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Shakespeare’s stage is littered with murders. It is therefore not a part icularly notable distinction in 

Shakespeare to be a murderer. Yet as Shakespeare’s character delineation is one of his most notable 

creative attributes, even minor killers are often imbued with personality. This paper examines several 

figures in Shakespeare who occupy small but important roles, and do not have names. Most notable of 

these characters in this category are those individuals—found in Richard III, Henry VI, Part 2, and 

Macbeth—who are simply nominated as ‘Murderer.’ It is the intention of this paper to investigate 

Shakespeare’s habits and methods of character delineation, and his depiction of social depth, by 

dissecting his portraits of these unnamed individuals denoted in the text as ‘Murderer.’ 

Richard III 

It is notable that the first mention of a murderer in Richard III relates to an essentially inexistent 

individual. We encounter this passage at the conclusion of Richard’s opening monologue, where he 

relates that  

   Plots have I laid, inductions dangerous 

   By drunken prophecies, libels and dreams. 

   To set my brother Clarence and the king 

   In deadly hate the one against the other. 

   And if King Edward be as true and just 

   As I am subtle, false and treacherous 

   This day should Clarence closely be mewed up 

   About a prophecy, which says that ‘G’ 

   Of Edward’s heirs the murderer shall be. (I,i. 33-41)1 

The fact that this implies a murderer without a clear name establishes, from the first monologue, the 

atmosphere of secrecy, subversion, and menace that Richard will create in the play, and use to 

destabilize his opponents. (The identity of ‘G’ is an authorial game, given that the audience first believes 

the ‘murderer’ to be George, Duke of Clarence, but it proves instead to be Richard, Duke of Gloucester). 

His tools are the discreditable methods of ‘drunken prophecies, libels, and dreams,’ yet as the audience 

sees immediately, they succeed, and Clarence is being conducted to imprisonment in the Tower on the 

basis of these rumors. Thus, with almost no effort, Shakespeare immediately generates a depiction of a 

world in which murderers are a distinct threat; rumors about murderers are taken extremely seriously, 

even when they touch upon members of the royal family; and people can lose their liberty and their 

lives on the basis of being prophesied to be a murderer.  

 

What makes this so intriguing an introduction of the concept of murderers and murdering is that it is a 

precise inversion of the reality; it is Clarence himself who is to be murdered, in the Tower, by those 
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characters nominated as ‘First Murderer’ and ‘Second Murderer.’ These are minor but consequential 

figures, for the death of Clarence helps to remove competition to Richard for power. Their initial 

exchange (with Brakenbury, in which they present their commission to take control of Clarence) is not 

particularly characterful, except in so far as it shows them bantering about brevity and how each came  

there ‘on my legs.’ (I. Iv, 86)2 This would have a tactical value, as it would put Brakenbury off his guard.  

 

Yet as soon as they are alone, the two murderers demonstrate distinctive characters. ‘First Murderer’ is 

a professional killer; he jokes. But Second Murderer has ethical misgivings, rather strange in someone 

who has presumably committed murder before. He expresses, notably, ‘a k ind of remorse in me,’ (I, iv, 

108)3, which he subsequently associates with the potential damnation from which even Richard cannot 

protect them. 

 

The contrast between First Murderer and Second Murderer is demonstrated immediately, and rather 

improbably; one doubts that most pairs of murderers discourse on theology moments before their 

actions. Yet the apparent disagreement (First Murderer being determined and professional, Second 

Murderer still feeling ‘some certain dregs of conscience with me’) is swiftly undermined by First 

Murderer’s reminder that they stand to be well rewarded for their action by Richard. It is a mark of 

Shakespeare’s humor that at this moment just before these two individuals commit a murder that is 

known to the audience to be unjust and undeserved, they are nonetheless given comic dialogue. Being 

reminded of their payment for this killing, Second Murderer immediately vows, ‘’Zounds, he dies: I had 

forgot the reward’ (I, iv, 125-126)4, and when asked by First Murderer where his conscience is, he replies 

that it is ‘in the Duke of Gloucester’s purse.’ (I, iv, 128)5 

 

As we see in this passage, two characteristics are competing in these murderers—they wrestle with their 

consciences, and then insist that they are supported by, and are acting upon instructions from, others in 

authority. Second Murderer makes this tension plain in one of his first statements, when he notes that 

he is not worried about killing Clarence, as he has the permission of Richard, but fears being damned by 

God for the killing: ‘to be damned for killing him, from which no warrant can defend me.’ (I, iv, 111-112)6 

It is a hierarchical reflection: the murderers are acting under the protection of one authority, but fear a 

higher authority than their protector. Yet as they discuss scruples, Second Murderer gives an impressive 

soliloquy on conscience, but seems unaware that he is offering praise to what he intends to disparage:  

I'll not meddle with it: it  

makes a man a coward: a man cannot steal, but it  

accuseth him; he cannot swear, but it checks him;  

he cannot lie with his neighbor's wife, but it  

detects him. 'Tis a blushing shamefast spirit that  

mutinies in a man's bosom. It fills a man full of  
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obstacles. It made me once restore a purse of gold  

that I found. It beggars any man that keeps it. It  

is turn’d out of all towns and cities for a  

dangerous thing, and every man that means to live  

well endeavors to trust to himself and to live  

without it.    (I, iv, 134-144)7 

 

These Murderers, however, have a task to perform, and will not permit conscience or higher theological 

speculation to interrupt their effort. It begins with an exchange that is rather strange: 

   First Murderer: Soft, he wakes. 

   Second Murderer: Strike! 

   First Murderer: No, we’ll reason with him. (I, iv,158-160)8 

It makes no tactical sense to ‘reason’ with someone one intends to murder, with the possible exception 

of trying to extort from one’s victim a higher price for sparing him than one had been promised for 

killing him. Yet nothing in their subsequent discussion suggests that they have such mercenary 

intentions in (initially) sparing Clarence. Instead, this odd and strategically mistaken approach, of 

pausing and reasoning with their victim, seems instead to indicate First Murderer’s willingness to extend 

this process, while Second Murderer simply wants it done, and exhorts his colleague to ‘Strike!’   

 

Clarence’s reaction is quick-witted and pitiable; he does indeed try to reason with these killers in his cell. 

As so often occurs in Shakespeare, the audience knows what the character on stage does not: in this  

case, we have just seen Clarence’s arguments for receiving mercy being considered and rejected by the 

murderers. We know that his line of persuasion will not succeed. His first words to them (aside from a 

mistaken request for wine, directed at his previous jailer) are ‘In God’s name, what art thou?’ (I, iv , 

163)9, where this common formulation (‘in God’s name’) actually posits to them the same question that 

they have both been discussing: who are you two men to murder, contrary to the laws of God? Their 

response participates in this continuation of this discussion, as First Murderer states that his willingness 

to kill on the king’s orders elides their identities in the action: ‘My voice is now the king’s, my looks mine 

own.’ (I, iv, 169)10 Immediately after, they again minimize their own responsibility in their actions, noting 

that they are merely the agents of another: 

   First Murderer: What we do we do upon command. 

   Second Murderer:  And he that hath commanded is our king. (I, iv, 193-194)11 

What is telling in the exchange that remains is that Clarence’s attempts to stir conscience in the 

murderers weaken the resolve of Second Murderer whilst apparently leaving First Murderer unmoved. 

Second Murderer wavers: ‘What shall we do?’ (I, iv, 256)12. Clarence, in reply, notes the difference 

between the two, hoping to turn the resolution of Second Murderer by declaring, ‘My friend, I spy some 
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pity in thy looks’ (I, iv, 263)13. It seems to work, yet First Murderer—perhaps sensing that his companion 

is faltering—strikes, then drowns the wounded Clarence in a vat of wine. Second Murderer is left only to 

lament, ‘I wish he [Richard] knew that I had saved his brother. Take thou the fee, and tell him what I say: 

for I repent me that the Duke is slain.’ (I, iv, 1009-1012) 

 

It is clear that Shakespeare wishes to illustrate the level of ethical depravity that comes of murderous 

intent and conviction. First Murderer gives virtually no indication of conscience, morality, or 

compassion. He is the embodiment of homicide, or more specifically, of homicide without motive other 

than profit. As such, he is compelling (and is reminiscent, perhaps, of a very low-level Richard in his 

remorselessness), yet his professionalism in his task is sharply contrasted to the more ethical Second 

Murderer. It is the portrait of Second Murderer that is most revelatory, simply because it depicts a 

complex and contradictory individual. He is a professional killer, or intends to be one; he is acting on 

behalf of a royal patron; his motive is profit; and yet even he is susceptible to the appeals of morality 

and reason.  He shows the audience how an individual may seek to pursue low goals and undeserved 

profits, and yet still find a troubled conscience awakening within, even during the commission of a 

murderous crime. At the end, he renounces the murder: ‘How fain, like Pilate, would I wash my hands of 

this most grievous murther,’ (I, iv, 272-273)14 which carries with it a certain irony, as he was not directly 

involved in the commission of the crime—distanced, but implicated, like Pilate. 

 

First Murderer and Second Murderer thus enact two types of morality encountered in the broader 

context of the play Richard III.  The tragedy might reasonably be considered a meditation on the nature 

of using murder to attain one’s ends, and the moral cost of doing so. Thus we see First Murderer 

behaving largely as Richard behaves, or at least tries to behave: he acts directly, with violence and 

intrigue, and without remorse. This is how Richard presents himself for the first four acts. Yet Second 

Murderer in the end seems to embody a certain ineluctable sense of remorse, conscience, and fear of 

spiritual justice, such as that which renders Richard incapable of rest when his dreams before battle are 

disrupted by the ghosts of his victims. It is Second Murderer who repeatedly requests that Clarence 

‘prepare to die’ and ‘make peace with God, for you must die, my lord.’ (I, iv, 180; 249) 15 Shakespeare has 

therefore used, this paper proposes, these two individual Murderers to provide a thematic echo to the 

two Richards we see in the play: First Murderer is the heartless, profit-seeking, assassin; Second 

Murderer is the Richard of the tent before Bosworth Field, or perhaps unhorsed in the battle—a man 

seeking to understand and control a situation in which he is immersed in iniquity. 

 

Henry VI, Part II 

 

The Murderers in Henry VI, Part II have fewer lines, and thus less character delineation, than those of 

the Murderers just assessed in Richard III. Indeed, they are distinctly minor characters, even in their own 

play, and are introduced having already committed their crime. We have little in the way of 
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development, yet they remain worthy of note—at least in this consideration—because of their similarity 

to the unnamed killers of Richard III.  

 

The appearance of the two murderers is a brief scene, likely just over in a minute of stage time. Their 

appearance, in its entirety, is: 

   (Enter certain Murderers, hastily)  

   First Murderer:  Run to my Lord of Suffolk; let him know 

    We have dispatched the duke, as he commanded. 

   Second Murderer: O that it were to do! What have we done? 

    Dids’t ever hear a man so penitent? 

   (Enter Suffolk) 

   First Murderer: Here comes my lord. 

   Earl of Suffolk: Now, sirs, have you dispatch’d this thing? 

   First Murderer: Ay, my good lord, he’s dead. 

   Earl of Suffolk: Well, that’s well said. Go, get you to my house: 

    I will reward you for this venturous deed. 

    The King and all the peers are here at hand. 

    Have you laid fair the bed? Is all things well, 

    According as I gave directions? 

   First Murderer: ‘Tis, my good lord. 

   Earl of Suffolk: Away, be gone. 

   (Exeunt Murderers) 

       (III, ii, 1-14)16 

Whilst these are undoubtedly minor characters, it is notable that they bear the same basic distinction as 

did First Murderer and Second Murderer in Richard III—First Murderer in both plays is professional and 

direct, whilst Second Murderer is concerned with the moral implications of their actions. It may well be 

argued that Second Murderer in Henry VI, Part II is also concerned with the religious implications of 

murder, because he explicitly raises the question of killing a penitent man (‘What have we done? Did’st 

ever hear a man so penitent?’). Yet they still commit the act; as Coleridge warned, regarding the 

character of Macbeth, ‘he who wishes a temporal end for itself, does in truth will the means; and hence 

the danger of indulging fancies.’17 Finally, it is also notable that both this pair of murderers and the 

murderers in Richard III are interested in reporting their actions to their superiors. 

 

If we may begin to assemble a basic dossier on murder, based upon the characteristics of these four 

character portraits—the two First Murderers, and the two Second Murderers—we might venture the 

following ideas. First, Shakespeare presents these murderers as being primarily motivated by economic 

gain. Secondly, they act upon the authority of others. Third, one killer usually pursues the action with 

direct effort, whilst the other experiences a crisis of conscience, particularly in relation to religion (either 
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worried for one’s own soul, or about the murder of a penitent man). Finally, they are people of low 

status and low authority, as they need to report their efforts to their superiors or those who 

commissioned their actions. 

 

Macbeth 

 

This consideration now leads us to the most extensive of Shakespeare’s depictions of characters 

referred to only as ‘Murderer,’ the tragedy of Macbeth. These Murderers are given personality and 

implied histories, and clear motivations. They also contribute significantly to both the development of 

the plot and the exposition of Macbeth’s ethical disintegration.  

 

We may note that the first use of the word ‘murderer’  in Macbeth does not refer specifically to the 

characters later denominated as ‘First Murderer,’ ‘Second Murderer,’ or ‘Third Murderer.’ Instead, it 

appears in Macbeth’s brooding soliloquy in which he contemplates killing King Duncan, beginning ‘If it 

were done when ‘tis done, ‘twere well it were done quickly.’(I, vii, 1-218: this is also an interesting echo 

of the thought expressed by the Second Murderer in Henry VI, Part II—‘O that it were to do! What have 

we done?’). Macbeth notes that the crime he anticipates is doubly horrible, because he is kin to his 

victim, but is also his host ‘who should against his murderer shut the door, not bear the knife myself.’ (I, 

vii, 488-489) The irony in this lies in the fact that when he later induces murderers to kill his friend 

Banquo—the first ‘Murderers’ we see in the play—he urges them to commit the murder outside his 

castle (where Banquo is a guest) where, later, he cannot shut the door: but this time, it is Banquo’s 

ghost he cannot keep out, not the imagined murderer of this monologue. 

 

Again, it is perhaps with an ironic recollection of that earlier monologue that Shakespeare introduces his 

murderers to the audience in this play as being physically outside; Macbeth inquires of his servant if 

‘those men’ attend his pleasure, to which the servant replies ‘They are, my lord, without  the palace 

gate.’ (III, i, 46)19 And when they are brought into Macbeth’s company, he establishes the lie that 

Banquo is their enemy. They seem none too quick-witted in this passage, particularly given that 

Macbeth’s story about Banquo persecuting them is evidently an inversion of Macbeth’s own 

persecutions of them—‘Know that it was he in the times past which held you so under fortune, which 

you thought had been our innocent self.’ (III, i, 75-78)20 This implies an unexplained history between 

Macbeth and these killers, which seems strangely belied by Macbeth’s opening remark, ‘Was it not 

yesterday we spoke together?’ (III, i, 73)21 One must suppose that this last remark is not intended to 

establish their identities, but is rather a conversational opening intended to establish a continuity with a 

topic of discussion already familiar. 

 

The conversation is of little interest for the first thirty nine lines, as it is merely Macbeth persuading 

these men of a narrative that the audience will not believe—that Banquo has persecuted these men, 
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and Macbeth wishes to assist them to revenge themselves. Throughout this exposition, the First 

Murderer offers one line affirmative responses expressing credulity, but conveying no character: ‘It was, 

so please your highness’ (III, i, 74); ‘You made it known to us’ (III, i, 83); ‘We are men, my liege.’ (III, i, 

90)22 Yet when Second Murderer speaks, he gives a four line description of his readiness to act that gives 

a powerful glimpse into even this minor character’s life and motivations. He states that he is ready to act 

against Banquo because  

   I am one, my liege, 

   Whom the vile blows and buffets of the world 

   Have so incensed that I am reckless what 

   I do to spite the world.  

      (III, i, 107-110)23 

Without being precise with unnecessary details, Shakespeare here presents a complex human, whose 

motivations are not mere anger or convenient villainy. Instead, Second Murderer depicts a man driven 

to recklessness by misfortune and to crime by resentment of his fate. It is a minor four line passage, but 

it gives the character a depth and reality of motivation that is resonant, for the audience is being trusted 

to appreciate how a man might turn to violence and crime through frustration, rage, and spite. Second 

Murderer’s statement provokes the so-far insipid First Murderer to life, and he too expresses a similar 

story 

   And I another 

   So weary with disasters, tugg’d with fortune, 

   That I would set my life on any chance, 

   To mend it, or be rid on’t. 

      (III, i, 110-113)24 

Here again we observe Shakespeare’s wonderful ability to outline a character in a few brief lines. First 

Murderer too, like Second Murderer, feels himself battered by destiny and wearied by f ate, and is 

willing to risk his head recklessly in order to improve his fortunes. There is no specific need of this 

information, from either murderer; yet Shakespeare gives us these glimpses, in order to allow these 

men a humanity, and a motivation. They are not merely killers, they are people driven by tribulation and 

hardship into desperate actions—and it may be this desperation that explains their apparently too-easy 

credulity.  

 

The emphasis on the previous difficulties and ill luck of First Murderer and Second Murderer also draws 

the audience’s attention to the entirely different path that has brought Macbeth to the same position. 

Whilst they may be justified in their rashness and despair, Macbeth has engineered his disgrace himself. 

He was loyal, respected, trusted, and noble; they were apparently low, unfortunate, unrecognized, and 

hungry for something better. Yet they all meet here, to pursue the same murderous plot against an 

unoffending man, Banquo. It gives a sharp indication of how far Macbeth has fallen, in an ethical sense, 

to see him plotting with these murderers, who are in no other sense his natural companions or equals.  
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When we next see the Murderers they are in the forest, awaiting Banquo and Fleance, and preparing for 

the murder. Strangely, they have been joined by a third, with awkward exposition. First Murderer asks 

him, ‘But who did bid thee join with us?’ (III, iii, 1)25, which is reasonable given that murderers will not 

trust unexpected conspirators. Second Murderer rather awkwardly advances this narrative by observing 

that he comes with instructions, which suggests that he is indeed in touch with Macbeth. The only 

logical way to explain this additional Murderer lies sl ightly later, when the new Third Murderer observes 

that Banquo ‘does usually, so all men do, from hence to the palace gate make it their walk.’ (III, iii, 12-

14)26 This may suggest that Third Murderer is someone from within the castle, who can give inside 

information to the Murderers or, at least, one who is familiar with the paths and travel patterns of the 

local region. Yet it is an odd inclusion to add this additional character without clear reason.  

 

This strange episode aside, First Murderer then notes that twilight is upon them, and makes an oddly 

poetical statement: 

   The West yet glimmers with some streaks of day: 

   Now spurs the lated traveller apace 

   To gain the timely inn; and near approaches 

   The subject of our watch. 

       (III, iii, 5-8)27 

This oddly lyrical evocation of sundown is, upon closer inspection, e ntirely in character: the ‘lated 

traveller’ does not merely haste towards an inn for shelter, but also for protection against banditry or 

assault. Because the first image that suggests itself to First Murderer is highway violence, one may 

suppose that such actions are not unfamiliar to him.  

 

When Banquo and his son Fleance appear, the murder is swift and chilling. The three murderers are in 

hiding, and when Banquo makes the perfectly reasonable comment to his son, ‘It will be rain tonight,’ 

(III, iii, 16), First Murderer replies, ‘Let it come down.’ (III, iii, 16)28 It is unclear how to interpret this as 

revealing his character, because it is unclear to whom it is addressed. If the remark is made largely to 

himself—or is perhaps a signal to his collaborators as he steps towards his victims—it could mean 

merely that rain would be desirable good fortune, as it would wash away blood and other evidence of 

crime. Yet if it is intended to intrude upon the conversation of Banquo and Fleance, the implication is 

more sinister: he would then be openly taunting an innocent man and a child, in the moment before 

their murder, with the thought that the rain may come ‘tonight,’ but that it will come down upon two 

people who will not notice it or care that it rains, being dead. The distinction between signal and taunt 

would be revelatory of First Murderer’s character if it were decidable, yet both interpretations seem 

supportable, and a director could rationally choose one or the other interpretations without doing 

violence to the text.   
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However willing the three murderers are to act, it may be noted that they do not seem particularly 

effective. These are the men in whom Macbeth had such confidence that, having given them the 

commission, he murmured to himself, ‘It is concluded. Banquo, thy soul’s flight, it if find heaven, must 

find it out to-night.’ (III, i, 140-141)29 Yet now, in the moment, they allow Fleance to escape, and 

extinguish their torch, which is apparently an error:  

   Third Murderer: Who did strike out the light? 

   First Murderer: Was’t not the way? 

   Third Murderer: There’s but one down; the son is fled.  

   Second Murderer: We have lost best half of our affair. 

         (III, iii, 18-21)30 

Although they successfully kill Banquo—whom we may reasonably believe to be a tough soldier capable 

of defending himself—they still get half their job wrong, and disagree even about their plan of action 

(‘wast not the way?’). These are men who are willing to kill, and they give the impression of having 

waylaid victims before, yet they prove also that they do not merit the trust (‘It is concluded’) that 

Macbeth has placed in them. 

 

First Murderer reports to Macbeth at the feast Macbeth hosts, most famous for being attended also by 

the ghost of Banquo. Here First Murderer briefs his employer, but the most repellent lines go to 

Macbeth: 

   Macbeth: There’s blood upon thy face. 

   First Murderer: ‘Tis Banquo’s then. 

   Macbeth: ‘Tis better thee without than he within.  

     Is he dispatch’d? 

   First Murderer: My lord, his throat is cut; that I did for him. 

   Macbeth: Thou art the best o’ the cut-throats. 

         (III, iv, 12-16)31 

 Yet the scene serves to remind the audience that these murderers are, essentially, servile. They commit 

crimes for money. They murder. They are, as we shall see, willing to kill children. They are cruel, cutting 

throats, and inflicting ‘twenty trenched gashes in [Banquo’s] head, the least a death to nature.’ (III, iv, 

26=27)32 They are, in essence, enacting precisely the desperate and potentially transformative act for 

which their lives have determined them. Having expressed the willingness to risk everything on some 

gesture that would either express their spite or increase their chance of patronage, they have killed, and 

it has worked: they are, in a sense, now Macbeth’s hired men. And this is what is unusual and notable in 

Shakespeare. There is no particular need to give color and character to the hired individuals who murder 

Banquo; yet the fact that Shakespeare does so gives Macbeth’s own wilful descent  into murder and 

abomination an additional element of horror. His moral collapse is far different, and far more easily 

preventable, than is that of the three murderers who kill Banquo. 
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It is economical, and textually justifiable, to cast the same individuals who serve as First Murderer, 

Second Murderer, and Third Murderer, as the unnumbered ‘Murderers’ who attack Macduff’s 

undefended castle in Fife. After they appear on stage, Lady Macduff asks, ‘What are these faces?’ (IV, ii, 

79)33, a question which—only within the confines of this paper—recollects Clarence’s initial confusion 

about the identities of his murderers in the Tower. First Murderer, apparently always speaking for the 

group, makes the accusation ‘He’s a traitor’ of Macduff. Macduff’s son unwisely interrupts and calls him 

a ‘shag-haired villain,’ to which provocation First Murderer replies quite wonderfully ‘What, you egg! 

Young fry of treachery!’ (IV, ii, 83)34, whereupon he stabs the child to death.  

 

This last murder, and the brief dialogue, transpire quickly and appear not to be revelatory. Yet they do 

have a certain appositeness to the theme of this essay. First, we note that Shakespeare —who did not 

permit us to see Macbeth’s murder of Duncan—now forces us to watch the murder of a child. It gives 

powerful evidence of the moral collapse of Macbeth that now children are being killed at his behest, and 

Shakespeare forces the audience to confront this horror. Secondly, we also note how completely these 

murderers have become integrated into Macbeth’s world; they are Macbeth’s men. It is important to 

remember that Macbeth initially lured them into the murder of Banquo with stories, likely entirely false, 

that Banquo was their enemy and thwarter. Whatever financial or promotional compensation he may 

have offered them, it is clear from Act III scene i that they are also motivated by personal animosity and 

the desire for revenge, against Banquo. Yet here they kill Macduff’s son on the basis that Macduff was a 

traitor; there is no implication that they (the murderers) have any motivation in this attack other than to 

protect Macbeth from treachery. Their co-option is complete; even if they believe that Macbeth’s cause 

is correct, their brutality and exhaustiveness are monstrous—we later learn that they ‘savagely 

slaughtered’ (IV, iii, 205)35 Macduff’s ‘wife, children, servants, all that could be found.’ (IV, iii, 211-212)36 

These men are, at this point, simply mass murderers. 

 

Conclusion 

 

The analysis of these three plays has focused upon an extremely small serie s of individuals with minor 

roles. Despite the consequentiality of some of their actions—most notably the murder of Clarence in 

Richard III and the killing of Banquo and Macduff’s family in Macbeth—these individuals are still roles 

small enough that they are not even given names within the text. Yet we have seen also that 

Shakespeare’s compositional techniques for character creation remain detectable even in such minor 

roles. We have noted that he creates pairs or teams of killers, and often has one feel scruples of 

conscience whilst the other urges a murderous professionalism. This creates an internal dynamism of 

dispute that, of necessity, is expressed most notably at the tense moment just before the murder. We 

also note, particularly in the First and Second Murderers in Macbeth, that Shakespeare gives them an 

implied history (in this case, despair, frustration, and a reckless willingness to risk all in a gamble for 

preferment or prosperity). Even minor characters are given motives and rationales for their actions, 
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which is intriguing it itself. Yet in the cases analysed here, specifically the Murderers in Richard III and 

Macbeth, we see that the motivations and histories of the Murderers add important information to our 

understanding of the individuals Richard III and Macbeth. In Richard III, the Second Murderer has a crisis 

of conscience sufficient to cause him to stop, and then to run; his employer, Richard, shows no such 

evidence of conscience, at least until his dreams haunt on the night before the Battl e of Bosworth Field. 

Similarly, Macbeth has a life of honor, action, and recognition; his hired killers are so thwarted and 

obstructed by life that they will risk any action to rise above their abysmal station. Where they may feel 

that they have no choice left, or may feel pressed by desperation, Macbeth by contrast sinks into crime 

and homicide for no reason other than that he lacks the moral courage not to murder.   

 

By giving these minor characters motivations, histories, implied or deducible hopes, and i n some cases 

consciences, Shakespeare allows us to compare the main figures in the tragedy with repellent killers far 

below them. It is regrettable but illuminating to note that the main figures prove to be, in comparison, 

more morally repellent. There was no need whatever for their crimes, and no want or poverty drove 

them into wickedness. 



Individual difference-based Revisions for Learning Outcomes in the Course of Consecutive 

Interpreting 

Nihal Yetkin Karakoç 

Abstract  

The present study is intended to propose ways to upgrade linguistic skills and enhance 

motivation of the fourth-grade undergraduate consecutive interpreting class, which requires 

varying interpreting competences. Being a practisearcher, coined by Gile (1995) who has 

been offering this compulsory course at a Turkish private university for nearly a decade, 

Yetkin-Karakoç observed that considerable differences arising from linguistic competences 

created a huge gap between students of considerable performance differences, which 

resulted in much enhanced confidence in those with higher performances and self-

depreciation in those with lower performances. Such self-image has been found to become a 

disadvantage for both groups as the former group has not tried to develop their competence 

fervently, whereas the latter group has given up trying, if any, at all to perform better than 

before. The study, following a pilot study conducted on eight students in last year’s course, 

was developed with some assessment instruments like face-to-face talks, self-criticism, peer 

and lecturer feedback as well as tasks included in and not limited to Galán-Manãs and Albir 

(2015) applied in and out of class, totalling 28 students, within the framework of learning 

outcomes aiming to allow all students to know different abilities of one another, which 

would alleviate the noncognitive pressure in all, to overcome stagefright or develop self-

expression, as well as to develop linguistic and interpreting competences individually, 

irrespective of the existing linguistic level, on the way to creating a psychologically more 

peaceful and academically more productive environment. 

Introduction 

As it is known, consecutive interpreting class is comprised of varying interpreting 

competences. This especially becomes important where no aptitude test is taken before 

enrolling to an interpreting class, in which case the choice of students is the sole criterion. In 

such a class, it is typical that there are considerable performance differences, which result in 

much enhanced confidence in those with higher performance versus self-depreciation in 

those with lower performance. This study attempted to revise the learning outcomes in the 

syllabus to create a peaceful atmosphere in class as well as to induce self -development. 

Prior learning outcomes  

The outcomes were as follows: 

At the end of the course, the students will be able to  

i.take notes in both languages, 



ii.integrate notetaking and sight interpreting skills with consecutive interpreting technique,  

iii.do exercises for terminology development, 

iv.manage tone of voice, 

v.use body language efficiently while interpreting 

Revised learning outcomes for the consecutive interpreting class with varying linguistic 

and interpreting skills 

The learning outcomes were revised as follows: 

At the end of the course, the students will be able to 

i.improve their English and  

ii.their mother tongue Turkish  

(revised for both groups of students i.e.with poor and advanced linguistic skills) through 

creation of a text in both languages for the assignments to interpret as well as constant 

practice in consecutive interpreting) 

iii.improve one’s body language 

iv.improving one’s voice control 

v.improve one’s anxiety management 

vi.overcome one’s stagefright (especially for students with poor self-esteem): through 

presentations and various scenarios enabling role play (express conference participated by 

journalists, experts and consecutive interpreters to bridge between them) 

vii.-improve one’s social skills, and  

viii.one’s self-expression 

Method in revising the learning outcomes in the curriculum of Consecutive Interpreting 

and Discussion 

Assessors, Assessment types and Assessment instruments, as used in the study by Galán-

Mañas and Albir (2015) were revised. The pilot study was conducted during the teaching of 

the course Consecutive Interpreting I, at the department of Translation and Interpreting 

Department at a private university in Turkey with 8 students in the spring semester of 2016, 

whereas the study was carried out in the fall semester of 2016 in the same course with 28 

students, taking the course.  

 



Assessor types 

-self- assessment: It was conducted by i. oral reporting with the instructor (during breaks, 

before and after mid-term exam), ii. through written report at the end of the semester, 

-peer-assessment: It was conducted in class and through written report at the end of the 

semester,  

-hetero-assessment: It was conducted by the teacher assessing a student, (as tested by the 

midterm and final exam by the teacher) and through observation, or a student assessing the 

teacher, while pair working, recording, volunteering. At this point, the timing of 

interventions by the instructor for feedback to the student matters. It depends. The 

instructor may intervene during and/or after interpreting depending on the students’ stance, 

as some prefer it during the interpreting and some don’t since they feel they get distracted. 

Assessment type was shifted from summative to formative assessment in essence. Thus, 

priority was given to the pedagogical process rather than the end product, which is 

interpreting quality, in our case.  An understanding of flexibility was dominant during the 

teaching process, as the optimal productivity for all students was aimed. This enabled the 

instructor to see whether the programme content is sufficient for the fulfilment of the 

established objectives and whether group dynamics have been correct. Timing of criticising 

the students’ interpreting by the instructor was continuous and formative in nature. Thus, 

assessment in training did not consist of appraising a final interpreting; rather, performing a 

variety of tasks on the basis of which it is possible to assess the process involved. 

Assessment instruments 

-Texts to interpret: prepared by the students themselves by compiling and rewriting from 

various sources to be placed in student portfolio, 

-Comments on interpreting (live, written, recording), 

-A self-peer-instructor assessment questionnaire was sent towards the end of the semester 

to the students by e-mail, for enabling the students to reflect on what they feel they have 

learned (as foreseen competences) and stating that this was a bonus assignment and anyone 

who sent it, after duely filling it out, would take extra three points. 19 returned it (The return 

rate was 64.3%), by submitting it in hard copy, to ensure anonymity. 

Revision, Assessment and Discussion 

a-Assessment Types Revised 

Assessment Type for the course was shifted to formative assessment. The development in 

any stage of consecutive interpreting was highlighted by the instructor to encourage the 

students. In business life, the end product, the quality of interpreting is at issue, yet in class 

with varying linguistic competences, the instructor may throw a light on any progress the 



student is made, though it does not guarantee the quality of the end product. For example, 

though the student is unable to construct proper sentences during interpreting, the teacher 

may focus on any other progress s/he made like managing anxiety, controlling voice, and 

announces it to class. Besides, after the first mid-term exam, the students were talked to 

one-to-one to indicate that each of them is invaluable and to discuss their forte and 

weakness clearly when there is no peer around, through one-to-one talks. 

b.Assessor type revised 

Self-and peer assessment amounts were increased for enhanced awareness. The students 

were encouraged to actively listen to their friends’ interpreting and to criticize it both in 

positive and negative aspects to ensure that every student could have a say on the issue. If 

only interpreting mattered, those with poor interpreting competences would become more 

introvert and less willing to take the floor. Peer assessment quality enhanced in time as 

initially the students were anxious that their friends would be resented if they made a 

criticism against them, which could disrupt their relation, however, they reached the 

understanding that their fair criticisms would facilitate their friends’ achievement.  For 

hetero-assessment, the instructor listened to the students’ interpreting fairly in each class 

both before class and one-to-one and continuously provided feedback, as for the assessment 

of the instructor by the students, a semester-end report was used, which is attached. 

Assessment Instruments Revised 

Texts to interpret revised: The weight of the assignments was increased to ensure that the 

students be more willing to learn the issue in general, if not interpreting. At least three 

references is supposed to be read and a text to be written, simplifying the constructions. 

Thus, the vocabulary and grammar of the students were aimed to be improved. The result 

was that most of the students have done all the assignments, which proved to be a good 

strategy. 

Comments on interpreting revised: Comments were taken in three ways: i.live-before 

classmates, ii.live-one-to-one iii.written (retrospectively), iv.recording (retrospectively). Live 

comments before classmates enabled the students to play the instructor, which required 

more responsibility for sharing the information and thus enhanced active listening and 

reinforced constructive criticism. Live one-to-one talks between the student and the 

instructor before and after mid term exam enabled them to know more about their 

performance in an atmosphere free of any social stress as there were no audience. Written 

comments about the peers’ and their performance enabled them to have a more  crystallized 

thought about their peers’ and their own performance. Recording of interpreting in lab 

enabled them to express themselves without any interruption like a gesture, facial 

expression. In such an atmosphere, with each passing day, the quality of comments were 

increased. On the other hand, the extent to which the students were aware of their 

mistakes, was more easily detected. 



Self-Peer and Instructor Assessment Report 

Report Results: Anonymity was preserved throughout the presentation of the following 

results. 

1.improving their language: All found it useful. 

1a. Improving their English: It is interesting that in the pilot study, from improving one’s 

language, six out of seven students understood learning new words. However, in this study, 

only five out of 19 stated the course helped improve their vocabulary. A total of five 

students noted that it improved their basic language skills, i.e.listening, writing, reading and 

speaking, four found it useful for encountering new topics in English, two for grammar, one 

noted her note-taking in English was improved and two replied just yes. 

1b.Improving their Turkish: Six found it useful for terms, seven for translation, one for 

contrast between the two languages, one just wrote yes and four just no, without specifying 

why. It is seen that as Turkish is their native language, they take it for granted that they 

already have a command on Turkish. 

1c.improving their body language 

Except for four students, students admitted their body language improved. Some comments 

are given below: 

* “I started to focus on being more presentable.” 

* “I tried to use more eye contact.” 

* “I was not sure on what kind of posture to have before the course.” 

All students who stated in the affirmative noted that it takes time and it improved in line 

with the enhancement in their self-confidence. 

1d.improving one’s voice control 

Except for six students, students stated that they managed to control their voice. It is 

interesting that they gave justifications for improving it which indicated that their 

internalised its importance which affected their performance positively. Some comments are 

given below: 

* “Controlling voice is a proof of self-confidence.” 

* “I used to use filler “mmm” when a proper word did not come to mind but now I made 

some progress in intonation and avoiding those fillers.” 

* “It was essential to make sense.” 

* “I was too shy talking in a low voice yet the instructor encouraged me to speak up.” 



 

1e.anxiety management 

Five students noted just no, one noted just yes, one noted he has no problem as such, 12 

noted they overcame it to varying degrees due to much practice in speaking before the class. 

1f.overcoming stagefright 

One noted he has no problem as such, stating that at least in class, five said no improvement 

was made, one said just yes, the rest said they learnt to cope with it, emphasizing that 

practice makes perfect and they had lots of chances to practice this . 

One student indicated, “Seeing my friends struggle too make me feel more comfortable”. 

1g.improving social skills 

Nine replied “no” The figure’s being half of the whole number of the subjects, may arise 

from the possibilities that they perceived the term “social” in an incorrect way like 

“sociable”,and that in trait they were introvert and the course did not help much. A third 

possibility is that due to their low English competence, they were unwilling to speak in class 

as an avoidance strategy. 

1h.improving self-expression 

Eight students did not believe that they made any improvement, but gave no justifications 

for such belief. One student just replied “yes”, and the others gave justifications for their 

improvement. 

* “My reaction in the translation environment changed in time.” 

* “I learned to rephrase my sentences.” 

* “Even though I could interpret the sentences in my head, I had to learn to express them 

aloud.” 

2.Less people-higher performance? 

In the pilot study, only one student noted the more is better as it would enhance self-

confidence, the rest disagreed with that and happy with few classmates . As for this study, 

ten students noted they were happy with a population up to ten students, they wanted 

some people but not many, whereas nine were more pleased with less people, as it would 

be i. less noisy ii. easier to adapt to the topic iii. easier to practice more in cabins iv. easier to 

take the floor. These justifications are totally in line with the pilot study. 

 

 



3.Manner of the lecturer 

All were happy with the instructor’s attitude, as they found her encouraging, helpful, and 

fair. Some of the comments were as follows: 

Some comments are given below: 

* “She only interrupts when a difficulty arises, and encourages us by smiling ieven if we 

make mistakes.”  

* “She improved my self-confidence and was always supportive.” 

* “…understanding, positive and helpful” 

* “…equal to all students and encouraging .” 

4.peer assessment 

In the pilot study, there were two abstainees, the rest exemplified that their friends have 

improved themselves, it is striking that the points they made was mostly psychological 

rather than linguistic and predominantly about self-confidence. Only one student stated that 

their friends improved themselves about note-taking and interpreting. Again, in this study, 

there were two abstainees, who did not give any such detail, yet others gave examples and 

unlike the pilot study, they illustrated concrete linguistic improvement in their friends. Some 

comments are given below: 

* “X can have eye contact easily.” 

* “Y improved in note taking alot.” 

* “Z improved his voice control.” 

5.Plans for a consecutive interpreting career before and after the course 

In the pilot study, nobody said that they intend to follow this career. Two were hesitant 

about it. The others had other career plans, which are quite unrelated with this profession. 

In this study, six students stated that they would like to follow such a career, and this stance, 

except one, did not change after the course. Two noted that they had no such plans before 

the course, but they liked it after the course, and could consider following an interpreting 

career. The rest stated that they are unwilling to follow such career. 

6.Activities and perception of students as to their being useful 

All of the students found pair work useful. It is a striking fact that those who had poor note- 

taking skills found it useful as they believed that their friends helped them to fill their gaps, 

and encouraged them to recover from their nervous state, whereas those with higher 

linguistic skills and note-taking skills, stated that this was an opportunity to learn about 



possible alternatives. One student stated, “This way, I know my own translation, my 

partner’s and those who the instructor gives the floor to… 13 students found preparing texts 

was useful to get a general information on different issues, ten students noted that studying 

terminology was useful. Eight students stated that all the mentioned four items were useful.  

7.Anything to change in the curriculum 

Five said yes. They were dissatisfied with i.class hours (they wanted more class hours) ii. the 

environment (lab) as the student wanted somewhere else for a change, iii. the amount of 

recording in class (they wanted more, especially before the exams) iv. too much assignment 

load. The rest were happy with the current content as well as the way the instruction was 

made. 

Conclusion 

This study was intended to enhance personal and academic development in consecutive 

interpreting classes for students with varying competences. The curriculum was redesigned 

to address to every one, not only those with adequate skill in interpreting. The tasks varied 

to unearth different skills resulted in enhanced motivation for attending classes an deven 

those who were unwilling to follow an interpreting career felt ease in classes as they felt 

they would learn something beyond just interpreting, be it role play, delivering a speech 

before audience, editing a text, or doing terminological work. Addition of diversified ways of 

expression on the part of students enabled the instructor to understand the student’s mood 

and readiness level without any judgement, and facilitated the formation of a customized 

interpreting class, where more self-confident, hard-working and happier students would be 

observed. 

Suggestion for future studies 

This revision of curriculum for the consecutive interreting clas s can be tested in a far more 

crowded population to reach healthier results. It is hoped that this preliminary work could 

pave the way for further studies in focusing different competences in interpreting classes in 

general. 
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Student Self, Peer and Instructor Assessment Report 

1. If you think that this course made no contribution to you, skip this question. If yes, 

answer the following questions sincerely: 

This course has made a contribution in… 

     a. improving my English because… 

     b. improving my Turkish because …. 

     c. improving my body language because… 

     d. improving my voice control because… 

     e. improving my anxiety management because… 

     f. overcoming my stagefright because… 

     g.improving my social skills because…. 

      h.improving my self-expression because… 

2. Is the number of students in the class a factor in your class performance in this course? If 

so, is the current number pleasing to you? 

3. Is the manner of the lecturer a factor in your class performance in this course? If so, what 

do you think of the existing lecturer’s manners/ feedbacks during the teaching process? 

4. What do you think of your friends’ improvement psychologically and linguistically in this 

class. Specify names and your comments (if possible, specify your comments for each 

student you observed in and out the class so far) please. You may give examples to support 

your Comments. 

5. Were you planning to follow a consecutive interpreting career in the future or to  make 

consecutive interpreting upon request on part-time basis before and after having taken this 

course? Why/ Why not? 

6. Do you find the following useful? 

-pair work 

-doing terminological work 

-simulating as expert 

-preparing texts before class 



7.If you were to change any part of the current curriculum, would you change any method or 

content we used in this course throughout the semester? 
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                                                                        Abstract 

 

              This study deals with  a feature that exists in all languages that is " Repetition" .  

literary, it is a device that repeats the same words or phrases a few times to make an idea 

Quran ,which is a miraculous book ,has this  method clearly . Sometimes verses,  clearer .

Quran  . anecdotes, sentences ,words, and stories are often repeated in one or more places

uses repetition as accuracy of the speech requires showing a meaning in many different 

forms, and the repeated stories need to be introduced differently every time .There are 

some parts of the Quran  that are the spirit of that strength; the more they are repeated, 

the more brilliantly they shine, scattering lights of truth and reality; they smell nice like 

There are important purposes in some repetitions in musk as they are  dealing with . 

Quran for believers who are often faced with troubles and sins. Such anecdotes as those 

oothe believers who are of Moses and Abraham (UWBP) were repeated in order to s

subjected to troubles and cruelties by showing the salvation of the prophet or prophets 

As Quran is a book of supplication and remembrance of Sharia,  related in the anecdotes.

nd a description of being a of an invitation and proclamation of oneness of wisdom a

. slave to God, it calls for repetitions 
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Chapter One 

 The Introduction 

          1.1 Introduction :All praises and thanks are due to Allah, the Lord of the worlds. 

We can't find words to praise Him, As He only sees fit how laudation should be 

addressed to Him. We seek refuge in Allah from the evils within ourselves and the evils 

of our bad deeds. Whosoever Allah guides will never be led astray, and whosoever He 

leads astray will never find guidance. We bear witness that there is no god but Allah, the 

One without any associate, and we bear witness that Muhammad is His Messenger and 

bondman, peace and blessings be upon him, his kith and kin, his Companions and all 

those who follow their guidance until the Day of Judgment                                                  

             The Glorious Qur'an will continue to be the sole everlasting miracle till the Day 

of Judgment. It is the Word of Allah, Exalted be He, sent to His chosen Prophet, 

Muhammad (Peace be upon him) who endeavored with all his might and main to convey 

and explain it to the whole world. He visualizes to the whole world its inherent wisdom 

and admonition. The Glorious Qur'an .However, recounts a number of stories that took 

place throughout far-remote points of history which are full of events that one's eyes and 

mind cannot fail to grasp its admonition and advice. These admonitions and advice, if 

seriously considered, can verify and restore to the right course a great number of false 

beliefs and concepts. Allah the Almighty says,(1) 

َناَك ِمن لَُّدنَّا ِذْكًرا"   "َكَذِلَك نَ ُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنَباء َما َقْد َسَبَق َوَقْد آتَ ي ْ

(Thus We relate to you (O Muhammad (Peace be upon him) some information of what 

happened before. And indeed We have given you from Us a Reminder ).This Qur'an 

Given the significance of these stories, not a small number of Muslim scholars exerted 

efforts to compile, verify and comment on them easy account of these stories of the 

Glorious Qur'an. The universe, which is the God's creation , follows certain laws. We 

know a few of them and may learn some more . One such universal law is "the Law of 

Repetition(2).  

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

1- Ta-Ha 20: 9 

one hears that occurs when, after having spoken on any theme,  phenomenon is a he law of repetitionT-2

74]; Näsif -Holes [13, pp. 269 "or more details about ‘Repetition’,seeF.  about this issue again soon after

[14, p. 21];Ibn Qutaybah [15, p. 10]; Ibn Färis [16, pp. 177-8]; Al-Jubouri [12, pp. 99-117]; Koch [17]; 

and Tytler [18]. According to Al-Mulla  [19, p. 232] quoted from Al-Maydani, pp. 99-108 on Ibn 

Qayyim, pp. 159-167: “Ibn Qayyim identifies" 

 

1                                                                              
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 This law is seen in the examples provided by atoms, solar systems, and galaxies .An 

atom has a nucleus and electrons rotating around the nucleus. Solar system has a star and 

planets rotating around the star. Galaxies has a nucleus and stars rotating around the 

nucleus .Therefore, the law of repetition exists everywhere .As for Repetition in 

languages it  consists of repeating a word, phrase, or sentence, and this  is common in 

both poetry and prose. It is a rhetorical technique to add emphasis, unity, and power. Due 

to this definition of repetition, it is a common technique for narrators to use. There have 

been examples of repetition throughout the course of human history, because it is a good 

way to help remember a story, particular lines of a story, or a story in song form. Thus, 

repetition has been an essential part of oral storytelling and can be found in legends, folk 

tales, and religious texts especially in Quran . 

         1.2Why I choose this subject: While teaching  English literature at the University, 

I had a lot of  discussions with my collogues about  the purpose and wisdom of repetition 

in Quran  .So I decided to search the aims , objectives and wisdom of this issue . I find 

verses, anecdotes, sentences and   somerepeating   that repetition in language  means  

that some words and     expressed with the term Repetition of Quran also words . It is

, in literature, repetitions in spoken or whileverses are repeated in one or more places. 

. I ful and sometimes an ugly appearancewritten expressions display sometimes a beauti

of expressions that concern needs of people and  repetitionthat  come to conclusion  

attract the attention of the  doesn't that nrepetitioBut  .pleasure sattract their attention give

I find  Surely, cause disturbance and boredom. it  concern his needs don'taddressee and 

the needs of the  sconcern itpleasure, not boredom, as  s in Quran give repetition out that 

addressees. For instance, repetition of the verses expressing the punishment or mercy of 

God surely gives pleasure, not boredom, as they deal with the most important matters of 

category  )1(Etnab-under the AlRepetition is a factor in speech accuracy, and it is  humans.

which is a language tool that deals with direct and indirect  repetition, the indirect one 

such as saying the sentence then explaining it(2). 

1.3 Purpose of this study: Repetition has many functions, such as making the meaning 

stronger, making the sentence longer, showing the importance of the issue and direct the 

intention, that can be seen in Al-Rahman  Sura Ayah 13 when God says,(3) 

بَانِ "  "فَِبَأيِ  آالء رَبِ ُكَما ُتَكذِ 

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

1- Etnab: In Arabic is giving  the idea by repeating words or sentences in order to enrich the meaning 

such as saying the sentence then explaining it  

2-AbedAlrahman Alsyoti AlItqan Fe Olum AlQuran" p 144 . 

3-al- Rahman  55: 13 
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 (which of the favors of your Lord will ye deny?) This verse was repeated 31 times, 

because each time God mentions  his favors, so He wants to direct the intention toward  

its importance. The Quran uses repetition, as the accuracy of the speech requires. 

showing a meaning in many different forms, and the repeated stories need to be 

introduced differently every time it's mentioned .So the reader does not get bored but 

rather than that he would find new meanings form the other repetition .Some of the ways 

Quran uses repetition is through showing the summarized version of the story then 

explore it, sometimes mention the end and the purpose of the story then starts exploring 

it. It has a feature through the good use of the story by ignoring the unimportant parts, 

leaving the brain think  about it while mentioning the important events. One of the 

repetition functions is to break down the ideas of one story in a way that makes the 

overall meaning stronger with the addition of new words. 

           Two main  aims of the Quran are to direct people intention toward God and 

educate people, these two points need special care as well as appreciation , as it not 

enough to mention them only for once, but it needs continuous reminding. As Zaqzok(1) 

said," remind people as reminding is beneficial to the believers. And it is quite wise to 

remind people to think and discover the truth by themselves". Thus In Islamic 

instructions, particularly in Quran, the stories and anecdotes carry various aims such as to 

serve as an example, to explain the facts, to cause thinking, knowledge and learning, to 

create peace, and so on. Similarly, the remembrance of these messages in the form of 

stories and anecdotes in Quran and divine messages have some didactic effects such as 

using firm reasoning for thinking, utilizing the humans feelings for reinforcing the 

thinking and reasoning, and practicing the" beautifying" as an educational method for 

strengthening the emotional dimension of individuals' personalities aspect which has 

been studied  . 

         1.4 Quranic stories and its difference with the human made stories : One of the 

most important traits in Islamic education particularly Quran is that as opposed to other 

stories and tales- that are told by ordinary people, which may contain many mistakes, 

lies, and deviations- is that the Quranic stories are based on truth and explaining the truth. 

Therefore, they are not completely technical and artistic like humans' are, but told to 

explain the fact and the truth. Although the heroes are sometimes people or angles, the 

human's fantasy does not have any role. Hence, the Quranic stories are reports of the 

historical events told to explain and analyze the truth in order to understand them. God, 

the Almighty, identifies the divine revelation as the sources of the Quranic stories in 

order to distinguish them from the other stories; because these are received from the  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 1-Muhammad Hamdi Zaqzok, Facts of Islam Against Suspicious ,Page 79 
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divine revelation source and He has stated them all.  In the Quranic stories the ethics and 

moralities are being considered in it and have been put in a way that to be didactic 

concerning the instructional ,conductive, and educational aspects and avoid any 

misunderstandings .   

        Quranic stories traits is that the stories are told clearly and eloquently and are away 

from any complexities. The easy and clear frames of these stories are in a way that is 

understandable for any class of people to enjoy and get lessons .God, the Almighty, has 

attracted the people's attention to the clarity and enlightenment of these stories . Another 

trait of the Quranic stories is the absolute mastery of God of the overt and hidden points 

of the stories. This causes to expressing only the practical and useful points and 

analyzing the subject fully and correctly. This is opposed to those who tell the stories in 

deceiving ways and add superstitions to their stories due to not having the required mastery 

to truth and facts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4 

 



Chapter Two 

The Objectives of Repetition  in Quran 

                 Repetition is very important when used properly . It is a part of the speech 

accuracy and it is commonly used by the Quran that is written in Arabic as well as the 

Arabs in their speech especially in their poems, as we can find in Al- Mohalal Bin 

Rabeah's(1) and Amro bin Kalthoom's(2) poems. We should also remember that when 

repetition is useless and wouldn't  bring new effects, it wouldn't  be recommended to be 

used. The language knowledgeable Salah Abd Al-Tawab(3) says, " the importance of 

repetition was in reminding people and in increasing the effect of what was reminded". It 

is not easy for anyone to understand the importance of repetition. The Quran uses  it very 

well that it looks perfect  and everything in the Quran was made by wisdom. With the 

repetition, the meaning becomes stronger. and this proves that the Quran was not made  

by human. As we said repetition is repeating the story with the same words and the same 

meaning and this can't be of any use. But if it was repeated in different ways with 

different words and situation it is not considered repetition. In fact,  it is considered 

completing and a type of variation.; The language knowledgeable Mohammed Qutb(4) 

said, "In fact ,it is not repetition but it is a matter of variation". You can't find two exactly 

same sentences of telling the story in the Quran, though you can find similarities, as the 

relation between relatives, they are not repeated. Variation is also used to avoid making 

the reader bored. 

           Religion knowledgeable Abdull Rahaman Al-Maidani  said  that  for anyone who 

thinks there is a word by word repetition in the Quran should find the wisdom behind this 

repetition and should find the differences in the meanings for the repeated sentences even 

if  it had minor differences. It can be thought that there is repetition for some subjects, 

but in reality there is no repetition, it is actually completing each other to deliver the 

overall meaning. As examples for repetition and variation, the stories in the Quran are 

introduced differently each time, it is repeated to deliver the special purpose that the God 

wants to deliver. Every time the story is repeated you would find differences in its words 

and parts and there is so much need to change the words positions and to mention stuff 

would be ignored in other situations, as required for the accuracy of the speech. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1-Al- Mohalal Bin Rabeah :A famous poet and knight who lived before Islam . He used repetition in his  poem 

 2- Amro bin Kalthoom : A  Romantic poet who lived before Islam he used  repetition in his poem  .   

3- Salah Abed Atwab"Alqessa Aladabia fe Alquran" p 90  

4- Mohammad Qotob  "Derassat Qurania" p 104 
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Sayed Qutb(1) said in his famous book "Fe Dhelal Al-Quran" –The favor of the Quran-

"The stories in the Quran come in different positions for different situations, and these 

situations determine the story properties. Whenever the story is repeated, it has different 

functions". The language knowledgeable  Fadhel Al-Samorai said that  "It would seem 

that the story is being repeated, but in fact in each time, it would bring new ideas, as it 

 said )Butti-edgeable Muhammed Alreligion knowl . The"meaningrequired for the overall 

also that  It could happen that some stories are repeated as that is required to deliver the 

educational message held by the story. Each time the story comes in different ways and 

you would feel as you read it for the first time". In Al-Butti explanations, he brought 

story, that had many functions  -Peace Be Upon Him–Moses  examples that happened in

and teaching purposes. So when God wanted to make Mohammed –Peace Be Upon Him- 

and his friends feel strong, he would mention Moses's victory over pharaohs and his 

army. And when people think that they are the best, the Quran would mention what 

happened between Pharaohs and Moses –Peace Be Upon Him- including the 

conversations(2). And there are more to learn from Moses story . So, In spite of the 

differences in the ideas around the Quran uses of repetition, they all agree that every 

situation requires different treatment and every situation would bring new meaning 

directly or indirectly through repetition . 

purposes in some repetitions in Quran for believers who are   There are important         

often faced with troubles and sins. Such anecdotes as those of Moses and Abraham 

(UWBP) were repeated in order to soothe believers who are subjected to troubles and 

On  tion of the prophet or prophets related in the anecdotes.cruelties by showing the salva

the other hand; by relating the destruction of such communities as Sodom and Gomorra, 

which were destroyed because of their rebellions, the lesson is given to believers to 

deal much with  don'tor the public who other is f and sins. abstain from rebellions

knowledge and who constitute most of the addressees of Quran, the Noble Quran proves 

the existence and oneness of God by showing again and again the proofs of creation that 

 like the earth and heavens.are the easiest to see  

of the self  attack believers who are always open to the  sencourage  ome repetitionS       

and the devil the favors they will receive in the paradise; and in order to discourage 

 them. to often shown believers from sins, punishments they may incur in the hell are 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1- Sayed Qutb p"Fe Telal Alquran" 64 

2- Jalal Abd Alrahman AlAlsayoti "AlItqan Fe Olum AlQuran  p 67 
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, of an invitation and )1(ShariaAs Quran is a book of supplication and remembrance, of 

 callsproclamation, of oneness, of wisdom and a description of being a slave to God, it 

for repetition. Because repetition of supplication strengthens the possibility of its being 

accepted, it should be repeated more and more. In the same way, the repetition of 

thanks,   ngremembrance  enlightens; for this reason, expressions of remembrance, offeri

and declaring God as the greatest are to be often  .calls for repetitions and declaring

From the perspective that Quran is a book of Sharia: Quran establishes the  repeated.

revolutions in the social life principles of this sound and great religion. It makes radical 

of humankind. Certainly, it must use repetition in order to stabilize and fortify these 

From the perspective that Quran is a book of offer and proclamation, it must  principles.

alls people into and the beauties of Islam. frequently show the importance of the cause it c

 And this necessitates repetition. 

that Quran is a book of oneness, it must often emphasize  t of viewnpoiFrom the              

issues Quran mentions important  said, " )2(Alkhateeb the existence and oneness of God.

and invites hearts to believe in them. It explains fine truths and summons minds to learn 

them. Therefore, they must be repeated in different ways and in various styles in order to 

lks of life in the be established in the hearts and minds of all the people from all wa

real  that Quran is a book of wisdom, it must explain the but if we consider    community.

In the respect that  ."purpose of the creation of the universe and of man in every occasion

believers, it must frequently explain how Quran systematizes worships and social lives of 

to be a slave to God and what social duties believers are responsible for in order to 

establish them fully. 

Quran is an address and a cure for every sort of people from the most intelligent             

est, from the most pious to the far deviated, from the ones who escape the to the silli

attraction of the world and work earnestly for the Hereafter, to the lax ones who are 

, not everybody finds the chance to read the entire world. Howevercaptivated by the 

h is a cure and remedy for everyone. Therefore, God, who puts pearls of Quran, whic

wisdom and benefits into whatever He does and who possesses endless mercy and 

has put into some surahs and especially long ones  He compassion toward His creatures,

ran. Each surah has thus become a small Quran and eased the way the basic aims of Qu

ach verse has dimensions of meaning e that is stated in the hadith everybody. Itfor 

implicit meanings a scope and a circle of meaning. And each one of these  and  explicit

n other words, Ifour dimensions of meaning has details, signs, branches, and points. 

while each verse has many layers of meaning, there are many ways, judgments, benefits 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       1- Sharia :an order by God to muslins of how they should worship and act in life 

       2-Abed Alkareem Alkhateeb" Eajaz Al Quran" p 128 
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people 's understanding and moods  "said )1( yemalqand points for each purpose. Ibn 

differs from each others  so the  Holy Quran repeated verses in deferent ways as in many  

stories like that of Noah ,David And Saleh to fix the idea in hearts. In one surah, it is 

. In this respect, there is no "th another purposeexplained with one purpose, in another wi

repetition in reality, but a repetition only in appearance. This is like; although eyes, ears 

Just as bodily needs of  .and fingers resemble each other, they are each different in reality

moment like air, some occasionally different; some we need every the human are each 

like water when thirsty, some everyday like food, some once a week like light, some once 

the same way, spiritual needs of the  medication. Ina month, and some once a year like 

He which -edifferent, too. Some we need every moment like saying Hhuman are each 

n the name of God, some every hour like ievery time like saying   and God, -refers to God

being the case,  compared. Thissaying There is no God but Allah. The others can be 

repetition of verses and some words stems from repetition of needs and points out the 

Quran, there are the answers of the questions asked  In .intensity of the needs for them

h and condition. That repeatedly by the various sorts of humans with the speech of mout

, repeatedly. Andthe questions are asked repeatedly necessitates that the answers be given 

for example, in repeating many times the stories of Moses (Upon whom be peace), which 

aff of Moses, and of the other contain many instances of wisdom and benefits like the St

of all the other  prophet hoodsprophets (Upon whom be peace), it demonstrates that the 

of Muhammad (PBUH). In accordance with the  Prophet hoodprophets are a proof of the 

and since  Prophet hoodthis Being's undeniable wisdom for the point of view of reality of 

always have the time or capability to read the whole Quran, like the  doesn'teveryone 

important pillars of belief, it repeats those stories in order to make all the long and 

To repeat them is not excessive, indeed, it length Surahs each like a small Quran. -middle

(PBUH) is the  is required by eloquence, and teaches that the question of Muhammad

.greatest question of humankind and the most important matter of the universe 

               The repetition of needs requires reiterations. Also, the Quran answers many 

questions repeatedly asked during twenty years of its revelation and seeks to satisfy all 

levels of understanding and learning. Again, in order to prove that all things particular or 

universal from particles to stars are at the free disposal of a Single One Who will utterly 

destroy the whole universe to exchange it with the wholly extraordinary world of the 

Hereafter, and in order to establish in minds a mighty and all-comprehensive revolution 

which will demonstrate the Divine wrath in the name of the results of the creation of the 

universe, in the face of the injustices and wrongdoing of mankind which make the  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

        1-Ibn Alqyem AlJosiah p 87 . 
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universe, the earth and the heavens angry and bring them to fury, the Quran repeats some 

sentences and verses which are the conclusions of innumerable proofs and have as great 

weight as thousands of conclusions. So, making repetitions for the purposes mentioned, 

rather than being a defect, must be, and indeed it is, an extremely powerful aspect of 

miraculous, an extremely elevated virtue of eloquence, and a beauty of language in 

subject matter.conformity with the requirements of the  

For example, the   requires reiteration  stablishing truths in mindse It is said that           

phrase:       "بسم هللا الرحمن الرحيم"   In the Name of God, the Merciful, the Compassionate, 

which comes at the beginning of every surah (except one) and-together with that in 

the surah al-Naml-is repeated one hundred and fourteen times in the Qur’an, is a truth 

which links the earth to God’s Supreme Throne and all the spheres of the universe 

together, and illuminates the universe, and which everybody always needs, so that it is 

worth repeating millions of times. We need it not only every day like bread but also at 

every moment as we need air and light .Again, the verse,(1) 

 "َوِإنَّ رَبََّك ََلَُو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ "

" Surely Your Lord is He Who is the Honorable, All-Mighty, the  All-Compassionate, 

which has the strength of thousands of truths, is repeated eight times in surah al-

Shu’ara’, in which the final triumph and salvation of the Prophets and the ruin of their 

rebellious peoples are narrated. If, on behalf of the results of the creation of the universe 

and in the name of the universal Lordship of God, and in order to instruct people therein, 

while the Might and Dignity of the Lord require the ruin of wrongdoing peoples, His 

Compassion demands the triumph and salvation of the Prophets, this sentence were 

repeated thousands of times, still there would have remained need for it and it would 

have been a concise and miraculous aspect of the Quran’s eloquence. Also, the 

verses, Which of Your Lords bounties will you two deny?, and Woe on that day to the 

deniers! which are repeated several times in sura al-Rahman and surah al-

Mursalat respectively, exclaim before the earth and the heavens and the ages, and in the 

face of men and jinn, their ingratitude, unbelief and wrongdoing, and their violation of 

the rights of all other creatures, which bring the heavens and the earth to rage, spoil 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1- Alshuara 29:8, 104, 122.159….. 
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the results of the creation of the universe, and indicate contempt and denial of the majesty 

of Divine Sovereignty. If in a universal teaching which is related to thousands of issues 

these two verses were repeated thousands of times, still there would remain need for 

them and it would be a conciseness in majesty and a miraculous of eloquence in grace 

and beauty.            

          Again, Allah  al-Kabir is a well-known supplication of the Prophet, derived from 

the Quran, which consists of a hundred sections. Each section concludes with Glory be to 

You! There is no god but You, the Protector, One in Whom refuge is sought, save us from 

the Fire! Since this sentence contains the affirmation of God’s Unity, which is the 

greatest truth in the universe, and one of three mighty duties of the created towards the 

Lord, namely glorification, praise, and holding Him to be All-Holy and free from every 

kind of defect and exalted above what polytheists attribute to Him wrongly, and a 

supplication for man to be saved from eternal punishments, which is man’s most vital 

problem, and an aspect of man’s servant hood to God, which is the most necessary result 

of man’s helplessness before God, if it were repeated thousands of times, still it would be 

insufficient. Thus, it is because of certain essential needs and realities such as those that 

the Quran makes reiterations. Sometimes it even happens that as occasion requires, 

eloquence demands, and to facilitate understanding, it expresses the truth of Divine Unity 

twenty times in a single page explicitly or implicitly. It causes no boredom; rather, it 

enforces the meaning and gives encouragement. 

              The Makkan suras, and those revealed in Madina are different from each other 

in eloquence and miraculousness, and with respect to elaboration or conciseness. This is 

because, since those the Quran addressed in Makah were mainly the polytheists of the 

Quraysh, it would have to use a forceful, eloquent and concise language with an elevated 

style and make reiterations to establish its truths. The Makkan  surahs repeatedly express 

the pillars of faith and the forms or categories of the Divine Unity in a forceful, emphatic, 

concise and miraculous language, and not only in a page or a verse or a sentence or a 

word, but also in a letter or in changing places of the words in a sentence or in using 

definite articles or omission of articles, or mentioning or omission of certain words or 

phrases or even sentences, They prove the beginning and the end of the world, the Divine 

Being and the Hereafter in so powerful a way that geniuses of the science of eloquence 

have been amazed at this kind of repetition . 

        As for the suras revealed after the Hijra in the second phase of Islam, they address 

foremost the believers and the Peoples of the Book-the Jews and Christians-and as the  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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circumstances require, and guidance and eloquence demand, they explain to their 

addressees not the pillars of faith and elevated principles of the Religion, but the laws and 

commandments of the Shari‘a in a simple, clear and detailed language. In a unique 

matchless style particular to the Qur’an, they usually conclude their explanations with a 

sentence or phrase related to faith, Divine Unity or the Hereafter, which makes the laws 

of  the Shari‘a universal and secures obedience to them through belief in God and the 

Hereafter. If you would like to know what an elevated aspect of eloquence and what sorts 

of merits and subtleties there are in the conclusions of the verses, like Surely God is All-

Powerful over all things; Surely God knows all things; He is the All-Mighty, the All-

Wise; He is the All-Mighty, the Most Compassionate, you may refer to where they are 

discussed above. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Chapter Three 

The Wisdom behind Repetition In the Quranic Verses  

               Everything that shines is not fire. So, repetition is sometimes tedious, but not 

always. It is not valid for everywhere, every word and every book. Much repetition that is 

thought to be boring is appreciated and admired by rhetoric. The food man eats includes 

both basic sustenance and fruit. The more the former, that is, sustenance, is repeated, the 

greater the pleasure it gives; it brings about more and more thanks. The latter, that is, 

fruit, gives rise to boredom when repeated and provides pleasure when replaced with 

something new  Similarly, words and speech are divided into two. Some are realities that 

give spirits sustenance and strength to the mind. The more they are repeated, the more 

life they give to spirits and the mind like sunlight. Alkashmeri (1) said that Repetition 

supplies new explanations and a new meaning that differs from the previous one.  

         The Quran is nutrition and strength for the heart; therefore, repetition gives 

pleasure. There are some parts of the Quran  that are the spirit of that strength; the more 

they are repeated, the more brilliantly they shine, scattering lights of truth and reality; 

they smell nice like musk as they are dealt with. others are when there are no repetition 

actually in the verses that are thought to be repetitive. For, those verses are thought to be 

repetitive since they look similar in terms of their phrases and words but they express 

different wisdoms, points and purposes. So for repetition is concerned we see that there 

are two types of repetition. The first is the repetition of some historical stories. Ibn 

Qotybah(2)said that the prophet used to tell the stories of past nations to all the people and 

whoever comes to Mecca but if there were no repetition of these stories they would not 

spread among all the tribes. And  all tribes will be familiar with all the stories of the 

earlier messengers . The second is the Repetition of those Ayats which mention some 

very special kinds of realities. As regards the historical incidents we should remember 

that the aim of Qur’an relating the historical incidents is to invite the attention of the 

people towards the laws which have ruled over the past communities. The Holy Qur’an 

desires to familiarize the people with those laws and invites their attention towards the 

causes of the advancement and progress or downfall of the past nations. What were the 

serious consequences of their rejection of their prophets? What they had to suffer as the 

result of unleashing justice and oppression. What were their  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1- Anwar shah Alkashmeri," Moshkelat  Al Quran" p 125 

2- Ibn Qotybah ,"Ta'weel Moshkel Quran" p 181  
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actions which cause of their downfall and destruction? And finally what were the signs of 

their weakness and strength. In those Ayats  the Holy Qur’an has invited the attention  

of the people towards those laws and in the same way indicated the consequence of the 

disobedience of the sinful and oppressive people. 

          This type of repetition is widely seen in the Urdu, Arabic and Persian literature. 

And there are numerous examples of Arabic poem (Qasida) which are designed on the 

repetition of one sentence or stanza. And of the Urdu poets, especially in Dr Iqbal's 

poetry we find such examples of repetition. The Quran is a book of Dhikr, invocation and 

invitation. Therefore, the repetition in it is nice. For, the necessity of Dhikr is 

illumination through repetition; the necessity of invocation is asking .Insistently and the 

necessity of invitation is strengthening and confirming through repetition. Then, 

repetition, which is thought to be a defect, cannot be a defect. Contrarily, lack of 

repetition is a defect in such a book because Dhikr, supplication and invitation are nice 

when they are repeated. 

         Quran is a founder and pillar for all human being .it is a path for every aspect of life 

It  also contains the foundations and principles of Islam. It tries to place these principles 

into the social life of humans. Then, repetition is necessary to strengthen and settle those 

realities in hearts. when something is repeated somewhere, it is repeated for confirmation 

due to its importance. Also, the Quran speaks of such mighty matters and minute truths 

that numerous repetitions are necessary in different forms in order to establish them in 

the hearts of those who read and listen to it.  Indeed, while explaining the secondary 

principles and social laws of Islam, the Quran abruptly draws the attentions of its 

addressees to elevated, universal truths, and from the lesson of the Shari‘ah to the lesson 

of Divine Unity, and changes from a plain style to an elevated one, thus showing itself to 

be both a book of law and wisdom and a book of creeds, belief, reflection, invocations, 

prayer and call to the Divine Message. By offering its aims of guidance on every 

occasion, the Quran displays in its Madinan surahs a brilliant miraculous of eloquence 

and purity of language different from the styles of the Makkan surahs. It sometimes 

occurs that in two words, for example, in the Lord of the Worlds and your Lord, it 

declares the manifestation of God’s Names in all creatures, and  their manifestation in a 

single being respectively; it expresses the former within the latter.  

 

............................................................................................................................. ......................................................................................  
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Sometimes it even happens that where it fixes a particle in the pupil of an eye, it fixes 

with the same ‘hammer’ the sun in the heaven and makes it an eye of the heaven .Allah 

says, (1) 

ِش ۚ " تََوٰى َعلَى الأعَرأ َِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اسأ َض ِفي ِست َرأ ُرُج ِمنأَها َوَما هَُو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواْلأ ِض َوَما يَخأ َرأ يَعألَُم َما يَِلُج ِفي اْلأ

ُ ِبَما تَعأَملُوَن بَِصير    "يَنأِزُل ِمَن السََّماِء َوَما يَعأُرُج ِفيَها ۖ َوهَُو َمعَكُمأ أَيأَن َما كُنأتُمأ ۚ َواَّللَّ

 (For example, after the verse beginning with He it is Who created the heavens and the 

earth, it concludes the verse He causes the night to enter into the day and the day to enter 

into the night with He has full knowledge of what is in the breasts (al-Hadid, 57.4-6). 

It thereby means, ‘Together with the magnificent creation and administration of the earth 

and the heavens, He has full knowledge of what occurs in the hearts’, and changes its 

simple style of speech aimed at the level of understanding of common people to an 

elevated and appealing address for the guidance of all. . Today, the educational 

instructors and educators strive to use language and speech to support better thinking and 

training for reasoning. Repeating stories and anecdotes are one of the language and 

speech frames in past and present. Using this method for storytelling, if not exaggerating, 

actually has an amazing effect on individuals, particularly, students' spirits. Therefore, 

the educational role of stories and tales in education is certainly clear to any educator. 

Since the ancient times, stories and tales have served as a tool for conveying the thoughts 

and ideas, incidents, literary and religious points. In addition, in modern times, also, 

using this lingual art is a tool for communicating information and again a tool for 

amusement and even for training. Because of the important role of telling  stories and 

tales for people's education since the ancient times in religious teachings and different 

rituals, particularly in Islam, the investigation into the importance of story and anecdote 

and explaining their characteristics, its didactic purposes and position are of a great 

importance.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1- al-Hadid, 57:4-6 
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Chapter Four 

Arguments about Repetition 

           The enemies of this religion are still fighting about the aims of  repetition  in 

Quran and its  power on readers, and they are still trying to make people misunderstand it 

through discussing the indirect issues which makes it unclear for the people. It is 

commonly asked about the wisdom behind the repetition in the Quran! This can be a gate 

for the enemies to destroy this religion through affecting people who don’t have enough 

knowledge about Islam, so they are being guided to the untruth. Some of the people who 

are trying to study the Arab world are also taking part in this mission to weaken the 

Quran –especially through the historical stories which were mentioned in the Quran-. 

Those people were bias and dishonest when they discussed those issues, but if you think 

carefully about their arguments you will find them untrue. For some people who might be 

honest – their arguments come from the lack of the knowledge. Though it shows great 

deal of hate in dishonest people, which can have an effect on people with little 

knowledge. The main problem is when there is lack in the knowledge of the language, 

and what is worst to know is that the standard Arabic language is not commonly used. 

The enemies use this factor to cause the misunderstanding, for sure the truth last and their 

arguments shall disappear.  

      For us to be prepared to answer them we need to have great trust in our religion, need 

to be of great useful knowledge and finally we need to have careful and logical thinking 

as our God ordered us. God says about knowledgeable people in this situation, (1) 

ا" َكَمات  هُنَّ أُمُّ الأِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشاِبَهات  ۖ فَأَمَّ َِّبعُوَن  هَُو الَِّذي أَنأَزَل َعلَيأَك الأِكتَاَب ِمنأهُ آيَات  ُمحأ الَِّذيَن ِفي قُلُوبِِهمأ َزيأغ  فَيَت

ِتغَاءَ  اِسُخوَن ِفي الأِعلأِم يَقُولُوَن آ َما تََشابَهَ ِمنأهُ ابأ ُ ۗ َوالرَّ أِويلَهُ ِإَّلَّ اَّللَّ أِويِلِه ۗ َوَما يَعألَُم تَأ ِتغَاَء تَأ ِفتأنَِة َوابأ كُلٌّ ِمنأ ِعنأِد  َمنَّا ِبهِ الأ

َلأبَابِ    ) are verses Book: In itHe it is Who has sent down to thee the"َرب ِنَا ۗ َوَما يَذَّكَُّر ِإَّلَّ أُولُو اْلأ

 basic or fundamental (of established meaning); they are the foundation of the Book: 

others are allegorical. But those in whose hearts is perversity follow the part thereof that 

is allegorical, seeking discord, and searching for its hidden meanings, but no one knows 

its hidden meanings except Allah. And those who are firmly grounded in knowledge say 

We believe in the Book; the whole of it is from our Lord:" and none will grasp the 

Message except men of understanding).  

The enemies of Islam  say that repetition are not of any use. It is true for anyone who 

doesn't have full knowledge of Arabic literature and of Islam . On the contrary,  as we 

have said repetition has many functions, such as enrich  meaning, making the sentence 

simple, showing the importance of the issue and direct the intention, The Quran uses  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
1- aLE-IMRAN 3: 7  
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repetition, as the accuracy of the speech requires showing a meaning in many different 

forms, and the repeated stories need to be introduced differently every time its mentioned , 

so the reader does not get bored but rather than that he would find new meanings form the 

other repetition .Some of the ways Quran uses repetition is through showing the 

summarized version of the story then explore it as in the story of Moses when he sees fire 

and asked his wife to wait so that he will find some truth as Good says in the Quran , (1)  

َها ِبَقبَ ٍس َأْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُهًدى ]طه: 9- 10[.   َوَهْل أَتَاَك َحِديُث ُموَسى ِإْذ رََأى نَارًا فَ َقاَل ِِلَْهِلِه اْمُكُثوا ِإّن ِ آَنْسُت نَارًا لََّعلِ ي آتِيُكم مِ ن ْ

 Sometimes mention the end and the purpose with clear lesson of the story then starts 

exploring it as in the story of the cave who has slept for about hundred years then comes the 

story of those youths as God says, (2) 

قِيِم كانُوا ِمْن آياتِنا َعَجباً ) آتِنا ِمْن لَدُْنَك َرْحَمةً ( إِْذ أََوى اْلِفتْيَةُ إِلَى اْلَكْهِف فَقالُوا َربَّنا 9}أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ

( ثُمَّ بَعَثْناُهْم ِلنَْعلََم أَيُّ اْلِحْزبَْيِن أَْحصى ِلما 11( فََضَرْبنا َعلَى آذانِِهْم فِي اْلَكْهِف ِسنِيَن َعدَداً )10َوَهي ِْئ لَنا ِمْن أَْمِرنا َرَشداً )

ِ{ لَبِثُوا أََمداً. ثم يبدأ التفصيل بقوله تعالى: نَْحُن نَقُصُّ                                           َعلَْيَك نَبَأَُهْم بِاْلَحق 

It has a feature through the good use of the story when  ignoring the unimportant parts, 

leaving the brain thinking about it while mentioning the important events. One of the 

repetition functions is to break down the ideas of one story in a way that makes the overall 

meaning stronger with the addition of new words. 

         Two of the aims of the Quran are to direct people intention toward God and educate 

people, these two points need special care, as it not enough to mention them only for once, 

but it needs continuous reminding, as God said: remind people as reminding is beneficial to 

the believers. And it is quite wise to remind people to do good. 

The language knowledgeable Salah Abd Al-Tawab says that  the importance of repetition 

was in reminding people and in increasing the effect of what was reminded. It is not easy for 

anyone to understand the importance of repetition. The Quran uses it very well that it looks 

perfect. This is the first say in this issue, it concludes that it is the Arabic language that 

requires repetition and everything in the Quran was made by wisdom. With the repetition the 

meaning become stronger. and this points to that the Quran was not made by human. 

The second claim is that repeating the story with the same words and the same meaning and 

this can't be of any use. But if it was repeated in different ways with different words and 

situation it is not considered repetition, but rather it is considered completing and a type of 

variation. Some of those who do not have any understanding of the Arabic language 

criticized the repetition that appears in the Qur'an, and thought that this is not eloquent. This 

stems from their ignorance. The repetition that appears in the Qur’an is not the kind of 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1-Taha 20: 9  

2-Akahef 18:9-12  
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worthless repetition that is of no value – as we shall see in detail below – and which appears 

in the speech of one who does not speak the language well or express himself well. Al-

Suyooti(1)said . "Repetition is more eloquent than merely emphasizing and it is reflective of 

good style, contrary to what some people think".  

        The scholars have divided the repetition in the Qur'an into two kinds. First, 

Repetition of words and meanings .This is where words are repeated with no difference 

in the meaning. There are two types, connected and disconnected. The connected type 

appears in various ways, either by repeating the words in the same verse, as when Allah 

says, (2) 

   { َهْيَهاَت َهْيَهاَت لَِما ُتوَعُدونَ  }
“Far, very far is that which you are promised!” or at the end of a verse and at the 

beginning of the following verse, such as when Allah says ,(3) 

 "’ قَ َوارِيَر ِمن ِفضٍَّة َقدَُّروَها تَ ْقِديًرا َويُطَاُف َعَلْيِهْم بِآنَِيةٍ  ِمْن ِفضٍَّة َوَأْكَواٍب َكاَنْت قَ َوارِيَرا "

“And amongst them will be passed round vessels of silver and cups of crystal — 

. Crystal-clear, made of silver. They will determine the measure thereof (according to 

their wishes)”[al-Insaan 76:15,16] or at the end of a verse, such as when Allah says,(4) 

 " َكّلَّ  ِإَذا دُكَِّت اِْلَْرُض دَكًّا دَكًّاا"

“Nay! When the earth is ground to powder ' or when a verse is repeated straight after 

another verse, such as when Allah says, (5) 

 "( ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا5فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا )"

. Verily, along with every hardship is relief, . Verily, along with every hardship is relief” 

[al-Sharh 94:5,6 ] As for that which is disconnected, it appears in two forms, either 

repeated in the same soorah, or repeated throughout the Qur’an. Examples of repetition in 

the same soorah include the phrase ,(6)  

 " َوِإنَّ رَبََّك ََلَُو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ "

“And verily, your Lord, He is truly, the All-Mighty, the Most Merciful” which is 

repeated 8 times in Soorat al-Shu’ara’, (7)  

ِبيَ "  "َوْيٌل يَ ْوَمِئٍذ لِ ْلُمَكذِ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

\1-Asayooti "Al-Itqaan fi ‘Uloom al-Qur’aan   

2-al-Mu’minoon 23:36] 

3-al-Insaan 76:15,16] 

4-al-Fajr 89:21] 

5-al-Sharh 94:5,6] 

6-al-Shu’ara 26:68,104,122.159,175……e t c 

7-al-Mursalaat 77: 15,19,24,28 34,etc 
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 and “Woe that Day to the deniers (of the Day of Resurrection)!” which is repeated 10 

times in Soorah al-Mursalaat, In Quran we can find another kind of repetition that is  

repetition of meaning but not words Such as the stories of the Prophets with their 

peoples, and mention of Paradise and its people and Hell and its horrors.   

               Ibn Taymiyah (1)said, "There is no pointless repetition in the Qur'an, rather there 

are benefits in every repetition". By commenting on the repetition of the story of Moses 

and his people: Allah mentions this story in several places in the Qur'an, and in every 

place He highlights a different idea and conclusion, just as Allah, His Messenger and His 

Book are called by different names, each name indicating a meaning that is not indicated 

by another name. There is no repetition in that, rather it is a kind of diversity, The same 

applies to the Qur'an, which is also called Furqaan (criterion), Bayaan (a plain statement), 

Huda (guidance), Basaa’ir (clear evidence), Shifa’ (healing), Noor (light) and Rahmah 

(mercy). Each name points to a meaning that is not indicated by other names. The same 

applies to the names of the Lord, as He is called: al-Malik (the Sovereign), al-Quddoos 

(the Holy), al-Salaam (the One Free from all defects), al-Mu’min (the Guardian of faith), 

al-Muhaymin (the Watcher over His creatures), al-‘Azeez (the A Creator), al-Baari’ (the 

Inventor of all things), and al-Musawwir (the Bestower of forms). Each name points to a 

meaning that is not indicated by another name. The Essence is One but the attributes are 

numerous. Almighty), al-Jabbaar (the compeller), al-Mutakabbir (the Majestic), al-

Khaaliq The same applies to sentences that are complete in meaning. The story is told in 

one way that highlights one point, then it is told in another way which highlights a 

different point. The story is the same story, but its details are numerous, and every 

sentence conveys a meaning that is not indicated by other sentences. Al-Suyooti (may 

Allah have mercy on him) said that There are a number of reasons for repetition: This 

includes confirmation. It is said that if words are repeated the meaning is confirmed. It 

also includes emphasis. It also includes highlighting a point so that the words . will be 

accepted, such as the verse, Another example is if the speech is lengthy and there is the 

fear that what was said at the beginning may be forgotten, so it is repeated a second time 

to keep the idea fresh. For example, in the verses,(2) 

ََُُوٌر رَِحيبََّك لِلَِّذيَن َعِمُلوا السُّوَء ِبََهاَلٍة ُثَّ تَابُوا ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَأصْ ُثَّ ِإنَّ رَ " ُُوا ِإنَّ رَبََّك ِمْن بَ ْعِدَها َل مٌ َل  

    “Then, verily, your Lord  for those who do evil (commit sins and are disobedient to 

Allah) in ignorance and afterward repent and do righteous deeds, verily, your Lord 

thereafter, (to such) is Oft-Forgiving, Most Merciful” 

…………………………………………………………………………………………… 

1-Ibn Taymiyah  Majmoo’ al-Fataawa (14/408) 

1-[al-Nahl 16:119] 
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ََُُوٌر رَِّحيٌم ُثَّ ِإنَّ رَبََّك لِلَِّذيَن َهاَجُروا ِمن بَ ْعِد َما فُِتُنوا ُثَّ َجاَهُدوا َوَصبَ ُروا ِإنَّ رَبَّ " (1)َك ِمن بَ ْعِدَها َل  

“Then, verily, your Lord _for those who emigrated after they had been put to trials and 

thereafter strove hard and fought (for the Cause of Allah) and were patient, verily, your 

Lord afterward" . 

            Thus, repetition is used to confirm the blessing and emphasize the remembrance 

thereof. It is the habit of the Arabs to repeat things for emphasis and to ensure that they 

are understood, although they may also speak briefly so as not to tire the listener, because 

if a speaker addresses a point from different angles, that is better than him approaching it 

from just one angle, such as if someone said:  By Allah, I will not do it, and by Allah, I 

will not do it – because he wanted to emphasize his point and put an end to any hope that 

he could do it. And f he wanted to be brief he may say:  By Allah I shall do it, but 

omitting the word ‘not’ for the sake of brevity. Similarly, one who is in a hurry may say, 

Hurry up, hurry up! And it may be said to the archer: Shoot, shoot! Ibn Qotybah(2) said. 

"When Allah listed His blessings in this soorah, and reminded His slaves of His signs, 

and drew attention to His power, He repeated this phrase between each two blessings, so 

that they would appreciate the blessings and recognize them", such as when you say to a 

man: Didn’t I give you accommodation when you were homeless – can you deny that? 

Didn’t I take you for Hajj when you had never been – can you deny that? Most of the 

scholars of semantics said: The Qur’an was revealed in the language of the Arabs, and it 

is their way to repeat things for emphasis and to ensure that they are understood, and also 

to speak briefly so as not to tire the listener, because when the speaker uses different 

phrases in his speech, it is better than limiting himself to one phrase  .  

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

1-[al-Nahl 16:110] 

2-Ibn Qutaybah Zaad al-Maseer (5/461). 
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Chapter Five 

Repetition of some Historical Stories and Ayats in the Holy Koran 

            The Quran calls the great human exemplars of the past prophets and mentions 

their great sacrifice in spreading the message of God, the most important of them being 

Noah, Abraham, Moses, and Jesus.  The Quran elaborates on the ways in which the 

followers of the prophets, specifically the Jews and the Christians, have or have not lived 

up to the prophetic messages.  It also discusses the fate of past nations who rejected their 

Prophets, such as Noah and Lout. Aleskafi(1) said " repeating the stories of Moses , Noah 

and Sodom and how they have been punished  is a warning for Muslims from such fate 

they faced when they deny there prophet" . It issues instructions on how to live a life 

pleasing God.  It commands people that they should pray, fast, and take care of the 

needy.  It discusses matters of human interrelationships, sometimes in great detail - such 

as laws of inheritance and marriage - in a manner reminiscent of parts of the Hebrew 

Bible but foreign to the New Testament.  

           The Quran tells people that they should observe God’s instructions purely for 

God’s sake, not for any worldly aims.  It warns those who deny God’s messages that they 

will be thrown into the fire of Hell, and it promises those who accept the messages that 

they will be given the bless of Paradise. The Quran retells in their original form many of 

the stories from the Biblical heritage, especially that of Moses (mentioned by name more 

than any other person, followed by Pharaoh, his great enemy, who is the Quranic 

archetype of human evil).  However, it does not offer a sustained narrative of the kind 

found in the Book of Exodus.  It has much to say about the moral and legal duties of 

believers, but contains nothing like the law-code which is the centerpiece of the Book of 

Deuteronomy.  

          Many Quranic passages could aptly be described as preaching; but where the voice 

of the preacher in the Gospels is that of Jesus during his ministry on earth, in the Quran it 

is that of the ever-living God .Also, the Quran repeats certain verses and themes at times, 

shifts topics, and often relates narratives in summarized form. Alkholi (2)said,"  We can 

see two 

 

 
1- Aleskafi "Doratt Al tazeel and Orat Al Taweel p 316 

2- Ibrahim  "Taqrar Balaka"  p5 
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characteristics.  First, it serves a linguistic purpose and it  is one of the powerful 

rhetorical techniques of classical Arabic(1).  Second, all themes of the Quran, no matter 

how varied, are wrapped around one common thread running through the entire book: 

that all types of worship rendered to others besides or alongside God is false, and that 

obedience to Him and His prophets, Muhammad being one of them, is a must".   

       The Quran, unlike the Bible, does not mention genealogies, chronological events, or 

minute  historical details, but rather uses events from both past and present to Illustrate  

its central message.  So, when the Quran is discussing the healing properties of honey or 

the life of Jesus, neither topic is an end in itself, but each is related in one way or another 

to the central message – unity of God and unity of the prophetic message.  No matter 

what the topic may be, it finds occasion to refer the discussion back to this central theme  

Another important point to keep in mind is that the Quran was not revealed in one sitting, 

but was revealed in parts over a span of 23 years.  Like the previous scriptures, many 

passages were revealed in response to specific events.  Often, Quranic revelation would 

come from the angel Gabriel to Prophet Muhammad as a response to questions raised by 

those around him, whether believers or unbelievers.  The Quran addresses the People of 

the Scripture (a term used by the Quran for Jews and Christians), humanity at large, 

believers, and, finally, it addresses the Prophet himself, commanding him what to do in 

certain situations or supporting him and giving him solace in the face of ridicule and 

rejection.  Knowing the historical and social context clarifies the text. 

       The Holy Qur’an is a discourse, a book of religious propagation and guidance whose  

aim is show  the realities of human life and laws that are necessary to take humanity to 

perfection and they should purify the souls and thoughts of people and establish the 

proper social laws so that a society is established which would be perfect from the 

economic as well as the ethical point of view. To achieve this aim the Holy Qur’an has 

spoken on all the important subjects. With  regard to the historical incidents we should 

remember that the aim of Qur’an relating the historical incidents is to invite the attention 

of the people towards the laws which have ruled over the past communities. Alkateb said, 

:The Holy Qur’an desires to familiarize the people with those laws and invite their 

attention towards the causes of the advancement and progress or downfall of the past 

nations". What were the serious consequences of their rejection of their prophet ? What 

they had to suffer as the result of unleashing justice and oppression. What were their 

actions which cause of their downfall and destruction? And finally what were the signs of 

their weakness and strength. In those Ayats the Holy Qur’an has invited the attention of 

the people towards those laws and in the same way indicated  towards a special part of  

loftiness of this incident and desires 

………………………………………………………………………………………… 
1-Abed Al-Jabar  Alkateb  E'jas AlQuran  p 389 
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that every time it should invite the attention of the people to an special aspect which has 

not been indicated other times. It is a reality that can be realized only if you ponder upon 

the stories of the Holy Qur’an consequence of the disobedience of the sinful and 

oppressive people .The same fact became the cause that the Holy Qur’an should analyze 

the past societies and indicate towards their different aspects. Therefore the Holy Qur’an 

mentions for example the Bani Israel and the creation of Adam in different places. On 

every occasion it indicates the Ayats that are repeated on other occasion for example 

(Surah Alesra'a, Alkahef and Alroom : 

ْفنَا ِللنَّاِس فِي َهذَا اْلقُْرآِن ِمْن ُكل ِ َمثٍَل{    (1) }َولَقَْد َصرَّ

ْفنَا فِي َهذَا اْلقُْرآِن ِللنَّاِس ِمْن ُكل ِ َمثَ   (2)  ٍل{.}َولَقَْد َصرَّ

ْفنَا فِي َهذَا اْلقُْرآِن ِللنَّاِس ِمْن ُكل ِ َمثٍَل{.  (3)  }َولَقَْد َصرَّ

(and we have explained to man in this holy Quran every kind of  similitude )  

And  Surah Rahman the same Ayats of: ( 4 )                            

 تكذبان(فبأي أالء ربكما )

(which then of the bounties of your Lord will you deny?) is for the purpose to create a 

psychological effect on the hearers. Karmani"(5) said, When the Almighty desires to 

exhort people He repeats to them again and again those points which have special 

psychological and emotional aspect". In the same Surah Rahman the Almighty Allah 

enumerates some important bounties that have fundamental effect on the formation and 

continuation of human society. And at the same time the major bounties are mentioned; 

The aim of enumerating said also," (6)Karmanithat are arranged for man in the hereafter. 

those bounties is to awaken the emotions of man. Allah repeats the sentence: Which then 

of the bounties of your Lord will you deny, so that people develop the ability to 

recognize truth and it prepares him to submit to the truth and develops his humanity and 

feelings". Therefore the repetition of this type is itself necessary from the point of view of 

guidance and it does not in any way mar the eloquence of Qur’an, rather it is counted as 

the beautiful discourse because it first of all becomes the cause of emphasis and effect.  

Another Ayah is repeated 4 times in Surah Alqummar starting in Ayah 17. The Ayah 

states : 

…………………………………………………………………………………………  

1- al Esra 17: 89 

2- al Kahef 18: 54  

3- alrom 30: 58 

4- Alrahman 55: 13,16,18,21 22,… 

5- Hamza Al-Karmani Asrar Al Tekrar p 152 

6- Al-karmani " Alborhan fe Tawjeeh Motashabeh of Quran" p 198 
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ْكِر فََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ   1) ) * َكذَّبَْت َعادٌ{. }َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذ ِ

ْكِر فََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ   .* َكذَّبَْت ثَُمودُ{ }َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذ ِ

ْكِر   * َكذَّبَْت قَْوُم لُوٍط{. فََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ }َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذ ِ

ْكِر فََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ  * َولَقَْد َجاَء آَل فِْرَعْوَن النُّذُُر{ }َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذ ِ  

And We have indeed made the Quran easy to understand and remember. Then is there 

any that will receive admonition?" Moreover, a part of an Ayah is repeated 5 times in 

Surah 27 starting in Ayah 60 ": (2) 

ْن َجعََل اْْلَْرَض قََراًرا َوَجعََل ِخََللََها أَْنَهاًرا َوَجعََل لََها َرَواِسَي َوَجعََل بَْيَن اْلبَْحَرْيِن َحاِجزً أ" هٌ َمَع مَّ ِ ۚ بَْل أَْكثَُرُهْم ا ۗ أَإِلََٰ اَّللَّ

 "ََل يَْعلَُمونَ 

 (Can there be another god besides Allah?) The above repeated Ayats are just examples 

of the repetition in the Quran. The repetition of a certain Ayah adds to the beauty and 

eloquence of the authentic Word of God. It touches the hearts and minds of the 

believers(3). This repetition may be thought of as part of the style of the Word of God. It 

is possible to extend this style of repetition in the Quran to physical phenomena or 

in some repetitions in Quran for believers who are There are important purposes events. 

often faced with troubles and sins. Such anecdotes as those of Moses and Abraham 

(UWBP) were repeated in order to soothe believers who are subjected to troubles and 

On  e prophet or prophets related in the anecdotes.cruelties by showing the salvation of th

the other hand; by relating the destruction of such communities as Sodom and Gomorra, 

which were destroyed because of their rebellions, the lesson is given to believers to 

For the public who do not deal much with knowledge  abstain from rebellions and sins.

and who constitute most of the addressees of Quran, the Noble Quran proves the 

existence and oneness of God by showing again and again the proofs of creation that are 

heavens.  In order to encourage believers who are  the easiest to see like the earth and

always open to the assaults of the self and the devil, the favors they will receive in the 

paradise; and in order to discourage believers from sins, punishments they may incur in 

   hem.the hell are often shown t 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Al-Qummar 54: 17,22,32,42 

2- alNamal 27:60-64 

3- Al Zamakhshari p 40 
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chapter Six 

Conclusion 

        We want to conclude that repetition expresses in the Quran has many wisdoms, 

functions and purposes that is expressed in different places; the verses look similar in 

terms of their phrases and words; so, they are thought to be repetitive. Moreover, anyone 

who is not capable of reading the whole Quran all the time, but mostly is able to read one 

chapter. He can find the most important purposes in any chapter, each chapter is like a 

small Quran. That is to say, these purposes are repeated in almost all chapters so that no 

one should be deprived of benefit of this holy book 

       Also, the Quran is a founder. It contains the foundations and principles of Islam. It 

tries to place these principles in the social life of humans. Then, repetition is necessary to 

strengthen and settle those realities in hearts. Repetition is necessary in different forms in 

order to establish mighty matters and minute truths mentioned by the Quran in the hearts 

of those who read and listen to it. Due to those reasons, the repetitions in the verses of the 

Quran are appropriate, necessary and nice. 

       For Muslims, the most important truth is that Allah sent the Prophet Muhammad 

(Peace be upon him) to guide people to the happiness in the both lives (this life and life 

after death). The Prophet guided by Allah through the Qur’an and Hadith Shareef 

(Prophet Traditions), used different methods to achieve his message to humankind. 

Quranic stories were among the main methods used by Him to deliver knowledge and 

achieve the Islamic education aims. Stories came in different types (such as: prophets' 

stories and other people stories ….) . The Qur'an is the main source of Islam, which 

contains every principles of Islamic thought. The Qur'an demonstrates itself also to be a 

guidance book to the right path, and a call to eternal salvation and declaration of Allah 

oneness, all of which require reiterations. Therefore, through agreeable reiterations, it 

offers in a single sentence or story, numerous different meanings to different groups of its 

addressees, and treats with compassion even the smallest and most slight things and 

events and includes them under its will and control. Indeed, there are universal principles 

it aims to present through the attention it gives to the particular events related to the  

Companions, which relate to the establishing of Islam and legislating its laws. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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The Holy reference for Muslims, Quran, asks Muslims to listen carefully and to 

comprehend to whatever they listen to, 

 .) 2)وقال سبحانه: }َوتِْلَك اْْلَْمثاُل نَْضِربُها ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّروَن{   . (1)}فَاْقُصِص اْلقََصَص لَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّروَن{ 

        Storytelling technique is believed to be one of the entertaining techniques that can 

be used with learners in order to develop their listening comprehension sub-skills . As it 

is mentioned in the Holy reference for Muslims , the Holy Quran , (Assuredly, in their 

narrative is a lesson for men of understanding. It is not a thing that has been forged, but a 

fulfillment of that which is before it and a detail exposition of all things, and a guidance 

and a mercy to people who believe.)  

       Regarding the verse of the Holy Quran , one can recommend storytelling technique 

to be used as one means to enhance learning and develop knowledge .The Holy Quran 

repeatedly urges Muslims to get benefits and lessons from others either prophets or 

normal people. "Once upon a time " a phrase that many children may wait to listen to 

before sleeping that may affect their imagination ; through this telling , parents can build 

and increase good values and concepts . According to such parents , stories are a very 

efficient way of teaching children and adults ; firstly, using stories had great root back to 

religious lessons that helps a lot to understand beliefs . Secondly , stories help parents to 

teach their daughters and sons many facts, values and the society traditions . Moreover , 

this technique is a wonderful means of building confidence between parents and their 

children  From this point , the teacher should make use of this  technique in educational 

situations that may develop the learners' abilities and competences in such a skill , as well 

as enjoyment . Additionally , this technique may provide wonderful bridges on which 

information can travel to the learners' minds. Storytelling also helps to share knowledge 

from other experiences. Human beings are born to be storytellers , when they speak , talk 

to neighbors , gossip or recall dramatic events of the day. One may conclude that stories 

are increasingly important genre that affect the listeners' emotions and thinking   . 

……………………………………………………………………………………….. 

1-al-Aaraf  7    :176 

2-al-Hasher 59  :21 
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 البنية السردية في قصة الطفل

 حدود النسق و آفاق الكتابة

 د. أحالم بن الشيخ                                                              

 )الجزائر(-ورقلة -جامعة قاصدي مرباح                                                              

 

 ملخص المقال:

الدراسة التحليل التقني لبنية السرد الذي يستدعي أدوات المنهج البنيوي و مقوالته في  تروم هذه   

حقائق الفنية التي ينتجها النص توصيف العملية السردية و تحليل مكونات بنيتها، و الكشف عن ال

الفئة  القصصي المكتوب للطفل، و كذا الربط بين مشّكالت هذه البنية و طبيعة التلقي الذي تفرضه هذه

من جهة، و المضمون بكل آفاقه من جهة  -النسق –القارئة من خالل البحث في العالقة بين حدود النص 

 ثانية.

 الطفل -القصة  –السرد  –البنية  الكلمات المفتاحية:

 تقديم:

في تعتبر الكتابة للطفل من أكثر الكتابات الفنية التي تستدعي الوعي و القدرة الكاملين على التحكم    

أدوات الكتابة نظرا للظروف النفسية و العمرية التي تتحكم في عملية التلقي باألساس، و لعل حديثنا عن 

التلقي سيبدو مبتورا أو منتقصا في هذا الصدد إن أهملنا العوامل المصاحبة للتشكيل النصي، حيث يتالزم 

حين له، نص لجملة المؤثرات المصاحبة م الو يستسل ،الزمان الملفوظ و المكان المكتوب أثناء فعل التلقي

إن لم نقل تتحكم بها  ،لقراءةم امن المكونات الداللية التي تتمّ الذي يمثل شبكة  ،تتم معاينة الفضاء النصي

مع تحت تأو ما يج ...لالتصال الوثيق بين الرسم و الطباعة و التلوين و الكتابة ونوع الخط ،باألساس

غالف القصة السبب األول في االستثارة القرائية بالنظر إلى ما يقدمه من  مسّمى الشكل الطباعي. ويعتبر

 هذا األخير يشترط في حيث ،رسومات مدهشة و ألوان خالبة تجلب المتلقي دون االكتراث لعنوان القصة

أن يكون "موجزا، مفهوما، منسجم اللفظ، ذا عبارة محسوسة غير مجّردة، قريب الوصف، موافقا للمواقع، 

للدالالت الواقعة في  فالصفة التي يتخذها العنوان مكملة   (.441: 4991،جوليندا )" على المضمون ونوعهداال

صميم الكلمة أو العبارة الموجزة  ناتج منالذهن أو هي تقريرية تؤكد للمتلقي أن ما وقع فهمه من دالالت 

لناها "محمل عالقة الخبر وثيقة إن حم  التي يصّرح بها العنوان. ولعل العالقة بين الرسم و العنوان لتبدو 

بالمبتدأ، و الهوية بالذات، فأفضل النصوص إمتاعا و إغرابا ما تفلت من هوية العنونة، حتى يعظم إيقاع 

  (.410: 4002) عميش، اإلدهاش و التعجب و المفاجأة" 

ع أن يحدد مستوى التلقي فإن هذا األخير يستطي أما إن انتقلنا للشكل الطباعي مجسدا في نوع و مقاس الخط

حسب حدّة بصر المتلقي. و إمكان التناغم معه"  ليتنازل تدقيقا و تصغيرا " فما كان مغلظا كان ابتدائيا

 سن الخامسة فيإذ يتعذر على الطفل  ،ومنه تستثار حدّة االنتباه، الفهم و إتمام القراءة.( 462: 4991)نجيب، 

الكلمات التعامل مع الحروف الصغيرة و مهارة القراءة، يتعذر عليه وهو السن الذي يبدأ الطفل فيه اكتساب

األمر الذي يدفع كتاب القصة إلى اعتماد التفقير  المحشوة في العبارات المتراصة ضمن الصفحة الواحدة،

الصور، مقدمة تنسجم مع الرسوم و ،(414، ص:عميش)النصي أي "تقسيم النص الكلي إلى فقرات" 

ة، وعليه يصبح النص تابعا للصورة "و الترابط بالمجاورة هو الذي يعطي للنثر السردي دالالتها المباشر

زخمه األساسي، فالحكاية تنتقل من موضوع إلى آخر بالمجاورة متتبعة مسار نظام سببي أو مكاني 

تباعا ومنه يوفر نظام التفقير قراءة مرحلية زمنية ناتجة عن تساوق القراءة  (416 :4996 ، مفتاح)زمني"

دونما ضغط كتابي يشوش عملية الفهم، مترافقا مع ما يمكن أن يتوفر من نبرات الكتابة المتصلة بالمعاني 



الحروف و الكلمات أو استغالل المسافات اإلضافية  تكبير لمبثوثة ضمن النص، من خالل تصغير أو ا

 و تنمية قدراته الذهنية و العقلية.  ،بهدف تحريك خيال القارئ الصغير

أما الرسم فهو المفتاح الرئيسي للقراءة، "الرسم فن بصري يخاطب العين عندما يحّول الصورة الواقعية 

المشدودة بمنطق الواقع إلى صورة بصرية يكتسب وجودها من منطق آخر هو منطق الخطوط و األلوان 

الكالم الذي يؤلف  الذهنية التي تكمن في معانينفس الشيء عندما يحول الصورة  و العواطف، كما يفعل

عند الفنان و الطفل و هو اإلحساس بالجمال  تعبير يتعلق بذلك النشاط اإلنساني الهام النص و في الحالتين

تفتح طاقة  ومنه تعتبر الرسومات لغة ثانية  .(444: 4996،)نذيرعبير عنه" تو اكتشافه ثم االستمتاع به و ال

إلى قراءات أخرى أوسع مما يمكن أن تحصره اللغة ألنها استيعابية مهمة، كما أنها قد تجنح بالطفل 

"إحدى أشكال التعبير أكثر من كونها وسيلة لخلق الجمال، ونحن نرسم للطفل ما يعرفه ال ما يراه ثم 

نتدرج معه حتى نقدّم له ما يراه في بيئته، و األساس الفكري للرسوم التي تقدّم لألطفال يظهر في النسب 

ألشياء المرسومة، حيث تقدّم التفاصيل المهّمة، و تحذف األجزاء األخرى القليلة القيمة" التي تقدّم بها ا

مستغلة األلوان  ،-الكتابة و الصورة–لذلك تمثل الرسوم وسيلة للتخمين تربط النسيج الخفي   (446: )عميش

لعقل و تستثير النقد بعد أن المناسبة، ليحال الرسم و اللون إلى قيمة جمالية تذوقية، تثري المخيلة و تحفّز ا

   تلّخص ما سلف سرده أثناء الصياغة اللغوية.  

و تقعيدا ألسس تكوين قصة الطفل ننطلق من الحكاية باعتبارها األصل أو المادة التي ينشأ منها الخطاب، 

 لذا تستوقفنا المصطلحات التالية:

جموع األحداث سواء كانت واقعية أو متخيلة، قصد به المادة األولية التي تتمثل في ميو المتن الحكائي:-1

 وتخضع هذه المادة لمنطق السببية في ترتيب أحداثها و أزمنتها.

أو إلى الترتيب الزمني المنطقي، أو الحكاية المروية التي ال تخضع لمنطق السببية  المبنى الحكائي:-2

 داعية السردية.فالمبنى الحكائي هو الصيغة المحولة عن المتن بفضل التدخالت اإلب

 و يتمثل في األركان األساسية التي ال يبنى السرد إال بها، وهي:  مكونات السرد:-3

  المرسل إليه -الرساله -المسرود له /المرسل-السرد -المروي له /السارد -المروي-الراوي     

ي عناصر تتمثل في العناصر التي يتشكل منها الفضاء الروائي أو القصصي، وه عناصر السرد:-4

، تتحكم في المكان -الزمان –الشخصيات  -أساسية و ثابتة ال يصلح البناء الروائي إال بها، وهي: األحداث

ترتيبها مخيلة الكاتب و الطريقة الفنية التي سيعتمدها في السرد، و هنا تطرح أمامنا اإلشكاالت الخاصة 

)حدود  الخصوصيات الفنية للنص من جهةببناء و تنظيم السرد في قصة الطفل، أين يجب مراعاة جملة 

النسق(، و المتلقي من جهة ثانية العتبارات فكرية و نفسية يعلمها المؤلف، ومنها ننطلق في الحديث عن 

 تأليف.هذه العناصر و مدى خصوصيتها وضرورة التوقف عندها مليا أثناء ال

 عناصر السرد في قصة الطفل:

رز ألوان اآلداب الموجهة للطفل عموما ألنها "شكل فني من أشكال تعتبر القصة الموجه للطفل من أب   

األدب الشائق، فيه جمال و متعة و له عشاقه الذين ينتقلون في رحابه الشاسعة الفسيحة على جناح الخيال 

فيطوفون بعوالم بديعة فاتنة، أو عجيبة مذهلة،أو غامضة تلهب األلباب و تحبس األنفاس، ويلتقون بألوان 

و من أهمية بالغة في السرد للطفل دون إهمال ما للواقع  ،( 41: )نجيبلبشر و الكائنات و األحداث..." من ا

ث ترتبط قصة حي ،لتي تترتب عن هذه القصة أو تلكالقيمة التربوية أو التعليمية ا كذا الدور الذي تؤديه

 ،نعمانينظر: ) .ي تستحث المخيّلةعناصر التشويق الت مستغلةبفكرة، تتطور و تتأزم تدريجيا  الطفل أساسا

4999 :494). 



رافد أساسي من روافد التربية التي يتم استغاللها نظرا لتلبيتها هناك من شك في أن قصة الطفل  ليس 

رغبته في االنتقال من العالم الحقيقي إلى علم الخيال المفعم بالحركة و النشاط، إن للقصة موقع مهم في 

فريق بين ما هو صالح تما حوله و تثبت مشاعره في البخياله و يتسع إدراكه  ونمنفس الطفل فمن خاللها ي

إلمتاع أو التسلية أو التثقيف. أو شرير منبوذ ليبتعد عنه، إنها "كل ما يكتب لألطفال نثريا بقصد ا هبعليت  

كانت تنتمي يروي أحداثا وقعت لشخصيات معينة سواء أكانت هذه الشخصيات واقعية أم خيالية، وسواء أو

تدور حول مشكلة تتعقد التي لعالم الكائنات الحية أم الجان، وتشمل القصة عادة على مجموعة من األحداث 

و لما هي كذلك في فهمها البسيط فإنها تتعلق في  (41: ، نجالءمحمد علي أحمد)ثم تصل في النهاية إلى حل"

اتب أو األديب من خالل خياله المبدع، في صورة بنائها بنقل  "خبرة من الحياة و من الواقع، يصيغها الك

تعيد تشكيل الواقع في صورة جديدة، تعبر عن وجهة نظر الكاتب تجاه الخبرة الحياتية التي يريد نقلها إلى 

 ،)كمال الدينالقارئ من أجل تحقيق هدف وجداني، ثقافي معرفي ووسيلته في ذلك الكلمة المكتوبة"

        ( .00 :4004حسين،

وصوال  -التجنيس-ن في الكتابة للطفل تحدّ كبير يخوضه المؤلف بدء من وضع اإلطار المحدد للكتابةإ 

مسألة ضرورة الوضوح في األسلوب أثناء مخاطبة عقل الطفل والتحكم في تسلسل األحداث، و كذا إلى 

رض وفق ذلك وجود من خالل مجريات القصة، ويفت تقديم األدلة المقنعة لألفعال التي يقوم بها األبطال

، و منه أيضا مراعاة أن  .(29: 4991 محمد، )مرتاض،تناسب بين هذه المجريات و اإلمكانات العقلية للطفل 

هذه القصة يجب أن تتعلق ببعد أخالقي مضمر أو ظاهر يختفي ليطّل تدريجيا عند نهاية القصة مراعاة 

بدالالت معينة أمام الطفل ترشده لبلوغ مراده و لوسائل التشويق "وهنا تبرز مقدرة المؤلف، إذ أنه يلقي 

 مرتاض،)تحقيق الهدف التربوي بعد ذلك؛ وال تظهر نتائجه إال في سلوكات خاصة يقوم بها هذا الطفل" و

تعتبر القصة الموجهة للطفل عنصرا تربويا هاما "إذ يمكن االعتماد  و من حيث الهدف أيضا.( 29:محمد 

حيث تحمل في ثناياها المعلومات عليمية إذا أجيد استخدامها واستغاللها بعليها في نجاح المواقف الت

عبد )المعارف التي يحتاج المتعلمون إليها، و يتحقق لهم عن طريقها األهداف التربوية المرغوب فيها و

 .  (490: 4999يوسف، ،التواب

ة و العقلية يلشروط النفسلكتابة السردية للطفل من خالل مراعاة مجموعة الويتجسد التخطيط الجيد  

 و التي ضبطها النقاد من خالل العناصر السردية كما يلي:لهذه الفئة المرتبطة بالكتابة 

 يعتبر موضوع القصة أهم حلقة ينطلق منها القاص قبل التفكير في وسائل و سبل تقديمهاالموضوع: -1

ة المؤلف و هدفه من عن رؤي"فموضوع القصة هو العمود الفقري لبنائها الفني و هو الذي يكشف 

يمثل الفكرة أو الوعاء الذي تجري في خضّمه  فالموضوع إذا( 412: 4004حسين مصطفى،  ،)خليفةتأليفها"

الشروط الفنية من  و إذا كان الموضوع مقوما من مقومات القصة األساسية فيقترح االنطالق األحداث، 

 :التالية أثناء اختيارهالنفسية و

بما تقتضيه هذه المالءمة من مراعاة عامل السن فلن يتقبل الطفل في سن  مته للفئة القارئةمالء وة تمراعا -

 العاشرة موضوعا موجها آلخر في السادسة .. و هكذا.  

 يتناسب مع الخصائص النفسية للطفل. وضوح الموضوع و عرضه بأسلوب مشّوق -

و بتعبير  "مفتاح الكنز"،ة بمثابة العثور على يعتبر االختيار الجيد للموضوع أو الفكر بناء على ما تقدّمو

آخر بطاقة ضمان نجاح العمل الفني برمته إذا أحسن المؤلف عقد األحداث و ترتيبها بطريقة مترابطة تشدّ 

 ضمن ذلك الوعاء األنيق الذي تتماسك فيه العناصر السردية.الذهن 



من صورتها ويقصد بالسرد "نقل الحادثة ومن خالله تتم عملية النقل غير المباشر للمحكي،  السرد:-2

وتظهر القدرة الفنية للمؤلف عندما يعتمد الوسائل ( 46 ، نجالء:محمد علي أحمد الواقعية إلى صورة لغوية")

 الفنية و اللغوية التي يشترط فيها:

ساسا عن التمكن التام من التعبير اللغوي السليم الذي يبتعد بالطفل عن الحيرة و غموض الفهم الناتج أ -

 تعبير الطفل أو متناوله الفكري.  االستخدامات الرمزية و البالغية البعيدة عن دائرة

في مستويات التنقل بين المحكي و المسرود بطريقة تبتعد عن التعقيد و التشويش الفكري حيث ال التحكم  -

 بعد فتحه للقصة.يعني تمكن السارد من األدوات السردية للطفل شيئا، مقابل ما ينتظره هذا الطفل 

إن الشخصية الورقية التي يختارها المؤلف هي كل إنسان أو حيوان أو جماد يؤدي ضمن  الشخصية:-3

نسق واحد خالل القصة، أو نامية ال  القصة دورا رئيسيا أو ثانويا، وهذه الشخصية إما ثابتة تسير وفق

الشخصية بيقظة و حذر حتى تثبت على حال معين،و ال تنحصر في قالب محدود، حيث " يجب رسم 

، لذا يتصل ( 66-60: )الكيالنيتكون مثاال يحتذى به في األخالق و السلوكات و التصرفات المحبّبة" 

 التوظيف الجيد للشخصيات المناسبة بمراعاة ما يلي:

ي بها المادية و المعنوية بما يالئم أسلوب التفكير الحسّ و التركيز على جوان الوضوح في رسم الشخصيات -

 و أن تكون بعيدة عن المثالية المطلقة ، في مستوى الواقع و تعترف بالخطأ في نهاية المطاف. للطفل.

 التمييز بين الشخصيات حيث يجب أال تتقارب في أسمائها وصفاتها حتى ال تختلط في ذهن القارئ. -

فرسان األبطال في التشويق، ويتأتّى باختيار شخصيات تستهوي الطفل كاألميرات في قصص البنات و ال -

 قصص البنين، أو الحيوانات ذات الصفات البطولية أو الخارقة.

ة الطفل على االستيعاب و الربط تحديد عدد الشخصيات في القصة الواحدة بقدر ال يتجاوز طاق -

  (94:الكيالني)التذكر.و

د من وجودهم الثقة ، و يستمأن تتضمن القصة  أبطاال يشبهون الطفل في العمر و يتوحد معهم في الخيال -

في قدراته، و يجد في تعاملهم مع الخبرات المختلفة حلوال لمشكالته التي تتشابه مع ما يواجهه من مشاكل 

 و إجابات عن تساؤالته.

أن تجذب شخصية البطل الطفل بمعنى أن تظهر بمظهر متكامل، و أن يقترن دورها بالحركة والنشاط  -

     ا إيجابيا لديه.الظاهرين مما يمكن أن يترك انطباع

إال أنهما يمثالن  ،على البساطة التي يتم التعامل بها مع هذين العنصرين السرديين الزمن و المكان:-4

قد يختلف تماما عن المألوف، إذا كانت العناصر السردية األخرى تتالءم مع  اإلطار العام لألحداث الذي

كان بالمعنى الكالسيكي هو المدرك بالحواس من حديقة بعضها بطريقة جيدة و متساوقة فنيا، فإذا كان الم

و غرفة ومنزل ومدرسة و شارع...وغيرها، فإنه قد ينتقل في قصص الخوارق إلى ما ال يمكن إدراكه 

بالحاسة من مجرات و فضاء و عوالم خفية تحت األرض و فوق السماء...أما الزمن في االستخدام البسيط 

و النهار..، هذه األزمنة جميعا و اليوم و الغد، الصباح و المساء والليل فهو كل مدرك معنوي من األمس 

 التي قد تحلق إلى دالالت نفسية كالخوف أو الهدوء أو الفرح أو الحزن..وغيرها.و

يمثالن الترتيب الذي يقدم به القاص أحداث قصته، حيث يشترط في قصة الطفل  البناء و الحبكة:-5

السببي لمجريات األحداث "فاألحداث قد تتوالى عضويا، بحيث تكون مرتبطة مالءمة التسلسل الزمني و 

مقدمة أبسط صورة لبناء القصة في انطالقها من مقدمة ، (42الكيالني،  )ببعضها البعض تمام االرتباط" 

لتتدرج شيئا فشيئا نحو العقدة، تعرض فيها جميع معطيات الموضوع من شخصيات و زمان و مكان 

نهاية إلى الحل، وتظهر هذه الطريقة في تقديم األحداث في القصص ذات البنية الهرمية تخلص في الو



سبيل المبنية على السببية، "فالبساطة في البناء و الحبكة و االبتعاد عن التعقيد وتشابك الحوادث بما ييّسر 

يار الحبكة الفنية الجيدة و يرتبط اخت  (49:)نجيب، متابعة القراءة واستيعاب األحداث و األفكار المختلفة"

 (49محمد علي أحمد:بشروط أبرزها: )

 أن تكون قابلة للتصديق و غي قائمة على المصادفات و الحيل أو الخدع.. -

 أن تنتخب فيها األحداث بدقة و تعرض بطريقة يسهل تذكرها و إعادة قّصها. -

 أن تكون واضحة و مباشرة. -

 ث يميل إليها األطفال بطبيعتهم.أن تحتوي األحداث فيها على حركة و نشاط حي -

 البعد عن األحداث العنيفة و الدموية. -

  أن تنتهي إلى نهاية سعيدة غير مؤلمة أو مخيبة. -

يعتبر هذين العنصرين من أهم العناصر التي استرعت اهتمام الباحثين و النقاد وكذا اللغة و األسلوب: -6

القصة تساعد على نمو قاموس الطفل اللغوي، أي  " إنعلماء النفس، لكونهما يخاطبان الطفل مباشرة، 

زيادة مفرداته، ومفهومه لمعانيها وزيادة حصيلته من المفاهيم، حتى يتمكن من استخدامها بدقة في 

تعبيراته، حينئذ يسلم له النطق الصحيح لأللفاظ، و أيضا يمكنه فهم األساليب اللغوية المتنوعة، و تساعد 

لذا تم االتفاق على مجموعة من الشروط   ،(04: 4004)أميمة الشحات، األدب" تذوق الطفل فيما بعد على 

 (46-40: 4994)الحديدي، الفنية المطلوبة أثناء عملية التأليف، أبرزها:

 االبتعاد عن غريب اللفظ ومجاز األسلوب وتعقيده. -

 اختيار المعاني القريبة من المحسوس و االبتعاد عن التنميق و التفصيل المخّل. -

إن القصة الموجهة للطفل "إبداع مؤسس على خلق فني، وتعتمد في بنائها اللغوي على ألفاظ سهلة ميسرة 

فصيحة، تتفق و القاموس اللغوي للطفل، باإلضافة إلى خيال شفاف غير مركب، و مضمون هادف متنوع 

طفل و إدراكه كي و توظيف كل تلك العناصر، بحيث تقف أساليب مخاطبتها و توجهاتها لخدمة عقلية ال

، أحمد ،زلط)يفهم الطفل النص القصصي، و يحبه و يتذوقه، و من ثم يكتشف بمخيلته آفاقه و نتائجه" 

 عنصرا أساسيا، وعليه يعتبر األسلوب المالئم للحبكة و المناسب للطرح أو موضوع القصة، (40 :4994

االستعارات م نقل تجنب استخدام إن ل ،يخلق جوا تنبثق ضمنه األحاسيس و العواطف، مع عدم الغلو

ل و التشبيهات التي ال توافق خلفية الطفل الثقافية و تجاربه اللغوية، أما في المقابل فينصح بالعناية بالج م 

لعل اختيار الكاتب  بحالة شعورية مفعمة باإلثارة و االنفعال، و القصةالمنغمة التي تساعد على شحن 

  .(46:  )ينظر: الحديديد يؤثر بالضرورة في األسلوب. :في السرومباشرة واضحة وجهة نظر 

و ال يمكن اعتبار هذه العناصر الوحيدة القادرة على تكوين عالم القصة من دون العناية بالوصف والحوار 

حيث أن  الذين يمثالن معطيين فنيين يعززان قدرة المؤلف على كسب رهان النجاح في العملية السردية

معتمدة على السرد تضع الطفل أمام حالة من السأم و الملل فإن الحوار بالتحديد يتيح أحادية السياق ال"

، حيث ينفتح (494:) عميش"فرصة التنويع التي تنقل النص من حالة االنغالق و الصرامة إلى حالة االنفتاح

 وضوع القصة.من خاللهما المجال الستنفاذ االنفعاالت النفسية و السلوكية للطفل أثناء التفاعل مع م

و يبقى في هذا المقام الحديث عن مستوى القيم التي ترهن نجاح العمل القصصي و التي تمثّل الصفات 

األخالقية و االجتماعية  المحببة المحمولة في القصة، فعن طريق القصة " يمكن توجيه الطفل إلى القيم 

جدان الطفل من أهم سمات المضمون الجيد، اإليجابية النافعة، حيث ترسيخ القيم اإليجابية المنشودة في و

ويجب على كتاب و أدباء الطفولة أن يعمقوا القيم في عقول األطفال و قلوبهم، و بأسلوب فني يتالءم 

يصّر علماء النفس على ضرورة فسح المجال للطفل الكتشاف القيم  و منه(. 444 :زلط،)وإدراكهم" 

و عدم تقديمه تقديما ية و رفضها  من خالل األحداث و الوقائع اإليجابية في مقابل استنكاره للقيم السلب



مباشرا في شكل أوامر أو إمالءات تلغي المشاركة الفعلية للطفل أثناء التلقي من خالل تفعيل الحاسة 

    التخييلية التي قد تضفي على النص صفات جمالية جديدة لم يستهدفها المؤلف.

 لطفل: السرد ل موقع السارد و أثره على

كشف من خالل صيغ االستهالل السردي التي تمثل فاتحة النصوص قدّم موقع السارد في القصة أو ي  ي     

، يحكى أن، األوانما كان في قديم الزمان وسالف العصر و  القصصية الموجهة للطفل من قبيل: )كان يا

ن الشروع في عملية الحكي تي تبيالمستحدثة الو وغيرها من الصيغ القديمة ،...(حدّثنيزعموا أن، 

هة للرؤية حيث تتدخل بمشكل مباشر في  هذه الصيغ عبد المالك مرتاضالناقد عتبر وي  اإلخبار، و موّجِّ

 تهيئة القارئ لتلقي المسرود عبر توفيرها النمط السردي المناسب للموضوع )الفكرة(.

 الصيغ التالية:لنأخذ منها على سبيل المثال ف

يغة ألف ليلية بامتياز تفتح الباب أما الخوارق للتماثل في القصة، وتعتبر هذه وهي ص :"زعموا أن" -

الصيغة الزمة سردية عريقة تصدرت الحكايات و المقامات منذ ذلك الزمان البعيد، وهي تفرض 

تنسجم مع طبيعة السرد القائم على التسلسل الزمني  ينح ،حضورها في النص القصصي الموجه للطفل

ن الخارج، فهذه الصيغة أداة سردية تقابل ما يعرف بالرؤية من الخلف، كما تعتبر وسيلة لنفي الذي يتقدم م

، مرتاض،عبد المالكينظر:  )الوجود التاريخي أو الواقعية و تثبت الصفة الخيالية الصرفة للعمل السردي 

المهيمن على اشر ويح للسارد فرصة الحضور المبإن هذه الصيغة تفتح مجال التشويق و تت ،(460: 4999

األحداث و الشخصيات، وهي تصلح في مجمل تموضعاتها أن تكون مستهل قصص الحيوان، و القصص 

 الخرافية وقصص الخيال العلمي. 

أحد أهم الصيغ و أكثرها تواترا في قصص الطفل، و هي صيغة استدعاها ابن المقفع  تعتبر ":حّدثني"-

ا حكاياته عن الكندي، و هي مستخلصة من رواة الحديث النبوي في سردياته، و كان الجاحظ قد افتتح به

الشريف، ورواة اللغة، لذا تعبر أداة لنقل الواقع أو الحقائق التاريخية فهي وسيلة إلثبات اإلخبار لذا تعدّ 

)ينظر:  .عبارة أدّل على حضور األنا، كما تحيل السرد إلى الداخل و تجعله ألصق بحميمية السرد

و ال يتلخص دور هذه الصيغة في تحديد موقع السارد وحسب بل إن حضورها  ،(469:كالمالمرتاض،عبد 

   (09:)هامونفي القصة يضعنا أمام أربعة مصادر إخبارية يمكن أن تحدد مالمح الشخصية في النص هي: 

 ما تخبره الشخصية بنفسها عن نفسها. -

 ما تدلي به شخصية عن األخرى. -

 ما يخبره السارد. -

  ع من المصادر الثالثة السابقة.ما ي جم -

فحضور السارد محتوم لكونه الوسيط الذي يعلن عن نفسه منذ بداية القصة، في مثل قولنا " حدثني جدّي 

 قال" و هي عبارة منتشرة في قصص الطفل.

و ال يعني بلوغ القصة هنا مسمع السارد منتهى التصديق، فالتبليغ يسمح للسارد بأن "صيغة بلغني": -

ع في مادة حكايته ويضيف إلى سرده ما يجده ناقصا، فيمأل فراغا، أو يوضح فكرة، ...فيفسح المجال يبد

 للشخصية بأن تخبر ما جرى بنفسها.

حاجز بين الحكاية و الحكي، حيث يكون الراوي في الحقيقة   ت عتمد هذه الصيغة لجعل "قال الراوي":-

  ي صيغة شائعة أيضا.ورقيا، وتلبس بمقوله الوقائع و األخبار، و ه

–بل تتحكم في عنصر الزمن )ماض  ،وال يظهر تأثير هذه الصيغ على السرد من ناحية الرؤية فقط

رق التوازن المثالي و تنتقل في شكل يتوازى مع الزمن الحقيقي و ال يتقاطع تحين تخ مستقبل( -حاضر

أن عبارة كــ "ذات يوم" تعتبر وسيلة  معه. و إن كانت الصيغ السالفة ترضخ لخطية الزمن في الحكاية إال



يها كتاب القصة تمكينا لإلبداع قيود الزمن الحقيقية، و هي إحدى الصيغ التي يلجأ إلى لالنفالت من أدع

إصرارا على امتحان قدرة الطفل على التفاعل مع القصة و مدى تحكمه في عملية القراءة بما تتطلبه من و

ؤثر صيغ االستهالل السردي ال محالة في السياق القصصي عموما حيث كما ت تركيز و استيعاب و تذّكر.

تسمح بتنويع حاالت التخاطب و توجيه الكالم ضمن الخطاب، و تؤثر بالضرورة على مستوى الوعي 

 النفسي للمتلقي و تكّون نقطة وعي قرائي واضحة في البنية.

لسرديين وحسب، بل يتكشف دورها في التأثير و ال يتوقف تأثير الصيغ االستهاللية على الزمن و الرؤية ا

على السياق السردي ككل من خالل ما تطلقه من طبيعة التهويم و الخداع حين توّجه الكالم و تحيله إلى 

 شبكة يقع فيها المتلقي وفقا لحاالت التخاطب التالية:

 المتكلم غير خادع و المخاطب غير منخدع. -

 المتكلم خادع و المخاطب منخدع. -

 تكلم خادع و المخاطب غير منخدع.الم -

 المتكلم غير خادع و المخاطب منخدع. -

لوظيفة السرد المزدوجة التي تتيح جملة  ومنه تتحصل الخدعة الكالمية عبر الصيغة االستهاللية تهيئة  

التي تسمح للمتلقي بمصاحبة األفعال السردية عن طريق مشاركة الشخصيات تلك و ،التحويالت السردية

، دون إهمال ما لذلك من أثر نفسي بالغ األهمية في تثبيت القيم التربوية المسطرة كأهداف مبدئية األفعال

إن صيغ االستهالل السردي جزء من السياق العام رغم أنها تقتحم متن النص قبل صوغ المتن الحكائي. 

كانت تؤثر بوجودها في بنية بعملية تركيبية يقترحها السارد إال أنها تصيح محركا رئيسيا وركنا أساسيا إذا 

  الخطاب ككل.  

يف المسار يو تلخيصا للدور المهم الذي تلعبه وظيفة الصيغة االستهاللية في الخطاب يمكن القول بأنها تك

ذلك أنها تشّكل جزء من تلك األجواء النفسية المتعلقة أساسا بنسيج الحكاية الذي  التركيبي للبنية القصصية

 حويل الفني بطبيعة تكاملية تتالحم فيها أجزاء النص.يظهر بعد عملية الت

 أشكال السرد في قصة الطفل:

بالنسبة لألحداث و الوسائل موقع السارد "تحدد نقصد بأشكال السرد الضمائر السردية التي    

عبد )إبراهيم، المسافة التي يضعها بينه و بين القارئ"  الشخصيات التي يستعين بها أيضا أثناء السرد، وو

، وهو أكثر "بضمير الغائب"وتتبع هذه الضمائر الرؤية السردية حيث يمثل السرد  (.419: 4990الله، 

الضمائر شيوعا يتبع الرؤية من الخلف، حين يتحكم السارد بزمام القصة و يكون عليما بكل ما يدور 

، و تتمثل أهمية هذا  (449:عبد المالك )مرتاض،"وهذا مل يجعله يتخذ موقعا خلف األحداث التي يسردها" 

الضمير في السرد للطفل بأن يقتنع هذا األخير بأن ما يحكيه السارد قد وقع فعال، وهذا اجراء  للخدعة التي 

، لكنه أداتها اللغة، وتمثلها الشخصيات، لذا فإن استبعادنا وجود قاص أمر وارد، أو أن هذا النص موجود

     (449:عبد المالك،)ينظر: مرتاض، حكية.مجرد وسيط بين المتلقي و األحدوثة الم

عند هذا الضمير و حلّله تحليال جماليا و سرديا، و اعتبر أن " R . Barth"روالن بارث وقد توقف 

"الهو" هو الراوية نفسه، حيث ينشط السرد، ويدل عليه و يجّسد مكوناته، ويمثل الشخصية وهي تنهض 

     (494-490:عبد المالك)ينظر: مرتاض، مع العناصر السردية األخرى...  بالفعل، بالتأثير و التأثر، و بالتعاطي

أطلقوا قد اعتبره النقاد نمطا تقليديا وو إذا كان هذا الضمير السردي قد هيمن على السرديات في بداياتها ف

الذي يمثل حالة التملص التام من المشاركة في  (Narration Ultérieure -)السرد التابععليه 

في حين يرى علماء النفس أن استعمال  (،404المرزوقي:  :)ينظركاية، وتثبت براءة "األنا" من المحكي الح

هذا الضمير يعزز طاقة الصدق أثناء االستماع للقصة أو قراءتها، خاصة و إن تكفل بفعل القراءة شخص 



في هذه األثناء دور مرير القيم التي ركز عليها القاص، حيث يكون للقصة بالغ حرص بالضرورة على ت

 .(444)الكيالني: ص:فعلي و جوهري في تشكيل هوية الطفل العقائدية و القومية والثقافية 

فهو ثاني الضمائر السردية أهمية، يقترن بوجود ياء المتكلم في الصيغة "بضمير المتكلم" أما السرد 

تدل على المشاركة غير  االستهاللية )بلغني، حدثني، روى جدي قال..( و غيرها من الصيغ التي

المباشرة، و تظهر البراعة السردية في استغالل هذا الضمير أثناء السرد للطفل في إذابته المدهشة لعنصر 

في السرد، حين تختفي الحواجز بين السارد و الشخصية و الزمن، فيتخذ السارد لنفسه دورا الزمن 

، (491 عبد المالك:)مرتاض،لقريب نحو الحاضر محوريا ضمن القصة، ويتجه السرد تدريجيا من الماضي ا

و إذا استقام للسارد التحكم في العملية السردية فإن المتلقي حينذاك يتّوهم بأن المؤلف أحد الشخصيات التي 

قوم عليها القصة، وعليه فإن ضمير األنا الكامن و المسيطر على النص يحيل إلى مرجعية جوانية أي 

و يضيق استعمال ضمير األنا نسبة التدخالت السردية (  Narration Intérieure –)السرد الداخلي 

حين يصبح السارد طرفا شأنه شأن الشخصيات األخرى، فيصبح السرد استطالعيا، لذلك يسّمي "جيرار 

و يسّمى أيضا السرد اآلني ( Homodiégetique)" الراوي "المتماثل حكائيا" J. Junetجينيت 

(Narration simultanée ) ،ويقصد بالتسمية عالقة زمن الحكاية بزمن الحكاية، وفق هذا الضمير

لمشاركة السردية في بناء القصة بأهمية ا إن االرتباط  (،404: ) المرزوقي وأنهما يدوران في زمن واحد

 تطورها يدفع المتلقي إلى معايشة األحداث و ترقب النهاية و التفاعل مع الوقائع بشكل مشوق ومثير وهوو

ما يوفره السرد وفق ضمير المتكلم، لتتقاسم "األنا" الحاضرة بقوة جميع القيم المرتقبة عن طريق التفاعل 

 شر و التأثير غير الموجه، و لتطغى المشاركة الواعية للمتلقي في الفعل السردي.غير المبا

ا أن هذا الضمير في حين نرى أن السرد بضمير المخاطب يختفي تماما العتبارات فنية ونفسية أبرزه

يتسم بالعقيد إلى حدّ بعيد، وال يالئم السرد للطفل نظرا التصافه بالطولية و التشعّب، و حصول التقطعات 

الزمنية من خالله في حركة دورانية ال يمكن للطفل استيعابها، بل تشوش فعل التلقي، لذا يطلق عليه 

يقع بين بين، يتنازعه الغياب المجّسد في ضمير  "ضمير الشخص الثاني" فهو ال يحيل إلى الداخل حتما بل

الغائب، و الحضور المشهدي الماثل في ضمير المتكلم، إذ يتيح للمؤلف وصف وضع الشخصية ووصف 

مما يجعل السرد مقلقا متقطعا يتطلب تركيزا  ( Boutour/1957الكيفية التي تولد اللغة فيها في آن واحد)

زئيات الموجودة في الحكايات الجزئية، فال طول قصة الطفل المحدود و حضورا قويين يسمحان بتتبع الج

 و ال طبيعة التلقي يمكنان من استخدام هذا الضمير.

    البنى السردية و عالقتها بأشكال السرد:

بما أن السرد يتمتع بتعدديته فقد باتت آليات الحكي متعددة بالضرورة، و بما أن الخطاب يشتغل على    

المحدّدة هكذا ال تكاد للسرد و الخطاب  "المعاني الجوهريةعناصره غير قابلة للتجزئة ألن القصة فإن 

توجد بشكلها الخام في أي نص من النصوص، فهناك في كافة األحوال تقريبا نسبة من السرد متضمنة في 

فحسب بل البد  فال تتميز القصة بمادتها الحكائية  (10)لحمداني:الخطاب و مقدار من الخطاب في السرد" 

الحل  –نقطة التأزم  –أن يكون لها تصميم خاضع لنظام ما يعرف ببنية القصة أو حبكتها المتمثلة: التمهيد 

أو ) نقطة االنفراج(و تسمى لحظة اإلشراق، و منه يعتبر التحام القصة و الخطاب "كتلة متجانسة مصاغة 

ربع بنيات سردية تتم من خاللها مقاربة ووفق هذا األساس تّم رصد أ (90)إبراهيم،:صوغا فنيا" 

النصوص، وهي تتفاوت من حيث إمكانية تطبيقها على قصص األطفال ألسباب تتعلق أساسا بالطبيعة 

بالرجوع لطبيعة السرد التقليدي التي هيمنت على السرديات مذ ظهورها ، والنصية للقصة الموجهة للطفل

ف أمام الدارس تعلق طبيعة السرد للطفل تكشّ ، تو الرواية والزالت ملجأ ومالذا للكثير من كتاب القصة

 بالبنى التالية:



 البنية الهرمية )المثلثة(:  -

في الزمان   وهي البنية األكثر هيمنة عل الفن القصصي عموما حيث تعتمد نظام التتابع

"enchainement"  منها فهي ببساطة " تتابع حكي قصص متعددة أو أحداث كثيرة بانتهاء أي واحد

سببية التي تخضع لها األحداث في القصة تنتظم خاللها جميع البنى فال( 29)ثابت،:يبدأ الثاني وهكذا" 

 المكونة للنص لينتظم السرد وفق التراتبية التالية: 

 التوصل إلى النتيجة    تحديد الهدف              اتخاذ الخطوة المناسبة )أو عدم اتخاذها(            

هذه البنية إلى بنيتين تختلفان اختالفا جزئيا في المكانة التي يحتلها عنصرا االضطراب والهدوء في وتنقسم 

" بالحوافز الدينامية والحوافز القارة أو  Tomachofski  توما شوفسكيالقصة، أو ما يعرف عند "

األولى يبقى ثابتا إلى لحظة ، ومنه تتمايز البنيتان في أن نسبة الهدوء في البنية  (16)لحمداني، ص:الهادئة 

يزداد اضطرابه التنوير، أما نسبة االضطراب التي تنطلق منها البنية الثانية فتسير في شكل تصاعدي 

بتوفر مجموعة من الحوافز الدينامية التي تتحكم في نسبة االضطراب ثم العودة إلى االرتخاء وهذا ما 

 يجعل الوظائف غير مكّررة.

 البنية الحلزونية:  -

ث تمثل بدايتها النهاية أو نهايتها البداية، ترتبطان بالزمان الحسي دائرة غير مغلقة حي تأخذ هذه البنية شكل

و ما بينهما استبطان لما يعتمل أو يترسخ في الذاكرة، فيهيمن عليها الزمن النفسي سواء أكان استرجاعا 

النص في شريط االسترجاعات التي تمثل طويال أو نوعا من المونولوج. ويتنوع إيقاع الحواجز على طول 

 مركز الذروة السردية.  

 البنية الدائرية: -

ونهاية، تخلو أو تكاد من الحوافز الدينامية حيث تميل إلى البساطة  –وسط  –هي بنية تتكون من بداية 

ال مبتعدة عن االضطراب و التشويش الذي يؤسس العقدة، أو يكون هذا العنصر ضعيفا اليؤسس العقدة و

حيث يؤثر في المجرى السردي الهادئ. و تكمن صعوبة هذه البنية في انغالقها على البنية العميقة فيها 

 ال شيء(. –تستقل البداية عن النهاية ، لذا يطلق عليها )كل شيء 

إن هذه البنى السردية تستلهم النص القصصي المكتوب للطفل و تسمح بتنويع المخططات السردية بما 

ا في البناء القصصي، و بما أن قصص األطفال تميل إلى البساطة و عدم التعقيد فإننا نالحظ يوفر تنوع

 أنها و في معظمها ذات بنية تقليدية )هرمية( إذ تتيح هذه البنية بالنظر نوع النص و بنية الخطابات:

 تقييد األحداث المفردة بترتيب كرونولوجي بسيط. -

 ا في النص.ال يأخذ تتابع األحداث طابعا متكرر -

تعتمد في معظمها على االنطالق من وضعيات هادئة أو مضطربة لكنها في األخير تعود لتحقق  -

 التوازن المطلوب.

االنغماس في العمليات الذهنية التخييلية فهي إما واقعية أو ثابتة أو مبنية على افتراضات تبتعد عن  -

 تخضع لسمات القصص ومنطق السببية.

إلى  -الطفل–السرد على األشكال السردية )الضمائر( حيث ال تميل طبيعة المتلقي  كما يظهر تأثير بنيات

الطبائع المجّردة و األخيلة المبنية على الرموز و الذكريات و األحالم، و كلما كانت األحداث أكثر منطقية 

كانت هذه  كلما أتيح له فرصة التواصل مع النص و العيش وفق أحداثه و تطوراته، بصرف النظر إذا ما

البنية تبدأ باضطراب أو بهدوء. كما يظهر تأثير السرد بضمير المتكلم في تحويل البنية من هرمية إلى 

من البنيات الثالث إعادة تنظيم المادة الحكائية بما يستجيب حلزونية وذلك دليل على أنه يمكن ألّي بنية 

  و مضمونا.لطبيعة الشكل السردي و يحقق فنية النص وتكامل عناصره شكال



 

 

 تنوع األنظمة الزمنية في قصة الطفل:

تستجيب قصة الطفل وفقا لما تم التركيز عليه سابقا للتحوالت الزمنية التي تفرضها طبيعة المستوى       

أو الشكل أو الضمير السردي، حيث تعتبر مستويات السرد الموّجه األول لمسارات الزمن و تداخالته، 

مثال يفرض على السارد التقيّد بنقل األحداث األصلية في الحكاية و تطويع الزمن  فالسرد بضمير الغائب

يختلف تماما عنه في الحكاية أو ما يطلق عليه "بالنسق المزامن"، بأسلوب ال يكلف السردي بشكل ال 

كاية الطفل عناء السعي خلف تحديد أطر الزمن، لكن ذلك ال يمنع من اعتماد أنساق زمنية تخلخل زمن الح

و تخرج عن الطبيعي و المألوف إلى ما يحفز التشويق و يحرك الخيال الذي قد تستثيره لعبة التقديم 

والتأخير باالسترجاعات و االستباقات أو التحكم في سرعات السرد وفقا لآللية الزمنية التي يخضع لها 

من خالل معرفة جملة  ومنه يمكن القول بأن التحكم في زمن القصة المكتوبة للطفل يتأتىالنص. 

ى قدرته تجاوز والتي يقابلها البحث في مد المستويات الزمنية المتاحة و التي يمكن استغاللها أثاء السرد

 .حدود خطية الزمن و السعي وراء استثارة المخيلة باستغالل وسائط زمنية معقولة ومقبولة فنيا

صّورها  للنص و طرق بنائه و تصور ختاما، نخلص بأن السرد للطفل عملية تحويلية تخضع في ت

عناصره إلى خصائص و شروط نفسية و لغوية و قيمية هي في ذاتها مبادئ أساسية تتحكم في الكتابة لهذه 

الفئة، و إن استعارة أدوات تشكيل النص السردي تستدعي التعامل مع هذه األنساق من الشكل إلى 

يدين يمكنان من اعتبار قراءة القصة وحرص شدالمضمون أو من وحداته الصغرى إلى الكبرى بوعي 

    نشاط أساسي ويومي لدى الطفل. 

 مصادر ومراجع البحث:

،المركز الثقافي -مقاربا تقدية في التناص و الرؤى و الداللة-المتخيل السردي :إبراهيم، عبد الله -

 .4990، حزيران 04العربي، ط:

لتي يقوم عليها كتاب الطفل في مختلف فئاته دليل علمي لألسس و المعايير ا :أبو نصر،جوليندا -

  .4991، مجلة نحو خطة قومية لثقافة الطفل، عدد خاص، تونس،العمرية

، دار العربي البنية القصصية و مدلولها االجتماعي في حديث عيسى بن هشامثابت، محمد رشيد:  -

 .4994، 4للكتاب، ط:

مطبعة العمرانية لألوفيست، القاهرة، ، مدخل في قصص و حكايات األطفال حسين، كمال الدين: -

4004 . 

 .4994، 02، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ط:في أدب األطفال :الحديدي، علي -

 .4004، عصى للنشر و التوزيع، القاهرة، ثقافة الطفل العربي ،:خليفة ،حسين مصطفى -

للطفولة و التنمية،  ، المجلس العربي49، مجلة خطو، العدد: الطفل و األدب الشحات، أميمة: -

4004. 

، الشركة العربية للنشر و التوزيع، القاهرة، أدب الطفولة أصوله و مفاهيمه و روادهزلط، أحمد:  -

 .4994، 1ط:

، الدار المصرية اللبنانية، طفل ما قبل المدرسة أدبه الشفاهي و المكتوب عبد التواب، يوسف: -

 .4999القاهرة، 

،دار الغريب -دراسة في المضامين و الخصائص-ي الجزائرقصة الطفل ف :عميش، عبد القادر -

 .4002التوزيع، )د.ط(، وهران، الجزائر، للنشر و



-ه4144مؤسسة اإلسراء للنشر، القاهرة،  ،أدب األطفال في ضوء اإلسالم :الكيالني، نجيب -

 م.4994

 .4992، 40، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط:بنية النص السرديحميد:  لحمداني، -

 04البيضاء،المغرب، ط: ،)د.ط(،الدار-استراتيجية التناص-تحليل الخطاب الشعري :محمد مفتاح، -

،4996. 

، ديوان المطبوعات الجامعية، -دراسة تاريخية فنية-من قضايا أدب األطفال :محمد مرتاض، -

 .4991، 04ط:

الرسالة، الكويت،  ، مطابع-بحث في تقنيات السرد-في نظرية الرواية :مرتاض،عبد المالك -

 .4999ه/ ديسمبر4149شعبان

الدار التونسية للنشر، ديوان ، مدخل إلى نظرية القصة :و شاكر، جميل المرزوقي، سمير -

 المطبوعات الجامعية، د.ت.

-ه 4141، دار الفكر العربي، مدينة نصر، القاهرة، أدب األطفال علم و فن :نجيب، أحمد -

 .م4991

   منشورات جامعة اإلسكندرية، د.ت. األطفال، أدب :نجالء،محمد علي أحمد -

، الحياة الثقافية، وزارة الشؤون مالحظات حول دور الرسم في كتب األطفال :نذير، محمد نبعة -
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 أدب الطفل وتحديات العصر                             

 

 :  الملخص

مع تقدم الحياة ووسائل التكنلوجيا بدأنا نقف على مجموعة من التحديات التي أصبحت تغزو 

قيمنا وأفكارنا وحتى بيوتنا وأصبحت وسائل المعرفة واسعة، لكنها ممتلئة بالغث والسمين، 

يت والمدرسة والجامعة، فهذه المؤسسات التربوية لم يعد ومن هنا تضاعفت مسوؤليات الب

دورها مقتصراً على التعليم والتربية فقط، وإنما أصبح لها دور قيادي وفكري أيضاً. ويأتي 

هذا البحث ليطرح أهم التحديات التي تواجه الطفل الذي يعتبر اللبنة األساسية في المجتمع 

الذي يُقدَم له، ألنه في النهاية وسيلة من وسائل  ويقترح الحلول المناسبة من خالل األدب

المعرفة ويمكن أن يشكل منظومة قيميّة تساعد الطفل على الوقوف في وجه هذه التحديات 

 .في ظل المتغيرات الجديدة

سينقسم البحث إلى قسمين رئيسيين، القسم األول يشمل المضامين الفكرية والتربوية ألدب 

ثاني عن أهم التحديات التي تواجه الطفل وكيف يمكن أن نضع الطفل، وسيتحدث القسم ال

 .أدب الطفل وهذه المضامين في مواجهة هذه المتغيرات في حياته

ً الله عز وجل أن يوفقني في ذلك  .وسيقوم البحث باتباع المنهج الوصفي التحليلي راجيا

 

 

 المقدمة:

قد أثرت على نواحي الحياة كافة ال شك أن الثورة الرقمية التي بدأت في القرين العشرين 

وإن كنا نشهد لهذه الثورة ما يفيد ويسرع أمور الحياة، إال أنه ال يجب أن نغفل أن لهذا التقدم 

الرقمي آثاره السلبية على كثير من القيم الشخصية واألسرية والمجتمعية. وكما هو معروف 

ولون يرسلون أوالدهم إلى أن األدب وسيلة من وسائل رفع القيم وتهذيبها، فقد كان األ

المؤدبين لكي يقوموا بتهذيب أخالقهم وصقلها على أحسن وجه. لقد جاءت بعض النظريات 



ببعض األفكار التي تربط تقدم األدب بتقدم المجتمع بمجاالته كافة، إال أننا ال يمكن أن نطبق 

أداته، إال أنه هذا الفكر على أدب األطفال والذي ال يختلف عن أدب الكبار في جوهره و

دب األطفال هو فرع رفيع من األدب، ويمكن أن نعرفه يفترق عنه في األهداف والغايات، فأ

 بأنه مجموعة من النشاطات األدبية المقدمة لألطفال والتي تراعي خصائصهم وحاجاتهم

ومستويات نموهم ويكتب بأسلوب رشيق وممتع وواضح المفردات والتراكيب، أما عن 

عندما نتكلم  . ونحن1األهم ألنه أكثر ما يميز أدب الكبار عن أدب األطفالمضمونه فهو 

ال يمكننا أن نضع األطفال كلهم في خانة واحدة، فمصطلح الطفولة يتغير ف طفالعن أدب األ

بالتقدم العمري والشروط المتاحة والمتوفرة في المجتمع والبيئة، ومن هنا فإن النماذج 

التقدم العمري من جهة ويجب أن تقف في وجه التحديات التي  األدبية يجب أن تحاكي هذا

، فاألدب كما ذكرنا يحاول ويعمل على تأديب من جهة أخرى تخلفها المتغيرات االجتماعية

وتهذيب المرء على مستواه النفسي والشخصي ثم على منظومة القيم المحيطة به، ونحن ال 

ى البيئة والظروف المحيطة بهذه القيم التي نقول إن القيم تتغير ولكن المتغيرات تطرأ عل

ً تهمشها وتلغي دورها الفعال. ومن هنا تأتي وظيفة األدب الموجه  تحاول أن تشوهها وأحيانا

 .للطفل ذي الصفحة البيضاء والذي يعتبر كالعجينة في ظل المتغيرات الجديدة

ً مسف وبرأيي ً واضح األهداف أدب األطفال سالح ذو حدين، إما أن يرسم للطفل طريقا تقيما

والغايات ويساعده في مواجهة التحديات المختلفة، وإما أن يدخل الطفل في متاهات تؤدي به 

إلى أنفاق مظلمة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هي مضامين أدب الطفل وما هي أهم 

  لفة.التحديات التي تواجهه في هذا الكم الهائل من المعرفة بأساليبها وأشكالها المخت

 أوالً: التحديات التي تواجه أدب األطفال

الحديث عن هذه التحديات ال يمكن أن ينتهي ولكن سنجمل حديثنا بالتحديات التي لها عالقة 

الت كشلطفل، بمعنى أنني لن أخوض في المبالمتغير الخارجي وليس المتغير النفسي ل

القيمي والتي لها عالقة  النفسية واالجتماعية على الصعيد الصحي وإنما على الصعيد

 مباشرة بما يحققه األدب من نتائج إن كانت سلبية أو إيجابية وأولى هذه التحديات:

 وسائل االتصاالت الحديثة -1



ال أحد ينكر ما لهذه الوسائل من إيجابيات في تسريع وصول المواد المعرفية واألخبار 

يات على أدب الطفل، فالمعرفة الطارئة، لكنها تحمل في طياتها الكثير الكثير من السلب

تتراكم وتصل إلى الطفل بأبسط الطرق وأسرعها كما يخيل إليه، وفي الحقيقة فقد 

أصبحت هذه الوسائل تسيطر على عقله وفكره وتجعله يميل إلى الكسل والخمول ليس 

فالطفل منذ مراحله  2هذا فحسب، وإنما أخذت تسيطر على تصرفاته وسلوكه وأفعاله،

سف كلنا نعرف لوسائل ويصبح أسيراً لها. ومع األاألولى تتفتح أعينه على هذه االعمرية 

ً أمام طفلهم. ائل على الطفل، لكن كثيراً من األمخاطر هذه الوس سر تترك الباب مفتوحا

لمجتمع وحده وإنما نتيجة وهذه المشكلة عامة ال يقع الذنب فيها على األسرة وال على ا

رتباط الطفل بهذه الوسائل أصبح كالنسيج الذي ال يمكن فصمه لتطور الفكر الجماعي، فا

إال بثورة قيمية مضادة تقف في وجه اآلثار السلبية لهذه الوسائل، فاإلنترنيت ألغى القيمة 

فالطفل  3المعرفية لدى الطفل وجذبه إلى ألعاب تدمر عقل الطفل والحس الطفولي لديه،

عند التمحيص والتدقيق فيها نجدها السالح الذي  سنيه األولى تتفتح عيناه على ألعاب منذ

يقتل القيم ويذيبها فينشأ الطفل بعد فترة ولم يبق من هذه القيم إال القشور واألشياء 

الظاهرية، وأما عن وسائل التواصل االجتماعي التي من المفترض أن تؤلف وتجمع 

ة، فإننا نجدها أصبحت قية والمعرفيالاألصدقاء واألقارب حول بعضهم وتعزز القيم األخ

بمثابة وسائل التفرقة االجتماعية، فاستخدام الطفل لهذه الوسائل وقضاء الوقت بها جعل 

عقله ونفسه تدمن عليها حتى نجد من هؤالء من يدخل إلى هذه الوسائل أكثر من 

ً من مرحلة المدرسة  عشرين مرة في اليوم. وفي استبيان أجريته على خمسين طالبا

من هؤالء الطالب يدخلون إلى هذه الوسائل أكثر من  %07جدت أن المتوسطة و

ذكر سلبيات التلفاز،  مر على هذه الوسائل دونوال نستطيع أن ن 4عشرين مرة في اليوم.

وقد أجريت دراسة على األطفال بين  ،فقد وقع كثير من األطفال في مخالب هذا الجهاز

يكية وتبين منها أن أكبر شريحة من متابعي الثانية والخامسة في الواليات المتحدة األمر

. ودراسة أخرى أجريت عليهم تبين أن ساعات 5التلفاز من األطفال في هذا العمر

وتبرز سلبيات التلفاز فيما يقدمه من  6المشاهدة تصل إلى ستين ساعة في األسبوع.

مه من برامج مثالية تصور له الواقع بشكل مختلف عن واقع الذي يعيشه أو فيما يقد



راب سيئة حين يجري مقارنة بين طضعية، وهذا يدخل الطفل في حاالت ابرامج تراج

أن للتفاز قوة جاذبة ما يعرضه التلفاز وبين الواقع الذي يعيشه. يذكر بعض علماء النفس 

كالمغناطيس، فالتلفاز ال يساعد على السلوك الجماعي، بل على العكس يعمل على تنمية 

ع الطفل على االنسحاب من عالم الواقع باتجاه اإلدمان على السلوك الفردي ويشج

ؤدي به إلى يإن الطفل عندما يشاهد التلفاز لفترات طويلة فإن ذلك س 0مشاهدة برامجه.

الحاجة إلى ممارسة أنشطة عقلية أو حركية وفي نفس وقت وعدم لفقد اإلحساس با

  8.نفعاليالوقت يساعد على الشعور بالخمول والبطء االستجابي واال

 التحديات التي أنتجتها ثورات الربيع العربي -2

على عكس التوقعات التي كانت مأمولة من ثورات الربيع العربي، فقد أنتجت هذه 

ً على نفس الطفل وأدخلته في ظلمات اليأس والخيبة  ً وأحوالً أثرت سلبيا الثورات ظروفا

رات وكان الخاسر األكبر من ناهيك عن الظلم والجوع والفقر الذي حل بشعوب هذه الثو

ت نفوسهم من حيث ال يدرون بالحقد والكراهية وسيطرت ألذلك هم األطفال، فقد امت

حت نفس الطفل تنجذب بعلى نفوسهم حالة من العدوانية والعشوائية إن صح التعبير فأص

إلى كل ما يحمل العدائية تجاه اآلخرين، ومن هنا أصبح الطفل يرى القيم األخالقية 

وأصبح الطفل  ا الزمن وحلت محلها القوة والبطشلمعرفية والتربوية قد عّف عليهوا

عجينة سهلة في تجاذبات األفكار المتطرفة. وكما نالحظ في أيامنا أن بعض 

وعات المتطرفة تحاول أن تجند األطفال لمصالحها المادية والعقدية الفاسدة، فكثير مالمج

ومن هنا تأتي أهمية  .في مراتب اليأس والقنوط وأدخلتهممن األطفال شردتهم الحروب 

أدب األطفال ليوعي هؤالء األطفال ويرشدهم إلى الطريق الصحيح في ظل غياب 

ً في البالد التي أنتجت ثورات الربيع  المؤسسات الرسمية المعنية باألطفال وخصوصا

ويمكن أن يطرح أدب األطفال مجموعة من وغياب التالحم األسري، العربي، 

مكن أن هذه األفكار المتطرفة، فمثالً ي لمضامين تساعد الطفل في عدم جذبه إلى مثلا

تطرح قضايا الدين المعتدلة كحب التسامح والعفو عن اآلخرين ومساعدة الفقراء 

ً المضمون االجتماعي كالتعا وكيف يكون اإلنسان  ونوالمحتاجين، ومن المضامين أيضا



ً والحاجة إلى الحو في حل المشكالت  خرين وتوضيح أهمية النقاشار مع اآلحكيما

  وإظهار سلبيات المشاجرة بين األصدقاء واآلخرين. 

 التحديات من األدب ذاته الذي يكتب لألطفال: -3

يظن البعض أن كل ما يكتب لألطفال من أدب وقصص وحكايات وشعر سيرقى بهذا 

من هذا الكثير أن كثيراً الطفل وسيكسبه القيم األخالقية والمعرفية والتربوية، ويجهل 

لمنظومة التربوية والقيمية والفكرية للطفل، وتأتي هذه الكتابات من األدب ال يستقيم مع ا

كتّاب ال خبرة لهم والتجربة في مجال أدب األطفال، فهم يقيسون أدب األطفال بكتابات 

التي ال أدب الكبار وإن كانوا ينمقون ويزخرفون هذا األدب ببعض األشياء الظاهرية 

فمثالً لو أخذنا مثاالً على ذلك قصص األطفال فقد خلط  9تغني فكر الطفل وال قيمه،

الكثير من الناس في فهم الدور الذي الذي تقوم به القصص في حياة الطفل، بل يعفقد 

البعض بأن أية قصة تصلح ألن تقدم للطفل ما دامت تحوي في مضمونها أحداثاً مشوقة 

أن القصة التي أكدوا على  تاع للطفل مع أن خبراء التربيةإلمتحقق عنصر الجذب وا

أن تزوده بمختلف القيم الثقافية والوجدانية والنفسية والسلوكية وأن تقدم للطفل ال بد 

تثري خياله دون المغاالة في ذلك وتنمي مهاراته وإبداعاته وأن تكون واضحة الهدف 

لكننا نجد عكس ذلك في كثير من هذا  17،خالية مما يبعث على الخوف والشك واليأس

تدور أحداث هذه  11الفن المحبب لألطفال، فمثالً لو أخذنا قصة " زينب اليتيمة "،

القصة حول فتاة اسمها زينب مرت بظروف وفاة والدتها وبقيت عند والدها الذي تزوج 

اول امرأة أخرى، وبدل أن تقوم هذه المرأة مقام أمها تحولت إلى إنسانة شريرة تح

ومن أفكارها السيئة تلك التي ادعت فيها أن  ،التخلص من زينب بشتى الطرق والوسائل

أبا زينب مريض وأن الدواء الشافي يكمن ويوجد عند ساحرة تعيش في الجبل ومعروف 

عن هذه الساحرة أنها تقتل كل من يقترب إليها، لكن زينب آثرت على نفسها وذهبت إلى 

ل استطاعت أن تحصل على الدواء بعد أن لدها، وبالفعاالساحرة لتحضر الدواء لو

اجتازت امتحان الساحرة، وعند رجوع زينب إلى بيتها وهي في الطريق تساعد زينب 

وكذلك ساعدت الوردة بأن خلصتها من الشوك، شجرة الياسمين بأن أجلست أغصانها 



كل واحد من هؤالء وساعدت الفرس أثناء الوالدة، وبعد هذا العمل الصالح والجيد يقوم 

بالدعاء لزينب بأن تصبح جميلة وجذابة وبالفعل يتحقق هذا الدعاء وعند العودة ترى 

زوجة أبيها الشكل الجميل لزينب وتتعجب فتفكر أن ترسل ابنتها لتصبح جميلة مثل 

ً وعندما ترى األم ابنتها على  زينب، لكنها ترجع بخيبة األمل وتصبح أكثر بشاعة وقبحا

 كلة تستغفر الله من أعمالها في حق زينب. هذه الشا

فهي تبرز القيمة األخالقية في معاملة اآلباء  أحداث القصة ومضمونها مشوقان

واإلحسان لهما وترفع من قيمة اإليثار عندما آثرت زينب أباها على نفسها وكذلك نجد 

جب أن نغمض أعيننا للقيمة الدينية فيما قامت به المرأة من االستغفار، لكننا ال ي اً إظهار

عن الجو الرهيب في جو القصة العام، فموضوع السحر و الساحرة من الموضوعات 

ً عندما ترفق برسوم لشخصيات قبيحة، وتخلق مثل هذه  التي تخيف الطفل وخصوصا

القصص التنافر والحسد بين األطفال، فالقصة خلقت االختالف بين الطفلتين بعدما كانت 

لمرأة لزينب، وحتى نهاية القصة كانت نهاية غير فنية فلم تبين قد أرتنا الحقد من ا

  المغزى والهدف منها.

 األدب المترجم وخصوصاً القصة: -4

ال شك أن الترجمة لها أهميتها في نقل الثقافات والتجارب والعادات والتقاليد المختلفة من 

فال يجب أن شعوب إلى أقوام وشعوب أخرى، لكننا عندما نتحدث عن ترجمة أدب األط

ل، من أهم هذه نكون حذرين في هذا االتجاه، ولهذا األمر أسبابه التي تدفعنا لهذا القو

ن الترجمة تنقل العمل األدبي من ثقافة إلى ثقافة أخرى، فلكل مجتمع األسباب كما قلنا إ

ثقافته الخاصة به وعاداته وتقاليده والتي تختلف من مجتمع إلى آخر، فثقافة المجتمع 

ً بها مبن ً خاصا ية على منظومة معرفية خاصة به وهذه المنظومة تشكل في النهاية أدبا

من حيث الشكل والمضمون، فالنقل والترجمة يسبب اختالالً في هذه المنظومة الثقافية 

وبهذا تحدث  مما يؤدي إلى فك االرتباط بين منظومة المجتمع المنقول إليه وبين المنقول

لعربي الذي يمتلك ثقافة مجتمعية وأسرية ودينية وبين األدب فجوة بين عقلية الطفل ا

ومن األسباب األخرى  12الذي نقل إليه مثالً من المجتمع الغربي أو ثقافات أخرى.



التغير بين مفاهيم القيم، فمثالً ما يعد قيمة إيجابية في مجتمع يمكن أن يعتبر قيمة سلبية 

تعتبر إيجابية عندما يحاول طفل أن يأخذ من  في مجتمع آخر، فمثالً قيمة القوة يمكن أن

طفل آخر قطعة حلوى أو ما يمسكه بيده، لكنها في مجتمع آخر يمكن أن تعتبر سلبية 

لكن ضمن هذا المفهوم، فمثالً في بعض المجتمعات اإلسالمية يعد هذا إشارة إلى عدم 

خل يمكن أن يعتبر في فمثالً البتربية الطفل وعدم االحترام واألدب. ولنأخذ مثاالً آخر 

ثقافات أو المجتمعات قيمة إيجابية إلى حد ما على اعتبار أنها تعني أن الشخص بعض ال

يمتلك أكثر من غيره وأنه يمتلك الحظ األوفر في المجتمع بحصوله على هذا الشيء 

ً يعد وعدم حصول الطرف اآلخر عليه ، لكننا في مجتمعنا اإلسالمي والعربي خصوصا

البخل من أسوأ ما يلتصق بالفرد. ومن هذه األسباب النواحي اللغوية، فكثير من أدب 

األطفال الذي يترجم ال تكون لغته مناسبة للغة الطفل العربي، وهنا ال أقصد اللغة 

كُتبت لطفل  لو ترجمنا قصة بمعناها الحقيقي، ولكن أقصد اللغة المكتوبة للطفل، فمثالً 

قاسية في العيش لوجدنا أن اللغة فيها شيء من  بظروفبالده  أفريقي أو لطفل تأثرت

ً في قصصهم وأدبهم، لكننا عندما ننقل ونترجم  التقعر والوحشة وهذا ربما ال يكون عيبا

نف صص تلك التي نمجد العتحدث المفارقة هنا. ولنقل إن أكثر النماذج السيئة في الق

التي تواجه أبطال هذه القوة البدنية الوسيلة الوحيدة لحسم المشكالت  وتجعل من

وكلنا نعرف قصة طرزان التي تعتمد على القوة في أحداثها، ليس هذا  13القصص،

فحسب، بل وتشجع على العنصرية وإثارة التفرقة بين سكان المجتمع وتغذي روح 

ه القصة في ذلك عندما يطلب العمالق األبيض االنقسام والمذهبية، فمثالً من أحداث هذ

من الحيوانات أن تقتل السود من أهل أفريقيا. ونرى في قصص مترجمة أخرى تشجيع 

على السحر واستخدام الحيلة والمكر، فأكثر من أربعين في المئة من القصص المترجمة 

جين زندا و قصة " س 14تحوي هذه األشياء، كقصة " بياض الثلج واألقزام السبعة "

التي تتناثر في أحداثها رائحة الخمر والشرب من قبل البطل وحتى أنها تنطق  15"

وتبيح شرب السيجارة عندما تصف أحداث القصة البطل بقولها " رجل شجاع باسل 

 .يدخن طول الوقت "



والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي مضامين أدب األطفال التي يجب أن تأخذ بعين 

ً أن أدب األطفال الُمنتج ال يرقى إلى االعتبار لمواجه ة هذه التحديات؟ كما ذكرنا سابقا

المضامين التي و ظرة المعمقة،التحديات التي تواجهه، فكثير من هذا األدب تنقصه الن

جداً. ويجب أن أنبه إلى أن كثيرة يحتاجها أدب الطفل في هذه المرحلة الخطيرة 

طفال، فمثالً في الفترات األولى نحاول أن المضامين تتغير بحسب الفترة الزمنية لأل

القريب وعلى أشيائه األساسية وعلى أسرته والقيم األساسية نعرف الطفل على محيطه 

المرتبطة به، وفي مراحل متقدمة من عمر الطفل حيث تتوسع دائرة االنتماء وتتسع 

ومدرسته والحي المفاهيم واألفكار ويتسع انتماء الطفل من  أسرته إلى بيئته ومجتمعه 

الذي يعيش فيه، فيمكن أن نلفت عناية الطفل إلى األعمال غير المناسبة وإلى المضامين 

التي يجب أن يبتعد عنها كالعنف والعنصرية وغيرها. ونحاول هنا أن نتطرق إلى أبرز 

 هذه المضامين.  

 المضمون الديني الصحيح: -1

عد الدينية الصحيحة، لكن كيف يمكن أن كلنا نعرف أن الحياة ال تستقيم إال بتطبيق القوا

نسخر هذا المضمون في أدب األطفال؟ أوالً : من خالل القصة التي تعد النوع األدبي 

فالقصة هي الجنس الوحيد القادر على االستجابة لحاجات المناسب بهذا المضمون، 

الل الطفل بما تملكه من سالسة وعفوية في طريقة العرض والمناقشة. ثانياً: من خ

ً لكنها تخل  ً معينا ً دينيا العرض الصحيح، فكثير من القصص تحوي في داخلها مضمونا

في عملية العرض التي تعد أهم من المضمون ذاته، فمثالً بعض القصص التي حاولت 

أن تعرض ألهمية الصالة، فعرضت موضوع الصالة بطريقة تقليدية باهتة، فمثالً نأخذ 

حيث يذكر  ب حسن شرفها " أهمية الصالة " للكاتمثاالً على ذلك من قصة عنوان

استيقظ عثمان من النوم ثم توضأ ثم صلى ثم قرأ "أفعاالً يقوم بها الطفل عثمان، فيقول: 

تناول طعام الغداء ثم توضأ ثم القرآن ثم ذهب إلى المدرسة، وعندما رجع من المدرسة 

بالملل وهو يقرأها، فحياة هذه األحداث تُشعر الطفل  16 " صلى ثم كتب واجبه......

الطفل تحوي أشياء أخرى كاللعب والمحادثة والنقاش مع أسرته وأصدقائه، فعملية 



في طياتها الطرح كانت غير موفقة، فالفكرة يجب أن تتم بطريقة شيقة وجذابة تحمل 

ً لالنتباه والنظر، فمثالً لو أردنا أن نعرض ألهمية الصوم في حياة الطفل المسلم  جذبا

مكن أن نعود الطفل على الصوم بأن يصوم جزءاً من النهار وأن تكون هذه العبادة في

ً أمام الطفل يتخيل كيف سيبقى بدون طعام  من بالتدرج، ال أن يترك الباب مفتوحا

في مراحل عمرية  حقيقة الصيام عرضن أن فيما بعد اء، ويمكنالصباح حتى المس

 وم الحقيقي لذهن الطفل.ومن هنا يمكن أن يدخل مفهوم الص متقدمة،

 المضمون التربوي: -2

تنوعت المضامين التربوية في قصص األطفال لتربية الطفل وبناء شخصيته بناء سليماً 

األهواء والملذات، والهدف والمحافظة عليه من االنحراف والفساد ومن الدخول في نفق 

 مثاالً وقدوة من هذا المضمون جعل الطفل يتحمل المسوؤلية في المستقبل وأن يكون

مفهوم ال يتغير مع تقدم مراحل عمر الطفل، ف لغيره. والمضمون التربوي مضمون ثابت

مطلوبة من الطفل في سنيه األولى ومراحله المتأخرة،  ةتغير، فاألماناألمانة ثابت ال ي

وكذلك الصدق والكرم والوفاء والتعاون وغيرها من القيم التربوية. وفي الحقيقة أغلب 

تتناول هذا المضمون وتجيد فيه لكن معظمها يفشل في ربط القصة بحياة القصص 

ً  10الطفل، ، فمثالً كثير من هذه القصص يعرض لهذا المضمون متمثالً الحيوانات غالبا

ً  حيث "النحلة الطيبة  19رقصة الطاووس ""  18" النسر الطماع "من مثل نجد قصصا

" الدجاجة والثعلب " و  22" اية نحلة" حك 21" " العصفور 27" " التلميذ والنحلة

غيرها،  فالكُتّاب قد أفلحوا في طريقة العرض لكن الكثير منهم فشل في عملية الربط 

والننسى أن المضمون التربوي ال يجب أن بين مضمون القصة وتحققها في حياة الطفل. 

قيقية والمعاشة، يتمثل في المفاهيم المجردة فقط، وإنما يجب أن يمتد إلى حياة الطفل الح

فينبه الطفل إلى بعض السلوكيات الخاطئة في حياته، فمثالً كثير من األطفال عند 

مشاهدته التلفاز يقترب منه، وهذا يمكن أن يضر بنظر الطفل ويؤدي إلى مشاكل 

مرضية في عينيه، ويمكن أن تنبه القصة إلى أضرار العبث ببعض األدوات المعدنية أو 

هي القصص التي تنوه إلى خطورة اللعب باألدوات المعدنية. ويمكن الزجاجية، فقليلة 



أن يكون المضمون التربوي قائم على حث الطفل بالقيام ببعض الممارسات الصحية 

ومثل هذه الموضوعات هي موضوعات  23ان من التسوس،كالمحافظة على األسن

ة له بطريقة أدبية جذابة وخصبة لتعويد الطفل على بعض النشاطات والممارسات المفيد

مشوقة. من القصص التي ركزت على المضمون التربوي قصة بعنوان " العصفور 

حيث نجح كاتبها بعرض قيمة االعتماد على النفس أوالً على لسان  24الكسول "

ً حاول أن يربط هذا المضمون بحياة الطفل. أحداث القصة تدور حول  الحيوان، وثانيا

إلى فترة متقدمة من عمره، فهو أصبح كبيراً ورغم عامه عصفور اعتمد على أمه في إط

ً في عشه ال يطير، بل ينتظر أمه في إحضار الطعام له إلى أن أصبح  ذلك ظل جالسا

ثقيالً فسقط من عشه وانكسر جناحه، فجاء الطفل عمر وأخذه إلى بيته ليعتني به، وفي 

فإذا أراد الماء ينادي أمه  هذه األثناء داخل بيت عمر يُكثر عمر من الطلبات من أمه،

ً يطلب من أمه وهو باستطاعته فعله، عندئٍذ يتدخل العصفور ناطقاً  ً بسيطا وإذا أراد شيئا

ً ومحذراً عمر من عواقب هذا ا ه لعمل ويقوم العصفور بشرح ما جرى لبلغة البشر منبها

 من عدم االعتماد على نفسه.

 المضمون الفكري : -3

المعرفة واإليمان بالعلم على أنه الوسيلة الوحيدة في عملية  هذا المضمون يوفر للطفل حب

البناء والترقي وحب االستطالع وعملية البحث عن كل ما هو جديد. وفي الحقيقة من أكثر 

صص مضمون الفكري، فنحن ال نجد داخل قالمضامين المفقودة في أدب األطفال هو ال

ً يحث الطفل على حب العلم والمثابر ة عليه وعمليات الكشف واالستطالع إال األطفال شيئا

ماندر على عكس بعض البلدان التي يعتني كتاب أدب األطفال بالنواحي العلمية والمعرفية 

ومن بينها اليابان وكوريا وسنغافورة ففي دراسة أجريت على أدب األطفال في سنغافورة 

ع وعمليات من قصص األطفال تهتم بحب المعرفة واالستطال %25تبين أن أكثر من 

في ونحن ال نعدم مثل ذلك في أدب األطفال المقدم للطفل العربي، فمثالً  25.الكشف والبحث

حاول الكاتب أن يعرف األطفال على عوامل تلوث البيئة  26نحافظ على البيئة "لقصة " ف

من خالل رحلة استكشافية في الطبيعة، فيشاهد األطفال من خالل مقارنة بسيطة بين 



ألول نظيف والثاني متلوث كيف تقوم المصانع بتلويث مياه النهر ويتشكل عند نهرين، ا

األطفال فضول كيف تلوث المصانع األنهار فيطلبون من معلمهم أن يصحبهم إلى بعض 

المعامل ليروا بأم أعينهم هذه الظاهرة وبالفعل تتشكل من خالل هذا البحث معرفة هذه 

 .الظاهرة

أدب األطفال كثيرة وال يمكن أن يحاط بها وهذه المضامين  إن المضامين التي يحتويها

تتغير وفق مراحل الطفولة المختلفة ووفق الظروف البيئية و المعطيات الجديدة في 

المجتمع، فمثالً يمكن أن يتعرض أدب األطفال في هذه المرحلة الراهنة إلى المضمون 

نه وحمايته أمام هذه الهجمة الوطني فيعلم األطفال حب الوطن واإلخالص في الدفاع ع

 .القيم من عقول أطفالنا االلكترونية التي تحاول أن تسلب

 

 الخاتمة:

ال بد أن نذكر بعض الحقائق التي خلص إليها هذا البحث والتي يجب أن نضعها في عين 

 ، ومن هذه النتائج:االعتبار ونأخذها على محمل الجد

ضج بعد، فمعظم الكتابات لم ترق إلى ما زال أدب األطفال في مراحله التي لم تن -1

 األدب بمفهومه الحقيقي.

ً متعددة، لكن تبقى القصة هي  -2 يندرج تحت األدب أنواع كثيرة فهو يحتوي أجناسا

 النوع المحبب لألطفال والتي تجذب انتباهه أكثر من الشعر واألنواع األخرى.

لشعر مثالً، ألن القصة  ا في هذا البحث إلى القصة ولم أقدم شيئاً من ومن هنا تطرقت -3

متطورة أكثر من الشعر في هذا المجال، على الرغم من أنه يوجد شعر مكتوب 

 لألطفال يحمل في طياته لمحات إبداعية وفنية.

ال بد أن نقرر حقيقة أن كمية أدب األطفال في البالد العربية ال بأس بها لكنها مقارنة  -4

ة و النروج أو في بعض البالد اآلسيوية بأدب األطفال في البالد األوربية مثل فلند

 فإنها تفتقر إلى الجودة والمالمح الفنية.كاليابان وكوريا وسنغافورة 



اب الذين يكتبون أدب األطفال ليسوا متخصصين في هذا المجال، كثير من الكتّ  -5

 فأكثرهم من المبتدئين أو من كتاب النثر العادي.

حث تشكيل منظمة أو جمعية تضم كتّاب من المقترحات التي أوصي بها في هذا الب -6

األطفال المختصين تساعدهم على االلتقاء وتطوير هذا الفن لتحقيق متطلبات التغيير 

 الحاصل في المجتمع العربي.

ال بد من تشكيل اتحاد يضم األطفال العرب ويمكن أن يتطور إلى اتحاد يضم  -0

واتحاد إن أمكن مع  األطفال المسلمين في مراحل متقدمة ويمكن أن يعقد صالت

األطفال في البالد المتقدمة في كتابات األطفال للوقوف على كل ما هو جديد ومفيد 

  ويمكن االستفادة منه في إغناء فكر الطفولة بشكل عام.
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 التناص في أدب األطفال ) مغني المطر ، الصبي والصبية والجدار نموذجا (

 آالء قرمان

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن التناص في أدب األطفال الفلسطيني واألدب المترجم إلى العربية ، ملخص : 

يمكن أن يحتمله أدب  و تأتي هذه الدراسة في سياق التعريف بالتناص كأداة لبناء نص لألطفال ، وكبحث في ما

 األطفال من اسقاطات وانفتاحات على نصوص وأفكر أخرى . 

منهج التناص ، تتمحور الدراسة حول تحليل نموذجين من نصوص أدب األطفال ، مستعينة في هذا االستقراء ب

بناء على هذا مستفيدة من الكتابات النقدية الغربية والعربية التي نظرت للمصطلح . وأما النصوص التي درستها 

المنهج فهما نصي مغني المطر لزكريا محمد و الصادر عن مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي ، و النص الثاني هو 

 الصبي والصبية والجدار الولف ستارك والذي صدرت ترجمته عن دار المنى . 

 كلمات مفتاحية : أدب ، أدب أطفال ، تناص ، محمود درويش، أسطورة ، أغاني شعبية . 

 تأطير المصطلحات : 

مقاربة نصية مستفيدة من الكتابات النقدية التي نظرت  هتدرس هذه الورقة أدب األطفال وتقارب

ألطروحات هذه المقاربة . يعد التناص من أهم المفاهيم النقدية التي اهتمت بها "الشعرية الغربية 

رائية في تفكيك النص وتركيبه ، وما بعد البنيوية و السيميئيات النصية، لما له من فعالية إج

 .1والتغلغل في أعماق النص و ال شعوره االبداعي"

وقد نظر ميخائيل باختين لمفهوم التناص وسماه الحوارية ، وفي كتاب تودوروف: المبدأ 

يُعرف مبدأ الحوارية على أنه : "دخول فعالن -الذي كتب ودرس فيه تنظيرات باختين  -الحواري

ثنان . في نوع خاص من العالقة الداللية ندعوها نحن العالقة الحوارية، لفظيان . تعبيران ا

والعالقات الحوارية هي عالقات داللية بين جميع التعبيرات التي تقع ضمن دائرة التواصل 

وأما جوليا كريستيفيا والتي تعد أول من نظر بشكل واضح لهذا المفهوم ، فقد عرفت .  2اللفظي" 

 .  3نصي يحدث داخل نص واحد"التناص بأنه "تفاعل 

شهدت سنوات السبعين المقاربات األولى لهذا المفهوم والتي لعب روالن بارت دورا كبيرا في 

ه وقد قام جينيت ببلورة وجهة تتأسيسها . في حين شهدت الثمانينات تبلور هذا المفهوم وتوسع

 .4نظر واضحة وموضوعية لمفهوم التناص في كتابه أرطاس

من حيث كونه مفهوما غربيا وطبقوه على دراسة العرب ، فقد تناولوا التناص  أما النقاد

النصوص العربية، كما نجد في دراسات كل من محمد مفتاح ، و الذي ميز فيه بين التناص 
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الداخلي والخارجي و الضروري واالختياري، كما وعرف التناص على انه "تعالق نصوص مع 

 .1ا بين مصطلحات كالمعارضة والسرقة والمعارضة الساخرةنص حدث بكيفيات مختلفة" ، مفرق

ما سعيد يقطين ففي كتابه " انفتاح النص الروائي: النص والسياق " يشير إلى كون التناص أو

مفهوما غربيا، ويعدد الدارسون العرب الذين استعملوه ، فيم يفرق هو بين أنواع ثالثة منه 

. 2الذاتية \الداخلية \ميز بين أشكاله المختلفة : الخارجية :المناص والتناص والميتانصية . كما وي

 . 4، و أحمد الزعبي 3وقد تناول عدد من النقاد المفهوم مثل حسان حمد

بعد هذا التأطير لمصطلح التناص، تقف الباحثة على تأطير مفهوم أدب األطفال. إن محاولة 

لطفولة بحد ذاتها مفهوم مختلف في تأطير مفهوم أدب األطفال هي محاولة شديدة التعقيد ، فا

تحديده وتأطيره، وينفتح محاولة تأطيرها إلى أسئلة أشد تعقيدا من قبيل : من هو القارىء الطفل ؟ 

ما هي اللغة التي يمكن اعتمادها للكتابة لهذا الطفل ؟ ما هو الغرض الكتابي الذي تكتب ألجله 

مكن تصنيفها ؟ ما هو دورها في تشكيل ؟ وكيف ي المندرجة تحت باب أدب األطفال  النصوص

الطفل ونقله إلى الحالة االجتماعية المناسبة ضمن مجتمعه ؟ والكثير من األسئلة األخرى ، ولذا 

ستتوقف الورقة أمام محاولت تأطير مصطلح أدب األطفال ال غير . من خالل النظر إلى تعريف 

 أدب األطفال في العالم ، وعربيا وفلسطينيا .

كارين اوبرستين في مقالتها المعنونة : "األساسيات : ما هو أدب األطفال ؟ ما هي تتوقف 

الطفولة ؟" أمام اشكالية تعريف أدب األطفال ، وتتحدث عن العالقة بين كلمات مثل : أطفال 

وأدب ومدى المالئمة بينهما ، طارحة سؤال عن ماهية هذا األدب وهل يكتب لألطفال أم يكتبه 

كتب عنهم ، وتخلص إلى أهمية عدم فصل الكلمتين عن بعضهما البعض أثناء قراءة األطفال أم ي

 .5أو نقد كتاب لالطفال

على أنه ما "يتمثل في الكتب التي يجري في كتابه أدب االطفال ، يعرف ليرر أدب األطفال 

فاعلها مع تداولها في الطفولة ، تلك التي تنمي التواصل االجتماعي ، والتي تعلم وتبهج ، خالل ت

، و يطرح ليرر أدب االطفال من منطلق تجربته كقارئ وكناظر في أدب األطفال حيث  1القراء "

نجد أن "ما يراه الكبار على أنه أشياء من الخبرة العادية ، يمكن أن يتحول في مخيلة األطفال إلى 

 . 7تألق خارق"

اسات حول أدب األطفال عربيا تكاد في مقابل االهتمام الضخم بأدب األطفال غربيا ، نجد أن الدر

ينطلق تكون معدودة ، ومن هذه الدراسات ما كتبه الشعبي بعنوان : مدخل إلى أدب األطفال ، 
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.  وأما نجالء أحمد 1الشعبي من منطلقات مختلفة فيعرفه على أنه " أدب الكبار الموجه للصغار "

المعاني و األفكار والمشاعر ، لذا  فتعرفه  " كل ما يقدم لألطفال في طفولتهم من مواد تجسد

ويدخل ضمن هذه  –ما يقدم إليهم باسم القراءات الحرة  –يمكن أن يتجاوز في حدود هذا المعنى 

في نطاق األسرة  –الحدود األدب الذي تقدمه الروضة والمدرسة ، و ما يقدم إليهم شفاهة 

موفق المقدادي في تعريفه ألدب . في حين يقف 2والحضانة ما دامت مقومات األدب بادية فيه "

األطفال من منطلقات أدبية فيعرفه بأنه "األثار الفنية التي تصور أفكارا وإحساسات وأخيلة تتفق 

 .3ومدارك األطفال"

وهناك من وقف على مفهوم أدب األطفال الفلسطيني  فعرفه بأنه " غير محدد بنتاج األديب  

لفلسطيني و العربي والمسلم والتقدمي الموجه إلى الطفل الفلسطيني بل يتعداه إلى نتاج األديب ا

الفلسطيني ، وال يحدد بنتاج األديب الفلسطيني الموجه إلى الطفل الفلسطيني فحسب ، بل بنتاج 

األديب الفلسطيني إلى الطفل الفلسطيني والعربي والمسلم والطفل أيا كان وحتى إلى الطفل 

دب األطفال الفلسطيني " مفهوم حضاري .. متعدد . وعلى هذا يكون مفهوم أ 4اليهودي "

 5المصادر : فلسطيني و عربي وانساني ومتعدد الخطابات ."

اسماعيل الناشف أدب األطفال بأنه " نوع محدد من الحقل األدبي الحداثي يتميز بأنه مسبقا يحدد 

األطفال من وفي حين ينطلق الناشف في تعريفه ألدب  1جمهور فرائه المفترض، أي األطفال"

حيث وظيفته االجتماعية فهو األدب الذي يحتوي "على ضرورة انتقال الطفل من الحالة الطبيعية 

 . 7إلى الحالة االجتماعية"

 :  ) تأطير (  التناص في أدب األطفال

للوهلة االولى، يبدو التناص وأدب األطفال ضدان ال يلتقيان، لكن الحقيقة أن التناص ورغم كونه 

غير أن أكثر العمليات االبداعية توسعا في دراسة الكلمات والعالقات بين النصوص ، واحد من 

هذه العالقات تكتسب أهمية كبيرة في دراسة ونقد أدب االطفال ، حيث تعكس "عالقات القوة غير 

، يكتب الكبار لبعضهم بعضا، لكن األطفال ال يكتبون لبعضهم  9المتوزانة بين الكاتب والقارىء"

ما يحول التناص  9يجعل األطفال " متلقين دون حول وال قوة لما يختار أن يكتبه الكبار لهم "، ما 

 في أدب األطفال إلى تناص فرعي من األدب عامة ؟ 
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إن نظريات التناص في أدب األطفال تحاول االجابة عن االسئلة من قبيل : أي نصوص أدب 

، ما الذي يمكن أن يشكل أهمية داخل هذه األطفال تحتمل التناص ؟ ماذا تفترض هذه النصوص 

 االفتراضات النصية . 

يمكن التمييز بين ثالثة من مستويات التناص في أدب األطفال ، المستوى األول هو التضمين ، 

حيث يتم تضمين العمل لنصوص من أعمال أخرى أدبية وغير أدبية ، وأما المستوى الثاني فهو 

ي تحاول أن تحاكي أدبا ما غير أنها تعيد تشكيله نازعة وهي النصوص التالنص المحاكي ، 

سرديته القديمة . في المستوى الثالث التناص االجناسي ، حيث تتداخل شذرات من الدالالت في 

 1أنماط معينة تسمح للقارى باالستدالل عليها.

  

للتعليم ، الصادر عن مؤسسة تامر 2تدرس الورقة نصين أولهما نص زكريا محمد : مغني المطر

، ترجمة : ابراهيم عبد الملك ،  3. والنص الثاني : نص أولف ستارك 2010المجتمعي . عام 

.تقدم الورقة تلخيصا للنصين و قراءة في عناصر القصة ،  . 2010الصادر عن دار المنى ، عام 

من حيث كونها تناص تضميني ، إذا يتم تضمين األسطورة في النص  ثم دراسة في تناصاتها 

 ، و تختم بالنتائج . ألول و الشعر في النص الثاني ا

 

 التناص في نص " مغني المطر ":

تحكي قصة "مغني المطر " لزكريا محمد ، عن جحش صغير يريد أن يغني مثل الجميع ، 

فالناس والحيوانات والحشرات وكل شيء يغني والجحش الصغير بال أغنية ، وذات نهار مجدب 

يكسر خوفه وخجله وأن يغني ، فيفتح فمه الكبير ويبدأ بالغناء ، يظن يقرر الجحش الصغير أن 

فر القوية ، و لكن الجحش الصغير يغني للمطر ني أغنية عن التعب والعمل والحواالناس أنه سيغ

ومن وقتها كلما انقطع ، فيهطل المطر . أغنية عذبة جدا يغنيها ويرددها األطفال حوله ومعه 

الجحش ليغني لهم ، ولهذا سميت أغنيته أغنية المطر ، و عندما يكون المطر ، يستدعي الناس 

 مشغوال يلبس األطفال قناعا لوجه حمار صغير ويغنون أغنيته فيسقط المطر .الجحش 

ته اللغوية ، متراوحا بين الفصيحة السهلة والعامية الفلسطينية المستمدة ويايتفاوت النص في مست

، ال يلتفت األطفال لهذا التفاوت اللغوي بالعادة ، فهم ينتقلون من الموروث الشعبي الفلسطيني 

 ببساطة مذهلة إلى الجو الموسيقي ويبدأون بالغناء مع الجحش الصغير . 

معظم الحوارات حول هذا النص ، تركز على الثقة بالذات ، والشجاعة ، وقد يتطرق بعضها إلى 

مرة يقرر أن تكون أغنيته األولى أغنية عن الشعور بالهم الجمعي ، فالجحش الذي لم يغن وال 

المطر بدل الغناء عن التعب و الصبر والحوافر القوية . ومن النادر جدا أن يتسائل األطفال عن 

سبب اختيار الجحش بطال للقصة ،بل انهم يشاركون بحماسة في صنع أقنعة الحمير ولبسها 
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 . 1والغناء

 في التناص : يمكن لنا أن نطرح سؤالين يوجهان الكتابة

 في النص ولم يختر أي حيوان آخر ؟ السؤال األول : لماذا عمد زكريا محمد إلى استخدام الحمار 

 متى وعلى أي شاكلة تغنى األغاني التي يوردها زكريا محمد في النص ؟ السؤال الثاني :

 يمكن أن نبني التناص في القصة . من خالل االجابة عن هذين السؤالين 

 الموروث العربي :الحمار في 

 كتب علقمة بن معبد المازني : أكفر من حمار " . يقول :" "يورد صاحب األغاني قولهم:

 2ألم تر إلى أن حارثة بن بدر                    يصلي وهو أكفر من حمار . "

 وقد أورد الميداني المثل في مجمع المثل ثالثة مرات ، في المرة األولى علق عليه : " أكفر من

حمار : وهو رجل من عاد يقال له حمار بن مويلع ، وقال الشوقي هو حمار ابن مالك بن نصر 

األزدي، كان مسلما وكان له واد طوله مسيرة يوم في عرض أربعة فراسخ لم يكن ببالد العرب 

أخصب منه، فيه من كل الثمار ، فخرج بنوه يتصيدون فأصابتهم صاعة فهلكوا فكفر ، وقال : ال 

من فعل هذا بِبّنِيَّ . ودعا قومه إلى الكفر فمن عصاه قتله، فأهلكه الله وخرب واديه ، أعبد 

 .3فضربت به العرب المثل في الكفر "

و أورده نفسه وعلق عليه " وهو مثل شهير ، يرد في مناسبة قوله : هو رجل من بقايا عاد ، 

و كان له بنون عشرة فماتو  وكان حمى موضعا يقال له الجوف ، ونزله وكان فيه شجر وماء ،

نار  كلهم فغضب وكفر كفرا عظيما ، وقتل كل من وجده من المسلمين ، فأقبلت من أسفل الجوف 

وريح عاصف حتى أحرقت الجوف كله و أحرقته ومن كان معه ، فأصبح الجوف كأنه الليل ، 

لحمار وواد وغاض ماؤه وصار ملعبا للجن ، فضربت به العرب المثل فقالوا : واد كجوف ا

 كجوف البعير ، و قالوا أكفر من حمار " . 

يبدو المثل واضحا للوهلة األولى فالكفر فيه عكس االيمان، فحارثة بن بدر يصلي ولكنه كافر 

حتى أن كفره تجاوز كفر الحمار . ولكن ربما علينا أن نشك بهذا التفسير ، ونتسائل عنه إذ كيف 

لمصادر القديمة عنه ، فالمعري يعلق على المثل قائال : " يكون الحمار كافرا ؟ كما تسائلت ا

وإنما يعني بذلك حمار بن مويلك بن مالك بن نصر بن األسد ، وقد قيل إنه رجل من قوم عاد، 

 .4فأما الحمار الدابة فما الذي أوجب له الكفر وما برح مطية الصالحين ؟"

 وهكذا نجد أننا أمام افتراضيين :

 رجل كفر كفرا شديدا فقيل عنه : أكفر من حمار ! األول : أن حمارا 

 الثاني : أن الحمار حمار واقعي وكفره مجاز . 

                                                                 
 مجموعة من الورشات مع األطفال بتواريخ مختلفة .  1
فكر العربي . مج .تحق : سمير جابر وعلي مهنا . بيروت : دار ال24 األغاني .األصفهاني ، أبو الفرج علي بن الحسن :  2

 939.  1. ج  1955
مج. تحق : محمد محي الدين بن عبد الحميد . القاهرة : المكتبة 2.  مجمع األمثالالميداني ،أبو الفضل محمد بن محمد :   3

 271. ص  1. ج1959التجارية الكبرى . 
. 1994غرب : دار المعارف . . الم 2. تحق: عائشة بنت الشاطئ . طرسالة الصاهل والجاحشالمعري ، أبو العالء :  4

  103ص 



وربما "علينا أن نثير االنتباه إلى أن لهذه القصة صالت مع قصص دينية شهيرة مشهورة . . .  

يؤكد فيمكن للمرء أن يلحظ أن هناك شبها ال يمكن تجاهله بين أيوب وحمار صاحب الوادي ، ما 

أننا بصدد قصة دينية ومثل ديني ، فقد قضي على أوالد أيوب كما قضي على أوالد حمار ، ) 

وكان ذات يوم وأبناؤه وبناته يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم األكبر أن رسوال جاء إلى 

أيوب وقال : البقر كانت تحرث واألتن ترعى بجانبها فسقط عليها سبأ وضربوا الغلمان بحد 

. أما رد فعل أيوب  فكان قوله عن الهه : ) ذاك الذي 1سيف ونجوت أن وحدي ألخبرك ( ال

. وليست هذه 2يسحقني بالعاصفة ويكثر جروحي بال سبب ال يدعني آخذ نفسي ويشبعني مرائر (

 3بأقوال مؤمن في الحقيقة ، بل أقوال شاك يكاد يقترب من الكفر ."

ديدا ، فمن هو هذا الرجل ، إننا حين نتأمل قصة المثل ولكن إذا كان حمار رجال كفرا كفرا ش

جيدا ، ونخبر عن قصة الوادي الخصيب الذي صار واد خرب، نتذكر القصة القرآنية في سورة 

ن نَِّخيٍل َوأَْعنَابٍ تَْجِري ِمن تَْحتَِها األَنَْهاُر لَهُ فِي َها ِمن كُّلِ البقرة : )أَيََودُّ أََحدُكُْم أَن تَكُوَن لَهُ َجنَّةٌ ّمِ

يَّةٌ ضُعَفَاء فَأََصابََها إِْعَصاٌر فِيِه نَاٌر فَاْحتََرقَْت َكذَِلَك يُبَيِّ  ُن اللّهُ لَكُمُ الثََّمَراِت َوأََصابَهُ الِْكبَُر َولَهُ ذُّرِ

خيل . يتبدي لنا أن " كل أسطورة حمار بن مويلع هنا ، فثمة جنة من ن4اآليَاِت لَعَلَّكُْم تَتَفَكَُّروَن (

وأعناب تجري تحتها األنهار ، و فيها من كل الثمرات ، و ثمة واد خصيب كثير الثمرات هناك ، 

و ثمة اعصار فيه نار محرقة هنا ، و صاعقة محرقة هناك ، أتت من أسفل الجوف فأحرقته، و 

ثمة ذرية ضعفاء أصابها االعصار هنا و ثمة هناك أبناء يتصيدون فأصابتهم صاعقة فماتوا ، 

 .  5عليه نستطيع أن نقول أن هناك عالقة وطيدة بين القصة القرآنية وبين قصة أكفر من حمار "و

، اسم الرجل نفسه : حمار بن  االفتراض بمكانة الرجل وارتباط القصة بمقصص دينية ويؤيد هذا

اسم  فلو تأملنا بالنص واعتبرنا أن للقصة جذورا دينية حقا ، فأغلب الظن أن أصل مويلك .\مويلع

الرجل حمار بن مويلك ، والمويلك تصغير لمالك ، و المالك من األصل اللغوي " َملََك" وما 

 ست العرب ملوكها ، واستسقت بهم.يحمله هذا اللقب من قداسة ، إذ قد

و أما مويلع، فيبدو أنه تغيير خفيف طرأ على االسم بعد كفره ، فمويلع ، مأخوذة من األصل 

ذي يحمل معنى الخفة ، و العدو الشديد ، وقيل : " هي الفالة الواسعة " و اللغوي " َملََع "وال

"الفسيح الواسع من األرض " ، و هي " المفازة بال نبات فيها " أال يشير هذا إلى أرض حمار 

التي كانت جنة واسعة وصارت أرضا مقفرة حتى أن الجن تسكنها واالبل تخاف أن تقطفعها 

أكثر من هذا أال يبدو لفظة " ميلع" بمعنى الخفيف ، تعبير عن هذا فتقطعها بسرعة وخفة . و 

الرجل الحمار الذي كان ايمانه قليال وفعله خفيفا وانحطاطا في مكانته وهو المؤمن الذي صار 

 كافرا . ولم يصبر على البالء ويثبت . 

ننا بحثنا في جذر نحن اذن أمام قصة يبدو أن لها جذورا دينية عدة ، ويمكن لهذا أن يتكشف لو أ

كلمة " أكفر " ، " كفر" . والتي يحصرها المعظم بكونها نقيض االيمان . ولكننا وبالعودة إلى 

 :المعنى اللغوي لمعنى " كفر " . نجدها ترد بلسان العرب بعدة معاني 
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الليل . و  فالكفر في اللغة : التغطية ، و كل من َستََر شيئا فقد كفره . و الكافر الزارع ، و الكافر :

 الكافر والكفر : الظلمة ألنها تستر ما تحتها . و الَكِفر : الجبل العظيم ، و الَكفر : القبر . 

فأكفر من حمار قد تعني : أستر من حمار ، و أموت من حمار ، وهي مرتبطة بالجبل الذي قد 

 يختفي فيه الحمار فيصير كافرا .

عاديا ، وكذا الحمار  ن المثل الذي بين يدينا ليس مثالكل هذه المعاني تقودنا إلى االفتراض إلى أ

فحمار بن مويلك ،  .  1و ستر وأخفى إنه االله المستور الخفي " ترابي غطى بال، ف " كفر تعن

يلتقي مع صاحب الجنة، ويلتقي المعنى اللغوي للمثل بموت الحمار واختفائه بقصة العزير الذي 

موتا مؤقتا ثم \الحمار ينامان نوما مؤقتا \للحياة الرجل مات مع حماره مئة عام ثم بعث\نام 

يعودان إلى الحياة . " وأغلب الظن أن نوم الحمار يكون في الصيف ذلك أنه ينهض في الشتاء 

 2ليسود وتسود نعمته ويعني هذا أن االله في طوره الشتوي الساكن يظهر كحمار" 

َمْحل \صيف ، خصب  \حياة ، شتاء  \نوم وهذا النوم المؤقت مشاكل لدورة الحياة األبدية 

 .والغياب الذي يقابله حياة و حضور صيفي ومطر شتائي يتمم هذه الدورة . 

ي المستدعي للبعث إن الحمار يلعب دور الرمز الميثولوجويفسر هذا وجود الحمار في النص ، 

 والخصب الصيفي و نزول المطر . 

 طقوس االستسقاء الفلسطينية :

بالد الشام وفلسطين قديما آلهة للمطر والخصب و كان سكانها األوائل يتقربون عرفت شعوب 

عبد "إليها بالقرابين و الصلوات من أجل استرضائها لتمنحهم المطر و الخصب والخير . 

عليان بعل ( ، كما عبد األراميون ) حدد( إله الصاعقة والبرق والرعد والمطر الكنعانيون )

ن كانت ) بعلت جبيل ( آالهة الخصب والتوالد . وامتدادا لهذه الجذور والخصب و عند الفينيقي

 3التاريخية نجد شعبنا يمارس طلب الغيث و المطر من الله ."

وعند انقطاع المطر لمدة طويلة "كانت النساء واألطفال يقومون بطلب الغيث بطريقة تستدر 

جماعات وراءهن األطفال وتحمل  العطف والشفقة حتى من أقسى القلوب ، حيث تسير النساء في

ويرددون أغاني يتوسلون  4احداهن طاحونة يد على رأسها تطحن فيها حب الفول والكرسنة ."

 بها المطر ، يشارك في هذه المسيرة النساء واألطفال والحيوانات ويغنون :

 "يا رب ما هو بطر    بنطلب منك مطر

 يا رب ما هو َغيِة    بنطلب منك َميِّة 

 ب نقطة نقطة     تنسقي حلق القطة يا ر

 يا ربي مطر مطر    حتى نسقي هالبقر 
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 1يا ربي رشاش رشاش  حتى نسقي هالجحاش "

 وإذا صدف ونزل المطر أثناء االستسقاء فإن الجميع يتفرقون ويرددون :

 " امطري وزيدي  على قرعة سيدي 

 سيدي في البرية بطبخ لَبَنِية 

  امطري وزيدي على قرعة سيدي

 2"و الفارة  سيدي في المغارة ذبح القط

 التناص التراثي في نص زكريا محمد:دوران 

يزخر النص بالرموز والطقوس األسطورية والتراثية ، و التي استخدمت لتؤدي مضامين 

موحيةكثيرة ، لتشكل الركائز األساسية التي يعتمد عليها المعنى العام للنص . ولذلك فعلى 

ي ابراز هذه المعاني الجديدة انطالقا من معناها التاريخي أو التراثي الذي القارىء أن يجتهد ف

 تتضمنه ، وأن يسبر غورها ليصل إلى ما أراد زكريا محمد قوله .

: يستلهم زكريا محمد الحمار ، وقد ورد في بعض الروايات التي صورت طقوس  الحمار-1

و هو هنا يتجاوز الحمار بمعناه الحرفي  االستمطار وجوده، وركوب احدى النساء عليه والغناء .

كدابة ويستدعي الحمار االله في طوره الشتوي ، الذي قالت عنه العرب مثلها السائر :" أكفر من 

 حمار " . ومارس فيها الحمار دور االله المانح الباعث للخصب الصيفي . وصار نذيرا للمطر . 

، فالحمار الساكت دوما في حين رية وزكريا حين يستحضر الحمار يضفي عليه صبغة أسطو

يغني كل الوجود في الكون ، انعكاس للطور الساكن من االله المتخفي في الصيف ، و الذي رغم 

سكونه يبعث الحياة ويفجرها في الوجود و يدفع الكون إلى الحراك المتمثل في القصة هنا بالغناء 

و يغني ! ، كان ذلك عندما انقطع المطر ،  . ولكن االله الغائب يقرر أن يخرج من نومه الطويل ،

نحن اذن أمام الطور الشتائي لالله ، وأمام غياب المطر والضيق الذي حل بالبشر يستدعي االله 

المطر ليحل الخصب الصيفي والمطر . ويغني أغنية عذبة مدهشة تشاركه فيها كل الكائنات ، 

نوط به وتبدأ مواسم الشتاء التي تحضر الكون ونتيجة لألغنية يسقط المطر ويتم الحمار الدور الم

 للخصب .

يستحضر زكريا في قصته طقوس االستسقاء الفلسطينية أغاني المطر وطقوس االستسقاء :  -2

، فالمطر قد انقطع وعطشت األرض والناس والحيوانات وبدأت اشارات الجدب في الظهور . فال 

بع في السماء مثل كرة من نار في عز الشتاء . غيوم في السماء ، وال رائحة رطوبة والشمس تتر

خرج النساء واألطفال ويقومون بطلب الغيث "تفوفي هذه األجواء تبدأ طقوس االستمطار . 
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ويرددون أغان  1"بطريقة تستدر العطف والرحمة .. تسير النساء في جماعات ورائهن األطفال 

 متعددة أورد منها زكريا :

 ا شهرين ونص يا ربي زخة زخة .. صار له"

 2"ما بخت وال بخة .

ويبدو أن زكريا محمد حاول تبسيط ونقل الطقس بحرفيته قدر االمكان فنجد أن الديوك تشارك 

. ومن المعتاد في طقوس االستسقاء أن  3الحمار الصغير بالغناء " بأصواتها القوية الجميلة "

 وتغني النساء: 4والجوع " "تمسك احداهن بديك دجاج تضغط على رقبته فيصيح داللة العطش

 " ويش بِده قعاق الليل   بدو مطر يسيل

 اطلب من ربك يا ديك اطلب من ربك يسقيك 

 ديكنا قعق في الليل بدو مطر يسيل 

 ديكنا يزعق في الليل بده زرع اياري الخيل 

 5يا ديك يا ابو عرف أزرق يا ريتك في المية تغرق "

ح ليطلب الغيث والمطر من الله ، يتحول إلى فاعل حقيقي فالديك الذي تجبره النساء على الصيا

مشارك في نص زكريا ويضم صوته للحمار الستحضار المطر . ومن عادات االستسقاء أيضا 

أن ينضم األطفال إلى النساء في مسيرة غنائية تنتقل من بيت إلى بيت وتطلب الماء ويغني 

 األطفال :

 ""يا رب ما هو بطر    بنطلب منك مطر

 يا رب ما هو َغيِة    بنطلب منك َميِّة 

 يا رب نقطة نقطة     تنسقي حلق القطة 

 يا ربي مطر مطر    حتى نسقي هالبقر 

 1يا ربي رشاش رشاش  حتى نسقي هالجحاش"

هي ذات األغنية التي يرددها األطفال في قصة زكريا ، ولكنه يختصرها ويتصرف بها  ويختار و

 منها سطرين :

 نقطة     تنسقي حلق القطة "يا رب نقطة

 7يا ربي رشة رشة  حتى نسقي الجحشة "

لم يغفل زكريا التأكيد على المشاركة الجمعية في طلب المطر والغيث والتي ال تقتصر على 

النساء واألطفال بل تتعداها إلى جميع الكائنات . وبعد هذا التوسل والترجي ، قد ينزل المطر 
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 فيتفرق الناس و يغنون :

 امطري وزيدي  على قرعة سيدي "" 

 سيدي في البرية بطبخ لَبَنِية 

 امطري وزيدي على قرعة سيدي 

 1سيدي في المغارة ذبح القط و الفارة"

 احتفالية قبل نزول المطر ومبشرة لهئية كريا محمد في نصه يجعل هذه الغنائية غنازولكن 

 ويعدلها ويتصرف بها بطبيعة الحال ، يقول : 

 ي فوق دار سيدي "امطري وزيد

 2امطري رشاش تنسقي الجحاش"

و ما أن ينهيها الحمار حتى ينزل المطر ، فيبدأ الناس بالضحك والفرح والرقص والغناء ، وهو 

ما كان يحصل في طقس االستسقاء " فإن أمطرت السماء أثناء طلب الغيث فإن جميع يتفرقون 

عد المطر تبدأ النسوة "باطالق الزغاريد . ويرد في طقوس ما ب 3".. ويرددون : أمطري وزيدي 

 .  4ومعهم المغيثون ، ألن الله استجاب لهم ولدعائهم "

تنتهي القصة بالتأكيد على استمرارية هذا الطقس كلما انقطع المطر ، وعلى تبادل أدوار المغنين 

طل ، فالجحوش الصغيرة عندما تكون مشغولة ، يلبس األطفال أقنعة لوجوهها . ويغنون فيه

 .المطر 

 التناص مع درويش في قصة : " الصبي والصبية والجدار ".

النص الثاني الذي تتناوله هذه الورقة هو نص الصبي والصبية والجدار ، وهو نص أولف ستارك 

كي قصة الصبي والصبية ح. ت 2010، و ترجمة ابراهيم عبد الملك ، الصادر عن دار المنى عام 

ا سالفة وأدهم ، يعيشان وراء الجدار ، بعد أن اضطرا لترك والجدار ، عن صبي وصبية هم

بيتهما خلف الجدار ومكانهما المألوف وحديقتهما وزيتونتهما وبرتقالتهما وحتى الضحكة ظلت 

في هذا المنقى ، يجد الطفالن في مطرود الكلب القذر المطارد من الجميع ، معلقة وراء الجدار . 

ثاال لبؤسهمها ، فيأخذانه ويطعمانه ويحممانه ، وذات يوم يسأل الذي يكاد يموتا من الجوع ، م

أدهم سالفة التي تتمرن على كتابة الشعر مع معلمتها وتعاني ضعفا في ساقيها يجعل مشيها صعبا 

، عن الشيء الذي تتمناه ؟ ، ال تتمنى سالفة اقداما جديدة وال بيتا جديدا بل برتقاال من خلف 

يحضر لها هذا الرتقال ، يبدأ بالتدرب على القفز عله يقفز فوق الجدار  الجدار ، فيقرر أدهم أن

ولكنه ال يفلح ، ولكنه يصر على الذهاب واحضار البرتقالة ، فيتسلل في سيارة تنقل الخضار إلى 

ما وراء الجدار ومعه مطرود الذي يشاغل الحارس ، وينجح في الوصول إلى بيتهما المهجور 

تين ومرآة جدهما ، وحين يعود تأكل العائلة البرتقال ، و يجمعون أنويته ، اآلن ، و يحضر برتقال

لتزرعه سالفة أما المجدار ويعلق أدهم المرآة لتعكس له أشعة الشمس ، تكبر الشجرة ومعهما 

 أماني الطفلين ، سالفة تريد لو تصير شاعرة ، و أدهم يود لو يكبر لينهي هذا الجدار .
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مأل الدنيا وشغل الناس ، في فلسطين وفي خارجها ، وقد تجسد  ال شك أن محمود درويش

حضوره في النصوص الفلسطينية بإلحاح شديد ، حضورا استنطق فيه الكتاب تجربته وأعادوا 

صياغتها أو ناقشوها ونقدوها . ويبدو أن أثر درويش تجاوز فلسطين و ترك أثرا في النصوص 

درويش وديوان " لماذا تركت الحصان وحيدا " . العالمية ، فأولف ستارك يستدعي في نصه 

إن ستارك يستشهد ويضمن نصوص درويش ليزاوج بين الديوان وبين زيارته هو إلى فلسطين . 

بشكل واضح وجلي ، إن هذا "التكرار لوحدة من خطاب في خطاب آخر " ، يعني أيضا "إعادة 

( ليتم إدخاله في نص 1نص أصل )نصإعادة إنتاج للملفوظ )النص المستشهد به( الذي يقتطع من 

(. وإذا كان هذا الملفوظ المستشهد به يبقى على حاله بالنظر إلى دواله، فإن تغيير 2مستقبل )نص

الموقع الذي يتعرض له يحول داللته وينتج قيمة جديدة، ويتسبب في تحويالت تؤثر في داللة 

 1".دماج بينهماالنص المستشهد به والنص المستقبل له معا، عند نقطة االن

 

ها إلى اللغة البسيطة المعتادة اللغة أول ما يلفت النظر في هذا النص ، فهي أقرب إلى الشعرية من

التي تكتب بها نصوص أدب األطفال ، ربما ألن النص كتب ضمن حالة شعورية معينة أو ألن 

 اللغة الشعرية أقرب إلى القلب من اللغة المباشرة التقريرية . 

و يضمنها كتابه ، تُفْتَُح  2لف ستارك نصوص ديوان " لماذا تركت الحصان وحيدا "يستلهم أو

 القصة بسطرين شعرين :

 "وخلَف السياجِ َغدٌ 

 3يتصفحُ أوراقنا "

من قصيدة إلى آخري وآخره .ال يمكن قراءة النص من دون العودة إلى الديوان ، تشكل قصيدة " 

مفتتح الديوان الذي جاء بعنوان : " أيقونات من بلور إلى آخري وآخره " القصيدة األخيرة من 

فلسطين والمنفى ، من خالل  \المكان " . في هذه المقطوعات يعيد درويش صياغة المكان

احساس الجيل األول من الفلسطينين تجاه التهجير ، ناقال هذا االحساس كما صوره والده له ، 

واختالفاته . يسترجع درويش في نص إلى ويبدو أنه عكف على تتبع التغيرات في االحساس 

آخري وآخره ، حوارا بين طفل ووالده ، يصور فيه ليلة الهجرة األولى والمنفى األول و المشي 

 تبدأ القصيدة بسؤال األب البنه عن التعب : األول في طريق العودة .

 هل تَِعبَْت من المشي- " 

 يا َولَديي ، هل تعبْت؟

 نَعَْم ، يا أَبي- 

 ليلَُك في الدرِب ، طال

 . 4" والقلُب سال على أَرض لَيِْلكَ 

السؤال في هذه القصيدة ، يتجاوز السؤال اللحظي ألب يجر بيمينه ابنه ويقوده عبر الدروب 

الشائكة إلى المنفى ، إنه سؤال يكسر فيه درويش الزمن ، ويعيد صياغته وترتيبه ، إن الرحيل 
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في درب شائك قبل خمسين عام ، طويل وشاق ، ليس مشيا األول هو العودة األولى . والمشي 

إلى المنفى فحسب بل مشية العودة التي بدأت منذ خمسين عام وطالت .يستدعي أولف ستارك 

السؤال نفسه على لسان سالفة ، تسأل أدهم وهو يعود من العودة األخيرة إلى بيته : " هل تعبت 

إلى البيت ، والمنفى المؤقت ، هو ذاته ، المنافي  . إن فعل المشي هنا 1يا أخي ، هل تعبت ؟ "

الفلسطينية التي تعددت وكثرت في لبنان ودمشق وتونس والعالم ، هي ذاتها بالنسبة ألدهم ، يعود 

 إلى منفاه ، ويحمل بين طيات العودة عودة شعب كامل ينتظر العودة إلى بيته الذي ترك . 

الجيل \درويش ، حتى إن والده \يطول أيضا بالطفلإن الزمن ، الذي يطول بأدهم وهو يعود، 

األول يخاف أن يفقد ابنه البوصلة وينسى البيت . يسأل : "هل تعرف الدرب يا ولدي ؟ " فيجيب 

أبي ، شرق خروبة الشارع العام .." . هل يعرف أدهم  الطفل الذي صار اآلن شابا : "نعم يا

ديقة خليل . و الحديقة . ال مجال لضياع الدرب ال الدرب ؟ .. شجرة الحور على التلة ، ديك في ح

الجيل الثاني من الفلسطينين في المنفى ، وال عند أدهم . الذي يتبادل  \الشاب \الطفل\عند درويش

الجيل األول من الفلسطينين الدور ، و يحمل راية العودة و يحمل سالفة على  \مع والد درويش 

 تفيه " كما يركب الطفل عند درويش كتف والده . كتفه فهي  " في خفة القطط ، تركب ك

إن الزمن ، الذي يتحرك في القصيدة ويترك صبغته على االنسان ، يتجاوز المكان ، فيظل المكان 

 هَُو هَُو :

 هل تعرف البيَت ، يا ولدي- "

 - ُ  :مثلما أَعرف الدرب أَعرفُه

ابةً من حديد ُق بوَّ  ياسميٌن يُطّوِ

 رج الحجرّيِ ودعساُت ضوٍء على الد

ُق في ما وراء المكان  وعبَّادُ شمٍس يَُحدِّ

ي  ونحٌل أليٌف يُِعدُّ الفطور لجدِّ

 على طبق الخيزران ،

 وصفصافةٌ وحصانْ  وفي باحة البيت بئٌ 

 2" ...يتصفَّحُ أَوراقنا طوخلف السياج غدٌ 

بيت ، و النحل و ويظل بيت أدهم هَُو هَُو ، الياسمين يطوق الباب ، والحديقة البئر في باحة ال

يوسع يستعير بيت درويش لالزيتون والبرتقال والمرآة . لم يكن أولف ستارك يصف أي بيت ، بل 

دائرة المأساة ، مأساة أدهم وسالفة ، لتصير مأساة كل فلسطيني ، حين يستعير من درويش 

و عباد  \ف ( شجرة الحور ) الصفصا \البئر  \النحل  \مفردات البيت المتروك هناك . الياسمين 

الشمس والذي يختار أولف ستارك أن يجعله برتقاال . و الضوء . الذي جعله أولف ستارك مرآة 

يعود أدهم بعد هذه الزيارة ، عودة تطول ، ولكنها عودة أخبر عنها أدهم بأنها " شمسنا " . 

أوراق المنتصر ، إن درب العودة أطول مما يتصور أدهم وسالفة ، فخلف السياج غد يتصفح 

الفلسطينين ، عودة مجهولة الدروب ولكنها مؤكدة وواثقة فالجيل الصغير سيقطع هذا الطريق إلى 

 آخره . 

 

 البرتقال إذ يقول ستارك على لسان سالفة ، مقتبسا من درويش : يحضر
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 ال أُريدُ من الشمس أكثر" 

  1من حبة البرتقال ".

ي يدي غيمة " ، تقدم القصيدة لوعي الطفل إن هذا الحلم المشروع ، مقتبس من نص درويش " ف

وادراكه ببداية المنفى " يجد الطفل نفسه في معضلة ادراك الحدث الغريب الذي يقذفه بعيدا عن 

. إن ما ينطبق على طفل درويش ال ينفصل أبدا  2أرضه ، وتحفل القصيدة بالمعاني الكابوسية "

تهى ، والبيت الذي لهما لم يعد كذلك ، عن أدهم وسالفة ، فالضحكات غابت ، و المألوف ان

والمدرسة أيضا ، و يبدو كل شيء بطابع كابوسي ، حتى الشمس ال تمر من وراء الجدار إليهما ، 

و مطرود كلبهما ، واحد من تجليات هذه الكابوسية ، بفراءه األشعث ، وجسده النحيف و عظامه 

نه . وحين تطلب سالفة برتقاال من الحديقة ، البارزة . والذي يالحقه الجميع ، ويطردونه ويالحقو

مستحيال ، وبعيدا تماما كما "يصبح الوطن حلما ويغدو المكان  \يصير الحلم الشمس والبرتقال 

 . 3ضيقا "

 يمكن لنا أن نفهرس هذه الخطوط على سبيل التوضيح:

 

تجربة الطفل في نصوص درويش ، إلى آخري  تجربة أدهم وسالفة 

 دي غيمة .وآخره ، و في ي

 يفقد الطفل بيته . يفقد أدهم وسالفة بيتهما 

تبدو األمور كابوسية ومختلطة في عينيهما 
 ويفقدان الضحكات والشمس والبرتقال .

يعيش الطفل كابوس االنفصال عن المألوف في 
نص " في يدي غيمة" ، حيث تتحرك الكائنات 

كلها وتستعد لترحل وتسرج الخيول دون سبب 
ل ، وتتداخل الرؤى ويفقد الطفل واضح للطف

 طفولته .

–عودة أدهم إلى بيتهما ، وهو يحمل سالفة 
 على كتفه كقطة –مجازا 

عودة األب و االبن إلى بيتهما في رحلة طويلة 
 من النفي والتشرد .و االب يحمل ابنه كقطة.

 \شجرة الحور \بيت أدهم وسالفة : الياسمين 
 النحل \المرآة  \الالبرتق \الزيتون\البئر  \الديك

الصفصاف  \الياسمينيقابله بيت درويش :
 الضوء .  \النحل  \عباد الشمس \الدرج\

عودة أدهم إلى منفاه . ليبدأ وسالفة مشوار 

 العودة األكبر وأحالم االنعتاق . 

 رحلة العودة التي لم تنتهي حتى اللحظة.

يصير البرتقال شجرة ، و سالفة شاعرة وأدهم 
 دار .يتخطى الج

يصير الطفل رجال ، و ال يكف على الرحيل 
واالنتقال لينهي المنفى القسري وال يكف عن 

 الحلم .

 

 وهكذا يمكن القول إلى أولف ستارك في كتابه الصبي والصبية والجدار، لم يكتف بتضمين نص 

 درويش بل حاكاه و أعاد تشكيله من جديد، وخلص معنى جديدا للتناص الذي أقامه . 

 

                                                                 
 10. ص الصبي والصبية والجدارستارك، أولف :  1
  92. ص  2002. عمان:وزارة الثقافة األردنية .  1. طمحمد درويش شاعر المرايا المتحولة الشرع ، علي :  2
  92. ص  محمد درويش شاعر المرايا المتحولةعلي : الشرع ،  3



 تمة البحث : خا

 لعل أهم النتائج التي خلصت إليها الباحثة من دراستها لهذا النص تتمثل في النقاط اآلتية : 

تمثل النصوص المدروسة، مثاال لفكرة التناص في أدب األطفال . حيث يشكل زكريا نموذجا  -

ب المترجم للتناص في أدب األطفال الفلسطيني، بينما يشكل اولف ستارك نموذجا للتناص في األد

 إلى العربية والموجه لألطفال. 

يقيم زكريا تناصا تاريخيا وشعبيا في نصه المقدم لألطفال، بحيث يوظف الرموز األسطورية  -

 والمقوالت واألغاني الشعبية ليشكل منها فضاًء قصصيا غنيا لألطفال.

تجربة الطفلين  يستند أولف ستارك في نصه إلى قصيدة درويش، ويحملها بعدا انسانيا حيث يجعل -

 اللذين فقدا منزلهما بسبب الجدار مماثلة لتجربة فقدان الشعب الفلسطيني ألرضه بسبب االحتالل . 

يحتمل أدب األطفال شأنه شأن أي نص آخر ، معان عميقة و تناصات تمنح النصوص انفتاحا  -

 على عوالم أخرى واسعة و تثريها .
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 الترجمة واألفق العالمي الجديد

 الجزائر -1جامعة باتنة -.د. الطيب بودربالةأ

________ 

 مقدمة

عبر  ،اإلنسان كائن ترجمي بامتياز، فهو يسعى دوما لترجمة أحاسيسه ومشاعره وأفكاره ورؤاه

وز واإلشارات ، وبتعبير أدق عبر منظومة من الرم لغته وإيحاءاته وإيماءاته ووسائله التعبيرية المختلفة

لتحقيق كينونته والتواصل مع اآلخرين  جوانيتهعن كل ما يختلج في بواسطتها يعبر التي  والعالمات

 واالختالفوالعالم. فالترجمة هي المرتكز والقاعدة التي تتأسس عليها الهوية في مواجهة الغيرية 

 والتنوع.

تتحقق فيها الترجمة بالمفهوم للترجمة، تأتي مستويات أخرى  بعد هذا المنطلق األنطولوجي

 بين اللغات والثقافات والحضارات. وااللتقاءلتحقيق العبور  استراتيجيةالدقيق باعتبارها أداة 

تمكنت األمم والشعوب من تحقيق التواصل والمثاقفة واإلخصاب الحضاري.  الترجمة ضلفب

وبعد  ة، رغم العوائق الجغرافيةالعلمي واالكتشافات االبتكاراتعبر العالم مختلف  انتشرتوبفضلها 

المرجعيات اإليديولوجية والدينية والثقافية. وقد وصلت  واختالفورغم تباعد األلسنة  المسافات،

ة في معانقة اآلخر والتماهي حاإلنسانية إلى ما وصلت إليه بفضل هذا التفاعل الحي وهذه الرغبة الجام

الترجمة تختزن  واستيعابا، تمثال وتجاوزا. ءإعجابا، إثرا، تأثيرا وتأثرا، نقدا ووانفصاال اتصاالمعه، 

نوعية وقطائع معرفية مؤسسة  نقالتاألمر إلى تؤدي في نهاية لوتحقق التراكم اإلنسانية التجارب 

 لتحوالت علمية جديدة.

 الترجمة مؤسسة للحضارات

لكل الحضارات في بدأت المغامرة اإلنسانية الكبرى في العهود الغابرة. وقد كان الشرق مهدا 

بداياتها األولى. إن حفريات ما قبل التاريخ تشهد على هذه المراحل الجنينية التي جعلت اإلنسان األول 

شطر الشمال مؤسسا لإلرهاصات الحضارية األولى  هيخرج من اليمن ضاربا في األرض وموليا وجه

 .التي كانت الشعوب السامية منطلقا له ومحركا لطاقاتها اإلبداعية

غال محمال بلغاته وأساطيره دشبه القارة الهندية من أعماق األ موازاة مع ذلك خرج إنسان

وثقافاته ومعتقداته لرفع تحديات الجغرافيا والتاريخ والوجود. فكانت هذه الملحمة الكبرى التي تمثلت في 
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ل عوامل بيئية ضحيث تحققت المعجزة الحضارية، بف ،وتحديدا في اليونان ،االستقرار بجنوب أوروبا

 .(1)وإنسانية وتاريخية

احتضنت اليونان عن طريق االحتكاك بالشرق مختلف المؤثرات الشرقية التي انصهرت في 

والوسائط  والنقلةبوتقة عبقرية المكان وتفرد اللحظة التاريخية. وقد أدى التراجمة والمترجمون 

ديد الذي يعد بحق الوريث الشرعي للشرق الحضارية المختلفة دورا بارزا في إخصاب هذا المولود الج

منذ األزمنة القديمة. وقد اكتشف علماء اللغة في أوروبا في القرن التاسع عشر  الذي أضاء كل ما حوله

أن كل اللغات األوروبية تعود إلى أصول هندية. فهي تنتمي إلى ما يعرف اليوم باللغات الهند وأوروبية. 

والرؤى واألساطير والثقافات. حتى إن كلمة أوروبا تعود في  لمعتقداتاللغات وا مختلفالتأثيرهذا  مس

وس وجاء بها يز اختطفهاملك صور التي  ابنةأصلها إلى األساطير اليونانية التي تقول بأن أوروبا هي 

 حيث تزوج بها وأنجب منها عدة أبناء. ،اليونانقرب  ،إلى جزيرة كريت

 إلخصابوالنماء وا البعث يونان ممثلة بأساطيرلا معظم أساطير الشرق األوسط إلى انتقلت

أساطير بالد ما بين النهرين والشام وفلسطين ومصر والتي أعطت رموزا أسطورية عالمية إنها . والحياة

وقد استثمر عباقرة المسرح  س.خلدها التاريخ اإلنساني مثل: أدونيس، عشتار، إيزيس، وأزوري

ليس وأوربيدس وأسخيلوس، التراث األسطوري المصري ليعبروا التراجيدي اليوناني من أمثال سوفوك

 .(2)عن صراع اإلنسان مع الوجود ومع القدر

.وعند المصريين القدماء الذين كانوا يولون أهمية كبيرة لنشاط (3)اشتهرت الترجمة عند البابليين

ابة في الشرق األوسط ويعود الفضل لحضارات الكت المترجمين باعتبارهم نقلة ووسائط ثقافية وحضارية.

هذا  والنقل والترجمة.وفي اليونان في نقل كنوز حضارات المشافهة وتخليدها عن طريق التدوين 

تحقيق التواصل بين الحضارات وربط الحلقات المكونة للسلسلة التاريخية ودمجها في باالحتضان سمح 

 ديناميكية حية وصيرورة فعالة.

تيجيات الترجمة افبفضل استر ة بكل شيء للحضارة اليونانية.الحضارة الرومانية من جهتها مدين

ر المؤرخون بوجاهة قوفنونها وآدابها في فترة وجيزة. لذلك أ تمكن الرومان من استيعاب علوم اليونان

ثقافيا   أمام هذه األخيرة انهزمت، لكنها في المقابل انتصرت روما عسكريا على أثيناالمقولة المشهورة: "

لقد تتلمذ الرومان على اليونان في البدايات األولى وقلدوهم في كل شيء، مستعينين وحضاريا". 

                                                                 
1  -Roger Garaudy, Pour un dialogue des civilisations, Paris, Denoël, 1977. 
2  -Etiemble, Nouveaux essais de littérature universelle, Paris, Gall imard, 1992. 
3 -.Georges Steiner, Après Babel, Paris, Albin Michel, 1978. 
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بالترجمة والتمثل والتقليد والتماهي، قبل أن يتحقق لهم التمكن والتأسيس الحضاري والسيطرة على جزء 

 كبير من العالم القديم.

المية فإننا نجد أن هذه الحضارة العربية اإلس ازدهارإذا ألقينا نظرة على دور الترجمة في 

الهندية، الفارسية، المصرية، اليونانية، يرة قد ورثت كل الحضارات السابقة وهيمنت عليها: األخ

والرومانية، بفضل الترجمة والنقل والتأثر واالستيعاب والتمثل. وقد استطاعت اللغة العربية بفضل تفعيل 

نبية واستنباتها في المحضن العربي بفضل تبني قواعد االشتقاق والتعريب والنحت نقل المعارف األج

خضعت المكونات  . كمااستراتيجية محكمة تقوم على تصنيف االحتياجات المعرفية وترتيب أولوياتها

 الوافدة لرقابة صارمة أملتها ظروف ومالبسات وطبيعة االحتكاك بالغيرية.

المواجهة بين الدخيل واألصيل،  ويجدر بنا في هذا المقام أن نميز بين ثالثة مستويات في مجال

بكل ما يتعلق بالمحتويات  أيما احتفاء بين األنا واآلخر، بين الهوية والغيرية. لقد احتفى العرب

كما أبدى العرب إعجابا كبيرا بالمناهج  تحفظ. أو والمضامين العلمية والفكرية األجنبية دون تخوف

وكان  .في شتى مجاالت المعرفة همارثجيه العقل واستالعلمية الوافدة والتي برهنت على قدرتها في تو

شجع الخلفاء  كثير من المناهج الرياضية والوضعية والتحليلية والتجريبية. وقد ازدهارنتيجة ذلك 

المأمون( بهدف  من طرف مثال في بغداد  بيت الحكمةإنشاء  والملوك واألمراء هذا التوجه الترجمي )

والحضاري في شتى المجاالت. أما العنصر الثالث فهو يتعلق بمنطلقات  األخذ بأسباب التمكن المعرفي

المجتمع اإلسالمي التي تقوم على التوحيد والتي ترفض رفضا مطلقا اإلحالة على الوثنية والشرك. لذلك 

رفض النسق الترجمي اإلسالمي التعامل مع اآلداب األجنبية التي تقوم على الوثنية )المالحم واألساطير 

 مآسي اليونانية، وبعض األجناس األدبية الفارسية(.وال

بفضل الترجمة استوعب العرب المكونات الحضارية األجنبية وذوبوها في بوتقتهم وطبعوها 

الخاص، بحيث أصبحت وكأنها من المكونات األصلية واألصيلة. ذلك أن الموازين الحضارية  ميسمهمب

ألن العالم المسيحي كان يعيش وقتها في عصور  كانت وقتها تشتغل لصالح العرب بدون منازع،

الترجمة العربية صانت حضارة اليونان وحفظتها من الضياع وأضفت عليها رونقا وبهاء  .(1)الظلمات

 وسموا وروحا جديدة.

                                                                 
1  - Geneviève Contamine, (Dir.), Traduction et traducteurs au Moyen- Age, Paris, CNRS, 1989. 
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واالحتفاء بالمكون األجنبي باعتباره إثراء  واالقتداء االحتذاءساعدت الترجمة في البداية على 

ألمة اإلسالمية الناشئة الفتية. بعد مرحلة التتلمذ جاءت مرحلة الموازنة والمقارنة لوإخصابا وتمكينا 

 .(1)الخاص ومهيمن على كل الحضاراتميسمه تأسيس نسق حضاري متميز له  إلى والتجاوز التي أدت

قامت النهضة األوروبية في القرنين الخامس والسادس عشر على الترجمات والنقول التي 

الروماني عن طريق  اليا باعتبارها بلدا رياديا في هذا المجال. استحضر الموروث اليونانياحتضنتها إيط

للغة الالتينية التي كانت وقتها تنافس اللغة العربية حضاريا. وقد أخضع المكون العربي الترجمة إلى ا

الالتيني. وهذا يعد اإلسالمي إلى "اللتننة" أي إفراغه من هويته وأصله وتذويبه كلية في القالب اللغوي 

أسماء الرموز اإلسالمية لم تسلم من هذا التحريف  إن للغيرية العربية. حتى نوعا من القتل الرمزي

وهذا يعني أن الترجمة Averroes وهذا ابن رشد يصبح   Avicenne والتشويه. فهذا ابن سينا يصبح

 مية.المسيحية قامت بمحو كل أثر يحيل على المرجعيات العربية اإلسال

بحثت أوروبا في عصرا النهضة عن اإلرث اليوناني، لكنها لم تجد إال النزر القليل. فلم تجد بدا 

 من البحث عنه في الترجمات العربية التي نقلته وأضافت إليه وسمت به إلى مراتب العالمية والخلود.

على ثالث قامت الحديثة  ارة الغربية التي تشكلت في العصورا في هذا المقام أن نؤكد أن الحضوحرى بن

 دعائم:

 الدعامة اليونانية الرومانية -1

 الدعامة اليهودية المسيحية -2

 الدعامة العربية اإلسالمية -3

ديدة بفضل الترجمة جوقد تضافرت هذه المكونات الثالثة لتشكيل هذه الروح الحضارية ال

ية، فإن كثيرا جدينية وإيديولو تالعتباراوالمثاقفة والتحاور واالندماج الحي داخل المولود الجديد. لكن 

 ي هذا التطعيم وهذا اإلخصاب.فمن علماء الغرب ينكرون فضل العرب 

قد تمكنت من االضطالع بهذه المشاريع  ،عالمية ذات إشعاعية ،ويذكر التاريخ أن هناك جامعات

مثل جامعة  الترجمية الكبرى لنقل المكون الحضاري العربي إلى أوروبا الناهضة من سباتها العميق،

سالمي والعالم المسيحي لقرون إن احتدام المواجهة بين العالم اإل طليطلة بإسبانيا وجامعة بادو بإيطاليا.

 طويلة لم يمنع الترجمة من مد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الطرفين.

                                                                 
 .1991، 2، دار الجيل، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، طشمس العرب نسطع على الغربينظر: زيغريد هونكة،  -1 
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رومان، قام العصر الكالسيكي في أوروبا على الرجوع إلى العصور الذهبية عند اليونان وال

بالنزعة اإلنسانية والقيم الفنية واألدبية الخالدة. ويظهر هذا جليا في روائع  واالقتداءبفضل الترجمة 

يعد الناقد بوالو الوريث الشرعي ألرسطو ووكورناي وموليير. اب الكالسيكية عند شكسبير وراسين اآلد

 الكالسيكيين. عند والتنظير التقعيدفي مجال 

ليعيد االعتبار للشرق إنسانية وقيما وثقافة وحضارة.  ،ي القرن الثامن عشرجاء عصر التنوير، ف

وقد استعان أدباء ومفكرو هذا العصر بالمرجعيات الشرقية لمواجهة الملكية المستبدة وهيمنة الكنيسة 

 واألفكار البالية. ترجم الشرق بطرق شتى ليقتحم بقوة المتخيل الغربي ويحدث فيه رجة كبيرة.

ينكر الزلزال الذي أحدثته ترجمة ألف ليلة وليلة من قبل أنطوان جاالن والتي امتدت  وال أحد

(. اكتشف الغرب بفضل هذه الترجمة الشرق الساحر، شرق 1011-1071على مدار أكثر من عقد )

والجزر المذهلة. وهكذا تحول الشرق تدريجيا  الساحراتالعجائب والغرائب والخوارق، شرق األميرات 

الت والتصورات والمواقف والرؤى ييل على جملة من االستيهامات والتمثحون أسطوري يإلى مك

ديدرو، وروسو، و ،كيوتسمونو ،الفكرية والفلسفية واألدبية. يظهر ذلك جليا في كتابات فولتير )الصديق(

 وماد ألن العرفان يقترن (1)هذا الزلزال أدى بالضرورة، ، إلى ظهور االستشراقوداالنبار..إلخ. 

 الكبرى. الحمالت االستعمارية انطالق  نتيجة ذلك وكان  .بالسلطان

 الترجمة مؤسسة للقوميات الحديثة

وقد ساعدت الترجمة على تحقيق  ،يعد القرن التاسع عشر بحق عصر القوميات في أوروبا

بية المحلية بدأت بعد عصر النهضة مرحلة استقالل اللغات األورو. الوعي باالنتماء والتميز واالختالف

ظهرت في البداية في شكل لهجات يطلق عليها اللغات  عن اللغة األم التي هي اللغة الالتينية. وانفصالها

نسبة إلى اللغة الرومانية. لكن ما لبثت أن استقلت وتشكلت كلغات وطنية حية بعيدا عن لغة  ،الرومنيستية

وانتشار المذاهب  من طرف لوثر لمانيةالكنيسة والكهنوت. وكان لترجمة اإلنجيل إلى اللغة األ

اللغة األلمانية باعتبارها حاملة لكل  وازدهارنية املالبروتستاني في ألمانيا دور هام في قيام األمة األ

 مقومات الشخصية األلمانية.

وإلثراء وتقوية هذا اللغات الفتية كان من الضروري إنجاز ترجمات من المنابع واألصول 

اللغات الجديدة. وقد بينت الدراسات التي أجراها برمان على التجربة الترجمية  والمناهل نحو هذه

األلمانية في القرن التاسع عشر، كيف أن األدباء والمترجمين األلمان قد عكفوا طيلة هذا القرن على 

                                                                 
1  -Edward Said, L’Orientalisme, Paris, Seuil,1991 
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وروبية تفعيل النشاط الترجمي لمد األمة األلمانية الناشئة بكل ما تحتاجه من مكونات ثقافية وحضارية أ

 .(1)لترقى إلى مصاف الدول األوروبية الكبرى وتحقيق وحدتها القومية

كل القوميات األوروبية الناشئة في تلك الفترة إلى االستعانة بالترجمة لمقارنة اآلداب وقد سعت 

. وقد مقومات األمة وتخصيبها نميةصالة والتميز والعبقرية القومية ولتتبيان األووطنية باآلداب األجنبية ال

المكانة الالئقة  وتبوؤهاالترجمة  الزدهاركان المناخ الحضاري األوروبي في هذه الفترة سانحا ومناسبا 

بها على جميع المستويات. إذ أن هناك عوامل حاسمة فرضت الترجمة ومكنتها من أداء رسالتها 

 الحضارية في كل المجاالت. ونذكر من بين هذه العوامل:

ة، والمقارنية، والولع بالتخصص، واكتشاف اللغات والثقافات الشرقية، الروح الكوسموبوليتي

علوم  وازدهاروانتشار مبادئ الثورة الفرنسية،  ،أوروبا على العالم وانفتاح ،والتوسع االستعماري

 .األنثروبولوجيا

 بلوغ الترجمة سن الرشد

العصور، فإنها لم  على الرغم من المسار الملحمي الحضاري الذي عرفته الترجمة عبر كل 

تتبلور كعلم قائم بذاته ومستقل له مجاله ومصطلحاته ومفاهيمه ومناهجه وآلياته. اتجهت كل المعارف في 

بعيدا عن الموسوعة والتصورات العامة التي وسمت  واالستقالليةنحو التخصص  عشر القرن التاسع

طائع التحوالت المعرفية والقزل عن هذه عالمعارف في العصور السابقة. لكن الترجمة بقيت بم

 اإلبستيمولوجية.

ظهرت الحاجة ماسة في القرن العشرين إلى تأسيس علم الترجمة على غرار العلوم األخرى، 

خاصة وأنه تبين أن الترجمة هي في الحقيقة أم العلوم، وأن العالم قد أصبح يشكل "قرية كونية" تلتحم 

رهيب. في خضم هذه الفوضى الكونية التي أعقبت الحرب  مكوناتها المختلفة مع بعضها البعض في شكل

ح لدى المشتغلين بالترجمة أن الممارسة ضالعالمية الثانية وما انجر عنها من ويالت وزالزل، ات

به الفوضى من  طوتحي الترجمية الميدانية ال تؤدي األهداف والمقاصد المنوطة بها في جو يسوده التشرذم

 كل جانب.

العشرين بلغت الترجمة سن الرشد وأخذت تبتعد تدريجيا عن العلوم  مع منتصف القرن

والمعارف التي كانت تستظل بها في السابق، مثل اللسانيات التطبيقية وفقه اللغة والفلسفة والنقد واألدب 

. كما دخلت الجامعات باعتبارها تخصصا استراتيجيا ال يستطيع المجتمع واالتصالوعلوم السياسة 

                                                                 
1 -Antoine Berman, L'Epreuve  de l’étranger, Paris, Gall imard, 1984. 
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المترجمين في شتى في هذا المجال لتكوين  المتخصصةعنه. كما أنشئت المعاهد والمراكز االستغناء 

اإلعالم،  واللغات وفي شتى التخصصات: السياسية والديبلوماسية، االقتصاد والقطاع المصرفي، اإلشهار

 الثقافة الجماهيرية،..إلخ.

التاسع عشر. وكانت مصر  في العالم العربي منذ عصر النهضة في القرن ةنشطت حركة الترجم

لسن وشجعت الترجمة في مختلف المجاالت بهدف االلتحاق في هذا المجال، إذ أسست مدرسة األ سباقة

بالركب الحضاري الغربي. وال أحد ينكر أن النهضة العربية الحديثة قامت على ترجمة المكونات الثقافية 

 ثاقفة والتأثر واألقلمة واالستنبات.والعلمية والحضارية الغربية عن طريق اإلرساليات والم

االقتصادي التكنولوجي عن طريق  انطالقهاقصى أن تحقق معجزة استطاعت دول الشرق األ

عية نوعا من الترف اولم تعد الترجمة عند هذه الشعوب الو الترجمة )اليابان، كوريا الجنوبية والصين(.

 وبمستقبلها وبوجودها. أو شيئا من الكماليات، بل أصبحت مرتبطة بمصير األمة
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 لترجمة وتحوالت العصرا

وأزمات تضمن المراجعة وتجدد الطاقات  قالترجمة كغيرها من العلوم الحية تواجه دوما مآز

 إرادة رفع التحديات المختلفة. حذاإلبداعية وتش

 طبيعي ألنها تتقاطع مع حقول معرفية متنوعة ومتعددة المشارب والمرجعيات وألنها شيءوهذا 

كذلك مرآة عاكسة إلمكانيات اللغة الالمحدودة في التعبير وفي التدالل. ذلك أن المترجم ال يترجم لغات 

منفصلة عن العالم وعن الصيرورة اإلنسانية، بل يترجم نصوصا وخطابات وثقافات ورؤى 

على لعبة وإيديولوجيات وحضارات، في سياقات وموازين قوة معينة تهيمن عليها سلطات تداولية قائمة 

 اإلغواء والتحكم والمواجهة والسيطرة )بالمفهوم الحقيقي والرمزي(.

ويبدو أن نظريات الترجمة المدعمة بالتراكم المعرفي الذي تحقق في كل المجاالت تتجه بكل ثقة 

وهكذا يسعى  نحو تجاوز بعض المنطلقات المبدئية الخالفية لتحقيق التوافق والحوارية والتناغم المثمر.

مة الحرة، الترج ة العقيمة، مثل: الترجمة الحرفية،مترجمون اليوم إلى تجاوز بعض الثنائيات الضديال

 .،..إلخ(1)الترجمة المستحيلة فية للغة الهدف، الترجمة الممكنة،الترجمة الو الترجمة الوفية للغة األصل،

حقيق توافق وتعايش ، بضرورة تمولوجيايبستاووهذا يعني أن الترجمة واعية على األقل نظريا 

ب بين الهوية والغيرية، بين األصيل اخصرجمية، إلنجاز الحوار الثري واالبين كل مكونات المعادلة الت

والدخيل، بين الخصوصية والعالمية، بين المركز والتخوم، بين الجذور واآلفاق العالمية الواسعة. 

في  ةآملر والمتناهي في الكبر، غفي الص فالترجمة تتأرجح بين قوى الجذب وقوى الطرد، بين المتناهي

تحقيق وعي إنساني حقيقي بالرهانات الخطابية والحضارية واإليديولوجية في ظل عالم تتفاعل مكوناته 

 بشكل رهيب.

 الترجمة واألفق العالمي الجديد

ليست الترجمة جزيرة نائية معزولة عن العالم، بل هي فضاء مفتوح تتصارع فيه كل التيارات 

وقد أصاب العالم اإليطالي أمبرتو إيكو عندما أعلن أن الترجمة هي  فكرية والسياسية واإليديولوجية.ال

اللغة الوحيدة المهيمنة في عالم اليوم. فهي بحكم وضعيتها البينية والتواصلية تكثف وتختزل كل المكونات 

الغربي فإننا ال نستغرب عندما نالحظ أن عشر اإلصدارات العلمية في العالم  ،الحضارية العالمية. وعليه

                                                                 
 .1992محمد بن عبد الله آل عبد اللطيف، "الترجمة بين الشكل والتفسير" منشورات جامعة الملك سعود، الرياض،  -1 
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ينتمي إلى حقل الترجمة، خاصة في البلدان المتطورة. إلى حد أنها أضحت هاجسا يؤرق إنسان القرن 

 الواحد والعشرين وهو يواجه هجمات العولمة الشرسة التي تحاصره من كل جانب.

ومعنى ذلك أنها وليدة ظروف ومالبسات وسياقات تاريخية  "منتج نتاجالترجمة هي كما يقال "

المستجدات الثقافية والعلمية وتعكس فهي ال تتحقق طفرة واعتباطا. فهي تواكب  وحضارية معينة.

اإلنجازات والتطورات التي تتم في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية وحتى الدقيقة، فهي تنتمي على 

، إلى األبنية الفوقية التي تتحكم فيها األبنية التحتية العميقة المتمثلة في القاعدة حد قول الماركسيين

االقتصادية وفي قوى اإلنتاج. هذه الجدلية الحية تتيح أيضا للترجمة قدرة كبيرة في التأثير على مجريات 

 األمور وفي توجيه النشاطات الثقافية والفكرية والعلمية وجهة معينة.

في الصفة وفي الفعالية تجعل من الترجمة مرآة عاكسة لزخم التطور وفي الوقت  يةاالزدواجهذه 

آفاق المستقبل وتحقيق التحوالت الثقافية والحضارية. ويحدث في كثير من  الرتيادذاته محركا للحياة 

ة أن تكون اإلنجازات العلمية المتحققة في حقل الترجمة منطلقا حاسما لتخصيب تخصصات علمياألحيان 

بي، األنثروبولوجيا، اإلعالم لمقارن، نظرية األدب، النقد األدة في حقول كثيرة مثل األدب ايوفكرية واع

سيس الحضاري وفي أإلخ. وقد قدمنا أمثلة عن دور الترجمة في الت، علم اإلشهار، المثاقفة ..،االتصال

لبلورة مكونات األفق الترجمي منا وسعيا  النهضة وفي البعث الثقافي وفي التحوالت الفكرية الكبرى.

الجديد في ظل النظام العالمي الجديد التي تهيمن عليه قوى العولمة، فإننا نعرض لبعض القضايا 

 من قبيل التحديات الحقيقية التي تواجهها الترجمة اليوم: تعد الجوهرية التي

ي الممارسة تمكنت الترجمة من التحرر من النظرة الضيقة التي كانت تتحكم في السابق ف -1

الترجمية، والتي كانت تقوم على االهتمام بالجزئيات وبالبنى الذرية مثل الكلمات. أدرك 

المترجم أنه ال يترجم لغات محضة معزولة عن العالم، وإنما يترجم أساليب وخطابات 

ونصوصا وثقافات وحضارات تتحاور وتتعالق في سياقات وموازين قوة معينة تهيمن عليها 

للترجمة األدبية: كيف يترجم  فية تداولية مؤسساتية. كما أدرك الرهانات الصعبةسلطات معر

التشبيه واالستعارة والكناية والجناس والطباق والتورية والمحسنات البديعية واإليقاعات 

وتتعقد األمور أكثر في الترجمة التي تتم بين لغات متنافرة ومتباعدة في الزمان  ؟الشعرية

يات الحضارية، مثل اللغة العربية واللغة الفرنسية. فاألولى تنتمي إلى أسرة والمرجع والمكان

صول لهندو أوروبية. هذا التباعد في األاللغات السامية والثانية تنتمي إلى أسرة اللغات ا

والمنابع والبيئات يجعل من الترجمة عملية شبه مستحيلة. لذلك درج علماء الترجمة منذ مدة 

الشك بعيدا عن اليقينيات والحقائق الحذر وبكثر من الحيطة و ذه النصوصعلى التعامل مع ه
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كون إال ترجمة خائنة وسرابية وانزياحية. لكن تواألحكام المطلقة. فالترجمة ال يمكن أن 

 .(1)يمكن للخيانة أن تكون إبداعية ومؤسسة لمتخيل أدبي ثري وفريد من نوعه

 والمابعديات ما بعد الحداثة وخطاب النهاياتلقد أدت التحوالت الفكرية التي أفرزتها  -2

(post إلى مراجعة كثير من اليقينيات والمسلمات المعهودة، والتي كانت تعد من قبيل )

البديهيات في السابق. لقد أدت فكرة موت المؤلف إلى فكرة موت المترجم. كما طال التدنيس 

وتحويرا.  مسخاجمة في السابق قدسيته وهالته السحرية. عدت التر دالنص األصلي الذي فق

جنتها لقرون طويلة ساستطاعت الترجمة التحرر من الثنائيات والقوالب التي أما اليوم فقد 

ومن هذا المنطلق  .وذلك بتخليها عن المقوالت الخاصة باألصل والذات والمعنى والهوية

قد فرادته وإبداعا عن النص األصلي الذي ف أضحى النص المترجم ال يقل أصالة وقيمة

في التناصات الالنهائية والالمحدودة. ويعود الفضل من وعذريته ألنه يتموقع داخل سلسلة 

التحديات المعرفية ترجمة إلى مستوى التفكيك وإلى النقد الثقافي في السمو بال ذلك إلى

 الحقيقية.

ية، مما ارسة الترجممأسهمت كل من نظرية التلقي ونظرية التأويل في فتح آفاق واعدة للم -3

وجه اهتمام المترجمين إلى المتلقي وسياقات التقبل واالستيعاب والتمثل. انتقلت الدراسات 

النقدية والثقافية من أسطورة المؤلف إلى أسطورة القارئ باعتباره مفعال للنص ومنجزا له 

 عن طريق التحيين والفهم. والمترجم ما هو في الحقيقة إال قارئ متميز ومقتدر باستطاعته

فك شفرات النص األصلي وطالسمه. وقد ساعدت الدراسات الثقافية التي ازدهرت في العالم 

الء أهمية كبرى للثقافة يإ علىفي النصف الثاني من القرن العشرين  كسونيساألنجلو 

فيها لتحقيق التواصل الحي والفعال، وإن تطلب ذلك التضحية بالوفاء  االندماجالمستقبلة بغية 

 افقا جديدأباعتبارها  نفسها  فرضت الترجمة الثقافيةومن هذ المنطلق،  . للنص األصلي

انتقد التراث الذي نيدا  أوجين عالم الترجمة األمريكي االتجاهيستحيل تخطيه. ويمثل هذا 

صلية، لتحقيق مقاصد ع بهاجس الوفاء للنصوص المقدسة األالترجمي المسيحي المتشب

 .كلية في ثقافات الجماعات البشرية المستهدفة بالتنصير تبشيرية تدمج التعاليم المسيحية

ى قبل كل شيء إلى نشر المسيحية عل ويعكس هذا الموقف استراتيجية تواصلية ذكية تهدف

 .(2)ويةينطاق واسع في البلدان اإلفريقية واألس

ز يتمثل في استغالل التكنولوجيا واإلعالم اآللي إلنجاتواجه الترجمة اليوم خطرا داهما  -1

ت آلية. والمتأمل لهذا النوع من الترجمة يجد أنها تبتعد كل البعد عن روح الترجمة ترجما

                                                                 
1  -Georges Mounin, Les Belles infidèles , Paris, Presses Universitaires du Septentrion, 1952.  
2  - Eugene A. Nida, Contexts in Translating, Amsterdam, J.Benjamins Publishing, company, 2002. 



11 
 

. تهاوحيوي هاروح و كلية إلى نبض اللغة فتقرتالجافة والمحنطة اإلنسانية الحية. فتراكيبها 

في  فهي قد تفيد إلى حد ما في الحقول التقنية لكنها تبقى عاجزة كل العجز عن أداء مهمتها

الترجمة اآللية  األشكال الرمزية.في وفي الفنون واآلداب و واالجتماعيةلعلوم اإلنسانية ا

بدون روح وبدون شحنة إنسانية. وتتجه الترجمة اليوم وهياكل عظمية ة تعطينا صيغا بالي

لغات التخصص ألن كل حقل معرفي له مصطلحاته ومعاجمه  ىكذلك إلى االعتماد عل

 لية المحكمة.ومفاهيمه وقواعده الدال

لتنميط العالم على الدول أصبحت الترجمة في أيامنا ممارسة دولية عابرة للقارات ومتعالية  -5

ضاء على كل الخصوصيات قإلى ال ةتطلعم ،مريكيريبه وصوغه في النموذج الثقافي األوتغ

سان اإلن ئالقومية واإليديولوجية والثقافية والحضارية وفرض ثقافة جماهيرية استهالكية تشي

سانية ليصبح ريشة لروحية واالجتماعية والثقافية والنفكل أبعاده اوتهيمن على كينونته وعلى 

للجذور وتغريب  واقتالعفي مهب الريح تذروها الرياح كيفما تشاء. العولمة هي تنميط 

لتحكم بغية ا واستالب وتذويب. إنها الفوضى الخالقة التي تعيد تشكيل ذرات العالم المتناثرة

 ه.في

إلشهار. تستعملها العولمة على نطاق واسع نجد سالح ا التيسلحة الخطيرة والفتاكة ومن األ

مريكية اقتصاد السوق على العالم مستعينة في ذلك بسالح األ اإلمبراطوريةلقد فرضت 

ة الضيقة وعبر االشهار الذي أضحى بمثابة سالح الدمار الشامل. انفلت اإلشهار من اإلقليمي

قليمية ليخاطب األمم والشعوب في لهجات المحلية وفي لغاتها الوطنية وطنية واإلالحدود ال

عن طريق الترجمة التي تنشط على جميع المستويات: المستوى المحلي، الجهوي، اإلقليمي، 

المجاالت. أصبحت  الوطني والعالمي. وهكذا نعيش تدويل الترجمة" وعولمتها في شتى

لمراكز المصرفية والمالية واالقتصادية. والترجمة هنا هي أبعد عة في أيدي االترجمة أداة طي

ما تكون عن الحياد، ألنها تحمل قيما وشحنات إيديولوجية وثقافية. وهي أداة من أدوات 

مشاعر التنميط واإلدماج التي تستهدف السيطرة على الذائقة الفنية وعلى األحاسيس وال

ما يعرف في تصرفاته إلى يخضع م" الذي نسان "المعولوالرؤى والسلوكات، لصوغ اإل

نالحظ  نتيجة ذلك كالذي يقوم على نظرية بافلوف (. و مفيوريس بيهاال) بالمنعكس الشرط

نسان في المقاومة وفي مواجهة تحديات قدرات اإل وانهيار يز،ياضمحالل ملكة النقد والتم

  الوسائط  الساخنة. ويبدو هذا جليا في إشهار وسائل اإلعالم التي تقوم على الوجود.

والسبرنتيكا  االتصالوتستثمر الترجمة اإلشهارية أحدث اإلنجازات العلمية في حقول علم       

 ساطير والصورولوجيا.والسيمولوجيا واللسانيات وعلم األ وعلم النفس واألنثروبولوجيا الثقافية
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الثقافة السمعية البصرية  الترجمية هو ارتكازها على االستراتيجياتومما يزيد من خطورة هذه 

التي تهيمن على العالم وعلى وسائل اإلعالم الساخنة والباردة وتوجه الراي العام الوطني 

تنقل الصورة وتترجم اللغات المرافقة لها والمدعمة لها إلى مختلف لغات العالم. وهي  والدولي.

 اختراق تتم عمليةبحيث تاكة وهكذا تغزى هذه الثقافات في عقر دارها من قبل ثقافات إشهارية ف

الكيانات والهويات عن طريق الدبلجة والترجمات المكتوبة والمنطوقة. وهذا يعني أن الترجمة قد 

أصبحت ظاهرة شعبية جماهيرية تعدت نطاق النخب ونطاق الكتب، والمقروئية التقليدية. وقد عد 

 القنبلة اإلعالمية أخطر من القنبلة النووية. نأينشتاي

سقاطات سيكولوجية وعن إمن القتل الرمزي للغيرية وتعبيرا عن  انطالقاب يترجم الشرق الغر -1

بالنفس. وهي أبعد ما  واالعتدادالترجمة هنا تكريس لعقدة التفوق  .استيهامات خفية وهاجسية

يغلب على هذه الترجمات جانب التعلق  تكون عن رغبة في التواصل والتحاور مع اآلخر.

 لالنقراض يلهآالمذهل، لرسم معالم إنسانية فولكلورية بدائية ووالخارق  ائبيوالعجبالغرائبي 

والتي يجب أن تخلد كمعالم أثرية قبل أن توضع في متحف التاريخ. إن هذا المنظور الترجمي 

إفراغ هذه الشعوب الحية من ديناميكيتها وحيويتها ومقاومتها وتحنيطها داخل إلى  هيميل بطبع

فية الميتة التي ينبهر بها اإلنسان الغربي المتعطش لكل ما هو سحري وبدائي األطر اإلتنوغرا

المبهمة. فالترجمة من هذه الزاوية  والنرجسية لغرائز والميوالت الخياليةادغدغة لوإكزوتيكي، 

وهذه النضارة وهذا  العذريةائهم بهذه ح األجانب إلغرواهي بمثابة بطاقة بريدية موجهة للس

 التوحش.

بالركب الحضاري عن طريق الترجمة والنقل  اللحاقمقابل يسعى العالم الثالث إلى في ال -0

م وفي المعارف يقتضي أقلمة العلوواستنبات التراكم المعرفي، ألن التحكم في التكنولوجيا 

صلي لألمة. لكن ما نالحظه في الغالب هو سياسة التشرذم وترجمتها وإدماجها في الكيان األ

تبني المشروع الترجمي. ورغم الجهود المبذولة من قبل مجامع اللغة  في والتشتت والالوعي

في هذا المجال، فإن النتائج ليست في مستوى اآلمال والتطلعات  العربي العربية في العالم

األهداف والمقاصد وتضع الوسائل  نظرا لغياب استراتيجية محكمة في الترجمة تحدد

 ات المنشودة.واآلليات واإلمكانيات لتحقيق الغاي

حقق ورغم الجهود الترجمية واإلنجازات المحققة، فإن الترجمة تمورغم التراكم المعرفي ال

ال يتجزأ كل لم تستطع أن تخصب مشروعا تنويريا جديرا باالهتمام، ألن الحلم النهضوي 

كل الشروط والقدرات واإلمكانيات والطاقات التي تتفاعل  يحشدأن  يجب عليه بحيث

 الحضارية الحقيقية. االنطالقةاخل بوتقة تنموية ونهضوية لدفع عجلة التاريخ نحو وتنصهر د
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 آفـــاق

حدين، قد يستعمل في  ار كل العلوم تبقى سالحا ذاومهما كان األمر فإن الترجمة، على غر

ستعمل في أغراض الشر والهيمنة يوالتفاهم والتواصل، وقد  واالزدهار أغراض الخير

تعني قبل في هذا الصدد بين العالمية والعولمة. فاألولى نفرق . والدمار قصاءو اإل والتضليل

و صيلة التي تعبر عن تطلعات اإلنسان نحو التحرر كل شيء التشبع بالقيم اإلنسانية األ

والتضامن والمثل العليا التي تلتقي حولها كل الشعوب واألمم والتي تعبر عنها  الخيرية

 الرمزية الخالدة. والعالمية تقاس عمقا وأصالة وتجذرا. اآلداب والفنون واألشكال

سمالي، حيث يسيطر اقتصاد السوق رحلة متقدمة من مراحل التحول الرأأما العولمة فهي م

وتهيمن الشركات المتعددة الجنسيات وتتقلص الرقعة األرضية وتتفاعل كل مكونات العالم 

يء في قوالب معرفية واقتصادية مع بعضها البعض في شكل رهيب. تصب العولمة كل ش

طغيان تيار تنميطي جارف يأتي على األخضر واليابس  أيضا  وتعني وتواصلية جاهزة.

ويفرض قيم االستهالك والتشيؤ واالغتراب واالندماج في كل المجاالت: الذوق السلوك، 

الجذور  اجتثاثالتصور الرؤية، التمثيالت، الفن، الفكر..إلخ. كما يسعى هذا التيار إلى 

 والهويات والكيانات المحلية، بهدف القضاء على التنوع واالختالف.

إن كل فعل يؤدي بالضرورة إلى رد فعل، فبفضل غريزة البقاء وإرادة الحياة، ترفض 

والزوال وتلجأ إلى تبني استراتيجية المقاومة والمواجهة، رغم أن  االنقراضالخصوصية 

مركزية التي الأمام قوتين متصارعين: قوة الطرد  موازين القوة ليست في صالحها. نحن

من جهة، وقوة الجذب المركزية التي تمجد الجذور  شيءكل  ذويب العالم وعولمةتسعى لت

 والتنوع. والهوية والعراقة
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نسان إلا"إن  القديم: ياليونان المثل كما يقول نلك الختالل الموازين، غير متكافئة هنا سلحةاأل

التاريخ إمكانيات اإلنسان في صنع ن اإليمان بالنزعة اإلنسانية وبأي أ  "شيءمقياس كل 

هي امكانيات ال نهائية. وقد أدركت شرائح اجتماعية هامة في العالم  وفي التحكم في مصيره

أنه يمكن ترشيد العولمة وتوجيهها وجهة إنسانية جديدة تخدم السالم والرفاهية والعدالة 

طوباوية  الثقافية. فظهر ما يسمى بالعولمة البديلة باعتبارهاية تعددوالتفاهم بين الشعوب وال

جديدة تستثمر انتصارات العقل وقدرات التكنولوجيا لرسم معالم المدينة الفاضلة والمجتمع 

 السعيد.

نسانية أصبحت اليوم داخل في هذه السيرورة اإلنسانية ألن اإل باالنخراطوالترجمة مطالبة 

الحضارية ورسالتها  حمولتهاجانب. والترجمة بفضل  كل األمواج من مركب واحد تتقاذفه

 االنفراجاإلنسانية وطاقاتها التواصلية قادرة أكثر من غيرها من المعارف على تحقيق 

 واستشراق اآلفاق وحمل مشعل اإلنسانية المستقبلية ورسم معالم الحلم الجميل.

 

____________ 
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إن تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ال تتوقف عن تغيير نظرتنا التقليدية للعالم من حولنا، تلك    

 الصورة التي ألفناها عن كيف يعمل الناس ويخترعون وينشئون مؤسساتهم. إال أن حقيقة األمر هي أن

ا. ال يزال الحد الفاصل بين تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت تغي ِّر في عالمنا قدر ما تخلق واقعًا جديدً

صالح هنا وهناك بالقدر نفسه. فما  وهناك "الرقمي " يزداد ضبابية، وهي مسألة تأتي في " هنا "التناظري

 هو رقمي يتسرب إلى ما هو تناظري ويندمج معه.

( وتجربتي أيضا Twitterانطالقا من تجربتي كمترجم لدى موقع التواصل اإلجتماعي 'تويتر' )   

(، وهو مشروع أنشأه شاب جزائري، يهدف إلى Moutarjamرجم متطوع في مشروع )ُمترجم( )كمت

إيصال المعلومة إلى الشباب العربي عن طريق ترجمة ونشر المقاالت التعليمية التي من شأنها التشجيع 

الم سأتناول بالبحث موضوع مجتمع المترجمين داخل الع على اإلنتاج باللغة العربية على اإلنترنت

االفتراضي، مبينا كيفية تعاونهم وتنظيمهم ألعمالهم، والدوافع التي تقف وراء تطوعهم للقيام بأعمال 

إلى ما يواجهونه من مشاكل قانونية تتعلق بحقوق النشر، وكيف ينظر المترجمون  الترجمة باإلضافة

 المحترفون إلى نشاطهم.   

 

 الترجمة والعولمة –الترجمة  : محور البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 
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   ICTs are quickly shifting the traditional landscape of how people work, invent, 

fund new enterprises, and create new artistic works. Yet the truth is that ICTs 

are as much changing our world as they are creating new realities, the threshold 

between here (analogue) and there (digital) is fast becoming blurred, but this is 

as much to the advantage of the latter as it is of the former. The digital is spilling 

over into the analogue and merging with it.  

 

   In this paper, I will talk about the community of translators in the virtual 

sphere, and describe how they collaborate and organize their work, the 

motivations behind their volunteer work, copyright and legal issues, and how 

their professionals see their activity. This paper will also examine the case of 

Twitter translation center  and the Moutarjam project as two examples of a not-

for-profit volunteer translation facilitators, and I will explore how The 

Moutarjam project and Twitter translation center might better motivate 

volunteers to contribute their skills and expertise. 

 

 

 

 

 

 

 

المترجمون الجدد وتحدي نشر المعرفة: مشروعي "ُمتـرَجم" و "أنا أصدق 

 العلم" نموذجا

 :تمهيد
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الزيادة المتسارعة  إن الثورة المعرفية التي يشهدها العالم اليوم رافقها انتعاش في صناعة الترجمة، ذلك أن

في مصادر المعلومات والمعارف المتوفرة على شبكة اإلنترنت، قد خلقت طلبا قويا على الترجمة، وألن 

المترجمين المحترفين ال يكفون لوحدهم لترجمة هذا الكم الهائل من المعلومات، فقد ظهرت عبر شبكة 

معرفة والمعلومات إلى لغاتهم عن طريق اإلنترنت مجتمعات افتراضية يجمع بين أفرادها حبهم لنقل ال

، أو اإلنترنت (Web 2.0)الترجمة، ولم يكن ذلك ليكون ممكنا لوال ظهور ما يسمى بالجيل الثاني للويب 

 UGC - User Generated)الثنائية االتجاه التي تعتمد على فكرة "المحتوى المنشأ من قبل المستخدم" 

Content) مل مناسبة للمترجمين المتطوعين والهواة، لقد سمحت هذه والتي سمحت بتوفير بيئات ع

 التقنية للقارئ بأن يتحول مترجم نشط.

إذا كانت بعض مجتمعات المترجمين االفتراضية قد لقيت تشجيعا في بلدانها وتغطية إعالمية واسعة     

ى ترجمة الذي أنشأه شاب جزائري، والذي يهدف إل (Moutarjam)كما حدث مع مشروع "ُمترَجم" 

المعارف العلمية والتكنولوجية بهدف تطوير وإغناء محتوى اللغة العربية على شبكة اإلنترنت، وتمكين 

القارئ العربي من الوصول إلى المعلومة والمعرفة، وذلك عبر تحفيز الشباب العربي على التطوع 

ة المترجمين المحترفين والمشاركة، إال أن العكس قد يحدث أيضا في بعض من األحيان، لقد رأت جمعي

في أمريكا مثال أن هذه المجتمعات االفتراضية تشكل خطرا على مهنة المترجم ومستقبل الترجمة، ألن 

 أفرادها ال يملكون تكوينا مسبقا، ويمنحون خدماتهم مقابل أسعار زهيدة أو دون مقابل أحيانا أخرى.

سأحاول من خالل هذا البحث أن أبين كيفية تنظيم العالقات وتوزيع المهام داخل مجتمعات المترجمين    

االفتراضية، التي تتسم بمستوى عال من االنضباط والتنظيم، واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها وكيفية 

ن وجمعياتهم المهنية عملها على تحسين الجودة، كما سأعالج أيضا موضوع نظرة المترجمين المحترفي

لهذه الظاهرة الجديدة التي أصبحت تقلقهم، دون إغفال مشكلة حقوق النشر والتأليف التي يقع فيها 

المترجمون الذين يعملون في العالم االفتراضي، والذين يصعب إخضاعهم للمحاسبة ألنهم يعملون داخل 

 عالم رقمي افتراضي.

 

 مجتمعات المترجمين االفتراضية:العوامل التي ساعدت على ظهور  - 0

إن تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت تغير في عالمنا بقدر ما تخلق واقعا جديدا، لقد أصبح الفاصل بين 

هنا "التناظري" وهناك "الرقمي" يزداد ضبابية، وقد نجم عن ذلك تحول معلوماتي متزايد لألشياء 

ذه الحركية ساعد في تسارع وتيرتها ما يعرف بالجيل الثاني ولبيئات )اجتماعية( كاملة وألنشطة الحياة، ه



5 
 

، أو اإلنترنت الثنائية االتجاه التي تعتمد على فكرة "المحتوى المنشأ من قبل (Web 2.0)للويب 

، وظهور تقنية التعهيد الجماعي (UGC - User Generated Content)المستخدم" 

(Crowdsourcing) يل الثاني للويب.التي لم تكن لتظهر لوال الج 

 

   كبيئة عمل: (Web 2.0)الجيل الثاني للويب  0 - 1

لطالما لعبت الجماهير دورا فاعال عبر مختلف المراحل التاريخية في تشييد كافة الصروح الحضارية    

التي عرفتها اإلنسانية، ومع دخولنا في القرن الحادي والعشرين، أصبحت طاقة الجماهير وقدرتها على 

ير ملموسة أكثر من ذي قبل، وما فتئت تزدهر بشكل غير مسبوق. لم يكن ذلك ليكون ليتحقق لوال التغي

 Web)تطبيقات الوسائط االجتماعية، و ظهور ما يعرف باإلنترنت الثنائية االتجاه، أو الجيل الثاني للويب 

، أي )المحتوى المنشأ من قبل (User generated content)، والذي يقوم على أساس فكرة (2.0

المستخدم(. في السنوات األخيرة، عرف الجيل الثاني للويب انتشارا واسعا، إلى درجة أن أصبحت 

شركات كثيرة تعتمد في وجودها وتجارتها بالكامل على المحتوى الذي ينشئه المستفيد أو المستخدم، مثال 

، أو مواقع المدونات مثل مدونة (Wikipedia)ا' أو شركة 'ويكيبيدي  (YouTube)ذلك شركة 'يوتيوب' 

، وذلك على سبيل المثال ال الحصر. إن (Blogspot)ومدونة 'بلوغسبوت"  (Wordpress)'ووردبرس' 

، يسمح (users)الجيل الثاني للويب، باعتباره األساس التقني للتعاون على نطاق واسع بين المستخدمين 

ق ومشاركة ومناقشة وتعديل المحتويات أو األفكار التي أنشئوها لألفراد والجماعات بأن يقوموا بخل

بأنفسهم، وذلك عبر أرضية افتراضية تفاعلية على شبكة اإلنترنت، والتي سمحت بتوفير بيئات عمل 

 مناسبة للمترجمين المتطوعين والهواة. 

 

 

 

 :(crowdsourcing)تقنية التعهيد الجماعي  0 – 0

أحد أهم مظاهر الجيل الثاني من الويب، والذي يقوم  (crowdsourcing)اعي تمثل تقنية التعهيد الجم   

على االستفادة من حكمة جمهور المستخدمين لشبكة اإلنترنت وإشراكهم بشكل كلي أو جزئي في عملية 

 (crowdsourcing)تسيير المواقع وخدماتها، ومن أشهر أمثلته موسوعة 'ويكيبيديا'. ويتكون مصطلح 
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والتي تعني اإلسناد، أي  (outsourcing)أي الحشد أو الجمهور أو الجماعة، وكلمة  (crowd)من كلمتي 

إسناد مهمة لفرد أو مجموعة من األفراد. وهو وصف لما تلجأ إليه المؤسسة عندما تعهد لشبكة خارجية 

يؤديها في واسعة وغير معروفة من األفراد أداء بعض أعمالها بالنيابة عنها، وهي األعمال التي كان 

، لعل أحسن األمثلة على اللجوء (Howe J 2006, a)السابق موظفون، وذلك على شكل نداء أو طلب. 

التي اكتفى صاحبها بإنشاء الموقع  (Wikipedia)إلى تقنية التعهيد الجماعي هو موسوعة ويكيبيديا" 

أو موقع "يوتيوب"  ، وتكفلت الجماهير بإغناء محتوى هذه الموسوعة،(Plateform)وأرضية العمل 

(Youtube) الذي اكتفى صاحبه بإنشائه تاركا مهمة إثراء محتواه لمستعمليه الذي يقومون برفع مئات ،

 آالف الفيديوهات يوميا لهذا الموقع. 

 مشروع "مـُــترَجــم": – 1 – 3 

تعتبر الترجمة إحدى أهم الصناعات التي وقعت  تحت تأثير هذا النمط اإلنتاجي الجديد، ولعل أهم     

الذين  (Twitter)و'تويتر'  (Facebook)األمثلة التي تذكر في هذا المجال هي تجربة كل من 'فايسبوك' 

ع عديدة لجأت إلى تقنية إسناد استعانا بهذه التقنية في العالم الغربي، أما في العالم العربي فهناك مشاري

المهام إلى الجماهير أو التعهيد الجماعي لعل أبرزها "المشروع العراقي للترجمة" ومشروع "ُمترجم" 

(Moutarjam)  الذي أنشأه شاب جزائري مقيم بالخارج، وهو مشروع تطوعي يهدف إلى ترجمة

جنبي ة إلى الل غة العربي ة، وذلك بهدف إغناء المقاالت العلمي ة واالقتصادية والتكنولوجية من الل غات األ

 مخزون اللغة العربية على شبكة اإلنترنت، وإيصال المعلومة للشباب في العالم العربي.

نحن هنا أمام نوعين من المشاريع، في حالة 'فايسبوك' و'تويتر' مثال، تلجأ هذه الشركات، عبر توفير    

الستفادة من قدراتهم في ترجمة محتوى هذه المواقع إلى لغاتهم أرضية افتراضية، إلى الجماهير بغية ا

األصلية، دون مقابل مالي، وتكتفي بمنحهم أوسمة كمترجمين معتمدين لديها، أما في حالة الوطن العربي 

مثال، فإن مشروع "مترجم" مثال هو نموذج لمشروع تطوعي يجمع محبي اللغة العربية الذين يتعاونون 

 المشروع لتحقيق حلم يجمعهم وهو االرتقاء باللغة العربية. معا إلنجاح هذا

الزيادة  إن الثورة المعرفية التي يشهدها العالم اليوم رافقها انتعاش في صناعة الترجمة، ذلك أن   

المتسارعة في مصادر المعلومات والمعارف المتوفرة على شبكة اإلنترنت، قد خلقت طلبا قويا على 

بالمائة من مواقع اإلنترنت   53,7مع هذا الكم الهائل من المعلومات، وإذا علمنا أن  الترجمة بما يتوافق

، تليها اللغة 5102تستخدم اللغة اإلنجليزية وذلك حسب اإلحصاءات التي صدرت في شهر سبتمبر 

المائة، واللغة ب 2,1بالمائة، واللغة اليابانية بنسبة  5,7بالمائة، واللغة األلمانية بنسبة  6,3الروسية بنسبة 

بالمائة، واللغة  5بالمائة، واللغة الصينية بنسبة   4,1بالمائة، واللغة الفرنسية بنسبة  4,9 اإلسبانية بنسبة 
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، وذلك على الرغم (W3Tches 2015)بالمائة   0,8بالمائة، واللغة العربية بنسبة  0,1الهولندية بنسبة 

م من حيث عدد مستخدميها، إال أن المحتوى باللغة العربية من أن اللغة العربية تمثل خامس لغة في العال

على اإلنترنت يعتبر ضعيفا جدا مقارنة بمحتويات لغات أخرى ، على الرغم من التباين الواضح في عدد 

مليونا، بينما ال يتعدى عدد  061مستخدمي هذه اللغات، حيث يتجاوز عدد مستخدمي اللغة العربية 

 مليونا.  55ة مثال الـ مستخدمي اللغة الهولندي

إن النماذج التقليدية للترجمة أصبحت غير كافية وال تؤدي الغرض المرجو منها، لمواجهة الطلب    

في الوقت المناسب  (Crowdsourcing)المتزايد على الترجمة، ومن هنا جاءت تقنية التعهيد االجتماعي 

 وجهة النظر من العكس وعلى .البشر في المتأصلة االجتماعية الطبيعة التعهيد "يستغل لسد هذا الفراغ.

 بعض، عن بعضهم عزل الناس في — األول المقام في — يسهم اإلنترنت أن والسوداوية بالسوء المنذرة

 كل من أناس بين الهادفة والتحديات التعاون من غير مسبوقة مستويات لتعزيز بالتكنولوجيا التعهيد يستعين

 (.50، 5105)جيف هاو  ".تصوره يمكن جغرافي موقع كل تصورها ومن يمكن خلفية

في مجال الترجمة يطلق على الترجمة التي تعتمد على التعهيد الجماعي  تسميات مستحدثة مختلفة، لعل    

أكثرها تكرارا: الترجمة التعاونية، الترجمة التطوعية، ترجمة الهواة، الترجمة الغير محترفة، ترجمة 

لترجمة المنشأة من قبل أو "ا (wenjing li 2015, 150)اإلنترنت والترجمة التي تُسند للجماهير. 

لوصف عمليات الترجمة والتوطين التي تقوم (UGT – User Generated Translation) المستخدم" 

مختلف فضاءات وسائط اإلعالم الرقمية  بها مجموعة غير محددة من األفراد المتطوعين، عبر

(O’Hagan 2009, 97)  . 
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 .العرب المتطوعون المترجمون يقترحها التي والترجمات للترجمة، تويتر لمركز االفتراضية المنصة عن نموذج

 

 

 

 

 

 

 مميزات مجتمعات المترجمين االفتراضية: –2

 السرعة في إنجاز المهام: 0 -0
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إن حجم التعاون الذي أتاحته تقنية التعهيد الجماعي على شبكة اإلنترنت ال يمكن مضاهاته أو مقارنته،    

كما أن مقدار العمل الذي تم إنجازه من قبل المتطوعين فاق توقعات القائمين على المشروعات. فبفضل 

الم، ذوي الخلفيات والخبرات شبكة اإلنترنت، أصبح بإمكان عدد كبير من المتطوعين من كافة أنحاء الع

المختلفة، أن يجتمعوا في مكان واحد وأن يعملوا معا لتحقيق هدف مشترك.  إن الكم الهائل من المعلومات 

والمعارف المترجمة عبر شبكة اإلنترنت والسرعة التي تمت بها هذه الترجمات، ال يمكن مضاهاتها بل 

وذج التقليدي للترجمة. ولعل أحسن مثال على ذلك هو ما تجاوزت بشكل كبير ما يمكن أن ننتظره من النم

لغة عام  61قامت به شركة 'فايسبوك' التي استطاعت توطين موقعها االجتماعي وترجمته إلى أكثر من 

، وقد شارك في عملية التوطين والترجمة أكثر من أربعمائة ألف مترجم متطوع، ربع هذا العدد 5112

 626ال آخر يمكن أن نورده هنا حول فعالية التعهيد الجماعي، هو ترجمة يترجم بانتظام كل أسبوع. مث

ـ ستيف جوبز"  ، إلى اللغة الصينية من طرف مترجمين (Steve Jobs)صفحة من كتاب "السيرة الذاتية ل

متطوعين صينيين،  شهرا كامال قبل ظهور النسخة األصلية للكتاب، والتي كان متفقا أن يتم نشرها عبر 

شهرين كاملين بعد وفاته، وهكذا تمكن الصينيون من ضمان صدور النسخة الصينية للكتاب العالم 

 ,Weijing Li 2015)   (154بالموازاة مع نشر هذا الكتاب على مستوى العالم.

   :(The wisdom of the crowd)حكمة الجمهور  0 -0

محترفين، وهو ما يجعل منهم غير إن المترجمين المتطوعين هم في غالبيتهم من الهواة وليسوا من ال   

ضين للمسائلة المهنية  وهو ما دعا العديد من الباحثين في مجال ، (professional accountability)معر 

 الترجمة إلى التعبير عن قلقهم حيال مسألة ضبط الجودة في الترجمة وكيفية التحكم في ذلك.  

عية، فكر القائمون على مشاريع التعهيد الجماعي من أجل الحصول على ترجمات مقبولة من حيث النو   

 (validation)للترجمة باللجوء إلى إجراءات مختلفة لضمان ذلك، من بينها إخضاع الترجمات للتحقق 

، (senior editors)، واالعتماد على أفراد متخصصين أو كبار الناشرين (peer review)ولمراجعة النظراء 

على سبيل . (crowdvoting)الترجمة، باإلضافة إلى تصويت الجمهور يتولون اإلشراف على عمليات 

تصويت جمهور المترجمين  على، (Twitter)يعتمد موقع التواصل االجتماعي "تويتر" ، المثال ال الحصر

فيرجع لهم القرار األخير  (moderators)المتطوعين على الترجمات التي يرونها صحيحة، أما المشرفون 

لكن الموقع االجتماعي 'تويتر' يعطي فرصة لغير المترجمين أيضا، حيث  .الترجمة األصحفي اختيار 

إلى إبداء رأيهم إن  ، (# Hashtag)يدعو هذا األخير مستخدميه أيضا، وذلك عبر استعمال خاصية الوسم 

فالمستخدمون وجدوا بعض الترجمات الغير مالئمة أو الغير مناسبة أثناء تصفحهم للموقع بلغتهم األصلية، 
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، وهي اآلراء التي (TTC_AR#)في العالم العربي بإمكانهم إرفاق آرائهم وتعليقاتهم باستعمال الوسم 

 يأخذها المترجمون المتطوعون بعين االعتبار. 

فينقسم إلى ثالثة مجموعات، المجموعة األولى والتي  (Moutarjam)أما فريق عمل مشروع "ُمترَجم"    

و فريق المترجمين الذين يقومون باختيار مقال من قاعد مقاالت ويعلنون عن اختيارهم تشكل األغلبية، وه

بد االنتهاء من الترجمات، يقوم الحقا عضو من فريق المدققين بقراءة المقال المترجم لتصحيح األخطاء 

قبل نشره اإلمالئية واللغوية بشكل عامة، وفي األخير يقوم واحد من الناشرين بوضع اللمسات األخيرة 

 . (Moutarjam.com)على الموقع 

، هي القوة الداعمة التي تقف وراء المترجمين الهواة (The wisdom of the crowd)إن حكمة الجمهور    

(Wenjing Li 2015, 155).   إريك إس رايموند هذه الفكرة الجوهرية جيدًا حين كتب: "عند وجود

فة وظاهرة إذا أجرى كل شخص محاولة لحلها"  أي أنه ال عدد كاف من األعين تصبح كافة العلل مكشو

يوجد مشكلة شائكة للغاية، بعبارة أخرى، ستتوصل دوًما مجموعة أكبر وأشد تنوًعا من األشخاص إلى 

 (22حلول أفضل مما سيتوصل لها أكثر األشخاص موهبة واختصاًصا. )جيف هاو، 

بها المترجمون المتطوعون والقائمون على مشاريع على الرغم من كل الجهود التنظيمية التي يقوم    

الترجمة، إال أنهم دائما ما يتعرضون لالنتقاد فيما يخص جودة ونوعية ترجماتهم. لكن وفي المقابل، حاول 

بعض الباحثين اإلشارة إلى أن بعض المعايير التقليدية المستخدمة في تقييم الترجمات، لم تعد مالئمة لتقييم 

 يتم إسنادها إلى جمهور المتطوعين، ذلك أن أسلوب القراءة في السنوات األخيرة قد تغير.  الترجمة التي 

لقد حاول بعض منظري الترجمة اإلشارة إلى أن بعض المعايير التقليدية المستخدمة في تقييم    

سلوب القراءة الترجمات، لم تعد مالئمة لتقييم الترجمة التي يتم إسنادها إلى جمهور المتطوعين، ذلك أن أ

قد تغير.  لقد أشارت دراسة حديثة إلى أن مستخدمي اإلنترنت في معظم دول العالم يقظون وقتا أقل، 

. (Haile 2014)ثانية، في تصفح وقراءة صفحة واحدة على شبكة اإلنترنت  52إلى غاية  01حوالي 

صر الرقمي، فبعد أن كان في يرى الباحث 'مايكل كرونين'، أن نمط القراءة قد تغير بشكل جذري في الع

، أصبح اليوم تصفحا (linear)، وخطي (cumulative)، وتجميعي (steady)السابق يتميز بأنه: ثابت 

   .(Cronin 2013, 100)لصفحات الشبكة العنكبوتية   (power browsing)وشامال  مستعجال

وقع حدوث تغيير فيما يمكن أن نعتبره إن التغير الذي طرأ على نمط وأسلوب القراءة يدعونا أيضا إلى ت   

لم يعد المستهلكون أو القراء ينظرون إلى المنتجات أو النصوص . (good translation)"الترجمة الجيدة" 

المترجمة بنفس نظرة المستهلكين أو القراء في السابق، وتبعا لذلك فإنه من الضروري أن يتم النظر إلى 

 . (Wenjing Li 2015, 155)جماهير وفق نظام تقويمي جديد الترجمة التي يتم إسنادها إلى ال
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   مشاركة الجميع في الترجمة: 0 - 0

إن الحدود بين المترجمين الذين يعملون في إطار التعهيد الجماعي وقرائهم ونقادهم تكاد تكون ضبابية    

وغير واضحة، فعلى خالف الترجمة بمفهومها التقليدي، أين تكون آراء المحترفين كالناشرين والنقاد 

كل فعلي. إن مشاريع الترجمة والمراجعين مسموعة، فإن بيئة اإلنترنت تسمح للقراء أيضا بأن يشاركوا بش

لت هوية "المستهلكين" أو "المستخدمين" بشكل  التي تعتمد على تقنية التعهيد الجماعي عموما قد حو 

، تحولوا  إلى (passive spectators)جذري، فبعد أن كانوا مجرد متفرجين أو متابعين سلبيين 

عبر عن ذلك عدد من الباحث "مايكل  ، كما(’’active ’’prosumers)مستهلكين( نشطاء" -")منتجين

قد أصبحوا في نفس الوقت  (consumers)كرونين". وفقا لهذا المنظور الجديد فإن "المستهلكين"

 Tapscott and Williams)، وفي حالتنا هذه فإن القراء قد صاروا مترجمين (producers)"منتجين" 

2006 ; Cronin 2013, 100). 

ئيي اللغة، لم يعد بإمكانهم أن يتحملوا كالسابق مشقة انتظار صدور الترجمات التي إن القراء النهمين ثنا   

يقوم بها المترجمون المحترفون، بل على العكس من ذلك، لقد أصبح بإمكانهم اليوم وذلك بفضل 

التطورات التكنولوجية الحاصلة، أن يقوموا بإنشاء مجتمعاتهم االفتراضية الخاصة بهم على شبكة 

نت، أين يمكنهم تقاسم المعلومات والمعارف، واالشتراك مع بعضهم البعض في عمليات الترجمة، اإلنتر

وأكثر من ذلك نشر ترجماتهم عبر منصاتهم االفتراضية. من هنا جاءت اإلشكالية التي أشار إليها الباحث 

، (translation agents)على عملية الترجمة  "مايكل كرونين"، الذي أشار إلى صعوبة التمييز بين القائمين

 (passive or unknowable translation recipients)والغير معروفين للترجمة  والمتلقين السلبيين

(Cronin 2013, 100).  

ولكن وعلى الرغم من كل ما قد يقال عن نوعية وجودة الترجمة، التي يقوم بها المتطوعون في إطار    

اك حاالت تفوق فيها المتطوعون الهواة في ترجماتهم على المترجمين مشاريع التعهيد الجماعي، إال أن هن

، وذلك بفضل معرفتهم بطريقة استخدام المواقع االجتماعية مثل (Wenjing Li, 155)المحترفين 

'فايسبوك' أو 'تويتر'، مقارنة مع بعض المترجمين المحترفين الذين لم يسبق لهم استخدام مثل هذه المواقع 

. (Garcia 2009, 209)وهو ما يصفه أحد المنظرين بـ"المعرفة المتميزة لموضوع البحث"  االجتماعية،

هناك حاالت أيضا يتفوق فيها بعض المترجمين المتطوعين، على الرغم من عدم حصولهم على أي تكوين 

ن قبلي أو تدريب سابق في الترجمة، ولكنهم يعوضون ذلك النقص بمعرفتهم الواسعة في مجال أو ميدا

 .(O’Hagan 2009, 100)معين، وتحمسهم للمواضيع التي اختاروا ترجمتها  
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أما فيما يخص االستراتيجيات التي يتبعها المتطوعون في الترجمة فتختلف اختالفا كثيرا فيما بينها، فإذا    

كانت ترجمة وتوطين المواقع االجتماعية كـ'فايسبوك' و'تويتر'، تلتزم الدقة في ترجمة المصطلحات، فإن 

األفالم  (fansubbing)ية أو ترجمة األمر ليس كذلك فيما يخص ترجمة بعض المقاالت الثقافية والتعليم

، فإن المنظرين عادة ما يصفون (Anime)والمسلسالت والرسوم المتحركة اليابانية "األنمي" 

 -Norm »االستراتيجيات التي يتبعها المتطوعون في هذه المجاالت بـأنها "تتحدى المعايير" 

defying » "غير تقليدية" ،« Unorthodox »األعراف والتقاليد المتبعة في ، وأنها "تستهزئ ب

، باإلضافة إلى وصفها بكونها "تكسر الطابوهات « flouting the formal conventions »الترجمة" 

 breaking old taboos » (O’Hagan 2009, 100 ; Dwyer 2012, 226 ; Diaz »القديمة"  

Cintas 2005, 12)لمواد على مقاربة تغريبية في . يعتمد المترجمون المتطوعون في ترجمتهم لهذه ا

، ومعنى ذلك أن المترجمين المتطوعين يتدخلون في المادة (a foreignization approach)الترجمة 

، يفسرون من خاللها (headnotes)، أو رؤوس أقالم (glosses)المترجمة عبر إضافة الحواشي 

يرون أن المتلقي قد يصعب عليه فهمها  المصطلحات أو المفاهيم الثقافية المستعصية على الترجمة والتي

(Dias Cintas and Munoz Sanchez 2006, 46) إن هذه الطريقة في الترجمة يمكن أن تفسر .

 (a passion for authenticity)بأنها رغبة لدى المتطوعين في الحفاظ على أصالة النص األصلي 

، التي تميز الترجمات (domesticating methods)وعدم رضاهم على أساليب التوطين في الترجمة 

 .الرسمية

 

   :مقابل أجر زهيد أو دون مقابلالعمل  0 - 0

إن إحدى أهم مميزات مجتمعات المترجمين الذين ينشطون في العالم االفتراضي، هي أن المترجمين    

من المتطوعين والهواة، يقومون بمهامهم مقابل القليل من المال أو دون مقابل، أي أنهم يعملون دون كلل 

قائال: "كشف  (Jeff Howe)على الرغم من غياب المكافئة المادية، وفي هذا الصدد يضيف الباحث 

تعهيد األعمال للجماهير أنه على العكس مما هو سائد فإن البشر ال يتبنون دائًما أنماًطا سلوكية يمكن 

توقعها تتسم بالحرص على المصلحة الذاتية؛ فالناس يساهمون عادة في مشروعات تعهيد األعمال 

ي يكدون دون كلل على الرغم من غياب للجماهير عبر اإلنترنت مقابل القليل من المال أو دون مقابل، أ

المكافأة المادية. إن هذا السلوك يبدو غير منطقي عند النظر إليه من زاوية علم االقتصاد التقليدي، غير أنه 

 (.50، 5105ال يمكننا قياس المكافأة بالدوالر أو اليورو دائًما." )جيف هاو 
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لى المشاركة في الترجمة، هو أمر حيوي خاصة ألولئك إن الفهم الجيد للدوافع التي تدفع بالمتطوعين إ   

الذين يقفون وراء مشاريع التعهيد الجماعي،  فذلك يمكنهم حتما من االستغالل األمثل لطاقة الحشد أو 

   .(Wenjing Li 2015, 156)وأن تضع مكافئات ومستويات للتحفيز بناءا عليها  (crowd)الجمهور 

 

شركات التي لم تضع حوافز مالئمة كتب لمشاريعها الفشل الذريع، مثال ذلك ما لقد أثبتت التجارب أن ال   

، وهو موقع يستخدم كشبكة تواصل 5111عام  (Linkedin)حصل على موقع التواصل االجتماعي 

مهنية، أراد القائمون عليه توظيف تقنية التعهيد الجماعي في الترجمة، حيث سألوا اللغويين والمترجمين 

من مستخدمي الموقع، إن كانت لديهم الرغبة في التطوع في مشروع ترجمة وتوطين موقع  المحترفين

(Linkedin)  دون مقابل مادي، أمام هذا الطرح كان رد فعل المترجمين عنيفا وغير متوقع(Kelly 

مثال، فقد قررت أن تمنح  (twitter)أما بعض الشركات كشركة الموقع االجتماعي "تويتر" . (2009

، وترسل للمتميزين منهم هدايا رمزية، وهو (translator badge)ميها النشطين "شارة مترجم" مترج

 لغة. 82السبب الذي أدى إلى االنتشار السريع لهذا الموقع  االجتماعي، الذي أصبح مترجما إلى 

 

إن الدوافع التي تقف وراء المشاركة التطوعية في مشاريع الترجمة تم دراساتها بشكل شامل من قبل    

 ; Anastasiou and Gupta 2011)أولئك الذين قاموا بأبحاث ميدانية وتجريبية في هذا الميدان 

McDonough Dolmaya 2012 ; Pérez- Gonzalez and Susan-Sareva 2012).  باإلضافة

التي تكمن وراء  (motivations)دراسات سابقة تناولت بالتحليل المنهجي موضوع "الدوافع"  إلى

، لعل أهمها ما قام به (open source initiatives)الرغبة في المساهمة في مبادرات المصادر المفتوحة 

 Extrinsic)، الذين توصال إلى معرفة أن هناك "دوافع خارجية" (Lakhani and Wolf)الباحثان 

motivations) تدفع باألفراد للتطوع، كالرغبة في تطوير المهارات اللغوية مثال، أو األمل في تحقيق ،

تقدم مهني، أو محاولة االستفادة من المحتوى المترجم، وفي بعض األحيان الرغبة في الحصول على 

كالرغبة  (Intrinsic motivations)مكافئات مالية ومادية. باإلضافة أيضا إلى وجود "دوافع داخلية" 

في إرضاء الذات، أو الرغبة في الحصول على احترام اآلخرين  والتواصل معهم عبر المنصات 

 Lakhani and Wolf)، أو اإلحساس بواجب تقديم خدمة للمجتمع (altruism)االفتراضية، أو اإليثار 

2005) . 

كر أبرز أهداف مشروع "مترجم" إذا أردنا أن نوضح ذلك بأمثلة من الواقع، يكفي أن نذ   

(Moutarjam) والتي جاءت كما يلي: "المساهمة في إغناء المحتوى العربي على اإلنترنت...المساهمة ،

في تذكير الشباب العرب بعلماء العصر الذهبي، وبتاريخ العرب لنتعلم من أخطائنا." 

(moutarjam.com) مساهم من كافة أنحاء العالم متطوع و 1111، وهو ما أدى إلى استقطاب أكثر من
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العربي، يأتي المتطوعون الجزائريون على رأسهم يليهم في الترتيب المساهمون من سوريا ومصر.  أما 

فقد استعمل لترغيب المستخدمين في التطوع عبارات من قبيل: "قم بتغيير  (twitter)موقع 'تويتر'  

، "اعثر « improve your skills »، "قم بتحسين مهاراتك" « change your world »عالمك" 

 Find your community » .(translate.twitter.com) »على مجتمعك" 

 

 مجتمعات المترجمين االفتراضية ومهنة الترجمة: – 0

 المترجمون المتطوعون خطر على مهنة الترجمة: 0 -0 

ى إسناد أعمال الترجمة إلى الجماهير بمثابة خطر على لطالما اعتبر المترجمون المحترفون اللجوء إل   

مهنتهم، فقد نظروا إلى مشاريع الترجمة التطوعية نظرة شك وارتياب وذلك منذ بداياتها، كما ظهرت 

نقاشات كثيرة حول نوعية الترجمات التي تعتمد على التعهيد الجماعي، وعدم احترامها حسبهم لمعايير 

. وإذا كانت ترجمة وتوطين المواقع االجتماعية (Mc Donough Dolamya 2011)وأخالقيات المهنة. 

كـ'فايسبوك' و'تويتر' إلى لغات العالم، تلتزم الدقة في ترجمة المصطلحات، فإن األمر ليس كذلك فيما 

األفالم والمسلسالت والرسوم  (fansubbing)يخص ترجمة بعض المقاالت الثقافية والتعليمية أو ترجمة 

، فإن الباحثين عادة ما يصفون االستراتيجيات التي يتبعها (Anime)ة اليابانية "األنمي" المتحرك

 "غير تقليدية"، وأنها « Norm- defying »المتطوعون في هذه المجاالت بـأنها "تتحدى المعايير" 

« Unorthodox » ،"وأنها "تستهزئ باألعراف والتقاليد المتبعة في الترجمة « flouting the formal 

conventions » ،(O’Hagan 2009, 100 ; Dwyer 2012, 226 ; Diaz Cintas 2005, 12). 

على نحو ال يمكن إنكاره، يمكن القول أن مجموعة من غير المحترفين الذين لم يتلقوا تكوينا في مجال    

هلة األولى بمثابة أمر الترجمة وهم على أتم االستعداد للعمل بدون مقابل في مجال الترجمة، قد يعتبر للو

خطير يهدد سوق الترجمة وسبل عيش المترجمين المحترفين، وهو ما عبرت عنه "جمعية المترجمين 

المحترفين لشمال كاليفورنيا " التي وصفت التعهيد الجماعي بأنه أحد أهم األخطار التي تهدد مهنة 

الجمعية أيضا عبر مجلتها عن ، كما لم تتوانى (Baer Naomi 2010)الترجمة وجمعية المترجمين 

. بعض (an alarming business trend)وصف 'التعهيد الجماعي' بـ"النزعة التجارية المرعبة" 

هؤالء المترجمين المحترفين ال يرون في هذه الطريقة، إال مجرد وسيلة تلجأ إليها الشركات الطامحة لكي 

  قق مكاسب مالية لها وحدها دون أن تخسر الكثيرتستغل المتطوعين الذين ال يتلقون مقابال ماليا، وتح

(Dodd 2011) . 
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لكن البعض اآلخر وقف موقفا إيجابيا من المسألة، ورأى أنه قد حان الوقت، ونحن نعيش اليوم في ظل    

عالم رقمي يتميز باالنفتاح والمشاركة والتعاون، وأصبح لزاما على محترفي مهنة الترجمة أن يفكروا مليا 

 ,O’Hagan 2009)ا باحتضان وقبول التغيرات الحاصلة، بغية تعزيز هذه المهنة وتطويرها ويقومو

16).   

على الرغم من كل ما قد يقال عن نوعية وجودة الترجمة، التي يقوم بها المتطوعون في إطار مشاريع    

ى المترجمين التعهيد الجماعي، إال أن هناك حاالت تفوق فيها المتطوعون الهواة في ترجماتهم عل

، وذلك بفضل معرفتهم بطريقة استخدام المواقع االجتماعية مثل (Wenjing Li, 155)المحترفين 

'فايسبوك' أو 'تويتر' وإلمامهم بالمواضيع التي يقومون بترجمتها، مقارنة مع بعض المترجمين المحترفين 

فه أحد الباحثين بـ"المعرفة المتميزة الذين لم يسبق لهم استخدام مثل هذه المواقع االجتماعية، وهو ما يص

 . (Garcia 2009, 209)لموضوع البحث" 

هناك حاالت أيضا يتفوق فيها بعض المترجمين المتطوعين، على الرغم من عدم حصولهم على أي    

تكوين قبلي أو تدريب سابق في الترجمة، ولكنهم يعوضون ذلك النقص بمعرفتهم الواسعة في مجال أو 

. في عصر مساهمة (O’Hagan 2009, 100)، وتحمسهم للمواضيع التي اختاروا ترجمتها  ميدان معين

الجماهير التي أتاحتها اإلنترنت، نحتاج حتما إلى تعريف جديد يتحلى بمزيد من المرونة لكلمة "هاو". إذا 

شبكة حقق مترجم هاٍو لم يتلق أي تدريب في الترجمة إنجازا مهما بترجمته لكتاب أو محتوى على 

يقول "تشارلز ليدبيتر" و"بول ميلر" في كتابهما )ثورة الهواة المحترفين: اإلنترنت فهل سنقول إنه هاٍو؟  

كيف يغير المتحمسون اقتصادنا ومجتمعنا(: " إن كم جهود الهواة وكيفها شهدا زيادة هائلة في األعوام 

لهواة الذين يعملون وفق معايير المحترفون، وهم ا -األخيرة بحيث نحتاج إلى لقب ثالث: "الهواة

." وأضافا في كتابهما أنه: "في القرن العشرين، أصبحت كلمة الهواة مصطلحا مثيرا المحترفين

 (.00، 5105للسخرية." )جيف هاو 

 

 

 مشكلة حقوق النشر والتأليف: 0 – 0

حينما نتحدث عن الترجمة  في إطار التعهيد الجماعي، فإنه ال يمكننا أن نغفل المشاكل ذات الطابع    

القانوني، فمنذ اليوم األول الذي تم فيه االعتماد على هذه التقنية في مجال الترجمة، اصطدم القائمون على 

والتأليف، بل واعتبروا في كثير من هذه العملية والمترجمون المتطوعون بشكل دائم  بمشكلة حقوق النشر 



16 
 

األحيان بمثابة خارجين عن القانون. لعل أقرب مثال حول هذا الموضوع، هو اإلنذار الذي تلقاه مجموعة 

من المترجمين الهواة الصينيين، من طرف مالكي حقوق النشر، بسبب ترجمتهم إلى الصينية لكتاب 

 دون إذن من الناشر.   (Harry Potter and the Deathly Hallows) "هاري بوتر ومقدسات الموت" 

لكن المشكلة تبقى في أنه من الصعب تحميل هؤالء المترجمين مسؤولية خروجهم عن القانون، وذلك    

نظرا لكثرة عدد المشاركين في ترجمة الكتاب، باإلضافة إلى أن مشروعهم كان في األساس غير ربحي، 

 الحقيقية.  وأخيرا هو صعوبة الكشف عن هوياتهم

في حاالت أخرى لجأت بعض الحكومات كما حدث في الصين مثال، إلى حجب بعض هذه المواقع،    

بسبب قيام أعضائها بترجمة مقاالت وكتب سياسية حساسة أو ممنوعة تتعلق بهذا البلد كتبها صحفيون 

 Wenjing Li)طلع عليها. وكتاب غربيون، وهي المقاالت التي ال يمكن للفرد الصيني األحادي اللغة أن ي

. " في هذا اإلطار، تصبح حقوق التأليف والنشر في حالة صراع دائم مع التكنولوجيا. قبل (157 ,2015

ومع تقديم كل جيل  ظهور تكنولوجيا الطباعة، لم تكن ثمة حاجة لحماية حق المؤلف فيما يتعلق بعمله...

َضعُفت قدرة مالك حق التأليف والنشر على حماية تكنولوجيا أفضل من تكنولوجيا الجيل السابق عليه، 

 (.521 – 581. 5100حقوق ملكيته الفكرية." )لسيج لورنس، 

لكن على الرغم من كل ما قد يُقال عن مشاكل حقوق النشر والتأليف، إال أن مشاريع الترجمة التي تعتمد    

الوحيد لبعض المجتمعات واألفراد،  على التعهيد الجماعي، تعتبر في كثير من األحيان بمثابة المتنفس

وذلك عبر نشرها للمعرفة وللمعلومة وجعلها في متناولهم بعد أن كان من الصعب الوصول إليها بسبب 

 .(Wenjing Li 2015, 151)الحواجز اللغوية 

 

 

 

 

  خالصة: - 0

إن الخصائص التي يتميز بها المترجمون المتطوعون وقدراتهم البارعة على التنظيم وتوزيع المهام    

ومرافقة عملية الترجمة في كافة مراحلها من تدقيق وتصحيح ونشر، واالستراتيجيات التي يتبنونها في 

اء ذلك، تفرض على ترجماتهم وكيفية تعاملهم مع النصوص والمواضيع التي يترجمونها والسرعة في أد
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المنظرين والباحثين في مجاالت الترجمة وعلم االجتماع وميدان تكنولوجيات اإلعالم واالتصال أن يولوا 

عناية تامة لهذه الظاهرة المستجدة في تاريخ البشرية، هذا التاريخ الذي ما زال يكتب إلى هذه اللحظة، 

الم صناعة الترجمة، كمشكلة الجودة وحقوق التأليف وعلى الرغم من الجدل الذي أثارته هذه التقنية في ع

والنشر وما قد فرضته من تحديات لمهنة الترجمة ومحترفيها، إال أن محاسن توظيف هذه التقنية في ميدان 

وفي حين يرتبط  الترجمة، كالرغبة في نشر المعرفة وتسهيل الوصول إلى المعلومة، ال يمكن إنكارها.

باإلنترنت، فهو ال يتعلق في جوهره بالتكنولوجيا؛ فالتكنولوجيا نفسها تتألف من تعهيد األعمال للجماهير 

أسالك ورقائق وكتيبات تشغيل مبهمة. أما األمر األهم واألكثر تشويقًا فيما يتعلق بالتكنولوجيا فهو 

في إطار نظام  السلوكيات اإلنسانية التي تولدها التكنولوجيا، ال سيما قدرة اإلنترنت على دمج البشرية معًا

مزدهر قوي بال حدود. إنه نهضة الشبكة التي تتيح لنا استغالل حقيقة تتعلق بالعمل اإلنساني طالما سبقت 

على غرار كتابة موسوعة شاملة أو ترجمة كتب  —اإلنترنت أال وهي القدرة على تقسيم مهمة صعبة 

غَر يكفي ألن يكون إنجازها —كاملة   ليس ممكنًا فحسب بل ممتعًا أيًضا. إلى أجزاء على قدر من الصِّ

وإذا كانت المشاريع التطوعية لترجمة الكتب والبحوث والمنشورات العلمية والثقافية والتكنولوجية قد    

لقيت إقباال في عالمنا العربي، وخاصة من قبل الشباب الجزائري، كما ذكرت آنفا، فإن نفس هذه المشاريع 

مجتمعات أخرى كالواليات المتحدة األمريكية وذلك بسبب القوانين  ينظر لها نظرة تخوف وارتياب في

الصارمة المتعلقة بمسألة حقوق النشر والملكية الفكرية، أو بسبب الخوف من نشر مواضيع ذات طابع 

حساس بالنسبة للحكومة الصينية في جمهورية الصين مثال، ألنهم يرون فيها خطرا يهدد مصالحهم، عكس 

 بية التي ترى في مثل هذه المشاريع فرصة للحاق بركب التطور والرقي.مجتمعاتنا العر
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 الملخص

معرفي بدرجة كبيرة في تطور ، وأداة نقل والثقافات الحضاراتحلقة وصل بين كونها أسهمت الترجمة      

 .تواصل مع اآلخرالمعارف والعلوم وتحقيق ال

كان لكل أمة من حيث ، إلى العصور القديمةيخها وليدة اليوم بل يمتد تار ليست الترجمةمن الواضح أن و   

غير أن هذه الجهود لم تكن مؤسسة تأسيسا علميا  ،العمل الترجمياألمم على مر العصور إسهامات مميزة في 

طابع الترجمة حيث غلب عليها سع عشر افي القرن الت ، وال سيمابالقدر الكافي إلى أن جاء العصر الحديث

  Literal »في اتجاه طريقة الترجمة الحرفية فتطورت فيما بعد  « Free translation » الحرة 

translation » حينها بالتعرف بدقة على ما كان يجول بخاطر الشعوب  في هذا الحقل نجّل الباحثياهتم  إذ

 لت لصيقة به لمدة طويلةوتنفصل بذلك عن علم اللسانيات الذي ظّ  اتجاههادها ليتوسع بعاألخرى من معارف، 

أو ما يصطلح على تسميته أيضا  « Traductology »، "علم الترجمة"فظهر إلى العلن علم جديد تمثل في 

وجدير بالذكر  .النصف الثاني من القرن العشرين خالل « Translation  studies »"، دراسات الترجمة"ب

للسانيات التطبيقية وغيرها من العلوم بتطور علم اللسانيات وا تطور دراسات الترجمة تاريخيا قد ارتبط أن 

اإلنسانية، وقد أدى ذلك إلى ظهور مواقف نظرية وفلسفية تتعلق بعالقة دراسات ونظرية الترجمة بالحقول 

 :ومن خالل هذا المنظور نتساءلاللسانية المختلفة، 

  ي ها المختصون لدراسة الفعل الترجمنظريات التي وضعما هي أبرز ال Translational action؟ 

 أيُّ النظريات التي تلقى استجابة ورواجا لدى غالبية المترجمين ؟ 

 بعض اللغويين والدارسين التي أتى بهانظريات ال أهم إلى تسليط الضوء على  هذهمداخلتنا سنسعى في و

الفعل الترجمي، على لدور التأثيري الذي تضطلع به النظريات الموضوعة ، آخذين بعين االعتبار اللترجمة

ألنها في اعتقادنا لها تأثير واضح على تحديد  دون غيرها النظرياتمن ركزنا في عرضنا على تناول جملة و

  .الفعلهذا معالم 

 

 

 

 

 



 المحور الثالث: الترجمة

 الموضوع: دراسات في الترجمة

 المقدمة:

ال سيما في النصف الثاني من القرن  ،" أسرع مجاالت دراسات اللغة نموا  راسات الترجمةدحقل " يعدّ  

أدى البحث النظري في الترجمة ولساني وعلمي وأدبي. بحث  العشرين. وتتبدى أهميته في كونه موضوع

 والمحاوالت المتعددة لمعرفة طبيعة هذا المجال إلى زيادة الوعي بصعوبة وتعقيد هذه الممارسة.

اسم "دراسات الترجمة" على مجمل الدراسات المتعلقة بالترجمة، وقد  في هذا المضمار هذا ويطلق الباحثون 

استخدم هذا المصطلح عوضا عن التسميات القديمة  )من قبيل: "علم الترجمة" أو "فن الترجمة"(، وبالرغم من 

أن "دراسات الترجمة" ، غير `Translatlese`، أو `Tradutcology`وجود مسميات أخرى مثل 

`Translation Studies`  في وقتنا الراهنهو االسم األكثر شيوعا  بين الباحثين والدارسين.  

في مؤلفه "مدخل إلى دراسات الترجمة، نظريات وتطبيقات"    Jeremy Munday يذهب جيريمي ماندايو

ث الذي يعني بدراسة نظرية الترجمة إلى تعريف حقل دراسات الترجمة بأنها: "ذلك الفرع األكاديمي الحدي

وظواهرها، وهو بطبيعته التعددية اللغوية والفرعية البينية إنما يقوم على اللغات واللسانيات ودراسات التواصل 

فيقدم بشكل حاسم  James Holmes هولمزجيمس . أما والفلسفة، إضافة إلى أنماط متنوعة من الدراسات"

وله دراسات الترجمة، فنجده يعمل على وصف ظاهرة الترجمة، والتأسيس للمبادئ إطارا كليا واصفا فيه ما تتنا

ين: دراسات الترجمة هذا الحقل إلى قسمين رئيسيقسم العامة التي تشرح هذه الظاهرة )نظرية الترجمة(، كما  

 .)العامة( ودراسات الترجمة الوصفيةالمحضة 

تطور علم اللسانيات وال سيما اللسانيات التطبيقية ، مما أدى ارتبط تطور حقل دراسات الترجمة ارتباطا وثيقا ب

إلى بروز مواقف نظرية تتعلق بالعالقة التي تجمع بين دراسات ونظرية الترجمة والحقول اللسانية على 

المناهج والنظريات واألساليب الترجمية  تطرق إلى أبرزحاول قدر اإلمكان الوفي ظل هذا المنحى سناختالفها، 

 وضعها أهل االختصاص.التي 

 

 

 

 



 مناهج ونظريات وأساليب الترجمة

 أوال: مناهج الترجمة:

احتدم الجدل منذ القرن األول قبل الميالد وحتى بداية القرن التاسع عشر حول مسألة جوهرية، أال وهي:   

ل المبنى؟ أم أتكون الترجمة حرة أو حرفية؟ بمعنى: أيُلزم المترجم بنقل أمين للمعنى دون الحفاظ على شك

 يحرص جاهدا على النقل الحرفي للمنتج الفكري األصل إلى اللّغة الوصل بغرض تحقيق التعادل؟

وبتوالي الدراسات التحليلية في هذا الحقل واختالف توجهات الدارسين تشعبت اإلجابات على هذه المسألة   

 بيتر نيومارك( أن 16، ص 3002)وترى إنعام بيوض الرئيسة، فأدلى كل باحث بدلوه في هذا المجال، "

Peter Newmark  من أبرز الدارسين لهذا الموضوع إذ َخلُص إلى التمييز بين أساليب الترجمة هو 

Translation procedures التي تستعمل الترجمة للجمل وألصغر وحدات اللغة وبين مناهج

، 16، 16، ص3001ر نيومارك )بيتالتي تتعلق بمجمل النصوص، ويعدّ   Tranlation methodsالترجمة

.  من هذه األخيرة ثمانية ويضيف إليها خمسة أخرى بحيث يصبح مجموعها ثالثة عشر منهجا"( 16

 نستعرضها على النحو الموالي:

وهو منهج في الترجمة تكون فيه كلمات (: Word for word translationالترجمة كلمة بكلمة ) 0.0

المصدر مباشرة، ويتم اإلبقاء على ترتيب كلمات اللّغة األصل، وتترجم الكلمات اللّغة الهدف تحت كلمات اللّغة 

 أحاديا بمعانيها األكثر شيوعا خارج السياق.

تتحول في هذا المنهج البنى القواعدية للغة المصدر إلى (: Literal translationالترجمة الحرفية ) 2.0

 فاظ تترجم أحاديا أيضا خارج السياق. أقرب مرادفات لها في اللّغة الهدف، إالّ أن األل

تحاول الترجمة الوفية إعادة إنتاج المعنى السياقي الدقيق (: Faithful translationالترجمة الوفية ) 1.0

لألصل داخل حدود البنى النحوية للّغة الهدف. كما تحول الكلمات الثقافية وتبقي على قدر من الشذوذ القواعدي 

 عن معايير اللّغة المصدر(.واللفظي )أي: انحراف 

تختلف الترجمة الداللية عن الترجمة الوفية في شيء (: Semantic translationالترجمة الداللية ) 4.0

واحد وهو أنّها تعطي وزنا أكبر للقيمة الجمالية لنص اللّغة المصدر مع تقديم بعض التنازالت على حساب 

 المعنى في الوقت المناسب.

وهذه أكثر أشكال الترجمة حرية، وتستعمل بشكل  (:Adaptationتباسية/بتصرف )الترجمة االق 1.0

رئيسي للمسرحيات )الهزلية( والشعر، إذ تبقي عادة على الموضوع والشخصيات والحبكة، بينما تُحول ثقافة 

 اللّغة المصدر إلى ثقافة اللّغة الهدف. ويتم إعادة كتابة النّص.



تعيد الترجمة الحّرة إنتاج المحتوى دون األسلوب، أو المضمون (: Free translationالترجمة الحّرة ) 1.0

 دون الشكل لألصل. وتكون عادة إعادة صياغة أطول من األصل.

تعيد الترجمة االصطالحية إنتاج )فحوى/رسالة( (: Idiomatic translationالترجمة االصطالحية) 2.0

تفضيل العاميّات والتعابير االصطالحية التي ال وجود لها في األصل، لكنها تميل إلى إزهاق دقائق المعنى ب

 األصل.

تسعى الترجمة التخاطبية إلى (: Communicative translationالترجمة التخاطبية/التوصيلية ) 1.0

 نقل المعنى السياقي الدقيق لألصل بحيث يكون المضمون واللّغة مقبولين ومفهومين للقراء بيسر. 

 التعليق:

 نا القول هنا في معرض تعليقنا على هذه المناهج أّن: بمقدور

  أو لتفكيك نص  وآلياتهامنهج الترجمة كلمة بكلمة يستخدم باألساس ألجل فهم سمات اللّغة األصل

 صعب كخطوة أولية تسبق عملية الترجمة.

 نه بغية توضيح يتقاسم منهج الترجمة الحرفية مع منهج الترجمة كلمة فكرة القيام بترجمة أولية لنص بعي

 الصعوبات التي يحويها الّنص وإبراز المشاكل الواجب حلّها.

  الترجمة الوفيّة )األمينة( تعاود إنتاج المعنى السياقي للّغة األصل وفقا لحدود البنى النحوية التي

تفرضها اللّغة الوصل، من خالل هذا المنهج يتسنى للمترجم نقل الكلمات الثقافية والحيلولة دون 

 نحراف على معايير اللّغة األصل. اال

  الترجمة الداللية تكتب على المستوى اللغوي للكاتب وتستعمل للنصوص التعبيرية، كما تتبع آثار

 العمليات الفكرية للمؤلف وكذا دقائق المعنى.

  الترجمة بتصرف تستعمل في غالب األحيان في المسرحيات والشعر، وتتم فيها صياغة جديدة للنّص

بعد القيام بتحوير على مستوى المعطيات الثقافية األصل لنقلها بما يتوافق وخلفية القارئ األصل 

 الوصل.

  الترجمة الحّرة تُعنى بالمعنى دون المبنى، أو المضمون العام للنّص دون الشكل الذي يُصاغ فيه وعادة

 ما تكون إعادة الصياغة أطول من األصل.

 األول بإعادة إنتاج فحوى الرسالة التي يحملها النّص األصل، غير  الترجمة االصطالحية تهتم في المقام

ال تهتم بدقائق المعنى وتنحو إلى استخدام التعابير االصطالحية الجاهزة وإن لم يكتنفها النّص  إنها

 األصل.



  الترجمة التوصيلية تكتب على المستوى اللغوي لجمهور القراء وتستعمل للنصوص اإلعالمية، كما

 ى الفحوى بشكل عام والقوة الدافعة الرئيسة للنّص وتميل إلى التقصير والبساطة والوضوح.تركز عل

 نقال عن بيتر نيومارك كما يلي: (13، 16، ص 3002) أّما المناهج الخمسة األخرى فتوردها إنعام بيوض

 Languageوهي ترجمة من لغة االستعمال االعتيادي )(: Service translationترجمة المصلحة ) 0.2

of habitual use إلى لغة أخرى، يقّر نيومارك بأّن هذا المصطلح غير شائع ولكن لضرورة استعمال هذا )

 النوع من الترجمة  في كثير من البلدان يتحتم إيجاد مصطلح لها.

وتتمثل في ترجمة القصائد والدراما الشعرية في (: Plain prose translationالترجمة النثرية ) 2.2

ات تدخل فيها عالمات التنقيط، ويحتفظ فيها باالستعماالت األصلية وثقافة اللّغة المتن، بينما يختفي فيها كل فقر

تأثير صوتي بحيث يمكن للقارئ أن يتذوق معنى العمل األصلي باستحسان دون أن يعيش تأثير العمل األصلي 

 على قرائه.

وهي تطرح كل المعلومات الموجودة في نص غير : (Informative translationالترجمة التبليغية ) 1.2

أدبي، تعاد صياغته أحيانا بصفة أكثر منطقية وببعض االختصار أحيانا أخرى، من دون أن يأخذ ذلك شكل 

 فقرة.

وتتمثل في نقل المعلومات المتضمنة في (: Cognitive translationالترجمة التفهيمية أو اإلدراكية ) 4.2

طريق إحداث إبدال في التراكيب النحوية للّغة المتن إلى مكافئاتها االعتيادية في اللّغة  نص اللّغة المتن عن

المستهدفة مع تقليص كل التعابير المجازية وصبّها في قوالب حرفية، مما يشكل ترجمة تمهيدية بالنسبة إلى 

 النصوص الصعبة والمعقدة.

ول هذه الترجمة النّص األصلي إلى نص منمق تح(: Academic translationالترجمة األكاديمية ) 1.2

جزل في اللّغة المستهدفة دون أن يكون لهذا التنميق وجود في النّص األصلي كما أنها تضفي على تعابير 

 الكاتب طابعا من العاميّات المبتكرة وهي ترجمة ال تزال تمارس في بعض الجامعات البريطانية.

 ثانيا: نظريات الترجمة:

ر دراسات الترجمة تاريخيا بتطور علم اللسانيات واللسانيات التطبيقية وغيرها من العلوم ارتبط تطو  

اإلنسانية، وقد أدى ذلك إلى ظهور مواقف نظرية وفلسفية تتعلق بعالقة دراسات ونظرية الترجمة بالحقول 

مية وانسالخ يكاد يكون اللسانية اآلنف ذكرها. وقد دفعت نظريات الترجمة بالترجمة إلى شبه استقاللية أكادي

أّن  (3002) كليا عن الحقول اللسانية وجعلت منها كيانا أكاديميا قائما بذاته. ويرى فاسيليس كوتسيفيتس

"نظرية الترجمة مّرت منذ نشأتها إلى يومنا هذا بثالث مراحل: المرحلة ما قبل اللسانية التي ظلّت حتى مطلع 



وفلسفية قام بها المترجمون ألجل تعميق معرفتهم بعملهم، وتلتها المرحلة القرن العشرين، تميّزت بمقاربة لغوية 

اللسانية ودامت حتي الستينيات من القرن الماضي وركّز فيها الدارسون على التحليل العلمي للظاهرة الترجمية، 

ة األخيرة حيث رد لتأتي بعدها المرحلة ما بعد اللسانية التي ابتدأت منذ سبعينيات القرن الماضي وعدّت المرحل

، والدميرال Selesskovitch ، وسيليسكوفيتشNidaخاللها منظري الترجمة وممارسيها )من أمثال: نايدا 

Ladmiral (على أطروحة اللسانيين )على غرار: فيدروفFedrov وفيني وداربلنيه ،Vinay & 

Darbelnet ومونان ،Mounin وكاتفورد ،Catfordلسانية، وكذلك على أطروحة  ( التي تعدّ الترجمة ظاهرة

 .("Meschonnic، وميشونيك Steiner، وشتاينر Caryالتجريبيين )أمثال: كاري 

فيرى أن "اهتمام نظرية الترجمة ينصب بشكل أساسي على الطرائق  (61، ص 6661) أّما بيتر نيو مارك  

رجمين خلفية لحل المشكالت النصوص كما تقدم للمت أنواعالمختلفة للترجمة التي تتناسب وأكبر عدد من 

المتعلقة بالترجمة التي عادة ما تؤرق المترجمين، وتبين لهم األساليب الالزمة للترجمة ويضيف أيضا أن 

نظرية الترجمة تعنى بالخيارات واآلليات والقرارات التي يتخذها المترجم، وليس بآليات أي من اللّغتين وتسعى 

 رة والمعنى واللغة".جاهدة لتقديم أفكار مفيدة بين الفك

ومع ذلك نجد أن أغلبية منظري الترجمة على اختالف توجهاتهم، وتباين ما يستعملون من مصطلحات وما   

يضعون من تصنيفات، يتفقون في الجوهر إذ يعدون الترجمة ظاهرة فريدة متعددة األوجه، فهي حسبهم نظرية 

كما تتلخص في تحوير جوهر النص المشتمل على  تهدف إلى التواصل وتتم على مستوى العبارة المنجزة،

عناصر داللية وأسلوبية ويتحقق الفهم فيها بواسطة التأويل للمعنى. وسنعرض في ما يلي ألهم نظريات 

 .الترجمة، السيما النظرية اللغوية والتأويلية والوظيفية

 . النظرية اللغوية:0.2

ذي يترجم يتكون من الكلمات التي هي في الواقع المادة تفترض النظرية اللغوية في الترجمة أن النّص ال  

الموضوعية الوحيدة المتوفرة للمترجم الذي يقوم عمله على ترجمة هذه الكلمات مركزا في ذلك على اللغة ومن 

، ومونان Vinay & Darbelnet، وفيني وداربلنيه Fedrovأبرز المنظرين المدافعين عنها نجد: فيدروف 

Mouninد ، وكاتفورCatfordباإلضافة إلى بيتر نيومارك ،Peter Newmark . 

يرى فيدروف  أّن عملية الترجمة عملية لغوية في المقام األول مجالها القضايا اللغوية كالنصوص وتستخدم   

وسائل لغوية، وأن كل نظرية في الترجمة يجب أن تدرج في عداد المواد اللسانية، أما فيني وداربلنيه فيقترحان 

أساليب للترجمة وهي على نوعين أساليب مباشرة، من قبيل: االقتراض، والمحاكاة، والترجمة الحرفية،  سبع

وأساليب ملتوية كاإلبدال، والتصرف والتكافؤ والتطويع، إالّ أنه من غير الممكن أن تكون األسلوبية المقارنة 

في ( 61، ص 6661)يقرر جورج مونان  التي يقترحانها طريقة للترجمة بل مادة تليها وال تسبقها، في حين

الفصل األول من مؤلفه "المسائل النظرية في الترجمة بأن "الترجمة احتكاك بين اللغات ولكنها حالة قصوى 



من االحتكاك يقاوم فيها المتكلم ثنائي اللغة كل انحراف عن المعيار اللغوي، وكل تداخل بين اللغتين اللتين 

في الفصل الثاني القتراح يشدد فيه على ضرورة دراسة اللسانيات المعاصرة لمسائل يتناوبهما"، وينتقل بعدها 

الترجمة بدال من أن تبقى هذه األخيرة مجرد وسيلة إليضاح لبعض المسائل اللسانية، ليتخذ موقفا توفيقيا بين 

قّر بوجه الترجمة أولئك الداعين لحصر الترجمة في حدود اللسانيات ونظرائهم المنادين بانسالخها عنها في

اللساني وطبيعتها المبنية على التحليالت اللسانية، فهي حسبه "فن كالطب، ولكنها فن مبني على علم". أّما 

كاتفورد فقد اقترح نظرية للترجمة دعاها ب "النظرية اللغوية للترجمة" وتناولها بالتفصيل في مؤلفه الذي نشره 

وتستند نظريته إلى مبدأ النقل اللغوي للمادة المراد ترجمتها، وهو الذي حمل العنوان نفسه،  6611في العام 

بذلك يضع الترجمة في إطارها الصحيح على مستوى اللغة الصرف، ومستوى التعبير الكالمي، فيهتم على 

المستوى اللغوي الصرف بجميع مكونات النص، من صوت وحرف وكلمة وعبارة، لكنه يتجاوز ذلك إلى 

هذا الصدد: "إنّه من الضروري  (12، ص 6666) ي ترمي إليه العبارة. يقول كاتفورد فيمستوى المعنى الذ

لنظرية الترجمة أن تستند إلى نظرية في المعنى. ومن دون نظرية كهذه تظل عدة مظاهر محددة واهمة في 

 عملية الترجمة غير قابلة للترجمة".

ية في الترجمة تعد النص بمثابة الوحدة المغلقة األحادية واستنادا على ما سبق يمكننا القول أّن النظرية اللغو 

 البعد فتتناوله بمعزل عن القائم  بصياغته والعوامل المؤثرة في عملية تقديمه للمتلقين.

 (:0616، 0614. نظرية يوجين نيدا وتشارلز تابر )2.2

يل المنهجي لعملية الترجمة، اهتم الدارسون كثيرا بمسألة التحل 6610و 6610في الفترة الممتدة ما بين   

وصبّوا جّل تركيزهم على موضوع مفهوم "المعنى والتقابل"، وقد تأثر يوجين نيدا بالدراسات اللسانية التي 

قدّمها كل من رومان جاكوبسون ونعوم تشومسكي ليقوم بدراسة علمية لظاهرة الترجمة، ومن أهم إنتاجاته 

" الذي قام Toward a Science of Translationالترجمة  الفكرية نذكر مؤلفه الموسوم ب "نحو علم

بعنوان "النظرية  6616باإلضافة إلى كتابه الذي ألّفه باالشتراك مع تشارلز تابر في العام  6611بتأليفه سنة 

"حيث اقترحا فيه جملة من اآلراء  The theory and Practic of Translationوممارسة الترجمة 

ي ما يتعلق بمسائل "المقابل الكامن" و"المقابل الفعلي" بالنسبة للمفردة في اللغة الوصل، والمواقف النظرية ف

وارتأيا إمكانية تغيير الشكل للمفردة في اللغة الوصل بما أن المقصد المتوخى من الترجمة هو حفظ المحتوى 

مفهوم الجديد للمقابل الذي سُمّي الذي تحمله مفردة النّص األصل، ليصبا اهتمامهما في نظريتهما بعد ذلك على ال

( بأنه الدرجة التي يستقبل بها قارئ النّص الهدف التعبير 31، ص 6616بالمقابل الديناميكي، "إذ يعرفه نايدا )

أو المفردة في لغة الهدف، وأنّه يجب أن يكون لها نفس التأثير كما هو الحال في استقبال واستجابة قارئ النّص 

ويشددا على ضرورة حرص المترجم على الوصول إلى  ،أو الكلمة في اللغة األصل" األصل لنفس التعبير

أقرب مقابل يمكن أن يقترب إلى أعلى درجة من التطابق في التأثير على القارئ الوصل، ليمضيا في شرحهما 

األول  وتوضيحهما لموضوع المقابل الديناميكي ضمن إطار توجههما النظري الذي يعطي األولوية في المقام



إلى المعنى وكذا مضمون الرسالة الخاصة بالنص األصل على ما عداهما من الجوانب األخرى في عملية 

 الترجمة وعمل نيدا على إزاحة النظريات التقليدية للمعنى، فاهتم به مرتبطا بالسياق محددا ثالثة أقسام للمعنى:

المعنى اللغوي: ويعتمد فيه التقسيم المشجر للجملة، كما وصفه شومسكي، حيث تبدأ الجملة باسم أو شبه  -

 جملة ويتبعها اللواحق.

المعنى المرجعي أو اإلحالي: وهو المعنى الذي يحدده المعجم بدقة، حيث تصبح وظيفة الدال هي  -

 اإلحالة على المدلول.

ذي ينشأ من ارتباط الكلمة بأشياء أخرى في داخل السياق أو المعنى الشعوري: أو ظالل المعنى ال -

 .6خارجه، أو بالخبرة الفردية أو اإلنسانية، فهو يختص أكثر بإثارة إحساس ما

 وأبرز المنطلقات النظرية التي حدداها للترجمة باعتبارها ممارسة نذكر بإيجاز:

على استقبال ما يمكن نقله عن اللغة  ضرورة احترام المترجم للّسمات المميزة للغة الوصل وقدرتها -

األصل، ووضع "المقابل" في اللغة الوصل لما سيتم نقله عن اللغة األصل في جدول اهتمامات 

 المترجم.

حفظ فحوى الرسالة التي يّود كاتب النّص األصل توصيلها للقارئ، مع إمكانية إجراء تغيير على الشكل  -

 والتركيز على المضمون فحسب.

 المترجم إنتاج نص في معناه باللغة الهدف، يتالءم وفهم كاتب النّص األصل. يتوجب على -

 األولوية في عملية الترجمة تولى دوما للمعنى. -

 "المقابل" هو المقابل الطبيعي للرسالة الخاصة بالنّص األصل. -

نيومارك نوعين من انطالقا من نظرية التكافؤ التي جاء بها يوجين نيدا، فقد اقترح اللساني البريطاني بيتر 

 semanticوالترجمة الداللية communicative translationالترجمة هما: الترجمة التوصيلية )التبليغية( 

translation:يعرف بيتر نيومارك الترجمة التوصيلية على النحو الموالي . 

“Communicative translation attempts to produce on its readers an effects as close as 

possible to that obtained on the readers of the original”. 

"تسعى الترجمة التوصيلية إلحداث أثر مكافئ على الجمهور الوصل يشابه إلى حد كبير األثر الذي أحدثه 

 النص األصل في قرائه".)ترجمتنا(
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وافق ومفهوم التكافؤ الديناميكي الذي جاء بناء على التعريف الذي قدمه نيو مارك نجد أن الترجمة التوصيلية تت

 به يوجين نيدا ويتبدى ذلك من خالل األثر الذي تسعى إلحداثه لدى القارئ الوصل.

 أّما الترجمة الداللية فيعرفها كما يلي:

“Semantic translation attempts to render, as closely as the semantic and syntactic 

structures of the second language allow, the exact contextual meaning of the 

original”2. 

"تحاول الترجمة الداللية نقل البنى النحوية والداللية بأمانة وذلك وفقا لما تسمح به اللغة الثانية، بمعنى المعنى 

 السياقي الدقيق لألصل". )ترجمتنا( 

ل التكافؤ الشكلي الذي أتى به نيدا، لكن نيومارك ال يرى بالمبدأ التام نلحظ في هذا المقام أن الترجمة الداللية تماث

لألثر المكافئ عندما يكون النص خارجا عن إطاره الزماني والمكاني، ولتبيين  ذلك ال ضير أن نشير إلى ما 

 ( في هذا الشأن:62، ص 6661يقوله نيومارك )

أقرب ما يكون إلى التأثير الذي يتركه االصل في قرائه،  "تحاول الترجمة االتصالية أن تترك في قرائها تأثيرا

بينما تحاول الترجمة الداللية أن تنقل المعنى السياقي الدقيق لألصل، بقدر ما تسمح به األبنية الداللية والنحوية 

 في اللغة الثانية". 

العناصر األجنبية إلى ثقافته  أي أن الترجمة االتصالية ال تخاطب سوى القارئ الذي يتنظر بدوره نقال أمينا لكل

ولغته، في حين أن الترجمة الداللية تظل حبيسة الثقافة األصلية، والدور الوحيد الذي تؤديه يكمن في مساعدتها 

 للقارئ في إدراك إيحاءات الثقافة األصل فحسب.

 . النظرية السوسيو ثقافية لبيتر نيومارك:1.2

هذه النظرية تصل إلى المعنى بالرجوع إلى المرجعية الثقافية. فإّن  (31، ص 6666) وفقا لمحمد شاهين  

وعليه فاللّغة هي الثقافة، وما الترجمة إالّ تعبير عنها، مستندة في ذلك إلى فرضية )نسبية اللغات( لسابير 

 (. Sapir, Whorfووورف )

تفرض عليهم رؤية مختلفة وتقول هذه الفرضية: "إّن كل لغة ال تقدم وسائل االتصال لمتحدثيها فحسب، بل   

للعالم. وهي عملية صعبة للمترجم، ينتج عنها في غالب األحيان مشاكل الفوارق الثقافية بين اللغتين المعنيتين، 

وهي األخرى ناتجة عن اختالف البنية اإلجتماعية والسياسية واأليديولوجية للثقافتين" وهذا ما يفسر االهتمام 

سيو ثقافية بالمعنى دون سواه. وعرف عن بيتر نيومارك بنظرية الترجمة المباشر ألصحاب النظرية السو

                                                                 
2-Munday, Jeremy, ‘Introduction Translation studies’-Theories and Applications’- Routledge. 2004, p 44. 



التواصلية والداللية، على أساس التكافؤ الديناميكي بين النصوص معيرا اهتمامه للسياق اللغوي والسياق الثقافي 

دال لتحليل معاني الكلمات المتموضعة في النصوص، فالترجمة في منظوره حرفة تتألف من محاولة الستب

ف رسالة بلغة إلى لغة أخرى، وتتصف الترجمة السوسيوثقافية بالطابع البراغماتي فهي تتعامل بثقافتها وظرو

 .إنتاجها وخلقها لمواقف اتصالية

 . النظرية التأويلية:4.2

يصطلح على تسميتها أيضا ب "نظرية المعنى"، وهي نظرية نشأت في أواخر الستينيات ب"المدرسة العليا   

" وقامت على أساس األبحاث في ترجمة المؤتمرات. وتّم توسيعها فيما بعد لتشمل ESITجمة والمترجمين للترا

 Danicaالترجمة التحريرية للنّصوص غير األدبية أو البرجماتية، ومن أهم روادها دانيكا سيليسكوفيتش 

Selescovitchوماريان لوديرير ،Marianne Lederer    وجون دوليسل ،J.Delisle وكانت دانيكا هي .

الممثلة الرئيسية لمدرسة باريس وقد اعتمدت الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى غير المنطوق حيث يتم تعريف 

ذلك المعنى عن طريق عالقته بعملية الترجمة التحريرية التي تتكون من ثالث مراحل: تفسير الخطاب، وتفكيك 

عملية الترجمة كعملية تحويل مباشر للمعنى للّغة األصلية ولكن الحديث، وإعادة صياغته، كما أنّها ال ترى 

تعدّها "عملية تحويل من اللّغة األصلية إلى معنى، ثم إلى التعبير عن ذلك المعنى في اللّغة المستهدفة". واستنادا 

لتعبير عن إلى ما قالت نجد بأّن الترجمة ال تُرى كعملية تشفير خطية ولكن كعملية فهم ديناميكية وإعادة ا

األفكار، وتميّز سيليسكوفيتش بين مستويين لالستقبال، مستوى األداة اللغوية )مؤقت( ومستوى المعنى أي 

 الوعي: "يكون المعنى خارجي عندما يندمج المعنى اللغوي السابق ترسيخه بالفهم المصاحب للحقيقة".

الترجمة والعملية اإلدراكية للتحويل اللغوي  ( فيركّز على العملية الفكرية التي تتطلبها6666أّما دوليسل ) 

ويؤكد على المرحلة غير اللفظية للتصور. ويرى الترجمة كعملية استداللية لتحليل الخطاب الذكي تتكون من 

ثالث مراحل: أولى تلك المراحل هي مرحلة الفهم والتي تتطلب فك شيفرة العالمات اللغوية في النّص األصلي 

اللغوي )أي تحديد العالقات الداللية بين األلفاظ والمنطوقات الموجودة في النّص(، وتليها  بالرجوع إلى النظام

المرحلة الثانية من إعادة التشكيل إذ تتطلب إعادة صياغة المفاهيم التي تحملها المنطوقات األصلية من خالل 

االفتراضات المنطقية. أّما المرحلة المؤشرات التي تحملها لغة أخرى ويتحقق ذلك باالرتباط المتداعي لألفكار و

خير فيمكن تسميتها بمرحلة إعادة الترجمة حيث تسمح للمترجم بتطبيق تحليل نوعي لجملة من الثالثة واأل

 الحلول والمعادالت ألجل التأكد من صحة ودقة الترجمة.

ث مراحل ترد ضمن أن الترجمة التأويلية "تتصف بثال ( 63، ص3003) في المقابل ترى ماريان لوديرير  

تسلسل اتفاقي تقريبا، وغالبا ما تكون متداخلة وغير متتابعة، ولكن في اإلمكان تقديمها بشكل منفصل لتسهيل 

العرض، وهذه المراحل هي: فهم المعنى، تعريته من ألفاظه األصلية، إعادة التعبير"، وتعتبر أن المرحلة الثانية 

عتبارها ضرورية لتجنب الترجمة اللغوية والمحاكاة، كما تعد مرحلة من األهمية بمكان في عملية الترجمة ال



تعرية المعنى من ألفاظه األصلية مرحلة منهجية ولزام على المترجمين أن يمّروا بها وإالّ صادفتهم مصاعب 

في هذا الصدد:" إّما أنّهم يكتبون ( 636، ص 3006 لوديرير ) تعيق إنتاجهم نصا مترجما بإتقان، وتقول

جمتهم من دون أن تفارق أعينهم النّص األصل، وإّما أنّهم ال يصيغون جملتهم صياغة ذهنية قبل أن يسجلوها تر

على الورق، وتكون النتيجة أكثر رعونة إذا عبروا عن فكرة متحررة كليا من غطائها اللفظي"، فالمترجم وفقا 

لينتج نّصا ثانيا، يكون تأثيره على القارئ لها يفسر كلمات النّص األصلي بغرض فهم معناه، ثم يعيد صياغته 

أم معقدا، هو الغاية  بقولها: إّن المعنى، بسيطا كانالجديد هو نفس تأثير النّص األول على قرائه، وتوضح ذلك 

التي تسعى اللّغة إلى بلوغها، وهو العنصر الرئيس للعالقات بين البشر، وهو أيضا الهدف الذي ترمي إليه 

 .الترجمة"

نادا إلى ما سبق نخلص إلى أّن الترجمة التأويلية ال تسعى إلى تحقيق التطابق في التركيب بين األصل است  

 وترجمته، وإنّما ألجل تحقيق المطابقة في التأثير على القارئ.

، ص 6666) لكن في هذا المقام نّود اإلشارة أيضا إلى ضرورة التفريق بين النظرية التأويلية وفكرة نيومارك  

عن الترجمة التفسيرية التي "تتطلب طريقة داللية في الترجمة باإلضافة إلى قدرة تفسيرية كبيرة، لثقافة  (21

النّص األصل في األساس، مع بعض المراعاة للقارئ في اللّغة المترجم إليها"، فالمبدأ الذي يتبناه رواد نظرية 

 إنتاج ترجمة واضحة بعيدة عن التكلف.المعنى يشدد على إحداث األثر نفسه في القارئ الوصل وكذا 

 . النظرية الوظيفية:1.2

ينادي بها هانز فيرمير وكاتارينا رايس وعديد من منظري الترجمة من بينهم جوليانا هاوز، وكانت المدرسة   

النص األلمانية قد تبنت المقاربات الوظيفية للنّص ومن ثّمة للترجمة. وأولت هذه المقاربة اهتماما كبيرا بنمط 

 والغاية المتوخاة من ورائه.

وقد انعكست هذه النظرية في قيام الدارسين الوظيفيين بالتكييف مع متطلبات السوق العالمية الجديدة، ويمثل   

هذا االتجاه التنظيري التحول من النظريات الموجهة للنص األصل نحو تلك الموجهة للنص الوصل ومن ثمة 

المنظرون ( أن 661، ص 3006يرى إدوين غينتسلر )الثقافية. هذا و االنفتاح على استيعاب العوامل

الترجمة "فعال يقوم به شخص له هدف اتصالي معين، وهو ما أطلقت عليه رايس وفيرمير  يعدّون  الوظيفيون

، وألن تحقق المالئمة في شكل االتصال هو دائما ذو عالقة بإنجاز الهدف المقصود، لذلك Skoposمصطلح  

لثقافة المستهدفة أهمية حاسمة". فالترجمة حسبهم فعال تتضمن غاية وهدفا، ويقول فيرمير في هذا تكتسب ا

 الصدد:

"إن قاعدة الغاية يمكن أن تقرأ على الوجه التالي: ترجم أو فسر اكتب بطريقة تمكن نصك أو ما ينجزه مترجما 

استخدامه، وتحديدا بالطريقة التي يرغبون  من القيام بوظيفته في الموقف الذي يستخدم فيه، ومع الراغبين في



وال بد لنا من اإلشارة إلى أن نظرية الهدف تنبني على قاعدتين أساسيتين،  .بها للنص أن يمارس وظيفته"

األولى تتمثل في قاعدة االتساق وتقضي بأن يكون النص المترجم متسقا بالنسبة لمتلقي الترجمة أّما الثانية فهي 

معنى، أي الحرص على مواكبة المعنى األصلي والنقل األمين للمعلومات التي جاد بها النص قاعدة األمانة لل

األصل، هذا دون أن نغفل مناداتهم لجموع المترجمين بالسعي الدائم لتحقيق الحلول األنسب في ظل الظروف 

تغييرها نظرة الدارسين الفعلية القائمة ويحسب لهذه النظرية دورها التأثيري في تطور نظريات الترجمة وكذا 

في هذا الشأن: "كان ظهور النظرية  (661، ص3006) إلى الترجمة التي لطالما عدتها كفعل. ويقول غينتسلر

الوظيفية في الترجمة عالمة على لحظة مهمة في تطور نظرية الترجمة، وذلك بكسرها سلسلة قديمة امتدت 

 ".-حر-مقابل ما هو  في -أمين-أللفي عام لنظرية تدور حول محور ما هو 

 ثالثا: أساليب الترجمة

 أساليب الترجمة إلى أساليب مباشرة وأخرى غير مباشر: Vinay&Darbelnetيقسم فيني وداربلني 

 . األساليب المباشرة:0

 تتألف بدورها من ثالث أقسام:

 (: Empruntاالقتراض ) 6.6

ي من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف، يقضي باستخدام الكلمة كما ه"( أنه: 16، 3002ترى إنعام بيوض )

بالحفاظ على اللفظ كما هو، ويعكس هذا األسلوب نوعا من االفتقار، إذ يلجأ إليه المترجم عندما تعوزه 

في اللّغة المستهدفة لكلمة أو مصطلح في اللّغة المتن سواء للتعبير عن  -أي عندما ال يجد مقابال –المصطلحات 

 .، وهو أبسط أساليب الترجمة"ر معروفتقنية جديدة أو مصطلح غي

 (:Calqueالمحاكاة ) 1.2

فها فيني وداربلني ( 62، 63، ص 3002وفقا لبيوض )فاالقتراض "على أنّها نوع من أنواع االقتراض،  يُعّرِّ

ويمكن أن يؤدي ذلك إما إلى محاكاة تعبيرية  يكون للصيغة التركيبية األجنبية مع ترجمة العناصر التي تكونها.

 ".حاكاة بنيويةأو م

 (:Literal translationالترجمة الحرفية ) 1.0

الترجمة الحرفية أو كلمة بكلمة، تعني عند )فيني وداربلني(: "االنتقال من اللّغة المتن إلى اللّغة المستهدفة 

 ".طجبارات اللسانية فقللحصول على نص صحيح من الناحيتين التركيبية والداللية وذلك بتقييد المترجم باال

 



  

 . األساليب غير المباشرة:2

 (: Transposition) اإلبدال 0.2

بشأن اإلبدال "أنه ينجم عن تبديل في الفئات النحوية بين جزء من  (612، ص 3002)تقول إنعام بيوض 

خطاب النّص األصلي وجزء آخر من خطاب النص المترجم دون أن يرافق هذا التبديل أي إخالل في معنى 

 ."الرسالة

 :(Modulationالتطويع ) 2.2

"تحوير يطرأ على شكل الرسالة ناتج عن تغيير في وجهة  (على أنّه16، ص1958)فيني وداربلني، يعّرفه 

النظر إلى حقيقة لسانية واحدة أو تسليط الضوء عليها من جانب آخر، دون أن يترتب عن ذلك أي تغيير في 

لفئات النحوية التي يمارس عليها، وبالتالي يمكن حصره في معنى هذه الرسالة، وخالفا لإلبدال الذي تحدده ا

 .الجانب التراكيبي للغة، فإّن التطويع يشمل جانبين التراكيبي المعجمي أو الداللي"

 :(Equivalence) التكافؤ 2.1

ستعمال يتمثل أسلوب التكافؤ في الترجمة في التعبير عن الوضعية نفسها التي يتضمنها النّص في اللّغة المتن با

وسائل أسلوبية وبنيوية مختلفة نتيجة اللّغة المستهدفة أو بمعنى أّصح، المرور مباشرة إلى الوضعية بغض 

 .ن الوسائل التي أدت إلى تحقيقهاالنظر ع

 :(Adaptation) التصرف 2.4

في  عن التصرف أنه هو نوع خاص من التكافؤ، ألّن التصرف هو تكافؤ( 13، ص1958)يقول فيني وداربلني 

وهو ينطبق على حاالت "، ويريان بأنه الحد األقصى للترجمةالوضعيات بين اللّغة المتن واللغة المستهدفة، 

من  تكون فيها الوضعية المشار إليها في الرسالة غير موجودة في اللغة المستهدفة، وينبغي إحداثها انطالقا

 .وضعية أخرى تعتبر مكافئة لها"

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الخاتمة: 

دورا جوهريا في تحقيق التواصل اإلنساني، ومع ذلك لم الترجمة التحريرية والشفوية على مّر التاريخ  لعبت  

، وقد تم ضوعا أكاديميا في الواقع إالّ في النصف الثاني من القرن العشرينتبدأ دراسات الترجمة بوصفها مو

رجمة ونظرياتها التي تستند إلى عدة التفريق بين ممارسة الترجمة بوصفها نشاطا إنسانيا وبين دراسات الت

، غير أنها ال تزال فرعا معرفيا فتيا، وال يزال أمامها مناهج والتي توظف في تعليمية الترجمة ونقد الترجمات

حدث في هذا الحقل األكاديمي خصوصا في ما يتعلق بإيجاد حلول  الكثير لتتناوله، لكن هذا ال ينفي التقدم الذي

بين النظرية والتطبيق في الترجمة، وثّمة محاوالت من وقت إلى آخر يرمي من خاللها للتعقيدات القائمة 

 Translation »المشتغلون بالترجمة من منظرين ونقاد إلى حل المشكالت التي تعيق العملية الترجمية 

process »  .وذلك من خالل انتقالهم من موقف عملي تجريبي إلى خطاب تعاوني علمي ممنهج 
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The Colonial Construction of the Identity of the other 

“The Voices of Marrakesh” as a Case Study 

 

Benaissa Lahmar 

Introduction  

 

Travel writing, as a genre, has played a vital role in shaping the identity of the 

oriental people. Most of the travelogues that take place in other areas either in the 

East or the West other than the homeland of the author involve producing 

knowledge about the other in a place called the contact zone. Travel writing, 

Certeau maintained, “partake of a fundamental symbolic structure of knowledge: 

the voyage” (Certeau, 2002, p. 6).  Therefore, Otherness becomes at the heart of 

debate. However, the representation that is often generated from the descriptive 

travel narratives, even with limited knowledge, is tainted by the construction of 

others’ identities. For example, although both George Orwell and Edith Warton 

visited Morocco in a short period of time, they formulated knowledge about it as 

an Oriental landscape. Their derivation of knowledge in their travel books “ In 

Morocco” and “Marrakesh” was biased, exaggerated and sustained the binary 

oppositions between the West and the East. Elias Canetti is not an exception 

because through his book The Voices of Marrakesh he fosters this dichotomy, 

mainly through his vivid descriptions of the people in Marrakesh. So, the reason 

behind writing this essay is to ensure whether Canetti’s body of knowledge (his 
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book) depicts objectively the colonial situation of the orient, and if not what it the 

source of its influence. Based on this assumption, the following questions are 

raised: How does travel writing shape the identity of the other, “Oriental”? To 

what extent is it influenced by the orientalist discourse of representation?  

Constructing the Identity of the Oriental 

The Western encounter with the East through travel writings is not a 

byproduct of our modern era. It is very ancient. However, the first presumed 

encounter, which paved the way for this hierarchical Oriental-Occidental 

relationship, was established by early novelists such as Aphra Behn and Daniel 

Defoe. In their novels “Oroonoko” in 1688 and “Robinson Crusoe” in 1719, both 

authors, though their literary works used a lot of fiction, narrated a couple of 

stories in their voyage. These stories dealt with the confrontation between Western 

and Eastern, with European and African. What was very controversial in these 

voyage-based stories were the depiction of the “Other”. In fact, while describing 

the other (the different), his / her identity is constructed negatively. Doing a close 

reading to the novels, one notices that construction is about compartmentalization 

and dehumanization.  

Constructing the other’s identity is characterized by compartmentalization. 

Historically speaking, the literary works, novels, short stories, novellas or poems 
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that were based on the European encounter with the Orient took much care in 

portraying the other. The white man always depicts the other according the way he 

/ she desires. Many degenerate physical traits are attached to the other such as 

cannibal, primitive, irrational, barbarian, savage etc. This depiction, which is 

vulnerable to power, paved the way for marginalization and victimization. Alterity 

was at the heart of debate.  

Construction again occurs in a space of colonial encounter called “contact 

zone”. Derived from linguistics, the term is used by Pratt to emphasize how 

subjects are constituted in and by their relations to each other, often within 

radically asymmetrical relations of power (Pratt, 1992. P. 7). That is, the 

construction and categorization of others’ identity are determined by the powerful, 

the European, who often dictates what and how the self of the powerless, the 

oriental, is or should be.  

Therefore, the veracity of this travel narrative as a colonial text is 

questioned. Many critics contend that it is not credible because it overgeneralizes 

the physical and personality characteristics that Orientals are endowed with. In this 

respect, Louis Pratt (1992) argues that redundancy, discontinuity, and unreality are 

some of the chief coordinates of the text of Euro imperialism (Pratt, 1992, p. 2).  

For example, Kung are ancient inhabitants of southern Africa who, by the time the 

Europeans (Portuguese, English and Dutch) came to settle in the nineteenth 
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century, are described in a pejorative way. Their way of life was criticized a lot by 

Europeans, especially by anthropologists. So, confined generally to their hovels by 

day because they sometimes danced on moonlight nights from setting to the rising 

of the sun, they were portrayed as wild and vicious. Louis Pratt underscored that 

“Critical anthropology has recognized the extent to which these descriptive 

practices work to normalize another society, to codify its difference from one’s 

own, to fix its members in a timeless present where all “his” actions and reaction 

are repetitions of his normal habits” ( Pratt, 1992, p. 64). What can be inferred 

from this quotation is that Kung’s cultural practices are regarded as equally 

different to the Europeans’ ones, but are describes as exotic and alien. Because 

Kung’s otherness is not welcomed by The Europeans, they are distanced and 

excluded. According to Pratt, this is what Johannes Fabian called “the denial of 

coevalness” to refer specifically to the temporal distancing (ibid. p 64). 

Constructing the identity of the Orient wavers between attraction and 

repulsion. Sometimes natives are called savage, wild and childlike victims, but 

other times they are viewed as gallant and royal. When meeting with the 

indigenous people, Orientalists tend to contemplate in a degenerating way; natives 

are seen as primitive, weak beings that need care and should be civilized. As 

Firdous Azim explains, the white man encounters his image as Other in 

confrontation with his Black double, to which he would like to ascribe a notion of 
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primitiveness, origin or savagery (Azim, 1993. P. 11). Therefore, Azim’s 

explanation bears much resemblance with Pratt’s argument because by the end of 

the eighteen century the Kung in European writings began to appear not as vicious 

savages, but in a new sentimental stereotype, as benign, ingenuous, childlike 

victims. John Barrow is one of the writers who inaugurates this stereotype (ibid. p 

65). A great deal of traits which are attached to the Orientals are not based on a 

true factual narratives. They emanate from mere fantasies and sometimes are part 

of stereotypes. To demonstrate how imagination and travel texts can feed the 

stereotypes that Europeans have about Orientals, Michel De Certeau argues that 

“How can one imaginatively dwell in the place of another through the texts, 

testimonies, archaeological data, and other means at the disposal of the scholar”( 

De Certeau, 2002, p. 4). In contrast, travel writing on the other cannot be immune 

from attraction. In “Oroonoko, or the Royal Slave”, for example, Aphra Behn 

described the natives in Coramantien, an area where slaves used to be transported 

from into the American colony, Suriname, in a spectacular ways. Thus, when 

talking about people of Coramantien, the author seemed to be very attracted to 

them, especially when she portrayed how they peacefully socialized even though 

they were naked, and how they were faithful to each other. Consequently, while 

introducing the other, the author could not escape the ideological tension.  
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It is clear that the encounter between the East and the West in travel writing 

paved the way for constructing the identity of the other, the oriental. This 

encounter reflected how the relationship of power helped to create compartments 

that dehumanized and negated the self, though it was replete with ideological 

tension that demonstrated the weakness of travel narrative discourse. 

Travel Literature as a Tool of Fostering Orientalism 

Travel writing, is a literary genre, is not only about a writing that is based on 

a trip of a writer who sets food in a specific landscape, but it is also about a way of 

dealing with totally different cultures of the others and transmitting them. Thanks 

to travel narratives, one is told a great deal about the perceptions that one particular 

culture has about another in a particular moment in time. Travel writing is not 

always only about a straightforward narrative account of landscapes and people in 

an objective way. Travel text is regarded as a discourse in which ideologies 

operate. As it is argued by Tim Young and Charles Forsdick (2012) in their book 

travel writing that “Since the late 1970s works by Edward said (1978), Mary 

Louise Pratt (1992), Peter Hulme (1986/1992), Sara Mills (1991) and others have 

claimed that travel writing operates in colonial context”. For instance, In Morocco 

by Edith Warton, and The Voices of Marrakesh by Elias Canetti are two travel 

narrative books that were written during the Protectorate period on Morocco by 

France in 1912. These authors (travelers) contributed substantially to producing 
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knowledge about the East because they were writing for a Western audience. 

Therefore, there is an opposition between the self/ the European who is civilized 

and the other/ the non-European who remains without history and culture.  

 Rana Kabbani (1986) and Louis Pratt (1992) have both showed how travel 

writings helped to create formulated knowledge about people who inhabit the 

realm beyond Europe. In her book Imperial fiction, Rana kabbani like Edward 

Said, came to the same conclusion that “Western travelogues on the Orient were 

part of Orientalism that abetted empire”. Similarly, in questioning the travel and 

exploration writings, Pratt asked in her book Imperial Eyes “How has it produced 

Europe’s differentiated conceptions of itself in relation to  something it became 

possible to call “the rest of the world”? That is to say, both Kabbani and Pratt seem 

to allude to travel writing as a tool that was used to derive knowledge about the 

Orient.  This stresses on the idea that travel text helped create the dichotomies 

between Europe and the rest of the world. The other, the oriental, was seen as 

lacking civilization and needed to be tamed by the civilized, the European. This is 

what Ahmed Idrissi Alami demonstrated in his book Mutual othering when he 

unveiled the early perceptions which Europeans had about oriental people: non-

westerners have no agency and they represented a constellation of attitudes that 

contest the Europeans and they are passive recipients of Western gift. 

Consequently, travel writing created compartments. As Louis Pratt contend travel 
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writing, among other institutions, is heavily organized in the service of that 

imperative through which the imperial metropolis tends to understand itself as 

determining the periphery (Pratt, 1992, p. 6). 

 Before reading a travel writing, one often expects it to be a window to see 

the world. However, as Tim Young and Charles Forsdick (2012) puts it, the objects 

of travel are mediated by all sorts of layers that come between experience and the 

rendition of it (ibid. p .16). They contend that we are not given a direct account of 

all, but one that is filtered by ideology and the convention of representation. So, 

quoting Said both the authors argue that traveler’s experiences of a place are 

colored by the account they have read, seen or heard. This is very clear, especially 

in Canetti’s description of Moroccan women in the souk, a flea market. He said 

that he found them the way Eugène Delacroix had depicted them in his paintings. 

Travel writing might be imbued with bias.  

 One of the thorny issues that are highly debated in travel writings is the 

subjectivity of the author themselves. Authors cannot erase themselves from the 

account of the travel they are relating.  Therefore, the objectivity of travel 

narratives is put into question. In this respect, it has been argued that the whole 

history of travel writing, then, is not simply an account of objective voyage and 

description; it is the history of an endless tension between the temperament and 
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character of generations of authors and that of the worlds they travel through (ibid. 

p 58).  

Marrakesh under a Western Gaze 

The real Moroccan encounter with the West dates back to the French 

protectorate on Morocco in 1912. Although Moroccan independence was achieved, 

many postcolonial writings continued to imagine and represent Morocco as an 

exotic oriental landscape. However, these writings were characterized by a mere 

scrutinized biased depiction, a portrayal that was vivid, but distorted. Elias 

Canettì s book Voices of Marrakesh is not an exception, since it fosters the 

relationship between East and West. In his short visit that lasted a few weeks in 

Morocco, Canetti recorded a spectacular Orientalist description of life in 

Marrakesh as a microcosm of the orient; this description clearly exaggerates and 

distorts differences of Arab people and their cultures as compared to that of Europe 

and the U.S. Therefore, in describing life in Marrakesh, he misrepresents the local 

culture. His representation cannot be immune from traits of chaos, primitiveness 

and exoticism. 

Chaos 

Disorder is one of the themes that Canetti tries to highlight. While visiting 

the souk, a Moroccan market, he describes how buying and selling are done. He 
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says that “there are no names or signs; there is no glass…you never know what 

things will cost; they are neither impaled with their prices, nor are the prices 

themselves fixed” (Canetti, 1978, p. 11). For him, lack of fixed prices paves the 

way for bargaining which leads to chaos. The idea that Canetti wants to highlight is 

that disorder reveals the inferiority of the Orient and the Islamic life at large. Not 

only does he stress the chaos in the city, but he contends that Marrakeshi life is 

monotonous. While wandering the street he comes across the same people doing 

the same boring activities. He describes Marabout, a beggar in the city, and other 

craftsmen in the souk sticking to the same activities. That is, “there is a life that 

reduces everything to the simplest kind of repetition” (Canetti, 1978, p. 20). 

Marrakesh is described as a land that has no civilization. Although Canetti 

endeavors to base his descriptions on reality to attack Moroccan culture, he fails to 

offer an objective account of his trip. In his description he neither takes into 

account the political or social situation nor is he aware of the fact that Morocco is a 

developing country. He should have been aware of the fact that France was 

responsible for impoverishing the local people. Having taken into consideration the 

reasons of Moroccan reality as a historical period at that time, he would have 

known why wares in the souk are not exposed in glasses, and why prices are not 

equal because it is the European man who contributed to that current situation. The 

author shapes the identity of Moroccans despite his ignorance of the circumstances 
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that lead to them. So, the other, Moroccan, is misrepresented as he\ she is thought 

to be traditional and backward.  

 

 

Primitiveness and Exoticism 

 The binary opposition between the East and the West is very much obvious 

in The Voices of Marrakesh. The West is seen as rational and developed whereas 

the East is regarded as savage and backward. As Edward Said argues, the oriental 

is irrational, depraved, and childlike. The European, however, is rational, virtuous,  

mature and normal (Said, 1995, p. 59). Savage, as a term, has always been used 

when describing oriental people. Orientalists seem not to welcome the other 

because they are different. From the first encounter with the locals Canetti 

compartmentalizes the other and ascribes to him all aspects of savagery and 

primitiveness. According to him, people are savage and they lack the simplest 

thing which makes them human beings. His rage and repulsion is heightened the 

very moment he saw the irrational treatment the animals (donkeys and camels) 

receive. Additionally, he depicts how horrific and shocking the scene is when he 

saw animals running everywhere. They are treated badly and even slaughtered for 
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their meat. Consequently, Canetti, through the vivid examples he offered to the 

reader, tries to demonstrate the primitive side of the Orient as an exotic landscape. 

 Canetti’s describes with an apparent disgust. For him, these people are very 

merciless and savage. His description of people around him is biased since he does 

not bear in mind the cultural specificities of every country; the slaughter of camels 

is widespread across the Eastern countries as it is legitimate in the Islamic religion.  

 Exoticism is a major them which Canetti tackles in his travel writing book. 

As a way of showing how alienated and exotic Marrakesh, as a microcosm of the 

orient, is, he attacks the local culture as a culture of concealment and 

mysteriousness. The cultural heritage of natives is not appreciated by Canetti. 

Attending the magic circle of storytellers, he says he is glad he does not understand 

them for they remain an enslaved of ancient, untouched existence (Canetti, 1978, 

p.79) First, He despises the storytellers because they are an illiterate people. He 

said “I suddenly found myself here among authors I could look up to since there 

was not a line of theirs to be read (Canetti, 1978, p. 80). He mocks the culture of 

people because it is mysterious, it emanates from illiterate producers.  Second, one 

of the sources of exoticism that draws the attention of the author is the way women 

are dealt with. Canetti emphasizes the situation of women as a second class 

citizens because they are inferior to their male counterpart. When talking about a 

woman on a building overlooking the street in Marrakesh, he gives the idea about 
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the place where she stands; she is caught at the building and everything about her 

is dark( the room she stood in was dark; in the street, where I was standing, the sun 

shone harshly). So as to accentuate the subordination of Moroccan woman, he 

shows that she is kept inside dilapidated houses, dehumanized and lack man’s 

caress and tenderness. Therefore, the veiled woman is described as a selfless 

human beings whose identity is negated (they are shapeless sacks walking down 

the street; one can make out of nothing) (ibid p. 32). Through depicting the 

Oriental women in a derogatory way, Elias Canetti wants to put more emphasis on 

the marginalization that they undergo. He portrayed them as a sexual beings who 

are kept at home to satisfy the needs of the males. He presents himself, white man, 

as a liberator.   

The description and the formulation of knowledge about the other involves 

power; one cannot efface his /her subjective judgment which might harm the other 

or negate their identity, especially if the describer is not of the same race, or holds 

stereotypical attitudes. The way which Canetti ponders on either the cultural 

heritage of Lafna Square, Jamaa Lafna, or the way women socialize is completely 

stereotypical. He associates knowledge only with literate people who could write 

and read, alluding to the Europeans, and representing women negatively. 

Unfortunately, he does not seem to celebrate the dissimilarities that characterize 

the other culture, which often stem from the religion. The covering of the woman 
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is not seen as a traditional and a religious practice, but it is viewed by the other, 

European, as a mode of oppression. In fact, Canetti’s representation of the orient 

embodies and is derived from the discourse that orientalists have about Orientals. 

He is very much influenced by his orientalist predecessors like Eugene de Lacroix, 

Alexandre William Kinglake, and Richard Burton. In this respect, Hilal al- Hijri 

said that much of the Western writing about the Orient were based on other 

European’s orientalist’s depictions, if not fantasies (Hilal, 2006, p. 39). Thus, The 

Europeans in the East copied each other’s testimony to support their common 

picture of the orient. Malek Alloula mentioned this in his book Le Harem Colonial 

that French description of Algerian women in postcards in the late 19 and early 20 

century was grounded on mere fantasies. They had nothing to do with reality. 

Conclusion 

To sum up, “Voices of Marrakesh” is a good example of travel narrative 

writings which dramatize the binary opposition between West and the rest of the 

world. Elias Canettì s vivid descriptions reveal the way the European centralizes 

himself while marginalizing the other through compartmentalization and negation. 

To do so, Canetti goes into more details while depicting the behavior of people and 

their ordinary life in Marrakesh. The details which he gives make his narratives 

sound more real and authentic. However, the way he represents the natives is 

vulnerable to the traditional orientalist discourse. That is to say, his travel writing 
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narrative constructs the identity of the oriental the same as the forefathers of 

Orientalism did; unlike the East that is irrational, savage, barbaric and 

underdeveloped, the West is rational, democratic, virtuous and mature. Canetti 

maintained the status quo since his narration centered on degenerating the locals 

without taking into account the different cultural specificities of Marrakesh. Even 

though he socialized with people, talked to them, did them favor, his description of 

their everyday life, though it was real, distorted their real image because it was not 

objective. He was highly influenced by the other orientalist testimonies about the 

Orient.  
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Résumé 

L’apprenant d’une langue étrangère est constamment sollicité à construire et à 
comprendre des énoncés  dans la langue cible. C’est pourquoi le phénomène de 

transfert négatif est très fréquent dans les classes de langue étrangère, et il touche à 

tous les aspects de la langue : sémantique, phonétique, syntaxique. En effet, la 

construction de la signification dans un tel contexte représente un handicap pour 

les enseignants du FLE.  Cette difficulté se manifeste à travers  les erreurs lexico-

sémantiques  commises par les apprenants lors de la rédaction en classe.  

Le problème de l’erreur lexico-sémantique  reste toujours contestable dans les 

productions orales et écrites  des apprenants de différents niveaux et témoigne du 
recours  à la langue maternelle lors de la production en  langue cible. 

Toutefois les constructions erronées des apprenants sont considérées comme des 

indices révélateurs de la stratégie adoptée par les apprenants afin de surmonter les 

difficultés rencontrées lors de l’utilisation de la langue cible dans la production en 

temps réel. C’est pourquoi l’analyse de ces erreurs s’avère une phase très 

importante dans notre étude.  

L’objectif de cet article est d’étudier l’impact de la rencontre de deux systèmes 
linguistiques différents à savoir l’arabe et le français sur la construction du sens en 

langue étrangère (FLE) chez des  sujets  dont l’arabe est la langue maternelle.  

Mots-clés :sens, interférence, langue maternelle, langue étrangère, erreur 

lexico-sémantique. 

 الملخص 

كثيرا ما يطلب من متعلم اللغة األجنبية فهم و بناء ألفاظ وعبارات باللغة الهدف، مما يجعل ظاهرة 

النقل السلبي كثيرة الحدوث في أقسام اللغة األجنبية والتي ال تقتصر على جانب واحد من جوانب 
م يعتبر بناء المعنى اللغة بل تمس جميع المظاهر اللغوية:الداللية، الصوتية،التركيبية و الصرفية.من ث

في ظل هذه الظروف عائق حقيقيا أمام  متعلمي اللغات األجنبية ويتجلى هذا العائق في األخطاء 
 الداللية والمعجمية التي يرتكبها المتعلمين أثناء استعمالهم للغة الهدف. 

ي اللغة من المالحظ أن مثل هذه األخطاء حاضرت باستمرار في اإلنتاج الشفوي والكتابي لمتعلم

األجنبية على اختالف مستوياتهم التعليمية، الشيء الذي يكشف عن استعانة المتعلمين، بطريقة واعية 
أو غير واعية، بلغتهم األم في إنتاجا تهم باللغة الهدف. إال أن هذه اإلنشاءات اللغوية المغلوطة  قد 



La construction du sens dans un   contexte bilingue                                   BENKOUIDER Lamine 

             

2 

 

ف المتعلم للتغلب على تعتبر من جهة أخرى مؤشرا واضح  عن اإلستراتيجية المعتمدة من طر

المشكالت التي يوجهها عند توظيفه للغة الهدف في إنتاجاته اللغوية.األمر الذي يجعل من عملية 
تحليل هذه األخطاء أمر بالغ األهمية في هذه الدراسة. تتمثل مدونة البحث أساسا من مجموعة 

بية.أما فيما يخص منهجية البحث، فقد إنتاجات كتابية باللغة الفرنسية لعينة من تالميذ لغتهم األم العر
اعتمدنا على تحليل األخطاء المتعلمين وفق مقاربة وصفية تأويلية بغرض توضيح تأثير النقل السلبي 

على بناء المعنى. من هذا المنطلق ننظر للخطاء كأداة تمكننا من إلقاء نظرة تحليلية موضوعية، بعيدة 
 للمتعلمين.  عن كل حكم معياري، على اإلنتاج اللغوي

األخطاء الداللية ، اللغة األجنبية ،اللغة األمالداللة،اإلتصال اللغوي ،التداخل، كلمات مفتاحية:

 والمعجمية.

Introduction  

Tout au long de son parcours d’appropriation1 d’une langue étrangère (LE), 

l’apprenant est sollicité à  construire  du sens dans cette langue. Ce processus « ne 

consiste pas (...) à former simplement un ensemble d’habitudes. Il s’agit d’un 

processus beaucoup plus complexe et créateur, davantage soumis à des 

mécanismes internes du sujet apprenant qu’à des influences externes  » (Germain, 

cité par Béacco (1993) : 53).  

Le «sens» cette notion qui se trouve à cheval entre plusieurs disciplines : la 

philosophie, la logique, la psychologie et de la linguistique est considérée comme 

l’une des plus fécondes et des plus controversées dans le demain des sciences 

humaines. 

                                                                 
1L’apprentissage d’une LE est une voie qui permet à l’apprenant de découvrir d’autres 

possibilités représentatives, il se fonde sur des représentations nouvelles et passe nécessairement 

par des opérations abstraites de classification, de généralisation et de mise en correspondance. 

D’un point de vue cognitif l’apprentissage se développe en trois étapes successives :Il y a tout 

d’abord l’étape cognitive où l’apprenant emmagasine consciemment des connaissances nouvelles 

d’ordre statique.Ensuite, apparaît l’étape associative où il assimile progressivement les règles 

d’emploi des connaissances pour effectuer des tâches complexes «  formation de l’interlangue ». 

C’est en fait le moment où il sera capable de se faire comprendre en langue étrangère sans avoir 

assimilé tous les éléments et toutes les règles de celle-ci. Enfin, la dernière étape est l’autonomie. 

L’apprenant est en mesure d’utiliser la langue sans prêter attention aux règles sous-jacentes qui 

régissent l’emploi de la LE. A ce stade, la langue peut être utilisée de façon automatisée, ce qui 

libère l’esprit et permet de traiter efficacement de nouvelles informations. 
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Il nous importe, avant de développer notre thème, de bien cerner cette notion et 

d’essayer de répondre à la question qui se  pose d’elle-même ; Qu’est ce que le 

sens ?  

I- Le sens  

Pour  (Marouzeau, 1976) le sens est « l’ensemble des représentations 

susceptibles d’être suggérées par l’énoncé d’un mot… soit comme l’ensemble des 

représentations suggérées en fait par le mot dans un cas donné » (Marouzeau, 

1976, 206).  

D’un point de vu linguistique le sens est une combinaison de règles 

sémantiques, syntaxiques et pragmatiques. «Il appartiendrait aux unités de 

première articulation2, mais ne se réaliserait que dans un contexte et une situation 

donnés» (Martinet, 1969, 339).Il s’agit alors d’un assemblage de phonèmes, inséré 

dans un contexte bien déterminé.    

C’est en fonction du contexte que le sens varie ; on en distingue les dichotomies 

(usuel/occasionnel), (simple/complexe) (fondamental/accessoire), (primitif/ 

dérivé), (concret/abstrait), (propre/figuré)… (Marouzeau, 1969) et le sens  

référentiel par opposition au structurel3. 

Le sens d’un énoncé pour Ducrot est le sens effectif d’un énoncé E émis dans 

des circonstances d’élocution bien déterminées. Ce sens réel ne peut émerger 

qu’après qu’une signification a été attribuée à l’énoncé lui-même en dehors de tout 

contexte (Ducrot, 1972, 111).Il ajoute que l’analyse sémantique d’un énonce 

s’articule sur deux dimensions : 

                                                                 

2 On entend par unité de la première articulation les phonèmes.    

3  Le sens référentiel c’est par rapport à la relation  signe/réalité  et le sens structurel dépend de 

la relation des signes entre eux. (GALISSON, R. et COSTE, D. 1976.) 
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1-la dimension linguistique qui attribue une signification à l’énoncé en dehors 

de tout contexte. 

2-la dimension rhétorique qui porte sur le sens effectif (réel) d’une occurrence 

de l’énoncé (Ducrot, 1972, 111). 

Les intentions d’énonciations jouent un rôle déterminant dans la construction du 

sens parce que «Toute parole est… publicitaire… pas seulement par le fait qu’elle 

véhicule des informations qui se trouvent autoriser certaines conclusions mais  par 

le fait que sa valeur interne réclame une certaine suite : ce qu’elle veut  dire, c’est 

ce qu’elle veut faire dire à l’autre» (Ducrot, 1980, 11). Le sens est alors une 

combinaison de données objectives et de données subjectives. Il est à la fois en 

relation étroite  avec la structure syntaxico-sémantique que le discours dévoile  par 

le biais de la signification des signes et de leurs usages variés et avec une 

signification pragmatique qui représente une information véhiculée par l’énoncé 

mais qui n’est pas clairement dite et qui connote  une intentionnalité  et un 

système de représentation. La construction du sens repose essentiellement sur 

l’interprétation des indices tels que les items lexicaux, l’ordre des mots, les 

marques morphologiques, l’accentuation. En se combinant entre elles, ces marques  

permettent de  véhiculer d’une part la signification, et d’autre part  l’information 

pragmatique relative au statut de l’émetteur et la situation d’énonciation.  

Le sens dont il est question dans notre intervention est celui qui reçu et produit 

dans des activités de communication dans une classe de FLE. 

Dans une classe de LE l’apprenant est sollicité tout le temps à accéder  et à 

construire du sens dans la LE, Il se demande constamment s’il arrive à comprendre 

le contenu du cours et s’il parvient à interpréter correctement les discours oraux ou 

écrits. D’autre part, il s’interroge sur l’adéquation des paroles qu’il prononce ou 

qu’il écrit et de ses intentions de communication. C’est pourquoi, faute de moyen, 

il recourt consciemment ou inconsciemment à sa langue maternelle (LM) pour 

remédier à ces lacunes. L’apprenant qui ne dispose pas  d’un vocabulaire 
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suffisamment riche en LE qui lui permet d’extérioriser parfaitement  ses idées, se 

trouve obliger de recourir aux  périphrases : (remplacer un mot par un autre ayant 

le même signifié) pour contourner ce handicap, ce qui peut être à l’origine des 

erreurs  commises.   

II-Analyse contrastive (AC) et analyse des erreurs (AE)   

Il est évident que tout apprenant d’une langue étrangère, quels que soient sa 

LM, sa langue cible, son âge, son environnement sociolinguistique et le type 

d’enseignement qu’il reçoit, commet des erreurs au cours de son apprentissage. 

D’un point de vue  contrastif, l’apprentissage d’une LE est déterminé par les 

structures de la LM, selon l'hypothèse contrastive, l’acquisition d’une LE subit 

l’influence des connaissances antérieures que possède déjà l’apprenant sur le 

fonctionnement et la structure  de sa LM (la phonétique, la syntaxe, la 

morphosyntaxe…). Les structures de la LE qui coïncident avec celles de la LM 

sont acquises vite et facilement: on parle d’un transfert4 positif.  Les domaines où 

les deux langues en présence se différencient fortement sont des causes de 

difficultés d'acquisition et d'erreurs: il y a « transfert négatif » ou « interférence » 

de la LM sur la LE. Cette influence de la LM est à l’origine de l’apparition des 

erreurs, lexico-sémantique ou grammaticales.  

Depuis les années soixante on a tendu à prendre en considération l'influence de 

la langue maternelle et l'apparition d'erreurs de tout type dans toute situation 

d’apprentissage d’une LE. « La problématique fondamentale de l'apprentissage 

d'une LE tient à l'obligation de tenir compte de ce qui existe déjà, dans 

l'impossibilité de déstructurer cet acquis, et dans la nécessité d'y superposer de 

nouvelles habilités et connaissances » (Germain, 1983, cité chez Besse, Porquier, 

2006:200). Ce qui existe déjà c'est la langue maternelle ; ce qu'il faut faire c'est « 

superposer une autre langue». Cette relation entre un apprentissage antérieur et un 

apprentissage nouveau, était à l’origine  du recours à une analyse contrastive, 

                                                                 

4 « Le transfert est la projection de structures et/ou de propriétés phoniques, lexicales et 

morphosyntaxiques de la LM sur LE. ». Jean Petit « Acquisition linguistique et interférence »  
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fondée, essentiellement,  sur la comparaison des deux systèmes linguistiques la 

LM et la LE. 

Toutefois, l’influence de la LM ne peut être considérée comme la seule source 

« d’erreurs », comme le prétend l’AC. La notion du transfert5 qui constitue le 

principe de base d’une AC ne prend pas en compte une évidence : c’est 

l’apprenant qui choisit et définit les micro-systèmes de la langue cible et de la 

langue source en contact. En d’autres termes, ce qui est en contact, ce ne sont pas 

les deux langues (arabe-français par exemple)  en tant que deux systèmes 

linguistiques, mais ce que l’apprenant a intériorisé de l’une et de l’autre et ce qu’il 

juge comme pouvant être mis en relation ou transférable de l’une à l’autre  : « ce 

qui est en –contact- pour un apprenant à un stade donné d’apprentissage ce n’est 

pas deux systèmes linguistiques, mais bien une grammaire intériorisée de sa LM et 

ce qu’il connait ou découvre , à ce stade, de la LE » (   W.Nemser et T.slama-

casacu, cité par Besse et Porquier « 2006 » :203).« Ce qui est transféré, si l’on 

admet qu’il existe des phénomènes de transfert, ce n’est pas le savoir-faire, des 

habitudes verbales et des structures linguistiques, mais plus fondamentalement 

l’expérience langagière et cognitive intériorisée par l’individu. »  (Besse et 

Porquier, 2006 : 204). 

Les erreurs souvent imputées à tort à l’interférence ne sont pas toujours le 

résultat d’un transfert de la LM à la LE parce que certaines d’entre elles ne sont 

pas dues à l’interférence: Par exemple, « j’ai allé », l’emploi des auxiliaires, 

l’emploi de certaines formes verbales. Les erreurs peuvent témoigner d'une 

certaine forme de rationalité de l’apprenant, cette rationalité n'est pas celle  du 

linguiste ou du grammairien, mais elle ressemble beaucoup à celle du locuteur 

natif6. Bref, l’erreur peut être le résultat  d’une activité réflexive de la part de 

                                                                 

5 Le transfert ne s’opère pas  à tous  les niveaux d'organisation linguistique .Il est Observés surtout en phonologie,  en 

lexique et en syntaxe, mais il  est très rare en morphologie (à cet égard voir KLEIN (W.) 1989)  

6 Nombreux sont les exemples des erreurs de ce types là : un apprenant du FLE qui réalise  « je vais à chez moi » a, en 
réalité, vérifié une hypothèse qu’il a déjà formulée sur le fonctionnement de cette langue. Pour lui le verbe aller doit être 

toujours suivi de la préposition « à » afin d’indiquer la destination (par ex : je vais à l’école) 
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l’apprenant7, d’un état de maîtrise provisoire de la langue, et un indice révélateur 

d’un système de « compétences transitoires. ».Elles  constituent aussi  un outil 

pour juger de l’évolution d’un apprenant et connaître la façon dont il construit sa 

propre interlangue. Elle détermine où en est l’apprenant, c’est –à- dire,  nous  

renseigne sur le trajet déjà parcouru par l’apprenant et permet également de 

connaître le trajet qui lui reste à accomplir  pour s’approprier la LE.   

III- La notion d’Interlangue (IL)  

L’Interlangue, ce concept élaboré par Selinker et dont on lui avait attribué 

beaucoup de dénominations : système approximatif, compétence transitoire, 

dialecte idiosyncrasique, grammaire intériorisée, langue de l’apprenant ou système 

approché, est considéré par de nombreux linguistes comme un système 

"intermédiaire" à part entière entre la LM et la LE, qui se développe par le biais 

des hypothèses que l'apprenant émis sur la LE.  

        Elle désigne la construction  « d’une langue » par l’apprenant qui lui est 

propre, et que l’on ne peut, par conséquent, identifier ni avec sa LM ni avec la LE. 

Pour TREVILLE, M-C .DUQUETTE, L. (1996) l’interlangue correspond au 

système structuré que l’apprenant se construit aux diverses étapes du 

développement de sa langue étrangère. 

K. Vogel, quant à lui,  dans son livre « L’Interlangue, La langue de l’apprenant 

(1995) » avance une définition plus pédagogique : l’interlangue, c’est « la langue 

qui se forme chez un apprenant d’une langue étrangère à mesure qu’il est 

confronté à des éléments de la langue-cible, sans pour autant qu’elle coïncide 

totalement avec cette langue-cible(…) Dans la constitution de l’interlangue entrent 

la langue maternelle, éventuellement d’autres langues étrangères préalablement 

acquises, et la langue-cible». »  (K. Vogel, 1995 : 19)  

                                                                 

7 Parmi les procédés qui révèlent la rationalité de l’apprenant, le procédé   analogique qui consiste à mettre en  relation de 

formes linguistiques et de contextes dans lesquels ces formes ont été employées .Ce procédé on le trouve même chez l’enfant 

acquérant sa LM. 
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Pour Besse et Porquier l'interlangue  comporte au moins des règles de la langue-

cible, des traces de règles de la langue maternelle, et des règles qui n'appartiennent 

ni à l'une ni à l’autre. La présence des traces de la LM dans l'interlangue d’un 

apprenant qui s’observe notamment au niveau de la performance : la 

prononciation, la prosodie, le lexique ou la grammaire montre bel et bien que 

« l'interlangue s'appuie sur un système linguistique déjà intériorisé » (Besse et 

Porquier : 206). Ils rappellent que   cette présence conduit à s'interroger non 

seulement sur les mécanismes de transfert, mais aussi sur la façon dont diverses 

études montrent comment des catégorisations issues de  la langue maternelle aident 

à expliquer certains traits de l'interlangue et de  son développement, notamment du 

point de vue sémantico grammatical. On peut estimer ainsi que les  systèmes 

intermédiaires  que l'apprenant construit sont « des systèmes hypothétiques qui 

fonctionnent comme des filtres. Ceux-ci donnent un sens au matériel linguistique 

utilisé par l’apprenant (…) Les hypothèses du système en question se construisent 

de façon déductive à partir des systèmes préalablement établis, qui sont 

complètement ou partiellement modifiés à mesure que les hypothèses qui les 

constituent sont infirmées.» (Ibid.) 

Bref, le terme d’interlangue recouvre, malgré certaines dispersions théoriques 

ou méthodologiques8, un même objet : c’est un système linguistique propre à  

l’apprenant d’une seconde langue. Ce système se forme, en effet, à partir  des 

connaissances de la LE en cours d’apprentissage et auxquelles  il tend à se 

rapprocher et  celles du  système intériorisé de la langue maternelle (substrat 

d’acquisition) qui interviennent partiellement dans la formation de l’IL.  Elle 

répond pour l’essentiel aux critères servant à caractériser les langues dites 

naturelles : elle est un système de signes qui se caractérise par la double 

articulation, la systématicité, la variabilité et l’intelligibilité. Cependant, vu son 

caractère évolutif (elle se développe au fur et à mesure que l’apprenant découvre 

de nouvelles connaissances relatives à la LE qu’il apprend), elle se distingue d’une 

                                                                 

8 Ce  terme renvoie aussi  à la théorie et aux pratiques de la traduction, mais cela ne nous intéresse pas dans le cadre de 

notre recherche 
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langue naturelle par sa  perméabilité, son instabilité et sa simplification par rapport 

à la langue cible.   

VI- La taxonomie de l’erreur  

Au début de son apparition l’AE  débouchait sur des inventaires d'erreurs 

classées selon des critères et typologies diverses (erreur relative/absolue; par 

addition/omission/remplacement; sur le genre/le nombre; etc.), rappellent Besse et 

Porquier. « Les critères fondés sur l'écart entre l'erreur et la forme présumée 

correspondante en langue-cible (forme « rectifiée ») et sur la cause présumée de 

l'erreur (interférence ou analogie « intralinguale » soulevaient de nombreux 

problèmes de classement, d'interprétation et d'analyse » (R. Porquier : 1977), ce 

qui témoigne de  la diversité et de la complexité des éventuelles causes de l’erreur. 

Par ailleurs, grâce aux travaux de  à S.-P. Corder, vers le début des années-

soixante dix, l’AE a connu une mutation importante, qui lui avait permis 

d’acquérir un nouveau statut théorique, tout en mettant au devant de la scène les 

problématiques de l’interlangue. Désormais, c’est au tour des nouvelles 

distinctions méthodologiques introduites dans l'analyse d'erreurs (erreur 

systématique/asystématique, erreur intralinguale / erreur interlinguale) que le 

débat s’animerai.  

VI-1-Erreur systématique et erreur non systématique 

 Il est bien important de noter que toutes les erreurs ne sont pas pertinentes et  

qu’elles ne révèlent pas toujours un processus intéressant. C’est pourquoi, il est 

nécessaire de distinguer deux types d’erreurs : d’une part, les erreurs dites 

systématiques et d’autre part les erreurs non- systématiques. 

Pour S.-P. Corder, la distinction entre erreur systématique et erreur non 

systématique réside dans le fait que, la première qui intéresse au premier l'analyse 

d'erreurs, est une sorte de  marque  de la « compétence transitoire » d'un 

apprenant. Ici « compétence transitoire » signifie les connaissances implic ites d’un 
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apprenant sur le fonctionnement de la LE, à un moment donné de son 

apprentissage. Ces erreurs dîtes de compétence sont représentatives d’une 

grammaire intériorisée et ne peuvent pas être corrigées par l’apprenant. 

         Autrement dit, l’erreur systématique est une  manifestation d’un système 

intériorisé de règles et de la nature de ces règles, c’est pourquoi «les erreurs de 

compétence seront par définition systématiques » (S.-P.Corder, cité par Besse et 

Porquier, 2006 :209). Par ailleurs, la réapparition de certaines formes erronées, 

note S.-P. Corder,  n’est pas toujours un indice révélateur de la grammaire 

intériorisée de l’apprenant9, c’est-à-dire elles ne sont pas toujours représentatives 

d’une grammaire intériorisée, c’est le cas des erreurs dites « de performance qui 

sont par définition des erreurs non systématiques », dues à des lapsus, à la fatigue 

ou à diverses causes psychologiques. 

VI-2-Erreur intralinguale  et Erreur interlinguale 

La distinction établie entre erreurs interlinguales et erreurs intralinguales met 

l’accent sur l’origine de l’erreur : on parle d’une erreur interlinguale si elle est due 

à la langue maternelle de l’apprenant et d’une erreur  intralinguale si elle provient 

de l’interlangue de l’apprenant qui partage déjà des règles avec la  LE qu’il 

apprend. Il s'agit dans ce dernier cas d'erreurs de généralisation analogique, 

semblables à celles d’un enfant acquérant sa LM. Toutefois, rappellent Besse et 

Porquier,  il est difficile  d’établir une telle distinction, sauf dans les cas 

relativement clairs, de calques caractérisés.  

Pour (L. J. Calvet : 1971)10, la distinction n’est suffisamment opératoire par ce 

que « les fautes interférentielles sont (...) non pas des fautes issues des différences 

entre les deux langues, mais de l'inadéquation du système de correspondances que, 

face à ces différences, l‘élève se construit. ». Alors, « La prise en compte de ce 

                                                                 

9 S.-P. Corder par « des fossilisations, formes fréquentes ou constantes chez un individu   qu’il sait erronées mais dont il ne 
peut et par fois ne veut se défaire » (ibid.209), ces erreur note l’auteur ne sont en aucun cas représentatives de la grammaire 

intériorisée de l’apprenant.  

10 Cité par Besse et Porquier (2006). 
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réseau de correspondances et de l'interaction entre deux grammaires intériorisées, 

l'une achevée, l'autre évolutive, amène à moduler la distinction entre erreurs 

intralinguales et interlinguales » (Besse et Porquier, 2006 :211). 

V-Méthodologie 

Le corpus qui servira de matière première à notre analyse est constitué d’un 

ensemble de productions  écrites des élèves de la 2 ème année et la 4 ème année 

moyenne, dans un collège de la ville de Bou saâda. Nos informateurs sont au 

nombre de 60 élèves inscrits: trente en 2 ème année  et trente en 4 ème année, 

leurs âges varient entre 13 à 16 ans, au moment de l’expérience. Ils étaient tous 

issus de familles de la région de Bou-saada, d’un niveau socioculturel moyen. 

Tous les participants, dont la LM est l’arabe, avaient commencé l’apprentissage du 

français LE en troisième année primaire.  

Parmi les quatre-vingt  apprenants inscrits dans les deux classes notre choix 

s’est porté sur les élèves qui ont un niveau moyen en français, et qui ont accepté 

de participer à notre expérience.  

    Nous avons opté pour  une démarche descriptive et interprétative, qu’on a jugée 

la mieux appropriée dans ce genre d’étude afin d’analyser les irrégularités d’ordre 

sémantico-lexicales. Dans cette perspective l’erreur est conçue comme un outil 

permettant de comprendre les stratégies adoptées par nos informateurs pour 

construire le sens en LE.     

Deux phases nous intéressent dans notre travail de recherche :  

1-La première phase est l’identification provisoire  de l’erreur, qui consiste à 

reconnaître l’erreur dans la production de l'apprenant.  

2-La deuxième est l’explication de l’erreur : la nature de l’erreur et les 

mécanismes qui ont conduit à son apparition , l'influence de la LM ou autres 

facteurs. 
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La quasi totalité des erreurs lexico-sémantiques qu’on a pu relever du corpus 

s’expliquent par l’influence de la LM, elles apparaissent sous plusieurs formes : 

1-l’interférence    

1-1-Transcription d’un mot ou d’une expression arabe en français.  

Il s’agit d’utiliser un mot ou une expression arabe transcrite en français. On peut 

citer à titre d’exemple « kane ya ma kane, fi kadime ézaman » pour « dire il était 

une fois », « hamdou lilah » pour dire «  ça va bien ». 

1-2-Le pérégrinisme 

C’est quand on utilise  terme ou expression de la LM en leur appliquant des 

principes morphologiques ou phonétiques de la LE. On peut citer comme exemple 

« la miknassa » pour « le balais » , « la tablia » pour « le tablier », « la ochebe » 

pour « l’herbe ».... 

1-3- La translittération (la traduction littérale   d’un mot ou d’une 

expression arabe en français) : 

Pour ce type d’erreur l’apprenant tend à traduire littéralement (mot à mot) une 

expression ou un mot de la LM vers la LE. Le plus souvent ce genre de procédés, 

qu’on appelle translittération a pour résultat des constructions impropres. Parmi 

les exemples qu’on peut citer dans ce sens, on a  « j’ai pris une bonne note » pour 

dire « j’ai eu une bonne note » et « j’ai lavé mes dents » pour « je me suis brossé 

les dents », « j’ai coupé la route » pour « j’ai traversé la route »  

2- La surgénéralisation 

Le procédés de surgénéralisation est parmi les stratégies adoptées par 

l’apprenant d’une LE. Elle consiste à appliquer inadéquatement une règle ou la 

généraliser en croyant  qu’elle est valable pour  toutes  les structures analogues, 

sans tenir en compte les exceptions. L’analyse des comportements des apprenants 
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vis-à-vis de la construction du sens en LE, montre qu’ils tentent de former des 

hypothèses sur les propriétés systématiques  de cette langue et les vérifiaient, pour 

arriver à la forme correcte. En effet, la surgénéralisation qui est une figure de la 

systématicité, fait partie intégrante du processus d’appropriation d’une LE. Les 

exemples dans ce sens sont nombreux, on en cite :  

« Je suis marché » par analogie à « Je suis parti » « Les chacaux » par analogie 

à « Les chevaux »  

3-Description  

Ce type de procédés est très fréquent dans les productions écrites et orales des 

apprenants d’une LE notamment les élèves algériens dans les classes du FLE. 

L’apprenant qui ne dispose pas  d’un vocabulaire suffisamment riche en LE pour 

exprimer ses idées recourt à cette méthode qui lui permet de décrire le concept ou 

l’idée  dont le nom  lui est inconnu. « Le recours à la description de l’objet dont le 

nom est inconnu : la description peut s’exprimer différemment suivant la façon 

dont l’information a été incorporée en mémoire  ; elle peut se faire à l’aide des 

propriétés physiques (couleurs, dimensions, matériaux), des traits spécifiques et 

des caractéristiques fonctionnelles correspondant aux usages d’un objet et aux 

actions possibles à effectuer avec l’objet » (M.C.TREVILLE et all .64). 

Exemple : « la terre pas d’eau elle vive pas » pour dire « la sécheresse »   

 

4-La création lexicale  

La création lexicale consiste à inventer des mots inexistants ou impropres. Elle 

est parfois la conséquence d’une surgénéralisation. Par exemple : la mangeation 

pour dire le manger- le jouation pour dire le jeu .L’apprenant tend à dériver un 

substantif à partir d’une base verbale en ajoutant le suffixe ation, sur le model de 

transformer- la transformation.  
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Un autre type de création lexicale résulte d’une opération qui consiste à mettre 

le A du déterminent défini La au début du mot féminin. Des mots tels que la puce, 

la paix, la famille deviennent apuce, apaix, et afamille. Ce type de mots est très 

fréquent dans les productions des apprenants.  

5-Analyse des résultats  

La production erronée  Explication  

Tout année bonne et tu 

bien à ta santé  

c’est une translittération, l’apprenant à traduit 

littéralement l’expression de l’arabe en français, en plus 

pour la première expression année bonne on peut 

remarquer qu’il y a les trace de la LM (la langue arabe) 

dans l’ordre des mots. ( en arabe l’adjectif se place après 

le non qu’il qualifie).    

j’expaire que cette année 

c’est bien que l’année passée  

Dans cette construction on a d’un coté une création 

lexicale de j’expaire (verbe espérer) et d’autre coté une 

translittération    

J’espere de réussir à ton 

avie   

C’est une création lexicale, l’apprenant a inventé le mot 

avie en ajoutant le A au mot vie. 

Alocasion de année 

nouvelle  

1- Alocasion : c’est une création lexicale, le mot 

alocasion a été créé sur le model de avie 

2- Il y a transfère négatif, l’apprenant a appliqué un 

principe syntaxique l’ordre des mots de la langue 

arabe pour construire une phrase  en français. 

Je demande par dieu les 

jours et moi de cette année 

marche bien  

C’est une translittération, l’apprenant à traduit 

littéralement l’expression de l’arabe en français. 

Les avantage de les amis 

iréguler est avantage négatif  

1. Dans le premier cas –irégulé- c’est une création 

lexicale, l’apprenant qui ne dispose pas  d’un 

vocabulaire assez riche en français a inventé ce 

mot pour désigner « mauvais » 
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2. Dans le deuxième cas, l’apprenant a utilisé la 

description pour designer le mot  inconvénient.  

Je suis atamana aktassibe 

des amis bien  

L’apprenant dans cette construction a transcrit une 

expression arabe en français.  

Je travaille protégeur  pour 

défender les pouvre  

Encore une fois on a une création lexicale, 

l’apprenant a inventé le mot protégeur par analogie au 

mot arabe محام pour désigner avocat.  

Les amis de toi est 

important 

C’est une translittération, au lieu de dire tes amis 

l’apprenant a pris un principe syntaxique de l’arabe et 

l’a fait appliquer au français  

Je suis malade les amis 

arrive hopital voir moi. 

C’est une description pour designer une expression dont 

l’apprenant ne dispose pas, il s’agit de l’expression 

rendre visite à quelqu’un.   

La vie sans les amies elle 

pas vie 

C’est une translittération, il s’agit d’une traduction 

littérale d’une phrase en arabe.   

pas la même afamille . C’est une création lexicale, l’apprenant a inventé le mot 

afamille en ajoutant le A au mot famille. 

alihtimame de mon ami  Dans ce cas il s’agit d’un  pérégrinisme, l’apprenant a 

utilisé  le mot arabe االهتمام leur appliquant des principes 

morphologiques du français. 

mon ami a l’argent fini 

dans apuce. 

C’est une création lexicale, l’apprenant a inventé le mot 

apuce en ajoutant le A au mot puce. 

Les amis bien travel 

ensemble voir avie.  

Dans cette construction l’apprenant à utiliser le mot 

anglais travel, pour designer le mot français voyage. 

C’est une erreur intralinguale, cela montre qu’on peut 

trouver les traces de  plusieurs langues dans 

l’interlangue de l’apprenant. 

Il faut de l’homme gagne C’est une erreur interlinguale due à une interférence 
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des ami dans la vie. lexicale. L’apprenant à employé le verbe gagner 

traduction littérale du verbe arabe  يكسب  pour designer 

le verbe avoir.   

La ganation ami important  C’est une erreur intralinguale due à une 

surgénaralisation. L’apprenant a  appliqué 

inadéquatement une règle en croyant  qu’elle est valable 

pour toutes  les structures analogues, sans tenir en 

compte des exceptions. 

L’eau c’est une al3onsor 

de la vie  

Dans ce cas il s’agit d’un  pérégrinisme, l’apprenant a 

utilisé  le mot arabe   العنصر en lui appliquant des 

principes morphologiques du français. 

Ami suicri ma vie toujour. C’est une erreur interlinguale, l’apprenant a inventé le 

mot suicre qu’il a dérivé du mot sucre par analogie au 

mot arabe  .تحلي  

La jutation de poubel dans la 

mer est grave  

C’est une surgénaralisation, l’apprenant a généralisé 

inadéquatement une règle en croyant  qu’elle est valable 

pour toutes  les structures analogues. 

Il faut de l’homme 

protégation environnement  

Même phénomène   

Il n’y a paenvironnement 

bien, l’homme vivre pas dans 

la santé.   

C’est une erreur interlinguale ; une interférence lexicale. 

L’apprenant a traduit littéralement cette phrase de 

l’arabe en français, c’est une translittération.  

Les hokoule revenu jaune  C’est un   pérégrinisme, l’apprenant a utilisé  le mot 

arabe   الحقول en lui appliquant des principes 

morphologiques du français. 

Gaz de voiture et  de 

massani3 

Même explication.  

La pollution a beaucoup Utilisation impropre du mot négatif ; l’apprenant a 
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négative  voulu dire les inconvénients  

Pollution tu aterre, pas fruit 

et légume l’homme mort. 

D’abord c’est une translittération l’apprenant a  traduit 

littéralement   la phrase التلوث يقتل التربة en plus on a une 

création lexicale atterre (même explication de avie)  

Pas eau la terre elle vive pas  C’est une erreur interlinguale due à une  translittération. 

L’apprenant a traduit littéralement  بدون ماء التربة ال تحيى . 

J’ai pris une note bien  C’est une erreur interlinguale due à une  translittération. 

On a ici une traduction littérale de  جيدة.حصلت على عالمة  

Kana ya makane  La transcription de l’expression arabe  كان يا مكان   en 

français  

La princesse joli maladi chez 

elle  

D’abord c’est une interférence,  un principe syntaxique 

(l’ordre ces mots) de la langue arabe  a  été utilisé par 

l’apprenant pour construire une phrase en français. De 

plus et toujours dans le sillage de l’interférence 

l’apprenant à traduit littéralement la phrase عنده مرض de 

l’arabe dialectale en français.  

 

 

 

 

Conclusion  

Il ressort de notre étude de la construction du sens en langue étrangère que le 

recours à la langue maternelle, qui se manifeste à traves des erreurs de 

translittération, transcription d’un mot ou d’une expression de la LM en LE ou de 

pérégrinisme, est une phase incontournable pour un apprenant d’une langue 

étrangère. Toutefois les erreurs commises par un apprenant dans un tel contexte ne 
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sont pas toutes le résultat d’un contact de langue. La surgénaralisation, la 

description et la création lexicale témoignent, en effet, d’un certain degré de 

rationalité de l’apprenant  et elle nous informe sur les différentes stratégies 

adoptées par l’apprenant pour construire le sens dans une langue autre que sa 

langue maternelle.   

L’ analyse des erreurs qu’on a effectuée sur un corpus constitué de productions 

écrites  de quelques apprenants du FLE nous a permis de montrer la complexité de 

la tâche de la construction du sens en langue étrangère. L’apprenant dans une 

classe de langue étrangère est  sollicité à apprendre à comprendre et produire sur 

des bases différentes de celles de sa langue maternelle, il doit s’habituer à un 

nouveau système de signification, c’est pourquoi il déploie tout ce qui est à sa 

portée pour parvenir à comprendre et à se faire comprendre.  
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 تأثير تحيزات الثقافية للمترجم على ترجمة الخطاب اإلشهاري    

يقوم  المترجم  بنقل المعنى  اللغوي  من لغة إلى  أخرى ،لكنه أثناء      

  ةالمتمثل  عملية الترجمة  يقوم  بطريقة ال واعية  بإظهار  تحيزاته الثقافية

و لهذا يمكننا  ...الدينيةجتماعية واالفي أحكامه المسبقة ومعتقداته اللغوية و

ج  النص  ن التحيزات الثقافية للمترجم تؤثر تأثيرا بالغا على  إنتاالقول  إ

إن المترجم  يعمل على إشراك  المتلقي  في من جهة  ومن  جهة أخرى 

غات والبياضات االفر   رصة ملءلمعنى  وذلك بمنح هذا األخير  فبناء ا

الموجودة في النص ،عبر تشغيل  الموسوعة المعرفية للقارئ، مما يضفي  

 اعيا يجعل النص  منفتحا على  قراءات  متعددة .جتمبعدا  جماليا وا

ظهار  مدى  سنحاول  في هذه الورقة البحثية  إتأسيسا على ما سبق     

على إنتاج معاني النص  م و القارئلكل من المترج تأثير التحيز الثقافي

ا إشهارية من خالل مدونة بحث تحمل بين جنباتها نصوص اإلشهاري

من تسليط  عبر توظيف مقاربة تحليلية نقدية تمكننالشركة بانتين العالمية 

لهذه  نقله جهها المترجم  أثناءاالضوء على أهم  اإلشكاالت والعقبات التي يو

 ى لغة الوصول.النصوص من لغة االنطالق إل

 كلمات المفتاحية :

 .بانتين التأويل ، اإلشهار، التلقي ، التحيزات ، الترجمة ،

  interpretation,advertisement,reception,pantene  biases,translation         

 

 

 



Abstract : 

  The Translator transfers linguistic meaning from one 

language to another, but during the translation process, 

he unconsciously shows the cultural prejudices such as 

his preconceptions ,linguistics, social and religious 

beliefs. for this reason ,we can say that the cultural biases 

of the translator profoundly affects the production of the 

text on the one hand and on the other hand, the translator 

is working to involve the receiver in the construction of 

meaning by giving the latter an opportunity to fill the 

gaps and spaces left by the text which gives an aesthetic 

and enjoyable dimension to a it making the text open to 

several interpretations. 

    In the following article , we will try to show how the 

cultural bias of both the translator and the reader impact 

the production of meaning of the advertisement text, 

through a corpus of research made of publicity messages 

gathered from the site  of  pantene company by 

employing an analytical and critical approach that enable 

us to highlight the most important problems and 

obstacles that  the translator faces during his translation. 

 

 

 

 



وعناية  باهتمامإن موضوع ترجمة النص اإلشهاري جدير بأن يحظى       

وذلك لما له من أثر بالغ على السيرورة اإلقناعية  دارسي الترجمة ،

ل هذه النصوص معلومات غنية حول ما تحم الإلرسالية اإلشهارية، وغالب

قي إال أنها ال توظف كغاية  لذاتها بل كوسيلة الستمالة المتل منتج ما ،

 1وإضفاء مزيد من المصداقية عليه   

وتثير قضية تعدد معنى النص اإلعالني مسائل شائكة بالنسبة للمترجم      

ألنه" نادرا ما تكون كلمات النص اإلعالني محايدة وهي غامضة في بعض 

مما قد يثير جملة من إشكاالت  2األحيان وغالبا ما تكون متعددة المعاني" 

لمعنى واألثر اإلشهاري  واإلستراتيجيات التي يتوجب تتعلق بكيفية نقل ا

طرح السؤال ن لترجمة النص ، بعبارة أخرى ، اعتمادهاعلى المترجم 

 بانتهاجوبالتالي يكتفي  هل يلتزم المترجم بالقراءة الحرفية  للنص ، :التالي

استراتيجية تنميط في ترجمة النصوص التحريرية اإلشهارية أو يتبنى خيار 

و إشراك  ،ل في الترجمة عبر استنطاق المسكوت عنه في النصالتأوي

معنى الخطاب اإلشهاري أو يتخذ /المتلقي في عملية بناء وإكمال القارئ 

 وسطا بين التنميط والتكيف في الترجمة اإلشهارية ؟ حال

سنحاول اإلجابة على هذا السؤال من خالل عرض بعض األمثلة   

ى كيفية تعامل المترجم القارئ مع النصوص تلقي الضوء علنموذجية التي ال

ستراتيجيات التي اعتمدتها شركة بانتين على سبيل اإلوعلى أهم  ،اإلشهارية

 المثال   في ترجمة خطاباتها اإلشهارية  .

 

 

 

 

                                        
 Tuna : Advertising in translation : the translation of cosmetics and perfume1

Advertisements into portuguese ,Doctor  of philosophy,University of Warwick,2004,p 

:262 
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 سنستعرض النماذج اإلشهارية التالية:تأسيسا على ما سبق  

 

 :  3 األول. النموذج 1

Did you know that rinsing your hair with cold water 

DOES NOT give you a shiny hair? You don’t have to 

resort to these solutions anymore, the New Pantene with 

its clinically proven Pro-V formula is what you need for 

healthier& more beautiful hair 

 لتالي:شكل االتمت ترجمته إلى اللغة العربية ب

طرق التقليدية بعد اردة ال يعطيه لمعاناً. فال تلجئي إلى الإن غسل الشعر بالمياه الب

في المطورة والمثبتة علمياً.. هذا هو -اليوم، واستخدمي شامبو بانتين بتقنية البرو

 .الحل لشعر ٔاجمل ؤاكثر صحة

 شهاري:للنص اإل. النسق اللغوي 1-1

ينصح   مصدر على شكل سؤال موجه للمتلقي ،للنص ال ىتأتي العبارة األول 

ن يعيد له لمعان أن ال يميل إلى استخدم الماء البارد الذي ل فيه هذا األخير

مراده الحقيقي وهو طلب  سؤال غير حقيقي خرج عنالشعر، فهو إذن 

وهو طلب المتلقي أن يعلم عدم جدوى   اإلفهام  إلى معنى آخر متوارى

المعلن إلى توظيف استراتيجية حجاجية إقناعية  فلجأالماء البارد ،  استعمال

"األفعال اإلنجازية  ب معروفة في المجال التداولي القائمة على توسل 

(Actes illocutoire كالطلب والوعد والوعيد والتهديد والترغيب )

(  تخص ردود فعل المتلقي Actes perlocutoiresوغايات تأثيرية )

بغرض دفع المتلقي إلى االقتناع  بجدوى  وذلك    4كالرفض والقبول"

                                        
 من موقع شبكة التواصل الرسمي لبانتين:3

https://www.facebook.com/pantenearabia/photos/a.10150137394729817.299921.1251
43744816/10153499167259817/?type=3&permPage=1 
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، ثم محاولة التأثير عليه ةاستخدام المنتج بدل االقتصار على الطرق التقليدي

 . 5بدفعه إلى فعل الشراء الذي هو الغاية التأثيرية من اإلرسالية

لية االستفهام في عبارة "هل تعلم" آاعتماد المعلن على  الالفت لالنتباه

(Did you knowف )إلشهاري، فيما نالحظ غياب اللنص  ي االستهالل

لية في النص الهدف، ولعل ما يفسر توظيف هذه األداة هو محاولة اآلهذه 

، فالمتلقي يعلم اولة إخفاء البعد النفعي إلرساليتهكسر أفق توقع المتلقي و مح

توقع للنص الهذا  هو دفعه إلى شراء المنتج فهو يبنيأن قصد اإلرسالية 

إشهارية نصوص ي لبانتين على أساس ما يعلمه وما خبره من اإلشهار

والتي يختزنها في ذاكرته ويستحضرها  من ال وعيه  أخرى مشابهة لها ،

 لتفسير نصوص إشهارية جديدة .

إعالني عام يشهد النصوص كثيرا ما تحضر ضمن خطاب ثم إن هذه  

الستحواذ من أجل اا بين شركات وماركات عالمية محتدم اوتنافس اصراع

محالة في  المتلقي، هذا الزخم اإلعالني قد يؤثر عليه ال ورضىعلى انتباه 

 . 1حكم على اإلرسالية اإلشهارية إما بالقبول أو الرفض

مما يلزم المعلن أن يأخذ بعين االعتبار ردود أفعال المتلقي إزاء العمل  

ص فالقارئ العربي  يقبل على هذا الن اإلشهاري المعروض أمامه ،

اإلشهاري لبانتين وهو مهيأ من قبل من خالل قراءاته وخبراته المتراكمة 

للنصوص اإلشهارية والتي تمكنه من بناء توقع أولي للمعنى  ينتظر تحققه 

الذي إن تحقق قد يحدث في المتلقي ملال وسأما العمل اإلشهاري لبانتين  في

تؤدي إلى عزوف  نتيجة الركود والتكرارية التي تطبع اإلرسالية التي قد

 وإعراض المستهلك العربي عن تلقي الخطاب اإلشهاري برمته.    

هدف المعلن من توظيف االستفهام كآلية بالغية تساهم في  يتضح إذن أن   

مما يخرجه النص اإلشهاري لبانتين إضفاء سمة التميز والتفرد على هذا 

 ساليات اإلشهارية. ما تبطل فعالية اإلر اعن الروتين و النمطية التي كثير

                                        
المغرب العربي ،المركز الثقافي  الداللة، ينظر سعيد بنكراد:الصورة اإلشهارية اليات اإلقناع و5
 215ص:،2112،

ResponseTheory to -Linda M. Scott : The Bridge fromText to Mind: Adapting Reader1

Consumer Research, journal of consumer research, 1 December1994 ,p :04 



نسق اللغوي للنص اإلشهاري وفيا للنص اللم يكن المترجم فيما يتعلق ب   

فلم  لم يلتزم بالترجمة الحرفية ، ولم يسلك سبيل التنميط فيها ، إذالمصدر.

ينقل أسلوب االستفهام الذي تم توظيفه في النص المصدر كوسيلة لجذب 

ل من اإلرساليات اإلشهارية ، واستبدلها المشتت بين الكم الهائالمتلقي  انتباه

إذ البون  بأسلوب  التأكيد متجاهال األثر الذي قد يحدثه هذا االستبدال ،

نخراط و المشاركة في الخطاب االشاسع بين أسلوب يدعو المتلقي إلى 

السؤال التي ثتير انتباهه إلى أسلوب أو  آليةاإلعالني لبانتين عبر توظيف 

وقد ال يعود عليه بخير ، بطريقة  توحي بأن  اعليه نمط من حياة اعتاد

وبين أسلوب تأكيد الحقائق الذي يقصي دور  الشركة ترفق به وتهتم ألمره ،

المتلقي بل قد يثير عناده وإعراضه لإلرسالية لما يوحي به من معنى 

وكأنه يقول لهذا األخير أنك ال تعلم  بعقل المتلقي ، واالستخفاف اإلستغفال

 يصلح مظهرك . حتى ما

( الوارد في نص  youويالحظ عدم نقل المترجم لضمير المخاطب )     

وهو أن عن أمر على قدر كبير من األهمية المصدر، وهو بذلك يغفل 

ضمير هو محاولة شخصنة الخطاب الالغرض من توظيف المعلن لهذا 

عود األمر الذي قد ي اإلشهاري  و تقريب المسافة بين المعلن والمتلقي ،

المترجم مثال  فكان بإمكان اإلقناعية لإلرسالية اإلشهارية ، قوةالبفائدة على 

لضمير المتصل في لغة للية اإلقناعية بتوظيفه أن يحافظ على هذه اآل

 الهدف.

لفظة الالمالحظ في هذا النص اإلشهاري هو مقابلة  انتباهومما يشد     

نراه غير موفق ألن كلمة  تياراخوهو " بكلمة "المياه"  waterاإلنجليزية " 

ما ترتبط في األذهان بالمياه المختلطة والقذرة وفي هذا ما  ا"مياه" كثير

للخطاب اإلشهاري  ، فكان  االنتباهيكفي إلثارة نفور وإعراض المتلقي عن 

حري بمترجم أن يقتصر على المكافئ الحرفي للكلمة وهو "الماء" والذي 

كما أنه  نقاء والطهارة ،الالمعاني اإليجابية كيرتبط  في الموروث الشعبي  ب



يحيل في الدين اإلسالمي إلى معنى الطهارة من الذنوب خطايا وإلى سر 

 7الحياة في قوله تعالى :" وجعلنا من الماء كل شيء حي أفال يؤمنون" 

 

لجوء المعلن  في الجملة األولى للنص المصدر ومما يثير انتباهنا أيضا   

" DOES NOTة تكبير خط حروف الكتابة في عبارة " إلى استراتيجي

ويغيب هذا المعنى في النص  بهدف تأكيد وتقوية معنى النفي عند المتلقي ،

إلى الفائدة من استخدام هذه  اهتماماإذ لم يعر المترجم  المترجم ،

 اإلستراتيجية .

 يجئلى أسلوب النهي في قوله" فال تلحافظ المترجم عوفي الجملة الثانية   

لكلمة  الحرفي المكافئ على حافظ اليوم" ،كما بعد التقليدية لطرقإلى ا

"resort "  لكنه لم يحافظ على كلمة، "have to  ، والتي تعني الوجوب " 

"عدم أمانة" متعمدة ب وال يتعلق األمر هنا "بخطأ ترجمة مؤسف إنما 

النص األصل  أرادها المعلن ونقلها لغويا المترجم...إذ قد تزول عناصر من

في الترجمة غالبا لألسباب نفسها، أي من أجل زيادة فاعلية اإلعالن 

 . الحذف، مما يبرر لجوء المترجم إلى خيار 8المترجم"

 these solutionsولم تكن ترجمة وفية لألصل في العبارة الموالية "    

anymore، " استعمل  م إلى تكيف العبارة اإلشهارية حيثإذ عمد المترج

طرق التقليدية بعد اليوم" مما يضع المتلقي األجنبي أمام إشكال البارة " ع

التي  وهل يعني العادات والتقاليد ؟ إذ ما المقصود بالطرق التقليدية حقيقي ،

 وهل يوصيه بتركها ؟ تربى عليها المستهلك ؟ 

يبدو أن المترجم ال يقدر حجم الخطورة من توظيف بعض المصطلحات    

ير ردود فعل سلبية من المتلقي المتمسك بعاداته وتقاليده، إال أننا التي قد تث

هنا و إذ ذهبنا إلى تفكيك العبارة اإلشهارية فقد نكتشف أمرا على قدر كبير 

من األهمية وهو ثنائية األصالة والمعاصرة التي يطرحها خطاب بانتين 

يد والعادات إلى التقالبصلة يقزم كل ما يمت الذي هذا األخير  اإلعالني ،
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ر واستبدال روئ يذلك أن هذه الشركات تسعى إلى تغي المحلية للمستهلك ،

وتصورات يحملها المتلقي في ذهنه ويستمدها من تجاربه ومعارفه 

إلى واالنتباه هتمام االالشخصية إلى رؤي و تصورات جديدة تدفعه إلى 

ة للمتلقي وفق معارف الذاتيالأي إعادة برمجة  ، 2اإلرسالياتها اإلشهارية 

 أهداف إعالنية كبرى للشركة . 

لإلعالن ، لجأ المترجم إلى المزاوجة بين الحرفية  ةوفي الجمل األخير   

إذ نجده يعتمد على استراتيجية النقل  والتكيف في نقل المعنى اإلشهاري ،

في" ، ثم نجده  يعمد -فيما يتعلق  بكلمة " البرو  la  transplantationالتام

ضافة عبارة "إستخدمي شامبو" بحكم ما تحمله من قوةإنجازية ولما إلى إ

يبرر  لها من أثر مباشر على دفع المستهلك إلى عملية الشراء، ولعل ما

 د  المترجم على أسلوب تصريح المعنى ،اعتمإضافة العبارة السابقة هو ا

فعبارة "استخدمي " أظهرت المعنى الذي كان مضمرا في النص األصلي 

 الدعوة الصريحة إلى استعمال المنتج.وهو 

 whatyouneed for healthier& moreوالحال نفسه مع الجملة "      

beautifulhair كثرأو جملأإلى " هذا هو الحل لشعر  ه" حيث ترجم 

و  healthierمن"  كل في الحرفي نقلال على المترجم صحة" فاعتمد

beautiful more غرض اإلشهاريالفي ب" وهي ترجمة مقبولة ألنها ت، 

إستراتيجية  التكيف فيما للمتلقي األجنبي، ثم لجأ إلى  وألنها سهلة مفهومة

 " التي نقلت إلى  "هذا هو الحل ".whatyouneed forيتعلق بعبارة " 

بعين االعتبار كيفية فهم واستقبال المتلقي  وهنا يتضح أن المترجم أخذ   

طب متلقي النص األصلي على لنص اإلشهاري األصلي، فخالاألجنبي 

حقيقية ألنه يعلم أن هذا األخير يملك خيارات غير الأساس ما يلبي حاجاته 

في حين خاطب المتلقي  منتجات التي تعنى بالشعر ،المحدودة فيما يخص 

ل بدورنا أين ولنا أن نتساء على أساس ما يقدمه المنتج من حلول واعدة ،
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ال يجعله  ذ الزعم بأن المنتج يقدم حلوالإ ة لإلرسالية؟هي القوة اإلقناعي

 كون أن هذا الزعم تصدح به كل الشركات المنافسة لبانتين .  ، امتميز

اإلشارة "هذا" التي تجعل هذا  اسملعل اإلجابة عن ذلك تكمن في توظيف 

فهو فريد ومتميز وجدير  شامبوهات ،الالنوع من شامبو مخالفا لكل 

جميل وصحي، وهو دم الحل النهائي لشعر ه الذي يق، ألنه وحد11بالثقة

يضفي "بعدا جديدا يصبح بموجبه المنتج موضوع قيمة ال مادة معروضة 

للبيع ...هو المسؤول عن الرغبة التي تتولد عند المتلقي وتدفعه إلى شراء 

منتج ال يستهلك لنفعيته، بل إلحاالته على طريقة في العيش  وفي تصور 

 11الحياة" 

وفق المترجم في نقل القوة اإلقناعية للعبارة اإلشهارية وهو ومن هنا فقد   

 أساس في العمل الترجمي اإلشهاري.  

 لنص اإلشهاري :لالنسق األيقوني  3.2

شق الاتجهت شركة بانتين العالمية إلى تبني استراتيجية تنميط فيما يتعلق ب   

 فحافظت على العناصر األيقونية ذاتها نص اإلشهاري ،لالبصري ل

وتضمنت تفاصيل مهمة ساهمت في إبراز  الموجودة في لغة األصل ،

من السذاجة التي وتدعيم المعاني التي جاء بها النسق اللغوي ،  فعلى الرغم 

الوعي قادرة على التأثير المباشر في  تضمنت قوة إقناعية تبدو بها الصورة

 عه إلى الشراء .تعمل على دفالتي فيه  االنفعاليةالمستهلك باستثارة المناطق 

التناسق واالنسجام الذي نالحظه بين النسق األيقوني  لالنتباهوالالفت 

مما يسهل على المتلقي التعرف على مضمون  والنسق اللغوي لإلرسالية ،

والصورة غنية بالدالالت الضمنية التي تدعو المشاهد  الرسالة اإلشهارية ،

صر الصورة وهو ترتيب نرى ذلك من خالل ترتيب عنا إلى استخراجها ،

لنص للترتيب العناصر الداللية  اغير برئ بال شك، فقد جاء موافق

مما ساعد على توطيد العالقة بين المكونات األيقونية واللسانية  اإلشهاري ،

رتبة الفقد وضع المعلن عنصر الماء في  في هذا الخطاب اإلشهاري ،
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األخيرة ما يوحي بإرادة إبعاده وتقزيم دوره فيما يتعلق بالعناية بالشعر، كما 

يحيل إلى النظرة الرجعية التي تحملها الشركة إزاء من يستخدم مثل هذه 

الطريقة، فال غرابة إذن أن تقدم عليه صورة عبوة بانتين و مادة بروفي 

 كبديل عصري لهذه الطرق التي عفى عليها الزمن .

العالمات التشكيلة للنص الصوري؛  استنادا إلى ما سبق يمكن فهم داللة   

فاللون األزرق فاتح يشير إلى ضعف أو انعدام فعالية الماء ما يجعل 

على عكس  اللون األصفر الداكن والذي  المستهلك يعزف عن استعماله ،

 يوحي بقدرة مادة بروفي على إعادة جمال ولمعان شعر المتلقي .

طريقة ذاتها في لغة المصدر القد قامت الشركة بإبراز مادة بروفي بو   

على اعتباره األكثر أهمية من باقي العناصر األيقونية، إذ يساهم  والهدف ،

في بناء  القوة اإلقناعية لإلرسالية اإلشهارية. ويبدو أن المترجم وفق في 

ني إذ حافظ على اتباعه استراتيجية التنميط فيما يتعلق بنقل النسق األيقو

والتوافق بين  مضامين النسقين البصري واللغوي في لغة الهدف  االنسجام

 والمصدر. 

 .النص الثاني :2

You can now say good bye to your damaged hair! Don't 

forget the third step and apply some Oil Replacement for 

a beautiful healthy hair ! 

 لغة العربية بكيفية التالية:وترجم إلى ال

تنسي الخطوة الثالثة المهمة وهي استخدام  عالجي شعرك من التلف وال  

 بديل الزيت لشعر أكثر صحةً وجماالً 

 شهاري:للنص اإلالنسق اللغوي 1.2

تباع المترجم مسارا تكيفيا في ترجمة العبارة األولى للنص الالفت لإلنتباه ا  

لحرفية في نقل المعنى عبر توظيف استراتيجية إذ ابتعد عن ا اإلشهاري ،

( )الرسالة اإلشهارية لتنسجم وتتوافق مع ثقافة La réécritureإعادة كتابة

 You can now sayعبارة اإلنجليزية " الفقد ترجم  المتلقي األجنبي ،



good bye   "  بعبارة" عالجي" وترجم عبارة "your damaged hair 

إال أننا نرى أن هذه الترجمة لم تصب  لف" ،" بعبارة "شعرك من الت

بل أبعد من ذلك قد يكون لها تأثير سلبي لربما يدفع  الهدف اإلعالني ،

لنص المصدر لفالمتأمل  المتلقي أن يعرض عن الرسالة اإلشهارية كلها ،

من  يجد أن المعلن قد استعمل أسلوب التلطف واألدب في مخاطبته للمتلقي ،

على القارئ كفيلة أن تشعره  ر ذات أثر إيجابيوتعابي خالل توظيف كلمات

، في حين نجد النص المترجم ال يعير أدنى اهتمام ألساليب  واحترامباهتمام 

شعرك" جاءت في  فعبارة  "عالجي األدب في مخاطبة المتلقي األجنبي ،

مات الطبية بل أخطر من ذلك أنها تفترض أو اتشبه اإللز صيغة أمر فجاءت

فمنشأ خطورتها أنها تضع  لمظهره الخارجي ، ال يكترث مهمال اتلقيتتوقع م

افتراضات معينة حول شخصية القارئ المتلقي لإلرسالية اإلشهارية ليقوم 

فإننا نخلق هذا  هذا األخير بتمثلها ال شعوريا  إذ "عندما يتكلم اإلشهار إلينا ،

ن نشيطين ستقبليقت نفسه...وهكذا يشكلنا كمالكالم كما هو يخلقنا في الو

 12للخطاب اإلشهاري"  

تنا كأفراد امسبقة حول ذوالإذن اإلشهار يضع هنا جملة من االفتراضات     

معينة ونشتري أشياء ونستهلكها بحرية كاملة بناء  اومستهلكين نحمل قيم

. ومن هنا كان على المترجم أن   13مسلمات التي نؤمن بهاالعلى تلك القيم و

فيتمكن  ص األصلي و يعتمد على الترجمة الحرفية ،يقترب أكثر من الن

بذلك من نقل صورة  وتوقع  إيجابي عن المتلقي عن طريق توظيف كلمات 

و معاني تشعر هذا األخير بقيمته وأهميته أمام المعلن وأمام نفسه، فكان 

ن أن تودعي تلف ى العبارة التالية " تستطيعين اآليمكن أن يترجمها إل

 الشعر"

 Don'tما ما يتعلق بترجمة العبارة الثانية من النص اإلشهاري" وأ     

forget the third stepشكل التالي: ال" فقد نقلت حرفيا إلى اللغة العربية ب

هنا إلى استراتيجية وقد لجأ المترجم  تنسي الخطوة الثالثة المهمة" ، "وال

إنجازي يتمثل بفعل نقل المعنى اإلشهاري ألن األمر يتعلق هنا التنميط في 
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في سلسة من الملفوظات اإلشهارية تقوم بتوجيه و نصح المستهلك بأن ال 

ينسى استخدام بديل الزيت ولتحقيق هذا الغرض اإلعالني يحتاج إلى 

 توظيف أسلوب مباشر وصريح في مخاطبة المستهلك .

هنا هو إضافة المترجم لكلمة "المهمة" في نص الهدف اوالذي يثير انتب  

ما يفسر هذه اإلضافة هو محاولة ولعل  نص األصلي ،التغيب في والتي 

لإلرسالية  تشويقه وإخراجه من حالة عدم االكتراثنتباه المتلقي وإثارة ا

الزيادة اللغوية غير مبررة من وجهة نظرنا لما لها  اإلشهارية، إال أن هذه

من تأثير سلبي في استقبال النص اإلشهاري بحكم أن استعمال لفظة 

سيء عن  تدني مستوى ذكاء المتلقي الذي ال ال االنطباعمهمة" قد تعطي "

وهو أمر يدفع به  يستطيع أن يفهم لوحده أهمية وكيفية استعمال هذا المنتج ،

 محالة إلى اإلعراض عن إكمال  قراءة النص اإلشهاري لبانتين.  ال

 ألجنبي،في مخاطبته للقارئ/المتلقي ا الحذرفعلى المترجم أن يتوخى     

ستراتيجيات الكفيلة بزيادة فعالية الخطاب اإلشهاري االعليه أن يبحث عن و

للمترجم أن يستعين بمدونة نصوص يمكن فعلى سبيل المثال  المترجم ،

إعالنية يجمعها من مجالت نسائية عربية متعددة ، بغرض دراسة طرق 

ستعمال التي تناسب ثقافة المجتمع العربي كطريقة ا االتصالوأساليب 

الضمائر واألفعال المبنية  للمعلوم و للمجهول واستراتيجيات التأدب اللغوية  
14 

 وأما ما يخص الجملة الموالية : 

 - and  apply some Oil Replacement for a beautiful 

healthy hair !    

 نقلها المترجم إلى اللغة العربية بشكل التالي: فقد

 عر أكثر صحةً وجماالً وهي استخدام بديل الزيت لش -
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حافظ المترجم على استراتيجية التنميط في نقل المعنى اإلشهاري إال فيما   

إذ تم مقابلة كل المفردات اإلنجليزية  شق األول واألخير للعبارة ،اليتعلق ب

 بنظيرتها في اللغة العربية على الشكل التالي:

 Applyاستخدم

 Oil Replacementبديل الزيت   

 For ل

 Hair رشع

 healthy صحة

 beautiful جمال

والتي تأتي في اللغة  someكلمة "  "كما نالحظ هنا لم يترجم الناقل و   

غير المحددة ويمكن تفسير لك المقدار أو الكمية القليلة أو  اإلنجليزية بمعنى

معرفة الضمنية للمتلقي وتفضيله ألسلوب اإليجاز الالمترجم على  باعتماد

ر من الكالم اكثاإلفهو يعلم أن اإلسهاب أو  لية اإلشهارية ،في بناء اإلرسا

 .اإلشهار تذكريضعف من القوة اإلقناعية لإلرسالية وال يساعد المتلقي على 

غير المباشر في ء المترجم إلى استخدام األسلوب ومالحظ أيضا لجو   

في  مخاطبته المتلقي األجنبي عبر توظيف ضمير الغائب المنفصل "هي"  ،

سلوب المباشر كوسيلة لتقريب األين نجد النص المصدر يعتمد على ح

يتمثل في توظيف  اإنجازي كما يتضمن فعال المستهلك من العبارة اإلعالنية ،

لقي على " وما يحمله من أمر توجيهي يحث المت applyالمعلن لكلمة "

مستوى العي امترجم أن يرالفكان أحرى ب ،استعمال منتج بديل الزيت

فكان من األفضل لو استعمل الناقل بدلها  جازي للخطاب اإلشهاري ،اإلن

 عبارة "واستعملي بديل الزيت لشعر أكثر صحة وجماال"

 

 



 لنص اإلشهاري: لالنسق األيقوني  2.2

النص اإلشهاري في جانبه  بالرغم من أن شركة بانتين اتجهت إلى تكييف   

ما يخص الجانب األيقوني من ر استراتيجيتها فييإال أنها قررت تغياللغوي 

بقاء على كافة العناصر اإلتنميط الصورة ب آليةخالل اعتمادها على 

 األيقونية الموجودة في لغة األصل .

و تكشف هذه السياسة اإلعالنية عن رغبة إيديولوجية للشركة في بث   

وظيف جسد المرأة كوسيلة إغرائية مريكية القائمة على تاألونشر الثقافة 

ذلك جليا من خالل تأمل العناصر األيقونية المشكلة للصورة  يتضح

تبدو أنها مرأة جميلة وفاتنة اإلشهارية لبانتين. تتضمن هذه األخيرة صورة ا

تها إن هيأ .تحمل جميع صفات األنوثة واإلغراءفي الثالثين من عمرها 

ها ولباسها رأة غربية خاصة إذا نظرنا إلى زيبأنها ام انومظهرها يوحي

الذي يكشف عن كامل ذراعيها وجزء من صدرها، األمر الذي يتنافى مع 

أخالق وثقافة المتلقي العربي الذي قد يعرض عن مشاهدتها، مما قد يكون 

 له عواقب سلبية على استقبال الرسالة اإلشهارية . 

لقد كان بإمكان المترجم أن يحدث بعض التعديالت على وضعية الصورة    

لمناطق المكشوفة من جسد المرأة و بتركيز  فقط على من خالل إخفاء ا

كالوجه والشعر وهي استراتيجية معمول بها في  احي المستورةالنو

. وما يثير االنتباه  المالحظ  15اإلعالنات اإلشهارية في الدول الخليجية

أيضا الطريقة التي  تحضر فيها الشخصية اإلعالنية، فنراها من وضعة 

على أمل و تكشف عن رغبة  وابتسامة تبعثمة مشرقة أمامية بنظرة مستقي

إيجابية تعكس ثقة كبيرة  صل مع المتلقي، و تعبر عن نظرة في التوا

 بالنفس.

التقابل الموجود بين الشخصية اإلعالنية وهي ومما يلفت االنتباه حقا   

المرأة هنا وبين منتجات بانتين المعروضة بأسفل اإلطار، إذ يبدو أن هناك 

لون لباس المرأة هو نفسه لون قارورة ا وتشابها بينهما؛ فطا وتعالقتراب

                                        
imi  :Shampoo: Editing, Advertising,  and Codes of Modesty  on Qas  -Noor Al15
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بانتين ولون شعرها هو كذلك اللون نفسه الذي نجده في وسط القارورة في 

شهار بانتين يوظف ين أن إالمنتج . مما يب اسمنفس المكان الذي نجد فيه 

 ،قيني تحظى بقيمة كبيرة عند المتلشخصية مشهورة أو امرأة جذابة والت

شيء الكثير الرمزية إلنتاج المعنى اإلشهاري ، فالمنتج لوحده ال يعني  كآلية

لنا، وإنما هو يعني لنا من خالل ارتباطه واقترانه بأشياء ثمينة أو شخصيات 

 .  11معروفة لدينا 

 اإلعالنيةوهنا يقع على عاتق المترجم أن يحسن اختيار الشخصية     

وهذا  المتلقي وبالتالي دفع به إلى شراء المنتج. الكفيلة بجذب انتباه واهتمام

ي فقط بل يتجاوز يعني أن دور المترجم ال يقتصر على نقل المعنى اإلشهار

إلشهارية يتالءم مع  تاجه عبر إعادة إنتاج خطاب بصري لإنذلك إلى إعادة 

 النسق الثقافي واالجتماعي للمتلقي العربي. 

في نسقيها  مع الرسالة اإلشهارية ذجي يتفاعلفالمترجم كقارئ نمو    

الموسوعية في لغة المصدر عن طريق تحريك كفاءته  األيقوني واللغوي ،

ليها والتي تسمح له بإحاطة بالنص من كل جوانبه، والمعرفية التي يستند ع

شامال موضوعيا يساهم في خلق نص ترجمي يوفر  مما يجعل تأويله تأويال

ويكمل  يتأول من خاللها أبعاده الخفية ، للقارئ /المتلقي العربي" ساحة

بخياله وذكائه ما تأبى الكلمات )اإلشهارية( أن تصرح به" مما يسهل عملية 

 منتج بانتين.  استهالكإشراك المتلقي من أجل الدفع به إلى 

عليها الناقل في ترجمة النص  اعتمديبدو أن اإلستراتيجية التي          

اللتصاق الشديد للغة المصدر عبر تبني وحت بين اااإلشهاري قد تر

استراتيجية التنميط سواء تعلق األمر بالسياق اللغوي أو األيقوني وبين 

النص والصورة اإلشهارية عبر مع اللجوء إلى استراتيجية التكيف 

 التصرف وإعادة كتابة شكل ومضمون الرسالة اإلشهارية.  

 

 

                                        
advertisement  p: 31 Judith Williamson ,decoding11 
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 في الدراسات اللسانية العربية الحديثةة المعجمي اتترجمة المصطلح

 -ها المعرفية واختالالتها المنهجيةإشكاالت -

 الدكتور: حاج هني محمد

 كلية اآلداب والفنون -قسم اللغة العربية

 الشلف جامعة حسيبة بن بوعلي

  الملخص:

ية في كتابات اللسانيين العرب يروم هذا البحث معالجة إشكالية ترجمة المصطلحات المعجم 

أوربية  وافدة من عدة مدارس لسانية غربية، معظم مفاهيم هذا الحقل اللغويالمحدثين؛ وذلك ألّن 
، سواء على مستوى التأسيس النظري، أو على مستوى طرائق تحليلها تتباين مناهجها، وتختلف وأمريكية،

الحقل اللغوي حدث خلط منهجي بين مقوالت التراث  اإلجراءات التطبيقية، ونتيجة سوء الترجمة في هذا
فحدث اضطراب في ضبط شبكة  ،المعجمي األصيلة، وبين كشوفات المدارس اللسانية الحديثة الدخيلة

من  مفهوم األصيل بإزاء المصطلح المنقولنتيجة وضع ال مصطلحات المعجمية لدى الناقلين العرب؛
صطلح دخيل، أو عن طريق جعل المصطلح األصيل مقابال للمفهوم خالل التعبير عن المفاهيم التراثية بم

ولعل هذا ما انعكس سلبا   معجمي حديث، صطلح التراثي لمقابلة تصورالم المنقول؛ من خالل استخدام
 .القارئ العربي الدرس المعجمي لدى تلقي على

 ي:، ما يأتفي هذه الورقة البحثية ومن بين اإلشكاليات التي نود معالجتها 

 فيم تتجلى اختالالت ترجمة المصطلح المعجمي في الدرس اللساني العربي الحديث؟ -

 ؟الحديثة لدى اللسانيين العرب المعجمية المفاهيم رجمةهي أسباب اضطراب ت ما -

 كيف يمكن إيجاد الحلول الكفيلة بتوحيد المصطلح المعجمي العربي ضمن شبكة اللسانيات الحديثة.  -

 مقدمة:

تناول اللغويون العرب القدامى الدرس المعجمي ممارسة وتطبيقا، دون االهتمام بوضع لقد  
النظريات والتصورات، فأنتجوا لنا معاجم تعبر بحّق عن عبقرية الفكر اللغوي العربي، وعلى العكس من 

ن ذلك واجه المعجميون المحدثون إشكالية وضع المصطلحات المؤدية للمفاهيم المعجمية المنبثقة ع
المدارس اللسانية الحديثة، مما خلق انفصاال معرفيا بين تراث معجمي زاخر، وواقع لغوي متخلف .

وفي هذا السياق يأتي هذا البحث ليرصد بعض اإلشكاالت المصطلحية، وانعكاساتها المعرفية في  
 التشتت في ترجمة ووضع مصطلحات مظاهر الدرس المعجمي العربي الحديث؛ وذلك من خالل كشف

 معجمية أساسية في مدونة اشتملت على ثمانية معاجم لسانية. 

 المصطلحات المعجمية في المعاجم اللسانية: -1

إّن المتصفّح لمتون المعاجم اللسانية، الثنائية اللغة والمتعددة اللغات، في الثقافة العربية، تصادفه  

ن المدارس اللسانية الحديثة؛ نتيجة انفتاح عشرات المفاهيم المعجمية؛ سواء التراثية منها، أو الوافدة م
أهم ميزة تتسم بها هذه المصطلحات الدرس اللغوي العربي على مستجدات البحث اللساني ومناهجه، ولكن 

هي االختالف والتباين من معجم لساني آلخر، ومن قطر عربي آلخر، وهذا األمر ال ينطبق على المجال 
مة تعيشها اللسانيات وشبكتها المصطلحية عموما، على الرغم مما المعجمي دون سواه، بل هو قاعدة عا
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بذل من جهود جبارة من طرف المجامع اللغوية، والهيئات العلمية المتخصصة في سبيل توحيد المصطلح 

 اللساني العربي.

متعلقة ال كثب على حقيقة االضطراب في وضع المصطلحات المفاتيح وبغية الوقوف عن 
 Dictionnaire)مصطلحات هي:  ثمانيةلحقل المعجمي العربي تتبعنا المقابالت العربية لفي ا المصنّفاتب

/Dictionary( ،)Lexique/exiconL)، (Vocabulaire/Vocabulary) 
،(Glossaire/sarysGlo( ،)/hesaurusT( ،)encyclopédique Dictionnaire 

/Encyclopaedic dictionary( ،)ncyclopédiqueE/dyncyclopeE)( ،Nomenclature). 

ولقد تم اختيار المصطلحات المعجمية الدالة على المفاهيم المتعلقة بمصنفات صناعة المعاجم،  

والتي يتعامل معها كل مشتغل بالحقل اللساني، وغيره من الحقول المعرفية؛ إذ نجد هذه المؤلفات منتشرة 
 .في شتى التخصصات، لغوية وغير لغوية

ونة المختارة مشتملة على ثمانية معاجم لسانية صدرت خالل الفترة الممتدة من ولقد كانت المد 

 م(؛ تضمنت أربعة منها عنصر التعريف، ويتعلق األمر بمصنّفات:1008 -م2891)

إنكليزي، محمد علي الخولي، مكتبة لبنان،  -عربي( مع مسرد عربي -معجم علم اللغة النظري )إنكليزي -

 م.2891، 2بيروت، ط
إنكليزي، محمد علي الخولي، مكتبة  -عربي( مع مسرد عربي -عجم علم اللغة التطبيقي )إنكليزيم -

 م.2891، 2لبنان، بيروت، لبنان، ط:
مسرداً عربياً، رمزي منير بعلبكي، دار العلم  21عربي( مع -معجم المصطلحات اللغوية )إنكليزي -

 م.2880، 2للماليين، بيروت، لبنان، ط:
عربي(، مكتب تنسيق التعريب، المنظمة  -فرنسي -ّحد لمصطلحات اللسانيات )إنجليزيالمعجم المو -

 م.1001، 1العربية للتربية والثقافة والعلوم، ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط:
فهي تكتفي بالمصطلحات اللسانية باللغة اإلنجليزية أو أما أربعة معاجم الباقية فخلت من التعريف؛  

 فرنسية مع مقابالتها العربية، وهي:ال

عربي(، محمد حسن باكال وآخرون، -إنجليزي وإنجليزي-معجم مصطلحات علم اللغة الحديث )عربي -

 .م2891، 2مراجعة:محمد حسن باكال وآخرون، مكتبة لبنان، بيروت، ط:
لسالم المسدي، عربي( مع مقدمة في علم المصطلح، عبد ا -فرنسي وفرنسي -قاموس اللسانيات )عربي -

 م.2891الدار العربية للكتاب، د ط، 
عربي(، مكتب تنسيق التعريب، مطبعة -فرنسي-)إنجليزيالمعجم الموّحد لمصطلحات اللسانيات   -

 .2898، 2المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، ط:

اسي الفهري بمشاركة نادية عربي(، عبد القادر الف -فرنسي -معجم المصطلحات اللسانية )إنجليزي -

 . م1008، 2العمري، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط:
 (Dictionnaire/Dictionary)مصطلح:  -2

( في المعاجم اللسانية Dictionnaire/Dictionaryلقد اختلفت المقابالت العربية لمصطلح ) 

 ، وهذه العينة تبرز ذلك:العربية

معجم علم اللغة 

 ظريالن

 ، قاموسمعجم

مرجع يشتمل على كلمات لغة ما أو مصطلحات علم ما مرتبة ترتيبا خاصا مع 
تعريف كّل كلمة أو ذكر مرادفها أو نظيرها في لغة أخرى أو بيان اشتقاقها أو 

استعمالها أو معانيها المتعددة أـو تاريخها أو لفظها وقد يكون المعجم أحادّي 
عدد اللغات وقد يكون عاما أو متخصصا وقد يكون اللغة أو ثنائّي اللغة أو مت
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وصفيّا أو تاريخيّا أو معياريا وقد يكون معجم مفردات أو مصطلحات . كما قد 

يكون معجم مترادفات أو ترجمات أو تعاريف وقد يكون معجما هجائيا مرتبا 
 .2حسب حروف الهجاء أو معنويّا مرتبا حسب المعاني

 2القاموسالمعجم،  ورفاقه معجم باكال

 3قاموس المسديقاموس 

معجم علم اللغة 
 التطبيقي

 معجم ، قاموس
مرجع لغوي فيه مداخل وشروح وقد يكون تاريخيّا أو وصفيّا، عاّما أو خاصا، 

 .1أحادّي اللغة أو ثنائي اللغة أو متعدد اللغات

 5قاموس 2المعجم الموحد  ط

معجم المصطلحات 

 اللغوية للبعلبكي

 معجم، قاموس

ؤلف يُرجع إليه لمعرفة معنى كلمة أو طريقة لفظها أو هجائها أو استعمالها أو م
مرادفاتها أو تاريخها أو اشتقاقها أو زمن دخولها في اللغة... ويقّسم المعجم 

باعتبار موضوعه إلى معجم لغوي ومعجم موسوعي ومعجم تأثيلي ومعجم 
ة ومعجم ثنائي اللغة تاريخي... وباعتبار عدد لغاته إلى معجم أحادّي اللغ

وهكذا... وباعتبار مادته إلى معجم متخصص ومعجم عاّم... وباعتبار ترتيبه إلى 
 1معجم ألفبائي ومعجم موضوعي...

 قاموس 1المعجم الموّحد ط

مؤلف يضم تمثيال معيّنا لمعجم لغة ما أو عدد لغات ) قاموس أحادي اللغة أو 
افة إلى المدخل. والقاموس صناعة قاموس متعدد اللغات( ويتضمن التعريف إض

 .7تتوق إلى وصف معجم أي المخزون اللغوي والمعرفي عند مستعمل اللغة

 9قاموس)معجم( الفهريمعجم الفاسي 

 ومما سبق يمكن استخالص هذه النتائج: 

تتبني معظم المعاجم اللسانية للترادف المصطلحي في مقابلة المصطلح المعجمي  -
(Dictionnaire/tionaryDic )معجم ) مصطلحي تورد منها ثمانية معاجم نجد خمسة معاجم بين ؛ فمن

 .( كمقابل للمصطلح الغربيوقاموس

ربعة خمسة معاجم وجدنا أ بين الترادف؛ فمن خد مصطلح )معجم( الصدارة في المعاجم التي استعملتأ -

 قبل المرادف الثاني )قاموس(.  همنها تورد

قاموس اللسانيات،  ؛ ويتعلق األمر بمصنّفات:ية بمقابل واحد هو )قاموس(اكتفت ثالثة معاجم لسان -
 والمعجم الموّحد في طبعتيه.

 بين مصطلحي معجم التمييز دعوته إلى من جعل الفاسي الفهري والعمري قاموس قبل معجم انطالقاً  -
(lexique( وقاموس ،)Dictionnaire). 

حظي به جعلون القاموس والمعجم شيئاً واحداً؛ نتيجة ما ولكن جمهور اللغويين العرب المحدثين ي 

؛ 8"القاموس المحيط" من شهرة واسعة بين العلماء والطلبة؛ نتيجة لما امتاز به من إيجاز وضبط ودقّة
ولهذا "اشتغل الدارسون بالقاموس للفيروز أبادي بحثاً، ودراسةً واستعماالً، حتّى صار عندهم كّل معجم 

فإذا سمعت كلمة قاموس انصرف الذهن إلى مفهوم المعجم اللغوي خاّصة بغّض النظر عن لغوّي قاموساً، 

 .20شكله، وحجمه، وأغراضه"
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وهذا ما جعل مجمع اللغة العربية بالقاهرة يقّر هذا االستخدام، ويجعله مرادفاً لمعجمه المسّمى  

دا القاموس يشير مجازاً إلى كّل بل وغ ،22"المعجم الوسيط" على سبيل المجاز أو التوسع في االستخدام
   إنسان بارع في اللغة.

وتجدر اإلشارة إلى أّن لفظة "قاموس" ال تحقق اإلجماع بين الدارسين، بل وحتى لدى واضعي  

المعاجم أنفسهم؛ فجلهم يفضلون كلمة معجم عليها؛ ألّن هذه األخيرة تحظى بنسبة استعمال عالية في 
عمالً معجمياً يحمل أحد االسمين،  111اسةً وتطبيقاً وتصنيفاً؛ "فمن بين كتابات المعجميين العرب، در

( يحمل اسم 42%منها )أي بنسبة  111( يحمل اسم )معجم( و%89منها )أي بنسبة  111ُوجد أّن 
، ولعّل هذا ما يفسر شيوع مصطلح "معجم" وتداوله بصورة واسعة عكس مرادفه" القاموس" 21قاموس"

  بغرض التوسع في المعنى. الذي يُستعمل مجازاً 

 :(Lexique  /lexiconمصطلح ) -3

  تباينت المقابالت العربية لمصطلح في المعاجم اللسانية، وهذا ما تبرزه هذه الدراسة: 

معجم علم اللغة 
 النظري

 مفردات اللغة
 .21مجموع الكلمات المستخدمة في لغة ما

 21مجموعة المفردات، المعجم ورفاقه معجم باكال

 15رصيد المسدياموس ق

معجم علم اللغة 
 التطبيقي

 مفردات
 .21مجموعة من الكلمات في لغة ما

 27معجم  2ط الموحدالمعجم 

معجم المصطلحات 

 البعلبكياللغوية 

 مفرداتالمعجم، مجموعة 

مجموع مفردات لغة ما، أو المؤلف الذي يجمعها مرتبة على نحو مخصوص 
 )ألفبائي مثال(

ردة في نص ما أو كتاب ما مرتبة على نحو مخصوص مجموع الكلمات الوا
 )ألفبائي مثال(.

 معجم 1ط الموحدالمعجم 

 في علم اللغة العام مخزون مفرداتي مودع في ذهن المتكلمين داخل عشيرة ما. -
ويقابل المعجم في هذا التصور ما يدعى بالمفردات مثلما تقابل اللغة الكالم أو  -

رأ أصحاب هذا المذهب بضرورة تعلّم مفردات اللغة القدرة على اإلنجاز كما يق
 من أجل تكوين معجم وبالتالي تعلّم اللغة.

مؤلّف يضّم الئحة من مفردات لغتين فأكثر مرتبة عامة حسب الترتيب  -
 األلفبائي وتكون غير مصحوبة بالتعريف.

حديد المعجم في النحو التوليدي هو أحد العناصر المكونة األساس، وهو يقوم بت -
الخصائص التركيبية والداللية والصوتية لكّل وحدة معجمية قبل دمجها في 

السامة التركيبية. كما يعدّ في هذا التصور تلك المعلومات المخزنة في ذهن 
 .29المتكلم أو تلك القدرة المستنبطة عند مستعملي اللغة

 28معجم الفهريمعجم الفاسي 

 نستنتج مّما سبق:

سواء ( Lexique/lexiconجم لسانية مصطلح )مفردات( على المصطلح األجنبي)إطالق أربعة معا -

الحال في معجم علم اللغة التطبيقي، أو مضافا مثلما يتجّسد في معجم علم اللغة النظري  مفردا كما هو
 ومصنّف باكال ورفاقه والبعلبكي.
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للداللة على  (رصيد)احه مصطلح خالف قاموس اللسانيات للمسدي جميع المعاجم اللسانية األخرى باقتر -

 هذا المصطلح.

د لمصطلحات اللسانيات في طبعته الثانية برصد كّل المفاهيم المتعلقة بهذا المصطلح تميّز المعجم الموحّ  -
 مقابال للقدرة . بوضعه في اللسانيات سواء لدى دي سوسير بجعل المعجم مقابال للغة، أو لدى تشومسكي

لترادف في وضع عدّة مقابالت معجمية لمصطلح أجنبّي واحد مثلما يتجّسد في تتجلّى بوضوح ظاهرة ا -
 مصنفات: باكال ورفاقه والبعلبكي.

على مصطلح )معجم(؛ وذلك  نية ومصنّف الفاسي الفهرياقتصر المعجم الموحد في طبعتيه األولى والثا -

(، فليس له محتوى محدود، Montal؛ فالمعجم ذو طابع ذهنّي )المعجم والقاموس انطالقا من التمييز بين
بينما القاموس فهو ذو طابع صناعّي يحتوي كّماً مفرداتياً محدّداً من الكلمات يمكن عدّها وحصرها، ولذلك 

 .10فإّن القواميس تكون دائماً متجاوزةً بمجرد ما نقوم بوضعها

، وإبراهيم ي الودغيريويدعم الفاسي الفهري في هذا الرأي مجموعة من الباحثين، منهم: عبد العل 

الودغيري على وجوب الفصل بين "قاموس" و"معجم"؛ إذ يستعمل المصطلح األّول  إذ يؤكدبن مراد؛ 
للداللة على "كّل كتاب أو تأليف له هدف تربوّي وثقافي، ويجمع بين فئة قائمةً من الوحدات المعجميّة 

نة، ويخضعها لترتيب وشرح معينين، ويقابله )المداخل(، والتي يتحقق وجودها بالفعل في لسان من األلس
(، أّما مصطلح "معجم" فهو أنسب للداللة على المجموع المفترض Dictionnaireفي الفرنسية كلمة )

والالّ محدود من الوحدات المعجميّة التي تمتلكها جماعة لغويّة معيّنة بكامل أفرادها، ويقابله في الفرنسية 
(Lexique)12. 

"الرصيد العام الشامل لكّل ما يستعمله أفراد جماعة لغويّة فالمعجم لديه هو  ن مرادأما إبراهيم ب 

أما القاموس هو"رصيد الوحدات المعجمية ، 11من الوحدات المعجميّة" -سواء كبرت أو صغرت –ما
ويوضع في كتاب بعد أن تُجمع  -أي من الرصيد العام الشامل -الجزئي الذي يُؤخذ من المعجم اللساني

 .11وحدات المعجمية المكونة له جمعاً منهجياً وتُعالج قاموسياً معالجةً منهجيةً أيضا"ال

 (y/VocabulaireVocabular)مصطلح  -4

عرف هذا المصطلح على غرار سابقيه اضطرابا وتباينا في المقابل العربي المدرج في المعاجم  
 اللسانية، ولعل هذا الجدول خير شاهد على ذلك: 

 معجم علم 
 اللغة النظري

 معجم، معجمية
 مجموع كلمات اللغة

 .11الكلمات التي يعرفها شخص ما

 25مجموعة المفردات، الثروة اللفظية معحم باكال ورفاقه

 11جرد اصطالحي قاموس المسدي

 معجم علم 

 اللغة التطبيقي

 مفردات، كلمات

ص جمع مفردة أو كلمة وهي الوحدات التي تترتب أفقيا وفق نظام نحوّي خا
 .17لتكوين الجملة

 28مفردات اللغة 2ط المعجم الموحد

المصطلحات  معجم

 بعلبكياللغوية لل

 رصيد

مجموعة الكلمات التي تحتويها اللغة، أو مجموعة الكلمات التي يعرفها المتكلم 
سواء في ذلك ما يستعمله)أي الرصيد المستعمل( أم ما يفهمه دون أن يستعمله 

الكلمات المتعلقة بالجوانب األساسية من الحياة )أي الرصيد الكامن( وتعرف 
بالرصيد األساسي. وال ريب أّن الخالف الحاصل في تحديد داللة المصطلح 
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"كلمة" ينعكس على تحديد العناصر التي تدخل في الرصيد؛ ومن ذلك الخالف 

 .18المستحكم حول الكلمات الوظيفية كأدوات العطف والنفي مثال

 ظةملف 1المعجم الموحد ط
في اللسانيات، يميز بين المعجم كذخيرة مفرداتية على مستوى القدرة والِملفظة  -

 كقائمة من الكلمات تتحقق على مستوى اإلنجاز.
في علم المصطلح، قائمة أحادية اللغة تحصي المصطلحات الواردة في ميدان  -

 .10ما وتكون مصحوبة بالتعاريف ومرتبة إّما ألفبائيّا أو تصنيفيّا"

 12مفردات، ِملفظة جم الفاسي الفهريمع

 تأسيسا على ما سلف ذكره يمكن استخالص  ما يأتي: 

/   Vocabularyوظفت أربعة معاجم لسانية مصطلح )مفردات( كمقابل للمصطلح األجنبي ) -
Vocabulaire سواء إفرادا كما يتضح لدى الفاسي الفهري، ومعجم علم اللغة التطبيقي، أو تركيبا نحو )

 لدى باكال ورفاقه، ومفردات اللغة في المعجم الموحد في طبعته األولى.موعة مفردات مج

مصطلح )ِملفظة( قياسا على  معجم الفاسي الفهريد في طبعته الثانية، واستخدم  كّل من المعجم الموحّ  -

 اسم اآللة )ِمفعلة( للداللة على مجموعة الكلمات التي تتحقق باإلنجاز.

مصطلح )جرد اصطالحي( للداللة عليه، في حين أّن هذا األخير يخّص الكلمات استعمل المسدي  -
 والمصطلحات على حدّ سواء.

خالفا لما اقترحه  وضع محمد علي الخولي في معجمه علم اللغة النظري مصطلحي )معجم، معجمية(، -
المصطلح األّول  وهذا ما يجعله يربك القارئ، ويشتت ذهنه؛ ألنّ  في معجمه الثاني )مفردات، كلمات(

(، بينما المصطلح الثاني يشيع استخدامه على العلم الذي يتناول Dictionaryالمقترح يدّل على )
 (.Lexicologyالمفردات )

(، والذي اقترحه للداللة على مفهومين مختلفين Vocabularyجعل البعلبكي رصيد مقابال لمصطلح ) -

(، وثانيهما Lexiconا اللغة، وهو في هذه الحالة يقابل )أحدهما يتعلق بمجموع الكلمات التي تحتويه
ل منها أو الكامن؛ وهو بذلك يجعل موعة األلفاظ التي يعرفها المتكلّم، سواء المستعم  لتعبير على مجل

 المصطلح الواحد داالّ على مفهومين مختلفين في اآلن ذاته.

للداللة على مفهومين متباينين؛ أحدهما في أّما المعجم الموحد في طبعته الثانية فاقترح )ِملفظة(  -

ثانيهما في علم المصطلح للتعبير عن قائمة أحادية اللسانيات بإزاء قائمة المفردات المحققة باإلنجاز، و
 تخّص مصطلحات مجال معرفّي معيّن، تّم ترتيبها وتعريفها.

دالة على هو المفردات ال (Vocabulary/Vocabulaire)وما يمكن قوله على مصطلح  
 مجموع الكلمات التي يجسدها المتكلم. 

   : )Encyclopédique/iadencyclopE  (مصطلح  -5

 موسوعة، دائرة معارف معجم علم اللغة النظري
مرجع يشبه المعجم في الترتيب ويزيد عنه في الشمول، والتعمق  والتفاصيل 

 .11ةويحتوي على مداخل األعالم التي ال تحتوي عليها المعاجم عاد

 - معجم باكال ورفاقه

 11موسوعة قاموس المسدي

 - معجم علم اللغة التطبيقي

 - 2المعجم الموحد ط
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 - مصنّف البعلبكي

 - 1المعجم الموحد ط

 34موسوعة، دائرة معارف، َمعلَمة معجم الفاسي الفهري

 / ncyclopédiqueE)لقد أوردت ثالثة معاجم لسانية فقط المقابل )المقابالت( العربية لمصطلح   
iaEncyclopéd وهي مصنفات: معجم علم اللغة النظري، وقاموس اللسانيات، ومعجم المصطلحات ،)

 اللسانية، أّما البقية فقد أهملت هذا المفهوم.

الموسوعة( على الرغم من مكانة هذا المؤلَّف المعجمي )أغفل معجم علم التطبيقي للخولي اإلشارة إلى - 

 مية الحديثة.في الصناعة المعج

تتفق المعاجم الثالثة السابقة الذكر على اقتراح موسوعة بإزاء المصطلح األجنبي، مع اختالف طفيف  -
يكمن في كون المسدي يقترح الموسوعة فقط، بينما محمد علي الخولي يثبت ثنائية )موسوعة، دائرة 

 ف، معلمة(.يورد الفاسي الفهري والعمري ثالثية )موسوعة، دائرة معارمعارف(، و

وبناء على مبدأ الشيوع واالستعمال فإّن مصطلح موسوعة هو األنسب للداللة على  

((Encyclopédique /Encyclopédia  ؛ للداللة)الضخم متعدد األجزاء عادة،  على ذلك الكتاب
، إضافة إلى صور األعالم المشتمل على شتى  الموضوعات في األدب، والفّن، والعلم، والتاريخ

 .والرسوم، والجداول اإلحصائيّة، والخرائط

 :(Dictionnaire encyclopédique /aedic dictionaryncyclopEمصطلح: )  -6

 ويمكن مالحظة ما أصاب هذا المصطلح في معاجمنا اللسانية من خالل النماذج المدروسة: 

معجم علم اللغة 

 النظري

 معجم موسوعي

جميع أنواع المعرفة ويشتمل على المداخل اللغوية ومداخل معجم يغطي 
األعالم، ويقدم شروحا مفصلة، يقابله المعجم اللغوي الذي يقل في شموله وال 

 .18يشتمل على مداخل األعالم

 - معجم باكال ورفاقه

 - المسديقاموس 

معجم علم اللغة 
 التطبيقي

 معجم موسوعي
وأسماء األعالم من أشخاص وأماكن  معجم يشتمل على المفردات الحضارية

 .11وتغطي مداخله جميع فروع المعرفة، كما يميل إلى الشمول في الشروح

 - 2المعجم الموحد ط

 معجم موسوعي معجم البعلبكي
معجم يشتمل، إلى جانب المادة اللغوية، مادة تتعلق باألعالم أو األمثال مع 

 .17خرائط ولوائح بيانية

 - 1المعجم الموحد ط

 38معجم موسوعي معجم الفاسي الفهري

 :من المدونة محل الدراسة بوضوح يتجلّى 

في نصف  (Dictionnaire encyclopédique /Encyclopaedic dictionaryورود مصطلح ) -

 المدّونة محّل الدراسة.

 ي.اتفاق المعاجم اللسانية األربعة على إطالق )معجم موسوعي( على المصطلح المعجمي األجنب  -
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ولعل إهمال المعاجم اللسانية العربية لهذا المصطلح راجع  لكونه داال على أحد المفاهيم الحديثة؛   

ولما بحث اللّسانيون المحدثون العالقة بين المعجم والموسوعة، انتهوا  فهو مزيج بين المعجم والموسوعة؛
 إلى وجود ثالثة مستويات:

 عن العالم أو الكون.األّول هو الموسوعة: وهي تقدم معلومات 

 الثاني: هو المعجم اللغوي: ويقدم معلومات عن اللغة التي تستعمله الجماعة اللغوية.

 .18الثالث: وهو المعجم الموسوعي: وهو جامع بين المستويين األّول والثاني

 ويحدد جورج مونان ماهية هذه المستويات وفق هذه المعادالت: 

 وعة مواد.لغة[ = موس -]   ]+ موسوعة[  -2

 ]+لغة[ = معجم موسوعي.      ]+ موسوعة[ -1

 .10]+لغة[= معجم لغوي     موسوعة[ -] -1

 : iresasGlo/ ary(Gloss)مصطلح  -7

 يمكن تحليل وضعية هذا المصطلح في المعاجم اللسانية انطالقا من هذا الجدول: 

معجم علم اللغة 

 النظري

 مسرد المفردات

 .12نص أو مكتوب مع تفسير لها قائمة بالكلمات الصعبة في

    42مسرد معجم باكال ورفاقه

    43كشف  قاموس المسدي

معجم علم اللغة 
 التطبيقي

 مسرد
 .11قائمة موجزة لمجموعة خاصة من المفردات مع شرح وجيز لكل مفردة"

 18مسرد لغوي 2المعجم الموحد ط

معجم المصطلحات 
 اللغوية للبعلبكي

 مسرد
با، تجمع المصطلحات المستعملة في حقل ما من المعرفة مع قائمة ألفبائية غال

 .11شرح لها 

 ملسنة 1المعجم الموحد ط
 .17مسرد لغوي متضمن لمعاني الكلمات النادرة أو غير المعروفة

 48مسرد المفردات معجم الفاسي الفهري

بصورتين  لدى أغلبية هذه المعاجم اللسانية، ولكن (مسرد)شيوع مصطلح  مدى ةالحظم يمكننا 

مختلفتين؛ إّما مفردا كما هو الحال لدى باكال ورفاقه، ومحمد علي الخولي في معجم علم اللغة التطبيقي، 
 با كما يتجّسد في معجم علم اللغة النظري، أو المعجم الموحد في طبعته األولى، ومعجموالبعلبكي، أو مركّ 

موحد في طبعته الثانية؛ فإّن المسرد حقّق نسبة ، وباستثناء قاموس اللسانيات للمسدي، والمعجم الالفهري
 استعمال عالية لدى واضعي المعاجم.

فعلة(لقد اقترح المسدي مصطلح )كشف(، والمعجم الموحد في طبعته الثانية )م   -  .لسنة( قياسا على )م 

  saires/Gloوبناًء على مبدأ الشيوع يمكننا اعتماد )مسرد( مقابالً للمصطلح األجنبي ) 
lossary(G قائمة ألفبائية، ؛ للداللة على القائمة المتضمنة لمجموعة الكلمات الغامضة مع شرح لها، أو

 .هاالمعرفة مع تعريف حقول من لة في حقل غالبًا، تجمع المصطلحات المستعم

 :)Nomenclature)Nomenclature/:  :مصطلح  -8
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وغموض، وهذا ما تبرزه هذه  لحق هذا المصطلح ما لحق المصطلحات السابقة من اضطراب 

 الدراسة اإلحصائية:

 - معجم علم اللغة النظري

 49مجموعة األسماء، المصطلحات ورفاقه معجم باكال

 50ثبت اصطالحي المسديقاموس 

 - معجم علم اللغة التطبيقي

 - 2ط وحدعجم المالم

 ثبت اصطالحي البعلبكيمعجم 

 .82ن فروع المعرفةمجموعة من المصطلحات تستخدم في فرع مختص م

 صُنّافة 1ط وحدعجم المالم
مجموعة التسميات التي تعطى بصفة منتظمة لألشياء المنتمية لحقل معرفي  -

 معيّن.
 .81في الصناعة المعجمية مجموع مداخل المواد -

 - الفهريمعجم الفاسي 

مصطلح  إغفال نصف المعاجم المدروسة إيراد وما يالحظ هنا هو 

(/NomenclatureNomenclature( هذا المفهوم في  ن مكانةها المعجمي؛ على الرغم مضمن رصيد
 علم المصطلح الحديث.

أطلق كّل من المسدي والبعلبكي )ثبت اصطالحي( على المصطلح األجنبي، بينما قابله المعجم الموحد  -

موعة األسماء، )مجله باكال ورفاقه مصطلحين هما  )صُنّافة(، في حين اقترح بمصطلح في طبعته الثانية
 والمصطلحات(.

للداللة  81( Nomenclatureويمكن االستئناس بالمصادر المصطلحية التي تضع صُنافة مقابال ) 
 علة تلك القائمة من المصطلحات التي تعطى لمفاهيم حقل معرفي محدد.

 :(thesaurusthesaurus/ )    مصطلح -9

، بل عرف ظهورا متأخرا في البحث فحسب عشهد هذا المصطلح اختالفا في آلية الوضلم ي 
 المعجمي العربي الحديث، ولعل هذا ما تبرزه النماذج اآلتية: 

 - معجم علم اللغة النظري

 - معجم باكال ورفاقه

 - المسديقاموس 

 - معجم علم اللغة التطبيقي

  81ذخيرة لغوية )مكنز( 2المعجم الموحد ط

 معجم موضوعي معجم البعلبكي

 .88تب على الموضوعات واألبواب ال على الجذور أو األلفباءمعجم مر

 مكنز 1المعجم الموحد ط
قائمة مهيكلة تتكون من وحدات خاصة بميدان ما ويعدّ بعضها بمثابة 

الواصفات للعالقات الداللية المضبوطة وتتضمن قواعد اصطالحية تساعد 
 .81غة الواصفةعلى نقل المفاهيم المعبّر عنها باللغة الطبيعية إلى الل

 57ذخيرة لغوية، مكنز معجم الفاسي الفهري

( غياب مقابله العربي من رصيد نصف thesaurusما يمكن استخالصه بشأن مصطلح ) 
م بظهور المعجم الموحد 2898إالّ في حدود  )مكنز(المدّونة المدروسة؛ إذ لم يظهر المقابل العربي
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هذا المشروع  (ذخيرة لغويةذي جعله مرادفا لمصطلح )، وال89األولىلمصطلحات اللسانيات في طبعته 

للمنظمة العربية ته ، وتبن88اللغوي الضخم الذي اقترحه اللساني الجزائري عبد الرحمن الحاج صالح
اللسانية للفاسي  ، والمصطلحين نفسها نجدهما في مصنّف معجم المصطلحات10للتربية والثقافة والعلوم

 .الفهري

ّن هذا األخير يختلف عنه أ(، علما thesaurusمصطلح )معجم موضوعي( لمقابلة )لقد أورد البعلبكي  -
 /ThématiqueThematic Ditionary إذ يطلق المعجم الموضوعي )المعاني( )؛ اختالفا جذريّا

)Dictionnaireكالغريب 12المعجم الذي جمع األلفاظ المنتمية لفلك واحد وموضوع واحد ذلك ( على ،
 .يدة، والمخّصص البن سيدةالمصنّف ألبي عب

 قدّم المعجم الموّحد في طبعته الثانية مفهوم المكنز في ضوء اللسانيات الحاسوبية وبنوك المصطلحات. -

بأنّه معجم يعرض الكلمات بطريقة منّظمة عن طريق تقسيمات  لدى المختصين يعّرف المكنزو 
 .11ذات الصلة بحيث يشرح بعضها بعضا إلى مجموعات بحسب معانيها، وداخل كل مجال تأتي الكلمات

 :عامة نتائج -10

لمصطلحات المعجمية العربية في المعاجم اللسانية هي اإن أهم السمة يمكن تسجيلها على  
 التعددية، وتأخذ هذه األخيرة عدّة مستويات متباينة، وهي:

ة على مدلول واحد، ومن أمثلة تعدّد ما يعرف بالمقابالت العربية للمصطلح األجنبّي؛ أي األلفاظ الدال -
(: Vocabulary/vocabulaire(: معجم، قاموس، مجموعة المفردات، )Lixicon/Lexiqueذلك: )

معجم، معجمية، مجموعة المفردات، الثروة اللفظية، جرد اصطالحي، مفردات، كلمات، مفردات اللغة، 
 رصيد، ِملفظة، 

ذ عنها الم - ية خصوصا، واللسانية عموما، من إنجليزية، معجمال صطلحاتتعدّد اللغات األجنبية التي تُؤخ 

 .فرنسية، وألمانية

الذي اعتمد   Nomenclatureكمصطلح ) تعدّد األساليب والوسائل المتبعة في وضع المقابالت العربية؛ -

 )مجموعة األسماء، ثبت اصطالحي(. التركيبو، في )صُنّافة( االشتقاقفي نقله على 

المستخدم في  (Vocabulary؛ كمصطلح )معرفية التي تستعمل نفس المصطلحتعدّد الحقول ال -
 اللسانيات، وعلم المصطلحات.

 خاتمة:

الرصيد المصطلحي الخاص بالمفاهيم المعجمية الحديثة في المعاجم  ومما سلف يمكن القول أنّ   
لك لعدة عوامل داخلية ؛ وذاللسانية يشوبه الترادف المصطلحي من جهة، وضبابية المفاهيم من جهة أخرى

للسانيات في الثقافة العربية، وتعدد أصولها المعرفية، وتشعّب اتجاهاته المنهجية، ، أهم حداثة ايةوخارج
كما تعود للمصطلح وما يشوبه من تعدّدية في الوضع، أو التعريب الخاطئ، مع أسباب خارجية، تتصل 

 المعجميين العرب. بواضع المعجم، والباحث اللساني، وغياب التنسيق بين

 :الهوامش

                                                                 

إنكليزي، محمد علي الخولي، مكتبة  -عربي( مع مسرد عربي -معجم علم اللغة النظري )إنكليزي -2

 .71م، ص:2891، 2لبنان، بيروت، ط
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سن باكال وآخرون، عربي(، محمد ح-إنجليزي وإنجليزي-معجم مصطلحات علم اللغة الحديث )عربي -1

 .28، ص:م2891، 2مراجعة: محمد حسن باكال وآخرون، مكتبة لبنان، بيروت، ط:
عربي( مع مقدمة في علم المصطلح، عبد السالم  -فرنسي وفرنسي -قاموس اللسانيات )عربي -1

 م، ص:2891المسدي، الدار العربية للكتاب، د ط، 
إنكليزي، محمد علي الخولي، مكتبة  -مع مسرد عربيعربي(  -معجم علم اللغة التطبيقي )إنكليزي -1

 .11م، ص:2891، 2لبنان، بيروت، لبنان، ط:
عربي(، مكتب تنسيق التعريب، مطبعة -فرنسي-)إنجليزيالمعجم الموّحد لمصطلحات اللسانيات   -8

 .10، ص:2898، 2المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، ط:
مسرداً عربياً، رمزي منير بعلبكي، دار العلم  21عربي( مع -لغوية )إنكليزيمعجم المصطلحات ال -1

 .218، ص:2880، 2للماليين، بيروت، لبنان، ط:
عربي(، مكتب تنسيق التعريب، المنظمة  -فرنسي -المعجم الموّحد لمصطلحات اللسانيات )إنجليزي -7

 .18م، ص:1001، 1ة، الدار البيضاء، ط:العربية للتربية والثقافة والعلوم، ، مطبعة النجاح الجديد

عربي(، عبد القادر الفاسي الفهري بمشاركة نادية  -فرنسي -معجم المصطلحات اللسانية )إنجليزي -9
 .78، ص: م1008، 2العمري، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط:

، 2م، ج:2899، 1باعة، ط:نشأته وتطّوره، حسين نّصار، دار مصر للط -ينظر: المعجم العربي -8
 .22ص:

المعجمية العربية في ضوء مناهج البحث اللساني والنظرية التربوية الحديثة، ابن حويلي األخضر  -20
 .17ص:  م،1020دار هومه، الجزائر، د ط،  ميدني،

هرة، إخراج: إبراهيم أنيس وآخرون، إشراف: حسن علي المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقا -22
 .781، ص: 1، ج:، د ت1طية ومحمد شوقي أمين، ط:ع

دراسة في علم المصطلح، علي القاسمي، قضايا المصطلح في اآلداب والعلوم  -المعجم والقاموس -21
الدين البوشيخي، ومحمد الوادي، جامعة موالي إسماعيل، مكناس، ومعهد الدراسات  اإلنسانية، إعداد: عز

 .111-112، ص:1م، ج:1000، 21-المصطلحية، فاس، سلسلة الندوات
إنكليزي، محمد علي الخولي ،  -عربي( مع مسرد عربي -معجم علم اللغة النظري )إنكليزي -21

 .281ص:
عربي(، محمد حسن باكال -إنجليزي وإنجليزي-معجم مصطلحات علم اللغة الحديث )عربي -21

 .80، وآخرون، مراجعة: محمد حسن باكال وآخرون

عربي( مع مقدمة في علم المصطلح، عبد السالم  -فرنسي وفرنسي -عربيقاموس اللسانيات ) -28
 .107المسدي، ص:

،  إنكليزي، محمد علي الخولي -عربي( مع مسرد عربي -معجم علم اللغة التطبيقي )إنكليزي -21
 .19ص:

 عربي(، عبد القادر الفاسي الفهري بمشاركة نادية -فرنسي -معجم المصطلحات اللسانية )إنجليزي -27
 .271، ص:العمري

،  1عربي(، مكتب تنسيق التعريب، ط: -فرنسي -المعجم الموّحد لمصطلحات اللسانيات )إنجليزي -29
 .91ص:

عربي(، عبد القادر الفاسي الفهري بمشاركة نادية  -فرنسي -معجم المصطلحات اللسانية )إنجليزي -28
 .271، ص:العمري

ي العربي، عبد القادر الفاسي الفهري، دار توبقال للنشر، ينظر: المقارنة والتخطيط في البحث اللسان -10
 .211م، ص:2889، 2المغرب، ط:

مكتب ينظر: قضية الفصاحة في القاموس العربي التاريخي، عبد العلي الودغيري، اللسان العربي،  - 12

 .211-228م، ص:2898، 11العدد: للتربية والثقافة والعلوم، تنسيق التعريب، المنظمة العربية
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م، 1020 -هـ2112، 2من المعجم إلى القاموس، إبراهيم بن مراد، دار الغرب اإلسالمي، تونس، ط: -11

 .1ص:
 .7-1المرجع نفسه، ص:  -11

إنكليزي، محمد علي الخولي،  -عربي( مع مسرد عربي -معجم علم اللغة النظري )إنكليزي -11
 .101ص:

عربي(، محمد حسن باكال -نجليزيإنجليزي وإ-معجم مصطلحات علم اللغة الحديث )عربي -18
 .88، ص:وآخرون، مراجعة: محمد حسن باكال وآخرون

عربي( مع مقدمة في علم المصطلح، عبد السالم  -فرنسي وفرنسي -قاموس اللسانيات )عربي -11
 .271، ص:المسدي

، إنكليزي، محمد علي الخولي -عربي( مع مسرد عربي -معجم علم اللغة التطبيقي )إنكليزي -17
 .212ص:
، 2، ط:عربي(، مكتب تنسيق التعريب-فرنسي-)إنجليزيالمعجم الموّحد لمصطلحات اللسانيات  -19

 .281ص:
مسرداً عربياً، رمزي منير بعلبكي، ص:  21عربي( مع -معجم المصطلحات اللغوية )إنكليزي -18

819،818. 
،  1سيق التعريب، ط:عربي(، مكتب تن -فرنسي -المعجم الموّحد لمصطلحات اللسانيات )إنجليزي -10

 211ص: 
عربي(، عبد القادر الفاسي الفهري بمشاركة نادية  -فرنسي -معجم المصطلحات اللسانية )إنجليزي -12

 .181، ص:العمري
 .98إنكليزي، محمد علي الخولي، ص: -عربي( مع مسرد عربي -معجم علم اللغة النظري )إنكليزي -11

عربي( مع مقدمة في علم المصطلح، عبد السالم  -فرنسي وفرنسي -قاموس اللسانيات )عربي -11
 .111، ص:المسدي

عربي(، عبد القادر الفاسي الفهري بمشاركة نادية  -فرنسي -معجم المصطلحات اللسانية )إنجليزي -11
 .81، ص:العمري

 .98إنكليزي، محمد علي الخولي، ص: -عربي( مع مسرد عربي -معجم علم اللغة النظري )إنكليزي -18
إنكليزي، محمد علي الخولي،  -عربي( مع مسرد عربي -م علم اللغة التطبيقي )إنكليزيمعج -11
 .11،17ص:

، ص: مسرداً عربياً، رمزي منير بعلبكي 21عربي( مع -معجم المصطلحات اللغوية )إنكليزي -17
272. 

ة نادية عربي(، عبد القادر الفاسي الفهري بمشارك -فرنسي -معجم المصطلحات اللسانية )إنجليزي -19
 .81، ص:العمري

 .88ينظر: من المعجم إلى القاموس، إبراهيم بن مراد، ص: -18
40- voir :dictionnaire de la linguistique, George Mounin, quadrige presse 

universitaires de France, 1974,  4 éd, 2004,  p : 125. 
إنكليزي، محمد علي الخولي ،  -بيعربي( مع مسرد عر -معجم علم اللغة النظري )إنكليزي -12

 .182ص:
عربي(، محمد حسن باكال -إنجليزي وإنجليزي-معجم مصطلحات علم اللغة الحديث )عربي -11

 .11، ص:وآخرون، مراجعة: محمد حسن باكال وآخرون
عربي( مع مقدمة في علم المصطلح، عبد السالم  -فرنسي وفرنسي -قاموس اللسانيات )عربي -11

 .281المسدي، ص:

، إنكليزي، محمد علي الخولي -عربي( مع مسرد عربي -معجم علم اللغة التطبيقي )إنكليزي -11
 .17ص:
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، 2، ط:عربي(، مكتب تنسيق التعريب-فرنسي-)إنجليزيالمعجم الموّحد لمصطلحات اللسانيات  -18

 .87ص:
لبكي ، مسرداً عربياً، رمزي منير بع 21عربي( مع -معجم المصطلحات اللغوية )إنكليزي -11

  .118، ص:121ص:
، 1عربي(، مكتب تنسيق التعريب، ط: -فرنسي -المعجم الموّحد لمصطلحات اللسانيات )إنجليزي -17

 .11ص:
عربي(، عبد القادر الفاسي الفهري بمشاركة نادية  -فرنسي -معجم المصطلحات اللسانية )إنجليزي -19

 .210، ص:العمري
عربي(، محمد حسن باكال -إنجليزي وإنجليزي-يمعجم مصطلحات علم اللغة الحديث )عرب -18

 .10، ص:وآخرون، مراجعة: محمد حسن باكال وآخرون
عربي( مع مقدمة في علم المصطلح، عبد السالم  -فرنسي وفرنسي -قاموس اللسانيات )عربي -80

 .100المسدي، ص:

 .110، ص:علبكيمسرداً عربياً، رمزي منير ب 21عربي( مع -معجم المصطلحات اللغوية )إنكليزي -82
، 1عربي(، مكتب تنسيق التعريب، ط: -فرنسي -المعجم الموّحد لمصطلحات اللسانيات )إنجليزي -81

 .88ص: 
، 2البنية والتمثيل، خالد األشهب، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، ط: -ينظر: المصطلح العربي -81

 .121، ص: م1022 -هـ2111
، 2، ط:عربي(، مكتب تنسيق التعريب-فرنسي-)إنجليزييات المعجم الموّحد لمصطلحات اللسان -81

 .218ص:
مسرداً عربياً، رمزي منير بعلبكي، ص:  21عربي( مع -معجم المصطلحات اللغوية )إنكليزي -88

801. 
،  1عربي(، مكتب تنسيق التعريب، ط: -فرنسي -المعجم الموّحد لمصطلحات اللسانيات )إنجليزي -81

 .281ص: 
عربي(، عبد القادر الفاسي الفهري بمشاركة نادية  -فرنسي -ات اللسانية )إنجليزيمعجم المصطلح -87

 .111، ص:العمري
"المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات  هو ترجم مكنز إلى اللغة العربية كان أول معجم -89

إنجليزي( كلمة -م، وفي نفس السنة ظهرت في معجم المورد )عربي2899والمعلومات" الصادر سنة 

م ظهر أول معجم عربي يحمل اسم المكنز لمحمود إسماعيل 2881مكنز ومقابلها اإلنجليزي، وفي عام 
صيني وآخرون، كتب على غالفه بالعربية "المكنز العربي المعاصر: معجم في المترادفات والمتجانسات 

معجم ظهر ثاني  1000(، وفي عام Modern Arabic Thesaurus: Arabic-Arabicوباإلنجليزية )
ألحمد مختار  عربي بهذا االسم وهو "المكنز الكبير: معجم شامل للمجاالت والمترادفات والمتضادات"

عمر وفريق عمل، ينظر: نظرة في معجمين حديثين للمترادفات: المكنز العربي المعاصر، والمكنز 
، 1، ج 79المجلد ،الكبير، أحمد مختار عمر، مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق، ندوة المعجم العربي

 902ص: م1001
طُرحت الفكرة ألّول مّرة في مؤتمر التعريب بعّمان سنة ولقد  "،هو ما يعرف بـ"االنترنت العربيو  -88

م، فتّمت 2899م، ثّم عرضت على المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سنة 2891
م، والثانية بالخرطوم سنة 2882ضوع األولى بالجزائر عام الموافقة عليه وعقدت ندوتان لمناقشة المو

 م1001
وهذا المشروع القومي في حقيقته "بنك آلي من النصوص القديمة والحديثة )من الجاهلية إلى وقتنا  -10

الحاضر(، وأهّم صفة يتصف بها هي سهولة حصول الباحث على ما يريد وسرعته، ثّم شمولية المعلومات 

حّصل عليها، وأهّم من هذا أيضا هو اشتمالها على االستعمال الحقيقي للغة العربي عبر التي يمكن أن يت



14 

                                                                                                                                                                                                           

العصور وعبر البلدان العربية المختلفة"، ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، عبد الرحمن 
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 إلدارة المعرفة ومنتجاتها أثر الترجمة والتعريب على  التنمية اللغوية وسبل استثمارها 

 أ. حسين عمر دراوشة                    

 باحث ومحاضر أكاديمي غير متفرغ في علوم العربية ومعارفها 

 l.comhussien2013333@hotmaiالِمبراق: 

يسعى هذا البحث إلى دراسة أثر الترجمة والتعريب على التنمية اللغوية وسبل  الملخص:

استثمارها إلدارة المعرفة ومنتجاتها، وذلك من خالل الحديث عن فلسفة الترجمة والتعريب من 

منظور لغوي واصطالحي، وتسليط الضوء على جهود القدماء والمحدثين في الترجمة والتعريب 

، وبيان أثر الترجمة والتعريب على تحقيق التنمية اللغوية في ظل  المستحدثات ع تاريخيبتتب

الحضارية، والكشف عن سبل استثمار الترجمة والتعريب إلدارة المعرفة ومنتجاتها في العصر 

الحديث وذلك بطرح مجموعة األدوات واألساليب التي قد تسهم في بلورة رؤية استراتيجية 

ا سبق بالمنهج معرفي وتحقيق التنمية من خالل الترجمة والتعريب، وتوضيح كل ملالستثمار ال

 ، وفهرس للمصادر والمراجع. ومن ثم الخاتمة وفيها نتائج البحث وتوصياته، الوصفي والتاريخي

The impact on the translation and localization of language 

development and ways to invest for knowledge management and their 

products 

Abstract: The aims of this research is to study the impact of translation 

and localization on language development and ways to invest for 

knowledge management and products, and through talking about the 

philosophy of translation and localization of language and idiomatic 

perspective, and to shed light on the ancient and modern in the translation 

and localization efforts of historical study, and demonstrate the impact of 

translation and localization to achieve linguistic development under the 

innovations of civilization, and the disclosure of ways to invest translation 

and localization of knowledge management and its products in the modern 

era by subtracting a set of tools and methods that may contribute to the 

elaboration of a strategic vision for investment knowledge and to achieve 

development through translation and localization, and to clarify all of the 

above approach descriptive, historical, and then Conclusion and the search 

.results and recommendations, and an index of sources and references 
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 المقدمة: 

تلعب الترجمة دوراً بارزاً في االتصال والتواصل في ظل المتغيرات التي يشهدها القرن 

الحادي والعشرين، الذي أنتج إمكانات فريد وتحديات عديدة، جعلت العالم كله تحت طائلة 

تحديات، وهنا يبرز دور الترجمة في المسؤولية في استثمار اإلمكانات وتذليل العقبات وتطويع ال

تقريب أفكار العالم وآرائه في إدارة المعرفة ومنتجاتها، لذا جاء هذا البحث ليدرس أثر الترجمة 

والتعريب على  التنمية اللغوية وسبل استثمارها  إلدارة المعرفة ومنتجاتها، وذلك من خالل 

 المباحث اآلتية: 

 تعريب من منظور لغوي واصطالحي. فلسفة الترجمة وال المبحث األول:

 دراسة تاريخية.  -جهود القدماء والمحدثين في الترجمة والتعريب المبحث الثاني:

 : أثر الترجمة والتعريب على تحقيق التنمية اللغوية. المبحث الثالث

 : سبل استثمار الترجمة والتعريب إلدارة المعرفة ومنتجاتها في العصر الحديث. المبحث الرابع

 : الترجمة والتعريب وإدارة المعرفة  ومنتجاتها في العصر الحديث. المطلب األول
: سبل استثمار الترجمة والتعريب إلدارة المعرفة ومنتجاتها في العصر المطلب الثاني

 رؤى وتطلعات.  -الحديث

سبل  وبيانالكشف عن أثر الترجمة والتعريب على التنمية اللغوية وتطبيقاتها،  أهداف البحث: -

 استثمارها في إدارة المعرفة ومنتجاتها في الثورة المعلوماتية في العصر الحديث. 

العمل على استجالء أثر حركة الترجمة والتعريب على تنمية اللغة العربية،  أهمية البحث: -

والكشف عن األساليب واألدوات التي يمكن من خاللها استثمار الترجمة والتعريب في إدارة 

حديث، ووضع رؤى وتطلعات وتوصيات من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية المعرفة ال

المستدامة وتشجيع االستثمار األمثل في اقتصاديات المعرفة في ظل المتغيرات المعاصرة 

، ويسهم هذا البحث في طرح رؤى وتصورات ونقاط مرجعية واالنفتاح مع العالم االفتراضي

قة لالستفادة منها في إدارة المعرفة في العصر ألهل االختصاص والمؤسسات ذات العال

 الحديث

في تحقيق التنمية تسهم حركة الترجمة والتعريب تذهب فرضية البحث إلى أن  فرضية البحث: -

وكيف يمكننا إدارتها في ضوء ما توفره  ،؟اللغوية، فما انعكاسات ذلك على إنتاج المعرفة

يب الحداثية التي توفرها الحضارة التكنولوجية، ، مع استغالل األسال؟حركة الترجمة والتعريب

جاهداً إلى اإلجابة عن هذه األسئلة وغيرها، ومناقشة القضايا المطروحة في لذا يحاول البحث 

ثنايا مباحثه ومطالبه، وصوالً إلى االستثمار األفضل في منتجات المعرفة ومتعلقاتها، وكشفاً 

جل فاعلية حركة الترجمة والتعريب في إنتاج للسبل واألدوات واألساليب األساسية من أ

المعرفة وإدارتها بشكل حكيم من خالل جهود فردية ومؤسساتية منظمة وممنهجة ومبنية على 

التعاون والتنسيق والتشبيك وفق سلم األولويات واالحتياجات المعرفية للمجتمعات العربية 

 واإلسالمية. 
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وصفي والتاريخي المبني على التحليل واالستقراء، يستخدم هذا البحث المنهج ال منهج البحث: -

ع دون التدخل في متغيراته، وربطه بأقوال المترجمين والمعربين من أي الوصف الدقيق للواق

ووضع مقترحات وتطلعات تسهم في تحقيق التنمية العلماء واللغويين وأرباب الفكر الثقافة، 

جمة من علوم وية التي تشملها عملية الترالمستدامة واالستثمار األمثل في القطاعات الحي

، ومن ثم الخاتمة وفيها نتائج البحث وتوصياته وفهرس للمصادر وفنون وآداب ومعارف

 . والمراجع

 المبحث األول: فلسفة الترجمة والتعريب من منظور لغوي واصطالحي. 

ّن اقتيرال إن اللغة العربية هيي صياحبة االسيتقالل بياالقترال اللغيويم إذ مين المعليوم أ

، فقيد (482: 6891)شياهين، المفيردات يععتبير حركية طبيعيية أليية لغية يعيراد لهيا أن تتطيور وتنمو

أقرضت اللغة العربية غيرها من اللغات أشياء كثيرة، واقترضت من غيرهيا أشيياء كثييرة كيذلك، 

ا ييدلل عليى ميدى وهذه أهّم مالمح اللغات الحيّة الفاعلة، واللغة العربية استقبلت ما هو جديد، وهذ

أصالتها وحيويتها وعالميتها للتعبير عن الفكر اإلنساني الخاليد وقضياياه المتشيعبة، فاللغية العربيية 

لها مناهجها الفعالة ووسائلها الخالقية وأسياليبها الفصييحة وأدواتهيا الحيويية التيي تمكنهيا مين بسيط 

مية إال وسييلة مين وسيائل تنميية نفوذها ومسايرتها ليروح العصير ومتطلباتيه، فميا التعرييب والترج

اللغية العربييية وتوسييعها لتلبييي حاجييات العصير، فقييد تعيددت أقييوال العلميياء فيي تعريييف التعريييب 

، لفلسييفة (8)بشير، د.ت: والترجمية واضيطربت آرائهييم، والسيبب فييي ذليك نقصيان التحديييد الدقيق

وعميييير  5/6849: 6899)الجوهري، الترجمييية التيييي تقيييوم عليييى التبييييين واإليضييياح والتفسيييير

، وعليى هييذا يمكين تعريييف الترجمية بأنهيا: نقييل األفكيار ميين لغية إلييى (6/499: 4009وآخيرون، 

أخيرى، وهيو المعنييى اليذي تلتقيي فيييه ميع التعريييب عنيدما يكيون النقييل مين لغية أجنبييية إليى اللغيية 

قييات العربييية، فالترجميية قديميية قِييدم المجتمعييات البشييرية، وهييي وسيييلة التفيياهم الييذي تقتضيييه عال

الشعوب المختلفة أثناء معامالتها االجتماعية والسياسية  والتجارية والفكرية في أييام السيلم، وفيميا 

، وفلسفة التعريب تقوم على التخلص (54: 6898)الخورس، يترتب عليه من تفاول أيام الحرب

منظيور،  )ابنمن الكالم الفياح  والقبييح وتبييين المقصيود مين الكيالم وإيضياحه وتهذيبيه وتشيذيبه

، وعلى هذا يمكننا تعريف التعريب من اللغة العربية على أنه: إدخال لفظ أجنبي (6/586: 6262

، هييذا مييا ينبغييي أن يكييون عليييه مفهييوم ه لمقييياس عربييي بييالتغيير أو بدونييهفييي العربييية وإخضيياع

التعرييب، والتعريييب أسييلوب مشيرو ، ولييه أحكامييه وضيوابطه التييي تعنييي فيي األسيياس إخضييا  

طلح األجنبي لشيء من التعديل أو التغيير في بنيته، ليطابق الينظم الصيوتية والصيرفية فيي المص

فالتعريب بمعناه االصطالحي استعمل لثالثة معاٍن تنطلق من مفهومه  (،641)بشر، د.ت: العربية

ي اللُّغوي الذي تطور خالل رحلته الطويلة عبر القرون، وكان محدداً باستعمال العرب للفظ األجنب

بتغيير أو بدونه، ومين ثيم تطيور واسيتعمل بمعنيى الترجميةم وهيو نقيل فكيرة مين لغيٍة إليى أخيرى، 

فأصبح اللفظان مترادفين يستعمل الواحد في مكان اآلخر، وذكر الدكتور محمد بن عبد العزييز أن 

، (89)عبد العزيز، د.ت: صالح الدين الصفدي أول من استخدم مصطلح التعريب بمعنى الترجمة

اول الدكتور عبد الحق فاضل أن يفرق بين معنى كل من اللفظين، فبين أن ناقل الكتاب األجنبي وح

، ولكن هذا يختص بنقيل (601: 6898)فاضل، الذي يعبر عن الفكرة بأسلوبه يكون عمله ترجمة

مين إذا نقل المعنيى  باً ليس العكس، وال يعسمى ذلك تعريالمعنى من لغة أجنبية إلى اللغة العربية، و

نص عربي إلى نص أجنبي، فالترجمة في هيذا المجيال أعيم مين التعرييب، ومين ثيم تطيور مفهيوم 
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المصيطلح وقصييد بيه اسييتعمال اللغية العربييية فيي مختلييف فيرو  المعرفيية، كالمياً وكتابييةً وتدريسيياً 

)خريوش، رون أن التعرييب أشيمل مين الترجميية، وييرى آخيي(8: 6892)الجليلي، وترجميةً وتأليفياً 

، ونلحظ من خالل عرضنا هذا أن الترجمة أسبق (68-9: 6896ومجلة كلية اآلداب،  655د.ت: 

ومن ثم  من لغتها األصل، على هوية األلفاظ والمصطلحات التعريب، بمعنى أننا نقوم بالتعرفمن 

نقلها إلى اللغة المستقبلة قد يكون وفقاً للمعاييرها وقد يكون بخالف ذلك، وكل هيذا ميرتبط بوضيع 

)دراوشية، لغة المستقبلةم ألن قوة اللغة من قوة أهلها، وعلى ذلك يععد التعرييب مطليب قوميأهل ال

م لنسج العالقات وتطوير االتصاالت والتواصل مع حضيارات العيالم وشيعوبه فيي (618: 4061

قح المعرفي والثورة المعلوماتية، فالترجمة والتعريب ينطلقان من فلسفة لُّغوية واحدة تقوم ظل التال

على اإلبانة والتوضيح والتفسير، فوجب االنطالق منها في حركية التعرييب والترجمية فيي عالمنيا 

 العربي واإلسالمي، بما يخدم لغتنا ويعمل على تنميتها وتطويرها.

 دراسة تاريخية.  -المبحث الثاني: جهود القدماء والمحدثين في الترجمة والتعريب

على كيانهم اللغوي، كثيراً من الجهود الفردية  بذل لغويو العربية في سبيل المحافظة 

والجماعيةم ألن لغتهم تعمثل شخصيتهم القومية والحضارية، فكم تعرضوا للمشقة العناء في سبيل 

جمع مادة اللغة العربية والعمل على تقعيدها، وتهذيبها وتنقيتها من الشوائب وصيانة اللسان 

تحقيقاً لمبادئ السالمة اللغوية، وكل ذلك ال سياج منيعم بالعربي من الخطأ والخطل، فسيجوا اللغة 

م وشعوبه، فاللغة وثيقة الصلة بالمجتمع يرها من لغات العالغيمنع من انفتاح اللغة العربية على 

الذي يتحدث بها، فال وجود للغة خارج المجتمعات، بمعنى أن اللغة حقيقة اجتماعية ال فردية، فهي 

، وهي "ظاهرة إنسانية (86: 4001والظاظا،  49: 4001)حسان، تتنشأ في أحضان المجتمعا

اجتماعيةم كالعادات والتقاليد واألزياء ومرافق العي ، بل هي بين الظواهر االجتماعية كلها دليل 

، (64: 6810)الصالح، نشاطها، ووعاء تجاربها، وبها تستقصى المالمح المميزة لكل مجتمع"

ة تأثرت بغيرها كما تتأثر عادات المجتمعات البشرية وتقاليدها وعلى ذلك نجد أن اللغة العربي

ببعضها البعض، فالناظر للمادة اللغوية التي تم توثيقها وتدوينها في ثنايا صفحات كتب اللغة 

العربية خصوصاً المعاجم اللغوية وحقولها المعرفية يجد فيها كثيراً من األلفاظ والتراكيب 

تم ترجمتها ومن ثم فهذه المادة اللغوية رضة من اللغات األخرى، والعبارات المترجمة والمقت

ومن الالفت للنظر نجد أن الترجمة والتعريب تمثل ثقافات متنوعة وحقول علمية تعريبها للعربية، 

خالصة لم يكن للعرب عهد بها، وإن كانت عندهم إشارات على مواضيع معينة قد تشكل جزءاً 

ولكن اكتمل نضجهم المعرفي من خالل االطال  على عية والحيوية، مهماً من تينك العلوم الطبي

ر في ذلك فالعلم رحم بين ثقافات اآلخرين والنهل من معينها في استكمال المعرفة العلمية، وال ضي

 أبنائه. 

دأب المثققون العرب على نقل المعارف عن الثقافات والحضارات األخرى وليس معنى و

أخذوا العلوم المفيدة والمعارف النافعة التي لم يكن إنجازاتهم، لكن ذلك انسخلوا عن تراثهم و

ق عهد بها، وهل أدل على هذه النهضة العلمية التأليفية المبكرة في القرن األول من أن للعرب ساب

خالد بن يزيد بن معاوية، قد انصرف إلى العلم وتأليف الكتب وترجمة بعضها إلى العربية، فكان 

 6/419: 6246والجاحظ،  262: 6889)ابن النديم، ب النجوم والطب والكيمياءأول من ترجم كت

كان خالد بن يزيد بن معاوية يسمى حكيم ، و(626: 6899واألسد،  4/406: 4004والزركلي، 

آل مروان وكان فاضال في نفسه وله همة ومحبة للعلوم خطر بباله الصنعة فأمر بإحضار جماعة 
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كان ينزل مدينة مصر وقد تفصح بالعربية وأمرهم بنقل الكتب في  من فالسفة اليونانيين ممن

ل كان في اإلسالم من لغة إلى الصنعة من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي وهذا أول نق

)ابن ثم نقل الديوان وكان باللغة الفارسية إلى العربية في أيام الحجاج(، 96: 40002لغة)سليمان، 

 . (600: 6889النديم، 

مما يدل على وجود خزائن الكتب في زمن األمويين، وعلى قدم حركة النقل والترجمة، و

سرجويه من أنه "كان يهودي المذهب سريانيًّا، وهو الذي تولى  ما ذكره ابن جلجل في ترجمة ما

في الدولة المروانية تفسير كتاب أهرن بن أعين القيس إلى العربية، ووجده عمر بن عبد العزيز 

ن الكتب، فأمر بإخراجه ووضعه في مصاله، فاستخار الله في إخراجه إلى المسلمين في خزائ

)الخزرجي، لالنتفا  به، فلما تم له في ذلك أربعون صباًحا أخرجه إلى الناس وبثه في أيديهم"

 .(624: 6899واألسد،  464د.ت: 

ع الْكتب م ويعد ن الفارسية إِلَى الوليد بن عبد الملك بن مروان األموي أول من ترجمت لَه

نَد ِهنْد َوكتب أرسطا الْعََربيَّة ككتاب كليلة ودمنة وَ  طاليس َوَسائِر كتب الفلسفة من اليونانية كتاب السَّ

الحجاج بن يوسف الثقفي على  وعمل، (6/694: 6885)الجندي، والرومية والفارسية والسريانية

وكان محمد بن المرزبان أبو ، (608ت: )القحطاني، د.تحويل الدواوين من الفارسية إلى العربية

العباس الدميري أحد التراجمة ينقل الكتب الفارسية الى العربية، له أكثر من خمسين منقوال من 

 . (6/426والسيوطي، د.ت:  5/66: 4000والصفدي،  1/4121: 6886)الحموي، كتب الفرس

ديوان من الفارسية إلى صالح بن عبد الرحمن التميمي بالوالء، وهو أول من نقل الويعد 
: 6892)ابن منظور، العربية، وبَذَلت كتّاب الفرس له ثالث مئة ألف درهم على أال يفعل فأبى

وكان يجيد اإلنشاء في اللغتين، ووضع اصطالحات للكتّاب والحّساب استغنوا بها عن ، (66/64
ل عبد الحميد بن يحيى قاكتّاب العراق في عصره تالميذ له، والمصطلحات الفارسية، وكان جميع 

 . (6/684: 4004)الزركلي، الكاتب: للَّه در صالح ما أعظم منته على الكتّاب!
وأّول من نقل ديوان الشام من الرومية إلى العربية عبد الملك بن مروان، نقله له سليمان  

ّول من أالملك جميع دواوين الشام، و بن سعيد مولى الحسين كاتب رسائل عبد الملك، فواله عبد
)القلقشندي، نقل ديوان مصر من القبطيّة إلى العربية عبد العزيز بن مروان في إمارته على مصر

، ومن أشهر من قاموا بهذا الصنيع رس كثيًرا من تراثهم إلى العربيةترجم الف، و(6/294د.ت: 
 (.644: 6810)ضيف، عبد الله بن المقفع وآل نوبخت

ي أيام المنصور ونقل البطريق فن كان لهم بالغ األثر الذي ومن أعالم الترجمة والتعريب
وابن ناعمة لذي نقل المجسطي وإقليدس للمأمون، وابن يحيى الحجاج بن مطر وهو اأشياء بأمره، 

وحسين بن بهريق فسر النقلة القدماء في أيام البرامكة، عبد المسيح الحمصي وسالم األبرش من 
الحمصي وابن آوى وأبو نوح بن الصلت وابن رابطة المأمون عدة كتب وهالل بن أبي هالل 

وعيسى بن نوح وقسطا بن لوقا البعلبكي جيد النقل وحنين وإسحاق وثابت وإبراهيم بن الصلت 

ويحيى بن عدي وابن المقفع نقل من الفارسية إلى العربية وكذا موسى ويوسف ابنا خالد والحسن 
دية إلى العربية وابن وحشية نقل من النبطية إلى ابن سهل والبالذري وكنكه الهندي نقل من الهن

 العربية.
إن فالسفة اإلسالم الذين فسروا ونقلوا كتبها من اليونانية إلى العربية  "وذكر الشهرستاني:

وأكثرهم على رأي أرسطو منهم: حنين وأبو الفرج وأبو سليمان السنجري ويحيى النحوي ويعقوب 
تمام يوسف  د ابن بكير المقدسي وثابت بن قرة الحراني وأبوبن إسحاق الكندي وأبو سليمان محم

بن محمد النيسابوري وأبو زيد أحمد بن سهل البلخي وأبو الحارث حسن بن سهل القمي وأبو حامد 
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في وأبو الحسن بن محمد اإلسفرائني وأبو زكريا يحيى الصيمري وأبو نصر الفارابي وطلحة النس
 . (6/6د.ت:  )الشهرستاني،العامري وابن سينا"

في حاشية المطالع لموالنا لطفي أن المأمون جمع مترجمي مملكته كحنين وقال القنوجي:" 
بن إسحاق وثابت بن قرة وترجموها بتراجم متخالفة مخلوطة غير ملخصة ومحررة ال توافق 

رسومها إلى زمن  ترجمة أحدهم لآلخر فبقيت تلك التراجم هكذا غير محررة بل أشرف إن عفت
ثم إنه التمس منه ملك زمانه مصور بن نوح الساماني أن يجمع تلك التراجم كيم الفارابي، الح

ويجعل من بينها ترجمة ملخصة محررة مهذبة مطابقة لما عليه الحكمة فأجاب الفارابي وفعل كما 
مما ، (694-696: 4004)القنوجي، "أراد وسمى كتابه بالتعليم الثاني فلذلك لقب: بالمعلم الثاني

يوحي بأهمية الترجمة وتحريرها وتهذيبها بطريقة صحيحة مبنية على نهج علمي، ونستدل من 
الكالم السابق على الجهد الذي بذله المترجمون والمعربون في سبيل االرتقاء باللغة العربية 

 وحقولها المعرفية أبان العصر العباسي. 
العباسي الثاني أبي جعفر  كان جيورجيوس بن جبرائيل بن بخت يشو  طبيباً للخليفةو

 وأخذت، (462: 6981)فانديك، المنصور وترجم بإيعازه عدة كتب طبية من الفارسية إلى العربية

تبسط نفوذها في زمن العباسيين، فكان الخلفاء واألمراء والوزراء والتعريب الترجمة  حركة

المأمون أكثر العصور عصر وأرباب الرياسة والنفوذ يدعمون المترجمين في ذلك العصر، فكان 

فأنشأ لها مكتبة "بيت الحكمة" ازدهاراً في ترجمة العلوم إلى العربية على أسس معرفية واضحة، 

وبرزت طائفة مرموقة من المترجمين في ذلك العصر ذكرهم ابن النديم في فهرسه في بغداد، 

ن الفارسية إلى العربية تحت باب أسماء النقلة من اللغات المختلفة إلى اللسان العربي والنقلة م

: 6826وحاجي خليفة،  451: 6209والعسكري،  604: 6889)ابن النديم، ونقلة الهند والبنط

، وهذا يدلل على مدى حرص علماؤنا األوائل على االطال  على (56والجميلي، د.ت:  6/196

هذا الدور من أثر اللغات األخرى ونقل علومها وخبراتها وتجاربها إلى أبناء العربية، ونحن لما ل

فاعل في بناء القوة العلمية والثقافية والفكرية كركيزة أساسية توجه بوصلة التنمية وتحقق الرقي 

 والتقدم. 

أما على صعيد الحقول المعرفية نجد أن الترجمة ركزت على حقول معرفية وعلمية 

لغوية األدبية وتعريفاتها كالفلسفة والطب والفلك والرياضيات وعالم الحيوان، ونجد أن الترجمة ال

ل "كليلة ثلم تحظ باهتمام واسع، عدا عن بعض الترجمات التي القت رواجاً بين أوساط المؤدبين م

وكان يسعى إلى الدقة في الترجمة، فلم  ،ودمنة" التي نقلها ابن المقفع من الفارسية إلى العربية

نيه، لقد كانت غايته أن يوفق بين يتوسع في رصف األلفاظ وبسطها، حتى ال تخونه في أداء معا

وهذا يوحي بالمكانة السامقة التي تبوأتها  ،(622: 6810)ضيف، اللفظ الدال والمعنى المدلول

العربية في نفوس أهلها عندما كانوا أعزاء كان لغتهم رمز هويتهم وعنوان قوميتهم وأصالتهم 

 وحضارتهم. 

قبة التاريخية، نقلهما البهاء العاملي في وظهر مذهبان في الترجمة عند العرب في هذه الح

وللتراجمة في النقل طريقان: أحدهما طريق يوحنا بن كشكوله عن الصالح الصفدي بقوله:" 

البطريق وابن الناعمة الحمصي وغيرهما، وهو أن ينظر إلى كل كلمة مفردة من الكلمات 

لكلمات العربيت ترادفها في الداللة اليونانية، وما تدل عليه من المعاني، فيأتي بلفظة مفردة من ا

على ذلك المعنى فيثبتا وينتقل إلى األخرى كذلك حتى يأتي على جملة ما يريد تعريبه، وهذه 

الطريقة ردية بوجهين: أحدهما أنه ال يوجد في الكلمات العربية كلمات تقابل جميع الكلمات 

اظ اليونانية على حالها. الثاني أن خواص اليونانية، ولهذا وقع في خالل هذا التعريب كثير من األلف
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التركيب والنسب اإلسنادية ال تطابق نظيرها من لغة أخرى دائماً، وأيضاً يقع الخلل من جهة 

 استعمال المجازات وهي كثيرة في جميع اللغات.

في التعريب طريق حنين بن إسحاق والجوهري وغيرهما، وهو أن يأتي والطريقة الثانية: 

ل معناها في ذهنه ويعبر عنها من اللغة األخرى بجملة تطابقها، سواء ساوت ألفاظها الجملة فيحص

أم خالفتها، وهذا الطريق أجود ولهذا لم تحتج كتب حنين بن إسحاق إلى تهذيب إال في العلوم 

الرياضية ألنه لم يكن قيماً بها، بخالف كتب الطب والمنطق والطبيعي واإللهي فإن الذي عربه 

، واستغرقت المرحلة السابقة جهود ثالثة (6/482: 6889يحتج إلى اإلصالح")العاملي، منها لم 

أجيال من المترجمين في القرن الثالث الهجري، لتتلوها مرحلة جديدة يقوم فيها العقل العربي بهم 

فة ما تعرِجم، ثم يسهم في إثراء الثقافة اإلنسانية بإبداعه العلمي على يد فطاحل العلماء والفالس

العرب أمثال الكندي والفارابي وابن سينا وابن النفيس والبيروني وابن البيطار وابن رشد 

...وغيرهم، وفي القرن السابع الهجري ونتيجة الحتكاك الفرنجة بالعرب أثناء الحروب الصليبية 

نية في المشرق العربي، وكذا في األندلس وصقلية، بدأت الترجمة العسية من العربية إلى الالتي

واللغات القومية األوربية، فتعرجمت مؤلفات ابن سينا وابن لنفيس والزهراوي وابن البيطار وابن 

الهيثم وابن رشد ... وغيرهم، لتبدأ النهضة العلمية في الغرب، ويؤكد روجر بيكون وفرانسيس 

التي كان بيكون وكلود برنار مبادئ العلوم المبنية على التجربة الدقيقة والمالحظة الفاحصة، 

للعرب فضل في ابتكارها بدالً من طريقة أرسطو المبنية على االستنتاج المنطقي الذي ال يعؤيده 

 (. 1: 4005دليل عملي)نجيب، 

والناظر للترجمة والتعريب كعلم عند القدماء نلتقي بعالم العربية الجاحظ الذي بدأ ينظر 

ترجم والمعرب أن يأخذ به،  وبين األخطاء لعلم الترجمة والتعريب وأساسياته وما ينبغي على الم
فقال:" وال بدّ للتّرجمان من أن يكون بيانه في نفس الترجمة، في وزن التي يقع فيها المترجمين، 

علمه في نفس المعرفة، وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها، حتّى يكون 
تكلّم بلسانين، علمنا أنّه قد أدخل الضيم عليهما، ألّن كل فيهما سواء وغاية. ومتى وجدناه أيضا قد 

واحدة من اللغتين تجذب األخرى وتأخذ منها، وتعترل عليها. وكيف يكون تمّكن اللسان منهما 
مجتمعين فيه، كتمّكنه إذا انفرد بالواحدة، وإنّما له قّوة واحدة، فإن تكلّم بلغة واحدة استفرغت تلك 

إن تكلّم بأكثر من لغتين، وعلى حساب ذلك تكون الترجمة لجميع اللغات.  القّوة عليهما، وكذلك
وكلّما كان الباب من العلم أعسر وأضيق، والعلماء به أقّل، كان أشدّ على المترجم، وأجدر أن 

هذا ، و(6242:6/52)الجاحظ، يخطئ فيه. ولن تجد البتّة مترجماً يفي بواحد من هؤالء العلماء"

لهندسة. والتنجيم، والحساب، واللحون، أما في غير هذه الكتب تكون الترجمة ينطبق على  كتب ا
لشعر ال اواإلعالم عن الله وإخبار الناس به، فقال:"   واالعتقاداتأصعب فمثالً في كتب الدين 

يستطا  أن يترجم، وال يجوز عليه النقل، ومتى حّول تقّطع نظمه وبطل وزنه، وذهب حسنه 
ال كالكالم المنثور. والكالم المنثور المبتدأ على ذلك أحسن وأوقع من وسقط موضع التعجب، 

قال: وجميع األمم يحتاجون إلى الحكم في الدين، والحكم منثور الذي تحّول من موزون الشعر، وال
في الصناعات، وإلى كّل ما أقام لهم المعاش وبّوب لهم أبواب الفطن، وعّرفهم وجوه المرافقم 

وقد نقلت يبهمم والحاجة إلى ذلك شاملة لهم، وأسودهم كأحمرهم، وبعيدهم كقرحديثهم كقديمهم، 
كتب الهند، وترجمت حكم اليونانيّة، وحّولت آداب الفرس، فبعضها ازداد حسنا، وبعضها ما 

)الجاحظ، انتقص شيئا، ولو حّولت حكمة العرب، لبطل ذلك المعجز الذي هو الوزن"
ن العرب ركزوا على نقل العلوم الطبيعية والحقول المعرفية وفي ذلك داللة على أ، (6242:6/56

 التي من شأنها أن تسهم في رقيهم وتدعم وطائد حضارتهم في عصرهم وما تاله. 
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إّن التّرجمان ال يؤدّي أبدا شروط المترجم الذي يتولى نقل اللغات، فقال:"  وتحدث الجاحظ عن
هبه ودقائق اختصاراته، وخفيّات حدوده، وال ما قال الحكيم، على خصائص معانيه، وحقائق مذا

، (6242:6/56)الجاحظ، "يقدر أن يوفيها حقوقها، ويؤدّي األمانة فيها، ويقوم بما يلزم الوكيل
، وتحدث عن األخطاء التي وقع فيها ونبه على أساسيات ينبغي على المترجم أن يَلَم بها

 المترجمون، من هذه األسس: 
 الذي يترجمه.  إلمام المترجم بالموضو  .6

 بيان المترجم مواز لعلمه بالموضو  الذي يترجمه.  .4

 ا والمنقول إليها.أن يكون عالماً باللغتين المنقول عنه .6

: 6242)الجاحظ، أن يكون عارفاً بأسلوب المترجم وعباراته وألفاظه ومجازاته وتأويالته .2

6/52-55) . 

رق الجاحظ إليها، أن المترجمين ويشير الدكتور أحمد مطلوب على هذه األساسيات التي تط

، فجل من تحدث عن (61: 6896)مطلوب، القدماء لم يستفيدوا منها إنما استفاد منها الذين تلوهم

المترجمين وصفاتهم وما يجب أن يقوموا به إال وذكروا ما قاله الجاحظ في وقت متقدم، وليس 

حظ ونقلوا مضامينه وفصلوا القول فيها، معنى ذلك أنهم لم يأتوا بجديد إنما تحدثوا فيما رواه الجا

لقد أدرك جهابذة الفكر ي عصرهم، فكل قديم في عصره حديث، وأضافوا مهاراتهم المولدة ف

من علماء العرب القدماء والمحدثين، أهمية الترجمة والمعرفة وأرباب الثقافة القدماء اللغوي 

المسلمين في تينك األزمان، وامتدت والحضاري ألمة العرب و والتعريب في تحقيق الرقي العلمي

 تأثيراتها إلى العصور الالحقة. 

يتضح مما سبق أن الجهود المبذولة في حركة الترجمة والتعريب عند العرب القدماء، كانت 

في غالبيتها جهود فردية مدعوة من السلطة الحاكمة، ويالحظ أن "اقترال األلفاظ عمل  يقوم به 

اعات، وفي العصور الحديثة قد تقوم به أيضاً الهيئات العلمية، كالمجامع األفراد كما تقوم به الجم

اللغوية وأمثالها، على أن عمل الفرد هنا ال يظل عمالً منعزالً عن الناس، بل رغم إنه يبدأ كعمل 

فردي، ال يلبث في الغالب أن يقلده مجموعة من أفراد، ثم قد يصبح ملكاً للجماعة كلها، ويكون 

، فنجد أن كثيراً من جهود (649: 4009)الغيلي، اً من عناصر اللغة المستعيرة"حينئذ عنصر

المحدثين في أساسياتها فردية وفي إنتاجياتها جماعية، بمعنى أن كثراً من المترجمين والمعربين 

اجتهدوا كالً بطريقته، ومن ثم جاءت المؤسسات تبنت هذه االجتهادات اللغوية، وحرصت على 

رائها وتقويمها وإقرارها، وكل ذلك أسهم في تحقيق التنمية اللغوية، كصنيع المجامع تهذيبها واستق

 اللغوية في عالمنا العربي. 

ث، فأسهم في ذلك االتصال والتواصل لترجمة والتعريب في العصر الحديونجد حركة نشطة ل

 الم االفتراضيفي الع الحضاري بالبعثات العلمية في بادئ األمر ثم تطورت الوسائل واألساليب
التي أسهمت في زيادة التالقح والتقارب بين لغات البشر، وكل ذلك رافقه حيوية في الترجمة 

فهو شيخ الترجمة وإمام النهضة فمن رواد الترجمة والتعريب رفاعة الطهطاوي  والتعريب،

افية في ترجمته وتعريبه لكثير من المصنفات اللغوية والثق (4/468)الهاشمي، د.ت: الحديثة
والفكرية عن اللغة الفرنسية، فأسس مدرسة األلسن في القاهرة التي ععنيت بأمور الترجمة 

، واستطا  الطهطاوي أن يسهم في تنمية العربية في (662)شيخو، د.ت: وقضاياها المتنوعة
عصره إذ يقول في مراجعته لترجماته التي نقلها عن الفرنسية:" ولما كانت األلفاظ في األغلب 

يعني كتابه قالئد -ترتب إلى اآلن في كتب اللغة العربية، وكان يتوقف فهم الكتاب ممية لأعج
 . (548: 6895)خليل، عربناها بأسهل ما يمكن لتلفظ به فيها عل وجه التقريب" -المفاخر
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له جهوداً كبيرة في الترجمة والتعريب، فععِهدَ إليه  -تلميذ الطهطاوي –وكان صالح مجدي بك 
في المدرسة الهندسية الخديوية وعهدوا إليه تعريب كتب علمية  والفرنسيةللغتين العربية بتدريس ا

للفرنج فعرب منها عدداً وافراً في رسم األمكنة والطبقات الجيولوجية والميكانيكيات والحساب 
والجر والهندسة والفلكيات والفنون الحربية كبناء الحصون ورمي القنابل إلى أن تولى رئاسة 

  .(622)شيخو، د.ت: ترجمةال
ولقد بحركة الترجمة والتعريب نهض رفاعة الطهطاوي وتالميذه في مدرسة األلسن، لقد 

استمرت تلك الحركة إلى يومنا هذا، بل لعلها أخذت في التزايد، كما انتشرت معرفة اللغات 
ي األجنبية بيننا حتى رأينا من شعرائنا وكتابنا من يجيدها كشوقي وإسماعيل صبر

 . (408وضيف، د.ت:  56: 4002)مندور، وغيرهما
ونظمه في معالجة الشئون  وآدابهوقد اتسمت هذه الفترة بثراء الترجمة من علوم الغرب 

كان محمد علي يحث أعضاء  م6905االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ففي الفترة التالية لعام 
ة تعلق على أعمال الترجمة أهمية كبرى لكي البعثات على تعريب الكتب األجنبية، وكانت الحكوم

  .(660: 6894)أبو ذكري، تظفر بأكبر عدد من الكتب المترجمة في أقل زمن
"في أواخر القرن التاسع عشر" أسهموا  واللبنانيين هاجر إلى مصر عدد من السوريينو

 رزق الله في ترجمة العديد من القصص، وكان لهم أثر في تنشيط حركة الترجمة، ومنهم نقوال
، فأسهموا في "إرساء قواعد النقل إلى العربية، وفي وضع الذي ترجم "سقوط نابيلون الثالث

 (. 609: 4064)بركة، "المعاجم اللغوية العربية ومتعددة اللغات

وكان ألحمد فارس الشدياق فضل في ترجمة طائفة من األلفاظ األجنبية وتعريبها، ووضع 
ي أخذت سبيلها إلى االستعمال، وما يزال بعضها مستعمالً حتى كثير من ألفاظ الحضارة الت

 . (18: 6889)الزركان، اليوم
وقد أذكى حركة الترجمة والتعريب أدباء العربية في أوائل القرن العشرين، وذلك بإعطاء 

شخصيات القصص وأماكنها أسماء عربية، والتصرف في بعض أحداثها لتالئم الجو العربي، ومن 
أنه لم يكن متمكنًا في ساء" لفيكتور هوجو التي ترجمها حافظ إبراهيم عن الفرنسية، مع ذلك "البؤ

والمنفلوطي في رواياته "الفضيلة، ماجدولين، الشاعر، في سبيل التاج"، وقد ترجمت هذه اللغة، 
ولما انتهت الحرب العالمية األولى نشطت ترجمة ولى تعريبها بأسلوبه السلس العذب، له، ثم ت

 صص واتجهت في طريقين:الق
يحاول اإلثارة، وتزجية الفراغ، بالقصة الغرامية والبوليسية التي كانت تترجم بسرعة،  أحدهما:

 في أسلوب ركيك ضعيف، وفي اتجاه يسيء إلى عقلية الشباب ونفوسهم.
اهتم فيه المترجمون بالموضو  واألسلوب معًا، مثل ترجمة الزيات لقصة "آالم فرتر"،  :خرواآل

ومحمد عول محمد في ترجمته لقصة "فاوست" وأحمد زكي في ترجمته لقصة "جان 

 . (498-499: 4002)حسين، دارك"
وتعريييب كثييير ميين المصييطلحات العلمييية التييي تعوزهييا  تييوالى أفييذاذ العربييية فييي ترجميية

النهضة العربية في تطوير أساليبها ومناهجها للتعاميل ميع المتغييرات المعاصيرة بيروح الحضيارة 

لتفي بمتطلبات العصر، فنجد ثلة من كان لهم تأثير في مضمار العربية وتنشيط العلوم مين أمثيال: 

وبطييرس وبشييارة زليزل ويعقييوب صيروف إبيراهيم اليييازجي وعبيد اللييه فكيري وداوود أبييو شيعر 

 ...  وغيرهم ال يتسع المقام لذكرهم، وما يعنينا أن علماء العربيية المحيدثين، قيد اجتهيدواالبستاني 

 في إيجاد منهجية للتعامل مع العلوم المترجمة والمعربة. 

فعملت األمة على تحقيق الترجمة والتعريب بجهودها المبذولة، وبوسائلها المختلفة اعتقاداً 

بأنه هو السبيل الذي يعقَْطعع به لسان االستعمار عن البلدان العربية، وقد عقدت في سبيل تحقيق هذا 

ؤتمرات عربييية محلييياً ودولييياً برعاييية المؤسسييات والهيئييات الوطنييية الهييدف العظيييم، نييدوات وميي

م( في الرباط ، 6816والقومية والهيئات العالمية، مثل: مؤتمرات التعريب المنعقدة في السنوات: )
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م( فيييي 6895م( فيييي طنجييية، )6896م( فيييي طيييرابلس ليبييييا، )6899م( فيييي الجزائييير، )6896)

ذه النيدوات والميؤتمرات كانيت بمسياعدة مجيامع اللغيية ، وأغليب هي(460: 6898)الخوري، عميان

 العربية وتأييدها. 

ونجد الجهود المؤسساتية لها جهود جبارة في تنشيط حركة الترجمة والتعريب في العصر 

الحديث، فمن المؤسسات اللغوية مجمع اللغة العربية بدمشيق والقياهرة والعيراق واألردن، واتحياد 

سيق التعريب بالرباط التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعليوم، المجامع اللغوية، ومكتب تن

والمركيييز العربيييي للتعرييييب والترجمييية بدمشيييق، ومعهيييد الخرطيييوم اليييدولي للغييية العربيييية، ومييين 

المؤسسات التعليمية كالجامعات والمعاهد التعليمية، ومعظم الجامعات العربية تتبعها لجان ومراكز 

ومن أقسامها: كليات اللغات والترجمة، ومن هذه الجامعات والمعاهد: الجامعة للترجمة والتعريب، 

السورية والمعهد الطبي العربي بسوريا، واللجنة الدائمة للترجمة والتعريب، التي تضطلع بمراقبة 

التعريب في الجامعات السعودية، ومجلس النشر العلمي التابع لجامعة الكوييت، ومعهيد الدراسيات 

للتعريب بالربياط، التيابع لجامعية المليك محميد الخيامس، ومين المؤسسيات التخصصيية، واألبحاث 

مركز تعريب العلوم الصحية)أكمل(، واتحاد األطباء العرب، ولجنة توحيد المصطلحات العسكرية 

للجيوش العربية، ومنظمة األقطار العربية المصدرة للنفط، ومشيرو )راب( لترجمية مصيطلحات 

والالسييلكية، ومؤسسية الكويييت للتقييدم العلميي، والمؤسسييات الحكومييية، مثييل:  االتصياالت السييلكية

المركز العربي للتعريب والتوثيق التابع لوزارة الثقافة المغربية، ومدرسة الملك فهد العليا للترجمة 

التربية المغربية، والمعهد العالي للتربية، ويتبع وزارة التربية التونسيية،  وزارةفي طنجة، وتتبع 

لجنة الترجمات التابعة لوزارة التربية والتعليم بمصر، والمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب و

بالكويت، والهيئة العامة لالستعالمات التابعة لوزارة الثقافة المصرية، وبعض هذه المؤسسات ينشأ 

دور النشر ألغرال سياسية، كإدارة الترجمة برئاسة الجمهورية المصرية، ومؤسسات إعالمية، ك

وأشيهر دور النشيير المهتميية بالترجميية دار العلييم للمالييين، والييدار العربييية للعلييوم، ومكتبيية لبنييان، 

والهيئية المصيرية للكتياب، ومركييز األهيرام للترجمية العلميية التييابع لمؤسسية األهيرام، وكوكيياالت 

اهتمييت باللغيية األنبياء، وأشييهرها: وكاليية الشييرق األوسييط للترجميية والتعريييب، ومنظمييات دولييية، 

العربية لدخولها المضمار الدولي، فوضعت عدداً من المعاجم المتخصصية، ومين هيذه المنظميات، 

والزراعييية(، ومنظمييية العمييل الدوليييية، ومنظميية التجيييارة العالميييية،  األغذيييةمنظميية الفاو)منظمييية 

لمصطلحات وصندوق النقد الدولي، واليونسكو، ومنظمة األمم المتحدة، ومؤسسات تععنى بتجميع ا

وتنميطها، ومنها: المنظمة العربيية للمواصيفات والمقياييس، والبنيك اآلليي السيعودي للمصيطلحات 

العلمية )باسم(، والمعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية بتونس، وشركات متخصصية فيي 

البرمجة وتعريب البرامج، وأشهرها، شركة صيخر، وشيركة عيرب تيرانس، وشيركة)أي تيي أي: 

ATA وشركة تيب توب، ومجامع المترجمين، وأغلبها حديثة، مثل: الجمعية الدولية للمترجمين ،)

العيرب، وتصييدر مجليية واتيا للترجميية، والجمعييية السيعودية للغييات والترجميية، ومركيز الملييك فهييد 

العالي للترجمة، والمنظمة العربية للترجمة، والجمعية المصرية لتعريب العلوم، والمجمع العربي 

-66، 4009ترجمين والمحترفين، وشبكة الترجمة العربية، واتحاد المترجمين العرب)الغيلي، للم

(، ونجيد أن اليدوافع التيي تنطليق منهيا هييذه المؤسسيات، واألهيداف التيي تصيبو إليى تحقيقهييا 666

متنوعة،فمنها ما هو لغوي وبعضها علمي وتعليمي وحضاري وربحي وتجاري وسياسي... وغير 

 ذلك. 
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واخر القرن العشرين ومطلع األلفيية الثالثية التيي تتسيم باالنفجيار المعرفيي والثيورة ففي  أ

علم الترجمة له مدارس ونظريات متخصصة به، ونجيد أن عليم الترجمية أخيذ المعلوماتية، أصبح 

باالستقاللية في كثير من المؤسسات العاملة عليى المسيتوى المحليي واإلقليميي واليدولي، حتيى إنيه 

لييق عليييه "دراسييات يط بعينهييا تييم طرحهييا فييي الكليييات والجامعيياتلييه تخصصييات أصييبح هنيياك 

الترجمة"، وهو" يتعلق بدراسة نظرة الترجمة وظواهرها، ويتسم هذا التخصص )بطبيعته( بأنيه 

أنيييييييه مبحيييييييث  ي(، ومشيييييييترك بيييييييين المباحيييييييث األكاديميييييييية أmultilingualمتعيييييييدد اللغيييييييات)

ت، وعلييم اللغويات)الحييديث(، ودراسييات االتصييال، ( يضييم علييوم اللغيياinterdisciplinaryبينيي)

، وتعيدد أغيرال البيرامج (2: 4006والفلسفة، وضروباً منوعية مين الدراسيات الثقافيية")عناني، 

ص بالعلوم النظرية والتطبيقية والمهنية والتكنولوجيية... صواألقسام المطروحة، فمنها ما هو متخ

ى بتخصصات العلوم الطبيعة التي عمدت كثير وغيرها من التخصصات المتعلقة بصورة أو بأخر

ميين الجامعييات العربيييية إلييى تدريسييها باللغييية العربييية، وعنيييت بتعرييييب مصييطلحاتها وتراكييييب 

نصوصها، وهذا له بالغ األثر على تنمية العربية، بشرط وجود المترجم المثقف المتقن لفنون علمه 

ظيل المتغييرات التيي يشيهدها القييرن وانعكيس ذليك عليى التطيور العلميي والحضياري فيي ، وعمليه

الحادي والعشرين خصوصاً تلك التقلبات والمتغيرات التي ألمت بمجتمع المعرفة وتطور الرقمنة 

 والحوسبة التي غزت العلوم والفنون والمعارف واآلداب كافةً. 

 المبحث الثالث: أثر الترجمة والتعريب على تحقيق التنمية اللغوية. 

سائل التي تعتمد عليها اللغات في التواصل مع ثقافات العالم ومع إن الترجمة من الو

غيرها من اللغات البشرية األخرى، فهي تقوي الوشائج بين اللغات مما يسهم في زيادة التالقح 

اللغوي والفكري والمعرفي في المتغيرات التي أنتجتها الحضارة التكنولوجية، وثم مرحلة بالغة 

المضامين والمعاني والدالالت وفق أبنية اللغات وأنظمتها وقواعدها  األهمية تتمثل في تعريب

ومعاييرها التي أنتجتها لنفسها بما يحافظ على هويتها القومية وكينونتها المستقلة، فبدأ العرب 

القدماء بمعرفة أصول اللغات األجنبية وتعلمها، فقاموا بترجمة وتعريب ما يلزم األمة من معارف 

سابق عهد، أو لم يكن فيها القدر المعرفي الكافي لسد الحاجة إليه، وكل ذلك  الها بهوعلوم لم يكن 

ح التقدم والنهج الحضاري القويم، وأسهم في إثراء العربية وحيوية الفكر يحوي بين طياته رو

(، فنجد أن حركة الترجمة 9: 6809إن اللغة أكثر نموها بالتعريب)المغربي، يته، اللغوي وإنتاج

، وخاصة (696: 6880)البعلبكي،  العربية بأصوات م مثل: صوت )ݘ(و)ݒ( تأردف ريبوالتع

من وراءها خطر كبير  ناألعالم وهذه األصوات ال تشكل فونيمات أساسية في لغتنا، ولهذا ال يكم

على مستوى البنية الصرفية بلواحق فاستخدمن  على اللغة، ونجد أن الترجمة أفادت العربية

ة)جي( للداللة على الصفة، مثل: مكوجي، وموسرجي، واستخدمت الكلمة الالحقة التركي

الفارسية)خانة( بمعنى بيت، وفي اشتقاق الكلمات العربية الدالة على المكان مثل: كازخانة، لمحطة 

وعلى المستوى النحوي نجد أن "نظام الجملة العربية في (، 662: 6880)البعلبكي، الوقود 

حد ما ببعض األساليب األجنبية، وال سيما في أسلوب بعض الكتاب العصر الحديث تأثر إلى 

المعاصرين الذين تأثروا بالثقافة األوروبية، كالعقاد وطه حسين، وجاءتنا بعض االستعماالت التي 

، أما على (601: 4009)الغيلي، لم تعرفها العربية من قبل، مثل: كم هو جميل أن نرى...."

مترجم والمعرب ينقسم إلى قسمين، األول: المفردات المترجمة صعيد المستوى الداللي، فال

تعريب األساليب(. والمعربة، والثاني: األساليب الداللية المترجمة والمعربة، وهو ما يسمى بــِ)
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: 6862ليبها أسلوباً أعجمياً")المغربي، وعرفه عبد القادر المغربي بأنه:" إدخال العرب في أسا

(، أو Loan translation()659: 6889ماريوباي، المقترضة) (، ويسمى بالترجمة6/664

تعارة المعنى" أي أن المجاز المستعمل في لغة ما يعحاكي في اللغة األخرى)استعارة الداللة( أو اس

(، مثل استعارة: ناطحة سحاب، وميناء جوي، من 452: 4006ديتر بونتج،  )نقل الداللة(...")

 اإلنجليزية. 

ثل الجزء األساس من العناصر المترجمة في اللغة العربية و"هذه األلفاظ أما المفردات فتم
بشكل عام، التي دخلت العربية متعلقة بالحسيات ال بالمعنويات، وأكثرها مما يدل على األطعمة 

واأللبسة واألدوات والمرافق والمصطلحات اإلدارية، وقليل منها من مصطلحات الفلسفة وما 
(، أما في المترجم عند القدماء والمحدثين اشتمل على ألفاظ 29-29: 6810إليها")المبارك، 

 ومصطلحات وتراكيب تتعلق باألفكار واأليدلوجيات الفلسفية. 
كبير على  غتنا الجميلة، يجدها لم تأثر بشكلوالناظر لتأثيرات الترجمة والتعريب في ل

 بها الخالقة في التعامل معالعربية، فالعربية استقبلت هذه العناصر مع حفاظها على أسالي
المستجدات والمستحدثات الحضارية، ونجد أن الترجمة والتعريب قد أدت إلى اشتقاق األفعال في 
العربية نتيجة االقترال اللغوي من كلمات ذات أصل أجنبي، فاشتقاق األفعال ممكن من األسماء 

ت األخرى، ولذا كان باإلمكان اشتقاق األجنبية إذا كان الفعل الناتج رباعياً، وغير ممكن في الحاال
أفعال كثيرة مثل"تلفن" و"تلفز" و"أكسد" و"هدرج" و"أدلج")من إيدلوجيا(ـ، و"هرطق" )من 

 (، وغير ذلك .688: 4009( )عصفور، heretic- heresyالهرطقة= 
مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل أما في العصر الحديث كانت 

ين َحقاًل واسعًا للترجمة ونقل اآلداب الغربية، فقد تعرجم كثير من القصص والروايات، القرن العشر
 وترجمت كتب ال تكاد تحصى في االجتما  والقانون واالقتصاد وجميع فرو  الفكر الغربي.

واضطرت هذه الترجمة الواسعة أصحابها اضطراًرا أن يهجروا األسلوب الذي ترجم به 
يذه، أسلوَب السجع والبديع، فقد رأوه يفسد المعاني التي يريدون نقلها رفاعة الطهطاوي وتالم

وأداءها إفسادًام لسبب بسيط وهو أنه ال يتسع لها، وال يتيح للمترجم أن يعبر عنها إال تعبيًرا 
 مضطربًا، أو تعبيًرا ممتلئًا بعوائق السجع والبديع.

يق المطابع وما تنشر من آثار ولم يلبث هؤالء المترجمون بعد رفاعة أن عرفوا عن طر
ا آخر،  األدب العباسي أن وراء هذا األسلوب القاصر الذي ترجم به رفاعة أسلوبًا مرساًل حرًّ

لوا على هذا  نهم من صياغة العبارات بحيث تؤدي المعاني األوربية أداء سهاًل يسيًرا، فعوَّ يمّكِ
هم رأوه يشبه األساليب الغربية التي األسلوب، واتخذوه وسيلتهم إلى تصوير معانيهم، وخاصة أن

ا من أثقال السجع والبديع. ا تامًّ  يترجمون منها، فإنها تصاغ في لغة سهلة تخلو خلوًّ

ون عن أسلوب وعلى هذا النحو أخذ المترجمون يؤثرون األسلوب العتيق الفصيح، وينفك
على أداء المعاني الغربية ولم يكتفوا بذلكم بل أخذوا يمرنون هذا األسلوب رفاعة الثقيل الضيق، 

الدقيقة، سواء في الفكر أو في الشعور، وأثبتوا أن لغتنا الفصيحة ال تستعصي على أداء هذه 
ا من عوامل بعثها ونهوضها.  المعاني، فكانوا بذلك عاماًل مهمًّ

وحتى اآلن لم نتحدث عن المطبعة والصحف، وقد كان لهما أثر بالغ في هذا التحرر من 
ع والبديع، فإن من كان يترجم مثاًل لم يكن يترجم للطبقة المثقفة الممتازةم بل كان أسلوب السج

يترجم للجمهور، ولم يكن هذا شأن المترجمين في العصر العباسي والعصور السابقة، فإنهم كانوا 
يترجمون لطائفة محدودة من األمة، وكانوا يقدمون لها ما يترجمون في نسخ خطية قليلة. ومعنى 

أن األدب والعلم جميعًا كانا أرستقراطيين، وكانا محتكرين في جماعة بعينها من جماعة  ذلك:
األمة، فلما عرفنا المطبعة وانتشر التعليم في طبقات الشعب أصبح األدب والعلم شعبيين، وأصبح 

ى المترجمون يالحظون أنهم ال يخاطبون الطبقة المثقفة العليا في األمةم بل يخاطبون طبقاتها عل
 اختالفها.
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وأحدث ذلك تطوًرا واسعًا في أسلوب الترجمة والكتب األدبية، فقد أخذ المترجمون 
واألدباء يالئمون بين أسلوبهم وطبقات الشعب، حتى تفهم عنهم ما يريدون أن يقولوه، وحتى ال 

لة، ومن هنا أخذت األساليب األدبية تجنح إلى البساطة ومراعاة السهوتجد مشقة في هذا الفهم، 
 فالكاتب يسعى بجهده إلى تبسيطها وتيسيرها، حتى تروج في الجمهور.

فنحن إذن لم نرجع إلى األسلوب القديم الفصيح أو األسلوب المرسل الحر فحسبم بل أخذ 
طون أسلوبهم تبسيًطا ال ينزل به إلى مستوى العامة أو إلى االبتذال، وفي  المترجمون واألدباء يبّسِ

عليهمم بحيث يشعرون بشيء من العسر في قراءته وفهمه، هو أسلوب بسيط  الوقت نفسه ال يعلو
، وهذا أسهم في حيوية الفكر اللغوي، وإثراء (691) ضيف، د.ت: سهلم ولكنه عربي فصيح

العربية بأجناس أدبية جديدة، تستخدم اللغة العربية الفصحى وتعمل على نشر ألفاظها وتراكيبها بما 
ارية التي تمر بها األمة العربية واإلسالمية، وكل ذلك مرتبط بتوفر الفكر يتوافق مع الحالة الحض

اللغوي المبني على الحس المرهف والذوق السليم للحفاظ على قواعد العربية وبث جمالياتها في 
 مصطلحات الحضارة ومستجداتها. 

يد قد وأسهمت حركة الترجمة والتعريب في توليد كثير من الدالالت والمعاني، فالتول
يخص" المعنى فقط، كالمجاز والتضمين، وإما توليد يخص المبنى والمعنى في ذات اآلن، ومن 

(، 4/465: 4000وسائله: االشتقاق والنحت والتعريب الجزئي والتركيب...إلخ")الفاسي، 
ولكل مجمع وسائله  استخدمت المجامع اللغوية وسائل شتى في ترجمة العلوم الحديثة وتعريبها،ف

، فيمكن بيان القواعد التي اتبعها النقلة في تعريب الترجمة والتعريبالخاصة وقواعده المنهجية في 

 األلفاظ وترجمة المصطلحات، في النقاط اآلتية:
تعريب الكلمات األعجمية وترجمتها بألفاظها أو بمعانيها وفق ما تقتضيه أصول اللغة العربية،  -أ

 مع في التطبيق المنهجي. مع اختالف المجا
تعديل المعنى اللغوي للكلمية العربيية، وتضيمينها داللية لغويية جدييدة، أو ابتكيار كلميات جدييدة  -ب

 مشتقة من أصول عربية أو معربة مستحدثة للداللة على المعنى الجديد. 
بين  لقد اختلفت األساليب وتنوعت المناهج في استخدام وسائل تعريب العلوم الحديثة وترجمتها

المجامع اللغوية، وال تخرج عن القاعدتين السابقتين في كثير من النصوص المعربية والمترجمية، 

اتبعت المجامع أسياليب متنوعية فيي ، ووكل ذلك أسهم في تحقيق التنمية اللغوية وإثراء مضامينها

 نشر منتوجاتها اللغوية، ولكن في مجملها ال تخرج عن األساليب اآلتية: 

أصول تهتم بالنظر في قواعد اللغة العربية في التراث اللغوي ووسائلها وأدواتها تشكيل لجنة  -6

 ومناهجها في التعامل مع الحديث المعرب والمترجم. 
 620: 4002)فايييييد، تييييأليف معيييياجم متخصصيييية لترجميييية المصييييطلحات واأللفيييياظ المعربة -2

الحضييييارة وتطويعهييييا للغيييية العربيييية بمييييا يسيييياعدها عليييى مواكبيييية ( 26: 4009والتيييرزي، 
 ومستحدثاتها. 

 اتخاذ قرارات لُّغوية من أجل تعريب ألفاظ العلوم وترجمة مصطلحاتها. -6
 إعداد مجالت لُّغوية متخصصة تحت إشراف المجامع، تهتم بالتعريب والترجمة. -4

 عقد مواسم ثقافية وملتقيات علمية، نعوقشت من خاللها قضايا تختص بالتعريب والترجمة.   -5
ت سيينوية وإعييداد مطويييات ومنشييورات ومحاضييرات حييول التعريييب عقييد نييدوات ومييؤتمرا -6

 والترجمة.

برمجة المواد اللغوية المعربة والمترجمة ونشرها، وذلك بإنشاء وحدات حاسوبية أو بنوك آلية  -9
 تسهم في توثيق المعرب والمترجم والوصول إليه بأقل جهد.

ركيية التعريييب والترجميية حشيد الجهييود الفردييية والجماعييية ميين أجييل المسيياهمة فييي تنشيييط ح -9
 وفعاليتها ومناقشتها وإقرار الصحيح منها.  
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فهذه الوسائل واألساليب المبتكرة تعبر عن الحقيقة الكامنة في نفوس المخلصين من أبناء 

الثقافة العربية، الذين جادوا بقرائحهم من أجل تنمية العربية وتطوير أساليبها الخالقة، في التعامل 

 عرفية ومستحدثات الحضارة.مع المستجدات الم

تعريب العلوم الحديثة وترجمتها، يشكل وسيلة حضارية تنم عن عالمية اللغية العربيية إن 

وحيوتها في استقبال ما استجد من العلوم الحديثة والمعاصرة، فقبول المعرب يعد مين وسيائل نميو 

ة وأسياليبها العتييدة ومنهاجهييا ، ولقيد امتلكيت اللغية العربيية وسيائلها المبدعيواتسياعهااللغية العربيية 

المتنوعة في التعامل مع ألفاظ الحضارة ومصيطلحات الحداثية، وهيي قيادرة عليى مواكبية التطيور 

التقني والتقدم المعرفي والمعلوماتي الذي ألَم بمختليف العليوم والفنيون واآلداب والمعيارف العامية، 

اللغوية القديمة وتحديثاتها بما يتناسب فتعريب العلوم الحديثة وترجمتها عمل على تنمية األصول 

مع متطلبات العصر وحاجات الحضارة واالزدهار المعرفي، وفرضت حركة التعريب والترجمية 

ابتكار معايير وأساليب تنطليق مين تراثنيا اللغيوي العتييد والفكير الحيداثي اليذي شيهدته عليوم اللغية 

ا التعبيرية ومرونية وسيائلها التنمويية، فيي وفنونهام  لتعبر عن سعة اللغة العربية وخصوبة أدواته

استحداث األلفاظ والمصطلحات التي تعد من أساسيات بناء النصوص التي يتم ترجمتها، فانطلقت 

مجييامع اللغيية العربييية فييي عنايتهييا باللغيية وحرصييها علييى نقائهييا وإثرائهييا بمييا يضييمن لهييا النميياء 

يتين: إحداهما: الحفاظ على التراث اللغوي والحيوية ومسايرة مستجدات العصر من نظرتين متواز

للعربييية، وتقريييب بعيييدة، وتيسييير غريبيية، وإحييياء مماتيية. ثانيهمييا: االقتييرال والترجميية. ولهييذه 

المجامع نشاط ملحوظ في إحياء الممات يتلخص في التشجيع على االستفادة من ممات العربية فيما 

م روح العصير منيه، والحيدّ مين تسيّرب اليدخيل استجدّ من المعاني والمصطلحات، وإحياء ميا يالئي

المعاصر إلى اللغة، ليكون الممات أحد الوسائل النافعة التي تمدّ العربية بكلمات جديدة تدعو إليهيا 

ونجيد أن البحيث اللغيوي العربيي الحيديث ، (210: 6268)الصاعدي، الحاجة ومقتضيات العصر

عيار األول لتحديد أصالة الكلمة، أو عدم أصالتها ارتضى "فكرة القوانين الصوتية ، باعتبارها الم

إن (، وهيذا مييا لمسييته فيي المعيياجم العربييية العتيييدة، 464مين الناحييية االشييتقاقية")حجازي، د.ت: 

النهول بعملية التعريب واجب قومي تشترك فيه كل الشعوب العربية ومؤسساتها المعنية من أجل 

لوم والحياة، إذ أن إقصياءها عين التعبيير عين العليوم لتقنيية أن تبقى اللغة العربية لغة فاعلة في الع

سيؤدي إلى ضيمورها والعيزوف عين تعلمهيا، وبالتيالي فقيد أهيم مقوميات الوحيدة الثقافيية العربيية،  

أهمية الترجمةم ألنها تحيوي فيي طياتهيا والتأكيد على  التعريب معاييرة ترقيفأكدت المجامع على 

أهمها في الظفر بحقائق علمية، نكسوها لباساً عربياً، يرشحها للتمثيل مزاياً علمية وقومية، يتمثل 

والهضم واالستيعاب في سهولة ويسر، باإلضافة إلى ما يعنيه ذلك من إثراء اللغة العربية وتطويع 

 مادتها.

 المبحث الرابع: سبل استثمار الترجمة والتعريب إلدارة المعرفة ومنتجاتها في العصر الحديث. 

النتشار الواسع لوسائل االتصال والتواصل عبر التقنيات والبرمجيات المبثوثة على ا ىأد 
الشبكة العالمية، إلى زيادة التبادل الفكري والثقافي واالجتماعي، ونجم عن ذلك تغيرات ألمت 
بمستويات الحياة كافةً، وكل ذلك انعكس بالدرجة األولى على اللغة الوسيلة التعبيرية التي تحمل 

فكار واآلراء واالتجاهات والمذاهب والمناهج، فوفر العصر الحديث إمكانات فريدة تمثلت في األ
االنفجار المعرفي والثورة المعلوماتية التي أنتجت حركة علمية نشطة، أدت إلى اإلحساس 

بضرورة الترجمة والتعريب وأهميتها في إدارة المعرفة الحديثة ومنتجاتها، بما يحقق التنمية 
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وتعد الترجمة" عنصراً حاسماً من عناصر  دامة والتطوير الشامل للمجتمعات البشرية،المست
التنمية الفكرية، ال بل إحدى أدوات مشروعنا النهضوي الذي يقتضي إنجازه تطوير اللسان العربي 

 ويمكن الحديث عن ذلك من خالل المطلبين التاليين:   (،994: 4066الجامع لألمة")مشّوح، 
 ول: الترجمة والتعريب وددارة المعرفة  ومنتجاتها في العصر الحديث. المطلب األ

أن اللغة حقيقة اجتماعية، فهي "ليست كائناً منعزالً الثاني سبق وأن أشرنا في المبحث 
يعي  في فراغ، وإنما هي كائن اجتماعي يتغذى من األحداث االجتماعية، ويتطور بعوامل التطور 

، وعلى ذلك فاللغة هي الوسيلة التعبيرية األولى التي بمقدورها (680: 6892)شاهين، التاريخي"
يقوم أن تحمل المعارف والعلوم والفنون واآلداب بين أبناء األمم واألجيال المتعاقبة، فالمترجم" 

ويصبغها بصبغة ثقافته، مما ينتج لدينا ، (66: 4000)كولماس، "بإعادة إنتاج األفكار بلغة أخرى
معجون بفكر مترجمه المعبر عن عمق سلوكه الحضاري ومنظومة مجتمعه القيمية،  خليطاً ثقافياً 

 وكل ذلك يسهم في بلورة التعامل الحضاري مع التقدم المعرفي والثورة المعلوماتية. 
إن الحضارة " هي ثمرة كل جهد يقوم به اإلنسان لتحسين ظروف حياته، سواء أكان 

رة مقصوداً أم غير مقصود، وسواء أكانت الثمرة مادية أم الجهد المبذول للوصول إلى تلك الثم
(، فالحضارة الحديثة تمثل النتاج اإلنساني المادي والمعنوي، فاشتد 66: 6899مؤنس، معنوية")

التبادل الحضاري بين األمم والشعوب في عصرنا الحديث، ومن المسلم به أن تتأثر اللغة 
تترك كا واحدة منهمت بصماتها على األخرى، وآية  "ولن تجد لغتين تتواصالن من دون أنبذلك

هذا التواصل ما تفرضه كل واحدة من اقترال ومن توليد في اللغة الثانية سعيّاً إلى إرساء جسور 

، فأبناء البشرية بحاجة إلى مزيد من التضافر والتقارب (8: 4066االتصال والتفاهم")حمزة، 
من خالل لغاتهم وحركة ترجمتهم وتعريبهم للوسائل التعبيرية والتبادل فيما بينهم، وال يتم ذلك إال 

التي تمثلها اللغات ومتعلقاتها، فتقوى العالقات الدولية "بين الشعوب للحاجات االجتماعية المتعددة 
في نواحِ االقتصاد والثقافة والعلوم، وغيرها من المجاالت، فيجري بينهما التعاون الزراعي 

ل المخترعات والمستحدثات، وهذا التعاون المتعدد النواحي يقتضي والصناعي والعلمي، ونق
لقاءات متعددة بين أفراد وجماعات من تلك الشعوب، وهذا يعؤدي إلى احتكاك لغاتها وتبادلها التأثَر 

(، إن العالقات التجارية والمعامالت اإلنسانية بين الشعوب 696-694: 6891هالل، )والتأثير"
ة الترجمة والتعريب وتأثيراتها على إنتاج المعارف والعلوم والفنون أسهمت في حيوية حرك

 ونشرها بين أبناء األمم والشعوب. 
فيمكن بيان انعكاسات أوجه التبادل الحضاري في الجوانب اإلدارية بكل ما تشمله من 

المعربة قضايا متعلقة بالمعاالت اإلدارية والسياسية والعسكرية وغيرها، فمن األلفاظ المترجمة و
في ذلك: باش كاتب، وباش مهندس، وسنجق)راية( من التركية، وتمغة، وسراي)بيت( من 
 الفارسية، وجنرال، وقنصل، وبوليس، وسكرتير، وبرلمان من الفرنسية، وبوسطة من اإليطالية. 

األلفاظ والمصطلحات  ويأتي المجال التجاري وما يشتمل عليه من معامالت، فمن
والمعربة، بنك، وكوبون من الفرنسية، وفاتورة وبورصة وكمبيالة من  التجارية المترجمة

 اإليطالية. 
أما في المجال الثقافي فهو األوسع في ذلك، على اعتبار أن الثقافة" ثمرة كل نشاط إنساني 

وكلما كانت الظاهرة ، نابع عن البيئة ومعبر عنها، أو مواصل لتقاليدها في هذا الميدان أو ذاك
، وعليه (669: 6899)مؤنس، أكثر التصاقاً بطبيعة البلد الذي قامت فيه فهي ثقافة"الحضارية 

فالمظهر الثقافي يشمل"اللغة أو اللهجة من اللغة، ونظام إقامة البيوت، وأنوا  المآكل، وطرق 
تحضيرها، وطرق تناولها، والمالبس، والفرش، والثياب وأشكالها، واألمثال والحكايات الشعبية، 

للدني... وموقفهم من الحياة، وطريقة سيرهم فيها وحرفهم، وطرائقهم في الصناعة  أهلهاوتصور 
والزراعة والتجارة والمالحة، باختصار ممارستهم للحياة بشتى الطرق، وما يختفي وراء هذه 

(، فمن األلفاظ والمصطلحات الثقافية المترجمة 646: 6899الممارسة من علم متوارث")مؤنس، 
أوبرا وأوركسترا وفولكلور وكابتن وجينز من اإلنجليزية، وبانوراما وباروكة وجاكيت ، والمعربة

 وبودرة وديكور من الفرنسية. 
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أما في المجال العلمي نجد فيه كثير من األلفاظ والمصطلحات المترجمة والمعربة، فالعلم 
عصر الحديث من العلميةم لذلك أن تأخر العرب في الوالمعرفة"وسيلة كبيرة لنقل المفردات 

الناحية العلمية جرهم إلى استيراد األفكار ومصطلحاتها واآلالت ومسمياتها، حتى بلغ عدد 
المعرب بضعة آالف لفظة، معظمها ال مرادف له، وال يمكن االستغناء عنهم الرتباطه بالتطور 

عرفي ترجمة ( ، فأساس اإلنتاج الم90: 4009العلمي الذي تفتقر إليه الدول العربية")التغلبي،
العلوم التي يقوم بها أفراد كل لغة، فالترجمة أسهمت في إدارة المعرفة وإنتاجها في العصر 

الحديثم نظراً لقوة التواصل وزيادة الحاجة للتبادل الحضاري، الذي وفر بيئة خصبة الستنبات 
 المعارف والعلوم ومصطلحاتها وفروعها وأشكالها.

مدرسة اللغات الشرقية، والتي أسست لدراسة لغات عرف الشيخ رفاعة في باريس فقد 
يها في كتابه مدرسة األلسن، فوجب أن تؤسس في مصر مدرسة لأللسن  االستشراق، وكان يسّمِ

لن يقوموا بكل ما  -مهما كثر عددهم-تواجه مطالبها وتناسب أغراضها، ورأى في أعضاء البعثات 
من العلماء األكفاء في اآلداب العربية، واللغات تتطلبه النهضة من جهود، فالبد من إيجاد طبقٍة 

األجنبية، ليضطلعوا بمهمة تعريب الكتب، وليكونوا صلةً بين الثقافة الشرقية والثقافة 
جاءت الترجمة في الفكر الحديث من أجل تحقيق النهضة ف ،(6/49: 4000)الدسوقي، الغربية

الكتب الفكرية ميذه إلى ترجمة العديد من والتطور للمجتمعات العربية، وهذا ما دفع رفاعة وتال
رفاعة عن كتابه تليماك الذي ترجمه وهو في والثقافية التي شملت حقول معرفية متنوعة، فيقول 

السودان: "إن تعريب تليماك، بكل من في حماك، أو ليس إنه مشتمل على الحكايات النفائس، وفي 

تب والمدارس، فإنه دون كل كتاب، مشحون ممالك أوربا وغيرها عليه مدار التعليم في المكا
بأركان اآلداب، ومشتمل على ما به كسب أخالق النفوس الملكية، وتدبير السياسات 

، فيدل ذلك القول على ضرورة نشر (69: 4009والدسوقي،  6/69: 4000)الدسوقي، الملكية"
التقدم إال من خالل االطال  التعليم والتثقيف واآلداب بين أبناء األمة العربية، وال سبيل للرقي و

على الثقافات األخرى واالستفادة من مناهجها وأساليبها وخبراتها، مع النهول بتراث األمة الخالد 
، وضرورة استثارة عيون التراث العربي والذخائر النفيسة التي يحويها، واستثارة عيون مصادره

حديثة تستخدم األساليب العلمية المتطورة والكشف عما تكتنزه في ثناياها وإفراده بدراسات متعمقة 
في البحث المعرفيم ألن مكانتنا بين األمم مرتبطة بحفاظنا على هويتنا القومية التي تعبر عن 

وجهة نظرنا، فقصور هممنا تجاه التراث يعيق تحقيق التنمية للفكر العربي، فلو تواصلنا مع 
بدالً من "الترقيع" الذي يعتمد على االقتباس من تراثنام ألصبح لدينا نظرية عربية تنموية موحدة، 

االتجاهات األجنبية دون أن تجد هذه المقتبسات تربة مالئمة الستنباتها وتنميتها وتالحمها مع 
: 6891)عبد اللطيف، النسيج العربي، فتبقى هذه المقتبسات أجساماً غريبة في جسم الثقافة العربية

42) . 

فيقول د. أمام نهضة األمة العربية واإلسالمية،  عائقاً لت وهناك من يرى أن الترجمة شك

ما ألحقته الترجمة بالعربية المعاصرة من ضير العدوى، وهذا الضير يتمثل  إنإبراهيم السامرائي 

في أن" أنماطاً لغوية خاصة بلغة غربية فرنسية ثم إنكليزية قد وجدت السبيل إلى العربية فبدت 

هذا مصطفى الرافعي، و(، 88: 6898ن التغريب")السامرائي، عربية جدية، وسمت بسمات م

يقول:" إننا ابتلينا في نهضتنا هذه بقوم من المترجمين قد احترفوا النقل من لغات أوروبا، وال عقل 

إال عقل ما ينقلونه: فصنعتهم الترجمة من حيث يدرون أو ال يدرون صنعة تقليد محض ومتابعة 

إذا فكر انجذب إلى ذلك األصل ال يخرج عليه وال  -العادة والطبيعة بحكم-مستعبدة، وأصبح عقلهم 

نعم يوجد هناك تأثير وتأثر وهذا من الطبيعي حدوثه بين ، (4/11: 4000)الرافعي، يتحول عنه"

السامرائي ونحن ال نوافق  وال ننكر تأثيرات الترجمة على العربية وأهلها، الجماعات البشرية،

لكم ألنه يلحق الضرر بثقافتنا ولغتنا ويجعلنا متقوقعين حول ذواتنا، ال ذفي  االرافعي وأمثالهو

ثنا، ونحن في أمس الحاجة منفتحين مع غيرنا، بما يثري فكرنا ويطور أساليبنا التعبيرية ويحيي تعرا
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م والمنهج القويم المبني على أصول تراثية وأساليب حديثة إلى توفير الوسيلة الالئقة للغتنا وثقافتنا

والمرتكز الرئيس أبناء هذه اللغة وأهلها فهي ال تتحمل تباطؤهم وتقصيرهم باللحاق بها في ركب 

حتى وكل ذلك  (،26: 4066أو تموت")القراضي، فبأيديهم ال بأيدي غيرهم ترتقي "الحضارة، 

 ، وليس معنى ذلك االنحالل والذوبان فييتسنى لنا التعبير عن متطلبات العصر واإليفاء بحاجاته

النسالخ من ماضي األمة وتراثها، فنقل العلوم األجنبية إلى الحضارة العربية" ثقافة اآلخر، وا

يتضمن أبعاداً مختلفة، ال بعداً واحداً، أبرزها نقل العلوم األجنبية إلى العربية ومواكبتها، وأن يكون 

دة، وأن يتم كل هذا النقل بصورة ميسرة تضمن تواصل الدارين مع ما يدخل اللغة من بحوث جدي

هذا بصورة ال تسيء إلى نظام اللغة، وال تتجاهل ما استقرت عليه اللغة عبر القرون، وال بد من 

: 4002التوفيق بين هذه األبعاد جميعها حتى نحقق للغتنا ما يخدمها ويتناسب وواقعها")الحيادرة، 

القة التي من خاللها ، فاإلنسان الحضاري الذي يكون بمقدوره ابتكار األساليب الخ(65-656

يستطيع أن يدير المعارف اللغوية وغيرها بما يتوافق الحاجات الراهنة ومتطلبات المستقبل، 

فالمعول الرئيس هو الفرد الذي يستفيد من خبرات الماضي ودروسه وإمكانات الحاضر، 

 ليستشرف مستقبله ومكان لغته بين اللغات األخرى. 

 -ترجمة والتعريب إلدارة المعرفة ومنتجاتها في العصر الحديثالمطلب الثاني: سبل استثمار ال

 رؤى وتطلعات. 

إن األصل في الكلمات ومتعلقاتها المستخدمة في معارفنا وعلومنا وفنوننا وآدابنا وما 

أن تكون" عربية األصل، فال ينبغي أن يحكم على ينبغي يرتبط بها من إنتاجات قومية وحضارية، 

وال سبيل لذلك إال من خالل (، 58الجزائري، د.ت: تى يقوم على ذلك دليل")كلمة بكونها معربة ح

تتوفر فيها  ننا اليوم في مرحلة يجب أنإإنتاج المعرفة وإدارتها بشكل حكيم واستثمار معطياتها، ف

نقل التراث األوربي عن ، ونشر الكتب العربية القديمة ودراستها وبعثهاكل الجهود على أمرين: 

لالستفادة من األساليب الكامنة في ثقافة غيرنا مع نقل ما نحتاجه من معارف  مة، سبيل الترج

:" (611: 4002)مندور، ويقول د. محمد مندوروعلوم وآداب وفنونم ألن العلم رحم بين أبنائه، 

ومن الواجب أن يفهم الجميع أن النشر والترجمة هما أشرف عمل وأنبل نشاط نستطيع التوفر عليه 

أقول: إنه من الضروري أن نعرف معنى التواضع واألمانة العقلية وروح العلم الصحيح،  اآلن، بل

وأن نشرب أنفسنا بالوطنية، فنعمل مخلصين لمصلحة بالدنا بنشر تراثنا القديم ونقل التراث 

الغربي كاملين، فعندئذ يحق لنا أن نفخر بعملنا، وأن نعتز بمجهودنا إذ نكون قد مهدنا لنهضة 

لحة إلى الصلة  ،"نهضة حقيقية ال كتلك التي تخدعك اليوموطننا  ونلمس في ذلك الحاجة المع

والتواصل مع اآلخرين وبعث همتنا صوب التعرف على ثقافات العالم وشعوبه، وانتقاء المعارف 

التي من شأنها أن تضيف شيئاً جديداً لحضارتنا ولصورتنا بين األمم والشعوب، بما يحفظ مكانتها 

، مما يساعدنا على إنتاج المعرفة ال استهالكها، وإدارتها بشكل حكيم يسهم في فكرنا ولغتناوينمي 

بلورة استراتيجية عربية تعمل على استثمار اإلنتاج المعرفي في ظل الطفرة التكنولوجية التي 

 ألمت بحياة اإلنسان المعاصر، وذلك من خالل التركيز على النقاط اآلتية:  

إنشاء وحدة مستقلة تععنى بشؤون ير الجمعي والعمل المؤسساتي، وذلك بنشر ثقافة التفك -6

الترجمة وفنونها وعلومها في كل مجمع لغوي في عالمنا العربي، يعشرف عليها اتحاد المجامع 

رفية اللغوية العربية، وذلك من خالل تخصيص هيئة للترجمة، تعتابع مستجدات القضايا المع

 وتقوم هذه الوحدة المتخصصة على تنفيذ ما يلي:  والفنية المتعلقة بالترجمة،
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االرتقاء بأساليب الترجمة ومعاييرها والسعي إلى تطويرها، واختيار الحقول المعرفية  -

ومضامينها التي نعريد ترجمتها وتعريبها من اللغات األجنبية إلى اللغة العربية، على أن تكون 

وافر فيها األصالة والجدة في التعامل مع المعايير المتخذة في ذلك واضحة، وال بد أن تت

تعريب العلوم الحديثة وترجمتها، والمرونة في االستخدام والحيوية في التطبيق، والمالئمة 

واستيفاء المعنى وتمامه في تمثيل األلفاظ ومعانيها، وصدق التعبير في السياق اللغوي وغير 

للغات" يعيبها على األغلب األعم نقصان: للغوي، وأاّل يحتمل أكثر من وجه، فإن أي لغة من اا

نقص في المفردات ونقص في أصول التعبير، والنقص في المفردات مستدركم ألنها تعزاد 

باالقتباس والنقل والتجديد، وما من لغة إال وهي فقيرة لو سقط منها مل لم يكن فيها قبل بضعة 

ساسية في تكوين قرون، ام النقص المعيب حقاً فهو نقص األصول والقواعد األ

 (. 90: 6885اللغة...")العقاد، 

إعداد المترجمين إعداداً علمياً ومعرفياً كامالً، وبناس شخصياتهم وأساليبهم على أسس ثقافية  -

واسعة، بمعنى أن يأخذ المترجمون م كل علم وفن بطرف، مع خلفية علمية واسعة في العلوم 

  (.8: 4005التي يقومون بترجمة نصوصها)نجيب، 

الدقة في التعريب والترجمة، وضرورة التمكن من النص األجنبي ووضعه مقابلهم ألن ذلك  -

فيي النقيل والبييان والتوضييح،  (49: 6895)حالوي والماشيطة، كفيل بإكسابه الدقة المطلوبية
والتركيز على "معرفة حقل النص ومجال تخصصه، وفهم الكلمات والتعبيرات االصطالحية 

 (. 449م 449: 4064ية واالجتماعية المختلفة")خضر،في سياقاتها اللغو
تدعيم العمل المؤسساتي الممنهج في اإلنجازات المترجمة والمعربة، وتنظيمها وتوجيهها  -

 صوب المجاالت العلمية والمعرفية التي يحتاجها أبناء العروبة. 

توافق مع إنشاء موقع إلكتروني متخصص يهتم بترجمة األلفاظ وتعريب االصطالحات بما ي -

 لغتنا العربية. 

وضع سياسة استراتيجية تقوم على  بلورة نظرية للترجمة والتعريب في العالم العربي،  -

والمساهمة في تدعيم وطائد الفكر اللغوي العربي، من خالل علمنة الترجمة والتعريب 

 ومنهجتها في ضوء معطيات الدراسات اللغوية الحديثة. 

ية تسهم في تنمية اإلنتاج المترجم والمعرب، مما ينعكس على تنظيم مسابقات وجوائز تشجيع -

اللغة العربية ومكانتها في الثورة التكنولوجية، واتسا  دائرة االستثمارات اللغوية في العالم 

 االفتراضي على الشبكة العنكبوتية العالمية، وفي ظل انتشار شبكات التواصل االجتماعي. 

صطلحات في جميع التخصصات العلمية وتقرير تدريسها العمل على نشر قواعد ترجمة الم -

، ولكن الواقع الذي يعؤسف له، أن المترجمين لطالب العلم والمترجمين، للحاجة الملحة لذلك

التخصصية، فليست هناك برامج للترجمة التخصصية، أما عموماً" لم يؤهلوا للترجمات 

مة تؤهل لترجمة  غير دبلومات الترجمة في بعض كليات اآلداب، فهي برامج عا

 (. 465-464: 6886)حجازي، المتخصصين" 

المساهمة في ضبط الساحة اللغوية العربية، وذلك من خالل نشر تعاليم الترجمة وإرشادات  -

التعريب التي تصب في الحقول المعرفية للغة العربية، وتساعد على تطوير أداءاتها في ظل 

 التي أصابت مناحي الحياة كافةً. االنفجار المعرفي والثورة المعلوماتية 

فكرية وأيام دراسية ومؤتمرات  وندوات عمل علمية ومحاضرات إرشادية عقد ورشات -

 معرفية، تعمل على مناقشة القضايا المتعلقة بالترجمة والتعريب ومستجداتها.  
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ها توظيف اإلعالم واالستغالل األمثل لوسائل في ظل الغزو الذي مثلته هذه األداة وتغلغل -4
وسط جمهور المجتمعات العربية، وتأثيراتها القومية على المدى البعيد والقريب، فيلعب 

اإلعالم دوراً بارزاً في "تثقيف الجماهير وتوعيتها بما يتفق وغايات السياسات التنموية 
وهذا يسهم في تحقيق التنمية المعرفية واللغوية من ، (669: 6889)الموسى، الموضوعة"

فة الترجمة والتعريب، وإطالق مشاريع لغوية وإعالمية ودعمهام لتشجيع حركة خالل نشر ثقا
التعريب والترجمة في المجامع اللغوية، ونقل هذه المشاريع من دائرة التنظير والتقعيد إلى 

التطبيق الفعليم ألن ركب الحضارة يسير بوتيرة سريعة، فوجب تكثيف الجهود وتوسيع دائرة 
 االستثمار اللغوي.

شر الوعي والثقافة بأهمية الترجمة والتعريب، وبيان ِعظم دورها في تنمية المعارف والعلوم ن -6

التقارب بين  الفاعلة في إدارة أوعية المعلومات الحداثية في ظل ومساهمتهاوالفنون واآلداب، 

أبناء شعوب األرل، و"انتشار التعليم األساسي والجامعيم لتلبية ضرورات بناء الدولة 

 (. 669: 4064ة المنشآت واألجهزة والهيئات الحكومية العامة وتطويرها")الصياغ، وإقام

إحياء التراث وعيونه وتقديم دراسات ومقاربات بين تراثنا والفكر الحداثي وتحليل أساسياته  -2

ونشر تطبيقاته وتطوير الموضوعات ونشرها بروح العصر وبصورة تالئم مستحدثات 

 الحضارة. 

الفكرية والمعرفية التي تقف جامحة أمام حركة الترجمة والتعريبم ألن مسألة إزالة المعوقات  -5

، ومتغيرات (64: 6882)ثامر، التعريب والترجمة مسألة معرفية ومفهومية قبل كل شيء

العصر الحديث تحتم عليها تعزيز مبادئ الصلة والتواصل مع اآلخرين، والعمل على كيفية 

دارة المعلومات والمعارفم ألن المعلومات غالباً ما تنتشر في استثمار العالقات االجتماعية إل

 . (10: 4001)شين، الروابط االجتماعية عند الناس

توفير قرار سياسي يدعم حركة الترجمة والتعريب في البلدان العربية، وهذا القرار يجب أن  -1

جامعة الدول يصدر من البلد نفسه ومن المؤسسات الدولية في العالم العربي واإلسالمي ك

 العربية ومنظمة العمل اإلسالمي ... وغيرها من المؤسسات النشطة في مجاالت اللغة. 

ضرورة تفويض المجامع سلطات إلزامية في فرل وإقرار ما تيم تعريبيه وترجمتيه، ليذا فيإن  -9

المؤتمرات والندوات التيي تعقيد والتوصييات التيي تتخيذ، ال يمليك المشياركون فيهيا أيية سيلطة 
الدارسين باألخذ بها دون غيرها، وإنما تبقى توصياتهم رهناً بمدى اقتنا  الباحثين بها،  إللزام

 وقبولهم األخذ بها. 
ضرورة المركزية في التخطيط اللغوي في حركة التعريب والترجمية، والمركزيية فيي التنفييذ  -9

ر كبير في والتطبيق تعد من الضروريات األساسية في إنجاح التعريب والترجمةم ألن لها دو
 .(69: 6894)شاهين، نقل المعارف الجديدة

تنشييط حركيية ترجمية التعليييم الجييامعي وتعريبيه، وفييق مخططييات مدروسية ومنيياهج واضييحة  -8
تنطلق من الحرص على سالمة اللغة العربية والحفاظ عليها، ورسم استراتيجية لغويية شياملة 

)جبل، بثيق مين أصيول لغوييةوطرح نظرية للتعريب والترجمة تنطلق مين فلسيفة عربيية، وتن
 تجمع بين األصالة والمعاصرة. (68م 8د.ت: 

ينبغيي أن نعميل بكيل دقية ومهيارة مين أجيل حوسيبة اللغية العربيية ورقمنهيا، وتطوييع العلييوم  -60

المستجدة لخدمتها، وأن ننظر إلي هذا األمر نظرةً جادةً، وذلك ألننا في حقبة حرجة نقف فيها 
)السييامرائي، اصيياً يفييرل علينييا أن نكييون واعييين أشييد الوعيمين الحضييارة الحديثيية موقفيياً خ

6899 :659). 
اسيتثمار الوسييائل اإللكترونيية والتطبيقييات الحاسيوبية والبرمجيييات التعليميية المبثوثيية علييى  -66

الشييييبكة العنكبوتييييية، وتطويعهييييا للغيييية العربييييية وأصييييولها ومتطلباتهييييا المعاصييييرة، كبنييييوك 
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وعبيد الجليييل،  626: 4009والخويسييكي،  240-265: 4065)دراوشية،المصيطلحات اآللية
 . (689: 6248وأبو هديمة،  40: 4001والكمار،  86: 4060

م ألن واضيع المصييطلح والترجمية وتنظيمهيا وتوحييدها تضيافر الجهيود فيي حركية التعرييب -64
الجديد عنيدما ينطليق مين منهجيية واضيحة ومعيايير محيددة فيي وضيع المصيطلح، يغليب عليى 

اتم تتوافر فيه جل متطلبات توحييد المصيطلحات وتقييسيها وتنميطهيا عمله أن ينتج مصطلح
 24: 6895والحميييزاوي،  4/62: 4006)الحييييادرة،  وفيييق القواعيييد التيييي ترسيييمها المجيييامع

، وذليييييييك  (96—90: 4066ومييييييريم،  24: 6890والصييييييييادي،  669: 6896وحمييييييادي، 
الل تفعييل اتحياد المجيامع بالتنسيق بيين األفيراد والمؤسسيات المهتمية فيي هيذا المجيال، مين خي

العربية ومكتب تنسيق التعريب بالرباط، الذي عقد أحد عشر مؤتمراً صيادقت عليى أكثير مين 
أربعين معجماً موحداً في مختلف العلوم والفنون، وتضم حوالي ميائتي أليف مصيطلح باللغيات 

)عيول الليه، عربيالثالثةم)العربية، الفرنسيية، اإلنجليزيية( ميع التعريفيات الالزمية للمقابيل ال
 ، وتشكيل هيئة عليا لمتابعة التعريب على مستوى العالم العربي واإلسالمي. (60: 4065

تشجيع اإلبدا  الفردي والجماعي في حقول تعريب وترجمة العلوم الحديثة، التي تفتقر إليها  -66
العربييي الثقافيية العربييية، وتعزيييز اإلنتيياج اللغييوي والفكييري والثقييافي واأليييدلوجي فييي العييالم 

 واإلسالمي. 
التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة جهات االختصاص اللغوي، من باحثين ونقاد  -62

ومتييرجمين، ميين أجييل معالجيية القضييايا اللغوييية المهميية، كقضييية معالجيية المصييطلح األجنبييي 

، (24: 6890)الصيادي، بطريقة موحدة ال بطريقة متفرقة تنطلق من  ثقافة وتصور المعرب
ينبغي أن يكون تعريبياً فكريياً ولغويياً معياً،  يب المصطلحات الجديد مسألة حساسة،مسألة تعرف

وهو بهذا مطلب قومي وعلمي واجتماعيم ألنيه يحقيق ذواتنيا ويثبيت هويتنيا ويسيتغل طاقيات 
فكرنا وإبيداعنا، فاالنصيراف عين تجربية التعرييب الفكيري واللغيوي، ييؤدي إليى تبعيية ثقافيية 

 . (618: 4061)دراوشة، ي تبعية أشدة خطورة وأعمق تأثيراً واجتماعية وه
هذه جملة من األساسيات التي تبين الوسائل واألساليب واألدوات التي من شأنها أن تسهم في 

بناء رؤية استراتيجية للعمل اللغوي الذي تم إنجازه من خالل الترجمة والتعريب، واألهم من ذلك 

ا حركة الترجمة والتعريب في طياتها، فأهل العربية لجأوا إلى المضامين والتجليات التي تحمله

كانوا في أمس الحاجة إليها من علوم الحضارات  ومعرفية الترجمة والتعريب لمضامين علمية

واألمم األخرى، ونجد أنه هذه الوسيلة حققت لديهم إنجازات وخبرات صقلوا بها مهاراتهم 

افتهم العتيدة التي سادوا بها أرجاء العالم، فيجب العمل على ومعارفهم التي اكتنزوها في فكرهم وثق

بلورة رؤية قومية للترجمة والتعريب تنطلق من التراث العربي  وتستغل معطيات الحداثة كافةً، 

للمعارف  إنتاجناونكون بذلك قد رسمنا شخصيتنا الحضارية بين أمم األرل وشعوبها، من خالل 

 أمتنايها وإدارتها بشكل حكيم يحقق مردودات استراتيجية ألبناء لووضع بصماتنا ع استهالكهاال 

التشبيك والتنسيق والتعاون بفكر جماعي مبني على جهود وشعوبنا، وال يتم ذلك إال من خالل 

بمنهج مخطط ومنظم األفراد باعتبارهم حجر الزاوية في عملية التنمية، وتوجيه القدرات والجهود 

نسعى إلى تحقيقها في ظل االنفجار المعرفي والثورة المعلوماتية،  بحسب سلم أولوياتنا التي

نمو اقتصاديات ومعطيات الحضارة التكنولوجية، وزيادة االستثمارات في العالم االفتراضي و

، فالترجمة وسيلة فاعلة في إدارة المتغيرات الحداثية، واستثمار معارفها في التقدم المعرفة والتعليم

 والرقي.

 بحث وتوصياتهنتائج ال
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اشتملت البحث على كثير من اإلشارات والتطلعات في مجال الترجمة والتعريب، وهذه 

 أهم نتائج البحث وتوصياته، وذلك على النحو اآلتي: 

 أوالً: النتائج. 

تقوم فلسفة الترجمة والتعريب على التبيين والتفسير والتوضيحم الستجالء حقائق األشياء  -6

 بين اللغات المتداولة بين الشعوب والحضارات. ونقلها وفهم طبيعتها 

تركزت حركة الترجمة والتعريب في مضامينها عند العرب القدماء على العلوم الطبيعية،  -4

لصقل مهاراتهم وبناء خبراتهم وتعزيز معارفهم، فهي وسيلة خالقة في عصرها، وتم 

 استغاللها من أجل تنمية المعرفة العربية وتطبيقاتها. 

واسعة أمام حركة الترجمة والتعريبم آفاق فتح بغة المحدثين في إثراء العربية ل اللأسهم أه -6

 لتشمل موضوعات العلوم والفنون واآلداب والمعارف كافةً.

ساعدت الترجمة وعلومها العرب القدماء والمحدثين على إثراء الفكر العربي بأيدلوجيات  -2

المنقول منها إلى اللغة العربية، مما انعكس وثقافات ومعارف جديدة تم نقلها عن طريق اللغات 

 على استثمار المعارف وإنتاجها في ظل المتغيرات المعاصرة. 

رفدت الترجمة اللغة العربية بكثير من المفردات واألساليب واالشتقاقات التي لم يكن لها سابق  -5

 فكرية والثقافية. عهد بها، وهذا أسهم في تنميتها واالرتقاء بمعاييرها اللغوية ومضامينها ال

عملت حركة الترجمة والتعريب على حيوية الفكر اللغوي نظراً لقضايا المتعلقة بالترجمة  -1

والتعريب التي تطرق العلماء المحدثين لها بالتفصيل، آراء واتجاهات ساعدت على إنتاج فكر 

 لغوي حديث يجمع بين األصالة والمعاصرة. 

ي ميزان النقد اللغوي، فمن هنا برزت اتجاهات تعؤيد حركة الترجمة والتعريب لها ما لها ف -9

الترجمة والتعريب، وهناك اتجاهات تضع شروط وقيود، وهناك اتجاهات ترفض الترجمة 

مع ربطها  مستفيضةوالتعريب رفضاً تاماً، وهذه االتجاهات بحاجة إلى دراسة علمية 

 بالمستحدثات الحضارية. 

يات التداول المعرفي ونشر العلوم واآلداب والفنون في تعد قضية الترجمة والتعريب من أساس -9

تاج المعرفة وإدارتها بشكل العصر الحديث، للنهل من معينها واالستفادة من معطياتها في إن

، فهي مرتكز رئيس للتنمية الفكرية والثقافية والمعرفية في ظل معطيات الحضارة حكيم

 . التكنولوجية

لحديثة معلومات ومعارف حداثية  ألبناء الثقافة العربية، وفرت حركة الترجمة والتعريب ا  -8

فركزت على عرل موضوعات إدارية واستثمارية وتنموية، أسهمت في إثراء التجربة 

 العربية في إدارة المعارف وتنسيق الجهود وإدارتها بشكل وا ٍ وحكيم. 

 ثانياً: التوصيات. 

ول العربية، مع تكثيف الجهود ضرورة إنشاء مجلس دولي للترجمة والتعريب في الد -6

وتنسيقها مع المؤسسات العاملة في حقول اللغويات وقضاياها، وتوحيد الجهود وفق عمل 

 ممنهج ومنظم يهدف إلى بلورة رؤية استراتيجية للترجمة والتعريب في الوطن العربي. 

 ضرورة التركيز على عنصري التوعية والتثقيف باعتباره من الركائز األساسية في -4

 ومضامينها المعرفية.  ل مع النصوص وسياقاتها المختلفةإعداد المترجم والمعرب للتعام
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 ترجــمة الفـــــورية بين سلــــطة اإلعــــالم و سطـــــوة الســـــياسةال

Interpreting between Media Authority and Politics Ascendancy 

 

 شعال هوارية                                                                                                    

  جامعة شلف، الجزائر                                                                                                 

 الملخص: 

حيث أضحى الخطاب اإلعالمي المعولم رهين العديد من ، اليوم ضرورة ملحةالترجمة اإلعالمية  تعد

التي كثيرا ما تصاغ و تركب حسب سياسة نحن نعيش حرب المعلومة ، كيف ال والصراعات اإليديولوجية

 إذوعلى الترجمة أن تنصاع لتلك السياسة.  ؛الوسيلة اإلعالمية أو الجهة الموردة لها، على غرار وكاالت األنباء

، الوقوف على الترجمة الفورية ارتأيناموضوع، ألهمية النظرا وبصناعة األخبار وليس بترجمتها. اليوم نسمع 

المعتمدة خاصة في  ،أفرزته حاجة التواصل الفضائي االشاشة الفورية، بوصفها نوعرجمة ين على تمركز

يطل علينا الترجمان بصوته ناقال خطابات . حيث يتطلب السرعة والفورية في األداء. نوع القنوات الفضائية

ى الهواء مباشرة لمختلف الشخصيات أثناء نشرات األخبار أو أثناء المؤتمرات اإلعالمية والدولية التي تبث عل

ما يلفت االنتباه أن أو محاورا ضيوفا جمعهم نقاش ما، مستعمال في ذلك تقنيات الترجمة السمعية البصرية. لكن 

كانت سببا في الكثير من النزاعات بين أقطاب التواصل، على  محفوفة بالمخاطر، وقد الترجمة الفورية لإلعالم

 رهينة بين سلطة اإلعالم و سطوة السياسة. أصبحتاعتبار أن الترجمة في هذا السياق 

 الترجمة اإلعالمية، الترجمة الفورية ، ترجمة الشاشة، سلطة اإلعالم ، السياسة، الخطاب: الكلمات الدالة

Abstract :   

Actually, we live in a media-saturated world in which the translation becomes an urgent 

necessity, whereas the globalized media discourse is confined many ideological conflicts, 

mailto:houariadz@yahoo.fr
mailto:houariadz@yahoo.fr
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especially during the information war period, recognizing that the news is framed according to the 

media policy or other sides like, the news agencies; and the translation should comply that policy 

Thus, translation in news media, typically the audiovisual one, it looks as a reframing process of 

news stories in terms of content and cultural values, creating news making. Hence, this paper 

comes to spot the light on simultaneous interpreting which is an important aspect of live 

international satellite braodcasts. The role of interpreter-mediated becomes crucial in live debates, 

talk shows and news casts…using audiovisual translation techniques. But since this type of 

interpreting is inclosed between media authority and politics ascendancy , it could be the cause of 

many conflicts between the communication members. 

Key words : Media Translation, interpreting translation, media authority, politics, discourse 

 مقدمة

قريتنا الكونية بحّقٍّ مسرحا لمختلف األحداث السياسية واالقتصادية واإلقليمية؛ وشتّى التظاهرات  غدت

العلميّة والطبيّة والتقنيّة والتكنولوجيّة. يتزاحم على ركحه رجال اإلعالم ناقلين تلك األحداث بمستجداتها 

األحداث بين الخبر والكلمة ممتطية أخطبوط وسائل ونزاعاتها الطالع وإعالم األمم األخرى. حيث تتسارع فيه 

أضحت هذه الوسائل الوسيط الجوهري في ربط التواصل بكل أنماطه، فال غرو إن وسمت  إذاالتصال؛ 

يعدّ اإلعالم اليوم عصب التواصل، ووسيلة متميّزة لنقل المعرفة، بل ومنتجا لها وناشرا و بالسلطة الّرابعة.

في أيدي المؤسسات اإلعالمية الكبرى لدرجة أنه ال يقل أهمية عن السياسة والقوة  إيّاها. بل وأصبح سالحا

العسكرية في تحقيق األهداف والغايات. وال عجب إن قال يوما "جون سنونو" رئيس موّظفي البيت األبيض في 

ي الغزو ف وما سهل تلك المأمورية CNN("1.)مادام لدينا محّطة  CIAإدارة بوش: "إننا ال نحتاج إلى 

بكل ألوانها المختلفة، همزة التواصل كلما اختلفت الجنسيات وتباعدت اللغات. لتصبح واالجتياح هو الترجمة 

بذلك الترجمة اإلعالمية حلقة ال تنفصم عن حلقات العمل اإلعالمي، حيث حجز للمترجم مكان دائم في كل 

وجي الهائل الذي صاحبه ثورة الفضائيات متعددة وكاالت األنباء ومختلف القنوات. خاصة مع االنفجار التكنول

، بل تنقل أخبار العالم من كل حدب وصوب الجنسيات واللغات، وفي كل التخصصات كاإلخبارية مثال، حيث

،  France 24، و  CNNوتتسابق بينها في رصد الخبر وبثه على المباشر ومن مكان وقوعه آنيا، على غرار 

ه القنوات وسرعة انتشارها إلى تغيير العديد من المفاهيم، وفتحت الكثير من والجزيرة...فقد أدت ثورة هذ

األبواب أمام مهنة الترجمة اإلعالمية بشكل عام والترجمة الشفهية بأنماطها المختلفة بشكل خاص ومتميز، 

وش" لتكون لها مساهمة أكبر وأعمق أكثر من ذي قبل. ويستشهد التاريخ  قول الرئيس األمريكي "جورج ب

ساعة إلى الرئيس  84عندما وجه خطابه التاريخي قبيل إعالن الحرب على العراق الجريح والذي تضمن مهلة 

العراقي الراحل " صدام حسين"، حيث استهل قوله بأنه متأكد من أن خطابه هذا سيسمع في المكان المقصود 

غة الخطاب العالمي في أيامنا ترجمة في لوسيكون مترجما إلى العربية. وهذا يبرز مدى أهمية هذا النوع من ال
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ودورها في تفعيل مختلف األحداث واألزمات، كونها وسيلة التواصل والتفاهم وعقد الصلح واالتفاقيات، هذه، 

كما أنها وسيلة إلبالغ التهديدات واإلنذارات، حسب سياق استعمالها. وما يثبته الواقع أيضا، أن الترجمة بكل 

نصر المهم في معادلة السلطة وفي بناء الوالءات أو غرس بذور النزاعات ونشر العداءات. أنواعها قد غدت الع

وتكشف هذه الحقيقة جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق المترجم الفوري الذي يصبح القناة التي عبرها يمكن 

 رجم دور خطير وحساس.يخمد فتيلها. وعليه فدور الترجمان أو المتأو تنطفئ جمرتها وأن تقرع طبول الحرب 

 : Simultaneous Interpretingالترجمة الفورية  .1

الدولية، المؤتمرات مختلف الملتقيات و تعد أنيسواليوم الترجمة الفورية ضرورة قومية، بل  أضحت

عمليّة تواصل بين طرفين يتحدّثان  التي تعتبر . وهي أحد أوجه الترجمة الشفهيةوال تتم الجلسات في غيابها

ن مختلفتين، تتم بواسطة ترجمان ينقل الكالم المنطوق بينهما آنيا أو تتابعيا. تهدف إلى توضيح ما كان لغتي

نشاط فكري  في حين الترجمة الفورية .غامضا ومبهما تجنّبا للبلبلة التي تحدث بين أقطاب الّسلسلة الكالمية

لتصبح  ،أرست قواعدها في األمس البعيدوقد مّرت بمراحل . متشعبةمعقدة و وإبداعي، يقوم على خريطة أداء

ترجمته و تسمى أيضا بالترجمة التزامنية ألنها تدل على تزامن الكالم األصلي. بالّشكل الذي هي عليه اليوم

، تعتمد إذن الفورية. ويسميها البعض اآلخر اآلنية بمعنى الترجمة التي تنجز في اآلن نفسه. هي ترجمة مباشرة

عات والمؤتمرات الصحفية والمقابالت واألحداث الهامة. وكم زاد اإلقبال عليها خاصة في اللقاءات واالجتما

تحدث عندما يبدأ المتحدث في إلقاء رسالته  .(2في أيامنا هذه لتغطية األحداث والقضايا ذات الصبغة العالمية )

يا، إلى اللغة الهدف أمام جمع من الحضور بلغة المصدر ليقوم المترجم الفوري بنقلها في نفس الوقت، آن

في ذلك أجهزة منها مكبر الصوت والسماعات التي كثيرا ما تستخدم في المؤتمرات الدولية -أحيانا–مستعمال 

 تتنوع صورها حسب سياقات استعمالها.. التي ارتبط بها اسمها (3)

عمليات ذهنية خارقة  يعتبر هذا النوع مسألة معقدة ومتشعبة ودقيقة، ألنها تتطلب أجهزة ومعدات وتقوم على 

للعادة. تعتمد على اإلصغاء والفهم والتحليل في وقت محدد للغاية. تشترط مترجما متمرسا كفؤاً بمؤهالت لغوية 

ومعرفية وشخصية و...وتنقسم هي بدورها إلى أشكال وأصناف أخرى أملتها الضرورة والظروف الحالية. 

وترجمة  ،والترجمة الدبلوماسية ،والترجمة القانونية ،ترجمة المؤتمرات، ونذكر منها الترجمة السياحية

  والترجمة المجتمعية وغيرها... ،وترجمة الشاشة ،الهاتف

 Simultaneous Interpreting for the Media (SMI)ترجمة اإلعالم الفورية:  .1.1

. تعددت الترجمة اإلعالمية حلقة ال غنى عنها ضمن سلسلة العمل اإلعالمي، وهي عموده الفقري تعتبر

 Hinakoحيث يرى كّل من هيناكو ودايفيد. مجاالتها وتفاوتت صورها، تختلف باختالف الوسيلة اإلعالمية

O’Hagan  و David Ashworth أّن مهام الترجمة اإلعالمية بشقّيها التحريري والّشفهي ترتبط باإلعالم "
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العنونة، أو االستعالء الصوتي، أو   الّسمعي البصري، مدرجا في ذلك بّث المحتويات اإلعالمية من خالل

 السرد، أو الترجمة الفورية."

« Media translation and interpreting: translation and interpretation tasks relating to audiovisual 

media, including subtitling, voice over, narrating or simultaneous interpreting of broadcast 

contents )8(  » 

هو مجال اإلعالم المرئي الفضائي الذي يستقطب الجماهير بكثرة، سيما األخبار، أو ما يسّمى لكن ما يهمنا،  

بشبكة البّث اإلخباري ومختلف الحصص الحوارية اإلخبارية المنبثقة عنها، بحيث أفردت لها قنوات فضائية 

مستعينة في ذلك بترسانة بشرية من تقنيين وإعالميين  ساعة وبصفة مباشرة، 28خاّصة بها وتبث على مدار 

ومترجمين وتراجمة يعملون على تبليغ الخبر في وقته وباللّغة التي يفقهها المتلقّي. ولذلك تستعمل الترجمة 

أو الترجمة الفورية المعتمدة في قنوات الفضائيات بأنواعها المختلفة، خاّصة المنظورة والتتابعية والفورية. ف

صورة جديدة فرضتها حاجة التواصل الفضائي الذي يتطلّب يصطلح عليها خدمة ترجمة البث المباشر،  كما

السرعة والفورية في األداء، تختلف عن ترجمة المؤتمرات، من حيث المبادئ والخصائص. فترجمة 

 Telecast ، (5كما يسميها الباحث علي درويش) المؤتمرات لها باع طويل؛ في حين ترجمة البث الفورية، أو

Simultaneous Interpreting تعد نوعا غضا فتيا، استعمل ألول مرة في أوروبا في أوج الحرب الباردة، في

ليمتد نطاق استعمالها في غضون سنين، نظرا لديناميكيتها ومواكبتها لمتغيرات الساحة ( 9) 1691مطلع  

ة ضمن سلسلة التواصل الثنائي الخاص. حيث الدولية، خاصة مع ثورة الفضائيات، باعتبارها حلقة جوهري

غدت الخبز والزبدة للبث المباشر لمختلف الحصص والبرامج واألخبار، جزء ال يتجزأ من نقل األخبار 

يتحّول المترجم الفورّي إلى شاهد حّي  إذومختلف األحداث من مناطق وقوعها: حروب، زالزل، فيضانات...

أن يعيشه بكّل ما يعنيه، متقّمصا دور المتحدّث باحترافية يحذوها  عليه على األحداث، وكأنّه جزء من الحدث

من خطورة ، خاصة وأنّها تبّث على مرأى ومسمع الماليين من  الحذر، لما يكتسي هذا النّوع الترجمي

ان المشاهدين. لذلك يرى كبير مترجمي قناة الجزيرة الفذ الدكتور موفق توفيق الخالدي، في كلمة له، تحت عنو

 مؤتمر الترجمة وإشكاليات المثاقفة"، في جلسة الترجمة االلكترونية بمناسبة قناة الجزيرة والترجمة الفورية" 

بالدّوحة، أّن هناك الكثير من األدبيات  2118فبراير  22و 29الذي نّظمه منتدى العالقات العربية والدّولية في 

اليوم بدأت تتحدّث عن الترجمة الفورية، التي كانت في البداية جزءا من أدبيات تسّمى بترجمة 

، وأصبح لها اآلن بعدا آخر أوسع نطاقًا بكثير، وهو ترجمة اإلعالم (Conference Interpreting)المؤتمرات

 ، وتحت مسّميات أخرى. فأصبحت(Live Television Interpreting)أو(Media Interpreting)الفورية المباشرة

فيها  ؛ ألّن نسبة الخطورة(High Risk Translation/Interpreting)تصنّف ضمن الترجمات األكثر خطورة

لها فيما بعد (. على اعتبار أّن المترجم الفورّي في هذه الحالة يعتبر مصدر المعلومة، لتتداو2عالية جدًّا )

مختلف النخب واألطراف من وسائل إعالم، وصنّاع القرار والسياسات والفكر والقيادات والّرأي العام 

http://www.youtube.com/watch?v=rOTW24nnu68&list=PLFDRXePvXCHSPHReBPzF6uJ_kFPhfoTgp
http://www.youtube.com/watch?v=rOTW24nnu68&list=PLFDRXePvXCHSPHReBPzF6uJ_kFPhfoTgp
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. وترجمة اإلعالم المباشرة هذه تعدّ أيضا نوعا من أنواع التواصل الثنائي االلكتروني الذي أنجبه ...وغيرها

(. بل في نظر بعض الباحثين هي مركز 4مية الحديثة )استعمال اللّغة والسيميائية عبر مختلف األجهزة اإلعال

التقاء العديد من العلوم والمعارف ما يجعلها صعبة، تحفّها جملة من العراقيل وهي تقوم بدور الوساطة بين 

الذي يموقع الترجمة الفورية  Mayoralلغتين، بين ثقافتين، بين جمهورين. ومن بين هؤالء الباحثين مايورال 

نظرا للعوائق التي تعتريها، على المستوى النفسي والحركي سياق ضمن ما يسّمى بالترجمة المقيّدة  في هذا ال

(، على أساس أّن وظيفة المترجم تكمن في 6من وجهة نظر علم النفس العصبي ) والمعرفي واالجتماعي

باههم بحثا عن فهم العرض على الماليين من المتفرجين المتلقّين، فيصبح صوته للجميع ويكون محّطة انت

خطاب يصدر من متحدّث أجنبي تربطه به بعض أجهزة الّربط التقنية من داخل نفس األستوديو أو عبر األقمار 

الصناعية...وهذا ما يضفي نوعا من ضغط سرعة األداء وآنيته، يشعره بالقيد. وعليه فإّن نجاح المترجم يتوقّف 

للتقليل من هذا الضغط واالنفالت من هذا القيد، يتعيّن على على سند معرفي ونفسي وحركي أكثر فعالية. و

المترجم والجهة التي ستنظم هذا التواصل تقييم الوضع والتحضير له: ظروفه، موضوعه، ضيوفه، جمهوره 

من حيث لغته وثقافته، كيفية إدارة الحوار...لبحث كّل السبل التي من شأنها أن تدحر أّي حجر عثرة أثناء 

لتي تكمن خاّصة في طبيعة ما يريد المتحدّث نقله وما يفهمه المتلقّي، كما يرتبط ذلك بعوامل أخرى األداء، وا

تتعلّق بعضها بلهجة المتحدّث ولكنّته وبهويته وبمستوى الجمهور المتلقّي المعرفي والفكري، وهو في غالبيته 

من المترجم جهدا مضاعفا يضمن جمهور غير متجانس، بمستويات متفاوتة. فكلها معطيات وتفاصيل تتطلب 

تراكيبيا ودالليا وتواصليا. فمهمة مترجم اإلعالم تتمثل في ردم التباين الجالء الفوري للمحتوى معجميا و به

الثقافي والنفسي المحتمل أن ينبثق بين صاحب الخطاب األصلي والذين سيتلقون الخطاب المترجم، بصفة 

(. وفي هذا السياق، يحضرنا مثال 11دو فوريا واضحا ومقبوال )أوضح، على المترجم أن يكيف خطابه ليب

التي نقلت في يوم من األيام خطابا لمتحدث من  "ديمة الخطيب"ذكرته لنا اإلعالمية والمترجمة الفلسطينية 

على الهواء مباشرة وفورياً مع قناة الجزيرة، حيث دخل في تشبيهات عن الحب والجنس كي أمريكا الالتينية 

صعوبة الموقف السياسي الذي كان موضوع اللقاء، ولم يكن ممكناً للمترجمة أن تنقل للمتلقي العربي تلك  يشرح

التشبيهات ألنها أوالً لن تساعده على فهم المقصود بسبب اختالف المفاهيم الثقافية بين المنطقتين، وثانياً ألنها لم 

غ المقصود دون أن تحرج نفسها أو تحرج المتحدث تكن الئقة من وجهة النظر العربية. فحورت الكالم لتبل

 أمام الجمهور العربي.  لالتينياألمريكي ا

. نظرا 1661أما على مستوى اإلعالم العربي، فتاريخ استعمال تقنية ترجمة الشاشة المباشرة يعود إلى 

حتالل العراق، األمريكية، خاصة إبان حرب الخليج األولى واCNNلاللتفاف الجماهيري العربي حول قناة 

في  MBCأعطى ذلك دفعا إلى استحداث محطات البث الفضائي. فكانت االنطالقة من لندن، من خالل قناة 

(، لتكون منارة على العالم العربي في تغطية مختلف األحداث. 11وبدعم من العائلة الملكية ) 1661سنة 

والعربية LBCسبتمبر، مثل  11هجمات  لتتوالى بعدها جملة من القنوات الفضائية العربية السيما بعد
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والجزيرة وغيرها...حيث تحاول محاكاة أسلوب القنوات الغربية في طرح ومعالجة القضايا الساخنة، مبينة 

أكثر تفتحا، يحذو حذو الديمقراطية من خالل التعامل مع الرأي  للعالم تغير الواقع اإلعالمي العربي الذي أصبح

أّن للترجمة الفورية الخاّصة بالفضاء السمعي البصري مجاالت  إلشارة إلىو تجدر اوالرأي المعاكس. 

تقتضيها، مثل المؤتمرات اإلعالمية التي تنقل مباشرة على الهواء، والمقابالت التي تدخل ضمن نطاق نشرات 

األخبار، حيث يستضاف عبر األقمار االصطناعية، أو الهاتف، أو حتى السكايب وشبكات تواصل أخرى 

وف من خبراء محايدين، ومستقلين ورسميين، وأصحاب قرار ومتحدّثين وناطقين يمثّلون أطراف ضي

إضافة إلى ضحايا أو شهود أو ناشطين في قضايا وصراعات ، النزاعات والخالفات واألزمات والحروب

عالمي ضمن مختلفة  لمناقشة قضايا ما. وأحيانا يطّل علينا شخص أجنبي: وزير أو رئيس دولة يستجوبه اإل

نشرة األخبار مصحوبا بترجمة فورية. أضف إلى ذلك، تلك الحصص الخاّصة التي تجمع محلّلين سياسيين أو 

اقتصاديين أو مثقّفين مختلفي الجنسيات واآلراء لتباحث وضع ما، حيث يكون الّربط بينهم عبر األقمار 

الّشاشة أيضا لنقل أحداث من نوع  االصطناعية وبمساعدة الترجمة. وليس هذا فحسب، بل تخّصص ترجمة

آخر وتظاهرات رياضية وثقافية واقتصادية تكون محّط أنظار العالم، على غرار األلعاب األولمبية أو نهائيات 

مراسيم جنائزية لكبار  أو كأس العالم أو فعاليات مؤتمر حول المناخ أو حفل توزيع جوائز األوسكار

ع تلفيزيونات العالم إلى نقلها إلى العالم.على غرار ما تفعله الكثير من الشخصيات وغيرها...وكثيرا ما تتسار

القنوات، منها قناة الجزيرة الفضائية التي خطفت األضواء في تتبعها وتغطيتها الكاملة لألحداث الحية 

لشهر...مثل والساخنة، وكل ما يستجدّ على الّساحة الدّولية، بل وتتعايش معها على مدار اليوم أو األسبوع أو ا

" الذي تعده قناة الجزيرة، مستقبلة مختلف الشخصيات من شتّى الجنسيات لمناقشة أخبار بال حدودبرنامج "

وأحداث الّساعة، مهما كان نوعها وموضوعها، كما يحدث حاليا مع القضية السورية وتداعيات حرب اإلبادة 

مؤّخرا في بريطانيا، بمناسبة االستفتاء من أجل التي تقودها قّوات النظام وبعض القوى الغربية. وكما حدث 

خروج أو بقاء بريطانيا ضمن االتحاد األوروبي، ثّم هجمات نيس ومحاولة االنقالب في تركيا، وما يحدث في 

العراق وليبيا ومالي واليمن...وغيرها من متغيرات الحراك السياسي واالقتصادي واإليديولوجي...المحلّي 

 والدولي.

 (:12)، نوردها فيما يليالترجمة الفورية المباشرة فيها تستخدمالتي ظروف الت وسياقاتتفاوت ال

 نموذج ترجمة الشاشة عبر عدسة الكاميرا. 

  نموذج ترجمة الشاشة عبر األقمار الصناعية. 

 ترجمة الشاشة الفورية غير مباشرة. 

وأخطار. فإن ورد أي خطأ قد يخلّف فهذا النقل اآلني والمباشر يجعل الترجمة عرضة لضغوطات وأخطاء      

تداعيات تكون سببا في نشوب خالفات وكوارث بين الّشعوب والدّول، خاصة و أنها تعتمد على معدات تقنية 

أنه قبل مباشرة أي  AIICمهمة تسهم في إنجاح النقل والبث، لهذا توصي الجمعية الدولية لمترجمي المؤتمرات 
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ن الربط عبر معدي الحصة التأكد من سالمة أجهزة البث خاصة إن كا تسجيل داخل االستديو، ينبغي على

على الترجمان الجلوس في مقصورته ومراقبة كل معداتها الضرورية والتي يجب أيضا األقمار الصناعية، و

أن تكون مطلة على األشخاص المشاركين في البرنامج قصد متابعتهم. أما إن كان التسجيل خارج االستديو، 

الشاشة، في..يترجم الترجمان ما يسمعه عبر حدث ما مثال سير االنتخابات أو رياضة أو مؤتمر صحلتغطية 

  (.13مما يتطلب متابعة جيدة لوصول الصوت في ظروف حسنة )

ونظرا لخصائصها المتميّزة تلك، احتار وتضارب بعض الباحثين والدّارسين لها في تسميتها وأي التقنيات 

ممارستها...فظهرت بعض الدّراسات محاولة بحث خبايا هذا النّوع من التواصل تتطلّبها وكيف ينبغي 

الجماهيري عبر الحدود اللّغوية والذي يسعى إلى تصنيف نفسه ضمن هرم الترجمة. نذكر 

، و  Sergio Viaggioلكاتبها Simultaneous Interpreting for TV and other Media امنه

Interpreter-Mediated TV Live Interviews للباحثة Bistra Alexieva  وConference Interpreters on the 

Air: Live Simultaneous Interpreting on Italian Television للباحث  Gabriele Mack ّوتعد ...

عصارة تجاربهم الخاّصة في مضمار الترجمة اإلعالمية. ويجمع هؤالء على أنّه بغية الحدّ من تلك العراقيل 

والضغوطات التي يقع الترجمان ضحيّتها، ينبغي أوال اإلحاطة واإللمام بكيفية إعداد مثل هذه البرامج الحوارية 

التي تستدعي حضور المترجم الفوري كعنصر وسيط فاعل ال تتّم الحّصة في غيابه. إذ يرّكز معدّو الحّصة 

ودور المشاركين، وطبيعة موضوع الحلقة والقائمون على البرنامج أثناء إعداده على بعض النقاط: وضعية 

ونص األسئلة الذي يستهدف خاّصة كيفية إجراء وإنجاح الحّصة حسب أهداف محدّدة، ووضعية المترجم 

(. في حين يقول الباحث علي درويش أنه نادرا ما يحضر لترجمة البث الفورية، بل تتم 18الفوري ومردوده )

شخصية خطاب لتحت ضغط رهيب، خاصة إذا تعلق العمل بترجمة ارتجاال، هذا ما يجعل تراجمة الشاشة 

ما هي تقنيات الترجمة أخرى تكمن في كيفية النقل وتطرح قضايا ومهمة، مثل رئيس دولة أو وزير أو عالم...

   سليما معنى و مبنى.المستعملة في هذا السياق لتضمن نقال 

(بكل خصائصها التي تجعل الحوار يتم  CIت)إذن، أمام هذا الوضع، يستحسن استعمال ترجمة المؤتمرا

وفق نسق طبيعي وتفاعل عادي بين أطراف الحصة؛ لكن ما يعاب عليها أنها ال تناسب وقت البرنامج الذي 

غالبا ما يكون قليال خاصة وأن هذا الصنف من الترجمة يتم في اتجاه واحد. لهذا اقترحت تقنية الترجمة الفورية 

 Revoicingباالستعالء الصوتي المباشر ) Luykenطلح عليها  ليوكان وآخرون ، أو كما يصSIالمباشرة

method( )15 ربحا للوقت، لكن حتّى هذه التقنية لم تسلم من بعض الّصعوبات، ولم تضمن الّسير الحسن )

مصداقية للترجمة. وتجلّى ذلك في معيار الثّقة من عدمها، على اعتبار أّن القائمين على البرنامج يتحّرون ال

والشفافية في العمل، حيث أّن متتبّعي التلفاز يحبّذون متابعة الخطاب في لغته األصل، وهذا قد يبعد التالعب في 

الترجمة؛ لكنّنا نرى أّن هذا التبرير غير معقول، فهل كّل الجمهور يفقه اللّغة األجنبية حتّى يتسنّى له فهم ما 

ة؟ لذلك يقترح من مارس هذا النّوع من النقل اللّغوي أّن اختيار التقنية يقوله المتحدّث ليحكم على سالمة الترجم
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الّصحيحة يتوقّف على اتّجاه اللّغة أثناء الترجمة. إذا ترجم الترجمان من اللّغة األجنبية إلى اللّغة األّم يستعمل 

ن من متابعة الخطاب تقنية ترجمة المؤتمرات أو تقنية االستعالء الصوتي ألن ذلك قد يعطي فرصة للمتفرجي

في اللغتين )المتحدث والترجمان(، في حين استعمال الترجمة الفورية يتيح للمتتبّعين استقبال الخطاب مترجما 

فقط )لغة واحدة(. وإذا ترجم من اللّغة األم إلى اللّغة األجنبية، يفّضل استعمال تقنية الوشوشة )الترجمة 

دّي البرامج، على اعتبار أنّها أوال تأخذ بعين االعتبار اختيارات الهمسية(، وتبدو أحسن طريقة في نظر مع

التحّكم في الجمهور، في عدم ترك له فرصة النقد والتعليق على األسئلة المطروحة باللّغة األم، ثّم ثانيا ربحا 

عائقا   Moser Mercer(. الوقت في هذا اللون الترجمي يشكل عامال مهما، بل تعتبره موزر مارسر 19للوقت )

عن زمن تطبيق تقنيات الترجمة دون أخرى ، على العموم، مستفسرة عن كيفية و ومشكال في الترجمة الفورية

أخرى، نظرا لطبيعة الفورية الديناميكية. إذ تقول الباحثة مارسر أن  وعن زمن تنقل المترجم من مرحلة إلى

ية تأخير الوقت، وتقنية النقل غير متزامن متعدد ، إلدراجها تقنالفورية ليست ترجمة تماما فورية ترجمة البث

المسارات وتقنية النقل المتزامن. وهذا التأخير في الزمن بين الخطاب المصدر وترجمته يعد مكسبا للترجمان، 

ثوان ثمينة يفتقر إليها  .(12ثوان ) 5-3حيث يربح ثوان يلتقط فيها أنفاسه، أو يعيد صياغة كالمه تقدر ب 

 رات.مترجم المؤتم

بين هذا وذاك، يجزم أهل االختصاص أّن الترجمة الفورية المباشرة عبر التلفاز غالبا ما يقوم بها  

تراجمة المؤتمرات مستعينين بتقنياتهم الكالسيكية المألوفة؛ إالّ أنّهم ينبهون إلى تفردها نظرا لظروف العمل 

لمستوى اللّغوي والتداولي السيميائي والتقني الخاّصة بالبّث التلفزي الذي يخلق جملة من الّصعوبات على ا

لتداخل التواصل السيما إن علمنا أنّه كثيرا ما يجهل الترجمان موضوع االجتماع والحوار حتّى اللّحظات 

األخيرة، فال يكون له متّسع من الوقت للتحضير والتعرف على من سيترجم عنه، مّما يجبره على تكييف أو 

ة تعامله مع الوضع ليتعّود على هذا النّوع الخاص من التواصل، ليعلن هذا على ميالد تغيير طريقة وإستراتيجي

مهنة جديدة واعدة، تتطلّب تحسين وإعادة إنعاش الممارسات الكالسيكية وتكثيف التمّرن إلرساء قواعد لها 

افر الجهود بين طقم (. باإلضافة إلى استغالل التكنولوجيات الحديثة ومختلف التقنيات عالية الجودة وتظ14)

 التلفزيون والترجمان من أجل تطوير هذا النّمط استجابة لمستجدّات المجتمع الدولي.

وعليه، فترجمة الشاشة الفورية المباشرة تبقى من نوع خاص، ولن يمتهنها إالّ من كان له باع طويل  

طاقة عالية ومهارات تجمع بين االنتباه واإلصغاء االنتقائي الجيد والفطنة في الترجمة الفورية، تقوم على 

ومعرفة لسانية وغير لسانية ممتازة  تجعل المترجم يتعامل مع مختلف المستويات اللغوية والثقافية بحنكة و 

الجزيرة: وال عجب في أن نجد أغلبية تراجمة الشاشة من كبار السن، أمثال تراجمة قناة حذر وصوت قوي...،

سامان عبد المجيد وموفق توفيق وديمة الخطيب...ولما كان هذا النّوع من الترجمة اإلعالمية بهذه الّصعوبة 

والحساسية، تلجأ أو تفضل بعض القنوات استعمال تقنيات ترجمية أخرى تعد أيضا من أشكال الترجمة السمعية 

الء الّصوتي. ولو أّن حتّى هذه التقنيات قد تكتنفها أخطاء، البصرية، منها الترجمة بالعنونة أو الدبلجة أو االستع
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إالّ أّن المترجم له بعض الوقت ليدقّق ترجمته، لتبث مسّجلة، مستعمال في ذلك العنونة، أو يقرأ اإلعالمي 

الترجمة لتبدو وكأنها فورية، لتزامنها مع حديث المتكلم. وهذا ما نالحظه في كثير من القنوات بمختلف 

وكذا أورو نيوز تقنية االستعالء الّصوتي، حيث  28ها، في حين تستعمل قناة الجزيرة مثال وحتى فرانس برامج

نسمع صوت الترجمان أعلى من صوت المتحدّث، بعدما كان يكتم صوت المتحدث في السابق. وتبقى تقنية 

 االستعالء الصوتي األكثر استعماال في ترجمة الشاشة.

 :الترجمة لطة و سندانالس بين مطرقة الترجمان .2

الحديث عن الترجمة اإلعالمية يجّرنا طبعا إلى إثارة تلك العالقة الجدليّة بين اإلعالم  والترجمة، وعن 

حاجة العمل اإلعالمي إلى امتالك ناصية اللّغات والتحّكم في تقنيات الترجمة بكّل أنواعها، السيما في عصر 

نقع التحوير وصوال إلى درجة التضليل وتضاد الثقافات، في ظّل العولمة هذا،حيث تتماهى الترجمة في مست

غياب أو لنقل تغييب أخالقيات المهنة والسياسة التي تنتهجها الوسيلة اإلعالمية.  بل وأكثر من ذلك، إذ يقول 

ط األستاذ "هاني محمد علي" أّن عملية الترجمة تخضع لفلسفة الدّولة وعلى العاملين في حقلها العمل بضواب

إيديولوجية وقومية معينة. وألن وسائل اإلعالم ترتبط بأنظمة الحكم التي تعمل في ظلّها، حيث أنّها تعكس 

وتدعم فلسفة الحكم وال توجهها. وعليه فهي امتداد للفلسفة السياسية في أيّة دولة وليست القّوة المحدّدة لهذه 

ّسلطة. والترجمة اإلعالمية كجزء ال ينفصم عن طبيعة الفلسفة. لذلك فكّل أنظمة الّصحافة تمارس تحت رقابة ال

النّظام اإلعالمي فهي تخضع لنفس القاعدة، وعلى المترجمين احترام هذا المعيار. حيث أّن كّل دول العالم 

. ولهذا نجد بعض االختالفات في ترجمة ونقل بعض (16) تفرض قيودا على األنظمة اإلعالمية الخاصة بها

ير من لغة إلى أخرى، خاّصة ما تعلّق بالترجمة السياسية التي تطرح الكثير من الّرهانات المفردات والتعاب

تعابير المنبثقة عن تلك الالسيما اإليديولوجية  منها، بل وحتّى بين الدّول العربيّة نفسها، على سبيل الذّكر 

  ...الدولة اإلسالمية داعش، التطرف، إسالم فوبيا، اإلرهاب المتطرف،: الراهنة سياسيةاألوضاع ال

لسان ناطق باسم النظام الذي تخضع له، فتصير أبواقا دعائية إلى فال عجب إن تحولت الوسيلة اإلعالمية 

 قد ،خدمة للمصلحة الخاصةيتعذر عليها عرض الحقائق كما هي، إذ لكل فلسفته وسياسته وأيديولوجيته. و

تقع األخطاء، ويصبح اإلعالم مسرحا وجنح عنها، . فيالمهنةعن القيم والمبادئ وأخالقيات رجل اإلعالم ينزاح 

دها للفساد الذي ينعكس على المجتمع، خاصة في ظل العولمة وثورة االنترنت وظهور الفضائيات وتفاقم عد

انزالقات إعالمية  ، مسببةد االنفالت من قبضة القيم األخالقيةيزيالبلبلة وبين الحكومية وغير الحكومية. فتنتشر 

قد تشعل فتنا وتسبب حروبا، تذكيها وسائل اإلعالم. وقد زاد الطين بلة بعد اقترانها بالترجمة التي تخضع هي ، 

أيضا ألسس وقواعد تضمن الحفاظ على سرية الوثائق واحترام المضمون ومراعاة الفوارق الثقافية، والتزام 

وسلطة الجهة التي  المترجم أسير ملذاته المادية وقعالنزاهة والدقة والحيادية والوفاء لألصل أثناء النقل. لكن إن 

فإن الوضع سيتحول إلى مستنقع من التحوير والكذب والتدليس والذي تسهم وسائل اإلعالم في نشره  توظفه؛

،  (21)ما جعل الفعل الترجمي يندرج حاليا ضمن الترجمة الموجهة سياسيا وإيديولوجياوهذا  وتعميمه.
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التواصل من خالل نقلها عالم والسياسة، بل ولها الدور الريادي في إقامة روابط الفهم والرتباطها بوسائل اإل

فهي تقوم بدور فعال في تصدير النصوص السياسة العالمية وخطابات كبار الشخصيات.  لمختلف األخبار

ما عن داللتها نوعا  تنزاحفاواستيرادها، بل وتضطلع بمهمة جوهرية في صنع السياسة الدولية والدبلوماسية. 

الحقيقية، لتصير تأويال، صناعة، إعادة صياغة، فبركة، إعادة هيكلة السياق ...السيما في عالم اإلعالم. حيث 

بساطة عمالً إلعادة إنتاج  اكتست مفهوما آخر، يراه كل من تيموكزو وجنتزلد على أن الترجمة " ليست بكل

في  وحتى جميع وهيكلة وفبركة بصورة واعية ومتعمدةيتصف باألمانة وإنما هي عملية انتقاء وتعشيق وت

كون أن الترجمة واإلعالم يشكالن وسيطا  .(21) بعض حاالت التزوير ورفض المعلومات وخلق رموز سرية

تنقل عبره الحقيقة والمعلومة، فتلك الوساطة مكمن الخطورة وحينها يمكن للتحوير والتغيير أن يقع في غفلة 

وال وجود وسائط أخرى وجهات أخرى متعددة، في المقابل، تكشف الحقائق وتصوب أخالقيات المهنة. فل

  األخطاء ألقمنا مأتما وعويال على المجتمع الدولي.

كثير من خطابات رجال السياسة راجت في اآلونة األخيرة أخطاء جسيمة في الترجمة الفورية لوقد 

على الشاشة مباشرة فل الدولية والتي بث بعضها لف المحاكبار الشخصيات على الساحة العالمية وفي مختو

أن تسبّب مناوشات ونزاعات بين الدّول، من جّراء تلك السياسة التي  كادت ،تحريفات، أو لنقل وآنيا. أخطاء

 نورد منها:يتّبعها النظام اإلعالمي، أو لعدم كفاءة المترجم. 

 :  CNNو مراسل  اإليرانيخطاب الرئيس  .أ

في  CNNن تشّن الحرب بين أمريكا وإيران، حين أخطأ مراسل القناة األمريكية أ إثرهحيث كاد على 

 : (22) الذي قال   Ahmadinejadiنقل خطاب الرئيس اإليراني "أحمدي نجاد"  

"Iran has the right to nuclear energy, and that a nation has civilization does not need nuclear 

weapons; he added, our nation does not need them"  

 

                                      ".Iran has the right to build nuclear weapons"في حين قال المترجم : 

وطبعا النّص األصلي نقل من اللّغة اإليرانية إلى اللّغة االنجليزية، حيث يبدو أّن الترجمان لم يفهم جيّدا 

أعرب عن حّق تمّسك بالده في امتالك الّطاقة النّووية، في حين قصد المترجم التمّسك بحّق قصد الرئيس الذي 

 إيران في امتالك سالح نووي. وشتان بين المعنيين، مقحما الجّو في تداعيات خطيرة.

 خطاب الرئيس المصري مرسي والمترجم اإليراني: .ب
بالعاصمة  2112أوت  31في  عدم االنحيازلحركة  19القمة ويعود تاريخ الواقعة إلى حدث انعقاد 

اإليرانية، طهران، الذي تداولته العديد من وكاالت األنباء والصحف والقنوات، حيث أخطأ المترجم اإليراني أو 

مرسي. وقد سببت تلك األخطاء لنقل تعمد الخطأ حسب أراء المحللين في نقل خطاب الرئيس المصري محمد 

http://www.almasryalyoum.com/tag/192434
http://www.almasryalyoum.com/tag/192434
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حرجا بين عدد من الدول: إيران وقطر وسوريا ومصر، وكادت أن تسبب شرخا بينها في العالقات 

الدبلوماسية، جراء التحريف المتعمد الذي قام به مترجم التلفزيون واإلذاعة الرسميين اإليراني ألجزاء من كلمة 

ملف السوري، حيث غيرت كلمات بعينها لتصل إلى الرئيس المصري محمد مرسي، خاصة ما تعلق بال

 المواطن اإليراني بدالالت مغايرة قصد تضليل الرأي العام اإليراني. 

فالشعبان الفلسطيني والسوري ففي حديثه عن الشعوب التي تناضل من أجل الحرية، قال الرئيس: " 

إن شعب ..." في حين قال المترجم: " انيةاآلن ببسالة مبهرة طلبا للحرية والعدالة والكرامة اإلنس يناضالن

." وبرر مسؤولو التلفزيون أن الخطأ حدث بسبب تشابه نطق سوريا فلسطين وشعب البحرين يناضالن للحرية

والبحرين في اللغة الفارسية، إال أن هذا التبرير لم يكن مقنعا. ونحن نعلم جيدا كمترجمين أن أسماء العلم غالبا 

الصوتية في كل اللغات، أضف إلى ذلك أنه كلما ذكرت سوريا، ترجمت بالبحرين، أي أن ما ترد بنفس الصيغة 

نفس الخطأ تكرر، وهذا ال يعقل، ولماذا كلمة سوريا، ولم تغير تونس أو ليبيا... وأمام هذا الوضع، أعيد رصد 

ظرا لألخطاء الكثيرة، كلمة الرئيس والترجمة التي رافقتها، فتأكد األمر أنه تآمر وتحريف متعمد ومقصود، ن

 : (23) نذكر منها

 المترجم اإليراني خطاب الرئيس محمد مرسي

 الربيع العربي  الصحوة اإلسالمية 

  إن الفيتو شل يد مجلس األمن عن حل األزمة

 السورية

  إن الفيتو شل مجلس األمن عن أزمات

 التحوالت الشعبية

  إننا نتضامن مع الشعب السوري ضد الظلم

 والقمع

 ا نتضامن مع الشعب السوري ضد المؤامرة إنن

 الموجهة لهذا البلد

 وحدة المعارضة  السورية ضرورة  نأمل ببقاء النظام المتمتع بقاعدة شعبية 

(2112: يوضح بعض أخطاء الترجمة و تصويبها وردت في خطاب مرسي )(1) الجدول رقم  

الحالة تبين العكس في ظل تغييب إن كانت الترجمة رسالة حوار وسالم بين الشعوب، فهي في هذه 

وأيديولوجيته للجهة التي وظفته، كاشفا موقفه  الضمير المهني للمترجم الذي داس أخالقيات مهنته وانصاع

وسياسة الوسيلة اإلعالمية التي بثت القمة، في الوقت الذي كان عليه أن يلتزم بالحياد والشفافية والنزاهة 

 والوفاء لمهنته.

 دعمه للرئيس بوتفليقة : ج. جون كيري و 

 3و 2تعود تفاصيل القصة إلى الزيارة التاريخية التي قادت وزير الخارجية األمريكية  جون كيري في  

لبحث قضايا المنطقة األمنية والعسكرية و ربط عالقات شراكة بين البلدين. وقد كشف لنا هذا  2118أفريل 
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الترجمة الفورية المباشرة لمتابعة وتغطية حيثيات الزيارة، سواء الحدث عدم توفر التلفزة الجزائرية على خدمة 

رفقة نظيره وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة الذي يجيد اللغة االنجليزية، أو رفقة رئيس الدولة عبد 

ي المجال تخلُالعزيز بوتفليقة. إذ وأثناء بث الخبر على القناة األرضية، بينما تعلق اإلعالمية معدة التقرير،

والوزير وترجمانه الذي يترجم إلى اللغة الفرنسية، مع أن الرئيس ومترجمته الفورية ألطراف المحادثات من: 

جون كيري يتحدث ويفهم الفرنسية، مستعملين في ذلك تقنية الترجمة التتابعية في اتجاه واحد فقط، ولم نسمع 

لصحفي الذي عقب الزيارة، جامعا لعمامرة وكيري حيث الترجمة إلى اللغة العربية فوريا. وأثناء المؤتمر ا

أدلى كالهما بتصريحات باللغة االنجليزية ترجمت إلى اللغة الفرنسية من قبل ترجمان الوزير األمريكي، و 

كأن الجزائر تخلو من تراجمة مهرة. لتبرق بعد أيام الواليات المتحدة األمريكية سفارتها في العاصمة ببيان 

على اثر برقية وكالة األنباء الجزائرية التي تضمنت ى تحريف كلمة وزير خارجيتها جون كيري، تحتج فيه عل

ترجمة غير دقيقة لخطابه ، فأثارت جدالً إعالمياً وسياسياً، خاصة وأن الزيارة جاءت في ظرف حساس 

بوتفليقة نفسه  أفريل، حيث رشح الرئيس 12والجزائر على موعد استحقاقات رئاسية التي كانت مبرمجة في 

. فتوالت التعليقات والتأويالت معتبرة تلك الزيارة دعما سياسيا لمسار (28) لعهدة رابعة رغم تدهور صحته

 االنتخابات الرئاسية.

الخطاب حسب ترجمة ترجمان 
 كيري

الخطاب حسب وكالة األنباء 
 الجزائرية 

 ترجمة الخطاب إلى اللغة العربية

John Kerry a dit : « Nous 

espérons des élections 

transparentes.  / Nous 

attendons des élections 

transparentes et conformes 

aux standards internationaux 

(Reuters) 

Nous nous réjouissons de 

voir le processus de 

l’élection se dérouler dans la 

transparence ». 

الواليات المتحدة تعرب عن 

رتياحها لشفافية المسار ا

 االنتخابي

Nous comptons sur des 

élections qui sont 

transparentes et conformes 

aux normes internationales,  

  

nous nous réjouissons de voir 

le processus de l’élection 

présidentielle (du 17 avril) se 

dérouler dans la 

transparence" qui avait 

valeur de jugement, 

préalable, sur la crédibilité 

des élections. 

أخيراً، ستكون لديكم انتخابات 

هنا في الجزائر بعد أسبوعين 
من اآلن، ونحن نتطلع إلى 

إجراء انتخابات تكون شفافة 
 ."ومتوافقة مع األعراف الدولية

 



13 
 

 " Les USA travailleront 

avec le président que le 

peuple algérien choisira, 

pour dessiner l'avenir que 

l'Algérie et ses voisins 

méritent", a-t-il ajouté, en 

évoquant "un avenir où les 

citoyens peuvent exercer 

librement leurs droits 

civiques, politiques et 

humains" 

… et les États-Unis 

travailleront avec le président 

que choisira le peuple 

algérien afin de produire 

l’avenir que l’Algérie et ses 

voisins méritent" 

وسوف تعمل الواليات المتحدة 
مع الرئيس الذي يختاره الشعب 

الجزائري لكي يبني المستقبل 
الذي تستحقه الجزائر وجيرانها، 

مستقبل يتمتع فيه المواطنون 
ة حقوقهم المدنية بممارس

والسياسية واإلنسانية بكّل 
حرية، وحيث تكون الشركات 

العالمية ورجال األعمال واثقين 

من قدرتهم على االستثمار على 
 ."المدى الطويل

.2112افريل  3يوضح أخطاء في ترجمة خطاب وزير الخارجية األمريكي جون كيري في :  (2) جدول رقم  

وقناة العربية، وكل منها أوردت  28ضا نقلت الخبر، منها رويترز و فرانس و األدهى أن وكاالت أخرى أي

جمال تختلف شكال وتتفق مضمونا. غير أن وكالة األنباء الجزائرية ردت بأنها اعتمدت في نقلها لتصريحات 

تلك الوزير جون كيري على ترجمة ترجمانه الفورية باللغة الفرنسية، ونفت تحريفها أو تحويرها لخطابه. و

هي لعبة السياسة عندما تشترك فيها أطراف معارضة متالعبة بالوسائط اإلعالمية قصد زعزعة الوضع 

 السياسي والعالقات الدبلوماسية.

وال يسعنا المقام لذكر كل تلك األخطاء الفادحة في الترجمة التي كثيرا ما زعزعت العالقات السياسية 

في هذا لمتحاورة، وغير بعضها التاريخ. مما جعل الفعل الترجمي والدبلوماسية واالجتماعية بين األطراف ا

، خاصة في ظل تغييب أخالقيات المهنة والتعدي على يندرج حاليا ضمن الترجمة الموجهة سياسياالسياق 

     مبادئها.

 خاتمة

نستخلص مّما سبق أّن ترجمة الشاشة الفورية اختصاص مهّم وواعد فرضته مستجدّات التواصل 

كتروني مسهمة في تبادل برامج متلفزة عبر الحدود اللّغوية من خالل توطينها حسب متطلّبات الجمهور االل

المتلقّي، مستعملة في ذلك طرقا وتقنيات، على رأسها تقنية االستعالء الّصوتي، األكثر استعماال، حيث تتيح 

لحظات قد يتعدّى الترجمان على قيمه  للمتلقّي استماع الخطاب في اللّغتين مّما قد يبعد تحوير الترجمة في

، عندما تخضع الترجمة لسلطة ريخ بعضا منها، حدثت بصفة متعمدةثبت التاقد أالمهنية، فيقع ضحية أخطاء. و

اإلعالم، وحينما تصير الوسيلة اإلعالمية بوقا لجهة سياسية معيّنة، فمن المتوقّع أن تحدث األخطاء وتفتعل 

إذن،  .التواصل، ونشر رسالة السلم والسالم أواصرالنبيلة، في ربط مهمتها بذلك عن فتنسلخ الترجمة األزمات. 

تتعدد األخطاء وتتنوع الهفوات أثناء الممارسة الترجمية لعوامل وظروف كثيرة، قد تكون لقلة الخبرة والكفاءة، 

ية ومهنية وثقافية أو لضغوط خارجية. مما قد يجعل الخطأ يختلف باختالف تلك الظروف، فهناك أخطاء لغو



14 
 

وشخصية وإدراكية. فمهما كان نوعها، فبوجود أخالقيات تؤطرها، على أن يلتزم بها كل من يمتهنها، مؤديا 

مهمته بكل صدق ونزاهة وشفافية واحترافية، فلن تكون هناك مزالق وأخطاء قد تنقص من شأن الترجمة 

 .والمترجمين
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ABSTRACT 

The shortage of using language labs has a negative impact on teaching 

and learning English oral perception and production. This study aims at 

determining the relationship between language labs and teaching English 

oral perception and production. Two groups were selected for 

investigation. Two instruments for data collection and statistical analysis 

were used to gain results. These instruments are tests and questionnaire. 

Reliability and validity were used to achieve consistent answers. These 

findings proved the impact of language labs in enhancing EFL learners' 

oral perception production and explained the relationship between 

language labs and teaching English oral perception and production. In 

addition, the study emphasized that pronunciation difficulties can be 

solved by teaching listening skills through effective instruments such as 

language laboratories. 

Keywords: Audio aids, Visual aids, Audio visual aids. 

 المستخلص

معية على تدريس وتعلم الجوانب االدراكية الس السلبيقلة استخدام معامل اللغة له االثر 

ق تدريس ة بين معامل اللغات وطرالعالق الى تحديد والنطقية للغة االنجليزية. تهدف الدراسة

 ن لجمعاداتي. تم اختيار مجموعتين دراسيتين الدراسة، ألجراء. االدراكية والنطقيةالمهارات 

ارات . تمحورت االداتين حول االختبللحصول على نتائج اإلحصائيالبيانات والتحليل 

رات االدراكية تطوير المها يفاالنجليزية  لمعامل اللغةاالثر الفعال  الدراسةاثبتت . واالستبانة

عالة والنطقية لطالب اللغة االنجليزية كما اوضحت العالقة بين معامل اللغات والطرق الف

السمعية لتدريس المهارات االدراكية والنطقية كما تم التوصل الى ان معظم المشاكل النطقية و

  اللغة االنجليزية.تعلم اللغة االنجليزية يمكن معالجتها من خالل استخدام معامل  في

 

INTRODUCTION 

In learning a language, people listen then speak and later learn to read 
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and write. This sequence clearly shows the importance of perception 

skill in learning the production skill.  The first step of learning a 

language in normal circumstances is to listen to the target language. 

O'Connor (1981: 1) mentions that "language starts with the ear, when a 

baby starts to talk; he does it by hearing the sounds of his parent and 

imitating them". In another side, the four skills of a language: listening, 

speaking, writing and reading develop each other.  In other words, what 

you learn and practice through the exercise of one skill is reinforced 

through further activities related to other skills. This point shows the 

integration of the language four skills. In English, as explained above, 

there is a strong relation between perception skill and the practical side 

of production skill, which is considered pronunciation. According to 

scholars' previous writing, and from my point of view, I think that the 

way you listen is the way you pronounce. This study investigates the 

negative effects of lack of using language labs for teaching the oral 

perception and production skills on Sudanese Schools (SS) in one side, 

and the role of effective teaching of listening skill in teaching 

pronunciation in the other side. Elements such as sound patterns, stress, 

intonation and the features of connected speech are very difficult to be 

mastered through the theoretical study of pronunciation. O’Connor 

(1980-79) states the following: 

Vowels must be learnt by listening and imitating:  I could tell that the 

English vowel /ᴐ/: as the word saw is made by rounding  the lips  and  

placing the  back of the tongue  in  a  position mid-way      between      

the highest possible and the lowest possible positions, but it would be 

much more helpful if I could simply say the sound for you and get you  to 

imitate. Therefore, the study treats pronunciation from a practical point of 

view not a theoretical view. This treatment necessitates teaching 

production skill through perception skill by using effective equipment 

such as language lab. According to Al-Araby (1983: 89),'' a language 

laboratory provides facilities for the practical application of what has 

theoretically been explained in the classroom''. This enables learners to 

be ready to learn better features of pronunciation. The researcher thinks 

that pronunciation is considered the practical side of spoken language. 

Spoken language consists of successions of sounds emitted by the organs 

of speech. According to Jones (1975: 1) "these successions of sounds are 

composed of speech sounds and glides". Jones (1975: 1) adds that: 



''Speech sounds are certain acoustic effects voluntarily produced by the 

organs of speech; they are the result of definite actions performed by 

these organs. A glide is the incidental transitory sound produced when  

the  organs   of speech  are  passing from the  position for one  speech 

sound to that of another by the  most direct route" He adds that: "speech   

sounds   are  made officials  to  the  importance  of voluntarily;    they    

require that the speech organs shall be placed in certain positions or 

moved  in certain ways. On the other hand the speaker glides occur as a 

result of pronouncing two speech sounds one after  the other''. 

The researcher thinks that learners need a complete description of 

pronunciation in order to tackle its elements. This complete description 

necessitates describing phonetics and phonology and their elements. 

Although the two terms phonetics and phonology are different, they 

integrate each other, especially, in studying pronunciation or the practical 

side of human speech sounds production. Giving a complete description 

of pronunciation necessitates describing phonetics and phonology and 

their elements. In other words, a complete description of articulatory 

aspects of speech sounds production and the nature of the vocal apparatus 

during speaking in one side, and the rules that govern the system and 

patterns of speech sounds in the other side. 

Objectives of the Study 

 

This study attempts to investigate the impact of language labs on the 

performance of oral aural skills. The study is significant for the fact that 

it:  

a. Investigates the availability of language laps in Sudanese secondary 

schools. 

b. Draws the attention of teachers of English, learners and language 

labs. 

c. Explores the extent of English oral aural skills in Sudanese schools. 

d. Introduces the features of English aural oral skills, which can be 

taught via   language labs. 

e. Draws the attention of the English language teachers to the influence 

of the effective ways of teaching aural skill on teaching oral skill. 

 

Materials and methods Subjects 

This study was conducted in Khartoum state, Khartoum province. The 



population of the study was the students of Khartoum Secondary School 

for boys. Students in this school as in other schools study general 

subjects such as: Biology, Physics, History, Geography, etc. All the 

students in this school share the same circumstances such as the 

academic year, the academic system, the number of subjects and the 

number of classes. 

Commonly, the study selected some students as a sample. Specifically 

some students of the first year secondary were chosen to participate. 

The selection was according to the physical and cognitive growth. All 

the students study English language without concentrating on specific 

skills or in a balanced way. Moreover, they are native speakers of 

Arabic language with regard to a few number of learners who may have 

some local or tribal languages. 

Two equal groups were involved in data collection procedures. The 

experimental group and the teachers' group. Each group consisted of 30 

members. The experimental group was from the same grade (The 

students of the first year secondary school), and the members of the 

group was male, age between 14 to 16 years. They belonged to one 

grade, too. The teachers' group also consisted of 30 teachers of English 

from different schools. All of them were male with different age. 

 

Instruments 

In order to collect the data, the following instruments were  employed in 

this study: 

The Oral Aural skills Test 

This test includes two tests: 

a) Oral test 

To obtain practical samples of data, an oral test was conducted. The 

purpose of this test was to limit the level of students' skills and the 

influence of language laboratories on producing the target sounds. To 

obtain these  goals, the test consisted of simple words and sentences that 

were selected on the basis of frequency and recognition. Some 

phonological terms were used to direct and draw the attention to the 

points being tested. 

The test consisted of four questions, each question consisted of five 

branches. The first  question consisted of lists contained words chosen 

on the basis of the degree of pronunciation difficulty. These lists focus 



on allophones and silent letters. The second question consisted of lists 

focus on double consonants, double vowels and consonants and vowels 

sequences. The third question consisted of short simple  sentences  

focus  on intonation, weak  and  strong  forms,  the  place of stress. The 

fourth question included some sentences tested the features of connected 

speech such as: assimilation, elision, linking and rhythm. The 

mentioned lists consisted of items from the most problematic areas in 

pronunciation and they require intensive practice for the sake of tackling 

and controlling them. 

The above–mentioned items attributed to aspects of pronunciation that 

need a high concentration for mastering them. Knowledge of phonetics  

and phonology may be useless in the case of school students learning 

English as  a foreign language but listening effectively to the different 

features of pronunciation of English. 

Aural test 

An aural test was also conducted to obtain practical samples of data. To 

limit the level of students' aural skills and the influence of language 

laboratories on listening to the target sounds. To obtain these goals, the 

test consisted of simple words and sentences that were selected to listen 

from the native speaker directly. Some phonological terms were used to 

direct and draw the attention to the points being tested. 

The test consisted of four questions; each question consisted of five 

branches. The first question consisted of lists contained words chosen 

on the basis of the degree of listening difficulty. The second question 

consisted of lists focus on double consonants, double vowels and 

consonants and vowels sequences. The third question consisted of short 

simple sentences focus on intonation, weak and  strong  forms,  the 

place of  stress. 

The fourth question included some sentences tested the features of 

connected speech such as: assimilation, elision, linking and rhythm. The 

mentioned lists consisted of items from the most problematic areas in 

listening and they require intensive practice for the sake of tackling and 

controlling them. 

The above–mentioned items attributed to aspects of listening that need a 

high concentration for mastering them. 

The Questionnaire 

The questionnaire consisted of twelve points. These points investigated 



oral aural skills difficulties of Sudanese Students, the importance of 

using effective tools in teaching oral aural skills such as language 

laboratories in teaching pronunciation of English, and the influence of 

lack of using language labs on students learning oral aural skills of 

English. 

These points were conducted in a questionnaire to collect data from 

teachers from different schools. This questionnaire confirms on  the 

influence of language labs on handling the required features of better  

oral aural skills in a kind of accuracy and fluency. Besides, it contained 

points to explore the role of effective teaching  on learning a language 

as a foreign language and its oral aural skills in particular. 

To achieve these goals, special attention   was   paid   to   the language 

used. The questions were sequenced in a manner as each question was 

put on a single line while the choices were distributed on two lines. 

They were put according  to  the  alphabetical order of (a) – (b) - (c) – 

(d) and (e) with a box  in front of each choice. Teachers should choose 

only support, oppose or withdraw. Besides withdrawing, supporting 

response contained two choices: agree and strongly agree, and opposing 

contained the choices: disagree and strongly disagree. This way of 

organization helped the study in saving time and effort in conducting as 

well as extracting results. 

Data analysis 

In this study, there are two instruments for data collection. First, oral 

aural skills tests were designed to measure the actual levels of learners' 

performance. This oral aural skills tests were in a forms of a pre-test and 

post - test. Second, a questionnaire was designed to collect data about 

enhancing EFL learners’ oral aural skills through language labs 

facilities. 

Pre-oral test 

It was administered to the experimental group before the participants 

went over the training program. The study documented the performance 

of the participants to compare it with their performance in the post-test 

to see if there is a significant progress or not. 

 

Table (1) Total marks of the pre oral test 

Questi Percent 



on No Correct Answer Incorrect answer Total 

1 44.25 % 55.75 % 100% 
2 46.975 % 53.025% 100% 
3 42.6% 57.4% 100% 
4 45.35% 54.65% 100% 
Total 45% 55% 100% 

The purpose of making this table is to show the pre oral test results of 

the experimental group . the total average of the correct questions and 

incorrect questions. The responses showed that the total average of 

learners’ correct answers was 45% while 55 % for incorrect answers. 

That means the experimental group members faced difficulties in 

pronouncing most of English pronunciation elements. That proved the 

study's viewpoint that learners faced difficulties in oral skills.  

Post oral test 

After the experimental group had gone over a training program for 

three month through the language lab, the same pre oral test was 

administered to the group again. 

 

Table (2) Total marks of the post oral test 

Questi

on No 

Percent 

Correct Answer Incorrect answer Total 

1 93.6% 6.4% 100% 
2 93.8% 6.2% 100% 
3 91.2% 8.8% 100% 
4 92.6% 7.4% 100% 
Total 93% 7% 100% 

 

The purpose of making this table is to show the total average of the 

correct and incorrect results of the experimental group. The responses 

showed that the average of learners’ correct answers was 93% while 

7% for incorrect answers. Comparing this table with the pre-test, the 

study finds that there is a difference between the two results. That 

means the use of language labs affects positively on the learners' 

pronunciation of different oral skills elements. That means the result 

enhances the study's viewpoint by showing positive variables towards 

the influence of language labs in teaching oral skills. 

Generally, the oral test revealed that positive teaching of language 

labs contribute to the development of the students' oral skills. 



Therefore, the hypotheses that were set to answer the main study 

questions have been validated and confirmed. 

Pre aural test 

It is administered to the experimental group before the participants went 

over the training program.  The study documented the performance of the 

It is administered to the experimental group before the participants went 

over the training program.  The study participants  to  compare  it  with   

their performance in the post-test to see if there  is  a  significant  

progress  or not. 

Table (3) Total marks of the pre aural test 

Questi

on No 

Percent 

Correct Answer Incorrect answer Total 

1 41 % 59 % 100% 
2 42 % 58% 100% 
3 39% 61% 100% 
4 40% 60% 100% 
Total 41% 59% 100% 

 

The purpose of making this table is to show the pre-test results of the 

experimental group and the total average of the correct questions and 

incorrect questions. The responses shows that the total average of 

learners’ correct answers was 41% while 59 % for incorrect answers. 

That means the experimental group members face difficulties in the 

aural skills. 

Post aural test 

After the experimental group had gone over a training program of 

using language lab, the same pre-aural test was administered to the 

group again. 

Table (4) Total marks of the post aural test 

Questio

n No 

Percent 

Correct Answer Incorrect answer Total 

1 93% 7% 100% 
2 93.8% 6.2% 100% 
3 92.3% 7.7% 100% 
4 93.1% 6.9% 100% 
Total 93% 7% 400% 



 

The purpose of making this table is to show the total average of the 

correct questions and incorrect questions and the posttest results of the 

experimental group. The responses shows that the average of learners’ 

correct answers was 93% while 7% for incorrect answers. Comparing 

this table with the pre-test, the study finds that there is a difference 

between the two results. That means the use of language labs affects 

positively on the learners' aural skills. That means the result enhanced 

the viewpoint of the study by showing positive variables      towards the 

influence of language labs in teaching different elements of aural skills. 

The Questionnaire 

This instrument was done by a group of teachers of English language 

from different schools. It was intended to explain  the  responses  of  the 

teachers towards three main  topics: Difficulties of  Sudanese  students  

with  oral  aural 

Skills of English, the role of effective ways of teaching aural skills and 

the influence of language laboratories on teaching English oral skills. 

 

Table (5) Total percentages of positive, negative and neutral 

variables of the questionnaire parts.SA= Strongly Agree. A= 

Agree. N = Neutral. S.D = Strongly Disagree D = Disagree. 

 

 

Par

t 

No 

Percentage 
Positive Variables Neutral Negative Variables 

 S .A A N S.D D Total 

1 36.75% 45 % 4.25% 4.25% 9.75 100% 

2 33.75% 44.25% 5% 4.5% 12.5% 100% 

3 40% 50% 3% 1.75% 5.25% 100% 

Total 110.5% 139.25 % 12.25% 10.5% 27.5% 300% 

 

The purpose of making this table is to show the results of the teachers 

group attitudes towards the subjects of the parts of the questionnaire. The 

responses showed that the average of teachers’ positive variables  was 

83.25% while 16.25% for negative variables. This table showed the total 

percentages between the questionnaire's parts. It enhanced the 

hypotheses of the study, and proved and the  viewpoint of the study. 



Results 

The researcher conducted his investigation under the following 

categories: 

1- The role of the effective ways of teaching oral aural skill in solving

 listening and pronunciation difficulties. 

  

2- The influence of using language laboratories on teaching oral aural 

skills. The   results were compared to examine the achievements of the 

study hypotheses at the level of the existence of Students oral aural skills 

difficulties, less oral aural skills difficulties of learners who use LL in 

learning English  and the positive influence of its using the learning oral 

aural skills. 

3- One of the reasons of oral aural skills problems is lack of using 

audio and audio-visual aids in teaching. 

4- Effective teaching of aural skill can lead students solve most of oral 

skills problems. 

5- LLs have a very important role in teaching English in general and 

oral aural skills in particular. 

6-        LLs raise students' motivation and interest. This increases students' 

obtain knowledge. 

7- LLs help students to develop themselves by activating self-learning 

process. 

    8- LLs affect teaching of English oral aural skills positively. 

    9-  Students who use LLs in learning oral aural skills are better than those 

who do not. 

Discussion 

The results displayed the fact that, in all cases the experimental group 

has progress in learning. The experimental group that learned English 

by using language labs faced less pronunciation problems and was able 

to pronounce more accurate and fluent utterances. These were shown by 

the results provided by subjects as well as the improvement in their 

performance. The difference between the pre and post-test in the 

experimental group in terms of using language labs in learning English 

in general and oral aural skills in particular was clearly reflected in the 

degree of accuracy and fluency in listening and pronunciation. That 

means, the experimental group was able to benefit of the circumstances 



provided by language labs such as motivation and concern for good oral 

aural skills, teaching strategies, teaching methods, social interaction and 

good surrounding environment of the learning situation. All these 

factors made a close connection between learners in one side and the 

aspects of native speaker's oral aural skills in the other side. 

Referring to the oral aural test results and the teachers' attitudes towards 

the questionnaire parts, the study finds that LL affects learners 

positively.  In other words, learners who use LL in teaching English 

face less difficulty than those who do not. In addition, many of oral 

aural skills difficulties of Sudan Students can be solved by using 

effective ways such as LL. In the same time many oral aural skills 

difficulties happens because of lack of using LL. 

This study emphasized that most of oral skills can be solved by 

teaching aural skills through effective instruments such as language 

labs. In other words, the extent to which learners succeed in producing 

accurate target utterances depends mainly on acquiring pronunciation 

through listening to native speakers using effective ways. That means 

obtaining better features of oral aural skills from tapes or compact 

disks previously prepares by native speakers or well qualified second 

language speakers or teachers, and using effective tools such as 

language labs in teaching, developed learners’ accuracy and fluency. 

To sum up, the study achieved the researcher objectives, answered its 

questions and proved its hypotheses. The findings succeeded in 

drawing attention to the influence of using language labs on teaching 

English language in general and Oral Aural skills in particular. This 

influence because language labs increased learners’ phonological 

knowledge as well as phonological competence. The result of this 

increase was the ability to master the target oral aural skills. 

References 

 

1. Baker, A. (1982). Introducing English pronunciation: A teacher's 

guide to Tree or three? And Ship or sheep? Cambridge: Cambridge 

University Press. 

2. Baker, A. (1982). Tree or three?: An elementary pronunciation 

course. Cambridge: Cambridge University Press. 

3. Brumfit, C., & Johnson, K. (1979). The communicative approach 

to language teaching. Oxford: Oxford University Press. 



4. Chastain, K. (1976). Developing second-language skills: Theory to 

practice. Chicago: Rand McNally College Pub. 

5. El-Araby, S. A. (1983). Teaching foreign languages to Arab 

learners: Methods and media. Tokyo, Japan: Institute for the Study 

of Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of 

Foreign Studies. 

6. El-Araby, S. A. (1983). Teaching foreign languages to Arab 

learners: Methods and media. Tokyo, Japan: Institute for the Study 

of Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of 

Foreign Studies. 

7. Hill, L. A. (1976). Drills and tests in English sounds: Ear and 

speech training drills end tests for overseas students of English. 

London: Longman. 

8. Kolchak, D. P. (1989). Learning and teaching: Research-based 

methods. Newton, MA: Allyn & Bacon. 

9. Lindsey, J. D. (2000). Technology and exceptional individuals. 

Austin, TX: PRO-ED. 

10. McCarthy, P. A. (1978). The teaching of pronunciation. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

11. Mortimer, C. (1985). Elements of pronunciation: Intensive practice 

for intermediate and more advanced students. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

12. Mortimer, C. (1985). Elements of pronunciation: Intensive practice 

for intermediate and more advanced students. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

13. O'Connor, J. D. (1967). Better English pronunciation. London: 

Cambridge U.P. 

14. O'Connor, J. D. (1973). Phonetics. Harmon swath: Penguin. 

15. Rivers, W. M., & Temperley, M. S. (1978). A practical guide to the 

teaching of English as a second or foreign language. New York: 

Oxford University Press. 

16. Roach, P. (1993). English phonetics and phonology. Cambridge: 

Cambridge Univ. Press. 

17. Turabian, K. L., Grossman, J., & Bennett, A. (1996). A manual for 

writers of term papers, theses, and dissertations. Chicago: 

University of Chicago Press. 

 



1 
 

 حوسبة المعجم العربي في ضوء اللسانيات الحاسوبية

 -غوية أنموذجاخيرة الل  _الذ  

 أستاذة مؤقتة()فضيلة ختو.أ

 سبع فاطمة الزهراء)طالبة دكتوراه(

 العربية اللغة بقسم 

 -الشلف-بوعلي بن حسيبة جامعة

 تمهيد:  

غويات مجال الل   ة اليوم فيرات العلمي  ة للتطو  ناعة المعجمي  لقد أصبحت مواكبة الص    

حقيقة أن  الل غة بألفاظها ومعانيها ودوالها أمرا ضروريا لتلبية حاجات مستعملي المعجم، ف

ومدلوالتها، وما ينتج عن ذلك الت نظيم والربط بينها إن ما هو فعل ينتج عنه فعل لغوي  هو في 

                                                                        حقيقته فعل معجمي  دون الت قليل من عناصره ال لغوية األخرى.

ت والماورائيات، بل سنكتفي نريد في هذا المقام أن نذهب بعيدا في االفتراضا فال   

السيما  ية جمصناعة المعبتعريف اللسانيات الحاسوبية ومكوناتها إلى جانب دورها في ال

في هذه ال نخرج عن مقتضى الحال، فهدفنا المحوسبة منها ، محاولين االختصار كي 

ة مع ناعة المعجمي  استجالء الدور الذي تقوم به اللغويات الحاسوبية في مجال الص  الدراسة 

في  عبد الرحمان الحاج صالح"ال لساني الجزائري " اإلشارة إلى  جهود أحد رواد هذا العلم

                                                                        مجال المعجمية.

لقد دفعت الد راسات المعجمية وال لغوية كافة بإلحاح على ضرورة  استجابة المعجم    

للظروف الحضارية ال تي يعيشها االنسان العربي اليوم من ارتقاء تكنولوجي، وثراء علمي، 

ة ال تي بإمكانها احتواء ذلك، ة أن يضعوا الوسائل القمينوهو ما يفرض على حملة ال لغة العربي  

احية العلمي ة ماهو أكفأ من المعاجم الستجالء واستبيان تلك الحقائق سواء من وال يوجد من الن  

ة في حقل العلوم اللغوي                     ة.الجانب العلمي، وكذا بالجانب الوجودي لهذه األم 

ة القديمة؛ فاللغة تحيا من خارجها ال وال يتأتى ذلك إال بالخروج عن الن مطية القاموسي   

                          اطقة  والمشتغلة بها.من داخلها؛ تحيا باستخدامها وبإبداع الجماعة الن  

                                                      /  مصطلح اللسانيات الحاسوبية:1

ا مخصوصا ينهض على سوب حقال علمي  لقد أفرزت طبيعة العالقة بين اللغة والحا    

وكانت الغاية األساسي ة من ذلك إن ما  ؛(1)علم اللسانيات الحاسوبي"دراستها وتحليلها يدعى"

هن البشري في هو بناء نموذج لغوي آلي بإمكانه القيام بالعمليات نفسها ال تي يقوم عليها الذ  

                                                            تركيب الل غة وفهمها وتحليلها.

ة من المباحث ال تي عرفت تطورا في اآلونة األخيرة، و"ميدان واللسانيات الحاسوبي    

س العمل على ترقية استعمال اللغة  (2)تتالقى فيه علوم الحاسوب وعلوم اللسان" منذ أن تكر 

فمعالجة ال لغة حاسوبيا أصبحت ية*، غوكنولوجية الل  بالت  العربية وتطوير تدريسها باالستعانة 

ة ة والمعلوماتي  راسة الحاسوبي  اليوم أمرا ال حيدة عنه وال مفر منه، خاصة وأن  استثمار الد  
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؛ حيث بدأ ة للغة العربية في مجاالتها المختلفة وخاصة في مستواها المعجميريحقق نتائج كبي

علم اللغة الحاسوبي يطلق عليه يأخذ بالبروز بوصفه علما مستقال وفرعا من فروع علم 

ناعة وشهدت الص   (،   Machine Readable Dictionaryالمعجم الحاسوبي)

ة ناعة المعجمي  ة أو اآللية، وبظهورها بدأت الص  ظهور ما يسمى بالمعاجم الحاسوبي   ةالمعجمي  

 ة آلية أو إلكترونية.ة ورقية إلى صناعة معجمي  تتحول من صناعة تقليدي  

ناعة ر هنا تساؤل طرحه األستاذ عبد الرحمان الحاج صالح في مجال الص  ونستحض   

نين كنت أتساءل باستمرار لماذا يقل د العرب في عصرنا ة يقول:" منذ عشرات الس  المعجمي  

إال  في ميدان واحد هو صناعة المعاجم ووضع  -بدون تمحيص غالبا -شيء الغربيين في كل  

 ( .3)المصطلحات؟"

حليل اإلحصائي للمفردات ال لغوية في كتاب سانيات الحاسوبية  تعتمد الت  ت الل  لقد كان     

راسات الل غوية نحو إعداد معاجم معين أو لدى كاتب معين ثم خطت خطوة مهمة في الد  

 ة.إلكتروني  

ة وال تي تتمث ل في تالقي جهازين مفهومين قد تحد دت مالمح الل سانيات الحاسوبي  لو   

رها المتزايد، والعلوم المنطقي   ماحديثين نوعا  ة في رؤيتها ة الرياضي  هما: الل سانيات في  تطو 

ل مؤتمر دولي يقام بشأنها سنة   :   وجاء فيه أن  الل سانيات الحاسوبية  1691الصورية في أو 

"علم جديد تتقاطع فيه الل سانيات مع جهاز صوري تفرزه العلوم المنطقي ة الرياضية ويخضع 

ال تي تفرضها اآلالت المعد ة للمعالجة اآللية للمعلومة، ويؤدي البحث في هذا المجال للقيود 

 .(4)إلى إنشاء نموذج خوارزمي*"

وعليه فقد أصبحت اليوم معالجة اللغة العربي ة تدرس ضمن الل سانيات الحاسوبية؛ هذا    

الحاج صالح هذا  الحقل ال ذي تمتزج فيه اللسانيات بالمعلوميات، وقد نحى عبد الرحمان

راسات والبحوث العلمي ة المنحى في داللة مصطلح اللسانيات الحاسوبية حيث يقول: "إن  الد  

ة )الحاسوبية( ازدهرت في الوطن العربي في هذه اآلونة األخيرة، سانيات الرتابي  في الل  

وم اللسان، وتكاثر إلى حد ما الباحثون في هذا الميدان ال ذي تتالقى فيه علوم الحاسوب وعل

الكثيرة كالت رجمة وهو ميدان علمي وتطبيقي واسع جدا كما هو معروف إذ يشمل الت طبيقات 

 .(1)اآللية، واالصالح اآللي لألخطاء المطبعية، وتعليم اللغات بالحاسوب...."

ويرجع السبب في ذلك إلى أن  اللغة والحاسوب أصبحا صنوين ال يفترقان، وشهدت    

رات ملحوظة، وال شك أن  محاوالت تطويع العربية سوبية العربي  الل سانيات الحا ة تطو 

 ة قد فتحت آفاقا جديدة للدرس اللساني العربي والمعجمي  للحاسوب أو تطويع الحاسوب للعربي  

 خاصة بعدما كانت الهيمنة أجنبية.

العمل بالد راسات اللغوية، واهتم اللغويون ب عرف القرن العشرين اهتماما كبيرافقد    

شاطات تأسيسا وتنظيرا وتطبيقا، وكان من نتائج هذا االهتمام انبثاق الكثير من الن   المعجمي  

االعتماد عليه من بعض  خالل ما تم  ، ويمكن أن نوضح ذلك من المعجمي   ال تي تخدم الدرس

 القواعد منها: 

 جم القديمة.ضافة إلى مواد المعاة الحية من أجل اإلاالعتماد على المادة المعجمي   -
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م بيبلوغرافية لألعمال ئة ال تي تقد م قواالموسوعات المعجمي   وأ ظهور معاجم المعاجم -

 ة.المعجمي  

 أو باستخدام الحاسوب. ة سواء عن طريق الجمع اليدوي  بناء قواعد البيانات المعجمي   -

ة وثروة علمي   واعتبرت نقلة كبيرة خمة للعمل المعجمي  ضة فقد أعطت هذه  القواعد إمكاني    

ة الحاسوب وكان لتقني   العمل المعجمي خالل ربع قرن إلى آفاق بعيدة لم تكن متاحة له،دفعت 

 المنظومة اللغوي ة. ور الكبير في ذلك غط ت معظم تطبيقاتهالد  

ره ظهور الكثير من البحوثات ال تي حاول     فقد كان من نتائج اختراع الحاسوب وتطو 

ة، وبرز علم المعجم الحاسوبي  كمجال له لغة الطبيعي  ب بينه وبين ال  قريفيها أصحابها الت  

 اعديدة، وقد مت في ذلك بحوث (9)الخاص، وعقدت له مؤتمرات وندواتموضوعه ومجاله 

واجتهادات كثيرة عالجت ماهية المعاجم اإللكترونية وكيفية بنائها ووظائفها، فصناعة 

ر باستمرارـ وقدالمعاجم العربي   تم  تحقيق منجزات مهمة بفضل أكبر اللغويين  ة تتطو 

حتى قي ض  (7)ساني الحديث المتمث ل في اللسانيات الحاسوبيةوالمعجميين خاصة في الوافد الل  

 الله من عم م فائدة استخدام الحاسوب على العلوم العربية.

ساؤل جواب هذا الت  وآلن هو ماهي مكوناتها وأهدافها؟ ؤال ال ذي يطرح نفسه اوالس     

واألهداف  -من ناحية الماهية وإن أشرنا إليها سابقا-ة سانيات الحاسوبي  الل   هنااستكبإن ما يتم 

 ومكوناتها.

نات اللسانيات الحاسوبي ة:2   / مكو 

ن نظري يعنى بـ:" قضايا في اللسانيات للسانيات الحاسوبي    نان متكامالن مكو  ة مكو 

غة نسان لتوليد الل  ة الل غوية ال تي يحتاج إليها اإلمعرفالن ظرية تتناول الن ظريات الصورية لل

ة من لغة  رجمة اآللي  ة كالت  غوي  ، إلى جانب  ذلك يعنى بإيجاد حلول للمشكالت الل  (8)وفهمها"

 .(6)ماغ االلكتروني كلهاة عمل الد  إلى أخرى وذلك بالبحث عن كيفي  

ن التطبيقي فيهتم "بالن  أم    جة االستعمال االنساني للغة، وهو ما اتج العملي لنمذا المكو 

ا تشتد  الحاجة إليها  نساني ة، وهذهنتاج برامج ذات معرفة باللغة واإليهدف إلى إ  البرامج مم 

نسان واآللة؛ إذ إن  العقبة األساسي ة في طريق هذا الت فاعل بين االنسان لتحسين الت فاعل بين اإل

 أن   ؛ فكما(11)سان والحاسوب إن ما هو عقبة التواصل"ن؛ إذ إن  العقبة األساسية بين اإلواآللة

بعض حاسوب اليوم يت جه نحو محاكاة هني فكذلك النساني الذ  اللغة هي تجسيد للن شاط اإل

بل من الحتمي أن تلتقي اللغة  نسان وقدراته الذ هنية لذلك كان من المنطقي  وظائف اإل

 والحاسوب.

ة ويتمث ل حملة من الت طبيقات الل غوية الحاسوبي  فاعل ظهور وكان من نتائج هذا الت     

هدفها األساسي في:" تقييس الدماغ البشري لسانيا، وذلك في محاولة الستكشاف القدرة 

 .( 11)المعجمي ة عند الفرد العربي، وتقعيد إنتاجي ة هذا المستوى معلوماتيا بمساعدة الحاسوب"

غة والحاسوب، انطالقا كاملية بين الل  القة الت  ومن هنا جاءت هذه الورقة انطالقا من الع    

ة في ضوء الل سانيات الحاسوبي ة ، فمن ناعة المعجمي  من جهود الل غويين والمعجميين في الص  



4 
 

أبرز اللغويين األكثر حضورا وفعالي ة في الس احة الل غوي ة إلى جانب لغويين عرب آخرين 

الها الن ظري إلى الجانب الت طبيقي الل غوي ال ذين انتقلوا  باللسانيات الحاسوبية من مج

ر حول وضع أنموذج  "عبد الرحمان الحاج صالح"الجزائري  تجلى ذلك فيما قد مه من تصو 

 االنترنت العربي".أو" بالذ خيرة العربية""لساني للعالج اآللي لل غة العربية تحت ما أسماه

 بية:/ اللسانيات الحاسوبية ومشروع الذخيرة اللغوية العر3

رلقد أصبحت اللسانيات الحاسوبي    ر االهتمام بحوسبة  ة العربي ة تنمو وتتطو  بتطو 

الت راث العربي، فهي تدور في محورين مهمين: أولهما يعنى بمجال المعجم وحوسبته 

 ومقارنته باللغات األخرى ونتج عن ذلك قسمين:

غة اني المفردات العربية باللأ/ معجم إفرادي أو ما يعرف بالمعجم المحوسَب ويشتمل على مع

قديمها وحديثها إلى نسخ  ى تحويل المعاجم اللغويةلنفسها وعمد أصحاب هذا الن وع إ

 ة لتسهيل قراءتها واالحتفاظ بها.إلكتروني  

ب/ معجم ثنائي أو تركيبي يعتمد على نظام محوسَب يسعى إلى وضع مقابل لأللفاظ العربية 

راث العربي وع بمجاالت تحفظ الت  األجنبية، ويعنى هذا الن  ة باللغات المعجمي  أو الوحدات 

البحث  ات المعاصرة ونصوصها وإجراء عمليةومصادره اللغوية، إضافة إلى حفظ المؤلف

 .(12)واالسترجاع عليها

ناعة المعجمي ة:  أ/ أهمي ة الحاسوب في الص 

ة لمتطل بات العلمي   ةتلبي   هاحوسبة المعجم من أهم مجاالت علم الحاسوب وأكثر تعد      

وال      ة والث قافية خاصة في الدول المتقد مة في العالم المعاصر، فقد شك لت نظرية المعلوماتي  

سيما الحوسبة تحد يا معرفيا بالن سبة للغة، فقد تنب ه اللغويون العرب إلى ضرورة العناية باللغة 

رأو أن   و    ، يفرضه العصر من تحد يات اطر فيماالعربي ة والت نبه إلى ما يحد ق بالل غة من مخ

والمعاصرة وذلك باالستفادة من  استخدام المعاجم الجديدة تحديث الل غة العربية يستدعي

ل تطوير المعاجم مبتكرات الحضارة وعلومها ال تي تخطو خطوات سريعة وال سيما في مجا

  ة.العامة والخاص

لعمل في صناعة المعاجم، فإن ه يقد م فالحاسوب باعتباره أداة مهمة من أدوات ا   

خدمات كبيرة للبحث الل غوي من خالل المعاونة  في إعداد المعجمات سواء في جمع المادة 

فهو وسيلة هامة في صناعة المعجم إذ:" يقد م الحاسوب خدمات كبيرة الل غوية أو ترتيبها 

نات، والمقصود من خالل المعاونة في إعداد معجمات المد للبحث اللغوي واألدبي و 

لمجموع الكلمات  ة ال تي تقوم على اإلعداد المعجمي  بمعجمات المدونات كل األعمال المعجمي  

 .(13)الواردة في نص محد د"

 ناعة المعجمي ة فيما تتيحه في:وتتأت ى األهمية المعاصرة للحاسوب في الص   

 ،قا للنظام المطلوبترتيب المادة طب ،تخزين المادة ،تعرف الحروف والكلمات آليا-"

، تعديل بعض المعطيات، أجزاء من المادة أو من الشرح استكمال، استرجاع المادة أو بعضها
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الحصول ، تجديد المعجمات بسهولة ، النقل المباشر إلى المطبعة، حذف بعض المعطيات

 (14)على أجزاء محد دة من داخل المادة المخزونة لبحثها."

 .كاملة النصوص تخزين -  

 .للغة الحقيقي االستعمال وإثراء المعنى لتحديد المدخل فيها ورد التي السياقات تحديد -

 .المفردات بين النحوية والعالقات والتفريعات الصرفية األبنية دراسة -

 (.رسمي، صحفي، علمي،)  المعجمية للمداخل اللغوي االستخدام مستويات تحديد -

 .والدقيقة امةالع للتخصصات طبقا المصطلحات تصنيف -

 .األخرى اللغات في ومقابله العربي المصطلح ذكر -

 .االستخدام محل   بالمصطلح عريفالت   -

 .بسهولة وطبعها وتجديدها المصطلحات معاجم صناعة من يمك ن -

 .(11)المطلوبة والمصطلحات المفردات بتقديم المترجمين عمل ييسر -

كان لها وجود  -قبل مرحلة تكنولوجيا المعلومات-ت قليديواصلي الموذج الت  فالل غة في بنية الن     

في ثالث مستويات: الوجود الذهني، الوجود الت داولي من خالل النص المنطوق والمكتوب، 

وزمن الحوسبة والمعالجة اآللية  للمعلومات وجود  من الرقمي  فلم يكن للغة قبل بزوغ الز  

والبعد التداولي الحسي، لكن مع بزوغ زمن  خارج هذين البعدين الكبيرين: البعد الذهني،

الت حكم في األنظمة المعقد ة والفائقة للت عقيد حدث  الوعي بفن   الحوسبة والمعالجة اآللية وزمن

بكل  هندسة الل غة وحوسبة المعرفة لل غة بعدٌ وجودي جديد، كان سببا في ظهور قضية

 .(11)مجتمعات اليوم أصولها وتوابعها ولوازمها وتعقيداتها ال تي تعرفها

واللغة بذلك استأنفت في هذا الط ور الوجودي الجديد مرحلة جديدة من عمرها أساسه    

ومحركه أن  العالم وجد نفسه أمام ضرورة غير مسبوقة" تتمث ل في ضرورة استنساخ الن ظام 

بأدوات الذ كاء  الفذ  والنسيج المعرفي اإلدراكي الفريد ال ذي يُحوِسُب الل غة في ذهن المتكل م

الطبيعي؛ استنساخ وإعادة انتاج صور صناعي ة منه تكون قادرة على الت عامل مع الفكر والل غة 

 .(19)والوعي والمشاعر إنتاجا وتلقيا... على نحو يحاكي ما يصنعه الذ كاء الطبيعي"

وبناء على ذلك فحوسبة اللغة ال تقتصر فقط على دراسة موضوع جديد فقط بل على    

، فحينما يتمك ن اللساني الحاسوبي من تطويع الطريقة ال تي َصن فت عليها الدراسة العلمي ة*

الحاسوب لخدمة اللغة العربية حينها فقط تظهر جليا ثمرات حوسبة اللغة وتذوق ثمرة 

 االستفادة من اللسانيات الحاسوبية.

ى جانب ما يؤديه من ة إلناعة المعجمي  وعليه فتتجلى أهمية الحاسوب وقيمته في الص   

 ة وترتيبها طبقا للن ظام المطلوب في:دور في تخزين الماد
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صيد ة اإلضافة وتطوير الر  صين في هذا الحقل إمكاني  أن  المعاجم اآللية قد توف ر للمتخص   -

المفرداتي الموجود على مستوى ذاكرة الحاسب اآللي، وكذا تخزين المعاجم على شرائح 

تخزين ضخمة إلى جانب الد ور الرئيس في المعجمية الحديثة إلكترونية ذات إمكانية 

وهو ما يتعل ق بحفظ مراحل الت طور الت اريخي لمعاني المفردات وتتب ع مراحل تغي رها، 

ة في تطوير الت رجمة اآللية ناعة المعجمي  وكذلك يسهم استخدام الحاسوب في الص  

لغوي ة تحقق فيها تقدم ملموس في نتاج ، فهو يعد  ظاهرة مثالية للمعالجة ال(18)وتحسينها

نات المعجمية.هو مع  اجم آلية وكذا ما يعرف بالمدو 

راث العربي دون ة العربي ة في حوسبة الت  وال نبرح الحديث عن اسهامات اللسانيات الحاسوبي   

 ارة إلى ما أفاد به "عبد الرحمان الحاج صالح بمشروعه الذخيرة اللغوي ة العربي ة فياإلش

 عربية.ال الصناعة المعجمية المج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعريف بشخصية عبد الرحمن الحاج صالح:-1

 حياته: -أ

م، درس في 1627جويلية  18ولد بمدينة وهران سنة  

مصر وفي بوردو وباريس. تحصل على التبريز من باريس 

 –السربون  –ودكتوراه الدولة في اللسانيات من جامعة باريس 

م، 1692م إلى سنة 1691عة الرباط سنة كان أستاذا بجام

وبجامعة الجزائر بعد ذلك، وصار مدير معهد العلوم اللسانية 

بالجزائر، ثم مدير مركز البحوث العلمية لترقية اللغة العربية، 
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م، وهو 2111وعي نه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للمجمع الجزائري للغة العربية سنة 

مشروع الذخيرة : دمشق وبغداد وعمان والقاهرة. ويشرف على عضو في المجامع اآلتية

 (16)الدولي.

 نشاطه المجمعي: -ب

منذ أن عين الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح عضوا بالمجمع وهو يشارك في  

 :(21)مؤتمرات المجمع باألبحاث وبإلقاء المحاضرات، ومنها

 القرآن قبل القرن الرابع الهجري  أصول تصحيح القراءة عند مؤلفي كتب القراءات وعلوم  -

 (.61) مجلة المجمع ج

 (.62ة المعاصرة لتراث الخليل وسيبويه ) مجلة المجمع ج الجوانب العلمي   -

تأثير اإلعالم المسموع في اللغة العربية، وكيفية استثمارها لصالح العربية ) مجلة  -

 المجمع(.

وسلبياته ) مجلة  هإيجابياتبين الشرق والغرب:  ة المتبادلة اللغوي  ظريات العلمي  تأثير الن   -

 (.69المجمع ج 

 (.68المجمع العربي واالستعمال الحقيقي للغة العربية ) مجلة المجمع ج  -

  راث العربي واالنتاج الفكري العربي في ذخيرة محوسبة واحدة كمشروع قوميحوسبة الت   -

 (.113) مجلة المجمع ج

 العربية: عريف بمشروع الذخيرةالت   -2

علم ضافة علمي ة نوعي ة، يسهم في تقد م الإة اقتراحا حضاري ا يعد  خيرة العربي  ل الذ  تمث   

 ضافة في جملة من المعطيات منها:ل هذه اإلوتتمث  ، ورسم استراتيجيات مستقبلي ة

فاقه دراك األسس العلمي ة والمعرفي ة للموضوع أو المشروع المقترح وتوق ع آإ 

ً خالًصا، وإن ما قد  ضافة ليسوالمقصود من اإلالمستقبلية،  االتيان بالجديد الذي يعد  سبقا علمي ا

تعني لم  شتات المعارف الموجودة وإعادة تنظيمها وصياغتها صياغة جديدة أو تحديد ميادين 

 .(21)تطبيق تعود بالفائدة والنفع على الفرد والجماعة من ناحية من النواحي

ل نسخة طبق ة على أن ها اقتراح أصيل ال يمث  إلضافة العلمي  كما نجد مفهوما آخر ل 

ة، ألن ها ضافة علمي  إة خيرة العربي  ومن هنا تكون الذ   ؛صل لغيره من االقتراحات السابقةاأل

مشروع علمي حضاري قومي يتعد ى طاقة الفرد الواحد أو الجماعة الواحدة أو الدولة 

ة عديدة مثل: ة عربي  سات علمي  جازه مؤس  نإحدة فهو مشروع جماعي تتعاضد على الوا

 ة.لتعريب، والحكومة العربي  اة، ومكتب تنسيق قافية والتربوي  مات الث  غوية والمنظ  المجامع الل  
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ل  الجزائري البروفيسور عبد الرحمن الحاج صالح إلى  والهدف األساسي الذي حم 

قنية وهي الرقمنة، وحوسبة ت  راث العربي واإلسالمي باستثمار هذه الفكير في حفظ الت  الت  

، وتعريفه  (22)ة خالل قرون من الزمنة واإلسالمي  ة العربي  راث الذي أنتجته العقلي  وحفظ الت  

ا أنتجه :بأن ها لمشروع الذخيرة العربية " بنك آلي من النصوص العربية القديمة والحديثة مم 

ي محوسبا، وعلى شبكة الفكر العربي، فهو "ديوان العرب" في عصرنا، فسيكون آليا أ

 .(23)االنترنت"

كما أن ه يغط ي ويكشف في نفس الوقت استعمال العربية طوال خمسة عشر قرنا في  

له من هذا االنتاج الفكري هو يغطى الوطن العربي أجمعه في خير ما يمث   أروع صوره، ثم  

 .(24))زيادة على الكثير من الخطابات العفوي ة(

ضافة إ عد  فهي بحق تأن  الذخيرة اقتراح حضاري ومن خالل ما تم  ذكره آنفا من  

المعارف  ة تعنى بلم  شتاتات مستقبلي  ة نوعي ة تسهم في تقد م العلم، ورسم استراتيجي  علمي  

س صور يتفاعل ويؤس  عطاء تصور لها في المستقبل، وهذا الت  إالموجودة سابقا من أجل 

 :(21)ى الحقة ففي المرحلة األولى للمشروع سيتم حيازةالقتراحات سابقة وأخر

 الن ص القرآني بالقراءات السبع وكتب الحديث الستة. -

 أهم المعاجم اللغوية )وحيدة اللغة والمزدوجة(. -

 الموسوعات الكبرى الهامة عربية األصل، والمنقولة عن اللغات األخرى. -

ئجة في الوطن العربي أو في البلد مة الراعينات من الكتب المدرسية والجامعية القي   -

 الواحد.

عينات من الكتب الخاصة باكتساب بعض المهارات منها تعليم اللغة العربية على  -

 الطريقة الحاسوبية.

 قنية.عينات من الكتب الت   -

ة المنشورة في المجالت ة العلمي  راسات ذات األهمي  عينات من البحوث والد   -

 صة.المتخص  

ة والمداخالت المنطوقة ة والتلفزيوني  ة واإلذاعي  عالمية الصحفي  ات من المقاالت اإلعين -

 ة.في اللقاءات العلمي  

ة من العصر الجاهلي ) شعر ة والعلمي  راث األدبي  أهم ما حقق ونشر من كتب الت   -

الشعراء المدون( إلى عصر النهضة. وهذا العنصر األخير هو األهم في 

 .(29)المشروع

كنولوجيا الحديثة، بحيث يتم تخزين وحيازة لى وسائل الت  إذن فهو مشروع يعتمد ع 

راث اللغوي العربي بواسطة ة القديمة والحديثة، والتي لها صلة بالت  فات العربي  الكتب والمؤل  

ف كل باحث ومتطلع عبر الحواسيب، ويعد ربطها بمحرك بحث يتم وضعها تحت تصر  

  .(27)ا معينا أو عنصرا معينا أو كاتبا بعينهموقع األنترنيت، وعلى هذا األخير أن يختار كتاب

 

 

 

 ة:خيرة العربي  أهداف مشروع الذ   -3
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نجاز بنك آلي إالهدف الرئيسي له هو أن   يرى صاحب المشروع عبد الرحمن الحاج صالح 

نتاج العربي، والحديثة منها، مثل: اإل قافيراث الث  صوص العربي ة القديمة وخاصة الت  من الن  

وللبنك  ،بالعربية ذلك على موقع األنترنيتربي المعاصر وأهم االنتاج العالمي الفكري الع

 :(28)الن صي اآللي جانبين هامين

ل االستعمال الحقيقي للغة العربية، القديم : فهو "ديوان العرب" ألن ه يمث  الجانب اللغوي -أ

وغيرها أو ما يسمى في قنية ة والت  ة والعلمي  صوص األدبي  والحديث من خالل الماليين من الن  

 عصرنا بقاعدة المعطيات اللغوية.

في محتواه من خالل النصوص من منه العلمي والتربوي ألن ه يجمع قافي: الجانب الث   -ب

اريخية واالجتماعية قنية والت  ة والت  قة بجميع الميادين العلمي  جميع المعلومات المتعل   جهة

ها أي معلومة من المعلومات التي تتضمن  وغيرها، فيمكن أن يرجع إليه للحصول على 

ة المحوسبة ويمكن أن يرجع الباحث إذا كان النص العربي مترجما إلى النصوص العربي  

 النص األصلي.

قة بتحصيل مهارة معينة كتعليم اللغة العربية ة المتعل  عليمي  جمع الطرائق الت   ومن جهة أخرى:

 ، وتعليم الفنون المختلفة بالعربية وغير ذلك.بحسب أعمار المتعلمين ومستواهم ولغة منشئهم

كثيرة من النصوص: منها الموسوعات  اخيرة اللغوية العربية أنواعلهذا ستدخل في الذ   

ة وطرائق تعليم العربي   -مع النص األجنبي األصلي-ة قنية والعربية أو المعرب  ة والت  العلمي  

 .(26)متنوعةات معينة بمستويات رائق لتعليم تقني  ومختلف الط  

ن  الهدف الرئيسي منه: هو تمكين الباحث فإ (31)وحسب عبد الرحمن الحاج صالح 

ة ا كان وأينما كان من العثور على معلومات شتى من واقع استعمال العربية بكيفي  العربي أي  

خم في بناء بنك نجاز هذا المشروع الحضاري الض  إآلية وفي وقت وجيز: "فيكمن الهدف في 

غة العربية على األنترنيت، وهو بنك للنصوص على غرار المشروع الفرنسي"، وذلك آلي لل

اللغة العربية عبر عصور خلت مثلما هو في تأليفه  عن طريق رقمنة النصوص وكل ما تم  

ن الحال بالنسبة للكتب والمعاجم والمقاالت والرسائل، والمدونات الكبرى...، فهو يتضم  

 قنية وغيرها.ة والت  ة والعلمي  دبي  راثية األأمهات الكتب الت  

 :أن   (31)كما يضيف عبد الرحمن الحاج صالح، باإلضافة إلى ما تم ذكره سابقا   

خيرة كمصدر لمختلف المعاجم والدراسات، سيستخرج من هذا البنك) المسمى الذ  - 

 عند المهندسين بقاعدة المعطيات الن صية( العديد من المعاجم نذكر منها:

  اآللي الجامع لأللفاظ العربية المستعملة: وفيه تحدد معاني كل مفردة وسياقاتها التي المعجم

نة صوص المخز  ة التي وردت في الن  ظهرت فيها، ويحتوي على جميع المفردات العربي  

 القديمة والحديثة.

   ة بالفعل: سيحتوي على المصطلحات قنية المستعملَ ة والت  المعجم اآللي للمصطلحات العلمي

التي دخلت في االستعمال ولو في بلد واحد أو جهة معينة ألنها وردت في نص واحد على 

األقل ويذكر مع كل مصطلح ما يقابله في اللغتين االنكليزية والفرنسية، أما مالم يدخل في 
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ليه فقط مع ذكر مصدره، وسيجزأ هذا المعجم إاالستعمال و ورد فقط في معجم حديث فيشار 

 صة بحسب فنون المعرفة، ومجاالت المفاهيم.إلى معاجم متخص

 المعجم التاريخي للغة العربية. -

 معجم األلفاظ الحضارية) القديمة والحديثة(. -

 معجم األعالم الجغرافية. -

 معجم األلفاظ الدخيلة والمولدة. -

 معجم األلفاظ المتجانسة والمترادفة والمشتركة واألضداد. -

 وغير ذلك من المعاجم المفيدة.

ة، وميادين أخرى غير لغوية راسات اللغوي  يهدف المشروع إلى تسهيل وتنويع الد  كما  

االجتماعي  ة وتاريخ الفكر العربي  اريخية وخاصة تاريخ الحضارة العربي  راسات الت  منها الد  

صورات فسية بحصر مجاالت الت  راسات االجتماعية والن  يني وغيرها، كذلك الد  والد   والعلمي  

 ة في كل قطر أو إقليم عبر العصور ودراسة تفاعلها ومدى تأثيرها.الخاصة بكل فئ

 

  

 ة:خيرة العربي  فوائد مشروع الذ   -4

م البروفيسور عبد الرحمن الحاج صالح بتلخيص فوائد هذا المشروع من أجل رفع اق 

 هوض باللغة العربية، وهذا عن طريق:مستوى المواطن العربي والن  

 بي ومسحه بالحاسوب.راث العرالبحث في الت   -1

 على ما يجد من جديد في مختلف العلوم. نباحثيالعلماء العرب وإط الع  -2

 خيرة.الطالب والتالميذ من الذ   ستفادةا -3

ة وأحوالهم وعلى االستعمال الحقيقي للغة العربية اطقين بالعربي  على حياة الن   عالطاال -4

 بصفة خاصة.

غة ة وأحوالهم وعلى االستعمال الحقيقي لل  بالعربي   اطقينوكذا االطالع على حياة الن   

ة وغيرها فتسجيل أحداثها من ة والفني  ة االجتماعي  العربية خاصة، وفيما يخص الحياة اليومي  

ن منه ثروة من المعلومات يمكن أن يستفيد ة، ستتكو  ة والمقاالت الصحفي  خالل األخبار اليومي  

كر اللغوي وواضع المصطلحات، حيث سيجد خص بالذ  ا كان اختصاصه، ونمنها المواطن أي  

ائع من ف على الش  ة الفصحى المستعملة بالفعل فيمكن أن يتعر  خيرة العربي  في الذ  

سبة إلى جميع البلدان ادر منه في االستعمال وذلك بالن  المصطلحات وعلى القليل الن  

 .(32)ةالعربي  

 ة:ة الجزائري  المعجمي  ناعة غوية واسهاماتها في الص  خيرة الل  ب/ الذ  

لقد ذكر الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح أن  الذخيرة اللغوية بنك معلوماتي آلي" يمك ن   

ة وفي ة آلي  ة بكيفي  الباحث أي ا كان من العثور على معلومات شتى من واقع استعمال العربي  

ة بحيث يمكن لل غوي  ، وكان الهدف منها " أن تكون بنكا مركزيا للمعلومات ا(33)وقت وجيز"
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في أي مكان من الوطن العربي أن يسأل عن وجود لفظ معي ن للداللة على معنى ألي باحث 

معي ن في االستعمال الحقيق، وأين ورد هذا اللفظ؟ أي: في أي نص؟ وألي غرض؟ وكم مرة 

اب وهل يدل على معاٍن غير هذه؟ ومن استعمله بالفعل من الكت   ورد؟ وماهي مختلف سياقاته؟

ر معناه عبر العصور؟"  .(34) أو األدباء أو العلماء؟ ثم  كيف تطو 

ة بأفكاره وآراءه، واستمر دفاعه عبد الرحمان الحاج صالح يذود عن حمى العربي   ولقد ظل    

خيرة العربية" وال ذي هدف منه إلى جانب ة وفكره حتى أطلق مشروعه" الذ  عن العربي  

 :(31)اشتمل على أهداف أخرى هياعتباره بنكا للمعلومات فإن ه 

أ/إيجاد مرجعية للهيئات والمجامع الل غوية في وضع المصطلحات واعتماد مقاييس محد دة في 

 اختيار األلفاظ.

 ب/االعتماد على هذه الذ خيرة في البحث عن الت طور الداللي لأللفاظ.

 ة.ة والحضاري  األدبي  ة ج/ امكان الفهرسة اآللية لكل النصوص العربية ذات القيمة العلمي  

 امية.غات الس  د/ بيان أصل الكلمات وأماكن ذكرها وبيان نظائرها في الل  

 ة في عصر من العصور.ه/ توفير رصد دقيق وشامل الستعمال العربي  

غوية والعلمي ة المقارنة في مختلف الميادين حول مجموعة معي نة من راسات الل  و/إقامة الد  

 المفاهيم.

توي على أهم ما المعطيات يح عة الحاسوب ومميزاته إلنشاء بنك آلي منز/استغالل سر

 وضع بالعربية قديما وحديثا.

ح/ترجمة األعمال الهامة بلغات أخرى تخدم الجوانب اللغوية العربية، أولها عالئق وترابط 

 بينها.

 ة لهذا الغرض.ط/ تسهيل تعليم اللغة العربية وذلك عن طريق وضع معاجم وظيفي  

ة ومراجعتها وفقا لهذه وضع مصدر مهم بين أيدي الباحثين لتقييس األبحاث العلمي   ي/

 المقاييس لتنشر بطريقة أكثر دقة وشموال.

ة، وما يهمنا هنا هو مساهمة عبد الرحمان الحاج صالح خيرة العربي  وهذه إشارة ألهداف الذ    

لها صلة وثيقة وكبيرة  ي  ة؛ فمساهمته في العمل المعجمناعة المعجمي  الفع الة في الص  

ة؛ غة العربي  ة المشروع الرامي إلى إيجاد أفضل الس بل لنشر الل  خيرة العربي  بمشروعه الذ  

ورك ز في ذلك على االستعمال الحقيقي للعربي ة كنقطة أساسي ة ومهمة في الص ناعة المعجمي ة 

لغة وأن  الفصحى هي بعد أن الحظ عدم اكتراث الباحثين اللغويين باالستعمال الحقيقي ل

ة المكتوبة فقط، واعتبر هذا االستعمال شرطا ضروريا في صناعة المعاجم وأصل العربي  

 ة.األصول في أي بحث يرمي إلى ترقية استعمال العربي  
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ة اإلحاطة بهذه ومن ناحية ثانية راعى عبد الرحمان الحاج صالح ضخامة وعدم إمكاني    

نة بالنسبة للفرد الواحد ة العمل الجماعي وذلك" باالستعانة الواسعة تمي  ورأى ح ،المدو 

والكاملة بالعدد الكافي من أجهزة الحاسوب وما يحتاج إليه من آالت القراءة وبرمجيات 

 .(39) "حاسوبية مناسبة وهذا استحققه قاعدة المعطيات الن صي ة المسماة الذ خيرة اللغوية العربية

رحمان الحاج صالح شديد الص لة بمشروعه الذ خيرة ال تي د عبد الوعليه فالعمل المعجمي عن 

تجس د االستعمال الفعلي، وال تي أصبحت تشك ل المصدر األول في تأليف المعاجم المواكبة 

ة للت طور االجتماعي والحضاري، والمرجع الموضوعي واألساس للباحث، وكذا إمكاني  

ي وكذا مساهمته في تطوير العمل االستفادة من هذا المشروع في وضع معجم تاريخي عرب

 العربي عامة. المعجمي  

 من كان عظيمة ةتواصلي   ةفكري   و ةعلمي   طفرة خلقت ةالحاسوبي   اللسانيات إن وفي األخير 

 يجعل مما الحاسب، بذاكرة المرتبطة الموضوعية راسةالد   و العلمي البحث تسريع ثماِرها

 يزال ال المجال أن   لو و متاحا، و ممكنا أمراارنة المق وواللغوية  ةالعلمي   الظواهر ضبط من

 العقل تحاكي مهام ةتأدي   على القدرة لديه حاسب سإلنتاج العلم هذا تطوير أمام مفتوحا

 الستكشاف محاولة في وذلك لسانيا، البشري ماغالد   تقييسو غةالل   نتاجإ حيث من البشري

 بمساعدة معلوماتيا المستوى هذا اجي ةإنت وتقعيد العربي، الفرد عند المعجمي ة القدرة

 .الحاسوب

ل تائجالن  وعليه ف   والرقي  ومواكبة  الوصول في مساعدة و مبش رة اآلن حتى إليها المتوص 

ندعو إلى تثمين جهود األستاذ الجليل عبد ، كما ة الحاسوبيةربي  ة الغاعة المعجمي  الصن  

 ة.اصة في مجال المعجمي  الرحمان الحاج صالح بمواصلة الن هج الذي رسمه خ

 ساؤالت:ويمكن أن نطرح بعض الت   

/ هل بالفعل تخل فت الل غة  العربية عن الوفاء باستحقاقات زمن هندسة الل غة والذ كاء 1

رت الحوسبة الل غوية  االصطناعي وحوسبة المعرفة والمعالجة اآللية للمحتوى، ولماذا تطو 

رة وبلغتفي الل غات األخرى   وحوسبة الل غة العربية مازالت تحبو جدا، مراحل متطو 

ناتها يجعلها تجمح عن  ن من مكو  خطواتها األولى : هل هو كبرياء في هذه الل غة  في مكو 

ساني المبذول في أدوات المعالجة اآللية أم هو قصور في طبيعة الجهد الحاسوبي والجهد الل  

 ة؟ية الحاسوبي  ناعة المعجم  الص  

غة في معاجم اليوم قادرة على وضع خوارزميات لل   العربيةة جمي  ناعة المع/ هل الص  2

 ة محوسبة؟إلكتروني  

 / هل يمكن أن ندمج بين اللسانيات الحاسوبي ة والمعلومي ات الحاسوبي ة لتساعد في الرقي  3

 العربي.بالمعجم 

 الهوامش:

 Linguistiqueيستخدم هذا المصطلح عند العرب مقابال للمصطلح الفرنسي  -1

Informatiqueوالمصطلح اإلنجليزي ،Computational Linguistics  . 
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، 2117عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربي، موفم للنشر، -2

 .232-231ص ص

*راجع بحث عبد الرحمان الحاج صالح، تكنولوجيا اللغة والت راث اللغوي العربي األصيل، 

 .286-291المرجع نفسه، ص ص 

عبد الرحمان الحاج صالح، المعجم العربي واالستعمال الحقيقي للغة العربية، المرجع  -3

 .136نفسه، ص 

رضا بابا أحمد، "اللسانيات الحاسوبية: مشكل المصطلح والترجمة"، جمعية الترجمة  -4

 .www.atida.org، من الموقع االلكتروني:2ص  العربية وحوار الثقافات،عتيدة،

 ه( مؤسس المنهج الرياضي لحل المسائل،8حمد بن موسى الخوارزمي)ق*نسبة إلى م

 .231،ص 1/ عبد الرحمان الحاج صالح، المرجع السابق،ج1

، مجلة المدينة  / ينظر دوكوري ماسيري،" الحوسبة اللغوية ومشكالت تعليم اللغة العربية"9

 .2113، 2111، 99، العدد 1العالمية لعلوم اللغة،ماليزيا، المجلد

في جامعة  1614إن  البحث في اللسانيات الحاسوبية ات خذ شكله الرسمي األكاديمي عام  /7

جورج تاون، وقد ات خذ هذا العمل في بدايته طابع الترجمة اآللية من اللغات األخرى إلى اللغة 

اإلنجليزية، ثم  أخذت معالمه تتبلور وتتشك ل، ودعائمه تترس خ بعقد الملتقيات والن دوات 

، دار طالس/ دمشق، 1صدار المجالت: ينظر مازن الوعر، دراسات لسانية تطبيقية/طوإ

 .321/ ص 1686

، المؤسسة 1/ نهاد الموسى، العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية، ط8

 .14، ص2111العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

 .317/ ينظر، مازن الوعر، المرجع السابق، ص 6

 .13هاد الموسى، المرجع السابق، ص / ن11

/ عمر محمد أبو نواس،" نحو معجم مفهرس للمصطلحات العربية الموحدة في ضوء 11

اللسانيات الحاسوبية ومشروع الذخيرة العربية"، مجلة الدراسات اللغوية واألدبية، يونيو، 

اجم اآللية، . وينظر محمد الحناش، نظرية حاسوبية  لسانية لبناء المع8، ص 1، ع 2113

اللغة العربية في تقنية المعلومات التي نظمتها مكتبة  مالرياض، السجل العلمي لندوة استخدا

 .391، ص1662الملك عبد العزيز، 

 .12عمر محمد أبو نواس، المرجع السابق، ص  /12

/ عبد الله أبو هيف،" مستقبل اللغة العربية: حوسبة المعجم العربي ومشكالته اللغوية 13

، السنة الرابعة والعشرون، ص 64،2114-63لت قنية أنوذجا" ، مجلة التراث العربي، ع وا

. وينظر محمود فهمي حجازي، المعجمات العربية وموقعها بين المعجمات 113-112ص 
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العالمية، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، بحوث ندوة خاصة بمناسبة االنتهاء من 

 .2112فبراير  11-16العروس من جواهر القاموس، الكويت،  تحقيق وطباعة معجم تاج

، الدار المصرية السعودية للطباعة 4/ محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، ط14

 .212والنشر والتوزيع، القاهرة/ ص 

 خالل من تحليلية رؤية)  وثقافية علمية ضرورة: العربي المعجم حوسبة: حابس أحمد /11
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 التقليدية نستطيع دراستها في ضوء اللسانيات الحاسوبية، وذلك عبر إضافة فصل آخر في 

الدراسة يشمل على شق ين: شق نظري وآخر عملي لحوسبتها، عبر برنامج معين يكل ف به 

مهارة المحوسبة، ينظر  الباحث مبرمجا ماهرا أو يقوم الباحث بنفسه ببرمجته إذا كان لديه

بكة صوت العربية، شبالت فصيل مقال اللسانيات الحاسوبي ة والمنهج التقليدي.....رؤية تطبيقية، 

 .  arabic.net.www.voiceof،من الموقع:19/11/2119األربعاء 

فاق"، مجلة اللغة واالتصال، "حوسبة المعجم العربي: الواقع واآل / ينظر جياللي بن يشو،17

 .21-18، ص ص 2111، 18جامعة وهران، الجزائر، ع
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 .تطور مفردات اللغة العربية من خالل القرآن الكريم

 د. خيرة غانم

 جامعة الشلف ـ الجزائر

 

 

 :مقدمة

  

رسال   م يعلام  االالا و االنا ل علار   ار الحمد لله الذي علّم باالللم  علّام اسانااا ماا لا     

 امعلّم  اعلر آله اصحبه االتابعين  حاملي مشعل العلم إلر يلل الدين. 

 

ّما بعد  فإّا من  جال الامعم التاي  اّب  بلاا اللاه سابحااه امعاالر  ماة محماد صالر اللاه علياه      

اسلم   اّه حفظ عليلاا الالحي الاذي مشارف  باه باين ساائر احمام   احفاظ عليلاا معاه ل تلاا التاي 

ازداا  به  اع   انالا بعلاّل  اناه  فناارا عبار العالالر فاي مل اح ااحاد يحلللماا اسجا   

 اينير في مل بلما  يرو رجا  هذه احمة  من  هل العلم االدين.  االتعظيم 

 

اليس عجبا هذا االرمباال الليياا الاذي اشان باين اللارآا اباين الل اة العربياةل حالاا الل اة التاي     

ااافِ بلاا  ااز    االلسايلة التاي بلااا محلاا اللاه معاالر   حاهَ لححح َّاا ل إِا لنمحاا الاذِّ نرح اح ااَن احزَّ َّاا اححن    1ظَلاح إِا

امن يمّ  اا لزاما علار مان اعار هاذا اللال  العظايم  ا يناّ ر هاذه الل اة لتوالا االاة االمفتاا  

لما  افل علار احفلاال مان  ا ل العزياز الممااا  ايناعر ّيار ملاّلار لنابر  ّالار معااياه  زاده 

من باللاه ال يحال ححاد يا «:  الذي ال ّمر عمه في ذلك ل ات العار  التاي مشاّربلا.  ااا  مجاهاد

 .2 »االيلل اا ر  ا يتولم في  تا  الله إذا لم يون عالماً بل ات العر 

 

اااط ااا مان هاذا اسدرال العمياا حهميّاة إملااا الل اة العربياة بالمنابة لطالاح اللارآا الواريم     

 اا التمافس بين المريدين علر اح ذ بول احسابا  لتحلياا هاذا الشارل  ابلالا ال اياة التاي هاي 

 ممتلر ال ايات   يف ال ااحمر يتعلا بفلم   ل الله سبحااه امعالر؟

 

 باال حيّااا فااي معريفااه لعلاام  لا لماااالاال ّ الملصالة إلاار فلاام  تااا  اللاه  في احساابا ا ّماا عاان     

التفنير علام يَبحاف فياه عان  يفياة المطاا بنلفاان اللارآا امادللالملا ا حواملاا  «التفنير إذ اا  

 .3 »يبية  امعاايلا التي مَحمل عليلا حالة التر يح   امتمات لذلك اسفرادية االتر 

 

 ر الماذهلعان التطالّ ل الاذي  شاف لعلماال الل اة اهذا اللال  علر مفردات اللرآا امرا يبه ها  

ليات  احمار الاذي دفعماا إلار البحاف فاي جاااح الذي حظي  باه الل اة العربياة علار جمياس المنات

عاام مظاااهره  اذلااك بااالتر يز علاار مفااردات اللاارآا ا بميتااه ماان هااذا التطاالر االوشااف عاان ب

 .ملا  ا مطّلر معاايلا حيف لم ينبا إليلا العر لجدّ  التر استرع  اهتمال العلمال

                                                 
 .9الحجر  1 

 .2/973ل   2002. 1لطباعة  اللاهرو  لاسملاا في عللل اللرآا لج   الدين النيللي مح محملد مرسي امحمد هيول دار الن ل ل 2 

عاد  عبد الملجلد اعلي معلض  دار الوتح العلمية  ليا  محاحادلني نبي حياالمحمد بن يلسف الشلير بالبحر المحيط مفنير 3 
 .1/121  ل.2007ـ  2بيرات  ل 
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ماي مماالتاه بطريلاة م تلفاةّ ذلاك  اماي لام  اتالار علار اهذا الملضلع اإا  ااا مطراااا إال  اّ   

بااين منااتليين ل االيين اهمااا  اإامااا جمعاا  منااتلا الداللااة فااي مناانلة مطاالر الل ااة العربيااة  

لاام  الل ااة العربيااة فااي ضالل اللاارآا الوااريم ا  لفاان إالمعماار االمبماار  إذ   ي الداللاة االالاار 

اللااذا جااال البحااف ملنااما  فلااط باال مطاالرت   يمااا فااي مباايلااا. ادالالملااا متطالر فااي معاايلااا

 انمين 

 مطّلرها من حيف المبمر.ـ 2ـ مطّلر مفردات الل ة العربية من حيف المعمر. 1

 

 :ـ تطّور مفردات اللغة العربية من حيث المعنى1

بلفرو  ة  مميزت عن ّيرها من الل ات الناميةعريلل ة الل ة العربية مما ال  ك فيه  ّا    

 إال  ا ازا  اللرآا الوريم بلا امملع  سـاليبلا   اعذابة ممطللا ااضل  م ارجلالا ام لم

ل حاه  دا إلر ملحيد للجاملا الم تلفة في ل ة االرملال بلا امطلرها  اا له  ير بالغ في

جديدو لم ينبا إليلا  دالالتفاليحة ااحدو   ما  ّمر رصيدها المعجمي بنلفان  ثيرو  ا

إلر منتلا المالطلح  من  التي جال بلا اللرآا الوريم لفاناحااد يرملي العديد من   العر 

فر االمفاق  فلي  لفان مشتلة من   ل العر  لوملا لم مون اسس ل ااسيماا  االوذلك  

 معرافة عمد العر  ابل اسس ل   ا  االا يعرفلالا بمعاا   را.

اما  اا  العر  إا احسمال الجديدو في العلد اسس مي "يلل  الرازي في سياق حديثه عن 

 الشاعر معر  الوافر  افر المعمة اال معرفه من معمر الوفر بالله. اا  

 اال محِنبِمّي  افرا لك اعمة

 ا اا  معر  الم من من جلة احماا اا  الشاعر 

 االم مِن العائذات الطير يمنحلا

 االنحمد 4ر باا موة بين ال حيل                                  

 .5"ف  ذ ر له في   ل العر  المنافق  ّما

 
 إليه بعد ذلك   لفظ لفان عمد ازا  اللرآا ابين ما صارت الفرق بين معااي اح اي  د الفراهي علر   

 .6اً بما  از  الله علر احابيالتالّ لم يون م  مث  الذي يلل  فيه  اّه "اللحي"

ااّنم الرازي احسمال الجديدو في اسس ل انمين  فلا  " امملا  سال دّ  عليلا المبي في هذه الشريعة   

  لم مون معر  ابل ذلك   اهي مشتلة من في الدين افراعا في الشريعة ااز  بلا اللرآا فالارت  صلال

هم من احمم  مثل منميم اسلنبيل  لفان العر   ا سال جالت في اللرآا لم مون العر  معرفلا  اال ّير

 . 7" االرايم اّير ذلك اّنلين اسّجين

                                                 

 و)ّيل(ماد لناا العر  البن ممظلر  دار صادر بيرات يمظر  ال يل المال الجاري علر االرض4 
 تا  الزيمة في الولمات اسس مية العربية حبي حامم الرازي  عارضه بنصلله اعلّا عليه حنين بن فيم الله اللمدااي  مر ز الدراسات 5 

 146االبحلث اليممي  ص 
مفردات اللرآا  اظرات جديدو في مفنير  لفان ارآاية  عبد الحميد الفراهي  مح محمد  يل  اسص حي   يمظر 6
 .53 ص ل.2002  1ار ال ر  اسس مي لد
 .141   140 تا  الزيمة  ص  7
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  في الله عّز اجل ابن عباس عنراي بما  لذا الملع من احسمالااد استد  الرازي علر جلل العر  ب

ا ح   اِيمِ  النوحلنفِ  ] حصنحح الرَّ  عز اجلّ  االلهاالله ما  دري ما الرايم ؟  تا  هل  ل بمياا افي   الولف﴾ 9﴿ [ اح

محااًا حح  مريم﴾ 13﴿ [ لحدَاَّا ِمنن    ]اح

 . 2اا   االله ما  دري ما الحماا 

 اسمعرض فيما ينمي اماذج من اللنمين   ي الجديد بلفظه امعماه  االجديد بمعماه داا لفظه.

     

 مهيمن:ال  

ْؤِمن   السَََّلم   الْق دُّوس   الَْمِلك   اهل من  سمال الله الحنمر اا  معالر ]        َهيِْمن   الْم   ٣٢﴿ [الْم 

 الحشر﴾

قًا بِالَْحق ِ  الِْكتَابَ  إِلَيْكَ  َوأَنَْزلْنَا]  ما جال اصفا لوتا  الله في الله معالر   َصد ِ  يَدَيْهِ  بَيْنَ  ِلَما م 
َهيِْمنًا الِْكتَابِ  ِمنَ   المائدة﴾ ٨٤﴿ عَلَيْهِ  َوم 

امليمما عليه  ي     :اسعيد بن جبير ابن عباس   فلا   "مليمنلفظ "اجتلد الالحابة في فلم 

  اّ  يما  االحنن ابن عباس اللرآا م ممن علر ما ابله من الوتح   اعن   إيم ممما عليه 

ينمِ الزجاج عن بعملم  ّا "االل  . 9احمين معماه  المليمن حينِه"  مًاَملح معماه  ا اهدا عليه عحل

 "م يمن" صله الزجاج  ّا ا المبرد  ااا  بعم  هل الل ة  . 10رايبا عليه   ااا  بعملم

 بد  من اللمزو هال ل  ما ايل في  را  المال هرا  ااد صر  فليل   هيمن يليمن هيممة   

  .11 اهل مليمن بمعمر  اا  ميما
 

آمن ّيره من ال ل   ي "  من"  من صله الشاهدـ اذ ر  ا ففنر المليمن ب  :الجلهري ّما 

  الب  اللمزو الثااية يال  راهة الجتماعلما فالار م يمن   يم صيرت  فلل م  من  بلمزمين

 . 12رااههراق المال ا لر هال  ما االلا   احا

 

 .13المليمن بمعمر الحافظ   اجال  يما عن  بي عبيدو  ا

د  ن  اإا  اا  متلاربة  إال  الا مفي مفنير المليمالعلمال لا إلي اهذه المعااي التي ذهح

   ي  د علر ا ت   بيملم في محديد مدلل  هذا االسم  مما يعمي  اه ّير معرا  بالمنبة للم

إذ اا  بعملم  اه "م يمن" من  ل  افي محاالة معرفة  صللهفي مالريفه ذلك اجتلادهم

 ر " مليمما".آمن  فلما حدث فيه الللح ااسبدا  صا

                                                 
 .141 تا  الزيمة  ح]ي حامم الرازي  ص  يمظر  2
 671مفنير اللرلبي المعرا  بالجامس ححوال اللرآا  حبي عبد الله احاالاري اللرلبي) ت يمظر  9

 .6/152 هـ(.
 اللاهرويا عبد الجليل  لبي دار الحديف هـ(  محل311) معااي اللرآا اإعرابه حبي إسحاق الزجاج يمظر 10

 .383، ومفردات القرآن للفراهي،ص:2/141ل.2004 
 6/152امفنير اللرلبي 2/146يمظر معااي الزجاج  11
 يمظر الالحا   مادو  همن. 12
 6/152يمظر مفنير اللرلبي  13

http://www.almaany.com/quran-b/18/9/
http://www.almaany.com/quran-b/18/9/
http://www.almaany.com/quran-b/19/13/
http://www.almaany.com/quran-b/19/13/
http://www.almaany.com/quran-b/59/23/
http://www.almaany.com/quran-b/59/23/
http://www.almaany.com/quran-b/59/23/
http://www.almaany.com/quran-b/5/48/
http://www.almaany.com/quran-b/5/48/
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اما يمب ي اس ارو إليه  ا اسم الفاعل من آمن "م من" اهل اياس في " فعل"  ضف إلر 

 ]مليمن مبا رو ابل المن سلرو الحشر  ا اسم " الم من" ذ ر في ااية  ذلك

ْؤِمن   السَََّلم   الْق دُّوس   الَْمِلك   َهيِْمن   الْم   فما الداعي إلر موراره؟ [الْم 

 

افي هذا إ ارو إلر  .14المليمن اسم من  سمال الله في الوتح اللديمةزجاج   ّا ال ذ راد ا  

 "مليمن"اب م المظر عن مدا صحة هذا اللل  إال  ا فيه ما ي  د  ا اسم   اه ّير عربي.

 جديد لم منلفه  سماع العر  إالّ بمزا  اللرآا الوريم.
 

 (  اردت هذه المشتلات اللداس )آيات عديدو من اللرآا  احل الله  في اّيرهااللَدَس   الدّس

ِلكَ  ]معالر    الممّزهبمعمر  اهل   الشريف ل  اداس في الحديفبّ مثل سَ  "ل فَعّ "اهل [النلَدُّاسَ  النمح

  ما في ال  الم ئوة  بمعمر الطلارو اه عبيدو االل عن  بي   ن الشرلع

نَ ] اححن بِّحَ  اح ِدلح  اَنح من سَ  بِحح اَلحدِّ  البلرو﴾ 30﴿ [لحكح  اح

 . 15 ي امنبك إلر الطلارو 

منمية بي  الملدس إذ هلبي      ما   ار إلر معمر يما فّنر الزجاج اسم"اللداس"اهر ابمعمر الط

 .16المواا الذي يتطلر فيه

 

 لحهَ َراَ  النلَدَِس اجال في مفنير احصفلااي  " را  اللدس " من الله معالر  ]اَلن احزَّ 

من اللرآا  المفلس[  اه يعمي به جبريل من حيف إاه يمز  بِالنلَدنِس من الله   ي  بما يطّلر به 102المحل/ ]

ةح الَّتِي  ضح النَملحدَّسح حرن ِل ادنَ لَلا احن ةَ. في الله معالر  ]يا احلن االحومة االفيم اسللّي  ا ذلك احرض النَملحدَّسح

تححح اللَّ   .17[   إاما االد بلا احرض المطلرو من اجاسة الشرل21هَ لحوَمن[ ]المائدو/  ح

 

اللا  االدا  االنين  صل صحيح ا نمه من  يرّ ز علر جدو هذه احلفان فيلل  "فارس  ابن ااجد    

اس   اصفة الله اللدّالو ل الشرعي اسس مي  اهل يد  علر الطلر  من ذلك احرض الملدسة المطلرو

 .12"اه معالر ممزه عن احاداد االالاحبة االللد ح

 

من  لا هذه احلفان جديدو مرمبطة  فارس ـ اهل الحريب علر اال تلاق ـابن  مذهحاما ي  د صحة   

الللم إال البي  الذي    لاهد من الشعر العربي الجاهليفي هذا البا   ّا المعاجم العربية لم مذ ر  باسس ل 

 المرئ الليس إذ اا  سااه الجلهري اهل 

 فندر مه ين ذا بالناق االمنا

  ما  برق الللداا يل  الَملدَّسي                   

 .19اا   يعمي  يللديا

                                                 
 2/141معاني الزجاج يمظر 14
 .262 تا  الزيمة ص  15
 5/120جاج الزيمظر معااي  16
  6هـ( محليا محمد  ليل عيتااي دار المعرفة  بيرات ل502يمظر المفردات في ّريح اللرآا للراّح احصفلااي)ت 17

 .660  ص ل.2010
 ( مح عبد الن ل هاراا  دار الفور للطباعة االمشر395ملاييس الل ة حبي الحنين  حمد بن فارس)ت  12
 5/63  64 

 الالحا  مادو) ادس(  19

http://www.almaany.com/quran-b/2/30/
http://www.almaany.com/quran-b/2/30/
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 القلم. 

النلحلحمِ  ا]اا  معالر    ا اح مح  الللم﴾ 1﴿ [يحننطََرااح  اح

يته ابريته. اطعته اهينمه من جلاابه  اسلّ   يمن المته لمعاجم   مشتا الللم  ما يلل   صحا  ا

 اا  صاحح الالحا   الم  نفري االّم   نفاري للوثرو

 .20ما سلط من احنفار  املالم الرمح  علبه  االل مة

اذ ر ابن فارس  ّا  صل الم يد  علر منليه الشيل ابريه امن هذا البا  سمي الللم 

 .21الما

 

لم من جلاابه  تلليم ي  فليل له ملهمه  فلا   هل علد احعرابي ما الللم فلا  ال  در ايل     

 . 22احنفلر فنمي الما

هذا انم   :ابن عباس اا  ّما عن الللم الذي  انم به معالر فلل الللم الم اّلب للوتابة االتنطير . "     

ئن إلر يلل الليامة . اا    اهل الم من الر للله بالللم الذي  لله الله ل فنمره فجرا بوتابة جميس ما هل  ا

 . 23"  ما بين النمال ااحرض

يل ملللل  ي فالعر  إذا لم معر  الللم الم اللص بالوتابة  اإاما  اا  مطلا هذه التنمية علر  ل    

 مبري امنّلا  اممه منميتلم النلم بالللم.

جمعلا لنلم الذي يجا  بين الللل في اللمار ااالتي جالت في اللرآا  اه بمعمر الللم   "امن معااي

 آ  عمراا﴾ 44﴿ َمْريََم[ يَْكفُلُ  أَيُّهُمْ  أَقاَْلَمهُمْ  يُلْقُونَ  إِذْ  لََديِْهمْ  كُنْتَ  ]َوَما    ا ل . اا  معاا

 .24  معماه سلاملم "ايل  

 هذه ااية يلل  فيلا بشنا  ابن عباس عناية بن جرير ارد راّا ا  ّير

فااترعلا  لما اضع  في المنجد   ااترع عليلا  هل الماللر اهم يوتبلا اللحي   مريم اإا  "

 . 25بنا ملم  يّلم يوفللا" 

 لم يون معرافا عمدالملاللد به آلة الوتابة ابلذا يتمح لما  ا لفظ الللم اجمعه  ا ل 

  االعلم هل الذي عّر   مباعه به. ي دعا إلر اللرالوالذ للحيالعر   اإاما ا

عيش الللم اعمة من الله عز اجل عظيمة   للال ذلك لم يلم دين الم ياللح "  :اتادو اا 

ه م عباده ما لم يعلملا االللم من نلمة الجلل إلر الر العلم   اابّ علر  ما   رمه بناه علّ    فد ّ 

 .26 "ممافس العظيمة التي ال يحيط بلا إال هلعلر فمل علم الوتابة لما فيه من ال

 

  ُّالكُْرِسي  

                                                 
 ظر الالحا  مادو)الم(.يم  20
 .5/15ملاييس الل ة  21
 325يمظر الزيمة ص  22
 12/202مفنير اللرلبي   23
 يمظر اللناا  مادو) الم(. 24
 .6/402 هـ( .310 حبي جعفر بن جرير الطبري)تفي منايل اللرآا مفنير الطبري  المنمر جامس البياا 25

لش   دار المعرفة  تمر به  يلسف ال   راجعه ااعشل ااي محمد بن عليلا يمظر فتح اللدير  26

 .1/1639 ل 2004بيرات  

http://www.almaany.com/quran-b/68/1/
http://www.almaany.com/quran-b/68/1/
http://www.almaany.com/quran-b/3/44/
http://www.almaany.com/quran-b/3/44/
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ِسسح  ِسيُّهَ  اا  معالر ] اح اتِ   َرن ااح [ النَّمح ضح حرن احن  البلرو﴾ 255﴿ اح

لحلحدنااا   يما   ااح  فحتحمَّا ]اح لحر   اح حلنلحينمحا سَلحينمح ِسيِّهِ  عح [ يَمَّ  نحدًاجح   َرن  ص﴾ 34﴿  حاحا ح

 

 

 الدار   رس  اممه بعم  فلق بعملا ديتلبّ  ااحبعار احبلا  معماه الِكرس  اّ  المعاجم  صحا  عن جال

 .27بعم فلق بعمه اجعل  جمعته  ي ا ّرسته البمال  ا

اَسةُ أيضاَواشْ   . 28، ِِلَنََّها َوَرٌق بَعْضُهُ فَْوَق بَعْض  من الِكرس تُقَِّت الْكُرَّ

 

 .29في معار  العاّمة  اسم لما يلعد عليه فذ ر احصفلااي  اّهالكرسّي  ّما 

 ة معاا للورسّي  ي ياد ذ راا ااجد  صحا  التفنير   

يفنر   عن ابن عباس  ااد ذ ر اللرلبي  ا هذا جال في رااية رااها البيللي احا     اه بمعمر العلم  

 .30فيلا "  رسيه" بناه علمه معالر

 .31الثااي  هل المرمبط بالعرش   ي الورسي الذي يلضس مح  العرش فيجعل المللل عليه  اداملم 

 

  . الكرسي هو العرش أّن  :الثالف

 

 " ا اإذ  بطرق عديدو رجح الطبري  ا يولا الورسي هل العرش استمادا إلر الحديف الذي رااهااد    

 م  امر و المبّي ـ صلر الله عليه اسلّم ـ فلال   ادع الله  ا يد لمي الجمة  فعظّم الرّ  ـ معالر ذ ره ـ يم 

 . 32اا    إا  رسيّه اسس النملات ااحرض  اإاّه ليلعد عليه فما يفمل ممه ملدار  ربس  صابس..."

 

 الذي استلا عليه الرحمن جّل اع .علر  ا الورسي هل العرش  عبارو الحديف  " يلعد عليه "دل ف 

لحلحدن ا ذلك بالمنبة لآلية الثااية  ااح  فحتحمَّا  ي الله   ]اح لحر   اح حلنلحينمحا سَلحينمح ِسيِّهِ  عح نحدًا  َرن [ يَمَّ  جح رها فلد فنّ   حاحا ح

 .33يرهه  ا سرااعد علر  رسيّ  عليه الن ل ـ ـ  بنا  يطااا يلا  له آصف   فر المبي سليمااالطبري 

ليس مشتلا من احصل الث يي الذي عرفته العر  اهل ابلذا ا لب إلر اللل   ا الورسي لفظ جديد   

 الِورسل إذ ليس همال  ي ع اة  بين داللة اللفظين.

 

 اإللحاد 

ذحَراا اا  معالر  ] ائِِه[ فِي يَلنِحدَااح  الَِّذينح  اح  احعرا ﴾ 120﴿  حسنمح

نن   مح اد   فِيهِ  يَِردن ااا   يما   ]اح [ عحذحا    ِمنن  اَِذانهَ  بِظَلنم   بِإِلنحح  الحج﴾ 25﴿  حِليم 

 

 قال الجوهري: اللحد بالتسكين: الشق في جانب القبر

                                                 
 يمظر الالحا   مادو ) رس(. 27
 .706المفردات في ّريح اللرآا لألصفلااي  ص    ا5/169يمظر الالحا   مادو ) رس(.   املاييس الل ة    22
 . 706المفردات في ّريح اللرآا لألصفلااي  ص   29
 .3/253يمظر مفنير اللرلبي   30
 .3/253ا مفنير اللرلبي 5/392يمظرمفنير الطبري   31
 .5/392يمظرمفنير الطبري   32
 .21/198ل س  33

  

http://www.almaany.com/quran-b/2/255/
http://www.almaany.com/quran-b/2/255/
http://www.almaany.com/quran-b/38/34/
http://www.almaany.com/quran-b/38/34/
http://www.almaany.com/quran-b/7/180/
http://www.almaany.com/quran-b/7/180/
http://www.almaany.com/quran-b/22/25/
http://www.almaany.com/quran-b/22/25/
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 34وألحد في دين الله مال عنه وعدل

  ا ما اسلحاد في الله معاا  ا  الزجاج  اسلحاد في الل ة  العدا  عن اللالداا

ائِِه[ فِي يَلنِحدَااح ]  .35فلل بمعمر الشرل بالله  حسنمح

 .وقال ابن قتيبة: ]يُلِْحدُوَن فِي أَْسمائِِه[ أي يجورون عن الحق ويعدلون

 .36فيقولون: الالت والعزى ومناة، وأشباه ذلك

 

 اا إلحادهم في  سمال الله    الم عدللا بلا عما هي عليه   فنملا بلا آللتلم اا  الطبري  "ا

ا اياالم   ازاداا فيلا االاللا مملا   فنملا بعملا "ال ت" ا تلااا مملم للا من اسم الله الذي 

 .37 . " هل "الله"   اسملا بعملا "العزا" ا تلااا للا من اسم الله الذي هل "العزيز

تسميته بما لم يسم به ، ولم  : لهو تسميتهم اِلصنام آلهة. وقياد في أسماء الله اإللحوقيل : 

 . 38صلى الله عليه وسلم -ينطق به كتاب الله وال سنة رسول الله 

ادَ في  سمائه معالر علر اجلين لنحح ِ  :اذ ر احصفلااي  ا اسن

 . حدهما   ا يلصف بما ال يالّح اصفه به

 39علر ما ال يليا به االثااي   ا يتنّا   اصافه

 

عدا  عن اه النفي "اسلحاد" ب   اه  اا يفرق بين "اسلحاد" ا"اللحد"   فيلل  الونائي ااد ذ ر عن    

الر لا إلر الشيل . ا اا يلر  جميس ما في اللرآا   ) يلحداا ( بمم اليال اللالد   افي "اللحد"  اّه 

 اه بمعمر  ا   "يلحداا" بفتح اليال االحال   ايلل ر ها نر الحال   إال التي في المحل   فإاه  اا يل

  .40الر لا

 

لحنن  في مفنير " ملتحد " من احل الله معالر  ] اهذا المعمر  " لحد"  اد ذهح إليه الزجاج  اح

دًا[ دَااِهِ  ِمنن  محِجدح    لف(27﴿  َملنتححح

 .41ا تلااه من اللحد إليه   إال  ا إذ ذ ر  ّا "الملتحد" معماه الملجن حا ال جئ يميل

فحنح الونائي االزجاج همال فرق بين لحد ا لحدل حا احالر بمعمر ر ن إلر الشيل  ا ما  إليه  اهذا 

 الذي هل الشا بجااح اللبر. اد يتفا مس معمر اللحد

    فلا  بعملم االدليل علر ذلك اجتلاد المفنرين في فلمه   ّما  لحد فلل لفظ جديد امعماه جديد  يما 

  لي لاللا بذلك إلر المعمر المراد في النياق لر االعدا  عن الحاجالميل عن اللالد ااا  بعملم  ال

 اللرآاي اهل الشرل  ا  ل ما يمافي اسيماا ايبطله.

 

 إبليس 

                                                 
 الالحا  مادو)لحد(34 

 342 3/341الزجاج معااي يمظر  35
 .1/151 مح  النيد  حمد صلر  دار الوتح العلمية  بيرات   لبماا  الديملري ح اللرآا البن اتيبةّري  36
 .13/224مفنير الطبري   37
 .3/307يمظر مفنير الب لي    32

 737الراّح مفردات   39
 .13/224مفنير الطبري   40
 5/124معااي الزجاج يمظر 41
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ذهح  ثير من  هل الل ة االتفنير إلر اللل  بنا " إبليس"  مشتا من  بلس  اجال ه الل بمعاا 

 ينس مملا الم تلفة حبلس. 

فلما  بر إبليس  ا ينجد  بلنه الله    ي   آينه من ال ير  له   اجعله  يطااا  "اا  ابن  ثير 

 .42رجيما عللبة لمعاليته "

 .43الله رحمة من يئس  ناه   بلس من مشتا إبليس بنا فارس بن  حمد اا  ا ذلك

 االحزا الينس اهي    يهر حنح   إبليس " ممه ا تا الذي  " بلس" معاا ي ية بين احصفلااي اجمس

س  الحزا المعترض من  دو البنس  يلا    حبنلحسح  اممه ا تا إبليس فيما  فلا  " الحجة  ااالطاع اِسبن ح

ِرَملاح  ةَ يَبنِلَس النَمجن لح محلَللَ النَّاعح يحلن  :[   ااا  معالر12الرال/ ]ايل. اا  عّز اجّل  اح

ذنااهَمن بح نتحةً فحإِذا هَمن َمبن ] لحينِلمن ِمنن احبنِلِه ][   ااا  معالر  44احاعال/ ][ِلنَلاح  ح ح إِان  ااَلا ِمنن احبنِل  حان يَمحزَّ ح عح اح

 . [49لحَمبنِلِنينح ]الرال/ 

 الّما  اا المبلس  ثيرا ما يلزل النولت ايمنر ما يعميه ايل   حبنلحسح ف ا  إذا سو  اإذا االطع  حّجته

"44. 

 اايات احل في  بلس" " في 45المفنراا إليلا ذهح التي الم تلفة المعااي بين زيالرا حامم  بل اجمس   

 .46إبليس "إفعيل"  اهل مشتا من  بلس الرجل إذا االطس الم مون له حجة" فلا  " النابلة

 

 [ معماه يبلس المجرملااالله معالر  ]الحزين المادل المعااي اح را حبلس  فالمبلس  يّم   ذ في معداد 

ه المبلس  المترال  ااا  ّير  ما اا  مجاهد  اسب س الفميحة  دّملا ايونبلا ايينسلا  ا ذلك ميت

 الم ذا . 

 

هي اريبة بعملا من اال  صة التي اصل إليلا الرازي  ّا  ل هذه المعااي التي  جالت في اسب س 

الله  احزا اادل  فالار  بعم  فونا إبليس هل من لذ من ذلكل حاه افتمح بعاليااه  فيئس من رحمة

 .47م ذاال مترا ا ذلي  مملطس الحجة  فليل له إبليس

 

مشتا   فملل ر ي  بي عبيدو اللائل  ّا إبليس  إبليس اممعه من الالر  ااااش اللرلبي  مننلة  ا تلاق

اي فلل ا ما الر ي الثا. ة الم يمالر  ل حاه معرفة اال اظير له في احسمال فشبه باحعجمي س من اسب 

 .42 عجمي ال ا تلاق له فلم يمالر  للعجمة االتعريف  للزجاج امن اا  بللله  اهل  ا "إبليس" 

 

ممس علر ازا " فعليل" اسم  عجمي  ر ي الزجاج النابا  ي اللل  بنّا " إبليس" فنيّد ابل حياا ّما 

حا ب س   شتا من اساّيره في زعمه  اه م عبيدو  بي في حين استبعد ر يالالر  للعجمة االعلمية  

بي ال يد ل في احسمال اد ملرر في علم التالريف  ا اال تلاق العر " اإفعيلعلر هذا يولا ازاه "

 احعجمية .

                                                 
 .1/222ابن  ثير مفنير    42
 1/300 الل ة ملاييس يمظر 43
  144 143احصفلااي  مفردات  44
 .2/200  امعااي الزجاج 1/222معااي الفرال    ا12/237يمظر مفنير الطبري   45
 .375 تا  الزيمة   46
 .376ل س    47
 .1/5يمظر مفنير اللرلبي   42
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اه ال بن للللم   الالر  من ممس ال من اا  باال تلاق في " إبليس "  ا امس ذلك فلد  ارد  بل حياا حجج

احعجمية   فامتمس الالر  للعلمية ا به العجمة   ا به  اظير له في احسمال    ا  اه  به باحسمال

العجمة هل  اه اإا  اا مشتلا من اسب س فإاه لم ينم به  حد من العر    فالار  اصا بمن  للله الله 

 عليه   فوناه دليل في لناالم   اهل علم مرمجل .

إّريم   اإزميل   ل " احل بلجلد  سمال علر  ازا  " إفعي احالر ردّ علر الحجة با حياا  لونّ  

امن يّم فإا علة الممس من اإ ريط   اإجفيل   اإعليط   اإصلي    اإحليل   اإ ليل   اإحريم .

 الالر  عمد هذا الفريا باللة

لولاه مشتلا فلد ردّها  يما حّا احساس عمده ّير  ا ّما الحجة الثااية اهي  بله باحسمال احعجمية

اما فلا   "  من اسب س راي عن ابن عباس االندي  ا ا تلاق " إبليس " صحيح ذلك  اه لعن فيما 

 .  49" إ اله يالح

 إبليس با تلاق اللل  علر اعترض الذي  ايس إبراهيم مملم حياا  بي مذهح المعاصرين بعم ذهح ااد

 هالل  نح الحرا   في احلفان بعم ا ترال حا االتولفل التعنف من ضر  بناه ااصفه  بلس  من

 .50المعمر في ا ترا لا دائما يعمي ال   

 

الل من استبعاد اال تلاق في "إبليس"  ا لفظ " بلس" افنه ّير م  د في   ل  ايما  إلر ما االه ه

 اهما  شلد بلما   ذلك  ا البيتين الشعريين اللذين استَ العر 

 

سحا            سنًما َمونرح لن محعنِرَ  رح ـا ِ هح ـااحــا ح   ? يحـا صح ِرفَــه! اح حبنلحنح     احعحــمن!  حعن

  افي اللجله صفرو اإب س    احمرت يلل ال ميس اح ماس               

 

 منير بل ة اللرآا  ما منير ّيره.   اهل  اعر م مرل.51من  عر رؤبة ما هما إاّ 

 

 : الكاللة 

إِان  َجل    حااح  اا  معالر  ]اح ثَ  رح لحةً  يَلرح رح حو    حاِ   ح ح لحهَ  امن اِحد    َ ن     حان   حخ   اح ا فحِلوَّلِ اح  المنال﴾ 12﴿[ النُّدَسَ  ِممنلَمح

 

من المالطلحات التي اضعلا اللرآا الوريمل حاه لفظ ّير  ائس في   ل العر    "الو لة"

الشارع من هذا اللفظ  ما سمبيّن الحلا   ما االدليل علر ذلك  ا العلمال اجتلداا في فلم مراد 

 اجتلداا في معرفة  صل ا تلااه.

 

مطلا علر اللرابة من ّير جلة الللد االلالد   فنّما المراد  "الو لة " رعا فلد ذهح العلمال إلر  الا 

ما  الملراث اعلر المي  الذي لم ي لف االدا اال الدا   اعلر اللارث الذي ليس بلالد اال الد   اعلر ال

  .52عمن ليس بلالد اال الد 

 

الو لة مالدر  من مولله    ّما اال تلاق فرّجح  ثير من العلمال  ا مولا الو لة من مولّله  اا  اللرلبي "  
                                                 

 .1/152مفنير  بي حياا   4949
 .13يمظر ملدمة  ا  الزيمة  حبي حامم الرازي ص  5050
 .1/510يمظر مفنير الطبري   51
 .1/٣٣٤ في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد األمين الشنقيطي، مجمع الفقه اإلسَلمي ، جدة، البيان ضلال يمظر  52

 

http://www.almaany.com/quran-b/4/12/
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=4&ayano=12#docu
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المنح  ي  حال به . ابه سمي اس ليل   اهي ممزلة من مماز  اللمر سحالتلا باللمر إذا احتل بلا . اممه 

 "فلريته   لة فإذا مات الرجل اليس له الد اال االد اس ليل  يما اهل التاج االعالابة المحيطة بالر س .

  : امرؤ الليس اا 

  .53 في حبي مولل لمس اليدين      صا  مرا براا  ريك اميمه 

 

فلا   "فنملا اللرابة   لة ل حالم التي هي بمعمر اس ليل  سر منمية اللرابة بالو لة اللرلبي بيّن ا

 .  54 لافلا بالمي  من جلاابه الينلا ممه اال هل مملم   اإحالتلم به  الم يمتنبلا معه "

 

لحةح مالدر  من  ّل يوّل بمعمر اذهح بعملم إلر  ا  حا الو لة  امنميتلا بذلك ل ااسعيالتعح الالوح ح

 .55 ا حاّه اد لحا به بالعرض من  حد لرفيه   . ضعف من ارابة اابال ااحبمال

  

 لة  ي عياال علر اذ ر بعملم   ّا الو لة من سلط عمه لرفاه   اهما  بله االده   فالار    ا 

لحراحل  احصل    لٌّ عح هَلح  ح هَ[ ]المحل   احللحه محعحالحر  ]اح الح لن  . 56[ 76مح

 

اهمال ال  رابس  في الو لة يذ ر  ا  صللا من الول بمعمر الظلر اعليه فلي ما مر ه المي  ارال  

 .57نلره 

 

اهذا التباين في اللال  علر  صل ا تلاق مالطلح " الو لة " اللارد في اللرآا  إاما هل دليل علر  اه  

لم  در لا معماه من النياق اللرآاي الذي  اا يذ ر اس لو مس ذ ره في   ل العر   لوم لفظ ّير  ائس

  اا   لة.  ف ير ه الل من اللرية يعدّللو لة  امن يّم من داا  ّا الرجل إذا مات اليس له الد اال االد

 

 العدل . 

 

 ر   سمنمي علر ذ  افي سيااات م تلفةجال لفظ " العد  " امشتلامه  في آيات  ثيرو من اللرآا

 .جملة مملا

ال  العر   عدل  الَجلالا )اللعال(علر  احصمعي جال عن ف  في   ل العر  فنما عن معمر العد    

لبي  إذا جعلتلا البعير  عدله عدال    ي حمل  علر جمح البعير اعدل  بآ ر  ايلا    عدل   متعة ا

 . 52 عداال منتلية ل عتوال يلل الظعن

  عمدي عد   االعد   بالفتح ما عاد  الشيل من ّير جمنه  االعد  بالونر   المثل   اذلك  ا ملل  

ّ مك  اعد   امك إذا  اا   او معد   او  ا ّ ل يعد  ّ ما   فإذا  ردت ايمته من ّير جمنه االب  

 . 59العين

                                                 
 .5/62مفنير اللرلبي    53
 .5/62ل س    54
 .1/٣٣٤البيان  ضلال    ا1/721احصفلااي يمظر مفردات  55
   االلناا  مادو  ) لل(.5/121يمظر ملاييس الل ة البن فارس   56
 .1/٣٣٤البيان  ضلال يمظر  57
 

 لناا العر    مادو)عد (.يمظر   52

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13721
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ملل   "عدل   فش  ّا العد  بالونر  بمعمر المثل  فلل اسم    ّما العد  بالفتح  فلل المالدر اذ ر اح   

 . 60 "هذا بلذا عدال حنما

 .61اعدل  ف اا بف ا إذا سّلي  بيملما  االعديل الذي يعادلك في اللزا االلدر

 .62د جمبي البعيرر ح معه   االعد    االف الحمل يولا علر  ح اعد  الرجل في المحمل اعادله   

 

ااالعتدا    ملسط حا  بين حالين في  م  ا  يف  للللم  جنم معتد  بين الطل  االلالر   امال معتد    

 . 63  بين البارد االحار    ا ل ما مماسح فلد اعتد   ا ل ما  امته فلد عدلته

 .64.ا   الفحل عن اسبل إذا مرل المرا ّما عد  عن الشيل  فبمعمر مرل  يلا  عد    

 

  ّل مالطلح مملا  بمثابة مالطلحات فلد جالت في اللرآا الوريم    معااي " عد  " امشتلامه ّما ا   

 اص بالنياق الذي ارد فيه   ال يتعداه إلر ّيره  ااد  مل  هذه المالطلحات حللال داللية م تلفة   

 سمعرض للا فيما ينمي 

 

ْحَساِن إنَّ ﴿  في الله معالر العدل بمعنى التوحيد:  .1  [.90] المحل  ﴾ اللَّهَ يَأُْمُر بِالْعَْدِل َواإْلِ

دو  ا ال إله إال  ّا العد     لا واإلحسان بالعدل يأمر الله إنابن عباس مفنيره لآلية   الل الطبري عن

 .65 الله

 .العد  "   التلحيد  ّا "االل الب لي  يما عن ابن عباس الله بن  

 

:﴿َواَل يَْجِرَمنَّكُْم َشنَآُن قَْوم  َعلَٰى أاَلَّ تَعِْدلُوا ۚ اْعِدلُوا هَُو   في احل الله معالرالعدل بمعنى القسط .2

م عدااو الل علر  ال معدللا في حوموم فيلم امعاملوم ال محملمّو [  ي2]المائدو  ﴾ أَقَْرُب ِللتَّقَْوٰى 

  .66معلم  فتجلراا عليلم من  جل ما بيموم ابيملم من العدااو 

 

فََجَزاءٌ ِمثْلُ َما قَتََل ِمَن النَّعَِم يَْحكُمُ بِِه ذََوا َعْدل   ﴿ في احل الله معالر   العدل بمعنى العلم والفقه .3

 [.95]المائدو  ﴾ِمنْكُْم 

علا ااية بنحوال الحج االعمرو  إذ يحرل علر الحاج  ا المعتمر الاليد مادال محرما  فإا فعل اجح مت   

 . عليه ملديم هدي من المعم يشبه الذي اتله  اهذا ما يجعله يحتاج إلر ذاي الفله االعلم

جمس له مما  اا  اللرلبي   "إا اعتبار العدلين إاّما اجح للمظر في حا  الاليد من ص ر ا بر   اما ال

 . 67له جمس   اإلحاق ما لم يلس عليه اب بما ااس عليه المب"

                                                                                                                                                         
محليا   حمد عبد ال فلر عطار.دار  عيل بن حماد الجلهرييمظر ماج الل ة اصحا  العربية سسما  59

 ل  مادو )عد (.1990ل  الرابعة    العلم للم يين
ل   ل  1990يمظر معااي اح فش حبي الحنن سعيد بن منعدو ) اح فش احاسط( موتبة ال ااجي    60

 .1/222احالر  
 ل افنه 61
 لناا العر   مادو )عد (  62
 ل افنه.  63
 الالحا   مادو )عد (.يمظر  64
 .17/220   البن جرير الطبري  محليا محملد  ا ر  لبعة دار المعار    ل   الثااية مفنير الطبري  يمظر 65
 .10/95يمظر مفنير الطبري    66

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=16&ayano=90#docu
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إذا ففله الحومين اعلملما يجعللما ال يحيداا عن مراد الشارع  ابذلك استحلا  ا يولاا من ذاي العد .  

  

يْئًا َواَل يُقْبَلُ ِمنَْها َواتَّقُوا يَْوًما اَل تَْجِزي نَفٌْس َعْن نَفْس  شَ  ﴿ احل الله معالر  العدل بمعنى الفدية: .4

 [42]البلرو    ﴾ صحَرااح َشفَاَعةٌ َواَل يُْؤَخذُ ِمنَْها َعْدلٌ َواَل هُْم يُنْ 

فلد مممم  ااية التحذير من يلل الحنا   اميئيس  الوفار من دفس العذا  عملم بشفاعة  ا فدال 

ذلك يلل  اسمال الب لي    افي "عدل" يفتداا به  افنلم يلل الليامة. ااد عبّر عن الفدال  

  62"اسمي به]  ي سّمي  الفدية عدال[ حاّه مثل المفدي . االعد  المثل" .

إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَماتُوا َوهُْم كُفَّاٌر فَلَْن  ﴿: ا اهي الله معالرآية   را من اللرآامن يد هذا المعمر في  

ئَِك لَهُْم َعذَاٌب أَِليمٌ َوَما لَهُْم ِمْن نَاِصِرينَ يُقْبََل ِمْن أََحِدِهْم ِمْلءُ اِْلَْرِض ذَ 
]آ   ﴾َهبًا َولَِو افْتََدٰى بِِه ۗ أُولَٰ

 [.91عمراا 

 

[ . 222]البلرو  ﴾َولْيَْكتُْب بَيْنَكُْم َكاتٌِب بِالْعَْدِل  ﴿  احل الله معالر العدل بمعنى : عدم التحريف  .1

ا  امبا يلة  ميما  ال يت عح بلييلة الدين  بزيادو  ا ففي ااية دعلو إلر المتدايمين بنا ي تارا

الالاا   ا ملديم  جل  ا من يره  حّا في ذلك جلرا علر  حد المتدايمين  فلّما  اا في التحريف 

 رحمه الله مالك االزيادو االملالاا جلر  سّمر المللر عز اجّل مجمّح ذلك عدال. اا  اسمال

اليوتح بيموم    لللله معالر " إال عار  بلا عد  في افنه منملا"ال يوتح الليائا بين الماس : 

 .69  امح بالعد "

 

وا الَْهَوٰى أَْن تَعِْدلُوا فاََل تَتَّبِعُ   ﴿احل الله معالر  العدل بمعنى: عدم اتّباع الهوى،  .6

  اهذا معماه  ّا العد  هل مرل 70 ي ال متبعلا هلا  افنوم لتتالفلا بالعد  .[135]المنال   ﴾

 امّباع الللا.

العد  عبارو عن مرل متابعة  امحليا الو ل] يلالد في هذه ااية[  ايلل  اسمال الرازي  "  

اا ر   فتلدير ااية   ف  متبعلا الللا حجل  ا   امن مرل  حد المليمين فلد حالل له  الللا

 .71متابعة الللا حجل  ا معدللا"  معدللا يعمي   امر لا

 

  ﴾َوإِذَا قُلْتُْم فَاْعِدلُوا َولَْو َكاَن ذَا قُْربَٰى  ﴿ احل الله معالر العدل بمعنى: الصدق وقول الحق، .7

 [152]احاعال 

ر  الللا الحا ااصدالا في الحوم االشلادو  الل  اا فلفظ "اعدللا" في هذا الملضس هل بمعم

 . 72الذي يتلجه الحا عليه من ذاي اللربر

                                                                                                                                                         
 .6/235اللرآا  يمظر الجامس ححوال  67
 .1/90مفنير الب لي    62
 .3/342الجامس ححوال اللرآا   69
 .9/306 يمظر مفنير الطبري 70
 .11/75ل 1921دار الفور للطباعة االمشر  ل  احالر   اسمال ف ر الدين الرازي ر التفنير الوبي 71
  1زم شري دار الوتا  العربي  بيرات ل   ا الوشا  البن عمر ال12/226يمظر مفنير الطبري 72

2006  1/62. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=2&ayano=282#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=2&ayano=282#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=2&ayano=282#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2409&idto=2409&bk_no=132&ID=812
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2409&idto=2409&bk_no=132&ID=812
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 ي إذا التم بلل  في  بر  ا  فاعدلوا" قلتم وإذا" ااد فاّلل اسمال الشل ااي في هذا المعمر فلا  

 لادو  ا جر   ا معديل فاعدللا فيه امحّراا الاللا    اال متعالبلا في ذلك للريح اال علر 

بعيد   اال مميللا إلر صديا اال علر عدا   بل سّلاا بين الماس فإا ذلك من العد  الذي  مر 

 .73به " الله

لل  االشلادو  يحلا العد  بين المتمازعين   ايدفس ا  صة اللل  في هذا   ّا الالدق في ال

 الجلرعن المظللل   الذلك سّماه المللر عّز اجّل عدال.

 

بِِه العدل بمعنى: الحكم على بصيرة وعلم .8 ّاِ اح ة  يحلندَااح بِالنحح لحلنمحا  َمَّ نن  ح ِممَّ   احل الله معالر   ﴿ اح

 [121]احعرا    ﴾يحعنِدلَلاح 

 75  ابذلك اا   يما اسمال الب لي74ل  ي   ابالحا يحوملا ابه يعدللا اا  الزجاج  

 

لم  اليس ااا  ابن عا لر " االمعمر  ] يلالد "ابه يعدللا"[  الم يحوملا بالعد  علر باليرو اع

 .76بمجرد مالادفة الحا عن جلل" 

 اي  د هذا المعمر الذي ذهح إليه ه الل المفنراا الله معالر   

َحّقِ َواَل تَتَّبِعِ الَْهَوٰى فَيُِض ﴿ 
لََّك َعْن َسبِيِل اللَِّه يَا َداُوودُ إِنَّا َجعَلْنَاَك َخِليفَةً فِي اِْلَْرِض فَاْحكُْم بَيَْن النَّاِس بِالْ

 [.26 ]ص ﴾

 

ِلَك   احل الله معالر ﴿ العدل بمعنى: المثل .9
َهْديًا بَاِلَغ الَْكعْبَِة أَْو َكفَّاَرةٌ َطعَامُ َمَساِكيَن أَْو َعْدلُ ذَٰ

 [.95]المائدو  ﴾ِصيَاًما 

 ا  "  . اا  اح فش مثلذهح المفنراا في مفنيرهم  "عد " في هذا الملضس  إلر  اه بمعمر  

 . 77ذلك من الاليال"  مثل   ا عليه يريدعد  ذلك صياما"  

 

َهلْ يَْستَِوي هَُو َوَمْن يَأُْمُر بِالْعَْدِل ۙ   ﴿ في احل الله معالر مع الفضائل، مجا بمعنى: العدل .11

 [.76]المحل  ﴾َوهَُو َعلَٰى ِصَراط  ُمْستَِقيم  

 علر ا ّ ً  اادر  اّير  بوم  لاه اهي احا   لالفات ملاب  " بالعدل يأمر "من اصف جال   

 للماس ااافعا ااادرا    االلا يولا  ا يجح بالعد  اامر  ا علر ذلك فد ّ  ب ير  ينمي اال ملاله 

 الفمل. لالفات جامس فلل يمّ  امن ملّماملم  في للم ا افيا   بعلمه

 التفنير.  ئمة من العديد إليه ذهح ما المعمر هذا ي  د

امن هل ممطيا فلم ذا ر ي ار د يوفي الماس في ملّماملم  بالعد   ينمر امن احللسي " اسمال اا 

 72. ايمفعلم بحثّلم علر العد  الجامس لمجامس الفمائل"

                                                 
 .1/452فتح اللدير لمحمد بن علي الشل ااي    73
 .2/310 للزجاجمعااي اللرآا اإعرابه   74
 .3/291يمظر مفنير الب لي  75
 .10/142التحرير االتملير  76
 . 1/222معااي اح فش    77
 .14/197ل التراث العربي  مفنير احللسي  لشللح الدين احللسي  دار إحيا 72

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=6&ayano=152#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=879&idto=879&bk_no=233&ID=888#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=879&idto=879&bk_no=233&ID=888#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=16&ayano=76#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=16&ayano=76#docu
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هٌ َمَع اللَِّه ۚ بَْل  في احل الله معالر ﴿ لحق،العدل بمعنى:  اإلشراك،أو االنحراف عن ا .11
أَإِلَٰ

 [.60]الممل     ﴾هُْم قَْومٌ يَعِْدلُونَ 

 مذهبين:  ﴾بَْل هُْم قَْومٌ يَعِْدلُونَ  ذهح المفنراا في مفنير الله معالر  ﴿

 .79 ّا يعدللا بمعمر يجعللا لله اظيرا    ي يشر لا به ّيره  اِلول:

مر  يمحرفلا عن الحّا   حا عد  عن الشئل بمعمر مر ه اااحر  الثااي   ّا يعدللا بمع

 . 20عمه

ملك هي جمله المعااي االصط حية التي دّ  عليلا لفظ "العد " امشتلامه في اللرآا الوريم  اهي  ما     

يظلر للمتمعن فيلا ّير متعارضة فيما بيملا  اإاما هي  جزال العد  التي يوّمل بعملا بعما. ما  الا 

 حّا مدارها  لّلا علر التللا االعلم افمائل الالفات ااحعما .  رال العد  اصفات العدا ل

 

 من حيث المبنى.العربية تطور مفردات اللغة ـ  2

 

إما لولالا ّيرمعرافة في  ايار حلللا الاش  بير  لفت  ااتباه العلمال وجال في اللرآا الوريم  بمية  ثير   

ملنيفلا فيه. ااذ ر فيما ينمي علر الت في حلل ّير الحلل الذي معلد العر   ا حالا ج  ل العر   

  مثلة علر ذلك.

 

 ()فَعُول( بمعنى )مفعول   

اا رح َالبَلَمن للللاه معاالر   في مفنيرهم ااف العلمال       اا لحلَامن فحِممنلح ذحلَّلنمحاهح الاذي  رح َالبَلَمن  ـ عماد لفاظ   21اح

بمم الرال  َر َلبَلَمن  بفتح الرال  اار  الحنن ااحعمش   رح َلبَلَمن    الجمللر ا تلف  فيه اللرالات  فلر

. ااد ااا  جلّلام عان اارالو الجملالر  اّلاا "فحعَال " بمعمار" 22« رح َلبحتَلَمن »   اار   بي بن  عح اعائشة 

 مفعل ". إالّ  اّلم اااشلا مننلة مجيل "فحعَل " بمعمر " مفعل " ب ير هال.

 

. ا اذلك 23بمعمار " مر البلم" بلالللم  هاذه داباة ر ال  رح َالبَلَمن  فنّما اح فش فلد استد  علار  اّ        

. اذ اار الزم شااري االلرلباي  فااي هااذا الناياق ااالللم  اااااة 24فعال الطبااري حياف استشاالد باااللل  افناه

 .25حلل   احللبة

 

بَلا  بااللرالو الممنالبة إلار عائشةاـ بمعم  رح َلبَلَمن  في حين استد  الفرال االزجاج علر  اّ     ر  ما يحرن ح

 26بإيبات اللال.« رح َلبحتَلَمن » رضي الله عملا ـ  

 

                                                 
 .6/202يمظر مفنير ابن  ثير   79
 .20/5  ا مفنير احللسي 13/205  االجامس ححوال التمزيل 19/424 يرطبمفنير ال يمظر 20

 .72يس  21 
 .1570المحرر اللجيز  22 
 .566يمظر معااي اح فش  23 

 .20/551   يمظر مفنير الطبري 24 
 .15/55للرلبي    ا مفنير ا4/23يمظر الوشا   25 

 .4/222 ا معااي الزجاج 2/265يمظرمعااي الفرال   26 
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ـ " فعل " الذي        ا نا الفّرال امن بعده الزجاج يريداا بلذا  ا يلفتا االاتباه إلر  ّا العر  ملحا اللال ب

 .27يولا بمعمر مفعل   اهل ر ي الولفيين

 

ل الولفيلا ال  العر " فعل " بمعمر مفعل   باللال  بناّلم  راداا  ا يفّرالا بين ما  اا ااد علّ        

بمعمر فاعل ابين ما  اا بمعمر مفعل   فحذفلا اللال مما  اا بمعمر الفاعل احل  امر و صبلر   ي 

 22بةصابرو  ا يبتلها فيما  اا بمعمر المفعل  احل   او حللبة ااااة ر لبة. ي محللبة امر ل

   

لوّن ابن احاباري ردّ علر الولفيين حّجتلم في إيباات اللاال  فاي "فعال " بمعمار مفعال    ي االللم         

اا رح َالبَلَمن لل اا  ما زعملا لماا جااز  ا يَلار    «حتر يفّرق بيمه ابين "فعل " بمعمر فاعل  فلا     فحِممنلح

 .29  »فلّما جاز  دّ  علر  ّا هذا التعليل ليس عليه معليلفيلا بمعمر مفعل    رح َلبَلَمن  ب ير ماللحاّ 

 

ل حّا ما جال علر" فعل "  ـ حيّاا ر مفعل   باللال هل اللياس  ـ  م يلل   بلامجيل" فعل " بمعم      

 .90ب ير هال  اهل بمعمر مفعل   اليل في   ل العر   امن يّم فلل  اذ عن اللياس

 

 

 الا بمعمر "مر لبلم" عمد جّل الدارسين لللرآا  رح َلبَلَمن  اارال فياما يمون است  صه من هذه  

العر  في  عليه ما هل بمال جديد لم يعتداّ الوريم   اهذا دليل علر  ّا بمال" فعل " بمعمر مفعل    إ

   ملم.

 

 ـ )أفْعَلُ( من)أَفْعََل(

 

الحر امن  مثلة ذلك     دًا حيُّ النِحزن من الله معالر     ححن ا لحبِثَلا  حمح الحر ِلمح    91بحينِن  ححن

لَ ا  حاننحطَ  ا  ادحوِ من الله معالر     حانلح لَ ِللشَّلح  . 92ذحِلوَمن  حاننحطَ ِعمندح اللَِّه اح حانلح

 

الحر  فنّما الفرال فلد ااف عمد        اعدّه اسم مفميل  لون داا  ا يمّب علر ذلك  اإاّما استَد     ححن

الحر  ه هذا من جعله لـ علر ر ي دًابـمعمر "  صل "  ابإعرابه لـ   ححن  .93مفنيرا له  ي ممييزا   حمح

 

ـ فإاه اد ممس       اإذا  اا الفرال اد  جاز ضمما في هذا الملضس صلا اسم التفميل مما زاد علر الث ية 

ل "فاعل" ا"فعيل"  اما ال االعر  إذا االلا  هل  فعل ممك االله في  « ذلك في ملضس آ رلحاه اا  

 . 94 »يزاد في فعله  يل علر ي ية  حر 

                                                 
 .2/251ا البياا  2/239لمحاس اللرآا   ل يمظرمعااي 27 

 .2/251.  ا البياا 229يمظر إعرا  اللرآا للمحاس  22 
 .2/251البياا  29 
 يمظرالبحر المحيط   90 
 .12الولف  91 

 .222البلرو  92 

 .2/61رال لفاللرآا ليمظر معااي  93 

 .2/54الفرال  معااي 94 
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.  ااالد بـ" 95االل عن اح فش  يما  اه اا  بعدل جلاز صلا التعجح مما جااز الث ية إالّ بزيادو    

 زيادو"  ا ي مر ابله بـ"   د"  ا ما  ابله.

 

الطبري االزجاج االمحاس اد  فإاما اجد الحر ححن   اإذا رجعما إلر ر ي بااي دارسي اللرآا الوريم في    

الحرإالم جعللاذهبلا فيه مذهح الفّرال    ي  اسما علر ازا " فعل" من ّير  ا يالّرحلا بناّاه اسام   ححن

 . 96مفميل   ا يمااشلا مجيئه من ّيرالث يي

 

لَ ا  حاننحطَ ااجد الطبري في          عد     حاننحطَ  ايعمي بللله  «يتعرض لتالريف اللفظين فيلل    حانلح

يلا  ممه " انط الحا م فلل يَلنط إاناًلا  اهل َملنط  إذا عد  في حومه ا صا  الحا فيه. فإذا  عمد الله.

 جار ايل "احنحط فلل يحلنِنط اَنلًلا".

 ِادحو لَ ِللشَّلح جه" إذا    يعمي بذلك جل يماؤه  ا صل  للشلادو.ا صله من ال  اللائل " ام َ  اح حانلح من ِعلح

 .  97 »سليته فاستلا

 

" ا   حاننحطَ  فالطبري   ما هل م حظ من الله   ّ د  ّا       لَ من " حاننحطح من " اال"  امس ذلك لم يثر   حانلح

 مننلة مجيل " فعل" التفميل من " فعل"  ي من ّير الث يي المجرد.

 

ا الوريم  اد مجمّبلا ال لض في هذه احلفان التي صي   اإذا  اا ه الل النابللا من المشت لين باللرآ   

"   فإّا  احمر بالمنبة لمن لحا بلم م تلافلحّا احلفاان الناابلة اساترع  اهتمااملم مان حياف  من " فنعحلح

مجيئلا علر"  فعل" اهي من فعل ّير ي يي  امملم  الزم شاري اابان عطياة اابان احابااري االارازي 

 االعوبري ا بل حياا.

 

فنما ابن عطية اابن احاباري  فواا للما ر ي ااحد في هذه المننلة اهل اللل  بشاذاذ  فعال التفمايل     

الحار من الرباعي  لاذلك رّجاح  اّل مملماا فاي   ا    حاننحاطَ . ارّجاح ابان عطياة فاي 92 ا يوالا فعا    ححن

 .99يولا من "انَط" بمم النين   ما ملل    "   رل " من " َرل"

 

  إذا اظراا فيما ذ ره الزم شري  في هذا الملضلع  اجاداا فياه اضاطرابا لحاّاه افار فاي مفنايره لاـا   

الحر فإا ال    فما ملل  فيمن جعله من  فعل التفميل؟ ال    ليس «  ا يولا اسما  اعلّل ذلك بللله    ححن

  ا «  عادا مان الجار »ل باللجه النديد   اذلاك  ا بمااله مان ّيار الث ياي المجاّرد لايس بليااس . ااحا

. فاي حاين بادا 100 » اذ . االلياس علر الشاذ في ّير اللرآا ممتمس   فويف باه؟«  فلس من ابن المذلا»

                                                 
 .522محاس يمظر إعرا  اللرآا حبي جعفرال 95 

 .532إعرا  اللرآا    ا 17/614 ا مفنير الطبري  222  3/221معااي الزجاج يمظر 96 

 .6/77مفنير الطبري   97 

عبد الرحمن  البياا في ّريح إعرا  اللرآا  حبي البر ات  ا1179البن عطية  ص  اللجيز  المحرريمظر 92 

 هـ(  ضبط امعليا بر ات يلسف هبّلد  دار احرام بيرات لبماا ) د ت(.577بن احاباري) ت 
  2/23 22. 

 .262اللجيز  المحرر 99 

 .520  2/519الوشا   100 
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لَ ا   حاننحطَ  ر يه في  ا يولااا مبمياين مان  اناط ا ااال  ـ  101ل حاّه  جاز ـ علر مذهح سيبليهم تلفا  حانلح

لَ  لمنح بمعمر ذي انط   امن ااسط علر لريلة ا  حاننحطَ  ا ا يولا   .102من اليم   حانلح

الحر اذهح الرازي مذهح الزم شري في الملضعين   ي     لَ مس  حاننحطَ   ا  ححن  .103 حانلح

 

ار ا العوبري في هذه احلفان  اّلا  سمال مفميلل إذ ال اعتراض عمده علر مجيل  فعل التفميل من     

 ما جال الللم هال  عطار للماا   ل امعليملا بلمزو"  فعل" االسم " فعل"  ايولا ذلك بحذ  همزو المل

 . 104ا الر بال ير

 

لَ  ا ضا  العوبري ملجيلا آ ر في     اهل جلاز  لاه من "اال" ال زل  ايولا المعمر  ذلك  يب    حانلح

 .105لليال الشلادولحاه فّنر ايال الشلادو  بمعمر  يبلملا

 

بجالاز صاالا التفماايل مان"  فعاال" إذا لام مواان اللماازو للملال  مااا فااي" اذهاح  باال حيااا إلاار اللاال      

لَ ا  حاننحطَ .  ّما في 106 حالر"   فلد بدا ميّاال إلر اللل  بالشذاذ إا  ااا من"  اناط" ا" ااال"  لاذلك   حانلح

 مبميين من الث يي" انط" ا" اال"  افي ذلك يلل    ا يولاارّجح 

هل  ا يولا مبمياً من انط الث يي بمعمر عد   اا  ابن النيد في   حاننحطَ  االذي يمب ي  ا يحمل عليه « 

"االاتما "  ما االه   حور ابن النوي  في  تا  احضداد عن  بي عبيدو   اناط جاار   ااناط عاد    

ا انط باحلف عد  ال ّير . ااا  ابن اللطاع   انط انللاً اانطاً   جار اعد  ضد   فعلر هذا ال يولا 

ادحوِ  ذاً... ا لَ ِللشَّلح إا  اا من " اال" ففيه  ذاذ علر ال  بعملم   امن جعله مبميااً مان ااال بمعمار   اح حانلح

 .107 »اعتد  ف   ذاذ فيه 

 

اباسضافة إلر الشذاذ عن اللياس الذي ابّه عليه  بل حياا  في الله النابا بالمنبة لجعل " فعل"      

لَ ه  يما علر  ذاذ من الع آ ر اهل متعلا بمعمرابّ التفميل من الرباعي  فإاّه  إذا عددااه من   حانلح

" اال"ل  ذلك  ّا " الل" من حيف المعمر يولا مفعلال   ما ملل    زيد  ضر  لعمرا من  الد   االدليل 

ادحوِ  علر ذلك لزال ال ل   ما في الله  لَ ِللشَّلح لَ . لذلك  َرّجح  ا يولا اح حانلح بمياً من "استلال" حتر م  حانلح

 .102ال يولا بمعمر مفعل 

 

ّير الث يي في اللرآا الوريم اد  سا   بارا  ثيارا لب إلر اللل   ّا مجيل اسم التفميل من  ابلذا ا  

   109 في ما ينميالّ اللا اارال التي ا يرا مجا  الالر   بالوثير من 

                                                 

اهل بلالد التعجح  إذ اياس التعجح هل اياس التفميل   »ابماؤه  بداً من فعل افعل افعل ا فعل« الملاللد الله  101 

 .72 1/73الوتا  مظري.

 .1/250الوشا   102 

 .7/114  21/77يمظر مفنير الرازي  103 

 -ه  1399  1 ل دار الوتح العلمية بيرات لبماا هـ(.616) ت لعوبريبي البلال اح   إم ل ما مّن به الرحمن يمظر 104 
 .2/99  ا 1/12   ل 1979

 .1/120 العلميةالوتح  دار يمظر اسم ل  105 
 .6/101ر يمظر البح 106 

 .1/362البحر 107 

 .1/362يمظرالبحر 102 

 .1/362البحر 109 
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 الر ي اللائل بجلاز بمال التفميل من "  فعل" مطللا. .1

 

 الر ي اللائل بجلاز بمال التفميل من "  فعل"بشرن  ا مولا اللمزو ل ير الملل. .2

 

 الر ي اللائل بعدل الجلازمطللا. .3

 

 .110ااد الل عن اح فش  اه  جاز التعجح في  ل فعل مزيد علر استوراه   ناه راعر  صله

 

ّيار الث ياي فإاماا هال ايرا المبرد  ا احصل في  التعجح  ا يبمر من الث يي  اما جال ممه مان   

 .111مبمي علر حذ  الزاائد

 

 )فعول( من )فعّل( 

 

اردت صي ة" فعل " محّللة عن"فاعل"  ثيرا في اللرآا الوريم إالّ  ّا الذي  يار اهتماال العلماال هال     

اًل لحلَالًرا   من الله معالر    لحلَلًرا    لفظ  اِل مح لنمحا ِمنح النَّمح ن "فحعّال"  ي "لّلار"  ل حاّاه ما  112اح حانزح

اًل لّيَطحّلرح َمن بِهِ الله معالر   113ادليل ذلك اِل مح لحينوَم ّمنح النَّمح يَمحّزَ  عح  . 114 اح

 

ا  ول عليلم المعمر الملاللد.  في ااية النابلة  لحلَلًرا  ]  هل الل ة ا هل الفله في ملجيه اد ا تلفا 

 المعمياا معًا؟فلل الملاللد المال الطاهر  ا الَمطحِلّر  ا 

 

بمعمر" لااهر"  فلاد ذهاح إلياه  بال حيّااا   ا بااححرا  لحلَلًرا  فنّما المعمر احّا   ي  ا يولا        

 رّجحه بعد  ا عرض م تلف التلجيلات التي يحتمللا هذا اللفظ. 

 امتل ب هذه التلجيلات التي   ار إليلا  بل حيّاا فيما ينمي        

 

 "فعلال" للمبال ة  معداال عن لاهر. لحلَلًرا   ـ  ا يولا1   

 

 ـ  ا يولا اسما لما  يَتحطحّلربه   النححلراالفحطلر.2    

 

 .      115ـ  ا يولا مالدرا لـ" مطحلَّر" جال علر ّير المالدر3    

 

                                                 
 .3/294يمظرملضيح المفاصد  110

 .4/179يمظر الملتمح   111 

 .42الفرااا  112 

 .6/462  االبحر المحيط 3/216يمظر الوشّا   113 
 .11احافا   114 

 يلا   علر ّير المالدر  ا علر ّير بمال الفعل    115 
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اارا ل يره.ااااد الاال هااذا عاان 4     ـاا  ا يواالا جامعااا بااين  االا المااال لاااهرا فااي افنااه ابااين  لاااه َمطّلِ

 زم شري    ما سمرا الحلا.ال

 

 «لوّن  با حيّاا  اعلر الرّم مان إجاازه لم تلاف اللجاله التاي ذ رهاا إالّ  اّاه رّجاح احّا  مملاا فلاا       

ااًل لحلَالًرا   االظااهر فاي اللااه    ا يواالا للمبال اة فاي للارمااه  اجلاة المبال اة  لاااه لام يحشَابنهَ  اايل  مح

ه  ا مّما يَطر  فيهب    ما ابس من احرض ااحله  ف ه  ا ممّرِ  .116 »إاّه مشلبه  جزال  رضية من ملّرِ

 

اااًل لحلَالًرا    اذهاح الزم شاري إلاار استحنااا ااال  اللائال إا       مااا  ااا لاااهراً فاي افنااه معمااه   مح

راً ل يره. إالّ  ّا هذا لم يممعه من التن يد علر  ّا "فعل " الدا  علر المبال ة ال ياَلاا من   .117"فحعّل" مطّلِ

 

نّا العاّل مااا االااده الزم شااري بااالجمس باين هااذين الاار يين  هاال افنااه الاذي عبّاار عمااه اباان عطيّااة باا     

لرا  . 112"الّطللر" بمال مبال ة في لاهر  اهذه المبال ة ااتم   ا يولا لاهرا َمّطِ

 

ر  ذ ر اللرلبي دلاي  آ ار  اها      ل  اّاه لّماا  ااا اصاف اللتن يد علر  ّا " لللرا" يولا بمعمر َمطّلِ

دّ   "لللر" ـ بإجماع  هل الل ة االشريعةـ ي تب بالمال اال يتعداه إلر النلائل اح ارا اهار لااهرو 

 .119 ذلك علر  ا "الطللر" هل المّطلر

 

ااد اعترض احصفلااي علر هذا المعمر الذي ذهح إليه الفللال. فلد الل عن  صحا  الشافعي الللم       

ر  لومّه ردّ عليلم بنّا  بنّا "الطللر" ذلك ال يالح من حيف اللّفظل حا "فعلال" ال يبمر من  «بمعمر الَمطحّلِ

 .120 »" فعل" ا"فعّل" اإاما يبمر ذلك من "فعل" 

 

ا ّما اللجه اح ير الذي  جازه بعام العلماال فاي )للالر( فاي ااياة الناابلة  فلال  ا يوالا داال علار آلاة 

 اللرلبي  الفعل اليس علر الفعل. اا 

اَالد  « ااد ينمي "فحعَل " للجه آ ر ليس مان هاذا  لّاه اهال العباارو باه االاة للفعال ال عان الفعال  لللماا  اح

ر به  فلصف المال بناّه لللر  بفتح الطال   اسحَحلر بفتح الفال  فإالا عبارو عن الحطح االطعال الَمتحنححَّ

 .121 » يما يولا  برا عن االة التر يَتحطحلَّر بلا

 

هذا العرض ارال العلماال  الام ماردداا فاي اللال  بجلازصاياّة " فعال " من"فعّال" لاذلك من  ا ا حظ 

  ا آلة التطلر.في ااية إلر  اه المال الطاهر المطّلر. لحلَلًرا   اجللا

 

 )فـَيْعول( و)فـَيْعال( 

 

                                                 

 .6/462البحر المحيط  116 
 .217  3/216يمظرالوشا   117 
 .1325يمظرالمحرر اللجيز  112 

  .41/  13   مفنير اللرلبييمظر  119 
 .311ّريح اللرآا لألصفلااي  120  

 .41/  13  مفنير اللرلبي يمظر  121 
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يُّ النلحيُّللَ   له معالر من الالنلحيُّللَ  امّما جال علر" فحينعل " في اللرآا الوريم         اللَّهَ الح إِلحهح إاِلَّ هَلح النحح

 .123النلحيَّالَ    اهذه ارالو الجمللر  ااد ارال122

 

"   النلحيَّاالَ " فحينعَال "   ي" احيناَلال"  ماا  ّا النلحيُّاللَ  اااد  جماس العلماال االدارسالا لللارآا الواريم  اّ    

 . 124اجتمع  اليال االلاا يم  اا النابا سا ماً الب  اللاا ياًل  ا دّم  فيلا اليال فحينعا "  ي"احينلال". فلما

 

"فحعُّلال"  ا" فعّاال"   اإاما هما " فحينعَل  " ا"فحينعا " بدليل    النلحيَّالَ ا النلحيُّللَ  اافر ه الل  ا يولا     

 ن الث يي المعتل العين باللاا.ما جال في   ل العر  علر البمال الثااي   ي "فحينعا " م

 

ار «فلد ذ ر اح فش الللم  الديّار  فلا        . 125 »االديّار "الفحينعحا " اهل من دار يدار ا صله الدحينلح

 إالّ  ّا هذا ليس صحيحا ـ  ما يبدا لي ـ ل حّا  126اذ ر اح فش إلر جااح ذلك مثاال آ ر اهل "الديّاا" 

االعين المماعفة مولا من جمس العين  ي إاه معتل العين باليال اليس باللاا "الديّاا" من داا يدين   

ـ  ما اا  بذلك المحاو  إذا فلل  ي" الديّاا"  " فعّا " اليس" فينعاال".ـ 127احصلية 

 

صرفاً له عن   ّما الفّرال فلد استد   بل ة  هل الحجاز ااستعماللم لبمال " فحينعا " من معتل العين باللاا    

 .122احل الللم للالّلاا  الاليّاا  "فعّا "

 

فعلر هاذا ] يلالاد بماال  «ااد  ّ د ابن جمي ما ذهح إليه الفّرال في ال   هل الحجاز " صيّاا" فلا        

 .129 »"فحينعا " [ يمب ي  ا يَحمل  ال علر فعّا لحاّه  اا يجح  ا يولا صّلاّا

 

في إيباملم للذين اللزاين    ي" فحينعل   افحينعا " علر  لاهد  ّما ّير ه الل من العلمال فلم يعتمداا       

من   ل العر   اإاّما اعتمداا علر اللاعدو الالرفية التي مممس مجيل "فعّل "  ا"فعّاا " بالياال إذا  ااا 

  النلحيُّللَ  من معتل العين باللاا  اذلك احل 

 حاّلما من اال يللل.   النلحيَّالَ ا

 

ال"  الوماااه"الفحينعَل ". ا اااذلك"الليّال"  لااال  «طباااري ااااا  ال      الااال  ّا"اللحيُّااالل" " فحعُّااال "   ااااا"الللُّ

ال"   ماا ايل "الالاّلال االلاّلال"  ا ماا ااا  جال يمااؤه  اِمينح ِللَّاِه  َالحدحالح   اا"الفعَّا "  لواا"الللَّ  َلاَالا احالَّ

ِط   . 130  »يل "اللحيَّال"[  الومه"الفحينعحا "  فل2]المائدو  بِالنِلنن

                                                 

 .2  اآ  عمراا 255البلرو  122 
  يمظر المحرر ن ايس عمر بن ال طا  رضي الله عمه اعبد الله بن منعلد اعللمة بانب  هذه اللرالو إلر 123  

 .1/246  االمحتنح  272اللجيز 

 ا المحرر 121  120  ا إعرا  اللرآا 1/246المحتنح .ا1/137معااي الفرال   ا331يمظر معااي اح فش  124 
 . 2/227  االبحر المحيط  229اللجيز 

 331معااي اح فش  125 
 331يمظر  ل ا  126 
 .1/106  للعوبري  يمظراسم ل 127 

 .1/137عااي الفرال يمظرم 122 
 .1/246المحتنح  129 

 .159/  6  مفنير الطبري 130 
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ا ذلك فعل المحاس إذ الل عن ابن  يناا  اّه ليس في الو ل "فحعُّل " من ذاات اللاا  الل  اا ذلاك      

 . 131لليل" احّلال"

 

االيجلز  ا يولا " فعّلال" من  « " فحينعل " اليس" فعّلال"  النلحيُّللَ  ااا  العوبري منتدال علر  ّا     

اا  ذلك لواا "اَلاما" باللاال حا العين المماعفة  بدا من جمس العين احصلية مثل  هذا  حاه لل  

 سبّل  اادّاس  امثل  ضّرا  ااتّا   فالزائد من

 .132  »جمس العين  فلما جالت اليال دّ   اه "فحينعل " 

 

 . يلالاد» جميعاا ماد  اهماا«  ّما عن داللة هذا البمال علر المبال ة  فلاد عبّار الفاّرال عان ذلاك بلللاه     

 َالنلحيُّلل ا َالنلحيَّال   133. 

 . 134بناّه الدائم الليال بتدبير ال لا احفظه النلحيُّللَ  ما عبّرالزم شري عن معمر المبال ة في        

 فاي حاين   اار  بال حيااا إلار هاذا 135بمال مبال ة في اللائم النلحيُّللَ اصّر  ابن عطيّة االرازي بنّا      

 .136الر ي داا من يد عليه 

 

املما يون من إحجال بعم الدارسين عن التالريح بنّا هذين البمالين  ي "فينعل " افحينعا " للمبال ة       

فإّا ما ذ ره الفّرال من ال   هل الحجاز للالّلاا   صيّاا  لدليل علر  ّا " فينعا " بمال مبال ة مالارا  

 ا  ّا" فحينعل " بمال مبال ة مالرا  عن" فعّل ".عن"فعّا ". ااياسا علر ذلك الل   يم

 

 )و)فَعْلى(   )فَعالى( و)فُعالى 

 

"فـَعالر" بمم  من  بمية جمس الوثرو التي  سال  حبرا  ثيرا علر صفحات الدراسات اللرآاية   بمية      

ا المَّاسح لله معالر الفال   ا"فـحعالر" بفتحلا ا"فحعنلحر"  اذلك في ارالات م تلفة لآلية اللاحدو  احل ا محرح اح

ا ا هَمن بِنَوحارح مح ا اح ا ا الله   137سَوحارح إِان يحننمَل َمن  َسحارح الحر  ا الله   132اح  . 139احاَملا  َنح

 

اففي ااية احالر ارئ      ابمم النين امدّ الوا   ا سَوحارح بفتح النين امنوين  سحونرح

ا اذ ربعملم ارالو140الوا   . 141تح النينبف سحوحارح

 

                                                 
 .1/260يمظر معااي المحاس  131 

 .1/106يمظراسم ل  132 
 .1/137يمظرمعااي الفرال  133 
 .1/229الوشا    134 

 . 7/9  امفنير الرازي 229يمظرالمحرر اللجيز   135 
 .2/227يمظر البحر المحيط  136 

 .2الحج  137 
 .25البلرو  132 
 .142المنال   139 

اللرالو احالر هي ارالو الجمللر   ما الثااية فمنب  إلر ابن منعلد  اار  بلا حمزو االونائي. يمظر معااي  140 
 .2/72  اإعرا  اللرالات البن  الليه 2/124الفرال 

 .1299انب  هذه اللرالو إلر  بي هريرو. يمظر المحرر اللجيز  141 
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ا افي ااية الثااية ارئ       اعلر" فَعالر" اارئ  َسحارح  .142علر" فحعنلر"  حسنرح

 .143بمم الوا  ابفتحلا َنحالحر ا في ااية الثالثة  ارئ   

 

ا فنّما اح فش فذ ر ر يه في ارالمي      اا  َسحارح فعيل" اهل يشبه "اذلك حّا " سيرا"  «فلا     حسنرح

ل حّا بااه عيبااا  مااا بااالمريم  اهااذا فعياال مثلااه. ااااد ااااللا فااي جماعااة المااريم   مرضاار.  "ريمااام"

ااااللا  ل حا جماس" فعا ا" الاذي باه علّاة ااد يَشاارل جماس " " َنالر"ا "سَوارا "فجعللها مثل اَسحارح

بنجااار" ا" َحبااا بنطااار" ا" َحبااالر"ا" حاابِج " ا"حح اابِط" ا"حح . اااااد 144جر"فعياال" ا" فحِعاال" احااال  " حح

اااللا  ا  ما االلا   حسحارح  .  « 145سحوحارح

    

فاح فش  ما هل ناهر من الله يرا  ّا " فحعلر" جمس اياسي لـ"فعيل" ا"فحِعل" الدالين علر عيح  ا       

علّة . ا ّما" فَعالر" فلل جمس اياساي لاـ "فحعا ا" الادا  علار علاة  يماا. لوان ااد يَحمال" فعيال" ا"فحِعال" 

 ر" فحع ا" فيَجمعاا جمعه إّما علر" فَعالر" بالمم" اإّما علر" فحعالر" بالفتح.عل

 

اللله معالر ا بدا الفرال ر يه في هذه المننلة عمد مفنيره  ل      ا هَمن بِنَوحارح مح ا اح ا المَّاسح سَوحارح محرح إذ  اح

اذ ر اللرالمين  ي  ابمم النين امدّ الوا   ا سَوحارح تح النين امنوين الوا   لومه استحنن بف سحونرح

ااهل اجه جيّد في العربية] يلالد ارالو  «الثااية. اا    [ ل حاه بممزلة الللور االجرحر   اليس سحونرح

إذا  ااا صااحبه  االمريم  ا  "فحِعال"ا"فعيل"ا "فاعل". االعر  مذهح بـ146بمذهح المشلاا االمشااا

ع مااة لجماس  ااّل ذي زماااة اضاارر  "الفحعنلار "فعنلار" فجعلاالا ال "الالاريس  ا الجااريح  فيجمعلااه علاار 

ا  فاا تير"فع ا " ل "فعي " ل  "فاع  "اه ل. اال يباللا   اا ااحده اونرح بطار  احلاف مان هال   سح

 .147 »ذلك اليلل افزعه

   

 ايبدا ر ي الفّرال م تلفا عن ر ي اح فش من ااحيتين      

الرالمي  ـ احالر   اه عمد ذ ره ل     اعلار" فَعاالر"  ا سَوحارح اونرح علار " فحعنلار"   رّجاح الثااياة    سح

 .   142ااا  عملا  الا اجه جيّد في العربية 

 

                                                 

ح    اار ها حمزوا َسحارح   ار ها الجمللر  142  اسن    .102االمحرر اللجيز   1/303يمظرالوشف للليني   رح
 .3/393  ا البحر المحيط 492ار ها الجمللر بمم الوا  اار ها احعرج بفتح الوا   يمظر المحرر اللجيز  143 

بِج  سمين  144   .225/  2     )مادو  حبج(لناا العر   يمظررجل حح
 .262  261معااي اح فش  145 

إذا  اا الفرال يلالد  ّا الناور فاي ااياة دا  علار المارر االلا ل ال علار المشالو  ففياه اظار  حّا هاذه الداللاة ممطباا  146 
علر اللفظة احالر ال الثااية   اذلك بدليل ال  المفنرين في ااية  الا بمعمر    اّك ماراهم ساوارا مان العاذا  اال ال   اماا 

  اّيرهماا.  لاذلك فاإا اللارالو التاي يبادا 1299  االمحارر الالجيز 333/ 3عاااي الزجااج هم بنوارا من الشرا   يمظر م

لي  اّلا ملفّا بين ما ذَهح إليه في مفنير ااية اما ذهح إليه الفّرال في ملجيه بمال" فَعنلر" هي اللارالو الممنالبة إلار ساعيد بان 

ا المَّاااسح سحاا جبياار إذ ااار    حاارح م ااا هَاامن بِنَااون اح مح ا اح ارح    ي علاار" فحعلاار" فااي احالاار  اعلاار" فَعااالر" فااي الثاايااة. يمظاار  وحارح

 .1299المحرر اللجيز 
 .2/124الفرال  معااي 147 

 .2/124الفرال  معااييمظر  142 
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ـ الثااية    اه يرا  ّا " فحعنلر" جمس اياسي في  ل اصف دّ  علر آفة  ا عاهة  ا ضرر  سلال   اا    

ا". بيمما فّرق اح فش بين جمس "فعيل" ا"فِعل"  الذي ازاه " فعي "  ل " فِع "  ل" فاع "  ل" فع 

 يولا علر"فعلر"  اجمس" فع ا" الذي يولا علر "فعالر".

   

ي اتب باه المبتلالا   المرضار  فاي التوناير مّماا "افحعنلار »امبس ابن جمي الفاّرال فاي مذهباه فلاا        

ر" جمعاا لبماال معايّن فاي المفارد اإاّماا  ي إا ابان جماي لام يجعال " فعلا 149 »االنلمر االملمر  االللور

 جعله اياسيا في  ّل اصف دّ  علر االبت ل.

   

ااجد الطبري يذهح مذهح اح فش االفرال  في جعل "فحعلر" جمعا لذاي العاهات  إالّ  اّه يشترل في      

 .150المفرد  ا يولا علر" فعيل" احل   سير ا سرا  امريم امرضر  ا نير ا حنرا

  

ا" فَعالر"  فلد ذهح فيه الطبري مذهح اح فش ل إذ يرا  اه جمس "فع ا" الذي له "فحعلر"  لومه  مّ     

ا ابّه علر جلاز حمل"فعيل" علر" فع ا" في الجمس  ما في ارالو  ما يَحمل "فع ا" علر فعيل   َسحارح

لر"  .151في احل الللم " سحونرا" ا"  حنن

 

ا سبال إذ ر ا  ّا" فحعلر" ا"فَعالر" جمعاا لـ" فع ا" ا"فعيل"  داا ذهح ابن  الليه مذهبا م الفا لما 

 ا يفّنر ذلك بحمل  حدهما علر اا ر  بل الل عن  بي زيد  اّلما ل تاا  منتشلدا بلل  العر   مريم 

رضر  .153ابذلك اا   يما اللرلبي 152اَمراضر  امريم امح

  

الباا    ي جمااس" فعا ا" علار" فحعاالر" بااالفتح ا"  ر ياااا م تلفااا فاي هاذافلاد ارد عماه الزجااج   ّماا   

فَعالر" بالمم. إذ جال في "معااي اللرآا اإعرابه"  اه يجلز  ا يجمس" فع ا"  ا فعيل" المحمل  علر" 

فع ا" احل  " سير" علر" فحعالر" بالفتح ا" فَعالر" بالمم  ّير  ااه ابّاه إلار  ّا  " فَعاالر" بالمام هال 

اا   بل إسحاق   ما يلا   سحوارا  ا"فحعاالر" » اس الل عمه ر يا م الفا للذا إذ اا   . لوّن المح154احصل

 .155« هل احصل  ا"فَعالر"  دا لة عليلا 

 

ار ا الفارسي هذا الر ي اح ير في"فَعالر" ل إذ اا  بنّا احصل فيه   اّه من  بمية ااحاد احل  َحبارا     

لّماا  ااا "فَعاا " ااد جاال فاي »  للجمس  فلد فّنره الفارساي بلللاه  بماًل    ّما مجيئه  ي" فَعالر"  اَر امر

ايَمال  ااد لحلته مال التنايف فلاللا في جماس "اِلنالو" " اَلاااو"  156بعم  بمية الجملع احل َر ا  ا نَ ار

                                                 
 .2/115المحتنح  149 

 .2/311   يمظر مفنير الطبري 150 
 .2/311يمظر  ل ا   151 

 . 2/72إعرا  اللرالات النبس  يمظر 152 
 .5/  12   اللرلبي مفنيريمظر 153 
 1/142يمظر معااي اللرآا اإعرابه   154 

 .53إعرا  اللرآا للمحاس  155 
ئنرَ جمس   156  ِضعةَ له من الماس ااِسبل  ململز  نِّ ار   االجمسالعالفةَ علر ّير الدها المرن حننآر  انََ ار  انَ ح حننَ ر  ا     

   )مادو  ننر(.لناا العر   يمظر 



24 
 

ع ماة    فوماا لحاا التاال فاي هاذا المحال الاذي يَاراد باه الجماس   اذلك لحاا157 ما االلا  الِحجاارو االاِذ ارو

 .152 »التنايف في سَوارا ا َنالر  فجعل  احلف بممزلة التال

امعمر ال  الفارسي  ا احصل في بمال احل سَوارا ا َنالر  اه علر"فَعا "  اهذا البمال  اد جال في     

 الجمس   اإا  اا الي   ااد لحل  احلف بنوارا ا نالر اياسا علر لحاق التال ببمال "فَعا ".

 

      ما ر ا  ي ابن جمي  فاي" فحعاالر" باالفتح159 هح ابن جمي مذهح الفارسي في" فَعالر" بالمما ذ    

ا" بفتح النين فتونير ال محالة  ا ناه ممحرح  به عن  «  اّه ممحر  به عن "فعاليل" . اا   فنّما "سحوارح

ماااة احالامين  ياّم إالام  سحوارين   ما االلا  ادماا اادامر  ا اا  صله ادامين  ا ماا اااللا فاي االسام  حلن

 باادللا المااالا يااااًلا  ا دّمااالا فيلاااا ياااال "فعالياال". فلماااا صار"ساااوارّي" حاااذفلا إحااادا الياااالين م فيفاااا  

فالارساواري  ياّم  باادللا مان الونارو فتحااة امان الياال  لفااا فالاارا ساوارا  ما ااااللا فاي مادار  اصااحار  

 .160 »امعاي   مدارا اصحارا امعايا

 ابن جمي علر صحة ما ذهح إليه باحبيات التي  اشدها الفرال امملا ااد استشلد      

ّحرايِينَ   162 161 ا يلبط المَلَا  رضح المّحِ يمالَره    يلِلكن اين له الل  

  ي إّا " ّرايين" جمس ّرياا.    

 

حااه ايبدا لي  ّا ما ذهح إليه ابن جمي في مفنيره لـ"سوارا" علر" فحعحالر" ضعيف في الليااسل        

هذا اللزا  163جعل" فحعالر" ممحرفا عن ازا  اذ في مونير "فع ا"  اهل  " فعاليل". ااد ذ ر سيبليه

عنديااد  164 ي" فعاليال" مونايرا حاصاا  ذات  صاال ربااعي  احال  بَللال  ابلالياال ا َاملل  ا اماليل ارح

فاي" ّريااا" ّيار  .  ّما "ّرايين" الذي استشلد به ابن جمي فلل من  صل ي يي حا المالا165ارعاديد

  صلية اهي  ذلك في الجمس  لذلك ال ياللح  ا يولا ازاه " فعاليل".

 

 .  166ايرا الزم شري  ّا احصل في احل  "سَوارا" ا"َّيارا" هل الفتح  االممة بد  من الفتحة    

إّا ساوارا اّياارا اعجاالر اماا ارد ماان «لواّن  باا حيااا اعتارض علار ر ي الزم شاري بلللاه        

علر  اه جمس مونير  صل   ما  ّا "  167حلها لين  الممة فيه بدالً من الفتحة  بل اّب سيبليه في  تابها

  .162 »" فحعالر" جمس مونير  صل اإا  اا ال يملاس المّم  ما يملاس الفتح 

                                                 

وَ مثلهالذ ارو بالونر ما  157  /  4  لناا العر     يمظرياللح للرجا   المنك االعمبر االعلد اهي جمس ذَ حر  االذُّ َلرح
   )مادو   ذ ر(.302

 .1/336الحجة للفارسي  152 

 .2/115المحتنح  يمظر 159 
 .2/115المحتنح  160 

ياااراال ااارث  بمعمااار الجاااائس  االجماااس   ال ريااااا 161  اااراث   الااام ياااذ ر ّرايين. ّحرن ِّ ماااادو )يمظااار اللنااااا  اّحرايااار ا
 .2/15االالحا    2/172 (ّرث

 .2/115المحتنح  يمظر 162 

 .4/251  لنيبليهالوتا  يمظر 163 
 .364/  11  (مادو   مل)العر     لناا. يمظر  الذي بلي عليلا اللليلالم لة  هل التمر   حمالِيلِ  164 

 .3/179 (رعدمادو  )هل الجباا  يمظرلناا العر   الرعديد 165 
 .2/127الوشا   يمظر 166 
 3/645يمظر الوتا   167 

 .4/406 المحيطالبحر 162 
 

 



25 
 

ف اللرآا الوريم ا  بميتة التي  يارا بشانالا العلماال موتباة الل اة العربياة  بحا البحف في مفرداتإا اهذا 

يطل   ا ال يتنس له هذا الملال  لاذلك اوتفاي بلاذه الممااذج التاي  اردااهاا علّلاا موالا دلاي  ااضاحا علار 

 المرامح. راربلا إلر   ّلهاسم  معمر امبمرالوريم لل ة العربية مطلير اللرآا 

 

 ا تاما انن  الله النداد االتلفيا  اآ ر دعلااا  ا الحمد لله ر  العالمين.       

                                                                                                   

 

 

 المصادر والمراجع:قائمة 
 

 القرآن الكريم

 هـ( محليا  حمد محمد  ا ر اعبد الن ل هاراا  244إص   الممطا  ليعلل  بن النوي )ت

 دار المعار  مالر) دت(.

   ضاح القرآن بالقرآن، محمد األمين الشنقيطي، مجمع الفقه اإلسَلمي ، جدة.البيان في إي ضلال 

 .اسعجازالالرفي في اللرآا الوريم.يلسف همدااي  الموتبة العالرية بيرات 

  هـ(  اعتمر به الشيخ  الد العلي  دار المعرفة بيرات  337إعرا  اللرآا حبي جعفرالمحاس) ت

 ل.2002ـ  2ل

 هـ(. محليا عبد الرحمن 370علللا حبي عبد الله الحنين بن  الليه) تإعرا  اللرالات النبس ا

 ل.1992  1العثيمين.موتبة ال ااجي  اللاهرو  ل

  هـ( محليا محمد  حمد عزاز  عالم 616إعرا  اللرالات الشلاذ حبي البلال العوبري)ت

 ل.2010  2الوتح ل

  هـ( 370 الليه)تإعرا  ي يين سلرو من اللرآا  حبي عبد الله الحنين بن 

 محليا محمد ابراهيم سليم دار اللدا الجزائر) د ت(.     

  إم ل ما مّن به الرحمن من اجله اسعرا  االلرالات في جميس اللرآا   حبي البلال العوبري) ت

ـ  1399  1هـ(. دار الوتح العلمية بيرات لبماا ل 616  ل 1979 -ه

 هشال   ر  محمد عبد الحميد الموتبة العالرية صيدا   اضح المنالك إلر  لفية ابن مالك  البن
 ل.2001بيرات 

 هـ(  محليا محمد عثماا  موتبة 672إيجاز التعريف في علم التالريف لمحمد بن مالك الطائي)ت

 ل2009  1الثلافة الديمية ل
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 هـ( محليا رجح عثماا 745ارمشا  المر  من لناا العر   حبي حياا احادلني) ت

 ااجي  اللاهرو )د ت(.محمد موتبة ال 

 (محليا  محملد مرسي امحمد هيول دار 911اسملاا في عللل اللرآا لج   الدين النيللي )هـ

 ل.2002. 1الن ل للطباعة  اللاهرو  ل

  هـ(  ضبط 577البياا في ّريح إعرا  اللرآا  حبي البر ات عبد الرحمن بن احاباري) ت

 بيرات لبماا ) د ت(.امعليا بر ات يلسف هبّلد  دار احرام 

 هـ(  محليا  انم بحر المرجاا  عالم الوتح   377التوملة حبي علي الحنن بن  حمد الفارسي)ت

 ل.2001بيرات 

 هـ(  اضس حلا يه اعلّا عليه  377الحجة لللرال النبعة حبي علي الحنن بن  حمد الفارسي) ت
 ل.2001  1 امل مالطفر اللمدااي  دار الوتح العلمية  بيرات ل

 هـ(.   محليا  عبد العا  سالم 370الحجة في اللرالات النبس حبي عبد الله الحنين بن  الليه) ت

 ل.1921  دار الشراق بيرات  اللاهرو 4مورل ل

 .ل.2007ال الائب حبي الفتح بن جمي محليا عبد الحميد همدااي دار الوتح العلمية  لبماا 

 هـ( محليا  مالطفر 395ا ححمد بن فارس ) تالالاحبي في فله الل ة اسمن العر  في   مل

 ل.1964الشلعي  بيرات 

  الوشا  عن حلائا ّلامم التمزيل اعيلا احااايل في اجله التنايل لمحملد بن عمر

  1ا  العربي  بيرات لبماا لهـ(  ضبط املييا  بي عبد الله الدااي دار الوت537الزم شري) ت

  احججلا حبي محمد موي بن  بي لالح  الوشف عن اجله اللرالات النبس اعلللا

 ل.2007هـ(  محليا عبد الرحيم الطرهلاي دار الحديف اللاهرو 437الليني)ت

  ـ 392المحتنح في مبيين اجله  لاذ اللرالات ااسيما  عملا  حبي الفتح عثماا بن جمي) ت ه

 ل .1992  1( محليا محمد عبد اللادر عطا  دار الوتح العلمية بيرات ل

   هـ(  542حرر اللجيزفي مفنير الوتا  العزيز حبي محمد عبد الحا بن عطية احادلني) تالم

  ل.2002ـ 1حزل ل  دار ابن

 هـ( محليا محمد  ليل عيتااي دار 502المفردات في ّريح اللرآا للراّح احصفلااي)ت

 ل..2010  6المعرفة  بيرات ل

  ـ (  محليا عبد 225الملتمح حبي العباس المبرد) ت عميمة عالم الوتح  بيرات   ال الاه
20 

  ـ ( محليا محمد عبد 392الملتمح من   ل العر   حبي الفتح عثماا بن جمي) ت ه

 الملاللد موتبة الثلافة الديمية اللاهرو.

  (محليا ف ر الدين ابااو. الدار العربية  669الممتس في التالريف البن عالفلر اح بيلي ) ـ ه

 للوتا  ) د ت(.

 هـ(  محليا عاد  عبد 745ر المحيط لمحمد بن يلسف الشليربنبي حياا احادلني) ت مفنيرالبح

 ل.2007ـ  2الملجلد اعلي معلض  دار الوتح العلمية بيرات  ل 

 671حبي عبد الله احاالاري اللرلبي) ت  المعرا  بالجامس ححوال اللرآا  مفنير اللرلبي 
 هـ(.

 هـ(  626ر   لرضي الدين احستراباذّي ) ت  ر  الرضي علر  افية ابن الحاجح في الال

ضبط ا ر   محمد الر الحنن ا محمد الزفزا  امحمد يحير عبد الحميد  دار الوتح العلمية   
 ل.1975بيرات  

 ح اللرآا البن اتيبة الديملري  مح  النيد  حمد صلر  دار الوتح العلمية  بيرات   لبمااّري 

  راجعه ااعتمر به  يلسف ال لش   دار المعرفة  بيرات  الشل ااي محمد بن علي  فتح اللدير

  ل 2004
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 حنين  ه( معليا322 تا  الزيمة في الولمات اسس مية العربية  حبي حامم بن حمداا الرازي)ت

 ل.1994 1اللمدااي  مر ز الدراسات االبحلث اليممي ل

  ( لناا العر   لمحمد بن مورل بن ممظلراسفريلي    دار صادر بيرات.)د ت 

 هـ( اشره 370م تالر في  لاذ اللرآا)  ا اللرالات الشاذو( حبي عبد الله الحنين بن  الليه) ت
 ل.1934ج. براجنتراسر  المطبعة الرحمااية بمالر

  هـ(  محليا حامم صالح 437مشول إعرا  اللرآا حبي محمد موي بن  بي لالح الليني)ت

 ل.1975المامن  مطبعة سلماا احعظمي  ب داد  

 هـ( محليا عبد احمير محمد اللرد  207معااي اللرآا حبي الحنن سعيد بن منعدو اح فش) ت

 .2003  1عالم الوتح  بيرات  ل

 هـ(  محليا الشيخ محمد علي الالابلاي  332معااي اللرآا حبي جعفر بن إسماعيل المحاس) ت

  مر ز إحيال التراث االس مي موة المورمة. 1922  1ل

 هـ(  محليا إبراهيم  مس الدين دار 207ا حبي ز ريا يحيي بن زياد الفّرال) تمعااي اللرآ
 ل.2002  1الوتح العلمية بيرات ل

  (محليا عبد الجليل  لبي دار الحديف   311معااي اللرآا اإعرابه حبي إسحاق الزجاج  )هـ

 ل.2004اللاهرو 

 لحميد الفراهي  مح محمد  يل  مفردات اللرآا  اظرات جديدو في مفنير  لفان ارآاية  عبد ا

 ل.2002  1اسص حي  دار ال ر  اسس مي ل

  ( مح عبد الن ل هاراا  دار الفور للطباعة 395ملاييس الل ة حبي الحنين  حمد بن فارس)ت

 االمشر
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Abstract 

In this paper, the researcher will highlight the problems that arise when translating original 

metaphors. By problems I mean the inevitable loss of meaning when such metaphors are being 

translated. Literary works such as poems, drama, short stories and the Holy Qur’an have original 

metaphors, so translating such metaphors is problematic as the translator may follow one of two 

routes. The translator either translates the metaphor literary; thus, the naturalness of the 

translated text will be lost, or they may choose to take the sense of the metaphor and try to find 

the closest equivalent; adopting this approach, the translator sacrifices the rhetorical aspects and 

the aesthetic values of these metaphors.  

Meanwhile, it’s well-known that literary translation is more difficult than technical translation as 

he first requires the translator to have some creativity and literary taste to be able to appreciate 

the aesthetic values of the text. However, translating technical texts need the translator to be 

knowledgeable in the field they are dealing with.  

Keywords 

Aesthetic values, literary, loss, metaphor, miraculous, Qur’an, rhetoric, rhetorical aspects, 

scientific, translation 

Review of Literature 

One of the English resources that I depended on in my argument is Peter Newmark’s A textbook 

of Translation. Another Arabic resource is Muhammad Shahin’s  ٍِ ّظشٝبد اىزشجَخ فٜ رذسٝظ اىزشجَخ

 Moreover, I found other resources that I could make use of such as .اىعشثٞخ إىٚ اإاّجيٞضٝخ ٗ ثبىعنظ

Arberry are The Seven Odes. I also made use of some resources that talk about the miraculous 

aspects of the Qur’anic metaphors and how such original metaphors lost their aesthetic values, 

rhetorical aspects, and thus effects when being translated.  

Limitation of the Study 

Actually, this paper does not go beyond examining translating one type of metaphors which is 

the original one. It highlights the loss that is inevitable when translating these metaphors. In 
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other words, this paper does not examine other translated metaphors such as dead metaphors, 

cliché metaphors, stock metaphors, adapted metaphors, or recent metaphors.  

It also concentrates on translating original metaphors from Arabic into English from some poems 

and of some verses of the Holy Qur’an.  

Nonetheless, I will mention some cliché metaphors and how successfully they were translated. 

Methodology 

In order to achieve my goal, I adopted one major method which is examining the original 

metaphors that were translated from Arabic into English and how these metaphors under 

discussion lost their rhetorical aspects such as the connotations or sound effects when they were 

subjected to translation. By examining them I mean that I will point at the strong effect of them 

on the reader which resulted from the rhetoric of them and how the chosen equivalent lost such 

an effect, and so they are not effective anymore in the source language.  

Consequently, after examining such original metaphors which will be mentioned later, he 

researcher can conclude that the translated metaphors in the target language in most cases if not 

in all lose their values. To justify this loss, we have to admit that Arabic and English are two 

different languages and thus different cultures. In other words, what an Arab writer admires may 

not attract the English reader; the way the Arab creates his/her work loaded with metaphors may 

not be similar to the English writer.  

At the end of my paper, I will recommend some strategies that could be of help when dealing 

with this type of metaphors. Some of them are transliteration to show the sound effect, 

explaining the metaphor by pointing at the rhetorical aspects that lead to the strong effect, and 

finally finding the “closest” equivalent. All of this makes me hope that my paper will be of value 

in the world of literary translation.  

Discussion 

What is a metaphor? 

“Metaphor is the imaginative use of a word or a phrase to describe somebody or something as 

another object in order to show that they have some qualities and to make the description more 
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forceful” Oxford Dictionary. To clarify the definition, here is an example. “The girl has a heart 

of a stone.” i.e. the heart of the girl is very hard and emotionless, and to make the message more 

forceful and influential, the speaker said that the heart of the girl is made of stone.  

Each metaphor has three dimensions to look at: the object itself, the image, and the sense where 

the two meet. (See the following figure):  

 

  

 

 

“The black area of the figure is where the object and the image meet, and it’s the sense which the 

two share.” 
1
 

Newmark defines the metaphor as “the transferred sense of a physical word.” (Newmark, 1988: 

104) 

The definition and the example makes me choose a cliché metaphor which is mentioned in the 

Holy Qur’an and it was translated without the loss that I want to point at in a another place in the 

research. 

The following verse is taken from Surat Al-Baqarah.  

 (2:74)" " ثٌ قغذ قي٘ثنٌ ٍِ ثعذ رىل فٖٜ مبىحجبسح أٗ أشذ قغ٘ح ...... 

As this metaphor is a cliché one, and as it is almost the same in the two cultures under 

discussion, the translators: Dr. Muhammad Muhsin Khan and Dr. Taqi-ud Din Al-Hilali had no 

difficulty doing their job. The translation in Interpretation of the Meanings of the Holy Qur’an in 

the English Language was “Then, after that, your hearts were hardened and become as stones or 

even worse in hardness…” (2:74) 

 

                                                           
1
 A Textbook of Translation: 105 
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Why is a metaphor used? 

The metaphor is used to do two functions: cognitive and aesthetic. By cognitive I mean the 

necessity of clarifying the qualities of someone or something. When somebody or something is 

compared to another, the former, then, has some qualities to share with the latter, and so the 

description of the former becomes clearer. (see the examples above) 

By aesthetic value we mean the ability to show the creativity of the writer and their ability to 

express the shadows of the meanings by using only one word in the text. 

When examining metaphors, we should look at different aspects; they are the: the image, the 

sense, the metaphor itself, the metonym, and the symbol. Below is the description of everyone.  

 The image: what we mean by the image is the picture which is drawn in the mind of the 

reader when they come across the metaphor. Images could be universal; by universal I 

mean that it can be used in the same sense to give the same connotation in different 

languages. For instance, when the speaker says to a woman: "أّذ ٗسدح" the translator can 

easily deal with it because such an image is universal and can be translated like “You are 

a rose”, and both: the Arabic and the English versions carry the same connotation which 

is showing the beauty of that woman under description. However, the image could by 

cultural. By cultural I mean that it is specific to one culture but not another; in such a 

case, the effect that may be created in the minds of the source text’s readers may not be 

similar to the effect, if there is an effect created, in the minds of the target text’s readers. 

For example, Al-Mutanabbi, a famous poet in the Abbasid era, says: 

 اىيٞو ٗ اىخٞو ٗ اىجٞذاء رعشفْٜ    ٗ اىغٞف ٗ اىشٍح ٗ اىقشطبط ٗ اىقيٌ

These things that the poet mentioned in the above line are well-known in the source text’s 

culture; and they are used to show the strength, brevity, creativity of the speaker. They 

are nights, horses, the desert, the sword, the spear, papers, and pens or pencils 

respectively. All know the speaker; this is a culture image that may please the reader and 

show how creative the poet is; however, it’s not necessarily that they please the target 

text’s reader.  

 The object: By the object we mean what’s being described in the metaphor used.  
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 The sense: The sense is the resemblance. It’s where the object and the image meet. As 

when the speaker says “You are a rose”, the sense of the two parts: the addressee and the 

flower is beauty.  

 The metaphor: It’s the figurative word which is used not in its usual situation. For 

instance, when a Palestinian speaker says: “ٜعُٞ٘ األقصٚ رجن” that is “The eyes of Al-Aqsa 

cry” the figurative word here is the word “eyes” as eyes are body organs of people or 

animals but not of mosques. Thus, this s the figurative use of the word to show how sad 

the object under discussion is.  

 The metonym: It’s a one word image that may replace the object. It includes synecdoche 

either part of all, or all for part. This appears in the following examples: 

Ash-Sharif Ar-Radi, a poet in the Abbasid era, says: 

 ىعَشك ٍب إٔ٘ٝذ مفٜ ىشٝجخ    ٗ ال حَيزْٜ ّح٘ فبحشخ سجيٜ

يٖٞب ٗ ال عقيٜٗ ال ثصشٛ ىٖب   ٗ ال دىْٜ سأٜٝ عٗ ال قبدّٜ عَعٜ   

He used some body organs like the hand, the leg, his hearing, seeing, his mind and 

reason. All of such show the part for all synecdoche.  

An example of all for part synecdoche is when an Arab speaker says:  It’s  "عشق٘ا ثٞزٜ"

well-known that the house itself is not stolen. In the target language (English) the word 

stolen is inappropriate; the most appropriate word to be used in translation could be 

“robbed”. Thus, the word "ٜثٞز" is an all for part synecdoche as what’s meant by the 

speaker is what the house contains.  

 The symbol: It’s a real object that represents a concept such as the “olive bush” which 

represents peace, and like the lamp which stands for sacrifice. 

Translating Original Metaphors: 

Some see that translating literary texts needs gifted, talented translators who have literary 

taste to this job; i.e. a poem needs a poet to translate. They must have literary sense and 

skills to deal with all aesthetic values of the source text, and this is what makes 

translating literary texts a hard job. On the other hand, others say that it’s not necessarily 

to have a poet to translate a poem as the poem could be translated by any translators. 

Comparing literary texts with scientific texts, there are some differences; for instance, the 

translator who deals with a literary text is very much concerned about the manner (form); 

on the other hand, the translator who translates a scientific text is concerned about the 
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matter (subject). Moreover, translating a literary text needs the translator to have literary 

sense and taste; in contrast, translating a scientific text needs the translator to have good 

knowledge in the field s/he is translating. Finally, the translator of a literary can work 

hard to find a suitable substitute in the target language if they are to drop a part of the 

source text; to drop a metaphor that could be shocking in the target language for example; 

however, the translator of a scientific text must keep every single word as every word is 

of a great value.  

To clarify my point, let’s look at this example taken from Shakespeare’s sonnet 18 

 

Shall I compare thee to a summer’s day? 

Thou art more lovely and more temperate. 

 

Fatina al-Na’ib, an Iraqi poet, translated the whole sonnet, and she was able to substitute 

the words “summer’s day” in her translation to make the metaphor acceptable in the 

target culture as summer is not very much lovely in the Arab World, for it’s too hot; 

spring or the last few days of summer are much welcomed. Thus, she says in her 

translation:  

 ٍِ را ٝقبسُ حغْل اىَغشٛ ثصٞف قذ رجيٚ 

 ٗ فُْ٘ عحشك قذ ثذد فٜ ّبظشٛ أعَٚ ٗ أغيٚ

 So, the translator managed while translating the poem and was able to create a wonderful 

translated text. However, this is not allowed when translated the scientific text.  

It’s also worth noting that Arabic has the flexibility to absorb the metaphor and the ability 

to create a translation with great aesthetic values. However, as we will see later, 

translating original Arabic metaphors is harder.  

How to recognize a metaphor? 

When the reader or the translator comes across a sentence or a phrase that seem to be 

illogical, they have to look at it from another corner, for it may have some metaphorical 

sense.  

Original metaphors 
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Original metaphors are those that are created by the source text author whether they are 

universal, cultural, or subjective. The first example has a cultural metaphor. It’s said by 

Ali ibn al-Jahm 

 عُٞ٘ اىَٖب ثِٞ اىشصبفخ ٗ اىجغش   جيجِ اىٖ٘ٙ ٍِ حٞث أدسٛ ٗ ال أدسٛ

This line has a cultural metaphor. The poet praises the woman’s eyes and resembles them 

as the being wide like the eyes of the wild deer. The wide eyes are considered to beautiful 

and attractive in the Arab culture. It should be translated like this: 

The eyes of her which are like the eyes of the wild deer brought love from where I know 

and I don’t know. However, the problem that appears here is literal translation sacrifices 

naturalness.  

In the following parts I will examine other original metaphors.  

The first example is taken from Mahmoud Darwish’s A lover of Palestine. The line under 

discussion is "عّٞ٘ل ش٘مخ فٜ اىقيت" which was translated like: “Your eyes are thorn in the 

breast” (Al-Messiri, 1970:4-5) 

Since I am discussing the loss of meaning, the loss appears here when using the word 

“breast” in the t.t instead of the wotd “اىقيت” in the s.t. The word mentioned in the source 

text is used very appropriately as "اىقيت" is the place of all emotions. However, the word 

used in translation “breast” is not appropriate. First, the word “breast” is equivalent to the 

word “اىصذس” in the Arabic. Second, the word “breast” is mostly used in medical context. 

It’s used to point at a body organ where some diseases are found. The word “breast” can 

be better used in scientific or medical text. No connotations appear when using the word 

“breast” like those which appear when using the word “heart”. Thus, whenever the word 

“heart” is mentioned, it’s rings a bell of love and emotions. And since the word “heart” 

the equivalent of the word “اىقيت” is available in the target language, it should be used.  

Another example is also taken from Mahmoud Darwish’s The Rose and the Dictionary. 

The line in Arabic is  

 "ْٝجذ اى٘سد عيٚ جشج ٍقبرو ٗ عيٚ ججٖخ صخش"

This line was translated like “Roses grow only on the wounds of a fighter and on the face 

of the head.” (Al-Messiri, 1970: 22) Obviously, a big loss of meaning appears here. The 

word "ججٖخ" seems to be lost.  It has an equivalent in the target language which is English 

here. It’s the word “forehead”.  And also the word "صخش"" is lost. It has an English 
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equivalent which is “rock”. This loss is clear and it can’t be justified. It can be easily 

translated like “on the forehead of the rock”. This aspect is used and known in English as 

personification.  

Examining the original metaphors mentioned in the Holy Qur’an, here are some 

examples.  

The first example is the following verse:  

 81اشزذد ثٔ اىشٝح فٜ ًٝ٘ عبصف ...." ع٘سح إثشإٌٞ:  كرمادأعَبىٌٖ ثشثٌٖ مفشٗا  اىزِٝ " ٍثو

The translation is: 

“The parable of those who disbelieved in their Lord is that their works are as ashes, …” 

Ibrahim: 18 

 

The word under discussion is "سٍبد". It carries a specific connotation since its linguistic 

composition has an aim related to its meaning. It’s composed of cvcvvc. The distribution 

of vowels makes the word easily pronounced. It’s not heavily said as if to indicate that 

since word is light and it’s easily pronounced but not heavy and difficult to be 

pronounced, it’s equal to the deeds of unbelievers whose deeds weigh the weight nothing 

in the Dooms Day. This word could be appropriately translated in terms of finding the 

suitable equivalent which is “ashes”, but it doesn’t have the same linguistic aspect. the 

English equivalent has this structure ?vcvc. it is heavier than the Arabic word when 

pronunciation. The way it’s pronounced, the Arabic word in the source text, expresses its 

intended shadow. 

The other original metaphor is in this verse.  

ىٌ ٝجذٓ شٞئب ٗ ٗجذ هللا عْذٓ ف٘فبٓ حغبثٔ ٗ  "ٗ اىزِٝ مفشٗا أعَبىٌٖ مغشاة ثقٞعخ ٝحغجٔ اىظَآُ ٍبء حزٚ ارا جبءٓ

فٜ ثحش ىجٜ ٝغشبٓ ٍ٘ج ٍِ ف٘قٔ ٍ٘ج ٍِ ف٘قٔ عحبة ظيَبد ثعضٖب ف٘ق ثعط إرا  كظلمات* أٗ هللا عشٝع اىحغبة

 04اىْ٘س:  أخشج ٝذٓ ىٌ ٝنذ ٝشإب ٗ ٍِ ىٌ ٝجعو هللا ىٔ ّ٘سا فَب ىٔ ٍِ ّ٘س"

The translation is:  

“Or (the state of a disbeliever) is like the darkness in a vast deep sea, ….” An-Nur: 40 

The example which is under examination is "ظيَبد". This word has a very special 

connotation; it’s used in its appropriate place; the meaning behind this use in specific 

can’t be achieved through using any other word or even by using the same word but in 

singular form as "ظيَخ".  
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This verse talks about the unbelievers’ deeds. They think that their deeds will be 

accepted. However, Allah says in a unique way that such deeds won’t be accepted.  

The explanation gives a scientific connotation. The researches discover that in the vast 

deep sea "ٜاىجحش اىيج” the spectrum is analyzed into seven colors: red, orange, yellow, 

green, blue, indigo, and purple. So, after ten meters red will disappear; and it will be 

substituted by black. After 30 meters, a new stage of darkness will come; that is orange 

will disappear. After 50 meters, yellow will disappear. Thus, the deeper you go, colors of 

spectrum disappears and changed into black. That’s why the word in the original text 

  .is appropriately used to indicate different layers of darkness "ظيَبد"

The sense of this word is like is like as a layer of darkness leads to another, their bad 

deeds follow each other and lead to each other. The more deeds they do without the right 

guidance, the darker such deeds will be in the Dooms Day.  

The miraculous aspect of such a word is not achieved through using the word “darkness” 

which used in the translated text in The Interpretation of the Meanings of the Noble 

Qur’an. The word “darkness” neither expresses nor does it carry the same connotation. 

The word "ظيَبد"  is not appropriately substituted by “darkness”.  

Another example is the word "ّغيخ" in the following verse: 

 73ٍْٔ اىْٖبس فئرا ٌٕ ٍظيَُ٘" ٝظ  نسلخ" ٗ آٝخ ىٌٖ اىيٞو 

           The translation is: 

            “ And a sign for them is the night. We withdraw therefrom the day,…” Ya-Sin: 37 

The word "ّغيخ" is intentionally used. In this verse, the daylight is compared with the skin 

of a goat. When the butcher strips the skin of a goat, for instance, he does that smoothly; 

as he does that, he pulls something, the kin, to let something else appear, the flesh. Thus, 

the specific use of the word "ّغيخ" is to indicate that the daylight which is like the skin of 

a goat is smoothly and slowly removed to let darkness which is like the flesh appears 

gradually. It’s well-know that darkness doesn’t come suddenly, rather; it comes gradually 

as if the daylight is really stripped.  

The word "ّغيخ" is translated as “withdraw”; the word in the target text means in Arabic 

something completely different from "ّغيخ"; it means "ْٝغحت" Thus, the word “withdraw” 

doesn’t carry all those rhetorical aspects nor does it have all those shadows of meanings.  

One more example is the word "اشزعو" in the following verse: 
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 4اىشأط شٞجب ...." ٍشٌٝ:  اشتعل"قبه سة إّٜ ِٕٗ اىعظٌ ٍْٜ ٗ 

The translation is: 

“…….., and grey hair has spread on my head, …” 

 

First, we have to look at the Arabic linguistic composition of the word. These consonants 

which are separated by short vowels indicate the sound of fire /štæ3æl/. However, the 

word under discussion was translated as “spread”. Why doesn’t the translated word carry 

the same connotations or the same rhetorical aspects? It carries neither because of the 

following reasons: First, the word “spread” doesn’t have that effective sound effect as the 

original word. Second, the word in the source text indicates that white hair covers all the 

head as when fire starts it leaves nothing without being burnt. So, the hair of the speaker 

completely changed into white once part of it starts to change exactly like the fire. 

However, the word spread, doesn’t indicate that. As white hair spread according to the 

target text, it could cover all or part of the head. Third, fire is fast. Once it started, it burns 

everything in front of it quickly; in contrast, “spread” is not necessarily have the same 

speed. Fourth, the word "اشزعو" implies fire which shadows the word light. On the other 

hand, the word “spread” doesn’t imply light. As a result, the word used as a substitute for 

the original word doesn’t carry any of the rhetorical aspects implied in the source text.  

An example is taken from Surat Al-Baqarah 

 22اىجقشح:    "فراشا"اىزٛ جعو ىنٌ االسض 

The translation is: 

“Who has made the earth a resting place for you, …” Al-Baqara: 22 

The word "فشاشب" was translated to be “a resting place for you”. However, the translation 

doesn’t give the shadows of the word "فشاشب". The word in the Arabic text means 

something like soft but hard that you can use to sleep on. It’s neither very soft nor very 

hard. However, the words “resting place” do not give similar connotations. “Resting 

place” are too general and far from "فشاشب".  

The Arabic word "فشاشب" indicates a different level from the ground. Thus, when the verse 

says "االسض فشاشب", it indicates that land is higher than what surrounds it as seas and 

oceans. Can the translated words give these connotayions???? 
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Conclusion: 

Consequently, after examining some translated original metaphors, I can conclude that 

translating original metaphors will sacrifice the rhetorical aspects of them. In most cases, 

if not in all, the translated metaphors will not have the same aesthetic values available in 

the source text metaphor which are implied by using only one single word.  

Finally, time has come to admit that the most difficult job is the job of translators who 

have to translate literary texts. Some conditions should be available; first, they have to be 

very fluent the two languages that they are dealing with, and they have to be ready to pay 

a tremendous effort searching for the most appropriate equivalent in the target text that 

could carry most of the aesthetic values carried in the source text metaphors.  

ثبىجْٞخ اىثقبفٞخ ثؤمَيٖب""فحٞبح اىَصطيح األدثٜ ٍشّٕ٘خ ثشصٞذٓ اىَ٘ج٘د فٜ اىحٞبح، ٗ ٍِ ْٕب فئُ اىزشجَخ رشرجظ 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
91: في مشاهد القيامة في القرآن-أنماطه و دالالته–التصوير المجازي    
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 في الدراسات الثقافية المعاصرة الترجمة

 عن العالقة بين الثقافة والترجمة

 د.سامية إدريس                                                                    

 الجزائر -جامعة بجاية                                                                       

  

 تمهيد:  

ونظرات  إن لممارسة الترجمة تاريخا حافال، وقد صحب هذا النشاط على مر العصور آراء     

واإلشكاالت التي تثيرها على ، في مفهوم الترجمة ومجاالتها والصعوبات التي تطرحها على المترجمين

ر ما يسمى في إطاالمقاربات في العصر الحديث  األصعدة التطبيقية والنظرية كذلك، وقد تبلورت كل هذه

 ت بدورها تتشعب ضمن المسمى الجامع لدراسات الترجمة.ا فتئ"نظرية الترجمة"، وم

عرفت نظريات الترجمة اتجاهات كثيرة؛ لغوية وأدبية، وعرفت نظريات معيارية، وأخرى       

من جهة أخرى، بدأ  نزعة شعرية وأخرى جمالية. الترجمة األدبية إلى وصفية، كما أفضت نظريات

اف دراسات الترجمة نحو الثقافة مع صدور كتاب "الترجمة والثقافة والتاريخ" ألندري لوفيفر انعط

 ، وإن كان الوعي بارتباط الترجمة بالثقافة أقدم من هذا التاريخ بكثير.0991وسوزان باسنيت سنة 

ت يعتني هذا النوع من الدراسات بالتفاعل بين الترجمة والثقافة، وقد أنتجت هذه التفاعال

مجاله المفهومي والبحثي، إذ يمكن الحديث عن ترجمة الثقافة، ثقافة الترجمة، اصطالحات عديدة لكل منها 

 الترجمة الثقافية والثقافة الترجمية. 

ما يشد اهتمامنا بشكل خاص هو ترجمة الثقافة، الذي تولد عن التقاء الدراسات الثقافية أو توسعها 

تندرج الدراسة القيمة لجاياتري سبيفاك الموسومة العام اإلطار  وضمن هذالتشمل دراسات الترجمة، 

، والذي تتوجس فيها من عواقب ترجمة آداب العالم 0991"األسس السياسية للترجمة " الصادر عام 

 الثالث إلى اللغة اإلنجليزية، وما قد تنقله هذه الترجمات من صورة محرفة ومشوهة. 
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خاصة بعد الربط الترجمة والدراسات الثقافية، أقل وضوحا  لقد أصبح الحد الفاصل بين دراسات

بين الترجمة واالستعمار، الترجمة والجنوسة، الترجمة والهوية، الترجمة وإشكاليات العولمة، الترجمة 

 وآليات الهيمنة والمقاومة الثقافية ...الخ

قافية والترجمة، من إلى إضاءة جوانب من التفاعل بين الدراسات الثأساسا تهدف هذه المداخلة 

 التأثير المتبادل بين الثقافة والترجمة. قاربوا خالل تقديم نماذج لبعض المفكرين المعاصرين الذين 

 

 الترجمة : لمحة عن تاريخ

مارس اإلنسان الترجمة منذ القديم حيث عثر على آثارها األولى في عهد المملكة المصرية القديمة 

األولى، واتخذها الرومان وسيلة لنقل عناصرها بأكملها من الثقافة ق م في منطقة الشالل  1111عام 

العرب منذ أقدم عصورهم فاحتكاكهم بالشعوب الثالثة المحيطة بهم وهي الروم واعتمد عليها  0اإلغريقية

في الشمال والفرس في الشرق واألحباش في الجنوب، أنتج صالت أدبية واقتصادية كان من الصعب أن 

د ترجمة، و"كان لعامل التجارة والمبادالت الحضارية والثقافية دور كبير في تطوير توجد دون وجو

عملية االحتكاك اللغوي بين الشعوب، فنقلت إلى العربية المؤلفات الفكرية واألعمال األدبية، مثل الحكايات 

الهند. وقد واألقاصيص وغيرها، عن الموروث التراثي في بالد اليونان والفرس، وكذلك بالد الصين و

بدأت هذه الحركة فعليا، عندما صارت العربية اللغة الرسمية في اإلدارة، أي إبان الحكم األموي، غير أنها 

مدرسة بغداد قطبا نشطت فيه الترجمة وازدهرت  ، حيث كانت2لم تصل ذروتها إال في العصر العباسي"

ين منها كانت مدرسة طليطلة للمترجمين وحتى بعد جالء المسلم المدرسة العربية للمترجمين في األندلس

العربية لألعمال العلمية والفلسفية اليونانية، والتي شكلت أولى دعائم النهضة  تقوم بنقل الترجمات

 األوروبية.

وراج هذا النشاط في العصر الكالسيكي إذ نزعت الترجمات إلى التأقلم مع مقتضيات الذوق  

 347)لمقدس دورا فعاال في تاريخ الترجمة إذ يفرق القديس جيروم الرفيع آنذاك وقد لعبت ترجمة النص ا

-420)   Saint Jérôme  بين ترجمة النصوص الدنيوية وترجمة النص الديني الذي يفرض ترجمة

حرفية كلمة بكلمة الن نظام الكلمات فيه ألغازه التي تستوجب األمانة في نقلها وقد سادت هذه النظرة في 

طوال العصور الوسطى ولم تتخلى الكنيسة عن حرصها على الصرامة الحرفية إال  ترجمة النص الديني

بتأثير رغبتها في نشر الديانة المسيحية حيث غيرت موقفها لصالح ترجمة يراعى فيها الوضوح واألناقة 

ها فقد . هذا وقد كان النفتاح الكنيسة على اللغات الرومانسية أثره البالغ في لغات وآداب شعوب1المقروئية
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م األساس لأللمانية الحديثة كما كانت لترجمة الملك جيمس 0922وضعت ترجمة لوثر للكتاب المقدس في 

 ومنذ أن سمح بترجمة اإلنجيل إلى الفرنسية ظهرت ترجمات كثيرة . 4أثرها في اللغة االنجليزية وأدبها

ر النهضة، وقد غلب إبان ما سمي بعص استأنف العرب حركة الترجمة في العصور الحديثة     

على جل ما نقل إلى العربية في القديم األعمال الفكرية والعلمية، أما آداب األمم األخرى فلم يلتفت إليها إال 

قليال، وقد عزا بعض الدارسين ذلك إلى اعتزاز العرب بآدابهم واكتفائهم بها، وقد استمرت هذه الظاهرة 

على استحياء أوال في النهل من مبادئ األدب الغربي، قبل  إلى غاية النهضة العربية الحديثة حيث شرع

الخوض فيها بشراهة، بوصفها السبيل المؤدي إلى تجديد األدب العربي، وبث الرونق و"روح العصر" 

فيه.لكن حركة الترجمة لألسف، عرفت مسارا أحاديا، كما يالحظ الدارسون. إن ضعف ترجمة أدب لغة 

منه تابعا ومستهلكا، وموضوعا للهيمنة  الثقافية، ن حركة الترجمة األدبية ما إلى اللغات األخرى تجعل 

في عالمنا المعاصر هي جزء من العالقات الثقافية بكل ما تنطوي عليه البنى السائدة في تبك العالقات من 

إلى  مال أدبية عن لغات شعوب العالم الثالث‘تناقضات وهيمنة واختالل في التوازن، فعدد ما ينقل من أ

لغات الشعوب المتطورة ال يتجاوز نسبة يسيرة من األعمال األدبية التي تنقل بين لغات األقطار المتطورة 

 5أو من لغات تلك األقطار إلى لغات الشعوب المتأخرة"

رافق نشاط الترجمة إثارة للمسائل المتعلقة بمضمون وبفعل الترجمة بحد ذاته باإلضافة إلى ذلك 

مية لمشاكل الترجمة انطلقت أول ما انطلقت بعد الحرب العالمية الثانية في ارتباطها فان الدراسة العل

بالحاجات عن ترجمة اإلنجيل إلى أكثر من ألف وثمانمائة لغة التي  تصدت له المؤسسة األمريكية والتي 

المقاالت والكتب أدار مصلحة الترجمة فيها اللساني يوجين نايدا وقد أنتج نايدا عددا معتبرا من األعمال و

 .6التي ترصد مشاكل الترجمة والحلول التي يقترحها من وجهة نظر لسانية

 

 حول نشأة نظرية الترجمة والدراسات الترجمية:    

أثارت عملية الترجمة عبر تاريخها الطويل نقاشات عدة تركزت في مجملها حول "الصراع     

لكن ميالد  7بين استحالتها أصال والحاجة المطلقة إليها" بين الترجمة الحرة والترجمة الحرفية والتناقص 

نظرية الترجمة ارتبط بالتفكير حول اللغة عموما وقد لعبت اللسانيات دورا هاما في تبلورها بوصفها فرعا 

معرفيا ينظر لعميلة الترجمة ويقترح الحلول للمشاكل النظرية والعلمية التي تنجم عنها حيث "تنبع نظرية 

من علم اللغة المقارن وهي في إطار علم اللغة جانب من علم الداللة بصورة رئيسية حيث إن الترجمة 

لجميع مساءل علم الداللة عالقة بنظرية الترجمة كما أن لنظرية الترجمة عالقة وطيدة بعلم اللغة 

والفلسفة هذا إلى جانب السيميائيات وعلم األسلوب والنقد األدبي دون أن ننسى المنطق  8االجتماعي"
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تساهم كل هذه المعارف في إثراء نظرية الترجمة وفي حل المشكالت التي يطرحها تحويل " شفرة لغوية 

 .9أي مجموعة من العالمات المنطوقة أو المكتوبة إلى شفرة أخرى "

كانت الترجمة قبل علم اللغة أكثر ما تكون امبريقية ، إذ قلما تساءل المترجمون عن ممارستهم 

لكن تاريخها الطويل أتاح مراكمة كم من اآلراء و اللفتات التي كانت تحاول تحديد معايير لما  الخاصة ،

يجب أن تكون عليه الترجمة ، مما جعل بعض الباحثين يتحدثون عن نظريات للترجمة قبل العصر 

 الحديث.

ويقصد من أول المنظرين الذين ينسبون للنظريات المعيارية للترجمة،  Cicéronكان شيشرون 

 .بها تلك النظريات التي تهدف إلى وضع مجموعة من المعايير لما يجب أن تكون عليه الترجمة الجيدة

الذي ال يترجم كلمة بكلمة بل يراعي أناقة العبارة بأن  الخطيب يفرق شيشرون بين المترجم العادي و بين 

ي تهتم بالتلقي أو الجمهور ، و تتوجه الالتيني، و هو بذلك ينتصر للترجمة الت  يجعلها مالئمة لالستعمال

 نحو اللغة الهدف .

مترجم اإلنجيل، فقد كان يحبذ الترجمة األمينة للنص المقدس  Saint Jérômeأما القديس جيروم  

والترجمة الحرة للنصوص الدنيوية، ومبدأه في الترجمة يؤثر " باألحرى ترجمة المعنى على ترجمة 

 قه في ترجماته التي اعتنى فيها بجمال األسلوب أكثر من أي شيء آخر.، وقد كان يطب01كلمات النص " 

وقد ساد موقفه إزاء ترجمة النص المقدس طيلة القرون الوسطى حيث كان على المترجم أن  

يلتزم تقريبا بعدد كلمات النص األصلي في النص المترجم، بل وحتى عدد الحروف. وقد تخلت الترجمات 

 ريجيا بعد القرون الوسطى لصالح مقروئية ووضوح و أناقة أكبر في التعبير. الدينية عن حرفيتها تد

قواعد للترجمة الجيدة يستعيد في  Etienne Doletأما في عصر النهضة فقد وضع اتيان دولي 

بعضها بعض مقترحات شيشرون ويركز فيها بالخصوص على ضرورة مراعاة اللغة الهدف و البحث 

نيق . لكن قواعده لم تلق صدى إال في قرون موالية وظلت الترجمة الحرفية عن أسلوب جميل ، مرن و أ

التي تمجد األصل و ترجح األمانة والدقة على جمال األسلوب هي المسيطرة . إلى أن جاء العصر 

 الكالسيكي الذي فرض ذوقا أدبيا معينا انسحب على النصوص المترجمة.

مة إسقاطا تاما، يتم فيها االنتقال من سجل لغوي إلى تنطلق النظريات الكالسيكية من تصور الترج

آخر، و هذا ما يعكس تصورا ساذجا للغات بوصفها قوائم مسميات لألشياء. وهي تقوم على طرفي ثنائية 

تتراوح بين الترجمة الحرفية والترجمة الحرة، بين الميل نحو اللغة المصدر والميل نحو اللغة الهدف وبين 

و الحرص على الجمال.  بصيغة أخرى؛ فهي إما أن تعطي األولوية لتحقيق " الحرص على الدقة أ
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الترجمة المثالية " التي تخضع لقانون الترجمة القائم على الوفاء المطلق لألصل، أو تعطي األولوية 

 لتحقيق " التواصل " ورواج النص المترجم في اللغة الهدف.

ن التاسع عشر حيث عرفت نظرية الترجمة دفعا و قد استمر النقاش حول هذه المسائل حتى القر

الذي حاول تجاوز هذه الثنائية، والخالف بين أهل  Eugène A. NIDAمهما على يد يوجين نايدا 

 .المصدر وأهل الهدف ، بطرحه لمبدأ التأثير المكافئ

نقل الذي يقوم على  التكافؤ الشكلي؛  L’Equivalenceيفرق " نايدا " بين نوعين من التكافؤ 

الذي يحول النص األصلي بحيث يحدث التأثير  التكافؤ الديناميكيشكل و معنى النص األصلي نفال آليا . و 

" الذي يفترض أن هدف الترجمة هو خلق أثر أو رد فعل التأثير المكافئ نفسه في اللغة الهدف وفقا لمبدأ 

. و يعتبره " 00رئه بلغته األصلية "من قبل جمهور الترجمة مشابه لألثر الذي خلقه النص األصلي في قا

 نايدا " أفضل معيار للحكم على نوعية الترجمة .

إلى جانب النظريات المعيارية للترجمة نشأت وتطورت نظريات تطمح لوصف عملية الترجمة 

وصفا علميا دقيقا، إذ دشنت اللسانيات مرحلة جديدة في تطور نظرية الترجمة، " فقد بدأ عدد من علماء 

المتخصصين، وكذلك المترجمون الذي يهتمون بنظرية الترجمة في الوقت الذي كانت فيه الفلسفة  اللغة

بعدما كان االهتمام بها محصورا لدى رجال األدب إذا ما استثنينا  02مهتمة بصورة رئيسية باللغة "

و بعض فالسفة اللغة ) ادوارد سابير .. و بنجامين لي  Wilhelm Von Humboldtهمبولدت 

 ورف..( الذين شكلت آراؤهم خلفية مهمة للنظرية اللغوية للترجمة .و

تقوم الطروحات الفلسفية لهمبولدت على رفض تصور اللغة مجرد أداة سلبية للتعبير، بل هي مبدأ 

فعّال ) نشط ( يفرض على الفكر مجموعة من التمييزات والقيم . يقوم كل نظام لغوي على تحليل للعالم 

ه وحده، يختلف عن اللغات األخرى وعن مراحل أخرى للغة نفسها، بوصفها حاملة الخارجي، خاص ب

للتجربة المتراكمة لألجيال الماضية. تنطوي كل لغة على طريقة لرؤية و تفسير العالم غير اللغوي ، تزود 

 .01به جيل المستقبل 

رتها، حيث يقطع كل قامت اللسانيات البنيوية باستعادة هذه الفكرة عن الفروق بين اللغات وبلو

نظام لغوي العالم بطريقة مختلفة عن اللغات األخرى، وتتجلى هذه الفروق في كل المستويات اللغوية 

من الدراسة الوصفية الستعصائها على المعنى الصوتية والصرفية والتركيبية والداللية. وقد أبعدت فكرة 

 التحليل العلمي.
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علمية لماذا ال تستقيم الترجمة كلمة بكلمة، ذلك أن لفكرة المعنى بطريقة  يفسر نقد  سوسور

الكلمات ال تغطي نفس المساحة المفهومية في اللغات المختلفة . تنصب أغلب الدراسات اللسانية في هذا 

السياق ، مركزة على فكرة أن الفروق هي في أساس تكوين كل لغة ، لتؤكد في األخير االستحالة النظرية 

 للترجمة .

كيف نفسر إذن إمكانية التواصل و  ( G. Steiner )، يتساءل  ستاينر كان األمر كذلك  لكن ، إذا

تعلم اللغات ، و بالطبع تحول العوالم الذي نقف عليه في الترجمة ؟ من هنا تتولد القناعة بوجود مبادئ 

 . 04لغوية عالمية و نوع من المسميات المشتركة ، تسمح بالعبور من لغة إلى أخرى 

" األسلوبية المقارنة للفرنسية   (Derbelnet)ربلنت د و (Vinay) تاب الكنديان فيناييظهر ك

la stylistique comparée du Français et d’Anglais »اإلنجليزية " و أول منهج  0958 « 

للترجمة مؤسس على التحليل العلمي ، ففي هذه الدراسة المقارنة يقترح الباحثان قواعد للترجمة تناقض 

ك التي كانت ممارسة إلى ذلك الحين ، و التي كانت تصاغ بطريقة سلبية ) ما ال يجب فعله ( ، و تتمثل تل

 la، الترجمة كلمة بكلمة  le calque، الترسم ) المحاكاة اللغوية ( l’empruntهذه القواعد في اإلعارة 

traduction mot a mot  االستبدال ،la transposition  تحويل الصيغة ، la modulation   ،

 unitéو هما يبرزان مفهوم " وحدة الترجمة "  l’adaptation   .05، التكييف   l’équivalenceالتكافؤ 

de traduction   حيث يشرع المترجم باستخراج هذه الوحدات التي تمثل مجموعات أو تراكسيب ذات

ف من هذا الوصف للعمليات الترجمية ن الهد‘  06وحدة في المعنى ، و ترجمتها وفقا للقواعد المذكورة .

بيداغوجي متجه نحو تعليم اللغات و الترجمة ، لكنها تبين لنا دور الدراسات المقارنة في فهم عملية 

الترجمة و وصفها وصفا علميا دقيقا ، لكن أهمية الدراسات اللغوية المقارنة في نظرية الترجمة تظل 

سي للترجمة ، و لكن هذه المعرفة ال تعني تحقق الترجمة . إن محدودة . ال ريب أن معرفة اللغة شرط أسا

استخدام اللغة هو فقط ما يهم الترجمة ، فالمطلوب هو إدراك مقاصد الكاتب كي يتمكن من نقل المعنى ، و 

 السياق وحده هو الذي يتيح له ذلك ، فهو ال يتعامل مع اللغة بقدر ما يتعامل مع الكالم .

جمة من منظور التواصل إلى إخراج النظرية اللغوية للترجمة من المأزق لقد أدت مقاربة التر

، و الداللة و السياق و ما " المعنى "الذي وضعت نفسها فيه ، حين ألغت من تحليلها كل ما يتعلق بمفهوم 

إليها ، و انفتاح نظرية الترجمة على علم اللغة االجتماعي و علم الداللة االجتماعي باإلضافة إلى 

سيميائيات . لقد زودت اللسانيات التداولية نظرية الترجمة بإحدى أهم وسائلها في التحليل ، فقد سمحت ال

بإلقامة العملية التواصلية على أساس المخطط الذي يمثل وضعية التواصل أحادي اللغة ، و ذلك بأن 

 لشامل.جعلت من فهم الرسالة المدمجة في خطاب حجر الزاوية في الصرح يشكله المعنى ا
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الذي طوره جاكبسون و تصنيفه  )  (Buhlerاستنادا على مخطط التواصل عند " بوهلر "

للنصوص حسب الوظيفة اللغوية المهيمنة ، يقيم " نيومارك " مساهمته في نظرية الترجمة ، المتمثلة في 

أن تترك في قرائها  . " تحاول الترجمة االتصالية " الترجمة االتصالية "و  " الترجمة الداللية "مفهومي 

تأثيرا أقرب ما يكون إلى التأثير الذي يتركه األصل في قرائه ، بينما تحاول الترجمة الداللية أن تنقل 

 .07المعنى السياقي الدقيق لألصل بقدر ما تسمح به األبنية الداللية و النحوية في اللغة الثانية "

ف طبيعة الترجمة        و أسلوبها ، إن االختالف في أنواع النصوص هو الذي أدى إلى أختال

حيث تتطلب بعض النصوص ترجمة داللية مثل النصوص الفلسفية و الدينية و األدبية و العلمية و 

السياسية ، في حين يقتضي يقتضي البعض اآلخر ترجمة اتصالية ، حين يكون الهدف هو جعل النص 

مثلما هو الشأن في الكتب التعليمية و األخبار و المترجم ناجحا في التواصل مع عدد كبير من القراء ، 

 اإلعالنات .

يوضح " نيومارك " االختالفات الموجودة بين الترجمة الداللية و الترجمة االتصالية ومن بينها 

أن المترجم يركز في الترجمة االتصالية على تلقي النص المترجم ، و يتعامل مع قارئ ال يتوقع أي 

حين يركز المترجم في الترجمة الداللية على الحفاظ على تجليات الثقافة مشكالت أو غموض ، في 

 .  08األصلية بغض النظر عن قدرة القارئ على إدراك إيحاءات تلك  الثقافة 

يخضع " نيومارك " كل من الترجمة الداللية و الترجمة االتصالية إلى معيار واحد هو دقة  

ن من معنى األصل ، لكنه يؤكد على ضرورة المرونة في الترجمة و قدرتها على نقل أكبر عدد ممك

نظرية الترجمة بالنظر إلى المشاكل العملية التي تطرحها كل من الترجمة االتصالية بسبب طبيعتها 

التخمينية إزاء التأثير الذي يمكن أن تحدثه على القراء الذين تتوجه إليهم ، و الترجمة الداللية التي تضع 

حيرة " بين نسبة كل من المعنى الحقيقي و اإليحاء ، ذاكرا أن الجانب اإليحائي و  المترجم دائما في

 . 09التمثيلي هو أهم جوانب النص األدبي "

في كتابه "الترجمة في النظم" بالمسار المستقبلي لدراسات الترجمة  Hermansأرهص هيرمانز 

ة بصفة خاصة، وبصورة عاجلة إلى أن قائال: "يحتاج هذا المبحث بصفة عامة، ومذهب الدراسات الوصفي

يأخذا في اعتبارهما التطورات في بعض الحركات الفكرية واالجتماعية القوية في عصرنا. بما في ذلك 

دراسة قضايا الجنسين، وما بعد البنوية، ودراسات ما بعد االستعمار والدراسات الثقافية، والمباحث البينية 

د اتضح هذا المسار جليا في كتاب "الترجمة، التاريخ والثقافة" ألندري الجديدة في العلوم اإلنسانية"، وق

لوفيفير وسوزان باسنت حيث يورد المؤلفان في مقدمته رفضهما ألنواع النظريات اللغوية للترجمة 

والمقارنات بين األصول والترجمات دون أخذ البيئة الثقافية بعين االعتبار. يقتضي هذا المسار الجديد 
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الترجمة "التحول نحو الثقافة" مما يستلزم التركيز على التفاعل بين الترجمة والثقافة وتأثير  لدراسات

 21الثقافة في الترجمة وما تفرضه عليها من اكراهات 

يطلق مصطلح "دراسات الترجمة" على ذلك التخصص المعرفي الذي يتخذ نظرية الترجمة 

ر كتاب يحمل عنوان "دراسات الترجمة" للباحث والظواهر المتعلقة بها موضوعا للدراسة. وقد صد

وسبق أن أشار للمصطلح في بحث ألقاه  0988سنة  James S. Holmesاألمريكي جيمز س. هولمز 

في مؤتمر عقد في كوبنهاجن للغويات التطبيقية، ثم ترسخت هذه الدعوة الجديدة إلى ما أطلق  0972سنة 

ومجموعته "الدراسات الترجمية"، وقد بدأت  Itamar Even -Zoharعليه ايتامار ايفان زوهار 

سبعينات القرن الماضي مقاالت تساءل مفهوم الترجمة، وتدعو مالمحها تظهر حينما نشر هؤالء في 

للمساواة بين المترجم والمترجم له، وذلك "بفعل التوجه ما بعد البنيوي أو ما بعد الحداثي وتأثير النقد 

النسوي والتقويضي الذي عاد إلى الخطاب السائد في الترجمة فكشف عما ينطوي عليه من تحيزات 

 . 20وتناقضات"

ومشترك بين   multilingualالدراسات الترجمية بطبعها أنها تخصص "متعدد الغات تتصف 

يضم علوم اللغات، وعلم اللغويات  interdisciplinaryالمباحث األكاديمية أي أنه مبحث بيني 

 .22)الحديث(، ودراسات االتصال، والفلسفة، وضروبا منوعة من الدراسات الثقافية"

ارن دور مهم في وضع أسس الدراسات الثقافية، "وهو المنهج الذي وقد كان لمنهج األدب المق

، فقد أسهم في أواخر السبعينات والثمانينات في نشأة 21يعتمد على قراءة األدب عبر الثقافات المختلفة" 

مدخل وصفي يستمد من األدب المقارن ومدرسة الشكلية الروسية، وكان من السباقين إلى هذا المذهب 

الذان رصدا فكرة تعدد النظم األدبية، وقد   Gideon Touryن زوهار وجدعون توري  إيتامار ايفي

واستقاها ايتامار ايفين زوهار في مقاله  Tinianovتطورت فكرة النظام األدبي على يد تينيانوف  

للرفع من شأن نظم أدبية خارج ما تكرس  0978الموسوم " موقع األدب المترجم داخل النظام المتعدد" 

وصفه "األدب الرفيع" ومن بينها أدب األطفال وروايات اإلثارة ونظام األدب المترجم، "فهو يؤكد أن ب

األدب المترجم يزاول تأثيره باعتباره نظاما من زاويتين؛ األولى هي ما تختاره اللغة المستهدفة للترجمة 

، أما جدعون 24قها وسياساتها"إليها، والثانية هي مدى تأثير النظم األخرى في معايير الترجمة، وطرائ

توري فقد اقترح نظرية عامة للترجمة ضمن كتابه المعنون "دراسات الترجمة الوصفية وما بعدها" والذي 

، والنظرية مبنية في أساسها على نظرية "تعدد النظم". وقد كان كل من زوهار وتوري 0995نشر سنة 

وأندريه لوفيفير  José Lambertزيه المبرت "يعمالن بالتعاون مع مجموعة مقرها بلجيكا وتضم خو

André Lefevere  الذي انتقل بعد ذلك إلى أوستن بوالية تكساس( ومع بعض الباحثين في المملكة (

 .Theo Hermans "25وثيو هيرمانز  Susan Bassnetالمتحدة مثل سوزان باسنيت 
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 الدراسات الثقافية ونظريات الترجمة:

ع النظريات اللغوية في الترجمة عن بروز مفاهيم جديدة ضمن اإلطار أسفرت التسعينات بعد تراج

األشمل للدراسات الثقافية، فقد اهتمت هذه األخيرة اهتماما بالغا بالترجمة، مما أسفر عن امتداد مجال 

دراسات الترجمة عبر تخصصات جد متنوعة، فظهرت مقاربات جديدة تربط الترجمة بالجنوسة على 

 Barbara Johnson وباربرا جونسون sherry Simonي تزعمتها شيري سايمون غرار الحركة الت

وغيرهن ممن جعلن نصب أعينهن استخراج المضمون  lori chamberlain ولوري تشمبرلين 

الجنوسي في خطاب الترجمة، حيث خصصت شيري سايمون كتابها "قضايا الجنسين في الترجمة: الهوية 

لشرح النظرية النسوية في الترجمة، "وهي تؤكد أن  0996الصادر سنة  الثقافية وأسس سياسات النقل"

هذه النظرية "تسعى إلى تحديد وانتقاد مجموعة المفاهيم المتشابكة التي تلقي بالمرأة وبالترجمة إلى أدنى 

درجة في السلم االجتماعي واألدبي" ثم تطور هذه الفكرة بتقديم مفهوم جديد تطلق عليه مشروع الترجمة 

قائلة إن "الترجمة النسوية ترى أن األمانة يجب أال تكون  Committed translation projectالملتزمة 

موجهة إلى المؤلف أو إلى القارئ بل إلى مشروع الكتابة وهو المشروع الذي يشارك فيه الكاتب 

 . 26والمترجم معا"

ع التطورات ما بعد الحداثية وفي أمريكا الجنوبية طور البرازيليون نظرية في الترجمة "تتسق م

، ليس بالمفهوم الغربي، وإنما وفقا لبعض 27وتتحول الترجمة بمقتضاها إلى نوع من "اكل لحوم البشر""

الطقوس البدائية المحلية حيث يدل أكل لحوم البشر على أخذ القوة والحيوية من األموات لألحياء. بصيغة 

بية نظرة إيجابية للترجمة تختلف عن النظرة التقليدية لها أخرى، يطور هؤالء الدارسون من أمريكا الجنو

بما تفرضه من قيود، وتأخذ حرية أكبر في التعامل مع النصوص، والتفاعل بينها بما يؤسس لثقافة وطنية. 

ينبثق هذا الموقف من موقع قلق إزاء الثقافة األوربية األنجلوساكسونية، "فكورثة لهذه الثقافة من ناحية، 

لى كونهم مستعمرين )بفتح الميم( سابقين على نحو من األنحاء، ظل مثقفو تلك البالد يشعرون إضافة إ

 .28إزاء الحضارة الغربية شعورا يمتزج فيه االنتماء بالكراهية"

وقد أثمر الربط بين االستعمار والترجمة إلى نشوء محور الدراسات الترجمية ما بعد الكولونيالية، 

ه الترجمة في االستعمار، والصور االيديولوجية التي تبثها الترجمات، وخضوع فبحكم الدور الذي لعبت

سياسات الترجمة لعالقات القوة خالل االستعمار المباشر وبعده، ظهرت أعمال رائدة تحلل خطاب 

 إريك تشيفيتز  الترجمة في تعالقه الوثيق بالجهاز االيديولوجي لالستعمار. في هذا اإلطار تحليالت كل من

وغيرهما ممن عرض لهم دوغالس  وفايسنت رفاييل، Tejaswini Niranjanaيجاسويني تيرانجانا ت

في كتابه عن نظريات الترجمة ما بعد الكولونيالية، حيث "ارتكزت  Douglas Robinson روبنسن

ة كانت من التنظيرات على االتجاهات الثقافية في المرحلة ما بعد الكولونيالية، إلى التأكيد على أن الترجم
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األدوات المهمة في تعزيز الهيمنة اإلمبريالية، فإن تفاوتات القوة، وفق هذه االتجاهات، هي التي كانت 

 . 29ومازالت تتحكم فيما يترجم وفي الكيفية واألساليب التي تخضع لها هذه األنشطة الثقافية"

بها الترجمة كقناةٍ  يستعرض دوغالس من خالل كتب المؤلفين المذكورين الطرائق " التي عملت

لإلمبراطورية في األميركيتين، والهند والفليبين. علماً أّن أصحاب هذه الكتب يستكشفون أيضاً تلك 

الطرائق التي أمكن بها استخدام الترجمة، ويمكن استخدامها في المستقبل، كقناة لمقاومة االمبراطورية، 

 .11وربما إلعادة البناء ما بعد الكولونيالية أيضاً"

يحاول إريك تشيفيتز في كتابه "شعرية اإلمبريالية" وضع خطوط عامة لنظرية ما بعد كولونيالية 

في الترجمة، مفعال أدوات النقد الثقافي، حيث يشتغل على مدونة واسعة من النصوص والوثائق وينتقل 

وتوظيف  بين األزمنة واألمكنة في سعي حثيث إلبراز اشتغال الترجمة ضمن الخطاب االستعماري،

األخيرة للتسويغ االيديولوجي لالستعمار، ويقدم تشيفيتز خيوط نظريته صيغة سرد من نمط المرويات 

حيث يتتبع تكرار قصة شيشرون في تاريخ اإلمبراطورية، "وتقوم هذه القصة  -إن صح التعبير–الكبرى 

ن عمل شيشرون في االبتكار، على ما يدعوه تشيفيتز "مشهد اإلرشاد األول"، وهو المشهد الذي يستمدّه م

وفيه يقوم زعيم فصيح بإقناع بشر "همج" بأن يخضعوا  ألوامر القانون والثقافة. ومع أّن مشكلة الترجمة 

ال تظهر في حكاية شيشرون للقصة، بل تكون ضمنية وحسب، إال أّن تشيفيتز يتمّكن، بتتبّعه اشتغال تلك 

الجديد، من أن يُرينا بإسهاب مقدار قيامها الواسع على أساٍس من  القصة في التاريخ الفعلّي الستعمار العالم

. يحلل موقف األوربيين حين حلوا بالعالم الجديد ووجدوا أنفسهم في مواجهة الهنود الذين 10الترجمة."

يختلفون عنهم لغويا وثقافيا اختالفا جذريا، مما أدى بهم الفتعال تراتبيات بين الثقافات واللغات، يعزوها 

صراعات داخلية يسقطها المستعِمر على المستعَمر. " ويرى  تشيفيتز أن هذا التمييز أعلى / أدنى يُبْنى ل

بمفاهيم مستّمدة من البالغة أو "الفصاحة"، التي يعتبرها "تكنولوجيا" حاسمة في السيطرة الكولونيالية 

، و"االستعاري properصحيح" أو "ال literalعلى المجتمعات. والمفاهيم األساسية هنا هي"الحرفّي" 

metaphorical   "أو "الترجمّيtranslational  والترجمة(translation  واالستعارةmetaphor 

مستمدتان من الالتينية أو اليونانية وكانتا تستخدمان كمترافدتين تقريباً في التراث البالغّي الممتد من 

را مهما في سبيل تحضير الهنود وتخليصهم من . تلعب الترجمة دو12العصور القديمة وحتى النهضة(."

ذلك أّن "الحل" األوروبّي لمشكلة  "همجيتهم"، وهنا يكمن الناقض بين ضرورة الترجمة واستحالتها، "

ـ حيث يُنَْظر إليهم على أنّهم أدنى، وبدائيون، وال يكادون أن يكونوا بشراً  وجود "الهمج" في العالم الجديد ـ

رةً محتومةً وفوق التصور في آٍن معاً. فإذا ما كانت القدرة على اإلفصاح عن ــ يجعل الترجمة ضرو

األفكار العقالنية بصورة واضحة ومقنعة، في أسطورة الهمج الذين حّضرهم زعيم فصيح والتي رسم 

شيشرون خطوطها العامة، قد جعلت الخطيب كائناً من نوعٍ مختلف جذرياً عن أولئك الهمج، فإّن الترجمة 
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دّ أن تكون أساسيّة في جميع العمليات المهّمة التي تجري لتحضيرهم، غير أنّها البدّ أن تكون أيضاً الب

صعبةً على نحٍو مستعٍص ال يكاد يمكن التغلّب عليه، مثل ترجمة بين جنسين. فالنواقص ذاتها التي 

ــ ألن كلماتهم القليلة، مفاهيمهم  يُفْتََرض أنّها تجعل "الهمج" بحاجة ماّسة إلى الحضارة وتالياً إلى الترجمة

القليلة، أفكارهم القليلة، تفكيرهم القليل ــ مما يحد أيضاً بصورةٍ جذريٍة من الفرص أمام أن تكون الترجمة 

وتالياً المهّمة الحضارية ممكنة أصالً. فهم أدنى، وبحاجة إلى الترقّي إذاً؛ وهم أدنى، وعاجزون إذاً عن 

ا يرى تشيفيتز، هي القناة التي يُفْتَرض أن تُنَْجز من خاللها هذه المهمة التي تجمع التّرقي. والترجمة، كم

المتناقضات وبمعنى ما، فإّن اإلحباط إزاء استحالة إنجاز تلك المهمة الكولونيالية وضرورتها بآن هو 

 .11المحّرك النفسّي االجتماعّي الذي يدفع عنف اإلمبراطورية"

، تتتبع نيرانجانا اشتغال الترجمة كقناة لالمبراطورية من خالل ترجمة في كتابها "موقع الترجمة"

القوانين واألدب الهندي إلى االنجليزية، حيث استغلت الترجمة لتنميط الهند، وخلق الصورة "الحقيقية " 

سواق لها بعد أن تمت "تنقيتها" في الترجمات اإلنجليزية، واستعملت الترجمة وسيلة للهيمنة وأداة لفتح األ

أمام المنتجات البريطانية. تعرف نيرانجانا "هذه العملية بأنّها "استدعاء"، المصطلح الذي طّوره لوى 

ألتوسير بوصفه جزءاً أساسياً من االستعمار: فاإلنجليزّي "ينادي" أو "يستدعي" الهنود بطريقٍة مزدوجة: 

"المحلية"( وبوصفهم يرتقون بأنفسهم بوصفهم أدنى بقدر ما يبقون على ما هم عليه )متمسكين بطرائقهم 

بقدر ما تكون "ذروة طموحهم أن يتشبّهوا بنا". وهذا ما يعبّر عنه تشارلز تريفليان تعبيراً محكماً إذْ يقول: 

"إنَّ رعايانا قد انطلقوا في مسيرة جديدة من التّرقي: فهم على وشك أن يتّسموا بطابع جديد يطبعهم". إنها 

ما تُحدّثه من تغيير عميق في الشخصيات على صورة الهيمنة التي تضمن دوام عملية تفعيل ذاتي، ب

 14اإلمبراطورية في روح الشعب المستعمر"

النموذج الثالث الذي نعرضه هنا هو لفايسنت ل. رفاييل في كتابه " اإلصابة بالكولونيالية؛ 

ر دور الترجمة ضمن عملية الترجمة والهداية المسيحية في مجتمع التاغالوغ"، حيث يحلل هذا األخي

التبشير التي قام بها المستعمر االسباني في مجتمع محلي هو مجتمع التاغالوغ. " لقد غدت الترجمة، كما 

يشير رفاييل، ذلك الحدّ األوسط األساسّي بين الفتح والهداية، وذلك بدقّة ألّن )أ( الفاتحين والمفتوحين 

ين ال تفسح المجال أمام االستغالل االقتصادّي البسيط ألجساد يتكلمون لغات مختلفة و)ب( ديانة الفاتح

المحليين، بل تتطلّب هدايتهم. ولو كانت العبودية البسيطة كافيةً إلشباع الحاجات الكولونيالية اإلسبانية، 

 لعلّنا ما كنّا بحاجٍة إلى الترجمة على اإلطالق؛ فمن المؤكد أنّها ما كانت لتلعب آنئٍذ مثل هذا الدور

األساسّي الذي لعبته في االستعمار. لكن واقعة احتياج الكاثوليكية اإلسبانية إلى أن يُْستَعَمر المحليون 

الهداية( ــ أي احتياجها، بعبارة أخرى، إلى ) conversion الفتح( وال) conquista بالمعنيين، معنى ال

دين في آٍن معاً ــ هي التي أعطت فتحهم جسدياً وروحياً، وإلى أن يغدوا رعايا إسبان ومسيحيين مهت
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أوالً، كان من الواجب ترجمة  .الترجمة مكان الصدارة في المشروع الكولونيالي، بطريقتين على األقلّ 

النصوص المسيحية األساسية إلى اللغات المحلية الدارجة، بما فيها لغة التاغالوغ. وهذا ما اقتضى من 

ن يُتَْرجم إليها ويُْوَعَظ بها، كما أدّى إلى َوْضعِ المبّشرين اإلسبان المبّشرين تعلّم التاغالوغ بما يكفي أل

، لكي يستخدمها المبشرون الالحقون في تعلّم هذه اللغة)...( artes معاجم التاغالوغ وقواعدها، أوما يدعي

مر الذي ثانياً: كان من الواجب "ترجمة التاغالوغ" )أو "هدايتهم"( وتحويلهم إلى ُمحاكين لإلسبان، األ

انطوى على شيء من التدريب على اللغة اإلسبانية )التي لم تُلْتَقَط قط فعلياً في الفليبين(، وعلى الهداية إلى 

 convertereالمسيحية، وتحويل المؤسسات االجتماعية المختلفة إلى الطريقة اإلسبانية. فالفعل الالتينّي 

 .15خرى"كان يعني في األصل "يترجم"، إضافة إلى معانيه األ

يحلل رفاييل ببراعة تراتبية اللغات في ترجمة الكتاب المقدس من الالتينية إلى القشتالية ومن 

 القشتالية إلى لغة التاغالوغ، مبرزا آليات الهيمنة من جهة وإمكانية نظرة إيجابية للترجمة من جهة أخرى.

بطت بين الثقافة والترجمة ال تهدف هذه المداخلة المتواضعة لتقديم جرد بكل الدراسات التي ر

وحللت التفاعالت بينها، وهي غفل لضيق المقام من انجازات رائدة كتلك التي قدمتها سبيفاك أو هومي 

بهابها وغيرهما من رواد النقد الثقافي. إن جل ما نطمح إليه هو التذكير بأهمية هذا النوع من المقاربات، 

ار الباحثين إلى مجال خصب للدراسة والبحث في السياق وخطورة الرهانات التي تكشف عنها، ولفت أنظ

 العربي اإلسالمي، مجال يكاد يكون بكرا رغم تاريخ الترجمة الطويل من وإلى اللغة العربية قديما وحديثا. 

على أن الساحة العربية من اهتمام بهذا التوجه األخير للدراسات والنقد الثقافي، ومن أمثلة ذلك 

، وقد تضمن مقاالت مهمة 0999، 7/8مجلة اآلداب حول سياسات الترجمة في العددالملف الذي قدمته 

 من بينها المقال الوسوم " الثقافة العالمية /المعولمة وسياسات الترجمة " للباحثة جنين عبوشي دالل.

إن الترجمة ظاهرة ثقافية بامتياز، وحتى حين تتم الترجمة إلى "لغات الشعوب المتطورة" فإن هذا 

 -إن صح التعبير– يعني حتما تضاؤل الهيمنة الثقافية أو خفوت المركزية الغربية ال

تالحظ الباحثة جنين عبوشي دالل تزايدا الفتا في ترجمة آداب العالم الثالث لكنها ال تعتبر ذلك 

قول: دليال على انفتاح القارئ الغربي بقدر ما هو تعبير عن مزيد من الخضوع من كتاب العالم الثالث. ت

"والحق أن النمو السريع في ترجمة األعمال األدبية القادمة من العالم الثالث ال يعني بالضرورة أن القراء 

والكتاب الغربيين قد أطلقوا رحالت استكشاف ثقافية وجمالية إلى عوالم أخرى، بل إن العكس هو 

الثالث بهدف الترجمة والترويج تشير  الصحيح. فالسياسة التي يتم من خاللها اختيار أعمال أدبية من العالم

إلى أن القارئ الغربي ال يتزحزح من مكانه، وأن العديد من كتاب العالم الثالث هم الذين يقومون بعملية 

العبور، والمؤشر الرئيسي لعملية انجذاب الغرب نحو ذاته انجذابا نرجسيا هو ظاهرة برزت مؤخرا، 
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.. وهي ظاهرة ال تقتصر على الرواية العربية، وإنما تسري على وأعني ظاهرة الكتابة من أجل الترجمة.

تقاليد أدبية غير عربية أيضا )كاألدب الصيني مثال(، وبناء عليه فإن عددا كبيرا من الروايات تكتب 

 .16بالعربية، لكن الجمهور الذي تستهدفه إنما هو جمهور غربي في األساس.."

ة مفادها أن الدراسات الثقافية عموما، والدراسات في الختام، بقي أن نؤكد على حقيقة مهم

الترجمية المتأثرة بها ال تكشف عن تحيزات في خطاب الترجمة إال بقدر ما تكون هي ذاتها متحيزة، حيث 

توجه هذه النظريات سهام نقدها انطالقا من التزام مبدئي ألصحابها. يشرح منداي: "اهتمت الدراسات 

هتماما بالغا بالترجمة وكان من عواقب هذا التوسع في نطاق مبحث دراسات الثقافية وال تزال تهتم ا

الترجمة أن تالقى فيه باحثون ينتمون إلى خلفيات بالغة التنوع ولكن علينا أن نتذكر أن أصحاب النظريات 

  17الثقافية أنفسهم لديهم من االيديولوجيات وجداول األعمال ما يوجه مسار النقد الذي يكتبونه"

 

                                                                 

بيتر نيومارك : اتجاهات في الترجمة ؛ جوانب من نظرية الترجمة ، تر/ محمود اسماعيل صيني ، دار المريخ للنشر ،  1 

 11.1،صالرياض ، المملكة العربية السعودية 

لهوية"، مجلة تبين للدراسات الفكرية والثقافية، بسام بركة: "الترجمة إلى العربية؛ دورها في تعزيز الثقافة وبناء ا 2 

 .111، ص2112، صيف 1، المجلد1فصلية محكمة يصدرها المركزالعربي لألبحاث ودراسة السياسات، العدد
3 Ines Oseki-Dépré : théories et pratiques de la traduction littéraire , Armand Colin , Paris  , 
1999, p23.  

 .11، ص  رك : اتجاهات في الترجمة ؛ جوانب من نظرية الترجمة ، تر/ محمود اسماعيل صينيبيتر نيوما 4

د.عبده عبود: هجرة النصوص؛ دراسات في الترجمة األدبية والتبادل الثقافي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  5 

 .8، ص1995
6 Ines Oseki-Dépré : théories et pratiques de la traduction littéraire .p57. 

 .11، ص  بيتر نيومارك : اتجاهات في الترجمة ؛ جوانب من نظرية الترجمة ، تر/ محمود اسماعيل صيني 1
 .11المرجع نفسه، ص 8
، 1991، 1محمد عناني : الترجمة األدبية بين النظرية و التطبيق ، الشركة المصرية العالمية للنشر ، لونجمان ، ط 1 

 .8ص
10 Ines Oseki-Dépré : théories et pratiques de la traduction littéraire , Armand Colin , Paris  , 
1999, p21. 

  www.nizwa.com 1عبد الله حراصي : " في ترجمة االستعارة العربية " ، مجلة نزوى ، العدد  11 

 .21المرجع نفسه ، ص  12 
13 Georges Mounin : les problèmes théoriques de la traduction , Col Tel , Gallimard, France , 
Février 1990 , p43. 
14Hellal Yamina : la théorie de la traduction , OPU, Alger, p 156.  
15 Ines Oseki-Dépré : théories et pratiques de la traduction littéraire , p57 ( encadré2 ). 
16 Ibid. p57. 
17 Hellal Yamina : la théorie de la traduction , p.19 

 .81بيتر نيومارك : اتجاهات في الترجمة ؛ جوانب من نظرية الترجمة ، تر/ محمود اسماعيل صيني ، ص18 

 .128المرجع نفسه ، ص 19 

http://www.nizwa.com/
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 ما بعدها.  241، ص 2111لونجمان، مصر، 
، 1الدار البيضاء، ط –د. ميجان الرويلي د. سعد البازغي: دليل الناقد األدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت  21 

 .112ص
 –، الشركة المصرية العالمية للنشر محمد عناني: نظرية الترجمة الحديثة؛ مدخل إلى مبحث دراسات الترجمة 22 

 .4، ص2111لونجمان، مصر، 
 .11المرجع نفسه، ص 21 

 .211المرجع نفسه، ص 24 

 .24المرجع نفسه، ص 25 

 .241، صالمرجع نفسه 21 

 .111د. ميجان الرويلي د. سعد البازغي: دليل الناقد األدبي، ص 21 

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 28 

الية الهوية وثنائية اللغة والترجمة في السياق العربي المعاصر"، تبين للدراسات الفكرية والثقافية، فايز الصياغ: "إشك 29 

 .121، ص2112، صيف 1، المجلد1فصلية محكمة يصدرها المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، العدد
"، ترجمة: ثائر ديب، مجلة الكولونيالية دبع ما الترجمة نظريات :الكولونيالية وتأثير الترجمة دوغالس روبنسون: " 11 

 .11، ص 2115 خريف 024 العدد، بدمشق العرب الكتاب اتحاد عن تصدر فصلية مجلةاآلداب العالمية، 

 .14المر جع نفسه، ص 11 

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 12 

 .11المرجع نفسه، ص  11 

 .22المرجع نفسه، ص 14 

 .24و 21المرجع نفسه، ص 15 
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 محمد األخضر السائحي في خدمة شعر الطفولة في الجزائر وآفاق استثمارها تربوياالجزائري جهود الشاعر 

على الرغم من تعرض الجزائر إلى أطول وأبشع استعمار استيطاني عرفته الدول العربية إال أن ذلك كله لم يقطع 

ولة باعتبارهم أمل الغد المشرق ، معتمدة في ذلك على جذورها وأصولها مع األمة العربية واإلسالمية ، واعتنائها بالطف

جهود الكتاتيب ، والمدارس الحرة التي كان ينشئها الجزائريون األحرار بأموالهم ومجهوداتهم الخاصة ، تحت رعاية 

  .يين خوانه من أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائرإورعاية بعض األبرار األخيار كالشيخ عبد الحميد بن باديس و

واإلشكالية التي ينطلق منها البحث هي ما هي أهم الجهود التي قدمها الشاعر الجزائري المرحوم محمد األخضر 

في خدمة أدب الطفل في الجزائر ، ثم ما هي آفاق االستفادة من هذه الجهود من الناحية التربوية؟  (9191/5002)السائحي

 ا وفق المباحث التالية:ولإلجابة هن هذه اإلشكالية ارتأينا تحليله

 نبذة عن تاريخ أدب األطفال في الجزائر . (9

 جهود الشاعر المرحوم محمد األخضر السائحي في خدمة شعر الطفولة في الجزائر. (5

 ر السائحي من الناحية التربوية. من جهود الشاعر المرحوم محمد األخض ةآفاق االستفاد (3

  نبذة عن تاريخ أدب األطفال في الجزائرأوال: 

تؤكد بعض الدراسات أن أدب األطفال في الجزائر عرف تأخرا ملحوظا قياسا إلى بعض الدول العربية الرائدة في 

إال في الثلث الثاني من القرن العشرين، وذلك والظهور في القطر الجزائري  هذا المجال كمصر، حيث لم يعرف البروز 

لكل حقوق اإلنسان، وتؤكد بعض هذه الدراسات إلى أن شعر األطفال بسبب االحتالل الفرنسي، الذي كان مباشرا  ومنتهكا 

كان أسبق في الظهور في الجزائر للحاجة اإلصالحية والتربوية للمدارس العربية الحرة على غرار المجموعة الشعرية" 

شاعر محمد العيد آل وما سطره الاألناشيد المدرسية ألبناء وبنات المدارس الجزائرية" لألديب )محمد العابد الجاللي(.

خليفة، ومحمد الصالح رمضان، هذا األخير الذي أصدر مجموعته الشعرية ألحان الفتوة" الموجهة ألطفال وفتيان الكشافة 

   9اإلسالمية

الذي ركز على  5تعرض بعض الدارسين لقضية أدب األطفال في الجزائر ، ومن بينهم الكاتب : عميش عبد القادر 

تابة لألطفال متكيفة مع النواحي النفسية والعاطفية لعالم الطفل، بحيث ال تكون اختزاال لغويا لعالم ضرورة أن تكون الك

 . 3ومثل لذلك بقصتي )بحباح المرتاح( البعيدة عن وعي الطفل وقصة )معطف القط مينوش( "  الكبار فقط

جزة عن االقتراب الفعلي من عالم وبين الكاتب أن هذا النوع من القصص الجزائرية التي خصصت لألطفال ظلت عا

الطفل المنبني على جزئيات سلوكية مادية في غاية الدقة ، ألن مقاربتها تستدعي تكييفا عميقا في نفسية القاص ، بإدراك 

                                                                 
 .11،  ص7002ينظر، شعر األطفال في الجزائر)دراسة(، عائدة بومنجل، الطباعة الشعبية للجيش،  1
ينظر : قصة الطفل في الجزائر دراسة في المضامين والخصائص : عميش عبد القادر . دار الغرب للنشر والتوزيع ، وهران ، الجزائر ،  7

 .وما بعدها  00ص: 
 00. ص:  المرجع نفسهينظر،  0
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العالقات الوظيفية بين الطفل وعالمه الداخلي والخارجي ثم تحويل هذا الحس إلى قيم جمالية تنعكس على بنائية النص 

 .  4يقاع أفكاره ، وصوره األدبية " إفي لغته ، والقصصي 

في عملية التأريخ للكتابة لعالم األطفال في الجزائر ، فإنه من  ننصف الجهود ونعطي لكل ذي حق حقهوحتى 

 :2اإلشارة إلى جهود ومحاوالت جهات معينة جديرة بالذكر والتنويه ، من باب إرجاع الفضل واألجدر حرى األ

علماء المسلمين الجزائريين الذين اهتموا بتعليم الصبيان والفتيان ، الشيء الذي انجر عنه آليا أخذ أفراد جمعية ال (1

وألجل المقاصد  هذا المستوى من األدب بالرعاية والتأليف ، في حدود تثقيف الطفل على فهم األدب بتجلياته التراثية .

فلسفة اإلمام ابن باديس عندنا في الجزائر ، وذلك " لتحقيق  السامية واألهداف الجوهرية لعملية تربية األطفال ، قامت

كمال الحياة للفرد والمجتمع عن طريق بناء الشخصية الفردية والقومية واالجتماعية للجزائريين بناء متكامال في جوانبها 

تعمر الغاصب . يقول الروحية والمادية حتى تصبح شخصية خالية من عوامل النقص والفساد ومن الخنوع واالستكانة للمس

خذه لنبلغ به ما نستطيع من كمال في حياتنا الفردية أ: " إن كل ما نأخذه من الشريعة المطهرة علما وعمال فإننا ن

ونذكر من أبرز هذه الجهود ما .6واالجتماعية والمثال الكامل لذلك هو حياة محمد صلى الله عليه وسلم في سيرته الطيبة " 

الله من روائع أبرزها نشيد "شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب" الذي صار صيحة مدوية  قدمه ابن باديس رحمه

ضد المحتل الفرنسي وأذنابه، وتبرز فيه الروح التفاؤلية بأهمية النشء الجديد الذي تعهده الشيخ اإلمام ورفقاؤه وأتباعه 

الظن فيه رائد النهضة اإلصالحية في الجزائر. ويمكن أن  حتى حقق المبتغى والرجاء تماما كما أحسنبالرعاية والمتابعة، 

في أنشودته العذبة والبسيطة" يا ربنا  نذكر أيضا ما قدمته أقالم بعض اإلصالحيين الكبار أمثال الشاعر)أحمد سحنون(

 7استجب لنا" 

 يا ربّنا  يا ربّنا                       يا ربّنا  يا ربّنا

 يا ربّنا  يا ربّنا

 وك من أعماقنا        يا ربّنا  يا ربّناندع

 بلغ لنا آمالنا                     يا ربّنا

 يا ربّنا  يا ربّنا                       يا ربّنا  يا ربّنا

 أصلح لنا أعمالنا          يا ربنا استجب لنا

 هذّب لنا نفوسنا         يا ربّنا

 يا ربّنا  يا ربّنا      يا ربّنا  يا ربّنا                 

 أيقظ لنا أفكارنا        يا ربنا استجب لنا

                                                                 
 .  01.ص:  المرجع نفسه 1
 .  00،  01.ص:  المرجع السابققصة الطفل في الجزائر دراسة في المضامين والخصائص  5

م . 1891،  0الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ط ،تركي رابح، الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد اإلصالح والتربية في الجزائر 6 

 . 750ص: 
 . 101، ص1أغاني الطفولة، المرجع السابق،ج 2
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 هذّب لنا نفوسنا           يا ربّنا

 يا ربّنا  يا ربّنا                       يا ربّنا  يا ربّنا

عزيز صفوة أعالم األدب الجزائري أمثال : محمد األخضر السائحي ، والطاهر وطار ، وسليمان جوادي ، وعبد ال (5

برشفيرات ، وبوزيد حرز الله ، ومصطفى محمد الغماري ، وموسى األحمدي نويوات ، ومحمد ناصر ، ومحمد دحو ، 

 فهؤالء وغيرهم اهتموا بالطفل وأدبه كيف ال واألطفال كما يقول ]جورج صيدح[ومحمد مفالح ....

 وعلى األكباد نحيا آملي إنما أوالدُنا أكـــــــــــــــــــــــبادُنا                    

 ويقول بدوي الجبل:

 ويا رّب مْن أجل الّطفُولة وْحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدها

 أفْض بََركات الّسلْم شْرقًا ومغْربا                                                                     

 ضْحَكةَ األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال يا رّب إنّها وصُنْ 

ْمل أَْعــــــــَشبا                                                                دت في ظامئ الرَّ  إذا غرَّ

زينة المدائن أبراُجها، وزينة البحار سُفُنُها، وزينةُ وقديما قال ]هوميروس[ الشاعر اإلغريقي الشهير صاحب اإللياذة" 

لبيوت أطفالُها"، وقد عبّر عن العاطفة الجيّاشة اتجاه الطفل ]طاغور[" ال أحبُّه ألنه جميٌل أو قبيٌح، بل ألنّه طفلي 

           1الصغير"

قسم منشورات األطفال  جهود المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع ، حيث أفردت فرعا إداريا مستقال وهو : (9

واشتراكها مع دار الكتاب المصري التي اهتمت ببعض السلسالت الدينية مثل السيرة النبوية البن هشام ومنذ سنة 

 بدأت تعرف تطورا ملحوظا تجلى في ارتفاع وتيرة إصداراتها شكال ومضمونا . 9119

التعليمية )أجبني لماذا؟( ، و)جسم اإلنسان( جهود دار الهدى للطباعة والنشر ، حيث أصدرت موسوعة : األسئلة  (5

 و)عالم الحيوان( كما أصدرت خمسين قصة من سلسلة األبطال ، وسلسلة أبطال الرحمن .

جهود دار الشهاب ومراعاتها لمستويات الطفولة ، والخصوصيات النفسية الدينية التي تمثل العامل الحاسم في نمو  (3

 1شخصية الطفل .

ة التي اهتمت بأدب الطفل دراسة بعنوان " من أدب األطفال في الجزائر والعالم العربي " من الدراسات الجامعي

 .90الربعي بن سالمةوهي دراسة من إعداد 

                                                                 
المعجم المفصل في الحكم واألمثال واألقوال الخالدة، أميلين نسيب إلياس، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة انتقيناها من كتاب:  9

 . 001، ص،7008األولى، 
 .  00،  01.ص:  ، المرجع السابق قصة الطفل في الجزائر دراسة في المضامين والخصائص 8
 ينظر، من أدب األطفال في الجزائر والعالم العربي ) صدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة الجزائرية في إطار الصندوق الوطني لترقية 10

،  5م ص: 7008،  1الجزائر ، طالفنون واالداب وتطويرها (. الربعي بن سالمة . دار مداد يونيفا رسيتي براس ، عين الباي ، قسنطينة ، 

6  . 
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ومن المساهمين في إثراء أدب الطفل في الجزائر الكاتب )رابح خدوسي( المشرف على سلسسلة )األمجاد( بقلم 

  99مجموعة من المؤلفين

درتها دار األصالة للنشر والتوزيع الخرايسية ــ الجزائر ــ وهي سلسلة علمية بأسلوب قصصي " ومن السالسل التي أص

والجميل في هذه السلسلة تذييلها بمجموعة من التمرينات والنشاطات الذهنية ، التي تساهم في  95سامي وتلوث الهواء " 

 إثراء الرصيد اللغوي والمعرفي للطفل .

لسائحي، وجها أدبيا بارزا من وجوه الجزائر المعاصرة، وشاعرا مخضرما فرض يعد الشاعر محمد األخضر ا

وبعد استقالل الجزائر، تشّرب الروح اإلسالمية والعربية والوطنية منذ نعومة أظفاره، وجوده وحضوره األدبي قبيل 
التي انعكست على مساره بتوفيق من المولى عز وجل وبتأثير من محيطه األسري والتربية األخالقية التي حظي بها، و

العلمي واإلصالحي والتربوي فيما بعد، تناولت معظم المراجع التي تعرضت له نبذة من محطات حياته الهامة ومن 
 10 دائرة الحجيرة حاليا، والتي تبعد عن عاصمة الوالية ورقلة بنحو" العالية" قريةفي  9191عام من مواليد  أنه أبرزها

ينتمي إلى عائلة األخضري المتفرعة من عرش أوالد السائح المنحدر من سيدي أمحمد السايح بن أحمد بن علي وهو كلم ، 
رجال الصالحين بالمنطقة والموجود بن يحي )أوائل القرن التاسع هجري أواخر القرن الخامس عشر ميالدي( أحد ال

انكب منذ صغره على حفظ أفضل ما يتلى وما يقال وخير ما ينفق فيه ، تماسيندائرة  بلدة عمرضريحه بمنطقة جاللة بلدية 
مشائخه الكرام ، ، وهذا بعناية ورعاية وتعهد في التاسعة من عمره بمسقط رأسه  كتاب الله عز وجلحفظ المال أال وهو 

وانطالقا من قول المصطفى الكريم " ، 1930الشيخ محمد بن الزاوي، والشيخ بلقاسم شتحونة، وأجيز على حفظه سنة ك
يشد الرحال بعد ذلك نجده ثم  ،خيركم من تعلم القرآن وعلمه" فقد شرع شاعرنا وأديبنا في تعليمه ألطفال بلدته لمدة سنتين

على  بالقرارة مدينة غرداية متتلمذا معهد الحياة واضره العلمية فدرس فيلالستزادة في طلب العلم من مراكزه العتيقة وح

، 1935 عام العامر الزيتونة جامعالخضراء حيث تونس  ، ويتخطى حدود بلده ويشد الرحال إلى إبراهيم بيوض يد الشيخ
واالنخراط في النشاط السياسي في  والمساهمة الفعالةاألدبي والمسرحي،  وممارسة النشاطالعلمية،  الدراسة ويجمع بين

واتخذ من الميدان الصحفي منطلقا للنضال بالكلمة الصادقة ضد المحتل  الفرنسي ، االحتالل ات ضداالحتجاجأشكال 
عضاء المؤسسين األوهو أحد  يكون كذلك وكيف ال،، فغدا بذلك من األسماء الالمعة في البطولة والحركة الوطنيةالغاصب

، هذه هي التربية، السابعة عشرة سنةلم يتخطى عمره ، وكتب نشيدها هو الذي و جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيينفي 
ية وروحا وهذه هي الوطنية الصادقة، خّريج مدرسة محمد عليه أفضل الصالة والسالم ، وهذا هو النشيد يفيض حيو

 وتمسكا بوحدة وعروبة المغرب الكبير، مغرب الشعوب، وشتان بين األمس واليوم، قال رحمه الله:  

 ونرفع بالـعلم فيك الـعلم                    سندرأ بالسيف عنك الـعذاب

 سندرأ بالسيف عنك الـعذاب               فمن للـجزائر غير الشــباب

 ب               يتوق إلى العيش حرا مهابـافمن للـجزائر غير الشــبا

 10 فإنّا بنــو الفـاتحين األول                بالدي وأشبـال تلك األسـود

ونظرا لنشاطاته النضالية فقد خضر السائحي إلى أرض الوطن مسلحا بالعلم والحكمة ، ثم بعد عودة الشاعر محمد األ

بهفي غياهب سجونها، حتى تم اإلفراج عنه بوساطة من الشيخ التيجاني ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه وألقت 

                                                                 
م بترخيص من دار الحضارة . وصدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة في إطار الصندوق 7008أصدرتها دار نورشاد الطبعة األولى  11

 الوطني لترقية الفنون واآلداب . 
 م 7008هـ /1100فنون واآلداب . طبعة وصدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة في إطار الصندوق الوطني لترقية ال 17
 .  16:58الساعة  76/01/7012تاريخ الزيارة،"https://ar.wikipedia.org، ينظر : محمد األخضر السائحي 10

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1930
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1935
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
view-source:https://ar.wikipedia.org/static/apple-touch/wikipedia.png
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ساهم في نهضة بالده األدبية والفكرية، عن طريق التعليم في ، حيث  94ليواصل نشاطاته في مجال التربية والتعليم
ينشر أشعاره في مجلة المدارس الحرة ، والنشاط اإلعالمي في القسم العربي باإلذاعة الفرنسية حتى االستقالل، كما كان 

، كانت للسائحي نشاطات متعددة تصب في مجملها لخدمة النهضة الجزائرية المعاصرة، ومن بينها 92)هنا الجزائر(
تاسيسه لمدرسة النجاح بتماسين، ومدرسة الفالح بتقرت، وجمعية األمل للفن والتمثيل بتقرت أيضا، تأسيس األفواج 

بنشر المسرحية الشعرية التي تحمل عنوان " غرام أميرة" وكان  9137لية كانت عام انطالقته األدبية الفعالكشفية... 
، وقد شهد له الجميع بعلّو كعبه في السائحي الكبير خير سفير للجزائر على المستوى الثقافي في المحافل األدبية الدولية

الحادي عشر بتونس إال حجة دامغة لمن يجادل قرض الشعر ، وما التسليم له بالفوز بالميدالية الذهبية للمهرجان الشعري 
 97نشيد اتحاد المغرب العربي :الختيار نشيد رسمي له د المغرب العربياتحاكما فاز بالجائزة التي رصدها  96في ذلك

 حلم من ماتوا وحلم الحقب              حلم جدي حلم أمي وأبي

 وارفعوها فوق هام السحب      ــة               ــــــــــفانشروا رايته خفاق

 واهتفوا يحيى اتحاد المغرب

 عقبة الفهري وحسان العظيم    أّسسا الوحدة من عهد قديم        

 بلسان العرب والدين القويم         وّحدا األنساب في تاريخـنا           

 فإذا نحن ألم وأب

 جّمع األوطان ماض ومصير     نضع األيدي على األيدي ونسير        

 الحّر الكبير هو هذا المغرب                               و مرام واحــد نطلبه             

 مـغرب نسبته للعرب

 واجعلوا القوة فيه مطلبا               فاحرصوا العزة فيه واإلباء            

 وازرعوا اإلخالص في كل القلوب                  ليس كاإلخالص يعلى الّرتبا

 وهو سّر النصر سّر الغلب

 نبتغي للمغرب الحّر السالم  بالتالقــي التآخي والوئام                           

 لبالد حققت هذا المــرام              ونصون الحّب في أبنائنــا                     

                                                                 
 .00،ص7، ج7007، نبيل طوالبي/ راسل، دار هومة، الجزائر،  eChansons d'enfancينظر، أغاني الطفولة  11
، 011، ص 7008، محمد بوزواوي، الدار الوطنية للكتاب، الجزائر، 7008إلى  1289ينظر، معجم األدباء والعلماء المعاصرين من  15

015. 
ح خدوسي، منشورات الحضارة، الجزائر ، ينظر، موسوعة العلماء واألدباء الجزائريين، إعداد مجموعة من الساتذة، إشراف، راب 16

 .170، 118، ص7، ج7011
 .  16:58الساعة  76/01/7012السابق ، تاريخ الزيارة، المرجع "https://ar.wikipedia.orgمحمد األخضر السائحي،  12

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
view-source:https://ar.wikipedia.org/static/apple-touch/wikipedia.png
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 شيّدت وحدة هذا المغرب

وقد استخلص الناقد الجزائري عبد الملك مرتاض من ديوان السائحي الكبير" همسات وصرخات" مجموعة من األحكام 

 :91نلخصها فيما يلي

 لإليقاعات الخفيفة القصيرة، ونفوره من البحور الفخمة كالبحر الطويل على سبيل المثال.ميله  .9
 جنوحه نحو الشعر المناسباتي، وتمجيد الذكريات المجيدة، وبطوالت حاملي مشعل الجهاد والعلم. .5

 اللغة الشعرية للسائحي الكبير تميل نحو الرقة والشفافية. .3
على النفس ولها وقع البرد والسالم على القلوب، حيث تملؤها رضى وطمأنينة تتميز صوره الشعرية بكونها خفيفة  .4

، استجاب الشاعر محمد األخضر السائحي ألمر ربه، وفاضت روحه لبارئها  5002جويلية  99في ووانتعاشا. 
 آمنة مطمئنة، راجية رحمة خالقها، والله رؤوف بالعباد. 

 في خدمة شعر الطفولة في الجزائر لسائحيجهود الشاعر المرحوم محمد األخضر اثانيا: 

الشاعر المرحوم محمد األخضر السائحي بقيمة وأهمية شعر الطفولة إيمانا كبيرا، نظرا ألهمية الشعر في كان إيمان 

لى خصائصه الفنية ومميزاته إضافة إلالنفس البشرية بشكل عام، السيما حينما يكون مناسبا لسن ومعارف المتلقي، هذا با
همية، مما يتيح له أن يحدث تغييرا كبيرا في حياة اإلنسان، قاعية، وما يحققه من متعة نفسية وتجاوب شعوري بالغ األاإلي

ثيره في حركات أتوجهاته المستقبلية، لذلك كان تأثيره وال يزال كبيرا، واكبر دليل واقعي ال يزال ماثال أمامنا هو تورسم 
 لغ اليوم في مسار الثورة الفلسطينية المباركة. التحرر الوطني المعاصرة، ودوره البا

 تبرز أهم جهود الشاعر واألديب محمد األخضر السائحي في خدمة شعر الطفولة في الجزائر من خالل ما يلي: 

تعد التربية اإليمانية من األسس التي حرصت عليها مختلف الحضارات عبر : االهتمام بالتربية اإليمانيةأوال: 
ري، ومنها الحضارة اإلسالمية، التي أساسها القرآن الكريم، الذي جاء لترسيخ أسس العقيدة اإليمانية المبنية التاريخ البش

على اإليمان بالله ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشّره حلوه ومّره. ولهذا فإن من هدي ديننا الحنيف 
مة " ال إله إال الله محمد رسول الله" وذلك بالتأذين في أذنه اليمنى، واإلقامة تشنيف أذني المولود في أول عهده بالدنيا بكل

في اليسرى، حتى ينشأ ويتربّى على العقيدة اإلسالمية الصحيحة، والسر في ذلك كما يقول )عبد الله ناصح علوان(" لتكون 

فصح بها لسانه، وأول ما يتعقّلها من الكلمات كلنة التوحيد ، وشعار الدخول في افسالم أول ما يقرع سمع الطفل، وأول ما ي
،وفي هذا اإلطار جاءت عدة نصوص قرآنية تحث على رعاية وتربية من هم تحت والية المسلم وتجنيبهم كل 91واأللفاظ" 

 ما يضرهم في دينهم ودنياهم، وتبصيرهم بحقوقهم وواجباتهم، وتلقينهم تعاليم الشريعة الغراء والسير بهم على هدي كتاب
 الله المبين، وسيرة الرسول األمين التي هي في الحقيقة ترجمة فعلية للقرآن الكريم.  

كما تهتم التربية الدينية بغرس العبادات اإلسالمية األساسية لألطفال ويأتي في مقدمتها " الصالة" والتي هي عماد 

ائض أضيع، ولهذا يقرأ األطفال في المقررات الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين ، ومن فّرط فيها فهو لغيرها من الفر
المدرسية مجموعة من اآليات تشتمل على قوله تعالى " وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة" فاألولى تقّوي عالقته بخالقه، 

ال  والثانية تغرس في نفسه الحس التضامني مع الفقراء والمساكين، وتجعل منه إنسانا اجتماعيا، ال وحشا عدوانيا انانيا،
 يعرف إال نفسه فقط. 

                                                                 
 .700،  ص7002معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، عبد الملك مرتاضن دار هومة، الجزائر،  ينظر، 19
 تربية األوالد في اإلسالم، عبد الله ناصح علوان، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، 18

 .119، ص1، ج1898الجزائر، 
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 50وفي هذا المنحى يقول السائحي في قصيدة "الصالة"

 حافظ على الصالة     في سائر  األوقــــــــــــــــــــــات

 فهي على الدوام        قاعدة اإلسالم

 فرٌض على العباد          في سائر البالد

 تاركها كالمجرم             يُعدُّ غيَر مسلم  

 إلى الفالح          تهدي إلى النجـــــــاح  تدعو 

 والديُن باألفعال         وليس باألقـــــــــــــــــــــوال  

ها في الحــــــــــين         تقم بأمـــــــــــــــــــــر  الدين    فأّد 

لطفل، القراءة والكتابة، ومختلف أشكال معالجته للقضايا التعليمية ، وما يتعلق بها من هياكل تربوية يتلقى فيها اثانيا : 
التربية التوجيهية، ليكون إطارا مستقبليا، متخلقا باألخالق الطيبة الكريمة، وهذا هو الهدف األسمى من إيجاد هذه الصروح 

على العلمية، فال خير في علم إذا لم يتوج ربه بخالق على حد تعبير الشاعر حافظ إبراهيم، ولو حرصت الهياكل القائمة 
شؤون التعليم على هذا الركن األساسي والذي يسبق التعليم، أال وهو التربية القويمة وزرع األخالق المستقيمة، لجنت األمة 

الكثير من المكاسب والفضائل، ولتجنبت كل مزالق االنحراف، وأشكال التطرف والرذائل، ومن النماذج التي تناولها 
 : 59سة" والتي يقول فيهاالشاعر في هذا اإلطار قصيدة " المدر

 مدرستي الحبيبة            من منزلي قريبة

 أبوابها   مرتفعــــــة            أقسامها متسعة

 أحببتها من قلبي             ألن فيها صحبي

 فارقتها زمـــــــــــــــــــــــــانا              ثم رجعت  اآلنــــــا

 ـــ يا فرحتي ــ رفاقي     وعندها  أالقــــــي          

 وأجدُ المعلّمـــــــــــــــــــــــــــــا             ينظر  لي مبتسما

 أغدو بها طبيـــــــــــــبا                  أو كاتبا أديبا

 أو رجال  عظيمـــــــا             مثقفا    حكيمـــــــا

                                                                 
 .2غاني األطفال، المرجع السابق، صأناشيد وأ 70
أناشيد وأغاني األطفال )ديوان األطفال(، محمد األخضر السائحي، المكتبة الخضراء للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، )دون   71

 .01تاريخ(،ص
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ق بين التالميذ في سبيل تحصيل أحسن النتائج، وحصد أعلى العالمات وما يتعلق بالمدرسة الجو التنافسي، والتساب
، وما يترتب عن ذلك من رضا الوالدين واطمئنان المعلم، وسعادته برؤية منتوجه يتكاثر وينمو ، وأن أزهاره التي يتعهدها 

ولعل هذه بعض الجوانب التي  بالرعاية والصيانة تتفتح يوما بعد يوم، وعطرها الفّواح يمأل األرجاء عطرا شذيا زكيا ،
على لسان إحدى البنات المجدّات المواظبات التي تفيض حيوية وسعادة وحبورا، لتبقى هذه  55توحي بها قصيدة "الجائزة"

 المناسبة السعيدة منقوشة في ذاكرة األطفال النجباء على مر األيام

اهُ كنُت الفائزة          أُماه نلُت الجـــــــائزه  أُمَّ

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوق مــــــــــــــــــــي         تقدَّمي تقدَّ  ال لي ُمعَلّ 

ـــــــــــــــــــــــــاهُ         في العمر  ال أَنْســــــــــــــــــــاهُ   فاليوَم يــا أُمَّ

 قد فزت بالكتاب          عن سائر  األتْــــــــــــــــــراب  

يبة        ذاكـــــــَراتــــــــــــــــــي  عجيبـــــــــهْ أل  نَّني نــــــــــــــــــــــــــــــــــــج 

لْــــــــــــــــــــــــــم        فقَبّ ليني  أُّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يُّ كُلَّ ع   ـــــــيأُح 

ط التربوي تصوير الرابطة العاطفية القوية والجياشة التي تربط بين عالم الطفولة ومؤسساتهم وما يتعلق بالوس
التعليمية التي يقضون بين جنباتها وفي ردهاتها وأروقتها وساحاتها وحجراتها الدراسية أسعد أيام أعمارهم، من هنا ال 

اد فيها كما نسمع من حين آلخر  بعض النماذج السيئة يمكن أن نتصور التلميذ مخربا لمؤسسته التعليمية وال ساعيا للفس
والتي ال ذنب لألطفال فيها سوى أنهم نتاج سياسات أسرية وثقافية وتربوية واجتماعية واقتصادية فاشلة ومع ذلك دون 

مغلوطة التي ال حياء تراهم يتبجحون باإلنجازات الضخمة والنتائج العالية التي  ال أثر لها إال على األوراق والتقارير  ال
تقوم على أساس صحيح ، والحصاد الخاسر  والعلقم المر من كل هذا أجيال مقطوعة الصلة بكتاب ربها ومنهجه المستقيم، 

أجيال ال تؤمن بالفضيلة واالستقامة ،ألنها تشاهد بأم أعينها ماذا يصنع الغش والمكر والخديعة والمحسوبية والرشوة في 
للناس ، لذلك العجب إن صرنا نعيش زمن األعمال اإلجرامية داخل المؤسسات التعليمية وعلى صنع المراكز االجتماعية 

أبوابها وانتشار اآلفات االجتماعية من مخدرات ومشاكسات ومعاكسات ، وإذا عرف السبب بطل العجب، والذي يلخصه 

ذا وسد األمر إلى غير أهله"   فقد جاء في قول أبي القاسم صلى الله عليه وسلم" إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة" و" إ
َوَسلََّم فِي َمْجِلٍس صحيح البخاري صحيح البخاري َعْن َعَطاِء بِْن يََساٍر، َعْن أَبِي هَُريَْرةَ قَاَل: بَيْنََما النَّبِيُّ َصلَّى اللهُ َعلَيِْه 

ُث القَْوَم، َجاَءهُ أَْعَرابِيٌّ فَقَاَل: َمتَى السَّاَعةُ؟  ُث، فَقَاَل بَعُْض القَْوِم: َسِمَع َما يَُحدِّ فََمَضى َرسُوُل اللَِّه َصلَّى اللهُ َعلَيِْه َوَسلََّم يَُحدِّ
ائُِل َعِن السَّاَعةِ  -أَُراهُ  -أَيَْن »قَاَل فََكِرهَ َما قَاَل. َوقَاَل بَعْضُهُمْ: بَْل لَْم يَْسَمْع، َحتَّى إِذَا قََضى َحِديثَهُ قَاَل:  َل: َها أَنَا يَا قَا« السَّ

ُ فَانْتَِظِر السَّاَعةَ »َرسُوَل اللَِّه، قَاَل:  دَ األَْمُر إِلَى َغيِْر أَْهِلِه فَانْتَِظِر »، قَاَل: َكيَْف إَِضاَعتَُها؟ قَاَل: «فَإِذَا ضُيِّعَِت األََمانَة إِذَا ُوّسِ
ناء على الطهر واألخالق والعلم والفضيلة، فخلف كان الصالحون من سلف هذه األمة يتنافسون في تربية األب 53السَّاَعةَ"

من بعدهم خلف يتنافسون ويتباهون في التطاول بالبنيان وجمع الحطام الفاني والتكالب على متع الحياة الدنيا وما يستتبع 
ان في قلبه ذلك من طغيان واستبداد وتناحر ، وهذا كله من عالمات الساعة التي ظهر جلها وهي تنذر كل يوم بآياتها من ك

                                                                 
 .06صالمرجع السابق، أناشيد وأغاني األطفال،  77

محمد بن إسماعيل أبو ، صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 70

ومعنى)وسد( 71، ص 1جهـ، 1177األولى،  الطبعة: دار طوق النجاة ، محمد زهير بن ناصر الناصر تحقيق،عبدالله البخاري الجعفي، 

 غا  من موقع المكتبة الشاملة.أي أسند. ومعتى)غير أهله( أي من ليس كفأ له"كما جاء في  تعليقات مصطفى الب
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ألجل هذا البد من األدب ثم األدب ثم األدب، ولهذا  "يقال  مرض أو شك من لقاء الله فإن أجل الله آلت وهو السميع العليم.
 أدبوا أوالدكم صغاراً تقر أعينكم بهم كباراً :

 قد ينفع األدب األحداث في صغر ... وليس ينفع بعد الكبرة األدب

 54دلت ... ولن تلين إذا قّومتها الخشب"إّن الغصون إذا قّومتها اعت

لقد صور السائحي الكبير  تلك العالقة الشديدة والقوية والمفعمة بمشاعر الود والحب التي تربط بين التالميذ 

ومدارسهم التربوية ، حتى في حالة رحيلهم عنها لمستويات أعلى ، أو بيئات أخرى، فعلى الرغم من ألم الفراق لمرابع 

ماكن األنس والمحبة إال أنهم يؤكدون لمعاهد صباهم أنهم على العهد باقين، ولحبل الود والوفاء معتصمين الطفولة وأ

 52"وداع المدرسة،مرددين ما عبّر عنه شاعرنا بقوله في قصيدته الشهيرة " 

 نفترقا   أن  مدرستي حان الرحيل            و آن

 إلى اللَقا اللَقا  خليل           إلى     يا  نردد  هيا

 معهدي أحببته               إلى المدى يا     معهد    يا

 من َمْورد  لنا   وردته                  دُْمتَ        و موردا

وُق باق  إن غبت يا  اَل يَغيبْ   مدرستي             فالشَّ

 قَريبْ    العَْود  غيبتي                فَمْوعدُ   تطول   ولن

 ُمَحبَّبَا   مضى   أبدا            عهدا    أنسى   ولست

 ُمنْتَسبَا         و سوف أبقى سرمدا           لمعهدي

: االهتمام بالتربية الصحية لألطفال ، وهي من أهم أنواع التربية التي يجب على األسرة أوال، والمؤسسة ثالثا

الطفولة صحيحة الجسم، سليمة العقل، وكما جاء في الحكم" التعليمية ثانيا أن تحرص على غرسها في نفوس الناشئة، لتنشأ 
العقل السليم في الجسم السليم" ومن المحاسن التي تذر ههنا أن بعض المدارس تزيّن جدرانها بلوحات فنية تغرس جملة 

كمة اآلنفة من القيم الرفيعة، مكتوبة بخط عربي مبين وزخرفة إسالمية راقية تبهج القلب وتسر العين، ومنها تلك الح
الذكر، وتلقّي التالميذ لهذه الحكم بشكل يومي مع ما يسديه المعلمون من توجيهات تغذي روح الطهارة بنوعيها الظاهرة 

في نفوس األطفال، وستجعل منهم أفرادا صالحين، يستنكرون كل مظاهر القذارة والقمامة التي لألسف نراها في والباطنة، 
ط فيه المجتمع بمختلف مكوناته، ويأتي على رأسها  معظم شوارعنا وطرقاتنا، وهذا نتيجة لغياب الحس المدني الذي فرَّ

                                                                 
غرر الخصائص الواضحة، وعرر النقائض الفاضحة، أبو إسحق برهان الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى بن علي المعروف بالوطواط  71

الطبعة: األولى،  لبنان، –ابراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت ،هـ(، ضبطه وصححه وعلق حواشيه ووضع فهارسه219)ت 
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المحيط األسري، الذي تخلّى عن أهم وظائفه وهي الوظيفة التربوية. وفي هذا الموضوع يقول أديبنا السائحي في قصيدة 
 56"النظافة"

 نظافة األبدان           فرض على اإلنسان

 ـــــــــــــــــــــــه               من كّل  ما يؤذيــــــهألنَّها تقيـــــــ

 فالوجه واليدان         والرأُس والرجالن

 تُغسل كل يوم           قبَل وبعَد  النَّوم

 والولدُ اللطيف        على المدى  نظيفُ 

ر" فقد وجب على المربين وال ألجل تعميق القواعد الصحية ، واستنادا على القاعدة الشرقية" ال ضرر وال ضرا

سيما األمهات أن يرشدوا أوالدهم إلى التقيد بالتعاليم الصحية، والوسائل الوائية في الحفاظ على صحة الولد، وتنمية قوته 
الجسدية.. وعليهم كذلك أن يستعينوا بالمختصين فيما يجب اتخاذه لوقايةالجسم من اآلفات المرضية، واألمراض السارية .. 

 "57 

اليوم تحصي الدول العربية ومعها الجزائر عددا هائال من حوادث المرور : هتمام بالتربية المروريةالارابعا: 
 وفي الطرقات" "إرهاب الجديد المصطلح ولّد الذي األمر والجرحى، القتلى آالف سنويا تخلّف والتي ،المميتة والخطيرة

 المغشوشة وتهيئته صنعه بسوء اإلنسان هو الفظيع واإلرهاب القتل هذا يمارس من ألن العقلي، المجاز من هذا فإن الحقيقة

 مشاريع إنجاز في وبالغش الجنوني، واندفاعه وتهّوره احتياطه وعدم وبرعونته لها، استعماله وبطريقة الطرقات، لهذه

 السيارات آالف عليها برتع التي اإلنجازات هذه مثل في المطلوبة الهندسية والمعايير الضوابط احترام وعدم الطرقات،

 وتوجيه السير، حركة تنظيم في المرور شرطي به يقوم الذي الدور أهمية يدرك السائحي الشاعر ولكون ، والشاحنات

 الحس فيهم ليؤسس المرور" شرطي " األنشودة بهذه الطرية للبراعم توجه فقد ، األمثل الحضاري للسلوك السائقين

 : 51قال حيث ،الطريق آداب واحترام المروري،

 يقــــــــــــــــــف في أمـــــــــــــــــــــان                 في وســـــــــــــــــــط الميـــــــــــــــــــدان

 ويحفـــــــــــــظ النّظامـــــــــــــــــــــــا                 يخفّـــــــــــــــف الزحــــــــــــــــــــــــــام

 من شـــــــــــــــــــاء في الّصفــــــــوف          ــــــــــــــــــــــــوف لوقــــــــــــــــــــــمـــــــــــــر بايأ

 ارةيُعطي بهــــــــــــــا اإلشـــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــارةــــــــــــــــه صفي فمـــــ

 ــــيعُ الفــــــــــــــردُ    والجمـــــــــــيُع         ألمـــــــــــــــــــــــــره     ُمطـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــقُ تُـــــــــــــــْحمى  به  الطَّريــ           يــــــــــــــــقألنَّــــــــــــــــــــــــــهُ   صــــــــــــــــد

                                                                 
 .6أناشيد وأغاني األطفال، ص 76
حدة الرغاية، تربية األوالد في اإلسالم، عبد الله ناصح علوان، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، و 72

 . 709، ص1، ج1898الجزائر، 
 .18أناشيد وأغاني األطفال، ص 79
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إن هذه القيم المرورية يمكن أن تدّعم من طرف األئمة والوعاظ عبر استثمار بعض النصوص النبوية التي تحث 
ُرقَاِت َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخدِْرّيِ، َعِن النَّبِّيِ َصلَّى اللهُ َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل: " إِيَّاكُْم َوالُْجلُوَس بِالطُّ ما ورد على آداب الطريق ومنها 

" قَالُوا: َوَما َحقُّ الطَِّريِق يَا َرسُوَل َحقَّه" قَالُوا: يَا َرسُوَل اللِه، َما لَنَا ِمْن َمَجاِلِسنَا بُدٌّ نَتََحدَُّث فِيَها؟ قَاَل: " فَأَْعطُوا الطَِّريَق 
، إن ما يقوم بهم منظموا 51 متفق عليه[ ]َوالنَّْهُي َعِن الُْمنَْكِر " اللِه؟ قَاَل: " َغضُّ الْبََصِر، َوَكفُّ اأْلَذَى، َواأْلَْمُر بِالَْمعُْروِف،

والقائمون على مراقبة حركة النقل ومدى انصياعها وانقيادها لمختلف القوانين المرعية والمعمول بها حفظا حركة المرور 
يدخل ال محالة ضمن حسب رأينا ــ  ــ لألرواح والممتلكات ومنعا ألية تجاوزات خطيرة قد تودي بحياة األبرياء، كل هذا 

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن التزام مستعملي الطرقات من سائقين وراجلين... بالقوانين التي تضبط حركة 
  السير ستجنبهم الكثير من الكوارث والحوادث المميتة.

 االهتمام بالتربية الترفيهية: خامسا : 

وروح مادة وعواطف ، فإنه يحتاج إلى الترويح عن نفسه بين الفينة واألخرى،  جسدانطالقا من كون اإلنسان 

انطالقا من عدم نسيان النصيب الدنيوي الحالل، والذي هو في الحقيقة عامل مهم من عوامل التوازن النفسي والعقلي 
بالناحية الترفيهية لإلنسان، والتي ال للفرد، وباعث ومجدد للنشاط العملي فيما يستقبل من عمر اإلنسان، ولهذا اهتم اإلسالم 

تتناقض ومقاصد الشريعة الغراء، والقيم اإلسالمية الرفيعة، وعلى اعتبار أن الطفولة أمل المستقبل وعنوان الغد رائدة 
هذا سفينة المستقبل الواعد، اهتم رجال التربية والتعليم، وأصحاب الكلمة الطاهرة النظيفة والهادفة بعالم الطفولة ، في 

الجانب الحيوي، فأمدوا التالميذ بمجموعة من األشعار الخفيفة واللطيفة، التي تبعث على الحيوية والتفاعلية والتشاركية 
والنشاط ، وتغرس في النفوس قيم التضامن والتعاون، والتنافس الشريف، وشاعرنا السائحي الكبير خص هذا الجانب 

قصيدة " الدراجة" التي تمثل حلم األطفال، بها ن بها ويتفاعلون معها، ومن ذلك بقصائد قرأناها وال زال أبناؤنا يستمتعو
يتسابقون، وبجمالية شكلها يتباهون، وعن طريقها يتالقون ويتزاورون، ويحاول الشاعر السائحي الكبير أن يحفّز في 

سموم واألمراض من الجسم، األطفال حب السعي والحركة، واالندماج االجتماعي، وتنشيط الدورة الدموية، وطرد ال
 30"الدراجةفالعقل السليم في الجسم السليم، وفي هذا الموضوع كتب السائحي الكبير تحت عنوان"

 دراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي لطيفه                 سريعة خفيفه

 تنساب مثل الحوت             تعمل في سكــــــــــــــــوت
 برجلي                           في الوعر أو في السهلادفعها 

 كرسيها صغير           لكنه وثير
 إذا مشت تقر           وإن رست تخر

 فالسعي فيه البركه         والخير عند الحركه

 وفيها يقول39"هيا نلعب قبل المغرب" كما أتحف السائحي عالم الصغار بأنشودة 

 أمسك كفي اجر خلفي .... /هيـا نلعب قبل المغرب 

ومما هو لصيق بالحياة الترفيهية والترويحية لدى األطفال، السيما اإلناث، اللعب بالدمى، والعناية بها، وإحاطتها بكل 
أشكال الغبطة والرعاية واالهتمام، ألنها تشكل عالما خاصا لديهن، ومن خالل تتم عملية تهيئة الطفولة لتحمل المسؤولية 

مشاكسة. ويمكن ألولياء أمور ن أنفسهم مستقبال متجاوبين ومنسجمين معها، دون عنت ودون رفض وتمّرد والتي سيجدو

                                                                 
هـ(، فاروق 626أخرجه البخاري، ومسلم وأبو داود. ينظر، دليل الراغبين إلى رياض الصالحين، لإلمام يحي بن شرف النووي )ت 78

 .620، 668،ص7م، ج7002هـ/1179حمادة، دار السالم، القاهرة، القاهرة، 
 .12وأغاني األطفال، ص أناشيد 00
 .11، ص المصدر نفسه 01
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التالميذ ومعلميهم استثمار  النصوص الشعرية اللطيفة التي تعمل على تهيئة جيل الغد المنشود ، قال السائحي في نصه " 
 35الدمية" 

 يادميتي الحبيبه        ابقي هنا قريبه
 واقفة بجنبي            بقربي جالسة

 وقدك الرشيق            بثوبك األنيق
 عاكسة صفاتي            فأنت كالمرآة 

 وتارة كبنتي                      ناجيتها كأختي
 والفاتن العجيبا            ألبستها القشيبا 

 كالطفل في الرضاع              وسدتها ذراعي
 يالعبتي المحببة               يادميتي المهذبة

 عن طاعتي وفهم             هدية من أمي
وفي هذا تدريب لألنثى نفسيا لتقوم بأدوارها االجتماعية المقدسة عند بلوغها، ودخولها لعالم النساء، فال تتمرد على 

فه، وحول هذه المخططات طبيعتها ودورها المحوري في المجتمع، والذي تعمل المخططات التدميرية على تشويهه وانحرا
س وغانية تفعالن في تحطيم األمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في أ" يقول أحد أقطاب المستعمرين: ك

 33حب المادة والشهوات"

كما تجدر اإلشارة إلى ضرورة أن يتوافر األدب الموجه لألطفال على مساحات معتبرة للعب لتنمية القدرات ، وشحذ 

خيال وتوسيع المدارك ال سيما إذا كان مدروسا بعناية كبيرة تأخذ في الحسبان خصوصيات األطفال ، ونضجهم النفسي ال

والعقلي ، وحول أهمية اللعب عند األطفال فقد حاول بعض الدارسين تقديم تعريف للعب فقالوا : " اللعب هو حياة الطفل " 
ي شخصيتهم المستقبلية معاني السعادة الحقيقية المتمثلة في القناعة ، وهكذا عن طريق التربية والتوجيه تتكون ف34

واالبتسامة والعمل من أجل إسعاد اآلخرين، قال الفونتين" السعادة قناعةٌ، فال الذهب وال العظمةُ يجعالننا سعداَء" وقال 

ئلة السعيدة جنة على األرض" راندل" ازرع البسمة في وجهك، تحصد السعادةّ في قلوب النّاس"، وقال براوتينغ" العا

وقال سقراط " أعمل لسعادتي إذا عملت لسعادة اآلخرين" وقال برنارد دي فونتينيل " سرُّ الّسعادة األكبُر  في أن نكوّن 

 .  32على ما يُرامُ أنفُسنَا" 

الموجه للكبار  إن"محمد األخضر السائحي في أعماله الشعرية الموجهة لألطفال سواء القصائد التي تضمنها ديوانه

"همسات وصرخات" أو دواوينه الموجهة مباشرة لألطفال كديوان "أناشيد النصر" أو "ديوان األطفال" فإنه يستعمل 

، وهذا البناء الشعري الموسيقي الخفيف سيحقق الشك في ذلك كل المتعة 36البحور الخفيفة ، ويميل إلى المجزوءات"

هم البريئة كامل الحيوية والنشاط والرغبة في االستمتاع بمباهج الحياة وجمال والفائدة للتالميذ، وسوف يبعث في نفوس

 الكون، مما سيكون له أعظم األثر اإليجابي في قوة شخصيتهم مستقبال، وتحقيق توازنهم العاطفي والنفسي.

                                                                 
 .96ص أناشيد وأغاني األطفال 35
  .791ص ،1ج تربية األوالد في اإلسالم، المرجع السابق 00

أهمية اللعب في حياة األطفال الطبيعيين وذوي االحتياجات الخاصة . أحمد أرشيد الخالدي . المعتز للنشر والتوزيع ، عمان ،األردن ،  01 

 . 8م .   ص 7009هـ/ 1178ة األولى الطبع

 .710انتقيناها من كتاب: المعجم المفّصل في الحكم واألمثال واألقوال الخالدة، ص 05 

" التشكيل الموسيقي في الشعر الموجه لألطفال" ، العيد جلولي، مجلة األثر، كلية اآلداب واللغات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  06

 .790م، ص7008ماي، العدد الثامن، الجزائر ، 
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القدرات ، وشحذ  كما تجدر اإلشارة إلى ضرورة أن يتوافر األدب الموجه لألطفال على مساحات معتبرة للعب لتنمية

الخيال وتوسيع المدارك ال سيما إذا كان مدروسا بعناية كبيرة تأخذ في الحسبان خصوصيات األطفال ، ونضجهم النفسي 

والعقلي ، وحول أهمية اللعب عند األطفال فقد حاول بعض الدارسين تقديم تعريف للعب فقالوا : " اللعب هو حياة الطفل " 
مكثفة يقدم الباحث أحمد أرشيد الخالدي أم السمات البارزة للعب ومنها أن :"اللعب شيء ممتع  وبعد تفسيرات وتحليالت 37

، فالطفل يختار نشاطاته بحرية ]كما[يمكن التوقف عنه دون التعرض للَّوم أوالتقريع ... يسبب الشعور بالسعادة ويخفف 

 .31 التوتر ...توجد به فرص كثيرة للتعليم .

 تربية الجمالية:االهتمام بالسادسا: 

القيم الجمالية : وهي تلك القيم المرتبطة بعنصر الجمال ،  ـــ وهو شيئ مهم للغايةــ أيضا هنا يمكن أن نضيف  

الذي جاءت األديان السماوية إلبرازه ، والحث على تمثله ، ألن " الله جميل يحب الجمال " وألجل ذلك قال 

كما أن " الهدف من تفعيل عنصر الجمالية في التربية هو تحويل 31سقراط : " هدف التربية هو حب الجمال " 

أي أثر تربوي في إطار السلوك ، الكالم ، النموذج ، النصائح ، الخبرات ، التعليمات و... إلى منظر بديع ، فيه 

هذه  ،عبد العظيم كريميحسب تعبير .  40صور منعشة ومثيرة للحظات انجذاب تتكون في أعماق المتربي " 

األبعاد الجمالية يمكن أن يغرسها المعلم والمربي في نفوس الناشئة من خالل بعض النماذج اإلنشادية التي 

 49حرص على إبداعها الشاعر محمد األخضر السائحي كأنشودة " أنا أحب الشجرة" 

 ــرهأنا أحب الشجـــــــــــره         عاطلةً أو مثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أجلُس تحت فرعها            ألعــــــــــــــــــب فوق جذعها

 كذلك األطيـــــــــــــــــــــــــــــــار            تُعجبها األشجـــــــــــــــــــــــــار

 ـــــــــــــــــــيلمنظرها  جميــــــــــــــــــــــــل          وظلُّها ظلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــاءتُلّطُف الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء         وتمنُح الّشفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حذار أن تؤذي الشجْر          واْحفْظهُ من كّل ضــــــــــــــرر

ـــــــــــــــــــــــــــــــَؤدُب          في لعْبه فالولدُ المــــــــــــــــــــــــــ

 ُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَهذَّبُ 

                                                                 

 . 8المرجع نفسه   ص:  02 

 10المرجع نفسه،   ص:  09 

عبد العظيم كريمي . ترجمة : زهراء يكانه .  دار الهادي ، ، االتجاه الرمزي في التربية الدينية باالستناد إلى مناهج التعلم باالكتشاف  08 

 . 89م . ص:7002هــ / 1179بيروت ، لبنان ، الطبعة األولى 

 .  101،  100.  ص:  لمرجع نفسها 10 
 .70أناشيد وأغاني األطفال، ص 11
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إن أمثال هذه األناشيد البيئية تغرس في نفوس الناشئة التعلق بعالم النباتات، وما تشتمل عليه من جماليات في أشكالها 
فوائدها وتأثيراتها النفسية والصحية واالقتصادية، والفائدة ال شك ستتضاعف بعد ربط هذه األناشيد بمختلف وألوانها و

اآليات القرآنية التي تبرز عظمة الخالق في إبداعه لهذه العوالم النباتية التي جعلها آية للعالمين وعظة للمعتبرين، وال سيما 
ء رحمة للعوالم كلها ومنها عالم النبات، وهو الذي وّصى الناس بالبيئة خيرا، إذا دّعمت بأقوال الرسول األكرم الذي جا

حتى في آخر عهدهم بالحياة الدنيا ومعاينتهم لقيام الساعة وهي لحظات رهيبة ال يمكن تصّورها أو  تصور شخص ما 
عبادة لله وأنه يقوم بوظيفة سلم في يمكنه أن يتفرغ لعملية زرع النباتات، ولكنه درس بليغ لكل العالمين ليبين لهم أن الم

إِْن قَاَمِت »العبودية حتى في أصعب األوقات وأحرج اللحظات فعَْن أَنَِس بِْن َماِلٍك، َعِن النَّبِّيِ َصلَّى اللهُ َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل: 
والفسيلة هي النخلة الصغيرة، التي  45« ى يَغِْرَسَها فَلْيَغِْرْسَهاالسَّاَعةُ َوفِي يَِد أََحِدكُْم فَِسيلَةٌ، فَإِِن اْستََطاَع أَْن اَل تَقُوَم َحتَّ 

 سيؤجر عليى غرسها المسلم المؤمن بربه والخاضع لجالل الله وعظمته، والمصدّق بآياته وجزائه الكريم ونعيمه المقيم.

ي خصصها استثمار بعض النصوص اإلنشادية التبتعميق غرس الحس البيئي والشعور الجمالي، كما يمكن 
، كتنمية الشعور بقيمة نور الصباح وأنه إيذان ببدء السائحي الكبير ، لبعض العناصر البيئية التي يشاهدها ويعايشها الطفل 

يوم جديد عنوانه السالم والمحبة واإلشراق لكل الكائنات ، وهذا ما تفصح عنه كلمة " سالم" التي تكررت عدة مرات في 
 43الصباح"  نصه الشعري لألطفال " تحية

 الصباح  لنحي  تعال معي

بى و البطاح                                فقد الح فتوُق الرُّ
نا م هاماتها بالسَّ  وعمَّ

 األَقَاحْ   ومس الورود ومس                       
 شروَق الصَّباح  سالما سالما

 وموعَد وثْبَتنا للفاَلح                                  
 اما نهظنا سنلقى المنىإذ

 ونلقى السرور ونلقى النجاح                        
 لقى رداء الخمولأبك الكون 

 وفتح عينيه بعد الذهول                             
 فهذي السواقي وهذي الحقول

 تغني سالما شروق الصباح                          

 سناه  أفضت على كل قلب
 وفتَّحتْه لجمال الحياة                                    

 فكلُّ الصدور وكلُّ الّشفاه
 تغني سالما شروق الصباح                           

 

  :من جهود الشاعر المرحوم محمد األخضر السائحي من الناحية التربوية ةآفاق االستفادثالثا: 

لكبير محمد األخضر السائحي، يشكل ذخيرة تعليمية وتربوية إن الجهد الشعري الذي قدمه الشاعر الجزائري ا

متسلسلة الحلقات ، وقد ساهمت بشكل كبير في تنشئة الطفولة الجزائرية على القيم اإلسالمية السامية، والمبادئ اإلنسانية 

ون والمعاصرون له وعلى كل يمكن االستفادة من هذا التراث السائحي، مع ما تركه وما أنجزه إخوانه السابقالراقية، 

                                                                 
هـ(، تحقيق، محمد فؤاد عبد 756صحيح األدب المفرد، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله )المتوفى:  17

 WWW.SHAMELA.WSمكتبة الشاملة ال .169، ص1898 – 1108بيروت، الطبعة الثالثة،  –الباقي، دار البشائر اإلسالمية 
 . 18أناشيد وأغاني األطفال، ص 10
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االستفادة في تقويم أخالقنا والالحقون في عدّة مجاالت وحقول تعليمية وتربوية، إذا صدقت العزائم،  وخلصت النوايا، و

االجتماعية ، ولمصطفى السباعي رحمه الله كتاب يحمل عنوان" أخالقنا االجتماعية" ما يهمنا فيه ذلك الدرس القيم الذي 

ولكنه ما زال صالحا إلى يوم الناس  9122البيوت"  الذي أذاعه من اإلذاعة العربية السورية عام  عنونه بـ"أوالدنا في

هذا، طالما أن األمة لم تغير من حالها حتى يغير ما بها من ضياع وفساد وانحراف في قطاع عريض من شبابها وشاباتها، 

نفوس أطفالها وهم عمد المستقبل وأسس أركانه العتيدة بسبب سوء التربية في الصغر، والعادات السيئة التي تزرعها في 

على أن ما يضمن تماسك وسعادة ساطين التربية أوحسب تعبير المرحوم مصطفى السباعي فإن اإلجماع يكاد ينعقد بين 

 :44ورقي المجتمع هو سلوك التربية الصحيحة والسليمة والتي تقوم حسبه على األسس والركائز التالية 

 شخصية الطفل بحيث يجد في جو البيت ما يُنْمي مواهبه ويَصقُلها ويُعدها للبناء واإلفادة. أوال: تقوية

ثانيا : تنمية الجوأة األدبية في نفس الطفل بحيث يعيش شجاعا صريحا جريئا في آرائه، في حدود النظام والخير واألدب 

 اإلنساني الكريم.

 خوانه في المجتمع...ثالثا: تقوية روح التعاون والحب في نفسه نحو إ

ليصل الباحث إلى التساؤل عن مدى تقيّد اآلباء بمنهج التربية الصحيحة، وأول ما الحظه على التربية في البيوت" سوء 

فهم نفسية الطفل وتجاهل عواطفه، وعدم تقدير المراحل التي البد من أن يمر بها حتى يصبح رجال تسري عليه قوانين 

م األطفال غير عالم الكبار، ومن ثم فنحن نعاقبهم على الزلة بالقسوة أحيانا، وبالتشهير أحيانا، الرجال. نحن نجهل أن عال

، إن عدم إدراك خصوصيات الطفل ومتطلباته التربوية والنفسية واالجتماعية، يؤدي 42وباالزدراء والتحقير أحيانا أخرى"

ما ذهب إليه )روبرت دوترنز( فـ"إننا نجد مثال أفكارا إلى نتائج كارثية كما هو مشاهد اليوم، وفي هذا اإلطار وحسب 

عن ظهر قلب بطريق ما طفال، ولكن األطفال يحفظونها متضمنة في المناهج قبل األوان، صعبة جدا على مدارك األ

 46يعرف أحيانا بالتربية المظهرية، وذلك على حساب أي تدريب صحيح الذكاء".

ألئمة األربعة لألطفال للمؤلف محمد علي قطب، ال تناسب عالم الطفولة، ألن ولهذا نرى على سبيل النمذجة أن كتاب ا

المسألة هنا ليست مسألة تبسيط اللغة فقط ، وإنما تتعداها إلى قضايا نفسية وعقلية ومنهجية تجعل الطفل غير مستعد تماما 
ها على سبيل المثال المطلب الذي عنونه اإلحاطة بلفهم بعض القضايا التي تتطلب نضجا عقليا وتقدما عمريا يتيح للبالغ 

بــ" مالك والسياسة" حيث أن تفسيره لموقف مالك من األمويين وخصومهم يتسم بالغموض والتذبذب، وربما ال يشرف 
مكانة مالك، السيما حينما يؤكد على أن الشغل الشاغل لمالك هو العلم فقط، وفي هذا تقزيم لدور العلم، وما فائدة العلم إذا 

ان لنيل الشهادات والركون والسكوت عن أفعال الطغاة الظلمة ، والذي مجرد الميل إليهم يؤدي إلى مس النار والعياذ ك
   47بالله تعالى.

من جهود الشاعر المرحوم محمد األخضر السائحي من الناحية التربوية، يمكن أن ة ستفادفإن آفاق االوفي هذه الدراسة 

 :نبرزها في المجاالت التالية

                                                                 
، 156م،  ص1820هـ/1080أخالقنا االجتماعية، مصطفى السباعي، المكتب اإلسالمي، دار اإلرشاد،دمشق وبيروت، الطبعة الثانية   11

152. 
 .152المرجع نفسه، ص 15
وسف بدوي، مراجعة، حامد مصطفى عمار، دار الفكر العربي، القاهرة، منهج المدرسة االبتدائية، روبرت دوترنز، ترجمة، نجيب ي 16

 .707م، ص1865
ينظر، األئمة األربعة )أبو حنيفة/مالك/الشافعي/أحمد بن حنبل( لألطفال، محمد علي قطب، مكتبة رحاب، الجزائر، )دون تاريخ(،  12

 . 112، 116ص
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تنمية القيم الفاضلة في نفوس الناشئة، وكم نحن في أمس الحاجة إليها في ظل الظروف الراهنة والتحديات أوال: 
المعاصرة، وسوء توظيف الثورة التكنولوجية والطفرة الرقمية التي بات عليها عالم اليوم المعاصر والمعقد، والذي ال 

مسؤوليته الوجودية في مقاومة تيارات اإللحاد واالنحالل والتفّسخ وشتى مكان فيه وال مستقبل لمن لم يحصن ذاته ويتحمل 
 الحركات الهدّامة التي تعمل من حيث تدري أو التدري لتنفيذ مخططات خبثاء صهيون، 

تنمية الروح الوطنية، التي تجعل الطفل يعتز  بوطنه ويحافظ عليه كما حافظ عليه آباؤه وأجداده ويعمل على رفع  ثانيا :

اية العربية لغة القرآن الكريم فيه، ورفع راية اإلسالم الذي ال عزة إال تحت ظالله الوارفة،وفي هذا الصدد يمكن استثمار ر
ما اشتمل عليه مؤلف األخ )نبيل طوالبي/راسل(" أغاني الطفولة" الذي يضم بين دفتيه مجموعة من األناشيد الجميلة 

ومنها قصيدة  لرائقة التي تبعث في نفوس الناشئة البهجة والسرور والفرحة والحبورالعذبة اوالمشفوعة بألحانها الموسيقية 
قديم الشاعر والموسيقي " فداء الجزائر" للشاعر الجزائري " مفدي زكرياء" وزينها بالموسيقى وفق لحن تركي 

 :41ومنها هذه األبيات41 والمطرب )الّري مالك(

 ـــــــــــالي               أال في سبيل الحريّــــــــــةفداء الجزائر روحي ومـــــــــــــــــــ

 فليحيا حزب الشعب الغالي                       ونجم شمال افريقيّــة

 وليحيا جنــــــــــد اإلستقـــــــــــــــــــــــــالل              مثال الفـــــــــــــــــــدا والوطنية

 الل               ولتحيا فيها العربـــــــــــــــــــــــــــــيةولتحيا الجزائر مثل اله

 إلى أن يقول :

 فلسنا نرضى االمتزاجا                   ولسنا نرضى التجنيــــــــــــســـا

 ــــــــــــاولسنا نرضى االندماجا                  وال نرتّد فرنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيســـــــــ

 كفى الجّهالة تدنــــــــــــيسا                      رضينا باإلسالم تاجــــــــــــا    

 فكّل من يبغي اعوجــــاجا                رجمـــــــــــــــــــــــناه .. كإبليســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

رع في نفوس الناشئة اإلخالص والصدق واألمانة ، يمكن تنمية الصفات الجمالية الكامنة وعبر  األناشيد الوطنية، التي تز

في ربوع الوطن في جباله وسهوله وروابيه وصحاريه ووديانه وأنهاره، وحيوانه وكل مناظره الخالّبة، وكلنا نتذكر  
 لحليم دموس وموسيقى عبد الرحمن عزيز: 20أنشودة " أرض أجدادي" 

 أرض أجدادي م ياعليك مني سال

 ففيك طاب المقام وطاب إنشادي

                                                                 
ي على كبار الفنانين، أمثال " عبد القادر الحجاز" في دمشق، عاش فترات درس الفن الموسيق 1800من مواليد مدينة األغواط سنة  19

المرجع ،  Chansons d'enfance. ينظر هامش أغاني الطفولة 1890من حياته في المملكة المغربية، وبعد سجل حافل ، توفي عام 

 .158، 159، ص 7، جالسابق
 .159، ص 7ج، المرجع السابق،  Chansons d'enfanceأغاني الطفولة  18
 .705، 701، ص1أغاني الطفولة، المرجع السابق، ج 50
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 أحببت فيك السهر وبهجة النادي

 أحببت ضوء القمر والكوكب الهادي

 و الليل لما اعتكر والنهر و الوادي

 و الفجر لما انتشر في أرض أجدادي

 أهوى عيون العسل أهوى سواقيها

 أهوى ثلوج الجبل ذابت آلليها

 هذي مجاري األمل سبحان مجريها

 سالت كدمع المقل في أرض أجدادي

 يا قوم هذا الوطن نفسي تناجيه

 فعالجوا في المحن جراح أهاليه

 إذن تهجروه فمن في الخطب يحميه

 يا ما أحلى السكن في أرض أجدادي

وهكذا تتكون الروح الوطنية في نفوس الناشئة وتؤتي أكلها الطيب عند استواء عودهم، على حسب تعبير قاسم أمين " 
 طنية تعمل وال تتكلم" وحتى يكون شعاره قول الشاعر العربي الو

 51إني ألبذل أنفاسي بال ثمن       حتى أراك كما أهواك يا وطني

تنمية القيم الدينية ، التي تجعل الناشئة يعتزون بدينهم ، ويتمسكون بعقيدتهم اإلسالمية الصحيحة، التي تغرس فيهم  ثالثا:

لعبادة، وتبعث في أنفسهم العزة والنخوة والشهامة ، وعد الخضوع ألحد من المخلوقين، تعظيم الخالق، وعبادته حق ا
ومقاومة الطغاة والظالمين الذين يستكبرون في األرض بغير الحق ويسعون في األرض فسادا وإجراما، ومن القصائد 

لله أكبر" للشاعر )محمود أبو الوفا( الرائعة التي ينبغي استثمارها في المدارس واألندية وتعليمها للناشئة قصيدة " ا
 : 25وتزيينها موسيقيا من األستاذ )مرسي صالح الدين( جاء في هذه األنشودة

 يشيع فيضا من النقاء    لحن كريم من السمـــــــــــــــــــــــاء

 فمن وعاه لبى النداء         وراح يدعو وقد تطهر

 الله أكبر
                                                                 

،ص 7008المعجم المفصل في الحكم واألمثال واألقوال الخالدة، أميلين نسيب إلياس، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى،   51

180 ،181. 
 .61، ص 7جالمرجع السابق،،  Chansons d'enfanceأغاني الطفولة  57
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 ليل يسري مع النهاروال   الشمس تجري على مدار     

 والموج يطغى على البحار      والكل يدعوا الله أكبر

 الله أكبر

 :23مما تعلمناه صغارا ومن هذه القيم نشر ثقافة السالم ، عبر تبادل الشعار اإلسالمي الشهير " السالم عليكم" و

 هل تعلمون تحيتي        عند الحضور إليكم

 م عليكمأنا إن رأيت جماعة       قلت السال

إن هذه األناشيد تمثل خطا دفاعيا هاما ضد كل أشكال التغريب والمسخ التي يتعرض لها األطفال من بعض وسائل اإلعالم 
وما يعرض فيها من قيم ال تمت بصلة لى الشخصية العربية واإلسالمية، كغرس القيم الغربية تحت وطأة تقليد المغلوب 

تنمية القيم العلمية كحب القراءة واالجتهاد في تحصيل المعارف ، وهذا ما  رابعا: . للغالب واالنبهار بالحضارة الغربية 
  24تفصح عنه قصيدة الشاعر الجزائري)أحمد سحنون( " التلميذ" 

خامسا : تنمية القيم األسرية، كحب الوالدين، والتفاني في خدمتهما، وحب اإلخوة، وصلة األرحام، والتضامن األسري، 

 الخفيفة الموسيقى ومنها :22ط االجتماعية، ومن القصائد التي يمكن أن تؤدي هذه التنمية أنشودة " أسرتي" وتقوية الرواب

 أحب أمي أحب أمي        ألن أمي تزيل غمي

 أحب بابا أحب بابا        ومثل بابا أحب عمي

 أحب خالي أحب خالي     ألن خالي أخ ألمـــــــــــــــــــــــــي

مبرزة التضّرع إلى المولى 26هذا السياق المعزز للقيم األسرية أنشودة "أنشودة يا ربنا يا ذا  الكرم"  كما تأتي في

العلي القدير الواهب لكل العطاءات الظاهرة والباطنة، أن يحفظ الوالدين نظير ما قدماه في سبيل تنشئة الذرية على الدين 
 اإلسالمي والطاعة والفضيلة واألخالق الكريمة 

 ربنا يا ذا الكرم        يا واهباً كل النعميا 

 هذا أبي ن عم األُب        من أجلنا كم يتعبُ 

م بها              َمن مثلها في فضلها  وأمنا أنْع 

 باركهما يا ربنا            وأحفظهما دوماً لنا

                                                                 
 .61ص، 7جالمرجع نفسه،  50
 .50، ص 7جالمرجع نفسه،  51
 .8، ص 7، جالمرجع نفسه  55
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 د/ سليمان قوراري                                             الجزائر في الطفولة شعر خدمة في السائحي األخضر محمد الجزائري الشاعر جهود

 

19 

 

في الحفاظ عليها، وإبعاد لحمالت التطوعية لعمل على الحفاظ على مكوناتها، واإلسهام عبر ااسادسا: تنمية القيم البيئية، و
كل األضرار عنها، كاإلقالع عن كل العادات السيئة، كقطع األشجار، وإتالف األزهار، وترويع األطيار، وتعذيب 

يمكن أن نذكر في هذا المقام مجموعة من المهام يمكن أن الحيوانات، ورمي القمامة في غير األماكن المخصصة لها... 
 أدب األطفال منتقاة من توجيهات علي الحديدي وهي :يقوم بها 

غرس الذوق الفني في الطفل بتصوير الفنون الجميلة بصورة إنسانية محببة إليه ، ويدخل في ذلك سماع الموسيقا  (9

 والقصص عن الموسيقيين ونفعهم للعالم ، كذلك المصورين والممثلين والنحاتين وأصحاب الفنون الجميلة .

 في سبيل رفع المستوى المعيشي ، أو بغية االستكشاف واالستطالع . حب المغامرات (5

 آداب المعاملة والسلوك اإلنساني المحمود ورعاية آداب المائدة  (3

تنشئة الطفل على تقديس الحرية والديمقراطية ، وذلك بقصص تظهر ما يعانيه شعب محتل أو محكوم حكما  (4

 27لحكم الفردي في غيبة القانون والشورى .دكتاتوريا ، وما تقاسيه األمة واألفراد من ا

سابعا: ربط الناشئة بمختلف المناسبات اإلسالمية كحلول األعياد وشهر رمضان المعظم، والمولد النبوي الشريف، 

 والتركيز على أبعادها النفسية والجمالية،

 التي يقول فيها السائحي :  21"ومن ذلك أنشودة "العيد

 ويومه السعيد             يا فرحتي بالعيد

 في الليل والصباح              يجيء باألفراح

 في أجمل الثياب           أرى به أصحابي

 إذ ألبس الجديدا              أبدو به سعيدا

 ما شئته من لعب              ويشتري لي أبي

 جيء باآلمالــــــــــــــــــــــــــــي             فالعيد لألطفال

القيم التي يمكن استثمارها من مناسبة العيد، التزاور بين المسلمين، وصلة األرحام، والعناية باأليتام، وبذل السالم، ومن 

 ولين الكالم... 

 اقتراحات وتوصيات:

في ختام هذا البحث ارتأينا تقديم مجموعة من االقتراحات والتوصيات التي نحسبها تسهم في االرتقاء بأدب الطفولة، في 

  دنا وسائر بالد المسلمين ومنها: بل

 ، الحميمية والعالقات ، األلفة في العملية التعليمية ألدب األطفال لكونه "يحقق الحكي اعتماد أسلوبضرورة  (9

 إطار وفي ، الحكواتي أو والقاص ، الطفولة مراحل مستوى في ومن( الطفل) المتلقي بين المتبادلة والثقة والمودة

.. . ولهفة بشوق األطفال عليها ويقبل..  ويسر وسهولة بخفة المعلومات تتسلل العالقة في الدافئ التبادل هذا

                                                                 

، مع بعض  111،  110.ص: .1897، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة، في أدب األطفال ، علي الحديدي 52 

 االختصار . 
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 تصبح التي المعرفية الخصوصيات مراحل من مرحلة في ، المعرفة مصادر من مصدر ]إضافة إلى أن[ األدب

 21.  المعرفي لخطابا للغة حاملة تكون حينما ، الشعر قطعة أو المسرحية أو القصة مثل المبدع اهتمام موضوع

 األطفال تربية وتدعيم اإلبداع تشجيع في استغالل جهود الشاعر محمد األخضر السائحي الموجهة لألطفال " (5

 الفكر تدعم التي بالصفات يتسم الذي ، السوي الفرد شخصية بناء بدورها تدعم التي ، الصحيحة الروحية التربية

 مواقف يتيحالشيء الذي  ، واإلذاعية التلفزيونية في مختلف البرامجواستغالل هذه الجهود . واإلبداع واالبتكار

 وتشجيع ، األمور إدراك وحسن ، واالستنتاج ، والتعليل والربط ، والتأمل المالحظة دقة األطفال من تستدعي

يقترح وللحصول على النتائج التربوية المرجّوة من شعر الطفولة .60... المشاكل وحل المسائل تفسير في الرغبة

 : 69نجيب الكيالني مجموعة من الصفات الضرورية التي ينبغي أن تتوفر فيه وهي

 ــ الحرص على اللغة الشعرية لفظا وعبارة وصورة. 9

 ــ االهتمام بالبحور ذات اإليقاع الساحر الجذّاب.5

 ــ يسر األفكار والمعاني وسهولتها.3

 ــ البعد عن التعقيدات البالغية والبيانية.4

 اختيار موضوعات تناسب واقع الطفل واهتماماته. ــ 2

 ــ توافق القيم الشعرية، مع ما تعلمه الطفل عن عقيدته اإلسالمية.6

 ــ النظر في المشاكل األخالقية والنفسية والتربوية لألطفال والشباب، وتناولها في وقت مبكر فيما يقدم من شعر.7

ـ وضع أغاني األطفال في التلفاز والمذياع1 تحت توجيه علماء الدين والنفس والتربوية، ألن األطفال يحفظون مثل  ـ

 تلك األشعار، وتؤثر فيهم أيما تأثير.

 ــ وحدجة القافية لما لها من آثار داخلية في نفسية الطفل ووجدانه.1

  ــ شمول الصورة الشعرية لمختلف حواس الطفل.90

هي تلك الصفات الخيّرة والتي قيم التربية اإلسالمية نسيق كل الجهود وعلى كافة المستويات، ألجل غرس ت (3

ش بالحسنى مع المخلوق وفق التصور اإلسالمي العام للدنيا واآلخرة ، يالتي تهدف إلى رضا الخالق ، والتعا

وههنا البد من التنبيه إلى أمور بالغة األهمية قد يغفل عنها بعض الدارسين ، أشار إليها علي الحديدي ومنها : 

ن يعالجون العقيدة الدينية من خالل أدب األطفال ، تواجههم مسؤولية كبيرة معقدة ، تحتاج إلى دقة الفيلسوف ذيال

                                                                 
م ، 7005،  1إعداد الطفل العربي للقراءة والكتابة، جميل طارق عبد المجيد . دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، ط 58 

 . 000،  789هــ .ص: 1175

م . 7002، عمان ، األردن ، الطبعة العربية  مدخل إلى صحافة األطفال، محمد عدنان عليوات . دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع 60 

 . مع بعض االختصار. 70،  70ص: 
 .80، 98م، ص1881هـ/1117أدب األطفال في ضوء اإلسالم، نجيب الكيالني، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة،   61
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لى خيال الفنان وإحساسه ، حتى ال ينفر الطفل من الدين ، ولكي يتقبله عن حب ، ويرى فيه إومالحظته ، و

 65سرة والمجتمع مصدرا لسعادة روحية يحس بها ، وليس تقليدا مفروضا عليه من األ

البد من إيجاد صيغة تفاعلية بين المدرسة والمجتمع، وتنسيق الجهود مع مختلف الفعاليات المجتمعية، لتفعيل  (4

، وتحقيق ما يطلق عليه مفهوم 63االتصال اإليجابي وتوفير الثقة المتبادلة، وفق أشكال متعددة، عبر آليات مدروسة 

ا المفهوم إلى تحقيق الرهان األكبر ، وتجسيد المعادلة الفعالة للمدرسة التربية في خدمة المجتمع، حيث يهدف هذ

)حيث أن المدرسة بمفهومها الحديث كمدرسة مجتمعية %900× %900وانفتاحها على المجتمع وهي " معادلة 

مرافقها تقدم خدماتها إلى جميع شرائح المجتمع، بمختلف أعمارهم وفئاتهم ووظائفهم، وثقافتهم، ويتم فيها توظيف 

 64وفتح أبوابها لجميع أفراد المجتمع المحلي، في ضوء الحاجات القائمة والمستجدة"

ـ حسب عبد العظيم الدراسات المهتمة بالجانب الرمزي في التربية الدينية ومن ذلك أنه ضرورة االستفادة من  (2 ـــ

ات وحيازة ُمدركات حفظية دينية بل " البد أن نعلم أن انطالقة الفكر الديني ال يضمنها وجود المعلومكريمي ــ 

 رغبة شديدة تحفز الشخص لبذل الجهد بهدف اكتسابه .

. لعرض القضايا الدينية بأسلوب صحيح ومنح الفرصة لحلها من قبل الطفل ، دور أكبر في تنمية الشعور الديني 3

 قياسا إلى استبانة القضايا الدينية .

 ات اإللهية شريطة أن نتعلم األسلوب الصحيح للتبصر واإلحساس .. الطبيعة مدرسة لتعلم الدين وكشف اآلي4

 . تقوم هيكلية التربية الدينية على دعائم " حب الخالق" .2

. إطالق المتربي في أجواء مقدسة وجعله يستعرض آيات الوجود ويتصل مع جميع الظواهر المحيطة به وتعريفه 6

ساعده على إبداع تنظيم باطني بنفسه باالستناد إلى الدالئل الخارجية على الشخصيات المؤمنة ودائمة الذكر لربها ، ي

غير المنتظمة في ظاهرها وإكمال الجشطالت )الشكل( الباطني من خالل الجشطالت الخارجي الناقص،  فهذا هو 

 أحد أفضل أساليب التربية الدينية وأكثرها تعمقا .

ارا ، فأتوها من قبل إقبالها " إذاً ، يجب أن تكون الخطابات . يقول اإلمام علي )ع( " إن للقلوب إقباال وإدب7

 والموضوعات الدينية ، المعروضة في سياق التربية الدينية مواكبة لميول الطفل واحتياجاته الباطنية.

. تنامي دافع حب الجمال لدى الطفل يشيد هيكلية االتزان ، الطهر والحيوية والنقاء في نفسه . ينبغي أن تتحسس 1

عيناه هذا الجمال بنحو طبيعي تلقائي ال أن نظهر األمور جميلة أمامه . فلو تتم بلورة مثل هذا اإلدراك التلقائي عن 

 الجمال لدى الطفل يستثار عنده الدافع الديني وحب الجمال اإللهي . 

                                                                 

 . 102علي الحديدي . المرجع السابق . ص:  ،في أدب األطفال  67 
مدرسة المجتمعية وتعليم المستقبل، أحمد الخطيب، رداح الخطيب، عالم الكتب الحديث، إربد، جدارا للكتاب العالمي، عمان، ينظر، ال  60
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مربي الديني إلى . تعتبر المالطفة وحسن اللقاء والبشر والبشاشة وحسن اإلصغاء وإجادة التكلم ونظرات ال 1

 المتربي عوامل مؤثرة في تقبل الخطابات التربوية . فلوال هذه العوامل يتعذر على المربي النجاح في أداء مهمته . 

. حسن النظر إلى الطبيعة وإجادة االستماع إلى صدى الطبيعة ، يدعمان تنامي الدافع الديني ونزعة حب الجمال  90

 62عند الطفل تلقائيا.

 الخاتمة 

جهود الشاعر الجزائري محمد األخضر السائحي في خدمة شعر الطفولة في الجزائر وآفاق من خالل هذا البحث 

استثمارها تربويا، استعرضنا شخصية هذا الرجل الهمام القادم من الصحراء بأخالقها وقيمها وشيمها، كيف نشأ على مائدة 

لسانه، ثم كيف رحل في طلب العلم من معاهده األصيلة ومن ثلة  القرآن الكريم، ورضع من ينابيع لغة الضاد حتى استقام

من الشيوخ األجالء، وكيف كان إيمانه بربه، وبعدالة قضيته الوطنية، وكيف سّخر كل ما حّصله من علم ومعرفة وخبرة 

للبنات والبنين، ونشر  نضالية لخدمة شعبه، والعناية خصوصا بالنشء الذي هو أمل البالد والعباد ، حيث علّم القرآن الكريم

القيم واألخالق اإلسالمية عبر تدريسه في مختلف المدارس والمعاهد، واستغالل ما حباه الله به من موهبة شعرية متميزة، 

إليصال الكلمة الطيبة ، واستغالل كل الفضاءات المتاحة في خدمة أدب الطفل، وفق القيم العربية واألحكام اإلسالمية 

، حتى تشّب على الطهر والفضيلة ، ومن واجب كل من تولّى مسؤولية تربوية وتعليمية وإعالمية أن لألجيال الصاعدة

ربط أطفال اليوم بأمثال هذه األناشيد التي تركها محمد األخضر السائحي، ربطا يقوم على عناصر التشويق واإلبداع ي

ل مختلف الفضاءات االحتفالية ، والوسائل وجودة اإلخراج وحسن التصوير ، وجمالية اإلبداع الموسيقي، واستغال

التكنولوجية الحديثة كما يفعل بعض األخيار جزاهم الله كل خير، إضافة إلى تنظيم المسابقات التحفيزية لشحذ همم وعزائم 

  الناشئة وإذكاء روح التسابق نحو الخيرات والمبّرات.  

 قائمة المصادر والمراجع
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 التجربة العربية في الدرس المقارن

 
 د/سمية فالق

ـ أـ  أستاذ محاضر 
 قسم اللغة واألدب العربي

 جامعة عباس لغرور ـ خنشلة ـ   
 الجزائر

 :المداخلة ملخص 
من أن  االمقارن، انطالقالممارسة األدبية عند العرب والدرس  تشريحإلى تروم المداخلة     

 ه، الرتباطظاهرة أدبية فريدة في اآلداب العالمية ل، مثخصبا األدب المقارن يشكل حقال معرفيا

 أيضا.األدبي وبالترجمة  النقدية وباإلنتاجبالتجربة 

العقل الذي أنتج ونشط فيه هو  ا، وأمفالحقل المعرفي الذي نستهدفه بالقراءة هو األدب المقارن

حاول البحث عن مرجعيات العقل الذي أسس لهذا اللون المعرفي عربيا.فن ا، هذالعقل العربي

 التنظير العربي لألدب المقارن،لنجيب عن مجموعة من التساؤالت نذكر منها:

 ــ ما هي مراحل نشوء المدرسة العربية في األدب المقارن؟.

 ــ ماذا عن جهود النقاد العرب القدامى في ميدان األدب المقارن؟.

 هوم األدب المقارن؟.ــ ما هي األبعاد التي انطلق منها العرب لتحديد مف

 ــ وما هي مرتكزات األدب المقارن عند العرب؟.

 ــ هل للعرب ممارسة عربية تطبيقية في الدرس المقارن لألدب؟.

 ــ وهل استطاع الدرس العربي المقارن مسايرة االتجاهات العالمية؟.

هل فعال للعرب  ثد، لنتحليصل بنا المطاف إلى استقراء الواقع األدبي العربي والدرس المقارن  

  عربية في األدب المقارن،وهل استطاع العرب أن يلموا بالدرس العربي المقارن؟. تجربة

 :نص المداخلة  
    

م األدب ومن عل ة التي استقلت بنفسها لتشكل علمايعد األدب المقارن من المفاهيم الحديث    

قد وتاريخ اآلداب لدراسة الصالت الحديث،يسجل حضوره كمادة في النقد الحديث.الستعانته بالن

 .المختلفة األدبية

هذا المنهج الذي يسعى إلى قراءة األدب في عالقاته الخارجية،فهو يحاول قراءة األدب من 

 .لهامنظورات متعددة،ليكشف عن المصادر الفنية والفكرية 

انطالقا ة المختلفة.الحقل الخصب يتجلى في دراسة العالقة بين اآلداب القوميالمعرفي لهذا فالدور 

من أن  التيارات األدبية العالمية هي مجال بحوث األدب المقارن،لبيان جوانبها واستكمالها.وتعدد 
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مناهجه دليال على جدواه وفعاليته.من هذا المنطلق نركز على المنظور العربي في الدرس 

 المقارن.

 ــ توطئة: )ماهية األدب المقارن(:1

جال اهتمام نادى به غوته عندما تنبأ باألدب العالمي،حيث سيكون "مشكل األدب المقارن    

ومع اختالف تعريفاته بين الباحثين والدارسين،فالمتفق عليه، أنه  1لجميع األمم صوت فيه."

كيف اتصل هذا األدب بذاك ، ،"دراسة األدب القومي في عالقاته التاريخية بغيره من اآلداب

 2ماذا أخذ هذا األدب وماذا أعطى.؟"وكيف أثر كل منهما في اآلخر ، 

" في كتابه "الموجز في تاريخ باريس"سنة تيجيم فانوأول من قدم تعريفا لألدب المقارن هو" 

،فيقول:"إنه العلم الذي يدرس على نحو خاص آثار اآلداب المختلفة في عالقاتها 1392

 9المتبادلة."

دب خارج حدود بلد معين واحد،ودراسة األدب المقارن"هو دراسة األ أن ديب أبو كمالأوضح و 

العالقات بين األدب من جهة ومجاالت المعرفة والمعتقدات األخرى مثل الفنون والفلسفة...من 

جهة أخرى،وباختصار األدب المقارن هو مقارنة أدب بأدب آخر،وبآداب أخرى، ومقارنة األدب 

 4مع مجاالت أخرى من التعبير اإلنساني."

بحث هو عالقات التشابه واالختالف الموجودة بين أدب قومي وغيره من وعليه،فمجال ال  

 اآلداب األجنبية األخرى.

(.نجد المصطلح األول يخص الموازنة مقارنة(و)مقارن(أما إذا عرجنا حديثا عن المصطلحين    

بدراسة أوجه التشابه أو االختالف بين أدبين لبيان الفاضل والمفضول.في حين تختص المقارنة 

بالتقريب بين وقائع مختلفة ،يجمع بين أكبر عدد ممكن منها الستخالص القوانين العامة التي 

  5تسيطر عليها.

ولعلنا نرى في تسمية هذا األدب باألدب المقارن تسمية يشوبها نقص في مدلولها،فكان حري بنا   

 الحديثة اباآلد(،أو )المقارن اآلداب تاريخ(،أو)لآلداب المقارن التاريخأن يسمى بـ)

وهذا ما يفسر لماذا تركز تعريفات األدب المقارن  حديثا .6(المقارن األدبي التاريخ(،أو)المقارنة

حول تاريخ اآلداب."وعلى هذا فالدراسة في األدب المقارن تصف انتقاال من أدب إلى أدب.قد 

عرض فيها األديب يكون هذا االنتقال في األلفاظ اللغوية أو في الموضوعات أو في الصور التي ي

                                                 
 .14، دط ، ص 2112هنري غيفورد،األدب المقارن ، ترجمة:فؤاد عبد المطلب،منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ، 1
 .21، ص 9، ط 1395طه ندا ،األدب المقارن،منشورات دار النهضة العربية ،بيروت ،لبنان،  2
 .134الطاهر أحمد مكي،األدب المقارن،دار المعارف ،القاهرة،،دت،دط،ص  9
 .44، دط ، ص 2115ة، الجيزة،أحمد زلط،األدب المقارن:نشأته وقضاياه واتجاهاتها ـ الحكاية الخرافية أنموذجا،هبة النيل العربي 4
 .14،دط، ص 2112،دار الهدى،ELGAمحمد رمضان الجربي،األدب المقارن،منشورات 5
 .14المرجع نفسه، ص  6
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موضوعاته أو األشكال الفنية التي يتخذها وسيلة للتعبير كالقصيدة أو القطعة أو الرباعي أو 

المزدوج أو  القصة أو المسرحية أو المقالة ...وقد يكون االنتقال في العواطف أو األحاسيس التي 

ول فتأثر الثاني تسري من أديب إلى أديب آخر حول موضوع إنساني واحد أثر في عواطف األ

وجرى عليه  بنفس هذه العواطف ، وقد يكون االنتقال في رأي معين رآه أديب من األدباء فقلده

 أدباء آخرون في آداب أخرى.

اللغات شرط  ف، فاختالوالحدود الفاصلة بين أدب وآخر في مجال الدراسة المقارنة هي اللغات

 9لقيام الدراسة األدبية المقارنة.."

بعين  ن، آخذيلمقارن ـ إذن ـ يدرس حاالت التأثر والتأثير بين مختلف األجناس األدبيةفاألدب ا  

 في عامل اللغة. والممثلة أساسااالعتبار الحدود الفاصلة بينها 

 هج والمدارس واألقطار أيضا.اتبعا الختالف المن وتتنوع وتتعدد تعريفات األدب المقارن     

 ـ مدارس األدب المقارن:2

في جعل فرنسا مهدا  ة، واالستعمارية، والفلسفيمجموعة من العوامل السياسية همتأس    

،وفي بلورة تيار أدبي مقارن.فلقد كان للفلسفة خالل القرن التاسع عشر للدراسات األدبية المقارنة

.فخالصة الوضعية أثر مهم في نشأة المنهج المقارن ونزوع األدب المقارن نحو دراسات التأثير

إليه هو دراسة عالقات التأثير بين األدب الفرنسي واآلداب األوربية األخرى،ودراسة  ما دعا

تقريب األدب إلى مجاالت  إضافة إلى،الصالت بين اآلداب القومية المختلفة دراسة تاريخية

التعبير أو المعرفة األخرى عن طريق البحث عن روابط التشابه والقرابة والتأثير،مع األخذ 

 .اللغة بشرط اختالف

ألمانيا"وقد دعت إلى عن دور مهم في نشأة األدب المقارن ،في كتابها" ستايل دي لمدامفكان     

وكتابها في محصلته تجسيد لصورة أمة في أدب أمة  والخروج من آفاق التعصب. ،االنفتاح

ة أخرى،وهو يعكس صورة ايجابية لأللمان في مختلف مجاالت الحياة الفكرية والثقافية،وبخاص

 أن العالقات بين األلمان والفرنسيين كانت سلبية تماما.

لقد كان الكتاب ثمرة المرحلة الرومانسية ،والتي عززت التجربة الفردية،وساهمت في انتشارها 

 في القارة األوربية ،مما خلق مناخا مناسبا للدراسة المقارنة.

ي بلورة المقارنة الفرنسية،وفي " دور مهم فايتامبل رينيه"و"غويار"و"تيخم فانوكان لكل من:"

 الثورة عليها.

،أو المنهج األمريكي في األدب المقارن،فتعود بدايته الفعلية إلى سنة أما المدرسة األمريكية  

بتعدد الثقافات ،واالبتعاد عن  اإليمانردة فعل للمنهج الفرنسي،من حيث دعوته إلى  وشكل،135

                                                 
 .21طه ندا،األدب المقارن،دار النهضة العربية،بيرت،دت، دط ، ص  9
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" وفي دعوته إلى االلتزام بأهداف األدب نظريةلفه""بمؤويليك رينيهوبرز"النزعة التاريخية.

البحث األدبي المقارن،والممثلة في وصف العمل األدبي ،وتقويمه،وتفسيره،،وهذا ما يتماشى 

 با وأمريكا.و"في أورالجديد النقد مدرسةومفهوم أصحاب "

ديثه عنه " الذي يعد دستور المنهج األمريكي في األدب المقارن،فقد شمل حريماك هنريأما" 

بأنه:دراسة األدب فيما بعد حدود بلد معين،ودراسة العالقات بين اآلداب والمجاالت األخرى 

للمعرفة واالعتقاد،أو هو مقارنة أدب بأدب آخر أو بآداب أخرى،ومقارنة األدب بمجاالت التعبير 

 اإلنساني األخرى.

ألهم سمات المدرسة هذا المفهوم الذي خص به األدب المقارن ،هو في حقيقته تلخيص  

 األمريكية.

أو  السالفي المنهجأو  السالفية المدرسةوشهد  النصف الثاني من القرن العشرين ظهور   

 فكتورويعد المقارن"األوربي الشرقي أو الماركسي.واختلفت التسميات ألسباب إيديولوجية بحتة.

 "رائد هذا المنهج ومؤسسه.جيرومتسكي

"التي ترى أن األدب جزء من الماركسية الموضوعةالمنهج من"المقارنون في هذا  ينطلق   

بناء تحتي ـ اقتصادي واجتماعي ــوتربط   إزاءهيقف  إيديولوجيناء ب وهوالبناء الفوقي للمجتمع،

 .4االثنين صلة تأثير متبادل يكون الدور األكبر فيها للبناء التحتي

ب المقارن ــ لكن ال يتسع المجال لذكرها ومثلت كل مدرسة ايجابيات وسلبيات في تناولها لألد  

 ومناقشتهاــ وغرض عرضها هو توضيح لمرجعية فكرية .

 نشأة األدب المقارن في األدب العربي:  ـ3

إن الحديث عن المدارس التي تبنت األدب المقارن هو حديث عن أعالم مثلت مضامينه ـ        

ـ   يث  ــ أيضاـ عن مهاد انطلقت منه.فقد سبقبل هو حدرغم اختالف وجهات النظر بين أعالمها 

ظهور مرحلة األبحاث الجادة حول األدب المقارن عند العرب بعض اإلرهاصات األولى خالل  

القرن التاسع عشر مع عدد من الرواد الذين ذاع سيطهم في ميدان أدب الرحلة العربية نحو 

حركة   ردواالرواد الذين تناول عدد من أسماء  ىعل الغرب حيث "جرت  عادة الدارسين

القرن التاسع عشر ــ على أنهم  شاركوا في حركة المقارنة بين األدبين االتصال بأوروبا في 

 وأديب ، مبارك وعلي،  الطهطاوي رفاعة،إذ يذكر  العامةالعربي واألوروبي ،أو  بين اآلداب 

يال من الدراسات هي لكن قل...،البستاني وسليمان،الخالدي وروحي، الحداد ونجيب،  إسحاق

التي توقفت عند إنتاج واحد من هؤالء وأكثر ليبين للناس الدور الحقيقي لهذا الرائد أو ذاك ــ في 

                                                 
 .46.ص  49،  42.ص ص 23،  24يوسف بكار،خليل الشيخ،األدب المقارن،ص  ص  4
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تفطنوا  فهؤالء كانوا من الرواد العرب الذين 3هذا المجال الذي بين أيدينا ــ األدب المقارن."

ويقر الباحثون القرن العشرين.لمجال الدراسات المقارنة قبل أن يصل إلينا على أيدي باحثي 

: يعد اللبنة األولى في فكرة المقارنة بين الشرق باريز تلخيص في اإلبريز تخليصكتاب  .."أن

وهذا لورود  11والغرب التي أصبحت ،فيما بعد،أساسا لسلسلة من األعمال اإلبداعية والجدالية."

تى بين اللغتين العربية بعض الصفحات في المقارنة بين األدبين العربي والفرنسي ، وح

 والفرنسية.

إلى  قديم قدم الرحالت األدبية العربيةلتاريخ األدب المقارن عند العرب يجده  المتتبع إن   

،فقد أسهم الرحالة العرب بعدة محاوالت استطاعوا بفضلها أن يستطلعوا  مختلف أقطار العالم.

كتاب  يمكن اعتبار"وينا على أكمل وجه.أخبار أحوال البالد التي سافروا إليها ،وينقلونها إل

،إذ تكفي متابعة اتجاهات رحالتهم نحو الغرب الرحالت العربية رواد إرهاصات األدب المقارن

لتكوين فكرة عن مدى مساهمتهم في التحضير ألرضيته، وممارسة األدب الحديث عبر اقتباساتهم 

 11رلوجية."ور الحاسم في ظهور الصولألفكار واألشكال واألنماط الجديدة التي  كان لها الدو

أسهم الرحالة العرب بفضل تنقلهم إلى الغرب أن يستطلعوا أخبار أحوال البالد التي وبذلك    

 في اآلثار عجائب"يسجل المؤرخ عبد الرحمان الجبرتي في " إذسافروا إليها،وينقلونها إلينا،

سلم،وبين الحضارة الغربية التي جاءت "بداية المواجهة بين المثقف العربي المواألخبار التراجم

من خالل حملة نابليون على مصر،غازية ،مستعمرة.وقد حرص الجبرتي على الوقوف على 

جانبي الصورة،سواء في ميدان التقدم العلمي لهذه الحضارة،أم في األبعاد السلبية لها المتمثلة في 

ين الغرب وما وصلت إليه الحال )وسجلت الدراسات(الفجوة الحضارية بوجهها العسكري المدمر.

في الوطن العربي آنذاك، من خالل رؤى مقارنة في جوانب سياسية وتشريعية واجتماعية 

وأدبية،كما سجلت تلك الكتابات موازنات بين خصائص الشعر العربي وبين خصائص الشعر 

إلى وهكذا كان العرب أول من نظر  12األوروبي ،وتحدثت عن فنون جديدة كفن المسرح.."

 األدب المقارن،على الرغم أنه لم يكن معروفا بعد في األدب العربي.

 مرجعيات التنظير العربي لألدب المقارن: ـ4

نستطيع  يجد أنه "على الرغم من أننا ال مرجعيات التنظير العربي لألدب المقارنل المتتبعإن    

دقيق لكلمة مدرسة ألسباب االطمئنان إلى وجود مدرسة عربية في األدب المقارن بالمفهوم ال

عديدة،إال أننا نذكر بعض المحاوالت الجادة في القرنين األخيرين السيما نهايات النصف األول 

                                                 
 .5، ص1،ط1339بهى،المقارنة في األدب العربي الحديث،دار النشر للجامعات ،القاهرة ، حسام 3

 .119، دط، ص 1332حسام الخطيب،آفاق األدب المقارن عربيا وعالميا،دار الفكر المعاصر،بيروت، 11
 .194،دط،ص 1346اء،المغرب،سعيد علوش،إشكالية التيارات والتأثيرات في الوطن العربي،المركز الثقافي العربي،الدار البيض 11
 .21يوسف بكار ،الشيخ خليل،األدب المقارن، ص  12
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من القرن العشرين والنصف الثاني من القرن نفسه،حيث ظهرت البدايات األولى لمصطلح األدب 

العقد الخامس من القرن المقارن في الدراسات العربية،السيما الحقل األكاديمي الجامعي في 

 19العشرين،مثلما يذهب إليه بعض الدرسين."

ويعود السبب في عدم نشوء مدرسة عربية في األدب المقارن بمعنى الكلمة كما يرى بعض    

...ولعل الخلل هو ما بدايتها  من الباحثين في المجال"... كون هذه المدرسة لم تستطع االستقالل

 14ار بتاريخية المدرسة الفرنسية خاصة واآلداب العربية عامة."أصاب الدرس العربي من انبه

وظهر ذلك جليا في المقارنة المصرية ،والتي بدأت متأخرة في أواخر األربعينيات،وأوائل  

الخمسينيات ،بالمدارس الفرنسية وحدها،ولم تلتفت إلى أحد المدارس 

يعود إلى كون المدرسة الفرنسية .ولعل السبب وألمانية،وايطالية،وانجليزية،أمريكيةاألخرى:

  15أسبق ظهورا عن غيرها من المدارس وأول من تبنى هذا الفرع.

مع الدرس  إن المدرسة العربية في األدب المقارن لم تستطع االنسجام بأطروحاتها ومميزاتها   

ذا ،وهوالسالفية،واألمريكية،الفرنسيةالمقارن،حتى أنها لم تستطع مضاهاة غيرها من المدارس:

 أهمها: ألسباب

 ــ جدة هذا اللون من األدب على العرب.  

ــ لم يتمكن العرب من أن يكونوا ألنفسهم منهجا مقارنا أو مدرسة مقارنية تصدر عن مقومات  

 .إيديولوجية

 التأثر البالغ بالمدرسة الفرنسية واالنبهار بها.ــ   

 ــ ندرة األبحاث والدراسات حول هذا التخصص األدبي.  

 ــ عدم التواصل بين المقارنين العرب أو تجاهلهم لبعضهم. 

 ــ طبيعة الجامعات العربية وحال الدرس األدبي فيها. 

 16ــ بعض اإلشكاالت الثقافية واالجتماعية. 

فهذه المرحلة ــ ما جعل العرب يكتفون قديما وحديثا بالممارسة ،دون التأصيل أو التنظير. وهذا   

تحتكم  إن صحت تسميتها(ـ استوعبت مجموعة من الكتابات غير منهجية ،القبل التأسيس ــ) ما

ن.فهل مهدت هذه جعلها غير منسجمة مع أطروحات الدرس المقار إلى التصور العلمي،هذا ما

 المرحلة لظهور حقل األدب المقارن في البيئة الثقافية واألدبية العربية.؟

 

                                                 
 .22،ص1،ط2112مراد عبد الرحمان مبروك،األدب المقارن النظرية والتطبيق،خوارزم العلمية للنشر والتوزيع،جدة، 19
 .193،دط،ص1349ان،سعيد علوش ،مكونات األدب المقارن في العالم العربي،الشركة العالمية للكتاب،بيروت،لبن 14
 .12،دط،ص 1399فخري الخضراوي،األدب المقارن بين الغرب والشرق،دار التراث العربي، 15
 .43، دط ،ص 2113خليل الشيخ،يوسف بكار،األدب المقارن،الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، 16
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 مراحل الدرس العربي المقارن: ـ5

مرحلة و مرحلة البدايات،مراحل أساسية ممثلة في : بأربعدرس العربي المقارن ال مر   

ــ ونشير بالرغم من اختالف المراحل بين الدارسين.مرحلة الرشد.ومرحلة الترويج،والتأسيس،

"مع بعض اإلضافات والتي تستدعيها الدراسة ،وال بأس أن علوش سعيدإلى أننا اعتمدنا تقسيم"

 األخرى ــ. نشير إلى التقسيمات

 "المراحل إلى ثالث وهي:الخطيب حسامفقد قسم "  

 )من الثالثينيات إلى أوائل الخمسينيات(. والتدريس التأليفـ البدايات في 1

 )أوائل الخمسينيات إلى نهاية السبعينيات(.التأسيسإلى  البداياتـ من 2

 )الثمانينات وما بعد(.والتنوع التكاملـ نحو 9

 "بدوره إلى ثالث أيضا وهي :وشعل سعيدوقسمها "  

 (.1361ـ 1344) التأسيسـ مرحلة 1

 (.1391 1391)الترويجـ مرحلة 2

 (. 1346ـ 1391)الرشدـ عقد 9

"دراسة ميدانية عن األدب المقارن في الجامعات العربية،من خالل المناصرة الدين عزوقدم "  

 19رن في عشر جامعات عربية.أسئلة أجاب عليها أساتذة يعملون في حقل تدريس األدب المقا

   أـ مرحلة البدايات:

ــ  ي تعدــ في نظر الدارسينوالت،1314يبدو أن التحديد الزمني لمرحلة البدايات يبدأ من سنة      

البدايات األولى لألدب  لهذهمثل  .فقد  البداية الحقيقة لتبلور الدراسات المقارنة في الوطن العربي

 أديب، من مثل :،شملت عددا من رواد النهضة  ومن تالهماتالمقارن مجموعة من الرياد

 يعقوب،وأصحاب النقاشات في مجلة البستاني وسليمان،الشدياق فارس وأحمد،اسحق

 صروف يعقوب،فضال عن فياض ونقوال ثابت خليلبإزاء  كامل أفندي أحمد":المقتطف"صروف

الذي تأثر به  المعري العالء يأبن نفسه الذي أخذ على األوربيين اهتمامهم بعمر الخيام أكثر م

 ".الرباعياتبقالب" للمعريالذي ترجم أشعارا  الريحاني أمين.ويضاف إليهم الخيام

 أحمد،وتالهم مبارك وعلي،الطهطاوي رفاعةويدخل في هذه المرحلة من الرواد المصريين: 

الرسالة الذي كتب في مجلة  السعود أبو وفخريصاحب"مقدمة لدراسة بالغة العرب"، ضيف

عددا من المقاالت في موضوعات متشابهة بين األدبين  1399،و 1395المصرية بين عام 

 اإلفرنج عند األدب علم تاريخصاحب" الفلسطيني الخالدي روحي.أيضا يالعربي واإلنجليز

                                                 
 .31،  43المرجع السابق،ص  19
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 علم في الوارد منهلمؤلف " الحمصي وقسطاكي،1314"عام هيجو وفكتور "والعرب

 المعري العالء ألبي الغفران رسالةازن في الجزء الثالث منه بين الذي و 1395"عام االنتقاد

 14االيطالي. لدانتي اإللهية اوالكوميدي

،لما ينطوي  الخالدي روحيلفلسطيني "لاألدب علم تاريخويستوقفنا المقام للحديث عن كتاب " 

 طن العربي.عليه الكتاب من أفكار،وما يثيره من قضايا ساهمت في نشأة األدب المقارن في الو

عن تاريخ علم األدب ،هذا المصطلح الذي له عالقة وطيدة باألدب المقارن من  الخالدييتحدث    

زاوية المنظور الفرنسي..فالكتاب يشتمل على مقدمات تاريخية واجتماعية في علم األدب عند 

عنهم  إلفرنجاوما يقابله ذلك عند العرب،إبان تمدنهم إلى عصورهم الوسطى،وما اقتبسه  اإلفرنج

هذا السياق التاريخي .هيجو فكتوريد  علىمن اآلداب والشعر في نهضتهم األخيرة وخصوصا 

 الذي تتولد فيه عمليات التأثر والتأثير الناتجة عن العالقة بين تلك اآلداب.

 التروبادور شعرليفرد حديثا آخر عن تأثير الشعر العربي في الشعر األوربي وخص 

عن تأثير القصص العربي في نشوء الرواية األوربية،ثم ناقش نشوء بالحديث،كما تحدث 

 13أدبي. إبداعاالتجاهات والمدارس األدبية،مبررا طبيعة ذلك النشوء،وأهم األعالم،وما قدموه من 

 13أدبي.

بآداب األمم األخرى يعكس اطالعهم على تراثهم إن هذا االهتمام من قبل أدبائنا القدامى    

  لى أذهاننا: أال يعد  ذلك بابا من أبواب األدب المقارن؟وتقصي أجزائه،فيتبادر إ

هو أدب مقارن،رغم أن كتابنا لم يسمعوا بشيء اسمه أدب مقارن،إال أن  كنهه كل ذلك في   

  دراستهم تنم عن الكثير من الدراسات المقارنة األدبية،والتي ظهرت في وقت مبكر لديهم.

 (1490ـ 1441) 20مرحلة التأسيس: ب ـ

ظهور مؤلفات  هاوقد ميز مثلت هذه المرحلة انعطافة مهمة في تاريخ هذا الحقل المعرفي،    

استطاعت أن تبين مدى استيعاب المقارن العربي للدرس "المقارن األدبة تحمل عنوان "عربي

،والغريب أن أغلب المقارنين العرب لم يستطيعوا أن يتجاوزوا المدرسة المقارن الفرنسي

غاللها من أجل التجاوز للحد الذي يدفعنا إلى اعتبار المدرسة العربية المقارنة شبه الفرنسية أو است

والجدول التالي يوضح المؤلفات التي ظهرت ، 21استطالة غير طبيعية لمبادئ المدرسة الفرنسية.

 في هاته المرحلة :

 

                                                 
 .26المرجع السابق ،ص ص  14
 .29، 22،ص ص المرجع نفسه 13
 .134،ص 1،ط 1349سعيد علوش،مدارس األدب المقارن،المركز الثقافي العربي ، 21
 .31يوسف بكار،خليل الشيخ ،األدب المقارن،ص  21
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 عدد الطبعة البلد المطبعة التأليف المؤلف السنة

 الصفحات

نجيب  1344

 العقيقي

 1511 9 القاهرة دار المعارف من األدب المقارن

عبد الرزاق  1344

 حميدة

 161 1 القاهرة مطبعة العلوم في األدب المقارن

إبراهيم  1351

 سالمة

تيارات أدبية بين 

  الشرق والغرب

المكتبة االنجلو 

 مصرية

 961 1 القاهرة

محمد غنيمي  1359

 هالل

 ــ 1 القاهرة مخيمر األدب المقارن

محمد  محمد  1359

 البحيري

 ــ 1 القاهرة مطبعة األزهر األدب المقارن

صفاء  1359

 خلوصي

دراسات في األدب 

 المقارن

 61 1 بغداد الرابطة

ويتبين جليا أن المرحلة األولى من تاريخ األدب المقارن عند العرب محددة وفق فترة زمنية تمتد  

من القرن الماضي،والتي ميزها ظهور عدد من من أواخر األربعينيات إلى أواخر الخمسينيات 

المؤلفات في األدب المقارن،معظمها صادرة عن دور نشر مصرية،وهذا معناه أن مصر هي 

موطن ميالد هذا التخصص في العالم العربي ،ومثلت بذلك الكتابات الرائدة لألدب المقارن في 

ين الممثلين أساسا في فئة الطلبة وكان الهدف تقريب الدرس المقارن من المتلقالعالم العربي.

 لتمكينهم من مناهج المقاربات.

...دون إشارة أي منهما لآلخر،وربما يرجع حميدة الرزاق وعبد العقيقي نجيبتأتي محاوالت     

وقد أشاد بدراسة العقيقي بعض ذلك إلى التنافس بالريادة في مجال األدب المقارن في تلك الفترة،

في تلك الفترة، العقيقي بعض  اولة منهجية عن دراسة األدب المقارن الدارسين فهو يقدم مح

عنه كثيرا في كتابه المعني باألدب المقارن،وبخاصة  حميدة الرزاق عبد وال يختلف.الدارسين

خطوة أخرى أكثر تقدم في معالجته للظواهر  سالمة إبراهيمالمقاربات العربية الفرنسية.وخطى 

،وعزز هذا التصور دراسته المعنونة 1351بين اليونان والعرب سنة  األدبية :مثل بالغة أرسطو

 هالل غنيمي محمد،ومن ثم تأتي دراسة الدكتور 1351بـ"دراسات في األدب المقارن سنة 

ساعده في ذلك المدة ،لتؤسس لهذا العلم تأسيسا حقيقيا ،1359المعنونة بـ"األدب المقارن"سنة 
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الطويلة التي درس فيها هذا العلم بجامعة القاهرة،وكان مخلصا لمدرسته الفرنسية التي حصل 

فيها على الدكتوراه من جامعة السوربون،ولذلك يعد من الرواد المخلصين لهذه المدرسة .وفي 

ة األمريكية في تلك الفترة أيضا تأتي محاوالت الباحث العراقي صفاء خلوصي كامتداد للمدرس

المقارنة،وألف ثالث كتب،كلها تدور حول ظاهرة الترجمة ومنها:"فن الترجمة في ضوء 

 ةالدراسات المقارنة"والترجمة التحليلية،وهي تعد محاوالت جادة في طريق الريادة  التأسيسي

 22لألدب المقارن.

نها مثلت اإلرهاصات األولى ،أإن ما ميز المرحلة التأسيسية لألدب المقارن عند العرب األوائل   

واتسمت المرحلة بنوع أخذوه من ناحيته وعربوه،وادمجوه ضمن منظومتهم الثقافية العامة، له.فقد

من التعميم دون التخصيص،بحكم أن الدرس المقارن ال زال في مرحلته األولى،فكان أفق البحث 

 .  ضيقا مقارنة بأفقه عند الغرب

 (1490ــ 4901_)23المرحلة الترويجية: ــ جـ

للدرس المقارن في الجامعات  امتداد للمرحلة التأسيسية بعد الخمسينيات مرحلة ماتعد    

،مثلها مجموعة من بانتشار بعض الدراسات والمؤلفات،حول هذا التخصص اقترن إذ،العربية

 ،كما هو مبين في الجدول أدناه:الباحثين والنقاد والمتخصصين 

 الصفحات الطبعات البلد بعةالمط التأليف المؤلف السنة

عبد المنعم  محمد 1366

 خفاجة

األدب في  دراسات

 المقارن

مطبعة 

 األزهر

 161 1 القاهرة

مطبعة  األدب المقارن حسن جاد حسن 1369

 األزهر

 619 1 القاهرة

محمد عبد  1364

 الرحمان شعيب

في األدب المقارن 

 أصوله وتياراته ــ

عين  جامعة

كلية شمس 

 األلسن ـ

 249 1 لقاهرةا

،ألف األول حسن جاد وحسن،خفاجة المنعم عبد محمدعرفت هذه المرحلة بروز مؤلفين لكل من:

نشر مصرية،هي مطبعة  دور،وقد أشرفت على طبعهما 1369،والثاني سنة 1366سنة 

أكبر من سابقيه،  خفاجة المنعم لعبداألزهر،مع اختالف عدد الصفحات،فحجم الكتاب المنسوب 

لم يتطرق إليها سابقيه،سواء من ناحية التفصيل موضوعات المؤلف لل هذا على  تناول وربما يد

خاصة وأن محاولة األستاذ أو التوضيح والتحليل،ما يوحي ببداية  تشكل وعي أعمق وأوسع. 

                                                 
 .51،51عبد الرحمان مبروك،األدب المقارن :النظرية والتطبيق،ص ص  22
 .134سعيد علوش،مدارس األدب المقارن،ص 29
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.هذا إلى جانب أن هالل غنيميتكاد تكون مطابقة إلى حد كبير ما ذهب إليه  حسن جاد حسن

 24امعة األزهر خطى خطوة متقدمة مقارنة بجامعات أخرى.الدرس المقارن في ج

،فقد ألقي على عاتقه مهمة البحث عن هذا التخصص داخل األدب  خفاجة المنعم عبدأما    

العربي ألن"دراسة اآلداب األجنبية ،ومقارنتها بأدبنا العربي جد ضرورية،ألنها تزيدنا إيمانا 

،تقليدا وتشبيها أو ،أخذها الغربيون عناىجوانب أخر بأدبنا وعبقرية رجاله من جانب،وتكشف لنا

 25عفوا وتماثال من جانب آخر."

إن دراسة األدب المقارن"ال تقتصر على تنبيهنا إلى مواطن التشابه بين األدبين بل لعل أعظم      

ألدبنا فائدتها أنها تنبهنا إلى مواطن االختالف بينهما،وهي تنبهنا إلى هذا االختالف تزيد من فقهنا 

العميق لطبيعته الخاصة،وبصرنا المتفق إلى وسائله لتصويرية العربي،وإدراكنا الصحيح 

 26المتميزة،واستجابتنا إلى قيمته الجمالية المستقلة."

غير أنه"ولألسف فإن الجيل الثاني لم يعط الكثير مما كان ينتظر منه ،بل كان مخيبا     

على نوع من الترويح غريب من نوعه،وتألق هذا  للظن،حيث اقتصرت مشاريعه القصيرة النفس

اللذين قطعا على نفسيهما إعادة إنتاج أعمال  حسن جاد وحسن خفاجة المنعم عبدالترويج مع 

 29."هالل غنيمي محمدالرواد،وبالضبط بذل الجهد العقيم في موازاة إنتاج 

لنظرية السابق ذكرها،وهذا النقل أما ما أخذ على المؤلفين لم يقوما إال بإعادة الصياغة لألمور ا   

  لم يكن على مستوى األفكار فحسب ،بل حتى على مستوى األسلوب. 

يعرف العالم العربي على إلى جانب ذلك،ظهرت مجالت عربية في العالم العربي،ولم"    

 إلى1362في لبنان من  ىشساعته سوى مجلتين متخصصتين في األدب المقارن،ظهرت األول

"وكانت تصدر باللغتين العربية والفارسية.أما المجلة األدبية الدراساتان"،تحت عنو1369

" باللغة المقارن لألدب الجزائرية الدفاترتحت عنوان" 1364إلى 1366الثانية فظهرت من 

 24."المحمدي محمد،بينما كان يشرف على األولى الشيخ بن الدين جمالالفرنسية، ويديرها 

بة المنبر الذي انطلقت منه الدراسات المقارنة ،أو لنقل بداياتها.فقد وكانت هاتين المجلتين بمثا  

فتحت المجال أمام البدايات األولى للدراسات التطبيقية المقارنة في العالم العربي ــ حتى وإن لم 

واستطاع األدب المقارن أن يتوجه نحو العناية بهذا التخصص،  ترق إلى المستوى المطلوب ــ

بمعاهد وكليات جامعة األزهر،فكانت خطوة مهمة لينحو نحو  خاصة بعد تدريسه

 خوض مرحلة أكثر نضجا ووعيا.يالتطبيق،و

                                                 
 .52لمقارن:النظرية والتطبيق،صعبد الرحمان مبروك،األدب ا 24
 ، دط، المقدمة. 1366محمد عبد المنعم خفاجة،دراسات في األدب المقارن،مطبعة األزهر،القاهرة،  25
 المرجع نفسه،المقدمة. 26
 .199سعيد علوش،مدارس األدب المقارن،ص 29
 .532سعيد علوش،مكونات األدب المقارن في العالم العربي،ص  24
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 اآلن(ـ 1490_)مرحلة الرشد: ـد 

،وهي أخصب ،واتسمت المرحلة بالرشد والنضججديدة  التخصص يأخذ أبعادا  بدا هذا     

مختلفة،وظهر  على أفاق واتجاهات . فقد انفتح فيهاالمراحل: تأليفا ،وتدريسا، وترجمة ،وتنوعا 

التنظير والتأريخ لهذه الظاهرة األدبية إلى  من هاهتمام متزايد بالدرس المقارن.فقد انتقل رواد

.فاألدب المقارن ليس مصطلحا أو منهجا بل هو علم قائم بذاته،أبى وعي وإدراك حقيقيين مرحلة

ظهر جليا مع  لمزاولة والتطبيق،وهذا ماإال أن يخرج من قوقعة التدريس والتلقين والحفظ إلى ا

ولم تعد"القضية عندنا تشخيصية وتمثيلية،ذات رائد معين،بقدر ما هي بداية السبعينيات.

عضوية،تستمد مقوماتها من مقومات اللحظة التاريخية،متجاوزة في ذلك المشاكل الشكلية 

ية سوى عالمة على الطريق،ال والتلقينية،نازعة للبحث عن جوهر الظاهرة األدبية،إذ ليست التسم

 23نسجل ظهور بوادر نقدية للدرس المقارن." هذه المرحلةالطريق كما نحس به،وفي 

والتي ،داخل الوطن العربي   ،نمثل لبعض الدراسات التطبيقيةذكرهولتدليل على ما سبق   

 91اآلتي: يوضحها الجدول

 عدد الطبعة البلد المطبعة التأليف المؤلف السنة

 الصفحات

األدب المقارن  ريمون طحان 1392

 واألدب العام

 141 1 لبنان دار الكتاب

دار النهضة  األدب المقارن طه ندا 1395

 العربية

 296 1 لبنان

بديع محمد  1394

 جمعة

دراسات في األدب 

 المقارن

دار النهضة 

 العربية

 919 1 لبنان

مجلة عالم  1341

 الفكر

مناهج األدب 

المقارن ــ عدد 

 ـخاص ـ

مجلة عالم 

 الفكر 

 232 1 الكويت 

إبراهيم عبد  1342

 الرحمان محمد

النظرية والتطبيق 

 في األدب المقارن

 222 1 لبنان دار العودة

عبد الدايم  1342

 الشوا

 161 1 لبنان دار الحداثة في األدب المقارن

                                                 
 .191ألدب المقارن،ص سعيد علوش،مدارس ا 23
 .564سعيد علوش،مكونات األدب المقارن في العالم العربي،ص 91
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-األدب المقارن مجلة فصول 1349

 -عددان 

الهيئة 

المصرية 

 العامة للكتاب

-249 1 مصر

921 

ــ في إثراء الدرس المقارن العربي وانتشاره.فقد األدبية ــ السابقة الذكر أسهمت اإلنتاجات 

إلى لبنان والكويت،وهذا معناه أن األدب المقارن لقي تجاوزت صدور هذه األعمال من مصر 

ة في المقارنة رواجا في بلدان عربية مختلفة فـ"منذ السبعينيات بدأ األدب المقارن يأخذ مناحي عد

 عبد محمدبين العربية، والفارسية ،واالنجليزية، واأللمانية ،وااليطالية  وغيرها.وتمثل أعمال 

وغيرهم مجاال خصبا  قنديل الهادي وإسعاد، جمعة محمد وبديع، ندا وطه، كفافي السالم

 ومجنون،المعراج قصةالفارسية العربية  في األجناس األدبية المختلفة السيما  للمقارنات

 ،والشعر وغيره.العربية والليالي،الحيوان وقصص،العربية والمقامات،ليلى

 وداود،مكي والطاهر،طحان وريمون،الشوا الدايم وعبد، الرحمان عبد إبراهيمبينما تمثل أعمال 

، وغيرهم مجاال خصبا للمقارنات في األجناس األدبية الناعوري وعيسى،درويش وأحمد،سلوم

واالسبانية،وهي تعد خطوة ،وااليطالية  ،واالنجليزية،من اآلداب الفرنسية بين العربية وكل 

متقدمة في طريق ترسيخ األدب المقارن وانتشاره في شتى المؤسسات الثقافية والعلمية في البالد 

 91العربية."

 ،مختلف الجوانب،منها:الجوانب االجتماعية شمل،كبيرا دورا ولعبت منابع االتصال بالغرب   

 ليظهر،في إثراء األدب المقارنلتأثير التأثر وا حركة وساهمت.قافية،والعلمية،وغيرهاوالث

اتجاهان:"اتجاه يركز على تأثير األدب العربي )والثقافة العربية( في اآلداب الشرقية وتأثره 

بها،وفي مقدمة تلك اآلداب األدبان:الفارسي والتركي.أما االتجاه الثاني،فهو يركز على تأثر 

فيما يتعلق بالمحور األول أي عالقة األدب العربي .األوروبية والغربية ب العربي باآلداباألد

باآلداب الشرقية واإلسالمية،فقد حظي األدب الفارسي بالقسط األعظم من اهتمام الباحثين 

وجهودهم.لقد درس تأثر األدب العربي القديم بالثقافة الفارسية،وتأثر األدب الفارسي باألدب 

ي والثقافة العربية عموما،ومن أبرز المواضيع التي تمحورت حولها الدراسات المقارنة العرب

 92موضوع ليلى والمجنون في األدبين العربي والفارسي."

 "اإللهية الكوميدياوتأثرت اآلداب األوروبية  باألدب العربي وبالثقافة اإلسالمية،إذ حظيت "  

 العالء أبيـ"ل "الغفران رسالة"ين العرب،وكانت باهتمام كبير من جانب المقارن "دانتيـ"ل

أهم المصادر التي سعى المقارنون العرب إلثبات تأثر "،والمعراج اإلسراء قصة"و "المعري

                                                 
 .52مراد عبد الرحمان مبروك،األدب المقارن :النظرية والتطبيق،ص  91
 .94،دط،ص 1333عبده عبود،األدب المقارن،مشكالت وآفاق،منشورات اتحاد كتاب العرب،دمشق، 92
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ومن المواضيع التي حظيت بقسط وافر من اهتمام المقارنين العرب تأثير حكايات دانتي بها...

 99...""في اآلداب األوروبيةوليلة ليلة ألف"

األدب العربي في األدب األوروبي واالسباني،فقد"نشر العربي في  ى جانب ذلك،نجد تأثيرإل   

 شعراءاألندلس خالل القرن العاشر ميالدي حضارة جديدة ،وابتدعوا شعرا غنائيا إنسانيا حمله 

إلى الشمال،وتدل المراجع التاريخية على أن القصور األندلسية بعد أن احتلها  التروبادور

 94،كانت تزخر بشعراء العرب الذين وقعوا في األسر."االسبان

ولم يتوقف األمر عند ذلك ، بل استمرت وتيرة التأليف في األدب المقارن،لتظهر مؤلفات جديدة   

 نذكر منها:

 .1341،مدخل إلى األدب المقارن،بيروت،منصور منافــ 

 .1344، دراسات في األدب المقارن التطبيقي، سلوم داودــ  

 .1346، مكونات األدب المقارن في العالم العربي،علوش يدسعــ 

 .1349جه،،األدب المقارن:أصوله وتطوره ومناهمكي أحمد الطاهرــ 

.................................................................................. 

" عام المقارن لألدب يةالعرب الرابطةومن أبرز تطورات األدب العربي المقارن تأسيس "   

األول بعنابة عام :ومقرها بمدينة عنابة بالجزائر،وقد عقدت ثالث مؤتمرات 1349

 1343.95،والثالث بمراكش عام 1346،والثاني بدمشق عام 1344

أما إذا تجاوزنا فترة الثمانينات،نجد أن التأليف استمر بنفس الوتيرة خالل فترة   

 :التسعينيات،ونذكر بعض المؤلفات

 .1332بيروت،،آفاق األدب المقارن:عربيا وعالميا،الخطيب حسامــ 

 .1336،المثاقفة والنقد المقارن،منظور إشكالي،بيروت،المناصرة الدين عزــ 

 .1339، من منظور األدب العربي:مقدمة وتطبيق،إبراهيم الحميد عبدــ 

.......................................................................................... 

منها أعدادا  أصدرتسبق ذكره ،نضيف ظهور بعض المجالت العربية ،والتي  إضافة إلى ما     

 "،"السوريةالمعرفةتية،و""الكويالفكر عالم"المصرية ،و"فصولوهي :"خاصة باألدب المقارن ،

ة األمريكية "التي تصدر عن الجامعألف" السورية أيضا،ومجلة"األدبي الموقفو"

 96"العراقيتان.االستشراق"و"األجنبية الثقافة"السورية،و"األجنبية اآلداببالقاهرة،و"

                                                 
 .95المرجع السابق،ص 99
 .41،دط، ص 1341بيونسي،األدب األندلسي بين التأثر والتأثير،إدارة الثقافة والنشر،المملكة العربية السعودية،محمد رجب ال 94
 .32يوسف بكار ،خليل الشيخ،األدب المقارن، ص  95
 .39المرجع نفسه،ص  96
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 :والمأمول الواقعبين  العربي والدرس المقارن األدب ـ9

لألدب المقارن في الوطن العربي"وبغض النظر عن المنحى الذي ينحوه مازال  إن المتتبع      

أسس نظرية واضحة،ومازال المقارنون العرب مطالبين بتقديم  نماذج مقارنية ذات ىمفتقرا إل

إجابات مقنعة عن سؤال:كيف نمارس المقارنة األدبية تطبيقا؟.فالبحوث التطبيقية التي أنجزها 

تدل  "في األدبين العربي والفارسي،الوالمجنون ليلىالمقارنون العرب حتى اآلن،مثل بحث "

 99ارنية قائمة على أسس نظرية واضحة."على وعي كاف ألهمية تطوير نماذج مق

ومادام الوضع كذلك،فاألدب المقارن في الوطن العربي لم يقدم شيئا، وما قدمه هو إلقاء 

ظّل  نظرة على بعض العالقات بين األدب العربي واآلداب األجنبية،والسيما األوربية منها.وبذلك

 :هذا العلم ظاهرة هامشية، وذلك ألسباب كثيرة، نذكر منها

تأخر ظهور األفكار المقارنية في النقد األدبي العربي، وخلّو النقد العربي القديم من تلك األفكار   -1

بصورة شبه تاّمة. فمن المعروف أّن عقد الموازنات بين األدب العربي واآلداب األجنبية لم يظهر 

، ثم على يد نقاد إالّ في أواخر القرن الماضي ومطلع القرن الحالي على يد رواد عصر النهضة

 .(الحمصي قسطاكي)و (الخالدي روحي :)أدبيين من أمثال

تبعيّة األدب المقارن العربي الشديدة للمدرسة الفرنسية، وانسياقه وراء دراسة العالقات األدبية   -2

ومسائل التأثير والتأثر، التي استنفدت حتى اآلن الجزء األعظم من الجهود التطبيقية التي بذلها 

 ارنون العرب.المق

ال يدّرس األدب المقارن في الجامعات العربية إالّ على نطاق ضيّق، وذلك كمادّة مقررة ضمن   -9

 .دراسة اللغة العربية وآدابها، واللغتين اإلنكليزية والفرنسية وآدابهما

عالم ضعف التواصل العلمي مع األدب المقارن في العالم، والتأخر في استيعاب ما يستجدّ في ال   -

من اتجاهات نظرية وأبحاث تطبيقية، سواء من خالل الترجمة، أم من خالل عرض اإلصدارات 

 (تيغم فان:)تّم تعريبه حتى اآلن هو بعض مؤلفات الفرنسيين  الهاّمة وتلخيصها. وجّل ما

، والبريطاني (ليفين)و (ويلليك)و (ريماك )، واألمريكيين(باجو)و (برونيل)و (غويار)و

 .(براور)

وإذا استثنينا المدرسة المقارنية الفرنسية، التي لعبت بالنسبة لألدب المقارن العربي دور          

القابلة، فإّن العرب لم يستوعبوا بصورة كافية أيّاً من المدارس المقارنية الحديثة، بما في ذلك ما 

أقطار أوروبا يعرف بالمدرسة األمريكية. وقد كان التقصير في تمثيل البحوث المقارنة في 

. إنه تقصير ال يُغتفر أالّ تستوعب األوساط .الشرقية "المدرسة السالفية" وألمانيا شبه تام
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المقارنية العربية بصورة مناسبة مقارناً حظي بإجالل األوساط المقارنية في العالم بأسره، أال 

 . (جيرمونسكي فيكتور)وهو المقارن الروسي الكبير 

التفاعل بين المقارنين العرب والمقارنية العالمية في غياب عربي شبه تاّم عن كما يتجلّى ضعف       

المؤتمرات والندوات المقارنية األجنبية، قطرية كانت أم إقليمية أم دولية، وفي مقدّمتها مؤتمرات 

(  التي قّل أن يشارك فيها المقارنون العرب ويسجلوا AILC) المقارن لألدب الدولية الرابطة

 علمياً ملحوظاً لألدب المقارن العربي. حضوراً 

ضعف التواصل العلمي بين المقارنين العرب أنفسهم، وذلك لعدم وجود مجلة عربية متخصصة   -5

في األدب المقارن، وندرة الندوات العلمية التي تقيمها الجامعات العربية في هذا المجال، وتعثر 

ام جمعيات قطرية لألدب المقارن في معظم مسيرة الرابطة العربية لألدب المقارن، وعدم قي

 94األقطار العربية.

إن اإلشكالية المطروحة هي مكانة هذا األدب في العالم،أي كيف يتمكن هذا األدب من الولوج إلى   

 العالمية؟.

 هي سبل النهوض بأدبنا المقارن؟ فماذا نأمل ــ إذن ــ وما

تعثر هذا   إلى في إزالة األسباب التي أدّت  فتتمثل بل النهوض باألدب المقارن العربيسأما 

 العلم ومنعته من أن يؤدي رسالته الممكنة. وهذه السبل هي بإيجاز :

االرتقاء بتدريس األدب المقارن في الجامعات العربية، سواء من خالل تطوير مناهج دراسته  -1

دب المقارن في بعض بإحداث معاهد خاّصة باأل وضمن دراسة األدب العربي واآلداب األجنبية، 

 الجامعات أسوة بما هو قائم في جامعات األقطار المتقدّمة.

تكثيف استيعاب البحوث المقارنية العالمية، وذلك بترجمة المؤلفات الهاّمة، أو بنشر ملخّصات  -2

هّي أّن األبحاث ليست بالضرورة تلك التي نشرت في كتب، بل يلما جاء فيها على األقل. ومن البد

كون منشورة في مجالت اختصاصية. وغني عن الشرح أّن مشاركة المقارنين العرب في قد ت

المؤتمرات العلمية الدولية هي وجه أساسي من أوجه استيعاب ما يستجدّ في العالم على صعيد 

 األدب المقارن.

طر عربي تقوية التفاعل العلمي بين المقارنين العرب، سواء على المستوى القومي، أم داخل كّل ق -9

بمفرده، وذلك بإقامة مزيد من الندوات العلمية والحلقات الدراسية حول المسائل النظرية 

والتطبيقية لألدب المقارن. وسواء أردنا تكثيف استيعاب البحوث المقارنية العالمية، أم أردنا 

ختصاصية، تعميق التفاعل العلمي بين المقارنين العرب، فإننا بحاجة إلى منبر علمي أو دورية ا
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تُنشر فيها البحوث المقارنة، وتُعرض الكتب، وتغطى النشاطات العلمية، إلى آخر ذلك من مهمات 

ينهض األدب المقارن العربي التي ال نستطيع أن نتصور أن الدورية العلمية المتخصصة،

  93.ادونه

 فيوالدرس المقارن  إلى نهوض األدب المقارن إن توافر هذه الشروط يمكن أن يؤدي

، والدراسات من أن يؤدي دوراً ذا شأن في تطوير النقد األدبي العربي ووصولهالوطن العربي، 

وتجعل تطلعه إلى توجيه  والمساهمة في نشر اللغة العربية بإدخالها إلى دائرة العالمية.،األدبية

توى إلى مس يرتقيأن لألدب المقارن  وبهذا يمكن وجهة سديدة وجديدة.األدب العربي المعاصر 

فنتجاوز بذلك ، ويساهم في تناول مختلف القضايا الجوهرية لألدب .الرسالة التي يطمح ألدائها.

 لنقر بمدرسة عربية في األدب المقارن.مرحلة الممارسة إلى التنظير والتأصيل 
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 ما بعد الحداثة في األدب أو أدب ما بعد الحداثة..

 .. من جينالوجيا النشأة واألسس التكوينية إلى خصوصيات التوجه ورهاناته؟                           
 

                                                  

 لدكتورة سهيلة ميمونا                                                            
 أستاذة محاضرة في قسم األدب العربي                                                           
 بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف/ الجزائر                                                           

  
 المقدمة:

تقويض الميتافيزيقا، وتحطيم المقوالت المركزية التي أسسها إن ما بعد الحداثة بما هي دعوة إلى  
الفكر الحداثي، الذي رسم ـ انطالقا منها ـ خريطة المعرفة اإلنسانية، من قبيل: اللغة والهوية والصوت 

والعقل. ومقابل ذلك تثبيت آليات التشتيت والتشكيك واالختالف والتغريب، لتأكيد الفوضى والعدمية 
النظام كميكانيزمات معرفية مناهضة للتمركز واالنفكاك عن اللوغوس والمعتاد، ومن ثم والالمعنى وال

 ممارسة كتابة االختالف والهدم والتشريح، ومحاربة لغة البنية واالنغالق واالنطواء...
وما بعد الحداثة بهذا التوجه الثنائي المناهض لسلطة التمركز في أبعاده العقلية وقواعده األخالقية، 

أنساقه المعرفية والمنطقية...والداعي لالنفالت وتفكيك البنى المعرفية والثقافية المشدودة إلى مركزية و
اللوغوس. وجدت في األدب فضاءها األنسب واألرحب، بما هو وسط فكري وإبداعي مشدود إلى "الفن" ـ 

ـ في كل أبعاده الالعقلية )الال تمركز( والخيالية والج مالية. والفن، هنا، بوصفه خاصية في هويته وفاعليته 
مفهومية ومكون بنيوي ووظيفي في النشاط اإلبداعي األدبي، هو أساس المناهضة والثورة على مركزية 

اللوغوس في األنظمة المعرفية السائدة والمؤسسات الثقافية واالجتماعية المنبثقة عنها. وهو مقّوم تشكل 
قل والال تمركز)التعدد والتداخل( الشارد والمتمرد على األنساق "ما بعد الحداثة" بما هي توجه نحو الالع

 المعرفية التي أنتجتها فلسفة الحداثة.

ولهذا ظهرت "ما بعد الحداثة" أول ما ظهرت في مجال التشكيل والرسم والعمارة الهندسية 
الحداثة على  كممارسات فنية؛ وجد األدب فيها ومن خاللها أٍرضية منهجية لالنخراط في رهان ما بعد

سبيل التأسيس لها، ولتعزير استراتيجيتها النظرية والعملية. لتنتقل بعد ذلك إلى الفلسفة والعلوم والمعارف 
 اإلنسانية المختلفة.

 
 

 إشكالية البحث:
تنخرط ضمن خريطة مفاهيمية تقوم أساسا على إذا كانت ما بعد الحداثة في توجهها األدبي 

واالفتتان "بأخالقيات الموت" والتحرر ودرامية النهاية. كمحموالت وحوامل النفي والتدمير والتجاوز 
لـ "الالعقل" المناهض لمركزية وتمركز العقل بما ينطوي عليه من منطق ونظام وانسجام، فإنها تجد 

أساسها وأصولها في الـ "ما قبل" )حداثة( في لحظتها األسطورية اليونانية ذات التوجه الفني األدبي، 
منطلق أن األسطورة هي مصدر الالعقل، وموطن الالمعنى والالنظام، وساحة تشظي القيم، ومنشأ من 

 التصوير الدرامي والتراجيدي لتجربة الوجود والصيرورة والحياة.
انطالقا من هذا المعطى اإلشكالي لسؤال ما بعد الحداثة في توجهه األدبي على مستوى ثنائية 

ا التكوينية وآفاقها المعرفية والثقافية، نحاول ـ على سبيل االجتهاد ـ المفهوم والرهانات في أصوله

تسليط الضوء على الجانب الجينالوجي ألدب ما بعد الحداثة في راهنيته المفهومية وفاعليته اإلبداعية 
ب والثقافية المعاصرة، والقائمة، أساسا، على مناهضة أدب الحداثة وفلسفتها. من خالل اإلحالة إلى األد

الهوميري والهيزيودي واألورفي، الستبطان الصور والتمثالت الفنية بما هي تمثالت ومكونات 
جينالوجية قبل األوان؛ أوان ظهور ما بعد الحداثة. وعلى سبيل المثال ال الحصر، ولتوضيح هذا البعد 
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ـ ما يدل  بدعرمز الفنان الذي يرضخ لمصيره المأساوي كماإلشكالي، فإننا نجد في شعر أوروفيوس ـ 

 ويشير إلى حالة التشظي؛ تشظي الحقيقة المطلقة بوصفها إحدى أبرز مقوالت ما بعد الحداثة.
في بعده المفهومي والتطبيقي العملي المرتبط بالتحديات التي  فما خصوصية أدب ما بعد الحداثة

يمة المنهجية ؟  وما هي القيفرضها عالم المعرفة والقيم وصيرورة المجتمعات وصراع الثقافات
والفكرية لألصول الفنية اليونانية في رهانها وراهنيتها ألدب ما بعد الحداثة في لحظته المعاصرة؟ وإلى 

 أي مدى نجح أدب ما بعد الحداثة في تجاوزه ألدب الحداثة، وتقديم نفسه كبديل عنه؟.
 

 إحالة تاريخية لنشأة المفهوم ووجه االستشكال في تحديده:
بعد الحداثة بداية في الواليات المتحدة األمريكية كإشارة إلى التحول الذي مس  ظهر مصطلح "ما

الثقافات الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. ليشق المصطلح طريقه نحو ميدان األدب، الستكناه حقيقة 
ينيات وخصوصية األدب األمريكي الذي أفرزته هذه الحرب. ليفرض نفسه في النقد األدبي الحقا )في ست

القرن الماضي( من خالل ابتعاده عن الرواية الموضوعاتية والمنهج الشكلي. ليعرف انتشارا واسعا، بعد 

 Jean – François) (Lyotardذلك، في فرنسا من خالل الجهود التي قام بها "جون فرانسوا ليوتار" 

 .La codition postmoderne في إثارة النقاش حول المصطلح من خالل كتابه الذي حمل عنوان:
Rapport sur le savoir dans les sociétés les plus développées  .الظرف ما بعد الحداثي"

تقرير حول المعرفة في المجتمعات األكثر تقدما". وقد تطورت األبحاث األدبية حول مفهوم ما بعد 

ارث وكريستيفا في تحليالتهما الحداثة اإلشكاليات المرتبطة به في أعمال جاك دريدا حول التفكيكية، وب
  المتعلقة بالنص األدبي. والتي تجلت في دراساتهما حول سيميولوجيا الدالل.

"وفقا لمنظري الحركة ]الما بعد حداثيين[، فإن لفظة تعريف؛ هي لفظة حداثية موروثة من نماذج 
الذي ال يحوي ضمن مفرداته الوضعية المنطقية، وال تنسجم مع اإلطار العام المفتوح لما بعد الحداثة، و

مقولة التحديد. فالتعريف يوحي بالثبات كما أنه يفترض مقدما أن كل من سيقرأه سيفهمه كما حدده كاتبه، 
وكما سيفهمه جميع القراء، وهذا ما يرفضه منظروا ما بعد الحداثة الذين ال يؤمنون بوجود حقيقة 

 . 1موضوعية"
 

 مفهمة ما بعد الحداثة أدبيا: حول مفهوم أدب ما بعد الحداثة.. أو

إن ما يميز "ما بعد الحداثة" في مستواها المفهومي، في الحقل األدبي وحقول المعرفة اإلنسانية 
المجاورة له؛ أنها تنطوي على بعد إشكالي جعلها مستعصية على التعريف ومنفلتة من كل إمكانية للمفهمة. 

"حيث اختلف حوله نقاد ودارسوا ما بعد الحداثة؛ نظرا فلفظها من أكثر االصطالحات التباسا وإثارة، 
لتعدد مفاهيمه ومدلوالته من ناقد إلى آخر. بل نجد أن المعاني التي قدمت لمفهوم "ما بعد الحداثة" 

متناقضة فيما بينها ومتداخلة". حتى أثير حول استخدام مفهوم مصطلح "ما بعد الحداثة" نقاش مستفيض، 
 . 2طلحات التي لم يهتد أحد بعد إلى تحديد مصدره"إذ يعتبر من أهم المص

ومن مظاهر وتجليات هذا التناقض في تحديد مفهومها؛ أن هناك من رأى أنها مستوى متطور 
للحداثة ذاتها، وهناك من رأى أنها مختلفة جذريا أو نسبيا عنها. ويعتقد بعضهم أنه من الممكن اعتبار 

الحداثة" على أنهم ما بعد الحداثيون، بالرغم من أن المفهوم لم يكن  الكتاب والفنانين في مرحلة " ما قبل
 . 3مصاغا آنذاك"

                                        
إيهاب حسن: "سؤال ما بعد الحداثة"، ترجمة بدر الدين مصطفى أحمد، مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث،  ـ 1

  .2، ص: 2112

 .11، ص: 2111، 1جميل حمداوي: "نظريات النقد األدبي في مرحلة ما بعد الحداثة"، شبكة األلوكة، المغرب، ط ـ 2

 .11، ص: المرجع نفسه ـ 3
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، إذا كان من الصعوبة، بما كان، الوقوف على تحديد اصطالحي ومفهومي لـ "ما بعد الحداثة"

قا ، انطالفإنه يمكن االقتراب مما يدل ويشير إليه من خالل اإلحالة إلى بعدها الوظيفي ونشاطها الفكري
 من اإلحداثية الزمنية واإلبستيمولوجية المتمثلة في العالقة التعاقبية التي تربطها بـ "الحداثة".

إن الـ "ما بعد" في إحداثيته الزمنية واإلبستيمولوجية، يمثل تجاوزا للـ "ما قبل"، والـ "ما قبل" 
الزماني والتموقع المعرفي ألدب ما يتحدد، هنا، بكونه أدب الحداثة. ومن ثم، فإن الـ "ما بعد" هو التحيز 

بعد الحداثة. وانطالقا من هذه العالقة التعاقبية بين الـ "ما قبل" )الحداثة(، والـ "ما بعد/ ما بعد الحداثة، 
فإن تجاوز ما بعد الحداثة للحداثة ونقدها لها؛ يأخذ معنى "اإلزاحة": ومن هنا تفهم ما بعد الحداثة في 

إزاحة تدريجية لقيم الحداثة من قبيل وحدة المعنى والنظام واالنسجام والتكامل بين المجال األدبي بوصفها 
 ،والواجب ،والضمير ،أفكار عصر التنوير التي تدعو إلى العقلالشكل والمضمون... وهي من بنات 

 ،ساواةوالم ،والعدالة ،والحرية ،والخير ،والجمال ،والرجولة ،والبطولة ،واإلنسانية ،والمحبة ،واألخالق
والتأسيس للتركيب والخيال وسرديات تأمل الذات، والتشظي الساخر... وهي قيم ما بعد  ...واإلبداع

حيث أصبح الشكل هو األساس في معطيات  ،دعوة إلى التمسك بالشكل على حساب المضمونحداثية. و

ومسرح  ،اللوحات السرياليةفي  . وقد تجلت الجوانب اإلبداعية الشكالنية لهذا التياربعد حداثي الما األدب
الكثير من حاالت اإلدهاش . وقد حقق ذلك وبخاصة في الشعر الحديث ،وسينما الالمعقول أو العبث

، حففت عنه وطأة القلق وأم االغتراب الذي فرضه عليه منطق المعقول، وسلطة النظام والمتعة لإلنسان
 االجتماعي الحداثي.

عبر عن مشاعر وأفكار تتمحور حول القلق األدبي، إذن، "يفما بعد الحداثة في بعده المفهومي 
والتململ واالغتراب الفردي والتشكك في الفكر الحداثي الذي نشر مسلمات عدّها من اليقينيات ، وأنها 

ستقود اإلنسان إلى السعادة، فاكتشف بعد تجربة قرون ، وحقب ، وموجات ، وممارسات ، أن الغرب 
ع صورها في قضايا الحقوق والحريات ، ويحّكم العقل في مسائل ، ويغيّبه في في أبش االزدواجيةيمارس 

قضايا ، وصارت القيم اإلنسانية مخترقة من اإلنسان الغربي نفسه ، فلم يكن أمامه إال االنسحاب إلى ذاته ، 
  . بوصف والتقوقع داخلها ، والتعامل مع العالم

ي أن مفهوم ما بعد الحداثة يتأسس على قاعدة ومن ذلك نفيد مالحظتين أساسيتين: األولى؛ ه
سيكولوجية قوامها اإلحباط من الحداثة وما خلفته من ألم ودمار لحياة اإلنسان. وكنتيجة لذلك بلورة موقف 

نقدي متجاوز لهذه الحالة: وبذلك تصبح ما بعد الحداثة موقف من وضعية سابقة وثورة عليها. والثانية؛ 
الحداثة ال يأخذ أهميته بوصفه امتدادا زمنيا لحاالت حضارية متعاقبة بل هو نسق  مفهوم ما بعدمفادها أن 

من التصورات النقدية التي أبدعتها روح العصر المتجدد في مختلف ميادين الحياة الفكرية. وفي هذا 

حداثة، السياق يشير األديب إيهاب حسن، أحد المنظرين في هذا المجال، إلى صعوبة تحديد مفهوم ما بعد ال
ولكنه مع ذلك يقدم مجموعة من التصورات العلمية التي يمكنها أن تشكل العناصر األساسية في بنية هذا 

 المفهوم ومنها:
ـ إن لفظ ما بعد الحداثة يوحي بفكرة الحداثة وهو بالتالي يتضمن بعد التوالي الزمني للعالقة بين 

 المفهومين.
 واضح لمفهوم ما بعد الحداثة.ـ ال يوجد إجماع بين النقاد على تعريف 

 . 4مفهوم ما بعد الحداثة عرضة كغيره للتغير والصيرورة التي نالحظها في المفاهيم الوليدة حديثا

وقد انتهى إيهاب حسن من محاوالته االجتهادية لتحديد تعريف لـ "ما بعد الحداثة" إلى وضع 

بعد الحداثة من خالل التقابل الثنائي بين  وضع جدول يتضمن الئحة باالختالفات بين الحداثة وماجدول 

المصطلحات والمفاهيم التي ارتبطت بكل حركة. وقد نشر حسن هذا الجدول ـ الذي أكتسب شهرة كبيرة 

                                        
ـ"ما بعد" الحداثة، الفلسفة والعصر، العدد األول، أكتوبر،  عصام عبد الله، ـ 4  .232، ص1111الجذور النيتشوية ل
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. وفيما تقع ضمن الحداثة ـ 1191فيما بعد ـ في مقال له بعنوان )ثقافة ما بعد الحداثة( والذي ظهر عام 

ل الرومانسية والرمزية، والشكل، والهدف، والتصميم الفني، حسب الجدول المذكورـ مصطلحات مث

والنظام، واإلتقان، والتحفة الفنية، واإلبداع، والحضور، والتجميع، والقاعدة ثابتة، والتفسير، والحسم. 

تتضمن ما بعد الحداثة ـ بالمقابل ـ مصطلحات ومفاهيم مناقضة تماما، مثل وضد الشكل أو الشكل 

والفرصة والصدفة، والفوضى، والتفكيك، والغياب، والتفريق، واألسلوب الشخصي،  المفتوح، والعبث،

 وضد التفسير، والال حسم، والسخرية.

إن مفهوم "ما بعد الحداثة" وانطالقا من البعد اإلشكالي المتسم بالتنوع واالضطراب، والذي تبلور 

المعرفية؛ أخذ صورته المعرفية والنقدية على أنقاض االنتقادات التي وجهت إلى مفهوم الحداثة وفاعليته 

الشاردة عن األنساق واألنظمة وسلطة المعنى، من خالل استبطانه لمجموعة من المبادئ، هي في ذاتها 

 شروط وآليات ـ على المستوى الوظيفي ـ للتعاطي مع القضايا الفكرية والثقافية. والمتمثلة فيما يلي:

إزالة الحدود بين  ـ 3 إزالة الحدود بين األجناس األدبية. ـ 2 ب.التشكيك بفكرة األصالة في األد ـ 1

إزالة الحدود بين ما يدعى باألدب  ـ 1 إزالة الحدود بين نظرية النقد وبين األدب نفسه. ـ 4 األشكال الفنية.
واإلثني إيالء فكرة االختالف أهمية استثنائية وتغليب المحلي  ـ 2 الرفيع وبين ثقافات اإلعالم الجماهيري.

 والخاص على العالمي المرتبط بالنزعة المركزية األوروبية.

وانطالقا من هذه الخصائص المفهومية واألدوات المنهجية خلص أدب ما بعد الحداثة إلى ما   
 يلي:

تتبنى ما بعد الحداثة مواقف تشكيكية تجاه العديد من المبادئ والمعتقدات التي هيمنت على العقل 
 االجتماعية منذ الثورة الصناعية. والتي شكلت ما أطلق عليه الحداثة. الغربي والحياة

هيمنة الميول العدمية وتزعزع اإليمان بالقيم المطلقة والمتعالية، وطرح كل المسلمات للمساءلة 
 والتشكيك والبحث الفلسفي.

أزمة المجتمعات  ما بعد الحداثة بميولها العدمية ونزعتها التشكيكية المتطرفه قد تكون تعبيراً عن
 الغربية في لحظة معينة،

اختفاء الواقع بصورة نهائية في ما بعد الحداثة ولم يعد هنالك شيء يجسر الهوة بين وعينا وبين 
الواقع الخارجي. ولم يبقى إال سيل من الصور والرموز واإلشارات الغامضة المفتوحة الدالالت إلى ما 

 ب لفظية ال تحمل معنى بذاتها وال تملك وظيفة محددة.النهاية. بينما تحولت اللغة إلى ألعا

 السياق التاريخي واإلشكالي لنشوء المفهوم:

األدبية والفنية والمعرفية األخرى فرضته التحوالت  هإن مفهوم ما بعد الحداثة بكل أبعاده وفضاءات 

السياسي واالقتصادي  التاريخية الكبرى التي شهدها البشرية بعد الحربين العالميتين، وخاصة الحدث
األبرز والذي ترك آثاره السلبية على الحياة االجتماعية للشعوب، والمتمثل في ظهور الرأسمالية المتوحشة 

في كل أبعاد وما رافقها من قتل وتدمير وإفقار واستالب وسلب للحريات...فكان نتيجة ذلك ضياع اإلنسان 
، وخلق ذلك حالت التوتر والقلق والالتوازن، والنظرة قافيةحياته االجتماعية والسياسية واالقتصادية والث

التشاؤمية للوجود والحياة، وانعكس كل ذلك في عالم الفن واألدب والفلسفة. ومن ثم الدعوة للتمرد على 
القيم الحداثية التي أنتجتها وفرضتها الثقفة الرأسمالية ذات الروح البورجوازية من قبيل مركزية العقل في 

ر والتدبير والنظام والوحدة التي كرست الضياع واالستعباد وتفكيك هوية اإلنسان... واستبدالها بقيم التفكي
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والالمعنى... على  والعدمية  العبث والفوضى والتمرد على مستوى الموقف العملي، والتشظي والتفكيك

اثة على سبيل التجاوز له مستوى الخطاب...وهي قيم أدب ما بعد الحداثة الذي طرح نفسه كبديل ألدب الحد

كخطاب فكري يكرس منطق الهيمنة ويعمق من األزمة الوجودية في أبعادها االجتماعية والسياسية 
 واالقتصادية... ليحرر ـ أي أدب ما بعد الحداثة ـ اإلنسان من إيديولوجيا النسق والنظام وسلطة المعنى...

 ،والتدمير ،يعمل داخل شبكة مفاهيمية تقوم على النفيأن تيار ما بعد الحداثة  ،نستغرب الألذلك علينا "
 ،كما وتدعو إلى التمسك بأخالقيات الموت ،والتجاوز لكل ماهو إنساني، أو يدعو إلى الرقي باإلنسان

وعودة  ،والعدمية ،وموت النزعة اإلنسانية ،ثم إلى موت الفن ،وعدم التواصل ،والعبثية ،والدمار

 ر االجتماعي والقومي..موالتذ ،والالمعقول ،والال استمرارية ،والتشتت ،يكيةوالى التفك ،الميتافيزيقيا
فما بعد الحداثة، إذن، عدمية على نحو خطير، فهي تقوض أي معنى للنظام والسيطرة المركزية  ."الخ

 . 11للتجربة. فال العالم وال الذات لهما وحدة متماسكة"

ما بعد الحداثة جاءت تعبيرا هادئا وحقيقيا عن هواجس ودعوات أدب   تأسيسا على ذلك نفيد أن

معاناة اإلنسان األديب أو الفنان/ المبدع بشكل عام. فضياعه في واقعه الذي فرضته عليه الظروف التي 
أشرنا إليها أعاله، هو الذي أفرز هذه التجليات األدبية والفنية والفكرية لما يسمى حركة ما بعد الحداثة، 

نسان من ضياعه واغترابه عن ذاته ومجتمعه. "وقد استخدمت في ذلك آليات التشتيت وبالتالي تخليص اإل
 . 2والتشكيك واالختالف والتغريب، ]المقترنة[ بفلسفة الفوضى والعدمية والتفكيك والالمعنى والالنظام"

 من المفهوم إلى الخصوصية:
 خصوصيات أدب ما بعد الحداثة:

؛ هو الخاصية الجوهرية ألدب 1كية في خطها وتوجهها الحداثيإن تجاوز الوسائط البنيوية الكالسي

ما بعد الحداثة. ومن أجل فهم أفضل لهذا الجنس األدبي، فإنه من الضرورة بمكان، ومن باب الالزمة 

 المنهجية الوقوف على أدب ما بعد الحداثة من حيث خصائصه البنيوية مفهوميا ووظيفيا.

المعرفية لـ "ما بعد الحداثة" بما هي جنس أدبي انطالقا من  تتحدد الماهية المفهومية والهوية

وظيفة القصة التي تشترك وتتقاطع فيها مع أدب الحداثة. والحديث عن القصة إحالة منهجية واستدعاء 

فكري لألسطورة. فمفهوم القصة يشبه مفهوم األسطورة باعتبارها شخصية اجتماعية تؤسس وتعزز نظام 

ذي يتأسس عليه المجتمع. كما يرى "مالينوفسكي". وانطالقا من ذلك؛ تتجه كل من المعتقدات العامة ال

األسطورة والقصة الحداثية خلق عالم )متخيل( منظم ومنسجم. والقصة في األدب الحداثي إذ تستدعي من 

عمق األسطورة عناصر الوحدة والنظام واالنسجام، فإن في ذات الوقت تعمل على شجب عناصر الشجب 

شضي والفوضى. وهي العناصر التي يستهدفها أدب ما بعد الحداثة في إحالته على األسطورة والت

وتوظيفها لخلق صور عن الوجود والذات والعالم والمجتمع... فمقابل خلق النظام كأفق فكري تتجه نحوه 

لحداثة انطالقا القصة والرواية من خالل محاكاتها لتقنية األسطورة في أدب الحداثة؛ يتحرك أدب ما بعد ا

                                        

  .131، ص: 2111، 1ديفيد كارتر: "النظرية األدبية"، ترجمة: باسل المسالمة، دار التكوين دمشق، سوريا، ط ـ 1

 12، ص: 2111، 1النقد األدبي في مرحلة ما بعد الحداثة"، شبكة األلوكة، المغرب، طجميل حمداوي: "نظريات  ـ 2

، مجموعة مؤلفين. ترجمة أماني أبو رحمة، دار نينوى "جماليات ما وراء القص: دراسات في رواية ما بعد الحداثة" ـ 1
 2111للنشر والتوزيع. دمشق. سوريا 
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واستئصال ما كل ما ويسعى إلى تفكيك  ،أشكاله في مختلففوضى الوجود  من أسطورية القصة إلى إثارة

على وعي  المتلقيتجعل قصص ما بعد الحداثة وبذلك . يوحي للنظام، ويروج لنظم عقائدية وهمية

الذي ينشده ويدافع  يا لتكامل النظامللقصة واألسطورة وبالتالي فإنها تشكل تحد الحداثية بالوسائط البنيوية

 عنه الفكر الحداثي.

إن القصة كواقعة سردية، وبما هي خاصية مركزية في أدب ما بعد الحداثة ليست لها بداية وال 

نهاية وال تستبطن القدرة على امتالك الحقيقة، على غرار تلك التي بشرت بها النزعات األدبية الحداثية. 

تشكل المعنى، بل مجرد مبنى وشكل مضمونه التشظي واالنقسام والفوضى. كما وهي أيضا ليست فضاء ل

أنها تتألف انطالقا من خاصية الالنسجام كشكل من أشكال التناص والتفاعل بين األجناس األدبية المختلفة. 

يلجأ وكمثال على دور خاصية "الالنسجام" التي يتمسك بها أدب ما بعد الحداثة؛ نجده في العمل الروائي 

لعناصر غير منسجمة، دون أدنى اكتراث بتحقيق االنسجام، فتبدو  (Collage)إلى عملية "اإللصاق" 

 . 9الرواية مثال مجرد عملية إلصاق لمجموعة نصوص منتمية ألجناس متنوعة"

فلجوء الرواية الما بعد حداثية إلى إجراء "اإللصاق"، إنما من باب االستدالل على طابعها 

ذي يقوم على إجراء آخر وال يختلف كثيرا عن هذا األخير، حيث يسمح بإضفاء طابع المتشظي. ال

 (.La Fragmentation( وهو "التشظي")Turbulentاضطرابي )

انطالقا من خاصية "الالنسجام" بما هي مكون بنيوي، وما ينبثق عنها من "تشظي" و" تناص؛ 

تلف العناصر المكونة لعمله الروائي. أي أنه يتجه يسعى الروائي الما بعد حداثي إلى خلق تباين بين مخ

إلى التفكيك بين تلك العناصر التي يحاول األديب الحداثي التأليف بينها. والرواية الما بعد حداثية انطالقا 

من تلك الخصائص؛ تمثل فسيفساء جامعة ألجناس أدبية عدة على غرار الفنون التشكيلية والموسيقى، فهي 

وتأتي زاخرة  1القصة والحكاية القديمة، واألسطورة، والسيرة الذاتية والشعر...خليط ومزيج من 

(، والنصوص التعليقية، وما إلى ذلك من أشكال متداخلة وفق استراتيجية ما بعد Citationبالمقوالت )

(، أو ما أطلق عليه جيرار جينيت La déconstruction textuelleحداثية تدعى التفكيكية النصية )

(Gérard Genette( )( اسم الميتانصية )النصية الواصفةMéta textualité)،  وهي العالقة، وتسمى

                                        

     ,Marc Gontard : Le roman français postmoderne – une écriture turbulente , http:/halshs ـ 9

ccsd. Cnrs. Fr. 2005,  

 .21محمد مفتاح: "المفاهيم معالم"، نحو تأويل واقعي، ص:  ـ 1



 داثة في األدب أو أدب ما بعد الحداثة..ما بعد الح

 الدكتورة سهيلة ميمون        .... من جينالوجيا النشأة واألسس التكوينية إلى خصوصيات التوجه ورهاناته         

 

1 
 

التي تضم نصا إلى آخر بالتحدث عنه دون إشارة إليه )استدعائه(  (Commentaireغالبا عالقة التعليق )

 . 11بالضرورة، أي دون تسميته... إنها عالقة نقدية بالدرجة األولى

عنى في توجهه األدبي الحداثي والالمعنى كسمة محددة للقصة في السياق األدبي إن الفرق بين الم

الرؤية المعرفية اإلبستيمولوجية التي هي قوام أدب الحداثة، والرؤية  الما بعد حداثي، يرتد إلى الفرق بين

هيل بمقارنة ذات الطبيعة األنطولوجية التي يستند عليها األدب ما بعد الحداثة. وفي هذا السياق قام مك

األعمال السردية المبكرة والمتأخرة لروائيين مثل صموئيل بيكت، وآلن روب غرييه، وكارلوس فوينتس، 

وفالديمير نابوكوف، وروبرت كوفر، وتوماس بنجن، ليظهر طبيعة التحوالت التي طرأت على السرد في 

  11.االنتقالة من الحداثة إلى ما بعد الحداثة

أدب ما بعد الحداثة ينكر وجود المعنى في هذا العالم العبثي الخالي من  وخالصة هذا التحول أن
أي عمق أو داللة خلف الشكل/ السطح، ومن ثم فحقيقة العالم العالم أنه بؤر عديدة مشتتة وغير مترابطة، 

ن. وتخلو من إحداثيتي الماضي والمستقبل، وبالتالي فليس هناك غير اللحظة الراهنة ليتعامل معها الفنا
ومن ثم فإن الوظيفة الوحيدة للفنان واألديب هي المحاكاة الساخرة لهذا البحث العبثي عن المعني بأسلوب 
مستعار غير أصيل وال شخصي، بصورة تقترب من اللعب واللهو العابث أكثر مما تقترب من اإلبداع. 

والعبث وغياب المعنى عن هذا العالم ال يمكن  "يدرك الفنان واألديب في ما بعد الحداثة أن الفوضى
تجاوزها وال تذليلها، ويعتبر أن محاولة أدباء الحداثة إقناع القارئ بوهم الوحدة واالنسجام والجمال موقفا 

ال أخالقيا وتلفيقيا يجب مواجهته وإقصاءه نهائيا". وبهذا يشكل السرد القصصي أو الروائي في توجهه الما 

النظام الذي يتحدد وجوده وتجري  ديدا كامال للنظام )المعرفي والمؤسساتي االجتماعي(.بعد الحداثي ته

فعاليته بقدر ما ينطوي عليه من معنى. ومن ثم فتركيز الرواية الما بعد حياتية على الشكل هو نسف لهذا 

، وتكتب بواسطة "المعنى". و"قد وصف بارث رواية ما بعد الحداثة بأنها الرواية التي تقلد شكل الرواية
مؤلف يقلد دور المؤلف. ويقول بارث أن ما يقصده من مصطلح االستهالك هو ليس االستهالك األخالقي 

 .12أو الجسدي، ولكنه استهالك األشكال األدبية التقليدية من خالل التوظيف المتكرر لها
واية إلى ما يسمى بـ "ما لقد تطورت الكتابة األدبية الما بعد حداثية المتمركزة حول القصة/ أو الر 

 .وراء القص" بوصفه مصطلحاً مرتبطاً بذلك النمط من الكتابة السردية

عرفت ليندا هتشيون ما وراء القص بأنه "رواية عن الرواية، أي الرواية التي تتضمن تعليقا على سردها 

ا صناعة بشرية وذلك وهويتها"، وعرفتها باتريشيا واو " رواية تلفت االنتباه بانتظام ووعي إلى كونه
لتثير أسئلة عن العالقة بين الرواية والحقيقة"، و وصف ماك كافري ما وراء القص بأنه " تلك الكتابات 

                                        

 Gérard Ginette : PALIMPSESTES, la littérature au second degré , Editions du               ـ 11

seuil, Paris, 1982, p. 11   

ما بعد الحداثة"، في أماني أبو رحمة )تحرير(:"جماليات ما وراء القص. شانون وليامز: "خصائص الرواية في ـ  11

  .31التوزيع، ص الحداثة"، دار نينوى للدراسات والنشر و دراسة في رواية ما بعد

)تحرير(:"جماليات ما وراء القص.  "ما وراء القص. تقانة واقعية الوعي الذاتي"، في أماني أبو رحمة هيي ساوما: ـ 12

  .13دراسة في رواية ما بعد الحداثة"، ص 
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التي تختبر االنظمة الروائية وكيفية ابتداعها، واألسلوب الذي تم توظيفه لتشكيل وتصفية الواقع بوساطة 

  .13االفتراضات السردية واالتفاقيات"
التعريف أن المؤلف الحقيقي والفعلي للرواية/ النص هو القارئ وليس الكاتب، وهو ما ومفاد هذا 

يعني أال سلطة للمعنى الذي أنتجه صاحب النص األصلي، ومن ثم فالرواية )المقروءة( في خضوعها 
لرؤية القارئ هي حركة إبداعية في سديم الالمعنى. وتجدر اإلشارة، هنا، إلى أن الخطاب والنص 

واية والقصة... في التقليد األدبي الما بعد حداثي هو ما يتصوره ويتمثله المتلقي بوصفه قارئا، وليس والر
ما يبدعه المؤلف )صانع المعن( في التأصيل األدبي الحداثي. ومن ثم فالمقابلة بين المؤلف )في األدب 

 ية واقعية وتمثيل خيالي خالص.الحداثي( والقارئ/ المؤلف في األدب ما بعد الحداثي، بين مقابلة بين رؤ
إنطالقا من ذلك، فإن "ما وراء القص" يثير أسئلة تتعلق بالعالقة اإلشكالية بين التخييل والواقع، 

ويتجه نحو إثارة الشك في المضمون الذي يقدمه أدب الحداثة حول التصورات التي نكونها عن الواقع 
ت التي تشكل ثقافتنا ووعينا. كما ينزع إلى تجاوز وعن ما هو حقيقي وقائم بذاته خارج حدود الخطابا

الدوغمائية المطلقة ومنطق البداهة الساذج الذي هو قوام تتشكل تلك التصورات. وعند هذا األفق 

التجاوزي يلجأ ما وراء القص إلى توظيف أحد آلياته وهو التفكيك والتدمير ـ بالمفهوم الدريدي ـ إلى 
خيال والواقع وتثبيت وعي الرواية بكونها تركيب خيالي. ليصبح المقروء، تقويض الحدود القائمة بين ال

بذلك، هو رواية خيالية وأن الشخصيات المكونة لمفاصلها وأحداثها ليست سوى كائنات خيالية غير 
حقيقية، وأال يتم التماهي مع الشخصيات والتفاعل معها على أساس أنها تجسيد ألشخاص حقيقيين. وتحول 

الروائية إلى كائن متخيل هو ما يعطي القارئ معنى المؤلف، وبالتالي  تحول المؤلف الحقيقي الشخصية 
إلى إحدى الشخصيات الخيالية المشاركة في الحدث السردي، وخلق سيرة ذاتية متخيلة لكتاب متخيلين، 

 واألعمق من ذلك دخول شخصيات موجودة على صعيد الواقع أو أحداث واقعية ضمن بنية السرد
التخييلي، "ومن ثم التشكيك بمدى واقعيتها، وابتكار نوع من الحوار والنقاش المباشر بين الشخصيات 

الخيالية في عالم السرد التخيلي وبين المؤلف في العالم الواقعي وتدور معظم تلك الحوارات حول طبيعة 
من أعمال روائية أخرى  بناء الحدث الروائي أو حول بناء الشخصية الروائية، دخول شخصيات مستعارة

معروفة لنفس المؤلف أو لمؤلفين آخرين بوصفها شخصيات مشاركة في الحدث السردي، وتضمين السرد 
مقاالت روائية موجهة مباشرة من المؤلف إلى القارئ بعيدا عن الصياغة الفنية للحبكة التخييلية للعمل 

وظيفة الرواية أو بوصفها تعليقاً على السردي، وتحضر تلك المقاالت بوصفها تأمالت حول طبيعة و
األحداث والشخصيات الروائية والرواية التي تدور أحداثها عن محاولة إحدى الشخصيات كتابة رواية أو 

 .التعليق على مخطوطة أو عمل روائي متخيل أو حقيقي"

ي، هو شكل هذا التقابل بين المؤلف والقارئ/ الواقعي والمتخيل/ المعنى الموحد والشتات والتشظ

 من أشكال التناص في أدب ما بعد الحداثة

 From من الحداثة إلى ما بعد الحداثة) وفي هذا السياق يؤكد الباحث غيرهارت هوفمان في كتابه

Modernism to Postmodernism)  على أن توظيف التناص في أدب ما بعد الحداثة يحقق نوعا من

. ويتم من 14ددية التأثيرات وتعددية الخطابات داخل النصوتع  (Pluralism of Codes)تعددية الرموز

                                        
برتولت بريشت: "من الشعبية والواقعية" في بيتر بروكر )تحرير(: "الحداثة وما بعد الحداثة"، ترجمة د. عبد الوهاب  ـ 13

 .11 ، ص1111علوب، ومراجعة د. جابر عصفور، منشورات المجمع الثقافي، الطبعة األولى 
 

ايرن فيشون: "جماليات ما وراء القص"، في أماني أبو رحمة )تحرير(:"جماليات ما وراء القص. دراسة في رواية  ـ 14

  .21ما بعد الحداثة"، ص 
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خالل التناص انتهاك الحدود الخطابية بين مختلف أنواع الخطابات في الفضاء الثقافي والتأكيد على أن 

جميع الخطابات في الثقافة هي عبارة عن تراكيب لغوية تقوم على نفس االستراتيجيات واآلليات التي 

التخييلي إلنتاج المعنى وتوليد الدالالت، فاللغة هي في حقيقتها "نظاما غير مستقر يوظفها النص السردي 

 .11للمرجعيات، بدال من كونها نموذجا مضبوطا للمعنى"

وباإلضافة إلى ما وراء القص كشفت الجهود النقدية لنقاد أدب ما بعد الحداثة عن نمط آخر من 

 Historiographic ما وراء القص التاريخي) لحأنماط الكتابة السردية وهو ما عبروا عنه بمصط
Metafiction).  ويوظف ما وراء القص التاريخي نفس التقانات السردية التي يستخدمها ما وراء القص

ويعمل النمطان السرديان ما بعد الحداثيان ضمن نفس االستراتيجيات والسياقات النظرية والثقافية، إال أن 
ز باالنشغاالت المتمركزة حول التاريخ واألحداث التاريخية الحقيقية ما رواء القص التاريخي يتمي

والمتخيلة واالشكاليات التي تثيرها الكتابات التاريخية وعالقة التاريخ بالحاضر. يسعى وراء القص 

التاريخي إلى عرض "تفصيالت تاريخية معروفة جرى دحضها وتزييفها عن عمد بهدف إظهار 
. وتوضح 12ريخ المسجل واالحتمال المفترض للخطأ المقصود وغير المقصود"اإلخفاقات الممكنة للتا

فيكتوريا أورلوفيسكي في دراستها )ما وراء القص( أن "ما وراء القص التاريخي هو روايات االنعكاسية 
الذاتية المكثفة التي تعيد تقديم السياق التاريخي بطريقة ما وراء القص، وتمشكل، تبعا لذلك، قضية 

فة التاريخية بأكملها، فهي تنتج سرديات تتالعب بالحقيقة وتكذب السجل التاريخي وتحاول من وراء المعر
ذلك إعادة اكتشاف تاريخ المقموعين والمهمشين مثل النساء واألطفال واألقليات العرقية والدينية ومساءلة 

 . 11الروايات التاريخية الرسمية لخطابات السلطة " 
 

 من الخصوصية إلى أسطورية النشأة.. أو جينالوجيا التأسيس:أدب ما بعد الحداثة 
 في األساس األسطوري للنشأة األدبية لما بعد الحداثة:

إن أدب ما بعد الحداثة إذ يدعو إلى االنفكاك عن سلطة اللوغوس وتجاوز مركزيته، فإنه يتجه إلى 
رفية ومسلماته المنطقية، وهو ما يضاده ويقوض دعائمه المنهجية وجهازه المفاهيمي ومنظومته المع

األسطورة: حيث الالنسجام والالمعنى والتشظي والتفكيك بما هي خصائص بنيوية في أدب ما بعد 
الحداثة، ومضادة لمنطق العقل والمعقول، فهي أقرب؛ بل من صميم العناصر التكوينية للمنظومة الرمزية 

ى وانهيار النظام وتفكك النسق، وتشطي وحدة األسطورية. فالمتخيل األسطوري هو فضاء انفالت المعن

المفموم، واالنفتاح على تعدد والتقاء الحقائق المتناقضة، وتداخل األجناس األدبية وتالحمها...وسيادة 
 منطق الالتمركز، وتفاعل الهوامش مع البؤر، والمجاز مع الحقيقة...

القصد، أدب ما بعد الحداثة؛ وهو ما يؤكد ويفيد أن الصلة بين األدب، وتحديدا وعلى سبيل 
 بعلم األساطير واألسطورة صلة عضوية وجوهرية، عززتها االهتمامات المتزايدة

 قوي فعل ردو حيوي مضاد باعتبارها إليها وأحال ،األسطورة إلى الحداثة بعد ما أدب التفت وقد

 على مأساوية نتائجه نتكا والذي الحداثة، موجة خالل وانتشر تجذر الذي العقالني، التفكر هيمنة على

                                        
منشورات االختالف، ط ناشرون و -الدار العربية للعلوم عبد الكريم شرفي: "من فلسفات التأويل الى نظرية القراءة"، ـ 11

  .11، ص 2111 1

فكتوريا أورلوفيسكي: "ما وراء القص"، في أماني أبو رحمة )تحرير(:"جماليات ما وراء القص. دراسة في رواية  .ـ 12

 .14ما بعد الحداثة"، ص 
 

 .14، ص: السابقالمرجع  ـ 11
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 إلى لينتهي ،وواقعية ”ومنطقية عقلية ”ذرائع تحت المستضعفة البلدان ستهدفا ستعماراال بسبب اإلنسانية

 وتهديد الدمار االستالب بأجواء اإلنسان فأحيط تذر. ولم تبق لم عالمية حروب في تمثلت كبرى مأساة

 إال بالعدمية... والشعور والقلق التوتر داخله في قخل الذي الوضع هذا إزاء يجد ومصالحه...فلم وجوده

 إلى العودة ههذ توكان األساطير، عنها تعبر التي األولى، والمعنوية التاريخية طفولته نحو االنزياح

 خالل الحداثة فكر هااعتبر التيو المستضعفة، للشعوب الهامشية بالثقافة االعترافات من نوعا راطياألس

 وكشف تلمس وفنانوها الحداثة بعد ما أدباء حاول هذا من وانطالقا أغلبها. في ةمتوحش ”العقالنية“ الفترة

 Umbertoوفي هذا السياق يرى "أمبرتو إيكو" .وكوابيسها رغباتها بمختلف وقيمها اإلنسانيّة الحالة

Eco   معيّن   دميل متزايد لتطبيق مفهوم أدب الحداثة بمفعول رجعي: في البداية طُبّق على عدأن هناك

من الكتّاب أو الفنانين الناشطين خالل العقدين المنصرمين، ثم تقهقر بالتدريج نحو مطالع القرن، ثم إلى 

زمن أسبق. وهذه السيرورة االرتجاعية تتواصل، ولن يطول الزمن حتى تنطبق مقولة ما بعد الحداثة على 

  19هوميروس نفسه

 
يتخطى جميع الحدود طير وانزياحه لها؛ إنما أراد أن إن أدب ما بعد الحداثة بإحالته إلى األسا 

وأصبح أكثر حرية، وغلق الهوة بين نحبة النقاد وبين جمهور العامة، وبمعنى آخر بين االحتراف وبين 
الهواية في ميدان األدب والفن، مثلما تتخطى الحدود االجتماعية والمؤسساتية، فلم يعد مجرد أدب طليعي 

دب رومانسي وعاطفي وعام، يستنهض القيم اإلنسانية من عمق الحيالة االنفعالية في وانتليجنسي، وانما أ
. ان "غلق الهوة" يعني ثقافة الحداثة بآالتها العلمية والتكنولوجية تفاعلها مع الوضع المتردي الذي خلفته

 هنا "تخطي الحدود بين ما هو واقعي وما هو ميثولوجي".

لى األساطير واستمداده من منظومتها الرمزية، هو ما جعله يتميز إن إحالة أدب ما بعد الحداثة ع
ببنيات متعددة من الناحية الداللية والسوسيولوجية التي تنتج عالقة ما بين الواقع والخيال، والذوق النخبوي 

والذوق الشعبي. كما أفاد منها ميكانيزمات هجومية ضد تمركز العقل كقوة فاعلة في حركة الحداثة. 
 تالي تعزيز سلطة الالعقل كرهان السترداد إنسانية اإلنسان وفتح اآلفاق لنهوضه. وبال

إن أدب ما بعد الحداثة إذ وجد في الحداثة ومنجزاتها المعرفية والعلمية أسلحة فتاكة لدمار 
المجتمعات وتحطيم للوجود اإلنساني وإعدام لكينونته وتعطيل لصيرورته في الحياة، لجأ إلى القص 

فهي تجسيد لحسه الدرامي بالتاريخ كحكاية  ة كونية وثيقة االرتباط بالوجود اإلنساني. "كظاهر

عن المعنى الضائع ألصالة الوجود، وبالتالي تعكس حقيقة ومستوى  -سرديا  -يبحث من خاللها  أزلية،
 ".احساسه الروحي والمادي بتعقيدات الظاهرة الحياتية

تحقق الكتابة القصصية وزة في أدب ما بعد الحداثة، حيث "بهذا شكل القص مقاربة تنظيرية متجا

 ."كاستعاضة للوجود األصيل، ما يعتبره جاك دريدا ديمومة حاضرة للمعنى، او فائضا دالليا مؤجال

إن لجوء أدب ما بعد الحداثة إلى ظاهرة السرد القصصي كأسلوب فني لمناهضته لقيم الحداثة 

ة لها، هو ما أحاله تلقائيا إلى األساطير في إحداثيتها الزمانية المكانية ومن ثم التأسيس لقيم جديدة معارض

                                        

صالح لما هب ودب"، مقال منشور في جريدة الرأي بتاريخ  مصطلح  :عد الحداثةب "ما عن ـ صبحي حديدي 19

  2113نوفمبر.11
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http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=12704
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اليونانية. حيث شكلت األساطير اليونانية رافدا محوريا ألدب ما بعد الحداثة للتعبير عن قضاياه وانشغاالته 

 ونشر القيم اإلنسانية الجديدة التي بشر بها.

الرمزي لألساطير اليونانية في مقاربته للقضايا  لم يكتف أدب ما بعد الحداثة بتوظيف المضمون
التي تمس الوجود اإلنساني ومصيره، ومقاومة الوضع الحداثي الذي أساء لجوهر اإلنسان وللنظام 

االجتماعي والعالقات بين األمم، وإنما لجأ، أيضا إلى استعارة أسلوبها في الحقائق وشرحها وتوضيحها، 
في  سهوميروإلى السرد الذي استخدمه رواية الما بعد حداثية؛ يمثل "عودة والمتمثل في السرد. فهو في ال

الملحمتين الخالدتين، اإللياذة واألوديسة، كما استخدمه غيره مما وصلنا من األدب اليوناني، فلو نظرنا في 
طالقا واألسرار ال تخرج عن عالم األساطير. وان ،«األسرار»صناعة السرد اليوم لوجدنا أنها تقوم على 

من ذلك، فإن الرواية الما بعد حداثية تصنع ميثولوجيا خاصة بها على منوال الرواية الهوميرية، من خالل 
مشترك " األسرار. فالسرد في أصوله ومصادره األسطورية، إذن، هو مركز وتمركز األدب ما بعد 

 حداثي.

حمولتها األسطورية، نشأ إن السرد بما هو أسلوب تساق به الرواية في أدب ما بعد الحداثة ب

وتطور من خالل استلهامه من قصة طروادة التي نظم فيها هوميروس ملحمتيه الشهيرتين: "اإللياذة" 
الفرق اليوم بين سرد ما بعد الحداثة والسرد الطروادي، أن ". وتجدر اإلشارة، هنا، إلى أن "ةو"األوديس

الحقة يحلها اآللهة، بينما األول يعتمد التاريخ الثاني اعتمد التاريخ األسطوري، وجعل األزمات المت
الواقعي، بعد أن يدخل عليه الكثير من األسرار المحيرة واأللغاز التي تدل على مهارة التعليل وإحداث فتنة 

  .11"في القارئ تكاد تصل إلى ما وصلت إليها المالحم القديمة

دبي إلى األساطير اليونانية كأنموذج ما يؤكد إحالة "ما بعد الحداثة" في إخراجها وتخريجها األ

معاصر لتوظيفها وتحيينها والرهان عليها لمقاربة أسئلة الراهن، هو لجوء األديب والناقد األمريكي 

هو أول من أطلق هذا ف المصري األصل "إيهاب حسن" إليها لتأصيل وتوضيح مفهوم ما بعد الحداثة.

 لجأ إلى األسطورة اليونانية وقد ”.منعطف ما بعد الحداثة“ المصطلح للداللة على ما أسماه في كتاب الحق

تقطيع أوصال “الفتا عنوانه من خالل إصداره لكتاب  يهاشرح التحول الذي طرأ علو لتحديد مفهومها

   1111عام ” أورفيوس: نحو أدب ما بعد حداثي

ومن ثم هوم الحداثة. التحول الذي طرأ على مف لشرحإلى األسطورة اليونانية  إذ يلجأ إيهاب حسنو

تشير لما في مضامينها من دالالت اختار أسطورة أورفيوس على وجه التحديد. ضهور ما بعد الحداثة، 

 وهي الخصائص والمقومات المشكلة ألدب ما بعد الحداثة.. وفوضى وعبث إلى حالة التشظي

بجسد أورفيوس "يذّكر الحقيقة المطلقة تشظت على نحو ومفاد ما تشير إليه هذه األسطورة هو أن 

الذي تمزق إلى مزق وشظايا. ففي تلك األسطورة يبرز أورفيوس باعتباره رمزا للشاعر ذي القدرات 

                                        

 11ي، الخميس حنا عبود: "فتنة السرد في رواية ما بعد الحداثة". مقال منشور في جريدة االتحاد/ الملحق الثقاف ـ 11
 .2112نوفمبر
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السحرية الخالقة التي تمثل بعزفه على القيثارة وغنائه في مواجهة إغراء جنيات البحر من جهة، وصموده 

 ."أمام رغبات اآللهة الجبارة من جهة أخرى

ولكنها سرعان ما تموت بعد إصابتها  ″يوريدس“س حورية خارقة الجمال تدعى يتزوج أورفيو"

بلدغة أفعى. وهكذا ينطلق في رحلة إلى العالم السفلي بحثا عنها. وما أن تكتشف النسوة شدة إخالصه لتلك 

 الحبيبة وتعلقه بها حتى تجتاحهن الغيرة القاتلة فيمزقن جسده إربا إربا.

أورفيوس المعاصر كما يراه إيهاب حسن رمز مثالت هذه األسطورة، فإن وانطالقا من حيثيات وت 

الفنان الذي يرضخ لمصيره المأساوي كمبدع مقّطع األوصال، يمارس العزف على قيثارة بال أوتار. لقد 

 .21انهارت الحقائق الكلية ولم يعد ثمة من يقين بل شظايا مبعثرة تحوم في كل اتجاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة:

كن إفادته من الحركة الفكرية لهذا التحليل؛ أن أدب ما بعد الحداثة نتاج فني لتشكل حضاري ما يم
واكب مراحل تطور الرأسمالية وما رافقها من ظهور تيارات ممارسات ثقافية وعلمية وفنية، اتخذت من 

                                        

لالطالع على تفاصيل أسطورة أوروفيوس ورهانها وراهنيتها في أدب ما بعد الحداثة، يمكن الرجوع إلى كتاب  ـ 21

   1111.عام الصادر  "تقطيع أوصال أورفيوس: نحو أدب ما بعد حداثي"األديب الما بعد حداثي الشهير "إيهاب حسن"، 
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يث إنها ساهمت في العقالنية والنزعة اإلنسانية ذريعة لترسيخ الوعي بكرامة اإلنسان ورقي المجتمع، من ح

 تعطيل وجوده وقلب القيم التي تتصل بإنسانيته، ليعيش حاالت الضياع والقلق والشعور بالعدمية. 

تلك هي نتائج أدب الحداثة والمعارف اإلنسانية المجاورة له، وتأثيراتها السلبية على اإلنسان   

اوزي لإلنسان المأزوم والمتأزم بفعل تلك والمجتمع والحضارة اإلنسانية، والتي بلورت الموقف النقدي والتج
النتائج، وهو موقف ثوري واعي أسس ألدب ما بعد الحداثة الداعي إلى التمرد على سلطة اللوغوس 

ومكوناته البنيوية والوظيفية، من قبيل النظام واالنسجام، والمنطق، وتعزيز الحراك الطالئعي النخبوي... 
مرد على النظام العقالني واالجتماعي، وتفجير المعنى األحادي للحقيقة ومقابل ذلك الدعوة إلى العبث والت

الحداثي، وتشظي القيم المرتبطة به وتفكيك البنى اإليديولوجية والمعرفية التي تأسست عليها، وإزالة الحدود 
ق هذه بين النخبوية والجماهيرية واألجناس األدبية... وقد لجأ أدب ما بعد الحداثة في سعييه إلى تحقي

التطلعات والرهانات إلى القص والرواية من خالل األسلوب السردي الحكائي في أصله وتأصيله األسطوري 
  في إحداثيته الزمانية المكانية اليونانية.

وكان من نتائج انزياح أدب ما بعد الحداثة إلى القص والسرد الروائي في مسحته األسطورية،   

لك التي نشرتها فلسفة الحداثة في خطها المنطقي العقالني، ونقدها وفضحها، ترسيخ الوعي بالقيم المضادة لت
وإثارة الوعي بتناقضها وعدم استقرارها، وأن ذا التناقض يظهر داخل المؤسسات االجتماعية، والممارسات 

د السلوكية، وهو ما يستوجب، بالمقابل، الفوضى والتمرد عليها، لتخليص الناس من انظام المعطل للوجو
 والمقيّد للحريات...

وخالصة هذا التلخيص، وجوهره هو السمات المميزة ألدب ما بعد الحداثة وهي: أ ـ االنزياح نحو الناحية  
االنطباعية الذاتية في اإلبداع الفني انطالقا مما يسمى "تيار الوعي في الكتابة" ب ـ تجاوز األطر التقليدية في 

عنى، وحدة النص..( واالنفتاح على النتاص وتداخل االجناس األدبية...ج السرد القصصي )االلتزام، وحدة الم
ـ التركيز في العمل األدبي على المقطوعات المتناثرة والغير متكاملة كتجاوز للوحدة العضوية التقليدية في 

المبدع  العمل األدبي الحداثي. د ـ إزالة الحدود بين ما يسمى األدب الرفيع واألدب الوضيع، فالمقياس هو
 ونما يمتلكه من وسائل اإلبداع.



 

 عند نايدا المتلقّي علىمسار العمل الترجمي وأثره 

 د. شريفة بلحوتــس

 بومرداس )الجزائر( -جامعة محمد بوقرة 

 

 

 ملّخص:

الترجمة من لغة إلى لغة أخرى عبر مراحل لتقديم النص الهدف في صيغته النهائية، عمليّة تمّر 

معنى األقرب إلى المتلقّي. واهتم منظرو إليصال ال التوليديقوم خاللها المترجم بالتحليل والتحويل و

 .يوجين نايداو طابرالترجمة بهذا الجانب في نظرياتهم مثل 

إنتاج النص الهدف، للوصول إلى المعنى و  سنتطّرق إلى المسار الذي يسلكه المترجم في عملية الترجمة

 ، وذلك وفق الخطة اآلتية:مع األخذ بعين االعتبار القارئ المتلقّي للترجمة

 مقدّمة

 طبيعة الترجمة -1
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 عناصرها  1.1

 أنواع الترجمة -1 

 عند يوجين نايداة مسار الترجم -3
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 قّدمة:م

ة نشاط  ذهني وعملية معقّدة تتخلّلها عقبات كثيرة الرتباطها بعوامل بشرية تتمثل في كل الترجم

من الكاتب األصلي والمترجم والقارئ المتلقي للترجمة من جهة، وبعناصر أخرى تتعلّق بالنص وبمحيطه 

م من منظور اللغوي والثقافي من جهة أخرى، فما هي طبيعة الترجمة وما هو المسار الذي يسلكه المترج

وتأثيرها في  إيصالهالنجاح العمل الترجمي، وماهي المعاني التي يتم تحليلها وتحويلها وكيفية  وطابر نايدا

 .في مؤلّفاتهم القارئ المتلقي للترجمة مع التركيز على أهم ما جاء به المنظران

 طبيعة الترجمة -1

 : ماهيتها 1.1

، سير الكالم فالترجمان هو المفّسر للسان )ابن منظورتعّرف معاجم اللغة العربية الترجمة بمعنى تف

ترجم الكالم بمعنى بَيَّنه ووّضحه، أما ترجم كالم غيره، وترجم عنه فيعني نقله ( و414، ص.5/ج1مج

 (. 33)مجمع اللغة العربية في القاهرة، ص. إلى لغة أخرى

د هي عملية نقل مفردات كسفورحسب تعريف أ ( translation )في اللغة االنجليزية   والترجمة

أو مكتوبا لمعنى كلمة أو نص ما في لغة أخرى  أو نصوص من لغة إلى لغة أخرى، وقد تكون نقال منطوقا

بالتعبير عّما  معجم الروس يعّرفهافي اللغة الفرنسية و  .(www.oxforddictionaries.com )مقتبس من

  )مقتبس من  ظ على المكافئات الداللية واألسلوبيةالحفا معأخرى  لغةمعيّنة بتعبير آخر في  في لغة قيل 

www.larousse.fr ) .ويوافق هذا المعنى ما ورد في تمثّل في التكافؤ، يفي الترجمة  إذ أشار إلى جانب مهم

 .تعريف الترجمة في الدراسات الترجمية

نجد تعريفا  في نقل المعنى من لغة إلى لغة أخرى، ومن بين تعاريف الترجمةإذن تكمن الترجمة 

 شامال لصفاء خلوصي إذ عّرف الترجمة بقوله:

"... نقل ألفاظ ومعاني وأساليب من لغة إلى لغة أخرى بحيث أن المتكلّم باللغة المترجم إليها يتبيّن 

  (14، ص.1831) النصوص بوضوح ويشعر بها بقّوة كما يتبيّنها ويشعر بها المتكلّم باللغة األصلية".

تنقل األفكار بصورة واضحة، وتحافظ على األسلوب األصلي قدر اإلمكان مع الحفاظ  فالترجمة الصحيحة

 على روح النص األصلي. كما نستخلص أن التأثير عنصر مهم في الترجمة.

ويؤّكد يوجين نايدا على ضرورة اختيار المكافئ الطبيعي األقرب لرسالة اللغة المصدر مع 

 بقوله: الترجمة ويعّرف ص المصدر. مراعاة السياق الثقافي والتاريخي للن

« Translating consists in producing in the receptor language the closest natural equivalent to 

the message of the source language, first in meaning and secondly in style» (1969:12) 



قرب لرسالة اللغة المصدر في لغة المتلقي من حيث صياغة المكافئ الطبيعي األ تكمن الترجمة في)

 .)ترجمتنا(  (معنى أوال ومن حيث األسلوب ثانياال

إذ تكمن مهّمة المترجم في البحث عن التكافؤ في اللغة المنقول إليها، مّما يتطلّب إحداث تغييرات جذرية 

ا.  فاألولوية للمعنى في تعريفه على مستوى البنى الشكلية وفق ما يتماشى وخصوصيات اللغة المنقول إليه

أي المضمون، ثم لألسلوب ألنه إذا تعذّر نقل بعض الخصائص األسلوبية لألصل فتكون حينئذ  للترجمة

 األولوية للمعنى. 

ن الترجمة تقوم أساسا على نقل المعنى المرتبط بنقل الشعور ذاته الذي ونستخلص من هذين التعريفين أ

  عاة السياق اللغوي والثقافي  في اللغة المنقول إليها.يحدثه النص المصدر مع مرا

 عناصرها:  2.1

وضع منظرو الترجمة عناصر للترجمة، وتتمثّل في اللغة المنقول منها واللغة المنقول إليها 

. غير أن هذه العناصر غير كافية لدراسة )مشلب، د.ت( والنص المصدر والنص الهدف والمترجم

يعتبر القارئ المتلقي للترجمة عنصرا هاما ال بد من إشراكه. فإذا كان المترجم  إذعناصر العمل الترجمي 

للمعنى  وللتأثير الخاص به، إذ يبدأ العمل الترجمي بقراءة المترجم  ناقال للمعنى فقارئ النص الهدف متلقّ 

نتهي بقراءة موّجه إلى جمهور قراء في سياق ثقافي معيّن، ويالللنص األصلي المكتوب باللغة المصدر و

الذي ينتمي إلى سياق ثقافي آخر في اللغة الهدف. لذلك ال بدّ من إشراك القارئ المتلقي تلقي للترجمة الم

 للترجمة كعنصر من عناصر عملية الترجمة وفي المسار الذي يسلكه المترجم.

 أنواع الترجمة -2

ى ابن البطريق مارس العرب طريقتين في الترجمة هما الترجمة الحرفية على طريقة يوحن

، ويميّز بيتر نيومارك ما بين الترجمة (1831)خلوصي،  والترجمة الحرة على طريقة حنين ابن اسحاق

كلمة بكلمة والترجمة الحرفية، فاألولى هي استبدال كل كلمة بما يقابلها مع الحفاظ على ترتيب الكلمات، 

الترجمة الحرفية فهي ترجمة كل كلمة بما  أما .وهي مفيدة في تعلّم اللغات وفي ترجمة النصوص العلمية

 . وذلك لمراعاة الخصائص اللغوية يقابلها مع عدم الحفاظ على ترتيب الكلمات

للمترجم الترجمة الحرة تجنيس له. ف ييقول شاليماخر إن في الترجمة الحرفية تغريب للنص، وف

 :ةطريقتين في الترجم ما بين أن يختار

«Ou bien le traducteur laisse le plus possible l’écrivain en repos, et il fait se mouvoir vers 

lui le lecteur; ou bien il laisse le lecteur le plus possible en repos, et il fait se mouvoir vers lui 

l’écrivain » )Antoine Berman,  1834 :235( 

 



مكان وينقل القارئ إليه أي أنه ينقل القارئ إلى سياق النص بعيدا مرتاحا قدر اإل الكاتبَ  إما أن يبقيف

أي تغيير بمعنى أن يتلقاه بالشكل الذي يتلقاه القارئ األصلي، وإما أن يبقي القارَئ  إحداثالمصدر دون 

إليه فيتلقى النص الهدف كنص كتب له أي مراعاة الخصوصيات  بعيدا مرتاحا قدر اإلمكان وينقل الكاتب

 ثقافية للغة الهدف. وهذا ما يمثّل كل من الترجمة الحرفية والترجمة الحرة.اللغوية وال

 .، والوسيط بين الكاتب والقارئle traducteur , ilالمترجم حسب هذا القول هو العنصر الفاعل: و

 وتتّضح كل من الترجمة الحرفية والترجمة الحرة في المثالين اآلتيين:

 : 1مثال

Marcher à pas de loup 

 لترجمة الحرفية: سار بخطى الذئبا

 الترجمة الحرة: سار يختلس الخطى

 :1مثال

The grass is greener on the other side of the hill 

 الترجمة الحرفية: العشب أكثر اخضرارا في الجانب اآلخر من التلّة

 الترجمة الحّرة: مزمار الحّي ال يطرب.

ال  يللنص الهدف. فه تراعي السياق الثقافي، وفيها تجنيس وتوطينفالترجمة الحّرة في المثالين السابقين 

 ظهر غرابة النص األصل. ت  

 مسار الترجمة عند يوجين نايدا -3

مسلك، طريق ؛ َخطُّ مصدر ميمي من سار، وردت كلمة مسار في معجم المعاني الجامع بمعنى  "مسار"

يْر، فالمقصود بمسار العمل الترجمي الخطوات و للوصول إلى غايته المترجم ل التي يتبعها المراحالسَّ

 نايدا.يوجين وفيما يلي مسار الترجمة عند  والطريقة التي يعتمد عليها.

عبر ثالث مراحل، مرحلة تحليل الرسالة في اللغة المصدر   ظر نايدا وطابرتمّر الترجمة في ن

 .وليدومرحلة التحويل ثم مرحلة الت تحليال دالليا ونحويا

 التحليل 1.1

 يقوم المترجم بتحليل الرسالة في اللغة المصدر من الناحية النحوية والداللية.

على التحليل النحوي لحل مشكالت المعنى اللغوي، فهو ( 1848)يعتمد نايدا التحليل النحوي: أ 

 اآلتي: ، ويدّعم هذا التحليل بالمثال يحلّل البنية السطحية ليصل إلى البنية العميقة عن طريق قواعد التحليل



John … preached the baptism of repentance into the forgiveness of  

sins. 

، baptismيرى نايدا أنه من الصعب ترجمة هذه الجملة إلى لغة ال تحتوي على أسماء مثل و

repentance ،forgiveness العناصر  وإظهار، ويمكن تحليلها عن طريق تحويل االسم إلى فعل

 للتعّرف على المعنى: (God)و (the people)الضمنية مثل 

1- John … preached (the message) (the people) 

2- John baptized (the people) 

3- (The people) repented of (their) sins 

4- (God) forgave (the people) (their) sins 

5- (The people) sinned 

 لة الثانية من حيث الترتيب الزمني وتسلسل األحداث.نالحظ أن الجملة الثالثة تسبق الجم

 .الجملتان الرابعة والخامسة هما نتيجة للجملتين الثانية والثالثة -1

 ويمكن الحصول على الشكل  اآلتي: 

John preached that the people should repent and be baptized so that God would 

forgive the evil they had done. 

الناس أن يتوبوا ويعّمدوا، وكنتيجة لذلك يغفر الله لهم الخطايا أنه ينبغي على عظ جون )و

 التي ارتكبوها(

 المباشر: خطابغير المباشر إلى ال خطابمن الويمكن التحويل 

John preached : « repent and be baptized so that God will forgive the evil you 

had done » 

 وا ويتم تعميدكم ليغفر الله لكم الخطايا التي ارتكبتموها"()وعظ جون:"توب

 وعموما، يوصي نايدا بتطبيق اإلجراءات اآلتية في عملية التحليل النحوي:

 تحديد الفئة النحوية للكلمة  -1

 التعّرف على العناصر البنوية الضمنية  -1

 تفكيك الجمل المرّكبة ووضعها في قائمة -3

 ه الجملإظهار العالقة الموجودة بين هذ -4

 إعادة بناء العناصر دالليا وأسلوبيا في البنية السطحية للغة الهدف -5

 



 التحليل الداللي:ب 

حالي والمعنى المجازي في التحليل الداللي ما بين المعنى اإل ميّزبالمعنى و( 1848)اهتم نايدا 

 والمعنى الشعوري.

 المعنى اإلحالي: -

د معنى الكلمة حسب السياق الذي ترد فيه. وتطّرق ويتحدّ ،الوارد في المعاجم المرجعي هو المعنى

 إلى صعوبة نقل الكلمات المتقاربة المعاني والكلمة الواحدة ذات المعاني المتصلة. (1895) نايدا

 :تحليل المعاني المتقاربة للكلمات المختلفة (أ

ز ما بين المعاني المتقاربة للكلمات المختلفة حيث توجد ثالثة أنواع على المترجم أن يميّ 

 من العالقات المعنوية:

 المعنى المجاور )القريب(: مثل يمشي/يجري -

 المعنى المتضّمن: مثل يمشي/ يتجّول -

 المعنى المتطابق: مثل يتجّول/ يمشي متمّهال -

 :تحليل المعاني المتصلة بالكلمة الواحدة (ب

عاني المتصلة بالكلمة الواحدة، وهي ليست باألهمية ذاتها التي يوليها للمعاني الم ايحلّل نايد

المتقاربة للكلمات المختلفة ألنها تطرح مشاكل أقل في الترجمة. ويميّز هذه المرة أيضا ما بين ثالثة أنواع 

 إبدالعلى سبب من المكّونات المشتركة والتشخيصية واإلضافية، والغاية من تحليل المكّونات هي التعرف 

 الكلمات بكلمات أخرى في سياقات معيّنة دون غيرها. 

 المعنى المجازي: -

 ر عن المعنى ذاته،تعبّ  مختلفةألننا نجد في ثقافات أخرى كلمات  وهو من الخصوصيات الثقافية

الثقافة  فيمثال  المعنى المجازي لكلمة العقابف السياق الثقافي في نقل المعنى المجازي. ةال بد من مراعاو

د من مراعاة السياق الثقافي بالشيلي فهو طائر مقدّس. وعليه ال  في بلدأما  الفرنسية رمز لما يشمئّز منه

 في الترجمة.

 المعنى الشعوري: -

 ال يرتبط بالكلماتهو و، (1844في نظر نايدا ) في التحليل الداللي تحليل المعنى الشعوري يتم

طريقة و أسلوب الخطابوب بالخبرة الفردية واإلنسانية تتعلّق أيضا أو العبارات فحسب بل  بعناصر أخرى

وفي المحيط اللغوي  المحيطة بهالمتكلّم والظروف  كل من التلفّظ، وتتمثّل مصادر االستعمال الشعوري في



لّسن والمستوى التعليمي والطبقات االجتماعية الراقية كا الذي يرتبط بعوامل اجتماعية خاصة بالمتكلّمين

 تحقيق استجابة شعورية مكافئة. والغاية من دراسة المعنى الشعوريها وغير الراقية. من

لبعض الكلمات داللة تختلف باختالف المحيط اللغوي كداللة األلوان. فاللون األخضر مثال يقول نايدا إن و

 ن باإلسالم.يوحي في االنجليزية بالحسد والحياة والقوة وهو مفّضل في اللغة األندونيسية ألنه مقتر

 التحويل: 2.1

محتوى الرسالة ، مع الحرص على نقل بعد تحليل النص نحويا ودالليا يقوم المترجم بالتحويل

. و يقوم المترجم بالتعديالت يالشعر النص الحاالت كترجمة، إال في بعض األصلية على حساب الشكل

 والبنوية: الداللية

بالشكل في جميع اللغات أي المضمون المعنى ربط من الصعب حسب نايدا  التعديل الداللي: (أ

"وضع المالبس في حقيبتين مختلفتين: المالبس نفسها لكن شكل الحقيبتين بـاألمر هذا ه ويشبّ 

مختلف، وبالتالي تختلف طريقة ترتيب المالبس داخلها ... المهم أن تصل المالبس إلى 

 .(105، ص.1844) وجهتها في أحسن الظروف وبأقل خسارة ممكنة"

 وأكثر المشاكل في التحويل تتمثل ويقّر نايدا بخسارة جزء من المعنى في كل ترجمة نقوم بها،

في التعابير االصطالحية والمجازية ألنها ذات معاني إحالية ومجازية وشعورية ال بد من نقلها في سياق 

وهي (، 5791)نايدا،  نةوتتطلب عملية تحويل المحتوى اإلحالي إعادة توزيع البنى المكوّ   ثقافي مختلف.

 ذات  ثالثة أنواع:

 يوجد إعادة توزيع تام في ترجمة التعابير االصطالحية، مثال : أوال:

Heap coals of fire on his head 

 رأسه ( على)كدّس الجمار 

قد يظن المرء أن المقصود بهذا التعبير االصطالحي هو القتل عن طريق وضع الجمار على 

 إلى العدو لكي يشعر بالخذالن. اإلحسانعنى المراد هو الرأس، غير أن الم

، )تضخيم المفردات( ترجمة الوحدة اللغوية بوحدات أكثر إعادة توزيع تحليلي للمكونات أي ثانيا:

ـ:  disciplesمثل    .)أولئك الذين اتبعوه( those who followed himتترجم ب

 كلمة واحدة إلى brothers and sisters عبارةكتحويل  تركيب المكّونات أي تكثيفها ثالثا:

siblings  والكلمة جمع ،sibling التي تعني أخ أو أخت. 

اشكاالت بنوبة ألن المترجم ال ينقل  (1848في نظر نايدا ) تطرح الترجمةالتعديل البنوي:  (ب

توافق الترجمة خصوصيات اللغة المنقول ، وعليه ال بد أن يقوم بتعديل بنويبنية اللغة بل 

 ليها. إ



 التوليد )إعادة الصياغة(  1.1

يه إلى اللغة المنقول إليها، وهي ناوتحويل معه نحويا ودالليا يقوم المترجم بتوليد النص بعد تحليل

 الخصائص اللغوية والبنى النحويةعملية التحرير أو إعادة الصياغة، و في هذه المرحلة يراعي المترجم 

لى ضرورة تلبية حاجيات القارئ عن طريق اختيار الترجمة ذات عنايدا ويؤكد  .للغة المنقول إليها

  .كما يؤّكد نايدا على ضرورة المراجعة، األشكال اللغوية التي يفهمها ويتقبّلها

 مبادئ أساسية في الترجمة -4

معيّنا إليصال المعنى ا سبق أن الترجمة عملية تتم عبر مراحل، يسلك خاللها المترجم مسارا نستخلص ممّ 

لقراء في سياق لغوي وثقافي مختلف عن األصل، ويواجه تحدّيات تفرض عليه اتخاذ قرارات آخذا إلى ا

بعين االعتبار عوامل مختلفة. تطّرق نايدا بعمق إلى أهم القضايا في سير عملية الترجمة ووضع حلوال 

 هذه المبادئ في النقاط اآلتية:ذكر للمشاكل الترجمية. ويمكن 

 ل  تتم الترجمة عبر مراح -

 بداية بقراءته ضرورة تحليل المعاني الواردة في األصل -

 وجود صعوبات معجمية وحلول لمشكل المعنى -

 االهتمام بالقواعد في فهم المعنى  -

 في اللغة المنقول إليها مراعاة السياق الثقافي -

 مراعاة حاجيات القراء -

 االهتمام بمراجعة النص الهدف -

 

 التأثير في المتلقي - 5

في نظر نايدا وطابر في إعادة صياغة الرسالة مع مراعاة البنى الشكلية للغة تنحصر الترجمة 

المنقول إليها بل ال بد من النظر إليها من منظور المتلقي أي النظر في التأثير الكلّي الذي تحدثه الترجمة 

 أي النص الهدف في المتلقي وهذا هو المقصود بالتكافؤ الدينامي.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source language  Receptor language 

 

تمثل األشكال المربعة عناصر الترجمة في اللغة المصدر أما األشكال الدائرية فتمثّل العناصر في 

 اللغة الهدف:

S الكاتب األصلي = 

M1)الرسالة األصل )النص المصدر = 

R1المتلقي األصلي للنص المصدر = 

R&S  المصدر من جهة ومرسل لها من جهة أخرى= متلّق للرسالة 

M2النص الهدف = 

R2المتلقي في النص الهدف = 

 

في اللغة المصدر،  (R1)إلى المتلقي األصلي  (M1)األصلية   الرسالة (S)يبلّغ الكاتب األصلي 

ـ  و نتمي ( تM2، وهي رسالة جديدة )(S)و (R)يتلقّاها المترجم ويعيد إرسالها مرة أخرى، لذلك يرمز له ب

 في اللغة الهدف. (R2)إلى سياق تاريخي وثقافي مختلف تماما ويتلقّاها المتلقي الثاني 

( من حيث البنى الشكلية ومن حيث M1( بـ )M2ولطالما اعتمد تقييم الترجمات على مقارنة )

ن يقوم بتقييم المعنى ليتم التعّرف على الترجمة األمينة غير أنه يوجد خلل في المقاربة التقليدية هذه ألن م

M1 R1 S 

R 

R 

M2 S 
R2 

S 



الترجمة يكون قد اّطلع مسبقا على األصل من حيث المضمون والشكل، وهذا ما يؤثّر في حكمه على 

 على فهم المعنى الحقيقي (R1) األول على الناقد أن يقارن قدرة المتلقّي نايدا الترجمة، لهذا يقول

(  كما يظهر من خالل M2رسالة )على فهم ال (R2)الثاني بقدرة المتلقّي  (M1)أو المفتَرض للرسالة 

 الرسم البياني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SL                    TL 

 

هي المعيار الذي يعتمد عليه نايدا في الحكم على   (M2)  ( على فهم الرسالةR2فقدرة المتلقي )

ى المتلقي آخذا بعين االعتبار الزاد الترجمة من حيث الصواب والمالئمة. فالكاتب األصلي يوجه رسالته إل

المعرفي والسياق الخاصين به، وي فترض منه تحقيق أعلى درجات الفهم، تماما كما يسعى المترجم في 

وال يمكن أن تكون هذه االستجابة . لدينامي من خالل تكافؤ االستجابةق التكافؤ اترجمته، وعليه يتحقّ 

لسياقين الثقافي والتاريخّي، ولكن ينبغي وجود درجة عالية من في  نظر نايدا الختالف ا  متساوية أبدا

 التكافؤ، ومن دونه تخفق الترجمة في تحقيق غايتها.

 

 الخاتمة:

في العمل الترجمي وفي اتباع مسار معيّن بداية بقراءة  طابرنايدا و يمكن االستفادة من جهود 

معنى أي االهتمام بال)داللي ك من تحليل ، وما يتخلّل ذلالنص المصدر إلى غاية مراجعة النص الهدف

سياق  ونقله في مشاكل المعنى القواعد ِلَحلّ على  التركيزوتحليل بنوي مع  (اإلحالي والمجازي والشعوري

S M1 R1 

R 

R 

M2 R2 

 

S 

 

S 



. كما أن الترجمة ال تنحصر في واألقربالمكافئ الطبيعي  إيجادتاريخي وثقافي مختلف عن األصل بغية 

من العناية بالقارئ المتلقي للترجمة التخاذ القرارات المناسبة. رجم للمت نقل المعنى فحسب بل ال بدّ

واقتصارها على الترجمات الدينية لنشر ظهور هذه النظرية الدوافع الدينية التي أدّت إلى من وبالرغم 

 في الدراسات الترجمية التي رّكزت على التأثير في متلقّي الترجمة. جانبا هاماالمسيحية إال أنها تمثّل 

ونستخلص مّما سبق أنه ال وجود لترجمة مثالية ولكن يسعى المترجم لتحقيق أعلى نسبة من التكافؤ في 

 نقل المعنى والشعور المصاحب له.
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 الملّخص

 المقاصدُ والتّحّوالت/ أدُب األَْطفال  

 العيايدة سليمان عاطف خلف

تكمُن أهّميّة البحث  في التّعريف  بأدب  األطفال  الّذي صااَر يكاّكلُ هااهرةد أدبيّاة يقافيّاة      

لها كأنُها علا  صاعيد  األدب الّكاعرّي والنّيارّي علا  حاّد، ساوا ا وهاذا األدُب ك يار  مان 

َكاأ فاي مرحلاة، أّوليّاة علا  ياد  كتّاااب، كااَن لهاّ فدالُ الّرياادة والّساب   فاي الكتابااة  اآلداب ن

الموّجهاة   لططفاال  فاي جميار  ماراحلهّ النّما يّاةا بخاذين بعاين االعتباار  مجااالت االهتمااّ 

والّهااروف المناساابة لمااا يقّدمونااِ لططفااال  ماان أدب، فااي كااّل مرحلااة، ماان المراحاالا  يااَر 

َد القدايا ذات الجوانب االجتماعيّة والنّفسايّة لف اة  األطفاال  الّاذين هلّاْت بهاّ متناسين رص

سفينةُ النّجاةا وتسلّطْت عليهّ أنياب الحيااةا فكاّردوا ودّماروا ولتّلاواا وصااروا داحيّة 

 للتّنازع  عل  الّسلطة  والّطا فيّة والتّ ّول عل  اإلنسانيّة.

ّ  الّطفولة  بساياٍ، وتجدر اإلكارةُ إل  أّن أدَب ا      ا عل  إحاطة  عال رد ّْ يعْد مقتص  ألطفال  ل

ّ  األلاوان  و ناا  األلحاانا بال أصابًَّ معنيواا بتنااول  القداايا  من الورود  والّداحكات  ورسا

ا واعتدْت عل  برا تهّا وخلّفْت المآسي والكوارثَ  الّتي كاَن  الّتي انتهكْت حقوَق األطفال 

عتمدُت في إنجاز  البحث  عل  منهج، متكامل، مبتد دا بالولوف عل  ولد ا ااألَطفالُ دحاياها

ّّ تحديد المقاصد  الّتي ابت اها رّوادُ هذا  مفهوّ أدب  األطفال من حيُث النّكو  والتّطّورا ي

ا وبيااان التّحاّوالت  فاي مساارات هاذا األدب  علاا   األدب  باالتّزامن  ماَر األحاداث  والمجرياات 

وفي بخر البحث  كنت حريصدا علا  إعاداد حصايلة، بالنّتاا ج  الّتاي الوالعّي. الّصعيد  الفنّّي و

ا باإلدافة إل  مسرد، بالمراجر  المستند  إليها.  توّصلُت إليها في سياق  البحث 

...................................................................................................

الل ة العربية/ دراسات أدبيّة/ وزارة التّربية والتّعليّ/ األردن. دكتورا  في 
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Abstract 

Children's Literature / intents and transitions 

Atef Khalf Suleiman Ayayadh 

     The importance of research is to define the children's literature, 

which has become a literary phenomenon of cultural significant in 

terms of literature, poetry and prose alike. and this literature, like 

the Arts grew at a preliminary stage at the hands of a book they had 

preferred to pioneer and leader in writing for children in all their 

journeys, developmental, taking into account the areas of interest 

appropriate to what they provide for children's literature in each 

stage, not forgetting to monitor issues of social and psychological 

aspects of a class of children who missed their rescue ship, and 

hogged by canines of life, so they became homeless , destroyed, 

killed, and became a victim of the conflict of power and sectarianism 

and encroachment on humanity. 

     It should be noted that children's literature is no longer confined 

to the world of childhood briefing fencing of roses, laughs, painting 

colors and singing hymns. But became a group of addressing issues 

that violated the rights of children that assaulted their innocence, 

and left the tragedies and disasters that the children were their 

victims. I have adopted in the completion of research on an 

integrated approach initially standing on the concept of children's 

literature in terms of evolution, and then determine the purposes for 

which the inspirations pioneers of this literature in conjunction with 

the events and happenings, and the statement of changes in the 

paths of this literature on technical and realistic level., At the end of 

the research I was careful to prepare the outcome of findings in the 

context of the research, as well as a glossary of references that I have 

adopted. 
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 أدُب األَطفال  

 المقاصد والتّحّوالت

 :مقّدمة البحث

ا        ِ ّ  األدب  العربّي بعموم  وهَو أدٌب حديُث العهد  إ نَّ ألدب  األطفال  مكانةد هاّمةد في جس

؛  َن بتاريخ  اآلداب  األخرىا ولْد مرَّ بمراحَل من التّطّور  حتّ  وصَل إل  ماا هاو إذا ما لور 

ِ  ماان اسااتق ليّة، أدبيّااة، منحصاارة، بمسااّم  منفاارد، ال يطلااُ  علاا  مااا سااوا ُا ولااْد باادأَ  علياا

بالمكافهة  الّتي كانْت األجيالُ تتناللُها عل  ككل  لصص، مسالّيّة، لططفاال  وحكاياات، جاذباة، 

ا ماان صاانر  الخياااال  النتباااههّا ولااْد تميّاازْت هااذ  الحكاياااُت والقصاااُص فااي  الب هااا بأنّهاا

هاا  َّّ تناللُهاا دوَن المحافهاة  علا  أصاول  الجامًّ ا أو أنّها مستقاةٌ من مصادَر أساطوريّة، تا

وهي في ال الب  لصٌص ذاُت طابر، كعبّي، كانْت تحدُر في مجالس  الّسمر  تسليةد وتر يبداا 

ا فــ ّّ تاولّ  األدُب  " بذوُر مي د  هذا الجنس  لاْد أُلقياْت فاي ترباة  األدب  لططفال  الّكاعبّيا يا

 .(1)" الّرسمّي فهمُِ ورعايتَُِ ونمّو ُ 

ا وتنّوعْت لادى الّدارسايَنا  ياَر أنّهاا لاّ تختلاْف علا        ولْد تعّددْت تعريفاُت هذا األدب 

أّن أدَب األطفاال  هاو ذلااد األدُب الّاذي " يناااجْي ذا قاةَ الّطفولاة  الّتااي تساتهويهّا ويسااهُّ 

ا وإعدادهّ للحياة "بصنعهّ للمستق بل 
وال يمكُن اعتباُر كّل ما يقاّدُّ لططفاال  أدبداا ماا ، (2)

هّ ومجتمعات هّا ويحلّْ  معهّ في سما    ا إيجابيّةد تتوافُ  مَر أعمار  ا وليمد ّْ يحمْل أفكارد ل

ّْ  " لداياهّا باحيدا عّما يدخلُ عليهّ الّسرور ا فتجده يعيكونِ ا ويعطيهّ مفاتيًَّ األمان 

ي وينمّ  تفاعلون معِا فيمنحهّ المتعة والتسليةا ويدخل عل  للوبهّ البهجة والمرحاوي

تاااِا ويطلااا  العناااان ي تقاااديرهّ للخيااار ومحبّ لاااِا ويقاااوّ فااايهّ اإلحسااااس بالجماااال وتذوّ 

 .(3)" ةا ويبني فيهّ اإلنسانلخياالتهّ وطالاتهّ اإلبداعيّ 
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وخصا صاااُِ الكتابيّاااةَا ويراعاااون  وأدُب األطفااال  لاااُِ متخّصصاااوَن يعرفاااوَن لواعااَد ُ      

؛ ليساتطيعوا مواكبااةَ كااّل جديااد،  موادايعِ ويتااابعوَن األحااداَث المتعلّقاةَ بااأدب هّ عاان لاارب،

ا فهاو   ِ ِ   وينكاّدوَن إليا ا فيتقبّلُِ األطفالُ ويتاأيّروَن با ٍّ  في ساحة  أدب  األطفال  يصلًُّ للّز

َّ أدٌب مانّهٌّ لاايَس عكاوا يَّ العاارن  والنّتاا ج ؛ لااذا  يجاُب أْن يراعااَي أدياُب الّطفاال اسااتخدا

تااي الّ  نّ ة للّسامار لاموساِا وماار الحصايلة األساالوبيّ توافاا  وتالل اة  الّتاي تتّصاالُ بل ت اِ " 

 .(4)"فولة مرحلة من مراحل الطّ  صل بمدمونِ ومناسبتِ لكلّ ما يتّ  ّف لهاا أيؤلّ 

ماان النّتاا ج  المرتجاااة  بالنّساابة   وتجادُر اإلكااارةَ إلا  أّن أدَب األطفاااَل لااْد حقّاَ  الكيياارَ      

للمهتّميَن باألطفال  من جمير  كرا ًّ  المجتمار ا فهاّل علا  ارتبااط، بقدااياهّا ووالفداا إلا  

ا ماان  وجاانب هّ ال ياأل ا  ياَر أّن كييارد ا فاي تحقيا   المقاصاد  العاّمااة  لهاذا األدب  أدبااؤ ُ جهاادد

ا مان التّحّوالت  لْد طرأْت عل  أدب  األطفال  بعاَد  هّ؛ فكاانوا جاز د أْن ت يّاَر الوالاُر مان حاول 

ّْ تعااْد متطلّبااتُهّ هااي ذاتُهاا الّتاي كانااْت فاي ولاات  الّرخاا   عناادما  ا فلا  ّ هاذا التّحاّول  الّصاااد

أصابحوا داحايا للحااروب  والمجاعاات  واالعتادا ات  والعنااف  والقتال  والتّعاذيب  والتّكااريد  

 .  وانتهاد  األعران 

نطل   ارتأيُت الولوَف في دراستي هذ  عل  التّحّوالت  الّتاي طارأْت علا  ومن هذا الم     

ا هاذ   التّحاّوالت  مان خا ل  المقارناة المساتدعاة بايَن المقاصاد  العاّماة  ا راصدد أدب  األطفال 

ا فبعاَد أْن كاناْت مقاصادُ  ا والتّحّوالت  ال فتاة ل نتباا   المتعارف عليها في سياق  هذا األدب 

هّا صاَر أدبدا هّمِ تسليَط الّدو   أدب  األ طفال  تدعو إل  بعث  الّسرور  والبهجة  في نفوس 

 عل  مآسيهّ؛ للنّجاة  بهّ من الموت  والكوارث  المايلة  أماَمهّ. 

هاة  لططفاال  مان الجاناب  الفنّاّي  ال تقالو أهّميَّاةد عان       َّ أنَّ معالجاةَ النوصاوص  الموجَّ ور ا

أكياَر  المودوع  المطروق إالَّ أَنَّ هذ  الّدراسةَ معنيّةٌ فاي الجاناب  اليَّاانيجانب  المحتوى و

راساة  وال اياة  منهااا وهاذا األماُر دفعناْي من الجانب  الفنّيّ  ؛ ألَنَُِّ األكيُر ارتباطدا بأهداف  الّد 
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ا مااؤيّرد إلا  رصاد  النّتااا ج  القيميّاة  الّتااي حقَّقَهاا هاذا األدُب الّااذي  ا فاي تكااكيل  " يلعاُب دورد

ّ  وفهمنااا لااِ " نااا فااي العااال كيفيّااة  تفكير 
فااي الجوانااب  األخ ليّااة  والوطنيّااة  والقوميّااة    (5)

 واالجتماعيّة والمعرفيّة  والجسمانيّة ا لصقل  كخصيّة  الّطفل  العربّي وتكامل  بنا  ها.

 

 المقاصُد العاّمة: 

األخاارى المتنّوعااةا بعااَد أْن تعااّدْى حااواجَز  لقااْد حجااَز أدُب األطفااال  مكاندااا باايَن اآلداب       

اا بالّداوابط  النّفسايّة واالجتماعيّاة والتّربويّاة  اا والتزامد االنف ت  الفنّاّيا وصااَر أكياَر تنهيمد

هاا إذْ صاَر يكّكلُ هاهرةد يقافيّةد لهاا جمهاوٌر  والّطفوليّة للف ة  المميّل عنها والنّاط   باسم 

ٌٍ تحااَت باااب  أدب  عااريٌن ماان المتااابعين والمتاا ذّولين والّدارسااينا فمااا أْن يصاادَر منتااو

ِ  األطفااَل حتّا  تتباارى عياوُن األطفاال لقرا تاِا واالساتمتاع  باِا والتّفاعال  معاُِ  ا ووداع 

ِ  وم حقَت هاا لمنالَكات هاا وتحدياد   ا والتَّنقيب  َعْن ن قَاْط  الّدعف  في  ِ بيَن يدي النوقَّاْد  لمعالجت 

ها ل ستفادة  منها في صناعة  يقافة  األطفال  وأدب هّ.نقاط  القوَّ  يْم   ة  وبيّ ها وتعم 

الخصا ص  البي يّاة  داب  األخرى مستندٌ إل  مجموعة، من وأدَب األطفال  كأنُُِ كأُن اآل     

ِ  أدٌب  والوالعيّة للمجتمر  الّذي يصّور ُ ويعبُّر عنُِا ويحفهُ تقاليَد ُ وعادات ِا وهو بوصف 

ِ  وتطااّور    متّصاالٌ بالّطفاال  يقااوُّ علاا  مجموعااة، ماان العواماال  الّتااي ساااعَدْت علاا  نكااو  

ّْ تكاْن لاِ كاراكةٌ أدبيّاةٌ مار  ِ  بمسّم  محّدد، ومقصود، عان اآلداب  األخارىا فلا واستق ليّت 

ها لفكارة، ذات  طاابر، طفاولّي،ا أو باالعتنا ا   األجناس  األدبيّة  األخرى إاّل في حادود  اساتيمار 

 بقديّة، من لدايا األطفال  دمَن مزيج، من القدايا األخرى.

ا فركيزتُاااُِ       ِ  للكبااار  فاااألدُب الموّجااُِ لططفااال  يختلااُف اخت فداااا كلّيوااا عاان األدب  الموّجاا

ا  ِ  األخ ليّة  ا وتنك ت  ِ  النّما يّة  ِ  العمريّة ا وخصا ص  مخاطبة الّطفل  بما يتناسُب مر مراحل 
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ِ  ومتطلّبات اِ الّطفوليّاةا ونقلاِ ماان  ومحاولاةُ  ِ  وتلبياةُ احتياجات ا التّقاّرب  مناِ واإلحسااُس با

ّ  البي اة  المحيطاة   ّ  الوالر  والحقيقةا ومسااعدتِ علا  فها ّ  إل  عال ّ  التّطلّعات  واألح  عال

ِ  ور بات ااِ الّتااي ت ِ  فكريوااا وعقليوااا ونفساايواا وتوسااير  مجاااالت  معارف اا ِ اوتنميت اا ِ  ب سااتهوي

هااا ويميلُ إليهاا وكّل ذلَد في المحّصالة   " يعمالُ علا  نماّو  كخصايّة  الّطفال  بجميار  أبعاد 

ا وإيارة لابليّتِ للقرا ة "  ِ ويساعدُ في تطوير  ل ت 
(6). 

؛ فقاد بادأَ ينماو       اا فّنّاُِ حاديُث العهاد  وإذا ما ليَس أدُب األطفال  في تااريخ  األدب  عمومد

ا وادحا  ا نموو في بداية  الّسبعيناتا وكي دا فكي دا بدأ باالتّطّور  والّكايوع  بايَن ف اة  األطفاال 

والخدااوع   للمعالجااة  الوصاافيّة  ومااَر ماارور  الّساانوات  " انتقلااْت ماان المعالجااة  الوصاافيّة  

 ا فلايَس مان(7)والتّاريخيّة  في الّسبعينات  إلا  المعالجاة  النّقديّاة  فاي أخرياات  التّساعينات  "

ِ  رسميوا دوَن إتاحة  بي ة، خصبة،  الّسهل  إح لُ جنس، أدبّي، جديد، ليَس لُِ رّوادٌ ل عتراف  ب

ّّ  لهذا األدب  الخادر  للتّحليل  والنّقد  وودر   ّ  تهي ةُ الجّو  العا ؛ لذا كاَن من ال ز  ِ الستقبال 

. ِ  للنّكر  ِ  وص حيّت   معايير  جودت 

ّْ يحقّاْ  مجموعااةد مان الّداوابط  المتعااارف   وال يُعْتَبَاُر كالّ       ماا وّجااَِ لططفاال  أدبداا مااا لا

بَُِ المتعاةَا وتقاَف  ِ  وتكس  ا ولتناسَب ميوالت  عليهاا لتتحقَّ  أعل  درجات  الفهّ عنَد الّطفل 

ِ  وحاجات ِا مَر مراعاة  اختيار  الل ة  البسايطة  القا ماة  علا  الوداوح   ِ  وأهوا   عل  ر بات 

 ساة واختيااار المفااردات  المرتاادة عالَمااِا واالبتعاااد عان ال رابااة والتّعقيااد اللفهااّيا والسّ 

واإلسهاب  في الوصف  والتّكرار  الممّل واألسلوب  المتكلّفا ألّن أدَب األطفال  بالنّسبة  لهّ 

ا وحّب الحيااة والّطماوح للمساتقبل  ويؤّهلاِ؛ ل كاي " يتيًُّ الّكعور بالّردا واليّقة  بالنّفس 

يكوَن إنساندا إيجابيوا في المجتمر  "
(8) . 

      َّ ِ  ُمنْاتٌَج للبي اة  الّتاي نمااا فيهاا المبادعُ وترعارَع وتعلَّاا ِ  وأكااكال  ا واإلباداعُ بكافَّاة أنواع 

اا ماْن  ّْ بعدد اه  ُز هذا القوَل أنَّ األطفااَل يختلفاوَن عاْن بعد  وتكّكلَْت يقافُتُُِ وخبراتُُِا ويُعَّز 
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ّ  إ فاال  حيُث التَّنْ  ا ماَر عاد ّْ انُه ك  َةُ والتَّْربيةُ وبنا ُ الكَّخصيّة  بااخت ف  البي اة  الّتاي تحتَد 

اا ف  يمكُن بأيّة  حال، مان األحاوال   الموهبة  الّتي هي أساُس اإلبداع  إذا صُق لَْت صق د سليمد

َّ دوَن األخذ  بعين   ّّ رعايةُ الموهبة  وتوجيهها التّوجيَِ الّسلي االعتبار  كافّاة العوامال  أْن تت

ها في تككيل  كخصيّة  الّطفل  المتكاملة  من جمير  جوانب ها.  المكّملة  لبعد 

ذا كااَن مجتمعداا       ا فّا  ِ ّّ للمجتمار  هاو الّاذي يحاّددُ توّجهاات  الّطفال  وميوالت ا فالمناُخ العاا

ّْ ويحتاارُّ ر بااات هّ ويعطاايهّ مساااحةد  ااا علاا  األطفااال  يقااّدره ة  تعااّززْت الحّريَاا ماان مفتوحد

اا إذا كااَن مجتَمعداا م لقداا تسالّطيوا لمعيواا ال يعنا  بحقاوق   كخصيّةُ الّطفل  ونَمْت وَسمْتا أمَّ

ّ نَّ الّطفَل سينكأُ نكأَةد للقةدا وسيعيُش  ّ األطفال ف ِ  بما فيه ّ في مواطنيِا وال يقّدُر وجوَده

؛ وبالتَّالْي ستنتُُج كخصا ّ  مدطربدا يعاني من القهر  يّةد طفوليَّاةد مقهاورةد؛ لاذا الباّد مان فها

ا وإدراد    ِ ِ  ومعطياات  بي ت ا ِ  لُِا ومراعااة  هروف ا متطلّبات  الّطفل  عنَد إنتاٍ  اإلبداع  الموّج

ُِ الخاصَّ في رؤية  األكيا ا والتّعامل  معهاا وهو منطٌ   حقيقة، مفادُها أّن  " للّطفل  منطقَ

ا فم ا "مختلٌف عن منط   الكبار  ا يرا ُ الكبيُر مي د فود  لد يرا  الّطفلُ نهامد
(9). 

فلان يانجًَّ أدُب األطفااال  فاي االرتقاا   دوَن أْن يعااَي أربابُاُِ أهّميَّاةَ ترساايخ  لاعادة، ماان      

ِ لهّا مر األخذ  بعين االعتبار أن يكاوَن  ّ  يتميَّلُها األطفالُ أيناَ  لرا تهّ لطدب  الموجَّ القي

متوازندااا ومتناساابدا ماار الف ااة  العمريّااة المقصااودةا فاا  يعقَاالُ أْن يكااوَن األدُب ذلااَد األدب  

ُّ لططفااال   يااَر لااادر، علاا  تلبيااة  حاجااات  األطفااال  المتلقّاايَنا وبلااورة  يقااافت هّ بماااا  المقاادَّ

ّّ  الموداوعّي   ا للكا ا محّددد ا كما أنَّ هناَد دابطدا ومعيارد هّ العمريّة  ل  مان يتناسُب مَر مراح 

  ِ المعارف  والمعلومات  واألخباار  واألحاداث  الّتاي تُعْاَرُن لططفاال  مان خا ل  األدب  الموّجا

ّ، ومحّدد  األهداف  والنّتاجات   لهّا وبدرجة، متناسبة، ومتسلسلة،ا وبككل، متوازن، ومرسو

. ،ّ  المرتجاة ا ال بككل، عكوا ّي، تراكمّي،  ير  منهَّ
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ّ   فالحااادُث فااي أّي  نااّص،       فااولّي  أَنَّ هناااَد مجموعااةد ماان القاااي ماان نصاااوص  األدب  الطو

ا  فاال  هااا فاي كخصايَّة  الّط  الة  دامَن منهومااة، متكاملاة، يساع  الكاتاُب لزرع  اإليجابيّاة  المتَّص 

ها واالنسياق  ورا هاا كاأَْن تجاَد فاي ناّص،  ِ  في تطبيق  ِ  فيهاا وتعزيز  خبرات  وزيادة  معرفت 

ااا  كالّصاادق  واألمانااة  والتّواداار  والتّسااامًّ  وطاعااة  الوالاادين  وإ ايااة  ماان النّصااوص  ليمد

ا وتسااعدُ علا   ّ  اإليجابيّة الّصالحة الّتي ترفادُ كخصايّةَ الّطفال  ها من القي الملهوف و ير 

ِ  ولآلخر الّذي لْد يب ِ  لذات  ّْ يُبّصرْ تقبّل ِ  من  دو  ريَب األدوار  ما ل ا ويتعّرَف علي  ِ الّطفلُ ب

؛ وماان هااذا المنطلاا   وهااذ    خاا ل   ِ  ماان تساااؤالت، اا األدب  المصااّور  لكااّل مااا يخطااُر فااي بال 

" يصااعُب العياوُر علاا  ناّص، عربااّي، لططفاال  لاايَس لاُِ ليمااةٌ وطنيّاةٌ أو لوميَّااةٌ أو  الّزاويّاة  

 .(10)اجتماعيّةٌ أو أخ ليّةٌ إيحا يّةٌ "

ُّ الكاتُب حزمةد مان      المعاارف  العلميّاة  أو اليّقافيّاة  أو التَّاريخيّاة   ومن جانب، بخَر لْد يقّد 

ِ، ومقصاود،  ا ِ  عاددٌزَ يُا أو الّدينيّة من خ ل ناّص، طفاولّي، ذْي محتاوى موجَّ ّ   ٍو فيا مان القاي

ا كما يمكُن تجسايدُ بعان، مان األحاداث  الخياليّاة    ّ ها من القي المعرفيّة  أو األخ ليّة  أو  ير 

عُها الكاتُبا أو كخصيَّات، حقيقيّة، عاكاْت فاي عصاور، متقّدماة، عل  ألسنة  كخصيَّات، يصنَ 

ا وكّل ذلَد مَر االعتنا   بتوّجهات  البي اة  المحيطاة   يلب سُها الكاتُب يوَب المعاصرة  والحداية 

ها المتواريااةا  ـــبالّطفاال  وعادات هااا وتقاليااد  ا باال ينمااو فـ  ِ " الّطفاالُ ال ينمااو ماان تلقااا   نفساا

ر ُ لِ البي ة االجتماعيّة من عوامل  التّربية ومقّومات ها "بمقدار  ما توفّ 
(11). 

ااا فاااي أدوار  المؤّسساااات        ا ملحوهد وعنااد معايناااة  أدب  األطفااال  نجااادُ أّن هناااَد تصاااّورد

ا مّمااا يااانعكُس علاا  انتهااااّ  ّْ الّراعيااة لططفااال  دااامَن منهومااة التنكاا ة  االجتماعيّاااة لهاا

المعتمدة  عل  الخبرات  الّتي تتحقُّ  لهّ في إطار، مان الحقاوق   كخصيّات  األطفال النّما يّة  

المتحّصالة  لهاّ دامن البي ااة  الّتاي يعيكاوَن فيهااا والمجتماار  األسارّي واالجتمااعّي الّااذي 

؛ ليتحقّاَ  لهااّ اليّبااُت واالساتقراُرا   ِ ِ  وينكاأون فيا وتنماَو لاديهّ العواطااُفا ينتسابوَن إليا
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نااَ  ع لااات، ويفهماوا العاادات  ويكااعروا بالمساؤوليّة  الملقاااة  علا  عااتقهّ؛ ليسااتطيعوا ب

" من كا ن، بيولوجّي، إل  مواطن، راكد، لُِ كخصيَّتُُِ المميّزة  الّتي  اجتماعيّة، تحّولُ الّطفلَ 

َّ في رفاهيّة  مجتمع   ها أْن ينتَج ويسه    .(12)ِ  "يستطيُر من خ ل 

ِ  تكويُن كخصيّات الّطفل  بصورة،       َّ بأدب  األطفال  ليمةد ومقصدا من كأن  ولعلّ االهتما

ا فاألطفااالُ هااو يااروةُ األّمااة  ومسااتقبلُها المنتهااُرا وهااذا يتطلّااُب إمااداَدهّ بمعااارَف  ساليمة،

هّ ور باات هّ وبي اات هّ المعيكايّة وأنمااط  تعلّمهاّ وماوا هبهّ؛ إلا  أْن تتناساُب ماَر أعماار 

ّ، متكامل، يؤّهلهّ الستكراف  ال د  وبنا  المساتقبل  األفدال  لطجياال   نصَل بهّ إلعداد، سلي

 القادمة .

ا رياديواا فاي تيقياف  األطفاال  والمسااعدة فاي       والمأمولُ من أدب  األطفال أن يلعاَب دورد

ا وإيارا  يقااافتهّ تكاوين  سالوكاتهّا وتنمياة ماواهبهّ اإلبداعيّااة ولادراتهّ علا  ا البتكاار 

الّدينيّاة واالجتماعيّاةا وزياادة معاارفهّ وترسايخ الهويّاة والمواطناة فاي نفوساهّا فهااذا 

ّ  مااا  األدُب دوَن  يار ُ هاو المعناّي باألطفااال  وبالقداايا الّتاي تخّصاهّا وهااَو الكفيالُ بتقادي

ّ  والتّاذّوق ا وهاو  يت  ُّ مَر مستويات  األطفال  العمريّة ا ولدرات هّ علا  االساتقبال   والفها

من الّطرق  الّسليمة  في التّربيةا فقْد " نكاأَ ليخاطاَب كاريحةد عمريّاةد لهاا حجمهاا العاددّي 

الها لُ في صفوف  أّي مجتمر، "
(13). 

 :التّحّوالت في أدب  األطفال

ا عل  االعتنا   بالقداايا       ّ  اإللّ يعْد أدُب األطفال  مقتصرد يجابيّاة  ذات  المنبيقاة  مان القاي

  ِ ّْ يعْد بالنّسبة  للّطفل  ذلَد األدَب الّذي يساهُّ " في تربيتا الّطابر  التّوجيهّي والتّربوّيا ول

اا ومعاارَف وخبارات، مختلفاةد " ِ  ليمد ِ  وإكساب  وإنما 
ا وذلاَد  بعاَد أْن تعاّرَن األطفاالُ (14)

لوحكايّة  الّتااي كُاانّْت علاايهّا للمسااس  بطفااولتهّ جااّرا  األحاداث  العدوانيّااة  والّسياسااات  ا
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هااا باايَن الّدااحايا حاايَن تحااّرُد أذرعهااا الّكاايطانيّة  فااآالُت الحااروب  لااّ تعااْد تميّااُز فااي فتك 

وأساالحتها المتطاااّورةا وتنساااُف كاااعوبدا وجماعااات، مخلّفاااةد الجياااَث المتراميّاااة واألكااا َ  

ٍَ أوطان هاا فاي وتكاّردُ كاعوبدا مان أ االمقّطعةَ والّدماَ  الجارياةَ فاي كاّل  مكاان،  اها خاار رد 

 مخيّمات  اللجو   والنّازحيَن .

ّ  األحياان  أكيااُر الخاسااريَن ماان  واألطفاالُ فااي  مااار  هااذ  االعتادا ات        " هااّ فااي معهاا

ا وأكيُر مْن يتلقّ  بياَرها الّسلبيّةَ " الحروب 
وتصافية   أصبحوا حقوالد للتّجارب   ا بعدما(15)

ا ومطاااامر  االساااتي     مااان الاااّدول  الّتاااي تساااّمْي نفساااها عهمااا  علااا  الاااّدول   الحساااابات 

ا وال لاادرةد علا  مواجهاة  باراكين  نياران  األساالحة   ا حاسامد المستداعفة  الّتاي ال تملاُد لارارد

الّتااي ال تفااّرُق باايَن دااحاياهاا وهااّ فااي ال الااب  ماان األطفااال   الجويّااة  والبّريّااة  والبحريّااة  

ا المستداااعفيَن الّاااذي يحسااابوَن هاااذ  األساااا لحة ألعابداااا يساااتقبلونَها بصااادورهّ العاريااااة 

بعَدما ياروَن حااالت  القتال   وبابتسامات هّ البري ة الّتي تتحّول في لحهات، إل  دموع، ودما ، 

وعدّ لدرة   والتّمييلا ف  يعودُ بمقدورهّ إاّل الولوع " في الحيرة  التّاّمة  والّدياع  الكلّّي  

 .(16)" ّي لما يجريْ االستيعاب  العق ن عل الّطفل  

ولْد تجاوَزْت معاناةُ األطفال  حدوَد القتل  والفقد  والتكّرد  والفقار  ليعيكاوا فاي أجاوا        

  ّ الحروب ا ويسمعوا أزيَز الّطا رات  ويرونَها محلّقةد فوقَ رؤوسهّا ومنذرةد بالموت  القاد

نونهاااا لتخلّااَف مكاااهَد علاا  رؤوس  الّصااواريخ  والقناباال الملقاااة  علاا  ماادن، ولاارى يقط

ا ال يجاادُ  ا وكاّل ذلااَد والّطفاالُ كاااهدُ عياان، يقااُف حااا رد الجياث  واألكاا    والااّدمار  والخااراب 

ا لهاذ   المكااهد  ساوى االنكادا  والّصامت  الّاذي يانعكُس علا  صاّحتهّ الجسامانيّة  تفسيرد

 والنّفسيّة.  

يانجُّ عنهاا مان تكاريد، ومجاعاات،  وال تقالُ بالُت الحاروب  خطاورةد علا  األطفاال  عّماا     

ودياع، و ياب، لهويّة  األطفال  الّتاي اتّفاَ  عليهاا فاي لاوانين حقاوق  الّطفال  الّصاادرة عان 
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ا وكُتباْت فيهاا لاوا ًُّ  ّ  حياة  األطفال  دْت ألجل  تنهي مؤّسسات، دوليّة، ومؤتمرات، عالميّة، عُق 

ا يحاادُث لططفااال  ماان إخاا ل، واسااتهتار، وأنهمااةٌ استبكااَر فيهااا العااالُّ أجمااُرا  يااَر أّن ماا

ا   ّ، وط ياان، وتكاتّت، اا لماا يرزحاوَن تحتَاِ مان هلا بطفولت هّ عل  أرن  الوالار  م اايٌر تمامد

و ياااب، للّرحمااة  واإلنسااانيّة   فااي إعطااا هّ حااّ  الحياااة  الّتااي ماانحهّ إيّاهااا الخااالُ   عااّز 

 وجّل . 

ِ  فّّن عل  األديب  الّذي نذَر ن      َّ المخااطر  الّتاي وعلي فَسِ للكتابة  لططفاَل أْن يادرَد حجا

أصابحْت تهاّددُ حيااتَهّا وتناذُر بماآس، علا  مساتوى واسار، مان البكاريّة ا وهاذا ماا عااْدنا 

نصاابًُّ ونمسااي عليااِ نحن معكااَر العاارب  بعااد التّفرلااة  والّكااتات الّااذي تحقّااَ  للااّدول  

ّْ الّساعية  إل  ذلَدا والّطفلُ في هّل  هذ  المع طيات  رلٌّ ال ليماةَ لاِ وال حاوَل وال لاّوةَا فلا

ا ما نرى مكااهَد  ا فكييرد  ِ ِ  ودعف  ِ  وطفولت  يعْد ذلَد المخلوَق البري  الّذي يُراع  لبرا ت 

أبطالُها من األطفاَل تجعلنا حا رين ساخريَن مان انحادار  اإلنساانيّة إلا  واد، ساحي ،؛ حتّا  

. بلَغ األمُر ما بلَغ من حّد، سافر،   في االستهتار  بطفولة  األطفال 

وأدُب األطفااال  فااي هاااذا المعتاارد  الّه لاااّي والوحكااّي عاااجٌز عااان تصااوير  األحاااداث       

 ّْ ا إذ اعتادوا أن يقرأوا أدبدا يحمالُ لها ا عل  األطفال  من ولر  الّصدمة 
المحيطة  بهّ؛ خوفد

ا  ّ  الّكااقا   معاانَي الفاارح  واالبتهاااٍ ا ويرسااُّ علاا  وجااوههّ البساامة  ويخاارجهّ ماان عااال

ا ويتحاتّّ علاا  أديااب   ّ  الخيااال  الجااامًّ  الّطاا ر بهااّ إلا  أعااالْي الفدااا   والتّعاساة  إلاا  عاال

ا  ِ  أْن ينّصاَب نفَساُِ مادافعدا عان األطفاال  األطفال  في هذا الودر  المختلاف  عّماا اعتااَد عليا

ٍَ لحقااول هّ ال ؛ ويااارّو ا ويلااّوُح مسااات ييدا  يييااُر مآساايهّ علااا  مساااحات  األوراق  مسااالوبة 

ـاـ ِ  ف ّ  أجمر  لولف  نزيف  دماا هّ الّتاي صاارْت رخيصاةد مساتباحةدا وعليا " إّن الّاذين بالعال

ّْ كميال  الّاذي يقاتحُّ حقااَل  ّ  المساؤوليّة  مايَلُهُ ينادفعوَن إلا  الكتاباة  للّطفال  دوَن إدراد، لعها
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ا وال يعاارُف الممااّرات  اآلمنااةَ الّتااي يسااتطيرُ  ،ّ ا وال أهاانو أنَّ العقاا َ   أل ااا ،ّ اجتياَزهااا بساا 

  .(17)يرتكبوَن هذ  الحمالةَ القاتلة "

وألنَّ الحّرياة فاي نقال  األحاداث  ليساْت ممنوحاةد لطدياب  كماا ير اُب ويتمنّا ا فقاْد لجاأَ      

كييااٌر ماان الّكااعرا   المعاصااريَن إلاا  تصااوير  معاناااة  األطفااال  ماان خاا ل  االلتفاااف  بالقناااع  

اااا؛ ألنَّ ال ّرماازّي؛ خوفدااا ماان فتااد  الّساالطة  الّتااي لاااّ تتاارْد بابدااا ماان أبااواب  الحّريّااة  مفتوحد

االساتبداَد صاانيعةُ القمار  والتّداايي  ا ولطاار  أوتاار  الحناااجر  الّصاارخة  المطالبااة  بحقول هااا 

ِ  دمديناة با  مطارأ يلجاأُ إلا  رماز  دعكاتاَرأ ؛ لذا نجدُ الّسيّاَب فاي لصايدت  الاّداّل   المسلوبة 

  ّ ِ  بخاا ص  األطفاااال  الّصاا ار  مااان والاار  الّهلااا ااا علاا  التّحاااّرر  والحّريااة  أينااااَ  تصااوير  أمل 

.  واالستبداد  والّط يان  والبؤس  والموت  الّذي ي حقُهّ في كّل  مكان،

 يقولُ:

َ َْل َصبَّاْر،  لُْوَن س   َوَساَْر ص  َاُْر بَاْب َل يَْحم 

َهة، مكَن الْفَخَّ  ْكتَاْرْ َوفَاْك  ع  اْر  لُْربَاْنداْ ل 
(18) 

ا       وفي مودر، بخَر من لصيدة، بعنوان  داألسلحة واألطفالأ يوّجُِ الّسيّاُب سؤاالد حا رد

ّ  المعتاادة  لكاّل  بصب ة، استنكاريّة، مفاد ُ: أّن الّص اَر في زماننا لّ يعودوا يحلموَن باألح 

ا بااْل يطلبااوَن ماان األرن  الّتااي أزهقااْت ماان هااو فااي ساانّهّا كاللعااب  والّدااحد  والماارح  

ا والّداللة  تتّجُِ نحو تصوير  الوالار  الّاذي 
ا ليسْت باردةد أرواحهّ عليها أْن تُهيَّئ لهّ حفرد

ا عنُِا فصاَر دحيّةد للعدوان  واالحت ل  والحروب  والخاراب  واجتازا    ِ  الّطفلُ ر مد حلَّ في

 الّسلطة .

 يقولُ:

ُّ اأْلَ   ْرَن أَنَّ الّْص  َاْرَ َوَمْن يُفْه 
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َد ْ.... يْقُْوَن ب اْلُْحفَر  الْبَاْر  يَد 
 (19)    

ا ولدْ انصبّْت في       ولدْ ههرْت كييٌر من الّدراسات  النّقديّة  الجاّدة  المهتّمة  بأدب  األطفال 

هاا علا  إرساا   لواعاد  هاذا األدب  الّاذي يتمتّاُر بحداور، جمااهيرّي،ا ولاْد ولفاْت  هااذ   أكير 

الّدراساُت عل  هذا األدب ا وسبرْت أ واَر ُا ورّكزْت فاي معالَجت هاا علا  كخصايّة  الّطفال  

الّاذي ال زاَل صافحةد بيدااَ  لاّ يختّطهاا الاّدنُسا ورّكازْت فاي  الب هاا علا  تلاَد النّصاوص  

ِ  مان االختاراق  اإل ا وحمايت ا نساانّي؛ األدبيّة الّتاي تحمالُ مدااميَن االحتفاال  بحقاوق  الّطفال 

ِ  " كاَن ال بدَّ أْن تَُهيَّاَ لهذا الّطفال  كُالو الهواروف   ا في مجتمع  وحتّ  يكوَن الّطفلُ ناميدا منتجد

دُ ُ عل  أْن يكوَن ابُن عصر    "    .(20) الّتي تُساع 

 :نتا ُج البحث  

واعااادُ    أدُب األطفاااال  أدٌب منفاااردٌ عااان اآلداب  األخااارىا ولاااُِ اساااتق ليّتُِ األدبيّاااةا ول

 وأصولُُِا وخصا صُِ الكتابيّةا وأُدباؤ ُ المتخّصصوَن.

هّ النّما يّاةا ولاْد باادأَ بالمكاافهة  عان طرياا      أدُب األطفاال  موّجاٌِ لططفاال  وفااَ  ماراحل 

ا  ٍَ حتّا  وصاَل إلا  درجاات، متقّدماة  مان محاكااة  والار  األطفاال  ّّ تدّر ا ي القصص  الّكعبيّة 

 .والتّماس  مَر لداياهّ

  حقّاَ  أدُب األطفاال  نتاا َج إيجابيّاةد ومقاصاَد عاّمااةد سااعدْت علا  إدخاال  الّسارور  لقااوب  

ا وتعليمهّ القيّ وزيادة معارفهّ.  األطفال 

  لااّ يعااْد أدُب األطفااال  فااي مقاصااد    العاّمااة  ذلااَد األدب الّااذي ينحصااُر دوُر ُ علاا  تلبيااة  

ّ  بميوالت هّا ا واالهتما  ومحاولة  التّواصل  معهّ. ر بات  األطفال 
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  يكااّكلُ أدُب األطفاااال  هاااهرةد يقافيّاااةد لهااا جمهاااوٌر عااريٌن مااان المتااابعيَن والّدارسااايَن 

.والمتذّولينَ   ؛ بفدل  التّحّوالت  الّتي ودعتُِ عل  منعطف  لدايا متعلّقة، بمصا ر  األطفال 

ّْ تتاواف ِ  مجموعاةٌ مان الداوابط  المتعاارف    ال يُعْتَبَُر كّل ما يُْكتَُب لططفال  أدبدا ماا لا ْر فيا

 عليها.

  

 

 

 :الهوامش

                                                                 

 

ّأا أدب األطفااال باين أحماد كااولي وعيماان جا لا دار الوفااا  1991زلاطا أحماد دأ 1د

 .11ا ص1للّطباعة والنّكر  والتّوزيرا المنصورةا ط

دب األطفاال/ دراسااة فنّيّاةا مجلّاة القساّ العربااّيا ّأا أ2212همادانّيا كفايات اللّاِ دأ 2د

 .111ا ص11جامعة بنجابا باكستانا ع

حيفاا: دار  اتأيير ألاف ليلاة وليلاة علا  أدب األطفاال العرباي اأ2221ّيحي ا رافردأ 3د

 .1ا صالهدى للطباعة والنكر

 .1ا صالمرجر الّساب أ 1د

ياسر حسنا مؤّسسة هنداوّي  ّأا أدب األطفالا ترجمة:2211رينولدزا كمبرلي د أ5د

  .11ا ص1للتّعليّ واليّقافةا مصرا ط

ّأا أدب األطفااالا دار الفكاار للنّكاار  والتّوزياارا 1996العنااانيا حنااان عبااد الحميااد د أ6د

  .61ا ص3عّمانا ط
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ّأا أدب األطفااال ويقااافتهّا اتّحاااد الكتّاااب العااربا 1991الفيصاالا ساامر روحااي د أ1د

 .5ص

ّأا أدب الّطفال العربااّيا دراسااات وبحاوثا الااّدار المصااريّة 2221كاحاتِا حساان د أ1د

  .12ا ص3اللبنانيّةا القاهرةا ط

ّأا رسالة دكتوراة بعنوان: سيميا  القاّص لططفاال فاي 2211عبد الّس ّا يحي  دأ 9د

اا جامعة فرحات عبّااسا كلّيّاة 2222ّ 1912الجزا ر/ الفترة ما بين  ّ نموذجد

 .22ة/ لسّ الل ة العربيّةا الجزا را صالعلوّ واآلداب االجتماعيّ 

ّأا أدب األطفااال ويقااافتهّا لاارا ة نقديّااةا اتّحاااد 1991الفيصاالا ساامر الّروحاايد (11)

 . 191النّاكرين العربا ص

 الجمعياة االتربوياة ودالالتاِ الكاعبي اللعابّأا 1911دمحماود محماد الخوالادةا أ11د

 . 9ا صالكويت -العربية الطفولة ّلتقدّ  الكويتية

ّأا الّطفلُ العربّي حادر ُ ومستقبلُِا ددمن كتاب: الّطفولاة 1915لبيبا عيماند أ12د

 -العربياة الطفولاة ّلتقدّ  الكويتية الجمعيةالعربيّة ومعد ت المجتمر البطركّيأا 

 . 11ا صالكويت

ّأا أدب الّطفولاة/ أصاولِ ومفاهيماِا الّكاركة العربيّاة للنّكار 1991زلطا أحماد د أ13د

  .25ا ص1القاهرةا ط والتّوزيرا

ّأا محاداارة بعنااوان: أدب الّطفاال/ الوالاار والمااأمولا 2211رجاابا مصااطف  دأ 11د

أ علااااااااااااا  المولااااااااااااار  اإللكتروناااااااااااااّي التّاااااااااااااالي: PDFمنكااااااااااااورة كملاااااااااااااّف د

http://www.epistemeg.com 

هااااـأا دراسااااة بعنااااوان: الحاااارُب وبياُرهااااا النّفساااايّة 1129حجااااازيا مصااااطف  د أ15د

علاا  األطفااال  والنّاكاا ة فااي لبنااان/ منكااورة فااي كتاااب  واالجتماعيّااة والتّربويّااة

بعنااوان: الحااروب والكااوارث وبياُرهااا علاا  أوداااع  الّطفاال  العربااّيا مجموعاااة 

ّ  األمنيّااةا المركااز 1129دارسااات د هااـأا الّريااانا جامعااة نااايف العربيّااة للعلااو

 . 51ا ص1العربّي للّدراسات األمنيّة والتّدريبا ط

 . 59صا المرجر الّساب  أ16د

ّأا أدب األطفاال فاي داو   اإلسا ّا الجزا ارا لسااطينةا 1991الكي ناّيا نجياب دأ 11د

 .52ا ص2ط

ّأا المجموعة الّكعريّة الكاملة/ ديوان أنكودة المطرا 2226الّسيّابا بدر كاكر د (18)

 .262 ص261منكورات دار ميّةا سورياا دمك ا ص
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 .13صا المرجر الّساب   (19)

ّأا الّطفالُ والتّاراُثا مادخل لدراساة  أدب  األطفاال  فاي 1993اهيّدحورا محّمد إبار (21)

 .11ا ص1األدب  العربّي القديّا الّكارلةا دا رة اليّقافة واإلع ّا ط

 

 

 

 

  :مراجع البحث

هاـأا دراساة بعناوان: الحارُب وبياُرهاا النّفسايّة واالجتماعيّااة 1129حجاازيا مصاطف  د

ّ  والتّربويّة عل  األطفال  والنّاك  ة في لبنانا الّريانا جامعة نايف العربيّة للعلو

 .1األمنيّةا المركز العربّي للّدراسات األمنيّة والتّدريبا ط

ّأا الّطفلُ والتّراُثا مادخل لدراساة  أدب  األطفاال  فاي األدب  1993حورا محّمد إبراهيّد 

 .1العربّي القديّا الّكارلةا دا رة اليّقافة واإلع ّا ط

 الكويتياة الجمعياة االتربوياة ودالالتاِ الكاعبي اللعابّأا 1911دمحمود محمد الخوالدةا

 . الكويت -العربية الطفولة ّلتقدّ 

ّأا محادرة بعناوان: أدب الّطفال/ الوالار والماأمولا منكاورة 2211رجبا مصطف  د

أ علااااااااااااااااااااا  المولاااااااااااااااااااار  اإللكتروناااااااااااااااااااااّي التّاااااااااااااااااااااالي: PDFكملااااااااااااااااااااّف د

http://www.epistemeg.com 

ّأا أدب األطفااالا ترجمااة: ياساار حساانا مؤّسسااة هنااداوّي 2211رلااي درينولاادزا كمب 

 .1للتّعليّ واليّقافةا مصرا ط

ّأا أدب األطفاااال باااين أحماااد كاااولي وعيماااان جااا لا دار الوفاااا  1991زلااطا أحماااد د 

  .1للّطباعة والنّكر  والتّوزيرا المنصورةا ط

ة العربيّااااة للنّكاااار ّأا أدب الّطفولااااة/ أصااااولِ ومفاهيماااِا الّكاااارك1991زلاااطا أحمااااد د

 .1والتّوزيرا القاهرةا ط
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ّأا المجموعااة الّكااعريّة الكاملااة/ ديااوان أنكااودة المطاارا 2226الّساايّابا باادر كاااكر د

 .منكورات دار ميّةا سورياا دمك 

ّأا أدب الّطفااال العرباااّيا دراساااات وبحاااوثا الاااّدار المصااااريّة 2221كاااحاتِا حسااان د

 .3اللبنانيّةا القاهرةا ط

ّأا رسااالة دكتااوراة بعنااوان: ساايميا  القااّص لططفااال فااي 2211يحياا  د عبااد الّساا ّا

اا جامعة فرحات عبّااسا كلّيّاة 2222ّ 1912الجزا ر/ الفترة ما بين  ّ نموذجد

 العلوّ واآلداب االجتماعيّة/ لسّ الل ة العربيّةا الجزا ر.

تّوزيارا عّماانا ّأا أدب األطفالا دار الفكار للنّكار  وال1996العنانيا حنان عبد الحميد د

  .3ط

 .ّأا أدب األطفال ويقافتهّا اتّحاد الكتّاب العرب1991الفيصلا سمر روحي د

 

   .2ّأا أدب األطفال في دو   اإلس ّا الجزا را لسطينةا ط1991الكي نّيا نجيب د

ّأا الّطفااالُ العربااّي حادااار ُ ومساااتقبلُِا دداامن كتااااب: الّطفولاااة 1915لبياابا عيمااااند

 -العربياة الطفولاة ّلتقدّ  الكويتية الجمعيةت المجتمر البطركّيأا العربيّة ومعد 

 . الكويت

ّأا أدب األطفال/ دراسة فنّيّةا مجلّة القسّ العرباّيا جامعاة 2212همدانّيا كفايت اللِّ د

 .11بنجابا باكستانا ع

 حيفا: دار الهادى اتأيير ألف ليلة وليلة عل  أدب األطفال العربي اأ2221ّيحي ا رافرد

 .للطباعة والنكر

 

 

 

 

 



 رهانات الترجمة اآللية في ظل اللسانيات الحاسوبية

 د/ عايدة حوشي

 جامعة عبد الرحمن ميرة/ بجاية

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اللغة واألدب العربي

 )الجزائر(

 

 تقديم:

 ( Computational lnguistics)يتطلب البحث في مجال اللسانيات الحاسوبية 

وال؛ ثم كيفية انتقالها من المجال النظري إلى العوالم فهم األسس النظرية التي بنيت عليها أ

بلغ التقدم التكنولوجي أوجه، بسبب التقدم الهائل الذي أحرزه العلم "فلقد التطبيقية المتشعبة؛

ن يدخل في مجاالت الحياة كلها، ذا التطور أهقد كان لبناء أجيال متطورة من الحاسوب. وفي 

األساليب التي يطبقها العلماء في ميادين العلم ، وتجديد النظر العلميأن يعمل على و

بين جمع تفهم الروابط الحقيقية التي  حيث يسعى الباحثون جاهدين إلى ؛1المختلفة"

تكون ذاك بين هذا و .مجال الحاسوبي )مجهود المهندسين(عمل اللسانيين( و ال)اللسانيات

نتقالها من المستوى الورقي إلى ا من خالل أبرز ما يربط بين المجهودين (Corpus)المدونة

عبر  في هذا البحثنسعى إلى مقاربته األمر الذي  ؛عبر الصيغ الرياضية المستوى الرقمي

تاريخ المعالجة جانب  لى الرياضيات في هذا المجال، إلىالحاجة الماسة إو مفهوم المدونة

المشترك الذي يجمع  لبحثوصوال إلى آفاق ا ،المدونتيننوعي مرورا بالفروقات بين  ،اآللية

 .صعوباتهو مجال حوسبة اللغة المهندسين فين واللسانيي

 

 أوال: أهمية الصياغة الرياضية في حوسبة المدونات اللغوية:

 

انطالقا من النحو الوصفي الخاص بلغة معينة هي ما عبر التقاليد اللسانية والمدونة  

ي تكّون أو تشكل مدونة البحث، تالن مجموع ملفوظات توضع للتحليل، ويتحقق انطالقا م

فهو  (Texte)يجب أن تكون تمثيلية لما نريد تحليله. أّما النص نة من اللغة وعيّ  هيعليه فو

المعنى النهائي له يزداد تعقيدا مع  لكن ،2وع ملفوظات منطوقة أو مكتوبة توضع للتحليلممج

السيما و ،غير اللغويووي ن اللغيالتداخل بين المستويتطورات التكنولوجية المتسارعة وال

حيث  ،الورقيةالرقمية و المدوناتعي نوالذي يجمع بين حينما يرتبط بعلم اللغة الحاسوبي 

لورقي العادي إلى ا تَعْبر من خالله المدونات من المستوى اجسر   تشكل اللسانيات الحاسوبية

بعيدا عن التصور  ألجل هذا ال يمكن أبدا الحديث عن مدونة لغوية رقمية، والمستوى اآللي

علم المتمثل في اللسانيات والورقي الذي هو أساس التطور الذي واكب الفرع الحديث من 

 كيف نشأ الرابطالرياضيات وبعالقة هذا التطور اللغوي اآللي لكن ما  ،اللغة الحاسوبي

  بينهما؟

ة ساهمت سابقبدايات  إلىفي الغالب عود بنا ت ةتجددالتطورات العلمية مفاهيم متواجه 

تفرض نفسها على أي  خالل إرهاصات مشروعة ، وذلك مناتتصوربناء هذه الفي تشكل و

إلى تقودنا  خاطئةلكننا قد نصطدم في كثير من األحيان بنظرات  ،على أي عولمةوتطور 

ال : إن فكرة اآللة فكرة معاصرة، وعلى سبيل المثال قولفنعند القدامى ما إنكار بذور فكر 
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أو ؛ أي ال مجال للحديث عن أصول قديمة لنص درجها ضمن إرهاصات قديمةيحق لنا أن ن

إذا نتساءل عما ... هنا بالذات ؛ ألن اآللة بكل بساطة لم تكن موجودة ليمدونة من الجانب اآل

استغنت عن الفكر الرياضي ف ت الحديثةكانت المعاصرة قد أخذت النصوص إلى اآلليا

 قيمته في تطورها؟؟؟ و

ّجهت األفكار اللغوية و غير اللغوية، الصيغ التي وأقدم من اغة الرياضية الصيتعتبر 

كما أنها كذلك من األسس الهامة و الضرورية التي حكمت التطور اإللكتروني الحديث؛ و 

الرياضيات هي التي فو األدبي،  في التطورين اللغويقيمتها يختلف اثنان حول ال  ألجل ذلك

 الفضاءينإلى المدونة  ناهيك عن كونها من قاد ،النصوصفي   جمعت بين الورقية و اآللية

الها لما كان باإلمكان حجر أساس لعدة علوم، و لوالزالت و كانتحيث  ؛الرقمي()الورقي و

هو  و قول عبد الرحمن الحاج صالحي. الورقيةبالمدونات  رقمية لحقتمدونات  الحديث عن

إّن أكبر غلط يمكن أن يرتكبه  ": ث اللغويح العالقة بين الصياغة الرياضية والبحيوضّ 

الباحث في هذا الميدان هو أن يعتقد أن التحليل اللغوي مهما بلغت أهميته هو شيء ثانوي 

ح الباحث غير اللغوي بذلك إال أن عمله و أفعاله قد قد ال يصرّ  بالنسبة للصياغة الرياضية، و

فكر الرياضي هو حلقة الوصل بين ال ألنّ ، 3تدل على غير ذلك في الكثير من األحيان"

دما من ه أساس من أساسيات التفكير العلمي الذي مضى بالدرس اللساني ق  ، كما أنّ المفهومين

المستوى عبر إنما أيضا ؛ عبر اللغة وحسب ليس ،خالل دخوله عوالم الحوسبة اإللكترونية

اإلشكال الحاصل هو  ألنّ  ...*غير اللغوي الذي قاد التصورات التأسيسية للسيمياء في أمريكا

 .4م تخصيصه بالمفهوم اآللي المعاصرتحديد مفهوم النص بشكل عام ث

 

المدونة اللسانية هي بنية لغوية متسلسلة، تخضع لضبط في الوحدات اللسانية حتى 

 تؤدي المعنى المراد الوصول إليه، كما قد تدخل فيها وحدات غير لسانية تساهم في إعطاء

طرائقها التعبيرية. ناهيك عن العناصر الغائبة التي قد تساهم حدة اللسانية ومفاهيم جديدة للو

التي تحتاج إلى ممارسة لغوية عالية حتى و ،في جعل المفاهيم تنزاح عن أصولها الظاهرة

اإلشكال المطروح في هذا  لكنّ  ،تتمكن العناصر اللسانية من المحافظة على أبعادها التواصلية

لتقليدية للنصوص وفق مسار شفهي المدونات قد سارت في المعالجة ا هذه المستوى هو أنّ 

 الذيو ،مكتوب لم ت لمس العناصر الوسيطة فيه، إنما ظهرت المدونات بشكل عام متقاربةو

األسئلة الواجب طرحها لذلك ف نمط الكتابة فيها ال غير.و بيّن خصوصيتها هو التعدد اللغوي

ربط العالقة بين النصين الورقي تي تساهم في اصر الفي هذا المستوى هي: ما معنى العن

ما هي و؟ في ظل التسارع التكنولوجي المعاصر ما معنى المدونة المتطورة؟ و5الرقميو

 حدودها زمنيا؟

 

  الحاسوب:المدونة اآللية و ثانيا: 

 

الحاسوبية بل هي فكرة  األفكارليست وليدة المدونة اللسانية فكرة  ك فيه أنمما الش

االجتياحات االلكترونية  اءفتئت أصبحت لصيقة بها جرّ  ثم ما ،ت التطورات التكنولوجيةسبق

لم ترتبط مباشرة بالحاسوب بل بفكرة كونها  عنناهيك  ،المعاصرةالتي لحقت بكل العلوم 

ى غير اللغوية من أولوفلقد كانت الرسالة اللغوية  لة التي سبقت فكرة الحاسوب حتى،اآل

آللة البسيطة عبر ا السيبرنيطيقيين( ضمن نظرية المعلوماتسين األمريكان)اهتمامات المهند
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بل في األربعينيات من القرن الماضي حين ، أي قبل ظهور الحاسوب ) كالتلغراف مثال(،

و هو  (؛Cebernetics)  علم التحكم(أو) أنشأ المهندسون األمريكان ما يعرف بالسيبرنيطيقا

لقد أورد  .6كة و رد فعلها المنضبط نتيجة لمثير محدد"علم توظيف اآلالت ذاتية الحر

 mathematical theory ofفي مقدمة كتابه  1441عام( Shannonشانون) 

communication)  A )" ل األساسي  للتواصل هو إعادة اإلنتاج بنقطة  : أن الم شَكِّّ

لبا ما تحمل واحدة، تماما أو تقريبا حينما ترسل رسالة إلى نقطة أخرى، فالرسائل غا

( weaverقدم شانون مع زميله ويفر) 1444، و بعد سنة من هذا التحديد أي عام 7" معنى

" كلمة التواصل سوف تستخدم هنا ضمن معنى غاية في  تحديدا مشتركا للتواصل مفاده أنّ 

االتساع، لتشمل كل اإلجراءات التي قد تؤثر على اعتبارها واحدة أخرى )كلمة أخرى(، و 

الفنون ى، وطبع ال تشمل الكلمة المكتوبة والشفوية فقط، و لكن أيضا الموسيقهنا بال

الباليه، وفي الواقع تشمل كل سلوك اإلنسان. في بعض الوصالت قد المصورة، و المسرح و

يكون من المستحسن استخدام تعريف ما يزال أوسع لالتصاالت، واحدٌ من شأنه أن يشمل 

إلى داللتها لم يتجاوز التفكير البنيوي فتتبع المعلومة و، 1إجراءات الوسائل اآللية..."

 .4بل اقترن الجانب الداللي بالفكر الهندسي في السيبرنيطيقا أيضا حسب،والوظيفية 

 

الفيزياء على ولقد انصب اهتمام المشتغلين بآليات التواصل من علماء الرياضيات  

تذكرها و فهمها الفهم الصائب، األمر  تصميم اآلالت التي تساهم في إرسال الرسائل مع كيفية

؛ (Roman Jackobson)الذي اهتم به اللسانيون أيضا و على رأسهم رومان جاكوبسون

حيث كان اللسانيون مهيئيين الستقبال هذه األفكار على الرغم من أنها ال تخص المدونات 

توجهها التي اللسانية وحسب، إنما قد تشمل أيضا إشارات مورس، اإلشارات الضوئية... 

شفرات معينة، كما " يطلق على المعلومات التي تتضمنها عالمة تواصلية واحدة مصطلح 

ة قابلية المعلومة للتنبؤ و تتباين) االنتروبيا( من حيث الحجم تبعا لدرج ،Entropy)انتروبيا( 

ومن ثم مكانا بالغ األهمية في نظرية المعلومات،  Predectabilityيحتل مفهوم التنبؤ بها. و

ليات التواصل موضع فإنه مفهوم مهم أيضا للدراسات اللسانية الحديثة التي تضع عم

يمكن أن تقاس كمية المعلومات  في عالمات لغة ما بأن نحل محلها عالمات االعتبار... و

أخرى فكلما زادت إمكانات اإلحالل زادت كمية المعلومات التي تحمل العالمة المعينة، تلك 

 .10ن القابلية للتنبؤ تكون محدودة("إمعلوميتها) أي  ياسالتي نريد ق

ما ظهر منذ بداية آخر منطوق إنّ قا بشكل مكتوب ولم يعد المفهوم النصي العام متعلّ 

العشرين معنى آخر للمدونة اللسانية جعل منها الوسيط اآللي مدونة خاصة القرن الواحد و

غيرها، وظم المهتمين بالمدونات اللغوية ذات مفاهيم متعددة وأشكال متنوعة جذبت إليها مع

حيث أضحت بين أيدينا عدة مصطلحات تخص المدونات المختلفة؛ نذكر منها: المدونة 

المدونة ؛ ف(Numérique)، المدونة الرقمية(Eléctronique)الجديدة، المدونة اإللكترونية

أدنى الحاسوب  هل فيشكّ ال يهي مدونة تتجاوز الشكل الورقي البسيط الذي  أو الرقميةاآللية 

ن مكتوبة و مقروءة في الوقت عينه، حيث أن تكوبمدونة اآللية لليسمح الوسيط بل ، حضور

 ؛ بل إنه" يؤدي11" ال يقتصر االتصال في الحاسوب على الجانب المكتوب من اللغة"

هذا ما يجعل المعلومات قابلة الصورة، ولية على مستوى الصوت، والكتابة وظائف اتصاو

،  12"مع نطقها والمرجع الذي تدل عليهتداول الصحيح المتكامل، الذي تتكامل فيه الكلمة لل
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ساهمت في إعطائها بعدا آليا يتماشى ت التي لحقت بالمدونة الورقية  وفهي من التطورا

 وروح العصر.

الدراسات اللغوية هي التي سبقت الدراسات اآللية، حيث ال مجال  أنّ إذ ا من المعلوم 

هذا أو تفنيده، لكن المالحظ في االعتناء باللّغات هو ارتباطها منذ األزل بالرياضيات لنفي 

إذ ا فلقد ارتبطت والتي تشكل أساس الدراسات اآللية) الخليل و المجهود اللغوي الرياضي(، 

اللغة بأسس الن ظ م اآللية قبل وجودها بعقود خلت، لكنها لم تصبح كذلك بصفة نهائية حتى 

حينما اشتعل  أي األربعينيات من هذا القرن لسيبرنيطيقا بالدرس اللساني؛ارتبطت ا

مازال اآللي الذي نافس العقل البشري و ن األمريكان على الحاسوبالعسكريون والمهندسو

ينافسه إلى يومنا هذا مع تطوراته المستمرة. لكن ال ننسى أن تفوقه على العقل البشري في 

 الذي يوجه برامجه...اإلنسان  س إلىة تعود باألساالذاكرة و التقنيات المتطور

 

ظهرت المشاريع اللسانية اآللية بشكل بارز في  بعد أربعينيات القرن التاسع عشر

(، إلى جانب المؤتمرات V. Yngve(؛ ثم إينجف)D .G.Haysاألمريكي: هايس ) أعمال

لجة اآللية واقعا ال ، أضحت المعا1456منذ أكتوبر **المختلفة الخاصة بالترجمات اآللية

يمكن االستهانة به، ألنه دائما في تطور سريع جدا، حيث لم تستهلك فيه النظريات اللسانية و 

 Predictiveحسب بل كذلك التحاليل التي وضعها المهندسون مثل التحليل التوقعي )

Analysis13التي تتضمن احتمال ما يأتي من الكالم في الجزء المتأخر منه(؛ و. 

 

 الترجمة والمعالجة اآللية للغة:ا / ثالث

 

اللغويات و" هي مجال فرعي يتبع الذكاء االصطناعي المعالجة اآللية للغات اإلنسانية

تهدف لي للغات اإلنسانية الطبيعية، والفهم اآل، ويعنى بدراسة مشكالت التوليد والحاسوبية

المخزنة في قواعد بيانات المعلومات ت الطبيعية إلى تحويل البيانات وأنظمة توليد اللغا

نماذج اللغات الطبيعية فتحويل عينات و الحاسب إلى لغة بشرية طبيعية، أما أنظمة فهم

؛ 14التعامل معه"واللغات اإلنسانية إلى تمثيل شكلي يسهل على برامج الحاسب تطويعه 

تابة فقط معنى هذا أن العقل االصطناعي قد وقع عقدا إلكترونيا مع اللغات اإلنسانية، ليس ك

بل نطقا أيضا،  فقد "توصل العلماء  في التركيب االصطناعي إلى نتائج رائعة إذ أصبح من 

التعرف اآللي فال يزال بعيد المنال رغم و. أما الكشف Robotاأليالة تنطق اآللة والممكن أن 

ية لقد ظهرت الجهود اللغوية اآلل، ف15الشركات..."والجهود الجبارة التي يبذلها العلماء 

لغرض تطوير العالقات اللغوية بين األلسنة المختلفة، أضف إلى هذا أن العولمة قد جعلت 

ال يفترض فالجانب اللغوي اآللي حاليا المكانية شفافة مقارنة بما سبق. أما الحدود الزمنية و 

ل ألّن اآللة قد محت هذا الفرع العلمي من الوجود. فأين تقع العربية على سبي ،جغرافية للغة

 ) اآللة ال يهدف إلى إبقاء اإلعالمألن عالم  16المثال في عصر العولمة؟؟؟

L’information) تصاال ا(Contact )حسب؛ إنما يجعله تواصال و

(Communication ) يفترض قيام العالقة بين المتواصلين فيما بينهم، ليس ضمن اللغة

  يلي: الترجمة اآللية عبر ما ظهرهلغات المختلفة؛ األمر الذي تبل أيضا عبر الفقط الواحدة 

 

 مشموالتها:و الترجمة اآللية رابعا/ 
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أول نظام هو ي الواليات المتحدة األمريكية، وأول األمر ف ظهرت الترجمة اآللية "

مهمة في د تاريخي لنقلة تاريخية مفاجئة واآلن موجود في هارفرد بوصفه قطعة من شاه

ة بشكل كبير في معالجة المدونات اللغوية؛ لهذا . تساهم الترجمة اآللي17مجال البحث"

تساهم في تخفيف صعوبة العمل الترجمي الخاص ضعت عدة برامج لتخدم هذا الغرض وو

بالمدونة عموما. يقول عبد الرحمن الحاج صالح:" إن المتخصصين في علم 

 Logicielالرتّاب)الحاسوب( قد وضعوا منذ زمان أنواعا مما يسمونه بالبرمجيات)

software اعتمدوا فيها في الغالب على نوع واحد من الصياغة و هو التشجير. و من )

فكل فرع يتفرع من أصل  ،(Inclusionالمعلوم أن الشجرة جوهرها االحتواء أو االندراج)

فاألصل هنا  ،في هذا التصور هو فرد من أفراده، أي عنصر ينتمي إليه بطريق االحتواء

. لهذا نجد الترجمة اآللية قد حددت بدقة كبيرة على 11تضمنه"يحتوي على هذا العنصر وي

مستوى البرمجات أما طرائق الترجمة فهو ما يشكل الصعوبة الفعلية في هذا النوع من 

 ؟ المعالجات...كيف ذلك

 

 :الرقميةوالترجمة اآللية  ذجانمخامسا/ 

 

/ أما (Google) غوغلمترجم األول هو  سنعمد إلى التمثيل بنموذجين متتاليين

يتضمن المترجم الرقمي ، حيث  (Golden el wafi)الثاني فهو برنامج الوافي الذهبي

الشبكة العنكبوتية( العديد من المراحل التقنية ى شبكة غوغل الموصولة باالنترنت)عل

في حين يعد برنامج دراية أخرى باللغة، ناحية، والحساسة التي تستوجب دراية بالحوسبة من 

ما يمكن تمثيله عبر يمكن أن يشتغل حاسوبيا فقط؛ بي، برنامجا يمكن تحميله، والذه الوافي

 :تباعا التوجيهات التالية

   (Google)نموذج الترجمة اآللية الرقمية على غوغل أ/ 
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 (Translate.google.com) (Google)غوغل عبر الترجمة 

 
  الشكل 1

 2الشكل 
 

 3الشكل 

 
 4الشكل 

 
 5الشكل 

 
 6الشكل 

 
 7الشكل 

 
 1الشكل 

 
 4الشكل 

 

 (Golden elwafi)برنامج الوافي الذهبينموذج الترجمة الحاسوبية عبر ب/ 

 

 (Golden elwafi)برنامج الوافي الذهبي  

 
10الشكل   

 
11الشكل    

12الشكل   

 

ستقبال النص، ثم يحول ما يتم تسجيله أهم ما يالحظ على الترجمة اآللية أنها تبدأ" با

آليا إلى اللغة الرياضية المستخدمة في المعادالت. و تناظر المعادالت الرياضية الناتجة في 

نوع وكل جانب من جوانبها بنية اللغة التي تصاغ الترجمة منها؛ إذ تناظر نسق الكلمات، 

المستعملة للتعبير عن العالقات  الوظيفة التي تؤديها الكلمات في المنطوق، وعدد الصرفيمات

بعد هذا ا بدقة ليصاغ باللغة الرياضية. والنحوية المتنوعة ـ كل هذه األمور يجري تصميمه

التي  mathematical codeتبدأ مرحلة جديدة من الترجمة، إذ يتم تحويل الشفرة الرياضية 

؛ بمعنى إرساء معادلة 14تناظر النص ـ المصدر إلى الشفرة اللغوية التي يترجم إليها النص"

 من لغة إلى لغة أخرى. ياضية يتم بموجبها تحويل األفكارر

 

ال تسمح بخلل في إنها  .المعالجةو تحليلالأعلى مستويات تتطلب الترجمة اآللية 

طبيعة اللغات التي  تكمن خصوصية هذا اإلجراء فيو ،المعادالت المبرمجة لهذا الغرض

لْمٌ. تشكل صعوبة على العقل نتعامل معها، فعلى سبيل المثا ل في لغتنا العربية عَلِّم/ ع لِّم/ عِّ
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ه كل هذه المفردات ، فهو ال يتمكن من السيطرة على الحركات اإلعرابية؛ حيث تظهر لاآللي

هو ما يفترض جهودا أكبر للسيطرة على الخلل الذي يصيب مفردة واحدة وال فرق بينها، و

 ...الداللة ع المقصود ويضيّ والمفاهيم 

 

ن اللغات دت بها ذاكرته، لكّوِّ للعقل اآللي مقدرة عالية في التعامل مع اللغات الذي ز  

إنه عقل رياضي ال  لم يزود بها ال يمكنه أن يترجم إليها أو عنها.التي لم تدرس كفاية ، و

يتعدى البرمجة التي أسست له، كما أنه من غير المعقول أن يعوض العقل اإلنساني  القادر 

للسانيين الفضل األكبر في الترجمة اآللية من جانب آخر فإن  توجيه اآللة و تطويرها.على 

حيث" يأخذون في حسابهم العوامل المعجمية و  ،ألنهم من يقوم بمقارنة البنى اللغوية

يتم لوحدات اللغوية في لغات مخصوصة والصرفية و التركيبية التي تكيف الطبيعة المحددة ل

 ،20بالبيان الكاشف عن مبدأ توزيعها"وبعمل قائمة من الوحدات اللغوية إنجاز هذه المهمة 

األخذ عنها بأقل قدر ممكن من سوء و وهو ما يسمح بالدقة العلمية في االنتقال بين اللغات

غات مختلفة دون تدخل الترجمة، حيث ال يمكننا على اإلطالق أن نتصور برنامجا لغويا بين ل

جهود لتطوير معارفهم ناهيك عن قيمة ما يبذله اللسانيون من  أهل اللغة فيه،اللسانيين و

بفضل اللسانيين أفاد فتعدد اللغات مع التمكن منها في هذا المجال. و المعلوماتية و الرياضية

 المدونة اللسانية بعدة معالجات نجملها فيما يلي:الحاسوب 

 النحويةالمعالجة الصرفية و : 

فرد عالجة الرقمية للغة فهو قوام الشكل الميشكل الصرف أهمية بالغة في الم

وأما الوظائف الصرفية  سمير شريف استيتية:". يقول الذي سيكون في التركيب الحقا

التي يؤديها النظام الصرفي ألية لغة من اللغات؛ فهي مظهر آخر من مظاهر 

ه ، ألنّ االتصال بين أبناء المجموعة اللغوية الواحدة، فهم جميعا يلتزمون بهذا النظام

المشترك بينهم في بناء  الرابط بينهم، وهو القدر الموحد صورة من صور االتصال

أن الحاسوب قادر على  ، أما المعالجة النحوية فنقصد بها21باتها الصرفية"تقليالكلمة و

تحديد األخطاء النحوية في المدونة اللسانية و إبراز الوجوه المحتملة لتصحيح 

كذلك عوض آراء العلماء عبر الشبكة لتصحيح كأخطاء كتابة الهمزة...(، و)األخطاء 

ناحية المصاعب اللسانية فإن أكبر مشكلة ا من " فأمّ  ما نقع فيه من لبس أو غيره...

اآللة تتطلب  مثال ذلك أنّ الت نحوية خاصة بطريقة الكفاءة. في العادة معالجة مجا

الواقع أن اللسانيين يشرعون اآلن في صياغة و هر التركيبية،معرفة تفصيلية بالظوا

هي الصعوبة و ،22نظريات و مناهج في هذه الفروع من فروع الدرس اللساني"

 ذاتها على المستوى الترجمي أو غيره...

 :د الحاسوب بطبيعة التركيب اللغوي لكل اللغات المدروسة لقد زوّ  المعالجة التركيبية

وكأنه مراقب لغوي لما يسود مستوى  ،لذا فبإمكانه تحديد التركيب الخطأ من عدمه

 أصحاب المدونات المختلفة.

 مستوياتها المعجمية وفق اهية الكلمات وتحدد فيها مو :المعجميةو المعالجة الداللية

إلى تطورات في الداللة حسب ب بالمستخدمين إلى معاجم معينة وبرمجات معينة تذه

 التغيرات واالنتقاالت المختلفة... 
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  مشكلة تعويض العقل البشري، فالسؤال المطروح: لم اليستطيع المترجم اآللي

قات تتجاوز في بعض األحيان تعويض العقل البشري، رغم كل ما يزود به من طا

 طاقة اإلنسان...؟؟؟

 

 
 31الشكل 

 عالجة اآللية للمدونات:ممشكالت ال: خامسا 

 

تزود ببرنامج لغوي  هو أنها إذا لم ت المعالجة اآللية للمدونات اللغويةمن مشكالأ ـ 

تنبؤنا بخطأ معين لكنه قد ال يكون قد مصداقيتها، لهذا فالمراقبة اللغوية ذلك  سليم فسيعيق

أو وضع سطر تحت كلمة  عقل الحاسوب هو من يجهل ذلك كالمصطلحات مثال ألن كذلك

بتطوير ... ألجل هذا ي طالَب اللّسانيون صحيحة هو يجهلها فيتخيل المستعمل أنها غير سليمة

ة خبراء اإلعالم ، ثم العمل رفقمعارفهم النظرية والتطبيقية في مجال اللسانيات النظرية

 .اآللي، للقضاء على هذه المشكالت

 

ضروريا، فبانعدامه تنعدم  أمرابين اللغويين و المهندسين العمل المشترك  يعد ـ ب 

 )فيما يخص لغة الحاسوب في الوطن العربي( الحاج صالح مصداقية الحوسبة اللغوية. يقول 

يقوله  أو الرياضي يكاد ال يفهم ماالذي شاهدناه إلى اآلن هو أن الباحث المهندس  "إّن 

هذا هو و ،قدر أن يفك تلك الصيغ الرياضية التي يحررها الرياضياللغوي، و هذا األخير ال ي

 .23عين المشكل الذي تتخبط فيه المجموعات و الفرق التي يقال إنّها متعددة االختصاصات"

علمية كما يحافظ على بين المتخصصين تبادل الخبرات يضمن سما هو  إذنالعمل المشترك 

الختصاصات. ألن و يساهم في تجاوز المشكالت التي يتخبط فيها متعددو ا الحوسبة اللغوية

 بحاجة إلى جهود كبيرة إلنجاحة.العمل يظل صعبا و

 

 

 المعالجة اآللية للمدونات الورقية: ورهانات آفاق: سادسا 

 

صال المعلوماتي المتميز؛ اإليلية للنصوص تقدما سريعا للنشر وحققت المعالجة اآل

فقد أضحت قرية صغيرة، حيث يعرف  الوقت، أّما األمكنةصار الجهد ومساهمة بذلك في اخت

عند الخوض في العمل ال أنه" ‘كل واحد منا تقريبا أّن اإلعالم اآللي اآلن قد تبوأ مكانته، 

وع من البحوث، البحثي تظهر الصعوبات بل العقبات التي ال يتصورها إال من مارس هذا الن

هو راجع أيضا إلى جهل األكثر و عدم التهيؤ لألعمال المشتركة ووالسبب في ذلك ه

لجوهر البحث الذي يتصف بما يسمى  –خصوصا في البلدان العربية 
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Interdisciplinarity  فالمطلوب ههنا ليس أن يكون للفرد الواحد عدة تخصصات، فهذا

دكتورا ون في الوقت نفسه دكتورا في الحاسوبيات، شيء نادر و ال يطالب الباحث بأن يكو

في اللسانيات، ثم إّن اإللمام السطحي بما هو ضروري جدا إلجراء العمل الجماعي يعتبر 

الثالثة هما مع األسف الشيء الذي حصل في اللسانيات ضا غير مفيد، و الحالة الثانية وأي

إلى أمريكا، وبا وات في أورالسبعينيوذلك واقعا بالفعل في الستينيات الحاسوبية وكان مع 

 ،24اآلن قد يشتكي بعضهم من طغيان الجانب الحاسوبي على الجانب اللساني أو العكس..."

للسانيات أن تصمد لم يترك  المجال حق بالفرعين العلميين سريع جدا وألن التطور الذي ل

 أمام الثورة التكنولوجية التي ما فتئت احتوته. 

 

ها ت؛ حيث ال يمكن البتة مقارنالئعيسوبية في الوطن العربي ذات بعد طاللسانيات الحا

ى حد وتكاثر إل"  في المدة األخيرةمع ذلك ازدهرت  ي عليه في الدول األوربية، لكنهابما ه

أو المعلوميات( و علوم اللسان، الذي تتالقى فيه علوم الحاسوب ) ما الباحثون في هذا الميدان

إذ يشمل التطبيقات الكثيرة كالترجمة  ،معروف وهيقي واسع جدا كما و ميدان علمي و تطبهو

 ،اآللي العمل الوثائقيوتعليم اللغات بالحاسوب و ،اإلصالح اآللي لألخطاء المطبقيةو ،اآللية

ي من البحوث هو  غير ذلك،كيب االصطناعي لألصوات اللغوية وو تنطيق اآلالت بالتر

ا هعلماؤ هالعربية عظيمة جدا، إال أن الطريق الذي يسير عليا بالنسبة للغة هفائدتالطالئعية و

أبدا من السعي ق دما صوب الباحثين لكن هذا لن يمنع  .25يزال طويال و شاقا" ا الهو باحثو

 .ستقابلهمالصعوبات الشديدة التي تقابلهم و، وذلك رغم تحقيق التقدم المطلوب في هذه المسألة

  :نتائج :سابعا 

المهندسين و العمل المشترك بين اللسانيينن العمل حثيثا على بعث أن يكوـ يجب  1

الء فالمطلوب في الحقيقة هو أن يمكن الحوار بين هؤ :"الحاج صالح كما يقول عبد الرحمن

دما يحاول أن أي يستطيع هذا أن يفهم صاحبه عن ؛الميادينالباحثين المختلفي التكوين و

ير ما يقدمه له من انتقادات أو اقتراحات... فإذا لم يلم أن يفهم هذا األخيعرض فكرة عليهم، و

لغة ذاك فلن يستطيعا أن يتبادال هذه بالمفاهيم التي تنقلها لغة هذا وأحدهما أو كالهما 

إذا كان حسن تعليم اللغة هو كده سمير شريف استيتية بقوله:" ووهو ما يؤ .26األشياء"

 لمها هو الخطوة الصحيحة في تلقيها، ثم إنّ الخطوة الصحيحة في توصيل اللغة، فإن حسن تع

 ال شك أنّ ول من أهداف  التواصل اللغوي، وتعلمها هو الهدف األحسن تعليم اللغة و

ى إذا ظلت لكن ذلك ال يتأتّ ت التي تواجهنا في هذا السبيل، والحاسوب يعمل على تذليل العقبا

خرون لغاتهم عّما يدرس به اآلدراسة اللغة ميدانا منفصال عن الحاسوب، أو ظلت في منأى 

ع اللغة العربية، المؤسسات العلمية كالجامعات ومجام هذه مسؤوليةمن برامج محوسبة، و

البد من وضع برامج كذلك، ومسؤولية المتخصصين التطوير العلمي، وومراكز البحث و

ح عاما ثم ؛ أي أن يكون المطم27مدروسة لهذه الغاية و البدء بتنفيذها على الجامعة العربية"

 يتم تخصيصه عبر الجامعات و المخابر العلمية كل على حدة.

 

تحديد توصيات سعى الباحثون الجزائريون في مجال اللسانيات الحاسوبية إلى لقد ـ  2

عبد  على رأسهم الدكتور عكستها مجهودات معظم اللسانيين خاصة؛ حيث نذكر هامة

التعليم في  مسؤولياقترحنا على  دفلقلذلك و الرحمن الحاج صالح الذي يقول أيضا: "

لثمانية التي أحد االختيارات امتعدد التخصصات في اللسانيات، و الجزائر أن ينشأ ماجستير
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المهندسين في وهو مفتوح للرياضيين هو العالج  اآللي للغة و عليها اقترحناها )و  ووفق

يتلقون دروسا في الجذع  كلهمانس في اللغة العربية وغيرهم، وحاملي الليسالمعلوميات و

النظر الشامل في والمشترك ) السداسيات الثالثة األولى( دروسا مكثفة في اللسانيات 

دروسا علمية  عربية، كما يتلقى غير الحاسوبييننظرياتها زيادة على النظر في اللسانيات ال

رير تحوالحاسوبيات) خصوصا اكتساب المهارة في الحاسوب لتطبيقية وفي الرياضيات ا

المحاورة بعضهم وبعد سنتين يكتسب الجميع لغة فنية مشتركة لطول االجتماع البرامج(، و

الذي نتمناه و قد نجح هذا المشروع نجاحا تاما،وتبر، المخع أساتذتهم في القسم ومبعض  ول

يتحقق في كامل  ما نأمل أن ؛ أي21هو أن يعمم في البلدان العربية التي تهتم بهذا الميدان"

ة على قيمها الصرفية و النحوية مبادئها، مع المحافظان العربية خدمة للغة العربية ودالبل

 الداللية.والمعجمية و

قادر على تجاوز  إنه ال يحق لنا القول إن الحاسوبما بلغت التطورات العلمية فهـ م 3

ها . إنّ العقل البشري في تحليل المدونات أو النصوص مهما كانت تلك المدونات أو النصوص

؛ فـ " العقل وحده هو القادر البشريعلى التمييز بين العقلين اآللي وقناعة كل باحث قادر 

إنما يختلفون بسبب تصور مصالح ، والتي تختلف الدول في تفسيرها على تفسير النصوص

سلوكهم، و ليس بسبب أن العقل ال يستطيع يطرة عالقات معينة على  عقولهم وخاصة، أو س

، بتعبير آخر العقل البشري  الذي خلق الحاسوب أقدر على 24النصوص"أن يفسّر هذه 

أن الحاسوب لن يكون من ناحية أخرى:" ال يعني لكن هذا و تجاوز نقائص هذا الحاسوب.

قادرا في المستقبل على تفسير النصوص. إن األمر مرتهن بضوابطه التي استطعنا أن 

. 30أعتقد أن هذا ممكن إلى حد كبير"س، وت عقلية، ذات بعد مادي ملمونترجمها إلى مدخال

ال يمكننا نفيه مادامت المشاريع التي أشرنا إليها آنفا في بحثنا هي في طريق ه أمر ممكن وإنّ 

 في هذا المجال.حثيثة  العلماءمجهودات  اإلنجاز، كما أنّ 

في خاتمة هذا البحث هو أن يكون العمل حثيثا بين ما نطمح أن يتحقق و ما نرجوه إنّ 

المختصين للرقي بهذا النوع من المعالجات التي تساهم في تسهيل التحليل العلمي للغة 

المساهمة في إعطائها إلى جانب االعتناء بدقتها و)خاصة في ضوء خدمة اللغة العربية(، 

 األبعاد المعرفية الكفيلة بجعلها تواكب كل التطورات التكنولوجية...
  مصطلحاتثبت ال

 

 باإلنجليزية ةبالفرنسي المصطلح

 Electronique Electronics اإللكترونيك

 Analyse prédictive Predictive analysis التحليل التوقعي

 Traduction Translation الترجمة

 Technologie Technology التكنولوجيا

 Prédictibilité Predictability التنبؤ

 Communication Communication التواصل

 Phrase Sentense لةالجم

 Ordinateur Computer الحاسوب

 Discours Discourse الخطاب

 Message Message الرسالة

 Forme Form الشكل 

 Maths Mathematics الرياضيات

 Sémiotique Semiotics السيمياء
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Sémiologie Semiology 

 Morphologie Morphology الصرف 

 cybernétique Cybernetics علم التحكم

 Espace Space الفضاء

 Physique Physics الفيزياء

 Mot Word الكلمة 

 Linguistique Linguistics اللّسانيات

 Linguistique اللّسانيات الحاسوبية

computationnelle 

Computational linguistics 

 Langue Language اللغة

 Corpus Corpus المدونة

 Ia théorie de l’information Iinformation  theory المعلوماتية

 Grammaire Grammar النحو

 Texte Text النص
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مرورا  According to the Kantian epistemology and Aristoteإلى التفسير الكانطي واألرسطي
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pub.INC. NewYork. 1955 P : 135-137..  

" إنّه لمن النادر أن يكون مفهوم النص :بشأن مفهوم النص و إشكاالتهجان ماري سشايفر و  أوزوالد ديكرويقول  4
المستعمل بشكل واسع في إطار اللسانيات و الدراسات األدبية قد حدد بشكل واضح؛ إن بعضها يحدد تطبيقه على الخطاب 

المكتوب، بل على العمل األدبي، وبعضها اآلخر يرى فيه مرادفا للخطاب. وأخيرا فإن بعضها يعطيه توسعا سيميائيا منتقال 
تكلم عن نص فيلمي و عن نص موسيقي إلى آخره، وباالتفاق المنتشر في التداولية النصية، فإننا سنحدد النص هنا في

القاموس  جان ماري سشايفر.أوزوالد ديكرو و .بوصفه: سلسلة لسانية محكية أو مكتوبة و تشكل وحدة تواصلية"

 .533.ص:2007. 2قافي العربي.ط. تر: منذر عياشي. المركز الثالموسوعي الجديد لعلوم اللسان

ّن النصوص متنوعة وال يمكننا الحكم على مستواها اللساني أو السيميائي بصفة شاملة، فالمعيار الوحيد الذي يميز أل 5    

)أي النصوص( هو هدفها التواصلي ال طبيعتها اللغوية أو غير اللغوية، لهذا يواصل الدارسان الشرح بما يلي:" وال  بينها
أن يكون المقصود هو متتالية من الجمل، أو من جملة وحيدة، أو جزء من الجملة. ولقد يعني هذا أن مفهوم النص ال يهم 

يستوي مع مفهوم الجملة على مخطط واحد )أو مع مفهوم القول، أو التركيب، إلى آخره(. فالبنى النصية ذات قواعد لغوية 
ـ: " ليس النص بنية لسانية، البد أن تحقق البعد التواصلي المنوط  بها، وإال فلن تكون لها قيمة تبليغية من الناحية العملية، ف

إنّه كيان لغوي له مقوماته وقواعده التي يجب أال يحيد عنها  ."مقطعية مالزمة، ولكنه وحدة وظيفية تنتمي إلى نظام تواصلي

اإليصالية. نفهم مّما تقدم أن المدونات على  سواء أكان ورقيا أم كان رقميا، وعلى تلك القواعد أن تسيّره صوب قيمته
 اختالفها سواء أكانت لسانية أم ال فإنها ذات منشأ لساني شكّلته اللغة في إطار التواصل العام الذي تهدف إليه األلسنة.

 .533المرجع نفسه. ص:
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المجلس األعلى للثقافة. المشروع   وفاء كامل فايد. تر: سعد عبد العزيز مصلوح و اتجاهات البحث اللساني.ميلكا إفيتش.  6

  .423ص:. 2000 .2ط القومي للترجمة.
7 C E Shannon. A mathematical theory of communication. Reprinted with corrections from 

the Bell system technical  journal.Vol 27. 1948. P : 1. ( introduction). 
8 Shannon and Weaver. The mathematical theory of communication. The university of 
Illinois. PRESS. URBANA. 1964. P :3. 

ا أضعف األنماط على توليد هذه النظرية في كونهموقف تشومسكي من  بهذا الصدد إلىالدكتور الحاج صالح  يشير  4

 ـ يمها األساسيةهالنظرية الخليلية الحديثة ـ مفاعبد الرحمن الحاج صالح. التراكيب اللغوية. لمزيد من التوضيح أنظر: 
 .51بوزريعة الجزائر. ص:  2007اللغة العربية ـ كراسات المركز ـ. العدد الرابع التقني لتطوير مركز البحث العلمي و

  .424.430ص: اتجاهات البحث اللساني. 10
 .530. ص:المنهجاللسانيات. المجال، والوظيفة، و 11
 .530:المرجع نفسه. ص  12

 .1460/ لوس أنجلس فبراير 1451نقصد بها مؤتمر: كامبريدج/ موسكو ماي  **
 .231-233 . ص:1. جدراسات في اللسانيات العربيةبحوث وأنظر:  13

14  http://kmol.google.com/k/..." اللسانيات الحاسوبية computational linguistics 
  .43. 42:ص .1ج .دراسات في اللسانيات العربيةبحوث و  15 

 ثالثا: الفرق بين المدونتين الورقية والرقميةّ: 16 
 يمكننا بعد كل ما تقدم أن نحدد الفروقات بين المدونة اآللية والمدونة العادية )الورقية( بهذا الشكل: 

  النصي(: المدونة اآللية ذات فضاء شبكي خاص ومرتبط بظروف الحاسوب )الشبكي والفضاءان؛
الفضاءات العادية التي يمكن أن تكون في أي نص، وهو ما يجعل من عملية تحليل  معلوماتيا إلى جانب

الخطاب آليا من أصعب العمليات اللغوية التي يمكن أن يصادفها الدارسون ألن تحليلهم النص الورقي 
ليس مماثال لتحليلهم النص اآللي، وألجل هذا ظهرت عدة برامج تساعد على إجراء هذه العملية منها:" 

Lexico3 , Txn ورغم أن العمل بها ال يزال يحتاج إلى مجهودات لسانية حثيثة إال أنّها تعتبر من ،"

األبجديات التي يمكن أن تخرج النص اآللي من مشكالته التحليلية، لكن بشرط أن تلتزم هذه البرامج 
 خصوصية اللغات التي تنتمي إليها النصوص والمدونات المختلفة.

 المدونة اآللية هو أن الحاسوب يمكننا من عرض بين المدونة اللسانية العادية و : الفرقصعوباتهااللغة و
المدونات بأكثر من لغة عكس المدونات الورقية التي ال تظهر إال بلغة واحدة، رغم ما قد يحدث من خلل 

 )عيوب الترجمة اآللية(. في الترجمة

 ركيب خاص يتجاوز التركيب العادي الذي ألفته التركيب: في فضاء المدونات اآللية تظهر النصوص بت

 البشرية. 

  القراءة: يمكن أن توفر المدونات اآللية طرائق عديدة للعرض ال تتمثل فقط في إمكانية قراءة المكتوب

وحسب، إنما يمكن للمدونات أن تقرأ علينا بنطق سليم ال يخل بقواعد اللغة، وهنا قد تحل مشكلة ذوي 
 )العميان، والصم البكم(. الخصوصية اللغوية ك

  أتاحت المدونات اآللية للمدونات العادية أن تكون ذات مستويات أكبر في استثمار الوقت والجهد كما أنّها

 ذات حقوق محفوظة شأنها شأن المدونات الورقية.

 ية في حين ألغت المدونات اآللية ما يسمى بجغرافية اللغة ألنه من الخطأ اإلقرار بالحدود اللغوية اإلقليم

 أضحى العالم قرية صغيرة.
 
 .440. ص: اتجاهات البحث اللساني  17 

 . 45.ص:1.جدراسات في اللسانيات العربيةبحوث و   11
 .440. ص: اتجاهات البحث اللساني  14 
 .443. ص:نفسه المرجع  20 

 .524. ص: المنهجاللسانيات. المجال، والوظيفة، و  21
 .444. ص:اتجاهات البحث اللساني  22 
 .17. 16. ص: 1. جدراسات في اللسانيات العربيةبحوث و   23 

 .232. 231. ص: نفسه المرجع   24

 .52ـ  51ـ. ص: ساسيةمها األيهالنظرية الخليلية الحديثة ـ مفا  25
 .50المرجع نفسه. ص:   26
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 .531. ص:المنهجاللسانيات. المجال، والوظيفة، و   27

 .52. ص: يمها األساسيةهالنظرية الخليلية الحديثة ـ مفا  21

 .564ص: المنهج. اللسانيات. المجال، والوظيفة، و   24

 المرجع نفسه. ص: ن.  30
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 ملخص البحث:

، وإبارا  دورااا فاي وتالقحهاا فررياات دور الترجمة في تأثير الثقافاايتحدث البحث عن 
تحديد الخيوط الفررية بين لغتين أو ثقافتين تلتقيان في مالمح مشتركة: اجتماعية وسياسية وثقافية 

ودور مجلة الررمل في ذلك؛ وألن الترجمة من أام وسائط األدب المقارن في العصور  وغيراا،

أو اجار  الا    ،لغير، سواء من لغة المصادرالمختلفة، لما لها من دور في االطالع على ثقافة ا
 ف ون اآلداب العالمية إلى اللغة العربية. نقلعبر لغات مختلفة، فقد عمدت مجلة الررمل إلى 

مجلة الررمل أسهمت األدبية التي تع ى باألدب العالمي والعربي، كغيراا من المجالت  و

ر أعاداداا التعاعين، بحلتهاا القديماة، بشرل كبيار فاي ترجماة الرثيار مان ف اون األدب العالمياة عبا

mailto:akhireiwish@qou.edu
mailto:akhireiwish@qou.edu
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وااي بمجملهاا وبمتوسط أربعمائة ن  ما بين قصيد  ودراساة ورواياة ومقالاة ومقابلاة وغيرااا، 
األدبي ع د الرثيرين، كما أن  بداعتطوير اإل األمر الذي أدى إلىتمثل جزءا من التراث العالمي، 

، ااو البعاد اإلنعاااني ااذ  األعماات تمثالغ لغااات عاد ، وقومياات مختلفااة، يربطها ا ع صار  مشااتر  
لألدب، واي رسالة سعت الررمل إلى تحقيقها لتقوت: إن األدَب مرآ   للشعوب، تعرس حضارتها 

واذا البحث يت اوت أامية مجلاة الررمال ودورااا فاي  وثقافتها من خالت أعمالها األدبية الم وعة.
 العربية. اللغة لغاته إلى التراث الفرري واألدبي العالمي بمختلف ) ترجمة ( نقل

 

Abstract 

This research talking about the role of translation in cultural 
influence interaction intelle ctually. and highlighting the role of 

translation in determining the intellect tual threads between two 
languages,or two cultures meet in common feture: Social, political, 

cultural and other,and the role of Al karmel Magazine in it>Be cause 
translation is the most important thing of comparative literature in 

different ages.which has aspecial role in knwing other cultures, 
whether from the source language or textmigration acsross different 

languages, Al-Karmel Megazine transfer arts of the global literature 
in to Arabic Language. 

  And like other literary magazines dealing with Arab and 
world literature, Carmel magazine contributed significantly to 

translate a lot of art world literature through 90, old mantle 
prepared, with an average of 400 text between poem and novel 

articles and interviews and others, is all part of world heritage, which 
led to the development of literary creativity when many, as these 

actions represent several languages, different nationalities, yoked a 
common element, is the human dimension of literature, a message to 

Carmel sought to tell : The mirror of literature, civilization and 
culture reflect peoples through various literary work. This research 
deals with the importance and role of Carmel magazine transfer 

(translation) intellectual and literary heritage of the different world 
languages to Arabic language.  

 ة، الثقافة، األثرالكلمات المفتاحية: األدب، الترجمة، الشعر، الرواي

 مقدمة

عن  رشفت، ل، مصطلحات ارتبطت فيما بي هاالت، أدب الرحالترجمة، األدب المقارن
، كالتوا ي والتقاطع المصطلحات األدبية المرتبطة بها وفي ظهور، تراث األمم العابقة

، مما تالقيهاسهمت في تالقح الثقافات ووغيراا، والتي أ ثاقفةوالفرانرفونية والتأثير والتأثر والم
فتح المجات أمام الدارسين والباحثين الذين كشفوا عن عالقات مهمة ووثيقة بين ثقافات األمم 

  العابقة والحالية.
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 نقل ثقافة وفرر من قوم علىإحدى مجاالت الفرر اللعاني المعاصر، ت وألن حركة الترجمة

حقوت معرفية اخرى  اتهتم به ،حقوت المعرفةفقد غدت حقال من نظام لغوي إلى نظام لغوي آخر، 
مع  الذي يعد أكثر العلوم تداخالاألدب المقارن  تتداخل بروابط وثيقة معكاألسلوب وعلم اللغة، 

؛ ألنه يتوقف ع داا من حيث طبيعة تجعيداا للعالقة بين آداب قومية متعدد ، ويهتم الترجمة
هما تؤدي دورا مو؛ تبادت الثقافينهم وسطاء أو جعور تتحقق بوساطتها عملية البالمترجمين؛ أل

، بل من ضروريات الحيا  ريات العمل األدبي، فهي من ضروفي الحيا  الثقافية العالمية
 قل المعارف ب فهي تقوم ؛بعد االنفتاح الربير بين الشعوب المعاصر  التي ال يمرن االستغ اء ع ها

ألمم المختلفة على مر العصور؛ لما لها ، عرفتها ام ذ القدم وما  الت ريات المختلفةوالعلوم وال ظ
  (1)ودور بار  في تالقح الثقافات ،من أامية

 

لغة  فهي تقوم ب قل ن  من لغة تعمى، نقل الثقافات وتالقحهافي  اوسيطالترجمة تعد و

التعريف ب واي تع ىاجر  ال  ،  واو ما يعميه المقارنونتعمى لغة الهدف،  إلى لغةالمصدر، 
 .ألدباء العالمين الذين ترجمت لهمالتعريف بأام او، تت اولهاتلفة األلوان التي اآلداب المخفي 

 

إن عملية الترجمة ليعت باألمر العهل، فهي تعتمد على المترجم الذي يجب أن يلم بلغتي 
المصدر والهدف، وأن يرون قادرا على تفهم ال   وتذوقه وتفعير ، كما أن عليه أن يعتوعب 

دالالت متعدد ، ال يعتطيع المعجم أن يعبر ع ها؛ لذلك فإن ترجمة الجملة في لغة المصدر من 
؛ فالبحث عن ترجمة تطابق وتحصيل مع ى ذا يا لها او ما يرون أقرب إلى الترجمة األدبية

ال   األصلي في المع ى تماما يعد من الترجمات األدبية، فترجمة الشعر تعد من أصعب 
خدمة في اللغتين، إضافة إلى الم احي البالغية كما في العربية، الترجمات الختالف الرمو  المعت

وعليه فإن المترجم يلجأ إلى العثور على أقرب مرافئ ممرن مع األخذ بعين االعتبار الع اصر 
فخصة  ،المعتحيلترجمة الشعر من ضروب  الشرلية واإليقاعية والمجا ية، علما بأن الجاحظ عدَّ

ال يعتطاع أن يترجم، وال يجو  عليه ال قل، ومتى حّوت تقّطع  والشعر" بلغة العرب، يقوت:
وسقط موضع التعجب، ال كالرالم الم ثور. والرالم الم ثور  ،وبطل و نه، وذاب حع ه ،نظمه

 (2)م ثور الذي تحّوت من مو ون الشعرالمبتدأ على ذلك أحعن وأوقع من ال

 

فإن عملية المقارنة من خالت الترجمة  وإذا أغخذ اذا القوت مجردا وقارا ثابتا في ال فوس،
يجعلها غير وارد ، بذلك ت تفي عملية المقارنة التي تقوم على ال دية والتعاوي، ومع إدراك ا أن 

وقد ن  على ذلك مجا  والمعاني الداللية المختلفة، عملية ترجمة الشعر يفقداا البيان وال

جمة في ال قل طريقان: اوللترقوت: حيث ي ؛لترجمة الصالح الصفديباالختالف بين نوعي ا
طريق يوح ا بن البطريق وابن ال اعمة الحمصي وغيراما، واو أن ي ظر إلى كل كلمة  األوت:

 ةمفرد  من الرلمات اليونانية، وما تدت عليه من المعاني، فيأتي بلفظة مفرد  من الرلمات العربي
حتى يأتي على جملة ما  ،األخرى كذلك وي تقل إلى ،ترادفها في الداللة على ذلك المع ى فيثبتا

بوجهين: أحداما أنه ال يوجد في الرلمات العربية كلمات تقابل  ديئةيريد تعريبه، واذ  الطريقة ر
جميع الرلمات اليونانية، ولهذا وقع في خالت اذا التعريب كثير من األلفاظ اليونانية على حالها. 

ال تطابق نظيراا من لغة أخرى دائماً، وأيضاً يقع  أن خواص التركيب وال عب اإلس ادية واآلخر:
 الخلل من جهة استعمات المجا ات واي كثير  في جميع اللغات.
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الطريق الثاني في التعريب طريق ح ين بن إسحاق والجواري وغيراما، واو أن يأتي 
وت الجملة فيحصل مع ااا في ذا ه ويعبر ع ها من اللغة األخرى بجملة تطابقها، سواء سا

ولهذا لم تحتج كتب ح ين بن إسحاق إلى تهذيب إال في  ،ألفاظها أم خالفتها، واذا الطريق أجود
ألنه لم يرن قيماً بها، بخالف كتب الطب والم طق والطبيعي واإللهي فإن الذي  ؛العلوم الرياضية

ك المجعطي وكذل ،عربه م ها لم يحتج إلى اإلصالح، فأما إقليدس فقد اذبه ثابت بن قر  الحراني
 . (3)"والمتوسطات بي هما

 

قديم جديد، فرل عصر يضفي على المترجم التطورات التي حديث والحديث عن الترجمة 

فيطات مجاالتها المعرفية المختلفة، واذا يع ي أن تواكب الترجمة اذ  التطورات  تصيب األمم،
ففي العهد األموي  ختلفة،دون أن تغفل ع ها. وقد عرف العرب الترجمة على امتداد عصورام الم

اـ( بالترجمة والعلوم، فهو باإلضافة لرونه خليفة 58اعت ى األمير )خالد بن يزيد بن معاوية ت 
كان عالم كيمياء، وحاوت تحويل بعض المعادن إلى ذاب، كما وضع رسائل عد  في الريمياء، 

 .(4)وفي عهد  ترجم كثير من كتب الطب وال جوم والريمياء عن اليونانية

 

 وفي العصر العباسي تبوأت الترجمة م زلة رفيعة، بحيث يمرن أن نميزاا بثالث مراحل:

اـ( إلى عهد الرشيد 185األولى: من عهد الم صور )أبو جعفر عبد الله بن محمد ت 
 اـ( وقد ركزت على الطب وعلم الفلك.193)اارون بن محمد بن عبد الله ت 

اـ 195اـ( من بداية 215لله بن اارون الرشيد ت الثانية: خالت خالفة المأمون )عبد ا
 حتى بداية القرن الرابع الهجري.

الثالثة: في القرنين الرابع والخامس الهجريين، وقد ص ف المترجمون إلى طبقات، وانفتح 
العرب على الرتب اليونانية بشرل خاص، وترجمت معظم الرتب اليونانية في مختلف العلوم 

  (8)المعرفية

للمعتشرقين دور بار  في إذكاء روح الترجمة، وإقامة العالقات بين الشرق  وقد كان

م(، والطرق التجارية عبر صقلية، 1154 – 1991والغرب، من خالت الحروب الصليبية )
م(، ففي  1922-1259اـ(، وامتداد الدولة العثمانية )598 -اـ 92والفتح اإلسالمي لألندلس )

ر حركة ترجمة في التاريخ على امتداد قرنين من الزمان، نقل  من الحروب الصليبية عرفت أكب
بوساطتها معظم التراث العربي وأمهات الرتب، مما أتاح للثقافة العربية أن تدخل من باب واسع 

حضار  الغرب، وتتر  أثرا بار ا، مما أسهم في رفع المرانة الثقافية والعلمية والحضارية 
على دور التعليم ب شر الرتب وعمل المطبعات، ونشر كما ركزت اإلرساليات  .(1)للغرب

 .(8)المجالت في ال اصر  ولب ان

 

ومع بداية عصر ال هضة ا داد االاتمام بالشرق عامة، وأسهمت مجموعة من العوامل 

العياسية واالقتصادية في دفع الدراسات االستشراقية في الدوت األوروبية، كي ت مو لتشرل 
وب إلخضاع الشعوب المعتَعمر ، لذا فإن اذ  ؤدمة الغرب في سعيه الدَّم ظومة معرفية تععى لخ

الم ظومة ال تعرس حقائق أو وقائع، بل تصور صور  الغرب واو يتعامل مع الحضارات 
محاولة لمعرفة ما يرت ز  تعد فقدوم المعتشرقين  ،(5)األخرى من م ظور المركزية األوروبية

 الشرق من قيم ومفاايم وثقافات.
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مع تطور مفهوم االستشراق في القرن الثامن عشر، أصبح المعتشرقون يتعاملون مع و
الشرق من  اويتين: سلبية، واي ال ظر  القديمة التي كونتها العقلية الغربية البعيد  عن الشرق، 

من خالت بعض الرحالت التي كان يقوم بها بعض المعتشرقين من أمثات إدوارد لين 
. (9)م1592م(، وري ان )ت1535م(، وساسي )ت1599يرتن )تم(، وريتشارد ب1581)ت

كما فعل بالشير  ،ا شعوبهوإيجابية كما صوراا الدارسون الذين درسوا وأقاموا بالشرق، وعايشو
. أو من أقام بالغرب من العرب، من أمثات رفاعة ام(، وغيرام1949م(،وفيشر )ت 1983)ت 

م(، فقد 1584فرنعيس فتح الله الحلبي تم(، والمراش الحلبي )1583الطهطاوي )رفاعة ت
الرثير ع ها بعد أن كانت باريس بال عبة لهم مدي ة العلم، والمعرفة، والفن، والتطور، فرتبوا 

 .(91)أقاموا فيها

 

ومن ثم أصبحت الترجمة تؤدي دورا مهما في الحيا  الثقافية العالمية، فهي من ضروريات 
المعاصر  التي ال يمرن االستغ اء ع ها بعد االنفتاح  العمل األدبي، بل من ضروريات الحيا 

الربير بين الشعوب، إذ أصبح العالم قرية صغير ، أمام وسائل االتصات المختلفة، والترجمة تعد 
الرابط األساس بين أمم اذ  المعمور  التي تصل كل بيت وأسر  من خالت الفضائيات المختلفة؛ 

ختلفة لألمم والشعوب األخرى، من خالت الترجمة المباشر ، أو التي ت قل ل ا القيم والمعارف الم
غير المباشر  التي تقوم بها تلك الفضائيات لتعهل على المشاادين معرفة ما يجري من حولهم 
في العالم. وتقوم الترجمة بوظائف عد ، م ها نقل المعارف والعلوم وال ظريات المختلفة، عبر 

أو اللحظة، إنها عملية قديمة عرفتها األمم المختلفة على مر  القرون، فهي ليعت وليد  العاعة
 . (11)العصور؛ لما لها من أامية ودور بار  في تالقح الثقافات

 

ومضمونه،  المقارنة ع د ماايته، فتدرس ب يته وألامية ال   المترجم، تقف الدراسات

سبابا لذلك، فقد ترون أن تضع ثم تععى لتعليل اختيار الترجمة، وتحاوت أ والعياق الذي ولد فيه،
أسبابا نابعة من العمل، وربما ترون نابعة من شهر  صاحبه، ومرانته العياسية واالجتماعية 

والفررية، لذلك تعرس حركة الترجمة التبادت الثقافي بين األمم في المجاالت كافة، من ا ا ي بغي 
 .(12)لثقافي العامااللتفات إلى طبيعة العمل المترجم، وانعجامه مع العياق ا

 

 :فنون األدب العالمي إلى اللغة العربية )ترجمة (  دور مجلة الكرمل في نقل

بلغة ال  ، ومتلقيها، ومواكبة الجديد، وتلبية الحاجة  ، لألدب  اقل وسيطك ،لترجمةا تهتم
ار للترجمة، وتعرس بعدا ثقافيا بار ا، ال أن يرون ال قل تبعيا وعشوائيا، من ا ا كان اختي

أسعها الشاعر الفلعطي ي الراحل  مجلة الررمل الفلعطي ية التي وال   المترجم من قبلالمترجم، 

، ، واي مجلة أدبية شاملةم1951في العام  (9/5/2995 – 13/3/1941) محمود درويش
بترجمة األج اس األدبية  ،إلى جانب إبرا  الدور الثقافي والحضاري لألمة العربية ،تع ى

الباحثين  قبلة وبذلك غدت، ة كافةيمفتوحة على ف ون اآلداب العالمالمختلفة، واي مجلة والثقافية 
م ذ نشأتها في ترجمة ف ون مختلفة من قامت ، ومن كل أنحاء العالم، ومن كافة التيارات الفررية

 أسهمت، فترجمت الشعر والقص  والروايات والمقاالت والدراسات، وبذلك ةاآلداب العالمي
جزء من في نقل ، ، ومن خالت أعداداا التععين(219 – 1951)ينداد س واتها الثالثعلى امت

 ،كقارئين ، ا، وعرفتّ طرحت الرثير من ألوان األدبو ،العالمي إلى اللغة العربيةاألدبي التراث 
جعر التواصل بين واي بذلك شرلت ، محاضرين في جامعات عالمية مختلفةبأدباء ومفررين و

 ، فغدت مجلةَ لعلميا بحثآفاق الووسعت ، التواصل المعرفي بلغاته المختلفة، وةاآلداب العالمي
كبار في أعمات  ، وساام  مفررون وأدباءغ أستاذ وأديب ومفرر، وذاع صيتها في األفاق العالمية كل  



 

6 
 

والعراقي  والمصري والفلعطي يواألردني ، فم هم العوري والمغربي والتونعي الترجمة
 .ترعى األدباء والمفررين  إضافة لرونها مجلةً  للفرر العالميمشروع ترجمة  ، فرانتوالجزائري

 ، قبال أن تعااود الصادور بحلاة جدياد التعاعينفي حلتها القديمة ولرثر  أعداداا التي بلغت 
، وقهرا رعت فترات عرفت جمودا فرريا حي اتمثل فترات  م ية مختلفة ععي ات اختار الباحث 

لتعبيار ل، فرانت اذ  األعمات المترجمة بال عبة للرثيرين ماالذا حي ا آخرالعربية ثقافيا أمَّ الم طقة 
  .عما في داخلهم

مقدمااة ب فتباادأ، معاميات ف ااون اللغااة العربياةساماء عااد  تعرااس أبوابهااا بأ المجلااةع ونات 

 ، وآخارَ الشاعر اباباخصصات ، و للشااعر محماود دروياش تصصاتتصادر كال عادد خغ استهاللية 
، ، فالمختااارات فاااألقواس، ثاام القصاا الحااوار بغ ، يليااه باااالعااؤات بااابَ و، داتالشااهاب ع ونتااه

فاي المجلاة  رانالف ون األدبية حعب لونها تحت الباب األقرب لهاا إن لام ي وكانت تضعغ فالمرتبة، 
 .به خاص   باب  

ع صار مهاام فااي  واعتمادت المجلااة فاي ال قاال ماان اللغاات األخاارى علاى الترجمااة؛ ألنهااا
وال يتصور وجاود أماة مان  ،مرن لها العير في ركب الرقي العلمي والحضاريي، التحضر األمم

، وتضاع أقادامها فوقهاا لتتطلاع إلاى ااذ  هض عليهاااألمم لم تعتمد على غيراا في ب اء مدرجة تا 
فإذا اكتمال  لهاا ال ظار الصاحيح الصاائب فاي حالهاا وحاات مان حولهاا مان األمام  ال هضة أو تلك،

 الحاضر، ثم تعرف أيضا أين ي بغي أن يرون مرانها في المعتقبل. استطاعت أن تعرف مرانها

ن يتق اون اللغااات المتارجم ع هااا، فترجمات ماان الفرنعااية وخصصات لراال لاون متاارجمي

جاار  اأو مان خاالت  ،واإلنجليزياة واليابانياة والبرتغالياة واإلسابانية وغيرااا مان اللغاات مباشار 
أو اللغاة ف اون األدبياة المترجماة مان اللغاات األم ال   عبر لغة أخرى، وسيت اوت ااذا البحاث ال

 إلى العربية.الوسيط 

 

، ةي، والروسع قائليه، وقد جاء بلغات مختلفة: اإلنجليزية: ت وع الشعر المترجم بت والشعر: أوال

 ، ومن اذ  القصائد:وغيرااومن لغات أمريرا الج وبية ، واليابانية ،ةيوالفرنع

ترجمتها إلى العربية  لتععة شعراء يونانيين،( واي مختارات ) مخارات من الشعر اليوناني -1

 ،ين وجة الشاعر الراحل محمود درويش، واب ة أخ الشاعر الربير نزار قبا نا قبانيراألديبة 
إبريل،  29إبريل ومات في  29ولد في  م(3311 – 3681األول: ) كونستانتين كافافيس: 

 درية في مصر، امتزجت حضارته بحضار  رواو أوت شاعر يوناني حديث، ولد في اإلس

المتوسط، وترلم اليونانية البيزنطية لغة القرن الثالث الميالدي، وتأثر بثقافتهم، واذ  
المخارات المترجمة تميزت ب بر  تهرمية، كتب مئة وعشرين قصيد ، لم ي شر إال بعد أن 

  .(13)(وانيتالحبين )يد  المختار  مع ونة بـربعين من عمر ، والقصتجاو  األ
 

تأثر باالدب االوربي ) الفرنعي  .(3331 – 3631: كوستاس أورانيس)الثاني: 
، ال تظهر شمس بحر ايجه في قصائد  ة ( أكثر من تأثر  بتراث اليونانخاصبواأللماني م ه 

، يذكر بالروم طيقيين زاكيس فقصائد  كتبها بضباب رماديكما تشع في شعر ايليتيس وكا انت
األدباء والرسامين في  إلىف حيث تعرَّ  ؛أمضى اورانيس فتر  من حياته في فرنعا ،االنرليز

نطقية التي أحب من اختارت له حتى طريقة االروم ت، وكانالعلإثر مرض باريس، مات 
  .واختارت المترجمة له قصيدتين، اما: نافور  المديتشي، وإدوارد العادس ،موته
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ولد في تركيا، درس في فرنعا، . م(3313 – 3311: ) جورج سيفيرس: لثالثا
وافريقيا، وأمريرا الالتي ية، ترجم وكتب، وتميز شعر  بالح ين إلى األرض ) اليونان( التي 

خر، حا  على جائز  اآلاكرته، لرن لم يعتقر بها لعشقه للعفر واالطالع على ثقافة ذبقيت في 
ة من قصائد  قصيد ) البحار  وقد اختارت المترجم (41) م(1913نوبل لآلداب في العام )

 الضائعون(. 
 

. وقد عملت في في جزير  سيروس ولدت ( - 3318: )ريتا بومي باباس: رابعال
، كما دخلت الحزب الشيوعي اليوناني في الثالثي ات ومثلت بالداا الصحافة م ذ صبااا

اي رثاء  قصيدتها ) لو تجولت مع صديقاتي الميتات ( .كم دوبة سياسية في عد  م اسبات
، واي لخمس وستين فتا  اطلق الرصاص عليهن ألنتعابهن إلى حركة اليعار اليوناني

 . القصيد  التي اختارتها المترجمة
 

في القعط طي ية وامضى ثالثين س ة ولد  ؟( - 3311 :جورج سرنداريس): خامسال
 – 1553 ي سوليموبي يتو أندريا )اد الى اليونان كانت قوات من حياته في ايطاليا، وحين ع

لم يتعلم ، ايطالية ي، فذاب الى خط ال ار ليحارب ومات على أيدقد غزت الجزر م(1948
مبعطة جداً ميزته، ولم يعرف اليونانية الرالسيرية ، فر ب سرنداريس بلغة  ،اليونانية القديمة

في  يطةاللغويين الذين طالبوا فيما بعد أن تعتعمل لغه بع في اأثيرتواعطت لشعر  جماال و

واو الذي  ،وت الوجوديين في اليونانأكان سرنداريس و .كلغة قصائد سرنداريس ،اليونان
كتب ، (كيركغارد)و (بروست)و م(1551ت دوستويفعري)عرف أال بالد  على اعمات 

، لرونه لن يعرف االو ان الشعرية العائد  وقد اكتشفت قبل موته، في أحد حراشعراً 
 والقصيد  المترجمة اي قصيد  )بأيدي خش ة(.  عاشوا في فترات المقااي.

 
في مونيما  1999ولد ريتعوس س ة  م(3331 – 3313: يانيس ريتسوس: سادسال

طويلة، بعبب انتمائه إلى الحزب الشيوعي.   فاسيا، قرب البيلوبونيز، وعاش في العجن فتر
 :البعد ترجمةبين أام المجموعات المومن  خ .ترجم معظم شعر  إلى الفرنعية، بشرل أ

 (،1981) (، الرترا1981) قضبانأعادات، حجار،أ (،1911(، شهادات )1985) الرابع
 (81) (1984)قبل اإلنعان (،1983)(، الجدار في المرآ  1982البيت الميت وقصائد أخرى )

، كما كتب ع ه م(2999، 2149وقد كتب ع ه أدونيس في مجلة ) الحوار المتمدن، ع  ،
، ص 29/8/1995، بتاريخ اد  عليان في الملحق الثقافي لجريد  الرأيالدكتور محمد شح

/ 39/8؛ كما كتب ع ه يوسف أبو لو  في أبواب، فضاءات جريد  الدستور، بتاريخ 21

  بع وان الشجر . واذ  القصيد  المختار  اي. 39، ص 1995
 

الجزير   ،ولد بريفيالكيس في جزير  كريت؟(  -1999: بنديكيس بريفيالكيس: بعالسا
ف واو في العابعة عشر  من عمر  الى نيروس كا انترميس الذي ، وتعرَّ التي تفيض شعراء

ام تلك الرتابات أ، ومن بريفيالكيس عن كا انترميس الرثيراصبح صديق عمر  ، وقد كتب 
يعتبر بريفيالكيس اليوم احد أام نقاد الفن في  ،دراسة عن الملحمة ) االودسية ، ت مية حديثه (

، قصائد باالسبانية التي اعتبراا اللغة الشعرية كتب الى جانب الشعراء باليونانية .ليونانا
  . والقصيد  المختار  اي بع وان ) القصيد (.المطلقة

   
في جزير  كريت وكانت أمه من جزير  )  ( ولد  - 3333: اوديسيوس ايليتس: ثامنال   

 تأثر بالعيريالية،   معانه الشاعر  سافوبرأ، نس ( التي اشتهرت بماض شعري حافللزيو
، ت رمز  االوت، بالشمس التي أصبحالتي اكتشفت حين سافر الى فرنعا، وتأثر بطبيعه بالد 

في . و، وباالحجار التي علمته البعاطة والصفاءلذي مآل قصائد  بالمرجان والمحاربالبحر ا
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حربية ترثى  ى كتابة قصيد دت به اذ  التجربه الأ، وقد ، حارب ضد الفاشية1949عام 
ي ، كتب ايليتس قصيدتة الشهير  ) اكيون اسالي ( التوفي الخمعي ات .ج ديا مات في الف دق

، لرونه قد ابترر فيها لغة يونانية جديد  اي مزيج من اليونانية تعتبر من بدائع األدب اليوناني
ز  الدولة األولى في الشعر . م ح عد  جوائز م ها جائديمة و الحديثة القروية والدي يةالق

وجائز  فورد في العام  (،1918)، ووسام الفي ق في عن دور  في األدب اليوناني 1919
جائز  نوبل ب 1989في عام ورفض جائز  الجائز  القومية الربرى في األدب، ليفو  ، 1982

  .والقصيد  المترجمة اي بع وان ) عمر الذكرى األ رق( (11)لالداب
 

كثر الشعراء أيعتبر و، ولد في اسبارطة ( - 3333: كورس فريتاكوسنيالتاسع: 
 وال ام ،نه يرتب شعراً غ ائيا ال تتخلله مرار  سفيرسال ،الحديثين شاعرية بالمع ى التقليدي

، فروحي تعرت قوت فريتاكوس عن نفعه أفتح شفااي. يكافافيس التق ي وال حزن أورانيس
  .(81) في ال ور

 
 عن اللغة اإلنجليزية األديبا قام بترجمتهعد  قصائد  عبار  عن اي )شعر الصدام ( و -2

موسومة بـالشعر  ، واي مجموعات شعرية م(2994ت  ممدوح عدوان) العوري
آخر او )  امساإال أن ممدوح عدوان اختار لها  ،عد  نوأوروبيشعراء شتراكي، كتبها إلا

 – 1898اايزيش ااي ةقائلهما ) وال عاجون ( ) وعد المجموعات:اذ  من وشعر الصدام ( 
، كان صديقا مراسال في فرنعا للصحف األلمانية، عمل صحفيا وواو شاعر ألماني م(1581

كان ج ديا بار ا وشديد الفعالية في  :(م1555ت  رنولدآماثيو )، قات ع ه نجلزألماركس و
م(، 1548 – 1899، )للشاعر توماس اود ) أغ ية القمي  (؛ ومعركة تحرير اإلنعان"

ليه إ. أشار تحرير مجلة ) اود( ودوريات أخرى رئسو، شاعر إنجليزي، ولد بل دن واو
م(" 1544في كتابه " ظروف الطبقة العاملة في إنرلترا عام ) (إنغلز)وإلى اذ  القصيد  

، نشر في مطلع الظرفاء االنجليز األحياء جميعا وقات ع ه : توماس اود األكثر موابة بين
فة من عيون والراش ،استدرت الدموع المتعاطفةالتي  (أغ ية القمي )  قصيد (م1544)

م( واو 1519 -1519ايرنعت جونز)للشاعر  (أغ ية الواطئين)و ؛الب ات البورجوا يات"
ين االنجليز شاعر إنجليزي من  عماء الحركة الوثيقية التي قام بها بعض المعلحين العياسي

العمات في حياتهم وفي  أوضاعتطالب بتحعين  الحركة، وكانت في القرن التاسع عشر

م( بتهمة التحريض على 1545ظروف عملهم. حرم عليه بالعجن الم فرد لمد  س تين عام )
، ا كبيرا في صفوف العمات االنجليزوانتشار القت " أغ ية الواطئين" قبوال واسعا .الفت ة

 لماركس)سالته في ر م(1598ت  أنغلز)وكان لها لحن خاص تغ ي به . وقد ذكر 
ن جونز او االنجليزي الوحيد بين العياسيين إ" (:م1519)/ كانون ثاني  29في  م(1553ت

 .(15)الذين ام في أعماقهم إلى جانب ا تماما"
 

  من أغاني المقاومة قصائد مختارواي مجموعة ) البحر البحر كم من موجة ال تعود (  -3
 اب وأدباء عايشوا الحربواي لرتّ  ،مختاراتباب  تحتالمجلة وردت في  اإلسبانية،

 – 1991)بدرو كارفياس و( م1912– 1599) أميليو برادوس  م هم: ،اإلسبانيةاألالية 
حاصل على جائز   م( واو أديب إسباني1954_ 1595) فاس ت الرع در و م(1918

 ار الضفة الغربية متضام ا  (2919 -1922) جو يه ايروو .م(1988نوبل لآلداب )
م( م حاصل على جائز  نوبل 1983 -1994لشاعر التشيلي )بابلو نيرودا وا .2992

قغدر لها أن  ،م(.كتب بابلو نيرودا قصائد ع دما كان في العشرين من العمر1981لآلداب )
لتجعل م ه الشاعر  ؛ت تشر أوال في أنحاء تشيلي، ولت تقل بعداا إلى كافة أرجاء العالم

أمريرا الالتي ية. ومن أشهر مجاميعه "اي عشرون  األكثر شهر  في القرن العشرين من
قصيد  حب وأغ ية يائعة"  ترجمت أكثر من مر  إلى اللغة العربية. " في اذ  الليلة، أنا 
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قادر على كتابة أكثر القصائد حزناً" كتب سيرته الذاتية بع وان" أشهد أن ي قد عشت" 
ع دما أطاح الج رات بي وشيه  وترجمت إلى العربية م ذ العبعي ات من القرن الماضي.

، اجم (1983 بالحرومة اإلشتراكية الم تخبة ديمقراطياً وقتلوا الرئيس سلفادور ألي دي
وع دما سألهم ماذا يريدون أجابو  بأنهم يبحثون عن العالح،  الج ود على بيت الشاعر،

الراتب  فرنعيةعن اللغة الاذ  القصائد  رجمت .فأجابهم الشاعر أن الشعر او سالحه الوحيد
وقد ، م(1982) عن دار )ماسبيرو( في ، وكانت قد صدرتشوقي عبد األميرالعراقي 

من أامهم الراتب الفرنعي ) كلود كوفون  ،عدد من المترجميناإلسبانية نقلها عن لغاتها 
)(19) . 

 
اتب الرعن اللغة الفرنعية ، ترجمها ، واي مختارات من الشعر الياباني) ذااب ألوبخ الريح( -4

في المجلة تحت  ص فت .بمقدمة عن الشعر الياباني وتطور اا أعبد الرريم قاصد، بدالعراقي 
قيلت في فترات تاريخية  واي مقطوعات لعدد من الشعراء اليابانيين،ع وان مختارات، 

 .(29)من األقدم فاألحدثئا ، وقد عرضها متعلعلة مبتدتلفين حرموا اليابانخلحرام م مختلفة،
مختار  من  ء أجمل القص (، وتحت محور مختارات نجد مجموعة قصائد شعرية) المعا -5

صدرت باللغة الفرنعية عن نظها شعراء أترا  وعراقيون وأكراد.، الشعر التركي المعاصر

 .(21)" نقلها للعربية شوقي عبد األميردار ماسيبرو تحت ع وان " بين األسوار والبحر
 م(3338 – 3633) إميل فرهان للشاعر البلجيري  () ان يتحر  برونز المعركة وذابها  -6

 ص فت في المجلة ضمن محور ، ها باللغة الفرنعيةواي قصيد   تعج بمشاعر جياشة عبر ع
  .(22)الراتب المغربي عبد المعين الملوحيترجمها  .مختارات

( 1995 – 1939)قصائد من رسائل عيد الميالد( للشاعر والراتب اإلنجليزي )تيد ايو   -7

واو من أشهر كتاب األطفات، والقصيد  تحمل سمات أدب الطفولة، فمقاطعها الخمعة تبدأ 
سركون العراقي  الشاعر بترجمتها قام )الحيا  بعد الموت(. وخاتمتها ،ن حرائي)طالع(وبل

 (23).(2998–1944) بول 
ة نصوص ( واي مجموع1955 - 1599 )ال باتات ليال( لألديب الفرنعي ) فرنعيس بونغ -8

نثرية وشعرية، تدور حوت رؤية األديب لقضايا كثير  حاور القارئ وأسقط غير المحعوس 
نصا قصيرا، ترجمها الراتب التونعي، محمد  ة عشر، وقد جاءت في خمععلى المحعوس

 .(24).ميالد
واي  (1982 - 1558)أنا حتى الذي يعرف كل الدروب( للشاعر األمريري)إ ارا باوند -9

ة قصير  حا  من خاللها  على جائز  ) بولي غن الثقافية األمريرية في العام مقطوعات شعري

 - 1555يتوأمثات ) س.الاألمريران ، وكانت لج ة التحريم تضم كبار األدباء 1949
 ( و )  .أدون(، وكتبت ع ه ال اقد  األمريرية1988 - 1918( و ) روبرت لويل1918

تقله  م،2999(49)رمل المقالة في العدد( وقد نشرت الر_ ؟ 1939)مارجوري بيرلوف

و  ،اذ  المقطوعات تت اوت ذكرياته في دوت  اراا، مثل مصرللعربية صبحي حديدي. 
 . (28)عات عد  تأملها في حياته فتركت أثرا مهما فيهاوضافة لموض؛ إروما، وني وى، وغيراا

 ة ، نعرض منها :وهي مجموعات  كتبها كبار األدباء بلغات مختلف :ثانيا : المقاالت 

، ها باللغة الفرنعية واو في باريس( واي مقالة  كتب للراتب إتيل عدنانالداء األمريري ،  ) -1
ن في جامعة محمد قام بترجمتها األستاذ الدكتور محمد براد  أستاذ األدب وال قد الحديثي

 . (21)الخامس بالرباط
، ترجمة ( 2993نيويور   – 1938القدس  ،إدوارد سعيد) للراتب ،) تجربة االستالب( -2

رض ومقاومة ذلك واثبات تتحدث عن استالب األ المقالة ،نهى سالمالراتبة المصرية 
  .(28)ي ية من خالت الفن واألدبعطالشخصية والهوية الفل
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لعؤات طرحته المجلة الفرنعية ) ليبراسيون ( لماذا  إجاباتواي عبار  عن  ) لماذا ترتب(  -3
، ومن األدباء الذين ها الراتبة اللب انية نجوى بركاتوترجمت ،اتترتب؟ ، اختارت اإلجاب

وجورج ، من بلجيرا وجورج سيمون، من األرج تين رخسجورج بوجاباتهم : إأختارت 
ونجيب ، ، ويوسف إدريستوفيق الحكيم، و من ك دا غاستون ميرونو ،من البرا يل أمادو

مارغريت ، و من أمريرا ن غينسبرغآال، و من إسبانيا فائيل البرتيور، من مصر محفوظ
امبرتو ، ومن التشيك وميالن كونديرا، من فرنعا، ىالن روب وفرنسوا ساغان، دوراس

 ماريو فارغاس، و من المرعيككارلوس فوينتس ، ومن لب انأدونيس ، ومن إيطالياإيكو 
، يطانيامن برويليام غولدن  و لورنس داريل ، ومن ألمانياستيفان هيرملين ، ومن البيرو

محمود درويش ، ومن العودانالطيب صالح ، وبريطانيا من أصل ا ديمن سلمان رشدي و
  .(25)من كولومبياغابرييل ماركيز ، ومن العويد ماكس فريش، و من فلعطين

مقالة حوت العمل الروائي للراتب ، واي ل المتبادت بين الرواية والروائيالتفاع -4
 نجليزي اإل

 ة حصالععودية ها إلى العربية الراتبة ت، نقل(م3333 – 3311 ن)غراهام غري الشهير   
   .(29)ص فت ضمن محور أقواس م يف.   

الفن، الحقيقة، العياسة( واو موضوع تحدث فيه )اارولد ب تر  2998) ملف نوبل -8
 عن( عن الدراما المعرحية، 2999( الحائز على جائز  نوبل لألدب للعام )2995ت

في فترات متتابعة في األربعي يات الخمعي يات من القرن الماضي،  معرحياته التي كتبها

م ها: اإلياب، ال اظر، حفلة عيد الميالد، األ م ة الخوالي. ترجم المقالة الراتب صبحي 
 (39)حديدي

)تأمالت في األدب العالمي( للراتب اإليطالي)فرانرو موريتي( واي عبار  عن رؤيته  -1
و   فورد(سجامعتي )ستا لألدب اإلنجليزي واألدب المقارن فيلألدب العالمي، كونه أستاذا 

لعي ما وأدب القرن ، يركز الراتب على األدب في القرن التاسع عشر وا)كولومبيا(
صدر كتبا في ذلك م ها) عالمات أخذت على أنها أعاجيب( صدر في ل دن العشرين، كما أ

؛ ) ال ظام العالمي من 1958( صدر؛ و)الرواية التروي ية في الثقافة األوروبية1953عام 
( 1999 – 1599؛ و ) أطلس الرواية األوروبية من 1991غوته إلى ماركيز( الذي صدر

 .(31)الطبيب العوري ثائر ديب . ترجم المقالة1955صدر 
) ستيفن ايث(، وبها قارن بين اإلنجليزيفعل القراء  وتأ م التمثيل( واي مقالة للراتب ) -8

) توني موريعون( والشاعر 1993الحائز  على جائز  نوبل لألدب عام  الروائية األمريرية
حوت  ألقااا الراتب في جامعة كامبردجمحمود درويش، والمقالة اي فقرات من محاضر  

، وقد نشر ال   كامال في العدد الثاني ) 1955ال ظرية األدبية الحديثة في أكتوبر 

بية الراتب صبحي وقد نقلها للعر(. Critical Quarterly( من فصلية ) 1959صيف
( عقب وفا  مؤسس المجلة 2999/ 99) األخير ااعددفي الررمل، مجلة حديدي ونشرتها 

 .(32)1291 صيففي  ، بإصدار العدد األوتبحلتها الجديد  وقد بدأتمحمود درويش، 
 

 يكثر في المجلة ، و منه : ثالثا : الحوار : وهو

حاور  الراتب المعرحي  (م3368 -3311ينيه جان ج)  الراتب الفرنعي حوار مع -1
، نضاله في أمريرا مع اله ود الحمرالعوري  سعد الله ونوس ، والحوار حوت حياته و

  .(33)حياته ا ا حيث عاش كثيرا من فترات  ؛ومع الفدائيين الفلعطي يين في لب ان
جاك )  نعيالفيلعوف الفر جرى معالذى حوار واو ع وان ال) االست طاق والتفريك(   -2

  .(34)الفرنعية ، واو م قوت عن اللغة، أجرا  كاظم جهادم(4111 – 1331دريدا
 )آالن بوسكيه ) آالن بوسريه : اإلشرات الفرنعي( ، واو حوار أجرا  الراتب الفرنعي  -3

ترجمه  ،(؟ -3311 ) يفغيني بفتوشنكو مع الراتب الشاعر الروسي ( 3336 -3333
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: علي الصالح و حرم البابا. ورد اذا الحوار ضمن محور ريانالعوعن الفرنعية الراتبان 
 . (38)أقواس

)رحلة ال وارس بين مراكش وباريس(، واو ع وان لحوار أجرا  كاظم جهاد باللغة  -1
 .(18)()خوان غويتسولو الفرنعية مع روائي الحرب األالية اإلسبانية

تركي، ) نديم غورسيل( واذا ع وان لحوار مع الراتب ال (اسط بوت) في البدء كانت  -3
حاور  كاظم جهاد في باريس، واذا الحوار يتحدث عن الواقع التاريخي ل شوء األدب 

التركي، كون الراتب شاعرا وكاتبا تركيا، تأثر بوالد  األديب الراتب الذي كان يعمل 
أستاذا للغة الفرنعية، فال   الحواري او استرجاع للذاكر  الخصبة التي كانت سببا في 

 :له الشعر واعت اقه قوت الشعر نزوال ع د ت بؤ والد  الذي قات له قبل وفاته بحادث سيرق
سترون كاتبا. ااجر إلى باريس م ذ كان في الحادي العشرين من عمر ، ونات جائز  

  .(38)(1981الدكتورا  في األدب المقارن عام)
 دباءأة التي جمعت ثمانية ) األدب واالتصات، األدب والرونية( اذا ع وان ال دو  األدبي -1

ال دو  في مركز الرئيس األمريري العابق  ، وقد عقدتحا وا على جائز  نوبل لآلداب
مرتبين حعب تواريخ نيلهم ، واؤالء األدباء 1998/ 28/4- 23جيمي كارتر بتاريخ

؛ 1959( من بول دا، 2994 - 1911 )شيعواف ميوشالبول دي  ام:الجائز ، و
، (_ 1934)يلي سونيراوال يجيري ؛ 1958(، 2998 - 1913 مونكلود سي) والفرنعي

لقب ملك ، (1991 - 1949 ) جو يف يروديعريمن أصل روسي واألمريري؛ 1951

 ) أوكتافيا باتوالمرعيري؛ 1958، حا  على الجائز  1991شعراء الواليات المتحد  
)توني يواألمرير؛ 1992( -1939 )ديريك ولروتوالهول دي؛ 1999(1995 - 1914

افتتح ال دو  .1994( - 1938 )ك زابورو أويوالياباني ؛1993(- 1931 موريعون
 مالحظاتعلى مدى يومين الحضور ناقش  ( وقدجيمي كارتر) األسبقالرئيس األمريري 

عالقة األدب باالتصات والعولمة، طرحتها األديبة األمريرية) ريتا دوف(، قبل أن حوت 
 .(16)وييل( إدارتهايتولى الصحفي الشهير )تيد ك

أسئلة سألتها مجلة )نيويور  تايمز ات عن الموضوع عبار  إجاب)مراجعة ألفية(  -8
لة المعرفة اإلنعانية في األلفية الم صرم يحوت حصماغا ين( لمجموعة من الرتّاب 

على الرتّاب: الراتب األمريري ) س. بيات(، و وقد طرحت المجلة ( 2999 – 1999)
أمبرتو إيرو(، و الراتب ال يجيري)ولي سوي را(، الراتبة الراتب اإليطالي )

كيف  يمرن ألفضل معطيات اإلبداع والعلم الثقافة  سؤالين اما:األمريرية)ايلين ف دلر( 
واألخالق في ألف س ة خلت أن ترتبط بمعطيات أخرى في القرون العشر  القادمة؟ 

ترامل أو يتعارض، وأن ي تقل وكيف يمرن للموروث اإلنعاني أن يرتبط أو ي فصل، أن ي

قام بترجمتها للغة العربية،الراتب ببعاطة إلى األلفية الجديد  ال تجب ما قبلها تماما؟ 
 .(39)صبحي حديدي

عبار  عن أسئلة  الموضوع )الصهيونية شر وال إمرانية لتطبيع إسرائيل مع وجوداا( و -5
اإلسرائيلي) ن المفرر الصهيونية، جرى الحوار في مدي ة القدس، بي تدور حوت نقد

الراتب شاحا  كان ، ( والراتب الفلعطي ي حعن خضر2991 - 1933إسرائيل شاحا  
 معروفا في نقد  للصهيونية ورأس إحدى الجمعيات اإلسرائيلية لحقوق اإلنعان(. 

 
وتحت ع وان ) األصولية الصهيونية في صهيونية( فس الملف )نقد الوفي ن

 الراتب حعن خضر حوارا آخر مع)إسرائيل شاحا (أجرى المجتمع اإلسرائيلي( 
)نورتون ميتعف عري( واو يدور حوت االنقعامات داخل المجتمع والمفرر اليهودي

اليهودي الذي يرى قعم م هم ضرور  األدلجة العالمية لليهود، واو أساس دي ي، و 
لى أسس واآلخر يؤمن بالعلمانية والبحث عن أطر سياسية تدمجهم بالمحيط والعالم ع

 .(49)سياسية
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، 1998)اإلبداع العربي بين الشعري والمتخيل( واو موضوع الحوار الذي أجرا   -9
ه عرض وفيأحمد المدي ي، مع األديب الجزائري جمات الدين بن الشيخ، الراتب المغربي 

سيط حتى الحداثة، كما تحدث عن حوت الشعر الشعراء من العصر الو خالصة أبحاثه
  .(41)للغة والتصوف واإلبداع ومصدر  والمتخيلالشعر الجاالي وا

 

، ومن أهم دباء عالميينأ: وهي مجموعة قصص قامت المجلة بترجمتها لعدة  رابعا : القصة
 هذه القصص:

، م( 3313 – 3334) اشتفان أوركين ) قص  موجود  جدا ( ، واي للراتب المجري  -1
صلي عن اللغة ل   مترجم ب صه األوا ،(عتقات الطائيا)واي من ترجمة الراتبة العراقية 

و جزءا من حيا  أ، تعرس تجربة قصير  جدامجموعة قص   تمثل، لغة الراتب ،المجرية
، (موت الممثل)، و(الخلود)، و(البيت)، و(ب اؤناأو)، (ادف الحيا ـ )بواي مع ونة  كاتبها.

تعيش كم )، و(متى ت تهي الحرب)، و(بودابعت)، و(القدر)و، (باريس الله معك)و
 12جنكيز ايتماتوف )القرغيزي الراحل (، واي للراتب )التفاحة الحمراءو  .(الشجر 

بترجمتها  تقام، والقصة مترجمة عن اللغة الروسية (4116مايو  31-م  3346ديسمبر 
  .(42)الراتبة رجاء أحمد

نشرت عن دار سعاد ، واي قصة (1959ت )صمويل بيريت األيرل دي)ال هاية( للراتب  -2
الراتب التونعي حعونة المصباحي، اختاراا صفحة،  91، تقع في 1993باح في العام الص

لحاصل على جائز  نوبل في ا ليترجمها وي شراا في مجلة الررمل في مئوية الشاعر بيريت
 .(43) 1919األدب

 :اب مختلفي الثقافات، ومنهاوهي مجموعة دراسات لكت  : خامسا : الدراسات

، ومن ترجمة (2993 – 1938 ادوارد سعيدالفلسطيني )واي للراتب ، () انتقات ال ظريات -1
  .(44)مترجم عن اللغة اإلنجليزية الراتب اللب اني أسعد ر وق.

 تهاترجمب قام، (فيلمان شوشانا)و  (رفيليب سوليز) ين:، للراتبين: الفرنعي(األدبي  يء) الش -2
حوار بين  أصلهاوالدراسة في  ،( - 1945محمد ب يس)الشاعر المغربي ، عن اللغة الفرنعية

  .(48)فيليب وشوشانا

 م(4113 –3316)عبد الكريم الخطيبي  ) نحو فرر مغاير(، للراتب والروائي المغربي -3
  .(41)الراتب المغربي عبد العالم بن عبد العالي ترجمة

 -3638)اوجينو مونتالي اإليطالي  لألديب، واي دراسة لقصائد شعرية ) ادنة األلف( -4
عن اللغة اإلنجليزية الراتب  ترجمها ،م(1988)وقد حا  على جائز  نوبل لألدب (3363

  .(48)أقواسومص فة تحت محور  .(1959-1938دعبو مصطفىالعراقي)
، واي (3313 – 3633ميخائيل باختين )لراتب ل ) الخطاب الشعري والخطاب الروائي (  -8

الروسي رتاب لالفرنعية ل "، نشرت ضمن الترجمةدراسة بع وان "عن الخطاب الروائي
م واي 1985( الموسوم بـ ) إستطيقا الرواية ونظريتها (1988 – 1598باختين)ميخائيل 

؛ وا ا  دراسة أخرى للراتب نفعه نشرت ب فس العدد (- 1939 محمد براد )من ترجمة 
صبحي الراتب العوري )( ترجمة 119 – 189ة( صواي بع وان )ال عيج اللفظي في الرواي

، واي مأخوذ  من كتاب الراتب الموسوم بـ ) مشرالت األدب وعلم ( - 1981 يحديد
 . (45)م1988الجمات ( الذي صدر 

( ترجمة - 3313 تزفيتان تودوروف )البلغاري) األدب واإلستيهامي(، واي للراتب   -1
  .(49)، واي دراسة وردت ضمن محور أقواسالراتب المغربي الصديق بوعالم
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( ترجمها إلى العربية محمد ميخائيل باختينرواية األوروبية(، للراتب ) )خطان أسلوبيان لل -8
  .(89)براد 

حوت رواية " ( ) لوسيان داالنباخماني أللأعداا الراتب ا) نعيج الذاكر  (، واي دراسة  -5
، الحائز على جائز  نوبل (4113 - 3331 كلود سيمون)للراتب الفرنعي  "طريق الفالندر

 محمد علي اليوسفي. التونعيالراتب  إلى العربيةعن الفرنعية نقلها ، (1958)عام  لألدب
  .(81)وص فت ضمن محور أقواس

صبحي حديدي، العوري اختار  الراتب ( واو ملف 1959 - 1991مئوية صمويل بيريت ) -9

إضافة إلى مقاالت قيلت في الراتب اإليرل دي من قبل أدباء  ،للشاعرائد قصير  قصيحوي 
 كارت راغ ارالعويدي )م ها: )المتشائم الصارخ في البرية ( للراتب الشاعر،  مئويةبم اسبة 

واي كلمة قالها )كارت( بم اسبة تعليم الجائز  للشاعر  بيريت،  (1952 – 1994 جيرو
)بطل اإللتباس( للراتب اإليرل دي  و؛ حين كان أمي ا عاما لألكاديمية العويدية لجائز  نوبل

؛ و )ضحك في الظالم( للراتبة اإليرل دية 29/3/2991الجارديان  نشر في (تيري إيغلتون)

حديدي وسبب اختيار  .11/3/2991نشر في الغارديان بتاريخ  ( -  1939 )إدنا أوبريان
غير معروف كشاعر، في اللغة العربية على األقّل، الشاعر  أن اذا الملف ائد الشاعر فيصق

تمثيل نمط الشعر الذي كان يرتبه، والذي كان ولعّل اذ  المختارات تفلح بعض الشيء في 
 .(82)رفيعاً وجعوراً وناضجاً 

)فلعفة حقوق اإلنعان( للراتب المغربي محمد عالت سي ناصر، رئس م اصب عد  م ها  -19
رئيس قعم الفلعفة والعلوم االجتماعية في م ظمة اليونعرو، وضع الفلعفة اإلسالمية لترون 

. الفيلعوف الفرنعي ) فرانعوا شاتليه( ى وعهارف علوعة الفلعفية التي اشسضمن المو
ترجم ال   إلى العربية كاظم جهاد، وقد نشرتها مجلة الررمل ضمن العدد الخاص) 

 . (83)( والذي خصصته عن األدب المغربي برل ألوانه28/1958

 سادسا: شهادات، ومنها: 

، قام (م3368 – 3331جان جانيه  اعات في شاتيال( للراتب الفرنعي )) أربع س -1
، اي تحري عّما حصل في مخيم شاتيال، المذبحة الشهير ، ومحمد براد بترجمتها 

م احيم بيغن ـ )ة لالموضوع بمقول أ، وقد بدم(1952 -  9 – 18  مجا ر صبرا وشاتيال)
شخاص غير يهود أ، " في شاتيال وصبرا حي هايل رئيس و راء إسرائ( 1913-1992

  .(84)شيء يع ي ا ذلك" المجلة أيففي ، غير يهود أشخاصاذبحوا 
( واو كاتب ومفرر م4131_  3331أدمون عمران المالح ) وجه اإلنرار ( للراتب )  -2

، التي يعاني م ها ، وفيها يعرض المعانا حمد براد ة مميهودي من أصل مغربي،ترج
 . (88)المخيماتعب الفلعطي ي في الشتات وخاصة في الش

 سابعا: الكلمات : ومنها:

ان  أقواس ،كتبها ) عزلة أمريرا الالتي ية( واي كلمة وردت في المجلة تحت ع و -1
م(عن رواية مئة عام من 1952) حائز على جائز  نوبل لألدبال( غابرييل ماركيز)

في  ، واي كلمة ألقااا(2914(  توفي في مرعيرو) 1925العزلة ، ولد في كولمبيا ، )
واي كاتبة  ،ها عن الفرنعية سلوى نعيمي. ترجمتآلدابحفل تعلمه جائز  نوبل ل

ي إحدى مرتباتها، كتابها وصحفية سورية، تقيم في باريس، وكانت تعمل أمي ة عامة ف
الذي جاء كقصة، او كتاب )براان الععل(، مع أن لها عد  كتب أخرى، الوحيد 

 فقدة، الذي جاء على ايئة قصة، تعرد فيه سيرتها الذاتي باألشعار، أما كتابها المذكور
أثار ضجة إعالمية كبير ، في األوساط العربية، لجرأ  ما جاء به من التعابير 
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واألوصاف الج عية المثير  والمباشر ، تصريحا ال تلميحا، وجرأتها وصراحتها في 
م ع نشر  إلىالرقابة العربية ب دفعالتعبير عن رغباتها الج عية ومر ونات نفعها، مما 

، مما  اد من طلب الجمهور العربي له، على قاعد  كل العربية األسواقكتابها وبيعه في 
 عيمي إعالميا على الصعيد الشيء مم وع مرغوب، و اد أيضا من شهر  الراتبة سلوى 

  .(81)العربي
راحي ( واي مقاطع من أحدام يموت واألخر أيضا(، للراتب اإلسرائيلي ) راشيل مز)  -2

ترجمها الراتب  ) ااشيت الفرنعية(عن داركتاب الراتب، الصادر باللغة الفرنعية 
  .(88)اليوسفي التونعي

قالها أدباء كبار ومقاالت، )فلعطين في الضمير الثقافي العالمي( واي مجموعة كلمات  -3
أث اء الحصار الذي تعرض له الرئيس الفلعطي ي ياسر ، 2992 اروا فلعطين في آذار 

الزيار  تعبر عن ما راؤ  وكتبوا كلمات ومقاالت عن (، 2994 – 1929عرفات
 وشاادو  من واقع مؤلم ومعانا  شديد  يعيشها الشعب الفلعطي ي، وضم اذا الوفد:

الحائز على  (جو يه ساراماغو)، والروائي البرتغالي (وولي شوي را)الروائي ال يجيري 
، والشاعر باريتن من ج وب أفريقيا، والروائي 1995جائز  نوبل في اآلداب عام

، (كونعولو)، واإليطالي 1959(، الحائز على جائز  نوت خوان غويتعولو) اإلسباني
ورئيس البرلمان العالمي للرتاب، الروائي األمريري راسل بانرس، وسررتير البرلمان 

، 2999( الحائز على جائز  نوبل عام كريعتيان) العالمي للرتاب الروائي  الفرنعي

ر. وقد قام بترجمة كلماتهم كل ي إلياس ص بوالشاعر الصي ي بيداو، والمؤرخ الفلعطي 
  .(85)كاظم جهادب اني سهير عصفور، والعراقي لمن: ال

 

 :ثامنا : المسرح : ومن المسرحيات المترجمة في المجلة 

( .ومن م3333 – 3343هاينر ملر األلماني ) ، واي للراتب ) ذكريات عن الثور  ( -1
  .(89)ترجمة الراتب العراقي صالح كاظم

( وال   م3363 -3318صاموئيل بيكيت ، واي للراتب اإليرل دي )(  المر )اذ -2
، ويبدو أن المجلة ترجمة المعرحية دون أن تشير إلى اسم ةمترجم عن الفرنعي

  .(19)المترجم

 : ومنها : رسائلال خواطرالتاسعا : 

شلومو رايخ صل البول دي ) ، واي للراتب اليهودي ذات األ ) خواطر يهودي ساخط( -1

، وترجمت عن اللغة الفرنعيةواي مص فة في المجلة تحت ع وان أقواس . ؟( -3331
وفيها يتحدث عن نربات الشعب الفلعطي ي ويجري  لم تشر المجلة إلى اسم مترجمها.

  .(11)سرائيلم إاة وحرّ ينليهودي، وي تقد الصهيومقارنة بين الشعبين العربي الفلعطي ي وا
)راينز ماريا  من أصل تشيري األلماني للشاعررسائل  واي ) رسائل إلى شاعر ناشئ( -2

، م(3343 ت ) فرانز كرافر كابوسقدم لها الراتب األلماني  ،م(3341 – 3613 ريلكه
الراتب الشاعر والشويعر األلماني ) كابوس(. نقلها عن الفرنعية واي رسائل دارت بين 

  .(12) ييأحمد المدالمغربي 

 عاشرا : الندوات:

/  1/ 18( اإلسبانية بتاريخ ي ندو  عقدت في مدي ة )روندا، وا واإلسالم( ) ثرفانتس -1

إلى اللغة  ، تم ترجمتهاألقيت في ال دو ، داخالتم، و، واي مجموعة أوراق بحثية1958
 ، ومن األوراق التي ألقيت فيها :لى العربية كاظم جهاد، ثم نقلها إالفرنعية
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 )خوان غويتسولو(تب ، للرا )بين ثرفانس وإسبانيا واإلسالم( -أ
  عمران المليح المغربي )الباب الراذب ومصير االستعار  ( للراتب -ب

 عبد الوهاب مؤدب التونعي خوتية( ، للراتباإلسالم في دون كي ) وضعيات -ت
 عبد الكبير الخطيبيالمغربي المعتويات المتعدد  للرتابة ( للراتب  9 -ث

 . (81)سخوليان ري و) الدون كيخوتية العحرية(، للراتب   -ج
ة)ستراسبورغ( الفرنعية في في مدي  أقيمت)أين اي حدود  يا أوروبا( واي ندو   -2

 وقد شار  فيها مجموعة من الرتاب ام: ،12/1992

 ال اقد الفرنعي)جيرار د كوارتيز(مدير ال دو -1

 سالمون، م ظم ال دو  من فرنعا-2

 بيير بورديو)عالم اجتماع( من فرنعا-3

 ت فيرليو( من فرنعاالمفرر العمراني)بو-4

 والفيلعوف جان لو  نانعي من فرنعا-8

  للغة الفرنعية عبد الوااب المؤدبالراتب التونعي با-1

 ال اقد اإليطالي كالوديو ماغريس-8

عن حدود أوروبا الثقافية والفررية، واي تميل إلى مزج الفرانرفونية مع  تتحدث ال دو 

م هج الفرنعي المقارني قد بدأت تتأثر بعالمية الفرر األفرار الرونية، واذا يع ي أن فرر  ال
الرومانعي. وبذلك رأت ال دو  ضرور   الغرب يقف على التوا ي مع الشرق والرونية إن كان

 .(14)تحديد حدود أوروبا، وكيفية ادم اذ  الحدود الثقافية لتتأثر الثقافات فيما بي ها

  الخاتمة:

، فقد في التعاطي مع ال صوص المترجمة ةعرعت األعداد المختار  م هج المجل

عات أدبية مختلفة مثلت األلوان األدبية ما ال يقل عن خمعة موضوفي كل عدد خصصت 
ع أدبي ما بين قصة وموض أربعمائة، واذا يع ي أن ال صوص المترجمة تزيد عن المختلفة

ا القوت إّن المجلة ، وبهذا يمر  مقابلة ورواية وقصة قصير  ومقالة، وغيرااوقصيد  ودراسة و
 ها، ، فقد ترجمت لألبواب التي تم الحديث عما ترون مجلة متخصصة في الترجمةأقرب 

 للغة العربية ليفيد القارئ العربي م ها.إلى المي ابشرل كبير في نقل كثير من اآلداب الع أسهمتو

بر لطرح قضاياام وفررام ع شرلت المجلة نافذ  للباحثين العرب وغير العربوقد  

ي ا أفر، بين األدباء والمترجمين والقراء وجعرا للتواصل الفرري، المجلة، فقد كانت م برا حرا
اجا ، كما خصصت أعدادا خاصة ألكثر الدوت العربية إنتين ويهود وأمريرانيمفررين عربا وغرب

حرصت المجلة على انتقاء ال صوص المترجمة وخاصة لألدب كمصر والمغرب وفلعطين. كما 
حا وا  ألكثر من أربعة وعشرين أديبا، لذلك نجد نصوصا التي تمثل بعدا عالميا وإنعانيا تلك

خاصة تلك وب ،على جائز  نوبل لآلداب ،كما عرفت ا بأدباء محاربين من مختلف أنحاء العالم
 ،الالتي ية وأمريراالدوت التي خاضت حروب استقالت وحروبا أالية مثل  اليابان واسبانيا 

 مورين ومجهولين وأدباء كبار.مغ موغيرا

 :اوامش البحث

 .293، ص 2999األدب المقارن، م شورات جامعة القدس المفتوحة، عمان  -1
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، 2993، 2الحيوان، تحقيق، محمد باسل عيون العود، بيروت: دار الرتب العلمية،  ط -2
 .83، ص 1ج

الرريم  : تحقيق: محمد عبدمحمد بن حعين بن عبد الصمد الحارثي العاملي الهمذاني -3
 .294، ص 1ج، 1995دار الرتب العلمية، بيروت: الرشروت، ال مري، 

 .498، ص 1985ابن ال ديم، الفهرست،بيروت، دار المعرفة،  -4
، 1991قعط دي الشوملي، مدخل إلى علم الترجمة، القدس، جمعية الدراسات العربية،  -8

جلة الفرر ؛ ومصطفى نجيب فوا ، بدايات ااتمام الغرب بالمشرق العربي، م8ص 
 .114، بيروت: معهد اإلنماء العربي، ص 1998العربي، العدد الثامن والثمانون، 

انظر أحمد مختار العبادي، في التاريخ العباسي واألندلعي، بيروت: دار ال هضة العربية  -1
؛ وانظر ميشات جحا الدراسات العربية واإلسالمية في أوروبا، 294-293، ص 1982

 .8، ص 1952العربي بيروت: معهد اإلنماء 
، 38، ص 1938جرجي  يدان، تاريخ آداب اللغة العربية، الجزء الرابع، مصر:  -8

، 2وانظر ا ري غيز، بيروت ولب ان م ذ قرن ونصف القرن، ترجمة مارون عبود ج
 .141، ص 1989بيروت 

 .218األدب المقارن، جامعة القدس المفتوحة، ص -5
و ديب، بيروت: مؤسعة األبحاث العربية، ادوارد سعيد، االستشراق، ترجمة كمات أب -9

 .88، 81، ص 1998

 .213األدب المقارن، م شورات جامعة القدس المفتوحة، ص  -19

 ،  1991القدس: جمعية الدراسات العربية،  قعط دي الشوملي، مدخل إلى علم الترجمة،-11

 .1في، ص عبد  عبود، اجر  ال صوص دراسات في الترجمة األدبية والتبادت الثقا-12 
، 1989نبيل أبوشات ، كفافيس.. الشعر على ضوء "لمبة جا "، المصرى اليوم، عدد  -13 

 .2999نوفمبر  13
مختارات من أشعار سيفيريس، ترجمة، بشار عباس، م شورات و ار  الثقافة العورية،  -14

2998. 
 :ال شر بيروتالشعر العالمي، إعداد سليم مرر ت، طبع في مؤسعة عز الدين للطباعة و -18

 .223، ص1951
اوديعيوس إيليتيس: الشمس المهيم ة، ترجمة محمد عفيفي مطر، دار شرقيات لل شلر:  -11

 .1995القاار ، 
 .218 – 199، ص 1951، 1الررمل، ع -18
 .283-211، ص4:ع1951 مؤسعة بيعان، قبرص، الررمل، -15

 .(318-338ص ،8:ع1953 الررمل،-19
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 تأثير تحيزات الثقافية للمترجم على ترجمة الخطاب اإلشهاري    

يقوم  المترجم  بنقل المعنى  اللغوي  من لغة إلى  أخرى ،لكنه أثناء      

  ةالمتمثل  عملية الترجمة  يقوم  بطريقة ال واعية  بإظهار  تحيزاته الثقافية

و لهذا يمكننا  ...الدينيةجتماعية واالفي أحكامه المسبقة ومعتقداته اللغوية و

ج  النص  ن التحيزات الثقافية للمترجم تؤثر تأثيرا بالغا على  إنتاالقول  إ

إن المترجم  يعمل على إشراك  المتلقي  في من جهة  ومن  جهة أخرى 

غات والبياضات االفر   رصة ملءلمعنى  وذلك بمنح هذا األخير  فبناء ا

الموجودة في النص ،عبر تشغيل  الموسوعة المعرفية للقارئ، مما يضفي  

 اعيا يجعل النص  منفتحا على  قراءات  متعددة .جتمبعدا  جماليا وا

ظهار  مدى  سنحاول  في هذه الورقة البحثية  إتأسيسا على ما سبق     

على إنتاج معاني النص  م و القارئلكل من المترج تأثير التحيز الثقافي

ا إشهارية من خالل مدونة بحث تحمل بين جنباتها نصوص اإلشهاري

من تسليط  عبر توظيف مقاربة تحليلية نقدية تمكننالشركة بانتين العالمية 

لهذه  نقله جهها المترجم  أثناءاالضوء على أهم  اإلشكاالت والعقبات التي يو

 ى لغة الوصول.النصوص من لغة االنطالق إل

 كلمات المفتاحية :

 .بانتين التأويل ، اإلشهار، التلقي ، التحيزات ، الترجمة ،

  interpretation,advertisement,reception,pantene  biases,translation         

 

 

 



Abstract : 

  The Translator transfers linguistic meaning from one 

language to another, but during the translation process, 

he unconsciously shows the cultural prejudices such as 

his preconceptions ,linguistics, social and religious 

beliefs. for this reason ,we can say that the cultural biases 

of the translator profoundly affects the production of the 

text on the one hand and on the other hand, the translator 

is working to involve the receiver in the construction of 

meaning by giving the latter an opportunity to fill the 

gaps and spaces left by the text which gives an aesthetic 

and enjoyable dimension to a it making the text open to 

several interpretations. 

    In the following article , we will try to show how the 

cultural bias of both the translator and the reader impact 

the production of meaning of the advertisement text, 

through a corpus of research made of publicity messages 

gathered from the site  of  pantene company by 

employing an analytical and critical approach that enable 

us to highlight the most important problems and 

obstacles that  the translator faces during his translation. 

 

 

 

 



وعناية  باهتمامإن موضوع ترجمة النص اإلشهاري جدير بأن يحظى       

وذلك لما له من أثر بالغ على السيرورة اإلقناعية  دارسي الترجمة ،

ل هذه النصوص معلومات غنية حول ما تحم الإلرسالية اإلشهارية، وغالب

قي إال أنها ال توظف كغاية  لذاتها بل كوسيلة الستمالة المتل منتج ما ،

 1وإضفاء مزيد من المصداقية عليه   

وتثير قضية تعدد معنى النص اإلعالني مسائل شائكة بالنسبة للمترجم      

ألنه" نادرا ما تكون كلمات النص اإلعالني محايدة وهي غامضة في بعض 

مما قد يثير جملة من إشكاالت  2األحيان وغالبا ما تكون متعددة المعاني" 

لمعنى واألثر اإلشهاري  واإلستراتيجيات التي يتوجب تتعلق بكيفية نقل ا

طرح السؤال ن لترجمة النص ، بعبارة أخرى ، اعتمادهاعلى المترجم 

 بانتهاجوبالتالي يكتفي  هل يلتزم المترجم بالقراءة الحرفية  للنص ، :التالي

استراتيجية تنميط في ترجمة النصوص التحريرية اإلشهارية أو يتبنى خيار 

و إشراك  ،ل في الترجمة عبر استنطاق المسكوت عنه في النصالتأوي

معنى الخطاب اإلشهاري أو يتخذ /المتلقي في عملية بناء وإكمال القارئ 

 وسطا بين التنميط والتكيف في الترجمة اإلشهارية ؟ حال

سنحاول اإلجابة على هذا السؤال من خالل عرض بعض األمثلة   

ى كيفية تعامل المترجم القارئ مع النصوص تلقي الضوء علنموذجية التي ال

ستراتيجيات التي اعتمدتها شركة بانتين على سبيل اإلوعلى أهم  ،اإلشهارية

 المثال   في ترجمة خطاباتها اإلشهارية  .
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 سنستعرض النماذج اإلشهارية التالية:تأسيسا على ما سبق  

 

 :  3 األول. النموذج 1

Did you know that rinsing your hair with cold water 

DOES NOT give you a shiny hair? You don’t have to 

resort to these solutions anymore, the New Pantene with 

its clinically proven Pro-V formula is what you need for 

healthier& more beautiful hair 

 لتالي:شكل االتمت ترجمته إلى اللغة العربية ب

طرق التقليدية بعد اردة ال يعطيه لمعاناً. فال تلجئي إلى الإن غسل الشعر بالمياه الب

في المطورة والمثبتة علمياً.. هذا هو -اليوم، واستخدمي شامبو بانتين بتقنية البرو

 .الحل لشعر ٔاجمل ؤاكثر صحة

 شهاري:للنص اإل. النسق اللغوي 1-1

ينصح   مصدر على شكل سؤال موجه للمتلقي ،للنص ال ىتأتي العبارة األول 

ن يعيد له لمعان أن ال يميل إلى استخدم الماء البارد الذي ل فيه هذا األخير

مراده الحقيقي وهو طلب  سؤال غير حقيقي خرج عنالشعر، فهو إذن 

وهو طلب المتلقي أن يعلم عدم جدوى   اإلفهام  إلى معنى آخر متوارى

المعلن إلى توظيف استراتيجية حجاجية إقناعية  فلجأالماء البارد ،  استعمال

"األفعال اإلنجازية  ب معروفة في المجال التداولي القائمة على توسل 

(Actes illocutoire كالطلب والوعد والوعيد والتهديد والترغيب )

(  تخص ردود فعل المتلقي Actes perlocutoiresوغايات تأثيرية )

بغرض دفع المتلقي إلى االقتناع  بجدوى  وذلك    4كالرفض والقبول"

                                        
 من موقع شبكة التواصل الرسمي لبانتين:3

https://www.facebook.com/pantenearabia/photos/a.10150137394729817.299921.1251
43744816/10153499167259817/?type=3&permPage=1 
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، ثم محاولة التأثير عليه ةاستخدام المنتج بدل االقتصار على الطرق التقليدي

 . 5بدفعه إلى فعل الشراء الذي هو الغاية التأثيرية من اإلرسالية

لية االستفهام في عبارة "هل تعلم" آاعتماد المعلن على  الالفت لالنتباه

(Did you knowف )إلشهاري، فيما نالحظ غياب اللنص  ي االستهالل

لية في النص الهدف، ولعل ما يفسر توظيف هذه األداة هو محاولة اآلهذه 

، فالمتلقي يعلم اولة إخفاء البعد النفعي إلرساليتهكسر أفق توقع المتلقي و مح

توقع للنص الهذا  هو دفعه إلى شراء المنتج فهو يبنيأن قصد اإلرسالية 

إشهارية نصوص ي لبانتين على أساس ما يعلمه وما خبره من اإلشهار

والتي يختزنها في ذاكرته ويستحضرها  من ال وعيه  أخرى مشابهة لها ،

 لتفسير نصوص إشهارية جديدة .

إعالني عام يشهد النصوص كثيرا ما تحضر ضمن خطاب ثم إن هذه  

الستحواذ من أجل اا بين شركات وماركات عالمية محتدم اوتنافس اصراع

محالة في  المتلقي، هذا الزخم اإلعالني قد يؤثر عليه ال ورضىعلى انتباه 

 . 1حكم على اإلرسالية اإلشهارية إما بالقبول أو الرفض

مما يلزم المعلن أن يأخذ بعين االعتبار ردود أفعال المتلقي إزاء العمل  

ص فالقارئ العربي  يقبل على هذا الن اإلشهاري المعروض أمامه ،

اإلشهاري لبانتين وهو مهيأ من قبل من خالل قراءاته وخبراته المتراكمة 

للنصوص اإلشهارية والتي تمكنه من بناء توقع أولي للمعنى  ينتظر تحققه 

الذي إن تحقق قد يحدث في المتلقي ملال وسأما العمل اإلشهاري لبانتين  في

تؤدي إلى عزوف  نتيجة الركود والتكرارية التي تطبع اإلرسالية التي قد

 وإعراض المستهلك العربي عن تلقي الخطاب اإلشهاري برمته.    

هدف المعلن من توظيف االستفهام كآلية بالغية تساهم في  يتضح إذن أن   

مما يخرجه النص اإلشهاري لبانتين إضفاء سمة التميز والتفرد على هذا 

 ساليات اإلشهارية. ما تبطل فعالية اإلر اعن الروتين و النمطية التي كثير

                                        
المغرب العربي ،المركز الثقافي  الداللة، ينظر سعيد بنكراد:الصورة اإلشهارية اليات اإلقناع و5
 215ص:،2112،

ResponseTheory to -Linda M. Scott : The Bridge fromText to Mind: Adapting Reader1

Consumer Research, journal of consumer research, 1 December1994 ,p :04 



نسق اللغوي للنص اإلشهاري وفيا للنص اللم يكن المترجم فيما يتعلق ب   

فلم  لم يلتزم بالترجمة الحرفية ، ولم يسلك سبيل التنميط فيها ، إذالمصدر.

ينقل أسلوب االستفهام الذي تم توظيفه في النص المصدر كوسيلة لجذب 

ل من اإلرساليات اإلشهارية ، واستبدلها المشتت بين الكم الهائالمتلقي  انتباه

إذ البون  بأسلوب  التأكيد متجاهال األثر الذي قد يحدثه هذا االستبدال ،

نخراط و المشاركة في الخطاب االشاسع بين أسلوب يدعو المتلقي إلى 

السؤال التي ثتير انتباهه إلى أسلوب أو  آليةاإلعالني لبانتين عبر توظيف 

وقد ال يعود عليه بخير ، بطريقة  توحي بأن  اعليه نمط من حياة اعتاد

وبين أسلوب تأكيد الحقائق الذي يقصي دور  الشركة ترفق به وتهتم ألمره ،

المتلقي بل قد يثير عناده وإعراضه لإلرسالية لما يوحي به من معنى 

وكأنه يقول لهذا األخير أنك ال تعلم  بعقل المتلقي ، واالستخفاف اإلستغفال

 يصلح مظهرك . حتى ما

( الوارد في نص  youويالحظ عدم نقل المترجم لضمير المخاطب )     

وهو أن عن أمر على قدر كبير من األهمية المصدر، وهو بذلك يغفل 

ضمير هو محاولة شخصنة الخطاب الالغرض من توظيف المعلن لهذا 

عود األمر الذي قد ي اإلشهاري  و تقريب المسافة بين المعلن والمتلقي ،

المترجم مثال  فكان بإمكان اإلقناعية لإلرسالية اإلشهارية ، قوةالبفائدة على 

لضمير المتصل في لغة للية اإلقناعية بتوظيفه أن يحافظ على هذه اآل

 الهدف.

لفظة الالمالحظ في هذا النص اإلشهاري هو مقابلة  انتباهومما يشد     

نراه غير موفق ألن كلمة  تياراخوهو " بكلمة "المياه"  waterاإلنجليزية " 

ما ترتبط في األذهان بالمياه المختلطة والقذرة وفي هذا ما  ا"مياه" كثير

للخطاب اإلشهاري  ، فكان  االنتباهيكفي إلثارة نفور وإعراض المتلقي عن 

حري بمترجم أن يقتصر على المكافئ الحرفي للكلمة وهو "الماء" والذي 

كما أنه  نقاء والطهارة ،الالمعاني اإليجابية كيرتبط  في الموروث الشعبي  ب



يحيل في الدين اإلسالمي إلى معنى الطهارة من الذنوب خطايا وإلى سر 

 7الحياة في قوله تعالى :" وجعلنا من الماء كل شيء حي أفال يؤمنون" 

 

لجوء المعلن  في الجملة األولى للنص المصدر ومما يثير انتباهنا أيضا   

" DOES NOTة تكبير خط حروف الكتابة في عبارة " إلى استراتيجي

ويغيب هذا المعنى في النص  بهدف تأكيد وتقوية معنى النفي عند المتلقي ،

إلى الفائدة من استخدام هذه  اهتماماإذ لم يعر المترجم  المترجم ،

 اإلستراتيجية .

 يجئلى أسلوب النهي في قوله" فال تلحافظ المترجم عوفي الجملة الثانية   

لكلمة  الحرفي المكافئ على حافظ اليوم" ،كما بعد التقليدية لطرقإلى ا

"resort "  لكنه لم يحافظ على كلمة، "have to  ، والتي تعني الوجوب " 

"عدم أمانة" متعمدة ب وال يتعلق األمر هنا "بخطأ ترجمة مؤسف إنما 

النص األصل  أرادها المعلن ونقلها لغويا المترجم...إذ قد تزول عناصر من

في الترجمة غالبا لألسباب نفسها، أي من أجل زيادة فاعلية اإلعالن 

 . الحذف، مما يبرر لجوء المترجم إلى خيار 8المترجم"

 these solutionsولم تكن ترجمة وفية لألصل في العبارة الموالية "    

anymore، " استعمل  م إلى تكيف العبارة اإلشهارية حيثإذ عمد المترج

طرق التقليدية بعد اليوم" مما يضع المتلقي األجنبي أمام إشكال البارة " ع

التي  وهل يعني العادات والتقاليد ؟ إذ ما المقصود بالطرق التقليدية حقيقي ،

 وهل يوصيه بتركها ؟ تربى عليها المستهلك ؟ 

يبدو أن المترجم ال يقدر حجم الخطورة من توظيف بعض المصطلحات    

ير ردود فعل سلبية من المتلقي المتمسك بعاداته وتقاليده، إال أننا التي قد تث

هنا و إذ ذهبنا إلى تفكيك العبارة اإلشهارية فقد نكتشف أمرا على قدر كبير 

من األهمية وهو ثنائية األصالة والمعاصرة التي يطرحها خطاب بانتين 

يد والعادات إلى التقالبصلة يقزم كل ما يمت الذي هذا األخير  اإلعالني ،
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ر واستبدال روئ يذلك أن هذه الشركات تسعى إلى تغي المحلية للمستهلك ،

وتصورات يحملها المتلقي في ذهنه ويستمدها من تجاربه ومعارفه 

إلى واالنتباه هتمام االالشخصية إلى رؤي و تصورات جديدة تدفعه إلى 

ة للمتلقي وفق معارف الذاتيالأي إعادة برمجة  ، 2اإلرسالياتها اإلشهارية 

 أهداف إعالنية كبرى للشركة . 

لإلعالن ، لجأ المترجم إلى المزاوجة بين الحرفية  ةوفي الجمل األخير   

إذ نجده يعتمد على استراتيجية النقل  والتكيف في نقل المعنى اإلشهاري ،

في" ، ثم نجده  يعمد -فيما يتعلق  بكلمة " البرو  la  transplantationالتام

ضافة عبارة "إستخدمي شامبو" بحكم ما تحمله من قوةإنجازية ولما إلى إ

يبرر  لها من أثر مباشر على دفع المستهلك إلى عملية الشراء، ولعل ما

 د  المترجم على أسلوب تصريح المعنى ،اعتمإضافة العبارة السابقة هو ا

فعبارة "استخدمي " أظهرت المعنى الذي كان مضمرا في النص األصلي 

 الدعوة الصريحة إلى استعمال المنتج.وهو 

 whatyouneed for healthier& moreوالحال نفسه مع الجملة "      

beautifulhair كثرأو جملأإلى " هذا هو الحل لشعر  ه" حيث ترجم 

و  healthierمن"  كل في الحرفي نقلال على المترجم صحة" فاعتمد

beautiful more غرض اإلشهاريالفي ب" وهي ترجمة مقبولة ألنها ت، 

إستراتيجية  التكيف فيما للمتلقي األجنبي، ثم لجأ إلى  وألنها سهلة مفهومة

 " التي نقلت إلى  "هذا هو الحل ".whatyouneed forيتعلق بعبارة " 

بعين االعتبار كيفية فهم واستقبال المتلقي  وهنا يتضح أن المترجم أخذ   

طب متلقي النص األصلي على لنص اإلشهاري األصلي، فخالاألجنبي 

حقيقية ألنه يعلم أن هذا األخير يملك خيارات غير الأساس ما يلبي حاجاته 

في حين خاطب المتلقي  منتجات التي تعنى بالشعر ،المحدودة فيما يخص 

ل بدورنا أين ولنا أن نتساء على أساس ما يقدمه المنتج من حلول واعدة ،
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ال يجعله  ذ الزعم بأن المنتج يقدم حلوالإ ة لإلرسالية؟هي القوة اإلقناعي

 كون أن هذا الزعم تصدح به كل الشركات المنافسة لبانتين .  ، امتميز

اإلشارة "هذا" التي تجعل هذا  اسملعل اإلجابة عن ذلك تكمن في توظيف 

فهو فريد ومتميز وجدير  شامبوهات ،الالنوع من شامبو مخالفا لكل 

جميل وصحي، وهو دم الحل النهائي لشعر ه الذي يق، ألنه وحد11بالثقة

يضفي "بعدا جديدا يصبح بموجبه المنتج موضوع قيمة ال مادة معروضة 

للبيع ...هو المسؤول عن الرغبة التي تتولد عند المتلقي وتدفعه إلى شراء 

منتج ال يستهلك لنفعيته، بل إلحاالته على طريقة في العيش  وفي تصور 

 11الحياة" 

وفق المترجم في نقل القوة اإلقناعية للعبارة اإلشهارية وهو ومن هنا فقد   

 أساس في العمل الترجمي اإلشهاري.  

 لنص اإلشهاري :لالنسق األيقوني  3.2

شق الاتجهت شركة بانتين العالمية إلى تبني استراتيجية تنميط فيما يتعلق ب   

 فحافظت على العناصر األيقونية ذاتها نص اإلشهاري ،لالبصري ل

وتضمنت تفاصيل مهمة ساهمت في إبراز  الموجودة في لغة األصل ،

من السذاجة التي وتدعيم المعاني التي جاء بها النسق اللغوي ،  فعلى الرغم 

الوعي قادرة على التأثير المباشر في  تضمنت قوة إقناعية تبدو بها الصورة

 عه إلى الشراء .تعمل على دفالتي فيه  االنفعاليةالمستهلك باستثارة المناطق 

التناسق واالنسجام الذي نالحظه بين النسق األيقوني  لالنتباهوالالفت 

مما يسهل على المتلقي التعرف على مضمون  والنسق اللغوي لإلرسالية ،

والصورة غنية بالدالالت الضمنية التي تدعو المشاهد  الرسالة اإلشهارية ،

صر الصورة وهو ترتيب نرى ذلك من خالل ترتيب عنا إلى استخراجها ،

لنص للترتيب العناصر الداللية  اغير برئ بال شك، فقد جاء موافق

مما ساعد على توطيد العالقة بين المكونات األيقونية واللسانية  اإلشهاري ،

رتبة الفقد وضع المعلن عنصر الماء في  في هذا الخطاب اإلشهاري ،
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األخيرة ما يوحي بإرادة إبعاده وتقزيم دوره فيما يتعلق بالعناية بالشعر، كما 

يحيل إلى النظرة الرجعية التي تحملها الشركة إزاء من يستخدم مثل هذه 

الطريقة، فال غرابة إذن أن تقدم عليه صورة عبوة بانتين و مادة بروفي 

 كبديل عصري لهذه الطرق التي عفى عليها الزمن .

العالمات التشكيلة للنص الصوري؛  استنادا إلى ما سبق يمكن فهم داللة   

فاللون األزرق فاتح يشير إلى ضعف أو انعدام فعالية الماء ما يجعل 

على عكس  اللون األصفر الداكن والذي  المستهلك يعزف عن استعماله ،

 يوحي بقدرة مادة بروفي على إعادة جمال ولمعان شعر المتلقي .

طريقة ذاتها في لغة المصدر القد قامت الشركة بإبراز مادة بروفي بو   

على اعتباره األكثر أهمية من باقي العناصر األيقونية، إذ يساهم  والهدف ،

في بناء  القوة اإلقناعية لإلرسالية اإلشهارية. ويبدو أن المترجم وفق في 

ني إذ حافظ على اتباعه استراتيجية التنميط فيما يتعلق بنقل النسق األيقو

والتوافق بين  مضامين النسقين البصري واللغوي في لغة الهدف  االنسجام

 والمصدر. 

 .النص الثاني :2

You can now say good bye to your damaged hair! Don't 

forget the third step and apply some Oil Replacement for 

a beautiful healthy hair ! 

 لغة العربية بكيفية التالية:وترجم إلى ال

تنسي الخطوة الثالثة المهمة وهي استخدام  عالجي شعرك من التلف وال  

 بديل الزيت لشعر أكثر صحةً وجماالً 

 شهاري:للنص اإلالنسق اللغوي 1.2

تباع المترجم مسارا تكيفيا في ترجمة العبارة األولى للنص الالفت لإلنتباه ا  

لحرفية في نقل المعنى عبر توظيف استراتيجية إذ ابتعد عن ا اإلشهاري ،

( )الرسالة اإلشهارية لتنسجم وتتوافق مع ثقافة La réécritureإعادة كتابة

 You can now sayعبارة اإلنجليزية " الفقد ترجم  المتلقي األجنبي ،



good bye   "  بعبارة" عالجي" وترجم عبارة "your damaged hair 

إال أننا نرى أن هذه الترجمة لم تصب  لف" ،" بعبارة "شعرك من الت

بل أبعد من ذلك قد يكون لها تأثير سلبي لربما يدفع  الهدف اإلعالني ،

لنص المصدر لفالمتأمل  المتلقي أن يعرض عن الرسالة اإلشهارية كلها ،

من  يجد أن المعلن قد استعمل أسلوب التلطف واألدب في مخاطبته للمتلقي ،

على القارئ كفيلة أن تشعره  ر ذات أثر إيجابيوتعابي خالل توظيف كلمات

، في حين نجد النص المترجم ال يعير أدنى اهتمام ألساليب  واحترامباهتمام 

شعرك" جاءت في  فعبارة  "عالجي األدب في مخاطبة المتلقي األجنبي ،

مات الطبية بل أخطر من ذلك أنها تفترض أو اتشبه اإللز صيغة أمر فجاءت

فمنشأ خطورتها أنها تضع  لمظهره الخارجي ، ال يكترث مهمال اتلقيتتوقع م

افتراضات معينة حول شخصية القارئ المتلقي لإلرسالية اإلشهارية ليقوم 

فإننا نخلق هذا  هذا األخير بتمثلها ال شعوريا  إذ "عندما يتكلم اإلشهار إلينا ،

ن نشيطين ستقبليقت نفسه...وهكذا يشكلنا كمالكالم كما هو يخلقنا في الو

 12للخطاب اإلشهاري"  

تنا كأفراد امسبقة حول ذوالإذن اإلشهار يضع هنا جملة من االفتراضات     

معينة ونشتري أشياء ونستهلكها بحرية كاملة بناء  اومستهلكين نحمل قيم

. ومن هنا كان على المترجم أن   13مسلمات التي نؤمن بهاالعلى تلك القيم و

فيتمكن  ص األصلي و يعتمد على الترجمة الحرفية ،يقترب أكثر من الن

بذلك من نقل صورة  وتوقع  إيجابي عن المتلقي عن طريق توظيف كلمات 

و معاني تشعر هذا األخير بقيمته وأهميته أمام المعلن وأمام نفسه، فكان 

ن أن تودعي تلف ى العبارة التالية " تستطيعين اآليمكن أن يترجمها إل

 الشعر"

 Don'tما ما يتعلق بترجمة العبارة الثانية من النص اإلشهاري" وأ     

forget the third stepشكل التالي: ال" فقد نقلت حرفيا إلى اللغة العربية ب

هنا إلى استراتيجية وقد لجأ المترجم  تنسي الخطوة الثالثة المهمة" ، "وال

إنجازي يتمثل بفعل نقل المعنى اإلشهاري ألن األمر يتعلق هنا التنميط في 
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في سلسة من الملفوظات اإلشهارية تقوم بتوجيه و نصح المستهلك بأن ال 

ينسى استخدام بديل الزيت ولتحقيق هذا الغرض اإلعالني يحتاج إلى 

 توظيف أسلوب مباشر وصريح في مخاطبة المستهلك .

هنا هو إضافة المترجم لكلمة "المهمة" في نص الهدف اوالذي يثير انتب  

ما يفسر هذه اإلضافة هو محاولة ولعل  نص األصلي ،التغيب في والتي 

لإلرسالية  تشويقه وإخراجه من حالة عدم االكتراثنتباه المتلقي وإثارة ا

الزيادة اللغوية غير مبررة من وجهة نظرنا لما لها  اإلشهارية، إال أن هذه

من تأثير سلبي في استقبال النص اإلشهاري بحكم أن استعمال لفظة 

سيء عن  تدني مستوى ذكاء المتلقي الذي ال ال االنطباعمهمة" قد تعطي "

وهو أمر يدفع به  يستطيع أن يفهم لوحده أهمية وكيفية استعمال هذا المنتج ،

 محالة إلى اإلعراض عن إكمال  قراءة النص اإلشهاري لبانتين.  ال

 ألجنبي،في مخاطبته للقارئ/المتلقي ا الحذرفعلى المترجم أن يتوخى     

ستراتيجيات الكفيلة بزيادة فعالية الخطاب اإلشهاري االعليه أن يبحث عن و

للمترجم أن يستعين بمدونة نصوص يمكن فعلى سبيل المثال  المترجم ،

إعالنية يجمعها من مجالت نسائية عربية متعددة ، بغرض دراسة طرق 

ستعمال التي تناسب ثقافة المجتمع العربي كطريقة ا االتصالوأساليب 

الضمائر واألفعال المبنية  للمعلوم و للمجهول واستراتيجيات التأدب اللغوية  
14 

 وأما ما يخص الجملة الموالية : 

 - and  apply some Oil Replacement for a beautiful 

healthy hair !    

 نقلها المترجم إلى اللغة العربية بشكل التالي: فقد

 عر أكثر صحةً وجماالً وهي استخدام بديل الزيت لش -
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حافظ المترجم على استراتيجية التنميط في نقل المعنى اإلشهاري إال فيما   

إذ تم مقابلة كل المفردات اإلنجليزية  شق األول واألخير للعبارة ،اليتعلق ب

 بنظيرتها في اللغة العربية على الشكل التالي:

 Applyاستخدم

 Oil Replacementبديل الزيت   

 For ل

 Hair رشع

 healthy صحة

 beautiful جمال

والتي تأتي في اللغة  someكلمة "  "كما نالحظ هنا لم يترجم الناقل و   

غير المحددة ويمكن تفسير لك المقدار أو الكمية القليلة أو  اإلنجليزية بمعنى

معرفة الضمنية للمتلقي وتفضيله ألسلوب اإليجاز الالمترجم على  باعتماد

ر من الكالم اكثاإلفهو يعلم أن اإلسهاب أو  لية اإلشهارية ،في بناء اإلرسا

 .اإلشهار تذكريضعف من القوة اإلقناعية لإلرسالية وال يساعد المتلقي على 

غير المباشر في ء المترجم إلى استخدام األسلوب ومالحظ أيضا لجو   

في  مخاطبته المتلقي األجنبي عبر توظيف ضمير الغائب المنفصل "هي"  ،

سلوب المباشر كوسيلة لتقريب األين نجد النص المصدر يعتمد على ح

يتمثل في توظيف  اإنجازي كما يتضمن فعال المستهلك من العبارة اإلعالنية ،

لقي على " وما يحمله من أمر توجيهي يحث المت applyالمعلن لكلمة "

مستوى العي امترجم أن يرالفكان أحرى ب ،استعمال منتج بديل الزيت

فكان من األفضل لو استعمل الناقل بدلها  جازي للخطاب اإلشهاري ،اإلن

 عبارة "واستعملي بديل الزيت لشعر أكثر صحة وجماال"

 

 



 لنص اإلشهاري: لالنسق األيقوني  2.2

النص اإلشهاري في جانبه  بالرغم من أن شركة بانتين اتجهت إلى تكييف   

ما يخص الجانب األيقوني من ر استراتيجيتها فييإال أنها قررت تغياللغوي 

بقاء على كافة العناصر اإلتنميط الصورة ب آليةخالل اعتمادها على 

 األيقونية الموجودة في لغة األصل .

و تكشف هذه السياسة اإلعالنية عن رغبة إيديولوجية للشركة في بث   

وظيف جسد المرأة كوسيلة إغرائية مريكية القائمة على تاألونشر الثقافة 

ذلك جليا من خالل تأمل العناصر األيقونية المشكلة للصورة  يتضح

تبدو أنها مرأة جميلة وفاتنة اإلشهارية لبانتين. تتضمن هذه األخيرة صورة ا

تها إن هيأ .تحمل جميع صفات األنوثة واإلغراءفي الثالثين من عمرها 

ها ولباسها رأة غربية خاصة إذا نظرنا إلى زيبأنها ام انومظهرها يوحي

الذي يكشف عن كامل ذراعيها وجزء من صدرها، األمر الذي يتنافى مع 

أخالق وثقافة المتلقي العربي الذي قد يعرض عن مشاهدتها، مما قد يكون 

 له عواقب سلبية على استقبال الرسالة اإلشهارية . 

لقد كان بإمكان المترجم أن يحدث بعض التعديالت على وضعية الصورة    

لمناطق المكشوفة من جسد المرأة و بتركيز  فقط على من خالل إخفاء ا

كالوجه والشعر وهي استراتيجية معمول بها في  احي المستورةالنو

. وما يثير االنتباه  المالحظ  15اإلعالنات اإلشهارية في الدول الخليجية

أيضا الطريقة التي  تحضر فيها الشخصية اإلعالنية، فنراها من وضعة 

على أمل و تكشف عن رغبة  وابتسامة تبعثمة مشرقة أمامية بنظرة مستقي

إيجابية تعكس ثقة كبيرة  صل مع المتلقي، و تعبر عن نظرة في التوا

 بالنفس.

التقابل الموجود بين الشخصية اإلعالنية وهي ومما يلفت االنتباه حقا   

المرأة هنا وبين منتجات بانتين المعروضة بأسفل اإلطار، إذ يبدو أن هناك 

لون لباس المرأة هو نفسه لون قارورة ا وتشابها بينهما؛ فطا وتعالقتراب
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بانتين ولون شعرها هو كذلك اللون نفسه الذي نجده في وسط القارورة في 

شهار بانتين يوظف ين أن إالمنتج . مما يب اسمنفس المكان الذي نجد فيه 

 ،قيني تحظى بقيمة كبيرة عند المتلشخصية مشهورة أو امرأة جذابة والت

شيء الكثير الرمزية إلنتاج المعنى اإلشهاري ، فالمنتج لوحده ال يعني  كآلية

لنا، وإنما هو يعني لنا من خالل ارتباطه واقترانه بأشياء ثمينة أو شخصيات 

 .  11معروفة لدينا 

 اإلعالنيةوهنا يقع على عاتق المترجم أن يحسن اختيار الشخصية     

وهذا  المتلقي وبالتالي دفع به إلى شراء المنتج. الكفيلة بجذب انتباه واهتمام

ي فقط بل يتجاوز يعني أن دور المترجم ال يقتصر على نقل المعنى اإلشهار

إلشهارية يتالءم مع  تاجه عبر إعادة إنتاج خطاب بصري لإنذلك إلى إعادة 

 النسق الثقافي واالجتماعي للمتلقي العربي. 

في نسقيها  مع الرسالة اإلشهارية ذجي يتفاعلفالمترجم كقارئ نمو    

الموسوعية في لغة المصدر عن طريق تحريك كفاءته  األيقوني واللغوي ،

ليها والتي تسمح له بإحاطة بالنص من كل جوانبه، والمعرفية التي يستند ع

شامال موضوعيا يساهم في خلق نص ترجمي يوفر  مما يجعل تأويله تأويال

ويكمل  يتأول من خاللها أبعاده الخفية ، للقارئ /المتلقي العربي" ساحة

بخياله وذكائه ما تأبى الكلمات )اإلشهارية( أن تصرح به" مما يسهل عملية 

 منتج بانتين.  استهالكإشراك المتلقي من أجل الدفع به إلى 

عليها الناقل في ترجمة النص  اعتمديبدو أن اإلستراتيجية التي          

اللتصاق الشديد للغة المصدر عبر تبني وحت بين اااإلشهاري قد تر

استراتيجية التنميط سواء تعلق األمر بالسياق اللغوي أو األيقوني وبين 

النص والصورة اإلشهارية عبر مع اللجوء إلى استراتيجية التكيف 

 التصرف وإعادة كتابة شكل ومضمون الرسالة اإلشهارية.  

 

 

                                        
advertisement  p: 31 Judith Williamson ,decoding11 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                        المقدمة:

الحمد هلل رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين، وبعد: 

 موروثاتهم الفكريةةعلى الرغم من اختالف مناهج المستشرقين في دراستهم للقرآن الكريم، إال أن 

حفةةون مةنهم -التةةي ينقلقةةون منهةا ت علهةةم يتفقةةون غالبةا  والعقديةة  علةةى نققةةة ر يسةةة  -السةةيما الْم ف

إِنََّما  ت معهم، وهي اعتقادهم بشرية الوحي القرآني، مةرددين فةي كلةو قةور مشةرةي مكةة قةديما 

؛ ومحاولين جهدهم إثبةا  كلةو بشةتى الوسةا ك؛  ةة عمهم  تةارل أن الةوحي مقتةب  (1)يُعَل ُِمهُ بََشر  

البةانن، أو  من اليهودية أو النصرانية أو من غيرهما، أو أنةه فكةرل نفسةية تشةبا بهةا عقةك النبةي 

غيرها من االفتراضا  التةي تتفةم مةا اعتقةادهم المسةبم ببشةرية القةرآن، مهمةا حةاور بع ةهم أن 

 واألمانة العلمية.أثوبا  قشيبا  من الموضوعية  يخلا على منه ه

بالمنهج العلمي ليصلوا  -زورا   -ومن أولئو المستشرقين الذين تمسحوا بالموضوعية، وتدثروا 

أستاك   James A. Bellamyجيمس.أ. بيالميالمستشرق األمريكي  إلى أغراض مسبقة 

ب هناك بعميد نقد النص القرآني، ، والملقسابقا    Michiganمتشيج ناألدب العربي ب امعة 

نرأ  عليه تعديال  وتنقيحا  قد أن القرآن الكريم  –السابقة إضافة لالفتراضا   –زعم حيث 

حتى وصك للصورل التي هو عليها اآلن، وأنه قد دخله التحريف أثناء عملية الكتابة والنسخ؛ ومن 

ثَمَّ ولَّى وجهه شقر بعض المفردا  والتراةيب القرآنية زاعما  أنها قد ةْتبت خقأ ، وأنه سيحاور 

بها نقم آني إلى صورته الصحيحة التي جاهدا  تنقيح هذه المواضا وتعديلها ليصك بالنص القر

قام بتس يك هذه المقترحا  في عدل بحوث له حور نقد النص  مَّ ومن ثَ ( 2)أور مرل النبي 

 بين أيدينا اليوم.  هي في صحة نص القرآن بصورته التي  وْ ك   شَ كهن القارئ، وتْ  شْ و   شَ القرآني؛ تْ 

 

لةي ترجمةة بحرةه  -تعةالى  -هللا  رَ فلما انلعت علةى أةرةر بحوثةه تلةو فةي أصةلها االن لية  ، ويسَّة 

ر علةى (  4)إلى العربية (3)بعض التنقيح ت المقترحة على نَص ِ القرآنالموسوم بـ  رأيةت ةيةف عةوَّ

مةن  الم عومةة خقةأ   –الظن والتخمين بصورل أساسية في تصويب المفردا  والتراةيةب القرآنيةة 

؛ فشةرعت فةي دراسةة بعةض جسيمة ف ال عما وقا فيه من أخقاء علمية ومنه ية  -وجهة نظره

دراسة تحليلية نقدية بمنهج علمي موضوعي، يصةير بةه الحةم ْمبفل  ةا   -الم عومة –هذه التنقيحا  

ل  ا  من ناحية، وليكون في كلو بيانا  عمليا  ألثر  وموروثةاتهم ، مستشرقينأيديولوجية الوالبانك ْملَ ف

 تعاملهم ما القرآن الكريم من ناحية أخرى.    في العقدية 

 

( الذ  ينظمه ويشرف عليه  قسةم اللةةة ) األدب واللغة والترجمةولما ةان كلكم المؤتمر المبارك  

ودد   -بارك هللا في العةاملين بهةا والقةا مين عليهةا -االن لي ية بكلية اآلداب جامعة القفيلة التقنية 

لقاارا ا المستشاار   )دراسااة لحليليااة نق يااة أشةةارك فيةةه بةةتلكم الدراسةةة التةةي جعلةةت عنوانهةةا:أن 

والتةةي تخةةدم العنصةةر الرالةةث مةةن المحةةور الرالةةث مةةن  (األمريكااي جاايمس بيالمااي للقاارآن الكااريم

 محاور هذا المؤتمر المبارك.

 وق   ك ن اختي ري لهذا الموضوع لألسب ب الت لية: 

شهرل "جيم  بيالمي" بكتاباته النقدية للنص القرآني في األوسان األةاديمية اإلستشراقية، أوال:

 حتى أنهم لقبوه بــ )عميد نقد النص القرآني(. 

                                                

 .  103( سورل النحك، آية :1)

 )2( James A. Bellamy, Some Proposed Emendations to the Text of the Koran, p. 562. 

 )3( James A. Bellamy, Some Proposed Emendations to the Text of the Koran, Journal 

of the American Oriental Society, Vol. 113, No. 4 (Oct. - Dec., 1993), pp. 562-573. 

للمستشرق األمريكي جيم .أ. بيالمي، نقله إلى العربية  الكريم تنقيحا  المقترحة على نَص   القرآن ( بعض ال4)

 د.عبدهللا رفاعي محمد، )تحت القبا(.     
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من ةتاباته بيان ما انقو  عليه وتقويم األخقاء المنه ية والعلمية التي وقا فيها بيالمي؛   ثانيا :

بمنأى عن الموضوعية واألمانة العلمية على مما جعلها ،اعتقاد مسبم ببشرية الوحي القرآني

 الرغم من محاولته التدثر بهما.  

 االنتصار للقرآن الكريم برد تلو الدعاوى التي تنار من سالمة النص القرآني. ثالرا :

 ال راس ت الس بقة في الموضوع: 

ريرل لل در على بحث أو ةتاب مستقك حور دراسة بيالمي الم -حسب انالعي  -لم أقف 

أو:      (Some Proposed Emendations to the Text of the Koranالموسومة بـ )

من مؤلفاته العديدل  ف ال عن ترجمة عربية أل     بعض التنقيح ت المقترحة على نَص ِ القرآن()

 في م ار نقد النص القرآني. 

ْ بيد أني قد وقفت على دراسا  تناولت بعض مقترحاته بالنقد  ها في السقور التالية بْ ت   رَ والتقويم، أ

 حسب أهميتها:  

( للدةتور محمد مهر القرآن والمستشرقون) The Qur'an and the Orientalistsأوال:  

ففي الصفحا   ؛عن جمعية إحياء منهاج السنةم 2004عام علي، الصادر باإلن لي ية في إن لترا 

ط   النس خ والتع يالت المقترحة على نظرية أخوتحت عنوان ] 322إلى ص  316من ص 

إلى مقاال  بيالمي النقدية للنص القرآني المريرل لل در  -رحمه هللا  –أشار المؤلف  نص القرآن[

ثم كةر أربعة نماكج من [ م1996 -1993]والمنشورل بم لة جمعية اإلستشراق األمريكية

 تنقيحاته المقترحة على بعض ألفاظ القرآن الكريم الم عومة خقأ من وجهة نظر ةاتبها، وهي:   

ةنف دْون  احَّ  َحَصةْب َجَهةنََّم في قوله تعالى  َحَصبْ اقتراحه تصويب  -1  (1)إ نَّكْةمف َوَمةا تَعفبْةدْوَن م 

 .]  إلى ]َحَقبف

ةةة   اقتراحةه تصةةويب لفةة   -2 ةةة  َمعفةةدْودَل   فةي قولةةه تعةةالى  أْمَّ نَةةا َعةنفْهْم الفعَةةذَاَب إ لَةةى أْمَّ رف َولَةةئ نف أَخَّ

ب سْهْ.. ..  وفي آية  (2)لَيَقْولْنَّ َما يَحف ة   إلى ]أََمدف[. (3).. َوادََّةَر بَعفدَ أْمَّ

ااقتراحه حذف  -3 ا لَيَْوف    في قوله تعالى  لَمَّ َمالَْهمف َوإ نَّ ةْالا لَمَّ  .(4)يَنَّْهمف َربَُّو أَعف

ٌم اَل بالمرنال التحتية، في قوله تعالى َوق يل ه  اقتراحه تصويب  -4 َوق يل ه  يَا َرب   إ نَّ َهْؤاَلء  قَوف

نْونَ  م   .(6)إلى )وقبله( بالباء الموحدل (5)يْؤف

َم  ، ف ةال  عةن نقلةه المواضةا علميةا  موضةوعيا   تقويمةا  هةذه المقترحةا  الم عومةة ْمهر عل ةي ثم قَوَّ

  )ماااعم المستشارقين حاول القارآن الكاريم(الرالثة األولى منها إلى العربية في بحرةه الموسةوم بةـ 

صفحة عن م ما الملو فهد لقباعة المصحف الشريف بالمدينةة المنةورل  46والصادر في حوالي 

ممةا هةـ، 1421بةالقرآن الكةريم وعلومةه عةام ضةمن أعمةار نةدول عنايةة المملكةة العربيةة السةعودية 

 . والتعليم عليهاأهذه النماكج  ونستةني عن تكرار عرضلما ةتب باإلحالة هنا نكتفي ي علنا 

جامعة الكوفة،  -رسالة ماجستير تقدم بها القالب/ عادر ماجد محمد، إلى ةلية الفقه  ث ني :

في الصفحا   الباحثْ أورد ، القرآن الكريم()الفهم االستشراقي لتفسير م،  عنوانها: 2007عام

 .   آنفا  ي بحره المشار إليه ر عل  هف مْ ضمنها التي من النماكج األربعة [ ثالثة 65ص إلى 61ص ]من

أشةةار فةةي حيةةث منقةةذ بةةن محمةةود السةةقار، للةةدةتور/ تن يةةه القةةرآن عةةن دعةةاوى المبقلةةين،  ث لثاا :

 .المذةور أعالهي ر عل  هف مْ إلى المقترحين األور والراني الواردين في بحث  114الصفحة 

                                                

 .  98( سورل األنبياء، من اآلية :1)

 .  8( سورل هود، من اآلية :2)

 .  45( سورل يوسف، من اآلية :3)

 .  11( سورل  هود، من اآلية :4)

 .  88( سورل ال خرف، من اآلية :5)

، أما النموكجان 564، 563( أوردهما بيالمي في بحره موضوع هذه الدراسة في ص 2، 1(النموكجان )6)

 قارن:[، 204-96] ( فقد وردا في بحث آخر له بعنوان: تنقيحا  إضافية مقترحة على نص القرآن3،4)

Bellamy, More Proposed Emendations to the Text of the Koran, p.196,204. 
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 منهج البحث:

بيالمةي النقديةة للةنص القرآنةي؛ بحةوث مةن أهةم بحةث تحليةك ترجمةة واعتَمدَ ف هذه الدراسةة علةى 

ْم بعض مقترحاته من ثم لنقف من خالله على منه ه النقد  للقرآن الكريم، و بمنهج علمةي تلو نْقَو  

   Some Proposed Emendations to the Text of the Koran :بحرةه وهةوموضةوعي؛ 

م(، 1993المنشةةور  باإلن لي يةةة فةةي )أةتةةوبر،  [بعااض التنقيحاا ت المقترحااة علااى نَااص ِ القاارآن]

 .573إلى ص 562من ص  (4)، 113بم لة جمعية اإلستشراق األمريكية، الم لد

نَه بيالمي الذ  و إحدى عشةرل ةلمةة وعبةارل قرآنيةة زعةم أن فهمهةا قةد استعصةى علةى جهةود ضمَّ

لمةا فيهةا مةن تحريةف نةاتج عةن خقةأ النسةا ،  على حد سةواء، المفسرين المسلمين، والمستشرقين

بعض التعديال  ل عك هذه الكلما  والتراةيب في أقرب صةورل ةانةت بحره هذا وأنه سيقترح في 

 .  (1)أور مرل بها النبي نقم عليها عندما 

فةةي بحرةةه لتصةةحيح نةةص القةةرآن المقترحةةة  هتنقيحاتةةةةةك  -وعلةةى سةةبيك اإلجمةةار -فةةأورد  أوال  

بيةان األهةداف التةي ودراسةتها دراسةة تحليليةة، ل ثالثةة نمةاكج منهةا،، ثم تخيةر  الدراسةموضوع 

مةا مالحظةة أننةي اةتفيةت بدراسةة   -ا إياها بمنهج علمةي موضةوعيم  عليها مقو   علَّقفْت يتةياها، ثم 

بما يتناسب ما ح م البحث وضةواب   -بعض مقترحاته في هذه الدراسة ما اإلي از بقدر اإلمكان 

 ةتابته المحددل من الل نة المنظمة للمؤتمر. 

 خطة البحث: 

 تنقسم هذه الدراسة إلى: مقدمة، ومبحرين، وخاتمة.  

اإلشارل إلى ما خقة البحث، ومنهج ةتابته، وأسباب اختيار الموضوع وأهميته،  من تتالمق مة:

 . الموضوع الدراسا  السابقة في

 المبحث األول : جيمس بيالمي ومنهجه في نق  القرآن الكريم، وفيه مطلب ن:

 مي: نشأته، وتعليمه، وأهم مؤلفاته.المقلب األور: التعريف ب يم  بيال

 )بإي از(. نص القرآنتنقيحاته المقترحة على منه ه في  المقلب الراني:

، القارآن ص ِ المبحث الث ني : دراساة لقويمياة لابعض لنقيحا ت جايمس بيالماي المقترحاة علاى نَا

 :وفيه مطلب ن

الموسةةوم بةةـ )بعةةض فةةي بحرةةه فةةي تنقيحاتةةه المقترحةةة المنه يةةة   ةةهأخقاتقةةويم  المقلةةب األور: 

 (. إجماال)المقترحة على نص القرآن(  التنقيحا 

موضوع تنقيحا  المقترحة في بحره تلو المن  لنماكج مختارلالمقلب الراني: دراسة تحليلية نقدية 

 وكلو يشمك:   هذه الدراسة،  

َهة  َوأَباافي آية  أَباا: تعديك اقتراحه  إلى ]لْباا[.    (2)َوفَاة 

ك   : تعديك اقتراحه َم نَقفو   السََّماء في آية  الس     ك   ل لفكْتْب  يَوف [.   (3)َةَقي   الس     كف  إلى ]الْمَس   

قَّةٌ : تعديكاقتراحه قَّةٌ ...في آية  ح  قَّة[بالخاء المع مة (4)َوقْولْواف ح   . (5)إلى]خ 

 تشتمك على أهم النتا ج والتوصيا . و الخ لمة:

  

                                                

 )1( Bellamy, Some Proposed Emendations to the Text of the Koran, p. 562 

 .  31( سورل عب ، آية:2)

 .  104( سورل األنبياء، من اآلية :3)

 .  58( سورل البقرل، من اآلية :4)

 )5( Bellamy, Some Proposed Emendations to the Text of the Koran, p.p 566-567.  
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 المبحث األول

نق  القرآن الكريم في جيمس بيالمي ومنهجه  

 :المطلب األول: التعريف بجيمس بيالمي: نشأله، ولعليمه، وأهم مؤلف له

ترجمة وافية له على من ترجم  –حسب انالعي  -لم أقف م 2015نظرا لتأخر وفال بيالمي إلى 

الصفحة الرسمية سوى بعض المعلوما  القليلة المنشورل على ، تت من شيئا عن نشأته أو تعليمه

وموسوعة ويكيبيديا في على شبكة المعلوما  الدولية "االنترنت"، Michigan امعة ميتش انل

م،  وأنه حصك على شهادل البكالوريوس عام 1925ْول دَ عام أنه : فيهماف ؛نسختها اإلن لي ية

م 1956وعلى الدةتورال عام   Kentuckyةنتاةيوالية ، بDanville م من ةلية دانفيك1946

 سلفانيا.  من جامعة بن

: شةك بيالمي عدل مناصب أةاديمية  ماالمشار إليهصفحتين الفحسب  أم  الوظ ئف التي شغله :

وحتى  م1955في الفترل من بالواليا  المتحدل األمريكية  ب امعة بنسلفانيا وجامعة واين ستيت

م  ب امعة ميتشي ان ةمعلم بقسم دراسا  الشرق األدنى، 1959التحم في عام ةما م، 1959

م، ثم أستاكا   لألدب العربي 1964م، وأستاك مشارك في 1960إلى أستاك مساعد عام ْرق  َي و

 .م1995مايو  31م، وظك يشةك هذا المنصب حتى تقاعد منه في 1968عام بالقسم نفسه 

 جهوده العلمية: 

جعلهم هناك كلو الذ  نقد النص القرآني، يدور حور  هابيالمي وجدنا ْجلَّ ةتابا  بتبا واستقراء 

ةما أنهم يعدونه أحد القال ك المهتمين بممارسة تصحيح ،  ينعتونه بلقب "العميد" في كلو الم ار

ويبدو  Theodor Nöldeke وليودور نول كه Goldziher يهرلسول جنص القرآن منذ 

م( 2002-1973في الفترل من )والمنشورل اهتمامه كلو جليا في سلسلة مقاالته المريرل لل در، 

بم لة جمعية االستشراق األمريكية، والتي ضمنها  عددا من التنقيحا  المقترحة إلنتاج نص 

 بحسب زعمه.  موحد للقرآن الكريم

صوص؛ فوصف نقد النص بأنه وحور هذه النققة تكلم بيالمي عن شةفه بنقد وتصحيح الن

َصه في العبارل الموج ل التالية  "إدمان" بالنسبة له، حتى أنه عندما قَدََّم وصفا  موج ا  لوظيفته لخَّ

فحسب، وإنما الكريم نص القرآن  -بحسب ظني –وهو هنا ال يقصد  «لصحيح أخط   النصوص»

ك اإلسالم أو بعده؛ فقراءته لنقش يعني النصوص والنقوش العربية القديمة، سواء ما ةان منها قب

 . (1)كلوتْعَدُّ دليال على للنص  René Dussaud سوودم، وتصحيحه قراءل 1985ارل عام مَ النَّ 

س حياته العلمية لدراسة اللةة العربية أن بيالمي ةرَّ للباحث ةما تشير المعلوما  التي توفر  

حيث والح ارل والنصوص الدينية لصدر اإلسالم، إضافة إلى األدب والشعر العربي القديم؛ 

باالشتراك ما م، 1989الشعرية إلى اإلن لي يةعام   ابن سعيد األندلسيلمختارا  ترجمته 

                                                

)1(James.A. Bellamy, The new Reading of al-Namarah Inscription, Journal of the 

American Oriental Society,105(1985)  PP 31-48. 

رن العشرين في قرية عرر  عليه البعرة الفرنسية في مقلا الق  الذ  يعرف بنقش إمرئ القي ، ونقش النَّمارل:

شاهد المتأخر، ويعتقد غالبية المختصين أنه  بالخ  النَّبقيبسورية، وهو مكتوب  جبك العرب النمارل شرقي

، وقد تم تحديد تأريخ وفاته إلى قبك اإلسالم الحيرل في ملوك المناكرل ، أحدامر ء القي  بن عمرو األور برق

رل في نهاية عام ميالد  بناء على قراءاتهم لهذا النقش، وقد نشر  أور دراسة عن هذا النقش ألور م 328العام 

م في الفصك الرالث من ةتاب صدر باإلن لي ية لمؤلفه سعد الدين أبوالَحب  بعنوان: تع يم بالد العرب: 2011

 متابعة نقدية للبحوث الةربية عن تأريخ العرب واللةة والكتابة العربيةينظر: 

Saad D. Abulhab, DeArabizing Arabia : Tracing Western Scholarship on the History 

of the Arabs and Arabic Language and Script, p.122.  

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%86%D8%A8%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%86%D8%A8%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D9%82%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D9%82%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D9%82%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A4_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A4_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D8%A9#.D9.85.D9.84.D9.88.D9.83_.D8.A7.D9.84.D9.85.D9.86.D8.A7.D8.B0.D8.B1.D8.A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D8%A9#.D9.85.D9.84.D9.88.D9.83_.D8.A7.D9.84.D9.85.D9.86.D8.A7.D8.B0.D8.B1.D8.A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9


6 

 

تكون من "ربما  اأنه Crompton ةرومتون اوصفهوالتي  ،Patricia Steiner باتريشيا شتَيفَنر

 .(1)أهم ةتب المختارا  الشعرية األندلسية"

من المعتةاد  دورا  عديدل ب امعة ميتش ان، وةان بيالميس درَّ  األك ديمي:  وفي مج ل الت ريس

  ، للقالبجك وقته ةان إك في الفصك الواحد؛ تعليمية  ةورسا  ةأو ست ةبالنسبة له أن يدرس خمس

األستاك »لقب  ه امعة فمنحالم ل   هْ مَ رَّ ةَ  ل هوده الممي ل في خدمة جامعة ميتش انونظرا  

 . تسعة وثمانين عاما   89م عن 2015يوليو  21قبك وفاته في  «الفخر  لألدب العربي

 أهم مؤلف له: 

1-The Mysterious Letters of the Koran: Old Abbreviations of the 

Basmalah, Journal of the American Oriental SocietyVol. 93, No. 3 (Jul. - 

Sep., 1973))2( . 

2- Fa-Ummuhu Hāwiyah:A note on Sūrah 101:9,Journal of the American 

Oriental Society, Vol. 112, No. 3 (Jul- Sep,1992))3(. 

3-Some Proposed Emendations to the Text of the Koran ,Journal of the 

American Oriental Society, Vol. 113, No. 4 (Oct. - Dec, 1993))4(. 

4- More Proposed Emendations to the Text of the Koran, Journal of the 

American Oriental Society, Vol. 116, No. 2 (Apr. - Jun., 1996))5(. 

5- Textual Criticism of the KoranJournal of the American Oriental 

Society, Vol. 121, No. 1 (Jan. - Mar., 2001))6(. 

6- A Further Note on ʿĪsā, Journal of the American Oriental Society, Vol. 

122, No. 3 (Jul. - Sep., 2002))7(. 

7- The new Reading of al-Namarah Inscription, Journal of the American 

Oriental Society,105(1985))8(. 

8- The Banners of the Champions of Ibn Said al-Maghribi ,translated by 

James Bellamy and Patricia Steiner, 1988)9(. 

 مراجع الترجمة:

 م2016-2-25بتاريخ   Michigan موقا جامعة ميتشي ان -1

http://www.lib.umich.edu/faculty-history/faculty/james-bellamy/memoir 

 موقا صفحة ويكيبيديا اإلن لي ية:     -2

https://en.wikipedia.org/wiki/James_A._Bellamy 

 

                                                

)1( Louis Crompton, Male Love and Islamic Law in Arab Spain,p. 154. 

 ملة.الحروف الةام ة في القرآن: االختصارا  القديمة للبس (2)

 . 101سورل  109)فأمه هاوية( ملحوظا  على اآلية  (3)

 ، وهو موضوع هذه الدراسة. بعض التنقيحا  المقترحة على نص القرآن (4)

 . مقترحة على نص القرآنإضافية  تنقيحا  (5)

 .النقد النصي للقرآن الكريم (6)

 .مالحظة إضافية على "عيسى" (7)

 .قراءل جديدل لنقش النمارل " (8)

 .وباتريشيا شتينر ،جيم  بيالمي ةرايا  المبرزين، البن سعيد المةربي، ترجم (9)

 

 

 

 

http://www.lib.umich.edu/faculty-history/faculty/james-bellamy/memoir
https://en.wikipedia.org/wiki/James_A._Bellamy
https://en.wikipedia.org/wiki/James_A._Bellamy
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 المطلب الث ني

 الكريم القرآن ص ِ نَ لنقيح له المقترحة على منهجه في 

التي ضمنها  ة  مَ هَّ وَ تَ المْ بصورل أساسية على المقترحا  ةان اعتماد الباحث في هذا المقلب لما 

المنهج الذ  ولتستبين له معالم  ،هنا، ةان من المفيد للقارئ موضوع هذه الدراسة بحره بيالمي

 :هذا المقلبهذه المقترحا  بين يدى سار عليه بيالمي في مقترحاته تلو أن ن مك له 

نف دْون  احَّ  َحَصْب َجَهنَّمَ في قوله تعالى  َحَصبْ تعديك :ُمْقتََرحهُ األول  (1)إ نَّكْمف َوَما تَعفبْدْوَن م 

[ بالقاء  .إلى ]َحَقبف

ة  لف   تعديكالث ني:ُمْقتََرحهُ  ة  َمعفدْودَل  لَيَقْولْنَّ في قوله تعالى  أْمَّ نَا َعنفْهْم الفعَذَاَب إ لَى أْمَّ رف َولَئ نف أَخَّ

ب سْهْ.. ..  وفي آية  (2)َما يَحف ة   .إلى ]أََمدف[ (3).. َوادََّةَر بَعفدَ أْمَّ

َهة  َوأَباافي آية  أَبااتعديك الث لث: ُمْقتََرحهُ   .إلى ]لْباا[ (4)َوفَاة 

ك   تعديكالرابع:ُمْقتََرحهُ  ك   ل لفكْتْب  في آية الس     َم نَقفو   السََّماء َةَقي   الس     كف  (5)يَوف  .[إلى]الْمَس   

قَّةٌ تعديكالخ مس:ُمْقتََرحهُ  قَّةٌ في آية ح  دا  َوقْولْواف ح  نَّةفف رف لَكْمف َوادفْخلْواف الفبَاَب سْ َّ

قَّة[(6)َخَقايَاةْمف   .بالخاء المع مة إلى ]خ 

هْنَّ تعديك الس دس:ُمْقتََرحهُ  هْنَّ في آية  فَْصرف َن القَّيفر  فَْصرف بَعَة  م   قَاَر فَْخذف أَرف

[(7)إ لَيفَو..  .إلى]فََ     فْهنَّ

يم..َولَقَدف في آية  َسبفع ا تعديكالس بع:ُمْقتََرحهُ  آَن الفعَظ  َن الفَمرَان ي َوالفقْرف إلى  (8)آتَيفنَاَك َسبفع ا م  

 .]َشيفئا [

ن يَّت ه  و تََمنَّىتعديكالث من:ُمْقتََرحهُ  سْور  َوالَ نَب ي   إ الَّ إ كَا في آية  أْمف ن رَّ ن قَبفل َو م  َسلفنَا م  َوَما أَرف

ن يَّت    .إلى ]يملي[ و ]في إمال ه[ (9)ه  تََمنَّى أَلفقَى الشَّيفَقاْن ف ي أْمف

يُّوَن اَل يَعفلَْمونَ في آية  أََمان يَّ تعديك الت سع:ُمْقتََرحهُ  نفْهمف أْم   تَاَب إ الَّ أََمان يَّ َوإ نف هْمف إ الَّ  َوم  الفك 

 .إلى ]إال أمالي[ بالالم من اإلمالء يَظْنُّونَ 

بفةَةتعديك : الع شرُمْقتََرحهُ  بفةَة  في آية  ص  َن احَّ  ص  َسْن م  بفةَةَ احَّ  َوَمنف أَحف إلى ]َصنفعَة[  (10)ص 

 والعين. بالنون الفوقية

فْوَن في آية  األَعفَراف  تعديك :الح دي عشرُمْقتََرحهُ  َجاٌر يَعفر  َ اٌب َوَعلَى األَعفَراف  ر  َوبَيفنَْهَما ح 

يَماهْمف   .(12)إلى ]األجراف[ بال يم بدر العين (11)ةْالا ب س 

 جديدل له حور الحروف المققعة في أوا ك السور. دراسة ب :ثم ختم هذه المقترح ت

 القرآن ص   حور نَفي بحره هذا بيالمي المقترحة  تنقيحا ل :العرض اإلجماليهذا من خالر و

ر يسة على م رد فيها إنما يقوم بصورل  هأن منه يدرك القار ء ألور وهلة س الكريم

يستبين معالم هذا المنهج فدونه أن الكريم أراد القارئ فإن ؛ ال غير التخميناالفتراضا  و

                                                

 .  98( سورل األنبياء، من اآلية :1)

 .  8( سورل هود، من اآلية :2)

 .  45( سورل يوسف، من اآلية :3)

 .  31( سورل عب ، آية:4)

 .  104( سورل األنبياء، من اآلية :5)

 .  58( سورل البقرل، من اآلية :6)

 .  260( سورل البقرل، من اآلية :7)

 .  87( سورل الح ر، من اآلية :8)

 .  52( سورل الحج، من اآلية :9)

 .  138( سورل البقرل، من اآلية :10)

 .  46( سورل األعراف، من اآلية :11)

)12( Bellamy, Some Proposed Emendations to the Text of the Koran, pp.562-573. 
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ر يسين قد أوقعا بيالمي في عدد من األخقاء أمرين أن ثمة أوال التي نبين فيها  السقور التالية

 :     بصفة عامة المنه ية في دراساته حور القرآن الكريم

فمن تلو النققة انقلم في ةافة بحوثه حور  أولهم :اعتق ده الُمْسبَق بـ" بشرية القرآن الكريم": 

القرآن الكريم وإليها ترجا سا ر أخقا ه؛ فمن يستقرئ ما ةتبه حور القرآن الكريم يدرك ألور 

في كلو وهلة أنه ينقلم في ةتاباته تلو وهو أسير أيديولوجية فكرية، وموروثا  عقدية،  شأنه 

، (1)شأن ةرير من المستشرقين الذين يرون أن القرآن الكريم نتاج عمك بشر ، ولي  وحيا سماويا  

ومن ثم جاء  ةتاباته عن القرآن الكريم محاةية لما ةتبه أسالفه من المستشرقين؛ ووقا  في تلو 

 .(2)األخقاء التي وقعوا فيها

إلى هذه ترجا ةك افتراضاته الخانئةة فيمةا يتعلةم وث نيهم : إنك ره النقل الشفوي للقرآن الكريم: 

بخقأ النسا  في ةتابة بعض ألفاظ القرآن، ومن ثم اقتراحاته الم عومة هنا لتصحيحها والوصةور 

...إن معظةةم )يقةةور: إك ؛  -بحسةةب زعمةةه – أور مةةرل بهةةا للحالةةة األولةةى التةةي تكلةةم بهةةا النبةةي 

عرمةاني المةنقح ةةان قةد نبةا بةدون تشةكيك، ودون القةراءا  مسةتمدل أساسةا مةن حقيقةة أن الةنص ال

 عةةن وإنهةةا لمهمةةة لنةةا هنةةا، ألنهةةا تربةةت أنةةه لةةم يوجةةد نقةةك شةةفو  )... عالمةةا  صةةوتيه" ثةةم قةةار: 

 .(4)(بقول ةافية للتةلب على ةك هذه الشكوك المتأصلة في نظام الكتابة(3)[]النبي

إن اعتقاد بيالمي المسبم ببشرية الوحي القرآنةي، وإنكةاره النقةك الشةفو  للقةرآن الكةريم قةد  أقول:

 :  مايلييمكننا إجمالها في - فيما ةتب حور القرآن الكريم -وقعاه في عدد من األخقاء المنه ية أ

 على أنه  حق ئق مسلمة:ولخمين له التع مل مع افتراض له ثم االفتراض والتخمين  -1

فعلةى  -موضةوع هةذه الدراسةة –مقترحاتةه المتوهمةة الةواردل فةي بحرةه ةةك ويبدو كلو ب ةالء فةي 

 سبيك المرار:

... فمن اليسير أن نرى ةيف وقا  : "(5) بـ ]حقب[  َحَصبْ يقور في ختام تعليله استبدار  -

الخقأ في نسخ )حقب(  فالناسخ نسى أن يكتب العالمة العمودية "للقاء"؛ فتحور  الشكك إلى 

ةما يحدث ما أ  أحد  "صاد"، وهذا يشبه إلى حد ةبير نسياننا وضا النققة على التاء أو الياء

 . (6)من وقت آلخر

، ( ينبةي أن تكون خقأ  اا بفباختصار  ةلمة )أَ ...." يقور: (7)لْباا[بـ ] أَبااوفي ختام تعليله استبدار  -

قلم يكون قراءتها )لْباا( بدال من )أَباا(، وأن عن نريم ويمكننا إصالح النص بتنقيح بسي  جدا، 

االتصار  كَ ص  فْ  مَّ بعد الالم، وتوقف عن التدفم ل  ء من الرانية، ومن ثَ  الناسخ قد انحرف يسارا  

 .(8)"بين الالم والباء التي بعدها فتحولت الالم إلى ألف

في نفسه حتى يصك به إلى درجة  هوى  وينساق معه ل   ،عقليا   يفترض افتراضا   رى:نفهو ةما 

هذا االفتراض في الحقيقة ال يعدو أن يكون وعيا زا فا ال مقابقة له في وإن ةان المسلما  عنده، 

                                                

 بيان كلو في مواضا من هذا البحث.    -بمشيئة هللا تعالى -(  وسيأتي 1)

أن القرآن الكريم قد نرأ  عليه تعديال  وتنقيحا  خالر  –ةما أشرنا في المقدمة  –(  وإن ةان قد زاد عليهم 2)

اآلن، وقد شاعت هذه النظرية عند القرنين األور والراني اله ريين حتى وصك إلى الصورل التي هو عليها 

، Bellamy المستشرقين في الربا األخير من القرن العشرين، وةان من أشهر من تبنوها وروجوا لها: بيالمي

، وغيرهم.  ينظر:  محمد مهر علي، م اعم   Toby Lester، توبي ليستيرAndrew Rippinأندرو روبين 

 . 27حور القرآن، صالمستشرقين 

من تعظيم هلل تعالى، وصالل وسالم على سيد الخلم، وترض على ةالم بيالمي الصيغ الواردل في  ملحوظة:( 3)

 اآلر والصحب، ةلها من صنا الباحث أثناء نقك ةالم المؤلف إلى العربية.    

 )4( Bellamy, Some Proposed Emendations to the Text of the Koran, p. 563. 

نف دْون  احَّ  َحَصْب َجَهنََّم (  في قوله تعالى 5)  .  98سورل األنبياء، من اآلية : إ نَّكْمف َوَما تَعفبْدْوَن م 

 )6( Bellamy, Some Proposed Emendations to the Text of the Koran, p. 564. 

َهة  َوأَباا(  في قوله تعالى 7)  .  31سورل عب ، اآلية : َوفَاة 

 )8( Bellamy, Some Proposed Emendations to the Text of the Koran, p. 565. 
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الواقا، إنما أوقعه فيه إنكاره النقك الشفو  للقرآن،  وزعمه أن خلو النص العرماني من عالما  

 القراءا ، ةما أسلفنا في السقور السابقة.   لخقأ النسا  واختالف النق  واإلعراب ةان مدعال 

...أن اشتمار القرآن على أخقاء أمر حقيقي معترف به، وأن في )ثالث ي عم :وفي موضا 

 –أخقاء ةريرل لم تكتشف بعد، وأنه تبعا لذلو سيحاور ةما أن فيه القراءا  أدلة ةريرل على كلو، 

ألقرب صورل ممكنة من شكله ويعيده النص منها،وأنه سيصحح  بيان عدل أخقاء -في بحره هذا 

 .(1)(األصلي

حديره عن الحروف المققعة وافتراضه أنها عند لنقرأ رابعا  ما يقوله في خاتمة بحره هذا:ثم 

... واآلن أنا مقتنا أةرر من أ  وقت م ى أن هذه الفواتح  )مختصرا  من البسملة يقور: 

 . (2)(...مختصرل من البسملة وأن كلو ةان بسبب خقأ النسا 

يفترض افتراضا  عقلية ثم يتعامك  بيالمي آنفا من أن لنا ما أثبتناهه النقور وغيرها تؤةد فهذ

 معها بعد كلو على أنها حقا م مسلمة.

 : خقيرينقد ترتب عليه ةذلو أمرين  اهذ مهَ وَّ تَ المْ ه ثم إن افتراض

خقأ النسا   أن ثبت لنا في النص الذ   نقلناه عنه آنفا وقد تخقئته النسا  وةتبة الوحي: أولهما:

في بحره  ةْ مَ هَّ وَ تَ اتكأ عليه في ةك مقترحاته المْ  ثم ةان متكأ  ر يسا  ومن  مسلمة عنده،قد با  حقيقة 

وفي بحوثه النقدية األخرى للقرآن الكريم،  -ةما سنأتي على نماكج منها بشيء من التفصيك  -هذا 

 . (3)والمنشورل بم لة جمعية االستشراق األمريكية

 التي ي عم أنها قد ةتبت خقأ من قبك النسا : األلفاظتخقئته مفسر  المسلمين في فهمم  ثانيهما:

إن اعتقاد بيالمي أن القرآن الكريم عمك بشر ، وإنكاره النقك الشفو  للقرآن الكريم قد حماله 

في  االتي هي عليهالصورل على  –الم عومة عنده خقأ  –على تعمد إساءل فهم األلفاظ القرآنية 

 -موضوع الدراسة  –ر بحره ووصفها بالةموض والةرابة؛ حتى أنه صدَّ  ،اآلنالمصحف 

وجعك مادل الةموض هذه ، (4) )مالمح غام ة وغريبة في الدراسا  القرآنية( :بالعبارل التالية

حسب  –الةام ة ثم جعك فهم هذه األلفاظ ، (5)عنوان بحث آخر له حور الحروف المققعة

صحيحا حكرا عليه وحده هو فق ؛ فخقَّأَ أوال  مفسر  المسلمين في فهمها، وصرح فهما  -زعمه

يهر تسوجولد األوا ك أمرار: فاليشر، ونولدةه، الةربيين ثانيا أن المشتةلين بالدراسا  القرآنية من

ن قد آثروا متابعة المفسرين المسلمي -ما استرناءا  قليلة جدا -، ولكنهم ن للنصينقادا  جيدةانوا 

ون إلى علم اإليتيمولوجي أفي عدم تصحيح النص؛ وأنهم عندما ةانت تواجههم مشكلة، ةانوا يل 

، ثم راح (6)الذ  يعني دراسة أصك وتاريخ الكلمة، وتتبا الكلما  األجنبية والتأثيرا  الخارجية

َ لْ م   حَ يؤور األلفاظ  ويْ  ية مشوهة، ما ال تحتمك؛ لتوافم ما في نفسه من وعي زا ف وأيديولوج ها

على نماكج من مقترحاته  –بمشيئة هللا تعالى  –وسوف نأتي في المبحث األخير من هذا البحث 

 تدر على ع  ه عن الةوص في أعماق النصوص ف ال عن فهمها فهما صحيحا .   التي 

دليال على اعتراف زعمه  ووالقرا ات الش ذا احتف ؤه ب لرواي ت الضعيفة والموضوعة  -2

 الصح بة بوجود أخط   في القرآن الكريم:  

        وعا شةوابن عباس عرمان وعلي  – موضوع الدراسة –لقد وصف بيالمي في مقدمه بحره 

للنص، ثم راح يستشهد ببعض الروايا  التي ال  نيةانوا نقادا جيدأنهم  –رضي هللا عنهم جميعا –

–قرر أنهم فراءا ، وبنى عليها نتا ج باتت ْمَسلََّمة  عنده؛ وزن لها عند علماء الحديث والق

ةانوا يعتقدون أن ثمة أخقاء في القرآن، لكنهم لم يصححوا هذه األخقاء؛  –رضوان هللا عليهم

وسوف نرى أدناه عدل أمرلة على هذا النوع من إعادل صياغة المفسرين المسلمين من ) فقار:

                                                

 )1( Bellamy, Some Proposed Emendations to the Text of the Koran, pp. 562-563. 

 )2( Bellamy, Some Proposed Emendations to the Text of the Koran, p.573. 

 من هذا البحث.  6 (  ينظر: ص3)

 )4( Bellamy, Some Proposed Emendations to the Text of the Koran, pp. 562-563. 

 )5(The Mysterious Letters of the Koran. من هذا البحث  6و راجا مؤلفاته في ص   

 )6( Bellamy, Some Proposed Emendations to the Text of the Koran, p. 563. 
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ال يك األور لبعض العبارا ؛ فعلى الرغم من أنهم لم يصححوا النص، إال أنهم لم يشكوا في 

احتوا ه على أخقاء، ومصادرنا قد رصد  العديد من االعترافا  بالخقأ، ونعتقد أن أور نقد 

ض عليه  ف لخليفة عثم ن:القرآن ةان من عرمان وعلي وعا شة؛  عربي تقليد  لنص عندما عْر 

م له النص الْمنَقَّح من القرآن الكريم، والذ  ةان تحت إشرافه ورعايته، تفحصه جيدا، والح   وقْد  

أجابت عن  وع ئشة:العرب سوف تصححه بألسنتها. إن فيه أخقاء "لحنا"؛ فقار: ال تصححوه؛ ف

 فَ ر  عْ الذ  :ي  لِ عَ  ةان من عمك النسا  الذين ارتكبوا أخقاء في الكتابة.أما هبأنسؤار حور كلو: 

ح  َمنفْ ود  آية  أنه داهية التصحيح؛ فقد قار فيب
إنه ال معنى لها، وأنه حر  بالمرء أن (1 )َوَنلف

من  148يقرأ )نلا( بالعين، وهو بذلو يعد مراال للناقد ال يد؛ فقد أشار إلى نص مماثك في اآلية 

لكن عندما سئك إن ةان ي ب عليه تةيير القراءل، أجاب:" إن  (2)قد قر ء )نلا( 26السورل 

وأشهر المفسرين األوا ك؛ فقد  ابن عم النبي  أم  ابن عب سالقرآن اليوم ال يهاج وال يةير".

من  31نسب إليه ف ك اةتشاف وتصحيح العديد من األخقاء في النص القرآني؛  ففي اآلية 

يَن آَمنْوا 13السورل  ، يتبينابن مسعود الذ  قرأها قد تابا فيها ابن عباس ن د  أَفَلَمف يَيفأَس  الَّذ 

من  23، وفي اآلية يَيفأَس  ناعسا حين ةتببمعنى " ألم يروا بوضوح"، وقار قد ةان الناسخ 

بمعنى " نصح ربكم"،معلال  وَوصَّىقرأها  (3 )تَعفبْدْوا إ الَّ إ يَّاهْ  أاَلَّ  َربُّوَ  َوقََ ى   17السورل 

كلكأن الناسخ قد أخذ ةمية ةبيرل من الحبر في قلمه؛ فتتابعت الواو والتصقت بالصادومن ثم 

بعد قرابة جيك من صدور و -لنا .. ):الروايا  السابقةأردف قا ال   وبناء على(.تحولت إلى قاف

واقترحوا تصحيحا  لها،  ،الح  بعض القراء أن ثمة أخقاء في القرآنأنه قد  –التنقيح العرماني

وما أنهم لم يحاولوا تةيير النص الرسمي، إال أنهم أنلعونا على أن المفسرين ةانوا على دراية 

 .(4) (...م، وأخقاء النسا  النات ة عن التعبتامة بتحريفا  األقال

 اعتب ره اختالف القرا ات دليالً على وجود أخط   في القرآن:  -3

... وإضافة إلى األخقاء المشار إليها أعاله؛ فإنه يوجد للنص القرآني العديد من القراءا  )قار:إك 

تْعَدُّ دليال على أن ثمة خقأ قد ارتكب المختلفة التي ال تحتو  على أخقاء، لكن ةك واحدل منها 

 . (5)(في وقت أو آخر

المصحف،  ترجا إلى اختالف وجها  نظر نسا المختلفة يريد أن يقور إن القراءا  القرآنية 

ألنه لما ةان النص خاليا من النق  والشكك، احتمك قراءته بأةرر من وجه؛ فتعدد  اجتهادا  

 النسا  وآرا هم في كلو، وعليه تعدد  القراءا  واختلفت.

                                                

 .  29(  سورل الواقعة: آية 1)

يمٌ  َوْزْروع  من سورل الشعراء  148(  يشير إلى قوله تعالى في اآلية 2) ك  َنلفعَْها َه    .   َونَخف

 .   23(  سورل اإلسراء : آية 3)

 )4( Bellamy, Some Proposed Emendations to the Text of the Koran, pp. 564. 

َر هللا وجوههم  –وقد ةفانا أصحاب الدراسا  التالية  مؤنة دراسة أسانيد الروايا  السابقة التي ال وزن لها  –ن َّ

عند علماء القراءا  والحديث، والمنسوبة إلى عرمان وعلي وابن عباس وعا شة]رضي هللا عنهم[ وتوجيهها، 

َ كَ وبيان زيفها، ومن ثم إلقام ح ر لكك من اتَّ  نا عن النص القرآني، بما يةني    مف لَ عليها من المستشرقين والعلمانيين ل   أ

 إعادل دراستها والرد عليها هنا، السيما وأن ضواب  ةتابة البحث تحرنا على اإلي از واالختصار، قارن:   

ان، دار الفتح  - 1 الدةتور جمار محمود أبو حسان، دراسة ما رو  عن عرمان في شأن لحن القران، األردن، َعمَّ

 هـ.  1433، 1للقباعة، ن

َ قَّ ان، ال واب عما خَ الدةتور جمار محمود أبو حس -2 المصاحف، األردن،  ابَ تَّ به عا شة رضي هللا عنها ةْ   ف أ

 هـ.  1435(2م لة جامعة ال رقاء األهلية،  الم لد السادس، العدد)

الدةتور عبدالفتاح شلبي، رسم المصحف وأوهام المستشرقين في القراءا  دوافعها ودفعها، جدل، دار  -3

 م. 1983، 2الشروق، ن

 هـ. 1402خ عبدالفتاح القاضي، القراءا  في نظر المستشرقين والملحدين، القاهرل، دار مصر للقباعة، الشي -4

الدةتور محمد حسن جبك، الرد على المستشرق اليهود  جولدتسيهر في مقاعنه على القراءا  القرآنية،  -5

 م.  2002، 2ننقا، ن

 )5( James A. Bellamy, Some Proposed Emendations to the Text of the Koran, p. 563. 
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قد قرأ اآليا  بقريقة صحيحة وموثوقة أور مرل، وأن  أن النبي :في خاتمة بحره من ثم زعمو

 ث بعد كلو، وأن حدوث مرك هذا الخقأ أمر غير مستحيك؛  فقار:التةيير في التالول إنما حد

سنحت قد تال اآليا  بقريقة موثوقة متيقنة عندما  ..إال أنه ي ب علينا أن نعترف أن النبي)

 . (1)(أور مرل، لكن حدوث تةيير في التالول بعد كلو أمر غير مستحيكله

 لشكيكه فيم  هو قطعي ونفيه لحق ئق ث بتة: -4

ومن ثم تشكيكه في صحة القرآن ، ةالنقك الشفو  للقرآن الكريم إنكاره المتواتر المققوع بصحتهة

ما إثارل الشكوك والمبالةة في النقد إلى حد اإللةاء لكك ما يتعارض ما أيديولوجيته الكريم، 

 في السقور السابقة. تةما أسلف،  الفكرية وموروثاته العقدية

 والتأثر:اعتم ده منهج األثر  -5

ةةان يعني تأثر القرآن الكةريم باليهوديةة أو النصةرانية أو بةيرهمةا، ومةن ثةم وهو منهج استشراقي 

أصةور عبرانيةة أو مةردود عنةدهم إلةى القصص القرآني، واألعالم، وبعض المصقلحا  القرآنية 

هةةذا  فةةي فهةةم القةةرآن الكةةريم، حاصةةكبالمستشةةرقين خاصا   منه ةةا  ةةةذلو سةةريانية، ممةةا  نةةتج  عنةةه 

فهمه في ضوء اللةا  السامية واآلراميةة تأن وفهما سليما البد الكريم فهم القرآن ت: أنه لكي المنهج

 .(2)والسريانية؛ وقد تعدد  ةتابا  المستشرقين وفم هذا المنهج قديما  وحديرا

ً نسب هو األالقرآن بألف ظ من الحي ا اليومية مع ني سذاجته العلمية وزعمه أن ربط  -7  :أسلوبي 

أف ك مما  مقبولة، ينبةي أن تعقي معني جيدا  تنقيحاته المقترحة هنا لكي تكون أنه  :زعمفقد 

وأنها ينبةي أن تكون منس مة  -الشريف يعني نص المصحف - يعقيه النص الموجود بين أيدينا

 ى.األولالمرل التحريف في  أةيف نشوأن تكشف لنا  ،ةذلو ما أسلوب القرآن

أن جميعها هي ، ومقترحاته تلوفي المدروسة ت ما األخقاء  سما  مشترةةثمة أن زعم: ةما 

تلو علينا فعله هو البحث عن ، وأن ةك ما غير الةام ة سياق الكلما  اليومية البسيقةقا في ي

 في الوقت نفسه بمتقلبا  التنقيحا  المذةورل. تفي  الكلمة اليومية البسيقة التي تسد الخلك، و

 –والتي منها ، ةما رأينا في صدر هذا المقلب، هنا كلو عمليا في مقترحاته الم عومةوقد نبم 

الياميش والمكسرا  لتحك التي تصدق على ا( با ةلمة)لْ اختياره  -ةماسيأتي مفصال

( ؛ قار:  ".. (3)أسلوبيا لكلمة )فاةهة( المذةورل قبلهاأنسب يعد وزعمه أن كلو أَبًّ محك و)اللُّبُّ

أ  شيء تقرح قشرته ويؤةك ما بداخله، ومنه اليوم   -وفقا للمعاجم -شا عةٌ تعني )النوال( أوةلمةٌ 

( من با ا مت ور  على سبيك التحديد: الفستم، وال وز، واللوز، ولو أن شخصا اشترى )ل ب 

بالشرق األدنى، سيحصك على بذور عباد الشم  أو بذور القرع؛ فأسلوبيا  الفاةهة 

 .(4)..ينس مان معا أف ك بكرير من الفاةهة والمرعى [يشاليام]والمكسرا 

  

                                                

 )1( Bellamy, Some Proposed Emendations to the Text of the Koran, p.573. 

، ينظر: قديما  وحديرا   ( للتعرف على هذا المنهج، ولمعرفة بعض الدراسا  االستشراقية الصادرل وفقا له2)

األلماني ةارر بروةلمن حور الوحي القرآني، ص عبدهللا رفاعي، دراسة تقويمية ألقوار المستشرق 

 .    31-28ص.

 )3( Bellamy, Some Proposed Emendations to the Text of the Koran, p. 564. 

 )4( Bellamy, Some Proposed Emendations to the Text of the Koran, p. 565. 
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 المبحث الث ني

 بيالمي المقترحة على نَص ِ القرآن لبعض لنقيح تالتحليلية النق ية  راسة ال

 

 :القرآن )إجم ال( ص ِ المطلب األول:  لقويم أخط ئه المنهجية في لنقيح له المقترحة على نَ 

هو م رد التخمين  هذاه عليه بيالمي في بحر رْ و   عَ السابم أن غاية ما يْ  بحثفي الم تلقد أسلف

التي ساقها مساق  هوظنون يهدحض دعاوبهنا سنقوم مَّ ة، ومن ثَ مَ هَّ وَ تَ والظن واالفتراضا  المْ 

لنبين إفالسه من الناحية العلمية والمنه ية، ومدى الخيانة التي ارتكبها  ؛ةمَ لَّ سَ الحقا م العلمية المْ 

اها يَّ ةَالمنهج العلمي ليصك إلى أهداف قد تَ ب حَ سَّ مَ تَ وفي حم بني جلدته حين  ،الكريم حم القرآن في

 ألوهام بانلة.  جَ فأنكر حقا م ثابتة، وروَّ  ؛قا  بَ سف مْ 

 :مص در ليست في مستوى البحث العلميش ذا وقرا ات و اعتم ده على رواي ت ضعيفةأم  

ما ى عليها البحث، نَبف صحة المعلوما  التي يْ إك ؛ فذلو خقأ منه يليقرر عقيدل موروثة عنده

ألن ؛ لة ماأمستل ما  المناقشة العلمية الموضوعية لمسمن  ات رد الباحث من األفكار المسبقة يعد

أعناق النصوص  سيحمك الباحث بال شو على لي   الوقوع فريسة موروثا  عقدية وفكرية مسبقة 

وعدم صحة المعلوما  التي يبنى عليها البحث ، وتأويلها بما يوافم موروثه العقد  والفكر 

سيؤد  بال شو إلى نتا ج غير معترف بها من ال ميا؛فما يقبله هذا يرف ه كاك،وما يقبك اليوم 

 .(1)يرفض غدا

التخلص من موروثاته الفكرية والعقدية؛ لم يستقا  بيالميفإن السابم المبحث في ثبت لنا ةما و

معتقدا بشرية الوحي القرآني، منكرا  النقك الشفو ، ولم يكلف نفسه عناء هذا فانقلم في بحره 

ها بحره؛ فاعتمد روايا  ساققة ال وزن لها عند نَالتي ضمَّ  ة  هَ من صحة المعلوما  المشوَّ  م  وثُّ التَّ 

، وكلو الكذب إلى تلو النتا ج الكارثية صَ لْ خف غريبا  أن يَ  لم يكنف  مَّ القراءا ، ومن ثَ ولماء الحديث ع

 . والحقا م مساق المسلما والت ليك الذ  ألبسه ثوب البحث العلمي، وساقه 

ةذلو إال تأثرا  بموروثاته العقدية المسبقة؛ حين كلو ما صدر عنه ف إنك ره لحق ئق ث بتة:أم  و

القرآن ف ؛ن بينهما في تلو النققةوف بَ اليه وأخذه على التورال؛ ما الكريم في نريقة تلق   قاس القرآن 

للتورال، فلهذا  -عليه السالم  -موسى ةتلقي سماعا  من جبريك عليه السالم ال مكتوبا  تلقاه النبي 

ينكر الشم  المتواترل؛ فكان حاله ةحار من  النقك الشفو  للقرآن الكريمحقيقة بيالمي وكاك أنكر 

 النهار.  ة  عَ القالعة في راب  

منها إلى ما يريد إثباته مما يعتقده ويؤمن به  صَ لْ خف يَ ل لعم ه إس  ا فهم بعض النصوص:أم  و

لما عرض عليه المصحف" قد  –رضي هللا عنه  –ةتفسيره اللحن بالخقأ في قور عرمان  مسبقا،

من معانيه ، ما أن اللحن (2)أرى فيه شيئا من لحن ستقيمه العرب بألسنتها"أحسنتم وأجملتم، 

 .ةذلو (3)(القراءلالله ة و وأاللةة )

سبيك التسليم ال دلي أوال لكنا على أية حار لن نصادر هنا على زعم بيالمي، وسنسلو معه 

فذلو هو األنسب واألقرب للمنهج ؛ -ةما زعم -حقا  بصحة الرواية السابقة وأن اللحن معناه الخقأ 

من ناحية حين افترضنا أقصى ما يستقيا قوله العلمي من ناحية، ولئال يبقى له مقار بعد كلو 

 ستعين:أقور وهللا أفأخرى؛ 

وما كلو ، ةما زعم بيالمي المراد باللحن فيها الخقأ حقافإما أن يكون  :لو صحت الرواية السابقة

أو يكون المراد  !!عن هذا الخقأوهو إمام المسلمين وقتها  –رضي هللا عنه  –عرمان سكت 

 (. أو القراءل باللحن ) اللةة والله ة

على تلو المخالفا   –رضي هللا عنه  –عرمان في قورحملنا معناه  فإن ةان المراد باللحن الخقأ:

على تلو الممارسة إما )ستقيمه العرب بألسنتها(  -رضي هللا عنه -قوله ر و   ؤَ ، ونْ اإلعرابية

                                                

 تصرف ةبير".  و"باختصار  29يهر، صتسجبك، الرد على جولد محمد  (1)

 .       112القاضي، مرجا سابم، صعبدالفتاح ، 1/227المصاحف، ابن أبي داود، ( 2)

 .       ابن منظور، لسان العرب، لحن (3)
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أو على تلو الكلما  التي ، السليقية لقواعد اإلعراب في أواس  القرن األور اله ر  الفقرية

صيةت وفم بعض الله ا  العربية؛ لكنها لما ةانت مما لم تشا أو ت ر على لسان قريش، 

َ خقَّ  عدم إحانتهما بله ا  العرب وسننها في بسبب  -رضي هللا عنهما  -ها عرمان وعا شة أ

إك اللةة العربية عظيمة االتساع في صور التعبير وأساليب الكالم،  ؛وال ع ب في كلو، ةالمها

المستعملة أو ألفاظها ةما أنها أةرر اللةا  ألفاظا متاحة االستعمار؛ بحيث قد يذهب شيء من 

وقد شهد بذلو العلم به عن آخرين منهم،  لكن كلو ال يعني انتفاء، عمن هو من أهلهاأساليبها 

وهو من هو في الفصاحة والعلم باللةة، حيث قار: "ولسان العرب أوسا   –رحمه هللا  –الشافعي 

 .(1)األلسنة مذهبا، وأةررها ألفاظا ، وال نعلمه يحي  ب ميا علمه إنسان غير نبي"

السابقة صحة الرواية زلنا نسلم جدال بوما :أو القراءل المراد باللحن اللةة أو الله ةوإن ةان 

و سنة من السنن أفنؤور قور عرمان رضي هللا عنه ) أرى فيه لحنا( أ  له ة أو لةة،  -ةذلو

ةان يف ك أن تكون ةتابة المصحف بلةة  -رضي هللا عنه  -نه أو،(2)الشا عة في الكالم العربي

تلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاةتبوه بلسان ةما ةان توجيهه ل يد ول نة ةتابة المصحف) إكا اخ قريش،

، وعليه يحمك قوله ) ستقيمه العرب بألسنتها( على قراءتهم له حسب (3)قريش فإنما ن ر بلسانهم(

 .اللسان العام أو ال ار ، وقد فعك ةريرون

على أن الوضا آنذاك ةان يقت ي منه  رْ وَّ ؤَ فيمكن أن يْ –رضي هللا عنه  - عرمان أما سكو 

من نسخ المصاحف وتوزيعها على األمصار  –رضي هللا عنه  –ةان هدفه الر ي   السكو ؛ إك

ا  كلو الرسم ولما ةان ( 4)حتى ال تتبدر ةلمة مكان أخرى هو إثبا  رموز الكلما  القرآنية خقا

بما ال ي ر كلو الهدف وال  -رضي هللا عنه  -الذ  تم واعتمد ةافيا لتحقيم المقلوب؛ لم يبار 

يقدح فيه، ومن ثم صرف النظر أو سكت عما بدا أنه مخالفا  إعرابية في ب ا ةلما ، أو 

مخالفا  في الرسم غير إعرابية في ةلما  أخرى حسما لألمر وققعا لمادل الخالف؛ السيما أنه 

بقراءته التي اعتادها فلم يرضه جما األمر من تمسو  بادئةان هناك من العامة والخاصة في قد 

ةان السكو  عن  مَّ ومن ثَ (5)الناس على مصحف واحد، وةان منهم من أغ به حرق المصاحف

واألوفم، وعين الحكمة والصواب؛ ألن هذا التصرف أتاح بقاء الرسم الكريم ولى هو األكلو 

لظهر  عشرا   جعة الرسمفتح باب مرا -رضي هللا عنه  -على ما هو عليه حتى اليوم؛ ولو أنه 

أن ال يتم إن از نسخة معتمدل من الممكن الوجها  التي تقترح ما تظنه تصحيحا ، ومن ثم ةان 

للمصحف أصال نتي ة الخالف؛ بك لو تم كلو وفتح باب مراجعة الرسم لكان كلو سابقة يمكن 

سم، والقراءا ، ولما االتكاء عليها إلعادل ةتابة المصحف حسب الوجها  المختلفة في النحو والر

 .(6)وصك إلينا بصورته الموحدل التي ةتب عليها أيام عرمان أبدا

مخالفتها للواقا الذ  ةان عليه الصحابة التي ثبت ،الروايا ةله على تسليم صحة تلو وكلو  قلت:

 ؛من ناحية كتاب هللا ع  وجكلالحيقة والصيانة تمام من  -رضوان هللا تعالى عليهم  -

نسا  المصحف  -رضي هللا عنه  -ةيف يصف عرمان إك  من ناحية أخرى؛ رابهاقواض

هك يقار لمن لحنوا ؟! وأن فيه لحنابباإلحسان واإلجمار أوال، ثم يصف المصحف الذ  نسخوه 

في سد كلو الخلك وهك يتماشى أو يتصور كلو التهاون  ؟!"أحسنتم وأجملتم"في المصحف: 

المنهج الذ  رسمه عرمان ول نة ةتابة المصحف من  صرامةما خقأ الم عوم وإصالح كلو ال

بك ةيف يتصور أن ي ما !؟ ما األمة على مصحف إمامالدقة البالةة في أداء هذه المهمة ل

 جَ هَ هم الذين بذلوا المْ و؟!على خقأ، أو يسكتوا عليه وحاشاهم -رضوان هللا عليهم –الصحابة 

                                                

 .42صاإلمام الشافعي، الرسالة،   (1)

َك قور عمر2) رضي هللا عنه :"أَْبيُّ أقرأنا، وإنا لندع بعض لحنه" أ : قراءته، وقوله:"إنا لنرغب  ( وعليه ْحم 

 .       112، القاضي، مرجا سابم، ص1/227عن ةرير من لحن أْبَيُّ " يعني: لةة أْبَيُّ ابن أبي داود، المصاحف،

 .123، المقنا للداني، ص243( الح ة البن خالوية، ص3)

 .90، صعن القرآن جبك، دفاع ،مظنة ال واز و لبيان معنى  أيفعك كلو اتباعا لله ة  ( وقد ةان بعض القراء4)

 .45ص ،المصاحف، (ابن أبي داود5)

 .        "بتصرف وتلخيص[ "91إلى  84]من ص ( محمد جبك، دفاع عن القرآن، 6)
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 ،بسقون تلو الرواية -بال شو  -فكك كلو يشهد واألرواح رخيصة في سبيك هذا الكتاب الع ي ؛ 

 .(1)رح بذلو غير واحد من العلماء المحققينص ةما –رضي هللا عنه  -ودسها على عرمان 

استنقاقه الروايا  المنسوبة إلى عرمان وعلي وابن  لبعض النصوص: همن جملة إساءل فهمو

 -ا ألبسه ثوب النتا ج العلمية؛ ف عم أنهم م  هف ليبني عليها وَ  –رضي هللا عنهم  –عباس وعا شة 

 ما أن غاية ما تفيده .(2)قد اعترفوا وسلموا بوجود أخقاء في القرآن الكريم -رضوان هللا عليهم 

تلو الروايا  على فرض صحتها أن تكون تلو الكلما  التي اتكأ عليها بيالمي قد صيةت وفم 

 -لسان قريش، ومن ثم خقأها عرمان وعا شة بعض الله ا  العربية التي لم تشا أو ت ر على 

بسبب عدم إحانتهما بكك له ا  العرب وسننها في ةالمها، ةما أسلفنا في  -رضي هللا عنهما 

 .(3)السقور السابقة

بأن يكون الح ة على القار ين والمقر ين إلى يوم  صار المصحف العرماني جديرا   ومن ثَمَّ:

وأن تصبح القراءل بما ، الدين، وأن تصير موافقة القراءل له رةن من أرةان القراءل الصحيحة

يخالفه قراءل شاكل وإن صح سندها ووافقت العربية، ةالقراءا  التي جاء  في المصاحف 

عن رسم المصحف اإلمام الم ما عليه؛  ما حكم بشذوكها إال ألنها شذ  فالخاصة للصحابة؛ 

نلا من ود( التي وحين رأى عدم إثبا  قراءل ) –ةرم هللا وجهه  -علي فعك وعليه يمكن توجيه 

نْ ودالسبعية قراءل الاختارها على  ح  مَّ
ال لشيء إال لمخالفتها الرسم الم ما عليه، ةما (4)َوَنلف

يخرق الحرص على أن ال  )إن القرآن ال يهاج اليوم وال يةير(  –رضي هللا عنه  -يْففَهْم من قوله 

 .  (5)الرسم المعتمد الم ما عليه

 ة:مَ لَّ سَ ط مته المنهجية الكبرى المتمثلة في سوقه االحتم الت العقلية مس   الحق ئق المُ لألي ثم 

النسا  واختالفهم في ةتابة  خقأزعمه أن االختالف في القراءا  إنما نشأ بسبب  هاعلى رأسو

إك السبيك "فهذا جهك فاحش وخقأ منه ي وإفالس علمي؛ ؛ نظرا لخلوه من النق  والشكك؛ القرآن

ا ما قاله الذين عاصروا هذه النشأل؛  العلمي األور لمعرفة ةيفية نشأل القراءا  القرآنية هو َجمف

التوثم ما مراعال  ،ةالم غيرهمفيكون ةالمهم أحم باالعتبار من  ؛ألنهم هم الذين رأوا وسمعوا

يلتفت لم  -ةةيره من المستشرقين  -بيالميف؛ (6)تلو األقوار"إلينا التي حملت األسانيد من صحة 

، القرآنية مستوى إسناد الروايا  التي تتحدث عن موضوع نشأل القراءا في بحره هذا إلى 

أن  التي يحاور جاهدا   اإلسناد من خصا ص هذه األمةال يعلم أن  (7)القرآني()عميد نقد النص وةأن

عندنا أن القراءل  يوما   علم لم ي هأو ةأن! !همَ هَّ وَ ويصلح لها ما أصابه من خلك قد تَ ، يؤور لها قرآنها

عناء التوثم نفسه  بيالميمن أن يكلف  بدال  .؛ فوأن صحة سندها رةن ر ي  لقبولها، ةف عَ بَ تَّ مْ  ةٌ نَّ سْ 

  إسقانا  واعية مدروسة، ق  سف وي نه بمي ان علماء ال رح والتعديك، راح يْ  ،من صحة ما ينقك

 -ةةيره من المستشرقين -؛ كلو أنه لما ثبت له(8)إسقان الذ  يكذب وهو يعلم أنه يكذببها أعني 

ن التورال لم تكتب من تحريف وتبديك، ولما أثبتوا هم بأنفسهم أ  -عندهم -ما نار ةتابهم المقدس

القرآن الكريم حاور إسقان كلو على ،وإنما بعده بسنوا  نويلة  -عليه السالم -في حيال موسى 

                                                

في: جمار محمود ، وينظر كلو مفصال 229يهر، ص تس، جبك، الرد عك جولد 115( القاضي، مرجا سابم،  1)

 . أبو حسان، دراسة ما رو  عن عرمان في شأن لحن القران

 من هذا البحث.  12( ص2)

 من هذا البحث.  13 ( ص3)

 .29آية  الواقعة:سورل (4)

 .12مرجا سابم، ص شلبي ،عبدالفتاح  (5)

 . 30ص، الرد على جولدتسيهر، جبكمحمد ( 6)

(7 ْ  هذا اللقب على بيالمي ب امعة ميتشي ان.   مَ ل  نف ( أ

( واإلسقان: حيلة ال شعورية تتلخص في أن ينسب الشخص عيوبه ونقا صه إلى غيره من الناس أو األشياء، 8)

ر منه إال  بالتقي د  وكلو تن يها لنفسه وتخففا مما يشعر به من النقص أو الذنب، وهو: منهٌج نفسي  ال يمكن التحر 

، محمد 40هج العلمي السليم واألمانة العلمية الحقة. ينظر: أسعد رزق، موسوعة علم النف ، صال ازم بالمن

 ، شوقي أبو خليك ، اإلسقان في مناهج5مظاهر ، منهج اإلسقان في الدراسا  القرآنية عند المستشرقين، ص

 .   15المستشرقين و المبشرين، ص 
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متأثرا  بخلفيته الفكرية وموروثاته العقدية؛ فراح يرمي القرآن الكريم بما ثبت في حم  ةتبهم 

إلى القعن في صحته ةما ثبت  هليلج منالنقك الشفو  للقرآن الكريم، لذلو المقد سة عندهم؛ فأنكر 

 . اليوم لهم عدم صحة التورال التي بين أيديهم

قراءل من بالى فيه فَ تَ كف يْ رآن القْ  ذْ خف أَ ةان لو  هذا يمكن أن يكون سليما   مْ هَّ وَ تَ ثم إن احتماله المْ 

وهذا ما يكذبه التاريخ الذ  يعلمه بيالمي وي حده، والروايا  ، فحسب مصحف مكتوب

النقك وقوع شهد بيقين ي -ف ال عن النصوص المتواترل  -فالتاريخ بها،  دُّ تَ عف التي ال يَ الصحيحة 

التاريخ يخبرنا أن ل نة ةتابة المصحف العرماني ةانوا يتوقفون عن ف للقرآن الكريم، الشفو 

من ةان الكتابة حتى يتيقنوا من صحة ما يكتبونه؛ على الرغم من أنهم ةانوا من الحفاظ، وبع هم 

قد أقرأ هذه اآلية فالن بن  أنهم ةانوا إكا تماروا في اآلية يقولون : إن رسور هللاوةتاب الوحي، 

إليه في يء؛ فيقولون: ةيف أقرأك رسور  ثْ عَ بف يْ ليار من المدينة؛ فَ أميار أو فالن، وهو على رأس 

 أخذ القراءل اجتهادا   سلمناأو  ناافترضأقور: لو    .(1)آية ةذا وةذا؛ فيقور ةذا وةذا؛ فيكتبونهللا 

قراءل؛ لفقده أهم شرون  دَّ عَ ال يمكن أن يْ المأخوك باالعتماد على رسم المصحف فحسب؛ فإن هذا 

؛ إك المعتمد عند األمة من القراءا  هو النقك الشفو  الصحيح عن النبي والصحيحة، القراءل 

شفهيا ما مقابقته الرسم العرماني ةما  بسند صحيح متصك إليه  هو ما ثبت تلقيه عن النبي 

هو الشأن في القراءا  العشر؛ فةاية ما يفيده الرسم العرماني هنا هو دعم القراءل المتلقال شفاها ال 

 .(2)في إنشاء قراءل جديدل للنص الكريم

الواردل في الصحيح من إنكار  – مارضي هللا عنه –هشام بن حكيم  و رمَ عْ قصة ولعك في 

، وقور هشام لما اعترض عمرقراءل هشام آليا  من سورل الفرقان، واحتكامهما إلى النبي 

وإقرار النبي ( 3)، ولم يقك هكذا وجدتها مكتوبةعمر على قراءته :هكذا أقرأنيها رسور هللا 

 عمر وهشام على قراءتيهما، وقوله(5)القراءل سنة متبعة يؤةد لبيالمي أن( 4)ةذلو أن لت. 

 فقلنا له: الم رد؛  يالعقلالنظر شقر معه نا وجهنا يف ولَّ  فإن لم تقنعه تلو الروايا  الصحيحة

فيها زْ و    َ ما قولو في تلو المواضا التي قرأها القراء بوجه واحد على الرغم من أن اللةة تْ أوال:

آن ا َفَرقفنَاهْ في قوله تعالى  ْمكفث   عدل وجوه؛ ةإجماعهم على ضم الميم من  ل تَقفَرأَهْ َعلَى  َوقْرف

الفتح وال م والكسر لم يقرأ  [مكث]في ميم زْ و    َ تْ أن اللةة فعلى الرغم من (6)َعلَى  ْمكفث   النَّاس  

َضاَعةَ ، وةإجماعهم على فتح راء(7)أحد من القراء األربعة عشر إال ب م الميم ما أن  (8 )الرَّ

 ؟.(9)فيه الفتح والكسرزْ و    َ تْ اللةة 

تلو األلفاظ القرآنية الكريرل المرسومة بقريقة ه ا ية معينة في ةك المصاحف ما قولو في ثانيا:

أال يربت العرمانية، وقراءتها عند جميا القراء بال استرناء بقريقة تخالف ه اءها الذ  رسمت به؛ 

ابتداء؛ إك لو ةانت القراءل تؤخذ حسب ما يقينا أن القراءل ال تؤخذ بحار من مكتوب لكم كلو 

 -مرال -لوال ةو لوالصلـ قراءا  تقابم ه اء تلو الكلما ؛ ف  ف دَ ج  يق ي به رسمها، لوْ 

                                                

 .  14ص مرجا سابم، شلبي،  (1)

 . 42ص الرد على جولدتسيهر،، جبكمحمد ( 2)

 .43، الرد على جولدتسيهر، جبكمحمد  (3)

 .  2316( القصة أخرجها البخار  في صحيحه، ةتاب: ف ا ك القرآن، باب: القرآن أن ر على سبعة أحرف، ح4)

ا ةم –( فهذه القصة تؤةد أن اختالف القراء فيما يحتمله رسم المصحف لي  مرجعه أن الرسم غفك من النق  5)

، ومن ثم تعارف الصحابة فيما بينهم من عهد النبي وإنما مرجعه اختالف نريقة التلقي عن رسور هللا  -ي عم 

 ترك اإلنكار على من خالفت قراءته قراءل اآلخر؛ لقور النبي إن هذا القرآن أن ر على سبعة أحرف ":

 .      53، 52ص  ، مرجا سابم، شلبيفتاح عبدال،   15فاقرءوا ما تيسر منه"، مكي بن أبي نالب، اإلبانة،ص 

 . 106( سورل اإلسراء: آية 6)

 .    38مرجا سابم، ص، شلبي، 6/88البحر المحي ، أبو حيان،  (7)

لَيفن  ۖ ل َمنف أََرادَ  ( في آية  8) لَيفن  َةام  اَلدَهْنَّ َحوف عفَن أَوف ض  َضاَعةَ  َوالفَوال دَاْ  يْرف  .    233سورل البقرل: أَن يْت مَّ الرَّ

 .    39صمرجا سابم، شلبي،عبدالفتاح ، 2/96معاني القرآن، ( الفراء، 9)
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َ ، وعلى اإلنالق ولم يقرأها أحد واوا   ،رسمتا بواو بدال من األلف عْوَن احَّ رسمت في  (1)يَْخد 

بدون ألف بعد الخاء، وما كلو لم يقرأها أحد بال ألف بك جميعهم  يخدعونةك المصاحف 

؛ فهذه األمرلة وغيرها تدحض افتراض بيالمي أن االختالف في القراءا  (2)قرأها ألفا بعد الخاء

ا عن ي  ق   لَ إنما أخذ  تَ أنها إنما نشا عن اختالف النسا  في الكتابة واختالف أهوا هم وات اهاتهم، و

 (3)، وهكذا في سالسك إسناد ثابتة ثبوتا علميا ثم عمن تلقى عن النبي  النبي 

بيالمي وغيره، أن أ مة القراءا  ةانوا يخالفون له ا  قبا لهم  التي درجوا عليها  أو لم يعلمثالرا:

لم يكونوا  -على سبيك المرار –؛ فقريش وأهك الح از ويعت ون بها إلى ما تلقوه عن النبي 

م ل، لكن لما ن ر القرآن بالهم  هم وا، قار علي ةرم هللا وجهه : " ن ر القرآن يحققون اله

بلسان قريش وليسوا بأصحاب نبر )أ  هم ( ولوال أن جبريك عليه السالم ن ر بالنبر على النبي 

 )(4) ما نبرنا  . 

يشهد أن  -عن نصوص الكتاب والسنة  ف ال   –أن الواقا التاريخي  :كل م  ق من هيض ف إلى 

ةان يتلقى القرآن سماعا من جبريك عليه السالم، ولم يتلقه في لوح مكتوب ةموسى عليه  النبي 

ةان يتلو ما تلقاه على ةاتبه ليكتبه فيما تيسر من أداو  الكتابة آنذاك، وعلى  السالم،وأنه 

بعده، وةان هؤالء الحاضرون المتلقون  حاضريه من الصحابة سواء حين اإلمالء على الكاتب أو

ينقلونه إلى غيرهم من الصحابة، ةما أن الذين لم يح روا ن ور الوحي ةانوا يتلقونه إسماعا 

أي ا ال أخذا من الرقاع التي ةتبت؛ وما جاء من روايا  االستظهار من رقاع ةما في قصة 

مشافهة  يَ ق   لْ ةلما  النص الذ  تْ  صحيفة أخت عمر، فإنما ةان دور الكتابة فيه هو م رد تس يك

مباشرل، وإما عن  من قبك إما عن النبي  يَ ق   لْ تْ ليمكن استظهار النص بتكرار قراءته حسب ما 

ما ةك ةان قد أرسك –رضي هللا عنه  -عرمان ف ال عن أن ؛ صحابي وسي  تلقى عن النبي 

باالعتماد على خ   أخذ القرآن اجتهادا  : يكون احتمار من ثَمَّ قراءته؛ وبمصحف قار ا يأتم الناس 

يكذبه الواقا التاريخي الذ  ي حده بيالمي، وتكذبه نصوص السنة  ،أمرٌ المصحف فحسب

 .(5)الصحيحة التي ال يؤمن بها

 

أتى على بنيان بيالمي الهش من القواعد، ودحض نحسبه قد وبعد هذا الرد اإلجمالي الذ   واآلن:

خير والمهم في هذه الدراسة وهو الدراسة ننتقك إلى المقلب األزعمه بمنهج علمي موضوعي، 

القرآن الكريم، وكلو في بعض ألفاظ حور تنقيحاته المقترحة نماكج من التحليلية النقدية ل

 التالية:الصفحا  

  

                                                

 .9آية  :( سورل البقرل1)

 . 44ص ،جبك، الرد على جولدتسيهرمحمد ( 2)

 .39، عبدالفتاح شلبي، مرجا سابم، ص45ص  ،جبك، الرد على جولدتسيهرمحمد  (3)

 .  146، 145ص  ،رجبك، الرد على جولدتسيهمحمد  (4)

جبك، وثاقة نقك النص القرآني ["بتصرف وتلخيص"، محمد 41 -36]جبك، الرد على جولدتسيهر،محمد  (5)

 .وتلخيص" بتصرف["119 –117ص،]الكريم
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 القرآن ص ِ ذج من لنقيح له المقترحة على نَ  راسة لحليلية نق ية لنم:  دلمطلب الث نيا

 

 (1)مقترحه األول

 :إلى ]لُبًّ [ َوفَ ِكَهةً َوأَبًّ في آية  أَبًّ لع يل 

[ من سورل عب  شرحا  31-26مقترحه هذا بشرح اآليا  ] بيالمير صدَّ لقد ه:حِ رَ تَ قْ مُ  ضُ رْ عَ 

في اآلية رقم  [ا  ب  أَ ]النققة األساسية في هذا المققا هي ةلمة أن  :أردفنوافقه عليه، ثم  إجماليا  

لمفسرين ا ، وألن(الفاةهة اليابسة -التبن -العشب -الكأل -المرعى):عند المفسرينتعني وأنها ، 31

بحسب  -عندهم هو الخيار األف ك  (المرعىو )الكأل حقا، ةان معنى بها لم يعرفوا المقصود 

َ كَ وقد اتَّ  -زعمه م منها توقف أبي بكر هَ فف من روايا  يْ عند المفسرين والمحدثين هنا على ما ورد  أ

؛ فقار: في بيان   –رضي هللا عنهما  –وعمر وهناك إشارا  في مصادرنا أن البعض  معنى األَب 

لم يكونوا متأةدين من المعنى واعترفوا ب هلهم؛  فأبوبكر عندما سئك عن معنى األب، صر  

أعلم".، وعمر عندما قا ال: " أ  سماء تظلني وأ  أرض تقلني إن قلت في ةتاب هللا تعالى بما ال 

أما الفاةهة فقد عرفتها، ولكن ما األب؟ ثم رجا إلى نفسه بعد كلو "قا ال:  مَ تال هذه اآليا  علَّ 

 .   (2)"فقار: إن هذا لهو التكلف، وفي رواية أخرى لنف  القصة أنه قار: "يكفينا ما نعرفه بالفعك

وانتحار شواهد من ،لبذر م يد من ال هداضقر المفسرون  ،جدا  [ أَبَّ ] ةلمة أنه لةموضثم زعم: 

 -المنحور ثم أورد بع ا  من الشعر والنرر ، في المقام األور[ المرعي]تعني[أبَّ ]أنلبيان  ،الشعر

، (ب  لبيان معنى ةلمة )أَ على الرغم من تلو المحاوال  و.. )وعقب عليه قا ال :    -بحسب زعمه

ألوا ك؛ إك لم توجد هذه الكلمة في األدب المفسرين احتى على  ا  ةان غام معناها الحقيقي إال أن 

العربي قبك أو بعد وقوعها هنا، باسترناء تلو األبيا  المنحولة والتعبيرا  المستشهد بها أعاله، 

المعنى أسلوبيا يظك لكن ،  التي يمكن أل  شخص أن يفهمها(3)وأنها تظك من بين الكلما  الشا عة

للقلم؛ وإال فما الةرض من تذةير هللا الناس بالنعم عن نريم استخدام ةلمة ال يمكن حتى  ا  مرير

فهم معناها، لكن ةك الدال ك تشير إلى أنها ةلمة شا عة االستعمار ةالحبوب،  للمتخصصين

أن تكون خقأ، ويمكننا إصالح النص  ينبةي أَبًّ وال يتون، والفاةهة،... إلخ، فباختصار: ةلمة 

ن قلم الناسخ قد انحرف يسارا نقور إ، وأَبًّ بدال من  [لْباا]قراءتها عن نريم بتنقيح بسي  جدا، 

االتصار بين الالم والباء التي  كَ ص  فْ  مَّ بعد الالم، وتوقف عن التدفم ل  ء من الرانية، ومن ثَ 

أ  شيء   -وفقا للمعاجم -أو«النوال»تعني  شا عةٌ  ةلمةٌ  «بُّ اللُّ »، و.فتحولت الالم إلى ألف؛ بعدها

تقرح قشرته ويؤةك ما بداخله، ومنه اليوم على سبيك التحديد: الفستم، وال وز، واللوز، ولو أن 

 من با ا مت ور بالشرق األدنى، سيحصك على بذور عباد الشم  أو بذور«ال با »شخصا اشترى 

ينس مان معا أف ك بكرير من الفاةهة  «الياميش» والمكسرا فأسلوبيا  الفاةهة  القرع؛

 .(4)(والمرعى

احتمار ةان اده المسبم ببشرية الوحي القرآني، ومن ثم قهو اعت : تالمقترح هكت بة هذل هداعي

السيما في المواضا التي زعم أنها ةذلو واقترح تصحيحها في  -النسا  في ةتابة المصحف خقأ 

القعن هو ف ا المقترح ههذمن  الذ  يتةياه، أما هدفه عنده مٌ لَّ سَ مْ  رٌ مف أَ  -بحره موضوع هذه الدراسة 

 ، ومن ثم يسهك هدم ةك ما بني عليه. بصورته التي بين أيدينا اليوم يفي صحة النص القرآن

نلح  أنه قد حاور أَبًّ من العرض السابم لما ةتبه بيالمي حور معنى ةلمة التحليل والنق : 

نها تعني) المرعى أو أجاهدا االبتعاد عن معناها الذ  قرره المفسرون وأصحاب المعاجم من 

                                                

( وهذا االقتراح هو ثالث مقترحاته التي ضمنها بحره موضوع هذه الدراسة، وقد بدأنا بدراسته هنا؛ إك ةفانا 1)

 المستشرقون والقرآن The Qur'an and the Orientalistsفي ةتابه  –رحمه هللا  –ي عل   رهف الدةتور مْ 

 من هذا البحث مؤنة دراسة وتقويم الموضعين األور والراني؛ فقد أحسن وأجاد.   3المشار إليه في ص

 )2( Bellamy, Some Proposed Emendations to the Text of the Koran, p. 564. 

 ( يعني الكلما  الواردل في اآلية، والشا عة االستعمار )مرك: ال يتون، النخيك(، ةما سيصرح بذلو الحقا.     3)

 )4( Bellamy, Some Proposed Emendations to the Text of the Koran, p. 565. 
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 تفيد استعمالها بهذا المعنى، بك أنكر ورود التيوالنرر نعن في ةك شواهد الشعر  مَّ الكأل(، ومن ثَ 

معناها  مَ سَ وَ في األدب العربي قبك أو بعد استعمالها بهذا المعنى في هذه اآلية الكريمة، وَ الكلمة 

 الحقيقي بالةموض الشديد على المفسرين األوا ك.

 «بَ بَ أَ »لوجد مادل  –موروثاته العقدية عن  مت ردا   –لو رجا إلى معاجم اللةة العربية  :بي  أنه

ا وأبابا  وأبابة  إكا تهيأ  ،(1)يدور معناها في اللةة العربية حور القصد والتهيؤ يقار: أبَّ يؤبُّ أبا

ده ن ع أ : ، بَابَة  أَ إلَى َوَنن ه يَْؤبُّ أَباا وفالنٌ  وأبَّ  ،(2)للذهاب وت ه  َ لَقصف إليه ن وعا  إكا تهيَّأ

القصد والتهيؤ الذ  يدور عليه معنى ل اما  «الكألوالمرعى »ومن ثَمَّ أْنلقت على (3)واشتاق

يكون ْمتََهيَّئ ا ف؛(4)زراعته ف  لُّ المرعى ينبت من األرض نبعا  دون تكَ أو أنه لما ةان : «بَ بَ أَ »

: قار الراغب: األب: المرعى المتهيئ للرعي عليهو(5)ألجك الرعي دصَ قف يؤم ويْ  أ ف  بُّ ؤَ يْ و

، وقار صاحب المصباح: األب (7)، وفي اللسان: األب الكأل، وعبر بع هم عنه بالمرعى(6)وال    

، وفي الصحاح، ومختاره: األب: (8)هو المرعى الذ  لم ي رعه الناس مما تأةك الدواب واألنعام

 ؟!!«أب  »هذا الذ  يكتنف معنى م عوم فأ  غموض ؛(9)المرعى

في  -عن جملة المراجا التقليدية التي يستقي منها المستشرقون معارفهم  لو خرج قليال   كم  أنه:

، وةلَّف نفسه استقراء ما ةتبه ة اما القبر  وإتقان السيوني -حقك الدراسا  القرآنية غالبا 

وهو المعنى «(10)المرعى أو الكأل»م قد فسرها بـهْ لَّ لوجد جْ  «أب  »المفسرون حور معنى ةلمة 

؛ فهي عند ال مخشر ، والبي او ، وأبي -ةما أسلفت أعاله -المتوافم ما أصلها اللةو  

 الشوةانيعند ، و(11)وابن ع يبة: تعني المرعى،     َ وابن جْ  ،السعود العماد ، واآللوسي

ةك ما أنبتت األرض مما ال يأةله الناس وال ي رعونه من الكأل وسا ر قلم على ت :وال جاج

َعىتثعلب:  ، وعند غالم  (12)المرعى وأبي ،القرنبيابن جرير، و، وعند (13)قلم على ةك شيء يْرف

 .(14)ما تأةله البها م من العشبتعني : والبقاعي حيان،

                                                

 . 1/6( ابن فارس، مع م مقايي  اللةة، )باب الهم ل في الذ  يقار له الم اعف( 1)

 .1/17أبب(  -ال وهر ، الصحاح في اللةة،) حرف األلف (2)

، 16/300، القيبي، فتوح الةيب،6/2ال بيد ، تاج العروس من جواهر القاموس،، ينظر: التهيؤ هنا نفسيو (3)

 .1/55د. محمد حسن جبك، المع م االشتقاقي المؤصك أللفاظ القرآن الكريم، 

نعام من األرض دون حاجة إلى ال راعة والعمك بخالف غذاء األ(  قار المصقفو : إن هللا تعالى أنبت 4)

 .1/21صيك معاشه.  المصقفو ، التحقيم في ةلما  القرآن الكريم، حاإلنسان المكلف القادر على ت

قلت: وفيها تمام التناسب ما سياق اآليا  التي سيقت مساق االمتنان من هللا تعالى على عباده؛ ففي إنبا  الكأل 

 رعي األنعام التي هي من جملة متاع اإلنسان ما فيه من تمام المنة. وهللا أعلم.    الالزم ل

 .55، جبك، المع م المؤصك الشتقاق ألفاظ القرآن، ص1/20( المصقفو ، مرجا سابم، 5)

ير ، ابن ع يبة، البحر المديد في تفس8/29، أبو السعود، إرشاد العقك السليم،1/58( الراغب، مفردا  القرآن، 6)

 .     401بن عبدالم يد، الترجمان عن غريب القرآن، صا،تاج الدين 7/241القرآن الم يد،

 أبب(.  -( ابن منظور، لسان العرب، )حرف األلف7)

 "أب". الفيومي، المصباح المنير،( 8)

 .   11.، أبو بكر الراز ، مختار الصحاح، أبب، ص1/9أبب(  -( ال وهر ، الصحاح، ) حرف األلف9)

 -ةما في تاج العروس -وةالهما بمعنى واحد عند التحقيم؛ إك الكأل يقلم على العشب رنبه ويابسه  (10)

والواقا يشهد أن المرعى يختل  فيه الياب  بالرنب ةذلو؛ فاألب والكأل والمرعى ةأنهن سواء من هذه الناحية، 

 1/54جبك، المع م االشتقاقي، ، 6/41ويكون تفسير )األب( بأ  منهما هو الدقيم.  ال بيد ، تاج العروس،

، 8/29، أبو السعود، إرشاد العقك السليم،5/288، البي او ، أنواز التن يك،6/317( ال مخشر ، الكشاف، 11)

 .          7/241، ابن ع يبة، البحر المديد،1/150، ابن ج  ، التسهيك،30/47األلوسي، روح المعاني،

ال جاج، معاني ، 4/250الشوةاني، فتح القدير،ةذلو، ينظر:  عىالكأل والمر يعنتوعند ابن عاشور:  (12)

 . 15/101،، ابن عاشور، التحرير والتنوير5/276القرآن وإعرابه، 

 .            556( غالم ثعلب، ياقوتة الصران، 13)

ابن أعاله.وينظر:  10 الحاشية رقمفي  وقد مر تحقيم كلو، وقيده البقاعي: بالرنب الذ  يْقفَصدْ للرعي (14)

القرنبي، ال اما ألحكام ، 7/216، تفسير القرآن العظيم، ،ابن ةرير123-24/120جرير، جاما البيان، 

 .21/267، البقاعي، نظم الدرر،8/429 ، أبو حيان، البحر المحي ،19/223القرآن،
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: ابن عباس، وم اهد ، وال حاك، «الكأل أو المرعى» ومن الصحابة والتابعين الذين فسروها بـ

، وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادل ، وابن زيد،  الذ  الةموض كلو فأين ؛  (1)وغيرهموالسُّد    

 هنا بعد هذا البيان؟!!  عمه بيالميي

بذلو المعنى الذ  قرره المفسرون واللةوين في أشعار  «ب  أَ »استعمار  :فإذا م  أضفن  إلى ذلك

حتى  ،النتحالهاةانوا م قرين وزعم أن المفسرين بع ها ي والتي أورد بيالم - العرب ونررهم

 :فمن الشعر؛ ( 2)( تعني: المرعى أو الكأل في المقام األورايربتوا أن )أبا 

تَل ق ا -1 يَن ْمخف تَها الةََربْ **** تََرى ب ه  األَبَّ واليَقفق  ر   تَحف يعَة  يَ ف علَى الشَّر 
(3.) 

ذفْمنَا -2 ج 
دٌ دَاْرنَا ... ولَنَا األَبُّ ب ه  والَمكفَرعْ  (4)  .(5)قَيفٌ  ونَ ف

 .(6)له دعول ميمونة ريحها الصبا **** بها ينبت هللا الحصيدل واألب -3

ام  وَ لسَّ لفمالهم مرتا  -4
 .(8)رْ دَ قف عندهم يْ  **** واألبُّ  (7)

فأن لت ماء  من المعصرا  **** فأنبتت أب ا  وغْلب الش ر -5
(9). 

  .(10)تصحب يانه في عانة  رف ق       ه  ب   الح ن من أَ يرعى بروض  -6

 ومن النثر:

 .(11)قور ق  بن ساعدل:  ف عك يرتا أبا ، وأصيد ضبا -7

 .(12): فاْلٌَن َراَع لَهْ الَحبُّ َونَاَع لَهْ األَبُّ ما حكاه ال مخشر  في األساس -8

العربي قبك أو بعد غير مستعملة في األدب «ب  أَ »ةلمة  ةيف تكونوال أدر  بعد هذه الشواهد 

 .(13) عم بيالمييةما  ورودها في سورل عب 

                                                

، 19/222مرجا سابم،  القرنبي،، 7/216، مرجا سابم، ، ابن ةرير24/122( ابن جرير، جاما البيان، 1)

 .   30/48، مرجا سابم، اآللوسي، 4/251، مرجا سابم، ، الشوةاني15/250السيوني، الدر المنرور، 

 من هذا البحث.               17( قارن ص 2)

؛ لما سأله نافا ابن األزرق3) نهْ الدوابُّ : وهك ( والبيت استشهد به ابن عباس على أن األبَّ تعني: َما يَعفتَل ْف م 

ةما رو  عن ابن عباس ةذلو أن األب ، 1/859اإلتقان، السيوني، تعرف العرب كلو؟. فاستشهد بهذا البيت

 . 7/216 تعني المرعي، ابن ةرير، تفسير القرآن العظيم،

: "ألنه قد تقرر االحت اج بالبيت الذ  لم يْعفَرف قا له متى ما وال يُعْتََرُض على البيت الس بق أن ق ئله مجهول

رواه عرب يٌّ ينقم العربية بمقت ى السليقة، ومن كلو تَلَق  ي علماء العربية شواهد ةتاب سيبويه بالقبور وفيها نحو 

 .  38خمسين بيتا لم يْعفَرف أسماء قا ليها" ينظر: الخ ر حسين، القياس في اللةة العربية، ص

 . 1/54 ( أ  جدنا، أو أصلنا، جبك، المع م االشتقاقي،4)

 أبب.  لسان العرب،، ابن منظور، (  البيت منسوب البن دريد5)

هنا، ولما ةان الكرع شرب األنعام، در كلو  باألب    عَ رف قرن الكَ حيث والشاهد فيه : قوله ) ولنا األب به والمكرع( 

 .                   1/54قاقي، على أن األب مرعاها. جبك، المع م االشت

ما أنبتت األرض، مما ال يأةله الناس؛ فما يأةله الناس هو الحصيد،  تعني:هنا األب و؛ قيك في مدح النبي ( 6)

 .  6/208الماورد ، النكت والعيون،  ،19/224 ،مرجا سابم وما تأةله الدواب يسمى أبا. القرنبي،

سك من األنعام للرعي وال يْعفلف، يقار:  السوام:( 7) جما سا مة، وت ما ةذلو على سوا م، والسا مة: ةك ما يْرف

 أسمت اإلبك إكا خليتها ترعى. ابن منظور، لسان العرب، )سوم(.   

 .6/208الماورد ، النكت والعيون، ( 8)

وهنا أي ا قرن )أبا( بةلب الش ر، أ  عظامها، فدر على أن األب من صةارها، ةالةالب في حالة المرعى.  (9)

 .  1/54،  المع م االشتقاقيجبك، 

جميا في البيت يعني: األب و، ألبي دؤاد( 1/6" ةتاب الهم ل"  مع م مقايي  اللةةنسبه ابن فارس في ) (10)

فَ ْ. الكأل الذ  تعتلفه الماشية َحْب: بمعنى تْحف  ، وتْصف

، البيهقي، دال ك 1/13( والرتا للبها م إنما يكون في المرعى، ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر، 11)

 .  1/54، المع م االشتقاقي، جبك، 1/478النبول 

َعاهْ ، ال مخشر ، أساس البالغة،12) عْه واتَّسَا َمرف  .21ص ( يعني: َزَةا َزرف

 من هذا البحث. 17قارن ص (13)
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ا قبك ورودها في هذا نرر   وأ لم تكن مستعملة عند العرب شعرا   «ب  أَ »أن ةلمة :ج السلمن  ثم لو 

ن أل؛ أو عدم فصاحتها غرابتهادعوى لمتكأ  ؛ فإن كلو ال يكون الموضا من السورل الكريمة

ةالم العرب شعرا  ونررا  ولي  العك " فنأخذ بالقياس على ما هو الح ة على الكريم القرآن 

ورد  عليه ةلمه وآياته من أحكام لفظية، وال فرق بين ما وافم االستعمار ال ار  فيما وصك 

؛ ألنا إكا جوزنا إثبا  اللةة بشعر إلينا من شعر العرب ومنرورهم، وما جاء على وجه انفراد به

 .(1)ن العظيم أولى"م هور، ف واز إثباتها بالقرآ

على واتكا ه ؛ تارلبالةموض الشديد على المفسرين «ب  أَ »وسم بيالمي معنى من ثم إني ألعجب:

فسروها بـ عندما عليهم ةان معناها غام ا  وَ ، أَ تارل أخرى«الفاةهة اليابسة»ـبها تفسير بع هم لـ

للهم ا، «الفاةهة اليابسة»ثم زار غموضها، وحلت عويصتها لما فسروها بـ  «الكأل أو المرعى»

قد راق له، وصادف هوى في نفسه، ومن ثم التققه ليبني عليه إال أن يكون تفسيرهم الراني 

بمعنى الياميش أو المكسرا  «لْباا »، وأن صوابها قد ةتبت خقأ   «ابا أَ »م أن هَّ وَ تَ افتراضه المْ 

 ةما زعم.   ،التي قبلها«وفاةهة»لتناسب 

ففيها معنى  (2)؟ألنها تؤب للشتاءهك بالفاةهة اليابسة؛ «ب  أَ »وال أدر  ما وجه تفسير البعض لـ 

لبني ةالفاةهة للبها م : "أن األب  –رحمه هللا  – رو  عن م اهداهم قد استأنسوا بما رَ تْ أم  التهيؤ،

 لألنعام علفٌ «ب  األَ »أن ، ةما تخصيص ال وجه لههنا "–رحمه هللا  -م اهد فقور ؛ (3)"آدم

نعام تشبيه حار األ -رحمه هللا –أن يكون مراده ، إال (4)"ليست ةذلوفلإلنسان الفاةهة أما أساسي، 

 . فعليه قد يستقيم المعنى؛أةك الفاةهة تهأةك األب، بحار اإلنسان في استقاب تهافي استقاب

الذ  أنبم عليه الراجح أمام القور  ال يقوَ – على أية حار –تفسيرها بالفاةهة اليابسة لكن 

السيما وأنه قد رو  عن م اهد نفسه أنها ، (5)ةما تقدم«الكأل أو المرعى»نها تعنيأالمفسرون من 

والنسج عليه ةما أسلفت في ،الشاكبال عيف  م  لْ عَ ن في التَّ يالمستشرق نْ دَ يف ولكنه دَ .(6)تعني المرعى

 المقلب األور. 

ا في بيان مَ ه  ف  من توقُّ  –رضي هللا عنهما  –أبي بكر وعمر عن الشيخين  َ و  على ما رْ  أم  الك ؤه

انتفاء علم الصديم لكن  - رضي هللا عنه -عن عمر (8)في الصحيحفبع ه قد ورد ؛(7)معنى األب  

 : التالية وجهاأل علىيمكن حمله «ب  األَ »بمدلور  – رضي هللا عنهما –والفاروق 

رضي هللا  -له ة قريش؛ فخفي معناها على الشيخين ن لت على غير قد  «ب  أَ »تكون أن  أولها:

ى في بع ها، مرك سَ نف ؛ فقد تشتهر الكلمة في بعض القبا ك أو في بعض األوقا  وتْ (9)عنهما

ما ةنا نقور إال الْمدفيَةَ، حتى سمعت  -رضي هللا عنه -السكين عند األوس والخ رج؛ فقد قار أن 

سليمان عليه السالم قار " إيتوني بسكين أقسم القفك رسور هللا صلى هللا عليه وسلم يذةر أن 

ال  «ب  األَ »بمعنى  -رضي هللا عنهما –، ما مراعال أن عدم معرفة الشيخين (10)بينهما نصفين"

أو أنها غير فصيحة؛ فقد أسلفنا أن اللةة جميعا، العرب على يستدعي غموضها أو غرابتها 

عن وأن عدم علم البعض ببعض مفرداتها ال يعني انتفاء العلم به  (11)العربية ال يحي  بها إال نبي

                                                

 .29، ص القياس في اللةة العربيةالخصر حسين، (1)

 . 2/541، والبي او ، أنوار التن يك،19/223، والقرنبي، مرجا سابم، 16/59ةما قار الراز ،  (2)

 .  7/216 ( ابن ةرير، تفسير القرآن العظيم،3)

 .1/55 (  جبك، المع م االشتقاقي،4)

َوَزلَ في التفسير الحديث  2/538ْجَ    في التسهيكع اه ابن فقد (  5)  2/126البن عباس وال مهور؛ وعدَّه دَرف

 أوجه األقوار في معنى اآلية.   

، 706تأةله األنعام، تفسير م اهد،صما ، ورو  عنه ةذلو أن األب 24/123( ابن جرير، مرجا سابم، 6)

 . 15/250السيوني، الدر المنرور، 

 .ذا البحثمن ه17( قارن ص 7)

 .6863،ح...  ( البخار ، ال اما الصحيح، ةتاب: االعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما يكره من ةررل السؤار8)

 (. 1/370النوع السادس والرالثون )  ، السيوني، اإلتقان،7/241( ابن ع يبة، البحر المديد، 9)

 .15/101ابن عاشور، التحرير والتنوير، (10)

 من هذا البحث.       13( راجا ص11)



21 

 

هذه الكلمة البن األزرق، واستشهد  – مارضي هللا عنه -ال ميا، السيما وقد ثبت تفسير ابن عباس

من شواهد الشعر والنرر التي تفيد استعمالها بهذا  آنفا  له بشعر العرب، ف ال عما أثبتناه 

 .  (1)المعنى

تصدق في العربية على أشياء ةريرلةالكأل، والمرعى، والتبن،  «ب  أَ »أنه لما ةانت ةلمة ثانيها:

ا في بيان معناها وتوقف -رضي هللا عنهما -الفاروق والصديم أمسو  -ةما أسلفنا -وياب  الفاةهة

ع ا  .(2)لعدم ال  م بما أراد هللا تعالى منها على وجه التحديد ؛تََورُّ

لما ةانت همتهم منصرفة إلى العمك وعاةفة عليه  –رضوان هللا عليهم  -أن الصحابة  ا:هثالر

أن  -رضي هللا عنه -ةانوا يرون التشاغك بما ال يْعفَمْك به من العلم تكلفا، وعليه: يكون مراد عمر 

من  -رضي هللا عنه –بمقعمه واستدعاء شكره، وقد علم  ناآلية مسوقة لالمتنان على اإلنسا

بعض ما أنبته هللا تعالى لإلنسان متاعا له أو ألنعامه؛ فقصدوا إلى األهم وهو  «ب  األَ »اها أن فحو

القيام بحم الشكر، ولم ينشةلوا عن كلو بقلب معنى األب، ومعرفة النبا  الخاص الذ  يصدق 

عليه هذا االسم؛ فاةتفوا بالمعرفة اإلجمالية إلى أن يتبين لهم المراد في وقت آخر، ثم أوصى 

 .(3)روا على هذا السنن فيما أشبه كلوالناس أن ي 

 غام ة جدا  حين زعم أنها  «ابا أَ »على معنى  بيالميخاتمة تعليم في ف :عجب الق ري أم  مبلغ و

نها من الكلما  الشا عة ألمن ناحية أخرى؛  هانَم   خَ يْ من ناحية، لكنه بإمكان أ  شخص أن 

؛ فهو ةما قار آنفا "لو أنو في الحيال اليومية ةالحب وال يتون والفاةهة بحسب زعمه االستعمار

، يريد أن يقور إنها (4)"اليققينبذور لقدم لو بذور دوار الشم  و «ابا ل  »نلبت من با ا مت ور 

على  قف دْ صف والتي تَ «ابا ل  »، ما أن الكلمة الصحيحة في ةتابتها النسا  خقأبسبب  غم ت هنا جدا  

 نظرا  هنا يستقيا أ  شخص أن يخمنها ، زعمالياميش والمكسرا  أ  الفواةه الم ففة ةما 

سذاجته العلمية على هذا شاهد آخر ف ؛قبلها «فاةهة»ومناسبتها لكلمة ، لشيوعها وةررل استعمالها

يال حين يرب  ألفاظ القرآن الكريم على علو ةعبها في الفصاحة والبيان بألفاظ تستعمك في الح

 . من معان يريد حمك ألفاظ القرآن الكريم عليها قرره مسبقا  ما ، ال لشيء إال لتوافقها ما اليومية

فيندفا بأدنى ؛ مرير للقلم يكون أسلوبيا  س «المرعى والكأل»ك على م  لو حْ  «ب  األَ »أن  وأم  زعمه:

فَْليَنظُِر اإِلنَس ُن إِلَى التي يقور هللا تعالى فيها: -موضوع الدراسة -تأمك لسياق اآليا 

(  27)فَأَنبَتْنَ  فِيَه  َحبًّ (  26)ثُمَّ َشقَْقنَ  األَْرَض َشقًّ (  25)أَنَّ  َصبَْبنَ  اْلَم   َصبًّ (  24)َطعَ ِمه

ْلبً ( 29) َوَزْيتُونً  َونَْخالً ( 28)َوِعنَبً  َوقَْضبً  تَ ًع  لَّكُْم (  31)َوفَ ِكَهةً َوأَبًّ ( 30)َوَح َائَِق غُ مَّ

أن أن ر هللا تعالى لهم  مساق االمتنان على بني آدمسيقت  فاآليا  الكريمة  (5)(32)َوألَْنعَ ِمكُم

المذةورا  والمقر فأخرج لهم به من صنوف النبا  والش ر والكأل ما به حياتهم وحيال أنعامهم؛ 

إكا والحيوان؛ حيال لتنعم اإلنسان و هللاْ  همن جملة ما خلقةلها  «نبا  وش ر وثمر»من في اآليا  

تناسب العدم دعوى من نعم تسق  امتن هللا تعالى به على اإلنسان ما من جملة نفسها ةانت األنعام 

َنفعَاَم َخلَقََها ۗ لَكْمف ف يَها :قوله لع لىعميد نقد النص القرآني إن شاء نحو وليقرأ ؛ هناالمدعى  واألف

فةْلْونَ  نفَها تَأ ٌء َوَمنَاف ْا َوم  فف ي (5) د  يَن تَسفَرْحونَ َولَكْمف ف يَها َجَماٌر ح  يْحوَن َوح  ْك أَثفقَالَكْمف ( 6)َن تْر  م  َوتَحف

يٌم  ح  َنفْ   ۚ إ نَّ َربَّكْمف لََرْءوٌف رَّ م   األف يه  إ الَّ ب ش  َخيفَك وَ ( 7)إ لَى  بَلَد  لَّمف تَكْونْوا بَال ة  يَر َوالف ب ةَاَر َوالفَحم  الف

لْْم َما اَل تَعفلَْمونَ  ينَة  ۚ َويَخف َةبْوَها َوز  ن بْيْوت كْمف َسَكن ا َوَجعََك :وقوله لع لى.(6)(8)ل تَرف ْ َجعََك لَكْم م   َواحَّ

ن ْجلْود   عَ لَكْم م   َها َوأَشف بَار  َواف َها َوأَوف نف أَصف َم إ قَاَمت كْمف ۙ َوم  َم َظعفن كْمف َويَوف فُّونََها َيوف َنفعَام  بْيْوت ا تَسفتَخ  َها األف ار 

ين    ص   هللا العظيم..(7)أَثَاث ا َوَمتَاع ا إ لَى  ح 

                                                

 . 30/48مرجا سابم،من هذا البحث، وينظر: اآللوسي،  20، 19( راجا ص 1)

 . 15/102 ( ابن عاشور، مرجا سابم،2)

 . 4/220 ( ال مخشر ، الكشاف،3)

 .من هذا البحث 17(  قارن ص4)

 . 32-24سورل عب ، اآليا :  (  5)

 . 8 -5سورل النحك، اآليا :  (  6)

 .    80سورل النحك، آية: (  7)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura16-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura16-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura16-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura16-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya8.html
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 مقترحه الث ني

ِجل ِ لع يل  ِجل ِ ِلْلكُتُبِ يَْوَم نَْطِوي السََّم َ   في آية  الس ِ ِ الس ِ ْل[َكَطي   إلى ]الُمَسج ِ

ك   »ةلمة  ترجم بيالميلقد  عرض مقترحه: ، ثم (1)«الوثيقة ةاتب»بـ مقترحه عنوان في  «الس    

ما هو فاعله في اليوم اآلخر؛ فقار  – ع  وجك –يصف هللا  21من السورل  104في اآلية : قار

َم نَقفو   السََّماَء :تعالى ك   ل لفكْتْب  يَوف كُّ الكتابة، نلف السموا  ةما يلف يوم : يعني َةَقي   الس     الس    

" ةلمة معروفة في العربية بمعني الوثيقة، وبناء عليه فإنه ال يمكن لوثيقة لَف  أو كُّ  ني  و"الس   

تكون أنها ينبةي أن رأى بعض المفسرين ف :ينتقريقبيمكن معال تها  وهذه المشكلة، وثيقة أخرى

 حَ بينما رجَّ  ،لنبيلفسروها على أنها اسم َملَو، أو اسم ةاتب  مَّ ومن ثَ "ي  نَ "للمصدر  فاعك

: ني الس ك على ما فيه من ها بـفسرووالبرد  أو صحيفة، أو ال لد من لوحة تعني ها آخرون أن

َملَو وال  فْ رَ عف معروف، وال يْ  ك     ولذلو قار:الس    ،القور الرانيهذا وقد رجح القبر  ،  الكتابة

القا ك:  Th. Noldeke أما الةربيون بصفة عامة فقد تبعوا رأ  تيودور نولدةه،ةاتب بهذا االسم

 مَ لف اسم الوثيقة وأنلقه على ةاتبها، لكن هذه الفكرل لم تَ  –على سبيك الخقأ  -قد أخذ  إن محمدا  

 قبوال على أية حار.

ك   »ن الذين رأوا أن يالمفسرن قار: إثم  هم بمعنى الكاتب، وأنه فاعك القي ةان رأي «الس    

 -، على الرغم من عدم بلوغهم الخقول األخيرل الالزمة للوصور للقراءل الصحيحةصحيحا  

ك  »،لو غيرنا هذا اإلشكار بتنقيح بسي  حك  وأنه باإلمكان  -بحسب زعمه كف ]إلى  «الس      ،[الْمَس   

الميم في الخقون القديمة لم تكن تْدَاْر للوراء أسفك ؛إك حف رَ شف يْ  من السهك أنفضياع الميم أما قار: و

بين  ة الواصلةنَ رف تةلي  الشَّ في  -غالبا  -ةان ي اد  ، لكنالحديرةفي الخقون هو الحار الالم ةما 

تََمك الالم والحرف الذ  يليه؛ فهنا أي ا  قد وصك الميم بأور سنة في السين،  أن يكون سن القلميْحف

 .(2)قراءتها بشكك خانيءَسْهَك ومن ثم ، هاك  مف سْ أو  تسبب في فقدان الميم لهويتهامما 

 : التحليل والنق 

 معنى سلفا   ىمن خالر العرض السابم لما ةتبه بيالمي حور هذه اآلية الكريمة نَلفَح ْ أنه قد ارت 

ك  »لكلمة  ا  ةْك   ما يخال فْهْ من أقوار، حتى  «س   
ثم راح يؤور اآلية الكريمة وفقا  لما ارت اه، ما دَفف

في السقور ، ون يد كلو بيانا  لو ةانت أوفم لمعنى الكلمة لةويا ، وأرجح عند ْجك   المفسرين

 التالية:

ك   »صدَّر عنوان مقترحه هذا بأن لقد  أوال: على  –ةما أسلفنا  – «ةاتب الوثيقة»تعني  «الس    

يدور معناها في  «َسَ كَ »مادل ف؛ (3)أن تفسيرها بالوثيقة أو الصحيفة هو األوفم للعربيةالرغم من 

ك»قيك للدلو  مَّ ومن ثَ  «ال ما لةرض اإلرسار والنشر ماديا ةان أو معنويا»العربية على   «َس ف

أنه أ  صببته فانصب، أو  ،قولهم: س لت الماء فانس ك هنظرا ل معه الماء لةرض الصب؛ ومن

ال  »سمي   هنظرا  لتساجك الرجالن وتنازعهما الدالء يريد ةك واحد منهما غلبة صاحبه، ومن «َس ف

ألن  «ةلَ اجَ سَ مْ »قيك للمكاتبة  م  أ  مبارال مرل ةذا ومرل ةذا، ومن ثَ «الحرب س ار»ةذلو قولهم 

قيك  ه، أو أنك     مساجلة قيك للكتاب س  لما قيك للمكاتبة ف ؛المبتد ء يكتب مرل والم يب أخرى

ك   »لوثيقة ل  إكا  واضحةٌ فالعالقة  ؛فيه لةرض اإلراءل والنشر  ْ فَ حف ل معه معاني ومكتوبا  تْ  «س    

.  (4)المشتقة منها «ك     الس   »، وبين ةلمة «كَ  َ سَ »بين المعنى المحور  الذ  تدور عليه مادل 

 .الوثيقة هو األوفم للةة ةما أسلفناوعليه يكون تفسيرها بالصحيفة أو 

                                                

 )1( SIJILL: Writer of a Document.P565 

 )2( Bellamy, Some Proposed Emendations to the Text of the Koran, P.565 

 ( وقد مر بنا قوله "أنها في العربية تعني الوثيقة". 3)

المصقفو ، مرجا سابم، ( قارن: ابن فارس، مرجا سابم، "س ك"، ال وهر ، مرجا سابم، "س ك"،  4)

 " بتصرف وتلخيص".69، 5/68
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أن تكون  بيالمياستبعد في العربية  لمعاني الم ازيةبا –أو ت اهله  –نظرا  ل هله ث ني : 

ك   » الوثيقة أو الصحيفة، معلال  كلو بأنه ال يمكن لوثيقة لَف  أو ثَنفي وثيقة بمعنى في اآلية  «الس    

 .أخرى

قد ابن جرير الكريمة أن قوار المفسرين في هذه اآلية المستقر ء ألال يشكك على أنه  :هنا أنبهو

فإن قار قا ك وةيف ": –رحمه هللا  –القبر  سبم بيالمي إلى تقرير هذا اإلشكار، حين قار 

ك   »ى الصحيفة بالكتاب إن ةان وَ قف تْ  الصحيفة؟  قيك: لي  المعنى ةذلو، وإنما معناه يوم هو «الس    

 .(1)"لس ك على ما فيه من الكتاب؛ فالالم في الكتاب بمعنى علىنقو  السماء ةقي ا

قد استشكك  -ةما نرى  –القبر  ألن لي  في ةالم القبر  ما يشهد لما قاله بيالمي؛  أقور:

، على عادل المستشرقين ال وابتتمة دون أن ينقك شكار اإلاةتفى بنقك قد ف بيالميوأجاب، أما 

 التي تتفم ومآربهم. في انتقاء األقوار

ك   »ما أَجما المفسرون على ت عيفه وعدم قبوله من معانيترجيح بيالمي هنا ث لث : لم يكن  «الس    

إال لتوافم هذا ال عيف المرجوح ما ما يراه هو ويميك إليه، وألنه سيكون ْمدفَخله لمقترحه لشيء 

ك   »الْمتََوهَّم من تصويب  الكلمة من  ك]بمعنى الصحيفة إلى  «الس     ثم بمعنى الكاتب،  [الْمَس   

ك]ميم م ليعلله بأن هَّ وَ تَ استرساله ما كلو االقتراح المْ  قد ضاعت أثناء الكتابة بسبب خقأ  [الْمسَ   

ك   »الناسخ؛ فقر ت   بسبب غياب النق  والشكك آنذاك. «الس    

يرى حاصك أقوالهم في المراد  الكريمة:المستقر ء ألقوار المفسرين في هذه اآلية على أن 

ك   »بـ  الصحيفة(، وأن اسم ةاتب للنبي  – و  لَ اسم مَ  –)الصحيفة  تدور حور ثالثة معان   «الس    

هي المعنى المختار عندهم؛ فقد قار بذلو منهم:  ابن جرير: وعده أولى األقوار بالصواب؛ ألنه 

وابن ةرير، والنيسابو ، ، ويحي بن سالموالقبراني، ،     َ المعروف من ةالم العرب، وابن جْ 

وابن ، أرجح األقوار، والبةو : وعد ه والسمعاني وابن عقية، والراز ، والقرنبي، والماتريد ،

والشوةاني، والماورد ، والنسفي، وأبو حيان، واآللوسي، والقاسمي، ، ال وز ، والقيبي

 . (2)ابن عباس، وم اهد، وقتادلمن التابعين: قار به والشنقيقي، والشعراو ، وغيرهم، و

مما يفهم منه أنهم ما حكوهما إال لبيان  لقولين اآلخرينلردهم ت عيفهم و :يض ف إلى ذلك

ة فقد اتفقت ةلم ؛(3)السيما القا ك منهم إن الس ك اسم أحد ةتاب الوحي لرسور هللا ضعفهما؛ 

يكن من بينهم من عرف باسم  ن ولميمعروفكانوا ي  حف الوَ  ابَ تَّ على أن ةْ من المفسرين  ةْ لَّ هذه الرُّ 

ك   » : على هذا الخبر أنه الشنقيقيحكم ةما لم يعرف في المال كة أحد بهذا االسم، ومن ثم «الس    

وإن ةان في سنن أبي  ،صرح بوضعه جماعة من الحفاظلقد ابن ةرير: قار ظاهر السقون، و

 .(4)القاسمي: أثر منكر ال يصحقار داود، و

االتكاء  بيالميمما يمكن لتحريره عاشور في ما قرره ابن :على القار ء هنا ةذلووال يشكك 

ك  الس   "  –رحمه هللا  –قار القاهر  حينعليه؛ فيها، أو ةاتب الصحيفة على  بْ تَ كف : الورقة التي يْ   

تقدير م اف محذوف أ  صاحب الس ك، ثم قار: وال يحسن حمله هنا على معنى الصحيفة؛ 

                                                

 .18/160( ابن جرير، مرجا سابم، 1)

، مرجا ، ابن ةرير1/349، يحي بن سالم2/30.ابن ج  ، التسهيك، 18/160( ابن جرير، مرجا سابم، 2)

التفسير ، الراز ، 4/102، ابن عقية، المحرر الوجي ، 2/749النيسابو ،رغا ب الفرقان، ، 5/100سابم، 

تفسير ،  السمعاني، 7/382 ،والماتريد ، تأويال  أهك السنة، 5/214 ،مرجا سابم القرنبي، ، 10/198الكبير،

القيبي، فتوح الةيب، ، 5/395، وابن ال وز ، زاد المسير،3/216،: البةو ، معالم التن يك، 3/412القرآن، 

أبو حيان، البحر ، 2/422التن يك، ، النسفي، مدارك2/474، والماورد ، النكت والعيون،10/412

الشنقيقي، أضواء ، 11/312القاسمي، محاسن التأويك،، 16/29مرجا سابم، اآللوسي، ، 6/342المحي ،

 .  16/662، لشعراو ، تفسير القرآن، ا4/250البيان،

َ كَ ( الذ  راق لبيالمي ومن ثم اتَّ 3) ك   »عليه لتصحيح   أ ك]إلى «الس      نى الكاتب.لتكون بمع [الْمَس   

 . 4/249 ،مرجا سابمالشنقيقي، ، 11/312 ،مرجا سابمالقاسمي، ، 5/100، مرجا سابم، (ابن ةرير4)
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ن يراد بالس ك الكاتب أألنه ال يال م إضافة القي إليه، وال إردافه لقوله للكتاب أو للكتب، فالوجه: 

 .(1)"الذ  يكتب الصحيفة ثم يقويها عند انتهاء ةتابتها

قلنا إن القَّيَّ السيما إن آنفا؛  –رحمه هللا  –ال يشكك على القار ء ما قرره ابن عاشور أقول:

يصبح عليه إك بمعنى على؛ «للكتب»إن الالم في و (2)بمعنى اإلخفاء والستر ضد النشر

ِجل ِ ِلْلكُتُبِ معنى: ِ الس ِ عند وراجح معنى معتبر هو ةقي الصحيفة على المكتوب فيها، وَكَطي 

 .(4)ةما تقدم -من ناحية، وأوفم لمعنى الكلمة في اللةة من ناحية ثانية(3)جماعة من المفسرين

 

فإن كلو ال  – رحمه هللا –، ةما هو رأ  القاهر وقلنا إن الكاتب هو فاعك القيةما أننا لو سلمنا 

هو الذ  إلى الصحيفة نفسها، بمعنى: أن الكاتب على الحقيقة ةذلو ويمنا من إسناد فعك القي 

وإخفاؤه ففعك الصحيفة ال الكاتب؛ وعليه فيها ، أما ستر المكتوب بعد ةتابتها يقو  الصحيفة

ةما يقور  .(6)ألنها تستر الكتابة وتخفيها""(5)"على الحقيقةتكون الصحيفة "هي فاعك القي 

النقود في ؛ ألنه هو َمنف وضا فالقا ك في هذا المرار فاعك بالقولالقا ك:)نو  محفظتي النقود( 

، ولوال المحفظة لما ستر  النقود وأخفتهاالتي والمحفظة فاعك على الحقيقة؛ ألنها هي ، المحفظة

 . ؤهاوإخفا ها الذ  هو سترالنقود تحقم معنى ني 

 

ك  بأن تفسير  يض ف إلى م  سبق:  وللراجح عند العرب للةة ف ال عن موافقته  - الصحيفةالس    

ون؛ العلماء الت ريبيفيه ملمح من مالمح إع از القرآن الكريم وفقا لما أثبته  -المفسرين واللةوين

  The Shape of Spaceفي ةتابه شكك الف اء  R. Weeks  Jeffrey جيفر  ويوفقد أثبت 

وقد ، (7)أن الكون شكله مسقح ةالورقة، وأنه سيقوى في نهاية ال مان ةما تقوى الورقة ةذلو

تصورهم لشكك الكون وأنه ينبةي أن يكون منبسقا مرك صحيفة في علماء ناسا كلو  أةد

 فسبح ن من هذا كالمه.؛(8)الورق

 

  

                                                

 .18/159 ( ابن عاشور، مرجا سابم،1)

، والمراد ةما تقور" انو عني هذا الحديث" القي له معنيان: اإلخفاء والستر ضد النشر، والمحو واإلزالة (2)

تدر على تبديك السماء  -ةما صرح ابن القيم –؛ ألن النصوص راجح عند المفسرينالهو المعنى األور، على هنا 

 .   17/101وتةييرها ال إفناؤها، وألن ظاهر التشبيه يبعد معه القور باإلفناء ةذلو. األلوسي، مرجا سابم، 

ابن عقية، ، 5/100، مرجا سابم، رير، ابن ة2/30.ابن ج  ، التسهيك، 18/160( ابن جرير، مرجا سابم، 3)

، 5/214 ،مرجا سابم القرنبي، ، 10/198الراز ، التفسير الكبير،الفخر ، 4/102المحرر الوجي ، 

، 10/412، القيبي، فتوح الةيب، 3/216البةو ، معالم التن يك،  ،7/382 ،والماتريد ، تأويال  أهك السنة

، 6/342أبو حيان، البحر المحي ،، 2/422مدارك التن يك،، النسفي، 2/474والماورد ، النكت والعيون،

، 4/250الشنقيقي، أضواء البيان،، 11/312القاسمي، محاسن التأويك،، 16/29مرجا سابم، اآللوسي، 

 .  16/662، لشعراو ، تفسير القرآنا

 من هذا البحث.  22ينظر ص  (4)

َك ةأنه يقو  الكتاب"، الواحد ، (5) أو ةما هي عبارل الواحد :" لما ةان بانقوا ه ينقو  المكتوب فيه ْجع 

 .  10/412القيبي، مرجا سابم، ،  3/75التفسير البسي ، 

، مرجا سابم، 10/198الفخر الراز ، مرجا سابم،  (6)  . 2/30، ابن ْجَ   

 )7( Jeffrey  R. Weeks, The Shape of Space, New York, Marcel Dekker, 2001,p.93. 

 ( ينظر في كلو: 8)

 /http://imagine.gsfc.nasa.govمقالة حور أصك الكون على موقا ناسا:                 -

 /http://www.kaheel7.com/ar                   عبدالدايم الكحيك:ل ،اإلع از في الكون -

http://imagine.gsfc.nasa.gov/
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-20-06-04/417-2012-04-19-16-25-16
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 مقترحه الث لث 

 . (2)إلى ]ِخطَّة[ ب لخ   المعجمة (1)...َوادُْخلُواْ اْلبَ َب سُجَّ اً َوقُولُواْ ِحطَّة  في آية  ِحطَّة  لع يل

قَّةٌ »بعد أن ترجم بيالمي ةلمة مقترحه:عرض  ما  ، قار(3)«مةفرل»في عنوان مقترحه إلى  «ح 

لْهْ ، تْعَدُّ من األخقاء التي نشأ  بسبب ع   النظام (4)هذه والتي تليها من التصويبا  :حاص 

في ولكن تمت إضافتها ، (5)عنها الله ة الح ازية تف يَ ر  الكتابي عن بيان ةافة الهم ا  التي عَ 

: أنها ربما تكون قد أتت من الكلمة العبرية Bell (6) بيكقور وبعد أن أشار إلى وقت الحم، 

وأن قور المفسرين  «مةفرل»لها بمعنى  Blachere (7) بالشيربمعنى الذنب، وترجمة  «حتَّ »

َح أن (8)«مةفرل»الكلمة بمعنى فسروا من قور بالشير حيث  المسلمين جاء قريبا   ةيفما الكلمة رجَّ

قف »هي الصيةة الح ازية القياسية لكلمة أنها العربية، و «ةف قَّ خ  »هي  ةانت ي ب أن تكون  «ةئَ خ 

 التوبةنلب الناس بقبيعة الحار يميلون إلى قار: وثم بمعنى: الذنب أو الخقيئة،  «ئَ ق  خَ »مصدر 

 -اقترح أن تكون هنا ، ومن ثَمَّ ينبةي أن يعترفوا بخقاياهم أوالعليها ، لكن لكي يحصلوا والعفو

قَّة  » قَّة  أ»قدَّره بـ مفعوال  به لفعك محذوف جعلها و -بالخاء «خ  استدر على ثم ؛ (9)«خقأنا خ 

ء  بدال من «ر   المَ »هذا بقراءل م هَّ وَ تَ مقترحه المْ  أردف ثم  (11)ْج ءٌ بدال من  «ْج ٌّ »و ، (10)المرف

والذ   « َّ حَ »هي الكلمة الوحيدل في القرآن المشتقة من ال ذر  «ةف قَّ ح  »نالح  أن  ختاما  قا ال: و

ةلمة  22بينما يوجد يعني بالمقام األور الخفض أو الح  من مستوى أعلى لمستوى أسفك، 

ئخَ »»مستمدل من ال ذر  .(12)ةلها كا  معان متعلقة بالخقيئة ««ق 

أن نبين معنى اآلية الكريمة وقبك تحليك ةالم بيالمي وتقويمه؛ هنا من المهم  هلعل :التحليل والنق 

 أقور وهللا أستعين:  في كلو فتقويم هذا المقترح؛ بلما لذلو من عالقة وثيقة  ؛إجماال

                                                

 .  58( سورل البقرل، من اآلية :1)

 )2( Bellamy, Some Proposed Emendations to the Text of the Koran, p.p 566-567.  

 )3( he wrote:Hittah: Forgiveness.p.566. 

هْنَّ ( يعني اقتراحه تعديك4) [.     260في اآلية: فَْصرف  من سورل البقرل إلى ]فََ     فْهنَّ

أن الح ازيين رو  عن عيسى بن عمر: و(خلو الله ة الح ازية من الهم ا  أو النبر صرح به أبو زيد، 5)

لكنه قد غاب عن بيالمي أن القرآن الكريم لم ين ر ؛ الهم ل(. ،لسان العربر، اضقروا نبروا )ابن منظوةانوا إكا 

قَّة( بمعنى كنب أو خقيئة من ناحية الح ازيين  عن اف مَ سف ةله بالله ة الح ازية هذه واحدل، ةما أنه لم يْ  )خ 

 مفصال.   –ةما سيأتي  –أخرى

 )6( Bell, R. The Qur'an, pp.9,153.  

 )7(Blachere, R. Le Coran, pp.645,742. 

قَّةٌ أنه قار في معنى  -مارضي هللا عنه -رو  عن ابن عباس( 8) : مةفرل، بمعنى نلب االستةفار؛ وقد أةد ح 

مةفرلٌ »هذا المعنى رواية ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن ةرير: عنه من نريم سعيد بن جبير: أنه قار : 

 -«مةفرل»بـ  «حقة»تفسير و. «حقة: أراد أن يستةفروا»ابن جرير عنه :  دعن ىوفي رواية أخر «استةفروا

وينظر: ابن أبي تفسيرا  بالالزم ال بالمرادف؛ ألن من ح  عنه الذنب فقد غْف َر لهوتيب عليه.  دُّ عَ يْ  -على أية حار

البحر ، 1/273، ابن ةرير، مرجا سابم، 2/106، ابن جرير، مرجا سابم، 1/117حاتم، تفسير القرآن العظيم، 

 .1/217،المحي 

 أ : أكنبنا أو اعترفنا بالذنب، ةما يفهم من ةالمه.  ( 9)

لَْموا( من قوله تعالى 10) َ يَْحورْ  أَنَّ  َواعف ء   احَّ ، قرأ بها ال هر  والحسن وهي 24األنفار:   َوقَلفب ه  بَيفَن الفَمرف

تََسبف في تبيين وجوه شواك  معدودل من الشواك الفتقادها أهم شرون القراءل الصحيحة وهو التواتر. ابن جني، الْمحف

 .    2/510، ابن عقية، المحرر الوجي ، 1/101القراءا ،

قفسْومٌ لََها َسبفعَةْ أَبفَواب  ل   ( في قوله تعالى 11) ٌء مَّ نفْهمف ْج ف على حذف الهم ل وإلقاء «  ٌّ جْ » وقرئ  كْك   بَاب  م  

 .3/211حرةتها على ال ا ، وهي قراءل شاكل. البي او ، أنوار التن يك، 

ةٌ يريد أن يقور: أن ( 12) قَّ ةف »ال تعني الخقيئة، ولي  فيها اعتراف بالذنب، بخالف  ح  قَّ تعني كلو،  التي  «خ 

والناس ويبدو كلو في قوله أعاله: " -وأراه من موروثاته العقدية ةذلو –وكلو االعتراف شرن لقبور التوبة عنده 

 ".   بقبيعة الحار يميلون إلى نلب التوبة والعفو، لكن لكي يحصلوا عليها ينبةي أن يعترفوا بخقاياهم أوال
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خاشعين،   -ع  وجك -خاضعين هلل ( 1)بدخور باب بيت المقدسبني إسرا يك اآلية لقد أمر  

روا بأن ي موا  شاةرين له سبحانه أن أخرجهم من التيه؛ لكنه لما ةان الخ وع من عمك القلب أْم 

ي تما لهم قور كي ول(  2)من عمك األبدان ةاالنحناء أو الرةوع أو الس ود هما يترجم عن أوال  إليه 

بأمر آخر من لوازم الخ وع ومن متقلبا   ثانيا  اللسان ما عمك األبدان واعتقاد الَ نَان أْمروا 

وعلى محض  بلسانهمقا لين  أن يح  عنهم كنوبهم -ع  وجك -أن يقلبوا من هللا التوبة؛ وهو 

قَّةٌ[(3)التَعَبُّد   روا به من القور والفعك؛  (4)]ح  لكنهم على عادتهم في المخالفة والمعاندل بدَّلوا ما أْم 

دخلوا ي حفون على و"واالنحناء،أما يدر على الخ وع ةالرةوع مفاستكبروا عن الس ود ونحوه 

 في تحريف الكلم عن  على عادتهم ِحطَّة  بدر  (6)[ِحْنَطة  َحبَّة  أو وقالوا مسته  ين] (5)أستاهم"

  

                                                

 ، وهو قور جمهور المفسرين ةذلو. ( على الراجح المرو  عن جماعة من التابعين1)

َمْك على معناه الحقيقي، أم على الزمه من 2) ( وكلو على اختالف المفسرين في المراد بالس ود في اآلية، هك يْحف

الخ وع والتواضا؛ فاستَبفعَدَ البَعفْض المعنى األور لتعذر اجتماع الس ود والدخور في آن واحد، وفسره 

 .1/329 ابن عادر، مرجا سابم،، 1/61فتح القدير، لشوةاني، ، ااألةررون بالتواضا.  

 –أنهم إنما أمروا بتلو اللفظة بعينها، وإن ةان بعض المفسرين  -رضي هللا عنه –( فقد رو  عن ابن عباس 3)

تلو اللفظة بعينها، وأنهم  لو نلبوا التوبة منهم يرون أنه لي  المقلوب   - يةال مخشر ، وابن عادر، واآللوس

 لتحقم المقلوب.  والمةفرل  بةير تلو الكلمة  من  نحو " اللهم إنا نستةفرك ونتوب إليو" أو "اللهم اعف عنا"

حالة تخص بني إسرا يك وحدهم، وأن نلب المةفرل هنا بهذه الصيةة وعلى هذه الكيفية أن الباحث يرى: أن بيد 

يد خ وعهم وتسليمهم وناعتهم لآلمر سبحانه، وكلو الت امهم نلب المةفرل بهذه الكلمة بعينها، فيه إشعاٌر بم 

م، ةما يمكن أن يكون في أمرهم هَ فف ال تقبك إال بكلمة بعينها ةما يْ  –مقلقا –، ال أن التوبة توبتهمةله من مستل ما  

 هوإنما في المقام األور هنا بالخ وع وما يشهد له من قور اللسان وعمك األبدان إشارل إلى أن المقلوب منهم 

التخلي عن عنادهم وعصيانهم، وأن يتخذوا الخ وع والتسليم هلل ع  وجك شعارا  ومنه ا  لحياتهم في مستقبك 

هو أولى أمارا  كلو  د  بُّ عَ األيام؛ ومن ثم: يكون الت امهم النقم بتلو الكلمة بعينها دون غيرها على سبيك التَّ 

وأما قولهم الحقة " إلى كلو المعنى األخير فقار:( 2/214)في التحقيم الخ وع.، وقد ألمح العالمة المصقفو  

فمعناه اتخاك الحقة برنام ا في جميا أمور حياتهم، وأن حقيقتها هنا نرح األثقار واألوزار مما يخالف الشرع 

باع الهوى والتقوى عما ةانوا عليه من ات ،ومرجا كلو إلى التخلي والورع عما ينافي رضا هللا تعالى ،والعقك

مرجا سابم،  ال مخشر ،، 498 -2/496 ، مرجا سابم، القيبي" وينظر: وارتكاب المناهي والمعاصي

 .1/329مرجا سابم،  ابن عادر،، 1/318مرجا سابم،  اآللوسي،، 1/272

، يعني: بالرفا قراءل ال مهور على أنها خبر لمبتدأ محذوف، أ  أمْرك أو شأنو حقةٌ، أو مسألتْنا حقة:ة  طَّ حِ  (4)

بالنصب على المفعولية، يعني: يا  ِحطَّةً عنا كنوبنا، وقرأ ابن أبي عبلة   َّ ؛ فحْ ومةفرتها شأنو يا رب ح  الذنوب

 : واألصك النصب، وإنما رفعت لتعقي معنى الربا .  1/272 رب ح  عنا كنوبنا حقة ، قار ال مخشر 

 .       4365ال اما الصحيح، ةتاب التفسير، سورل األعراف، باب" وقولوا حقة"، ح في ( رواية البخار 5)

قَّة( فْرو   أنهم قالوا:6)  ( اختلفت الروايا  في تعيين ما قالوه بدال عما أمروا به من قور )ح 

 .  2/106 ،مرجا سابم، . ابن جريرعن أبي هريرل مرفوعا  ة:بَّ حَ 

عقاء ، وم اهد ، وعكرمة ، وال حاك ، والحسن ، وقتادل ، والربيا بن أن  ، ويحيى وعن ابن عباس،  :ةْ طَ نْ حِ 

 .  1/273، ابن ةرير، مرجا سابم، 2/107ابن جرير، مرجا سابم، بن رافا. 

َ  في كلو. عن أبي هريرل مرفوعا  في صحيحه رواية البخار   :ا  رَ عْ شَ  فيِ  ة  بَّ حَ   ، ومن ثم ةانت أصح ما ْرو 

 .  1/273، ابن ةرير، مرجا سابم، 2/107ابن جرير، مرجا سابم، عن ابن عباس مرفوعا. :ا  رَ عْ شَ  في ة  طَ نْ حِ 

 .2/106موقوفا. ابن جرير، مرجا سابم، عن ابن مسعود :أو شُعَْيَراْ  يراعِ را  فيه  شَ مْ حَ  ة  طَ نْ حِ 

، ويعني بالعربية موقوفا عليه :   قالوا كلو بلةتهم، ةما في رواية أخرى عن ابن مسعودسمق ل  أزبة ماب  هطى

 . 2/106ابن جرير، مرجا سابم، (ا سودا رَ عْ حبة حنطة حمرا  مثقوبة فيه  شَ )

وفقا   - «ل  رَ عف شَ  في   ةٌ بَّ حَ »في قور النبي « ةْ بَّ حَ »ـ بين الروايا  السابقة ةلها؛ ف أن لي  ثمة خالفٌ :يب و للب حثو

َر ف في الروايا   -رواية البخار  ل على « ةف قَّ ح  »بدر « ةقَ نف ح  »قالوا ؛يعني: أنهم «ةف قَ نف ة ح  بَّ حَ »أنها األخرى بـفْس  

ةما « حمراء مرقوبة فيها شعرل سوداء»ثم زادوا مبالةة في االسته اء  ،عادتهم في تبديك الكالم بآخر على وزنه

َجَمة  ل ةما قلنا؛ فإكا أضفنا إلى كلو ما قاله  خالففال ؛ ما قالوه بلسانهميْففَهْم من رواية ابن مسعود التي تْعَدُّ تَرف

المختصون في الله ا  اآلرامية من أن )ح  ن ن هـ( في آرامية العهد القديم تعني )القمح( تأةد لنا ما أسلفناه 

 .96الذييب، د. سليمان بن عبدالرحمن، مع م المفردا  اآلرامية القديمة، صأعاله.  ينظر: 
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 .(1)السالم إلى السام  مواضعه، ةتحريفهم

في الدراسة التقويمية  –بعون هللا تعالى  –نشرع لمعنى اآلية الكريمة  :وبع  هذا البي ن اإلجم لي

 وكلو في النقان التالية: الْمتََوهَّم، لهذا المقترح 

على إنكار النقك الشفو  للقرآن الكريم  ر يسة   بصورل  في هذا المقترح  يعتمد بيالملقد ا أوال:

المصحف العرماني من النق  والشكك مما أوقا  و   لْ أن القراءا  القرآنية إنما نشأ  بسبب خْ ر  وُّ صَ تَ و

هو النقك  دَ مَ تَ عف األمر ةما أسلفنا في المقلب السابم أن المْ و ؛(2)النسا  في أخقاء أثناء الكتابة

،  موافقة العربية وموافقة الرسم يف نَ رف هو الحاةم على شَ  «تواتر القراءل»شرن ف؛ المتواتر الشفو 

النقك  اإن لم يعاضدهأحد المصاحف، الموافقة للعربية ورسم القراءل ب دُّ تَ عف ال يْ فإنه وعليه:

قَّة»ـالصحيح؛ ة ، بك صحيحا   نقال   كف قَ نف فهي وإن احتملها الرسم، إال أنها لم تْ  ؛هناالتي اقترحها  «خ 

قَّة»ا عن العرب سمَ يْ إنه لم   –وخ  فء  -َخَقأف ] همالمسموع عنإنما ؛ بمعنى الذنب أو الخقيئة «خ 

يَّة يفئَة -وَخق  دف من الذنب  -وَخق  أَل [فيقار لما لم يْتَعَمَّ قف دَ «َقأف خَ »وخ  يقار و ،«خ  فء»منه  ، ولما تْعْم  

أَ » قف يَّة، و(3)لخ  يفئَة ، َخق  قَّة[  (4)«ئَ ق  خَ »من مشتقة واحدل الذنب، وهذه ةلها ل «وَخق   –أما ]خ 

عليه  تف قَّ الكتابة أو التسقير، ومنه قولهم خْ ومن الخ   « َ قَ خَ »فمادتها  -التي زعمها بيالمي

ْ  مَّ  ، ومن ثَ رَ ق  كنوبه أ  سْ  النازر لنفسه من أرض غير مملوةة ألحد  (5)على ما يَْخقُّهْ  تف قَ ل  نف أ

َق إن أكن له اإلمام بذلو، ةما ةان الحار في بيتا الناس أنه قد اختارها لنفسه ليبني فيها  مَ ل  عف يْ ل    خ 

من مادل المشتقة  « َ قَ خْ »مفرد  «ةقَّ خ  »هوإكا  المسموع عن العرب فالكوفة  والبصرل  وبةداد؛ 

 .بمعنى الذنب «ةقَّ خ  »عنهم  اف مَ سف بالمعنى المتقدم، ولم يْ  « َ قَ خَ »

، ال إلى أَقفي َسة  األهواء واألوهام السماعأنها له ة الح ازيين؛ فمرد كلو إلى  :زعمهوأما 

قَّة»عنهم  اف مَ سف لم يْ الح ازيون و  .ةما أسلفنا بمعنى واحدل الذنب «خ 

"أن القرآن الكريم  رَ رَّ قَ ح ة، ألن المْ هنا ورودها عن الح ازيين؛ فإنها ال تكون  له:ولو سلمنا 

ح ة على ِحطَّة  تكون القراءل المتواترل م  ، ومن ثَ (6)به في أصور اللةة" ج  تَ حف نفسه هو أف ك ما يْ 

 .«خقة»الله ة الح ازية غير المتواترل 

أن أ مة القراءا  ةانوا يخالفون له ا  قبا لهم  التي درجوا عليها : بيالمي وغيره يعلمثم ألم 

لم يكونوا يحققون الهم ل، لما الذين أَنففْسْْهمف  أهك الح ازف؛ ويعت ون بها إلى ما تلقوه عن النبي 

 .  (7)علي ةرم هللا وجههةما رو  عن ن ر القرآن بالهم  هم وا، 

قراءا  الحت اج بيتكلف في هذا الموضا االن ده على منه ه في انتقاء ال عيف والشاك ث ني :

«ر   مَ الف »بقراءل الحسن وال هر احتج فم، هَّ وَ تَ المْ  ه  ح  رَ تَ قف لتسويغ مْ شاكل ال
السبعية المتواترل  بدر (8)

 ء  رف مَ الفقَّة»هنا بني عليها صحة قراءته لي ال كلو  كْ رف وم  المتواترل،  ِحطَّة  من بدالالْمتََوهََّمة  «خ 

إعمار من المعيب ربت بقريم التواتر، اللهم إال وفم منه ه يبه القرآن ألنه لم  أَ رَ قف يصح أن يْ 

 في القراءا  القرآنية.واالجتهاد القياس 

هي الكلمة الوحيدل في القرآن المشتقة  ِحطَّة  أن من ختام مقترحه هذا: ما قرره بيالمي في :ث لث 

على تدر  ةلمة 22فمنه «ئَ ق  خَ »ال ذر أما علو لسفك، من االنحقان الدار على  «ح َّ »من ال ذر 

ألن كلو ال يعد  -التي أشرنا إليها في المقلب األور -يبرز لنا نرفا من سذاجته العلمية ؛ الخقيئة

                                                

 باب: قور النبي أخرجها البخار  في صحيحه، ةتاب: الدعوا ،  «ام  السَّ »ى إل «السالم»( قصة تحريفهم 1)

 ، عن عا شة رضي هللا عنها. 6038يست اب لنا في اليهود وال يست اب لهم فينا، ح 

( ويبدو كلو واضحا في قوله المشار إليه آنفا )أن الخقأ في هذا الموضا إنما نشأ عن ع   النظام الكتابي عن 2)

يَتف عنها الله ة الح ازية(بيان   من هذا البحث. 25، قارن صةافة الهم ا  التي َعر 

 تََوسُّع ا على األرض التي يخقؤها المقر ويصيب أرضا  قربَها. –ةذلو  –، ويقلقونها (على وزن ف عفلة3)

 . 39المحي ، فصك الخاء، صالقاموس الفيروزآباد ، (  4)

ْرهْ ب دار. 5)  ( أ  يْعَل  ْمهْ بخ  أو يَْح   

 . 29الخ ر حسين، مرجا سابم، ص (  6)

 .  من هذا البحث 16قارن ص (7)

 .    2/510 المحرر الوجي ، من هذا البحث،وينظر: ابن عقية، 25( سبم تخري ها في ص8)
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غ ا  في هذا الموضا هي بعينها  ِحطَّة  هذه اللفظة بك إن ورود ؛ «ةقَّ خ  »بـ  ِحطَّة  الستبدار ْمَسو  

 فيما يلي: ن يد كلو بيانا  ، ومعناهاوال يسد غيرها مسدها مما يؤد   ،األنسب واألليم

ْ إنما بني إسرا يك  أن -أ  األقوار و" -ةما أسلفنا -دا  بُّ عَ تَ تلو اللفظة بقلب االستةفار بوا رْ م  أ

لهم  إشارلإضافة إلى ما في التعبد بهذه اللفظة من (1)بلفظها ال ي وز تةييرها" دَ ب   عْ المنصوصة إكا تْ 

ما التخلي ، في مستقبك األيام منه ا  ا كلو الخ وع خذوتييتحلوا بالخ وع هلل رب العالمين وأن 

كلو أمارا   ىدون غيرها أولبهذه اللفظة ، ومن ثم يكون الت امهم النقم عن عنادهم وعصيانهم

قور اللسان وعمك األبدان وخشوع هم أمروا هنا بما ي معوا به بين وقد أسلفنا أن، الخ وع

 ان.   نَال َ 

قَّةٌ إكا ةانت -ب تكون  «(3)آنذاك غير عربيبني إسرا يك  لسانو»، (2)أصيلةةلمة عربية  ح 

 ٌقَّة غيرها من فالكلمة مما وافم اشتقاقه وبناؤه في العربية األقرب إلى لسانهم؛ اللفظة هي  ح 

هذه الكلمة من المشترك السامي؛ وأنها   ديالمعاجم اآلرامية سحد أل رجا بيالمي، ولو (4)اللةا 

اآلرامية تنقم في و Hatat»(6) ف حانَ »وجذرها  (5)«ح  ن هـ»في عبرية العهد القديم  مْ قَ نف تْ 

َمْا على ، و«حقتا»الدولية   .(7)«حقي»تْ ف

 

قَّةٌ تبديلهم يكون  ومن ثَمَّ:       ؛العناد واالسته اءما اعتادوه من على إنما جرى «ةقَ نف ح  »بـ  ح 

قَّ »من هي اللف  القريب  «ةقَ نف ح  »ألن و من م ار  عرفوه ما على جروا هنا ةذلو  «ةح 

تقلم في آرامية العهد القديم   «ةقَ نف ح  »فـ أو له ا  أخرى؛ أحان بهم من لةا  ما أو  ،ةالمهم

ةما  «حمراء حبة حنقة»قالوابدلوا األمر وأنهم ةذلو ، ومن ثم رو  عنهم (8)«القمح»على 

 أسلفنا.

 

 وبع : 

تفرض علينا االةتفاء   -المقررل سلفا من الل نة المنظمة للمؤتمر -فإن ضواب  ةتابة البحث 

بدراسة هذه النماكج الرالثة من مقترحا  بيالمي الم عومة في بحره موضوع هذه الدراسة، 

الفقير في كلو أن يكون قد ةشف الةقاء عن تلو الدراسا  ال ديدل التي تنار من العبد وحسب 

لنن   ْر أن ينسأ في األجك، وأن يبارك في العمر والعمك؛ أسالمة النص القرآني؛ وهللاَ تعالى أس

ومقاالته النقدية للقرآن الكريم، ثم نخصها بدراسة تقويمية في سفر  بيالمي ترجمة باقي بحوث

كلو في   بير، وفاء  لحم القرآن العظيم علينا، أو ندر عليها بعض الباحرين النابهين لين ة

 أنروحة علمية.

 وصلى هللا على سي ن  محم  وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                

 ، من صحيح4365رقم   في الفتح عند شرحه لحديث -رحمه هللا  -ةما صرح بذلو الحاف  ابن ح ر  (1)

 . ، ةتاب التفسير، سورل األعراف، باب: وقولوا حقةالبخار 

الذ  يستعمك لإلن ار من علو إلى سفك  ةح  الحمك عن البعير، وللتقليك ةالح   «حق »مشتقة من ال ذر (2)

من الرمن، وللتخفيف ةح  الذنوب، يقار: ح  هللا عن فالن وزره بمعنى: خفف هللا عن ظهره ما أثقله. ينظر: 

 . 5/449م ما اللةة العربية بالقاهرل، المع م الكبير، حق  

 .1/318ه. روح المعاني، ةما صرح بذلو األلوسي وغير (3)

؛ لكنها لن نظر عند الباحريناألمر اإللهي ما زالت محك خونبوا بومعرفة اللةة التي ةانوا يتكلمون بها عندما 

، فربما ةانوا يتكلمون وقتها: المصرية القديمة، آنذاكالعبرية لم تكن قد اةتملت  ألن ؛العبرية على األرجح تكون

 .أوالسريانية ،اآلرامية الدولية ، أوآرامية العهد القديمأو 

يَ »مرك  (4) ، التسهيك،  «يَحف  .  1/381فهو اسم عبراني، لكنه وافم اشتقاقا وبناء في العربية، ينظر: ابن ْجَ   

 .96الذييب، د. سليمان بن عبدالرحمن، مع م المفردا  اآلرامية القديمة، ص (5)

 . 5/449، حق  م ما اللةة العربية بالقاهرل، المع م الكبير (6)

 .96الذييب، مرجا سابم، ص (7)

 .96الذييب، مرجا سابم، ص (8)
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 خ لمة البحث

 ولشمل أهم النت ئج والتوصي ت

 

 بيالميالمستشرق األمريكي جيم   تنقيحا لنماكج من الدراسة التحليلية  ومن خالر هذه

التي بد  له، والتوصيا  النتا ج بعض يود الباحث أن يس ك ؛ الكريم نص القرآنعلى  ةالمقترح

 :في السقور التاليةوالتي يمكن إي ازها 

 

 أ/ أهم النت ئج: 

اعتقاد بشرية الوحي القرآني الموروث والمرتك  في نف  بيالمي، والذ  لم يستقا أن  -1

ةما أشر   قد أوقعه في سلسلة من األخقاء العلمية والمنه يةالعلمية، التخلص منه في ةتاباته 

 هذا البحث.لها 

 االستشهاد   هل  حُّ مَ تَ و ،ةمَ هَّ وَ تَ المْ  هتخميناتالعقلية، و هاحتماالتو هافتراضاتما  بيالمي استرسار -2

نفدَه. ، ثم يسوقها مساق الحقا م الْمَسلََّمةف أعناق النصوص لتوافم ما يعتقده ويؤمن به ي   لَ ب  لها؛   ع 

خلوه من النق  والشكك ثمة أخقاء قد وقعت في النص القرآني بسبب أن  بيالمي اعتقاد -3

علماء العربية، شرقا  وغربا ، قديما  ، وأنه هو األجدر واألقدر من بين ا   سَّ النْ واختالف آراء 

 . وحديرا  على تصحيح تلو األخقاء

من آراء المفسرين حتى  هاحملته أيديولوجيته الفكرية على انتقاء ما يتناسب معأن بيالمي قد  -4

آخر يتوافم ما  عليه قوال   ليبنيَ  ؛يه  ن   اعتماده كلو ال عيف وتبَ ثم على ت عيفه،  ينَ ق  ف  متَّ  واولو ةان

 .موروثه العقد 

اتباعه لوا لكرير من المصادر القرآنية األصيلة التي ةان بمقدوره الرجوع إليها، اإهماله  -5

 وعقدية حملته على أن ينتقي من المصادر ما يناسب آراءه. لموروثا  فكرية

ريا  علمية على الرغم من ةررل بحوث بيالمي النقدية للقرآن الكريم، والمنشورل في دو -6

أةاديمية عالمية، إال أن المكتبة اإلسالمية خلت عن أ  دراسة تقويمية أل  من بحوثه تلو، سوى 

 فبحم االنتصافي تال  من وريقا  هنا وأخرى هناك ما تمت اإلشارل إليه في مقدمة هذا البحث

 .لكتاب هللا ع  وجك

 

 أهم التوصي ت: ب/

الكريم في دراسا  المستشرقين بمختلف اللةا ، ضرورل رصد ةك ما يكتب عن القرآن  -1

والرد عليها ونشرها في الةرب، ما الحرص على العمك المؤسسي وال ماعي لتوحيد ال هود 

 وت نب التكرار.

دعم الباحرين للمشارةة في المؤتمرا  اإلستشراقية العالمية، وتقديم أبحاث وأوراق عمك  -2

 القرآن الكريم.   تصحح الكرير من المفاهيم المةلونة عن

يْقترح على الل نة المنظمة لهذا المؤتمر المبارك أن تبادر بالنشر اإللكتروني لألعمار  -3

 المقدمة؛ السيما األعمار المترجمة أو المكتوبة بلةا  أجنبية؛ ليعم نفعها وتعظم فا دتها.

 وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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 عمر بوقمرة. االسم واللقب:

 أستاذ محاضر)أ(. الرتبة العلمية:

أوالد  -حسيبة بن بو علي الشلف؛ كلية اآلدب والفنون؛ قسم اللغة العربية المؤسسة الجامعية:

 الجزائر. -فارس

 لترجمة. )الترجمة والعولمة(.ا المحور:

 .اللغة العربية بين رمضاء الترجمة ونار العولمة عنوان المداخلة:

 مقدمة: 

حتى  ؛اللغة من أهم مميزات الكائن البشري التي اختص بها دون سائر المخلوقات 

والبحوث  ،أنه كائن ناطق، وقد اتفقت الدراسات اللسانية النظريةبف عند الفالسفة ر   ع  

جية التطبيقية على تأكيد االرتباط الوثيق بين اللغة والفكر، فإذا كانت الهوية لونثروبواأل

فإن اللغة هي أداة التواصل  ؛ذاتيا واجتماعيا على أسس تواصلية بين الفرد ومحيطه س  تؤس  

يقول ليفي ستراوس في كتابه "اآلفاق  1وبين الفرد ومحيطه االجتماعي. ،بين الفرد وذاته

:"... إننا حين نقول اإلنسان... فإننا نعني اللغة، وحين نقول (Tristes tropiquesالحزينة" )

  2.إننا نقصد المجتمع"اللغة... ف

والذود عنها كما يذود  ،بل على محبتهاولما كانت اللغة من اإلنسان بهذه المنزلة فقد ج   

 أو أن يتخلى عنها، عن عرضه، يأنف أن تداس قواعدها، أو أن تنحصر رقعة استعمالها،

 لتصبح كندا بعد أربع سنوات "كويبك"م استولى الجيش البريطاني على 1571ففي عام 

 ،طقون باللغة الفرنسية الحفاظ على هويتهم الثقافيةالنا يونكندذلك استطاع الومع  ؛بريطانية

ساسيا لها، وقد أعلنت كنيسة أنا كانت اللغة أهم وسيلة للحفاظ على الهوية الثقافية، بل ومكو   و

د لغته روما التي كانوا تحتها أن الوالء اللغوي شأن من شؤون اإليمان، رافعة شعار "من يفق

  Qui perd sa longue perd sa foi".3يفقد إيمانه" 

ولم تكن العربية أقل حظا من باقي اللغات، بل كانت أوفرها حظا وأعظمها عند قومها  

وصارت بذلك  ،فازدادت شرفا إلى شرفها ؛خاصة وقد حوت كتاب الله وسنة رسوله ،مركزا

على فك شفرة الماضي ائتمنت  ،ية اإلسالميةمن أكثر اللغات اإلنسانية ارتباطا بالهوية العرب

                                                                 

ينظر: الترجمة إلى العربية دورها في تعزيز الثقافة وبناء الهوية: بسام بركة، سلسلة دراسات، المركز العربي لألبحاث 1 
 .10م، ص2112ودراسة السياسات، 

، أبريل، 213ليفي ستراوس عميد البنائيين في فرنسا: أحمد أبو زيد، مجلة العربي، وزارة اإلعالم، الكويت، العدد 2 

 .9، ص1193
ترجمة: أحمد عوض، مراجعة: عبد السالم رضوان، سلسلة عالم الفكر،  فلوريان كولماس، :اللغة واالقتصاد ينظر:3 

 .111-113ص م،2111الكويت، نوفمبر، 



2 
 

ن قضت سنة التدافع الكونية كحاضر والمستقبل حتى تتناقله األجيال بال انقطاع، ولوربطه بال

تحت شعارات  ،ن تتعرض اللغة العربية لهجمات شرسة من قبل لغات غازيةبين اللغات أ

ة عولمة اللغة اإلنجليزية على مختلفة، ولعل أخطرها شعار العولمة الذي يعني في مجال اللغ

لتكون فاتحة لعولمة ما تحمله تلك اللغة من  ؛وعلى رأسها العربية ،م كلهالحساب لغات العا

وفي ذلك هدم للهوية الثقافية  ،مقصية للخصوصيات الثقافية العربية ،ةخصوصيات ثقافي

ن الترجمة وسيطا وهل يمكن أن تكوما حدود المثاقفة المشروعة؟ العربية. فما العولمة؟ و

 مؤتمنا بين العولمة واللغة مع اتهامها بالخيانة؟

 العولمة: -1 

 :هاتاريخ 

 ،واالقتصادية ،ة في شتى مجاالت الحياة السياسيةفرض مصطلح العولمة نفسه وبقو    

ات القرن العشرين أصبح يمع بداية تسعينف اعية، والثقافية، والتربوية، وغيرها؛واالجتم

َ  ع    طم، وسقو1191ة جديدة كان من أهم مؤشراتها تهاوي جدار برلين عام ما لمرحلل 

وانتهاء الحرب  ،ما يعني انهيار الشيوعية وانتشار الرأسمالية ؛االتحاد السوفياتي وتفككه

"وأول من تبنى  ،وبروز الواليات المتحدة األمريكية كقائد وحيد للعالم المعاصر ،الباردة

السوسيولوجيا الكندي "مارشال ماك" من جامعة تورنتو  فكرة مفهوم العولمة بعد عالم

الذي أكد على  ،(1191-1155مستشار الرئيس األمريكي كارتر ) ،زبيغنيو بريجيسكي

نموذجا  -من المادة اإلعالمية على مستوى العالم %07التي تمتلك  -ضرورة أن تقدم أمريكا 

 1."قوق اإلنسانوحوما في الحرية كونيا للحداثة يحمل القيم األمريكية التي يذيعونها د

وال يعني التأريخ لظاهرة العولمة بهذه األحداث العظيمة أن الظاهرة ليست قديمة، فقد  

المتفصح للتاريخ يجد أن إمبراطوريات معينة قد فرضت سيطرتها وأمد بعيد،  ذبرزت من

مية وتحل محلها قبل أن تقضي عليها الخالفة اإلسال ؛والرومانية ،على العالم  كالفارسية

 وازداد األمر تطورا في حدود القرن السابع عشر مع بداية االستعمار الغربي ،قرونا طويلة

 ،وقد وصل ذروته عقب انهيار االتحاد السوفياتي وزوال دول أوروبا الشرقية ،آلسيا وإفريقيا

خدام فسعت جاهدة لفرض الثقافة األمريكية مستفيدة من است ؛وانفراد أمريكا بالريادة

 7.وظهور منظمة التجارة العالمية...إلخ ،وتطور وسائل االتصاالت ،التكنولوجيا

 هي: تاريخ العولمة فجعله خمس حقب ROBERTSONEم روبيرتسون وتأكيدا لهذه الفكرة قس   

                                                                 

 .1م، ص2113، 1لمة: صالح الرقب: الجامعة اإلسالمية، طالعو1 

 .37ينظر: اإلعالم الغربي وقضايا العولمة: عواطف عبد الرحمن، ص7 



3 
 

وقد دامت في أوروبا من بواكير القرن الخامس عشر حتى  ( مرحلة الجنينة: 1 

ة النظام المتعدي وتالشى حد   ،بروز المجتمعات القومية منتصف القرن الثامن عشر، وشهدت

 للقومية السائد في القرون الوسطى.

وفيها تبلور مفهوم  ستمرت من منتصف القرن الثامن عشر؛وا مرحلة النشوء: ( 2 

وبروز المؤسسات الخاصة بتنظيم العالقات بين الدول والتواصل  ،العالقات الدولية الرسمية

 بينها.

وحتى عشرينيات ات القرن التاسع عشر يوامتدت من سبعين ة االنطالق:( مرحل 3 

كبير من الدول في المجتمع الدولي، وظهرت الصراعات وفيها أدمج عدد  عشرين؛القرن ال

 الدولية.

دامت من عشرينيات القرن العشرين حتى  ( مرحلة الصراع من أجل الهيمنة: 4 

والحروب الفكرية، وظهور العالم الثالث،  وفيها تعاظمت الخالفات ؛اتيأواخر الستين

 وتكريس مبدأ االستقالل والسيادة الوطنيين.

وقد بدأت منذ  ،التي تجسد الصورة المعاصرة للعولمة :( مرحلة عدم اليقين 5 

 0النصف الثاني من القرن العشرين.

يمنة وجد الصراع واله افحيثم ؛ويبدو أن جذور العولمة أبعد مما ذهب إليه روبرتسون 

خاصة إذا أضاع -وجدت معها العولمة كنتيجة حتمية، فما زال اإلنسان الظلوم الجهول 

  "وقد قال تعالى: ،يسعى في األرض علوا وفسادا -نيلرباا المنهج

  

   

    

    

."5 .وتلك حال الغرب عموما وأمريكا خصوصا 

ر الكاتب الغربية التي تناولت الظاهرة هي من تنظيإن معظم األفكار واألطاريح   

 ،في كتابه "نهاية التاريخ واإلنسان األخير" ،"ل "فرانسيس فوكويامااألمريكي الياباني األص

ة حاسمة من تاريخها تحددت بانتصار النظام قد وصلت إلى نقطوالذي يزعم فيه أن البشرية 

والديمقراطية الغربية على كل األنظمة المنافسة لها، وأن العالم قد  ،الرأسمالي الليبيرالي

وأن  ،أدرك بعد فترة حماقة طويلة بأن النظام الرأسمالي هو أفضل النظم االقتصادية

                                                                 

ترجمة: أحمد محمود ونور أمين، المجلس  ،رونالد روبرتسون :ية االجتماعية والثقافية الكونيةينظر: العولمة، النظر0 
 .131 -132، صم1119 ط،-د األعلى للثقافة، القاهرة،

 .93سورة القصص، اآلية5 
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وأن اإلنسان الغربي هو اإلحسان  ،9الليبيرالية الغربية هي أسلوب الحياة الوحيد للبشرية

 1الكامل األخير.

ومن هذه النظرة الشوفينية العدوانية وجدت الفلسفة اإلعالمية الغربية مادة دسمة  

والعالم اإلسالمي والعربي  ،تبرر بها سياستها المتغطرسة تجاه العالم عموما ،ةوسام  

توحش الليبيرالية ما أوقع العالم المعاصر في مآس ال حصر لها أثبتت  ؛خصوصا

 .والرأسمالية واإلنسان الغربي الذي كمل حقا ولكن في التوحش ال غير

 : هامفهوم 

 لغة: أوال: 

إن من ينعم النظر في معاجم اللغة العربية كالصحاح للجوهري، ومقاييس اللغة ألحمد  

يعثر لن  ؛للفيروزآبادي وغيرهابن فارس، ولسان العرب البن منظور، والقاموس المحيط  

"وعلى الرغم  ،والسبب أنها كلمة حادثة ليست معروفة عند القدماء ؛على كلمة العولمة فيها

لجريانها  ؛من عدم ورود كلمة "عولمة" في المعاجم فقد أجاز مجمع اللغة المصري استعمالها

إلفادة هذا  فوعلة ""، على  -بفتح الالم -على قواعد التصريف، حيث  اشتقت من "العالم " 

وزن "فوع ل " في اللغة من أوزان الملحق الرباعي  عد  ى الجديد الذي ال يمكن تجاهله، ويمعنال

 فهي تعني: 11.التي تدل على تعدي األثر إلى الغير"

أو  ،أو ثقافة ،أو أسلوب ،"تعميم الشيء وتوسيعه ليشمل العالم كله، أي تعميم فكر- 

 11.الم بأسره"أو توسيع دائري ليشمل الع ،أو أنماط سلوكية ،قيم

أو على مستوى العالم، وقد يكون المصدر  ،الشيء مادة العولمة عالميا"جعل  - 

مفعوال مطلقا فيكون بذلك مؤكدا لفعله... والمصدر في األصل اسم دال على حدث جار على 

 12.فعله"

الفرنسية، والكلمة الفرنسية هي  MONDIALISATION إذن العولمة هي ترجمة لكلمة 

ت المتحدة االتي ظهرت أوال في الوالي GLOBALIZATIONللكلمة اإلنجليزية  أيضا ترجمة

وذلك بعولمة كل شيء ليصير  ي السعي لجعل العالم عالما واحدا؛وهي تعن ،األمريكية

التي أصبحت تعيش في قرية كونية بفضل التكنولوجيا الرهيبة  ،مشتركا بين كل شعوب العالم
                                                                 

: فرانسيس فوكوياما، ترجمة: حسين أحمد أمين، مركز األهرام للترجمة والنشر، وخاتم البشر ينظر: نهاية التاريخ9 
 .19م، ص1113، 1القاهرة، ط

م، 1115 ط،-د ان،ينظر: اإلسالم والغرب والديمقراطية: جودت سعيد وعبد الوهاب علواني، دار الفكر المعاصر، لبن 1 
 .190ص

، 1م، المجلد2119، 1معجم الصواب اللغوي، دليل المثقف العربي: أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط 11 

 .773ص
 .91-59م، ص1111، الرياض، 19كيف نواجه العولمة: عبد العزيز بن عبد الله السنبل، مجلة المعرفة، العدد  11 

 .137م، ص1119الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  العرب والعولمة: محمد عابد 12 
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أن العولمة  WEBSTER’Sنجد في معجم "ويبسترز"لك ذووسائل االتصال السريعة، ول

GLOBALIZATION   ع العالمية، وبخاصة جعل نطاق الشيء أو هي: إكساب الشيء طاب

 تطبيقه عالميا.

 « TO GLOBALIZE:  TO MAKE GLOBAL; ESPECIALLY TO MAKE 

WORLDWIDE IN SCOPE OR APPLICATION ».13 

والكوننة،  ،والكونية ،الكوكبة :ومرادفاتهاوما يالحظ على المعنى اللغوي للعولمة  

أنه "شديد  ،أو دولة ما ،الذي هو جعل الشيء عالميا بعد أن كان محليا خاصا بجماعة ما

كما شاع في العالم  ،البراءة بالغ الحيدة، ال ينسجم في عمقه مع داللة اللفظ ومفهوم المصطلح

وبعبارة أدق يمكن توظيفها  ،يا أو إيجابياومن هذا المنظور ال يمكن الحكم عليها سلب 11.اليوم"

وآية ذلك أن المسلم يتمنى من أعماق قلبه لو تجتمع كلمة المسلمين حكاما  ؛في الخير والشر

فيصيروا بذلك أمة واحدة دينها   ؛والثقافة ،واالقتصاد ،والسياسة ،ومحكومين في الدين

أرجاء المعمورة، وفي المقابل يمكن اإلسالم ولغتها العربية، همها عولمة اإلسالم بنشره في 

للشر وأهله أن يمتطوا العولمة لفرض أنظمتهم المتوحشة على الشعوب الضعيفة تحت 

اقة ظاهرها العذاب وباطنها العذاب، وقد رأينا شيئا كثيرا من ذلك في عالمنا  شعارات بر 

 .االصطالح م العولمة فيالمعيش، ولألسف الشديد فإن هذا الجانب هو الغالب على مفهو

 اصطالحا: ثانيا: 

لعله  ؛إن أول ما يلفت انتباه الباحث وهو يتجول في سوق المصطلحات ومفاهيمها 

ألن المصطلح لم  ؛كبيرين ليدرك تنوعا واختالفا ،حدا لمصطلح العولمةيقتني مفهوما مو  

حقول ق ذلك تجاذب البمختلف مجاالت  الحياة، وقد عم   يستقر بعد في القواميس المتعلقة

فقد  ن أمره في اختيار التعريف األنسب.ما يجعل الباحث في حيرة م ؛واختالف زوايا النظر

والهيمنة  ،"اقتصادية بحتة من خالل تأكيدها على فكرة االقتصاد الحر   منطلقاتها تكان

بل تنظر إلى العالم نظرة  ،المطلقة للشركات متعددة الجنسيات التي ال تعترف بالحدود القارية

وجعلها منصهرة في بوتقة  ،يديولوجياتهوأ ،، وخصوصياتهالثقافيةلة تعددياته مية، مختز  رق

 ذات ظاهرةرة الحديث عنها والبحث فيها بوصفها ئادثم اتسعت  17،واحدة هي "العولمة"

                                                                 
13 WEBSTER’S NUTH NEW COLLEGIATE DICTIONARY,1991, P521. 

الهوية والعولمة من منظور التنوع الثقافي: عبد العزيز عثمان التويجري، منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم  11 

 .11م، ص2117،  2ط-إيسيسكو-والثقافة
، المجلس الدولي للغة 9العولمة والمثاقفة المصطلحية: لعموري زاوي، كتاب المؤتمر الدولي الرابع للغة العربية، رقم 17 

 .715العربية ، دبي، اإلمارات، ص
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 ،عواالجتما ،والفكر ،لتشمل السياسة ،دود التجارة واالقتصادحتتعدى  ،أبعاد متعددة

  10، والتكنولوجيا، وغيرها.جياواإليديولو ،والتربية

شف كل يوم عن ، ومازالت تكفالعولمة في الحقيقة ظاهرة بشرية غير  مكتملة المالمح 

وليس  ،فحسب، بل أضحت نظاما عاما للحياة وجه جديد لها، فهي لم تعد نموذجا اقتصاديا

لمة تعني ما دعا بعض الباحثين إلى القول بأن العو النظام سوى النموذج األمريكي؛ هذا

وحتى دينيا  ،وثقافيا ،وتقنيا ،وسياسيا ،اقتصاديا AMERICANIZATIONأمركة العالم 

 15.وأخالقيا

يناير 1ألمم المتحدة بتاريخ لاب جورج بوش أمام الجمعية العمومية ويشهد لذلك خط 

سنة ألف وتسعمائة وتسعين، ذكر فيه أنه ينظر إلى عام ألفين على أنه "عالم حدود مفتوحة 

طبعا عقول مفتوحة على العولمة االقتصادية  19.هم من كل شيء: عالم عقول مفتوحة"وأ

  ! والعولمة السياسية والعولمة الثقافية، والعولمة اإلعالمية والعولمة اللغوية عفوا األمركة

" لهذا التحول في مقال له نشره في مجلة الشؤون الدولية BARRY BUZANق "وقد وث   

أنماط جديدة لألمن العالمي في القرن الواحد والعشرين" يقول فيه: "إن "األمريكية بعنوان 

أن تحدد وفق تطلعات  بفي عصر العولمة يج ،والثقافية ،واالقتصادية ،أنماط الحياة السياسية

الذي تمثله مجموعة "الدول العظمى" المسيطرة على اقتصاديات العالم الرأسمالية،  ،المركز

ز د صياغة واقعها في إطار منظومة العالقات التي يشكلها المركوعلى دول التخوم أن تعي

أن سقوط االتحاد السوفياتي قد خلق نوعا من وحدة  "وزانب"حسب متطلباته الراهنة، ويعتقد 

الهدف األيديولوجية بين دول المركز )أمريكا الشمالية، وأوروبا، واليابان، وأستراليا( 

  11.عامة الواليات المتحدة األمريكيةبز

ظهرت خريطة سياسية  ،وزوال شبح الحرب الباردة ،فبعد انهيار االتحاد السوفياتي 

وهامش الدول الخارجة  ،جديدة للعالم يمثلها مركز مهيمن بزعامة الواليات المتحدة األمريكية

، وعلى هذه الدول أن تعيد ق الحر  وواقتصاد الس ،عن األطر الديمقراطية الليبرالية الغربية

"وببروز دور المركز  ،اقعها وفق المنظومة التي تحددها دول المركز للمنفعة الذاتيةصاغة و

رتكز يالتي  ،بهذه الصورة الفاضحة تجلت معالم الحلقة الثالثة للعولمة الوضعية المعاصرة

                                                                 
، ينظر: حقوق اإلنسان من العالمية اإلنسانية والعولمة السياسية: باسل يوسف، مجلة الموقف الثقافي، دار شؤون الثقافة10 

 .15، ص11م، العدد1115بغداد، 
ينظر: التجديد في فلسفة التربية العربية لمواجهة تحديات العولمة )رؤية نقدية من منظور فلسفي(: السيد سالمة 15 

 .1الخميسي، المكتبة اإللكترونية، ص
والتعليم، سلسلة دعوة الحق، آثار العولمة على عقيدة الشباب: عبد القادر صوفي، رابطة العالم اإلسالمي، إدارة الدعوة  19 

 .21هـ، ص1135، 217السنة الثالثة والعشرون، العدد
19 BARRY BUZAN « NEW POTTERNS OF GLOBAL SECURITY IN THE TWENTY-
FIRST CENTURY » INTERNATIONAL AFFAIRRS, VOL . 67 NO. 3 JULY 1991, 431 - 

452. 



7 
 

وإنكار وجود الله، وتوحيد القيم  ،بعدها الثقافي على الحرية الفردية المطلقة، وحرية االعتقاد

ثم تحديد أنماط السلوك البشري السياسية واالجتماعية  ،ببناء األسرة والمجتمع الخاصة

  21.واالقتصادية وفق مرجعيات التراث الغربي"

فبعضهم يحصرها في الجانب  ،وبناء على ما سبق ذكره فقد اختلفت تعريفات العولمة 

ومن تلك  ياة؛ن دائرتها لتشمل كل مناحي الحاالقتصادي نقطة البداية، وبعضهم يوسع م

ن "نظام يمك    :القائل بأنها "روجيه جارودي"التعاريف نجد تعريف الفيلسوف الفرنسي 

تسمح بافتراس المستضعفين بذريعة  يالت ،األقوياء من فرض الديكتاتوريات الالإنسانية

 لفها آخر بأنها "نظام عالمي جديد يقوم على العقوعر   21.وحرية السوق" ،التبادل الحر  

والثورة المعلوماتية القائمة على المعلومات واإلبداع التقني غير المحدود، دون  ،رونياإللكت

القائمة في  ،والسياسية ،والقيم، والحدود الجغرافية ،والثقافات ،والحضارات ،اعتبار لألنظمة

 22.العالم"

عالمية العادات والقيم والثقافات " :يبأنها تعن راشين بن صالح الخوحد ها سليما  

صالح العالم المتقدم اقتصاديا، وبمعنى آخر: محاولة سيطرة قيم وعادات وثقافات العالم ل

 ،كافة الحضارات الغربي على بقية دول العالم، خاصة النامي منها، بشكل يؤدي إلى خلط

محمد فها وعر   23.هذا باإلضافة إلى تهميش العقائد الدينية" ،وإذابة خصائص المجتمعات

أنها: "محاولة لفرض الفلسفة البراجماتية النفعية المادية العلمانية، وما إبراهيم المبروك ب

 21.على سكان العالم أجمع" ،يتصل بها من قيم وقوانين ومبادئ وتصورات

ز على الجانب ظر والتأمل في هذه التعريفات أن بعضها يرك   نظهر إنعام الوي   

، من تبادل االقتصادي  ،رة للقارات ال تعترف بالحدودشركات متعددة الجنسيات عابو حر 

اقة ت بر  انية تجتهد في افتراس المستضعفين تحت شعاروهي في النهاية ديكتاتورية ال إنسا

قه ودمه، وبعضها اآلخر ينظر للعولمة على أنها وعر ظاهرها الرفاه لإلنسان وباطنها مص  

كتروني ال يعترف ثورة معلوماتية تكنولوجية أسهمت في بناء عالمي يقوم على العقل اإلل

يفرض فيه العالم الغربي المتقدم قيمه وعاداته وثقافته  ،بالحدود الجغرافية والسياسية والثقافية

وخاصة الثقافة العربية اإلسالمية ألنها تقف على النقيض من هذا  ،على بقية دول العالم

إقصائها من حياة ويجتهد في  ،دالذي يهمش العقائ ،المادي النظام العالمي العلماني النفعي

ولذلك يرى محمد علي العقال أن هناك أهدافا غير معلنة لهذا النظام  ؛الناس في العالم أجمع

                                                                 

مي، األمانة العامة، اإلدارة العامة للمؤتمرات والمنظمات، بحث مقدم إلى جدلية الثابت والمتغير: رابطة العالم اإلسال 21 

 . 11ص م،2112هـ، 1132 ذو الحجة، 7-1عشر، المجتمع المسلم...الثوابت والمتغيرات، مؤتمر مكة المكرمة الثالث 
الشوكاني للنشر والتوزيع،  محمد سبيلطي، دار تعريب: ،وجيه جارودير :البدائل -الجذور -الواقع -العولمة المزعومة 21  

 .15م، ص1119 ط،-د اليمن،

 .11م، ص1119، 1طدار البيارق، األردن،  ،محمد سعيد أبو زعرور: العولمة 22 
 .15هـ، ص1121، 1ط ة للنشر والتوزيع، الرياض،بلنسيدار  ، راشيسليمان بن صالح الخ :العولمة23 

 .111-11م، ص1111الدار القومية العربية، القاهرة،   :حمد إبراهيم المبروك وآخرونم :اإلسالم والعولمة 21 
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وقيم  مبادئمن  "ومن أبرز هذه األهداف محاربة اإلسالم بما ينطوي عليه ،العالمي الجديد

العالم  أي منهج آخر، وهو ما يتعارض مع مصالح ومنهج في التطبيق ال يعلو علية  ،سامية

  27.المادي الغربي الذي يساند تيار العولمة بكل ما يملك"

على الدول والمجتمعات  الغربية 20العلمانية لعولمةسعي غربي حثيث  العولمة هيف 

غايتها خلخلة المفاهيم الثقافية بمعناها  ،وتقنية ،وثقافية ،وسياسية ،األخرى بوسائل اقتصادية

 وجدنالذلك  ؛الغربي الذي انبرت أمريكا للسهر على تنفيذهبل واستبدالها بالنموذج  ،الواسع

 .من يطلق على العولمة أيضا مصطلح األمركة

ما هو إال مظهر من مظاهر الصراع الحضاري ويبدو أن المنطلق االقتصادي فيها  

الذي يهدف إلى تغريب المجتمعات اإلسالمية والعربية، ونحن نعتقد أنه أخطر ما في  ،الثقافي

حتواء للخبرات، وربط المثقفين بذاكرة وا ،واستعمار للعقول ،مة وأضره "اختراق ثقافيالعول

وهي أمريكا ومن ورائها الغرب العلماني  25،في تلك الدولة التي تهيمن ثقافيا"ر دومحدودة ت

 .الرأسمالي الليبرالي

 فة استبداديةثقا"حين نعت ثقافة العولمة بأنها  وقد أحسن الوصف محمد محفوظ  

فمن خالل تداعيات هذا  االغتراب في حياة العامة والخاصة؛ تعمق من مسار ،تسلطية

الكون كله، وهذا  االغتراب ينغرس الشعور الوهمي بأن الثقافة التي ينتجها الغرب هي ثقافة

هو مرآة الغتراب  ،االغتراب النفسي الثقافي الذي تشهده وتعيشه الشعوب المغلوبة حضاريا

ق له مؤسسات الغرب ميع أبعاد الوجود... كما أن مشروع العولمة الذي تسو   إنساني شامل لج

اإلعالمية ما هو إال مفردة من مفردات التضليل األيديولوجي، تعيد إنتاج عالقات السيطرة، 

 29.ولكن هذه المرة بعيدا عن األسلوب القهري"

 THINK GLOBALLY AND ACTوصار الشعار "فكرا عالميا، ونفذ محليا " 

LOCALLY"، ى قرية كونية أو مستعمرة غربية مواطنوها من لوهنا يتحول العالم الواسع إ

حتى وإن نفذوا األجندة االقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية...إلخ "فلم  ،الدرجة الثانية

 تعد العولمة تحديا اقتصاديا أو سياسيا أو تقنيا فحسب، ولكنها باإلضافة إلى ذلك تمثل تحديا

 21.للفكر اإلنساني عامة، كما تمثل تحديا للتعليم والتربية والثقافة واللغة والسلوك اإلنساني"

                                                                 

 .11ص ،راشيسليمان بن صالح الخ العولمة27 
مذاهب فكرية معاصرة:  ينظر: .العلمانية تعني: " إقامة الحياة بعيدا عن الدين، أو الفصل الكامل بين الدين والحياة" 20  

 .117م، ص1193 ،1ط، دار الشروق، محمد قطب
رها في المستقبل التعليمي للغة العربية وهويتها: طالل وسام أحمد البكري، مجلة جسور المعرفة للتعليمية لعولمة وأثا 25 

 .17م، ص2117والدراسات اللغوية واألدبية، الشلف، الجزائر، العدد الرابع ديسمبر، 
 .11م، ض2111، 1ط، ربيز الثقافي العكالمر ،محمد محفوظ :ور والمثاقفة، المثقف العربي وتحديات العولمةضالح 29
طر العولمة على الهوية الثقافية للعالم اإلسالمي: أبو بكر رفيق، مجلة دراسات الجامعة اإلسالمية العالمية مخا 21 

 .1م، ص2115، ديسمبر، 1مجشيتاغونغ، 
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وليس بوسعنا أن نسلط البحث على كل شيء ويكفينا في هذا البحث الموجز عنصر اللغة 

 .العربية لنختبر مدى تأثرها بالعولمة وما السبيل لمعالجة تلك اآلثار أو التقليل منها

  جمة:التر -2 

 القيمة والوظيفة:  

رات، وجسر عبور بين العلوم والثقافات، وهي االترجمة همزة وصل بين الحض  

ظاهرة قديمة قدم الجماعات البشرية الناطقة بلغات مختلفة، لجأ إليها اإلنسان تحت ضغط 

ن ة التواصل بيالمعامالت االجتماعية وإكراهات التالقحات الفكرية والثقافية، فكانت مطي  

لقد أدرك اإلنسان منذ القدم أن اللغات  األفراد والجماعات في السلم والحرب على بواء.

بعيدا عن  ،لتتشارك جميعا في بناء صرح العلم اإلنساني ؛والثقافات تتالقح أخذا وعطاء

ثة ومتكاملة، ومن يتأمل بعين اإلنصاف فمن المعلوم أن الثقافات متوار   .االحتكار واالستئثار

أو  ،أو العربية ،أو الفارسية ،أو الهندية ،كالصينية ،أمة ما حضارةروة في لذ   ط اانق

أمة أخرى، فأفالطون  حضارةيدرك أنها بدأت من حيث انتهت  ؛وغيرها ،األوروبية

في مصر، ومصر قبل ذلك تأثرت بالصين وبابل وغيرهما، والعرب  اوفيتاغورس درس

قرون الوسطى نهلت الالتينية واللغات الغربية من أخذوا عن اليونان والهند والفرس، وفي ال

الغربية، والتي الزالت تنبعث منها روائح  حضارةالعربية لتبني عليها ما يسمى اليوم بال

لتدور الدائرة من جديد وتشرع العربية في ترجمة ما جادت  ؛تأثرها بالثقافة العربية إلى اليوم

 والعلوم اإلنسانية. به الثقافة الغربية في شتى مجاالت التقانة

عندما نتحدث عن ثقافة أمة ما فإننا في الحقيقة نتحدث عن مقدرا إسهامها في فولذلك  

فليس العلم ة بينها، ول  ما يؤكد النظرية القائلة بأن العلم مشاع بين األمم د   ؛الثقافة العالمية

 ؛ها منذ القدموالعرب كسائر بني اإلنسان عرفوا الترجمة وفضل ،مختصا بأمة دون سواها

ف دوادوا الثقافة العالمية تارةفرف   هم وقل بحسب درجة د  ف  أخرى عبر قناة الترجمة، فكثر ر   ، ور 

، وهاهم اليوم في مطلع العصر الحديث ، ولم يفقدوا شيئا من هويتهمئذنالرقي والتمدن آن

 ،تيةوبعد أن تحرروا عسكريا من قبضة أعدائهم يجدون أنفسهم أمام حضارة غربية عا

 قطعت مراحل طويلة من التقانة، حولت العالم إلى قرية كونية يتسامع الناس فيها ويتراءون،

حرص أصحابها على عولمة منهج حياتهم بكل مكوناته االقتصادية، والسياسية، والفكرية، 

 والتربوية، غير عابئين بخصوصيات اآلخر حتى ولو كان المعتقد.

 مفهومها: 

  أوال: لغة: 
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اللغويون والمعجميون حول أصل مصطلح "ترجمة" ودالالتها اللغوية، فقد اختلف  

أوردها مثال الجوهري وابن منظور تحت مادة )ر. ج. م( حاملة المعاني المعجمية التالية: 

أو التفسير، وهو المعنى الذي ينصرف إليه مصطلح  ،أو الظن ،أو الكالم ،الرجم بالحجارة

ترجم كالمه إذا فسره بلسان آخر، ومنه الترجمان،  "يقال: فقد جاء في الصحاح: الترجمة.

 31.رجمان. والترجمة النقل من لغة إلى أخرى"رجمان وت  والجمع تراجم. ويقال: ت  

ترجم كالمه إذا فسره بلسان آخر، ومنه الترجمان، والجمع  وجاء في لسان العرب:" 

 ؛صلها العربيأإلى وفي إيراد مصطلح "ترجم" تحت مادة )ر.ج.م( إشارة ، 31تراجم"

بة(؛بي دي الذي ذهب إلى استعرابهابخالف الز   لذلك أوردها في مادة مستقلة  )أي أنها معر 

ه إلى أن الجوهري قد أهمل مصطلح "الترجمان" وأورده تحت )ت.ر.ج.م(، فبعد أن نب  :وهي

بفتح  ةالثانيبي ن أن فيه ثالث لغات: األولى بضم األول والثالث كع نف وان، و ،مادة )ر.ج.م(

ان، والثالثة بفتح األول وضم الثالث وهو  عفر  المشهور على األلسنة: "األول والثالث كز 

صالة أثم راح يؤكد  32،المفسر للسان وقد ترجمه وترجم عنه: إذا فسر كالمه بلسان آخر"

ا بالجوهري فقال: "والفعل يدل على أصالة التاء فيه ضالتاء في مادة )ت.ر.ج.م( ومعر

مع أن أبا حيان قد صرح بأن وزنه ت ف ع الن...  ؛ض بالجوهري حيث ذكره في )ر.ج.م(تعري

غ مان" فتصرفوا فيه، فيه اختالف: قلت إذا كان معربا فموضع  وهل هو عربي أم معرب "د ر 

  33.ذكره هنا ألنه حينئذ ال يشتق من )ر.ج.م("

الم غيره، وعنه: نقله جاء في المعجم الوسيط: "ترجم الكالم: بينه ووضحه، وترجم ك 

 من لغة إلى لغة أخرى.

 وترجم لفالن: ذكر ترجمته. - 

 والترجمان: المترجم، والجمع تراجم، وتراجمة. - 

 31سيرته وحياته. ؛والترجمة: ترجمة فالن - 

فإن ما يهمنا في هذا  37؛وسواء أكانت كلمة "الترجمة" عربية أصيلة أم معربة دخيلة 

ضافة إلى المعاني التي أوردها الجوهري وابن منظور وغيرهما من المقام هو داللتها، فباإل

                                                                 
ة )ر.ج.م(، ، ماد7م، ج1111، 1لصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، طا 31 

 . 1129ص
 .1013م، مادة )ر.ج.م(، ص1115، 1لسان العرب: ابن منظور: دار صادر، بيروت، ط 31 

ب ي دي، تح: عبد العليم الطحاوي، مراجعة: حسين محمد شرف، خالد عبد الكريم  32  تاج العروس من جواهر القاموس: الز 
 .225، ص31م، ج2111، 1جمعة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، ط

 .229-225، ص31المرجع نفسه، ج 33 

 .93م، ص2111، 1المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط 31 
(. ينظر: الترجمة والتعريب بين اللغة البيانية واللغة DRAGMANيرى الديداوي أن أصل هذه الكلمة فارسي) 37

 .91م، ص2112، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،، ط الحاسوبية: محمد الديداوي،
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فإن هناك دالالت أخرى وردت في النقول السابقة  ؛الرجم بالحجارة أو بالكالم، أو الظن

 وهي:

 ،ته وبينته باللغة نفسهاحكقولك: ترجمت الكالم أي: فسرته ووض ،التفسير والبيان - 

 أو بلغة أخرى، وهذا معنى عام.

كقولك: ترجم الكالم إذا فسره بلغة أخرى،  ،لتفسير بلغة أخرى وهذا معنى أخصا - 

َ  وقد أورد الطبري في تفسيره ما يدل على هذا المعنى فقال: "وكل كتاب... متى ح ل إلى و 

  30.غير اللسان الذي نزل به كان ذلك له ترجمة وتفسيرا"

بل إن لفظهم في  ؛يديب  لز  وهذا المعنى تواطأ عليه كل من الجوهري وابن منظور وا 

التعبير عنه جاء متطابقا "إذا فسره بلسان آخر" وهو أكثر ما تنصرف إليه كلمة ترجمة عند 

  اإلطالق.

ر سيرة الرجل، كقولك عن شخص ما: ترجم له فالن أي ذكر سيرته، ومن ذلك ك  ذ   - 

 عرف عند األدباء والمؤرخين بكتب السير والتراجم. ما

 35.لترجمة علم النحو فاستعمله الكوفيون مقابال للبدل عند البصرييندخل مصطلح ا - 

فإن الداللتين  ؛عن معنى التفسير والبيان انولئن كانت الداللتان األوليان ال تخرج 

فذكر سيرة الرجل هو بيانها وإظهارها،  ؛األخيرتين تدوران أيضا في فلك هذا المعنى

فلو سمعنا قائال  ،يعني أيضا التبيين والتفسيرومصطلح الترجمة في النحو عند الكوفيين 

يقول: "عدل الخليفة" لفهمنا المراد، وكادت الفائدة المعنوية تتم لوال ما يشوبها من بعض 

النقص الواضح، إذ تتطلع النفس إلى معرفة هذا الخليفة واسمه، وتتعدد الخواطر بشأنه أأبو 

فلو أن المتكلم قال: عدل الخليفة "عمر" ما أم عمر، أم عثمان، أم علي.... و....؟  ،بكر هو

مض منه غفإتمام النقص المعنوي هو بيان و تفسير لما  39.شعرنا بذلك النقص المعنوي"

ولذلك يبدو أن البصريين أطلقوا مصطلح البدل مراعاة لعملية االنتقال الداللي من  ؛واستغلق

وظيفة البدل وهي الترجمة أي في حين ذهب الكوفيون مباشرة إلى  ؛المبدل منه إلى البدل

بقي في األخير أن تؤكد أن المعنى األكثر شيوعا للترجمة هو المعنى الثاني  التفسير والتبيين.

 .وهو المراد عند اإلطالق

 

  :ااصطالح ثانيا: 

                                                                 
(: تح: محمود محمد -ه311، -ه221تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ) 30 

 .51، ص1ت، مج-، د2شاكر: مراجعة: أحمد شاكر، مكتبة بن تيمية، القاهرة، ط
 .1000ت، ، ص-، د5لنحوية: شوقي ضيف: دار المعارف، القاهرة، طينظر: المدارس ا35 

 .003، ص3النجو الوافي: حسن عباس، ج39 
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 هناك تعريفات كثيرة للترجمة منها الغربي ومنها العربي نسوق بعضها: 

الترجمة هي مهارة تتمثل في محاولة إحالل بقوله: " (NEW MORK)عرفها نيومارك 

 31.رسالة و/ أو بيان مكتوب بإحدى اللغات برسالة و/ أو بيان مكتوب بلغة أخرى"

بقوله: "إن الترجمة هي "عملية إحالل النص المكتوب بإحدى اللغات  (COTFORD)وعرفها 

بلغة أخرى  إلى نص يعادله مكتوب ،(  S L "SOURCE LANGUAGE")ويسميها اللغة المصدر

 T L "TARGET" -أو باختصار اللغة المنقول إليها –)ويسميها اللغة المستهدف النقل إليها 

LANGUAGE) ".11 

في اللغة المترجم إليها لنقل المعنى وفقا للغرض  ةكتاب ":وي بأنهااوعرفها محمد الديد

لتبيين مراد المت رجم  ؛وهي عملية االنتقال من لغة إلى أخرى فيما بين ثقافتين ،المتوخى منها

  11.عنه للمترج م له الذي ال يفهم اللغة المترجمة منها

وعرفها عمار ساسي بطريقة رياضية فقال: "إن الترجمة برأينا تستهدف نقل الغرض  

المعبر عنه بكالم )س( في لغة )أ( إلى كالم )ص( في لغة )ب(، ويشترط لصحة الترجمة 

وفق المعادلة التالية: )س(  ،ة في الكالمين )س( و)ص(تطابق الغرض، أي الوظيفة اإلبالغي

وال تتحقق الوظيفة اإلبالغية للكالم إال بواسطة  ،تساوي )ص( من حيث الوظيفة اإلبالغية

الجملة، ويجب أن نميز في الجملة مستويين متالزمين: األول مستوى البنية النحوية الساكنة 

لمسند إليه، والثاني: مستوى البنية اإلبالغية المتغيرة الذي يتحدد بتوافر اإلسناد بين المسن د وا

 ،تلك جملة من التعريفات الغربية والعربية الحديثة للترجمة 12.حسب السياق والمقام..."

بسبب انشغالهم بالممارسة  ؛المترجمين العرب القدماء لم يتفرغوا لها تنظيرا وتقعيدا نويبدو أ

ي منها، حتى جاء القرن العشرون فنشط التفكير ة إلى الجانب التطبيقلحاجتهم الماس  

 13.والتنظير

وبالتأمل في التعريفات المنقولة نجد أنها تتفق على أن المترجم دائما يجد نفسه بين  

لغتين: اللغة األولى المترجم منها وتسمى اللغة المصدر، اللغة الثانية المترجم إليها وتسمى 

وفي ذلك  ،تحويل وإحالل رسالة ما من اللغة المصدراللغة الهدف، وعمله يتمثل في محاولة 

وليس بالضرورة إيجاد المقابل  ،إشارة إلى التركيز على روح النص األصلي وأسلوبه

ولذلك ألفينا الديداوي يضيف نتيجة حتمية الختالف  ؛الشكلي متمثال في المفردات والقواعد

                                                                 

دليل المترجم األدبي: الترجمة األدبية والمصطلحات األدبية: ماجد سليمان دودين، مكتبة المجمع العربي للنشر  31 
 .112م، ص1،2111والتوزيع، عمان، األردن، ط

 .112المرجع نفسه، ص 11 
، 1مفاهيم الترجمة، المنظور التعريبي لنقل المعرفة: محمد الديدوي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 11 

 .02م، ص2115

قضايا أساسية في الفعل الترجمي من الرؤية إلى الفحص: عمار ساسي، إصدارات مخبر اللغة العربية وآدابها، جامعة  12 
 .31-39م، ص2110علي، مطبعة عالية بريستيج، ، لونيسي 2البليدة 

 .11ينظر: مفاهيم الترجمة، المنظور التعريبي لنقل المعرفة: محمد الديدوي، ص 13  
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د النص المعادل الشتراطه مؤهالت مكمن صعوبة إيجا نا وه ،اللغتين وهي اختالف الثقافتين

وهذا ما ال يجتمع إال في المهرة من  ،نيكثيرة البد أن يتسلح بها المترجم من كال الثقافت

 .المترجمين وهو نادر

أما تعريف عمار ساسي الذي صاغه رياضيا فقد بين أن الغرض هو نقل المعنى من   

أن هذا اإلبالغ يتم عبر  ابينمفة اإلبالغية وهو ما سماه بالوظي ،اللغة المصدر إلى اللغة الهدف

مستويين هما: مستوى البنية النحوية الساكنة، ومستوى البنية اإلبالغية المتحركة، وهو في 

ذلك مقتف أثر عبد القاهر الجرجاني حين جعل التعلق درجتين مفرقا "في كالمه بين نوعين 

اني: هو ما حقق ذلك الصواب وزاد والث ؛األول: النحوي ؛من الصواب في الكالم والمعاني

دير بأن يستدرك في نظر الجرجاني وفي نظر جعليه بحسن الصياغة، وهذا الثاني هو ال

 ؛وال يكون ذلك إال بالمعرفة الجيدة بثقافة تانك اللغتين وأساليبهما 11.كذلك" ةالبالغيين قاطب

قة تشعر القارئ بأنه أمام للمترجم إعادة صياغة تلك األفكار باللغة الهدف بطري حتى يتسنى  

 نص أصلي وليس مترجما، وبعبارة أوضح محاولة إيجاد نص مترجم عديل للنص األصلي.

 :العربيةاللغة  -3 

 والهوية الثقافية:اللغة العربية   

يظن ذوو  وقد 17،أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم" بأنها"ابن جني اللغة  حد   

أن هذا التعريف دليل قاطع على أنها مجرد وسيلة  ،ةلخاطئاوالفهوم  ،العقول القاصرة

ولئن كانت  ى )لغة( ما دام أن الوظيفة واحدة.وال بأس بأن تستبدل بأي وسيلة أخر ،للتواصل

ألن كلمة أغراض تشمل  ؛بطال هذا الزعمإلعبارة "يعبر بها كل قوم عن أعراضهم" كافية 

لكل أمة دينها وأخالقها وثقافتها إن ف ،، وغيرهاوسياسة ،وأخالق ،وثقافة ،كل شيء من دين

ومن هنا لم تعد  ؛الطويلوسياستها المكنوزة والمركوزة في لغتها الناطقة بها عبر تاريخها 

قال ابن تيمية  م خصوصيات األمم التي بها تتمايز.اللغة مجرد وسيلة، بل هي من أعظ

  10.األمم التي بها يتميزون"ظم شعائر "اللسان العربي شعار اإلسالم وأهله، واللغات من أع

وعندما فتح المسلمون  ،ولذلك كره أسالفنا التحدث باللسان األعجمي لغير حاجة 

  َ ولغتهم الفارسية،  ،ولغتهم الرومية، وأرض العراق وخراسان ،ل أرض الشام ومصراألو 

حرصوا على تعليمهم العربية كحرصهم على  ؛ولغتهم البربرية ،وأرض أهل المغرب

ثم تهاونوا في أمر اللغة  ،حتى غلبت العربية على أهل تلك األمصار ،م شعائر الدينتعليمه

                                                                 

اإلعجاز الصرفي في القرآن الكريم: دراسة نظرية تطبيقية، التوظيف البالغي لصيغة الكلمة: عبد الحميد أحمد يوسف  11 
 .52-51م، ص2112لبنان، هنداوي، المكتبة العصرية بيروت، 

، 1طالخصائص: ابن جني تحقيق محمد علي النجار، تقديم: عبد الحكيم راضي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 17 

 .31، ص1م، ج2111
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: ابن تيمية، تحقيق: ناصر بن عبد الكريم العقل، مكتبة الرشد،  29

 .102، ص1ت، مج-ط، د-ض، دالريا
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فكان لذلك األثر الكبير  ؛ابل وهجرها كثير من أبنائه ،العربيةوتالسنوا بالفارسية حتى غلبت 

 15.على فهم الدين فهما صحيحا

ا، ويؤثر أيضا في تأثيرا قويا بين ،والدين ،اد اللغة يؤثر في العقل، والخلق"إن اعتي  

 19.مشابهة صدر هذه األمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق"

ن أساس بل هي إضافة إلى ذلك وعاء للفكر ومكو    ،فليست اللغة مجرد وسيلة تعبير وتواصل

ى وتفصح ل  "وهوية الشيء هي ثوابته التي تتجدد وال تتغير... تتج ؛من مكونات الهوية الثقافية

  11."! ي مكانها لنقيضها، طالما بقيت الذات على قيد الحياةل  خ  عن ذاتها، دون أن ت  

 نات هويتنا الثقافية العربية اإلسالمية ألفيناها تتمثل في:وإذا تساءلنا عن مكو    

وبه تتحدد معالم نظرتنا الفلسفية للحياة في  ؛وهو الركيزة األولى :الدين اإلسالمي - 

وليس التعبدية  ،والتربوية ،واالقتصادية ،والسياسية ،واألخالقية ،التشريعية :يهاكل مناح

فكثير من األسئلة الصعبة بالنسبة للغرب قد كفانا  ،كما يظن الفكر العلماني الغربي ،فحسب

فقد جعلته حاكما  ؛أن ثقافتنا ترتكز أوال على اإلسالم مابيرتها وأجاب عنها، وحاإلسالم 

 وهو معيار القبول والرفض في كل حركة وسكون. ،ا لهاوقاضي ،عليها

ولغة القرآن، ووعاء الفكر العربي  ،وترجمانه ،هي لسان اإلسالم :العربية اللغة - 

 71.اإلسالمي

"وهو السجل الثابت لماضي األمة وديوان مفاخرها  ،ن الثالثوهو المكو    :التاريخ - 

و الذي يميز الجماعات البشرية بعضها عن بل ه ،-ويمثل أحد قسمات هويتها -وذكرياتها 

وعلى ذلك  صر المحافظة على الهوية الثقافية؛بعض... فالتاريخ المشترك عنصر مهم من عنا

أو  ،أحد الوسائل الناجحة إلخفاء هويتها ،أو تشويهه، أو االلتفات عليه ،مس التاريخطيكون 

  71.تهميشها"

ضح في الماضي والحاضر الزم واوبين اللغة و اإلسالم في أي زمان ومكان ت 

فمثال  عنه، ذبعندما يتعرض اإلسالم لحمالت التشويه تتصدر اللغة العربية للفوالمستقبل، 

إطفاء نور  مدخلفي الجزائر جهد الفرنسيون في محو اللغة العربية بعدما أدركوا أنها 

ة تزول دهشتنا ونحن وبإدراك هذه االستراتيجية الخبيث ات؛ولكن هيه ،اإلسالم في تلك البالد

ونظرا ألهمية اللغة في الحفاظ على الهوية  ة؛نشاهد تلك الهجمة الشرسة على اللغة العربي
                                                                 

 .109، ص1ينظر: المرجع نفسه، مج15 
  .101، ص1جم المرجع نفسه، 19
م، 1111، 1النشر والتوزيع، القاهرة، طمخاطر العولمة على الهوية الثقافية: محمد عمارة، نهضة مصر للطباعة و 11 

 .0ص

 .1-0صالمرجع نفسه،  ينظر:71 
ت حولية أكاديمية دولية اة في المجتمعات العربية: أحمد درديش، مجلة الصوتيانعكاسات العولمة على الهوية الثقافي 71 

 .319، ص2110، أفريل15العدد الجزائر، ،2وآدابها، جامعة البليدة مخبر اللغة العربية ،محكمة متخصصة
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فقد حرصوا على الحفاظ على لغاتهم وتنميتها وضمان  ؛الثقافية عند جمع الشعوب واألمم

  .تفوقها على بقية اللغات على األقل في موطنها

التي تعتز بلغتها "ففي إطار مواجهة فرنسا الدول  وقد تفطن ألهمية اللغة كثير من 

لغزو اللغة اإلنجليزية  واالنبهار بكل ما هو أمريكي، وشيوع لغة االستهالك، واإلغراء 

أصدرت عام  ؛والتسميات األمريكية، وحرصا منها على هويتها وثقافتها ،واألنماط ،بالعادات

ن يستخدموا أي لغة أجنبية في فرنسيين أم قانونا باسم "لزوم الفرنسية" يحظر على ال1111

خطابهم العام... ونص القانون على عقوبة مغلظة هي غرامة تصل إلى ألفي دوالر، والسند 

إن اللغة الفرنسية فيها من األلفاظ والمعاني ما يغني عن في ذلك كما تقول ديباجة القانون: 

 72.استخدام لغات أجنبية في الخطاب العام"

إلى خطورة العولمة التي تسير بسرعة نحو  "اليونيسكو "فيدير مايور مدير أشاركما  

حتى تفقد الشعوب هوياتها وتنصهر في ثقافة العولمة،  ؛ولغة واحدة ،صبغ العالم بثقافة واحدة

كما حذر الرئيس الفرنسي جاك شيراك في قمة الفرانكفونية المنعقد بـ"هانوي" في الفيتنام من 

تقضي على الخصوصيات الثقافية  ؛ة وثقافة واحدة على العالم كلهمحاولة سيطرة لغة واحد

يعني في هذا المقام إال اللغة اإلنجليزية ومن ورائها  الرئيس الفرنسيوال أظن  73للشعوب.

 األمركة.

 اللغة العربية والعولمة وجها لوجه: 

ه، وهي وعاء فكر األمة بكل مقومات ،اللغة هي اللسان الناطق باسم هوية أهلها 

وهي إحدى ركائز الهوية إضافة إلى الدين والتاريخ، وال أكون مبالغا إذا  ،وخصوصياته

ولوالها ما حفظ التاريخ  ،ا إال بهامإذ ال يمكن قيامه ؛إن نفعها متعد للركيزتين األخريين :قلت

وهي أساس وحدة األمة الفكرية رغم تلك الحدود  ،وال عرفت أحكام الملة ،ة وكتابةيروا

عربية أشد من الهجمة على عمارية المصطنعة، ويكاد يجزم الباحث أن الهجمة على الاالست

على  ؛ألن أمر اإلسالم وقدسيته متركزة في أذهان المسلمين وال نقاش في ذلك اإلسالم؛

أما اللغة العربية فالمداخل إليها كثيرة والمغانم منها  الرغم من جهلهم بأحكامه وتفاصيله.

فليست "اللغة جزءا  ،األول الذي يمكن أن يؤتي منه اإلسالم والتاريخ الثغروهي  ،أكثر

فسالمة هذا  ة بينهما عالقة عضوية وثيقة؛منفصال عن كيان األمة الناطقين بها، فالعالق

 71الجزء هي من سالمة الكيان المرتبط به".

                                                                 

م، 1111، 1قطر، ط نحو تقويم جديد للكتابة العربية: طالب عبد الرحمن، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الدوحة، 72 
 .23-22ص

 .21، صنحو تقويم جديد للكتابة العربية: طالب عبد الرحمن 73 
م، 2113ط، -كو، الرباط، المملكة المغربية، ديسيسحاضر اللغة العربية: عبد العزيز بن عثمان التويجري، مطبعة اإل71 
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أهل  بأن اللغة العربية من أعظم شعائر ادتهفلسنا إذن بحاجة إلى إبداء القول وإع 

وتصاب  ،فهي رمز الوجود وبذهابها تفقد األمة هويتها ،اإلسالم عموما والعرب خصوصا

ومن ثم الذوبان في ثقافة اآلخر وهويته، وهذا ما تجتهد العولمة في  ؛بسرطان التغريب

عولمة اللغة اإلنجليزية وتعميمها وبسط سيطرتها على مناطق نفوذ اللغة من خالل تحقيقه، 

كما هو حال بالد المغرب العربي  ،عمرة أصال من قبل لغات استعمارية أخرىالعربية المست

لمثال، فمن أبرز أهداف العولمة هو القضاء على اللغة العربية كهدف مع اللغة الفرنسية  ؛ أو 

وهو إغراقها بمصطلحات وتراكيب لغات أجنبية  فإن لم تستطع تحولت إلى هدف بديل 

"إن تحويل لغة إلى وسط  :هذه اإلستراتيجية بقوله" "فلومان كولماس قد كشفأخرى، و

مناسب لالتصال تتخذ شكال من االشكال التالية: إما تبني لغة غريبة، أو تطويع لغة محلية 

لنموذج اللغة المشتركة عن طريق إدخال كلمات وتراكيب وأنماط من اللغات الغربية، أو 

 77.وبشكل خاص الترجمات" ،تطويع المفاهيم الغربية بوضعها في تعبيرات محلية

 ،وقد نجحت العولمة في فرض اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية على أكثر بالد العالم 

بعد أن صارت لغة االتصال العالمية بين مختلف الشعوب والثقافات  ،وخاصة العالم العربي

من المادة  %99ساعدها على ذلك سيطرتها على لغة الشابكة، وقد أظهرت الدراسات أن 

فالفرنسية  ،%1المعروضة فيها هي باللغة اإلنجليزية وحدها، تليها اللغة األلمانية بنسبة 

وهكذا غزت اإلنجليزية وسائل اإلعالم والمدرسة 70.الباقي لباقي اللغات %1و ،%2بنسبة 

لتنتقل بواسطتها إلى األسرة فالمجتمع، ولست هنا بحاجة إلى ذكر كلمات إنجليزية  والجامعة

، وغيرها من FAST FOODو  TIMINGو  WEEK-ENDو  BYEو  OK و HIمثل: 

ومحالت تجارتنا، وكان لها  ،ووسائل إعالمنا ،المصطلحات اإلنجليزية التي غزت أحاديثنا

نفكر بلغة  صرناوشيئا فشيئا  ا من حيث الملبس والمأكل والمشرب؛االثر البالغ على سلوكياتن

 لتكون النتيجة المرة فقدان الهوية العربية اإلسالمية. ؛أي بعقول غيرنا غيرنا؛

 ، واالعتقاد الخاطئ بأنهو االنبهار بلغة اآلخر ؛وتفسير هذا التحول اللغوي المشين 

حتى بين أبناء  ،ة عتبة التقدم والرقي هو إتقان تلك اللغة، واستعمالها لحاجة ولغير حاجةغر  

، وهو ما يعاني منها الفرد العربي في زمن العولمة اللغة الواحدة، وتلك هزيمة نفسية خطيرة

 ،هوزي    ،ر إليه ابن خلدون بقوله: "بأن المغلوب مولع بالغالب، فيتشبه به في شعارهاشأ

العربي رب على ذلك أمثلة من الواقع اللغوي ولنض75.وعوائده" ،وسائر أحواله ،حلتهون  

نفقها هناك في نكلمات إنجليزية  مفعندما نسافر إلى بالد الغرب نجتهد في تعل ،المعيش

أو نجتهد في  ،تعامالتنا معهم، وعندما نتعامل معهم في بالدنا نجد أنفسنا نتكلم معهم بلغتهم

                                                                 
 .53اللغة واالقتصاد: فلومان كولماس، ص 77 

التعامل معها: عبد الكريم بكار، دار األعالم للنشر والتوزيع، عمان،  –تحدياتها  –وسائلها  –ها ينظر: العولمة طبيعت 70 
 .20م، ص2111، 2ط

 .135م، ص1117، 1المقدمة: ابن خلدون، تحقيق: درويش الجويدي، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ط 75 
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لهذا الفعل اللغوي غير تفسير  اوهنا ال نجد تفسير ،جلب من يحسن لغتهم ليقضي لهم حاجاتهم

 .ابن خلدون

بيننا نحن العرب، وقد التقيت تى فيما وقد اعتدنا هذا السلوك اللغوي االنهزامي ح  

مصريا في الحرم المكي في فناء الكعبة، فبعد أن فرغت من قراءة القرآن بادرني بالسؤال 

  WHERE ARE YOU FROM التالي:

 ?I AM FROM ALGERIA; AND YOUفأجبته: -

 I AM FROM EGYPT فقال:  -

، وكان ينبغي أن يكون اللسان فتعجبت وقلت له نحن عرب فلماذا نتكلم باإلنجليزية  

عبدوا الله وا الرحال إلى تلك البقاع إال ليألن الناس ما شد   ؛الغالب هناك هو اللسان العربي

ويسبحوه باللسان الذي نزل به القرآن، وهذا الذي كان في أول الزمان، ومن  ،سبحانه وتعالى

صواب عندما يستخدمون اللغة والعجب هذا االنهزام أن "ترى أشباه المثقفين يتحرون الدقة 

وال أظن أن ما اشترط على األساتذة  79.األجنبية، وال يعبأون حين يستخدمون اللغة العربية"

واتباع  ،من تصدير مقاالتهم وبحوثهم بملخصات باللغة االنجليزية ،في الجامعات العربية

 ،ان االنهزام اللغويإال لونا من ألونجليزية حتى في بحوث اللغة العربية وآدابها إمنهجية 

وأمثلة السوء كثيرة يكفي ما أشرنا  ،المالذي استحوذ على األلسنة واألق ،ريالفك حابطواالن

  ه.يلإ

 التثاقف المشروع: 

ال  ،القارئ ونحن نتحدث عن ضرر العولمة وأثرها على اللغة العربية ال يفهمن    

سهم وت ،بالوالء لألمة روتشع ،نتماءي االتقو   ،بل وسيلة تفكير ،باعتبارها أداة تواصل فحسب

ورفض كل ما يأتي من اآلخر،  ،أننا ندعو إلى االنغالق على الذات ،في حفظ بيضتها الثقافية

"إننا نرحب بعولمة التجارة، وبعولمة االستثمار، ولكننا نرفض عولمة الفكر الفاسد، نرفض 

ي الجمود في الحركة، وهذا ال يعن ؛اقةعولمة االنحراف الذي يختفي تحت أسماء بر  

فصدورنا وبيوتنا مفتوحة لكل جديد مفيد، ولكنها موصدة في وجه الرياح التي تحاول 

 71.وخلخلة مجتمعاتنا" ،زعزعة معتقداتنا

عبر قناة وقد تثاقفت اللغة العربية مع لغات أخرى أخذا وعطاء في تاريخها الطويل  

 ،أو تضيع شيئا من قيمها ،تفقد خصوصياتهاولم  ،باالنهزاماألمة مع ذلك لم تشعر و ؛الترجمة

                                                                 
راوي، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، اللغة العربية في الجزائر التاريخ والهوية: عز الدين صح 79 

 . 11، ص2111الجزائر، العدد الخامس، جوان،  بسكرة،
هـ، 1121-5-15تاريخ  1991القول لعبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي آنذاك، ينظر: جريدة الجزيرة، العدد  71 

 .11ص
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بل كان ذلك التفاعل عامال من عوامل  ،وثقافتها ،ولغتها ،وتاريخها ،وتقاليدها ،وعاداتها

انفتاح متبصر تؤسس مفرداته على "وزيادة تمسكها بهويتها. إننا ندعو إلى  ،وتطورها ،قوتها

مناهج المعرفية، وأدوات البحث العلمي ل على االستفادة من تقنيات الثوابت اإلسالم... يعو   

منعتقا  ،الذي توصلت إليه الحضارة الغربية... وبذلك يصبح الحوار مع الغرب هادفا ،الرفيع

القائمة على سد النقص في االحتياجات المادية في البلدان  ،يود التبعية الغربيةقمن 

 01.المسلمة"

يجب أن يخضع لثوابت  ،اعيأو اجتم ،أو تربوي ،أو ثقافي ،وأي إصالح سياسي  

 هويته اإلسالمية وإال صار "حوارا وتفاعال بين الثقافات  والحضارات ينطلقان من اإلحساس

والحصاد  01؛بالتفوق العنصري، وباالستعالء الحضاري، ويصدر عن روح الهيمنة الثقافية"

هم السادة ولى من الدرجة األ ينالعولمة إلى مواطن وفي وضع كهذا هو أن يتحول مواطن المر  

ويجب عليهم أن  ؛التكنولوجيا، ومواطنين من الدرجة الثانية هم العبيد البلداء األذكياء صناع

 وتلك حال العولمة كما يسوقها الغرب. ،ينسلخوا عن ماضيهم الحضاري وعقيدتهم الراسخة

 ؛امةبهذه الدعوة الهد -وخاصة النخبة منهم -خلق كثير من األمة اإلسالمية  وقد اغتر   

معلنين انسالخهم وحربهم على دينهم وتاريخهم  ،فرفعوا ألوية الغدر والردة الحضارية

واصفين الناصحين بالتخلف والرجعية  ،وعيش رغيد ،ومبشرين أمتهم بفتح قريب ،ولغتهم

إال جيال يحصر التحضر في   م تكنول ،البشارة تتحقق خوالحجرية، وبعد سنوات من المس

ورطانة كرطانة اإلبل ال تفهم عربيها من  ،ويل منزوعة جزئياوسرا ة،شطة مقزوعم  

 وبين تلك المكتسبات ضاع امتالك ناصية العلوم والتكنولوجيا الموعودة. ،جميهاأع

  الوسيط الخائن بين اللغة والعولمة:الترجمة  

وصفت الترجمة عند الغربيين منذ بداية القرن األول وحتى أواخر ثالثينيات القرن  

مليحة ألنه ال غنى للبشرية  ؛02)المليحة الخائنة( حسب اصطالح جورج مونان ـين بالعشر

عنها فهي سبيل المثاقفة بين األمم والشعوب، وخائنة ألنها ال تعد صورة مطابقة للنص 

األصلي، وال تغني عنه مهما حرص المترجم على ذلك. فهي أشبه ما تكون بامرأة جميلة 

 ؛حيرة من أمره بين التفريط في جمالها والصبر على خيانتها ولكنها خائنة تركت زوجها في

ولذلك فإن الجهود  ؛بجمالها والسعي في تقليل خيانتهافاهتدى إلى طريق وسط هو التمتع 

بغية ضبط قواعدها التي تعين المترجم على أداء  ؛التنظيرية التي بذلت في القرن العشرين

                                                                 

سالمي، األمانة العامة، اإلدارة العامة للمؤتمرات والمنظمات، بحث مقدم إلى جدلية الثابت والمتغير: رابطة العالم اإل01 
 .33م، ص2112أكتوبر  21-21الثوابت والمتغيرات، مكة المكرمة  ..المجتمع المسلم ،مؤتمر مكة المكرمة الثالث عشر

ت المنظمة اإلسالمية للتربية الهوية والعولمة من منظور التنوع الثقافي: عبد العزيز بن عثمان التويجري، منشورا01 
 .10م، ص2117سيسكو، الرباط، المغرب، ياإلمطبعة والعلوم والثقافة، 

 .12ينظر مفاهيم الترجمة المنظور التعريبي لنقل المعرفة: محمد الديداوي، ص 02 
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؛ ما 03س في الجامعات وتنال فيه أعلى الشهاداتدر  ي   ،وظيفته إلى أن صارت علما قائما بذاته

 كل ذلك في الحقيقة إال عمل ممنهج لدرء الخيانة وتقليلها.

إذ  ؛GOOD SPEEDوكلما قلت الخيانة حكمنا على الترجمة بأنها جيدة حسب رأي  

بقي نصب عين القارئ وإلى األبد حقيقة أن هذا يرى أن "أفضل التراجم ليست تلك التي ت  

عمل ما هو إال ترجمة وليس تأليفا أصليا، وإنما هي تلك الترجمة التي تجعل القارئ ينسى ال

معن النظر مثلما ي   ،نعم النظر في ذهن الكاتب القديموتجعله يشعر بأنه ي   ؛مطلقا أنها ترجمة

ولكنه رغم ذلك  ،في ذهن كاتب معاصر، وال يعتبر هذا األمر في الواقع أمرا سهال في تنفيذه

  .01يجب أن يلتزم بها أي مترجم في عمله" يبر المهمة التيعت

 لى"إن الكالم ع الكالم فقال: لىوقد تفطن أبو حيان التوحيدي إلى صعوبة الكالم ع 

وقد وقفت على كتاب .07س بعضه ببعضه"بالكالم صعب... فإنه يدور على نفسه ويلت

رة والتي عنوانها "في أن إنشاء المقابسات للتوحيدي أيضا وبالضبط عند المقابسة الثانية عش

يقول فيها: "سمعت الخوارزمي الكاتب  .الكالم الجديد أيسر على األدباء من ترقيع القديم"

أو  ،أو خطيب ،أو كاتب ،بن هيثم بن هالل: "لم إذا قيل لمصنفايقول ألبي إسحاق الصابي 

، ولفظ قلق مكانه: نظمه وقد اختل شيء منه، وبيت قد انحل   –في كلمة من كالم  – ،شاعر

هات بدل هذا اللفظ لفظا ومكان هذه الكلمة كلمة، وموضع هذا المعنى معنى؟ تهافتت قوته، 

 ،وصعب عليه تكلفه، وب ع ل بذلك رأيه، ولو رام إنشاء قصيدة مفردة، أو تحبير رسالة مقترحة

ه إذ عد  فكان الجواب واضحا ال لبس في ؛00ها عليه أقل، وكان نهوضه بها أعجل؟"ركان عس

شهادة،  د  ع  بخالف اإلنشاء الذي ي   ،عملية الترقيع أشبه ما تكون بعلم الغيب بالنسبة للراقع

 هألن ذلك "يحتاج إلى تدبير قد فات أوله من جهة صاحب ؛ان ما بين الغيب والشهادةوشت  

 من ينفذ في حجب بعلم الغيب، وقل   هوذلك شبي ،ول ومن كان أولى به، وكان كاألب لهاأل

كذلك إذا افترع كالما وابتدأ فعال... ال يحتاج فيه إلى  سالغيب مع العوائق التي دونه، ولي

 .05شيء كان من غيره"

فإذا كانت عملية الترقيع وباللغة نفسها غاية في الصعوبة فكيف إذا كانت بين لغتين  

يزتي التفكيك مختلفتين وثقافتين متمايزتين؟ ذلك أن الترجمة هي عملية ثنائية تقوم على رك

أي نص اللغة  (DECODAGE DU TEXTE ORIGINAL)والترميز؛ تفكيك شفرة النص األصلي

وهي عملية ذهنية يتم خاللها ربط كل عنصر لغوي مكون للنص األصلي  ،"  S Lالمصدر "

ثم تأتي عملية الترميز  ،"REFERENT EXTRA – LINGUISTIQUE"بمرجعه الخارج لغوي

                                                                 

 .1ينظر: دليل المترجم األدبي: ماجد سليمان دودين، ص 03 
 .111دين، صدليل المترجم األدبي: ماجد سليمان دو 01 
اإلمتاع والمؤانسة: أبو حيان التوحيدي، تصحيح وضبط وشرح: أحمد أمين وأحمد الزين، دار مكتبة الحياة للطباعة  07 

 .131، ص2ت، ج-ط، د-والنشر والتوزيع، د
 .29المقابسات: أبو حيان التوحيدي، ص 00 

 .29المرجع نفسه، ص 05 
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(ENCODAGE) وتتمثل في ربط المراجع  ،ية الذهنية المعاكسة لعملية التفكيكتلك العمل

الخارج لغوية الناتجة عن تفكيك النص األصلي وربطها بالعناصر اللغوية المناسبة التي 

وذلك عمل يتطلب حيطة وحذرا زائدين عما لو كان العمل  .T L"09تتيحها اللغة الهدف"

مبرر كاف لالقتناع بأن "الترجمة أعسر من  داخليا، أي داخل لغة واحدة، وذلك في تقديرنا

التأليف من حيث أنها تتطلب الدقة واألمانة في نقل المعنى دون زيادة أو نقصان أو تشويه. 

  .01ه إلى ما يقاربه"عنصرف نأما في التأليف فللمنشئ كل الحرية في أن ي

مونان ، وصدق جورج 51إن الترجمة داء ضروري على حد تعبير كثير من اللسانيين 

حين قال: "إن الترجمات مثل النساء لكي تكون كاملة ينبغي لها أن تكون أمينة وجميلة، 

؛ 51"وبالطبع فإن هذه المثالية دائما صعبة التناول، ولكنها هي المثالية المؤكدة من قبل الجميع

فإذا حدث الكمال فذلك هو المنشود، وهو قليل، وإال وجب االستمتاع بها على عوج، وذلك 

ن باب تخفيف األضرار وتكثير المنافع، وهذا الذي نقوله ال ينطبق على لغة دون أخرى بل م

 على جميع اللغات بال استثناء، واللغة العربية تدخل فيه، وهو شر البد منه.

مثل استراد السلع يجب أن تخضع للمراقبة والتأكد من جودتها وصالحيتها  وهي

إن لم يكن  -سرعة أن أغلبها حنين بن إسحاق ألدركنا وبوالحاجة إليها، ولو تأملنا مترجمات 

كتب طبية ولم تترجم آنذاك كتب األدب اليوناني، كاإللياذة، واألوديسة، أو نصوص  -كلها

، ألن تلك الترجمات تمت في إطار وعي تام بالفرق بين ما 52المسرحيات العظيمة وغيرها

المسلمون أن التراث اليوناني كفنون هو إنساني عام، وبين ما هو ثقافي خاص، فقد أدرك 

األدب مثال خاص بهم، وأن بقية العلوم كالطب والفيزياء، والكيمياء، والفلك، والرياضيات، 

ا ذلك بالترجمة في عصرنا الحديث أيقن ا أننا أقل وعيا عالمية إنسانية فترجموها، فإذا قارن  

الغربية وفلسفاتهم على حساب  وحس ا حضاريا من السابقين؛ إذ عمدنا إلى ترجمة اآلداب

 . 53الكتب العلمية التي بقيت بال ترجمة حتى يومنا هذا

ويكفي أن نقف على بعض ترجمات رفاعة الطهطاوي رائد حركة الترجمة في 

ا ترجمه كتاب: "بداية  العصر الحديث؛ لندرك خطورة هذه السقطة الفكرية الحضارية، فمم 

يهتم بدراسة تاريخ اليونان وآدابهم وأساطيرهم، وكتاب  القدماء وهداية الحكماء"، وهو كتاب

                                                                 
 .21ت، ص-ط، د-وحاة من اللسانيات المعاصرة: نور الدين حالي، داألسس النظرية للترجمة العلمية، دراسة مست 09 

 .5م، ص1113، 7أوضح األساليب في الترجمة والتعريب: فيليب صايغ وجان عقل، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت ط 01 
 .37ينظر: موسوعة الترجمة: رضوان جوئيل، ص 51 

وقاللسانيات والترجمة: جورج مونان،  51 الجزائر،  -بن عكنون-، ديوان المطبوعات الجامعية، ترجمة: حسين بن زر 
  .125م، ص2111

لكن الحقا ترجم المنطق والفلسفة وغيرهما، وهو في رأينا خطأ فادح كان من ثمارة اختالف األمة وتفرقها شيعا  52 

 وأحزابا يلعن بعضها بعضا.
شوقي جالل محمد، الترجمة في الوطن العربي، ينظر: الترجمة في الوطن العربي، نحو إنشاء مؤسسة عربية للترجمة:  53 

 .72م. ص1119بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 
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. وهكذا 51"مواقع األفالك في وقائع تليماك" وهو نقل لألدب اليوناني األسطوري أيضا

صارت الترجمة مصدر تغريب للعقل العربي أفضى إلى أزمة معرفية على مستوى العقل 

 . 57الجمعي، وصارت تهدد اللغة العربية

الترجمة جسر يعبر فوقه المصلح والمفسد "واألمة العاجزة  يجب أن ال ننسى أن

ل  -واللغة هي الثقافة -لغويا وثقافيا  فهي األكثر عجزا عن إدراك ما تأخذ وما تدع، وما يشك  

 .50حكمة، وما يعتبر ضاللة"

 العولمة واللغة والترجمة أي عالقة؟جة البحث: ا  ج  م  

للسيطرة على  ؛وسياسة ،وثقافة ،ن فكرم ،ربيةغالعولمة "صياغة جديدة للحضارة ال

لتطبيق هذه الحضارة  ،والشركات الرأسمالية ،باستخدام الوسائل اإلعالمية ،العالم أجمع

لمة اللغة من عو فهي نظام شامل للحياة ال يستثني شيئا منها، وتعد   55.وتعميمها على العالم"

هو القضاء على اللغة العربية أو  وإني أعتقد أن الهدف األول للعولمة ،أخطر أنواع العولمة

 ،وحصنا حصينا ،سطاط العولمة أنها تقف سدا منيعاقناعة من دوائر القرار في ف   ؛إضعافها

 ة.ولكنها سام   ،الذي تشنه بوسائل ناعمة ،في وجه الغزو الثقافي

وموت اللغات يكون بإحدى  ،فبسبب العولمة اندثرت لغات وحلت محلها لغات أخرى

 الية:الوسائل الت

الغياب بالتحول: ويحدث عندما يتطور الشكل اللغوي ويتمايز جغرافيا بسبب توسع  -

كما هو حال الالتينية مع اللغات  ،تولد عائلة من اللغاتتل ؛الشعوب الناطقة بتلك اللغة

 الرومانية.

با ق  أن يخلف عالغياب باالنقراض: ويكون ذلك بموت آخر مستعملي تلك اللغة دون  -

 يخلفه.

إذ أخطرها   هوو 59الغياب باالستبدال: وهو أن تغيب لغة مغلوبة بسبب لغة غالبة. - 

وهذا ما تقوم به العولمة في  ،يعد مظهرا من مظاهر الصراع الثقافي الذي اتخذ شكال لغويا

حشائها ثقافة سعيا منها لفرض اللغة اإلنجليزية كلغة عالمية حاملة في أ ؛زمننا المعاصر

 ن، وذلك ما يؤثر حتما في ثقافة الشعوب المغلوبة لغويا.أمريكيي  اوفكر

إن "الغزو اللغوي هو أخطر أنواع الغزو الثقافي على اإلطالق، فأثره في شخصية  

ألنه يفقد اإلنسان أهم مقوم من  جماعية للمجتمع من الخطورة بمكان؛الفرد وفي الشخصية ال

ويكون  ،بال هوية فيصبح ؛وبين جذوره مقومات الوجود... وبذلك تنقطع الصلة بين اإلنسان

                                                                 

ينظر: حركة الترجمة وتحديث اللغة والثقافة العربية في مصر خالل القرن التاسع عشر: دراسة تاريخية ثقافية: عبد  51 

 .3م، ص2112م الجميعي، مجلة دراسات العالم اإلسالمي، العدد الخامس فبراير، المنعم إبراهي
 .73ينظر: الترجمة في الوطن العربي : شوقي جالل محمد، ص 57 
 .31، صلكتابة العربية: طالب عبد الرحمننحو تقديم جديد ل 50 

 .111-119عميران اليمني، ص اللغة العربية في عصر العولمة، األخطار  وسبل المواجهة، سالم بن كرامة5555 
ينظر: حرب اللغات والسياسة اللغوية: لويس جون كالفي، تر: حسن حمزة، المنظمة العربية للترجمة بيت النهضة، 59 

 .211م، ص2119، 1بيروت، لبنان، ط
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ح للدفاع عن الذات الذي هو اللفقدانه الس ؛ة مقوماته الدينية والحضاريةياغير قادر على حم

ففي عالم ما بعد الحرب الباردة لن تكون الصراعات المهمة  51...."قبل كل شيء اللغة

أو بين جماعات  ،الفقراءأو بين األغنياء و ،والخطيرة والحاسمة بين الطبقات االجتماعية

لم تعد الفروق الفارقة بين  عالم   91وإنما يكون بين كيانات ثقافية مختلفة. ،متنافسة اقتصاديا

بل هي فروق ثقافية، وبناء على ذلك تسعى  ،أو اقتصادية ،أو سياسية ،الشعوب أيديولوجية

عنه دائما باألسلوب  واألمم لإلجابة عن ذلك السؤال المهم: من نحن؟ وتأتي اإلجابةالشعوب 

التقليدي الذي اعتاده البشر، وذلك باإلشارة إلى األشياء التي تعني الكثير بالنسبة لهم، فالناس 

والمؤسسات  ،والقيم، والعادات ،والتاريخ ،واللغة ،والدين ،يعرفون أنفسهم من خالل النسب

 91.االجتماعية"

تراق هوية األفراد والجماعات ستراتيجية العولمة تقوم على مبدأ اخإلقد اتضح أن  

مدركة أن إخضاع النفوس أولى وأهم من إخضاع األبدان والرؤوس، وقد جرب  ،واألمم

االستعمار العسكري وكان دائما مآله الفشل  -ومازالت تجرب -الغرب وعلى رأسهم أمريكا 

أما  طليقة.ة ألن األرواح مازالت حر   واألموال؛ مع الخسائر الفادحة في األرواح ،والخسران

بل  ،وقد ال يدركه وال يحس به المصاب ،ف، وسريع التفشياالستعمار الثقافي فهو غير مكل   

 ويستسلم له، وعلى العدوة المقابلة للعولمة تقف اللغة العربية على حصن الهوية ،هويستلذ  

 ،ودين ،به أنفسهم من نسب ف الناس  مشهرة رمحها في وجه كل من يحاول المساس بما يعر  

وفي وضع وظيفي متناقض بين العولمة واللغة تقترح  ،وعادات ،وقيم ،وتاريخ ،ولغة

ألنها تصبو إلى مد  ؛الترجمة نفسها كسفير للنوايا الحسنة، وهي موضع ريبة عند العولمة

مع الحرص على حماية الخصوصية الثقافية والذات  ،جسور التواصل بين األنا واآلخر

خطاب عالمي متزن، بخالف العولمة التي ترمي إلى محو وإذابة  اللغوية، ما يسهم في بناء

ملغية كل تنوع ثقافي أو لغوي، ما  ،الحدود الفاصلة بين األنا واآلخر لصالح الطرف القوي

 -يقلص مساحة التواصل ويشعل نار صدام الحضارات، ومن هذه الزاوية تصنف الترجمة 

  92.ت إلى الحلف الممانع لمشروعهاضمن محور الشر ألنها انحاز -في نظر العولمة

وتكون  ،وعلى اللغة العربية أن تحسن استثمار هذا الوسيط في نقل العلوم المختلفة 

ألنه ال يخل بثوابت  ؛اآلخر، وذلك انفتاح محمودالمكتسبات العلمية للعالم بذلك عينها على 

ألنها سجلها -الهوية(، اللغة العربية األصيلة، وبحفظ اللغة العربية تحفظ بقية الثوابت )

يمكن  ،دة سبيل المثاقفة النافعةش  ر  ما بقي قرآن يتلى، وكما يمكن أن تكون الترجمة الم   -الخالد

                                                                 

 .11حاضر اللغة العربية : عبد العزيز بن عثمان التويجري، ص51 
صالح قنصوه،  :ام العالمي: صامويل هنتنجتون، تر: طلعت الشايب، تقديمينظر: صدام الحضارات... إعادة صنع النظ91 

 .10م، ص1111، 2ط
 .31المرجع نفسه، ص81 

 .3-2، ص MWWW.PDFFACTORY.COالترجمة والعولمة في سياق التواصل الثقافي: عمر عتيق 92 

http://www.pdffactory.com/
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أن تكون طليعة للعولمة وطابورا خامسا يعمل خفية لصالحها، فكم من ترجمة تحولت إلى 

 فلنكن على حذر. ! فيروس قاتل لكثير من الخصوصيات الثقافية

 بحث:مكتبة ال
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 .11العدد م،1115
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 ملخص

ترجمة األدب العبري إلى العربية إلى  لى معرفة مواقف  المثقفين في العالم العربي بالنسبةتهدف هذه الدراسة إ

ز النقاش القديم/ الجديد بين أوساط المثقفين يبر خرى آلمن حين إ وترجمة األدب العربي إلى العبرية.

إنتاج ما من العبرية أو من جم رجمة من العربية وإليها، كلما تُروالسياسيين في العالم العربي حول قضية الت

 والسجال حول السؤال هل الترجمات تطبيع أم مثاقفة أم معرفة ضرورية أم صدع في صف العربية إلى العبرية.

 العربية . الوحدة

 

 

األخرى المعادية   للحصول على معلومات  عن الدول   في ظل الصراع بين الدول  تعمل  كل دولة جاهدة

. إلى جانب الطرق تلك الدول  صراعها مع و مواجهتها  فيلتستفيد منها ومن مصادر عدّة  ، بطرق مختلفة 

لومات ال كمصدر الستقاء المع  " الوثيقة األدبية "  الدول إلى بعض  تنبّهت  والحديثة  االستخباراتية التقليدية

  .في مراحل الصراع ر الترجمة األدبية ينشط بشكل ملحوظمن هنا فدو .ت العسكريةيقل أهمية عن االستخبارا

فاألديب يرصد في كتاباته حراك   علومات مهمة عّما يدور في  ذلك المجتمع.مفالوثيقة األدبية تزّود القارئ ب

ئ في المكان الذي  يقف فيه اآلخر، وعبر الوثيقة األدبية يتعرف ضع القاراألدبي ي  النّصهاته. ووتوجالمجتمع 

فكار ، واألة ، واألنماط النفسية ، وقوانين الترابط االجتماعيم ، واأليديولوجيي  القارئ على  الواقع الشعبي ، والق  

 .112ص ،0227مزعل ،  ) . واالجتماعية للمجتمع والعادات ، واإلتجاهات الفكرية ، والقضايا السياسية ، 

إلى إقامة مراكز أبحاث  من هنا فقد سعت دول كثيرة  .(MAZAL,1994 .1771،. بالص  1771،.هركابي

خالل الحرب  وعلى سبيل المثال ة اإلنتاج الفكري للدول المعادية ترجمتختّص في دراسة المجتمع المعادي و

،  يلة يات المتحدة إلى أساتذة  األدب الياباني في الجامعات لدراسة األدب الياباني وتحلالعالمية الثانية لجأت الوال

فاجأت السياسيين والعسكريين في الواليات المتحدة. وكذلك األمر خالل الحرب  لتحليل الشخصية اليابانية التي

تحاد السوفييتي لدراسة اآلخر واإل الباردة بين حلف األطلسي وحلف وارسو فقد سعت كل من الواليات المتحدة 

.وهذا كرسالة الدكتوراة التي تقدّم بها بول هولندر " نماذج السلوك في األدب السوفييتي الستاليني "   عبر األدب

محمد حسنين في  ويسرد  الّصح. (17-11،ص  1711،) مزعلاألمر ينسحب على إسرائيل والعالم العربي

فقد قرأ قابلة صحفية  مع الرئيس اليوغسالفي السابق  جوزيف  تيتو ، نه للتحضير لمهيكل في أحد مقاالته إ

(،  1791) الحائز على جائزة نوبل  تشدرينا "  للكاتب اليوغوسالفي ايفو اندريرواية  "  جسر على نهر  أ

 عبر هذه الرواية . بشكل دقيق  وقد فهم المجتمع اليوغوسالفي

ال مباالة . و عدم اكتراث عالقات ات سلم  أو عالقات حرب  أوالعالقات بين الشعوب متنوعة فهي : عالق 

  حربعداء ،العربية  بعالقات  -تميّزت العالقات اإلسرائيلية   ومنذ إقامة دولة إسرائيل فعلى مدى السنين
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مراقبة ما يجري في ساحة إلى   العربي المرير دفع كل طرف من األطراف –الصراع اإلسرائيلي . فوقتل

وفهم   المعلومات واالستفادة منها في مواجهة اآلخر أكبر قسط من  لعدو  عبر عدسة مكبرة الستقاءاآلخر / ا

-11ص ،1719،مزعل ) نا أخرى لتشويه صورة  اآلخر وتقزيمة وشيطنته   عند القارئ ا، وأحيعقلية اآلخر 

وليدة ظروف غير  ، العناء  .ونستطيع القول إن الترجمات من العبرية وإليها هي وليدة( 1771 هركابي ،.  17

  ظل الحرب. طبيعية، وليدة 

 ات"  أو  " ترجم ُمجنّدة  ات"  ترجم في بداياتها نصل إلى نتيجة أنها  من العبرية وإليها الترجماتعبر رصد 

ل  فالترجمات الُمب كّرة ال تمثمن هنا .ألنها جاءت لتخدم أهدافا سياسية  وعسكرية عند طرفي الصراع  ، منتقاة "

ُ األ  للدراسة الفنّيّة . بسبب القيمة األدبية أو  م رج  ت  دبين العربي والعبري ، لكونها لم ت

تجدر اإلشارة هنا أن إسرائيل وما قبلها الحركة الصهيونية كانتا سبّاقتين في هذا المجال من الناحية الزمنية 

ي العربي والغزو الثقاف الثقافة العربية ، ش  لم  ت خ   . فإسرائيلوسياسية لتحقيق أهداف قومية والنوعية والكميّة

القديم  م تجد نفسها محرجة في ترجمة اإلنتاج الفكري العربي إلى العبرية  ومن ضمنه األدب العربي لو،

وإذا كان  الخوف من الغزو الثقافي حقيقة واقعة ، فاألجدر أن  نجده في العالم العربي. األمر الذي  ،الحديثو

حديثة السّن ، واللغة العبرية في طور اإلحياء   وليست الدول العربية  لكون إسرائيل ،   هذا تخاف إسرائيل من

 . ، وأن اللغة العربية محيط ومتوغلة في القدموعدد الذين يتكلمون العبرية أقل من عدد سكان القاهرة  ،

حركة الترجمة واتجاهات مسارات  أثّر على خاصة    - 1791حرب العام   -العربي –الصراع اإلسرائيلي ف

وهذا التأثير له حضور   (.111-117ص   ، 0221حسين، )   من العبرية وإليها  في العالم العربي بشكل سلبي

ن  بدايات الترجمات عند اإلسرائيليين وعند العرب  كانت من منطلق معرفة اآلخر  والكمية ، حيث إفي النوعية 

مع   اإلسرائيلية  حروبإلى الرجمات في العالم العربي حتى يومنا هذا ضحالة التويمكن أن نعزو  " العدو "  .

ملية السلميّة في المسار الفلسطيني ، ع، وعدم تقدم الواحتالل أرضه  وقمع الشعب الفلسطيني العالم العربي ، 

 األمر الذي  ونوع من التضامن مع الشعب الفلسطيني ،،  لفلسطينيينما التزمت به تجاه اوعدم تنفيذ إسرائيل ل

عن  وربما تعبير  ، أو له عالقة مع إسرائيل إلى نوع  من االحباط والنفور النفسي من كل شيء إسرائيلي أدّى 

 .من احتالل لألراضي الفلسطينية،  توجه مجتمع  عربي عانى ، وال يزال يعاني 

ن العرب الذين ترجموا من المثقفي لذلك نجد أنهي   لغة  " العدو "  اإلسرائيلي . بنظر العرب فاللغة العبرية 

العرب إلقدامهم  ءانهم يطلبون االعتذار من القرّ ، وكأ العبرية إلى العربية لجأوا إلى كتابة مقدمات لترجماتهم

وقعوا تحت ضغوط من اتهامهم بالخيانة ، كذلك المترجمون   وقد خشي، كمن ارتكب خطيئة.على الترجمة

في العالم العربي جاد  لوحظ اهتمام  1797بعد حرب العام    .(   02ص ،0221،سياسية واجتماعية )كاريدي

. وكذلك األمر  بعد  لي يبإسرائيل وما يجري في المجتمع اإلسرائ -العرب  المثقفين أوساط  وخاصة بين –

 اتفاق السالم بين إسرائيل واألردن  والسلطة الفلسطينية مما أعطى دفعة قوية للترجمة .

نجد في الجانب اإلسرائيلي .ونحن  العربية للعبرية  من الترجمة أو النفور ال نلحظ عقدة الخوف،  في المقابل و

م يم الكرالقرآن اهتماما مبكرا عند اليهود  بالعالم العربي واإلسالمي، وذلك قبل قيام دولة إسرائيل ، ف إلى  تُرج 

الترجمة الثانية عام وترجمة تسفي ركندوف ، وقام بال 1117وكانت الترجمة األولى عام مّرات أربع  برية عال

 الترجمة الثالثة عام ووقام بالترجمة يوسف ريفلين ) والد رئيس دولة إسرائيل الحالي رؤوبين ريفلين (،  1707

ما الترجمة الرابعة فكانت عام إلسالمية ، أوقام بالترجمة أهارون بن شيمش المتخصص بالشريعة ا 1771

وري روبين .هذه الترجمات المتكررة للقرآن الكريم تدّل على االهتمام الّجاد لفهم وقام بالترجمة أ 0221

،هذا من جهة ، وابتغاء الدّقة في الترجمة من جهة أخرى. ومتد يّنة المجتمعات العربية التي في غالبيتها  إسالمية 

، الذي ترجم أيضا كتب امين  كمناحم كابليو  وقام بالترجمة 1701تُرجم عام حسين فقد أما كتاب األيّام لطه 

 . 1791، وكتاب يوميات  نائب في األرياف سنة  1709-1700الريحاني وعارف العارف  سنة 

الروائي البرتغالي  جوزيه ساراماغو الحاصل على جائزة نوبل لآلداب  يقول : الكاتب يبدع بلغته أدبا قوميا     

جمة تخلق تالقي حضاري بين الشعوب ، وهي الوجه اآلخر التر ، أما األدب العالمي فيصنعه  المترجمون .

بوابة واسعة يستطيع المرء عبرها  الدخول  إلى بلدان وحضارات   تعتبر الترجمة بأنواعها المختلفة و للمثاقفة . 



 

 

الترجمة فالطالع عن كثب عّما يجري هناك .صاالت بيوت اآلخرين وااألزقة الضيقة وإلى  مختلفة ، بل إلى 

ألمر الذي يدفع إلى المزيد من حّب وتقوم الترجمة مقام اللقاء الشخصي ، احضاري وسياسي ، وكيل 

الترجمة عبارة عن وسيلة تتدفق عبرها المعلومات إلى االستطالع ، وعندها يتّم اكتشاف اآلخر والتعرف إليه .

. وبما أن  همعلوماتو تنوع معارفهوهي تشكل رافدا مغذيا يؤدي إلى   ،عبر محيط واسع وهائج  القارئ 

إن  . ةفمن تنقصه المعلومات والمعرفة  تنقصة القوّ  لذا ة ، قوّ ال  نتشكال المال ،رأس المعرفة والمعلومات ، ك

فمن غير المعقول أن نترجم أدب البلدان  تحديات العصر تُوجب الترجمة بشكل عام ومن العبرية بشكل خاص.

ونتغافل عن ترجمة األدب  أو الكولومبي ، أو المكسيكي أو السويدياألدب األرجنتيني لشعوب البعيدة ، كوا

والمنطق  عقل . في مثل هذه اإلشكالية يجب أن يسيّرنا العن القارئ العربي العبري الذي يبعد مرمى حجر

كن ذكيا وال تكن  "  يقول بها ( 1777)اإلسرائيلي اليساري يهودا عميحاي والحكمة ) هناك قصيدة للشاعر

 إن .   المرير وترسبات الماضي فة، بالرغم من كل العوائق النفسيةأن نبتعد عن العاطعلينا و ("   صادقا

ي يؤدي إلى تراجع ألمر الذ، ا   أمام القارئ  العربي بقي هذه البوابة مغلقة، يُ من العبرية االمتناع عن الترجمة

رفوف مكتبات القراء في الدول  ى تتدفق إل هذة المعلومات ، في حين أن في معلومات ومعارف المثقف العربي

 .  األخرى

ودور النشر والمترجمون ماذا يقرأ ، والّرق ابة  ،   تقرر  الدولتتحكم و بأّي حق أن يُسأل والسؤال الذي يجب 

من القارئ العربي ؟  وسخرية االقارئ العربي وأي معلومات  تصل إليه في عصر العولمة .أليس هذا تعسف

إن  ؟ فأين احترام رغبة  وتفكير وحرية  وإنسانية اإلنسان العربي ؟لقاء الحرمان على حرية االختيار .ليس إأ

حق  ال يقل  اعتبارا  وأهمية عنق طبيعي ومتعارف عليه في معظم دساتير الدول وهو ح المعرفة   حق  حرية 

في   وهل  نشك  ؟ لماذا ال نمنحه حق االختيار ؟ م القارئ العربي من هذا الحقحر  ، فلماذا نُ  عن الرأي  التعبير

في ندوة شمس  -عين ماد من جامعة حمد حلمترجم أويتساءل الدكتور وا على االختيار ؟ مقدرة المثقف العربي 

عين شمس : هل المجتمع المصري ال يزال في مرحلة مراهقة نخشى عليه من معرفة اآلخر وسبر في جامعة 

ماذا ال نريد أن يعرف القارئ العربي من أية طينة ُجب ل ( . ل1211110212ح   أغواره ؟ ) موقع اإلصال

 اإلنسان اإلسرائيلي ، وعلى أحضان أية تربية نشأ ، وبأي منظور يرى اإلنسان العربي ، وماذا يريد أن يقول 

 المجتمع  ّور واقع يص أيا كان  أو األديب  فالنّص األدبي ف هو يرى نفسه ؟لإلنسان العربي ، وكي اإلسرائيلي

ومنها النص  -البعيدة عن األدب المجنّد   - وال يخلقه ، وهذا ينسحب على كل النصوص األدبية الموضوعية

تمع اإلسرائيلي معرفة المجالترجمة من العبرية وإليها و . إن ( 1ص ، 0219مزعل،  ) . أيضا األدبي العبري 

لعربي ، وال يمكن أن يودي إلى صدع على ا ربالضر ل أن يعودبأية حال من األحوابأطيافه ونزعاتة ال يمكن 

في الوحدة العربية تجاه إسرائيل. فمعرفة اآلخر على حقيقتة في ظل الحرب تؤدي إلى مناعة وحيطة .، وتساعد 

على الجندي، واألكاديمي ،  هذه المعرفة تعود بالفائدة  في خطاب اآلخر من منطلق " من فمك أدينك " .

 ،والمفاوض والعامل في المحافل المختلفة .في والصح

ب البعيد غير   إن معرفة اآلخر  المرئي ، الذي لم نلتق به  أبدا ، الترجمة  تشكل جسرا بين الحضارات ، وتُقّرٍّ

فالترجمة  أصبحت ضرورة حياتية لمعرفة ما يدور في أزقة وساحات اآلخر عدوا هي المهمة  األولى للترجمة .

م إالمتلقّ ية /  ألدب الُمترجم  إضافة إلى كونه رافدا مغذيا إلبداع كتّاب اللغة كان أم صديقا.فا  ليها ،التي تُرج 

، والتزويد بالمعلومات ، وفتح آفاق جديدة ، فهي تقود في الوقت نفسة إلى التفكير بطريقة  ومعرفة  عالم اآلخر

القارئ إلى دبي يوصل ، ألن النص األ لذّاتأو أحيانا إلى جلد ا أخرى  وتغيير في المواقف واختبار الذّات

 ويحدث تبادل أدوار في المكان. المكان الذي يقف فيه اآلخر

 

من حين إلى  آخر يبرز النقاش ويحتدم بين أوساط المثقفين والسياسيين في العالم العربي  حول قضية الترجمة 

كلّما خرى تلوى األ السياسية ، بل يعلو مّرة .وهذا الجدل ليس بجديد على الساحة األدبية والعبرية وإليها من 

سرائيل. ويدور العبرية في العالم العربي أو في إتُرجم إنتاج ما من العبرية إلى العربية أو من العربية إلى 

في حين  أم صدع في  صف الوحدة العربية ، معرفة ضرورية  السّجال  حول  السؤال هل الترجمات تطبيع أم 



 

 

إن من يريد معرفة اآلخر بعيدا عن فوهة البندقية ،  وبعيدا عيون  .نظر العربعدوا في ما زالت اسرائيل 

ه إلى الكتابة األدبالسياسيين  ،   .ية والترجمة يجب عليه  التَّوجُّ

ة " ال نجد موقفا موحدا ، وهذا يدل من خالل متابعتنا لما يدور بين أوساط المثقفين العرب حول هذة " الجدليّ

، وتبعية للقرار   وشكوك ، لقدرة على اتخاذ موقف جازم، وأن بعض المواقف نابعة من دوافع نفسية على عدم ا

مثقفين العرب الذين يعيشون في لفة بين المثقفين الفلسطينيين وال. فالمتتبع لهذه القضية يجد مواقف  مختالسياسي

مر إلى من جهة أخرى ، ويمكن  ردّ هذا األ وبين غالبية المثقفين في العالم العربي من جهة  دول األجنبية ال

والسؤال  . ليين من اليسار والمثقفين  األجانبياللقاءات المتكررة بين المجموعة األولى وبين المثقفين اإلسرائ

 أن األدب ال وطن له ؟ ، من منطلق الذي يطرح نفسه في هذا السيّاق : ألم يحن الوقت لفصل الثقافة عن السياسة 

بمبادرة في مصر  بأغلبيتها  ظهرتوقليلة العدد ،  في العالم العربي  األدبية  من العبرية إلى العربيةالترجمات 

ن  هذا إ القول  . ونستطيع الكتب المترجمة  مترجمين ، األمر الذي يؤدي إلى  قلة من  وأفردية من دور  نشر 

إيجاد ملتزمون ب . فالمصريون مباشرة لذلك، وهو نتيجة الفلسطيني –انعكاس للصراع اإلسرائيلي هو   الوضع 

.  ة وفي عدد القّراءمتقدم في عملية الترج هنالك دون حّل للقضية الفلسطينية لن يكونحّل للقضية الفلسطينية ، و

، حيث وصل فنجد أن الج د ل حوله أشدّ وأعنف وأكثر صالبة   لترجمة األدب العربي للعبرية ،  أما بالنسبة 

 ّ ّ  هديد األمر إلى الت رجمة أدبهم للعبرية ، واألنكى من ذلك  التشهير  بالذين اب الذين وافقوا على توالتشهير بالكت

م أدبهم  ُ  وتجدر اإلشارة هنا ، .لذلك  دون موافقتهمإلى العبرية  تُرج  رجمت أن معظم الكتّاب  العرب الذين ت

  عليه  " القرصنة " .إلى العبرية لم يُسألوا بهذا الصدد ، وهذا ما يُطلق  أعمالهم

ية وإليها ، من منطلق أن لعرب موقف رافض للترجمات من العبرالموقف العام بين أوساط المثقفين والسياسيين ا

" اختراع  الشعب  مهما في  األدب العبري مجنّد من ق بل الحركة الصهيونية في مخططاتها ليلعب دورا 

تنفي أن يكون األدب العبري  نتاج واقع حّي ، كباقي اآلداب العالمية   مين ة أكاتبة العراقية  بديعال.   اليهودي "

  ،1777 ، مين صهيونية  ، وهو أدب مجند عنصري )أ، بل  ترى أن األدب العبري  هو نتاج األيديولوجية ال

 ،السياسة   تكون في معزل عن ب أالّ يج  نظر هذه الفئة في  فالترجمة(.  71ص ، 1771. مزعل ،111ص 

وإقامة  واالختراق في نظرهم تعني التطبيع واالعتراف وهذة الترجمات  هي قضية سياسية  وليست ثقافية ، ف

لى وأن ترجمة األدب العربي إ. وأدب في  إسرائيل    قات مع  إسرائيل واالعتراف بوجود حضارة  وثقافةعال

ليين ، وكذلك لن يُرغم إسرائيل  على عيون اإلسرائيوره تغيير صورة الشخصية العربية في العبرية ليس بمقد

براهيم علوش الدكتور  إيرى  االنسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلة وعقد سالم عادل  مع الفلسطينيين.  

والذي يمثل هذا التيّار أن لدى إسرائيل مشروعا ممنه جا  لترجمة أكبر كمية من األدب العبري إلى العربية ،  

دكتور علوش ال يعارض معرفة .   اإلسرائيلية عقدة نقص متجذّرة في حداثة سن الدولة تحركه وذلك  من دافع 

باب بالكامل فشتّان ما بين هذا وفتح ال  -ة عبر  الترجم – واإلسرائيلي ، لكنه يرفض أن تأتي المعرفة  إسرائيل

بية. فاألجدر  بنظره إقامة اإلسرائيلي  الجمعي في المجتمع العربي وال سيما النخبة الثقافية العر تغلغللل

ة ،  ن ة  ال تشعر بالدونية. ) العرب اليوم ونخبة ثقافية وإعالمية مقاو مة و مؤسسات مقاوم   1711110227محصَّ

عبر إغراق   إحدى الطرق لكسب االعتراف العربي هي  إلى العربية  دب العبريترجمة األ. فبنظره  (

وأن  ،وهكذا يدخل الكاتب اإلسرائيلي صالة البيت العربي المترجم ،األسواق األدبية العربية باألدب العبري 

، فال يوجد لإلستهالك الثقافي  منتج غير مجد  ن األدب العبريفي حين أ الظروف الحالية ال تسمح بالترجمة،

 .  قيبة الثقافية اإلسرائيلية يستحق الترجمةشيء في الح

ق.م وحتى  102سنة من  0222يوميا في الحياة العامة خالل  صحيح أن اللغة العبرية كانت لغة غير مستعملة

، لكنها كانت مستعملة يوميا في الطقوس الدينية وفي الكُنُس .اللغة العبرية  ( 1710 ،مزعل  ) ب.م  1112

هي لغة كتاب مقدس " التوراة " ، واليوم هي لغة كتب في المجاالت المختلفة للعلوم ، ولغة أبحاث على الرغم 

ال نستطيع إنكار وجودها ووجود أدب  مع لغات أخرى.فبالرغم من كل هذا  لة عدد المتحدثين بها مقارنةمن ق

ُ  العبرية يُكت ب ب فهذه الجوائز  لم تعط مجانا أو  رجم إلى لغات عديدة وحظي كاتبوه بجوائز أدبية في العالم .وت

نحن ال ننكر أن بعض األدب العبري معاد  . ية ته األدبلقيمألنه فرض نفسه  بسبب الدعاية الصهيونية ، إنما 



 

 

ه ال (. لكن هذا ال ينفي وجود نوع آخر من األدب 1719،مزعل  شخصية العربية في المرآة ) للعرب وشوَّ

 العبري ، ونحن لسنا في موقع دفاع عن األدب العبري .

من  ة ليست جزءا مهما أو كبيراالثقافة اإلسرائيلييعتقد أن  جهاد الخازن رئيس تحرير صحيفة الحياة سابقا 

لكنه يعترف أنه  قرأ باإلنجليزية  أدبا ، سر القارئ العربي أو المسلم إذا ابتعد عنهامجمل الثقافة العالمية حتى يخ

لعاموس عوز ولدافيد جروسمان  وينصح بقراءة رواية األخير " حتى نهاية األرض " والتي يتناول بها 

وناتان قبل يومين من وقف اطالق النار في حرب إسرائيل على حزب الله ) جروسمان  مقتل ابنه الجندي ي

ومنع اختراق العالم العربي   ومقاطعةالترجمة هو مقاومة  إن رفض  (. 0912710229إيالف إليكترونية 

 هي بوابة إسرائيل  لمعرفة البواطن  هناك من يرى أن الترجمة من العربية إلى العبريةووالوجدان العربي  .

) الشرق األوسط   تراق العالم العربي وخدمة المصالح اإلسرائيليةومن دافع التجسس  ، واخ  ، العربية

يرى   إثر ترجمة كتابه " عمارة يعقوبيان " ، فاألديب عالء األسواني   (1771،هركابي   .  2112910229

باستطالعات الرأي  التي  أن الهدف هو التعرف إلى المجتمع  المصري وربما استخالص رؤى تكون أشبه

أن  المبدع (، ويرى يوسف القعيد  2112910229بقنوات استخباراتية  )الشرق األوسط   تصب في النهاية 

حينما تُتًرجم أعماله دون   واقع  تحت ما يمكن تسميته " التطبيع باإلكراه " أو " اغتصاب التطبيع " العربي

ى القعيد أن الترجمة من العربية إلى العبرية لها  غايات ير (. 2112910229)الشرق األوسط  موافقته

بو أ دكتور محمد  (. ويرى0211210227عبي للتطبيع )  يديعوت أحرونوت فض الشاستخباراتية في ظل الر

ستاذ الدراسات الصهيونية في جامعة األزهر ، أن الهدف األساسي من الترجمة للعبرية يكمن في  فهم أ غدير

العربي ،  وأن الهدف من ترجمة أدب محفوظ هو فهم الطبقات الشعبية ، وأن ترجمة األدب طبيعة المجتمع 

جاءت لمعرفة ما إذا كانت زيارة السادات مجرد رؤية إلى القدس  المصري إلى العبرية بعد زيارة السادات 

( 0211210227ت  ) يديعوت أحرونوعابرة ، أم أنها نهج تفكير ألناس عديدين، وهذه الترجمات تؤدي وظيفة.

مقاال ضد هذه الترجمة في صحيفة القعيد  . لقد تُرجمت رواية القعيد " الحرب في بر مصر "   وبعد ذلك كتب 

ن بعض  الكتّاب  الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل  ومن بينهم  إميل حبيبي . ويقول القعيد  إ األهالي

. هنا نجد تباينا  ( 0219،  11)مجلة البوابة ،عدد  غيير موقفهمحاولين تسميح القاسم   قالوا له أنه مخطئ و

فالكتاب الفلسطينيون الذين يعيشون في إسرائيل  .ليهاقف بالنسبة للترجمة من العبرية وإواضحا في الموا

، ال توجد لديهم ويعرفون اإلسرائيليين والمجتمع اإلسرائيلي على حقيقته وبأطيافه المختلفة دون وساطة 

لمعرفتهم الشخصية والدامغة يؤيدون  الترجمات من العبرية وإليها فهم  ،االعتراض  أو اإلشكالية  وأسية  الحسا

وعي جماعات ، فهم في معرفة اآلخر وتغيير المواقف وجعل وعي األفراد  ودون وسيط  لفاعلية الترجمات 

رغم من أن بعضه ال يخلو من  الدعاية ، بال أو إسرائيلية دب العبري ليس كله دعاية  صهيونيةيعرفون  أن األ

األدب كتبه كتّاب من اليسار اإلسرائيلي الذين يناهضون السياسة اإلسرائيلية  والتشوية ،  لكن الكثير من 

الباحثة  ويؤيدون إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. الممارسات تجاه الفلسطينيين عبره  وينتقدون

في نظرها  –اآلخر أدب حبيبي والقاسم، فقراءة  لها وجهة نظر مماثلة  لوجهة نظر اوم األمريكية  مارته نوسب

اآلخر وفهم عالمه وفهم أعماله . إن قراءة األدب المترجم  ال تؤدي فقط إلى   من أجل فهم ةروريوض ةواجب –

والموقف  (. 07ص  ، 0220، وم نوسبا آلخر وأحيانا الشفقه عليه )الميل إلى ا إلى  فيما بعدتفهم اآلخر ، بل 

، وفي كثير من األحيان  ، الختالط السياسة  في العالم العربي باإلبداع هو سياسي في األساس وليس ثقافيا

يّره  لمصالحها   .أصبح اإلبداع رهين السياسة ، وهي التي تحركه وتُج 

ب الترجمة من العبرية وإليها وتنادي بوج –بالرغم من قلتها   –لكن هذا ال يعني عدم وجود  أصوات مغايرة 

والسؤال هنا ألم يحن الوقت أن يعيد الرافضون  النظر في ذلك ؟ أال يستحق  األدب العربي   الذي يسرد .

 ؟تي شّوهت  القضية الفلسطينية ال الحكاية الفلسطينية أن يُت رجم  إلى العبرية   ليواجه الحكاية اإلسرائيلية 

، ألن الترجمة  نافذة ثقافية تنقل  ، حيث ال يرى عيبا في الترجمات من العبريةآخر الكاتب خيري شلبي له رأي

ن األدب يتيح للقارئ  فهم الشخصية اإلسرائيلية  والولوج إلى ان العربي كيف يفكر العدو ، حيث إلإلنس

 ( 0219، 11، مجلة البوابة ،عدد   27127102221) إيالف  المجتمع اإلسرائيلي

فكرة أن ترجمة األدب ات ينطلقون من عالم العربي الذين ال يعارضون هذا النوع من الترجمإن الكتّاب في ال

فتح و والمباشر ، التبادل  والتفاعل الثقافي الحي  عمليةالتطبيع الثقافي ، الذي يتجلى عبر  وتداوله يختلف عن 



 

 

األمر الذي يعني القبول بالطرف اإلسرائيلي،  ،  تمراتوعقد المؤ مؤسسات ثقافية تتبع ذلك البلد أو تلك الثقافة 

أمر حيوي ومهم لفهم  طبيعة   فاالنفتاح على اآلخر .كما أنه يختلف أيضا  عن المقاطعة السياسية واالقتصادية

. فالدافع للترجمة ليس وأمر غير إبداعي  اآلخر والمجتمعات، ورفض الترجمة أمر ضد طبيعة األدب

ورصد   فهم    ارب بين العرب وإسرائيل أو التطبيع الثقافي بقدر ما هو أهميةبالضرورة أن يكون هو التق

 نتاج الفكري  العبري  يتيح لإلنسان  العربي معرفة المجتمعير اإلسرائيلي. فترجمة وقراءة اإلتفك  طريقة 

  .( 0912710212) إيالف إليكترونية م العربي اإلسرائيلي من الداخل، وتحليل سلوكه تجاه العال

 

  

ويعرف جيدا خبايا المجتمع يرى الدكتور محمد حماد من جامعة عين شمس والمختص باللغة العبرية 

أن الترجمات من اللغة العبرية إلى العربية  مهمة قومية عربية لمعرفة اآلخر اإلسرائيلي ) صحيفة  اإلسرائيلي 

في العالم العربي في الجامعات  ة العبرية يجب أن نشير إلى أن أساتذة اللغ (. 2012710227المصري اليوم ،  

ي إلى اللغة العربية انطالقا من والذين يعرفون المجتمع اإلسرائيلي عن كثب يرون ضرورة ترجمة األدب العبر

اآلخر في مراحل الصراع السياسي . وهنا تبرز موضوعية األكاديميين العرب الذين  عتبار الترجمة وسيلة لفهما

ت ومن ونحن نجد أن عددا غير قليل من المترجمين إلى العبرية هم من أساتذة الجامعا  يجيدون العبرية .

 –سابقا ، وتجدر اإلشارة هنا إلى الدّور الّريادي ألساتذة قسم اللغة العبرية في جامعة عين  المخابرات العسكرية 

 شمس.

تزال عدوا ، لكنه يؤيد ترجمة  ال  –مدير المركز القومي للترجمة سابقا  -نظر جابر عصفورإسرائيل في  

. ويرى األدب العبري والكتب اإلسرائيلية  إلى العربية بهدف الولوج إلى معرفة كيف يفكر اإلنسان اإلسرائيلي

عرف عدّوك ، ولكنه لن يتعامل مع أي نشر الكتب اإلسرائيلية من باب  ا أن المركز القومي للترجمة سيواصل

وسيطة من أوروبا وأمريكا  ية عن طريق لغات أجنبيةترجمة  من العبرئيلية ، وستكون الجهة نشر إسرا

 (  0211210227)يديعوت أحرونوت 

التواصل حتى مع أشدّ األعداء ، فيجب عدم ربط الثقافة بالبعد   يرى وجوب اإلعالمي والروائي هاني نقشبندي 

ومقاطعتها عبث وجنون.  تاب مقدّس.ة قديمة وعريقة وبها نزل  كي أو الجغرافي. فاللغة العبرية لغالسياس

 .فهل من الحكمة مقاطعة األدب المسيحي لم الغربي المسيحيافالعالم اإلسالمي والعربي في خصومة مع الع

 ( 0912710212 ) إيالف إليكترونية . والثقافة المسيحية ونصف العالم

 باب الشمس "  له إلى العبرية ) والذي تُرجمت بعض أعما ، (0219هآرتس ، )لياس خوريالروائي اللبناني إ

(، يرى المقاطعة إلسرائيل بشكل آخر،        0211تُرجمت في العام   "  يالو"  و 0220تُرجمت في العام " 

من  فهو ال يقاطع األفراد أو الصحف أو األدب ، بل يقاطع المؤسسات اإلسرائيلية. فبنظره الترجمات األدبية

ن الكتابة تشكل بابا لنا نستطيع من خالله النفاذ إلى قلب المجتمع ية، حيث إية وإليها في غاية األهمالعبر

والمهزوم هو أكثر  وما زال موغال بها. 1791اإلسرائيلي وجعله يشاهد بشاعة الجريمة التي ارتكبها في العام 

ص ،كما أنه يغيّر إنسانية. فاألدب يأخذ اإلنسان إلى العمق وإلى  المواضيع الجوهرية . واألدب يغيّر األشخا

على  القارئ ، ألن وتأثيره  لياس خوري يؤمن بفاعلية األدب اإلنساني إ.  األدب أيضا ، ألنه يعيد كتابة األدب

األدب  يخاطب النسيج اإلنساني عند المتلقي ، ويجعله يغوص في خبايا األمور في النص األدبي ، ويعيش حياة 

إنه يريد ،على األقل    ى مأساة اآلخر وحجمها ال بد من التماثل معه.اآلخر ويقف في موقعه ، وعند االطالع عل

،عبر النص األدبي الفلسطيني المترجم إلى العبرية أن يسرد الحكاية الفلسطينية وعبر عيون فلسطينية للقارئ 

ب ر  المأساة الفلسطين ترى  زوباري  فوزية كتورة السورية دفالة . ياإلسرائيلي  ليجعله ينتفض داخليا ويعرف  ك 

اآلخر إلى لغة " األنا " ) مزعل ات األدبية هي ترجمة جراح "  األنا " إلى لغة اآلخر وترجمة جراح مأن الترج

تنوع اآلخر ، كما أنها تكشف أن اآلخر لديه مشاكله  الترجمات األدبية تكشف للقارئ مدى(.  0،ص  0219،

ه ، وأنه ال يعيش في المدينة الفاضلة.وهكذا يُصد ع  عالم وهمومه اليومية ، والمشابهة لهموم القارئ ومشاكل



 

 

القارئ  فجأة ، ويصبح أكثر حساسية لآلخر ، وأكثر محبا لالستطالع ، وأكثر قابلية لتغيير اآلراء المسبقة لديه 

 .( 07، ص   0220،)  نوسبام 

وأن  في العالم العربي ،تستهجن إشكالية الترجمة و من أجل الترجمة،   القاصة السورية سوزان خواتمي

. ويحق لكل إنسان أن ينادي  األصوات المعارضة ما هي إاّل مجرد شعارات مللنا سماعها ، ولم تفض إلى شيء

، ولكّن هذا ال يمنع آخرين أن يروا طرقا مغايرة ، وهي تنادي   بالشعار الذي يريد ، ويسلك السلوك الذي يريد

الرأي، واالختالف في الرأي يجب أاّل يؤدي إلى تصنيفك كعدو .وال يحق ألحد بت ع لُّم  ثقافة قبول االختالف في 

أن فلسطين نفسها ، التي   وتشير سوزان خواتمي إلى  توزيع صكوك الوطنية  لمن يشاء  ويمنعها عمن يشاء.  

بيبي  ، الذي يتم رفع شعار مقاومة التطبيع ألجلها لم تُث ر ترجمة كل من محمود درويش وسميح القاسم وإميل ح

حمل وسام القدس من منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك جائزة إسرائيل في األدب ، هذا القدر من التشكيك في 

 ( 1012010210،  091العدد ،)موقع مجلة الكويت  وفي أقل مستويات اللغة ضبطا.

دا  إضافيا مهما في استقاء راف العربية  يرى في الترجمة من العبرية  إلى حمد عبد المعطي حجاريالشاعر  أ

سرائيلي "  لتحليل الفكر اإل  المعلومات للتعرف إلى الثقافة العبرية اإلسرائيلية   والولوج إلى "  العلبة السوداء 

والترجمة في نظره ال شرطا ملزما في الترجمة .  معتقداته و وجوب االتفاق  مع ثقافة اآلخر  ال يرى، وهو 

ار النصوص ي، فهي مفيدة في كل األحوال ، وعلى المترجمين اخت وجد تطبيع في الثقافةتعد تطبيعا ، ألنه ال ي

 (  2011010219ع الق ي م العربية . ) هارتس  التي تنسجم م

 

، نكاد ال نعثر عليها عند لمثل هذه الترجمات  ناهضةكثيرة  م  أصواتا   في حين أننا نجد في العالم العربي

الصراع   لبّ  لكون القضية الفلسطينية  ي الداخل وفي الخارج. ونعزو هذا الموقف المثقفين الفلسطينيين ف

مع أدباء اليسار اإلسرائيلي   في الداخل وفي الخارج  العربي  ، وللقاءات  المثقفين الفلسطينيين –اإلسرائيلي 

اثل الكثير من الكتّاب تهم  بتم، وقناع ،ولمعرفتهم  الحقيقية للشرائح السياسية واالجتماعية  للمجتمع اإلسرائيلي

مع الحق الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل ، هذا إضافة إلى اشتراك الكثير  ين ياإلسرائيل

 من الكتّاب اإلسرائيليين في المظاهرات  ضد سياسة الحكومات اإلسرائيلية ،  وممارسات اليمين اإلسرائيلي  

وال  ينسب  ، يع اإلسرائيليين  في بوتقة واحدة.فالمثقف الفلسطيني ال يضع جم طينيتجاه الشعب الفلسالمتطرف 

لي يوأن  كتابات كتّاب الجيل الجديد اإلسرائ حيث  أن الساحة األدبية العبرية تعددية ،.  اجماعي  اإليهم  رأي

وكذلك  بالنسبة إلى  اء ،سسي الدولة ، وأن وعيهم يختلف عن وعي جيل اآلبمؤ - تختلف عن كتابات جيل اآلباء

 -، حيث يثيرون أسئلة وقضايا  حياتية وأخالقية وإنسانية بالنسبة للصراع اإلسرائيلي مواضيع كتاباتهم

فالمثقف . وقد أُتّهم بعضهم " بالطابور الخامس " .  ، وال يغردون في سرب األيديولوجية الصهيونية الفلسطيني

يودّ الكتاب العرب  الذين تطرقوا إلى الحكاية الفلسطينية إلى  العبرية ،  وأدب  ترجمة أدبه  ،  عبر الفلسطيني 

تعريف القارئ اإلسرائيلي بعدالة القضية الفلسطينية ، وبما يعانيه اإلنسان الفلسطيني في حياته اليومية في أماكن 

ب ر  الشرخ الذي في أماكن التّيه. وكذلك يريد   -، وخاصة في المخيمات  في الشتات  تواجده المختلفة إبراز  ك 

وعي األفراد اإلسرائيليين إلى وعي جماعات  ل يحوسيؤدي إلى  ت وهكذا،  1791حدث لهذا الشعب في العام 

" مركز   معتبرة قد أقامت مراكز  أبحاثير الفلسطينية فنجد منظمة التحر لمناصرة القضية الفلسطينية العادلة.

اسة المجتمع اإلسرائيلي منذ الستينات من القرن الماضي لدربيروت  في األبحاث " مؤسسة "  و"  اث األبح

 -في عمان  1771  "" دار  الجليل للنشر   غازي السعدي ، الذي أسس  األدب العبري . وكذلكوترجمة 

ا في األُطر العسكرية في غالبيته وأبحاث نوعية وقيّمة من العبرية إلى العربيةحيث قام بترجمات ، األردن  

كل من غسان كنفاني " في األدب الصهيوني  ترجمات  وكذلك أفادت القارئ العربي وحّصنته.و،   سياسية وال

على  وقد اعتمدا،  "  1772 –إلسرائيلية المعاصرة بسيسو " نماذج من الرواية ا " ،ومعين  1772 –

جمة رواية  " خربة خزعة "  وقام بتر 1779وتوفيق فياض الذي  أُبع د  من البالد عام  نصوص بلغات أجنبية ،

وجودت السعد "  األدب الصهيوني الحديث  بين اإلرث  وصدرت في بيروت . 1771ليزهار سميالنسكي عام 

لألدب العبري المترجم الى اللغات  اءتهير هنا إلى أن غسان كنفاني بعد قريجب أن نش. 1711والواقع " 

نبية  ، فقد كتب رواية "  عائد إلى حيفا  " التي تحكي الحكاية األجنبية ،  واألدب اليهودي الذي كُتب بلغات أج



 

 

لي ، وليس من باب الصدفة يذكر كنفاني  في روايته  الشخصيات اليهودية  مريام يالفلسطينية  وتحاور اإلسرائ

 مجيئهما إلى حيفا. شوكن وما جرى لهما في اوروبا قبل  وافرات

ر باإلنجليزية في "  األهرام ويكلي "  رد سعيد دواالفلسطيني إ  -مي  األمريكي ياألكاد   يعارضفي مقال نُش 

)ينظر : مجلة البوابة ذا  " شيء مؤسف  "الذين ينادون بمنع الترجمة من العربية إلى العبرية. فبنظره ه وينتقد 

ب. فهو ال ، ويرى أن ترجمة  اإلنتاج الفكري العربي سيساعد اإلسرائيليين على فهم العر ( 0219،  11، عدد 

دوارد ال شك أن إ يرى أي تواطؤ في الترجمة إلى العبرية. وأن هذه الترجمات نصر للكاتب في كل الحاالت.

س في الجامعات األمريكية وعرف العقلية الغربية واليهودية  سعيد الذي عاش في الواليات المتحدة ودرَّ

ربي واإلسرائيلي ، وهذا ما لنمطية عند المثقف العالمسبقة وا يعي  مقدرة األدب في تغيير اآلراء واإلسرائيلية

 القضيّة الفلسطينية العربي أو الفلسطيني  بصدق نحن بأشدّ الحاجة إليه. نحن لسنا في موقع إلقناع اإلنسان 

، بل وجهتنا إلى اإلنسان الغربي ، واليهودي واإلسرائيلي لنحّو ل وعي األفراد إلى وعي جماعات،  وعدالتها 

 الترجمة والمثاقفة. فة األدب  ووهذه وظي

كما لعربي والتي تُرجمت إلى العبرية في إسرائيل هي لتشويه صورة ا سؤال الذي يُسأل هل الكتب اآلتية وال

  - ل الحصرعلى سبيل المثال وليس على سبي -   العناوين هنا نورد بعض ؟يدعي البعض في العالم العربي 

ية صورة العربية إلى العبرية في إسرائيل هو لتشو من ن كل ما يترجمالقائل إ والتي تثبت عكس اإلدعاء 

سداسية   المتشائل ، سرايا بنت الغول ، إخطية ، : رجال في الشمس ، عائد إلى حيفا ، ما تبقى لكم ، العرب  

ا تركت األيام الستة ، الصبّار ، عباد الشمس ،  رحلة جبلية رحلة صعبة، ذاكرة للنسيان ،حالة حصار ، لماذ

اب ، الجدارية ، سرير الغريبة ، كزهرة اللوز أو أبعد ، ب بين  شطري البرتقالة  الحصان وحيدا، رسائل

ة أمام قرأ رواية " رجال في الشمس  "  :  إنه يقف أول مرّ  ا يعبر عن شعوره عندم  بن عيزر  يهودفإ .الشمس

 ع أبطالها ) للقارئ أن يتضامن م معاناة ، وال بدّإحساس  الفلسطيني بالحصار واالختناق ، وأنه يشعر بكبر ال

(. نحن ال ندعي  أن كل ترجمات األدب العربي إلى   10-1ص ،  0219،عل مز.  92ص   ،0220كوخابي،

كما هو  ، وتشويه صورتهم  بل هناك ما هو بالفعل للطعن بالعرب –خالصة لوجه الله  -العبرية هي ترجمات  

 رفالرفض الجا واأن يفسر  اد األدب  وعلماء االجتماعقَّ ع نُ يستطيو ب أخرى.األمر في ترجمات عند شعو

 دبأ  إسرائيل  ترجمة األدب العربي إلى العبرية ، هو الخوف  من توظيفوالخوف  في العالم العربي  من 

عالم العربي  لى الة  في وسائل اإلعالم المختلفة  الموّجهة  إدالمضا   اإلسرائيلية  في الدعاية االحتجاج العربي 

ألخص وتأثيرا  ،  وعلى ا من منطلق  " من فمك أدينك " ، والتي تجد لها  آذانا صاغية  وترويجا وإلى الغرب

وهذه اد . ووضع األقليات والفس  مجاالت الديمقراطية  وحقوق اإلنسان ومكانة المرأة  عندما يكون الحديث في 

رة على أنها جزيكل مكان  فيسرائيل لغربي ، وطالما غّردت إي العالم االقضايا هي ذات حساسية خاصة ف

ة إلى الديمقراطية في محيط الظُّلم والظّالم ، وأن عدم قبولها في هذا المحيط هو خوف من تصدير الديمقراطي

.  ، فهذا الخوف له مكان عند من يخافهعلى القارئ    لألدب احقيقي اإذا كان بالفعل تأثير دول الجوار .  

، حيث  درسها إلى جانب العربية  في  العبرية اللغة أجاد الذي (  002، ص  1777)درويش،ود درويش محم

يؤيد  عرف المجتمع اإلسرائيلي على حقيقته  وبأطيافه المختلفة  وعن كثب ،والثانوية و اإلبتدائية   المرحلتين

ي ظّل الحرب بين الشعوب ، حيث نجده مدى فاعلية األدب المترجم ف  ةن تردد الترجمات المتبادلة لمعرفتدو

ممثل العدو ، دافع  إنتاجي لكي يستمتعوا بشعري  ، ليس من   ".... كنت أريد أن يقرأ  اإلسرائيليون يقول : 

 اليهودي ، وأن التغيّر انس الشعب يركّز على عدم تج وفي مكان آخر  نجده  .وال ليعقدوا السالم معي  ..." 

والجمود ليس من صفة أي شعب ومن ضمن ذلك الشعب اليهودي ، حيث يقول :  ، حاصل  عند كل البشرية 

، وهم ليسوا مالئكة كما يريدون أن يقولوا عن أنفسهم ،وليسوا شياطين. "......اليهود بينهم السّيء وبينهم الجيّد

مجموعة من  وهذا ما يشير إلى أنهم شعب طبيعي ، ومن حسناتهم  أنهم ليسوا فقط شياطين أو مالئكة وهم

وفي مكان آخر يظهر درويش انبهاره من مدى قدرة ترجمة األدب  (. ،0212 سلطان ،ال )  الشياطين والمالئكة

في معرفة اآلخر ، وذلك بعد قراءته ترجمة أدب  جبرئيل  ماركيز إلى العربية : "....ماذا كنت أعرف عن 

قمت بقراءة  "  مائة عام من العزلة  " . لقد  جبرئيل ماركيز ؟ ماذا كنت أعرف عن شعب ماركيز ؟  إلى أن

،  1771قيقة  ..." ) مفجاس ، ت شعبا ، انفتحت عليه ....إنها لحإنسانا ، واكتشفت مجتمعا ، واكتشف اكتشفت 

 (.  197ص 



 

 

  ، وإلى الذينليها قده لرافضي الترجمة من العبرية وإ،فهو شديد اللهجة في ن أما األديب الفلسطيني معين بسيسو

منذ الطفولة ، وهو  أن األدب العبري رروه على مسامع  القارئ  العربي ما ك،الذي طال يتغنون باللحن القديم

وعدم الخروج من الدائرة المغلقة  التي رسموها لهم ،   بالتقوقع وينعتهم  ، وديماغوغيا كلّه دعاية صهيونية 

ن قراءة األدب العبري أمر حتمي للمثقف إ ، حيثارتكاب جريمة بحق القارئ العربي وتضليلهيتهمهم بو

وللمفاوض العربي ، ألن األدب العبري يساهم جدا في هندسة شخصية   ولإلستراتيجي  وللسياسي وللعسكري

وأن األدب العبري لم تفرضه قّوة  الدعاية الصهيونية على القّراء في  ، دي والسياسي والمفاوض اإلسرائيليالجن

غير أننا  "......  وبتروٍّ  الكثير من المثقفين  العرب والذين ال يتعاملون مع الواقع بعقالنية   يُرّو ج  كما  العالم 

ن الرجل نصر األدبي والفني من معادلة تكوييكون قاتال لو أسقطنا الع  نرتكب خطأ فادحا  وربما

ئيلي ال يقوم كله على سرا...... والذي يجب أن نفهمه ونعيه أن الواقع الموضوعي لألدب والفن  اإلاإلسرائيلي

، وال يقوم كله للمرة الثانية على أساس السلعة التي تصنع خصيصا للتصدير الخارجي........إن أسس دعائية 

ة .وليس كله أدبا يطبع في لغإذن ، ليس كله للدعاية وإن كانت الدعاية في صلب تكوينه...  األدب اإلسرائيلي

 تعامل  مصمميويرى بسيسو  وغيره  من المثقفين العرب  أن    (. 9-1ص  ،1772،بسيسو  واحدة... ) 

كمة فيما يخص األدب العبري ، ويجب عليهم كل البعد عن الموضوعية والح االترجمات في العالم العربي بعيد

"...... والحقيقة التي يجب أن  ، حيث يقول :  سرائيليةنفساني  الناتج عن االنتصارات اإلتخطي الحاجر ال

ن المحارب إ . الغوغائية   هستيرياعها بال نظرة أحادية، بعيدا عن مل معها، ومن المفيد أن نتعامل منتعا

ن لهذا اإلسرائيلي  ينطلق بقوة الدفع  الذاتي للمعركة .... والروائيون واألدباء  والفنانون اإلسرائيليون يسخرو

  اسيارات في الحرب  إلى التثقيف السي.(. يعزو  بسيسو بعض االنتص 7ص  ، 1772الغرض ..." )بسيسو ،

الذي كان قسطا من تربية الجندي ، من هنا  فاألجدر  االطالع على األدب العبري  الذي يشكّل عنصرا مهما  

في تربية اإلنسان اإلسرائيلي . ويرى بسيسو أن من يوّجه  المترجمين العرب في ترجماتهم ال يقوم بدوره 

يخيا عن القارئ وكول إليهم ، أو الذين توكلوا تارالم ومن أجل هذا فمن مسئولية  القومي حينما يقول : " ....

في مجال األدب   العربي ، من مسئوليتهم أن يحيطوا بأعمال أولئك المهندسين الروحيين للمحارب اإلسرائيلي

التي تحول  بينهم وبين   على كل العقد والمعوقات  -ما أمكنهم  إلى ذلك سبيال   –والفن... وأن يحاولوا  التغلب 

 .( 1-7ص   ،1772،دراسة ما يجري  على الوجه اآلخر  من الميدان....) بسيسو 

 كاآلتي :  عربي من العبرية وإليها في العالم ال ونستطيع رصد  المواقف  الرافضة للترجمة

 رفض الترجمة من منطلق  عدم االعتراف بإسرائيل

ُ  رفض الترجمات  حل القضية الفلسطينيةبشكل  جازم  إلى أن ت

 ثقافي الغزو الخوف من الو رفض الترجمة من منطلق أمن قومي

 تطبيعرفض  الترجمة  ألنها  

 اللغات األجنبية ن ليس ضد ترجمة األدب العبري  من خالل الترجمة مباشرة من العبرية ، لك رفض 

، ويجب  سسات في العالم العربيقبول الترجمة عبر مؤرفض الترجمة عبر مؤسسات وأفراد من إسرائيل . و

 ./ ُمف لترةأن تكون الترجمات انتقائية

رفض الترجمة لعدم وجود ثقافة أو حضارة في إسرائيل ، ألن إسرائيل دولة مهاجرين من أقطاب متعددة ،ال 

 توجد في حقيبة المهاجر ثقافة

 رفض الترجمات من العربية إلى العبرية خوفا من تزوير النّص العربي

 تاج اإلسرائيلي إنتاج عنصرياإلن
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الشّعر العربّي بين انفعال وصوت 

 وموسيقى

                                               

جامعة باجي مختار/ / غنّية بوحوّيةد. 

 الجزائرعّنابة/ 

 

يعّد الشّاعر لسان قومه، إذ نجده يعّبر 

عّما يختلج في األنفس من أحاسيس ومشاعر 

ويثلج الّصدر من لظى الهواجر. يعالج 

مناحي الحياة المختلفة، ويكسر  بشعره

الحواجز بين األرواح المؤتلفة. يترجم 

بلسانه ما تجيش به نفسه، ويعّبر عنه 

بصوته وجْرسه، ويتخّير له الّنغم الالّئق، 

والّصوت الّصادق، فيكون بذلك للّروح 

الشّقيق، وبخصائصه المنفردة يمّهد للقارئ 

 الّطريق.

 ء الموسيقيّ واألدا االنفعالثالثّية: تمّثل 

والّصوت الّلغوّي أثافّي قدر الشّعر؛ التي 

 اّتخذنا منهالن تستوي دون أحدها. وعليه 

من  منتقيندراستنا،  أقمنا عليهامداميك 

 ر العربّي نماذج متنّوعة بين غزلالشّع

. بغية وفخر ورثاء، ومدح ووصف وهجاء

 اإلجابة عن تساؤالت جوهرّية مفادها: 

 بين انفعال  رابط ،فعال ،هل ثّمة

 والموسيقى؟ الّنفس والّصوت الّلغويّ 
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  هل يمكن إفراد بعض األنغام

الموسيقّية للون معّين من ألوان 

 الشّعر؟

  أيمكن الّربط بين صفة الّصوت

الّلغويّ، والحالة الّنفسّية التي 

يكون عليها الشّاعر؟ إذا كان الّصوت 

 غالًبا ما يصّورها أحسن تصوير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال واألصوات االنفع

 :والموسيقى

 ركائز االنفعال والّصوت والموسيقى ثالث

عر؛ فهي تّتحد وتتكامل يقوم عليها الشّ 

نفعاالت الشّاعر ليتحّول إذ تحّرك الُتشّكله؛ 

إحساسه إلى أصوات، واألصوات إلى كلمات، 

 والكلمات إلى نظم يحمل موسيقى تواتيه. 
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لّنفس، إلى اُتنسب االنفعاالت بشكل خاص 

وهذا ما يمّيزها عن بقّية اإلحساسات التي 

ينسب بعضها إلى األعراض الخارجّية 

كالّروائح واألصوات، واأللوان، وُينسب 

بعضها اآلخر إلى جسمنا كالجوع والعطش 

الت تسّببها وتغّذيها اواأللم، واالنفع

وتقّويها حركة معّينة لألرواح، كي نمّيزها 

 عن إراداتنا التي يمكن أن نسّميها

تأثيرات للّنفس تنسب للّنفس وتسّببها 

 1الّنفس ذاتها.

 ثال بألم فقد أخيها صخرفإحساس الخنساء م

 جعلها تقول:

َأالَ َيااا َصااخإرن    إ 

 َأبإكَيإاااَع َعيإن اااي

 

 

 

َلَقاا إ َأحإااَتكإَتن ي 

 َدهإااارطا َِاااو يا

 

َبكَيإتنااااَِ   ااااي 

 ن سَااااُم منعإاااو التُ 

 

 

 

عن َأَحاا م َماانإ َوكننإاا

 او يَأبإااَ ا الَعاا

 

َدَ عإااااعن ب ااااَِ 

الَجل يااَ  َوَأنإااَع 

 َحاااااااااااااي  

 

 

 

َ َماانإ َاا َياا إَ  ن 

 الَخطإااَ  الَجل اايا

 

  َاا َقاااااااا نَ  

ال نكَاااامن َعلاااى 

 َقت يااااااااااا ُ 

 

 

 

َرَأيإاااعن بنكَااااَمَ  

 2الَتسََن الَجم ايا

 
ينفذ الشّعر إلى القلب، فهو" يحّدثك في 

أعماق نفسك، ويصف لك الشّعور الحسّاس 

مبهما، يدع لشعورك أن  وصفا غامضا

، وهذا ما  3ينطلق، ولخيالك أن يتيه"

لمسناه فعال مّما وّظفته من أصوات؛ إذ 

؛ من فاء، لألصوات المهموسةنلحظ غلبة 

وحاء، وهاء، وسين، وصاد، وكاف، وتاء؛ 

                                                 
 .31انفعاالت الّنفس، ص  -1
 .99ديوان الخنساء، ص  -2
 12مهّمة الشّاعر في الحياة، ص -3
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هذه األصوات التي تتوافق والحالَة 

الّنفسّيَة المرأة فقدت عزيًزا على قلبها، 

ذل َبعده، ولن تنعم بشيء فقًدا لن ترى الج

في ُبعده. فكأّنها هنا، التمست من هذا 

، معّبرة أخيهاالهمس إيصال ما أرادت إلى 

، ومدى حزنها وحّبهاله عن وفائها، 

وأساها، ألّن األصوات المهموسة تّتصف" 

إّنه احتراق القلب  4بالّرهافة والهمس."

حزًنا على حبيب رحل ولن يعود، مع 

انعدام األمل، وال أقسى استحكام اليأس، و

 على القلب من فراق األحباب فراًقا أبدّيا.

إّن قّوة حسّها، وعاطفتها الجّياشة،      

جعلتها تبلغ بمستمعيها وقارئيها مثل ما 

 في نفسها من كمد وترح.

وكذا ما نلمسه من ألفاظ، ومعان؛ إذ 

إّن ألفاظا من قبيل: أبَكْيَت، َبكيُتك، 

بكاء،... يمكن العويال، معوالت، ال

إدراجها ضمن حقل الحزن، وهو الشّعور 

الذي كان يساورها آنذاك، فاأللفاظ 

ومعانيها تعتبر هباًء " ما لم تّتصل بذلك 

 5اإلحساس وما لم تكن منبعثة عن شعور."

لقد صّورت لنا من خاللها أحاسيسها،      

مثل ما تراها وتشعر بها، كما تعّمقت في 

لمخبوء والّدفين. بواطنها، فكشفت لنا ا

إّنها في موقف شجى وأسى وجوى، وهو ما 

                                                 
 .33البنيات األسلوبّية في الشّعر العربيّ المعاصر، ص  -4
 .11مهّمة الشّاعر في الحياة، ص  -5
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جعل من هذه األلفاظ ُتطلق شحنتها وظاللها، 

فتنشر في الّنفس المتلّقية أسى عميقا، 

يكتم أنفاسها وُيثقلها، فإّن " لأللفاظ 

أرواحا، ووظيفة الّتعبير الجّيد أن يطلق 

هذه األرواح في جّوها المالئم لطبيعتها، 

إليحاء الكامل، والّتعبير فتستطيع ا

ما وضعنا في صلب الحدث،  وهو 6المثير"

 فعايشنا ما تعيشه وأحسسنا بما تحسّه.

إّن الصوت عبارة عن " طاقة يمكن 

استثمارها جمالّيا لصنع الّنغم الشّعرّي، 

وطاقاته اإليحائّية الفاعلة والمؤّثرة في 

فبتضافر األصوات ، 1نفسّيات المتقّبلين"

لفاظ ذات سمات مميِّزة، هذه نحصل على أ

األلفاظ التي يقول عنها ابن األثير: " 

ومن له أدنى بصيرة يعلم أّن لأللفاظ في 

األذن نغمة لذيذة كنغمة أوتار، وصوتا 

منكرا كصوت حمار، وأّن لها في الفم أيضا 

حالوة كحالوة العسل، ومرارة كمرارة 

مات الحنظل، وهي على ذلك تجري مجرى الّنغْ 

 8عوم".والطّ 

بوعي أو بغير وعي، إلى فالشّاعر يعمد 

انتقاء األصوات والّتأليف بينها بحيث 

توحي بحاله، وتجعل المتلّقي يعيش أبعاد 

ما يعانيه، أو يعيشه؛ إذ " إّن ثّمة 

                                                 
 .13اهجه، ص الّنقد األدبي أصوله ومن -6
 .169االّتجاه األسلوبّي البنيويّ في نقد الشّعر العربّي، ص  -1
 .111، ص 1المثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر، ج  -8
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تراسال بين المشاعر وبين الّتأثيرات 

الحسّّية التي تصدرها الّلغة، ... 

ض فاالنطباعات الّصوتّية محكومة بما لبع

على  -مهما تكن درجتها –األصوات من قدرة 

إحداث تأثيرات معّينة عندما تتوافق 

القيم الّصوتّية مع حركة الشّعور عند 

 9المتكّلم، أو عند السّامع الفاهم"

، أّما اإليقاع الموسيقّي لهذه المقطوعة

 فنوّضحه كاآلتي:

 :ال تور والقوا ي -

. ال تورونستهّلها بالحديث عن      

اء نظمت هذه المقطوعة على بحر فالخنس

الوافر؛ وهو بحر ينتمي إلى دائرة 

. سّمي وافرا لكثرة الحركات في 10المؤتلف

أّما من حيث   ،11تفعيالته ووفرتها

، فهي هذه المقطوعةفي  الّزحا اتن والعل 

 كاآلتي:

 الّزحافات والعلل البيت

1 

 الّصدر

، ُمَفاَعلْ  مقطوفةعروضه 

والّثانية  والّتفعيلتان األولى

 ُمَفاَعْلُتنمعصوبتان

 العجز
، ُمَفاَعلْ ضربه مقطوف 

والّتفعيلتان األولى والّثانية 

                                                 
 .110االّتجاه األسلوبّي البنيويّ في نقد الشّعر العربّي، ص  -9
 .41كتاب العروض، ص  -10
 .65المرشد الوافي في العروض والقوافي، ص  -11
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 ُمَفاَعْلُتنمعصوبتان

2 

 الّصدر

، ُمَفاَعلْ عروضه مقطوفة 

والّتفعيلة الّثانية 

 ُمَفاَعْلُتنمعصوبة

 العجز

، ُمَفاَعلْ مقطوف  هضرب

والّتفعيلة الّثانية 

 َفاَعْلُتنمُ معصوبة

3 

 ُمَفاَعلْ عروضه مقطوفة  الّصدر

 العجز

، ُمَفاَعلْ ضربه مقطوف 

والّتفعيلتان األولى والّثانية 

 ُمَفاَعْلُتنمعصوبتان

4 
 ُمَفاَعلْ عروضه مقطوفة  الّصدر

 ُمَفاَعلْ ضربه مقطوف  العجز

 

تحت وزن  تالمقطوعة وردف ومنه،     

لذي قيلت قام ابذلك الم ةطويل، مناسب

فيه، وهو الّرثاء، هذا البحر الذي رأت 

طول الّنفس وجالء المعنى، وقّوة  فيه

اإليحاء، فالوزن الّطويل يحمل أبعادا 

جمالّية عّدة، ودالالت عميقة عمَق نَفس هذه 

المرأة المشجونة، فهو كثير المقاطع 

ُيَتخَّير عادة في حالة اليأس والجزع " يصبّ 

ن أشجانه  ما ينّفس عن م الشّاعرفيه 
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هذه  وهو ما جعلت منه، 12حزنه وجزعه"

القالب المناسب الذي صّبت فيه  الشّاعرة

 ما جاش في صدرها واختلج في وجدانها. 

 :   القوا ي -

القافية  حركاتو حروفو ح ودما هي      

 المقطوعة؟هذه في 

؛ الذي ُيبنى الّرويّ أساس القافية حرف 

ن تكريره فيكون في عليه الشّعر، " والبّد م

كّل بيت، والحروف التي تلزم حرف الّروّي 

أربعة: الّتأسيس، والّردف، والوصل، 

 "13والخروج

صوت مجهور  :رويّ هذه المقطوعة الالّم     

متوسّط الشّّدة. يقول عنه العاليلي: إّنه 

 14)لالنطباع بالشيء بعد تكلفة(.

                                                 
 .156وسيقى الشّعر، ص م -12
 :ّالحروف التي تلزم حرف الّروي 

: ألف يكون بينها وبين حرف الّروي حرف متحّرك  الّتأسيس -1

بأّي الحركات كان، يلزم في ذاك الموضع من القصيدة كّلها ، 

 نحو : " ألف فاعل " من المه .

: وهو أحد حروف المد والّلين، وهي : الياء   الّردف -2

 =  دخله قبل حرف الّروي.والواو واأللف، ي

: وهي حرف يكون بعد الّروّي مّتصل به، ويكون أحد  الوصل -3

أربعة أحرف : الواو، واأللف، والياء، والهاء، وقد تكون 

الهاء في الوصـــل أربع حاالت: ضّم، وفتح، وكسر، وسكون، 

 وال يكون غيرها إالّ ساكنًا.

ل : وهو عبارة عن حرف متوّلد من هاء الوص الخروج -4

المتحّركة، فإن كانت حركتها ضّمًة، كان الخروج واًوا وإن 

كانت فتحًة كان الخروج ألًفا، وإن كانت كسرًة كان الخروج 

 ياًء.

 لالطالع، ينظر:

، 106القواعد العروضّية وأحكام القافية العربية، ص      

101. 
 .343، ص 6العقد الفريد، ج -13
 .19خصائص الحروف ومعانيها، ص  -14
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فقد وردت  ع دنها؛أّما من حيث      

أّنها تريد لصوتها أن يمتّد ؛ وكمطلقة

إلسماع الجميع مدى حزنها، ومنتهى ولهِّها، 

ببكاء ممزوج بنفي وكأّنها تختم كّل بيت 

من شّدة  إّنها؛ لهذه الحقيقة المّرة) ال(

البكاء ينقطع نفسها وْتنشَُج، فتأخذ نفسا 

حسرة، ثّم عميقا وهي شديدة الّتلّهف وال

فية إنها بهذه القا تجهش فيمتّد صوتها.

تحاول بكاء نفسها، واإلعراب عن مكنون 

 جأشها.

؛ الفتتةوقد كانت حركة القافية:       

فتحة التي الءمت مّد الّصوت بحرف هذه ال

فاجعة الفقد الالم، لتحاول إقناع نفسها ب

 التي خّلفت الحزن واأللم والجوى.

من هنا نلمس بعدا جمالّيا، تمّثل في 

تكرار  تناسب األصوات التي تجسّدت في

الّرويّ، أّما الجانب المعنويّ، فتمّثل في 

الّتنّوع مع مالءمة الموضوع، وهو من دالئل 

القدرة الفائقة في جعل تكافؤ وتوازن 

بين الهدف وما يوصل إليه من جانب، وبين 

الحالة الّنفسّية وما يعّبر عنها من جانب 

 ثان. 

 ويمكن توضيح القافية، ومتعّلقاتها     

 :دول الّتاليالجكما في 
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  يّ واالنفعالالموسيقاإليقاع: 

يتوسّل الشّعر، متمايزًا عن الّنثر، 

ى، في سبيل إثارة الشّعور بالموسيق

وتحريك الوجدان، أو بْعث اإلحساس 

بالجمال؛ فاإليقاع الوزنّي المنتظم من 

ألزم خصائص الشّعر، وأهّم مقّوماته، إذ 

يعّد عنصر الموسيقى ركيزة من ركائز 

العمل الفّنّي في الشّعر، " فإذا خال الشّعر 

من الموسيقى أو ضعفت فيه إيقاعاتها، خّف 

 15واقترب من مرتبة الّنثر."تأثيره، 

والوزن هو الّصفة الجوهرّية للشّعر، بل 

ويرى بعض الّدارسين والّنّقاد أّن الشّعر 

؛ 16موسيقى تحّولت فيها الفكرة إلى عاطفة

وهي ما عّبر القدماء عن مدلولها بعبارة 

: " قواعد الشّعر " ، فقالوا : " قواعد 

رب، والّرهبة، والطّ  ،الشّعر أربع : الّرغبة

والغضب؛ فمع الّرغبة يكون المدح والشّكر، 

ومع الّرهبة يكون االعتذاُر واالستعطاف، 
                                                 

 .إليقاع في الشّعر العربيّ، صا -15
 .جمالّيات الّنصّ الشّعريّ، قراءة في أمالي القالي، ص  -16
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ومع الّطرب يكون الشّوق ورّقة الّنسيب، ومع 

الغضب يكون الهجاء والّتوّعد، والعتاب 

؛ فالعاطفة مصدر الوزن 11الموجع "

 والينبوع الذي يتفّجر منه الشّعر.

ة اإليقاع أهّميّ   ( Croce)ويؤّكد  كروتشه

الموسيقّي في الشّعر قائال : " إّنك لو 

جّردت الشّاعر من أبحره وألفاظه وقوافيه، 

لما بقي هنالك فكرة شعرّية كما يخّيل إلى 

بعضهم، بل لما بقي شيء البّتة، فإنّما 

أللفاظ وهذه القوافي نشأ الشّعر مع هذه ا

؛ إذ يعّد اإليقاُع الموسيقيُّ 18"وهذه األبحر

ائل التي تحوزها الّلغة إحدى الوس

لما لها من قدرة على  ،للّتعبير واإليحاء

الكشف عن ظالل المعاني، وما تغمر به 

المتلّقي من حاالت نفسّية من جّراء ما 

تنضوي عليه من تشويق وإثارة، "فليس 

الشّعر في الحقيقة إاّل كالمًا موسيقيًّا 

تنفعل لموسيقاه الّنفوس، وتتأّثر بها 

و على حّد قول صاحب البيان ، وه19القلوب"

والّتبيين : عبارة عن "شيء تجيش به 

 .20صدورنا، فتقذفه ألسنتنا"

                                                 

 .، ص 1العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده، ج -11
 المرجع السّابق، الّصفحة نفسها. -18
 .موسيقى الشّعر، ص -19
 .البيان والّتبيين، ص -20
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ه  ثّمة رابط لكّن السّؤال المطروح هنا: 

بين اإليقاع الموسيقّي والّ ا   الّنفسّي 

 الذي أدا  لى قول الشّعر؟

يتوّضح باألمثلة والشّواهد  الجواب

  المنتقاة:

م عليه نفسه نظالحظوا مثال أّن البحر 

الشّعراء في أغراض مختلفة، فهذا الوافر 

فراس  أبييلقي ظّله في الّرثاء، في قول  

 :الحمدانيّ 

 ا األَس ااير  
َأَيااا أن

 سَااااَقا   َغيإاااا   

 

 

 

ب كناارإُ  م نإااِ  َمااا 

 َلق ااايَ األَس ااايرن 

 

 ا األَس ااير  
َأَيااا أن

 سَااااَقا   َغيإاااا   

 

 

 

َتَتياااَر ال ينق ااي ن 

 وال َيس اااااااايرن 

 

 ا األَس ااير  
َأَيااا أن

 سَااااَقا   َغيإاااا   

 

 

 

  لاااااى َمااااانإ 

بالف ااَ ا َياايإت ي 

 ال َش ااااااااايرن 

 

 ا األَس ااير  
َأَيااا أن

 ل َماااانإ تنَرباااااى

 

 

 

وَقااااا إ مناااااعّ  

الااااااااذاَوائ  ن 

 21والشمااااااعنورن 

 

نظم عليه الحمداني باكيا متحسّرا على 

. إّنه يعاني و بعيدهووفاة والدته 

رارة وفاة أّمه، األمّرين؛ مرارة األسر، وم

األسر، إاّل أن ينادي  هلكبّ وما على الذي 

بأعلى الّصوت.. هاهو ينادي التي ليست 

تسمعه.. ينادي التي لن يراها أبدا.. 

من َنعيم عيشها، وينادي التي حرمه األسر 

 تشييع نعشها، والبكاء على قبرها...

اّتخذ من الوافر نغمة حزينة صاحبت 

هاته، فقال كلماته، وحضنت أّناته وآ

على رحيل نادما  ،متحسّرا ا،باكي ،راثيا

 غالية ال حِّّل بعده.
                                                 

 .116ديوان أبي فراس الحمداني، ص  -21
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بن شّداد  عنترة ، فهذاالغزلأّما في 

 العبسيّ يقول:

أنح  مِ  َياا ََلاو ن 

 َ َينإاااع  ع نإااا  ي

 

 

 

َمكَااااَ  الااارمو   

م ااااانإ َجسَااااا   

 الَج َاااااااااا   

 

َوَلوإ َأنّ اي َأقناولن 

 َمكَااااَ  رنوح اااي

 

 

 

َخش ااايعن َعَلياااِ  

َبااااااااااار َدَ  

الطّ عاااااااا   
22 

 

لقد أحّبها، لقد أحّب التي مكانها  

الحبّ هذا الّروح من الجسد. إّنه يبّرر 

ويصفه، مفرغا قوله في قالب الوافر. 

 فلماذا الوافر يا عنترة؟

في ابن  ابن الّرومييقول  الهجام وفي

 من:موسى الزّ 

َعج  إااعن وال َتَعجمااَ  

 م ااااانإ َحاااااالُ 

 

 

 

َباااَ ا للنااااا   

نإااااَِ وم اااانإ م  

 َاو يكَااااااااااا

 

وَكثإااَر ن َناس اال يَِ 

 َلَقااا إ َأَراَناااا

 

 

 

سناااقنوََِِ ق لااااةن 

 المنَتَناز ع يكَااااا

 

َأبنااوَ  المنقإَعاا ن 

 الَمعإتنااو ن َأدإَنااى

 

 

 

  َليإاااَِ اللمااا إَ  

والَعقإاااااااااَ  

 الراك يكَااااااااا

 

َ قن إتطاااا َياااوإَ  

تن إَعاا ن َيااا بإااَن 

 منوسَاااااااااااى

 

 

 

ل َوجإه ااَِ منرإد  طااا 

 23ا َوش اايكَاقن إتطاا

 

لقد هجاه وهجا نسله وذويه، وهذا أيضا 

 على بحر الوافر.

 وبعد رثاء وهجاء، نجد شرف الّدين

يمدح خير األنام عليه أزكى  البوصيريّ 

الّصالة والسالم، في قصيدة على الوافر، 

 قائالً:

ب َماا إ   المنطإااطََفى 

 َتتإيَااا القنلنااو ن 

 

 

 

وتنغإَتَفااااااااارن 

الَخطَاَيااااااااا 

  ن والااااااااذمننو

 

وَأرإجناااااااو َأ إ 

َ ب اااا    َأع اااايِ 

 سَااااااااااع ي طا

 

 

 

َوَألإَقااا ن وَلاايإ َ 

َعَلااايا حناااو ن 
24 

 
                                                 

 .191، 196ديوان عنترة، ص  -22
 .34، ص 3ديوان ابن الّروميّ، ج -23
 .35ديوان البوصيرّي، ص  -24
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؛ فالّدوافع التي تطلق هو مالحظكما 

سراح لسان الشّاعر كثيرة، فإّما أن يمدح، 

وإّما أن يهجو، وإّما أن ينسب، وإّما أن 

يصف، وإّما أن يفخر. كما قال الّرّماني 

تجري عليه  علّي بن عيسى: " أكثر ما

أغراض الشّعر خمسة: الّنسيب، والمدح، 

 25والهجاء، والفخر، والوصف."

 قد ترداختالفها، لكّن األغراض هذه على 

على بحر واحد، وهذا يفسّر عدم ضرورة 

إفراد وزن واحد لغرض بعينه، وإّنما نظم 

الشّعراء على البحر الواحد مادحين، 

 ...راثين ومتغّزلين، و

أوسط  ابن الّرومي: رثى  الطّويوعلى بحر 

 أبنائه قائال:

بنكَاؤنكنَمااا َيشإااف ي 

و   إ َكاااااااَ  ال 

 ينجإااااااااااا  ي

 

 

 

َ جنااااوَدا َ َقاااا إ 

َأوإَدا َنظ يرنكنَمااااا 

 ع نإاااااااااااا  ي 

 

بنَناااايا الااااذ ي 

َأهإَ تإااا ن َكفااااايَ 

 للثاااااااااااَرا

 

 

 

َ يَاااااا ع ااااازاَ  

المنهإاااَ ا َوَياااا 

 26َحسإااَرَ  المنهإاا  ي

 

 في قوله: جرير وتغّزل

 مااِ     ا التناا ا أنح  

 َداع يَااةن الَهااَوا

 

 

 

َوَقاا إ َكاااَ  مااا 

َبيإن اااي وَبيإَناااِ  

 27َينإاااااااااَز ن 

 

 قائال: لسان الّدين بن الخطيب ومدح

  َاا س اارإَت سَاااَر 

النماااور َحيإااا ن 

 َتعناااااااااااو ن 

 

 

 

َكَيناااااَِ َباااا إر  

 والاا  ادن بناارنو ن 

 

َلااَِ اللاا ن م اانإ 

 ناا   
َباا إُر َعلااى أن

 العنلااااااااااى

 

 

 

وَبتإااار  َيلناااو ن 

بااااااااالناَوال  

 28َيمناااااااااو ن 

 

 :أبو العالء المعّري ووعظ

َحااااَرا   َعَلااااى 

الانافإ   الَخ  يثَاة  

 َبيإننَهاااااااااااا

 

 

 

َعاان  الج سإاا   َحتاااى 

جإاااز يَ السماااوَم يَ 

 منتإس اااااااااااَنا

 

                                                 
 .120، ص 1العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده، ج  -25
 .400، ص 1ديوان ابن الّروميّ، ج -26
 .  84ديوان جرير، ص -21
 .64، ص 1جديوان لسان الّدين بن الخطيب،  -28
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َ اا تنسإا   للانافإ   

 الَجم يااَ  وَأسإاا    

 

 

 

ْإ َعانإ  ل َربّ َِ وانإفنا

 29عنيناااو ُ َتَوسماااَنا

 

عند خروجه إلى هاجيا،  الفرزدق وهذا قول

أبي المهمل بن عبد الله من بني 

العدوّية، ثّم أحد بني عقيل بن يربوع، 

 والذي تال مدحه، لّما لم يعطوه شيئا:

َأالَ َقاا اَ  اللاا ن 

الَقلنااو َ التااي 

 سَااااااااااااَرتإ 

 

 

 

ب َرحإل اااي   َلاااى 

َخطإااايَيإ َعاااَ ا   

 المنَهماااااااااا   

 

 ّ  َعاايإا ُ َبن ااي 
أن

 اهن ن َكاااَي ا ل َتااا

 

 

 

َمَخاااال ي شَاااع يُر 

عنلّ َقااااعإ َ ااااوإَ  

 َأبإغنااااااااااا   

 

َتَجماعإتن ن ل اي   اي 

 َ ط ااايُ  َكَيناَماااا

 

 

 

َتَجماعإتن ن ل اي   اي 

 30َأَغااارا منَتجاااا   

 

فقال: قّبح الله المطّية التي سارت بي 

إلى قرية: خصيي عدان؛ والتي بها منازل 

آل المهّمل. ليعّيرهم ويهجوهم، واصفا 

م بمخالي الشّعير المعّلقة فوق لحاه

األبغل. قائال: أعطيتموني فصيال وتمنون به 

 .أغّر محّجال فرسًا عليّ، وكأنما أعطيتموني

إّن الّربط بين انفعال نفس الشّاعر، 

والبحر الذي ينظم عليه، لنقطة جديرة 

بالّنقاش. هذا ألّنا بما قّدمنا نفينا 

ل الّصلة بينهما؛ إذ يمكن للمادح أن يقو

على الوافر، كما يمكن للواعظ ذلك. وهنا 

قد يتبادر إلى ذهن البعض مّما قّدمنا أن 

يتساءل: الوزنان المقّدمان للّتمثيل من 

تعميم األوزان الّطويلة، فهل يمكن 

 الظاهرة على األوزان القصيرة؟ 

                                                 
 .1189، ص 3جالّلزومّيات،  -29
  .484 ديوان الفرزدق، ص -30
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لقد رأى الشعراء في البحور الّطويلة 

طول الّنفس وجالء المعنى، وقّوة اإليحاء؛ 

الوزن الّطويل يحمل أبعاًدا جمالّية عّدة، ف

و دالالتٍ عميقًة عمق نَفس الّناظم عليه؛ فها 

هم الشّعراء الذين ذكرنا آنفا حاولوا، 

جهدهم، الّتعبير عن مكنونات أنفسهم، 

فهذا يمدح، وهذا يهجو، وهذا ينسب، وهذا 

 يرثي...

لكن بالمقابل، نجد من نظم على وزن 

مع والّدافع الّنفسيّ، قصير، باختالف الغرض 

لم تحو  مالحظة أّن هذه األوزان القصيرة،

 ؛ إذ الهز نستشهد ببحر واألغراض كّلها، 

أهل الّزمان،  ابن الّرومّي هاجيا نذكر قول

 :وذامًّا لهم

ل َئاااااااااااا   

 كالَخَناااااااز ير  

 

 

 

خسَاااااااااااا   

 َكاااااااليََراب ي   

 

رَأيإااعن المنهإاا  يَ 

 الشّ ااااااااااعإرَ 

 

 

 

  َلااايإه  إ َ ااارإ َ 

ي ي   َتضإاااااااا
31 

 

 واعظا: أبي العتاهيةوقول   

َرَأيإاااعن الشاااايإَ  

 َيعإرنوَكاااااااااا

 

 

 

ب اااَي ا الَماااوإَت 

 َينإتنوَكاااااااااا

 

َ خنااذإ ح ااذإَرَ  َيااا 

 َهااااااااااااَذا

 

 

 

َ ااااِّ نّ ي َلسإااااعن 

 32آلنوَكااااااااا

 

البّق وقول أبي هالل العسكرّي واصفا 

 وصوته وفعله:

غ َناااام  ينسإاااخ نن 

 الَعاااااااااايإَن 

 

 

 

َوَينإف اااي َ اااَرَ  

    الَقلإاااااااااا

 

غ َناااامن ال َااا ّ  

 باللايإااااااااا   

 

 

 

ينَناااا  ي َِاااَرَ  

 الشااااااااااارإ   

 

  َاا َماااا َِاااَرَ  

 الَماااااااااارإمَ 

 

 

 

َجااَرا   ااي ََِلاا   

 الكَاااااااااارإ   

 
                                                 

 .321، ص 2ديوان ابن الّرومي، ج -31
 .304ديوان أبي العتاهية، ص  -32
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  َاا َماااا َنَقاااَ  

 الج لإاااااااااا َ 

 

 

 

َ ، َأخإَفااى َأَثااَر 

 الناقإاااااااااا   

 

س ااااَوا حنمإااااُر 

 َخف يااااااااااااتُ 

 

 

 

تنَتااااك ي ننَقاااطَ 

 33الكنتإاااااااا   

 

ّل غرض عدا والّنماذج كثيرة في ك

الّرثاء، فإّنه ينعدم في أغلب الّدواوين 

 على هذا البحر.

 :األصوات واالنفعال 

األصوات لتكّون كلمات، فتكتسب  تضافرت

شاهد وتكون لها قوتها وضعفها منها، 

الّتمييز عن غيرها؛ فباألصوات تكون، وبها 

 تتمّيز.

إّن الشّاعر ينتقي ألفاظا بعينها حسب 

الُمقام الذي هو فيه، الّدافع المحّرك، و

فهي تصّور فرحه وترحه، وتصّور حلمه 

، وكّل هكل كلمة تنفرج عنها شفتاوأمله؛ ف

يبدعها خياله، صورة من الّصور التي 

تنطوي على المصير اإلنساني كّله، وتضّم كل 

اآلمال واألوهام، واآلالم واألفراح، واألمجاد 

تحوي قصة الواقع، في  .اإلنسانّية

نمّوه الّدائم، وهو يخرج من  صيرورته، في

 34.جوهر ذاته عذاًبا وسعادة

، تمتلك الكلمات اإليقاعباألصوات 

تناغم الكلمة الواحدة عبارة عن جْرس ف

موسيقّي للّصوت، فيما يجلبه من وْقع في 

األذن، أو أثر عند المتلّقي، يساعد على 

                                                 
 .184، ص 10نهاية األرب في فنون األدب، ج -33
 .148المجمل في فلسفة الفن، ص  -34
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، 35تنبيه األحاسيس في الّنفس اإلنسانّية

ما وصلها، فهذا ويجعلها تمّيز طبيعة 

يحكي البّث، وهذا يبسط بشرة الوجه، هذا 

أقاصيص الحّب يعّلم من َجهل، وذاك يروي 

والغزل، فتتكّون الكلمة، والتي يكون لها 

فهي حينا تصكّ " تأثيرها ووقعها الخاص؛

السّمع، وحينا تهّيئ الّنفس، وحينا تضفي 

صيغة الّتأّثر، فزًعا من شيء، أو توّجها 

  36".عا في شيء، وهكذالشيء، أو طم

لألصوات صفات مميِّزة، وهذه الّصفات 

تنتقل من الّصوت إلى داللة الكلمة، فحروف 

الّصفير، مثال، من سين وصاد وزاي، إذا ما 

كانت بالكلمة دّلت على اإلسماع ولفت 

 االنتباه.

ه  يمكن واألمر الذي سيناقش هنا: 

الّربط بين الطوت واالنفعال؟ وه  

جملة بينفرد الغرض الواح  من الّشعر 

من األصوات التي ال يمكن أ  تكو   ي 

 غير ؟

الّنماذج الشّعرّية ما ستجيب عنه هذا 

وأّول ما وقع المنتقاة من ديوان العرب، 

عليه اختيارنا ترّدد ربط المّد باأللم 

في نظم  هرةواألسى، فحاولنا رصد هذه الّظا

                                                 
 .164الصوت الّلغويّ في القرآن، ص  -35
 .164الصوت الّلغويّ في القرآن، ص  -36
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ابن عبد رّبه  مثال، فوجدنا شاعر واحد

 يقول في الوعظ: ) من الّطويل( األندلسي

أال   ناَمااااااااا 

الاا منإيَا َنَضاااَر ن 

 أيإكَاااااااااااةُ 

 

 

 

  َاا اخإَضااااااارا 

م نإَها َجان ا   َجا ا 

 َجان ااااااااااا ن 

 

ه اايَ الاا اارن َمااا 

اآلَماااااااالن   الا 

 َ َجااااااااااائ    

 

 

 

َعَليإَهاااااااا وال 

اتن   الا 
 اللاااااااذا

 َمَطااااااااااائ  ن 

 

َ كَاااا إ سَااااخ َنعإ 

بااااألَمإ   َعااايإن  

 َقر يااااااااااَر   

 

 

 

َوَقاااراتإ عنيناااو   

َدمإعنَهااا اليَااوإَ  

 سَااااااااااااك  ن 

 

َ ااااا َتكإَتت اااا إ 

َعيإَنااااَ  م نإَهاااا 

 ب َع إااااااااااَر ُ 

 

 

 

َعلااااى َااه اااا ُ 

م نإَهاااا َ ِّ نااااَِ 

 37َااه ااااااااا ن 

 

 (الهزج) من : ويقول الئًما

َأَيا َمانإ الَ   اي 

 التنااااااااااا ّ  

 

 

 

 إ َيعإَلا إ َجاَوا َولَ 

 َقلإ  اااااااااااي

 

َمااااا ن الطااااا ّ  

 يغإو ياااااااااا   

 

 

 

وال َأغإاااَوا م اااَن 

 الَقلإاااااااااا   

 

َ ااَيناى لنمإااَع   ااي 

 ه نإااااااااااااُ 

 

 

 

منت  ًّاااا َصااااد َ  

 38التنااااااااا ّ  

 

هجاء  فيقول في المتنبيأّما أبو الّطّيب 

 (الّطويلمن  ) :كافور اإلخشيدي

ر ياااَِ الرّ َحاااا 
أن

َلااااوإ َأخإَفااااع  

 يَااا الاانافإ ن َخا   

 

 

 

َوَمااا َأَنااا َعاانإ 

ي َوال َعنإااَِ اَنفإس اا

 َراح اااااااااايَا 

 

ّتظناااااااااااانم 

ابت سَاااااااَمات ي 

 َرَجاااامط وغ  إطَاااةط 

 

 

 

َوَماااا َأَناااا   الا 

َحاااااح ِ  م اااانإ 

 َرَجائ يَاااااااااا

 

وتنعإج  نن ااي ر جإاااَ  

  ااااي الناعإاااا   

   نان اااااااااااي

 

 

 

َرَأيإتنااَِ َاا َنعإااُ  

  َاا كننإااااااااَع 

 َحا  يَااااااااااا

 

َتى َوم ثإلناااَِ ينااا إ 

 م نإ ب ااُد َبع ياَ  ُ 

 

 

 

َ َربااااات   ل ينضإاااتِ 

الت اااااااااَ اد  

 39ال ََواك يَاااااا

 

وهي قصيدة من عشرة أبيات ال يقّل عدد  

أحرف المّد فيها عن ثمانية أحرف في كّل 

ويقول على بحر  بيت من أبياتها.

ذاكرا استنقاذ سيف الّدولة أبا  المتقارب

 :من أسر الخارجي وائل تغلب

اع يَاااااةن   الَ  َِمَ 

 الَعااااااااااا ل  

 

 

 

َوال َرأإيَ  ااااااي 

 التناا ّ  للَعاق اا   

 

ينااااَرادن م ااااَن 

الَقلإاااااااااا   

 ن سإاااااااايَاننكن إ 

 

 

 

َوَتاايإَبى الطّ  َاااعن 

 َعلاااى النااق ااا   

 
                                                 

 .49ابن عبد رّبه األندلسيّ، ص ديوان  -31
 .50ديوان ابن عبد رّبه األندلسيّ، ص  -38
 .433، 432، ص 4ديوان المتنّبي، ج -39
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و  نّ ي ألَعإشَا ن م انإ 

 ع شإااااااااااق كن إ 

 

 

 

ننتناااول ي وكنااا ا 

امإاار  ُ َناح اا   
40 

 

 :ويوّدعه الّدولة أبا شجاع عضدمدح يوقال 

 فر() من الوا

  اا طا َلااَِ َماانإ 

رن َعاااانإ ا  ينَقّطاااا

 َمااااااااااَ اَكا

 

 

 

َ اااا َمل اااِ    اطا 

  الا َ اااااااَ اَكا

 

 َوَلوإ قنلإَناا   ا اط 

 َلااَِ َماانإ ينسَاااو ي

 

 

 

َدَعوإَنااااااااااا 

ب ال َقااام  ل َماانإ 

 41َقاَكاااااااااا

 

صيدة من أربعة وأربعين بيًتا، يعّج كّل ق

؛ بعضها باأللف، واآلخر منها بالمدود

الياء، إالّ أّن ما كان بالواو، واألخير ب

 منها باأللف حظي بنسبة أكبر من غيره.

بديع ومن الشّواهد أيضا، ما قاله 

الزمان الهمذانيّ في حب الوطن والحنين 

إبراهيم بن  ضمن قصيدة مدح فيها، إليه

 (الّطويل) من : أحمد

سَااااَقى اللاااا ن 

َنجإااا طا كنلاَماااا 

 َاَكااارنوا َنجإاااَ ا

 

 

 

َوَقاا ا ل َنجإااُ  َأ إ 

 ه يَ  ب ا   َوجإاَ اأَ 

 

َِر بإااعن وَهاااَجتإن ي 

 شاااَمال  َبل يَلاااة  

 

 

 

َوَجاا إتن ل َمسإااَراَها 

َعلااااى َك  اااا  ي 

 َبااااااااااارإَدا

 

َوَيا َح ااَذا َنجإا   

 َوَبااارإدن َأص ااايل    

 

 

 

وَعيإشطااا َتَركإَنااا ن 

 42ب سَاَحت    َرغإاَ ا

 

 :وقال واعظا في مقطوعة من بحر الوافر

أال َيااا َراك  طااا 

 الَمَعاص اايغنااَرَر 

 

 

 

سَاااَتعإَل ن َياااوإَ  

ين إَخاااااااااااذن 

 بالناَواص اااااااي

 

َتااَذكارإ َمااا ينَقاا م 

 َعَليإاااَِ م نإَهاااا

 

 

 

َوَجان اااا إ َمااااا 

 ينَعاارّ ضن للق َطااا   

 

َ ااِّ  إ َلاا إ َتتإاارن   

 الاا منإيَا َخَراَبااا

 

 

 

َ َق إااارنَ  َغيإااارن 

َمعإمنااااااااااور 

 43الع اااااااَرا   

 
                                                 

 . 103، 102، ص 3ديوان المتنبي، ج -40
 . 124، 123، 3ديوان المتنبي، ج -41
 . 66ديوان بديع الّزمان الهمذاني، ص  -42
 .88ديوان بديع الّزمان الهمذانيّ، ص  -43
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كتبها على جدران وقال واصفا في مقطوعة 

من ) ار السّيد أبي جعفر الموسوي بطوس: د

 (مجزوء الكامل

َدار  َوسَااااااامإعن 

 ع َراَصاااااااااَها

 

 

 

َتتإك ااي األََباااَِ  

 والّرَصااااااااَ  

 

َدارن النم ناااااوا   

 والمنااااااااارنو

 

 

 

َم  ، والخ اَ ااااة  

 والضّ ااااااايَاَ  

 

  يَهااا الَمَطاااح  ن 

 والَمطَاااااااااا

 

 

 

ر فن، والسااااَوال  ن 

 والسماااااااااََ  

 

ا َداَر ال ز لإااع  َياا

 الك ااااااااااَرا

 

 

 

  ، َمطنااوَنةط م اانإ 

 44كناااا ّ  آَ اااا 

 

 :زوجهافي رثاء  أعرابّيةوقالت 

َيااااا َصاااااح َ  

الَق إاار  َيااا َماانإ 

 َكاااَ  َياانإَع ن ب ااي

 

 

 

َبااااالط، وينكإث ااارن 

  اااي الااا منإيَا 

 منَواسَااااااااات ي

 

َقاا إ زنرإتن َق إااَرَ  

  ااي َحلإي ااي و  ااي 

 حنَلل اااااااااااي

 

 

 

َكَينان ي َلسإاعن م انإ 

    المنط ااي َات  َأهإاا

 

َأَردإتن آت يااااااَِ 

  يَمااااا كننإااااعن 

 َأعإر  ناااااااااا ن

 

 

 

رم اَأ إ َقااا إ تنسَااا

ب اا   م اانإ َبعإااْ  

 َهيإَئااااااااااات  

 

َ َماانإ َرآن ااي َرَأا 

 َع إاااَرا منَولاَهاااةط 

 

 

 

َعج ي اااَة الاااّزيّ  

َت إك ااااي َباااايإَن 

 45َأمإااااااااَوات  

 

أال ترى أّن هذا الحشد الهائل موظّف 

تلك الحالة توظيفا جمالّيا، موٍح ب

 الّنفسّية التي تعيشها؟

بلى، فإّن الحالة الوجدانّية التي 

انتابتها إثر هذا الّنأي األبدّي السّرمديّ 

، جعلتها توظّف هذه األصوات زوجهاعن 

لإليحاء بخلجات نفسها، ولترجمة أحاسيس 

االنكسار القوّية، التي تجد راحة ومستقّرا 

مواساتي،  فور تلّفظها، مثل قولها: 

 ...، عجيبةمصيبات، عبرى، تبكي، أموات

                                                 
 .102ان بديع الّزمان الهمذانيّ، ص ديو -44
وينظر أيضا: قصص  .233، 232، ص 3العقد الفريد، ج  -45

 .200، ص4العرب، ج
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إّن هذا الحضور الوافر ألصوات      

المّد ارتضت من ورائه إلى القصدّية، 

طالما أّنها تريد إبالغ غيرها عن حالها، 

الذي واراه  وإيصال صوتها إلى أخيها

؛ إذ إّنها تعطي قيمة سمعّية، " الَجَدث

فتتمخّض النطالق الّصوت مسافة أطول، وهي 

ند الّتكرار ُيلمس لها تطريب تطيب به ع

 46الّنفس، ويأنس إليه السّمع والوجدان"

أال تهّزك هذه المدود، وقد ظفرت كلمات 

 القافية كّلها بمّدين على األقّل؟

، مواساتي، رآني، رأى: تأمل قولها: 

 المصيبات، هيئات، أموات...

إّن مّد الّصوت كتنّفس الّصعداء، فهذه 

للّنص من مبتداه إلى المدود المصاحبة 

منتهاه، إفضاءات بآالمها وأحزانها، داخل 

 إفضائها الّظاهر ببّثه. 

بعد عرضنا لظاهرة المّد، وما لها من 

مّد الّصوت، نعرض لظاهرة أخرى  أبعاد ُبعدَ 

 : و تكرار حرف النّ  وهي:

الّذلقّي المجهور األسنانيّ  هذا الحرف

عربيّ، . ترّدد كثيًرا في الشّعر ال41الّلثويّ 

 (البسيطبحر )من : يقول ابن زيدونفهذا 

َأحإااَتى التاَنااائ ي 

َباااا  ياط م اااانإ 

 َتااااااااَ ان يَنا

 

 

 

َوَناااَ  َعاانإ ِ ياا   

لنقإيَاَناااااااااا 

 َتَجا  يَنااااااااا

 

ب نإاااتن إ وب نااااا 

َ َماااا ابإَتلااااعإ 

 َجَوان تنَنااااااااا

 

 

 

شَاااوإَقا   َلااايإكن إ 

وال َجفااااااااااعإ 

 َمآق يَناااااااااا

 

                                                 
 .15الّتكرير بين المثير والّتأثير، ص  -46
 .218موسوعة معاني الحروف العربّية، ص  -41
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َأبإك اااي َوَ اااامط 

َت إااذنل ي  َو   إ َلاا إ 

 ص ااااااااااااَلةط 

 

 

 

 الاااااااااذّ كإرن 

ينقإن عنَناااااااااا 

والطايإااااااااا ن 

 48َيكإف يَناااااااا

 

إّنها القصيدة التي أرسلها إلى والّدة 

بنت المستكفي؛ والتي كان يتعشّقها، 

يسألها فيها أن تدوم على عهده، ويتحسر 

 على أّيامهما الماضية.

ال يخلو بيت من أبياتها من حرف الّنون؛ 

نسبة كبيرة؛ إذ يحوي والذي تكّرر فيها ب

أقل بيت أربعًة متوّزعة بين الّصدر 

والعجز، ناهيك عن أّن الشّاعر قد اّتخذه 

 روّيا لها. 

حرف ُغّنة، متوسّط بين الشّّدة  لّنو فا

والّرخاوة، يستعمل للّتعبير عن األلم 

؛ إذ يعّد صوتا مختصًّا باالنبثاق 49الباطنيّ 

ون من والّنفاذ والّصميمّية، التمس ابن زيد

اّتخاذه رويًّا، الّتعبيَر عن األنين واأللم 

ه تالّلذين ألّما به آن فراق حبيب

وخليلته، إّننا بهذا، نتبّين قلًبا شديد 

الّتأّثر بالبائقة، فشعره بكاء حقيقّي، 

وأنين يتصاعد من جرح بليغ، ولوعة 

ملموسة، تترّدد له أصداء بعيدة في نفوس 

 المتلّقين.  

نا في مقام ألم الحسرة إّن ابن زيدون ه

على األيام الخالية. األّيام التي كان 

يعيشها قرب حبيبة قلبه، ورفيقة دربه 

ّدنّو يتحول نأيا، والّدة، فإذا بال

                                                 
 .298ديوان ابن  زيدون، ص  -48
 .293خصائص الحروف العربّية ومعانيها، ص  -49
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وبالتالقي تجافيا. إّنه يرسم حالته 

 بعدها، ويصّور أساه لفقدها.

غلبة الّنون هنا تشّكل صوًتا لألنين؛ الذي 

أللم الذي ألّم توسّط كالمه، تشّكل صوًتا ل

حرقة تحّول المؤانسة إلى  بالجاش، وتحكي

   إيحاش.

فقد تكّرر حرف الّنون ابن الّروميّ  أّما

  :ومعاتبا معتذرافي قوله 

أح م ب ر  إا  َ  م انإ 

 آم ل يااااااااااا

 

 

 

ااا  ، ماانإ َلاا إ 

ينَ ملإاااا ن  ااااي 

 اآلم ل يَنااااااااا

 

وَماانإ َكاااَ  ودمَ  

 ال للَجااااااااَ ا

 

 

 

وَلك ااانإ ل َنفإس اااَِ 

 ا َيق يَنااااَحقًّااا

 

و  نّ ااااي َلَماااانإ 

 َأخإَلَطاااعإ َنفإسنااا ن

 

 

 

َلَِ الاودا ق ا إمطا 

 َمااَ  المنخإل ط اايَنا

 

َوَلك نان اااااااااي 

 احااطَران ي َحاااد    

 

 

 

  َليإااَِ َ كناانإ ل ااي 

 50َعَليإاا   منع يَنااا

 

هذه المقطوعة التي ُنظمت على بحر 

ترّدد حرف النون في أبياتها المتقارب، 

 ،كنون حرف الجّر) مِّن(؛ كّلها، بين ظاهر

واالسم الموصول ) َمْن(، ونون ) اآلملين(، 

ونون الفعل الّناقص ) كان(، و) كن(، 

، ونون ) نفسك( االستدراكّية ) لكّن(ونون 

و) يقين( ) والمخلصين(، ) يقين(، ونون 

 ،الوقاية في ) لكّنني(، و) اضطّرني(

نون الّتنوين التي ال تظهر ومستتر تمّثله 

كما في الكلمات: حقًّا، قِّْدًما،  طقاإاّل نُ 

، كما أّنه الّروّي الذي بناها الشّاعر حادث  

 عليه.

                                                 
 .415، ص 3وان ابن الّرومي، جدي -50
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حرف الّنون هنا بتواتره يعّبر عن 

انفعال نفس تعاتب عزيزا يكّن له اإلخالص، 

ويرجوه أن يساعده في الحادث الذي 

 أصابه، ويكون له عليه نعم المعين. 

ّنئا مهفها هو يقول إبراهيم ناجي  أّما

 :"عيد سونيا " في قصيدة بعنوان

َياااااا َأَباااااا 

 األَشإاااَوا   َغااانّ  

 

 

 

وانإقناا   األَلإَتاااَ  

 َعنّ ااااااااااااي

 

   ا سناااونإيَا َااَت 

 حنسإاااااااااااانُ 

 

 

 

َحااار  ُ   ااي كناا ّ  

 َ ااااااااااااانّ  

 

   إ  تَغنّ ين اااااي 

 َ اااااااااااِّ نّ ي

 

 

 

َِااائ ر    ااي كناا ّ  

غنطإاااااااااان  
51 

 

، الّنون متكّررة في كّل صدر وكّل عجز

يدندن مغّنيا، ليوصل صوت  وكأّنه بها

في نهاية  لقد جعلها الفرح بهذا العيد،

لهذا الّنظم، بله  رويًّااألعاريض كّلها، و

 ما حواه الحشو.

نستنتج مّما سبق أّن حرف الّنون تكّرر في 

الّنماذج التي أوردناها على اختالف 

كما أّنه يتناغم مع كّل منها على الغرض. 

تكراره في  حدى؛ إذ ال نحس باأللم عند

ُمقام الفرح، وال نلمس أنينه في ُمقام 

 الّتهاني إذا ما بروضه صدح.

 الخاتمة:

بعد البحث في مقّومات الشّعر، 

إلى والمداميك التي يقوم عليها توّصلنا 

 لّنتائج الّتالية:ا

                                                 
 .330ديوان إبراهيم ناجي، ص  -51
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  يشّكل االنفعال الّدافع األساس الذي

يحّرك وجدان الشّاعر، حتى يقذف بلسانه ما 

 سه.اختلج في نف

  األصوات في الشّعر لها دالالتها

الخاصة، وصفاتها الممّيزة؛ إذ كّل صوت 

لمقام الذي قيل فيه أحسن بتكراره يمّثل ا

 تمثيل، ويعّبر عنه أحسن تعبير.

  ال يمكن إفراد صوت بعينه النفعال

ما، أو لغرض معّين من أغراض الشّعر، وهذا 

ما الحظناه من الّنماذج المختارة؛ إذ 

تختلف  ،مثال ،واتر حرف الّنونرأينا ت

الغرض داللته من نموذج إلى آخر، حسب 

 الذي ُنظم فيه.

وحرف السّين الذي من صفاته الهمس 

والّصفير؛ بإمكاننا تطويعه حسب الغرض 

أيضا، فهو حينا يخرج من الفم همسا، 

وحينا صفيرا بغرض اإلسماع، ولفت 

 االنتباه.

  ال يمكن إفراد بحر من البحور للون

عّين من ألوان الشّعر، وهذا ما وّضحته م

الشّواهد؛ فيمكن أن نجد بحر الّطويل في 

الغزل، والهجاء، والّرثاء، والمدح، 

 وغيره.

  كما الحظنا أن بعض األوزان القصيرة

كبحر ال يمكنها أن تعّبر عن بعض األغراض 

 الهزج عن الّرثاء.
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 صورة الناظر والمنظور إليه في مركزية السرد الجديدة

 بقلم الدكتورة فتيحة شفيري، قسم اللغة الربية وآدابها، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر

chefirifatiha@gmail.com 

 

في الروايات العربية سواء في  معتبرا  المستعِمر حضورا نصياالمستعَمر بعالقة  عرفت

رها فرصد كتابها صورة معينة هي صورة صراع  ثقافي  سي  ،  المرحلة الكولونيالية  أو ما بعد الكولونيالية

محاوال استالب هوية الطرف الثاني، ومن هذه األقالم التي اهتمت بهذا الصراع ومحاولة الطرف األول 

لة حمدي" التي طرحتها في ولونيالية الروائية التونسية" خوتفكيك صورته في مرحلة مابعدالك

غربة الياسمين" كما استمرت في معالجتها في عملها الالحق" أن تبقى"،  لنقف بذلك عند "روايتها

في مركزية  الناظروالمنظورإليهوماهيصورة؟ مابعدالكولونياليةمقوالتالروايةماهيإشكاليات عديدة منها: 

 ؟السردالجديدة

 بعدالكولونيالية:مامقوالت الرواية -1

مقوالت  عنها عرفتها البلدان المغلوبة بعد انحسار االستعمار أظهرت التغيرات السياسية التي

ومايُميز المتن المتنوع من الكتابات التي تندرج ضمن خطاب مابعد االستعمار، هو العالئق القوية »عديدة

إذ تستثمر هذه المقوالت بطريقة ترد بها  هوية والثقافة الوطنية، واألمة والالعرقالتي تُقيمها مع مفاهيم 

مثل هذه المقوالت لتثبت ، وقد أثارت خولة حمدي في روايتها"غربة الياسمين" 1«على مركزية اآلخر

رفض مسلمو فرنسا االنصهار والذوبان الحضاري، ألن ذلك يعني »أحقية االختالف وحتمية التكامل

فهوية األصالني التي يمثلها األنا العربي  ،2«انتمائهم الحضاري العربي اإلسالميالتخلي عن عقيدتهم و

تقاطب مبني على عالقات القوة يتحكم »المسلم مغي بة في التقاطب الذي أسسته روح االستعمار اإلمبريالية

تمثيل لسيد األبيض بسلطة التمثيل ويفرض على اآلخر األصالني حالة اإلسكات بحرمانه من حق افيها 

شعوب المغلوبة أو حتى سواء في فترة احتالله لللذا حاول االستعمار تحقيق هذا التقاطب ، 3«هويته بنفسه

، وهو ما أبرزه عدة مركزيته الثقافية وهويته الخاصة، إنه إذن سعي منه  لفرض بعد استقالل هذه الشعوب

على فشل األنظمة الكولونيالية  باباأكد بعض النقاد وعلى األخص هومي »دارسين في مقدمتهم هومي بابا

 .4«في إنتاج هويات ثابتة ومستقرة

وألن خولة حمدي من الروائيات الداعيات للتعايش الحضاري مع اآلخر الغربي،  وألن عملها 

الرواية مفهوم  لذي اخترناه للدراسة تجسيد لدعوتها تلك،  فإن هذا يدفعنا إلى تصنيف  مدونتها  ضمنا

معظم نماذج الرواية الحضارية تُركز على »تكون فيها رحلة الذات من الجنوب إلى الشمالالتي  الحضارية

وبما أن الكاتبة كانت الصوت المضمر لهذه الرحلة،  ، 5«تشخيص رحلة الذات من الجنوب إلى الشمال

الرواية فإن هذا النوع من »فهذا يعني أنها ستقدم لنا خالصة تجربتها الغزيرة  في هذا الفضاء األجنبي
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يمدنا بمعرفة غزيرة بخفايا النفس اإلنسانية المغتربة، التي تنظر إلى تجربتها الذاتية من خالل عالقتها 

، لقد كانت خولة إحدى صور هذه األنا التي احتكت باآلخر وفضاء هذا اآلخر من خالل دراستها 6«باآلخر

بتونس، متحصلة على  1824مواليد  خولة حمدي كاتبة تونسية من »2011إلى  2002العليا هناك منذ 

، متحصلة 2002شهادة في الهندسة الصناعية من مدرسة المناجم في مدينة سانت اتيان الفرنسية سنة 

، إن تجربة  7«2011على الدكتوراه في بحوث العمليات من جامعة التكنولوجيا بمدينة تروا الفرنسية سنة 

 ر لألنا المؤسسة على ثنائية بة رؤية األنا لآلخر واآلخخولة حمدي في الغربة يعني  قدرتها على مقار

 .القبول والرفض

فرض علينا هذا التصنيف  تحديد صورة األنا واآلخر في هذه المدونة المختارة، فالطرف  كما 

األول هو األنا العربي المسلم والطرف الثاني هو اآلخر الغربي الفرنسي تحديدا، والتركيز على العربي 

هذا الفضاء األجنبي له مبرراته التاريخية،  إنه الحضور القوي لهذا األنا في فضاء ثقافي مغاير  المسلم في

الذي تأسس منذ عقود ومازال كذلك، باعتبار فرنسا أكثر البلدان الغربية استقطابا للجاليات العربية خاصة 

ن فرنسا اتصلت باإلسالم مع العلم أ»من منطقة المغرب العربي وفي مقدمتها الجزائر، تونس والمغرب

ماليين مسلم فوق 5منذ أكثر من قرنين، وأن اإلسالم اليوم هو الديانة الثانية في فرنسا بوجود أكثر من 

، وسعت هذه األنا العربية المسلمة في المدونة المختارة  لتأكيد صورة اإلسالم السمحة 2«األرض الفرنسية

الجديدة من عنصرية واتهام بالتخلف أو الثقافية التقليديةرغم كل معيقات اآلخر المتمثلة في األنساق 

فاإلسالموفوبيا أو الخوف أو كره اإلسالم انتشرت مؤخرا »اإلسالموفوبيا المقترن باإلرهابكالمستحدثة

بعد أن لوحظ كثرة عدد المسلمين في الغرب، ويرون في تنامي عدد المسلمين أمرا يُنغص عليهم الحياة 

 .8«ويُهدد هويتهم

توضيح مفهوم العروبة باعتباره أساسا من اسس هوية األنا، يدفعنالوتركيزنا على االسالم 

 هنري باجوماقاله عن الطبيعةباعتبارها ممثلة للعرق المخالف للعرق المركزي األوروبي، 

عن فضاء اآلخر وفي فضاء اآلخر ثقافة التوازي  مدي من خالل كتابتهالقد قدمت رواية خولة ح

، وإن سعت الكاتبة إلى تجاوز هذا المرتبطة بطرفين الشرقي العربي المسلم والغربي الفرنسي الليبيرالي

التوازي لتحقيق التكامل ال االندماج إال أنها من جهة أخرى أكدت استحالة ذلك مادام اآلخر الغربي يرفض  

الشرق شرق والغرب غرب، ولن يلتقيا »مع الدعوة إللىتوسيعه إبقائهل ويسعى إلى تجاوز هذا التوازي ب

 10«إال حين تمثل األرض والسماء وشيكا أمام عرش الرب يوم الحساب العظيم

 في مركزية السرد الجديدة: بين النمطية والتفكيك صورة الناظر والمنظور إليه -2

قع الثقافي الغربي وكشف تفاعل ادة قراءة الواإعإلى  سعت خولة حمدي من خالل روايتها هذه 

الصورة إذن هي إعادة »األنا واآلخر معه وهذا هو مفهوم الصورة التي تحدث عنه دانييل هنري باجو

لوه، ويُترجمون الفضاء االجتماعي والثقافي  تقديم واقع ثقافي يكشف من خالله الفرد والجماعة الذين شك 
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وهذا التفاعل وفقا للمدونة المختارة ، 11«ريدون أن يتموضعوا ضمنهوااليديولوجي والخيالي الذي ي

هذه مؤسس على تفكيك مؤسس على نمطية مقترنة باألنا العربي المسلم واآلخر الغربي الفرنسي، كما أنه 

 فان معا:النمطية من خالل بناء صورة جديدة يسعى إليها الطر

 :ةنمطية صورة األنا/ اآلخر في المدونة المختار 2-1

النمط يبدو ليس كعالمة  »هنري باجوب"النمط" ا أسماهم  عة الياسمين" لم تخل رواية "غرب

حافظ األنا  وفي هذه المدونة المختارة، 12«وأيضا كإشارة ترجع بصورة آلية إلى تفسير واحد ممكن

على التفسير الواحد الممكن، فاآلخر الغربي بالنسبة لألنا العربي المسلم يمثل الثقافة الغالبة التي  واآلخر

عنها مثلما فعل الدكتور عمر الرشيدي عالم الكيمياء  باالنعزاليجب التعامل معها حسبه بطريقتين إما 

هذا ماقام به كمال عبد القادر نصهار في بوتقتها والمطلق في هذه الثقافة واال باالندماجالمغربي، أو 

 المدعو سامي كلود والد ياسمين الخبير الكيميائي المعروف.

ألنا العربي هو يُقابل هذه األنا بصورتيها اآلخر الغربي الذي انطبع بتفسير واحد ممكن عن ا

اية مع يستطيع النمط بتوسع أن يكون عالميا جمعيا، ويُستخدم أيضا في حك»حكما ماضيا باعتبارهالتخلف

والتخلف واإلرهاب من أساليب  الهيمنة  باعتباره حكما حاضرا مايزال قائما اإلرهابثم  13«زمن ماض

ويُمثل هذا األخر بصورته النمطية : زمالء الدكتور عمر بالمعمل الكيميائي بليون ، الممارسة ضد األنا

 .ي كلودزوجة سام إيلين  باتريك أخوالفرنسية / فيفيان المحامية الرئيسية/  

نهاية الصراع بينهما غير ممكنة وجود مثل هذه الصورة النمطية لألنا واآلخر يؤكد من جهة أن 

بل ومستحيلة يفرضها الطرف األول حينا وحينا آخر الطرف الثاني، فانعزال الدكتور عمر الرشيدي عن 

زمالء عمر بجامعة غرونوبل/ زمالؤه بمخبر الكيماويات بليون/ كاترين المساعدة  )المجتمع الفرنسي

يعكس الخوف المتوارث من تهديد اآلخر الغربي لثقافته وهويته العربية اإلسالمية (»الجميلة بالمخبر

 .المرتبط هذه المرة بفضاء هذا اآلخر بعد أن كان مرتبطا في مرحلة ماقبل االستعمار بفضاء األنا

ويمكن على هذا األساس اعتبار رواية خولة حمدي من هذا الجانب سائرة على درب الرواية 

تعاملت مع اآلخر الغربي باعتباره معتديا ومهددا للهوية  ُوجب التصدي له والحذر من »المغاربية التي

عمر من خالل حاول ، 14«إغراءاته  المختلفة انطالقا من أن األنا  المغاربية ذاقت مرارته  سنين عديدة

لم يعد يدري أين يُوجه بصره، تُحاصره »بية اإلسالمية من ثقافة اآلخر المغرية انعزاله حماية هويته العر

واجهات المحالت وحتى المعل قات في وسائل النقل والصور في من كل جهة، الالفتات اإلشهارية، الفتن 

ثر أخرى فإن حواس ه ترفض أن تتعود على .. رغم مرور السنوات واحدة إالمجالت وفي الجرائد اليومية

تلك المشاهد وتأبى أن تتقبلها كجزء من الحياة اليومية، فحكم على نفسه بالعزلة في سجنه االختياري وولى 

لها أن تتغير أو ، فهذه الثقافة بالنسبة إليه حقيقة قائمة ال يمكن 15«العالم الخارجي ظهره إال عن اضطرار

 التي رفضها جملة وتفصيال. هذا المجتمع لبشري األنثوي والذكوري  أساس ثقافة تزول مادام بيع الجسد ا
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، ثقافة وافدةابل حمل للمجتمع اآلخر وبما أن الدكتور عمر رفض هذه الثقافة فهو في المق

، لكن هذه الشخصية لم تسع إلى مبراطوريةباعتباره األنا الجديدة التي ترفض مركزية الغرب وسلطته اال

هذه الثقافة العربية اإلسالمية الوافدة، بل أسهم في إضعاف تأثيرها  بسبب العامل النفسي إثبات 

لقد انسحب خارجا من الباب الخلفي قبل أن تلمحه كارولين، كالفار من الطاعون، إلى »االنعزالالمساعد

مجتمعها،  متى ستظل تهرب منها يا عمر؟ سيأتي وقت المواجهة عاجال أو آجال، فأنت رجل على هامش

خر ، ومع غياب ثقافة المواجهة مع اآل16«وهي امرأة على هامش مبادئك، ال مجال لتقاطع طريقيكما

إن فائدة النمط ضمن االتصال واضحة: إنه يُطلق »بالنمطالغربي يُثبت األنا هنا مفهوم الشمولية المرتبط 

، 17«وينزع في كل حالة إلى التعميمشكال أدنى من المعلومات من أجل اتصال أشمل، وأكثر اتساعا ممكنا  

  نفسيته فتح ،شامال مطلقا تمثل في أنه أنا منغلق غير متلقد  بنى اآلخر عن األنا العربي المسلم حكما 

بة طة أنها توظف أساليب عدة  لتترك »على عقد وترسبات متوارثة مرك  فسمة الصورة النمطية أو المنم 

، 12«ط المعلومات وديمومتها وتقديمها في جرعات سهلة الهضمأثرها ووقعها على إدراك المتلقي لتبسي

 والدونيةالمرتبطة باآلخر الغربي  الرفعةثُنائية ضديةوانطالقا من هذا البناء الثقافي عن األنا تتأسس 

 المرتبطة باألنا العربي المسلم.

تور عمر الرشيدي ثقافة اآلخر الغربي باالنعزال كما قام بذلك الدك ادر واجه كمال عبد القلم يُ  

الذي ضمن له حسبه رقيا في السلم االجتماعي  ساميكلودالذي غيره  فهو  االسم، إنه ج المطلقاالندمابل ب

لم تكن مسألة التمسك بالجذور واالفتخار باالنتماء العربي تعني له شيئا، وكان »غيدة الفرنسي وحياة ر

 18«الجودة على سيرته الذاتيةيحتاج اسما أعجميا ليُتوج مسيرته الحافلة ويضع ختم 

والدها فكر »فهو ريان وسارة باختيار دقيق السمي ولديه من زوجته الفرنسية إيلينكما اهتم 

جيدا في المستقبل حين اختار اسمي ابنيه. أراد لهما أسماء سهلة النطق بالفرنسية، ليسهل عليهما االندماج 

 فهما، مع أشكالهما األوروبية، شعور ملساء كستنائيةفي المجتمع حتى يذوبوا فيه وال يرى أحد وجه اختال

فالكمال وفقا لهذا كله ، 20«وبشرة بيضاء مشربة بحمرة، هل يمكن ألحد أن يشك في أصولهما العربية

مغلوب الذي مرتبط بهذا اآلخر الغربي الذي يظل المركز والسلطة، ليبقى األنا العربي في المقابل ذلك ال

أبدا تعتقد الكمال في من غلبها   والسبب في ذلك أن النفس»/الجديديمالغالب القد هذا يشعر بالنقص تجاه

وانقادت إليه  إما لنظِره بالكمال بما وفر عندها من تعظيمه أو لما تُغالط به من أن انقيادها ليس لغلب 

لقضاء على هوية ، فالتبعية لآلخر الغربي  لها تداعياتها الخطيرة أهمها ا21«طبيعي إنما  هو لكمال الغالب

 هذه األنا العربية المسلمة. 

لقد سعى كمال عبد القادر من خالل تغيير اسمه واسم ولديه إلى تعميق تبعية األنا العربي المسلم 

في فضاء هذا اآلخر بعد أن كان  وخصوصيتهالآلخر الغربي، بل مك ن هذا اآلخر من اختراق هذه الهوية 
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فاالختراق كفعل موجه لدول الهامش يُعتبر صورة متطورة وأسلوبا »المسلممرتبطا بفضاء األنا العربي 

 ، وأهم ما ترتب عن هذا االختراق:22«متقنا من أساليب المركز

 : هجر اللغة األم-1

ا دليل على استمرارية مفهوم المغلوب فعدم تشبت كمال بهويته التي تمثل اللغة إحدى أوجهه

ولذلك ترى المغلوب يتشب ه أبدا بالغالب »ي نه العالمة ابن خلدون في مقدمتهمولوع أبدا بتقليد الغالب كما بال

وما تغييب الحديث باللغة العربية في منزل الخبير ،23«في ملبسه ومركبه وسالحه في اتخاذها وأشكالها

هان انضاف إلى العائلة وج »ديدةالغربية  في مهمتها القديمة الج الكيميائي إال دليل على نجاح المركزية

صغيران جديدان بفارق سنتين، ريان وسارة أخواها. غريبة هي تلك العالقة التي تربطها بأخويها . تراهما 

كالدمى الصغيرة ذات الجمال األوروبي يتحدثان الفرنسية بطالقة وبالكاد يرددان بعض الكلمات العربية 

مرا أسسته الكاتبة، فاألنا يمكن لها ، إن تغييب اللغة العربية يحمل خطابا مض24«ذات االستعمال المتداول

االحتفاظ بهذه اللغة مستعملة إياها بحرية مادام لها تأثير إيجابي في اآلخر الذي له الرغبة في التواصل مع 

 معها وتقبل اختالفها الثقافي.

 :التخلي عن الدين اإلسالمي -2

فسارة في تحد مستمر للثقافة ، لدينية العدائية التي ورثها ولدا كمال ويظهر هذا في الثقافة ا

اإلسالمية الوافدة التي جاءت بها ياسمين أختها من والدها لتمثلها في فضاء اآلخر الغربي من خالل 

ممال مثل جدتي، في جملة  حسن هذا شأن يخصك... مع أن شكلك أصبح»تحجبها وتشبثها بزيها اإلسالمي

، وسارة بحكمها الشمولي 25«أن يهتز لها جفن  واحدة سخرت من جدتها واستهزأت بتعاليم اإلسالم دون

وانظر »هذا عن األنا العربي المسلم تعكس إيمان اآلخر الغالب بمركزيته وسلطته الثقافية المسلم بها حسبه

األكثر ألنهم الغالبون لهم، إلى كل قطر من األقطار كيف يغلب على أهله زي الحامية وجند السلطان في 

، 26«جاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم هذا التشبه واالقتداء حظ كبيرنه إذا كانت أمة تُ أحتى 

هنا ليس سارة بصورتها الشخصية الفردية بل هو المجتمع الفرنسي كله الذي يرى في الدين  والناظر

 ، ونحن أمام هذا الملفوظ لسنا فقط أمام رؤية اآلخر لألنا بلهاإلسالمي أكبر خطر يهدد تطوره واستقرار

هناك في المقابل رؤية األنا لآلخر، فهي الناظرة للثقافة القديمة /الحديثة من حيث هي ثقافة مرفوضة تسهم 

 .في تعطيل المشروع الحضارياإلنساني المؤسس على التكامل والتآلف بين أعراق وأجناس مختلفة.

مة ماتزال تلقي قدي" في ملفوظ اآلخر الورقي سارة  ألن تكون انعكاسا لرؤية جدتيوتكفي كلمة"

قال »حسب  هذا اآلخر الغربي باإلسالمالتخلف الذي سببه االرتباط   إنه، 21متغيرات القرن بظاللها رغم 

أحد غالة المتطرفين في هذا الميدان: إن فرنسا استطاعت دمج اإليطاليين والبولونيين واألسبان في 

مج المسلمين فما استطاعت والسبب هو المجتمع الفرنسي، في حين أن فرنسا قد بذلت جهودا في د

ؤية سارة هذه واقعية اآلخر الغربي الذي كان ومازال ضحية وتُقدم خولة حمدي من خالل ر، 27«اإلسالم
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الممثل نصيا في الوالد كمال عبد القادر  أوالاألناطرفان  اوق عه  هذه الرؤية الخاطئة عن االسالم  التي

مرغتم »الشاوي الذي أنقذهعمر الرشيدي من براثن السجن العنصري، ونادر المتنصل من هويته وأسسها

رؤوسنا في الوحل بتصرفاتكم غير المسؤولة، بعضنا يُجاهد ليشق طريقه بشرف وكرامة في حين أن 

البعض من أمثالك يُسيؤون إلى سمعتنا كل يوم.. يعطون فرصة إلى كل من يريد الطعن في عزتنا وفي 

ض.اآلخر ال وثانيا،22«ديننا  فرنسي المجسد في المجتمع واإلعالم المحر 

 تغييب ظالل الماضي:-3

من خالل بتر التواصل بينه وبين من يمثل ماضيه الذي تمثله فاطمة زوجته السابقة وأم 

يتذكر فاطمة فيراوده حنين إلى الماضي، لكنه سرعان مايمحو تلك األفكار الدخيلة ويستغرق في »ياسمين

، كما 28«ذو اتجاه واحد ي الالوعي، رافضا التعاطي معها. فالطريق الذي مضى فيهالعمل، يخزنها بعيدا ف

وهكذا عُرف  في ميدانه الجديد باسمه الجديد والشيء غيره، وحين يحصل ويلتقي »يمثله معارفه القدامى

بعض معارفه القدامى الذين يعرفون حقيقة هويته جد المعرفة، فغنه يحرص على إلقاء تحية عابرة ال 

كنت »، وإن كان هذا التغيب مقصودا ظاهرا، فهو مرفوض باطنا30«تسمح بالكثير من السؤال والجواب

أريد لهما ثقافة عالية وسلوكا مستقيما. حذق اللغات األجنبية جزء منها، وأصلهما العربي كان ينبغي أن 

ن كذلك في المركزية ، إننا هنا أمام رؤية األنا لذاتها رؤية عميقة صادقة والتي لم تك31«يكون ميزة

السردية الغربية، لتكشف خولة حمدي بذلك بناء الخطاب العربي الجديد القائم على الوعي باألنا باعتبارها 

 .صوتا إنسانيا ال يمكن تجاوزه أو إلغاؤه

أن الراوي العالم بكل شيء قد  رشخصية كمال عبد القاد ما يجب اإلشارة إليه ونحن نتحدث عن

/ (80ص )أوكمالعبدالقادركلودصافحهسامي:  كرر اسم هذه الشخصية في مثل هذه الملفوظات

وهذا التكرار له  ، (81ص )شكرهكمال/ (81ص )صافحهكمالفيحرارة/ (80ص  استمعإليهكمالفياهتمام

 في هذا لم نقف عند هذه الغايةوتها العربية اإلسالمية، غايته المضمرة وهو ربط هذه الشخصية بهوي

، بل تبيناه في الحوار السريع والنادر الذي جمع كمال عبد القادر وابنته فقط اللفظي التكرار

ايتسمت ياسمين وهي تستمع إليه يتحدث عن والدتها وفي صوته شيء غريب، ربما حنين وربما »ياسمين

اسم زوجته الفرنسية، لكنه اليوم لم يعد سعيدا منذ خمسة عشر عاما واختار أن يحمل  عتاب... غي ر اسمه 

معها، قد يرغب سرا في العودة إلى الوراء وشطب كل تلك األخطاء من حياته، قد يفعل لكنه لن يفصح 

إلى  ونحن نعيش صدام الهويات وتطاحنها إنها دعوة الروائية خولة حمدي، 32«عن ذلك أمامها، هذا مؤكد

االرتباط بالهوية حسبها تحقيق إن  ،بالالانماءالحضاريمغادرتنا لها سيشعرنا فلهوية، ل تنكرالتجنب 

إن التوق اإلنساني لتحقيق الهوية ينبع من الحاجة لألمان »عبد الله الغذامي وفقا لما أشار إليه لألمنالذاتي

 .33«الذاتي
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 ألساليبالهيمنة مطية لآلخر، من خالل إثارتهالقد سعت رواية خولة حمدي إلى تبيين الصورة الن

/ العدوانيةإظهار/ العنصريةالتي مازال هذا اآلخر يمارسها ضد األنا العربي المسلمالمتمثلة في 

 الطباقية المستمرة للمدونة المختارة.إنهاقراءتنا، االتهامبالتخلفوباإلرهاب

الغربي لم قد مت خولة حمدي هذه األساليب لتبي ن لمتلقي القرن الواحد والعشرين أن اآلخر 

ينفصل عن هيمنته الثقافية التي دأب عليها منذ فترة احتالله للشعوب المغلوبة وصوال إلى استقالل هذه 

إن »الشعوب وحصولها على سيادة مزعومة مسي رة سياسيا واقتصاديا من هذا اآلخر القديم / الجديد

ه هكذا بكل بساطة مخليا المكان االستعمار ال يستطيع فعال أن يترك بلدا كان يستعمره وال أن يُغادر

، ومع هذه األساليب تنتفي تلك األصوات الداعية لتأسيس حوار حضاري بين 34«لالستقالل الجديد

 معلومات عن عند االستعمار»ر يسعى الستمرار هيمنته ومركزيته، فهذا اآلخالثقافات

وقد بي ن اآلخر الغربي ، 35«ا ولعقدناأكثر بكثير مما عندنا، إنه يُكيف بكل بساطة موسيقاه وفقا النفعاالتن

 :ها عمر الرشيدي وكمال عبد القادرهذه األساليب وأنواعها مع األنا العربي المسلم الذي مثل  

 العنصرية المتطرفة : أسلوب -1

، حسب ما تضمنه المتن الحكائي الذي بين أيدينا ثقافة األنا رفضا قاطعاالغربي اآلخر رفضي

 الخوف من خطورة انتشار هوية األنا اإلسالمية في مجتمع ليبرالي تحكمه المادة ال الروح، إنه 

المحدودة، وقد تجلى ذلك في الرواية من خالل مع مركزيته لتحقيق هيمنته ال بل في المقا ليتواصل

هذه  فلم يكن من عمر الرشيدي وهو طالب بجامعة قرونوبل إال تشذيبرفضه ألصحاب اللحي الطويلة، 

فيما بعد حين لجأ إلى إطالة لحيته بشكل الفت »المتطرفةاللحية لتجنب تكريس اآلخر لعنصريته الدينية

، والقراءة 36«تفرقوا من حوله في ريبة وقد طغت صورة الملتحي العربي وهالة الرعب المحيطة بها

هو من جهة يُشجع األنا ف ،الطباقية لمثل هذا الملفوظ السردي تقودنا إلى  صورة هذا اآلخر المفارقة

شيدي الذي درس في العربي المسلم على تبيين قدراته وإمكاناته العلمية مثلما هو الحال مع عمر الر

فترة خمس سنوات وصوال إلى تعيينه بالمخبر الكيميائي بليون، ومن جهة أخرى ال  جامعة غرونوبل

 ايز الثقافي بينه وبين هذه األنا.يعترف هذا اآلخر بالتم

فرنسا في  إن مسلمي»ابينديقراطية ظاهرة وعنصرية باطنة تتأسس صورة اآلخر الغربي وم

رية حيرة من أمرهم فهم من جهة يقرأون صباح مساء أن فرنسا بلد حقوق اإلنسان وحرية الديانة وح

، لقد سعت خولة حمدي من خالل كشفها 37«اليومية يواجهون مشاكل جمةالتعبير، غير أنهم في الحياة 

انتقاد واقع اآلخر الثقافي وتبيين سلبياته لألنا العربي المسلم المنبهر بهذه  المتنوعة  يمنة وأساليبهالله

ودعوة الكاتبة هذه ال يعني تغييب رغبتها في استفادة األنا من   الحضارة ماضيا ومازال كذلك حاضرا، 

ه للصور التي كونها شعب ما البد للباحث مع شرح»حضارة اآلخر استفادة إيجابية ذات فائدة ومغزى 

في أدبه عن بلد أو بالد أخرى أن ينتقد هذه الصور ويُبين مافيها من صواب وخطأ، ويشرح أسباب 
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، فهوية األنا حسب 32«ضعها الصحيح من أفكار األمة وأدبهاخطأ فيها، ويدعو إلى وضع البلد موال

 .الثقافية واآلخرخولة حمدي انفتاح على خصوصية األنا 

 إظهار العدوانية-2

ة تُعد رواية خولة حمدي وثيقة تاريخية مهمة ، ألنها قدمت جملة من منظومة القيم الثقافي

في مستوى القراءة هذا يتعلق »المرتبطة باآلخر الغربي، ومن هذه المنظومة الثقافية إظهار العدوانية

يقوله النص عن اآلخر عندما يُقرأ األمر بنوع من المعنى األدبي المضاد المقصود والمؤمن: البحث عما 

ر مازال معرضا لعدوانية ، فاألنا العربي المسلم في فضاء اآلخ38«كشاهد ويُعد كتلة من المعلومات

مثلما هو حال الدكتور عمر الرشيدي الذي قد م  حققه األنا في هذا الفضاءالنجاح الذي تُ والسبب متواصلة 

األمر الذي دفع اآلخر المتمثل في زمالئه بالعمل إلى تنفيذ  نجاحات باهرة في مشروع الطاقة المتجددة

وهذا ما أكدته شهادة كارولين مساعدة عمر بالمختبر  خطة محكمة أودت به إلى القبوع ظلما في السجن

لقد خططوا لكل شيء بإحكام بما في ذلك التضحية ببعض النفوس البشرية البريئة، "االندماج »الكيميائي

هم أرباحا ال تُقدر بثمن البروفيسور كريستوف كان عينهم الساهرة في الشركة، وأنا البارد" سيدر علي

اسمين مثلما هو حال ي العربية االسالميةبهويته أو بسب 40«...أنا كنت أداتهم في التنفيذ عن جهل وسذاجة

هل » التي تعرضت لمضايقات عديدة بسبب حجابها التي اختصرها باتريك في تشبيهها بعاملة النظافة

 .41«كان هندامها مهمال إلى هذا الحد؟ أم أنه يُفترض بكل من تلبس حجابا أن تكون عاملة تنظيف؟

التي تأسست في طية اآلخر العدوانية حافظت خولة حمدي من خالل هذه الصورة على نملقد 

لم تتغير ، إنه التاريخ الذي يعيد نفسه مقدما بذلك ثقافة اآلخر التي لسردية المختلفةنصوص اآلخر ا

لم تعد الصورة شبكات معجمية وال عالقات طباقية: إنها تاريخ ووضع »حاضرا وقد التتغير مستقبال

فاآلخر وفقا لنص خولة حمدي مازال محافظا على ثقافته ، 42«نص انطالقا من حوار بين ثقافتين وأدَبين

لنا الكاتبة في المقابل الصورة  ثقافته المتعالية العدوانية التي أسسها سابقا في فضاء األنا المستعَمر، لتقدم

النمطية لألنا التي تأسست في فضاء المستعمرات والتي مازالت قائمة في فضاء اآلخر المركزي، إنها 

 ثنائية العلو/ الدنو المرتبطة بسيرورة زمنية متعاقبة.

 :اإلرهاباالتهام بالتخلف /-3

قي المتخلف على الدوام، إنه حكم مازال األنا العربي المسلم يمثل لآلخر الغربي صورة الشر 

التي تجمع بينهم وبين سائر الشعوب التي كانت توصف إما -إلى الشرقيينكانتالنظر»شمولي متوارث

تُقَدم في أطار يجمع بين الحتمية البيولوجية  -بالتخلف أو باالنحطاط أو بعدم التحضر أو بالتأخر

هذه  بينتها تحديدا شخصية باتريك أخو إيلين ، ونمطية الحكم 43«والتوبيخ األخالقي والسياسي معا

وكان حجاب ياسمين المثير األساسي الذي ساعد اآلخر على إعادة زوجة كمال عبد القادر الفرنسية، 

 تبني حكمه المتوارث هذا.
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ل الحجاب  لآلخر الغربي    المانعةمن التحاقهخلف األنا العربي المسلمعلى تعالمة ثقافية دالة شك 

 وصف المستشرقون شعوب الشرق بأنها»وتداعياتهفي شرنقة هذا التخلف  لغربية ليقبع بذلكبالحضارة ا

وقد كان باتريك أخو إيلين زوجة كمال عبد ، 44«شعوب جاهلة ومتخلفة ال تعرف شيئا عما يُحيط بها

، وقد ساعد المتخلف نا المسلماأل للمنظور إليه الناظر الغربي متجددة لنمطية هذا صورةالقادر الفرنسية 

كان »رية هذه الصورة وعلى ارتباط اآلخر بها ارتباطا ال انفصام فيهعلى استمرا -إيران–فضاء األنا 

للمرأة المسلمة التي بدت له تعيش في الظالم على هامش المجتمع...ال تقود السيارة، ال تغادر  يرثي

 45«هم في عمل أو فسحة أو غيرهمامنزلها وحدها، ال تسافر وحدها، ال تتحدث إلى الرجال وال تختلط ب

و المؤسسة على الكراهية وإذا قدم اآلخر صورة األنا فإنه بي ن في الوقت ذاته صورته ه

وفي غيره من األعمال ، فالكمال الذي يدعيه اآلخر الغربي عرضة لالنتقاد في عمل خولة حمدي المتوارثة

عرفة مجادلة تمس كل جوانب اآلخر: شخصيته النصوص الروائية التخييلية  تقدم م»الروائية العربية ف

النفسية واالجتماعية، كما توجه نقدا لما يُعتبر كماال غربيا مزعوما الفتة االنتباه إلى أنه ليس بمنأى عن 

لتبيين عيوب اآلخر المغي بة قصدا في السرد ، فالمركزية السردية الجديدة تسعى 46«النقد والمساءلة

 .الغربي

، بل قامت بكشف الجانب التخلف والالحضارة لألنا لم تتوقف عند صورةذا اآلخر ورؤية ه

بذلك  مظهرا سدية، وهنا يتوسع تبئير اآلخر الغربي األنا إنه  البحث السري عن اللذة الج الخفي لهذه

لكن كل شيء تغير  »النهار/ الليل الذي أسسته المفارقة الزمنية  النفاقوهي  صفة أخرى لصيقة باألنا

ر أول  جلسة خاصة نظمها أحد رفاقه المحنكين في كواليس المجتمع الخفية، وحين رأى تينك منذ حض

الفتيات يدخلن الشقة الشبابية بعباءتهن السوداء ثم ينوهنها ليكشفن عن وجوه تشبه األلواح الزيتية 

حاء المجتمع بأصباغها الفاقعة، كان يجب أن يعلم أن حياة سرية أخرى من النفاق والملذات تدُب في أن

 .47«تحت غطاء الحشمة والقيم

ونجد أنفسنا وفقا لهذا الملفوظ أمام استمرارية رؤية اآلخر الغربي للمرأة الشرقية، فهي رمز 

للمتعة الجسدية فقط، ألنها بعيدة كل البعد عن مقياس الجمال الطبيعي الذي تتمتع به المرأة األوروبية 

وقوف إن. / األصباغ الفاقعةاأللواحالزيتيةت لغوية محددة هي ملفوظ على وحداودليل ذلك توفر هذا ال

يعني رغبته في إظهار حقيقة المجتمع الشرقي وكشف  اآلخر على هذه الصورة الجسدية المتسترة

 إدعاءاته بأنه مجتمع محافظ ، ليكشف في الوقت نفسه عن حقيقة المجتمع الذي ينتمي إليه وحقيقة ميزاته

المقترنة باإلبانة واإلفصاح وعدم النفاق، مثل هذه المقارنة من شأنها توسيع ثقافة التوازي القائمة بين 

بمحافظته المنافقة، ومثل هذه طرفي المجادلة الوجودية اآلخر المتفوق بثقافته الواضحة واألنا المتفوق 

ا هذا يتوارثها األنا المسلم دون أن لم تقم عند اآلخر الغربي ، بل قامت ومازالت كذلك في عصرنالرؤية 

 تكون له الرغبة في مناقشتها أو دحضها.
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صورة وإذا كانت صورة التخلف الصورة النمطية المتوارثة، فقد قامت في العصر الحاضر  

التي يسعى اآلخر إلى جعلها صورة تسويقية يصدقها المجتمع  اإلرهابجديدة مقترنة باألنا المسلم : 

فكان باتريك صورة اآلخر الذي يسعى إلى تأكيد مفهوم هذه الصورة ، على حد سواء ربي والشرقيالغ

اإلرهابي، وما هذه  لكمال عبد القادر ولياسمين باعتبارهما األنا المسلم الجديدة من خالل  معاداته 

ره، تراجع حضارته أمام قوة انتشار اإلسالم في عقر داإال دليل على خوف اآلخر الغربي من  المعاداة

إن وهم العدو الخارجي  »وهو ما يشكل خطرا يهدد مركزيته التي دأب على تأسيسها منذ أمد طويل

ولم يكن ، 42«نجده في المخيال الغربي، فهو خطر على الحضارة الغربية ألنه يُهدد مصالحها ووجودها

ق لصورته الجديدة باتريك اآلخر الوحيد الذي يُبي ن عداوة لألنا المسلم بل هناك حزب الجبهة ،  ويُسو 

في ذلك األسبوع خرجت ماريان لوبان عضو البرلمان األوروبي والقيادية »الوطنية بقيادة ماريان لوبان

الشابة في حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف وابنة مؤسسه ورئيسه جان ماري لوبان، في حشود 

ان لوبان اآلخر األكثر إنجاحا وكانت ماري 48«من مؤيديها وأنصارها لتعلن حربها على اإلرهاب

 .لتسويق هذه الصورة من خالل خطابها االقصائي اإلكراهي

زاز األنا غبة اآلخر في استفورصد خولة حمدي لواقعية الخطاب اإلقصائي الغربي رصد لر

ليتبناها  اآلخر إلى تسويقها هذا عن غير قصد بصورة االرهابي الذي يسعى العربي المسلم الذي ارتبط

سرى الغليان في الشوارع كما تسري النار في الهشيم، واعتبر شباب الجيل الثاني والثالث »العالم بأسره

للهجرة أنفسهم مستهدفين، وفي إحدى الليالي هاجمت مجموعات ملثمة مقرات حزب الجبهة الوطنية 

المباني الخالية، كانت حمى بالهروات والعصي، حطوا ونهبوا كلما تطاله أيديهم، وأضرموا النار في 

، وقد خدمت وسائل اإلعالم المختلفة هذه 50«العنف قد أصابت مئات الشباب الفرنسي من أصول عربية

فإنه يندر أن تفتح مجلة أو صحيفة »أقالم اآلخر العدائية تُبدعها لحد اآلن  الصورة التسويقية ومازالت

لثقافة اإلسالمية أو لكتاب فرنسيين منصفين، فرنسية معروفة صفحاتها لكتاب مسلمين ضالعين في ا

 .51«والويل كل الويل لمن يُغرد خارج ما يكتبه هذا اإلعالم

وتٌقدم لنا هذه الصورة قراءة أخرى أن انتشار اإلسالم في أوروبا وتحديدا في فرنسا الذي 

حمايته لهويته  لتجديديحمل لواءه أبناء منطقة المغرب العربي تحديدا، ضروري لهذا اآلخر الغربي 

إن العدو الخارجي ضروري ألنه يدفعها إلى التمسك بهويتها وإحيائها من الداخل والتجدد، »وحضارته

، وما بين الخطر والضرورة يتواصل الصراع 52«وبالتالي تقويتها والمحافظة على الحضارة الغربية

تحواذ هذا التمركز الغربي واالسالوجودي بين اآلخر الراغب في التمركز الدائم واألنا الساعية لتفكيك 

مع العلم أن المسلمين في فرنسا اليوم يتوفرون على كفاءات نادرة، يُجددون حياة المجتمع »عليه

 .53«الفرنسي الذي اُصيب بالهرم والشيخوخة
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وإذا قدمنا من خالل ماسبق رؤية اآلخر النمطية لألنا العربي المسلم، فال بد بموازاة ذلك 

ياُلحظ أن األنا حين تنظر إلى اآلخر ال تنقل صورته »األنا لآلخر أوال ولذاتها ثانياتوضيح رؤية هذه 

، ،  وقد وجدنا أن ياسمين أكثر الشخصيات توضيحا لهذه الرؤية54«فقط، بل تنقل صورتها الذاتية أيضا

الذي كان  حجابها من اآلخر الغربي،  والسبب  ةلمنبوذا ةالمسلم ةتلك األنا العربي فهي  تدرك أنها 

رفض طلباتها في الحصول على عمل يساعدها في تمويل مشروعها للدكتوراه في عامال مساعدا لتُ 

 لكن يبدو أن مخاِطبتها لم تكتف بعد، أضافت وهي تضع الملف أمامها:»العلوم االجتماعية

البي ن عن عزز حجابها اختالفها ، لقد 55«يمكنك أن تنزعي غطاء رأسك...أشعة الشمس ال تصل إلى هنا-

اآلخر الغربي الذي يرفض وجود هذه األنا في فضائه، ويرفض في الوقت نفسه استقطاب هذه األنا له 

، فاألنا حسب رؤية اآلخر يجب أن تظل ضعيفة خوفا من أن يكون التابع الجديد بعد أن كان هو المتبوع

حضاري تسعى لتفكيك هذه ليزداد هو في المقابل قوة وتسلطا، لكن الطرف األول في هذا الصراع ال

 الصورة النمطية وهذا ما سنوضحه في العنصر الالحق.

 ألنا/ اآلخر في المدونة المختارة:تفكيك نمطية ا 2-2

من الطبيعي أن تختلف المركزية السردية بين الروايات الكولونيالية والروايات ما بعد 

اره ممثال للغلبة االستعمارية التي كانت سائدة فقد احتكمت األولى على  األنا الغربي باعتبالكولونيالية،  

أعاد االستعمار إنتاج الذات الغربية وفق منظور تفوق األنا ودونية اآلخر في محاولة من »في وقت ما

، 56«الماضي ليُحافظ على تقدم الذات المتعالية الغربية جانب الغربي في تشكيل ذاكرة تاريخية وأرشفة

أنا أخرى سعت  التمتلك زمامه ستعَمرة غابت السلطة  البطريركية الغربية، ن ومع استقالل الشعوب الملك

غير أنه بعد االستقالالت العربية تبدلت »سردياوتسعى إلى تبيين ذاتها وثقافتها وهويتها الخاصة بها

البحث ، وتغيرت العالقات والمواقع، ودخلت الرواية العربية في مرحلة جديدة، كان همها األساسي األسئلة

وإن انتقلت المركزية ، 57«عن هوية سردية تميزها وتحررها من االرتباط التاريخي بالرواية األوروبية

السردية في "غريةالساسمين"  إلى األنا العربي المسلم إال أن هذه المركزية الجديدة لم تؤسس خطابا 

األنا لذاتها  من خالل محبة  عدم تضخيم إلى هيا عن اآلخر الغربي، بل سعت هذه المدونةإقصائيا إكرا

اآلخر بمحاسنه وعيوبه كما فعلت ياسمين مع أخويها من والدها، ورنيم شاكر مع رئيسها ميشال روسو، 

 وهيثم مع زميلته لورا. 

أعلنت خولة حمدي هذه الدعوة في عتبات الرواية، والبداية مع عنوان عملها"غربة الياسمين"، 

، إنه التفاؤل بتحقيق انسجام 52«المتلقي نحو فحوى الرسالة ومضمونها»عالفهذه العتبة االفتتاحية توجه ف

بين ثقافتين مختلفتين الثقافة المحلية الغربية المقترنة بالوحدة اللغوية"غربة"، والثقافة العربية الوافدة التي 

فة"الياسمين"، إننا بهذا أمام صورة الثقافة التكاملية يؤ سسها طرفان مختلفان، كشفتها الوحدة اللغوية المعر 

ومن المعروف أن المبدع الروائي يقدم في متن عمله تفسيرا للعنوان الذي اختاره، ينثره بين طيات هذا 
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العمل أو يختار له فصال معينا من فصول هذا العمل مثلما هو الحال  في مدونتنا المختارة، إنه الفصل 

ؤيتها السلمية في التعايش مع اآلخر، إنه إعالن مسبق السابع المعنون" غربة الياسمين"، لتقدم الروائية ر

وشمس تونس كانت مواتية لنضجها وتكوين شخصيتها، »عن اختيار مسطر من هذه األنا العربية المسلمة

ل شيء من ظالل أوروبا  وقد أصبحت جاهزة لتحم 

 احضوراألنخولة حمدي في تفكيك اإلمبراطورية السردية الغربية  من خالل تكثيف  وتواصل

ن خالل الصفات م وثانياكآخر  والأالخطاب الكولونيالي إلى إلغاء وجوده من خالل تصنفيه الذي سعى 

في مثل هذا الخطاب المركزي الغربي كالتخلف الحضاري  العربي المسلم التي يعرفهاالسلبية المتعددة 

والوحشية البربرية، بل ويسعى مثل هذا الخطاب إلى استبدال اآلخر العربي بآخر جديد كاليهودي الذي 

صاحب الروائح  هو ذلك المتحضر، فعلى سبيل المثال جاء حضوره إيجابيا في نصوص غي دي موباسان

 .المتخلف والقذرة باآلخر العربي الزكية مقارن

لقد جعلت خولة حمدي من اآلخر العربي تلك األنا التي تسعى إلثبات ذاتها وتأكيد حضورها 

فهي تعيد كتابة وجود هذا العربي في صورة جديدة مغايرة تماما لصورته البنا ء ال الهد ام في فضاء اآلخر، 

لقد برزت »للرؤية الثقافية الغربية المركزية، إن الروائية بهذا تقدم رؤية ثقافية مخالفة هةالسابقة المشو  

األصالني، التابع، )المستعمرات مضاد يكون هدفه هو تحرير المخياالت عن أبناء-الحاجة إلى سرد

 إننا أمام خطاب مضمر لتصحيح نظرة الغرب عن، 58«(المستعَمر، العبد من منظومة التمثيل االستعماري

لتكوين صورة  أخر دعواتوتها لسلسلة َضم دعا منبوذا متخلفا، وتننسانا ال طرفالعربي المسلم واعتباره إ

لقد ارتفعت في السنوات األخيرة في الغرب أصوات المسلمين تُنادي »سليمة عن االسالم والمسلمين

بتصحيح الكتاب المدرسي فيما يتعلق بالنظرة لإلسالم والعرب وتاريخهم ودينهم، ومن هنا تكون البداية 

 ، 60«تالع جذور العنصرية المتفشية في الغرب ضد اإلسالموالنهاية في اق

، "غربةالياسمينأعلنت خولة حمدي هذه الدعوة في عتبات الرواية، والبداية مع عنوان عملها"

، إنه التفاؤل بتحقيق انسجام 61«المتلقي نحو فحوى الرسالة ومضمونها»فهذه العتبة االفتتاحية توجه فعال

الثقافة المحلية الغربية المقترنة بالوحدة اللغوية"غربة"، والثقافة العربية الوافدة التي بين ثقافتين مختلفتين 

فة"الياسمين"، يؤسسها طرفان التي  إننا بهذا أمام صورة الثقافة التكاملية  كشفتها الوحدة اللغوية المعر 

ما يجب أن تتأسس عليه أمام مفهوم اإلنسان وهذا  بذلك ، لتضعنا المركزية السردية الجديدة مختلفان

إن إدراك العالقات اإلنسانية التي تتجاوز الجزئيات يجعل المجتمع إنسانيا »الحضارات المعاصرة

 62«وعالميا، وهذه العالمية والكونية هي التي تفرض على مختلف الثقافات التعايش ال التصادم

الذي اختاره، ينثره بين تفسيرا للعنوان ومن المعروف أن المبدع الروائي يقدم في متن عمله 

ختار له فصال معينا من فصول هذا العمل مثلما هو الحال  في مدونتنا المختارة، إنه و يطيات هذا العمل أ

يش مع اآلخر، إنه إعالن الفصل السابع المعنون" غربة الياسمين"، لتقدم الروائية رؤيتها السلمية في التعا
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وشمس تونس كانت مواتية لنضجها وتكوين »بية المسلمةمسبق عن اختيار مسطر من هذه األنا العر

ل شيء من ظالل أوروبا ذات المناخ الباردشخصيتها  63«، وقد أصبحت جاهزة لتحم 

إلى كل زهرات الياسمين التي أبت »ويتواصلخطابخولةحمديالمضمرفياإلهداءالذيتصدرروايتها

يخص العنوان،  »الذيperitexteبالنص أوفهذا النص الموازي المتصل ، «إال أن تتفتح في ظالل الغربة

بهويته  الكاتبة ألن يرتبط األنا  دعوة من هو، 64«مقدمة، عناوين الفصول والمباحث، الحواشي والتعليقات

كل حضارة ترى حضارات األخرى مخافة أن تقتلعها وفكل حضارة تحتمي بأصولها الثقافية أمام رياح ال»

، و تظل دعوة  الكاتبة لالرتباط 65«يكون قادما من الداخل أو الخارجأن العدو الذي يهدد هويتها إما أن 

شأنه تذليل وطأة الغربة ، وهذا من بالهوية مفتوحة مادام توافد األنا مستمر على فضاء اآلخر الغربي

 .وتداعياتها

أبرز الشخصيات الفاعلة  الداعية   ر منالتي تُعتب ياسمينمن خالل شخصية  ستطاعت الروائية ا

التمسك بالهوية المؤثرة  في األنا األخرى رنيم شاكر المحامية وهيثم ابن نفتاح على اآلخر الغربي مع لال

والشخصية الفاعلة هي ضمان أساسي من ضمانات ترابط األحداث ووحدتها، فهي التي تقوم »خالتها

،  وترغب خولة  66«باألفعال وتنفعل بأحداث وأفعال أخرى،  وهي التي تُسند إليها الصفات واألحوال

حمدي  من  خالل هذه الصورة أن يتجاوز األنا العربي المسلم  األنساق الثقافية الغربية بنوعيها التقليدية  

 مستحدثة ،المتوارثة والجديدة ال

ومع هذا االنفتاح تتأسس عالقة تالزمية  بينهما، قائمة على  مشاركة كل واحد منهما االهتمامات 

ليس هناك من خبرة أكثر أهمية »كل طرف اليمكن أن يبني وجوده بمعزل عن اآلخر ذاتها ، هذا يعني أن 

من العالقة مع اآلخر،  إذ يتشكل الطرفان كذوات، وحين يتم االعتراف باآلخر أي بكونه ذاتا تندفع الذات 

اآلخر إلى المشاركة في جهود اآلخر، فحياة اإلنسان التزدهر إال إذا عاش حياة اجتماعية منفتحة على 

، وهذا التقاسم والمشاركة في االهتمام ال يعني أن ينصهر الطرفان في 67«مثلما هي منفتحة على الذات

بوتقة ثقافية واحدة، بل التمايز الثقافي ضروري ليحفظ كل طرف بهويته، وتتأسس في المقابل حضارة 

 لتي يُمثلها األنا العربي المسلم اإن صورة الشرق بهذا و ، إنسانية أرضيتها التكامل أوال واالختالف ثانيا

فلقد كان الشرق ألسباب عديدة »والت عديدة متوارثة على نحو: التابع، الظل، الَضعفمقتسعى إلى تفكيك 

 .62«دائما ما يشعل مكان الكيان األجنبي والشريك الضعيف الذي أُلحق بمعية الغرب إلحاقا

في وية متمسكة بهويتها اإلسالمية اختارت خولة حمدي أن تكون شخصية ياسمين  شخصية ق 

،  غربة الياسمين 68»«الحجاب فضاء المركز الذي مثلته فرنسا، إنه التشبث بزيها اإلسالمي المتمثل في 

وفقا  للشرق ليكون وهذه القوة لو قدمنا لها قراءة طباقية ، فإننا نقول إنها قوة اإلسالم التي يجب أن تعود

ماضيه المجيد، إنه إذن تفكيك لمركز القوة الذي عرفه اآلخر الغربي منذ لذلك مركز القوة الذي عرفه في 

إذ كان »انحسار المسلمين عن مداره، هو تأسيس من قبل الكاتبة لواقع يجب أن يكون متجاوز الواقع الكائن
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ن اإلسالم يُسيطر يوما ما على الشرق والغرب جميعا في أوج أمجاده السياسية والعسكرية من القرن الثام

 70«حتى القرن السادس عشر، ثم انتقل مركز القوة إلى الغرب

 األناصورةتقديممن خالل السردية لآلخر الغربيمركزيةالإلى تفكيك خولة حمدي  سعتكما  

الوافدة على هذا  لتفكك من جهة أخرى الصورة النمطية لألنا، والتسليم بها الجسديةالرافضةلثقافة اآلخر

وإن أسست  عالقة عاطفية قوية  المحامية رنيم شاكرف المسلمة بهذه الثقافة فعال وقوال،  الفضاء الغربي 

إال أنها رفضت مقايضة استمرار هذه العالقة  ،بمكتب المحاماةروسو ميشال مع اآلخر الذي مثله رئيسها 

عالقة تقيدني، تريدين الزواج ..وأنا لست مستعدا له بعد، ال أريد  لكن أنتِ »مقابل استمتاعه بجسدها

، إن المرأة الشرقية بصورتها الجديدة إذن لم تعد تلك المرأة التي صورها 71«الزواج ليس إال عقدا مكب ال

ويتضح ذلك بصفة خاصة في »بأنها الباحثة عن مالذها الحسية  ب الرحلة والروايةمن كتا   المستشرقون

نجد أن المرأة عادة ما تكون كائنا خلقته أوهام السلطة  وخياالتها عند  حيث والروائيينكتابات الرحالة 

 ،  72«الرجل، إذ تعبر المرأة عن  نزوع غير محدود للمالذ الحسية

التي تتجاوز الجسد إلى  خصية رنيم المرأة الشرقية المحافظةلقد قدمت خولة حمدي من خالل ش

سافرت إلى »بحث عنه هذه المحامية في اآلخر الغربيوهذا ما كانت ت ،معانقة التفكير الرحب والراقي

فرنسا وهي تُمني النفس بلقيا فارسها األشقر الذي سيأخذ بيدها إلى عالم من الرومانسية الغربية. كانت 

عنه أمام   ، ولقد تشبثت  رنيم بهذا  االعتقاد ودافعت73«ذاكرتها مترعة بمخزون سخي من األفالم األجنبية

هل يتخلى عنها ببساطة ألنها ليست مثل غيرها من الفتيات اللواتي  »ي بي نه ميشالالشغف الجسدي الذ

 إلى ذاتها الكاتبةمن  سعي  ، إنه74«يُخالطهن؟ ليست رخيصة وال بضاعة؟ لماذا تراه على حقيقته األولى؟

رها الكبير أثي، وهذا ما بينته رنيم بعد ترفض استمرارية  ارتباط اآلخر الغربي بهذه الصورة والتسليم بها

بشكل ما تغيرت »بياسمين أوال التي شاركتها الشقة الباريسية وثانيا موكلها الدكتور عمر الرشيدي

مواصفات الرجل المثالي لديها لم يعد يشبه الشاب األوروبي ممشوق القوام ذا العيون العيون الملونة، ربما  

ه الجسد يرقد خلف قضبان الكثير  تصحيح ، فقد حان حسبها 75«الزنزانة أصبح يشبه أكثر شابا عربيا مشو 

نها هذا اآلخر عن األنا العربي المسلمتوارثها و التي  من األحكام الشمولية  ، إنه تأكيد لهوية عربية كو 

تتشكل الهوية من خالل »إسالمية سليمة الذي وعته الكاتبة وعكسته سرديا في نصها  الذي بين أيدينا

 .76«القوة التي يتمتع بها نظامها الرمزي، ألن األمم في جوهرها سرديات مجازات السرد وتكتسبها عبر

 ذلك العالم العجيب ، إنه21بي قائمة إلى القرن عند اآلخر الغر نمطية سحر الشرقوتظل 

الشرق مملكة الحكايات وقد جرى على الدوام تغليف حقيقة هذا الشرق بأشكال من القص »المتوارث

سحر كانت لورا ذلك اآلخر الذي انجذب إلى و، 77«وحكاية خرافية ذات مغزىبوصفها حقيقة وخياال 

الشرق من خالل عالقة االنجذاب التي أسستها مع األنا العربي المسلم الذي تقمصه هيثم ابن خالة 

أعرف هيثم منذ سنتين.. أعجبت به بشكله، بشخصيته وأيضا بأخالقه وبطرقته المؤدبة في »ياسمين
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الذي أخذ يسكن أحالمي، فبحثت عن وسيلة  الفارسالشرقييالت، كنت أراه كنوع من التعامل مع الزم

لقد تبي ن في المدونة المختارة سعي خولة حمدي إلى تفكيك عالقة التماهي التي أسسها ،  72«للتقرب منه

 جعلت من اآلخر الغربي الطرفحين   ، لتتأسس صورة جديدة لهاألنا العربي المسلم مع اآلخر الغربي

، مما لألناوالجمال الداخلي بالجمال الخارجي هذا  اآلخر إعجاب المؤسس على هذا التماهي لتحقيق الساعي

ابحث وأحاول التعرف  ، أخذتحين عرفت أنه مسلم»لورا ألن تدخل اإلسالم وتترك ديانتها السابقةدفع ب

على اإلسالم، ولما رأى اهتمامي باإلسالم أصبح يهتم بي ويسأل عني، وأنا كنت سعيدة جدا باقترابي من 

أن  علىوالدليل ، 78«عالمه، لكنني كنت أدرك أن صلتنا ستدوم مادام تعلقي باإلسالم، لذلك أعلنت إسالمي

يس على التعلق بهوية األنا الدينية سرعة ول عالقة لورا بهيثم مؤسسة على صورة الشرق الساحر

أن ألبس   أن أكون مسلمة بأتم معنى الكلمة يعني »هشةديانتها اإلسالمية ال المؤسس على هاعنهانفصال

الحجاب مثلك وأصلي كل يوم خمس مرات؟ وأصوم رمضان؟...ال أطلي أظافري وال أضع أصباغا وال 

، أما الدليل اآلخر على صورة 20«جدني قادرة عليهاأسهر مع أصحابي، ممنوعات كثيرة وصعبة ال أ

ورغبتها الشديدة في التواصل معه كما  تي أسسها هيثمالشرق المتوارثة هذه رفض لورا لعالقة االنفصال ال

 21«لست أدري ان كنت سأصمد ان تخلى عني»كانت من قبل

ا مضمونه التأثير الكبير وتثمين هيثم لعالقة االنجذاب هذه دليل على الدور الجديد المنوط باألن

، في هذا اآلخر، إنه البناء الجديد للمركزية السلطوية التي سعت إلى تأسيسها خولة حمدي في هذه الرواية 

لقد سعت ألن تجعل صوت هذا األنا مسموعا بعد أن كان في السرد االمبراطوري الغربي صامتا 

د وفق حبكة كولونيالية، توزع األدوار والوظائف اإلمبراطورية في بنيات السر يتم تعزيز الرؤيا»ومغي با

السرد االمبراطوري ينهض تشفير  السردية والمنظورات وفق تراتب تفرضه عالقات القوة، ففي بنية

وإن وجدت أصوات أصالنية سعت إلى إلغاء  ، 22«أحادي لآلخر يستبطن عمليات اإلقصاء وسوء التمثيل

ورغم ذلك ... رغم دخولي »دور اآلخر الغربي ورفض تحقيق االنسجام معه مثلما هو الحال مع والدة هيثم

.. والدته كانت تعارض ارتباطنا بقوة، فما الذي يجب أن أفعله حتى ترضى بي اإلسالم فإن عائلته لم تقبلني

لم توسع من الحضور النصي لهذه األصوات الذي كان في األغلب  يخولة حمدفإن   23«زوجة البنها

خدمة الستراتيجيتها السردية الجديدة أن ينطلق الناظر والمنظور إليه الجديدان  من أرضية حضورا باهتا 

 .الحضاري االنسجام

ني لينتقل الثا لقد انتقل األنا واآلخر عند خولة حمدي إلى طرفي نقيض، فاألول أصبح المخاِطب

بذلك إلى مرتبة المخاَطب، فاألنا وإن أصبحت تمثل المركزية السردية فإنها لم تلغ بموازاة ذلك طرفا تراه 

، فهناك انفتاح لهذه األنا على اآلخر، هو في الوقت نفسه انفتاح اآلخر على األنا مثلما كان الحال مكمال لها

الصورة الجديدة هذه ، ومع  ال عبد القادرين مع كمذاتها مع إيلمع صورة لورا وهيثم لتقوم الصورة 

على القالب السردي الجديد الذي عرفته النصوص السردية العربية بعد  محافظتهاخولة حمدي تبي نلآلخر
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حيث هم  وللمرة األولى أصبح الغربيون مطالبين بأن يُواجهوا أنفسهم ال من »استقالل الشعوب العربية

، ومن هنا تتضح الرؤية الناضجة التي ارتبطت بخولة 24«ابمنتجو الخطاب، بل بوصفهم موضوع خط

وبكل كاتب وعى دور األنا ودور اآلخر الغربي، فالطرف األول موجود وماعلى الطرف الثاني إال حمدي 

على المركز الغربي أن فرض سيُ »السماع له والوقوف على القضايا التي يعالجها وفي مقدمتها الهوية

وأن يُواجه سردياتها البديلة وهو االنتهاك الذي فرض اختراقا حقيقيا لسلطة يستمع إلى شعوب األطراف 

 25«السرد االمبراطوري داخل الرواية ما بعد الكولونيالية

و م األنا العربي المسلم له، فهمع اقتحا فضاءاآلخروطبيعتهعن رؤية جديدة قدمتخولة حمدي كما

إنه  تجسيد و فضاء التفوق المستمر لها، إمكاناتها، بل هلقدراتها و الطارد لهذه األنا المنفر فضاءبالليس

وهنا نبين رغبة خولة حمدي في أن  وليس فضاء االنقياد األعمى لآلخر الغربي،هيمنة العربية اإلسالمية لل

 لفضاء األنا المستعَمر القائم على االستغالل الجنسي واالقتصادي مغايرةمن فضاء اآلخر صورة  تجعل

ل أساس السرد »براطوريمرد االكما كان في الس وعلى الرغم من أن فضاء المستعمرات يُشك 

االمبراطوري، باعتباره يُمثل الموتيف المحرك إلغراءات الحكاية الكولونيالية، فال تتم اإلشارة إليه إال 

فقصد األنا ، 26«كمكان عابر التاريخ له، مكان لمسرحة المغامرة الجنسية واالقتصادية للرجال البيض

 فتح  جديد لألنا  العربي المسلم المبني على اإلنتاج والفاعلية، إنها رحلة هو بالنسبة للكاتبةلفضاء اآلخر 

 المخالفة لرحلة اآلخر المستعِمر السلبية. مضادة يقودها المركزي الجديد  إيجابية

ن عبد القادر وياسمي عمر الرشيدي ورنيم شاكر وكماللقد أثبتت الشخصيات النصية مثل  

لتكون أنا منتجة أخذت مصداقيتها من خالل وجودها رغم كل الصعوبات التي تعرضت لها،  شخصيات 

 تجريدعنلصورةالنمطيةالمتوارثةاتفكيكعليه  بالفائدة، إنه  اآلخر بإيجابية هذا اإلنتاج الذي عاد اعتراف

الشرقي والشرق يعتبران صفة فلقد كان »نا العربي المسلمالذي يُمثله األ الشرقيالحركة واالنتاج عن

 .27«معروفة وتتسم آخر األمر بتجريدها من القدرة على الحركة أو االنتاج

وإبراز خولة حمدي لتفوق األنا العربي المسلم  يعني إبرازها لصورة التأثير الجديدة التي 

ألولى التي أسسها ارتبطت بهذا الطرف، إنه التأسيس لمركزية ثقافية جديدة قامت لتفكك الصورة النمطية ا

اآلخر الغربي وتوارثها، فياسمين وهيثم تمكنا من استقطاب لورا لهذه الثقافة قوال وفعال من خالل رغبتها 

في الدخول لإلسالم، وإن انقطعت سيرورة هذا التأثير إال أن الكاتبة تضمر هذه االستمرارية مادام األنا في 

ؤسسه مستقبال أيضا والدليل النصي ا ومازال حاضرا ليتواصل تاريخي مع فضاء اآلخر الذي أسسه ماضي

رافيا تضمنه متن المدونة على ذلك أن الكاتبة في روايتها" أن تبقى"  نقلت رغبتها تلك تخييال استش

الشرقية المحافظة جعلت في ميشال روسو، فتواصلها مع ثقافتها  رنيم شاكر والتأثير ذاته مارستهالجديدة، 

الزواج عليها في حفل عشاء يضا إلى هذه الثقافة ويتبناها والدليل أنه عرض يستميل أ هذا اآلخر
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رومانسي، وقيام الصورة الجديدة للمرأة الشرقية يعني في المقابل تأسيس رؤية جديدة لألنا عن اآلخر، 

 .المركزي بجماله الطبيعي،  فهو لم يعد ذلك

سة على سيطرة اآلخر الغربي وهيمنة بعد أن كانت هوية الفضاء في السرد المركزي القديم مؤس

العربي المسلم بكل  ية  لألناتكاملالعالقة ال إنها في السرد الجديد مؤسسة علىعالقاته في هذا الفضاء، ف

وهذا التكامل الظاهر في متن الرواية يحمل نسقا مضمرا  مؤسسا على رغبة الكاتبة في صوره المتعددة، 

في حدود فضائه األصالني فقط ، بل في فضاء اآلخر المختلف عنه دينا أن يبقى األنا متمسكا بهويته ليس 

مثل هذا التكامل ، وت22«تتحدد الهوية بالوقوف في وجه اآلخر المختلف عنه والمتمايز عنه »وثقافة، وبهذا

في التواصل العاطفي بين الشخصيات النصية، فكان هيثم الداعم النفسي لياسمين بعد تعرضها لصدمة 

مجرد كونك مسلمة يعني »لدرجة اتهامها باإلرهابية قوية سببها مضايقات اآلخر العنصرية المتتاليةنفسية 

مجتمع ال دين له، بل من واجبك أال تفعلي، اختالفك يجعلك قادرة  على  أنك لن تسمحي لنفسك بالذوبان في

طوبة يعكس النسق المضمر ، واالرتباط العاطفي الذي سيكلل بالخ28«.معاينة ماال يمكن رؤيته من الداخل

في المدونة المختارة وهو ضرورة توحيد جهود األنا في التصدي ألي صورة من صور العنصرية التي 

الهوية تمك ن األفراد من مواصلة الحياة وتُسهم في بقاء األمة وسط تغير »تتشكل في الفضاء الجديد

 .80«المعطيات والظروف

ين رنيم شاكر المحامية المصرية والدكتور عمر هو التواصل العاطفي نفسه الذي تأسس ب

فمن مدافعة عنه في قضيته الخطيرة البريء منها إلى المدافعة الرشيدي المغربي المتهم في قضية إرهابية، 

بير الذي طرأ في مظهرها الخارجي وفي معتقداتها نتمائه العربي اإلسالمي من خالل التغير الكعن ا

أنِت مثلهم،بل لعلك -قال في نفس البرود القاتل: »باس والتشبث بهويتها اإلسالميةي اللالدينية، فهو التحشم ف

 أن كل من يقول "الله أكبر" يهم بعملية انتحارية، ربما أفهمهم ألنهم يجهلون كل شيء يعتقدونأسوأ منهم، 

نه ظهرك وتنكرينه عن ديننا، أما أنِت أيتها "المسلمة المحترمة" تعرفين اإلسالم كل المعرفة ومع ذلك تولي

واقعية هذا  ب ميشال بالزواج إال دليل على وما رفضها لطل ،81«بعقلك وتتمردين على تعاليمه بشكلك

جك وأنت على غير اإلسالم، لم أطلب منك التحول إلى اإلسالم ألنني أعلم أنك اليمكنني أن أتزو»التغيير

رغم دعوة الكاتبة بضرورة  (يشالم)خرواآل (رنيم)عدم استمرارية العالقة بين األنا و، 82«لن تفعل

تأويلنا  إلى مخاوف الكاتبة من استمرار عنصرية  االنفتاح على هذا اآلخر حاضرا ومستقبال مرده حسب

ضد األنا والتي ماتزال قائمة في عصرنا هذا، مثل هذه المخاوف تضمنتها روايتها االستشرافية" أن اآلخر 

كزية سعيا إللغاء األنا العربي المسلم  الذي ظل وجوده خطرا يهدد هذه ، فاآلخر ازداد تسلطا ومرتبقى"

إن الهوية تمك ن من الوحدة في عالم يسعى فيه القوي إلى فرض سيطرته »المركزية والتسلط الغربي

ومابين األمل في التواصل مع اآلخر ، 83«الثقافية والحضارية على باقي العالم باسم الكونية والعولمة

قراءة  الرواية العربية »العربية العاكسة لهواجس كتابها  هذا اآلخر تتأسس صورة الرواية والخوف من
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وأن الشخصيات تدخل في عالقات  اليوم وفي تجاربها الصعبة باآلخر تُبلور رؤى متعددةخصوصا 

عاء متشعبة، وتطرح أسئلة مركب تتصل بالوجود والهوية والمصير والهجنة، حيث تغدو العالقة باآلخر و

 84«يضمنه الروائي كل الهاجس النفسية واالجتماعية والثقافية التي تشكل شاغال بالنسبة إليه

 ة:خاتم

ية العربية الجديدة برؤية حداثية تسعى إلى تفكيك أنماط فكرية معينة آمن بها تستأنس السرد

حمدي، التي هدفت  اآلخر الغربي عن األنا الشرقي، وهذا ما ينطبق على رواية" غربة الياسمين" لخولة

اهو ماض لبناء إلى إلغاء مثل هذه األحكام المتوارثة وفقا لسياقات اجتماعية جديدة تستدعي  تصويب م

 حاضر مبني على انفتاح األنا على اآلخر واآلخر على األنا، إنه التعايش الثقافي المأمول.

 بعضها بي ن ،لة لثقافة األنا ممثاختارت خولة شخصياتها األساسية  الصورة التقليدية هذهولتفكيك 

مجسدا هذا في  اآلخر راغبا في االندماج فيها  سعى مدافعا عن هوية هويته  العربية اإلسالمية وبعضها 

تغييب االسم العربي، تجاوز فهم الدين اإلسالمي ومبادئه،  تقويض منزلة اللغة العربية واستعماالتها، لكن 

الصورة  بلها لتُقدمرسالة مضمرة من قِ  ، إنهااألنا  النصي هذه تقليص حضور سعت إلى خولة حمدي 

تلك األنا المتمسكة بهويتها العربية اإلسالمية المنفتحة في  يجب أن يتداولها اآلخر الغربي فهي الحقيقة التي

 الوقت نفسه على اآلخر الغربي.

كما فككت خولة حمدي مركزية الفضاء السردي، فهو الحديث المكثف عن 

ليكون التكامل والتفاهم سمة هذه العالقة عوضا عن التشرذم واالنفصال، فكل  ألناببعضهاالبعضعالقةا

، إنها رسالة مضمرة أخرى واحدة منها أثرت إيجابا في األخرى مغيرة سلوكها أو مغيرة طريقة تفكيرها

فاهم المساعدان حسبه وجهتها الكاتبة لآلخر الغربي الذي حكم على األنا العربي المسلم بالالانسجاموالالت

 . هذا الشرقي رجعيةو على مضاعفةتخلف
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 .الهويـــــــــــة فــــي أدب ما بعـــــد الكولونياليــــــــــــة  : يةبحثورقة العنوان ال -
ــــو " سهرة تنكرية للموتى "، " الرواية المستحيلة  " تيروايلة تكوينيــــة قراء             ـــانلغـــــادة السمَّ

 .المحور األول : األدب  -

 ة .ـــــــــــــما بعد الكولونيالي     
 

ــــالصـ روزـــــــفي                                                              ــــادق زوزوــــ
ة رـــــــد خيضـــــــر بسـكـجامعـــــــة مـحم                                     
 الجزائـــــــر  

    
 : لخــــصمال -  
تتبع . إنها الحديث لفكر و الوعي داخل المجتمع اتطور ازدهرت لالرواية ن أ جدليةالمادية التؤكد     

 " .اإلنساني  في الفكراالجتماعي ع الواق تمثل" إال  وهما بدا  اإل، فالظرف البشري في عصر ما 

 لفعا حياا  ااألن تملك ال ، الكولونيالية ا للنظريةتبع  عنه  المختلف آلخربا معرفته يؤسس عالم فيو       

و          .حاذر و خوف بكل اآلخر هذا من االقتراب و شةالمهمَّ  بهويتها االحتماء إال هذاالغربي  التمركز

ث البحا خال  من العربي األدب في لهويةا دراسة مفهومى إل ورقة البحثيةالهذه  هدفتسه ، ــــــــــــــعلي

 آلخارا و العربياة األناا باين القائماة الجدلياة ةعالقلا لهذه العربية الروائيةبها  تناو ت التي الخصوصية في

 في نصها اإلبداعي . الغربي

ـاـرؤي، كوينياة بنيوياة التلا منظاورمن م د   سنق     ـاـالللعذات المبدعاة لاا اـــ م مان خاال  الارؤل المتنوعاة ــــ

الهويااة  لشخصايات روايتيهاا : " الرواياة المسااتحيلة " و " ساهرة تنكرياة للماوتى " قصااد التنكياد علاى أن

ا ماع اآلخار دون االنغماا  النادما  حضااري  و االعربية تملك القدرة على تجاوز تبعات الفترة الكولونيالية 

  في هويته المختلفة عنها .  

 . العالم رؤيــــــــامركز و الهامــش ، ال: األنا و اآلخر ، الهوية ، الرواية ،  الكلمات المفتاحية -

- Résumé : 

 
          Le matérialisme dialectique confirme que le roman s’est prospéré à la 

suite de la pensée et de la conscience dans la société moderne . Il dépend de la 

condition humaine en une époque , parce que la créative n’est qu’une «   

représentation de la réalité sociale dans la pensée  humaine » . 

 

     Dans un  monde construisant sa connaissance avec l’Autre , qui est différent 

de lui suivant la théorie coloniale , * l’Ego * ne possède envers cette 

positionnement occidentale , que de défendre son identité , et se rapprocher de 

l’Autre peureusement et avec prudence . De ce fait , l’article, vise l’étude de le 

concept d’ identité dans la littérature arabe à travers la recherche sur l’intimité , 

que l’écrivain arabe a saisi la relation dialectique entre * l’Ego arabe * et                

* l’Autre occidentale * dans son texte créatif . 

         

         Nous allons présenter – A travers la perspective de la structuralisme 

génétique – la vision du monde de l’auteur à partir de multiples visions des 



2 
 

personnages : « le roman impossible » , « la soirée déguisée pour les morts » , 

dans le but de s’assurer , que  l’ identité arabe possède la capacité à surmonter 

les conséquences de la période coloniale et l’intégration civilisationelle avec 

l’Autre , sans se plonger dans son identité qui différt de la sienne . 

            

 Les mots clés : - l’Ego et l’Autre , - l’ identité , - le roman , - le centre et           

                                la marge , -  la vision du monde . 

                                                                                          

         و رعاها ، فلها عليه واجب الرعاية ،  ـهاي احتضنـرت في وسط بيئـة نمت و ازدهـدب نبتاأل »

    « و له عليها حق التعبير الصادق عنه ....    

    –ـزام ــــــــــــــــمحمد عـ-

 ـــــــــــد : ـــــتمهيــــــــ

 
عربااي جتماع م بنااء  العمال علاى مشارو  باي ، باادأو انتهااء االنتاداب الغرالسياساي ساتقال  االبعاد        

ذات ا نصوص ا ونيبادعكباار ب الاالكتاو علاى هاذا األساا  ، انطلاق معاصر لمرحلة ما بعد الكولونيالية . 

الاونني  العربياة . هاذا الاوعي لاذاتلكبارل لطموحاات اعان الشااملة  اتعاابير  تحمال عان العاالم  لياةرؤيا ك

فاراد للتنكياد   األوفاي نفا"  الجمعياةهوياة ال" فكارة  ضارورة ترساي أدل إلى  بمتطلبات المرحلة الجديدة

 .للبالد العربية على الخصوصية القومية 

انبهرت األنا العربية بالتفوق الغربي فبدأت عملية االحتكاك به ، و شاعت أفكار ، رة ـــــــــــــبعد فتثم      

التفاعال التاي نتجات عان عملياة المختلفاة عان الجماعاة ، و  الفردياة ةهوياالس لمفهوم يسالتني بجديدة تناد

 .عربية باآلخر الغربي اللذات لالقدري 

جديدة قديمة ، و كذا تفاصيل عن المرحلة الال المرحلةمالمح بعض لى نتعرف عسمن هذا المنطلق،         

و ،  هااايتبنتسااتمر فااي تحدياد القاايم التااي سيااة لذات العربلااماان ناارف ا تفتياات سااقف األفكاارتاي تاام فيهااا ال

 مستقبلها الحضاري . بناءتي ستختارها لال االتجاهات

 االجتماعياةالنزعاة  يالنقااد ذو، سعى  االجتماعيمن ظواهر الوعي ظاهرة األدب أن  باعتبارو  
م تلاك العالقاة القائماة باين ذلك الوعي السردي للمبد  بالوعي الجمعي للطبقات ، ليقي   جسر يربط  بناءإلى 

و التعرف على داللته الخاصاة مارتبط باالواقع الاذي ، فهم أي عمل فني ا منهم بنن إيمان  المجتمع و األدب 

  .أنتجه 
" الرواية المستحيلة " و " سهرة تنكرية :روايتي قراءة تكوينية لبا ، تبعا لما قيل سابق   ،  ومـــــــــقنس      

ان لغادة اللموتى "   : يــــــــــههامة ؤكد على أبعاد أساسية ن كيلسمَّ
 . نرة للعمل اإلبداعينالمتحديد المفاهيم األساسية  -1

 .لتمرد و ا قيم الطاعةوفق منظور  يةالجمعالهوية الذات و  إقامة ربط بين -2
لم رؤياا العاا التعبيار عان، و مادل قادرتها علاى االجتماعياة  عالم المختلفة للجماعااتإبراز رؤل ال -3

 للكاتبة .
 : يةقدة النرؤيإلى ال يةعلمالية نظرمن الالمركزية  مفاهيـــــمال -1

 : ذاتــــمفهوم ال -1-1     
أن كل  عتقدونيو  . ننها كينونة الفرد أو هي آراء الشخص عن نفسهب النفس الذات اءف علميعر    

 ا:ـــــــمن مشكلتين أساسيتين همفي حياته يعاني غالبا ما  إنسان
 . كيف يجب أن يتعامل مع ذاته -1
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   . كيف يجب أن يتعامل مع البيئة و المجتمع الذي يعيش فيه-2    
 

التوافاق الاذي ذلاك  نتيجاة ىنتتايبالنسابة لعلام الانفس الذات ق يتحقإلى أن أيضا ارة ـــــــــتحسن اإلش      
و هاو ذلااك ،  أو الساعادة االتازان، و ماا يشاعر باه ماان  ( أي كياف يادرك الشااخص ذاتاه) يحساه الشاخص 

المو   الرضاا  ، و القادرة علاى تقلياال  أفكااار جديادةلبحاث عان ، و الدياه  نخفاا  مسااتول القلاقا ماع،  الس  

، و كلماا كاان اإلحساا  الاداخلي مرتفاع فاي تقادير الاذات و فهمهاا كاان بالنفس  ، و الثقة الصرا  الداخلي
انعتاق اإلنسان ، االنعتاق الذي هو  >> للذات الفردية ة هويالتحقق تس منه، و  اسبب تحقيق التوافق متوفر  

  (1(<<.و الطبيعة  نفسه عملية تحقق ذات اإلنسان ، في سياق تفرده و تواصله المنتج مع اإلنسان
 

 
لاون الاذات مان منطاق        اا ، إنهام يحل   لكن علماء االجتما  ينظرون إلى الاذات مان منطلاق مختلاف تمام 

ارهاا كائن اا اجتماعي ااا ) االهتماام بالعالقاة التفاعلياة بااين الفارد و الجماعاة ( ، و ذلااك ألن تعادديتها أي باعتب
ا مهما من وعي الذات لذاتها نابع فاي الحقيقاة مان  الفارد بالاذات الجمعياة بسابب التواجاد داخال وعاي جزء 

 . محيط تلك الجماعة
 

ــــة الهويـــــــماهي -1-2    ــــ ـــ  : ةــــــ
"إحساا  الفارد  و هاو : " أشاهر تعرياف للاذات William Jamesجايمس"ولايم  أنلاق حاين  

 هوياةتحادد لاذا   . ساي للهوياةن الشاعور بالاذات هاو المصادر األساأ، دَّلت مقولته العلمية على  بالهوية"
      .لاخ ،،.....ا المشترك تاريخال،  ةثقافال،  ــــةلغال،  ةدـــــقيلع: ا من خال  معطيات جمعية عدة هي الفرد

، صفاته، جنسيته، عمره، و تاريخ اسمـــه ، الشخص شكل: مقومات فردية مثل  من خال تحدد و كذلك 

تؤكد انتمائه لهوية جماعة معينة   و الفرد  على ميزات أساسية في مختصرة  تدُّ. كل هذه التفاصيل ميالده
 .عنها  او متميز   الهويات األخرلباقي عن  امختلف  في ذات الوقت تجعله 

أن التحديد الدينامي لها هو أنها مجموعاة مقوماات جغرافياة  إجماال  فيمكن القو  الهوية الجمعية أما        

لثقافاة ، الادين ، اللغاة ، األصاول العرقياة ، تاريخية اجتماعية أنثروبولوجية تراكمت عبر الزمن مثال : ا

هذه العناصر مع تنوعها تحمل صفة  . الخ ،.... القيم نظام ،التراث البيئة ، العادات ، التقاليد ، األعراف ،

و هو ما ال يمناع دخاو  عناصار أخارل كمفاردات جديادة لماهياة الهوياة مماا يجعلهاا ، ا نسبي   االستدامــــة

 .الحركيـــــةتتخطى حالة الثبات إلى 

(  -من باب التمثيال فقاط  -نموذجا  إذن معرفيــ ـــــــا ، تحدد الهويــــــــــــــــة ) و سنتخذ الهوية العربية 

 ـــر  : ـــعبــــ

 ثالثة أشكال :  >> 

   ة ، و هي مجموعة مقومات تميز جماعة من البشر من حيث اللغة ـــــة العربيــــالهوي -1
 و التاريخ و التراث و األماني المشتركة . 

 الهوية الشخصية ، و هي حقيقة الشخص المطلقة و صفاته المميزة .  -2
 )2(<<  .و هي االرتباط باألرض و السكان و لغة األجداد ...الخ  ة ،ــة الوطنيــــــالهوي -3      

 
ــــم " : -1-3       التحديد االصطالحي آلليـــــــــــة " رؤيـــــــــا العالــــــــ

ا ، خصوص   ، فقام بتطويره " مع المفهوم على أنه أداة تحليل Goldmannغولدمانتعامل "    

 .االجتماعية  وظيفةلأدائها ل من خال بنية ال تفهم إال  اعندما تعالج الرؤي

تعبر عن نفسها عبر العمل األدبي،  ا، هذه الرؤي تقوم الطبقة االجتماعية بالتعبير عن رؤيتها للعالم         

 . هذه الطبقةفكار ، و محصلة أل و منه يتنكد عالقة العمل بالطبقة و أنها عالقة وثيقة
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ق غولدمان في تحديده لمفهوم الرؤية للعالم حين يرى أنها: "مجموعة من التطلعات يدق   >>         

، و في الغالب أعضاء طبقة  و اإلحساسات و األفكار التي توحد أعضاء مجموعة اجتماعيـة

  )3( << اجتماعيـة ، و تجعلهم في تعـارض مع المجموعـات األخـرى".

ـاـم " آلياة هاماة فاي الدراساة لقادرتها النقدياة تكوينيـ ــــــ      ــــــا ، مفهــــــــــوم " رؤيـــــــــا العالـــــــــ

الفكريااة ، لاذا ساايتم االعتمااد علااى هاذا المفهااوم  نيااة العميقاة لاعمااا  الفنياة وصااوال للبنياةعلاى إجاالء الب

لاة أو السردية قصد إدرا  الانص فاي بنياة القاعدي و االستعانة بالبنى ساع لتحدياد األفكاار المركزياة المحمَّ

الروائية التي ضامنتها  هو معرفة رؤيا العالملذوات عملية إدراك رؤيا العالم ا. إن ما يعنينا حق ا من  داخله

 داخل المدَّونتين .

م هي ممارسة لغوية يستطيع الناقد بمساعدة أدواته اإلجرائية تحديد رؤيا العالإبداعي إن الرواية كنص      

داللة على وجود إياديولوجيا معيناة تعتقاد بهاا ال محالة . هذه الرؤيا تحمل  داخل الرواية الخاصة بطبقة ما

  . هذه الطبقة تم بثُها داخل نسيج النص اإلبداعي

لذلك فالرواية في عرف البنيويين التكوينيين ال يمكن إدراك رؤيا العالم الكامنة فيها إال >>    

 هامة : وفقا لركائز ثالثة 

 بناء اإلنتاج األدبي ) الشخصية ، المكان ، الزمان ( -
 مبدع اإلنتاج . -
دة داخل النص ال خارجه . و التعرف على هذه  )4(<<. الفترة التاريخية للعمل - ، أي أن الرؤيا متجس  

المواقف اإليديولوجية و الرؤل الفكرية يتم عبر الكشف عن المفردات المستخدمة من نرف الذوات 

 واجدة داخل حيز مكاني و زماني معينين . المت
 

روايتي " الرواية المستحيلة " و " سهرة تنكرية للموتى "لغادة ل ةـتكوينيراءة ــــنحو ق -2
ان :  السمَّ

  
ا بوعي  لسرديوعيها الذا نجد الذات المبدعة تعيش ذاتها كتعددية  إن     ا جماعة يرتبط دائم  ما نظر 

نقد يضطلع بدوره الريادي في الذي "  مجتمع الكتاب" هذا حا  كل أفراد . و  اآلخر فيهاهذا لتماهي 
 .  أوضاعه غير الصحية التي تعيق التقدم و المضي نحو المستقبل  إصالحقصد المجتمع 

 

 

 الـــــــــــذات و رؤيــــــا العالـــــــم : -2-1      

و أهم بنية في أي خطاب هي ، السردية  دراسة أي خطاب روائي يتطلب الوقوف على بنياته          

و        ا بدون ذوات تصنع الحدث . ا كان أو تخييلي  ا واقعي  الشخصية ذلك لكوننا ال يمكن أن نتصور عالم  

أن كل شكل أدبي ال يكتمل إال به ، و بالتالي  هو :هذا المكون السردي يتم لسبب آخــــــــر القيام بدراسة 

 ة إظهـــــــار : ـــــــتقع عليه وظيف

 رؤيــــــا العالــــــم للمبدعــــــات أوال  ،   -1
 ،  الذات الجمعية ثانيـ ـــــــا -2
 الذات المبدعة ثالث ـــــــا .  -3
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كل عمل أدبي أو فني كبير هو تعبير عن رؤيا للعالم، و هذه الرؤيا هي ظاهرة من  >>         

         ه المعنوي أو الحسي في وعي المفكـرظاهرات الوعي الجماعي الذي يبلغ ذروة وضوح

 )5(<< أو الشاعر.

        .ظلت الشخصية الروائية لبنة ضرورية في عملية بناء هيكل العمل األدبي ، فهي النواة للروايـــــــة  

في كثير من حيث يمثلون بال شك أبنية فنية ذات مرجعية واقعية في الرواية الواقعية هي الشخصيات و 

 . نماذ  و ذوات حقيقيةحيان األ

إن الروائي بعد أن يمنح الشخصية الروائية اسًما يجعلها كينونة متميزة ، ال يقدمها على >>      

لة بالصفات  الفضاء الورقي األبيض بصورتها الكلية دفعة واحدة ، بل يجعلها تتواتر بالتدرج محمَّ

حددة مع بقية الشخصيات و مكونات النص، كي و المعلومات و األفكار، و يهيئها إلقامة عالقات م

   )6(<<تنجز دورها المسند إليها تأليفيًا في منظومة األفعال الحكائية .

داخلية و الخارجية ( ، حواراتها ) ال -: عبر عن أفكارها ا و الجمعية عموم  منها تعب  ر الذوات الفردية        

. و ذلااك ياد  علااى محتااول التااي تاتكلم بهااا فااي الرواياة مفااردات لغتهاا عباار  -و حتاى ،  عبار أفعالهااا -و 

العالم الخاصة بطبقة ما لذات المبدعة ، و عن رؤيا المستقبلي لتصور المنظور اإليديولوجي للنص ، عن ال

نتمكن ماان الوصاو  إلااى األساس الفكريااة لرؤياا المباد  نحااو العاالم . إن الكااالم و اللغاة أوعيااة ، و مناه سا

 عن العالم .معينة  إيديولوجية تبين رؤل

الشخصيات ال تتطور بحسب إرادة الكاتاب ، بال بحساب   " الجدلياة الداخلياة  لوجودهاا  >>       

االجتماعي و النفسي " و كل ذلك يطرح مسألة " رؤيا العالم " لدى الكاتب ، إذ تشكل أفكار 

آالم الشعوب  هذا الكاتب المستوى السطحي ، و نجد في العمق " قضايا العصر الكبرى ، و

 )7(<<. " التي تعبر عنها الشخصيات

 علــــــــــــــــــــى أن : الستكما  التحليل التكويني للروايتين  ـــــــــــــــــــــــــــدسنؤكــو  
 = هي الشخصية الروائية ذات البعدين الفردي أو الجمعي، أي هي :   الـــــذات*      

 الشخصية الروائية المعب  رة عن أناها الذاتية ،                                  
 أو                                

  رة عن فكر جماعة اجتماعية معينة .المعب   الشخصية الروائية                                   
كبة لتؤكد على " ، هيمنَّت على الذوات حاالت صرا  م سهرة تنكرية للموتىرواية "  فــــــيف    رَّ

أن نبيعة اإلنسان في حد ذاتهاا جدلياة . إناه يصاار  اآلخار و يتصاار  ماع ذاتاه كوناه انفصال عان بيئتاه 

. و بسابب الوسااط المحايط بالاذات يتناامى الصاارا  يوماا بعاد آخار . إن االخااتالف و هويتاه األم األصالية 

االنادما  عملياة متعسارة و فاي بعاض تجعال إمكانياة فاي الغرباة اآلخار  هوياةالذات و  هويةالحاصل بين 

، و تعبير لفظي عن الهوية األم في الحاالت مستحيلة بالمرة . و ألن أقوا  الشخصيات تورن إيديولوجي 

 داخلاي أو خاارجي هاي داللاة عان رؤياا العاالم ، فإن أي مفردة في السرد أو كلماة فاي حاوار أحايين كثيرة 

، إن جزء فقط  " إن الكلمات التي نتفوه بها ليست لنــا وحدنالدرجة أن الذوات تملك الجرأة على قو  : 

 منها كلمات الكاتب ." 

له  و بين رفضها  دَّام القائم بين خنوعها للواقع تصور الرواية األزمات التي تعيشها الذوات بسبب الص    
للطبقة التي تنتمي لها . و إن كانت الكلمات من تنليف المبد  فإن الرؤيا من صميم النظام الفكري المكون 

 .تلك الذات 

و عارفة و حتى و إن وجدت فإنها خلق اجتماعي ، فال ال معنى لوجود ذات فردية فاعلة >>        
وجود إال لذوات اجتماعية كالطبقات و المجموعات و التاراث...الخ ، و التاي تارتبط بعالقاات 

           )8(<<.اجتماعية في فترة تاريخية معينة 
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رؤل عديدة بتعدد المهن و نرق التفكير " سهرة تنكرية للموتى " تحكَّمت في روايـة : سنجد أنه قد      
 مثل :مع االنتماء لهويات جزئية متضادة المختلفة 

= ذات تعمل ببنك فرنسي إشكاليتها حضارية لكونها ذات من البيئة الشرقية و ترعرعت في  فواز -      

الهوية العربية ضد الهوية الغربية التي يتواجد في محيطها بشكل اضطراري  تتصار  البيئة الغربية .

افتقدت في سنتي األولى رفاق بيروت و كنت أراهم   >> و إجباري . يبوح فواز بما في داخله قائال  : 

 )9(<<. باستمرار في أحالمي و أستيقظ بدموع على وجهي أتستر عليها

اني -       ية ، إيجابياة تماتهن الكتاباة و تعمال فاي منظماة اليونساكو لتغييار أوضاا  = ذات قو ماريا الحرَّ

ال يسهل إذابة هويتها العربية رغم حماسها الونن العربي ، و هي تمثل شريحة " مجتمع الكتَّاب " . 

 الشديد لآلخر الغربي . و يدور حوار ذو شجون بين ماريا و صديقتها مايا : 

 أة غربية بكل حرية ..قالت : تتحدثين كامر  >>      

 )10(<<.  !أجابت ماريا : لم أصبح بعد غربية لكنني أيضا لم أعد شرقية           

= ذات منعزلة ، تحترف الرسم قصاد التعبيار عان الاذات و محاولاة تغييار الواقاع . إناه أحاد  سعيد -      

ة عبر الفن بعاد فشاله جسادي ا . يحاو  التالحم روحي ا مع الهوية الجمعي نماذ  مفكري الطبقة المثقفة .

ثمة شيء ثمين في أعمالاك األخيارة ، شايء غاامض كل لا ة   >> تمدح ماريا الفنان سعيد قائلة له : 

داكنة استطعت إلقاء القابض عليهاا و التقاطهاا فاي لحظاة والدتهاا و احتضاارها المساتحيل : لحظاة 

 )11(<<.لحرب و صقلك الزمن و األلم شبيهة بما يمر به الوطن . أنت فنان كبير يا سعيد طحنتك ا

تطمح لتادمير الهوياة الجمعياة قصاد االصاطياد فاي  ذات سلبية ، مخادعة و شاذة .رامز المندال =  -      

 المياه العكرة . تخبر دانا عن خلوتها الشيطانية مع رامز قائلة :

عه عنها من عنقه و تكشف لها عن شخص شيطاني ساخر و قال نصف مازح و هي تدف  >>          

)...( قال  !و قد غمرها المزيد من الذعر : لطالما حاولوا اغتيالي و فشلوا فال تحاولي خنقي 

و قهقاه و هاو يهاز القياد  !لها : لم يعجبك نعيمي فجربي جحيماي .. ساتتلذذين حتاى الماوت 

 )12(<<.الحديدي بيد و السوط باليد األخرى 

يحدث تعار  بين الهوياة الذاتياة و الهوياة الجمعياة   بية و محتالة .= مدير فندق ، ذات سل رفيق  -      

 بسبب الجشع . يصفه عبد الكريم الخوالقي قائال : 
ذهل  عبد الكريم . كان يتوقع أن يتصل رفيق  مدير الفندق بالبوليس للقبض عليه ، أو   >>          

. و لكن ال ، ها هو يحتفي به و  أن ي نبه كأب على صفاقته و احتياله و يحذره من مخاطرهما

 يشاركه و يخطط للربح الحرام معه .)...( 

 )13(<<.شعر عبد الكريم بالهلع كمن يوقع عقدا مع الشيطان أو يبيعه روحه        

على حفنة من  مقابل الحصو كلها و ليس هويتها فقط مستعد ألن يبيع البالد ، = رجل أعما   سليم  -      
  اجي عن شخصية سليم قائال :يخبر ن الما  .

كنادل ، أعرف متى أسكت ، و متى يريد الزبون أن أسترسل . فسكت . و ال أدري   >>           
لماذا خيل إلي أن نابيه طويالن أكثر من المألوف ، كمصاصي الدماء في قصص الرعاب و 

 )14(<< .في السينما .

 

عمال إباداعي ياؤرل للحيااة األمر يختلاف ، إنهاا فا " الرواياة المساتحيلة "رواياة أمـــــــــا في 
ماع التنكياد علاى أنهاا ليسات ، خمسينيات القارن الماضاي منتصف األربعينيات حتى االجتماعية الدمشقية 

. إنها مدَّونة تقترب بحاذر مان زمان  عناصر و البناء الشكليبل هي رواية فنية متكاملة ال، وثيقة تاريخية 
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ذو أسا  اقتصادي دم وجود صرا  نبقي واضح المعالم و مع ع للكاتبة .  مضى هو زمن السيرة الذاتية
ـاـم" بفضله تطبيق آليةنستطيع أو اجتماعي صارل        . لكان ذلاك ال يعناي غيااب موضاو  " رؤيــــا العالـــ

لياة الجدالعالقاات إن التمارد فاردي . هاذا " حتى لو كان  التمردو ال فكـــر " ،  " عن الرواية السيطرة" 
بااين . إن وجاود أي تعاالق  *(15)باين األفاراد ماا تاازا  قائماة لكان هااذه المارة داخال الجماعاات االجتماعيااة 

نسيج نتابعه عبر حيث  صــــــراع ثقافــــي -يؤدي ال محالة إلى تحقق صرا  من نو  آخر هو : الذوات 

قة الدمشقية الفسيفساء هذه ال ا ئم ترسم صورة عن الصرا  األبدي القافمشو   حين كل جيل  -بين األجيا  دائم 
، و الذي سينخذ شكل هوية     جديدة  -يقاتل بنسلحة خفية من أجل فر  نظامه الفكري الخاص بجماعته 

 . 

دت رغام ضاغون  " الروايـــــة المستحيلــــةروايـــــــــــة      " هي حديث الاذات عان الاذات التاي تمارَّ
عن مكان تعشقه إلى حد اتخاذ قرار غريب هو الرحيال عناه حتاى تازداد  الواقع االجتماعي . تكتب الذات

ال تنكر كل ما يقا  عن عملها اإلبداعي و أنه سيرة ذاتية ال رواية فنية . األهم عند المبدعة هو  وا له عشق  
       ا ، و دمشاق ساتبقى دمشاق ،تخليد زمن جميل استثنائي مضى هو الزمن الدمشاقي فالمهياار سايبقى مهياار  

 >>    و بالنسبة لها عليها أن تكون ابنة حقيقية لشام جد عريقة و جد حقيقية ، تتنهد حين يقو  لها أبيهاا : 
  )16(<<. كونــي طويلـــــة النفــس مثل الشـــام 

س ، لقاد الكتابـــــــــــــة عن الــــــــــــــــــذات ال تعني للمبدعة التقوقاع و االنعزالياة ، بال علاى العكا    
ا خيالي ا يعُّج بنصناف عديدة من الذوات . تسرد للقارئ أحوا  الشـــــــام إبان  أرادت المبدعة أن تخلق عالم 

فترة منتصف القرن العشرين . حقبة تاريخية مفصلية في تاري  العرب المعاصر حيث شاهدت إحباناات 
تالية في معظم الدو  العربية و منها : سوريا ، و االنقالبات العسكرية المت، و النكسة ، كبرل مثل : النكبة 

 ووو.........

اهتمت الكاتبة في هذا العمل الفني الذي ألفتاه بعاد باا  نويال فاي الكتاباة اإلبداعياة بفكارة مناقشاة لقد      

ا مان  ا. لام تباد اساتياء  قصد تحديث هويته المحافظاة جاد ا قضية نرح أسس جديدة للمجتمع الدمشقي  كبيار 
السائدة في دمشق العتيقة لكن قدَّمت أنروحات جاادة لقايم مساتقبلية . تجااوز الواقاع الاراهن لام يعناي  القيم

ت  اعبار للكاتبة ضرورة اإللغاء و نرح البديل المعاكس ، بال أصارَّ ا كماا جال الاذوات علاى شارقيتها تمام 
دة و التاي نمحت للركض نحو قطار المدنية الغربية لركوبه . هذا التصور تم نرحه عبر الذ وات المتمار  

 استطاعت تحقيق الغد الذي تريده ال ما يفرضها عليه أفراد المجتمع المحافظ .      

دة ، و التي قدمتها الروائية لتكون صورة استشرافية  " زين" كانت       النموذ  األمثل عن الذات المتمر  
بنفس القدر الذي تساعد فيه ذاتها . ترفض مساعدة اآلخرين  إلىمستقبلية التي تطمح عربية العن الذات ال

زين اإلقصاء لمجرد أنها بنت فتتفوق على الذكور في كثير من األمور التي لم يستطيع أوالد العم مجاراتها 

و تتزعم عصابة الذكور بعد ، و تسبح ضد تيار نهر العاصي ، فيها فهي تتقن اللغة الفرنسية و االنجليزية 
 تتعلم في سن مبكرة قيادة الطائرة ، ووو ......  ثم ،أن حلقت شعرها كالولد 

يطفو الصرا  على سطح الرواية فترصد الكاتبة عبر التطور النفسي لفتااة دمشاقية نموحاة تطاورات     

و تسرد بعض تفاصيل التحوالت الكبيرة على القيم السائدة و إشارات انتصار ، أخرل حاصلة في المجتمع 
د  رن في المدار  و كل شيء  >> الجيل القديم المحافظ قائلة :على الجيل الجديد المتمر   ل   البنات ص   .  تبدَّ

>>)17(   

و التاي تطرحهاا  تالانص علاى الرؤياا الخاصاة بكال ذاأظهرت األحداث المفصلية المؤث  رة في نسيج      

تاباة الفصال األو  بنمانة معب  ارة عان رؤياا جماعتهاا التاي تنتماي إليهاا . علاى ناو  المحااوالت الخماس لك

 للرواية تستوقفنا المواقف المتباينة لابطا  فمنهم : 



8 
 

و تمثلت في و بهويتها الجمعية ، بل راضية به ، و ال تفكر في تغييره ،  الذات المتصالحة مع واقعها -      

لعماة اتنازعج  . هاا هايالعماة باوران ، الجاارة أم أنايس : الحاجة أم أمجد ، العماة ماوياة ، شخصيات هي 

 بوران من إفساد أخيها أمجد ألخالق زين باصطحابها معه إلى جلساته العلمية :

و حين عادا ليالً كانت بوران " مسمومة"* من إفساد شاقيقها البنتاه التاي تحااول عبثاا  >>      

ا سااتقفين معنااا فااي المطاابخ لتتعلمااي إعااداد " تربيتهااا .. و قالاات لهااا بلهجااة حازمااة : غاادً 

         .(المحاشي " )..

" اخف أشياءك على قلمه . قالت له بوران : جاء دريد غاضبا يشكو ألمه فضيلة التي استولت     

 )18(<< مكتئبة .          عتها زين و رمقتها بنظرة. سم ! و ال تثق بالبنات في حياتك أبًدا "

عادم القادرة علاى  لكانالعائلياة ثقال التقالياد  تحمالو ال تساتطيع ،  الذات التي تسعى لتغيير واقعهاا  -     

. : هند ، أمجد  شخصيات هيو تمثلت في هو سبب ترددها ، الثورة بشكل واضح قد يصدم الجيل القديم 

 :يتردد المحامي أمجد الخيا  في قبو  عر  العامل ريمون 

 قال له ريمون كعادته بال مقدمات )...(  >> 

 أنا بحاجة إلى مساعدتك . )...( -          

 و ماذا يضايقك في توسيع المدبغة ؟ -           

يضايقني قطع رزق الفالحين أصحاب األراضي المجاورة الذين سيسقون محاصيلهم   -           

و نحن نرمي       صباغ التي ستتضاعف عشرات المرات مياها ملوثة ببقايا الكيماويات و األ

 بردى ..)...(  بها في

   )19(<<. ن تدافع عن الفالحين المساكين الذين سيقطع رزقهمأريد منك أ -           

و        الذات التي سلكت أشواطا كبيرة لتكتب مستقبلها بخط يدها باحتجاجها على تقاليد العائلة   -     

فيحاء التي أصبح لهاا راتب اا و هاو أمار لام  -: شخصيات هي و تمثلت في ،  ترسم خيوط هويتها الخاصة

الحارة القديمة كما أنها ثارت على األسلوب التقليدي للزوا  بجلبها للعائلة شاب يريد خطبتها  تعتاده نسوة

تعرفات عليااه فاي المدرسااة ،  ثام كاناات الطامااة الكبارل بالنساابة لنساوة آ  الخيااا  انضامامها إلااى االتحاااد 

 النسائي للدفا  عن حقوق المرأة ، و تنتي فيحاء بالخبر اليقين: 

شرون ليرة التي صار لها منذ اليوم األول لدراستها راتب يناهز المائة و خمس و ع فيحاء >>       

منذ ذلك الحين . )...( ، و ها هي الياوم تحادث  –في نظر عمتها  –شهريا و قويت شوكتها 

ماوية و رويدة و أمية و فضيلة و خزامى و حميادة و زيان و فلاك المتثائباة عان " االتحااد 

   )20(<<. منذ فترة و انتمت إليهالنسائي " الذي تأسس 

فاي للحياة و تمثلات  و تبني النظرة الغربية،  الذات الطامعة لتجاوز بعض األفكار الشرقيةأخيرا و  -     

تفارك عينيهاا و تحااول أن تساتعيد  >>تقارر زيان دون تاردد :  .زين حين تعلمات قياادة الطاائرة  شخصية

ماا دام غيارك قاادًرا علاى أن يهابط بالطاائرة فأنات أيضاا بعض هدوئها و تقول لنفساها بصاوت مرتفاع : 

  )21(<< تقدرين ...

مع مجتمعها الذي رفضها ذات يوم و حاربها . كما استطاعت أن تعيش الذات المبدعة لقد تصالحت         

حتى و لو عبار اجتارار الاذكريات البعيادة المخبانة بإحكاام  دمشقلحظات سعيدة مع مدينتها التي تعشقها : 

م رؤل مختلفاة بااختالف الاذوات و الجماعاات االجتماعياة داخل صندوق القلب . استطاعت أيضاا أن تقاد   

 عبر تعدد األصوات في الخطاب الروائي . 



9 
 

إن ذوات " فسيفساء دمشقية " لم تارفض أصاالة دمشاق بال أرادت تجااوز العاالم المنغلاق للتحلياق فاي     

دونما تردد ، نعلان أن  >>انق باسم شريحة اجتماعية معينة سماء الحرية فكانت كل ذات هي الصوت الن

الكتابة الثورية رسالة إبداعية ، و رسالتها في األسا  هي اإلسهام في خلق ثقافة مضادة و وعي جديد 

 )22(<<. للتناقضات التي تغَّرب اإلنسان و تحوله إلى سلعة 

ب عبار تفاصايل حقباة  ما هي النتيجة التي آ  إليها صرا  أجيا  مدينة دمشق      ؟ جاواب الساؤا  تسارَّ

  )23(<< نحن الشباب لنا الغد ... >>الخمسينيات و ما بعدها .....:  

و بروز إشارات تؤكد اساتطاعة الجيال الجدياد علاى فار  قيماه ال يعناي ، إن انهيار العقلية القديمة       

ع للتجاوز ال محالة و لو حتى بعد قرن بالمرة أن المسالة قد حسمت لصالحهم فكل قيمة ليست كلية قد تخض

بل تشير من خال  المقانع ، من الزمن . الكاتبة تنسجم مع الرؤل و ال تُخضع نهاية الرواية لقيم أي جيل 

و مسااعدة الجيال الجدياد علاى النضاا  مان و الهوية العربياة ،  السردية إلى ضرورة الحفاظ على التقاليد 

ن ال تلغي قيمه الجديدة الروحانية المقدَّسة و أجل القيم األصيلة لخلق بيئة أ كثر حرية و عالم عصري متمد  

 المحببة لبعض القيم الشرقية القديمة .   

و تتضح مكانتها وسط سلسلة جدلية، فهي مسبوقة بعنصرين مهمين ، من هنا تظهر لنا رؤيا العالم        

و        و مفهوم الطبقة االجتماعية  ، الجتماعيةهما: الواقع االجتماعي بمختلف أوضاعه االقتصادية و ا

رة عن هذه الرؤية في تماسكها، و كاتب مبد  : البنية الدالة المعب    ، و يليها عنصران هما وعيها الجماعي

 اآلتي :في ذلك كل ص لخستن. يتميز بدرجة عالية من الوعي 

 *  الذات المبدعــــة -رؤيا العالــــم  -الفئــــــة  -الواقع االجتمـاعــــي*

ــة في  -2-2 ــــ  : العربي المعاصر  الخطاب الروائيتمظهر ســـ ال الهويــــ
 

هذه المقولة " ،  المكان هوية و اإلنسان ابن بيئته"  الخطاب جملة مكونات بنيوية فــــ :              
إنار المكان ، و هل الونن إال قطعة تؤكد أنه ال يمكن ألي ذات أن تتشكل أو تدرك ذاتها و هويتها إال في 

 أر  تملكها جماعة معينة و ال تقبل ألي فرد منها بنن يفرن فيها و لو بجزء منها
إن دراسة خصائص الهوية و العناصر التي تتركب منها يستوجب القيام أوال بتحليل الذات داخل العمل    

 الروائي للتعرف على سماتها التي تشير إلى هويتها : 
    يقوم مبدأ الهوية على الوحــــدة التي ال تتجـــــــزأ ، ألن الهويـــــــة ذات ، و الذات ال   >>            

     تتعدد ، بينما يمكن أن تكون لها صفات . ففــــــي  داخل كل أمة ينقسم المجتمع إلى طبقات         

ـــــة و فئات في حركية مجتمعية             )24(<<.  دائمـــــــــ

تتعدد الهويات الجزئية بسبب االختالفات الموجودة داخل الفضاء المكاني و هذا أمر نبيعي ، المهم     

اجتماعيــ ــــا هو توفر ذلك التماز  بين الهوية الفردية و الهوية الوننية أو على األقل عدم التضاد بين 

    . هذه الهويات المتعددة لحد التجاد  أو الصرا  الدموي

ر التعبياار عاان القناعااات اإليديولوجيااة للكاتبااة       و النزعااة النقديااة اتجاااه مجتمعهااا عباار المقااانع ، يماارَّ

السردية للنص و كذا عبر الحوارات الداخلية و الخارجية لشخصيات الروايتين . إن تعدد األصوات داخل 

ت اجتماعيااة تختلاف ماان حيااث نسايج الاانص يؤكاد وجااود رؤل عدياادة عان العااالم لااذوات ينتماون لجماعااا

 عض.التنسيس الفكري لبنيتها الداخلية عن بعضها الب

" : هي رؤياة مان فاوق إلاى مديناة تساكن ذاكارة القلاب حياث  الرواية المستحيلةرواية "  -1

بينت الكاتبة بوادر التغيير التي حلت على المجتمع الدمشقي منتصف القرن العشارين = تعبيار عان قيماة 

و التااراث كمصاادر هااام للتماسااك و الصاامود و االسااتمرارية ، مااع رصااد تاااريخي ألولااى الثقافااة المحليااة 
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التغيارات الحاصالة فااي هوياة المجتماع المحااافظ = أهمياة الهويااة التاريخياة للمجتماع فااي بنااء حاضااره و 

 مستقبله .

وضاعت ملاف صارا  الهوياات علاى ناولاة النقاا  : "  سهرة تنكرياة للماوتىرواية "   -2

ة حتمية لتوسيع الرؤل اإلنسانية و بناء جسر حوار مع الغرب = تعبير عن قيمة حوار الحضاري كضرور

الحضارات و رسم صورة افتراضية لعملية تقارب الثقافات اإلنسانية باعتبارهاا ضارورة مل  حاة فاي زمان 

  ر الغربي  .  العولمة ، و إلغاء الهويات القومية = المواجهة الحضارية بين هوية األنا العربية و هوية اآلخ

أبقت المبدعة عينها على شخصيات الرواية خاصاة تلاك التاي تعلقات بالهوياة الجمعياة لتباين أن أحياناا    

 كثيرة تكون إشكالية الشخصية في استسالمها للثبات رغم إمكانية التغيير و التطــــــــــــــــــــور :

و األعراف و التقاليد التي  فكار و القيم كاملة من األاالنتماء ي كد حضور مجموعة مت >>       

تتغلغاال فااي أعماااق الفاارد فيحيااا بهااا و تحيااا بااه )...( . و يشااكل االنتماااء جااذر الهويااة 

االجتماعية و عصب الكينونة االجتماعياة . فاالنتمااء هاو إجاباة عان سا ال الهوياة فاي 

فرد إلاى جماعاة    صيغة من نحن ؟ . )...( ، كما أنه يشكل مجموعة الروابط التي تشد ال

  )25(<< أو عقيدة أو فلسفة معينة .

ذي عاصرته        و االجتماعي الواقع مبدعة للنقد الموقف باختصار هذه الرؤيا للعالم تكونت من        

ترل بنن الهوية الجمعية در  يقي من الرياح العاتية لكنها  أرادت تغيير بعض مالمحه التقليدية . إنها

 . حر كنسر  اعده على التحليق عاليا ال يس ه ، والذات داخل أسواره ليحنطليست قيد يسجن 

ــــ* خالص ــــة نظـــــوجه ة )ــــــــ  : ( رـــــ

 
ان  لقااد أرادت األديبااة "  عربااي ) السااوري و اللبناااني " أن تقاادم نماااذ  ماان المجتمااع الغااادة الساامَّ

نطالقاا مان وعيهاا باذاتها و لهويتهاا التاي تشاكلها اشرائح مختلفة لتحقق رؤية مختلفة و من ،  خصوصا ( 

 . و دون خوف،  بتروي

صا نصو تكتبلذات المبدعة العربية و التحديات التي تواجهها جعل االهوية االنشغا  الفكري بإن  

و   مقولة أن األدب ابن بيئته قد جسدت بحق تكون و هي بذلك ، الواقع من  يةمرجعإحاالتها ال كلتخييلية 

 .مختلف فئات المجتمع هموم عن بر هو يع

و   في رحلة بحثها عن ذاتها  العربيالكتابة النسوية في األدب  في أدب ما بعد الكولونيالية ، كانت 

ال يعني بتر تحقيق الهوية الذاتية  على أنتنكيد دون لفض مقومات الهوية الجمعية تحاو  ال هويتها الفردية

 عازفأثناء  اال يمكن االستغناء عنه ةجميل ةسردي نوتة إلبدا  النسويسيبقى ا ، و لهذاالعضو من الجسد 

 .في الكتابة األدبية  يةبرعمفونية الهوية اليس

 

 : الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــــش

                                                                 

صاص ، دار الحصاد للنشر و التوزيع ، دمشق ، سوريا تر: محمد سيد ر ، مفهوم اإلنسان عند ماركساريك فروم :  -)1 (

 . 54: فحة ص، ال 1998، 1، ن

، مركاز  المعاصار الهوياة و قضااياها فاي الاوعي العربايأحمد مفلاح ، الهوياة العربياة فاي المنهجياة اللبنانياة الجديادة :  -)2 (

 . 370،  369: حة فص، ال 2013،  1دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، ن

،  2006، 1، مكتبة اقرأ ، قسنطينة ، الجزائر ، ن محاضرات في مناهج النقد األدبي المعاصر بشير تاوريريت : -)3(

 . 45، 44: فحة صال
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المفهوم  –نظرية القراءة     : رؤيا العالم بين سلطة الماركسية و سحر النسق في الغريب أللبير كامو ،آما  منصور  -)4 (

،  2009،  1، بسكرة ، الجزائر ، نشورات مخبر وحدة التكوين و البحث في نظريات القراءة و مناهجها ، من -و اإلجراء
 . 204: فحة صال

دار ابن رشد للطباعة و النشر ، بيروت ، ،  : دراسة في منهج لوسيان غولدمان في البنيوية التكوينيةجما  شحيد ،  -)5 (
 . 170: فحة ص، ال 1986لبنان ، د.ن ، 

، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ، لبنان ،  البنية و الداللة في روايات إبراهيم نصر الله مرشد أحمد : -)6 (
 .  44: فحة صال،  2005،  1ن

 1تر: زبيدة القاضي ، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب ، دمشق ، سوريا ، ن،  اإلله الخفي لوسيان غولدمان : -)7 (
 . 11: فحة ص، ال 2010، 

  . 31: فحة صالتونس ، د.ن ، د.ت ، ، دار التقدم للنشر و التوزيع ، في الفكر الجدلي...رضا الزواري :  -)8(
ان :  -)9 ( ان ، بيروت ، لبنان ،  سهرة تنكرية للموتىغادة السمَّ  . 16: فحة ص، ال 2005،  2ن، منشورات غادة السمَّ

 . 315: ة فحصالمصدر نفسه ، ال -)10 (

 . 315: فحة صالمصدر نفسه ، ال -)11 (

 . 290: فحة صالمصدر نفسه ، ال -)12 (

 . 70: فحة صالمصدر نفسه ، ال -)13 (

 . 46: فحة صالمصدر نفسه ، ال -)14 (
    : مصططح ي داطط في  لططا ج ططع فيقامططه  جدوصطط   ططف مقميجططب مططذ فيلططهف  فجططهف ح فجطط   دقم  ططع     ة االجتماعي  ة الجماع    -(*13)

فجطهف ح  طدذ فيلطهف  فااصطه    هج هقطب فييجط   الطبق ةأي ديح هع فقامهجا صهف ) فج هئ طب   فج يطده،  ...(    طص مصطح ي 

   ) فجفالحدذ   فجصنَّه    فجحهلددذ   فجاقهه   أه هب فج م   ...فجخ ( . 

ان  -)16( ان ، بيروت ،  ، الرواية المستحيلة :غادة السمَّ   . 262، الصفحة : 1997،  1ن لبنان ،منشورات غادة السمَّ

  . 302: المصدر نفسه ، الصفحة  -)17(
 : مفردة شامية تعني " في حنق شديد " . مسمومة*  . 271،  270: فحة صال، المصدر نفسه  -)18(

  . 349: فحة صال، المصدر نفسه  -)19(

  . 272: فحة صال، المصدر نفسه   -)20(
  . 974: فحة صال، المصدر نفسه  -)21(

فحة ص، ال 1998،  6مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، ن ،  المجتمع العربي المعاصرحليم بركات :  -)22(
 :396 .  

ان :  -)23(   . 334، الصفحة :  الرواية المستحيلةغادة السمَّ

 . 36:فحة صال ، عربي المعاصرالهوية و قضاياها في الوعي ال:  في الهوية القومية العربيةعفيف البوني ،  -)24 (

 الهوية و قضاياها في الوعيعلي أسعد ونفة ، إشكالية الهوية و االنتماء في المجتمعات العربية المعاصرة :  -)25 (

 . 155،  154:  فحةص، ال العربي المعاصر
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 -الجزائر –:جامعة الدكتور موالي طاهر والية سعيدة المؤسسة

 فرنسية -إنجليزية-: الترجمة: عربيةاالختصاص

 “أ“: أستاذة مساعدة الدرجة العلمية

 003022140243231200:الهاتف الجوال

 oceanb92@gmail.com:العنوان االلكتروني

 .: الترجمة والعولمة بين الهوية والهيمنةاخلةعنوان المد

 

Résumé :  

Plus personne ne peut nier la grande importance de la Traduction dans le 

transfert du patrimoine culturel d’une langue à une autre au file des années, et sa 

grande efficacité de lier entre les nations et d’être un pont culturel entre les 

peuples, ainsi que sa capacité de préserver l’identité et la spécificité culturelle 

qui constituent les fondements essentiels de chaque langue, en cherchant de 

nouvelles méthodes et des  mécanismes pour aboutir à une traduction correcte.  

Mais les changements rapides que connaissent notre globe en fait en sorte qu’il 

soit un village planétaire à cause de la mondialisation qui à abréger les distances 

géographiques et temporelles, et effacer toutes les différentes identités 

culturelles au profit d’une seule universelle, chose qu’a essayer la traduction 

intensivement de préserver. Ainsi les questions qui se posent : qu’elle sort aura 

les différentes identités culturelles au sein de l’envahissement de la 

mondialisation ? et va t’elles résister ? de quelle façon va la traduction traiter 

tout cela ?  et qu’elle place se ferra la traduction ?  

 

Mots clés : Traduction,culture,identité, mondialisation, technologie, domination. 

 

 

 

  :الملخص

ال أحد ينكر ما للترجمة من أهمية في نقل الموروث الثقافي من لغة إلى لغة وبيئة إلى 

. وقد برهنت الترجمة على مّر العصور أخرى فهي تساهم بشكل كبير في التعريف باآلخر 
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على قدرتها في ربط األمم بعضها ببعض وتواصل الحضارات، فقد سهلت التقاءهم عن 

، ومعارفهم إلى لغات أخرى، فكانت ذلك الجسر الذي يربط بينهم مع طريق نقل أفكارهم

الحفاظ على هوية كل لغة وخصوصيتها الثقافية.بل حاولت الترجمة والمترجمون على وجه 

الخصوص إيجاد آليات وسبل كفيلة بنقل هذه اللغة إلى تلك دون العبث بمرتكزاتها الثقافية، 

الصحيحة وذلك للحفاظ على هوية اللغة. غير ما  بل جعلوا منها شرط من شروط الترجمة

يجري في كوكبنا اآلن من ثورة تكنولوجية مست جميع األصعدة، وما يعرفه عالمنا من 

تغيرات نتجت عن ما اصطلح عليه بالعولمة جعلنا نعيش في قرية صغيرة ال تعترف بالحدود 

ية  الثقافية والحضارية الجغرافية، حيث ألغت كل المسافات واختصرت الزمن وطمست الهو

لألمم الشيء الذي حاولت الترجمة جاهدة المحافظة عليه منذ قرون. وفي ضوء ما نشهده 

اليوم ما مصير الترجمة والعالم يتجه إلى التحدث بلغة عالمية واحدة وهي لغة التكنولوجيا 

أمام تيار والكل يسعى لتعلمها و إتقانها؟ وما مصير الهوية الثقافية لألمم وهل ستصمد 

العولمة؟ كيف تتعامل الترجمة إزاء ذلك؟ وأين هو مكانها في ظل العولمة؟ أسئلة سوف 

 نحاول مناقشتها في هذه الورقة البحثية إن شاء الله. 

 : ترجمة، ثقافة، هوية، عولمة، تكنولوجيا، هيمنة.المفتاحية الكلمات

 

 

 

 

 

 :تمهيد

ومن “ ّز وجّل وذلك مصداقا لقوله تعالىلقد كان اختالف األلسن آية من آيات الله ع 

فقد  0“آياته خلق السموات واألرض واختالف ألسنتكم و ألوانكم إن في ذلك آليات للعالمين

أدى هذا االختالف إلى حاجة ملّحة لتواصل بين بني البشر، ولم يكن هناك من سبيل سوى 

التفاهم من أجل عن طريق الترجمة، فقد جاءت وفق مقتضيات حتمت عليهم التواصل و

                                                                 
  1 اآلية 33 سورة الروم.
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التعايش. وللترجمة تاريخ موغل في القدم قد يرجعه البعض إلى أسطورة بابل، وقد تطورت 

وسايرت االنسان عبر العصور فباتت تحكي وتروي عن أمم وحضارات نقلت تاريخهم 

وترجمت أعمالهم و آدابهم فباتوا يعرفون و تعرف ذائقتهم و أفكارهم من قبل أمم أخرى. و 

ترجمة مسيرتها عبر السنين وهي تالقي و تربط بين هذا وذاك، وكان لها الفضل واصلت ال

في أن تحفظ التراث العالمي لألجيال الالحقة ولوالها لما علمنا ولما بلغنا عن الحضارات 

الذي  ودمنة كليلةلخير دليل على ذلك و كتاب   Rosetta Stoneالقديمة ولعل حجر الرشيد

لقديم، أين لعبت الترجمة العربية البن المقفع الدور الرئيسي في يعتبر من روائع األدب ا

انتشاره وترجمته إلى مختلف اللغات في الوقت الذي ضاعت فيه النسخة األصلية وبقيت 

كما أن المترجمين العرب قد أنقذوا ونقلوا اإلرث اإلغريقي وساهمت الترجمة في  “الترجمة

 Le Neuveu de كتابه في Diderotديدرو الكشف عن عدة أعمال وهكذا فإن المؤلف 

Rameau له التي قام  يكتب له الذيوع واالنتشار في فرنسا إال بعد نجاح الترجمة األلمانية لم

حيث يذكر 0“ (  19، ص 0191) ذكر هذا الدميرال  0001في   Goetheبها غوته 

آلخر وثقافة اآلخر. إن ترجمة أدب اآلخر تؤدي إلى معرفة ا“ الدكتور غانم مزعل في مقاله 

وأن اآلخر لم يصنع من لون واحد وأن فيه تيارات تتفاعل، وأن ثقافته متباينة، وعندها 

 3 “اليمكنه أن يرى اآلخر في هيئة كاريكاتورية خيالية.

 

 : والهوية الترجمة

إن كل لغة تحمل في طياتها قيمة ثقافية تعرف بها عن نفسها والتي يسعى المترجم 

والربط بين فظ عليها ونقلها فتكون الترجمة بذلك وسيلة للعبور بين الثقافات، دائما أن يحا

 فكرية نافذة“ونمو المعرفة االنسانية. كما أنها تمثل هوية الشعوب ألنها  ،الحضارات واألمم

 خالله، بما من الفكر ذلك علينا يطل حولنا، أو من العالم فكر على منه نطل حضاريا ومدخال

 الصقل من مزيدا لها يضمن كما االنغالق وعدم التواصل من مزيدا العربية لهويتنا يضمن

 يضمن أساس ركن إبداعه، فالترجمة ومواد فكره ومناهج اآلخر ثقافات كل على واالنفتاح

                                                                 
 جويل رضوان: موسوعة الترجمة، ترجمة محمد يحياتن، منشورات مخبر الممارسات اللغوية، جامعة مولود معمري، تيزي 

  1وزو،الجزائر،3000،ص 21.

  2 د. غانم مزعل: دور الترجمة في معرفة اآلخر،ص 003.
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 المعرفي التفاعل إيقاع تزايد خالل من والثراء واالكتمال النضج من المزيد العربية للمكتبة

كما أنها ستظل مدخال إلى  بنا المحيطة الثقافات معطيات مع دانيالوج وحتى العقلي والحوار

 0“.عالمية اللغة العربية ماثلة في فكرها و دراساتها و إبداعات شعرائها و كتابها

وهكذا فإن الترجمة تفتح المجال إلى التعرف إلى شعوب بأكملها وحضارات و تعمل 

ز عقبة االختالف اللغوي دون العبث على أن تكون قناة للتواصل تغذيها الرغبة في تجاو

بهوية الشعوب بل تسعى سعيا حثيثا الحترام اللغة المترجم منها من خالل المحافظة على 

السالم بن  عبدمقومات اللغة من عادات وتقاليد وموروث ثقافي وقيمي و أخالقي حيث يرى 

خر. معنى ذاك أن إنما هو إدراك ل"أخرية" اآل : "أن األمرفي هذا السياق  عبد العالي

التقريب فيما بين اللغات الذي تتوخاه الترجمة هو، في الوقت ذاته إبعاد، وأن الترجمة، إذ 

توحد بين اللغات، تعمل بالفعل ذاته على خلق االختالف بينهما وإذكاء حدته، فليست الترجمة 

إنما هي خلقا للقرابة فحسب، وإنما هي أيضا تكريس للغرابة. إنها ليست وصال فحسب، و

انفصال وابتعاد، إنها تقريب الذات من اآلخر، لكنها أيضا فصل بينهما، فالمسافة بين الذات 

 3لما ظل هناك ال أنا وال اآلخر." واآلخر ال يمكن أن تلغى نهائيا، إذ أنها لو ألغيت

وبالحديث عن األنا واآلخر تتموقع هوية كل منهما وتتوسط الترجمة كالهما، فتأتي 

رسم معالم كل واحد منهما فيكون لكل منهما مخزونه الفكري واألدبي والثقافي الهوية ل

إلى ما يكون به الشيء هو هو، أي “ والديني والتاريخي الخاص به، و يشير مفهوم الهوية 

من حيث تشخصه وتحققه في ذاته وتمييزه عن غيره، فهو وعاء الضمير الجمعي ألي تكتل 

نفس اآلن، بما يشمله من قيم و عادات ومقومات تكيّف  بشري، ومحتوى لهذا الضمير في

 .“2وعي الجماعة و إرادتها في الوجود و الحياة داخل نطاق الحفاظ على كيانها

و يشتق المعنى اللغوي لمصطلح الهوية من الضمير هو، أما مصطلح الهو هو 

أما عن  4“اتالمركب من تكرار هو فقد تمّ وضعه كاسم معرف بـ أل ومعناه االتحاد بالذ

جوهر وحقيقة وثوابت األمة “ هويتنا العربية االسالمية فيعرفها الدكتور محمد عمارة بأنها

العربية التي اصطبغت باإلسالم منذ أن دانت به غالبية هذه األمة ، فاصبح )هو( الهوية 

                                                                 
  1 عبد الله التطاوي: اللغة والمتغير الثقافي الواقع والمستقبل،الدار المصرية اللبنانية، الطبعة األولى،3001،ص000. 
  2 بن عبد العالي عبد السالم: الترجمة أداة لتحديث، مجلة الفكر والنقد،عدد00/91، أبريل،ماي،المغرب،3002،ص24.

  3 عباس الجراري:مكونات الهوية الثقافية المغربية، مقال نشر ضمن كتاب الهوية الثقافي للمغرب،كتاب العلم،السلسلة الجديدة،0100 ،ص33.
 www.ahwazstudies.org 4عباس الطائي: آفات اللغة والهوية، مقال نشر بموقع  
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الممثلة ألصالة ثقافتها، فهو الذي طبع ويطبع، وصبغ ويصبغ ثقافتها بطابعه وصبغته. 

عاداتها وتقاليدها وأعرافها وآدابها وفنونها وسائر علومها االنسانية واالجتماعية وعلومها ف

الطبيعية والتجريبية، ونظراتها للكون، وللذات، و لآلخر، ولتصوراتها لمكانة االنسان في 

الكون من أين أتى؟ إلى أين ينتهي؟ وحكمة هذا الوجود ونهايته، ومعايير المقبول 

 0“لحالل الحرام وهي جميعها عناصر لهويتنا.والمرفوض، وا

ومن هنا ترى أن الهوية الثقافية لألمم قد تصنعها عوامل ومكونات منها موروث 

الماضي ونتاج الحاضر وكل ما يتعلق بالجوانب المادية من حرف تقليدية، وصناعات يدوية 

ات الفكرية والثقافية مما وفنون تشكيلية، و أخرى ال مادية تعكسها العادات والتقاليد و إبداع

يجعلنا نتعرف على هذه االمم والمجتمعات بسهولة عبر الترجمة مما يسمح لنا باالطالع على 

ما عند غيرنا والعكس، وكلما كانت األمة منغلقة على نفسها أدى بها ذلك إلى التقهقر 

« القمم»رك تلك فلو كان المتنبي يعيش في الجاهلية لما نظم ما نظمه، ولما أد“واإلنعزال  

العالية من شعره. ولو لم تترجم الفلسفة اليونانية مثالً، لما ازدهرت المدارس واالتجاهات 

الفقهية والفكرية، والمتفلسفة. فالهوية االجتماعية هنا، وبفعل االحتكاكات )واالحتكاك 

ً سواء في العصور العباس ية أو اإلنساني باآلخر نوع من الترجمة(، تحولت تحوالً الفتا

حيث أكدت الترجمة  3“األندلس.. وهنا نعود إلى الترجمة وأثرها في النثر أو االبداع النثري

على مرة أخرى على فعاليتها في تقدم الحضارات، وما ازدهار العصر العباسي من جراء 

 االهتمام بالترجمة والمترجمين إالّ خير دليل على ذلك.

الهوية الثقافية ولم لم تكن كذلك لطمست  ومن هنا يتضح أن الترجمة تقوي أواصل  

هوية شعوب بأكملها، بل على العكس فقد كانت إكسير الحياة ألمم غابرة لم يكن بمقدورنا 

لقد نقل “التعرف عليها لوالها، فقد أدت إلى امتداد أخبارها وعدم انقطاعها إلى يومنا هذا 

ن اإلغريق، ونقل العرب عن اإلغريق القدماء عن المصريين القدماء، ونقل الرومان ع

هؤالء وأولئك وغيرهم. وكانت الترجمة الوسيلة الناجعة في هذه النقول من ناحية، كما كانت 

الترجمة رافدا مهما من روافد تكوين الهوية الثقافية لكل حضارة من ناحية أخرى. ومع أن 

ارة من هذه تلك النقول كانت من العوامل المهمة في تشكيل الهوية الثقافية لكل حض

                                                                 
  1 د. محمد عمارة: مخاطر العولمة على الهوية الثقافية، دار نهضة مصر،0111،ص09.

  2 بول شاوول: الترجمة والهوية الثقافية، المستقبل، اإلثنين 31 آذار،3000،العدد2200،ص30.
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الحضارات، فإن الهوية الثقافية لكل من هذه الحضارات كانت متمايزة تماما عن 

 .0“األخريات

إن الترجمة عن اللغات األخرى تثري الهوية الثقافية وتقويها، “ومن هنا، يمكن القول 

وال تضعفها أو تشوش خصائصها، وال تشدها إلى أغالل التبعية الثقافية كما قد يتوهم 

؛ بكل ما يحمله هذا المصطلح «الغزو الثقافى»ض. كما أنها ال تدخل أبدا تحت مصطلح البع

السخيف من سذاجة وسطحية وما يكشف عنه من التربص والشك غير المنطقي. إذ إن 

الترجمة عامل فاعل بناء في إثراء الهوية الثقافية حقا، ولكن نتائج عملية الترجمة تمر 

ة، بدءا من مرحلة فعل الترجمة الفردي ووصوال إلى وصول بعمليات تنقية وتصفية متعدد

 3“نتائجها غير المباشرة لتصب في المجرى الثقافي العام الذى يشكل الهوية الثقافية.

  :العولمة تعريف 

كمصطلح في مجال التجارة والمال واالقتصاد ثم أخذ يجري  لقد ظهرت العولمة أوالً 

ً أو نسقا   أو حالة ذات أبعاد متعددة، تتجاوز دائرة االقتصـاد،  الحديث عنها بوصفها نظاما

فتشـمل إلى جانب ذلك المبادالت واالتصال والسياسة والفكر والتربية واالجتماع 

 المهتمين بعض سماها متعددة، فقد لغوية مدلوالت للعولمة  2واأليديولوجيا.

 ما أو (Post impérialism) اإلمبريالية بعد بما اآلخر وبعضهم، (Globalization)بالكونية

 New america political) الجديد األمريكي بالمشروع ربطها من ومنهم ،االستعمار بعد

project)عن اً استقرار تخلق التي الهيمنة بأنه أمريكا تعتبره المشروع هذا أنّ  اعتبار على ؛ 

 ظاهرة لعولمةفا، المفاهيم تعددت ومهما؛ الدولية اللعبة قواعد من مجموعة احترام طريق

، يوم بعد يوما توسّعا تزداد مجتمعات في الخاصة المجتمعات إدماج إلى أدت واسعة عالمية

 اليوم؛ العالم يشهدها التي واالجتماعي والسياسي واالقتصادي قافيثال التوحد ظاهرة يه إذ

 القائمة المعلوماتية والثورة اإللكتروني العقل على يقوم جديد عالمي نظام هي العولمة إذن

                                                                 
  1 د.قاسم عبده قاسم: الترجمة وسؤال الوية الثقافية، مقال نشر في 42 يوليو4102،دار عين.

  2 م.ن
  3  محمد عابد الجابري: قضايا في الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت ،لبنان،0110،ص022.
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 والثقافات والحضارات لألنظمة اعتبار دون المحدود غير التقني واإلبداع المعلومات على

 1.العالم في القائمة والسياسية الجغرافية والحدود والقيم

هو في حقيقة أمره وطبيعة أهدافه، نظامٌ صاغته ق وى الهيمنة  النظام العالمي الجديد:و 

اسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وإعالمي واحد والسيطرة الغربية إلحداث نمط سي

 3وفرضه على المجتمعات اإلنسانية كافة، وإلزام الحكومات بالتقيّد به وتطبيقه.

ومما تقدم ذكره أن مسألة العولمة قد أسالت الكثير من الحبر، وطرحت على أكثر من 

وسياسيين ومفكرين  صعيد وتناولها بالبحث والتحليل مختلف المختصين والباحثين من مثقفين

ميادين الحياة واخترقت كل المجاالت، وهي حسب التعاريف وغيرهم.حيث أنها اقتحمت كل 

المقدمة تهدف إلى خلق ثقافة واحدة، ملغية كل المسافات والحدود منتهجة سياسة البقاء 

أن  لألقوى، وقد مكنها في ذلك قوة االقتصادية، واالسواق العالمية، والشركات الضخمة، كما

امتالك التكنولوجيا الحديثة والرقمية على وجه الخصوص قد زاد من انتشار المعلومات 

وسرعتها وذوبان الحدود بين البلدان واختصار الوقت والمسافة بمجرد كبسة زر  فأصبح 

 القرار احادي القطب.

 العولمة وشبح الهيمنة:

مى فهي التي تتحكم لقد بات من الواضح أن العالم يسير وفق مصلحة القوة العظ 

قول الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي عن العولـمة:"نظام ي مكّن بمصير الدول حيث ي

األقوياء من فرض الدكتاتوريات الالإنسانية التي تسمح بافتراس المستضعفين بذريعة التبادل 

  2الحر وحرية السوق".

المعلوماتية القائمة على فهو "نظام عالمي جديد يقوم على العقل اإللكتروني، والثورة 

المعلومات واإلبداع التقني غير المحدود، دون اعتبار لألنظمة والحضارات والثقافات والقيم 

ومن هنا نجد أن العولمة بهذا المفهوم تعمل   4والحدود الجغرافية والسياسية القائمة في العالم"

                                                                 
 .29-28دور وسائل االتصال الرقمي في تعزيز التنوع الثقافي، صينظر مقال، عبد الكريم علي الدبيسي، وزهير ياسين الطاهات،  0

  2 د. عبد العزيز بن عثمان التويجري: مقال العولمة والحياة الثقافية في العالم االسالمي، موقع أيسيسكو.
اليمن، -نعاءاني للنشر والتوزيع، صالبدائل، تعريب الدكتور محمد السبيطلي، دار الشوك –الجذور–الواقع –جارودي، روجيه: العولـمة المزعومة  

  01103م، ص09.
  4 أبو زعرور: محمد سعيد، العولمة، دار البيارق- عمان، األردن، الطبعة األولى-0400هـ- 0110م، ص04. 
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بالمأكل  تى بما يتعلق على نشر وتوسيع نفوذها إلى أن يصل إلى جميع ميادين الحياة ح

والمشرب واألذواق فهي تتسرب إلى أدنى التفاصيل ولم تجد منفدا إال دخلته عن طريق 

نشر اللغة  و “الدعاية واإلعالن المغري باالستعمال القنوات الفضائية واالنترنيت وغيرها 

االنجليزية من خالل المالبس واألزياء والمأكوالت والمنتجات الغربية وإقامة المطاعم 

االمريكية) ماكدونلدز( وإقامة شركات انتاج المواد الغذائية األمريكية ومن أمثالها شركة 

يئ وهكذا يكون لها القدرة على التغلغل و التأثير مما يه 0“للمشروبات الغازية “كوكاكوال“

لها المجال لبسط الهيمنة على دول العالم النامية في ظل عدم التكافؤ االقتصادي العلمي 

بناء الشركات الضخمة المنتجة “ حيث أن وانبهار الجميع بالنموذج األمريكي  ،والتكنولوجي

الشركات، وكان من تلك االندماجات  للثقافة، وتحقيق اندماجات كبيرة تزيد من فاعلية تلك 

ها ما حدث مؤخراً بين شركة أميركا أون الين كبرى شركات االنترنيت وشركة تايم وأكبر

وارنر عمالق قطاع اإلعالم، وبذلك ستشكل الشركتان إمبراطورية هائلة يمتد نشاطها من 

المجالت وأفالم السينما إلى "االنترنت"، وهي ستزيد في إغراق السوق الثقافية بمنتجاتها 

احدة مهيمنة. يقول ستيف كيس رئيس أمريكا أون الين ومديرها التنفيذي: المنتمية إلى ثقافة و

نحن نبدأ القرن الجديد بشركة جديدة فريدة تمتلك أصوالً ال مثيل لها، وهي ستكون ذات قدرة 

تأثيرية هائلة على المجتمع...وباالندماج مع تايم وارنر سنغير بشكل كبير أسلوب تلقي الناس 

حيث سيطرت الثقافة األمريكية الشعبية على أذواق “ 3“م باآلخرين.للمعلومات واتصاالته

البشر فأصبحت موسيقى وغناء مايكل جاكسون، وتليفزيون رامبو، وسينما داالس هي 

اآلليات والنماذج السائدة في مختلف أنحاء العالم وأصبحت اللغة اإلنجليزية ذات اللكنة 

 2“ .األمريكية هي اللغة السائدة

كل ما استعرض نجد أنه بالفعل قد تم استغالل كل مجال من مجاالت  ومن خالل 

ولو عرضناها كلها لما كفتنا هذه الورقة لحصر األمثلة التي يمكن أن ، اليومية للشخصالحياة 

نستعرضها لنصف هيمنة العولمة وما وصلت إله سيطرتها في جميع التخصصات، بما فيها 

                                                                 
سالمي في العالم االد. صالح سليمان الرقب: العولمة الثقافية آثارها وأساليب مواجهتها، مقال نشر في كتاب مؤتمر العولمة وانعكاساتها على  2

.3000المجالين الثقافي واالقتصادي،عمان األردن،   
  2 م.ن،نقال عن الدكتور فهد العرابيالحارثي،انتاج الثقافة الموحدة للعالم،جريدة الجزيرة،األحد20 شوال0430،العدد1113.

، عبد الفاوي، الفتاح أحمد، الثقافة العربية 331روت،العدد م، بي0110مارس  -مركز دراسات الوحدة العربية -مجلة المستقبل العربيينظر، م.ن ، 3

 م33/03/3000في عصر العولمة:األهرام، 

3  
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مة إزاء هذا الوضع؟ وماهي مكانتها في خضم كل هذه فكيف تعاملت الترج .المجال الترجمي

 التغيرات؟

 

 

 

 : العولمة ظل في الترجمة مكانة

لقد أدت الترجمة منذ القدم الدور المنوط بها وهو عملية النقل من لغة إلى أخرى أي 

من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف فكان التواصل بين األمم يأتي عن طريق اللغة المترجمة 

ت على هذا الدرب وحافظت عليه منذ قرون، إلى أن اجتاحت العولمة العالم في وقتنا وواصل

الراهن فاكتسحت هذه األخيرة كل الميادين ولم يسلم منها أي مجال، فأخذت تعمل على إلغاء 

كل هوية و خصوصية ثقافية تميز أمة عن أخرى لصالح ثقافية واحدة ولغة واحدة هي لغة 

فأصبح الكل يسعى لتعلمها و إتقانها وأصبح عدد المتحدثين  “اإلنجليزية “العلم والتكنولوجيا 

بها يزداد يوما بعد يوم في كل أرجاء العالم ألنها لسان العلم والتكنولوجيا الرقمية فال مناص 

إلى الولوج إليهما من دونها، ووصلت الترجمة إلى مفترق الطرق من جهة: هل تواصل في 

على تكريس التنوع والتعدد  الثقافي واللغوي أم يجرفها تيار العولمة دورها المعهود القائم 

إذا كانت اللغات في حد ذاتها تمثل وجه آخر لكل ألنه  “القائم على أحادية اللغة والثقافة؟ 

مظاهر الثقافة والهوية ورؤية العالم، فإن تقليص دورها في عملية التعايش الحضاري أو 

بمثابة تهميش أو إقبار لثقافة و لهوية ولرؤية العالم، وهو ما تهميشا أو حتى إقبارها هو 

يترتب عنه تقليص لدور الترجمة باعتبارها رديفة لتعددية بأوجهها المختلفة: ا لتعدد الثقافي، 

تعدد اللغات، تعدد المعاني والدالالت، تعدد التأويالت، والقراءات، تعدد الترجمات...إلخ 

ها الوجه اآلخر للمثاقفة نجدها على طرفي نقيض مع منطق وعليه فإن الترجمة باعتبار

قد أضحت أحد أسلحة أيضا نجدها  كما 0“العولمة الرامي إلى تأليف ثقافة ذات بعد واحد

فقد ظهرت أبعاد جديدة في ممارسة الترجمة في  “العولمة إذ استعملتها لخدمة مصالحها 

ير المترجمون إضافة إلى الضغط عصر العولمة فأصبحت عن طريق اآلليات ويستخدمها غ

                                                                 
  1 رشيد برهون: درجة الوعي في الترجمة،منشورات مكتبة سلمى الثقافية، المملكة المغربية،3002،ص39
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الذي يمارسه االقتصاد العالمي والمعلوماتي في سرعة التدفق الذي أدى إالعتماد على جوهر 

المعلومات وعدم االهتمام بتفاصيلها، ويهتم المترجمون فقط بالمنتجات وكيفية وضعها في 

من المجتمع السياق اللغوي والثقافي بمنهجية عالية لكي تجد القبول واالستحسان 

 0“الهدف.فأصبحت الترجمة الشريك األول مع شركاء العولمة.

ومن هنا نلحظ أن الترجمة أصبحت في يد من يستخدمها لهذا الغرض أو ذاك ولم يعد 

لها أي سلطة على نفسها  فقد أصبحت سالح ذو حذين إما أنها تستعمل لخدمة األمم، وتبقى 

ها على أنها ذلك الجسر الذي تمر منه مختلف على عهدها القديم وتواصل دربها ومسيرت

الحضارات و الشعوب فتكون بذلك قد أدت مهمتها في إيصال الفكر والثقافة لآلخر والتعريف 

به خدمة للجوانب المعرفية والحضارية بكل أمانة وإما أنها تنحاز إلى األقوى وتساهم في 

حكم الظروف التي فرضتها هيمنته وسيطرته على الشعوب بفرض منطق البقاء لألقوى ب

العولمة من خالل التوجه إلى الثقافة العالمية التي تسعى إلى صهر كل التفافات في بوتقة 

ننا حين نتفحص واقع إل “واحدة لتسهل السيطرة والعمل على إلغاء الحدود والمسافات.

ألحادي في استغالل العولمة لنشاط الترجمة لوجدنا أنها تركز على خلق حالة من االحتكار ا

سوق اللغة، وذلك من خالل السعي إلى بسط نفوذ لغة كونية واحدة، فتهيمن مصطلحاتها، 

 3“وتعبيراتها وأساليبها، وتراكيبها، وحتى الصيغ الصوتية

غير ما يمكن أن نخلص إليه هو أننا ال يمكننا أن نجدف ضد التيار وينبغي أن نتعامل 

إذا أردنا أن نحافظ على مصالحنا ومكتسباتنا مع تيار العولمة بكل حرص وحذر شديدين 

اللغوية و الثقافية والفكرية والحضارية وحتى السياسية إذ أن السيادة الوطنية لكل دولة تتيح 

 لها حرية القرارات.

إضافة إلى إستغالل كل الموارد البشرية والطاقوية واالقتصادية للبلدان للحد من  

ئات من مختصين ومثقفين ونخبة في المسائل التي تخص التبعية من خالل إشراك مختلف الف

 األمة من أجل الخروج بحلول مجدية.

                                                                 
  1 د.قريب الله حمدون: الترجمة بين العولمة وتكنولوجيا المعلومات، كلية اللغات والترجمة،جامعة الملك سعود، الرياض.

  2 حسام الدين مصطفى: العربية ومعول الترجمة في منظومة العولمة،منتدى الجمعية الدولية لمترجمي العربية،3002/01/20.
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توعية الشعوب واستخدام التكنولوجيات الحديثة في جانبها اإليجابي من خالل تفعيل 

وسائل اإلعالم وغيرها وتوعيتهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم لتنوير الرأي العام من خالل 

 ج الهادفة والمسؤولة والرامية إلى غرس ثوابث األمة في الجيل الصاعد.تدعيم البرام

وتشجيع المبتكرين كادره التدريسي،  لتعليم والحرص على تطويره وتدعيمتعزيز ا

 والمخترعين واالهتمام بالجانب الثقافي لألمة حتى ال تعمق الهوة أكثر فأكثر.

ن وسيلة بيدها للهيمنة والسطو استخدام الترجمة كسالح مضاد للعولمة عوض أن تكو

من خالل تعزيز المراكز والمنشئات والمعاهد الخاصة بالترجمة يشرف عليها مترجمون 

أكفاء يجمعهم في ذلك حس المسؤولية والوعي لترجمة العلوم ومواكبتها خطوة بخطوة مع 

المثقفة لتمثل  بالطبقة واالهتمامالتركيز على النظرة االستشرافية لدور الترجمة في المستقبل 

 دعامة صلبة لألمة.

  :الخاتمة

من خالل ما استعرض نجد أنفسنا أمام حتمية ال مفر منها فالعولمة ماضية قدما شئنا 

أم أبينا و قد تعددت أشكالها و أساليبها، لكن هذا ال يعني أن نركن جانبا ونستسلم من منطلق 

مستهلكين فحسب، بل نعول على جانبها  أننا لسنا من القوى المنتجة وصاحبة القرار حيث أننا

وثورة  الرقمياإليجابي ونستخدمه لصالحنا فكل ما أتت به العولمة والتقدم التكنولوجي و 

ذات  استخدمت من طرف عقول نيرةاستغلت و العلمية يمكن أن نستفيد منها أيما استفادة إذا 

بروح المسؤولية و ثقل  مشبعة والمصلحة المشتركة، همها الوحيد النهوض باألمة كفاءة

و التاقبة التحليلية لألجيال القادمة  من خالل النظرة  ومستقبل واعد األمانة التي تضمن الحق

 .المواكبة لكل التغيرات والمستجدات

 

 

 

 :المراجع قائمة

 القرآن الكريم

 .33سورة الروم اآلية  [1]
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ABSTRACT 

Translation is a vital process that needs much more understanding and 

mutual background knowledge on the part of ESL or EFL learners in terms 

of grammar , meaning and context of both the SL and TL . Thus , the main 

aim of the current research paper is to identify and figure out the techniques 

used by ESL or EFL learners when translating English barnyard verbs into 

Arabic . 

The main problem of this study is attributed to the fact that ESL or 

EFL learners may not be able to identify and understand the connotative 

meaning of barnyard verbs since these verbs are onomatopoeic (i.e,) a word 

that phonetically imitates, or suggests the source of sound that it describes.  

Therefore they may be unable to translate these verbs appropriately and 

accurately. For example, the verb "coo" has a denotative sense in that it 

refers to the natural sound of dove or pigeon , but when children "coo" , 

that means they speak gently which is a connotative meaning . 

Accordingly, the ESL or EFL learners may not know the connotative 

meaning of such verbs because these verbs have different associations and 

suggestions. Then, ESL or EFL learners may use different techniques in 

translating these verbs. 

This paper is divided into four sections. Section one is an introduction 

that explains the definition and meaning of English barnyard verbs.  

Section two discusses the notion of meaning. Section three is devoted to the 

techniques used by EFL learners in translating English barnyard verbs . 

Section four explains the methodology used in analyzing the collected data  

The most important conclusions that this paper has come to can be 

summarized as : firstly , denotative meaning of barnyard verbs has 

something to do with the use of words whose meaning suggests the 

onomatopoeic sense , whereas connotative meaning , has something to do 

with the meaning that is implied by a word a part from the thing which it 
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describes explicitly ; secondly, denotatively speaking , barnyard verbs are 

phonetically described, whereas connotatively speaking , they are 

semantically described . Consequently , it is somehow easy to figure out 

denotative meaning of barnyard verbs , but it is hard to identify and 

understand connotative meaning of these verbs due to the fact that they 

have different meanings with different contexts ; thirdly , translating 

English barnyard verbs may cause a difficulty since that what might be 

expressed onomatopoeically in one language may not have a counterpart 

that reflects similar sound effects in another. Therefore , the ESL or  EFL 

learner as well as the translator may resort to some techniques like 

equivalence , paraphrasing and  modulation to convey the propositional 

content (or  the connotative meaning) of these verbs . 

 

 

Keywords: Barnyard verbs, denotative and  connotative meaning ,            

                            techniques of translation , ST , TT 
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1. Barnyard Verbs 

The word "verb" can be defined as a term used in the grammatical 

classification of words , to refer to a class traditionally defined as (doing) or 

(action). Thus , barnyard verbs are the set of intransitives that characterize 

animal communication  e.g., baa , bray , cuckoo , gaggle , mew , yelp , etc. 

Their origin is usually onomatopoeic ,(i.e,) within the constraints of English 

phonology. They occasionally take human subjects , in which case they 

metaphorically suggest that a human being is imitating or behaving in a 

fashion similar to normal subject that they do not usually have a human 

subject which is borne out by the fact that they do not allow reference to 

propositional content (Crystal, 1985 : 318) .  

For example, the verb "coo" has a denotative and connotative meaning 

consider. Consider  the following Sentences .  

1-The dove cood softly .  

2-The baby cood softly . 

In the first sentence , the verb "coo" is an onomatopoeic verb whereas in the 

second sentence means "to talk softly and gently" . 
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2. The Notion of Meaning 

The notion of meaning has been of central concern to semanticists and 

pragmatists through their search to determine why words would have the 

meaning they do have , Simpson  states that human beings do not produce 

utterances for the sake of phonetics , phonological or grammatical features , 

utterances produced to convey meaning . Thus , meaning can be either 

denotative or connotative . ( 1995 : 176) 

     2.1 Denotative Meaning  refers to the literal meaning of a word . The 

dictionary definition for example , if you look up the word "snake" in a 

dictionary , you will discover one of its denotative meaning is "any of 

numerous scaly , legless , sometimes venomous , reptile" (Yule, 1996 : 130) 

  

     2.2 Connotative Meaning refers to the associations that connected to a 

certain word or emotions or suggestions related to that word. Thus , the 

connotative meaning for the word "snake" could mean evil or danger . 
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3. Techniques of Translation  

          Many translation theorists have discussed  translation techniques such 

as Vinay and Darbelnet (1958) , Newmark (1981) , Fawcett (1997) . 

Translation techniques can be defined as procedures to analyze and classify 

how translation equivalence works. They have five basic characteristics: 

1.They affect the result of the translation. 

2.They are classified by comparison with the original. 

3.They affect micro- units of text. 

4.They are by nature discursive and contextual. 

5.They are functional.                                        (Molina and Albir 2002) 

Vinay and Darbelnet (1958) define seven basic procedures operating on 

three levels of style : lexis , distribution ( morphology and syntax) and 

message. The procedures are classified as direct (or literal ) and oblique. 

Literal translation occurs when there is an exact structural , lexical , even 

morphological equivalence between two languages. This is only possible 

when the two languages are very close to each other. The literal translation 

procedures are : 

1. Borrowing : a word taken directly from another language. Such 

borrowed words are termed loan words (or loanwords).For example , 

in Arabic words like   برجوازية ، ديمقراطية ، امبريالية ، ديكتاتوري which are 

used in politics are borrowed from English words dictatorial , 

imperialism , democratic and bourgeoisie. This procedure is known 

in Arabic , arabization and such words are called arabized words. 

Borrowed words are often printed in italics when they are considered 

to be “foreign” 

2. Calque or Loan Translation or “ Through Translation “ 

 (as Newmark 1981:30 calls )  

          A foreign word or phrase translated and incorporated into another     

language , e.g. is a term or expression introduced into one language by 

“literally” translating it from another language with no grammatical or 

semantic adjustments. 

This is a type of borrowing at the level of structure or manner where 

the translator imitates the structure or manner of expression of the ST 

at phrase level. For example, the Arabic structures and expressions 

below are loan translations from English: 

 : hattaa as a translation of “even” in English as in  حتى 

 تى مناقشة الموضوعلم يقبلوا ح
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 They didn’t accept even the  discussion of the subject 

Frequently, calques are used to coin new terms for new concepts as in the 

following : حرب باردة   ( cold war ),  صلب القضية (the heart of the matter) 

(Darir , 2004: 40-41) 

3.Literal (or interlinear ) translation 

  It is important to understand that literal  translation is a technique rather 

than a type of translation. It is word for word translation or a one (word) by 

one translation. It can be used between some languages but not between 

others depending on structural similarities at the sentence level. 

 For example , “She looked at him “ can be translated  literally  into Arabic  

as “ نظرت اليه “  

Oblique (or Indirect)Translation Techniques  

They occur when word for word translation is impossible .They are used 

when the structural or conceptual elements of the SL cannot be directly 

translated without altering meaning or  the grammatical and stylistic 

elements of the TL. 

Oblique Translation Techniques include four in Vinay and Darbelnet’s 

taxonomy : 

(a) Transposition , (b) modulation, (c) reformulation or (Equivalence), 

and (d) adaptation 

 

(a) Transposition also termed “ shift” (Newmark,1965:73) can be 

defined as recategorization , i.e. a change at the level of grammar 

while translating from SL to TL. Newmark (1988:85) identifies four 

types of transposition : 

The first type is about the form and position of words. For example ,” a fast 

car “ can be rendered into Arabic as   " سيارة سريعة " where the position of 

the adjective changes from English into Arabic . 

The second type is used when  the SL grammatical structural does not exist 

in the TL .The translator should look for many options to convey the 

meaning of the ST including shifts between grammatical categories. 

For instance , the English gerund in the following expression might be 

translated into two variable ways in Arabic: 

ST : Talking to you was a pleasure   

    : TTلحديث .معك كان من دواعي سروري ا 

 سررت بالحديث معك.           
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The third type occurs where literal translation is possible grammatically but 

may not accord with the natural usage in the TL. For example , the English 

expression “Give way” which is used in traffic regulations and means in 

Arabic : ‘ او  ‘االسبقية لليمين  ‘ للقادم من اليمين  ’. The  English verb is substituted 

by a noun phrase in Arabic . 

The fourth type is called level shifts (Catford :1965:73).It occurs when the 

translator uses a grammatical structure as a way to fill a lexical gap in the 

TL. 

Translators prefer to use transposition since it offers a variety of 

possibilities that help overcoming the problem of untranslatability. 

(b) Modulation 

          Modulation is basically syntactic .It is semantic- pragmatic and 

syntactic or lexical procedure that results from variation of view or a 

change in degree of certainty when there is no translation equivalent  or 

when the literal translation sounds awkward in the TL. Two major types can 

be distinguished: first ,“recorded or standard modulation “ since they are 

lexicalized and recorded in bilingual dictionaries ; second, “free 

modulation” are not directed by the lack of equivalence but by the desire to 

sound more natural in the TL. For instance,  

ST: Before attempting to answer this question 

TT   قبل االجابة عن هذا السؤال 

Modulation becomes compulsory when there is a lexical gap in the TL as in 

standard modulation (Newmark ,1988:88). Nevertheless, this procedure 

must be avoided unless it is necessary for the naturalness of the translation. 

(c) Equivalence  

         The translator uses equivalence as a translation technique whenever 

literal translation fails and whenever transposition and modulation are of no 

use to convey the meaning in the TL. 

Equivalence is used when rendering idioms , proverbs ,advertising slogans 

and clichés (sentences or phrases that usually express popular or common 

thoughts or ideas but that have lost) 

For example , the response to the expression “thank you” in English may be 

“ you’re welcome” . In Arabic , it is possible to respond to a thank you as  

 “ ال شكر على واجب  “  or "   عفوا ً "
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(d) Adaptation or Cultural Transposition  

          Adaptation is used whenever the context referred to in the ST 

(prototext) does not exist in the culture of the TT (metatext), therefore it is 

necessary to re – create some forms .(Vinay and Darbelnet ,1958 : 47-48) 

In other words , adaptation is considered a type of re-writing of the ST to 

make it conform to the rules of the language and especially the culture of 

the TL community. 

The most obvious examples of this technique are : 

(Moroconize, frenchize , Arabize , englishize,…) the tendency to 

nationalize works for literature as in plays  

(miles vs kilometers ) units of measuring 

(grammes vs pounds) units of weighing 

(clothes , habits , and furniture) are culturally-bound words or expressions 

Furthermore ,the social and cultural customs can be related to this 

technique. The English expression “ He shook me by the hand” 

is conveniently translated into Arabic as  " شد على يدي بحرارة  " 

  

3.2 Translation of English Barnyard Verbs  

Twenty English barnyard verbs (animal onomatopoeia) have been 

selected from Oxford Advanced Learners Dictionary and Cambridge 

Advanced Learner’s Dictionary (3rd edition) . They have substantial content 

and can be divided into primary and secondary or direct and indirect. 

Translating these verbs into Arabic involves a counterpart that reflects 

similar sound effects in the TL . The verbs are illustrated below and how 

they can be interpreted and translated . 

(1) The verb "moo"  

ST : 1.a The cow mood from the barn. (Direct)  

             1.b The woman mood in a silly way . (Indirect) 

The verb "moo" in (1-a) has a denotative meaning in that it signifies 

the sound that most cows use naturally ; therefore it can be translated 

literally into  " تخور "  

In (1-b) the verb "moo" has a connotative meaning which indicates that 

 the woman keeps nagging ; thus it can be  rendered into "  تنق " or  تتقذمر "

 باستمرار" 

(2) The verb "yelp"  

ST: 2.a The dog yelped loudly .(Direct) 

                      2.b The boy yelped in pain .(Indirect) 
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In (2.a) the verb "yelp" has a denotative meaning (i.e.) onomatopoeic 

since it indicates the dog’s sound and accordingly it can be translated 

literally into “   يعقوي او ينقب  “  but in (2.b) , it has a connotative meaning 

which means that the boy is crying in pain ; so it can be translated  into   

  “ يبكي  بمرارة  ” 

(3) The verb "cluck"  

ST. 3.a The chicken clucks . (Direct) 

       3.b The teacher clucks sympathetically .(Indirect) 

In (3.a) the verb "cluck" has a dictionary meaning in that it refers to the 

sound of a chicken which can be translated literally into " يققر" whereas in 

(3.b) it  has a connotative meaning in that it indicates that the teacher feels 

sad and sympathetic , thus it can be translated  into “  يشعر بالحزن " 

(4) The verb "roar"  

4.a The lion roared angrily .(Direct) 

4.b The fans roared their approval .(Indirect) 

In  (4.a) the verb "roar" has a phonological sense in that it indicates the 

lion’s sound and can be translated literally  into “ يقزرر “ , whereas in  (4.b) , 

it has an associative sense since the fans are so enthusiastic and noisy ; 

therefore it is rendered into  “   صوت  بأعلىيصي  “ 

(5) The verb "gaggle"  

5.a The geese gaggle .(Direct) 

  5.b Tourists gaggle on the beach .(Indirect) 

The verb "gaggle" in (5.a) has the sound of geese which can be 

translated literally into “ نقنق ي   “ , while in  (5.b) , it indicates that the 

tourists make a lot of noise ; thus ,it can be rendered into “ يصقدر اصقوات

 ”.مزعجة او يعمل ضوضاء

(6) The verb "buzz"  

  6.a  The bees buzzed lazily .(Direct) 

  6.b The doctor buzzed for the next patient to come .(Indirect) 

In  (6.a) , the verb "buzz” refers to bee ’s sound that can be translated 

literally into "    يطقنطن  او يدنقدن“ او "يطقن " , whereas in (6.b) , it means "to call 

somebody to come" where it can be rendered into “ ينادي على“  

(7) The verb "chirp"  

  7.a The bird chirps loudly .(Direct) 

  7.b Mrs. Allen chirps in a lively way .(Indirect) 
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In (7.a), the verb "chirp" indicates the birds natural sounds and can be 

translated into  " يزققز  او يرقرد " while in (7.b) ,it means “ to talk in a cheerful 

way" which can be rendered into “ يتحدث بابتهاج او فرح “ 

(8) The verb "woof"  

8.a  The dog started to woof . (Direct) 

8.b The boss was woofing . (Indirect) 

In  (8.a) , the verb "woof " means the dog’s natural sound and can be 

translated into “ ينقب  او يعقوي  "whereas in  (8.b) , it means “ to say something 

in a boastful or aggressive way” ; therefore , it can be rendered into “    . 

(9) The verb "quack"  

9.a The duck quacks loudly . 

  9.b The doctor quacks when he checks up patients. 

 In  (9.a), the verb "quack"  means the duck’s sound and can be 

translated into “    يبطبط / يعقع   ,whereas in (9.b) , “quack” means that the 

doctor “dishonestly claims to have knowledge or skills “ , thus it can be 

rendered into “ اهى او يتظاهر بعلمهيتب   " . 

(10)  The verb "screech"   

10.a The monkeys were screeching in the trees . 

  10.b The teacher screeches at his students . 

In  (10.a) , the verb "screech" means the monkey’s sound and can be 

translated into "  يصقر"  , whereas in (10.b) , the verb "screech" means to 

rebuke or reprimand ; therefore, it can be rendered into “ بخ    . "  يو 

(11) The verb "chatter “ . 

11.a Squirrels chatter loudly .(Direct) 

  11.b Children chatter foolishly .(Indirect) 

In (11.a), the verb "chatter" has a dictionary meaning and can be 

translated into “  يقبق “ , whereas in (11.b), it means "to talk quickly and 

continuously ; so it can be rendered into  “ يهذر “ 

(12) The Verb "coo" . 

12.a Pigeons cooed Softly .(Direct) 

  12.b The babysitter cooed .(Indirect) 

In  (12.a) , the verb "cooed" has a dictionary meaning because it 

refers to the pigeon’s sound and can be translated into “ يهقدل   " ,whereas in  

(12.b) it means "to speak gently” ; thus,  it can be rendered into “ يتحدث برقة او

  " بلطف  
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(13) The Verb "bleat" . 

13.a The lamb was bleating faintly . (Direct) 

  13.b The woman was bleating awkwardly .(Indirect) 

In (13.a),the verb "bleat" has a denotative meaning in that it indicates 

the lamb’s sound and can be translated into “ يمأمقأ “ ,whereas in  (13.b) , it 

means complaining ; therefore, it can be rendered into “  تشتكي  ". 

(14)  The Verb " bray "  

14. a  The donkey brayed . (Direct) 

  14.b   . She had been braying loudly.(Indirect) 

In  (14.a), the verb "bray “, has dictionary meaning which indicates 

donkey’s natural sound and can translated into  " ينهق "   ,whereas in  (14.b) , 

it means complaining , so it can be rendered into “ يشتكي ". 

(15)  The Verb " neigh " 

15.a The horse neighed .(Direct) 

      15.b The child neighed .(Indirect) 

In  (15.a), the verb "neigh", has dictionary meaning which indicates 

the horse's sound and can be translated into “ يصقهل “ ,while in (15.b) , it 

means to grumble , thus it can be rendered into “ يتذمر ”. 

(16)  The Verb " hiss " 

16.a Why do snakes hiss? (Direct) 

16.b  “ Shut up , Tom ” , she hissed (Indirect) 

In  (16.a), the verb "hiss" means the snake’s sound and can be 

translated into “  يهسقه " ,whereas in sentence (16.b) , it means to say 

something in a quite angry way ; thus it can be rendered into “  يصي  برضب“. 

(17) The verb “ grunt ” 

17.a The pigs were grunting contentedly as they ate their 

food.(Direct) 

17.b He hauled himself over the wall, grunting with the 

effort.(Indirect) 

In  (17.a) , the verb “grunt”  means the pig makes a low rough 

sound and can be translated into “    يقبق  ", whereas in  (17.b) it 

means a person makes a short low sound instead of speaking , 

usually because of anger or pain , so it can rendered into  “  .  "  ينخر

(18) The verb  “ howl “ 

            18.a The wolves howled at the moon .(Direct) 

            18.b The baby was howling all the time I was there.(Indirect) 
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     In  (18.a), the verb “howl” means the wolf’s sound , to make a long loud       

     cry and can be translated into  "يعقوي  "   ,while in (18.b) it means to make      

     a loud long cry when in  pain or anger  "  يصرخ من شدة االلم ". 

(19) The verb “squeak ” 

19.a The mouse ran away , squeaking with fear. (Direct)  

                19.b “Let go of me ! “, he squeaked nervously . (Indirect) 

        In (19.a) ,the verb “squeak “ means to make a short high sound that is   

not very loud of a mouse  and can be translated into “صقر   او  صقرير “,  

whereas in (19.b ) it means to speak in a very high voice , especially when 

you are nervous or excited , thus it can be rendered into “  ًيصدر صوتاً عاليا” 

(20) The verb “ yap “ 

20.a The dogs yapped at his heels. (Direct) 

20.b Stop yapping , I have a headache. (Indirect) 

      In sentence (20.a) the verb “ yap” means to bark a lot and can be 

translated into “ ينقب  كييقرا “ , whereas in (20.b) it means to talk in a silly , 

noisy and usually irritating way ; therefore , it can be rendered into “ حقدث يت

 .بسخافة او بصورة مزعجة"

 

    4. Research Methodology     

       The methodology used in the current paper includes the participants , 

the tools used data collection and the way in which data analysis is done . 

       4.1 Participants  

             The research includes (30) Iraqi undergraduate students of the 

department of English / college of Languages /University of Baghdad. The 

participants’ age ranges from (20) to (47) years .They are selected from  

both morning and evening studies. 

       4.2 Tools  

            The materials and tools used in the current study are as in below: 

(a) In order to assess the students’ receptive knowledge of using English 

barnyard verbs and recognize their meanings , a recognition test is 

used. It consists of (20) items of multiple choice type. The 

participants are given (20) minutes to respond to this test.(See 

appendix A) 

(b) For measuring the students’ ability in translating English barnyard 

verbs appropriately and the techniques they use in rendering them , a 

production test is used .It consists of (20) items where the 
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participants should translate the English barnyard verbs into Arabic 

The time allocated for this test is (20) minutes. (See appendix B) 

 

4.3 Data Analysis and Discussion 

      The data will be analyzed focusing on the responses received for 

each test asked to the participants . 

                 Regarding the participants , they are chosen randomly from the 

department of English and they are studying Translation for three years 

They are 30 undergraduate students /fourth year during the academic year 

2016-2017.Table(4-1) below represents the distribution of participants 

according to  variables of gender and age : 

Variable Category No. of Students Percentage 

Gender Male 9 30 

 Female 21 70 

 Total 30 100 

Age 20-26     

Male & Female 

23 76.6 

 27-33 

Male & Female 

3 10 

 34-40 

Male & Female 

3 10 

 41-47 1 3.4 

 Total 30 100 

      Table (4-1) Distribution of Participants according to Gender and Age variables 

 

     As to the recognition test, it is found that the participants have 

made less errors when the barnyard verb is direct (i.e. it has a 

denotative meaning), but when the barnyard verb is indirect (i.e. it 

has a connotative meaning ) , participants  find it very difficult to 

recognize that meaning .In other words , the majority of participants   

have selected the correct meaning for items 

(5,8,10,12,14,15,16,18,19,20) that indicate the direct meaning of the 

barnyard verbs , whereas they couldn’t recognize the correct meaning 

for items (1,2,3,4,6,7,9,11,13,17) which indicate the indirect meaning 

of the barnyard verbs. 

The subjects’ responses in the recognition test are shown in table 

(4.2) below: 
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Item No. Correct 

Responses No. 

Incorrect Responses 

No. 

Avoidance No. 

1. 14 10 6 

2. 9 17 4 

3. 3 20 7 

4. 4 22 4 

5. 12 11 7 

6. 23 3 4 

7. 17 7 6 

8. 12 13 5 

9. 24 2 4 

10 20 6 4 

11. 19 7 4 

12 10 15 5 

13. 3 23 4 

14. 24 2 4 

15. 11 15 4 

16. 7 18 5 

17. 22 1 7 

18. 15 9 6 

19. 12 10 8 

20. 10 14 6 

Total 271 225 108 

Table (4-2) The subjects’ responses in the recognition test 

 

On the other hand , from the analysis of performance of the 

participants’ production test , it is observed that majority of 

participants  could not translate the barnyard verbs accurately and 

properly. This can be due to the misunderstanding and 

miscomprehension of the indirect meaning (i.e. connotative meaning) 

of the barnyard verbs. More specifically, for items 

(1,3,5,6,8,10,14,16,17,18) the participants  failed to translate the 

barnyard verbs which have direct meaning except those items no. 

(5,17) where students have successfully translated them accurately .   

The subjects’ responses in the production test are shown in table (4.3) 

below: 
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Item No. Correct 

Responses No. 

Incorrect Responses 

No. 

Avoidance No. 

1. - 22 8 

2. 3 17 10 

3. - 23 7 

4. 8 13 9 

5. 17 4 9 

6. 7 13 10 

7. - 21 9 

8. 2 23 5 

9. 4 14 12 

10 9 13 8 

11. - 17 13 

12 2 20 8 

13. 3 19 8 

14. - 21 9 

15. - 20 10 

16. - 20 10 

    

17. 18 6 6 

18. 1 16 13 

19. - 17 13 

20. - 19 11 

Total 74 318 188 

Table (4-2) The subjects’ responses in the production test 

 

            Comparing the subjects’ responses in both tests , it can be see that 

the number of incorrect responses in the production test (i.e.318) is greater 

than that in the recognition test (i.e.225). This indicates that the participants 

could not translate the barnyard verbs specifically when these verbs have 

connotative meaning.  

             Furthermore, participants have used some techniques such as 

modulation , equivalence and paraphrasing when translating some barnyard 

verbs:. In other words, for the indirect barnyard verbs in the production test 

(i.e. items 2,4,7,9,11,12,13,15,19,20) which represent the barnyard verbs 

(clucks , bleating , screeches, neighed, braying , yapping, howling , quacks 

,squeaked ) subsequently , the participants prefer to translate them into  

 ،يهم  ،حزين، شعرت بضي   (  

ي، يؤذ صرخ بعصبية ، يحتال او يفحص ، يصرخ ، يعمل ضوضاء ،ينادي ،يصرخيداوي او  )   
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To sum up , the following table shows the selected barnyard verbs used in 
this paper with their denotative and connotative meanings and their 

translation into Arabic: 

 Barnyard 

verbs 

Denotative meaning 

  &   Translation  

Connotative meaning 

&   Translation 

1. moo Cow’s sound  خوار او تخور Woman keeps nagging ارتتذمر او تن  باستمر    

2. yelp Dog’s sound يعوي او ينب  / نباح    Crying يبكي بمرارة    

3. cluck Chicken’s sound تقرقر Feeling sad يشعر بالحزن 

4. roar Lion’s sound يزرر / زئير    Enthusiastic & noisy صوت   بأعلىيصي     

5. gaggle Geese’s sound  ينقن  / نقي Make a lot of noise يصدر اصوات مزعجة      

6. buzz Bee’s sound يطنطن او يدندن / طن  او دن     Call somebody to come ينادي على 

7. chirp Bird’s natural  sound يسقس  او يزقز   

د  او يرر 

Talk cheerfully يتحدث بابتهاج او فرح 

8. woof Dog’s natural sound ينب  او يعوي    Say something boastfully or 

aggressively بعدوانية او بتبج يتحدث   

9. quack Duck’ sound بطبط / زبيطي     

 او عقع  

Claim to have knowledge or skills 

dishonestly يتباهى او يتظاهر بعلمه 

11 screech Monkey’s sound  يوب خ Rebuke or reprimand   زفاح او قهقهة او قرقدة  

11 chatter Squirrel’s sound صرير / صر     Talk quickly & continuously يهذر 

12 coo Pigeon’s sound هديل /هدلت    Speak gently يتحدث برقة او بلطف    

13 bleat Lamb’s sound  يمأمأ Complaining يشتكي    

14 yap Dog barks a lot  ينب  بصوت عالي  to talk in a silly , noisy and usually 

irritating wayيتحدث باستهزاء 

15 neigh Horse’s sound يصهل / صهيل Grumble  يتذمر 

16 hiss Snake’s sound يهسه  / هسي To say something in a quite angry 

way يصي  برضب 

17 squeak  Mouse’s sound   to speak in a very high voice 

 يصدر صوتا عاليا 

18  yelp Dog’s natural sound ينب  ا To cry in pain يبكي بمرارة 

19 grunt Pig’s sound   يقب  To make a short low sound ينخر 

21 howl wolf’s sound  يعوي to make   a loud long cry when in  pain or 

anger يصرخ من شدة االلم 
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CONCLUSION 

 

This paper has come up with  the following conclusions : 

(1) The concept of barnyard verbs can be difficult to understand without 

being exemplified .  

(2) It is easy to figure out denotative meaning of barnyard verbs but it is 

hard to understand connotative meaning of these verbs because they 

have different meanings with different contexts . 

(3) Connotative meaning of barnyard verbs carry the colloquial meaning 

which is very difficult from formal ones . 

(4) Denotative meaning of barnyard verbs carry the dictionary meaning or 

literal meaning or it indicates onomatopoeic meaning . 

(5) Barnyard verbs are phonetically described in terms of denotative 

meaning whereas they are semantically described in terms of 

connotative meaning . 

(6) EFL learners are unfamiliar with some English barnyard verbs and their 

meanings.  

(7)  The participants’ responses in both recognition and production tests 

support the belief that English barnyard verbs are problematic and 

difficult to be translated. 

(8) The participants have adopted some techniques in translating English 

barnyard verbs such as : paraphrasing , modulation and equivalence. 

(9) Most of the errors committed by the participants  on both tests reflect an 

ignorance of the use of English barnyard verbs in question and their 

meanings. 

(10)  Direct English barnyard verbs (or with denotative meaning )are easy to 

translate than indirect English barnyard verbs (or with connotative 

meaning ) 
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Appendix (A) 

LEARNER’S QUESTIONNAIRE 

Dear Participant, 

Thank you for your time in doing this questionnaire. I would like to inform 

you that this is not a test .The results will be used for the purpose of my 

research and not to evaluate your knowledge of the English language. Your 

answers will be completely  anonymous .Please , read the instructions very 

well and answer every question before you submit your answers. 

Thank you for your cooperation and participation  

 Participant’s Name : 

Name of the College: 

This questionnaire consists of three parts : 

PART ONE 

Demographic Information 

 

• What is your gender ?                 ⃝  Male                 ⃝     Female 

• What is your age group?       ⃝                ⃝                      ⃝                  ⃝ 

                                      20-26         27-33           34-40          41-47 

• What is  your type of study ?             ⃝   Morning           ⃝   Evening 

• What is your educational degree ? 

     ⃝  High school          ⃝ Bachelors         ⃝ Masters          ⃝ Doctorate 
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PART TWO 

(Comprehension Test ) 

Choose the correct meaning of the English barnyard verb ( written in 

italics) : 

1.The woman  mood in a silly way . 

     (a) spoke loudly   (b) kept nagging   (c) spoke gently   (d)  a cow made a 

natural sound     

2.The girl yelped when he stepped on her foot  . 

    (a)  cried       (b)  a dog made a natural sound     (c) shouted     (d) felt sad    

3.My sister clucked her disapproval . 

(a) cried    (b) spoke nervously   (c) a chicken made a natural  sound   

(b) (d) felt sympathetic 

4. The boss was woofing . 

    (a) speak boastfully  (b) a dog made a natural sound   (c) speak nervously  

(d)   speak angrily  

5. The lamb was bleating faintly . 

    (a) complained  (b) spoke foolishly (c) spoke gently   (d) a lamb made a 

sound  

6. He buzzed a servant 

    (a) complained  (b) called someone to come  (c) spoke gently  (d) spoke 

loudly 

7.” How wonderful to see you again ,darling ,” she cooed 

      (a) a dove made a natural sound  (b) shouted  (c) spoke boastfully   

(d) spoke  gently  

8. The bird chirps loudly. 

    (a) complains  (b) makes a gentle sound  (c) a bird made a natural sound   

(d) makes a loud sound 

9. He hissed off the stage . 

    (a) a snake  made a natural sound  (b) spoke foolishly  (c) spoke angrily  

(d) spoke loudly 

10. The duck quacks loudly. 

      (a) speaks gently    (b) speaks angrily   (c) a duck made a natural sound   

(d) complains 

11. Tourists gaggle on the beach . 

       (a)  geese made  natural sound   (b) complain  (c) make a lot of noise  

(d) speak gently. 
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12. The pigs were grunting contentedly as they ate their food . 

       (a) making a short high sound  (b) making a low rough sound  (c)crying  

       (d) say  something with a high happy voice. 

13. “ Stand back “ , he roared  

       (a) a lion made a natural sound   (b) laughed very loudly (c) made a 

very loud deep sound    (d) shouted something very loudly 

14. The wolves howled at the moon . 

      (a) cried   (b) made a loud sound  (c) complained  (d) a wolf made a 

natural sound   

15. The dog yapped at his heels. 

      (a) to bark a lot  (b) to make a sudden sound  (c) to make a low rough 

noise    (d) to make a very loud , deep sound 

16. The monkeys were screeching in the trees. 

      (a) making a rough sound  (b) making a natural sound  (c) making a lot of  

noise  (d) making a cheerful sound 

17.Children chatter foolishly. 

     (a) talk quickly and continuously  (b) speak gently  (c) a bird made a 

natural sound   (d) rebuke  

 18. The horse neighed. 

      (a) cried  (b) made a rough sound  (c) made a cheerful sound   (d) made  

a natural sound   

19. The mules suddenly brayed . 

    (a) made a low sound  (b) cried  (c) made a loud unpleasant noise like a 

donkey     (d) grumbled 

20 .The mice in the cupboard squeaked . 

(a) made a noisy sound  (b) made a natural sound  (c) cried  (d) made a 

cheerful sound 
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Appendix (B) 

 

(Production Test) 

 

Translate the underlined  barnyard verbs in the following sentences 

into Arabic :  

1. The cow mood from the barn .                   .......................                       
2. The teacher clucks sympathetically.           ............................ 

3. They were gaggling near the river               ………………..      
4. She’s always bleating about how badly she’s been treated…........                                                                 

          5.Bob’s big dogs woofed at the mailman.              ………………..                                          
          6. Pigeons cooed softly.                                         …………………                                                                      

          7. “ Morning !” she chirped.                                  ………………….                                               
8. Why do snakes hiss ?                                       …………………. 

9. The teacher screeches at his students.              …………………. 
10.Both bees and buzzers buzz.                           …………………                                

11. The child neighed.                                         ………………….                                    
12. She had been braying loudly                         …………………                               

13. Stop yapping , I have a headache.                  …………………              
14. Squirrels chatter loudly.                                 …………………                        
15. The baby was howling all the time I was there.  ……………..    

16. He  hauled himself over the wall , grunting with effort. 
…..……………………. 

17. The lion roared angrily.                                        ……………….                                         
18.  I accidently trod on the dog’s foot and it yelped. ………………    

19.  The doctor quacks when he checks up patients.   ………………       
20.   “Let go of me  ! “ he squeaked nervously.           ………………                    
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 نجاة بشير

 الجزائر -1-وهران  ّلةب جامعة أحمد بن

 

ِ  أدُب األطفاِل في الوطنِ   العربّي

 (وحيثياُت التطبيقِ ُت اإلرهاصا)

 

جهاً لهاتِه الفئة، إذْ شِهدَْت الس             ٍ حديٍث يُْصطلَُح عليه "أدُب األطفاِل" كونِه ُموَّ نوات األخيرة بُروَز نوعٍ أدبِي 

ِ بعْد أْن انتشَر التعليمُ، األمَر الذ ي دفع األطفاَل نحو البحث عن ألدبِيُّ يبْ أخذ هذا اللَّون ا سُط مكانتَه في المشهِد األدبي 

األطفال" إّل  في القرن  الكتِب وطلبِها شغفاً في اكتساب المعارف وتنويراً للفكر. ولم يُعَْرْف مفهوم مصطلح "أدبُ 

ين بهذا الل ون وكانت انجلترا م(،02قرن العشرين )م( ثمَّ تبلور أكثر في ال91التاسع عشر ) مة المهتم  من  في مقد ِ

اء األطف روُح المطالعة، ما أدَّى إلى ات ساع  لديهم غار اّلنجليز وتنُمواِل الص  الكتابة األدبيَّة ليزدادَ بذلك عددُ القر 

الجميلة "و (Cendrillon) "سندريال": إذْ تُْرِجَمْت من الل غة الفرنسي ة كل  من قص ةحركة الترجمة والتأليف، 

 ة "ألف ليلة وليلة".ومن الل غة العربي   ،(La barbe Blue)و"ذو الل ِحية الزرقاء"  (Sleeping beauty) "النائمة

م بدأ أدُب األطفال اّلنجليزي ينَْزعُ عن الجانب التعليمي ويُْطِلُق العناَن لتوظيف الخيال واإلبداع 9681ومنذ العام 

ا القراءة في فرنسا خالل القرنين الثالث عشر )باعت م( والرابع عشر 91بار أنَّ أدَب األطفال جزءٌ من األدِب العام. أمَّ

ة واإلحسان والفروسي ة، في ادة في قصورهم بمطالعة نصوٍص تدور حول التربي  م( كانت ِحْكراً على طبقة الس  91)

، ثمَّ هاباّلستماع واّلستمتاع بالحكايات والقصص الشعبي ة في سهراتِ  تكتفي الريفيَّة ذ ي كانت فيه األوساطُ الوقت ال

لَّ  ُجِمعَْت هاتِه الحكاياُت الت ي كان مداُرها التسليَّة الَف مفيما بعد ِليُؤ  ُ الذ ي كان ينقُ  "ا يُعَْرُف بإسم "األدب الجوَّ ه الباعة ل

ال ّلفونتين جان الت ي اشتهرْت بأدب األطفال في فرنسا ، ومن أهم ِ األسماء خرون الفرنسي ون من مكاٍن إلى آالجو 

(Jean de La Fantaine 1621-1695)  وشارل بيرو(Charles Perrault 1628-1703). 

 :فلِ: المصطلح وتبلور المفهومأدُب الطِّ 

هات والجدَّات  إلى تلك الحكايات الشعبيَّة الشفهيَّة الت ي كانت ترويها تعود البوادُر األولى ألدب األطفال        األمَّ

، هاتِ  وغة على شكِل أغاٍن أو قصٍص خيالي ة خرافي ة تعب ِر عن ه المرويات المصُ ألطفالهنَّ منذ نعومة أظافرهنَّ

 ثقافته. مجتمع وتعكس نمطَ  كل ِ  خصوصي ة لغة

الذ ي بلغْت فيه  صرَ ، العم(02ألدب األطفال إلى القرن العشرين ) لدراساُت اّلنطالقةَ التأصيليَّةَ اتحيُل        

ا ولَّد نظريات حديثة تولي الط  النتائج، وكان أْن طال األمُر عالَم  سيولوجي ة ذروةَوالدراسات السيكولوجي ة والس فل ممَّ

قائماً على الشفوي ة  األطفالِ  الصغير باعتباره صانَع المستقبل. إلى الحين ذا، ظلَّ أدبُ  اّلهتمام بهذا الكائن البشري  
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لروح التسلي ة والترفيه حت ى منتصف القرن السابع عشر  مع التواجد الرسمي   التربوي   ه التعليمي  من شق   ولم يخل

يصاً 91) نٍة خص  ف على كتٍُب مدوَّ  المدرسي. بذلك عن المدار لألطفال منزاحةً  م(، أين بدأ العالمُ يتعرَّ

بصدور  (Jean de la Fantaine 1621-1695) ّلفونتينجان من هنا، كانت البداية مع الشاعر الفرنسي        

ن حكاياٍت تدور على ألسنة الحيوانات أشهرها حكاية "الثعلب 9886كتابِه "حكايات خرافي ة" سنة  م؛ الذ ي تضمَّ

 (Charles فونتين بأمير الحكاية الخرافي ة في األدب العالمي. وأتى بعد ّلفونتين شارل بيروَب ّلوالغراب" حتَّى لُق ِ 

1628-1703 (Perrault  ه كتاباتِه إلى األطفال، ويعتبِر كثيرون كتابَه الصادر سنة م بعنوان 9811الذ ي راح يوج 

" التاريخ الفعلي لميالد أدب الط    فل"أقاصيص وحكايات الزمن الماضي مع عبر"، أو حكايات "اإلوزة األم 

ل مجموعة من الحكايات الخي هة لألطفال، ومنها: المكتوب؛ إذْ احتوى هذا الكتاب على أو  "سندريال" الي ة الموج 

  9."و"ذات القبعة الحمراء"، "الجميلة النائمة في الغابة"، و"عقلة اإلصبع

في بريطانيا: اقترن عنصرا اإلمتاع والتسلي ة ببداية ظهور حركة التأليف القصصي لألطفال في انجلترا بعد أْن        

ي اإلوزة" لشارل بيرو، إذْ لم  م9191سنة  (Robert Samper)قام اّلنجليزي روبرت سامبر  بترجمة قصص "أم 

م( تراعي اهتمامات األطفال فقد 96م( والثامن عشر )91تكن كتب األطفال اّلنجليزية خالل القرنين السابع عشر )

 (R. Jhonي ، وإلقاء التعليمات بأسلوب مباشر. إلى أْن بدأ روبرت جون نيوبرصح واإلرشادكان هدفُها توجيه الن  

(Newbery 1713-1767 هة حركةً أدبيَّ  مكتبة األطفال المشهورة بإسمه صاحب ةً تهدف لنشر القصص الموج 

ل سنة  م بعنوان "كتاب جيب صغير جميل" ينضوي على حكايات بصياغة 9111لألطفال، وقد أصدر كتابَه األو 

فات  شعريَّة تعتِمد األحرَف األبجديَّة، باإلضافة إلى حكٍم وأحكامٍ  تتراوح بين مكافأة األفعال الخي ِرة ومعاقبة التصر 

م أي بعد حوالي القرن صدرت قصَّة "أليس في بالد العجائب" للكاتب لويس كارول اإلسم 9681وفي سنة . السي ِئة

 ، إذْ كان الكُتَّابُ (Lewis Carroll 1832-1898) شارلز لوتويدج دودسنتالمستعار لعالم الرياضيات البريطاني 

 0ة يخشون من اقتران أسمائهم بكتب األطفال خشية الحط  من قدرهم.في تلك الحقبة الزمني  

من كبار الكُتَّاب الذ ين قاموا بخوض تجربة الكتابة األدبيَّة لألطفال منذ منتصف القرن الثامن عشر في روسيا:        

الذ ي نشر حكايات أبطالها  (Ivan Crrillov 1768-1844) وفم( الروسي إيفان كريل91م( والتاسع عشر )96)

 (A.S. Bochkin 1799-1837)بوشكين ألكسندر سرجيفيتش حيوانات في تسع مجموعات، كما أصدر الشاعر 

ه لألطفال بعنوان " (L. Tolistoy 1828-1910)تولستوي ليو كتاب "حكاية خرافيَّة" وكذلك كتاب   01الموجَّ

ن حكايات تر9610حكاية" سنة   1".اثيَّة روسيَّة، ومن أشهرها حكاية "إيفان الغبي  م المتضم ِ

م( ظهور مجموعات كثيرة من الحكايات الخرافيَّة، منها: 96ألمانيا: شِهدَْت ألمانيا خالل القرن الثامن عشر )       

نها مغًزى عب ثمَّ عالجها بطريقة ساخرة وضمَّ مجموعة موزوبس؛ األستاذ بجامعة فَيَْمْر؛ فقد جمع الحكايات من الش  

الت ي تميَّزت بالمغزى العميق، إذْ كانت الخرافة  (Goethe 1749-1832)وظهرْت أيضاً مجموعة غوته أخالقيًّا، 

هة للكبار. واستمر         (Grimm’s brother) ريمغالحال هكذا إلى أْن جاء األخوان  عنده هي الحكمة بعينها الموج 

اللذ ان قدَّما كتاباً حقيقي اً للبيت األلماني واألطفال  )م9611-م9168( وفيلهلم )م9681-م9161( -جايكوب-يعقوب -
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ل جزء من كتابهما في عيد ميالد المسيح "حكايات األطفال والبيوت"، وفي نهاية 9601األلمان، فقد ظهر سنة  م أو 

غات عديدة وترجمت إلى لم ظهر الجزء الثاني من هذا الكتاب، واشتهرت مجموعة غريم في أوروبا 9691سنة 

ُن  ِ هها أو تضمينها رمزاً مستتراً أو الحكاية الشعبيَّة كما يحكيها الش  كونِها تمي زت بأنَّها تدو  ِ عب دون إضافات تشو 

نمارك ظهر رائدُ أدِب األطفاِل اوفي الدالحكاية الشعبيَّة في نظر األخوين غريم هي تراٌث خالدٌ.  حكمةً خفيَّةً؛ ألنَّ 

صاحُب كثيٍر من قصص األطفال  (Hans Christian Andersen 1805-1875)ن هانس كريستيان أندرس

س ومنها: "البطة القبيحة"، "فتاة المباراة الصغيرة"، وتتميَّز أساطير أندرسن وحكاياته بفكرتها اإلنساني   ة الت ي تقد ِ

  1الطبيعة والحياة ومضمونها المتصل بالتجربة الواقعية.

األمريكي بادئ ذي بدٍْء بنظيره األوروبي واّلنجليزي نظراً لعامل الهجرة إلى هذا البلد، لكن  فلأدُب الط   ارتبطَ        

ه إلى األطفال مرحل اإلبداع أبواَب  ة واّلقتباس والتقليد ليْطُرقَ الترجم ةَ سرعان ما هَجَر األدُب األمريكي الموج 

ل من حيث ففي قص ة الط   أحسن من جسَّد التجديدَ  (Haward Payel)واّلبتكار والتجديد، ويُعْتَبَُر هوارد بايل 

فل في الوّليات المتحدة األمريكية بوتيرةٍ متزايدةٍ من الجودة بعد الحرب أدُب الط   الموضوع واألسلوب. انتعش

ق على نتاجات ٍ المضمار األدبي؛ ذلك لَما عرفتْ البلدان األخرى في هذا  العالمية الثانية ليتفوَّ ، إلى ه من تقدٍُّم تقني 

الناشرين  األمَر الذ ي ضاعف عددَ  ،من الكُت اب المبدعين العديدَ  زَ رَ ية المتواصلة بأدب الناشئة ما أفْ جانب العنا

ين في هذا المجال ليُحق ق اإلنتاجُ  والكاتبة (Gianni Rodari 1920-1980) جين روداري  أرقاماً مرتفعةً. المختص 

 م  بالوقع واهت طفال في إيطاليا، مع أنَّ أدَب األطفال في إيطاليا ارتبطَ مْن كتَب لأل أشهرُ (G. Mary) جيال ماري 

من بين الكُت اب (I. Kalgino) الو كالجينو بالتاريخ وما فيه من مغامرات مبتعداً عن األساطير والخرافات، وكان إيت

ا اليابان فقد ا ين استلهموا من التراث اإليطالي في تغذية عقول األطفال.الذ   اً بأدب الط  أمَّ فل، وكان عتنت اعتناًء خاص 

مْن فتح باَب التأليف في هذا المجال، أدَّى اّلهتمام المتزايد بهذا الل ون األدبي إلى كثرة اإلنتاج  )سازايامي إيوايا(

 الت ي تأس سْت سنة -الطائر األحمر-وتعد د دور النشر الت ي تمي زْت بجودتِها، منها: دار نشر )أكاي توري( أي  

 1تواِصُل سلسةَ رواِجها. م9118م لتُْصِدَر مجل ةً بإسمها سنة 9196

الذ ي يجمُع في الوقت نفِسه بين الحقيقة والخيال المحوَر الذ ي  ،الُمتشب ُِع بالحكمة والتسليَّة يُعْتبُر األدُب الشعبيُّ        

هة إلى خاضوا تجربة الكتابة األدبي   ل الذ ينقام عليه أدُب األطفال في بداياته، إذْ اعتمدَ أغلُب المبدعين األوائ ة الموج 

. ومن بين -خاصة الهند- رقي ة الت ي امتد ت جذوُرها إلى الش  القصص الخرافي ة الخيالمن  غزيرٍ  األطفال على تراثٍ 

 ةَ حكاياٍت على غرارهااآلثار األدبيَِّة الشعبيَِّة ذاِت التأثيِر الكبيِر في حياة النَّاِس، الت ي حاول بعض الكُتَّاب صياغ

)حكايات البانجاتنترا، أو خزائن الحكمة الخمس، أو األسفار الخمسة(؛ وهي حكاياٌت هنديَّةٌ قديمةٌ تُْرِجَمْت إلى عديٍد 

-122حكاياٍت منثورةٍ وأمثاٍل وحكٍم منظومٍة )ُوِضعَْت هاتِه الحكايات بين غاياٍت عمليٍَّة، ب ةً من لغاِت العالِم، ُمْستَْهِدفَ 

ة إلى الل غة البهلوي   922 ل مر  قام بوضع حكايات البانجاتنترا برهمي معروف ة(، ق.م بالل غة السنسكريتيَّة ونُِقلَْت ألو 

ياسة، فعِهدَ باألمِر إلى ذلك البرهمي الذ ي وضع أوّلٍد، وأراد أْن يُعل ِمهم فنَّ الس   لبيَّةً لطلِب ملٍك كان له ثالثةُ بالحكمة ت

ٍ  ليُفِْصح عن أفكاره بشكلٍ حكايات حيوان  كما انتشرْت إلى جانب حكايات البانجاتنترا حكايات "كليلة  واضحٍ. فن ي 
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أخرى ة إلى اللُّغة العربيَّة، لتترجم فيما بعد من العربي ة إلى لغات ودمنة" الت ي ترجمها عبد الله بن المقف ع من البهلوي  

ف األوروبيون على لوٍن أد ٍ جديٍد في بث  الحكمة والتهذيب.عديدة. من هنا، تعرَّ بي 
8 

فُّ         ا سبق، نستش ِ  (كليلة ودمنة)، و(حكايات ألف ليلة وليلة)عبي الشرقي، وّلنتشار القصص الش  أنَّ  انطالقاً ممَّ

م( أثراً كبيراً في دفع األوروبيين نحو البحث في 96م( والثامن عشر )91في أوروبا خالل القرنين السابع عشر )

هاً إلى األطفالم عن حكاياٍت وقصٍص مشابهةٍ تراثه سؤوليَّة بناِء ، يحِمل بين دف تيه م، لتَُخطَّ أناِملُهُم إبداعاً أدبيًّا موجَّ

 وجانِب اإلمتاع والتسلي ة. التربوي   بين الجانِب التعليمي   طفٍل سعيٍد بالمزاوجة

فل( الذ ي عصر الحديث، بعد أْن ظهر )علم نفس الط  في الازدهر أدُب األطفال من الناحي ة الشكلي ة والمضموني ة        

فل بهدف تقديِم دراسٍة منهجي ٍة منتظمٍة حول مرحلة الطفولة باعتبارها عكف على دراسة العالم الداخلي )النفسي( للط  

اً ومرحلةً مستقل ةً عن مرحلة الرشد )مرحلة الكبار(. من هنا، غدَا أدُب األطفاِل جزًء ) فرعاً( من األدب عالماً خاص 

 رهشَرْت دور النشر المتخص صة في طبع أدب األطفال ونلدى المتخص صين، وكثُ  ةً ل مادةً علمي ةً سائغالعام يشك ِ 

انتشار المكتبات العامة ومكتبات المدارس والنوادي الخاصة تب ونشرها، حديثة في طباعة الكُ التقنيات ال شافواكت

فل..كل  هذا جعل فل ّل يكتبون سوى للط  ة، ظهور أدباء متخص صين في أدب الط  فل بما تحويه من أنشطة مختلفبالط  

ر على هرمأل يرتقي أدَب الطفلِ  ُ  هتَ فاعلي أثبتوه تطو  دِْرج ضمن مناهج الدراسة في الدراسات العليا والكل يات بعْدما أ

 .الجامعي ة واألقسام األكاديمي ة

 :يّ رهاصات أدب األطفال في الوطن العربإ

هة إلى األطفال لوناً أدبي اً حديَث العهد على اآلداب العالمي ة، إذْ لم تُدِْرْك األمم كُنْهَ هاتِه الفئة رتبَ عْ تُ          الكتابة الموج 

ل آلة صنع المستقبل إّل  في السنوات األخيرة؛ ذلك بعْد دراسات مكث فٍة، عميقٍة وجد ي ٍة العمري ة من المجتمع الت ي تشك ِ 

ةً توض ح ما يعتري مرحلة لم النفس الذ ي اعتنى بسبر أغوار الكون الداخلي للط  في مجال ع فل محق قة نتائجاً مهم 

لتنمي ة األفكار واألحالم  ،باألطفال باعتبارهم فئة حس اسة الطفولة من تفاعالٍت، وتوصي باّلهتمام والعناية الخاص ة

بَب الذ ي جعل أدب األطفال ّل يخرج بصورتِه المكتِملة إّل  في غار، السوالخيال المنفرد الذ ي يتمت ع به هؤّلء الص  

 مراحل متأخرة.

إّل  بعْد  بمعناه المعروف اآلن -بأدب األطفال-ق عليه ب العربي ّل يمكن أن يجد ما يُْطلَ إنَّ الباحث في ثنايا األد       

ا قبل هاتِه الفترة ال91التاسع عشر ) ي من القرنالنصف الثان زمني ة يكاد يخلو موروثنا األدبي  العربي  من م(، أمَّ

ُ إّل  ما كان متداوّلً على امتداد ا ،كتاباٍت صالحٍة لألطفال الطفولة  لبعض مراحل حلعصور من ألواٍن أدبي ٍة قدْ تصل

هن بها ألطفالهنَّ  الت ي كانت مثل )الترانيم الشعرية( هات يتوج  فل في حقيقة ط  بغية الترفيه والتسلي ة، وإْن كان ال األم 

ر بموسيقاها الت ي تزرع فيه الحس  بالجمال منذ الصغر. على أنغام هاتِه ِرك مقاصد هاتِه األغاني بْل يتأث  األمر ّل يُدْ

الوتيرة الحياتي ة نَما أطفال العرب على أدب الكبار فأقبلوا على الحكايات واألساطير القديمة كقصص "كليلة ودمنة" 

األساطير العربي ة "كعنترة بن شد اد" و"أبو زيد الهاللي" و"حي  بن يقظان"، الت ي كانت تُْروى و"ألف ليلة وليلة"، و
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بعْد مجيء اإلسالم ظهرت القصص الديني ة الت ي تعتني بأخبار في العديد من البقاع العربي ة.  في المجالس الشعبي ة

هم_ وأعمالهم، ومْن تالهم وحمل راية الجهاد والصحابة الكرام _رضوان الله عليالرسول صل ى الله عليه وسل م 

باإلضافة إلى أخبار األمم الغابرة وقصص الحيوانات الت ي ، لنشر الدعوة اإلسالمي ة في مشارق األرض ومغاربها

، ومع ات ساع الدولة اإلسالمي ة ظهر مؤل فون قاموا بتسجيل ريفةفي القرآن الكريم واألحاديث النبوي ة الش   تْ ورد

ير والحكايات من مختلف األمكنة واألزمنة، منها: كتاب "البخالء" للجاحظ، و"مقامات الحريري" و"مقامات األساط

 1".بديع الزمان الهمذاني

هة إلى األطفال في         ل من القربداياتها في اعتمدت الكتابة األدبي ة العربي ة الموج  ن التاسع عشر النصف األو 

نجوُمه ي الذ   األدبي فلكحكايات واألساطير إلى جانب التأث ر بالكتابات الغربي ة في هذا الها من الم( وافَِر موروثِ 91)

  األطفال.

        ُ ، في عهد بمصرم( 91ميالد أدب األطفال في الوطن العربي مع مطالع القرن التاسع عشر ) ةوقِدَْت شمعأ

د علي الذ   م( 9611-م9629الع، وكان رفاعة الطهطاوي )ط  ّلي أرسل البعثات العلمي ة إلى أوروبا للدراسة وامحم 

ه إلى األطفال بعْد أْن عاد من فرنسا من بعثته الت ي أُْرِسل إليها، ل من ولَج عالم هذا الل ون األدبي الجديد الموج  كان  أو 

لع من خاللها على حضارةٍ أخرى وثقافٍة مختلفة قد ه إلى األطفال  ه األدبُ ، وقد نال إعجابَ اط  بين دف تيه  الضام ِ الموج 

ٍب وسَمه )حكايات امن هنا، قام رفاعة الطهطاوي بترجمة العديد من القصص في كتبُعْدين، ترفيهي اً وتربوي اً تثقيفي اً، 

 6، كما قام بترجمة قص ة "عقلة اإلصبع".األطفال(

الل ون األدبي  على مصراعيه ة أبواَب هذا رفاعة الطهطاوي قصَص األطفال إلى الل غة العربي   ترجمةُ فتحت        

ٍه إلى األطفال العرب ةِ في كتاب يادَتَهر   م(9110-م9686ل أحمد شوقي )ليسج   فنظم شعراً على ألسنة  ،أدٍب موج 

من حكاياٍت على ألسنة الحيوانات   (La Fantaine)الحيوان متأث راً في ذلك باألدب الفرنسي وما قد مه ّلفونتين

م(، قام بجمِعه وإعداِده والتقديِم له 9161لألطفال عن دار المعارف بالقاهرة عام ) ي، وصدر ديوان شوقوالطيور

اب يوسف، متض مناً ما كان موجوداً في الجزء الرابع من الشوقيات، وما احتوته الشوقيات  األستاذ عبد التو 

 1.(89ى وستين قص ة )( وإحد91( منها ثالث عشرة منظومة )18المجهولة، فبلغت قصائده ستاً وسبعين قصيدة )

ى فيه قدرة هؤّلء         ة بأدٍب يتوخ  حاول أحمد شوقي مخاطبةَ أطفال بلِده مصر خاص ة وأطفال العرب عام 

ل رد ة  المتلقين األحداثود به قريحتُه على ه فكُره، لذا كان يعرض ما تجُ غار على تلق ي واستيعاب ما يخط  الص   ليتأم 

ا يترفعلهم اتجاهه،  طُ  ك مافإم  منه شيئاً يتناسب مع مستواهم الفكري والل غوي، يذكر في هذا  ألَّف على وضِعه أو يُبس ِ

إذا فرغُت من وضع أسطورتين أو ثالث أجتمع بأحداث المصريين، وأقرأ عليهم شيئاً منها، فيفهمونه  فكنتُ "المقام: 

ل وهلة، ويأنسون إليه،  من ى لو وف قني الله ألجعل لألطفال ويضحكون من أكثره، وأنا أستبشر لذلك، وأتألو 

عراء لألطفال في البالد المستحدثة منظومات قريبة المتناول يأخذون الحكمة واألدب من المصريين مثلما جعل الش  

ا لُوِحظ على النماذج األدبي ة الت ي قد مها أحمد شوقي في ديوانِه عدم تحديد المرحلة ، ممَّ 92"خاللها على قدر عقولهم

سنوات،  1-2مرحلة الطفولة األولى ) د لمرحلة الطفولةتمَ عْ ذلك بناًء على التقسيم العمري المُ الت ي تالئمها،  ةالعمري  
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 90-1سنوات، مرحلة الطفولة المتأخرة  1-1سنوات، مرحلة الطفولة المتوس طة  8-1رة مرحلة الطفولة المبك  

، إذْ قيمة األخالقي ة المرجو التقاطهاالاستيعابهم عد ة قصص تتجاوز مستويات األطفال لصعوبة  وكذا وجود، سنة(

ه ةً إنساني   اً متبدو قي    99.للكبار ةً موج 

ثل: علي فكري ، مةٌ توافد الكُت اب المصري ون في خوض غمار هذا التحد ي األدبي الجديد فتوالت أسماءٌ عديد       

آداب الفتاة"، و"تربي ة البنين"، "تقويم األخالق" اً كثيرةً، منها: "آداب الفتى"، "تُبم( الذ ي أل ف كُ 9111-م9611)

 تُبِيُن هذه الكُتب اهتمام علي فكري م،9198لنُصح الُمبين في محفوظات البنين" عام و"اآلداب اإلسالمي ة"، "ا

ن وضع بصمته الخاص ة في أدب األطفال بمصوبتهذيب الجانب األخالقي لألطفال،  د الهراوي )ممَّ -م9661ر محم 

هه هذا بكتاب "سمير األطفال للبنين" في ثالثة أجزاٍء نشره عام  م(،9111 م، تاله كتاب "سمير 9100استهل  توج 

هٌ 9101م، وفي العام 9101األطفال للبنات " عام  م أصدر "أغاني الحياة" في أربعة أجزاء، وهو كتاٌب موج 

م قصصاً نثري ة لألطفال منها: "بائع 9119كتب عام ، كما اهتم  بالنثر فةللسنوات األربع األولى من المدرسة اّلبتدائي  

د الهراوي 90فل الجديد"، "مسرحي ات األطفال" و"أبناء الرسل"الفطير"، "جحا واألطفال" و"الط   ، اختار محم 

 إلى التأثير في عقولهم وفكرهم ووجدانهم. اً أساليبها هادف يُونةلُ موضوعاٍت يميل إليها األطفال ات سمت ب

فل في الوطن العربي، فقد أقام أرضي ة علمي ة الشرعي  ألدب الط   م( األبَ 9111-م9611كامل الكيالني ) يُعدُّ       

ة، إذْ وضع فل العربي بعديد الكتب المؤل فة، والمترجمة والمقتبسحديثة لهذا الل ون األدبي  بناًء عليها أغنى مكتبة الط  

ل ما كتاب، كان "الس  ( 022)ز عددُها مائتي أصنافاً من القصص، وأنواعاً من المسرحي ات، تجاو ندباد البحري" أو 

ا قص ة "نعجة الجبل" فكانت آخر ما أبْ 9101وقد طُبَِع عام  َجادَ به . بعْد كامل الكيالني سطع نجم حامد دعم، أم 

هاً لألطفال العرب عنوانه "التربي ة بالقصص لمطالعة ال9101الذ ي أصدر عام  صبي  الق مدرسة م كتاباً موج 

ٍه إلى السنوات الثالث األولى من التعليم اّلبتدائي، دفعَه إلى هذا المجال تأث ره بمطالعة  والمنزل" بثالثة أجزاٍء موج 

ُ  األدب اّلنجليزي بما فيه من روائع إبداعي ة، إيماناً منه أنَّ  ، في ح لتربي ة أبناء العربما تحملُه من عبٍر ومغازي تصل

ْت إنتاجه يزداد جودةً، ينبني على أسٍُس فن ي ٍة جعلَ  ربي  فل العالط   م( بدأ أدب02العشرين ) ث من القرنالعقد الثال

د سعيد العريان ) د زهران مجموعة9181-م9121فأصدر محم  "القصص  م( باّلشتراك مع أمين دويدار ومحم 

ةً مشو  01ن )م؛ هي سلسلةٌ تضم  أربعاً وعشري9111المدرسي ة" بدايةً من عام  فل تهِدف إلى تهذيب الط   قةً ( قص 

ه بزاٍد وفيٍر من العلوم والمعارف، د سعيد العريان ورفيقاه إلى إصدار  العربي ومد ِ س نجاح هذه القصص محم  حمَّ

د سعيد العريان رئيساً لتحرير مجل ة "سندباد  مجموعة قصصي ة أخرى بعنوان "كان يا ما كان"، عُي َِن بعْدها محم 

ار المعارف بالقاهرة، وبعْد توق ف المجل ة عن اإلصدار قام بجمع وطبع ما كتبه عن رحالت لألطفال" بقراٍر من د

ندباد في أربعة أجزاٍء نال بها جائزة الدولة التشجيعي ة   91.م9180لعام  الس 

 (Sirقام أمين خيرت الغندور بترجمة مجموعة قصص "كنوز الملك سليمان" للكاتب اّلنجليزي رايدر هاجرد        

 (Henry Rider Haggard 1856-1925 ِكَر من تجاُرِب األدباء المصريين في م، إلى جانب ما ذُ 9191عام

ٍه إلى األطفال ، ظهرت محاوّلت أخرى لبعض الكُت اب مثل نشر مطبعة الن يل المسيحي ة بالقاهرة عام كتابة أدٍب موج 
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عنوانُها  (بولس أفندي عبد الملك وآخرون) ترجمها (هانز أندرسن)م مجموعة قصصي ة مترجمة من حكايات 9101

طبعَْت هذه المطبعة مجموعة من القصص  وفي العام نفسه ( قصص،26"أجمل وردة في العالم" تضم  ثماني )

ا في عام  الد يني  المسيحي  لألطفال بعنوان "مجموعة قصص للبنين" لمؤل فين مختلفين؛ وهي سبع قصص أدبي ة، أم 

( قصص على المنوال نفِسه الذ ي صدرت به 21أخرى للبنات المسيحي ات تضم  تسع ) م طبَعَْت مجموعة9108

ة 9108وكتب عمر الجمل وفرج الجمل عام  قصص األوّلد. م مجموعة قصصي ة تاريخي ة ألشهر ملوك األم 

" اية ، كما نشر في العام نفسه حسن توفيق مجموعة قصص عنوانها "هدالمصري ة، عنوانُها "القصص التاريخي 

ام لنعمة طعيمة إبراهيم قص ة "األميرة والفتاة الفقيرة"9106بِعَْت في عام األطفال" وطُ  م 9101في عام  ، أمَّ

د عبد المط   وايات العربي ة" لمحم     91لب.صدرت قص ة "الش جاعة واإلقدام" لتوفيق بكر، وسلسلة "الر 

بين ذراعي ، الذ ي عرف منه طريقه إلى الوطن العربي   ِوْكَرهاألطفال في مصر  على هذه الشاكلة، نَما أدبُ        

فل غير ومراعاة احتياجاتِه وميوِله الفكري ة والعمري ة، ابتغاء تربي ة الط  الص   ُمحاِولين اّلهتمام بهذا المتلقي   ،أدبائها

 واعٍد.على بناء مستقبٍل  تجعلُه قادراً  ومعرفي ةً  علمي ةً  التربي ة اإلسالمي ة الصحيحة وتغذي ة فكره تغذي ةً  العربي  

 :طار العربيّة األخرىقنشأة أدب األطفال في األ

ل من القرن التاسع عشر )        ٍه إلى األطفال في 91شِهد النصف األو  ، ذلك ّلزدهار لبنانم( ظهور أدٍب موج 

وخالل  ( في بيروتئت دار )الفتى العربيشِ نْ م أُ 9111اج المطبوعات، ففي العام وشر ورالثقافة وكثرة دور الن  

ة يقتصر إنتاُجها على األطفال، من القصص الوطني ة الت ي تمي زت بها سنوات قليلة عُِرفت الد ار كدار عربي ة مستقل  

، ومن دار الفتى العربي: قص ة "القنديل الصغير" لغس ان كنفاني، وقص ة "حارسة الن بع" لزين العابدين الحسيني

ة الصغيرة"، وقصص تغريد النجار "مدينة األلوان" رسة"، "القط  بدر "في المد: قصص ليانة القصص التعليمي  

" لعدنان ، "عودة الطائر" لمعين بسيسو، "بالون ريمة" لدّلل حاتم، "مالك الحزين يشتري حذاءً و"حسن والغول"

لبسيط، كما تمي زت هذه القصص اعتمادها عنصر الخيال واألسلوب الرقيق ا، غنام، "بئر زويلة" لصفاء زيتون

ن س ت )90أنتجت الد ار كتاباً لغسان كنفاني لألطفال فوق سن الثانية عشر ) ( قصص قصيرة من أعمال 28( تضم 

ٍ أدب تحكي قص ة أطفال عانوا الظلم اّلجتماعي وقهر اّلحتالل الذ ي ول د في نفوسهم روح التحد ي بأسلوبٍ  ،الكاتب  ي 

 ُ فل تأث راً بدار الفتى العربي، أصدرت النورس( بمناسبة السنة العالمي ة للط  م دار )9111عام  نِْشئْت أيضاً جميٍل، أ

سلسلتين من الكتب، كان أبرزها كتاب توفيق في اض "حيفا والنورس"؛ وهي قص ة وطني ة بسيطة تعب ر عن الحب  

. وقص ة ر ما سيأتي بعدوالحنين لفلسطين من خالل حيفا المدينة والفتاة؛ لكنَّها تركت الفتاة حيفا في ضياع وانتظا

"ساق القصب" للكاتب يحي يخلف، و"هيولى" لخالدة سعيد و"ما أجمل العالم" لجمانة نعمان، و"الصخرة والبحر" 

ارمن كبنانية الت ي اعتنقت أدب األطفال ، ومن األسماء الل  لخير الدين عبد الرحمن؛ وهي قصص خيالي ة وتربوي ة

س  91.معلوف وشريف الر 

هة إلى األطفال قبل  فلسطينعرفت         ل ف في هذه الفترة خليل فقد أ، )أي قبل النكبة( م9116الكتابة الموج 

د في مجال الش  نظم في مجال النثر، و السكاكيني هه للفتيان والفتيات ه "البستان"كتابَ  النشاشيبي إسعافعر محم   ووج 
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اه "أشعار عربي ة"، وبعْد النكبة أصبح هذا األدب مشحوناً بالحماس من  كما نقل بعض األشعار للصغار في كتاٍب سم 

ن أل ف في هذه الفترة محمود زايد )"نساء خالدات"، "يوليسيز التائه"  أجل إثارة روح التصد ي للعدوان، ومم 

لحوث وأحمد شحادة "صور من في حروبه"(،  و"العربي   علي الخليلي "أغاني األطفال في فلسطين"، جميل الس 

" األدب الشعبي   د زحايكة "البراغيث تغزو جزيرة القمر".الفلسطيني   98، محم 

هة إلى األطفال في        رده بما أوْ  اً ُمعْتِمِدين الجدوَل التالي، اعتضاد سوريّة نُعب ِر عن حركة الكتابة األدبي ة الموج 

 ه(: في مطالعتِ  فل والترغيبُ الط   قاسم بن مهني في كتابه )أدبُ 

 مالحظات سنة الطبع فلمؤل  عنوان ا فإسم المؤلِّ 

ديوان "أغاني الطفولة" +  سعيد نصرة

( مسرحي ات ألبناء 28ست )
 المدارس

  م9111

 

جميل سلطان + أنور 

سلطان + عبد الرحمان 
 الس فرجالني

ر  كتاب "اّلستظهار المصو 

 "في أدب البنين والبنات

البحر، د قة الوصف تمتاز قصائده بسهولة  

 ميِلها إلى اإلرشاد والن صحو

ه  م9181 ديوان "أغاني األطفال" عبد الكريم الكرمي يُعْتَبَر الل بِنة األولى للش عر الحقيقي الموج 

إلى األطفال في سوري ة، يضم  سبع عشرة 
( قصيدة مالئمة لمدارك األطفال، ُملبي ة 91)

ة  لرغباتهم، ُمناسبة لرصيدهم الل غوي، مهتم 
 شاكِلهم.بمشاغِلهم وم

قدَّم العديد من األناشيد والمسرحي ات  م9186  سليمان العيسى

الش عري ة الط ريفة بغية تعليم وتهذيب وتثقيف 
 أطفال العرب

نب    مسرحي ة "الفصل الجميل" عادل أبو الش 

( قص ة تمي زت 922كتب حوالي مائة )   زكريا تامر

 بموضوعها اإلنساني وبنائها الفن ي الس لس

ب للحفظ واإلنشاد يغْلُ نظم عدداً من القصائد    ي  د الكريم الحيدرعب
 عليها الطابع التعليمي  التهذيبي  الوعظي  

 

فل في         منذ العشرينات، لكنَّها لم تتبلور إّل  في األربعينات عندما  األردنبدأت الُمحاوّلت األولى لكتابة أدب الط 

ته: "خالد و جهاد جميل ف ل  فاتنة" ثمَّ كتب عيسى الن اعوري "نجمة الل يالي الس عيدة"، وأكتب راضي عبد الهادي قص 

تين: "العصفور األخضر" و"أين عدالتي؟"، ا تغريد وأنْتج  حتر قص  ي اد الس عيد" أم  واصف فاخوري قص ة "الص 

ار فكتبت "صفوان البهلول" ف م( أخذ أدبُ 02بعينات من القرن العشرين )، وفي الس  الن ج  ر من حيث الكم  الط  ل يتطو 

فل المسلم"، نظم علي البتيري مجموعات ش عري ة لط  والن وع فزاد إنتاُجه، طبع يوسف العظم كتابه "أناشيد وأغاريد ل

ي"، "صوت بالدي"، وكتب زهير  سائل" و"فلسطين يا أم  عناوينها "القدس تقول لكم"، "أطفال فلسطين يكتبون الر 

د"، "نار ونور"  كحالة مسرحي ات نثري ة منها: حمة"، "دل وني على محم  "ّل أعبد ما تعبدون"، "نور الله" و"الر 

" و"ليلة القدر" ج أدب األطفال في األردن بعض الكُت اب التخص ص  ضْ أد ى نُ  ،و"استخالف عمر"، "الوعد بالحق 
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ست لكتابة سلسلة من القصص البطولي ة  ا بقص ة "عز  الد ين القس ام"بدأتْه ،فيه، منهم: روضة فرخ الهدهد الت ي تحم 

رةٍ  لةِ م صياغة حكايات شعبي ة كان قدْ جمعها فايز الغول لتصدُر في سلس9162كما أعادت في عام  كُتٍُب ُمصو 

 91بعنوان "حكايات الغول".

برزْت في األردن أيضاً كتابات القص ة لألطفال صدرت ضمن كتٍُب ومجل ة )سامر( والملحقات الثقافي ة         

ت المحل ي ة، فقد صدر للقاص  محمود شقير عام و ن أربع )9168المجال  ( 21م كتاب بعنوان "الجندي والل عبة" تضم 

ل"، "الجندي والل عبة"، "الزيارة"(  كل ها تحكي معاناة أطفال قصص، ثالث منها من وحي اّلحتالل )"منع التجو 

ضد  اّلحتالل ببساطة، كذلك تأتي على النمط نفِسه قص ة  ها تعبئة األطفالن من قمع اّلحتالل الصهيوني، هدفُ فلسطي

تين، األولى بعنوان "الكتاب"  د. نها كتاب "عرسان بياع السوس" وهي تشمل قص  شحادة علي الناطور الت ي تضم 

بع" في مجل ة )سامر( في حلقات بعنوان  م روايةً 9162لقاص  مفيد نحلة عام . أصدر أيضاً اوالثاني ة "مات الض 

قت هذه القصص إلى القضي ة الفلسطيني ة بشكٍل مباشٍر، إلى جانب ظهور قصص تُعاِلج "أط فال القدس القديمة" تطر 

ٍن على لسان الحيوانات كقص ة "العصافير" لمفيد نحلة نفِسه عام  ه 9111القضي ة بشكٍل ُمبط  ر المقاومة وتوج  ِ م تُصو 

د الظاهر قص ة لألطف نحو العمل الجماعي. م بعنوان "رجل 9111ال في مجل ة )أفكار( األردني ة عام ونشر محم 

ورسالة"، حيث استلهم الكاتب التاريخ من خالل شخصي ة صالح الد ين األي وبي الذ ي ارتبط إسُمه بتحرير القدس من 

حدةالصليبي     96.ين وإعادة بناء دولة عربي ة مو 

، ويجدر الذ كر أنَّ هذا العراقأدب األطفال منذ وقٍت مبك ر  من أهم  الدول العربي ة الت ي رك زت اهتمامها على       

م( 02)إّل  في أواخر الستيني ات من القرن العشرين  وفع ال في هذا القطر العربي   الل ون األدبي لم يظهر بشكل حقيقي  

على مستوى الداخل تْبِعَْت هذه المجل ة بجريدة "المزمار"؛ الت ي كان لها صيٌت كبيٌر أُ بصدور مجل ة "مجل تي"، 

ُ ، هاتان المجل تان صدرتا عن )دائرة ثقافة األطفال( الت ي والخارج َسْت عام أ م كإدارة مستقل ة في وزارة 9111س ِ

راً بارزاً تْحكُُمه حركةُ مد ٍ . بعْد هذه الفترة شِهد أدب األطفالثقافة العراقي ة وجْزٍر حْسب الظروف السياسي ة  ال تطو 

فل بمجموعة من المراحل التاريخي ة كمرحلة النشأة والتأسيس  مرَّ  ، وقدْجتماعي ة والثقافي ةواّلقتصادي ة واّل أدب الط 

ر واّلزدهار من السبعيني ات حت ى 02من العشريني ات حت ى الستيني ات من القرن العشرين ) م(، مرحلة التطو 

 91أللفي ة الثالثة.التسعيني ات، ومرحلة التراجع واّلنحسار ومراجعة الذات مع سنوات ا

د رضا الشبيبي، جميل الزهاوي، وعبد من أهم  الش عراء العراقي          ين الذ ين كتبوا لألطفال: مصطفى جواد، محم 

المحسن الكاظمي، كما خص ص الشاعر العراقي الكبير معروف الرصافي ديواناً ش عري اً لألطفال بعنوان "تمائم 

اته مجموعة من القصائد واألناشيد والمقطوعات الش عري ة ذات األهداف التربوي ة التربي ة والتعليم"؛ يحِمل في طي  

ا والتعليمي ة والتهذيبي ة. )قص ة ورواية وحكاية( ظهر في فترة  أدب األطفال على المستوى الس ردي  والحكائي   أمَّ

د صالح الذ ي ألَّف مجموعة من م(، ومن أهم  كُت اب القص ة في العراق: جاسم محم  02متأخرة من القرن العشرين )

م" و"الل يرات العشر" و"الحصار"  رة مثل: "حميد البال  رة وغير المصو  األعمال الس ردي ة لألطفال كالروايات المصو 

مى ومسرح الدُّ، ومسرح األطفال ومسرح القاراقوز، والمسرح التعليمي   العراق قد عرف المسرح المدرسي   كما أنَّ 
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ويذهب  وضياء منصور وغيرهم. كل  من: حقي الشبلي، طارق الربيعيفي كتابة مسرح األطفال والعرائس، اشتهر 

د الطالب في دراسة بعنوان "قصص األطفال في العراق بعد ثورة تموز" إلى أنَّ الفترة ما بين  الدكتور عمر محم 

دراسة أنَّ الكُت اب العراقيين قد ؛ وترى هذه الفلات الط  م لم تثمر نتائج إيجابي ة فيما يخص  سردي  9118م و9181

تِمد على فن  اق تجمع بين المتعة والفائدة، وتعاستفادوا من التراث القصصي العربي، وأنَّ قصص األطفال في العر

 02الرسم، وتربط األطفال بواقعهم المعيش.

ت المتخص صة في أدب األطفال،         ها: جريدة صدرت بالعراق مجموعة من الصحف والجرائد والمجال  من أهم 

ل صحيفة في العراق تتخص ص في أدب األطفال، جريدة 9101"التلميذ" عام  م تحت إشراف سعيد فهيم، وهي أو 

ل ة "الفتوة" عام م ومج9110م، مجل ة "الطلبة" عام 9101م، جريدة "التلميذ" عام 9101"الكش اف العراقي" عام 

ت الرائدة عراقي   م؛ بيد أنَّ 9111 ألسباب سياسي ة منذ التسعيني ات من  بي اً شِهدت تعث راً كبيراً نتيجةً اً وعرهذه المجال 

د هذه الفترة، ظهرت مجموعة من الجرائد األسبوعي ة م( بسبب آثار الخليج األولى، لكن بعْ 02القرن العشرين )

عب"، وصفحة واليومي ة الت ي خص صت ملحقات وصفحات ألدب األطفال كجريدة "الصباح"، وجريدة "طريق الش  

 09"الجيل الجديد".

بعقوب إسحاق، عبده الخال، عزيز ضياء والص افي، من أشهر األدباء الذ ين اعتنوا بالكتابة لألطفال في        

في العشرين سنة األخيرة من شِهد أدب األطفال الس عودي  مرحلة النضج واّلزدهار  ،العربيّة الّسعوديّة المملكة

ت دور الن شر مثل )تهامة، الش روق الس عودي ة، والعبيكان والص افي، م(02) القرن العشرين  (ذلك بعْد أْن اهتم 

بل، باسم وغيرها بنشر أدب األطفال قص ة وشعراً ومسرحي ة ت لألطفال مثل: )الش  ، كما تصدر بالس عودي ة مجال 

فل فسَ  البحرينوالجيل الجديد(. واهتمَّ الكُت اب في   والتعليمي   ترك ز على الجانب التربوي   عوا لنشر قصٍص بأدب الط 

 ٍ ا أمَّ  ذي شخصي ٍة مستقل ٍة، من أشهر هؤّلء الكُت اب: عبد القادر عقيل، فوزية رشيد، وحمده خميس. لبناِء طفٍل عربي 

فل جعلها تُْصِدر مجل ة "سعد"، ومجل ة "العربي  الص غير" ومجل  فاهتمامُ  الكويت ما ة "براعم اإليمان"، كها بأدب الط 

َسْت عام أُ  فولة العربي ة، وشرعت وزارة التربي ة في نشر قصص خاص ة 9162س ِ م الجمعي ة الكويتي ة لتقد م الط 

تين )"الكلب" و"ثوب العيد"(، أمَّ  د الفائز قص  د باألطفال منها: "وفاء رب ة البيت" لعبد المجيد وافي، وأل ف محم  ا محم 

 ("نورة"و "سعد"ربي ة إصدار مجل تي )تول ت وزارة الت   قطروفي  تصر"(.كعوش كتب )"انتقام الغزال" و"عودة المن

فل". َرَزتْ فْ أ  00المجل تان مجموعة من القصص عنوانُها "سلسلة المكتبة الث قافي ة للط 

اعي األمين" ليوسف  "األمل"، تنشر قصصاً  مجل ة ليبيا، تْصدر في العربي المغربفي         عديدةً منها: "الر 

كرة قصصاً  ص العلمي ة أل فها رمضان القذ افيومحمود فهمي، وسلسلة من القص الش ريف كما كتب محمود الز 

عة. ه لألطفبِ فطُ  المغرب ا فيأمَّ  متنو  ل كتاب موج  فل في المغرب وتيرةً 9111ال عام ع أو  م، ليسير بعْد ذلك أدب الط 

باعي ، من بين الكُت اب الذ ين أل فوم9119إلى غاية العام  بطيئةً  فل في هذه الفترة )العربي بن جل ون، أحمد الس  ا للط 

ب اغ، أحمد عبد الس الم البقالي، عبد الحق الكتاني، وعبد الرحيم الكتاني(.حميد الس مالليو د الص    01، محم 
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ي مطالعته( فل والترغيب ففي كتابه )أدب الط   اً خاص   زاً بناًء على الد راسة الت ي خص ص لها قاسم بن مهني حي ِ        

لوا ات فاقاً حول لم  تونسفإنَّ الباحثين في  فلتتحديد الفيسج  عض الد راسات ب، ففي هذا البلد رة الت ي نشأ فيها أدب الط 

د  على يد بعض المرب ين األفاضلم( 02قد الثاني من القرن العشرين )عفي البدايته كانت  ترى أنَّ  يخ محم  مثل الش 

هذا األدب ظهر  ، بينما ترى أبحاٌث أخرى أنَّ م(9181-م9616الحسن بن شعبان )م( وأبي 9111-م9661مناشو )

ه استهاللَ  ويرى آخرون أنَّ ، يغمانم( ورائداه مصطفى خريف وأحمد الل  02في العقد الخامس من القرن العشرين )

بعان في العقد السادس من القرن العشرين ) القصص التونسي ة  ، رغم أنَّ م(02كان مع  البشير عطي ة ومحمود الش 

عة فمنها: الخيالي ة والديني ة، التاريخي ة والفكاهي ة، اّلجتماعي ة والعلمي ة، قصص  هة لألطفال كانت متنو  الموج 

 الحيوانات وقصص المغامرات.

 :الجزائر يف فلطِّ أدب ال

فل في الجزائر، هو ذا أمٌر طبيعي  ر ظهور خُ تأ        ي ة الفرنسي ة الت ي سعَْت عمارياسة اّلستفي ظل الس   أدب الط 

، إذْ قامْت بفرض الل غة الفرنسي ة كلغة رسمي ة في المدارس لطمس الهوي ة العربي ة اإلسالمي ة للش عب الجزائري   جاهدةً 

لعربي ة لم الجهود الجب ارة الت ي نهجتْها فرنسا لمحو الل غة ا اه عن الل غة العربي ة، غير أنَّ والمعاهد واإلدارات ُمبِْعدةً إي  

 .الجزائري ة تعليم الل غة العربي ة في المساجد من رجال الد ين و الُمصِلحين إلى تُْجد نفعاً، حيث سعى عددٌ 

ي ة ونيْل ردادسارع الجزائري ون بعْد است        ا الفع ال في اّلستقالل إلى الن هوض بالثقافة علماً منهم بدوره رابط الحر 

 ُ َستْ تنمي ة المجتمع، فأ الش ركة الوطني ة للنشر والتوزيع، قامت بطرح العديد من الكُتُب بأزهد األثمان لتصل الثقافة  س ِ

َمْت لألطفال )"سر  المشجب"، "ابن الش هيد"، "الل مسة الذ هبي ة"، "بقرة اليتامى"  إلى الجميع. من بين الكتب الت ي قُد ِ

و من  د دح  د زيتلى ومحم  ار"(، وكان محم  ٍ إلى األطفال و"صانعة الفخ  بين الكُت اب الذ ين عُِرفوا بتوجيه خطاٍب أدبي 

 في الجزائر.

د األخضر الس ائحي        لش عر األطفال في الجزائر، ألَّف  م( الرائد األكبر تاريخي اً وفن ي اً 9196)من مواليد  يُعَدُّ محم 

باب( م ضمن )سلسلة شموع: أناشيد وقصائد 9161، نشَرتْه المؤس سة الوطني ة للكتاب عام ديوان "أناشيد الن صر" للش 

 . (الوطن)يغلُب عليه موضوع 

بدراسة جماليات الوسيط )وسيلة اإليضاح(؛ وهو الكتاب )ديوان "أناشيد الن صر"(، من  قام د. يوسف وغليسي       

ائي ة خاص ة لها سيمي دّلّلت الغالف الخارجي والل ون )األحمر، البيض، األخضر(، ونوع الخط  وشكل الكتابة، إذْ 

درس البني ة الل غوي ة، حيث بدأ بالبني ة المعجمي ة وحقوِلها الدّللي ة فأعاد تصنيف معجم )أناشيد  تدل  على الوطن، ثمَّ 

) بيعي  ، الحقل الط  ، كما قام بدراسة البني ة الن صر( ضمن ثالث حقول أساسي ة )الحقل الوطني، الحقل الثوري 

ا يستعِمل لغةً سهلةً مناسبةً  الس ائحي فوجد أنَّ  التركيبي ة؛ الحديث عن أنشودة  عن البني ة اإليقاعي ة فيرى أنَّ  لألطفال، أم 

 بال إنشاد في مضمار أدب األطفال، هو حديث عن مْسرح بال خشبة، أو تشكيل بال ألوان، أو كلمات أغني ة بال
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نُه من موسيقى مِرحة وخفيفة ، ِلَما تختزِ في أناشيد الس ائحي ي ة األساسي ةالخاص ما الظاهرة اإليقاعي ة هيتلحين، وربَّ 

بيل للتسل ل إلى أعماق األطفالِهد التُمَّ   01.س 

        ُ د 9161عام لمصطفى الغماري "الفرحة الخضراء" عن المؤس سة الوطني ة للكتاب ديوان ر دِ صْ أ م، ومحم 

م وفي العام نفِسه 9168ديوانه "نسمات" عام  ْخَرجم، يحي مسعودي أ9161ناصر ديوان "البراعم الن دي ة" عام 

محب ة "تشترك هذه الد واوين في اهتمامات تكاد تكون ُمت حدة، هي: ِرَح ديوان حرز الله بوزيد "حديث الفصول"، طُ 

سول صل ى الله عليه وسل م، واّلستمساك بالد  ، اء، حب  الوطن، وتخليد الثورة وتمجيد الش هدين اإلسالمي  الله والر 

ك وجماد بيعة بكل  ما فيها من متحر   .01"حب  البيئة المدرسي ة وما في حكمها، حب  الط 

، بالوقوف عند د. قام         فولة الجزائري  د مرتاض بدراسة الصورة الفني ة وخصائصها في شعر الط  محم 

رة لدى الش عراء األربعة خصائصها لدى كل  شاعٍر على حدة، ثم  انتقل إلى الحديث عن الخصائص المشتركة للصو

د مرتاض أنَّ  د ناصر، يحي مسعودي، حرز الله بوزيد(، يذكر الناقد محم  الصورة الفن ي ة ")مصطفى الغماري، محم 

ع األلفاظ والكلمات من مظاهر غي ة المألوفة، إنَّما هي ما يْطبالت ي يقصدُها ليست تلك الت ي تنصرف إلى الصور البال

ٍ ل، ومن والجماسْ الحُ   .08"؛ أي ما يتناسب مع لغة األطفالا تحِملُه من إيحاٍء ش عري 

د مرتاض إلى أد. يخلص         قدْ أخذت على نفسها عهداً بتصحيح اّلعوجاج، ونشر المبادئ  هذه الد واوين" نَّ محم 

فل على العمل والجد  والمرور، المثلى والقيم، وزرع الخير واألمل والس    ه إلى احترام الكبيرثابرة، ودفعِ وتشجيع الط 

فات الحسنة... ،وتقدير الجهد اإلنساني  .01"وغير ذلك من الص 

فل في الجزائر رغم تأخُ         ر ظهوره لألسباب الس الفة الذ كر، وكان موضوع على هذه الش اكلة، دار أدب الط 

ه إلى األطفال في الجزائر، ال )الوطن( القاسم المشترك بين اإلنتاج األدبي   ذ ي يتمي ز بلغة سهلة تتناسُب مع الموج 

 وى األطفال وقدرتهم على اّلستيعاب.مست

 اإلجابة تعِكسُها مرآة الواقع.  ! هل حق ق أدُب األطفال في الوطن العربي  ُمبتغاه؟       

 :هاألطفال وأهدافُ  أهّميّة أدبُ 

ة في الحياة، تُعَدُّ        فولة من المراحل المهم  وصورة المستقبل، لذا شِهدَْت هم مرآة المجتمع، فاألطفال  مرحلة الط 

اآلداب العالمي ة اهتماماً بأدب األطفال؛ هذا الل ون األدبي الجديد على الس احة اإلبداعي ة؛ كونِه يعمل بشتى اتجاهاته 

فل علمي اً، إذْ القصصي ة والش عري ة والمسرحي ة  خ فيه القيم واألفكار. على بناء الط   تُرس ِ

ي ة أدب األطفال في الد ور الكبير الذ ي جلَّ تت        ياسي ة، وبما ى أهم  ُمه في عمليات التنمي ة الثقافي ة واّلجتماعي ة والس  يُقد ِ

 06:ه أنَّهه من آفاٍق واسعٍة، من أبْرز أدوارِ حُ يفتَ 

 .وحي ة الص حيحة ة تربي ة األطفال التربي ة الر   يمكن ألدب األطفال أْن يدعم بقو 

 ُّاته الُمتقد مة.للحياة في عالم الغد بمتغي راته وتكنولوجي   طفالَ األ يُِعد 
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  ٍ فل. يقوم أدب األطفال بدوٍر مهم  في إثراء لغة الط 

   زمة لعملي ات التفكير اّلبتكاري فات الال  بر والمثابرة واإلبداعي   يدعم القيم والص  ، مثل: د ق ة المالحظة، الص 

 والتفكير الجاد .

  للتفكير المستهدف، ونماذج للتصر  يقد م أدب األطفال ً ليم في المواقف المختلفة، أنماطا من خالل ف الس 

فاتهم ويتبن ى أساليبهم ُرهم، فيُقل ِدُ تصر  فل ويُقد ِ فات األبطال الذ ين يُعَْجُب بهم الط   من غير ترد ٍد. تصر 

 .فل بالبيئة الت ي يعيش فيها من كاف ة الجوانب  تعريف الط 

  فل بزيادة المفردات الل غوي ة المكتسبة لديه.تنمي ة القدرات  الل غوي ة عند الط 

 .فل ة لدى الط   تكوين ثقافة عام 

ل ركيزةً أساسي ةً         فل،  في ضوء ما سبق، نُدِْرك أنَّ أدَب األطفال يُشك ِ ..عن طريق "في تكوين شخصي ة الط 

، اّلجتماعي  والعاطفي  و حياتهم بالثقافة  ثراءوإ ،الل غوي  لألطفال وتطوير مدارِكهمإسهاِمه في النمو العقلي  والنفسي 

فل بقدر ما هو أداةبحد  ذا يع نظرتِهم للحياة،..وهو ليس أداةً وتوس للن هوض به من خالل قدرته على تنمي ة  ته لفائدة الط 

  01."عملي اته المعرفي ة المتمث لة بالتفكير والتخي ل والتذك ر

هاإلى تحقيق غاياٍت تربوي ٍة ومعرفي ٍة، أ األطفال يهِدف أدبُ          12:هم 

 .ق  مساعدة األطفال على أْن يعيشوا خبرات اآلخرين، ومن ثم  تت سع خبراتهم الش خصي ة وتتعم 

  ٍخرين تجاه المشكالت وصعوبات الحياة.آلوجهات نظر ا إتاحة الفرصة لألطفال كي يشاركوا بتعاطف 

 نوا من الت عايش معها.تمكين األطفال من فهم الثقافات األخر  ى وأساليب الحياة فيها، حت ى يتمك 

 سبل عالجها لهم حت ى يزدادوا ثقةً  مساعدة األطفال على التخفيف من حد ة المشكالت الت ي يواجهونها وشرح 

 بأنفسهم.

  ُدهم به من ألفاظ يثْرِ ي ي قدراتهم  األدب لغة األطفال من خالل ما يزو   التعبيري ة.وكلمات جديدة، كما أن ه ينم 

  َفل اً، نفسي اً واجتماعي اً عن طريق تنمي ة شخصي ة األطفال: جسمي اً، عقلي اً، لغوي   بناًء جديداً سليماً  يبني الط 

ل مسؤولي ة الغد بعزيمة ووعي وإخالص.ويُِعدُّ  ه لتحم 

  َالمهارات المختلفة الت ي تساعد على اإلنتاج واكتساب الثقة بالن فس. يُْكِسب األطفال 

 .ي الش جاعة والجرأة في نفوس األطفال  يُنم 

 فل الحس  الفن ي ال ي لدى الط  ر الكتاب الجد ي جمالي، فالقراءة المتواصلة تُهذ ِ يُنم ِ ب الذ وق، وتُعل ُِمه أْن يُقد ِ

 والصورة الجميلة، واإلنتاجات األدبي ة الممي زة.

  ُن من إبراز المواهب اي فل.ك ِ ألدبي ة والفن ي ة في مرحلة مبمك ِ  رة عند الط 

و اّلجتماعي   لَ فْ األطفال الط ِ  د أدبُ ساعِ يُ         ، ليستطيع اّلختالط باآلخرين والتعامل معهم مع اّلحتفاظ على النم 

، كما  بصفاته الخاص ة، ويعمل على تهذيب سلوك األطفال وتحويل القيم والفضائل الت ي اكتسبوها إلى سلوك حقيقي 



14 
 

فلَ  ا من تِ بتراث أم   يربط الط  ه وحضارتها من خالل النصوص الت ي تتناول القضايا المختلفة على مر  العصور. أم 

األطفال يزرع ثقافة النظافة والعناية بالمظهر الجميل، تنمي ة أساليب الوقاية من  الن احي ة الص حي ة والجسدي ة فأدبُ 

ً يُحب ِ ميدة في المأكل والمشرب العادات الح األطفالَ  ويُْكِسبُ األمراض،  ب إليهم وما يتعل ق بآداب الطعام، أيضا

فل في مرحلته  ممارسة التمارين الرياضي ة، ِضْف إلى ذلك التمك ن من مهارات الل غة، وهي أهم  مهارة يحتاج إليها الط 

 19التعليمي ة األولى.

 :فل، وما هو المناسب لهالطِّ 

ه إلى األطفال شعراً كان أم ن        ذا يَُراَعى عند ثراً، ُمْختَِلٌف من الناحي ة المضموني ة والش كلي ة، لإنَّ األدَب الموج 

فل من كتٍُب فئتُه العمري ة، إذا أخذنا بعين اّلعتبار التقسيم العمري  اختيار ما يُقدَّ الذ ي يُحد ده الباحثون لمرحلة  م للط 

فولة:  الط 

فل، ويكون الكتاب  سنوات(؛ هي المرحلة الت ي 1-2) مرحلة الطفولة األولى        ينمو فيها القاموس الل غوي عند الط 

 ياء ُمناسباً ألطفال هذه المرحلةالذ ي يعتِمد على الصور في مواضيعه المختلفة، كالحيوانات والحروف وباقي األش

هي مرحلة سنوات(؛ و 8-1الطفولة المبك رة ) مرحلةفة في الصور في صفحة واحدة. مع مراعاة لعدم وجود كثا

رة منالخ ، لكن ينبغي أن تكون اسبة لهذه المرحلة العمري ة أيضاً يال المحدود والواقعي ة، تكن القصص والكتب المصو 

 10القصص واقعي ة ممزوجة بالخيال.

فل القدرة على القراءة وتطول  1-1مرحلة الطفولة المتوس طة )        سنوات(؛ إنَّها المرحلة الت ي يكتسب فيها الط 

فل بنفسه لسهولةفترة تركيزه،  ها ذو حجم كبير مفرداتِها، ُجَملُها قصيرة وخطُّ  تُناسبِها الكُتب الت ي يمكن أْن يقرأها الط 

فل وكُتٌُب تُقْ بالتشكيل،  والنوادر  مثل قصص األنبياء واألساطير هخيالِ إلشباع  ،يُراعى فيها المضمونَرأُ على الط 

رة )حلة الطفولة المتا مروالقصص الفكاهي ة. أمَّ  البطولة والقدرة على المغامرة، من المهم  أْن  مرحلةُ (؛ سنةً  90-1أخ 

ع في الكُتُب الت ي تُقدَّيكون هن فل سواء من ناحي ة المواضيع أو طريق إخراجهااك تنو  ؛ ألنَّ كل  هذا سيجعل م للط 

  11ق به أكثر.ل  ه يُحب  الكتاب ويتعي ةً تجعلُ وثر   ل في قراءة الكتاب تجربةً غنيَّةً فتجربة الط  

َم كان رْصداً تاريخي اً لبدايات ظهور أدب األطفال في اآلداب العال        اده مي ة، وفي األدب العربي  بما قدَّما قُد ِ مه رو 

فل واألدب األبحاث الت ي تهتم  بالط   ر  جديد من الكتابة األدبي ة، وتستمون المختلفة في مضمار هذا الل  من تجارب 

ه إليه، من أجل بناء شخصي ة واعي ة وبالتالي رسم صورة  للوصول إلى الصورة الفن ي ة المكتملة والمنشودة الموج 

 أفضل للمستقبل.

 

 

 :الهوامش
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 األستاذة: نجوى فيران

 2سطيف -جامعة: محّمد لمين دبّاغين

 الدّولة: الجزائر

 11209439700200هاتف: ال

 nadjwafirane1@yahoo.comالبريد االلكتروني:

 

 الترجمة" اللّغة ومشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي "األدب وة الالمداخل

 .شميّةالمملكة األردنيّة الها –طفيلة التقنيّة الجامعة  –

 

 

 اآلليّة للّغة العربيّة ومجاالت تطبيقاتها في ظّل اللّسانيات الحاسوبيّة  المعالجة

 مشروع الذّخيرة اللّغويّة لعبد الّرحمن الحاج صالح أنموذجا( ) 

 

 

 

 

 تمهيد: 

ع التطورات األخيرة في مجال العلوم أظهرت حتمية االنتقال إلى مستوى جديد من البحث الموز إن          

بين مجموع التخصصات المتفاعلة فيما بينها، وأهمها :"السيكولوجيا واللسانيات، والمنطق والمعلوماتية، 

 ارتباط كل   تت حد من خاللل علوما للكفاءة المعرفية، هذه العلوم التي تشك   والواقع أن   1والعلوم العصبية"
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لة في طصطناعية بالبنية المعرفية المتمّ  ات المعرفية لمختلف األنظمة الطبيعية، واألنظمة االمن األداء

 معرفة افتراضية فعلية.

م تي عرفت تطورا ملحوظا في اآلونة األخيرة، بفضل التقد فاللسانيات الحاسوبية من المباحث ال          

غة في إطار برامج حاسوبية استوعبت تفاعالتها الل   ولبةي سعت إلى قالت   ،التكنولوجي في مجال البرمجيات

دراسة اللغة العربية باستخدام  وتعد ، وطصارت طصرحا عتيدا من المنظومات التقنية ،لم المعلوماتيةعا

 اللسانيات الحاسوبية من أحدث االتجاهات اللغوية في اللسانيات العربية المعاطصرة.

( في تطوير  عبد الرحمان الحاج طصالح سيتناول البحث جهود أهم الباحّين المعاطصرين العرب)

 الحاسوب لخدمة اللغة العربية من خالل مشروعه الذخيرة اللغوية. تقنيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاسوبية وتطبيقاتها: اللسانيات الّ في تحديد مفهوم  -0

اه العمليات لحاسوب عقال بشريا، محاولة استنكر نظري يتخيل اتقوم اللسانيات الحاسوبية على تصو          

فهي  ،يفهمها ويدركها عقل البشري حين ينتج اللغة ويستقبلها، ومن ثم  تي يقوم بها الالعقلية والنفسية ال  

ذي يبحث عن مختلف طرائق وكيفيات االستفادة من قدرات الحاسوب في تحليل أحدث فروع اللسانيات وال  
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في دراسة اللغات ومعالجتها بشكل تطبيقي لخلق  علم مختص  "مها، فهي وتعليمها وتعل   ،اللغة ومعالجتها

بعض األمور  د دورها في مساعدة مستخدم الحاسوب على حل  يتحد  ،ةوأنظمة معلوماتية ذكي  برامج 

سانيات وعلم الحاسوب بين الل   بينينظام  "، فهي إذن2بشكل عام الرقميةالمتعلقة باللغة وبالمعلومات 

غة لبنية الدفينة لل  ومعالجة اللغة العربية معالجة آلية تكشف عن دخائل ا ،3المعني بحوسبة الملكة اللغوية"

 .4د خصائصها ذات المغزى ألمور معالجتها آلياوتحد  ،العربية

إذا كان النحاة قد خلقوا قواعد اإلعراب بقصد توطصيف اللغة، سواء من أجل الحفاظ عليها من و        

ه القواعد ل توطصيف هذعلم اللسانيات الحاسوبية يشك   فإن   ،على فهمها األعاجماللحن، أو من أجل مساعدة 

ث والسياق الموجود في الذهن ، بشكل يبعد حسابات كالحدة وعقليةكّر دق  ألبالنسبة إليه أمرا طصعبا يحتاج 

ا يتيح ذي يجعل من علم اللسانيات الحاسوبية أكّر إشكاال وجهدا برمجيا علميا لغوي  البشري، األمر ال  

 تي يقوم بها بشكل طبيعي آلي.العمليات ال   في اللغة كما أنتجها العقل البشري، وتحديدالبحث  للحاسب 

 ه على الباحث فيها اإلحاطة باللغة فإن   ،فقنا على أن علم اللسانيات الحاسوبية هو كذلكوإذا ات          

غة التقنية في التعامل مع الحاسب، حيث بالبرمجة والل   تهوتفاعالتها الداخلية أكّر من إحاط ،وبأشكالها

مة النماذج المقد  تيحة إضفاء الذكاء البشري المساعد في تقديم معطيات للمبرمج الذي يمته األساسيتكون مه  

 بشكل يدرجها ضمن قاعدة معطيات عامة.

نانذاك  وإذ  دهما تطبيقي واآلخر نظري:أح ينتظم اللسانيات الحاسوبية مكو 

ذي به يمكننا أن نفترض يق ال  ظري العمطار الن  اإل "أو اللسانيات الحاسوبية النظرية: فتبحث في النظري:-أ

 .5"غويةالمشكالت الل   كيف يعمل الدماغ االلكتروني لحل  

ة وهو يهدف إلى إنتاج برامج ذات غلل  عملي لنمذجة االستعمال اإلنساني اتج الل عنايته بالن  فأو   التطبيقي:-ب

إذ  ،اآللةالتفاعل بين اإلنسان و الحاجة إليه من أجل تحسين ا تشتد وهذه البرامج مم   ،غة اإلنسانيةمعرفة بالل  

  .6ما هي عقبة التواطصلالعقبة األساسية في هذا التفاعل بين اإلنسان والحاسوب إن   أن  

نحوية،  طصوتية، طصرفية، )سانيات العامة بجميع مستوياتها التحليليةف هذا العلم من مبادئ الل  ويتأل          

، 7الذكاء االطصطناعي، وعلم المنطق، ثم علم الرياضيات ات االلكترونية وعلمداللية(، ومن علم الحاسب

 كما أشرنا في التمهيد.

 التوليدية التحويلية لزعيمها تشومسكي،ظرية عد بزوغ فجر الن  نت البداية الحقيقة لهذا العلم بوكا

أجل اللغة طصياغة رياضية من طصياغة ثم   ،لغويل  لمعادالت الرياضية على التحليل اقت األسس واي طب  الت  

المدرسة  أن  نة ودقيقة، وهذا ال يمنع من القول ها في الحاسوب، وذلك بغرض استنباط قواعد مقن  برمجت
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ت الطريق أمام العلماء لربط الدراسات اللغوية بالحاسوب لكنها لم تستطع بعد ذلك تطوير البنيوية قد مهد 

 التقني المتنامي. ساير مع المد تأفكارها لت

 الحاسوبية: غاية اللسانيات  - 2

للحاسوب كفاية لغوية تشبه  ئتي تجتهد اللسانيات الحاسوبية أن تحصلها فهي أن تهي  الغاية ال   منتهىف       

والكفاية هنا هي  ،ما يكون لإلنسان حيث يستقبل اللغة ويدركها، ويفهمها ثم يعيد إنتاجها وفق المطلوب

   9توى النظري من:ف على المس، وتتأل  8سكيمالضمني لمفهوم تشو ىالمؤد 

وأنساقها الصرفية وأنماط نظمها الجملي، وأنحاء قواعد اللغة العربية في نظامها الصوتي:  ستدخالا - 0

بيان ذلك أن ، وووجوه استعمالها وأساليبها في البيان وأحكام رسمها اإلمالئي ،ودالالت ألفاظها ،ربيهااأع

طق باللغة على س على قواعد يكتسبها النا  تي تتأس  ال   ،طصةلكل لغة نظمها الصوتية والصرفية والنحوية الخا

 يها بتلقائية ومن أمّلة ذلك في اللغة العربي: نحو غير واع و يؤد 

: يعرف هذا العربي القواعد الصوتية كقصر العلة قبل الساكن، وقوانين التركيب ظام الصوتيفي النّ  -أ

 ي حالة الوقف. فالمقطعي فال يبدأ بصامتين وال ينتهي بهما إال  

ويعرف أبنية  ،فيعرف األبنية الصرفية لالسم والفعل وما هو مشترك بينهما :ظام الصرفيا في النّ أمّ -ب

 ياق ليزيل اللبس.فإذا التبست األبنية الصرفية استعان بالس   ...اسم الفاعل واسم المفعول

  .ال: منها معرفته قواعد تركيب الجملة الفعلية مّحويظام النّ في النّ  -ج

 يعرف العربي معاني المفردات المعجمية ويستعين بالسياق ليفض   وأخيرا في المستوى الداللي:-د

  .بين األلفاظ المشتركةااللتباس 

مجموعة من القواعد بد اللغة فبالرغم من تقي  متناه من األداءات اللغوية الصحيحة:  الإنتاج عدد  - 2

  ،متناه من الجمل حدود )عدد متناه( يمكن تكوين عدد ال أننا انطالقا من نموذج مدة، إال  المحد 

 الحذف، التعويض ظريته ومنها سكي في نتي ذكرها تشومحويلية التوليدية ال  انطالقا من بعض القواعد الت

  .طحيةس  البنية الفيها االنتقال من البنية العميقة إلى  يتم  و ...التقديم واالختصار ،والتوسيع

 وتحتوي على كل العالقات النحوية،  ،األساس في دة مفترضة ينتجهابنية مجر  ية العميقة  ا البنفأم          

ا البنية ، أم  10"ها الممكنةتوالوظائف التركيبية والمعلومات الداللية الالزمة لتفسير الجملة واستعماال

الكلمات، ذات سمات اهرة المستخدمة في سياق ما في سلسلة أفقية من البنية النهائية الظ   "السطحية فهي
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ومّال ، 11 "وتيفسير الص  زمة للت  نات الفونولوجية الال  المكو   وهي لذلك تحتوي على كل   ،طصوتية أو كتابية

 ما قلناه: 

  .جاء زيد -

  .نزل المطر -

  .كتب التلميذ درسه -

  .زرع الفالح القمح تزامنا مع سقوط المطر -

  .شيء لله أكبر كل  رأيت ا -

مة في نظام عن القواعد المتحك  وهذا المرجع عبارة ب لوجود مرجع ضابط: تمييز الخطأ من الصوا -9

تي ب الخطأ بالعودة إلى القاعدة ال  ا نصو  ذلك أنن   ،ربة والممارسةطصقلها بالد  ثم  ، متي اكتسبها المتكل  اللغة ال  

حناه انطالقا من ح  طص ثم   ،ن نصبنا الفاعل ورفعنا المفعول به مّال سرعان ما اكتشفنا الخطأفإ ،تخزينها تم  

  .حوية الضابطة لعناطصر الجملة الفعليةالقاعدة الن  

م في استعمال تي تتحك  فسية والّقافية واالجتماعية ال  معرفة القواعد الن  وهي  ق الكفاية التواصلية:تحقّ  7

 . 12"الكالم في مجتمع معين

فلكي تتواطصل  ،عرفة استعمالهنن ومالس ها كفاية مزدوجة أي معرفةبأن  :"فهافقد عر   "يدارسونا "وأم          

ها ن علينا كذلك أن نعرف كيف نستعملغة والنظام اللغوي، ولكن يتعيال يكفي أن تكون لدينا معرفة بالل  

م عن طريق الدربة والمران تجعله قادرا على مراعاة س للمتكل  تي تتأس  ، أي هي القدرة ال  13"حسب السياق

كوت ومتى غة، وما يجب أن يقوله في ظروف معينة، ومتى عليه الس  أي متى وكيف يستعمل الل ،المقام

  .ةغوية الصرفتي تزداد على الكفاية الل  ها المعارف ال  عليه الكالم، إن  

 

 مجال تطبيق اللسانيات الحاسوبية:  -9

وهي  ،بها خاطص ة ى طصاغت لنفسها تكنولوجياانتشرت التطبيقات اآللية ذات البعد اللغوي حت          

سانيات والتقنيات الحاسوبية في طصورة العديد من وقد سعت هذه التكنولوجيا إلى تطبيق الل   ،تكنولوجيا اللغة

  14المنتجات العملية التي تشمل: 

  .للتدقيق الهجائي والنحوي اآللي ةالنظم  -

  .الفهرسة اآللية -

  .التلخيص اآللي -



 

6 
 

  .بناء قواعد البيانات المعجمية -

  .ن النصوصآليات البحث داخل مضمو -

  .اتوليد الكالم آلي   -

  .بنوك المصطلحات -

 .دوائر المعارف االلكترونية  -

  .الترجمة اآللية -

  .برامج تعليم اللغات -

  .نظم استرجاع المعلومات -

 العربية: اللّغة  الحاسوبية وتوصيف  البرمجة 7

 -ض البرمجة الحاسوبيةمن خالل توطصيف قواعد اللغة العربية ألغرا-تطمح اللسانيات الحاسوبية        

ن على المختص في ويتعي   غة العربية تحليال وتوليدا. لغويا قادرا على معالجة الل  إلى جعل الحاسوب محلال  

المنهج  إتباعاللسانيات الحاسوبية في مساعيهم لتوطصيف قواعد اللغة العربية ألغراض البرمجة الحاسوبية 

 ي للعربية وفق هذه المستويات: الوطصفي، وذلك الستقراء معطيات النظام الكل  

تنتج عن اهتزازات  ،ه :" موجة منتقلة في الهواء بسرعة مايعرف الصوت بأن   أ توصيف النظام الصوتي:

ة ومدة ز كل طصوت بسرعة اهتزازه وشد بحيث يتمي   ...بةأو مرك   ، بسيطةما منتظمة أو غير منتظمة

  ،ق بالتلقي أو بالجهاز السمعيفيزيائي متعل  ة التصويت فهو كيان فالصوت نتاج عملي   .15"إرسال

ذلك بفعل  ،وينشأ عن طريق عمليات نلخصها في: توليد تيار الهواء الالزم إلحداث الصوت وتوجيهه

 .16عملية الزفير يضاف إلى ذلك عمل الوترين الصوتيين وطريقة تحرك أعضاء النطق

ا أم    .واآلخر الصوائت ،قسمين قسم دعاه الصوامت ( بين الفوينيتكي ق علم األطصوات العالم )ويفر          

بأن يعترض مجرى الهواء اعتراضا كامال "وعددها ثمانية وعشرون في اللغة العربية فتحدث  الصوامت:

 .17"من شأنه أن يمنع الهواء أن ينطلق من الفم دون احتكاك مسموع ،أو جزئيا

ومن خالل األنف  ،مستمر من خالل الحلق والفم في مجرى نتيجة اندفاع الهواء  الصائت ويحدث        

وهي في اللغة  ،اعتراضا تاما أو تضييقا لمجرى الهواء ،دون أن يكون هنالك عائق يعترض مجرى الهواء

  .( طويلةالقصيرة والحركات ال العربية )
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ائي، في الجانب الفونيتيكي بتوطصيف تلك األطصوات آحادا على المستوى األكوسيتيكي الفيزي ويعنى

ل وبعد عمودي يمّ   ،بعد أفقي يمّل الوقت :بحث يكون لكل طصوت طصورة طيفية مرئية ذات ثالثة أبعاد

 . 18على ورق خاص ، ويظهر في شكل سوادة ل الشد وبعد ثالث يمّ   ،التردد

ن الحاسوب التوطصيف الفونيتيكي ألطصوات العربية ال يكفي وحده ليمك   إن  ب توصيف النظام الفونولوجي: 

ق إلى األطصوات داخل التركيب وهي تقييم عالقات مع غيرها بل نلجأ إلى توطصيف آخر يتطر   ،تمييزهامن 

يها هذه األطصوات تبعا عنه جملة من الوظائف التي تؤد  وهذا ما ينجر   ،من األطصوات ضمن هذا التركيب

توطصيف الفونولوجي وهذا ما نطلق عليه مصطلح ال ،لموقعها في التركيب والعالقات التجاورية مع غيرها

 أو الوظيفي.

ب مكتوب يتطل   له إلى نص  ويحو   ،فتصميم برنامج حاسوبي سيتدخل الحدث الكالمي المنطوق        

را بما يجاورها على مستوى الكلمة، وإذا ر فيها طصفات الفونيمات تأث  تي تتغي  ال  الوقوف على تلك المواضع 

 ، وكذاإلى ما ينطلق من فونيمات وال يكتب كالتنوين والمد  ما انتقلنا إلى مستوى الجملة لزاما التنبيه

 .19تي تكتب وال تنطق كهمزة الوطصل والتاء المربوطة واأللف الفارقة بعد واو الجماعةال   الفونيمات

احية الشكلية و التركيبية الن  ــــ"الدراسة المورفولوجية ب تهتم  نظام الصرفي )المرفولوجي(: توصيف الّ -ـ ج

، من خالل 20"وعالقتها التصريفية من ناحية واالشتقاقية من ناحية أخرى ،لموازن الصرفيةللصيغ وا

 .21بنية"ل قاعدة التحليل الصرفي للصيغ واألذي يشك  ال  "التركيز على مفهوم المورفيم 

ه أطصغر وحدة بعد  مع المورفيم توطصيف النظام المورفولوجي إلى تمكين الحاسوب من التعامل يهدف 

 ة من خالل: ل  طصرفية دا

كتمكين  ،ة بخطوات إجرائية على نحو شاملميلاللغوية الس األبنيةالبحث عن آليات التوليد، أي طصوغ  -1

ويقتضي ذلك  ،مادة معجمية مستخدمة د والمزيد ألي  الحاسوب من توليد الفعل الماضي بنوعيه المجر  

وما يعتريها  ،لبناء للمعلوم والمجهوللدى ا ناطصر الجذر من تغيير حركات المبنىتوطصيفا لما يطرأ من ع

  .رات وزيادات في حركات المبنىمن تغي  

أي تمكين الحاسوب من تعيين المعاني الصرفية وتفكيك التراكيب اللغوية إلى وحداتها  ،التحليل ويمس   -2

 .الصرفية الصغرى حين ترد في سياق الجملة 

ه يبقى توطصيف النظام المورفولوجي المعني ابقة، فإن  ت المباحث السوإذا تم  توصيف النظام اإلعرابي:  -د

 ،صوص العربية غير المشكولةحيث يسعى إلى تمكين الحاسوب من القراءة الصحيحة للن   ،بحركات المبنى

ويعتمد هذا العمل  .المبنى ثابت ألن   ،وهو في تفاطصيله يحصر انشغاله في البرمجة على االسم المعرب فقط
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على ثبت  ناءويقع االختيار على إحداها ب ،فيها كل قائمة على مجموعة من البدائلعلى أربع قوائم تحوي 

 .فيه بقرائن السياق مستدخل في ذاكرة الحاسوب مسبقا، ويستدل  

 جل   ذلك أن   ،ل توطصيف النظام الداللي للغة العربية نواة المعالجة اآلليةيمّ  توصيف النظام الداللي:  - ـه

 مفردة معجمية فكل   ،للتراكيب اللغوية تستند بشكل من األشكال عليه وتحيل إليه عمليات المعالجة اآللية

ة في ي  بكاستدخال هذه العالقات التشا فيتم   ،مجموعة من الدالالت الصرفية والنحوية والسياقيةب تتعالق

الداللة ب باالستعانةبل  ،دون االكتفاء بالعالقات الّنائية بين اللفظ ومعناه المعجمي فحسب ،الحاسوب

 وكذا الدالالت المجازية واإليحائية الواردة في سياقات مختلفة. ،حوية والصرفيةالن  

 (:  غويةخيرة اللّ مشروع الذّ  غة العربية)معالجة اآللية للّ ال -0

 ثم  ، 1986نعقد بالعاطصمة األردنية سنة ذي اطرحت فكرة هذا المشروع على مؤتمر التعريب ال          

ه أما المجمع ن يتب أين تم   ،لس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والّقافة والعلومعرضت على المج

ندوة م ذي يترأسه الباحث عبد الرحمان الحاج طصالح طصاحب المشروع، فقد نظ  الجزائري للغة العربية ال  

ى ضت عنها عدة توطصيات أنشأت علتمخ   ،وجمعت تسع دول عربية 2001ديسمبر 27و 26ي ة بين تأسيس

خيرة ذ  الدولة عربية ممّال لمشروع  18ثم رشحت  .إثرها لجنة دائمة للمتابعة والتخطيط والتنسيق

-16لين انعقد بالجزائر يوميّ  ممت اإلدارة الّقافية للجامعة العربية اجتماعا للمالعربية، ونظ  

انطلق العمل  ثم   ،إقرارها وتم   نوقش فيه النظام األساسي للمشروع والوثائق التأسيسية   ،2006جوان17

  .بالفعل في الكّير من الدول العربية

، تحويل المشروع إلى منظمة تابعة لجامعة الدول 2008ر المجلس الوزاري للجامعة العربية سنة وقر  

وطصدر مرسوم رئاسي للمصادقة على  ،للهيئة العليا للذخيرة العربية، سنة بعدها اختيرت الجزائر كمقر  

 14:بتاريخ ،45 :رقم ونشر بالجريدة الرسمية 16/09/2010:يرة بتاريخالنظام األساسي للذخ

تها اإلشراف مهم   ،ت رئاسة الجمهورية رئيسا لهاي ن، وأنشأت على إثرها لجنة وطنية وع201122أوت

  .على انجاز حصة الجزائر وتسييره لألعمال المتعلقة بذلك

، وهي نصوص من اللغة الحية [...] بنك نصوص ال بنك مفردات هو   ما المقصود بالمشروع ؟ -أ

تسهم "ل الذخيرة العربية اقتراحا حضاريا وإضافة علمية نوعية وتمّ   ،23"الفصحى المحررة أو المنطوقة

سابقا ى بلم  شتات المعارف الموجودة فالمشروع يعن ،المستقبلية اتهويرسم استراتيجي ،م العلمفي تقد 

 .24"س القتراحات سابقة وأخرى الحقةر يتفاعل ويؤس  تصو  وهذا ال ،ر لها في المستقبلإلعطاء تصو  
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المشروع من فكرة االستعانة بالحاسوب، واستغالل سرعته لعالج المعطيات ثم تخزينها  هذا نشأ

واقع ي من العّور على معلومات شتى من ن الباحث العربيمك   ،في ذاكرته إلنشاء بنك آلي من المعطيات

غة العربية المستعملة إنجاز بنك آلي لل   بق إال  وفي وقت وجيز، وهذا لن يتحق  استعمال العربية بكيفية آلية 

 الفكري العربي المعاطصر، وأهم   اإلنتاجوعلى  ،ن أمهات الكتب التراثية األدبية والعلميةيتضم   ،بالفعل

ن بشكل النص  كما ورد في ذاكرة الحواسيب ال  شيء في ذلك هو أن يكون هذا االستعمال  هو ذ ي سيخز 

  .25العربية طوال خمسة عشر قرنا في أورع طصورهاستعمال 

 ادرة على اإلجابة عن أي سؤال يلقىق ،نة في ذاكرة الحاسوبوهذه القاعدة من المعطيات المخز          

فهي وفق هذا  ،غة السائلا وبين مستعمل الل  ة الكترونية بل جهاز متفاعل بينهد مكتبعليها، فهي ليست مجر  

ظريات واالنتقادات ن إضافة إلى ما قلناه سابقا، األفكار العلمية والن  تتضم  .ي قبل كل شيء نترنت عربأ

ز وهذا ما يمي   ،جنبيةدة مما ينشره العلماء باللغات األيات التقنيات الجديومسم   ،هة لنظريات سابقةالموج  

بل قابل  مفتوح غير مغلقكونه بنك هذه الذخيرة اللغوية عن الذخائر األخرى كالذخيرة الفرنسية مّال 

  .يادة والتصحيحللز  

 تخزين  حيث يتم   ،نترنتالتكنولوجية الحديّة من حاسوب وأه مشروع يعتمد على الوسائل إن          

تحت ك يوضع بمحر   تربطوبعدها  ،وحيازة الكتب والمؤلفات العربية القديمة والحديّة بواسطة الحواسيب

نا أو كاتبا بعينه، وله أن فعليه أن يختار كتابا أو عصرا معي   ،نترنتتصرف كل باحث عبر موقع في األ

ك البحث بتزويده محر  ، ليقوم و الجملةمربع النجاح ليكتب فيها الكلمة أ ر له خانة تسمىتسخ   ثم   يختار الكل  

المؤلف  ويظهر له عدد التكرارات إن على مستوى ،بكل الكتب أو المقاالت الواردة فيها الكلمة أو الجملة

مشروع علمي حضاري فكري لغوي من  أي ،نة لغوية شاملةوبالتالي فهي مدو   ،ة مؤلفينأو عد  ،الواحد

  .مصدر موثوق من المعلومات العلمية واألدبية واللغوية هألن    26ل عمل الباحّين والدارسينشأنه أن يسه  

 

 يرمي مشروع الذخيرة اللغوية إلى: : ب أهداف المشروع 

دة بنك آلي للمعلومات يهدف إلى تمكين الباحث العربي من الوطصول إلى معلومات متعد الذخيرة ك .1

   .27من واقع استعمال العربية بكيفية آلية و بأوجز وقت

من  ،قة بتحصيل مهارة ماكما يهدف مشروع الذخيرة إلى حصر جميع الطرائق التعليمية المتعل   .2

  .ومستواه ولغة المنشأالمتعلم  ل تعليم اللغة العربية حسب أعمارخال
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المشروع بحيازة القواميس والمعاجم اللغوية وحيدة اللغة، ومزدوجة اللغة بين اللغة العربية  يهتم   .3

المشروع يحوز على معجم  م اللغات األخرى، السيما وأن  تعل   لغات أخرى، وهذا من شأنه تعزيزو

  .آلي جامع اللغة العربية مع المقابل الفرنسي واالنجليزي

سعى المشروع إلى توحيد المصطلحات العلمية في الوطن العربي ووضع حد لتداخل المعاني ي .4

 . 28الداللية لأللفاظ

ح معاني الكلمات من خالل سياقاتها إذ يسمح بتصف   ،ز المشروع الجوانب الداللية لأللفاظكما يعز   .5

كما يساعد ...األضداداأللفاظ المولودة، المترادفات و ،رضتتي انقوتحديد بعد ذلك األلفاظ ال  

  .بين بعض التداخالت الداللية لأللفاظ ةوضع حدود فاطصل المشروع كذلك على

ى عصرنا فوائد المشروع تناوله لالستخدام الحقيقي للغة العربية من أقدم العصور وحت   ومن أهم   .6

عاجم بالم وال يكتفى ،تي ستعتمد في تحديدها معاني المفرداتالسياقات هي ال   الحالي، ألن  

ما أنتجه الفكر العربي قديما  ، وأعظم فائدة لهذا المشروع هو الفهرسة الشاملة لكل  29الموجودة

 ،الباحث بالمعلومة من حيث وجود الكلمة ومعانيها وسياقاتها حديّا، وإذ أن الحاسوب سيمد و

 مدى تكرارها في نص أو جميع النصوص في وقت قياسي.و

 (:  بنك الذخيرة لمعطيات النصية )المعاجم المنبثقة عن قاعدة ا -ج

ألن الذخيرة كما أوضحنا مصدر لمختلف المعاجم والدراسات سيستخرج من هذا البنك العديد من         

 المعاجم نذكر منها: 

 وهو بنك من النصوص العربية القديمة والحديّة، المعجم اآللي الجامع أللفاظ العربية المستعملة: -0

ل هذا البنك مصدرا نترنت ويمّ  ، وسيخصص له موقع في األلغة العربيةف بال  لمي المؤل  العا اإلنتاجوكذا  

غة العربية قديما وحديّا، االستعمال الحقيقي لل   ة العربية، ويضم  لغويا مهما للغاية، إذ يعد ديوانا شامال للغ  

د فيه معاني ، وتحد 30"لغويةبمّابة قاعدة "فهو ،من خالل الماليين من النصوص األدبية والعلمية والتقنية

  .كل مفردة باستخراج هذه المعاني من السياقات التي ظهرت فيها

تي سيحتوي على المصطلحات ال  " المعجم اآللي للمصطلحات العلمية والتقنية المستعملة بالفعل:-2 

مع  ويذكر ها وردت في نص واحد على األقل،ألن   ،نةدخلت في االستعمال ولو في بلد واحد أو جهة معي  

 تي لم تدخل االستعمالا المصطلحات ال  أم  ، 31"له في اللغتين االنجليزية والفرنسيةبمصطلح ما يقا كل  

  .ولكن وردت في معجم حديث فقط فيشار إليها فقط مع ذكر مصدرها 

 من أقراص بصرية ،ب في أحدث طصورها ين يقومان على ركيزة متصلة بالحواسوهذان المعجما        
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 ف معاجم أخرى مّل: كما يمكن أن تؤل   ،تي يحتوي على ماليير النصوصناطيسية ال  أو مغ

  .المعجم التاريخي للغة العربية -

 .وغيرها األماكنمعاجم خاطصة بأسماء األعالم و -

  .معاجم فنية -

  .معاجم األلفاظ الحضارة قديما وحديّا -

  .معاجم وظيفية لتعليم اللغة العربية -

   .32بيمعاجم اللغة للطفل العر -

ى حت   ،وتقنيات الحصر واإلحصاء ،ويوطصي طصاحب المشروع بضرورة توحيد طرائق النشر        

باحث إلقاء أسئلة على الذخيرة ليحصل  حيث يستطيع أي  ذخيرة واحدة كاملة، ى تجميع النصوص في يتسن  

  .على الجواب سريعا

 آليات استثمار الذخيرة اللغوية و توظيفها علميا: -د 

االلتزام بصفتي الحيوية النابعة عن   إذا تم  توظيف معطيات الذخيرة اللغوية عمليا إال   وال يتم          

تي تقوم بها الوظائف ال   وهذه أهم   ،الصفة اآللية في مباشرة الذخيرة والتفاعل معها ثم   ،االستعمال الحقيقي

 : 33الذخيرة أو أحد معاجمها

تي يمكن أن مصطلحا من خالل هذه األسئلة ال   أمادية كانت ة عي  تحصيل معلومات الكلمة العرب -1

  ؟وأين ظهرت ؟هل توجد كلمة س اآلن في االستعمال المكتوب أو المنطوق أو كليهما :يطرحها الباحث

سبة لكل معنى في كل واحد من مصادر وجودها ؟ وما هي السياقات التي وردت فيها بالن   وفي أي  

عصر أو بلد؟ ما هو المجال المفهومي الذي تنتمي إليه )س(؟ وهل لها  كتاب أو نص، أو بالنسبة لكل

مرادفات وما هي؟ ما هي مقابالتها باللغة الفرنسية آلخر مرة إن خرجت عن االستعمال بهذا المعنى أو 

 بغيره من المعاني؟ 

هل وردت المواد :تي تطرحر وطصيغ الكالم ومن األسئلة ال  الجذ تحصيل معلومات تخص  -2

 ...تي طصيغت عليها واستعملها هذا المؤلف؟م ما؟ وما هي الكلم ال  طصلية في االستعمال عند مؤلف أو متكل  األ

 ف على المعاني األساسية الشائعة لكل طصيغة دون استّناء.التعر   بهذا يتم  

ما هي األسماء األعالم أو  :من األسئلة المعقول طرحها ،ملأجناس الك تحصيل معلومات تخص   -3

 والصفات الخاطصة بمجال مفهومي ما؟  ؟ المزيدة ذدة ودر أو األفعال الّالثية أو الرباعية المجر  المصا
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  .؟ة نصوص؟ وما هي سياقاتهامنها في نص ما أو عد  ما هو تردد كل  

  .األسئلة ذاتهاو ،حروف المعاني تحصيل معلومات تخص   -4

 بات أسئلتها: ما هي قائمة المعر   ،لذي ورد في االستعماب ال  المعر   تحصيل معلومات تخص   -5

 وميادينها التي وردت في عصر معين أو مؤلف أو عبر العصور؟ 

 ،والصور البيانية العربية،ة والجامدة منهاطصيغ الجمل واألساليب الحي   تحصيل معلومات تخص  -6

  .األسئلة نفسها

 ات والقوافي أو الزخرف ،بحور العروض والضرورات الشعرية تحصيل معلومات تخص   -7

  .وغيرها

المفهوم الحضاري أو العلمي من خالل البحث عن أأللفاظ عربية  تحصيل معلومات تخص   -8

ومن األسئلة الممكن طرحها: هل توجد كلمة عربية للداللة على مفهوم خاص  ،لتغطية مفاهيم علمية

ص وجد هذا المفهوم في الن  وهل ي ؟ر عنه بالفرنسية أو االنجليزية بالمفهوم )س(بالطب أو الهندسة المعب  

يم ال يكون لها مقابل قدامى على مفاهالعند  تي كانت تدل  قديم من كتب القدامى؟ ما هي األلفاظ العربية ال  

 وما هي األلفاظ الدخيلة التي لها ما يقابلها في العربية وما مدى شيوعها ؟  ؟جنبيةباللغات األ

تي ورد فيها اللفظ  في عصر أو وقة بذكر جميع السياقات ال  وتكون اإلجابة عن األسئلة السابقة مرف

ة، الجزء، تاريخ الطبع، الكتاب الصفح مجموعة منها ) أو كل   ،واحد منها مع ذكر مصدر كل   ،مؤلف ما

 .( والمكان

 

 الفوارق بين القاموس و الذخيرة اللغوية:  -و

 اليدوية في الجمع والترتيب  األدواتعتمد فيه على وألن  الذخيرة اللغوية أو األنترنت العربي، ال ي        

ا تديره الحسابات وشبكات االتصال والعد ،"فهو يأخذ مواطصفات تقنية آلية معاطصرة مستفيدا مم  

. ويستهدف جمع األلفاظ العربية كموسوعة جامعة، فهو قاموس لأللفاظ العربية المستعملة 34المتطورة"

    35اآلتي: بالفعل ويفارق القاموس العادي في

 للغوية  ثالثة أشكال:  اذخيرة "للن  إ .1
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 شكل تسجيل في ذاكرة الحاسوب.  .أ

 طصفحة (. 60منها على  ميكروفيشات تحتوي كل   شكل جذاذة عادية ) .ب

 شكل كتاب عادي. .ت

تي وردت ال في المعاجم العربية فقط، بل حت ى األلفاظ التي استعملت تحصر جميع األلفاظ ال   .2

هات الكتب القديمة والحديّة من العصر الجاهلي إلى بالفعل في نص من الن   صوص المبّوثة في أم 

العصر الحالي، إضافة إلى المقاالت ذات القيمة العلمية المنشودة في المجالت، والبحوث المقد مة 

 ذي وردت فيه.مع اإلشارة إلى انتماء الكلمة إلى النص ال   في الندوات و المؤتمرات،

هات الكتب واآلثار األدبية والعلمية التي ورد يقية ال  ذكر كل السياقات الحق .3 تي ورد فيها اللفظ في أم 

 ة. فيها مع ذكر المرجع بدق  

 .ترت ب فيها األوضاع اللغوية في ذاكرة الحاسوب بترتيبات مختلفة ومتنوعة .4

 وانطالقا من الس ابق سيتمكن الباحّون من: 

 ص في عصر من العصور. رطصد دقيق وشامل الستعمال العربية من إقليم خا .1

 رطصد منتظم لالستعمال الحقيقي لمصطلحات ميدان فني ما.  .2

تصف ح معاني الكلمات من خالل سياقها عبر الزمن و تحديد تاريخ ظهور بعض الكلمات الفصيحة  .3

 المولدة واختفاؤها. 

 .36كاتب أو شاعر أو خطيب، وإحصاء مفرداته بكيفية آلية وغير ذلكتحليل لغة  .4

 المشروع:  عوائق- ـه

غوي العربي على مدار خمسة عشر قرنا ضخم من ضخامة المعطيات المراد حيازتها فتراثنا الل   .1

  .د الفروع والضروبناحية المؤلفات وتعد 

 ،عروض ،فقه لغة وبالغة، عائق حصر الكتب التي لها طصلة بالتراث اللغوي من نحو وطصرف .2

نتها كتب أخرى ككتب ضم  تالم اللغة العربية ضف إلى ذلك أن كّيرا من المعلومات الدقيقة في ع

ه يطرح مشكلة تحديد قائمة الكتب المحازة ذات الصلة بالتراث اللغوي وهذا كل   ،التاريخ مّال

 .ا يستدعي وضع خاليا بالحصر والمتابعة والتدقيق والفرزمم   ،العربي

وهو عائق  ،تحقيقها بعد تم  ة والهامة مازالت على شكل مخطوط ولم يقي مكّير من الكتب التراثية ال .3

  .يستوجب نهضة حقيقية في مجال تحقيق هذا اإلرث اللغوي واألدبي

وهذا العائق يمكن إزاحته من خالل  ،عائق اختيار الكتب والمفاضلة بينها من حيث قيمتها العلمية .4

تشكيل  لذا تم   ،ة تزكية والمفاضلة بين التحقيقات المتعددةتشكيل لجنة متخصصة تنوط بها مهم  
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لجنة محلية تنظر فيما تقترحه كل مؤسسة للحيازة ثم تقترح فيما بعد ما تم اطصطفاؤه من مؤلفات 

ا كيفية االختيار بين المؤلفات فال بد أن يخضع لمقاييس أم   ،نصوص حسب جدول زمني للعملو

  .موضوعية كشهرة المؤلف، أو النص مع قيمته العلمية أو األدبية أو التاريخية

وبالتالي توزيع العمل  ،تبني فكرة المشاركة الحرة في تكاليفه الباهضة هذا المشروع تم   ولضخامة .5

تي في الندوة األولى ال   تبن يها تي تم  على أكبر عدد من المؤسسات العربية، وهذه المشاركة الحرة ال  

ات ( تطرح عائق تكرار حيازة المؤلف الواحد من طرف عدة جه1990انعقدت بالجزائر )يونيو 

  .وهنا وجب التنسيق التام بين الجهات واألطراف المشاركة

لي وتقنيات الحصر واإلحصاء والبرمجيات العائق التقني المتمّل أساسا في طرائق النشر األو   .6

يها كأداة مشتركة من اتفاق األعضاء المشاركين على توحيدها و تبن  ص منه البد  وللتخل   ،الحاسوبية

 للعمل.

د المفاهيم كتعد  ،المصطلح والمفهوم أثناء عملية البحث عنها في الذخيرةكما تطرح مشكلة  .7

من هذه اإلشكالية ال بد من حصر  وللحد  ،د المصطلحات للمفهوم الواحدلمصطلح الواحد، وتعد ل

ك البحث على برمجة محر   يتم   ثم   ،والمفاهيم للمصطلح المفرد ،د المصطلحات للمفهوم الواحدتعد 

  .ها بشكل آليتمصطلحات أو المفاهيم مع إظهار كل الكتب التي تناولاستدعاء كل ال

الذخيرة اللغوية بنك آلي يستلزم  من اإلسراع في تفعيل البرمجيات الحاسوبية ألن   وأخيرا البد  .8

ى بالقوام البرمجي، وهي مجموعة من البرمجيات أي أن يوضع له ما يسم   ،القيام بحوسبته

ر قواعد إلقاء األسئلة على الحاسوب، وهذا القوام في الحقيقة هو نسق يسي  تي تعمل بمبدأ الخاطصة ال  

حيازة  ،تخزين المعلوماتوبتنظيم  الخاطص ةصية، منها األنظمة الحاسوبية المعطيات الن  

 . (المسح الضوئي)بكيفية آلية ( إدخالها في ذاكرة الحاسوب  )النصوص

 

 ة: ــــخاتم

 ،المعلومات وأنواعها السنوات األخيرة من انفجار غير مسبوق في كم  ما شهده العالم في  إن          

ورة الحاسوبية خاطصة بعد اقتران هذه الّ   هالمحوري الذي تمارسالدور د و مصادرها بمختلف اللغات يؤك  

  .األخيرة بأساليب جديدة تتيح نقل المعلومات والمعارف من لغة إلى أخرى

في البحث  "تكنولوجيا اللغة ب "لرحمان الحاج طصالح بإدخال ما يسمىوقد انفرد العالم الجزائري عبد ا

ذي يعتمد ال   -وع من البحوثوإن كان هذا الن   ،العلمي اللساني بمختلف تطبيقاته منذ سبعينات القرن الماضي

را عند را كبيقد عرف تطو   -...ل الكالم وترسم الذبذبات ي تحل  يستعين باألجهزة االلكترونية كالت  قنية والت  
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ة منهم كعبد الرحمان الحاج طصالح طصاحب مشروع  قل  يجد طريقة إلى البلدان العربية إال  لم ه ن  فإ   ،الغرب

لغة ل  شروع رائد سيساهم في نقله نوعية وهو م ،حضاريا ،تي تكتسي طابعا علميا وفكرياالذخيرة اللغوية ال  

قت باللغة العربية منذ ري لقضايا لغوية علجذ فهو حل   ،ةالخاطص   ناتسهيل كتابة موسوعات فيو ،العربية

الذخيرة  ،به على مستوى العلوم األخرى كالذخيرة الفقهية اإلسالمية ذىوجب أن يحت .ولىالقرون األ

كّيرا من المشاكل اللغوية  وهي مشاريع من شانها أن تحل   ...،الفلسفية العالمية والذخيرة التاريخية العربية

  .الراهنة
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  ورقة بعنوان 

 (انتشاا الاغة ااعلاغةافيااعلواانلاغأاارها لرت اياغاا للةاايلاغة اا للاغ أةيااعل غ ااعلاغ أاا ل ن ر  اا 

 .إعداد الدكتورة نهلة إبراهيم الجاك إبراهيم

  مقدمة

الحمد لله  ر  الاهالمي، و والةهوة وال هوم علهف الهرس المر هلي، و محمهد به، عبدالله  عليه     

   الطيبهههههههي، الطهههههههاهري، اجماهههههههي،    وةهههههههحب افضههههههة الةهههههههوة والت هههههههليم وعلهههههههف  لهههههه

   

  أما بعد 

اإلرث الحضهار  و والمكهّو، الركهر  لان ها، الاربهة  اةهةو وللم هلمي،   تمثّهة اللةهة الاربيهة 

بلهكة عههام و وإهد إرتههبطّ انتلهار اللةههة الاربيهة شالبهها بانتلهار اإل ههوم حيهث نهه ة ال هر ، الكههريم 

َِ  يأل َحهدأوَ، باللةة الاربية مةداإاً ل ول  تاالف:  ه أ بَلَهرن َل َها،أ الُه َّمأ أولأهوَ، إَنَُمها يأاَل هم  يَ  }َولَ َهد  نَا لَهمأ اَنُهأ

 } بَي،ن  )1(إَلَي َ  اَع َجَمةٌّ َوهََِا َل َا،ن عََربَةٌّ مأ

 

َريَ، بَلَ       َِ ن هه ََمههي،أ عَلَههف إَل بَههَك َلتَكأههوَ، َمههَ، ال مأ  َ  َهها،ع عََربَههّةع وإههوة تاههالف: }نَههَ َة بَههَ  الههِرونأ ا

(} بَي،ع انتلهر  اللةهة الاربيهة حيهث انهها لةهة ال هر ، الكهريم   افري ياو  وبانتلار اإل وم فة (و 2مأ

ولةة الابادا  والهدي، اإل هومة و فمه، الطبياهة ا، ينتلهر اإل هوم بلةته  التهة جهاب بهها و فبهِلك 

للتجههارة دور فهة هههِا المجههاة كها، الههدور اَكبهر فههة نلهر اللةههة الاربيههة فهة  فري يهها و وإ، كها، 

إيضا و إالّ اّ، لا وم الدور اَبر  فة انتلهار اللةهة الاربيهةو حيهث  هار  الاربيهة مه  اإل هوم 

جنباً إلف جن و إِ انها كان  الوعهاب الهِ  يحمهة الهدي، اإل هومة وين هِ منه  ويةه  فيه  و كمها 

ة و ويجه  علينهها إال نن ههف الههدور كها، للهجههرا  الاربيههة إلهف افري يهها دور فههة نلهر اللةههة الاربيهه

المههم للطههرل الةههوفية وللههدعاة وللمالمههي، ف ههد كانهه  لههم جهههود ةههادإة فههة نلههر اإل ههوم فههة 

  .بدوره إلف نلر اللةة الاربية  الِ  ادّى   فري يا و اَمر
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 :مشكلة البحث

ليهة و وب اةهة علهف اللةها  المح  تبحث هِه حوة انتلهار اللةهة الاربيهة فهة ال هودا، و وتنثيرهها

  :فال ؤاة الِ  تحاوة الورإة اإلجابة علي  لةة النوبيي، )لةة المحس(و 

اللةههة الاربيهة فههة اللةههة النوبيههةا ومها هههة الكلمهها  د لهه  اللةههة  مهها هههو التهنثير الههِ  احدثتهه   .

النوبيةو وحل  محة كلمها  نوبيهة اةهيّلةو واةهبح  متداولهة بهي، النهوبيي، لهننها لهن، الكلمها  

 بيةاالنو

لةههة ال هرا، و وتنثيرههها علههف  اهميهة الورإههة: تهنتة اهميههة هههِه الورإهة مهه، اهميههة اللةهة الاربيههةو 

  .اللةا  المحلية فة ال ودا،

نالم جليا _ بما ال يدع مجاال لللك _ ثبو  الوجود الاربهة المبكهر و فهة بهود النوبهة وال هودا،  

نثير واضه  علهف لةهة النهوبيي، و ويرجه  ِلهك فة فترة ما إبة اإل هوم و إال ا، ِلهك لهم يكه، ِا ته

إلف ا هبا  اهمهها : ا، الاهر  وإتهها لهم يحملهوا ع يهدة واحهدة واضهحةو ولهم يكه، لههم ههدس فهة 

ِلك الوإ و  وى الامة فهة التجهارةو والبحهث عه، منا ها  وفهر؛ افضهةا لك ه  الاهي  فهة 

واحههدةو ويتكلمههو، لةههة تلههك المنههاطكو لكهه، عنههدما جههاب الاههر  الم ههلمو، الههِي، يحملههو، ع يههدة 

كها،  واحدةو ويمثلو، دولة واحدةو وينلدو، اهدافًا موحدةو ويكادو، يتر و، علهف  هلوك موحهدو 

كا، للار  دور كبير فة الحرها  علهف الاربيهة فهة ال هودا، _الهِ   و حيث  وجودهم اكثر تنثيرا

تمثّهة بهدايا   لاربيهة كا، يطلك عليه  إهديماً بهود النوبهة _ وفهة افري يها ككهة إِ اةهبح  اللةهة ا

  .الامك اال تراتيجة لألمة الاربية فة ال ارة اَفري ية

اما بالن بة لم لمة ال ودا، وبود النوبةو لم يتوإس اَمهر عنهد إلمهام م هلمة ال هودا، باللةهة      

الاربيههة علههف ال يههام باللههااير الدينيههةو او إت هها، باضهههم ل واعههد الاربيههة وعلومهههاو بههة انتلههر  

ربية عند كثير م، ال باية النوبية و كلةهة تواةهة ملهتركة بينهها وبهي، ال بايهة اَ هرى التهة ال الا

ههة لةهة الث افهة اإل هومية   -عنهد النهوبيي، -تتحدث اللةة النوبية و إلف ا، اةبح  اللةهة الاربيهة 

م واَد  و لِلك اضح  تتمت  بحضور إو  عند إباية النوبهة وّ وبهِلك اةهبح   ريطهة اإل هو

تكهاد تطهابك  ريطههة انتلهار اللةهة والث افههة الاربيهة فهة ال ههودا، . إِ يأاهدّ الهدور الههدينة احهد اهههم 

اَدوار التهة ت هوم بههها اللةهة الاربيهة علههف اإلطهول فههة دوة افري يها عامهة وفههة ال هودا، بلههكة 

ة اللهااير  ا؛ا حيث تاهدِ الاربيهة اللةهة الدينيهة للم هلمي، هنهاكا فههة لةهة ال هر ، الكهريمو ولةه

الدينيهةو و بهها ت هام الةهوةو وتل هف  طه  الجماهة والايهدي، بههاو وفهة باهق اَحيها، تل هف بههها 

دروس الالم فة الم اجدو ولِلك فإنّها تتمت  بمكانة كبيرة فة نرو ههمو وههم ين هرو، إليهها ن هرة 

الة التهة احترام وت ديسو وههة فهة ن هر كثيهر مهنهم لةهة الركهر والحضهارة والتهاريلو ولةهة الر ه
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يحملونهها فهة الحيهاةو وههة لةهة علمهايهم وف ههايهم وايمهتهمو وههة بالن هبة إلهيهم لي ه  لةهة إبيلهة 

ماينههةو او لهها  ماههي،و ولكنههها لةههة اَمههة واإل ههوم مهمهها ا تلرهه  لةههاتهم والههوانهم واوطههانهم 

 . وا مانهم

  درجههة مهه، االنتلههار -بههي، اعتنههال اإل ههوم واللةههة الاربيههة -ومههن  هههِا االرتبههاط الوثيههك     

للاربيهة فههة كههّة المنههاطك التهة تضههمّ جماعهها  م ههلمةو وكلّمها  اد عههدد الم ههلمي، كانهه  فرةههة 

إإامة حل ا  الالهم والمهدارس اإل هومية اكبهرو اَمهر الهِ  ي هتتب  انتلهار اللةهة الاربيهة فهة تلهك 

  .المناطك

ِا االت ههاع ادى بههدوره وال هودا، إطههر مترامهة اَطههراس واهله  يايلههو، فههة رإاهة وا ههاةو وهه

إلهف تنهوع الث افهها  واَل هنة والاهادا  والت اليههدو وتبهاي، اَعهرال واَجنههاسو إال ا، ما هم اهلهه  

يت ههاطبو، فيمهها بيههنهم باللةههة الاربيههةو ومهه، هههِا المنحههف فههإ، اللةههة الاربيههة تاتبههر رمهه  الوحههدة 

  . دم رضهها الههباقرشمههاً عهه، عهه-الوطنيههةو ف ههد اةههبح  واإاههاً البههد ا، ي ههتوعب  الجميهه  

 

وتمثة اللةة الاربية اهم الركاي  الريي هة للوضه  اللةهو  فهف ال هودا، مه، حيهث دايهرة االنتلهارو 

فههة اللةهة ال وميهة التههة يتحهدث بهها اشلهه  ال هكا،و إمها كلةهة اولههف او كلةهة للت اطه  الملههترك 

تباينهة الهِي، ياجه و، الِى يربط بي، متحدثة اللةا  المحلية م، ناحيةو وبهي، متحهدثة اللةها  الم

ع، فهم باضهم باضاً م، ناحيهة ا هرىو وِلهك باإلضهافة إلهف ا هتامالها فهف المجهاال  الر همية 

للدولةو حيث يتاامة بها اَفراد فف دواوي، الحكومة واإلعهوم علهف امتهداد ال طهر مها عهدا اجه اب 

عمليهة التواةهة محةورة فف ال طر و فبِلك اةهبح  الاربيهة تلاه  الهدور اللةهو  الهرييس فهف 

 .بي، افراد اَمة ال ودانية

 

الواإ  ي وة إ، اللةا  المحلية فف منهاطك التهدا ة اللةهو  فهف انح هار م هتمر لةهال  اللةهة      

الاربية التة احتكر  مجاة اال ت دام اليومةو وبدا  اللةها  المحليهة منهِ امهد بايهد فهف التنهاإ؛ 

كانه  الاربيهة إهد اكت هب  متحهدثاً جديهداًو وكلمها تهوفف  الكمة لادد المتحدثي، بهاو فكلما ولد طرة

  .ليل هرم تكو، اللةا  المحلية إد   ر  متحدثاً اةيو

ف ههد اةههبح  الاربيههة هههة اللةههة الوحيههدة بههي، اَطرههاة والةالبههة بههي، اللههبا  فههة ال ههودا،       

إِ ههة المتداولهة بهي، ومت اوية م  اللةا  المحلية بي، اآلبهاب واَمهها و ب هوس اللةها  المحليهة 

  .اللهههههههيوع وت هههههههة عنهههههههد اآلبهههههههاب واَمهههههههها  وتناهههههههدم نهاييهههههههاً عنهههههههد اَطرهههههههاة
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فانتلههار اللةههة الاربيههة وانح ههار اللةهها  المحليههة فههف الواإهه  ال ههودانة يانههف ا، الاربيههة ال      

 تنتلر م، فراغو بة ع، طريك احتوة مواإ  اللةا  المحليهة تهدريجياًو او نتيجهة ال هت دامها فهة

والتهة ال ت هوى اللةهها  المحليهة علهف التاامههة  المجهاال  الم هتحدثة كهالتاليم والتجههارة وشيرهها.. 

  .ماها

لهِا ف هد تهم فهة كثيهر مه، منهاطك التهدا ة اللةهو  التحهوة اللةهو  لةهال  اللةهة الاربيهة باكت ها  

مرحلهة الت لهة وههِه المرحلهة ههة  –ا  اللةهة اَم  -اهة هِه المناطكو اللةة الاربيهة كلةهة اولهف 

 .ع، اللةة المحلية

فةهد  اللةههة الاربيههة هههة لةههة الت اطهه  بهي، المجموعهها  اللةويههة الم تلرههةو واةههبح  ملههاركة 

اآل،   للةهة المحليهة فهف الت اطه  بهي، افهراد المجموعهة اللةويهة الواحهدةو إلهف ا، اضهح  الاربيهة

و، الاربيهة ههة اللةهة اَولهف اللةة اَم واللةة المحلية ةهار  لةهةً ثانيهةو وعمها إريه   هوس تكه

  .واَ يهههههرة فهههههف ال هههههاحة فههههههة لةهههههة الم هههههت بة فهههههف ههههههِه المنهههههاطك بهههههو منههههها ع

وإد انتلر  الاربية لدى جمي  فيا  المجتم  ال ودانةو ولهيس ِلهك ب هب  كونهها لةهة ر همية او 

لةة دي،و بة لكونها عامة اتةهاة بهي، اله ا؛ م تلرهة ال بايهةو فههة اآل، لةهة وةهة بهي، كهة 

ونا  المجتم  ال ودانةو الم لمي،و والم يحيي،و والودينيهي،و وشيهرهمو واههم مها يوحه  فيهها مك

كونههها متنوعههة اللهجهها و فبجانهه  الطري ههة الر ههمية الرةههحف هنههاك عربههة دارفههورو وعربههة 

جوباو كما ا، هناك فيا  فهف لهماة الهبود لهديها طهرل ت تلهس عه، باضهها فهة النطهك بالاربيهة 

 . يوً وإ، كا، ِلك إل

 

 ( لغة المحس)تأثير اللغة العربية على اللغة النوبية 

 ا تلهههههههههس الدار هههههههههو، فهههههههههة تحديهههههههههد اةهههههههههة اللةهههههههههة النوبيهههههههههة وإهههههههههد ارجههههههههه       

البهاحثو،  مه،  ههور اللةهة النوبيهة فهة واد  النيهة إلهف ال هر، الثالهث مه، المهيود. وكتبه  اللةهة 

لههك النوبيههة الم ههيحية وهههو النوبيههة فههة الاةههر الو ههيط وهههو الاةههر الههِ  ي ههمف عةههر المما

ميوديهة. وإهد عرفه  اللةهة النوبيهة ك هاير اللةها  اَ هرى  1055ميوديهة الهف  055الممتهد مه، 

ا تاماة الحروس اَبجدية فهة الكتابهة والتهدوي، وِلهك علهف اَإهة فهة فتهرة تاري يهة ماينهة كمها 

كتبه  اوة مها كتبه   هو ثاب  ومؤكد م،  وة الاديد م، الم طوطا  والوثايك المحرو هةو وإهد

بالحروس الهجايية الم تلرة م، اإلشري يهة. وباهد د هوة اإل هوم فهة النوبهة حهوالة ال هر، الثالهث 

  و  له  اللةهة النوبيهة باإيهة كلةهة متطهورة تتناإلهها اَجيهاة وي هت دمها اهلهها فههة علهر المهيود

مجريهها  امههورهم مهه، المههيود وحتههف الممهها . ممار ههة ط و هههم اليوميههة وِلههك طيلههة ال ههرو، 



5 
 

ال باة الماضهية وحتهف إلهف يومنها ههِاو واللةهة النوبيهة ههة إحهدى اللةها  الم هت دمة فهة جنهو  

 .مةر ولماة ال ودا،

وإههد عايلهه  اللةههة النوبيههة  ههوة فتراتههها الم تلرههة الاديههد مهه، اللةهها  الم تلرههة منههها مهها        

–يلاركها اَةة والن   ومنهها مها يباهد عنهها فهة اَةهة )كاللةهة المةهرية ال ديمهة  ال بطيهة 

الهيروشلوفيههة  و لةهها  البجهها و اللةههة الرومانيههة و اليونانيههة و ولةهها  ا ههر  كثيههرة(. واللههك ا، 

كة واحدة منها ترك  اثارها علهف اَ هرى مه  ترهاو  إهوة التهنثر والتهنثير ب هوة اللةهة وضهارهاو 

وإد ا هتطاع  اللةهة النوبيهة وو هط ههِا الكهم الهايهة مه، اللةها  ا، ترهرق  هيطرتها وا، تثبه  

 .ب وة امام تيارا  الةراع الم تلرة

  ي ه  لةهة و فههو امهر لهيس بةهحي وإد الار باق الدار ي، والمتكلمي، إلف ا، النوبة لهجة ول 

ا وِلك ا، اللهجة ههة: االنحهراس الةهوتة عه، م هتوى ةهوا  اللةهة وِلهك كاللهجها  الاربيهة 

)الااميا  الاربية( المتكلمة فة كهة الهبود الاربيهة مهثوً فههة لهجها  منحرفهة عه، ةهوا  اللةهة 

لمههة اآل، بننههها انحهههراس اَم )اللةههة الاربيههة(. وعلههف ِلههك يمكهه، إيهههاس اللهجهها  النوبيههة المتك

ةهوتة عه، م ههتوى ةهوا  اللةهة اَم )اللةههة النوبيهة( فههو يمكه، الحهديث عهه، لهجهة او لهجهها  

 .دو، ا، تكو، لها لةة ام انحرف  عنها

وعنهد الحههديث عهه، اللةهة النوبيههة يجههدر بنها اإللههارة إلههف مراحهة تطههور اللةههة النوبيهة فههة لههكلها 

واد  التههواتر باههد توإههس الكتابههة ومهه، هنهها يمكهه، المرةههود مهه،  ههوة الوثههايك والم طوطهها  

 :ت  يم مراحة اللةة النوبية إلف مرحلتي، ا ا يتي،

اولهمها: هههة مرحلهة اللةههة النوبيهة ال ديمههة التهة تميهه   فيهها اللةههة النوبيهة مثههة كثيهر مهه، اللةهها  

تميه   ب ههور اَ رى بمارفة الكتابة والتدوي،و وثانيهما هة مرحلهة اللةهة النوبيهة الحديثهة التهة 

عدة لهجا  تررع  فة اَةة ع، تلك اللةة اَم الموجهودة مه، المرحلهة ال هاب ةو ويمكه، ت  هيم 

اللةة النوبيهة الحاليهة )لةهة المرحلهة الثهانة( لةويهاً إلهف مجمهوعتي، او لهجتهي،: ههة لهجهة )الكنهو  

الههباق إلههف  و ولهجههة )الحلرههاوي، والمحههس وال ههكو ( وت ههمف الرههديجا و وي  ههمها والدناإلههة( 

 (.ارب  لهجا  )كن   ( و) كوتة( و )مح ة( و )دن وو 

 

 : بعض خصائص اللغة النوبية

م، اهم  ةاي؛ اللةة النوبية انها تاتمد علف الهدالال  اكثهر مه، اعتمادهها علهف الماهانةو        

 .والمرهههههههردة النوبيهههههههة تابهههههههر بح هههههههها وِاتهههههههها عههههههه، المانهههههههف المهههههههراد التوةهههههههة إليههههههه 
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م، اللةا  التة ا تةه  با هت دام حهرفي، ف هط فهة تكهوي، مررداتهها. )فهك( )مهك( واللةة النوبية 

)كج(واكثههر المرههردا  المت اربههة فههة حروفههها تكههو، ِا  عوإههة ح ههية او مانويههة تؤكههد وجههود 

 .عوإة إايمة ً

واللةهة النوبيههة ال تاههرس التهِكير والتننيههث. فههو يمكه، الترريههك فيههها بهي، المههِكر والمؤنههث.       

  . ((ة فهة مثة:جهاب الولههد )تهود تهارو،( تهود تانههة ولهد وفهة جههاب  البنه  )بهرو تهارو،فن هو

و اللةة النوبية ال تارس المثنف فليس فيها اداة متةهلة يمكه، إلةهاإها باال هم لتهدلنا علهف التثنيهة.  

وعليهه  ال نجههد فههة النوبيههة مثههاالً كالمثههاة الاربههة )جههاب الههرجو،( لكهه، يجاههة اال ههم مثنههفوً امهها 

جمهه  بإضههافة لرهه  )اوو (.. وِلههك علههف مثههاة مهها جههاب فههة الاربيههة فههة جمهه  المههِكر ال ههالم ال

 .بإضافة واو ونو، وجم  المؤنث ال لم بإضافة الس وتاب

كما للمرردا  النوبيهة دالال  ايضها لتلهكية دالال . ولنها ا، نبهي، كيهس تاامهة النهوبة مه         

د ا، النههوبة ياتمههد علههف تلههكية اوة حههرس فههة الحههروس ومواإهه  التلكية.)إيا هها بالاربية(نجهه

  المرهههردة )فهههة الاربيهههة ا رهههها( وهنالهههك مههه، اَدوا  مههها ي ابهههة الرتحهههة والك هههرة والضهههمةو

وَ، اللةهة النوبيههة تاتمههد علههف الداللههة كهها، مهه، ال هههة لههها ا، تواكهه  الم ههتجدا  وتجههد ا ههماب 

مهها انهههها لههم تاجههه  عهه، توليهههد مويمههة َشلهه  اَدوا  واآلال  م هههتنبطة مهه، واإههه  ادايههها . ك

فلنها ا، ن هس عنههد   .مرادفها  َ هماب كثيهرةو وللنههوبيي، فل هرتهم ال اةهة فههة إطهول اَ هماب

ا ماب افراد اَ رة لنتلمس مكانة اَم . فبهها او بالهت ال مه، ا همها  همة االبه، و اَع واَ ه  

 .وال اة واشل  ا ماب افراد اَ رة

ديم الراعهة علهف فاله  باكهس اللةهة الاربيهة التهة اَةهة فيهها ت هديم اَةة فة اللةة النوبية ت ه - 

)محمهد كبههك كههب،( او  -الراهة علههف الراعهة و فن ههوة محمهد كههب، )محمهد اكههة( او )محمهد كلكههو( 

فهة المثهاة اَوة نجهد الراعهة ف الراهة وفهة المثهاة الثهانة  )محمد كل ف كلكو( محمد اكة اَكة( 

   . (ة. )الجملة الراليةنجد الراعة فالمراوة ب  فالرا

اللةة النوبية ت لو م، اداة التاريس ولِا كة اَ ماب فة النوبيهة مارفهة مها لهم يلحهك ب  رهها اداة -

  .التنكيهههر وههههة )و ( )ويهههر( وتانهههة واحهههد و)ويكهههو( )ويهههر ( واحهههدي، فهههة حالهههة الجمههه 

 

  :إجراءات البحث

ا مه، النهوبيي، الهِي، يتحهدثو، اللةهة ل ةه 205إلتمام هِا البحث بةورت  الجيدةو إمه  بم ابلهة 

النوبيةو )حيث اننة انتمة لهم مه، جههة اَم(و تكونه  عينهة اَله ا؛ الهِ  إمه  بم هابلتهم مه، 
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ا هتاِة بالجاماهها  ال ههودانية بدرجههة ا ههتاِ بروفي هورو ودكتههورو وا ههاتِة بالمههدارس ال ههودانيةو 

 ابو وكا، الرييس الِ  وجهت  فة وهم علف دراية كاملة باللةة الاربية والنوبية علف حد  و

  :المقابلة هو

 

اللةههة الاربيههة فههة اللةههة النوبيههةا ومهها هههة الكلمهها  د لهه  اللةههة  مهها هههو التههنثير الههِ  احدثتهه   

النوبيةو وحل  محة كلمها  نوبيهة اةهيلةا واةهبح  متداولهة بهي، النهوبيي، لهننها لهن، الكلمها  

  النوبيةا

علف وجود تنثير إو  للةة الاربية علهف اللةهة النوبيهةو ي هوة  جاب  اإلجابا  جمياها مؤكدة     

الهدكتور داؤد محمههد داؤد ا ههتاِ اللةههة الاربيههة للنههاط ي، بةيرههها وهههو متحههدث جيههد بالنوبيههة: )إ، 

اَلرا  التة د ل  اللةة النوبية كثيرةووال ي هتطي  نهوبة تحيهة نهوبة دو، إإحهام باهق التراكيه  

ال وم م، الاربية اكثر م، النوبيةو كمها نجهد ا، كهة ا هماب اَلهوا،  فما يد ة فة جمة الاربيةو 

واَلرهها  الدينيههة ال ديمههة التههة  تنطههك فههة اللةههة النوبيههة باللةههة الاربيههةو وايههام اَ ههبوع كههِلك و 

باههق التةييههر الههِ  البههد منهه  فيمهها ي ههمف ب ههاهرة التكيههس اللةههو (. وإههد  حهددها اإل ههومو مهه  

 تنوبة( علف الكلمها  الاربيهة التهة د له  اللةهة النوبيهة وتلهكل  بلهكة اطلك د.داؤد مةطل  )م

 .بالكلما  النوبية

  .:ي هههههههههوة اَ هههههههههتاِ عبهههههههههد الهههههههههرؤوس مههههههههه، مجموعهههههههههة النوبهههههههههة الوثاي يهههههههههة

هنهاك بضه  كلمهها  عربيهة د له  علههف اللةهة النوبيههةوو لكه، اللةهة النوبيههة ا ضهاتها ل واعههدهاو (

 :مثاة

  ..جبة وهة مولة بالنوبية

 (بة اةبح  اكثر تداوال م، مولةاآل، ج

  ويِكر احد الباحثي، ا، المرردا 

 كربينج: ال راس)

 مودمدي  :النمر

 كو: اال د

 اودلنج: االرن 
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 تي ة: الجنة

 إيد : الضب 

 شن  : النةي 

  (:كما يِكر   ر ا،.(كلها متداولة اآل، فة منط تنا بالاربية 

 ة مواض  اال تثناباللةة الاربية نجدها د ل  فة النوبية ايضا ف

  )وي ههههوة مواةههههو حديثهههة.(ت هههت دم كمهههها هههههة دا هههة الجملههههة النوبيهههة مهههثو :شيههههر   إال

 

  Waddē*وضّة -تَوضَن 

لي ه  لهديها م ابهة بالنوبيهة  وهناك كلمها  كتيهرة  كلمة عربية.. واشل  الرا  الابادا  اإل ومية

 ( وبيهههههههةلاهههههههدم تواكههههههه  اللةهههههههة النوبيهههههههة للتطهههههههور وعهههههههدم وجهههههههود مجمههههههه  للةهههههههة الن

  :ي هههههههوة اَ هههههههتاِ نهههههههور  علهههههههة نهههههههور  مههههههه، مجموعهههههههة النوبهههههههة الوثاي يهههههههة 

  كلمههههها  عربيهههههة ت هههههتامة كثيهههههرا جهههههدا فهههههة منهههههاطك النوبهههههة حلههههه  محهههههة الكلمههههها ..)

  :النوبيهههههههههههة او لي ههههههههههه  لهههههههههههها م ابهههههههههههة فهههههههههههة اللةهههههههههههة النوبيهههههههههههة مثهههههههههههة

 دكا،

 جداره

 كتا 

 إلم

 مدر  

 كراس

  ول

 )"عرب  ) فة النوبية  عربي 

 (."النوبية ة  من دموإد ) محرف  فة 

 ) وب ) المنط ة الةير م كونة عاده شر  الحلة
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 ) Noriaالناعورة ) فة النوبية  نور   وفة االنجلي ية

 
 .فحم

 . ماب

  .ارق
 .وكثيههههرة مثههههة هههههِه الكلمهههها  الاربيههههة التههههة ت ههههتامة بةههههر  يوميهههه  فههههة منههههاطك النوبههههة

اربيههة... حيههث ا، اَ يههرة لةههة ناميههة تنبههي، مهه، ِلههك اللةههة النوبيههة تههنثر  تههنثير كبيههر باللةههة ال
متطههورة.. لكهه، اللةههة النوبيههة بههرشم كتابتههها وا ههتاماة الحههروس فيههها تب ههف لةههة فههة مرحلههة 

 .اللهههههههههي و ة.. إِ انهههههههههها تمهههههههههو  بمهههههههههو  ناط هههههههههها ومتحهههههههههدثيها مههههههههه، النههههههههههوبيي،
 

  :نتائج الدراسة

ار م هتمر لةهال  توةل  الدرا ة إلف ا، اللةها  المحليهة فهف منهاطك التهدا ة اللةهو  فهف انح ه

اللةهة الاربيهة التهة احتكههر  مجهاة اال هت دام اليههومةو وبهدا  اللةها  المحليهة منههِ امهد بايهد فههف 

التنهاإ؛ الكمهة لاههدد المتحهدثي، بههاو فكلمهها ولهد طرهة كانهه  الاربيهة إهد اكت ههب  متحهدثاً جديههداًو 

 .وكلمهههههها تههههههوفف لههههههيل هههههههرم تكههههههو، اللةهههههها  المحليههههههة إههههههد   ههههههر  متحههههههدثاً اةههههههيو

 

م،  وة الدرا ة ا، اللةة النوبية تنثر  ثنثيرا كبيهر باللةهة الاربيهة و حيهث ا، اَ يهرة   لناتبي، 

لةة نامية متطورة ولك، اللةة النوبية برشم كتابتها وا هتاماة الحهروس الهروشلوفيهة فيهها و لكنهها 

 .تب هههف لةهههة فهههة مرحلهههة اللهههي و ة.. إِ انهههها تمهههو  بمهههو  ناط هههها متحهههديثها مههه، النهههوبيي،

  :مراجعال

  مجموعة النوبة الوثاي يهة... مجموعهة تتكهو، مه، ا هاتِة جاماها  ومالمهي، نهوبيي،و وعهد

 .افرادها يربو ع، ماية وثمانو، ل ةا
  كتها  تالهم اللةهة النوبيهة الةهادر عه، مركه  الدرا ها  النوبيهة و التوثيكوالهدكتور م تهار

  . لية كبارة

 ر  لية كبارةكتا  اللةة النوبية كيس نكتبهاا للدكتور م تا . 

  اثهر اللةهة النوبيهة فهة اللهجهة الاربيهة ال هودانية علهف م هتوى التراكيه  فهة اَلرها  الدالههة

 .مكتبة كلية اللةا  للدكتور داؤد محمد داؤد علف اللو، و دار الوثايكو 

 اَلرا  الاربية الم ت دمة فة اللةة النوبية. 
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 (بحث م دم لنية درجة الماج ت )ير بماهد ال رطوم الدولةبمنط ة كرمة البلد. 
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The Modality of “must” in English, French and Arabic: a Contrastive Study
1
 

Studying modality presupposes a certain awareness of the existence of a well-defined system 

of modal lexical items along with syntactic, semantic and pragmatic rules governing their 

usages. Unfortunately, each language has its own system and there is rarely – even in sister 

languages such as English and French – a one to one correspondence. This renders the study 

of modality and its translation an intricate subject. 

In all languages modality is concerned, less with the event itself than with, on the one 

hand, the certainty, probability, or possibility of its actual occurrence and on the other of its 

advisability, expressed in English and French in terms of necessity and obligation.  

Thus, on the one hand, modality refers to the speaker’s subjective attitude towards the 

certainty, probability, or possibility of an event and, in other cases, it is used as a cover term 

for expressions of obligation and necessity. Syntactically, modality covers an open-ended list 

of expressions, such as periphrastic modal utterances, including non-modal verbs, adjectives, 

adverbs, or nouns. Grammatically, however, there is a closed set of verbs which are formally 

identifiable as modal verbs or auxiliaries. Thus, when translating modality from English to 

French and Arabic, if one wishes to avoid the pitfalls of mistranslating, it is crucial to 

consider how these notions are expressed in both Arabic and French. 

When comparing the three languages, we note that, unlike English, French has no 

specific system of modal auxiliaries. When it comes to the conjugation of the verb, there is no 

morphological distinction made in French between the bulk of non-modal verbs and those 

expressing modality like pouvoir, devoir, and savoir. In other words, while English modality 

is grammaticalized, French modality is only partially so, while Arabic expresses modality 

lexically. This discrepancy or lack of equivalence between English, French and Arabic creates 

semantic and syntactic challenges for translators. It follows that there is a need to investigate 

modality, its definition and functions, across these three languages. 

In this article, the study of modality is restricted to the range of meanings expressed by 

the English modal auxiliary must and its counterparts in French and Arabic. First, the 

categorization of the modal must in English is investigated, next its equivalent forms in the 

other two languages are explored and finally, the changes that occur lexically, semantically, 

syntactically and grammatically are examined. 

The Dilemma of Definition 

Linguists define modality on different levels and from various standpoints. To start 

with, Halliday (1970: 189-213) distinguishes between modality and modulation. He explain 

that modality is related to the speaker’s assessment of the probability of what he is saying, 

and modulation is related to the ideational level of what the speaker is saying. Another 

distinction is provided by Jespersen (1924: 313) and Lyons (1977: 452), who distinguish 
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between modality and proposition. Their distinction is very close to the difference that Austen 

(1955) makes between a locutionary and an illocutionary act – between saying something and 

doing something.  

According to Quirk et al. (1985: 219) modality is “the manner in which the meaning 

of a clause is qualified so as to reflect the speaker’s judgment of the likelihood of the 

proposition of the sentence being true”. In same direction, Palmer (1986) defines it as “the 

speaker’s attitude toward what he says” and Mitchell and al-Hassan (1994:7) refer to modality 

as the sum of speakers’ "psychological stances" towards propositions and events. 

Essentially, modality deals with states of affairs beyond the actual. By use of modal 

words and expressions, hypothetical states of affairs are actualized, despite the fact that these 

states may never be realized. 

Categorizing Modality 

Huddleston (1984: 166-176) makes the distinction between three types of modality: 

“epistemic” referring to the type of knowledge the speaker has about what he is saying, 

“deontic” voicing the speaker’s views or stance towards what he is saying, and “dynamic” 

denoting the  ability  of  doing  something  under  empirical  circumstances.  Palmer  (1986) 

presents an  extensive  list  of  various  types  of  modality,  with  examples  from  different 

languages. In addition to the three types presented by Huddleston, there exists alethic, 

boulomaic, evidential, temporal, volition, existential, etc. Faller (2002) argues that inference 

is a subtype of epistemic and evidentiality modality. Lyons (1977: 793) uses the terms 

“epistemic” and “deontic” modality as the major types.  

In categorizing modality in this paper, the opposition: epistemic versus deontic is 

considered. A simple verification for this choice is related to the fact that the major uses of 

must range between what has been generally identified as these two types of modality. Simply 

speaking, deontic expressions refer to action modals which involve necessity and obligation, 

and epistemic modality expresses belief modals concerned with speculation and certainty. The 

present study considers the categorization of must as it appears in English and attempts to find 

its equivalent in both French and Arabic. 

Epistemic Modality of must 

The term epistemic comes from Greek episteme meaning ‘knowledge’. This modality is 

therefore concerned with matters of knowledge, belief, or opinion. It conveys the speakers’ 

speculation about the certainty of a proposition. Coates (1983) proposes the following 

definition of epistemic must: 

Epistemic must conveys the speaker’s confidence in the truth of what he is saying, based on a 

deduction from facts known to him. (p. 41) 

In this sense, epistemic must is used to express what is epistemically certain or to 

communicate strong prediction. In some cases, it is used to denote logical inference. 

[1] English:  She must be a Muslim (she wears a scarf).  

French:  Elle doit être musulmane (elle porte un foulard).  
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Arabic
2
 أظن / أغلب الظن أنها مسلمة- - :

-   / Ɂaghlaba ðan / Ɂðun’nu  Ɂan’aha muslimah/ 

-   2 possible modal composites      + she (no copula) + muslim  

-    I am certain she is Muslim 

In example [1], the use of must conveys the speaker’s strong belief or prediction based 

on logical inference – Muslim women usually wear scarves, and she is wearing a scarf, so she 

is a Muslim. This inferential evidence is what Rett (2016) refers to as a necessary requirement 

to attain epistemic modality. 

In French, the verb devoir seems to be the semantic equivalent to must. The verb to be 

following both must and devoir is in the infinitive. However unlike must, which is invariable, 

devoir is inflected marking semiologically person (3
rd

), number (singular) and tense (present). 

It is worth noting that doit is in the present tense. 

In Arabic, the addition of the lexical item أظن-أغلب الظن I am certain that /it is certain 

that achieves semantic equivalence. In this way, the speaker’s intention is expressed via the 

qualification (to use Rescher’s term, 1968), I am certain before articulating the proposition 

she is Muslim. The copula disappears in Arabic due to the idiosyncratic features of the 

language. Analyzing the parts of speech of these linguistic expressions which are added to 

qualify the proposition reveals that أغلب الظن is a nominal phrase composed of a noun أغلب and 

its annexed noun الظن (more like the possessive case in English) and  أظن is a verbal phrase 

composed of the subject I inherent in the verb think. Both these expressions are dependent on 

the proposition in terms of meaning and inflections. That is, the noun أغلب is an inchoative 

that needs a predicate which is أنها مسلمة and أظن is a transitive verb in the present tense that 

needs complement. Zayed (1983), in his analysis of modality in literary Arabic, refers to these 

linguistic expressions as “those ‘helping verbs’ which have no independent existence” of the 

whole sentence.  

There is no past tense for epistemic must. The proposition, not the modality, is past 

(Palmer, 1986: 60). As a matter of fact, modal auxiliaries are always contemporaneous with 

the speech act. As Leech (1971:190) remarks can, may, and must “neutralize the contrast 

between present and future time”. The structure must + have + verb in past participle shows 

present epistemic judgment about past events. It signifies epistemic modality only (never 

deontic). Consider example [2].  

                                                           

2
 In the Arabic examples, the first line presents the Arabic translation; the second line indicates the pronunciation 

of the Arabic translation; the third line explains grammatically the components of the Arabic translation; and 

the fourth line gives the English translation of the Arabic translation. 
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[2] English:  He must have forgotten his pen.  

French:  Il doit avoir oublié son stylo.  

Il a dû oublier son stylo.   

Arabic: -  .أغلب الظن/ أظن أنه نسي قلمه  

- / Ɂaghlaba ðan / Ɂðunˈnu Ɂan’ahu nasija qalamahu/ 

- 2 possible modal composites + relative pronoun that + verb in the 

past tense indicating masculine + object with post clitic 3
rd

 person 

pronoun indicating masculine gender 

- It is certain that he forgot his stylo. 

In example [2], the action of not having taken the pen along with him is in the past. This is 

the proposition and it is factual. Modality here indicates the percentage of certainty (high 

degree) on the behalf of the speaker regarding the reason for the absence of the man’s pen, 

surmising that the man has forgotten the pen rather than, for example, losing the pen or giving 

it away. The judgment is passed contemporaneously with the moment of speech about the 

already performed action. 

In French, there are two ways of translating the English original. In the first, doit avoir 

oublié, the emphasis is on the speaker and on the moment of speech. The speaker looks back 

on the event which is in the past (avoir oublié). In this version of the translation, there is 

almost a lexical equivalence between English and French. See Figure [1]. In the verbal group, 

have/avoir, following must/doit, is in the infinitive which is then followed by the past 

participle forgotten/ oublié. Again, doit is in the present tense and is in accordance with the 

subject Il.  

In the second case a dû oublier of Example [2], the emphasis is on the event and on the 

third person, who has probably forgotten (a dû). The probability is carried back to the 

moment when the action of forgetting happened. Upon translating it from French into 

English, it gives the sense of the fact that he had forgotten his pen as a fact rather than as 

speculation. Though three items in the verbal group must have forgotten /a dû oublier are 

presented in both languages, yet grammatically, the French verbal group a dû oublier 

undergoes inflectional changes to convey modality as explained in Figure [2]. This verbal 

        must     have      forgotten 

 modal auxiliary infinitive past participle 

 

 

        doit     avoir       oublié 

conjugated verb infinitive past participle 

Figure 1. Lexical and structural equivalence between English and French  
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group consists of a, the past tense of verb to have, the past participle dû, the past of must, and 

the infinitive oublier /forget.  

In other cases, upon translating must + have +verb in the past participle, only one version 

is permitted. Consider example [3]: 

[3] He must have arrived yesterday.  

Il a dû arriver hier. 

The explanation lies within the main verb arrive; the action already performed is his 

arrival. The intransitive verb arrive binds speculation about such a past event to the main verb 

arriver. In comparison with example [2], speculation is about the reason for forgetting rather 

than the action forgetting
3
.   

 The Arabic translation of Example [2] is interesting. Reflecting on how modality is 

conceivable in Arabic, through this example, bears out the differentiation some linguists make 

between proposition and qualification. The example can be divided into these two parts: (i) 

qualification and (ii) proposition (cf. Figure [3]). The linguistic expressions precede the 

proposition and the relative pronoun أن
4
 [Ɂanna], sometimes with a post-clitic pronoun, 

connects the linguistic expressions to the proposition. The verb in the proposition نسي [nasija] 

forgot is in the past tense. Semantically, the degree of certainty concerning losing his pen is 

very high. Zayed (1983) uses   البد [la budda] instead of أظن [Ɂaðunnu] /  الظن أغلب [Ɂaghlaba 

ðan] to express epistemic and experiential necessity. In this instance,   البد [la budda] 

demonstrates the overlapping between the two types of modality as referred to by  Narrog 

(2012), who entertains the idea that epistemic and deontic modalities overlap based on 

synchronic and diachronic observations of languages. 

                                                           
3
 Interestingly, the translation by the other past form (l'imparfait) changes the meaning: il devait arriver hier 

implies that he did not in fact arrive (“He should have arrived (or was supposed to arrive) yesterday). 

4
 is an annular, an appropinquation verb, that is added to an inchoative and predicate and changes their أن 

situation. The inchoative becomes its subject in the accusative case and the predicate in the nominative case. 

An annular is either an incomplete verb, an appropinquation verb, or a particle 

     a         dû        oublier   

 

past of  past participle infinitive form 

avoir/have of devoir/must  of forget 

Figure 2. Analysis of the French verbal group 
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In English, the negative of epistemic must is expressed through the use of can’t. The 

use of not with must as in mustn’t renders it deontic (discussed in "Deontic Modality of Must" 

below). Morphologically speaking, the two lexical items must and can’t are not identical; 

however, can’t in such a context is used to convey confident assumptions of a proposition.   

[4] English: He can’t be in his office. (confident assumption) 

French: (a) Il ne peut pas être dans son bureau.  

 (b) Il est impossible qu’il soit dans son bureau. 

Arabic:  من المستبعد - أستبعد أن يكون في مكتبه  

/minl mustab’adi - Ɂastab’idu Ɂan jakuna fi maktabihi/ 

2 possible modal composites + relative pronoun that + copula in the 

present tense is + preposition in + noun with a post clitic pronoun his 

office 

-I dismiss the idea that /It is improbable that he is in his office.  

When translating the negative epistemic must from English to French, there are two 

possible ways of translating. The first one is related to retaining the semantic modality. This is 

the case in [4] (a), retains the initial structure but affects the meaning. The equivalent of can’t 

is ne peut pas and signifies more the modality of ability rather than epistemic modality, which 

alters the meaning intended by the English version. 

The second translation [4] (b) where modality prevails in the use of Il est impossible qu’ 

preceding the proposition il soit dans son bureau. Besides, a number of grammatical changes 

are triggered; the verb être following que takes the subjunctive mood soit, which favors 

modality. The subjunctive mood depends on this type of trigger. 

أغلب الظن أظن/   أنه     نسي     قلمه       

/ Ɂaghlaba ðan  / Ɂaðunnu  /Ɂan’ahu/    nasija   qalamahu/ 

 

 

 

 

      qualification    proposition 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

English translation:     It is certain  that he        forgot his stylo. 

Figure 3. Analysis of the Arabic translation of modality 

verb + object with 

post-clitic 3
rd

 person 

pronoun 

2 modal composites + relative 

pronoun with post-clitic pronoun 

referring to the agent 
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The modal composite in Arabic is or [Ɂastab’idu]  استبعد  which [minl mustab’adi]  من المستبعد

means I dismiss the idea that. Semantically, the degree of certainty concerning his presence at 

the office is very low. The same structure already mentioned in Examples [1] and [2] is 

employed: modal composite – a verbal group من  or the nominal group [Ɂastab’idu]  استبعد

 يكون are followed by the proposition, which is composed of – [minl mustab’adi] المستبعد

[jakuna], a quasi-verb in the present along with its inherent subject he and the predicate  في

 [la jumkin] ال يمكن at his office. The literal translation of can’t in Arabic is [fi maktabihi] مكتبه 

it is not possible and it completely negates whatever follows it (with ال النافية  للجنس /la 

Ɂannafiyah/ the la that denotes negation of the genus) and thus eliminates modality. The 

sentence becomes as a statement of fact with zero modality. Consequently, the meaning 

intended in English is altered.    

To sum up, epistemic must has to deal with propositions and speculations about 

propositions. Upon identifying the degree of certainty or even doubt of a proposition, a 

tentative translation can be envisaged since considerations as to structure and lexis of Arabic 

and French are to be made.   

Deontic Modality of Must   

From Greek, "deon" means obligation, necessity or duty.  Deontic modals denote desires, 

wants, commands, obligation, necessity, undertaking, and permission. Unlike epistemic 

modality, it is discourse-oriented referring to acts rather than propositions.  

[5] English:  She must be Muslim to apply.  

French:   Elle doit être musulmane pour postuler (il faut qu'elle soit…).  

Arabic:  ينبغي - يجب أن تكون مسلمة  
/janbaghi – jaʒib Ɂan takuna muslimatun/ 

-2 possible modal composites + relative pronoun that + copula in the present 

tense is indicating feminism+ feminine adjective Muslim 

- She must /has to be Muslim. 

The modal must in example [5] evokes the mood of obligation as a rule set by some 

legislation. This obligation is external (not pronounced by the agent), yet it is to be acted out 

by the agent, which is she in example [5]. However, in example [6], the obligation can be 

internal or external. The assignment must be carried out in all cases and this corresponds to 

external obligation. However, intending to finish the assignment today, probably due to later 

engagements, reveals the speaker's internal obligation.  

[6] English:  I must finish this assignment today. 

French:  Il faut que je finisse ce devoir aujourd'hui. 
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Arabic:  ينبغي - يجب أن أنتهي من الفرض اليوم 

/janbaghi – jaʒib Ɂan Ɂantahi min-l farḍi lyawma/ 

-2 possible modal composites + relative pronoun that + verb in the present refers 

to 1
st
 person + preposition + noun with the definite article + adverb of time with 

the definite article 

– I must/have to finish my homework today.  

Strong external obligation also occurs as in Example [7] where the passive voice 

emphasizes the object Books, which is the grammatical subject. The obligation is a regulation 

to be followed by whoever borrows books. 

[7] English: Books must be returned within three weeks  

French : Les livres doivent être retournés en trois semaines (= c'est le règlement) 

Arabic: يجب إعادة الكتب في غضون ثالثة اسابيع  

/ jaʒib Ɂi’adata-l kutubi fi ghudūni θalaθati Ɂas̄abī’ 

-1 possible modal composite + a verbal + a noun with the definite article + 

preposition + quantifier + a number with a post-clitic feminine pronoun + a noun 

in the plural  

- The books must be returned within three weeks. 

 

The French verb devoir communicates obligation and necessity and can be considered an 

equal to must in deontic situations as in example [5]. It is worth noting that the verb avoir + à 

are employed as equivalent to deontic devoir as in j'ai à terminer ce travail avant demain /I 

have to finish this work before tomorrow/. The verb to have is not a modal verb but acts as a 

periphrastic equivalent of must. In the same way, obligation is also conveyed in French 

through the use of il faut que, which is followed by a subject and a verb in the subjunctive 

mood.  

In Arabic, the modal composite is a verbal phrase yaʒib Ɂan/ must or /  يجب أن   ينبغي

/janbaghi/ should which is in the imperfect
5
 form of the verb and shows only third person 

singular inflections and is neutral with respect to gender, unlike perfect form verbs. These 

verbs do not have perfect form and require a complement in a sentence.  

The deontic must is used to advise as is illustrated in Example [8]. Its counterpart in 

French is verb devoir and the same modal composite yaʒib Ɂan/ must or/  يجب أن   ينبغي

/janbaghi/ should are used in Arabic.  

[8] English: You must read this book; you will enjoy it. 

French:  Tu dois lire ce livre, tu vas l'aimer.   

Arabic:  يجب أن تقرأ هذا الكتاب، سوف تستمتع به  
/jaʒib Ɂan taqraɁa haza-l kitab, sawfa tastamti’u bihi/ 

-1 possible modal composite + relative pronoun that + verb in the 

present + demonstrative pronoun + masculine noun with the definite 

                                                           

5
 The imperfect/present ( المضارع al-muDaari’) is used to indicate actions that have not been completed yet. This 

conjugation requires the addition of prefixes and, in some cases, suffixes as well. 
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article + comma + future particle +  verb in the present + preposition 

with a post-clitic 3
rd

 person  masculine pronoun 

- You must read this book, you will enjoy it.   

When must refers to the future, it is almost always deontic . 

[9] English:  She must stop smoking. 

French:  Elle doit s’arreter de fumer.  

Il faut qu’elle arrête de fumer.  

Arabic: يجب عليها أن تتوقف عن التدخين 

/jaʒib ‘alajha Ɂan tatawaqaf ‘an-t tadkhiin/ 

-1 possible modal composite + preposition with a post-clitic 3
rd

 person  

feminine pronoun + relative pronoun that + verb in the present + 

preposition + masculine noun with the definite article  

- She must stop smoking.  

Deontic must has negative mustn’t which shows prohibition. In example [10], smoking is 

prohibited here and mustn’t conveys this meaning. The negative of must in French is ne dois 

pas (conjugated with tu). In Arabic,  la jumkinuka Ɂan/ means can’t but conveys/  ال يمكنك ان

prohibition. In addition, يجب أل /yajib Ɂalla/ means mustn’t since يجب is accompanied by  ال +  أن

and is  ال That means whatever follows .(la that negates the genus)  ال النافية للجنس  is  ال النافية للجنس

negated and consequently, prohibited.  

[10] English:  You mustn’t smoke here. 

French:  Tu ne dois pas fumer ici. 

Arabic: ال يمكنك ان - يجب أال تدخن هنا 

/la jumkinuka Ɂan – jaʒib Ɂalla tudakhkhin huna/ 

-2 possible modal composites + relative pronoun + verb in the present 

+ adverb of place 

- You can’t/mustn’t smoke here.  

Mustn’t differs from the negative of have to. In example [11], the act of going out is 

prohibited. That is, it is not just that you are required not to go out, but also that you are not 

required to go out.  The negation effectively applies to the main verb, not to the modality. To 

express the lack of requirement or obligation, the negative of have to or suppletive needn’t is 

used as in example [12].  

[11] English: You mustn't go out.  

French : Tu ne dois pas sortir.   

[12] English: You needn't go out  

You don’t have to go out. 

French: Il n'est pas nécessaire que tu sortes / Tu n'as pas besoin de sortir. 
Arabic: ليس هناك من داع كي / ال داعي أن  تغادر   (contrary to You must go out)  

  /laysa hunaka min daa’in kaj – la da’i an tughadir/ 

2 possible modal composites + relative pronoun + verbal phrase  

-It is not necessary that you leave. / There is no reason for you to leave. 
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Upon using don’t have to and needn’t, lack or absence of necessity is conveyed. That is, it is 

not necessary to go out; you are not required to go out.   

The modal composites in Arabic ال داعي-[la da’i] كي ليس هناك من داع   [lajsa hunaka min 

da’in] denote this absence of necessity. Both modal composites start with negative particles ال 

[lā] and ليس [lajsa], which means that despite the particular mode of expressing modality in 

Arabic, certain linguistic codes are respected – the use of the negative particle. Semantically, 

the Arabic translation obliterates any commitment on the behalf of the agent and any action is 

to be performed would be out of the scope of the agent's own will. 

While epistemic must does not have a past form, deontic must does. The deontic 

replacement of must in the past tense is the suppletive had to. Consider example [13]. It 

shows that the action of helping her was done in the past under certain past circumstance 

regardless of whether the obligation is/was internal or external. The agent was left with no 

choice but to help her. That is, he was obliged to help her. The same meaning is obtained with 

had gotten to.  

[13] English:  He had to help her. 

French:  Il était obligé de l'aider / Il fallait qu'il l'aide/ Il a dû  l'aider  

Arabic: كان مجبراً أن/ كان عليه يساعدها  
/kana ‘alajhi -  kana muʒbaran an jusa’iduha/ 

-2 possible modal composites + relative pronoun + verb in the present 

tense with a post-clitic feminine pronoun 

- He was obliged to/He had to help her. 

There are three French equivalent translations of the deontic past must. The first one était 

obligé de tends to communicate the meaning using the passive voice was obliged to and the 

lexical item obliged. However, this translation does not retain the modality; it stands as a fact 

with zero modality. The second translation il fallait qu(e) which is the past of il faut que 

shows past obligation where modality is in the past and the action aide is already 

accomplished. This modality again is not part of the verbal group but more like qualification 

or composite modality. The third translation a dû is more grammaticalized; the past of verb 

avoir is followed by the past participle of devoir. It resembles the past perfect in English.  

The past of deontic must in Arabic is represented by two expressions; both start with كان 

[kana], a quasi-verb in the past tense, followed by its subject ًمجبرا [muʒbaran] obliged and  عليه

[’alayhi] has to (but literally on him). The predicate of كان [kana] is the proposition, the verbal 

group, أن يساعدها [Ɂan jusa’iduh̄a] to help her and is in the present tense (while in French and 

English, it is in the infinitive). Yet, semantically, the action of helping is accomplished in the 

past due to the use of كان [kana]. The past of the quasi-verb كان [kana] unites the whole 

utterance where all lexical components are grammatically and structurally linked to it. 
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Similarly and structure wise, the sentence is composed of the qualification denoted via the 

modal composite added to the proposition.  

The representation of deontic must across the three languages, English, French and 

Arabic, is always achieved semantically. It reveals clearly the structure developed in each 

language: Arabic tends to maintain the structure of qualification and proposition explicated in 

epistemic must while French demonstrates modality either as part of the verbal group or by 

adding a qualification to the proposition. 

A Final Word 

For every situation of modal must, there corresponds an idiosyncratic translation. 

Modality in Arabic is not viewed as a grammatical category and compensation takes place 

mainly through lexical items to achieve a sort of equivalence, at least on the semantic levels 

and the content of the message. On the other hand, French denotes modality by finding the 

equivalent of the English terms while sustaining the grammatical inflections, thus rendering 

modality as a part of the verbal group. 

Such observations provide insight to translators and translations in an attempt to achieve 

what is lost in translation. Eventually, it is the context that decides the appropriate 

terminologies to communicate the message. 
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لخص:. 0 مم  
في مجال الصناعة  تسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء على ظاهرة جديدة، على حد  علمنا،

املعجمية؛ وهي ظاهرة حضور الخطاب اليديولوجي  داخل املعاجم اللغوية، املنوط بها عادة تقديم 

املعلومات اللغوية ملستعملي املعجم، إذ قاربت الورقة الظاهرة املذكورة وفق منهج قطبين من الدراسات. 

القته بتأثير الجتمع عموما على شخصية صانع أولهما اللسانيات االجتماعية؛ من حيث تناول الشكال في ع

نات اللغوية، ثم االحتكام إلى  املعجم، وثانيهما الصناعة املعجمية؛ باستثمار منهجها القائم على فكرة املدوَّ

املعايير العلمية التي تحكم صناعة املعاجم. وخدمة لذلك استعانت الورقة باملنهجان الوصفي والتحليلي، 

لة.إضافة إلى توظيف ِّ
 
مث نة الـمم إها املنهج الكيفي في جمع معطيات املدوَّ

 

إ

. الفكرة األساس التي تنطلق منها الورقة:1  
ناء هذه اللغة لئن كان املعجم وسيلة من وسائل التواصل املعرفي  بين لغة من اللغات الطبيعية وأب

حث عن معنى لغوي أو الصناعة املعجمية، تحكمها عالقة مشروطة علميا )ب تحضر فيه في مجتمع ما،

املبحوث عنها من طرف  اللغوية اصطالحي ملفردة ما من طرف مستعمل املعجم =< تقديم املعلومات

دت صالحياته على هذا الكيف، دون أن يتعداه  ِّ
دَّ وقي  املعجم(، فإن دوره بناًء على طبيعة هذه العالقة حم

للفحوى الداللي لبعض املفردات اللغوية. من هذا  إلى تمرير أفكار مؤدلجة يتبناها محرر املعجم أثناء شرحه

املنطلق جاءت فكرة البحث في هذا املوضوع، وكان ذلك أثناء مطالعتنا لشروح بعض املفردات اللغوية في 

الحاملة ألفكار يريد التعبير عنها من خالل ، فوجدنا أن محرر املعجم يضيف بعض األمثلة بعض املعاجم

سألة تحتاج إلى تبين علمي يكشف عن هذه الظاهرة داخل نوع من الكتب التي ، فاتضح لنا أن املاملعجم

أن املادة التي تقدمها لنا هي مادة حيادية ال تتحيز لتبني مواقف معينة دون أخرى، أال وهي  ناطاملا اعتقد

إاملعاجم اللغوية.

 

إ

:تقديم. 2  
 ط إلى الجانب التطبيقي منهاتحت إطار نظري هو اللسانيات النظرية وبالضب تندرج هذه الورقة

جاءت من باب اللسانيات االجتماعية التي وهو الصناعة املعجمية، غير أن طريقة تناولها من طرف الباحث 

وهو ما ته؛ ولغتضع ضمن اهتماماتها األولية الكشف عن العالقات الخفية بين مجتمع من الجتمعات 

جتمع على ترسيخ إيديولوجيات معينة في فكر مؤلفي عن طريق إبراز مدى تأثير الحاولت الورقة فعله 

وإظهارها في هذا الصنف من املؤلفات، املنتظر منها شرح مفردات اللغة بعيدا عن أي بل املعاجم اللغوية، 

الجابة عن السؤال أعلى الورقة: "هل توظف املعاجم إن هدفنا في هذه الورقة هو تحيزات إيديولوجية. 

ها؟". والجابة على هكذا نوع من األسئلة ال يقتض ي منا اللغوية الخطاب اليد يولوجي  في تعريف مواد 

هو  هنا تسجيل موقف معين من طبيعة هذه الديولوجيات، بالدعم كان أو بالنقض، بل ما يهمنا

خيل إلى بعضنا أنها تتبنى منطقا محايدا ال قد يمإ داخل كتابات أكاديمية بحثة،االستدالل على حضورها 

إوجود هذه الديولوجيات. دينية معينة، فدورنا إذن هو إثباتبإيديولوجيات فكرية أو ة له عالق

إ

إ

إ

إ
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إ

 

نة وطبيعتها عن. 3 :املدوَّ  
نة:3-1 . تعريف املدوَّ  

نة مقابل للمصطلح ِّإويقصد ب Corpusالنجليزي  املدوَّ
 
ل الرصيد اللغويَّ أو مجموع ه ما يشك

خضعها الباحث للتحل نصوص جمعت بالطريقة التقليدية  . وهي عبارة عن عدة1يل والدرساملعطيات التي يم

لة(لتدوين اليدويإ) إفي أنظمة إلكترونية تتكفل بحفظها ومعالجتها إلكترونيا. ، أو تكون مسجَّ

إ

نة املستعملة في الدراسة:3-2 . عن طبيعة املدوَّ  
نة  اللغة العربية املعاصرة  املستعملة في الورقة من عشرة نماذج، مختارة من معجمتتكون املدوَّ

، وقد تم االقتصار في أخذ النماذج املنتقاة على البابين األولين  ألحمد مختار عمر وهو معجم لغوي عام 

إللمعجم وهما باب األلف وباب الباء. وفيما يخص الشروط املعتمدة في اختيار هذه النماذج فهي؛

إ.عدم تعبيرها عن معنى لغويإ -

تأليفها من أجل شرح مفردات ، لجأ إلى ولة، بمعنى أنها من تأليف صاحب املعجمكونها أمثلة غير منق -

إمعجمه اللغوية.

وجودها وإ ،، ملا لهذه الشواهد من ارتباط وطيد بلغة العربعراحديثا نبويا وال ش أوإقرآنا عدم كونها  -

إلرجوع إلى هذه الشواهد.طبيعة اللغة العربية، التي ال تفهم غالبية مفرداتها إن لم يتم ا اتحتمهضرورة 

يها ملواقف - ِّ
إ.سياق الذي وردت فيه في املعجمتستنتج من ال ينتصر لها صاحب املعجم، تبن 

إ

إ

إا. 4 ونة:ملدَّ  
إالنموذجإالرقم

 
1 

 

 

 

إأرض - ١١٢

ة واملدينة وفلسطين]
 
سة في مك ة كاألراض ي املقدَّ ة دينيَّ سة: ذات أهميَّ ْرض الكنانة:  -..[  أراٍض مقدَّ

َ
أ

ة اختلقها اليهود زاعمين أن هللا  -صرم ْرض الرجوع؛ بدعة يهودي 
َ
ْرض كنعان أو أ

َ
ْرض امليعاد: أ

َ
أ

إ2وعدها إبراهيم ونسله.

إإس ت ر ا ت ي ج ي ي ة -١٤٥ 2

ون في تحقيق نصر أكتوبر".]. ون املصريُّ ة "نجح الستراتيجيُّ ص في وضع الستراتيجي  ِّ
إ3.[ متخص 

 

 
3 

 

 

إأ ص ل - ١٩٢

ات لديها". .[ ]. ة ضد  بعض األقلي  ة سياسة استئصاليَّ ة ... "تتبع الدول الشيوعيَّ  ●استئصاليَّ

ات غير املرغوب فيها واقتالعها من جذورها " تكمن  ة: )سة( حركة تدعو إلى إبادة األقلي  االستئصاليَّ

ة وراء ما يفعله الكيان الصهيوني  في فلسطين بواسطة  قاموا بضربات استئصالية -االستئصالي 

إ4القوات الخاصة".

                                                           
 . 306 ،(2014)بيروت، مكتبة لبنان ناشرون،  يصناعة املعجم التاريخعلي القاسمي، . 1

 .74 (،2008)القاهرة، عالم الكتاب،  معجم اللغة العربية املعاصرةأحمد مختار عمر، . 2

 .90 نفسه، املرجع. 3

 .101 ،م.ن. 4
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إأ ط ر -١٩٣ 4

ى ظهور السالم إلى توحيد العرب في إطار فكري  واحد". ●]..[  : ... "أدَّ إ5إطار فكري 

 
5 

 

إن سأ  – ٣٠٦

ة، والقسوة في معاملة  ●..[ ] ة: إهدار قيمة النسان وحقوقه، واليمان بالعنصريَّ إنسانيَّ
َّ
الال

ة".ملها مع الفلسطياآلخرين "وصلت إسرائيل في نعا إنسانيَّ
َّ
ن إلى حالة من الال ِّ

إ6يني 

إأ و ر ش ل ي م – ٣٠١ 6

ة، وأصلها أورسالم، أورشليم ]مفرد[:  ة للقدس العربيَّ ومعناها مدينة  القدس، تسمية عبريَّ

الم. إ7السَّ

 

 
7 

إب ا ب ي ي ة - ٤٤٣

ة ]مفرد[ إبابيَّ

عي السالم،  ● عة تد  ة: )سف( فرقة مبتدِّ اسع عشر، منسوبة إلى البابيَّ ظهرت في إيران في القرن التَّ

ي املنتظر، وتعتمد فلسفتها على  ِّ
رازي، وتقوم على أساس فكرة املهد  ِّ

 
الباب ميرزا عي محمد الش

يعة السماعيلية. ِّ
 

 8جذورر من آراء الش

8 

 

 

إب ا ن و ر ا م ا - ٤٧٠

ة ]مفرد[:  ث منسوب إلى بانوراما "قدَّإ١بانوراميَّ ة لالنتهاكات التي تفعلها اسم مؤنَّ م صورة بانوراميَّ

إ9".إسرائيل

إب ح ث - ٤٩٩ 9

ة ة الفلسطيني  هم في القضية -]..[ "كان االجتماع يبحث عن حل  للقضي  إ 10]..[. -َبَحث عن املتَّ

 
10 

إب د د - ٥١٤

د شمل القوم: ف ●]..[  تته، بعثرته "بد  قته، شت  حاب ونحَوه: فرَّ ِّيح السَّ
دت الر  ض  جْمَعهم بدَّ

َته
َّ
نا جيَش العدو في -وشت

م
دد جيش د ظنونه: أزالها، أبعدها. بَّ د مخاوفه/بد  إ 11حرب أكتوبر"   بد 

إ

إ

إ

إ

إ
                                                           

 ص.ن. ،م.ن. 5

 .130 ،م.ن. 6

 .138 ،م.ن. 7

 .153 ،م.ن. 8

 .155 ،م.ن. 9

 .161 ،م.ن. 10

 .169. نفسه، 11
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 :اتوتحديد اتتعريف. 5
 ماوذلك بعدالعنوان في هذا الحور أن نعرض لتعريف املصطلحات التي يتألف منها  استدعت الورقة

.؛ املعجم، الخإلى أربعة مصطلحات قسمناه إطاب، األيديولوجيا، الخطاب األيديولوجي 

إ

إاملعجم: حولإ -1.5
، 12إن أبسط تعريف يمكن إعطاؤه للمعجم هو ذلك الكتاب الخطوط أو املطبوع أو الحوسب

بة وفق طريقة ما ،غة أمة مامن ل طياته مفردات منتقاةيحوي في  ، مع تعريفات تتضمن بدورها مرتَّ

الشرح باللغة نفسها ويسمى هذا النوع من  ه املفردات، وقد يكونإهذ شرح مجموعة من املعلومات تخص

وللمعجم وظائف رئيسة منها؛ ذكر  تعددة اللغات.ماملعاجم باألحادية، أو بلغة أخرى فنكون بصدد املعاجم 

املعلومات الصوتية والصرفية والداللية والتركيبية والتداولية في بعض املفردات أو التراكيب املسكوكة، كل 

حتكم في تحديدها إلى الواقع اللغوي للغة املراد تدوينها في املعجمه ، فال ش يء يذكره املعجم ذه املعلومات يم

، ومن هنا كانت الوظيفة خارج الواقع اللغوي الذي تجسده اللغة أو الذي كانت عليه في حقب زمنية سابقة

ة. إالعامة للمعجم وظيفة وصفية حقَّ

إ

 الخطاب: حولإ -2.5
نها من خالل تعريف جامع مانع، وسبب  مفهوم ديع الخطاب من املفاهيم الشائكة التي يصعب تبيُّ

األمر الذي أدى إلى تعدد تعاريفه  ذلك دخول تدارسه في عدة تخصصات ومجاالت معرفية وعلمية وثقافية،

تبنيه. لذلك اخترنا أن نعرفه
م
 يلة تواصلوسنه فقلنا: إ ،بمعزل عن تلك التخصصات كلها بتعدد الجال امل

لغايات تواصلية معينة، وقد  تفعال كالميا مقصودا، أنتج اصنف باعتبارهتأو إشارية،  أو كتابية 13فظيةل

كثيرة ومتنوعة بحسب تنوع الحقول املعرفية أما أنواعه ف .14كون كلمة أو جملة أو عبارة أو نصا أو إشارةت

الخطاب والخطاب الفلسفي والخطاب الصحفي وإالخطاب الديني  على سبيل املثال؛ الوارد فيها، نذكر منها

والخطاب في هذه األنواع جميعا يولي األهمية  ا.والخطاب األدبي والخطاب الشهاري، وهلمَّ جر إ السياس ي

إالقصوى لتبليغ مضامين الحقل املتبنيه.

 

إيديولوجيا:الإ حولإ -3.5
ويا في األصل الفرنس ي، علم ، تعني لغيذكر أن كلمة إيديولوجيا دخيلة على جميع اللغات الحية

وال غرابة في  15معان أخرى،األفكار، لكن هذا املعنى سرعان ما تغير حين استعار األملان الكلمة فضمنوها 

ها ، فنجدإشكاال مفهوميا عجز العرب عن نقله وتحديده كما ينبغي خلقت قد نفسها األمر إن كانت الكلمة

ب املفاهيميلكن . أو غيرها أو الذهنيةفكرية، أو العقائدية، املنظومات التعرف ب قمنا  ،بعيدا عن هذا التشعُّ

إ اوجدناهفإيديولوجيا في مجموعة من املعاجم العربية وغير العربية  بع كلمةتتب
م
عرَّف بعدد من األفكار التي ت

 16.أو اليديولوجية الشيوعية ديولوجية املاركسيةييتأسس عليها نظام سياس ي أو اقتصادي، كأن يقال الإ

                                                           
 .41 ،، مرجع سابقسمي. القا12

 December 25, 2016,, last modified ”?What is language? What is Speech“. 13. 

http://www.asha.org/public/speech/development/language_speech. 
إ. 14

م
الخطاب،  خذت هذه املعلومات من محاضرات شفهية للدكتور عز الدين البوشخي في مقرر اللسانيات الوظيفية وتحليلأ

 .2017 – 2016 في معهد الدوحة للدراسات العليا، املوسم األكاديمي:

 .9، (2012)الدار البيضاء، املركز الثقافي العربي،  مفهوم اليديولوجيا، عبد هللا العروي .15
  oxforddictionaries.com/definition/ideologyhttps://en.Oxfordأنظر: . 16

  http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/id%C3%A9ologie/41426Larousseو 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/ideology


 7 

ة أو حزب أو جماعة.            17وأيضا مجموعة من اآلراء والعقائد والفلسفات التي يؤمن بها شعب أو أم 

االطالع على  اخترنا لذلككمسوغ نقتحم به موضوعنا،  افنكتفي به غنناى لم تخرإاريف هي األإالتع هذه

ذات الكون  يحللها بثنائية الفيلسوف عبد هللا العروي ناجد، فوإتعريف اليديولوجيا من باب الفلسفة

 طبقا لذاتها هي، في كل أدواره يرى األشياء طبقا لدعواه هو الإ ان، فالفكر النساني، كما يذهب،وذات النس

معينة  ؛ بحيث أن كل مدرج يعكس نظرةقدممللعب كرة  األربعة درجاتاملإن األمر عنده أشبه ب .أي األشياء

وأيضا وفق سياق  يحكمه تموقع املدرج كانيلك وفق سياق مذللمستطيل األخضر وإ مختلفة عن غيرها

يظل هو فغروبها، أما امللعب يقابل  شراق الشمس أوإيقابل إإذا أخذنا بعين االعتبار هل املدرج  ،زماني

وكما أن جماهير املدرج الواحد يشتركون بنسب متفاوتة في نظرة واحدة يسقطونها على امللعب،  ،نفسه

إن  ويعود العروي ليوضح؛حد يشترك أفراده نسبيا في تبني إيديولوجية محددة. فكذلك الجتمع الوا

اجتماعي تاريخي، يحمل في ذاته آثار تطورات وصراعات ومناظرات اجتماعية وسياسية  ها ذو طابعمفهوم

 ةحركة اجتماعية فردية أو جماعي يجعلها 19.تحديد اجتماعي للتفكير بطريقة من الطرقإ هوإوملا ال  18عديدة،

الساعي لفهم يحتم علينا فهم تاريخ تلك الصراعات، ف وفهمهاترتبط بتقلبات الهيمنة والصراع،  محضة

ذلك إن لم يرجع إلى تاريخ  تحقيق يصعب عليهعلى سبيل املثال،  ،اليديولوجية االشتراكية أو الشيوعية

إ20.وموقف العمال املهيمن في الجتمعات الرأسماليةالصراع الطبقي 

 

:الإالخطاب  ولإح -4.5 إيديولوجي 
ما إن كانت الديولوجيا سابقة عن أن نحدد أوال  وجب قبل تحديد مفهوم الخطاب اليديولوجي إ

فرصة خطاب مناسب فتنبثق فيه للعيان، أم أنها تنجز في  ر إالإتنتظمسبقا وال الخطاب، بمعنى كونها جاهزة

علينا تحديد طبيعة العالقة بين ن جهة ثانية ثم مهذا من جهة،  21.نفس اللحظة التي ينتج فيها الخطاب

مشبع باعتقادات  كفكر مجرد اوبين اليديولوجي ،ا من الكلمات واألساليبالخطاب كأداة لغوية توفر كم إ

هذه العناصر املشكلة ؛ بحيث تجد وقيم وآراء تنتصر لشخص النسان كفرد أو لجتمعه أو ألمته جمعاء

 .أرض الواقع الطفو على اعتماديةالتي تكتسب عن طريقها  الفعلي في قوالب اللغة احضوره لإليديولوجيا

أثناء محاولة تحديد أول نقطة يظهر لنا جليا أن حصة األسد من اليديولوجيات العاملية املصرح بها لغة 

و تتخذ الخطاب الرسمي الرئيس ي وسيلة لها، ونقصد بالخطاب الرسمي؛ كل خطاب سياس ي أو إعالمي أ

كتاب فكري أو معجم لغوي، ما يحيلنا على أن اليديولوجيا في هذا النوع من الخطابات كانت جاهزة قبل 

التصريح بالخطاب الجسد لها. أما النقطة الثانية واملتعلقة بطبيعة العالقة بين الخطاب واليديولوجيا 

رديناد دي سوسير التي تقض ي فتحديدها يستدعي استحضار طبيعة العالقة بين الدال واملدلول عند في

ها  باعتباطية العالقة بينهما، لكن خالف هذه العالقة هي ما نجد بين الخطاب واليديولوجيا؛ إذ يمكن عدُّ

ظهر بوضوح املستويات اللغوية والفنية العالية للخطابات بين هذين األإ
م
خيرين عالقة تنظيمية فنية، ت

يديولوجيا قبل مرحلة إنتاج الخطاب. إذن فالعالقة بينهما هي املؤدلجة، األمر الذي يؤكد فرضية وجود الإ

إعالقة تنظيمية تراتبية.

إ

إ

                                                           
 .144 مختار عمر، مرجع سابق،. 17

 .6، مرجع سابق ،العروي. 18

.19. Terry Eagleton, Ideology: an Introduction (London: British Library Cataloguing in Publication 

data, 1991), 221. 

.20. Teun A. van Dijk, Ideology and discourse (Barcelona: Pompeu Fabra University, 2004), 38. 

.21. Teun A. van Dijk, “Ideological Discourse Analysis”, Journal of Political Ideologies 34 (2006): 135, 

accessed January 01, 2017. 
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إ:الخطاب اليديولوجي  في شرح مواد  املعجمهل يوظف . 6
نة: . نبذة عن مؤلف املعجم1-6  املنتقاة منه املدوَّ

يانة، ممإالجنسية مصري إ (2003 - 1933هو أحمد مختار عمر ) اللغة  ص في. باحث متخصسلم الد 

من كلية دار  في اللغة العربية ليسانس ، وأيضا في صناعة املعاجم اللغوية، حاصل عليالعربية وقضاياها

، 1963، حاصل على ماجستير في علم اللغة من جامعة القاهرة سنة 1958قاهرة سنة العلوم جامعة ال

. ألف عددا من املعاجم 1967 حاصل على الدكتوراه في علم اللغة من جامعة كمبردج ببريطانيا سنة

ومعجم اللغة العربية املعاصرة، واملعجم  ومعجم الصواب اللغوي، العربية الحديثة، منها: املكنز الكبير،

إ.املوسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقراءاته

 

 جم:اعن الشواهد املستعملة في شرح مواد  املع. 2-6
العربية داخل املعجم نجد القرآن الكريم والحديث من أشهر الشواهد املقدمة في شرح مفردات اللغة 

املشهود لهم بالفصاحة سواء كان شعرا أو نثرا، ثم األمثلة املوضوعة من  ،النبوي وكالم العرب األقحاح

كما سنشير في الفقرة املوالية إلى تحري الدقة  ما حذر أهل التخصص طرف صاحب املعجم نفسه، وهي

 وضعها.العلمية في 

 

نة:تحل. 3-6 إيل مواد  املدوَّ
إن من أهم األسس التي تحكم اختيارات الصانع املعجمي للشواهد واألمثلة التي يوظفها ملعالجة مفردات 

التي ترجع فئة مهمة منها إلى ، والسيما األمثلة 22معجمه، الخضوع ملعايير علمية تتجاوز األذواق الفردية

مثلة املبتكرة كشروح للمفردات، بقدر ما يلوح إلى اختالق محرر املعجم. وال يعني هذا التخلي عن األإ

غياب هذه املعايير هو ما أثار  .إحكامها ألسس علمية، تكون مبررا لحضور جزء منها أو غياب جزء آخر

مثلة عددا من األإردات انتباهنا أثناء مطالعتنا لبعض املعاجم العربية، إذ وجدناها تورد في شرح بعض املف

والتي تحمل نوعا من اليحاءات مصحوبة ببعض اآلراء واألحكام الشخصية،  التي وضهعا املعجمي

وقد اتضح لنا من بعد جمع معطيات املدونة املكونة من عشرة نماذج، أن الجزء الذي  .اليديولوجية

يحمل طابعا إيديولوجيا يتعلق بأمثلة وآراء من وضع املعجمي ضمنها في معجمه. هذا األخير وإن كان يمتلك 

إ املؤلفات عن غيرها من ه حق امللكية الفكرية، فإن هذه امللكية تختلففي
َّ
الذي ف، بالنظر إلى طبيعة املؤل

كما يعد ممثال للغة بأسرها في مرحلة من املراحل. ليتعدى الوظيفة األساس للمعجم املتعلقة بوصف اللغة 

نة  ركيبية.هي في واقع استعمالها من النواحي الداللية والصرفية والصوتية والت ففي أول نموذج داخل املدوَّ

و أرض أرض امليعاد: أرض كنعان أ –أرض الكنانة مصر يقول في شرح أراض مقدسة ضمن مادة أرض: 

الرجوع؛ بدعة يهودية اختلقها اليهود زاعمين أن هللا وعدها إبراهيم ونسله. والشاهد في هذا النموذج هو 

، حيث أعطى مرادفين ألرض الكنانة )مصر(، وهما؛ أرض كنعان يناختلقها اليهود زاعم قوله "بدعة يهودية

وأرض الرجوع، معلقا على األخير بكونه بدعة يهودية. أما الشاهد في النموذج الثاني فهو املثال الذي أورده 

حين أراد تعريف الخبير االستراتيجي، فاستغل الفرصة لذكر معلومة على شاكلة في شرح مدخل استراتيجية 

ظهر موقفه من االستراتيجيين املصريين وما حققوه في أكتوبر، فقال وهذا موطن الشاهد: مثال 
م
شارح، ت

لتتضح معالم اليديولوجية الفكرية املؤمنة بنجاح نجح االستراتيجيون املصريون في تحقيق نصر أكتوبر. 

دة استئصالية، ال االستراتيجيين املصريين. وبخصوص النموذج الثالث فنجده وظف مثاال يشرح به مفرإ

، ويظهر ذلك في اعتباره أن الكيان الصهيوني املشكلة لفكر املعجمييواملواقف يخلو هو اآلخر من األفكار 

يقوم بضربات استئصالية لفلسطين بواسطة قواته الخاصة. نفس األمر هو ما سجلناه في النموذج الرابع 

                                                           

(Paris: Colin, 1977), 36. images et modèlesle lexique: Alain Rey,  .22. 
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، ليجسد لنا هذا املثال د العرب في إطار فكري واحدالذي عدَّ فيه املعجمي ظهور السالم قد أدى إلى توحي

. وفي النموذج الخامس تم االستشهاد بمثال يظهر انطباع املعجمي عن نظرته لإلسالم في التأثير على العرب

حيث اعتبر  ما تقوم به إسرائيل في حق فلسطين قد وصل إلى حالة من عالقة إسرائيل مع فلسطين، 

القدس، تسمية عبرية للقدس " سطرنا فيه على موطن الشاهدسادس الذي الالإنسانية. والنموذج ال

يريد أن يقول لنا بطريقة أخرى: إن تسمية القدس وإن كانت عبرية،  وكأنه املعجمي أوحى إلينا العربية"،

أما امللفت في النموذج السابع هو تصنيفه لفرقة البابية، أثناء شرحه  فإن القدس كأرض هي بالد عربية.

تدعي السالم، مع ذكر أصول منشأها ورائدها، ليطفو لنا موقف آخر من مواقف بكونها فرقة مبتدعة  لها

خطاب إيديولوجي  املعجمي خالل شرحه املادة اللغوية. أيضا، من األمثلة التي سجلنا فيها حضورإ

نورامية. ويبين موذج الثامن يفيد وصف ما تقوم به إسرائيل، باالنتهاكات البااالستشهاد بمثال في الن

النموذج التاسع إيمان املعجمي بكون الدولة الفلسطينية، دولة لها قضية، وأن هذه القضية قد نظم لها 

تباحث فيه إيجاد حل لها بالحث عن املتهم فيها. وأما آخر نموذج وهو النموذج العاشر فقد أظهر  اجتماع ليم

د وأعطى مثاال يتكلم فيه بضمير الجمع، فقال: فيه املعجمي موقفا إيديولوجيا حين بدأ في شرح كلمة  بدَّ

إبدد جيشنا جيش العدو في حرب أكتوبر.

هذه املواقف السابقة، والتي سجلنا فيها تحيز املعجمي لقطب إن أول مالحظة يمكن رصدها في 

ت أنها جاء فكري معين، جسده في صورة أمثلة يشرح بها، وأيضا في صورة آراء تظهر بين الحين واآلخر،

ية. ويرجع سبب ذلك إلى مدافعة إما عن السالم أو عن القضية الفلسطينية أو عن حرب الدولة املصرإ

إ الجتمعي الذي الحيط
ْ
في صورة  املعجم داخل سهانشأ فيه املعجمي، الذي تتشكل منه هويته، وبالتالي َعك

نا نحن حضور هذه الهوية على أنها  أمثلة وجدها األقرب إليه من حيث التعبير عن املعنى املطلوب وقد عيَّ

. وعليه فقد أصبح املعجم، انطالقا مما جمعناه من معطيات، مالدا وملجأ لخطابات  خطاب إيديولوجي 

داخل اللغة ككل، فيصير املعجم ذو وظيفتين؛ األولى وصفية،  إلى تغيير دور املعجمقد تؤدي إيديولوجية 

مع املتغيرات الجتمعية التي  انطالقا من تجربة صانع املعجم لتجربة األمة ؛ أي تقييميةوالثانية تقييمية

معلومات عن مؤلف املعجم قيد الدراسة تشير إلى بعض هذا  هولعل الفقرة التي أوردنا في .ينغمس فيها

إالترابط.

إ

إ

إ:خاتمة. 7
جاالت أن كل متخصص في مجال من ال إن  ما يمكن الفادة منه في هذا املوضوع املستجد  هوإ

سهموإالعلوم النسانية ، علميةال صورة  في بلورة بطريقة من الطرقإ االجتماعية على وجه الخصوص، يم

ن يخضع غير قابل ألإمر األإهذا . ونقدر أن في منتوجه العلمي ..إلخ،سية والعقائديةمجتمعه الفكرية والسيا

ن دور الجتمع الفعال فإلى تحديد  وإنما يحتاج ،لحكم قيمة ي ترسيخ فئة مهمة من ورصد، حتى نتبيَّ

 تابات األكاديمية شأنالك سلم، وال تالعلمية في مؤلفاتهم انعكاسها أساليب التفكير في أذهان أفراده وبالتالي

إاملعاجم اللغوية من هذه التداعيات.

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ
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إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ:الئحة املصادر واملراجع .8
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