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مة، نصف سنو�ة، تصدر من أملانيا   ا��لة العرية لعلم ال��جمة
ّ

برل*ن عن  –مجلة دولية علمية محك

?ع<= ا��لة ب>شر الدراسات واألبحاث األ7اديمية ا56اصة 3علم ال��جمة،  العر2ي الديمقراطي املركز

تماما كب*�ا باألعمال امل��جمة من اللغات األجنJية إHB اللغة واللغات، وعلم املصطDE. كما توAB ا��لة ا@

العرية، والY= تدور مواضيعWا حول علم ال��جمة وعالقتھ باللغات واملصطREية، و�جب أن تPون @ذه 

  .األعمال حديثة، ولم ^سبق ترجم]Zا إHB اللغة العرية

ال��جمة Aj النطاق األ7اديd= وغ*� ا��لة لgست مخصصة لل>شر العلd= فقط، بل ملعا�6ة 7ل قضايا 

، و إHB إHB ميثاق أخالAn لقواعد ال>شر فZmا األ7اديd=، ولتبادل األفPار وlشر ال��جمات. و?سkند ا��لة 

م عمل التحكيم ، كما ?عتمد
ّ
Aj انتقاء محتو�ات أعداد@ا املواصفات الشPلية   الئحة داخلية تنظ

مة
ّ

  .واملوضوعية للمجالت الدولية ا�Rك

Registration number 
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 .ا`�زائر -جامعة مصطفى اسطمبو\] معسكر  –: د.أحالم حال رئRسة التحرPر 

 ةPشارbيئة االسdس الRرئ : =uvت بارك  –أ.د حميد العوا<� . أمر�Pا –جامعة بو

 يئة العلميةdس الRرئ : Axالعراق –جامعة البصرة  –أ.د.7اظم خلف الع . 

 رPس التحرRيا -د.حمزةالثلب: جامعة طرابلس: نائب رئJلي. 

 :شارPةاالسbالdيئة 

  A~ية لل��جمة   –أ.د.@يثم غالب النا- املؤسسة العرية لل��جمة والبحث ب*�وت⁄ املنظمة العر

 .لبنان

  اض –أ.د محمد أحمد طجو� .السعودية -جامعة امللك سعود الر

  مري�� .املغرب-مكتب ت>سيق التعر�ب الراط –أ.د.عبد الفتاح ا6

  ية ⁄ لعربأم*ن عام اتحاد امل��جم*ن ا –أ.د.3سام بركةرئgس مجلس األمناء Aj املنظمة العر

 .لبنان وفرlسا-لل��جمة ب*�وت

 .بدWمعسكرجامعة    –محمد لص ABزائرا6- مصطفى اسطمبو�. 

  اليمن-جامعة ذمار   –د.3ش*�زندال. 

  س-جامعة قرطاج   –بوعتور  أ.د.طارقlتو. 
 .برل*ن-أملانيا –املركز الديمقراطي العر2ي  – مدير عام  – رفيق سليمانأ.د 

 :الdيئة العلمية

  نا سلطانWد –د.م� .إسبانيا -جامعة بونkيفي�يا7ومياس مدر

 يا -جامعة بنغازي  –زغوا?ي عمر  د.يوسفJلي. 

  ية املتحدة  –أ.د جمال محمد جابر .اإلمارات –جامعة اإلمارات العر

  محمد بن سمان Aمال*�يا -جامعة مااليا7وااللومبور  –د. حا�. 

  سة داوديgام  –أ.د.أنWطانيا –جامعة برمنج� .بر

  ت –د.كيالن محمود ا�6بوري� .العراق-جامعة تكر

  فلسط*ن –ا�6امعة اإلسالمية غزة  –د. مش*� عامر. 

 .أ.د Axيدي حس*ن عبد ا��يد  ع .العراق -جامعة 3غداد –الز

  اجR6ي بن اlيا –جامعة طرابلس  –د.@اJلي. 
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  ي الدار ال –د.محمد جديرlسن الثاR6املغرب –بيضاء جامعة ا. 

  طانيا –جامعة بول�ن  –د. حسن الر7ا2ي� .بر

  ية املتحدة  –د.محمد جمعة زاقود .اإلمارات –جامعة اإلمارات العر

  Axن  –د.نوري ال��ي� .البحر�ن –جامعة البحر

 ت مدرسجامعة  –د.@ادي نظري منظمg .إيران –تر

  مدية –د. أمينة الد@ريRي ا�lسن الثاR6رباملغ -جامعة ا 

 :التدقيق اللغوي 

  Aاج بوشعيب ع*ن تيموش>ت  –د.رضوان شي�REا�6زائر –جامعة ب. 

  اليمن -جامعة ذمار –د.عصام واصل. 

 :تjسيق ومراجعة

 =uvاليمن -أ.عصام مطيع العوا. 

 اض بن تر7ي� .أمر�Pا -أ.ر

 :mخراج العدد األول و  صميمت

 اض بن تر7ي� .أمر�Pا -أ.ر

  

  

  

  

  

  

  



  2022يناير -األول �انون الثا�ي العدد                                                                   :ةا��لة العرية لعلم ال��جم

4 

Arabic journal of Translation studies: First Issue – January 2022  

Democratic Arabic Center – Germany - Berlin 

 :مواضيع ا��لة

 :راسات واألبحاثالد. -1 

 ات⁄ اللسانيات⁄ اللغات⁄ ال��جمةREات علم ال��جمة⁄ علم املصطREمصط. 

 ات� .ال��جمة وأنواع النصوص⁄ تقنيات ال��جمة⁄ نظر

 خ ال��جمة⁄ نقد ال��جمات⁄ ال��جمة وتحليل ا56طاب� .ال��جمة املقارنة⁄تقييمال��جمة⁄تار

 ة� .تأو�لال��جمة وال⁄ ال��جمة الفور�ة⁄ ال��جمة التحر�ر

 ن امل��جم*ن⁄ تدر�س ال��جمة⁄ ?عليمية� .تPو

 واقع ال��جمة⁄ ال��جمة وسوق العمل. 

 سانية واالجتماعية⁄ ال��جمة التقنية⁄ ال��جمة املتخصصةlترجمة العلوم اإل. 

 نمائية⁄ ال��جمة املسرحية⁄ ال��جمة األدبيةgال��جمة الس, 

 فيةRة⁄ اإلعالمية⁄ ال��جمة ال�� .اإلشWار

 ةال��جمة ا� ,ال��جمة لذوي االحتياجات ا56اصة⁄ لسمعية البصر

 اسوب⁄ ال��جمة اآلليةR6ال��جمة بمساعدة ا. 

  ال��جمة والتطورات التكنولوجية ⁄=dالعصر الرق Aj ال��جمة ومواضيع ⁄ ال��جمة والعوملة⁄ ال��جمة

 .الساعة

 ة واملؤسسات� ,ال��جمة الرسمية ومPاتب ال��جمة⁄ ال��جمة اإلدار

  ة ⁄اإلقتصادية⁄ القانونيةال��جمة� .الديبلوماسية⁄ السياسية ⁄التجار

 ترجمة العلوم الدقيقة⁄ ال��جمة الطبية⁄ ال��جمة العلمية. 

تدور مواضيع األعمال امل��جمة حول علم ال��جمة وعالقتھ باللغات واملصطREية األعمال امل��جمة: . -2

با��لة، شر�طة أن تPون حديثة، ولم ^سبق  أي املواضيع الY= لWا صلة بالدراسات واألبحاث ا56اصة

 .ترجم]Zا إHB اللغة العرية، ولغ]Zا األصل: اإلنجل*�ية أو الفرlسية أو اإلسبانية أو األملانية

  .موضوع العدد. -3

 ).(أحدث اإلصدارات: كتب علم ال��جمة أو امل��جمةقراءات. 4-

افيا. -5  ).ة(قائمة خاصة بميدان من ميادين ال��جم بي}يوغر

  أعالم ال��جمة.. -6

  .. حوارات7-

  والتطورات التكتولوجية.. ال��جمة 8-
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 :شـــــروط الjشــــــــر

أن يPون البحث جديدا وأصيال ومبتكرا، وضمن مواضيع ا��لة، ولم يتم lشره 7ليا أو جزئيا،  .1

7امل   يتحملورقيا أو إلك��ونيا، أو مستال من أطروحة، مع توقيع الباحث عHx إقرار بذلك بحيث 

 .املسؤولية Aj حالة حصول خالف ما ذكر

أن يPون البحث مستوفيا لشروط البحث األ7اديd= من حيث الشPل واملضمون، واملن¤�ية  .2

 Aj العلمية خاصة فيما يتعلق بإثبات مصادر املعلومات وتوثيق االقتباس باح��ام األمانة العلمية

 ,¨Zمgش املصادر واملراجع

اسات: اللغة العرية. وتPون ال��جمة من اللغات اإلنجل*�ية والفرlسية لغة األبحاث والدر  .3

 .واإلسبانية واألملانية إHB اللغة العرية

4. Axالكتابة بما ي Aj أن يل��م الباحث: 

  الصفحة الثانية Aj كتب�تحمل الصفحة األوHB من البحث م5Eصا للس*�ة الذاتية للباحث، و

نجل*�ية، إHB جانب االسم الPامل للباحث، والدرجة العلمية، عنوان البحث باللغت*ن العرية واإل 

أسطر). كما يطلب من الباحث الذي 6وا�6امعة والبلد، وامل5Eص باللغت*ن العرية واإلنجل*�ية (

ي��جم مقاال إHB اللغة العرية: كتابة عنوان املقال بلغتھ األصل، واسم صاحبھ 7امال،و املرجع 

عنوان باللغة الWدف، واسم امل��جم 7امال، وا�6امعة والبلد، ثم يرفق الذي أخذ منھ العمل، وال

 .)أسطر6العمل باملقال Aj لغتھ األصل مع م5Eص باللغت*ن العرية واإلنجل*�ية (

  د عن  12أال يقل عدد الصفحات عن�وال  12بال>سبة للدراسات واألبحاث، وأال يقل عن  15وال يز

 .��جمةبال>سبة لألعمال امل 20يز�د عن 

 م الورقة عادي�° A4. 

 نوع ا56طTradionalArabic امل�ن 16¼�م Aj شgمZ[ية، ونوع 12، و°�م ال بال>سبة للغة العر

Times New Roman  ية،  12°�مJامل�ن باللغات األجن Aj تكتب =Yن ال�بال>سبة للشوا@د والعناو

 .10و°�م ال]Zمgش 

االسم الPامل للPاتب، السنة، )   :7اآل?ي  APA مر�كيةباالعتماد طر�قة علم النفس األ   يكتب ال]Zمgش

 .الصفحة)، وتكتب التفاصيل الPاملة ZÄ Ajاية البحث

تدرج قائمة املصادر واملراجع Aj آخر صفحة من البحث أو الدراسة، وال ترتب آليا، وتكتب عHx النحو 

 ).ة أو العدد، الناشر، البلداآل?ي: (االسم الPامل للPاتب، السنة، عنوان الكتاب أو ا��لة، الطبع

 ة والصرفية واملطبعية� .تفاد األخطاء اللغو�ة واإلمالئية والنحو
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 .تقبل األبحاث والدراسات وال��جمات الفردية والثنائية .5

 :تحر�ر ا��لة ةترسل األعمال إHB ال�Æيد اإللك��وlي ا56اص برئgس .6

j.translation@democraticac.de 

 .وال��جمات املرسلة للتقو�م العلd= من لدن ال�Eنة العلمية واللغو�ةتخضع األبحاث والدراسات  .7

?عرض 7ل األبحاث والدراسات وال��جمات عHx �6نة علمية للتحكيم العلd= املزدوج، و2سر�ة تامة  .8

بحيث يحق للمجلة قبول أو رفض األعمال الY= ال تتوفر فZmا مقايgس البحث العلd= أو ضوابط 

 .الكتابة السابق ذكر@ا

 .ا��لة لgست ملزمة بإعادة األعمال إHB أRÏاZÎا .9

 .?عاد األعمال الY= تتطلب ?عديال أو ت�Rيحا ألRÏاZÎا إلجراء التعديالت املناسبة .10

 .للمجلة اR6ق Aj إجراء 3عض التعديالت الشPلية الضرور�ة دون املساس بمضموZÄا .11

 .ا أو جزئيا لدى جWات أخرى تمتلك ا��لة حقوق lشر األعمال املقبولة، وال يجوز lشر@ا 7لي .12

ال تتحمل ا��لة املسؤولية عن اآلراء الواردة من طرف الPاتب*ن و امل��جم*ن، وال ?ع�Æ تلك اآلراء إال  .13

 .عن أRÏاZÎا
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 :الفdرس

 09 ................................................................................................................................................... 7لمة العدد:

  11 .................................................................................................................................... :الدراسات واألبحاث 

 12 .................................................................................................. قراءة Aj مناÑÒ تدر�س ال��جمة Aj ا�6زائر

سة
َ
lية االختالف وا��ا Aj ................................................................................ 30 ترجمة االسkشراق إHB العر

  62 ............................................................................................... املظا@ر االف��اضية ا�6ديدة لدرس ال��جمة

  86 ............................................................................................................... ال��جمة التار�خية و تار�خ ال��جمة

  108 ...................................................................................... ليات وأساليب ال��جمة للطفل Aj عصر العوملةآ

  119 ................................................................................................................................. املصطREية وال��جمة

  143 ...................................................................................................................................................... اتترجم

  144 ................................................................................................................ نظرة تار�خية عHx اللغة األملانية

  A GHOST OF A CHANCE  ........................................................................................... 147الّشبح االن]Zازّي 

  160 ..................................... 2013-1942/ 7اتب ياس*ن / كمال داود  مسألة األسبقية Aj الكتابة ألب*� 7امو

  BLANKETS ................................................................................................................................ 175بطانيات 

 ARCHITECTURE ’E DE LAPPROCHE SÉMIOLOGIQU  .. 180قارة سيميولوجية  للWندسة املعمار�ةم

  GLOBAL CONTEXT SOCIAL JUSTICE IN A  ............................... 201العدالة االجتماعية Aj سياق عاملي

  240 ................................................................ ال��جمة و أنواع النصوص،Aj سJيل ?عر�ف"RÏيح" لل��جمة

  256 ........................ اإلطار التنظيd=  للمنتج اR6الل: ما يمكن أن تتعلمھ ليJيا من مال*�يا "إlشاء الصناعة"

  276 ............................................................................................................................................ موضوع العدد

  277 .... ترجمة حمالت التوعية ضد مخاطر ف*�وس 7ورونا إHB اللغة العرية ترجمة الشعور بالر�بة والقلق

ْ�َجَمة 
َ
  َعْن 3ُْعد زمن َجاِئَحِة  ?ْعِليُم ال�

ُ
ورونا: @ل @و lِْعَمة أم ِنْقَمة

ُ
7 .......................................................... 279 
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  �لمة العدد:

  

  �ذا العدد

ت تمثل ال��جمة جسرا يرط ب�ن الشعوب و الثقافات، ف�� تنقل العلوم واملعارف ا��تلفة من لغا

إ\� لغات أخرى، و لdذه األسباب ف�� تطرح عديد اإلش�اليات ال�� لdا عالقة با`�وانب النظرPة و 

التطبيقية لdذا الjشاط ال}شري الذي دونھ ال يمكن أن يكون �ناك تواصل ب�ن األمم ال�� تتم�� عن 

علم ال��جمة الذي �عضdا باأللسنة و العادات و التقاليد. و قد جاء �ذا العدد من ا��لة العرية ل

�شرف عليھ الدكتورة حال أحالم من جامعة معسكر با`�زائر واألستاذ عمار شرعان مدير  املركز  

ت}ت بلغات أخرى و تمت 
ُ

الديمقراطي العر¤ي من برل�ن بأملانيا، غنيا بالدراسات و ال��جمات لنصوص ك

يا ال�� تطرح لدى ال��جمة، نجد من©¨ ترجم§¦ا إ\� اللغة العرية. و ¥] باب الدراسات، أنمن ب�ن القضا

 تدر®س ال��جمة ال�� �عت� علما قائما بذاتھ، و قد تناولھ األستاذ قدور إبرا�يم محمد ليؤكد ع»� أنھ "

طرPقة استعمال القوامRس ال ¯¦دف إ\� تقديم وصفات جا�زة  واسbبدال مقابالت بأخرى أو 

كفاءات الطالب اللغوPة والفكرPة واإلبداعية واملعاجم، بل ¯¦دف بالدرجة األو\� إ\�  تطوPر 

سة  
َ
وال��جمية". ومن جانبھ يتعرض الدكتور فضيل املنفي إ\� قضية أخرى تتمثل ¥] االختالف وا��ا�

¥] ترجمة االسbشراق إ\� اللغة العرية، و قد عا`¨ مسألة ترجمة كتب املفكر العر¤ي إدوارد السعيد 

أبوديب  لكتابھ االسbشراق إذ �ساءل عن الصدى البا�ت لكتاب  الذي �ان "مستاًء من ترجمة كمال

¥] العالم العر¤ي،  و يرى صاحب املقال أن "أسلوب امل��جم �و الس}ب" الرئ�µ¶R ¥] ذلك  االسbشراق

الصدى ا`�افت لdذا الكتاب ¥] العالم العر¤ي عكس البلدان الغرية. كما تتعرض األستاذة حسRنة 

اقعھ حاليا ¥] عصر  `·لو  إ\� درس ال��جمة لتقارن ب�ن " وضع درس ال��جمة ¥] البRئة التقليدية و و

املعلوماتية"  مش��ة "إ\� املdام ا`�ديدة ال�� تقع ع»� املعلم واملتعلم ع»� حد سواء" . أما عن تارPخ 

حنان ع»] زروف  بمعا`�ة �ذا األمر ضمن ما �سمية ال��جمة و مسارا¹¦ا ا��تلفة تقوم األستاذة 
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 ¥] ب
ً
دراسة ال��جمة التارPخية من خالل "دراسة لغوPة تحليلية اجتماعية سياسية، و تبحث أيضا

نت الباحث�ن من فك الرموز القديمة". و قد ا�تمت األستاذة
ّ

يخلف زوليخة، من "الطرق ال�� مك

و تنوع جان¿¦ا، بحاجة الطفل إ\� ال��جمة ¥] �ذا العصر املتم�� بالسرعة و بتعدد  مصادر املعرفة 

وسائل ال��فيھ، فتوجھ ا�تمامdا إ\� "اآلثار ال�� تjتج عن ال��جمة والثقافة والدور العل�À ¥] اإلملام 

التام بالثقافات وا`·ضارات والبRئات ا��تلفة". و ا`·ديث عن ال��جمة يجرنا بالضرورة إ\� ا`·ديث 

"املصطÅ·ات Æ]  إذ ترى أن عن املصطÅ·ية، و �و ما �س�Ä إ\� توضيحھ الدكتورة حمدا�ي يمينة،

ساس ¥] �ل مادة ترجمية، والنظام املع� عن األف�ار واملسميات املنتمية إ\� حقل من حقول املعرفة األ 

  بالنظر إ\� تنوع املعارف و �عدد ا`·قول العلمية. إذ تزداد ا`·اجة إ\� ال��جمةالعلمية"، 

العرية، مما يجعل العدد غنيا  كما يتضمن العدد مجموعة من النصوص امل��جمة إ\� اللغة

باإلسdامات ذات املستوى ا`�يد، �ذا باإلضافة إ\� التعرPف بأحدث اإلصدارات من كتب ¥] مجال 

ال��جمة و التعرPف بم��جم�ن عرب من أمثال أحمد منور من ا`�زائر، مع حوار مع األديب وامل��جم 

  املغر¤ي محمد ميلود و �و أستاذ بجامعة ليون الفر�سية.

و ¥] ا`�تام يمكن القول أن �ذا العدد جاء ¥] الوقت املناسب لي�Èي املكتبة العرية و يفتح األفاق 

أمام الباحث�ن ¥] مجال ال��جمة بما يتضمنھ من إسdامات و دراسات تناولت مختلف جوانب 

  ال��جمة، النظرPة مÉ¦ا والتطبيقية.

  بقلم ال�وفRسور محمد داود  

  و�ران، ا`�زائر.معdد ال��جمة، جامعة 
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  قراءة ¥] مناÊ¨ تدر®س ال��جمة ¥] ا`�زائر

  ا`�زائر - ، أحمد بن بلة 1جامعة و�ران                                     قدور إبرا�يم محمد د.أ

�صÅامل: 

ر�س اللساlي ا�Rض، فقد اتDñ لنا أRðت ال��جمة علما قائما بذاتھ، بحيث تجاوز ?عليمWا التد

ن إذلك من خالل النتائج الY= قدمWا التدر�س الكالسيكيفيما يخص تطو�ر كفاءات املتدرب عل ال��جمة. 

وطر�قة استعمال وصفات جا@زة  واسkبدال مقابالت بأخرى أتدر�س ال��جمة ال Zòدف إHB تقديم 

بداعية الفكر�ة واإل طو�ر كفاءات الطالب اللغو�ة و HB  تمgس واملعاجم،بل Zòدف بالدرجة األوHB إالقوا

ر�س ال��جمة عملية تتطلب مWارة، ن تدن يضع نصب عي>يھ إأجب عHx املدرس وال��جمية.....، والتاAB يتو 

HB من¤Ñ يجمع ب*ن ا�6انب النظري وا�6انب ة الفعلية، بمع<ó آخر انھ بحاجة إHB املمارسإضافة إ

 التطبيقي.

Hx أي مؤسسة أوأي معWد لتدر�س ال��جمة وضع خطة من¤�ية ?ساعد الطالب والتاAB يتوجب ع

 عHx تطو�ر مWاراتھ اللغو�ة وتPو�نھ من الناحية املعرفية والفكر�ة وحóY التطبيقية.

Aj اليةPخالصة @ذا العرض العام  عن املوضوع،أحاول اإلحاطة بجوانب اإلش Ajذا الفرضية  التالية: إ و

  AjHB ا�6زائر 7وZÄا لم تصل إ اA~ ÑÒ السJب الرئAj =uôg تدlي مستوى ال��جمة و?علبمWاسلمنا بان @ده املن

@داف املرجوة. فما ~A صفة  املناÑÒ املتبعة Aj تدر�س ال��جمة Aj ا�6زائر؟ وما مدى نجاع]Zا Aj تأ@يل األ 

=Yة؟ وما @يالنقائص ال�?شوب @ذه املناÑÒ؟  وتPو�ن م��جم*ن أكفاء سواء Aj ال��جمة التحر�ر�ة أوالشفو

 و@ل @ناك مناÑÒ بديلة متاحة للZöوض بجودة تدر�س ال��جمة فيا�6امعات ا�6زائر�ة؟

وقد شPلت @ذه األسئلة وأخرى جو@ر إشPالية البحث، أحاول معاZ[�6ا من خالل عنوان @ذه املداخلة 

 املوسوم ب " قراءة Aj مناÑÒ تدر�س ال��جمة Aj ا�6زائر ". 

  ة: تدر�س ال��جمة، املن¤Ñ ، القراءة ، املWارة، الكفاءة.الPلمات املفتاحي
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Abstract: 

Teaching translation doesn't aim at giving particular procedures or 

techniques on how to render such equivalent from one language into another, o 

to give a precise way on how to use such dictionaries or encyclopedias to select 

the adequate equivalent. However, teaching translation aim, primarily, at 

developing the students linguistic, creative, and translation skills. Therefore, the 

teacher must take into account that translation teaching process requires 

different skills as well as, it requires particular approaches to achieve the most 

significant objectives in both theoretical and practical parts of translation. Thus, 

the current study makes a simple attempt and analysis on how the teacher can 

give an effective methodology in teaching translation, and to what extent can the 

most important approaches of teaching translation applied in the departments 

and institutes of translation in Algeria be successful. 

Key words: 

Teaching translation, analysis, approaches, methodology, skills, proficiency.   

عّد@ا 1999^عّرف صالح ذياب @ندي ( ُ̂  =Yات املباشرة وغ*� املباشرة ال�Æ56بأنھ: مجموع ا Ñ¤املن (

ا��تمع ل��بية األفراد وøعداد@م Aj ضوء ظروف البgئة االجتماعية وما Zòدف إHB تحقيقھ من آمال 

: مجموعة متنوعة ) املن¤Ñ بأنھ1999وøنجازات مستقبلية. و�عرف أحمد حسن اللقاlي، وعAx أحمد جمل (

 =Yا، و@ذا يتضمن عمليات التدر�س الZÎ تاحة الفرصة للمتعلم للمرورøا، وWيتم ?شكيل =Yات، ال�Æ56من ا

تظWر نتائجWا فيما يتعلمھ التالميذ، وقد يPون @ذا من خالل املدرسة أومؤسسات اجتماعية أخرى، 

ية وقابلة للتطبيق والتأث*� . وøذا أردنا أن تتحمل مسؤولية ال��بية، و�ش��ط Aj @ذه ا�Æ56ات أن تPون منطق

lعرف مفWوم املن¤Ñ من الناحية ال��بو�ة ، فإننا نجده "مجموعة من ا56طط والنظم الY= تؤلف وحدة 
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كب*�ة ¨Zدف إHB نقل التلميذ من محطة إHB أخرى ع�Æ سلسلة من اإلرشادات واملعارف واملWارات الY= تفيده 

  Aj1 حياتھ Aj املستقبل"

ى العديد من رجال ال��بية أن مفWوم املن¤Ñ تطور بتطور الفكر ال��بوي، لذا نجد لھ عدة و�ر 

  ?عار�ف، يمكن تص>يفWا Aj ا��موعات التالية:

 �عرPف املن©¨ ع»� أنھ املواد الدراسية: )1

يقتصر املع<ó التقليدي للمن¤Ñ عHx (املواد الدراسية املنفصلة) الY= يقوم املعلمون بتدر�سWا، 

  ل التالميذ عHx ?علمWا، أي أن املن¤ZÎ Ñذا املع<ó مرادف للمقرر أوال�Æنامج.و�عم

 �عرPف املن©¨ ع»� أنھ ا`��ات: )2

يرى أRÏاب @ذا االتجاه أن املن¤Ñ يت5Eص Aj: جميع ا�Æ56ات الY= يكkسZùا التالميذ بتوجيھ من 

ات التعليمية للتالميذ الY= تم " املن¤Ñ بأنھ "جميع اRalph Tyler �Æ56معلمZmم. وقد عّرف رالف تايلر "

  تخطيطWا واإلشراف عHx تنفيذ@ا من جانب املدرسة لتحقيق أ@دافWا ال��بو�ة"

 �عرPف املن©¨ ع»� أنھ األ�داف أو الغايات الÉ¦ائية: )3

يرى 3عض الباحث*ن أن املن¤Ñ املدرuý= يتمثل Aj "جميع النتاجات التعليمية الY= ?عت�Æ املدرسة 

، أي أن املن¤Ñ ال يقتصر عHx ما يفعلھ التالميذ Aj املواقف التعليمية، بل يتمثل مسؤولة عن تحقيقWا"

 Hxة بالنتائج والقدرة ع�Æارة فيما 3عد، أي أن العWعلن أداءه بمl فيما سوف يتعلمونھ فعال، أو ما يقدر و

  توظيف املعلومات.

 �عرPف املن©¨ ع»� أنھ خطة: )4
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 1974Alexanderو  Saylorلتعلم" و�عرف الباحثان: يرى 3عض املر*ن أن املن¤Ñ يمثل "خطة ل

 Hxعمل ع? =Yد التالميذ بمجموعة من الفرص التعليمية ال�املن¤Ñ عHx أنھ: "خطة يتمعن طر�قWا تزو

  تحقيق أ@داف عامة عر�ضة، مرتبطة بأ@داف جزئية وخاصة بموضوع محدد".

 ا�Rتوى فقط.فاملن¤Ñ ال يمكن أن يPون املادة الدراسية وحد@ا ألZÄا ال ت
ّ
  مثل إال

واملن¤Ñ ال يمثل األ@داف أوالغاياتأوا�Æ56ات التعليمية فحسب، ألن كال مZöما ال يمثل إال عنصرا واحدا من 

 عناصر املZöاج. لكن ?عر�ف املZöاج عHx أنھ خطة يجعلنا نأخذ Aj ع*ن االعتبار 7ل عناصره.

درuý= ال��جمة اتباع األسس الديداكتكية ولتgس*� تدر�س مادة ال��جمة Aj ظروف مالئمة، البد مل

  ملادة ال��جمة.

و�Zöل درس ال��جمة معينھ البيداغو�A من نموذج*ن اثن*ن Aj ال��جمة @ما النموذج املقارن 

والنموذج التأو�Ax. فمن حيث التدرج Aj بناء الكفايات الY= ^س]ZدفWا تدر�س املادة، "يتم اعتماد التدرج 

  رحلة أوHB إHB النموذج التأو�Aj Ax مرحلة ثانية وفق ما يAx:من النموذج املقارن Aj م

  وفق النموذج املقارن، من خالل ترسيخ و?عميق معرفة HBمرحلة أو Aj ،الدعم اللغوي املزدوج

املتعلم*ن ب>سقي اللغت*ن العرية والفرlسية واالنجل*�ية و>يا¨Zا األساسية واالست�ناس باملبادئ 

 األولية لل��جمة.

  مرحلة ثانية"التدر Aj ال��جمة التأولية Hxب املكثف واملعقلن ع�2 

    إن أسس تدر�س ال��جمة ينقسم إHB قسم*ن:

  ا`�انب النظري: 1
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و�تمثل Aj التعليم عن طر�ق التلق*ن إلثراء الرصيد املعرAj واللغوي للطالب، وتوسيع خ�Æاتھ، 

: "طاملا أن ال��جمة lشاط م�= ي��تب علينا بقولھ Pierre Bajarrd –Jean 3و@ذا ما ^عنيھ جان بي*� باجار

و@ذا ^ع<= أنھ ال يمكننا أن نخفي ما لWذا ا�6انب من دور Aj  4من أن نPون عHx مقرة من 7ل عالقة بلغتنا"

  عملية التدر�س، إذ لھ الدور الفعال Aj تPو�ن �5صية الطالب ومن ثمة امل��جم امل�=.

لطرق األخرى بمثابة الطر�قة األقدم Aj عملية التدر�س إذن فا�6انب النظري @و بال>سبة إHB ا

الY= تدفع بالطالب إHB اكkساب املعارف املطلوة واملساعدة Aj عملية ال��جمة، و�مكن أن نطلق علZmا 

املن¤Ñ التقليدي، جاء @ذا املفWوم كنkيجة طبيعية لنظرة املدرسة التقليدية الY= "تجعل وظيفة املدرسة 

  5املعارف، واختيار مدى استعاZÎا من قبل التالميذ ، وذلك بواسطة اR6فظ والkسميع" تقتصر عHx تلق*ن

فدور املدرس Aj املن¤Ñ التقليدي يقتصر عHx توصيل املعلومات إHB التالميذ فقط فا�Rاضرات 

واملقررات الدراسية تكسب املتعلم العديد من األمور املWمة، و@ذا ما Zòدف  إليھ برنامج ا�Rاضرات 

واملقررات الدراسية النظر�ة من تقديم لقواعد اللغات وال��ك*� عHx نظر�ات ال��جمة واال@تمام بتلقيZöا 

للطالب املبتدئ . ومما ال شك فيھ أن من مWام  ا�6انب النظري تزو�د الطالب باملعلومات واملWارات 

ساسية لWا ?عليم الطالب واالتجا@ات، ولكن @ذا لgس 7افيا Aj @ذا العصر، فقد أصبح من املWام األ 

أساليب وطرائق التفك*� ال�Rيحة، لPي تمكZöم من االستفادة املثHx من املعلومات الY= تقدم لWم. فلgس 

متوقعا من املدرسة أن ?عطي املتعلم حال لPل مشPلة يواجWWا، ولكن ي>ب�A علZmا أن تزوده بالطرق 

بھ ي>��u طالبا متفاعل*ن وفاعل*ن مقبل*ن عHx التعلم املناسبة R6ل املشكالت. وأن "?عليم التفك*� وأسالي

  6ومشارك*ن Aj املواقف التعليمية"

  ا`�انب التطبيقي: 2



  2022يناير -األول �انون الثا�ي العدد                                                                   :ةا��لة العرية لعلم ال��جم

17 

Arabic journal of Translation studies: First Issue – January 2022  

Democratic Arabic Center – Germany - Berlin 

Aj ظل التطور املعرAj، والنظر�ات ال��بو�ة، تأ?ي أساليب التدر�س اR6ديثة، والY= ?عت�Æ املتعلم 

وAj الkسعي>يات يظWر التعلم محور العملية التعليمية عHx غرار ما تقوم عليھ األساليب التقليدية. 

اR6ديث والذي ُيطور عمليY= التعليم والتعلم، و�>شط املتعلم و�جعلھ ^شارك بفعالية، إال أن أك	� ما يؤثر 

Aj س*� عملية التعلم أن ^عمل و�فكر فيما ^عملھ، حóY ^ستطيع من اتخاذ القرارات  والقيام باإلجراءات 

  الالزمة للتغي*� والتطو�ر والتقو�م.

وتتمثل الغاية من ن¤Ñ التعلم اR6ديث بمساعدة املتعلم*ن عHx اكkساب مجموعة من املWارات 

واملعارف واالتجا@ات واملبادئ والقيم، إضافة إHB تطو�ر اس��اتيجيات التعلم اR6ديثة الY= تمكنھ من 

  االستقاللية Aj التعلم وقدرتھ عHx حل مشا7لھ اR6ياتية واتخاذ القرارات.

II – ¨Êتدر®س ال��جمة ¥] ا`�زائر: منا  

  مناÊ¨ تدر®س ال��جمة: 1 –

^عت�Æ علم املناÑÒ من العلوم الّسر�عة التطور، فقد برز كعلم مستقل بذاتھ منذ عقود قليلة، 

وموضوع املناÑÒ @ام وواسع ومتباين Aj دراستھ؛ فلقد 7ان وضع املناÑÒ قديما ال يتطلب أك	� من الرجوع 

  7وضوعات الدراسة لPل مرحلة.إHB كتب التخصص وتحديد م

إن املناÑÒ الدراسية تكuôk= أ@مية ك�Æى، ف�= نظر�ا عبارة عن مخططات دقيقة و7املة ملسارات 

دراسية محددة ،  من ثم ف�= اإلطار النظري الذي ^عتمد عليھ املدرس Aj تPو�ن الطالب وøن تأثر املتعلم*ن 

عHx @ذا فإن مZöاج تدر�س ال��جمة Aj مختلف املستو�ات  بنوعية املZöاج أمر حتd= إما سلبا وøيجابا، بناء

^سWم مسا@مات فعالة Aj تPو�ن �5صية املتعلم من جميع الزوايا اR6سية، واملعرفية واالنفعالية ، يرى 

7ل من أبو @رجة مPارم حلd= وسعد زغلول محمد أن املناÑÒ الدراسية ?عد الوسيلة الY= يمكن بواسط]Zا 
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 8نظام التعليAj =d أي مرحلة من مراحلھ من أ@دافھ سواء 7انت ?عليمية أوترو�ةتحقيق ما يرجوه ال

:Axما ي Hxات و?عدد@ا س��كز ع�  9ولتنوع األولو

إن ت>شيط حركة ال��جمة يحتاج إHB مؤسسات لل��جمة Aj ا�6زائر ?عمل عHx إعداد برامج تدر�ب 

��جمة، بل ال بد أن ?عمل عHx تدر�س مختصة مل��جم*ن مختص*ن، وال تكتفي فقط بتدر�س نظر�ات ال

ال��جمة 3شPل 7امل، وlع<= بذلك من¤Ñ التعليم املتPامل Aj عملية التدر�س، والذي عرفھ تحس*ن يق*ن 

)2004 Aj اZ[يJاملباحث الدراسية ألجل تث Aj ط ب*ن املعلومات الواردة) بقولھ: "والتعليم التPامAx @و الر

�ق الستخدام ولgس عن طر�ق التخز�ن فقط"ذ@ن الطالب ليصبح التعامل عن طر   

 يجمع ما ب*ن نظر�ة ال��جمة واملمارسة 
ً
 واRðا

ً
 لغو�ا

ً
إّن ما نحتاج إليھ @و مZöاج لل��جمة يkب<ó من¤�ا

 العملية.

  أ�مية وضع مÉ¦اج للتدر®س: 2 –

?عمل اR6اجات والضرورات Aj مجال التدر�س بصفة عامة عHx أنھ للوصول لأل@داف وراء أي 

صص ال بد للمؤسسة من رسم ا56طط والنظم ليتعلمWا التالميذ داخل املدرسة أوخارجWا ZÎدف تخ

إكساZÎم أنماطا من السلوك أو?عديألو?غي*� أنماط أخرى من السلوك نحو االتجاه املرغوب فيھ من خالل 

  نمو@م""ممارس]Zم �6ميع األlشطة الالزمة واملصاحبة لتعلم تلك ا�Æ56ات بما ^ساعد@م Aj إتمام 

  مناÊ¨ تدر®س ال��جمة:

  مZöاج 7اتر�نارا^س. 1.  3 –

  مZöاج @ورن. 2.  3 –

  مZöاج 7ايزر  3.  3 –
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  مZöاج فيلس 4.  3 –

  مZöاج كرست*ن دور�و 5.  3 –

  املعdد العا\] العر¤ي لل��جمة:

  أ/ �·ة عن املعdد:

جامعة الدول العرية،  تقرر اlشاء املعWد أوائل الثمانيات من القرن املاAj =uv إحدى اجتماعات

.=uôgومع مطلع األلفية الثالثة تم اختيار ا�6زائر الحتواء مقره الرئ  

^عت�Æ املعWد احدى املؤسسات العلمية والثقافية التا3عة �6امعة الدول العرية، ومنذ افتتاحھ سنة 

  تم ?عي*ن الدكتورة أlعام بيوض عHx رأس @ذه املؤسسة. 2002

2ي لل��جمة تخصص*ن تقرر اثن*ن @ما: ال��جمة التحر�ر�ة وال��جمة يضم املعWد العاAB العر 

  ، قرر اlشاء تخصص جديد تمثل Aj تكنولوجيا ال��جمة.2010/  2009الشفو�ة، ومع بداية املوسم 

  ^ش��ط Aj االلتحاق باملعWد وفقا للتخصصات الشروط اآلتية:

  عHx امل���D أن يPون : تخصص ترجمة شفوPة وتحرPرPة: /1

 سية.متlاللغة االنجل*�ية أوالفر Ajال��جمة أو Aj اWس أوما ^عادلlساgادة اللWش Hxحصال ع 

 .اZ[ية وثقاف متمكنا من اللغة العر

 .الواحد والثالث*ن من يناير Aj أن ال يتجاوز عمره ا56امس والثالث*ن  

نوات دراستھ إضافة إHB ذلك أن يحتوي امللف عHx كشف العالمات الY= تحصل علZmا خالل األر2ع س

  ا�6امعية.
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  تخصص تكنولوجيا ال��جمة: /2

  ^ش��ط Aj امل���D لWذا التخصص أن يPون:

 .مجة�Æأوال ABادة اإلعالم اآلWش Hxمتحصال ع 

 .سية واالنجل*�يةlمتمكنا من اللغت*ن الفر 

 .اZ[ا وثقافZÎية وآدا متمكنا من اللغة العر

  الواحد Aj والثالث*ن من يناير.أن ال يتجاوز عمره ا56امس والثالث*ن 

 7200دوالر أمر�Pي، يضاف إلZmا  5000و  4000تبقى اإلشارة إHB مصار�ف الدراسة والY= ت��اوح ما ب*ن 

  دينار جزائري لسداد اش��اك التأم*ن بال>سبة للطلبة ا�6زائر�*ن.

  ب / التدر®س باملعdد:

ا�6ذع املش��ك عHx مدار  تتم الدراسة ملدة س>ت*ن وفق النظام السداuý=، ^عتمد املعWد نظام

 من السداuý= الثاlي وفقا 
ً
السداuý= األول، ومن ثمة يتم االلتحاق بأحد التخصص*ن الكالسيكي*ن ابتداءا

لنتائج االمتحانات ووفقا لرغبا¨Zم. أما Aj ما يخص بتخصص تكنولوجيا ال��جمة فيتم مباشرة 3عد اجتياز 

  مسابقة القبول.

كفاءات ?شرف عHx تدر�س ال��جمة با�6امعات العرية وغ*� العرية تت5Eص مWمة املعWد Aj إعداد "

  10وترجمة اآلثار العلمية بالدرجة األوHB من لغات أخرى إHB العرية".

  تحليل وتقييم مناÊ¨ تدر®س ال��جمة ¥] ا`�زائر:

  من©¨ ا`�امعة ا`�زائرPة:  2
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عن اإلس��اتيجية الفر�دة الY=  إن اR6ديث عن تدر�س ال��جمة Aj ا�6امعات ا�6زائر�ة يكشف لنا

تkبعWا، فا�6امعة ا�6زائر�ة تPاد تPون املؤسسة التعليمية الوحيدة عHx املستوى العاملي الY= توجد ZÎا 

أقسام لل��جمة ي�Eأ إلZmا حملة شWادة البPالور�ا مباشرة، فالطالب 3عد حصولھ عHx شWادة البPالور�ا 

Bة ، يلتحق بقسم ال��جمة وفق التوجيھ اآلWحق ال��جمة من ج Aj افاR¼إ �Æو @ذه اإلس��اتيجية ?عت ،A

ومن جWة أخرى إقصاء لرغبة الطالب، ألن التوجيھ اآلAj AB الغالب ما يkناHj وميوالتھ ورغباتھ ، فالكيفية 

املعمول ZÎا Aj عملية التوجيھ اآلAB ال تبحث Aj خصوصيات الطالب وال Aj مدى قدراتھ (النفسية والعقلية 

لعلمية) عHx خوض غمار @ذا التخصص، ورما ~A جملة األسباب واملعوقات الY= تجعل عملية وا

  التحصيل والتPو�نوتحقيق األ@داف تتعقد.

فالطالب الذي يÑE قسم ال��جمة بمحض إرادتھ ورغبتھ وعن قناعة باالختيار ، سيPون تحصيلھ 

، عHx خالف الذي 
ً
 ومقبوال

ً
دخلھ مرغما نkيجةالتوجيھ اآلAB الذي تkّسJب الدراAj =uý أغلب اR6االت جيدا

عنھ اlعPاسات سلبّية، حóY وøن اج]Zد ففي الغالب سوف لن يتجاوز تحصيلھ حصاد بضعھ عالمات 

  تؤ@لھ إHB االنتقال إHB أعHx املستو�ات، فWو ال ^عدو أن يPون طالب شWادة وحسب.

لتدر�س Aj ا�6امعة ا�6زائر�ة بصفة فWذه 3عض املعطيات الY= جعلتنا نضع @ذا التصور ل�Æنامج ا

عامة وتدر�س ال��جمة بصفة خاصة، وAj نفس الوقت تأكيد لقولنا السابق بأن لشروط االلتحاق بأي 

  مؤسسة أ@ميتھ Aj تحقيق األ@داف.

وøن كنا ال ندعو إHB شروط مسبقة لولوج أقسام ال��جمة، ألنھ ال يمكن أن ^شPل @ذا التخصص 

ة ا�6امعية، فإننا باملقابل ال يمكن أن lسمح أن يPون @ذا التخصص م�Eأ لطال�= االست�ناء عHx ا56ر�ط

 H~باkأن تتحول أقسامنا ألقسام ت 
ً
الشWادة وحóY ال تPون "ا�6ر�مة مضاعفة". فنحن ال lسمح أبدا

بتخر�ج ¼Rافل من حملة شWادات جامعية Aj ال��جمة غ*� مؤ@ل*ن وناء عليھ، فاR6اجة أكيدة إلحداث 
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*� جذري عHx االس��اتيجية املتبعة Aj @ذا ا��ال. ولتحقيق @ذا التغي*� ي>ب�A عHx املشرف*ن أن تPون ?غي

لWم نظرة مستقبلية Aj إعداد ال�Æامج ألقسام ال��جمة بطر�قة واRðة املعالم ومحددة األ@داف، وأن يتم 

 Aj ودWاالختصاص، ألن 7ل ما تم انجازه تفاديا للفراغ املش ABا�6امعة إشراك أو Aj مجال تدر�س ال��جمة

حداث شWادة املاس�� Aj ال��جمة، و@و اختصاص عHx أ@ميتھ ال يفي بالغرض ألنھ إا�6زائر�ة @و 

^ستقطب طلبة من شعب مختلفة، ولم تكن لWم دراية معمقة بال��جمة تنظ*�ا وتطبيقا Aj السابق، ف��ا@م 

نھ ألن ما تلقوه من مكkسبات معرفية قبلية ال يجدون صعوة Aj التعمق Aj @ذا االختصاص والتمكن م

  تؤ@لWم 56وض غمار @ذا التخصص العر�ق.

أما عن وجWة نظرنا Aj إدراج ال��جمة Aj أقسام علم اللغة وأقسام اللغة االنجل*�ية أوغ*�@ا، 

ات، ، ح*ن طرح علZmا @ذا السؤال Aj أحد امللتقي11فيمكننا االستدالل بإجابة الدكتورة عفاف البطانية

س ال��جمة Aj أقسام علم اللغة وأقسام اللغة االنجل*�ية كما @و شا�ع  يقول صاحبھ : @ل يفضل، أن ُتدرَّ

اآلن؟ فPانت إجاب]Zا: "أعتقد بأن ال��جمة عبارة عن تخصص قائم بذاتھ ، ال تدرس Aj اللغة االنجل*�ية وال 

�Òھ، والتاA~ AB ال ت>تd= ال إHB اللغات وال Aj اللغة العرية، بل يجب أن تدرس Aj قسم لھ أدواتھ ولھ منا

  "12إHB األدب

ورغم 7ل @ذا ال زالت تث*� "مسألة تدر�س ال��جمة Aj ا�6امعات ا�6زائر�ة جملة من االشPاليات 

 =dي والعلlاللغات وطبيعة اإلعداد اللسا Aj ا بمستوى الطلبةWاملتعلقة باألسباب واأل@داف وارتباط

  13والطالب عHx السواء وقابليات التلقي عند@ما ونوع الكفاءة املطلوة"والبيداغو�A لألستاذ 

ومما يالحظ أن ال�Æنامج املسطر للتدر�س يخلو من التمار�ن ال��جمية بوصفWا طر�قة من طرق 

تدر�س ال��جمة، وما أن ال��جمة مWارة تكkسب بالتجر�ب والتدر�ب، ال سيما Aj مرحلة التPو�ن. فمما ال 

@ذه التمار�ن تمكن من استعاب أ@م االشPاالت النظر�ة والتطبيقية لل��جمة، ف�= ال تكشف  شك فيھ أن



  2022يناير -األول �انون الثا�ي العدد                                                                   :ةا��لة العرية لعلم ال��جم

23 

Arabic journal of Translation studies: First Issue – January 2022  

Democratic Arabic Center – Germany - Berlin 

عن ا56لل واالضطراب وعدم الفWم فحسب، بل أZÄا ?س�H إHB مساعدة الطلبة لتخطي املشا7ل اللغو�ة 

  والفكر�ة،وAj @ذا الصدد تقول دور�و:

. عليھ Aj سJيل الغاية، أن يحضر تمار�ن تقدم "حóY يPون االستاذ مقنعا وصاحب مصداقية بالPامل، ..

وتقول Aj كتاب آخر أيضا بأن التدر�س: "أداة ?عليمية ?ساعد املدرس  14أمثلة تب*ن RÏة ?عليمھ النظري 

  15عHx تقديم معرفة واR6صول عHx نkيجة ?عليمھ"

عدم توازن ب*ن  أما إذا تحدثنا عن املن¤Ñ من جWة وحدة املقررات فإننا نالحظ خلال أو�مكن القول 

ا�6انب النظري وا�6انب التطبيقي، فWناك جملة من املواد لkشكيل "وحدة ال��جمة بحيث ال ?ستطيع 

  16الفصل بيZöا عمليا و7ل مادة تحضر لألخرى بالضرورة"

  سبل تjشيط حركة تدر®س ال��جمة ¥] ا`�زائر: 3

االقتصادية واالجتماعية  تفتقد ا�6زائر إHB وجود مشروع تنموي واDð و7امل ^شمل ا�6وانب

َل، فيجب أن يPون @ناك مشروع  والثقافية، وøذا كنا نأمل Aj املستقبل بأن ت>شط حركة ال��جمة وُتفعَّ

تنموي واDð ومخطط لھ @ادف ولديھ سياساتھ واس��اتيجياتھ الY= تمكن ال��جمة أن ?شق طر�قWا من 

مة وطرقWا ألن ت>شيط حركة ال��جمة يحتاج إHB خاللھ. لذلك وجب إضافة ?عديالت Aj مناÑÒ تدر�س ال��ج

مؤسسات لل��جمة Aj ا�6زائر.?عمل عHx إعداد برامج تدر�ب مختصة مل��جم*ن مختص*ن، وال تكتفي فقط 

بتدر�س نظر�ات ال��جمة، بل البد أن ?عمل عHx تدر�س ال��جمة 3شPل 7امل، باللغة العرية واللغة 

  الفرlسية واالنجل*�ية وغ*�@ا.

لكث*� من 7ليات ال��جمة تؤ@ل الطالب إHB ال��جمة العامة، بgنما ال��جمة املتخصصة غ*� إن ا

موجودة، إذ لgس املفروض أن يPون @ناك م��جم لPل مادة، بل يجب العمل ضمن مجموعات تخصص، 
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 من أجل الوصول إHB توحيد املصطDE، خاصة Aj امليادين العلم
ً
ية و@ذه النظرة إHB ال��جمة ضرور�ة جدا

  الY= ?عرف نقصا كب*�ا عHx مستوى ال��جمة من اللغات األخرى إHB اللغة العرية.

@ذاو�جب عHx اإلدارة الثقافية با�6زائر ممارسة دور@ا Aj ت>سيق حركة ال��جمة Aj ا�6زائر ووضع 

حد لفوóuv ال��جمة. فواقع مWن ال��جمة يطرح إشPالية التوفيق Aj التوظيف ب*ن خر��A ا�6امعات 

دارس ال��جمة اR6ائز�ن عHx شWادة التخصص و*ن ممارسZmا خارج @ذا اإلطار والدخالء عHx املWنة، وم

واR6ل Aj الغالب لREائز عHx الكفاءة املتغ*�ة بتغ*� معطيات السوق. "فWل @ناك عالقة ب*ن الدراسة 

 17ا�6امعية ومتطلبات السوق، وما نوع الكفاءة الl =YشPلWا Aj دروس ا�6امعة؟"

 عديل املÉ¦اج:�

^عت�Æ تطو�ر املZöاج املسألة املWمة Aj تPو�ن امل��جم، ألن بواسطتھ يتم ?سي*� عملية التدر�س 

داخل سياق محدد ومنظم، فمن ا56طأ تطبيق مZöاج واحد عHx جميع املستو�ات وAj جميع املؤسسات، 

الY= ال ?ستجيب وذلك بالنظر إHB خصوصيات 7ل فئة ووسائل 7ل مؤسسة، نا@يك عن التخصصات 

لنفس املعاي*� التعليمية، ولWذه األسباب ال بد من اضفاء 3عض التغ*�ات عHx املناÑÒ املتبعة Aj التدر�س 

بصفة عامة وتدر�س ال��جمة بصفة خاصة وطر�قة ?ستجيب R6اجيات فئات الطلبة، أحاول Aj بضعة 

  سطور تقديم تصور شامل ملZöاج جديد لتدر�س ال��جمة.

م املZöاج ا�6ديد، أأكد عHx أن لشروط القبول Aj تخصص ال��جمة أ@مية Aj تحقيق وقبل تقدي

:A~اج، وZöسط*� امل? Aj األ@داف، وتأ@يل امل��جم*ن. لذا يمكننا تحديد النقاط األساسية  

 ليتم قبول الطالب Aj تخصص ال��جمة البد من توفر الشروط التالية: شروط االلتحاق: - 

 ادWش Hxون حائزا عPا 3عالمة ممتازة.أن يWا أوما ^عادل� ة البPالور
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 .يةJاللغات األجن Aj عالمات جيدة Hxمتحصال ع 

 .اللغة األم HBت*ن إضافة إgاجتيازه لفحص القبول بنجاح، مع إتقانھ للغت*ن أجنب 

أما فحص القبول يتمثل Aj إنتاج لغوي تحر�ري ما ب*ن اللغات األجنJية واللغة األم، إضافة إHB امتحان 

  افة عامة ملعرفة كفاءة الطالب املعرفية.ثق

  مدة التPو�ن: تقسيم مدة التPو�ن إHB سنوات وفق النظام الذي ?عمل بھ املؤسسة، فمثال: 

نظام (ل. م. د)، بما أن @ذا النظام @و الشا�ع Aj معظم املدارس وا�6امعات الY= يتم فZmا تدر�س ال��جمة، 

�  ات دراسية:فيجب اتباع ما يقتضيھ النظام من مستو

 ثالث سنوات لgساlس: يتم تPو�ن فZmا الطلبة حسب تخصصات عامة. - 

 س>تان للماس�� ?ع<ó بPل تخصص مندرج Aj درجة لgساlس لتPو�ن امل��جم حسب التخصص. - 

 Aj املاس�� فيجب أن تنظم وفق التخصصات املدرجة Aj اWيتم تدر�س =Yما يخص املواد ال Aj أما

  واد األساسية الY= ت>تd= إHB املستوى املتقدم من التPو�ن.@ذا املستوى، إضافة إHB امل

أما Aj ناحية تنظيم االمتحانات فيجب وضع األسئلة حسب كفاءة الطلبة Aj جميع املقايgس 

  بحيث تPون طبيعة األسئلة املطروحة ترتبط باأل@داف الY= سطرت Aj الدروس.

سسة رسمية، و�طالب بإنجاز تقر�ر 7امل يجب إدراج ف��ة ترص ZÄ Ajاية تPو�ن الطالب داخل مؤ 

  عHx ف��ة ترصھ و�تم تقييمھ من طرف ال�Eنة.

إن @ذا املZöاج ما @و إال  تصور نموذ�A ولgس تقر�ري لبعض التعديالت املمكن إدراجWا ضمن 

ة، املناÑÒ اR6ديثة لتعليم ال��جمة Aj ا�6امعة ا�6زائر�ة، وقد نركز عHx إدراج 7ل ما لھ عالقة بال��جم
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الWدف مZöا إحاطة الطالب بجوانب ال��جمة التحر�ر�ة، وAj @ذا املقام يقول ?شاو: "وكما يدرك معلمو 

ال��جمة فاألمر لgس فعال ?عليم الطلبة كيف ي��جمون، بل @و عHx األقل ارشاد@م لفWم مبادئ ال��جمة 

ب ليخوض مغامراتھ مع @ذه ا�6ديدة"، وAj @ذه اR6الة يPون التدر�س عHx األقل قد فتح ا��ال للطال

  املWنة الشر�فة.

  معاي�� الطرPقة ا`�يدة ¥] التدر®س: 2

ومع وجود عناصر مختلفة Aj املواقف التعليمية ودخول متغ*�ات كث*�ة Aj عملية التعليم والتعلم، 

 لم ^عد باإلمPان تحديد طر�قة من طرائق التدر�س الY= يمكن أن ?عد األفضل 3شPل دائم، ألن الطر�قة

الY= تالئم مادة معينة قد ال تالئم مادة أخرى. لذلك يمكن وصف الطر�قة ا�6يدة Aj التدر�س بأZÄا 

الطر�قة الY= تحقق أ@دافھ بأقل ما يمكن من اW�6د والوقت والPلفة.  إذا ما توفرت @ناك معاي*� إذا ما 

  توفرت فإZÄا تحسن األداء أ@مWا :

  ¨Zم.أن تتالءم وقدرات الطلبة واستعدادا /1

  أن ?��ع الطلبة عHx التعلم الذا?ي وتؤ@لWم لالعتماد عHx أنفسWم. /2

  أن تحث الطلبة عHx التفك*� ا�6يد والوصول إHB النتائج. /3

  أن تحفز املتعلم*ن عHx التعلم. /4

5/ .=dمن موقف ?علي �	أك Aj ون ممكنة االستخدامPأن ت  

  ي.أن تتوازن ب*ن ا�6انب النظري وا�6انب التطبيق /6

7/ .=dملتغ*�ات املوقف التعلي 
ً
  أن تPون قابلة للتعديل تبعا
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  أن ?عاÑ6 الفروق الفردية ب*ن الطلبة. /8

  أن ¨Zتم بالتخطيط لأل@داف ومراقب]Zا و?عديلWا بالوسائط الY= ?سمح ببلوغ @ذه األ@داف. /9

10/ jارات وWات وامل�  A 7ل مستو�ات التعلم.أن تPون مباد�Zا وممارس]Zا قابلة للتطبيق مع 7ل ا�Rتو

  توصيات لتعديل طرق تدر®س ال��جمة:

اعتمادا عHx خ�Æات 3عض األساتذة و2عض األفPار املتداولة وآرائنا ، ارتأينا أن نضع 3عض التوصيات ، 

  إضافة إHB تلك الY= وضعWا محمد شا@*ن لتعديل أّي من طرق تدر�س ال��جمة من أ@مWا:

 - Wة @امة ل� ا عالقة بال��جمة مثل الرط.يجب ادخال مفا@يم لغو

 يجب أن ^عرف الطلبة بمبادئ النقل األساسية وطرق ال��جمة. - 

 -  Hxت*ن عgون للطالب مستوى جيد للغت*ن أجنبPالتخصص يجب أن ي HBقبل انضمام الطلبة إ

 األقل، إضافة إHB اللغة األم.

 - .=uýون أساPة ال��جمة كم� يجب إدخال نظر

 مال املعاجم.يجب أن يدرس الطلبة كيفية استع - 

 يجب تدر�س ال��جمة الفور�ة من قبل @يئة تدر�سية مختصة. - 

 يجب ز�ادة عدد الساعات ا�5صصة لل��جمة التطبيقية. - 

 يجب توف*� املراجع Aj التخصصات املدرجة. - 

 يجب التوازن ب*ن ا�6انب النظري والتطبقي. - 

 يجب ?�5يص املقررات ا�5صصة للتدر�س. - 
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طالبا،  30لفعالة للطلبة يجب أن ال يز�د صف ال��جمة عHx أك	� من وإلحراز النجاح واملشاركة ا

إضافة إHB اختيار األستاذ املناسب للتدر�س بحيث يPون أستاذا دائما. و�خضع للتPو�ن املستمر وأن Zòتم 

إ@تماما كب*�ا بتحض*� دروسWم "ومن املفروض أن يخضع األستاذ إHB حصص تدر�Jية تPونھ ملواجWة 

  18يقي."العمل التطب

 Aj اختيار طر�قة التدر�س، ألن @ناك أمور كث*�ة تتحكم Aj املن¤Ñ ال��بوي؛ 
ً
كما أن األستاذ لgس حرا

 Ñ¤ا املنZmعتمد عل^ =Yأساس الفلسفة ال Hxا ما يتعلق بالطالب، فعZöا ما يتعلق باملادة الدراسية ومZöم

س��اتيجية ا�6ديدة Aj التدر�س أن تPون تختلف طر�قة التدر�س، ولWذا يمكن القول أنھ ال يمكن لWذه اال 

فعالة بدون وضعWا داخل مجال الشروط الضرور�ة املستمدة من األسس املعرفية والبيولوجية ذا¨Zا، بل 

 HBمعارفھ، إضافة إ Hxصول عREا الفرد لWبعkي =Yإن @ذه الشروط مرتبطة، كذلك بقيم ا��تمع  والطرق ال

خاللWا تفوق الفرد أوضعفھ نا@يك عن طرق نقل القدرات والكفاءات  ا��االت املعرفية الY= يتحدد من

الY= نرغب Aj تحقيقWا داخل وضع تدر��= مع*ن، وعليھ يجب االنkباه إHB أ@مية الشروط واالعتبارات 

  لتنفيذ مخطط التدر�س. 

  لdوامش:ا

 .32ر املر�خ ص ، املدخل Aj إعداد املناÑÒ الدراسية ، الر�اض، دا1988وليد عبد اللطيف @وانة  -1

2-  �Æا؛ نوفم� .6ص  2007التوجZmات ال��بو�ة وال�Æامج ا56اصة بتدر�س مادة ال��جمة 3سلك البPالور

3- Jean – Pierre Bajarrd : Programmer la traduction , Le français dans le 
monde . 1988 p 58. 

ة ال��جمة األدبية حسب إلياس حديد أصول ال��جمة، دراسات Aj فن ال��جمة بأنواعWا 7اف -4

 .271 – 270ب*�وت ، لبنان ص  1971وال��جمة اإلعالنية، دار الكتب العلمية 

 .60. دمشق ص 1984فخر الدين القال، أصول التدر�س (ا�6زء األول) مطبعة جامعة دمشق  -5
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 .272 – 270محسن عAx عطية، املناÑÒ اR6ديثةوطرائق التدر�س ص  -6

 10 –ماعية واإلlسانية . ج / قسم العلوم االجتماعية. العدد ا��لة األ7اديمية للدراسات االجت -7

 .21 – 20ص  2013جوان. 

 1مPارم حلd= أبو @رجة ، محمد سعد زغلول، مناÑÒ ال��بية الر�اضية، مركز الكتاب لل>شر ، ط  -8

 .57. ص 1999القا@رة ، سنة 

يجية ال��جمة Aj استفدنا Aj تص>يف أولو�ات ال��جمة، من مقال . د. محمد بوعزة، اس��ات -9

 .4، ص : 2004نوفم�Æ 6"جمالية التلقي" لرشيد بنحدو، العلم الثقاAj، السJت 

سعيدة عمار كحيل تدر�س ال��جمة، وصف وتحليل، دار مجدالوي لل>شر والتوز�ع، عمان. األردن  -10

 12. ص .2011

 عفاف البطانية: دكتوراة Aj األدب العر2ي جامعة زايد. - 11

12- See more at : http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/ce1220bd-9a36-
4609-bb0c 

 .9سعيدة كحيل، تدر�س ال��جمة وصف وتحليل ، مرجع سابق ص  -13

نظمة العرية كر�ست*ن دور�و، أسس تدر�س ال��جمة التقنية، ترجمة @دى مقنص، ب*�وت ، امل -14

 .20لل��جمة ص 

كر�ست*ن دور�و، ال��جمة التعليمية وأصول تدر�س ال��جمة ، ت. محمد أحمد طحو، ترجمان،  -15

 .4، ص 1999

 .26د. سعيدة كحيل ، مرجع سابق ص  -16

روجرت بيل ال��جمة وعمليا¨Zا النظر�ة والتطبيقية، ترجمة م�A الدين حميدي، مكتبة العبيPان  -17

 .106، ص 2001

  .59كحيل، مرجع سابق ص  سعيدة -18
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سة¥] ترجمة االسbشراق إ\� العرية
َ
 االختالف وا��ا�

- امل��ِجم بوصفھ فاتًحا -  

لي}يا -جامعة درنة                                                                      د. فضيل املنفي   

  ت.س.إليوتلdا"   غة أجن}ية من أن �شعر من خال"إنھ ألسdل أن تفكر من خالل ل

�Åص:امل  

ل ودراسٍة ِمْن ِقَبل كث*� ِمن العلوم، حóY أصبحت  يظلُّ اإلlساُن وما أنتجھ منذ lشأتھ مثار تأمُّ

االختالفات ب*ن ا��تمعات الY= ي>تd= إلZmا اإلlساُن Aj الشPل واللون والِعْرق والعادات والتقاليد والديانات 

مصدَر ثراء اR6ضارة اإلlسانية، وال ُينكر أحٌد اختالف  -ة اليومية والفنون وغ*� ذلك ِمن َمظا@ر اR6يا

ع الشعوب واألمم  ا56صائص الثقافية ِمن مPان آلخر، حóY داخل البلد الواحد Aj 3عض األحيان؛ فتنوُّ

ًرا للJشر�ة. ل ثراًء كب*ً�ا م�5َّ ِ
ّ
P

َ
ش ُ̂  

 
ُ
 عHx عظمة ا -Aj 7ل اR6ضارات-وقد شPلت ال��جمة

ً
ة
َّ
 دال

ً
 @ادًيا إHB وسيلة

ً
ع، وسJيال الختالف، وروعة التنوُّ

 ب*ن األمم والثقافات، وقد 7انْت 
ً

ً�ا مثJًتا لPّلِ جغرافية الوجود  -وما زالت-ال	�اء واالغتناء، وَمْعÆًَ�ا واصال حّ*ِ

ا إlس
ً
ع أطيافھ، عHx امتداد الزمان؛ باعتبار@ا lشاط ا، اإلlساlي، ومPاًنا جامًعا لPل لغاتھ وأعراقھ وتنوُّ اني�

ذلك ا6ِ�ْسر ا�Rفز للتواُصل والتفاعل ب*ن اللغات، ورحلة Aj الثقافات واR6ضارات املغايرة؛ سعًيا نحو 

 ارتياد آفاٍق جديدٍة، وأسئلة وجود وُ@و�ات متنوعة ومختلفة. 

 ع الثقافة واإلم�ÆياليةAj كتابھ 
ً

ن خص إدوارد سعيد مقدمة لل��جمة العرية للكتاب، مستاًء ومkسائال

Aj العالم العر2ي عHx عكس التفاعل اإليجا2ي الذي ظWر Aj الغرب.  االسkشراقالصدى البا@ت لكتاب 

تحاول @ذه الورقة الكشف عن السJب الرئuôg= وراء @ذا الkساؤل، الذي يكمن Aj األسلوب الذي اتبعھ 
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دوًدا 3سيطة. ، حيث إن إسWامات أبوديب أعطت للكتاب حاالسkشراقكمال أبوديب Aj ترجمتھ لكتاب 

فمن خالل @ذه الورقة نحاول أن نضيف رؤ�ة جديدة عن مدى تأث*� ال��جمة من ثقافة إHB ثقافة. كما 

تحاول @ذه الورقة أيًضا أن تكشف 3عض املشا7ل Aj ترجمة النص املعرAj الثقاAj واألخص ترجمة 

  حمد عناlي.  مقارنة ب*ن ترجمة أبوديب وترجمة م أسلوب إدوارد سعيد، كدراسة تفصيلية

ترجمة االسkشراق ـ إعادة ترجمة االسkشراق ـ التقر�ب ـ التغر�ب ـ لوراlس فينو?ي ـ ال�لمات املفتاحية: 

.Ajالنص الثقا  

  :: مقدمة1.1

ا كث*�ةً مZöا: العنف وا56يانة، واألسر والتحو�ر، 
ً
أطلقالعلماء والباحثون عHx عملية ال��جمة أوصاف

صد ِمن الوصف املديح
ُ
امل��َجم  "النص"ال الذم، فيPون ذلك بنكران عملية ال��جمة والثناء عHx  وøذا ق

  ."نص أصAx"بالقول بأنھ نص ُيمكن قراءتھ و7أنھ 

لھ  ِ
ّ
ا تكراًرا لإلشارة إHB العنف الثقاAj الذي ُتَمث ْون امل��ِجم مختفي�

َ
ففي كتاب لوراlس فينو?ي َحْول 7

 ال��جمة، و?شديًدا عHx أن الWدف من
ُ
ا Aj @ذا  "إرغام"الكتاب @و  عملية امل��جم*ن والقراء عHx التفك*� ملي�

عWم إHB البحث عن أساليَب أخرى لل��جمة والقراءة ُتِقرُّ با56صائص اللغو�ة الثقافية 
ْ
املوضوع، وَدف

للنصوص األجنJية. أما امل��جم ا56ائن فتك	� األمثلة عليھ، واإلشارات إليھ، ولعل أك	�@ا رواًجا: املثل 

سھ جورج مونان لل��جمات  اإليطاAB الذي ^ساوي ب*ن امل��جم وا56ائن، ومZöا كذلك: عنوان كتاٍب كرَّ

 A~ و الزوج، وال��جمة@ Axمدلولھ ب*ن األدب الرفيع وا56يانة الزوجية، و7أن النص األص Aj جمع�ا56ائنة، و

  الزوجة ا56ائنة!

 بمثابة القيمة املضافة Aj 7ل لغ
ُ
ق إذن ?عدُّ ال��جمة  إlساlيٌّ يحّقِ

ٌ
ة أو ثقافة مستقبلة، و~A بذلك lشاط

 ِمن اقتحام شóY ميادين العلوم بفروعWا؛ 
ُ
 تkنوع ب*ن حضار�ة وتداولية، وقد تمكنت ال��جمة

ً
ة فوائَد َجمَّ
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لتkبوأ فZmا املPانة الرفيعة الY= ?ستحقWا، كما س�H املنظرون لWا واملشتغلون ZÎا إHB إيجاد السُبل الكفيلة 

قل ِمن إجراءات وتقنيات وøس��اتيجيات متنوعٍة، Aj محاولة مZöم R6ل املعضالت املتصلة بما @و للن

ٌر ترجمُتھ. ونجد من ب*ن @ذه اإلس��اتيجيات: إس��اتيجيYَِ= "التقر�ب
َّ

 Domesticationو"التغر�ب"،  "متعذ

and Foreignization :HBع<= باألو^ 
ُ

مدى تكييف السياق الثقاAj، أو ، اللت*ن أدرجWما لوراlس فينو?ي؛ حيث

 
ُ

مصطREات ثقافة محددة، بgنما ^ش*� املصطDE الثاlي إHB: اR6فاظ عHx السياق الثقاAj األصAx، ِمن حيث

  املPوناُت ا�Rيطة بھ.

من ناحية أخرى، سوف تحاول @ذه الدراسة استخدام إس��اتيجيYَْ= لواlسفينو?ي "التقر�ب" 

إلداورد سعيد، االسkشراقرجمة النص الثقاAj وعHx ا56صوص ترجمة و"التغر�ب ومدى فعالي]Zما Aj ت

  وسوف نرى من خالل @ذه اإلس��اتيجية أZòما أlسب Aj ترجمة مثل @ذه النصوص.  

1.1.1:�Ïصوصية الثقافية والتمركز اإلث�  : ا`

Aj نظر�تھ قْبَل ا5َ6ْوِض Aj تفكيك نظر�ة لوراlس فينو?ي، تجُدر اإلشارة @نا إHB أن فينو?ي اسkند 

املعنونة بـ: "األساليب ا�5تلفة Aj ال��جمة"  Friedrich SchleiermacherإHB مقالة فر�در�ش شاليرماخر

ا أن ي��ك الPاتب 3سالم...، أو أن  ھم؛ حيث أشار شاليرماخر Aj ذلك املقال إHB أن1913عام  "عHx امل��جم إمَّ

�جُم القارَئ ع�Æ الثقافة األجنJية، مع جعلھ ^شعر ي��ك القارئ 3سالم"! إذ ^ع<= باألول: أن يأخذ امل�

بالفروقات اللغو�ة، بgنما يقصد بالثانية: صياغة النص بطر�قة مألوفٍة للقارئ؛ بمع<ó آخر: جلب الثقافة 

  .)1(األجنJية لتصبح أقرَب للقارئ Aj ثقافة الWدف

عية والسياسية ناقش فينو?ي @ذين األسلو*ن "التقر�ب والتغر�ب" من النوا#A االجتما

واأليديولوجية، إضافة إHB الناحية التار�خية، ناقًدا R6ركة ال��جمة Aj العصور السابقة. وقد استخدم 

فينو?ي مصطDE (اختفاء امل��جم)؛ لوصف حال امل��جم وlشاطھ Aj الثقافة األنجلو أمر�كية املعاصرة، 
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باع من¤Ñ السالسة فWو يرى أن من األسباب املعتادة لWذا االختفاء ميَل امل��  Fluency  Ajجم*ن أنفسWم إHB اّتِ

 Hxللقارئ، وال ^شتمل ع 
ً
اللغة اإلنجل*�ية؛ إلخراج نصوٍص تتفق مع مصطDE اللغة اإلنجل*�ية وتPون ممتعة

ْسWِم 
ُ
تب ِمن ِقَبل الPاتب األصAx، و?

ُ
أي أثر واDð ُيمكن مشا@دتھ Aj ال��جمة، حيث يقرأ النصَّ و7أنھ قد ك

. و@ذا الو@م @و إشارة إHB )2(سة Aj إخفاء دور امل��جم، و@نا يولد مصطDE: "و@م الشفافية"@ذه السال 

 
ٌ
التغي*�ات العنيفة أو اللطيفة Aj لغة ال��جمة الY= ي�Eأ إلZmا عادةً امل��جم؛ لإلZòام بأن ترجمتھ 5�lة

: (اختفاء امل��جم)، لكن شفافة من النص امل��َجم، و@ذا النوع من امل��جم*ن @م من ُيطلق علZmم ?سمية

Zmم بـ: (املتمردين) سّمِ ُ̂ الذين تتحد قدرا¨Zم،  )8(لوراlس فينو?ي ينحاز Aj كتابھ إHB نوع آخر من امل��جم*ن 

ا،  ا @امشي� َعدُّ Aj ثقافة اللغة الY= ي��جمون إلZmا نص� ُ̂ ا  و�خرجون عن دائرة األعمال املركز�ة، و�ختارون نص�

Aj ترجم]Zم، و@و ما ^سميھ بـ: (األمانة املسgئة)، و�تمسك فينو?ي بنظر�تھ تلك Aj و�عتمدون عHx التجر�ب 

ر! -كما ^ع��ف @و-ال��جمة، حóY وøن 7انْت لWا عالقة  Jّشِ
ُ
  بالرط ب*ن امل��جم وامل

 عن ترجمة ر�kشارد ب*�تون لـ(ألف ليلة وليلة) عام 
ً

؛ لتوضيح أن لل��جمة 1885^سوق فينو?ي مثاال

ا، و�ظWر ذلك Aj وصف إدوارد سعيد ل��جمة ب*�تون بأZÄا %�ل لالسkشراق بPل معانيھ أثًرا أخال قي�

 Aj ةRðائل من ا�6رأة الفاWالكم ال Hxة ع�وتجلياتھ، وقد واجھ ب*�تون انتقاداٍت ِمن إنجل��ا الفيكتور

  .)3(ال��جمة الY= اختار@ا، ف�= ترجمة أمينة، لكZöا غ*� مWذبة عHx اإلطالق

فينو?ي أن التوجھ األيديولو�A االسkشراAn للم��جم والذي يث*� الشPوك @و Aj الوقت  كذلك يرى 

ٌھ حسٌن، يؤكد فعالية ترجمة ب*�تون لـ(ألف ليلة وليلة) Aj نقض النفاق األخالAn، و�رى فينو?ي  نفسھ توجُّ

ة ?شبھ بواك*� اآلداب أنھ ال ي>ب�A تجر�م (ألف ليلة وليلة) عHx أساٍس أخالAn؛ ألZÄا Aj إشارا¨Zا ا�6>سي

عن ترجمة  -لسJٍب أو آلخر-اR6ديثة الY= تقدر@ا أوروا ُجلَّ التقدير. و�متنع العديد من امل��جم*ن 

ó: بـ(بالتمركز اإلث<=)  َّdس
ُ
? 
ً
ا56صوصية األجنJية للعناصر الثقافية الدخيلة؛ إذ يختارون ل��جم]Zا طر�قة
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Ethnocentrismأو ا ،Anَتھ أو ا�6>َس ، أو االستعالء الِعر مَّ
ُ
ملركز�ة الِعرقية، و@و أن ^عتقد اإلlساُن أنَّ أ

ا مع الطبيعة
ً
مَّ يحاول امل��جم تفس*� النص )4(الذي ي>تd= إليھ أحسن األجناس، وأك	�@ا ا?ساق

َ
، ومن ث

ْسWِم @ذه امل
ُ
ا، أو إقصاَء االختالفات الدقيقة الY= ?سH�َ ال��جمة إHB توصيلWا؛ حيث ? مارسة تفس*ً�ا جزئي�

من العنف الِعرAj An إعادة صياغة النص األجن�= طبًقا ملعتقداٍت وتفس*�اٍت وقَيٍم موجودة Aj اللغة 

  امل��َجم إلZmا.

 ?س�H لREّدِ ِمن العنف العرAj ِAّn ال��جمة، كما ُينظر إلZmا عHx أZÄا بمثابة 
َ
ة  التغر�Jيَّ

َ
ولكنَّ ال��جمة

ف مِ 
َّ
ن ِقَبل أولئك الذين Zòتمون بقضايا العالم، و�روج لھ ضد @يمنة الدول تدخل ثقاAّjٍ إس��اتي�Aٍّ ُيَوظ

اإلنجل*�ية والتبادالت الثقافية املتفاوتة؛ بحيث ُيْمِكُن استحواذ اآلخر�ن عHx عاملWم؛ يقول فينو?ي عن 

ة أو إضفاء الطا3ع األجن�=: "@و اختيار نص أجن�= وابتداع طر�قة Aj ال��جمة  تقوم عHx ال��جمة التغر�Jيَّ

لھ شاليرماخر )5(أسٍس ال تتضمZöا الِقَيم الثقافية السائدة Aj اللغة املس]Zدفة" ، و@ذا @و املن¤Ñ الذي ُيَفّضِ

 يتحدث عن اتجاه امل��جم إHB االبتعاد عن الPاتب قدر الطاقة، وتقر�ب القارئ من @ذا الPاتب. أي 
ُ

حيث

ا عHx الِقَيم ا
ً
ل ضغط ِ

ّ
يھ عن طا3عWا الِعرAn، و��kيلھ أنَّ َنْ¤Ñ التغر�ب ُيَمث ِ

ّ
لثقافية املس]Zدفة، بتخل

 Ñ¤ا56ارج. واتباع @ذه اإلس��اتيجية (ن HBيرسل القارَئ إ óYة للنص األجن�=، ح�لالختالفات الثقافية واللغو

ة التغر�ب) ُيمكن أن يPوَن Aj اللغة اإلنجل*�ية كنوع من أنواع املقاومة ضد الِعرقية والعنصر�ة واللي�Æالي

وثقافة حب الذات، ملصREة العالقات ا�6غرافية السياسية الديمقراطية، و�ع<= باملقاومة: اlعدام 

م 
َ
 من النص، ي�Æز فZmا جWد امل��جم والطا3ع األجن�= للنص، ومن ث

ً
السالسة، فPأنما ُيواجھ القارئ مقاومة

وذلك من خالل ?عطيل الشفرات فإنَّ @ذا النوع من ال��جمة يدلُّ عHx االختالف Aj النصوص األجنJية، 

Zا شPل من أشPال الكفاح ضد التمركز اإلث<= والتمي*�  َّÄأ Hxا عZmدف، والنظر إلWلغة ال Aj الثقافية

  .)6(العنصري وال��جسية الثقافية
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Wا اR6ضار�ة ي إHB املباَعدة ب*ن عواِملِ ِفق عHx أنَّ الثقافات تختِلف كث*ً�ا Aj جو@ِر@ا؛ مما يؤّدِ ؛ 7لنا نتَّ

مثل تلك االختالفات الY= ُتَفّرِق ب*ن الشرق والغرب Aj وْصِف الظوا@ر الطبيعية، أو Aj وصف اR6يوانات؛ 

 ^عدون أنَّ الّرِ�ح الشرقية تدل عHx قدوم الريع، و�فWمون أن الّرِ�َح الغرية ر�ٌح باردة، 
ً

فاآلسيو�ون مثال

ر ُم 
َ
غايرة، والسJب Aj ذلك راجٌع إHB االختالفات ا�6غرافية. لكن األوروي*ن ينظرون إHB األمر ِمن ِوْجWَة نظ

وøذا ُترجمت الر�ُح الشرقية الواردة Aj نص ُمستًقى من ال��اث الPوري أو الصي<= بالر�ح الشرقية Aj اللغة 

اإلنجل*�ية مباشرة، فسgشعر القارئ األورو2يُّ بوجود لJٍْس؛ ألن خلفيتھ الثقافية مغايرة تماًما لتلك 

 love me love)أن ينُقَل املقولة اإلنجل*�ية املشWورة:  -عHx سJيل املثال-.وøن أراد م��جم عر2يٌّ )7(ماملفا@ي

my dog)  ية اإلسالمية تكره اقتناءًفا أن الثقافة العر
َ
إHB اللغة العرية، فسوف يضع Aj حسبانھ سل

 ألْجِل اR6راسة أو الصيد، كما أن النْق 
َّ
 Aj الكالب، أو مصاحب]Zا، إال

ً
َل اR6رAj لWذه املقولة 7أن نقول مثال

 A#ال تو =Yلمة (7لب) الPفال ُيمكنھ إذن أن يحتفظ ب ،ó>أي مع HBي إ ترجم]Zا: (أحب<= أحب 7ل�=) ال يؤّدِ

للقارئ العر2ي بنفس ما تو#A بھ للقارئ الغر2ي! وسيضطر امل��جم إذن إHB تكييف األصل اإلنجل*�ي مع 

فق انتظار القارئ املست
ُ
قبل العر2ي؛ ليصبح املقابل عند@ا (إكراًما لَع*ٍن ُيكَرم مرج عيون)! و�مكننا أن أ

ق من خاللھ تصو�ر الُبعد الثقاAj نفسھ  ن��جمWا 3شPٍل آخر ي>بع من جذور ثقافتنا العرية والذي يتحقَّ

ِحZùا
ُ
<=، و�حبُّ  القائم عHx تلك العالقة املتgنة الY= ترط مجتمًعا ما بحيوان أليف 7أن نقول: (وأ وُتحبُّ

ó بھ Aj بي�تھ البدو�ة  ناقَ]Zا 3ع*�ي)، ل>ش*� إHB ما يمثلھ (ا�6مل) بال>سبة للرجل العر2ي الذي يتغ<َّ

ال�Rراو�ة ِعَوًضا عن (الPلب)! وتدل 7لُّ @ذه األمثلة عHx صعوة ال��جمة الY= ت>شأ 3سJب الفوارق 

 ِWْس
ُ
? =Yال A~ ة َّ� السو

ُ
م Aj تضgيق االختالفات الثقافية ب*ن اللغات، من خالل الثقافية، وتبقى ال��جمة

Wْم النص وخلفياتھ الثقافية واأليديولوجية، بدون أي جWد 
َ
ó ألي قارٍئ ف طر�قة "التقر�ب"، حóY يkس<َّ

j ا
�
شار إليھ باملقاومة، وُ�َعدُّ أسلوًا شاذ ُ̂ A ُمْضٍن. وكما أشرنا Aj السابق بأن التغر�ب Aj ال��جمة دائًما ما 

ا عن طر�ق التأكيد عHx الWو�ة الغرية للنص الWدف.   ال��جمة، وقد ابُتِكر لPي يجعل حضور امل��جم مرئي�
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  :االسbشراقوترجمة  االسbشراق: إدوارد سعيد ب�ن 2.1.1

ُتبھ: "
ُ

لة Aj ك " االسkشراقيظل تأث*� إدوارد سعيد واRًðا من خالل املناقشات العميقة واملطوَّ

)، 1983" (العالم والنص والناقد)، "1981" (?غطية اإلسالم)، "1980" (لسط*نمسألة ف)، "1978(

)، والعديد من األعمال األخرى. أضف عHx @ذا أن النجاح الذي يالقيھ سعيد 1993" (الثقافة واإلم�Æيالية"

ست لفكره، عHx سJيل املثال كتاب فخري صا6 دفاًعا Aj" D العالم العر2ي ظا@ر Aj األعمال الكث*�ة الY= كرَّ

إدوارد ، وكتاب محمد شا@*ن "طائر القدس املWاجر"، وكتاب مازن صباغ "إدوارد سعيد: عن إدوارد سعيد"

. ولWذا يمكننا مصابيح أورشاليم: رواية عن إدوارد سعيد"، وكتاب عAx بدر "سعيد: أسفار Aj عالم الثقافة"

الم الغر2ي. الكث*� من أعمالھ ُترجمت القول بأن حضور سعيد Aj العالم العر2ي يوازي حضوره Aj الع

  للعرية، والبعض مZöا ُترجم أك	� من مرة، أضف عHx ذلك ال��جمات من وHBø اللغات األخرى.   

" �Æشراق^عتkعام (االس Aj شر
ُ
l 1978" الذي HBوقد ُترِجم @ذا الكتاب إ ،

ً
) الكتاَب األك	� جدال

). 2006)، والثانية من ِقَبل محمد عناlي عام (Aj1981 عام (العرية مرت*ن، األوHB من ِقَبل كمال أبوديب 

 واسًعا Aj العالم العر2ي، @ذا ا�6دل الذي ظWر Aj صور عديدة، مZöا مراجعاٌت 
ً

وقد أحدث الكتاب جدال

شرت Aj الدور�ات العلمية االسkشراقلكتب تحدثت عن 
ُ
l ف، وورقات علميةRال� Aj ومقاالت ،

قة ب*ن السلطة واملعرفة، ودراستھ لالسkشراق كخطاٍب للسلطة، املتخصصة. فنقاشھ عن العال

عاًما. وترجمة أبوديب  25ومعا�6تھ ألمور عديدة أوصلت "سعيد" النتقادات كث*�ة لف��ٍة طو�لٍة أك	� من 

" أنتجت الكث*� من االنتقادات، عHx الرغم من أنھ لgس 7ل النقاد Aj العالم العر2ي قرأ االسkشراقلكتاب "

 اإلسWاِب، ال�� 
َ
جمة العرية، بل اكتفوا بقراء¨Zم للكتاب 5�l Ajتھ اإلنجل*�ية. 7انت ترجمة أبوديب كث*�ة

واحتوت عHx الكث*� من املصطREات الطنانة، باإلضافة إHB اللغة العميقة واملعقدة حيث ظWر كتاب 

ً@ا Aj األوساط الفكر�ة العرية. يقول ص�Æي حافظ Aj @ذا الصدد: ب صرف النظر عن °�تھ سعيد مشوَّ
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 من 
ً
الرا�عة إال أن النص امل��َجم مفتقر لسالسة النص األصAx وجمالھ، كما أZÄا أضافت إليھ طبقة

الر7اكة اللغو�ة والفظاظة العقلية وِثَقل الظل، ولوال@ا لPان تأث*� الكتاب Aj الثقافة العرية واملثقف 

  ."العر2ي كب*ً�ا

ستخدام التعاب*� والPلمات الالتي>ية الA~ =Y مستخدمة Aj العرية، عمل أبوديب جا@ًدا عHx أن يتجنب ا

رغم ال��جمة املرموقة الY= - االسkشراق"حيث يقول إدوارد سعيد: يؤسف<= القول إن االستقبال العر2ي لـ "

تجا@ل ذلك ا�6انب من كتا2ي الذي أقلل فيھ من شأن اR6ماس الوط<=، الذي استمده  -قام ZÎا أبوديب

من نقدي لالسkشراق، والذي قرنتھ ببواعث الWيمنة والسيطرة املتوفرة Aj اإلم�Æيالية أيًضا. 7انت البعض 

ة، وذ@ب  عرَّ
ُ
ترجمة أبوديب ا�6ا@دة قد سعت إHB إنجاز رئuôg= @و التفادي التام للتعاب*� الغرية امل

و  Discourseمثل "خطاب" امل��جم إHB البالغة الكالسيكية لل��اث العر2ي Aj حالة املصطREات الفنية 

  . )8(، حيث 7ان يرمي بذلك إHB أن يضع كتا2ي داخل تراث اكتمل ?شكيلھ"Simulacrum"ا�Rا7اة" 

 56صائصھ 
ً

 7امال
ً

ر أبوديب تقييد نفسھ طواعية إHB ما أسماه تمثيَل النص امل��جم تمثيال قرَّ

د الرسالة الفكر�ة فحسب. والتاAB، بدأ أبو  ديب Aj اإلشارة إHB صعوة كتاب إدوارد سعيد الب>يو�ة، ال مجرَّ

لgس فقط Aj ترجمتھ بل أيضا Aj قراءتھ. وَمكَمن الصعوة ال تندرج تحت 3ُعد واحٍد بل تحت أ3عاٍد عديدة. 

فالصعوة تكُمن Aj قدر ما تكُمن Aj وضع اللغة العرية اآلن، أضف عHx ذلك قدرة سعيد عHx التعامل مع 

 . )9(التحليلية العميقة اللغة بجميع مستو�ا¨Zا

شر إHB أبوديب باالسم، ولكن  ُ̂ ر ZÎا عناlي ترجمتھ للكتاب لم  من جWة أخرى، من خالل املقدمة الY= صدَّ

 من االسkشراقأشار إليھ بطر�قة غ*� مباشرة حينما تحدث عناlي عHx املن¤Ñ الذي اختاره ل��جمة 
ً

: قائال

ر الفكرة إHB لغة وجWة نظري أن امل��جم @و بالدرجة األوHB ُم  ر، والتاAB وجب عHx امل��جم أن يفّسِ فّسِ

ا من مفWوم الشرح . ^سkبان من @ذا الطرح أن )10(العصر اR6اAB، والتفس*� من وجWة نظر عناlي قر�ب جد�
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عناlي حاول أن يقول بأن ترجمة أبوديب لم تحا7ي لغة العصر، بل أتت بأسلوٍب وسياٍق ومفرداٍت 

وشرب، وال ^ستطيع القارئ االستمرار Aj قراء¨Zا أو حóY االستمتاع Aj إدراٍك أو فWم ثنايا  الد@ر علZmا أ7ل

تنحصر Aj أمَرْ�ن: األول @و إيضاح فكرة  االسkشراقالنص. و�واصل عناlي قولھ بأن مWمتھ Aj ترجمة 

ن العرية. أما إدوارد سعيد مWما 7لفھ، حóY لو أعاد صياغة 3عض ال��اكيب السياقية حóY ?سkسيغWا األذ

عHx السمات املم*�ة ألسلوب  -Aj حدود أعراف الفص�H املعاصرة دون الضرر -األمر الثاlي فWو اR6فاظ 

. يم'u= عناlي Aj شرحھ )11(سعيد حóY يظل أسلوھ علًما Aj العرية كما @و متم*� بأسلوھ Aj اإلنجل*�ية

القارئ للمع<ó، أي الWدف من ذلك لgس تقديم  ملن¤�ھ Aj ال��جمھ بالقول: إن طر�قتھ Aj ال��جمة ~A دفع

 من العكس، ولكن تقديم صورة دقيقة 
ً

صورة مقلوة للنص األصAx بحيث تقرأ من اليمن إHB الgسار بدال

ó لھ بدوره فWم النص وذلك  من األفPار Aj صيغة أسلوب عر2ي، حóY ُيقّرِب قارئ ال��جمة للكتاب ليkس<َّ

 .باستخدام مفردات عرية واRðة

 : مســار التحليـــل:1.2

  : وراثة املعÐÏ من الداخل ملد نطاق البjيوPة1.1.2

عHx مقدمٍة تحليليٍة ملا انت¤�ھ Aj التعامل مع نص إدوارد  االسkشراقتتضمن ترجمة أبوديب لـ 

 فإن @ذا ^ع<= أن عملية ال��جم
ً
ما 7انت عملية التحليل سلسة

َّ
ة سعيد. حيث يkبلور رأي أبوديب Aj أنھ 7ل

ستPون أفضل. و�ستطرد أبوديب Aj مقدمتھ بالقول: إن عملية ال��جمة ~A تمثيل النص طبًقا 56صائصھ 

  . )12(ال��كيJية، وتمثيلھ Aj لغة قادرة عHx تجسيد @ذه ا56صائص بقدر املستطاع

إن عملية ال��جمة لدى أبوديب لgست نقل الرسالة الفكر�ة من لغة إHB أخرى، بل أخذ Aj االعتبار 

ھ من ال��جمة @و ا
َ
ل��كيَب الشكAxَّ ل�Eملة (األنماط ال��كيJية ل�Eملة). حيث يقول أبوديب: إن @دف

 Aj ُيمكن ?شكيُل خطاٍب تأث*�ّيٍ واملسا@مة óYة ح�التجسيُد بقدر املستطاع لألنماط ال��كيJية والفكر
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@ذه األنماط ال��كيJية إال  توسيع الب>ية ال��كيJية للغة الWدف لkسkسيغ @ذا ا56طاب. وال ُيمكن تجسيد

بالتفج*� واملغامرة الرائدة عHx نقل الفكر من العالم وحسب بل عHx اللغة أيًضا، عHx ِبَنا@ا العميقة 

والسطحية وعHx مPونا¨Zا الصوتية واملورفولوجية، جرأة ¨Zدف Aj الZöاية إHB إنجاز جو@ري @و توسيع 

  . )13(اللغة

يحاول بأق)óu جWد أن يطبق النظر�ة الب>يو�ة Aj ترجمتھ لنص سعيد.  وفق @ذا الطرح، يتDñ أن أبوديب

ا لتجديد الدراسات الفكر�ة 
ً
إذا ^سH�َ أبوديب إلحياء اللغة العرية أو رما يجعل من مشروعھ @ذا @دف

 بتطور اللغة، و@ذا التطور 
ً

من خالل الن¤Ñ الب>يوي. إن تطور اR6ضارة من وجWة نظر أبوديب مشروط أوال

. وطبيعة اR6ال )14(ظره ال يحدث إال بتفج*� الُبعد اللغوي لعملية التغ*� والتطور الثقاAj واR6ضاري Aj ن

فإن الب>يو�ة ال ?ع<= ?غ*� اللغة أو ا��تمع، بل يقول أبوديب: @و ?غي*� Aj طر�قة عالقة االثن*ن (اللغة 

¨Zا عHx ابتPار ِبً<ó جديدة ت>بع من وا��تمع) ومدى فWمWما. يرجع سJب اسkناد أبوديب للب>يو�ة إHB قدر 

  .)15(ضرورات التطو�ر والتعب*� والتاAB سوف ^غنgنا عن فيض االجتياح الغر2ي

غ*� أن نقاد الب>يو�ة أعطوا للقارئ السلطة الPاملة Aj تأو�ل النصوص بما يتجاوز Aj 3عض 

 للنص، بمع<ó أن موت املؤلف @و ال
َ
 الواRðة

َ
 الداللية

َ
شرط الوحيد لوالدة القراءة أو عHx األحيان الب>ية

حّدِ ?عب*� بارث "ميالد القارئ ر@*ٌن بموت املؤلف"، وAj وجود ذلك الفراغ الذي جاء مع موت املؤلف 

وغياب النص تصبح قراءة القارئ ~A اR6ضور الوحيد، حيث ال يوجد نص مغلق وال قراءة ZÄائية، بل 

. ولكن )16(بح 7لُّ قراءة ~A بماثبة نّصٍ جديٍد مبدعتوجد نصوص 3عدد قراء النص الواحد، ومن ثم تص

أظWر ردود فعل مختلفة ب*ن النقاد  -واألخص اتجا@ھ للنظر�ة الب>يو�ة-مشروع أبوديب Aj حقل ال��جمة 

ٌر و�حاول من خاللھ إرساء طر�قة جديدة من البحث 
َ

العرب. حيث اعت�Æت الفئة األوHB أن عملھ مبتك
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فة العرية، Aj ح*ن ?عتقد الفئة األخرى أن أبوديب R6ن 3عيًدا، و@دفھ 7ان تدم*� داخل النص إلثراء الثقا

  الثقافة العرية من داخلWا، إضافة إHB إحداث شرخ ب*ن اللغة العرية واللغة األجنJية. 

عHx ذلك، يقول عبد العز�ز املقاD6: إن أبوديب 7ان بارًعا Aj تطبيق النظر�ة الب>يو�ة، و@ذا 

لھ قادًرا عHx رط جذور النقد العر2ي املعاصر بالتار�خ، معزًزا ذلك إHB ما أسماه ترجمة التطبيق جع

. وAj مداخلة نقدية ضمن فعاليات ملتقى صنعاء الثاlي للشعراء االسkشراقأبوديب الباذخة لكتاب 

Aj ا ��النقد اR6ديث،  الشباب أشار عبد العز�ز املقاD6 إHB ضرورة االع��اف أن أبوديب أحدث انقالًبا جذر

إضافة إHB أنھ أحد النقاد العرب القالئل الذين عاشوا Aj الغرب، وأدر7وا مشروعWم االستعماري للسيطرة 

عHx العالم. وال يفوت<= Aj @ذا السياق أن أ�D إHB أن أبوديب ال يتعارض مع إدوارد سعيد Aj مواجWة 

^شكالن نموذًجا ملن أعطوا الغرب Aj جمال املعرفة  األنماط الثابتة من املواقف اإلبداعية والنقدية، و@ما

أك	� مما أخذوا منھ. فكال@ما من أدرك قيمة اR6داثة باعتبار@ا ضرورة حتمية Aj اR6ياة واألدب والفنون، 

 .)17(والدفاع عن العديد من األساليب التقليدية Aj اإلبداع األد2ي والنقدي

رؤ�ة املقاD6 تجاه أبوديب، حيث يقول إنھ  -صري الناقد امل-Aj السياق ذاتھ، يدعم صالح فضل 

 Aj شرت
ُ
l =Yمقالتھ ال Ajاألدب العر2ي، و Aj ة�أ*�ب كث*ً�ا باملسا@مة الفكر�ة والناقدة للنظر�ة الب>يو

يقول: إن أبوديب "اج]Zد بطاقتھ ا�6بارة Aj  فيحب كمال أبوديب ونقده"RÏيفة األ@رام تحت عنوان: "

عرية وتثو�ر ا56طاب النقدي بأكملھ، واستطاع ع�Æ كتاباتھ التطبيقية األوHB أن تفج*� مبادئ الشعر�ة ال

ف اإلشعاع منذ أ2ي نواس وأ2ي تمام حóY أدونgس،  ُيطلق ما 7ان 7امًنا Aj الشعر�ة العرية من مخزوٍن مكثَّ

 .)18("مما يمكن اعتباره أ@مَّ تخصgٍب لWذه الشعر�ة

أبوديب Aj مشروعھ النقدي، معززة ذلك بأن أبوديب افت�ن  @ناك أيًضا فئة أخرى ال تتفق مع

باألسلوب الغر2ي و@و بذلك يرغب Aj ?غر�ب العقل العر2ي، وأحد @ؤالء النقاد @و عبد العز�ز حمودة، 
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ة. يقول عبد العز�ز  دوا رؤ�ة أبوديب واR6داثة األدبية بصفٍة عامَّ عدُّ من أوائل الكتاب الذين فنَّ ُ̂ الذي 

بة من الب>يو�ة إHB التفكيكيةتابھ "حمودة Aj ك قة امرؤ القgس 7انت املرايا اR�ُدَّ
َّ
عل

ُ
": إن تحليل أبوديب مل

 Hxالقصيدة، أضف ع Aj آخر ال وجود لھ ó>ًإلعطاء مع 
َ
ا، و@ذا التحليل حاول أن يدفع القصيدة طو�لة جد�

 �Æة اعت� إHB طلسم. وفق @ذه الرؤ
َ
ل القصيدة حمودة أن أبوديب أحد الكتاب ذلك أن @ذا التحليل حوَّ

 النمطية للمثقف العر2ي و?غر�بھ وذلك بإقحامھ ملشروعھ التحليAx لألدب 
َ
العرب الذي نزع الصورة

  .)19(العر2ي

يتDñ مما سبق أن أبوديب 7انت لھ تجرة ب>يو�ة من خالل الدراسات الY= خصصWا للنص الشعري، 

عت�Æ أول كتاب أعطى الفرصة أل "االسkشراقو ُ̂  " Aj املشا7ل الظا@رة H
َ
Bة. وأو�بوديب 7ي يوظف @ذه النظر

 أو السالسة  االسkشراقترجمة 
َ
عت�Æ أن التJسيط َ̂  الب>يويَّ 

َ
@و التعقيد والغموض، وكما أشرنا فإن الُعرف

رت عHx املع<ó أم ال، @و ُجرم صارخ ضده. @ذا الغموض أوصل القارئ إHB أن كتاب 
َّ
 االسkشراقسواٌء أث

 Hxيحتوي ع Aj ر مع أبوديبWا. بداية الغموض ظZmصول علR6كث*� من املعلومات ولكن من الصعب ا

ترجمتھ للعنوان الثانوي للكتاب، حيث 7انت ترجم]Zا 3عيدةً عن املع<ó املوجود بال>�5ة األصلية، واختيار 

 Axشاء" للمرادف األصlاملعرفة. السلطة. اإل" A+للعنوان الفر َّABأبوديب ا�6دWestern Conceptions of 

the Orient" معرفة A~قضية أوسع أال و Hxأن يصبَّ ترك*َ�ه ع HBوًما آخر، ودفع القارئ إWأعطى مف "

 فاصلة، @ذا الفصل 
ً
العالقة ب*ن املعرفة والسلطة واإلlشاء، بحكم أن 7لَّ ZÄاية 7لمة وضع أبوديب نقطة

 داخل الكتاب. ب*ن الPلمات الثالثة أو#H للقارئ أنَّ 7لَّ 7لمٍة تمثل م
ً

  وضوًعا منفصال

 من 
ً

ثمة مالحظة أخرى تتعلق بالعنوان و~A إصرار أبوديب عHx اختيار عبارة "نقلھ للعرية" بدال

 Ajو .� ا واختيار@ا من ِقَبل امل��جم*ن اختيار سّ.ِ  عري�
ً

"ترجمة" معلال ذلك أن 7لمة "ترجمة" لgست تأصيال

ا عHx @ذا املوضوع: إن عملھ بالدرجة األوHB @و نقل النص مع 7امل عناصره  ذات السياق يقول أبوديب رد�
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ال��كيJية الظا@رة وغ*� الظا@رة من لغة املصدر إHB لغة الWدف، أي بمع<ó أن النقل ال يقتصر عHx نقل 

. ولكن املفارقة الظر�فة ~A أنھ لم نجد @ذا التصور حينما أقدم أبوديب عHx ترجمة عنوان )20(املع<ó فقط

إHB "الثقافة واإلم�Æيالية"، حيث لم ^سkبدل أبوديب  "Culture and Imperialism"إدوارد سعيد  كتاب

كملة "اإلم�Æيالية" بPلمة "االستعمار"، بحكم أن الPلمة غ*� عرية، واملفارقة الثانية أن أبوديب استخدم 

 من عبارة "نقلھ للعرية" كما @و مستخدم Aj ترجمتھ لك
ً

مع العلم أن  االسkشراقتاب 7لمة "ترجمة" بدال

  .    الثقافة واإلم�Æياليةأبوديب استخدم املن¤Ñ نفسھ Aj ترجمتھ لكتاب 

~A اسkيعاب النص املصدر  االسkشراقخالصة القول أن الطر�قة الY= اتبعWا أبوديب Aj ترجمتھ لكتاب 

يرفض الطر�قة التقليدية  مع حفظ العناصر ال��كيJية لھ، ألن الرسالة Aj حد ذا¨Zا ال تكفي. وعليھ فWو

الY= تف'u= بتغي*� ال��اكيب املوجودة Aj النص املصدر بالنص الWدف حóY تتالءم لغة تراكيب نص 

املصدر، ألن النkيجة الY= يطمح إلZmا ~A تمثيل 7امل لل��اكيب السياقية واألفPار حóY ?سا@م Aj ?شكيل 

j دفWتوسيع أنماط لغة ال Aj إطار ذلك ا56طاب. ثمة أيًضا مالحظة أخ*�ة خطاب تأث*�ي مع اإلضافة A

بطر�قة تختلف عن إدوارد سعيد، ولكن ا�Rصلة  االسkشراقو~A أن أبوديب يقول إن باستطاعتھ كتابة 

  .  )21(الZöائية أنھ سيPون لھ أسلوھ ا56اص Aj التعامل مع اللغة العرية

  : مد نطاق التفس�� ��اراة األصل 2.1.2

عرف  ُ̂ عناlي بمقدماتھ الطو�لة واملفصلة ملا @و ُمقِدم عHx ترجمتھ، حيث تبلغ مقدمتھ غالًبا ما 

 عن ذلك الWوامش والشروح  60إHB  50ما ب*ن  تاجر البندقيةومسرحية  امللك ل*�ملسرحية 
ً

صفحة، فضال

ا، أغ 131إHB  تاجر البندقيةاملصاحبة للنص، فعHx سJيل املثال بلغت @وامش ترجمتھ ملسرحية  لZùا @امشً

 للم��جم. @ذا يؤكد 
ً
تصب Aj االج]Zادات إHB قام ZÎا Aj ترجمتھ لبعض املسائل الY= يرى أZÄا ?شPل صعوة
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 التحاور والتفس*� للنص 
َ
بأن عناlي يرى نفسھ لgس م��جًما فقط، بل إنھ ُمحاٍك للنص و�منح نفَسھ فرصة

  الذي ^عمل عليھ. 

عناlي اس]Zلَّ ترجمتھ بمالحظٍة أدرجWا Aj  ، فيتDñ أناالسkشراقأما بخصوص ترجمتھ لكتاب 

��ة الY= أقامWا للدفاع عن الن¤Ñ الذي استخدمھ Aj ترجمتھ للكتاب، ُEا لWيصل من خالل óYاملقدمة ح

حيث يقول "حاولت بقدر املستطاع أن تتجHx @ذه ال��جمة بالوضوح... أما إذا 7انت دقة التعب*� عن فكرة 

دة عند الPاتب تقت'u= إعا  بناِء نّصٍ عر2ّيٍ ال يتمتع بالوضوح الPامل، فقد تحايلت عHx البناء Aj معقَّ
َ
دة

ا Aj طر�قة ترجمة وكتابات عناlي، )22(سJيل الوضوح حóY آ?ى باملع<ó املقصود"  أساسي�
ً
عدُّ الوضوح مبدأ ُ̂ .

@و  -نظر عناlيAj -كما ^عت�Æ عناlي أن التفس*َ� عنصٌر أساAj ٌّ=uý ال��جمة، أي بمع<ó أن امل��جم ا�6يد 

ر النص و�قوم بتحو�ل ذلك التفس*� إHB لغة العصر عHx @يئة قالب سلٍس Aj متناول القارئ.   الذي يفّسِ

� ب*ن التفس*� والتعليق، حيث ينطوي األخ*� عHx رط املالحظات  ووفَق @ذه الرؤ�ة، فإن عناlي ُيمّ*ِ

دة، Aj محاولة لتوضيح املع<ó. ح يث تزخر ترجمات عناlي بمالحظاٍت ُيمكن أن بمفWوٍم ما أو 7لمٍة محدَّ

تفWم عHx أZÄا ?عليقاٌت Aj @ذا املع<ó، ولكن Aj اR6قيقة ُيدرج عناlي تلك التعليقات من أجل الوصول ملبدأ 

. عHx أي حال، فإن @ذا النوع من التمي*� ^عمل عHx إعطاء أ@مية الدعاء عناlي و?عز�ز @يJتھ )23(الوضوح

  ال��جمة كما يقول عناlي أمٌر بالُغ الصعوِة من الكتابة. وتأث*�ه الثقاAj، فإن

ثمة مالحظة أبدا@ا عناlي و~A أن امل��ِجم @و Aj األصل 7اتٌب، ولكن بمWمٍة أصعَب من الPاتب، 

 من أن يكتب أفPاَره ا56اصة، فWو مطلوب منھ أن ^عيد كتابة أفPار اآلخر�ن
ً

. من )24(بمع<ó أنھ بدال

ة ا ل إHB النص الWدف، والتاAB فWو ُمج�Æَ الطبي�A أن مWمَّ مل��جم ~A إعادة إنتاج النص األصAx حóY يتحوَّ

عHx أن يPون 7اتًبا مع مWارات خاصة Aj النص الWدف، وأن يPون عHx معرفة تامة باللغة الWدف. @ذا ^ع<= 
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اlي ا�6ديدة الY= أن امل��ِجم وجب عليھ أن يPون عHx دراية 7املة با56صائص اللغو�ة والثقافية، 7املع

 للتغ*�ات الثقافية والزمنية أو حóY 3سJب ال��جمات املتتالية للغة الWدف. 
ً
  تدخل Aj لغة الWدف نkيجة

إن قضية التغ*� الزم<= تلقى ا@تماًما كب*ً�ا عند عناlي، وحكم ما يطرأ من نقاٍش ب*ن أنصار اللغة 

د عHx اR6اجة إHB اللغة الY= العرية الفص�H ودعاة العامية العرية، فإن عناlي يق ف عHx اR6ياد و�شّدِ

يمكن أن تتعامل مع التطورات املعاصرة عHx مختلف املستو�ات من أجل ترجمِة العلوم واآلداب اR6ديثة، 

والتاAB ^شدد عHx استخدام ما ^سميھ "اللغة اR6ديث"، وذلك 3سJب التغ*�ات الY= تطرأ عHx اللغة 

Wية مع مرور الوقت، فو يصر عHx أن "من حق 7ل عصر أن يقرأ فكر املاuv= وآداَبھ عHx ضوء العر

مفا@يمھ ا�6ديدة املعاصرة، ومن حق العر2ي أن يقرأ ما آل إليھ من السلف عHx ضوء مفا@يمھ ا�6ديدة 

  .)25(الY= يتوسل فZmا اللغة العرية املعاصرة"

 Hxي @و فرض شعور األلفة عlإس��اتيجية عنا Aj =uôgدف الرئWدف الWار، وقد أعرب عن @ذا الPاألف

 Aj مقدمتھ لكتاب 
ً
، حيث يقول: "إن مذ@�= Aj ال��جمة أقرب إHB "التقر�ب" منھ إHB االسkشراقصراحة

"التغر�ب"، فلgس الWدف @و تقديم صورة مقلوة للنص األصAx بحيث ُيقرأ من اليم*ن إHB الgسار بدال من 

  .)26(العكس"

سkبان من ذلك أن مWمة امل ��جم Aj نظر عناlي ~A اعتبار القوالب الفكر�ة عHx أZÄا الَفْرق الوحيد ُ̂

 Hxلفرض عنصر األلفة ع H�َي ^سlالة فإن عناR6ذه ا@ Ajار ِحكٌر لھ، وPن املؤلف حيث إن األف*بgنھ و

تھ. األفPار واالستعارات حóY يمكن للقارئ اسkساغ]Zا وفًقا للمفا@يم واألساليب البالغية املوجودة Aj لغ

و@ذه الرؤ�ة تتوافق مع الباحث املعاصر لوراlس فينو?ي الذي ^عارض وإصرار تحو�ل 7ل نمط من 

التفك*� Aj أي ثقافة أجنJية إHB ما @و محAj Ax الثقافة األنجلو أمر�كية، وال ي>ب�A للقارئ أن يظن @نا بأن 

افينو?ي يدعو إHB ال��جمة اR6رفية الY= يقلد فZmا النص األصAx بطر�ق   .    )27(ة متطرفة جد�
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 DEأن األخ*� َيص �Æب، حيث ^عت�يتDñ مما سبق أن من¤Ñ عناlي يتجھ نحو التقر�ب أك	� من التغر

للغات األورية فيما بيZöا و�تمسك باألوHB باعتبار@ا أZÄا املسلك الوحيد للوصول إHB أق)óu درجات الوضوح 

 Ñ¤استعمال الن Hxي عlذلك ^شدد عنا Hxال��جمة عند ترجمة @ذه النصوص (نص من النص. ع Aj �*األخ

إدوارد سعيد) الY= قد تحمل أفPاًرا فلسفية عو�صة يصعب عHx القارئ متوسط الثقافة اسkيعاZÎُا فوَر 

  .)28(قراء¨Zا، وقد تتطلب منھ إعادة القراءة

  وثنائية املن©�ية االسbشراق: ترجمة 1.3

صة لطرح مAj A�Zö مجال ال��جمة، ألن<= أعتقد بأن ?عت�Æ فر  االسkشراقيقول أبوديب: إن ترجمة 

 
ً
. والسؤال @نا، @ل @ذه الفرصة ?عطي ألبوديب اR6ق لPي )29(الكتاب سوف ينال انkشاًرا وقراءةً واسعة

  ^سا@م Aj خلق طا3ع سل�= لكتاب إدوارد سعيد؟ 

رفق باألسفل ، ي>ب�A التأكيد @نا عHx أن التحليل املاالسkشراققبل ا56وض Aj مناقشة ترجمة 

 Aj ترجمة 
ً

، واألمثلة املقدمة من االسkشراق@و فقط محاوالت لتغطية 3عض النقاط األك	� جدال

ال��جمت*ن ُتثJت أن ال��جمة األوHB لم تنAj D0 إيصال املع<ó للقارئ، مما تطلب ظWور ال��جمة الثانية 

 Hxأضف ع .HBال��جمة األو Aj ض لالنحرافات النصية املوجودة� كتعو
ً
م مقارنة ذلك أن @ذه الدراسة ال تقّدِ

م رؤ�ة نقدية واسعة لسياق 7ل ترجمة من أ3عاد مختلفة  مباشرةً ب*ن النص*ن ولكن تحاول أن تقّدِ

مستخدًما عدة مقاطع من كال ال��جمت*ن كحاالت تحليلية لرؤ�ة االختالفات السياقية وا56يارات اللغو�ة 

جمة تنحو إHB أساليب معينة، فمثال س��ى أن األوHB تتجھ نحو من ِقَبل 7ل م��جم، حيث س��ى أن 7ل تر 

التغر�ب أما الثانية فتتجھ نحو تقر�ب النص للقارئ، وعليھ فالWدف من خالل @ذا التحليل @و كيف أن 

أسلوب التقر�ب والتغر�ب ^عمالن بفعالية Aj كال ال��جمَتْ*ن لننظر إHB أي مدى ُيمكن أن يPون أحد @ذين 

نة Aj األسفل األسلو*ن  َّgية، كما ستحاول األمثلة املب Aj ترجمة النص الثقاAj املعرAj إHB اللغة العر
ً

اال فعَّ
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أن تمثل ثالثة أنظمة: األوHB تمثل نظاَم ال��جمة عHx مستوى ا�6ملة، أما الثانية فسوف تمثل نظام 

فردة  ال��جمة عHx مستوى املفWوم والفكرة، والثالثة سوف تحاول أن تمثل نظامَ 
ُ
ال��جمة عHx مستوى امل

 .DEأو املصط  

  املثال األول: 

“The principles of identity and noncontradiction clearly do not 

bind the Orientalist. What overrides them is Orientalist 

expertise, which is based on an irrefutable collective verity 

entirely within the Orientalist's philosophical and rhetorical 

grasp. Smith is able without the slightest trepidation to speak 

about "the jejune, practical and . . . constitutionally irreligious 

habit of the Arabic mind," Islam as a system of "organized 

hypocrisy," the impossibility of "feeling any respect for 

Moslem devotion, in which formalism and vain repetition are 

reduced to a system." His attacks on Islam are not relativist, for 

it is clear to him that Europe's and Christianity's superiority is 

actual, not imagined.”(Said 1978/2003: 236-237) 

H علZmما ”
َ
ِي الWو�ة والالتناقض ال يلزمان املسkشرق. بل تط�

َ
ومن اAx�6 أن مبدأ

 Aj ا املعرفة ا56ابرة واالسkشراقية، القائمة عHx حقيقة جمعية ال تدحض تقع 7لي�

متناول املسkشرق الفلسفي والبالA3، وAj وسع سميث حóY دون رعشة واحدة أن 

، )عادة العقل العر2ي الصJيانية، العملية، والالدي>ية بطبيعة تركيبھ(يتحدث عن 

الشعور بأي اح��ام للورع (وعن استحالة  )النفاق املنظم(وعن اإلسالم كنظام من 

ص فيھ الشكالنية والتكرار الفارغ وتحاالن إHB نظام ِ
ّ
. ولgست )اإلسالمي، الذي ُتقل
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ره أن فوقية أوروا واملسيحية فعلية ال مWاجمتھ لإلسالم lسJية، إذ إنھ جAj Ax نظ

  .)- 1995/1981244كمال أبوديب:  (“ متخيلة.

الواDð أن املسkشرق غ*� مل��م بمبادئ الWو�ة وعدم التناقض، إذ ?سيطر عليھ  ”

ا�Æ56ة االسkشراقية القائمة عHx اR6قيقة ا�6ماعية الدامغة الY= تقع Aj نطاق 

kشرق، و�ستطيع سميث أن يتPلم دون أدlى قلق الفWم الفلسفي والبالA3 لدى املس

عن "عادات العقل العر2ي، غ*� الدي>ية بطبعWا... ذات امليول العملية العقيمة"، 

وعن اإلسالم باعتباره نظاًما يقوم عHx "النفاق املنظم"، وعن استحالة "الشعور بأي 

 
ً

من الشPلية  اح��ام ألسلوب العبادة عند املسلم، و@و الذي يتخذ من¤ً�ا مخ��ال

والتكرار الذي ال ُيجدي". وضروب �Òومھ عHx اإلسالم ال تkسم بال>سJية، إذ يرى 

ق فعAx ال متخيل. ق املسيحية تفوُّ ق أوروا وتفوُّ محمد عناlي  (“ بوضوح أن تفوُّ

2006:367 (  

نقل إدوارد سعيد االسم  "Aj"whatoverridesthemisOrientalist expertise @ذه ا�6ملة 

"expertise"  ا من خالل الب>يةZmشرق وال��ك*� علkة املس�Æأ@مية خ Hxاية ا�6ملة من أجل التأكيد عZÄ HBإ

D أعاله، يظWر ال��امھ بالتقسيم الب>يوي  َّðترجمة أبوديب كما @و مو Aj لمة. ولكنPانية للPية واملJال��كي

ل عناlي تماًما الWيPل الب>يوي ل�Eملة ل�Eملة م��جًما تلك ا�6ملة إHB "تط�H علZmما املعرفة"، بgنما أغف

 Aj =��مسkبدال ذلك با�6ملة الJسيطة (املوجبة) "إذ ?سيطر عليھ ا�Æ56ة". استخدم أبوديب التعب*� التغر

حيث ترجمWا "املعرفة ا56ابرة واالسkشراقية" بgنما �6أ عناlي إOrientalist expertise"  HB"ترجمتھ للعبارة 

لعبارة إHB "ا�Æ56ة االسkشراقية"، كما أضاف أبوديب 7لمة "املعرفة" الAj A~ =Y التقر�ب م��جًما لنفس ا

  األصل غ*� موجودة Aj النص املصدر. 
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إAj"do not bind the Orientalist"   HB السياق ذاتھ، ال��م أبوديب باألسلوب التغر��= Aj ترجمتھ 

�كيJية للنص مضيًفا طا3ع األلفة حóY يkس<ó "ال يلزمان املسkشرق"، بgنما قام عناlي بتغي*� الب>ية ال�

للقارئ فWم مقصد الPاتب 3سWولة "املسkشرق غ*� مل��م بمبادئ الWو�ة وعدم التناقض". أضف عHx ذلك 

إصرار أبوديب عHx مالحقة النص األصAx مما جعل من ترجمتھ غامضة، فمثال ترجمتھ لـ "ال تدحض تقع 

ا"، بgنما يرجع عناlي لألسلوب  الJسيط "اR6قيقة ا�6ماعية الدامغة الY= تقع" من أجل إضفاء طا3ع 7لي�

إirrefutable''  HB''الوضوح والسالسة عHx ال��جمة العرية. واملث*� لال@تمام ترجمة عناlي لPلمة 

 Aj ó>وضوًحا واق��اًبا للمع �	ي أكlال تدحض"، وعليھ فإن اختيار عنا" HBا إWنما أبوديب ترجمgالدامغة"، ب"

 the"نص األصAx. وAj املثال ذاتھ حافظ أبوديب عHx ترتgب املPونات الب>يو�ة لصيغة امللكية Aj ا�6ملة ال

Orientalist'sphilosophical and rhetoricalgrasp"  شرق الفلسفيkتناول املس" HBم��جًما إيا@ا إ

� بأن املسkشرق @و والبالA3"، والذي يمكن لWذه ال��جمة أن تقود القارئ 3شPل مضلل إHB التفك*

 Dðر بصورة أوWي فتظlس كفا@ٍم للفلسفة ومدرك لبالغة اللغة. أما ترجمة عناgفيلسوف وفقيھ لغوي ول

فWم" Aj بداية ا�6ملة  -مستخدًما األسلوب ذاتھ Aj تJيان وتوضيح الفكرة من خالل إضافتھ لPلمY= "نطاق 

ئية عHx @ذا النحو "نطاق الفWم الفلسفي والبالA3 ملصقا ZÎا "لدى املسkشرق" حóY تظWر Aj تركيب]Zا الZöا

لدى املسkشرق" وZÎذا ينD0 عناlي Aj إزلة الغموض. ا�6ملة األخرى الY= يتDñ من خاللWا أن أبوديب 

 without the slightest''يذ@ب للمحا7اة امليPانيكية للنص األصAx، حيث يقوم ب��جمة ?عب*� 

trepidation'' دون رعشة واحدة" HBي الذي أزال إlترجمة غ*� دقيقة باملقارنة مع ترجمة عنا �Æعت? =Yوال ،"

  @ذا الغموض ب��جمتھ للعبارة نفسWا إHB "دون أدlى قلق". 

الذكر، فإن أبوديب حاول اR6فاظ عHx نمط ب>ية األسلوب للنص األصAx، و@ذا جAx  كما أسلفنا

دًما نفس الفواصل والتقسيمات املستخَدمة Aj ترجمتھ للفقرة التالية حيث حافظ عHx ب>ية النص مستخ

 
ً

 Aj''the jejune, practical and . . . constitutionally irreligious habit of the النص األصAx فمثال
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Arabic mind''  ،"يانية، العملية، والالدي>ية بطبيعة تركيبھJا أبوديب "عادة العقل العر2ي الصWترجم ،

ية محا7اةً للنص األصAx مما أثر عHx سياق النص الWدف مستخدًما نفس حيث نرى Aj ال��جمة العر

ا النظر Aj استخدام أداة الرط "و"
ً
بدال من الفواصل كما @و متعارف عليھ Aj اللغة  الفواصل وصارف

العرية. أما ترجمة عناlي لذات العبارة فتبدو أك	� وضوًحا وِحنكة ملا تحملھ من إضافات لتلبية متطلبات 

قارئ للنص الWدف، حيث ظWرت ترجمتھ عHx النحو اآل?ي "عادات العقل العر2ي، غ*� الدي>ية بطبعWا... ال

ذات امليول العملية العقيمة"، فمعيار اإلضافة عند عناlي يأ?ي إلزالة التعقيد والغموض امللتJس بالنص 

، وتأ?ي ترجمة عناlي "وضروب ''His attacks on Islam are not relativist''األصAx فمثال نجد سعيد يقول: 

�Òومھ عHx اإلسالم ال تkسم بال>سJية" حيث نرى عناlي يضيف 7لمة "ضروب" حóY يkس<ó لھ إيضاح 

 HBحتاج إ�العبارة للقارئ. والتاAB فخيار عناlي ملعيار اإلضافة يأ?ي حينما يPون النص األصAx غامًضا و

  .و لتkبع السمات اللغو�ة واألسلوية للنص األصAxتوضيح حóY يق��ب من القارئ بgنما أبوديب ينح

  

  

  املثال الثا�ي:

“Two great themes dominate his remarks here and in 

what will follow: knowledge and power, the 

Baconian themes.” (Said 1978/2003:32) 

يط�H عHx مالحظات بلفور، @نا وفيما سgتلو، موضوعان عظيمان: ”

ـ  1981/1995كمال أبوديب:  (“عرفة والقوة، املوضوعان البيPونيانامل

(64  
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إن مالحظاتھ تدور حول محور�ن كب*�ين ـ @نا وفيما يتلو @ذا الكالم ـ ”

و@ما املعرفة والسلطة، و@ما محورا الفيلسوف فراlسgس 

  85)ـ  2006محمد عناlي: (“بيPون 

ر من خالل اقتناء القارئ للمعلومة ولgس لدقة يب*ن @ذا املثال أن مقياس ?شكيل عقل القارئ يم

. فمثال حينما ت��جم جملة تحتوي عHx معلومة فكر�ة م>سوة ألحد الفالسفة اللفظ الY= يأ?ي ZÎا امل��جم

أو املفكر�ن و�فشل امل��جم l Ajسب @ذه املعلومة لصاحZùا فذلك ^ع<= أن امل��جم نAj D0 ?شكيل عقل 

مة خاطئة. ووفًقا لWذا اR6ديث نجد أن أبوديب نAj D0 التعامل مع مثل @ذه القارئ من خالل تمر�ر معلو 

 DEا، فمثال ترجم أبوديب مصطZÄيان مضموJا أوال ومن ثم تZù� ''Baconian''ا�6مل وذلك من خالل ?غر

A ترجمة ?غر�Jية أوال وذلك باختياره ترجمة مقابلة لWذا املصطDE و~ الذي أورده إدوارد سعيد Aj م�ن النص

عت�Æ @ذا املصطDE غر�ًبا عHx أسلوب النص العر2ي ولكن أبوديب يصر عHx استخدام  َ̂ "البيPونيان" الذي 

@ذا األسلوب Aj ترجمة أسماء العلم، حيث يقول: "Aj كتابة األسماء األجنJية حاولت الرسم بأقرب الصور 

نD0 أبوديب Aj إعطاء القارئ السم  . ومن ناحية إرساء املعلومة فقد)30(املمكنة إHB نطقھ بلغتھ األصلية"

الPاتب ال�Rيح الذي يقصده إدوارد سعيد، عHx عكس عناlي الذي جانبھ الصواب حينما ترجم مضمون 

 DEمصط''Baconian''  إدخال Aj يlذلك سا@م عناإHB أن إدوارد سعيد يقصد بھ "فراlسgس بيPون" و

ومWما يكن من أمر، فإن أبوديب نD0 عHx مستوى  معلومة خاطئة للقارئ العر2ي ZÎذا االج]Zاد ا56اطئ.

املضمون عHx الرغم من غرابة شPل الPلمة Aj ح*ن أن عناlي أخفق Aj كال املستو�*ن سواء املضمون أو 

 DEلمة، فما قصده إدوارد سعيد من خالل مصطPل الPش''Baconian''  الفيلسوف اإلنجل*�ي HBو إشارة إ@

ِشر سواء Aj م�ن الكتاب أو كم .)1294 - 1214روچر بيPون ( ُ̂ ا تجدر اإلشارة أيًضا إHB أن إدوارد سعيد لم 

  حAj óY صفحة األعالم إHB فراlسgس بيPون.
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  املثال الثالث:

'' … one of whose motifs-

explicitly stated-is incest, …" 

(Said 1978/2003: 183) 

-"... وأحد متخلال¨Zا املعنو�ة 

 
ً
موضوع  -املقرر صراحة

كمال  (الستحرام..."     ا

  )- 1995/1981196أبوديب: 

"... ومن ا�Rاور الرئgسية   

فZmما ـ املصرح ZÎا ـ محور زنا 

محمد عناlي  (ا�Rارم...".   

2006:294 (  

'' … such atavistic labels… '' 

(Said 1978/2003: 262) 

" ... ?سميات تخصيصية 

كمال  (تأسلفية كWذه..." 

  )- 1995/1981266أبوديب: 

"... أمثال @ذه األوصاف 

حمد م(الوراثية العر�قة،..." 

  )2006:404عناlي 

'' … the specific form of the 

satellite relationship, …'' 

(Said 1978/2003: 322) 

" ... أن الشPل ا�Rدد 3عالقة 

كمال أبوديب:  (التPوكبية..." 

1995/1981319 -(  

عية "... @و شPل عالقة التب

محمد عناlي  (املذ7ورة". 

2006:489 (  

''… thus a house may be 

haunted,…'' (Said 

1978/2003: 55) 

" ... يمكن أن يPون امل��ل 

كمال أبوديب:  (مشبوًحا، ..."  

1995/198185 -(  

"... و@كذا قد يصبح امل��ل 

محمد عناlي  (مسPوًنا،... " 

2006:117 (  

''… tragicomic results of this 

new, …'' (Said 1978/2003: 

238)   

"... والنتائج 

..."      >ال��اجيPومدية<امللWاسية

كمال  (

"... و*ن ا�Rزن واملRñك، 

والY= نجمت عن @ذا 

 (الوضع ا�6ديد..."      
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  ) 2006:370محمد عناlي   )- 1995/1981246أبوديب:

  

رجمتھ متخمة 3عدد كث*� من املفرادات الY= إذ أمعنا النظر Aj ترجمة أبوديب سوف نالحظ أن ت

ا لذلك، 
ً
نح]Zا من داخل الب>ية ال��كيJية للغة العرية ولgست شا�عة االستعمال Aj اللغة العرية. خالف

نجد أن عناlي يبذل جWًدا واRًðا Aj إضفاء طا3ع األلفة عHx النص، خاصة تجاه تلك الPلمات 

Wيصعب إيجاد مرادف ل =Yات الREادات أبوديب واملصطZ[أن اج Hxا�6دول األع Aj Dñية. وكما يتا Aj العر

u�3=ء من الغرة  ظحتفال��جمة املصطREات كسرت عمًدا العرف املتعارف عليھ Aj لغة الWدف وذلك باال 

م أن يظWر @ذا النص غامًضا ومعقًدا، ولبيان ذلك فمثال 7لمة   ''Aj''Tragicomic النص الWدف؛ مما حتَّ

و@ذا يب*ن ا�Rا7اة الPاملة للنص املصدر دون النظر  ''امللWاسية (ال��اجيPومدية)''ديب إHB ترجمWا أبو 

Rñك" حيث حاول من خالل @ذه 
ُ
Rزن وامل

ُ
لقارئ النص، Aj ح*ن أن عناlي ترجم الPلمة ذا¨Zا إHB "ا�

ا مع القارئ لتJيان ما @و املقصود بالضبط. د الغموض ذاتھ Aj وAj ترجمة أخرى نج ال��جمة أن يPون جلي�

، وZÎذا التعقيد ُيصرُّ ''تأسلفية'' إatavistic''  HB''نص أبوديبمنت¤ً�ا نفس األسلوب وذلك Aj ترجمتھ لPلمة 

ا للغة ال��اث حóY تبوح  ا تلك الدالالت من الداخل ومستفز�
ً
أبوديب أن يضع القارئ Aj لغتھ ال��اثية وارث

إجراء ألس<=، ولسان حالھ يقول وPلمة واحدة علينا أن نرثھ من ب>تاجWا من الداخل ملا@ي]Zا ولgس مجرد 

الداخل أي أن lسرحھ مرة أخرى Aj فضاء لغة أخرى. بيد أن عناlي باسkبصاره لتفس*� تلك الPلمة �6علWا 

 =uýاألسا ó>اللغة واألسلوب بحيث تبدو كمرآة صافية ?عكس املع Aj شفافة وخالية من أي مالمح غامضة

 Axللنص األص HBر ال��جمة إWقة''لتظ�مضيًفا 7لمة "األوصاف" حóY تظWر ترجمة  ''األوصاف الوراثية العر

تلك الPلمة سلسة وAj ذات الوقت ممتعة للقارئ. وAj لفظة أخرى ^ستمر عناlي Aj تخفيف طا3ع 

 ''incest''الغموض وذلك Aj إماطة اللثام عن حقيقة ما ^عنيھ اللفظ وال ما يمكن أن ^عنيھ، فمثال 7لمة 

 óYوم حWر روح املف�نقلWا عناlي إHB العرية Aj 7لمت*ن "زنا ا�Rارم" بحيث تتمثل مWمة عناlي األصلية @و تمر
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لو 7لفھ إضافة 7لمة أخرى لتJيان مراد الPاتب األصAx، ونجد أبوديب ينقل نفس الPلمة مستخدًما مفردة 

 Hxوذلك من خالل الضغط ع Axالنص األص A~يضا óYواحدة ح HBوصل إ óYلمة حPلل Ajال>سق الصر

 HBلمة إPذه ال��جمة يحاول أبوديب أن يتحدى الب>ية الصرفية لقدرة اللغة '' االستحرام''ترجمة نفس الZÎو

العرية عHx املشاركة Aj ال��اعات التفكيكية لتقو�م @ذا املصطDE. وAj اج]Zاٍد آخر نجد أبوديب ي��جم 

إHB "3عالقة التPوكبية"، بgنما عناlي ي��جمWا إHB "عالقة التبعية"، بيد  ''The satellite relationship''7لمة 

ال أوجھ،  ''satellite''أننا إذا ?ساءلنا عن مع<ó 7لمة  Aj قاموس املورد سوف نجد أن لWا معً<ó ثابًتا وغ*� َحمَّ

التا3عة"، والتاAB يتDñ الدولة  - التا3ع -حيث يورد القاموس ثالثة معاٍن واRðة لWذه الPلمة و~A " قمر

لنا أن ترجمة عناlي 7انت أك	� وضوًحا Aj كشف النقاب عن مقصد املؤلف، بgنما أبوديب أو@منا بأن 

ترجمتھ اR6رفية مشروعة واR6ال أن وظيف]Zا قد تنحصر Aj أن ت;�ب املع<ó الواDð للمفWوم، ولكن 

Aj دعوتھ. و@اك مثاال يب*ن @ذا القدر أو ذاك  حماس أبوديب املنادي ZÎذا األسلوب يجعلھ أحياًنا مغالًيا

و@و أمر يبدو Aj غاية  ''مشبوًحا''إhaunted''   HB''من اإلZÎام ال يمكننا تحاشيھ حينما ي��جم أبوديب 7لمـة 

الغموض من خالل اختياره لWذا املرادف الذي ^عطي إشارة بأن ترجمة مثل @ذه الPلمات تظل موصدة 

ا مثلما فعل دوننا تحت °�ة عدم قاب ا أو اصطالحي�  لساني�
ً

لية ال��جمة، Aj ح*ن أنھ يمكن أن نجد لھ عديال

 HBلمة إPترجمة نفس ال Aj يlوًنا"عناPمس'' .Aشفافة 56لو@ا من أي ضغط فيلولو� �Æعت? =Yوال 

  

  : تحليل إحصاÑي 1.4

ـ الفصل الثاlي ـ بالPامل (املقدمة ـ الفصل األول  االسkشراقمن خالل مقارنة عدد صفحات كتاب 

 Hxللكتاب يحتوي ع Ax328الفصل الثالث)، نجد أن النص األص  Hxصفحة، وترجمة أبوديب تحتوي ع

299  Hxي تحتوي عlمؤشًرا بأن السرد  510صفحة، وترجمة عنا HBصفحات، والذي ^عطي من الو@لة األو
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ت ب�ن النصوص الثالثة (النص األص»] وال��جمة األو\� ) : مقارنة عدد ال�لما1لش�ل رقم (ا

ع 3سJب اتخاذ عناlي لن¤Ñ التقر�ب  الذي ^سمح لھ بإخراج نص يتفق مع ال��كي�= ل��جمة عناlي َمِرن وطّيِ

نة أدناه  َّgذات الوقت ممتعة للقارئ. واألمثلة املب Aj A~ية والتعب*�ات االصطالحية الواردة Aj اللغة العر

توDð 3عض املقارنات اإلحصائية ب*ن النص األصAx وال��جمت*ن، وقد تمت @ذه املقارنة عHx الفصل األول 

  .''The Scope of Orientalism''للكتاب و@و الفصل املعنون 

  ): 1الش�ل رقم (

  النص امل��جم

  (محمد عنا�ي)

  النص امل��جم

  (كمال أبوديب)

  النص األص»]

  (إدوارد سعيد)
  الفصل األول 

  عدد ال�لمات 32724 37332 57895

 

 

 

،Axا من النص األص  يب*ن الشPل األول بوضوح أن عدد الPلمات Aj ترجمة أبوديب تبدو قر�بة جد�

ا. يرجع ذلك التباعد إHB أن سالسة السياق ~A الY= حددت  عHx عكس ترجمة عناlي الY= تبدو 3عيدة lسJي�

الفرق ب*ن ال��جمت*ن، Aj ح*ن أدى اlعدام سالسة السياق Aj ترجمة كمال أبوديب إHB قرب النص امل��جم 

ت
ما

كل
 ال

دد
ع

الفصل االول
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) : مقارنة عدد الصفحات واملقاطع ب�ن النصوص الثالثة (النص األص»] 2الش�ل رقم (

@ذا االlعدام حيث  إHB النص األصAx، ورما من نافلة القول أن lسkشعر أن القارئ 7ان Rðية

  ظWرتال��جمة معقدة وغامضة 3سJب إصرار أبوديب عHx أن يPون قر�ًبا من الPاتب قدر املستطاع.

  

 

  ):2قم (ر  الش�ل

 

 

  

 

  

  النص امل��جم

  (محمد عنا�ي)

  النص امل��جم

  (كمال أبوديب)

  النص األص»]

  (إدوارد سعيد)
  الفصل األول 

 عدد ا`�مل 1250  1201 3504

  النص امل��جم

  (محمد عنا�ي)

  ��جمالنص امل

  (كمال أبوديب)

  النص األص»]

  (إدوارد سعيد)
  الفصل األول 

 عدد الصفحات 80 77 112

  عدد املقاطع  338 340  433
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ة األو\� ) : مقارنة عدد ا`�مل ب�ن النصوص الثالثة (النص األص»] وال��جم3الش�ل رقم (

  

مؤدى الشPل الثاlي أن عدد الصفحات وعدد املقاطع Aj ترجمة عناlي أك	� عدًدا من ال��جمة 

�ب والوقوف بجانب القارئ @و الذي أج�Æ عناlي عHx أن يز�ل األوHB والنص األصAx وذلك ألن أسلوب التقر 

أي مالمح غر�بة سواء عHx مستوى ال��كيب أو املفردة أو األسلوب، بحيث ينAj D0 إZòام القارئ بأن النص 

ا عHx الُقرب من النص 
ً
امل��جم @و Aj اR6قيقة نص أصAx. وعHx الضفة املقابلة نجد أبوديب يقف محافظ

بالضغط عHx ال��كيب السياAn للغة العرية حóY ^��ل االختالفات اللغو�ة ب*ن اللغت*ن األصAx وذلك 

 Aj @ذه االختالفات.
ً

  والتاAB يصبح القارئ منعزال

):3الش�ل رقم (  

 

 

 

 

 

ا-اللغة بطبيع]Zا مفعمة بال��كيب، وا�6ملة  تتم عن طر�ق البناء، أي أZÄا  -بالقوان*ن الثابتة لساني�

ة وال حاجة ملعً<ó لWا حóY ُتقَبل، وذلك ما نراه Aj ترجمة أبوديب املثقلة با�6مل ال��كيJية تPون شPليَّ 

ن أعاله ُيظWر املقارنة ب*ن ال��جمت*ن  ا. فالشPل املب*َّ ا ولكZöا عس*�ة ومعقدة داللي� ��وال�Rيحة نحو

جمة عناlي عHx عكس ترجمة وعالق]Zما بالنص األصAx، حيث توDð @ذه املقارنة املبالغة السياقية Aj تر 

 óYھ وسياقھ ح عناlي بقدر املستطاع تقديم نص يتفق و�رuv= القارئ وذلك بتطو�ع أسلو
ً

أبوديب، محاوال
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يkناسب مع فكر قارئ النص الWدف. وطبيعة اR6ال فإن املقارنة ب*ن ال��جمت*ن ُتظWِر أن عدد الPلمات 

ا من النص األصAx و@ذا التقارب ال غ*� متماثل بيZöما، حيث تحاول ال��جمة األوHB أ ن تPون قر�بة جد�

 Aj الب>ية الداللية، ولكن نجد Aj ا دون النظر يحدث إال إذا أراد امل��جم أن يتkبع النص األصAx شPلي�

ا من الناحية الداللية وذلك ال يحدث إال إذا أراد  املقابل أن ال��جمة الثانية تحاول أن تPون قر�بة جد�

Rفاظ عHx نقل الب>ية الداللية للنص الWدف، فعدد ا�6مل ب*ن النص األصAx وال��جمة األوHB امل��جم ا6

ا، فيما نجد عدد ا�6مل Aj ال��جمة الثانية 3عيًدا 7ل البعد عن النص األصAx. @ذا ^ع<= أن  قر�ب جد�

مة الثانية تحافظ ال��جمة األوHB تحافظ بقدر املستطاع عHx نقل شPل الب>ية السياقية Aj ح*ن أن ال��ج

  قدر املستطاع عHx نقل مضمون الب>ية الداللية.  

 : : خـاتمة1.5

Aj  االسkشراقحاولت @ذه الدراسة أن تبحث عن سJب الصدى البا@ت الذي صاحب ترجمة 

 ABالتاالوطن العر2ي 3عكس التفاعل ا�6اد الذي حدث لل��جمات األخرى Aj أماكن مغايرة من العالم. و

لدراسة اإلجابة عHx سؤال إدوارد سعيد الذي يحاول البحث عن التأث*� ا�Rدود للكتاب Aj حاولت @ذه ا

  الوطن العر2ي. 

من منظور متباين ^عت�Æ سؤال إدوارد سعيد @و بمثابة رد عHx ال��جمة ا�6دلية ألبوديب الذي 

ًرا ن¤َ�ھ ورؤ�َتھ لل��ج مة من خالل كتاب سا@م بمن¤�ھ Aj إخضاع الكتاب لألسلوب ال��ا>ي، ُممّرِ

  . االسkشراق

 أن ترجمة عناlي ظWرت 3عد عام أو عام*ن من ظWور 
ً

تجدر اإلشارة @نا إHB أنھ إذا ما اف��ضنا جدال

�ع الkسؤال من ذ@ن إدوارد سعيد، ولكن  االسkشراقترجمة أبوديب، لPان لتأث*� كتاب 
ُ
�
َ
بصمة واRðة ول

  من الطبعة األوHB ل��جمة أبوديب. لم تظWر ترجمة عناlي إال 3عد سبعة وعشر�ن عاما
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 Ajالكتابة يمزج ب*ن الفكر الثفا Aj لنا من خالل النقاش السابق أن أسلوب إدوارد سعيد Dñيت

واألد2ي مستخدًما األسلوب األ7اديAj =d طرح تلك املفا@يم، والتاl ABستطيع القول إن أسلوب إدوراد 

أيضا عHx القارئ اإلنجل*�ي، وذلك 3سJب  سعيد لgس صعًبا عHx القارئ العر2ي فحسب وøنما

ال تكمن Aj  االسkشراقاالستطرادات الواسعة الY= ^ستخدمWا Aj النقد والتحليل. فالصعوة Aj ترجمة 

ستخَدم من ِقَبل إدوارد 
ُ
الب>ية ال��كيJية ل�Eملة ومحتوا@ا الدالAB فحسب بل أيًضا Aj األسلوب األ7اديd= امل

إدوارد سعيد @و Aj اR6قيقة نقل للوحدات ا�5تلفة املوجودة Aj النص سعيد، وعليھ فإن نقل نص 

األصAx طبًقا ألنظم]Zا اللغو�ة وسياقWا الثقاAj، كما أن االختالف اللغوي ب*ن العرية واإلنجل*�ية والُبعد 

ا وتPاد تPون مستحيلة Aj 3عض املواضع ا56اصة. دةً جد�     الثقاAj بيZöما يجعل عملية ال��جمة معقَّ

 Aj تحقيق االختالف ب*ن عمليات ال��جمة Hxل مكثف عPو@كذا نجد أن @ذه الدراسة ترتكز 3ش

ف عHx اإلس��اتيجيات املستخدمة من ِقَبل امل��جم*ن. وعليھ  كال اإلس��اتيجيَتْ*ن وذلك ZÎدف التعرُّ

ھ إليجاد lستخلص من ذلك أن ال��جمة مWمة فردية وأن 7ل م��جم لديھ األسلوب واإلطار ا56اص ب

  التPافؤ ال�Rيح من منظوره. 

عدُّ أحد امل��جم*ن الداعم*ن بجدية الستخدام النظر�ة  ُ̂ أوRðت @ذه الدراسة أن أبوديب 

ا أن أبوديب استخدم النظر�ة الب>يو�ة  الب>يو�ة Aj عملية ال��جمة، ومن خالل التحليل السابق يظWر جلي�

ھ التكيف مع الPاتب والكتاب، فغايتھ املتالزمة ~Aj A تحليلھ لنص إدوارد سعيد وذلك حóY يkس<ó ل

 ó>َر الِب�تجسيد املقاصد األساسية لألفPار لغرض إنتاج خطاب مؤثر والذي بدوره ^سا@م Aj توسيع وتطو

  ال��كيJية للغة الWدف السkيعاب ذلك ا56طاب.      

تDñ أن ترجمة من جWة أخرى، نجد أن إس��اتيجية عناlي تختلف تماًما عن أبوديب، حيث ي

عناlي تبدو أك	� انحياًزا للقارئ، الذي يبدو @و األساس من منظور عناlي، والتاAB فWو يتعامل مع النص 
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عHx مستو�ات عديدة ومتنوعة ليحصل عHx أفضل تفس*� ودوره ينقل ذلك التفس*� إHB النص الWدف. 

 Axة النص األصWاملقابل ينجم عن ذلك التفس*� فقدان نك Aj ادة طول النص الذي ولكن�باإلضافة إHB ز

 نرى عناlي مجÆً�ا عHx فعلھ لPي ينقل املع<ó العام ل�Eملة 7املة للقارئ.   

لم يكن بوسعنا مناقشة @ات*ن ال��جمَتْ*ن إال من خالل مفWوَمِي التقر�ب والتغر�ب للوراlس 

تب*ن من خالل التحليل أن  ، حيثاالسkشراقفينو?ي الذي اعتمد علZmما الباحث Aj تحليل ترجمة كتاب 

إس��اتيجية التقر�ب ?عت�Æ أك	� تجاlًسا Aj ترجمة النص الفكري بصفة عامة وترجمة نص إدوارد سعيد 

ا ب��جمة أبوديب وترجمة عناlي لكتاب  بصفة خاصة. ولPي lستكشف املوضوع بصورة أدق، فقد استعنَّ

دام التقر�ب والتغر�ب Aj ترجمة نّصٍ واتDñ من خالل التحليل والتحقيق Aj مدى استخ االسkشراق

فكرّيٍ كنص إدوارد سعيد أن إس��اتيجية التقر�ب الY= استخدمWا عناlي ?عت�Æ أك	� تأث*ً�ا عHx القارئ من 

 Aj وقد بي>ت 3عض األمثلة املستخدمة ،Axاتب األصPاملراد من ِقَبل ال ó>ونقل املع Anناحية ال��كيب السيا

� وفًقا للسياق، بل إن السياق @و الذي يحدده، والتاAB @ذه الدراسة أن ال��كيب ا د يتغ*َّ لدالAB املعقَّ

إنَّ لPّلٍ ِمن إس��اتيجيYَِ= يتDñ لنا أن عنصَر التفس*� الذي لعبھ عناlي لعَب دوًرا كب*ً�ا Aj نقل النص. 

ZÄأ Aj ب�ُمن فائدة التغر
ْ

ا ?ساعد عHx "التقر�ب والتغر�ب" Aj ال��جمة محاسَن ومساوَئ، فمثال تك

 Aj ح*ن يتمثل عيب @ذه اإلس��اتيجية Aj ،ثراء لغتنا األصلية وثقافتناøية؛ وJامتصاص ?عاب*� اللغة األجن

م النماذج الثقافية للغة املنقول إلZmا، وتPون النkيجة أن @ذه  ِ
ّ
أZÄا ُتبِقي عHx شPل النص األجن�=، وتحط

وا@ا 3سJب معرفتھ ا�Rدودة. أما التقر�ب Aj ال��جمة ال��جمة لن ُتجدي القارئ نفًعا، إذ لن يفWَم محت

ُمن Aj أZÄا تفتقد غاية املعرفة الثقافية، وتن]Zك حرمة األمانة 
ْ

فتوصف بالسالسة والشفافية، لكن عيZùَا يك

Aj ال��جمة، وال يوجد Aj الواقع توظيف مطلٌق إلس��اتيجية التقر�ب أو إلس��اتيجية التغر�ب؛ إذ ي>ب�A أن 

  7لُّ ترجمة عHx املعادلة ب*ن @ات*ن اإلس��اتيجيَتْ*ن.تقوَم 

 الهوامش:
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  املظا�ر االف��اضية ا`�ديدة لدرس ال��جمة

New virtual Aspects of Translation Teaching 

  ا`�زائر -2جامعة ا`�زائر                                                                                                  حسRنة `·لو د.

�ص:املÅ  

يندرج @ذا املقال Aj إطار البحث Aj ?عليمية ال��جمة، و ^عت�Æ امتدادا لسلسلة من الدراسات 

االستطالعية و التطبيقية الY= أجر�نا@ا عن واقع تدر�س ال��جمة Aj عصر املعلوماتية، نقارن فيھ ب*ن 

ال��جمة Aj البgئة التقليدية و وواقعھ حاليا Aj عصر املعلوماتية، و ذلك من خالل الكشف عن  وضع درس

العناصر ا�6ديدة الY= انضمت إHB العملية التعليمية 7الدروس ال¤�ينة و البحث الوثائقي.كما نتطرق فيھ 

بة للظروف الY= تتواجد فZmا إHB املWام ا�6ديدة الY= تقع عHx املعلم و املتعلم عHx حد سواء، و ذلك استجا

.ABاR6العصر ا Aj عملية تدر�س ال��جمة داخل قاعة الدرس و خارجھ 

  : ترجمة، درس ال��جمة، درس اف��اuv=، بحث وثائقي اف��اuv=.ال�لمات املفتاحة

Abstract: 

This article forms part of research in translation didactics, and is 

consideredas an extension of a series of exploratory and applied studies that we 

conducted on the translation teaching in the information age, in which we 

compare the status of the translation lesson in the traditional environment and its 

current status, by revealing new elements that have joined the teaching process 

such as MOOCS and documentary research. We also debate the new tasks 

assigned to teachers and learners in order to cope with this new environment. 

Key words: translation, translation didactics, informatics, MOOC, virtual 

documentary research. 
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  تمdيد:

إذا 7انت مWنة ال��جمة ا���Rفة قد استفادت كث*�ا مما تقدمھ املعلوماتية من رح للوقت و اW�6د 

، فان ?عليم ال��جمة iمن خالل مظا@ر العوملة املتصلة بال��جمة، و الY= ُجمعت تحت راية ال��جميات

ك من خالل استعمال مختلف التقنيات وال�Æامج Aj مسار التدر�س، بدوره قد أخذ نصgبھ مZöا، و�تجHx ذل

إذ أن @ذه التكنولوجيات قد فرضت نفسWا Aj مجال ?عليمية ال��جمة كما فعلت Aj باAn ا��االت، سواًء 

 Aj بال>سبة للمعلم أو املتعلم، و سواًء أ7ان ذلك بفعل مقصود من خالل ورود توظيف @ذه األدوات

ت التطبيقية أو 7ان فعال غ*� واع، ي>تج عن ?عامل املتعلم*ن معWا أثناء ?علمWم. و بناء عHx مختلف املقارا

ذلك،  فنحن نم*� ب*ن وضعيت*ن ?عليميت*ن متواز�ت*ن دون أن تPونا بالضرورة متعارضت*ن، و @ما: 

ت و املعا@د، و الوضعية التعليمية املقيدة و املوجWة من @يئات تدر�سية معروفة قائمة بذا¨Zا 7ا�6امعا

تتجسد @ذه الوضعية  Aj تقنية التعليم عن 3عد عن طر�ق الدروس االف��اضية امللقاة عHx الشبكة، و 

الوضعية التعليمية اR6رة و @يالY= يرد فZmا دور تكنولوجيات اإلعالم و االتصال منفردا و غ*� موجھ، 

ية التعليمية، و قد يPون إيجابيا أو سلبيا، يتمثل Aj ال�Eوء إHB مختلف املوارد املعلوماتية خالل العمل

سkثمر R6ل مشا7ل ترجمية ظرفية ذات طا3ع فردي، و لبلوغ  ُ̂ 7ونھ يتم خارج إطار إشراف املعلم و 

أ@داف عرضية غ*� محددة سلفا. و Aj @ذه اR6الة تPون جميع أدوات تكنولوجيات اإلعالم و االتصال 

Aj الصفحات املوالية، إHB تناول 3عض من @ذه املظا@ر بالتعر�ف محل ا@تمام املعلم و املتعلم. و سنعمد 

  و الشرح و التمثيل.

ال��جمة قبل اR6ديث عن مPاسZùا يتعذر اR6ديث عن تداعيات التكنولوجيات اR6ديثة عHx تدر�س 

م*�انا  نقاط القوة فZmا، و 7ل ذلك عHx ضوء املبادئ التعليمية الY= تقوم علZmا @ذه العملية و الY= ?عت�Æو 

توزن بھ تلك التداعيات و معيارا تتم*� بھ ا�Rاسن عن العيوب، و سيPون ذكر @ذه املبادئ Aj إطار 
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املقارات التعليمية الY= كرس]Zا. و لWذا، و توخيا للمن¤�ية، سنعمد أوال إHB ذكر تلك املبادئ ، ثم نصف 

3عد@ا Aj املظا@ر ا�6ديدة الY= عرفWا  الوضعية التعليمية لل��جمة Aj عصر ما قبل املعلوماتية، لندخل

 Hxع Aي>ب� =Yام و الكفاءات ا�6ديدة الWامل HBاألخ*� إ Aj عصر املعلوماتية، لنخلص Aj تدر�س ال��جمة

  األستاذ أن يلم ZÎا حóY يواكب التطورات التكنولوجية ذات الوت*�ة املkسارعة.

  :درس ال��جمة: من الالمعلوماتية إ\� املعلوماتية -1

در�س ال��جمة، مقارنة بباAn التخصصات Aj العلوم اإلlسانية، حديث العWد و ^عود إHB ثمانgنات إن ت

القرن املاuv=، حيث عكفت 3عض ا�6امعات األوروية عHx إدماج تخصص ال��جمة Aj املعا@د والPليات 

Aj التعليمية عامة وAj ب�Æامج محددة تم رسمWا عHx ضوء املبادئ التعليمية الY= وردت Aj املقارات الرائدة 

 Anبا Aj مجال ?عليم ال��جمة خاصة، حيث ال يخرج إطار@ا عن الوضعية التعليمية التقليدية و املكرسة

ا��االت، و املPونة من مجموعة من العناصر األساسية الY= يجب أخذ@ا 3ع*ن االعتبار عند تصميم 

  ال�Æامج التعليمية:                               

تتPون الوضعية التعليمية من مجموعة من اR6لقات املتPاملة و املتناسقة، يتصل فZmا 7ل عنصر و 

بباAn العناصر، و تجمع بيZöا عالقة تجاlس، و يمكن شرح التPامل املوجود Aj @ذه اR6لقات عHx النحو 

  اآل?ي: 

دة التعليم  إHB ا�6دول تتقيد الوضعية التعليمية تقيدا شديدا 3عامAx الزمن و املPان، حيث تحيل م

الزم<= الذي يتم وفقھ ترتgب ال�Æامج التعليمية و تنظيمWا عHx نحو يتوافق و طبيعة املادة املدرسة ، فيما 

يحيل فضاء التPو�ن إHB قاعة الدرس، بPل ما تحملھ من مقومات مادية و 3شر�ة، تجعلWا فضاء متناسبا 

لسن و العدد و صيغة التدر�س، و كذلك التPو�ن يضم مجموعة متجاlسة من املتعلم*ن، من حيث ا

املسبق و الدوافع ال�5صية، فيما ^سّ*� الدرس معلم، تتوقف كفاءتھ و مردوده التعليd= عHx مجموعة 
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من العوامل الذاتية املتمثلة Aj درجة اال@تمام بالدرس و املتعلم*ن و الدافعية، و العوامل املوضوعية 

ة و التPو�ن البيداغو�A الذي تلقاه سابقا. و 7ل ذلك يتم عHx مسار ي>ت�= إHB املتمثلة  Aj الرتبة العلمي

 أ@داف محددة مسبقا. 

قارة Aj 7ل الوضعيات التعليمية، فإن   )ال�Æنامج-املتعلم-املعلم(إذا 7انت العناصر الثالثة الرئgسية 

طار@ا العملية التعليمية، حيث موقع 7ل مZöا و وزنھ يتغ*� حسب توجھ املقارة التعليمية الY= تتم Aj إ

ظWرت Aj أواخر القرن املاuv= و بداية القرن اR6اAB مجموعة من املقارات، ولدت Aj زمن الالمعلوماتية  و 

تطورت Aj زمن املعلوماتية و ال يزال رواد@ا، من املنظر�ن و ا�5تص*ن Aj ?عليمية ال��جمة، يواكبون 

Æم و خZ¨تحيط باملعلم العصر و ^سعون من خالل مقاال =Yستجيب للظروف ا�6ديدة الkا لWتكييف HBم إZ¨ا�

 و املتعلم عHx حد سواء.

وAj ظل استحالة ذكر جميع املقارات التعليمية Aj ال��جمة، ارتأينا االكتفاء بذكر مقارت*ن   

 Aj تدر�س ال��جمة و األخرى نقطة األوج Aj A+البحث املوضو Aj مجال اث>ت*ن، تمثل إحدا@ما منطلقا

و املقارة  (Jeans Delisle)?عليمية ال��جمة، و يتعلق األمر باملقارة باأل@داف �6ون دوليل

ABالبنائيةاالجتماعية لدونالد ك*�ا(Donald Kyraly).  

شPلت @ذه املقارة منعطفا مWما Aj ?عليمية ال��جمة، ونقطة انفصال عن : أوال: املقارة باأل�داف 

Y= 7ان ^عتمد@ا امل��جمون ا���Rفون Aj تلق*ن ال��جمة و املتمثلة Aj ال��جمة املنظورة املقارات التقليدية ال

االستعدادات أدlى اعتبار للوضعية التعليمية و للنصوص اإلعالمية و األدبية Aj قاعة الدرس، دون 

  النفسية و االجتماعية للمتعلم*ن.

و  ?��ع العمل ا�6ما+Aj A قاعة الدرسعHx مبادئ املقارة باأل@داف، إذ  )دوليل(بنgت مقارة 

 =Yادف، و الWأ@داف التعلم  أي التدر�س ال Hxمبدأ ال��ك*� ع Hxالتقييم الذا?ي للمتعلم*ن، و تؤكد ع
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 Aj و يبدو @ذا التوجھ جليا ،=uvنات القرن املاgكتاباتھ منذ ثمان Aj ا الباحثبالتفصيل و التمثيلWتناول

  d=:  التعر�ف الذي وضعھ للفعل التعلي

« La pédagogie […] est fondamentalement la recherche de l’adéquation entre 

l’acted’enseigner et les objectifs d’apprentissage poursuivis, objectifs définis à partir des 

besoins des étudiants. ».(2005 : 169). 

الY= س و األ@داف املرجوة من التعلم و التالؤم ب*ن فعل التدر�البيداغوجيا ~Aj A املقام األول البحث عن « 

 ترجمتنا.» ُتحدد عHx أساس حاجيات املتعلم*ن

  ولقد بنgت القاعدة التعليمية لWذه املقارة عHx عدة مبادئ مZöا:  

توAD ترتgب املادة التدر�سية و تدرجWا عHx نحو يجعلWا تkناسب مع مستوى املتعلم*ن، حيث  -

� ات الدروس حسب املستو�ات املعرفية للمجموعات.تصنف محتو

إعداد برامج تPو�>ية متناسقة مع األ@داف املسطرة، حيث تتلقى ا��موعات ذات املستوى  -

 املعرAj الواحد نفس ال�Æنامج و تقّيم عHx أساس نفس املعاي*�. 

ملعلم منصّبا عHx ترك*� عملية التPو�ن عHx فعل التعلم بدل فعل التعليم. و بذلك يصبح ا@تمام ا -

�5ص املتعلم الذي يصبح Aj قلب الوضعية التعليمية، مما يضطر املعلم عHx التقدم Aj الدرس 

عHx وت*�ة املتعلم*ن ألن النجاح أو الفشل Aj ?غي*� سلوك @ؤالء @و الذي يخ�Æه بتحقيق الWدف 

 من عدمھ و امل'u= إHB @دف آخر. 
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مية املثالية ~A تلك الY= تركز عHx املتعلم Aj قاعة الدرس و تو#A لنا @ذه املبادئ أن الوضعية التعلي

@و يتفاعل مع املعلم من جWة و مع محتوى الدرس من جWة أخرى، و @كذا، يصعب تصور وضعية أخرى 

 .=uvو اآلخر اف��ا Aعامل*ن مختلف*ن أحد@ما واق� Aj ا أحد @ذه العناصر الثالثة أو تتواجدZöقد ^غيب ع 

مقارتھ Aj ?عليم ال��جمة عHx مجموعة من   )دونالد ك*�اAB(أسس البنائية االجتماعية:  ثانيا: املقارة 

  املبادئ، أ@مWا:

 التفاعل مع اآلخر داخل الوضعية التعليمية @و أساس التعلم. -

-  A+خلق املعرفة و خلق وضعيات فعلية للممارسة. )التعاون و الت>سيق(العمل ا�6ما Aj سا@م^ 

 لم دليال و مساعدامWمتھ األساسية خلق جو التعاون ب*ن املتعلم*ن.^عد املPون أو املع -

  يقول ك*�اAj AB شأن املعلم:

« L’instructeur est un guide, un mentor, un assistant et un facilitateur dont la fonction 

principale est de créer des environnements d’apprentissage naturels et complexes dans la 

salle de classe et d’offrir son soutien dans l’apprentissage collaboratif » (2000 :23). 

يkب*ن لنا، من خالل املقارنة ب*ن املقارت*ن املذ7ورت*ن، أن ?عليم ال��جمة و ?علمWا عمليتان 

جال ?عليمية ال��جمة ظWور متPاملتان و ال يمكن تصور الواحدة دون األخرى. و ب*ن @ذه و تلك، شWد م

مقارات عديدة ذات أسس و أ@داف مش��كة حينا و مختلفة حينا آخر، ومما يتفق  عليھ رواد ?عليمية 

ال��جمة مبدأ استعمال املدونات األصلية و املقارنة Aj تدر�س ال��جمة و االبتعاد عن املدونات امل��جمة، 

Zöا سابقا أم املستحدثة مZöايدة، سواًء املوجودة مRاللغة الثالثة أو ا� HBوء إ�Eا ألغراض معّينة، و مبدأ ال

و ~A اللغة الY= ال تPون بامل�ن و ال بالWدف، بل لغة أخرى قد ^ستع*ن ZÎا املتعلم Aj البحث الوثائقي الذي 
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يجر�ھ خالل محاولتھ ل��جمتھ نص مع*ن، و من أبرز من أشار إلZmا Aj إطار ال��جمة املتخصصة،كر�ست*ن 

Aj معرض حديZEا عن شروط ال��جمة التقنية، إذ ^ستع*ن املتعلم ZÎذه اللغة Aj حالة  (673: 1990)دور�و 

عدم توفر املعلومات الPافيةلفWم املوضوع باللغت*ن محل ال��جمة، مما يدفعھ إHB االطالع عHx مراجع 

  ى. مكتوة بلغة أخر 

، بدأت مقومات الدرس التقليدي ¨��Z ومع تقدم وسائل تكنولوجيا املعلومات و ا?ساع نطاقWا

تدر�جيا، و بدأ البعد الزم<= و املPاlي Aj التحرر، و يمكن ت5Eيص مظا@ر ?غ*� الوضعية التعليمية Aj ما 

:Axي  

أصبح التعلم متاحا �6ميع الفئات العمر�ة و لم ^عد شرط السن حائال دون ?علم ال��جمة، و ذلك  -

، و أصبح األ�5اص العاملون خارج نطاق ال��جمة و بفضل توفر مصادر املعرفة و التوثيق

 املتواجدون خارج نطاق ا�6امعة قادر�ن عHx التحصيل العلd= عن 3عد.  

لم ^عد درس ال��جمة يتحدد بحدود قاعة الدرس و ال حكرا عHx املعلم بوصفھ ال�5ص الوحيد    -

لم االف��اuv= أن يkيح قاعات صاحب املعارف و ا�5ول لنقلWا إHB املتعلم، بل أصبح بإمPان العا

درس اف��اضية و معلم*ن اف��اضي*ن، و أن يوفر للمتعلم وسائل ?علم و موارد معلومات لم 

 ?ستطع البgئة التقليدية توف*�@ا.

باملقابل، فإن لWذا التحول السر�ع Aj تبادل األدوار تبعات ثقيلة و خط*�ة ال يمكن كشف الستار عZöا 

 ئ و األسس الY= تب<ó علZmا عملية التعليم و التعلم. إال بالعودة إHB املباد

  مظا�ر تدر®س ال��جمة ¥] عصر املعلوماتية: -2

مد فيما يAx، إHB ذكر 3عض املواضع الY= تتدخل فZmا تكنولوجيات اإلعالم و االتصال Aj تدر�س تسنع

  iiال��جمة:
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 األبحاث الرقمية و الورقية املتوفرة علة الشبكة:

لتعليمية ال��جمة Aj عصر املعلوماتية، الكم الWائل من املراجع و الوثائق قد يPون أول مكسب 

 Hxا و املس��جعة عZöة و تطبيقا، سواًء الورقية م�ا�5تلفة الY= تkناول موضوع تدر�س ال��جمة بذاتھ نظر

كسب الشبكة أو امل>شورة مباشرة عHx مواقع ا��الت و ال�Æامج ا�5صصة لWذا الشأن، و ^عت�Æ @ذا امل

الع عHx آخر مست
ّ
تقنيات جدات ?عليم ال��جمة من مقارات و التلقا�ي ثمينا، حيث إنھ أصبح باإلمPان االط

فضل ات،  فلقد استطاعت مراكز البحث و دون االضطرار إHB حضور ا�Rاضرات و امللتقيات و الندو 

أن توصلWا إHB  املتعلم*ن، و قد  شبكة اإلن��نت أن ت>شر أعمالWا Aj أوساط الباحث*ن Aj ?عليمية ال��جمة و

 « iii« PACTEيPون أبلغ نموذج عن @يئات البحث الY= استفادت 3شPل كب*� من @ذه التقنيات، مجموعة 

الY= أlشأ¨Zا فرقة من الباحث*ن Aj مجال ?عليمية ال��جمة و الY= ت>شر 3شPل دائم و مستمر أبحاث ثر�ة و 

نجل*�ية و اإلسبانيةـ  ?عكس تطور عملية تدر�س ال��جمة و دراسات جادة Aj شPل مقاالت باللغت*ن اال 

تPو�ن امل��جم*ن Aj 7افة أنحاء العالم 7ون التجارب امليدانية فZmا تقوم عHx آخر ما توصلت إليھ العلوم 

  املعرفية و اللغو�ة و ال��جمية. 

  اآلتية:و يتمثل اشتغال ا��موعة بالتكنولوجيات اR6ديثة و ا@تمامWا ZÎا Aj املواضع 

 وصف الكفاءة اإلجرائية و اكkساZÎا  لدى امل��جم ا���Rف. -

 استخدام األدوات التكنولوجية و التحقق من فعالي]Zا Aj البحث Aj مجال ال��جمة. -

 تطبيق من¤�ية املدونة Aj ال��جمة.

 تطو�ر التدر�س عن 3عد و التدر�س االف��اAj =uv تPو�ن امل��جم*ن. -
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ة بال��جمة تتطلب استخدام التكنولوجيات اR6ديثة 7األقلمة دراسة اختصاصات أخرى متصل -

 مثال.

 Aj ديثةR6ا للتكنولوجيات اWا بفضل استخدامZ[حقق =Yاسب الPذكر امل Hxكما حرصت ا��موعة ع

زاو�ة من زوايا موقعWا، متمثلة Aj مجموعة من اإلنجازات الY= لم تكن لتتحقق لوال الفعالية الPاملة لWذه 

 ت:التكنولوجيا

املراقبة اR6ية لس*� عملية ال��جمة لدى املتعلم*ن و جمع املعطيات عZöا: حيث ?عت�Æ @ذه  -

ا��موعة الرائدة Aj استخدام محتو�ات ال�Æمجيات ملراقبة األ�5اص محل الدراسة و @م 

منذ سنة  « Proxy »ي��جمون و جمع املعطيات عن عملية ال��جمة، و ?ستعمل ا��موعة برنامج 

،  لُيدَمج 2004لذي  تمالتحقق منھ  من خالل التجارب و االختبارات االستكشافية سنة ، ا2000

 ZÎدف تحقيق ?��يالت حية  لأل�5اص خالل قيامWم بال��جمة.  « Camtasia »3عد@ا Aj برنامج 

ف الكفاءة  - عرَّ
ُ
دراسة الكفاءة اإلجرائية: ففي النموذج الكAx للكفاءة ال��جمية لWذه ا��موعة، ?

و  « Pacte, 2003 »جرائية بأZÄا كفاءة فرعية تنطوي عHx استخدام التكنولوجيا Aj ال��جمة، اإل 

عHx أZÄا   » استخدام املوارد اإلجرائية « لقد �5ص]Zا نتائج التجرة الZöائية للمجموعة عHx متغ*�

  كفاءة فرعية خاصة Aj ال��جمة.

حيث استخدمت ا��موعة  )ج ال��جمةدراسة نتا (إدارة و تحليل مدونات النصوص امل��جمة  -

ال��جمة املباشرة و  (لتحليل النصوص امل��جمة  « AntConc »و  « WordSmith »أدوات برنامج 

إلجراء  (PetraTag, Claws )و املقابالت و االستJيانات و ~A بصدد استخدام املؤشرات )العكسية

 عبارة. /األبحاث عن طر�ق الفئات النحو�ة عالوة عHx الفئات 7لمة
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Aj التحليل  SPSS »iv »التحليل الكd= و النو+A للمعطيات، حيث ?ستخدم ا��موعة برنامج  -

  الكd= و النو+A �6ميع متغ*�ات تصميم األبحاث املنجزة عن الكفاءات ال��جمية.  

لgست إال مثاال من ب*ن مئات املؤسسات التعليمية الY= ?ستخدم شبكة  « PACTE »إن مجموعة 

بمختلف مواقعWا و تطبيقا¨Zا من أجل lشر املعلومة املتعلقة بتدر�س ال��جمة، أضف إHB ذلك  اإلن��نت

اW�6ود الفردية امل>شورة أل�5اص املعلم*ن و املدر*ن و تجارب امل��جم*ن، و الZÎ Ñ�? =Yا آالف املقاالت 

الY= ?عتZ[« Meta »v  �Æا مجلة امل>شورة Aj ا��الت اإللك��ونية املتخصصة Aj ال��جمة، و الY= تأ?ي Aj مقدم

، عHx يد ا�6معية الكندية للم��جم*ن 1955أقدم مجلة Aj علم ال��جمة Aj العالم، حيث تأسست عام 

 Aj ات رواجاWالوج �Æتمثل حاليا أك A~ 3عد@ا، و =dا الورقية، لتدخل العالم الرقZ[صيغ Aj  املتخرج*ن

  ZÄا تجمع أقالم رواد ال��جمة تنظ*�ا و تطبيقا و تدر�سا.أوساط الباحث*ن Aj مجال ال��جمة و اللغات 7و 

 Aj تمثل األبحاث املذ7ورة منبعا ال ينضب بال>سبة للمتعلم*ن الذين يبحثون عن املعلومة، خاصة

إطار املقايgس النظر�ة Aj درس ال��جمة و  املتمثلة Aj 7ل املواد التدر�سية الY= يتلقوZÄا خارج مقياس 

  ، العامة مZöا و املتخصصة، بوصفھ تمرنا محضا عHx ال��جمة Aj قاعة الدرس.ال��جمة التطبيقية

  الدروس االف��اضية:

لقد تمخض تأثر تفك*� املنظر�ن و ا�5تص*ن Aj مجال التعليمية بالثورة املعلوماتية ZÄ Ajاية القرن 

يمية جديدة تد+H املاuv= و بداية القرن اR6اAB و تفاعلWم مع مختلف مظا@ر@ا عن والدة مقارة ?عل

و ~A مقارة ¨Zتم بدراسة دور التكنولوجيات اR6ديثة Aj التعلم و خاصة تفاعل األ�5اص  viبال��ابطية

مع الشبكة، و لقد قامت @ذه املقارة عHx أنقاض املقارات الثالث املعروفة Aj التعليم أال و ~A :املقارة 

 أن تجمع بيZöا و ?ستدرك نقائصWا، و لقد ظWرت السلوكية و املقارة املعرفية و املقارة البنائي
ً
ة، محاولة

 ، 3عنوان:2005، سنة Siemens@ذه ألول مرة Aj مقال مكتوب باللغة اإلنجل*�ية للباحث األمر�Pي 
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« Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age » ة و، حيث وضع فيھ ?عر�فا لWذه املقار

موعة من املبادئ الY= أسست علZmا ، وفيما يAx أ@م مبادئ @ذه النظر�ة الY= الدوا+A مZöا و كذلك مج

  :viiيد+A أRÏاZÎا أZÄا تتماóuF مع املعطيات ا�6ديدة لعصر املعلوماتية

  املعرفة و التعلم يكمنان Aj ?عدد اآلراء و اختالفWا. -

  يمكن للتعلم أن يكمن و يتم Aj آالت من دون اR6اجة إHB العنصر الJشري. -

 علم @و عبارة عن عملية ترط ب*ن عقد متخصصة أو مصادر للمعلومات.الت -

نة. -  صب اال@تمام عHx كيفية اR6صول عHx معارف دقيقة و محيَّ

@كذا أصبح التدر�س Aj عصر املعلوماتية و @و ^ستجيب لWذه الرؤ�ة ا�6ديدة، ^غ*� من وضعيتھ 

 HBجيا من قاعة الدرس إ�الصفحات االف��اضية لإلن��نت من خالل إlشاء التعليمية التقليدية و يتجھ تدر

 H+منصات و برامج مخصصة ل>شر دروس اف��اضية تد Hxمواقع ع « MOOC »  اختصار للعبارة A~ و

أي التPو�ن املفتوح ع�Æ االن��نت، و نجد أن  « Massive Online Open Courses »اإلنجل*�ية األصلية: 

ليمية التقليدية، فيما ^عتمد البعض اآلخر عHx أسس النظر�ة 3عضا مZöا ال يزال متمسPا باألسس التع

  ا�6ديدة للتعلم أال و ~A االتصالية. 

  و�مكن تمي*� نوع*ن من @ذه الدروس االف��اضية، تبعا ل>سبة إلقا�Zا 7ليا أو جزئيا عHx الشبكة:  

التدخل املباشر للمعلم، و ~A الدروس الY= ُتلّقن عن 3عد 3شPل كAx دون  :أوال: الدروس الرقمية ا�·ضة

أي دون رطWا بالتدر�س املباشر Aj قاعة الدرس ،  تبZEا املدارس و املعا@د  و ا�6امعات بمختلف 

تخصصا¨Zا،أو حóY منصات تPو�ن مستقلة بذا¨Zا،  حيث يPون الدخول إلZmا  و ال��kيل فZmا مجانا،غ*� 

عارف املكkسبة، يتم بمقابل ماAB. و فيما يAx أن ?سليم الشWادات، الذي يأ?ي 3عد عملية التحقق من امل

  نموذج #A عن املنصات التPو�>ية Aj ال��جمة:
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=uvيتعلق األمر بالدرس االف��اviii«Parcours de TRADUCTOLOGIE »  =dثھ القطب الرقJالذي ي

، حيث تظWر Aj صفحة التقديم، األ@داف املرجوة منھ و الY= 56صت Aj ثالثة  « Tout-Monde»ملعWد 

  نقاط:

أداة  ?علم و نقل  (تزو�د الباحث*ن و املتعلم*ن بأداة رقمية عالية ا�6ودة  لدراسة ال��جمة و ممارس]Zا  -

  .)للمعارف

  تأسgس منصة مرجعية Aj ما يخص lشر املعرفة املتعلقة 3علم ال��جمة و تجديد التفك*� املتصل بھ.  -

  ع ا�6معية الفرlسية لعلم ال��جمة.إنجاز مدونة ?عليمية للدروس عن 3عد، بالشراكة م  -

و ?عتمد @ذه املنصة Aj دروسWا عHx ال��kيالت اR6ية للمحاضرات الY= يلقZmا أك�Æ رواد التفك*� 

،  و تتضمن صفحة الدرس برنامجا خاصا بالدورة « Lederer »و   « Ladmirale »ال��جd= من شا7لة 

ور يتضمن بدوره مجموعة من املقايgس الY= تPون الواحدة املتPونة من مجموعة من ا�Rاور، و 7ل مح

  .عHx @يأة محاضرة يلقZmا أحد أعضاء املنصة

و لقد صمم املوقع عHx نحو 3سيط و عمAx، و يضم  خمس زوايا: الزاو�ة األوHB يقدم فZmا املوقع و 

خصصة لعرض محتوى املشار7ون فيھ، و الزاو�ة الثانية خاصة ب�Æنامج الدورة ا�6ار�ة، و الزاو�ة الثالثة م

ا�Rاور و املقايgس بال��تgب، فيما خصصت الزاو�ة الرا3عة لل��kيالت و أما ا56امسة فتذكر فZmا موارد 

  البحث الY= ^عتمد علZmا الدرس من مراجع و مصادر.

إن تقييم مردود @ذا النوع من الدروس Aj مجال ?عليمية ال��جمة يتم عHx أساس مجموعة من 

مZöا lسبة امللتحق*ن بھ و مدى تفاعلWم مع محتواه و كذلك النتائج ا�Rققة و الY= ?ع�Æ عZöا املعاي*�، نذكر 

الشWادات املسلمة Aj آخر 7ل دورة، إال أنھ و Aj العموم يمكن اعتبار @ذه املنصات و 3غض النظر عن 

ع علZmا، مزايا الدرس طا3عWا األ7اديd=، موردا @اما و غنيا للمتعلم*ن Aj ال��جمة، فWم يتحّرون باالطال 
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التقليدي من حيث أصالة ا�Rتوى و جدية العرض و كذلك كفاءة املPون*ن من جWة  و ^ستفيدون من 

 Aj مZÄد و املال و يتفاعلون مع الدرس كما لو أW�6من حيث توف*� الوقت و ا ،=dاسب  الدرس الرقPم

  قاعة درس حقيقية من جWة أخرى.

و ~A الY= ُتلّقن Aj قاعة الدرس و عHx الشبكة Aj آن واحد،  : « cours hybrides »ثانيا: الدروس ال©�ينة 

 تحت إشراف املعلم املPلف بالتدر�س من جWة معتمدة 7املعا@د و ا�6امعات.

 Hxمواقع املؤسسات ا�6امعية، ع Hxفات كث*�ة نجد@ا، خاصة ع�و لقد وضعت لWذه الدروس ?عر

نكتفي بتعر�ف واحد نراه جامعا ملواصفات الدرس ال¤�*ن عامة، و @و أZÄا تتفاوت Aj الدقة و الفعالية، و 

  عHx صفح]Zا عHx موقعWا اإللك��وlي: )أوتاوا ( التعر�ف الذي وضعتھ جامعة

« Un cours hybride est conçu de sorte que certaines heures de classe sont remplacées par des 

activités en ligne tout aussi importantes.  Cela signifie que les parties en classe et en ligne 

d’un cours sont complémentaires et ont été combinées de manière réfléchie afin de bien 

répondre aux besoins de l’étudiant et aux objectifs du cours. Les composantes en ligne ne 

sont pas un ajout à une charge de cours complète, mais plutôt une substitution réfléchie 

pour certaines activités en classe ix». 

@ذا ��اضية، و @و الدرس  الذي ُصّمم عHx نحو ?سkبدل فيھ 3عض الساعات ب>شاطات اف  الدرس ال¤�*ن«

^ع<= أن الساعات امل�Æمجة داخل قاعة الدرس تكمل تلك امل�Æمجة عHx املوقع اإللك��وlي، حيث أZÄا 

دِمجت لkستجيب ملتطلبات املتعلم و لأل@داف املسطرة للدرس. و عليھ، فإن املPون
ُ
ات االف��اضية للدرس أ

 . ترجمتنا» لgست مجرد إضافة بل إجراءات ?عو�ض مدروسة ل>شاطات قاعة الدرس
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 =Yمجموعة املعطيات ال Hxغرار الدرس التقليدي، ع Hxوع =uvو ^عتمد تصميم الدرس االف��ا

علم و كذلك تPّون الوضعية التعليمية املذ7ورة سلفا،  و الY= تضم بدور@ا محتوى ال�Æنامج و خيارات امل

الذين مZöا ، ^عمل مصممو@ا و  حاجيات املتعلم، ومن أجل تفعيل @ذه الدروس و تحقيق األ@داف املرجوة

@م Aj األصل معلمون يف��ض ZÎم امتالك قاعدة نظر�ة صلبة و رؤ�ة ?عليمية واRðة، عHx توAD املبادئ 

علومات من خالل تنظيمWا عHx نحو التعليمية املكرسة Aj مختلف املقارات و تضميZöا أك�Æ قدر من امل

 تلتقي فيھ جميع العناصر الضرور�ة للتعليم و يجتمع فZmا 
ً
يجعل الصفحات االف��اضية فضاًء تفاعليا

  املتعلمون و املعلمون.

فيما يتعلق بتدر�س ال��جمة، فقد تمكنت 3عض ا�6امعات و املعا@د ع�Æ العالم من فتح مواقع و 

برامج مخصصة إللقاء دروس ال��جمة عن 3عد بنوعZmا ا�Rض و ال¤�*ن، و اف��اضية عHx م�ن منصات و 

 =Yنموذج للعناصر ال Axا��االت، و فيما ي Anبا Aj الدروس االف��اضية Anا عن باWتصميم Aj ال تختلف A~

 :xيتPون مZöا الدرس االف��اAj =uv ال��جمة

ر�فية للدرس من حيث طبيعتھ و الفئة : و نجد فيھ بطاقة ?ع« système d’entrée »نظام الدخول: -

@داف املرجوة من الشق*ن النظري املس]Zدفة من املتعلم*ن و املعارف املسبقة املشروطة و كذلك األ 

  التطبيقي منھ.و 

و فيھ يقسم الدرس إHB أجزاء و 7ل جزءينقسم إHB فصول  « système d’apprentissage »نظام التعلم: -

ال>شاطات املتعلقة باملعارف النظر�ة عن علم ال��جمة من جWة، و املعارف  تتPون بدور@ا من مجموعة من

التطبيقية املتعلقة بمن¤�ية ال��جمة من جWة أخرى. كما تتضمن مجموعة من التمار�ن التطبيقية و 

لقد األعمال املوجWة. وتتمثل lشاطات التعلم Aj التعليق و التقر�ر و التمار�ن التفاعلية للتقييم الذا?ي. و 

  تم رط املنصة مباشرة بمجموعة من املراجع اإللك��ونية لkسWيل عملية البحث الوثائقي و املراجعة.
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و يتمثل Aj مرحلة التقييم، و فيھ توجھ للمتعلم*ن أعمال تطبيقية  « système de sortie »نظام ا56روج: -

عة الدرس و Aj النوادي االف��اضية فردية و جماعية، كما يتم تقييمWم عHx أساس املشاركة الفعالة Aj قا

  املوجودة Aj املنصة و عHx أساس اختبار املعارف املكkسبة و احkساZÎا Aj املعدل.      

و لقد أثبkت التجارب Aj مثل @ذه الدروس فعالي]Zا Aj تطو�ر كفاءات املتعلم*ن، حيث إن الدراسة 

kة جامعة محمد ا56امس باملغرب،أثبجر�ت عHx تجر
ُ
Zاو ذلك 3شWادة املشارك*ن فZmا:الY= أ   ت جدا̈ر

« L’enseignement en mode hybride apporte une réellevaleur ajoutée à l’apprentissage de la 

traduction par la mobilisation de ressources et d’outilspédagogiques diversifiés qui 

alimentent le processus de construction cognitive des apprenants » « 2012 :91 ». 

إن الدروس ال¤�ينة تجلب قيمة مضافة حقيقية لتدر�س ال��جمة، و ذلك من خالل تجنيد املوارد و « 

  ترجمتنا. » الوسائل البيداغوجية املتنوعة و الY= تدعم عملية البناء املعرAj لدى املتعلم*ن

وات الY= تضاف إHB الدرس و الY= ?سا@م Aj فعاليتھ و و املقصود  باملوارد و الوسائل  مجموعة األد

نجاعتھ وقد تPون أصلية Aj املنصة كنوادي الدردشة و ال>شاطات التفاعلية وخانات اإلحصائيات، أو 

مستحدثة 7املواضيع التعليمية الY= تصبح أدوات بيداغوجية  7التعليق عHx ال��جمات والبحث 

  املوضوعا?ي.  

  عض مZöا:و فيما يAx ذكر لب  

و @و الفضاء الY= ^سمح بخلق جو تفاعAx ع�Æ تواصل املتعلم*ن فيما بيZöم أو مع  « forums »النوادي: 

املعلم*ن،  وقد تPون @ذه النوادي مخصصة لطرح األسئلة و االستفسارات عن أجزاء غ*� مفWومة من 
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Rا� Hxاالطالع ع HBم إWدف دفعZÎ املتعلم*ن Hxا. كما الدرس أو لطرح أسئلة عZöتوى بجدية و اإلجابة ع

 يمكن أن تPون مجرد نواٍد للدردشة ب*ن أعضاء ا��موعة الواحدة.

و ~A عبارة عن مجموعة من األسئلة الY= توجھ « exercices interactifs » التمار�ن التفاعلية:

ة أو للمتعلم*ن عقب 7ل فصل، ZÎدف اختبار مدى اسkيعاZÎم للمفا@يم األساسية عن علم ال��جم

 من¤�ية ال��جمة.

و ~A الزاو�ة الY= توضع فZmا مختلف الروابط املؤدية  « documents et liens »الروابط و الوثائق: 

  إHB املصادر و املراجع الY= يحتاج إلZmا املتعلمون Aj البحث الوثائقي.

لك العقبات جدير باإلشارة إHB أن التPلفة البا@ظة لنماذج معينة من املنصات التعليمية و كذ

التقنية و القانونية الY= قد ?ع��ض التدر�س عن 3عد، قد حرمت ا�6امعات العرية عامة و 

ا�6زائر�ةخاصة و بمختلف فروعWا و تخصصا¨Zا من االستفادة من مزايا الدروس االف��اضية 

  التقليدي.الكث*�ةسواًءاالف��اضية ا�Rضة أو ال¤�ينة، لتظل إHB يومنا @ذا %�ينة الدرس اإللقا�ي 

  البحث الوثائقي االف��ا�µÝ: امل�اسب و املآخذ. -3

^عت�Æ البحث الوثائقي شرطا أساسيا Aj عملية ال��جمة، و بالتاAB عنصرا مWما Aj عملية تدر�س 

ال��جمة، ولقد أثبkتلنا التجرة التدر�سية أن املتعلم يحتاج إHB توجيھ مستمر فيما يخص اختيار املوارد 

�ن ال��جمة، حيث  أن @ذا البحث ال يظWر متأخرا Aj مرحلة ?علم ال��جمة املتخصصة بل الوثائقية Aj تمار 

منذ بداية التPو�ن Aj ال��جمة العامة،   ألنھ ال يقتصر عHx النصوص املتخصصة، كما ُيرَوج لھ Aj أوساط 

بذلك فمن و  (Lahlou, 2017 :110)املتعلم*ن، بل @و ضروري أثناء التمرن عHx جميع أنواع النصوص 

املWم أن يتم توجيھ املتعلم نحو املراجع املوائمة و املوثوق ZÎا Aj الوقت ذاتھ، و @ذا التوجيھ يPون Aj قاعة 
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الدرس، إذ أن املعلم مطالب باالطالع عHx حد أدlى من املوارد الY= توفر للمتعلم املعلومات الPافية عن 

  موضوع ال��جمة.

التكنولوجيات اR6ديثة Aj توسيع نطاق البحث الوثائقي و إثراء ال يمكن إغفال الدور الذي تؤديھ 

موارده 3شPل ال مثيل لھ،  حيث lشWد فيضا من املعلومات املستمرة و ا�Rّينة من موارد مختلفة و قد 

يPون معلم ال��جمة و املتعلم فZmا من أك	� األ�5اص �6وءا لإلن��نت و األك	� انتفاعا بخدما¨Zا من حيث 

لك ألن طبيعة التخصص ?سمح لWما بذلك، فمن جWة نجد أن lشاط  ال��جمة ^غطي جميع البحث، ذ

امليادين و التخصصات دون است�ناء، و من جWة أخرى، يف��ض بمعلم ال��جمة و املتعلم فZmا أZÄما يتقنان 

بفئات أخرى من لغت*ن عHx األقل مما يخول لWما االطالع عHx أك�Æ قدر ممكن من املراجع املكتوة،  مقارنة 

املعلم*ن و املتعلم*ن أحاد�ي اللغة. و @ذا ^عت�Æ مكسبا Aj @ذه اR6الة، ألنھ ^ستجيب ملبدأ اللغة الثالثة 

ا�Rايدة املذ7ور سلفا. و @نا تمثل الشبكة مجاال واسعا و ثر�ا للمتعلم، و يمكن القول أن التكنولوجيات 

وي الذي يتواجد فيھ املتعلم و دور 7ل لغة Aj بناء الصرح تكرس @ذا املبدأ، و ذلك تماشيا مع ا�Rيط اللغ

  .)1990دور�و،  (املفWومي لديھ 

  املعاجم الرقمية و ال�امج املعلوماتية امل�Þمية:  

?عد املعاجم املتوفرة عHx الشبكة من أك�Æ املPاسب الY= حظي ZÎا املتعلم Aj ال��جمة Aj عصر   

لرقمية من الس*� ب*ن رفوف املكتبات و اقتناء املعاجم بPل أنواعWا عHx املعلوماتية، إذ أغنتھ @ذه الكنوز ا

مPان اR6صول عHx معاlي الPلمة ثقلWا و صعوة البحث Aj مداخلWا و غالء تPلف]Zا، وأصبح باإل 

  استخداما¨Zا السياقية و كذا مرادفا¨Zا و مPافئا¨Zا  Aj اللغات األخرى بمجرد الضغط عHx زر واحد.و 
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لة إHB صيغة نجد نوعان  و املعاجم  wordأو  pdfمن املعاجم عHx الشبكة: املعاجم الورقية ا�Rوَّ

اإللك��ونية املصممة مباشرة عHx اإلن��نت و كال النوع*ن قابل للتحميل والتخز�ن Aj ذاكرة اR6واسgب و 

  اللوحات و الWواتف الذكية مما ^سمح باستخدامWا حAj óY حالة انقطاع خدمات اإلن��نت. 

: و مZöا األحادية  و املزدوجة و متعددة اللغات،  wordأو  pdfاملعاجم الورقية ا�Rّملة بصيغة 

ن مزايا الشبكة من توف*� لW�Eد و?عت�Æ @ذه املعاجم  مZöال نقيا للمتعلم*ن Aj ال��جمة، 7وZÄا ?ستفيد م

  الوقت و املال، دون أن تفقد شgئا من م*�ات الصيغة األصلية. و 

إللك��ونية: و ~Aj A الغالب ال ترد منفردة بل تPون جزءا من برامج املعاجم ا

ة 7ال��ادف و إضافي « applications » م��مية متPاملة تتضمن تطبيقات « logiciels » معلوماتية 

  التصر�ف. ال��جمة السياقية و 

kون أنجع من النوع األول ألنھ يPأن @ذا النوع من املعاجم قد ي HBسم بمجموعة من تجدر اإلشارة إ

ا�6معاوي، (املزايا  الY= يفتقر إلZmا امل��م الورAn ،و فيما يAx  3عض مZöا عHx سJيل الذكر ال اR6صر:

  بتصرف. )5-6: 2014

Aj و مقابال¨Zا Aj اللغات األخرى و حوسبة اللغة الطبيعية و تgس*� الوصول إHB مفردا¨Zا و دالال¨Zا -

.=uýوقت قيا 

 نية للتحميل عHx نحو يجعل االستفادة مZöا ممكنا Aj 7ل زمان ومPان.قابلية املعاجم اإللك��و  -

 ا?سامWا بطاقة تخز�>ية واسعة لkشمل آالف املصطREات القديمة و اR6ديثة. -

توف*�@ا لتطبيقات لغو�ة رقمية، تمكن مستخدمZmا من تب*ن تصر�ف الPلمة و مرادفا¨Zا وأصولWا  -

 ة.الصوتية و سياقا¨Zا الداللية و املفWومي
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قيام 3عض املعاجم اإللك��ونية عHx خاصية التفاعل، حóY أZÄا ?سمح للمستخدم باق��اح مواد  -

 م��مية جديدة و ?عديل مقابالت 3عض الPلمات و ?عر�فWا. 

إمPانية ?عديل امل��م اإللك��وlي و تحيgنھ مما ^سمح بمواكبة اR6ادث من املصطREات و ا�6ديد  -

 نة امل��م ملستجدات العصر.من الPلمات عHx نحو ^سمح بمزام

?عدد مسالك البحث عن املعلومات املتعلقة بالPلمة من قبيل استخدام ا�6ذر أو ا�6ذع أو  -

 املداخل الداللية.

توظيف 3عض املعاجم للوسائط الرقمية املتعددة Aj التعر�ف بالPلمة من قبيل الصور والفيديو  -

 @يئ]Zا.  و @و ما ^سا@م Aj تقر�ب الPلمة من جWة دالل]Zا و

بيد أن املزايا املذ7ورة عن امل��م اإللك��وlي ا�Rض ال تنفي وجود عيوب و آفات تدعونا إHB إعادة 

النظر باستمرار Aj فعالي]Zا، خاصة املعاجم العرية الY= ترد جزءا Aj ال�Æامج املعلوماتية  املكرسة لWذا. إذ 

باكkشاف 3عض الثغرات الY= ^عاlي مZöا امل��م  سمحت لنا دراسة أجر�نا@ا عHx برنامج معلوما?ي معروف

و الY= ^شاركWا مع برامج كث*�ة أخرى، و امللفت للنظر، بل و ا�Rزن Aj األمر، أن التقص*�   اإللك��وlي،

 ( Lahlou, 2016)يظWر أك	� Aj جانب العرية منھ Aj جانب الفرlسية و/ أو باAn اللغات. و من ب*ن اآلفات 

Hxَسوق النماذج و األمثلة  آفة االعتماد ع Aj أو مستحدثة ألغراض معينة 
ً
مدونات م��جمة موجودة سلفا

بالعرية، خاصة تلك املتعلقة بال��جمة السياقية، و الY= ^عتمد فZmا غالبا عHx مدونات سمعية بصر�ة 

اHj مع مس��جة، عوض البحث عن مدونات عرية أصيلة تتوفر عHx الوضعيات السياقية ذا¨Zا، و @ذا يkن

مبدأ األصالة Aj ?عليم ال��جمة، و ينجم عنھ مشا7ل لغو�ة كث*�ة 7األخطاء التعب*�ية و اإلمالئية و النحو�ة، 

قد ت>تقل إHB املتعلم*ن الذين أصبحوا مدمن*ن عHx مثل @ذه ال�Æامج و ^عت�ÆوZÄا حلوال سر�عة للمشا7ل 

  قاعة الدرس و Aj الواجبات امل��لية كذلك.ال��جمية الY= ?ع��ضWم و @م يتمرنون عHx ال��جمة داخل 
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ثانيا: مواقع التواصل بمختلف ا56دمات الY= تقدمWا من نصوص أصلية م��جمة من و إHB العرية 

،  وغ*�@ما من املواقع التفاعلية الY= تقدم مادة translatoravenuexiiو translearner.weeblyxiكموقع: 

تق��ح ونات األصلية و امل��جمة جا@زة و صوص 7وZÄا تقدم املددسمة للمتعلم*ن و املعلم*ن عHx وجھ ا56

  ضمن خدما¨Zا دورات و ورشات للتPو�ن Aj ال��جمة.  

  نأ?ي Aj األخ*� إHB ذكر 3عض من تبعات استعمال التكنولوجيات اR6ديثة Aj ?عليم ال��جمة و ?علمWا:

  بال>سبة للمعلم: 

املراجع بمختلف األشPال و الصيغ Aj موضوع ال��جمة  ي�Eأ املعلم إHB اإلن��نت بما توفره من آالف  

و التخصصات القر�بة مZöا 7امل��مية و املصطREية و اللسانيات بفروعWا النظر�ة و التطبيقية، و�مكن 

  ت5Eيص دوا+A اطالعھ عHx تلك املراجع Aj غرض*ن @ما:

اجWة القصور الناتج عن غياب أوال:  الس�A إHB تطو�ر القدرات الفكر�ة و إثراء املتاع املعرAj ملو 

برامج جامعية موجWة لتPو�ن املPون*ن و االكتفاء بتPو�ن املتعلم*ن. و Aj @ذه اR6الة تPون ا��الت 

سWلة التحميل و التخز�ن Aj اR6واسgب ال�5صية أو حpdf  Aj óYاإللك��ونية الY= تقدم مقاالت بصيغة 

  7لما دعت الضرورة إHB ذلك.  الWواتف الذكية من أجل العودة إلZmا للوحات و ا

ل��جمة العامة مZöا و ثانيا: البحث عن نصوص الستعمالWا كمدونات لتدر�س مقايgس ا

@نا ي�Eأ املعلم إHB تصفح ا��الت و 7ل الوثائق اإلعالمية الY= تمثل  مادة دسمة ?غنيھ عن املتخصصة و 

كييف مضاميZöا و أشPالWا لتkناسب مع الس�A وراء الوثائق الورقية الY= قد يصعب اR6صول علZmا و ت

طبيعة الدرس. و ZÎذا تمتد ف��ة استعانتھ بتلك األدوات من التحض*� للدرس إHB غاية مرحلة التقييم، و 

  حóY و@و جالس وراء مكتبھ Aj قاعة الدرس. 



  2022يناير -األول �انون الثا�ي العدد                                                                   :ةا��لة العرية لعلم ال��جم

82 

Arabic journal of Translation studies: First Issue – January 2022  

Democratic Arabic Center – Germany - Berlin 

ملرافقة ثالثا: االطالع عHx املواقع اإللك��ونية، الY= توفر ال�Æامج التعليمية للمقايgس النظر�ة ا

لل��جمة التطبيقية ZÎدف ا�Rا7اة و التقليد Aj ظل اlعدام ال�Æامج املوحدة Aj معا@دنا سواء Aj مرحلة 

  اللgساlس أو املاس�� أو حóY الدكتوراه.

لWذه الوضعية ا56الية من األ@داف تبعات قد تPون ثقيلة، أ@مWا الوقوع Aj مشPلة عدم مواءمة 

املتعلم*ن اللغو�ة و النفسية و ظروفWم االجتماعية و?عارضWا مع آفاقWم   ال�Æامج التعليمية الستعدادات

  االقتصادية، و بالتاAB تنافر@ا مع األ@داف البيداغوجية املرسومة مسبقا.

بال>سبة للمتعلم:و @و بدوره ي�Eأ إHB @ذه األدوات الY= يجد فZmا محاسن كث*�ة و ^غفل عن 

املتمثل Aj النفور ZÄائيا من املكتبات التقليدية و قاعات املطالعة، و  و السلوك السل�= الذي قد ينجر عZöا،

ما توفره من ظروف مثالية لW�Eد الذ@<= Aj البحث الوثائقي،  7الWدوء و ال��ك*� و االنتقاء، و ما تحتو�ھ 

يذكر  من مراجع ورقية من أمWات الكتب و املعاجم الY= قد ال يجد 5�lة إلك��ونية لWا، و االكتفاء بما

عZöا Aj مراجع ثانو�ة قد تخون ا�Rتوى األصAx عند االقتباس،  منھ و ال تضا@يھ عند التصرف فيھ، 

  فُيحرم بذلك من اقتناء قيم]Zا العلمية اR6قيقية.

7انت تلك 3عض مظا@ر ?غ*� درس ال��جمة و تحوالتھ من البgئة التقليدية إHB البgئة املعلوماتية، 

و العيوب، و يبقى عHx أطراف العملية التعليمية بدءا من القائم*ن  عHx ?سي*�@ا و ~A تجمع ب*ن ا�Rاسن 

إHB املتعلم*ن، العمل عHx ترجيح كفة ا�Rاسن و التقليل من التأث*� السل�= لWا قدر اإلمPان حóY تPون 

  االستفادة من التطورات التكنولوجية Aj مجال ?عليمية ال��جمة عHx أكمل وجو@Wا. 

  راجع:قائمة امل

  العرية:اللغة
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ا��لة  .ال��جمة Aj عصر املعلوماتية:املمارسات و األدوات و الكفاءات)  2018(إدير، نص*�ة.  -

 .118-109،ص. 12، ع، 6الفلسطي>ية للتعليم املفتوح و التعلم اإللك��وlي،مج. 

https://search.emarefa.net/detail/BIM-836257/ 

)أسستدر�سال��جمةالتقنية،تر.@دىمقنص ،املنظمةالعريةلل��جمة، 2007دور�و، كر�ست*ن ( -

  .1ب*�وت، لبنان، ط

 ) التعليم Aj عصر املعلوماتية، دار الكتاب ا�6ام�A.2011املوAB، حميد مجيد ( -

- ) A� رو، توماس ر و ليف*�يت، رالف�Aj Ax عصر املعلوماتية :رط @دف ) التعليم التحو 2015روز 

 لبنان.التعليمو طر�قة التدر�س بالطالب. تر. وسام صاD6 عبد هللا. العبيPان لل>شر.
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 الdوامش:

 
ii  و هو ترجمة لمصطلح» traductique «  

ii عن غياب شبه كلي جتدر اإلشارة هاهنا، إىل أن قراءاتنا يف املراجع الورقية و اإللكرتونية اليت تناولت موضوع تعليم الرتمجة يف السياق الرقمي كشفت

مجة حينا و إىل شرح لألحباث Aللغة العربية، و لكننا اعتمدF على جمموعة من املقاالت املدونة Aللغتني الفرنسية و اإلجنليزية و سنعمد إىل النقل و الرت 

  الفكرة Aلعربيةدون إيراد النص األصلي،  حينا آخر.  

  
iii موعة، حنيل القارئWعلى الرابط اآليت: لتفاصيل أخرى عن هذه ا 

http://grupsderecerca.uab.cat/pacte/en 
 

iv مجFإلجنليزية  حاسوب وهو برA (StatisticalPackage for the Social Sciences) لعربية: احلزمة اإلحصائية للعلومA و يقابله
و  علم االجتماع يف اإلحصائية المعلومات و يعترب من أكثر الربامج استخداما لتحليل  1968 االجتماعية. و قد ظهرت أول نسخة منه سنة

  .وتوثيقها المعلومات إدارة يستخدم لتحليل االستبياFت ويف
v  :و هي جملة تبث على املوقعvues/metahttps://www.erudit.org/fr/re/  

vi املقرتح للمصطلح املستحدث العريب و هو املقابل» connectivisme «.  
vii:ملزيد من التفاصيل عن هذه املقاربة، حنيل القارئ على الرابط اآليت 

http://4cristol.over-blog.com/article-le-connectivisme-une-theorie-socio-informatique-de-l-apprentissage-
113809666.html. 

 
  

viii:ميكن للقارئ االطالع على الدرس كامال عرب املوقعmonde.com/mooctrad.html-http://tout  
  

ixhttps://saea.uottawa.ca/site/qu-est-ce-qu-un-cours-hybride 
x هذا النموذج مأخوذ من منصةClaroline.UMP" « 

xihttp://translearner.weebly.com/translation_courses.html. 

xiihttp://www.translatorsavenue.com/. 
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 ال��جمة التارPخية وتارPخ ال��جمة

 �نغارPا -جامعة بي�� بازما�ي ال�اثوليك بودا�ست                                   حنان ع»] زروف أ.

�صاملÅ: 

 أل@مية ال��جمة 3شPل عام وال��جمة التار�خية 3شPل خاص وأثر@ا عHx اR6ضارات اإلlسانية،جاءت 
ً
نظرا

فكرة البحث حول معرفة العالقة ب*ن ال��جمة واللغة وتطور@ا من جWة، ومن جWة أخرى معرفة العالقة 

�خ والبحث Aj "ال��جمة التار�خية" وآليا¨Zا وتحديا¨Zا ضمن اR6قبة التار�خية الواحدة ب*ن ال��جمةوالتار

 :وال��جمة ب*ن اR6قب التار�خية ا�5تلفة محاولة اإلجابة عHx إشPاليات البحث حول 

 إHB العصور الوسطى
ً
 ؟)أين تتموضع ال��جمة Aj العصور القديمة (الروماlي والب*�نطي وصوال

 شاط الJشري وأ@ميتھ وتحدياتھ قديما؟مóY بدء @ذا ال>

 نظر�ات ال��جمة Aj ال��جمة التار�خية.

 لبحث آخر حول دراسة ال��جمة التار�خية دراسة لغو�ة تحليلية اجتماعية سياسية، والبحث 
ً
تمWيدا

نت الباحث*ن من فك الرموز القديمة
ّ

 Aj الطرق الY= مك
ً
 .أيضا

  ال�لماتاملفتاحية:

  ار�خية، اللغة، آليات ال��جمة، ال��جمة واللغة، العWد القديم، أرسطو.ال��جمة، ال��جمة الت

Abstract: 

Given the importance of translation in general and historical translation, 

and its impact on human civilizations, the idea of research came about the 

following issues: 

The idea of research is about knowing the relationship between translation and 

language and its development on the one hand, and on the other hand, knowing 

the history of "historical" translation and its mechanisms within one historical 

era and translation between different historical eras. The answer to the question: 
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• Where is translation located in antiquity (Roman, Byzantine, up to the 

Middle Ages)? 

• When did this human activity start and its importance? 

As a prelude to another research on historical translation and studying it, a 

linguistic, analysis, socio-political study, and research on the ways that enabled 

researchers to decipher ancient codes. 

 مدخل إ\� علم ال��جمة:.1

د 7ل أّمة أحداZLا التار�خية وأعمال 
ّ
ثمة عالقة وثيقة ب*ن اللغة والتار�خ وال��جمة، ع�Æ اللغة ُتخل

عظما�Zا، وال��جمة ُتنَقل محتوى تلك التوثيقات ب*ن اللغات ومن املاuv= إHB اR6اضر ع�Æ باب من أبواZÎا 

 Hxأسطوانة طي>ية والفراعنة ع Hxد أعمالھ بنقوش ع
ّ
DEِ ?سميتھ "بال��جمة التار�خية". قورش خل

ُ
اصط

مار�ة ع�Æ نقوش صور�ة رمز�ة جدران أ@راما¨Zم والفي>يقيون واأل7اديون واآلشور�ون عHx األلواح املس

 فشgئا إHB أبجدية األوغار�kي*ن والفي>يقي*ن
ً
  .تطورت شgئا

ل Aj الدرجة األوHB بالولوج إHB عمق الزمن وكشف 
ّ
 أل@مية @ذا النوع من ال��جمة والY= تتمث

ً
ونظرا

ن R6ضارات اندثرت أو مازالت أجيالWا تتوارث العلوم لكن بلغات لم ?عد تحم
َ
ل ذات الرموز الدرر والِف�

ُت ع�Æ بحM= » @ل؟«اللغو�ة كتلك لدى أسالفWم. و@نا جاء الkساؤل الذي انطلقت منھ ال 
ْ
الY= حاول

  :اإلجابة علZmا بمن¤�ية بحثية تحليلية واست>تاجية

» HBا ذات اآلليات والتحديات لل��جمة املعاصرة؟ وكيف تمكن م��جمو النصوص األوWل 
ً
@ل ال��جمة قديما

مجتمٍع لم ^عا^شوه وال ^عرفوا عنھ سوى القليل املتوارث ع�Æ األجيال أو املكkشفات من فك رموز 

  ».األثر�ة؟
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  . ال��جمة وحرك§¦ا ع� التارPخ:1.1

جميعنا يدرك أ@مية ال��جمة ما إن نصبح وراء حدود البالد الناطقة بلغتنا األّم، وما إن تبدأ 

 Aj ترجمة بكتابة بحٍث علd= أو تطلع عHx ناتج فكري R6ضار 
ً
ة ما Aj املاuv= أو Aj اR6اضر، وما إن تبدأ أيضا

 
ٌ
 واجتماعية

ٌ
 معرفية

ٌ
أفPارك بإشارات ورموز صوتية أو كتابية. ال��جمة ~l Aشاط 3شري واسع لھ صبغة

ة اجتما+A. معرAj بقصد االطالع عHx اإلنتاج العلd= والفكري لشعوب ولدان وحضارات   ونفسيٌّ
ٌ
ونفسية

Aj املؤتمرات أو عاصرة،واجتما+ZÎ Aدف التواصل R6اجات متعددة مZöا السياسيةأخرى قديمة أو م

 =uôlامل��جم*ن إبان االستعمار الفر HBاجة إR6الوساطات خالل احتالل بلد آلخر 7ا Aj االجتماعات أو

الفرuôl= للشمال األمر�Pي (الكيJيك) حيث 7انت تنkشر االمتداد ) أو 2016:1ل�Eزائر (بوخلف فايزة، 

 Zö- Autochton) (Sous la direction de Stéphaneا ثالث عائالت من اللغات ا�Rلية (اوتوشتون حي

Cuimont Marceau, Jean-Olivier Roy et Daniel Slée ،2010 .(  

أما عن األثر الثقاAj عHx عملية ال��جمة فيظWر عند ترجمة مفWوٍم من ثقافة إHB أخرى، عHx سJيل 

بالقمر تkبع ترجمتھ ثقافة ا��تمع املنقول إليھ، Aj الثقافة العرية @و وجھ ب�ّ= املثال: وصف وجھ 3شري 

  عظيم ا�6مال أما Aj الثقافة الفرlسية في��جم بالوجھ الشاحب الذي ال حياة فيھ.

فھ "
َّ
، Michel Tournier" (مبحث Aj علم السيمياء العاموقد كتب Aj @ذا األمر7لينكن�Æغ Aj مؤل

الطبيعة، ومن حيث ~A طبيعة، ال تJث أي رسالة مرسلة Aj اتجا@نا. ثقافتنا نحن ~A الY=  إن): « 68: 1972

رِسل بطر�قة lسJية: فاألمر @نا ال يتعلق 
ُ
رِسل (يجب أن ننظر إHB مفWوم امل

ُ
ُتضفي عHx الطبيعة صفة امل
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ة، يقتضيان بالضرورة بالضرورة بمرِسٍل �u(5ّ= وواع). إنَّ استعمال إشارٍة ما،أو استخدام uF=ٍء ما 7إشار 

د دة وHBø مجتمٍع ُمحدَّ   ».العودة إHB ثقافٍة ُمحدَّ

أما عن الصبغة النفسية لل��جمة تظWر بآلية تحو�ل املفا@يم من رموز وصور ع�Æ املنطق والدماغ 

قية لت>تجWا تحليالت منطقية
ْ
صوتية لدى املستقبل (3سام  - إHB إشارات صوتية طو�لة وقص*�ة، أنفية أوحل

االجتماعيفتفسره ضرورة وجود سمات مش��كة ب*ن املرسل -)،أما عن ا�6انب النفuô=2010، بركة

واملستقبل 7املنطق والتفك*� والذاكرة واللسان واR6واس والشعور كصفات 3شر�ة مش��كة و@و ما 

 يفسرحدوث أخطاء 7ارثية Aj ترجمة التطبيقات الذكية، و@و مبحث آخر لن أخوض فيھ اآلن. ولكن وألننا

 من قبل د.3سام بركة Aj مؤتمر منظم من قبل 
ً
@نا Aj من¤�ية جدلية أورد ما تّم االسkشWاد بھ سابقا

عندما اقتJس من إحدى روايات مgشال تورنيھ: يكتب "رو>سون" Aj مذكراتھ  2010جامعة سانت جوز�ف 

  :و@و وحيد Aj ا�6ز�رة

 ودون توقف، لم أترك ولو ف«
ً
كرة واحدة خطرت بباAB إال و*ّ�لت لقد تحدثت بصوٍت عال، طو�ال

 3عد يوم، تتدا+H تحت ناظرّي جوانُب 7املة من @ذه 
ً
بالنطق ZÎا إHB األ��ار أو الغيوم، ومع ذلك، يوما

  ».القلعة اللغو�ة الY= يتحّصن فZmا فكُرنا و�تحرك بحر�ة...

-Klinckenberg (Jean@ذه °ّ�ة جلّية عHx أن املنطق اإلlساlي مادة ضرور�ة ل>شاط ال��جمة. ( 

Marie)،1996:38 ل� ~A عبارةٌ عن آلية تحو
َ
).وقد بات من املعروف لدى ا�5تّص*ن والعاّمة أّن ال��جمة

إشارات لغو�ة مكتوة أو منطوقة من اللغة األصل أو املصدر إHB اللغة الWدف مع اR6رِص عHx صون 

إّن الفروق «اللغة"، حسب ساب*� وورف: جو@ر املع<ó ل�Eملة األصل آخذين 3ع*ن االعتبار "ثقافة عالم 

>َتْ*ن  ب*ن لغت*ن تؤدي إHB نمط*ن مختلف*ن من الِب>يات الفكر�ة واالنفعالية عHx حّدٍ سواء، ب*ن لغَتْ*ن معيَّ
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 تتّم ?سميتھ بمجموعت*ن مختلفت*ن من الPلمات والتعاب*�
ً
 واحدا

ً
» @نالك إذن عاملان مختلفان، ولgس عاملا

)Jean Dubois et alii ،1999:511 ضاراتR6شاط ال��جمة منذ بدء ?عدد اl ّ= أن ُيمارس�ومن البدي .(

اإلlسانية واختالف أنظم]Zا اللغو�ة وكذلك ساعدت عHx ِإحداث التفاعل ب*ن اR6ضارات القديمة 

  7البابلية واآلشور�ة والفي>يقية والفرعونية واإلغر�قية. 

  علم اللغة وال��جمة:.1.2

حM= يتطلب مّنا النظر إHB موضوع املبحوث فيھ كعميلِة بناٍء، علينا بادئ ذي بدء بما أنَّ العمل الب

س�Æ األرض الY= سيقوم علZmا @يPل @ذا البناء ودراسة أ3عاد@ا وذلك إلدراك مدى إمPانياتنا إلعداد بناء 

 ملعرفة ما قالھ الباحثون عن علم ا
ً
ِف قليال

ّ
ل��جمة وعالقتھ مت*ن يخدم الWدف. لذا ال بّد لنا من التوق

 =uôgدف الرئWيجة محقق*ن بذلك الkالن HBإ 
ً
 تلو اآلخر وصوال

ً
باللغة ومن ثمَّ أغوص Aj مبوات بحثنا واحدا

  واأل@داف ذات الصلة واملتعلقة باإلشPالية األساسية للبحث.

ي* ن، لكن قبل ا56وض Aj أي مبحث ذو صلة بال��جمة أو 3علم ال��جمة، وعلينا التفر�ق ب*ن املسمَّ

فال��جمة ~l Aشاط نقل املفWوم من لغة إHB أخرى أما علم ال��جمة فWو دراسة ال��جمة ونظر�ا¨Zا 

ومناW�Òا وآليات ممارس]Zا. وعلم ال��جمة @و علم متعدد التخصصات محوره يرتكز عHx اللغة أّما جذوره 

 Aj علوم أخرى كعلم االجتماع والفلسفة والتار�خ لتورق وت	�ي 
ٌ
اR6ضارة والناتج الفكري ف�= متغلغلة

 =uvسعي>يات القرن املا? Aj غ*� مسبوق 
ً
اإلlساlي Aj شóY مجاالت اR6ياة. وقد ازد@ر علم ال��جمة ازد@ارا

نِتجت العديد من أبحاث املاجست*� 
ُ
لدرجة ?سميتھ من قبل الباحث*ن 3عقد " دراسات ال��جمة" حيث أ

ية ا�Rكمة حول شóY قضايا ال��جمة وعالق]Zا با��تمع والدكتوراه واملقاالت امل>شورة Aj ا��الت العلم

  ).Jean- Marc ،2021وعلم النفس والفلسفة(
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دور ال��جمة لم يقتصر عHx نقل العلوم وحسب، بل سا@مت Aj تمازج اللغات وتداخلWا، ونذكر 

ó من أشWر من 7ان األع�Aj ،1971 » :u األدب املقارن"@نا ما قالھ الدكتور عبد السالم كفاAj Aj كتابھ "

ِم 1971(محمد عبد السالم كفاAj، » استخدموا Aj شعر@م 7لمات فارسية
ّ
 Aj ?عل

ً
 @اّما

ً
). كما أن� لWا دورا

 باملقابل ~A أفضل أبواب البحث Aj من¤�يات وتار�خ ال��جمة.
َ
  اللغة وأحد أ@م أساليZùا واللغة

 
ُ
ٍك أّنھ لطاملا ُوِجَدْت أ

ّ
َمٌم ?عددت لغا¨Zا واختلفت إشارات ومّما ال جدل فيھ مع جادٍل ومشك

 Aj كتاب مgشيل 
ً
تواصلWا فالبدَّ من وجود وسيط ناقل لإلشارات اللغو�ة من واحدة ألخرى، وكما جاء أيضا

  ):Michel Ballard ،2019( ال��جمة والعصور القديمة"باالرد"

La traductologie, Fondamentalement, nous sommes en 
présence d’un objet polymorphe, inscrit dans la dualité d’une 
existence dans l’oral et dans l’écrit, et dont la complexité s’est 
également nourrie de la conscience progressive de rapports 
avec divers types d’écriture. 

ل Aj ثن« ائية وجود شف�= وكتا2ي، وتركيٍب يZöل Aj علم ال��جمة، نحن أمام @دف متعدد األشPال، م��َّ

 ».من معرفة متقدمة للعالقة مع مختلف أصناف الكتابة

@نا أر�د التنو�ھ @نا إHB أنھ لgس من الضروري عند الكتابة بنفس األبجدية قد يل�A دور ال��جمة، 

 أّن فالتصو�ر الرمزي ع�Æ نفس الوسيط ال يؤدي 3شPل حتd= إHB نفس املفWوم عند املستقبل. ن
ُ
الحظ

 
ً
اإليطاAB ال ^عرف الWوسا أو الفوال أو السواحلية وال يمكنھ فWم عبارة واحدة مكتوة ZÎذه اللغات علما

أZÄا مكتوة بنفس األحرف الالتي>ية الY= ُتكتب ZÎا اإليطالية، وكذلك األمر بال>سبة إHB العرية حيث ال 

 أنَّ اللغت*
ً
ن مكتوتان باألحرف العرية.ومن اAّx�6 عHx ا�6ميع أّن يمكننا فWم عبارة مكتوة باألردو علما

@ذا التنوع واالختالف اللغوي يحتاج إHB ناقل ملم بلغY= النص املصدر والWدف وثقافة حضارة املنقول 
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واملنقول إليھ. وحثنا @ذا محاولة للتنقيب عن تار�خ بدء lشاط @ذا الناقل والتاAB بحث متنوع 

 لولوج
ً
  ). 2017:139ال��جمة Aj مختلف ا��االت (ل*ن لوlغ، التخصصات نظرا

  

  العالقة ب�ن التارPخ وال��جمة:. 1.3

?شPل ال��جمة نافذةً عHx حضارة األسالف وعلومWم، حيث 7ان ل��جمة أعمال أرسطو وأفالطون 

ر وسقراط وز�نون الرواAn، مؤسس املدرسة الرواقية، ولوقيانوسالسمgساطي وlسطور وشgشرون ومالھ أث

عHx الفلسفة الWل>سkيةوآخرون بالغ األثر عHx من¤�ية وفكر املدارس الفلسفية األوروّية Aj عصر التنو�ر 

الY= شPلت بذرة أوروا اR6ديثة، وترجمة شامبليون للمخطوطات الفرعونية Aj معرفة اR6ضارة 

j شار املسيحّيةkان Aj �*أثٌر كبW7ان ل =Yز الفرعونية، وفو�6اتاسانت ج*�وم ال�A أوروا(عز

  ).1973:23أحدب،

زد عHx أّن دراسة ال��جمات القديمة تمكننا من فWم آليات ومن¤�يات جديدة Aj تحو�ل الرموز اللغو�ة من 

  ):Michel Ballard ،2019لغة إHB أخرى، يقول مgشيل باالرد Aj كتابھ حول العصور الوسطى وال��جمة(

« L’étude de l’histoire de la traduction, tout autant que la 
mise au jour des méthodes de transfert, nous mènent à une 
étiologie de la traduction, c’est-à-dire une prise en compte des 
sources, au sens large, de la traduction, ce qui inclut les 
configurations historiques et sociales qui la génèrent et lui 
donnent formeMichel, Ballard  2019 ). 

 ó>ما@يةال��جمة، أي مصادر@ا، باملع HBخ ال��جمة تماًما كتحديث طرق النقل، تقودنا إ�"إّن دراسة تار

د@ا و?شPلWا".
ّ
 الواسع، تلك الY= ?شمل التPو�نات التار�خية واالجتماعية الY= تول
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من  وقد ^عتقد الكث*�ون Aj بحثنا لتار�خ ال��جمة أننا س>بدأ خوض اإلشPالية منذ العقد األخ*�

القرن املاuv= حيث بدأت @يPلة @ذا العلم @يPلة من¤�ية ونظر�ة، لكننا سنخالف املعتاد لنذ@ب باتجاه 

 منذ بدء اخ��اع 
ً
س�Æ أغوار الزمن منّقب*ن عن تموضع علم ال��جمة Aj العصور التار�خية القديمة وخاّصة

 عHx سائٍل 
ً
قد ^سأُل: ملاذا أف��ُض اخ��اع الكتابة الكتابة و?عدد اللغات. و@نا يتوجب علينا اإلجابة أيضا

.
ً
  نقطة انطالٍقة زمنية ��ر�ات بحAj =M تار�خ ال��جمة؟، لكن @ذا ما سأج]Zُد عHx ?عليلھ الحقا

وناء عليھ جاء س*� بحثنا Aj القسم الثاlي ثّم الثالث حول "ال��جمة التار�خية "وآليات فك رموز 

م يبق مZöا uF=ء سوى أوابد@ا وأطاللWا و2عض من أدوا¨Zا وطالسم لغات وثقافات مجتمعات اندثرت ول

ورموز@ا وصور@ا الY= نقشت عHx ألواح طي>ية. و@نا البّد من اإلشارة إHB صعوة املWّمة الY= تقع عHx عاتق 

 ترجمة النصوص الدي>ية ك��جمة 
ً
امل��جم للنصوص التار�خية ح*ن عالجھ من لغٍة إHB أخرى وخاّصة

Wد القديم وترجمة القرآن الكر�م إHB اللغة الفرlسية واAn اللغات حيث البّد للم��جم القد^س ج*�وم للع

 .)Christian Balliu ،1953:94الو+A الPامل بمجتمع اللغت*ن فkسWل عليھ مWّمة التفس*� (

  . تارPخ ال��جمة:2

رض تار�خ اللغة بما أّنھ لل��جمة واللغة عالقة وثيقة، وقبل دراسة تار�خ ال��جمة علينا أن lستع

��3الة. يرى فيتج>شتاين وأوس�ن ارتباط اللغة مع بقية املقدرات البيولوجية األخرى الY= وجدت مع 

)، وقد استخدم اإلlسان اللغة للتواصل مع اآلخر John Searle ،2012:228اإلlسان منذ كينونتھ (

أردنا فWم الPائن الJشري علينا فWم  إن«والتعب*� عن حاجاتھ،يقول رورت فوAB، أستاذ Aj جامعة 7ام�Æدج: 

الJشر ~A «)، و�قول ما�A تالرمان، أستاذ اللغو�ات Aj جامعة نيو 7استل: Robert Foley ،2019»(لغتھ
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).و�رى رورت Robert Foley ،2019»(الPائنات الوحيدة الY= تمتلك لغة و@ذا ما يم*�@ا عن باAn الPائنات

 أّن:
ً
  فوAB أيضا

ائية واللغة املعاصرة خطوة فسيحة وقفزة @ائلة، لكن 7ل اللغات املنطوقة اليوم بالغة " ب*ن اللغة البد 

التعقيد ونحن lعلم أن الJشر املتPلم*ن بPل تلك اللغات ا�5تلفة بدأوا يتمايزون عن 3عضWم البعض 

عقيد كتجمعات 3شر�ة قبل نحو مئة ألف عام عHx األقل، وحي>ئذ عHx األقل، 7ان @ذا املستوى من الت

  قائما بالفعل".

كما أنَّ @ناك فرضيات تقول بأّن اللغة وجدت منذ حواAB نصف مليون عام، إال أّن العمر املثJت 

 HBة ب  50000للغة ^عود إ� لتالرمان، لكن معظم ما lسميھ  6500عام. واليوم تتPلم الJشر
ً
لغة، وفقا

 HBة و  6000اليوم باللغات القديمة ?عود إ�ث ZÎاAj @ذه سنة من عمر الJشر 2عضWا نفس اللغات املَتحدَّ

األيام. وعندما نفكر Aj اللغات القديمة يkبادر إHB ذ@ننا اللغة املصر�ة والبابلية والس>سكر�kية...، يقول 

 lشأت من لغة واحدة. 
ً
فوAB بأنھ عHx الرغم من @ذا الغ<Aj ó التعددية اللغو�ة اليوم ُيف��ض بأZÄا جميعا

ٌم بھ بدأ بألفاظ 3سيطة مع�Æّة ثم تطور مع تطور ا��تمعات و�صف فوAB الكالم بأ
ّ

نھ تنفس مَتخّيل ُمتحك

  الJشر�ة وتطور احتياجا¨Zا.

« D’une certaine façon, la parole est une respiration fantaisiste nous ne faisons 
que respirer avec un énorme contrôle pour produire des sons». (Robert Foley 
2019) 

 عن lشأة اللغة وتطور@ا، فإّنھ من غ*� ا��دي البحث عن تار�خ ال��جمة عند 
ً
 مما تّم عرضھ آنفا

ً
وانطالقا

اإلlسان األول نظرا لJساطة مفرداتھ وقلة ?عددية مجتمعاتھ،إنما علينا البدء باألمر منذ اخ��اع الكتابة 

�Æ الزمن. فاللغة ~A إنتاج لألصوات أما الكتابة ف�= أي منذ بدء اإلlسان بتوثيق أعمالھ لتبقى محفوظة ع
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 من وجWة نظر ر. ه. رو�� Aj كتابھ 
ً
تار�خ علم اللغة Aj  موجز«تصو�ر رمزي لألشياء و@ذا ما وجدناه أيضا

  ) فيقول: 1997:7(ر. ه. رو��،» الغرب

، اللغة املكتوة @و ?عب*� ال يمكن قبولھ إال عHx سJيل ا��از من وجWة نظرنا«

 -فاللغة 
ً
ذات طبيعة صوتية، و@و ما فWمھ عالم لغوي مثل ابن ج<= وغ*�ه  -علميا

منذ قرون. اللغة املكتوة ~A عبارة عن رموز بصر�ة (ناقصة وملJسة Aj كث*� من 

 أو 
ً
 أو مقطعيا

ً
األحوال) للرموز الصوتية، مWما 7ان نوع @ذه الرموز البصر�ة صور�ا

، فاللغة uF=ء والكتابة 
ً
 - بخالف ل¤�ا¨Zا-uFْ= آخر. فعدد اللغات Aj العالم فونيميا

يقدر بما ب*ن أر2عة إHB خمسة آالف لغة. أما عدد أنظمة الكتابة ^عد عHx األصا3ع، 

 (=dفني) والعر2ي الشبھ (يlاملطور عن اليونا) ABا�وأشWر@ا النظام الالتي<= والسر

). والالتي<= 
ً
والسر�اAB تكتب مZöا واألمWر�ة (املقط�A) والصي<= (الصوري أساسا

  »مئات اللغات Aj العالم.

  . توزع اللغات:2.1

والتاAB فإّن التنقيب منذ العصر ال�Æونزي أي عصراخ��اع الكتابة وظWور املدن وال��لة وتقنيات 

الري ا�5تلفة، وظWور الديانات والسلطة والتنظيمات اإلدار�ة واالجتماعية املعقدة داخل 3عض 

قبل  1200قبل امليالد ولغاية عام  3400-3200اق والد الشام ومصر، تحديًدا ما ب*ن ا��تمعات Aj العر 

  امليالد، س*�ّودنا بالكث*� من املعطيات لدراسة تار�خ ال��جمة وآليا¨Zا.

وحسب الدراسات التار�خية واملكkشفات األثر�ة فإّن أول كتابة Aj التار�خ الJشري 7انت الكتابة 

قبل امليالد نذكر ما تّم اكkشافھ من  35000الY= اكkشفت Aj أوروا والY= ?عود إPictogram،  HBالتصو�ر�ة 
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 مكعبات العصر ا6��ري 
ً
رسوم Aj منطقة شمال إسبانيا، ورسوم R6ضارة فينPا Aj منطقة تارتاري، وأيضا

ملسمار�ة الY= 7انت ?عب*� عن اR6ضارة السومر�ة.3عد@ا جاء النقش املسماري عHx ا6��ر ثّم األبجدية ا

 ABا  3000حواZ[ة والبابلية واستخدم�ق.م الY= دّونت عدة لغات 7السومر�ة واأل7ادية بل¤�تZmا اآلشور

 
ً
اR6ضارات القديمة القائمة Aj إيران لكتابة اللغات اR6ي�ية والعيالمية والفارسية القديمة وأيضا

ام وامللوك اR6ضارات الY= قامت Aj بالد الشام قبل ظWور لغات أخرى 7انت لغة 
ّ
PR6مخاطبة رسمية ب*ن ا

ام مصر (عمر جسام العزاوي، 
ّ
Pم حZöأواخر القرن األّول امليالدي 7ان آخر رقم 2012:46وم Ajو  .(

 3400مكkشف مدّون بالكتابة املسمار�ة الY= غابت لتظWر كتابات أخرى 7الكتابة الW*�وغليفية 

Wخ غ*� معروف)، ثم ّ ال�*�اطيقية Aj مصر، و~A نظام للكتابة الW*�وغليفية ق.م(احمد محمد عوف، التار

 ثّم األبجدية  30ق.م Aj الساحل السوري واملPونة من  1400بخط ل*ن، ثم األبجدية األوغار�kية 
ً
حرفا

 ABالقرن األول امليالدي، وقد 7انت  1100الفي>يقية حوا óYبقيت سائدة ح =Yساحل بالد الشام وال Aj ق.م

شرق والغرب بالعالم القديم. وعندما طّور اإلغر�ق أبجدي]Zم الY= نقلو@ا عن أساًسا للكتابة Aj ال

 ABا فأخذوا  403الفي>يقي*ن حواZöم عZ[الغرب حيث أخذ الرومان أبجدي Aj ق.م أصبحت أساًسا لألبجدية

ا أخرى وسادت األبجدية الرومانية واللغة الالتي>ية بالد أوروا 
ً
ا وأدخلوا علZmا حروف

ً
إبان حكم مZöا حروف

 ،Axة الرومانية (محمد ع�  ). 2016:27اإلم�Æاطور

2.1:
ً
  . أ�م املكbشفات األثرPة ال�� تث}ت وجود األ�شطة ال��جمّية قديما

، يمكننا مالحظة أن الكتابة الواحدة 7انت مستخدمة من قبل عدة 
ً
مما تمَّ استعراضھ سابقا

مة قبل ظWور األبجديات اليونانية، والالتي>ية، لغات ودول و@ذا ما يقلل اR6اجة إHB ممارسة lشاط ال��ج

 Aj ما أّن<= أنّقُب عن أثر ال��جمةوالسر�انية، والع�Æية، واR6اجة إHB نقل العلوم من حضارة إHB أخرى. و

اR6قب التار�خية القديمة فسأورد ما استطعت إيجاده ومما تّم توثيقھ من ترجمات منذ اخ��اع الكتابة، 
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ة سأركز عHx العWد الروماlي والب*�نطي أي الف��ة الزمنية املمتدة ما ب*ن العصور ولصعوة تلك املWّم 

  م) من األقدم إHB األحدث:1453ق.م إHB  753القديمة والعصور الوسطى (

ت أول ُرقيم منقوش بالرموز املسمار�ة عام 
َ
 Pierre Bordreuil, Franchiseق.م 3400ُ%ّ�ل

Briquel-Chatonnet, Cecile Miche ،2008:420 A~ستون"، وgنقش ب" ódّوأسطوانة قورش أو ما ^س ،(

ق.م تخلد قصة غزو امللك نابونيدوس لبابل، وعملية فك رموز@ا املتعدد  530أسطوانة نقشت عام 

 لفك رموز الكتابة املسمار�ة كتلك األثر الذي 
ً
اللغات املنحوت Aj جبل بgستون غرب إيران مفتاحا حاسما

ن العلماء من معرفة اR6ضارة تركھ فك رموز الكت
ّ

ابة الW*�وغليفية 6��ر الرشيد والذي مك

  ).N.S. Gill ،2018الفرعونية(

 أن @وم*�وس نقل مREمة األود^سة عن اينوايلgش البابلية 
ً
 املصادر التار�خية أيضا

ً
تذكر أيضا

Aj ى و@ذا يب*ن أثر آخر لل��جمةlسة من الشرق األدJالعصور  وكذلك األساط*� اليونانية مقت

،Axعندما قرر ). و 1916:10القديمة(محمد ع �Æترجمات مدرسة جند^سابور أعقاب حملة اإلسكندر األك

 579-531كسرى األول (
ً
)، 7ان شديد اإل*�اب بالثقافة اإلغر�قية، بنقل علم اإلغر�ق إHB مدي>تھ مسkثمرا

بل اإلم�Æاطور ز�نون فقام بتوسيع �Òرة أطباء وعلماء مدرسة الّر@ا 3عد إقرار إغالقWا 3شPل ZÄا�ي من ق

علوم املدرسة باستدعاء امل��جم*ن أمثال ا%Rق ابن حن*ن لنقل الفلسفة والطب اليوناlي إHB اللغة 

 =dا. وفيما 3عد لعب م��جZÎا، وآداWند، وعلومWة، وفلسفة ال�الفارسية كما اتبع ن¤Ñ مدرسة اإلسكندر

=uýالعصر العبا،  Aj ،ق ابن حن*نR%ر@م اWية، لتعود تلك العلوم وأشنقل العلوم من اليونانية إHB العر

من البالط العر2ي إHB مدارس أوروا Aj العصور الوسطى إHB جانب ترجمة الفلسفة اليونانية إHB الالتي>ية 

وكذلك شWادة ).3De LacyO’Leary،1949:108شPل مباشر لتصبح نواة فكِر عصر التنو�ر األورو2ي(

م، ذكرت فZmا التعددية  J381-384ت بالالتي>ية قصة °�Wا إHB األراuv= املقدسة ب*ن اج*�ي، و~A امرأة كت
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، Égérieاللغو�ة ووجود م��جم Aj العظات ل��جمة ما يقول األسقف من اليونانية إHB السر�انية ( 

1997:314-315 .(  

  . ال��جمة التارPخية:3

ا قبل التار�خ @و اخ��اع السومر�*ن اُتِفَق عHx أّن ما يفصل العصور التار�خية عن العصور م

لنظام الكتابة حيث بدأ اإلlسان بتدو�ن األحداث واإلنتاج الفكري، وملا ارتبط مفWوم ال��جمة بالكتابة من 

 من اخ��اع 
ً
 لو بدأنا بتار�خ ال��جمة بدءا

ً
جWةوتعددية اللغات من جWة أخرى، فبحثنا سيPون أك	� توثيقا

 ذكر 
ً
ة. وناء عليھ سيPون باR6رّي بنا البحث Aj اللغات الY= 7انت منkشرة Aj الكتابة كما ورد آنفا

َ
ل ِ

ّ
ه ُمعل

منطقة بالد الشام، أي مع بداية العصر ال�Æونزي الذي امتّد ب*ن منتصف األلف الرا3ع قبل امليالد ولغاية 

حسب نظام ) حيث تقسم العصور التار�خية إHB ثالثة مراحل ب39-2008:26ق.م ( خ*� نمر ياس*ن، 1200

العصور الثالث الذي وضعھ العالم ال��و��A كر�سkيان ثومسونفي القرن التاسع عشر (فراlسوا بون، 

)،  °�ر�ة ورونز�ة وحديدية و~A مختلفة Aj االمتداد الزم<= 85-2013:77ترجمة سونيا محمود نجا،

  ).17-1993:10حسب املناطق ا�6غرافية وتطور@ا االقتصادي واالجتما+A(عAx حسن،

  التارPخية: ال��جمة ¥] التحديات .3.1

قبل البدء بنقاش آليات ال��جمة سأتحدث عن أ@م التحديات الY= تواجھ امل��جم التار��A ضمن  

اR6قبة الواحدة أو*ن اR6قب ا�5تلفة، والY= أ@ّمWا عدم توفر اإلمPانية الPافية للم��جم التار��A ضمن 

، Jean Dubois et aliiصدر وذلك حسب ساب*� وورف (اR6قب ا�5تلفة من معرفة مجتمع اللغة امل

)ذو أ@مية بالغة Aj عملية ال��جمة، والتاAB فإّن عملية ال��جمة التار�خية ضمن اR6قب 1999:511
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ا�5تلفة أقرب إHB آلية فك الرموز مZöا إHB ال��جمة كفك رموز أسطوانة قورش و°�ر الرشيد و@ذا ما 

  بحاٍث الحقة. سأحاول البحث عن آلياتھ Aj أ

  وأورد أمثلة عن تلك التص>يفات: 

 HBسية القديمة إlوليتمن الفرPنونيgال��جمة ضمن اللغة الواحدة مثل ترجمات قصيدة او7اس

الفرlسية املتوسطة Aj القرن الثاlي والثالث عشر، ثمَّ إHB الفرlسية اR6ديثة Aj القرن العشر�ن، وال��جمة 

). وترجمة اللغة ا56اصة إHB لغة قياسية كما يحدث Karas ،2011:99 Ajالع�Æية اR6ديثة للعWد القديم(

ل¤�ة تواصل االختصاصي*ن مع الناس العادي*ن وال��جمة ضمن الل¤�ات من اليومية إHB الرسمية ومن 

لغة األطفال إHB لغة البالغ*ن وترجمة املنطوق إHB املكتوب أو ال��جمة إHB لغة الصّم 

)أو استخدام نظام أبجديات لغة للكتابة Aj لغة أخرى 7استخدام HenrikGottlieb، 2055:33-61والبكم(

اR6روف العرية للكتابة بلغة األردو والفارسية، وأبجدية اللغة البنجابية Aj كتابة البنجابية، واللغة 

  الس>سكر�kية والWندية واألردية.

ة أنواع ال��جمة البحتة، وماسبق يتقاطع مع ?عر�ف جا7و2سون لل��جمة بأZÄا تقسم إHB ثالث

واملقصود ZÎا ال��جمة ب*ن اللغات وøعادة الصياغة والتحو�ل، و@نا يمكن أن تPون ال��جمة ضمن اللغة 

 من خلفية جاكJسون املعرفية Aj السيميائية Theo Hermans ،2000:113-118الواحدة( 
ً
)انطالقا

 واللغو�ات وعلم الرموز وتحو�ل اإلشارات إHB لغات منطوقة 
ً
ومكتوة من جWة وعHx تفس*� ال��جمة تفس*�ا

 وøضفاء الطا3ع املؤسuô= علZmا من جWة أخرى، من وجWة نظر تيو@*�ماlس.
ً
  اجتماعيا

  نظرةإلىآليةال��جمةوالتفس��للنصوصالقديمة: .3.2
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يمكن تص>يف ال��جمة التار�خية وفق محور�ن، ا�Rور األول "محور اللغة" و�kناول ال��جمة 

دة أو من لغة إHB أخرى، ليأ?ي تص>يف ثاٍن حسب " محور اR6قب التار�خية" والذي ضمن اللغة الواح

شر 
ُ
l غlدراسة لل*ن لو Aj خيٍة مختلفة. وقد جاء�يkناول ال��جمة ضمن اR6قبة الواحدة أو ب*ن حقٍب تار

 ،=uvغ، ترجمة حميد العواlة(ل*ن لو�ن أمام ) أنُھ عندما نPو 2017:53جزٌء مZöا Aj مجلة التعر�ب السور

نّصٍ من حقب ما قبل التار�خ أو أمام نص منقوش بالرموز املصر�ة القديمة أو األ7ادية أو السومر�ة 

فالتباعد الزم<= يخلق احتمالية التفس*�، وكذلك جاء Aj نفس الدراسة أنَّ وجود مجتمعات ?ستخدم 

رى، تقودنا املسافات لغات مختلفة واR6اجة إHB نقل موضوع من lسيج لغوي ��موعة املرسل إHB أخ

  الزمنية والثقافية الY= نواجWا إHB إدراك تطور Aj فWم الفعل وموضوعھ وøجراءاتھ.

« La situation fondamentale demeure : l’existence de 
communautés usant de langues différentes et le besoin de 
transférer un objet de texture linguistique depuis un groupe 
récepteur vers un autre. Les distances temporelles et 
culturelles auxquelles nous sommes confrontés nous amènent 
à prendre conscience d’une évolution dans l’appréhension de 
l’acte, son objet, ses procédures( Michel Ballard ,  2019 ) ». 

عد الزم<= ُي>َتُج خاللھ العديد من ال��جمات للنص الواحد ضمن نفس اللغة أو من لغتھ و@ذا التبا

األم إHB لغات أخرى. و@نا يPون أمام ناقل النص عدة آليات مZöا أن ينقل النص 3شPل مباشر من لغتھ األم 

االطالع واملقارنة ب*ن  إHB اللغة الWدف و@و ما ^سód بال��جمة املباشرة. أو يتم التعرف عHx املع<ó من خالل

  عدة ترجمات النص Aj لغتھ أو Aj لغات أخرى إلنتاج نّص جديد.

وناء عHx ما سبق وعHx سJيل املثالوما أن اللغة العرية ~A نظام لغوي متطور عن اآلرامية فإّن 

لغوي ترجمة النصوص اآلرامية ~A ترجمة ضمن لغة واحدة 3شPل مباشر أو غ*� مباشر. والفرlسية نظام 

عن الالتي>ية كذلك األمر فإّن ترجمة النصوص الالتي>ية ~A ضمن لغة واحدة و2شPل مباشر بال>سبة 
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للنص األول وغ*� مباشٍر ملا تاله.  كما أّن اآلليات املستخدمة Aj ال��جمة التار�خية لgست ذا¨Zا Aj ال��جمة 

ر�خية ضمن اللغة الواحدة أو ب*ن النموذجية، البحتة حسب جاكJسون، وقد تختلف آليات ال��جمة التا

اللغات و*ن اR6قب التار�خية ا�5تلفة أو ضمن اR6قب الواحد. آخذين 3ع*ن االعتبار عنصر فWم مجتمع 

النص األصل وملا للمحور اللغوي االجتما+A   وفWم مجتمع النص املصدر من أ@مية كب*�ة Aj ترجمة 

 Aj تحديات ال��جمة التار�خية.  )ما تحدثتJean Dubois et alii ،1999:511النص(
ً
  عنھ سابقا

وAj ال��جمة التار�خية ع�Æ اR6قب التار�خية قد يحدث الكث*� من التغي*� لنص اللغة الWدف، 

سأورد فيما يAx مثال*ن عن ال��جمات التار�خية Aj العWدين الروماlي والب*�نطي والقرون الوسطى و ذلك 

. ا
ً
ملثال األول @و ترجمة العWد القديم وذلك ألّن ترجمتھ األوHB والY= لkسWيل فWم آليات ال��جمة قديما

 Aj مجّمع اإلسكندر�ة عام 
ً
ق.م، ثّم  270?سód السبعي>ية قدأنجز@ا إHB اليونانية اثنان وسبع*ن م��جما

تّمت ترجمة ثانية من الع�Æية واليونانية، عن ترجمة القد^س لوقيانوس السوري اليونانية(الكتاب 

) إHB الالتي>ية قام ZÎا القد^س ج*�وم Aj القرن الثالث امليالدي بتPليف من البابا داماسوس 2018املقدس،

 EncyclopædiaBritannicaم ( 383أسقف روما عام 
ً
 لPوZÄا مخت�Æا

ً
). وقد تناول]Zا العديد من الدراساتنظرا

Wذا من ج@ 
ً
 ل��جمة ?شمل محوري التص>يفات الذي تحدثت عنھ سابقا

ً
ة ومن جWة أخرى وألثر@ا مثاليا

 Hxطرأت ع =Yإحدى تلك الدراسات تتحدث عن التغي*�ات ال.Aشار الفكر املسي�kان Aj الكب*� فيما 3عد

)، Pierre-Maurice Bogaert ،1988،138النص القديم من ُمدخالت كث*�ة ~A عبارة ?عليقات مشروطھ(

عن تلك الY= 7انت Les petits Biblesيم لقد ?غ*� محتوى ال>�Q اR6ديثة للعWد القد«تقول الدراسة: 

امل��جمة عن اليونانية  vulgataلآلباء القدماء أو للقد^س ج*�وم و5�lتھ الالتي>ية "الفو�6اتا" 

كما يمكننا مالحظة أن ال��جمة الY= تتم 3شPل مباشر قد تPون أك	� ». والع�ÆيةSeptanteوالسبعي>ية   

 Aj املع<ó للنص األصل بال>سبة 
ً
لل��جمات غ*� املباشرة والY= تتم عن طر�ق التعليقات وQ�l أخرى من قرا
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 أخرى لتقول أّن النص اليوناlي @و أك	� النصوص التgتحمل اR6قيقة 
ٌ
 inspiré«ال��جمة،حيث تأ?ي دراسة

par l’Espritsaint «Axية " -وتصف التقليد الس*�ي-La tradition cyrilloميثودي لل��جمة الغر

méthodienne dans la traduction occidentale) "Michaël Oustinoff ،2009:3 تقّسم ترجمة =Yوال(

الكتاب املقدس إHB ثالثة أزمنة: الروماlي والب*�نطي واللوثري ZÄ Ajاية العصور الوسطى، ومن ثّم انتقالWا 

ثالثة للعWد القديم فضول من ال��كيب (الع�Æي، اليوناlي، الالتي<=) إHB العامية. ثّم أثارت تلك التكّيفات ال

رومان جاكJسون ليقدم دراسة لغو�ة وسياسية واجتماعية حول تلك ال��جمات والY= يمكن أن تPون 

 مما قدمتھ Aj @ذا البحث.
ً
  مجال بحٍث آخر انطالقا

واملثال اآلخر @و ترجمة إ%Rاق ابن حن*ن و�وحنا ابن البطر�ق وابن اR6م)u=، 7انا ي��جمان 

 ترجمة مفردات فينقالن املع<ó ال الPلمات، ك��جمة ابن حن*ن لكتاب النص ترجمة جمل ال

 ُت>َتج عدة ترجمات للنص ذاتھ، حيث ترجم أبو 3شر مóY بن األخالقو"الطبيعة""
ً
" ألرسطو. كما 7انت أيضا

ثم ترجمھ مره ثانية يح.ó بن عدي. و@ذا يدّل مدى اال@تمام  322-384يوlس كتاب فن الشعر ألرسطو 

 فن الشعر"ة واR6رص عHx اR6صول عHx النص امل��جم األدق. وا�6دير ذكره @نا أّن كتاب "بال��جم

ألرسطو قد تم إعادة ترجمتھ عن اليونانية وشرحھ وحقق نصوصھ مع ال��جمة القديمة وشروح الفارا2ي 

uý= وابن سgنا وابن رشد من قبل عبد الرحمن بدوي وتم lشره من قبل دار الثقافة ب*�وت(عAx جعفر 

  ).2016اج،

  للتارPخ: ال��جمة ماقدمتھ .3.3

ر وتأث*� ال��جمة عHx اللغة، lست>تج أZÄا ذات أثٍر كب*� عHx التار�خ 
ُّ
 من تأث

ً
مما أسلفنا ذكره سابقا

ي اآلخر، 
ّ

بإغناء معارفنا عن حضارة األسالف. فالتار�خ وال��جمة نظامان معرفيان أحد@ما ^غذ
ً
أيضا
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عرAj ع�Æ ترجمة ا�5طوطات والنقوش القديمة، وال��جمة تطور التار�خ يدعم أبحاثھ ومخزونھ امل

من¤�يا¨Zا اللغو�ة ع�Æ االطالع عHx التجارب التار�خية القديمة Aj @ذا املضمار بحيث ت	�ي منظوم]Zا 

اللغو�ة بمدخالت جديدة 7املعلومات التار�خية عن اتجا@ات مجتمع واندماجھ بآخر، وتلك املدخالت قد 

 حر 
ً
 عHx ذلك تأث*� النورماندية Aj اللغة ?شمل أيضا

ً
وف ال¤�اء واإلمالء وال��كيب النحوي. أورد مثاال

، أو تأث*� ترجمات القرن*ن األول والثاlي للمؤلفات البوذية Aj 1066اإلنPل*�ية وأدZÎا 3عد غزو إنPل��ا عام 

سية الY= مZöا يحسن البدء Aj ال��كيب النحوي، واملفردات، وفقھ اللغة الصgنية، @ما مثاالن للقضايا األسا

)". كذلك األمر ع�Æ ترجمة التعاب*� ا��از�ة الY= تمكننا من االطالع 2017:7دراسة تار�خ ال��جمة (ل*ن لوlغ، 

" الطابور ا56امس يزودنا بمعلومات La cinquième colonneعHx ثقافة وتار�خ مجتمع ما، ف��جمة " 

) ب*ن القوات الوطنية الزاحفة إHB 1939-1936ت اإلسبانية (تار�خية عما جرى خالل حرب الثالث سنوا

مدر�د بقيادة ا�6��ال فرانPو واPR6ومة ا�6مWور�ة ذات امليول املاركسية. حيث استخدم اللواء إميليو 

: " لدينا أر2عة طواب*� تتقدم باتجاه مدر�د، أما  1936موال املصطDE خالل برنامج إذا+Aj A عام 
ً
قائال

امس فسوف يتحرك Aj الوقت املناسب"، ثمَّ اسُتخدم املصطDE فيما 3عد Aj اR6رب الباردة الطابور ا56

 Aj دراسة للتعاب*� ا��از�ة الفرlسية 
ً
ب*ن املعسكر�ن الشيو+A والرأسماليماقمت بالتحدث عنھ سابقا

 كش2018:73(حنان زروف، 
ُ

فت )،كذلك تزودنا ال��جمة بمعلومات حول تطور لغة ما وآداZÎا، حيث

باللغة الفلندية ا�Rلية عن أصل اللغة. وتكشف ال��جمة التار�خية  Kalivalaدراسة عن مREمة 7اليفاال

 
ً
عن قضايا أدبية ومجتمعية 7الفلPلور والتمازج اللغوي ب*ن اR6ضارات، فبعض اآلداب اعتمدت اعتمادا

 عHx "ال��جمة ضمن اللغة الواحدة ب*ن اR6قب التار�خية ا�5تلفة" 
ً
إلحياء آداZÎا القديمة إّما لسد 7ليا

>غرة معرفية أو لتقو�ة ضعف فيھ فgستورد من آداب التار�خ القديم ما ^شّد دعائمھ. و@ذا مارمى إليھ 

 The Position of TranslatedLiterature in theايفن زو@ار ع�Æ نظر�تھ "النظم املتعددة" (
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LiteraryPolysystem)،(Itamar Even-Zohar،1990 :9-26 ي، حيث�Æخ الع�) R6ل إشPالية ال��جمة والتار

يرى أن ال��جمة ~A إحدى النظم األدبية الY= قد تPون عHx مرتبة عليا من األدب عندما يPون األخ*� 

بحاجة إلZmا لدعم وسّد >غرات ضعف أو لتقو�ة فرضية. كما لم ^��ع زو@ار عHx دراسة ال��جمات 

امل��جمة كنظام ^عمل داخليا و�تفاعل مع النظام األد2ي الذي بدوره الفردية، وøنما نظر إHB كم األعمال 

^عمل داخليا و�تفاعل مع النظم األخرى التار�خية واالجتماعية والثقافية �6مWور @دف مع*ن أي ثّمة 

  نظام داخل نظام داخل نظام و@و ما ^سódّ بالنظام التعددي.

 ألدب 
ً
وثقافة أّمة نذكر ما كشفتھ ترجمة األدب القديم ومثال عHx تقّدمھ ال��جمة التار�خية أيضا

ال��7ي عن تمازج ثقاAj لثالث لغات عر�قة ~A العرية والفارسية وال��كية. كذلك أظWرت ترجمة الشعر 

الكالسيPي واPR6ايات الفلPلور�ة ومREمة ما@ا ZÎاراتا أو أجزاء مZöا األصل الثقاAj لعدد من اللغات Aj نفس 

  ). 1991)،(وليمز، 1993البلد (تر�فدي،

كما لن أتجا@ل ذكر ترجمة األعمال األدبية الكالسيكية وأثر@ا الكب*� عHx األدب األورو2ي واألدب 

َعدُّ مجال  ُ̂ العاملي حيث اسُتخدمت كمصادر تار�خية لألبحاث Aj األعمال الكالسيكية امل��جمة والذي 

اإلغر�قية إHB اللغة اإلنPل*�ية ?عطي مؤشر  بحِثمؤّرAD ال��جمة. فدراسة تطور ترجمات مREمة @وم*�وس

 واملرتبطة ZÎوم*�وس عHx وجھ 
ً
آللية تطور ال��جمة والتاAB ?ستد+A مراجعة قضايا ال��جمة عاّمة

  ا56صوص.

  ا`�الصة: .4

استعرضت Aj @ذا البحث املسألة املتعلقة بال��جمة التار�خية، تحديات ونظر�ات قابلة للتطبيق، 

 Hxشري محاولة اإلجابة عJبدء @ذا ال>شاط ال óYالعصور القديمة؟ وم Aj مسألة: أين تتموضع ال��جمة
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وملاذا؟ وعالقة اللغة وتطور@ا بال��جمة ودء ممارس]Zا وكما تحدثت عن آليات ال��جمة ضمن اR6قبة 

ال>شاط  التار�خية الواحدة وال��جمة ب*ن اR6قب التار�خية ا�5تلفة. ألتوصل ZÄ Ajاية املطاف ملا قّدمھ @ذا

، ولتمWيد الطر�ق ل5Eوض Aj آليات 
ً
 ومعرفيا

ً
 وثقافيا

ً
 ودي>يا

ً
املمن¤Ñ من أثر كب*� عHx الJشر�ة اجتماعيا

نت الباحث*ن من فك الرموز القديمة وامتالك مفاتيحالولوج إHB عمق األزمنة 
ّ

ال��جمة التار�خية الY= مك

  القديمة واR6ضارات اآلفلة.
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  لطفل ¥] عصر العوملة: ل��جمة الآليات وأساليب 

ا`�زائر -أحمد بن بلة  1معdد ال��جمة جامعة و�ران         زوليخة أ.د:يخلف  

�صÅامل:  

وأ@م اآلليات  ،¨Zدف @ده الدراسة إHB ?سليط الضوء عHx العالقة ب*ن ال��جمة والثقافة

واألساليب Aj تدليل صعاب ال��جمة الثقافية للطفل كما توDð أ@مية ال��جمة الثقافية للطفل Aj عصر 

  دم التكنولو�A.العوملة والتق

¨Zتم الدراسة باآلثار الY= ت>تج عن ال��جمة والثقافة والدور العلAj =d اإلملام التام بالثقافات واR6ضارات 

والبgئات ا�5تلفة لPي يؤدي أداء متم*�ا Aj نقل األفPار واملعرفة والثقافات لWذا النمط من النصوص ب*ن 

 Dðسل�لليات أ@م األساليب و اآلاألمم.كما تو? =Yمة امل�جمة الثقافية والWل مWإ. وتخلص الورقة ��جم HB

  أن املناÑÒ والنظر�ات لgست كفيلة بحل مجمل مشا7ل ال��جمة بل تقوم من اR6د  مZöا.

  ال��جمة الثقافية، العوملة، اآلليات، نظر�ات، صعوات ال��جمة الثقافية.ال�لمات املفتاحية: الطفل،

Abstract : 

This paper aims to highlight the conceptof children cultural translation 

procedures and their impact in the cultural exchange and knowledge in 

translation process. We attempt to explain the significance of translation in the 

era of globalization and technological progress. The Study focuses on the 

importance and the role of the cultural translation theories and the cultural 

translation techniques in solving translation problems of children stories texts. 

This helps the translator to transfer ideas and knowledge between cultures to 

children    accurately. 

Key words: cultural translation, children, procedures, globalization.   
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  مقدمة:

تkناول ال��جمة أ@م الظوا@ر الثقافية، ف�= ا�6سر الذي يتم من خاللھ التواصل والتبادل 

عHx القاسم املش��ك ب*ن ثقافت*ن  اR6ضاري والثقاAj. و�عرفWا الكث*�ونأZÄا عملية مقارة لغو�ة ?عتمد

"commonground ا ثقافة ذاتWال��جمة وذلك بأن 7ل لغة ل Aj ترجمة الثقافة من املعضالت األساسية."

سمات خاصة، وخصائصWا تختلف اختالفا جو@ر�ا عن األخرى، فقد توجد 3عض الظوا@ر Aj ثقافة 

  اR6ضارات والثقافات. تنعدم Aj أخرى ولذا أدت ال��جمة أ@مية كب*�ة Aj إثراء

فعندما تقوم ال��جمة بنقل مفا@يم ثقافية من علوم وتقنيات إHB ثقافة أخرى فإZÄا ت�U البgئة  

لتالقح الثقافة املتلقية 3غ*�@ا، ومن ثم ^سWم Aj ازد@ار@ا وانkشار@ا. ولذلك يالحظ الباحثون تناسب 

Yضاري وكمية ال��جمة. فالبلدان الR6شاط كب*� من األعمال  طرديا ب*ن التقدم اl ا كم وافرأوWل =

ال��جميةتحقق تقدما أك�Æ، وøن أغ<ó عصور الفكر ~A تلك الY= تزد@ر فZmا ال��جمة وتتوسع. إن اللغة 

العاملية لgست تلك اللغة الY= يتPلمWا أك�Æ عدد من الناس، بل ~A تلك اللغة الY= ترجم إلZmا أك�Æ عدد من 

  األعمال من مختلف اللغات.

الدليل الذي ?عت�Æ ال��جمة Aj مجال أدب األطفال  من أصعب أنواع ال��جمة األدبية ف�= بمثابة 

ھ استمرار�تھ وتداولھ ليمكن Aمختلف أنحاء العالم و@و بمثابة اR6صن الذي ^ساعد jإHB يقود @ذا األدب 

5صوص.و�تم*� @ذا النمط داع األد2ي املوجھ لWذه الفئة من ا��تمع با6بمن تحقيق التفاعل الفكري و اإل 

 Anمع مقومات أطفالنا أمن األدب عن با óuFو أدب لھ ضوابط  دقيقة تتماWنواع األدب األخرى ف

ن وامل��جم*ن وذلك قصد اR6فاظ الصغار.أدب ل¤5صائص ?ش*� مدى أ@ميةمسؤولية ا�5تص*ن واملؤلف*

أن تPون لغة أسرار@ا.لذا يجب دراك مصطREات لغتھ و واع و مثقف يمتلك ثقافة تدفعھ إل  lشاء جيلإو 
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 Hnاإأدب الطفل لغة ترZ¨ا بمحا7اZöستفيد م^ óYمستواه ح HB1سط ومشوق يدفع مع استخدJام أسلوب م

 بدا+A.فك*� و التأمل و حب @ذا العمل اإل ة Aj القراءة و التبلىالرغإالطفل 

 7 Aj تھgر �5ص�ل مرحلة من ثقافة الطفل ~A من أ@م اR6اجات الY= ?سWم Aj تPو�ن و تطو

مراحلھ العمر�ة والY= اع��@ا الكث*� بأZÄا مز�ج يجمع ب*ن ال��بية و الفن الذي يوم بواسطة مجموعة من 

ما توجZmا إلWا بتوجيھ سلوكھ داخل ا��تمع اآلداب والفنون والعلوم و القيم و املWارات الY= يقوم من خال

  سليما أو العكس.

  :مؤ�الت امل��جم

العملية السWلة كما ^عتقد الكث*�ون،ف�= عمل صعب وشاق، ولعل من لgست ال��جمة بتلك 

أصعب املشكالت الY= تواجھ امل��جم ~A الY= تتصل بداللة الPلمات وحدود معانZmا ب*ن لغة وأخرى،فإذا ما 

أخرجت الPلمة من سياقWا االجتما+A إHB سياق آخر احتاج امل��جم إHB جWد كب*� لREصول عHx ما يراد مZöا 

Aj اZö1الداللة لتؤدي املع<= املقصود لنفس الداللة أو ما يقرب م Aj ومن @نا فال يمكن للم��جم اإلجادة

  2عملھ ال��جd= إال إذا توافرت شروط أساسية أ@مWا:

امتالك	�وة لغو�ة غنيةوكب*�ة الY= ي��جم مZöا وøلZmا وكذلك إملام 7امل باملصطREات وال��اكيب الY= تتم*� -

  ZÎا 7ل لغة.

امتالك حصيلة عميقة للقواعد والنحو�ة والبالغة والصرفية Aj اللغت*ن بحيث تمكن من فWم ما Zòدف -

إليھ الPاتب الذي ينقل عنھ ثم يقوم بصياغة ما ي��جمھ بصيغة بالغية أقرب ما يمكن Aj املع<ó واملضمون 

  مل��جم.ملا قصده الPاتب، بحيث يمكن أن يقال عZöا بأZÄا املعادل املوضو+A للنص ا
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- Hxصول عR6ل علم وفن بطرف، مع اPامتالك ثقافة واسعة: مما عرفھ العرب القدماء بأنھ األخذ من

خلفية علمية واسعة Aj شóY العلوم الY= يقام ب��جمة نصوصWا مثل األدب أو التار�خ وا�6غرافيا أو 

اlي األلفاظ الY= ترد Aj النص الكيمياء أو األحياء أو الطب أو الWندسة... الY= ?سمح 3عدم ا56لط ب*ن مع

  الذي يقوم ب��جمتھ.

األمانة Aj نقل األفPار الواردة Aj النص األصAx ونقلWا بلغة واRðة وسلسةومفWومة إHB اللغة امل��جم إلZmا  -

  بدون اختصار أو حذف. 

امgس التحAx بالص�Æ ألن ال��جمة تحتاج الغور Aj أعماق النص كما تتطلب البحث Aj املعاجموالقو -

  واملراجع.

:A~ ال��جمة ا�6يدة Aj ومن القواعد الالزم توافر@ا  

  أن تPون ال��جمة 5�lة 7املة طبق األصل لألفPار املوجودة فيالنص األصAx.  ِـ

  أن يحافظ األسلوب وطر�قة الكتابة بنفس ا56صائص املوجودة فيالنص األصAx.  ِـ

  النص األصAx.أن ?عكس ال��جمة 7ل عناصر السWولة والوضوح املوجودة في ِـ

  : قواعد ال��جمة -

 Ñ6عا =Yا مجرد مجموعة من املالحظات حول الطرق الZöاملعروف، ولك ó>س لل��جمة قواعد باملعgل

ZÎا امل��جمون ا���Rفون 3عض الصعوات الY= قابل]Zم أثناء ترجما¨Zم للنصوص ا�5تلفة. وكما سبق 

لكZöا فن تطبيقي يحتاج إHB املران والتدر�ب Aj الذكر فال��جمة لgست علما صرفا ولgست فنا خالصا و 

 =Yتختلف عن تلك ال =Yا ا56اصة الZ¨اوجود ملكة أو مو@بة طبيعية وال��جمة من لغة إHB أخرى لWا صعو

 HBناء العبارات وا�6مل من لغة إتقابلWا لوترجمنا إHB لغة ثالثة، و�رجع ذلك إHB اختالف ال��كيب اللغوي و
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إHB اختالف داللة األلفاظ ب*ن اللغات، فال يوجد تطابق تام ب*ن معاlي ألفاظ لغة  أخرى، و�رجع كذلك

ومعاlي ألفاظ أخرى، 3سJب اختالف الثقافات ب*ن أ@اAB اللغات ا�5تلفة واختالف أساليب التفك*�، و7ل 

مق ما كتبھ صعوة يقابلWا امل��جم يأخذ Aj التفك*� Aj كيفية حلWا حóY يصل إHB طر�قة تكفل لھ مع<ó وع

صاحب النص إHB اللغة امل��جم إلZmا بأوDð ما يمكنھ مع سالمة العبارة وسالسة األسلوب. وقد ذكرنا أ@م 

الصعوات أو املشكالت الY= يقابلWا امل��جم املبتدئ واR6لول الY= توصل إلZmا والY= ^ستعملWا غالبية 

  امل��جم*ن ا���Rف*ن.

 ال��جمة و العوملة:

بأZÄا إكساب ال�u=ء لھ طا3ع العاملية وذلك قصد بتوحيد املفا@يم والثقافات، كما ?عرف العوملة 

?عمل عAx خلق تواصل ثقاAj ب*ن الشعوب ا�5تلفة من خالل سياق الثقاAj العاملي الواحد بخالف ال��جمة 

Bسعإ? =YالH ل أمة. فالعوملة نقيض اPالكينونة الثقافية ل Axفاظ عR6ل��جمة التواصل ب*ن الشعوب، وا

HB بناء جسور التواصل من خالل ?عدد اللغات إ?س�H و�مكن وصفWا 3عمليY= بناء و@دم. فال��جمة 

التفرد Aj 7ل uF=ء، و?س�A إAB @دم 7ل اللغات والثقافات، وناء ثقافة  HإBوالثقافات، أما العوملة فkسع

HB االستالب الثقاAj وتدم*� الWو�ة واحدة ولغة واحدة. و�رى معارuv= العوملة أZÄا تف'u= إHB العوملة تف'u= إ

نون سوى االحتقار للثقافات األخرى و@م يصفوZÄا بأZÄا مناقضة 
ّ

الوطنية ودعاة العوملة وفالسف]Zا ال يك

 3للتقدم وللعلم.

 Hس�? =Yا حصيلة املستجدات والتطورات الZÄبقصد أو من دون قصد  -و�عرف (واترز) العوملة بأ

تمع عاملي واحد، و@ذا العالم يPون مزودا بثقافة واحدة مرتبطة بأدوات إHB دمج سPان العالم Aj مج

الWيمنة التكنولوجية واإلعالمية مما يجعل دور ال��جمة الثقافية غ*� مؤثر Aj ظل @يمنة ثقافة ولغة 

العالم الواحدة. ومما الشك فيھ أن دور ال��جمة سيل�A تماما، وتتالuF= الفجوة ب*ن الثقافات و?سيطر 
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افة الواحدة مما يؤدي إHB إلغاء الWو�ة الY= الزالت ال��جمة الثقافية تحاول اR6فاظ علZmا و?��ع عHx الثق

.Aj4التنوع الثقا  

التفاعل والتواصل والبد أن فالكتب والقصص امل��جمة ~A أحد األعمدة Aj ثقافة الطفل من أجل 

�5صgتھ تكسبھ مWارات وقيم  نتPو� أساسيا ^سا@م Ajحدى مجاالت ثقافة الطفل العر2ي عنصرا إتPوم 

?عده للمستقبل و@ذا بواسطة اR6رص عHx نظافة األسلوب ال��جd= وانتقاء الكتب الWادفة الY= تنفع 

حيث يجب أن تحا7ي  5االنفتاح املعرAj إHBل ترمي إHB أ@داف نJيلة تدفعھ داخلية الطفل وال تحطمھ ب

والPلمات املتواجدة Aj القصص األصلية وأن تPون القصص امل��جمة نفس اR6س الواق�A للمصطREات 

HB إة بالقيم واألخالقيات الY= ترمي بخيالWا املشوق وأحداZLا املث*�ة امللWمة لPل طفل وأن تPون أيضا مليئ

الkسامح واR6ب والتعاون والص�Æ وال��اعة و@ذا ما نلتمسھ Aj قصة "توم سو�ر" للPاتب "مارك تو�ن" 

د ال��ائب للPاتب لو�س 7ارول يتعلم من خاللWا الطفل كيفية تجاوز ا�Rن والص�Æ ومغامرات ألgس Aj بال 

 بطر�قة ذكية. 

HB املكر والغش وا56يانة مثل قصة "األسد"، الساحرة إعكس القصص الY= ترمز �5صيا¨Zا   

و األقزام  HB عالم ا56يال عالم اR6يوانات الناطقةإوخزانة املال3س"، لuô= اس لو�س الY= تقود األطفال 

  والطبيعة (مثل السنافر لبي*� 7وليفورد) وغ*�@م.

مجموعة من القصص الY=  ما السل�= فنلتمسھ Ajإيجا2ي فإامل��جمة لWا تأث*� سل�= وتأث*� قصص األطفال 

 Hxائنات املتوحشة إتركز عPرة والRايات خيالية وخرافية 7ال�Pبراز 3عض ال�5صيات املستمدة من ح

HB املكر وا56د^عة والقوة أما التأث*� االيجا2ي فنجده Aj إات ال5ñمة الY= غالبا ما تو#A انالغر�بة واR6يو 

HB اR6ب واالح��ام والتعاون إوي و?عليd=  والY= يرمي مضموZÄا 3عض القصص الY= ال يPون الWدف مZöا تر 

  @ذا ا�6انب ^ساعد الطفل العر2ي لالطالع عHx عادات األمم األخرى وتقاليد@ا.
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ده كذلك عHx التكيف مع مجتمعھ وال يمكن Aj أي حال من األحوال أن تفرض ثقافات أمم ^ساع

ثقافا¨Zا عHx أمم وشعوب أخرى لتمحوا @و�ا¨Zا وتجعلWا تا3عة لWا و@ذا ما نجده Aj القصص املنجزة من 

ما أصبح شا�عا Aj  الدول املستعمرة وامل��جمة من اللغة االنجل*�ية واللغة الفرlسية اHB اللغة العرية و@ذا

التغر�ب ألطفال عصر العوملة والتكنولوجيا الذي جعل من أدب األطفال امل��جم وسيلة وآلية من آليات 

 3عاد@ا عن واقعWا ومجتمعWا أل3عاد سياسية واجتماعية.øخراجWا و øالشعوب العرية و 

  صعوات ال��جمة الثقافية:

اظ أو املفرداتوأخرى مرتبطة بال��اكيب صعوات متعلقة باأللف :أ@م صعوات ال��جمة من

و�الحظ أن أغلب الصعوات الY= تواجھ امل��جم ~A الصعوات الثقافية. وما أن ال��جمة الثقافية لWا 

أ@مية كب*�ة Aj نقل املعلومات والتبادل الثقاAj واملعرAj ب*ن مختلف اللغات والثقافات ب*ن الناس، فقد 

  وات متعددة عند القيام 3عملية ال��جمة يمكن أن نجملWا فيما يAx:7ان البد أن ?ع��ض امل��جم صع

  صعوات مرتبطة بالعقيدة.

 صعوات مرتبطة بالبgئة والعالقاتاالجتماعية.

  صعوات مرتبطة بالعادات واألعراف والتقاليد.

  صعوات مرتبطة باللغات والقوان*ن. .

.Aات مرتبطة بالتقدم التكنولو� صعو

  الثقافية: نظرPات ال��جمة

:ا@تمت @ذه النظر�ة باملع<ó الثقاAj معت�Æة أن اللغة ~A النظرPة السوسيوثقافية لبي�� نيومارك"  -

الثقافة، وال��جمة ?عب*� عن اللغة مسkندة إHB نظر�ة lسJية اللغات ل"ساي�Æ وورف". وتقول فرضية 
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ل تفرض علZmم رؤ�ة مختلفة عن "ساب*� وولف": إن 7ل لغة ال تقدم وسائل االتصال ملتحدثZmا فحسب ب

العالم. و~A طر�قة مختلفة لتحليل التجرة، مما جعل "7ازغراند" بقول: إن اإلlسان ال ي��جم اللغات بل 

الثقافات و~A عملية صعبة بال>سبة للم��جم رما ي>تج عZöا فوارق ثقافية 3سJب الب>ية االجتماعية 

يتDñ أن @ذه النظر�ة أكدت ترجمة ثقافة إHB ثقافة أخرى والسياسية واأليدلوجية للثقافت*ن. ومن @نا 

  : 6وا@تمت باملع<ó املباشر. و�رى "بي�� نیومارك": أن ال��جمة مب>ية عHx ثالث ثنائيات

  .يةJالثقافتان األصلية واألجن  

  .دفWاللغة املصدر واللغة ال  

 .اتب وامل��جم وظالل القراءةPال  

ت الY= تواجھ امل��جم ~A املقارة ب*ن الثقافة األصلية األجنJية، وأوDð "نيومارك" أن من أ@م الصعوا

Zا  فالثقافة العرية مثال مب>ية عHx أسس أ@مWا الدين والعادات والتقاليد والY= تختلف تماما عن نظ*̈�

  األجنJية. 

>يات سبعي ?عد نظر�ات ال��جمة الوظيفية من أ@م النظر�ات الY= طورت Aj مطلع النظرPات الوظيفية:-

القرن املاuv= ونقلت مفWوم ال��جمة من 7وZÄا ظا@رة لغو�ة مجردة إHB ثقافية ?ع<ó بالتواصل الثقاAj. ومن 

والY= ?عت�Æ مؤثرة جدا ألZÄا تقرر VermeerلصاحZùا ف*�م*�SkoposTheory"7أ@م @ذه النظر�ات ~A نظر�ة 

ونظر�ة الWدف ~A جزء من نموذج إس��اتيجية ال��جمة بواسطة وظيفة النص الWدف Aj ثقافة الWدف. 

=dالفعل ال��جtranslational action الذي اق��حتھ "@ولزمانتاريHolz - Manttari  والذي يضع ال��جمة "

التجار�ة املWنية ضمن سياق اجتما+A ثقاAj مستعمال مصطREات العمل واإلدارة. و�نظر لل��جمة بوصفWا 

ملنتج*ن واملستخدم*ن ومستلd= ن)u= األصل والWدف. وAj صفقة تواصلية ?شتمل عHx امل>��u واملفوض وا
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لgس عن طر�ق تPافؤ املع<ó بل عنطر�ق  -@ذا النموذج، ي��ل نص املصدر عن عرشھ وتقيم ال��جمة 

املصمم لتدر�ب Nordموقف نص الWدف كما ^عرفھ التفو�ض. و�بقي نموذج نورد  -كفاي]Zا طبقا لWدف 

  ك	� شمولية.أنھ يضمن نموذج لتحليل نص املصدر امل��جم*ن عHx السياق الوظيفي لك

  

  آليات ال��جمة الثقافية: -

@ناك 3عض التعاب*� الثقافية اإلنجل*�ية ظلت ب*ن اللغتgناالنجل*�ية : (Naturalization)التطبيع -

Zا والعرية عHx الرغم من رغم أصولWا اإلنجل*�ية غ*� أZÄا تأثرت بقواعد اللغة العرية وأصوا¨Zا و�Òا�

و7لمة Democracyوطبعت عHx ذلك فصارت مألوفة ومعروفة بذلك. ومثال ذلك 7لمة ديمقراطية ((

و�مكن أن يPون التطبيع Aj جميع اللغات، Aj اللغة اإلنجل*�ية مثال، 7لمة ، ) Olympicsاأللعاب األوملبية (

)Intifadah) Ñ�  .�ية باستعمال التطبيع) أصبحت متداولة Aj اللغة االنجل*hajj) االنتفاضة، 7لمة ا6

تحذف 3عض الPلمات الثقافية من ال��جمة وذلك لعدم أ@مي]Zا للقارئ وعدم  :(Deletion)ا`·ذف -

 Asتأث*�@ا عAx النص، و@ذه الطر�قة ال ?ع<= بأي حال من األحوال حذف املPون الثقاAj 7امال. فالعبارة (

fast as an arrowم أو مWم). ) ال ت��جم 3عبارة (أسرع 7السWنما ت��جم أسرع من السøم) وWثل الس  

  ~A التصرف Aj ال��جمة واسkبدال الواقع االجتما+A الثقاAj Aj النص )،Adaptationاألقلمة (-

األصAx بما @و مقابل لھ Aj ثقافة اللغة امل��جم إلZmا حرصا عHx املع<ó إذا 7ان الظرف املوصوف Aj النص 

جم إلZmا أي أن األقلمة ~A نوع خاص من املPاZj، @و املPاZj الطرAj أي األصAx غر�با تماما عن اللغة امل�� 

للظرف املوصوف .و~A ترجمة الوضع ولgس البناء أو املفردات. مثاالألقلمة " أثÑE صدري". نقول Aj اللغة 

 



  2022يناير -األول �انون الثا�ي العدد                                                                   :ةا��لة العرية لعلم ال��جم

117 

Arabic journal of Translation studies: First Issue – January 2022  

Democratic Arabic Center – Germany - Berlin 

 

خر اللغة االنجل*�ية بمقابل ثقاAj آإHB العرية وحسب ثقافة العرب: "إن @ذا ا�Æ56 أثÑE صدري" وت��جم 

  ) .(this news warmsmyheart@و (

): ارتبط مفWوماالتخر�ب  domestication) والتوط*نForeignizationstrategy( ال��جمة بالتغرPب-

HB االل��ام الوثيق بالنص األجن�=، إسلوب ^س�H أالثقافة وأخالقيا¨Zا، فالتغر�ب  والتوط*ن بال��جمة

ل¤�ات جديدة ومتنوعة، لذا يkسم النص بالشPل الغر�ب عAx شPال الثقافة األجنJية، وتطو�ر أواست*�اد 

اللغة الWدف. و�ستعمل مصطDE التوط*ن غالبا لإلشارة إHB تكييف السياق الثقاAj أو مصطREات ثقافة 

محدد. أما مصطDE التغر�ب فgش*� إHB اR6فاظ عHx السياق الثقاAj األصل من حيث مPونات ا�Rيط 

.Q68واألسماء، إ  

  خاتمة:

تباين الثقافة Aj قصص األطفال يؤدي إHB تباين  مفردات اللغة املنقول إلZmا و تنوعWا، لذا نجد  إن

امل��جم ال يواجھ لغت*ن فقط وøنما ثقافت*ن أو أك	� عندما يبدأ عملية ال��جمة. كما يحتاج إHB اإلملام 

إHB تزو�د نفسھ بالثقافة األجنJية  باللغت*ن والثقافت*ن املتعلقة باألطفال ليبدأ عملية ال��جمة، و@و محتاج

أك	� والY= تتم باملمارسة واالطالع واملواكبة أجواء األطفال مع اR6رص عHx ما تتضمنھ النصوص من 

 HBإ Ajمعرفة كيفية ال��جمة الثقافية ليتمكن من نقل التعب*� الثقا HBأ@داف ومرام ثقافية، @ذا باإلضافة إ

لWدف، وعليھ أن يلم بآليات األساسية واملساعدة Aj عملة ال��جمة الثقافة ?عب*� آخر ثقاAj مواز Aj اللغة ا

 و�ختلف دور امل��جم Aj ال��جمة الثقافية للطفل 7ليا عن أي نوع آخر من ال��جمات املتعددة.

لدا يجب عHx امل��جم أن يPون قادرا عHx تمي*� الفوارق الدقيقة والبحث Aj املصطREات 

  عامل مع التطورات ا�6ديدة لتحقيق ترجمة ترHn ملستوى الطفل. والل¤�ات العامية والت
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  املصطÅ·ية وال��جمة

  ا`�زائر -امعةغل��انج                                                                                 حمدا�ي يمينةد.

�ص:Åامل 

املصطREية ~A العلم الذي يبحث Aj العالقة ب*ن املفا@يم العلمية املرتبطة بميادين املعرفة 

عHx شPل منظومة متPاملة Aj 7ل حقل من حقول املعرفة و*ن املصطREات اللغو�ة الY= ، ودلك والعلم 

�جمية، إذ تقدم إسWاما معت�Æا ال سيما Aj ترجمة ?عت�Æ املصطREية من أ@م عناصر العملية ال�. ?ع�Æ عZöا

تظWر العالقة ب*ن و HB مجاالت معرفية متخصصة، مثل الكيمياء والف*�ياء وحóY القانونإالنصوص املنتمية 

ساس Aj 7ل مادة األ عتبار املصطREات ~A امارسة الفعلية للعمل ال��جd=، باملصطREية وال��جمة Aj امل

�Æحقل من حقول املعرفة العلمية، ترجمية، والنظام املع HBار واملسميات املنتمية اPإذ تزداد عن األف

اR6اجة اHB ال��جمة، الناجمة عن عدم التوازن ب*ن اللغات والثقافات، من اR6اجة اHB إنتاج أحد أ@م 

قد يضطر امل��جم اHB سد 3عض الثغرات اللغو�ة إليصال فحوى املوارد األساسية Aj ال��جمة وlشر@ا

نص امل��جم إHB املتلقي عHx أفضل وجھ، ومن الواDð أن كال من امل��جم الذي ينقل نصا من اللغة أ إHB ال

  .اللغة ب

: Abstract 

 Terminology is the science that investigates the relationship between 

scientific concepts related to the fields of knowledge and science, in the form of 

an integrated system in each field of knowledge and the linguistic terms that 

express them. Terminology is one of the most important elements of the 

translation process, as it makes a significant contribution, especially in the 

translation of texts belonging to specialized fields of knowledge, such as 
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chemistry, physics and even law. The relationship between terminology and 

translation appears in the actual practice of translation work. Considering that 

terminology is the basis in every translation material, and the system expressing 

ideas and denominations belonging to a field of scientific knowledge, the need 

for translation, resulting from the imbalance between languages and cultures, 

increases from the need to produce and publish one of the most important basic 

resources in translation and its publication, the translator may have to To fill 

some linguistic gaps in order to best convey the content of the translated text to 

the recipient, and it is clear that both the translator who transmits a text from 

language A to language B. 

 

  املصطÅ·ية واملصطÅ·اتية: -1-1

تتعدد امل��ادفات واملسميات الدالة عHx الدراسات العرية ا�5تصة Aj مجال املصطREات، 

7املصطREية، وعلم املصطDE، وعلم اإلصطالح،واملصطREاتية، وامل��مية ا56اصة إQ6، غ*� أن الدراسات 

  ل علم املصطREاتتفرق ب*ن فرع*ن من @ذه الدراسة:الغرية الY= تkناو 

 . « Terminographie »وثانZmما املصطREاتية   « Terminologie »أولWمااملصطREية

صطالح اجتماعية مثل امية اHB علم، أو فن، أو مجموعة  املصطREية ~A مجموع محكم من الدالالت املنت

االختصاص Aj ا��ال العلd=. وعHx @ذا النحو جاء  صطالح املعلوماتي*ن، وتظWر مع تطور االطب، أو 

  ملفWوم املصطREية بقولھ: Georges Mounin?عر�ف جورج مونان

« Ensemble des termes techniques d’une science ou d’un art, qui sont créés à 

mesure que se développe la spécialisation dans la connaissance scientifique 

comme dans l’activité industrielle, commerciales, etc. ».1 

  Aj السياق نفسھ: « Daniel GOUADEC »وقول دانيال غواديك* 
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«Les terminologies se définissent comme autant d’ensembles cohérents de 

désignations ou représentations de valeurs de concepts ».2 

-صطREية ?عرف عHx أZÄا 7ل متماسك من الدالالت والتمثيالت ذات قيم ومفا@يم.بمع<ó أن امل

  - ترجمتنا

أمااملصطREاتية،فتدل عHx العلم الذي ^ع<ó بمن¤�يات جمعاملصطREات و معاZ[�6ا 

  غواديك قائال:وتص>يفWا،كما يبحث Aj طرق صياغا¨Zا،وøستعماال¨Zا، ودالال¨Zا، وتطور أlساقWا. و�عرفWا 

« La terminographie est l’ensemble des activités de collecte, traitement 
3». organisation, gestion, diffusion et exploitation des terminologies  

أي أن املصطREاتية ~A مجموع عمليات جمع املصطREات ومعاZ[�6ا وتص>يفWا وتطبيقWا وlشر@ا 

   -ترجمتنا –وøستعمالWا. 

~A العلم الذي يبحث Aj العالقة ب*ن املفا@يم العلمية املرتبطة بميادين املعرفة والعلم عHx  فاملصطREية  

  شPل منظومة متPاملة Aj 7ل حقل من حقول املعرفة و*ن املصطREات اللغو�ة الY= ?ع�Æ عZöا. 

  ." 2*دانيال غواديك رئgس مركز تPو�ن امل��جم*ن واملصطREي*ن بجامعة "ر�ن 

تبار@ا فرعا من فروع املعرفة، تق��ح نماذج وقواعد إجرائية تحكم العمل املصطل�A املسód واع         

عتl �Æشاطا تطبيقيا يرتكز أساسا عHx جرد املصطREات، وناء املعطيات، وتدو�Zöا  باملصطREاتية، ُ̂ الذي 

  W4ا.وlشر@ا. و@و مجموع املمارسات واملناÑÒ املستعملة Aj جمع املصطREات ووصفWا وتوثيق

وlع<= بالتوثيق Aj حقل املصطREية تجميع املعلومات املتعلقة باملصطREات و?��يلWا ومعاZ[�6ا وlشر@ا. 

:A~ ناول التوثيق ثالثة أصنافk�  و

 توثيق مصادر املصطREات.  .أ

 توثيق املصطREات.  .ب
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  5توثيق املعلومات عن املؤسسات امل��مية.  .ج

  تلفة أشارت إلZmا املدارس املصطREية اآلتية: مخ اتجا@اتكما أن علم املصطREية يkناول ثالثة   

الY= ?عت�Æ املصطREات ذات عالقة وطيدة بطبيعة  « Wüster » أ/ مدرسة فيgنا: املعتمدة عHx فgس��

املفا@يم، وأن البحث املصطل�Aّ يجب أن ينطلق من دراسة تلك املفا@يم، والعالقات القائمة بيZöا، 

� عZöا، وتنميط املفا@يم واملصطREات وخصائصWا، ووصفWا، و?عر�فWا، ثم  ِÆّع? =Yات الREصياغة املصط

  6وتدو�لWا. 

 F. De مدرسة براغ: الY= أرست نظر�ا¨Zا اللغوّ�ة حول أعمال اللغوّي السو�سرّي فرديناند دي سوس*� /ب

Sausureالفكرة القائلة إّن امل Hxيقوم ع 
ً
Wا لسانّيا ó @ذه املدرسة املصطREّية توجُّ ل . وتkب<َّ

ّ
Pات ?شREصط

 من ألفاظ اللغة. ولWذا، فإّن البحث Aj ظا@رة املصطREات ال ُبّد أن ^ستخِدم 
ً
 خاصا

ً
جزًءا، أو قطاعا

 وسائَل لسانّية بما فZmا الوسائل امل��مّية. 

 املصطREّية اثنان من املWندس*ن الروس: شاب�E*ن
ً
ّسَس @ذه املدرسة

َ
، « Caplygin »ج/ املدرسة الروسية: أ

 من التطبيقات امل��مّية من حيث  « Lotte » طل�Aّ املرموق لوتھواملص
ً
.وتkبّ<ó التطبيقات املصطREّية بدال

 من ترتيZùا ألف بائيا.
ً
 ملوضوعا¨Zا بدال

ً
ب املصطREات طبقا   7ترتgب املادة، أي إZÄّا ترّتِ

قوم عHx تص>يف ترتبط املصطREات املتعلقة بمجال معرAj مع*ن بال>شاط املصطREا?ي الذي ي        

احث*ن ستخدامWا من قبل الباديمWا Aj شPل منظم من أجل ?سWيل املعطيات، وlشر@ا، وجرد@ا، وتق

تية وكذلك نطالقا من @ذه الفكرة تظWر العالقة ب*ن املصطREية واملصطREااواملصطREي*ن وامل��جم*ن. و 

  @تمامنا Aj @ذا البحث.اال��جمة الA~ =Y محور 

  املصطÅ·ية وال��جمة: 1-2
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?عت�Æ املصطREية من أ@م عناصر العملية ال��جمية، إذ تقدم إسWاما معت�Æا ال سيما Aj ترجمة        

النصوص املنتمية اHB مجاالت معرفية متخصصة، مثل الكيمياء والف*�ياء وحóY القانون. و@ذا ما ^ش*� 

  Aj قولھ:إليھ دانيال غواديك 

« La terminologie vue comme une discipline qui apporterait une contribution 

spécifique à la traduction ». 8 

  -ترجمتنا –إن املصطREية بإعتبار@ا تخصصا يقدم مسا@مة خاصة لل��جمة. 

تظWر العالقة ب*ن املصطREية وال��جمة Aj املمارسة الفعلية للعمل ال��جd=، بإعتبار املصطREات ~A و        

ة، والنظام املع�Æ عن األفPار واملسميات املنتمية اHB حقل من حقول املعرفة ساس Aj 7ل مادة ترجمياأل 

  العلمية، وإعتبار ال��جمة تقوم عHx معا�6ة املصطREات ونقلWا من اللغة األصل إHB اللغة الWدف. 

  عHx @ذا ا�6انب قائلة: Teresa CABRE »*« وقد ركزت ت*�يزا 7ابري          

« La terminología es absolutamente imprescindible para el ejercicio de la 

traducción en tanto que la traducción es necesaria para la terminología ». 9 

بقدر ما ~A املصطREية جد ضرور�ة Aj العمل ال��جd=، فال��جمة ~A كذلك ضرور�ة بال>سبة للمصطREية 

  -ترجمتنا –. 

عتبار@ما حقل*ن من حقول املعرفة متعددة اية وال��جمةتتفقان Aj عدة نقاط باملصطREواR6ق أن        

التخصصات، واللغة ~A املادة األساسية لPلتZmما، كما تختلف املصطREية عن ال��جمة Aj نقاط متعددة، 

  تجعل 7لتZmما تحمل خصوصية جلية، نذكر من بيZöا:

  ة إخبار�ة تمثل نتاج الفعل ا56طا2ي.إن ال��جمة ?عت�Æ غاية بحد ذا¨Zا، R6ملWا رسال -أ

إن املصطREية، بPوZÄا مجموعة وحدات مصطREية متخصصة Aj مجال مع*ن، ال تمثل غاية إتصالية  -ب

  10بحد ذا¨Zا، وøنما ~A فقط وسيلة ?ستخدم لتحقيق lشاطات لغو�ة أخرى.
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  املصطÅ·اتية وال��جمة: 1-3

xشاطا تطبيقيا قائما عl اZÄوPاتية بREاملصط �Æيل ?عتWسkة لWية املوجREإنتاج املوارد واملعطيات املصط H

حتياجات امل��جم*ن، إذ تزداد اR6اجة اHB ال��جمة، الناجمة ة ال��جمية وlشر@ا، حال ضرور�ا ال العملي

عنعدم التوازن ب*ن اللغات والثقافات، من اR6اجة اHB إنتاج أحد أ@م املوارد األساسية Aj ال��جمة 

  صطREات.وlشر@ا، أال و~A: امل

  و�ش*� دانيال غواديPاHB دور املصطREاتية Aj العملية ال��جمية قائال:        

« La terminographie traductive- production et diffusion de ressources destinées à 

faciliter l’accomplissement des taches de traduction- est une réponse de 

nécessité aux besoins des traducteurs ».11 

~A حل ضروري  –من إنتاج املوارد املوجWة وlشر@ا لkسWيل ال>شاطات ال��جمية –املصطREاتيةال��جمية

   -ترجمتنا –الحتياجات امل��جم*ن. 

و?سا@م املصطREاتية بقدر كب*� Aj تقديم املادة األساسية األوHB للعملية ال��جمية 3شPل RÏيح        

ي خلل أو خطأ متعلق ZÎا قد يؤدي اHB خلق صعوات وعراقيل Aj ال>شاط ال��جd=. ولذلك ومنظم، ألن أ

يجب إدراك املفا@يم املتعلقة باملصطREات، عن طر�ق إحصا�Zا وجرد@ا، إذ يحتاج امل��جم إHB وفرة @ذه 

اHB وضع  -املتفرعة عن املصطREية –املعطيات املصطREية من أجل القيام 3عملھ. كما ?عمد املصطREاتية

األسس العامة لتص>يف املسارد واملعاجم والقوامgس ا56اصة، إضافة اHB قواعد بيانات املعارف 

 12املصطREية الY= ?سا@م Aj بناء البنوك املصطREية واملوسوعات الك�Æى. 

 وترتبط املصطREاتيةإرتباطا وثيقا بمجال تص>يف املعاجم والقوامgس، بل و?سا@م Aj تطو�ر           

مواد@ا، وAj تحديد معاlي املصطREات ووصفWا، إذ ?عت�Æ املعاجم بدور@ا من أ@م الوسائل الY= يرتكز 

ستغناء عZöا، ملا تقدمھ من ?عر�ف املصطREات وتحديد ��جم l Ajشاطھ، بحيث ال يمكنھ اال علZmا امل
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ب*ن 7ل من  أصولWا وعالق]Zا بمختلف مجاالت املعرفة العلمية، ولذلك تتDñ العالقة الPائنة

 وال��جمة.  « Lexicographie »امل��ماتية

  

  امل�Þماتية وال��جمة: 1-4

HB العالقة ب*ن امل��ماتية وال��جمة، يجب علينا Aj البداية التذك*� بالفرق ب*ن امل��مية إقبل التطرق 

الل]Zا . فامل��مية ¨Zتم بدراسة املفردات والبحث Aj د« Lexicologie et Lexicographie »وامل��ماتية

وتقدم مادة للتطبيق  .وعالق]Zا باللغة الY= يتPلمWا ا��تمع Aj شمولي]Zا، و�عZÎ �Æا عن حاجياتھ

امل��ما?ي.أماامل��ماتية،ف]Zتم بمجموع أعمال املعاجم الY= ي>ش[Zا امل��ما?ي أثناء ?عاملھ مع التعر�فات 

Î تمZò =Yا 7ل مفردة من مفردات اللغة الZÎ يخص =Yا حسب ال>سق الذي والتحاليل الZùرت�Zا، و

يختاره.^ش*�أبو العزم، عبد الغنيأنامل��ماتية ZÎذا املفWوم ~A مجال لغوي تطبيقي، Zòدف إHB إنجاز 

معاجم لغو�ة أحادية أو ثنائية اللغة، باإلضافة إHB معاجم متخصصة Aj حقل معرAj مع*ن: 7القانون، 

  13فردات وتحديد معانZmا ووصفWا.و~A علم يتطلب مWارات ومعرفة Aj مجال ترتgب امل

و?عتمد امل��ماتية عHx ال��جمة 3شPل كب*� إلنجاز األعمال امل��مية متعددة اللغات، وتتم*� 3سع]Zا 

املصطREية املنتمية إHB مختلف مجاالت املعرفة العلمية إضافة اHB تقديمWا التعار�ف واملفا@يم املتعلقة 

  عت�Æة للعمل ال��جd=.باملصطREات. و~A بذلك تقدم مسا@مة م

 =Yتبقى محدودة باملادة امل��ماتية ال =dالعمل ال��ج Aj حقيقة األمر، فإن مجاالت تدخل املعاجم Ajو

تحتوZòا. وحóY يتمكن امل��جم من تحقيق الغاية امل>شودة من العمل ال��جd=، ي>ب�A ان تتوفر @ذه املعاجم 

  الزمة من أجل:عHx مادة م��مية قادرة عHx توف*� املعطيات ال

  القيام باإلختيار ال�Rيح لتحقيق تPافؤ املصطDE الوارد Aj اللغة األصل مع املصطAj DE اللغة الWدف. -أ) 
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  13إستعمال املصطAj DE جملة RÏيحة ورطھ بالسياق الذي ي>تd= إليھ.  -ب) 

وى النص امل��جم إHB ولWذه األسباب وغ*�@ا، قد يضطر امل��جم اHB سد 3عض الثغرات اللغو�ة إليصال فح

املتلقي عHx أفضل وجھ، ومن الواDð أن كال من امل��جم الذي ينقل نصا من اللغة أ إHB اللغة ب، 

  واملصطل�A الذي ينقل مصطREات من اللغة أ إHB اللغة ب، ^ع<ó بنقل مع<ó املادة اللغو�ة بدقة وأمانة.

Aتطلب من املصطل��  عديد من اR6قول و�طلع علZmا و~A 7األ?ي:أن يتPون Le terminologue »   Aj » و

Ajأ/ مضمون ا��ال املعر  

Aب/ إجراءات العمل املصطل�  

Aس تقديم العمل املصطل�gج/ مقاي  

@و الباحث ا�5تص Aj جرد األلفاظ املتضمنة Le terminographe »  Aj »وما ان املصطREا?ي

 Aj س، فإنھ ^عتمدgية والقوامREالتوثيق املطبوع املعاجم واملدونات املصط Hxأدواتھ العملية األساسية ع

أو املرقمن، ولھ صلة وطيدة باملصطل�A الذي يصوغ مبادئ تحليل املعطيات املصطREية ونا�Zا وlشر@ا، 

.Aثمر @ذه النتائج عند بناء امل��م أو القاموس املصطل�k1بحيث ^س  

ادة الY= ي��جمWا و�حرص عHx ومن الناحية النظر�ة يقوم امل��جم بإستخدام املصطREات Aj امل

إستخدام املصطREات املعيار�ة املوحدة. وøذا 7ان يواجھ صعوات عHx مستوى األسلوب وال��كيب 

 Aj ية. و@ما ^ش��7انREتم إال بالوحدات املصطZò ال Aية، فان املصطل�REوالوحدات ال��جمية واملصط

ن وظيفة امل��جم تختلف بPونھ يتعامل مع اال@داف نفسWا اال و~A نقل املعارف اHB لغات اخرى، لك

نصوص تحدد مع<ó معينا للPلمة، أما املصطل�A فيتعامل مع مصطREات منفردة غ*� خاضعة لتأث*� 

  سياق يحدد قيم]Zا.
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 Unité » والوحدة ال��جمية   « Unité terminologique » و�مكن التمي*� ب*ن الوحدة املصطREية

de traduction »  النحو ا Hxلغة أخرى، ال إنتقال آل?ي: إن الوحدة ال��جمية قابلة لال ع HB عدة Aj اWستخدام

أشPال وAj السياق نفسھ و~A تمثل مجموعة من املفردات مرتبطة 3عضWا ببعض بحيث إذا تم حذف 

عنصر واحد من عناصر@ا يتغ*� املع<ó. أما الوحدة املصطREية، ف�= جامدة، وت>تقل دائما Aj السياق 

  Aj قولWا:  Nakos Dorothy AupetitشPل ذاتھ و@ذا ما أوRðتھ نا7وسدوغوتيأويkيتنفسھ وال

«L’unité de traduction peut se rendre de différentes façons dans une autre langue 

dans le même contexte alors que l’unité terminologique est figée et se rend 

toujours de la même façon dans le même contexte ».15 

و@كذا يمكن أن تPون الوحدة املصطREية 7لمة، أو مركبا، أو رمزا، أو صياغة كيميائية، أو 

  16ر�اضية، أو ?سمية علمية بالالتي>ية، أو ?سمية رسمية الستعمال ما، أو منظمة إدار�ة.

3شؤون اR6ياة وا��تمع من البدي�= أن اللغة العامة ?ع�Æ عن القضايا واملسائل املتعلقة 

لZmا مصطREات ومفا@يم ?ع�Æ عن حقل علd= إواألحداث الJشر�ة، وتتفرع مZöا لغات مWنية، تضاف 

  تخص)u= عHx نطاق ضيق، ومن ذلك اللغة القانونية 7لغة إختصاص.

 3-1-�عرPف لغة االختصاص:

دين علمية محددة  عHx معارف متخصصة Aj ميا « La langue spécialisée »?ع�Æ لغة االختصاص 

مثل العلوم الطبيعية، أو اإلlسانية، أو القانونية، إQ6. و~A أداة ناقلة لWذه املعارف، إذ تتم*� عن اللغة 

 Hxة ع�العامة اR6املة ملعاlي عامة وواRðة، بPوZÄا حاملة ملصطREات متخصصة لWا مم*�ا¨Zا اللغو

ومحددة، وتخدم وظيفة التبليغ والتعر�ف  مستوى ال��كيب واالستخدام ولWا عالقة بمفا@يم دقيقة

 .=d32العل  
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 Aj ة�Æا أ@مية معتWحد سواء، إذ ل Hxوامل�= ع =dا��ال العل Aj ب*ن أن لغة االختصاص ?ستخدمkي

 A~ديثة، وR6العلوم األساسية والتطبيقية والتقنية ا Aj إعطاء املفا@يم املتخصصة املتعلقة باألشياء

حث العلd= املتخصص، كما تقدم مسا@مة معت�Æة عHx املستوى امل�=، إذ بذلك ?سا@م Aj ?سWيل الب

  تخدم متطلبات املWنة و?ع�Æ عن الواقع اللغوي 3شPل محدد، 7الرموز العلمية Aj مجال الكيمياء مثال. 

 3-2- لغة القانون: 

ألفراد Aj ^عت�Æ القانون مجموعة من القواعداملرتبطة باR6ياة االجتماعية، الY= تنظم سلوك   ا

ا��تمع وعالقة الفرد با�6ماعات، الY= تجعل @ذه العالقات ?س*� طبقا لنظام ثابت  وذلك الل��ام األفراد 

  بإتباعWا واح��امWا. و@ذا ما يوRðھ قول 7لود بوكيھ *   

Claude BOCQUET : «  Un ensemble de règles de vie sociale régissant les 

rapports des individus entre eux (Droit privé) et des rapports de chaque individu 

33». )avec la collectivité (Droit public  

و?ستخدم لغة القانون لغة متخصصة مستقاة من القانون كعلم نظري وك>شاط، ت��جم األحPام 

ن أساسا من ألفاظ تمثل القانونية و?ع�Æ عن اR6قائق والقواعد امللزمة الY= ?س*� ا��تمع، و~A لغة تتPو 

، وتحمل مفا@يم تا3عة لثقافات أو أنظمة معينة تم*�@ا من بقية Le langage du droitلغة القانون 

  اللغات واألنظمة األخرى.

 :   « Gérard Cornu »وُتمثل لغة القانون إستعماال خاصا للغة العامة، عHx حد قول ج*�ار 7ورنو* 

« Le langage juridique est un usage particulier de la langue commune ».34 

بمع<ó أن لغة القانون توظف ألفاظا من اللغة العامة Aj قوالب متخصصة تدخلWا ح*� 

اإلختصاص، و~A بذلك تنفرد ببعض السمات اللغو�ة ومصطREا¨Zا وأسلوZÎا، فتجعل مZöا لغة 
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نية واHB خصائص النصوص تخصص، إذ أن إختصاصWا ^عود أساسا إHB وجود مصطREات قانو 

  القانونية.

كما أن لغة القانون تتم*� بخصوصية معينة، تجعلWا تكkسب طا3عا مغلقا بال>سبة إHB غ*� 

* �*  ا�5تص*ن Aj مجال القانون، عHx حد قول فر�دير�ك أو

Frederic HOUBERT : 

«Le langage juridique est un langage d’une grande technicité qui apparaît 

35». juristes-souvent opaque et hermétique aux yeux des non 

وتتم*� لغة القانون بPوZÄا لغة أRÏاب املشتغل*ن Aj املWن القانونية الذين ^ستخدموZÄا أثناء 

ممارسة أعمالWم وأlشط]Zم القانونية والقضائية ألداء مWامWم، و@م املشرعون والقضاة وا�Rامون 

الذين ^سا@مون Aj خلق وتPو�ن القانون وøيصال لغتھ. ف�= ال تمثل لغة مWنة واحدة، بل واملوثقون و7ل 

  لغة شعبة من ال>شاطات املWنية، إذ يkسع دور@ا إHB ال�Æملاني*ن وأعضاء اإلدارة وأRÏاب التPو�ن القانوlي.

ن الWيئات وAj @ذا السياق، تمثل لغة القانون لغة ثقافة معينة، إذ ~A أداة تواصل وتبادل ب*

@ HBسبون إk7ل من ين HBبذلك لغة القانونية وكذا أداة ناقلة للمفا@يم القانونية إ A~و Ajذا ا��ال املعر

  جتماعية.ط سلوك األفراد وتم�ن الروابط اال جتماعية تداولية تضبا

Î �Æع? =Yقة ال�Zا وكذلك ?عود خاصية لغة القانون إHB طا3عWا التق<= Aj ?سمي]Zا للوقا�ع والطر

قتصادية، وعن أساسيات حياة األسرة، وعن ياغ]Zا. ف�= ?ع�Æ عن ال>شاطات االعZöا، أي بمصطREا¨Zا وص

صر الفكر القانوlي Aj الواقع كما ?ع�Æ عن جميع عنا ..Q6.ااالتفاقيات والوقا�ع القانونية، العقود و 

  36تما+A، و?عطZmا ?سميات ومفا@يم خاصة.جاال 

  تقنية والدقة نظرا R6ملWا معاlي خاصة، و~A عHx نوع*ن: وتkسم لغة القانون بخصوصية
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. (Les législations)والkشر�عات(Les décrets)واملراسيم  (Les lois)اللغة املكتوة: املوجودة Aj القوان*ن  

  (Les plaidoiries).واملنطوقة: 7املرافعات 

اج) أو املناش*� الوزار�ة الY= تأ?ي وتجمع لغة القانون ب*ن التعب*� املكتوب والشف�= كـ( عقود الزو 

بالصيغة املنطوقة ثم تجسد Aj الشPل املكتوب، مما ^ع<= أن @ناك عالقة وطيدة ب*ن التعب*� الشف�= 

  والكتا2ي Aj لغة القانون ولPل مZöا م*�اتھ ا56اصة.  

  أنواع لغة القانون: -3-2-1

  يمكن التمي*� ب*ن:

 اللغة القانونية األ�اديمية:   -أ

j مجال القانون والكتب وا��الت يدخل Aj ا البحوث األ7اديميةZÎ تصاغ =Yاللغة ال �*R6ذا ا@ A

  املتخصصة واألبحاث القانونية واملراجع املتعلقة بمجال تدر�س علوم القانون.

 لغة القضاء:  -ب

~A اللغة الY= تصاغ ZÎا األحPام الصادرة عن ا�Rاكم وا��الس القضائية، بدرجا¨Zا وأنواعWا  

  5تلفة، واملذكرات والتبليغات وااللتماسات الY= تقدم لW�Eات القضائية.ا�

 لغة الbشر®ع:    -ج

تخص لغة الوثائق النمطية عHx سJيل القوان*ن الصادرة عن السلطات الkشر�عية (القانون 

ود باملع<ó الدستوري أو الرسd=)، والقوان*ن الY= يصدر@ا ال�Æملان، وتخص لغة الوثائق الدستور�ة والعق

واالتفاقيات واملعا@دات، الY= تحمل Aj ب>ي]Zا عالمات الوظيفة الkشر�عية، والY= تkسم بأسلوب فر�د 

  37متم*� عن األساليب األخرى.
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وإعتبار أسلوب لغة الkشر�ع @و الذي تصاغ بھ القوان*ن، فWو يحمل بذلك سمة خاصة تم*�ه من بقية 

 Jeanب األحPام والعقود. و@ذا ما يؤكده جون 7لود جيمار* األساليب، إذ ال يمكن ا56لط بgنھ و*ن أسلو 

Claude GEMAR :قولھ Aj  

«Le style d’une loi est inimitable et ne peut être confondu avec celui d’un 

jugement ou d’un acte..».38 

  ترجمتنا –د. ألسلوب القانوlي فر�د من نوعھ وال يمكن ا56لط بgنھ و*ن أسلوب األحPام أو العقو 

عتماد@ا عHx 7ل ما @و اسkبعاد@ا لPل ما @و إيحا�ي و اكما أن لغة القانون لWا مم*�ا¨Zا ا56اصة 7 

متع*ن ظا@ر ودقيق، إذ تkسم بالعموم Aj ا56طاب والتجر�د Aj التعي*ن، و~A لغة ملزمة آمرة تتPئ Aj صوغ 

  ية املتم*�ة.جملWا ونصوصWا عHx مصطREا¨Zا املتخصصة وعHx الصياغة القانون

 3-2-2- مم��ات لغة القانون:

 طبيع§¦ا اإللزامية واآلمرة:  -أ

تنعكس خاصية القانون أساسا Aj لغة النص القانوlي، الذي عHx إختالف أنواعھ وأشPالھ مZöا 

العقود والقرارات واملعا@دات الرسمية إQ6، يمثل نتاج قواعد وأوامر وأحPام إلزامية يصدر@ا القانون، وال 

ألفراد إسkبعاد حكمWا وترتب عHx مخالف]Zا عقوات محددة، مما يجعل لغة القانون تkسم بم*�ة يجوز ل

 خاصة ZÎا، أال و~A طبيع]Zا اآلمرة lسبة اHB إلزامية القانون، ومع<ó @ذا 

أن لغة القانون ملزمة للمخاطب*ن ZÎا، آمرة لWم، مق��نة بجزاء ملن يخالفWا أو يتجا@لWا أو لم 

 ما يؤكده جيمار Aj قولھ: ينفذ@ا. @ذا

«Le droit engendre des textes porteurs de normes ou règles (de droit), de 

dispositions et prescriptions contraignantes. Y contrevenir expose l’auteur à des 

sanctions de la part de la puissance publique ».39 
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ضوابط أو قواعد (قانونية)، وأحPاما وأوامر ملزمة، ?عرض من ي>تج القانون نصوصا تحمل 

  -ترجمتنا –HB عقوات من طرف السلطة العمومية. إيخالفWا 

 لغة مباشرة:   -ب

تخلو لغة القانون من أي نوع من ا�Rسنات اللفظية والبد^عة واألساليب البالغية 7االستعارة 

تھ، و7ل موضع لPل 7لمة أو مصطAj DE العبارة والkشJيھ والتور�ة، فPل 7لمة لWا مدلول مقصود لذا

 Aj انPب وتنظيم وقصد مع*ن. فال مgترت Hxس بمحض الصدفة ولكن بناء عgالقانونية يتم اختياره ل

.ó>لب املع Hxع Hتط� =Yماليات البيانية ال�Eي لlالنص القانو  

  الدقة والوضوح:   -ج

فاظ الغامضة، وا56لو من التكرار تتصف لغة القانون أساسا بالدقة والوضوح والبعد عن األل

والز�ادة، إذ إن 7ل 7لمة Aj النص القانوlي تكkسب مع<ó محددا مرتبطا بالسياق، وذلك ألن الصياغة 

القانونية عHx اختالف مواد@ا تمثل محل تفس*�ات عديدة ومتباينة تنعكس عHx س*� التقاuv= وا�Rاكم. 

من الغموض أو ز�ادة Aj العبارات ال لزوم لWا قد يث*� اشPالية  والدقة أساس Aj اللغة القانونية، ألن أي نوع

  40اللJس أو يPون مؤثرا Aj مع<ó النص، والتاAj AB مفWوم القاعدة القانونية.

 اإلحاطة ب�ل جوانب املعÐÏ:    -د

?ستلزم صياغة الوثائق والنصوص القانونية تقديم ?عر�فات شاملة تحيط باملوضوع 3شPل 7امل 

  وانبھ، وذلك لتحقيق الWدف امل>شود مZöا Aj س*� القضايا القانونية وتلم بجميع ج

  عHx سJيل املثال اآل?ي: 

صياغة عقد تأسgس شركة تجار�ة ^ستد+A من صا�غ الوثيقة القانونية معرفة ودراية 7املة 

راح بما@ية اR6صص االجتماعية، الY= يتم توز�عWا عHx أعضاء الشركة والY= يتم من خاللWا تقسيم األ 
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الY= تحصلWا الشركة مقابل ال>شاطات التجار�ة الY= تقوم ZÎا، وأصناف مس*�ي الشركة، والرأس املال 

االجتما+A وكيفيات رفعھ وخفضھ، مما يجعل عملية  التأسgس أمرا ^ستلزم معرفة دقيقة بمتطلبات 

 تحر�ر عقد تأسuôg=، لتحقيق الWدف من الوثيقة القانونية. 

  د بدال من صيغة ا`�مع:إستخدام صيغة املفر   -ه

 Aj سgصيغة املفرد ول Aj ون فاعل ا�6ملةPشر�عية أن يkالصياغة ال Aj امةWمن األساسيات ال

صيغة ا�6مع. فمثال نقول: " ^ستحق العامل إجازة مدفوعة األجر ملدة ثالثة أيام Aj حال وفاة احد أقارھ 

^ش*� لفظ العامل Aj @ذا املثال إHB فئة العامل*ن حóY الدرجة الثانية غ*� محkسبة من إجازتھ السنو�ة"، إذ 

  7لWا. و�عود إستخدام صيغة املفرد بدال من صيغة ا�6مع اHB أسباب مختلفة نذكر مZöا:

 .شر�عية 3ساطة ووضوحاkعطي صيغة املفرد للصياغة ال? 

 .فرد 3عينھ Hxكم املصاغ يختص و�سري عR6تجعل صيغة املفرد أثر ا 

 صيغة املفرد أن ا Dðالفئة كمجموعة تو Hxس فقط عgالفئة ول Aj 7ل فرد Hxكم ^سري عR6

 41منفصلة.

 الفعل ¥] لغة القانون:   -و 

^عت�Æ لدى علماء القانون العنصر ا�6و@ري لPل جملة قانونية، إذ ^ع�Æ عن حق أو إمتياز أو 

غلب سلطة أو إل��ام عHx الفاعل القانوlي، و@ناك مجموعة من األفعال ?ستخدم 3شPل متكرر Aj أ

  الوثائق القانونية، نذكر مZöا: 

=u'يق  Juger 

 Déclarer  يصرح، يقر

  S’engager à  يتعWد، يل��م بـ
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  Garantir  يضمن

Hxسري، ينطبق ع^  S’appliquer  

 Subir  يخضع لـ

Hxينص ع  Stipuler, Disposer  

ية Aj زمن املضارع، و�تم*� الفعل Aj لغة القانون باستخدامھ Aj صياغة الوثائق الkشر�عية والقانون

 Hxالوقت الذي يطبق فيھ ع Aj شر�ع، والذي يتحدث دائماkم الWالقارئ ف Hxل عWالذي يجعل من الس

وقا�ع محددة. ونذكر عHx سJيل املثال ما ورد Aj حق امل��جم: " يتمتع امل��جم ال��جمان الرسd= بصفة 

اقب عHx اال@انة أو االعتداء بالعنف أو ضابط عمومي. يتم ?عيgنھ بموجب قرار من وز�ر العدل"، و" ^ع

  القوة عHx م��جم ترجمان رسd= خالل تأدية وظائفھ".

فمن االفضل أن تصاغ العبارات Aj صيغة املضارع بما أن النص القانوlي دائما ُيفسر وقت 

  42إستخدامھ ولgس وقت صياغتھ.

 ستخدام صيغة املب�Ï للمعلوم عوضا عن صيغة املب�Ï للمجdول: ا  -ز 

ستخدام صيغة املب<= للمعلوم من األساسيات الWامة Aj الصياغة القانونية باعتبار@ا تحقق ا ^عد

  مزايا عديدة نذكر مZöا:

 .ق أو يفرض الواجبR6تحديد الفاعل الذي يخول ا Hxي عlالصا�غ القانو �Æتج 

 .يlم النص القانوWف Aj ولةWس �	أك �Æعت? 

بموافقة 7ل  الشركة أو املس*�ين خالل وجود املس*� ا�6معية العامة العادية ومثال ذلك: " ?ع*ن

 ."=uýالقانون األسا Aj حالة وجود شرط مخالف Aj الشر7اء املتضامن*ن إال  
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و�ظWر جليا Aj @ذه ا�6ملة الفاعل ا�5ول لREق والفعل الذي يتم من خاللھ التعب*� و2شPل 

  واDð ومفWوم عن اR6ق القانوlي.

 

  استخداما`�مل الطوPلة:  -ح

األسلوب القانوlي إHB استعمال جمل طو�لة تتم*�بPوZÄا أطول من غ*�@امن وتحتوي عHx  يميل

 
ً
و~A لgست م*�ة خاصة ?عود إHB أسلوب ا�Rرر وøنما تPون Aj .3عض العبارات املبطنة تجعلWا أك	� ?عقيدا

انون. ونذكر 3عضاألحيان نkيجة ?عداد مع*ن، كما أن طوال�6ملgسا@مإلىحدكب*�فيالتكرارالذييم*�لغةالق

  عHx سJيل املثال النص اآل?ي: 

" لPل شر�ك حق حضور ا�6معية العامة للشر7اء مWما 7ان عدد اR6صص الY= يمتلكWا سواء 7ان ذلك 

بنفسھ أو عن طر�ق وكيل من الشر7اء أو غ*�@م بتوكيل خاص ولPل شر�ك أو وكيل عدد من األصوات 

  ديد". يقدر 3عدد ما يمتلكھ أو يمثلھ من حصص دون تح

و�ظWر Aj @ذا املثال ملقتطع من عقد تأسuôg= لشركة، طول ا�6ملة القانونية الY= تندرج بالتاAB تحت ما 

  l43سميھ با�6ملة املعقدة. 

  ندرة استخدام عالمات ال��قيم:   -ط

HB التقليل من استخدام عالمات ال��قيم Aj الوثائق القانونية وذلك �6عل إيميل صا��A اللغة القانونية 

  سباب اآلتية:HB األ إاغ]Zا واRðة وصر�حة، إذ ?عود ندرة استعمال عالمات ال��قيم صي

 ذف أو اإل  تجنبR6ر با� ضافة.أي محاولة لل��و

 .يlوحدة وتماسك النص القانو Hxفاظ عR6ا 

 .يlالنص القانو ó>تجنب تفس*� عالمات ال��قيم بما ^غ*� مع 
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  اتباع التقاليد القانونية املتوارثة:   -ي

لغة القانونية Aj صياغ]Zا �5تلف الوثائق القانونية بتأثر@ابالتقاليد املتوارثة واألعراف تتم*� ال

السائدة الستخدامWا أنماطا شPلية مم*�ة، مثل 3عض الPلمات واأللفاظ القديمة الY= تقيد الصا�غ 

  ادة" مثال.أحPام امل بمقت'óuالقانوlي وال تجعلھ ^سkبدلWا بأشPال أخرى. وعHx سJيل استخدام لفظة " 

وقد توارث صا�غو اللغة القانونية عHx مر العصور عادات معينة Aj صياغة الkشر�عات، أصبحت 

  تمثل لWم طوقا يصعب ا56روج منھ.

 ظا�رة االطناب:

غالبا ما تؤدي الرغبة Aj تفادي الغموض بالصا�غ*ن القانوني*ن إHB عدم ترك أي مجال للشك فيما 

قانونية، وذلك يحرصون عHx إدخال 7ل التفاصيل واملعلومات التوضيحية يتعلق بفWم محتوى املادة ال

الY= تكسو النص القانوlي بطا3ع اإلطناب واR6شو. ومثال ذلك: " يحرر و�وقع، الغ واطل، فيما عدا 

  44واست�ناء". 

تمم @مية كب*�ة Aj القاعدة القانونية، فWناك عنصر آخر مأ7ان عنصر املادة أو املضمون لھ  وملا

وال غ<ó عنھ أال و@و عنصر الشPل، أي عنصر الصياغة القانونية، ألنھ بقدر ما نحتاج اHB إدراك الغاية 

يد HB الشPل لتحقيق التطبيق العمAx لWا، عن طر�ق ضبط وتحدإمن القاعدة القانونية، بقدر ما نحتاج 

اغة القانونية. و7لما 7انت دراك @ذه الغاية، و�تحقق عن طر�ق الصياملضمون. فالشPل @و الوسيلة إل 

  الصياغة موفقة، زادت فرص نجاح القاعدة القانونية.

  الصياغة القانونية: 3-3

تقت'u= دراسة الصياغة القانونية، التعرف عHx الوسائل الY= ^ستخدمWا املشرع الA~ =Y جزء من 

Aj ا املشرعZùيص =Yطرق التعب*� عن القيم القانونية ال Hxالنصوص القانونية. إذ  مقتضيات القانون، وع
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^سا@م عنصر الصياغة Aj إخراج مضمون القانون إHB ح*� العمل عن طر�ق الوسائل الفنية الالزمة 

إلlشاء القاعدة القانونية والتعب*� عZöا، و?سód بأساليب صناعة أو صياغة القانون. وعHx @ذا، 

ن مZöا القانون إHB قواعد عملية صاR6ة فالصياغة القانونية ~A بمثابة تحو�ل املادة األولية الY= يتPو 

للتطبيق الفعAx عHx نحو يحقق الغاية الY= يف�D عZöا جو@ر@ا، و�تم ذلك عن طر�ق اختيار الوسائل 

  واألدوات الكفيلة بال��جمة الصادقة ملضمون القاعدة وøعطا�Zا الشPل العمAx الذي تصDE بھ للتطبيق.

للغة واملصطREات واألفPار والقرائن القانونية، و~A وتتعدد طرق الصياغة القانونية مZöا: ا

تختلف Aj مدى القيم الY= يحملWا القانون، فتحدد الفكرة القانونية تحديدا جامدا حاسما ال يفتح  

  45ا��ال للتقدير عند تطبيقWا، أو تحديدا مرنا يف�D ا��ال للتقدير عند تطبيقWا.

 الصياغة القانونية ا`�امدة:   -أ

ة القاعدة القانونية جامدة إذا 7انت تواجھ فرضا معينا أو وقا�ع محددة وتتضمن ?عت�Æ صياغ

حال ثابتا ال يتغ*� مWما اختلفت الظروف واملال3سات. و~A الصياغة الY= تحقق التحديد الPامل لREكم 

اuv= عند القانوlي بحيث ال ت��ك مجاال للتقدير سواء بال>سبة إHB ا�5اطب بالقانون، أو بال>سبة إHB الق

إنزال اR6كم القانوlي، وتحقق فائدة ك�Æى Aj ثبات وøستقرار املعامالت وسWولة الفصل Aj املنازعات 

  وøقرار األمن Aj ا�6ماعة.

 =uvالصياغة ا�6امدة عدم املرونة والوقوف عن مسايرة التطور، وعدم تمك*ن القا Hxو�عاب ع

56اصة ZÎا، كما قد تؤدي اHB تجر�د املواقف من من جعل اR6ل يطابق 7ل حالة عHx حد¨Zا طبقا للظروف ا

الظروف الواقعية الY= تحيط ZÎا، والتاAB تؤدي إHB إنحراف R6كم القانون عن القيم األصلية الY= تحقق 

  Aj اR6ياة االجتماعية.

 الصياغة القانونية املرنة:   -ب
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مرنا ^س]Zدي بھ Aj وضع تPون الصياغة مرنة إذا اكتفت القاعدة القانونية بإعطاء القاuv= معيارا 

 A~حدة من القضايا املعروضة عليھ طبقا للظروف واملال3سات ا�5تلفة، و Hxل حالة عPلول املناسبة لR6ا

تختلف عن الصياغة ا�6امدة Aj أZÄا ال تضمن حكما ثابتا ال يتغ*� بالنظر اHB الظروف بPل حالة، بل 

ع<ó أن الصياغة املرنة ال تحدد الوقا�ع تحديدا تضمن نوعا من املرونة ^ستجيب ملتغ*�ات الظروف. بم

منضبطا، جامعا، ماlعا، عHx سJيل ترك تحديد العقوة للقاuv= ب*ن حدين، حد أق)óu وحد أدlى وفقا 

لظروف ا�6ر�مة. و~A ?ساعد عHx تحقيق العدالة بجعل القضاء يتماAj óuF 7ل حالة عHx حد¨Zا، اال اZÄا 

  46ددا ثابتا عHx وجھ الدقة.معيبة Aj 7وZÄا ال تب*ن اR6ل مح

فWناك قواعد عامة ومش��كة تنطبق عHx الصياغة القانونيةوتحكمWا، أ@مWا الدقة والوضوح 

اللذان ال يخالن بالWدف أو ي>تقصان من الغرض الذي من أجلھ تمت الصياغة، الY= تتم*� بموضوعي]Zا 

  العبارات ذات املعاlي املتعددة.بأسلوب مباشر يخلو من البالغة األدبية وا�Rسنات البد^عية و 

وما دام النص اللغوي املتخصص الذي أردنا أن يPون نموذجا للدراسة @و النص القانوlي، فإنھ 

  من املفيد علميا وعمليا، أن نkساءل بداية عن ما@ية النص القانوlي ونتعرض 56صائصھ اللغو�ة العامة.

  

  

  

  النص القانو�ي: -3-4

وتص>يف أنواعھ @ما مWمتان ?ستدعيان إ@تمام اللغوي وامل��جم عHx إن ?عر�ف النص القانوlي 

حد سواء. فالقانون نفسھ ^عت�Æ نصا قانونيا، باعتباره منطوق مجموعة من القواعد واألوامر. و@ذا ما 

  يؤكده بوكيھ Aj قولھ:
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« Le droit est lui-même un discours, puisqu’il se définit comme l’énoncé d’un 

47». emble coordonné de normesens  

و�عت�Æ النص القانوlي نصا لغو�ا متخصصا، يتم اعتماده Aj مواقف اتصالية خاصة أو ?ستعملھ 

فئة خاصة من الناس، يPونون عادة من سلك القضاة أو ممن يتعاطون القانون والkشر�عات. ولھ طبيعة 

، يتم*� بالضبط والتدقيق إلتصال موضوعاتھ متم*�ة، ألنھ لgس مشاZÎا لبقية النصوص اللغو�ة العامة

  .48 باألحPام والعقود وغ*�@ا الY= ?ستلزم الوضوح والدقة

  وعليھ فجدير أن نتطرق إHB خصائص النص القانوlي Aj بنgتھ، ولعل أبرز@ا ما يأ?ي:

 .أوراق Aj ي نص مكتوب عادة، أي مقيدlإن النص القانو 

 يمنWات مادتھ الظا@رة واملREة.?عد املصط 

 .االستعمال Aj ون لھ معيار قارPھ مباشر عادة ما ي أسلو

  أنواع النصوص القانونية:  -3-4-1

:A~ يمكن التمي*� ب*ن ثالثة أنواع  

  Les textes normatifsالنصوص املعيارPة   -أ

?شمل القوان*ن والدستور واألوامر والقرارات واملراسيم وأحPام العقود ا�5تلفة، إذ ي>تمZmذا 

  النصوص إHB ما ^سميھ اللغو�ون باألسلوب األدا�ي: النوع من

« Le mode performatif » ب*ن بوكيھ أن @ذا النوع ال�، الذي يتم*� بنصھ عHx حقائق الزمة Aj تطبيقWا، و

  يصف وقا�ع سابقة الوجود وøنما النص @و الذي يخلق @ذه اR6قيقة ا�6ديدة 

  عHx حد قولھ:
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« Il ne décrit pas une réalité préexistante au discours, c’est au contraire le 

94». discours qui crée cette réalité nouvelle  

  Les textes judiciairesالنصوص القضائية   -ب

?شمل األحPام القضائية والقرارات الY= تصدر@ا ا�Rاكم، والقرارات الصادرة عن اإلدارة، كما 

Rضرون القضائيون، وا�Rاضر الY= تحرر@ا الشرطة إQ6. و~A ?شمل محاضر املعاينة الY= يحرر@ا ا�

  النصوص الY= تقابل عنصر�ن أساسي*ن: القانون والوقا�ع، وتتم*� باألسلوب الوصفي.

  Les textes de doctrineالنصوص الفقdية   -ج

?شمل النصوص املكتوة من قبل أRÏاب القانون املتخصص*ن Aj ا��ال، عHx سJيل البحوث 

  و النقدية.العامة أ

   =Yا�6مل ال HBøات القانونية وREاملصط HBا راجعة إZùإن خصوصيات النصوص القانونية وأسالي

ُتوظف فZmا، ف�= قوامWا وأساس أفPار@ا واملعاlي الY= تحملWا. وملا 7ان للمصطDE أ@مية كب*�ة ودور فعال 

ن lع*ن ما@ية املصطDE القانوlي Aj تحديد املفا@يم الY= ?ع�Æ عZöا العلوم املتخصصة، ترتب علينا أ

  وخصوصياتھ.

  املصطæÅ القانو�ي:   -3-5-1

نتطرق Aj البداية إHB ?عر�ف االصطالح، كما جاء Aj كتاب التعر�فات ل�Eرجاlي: أنھ اتفاق قوم   

عHx ?سمية ال�u=ء باسم ما ينقل عن موضعھ األول، وøخراجاللفظ من مع<ó لغوي إHB آخر، ملناسبة 

وøخراج ال�u=ء عن مع<ó لغوي إHB مع<ó  املع<ó، بإزاءل أنھ اتفاق طائفة عHx وضع اللفظ بيZöما.حيث قي

  50. آخر، لبيان املراد
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واملصطDE القانوlي بوجھ خاص @و ذلك اللفظ الدال عHx مفWوم وداللة قانونية تواضع علZmا   

عطي للنصوص القانونية صبغ]Zا ا56اصة، الY= ت ُ̂ م*�@ا من بقية أRÏاب االختصاص، و@و الذي 

النصوص األخرى. و@و مصطA# DE بفعل استعمالھ وøثرائھ ونمائھ وال سيما عن طر�ق ال��جمة. لعل أ@م 

صفة يتم*� ZÎا تتمثل Aj 7ونھ لفظا مقتJسا من امل��م اللغوي العام و�قوم رجل القانون بتكييفھ Aj إطاره 

صطالح. و@ذا ما ?ش*� إليھ املشرع صفة اال القانوlي ا56اص حóY يكkسب داللتھ العلمية، و�ضفي علZmا 

  Aj قولWا: « Florence TERRAL »فلوروlست*�ال * 

« Lorsque l’on parle de terminologie juridique, on fait référence à la terminologie appliquée 

au droit ». 51 

   -ترجمتنا –ة Aj إطار القانون. عندما نتحدث عن املصطREات القانونية، lش*� اHB املصطREات املستخدم
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  Ein historischerBlick auf die deutsche Spracheنظرة تار�خية عHx اللغة األملانية

  بقلم: األستاذ الدكتور عAx املنصور 

 العراق -7لية اللغات جامعة 3غداد                                 عAx حس*ن عبد ا��يد الزيديد,ترجمة: 

  املرجع: كراسة مادة تارPخ ال��جمة

 ت الWندواورية (الWندوج*�مانية).تPون اللغة األملانية جزءا مما ^عرف 3عائلة اللغا

يتحدث Aj وقتنا اR6اضر مالي*ن من الJشر بتلك اللغات. إن الشعوب الWندوج*�مانية @م صناع اR6ضارة 

  الغرية وحملة راي]Zا منذ ما يقرب من ثالثة آالف سنة.

kشابھ Aj لغة تطلق ?سمية (قرابة لغو�ة) عندما تجتمع ثروة املفردات وال��كيبة والنظام اللفظي امل

أصلية مش��كة. @ذه اللغة لم ?عد قائمة Aj يومنا @ذا والنملك شوا@د مباشرة مZöا. الباحثون اللغو�ون 

  فقط @م من ^ستطيعون توضيح امل*�ات ا�6و@ر�ة لتلك اللغة.

يذكر الباحثون أن اللغة الWندواورية 7انت ?ستخدمWا الشعوب ا�6*�مانية والWندية Aj كالمWا 

  سنة. وقد استوطنت @ذه الشعوب مناطق كب*�ة Aj أورا وآسيا. �6000 من قبل أك	

سنة تقر�با حقبة جديدة Aj تطور مجتمع الشعوب الWندواورية الY= 7انت  6000لقد بدأت قبل 

?عgش Aj أورا وآسيا. فقد تولدت مZöا مجتمعات كب*�ة موجودة Aj الوقت اR6اضر. وAj نفس األثناء فقد 

Bية القديمة (اللغة األصل).تم الوصول ا  H عملية األفراز والتطور املتواصل للغة األور

 و@ا قد أفرزت اآلن مجاميع لغو�ة كب*�ة. وماتزال ال>سبة الكب*�ة مZöا قائمة Aj وقتنا اR6اضر.
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 تضم لغات عديدة قائمة بذا¨Zا وحسب قواعد@ا ا56اصة بھ.     

 اللغات القائمة بذا¨Zا ا��موعة اللغو�ة ت

 الس>سكر�kية –البنغالية  -الWندية  الWندوئية 1

 األرمي>ية الغرية –األرمي>ية الشرقية  األرمي>ية          2

 األغر�قية ا�6ديدة –األغر�قية القديمة (لغة ميتة)  األغر�قية 3

 الفرlسية –ال�Æ?غالية  –األسبانية  –األيطالية  األيطالي�ية + الرومانية = الالتي>ية 4

 البلغار�ة –البولونية  –الروسية  السالفية        5

 ا�6*�مانية 6
 –اآل^سلندية  –الدنماركية  –األملانية  –األنجل*�ية 

 ال��و�جية –السو�دية  –الWولندية 

  

يطالي�ية ~A لغة الالتي>ي*ن الروم لشعراء والفالسفة املشWور�ن، واإل غر�قية ~A لغة ان اللغة اإل إ

 العالم آنذاك، وماتزال حية 7لغة حضارة تار�خية Aj الكنgسة الPاثوليكية.الY= 7انت لغة 

ن 7لتا اللغت*ن، الالتي>ية واألغر�قية متعارف علZmا عندنا بأZÄن لغتان ميkتان 7وZÄن لغت*ن إ

جامدت*ن لم ^عد يجر علZmن أي ?غي*� تركي�= عضوي. لكن اللغت*ن يتم تدر�سWما اليوم من قبل جامعات 

 Aj أورا وأمر�Pا.مختلفة 
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A اللغات االخوات: الرومانية، ظWرت Aj بداية القرون الوسطى لغات مشتقة من اللغة الالتي>ية و~

يطالية، الفرlسية، ال�Æف��الية (لغة Aj فرlسا)، األسبانية وال�Æ?غالية. وقد إقتJست لWا أيضا عناصر اإل 

 ج*�مانية مايزال أثر@ا جليا فZmا رغم قلتھ.

الرومانية و~A إحدى اللغات الرومية األخوات عHx العكس من ذلك قد إقتJست  عناصر إن اللغة 

 كث*�ة من اللغة السالفية.

نkشرت آنذاك Aj مساحات شاسعة غرب وشرق أورا وماتزال اليوم ?عت�Æ اأما اللغة الPلتية فقد 

 اللغة الشعبية Aj و�لز وايرلندا واسكتلندا.

 وøنkشارا كب*�ين Aj شرق وجنوب أورا.القت اللغات السالفية أ@مية 

:Axسية الثالث كما يgا الرئZ¨تقسم مجموعا 

 لغا¨Zا ا��موعة ت

 الروسية السالفية الشرقية ا

 السلوفاكية –ا�6يكية  –البولونية  –األوكرانية  السالفية الغرية ب

 السلوفانية –الكرواتية  –الصرية  –البلغار�ة  السالفية ا�6نوية ج

 

يتم التPلم Aj الشمال بالبلطيقية (الليkية واللتوانية) وAj ا�6نوب األلبانية وفقط من شعوب محدودة 

  العدد. 

 



  2022يناير -األول �انون الثا�ي العدد                                                                   :ةا��لة العرية لعلم ال��جم

147 

Arabic journal of Translation studies: First Issue – January 2022  

Democratic Arabic Center – Germany - Berlin 

 

بح االن§¦ازّي 
ّ

   A Ghost of a Chanceالش

  بقلم:وPليام سيد�ي بورتر "أو. ��êي"

  جامعةدمشق ا`�مdورPة العرية السورPة             مروة محمد رضا الّسعديأ.:ترجمة

 xii"ستات وسبعات" 3عنوانوPليام سيد�ي بورتر "أو. ��êي"Jست @ذه القّصة من كتاب اقتُ 

 ،“Sixes and Sevens” عام Aj شرl 107-95، ص. 1911الذي.  

وب!"
ّ
 وgنما رّددت الّسّيدة كي>سولفينغ بأóًuý وحزٍن: "lعم بالفعل، صندوٌق لنقل الط

؛ فقد
ً
بت الّسّيدة بيالميJيلمور حاجبZmا ?عاطفا

ّ
7انت @ذه طر�ق]Zا Aj الّتعب*� عن ?عاطفWا وتفاج[Zا  قط

 الكب*�.

ت 
ّ
: "تصّوري أZÄّا أينما حل

ً
ثّم ما لب�ت الّسّيدة كي>سولفينغ تروي القّصة عHx نحٍو مقتضب قائلة

 Aj إحدى أفضل غرف الّضيوف لدينا، 
ً
 فZmا، وتحديدا

ً
Y= نزلت ضيفة

ّ
 Aj ُشّقتنا ال

ً
تحPي بأZÄّا رأت شبحا

 وحسب رواي
ً
 و�حمل عHx كتفھ صندوقا

ً
]Zا، فقد 7ان شبَح رجٍل *�وٍز يرتدي بّزة العمل و�ّدخن غليونا

=ء وحد@ا تبّ*ن لك نوايا@ا ا56بgثة Aj أجHx صور@ا؛ إذ لم ^سبق ألّي 
ّ

uوب! إّن %5افة @ذا ال�
ّ
لنقل الط

نا ^علم علم اليق*ن كيف 
ّ
 لنقل الطوب، فPل

ً
جمع والد الّسّيد رجٍل من آل كي>سولفينغ أن حمل صندوقا

، واعتمد عHx أفPاره 
ّ
كي>سولفينغ ثروتھ من خالل ?عWّدات البناء الكب*�ة، وكيف أّنھ لم ^عمل بيديھ قط

وب، فيا للمصgبة! لم علZmا أن تPون 
ّ
 لنقل الط

ً
وخططھ Aj بناء @ذا امل��ل؛ ولذا أن تّد+A بأZÄّا رأت صندوقا

 ZÎذه القسوة وا56باثة؟"
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 فZmا uF=ٌء من املوافقة فأجاب]Zا الّسّيدة 
ً
بيلمور بصوٍت أشبھ بالغمغمة، و~A تنظر نظرةً خاطفة

@ب العتيق: "يا لھ 
ّ

يلك والذ
ّ
واإلقرار 3عينZmا ا�6ميلت*ن أّيما جمال نحو الغرفة الفسيحة املزّ�نة بأز@ار الل

بع ال، فأنا ال أخاف األ 
ّ
ات! بالط

ّ
! وأن تراه Aj @ذه الغرفة بالذ

ً
، بل من أمٍر مؤسٍف حّقا

ً
شباح وال حóY قليال

 استضافتك AB @نا؛ ألّن<= أعتقد بأّن األشباح العائلّية مث*�ةٌ لال@تمام! عHx أّن القّصة تبدو 
ً
إّنھ ^سّرlي حّقا

 أفضل من ذلك من جWة الّسّيدة 
ً
ع شgئا

ّ
=ء، ورّما 7ان ي>ب�AB A أن أتوق

ّ
uواقع األمر غ*� م��ابطٍة 3عض ال� Aj

 لم بحّق الّسماء قد يجلب شبٌح سو�مبكي��، أفال -فgشر
ً
وب Aj مثل تلك الصناديق؛ إذا

ّ
 يحملون الط

ام وا6��ر؟ يؤسف<= أن أقول @ذا، ولكّن<= أعتقد بأّن العمر بدأ يأخذ  خَّ  مب>ّيٍة من الرَّ
ّ

وب إHB فيال
ّ
الط

 سو�مبكي��". -مأخذه من الّسّيدة فgشر

= @ذا امل��ل عHx أنقاض بgٍت قديٍم 7انت تقطنھ ثّم استطردت الّسّيدة كي>سولفينغ بقولWا: "لقد ُب<

 أن ?سكنھ األشباح؛ @ذا وقد 7ان أحد أفراد 
ً
 مستغرا

ً
ورة األمر�كّية؛ ولذا لن يPون أمرا

ّ
العائلة أّيام الث

ó لنا أن نحتفظ بأّية أوراق   يحارب Aj جgش ا�6��ال غر�ن، عHx أّنھ لم يkس<َّ
ً
عائلة كي>سولفينغ نقيبا

 من شبح ذلك البّناء؟"إلثبات ذلك؛ ف
ً
ل العائلة، فلَم لْم يكن شبحھ بدال

ّ
 إذا 7ان ال بّد من وجود شبٍح يمث

ورة فكرةٌ 
ّ
ذين عاصروا الث

ّ
: "إّن فكرة وجود شبٍح ألحد األسالف ال فأجابت الّسّيدة بيلمور مؤ�دةً

 3عَض ال�u=ء، ولكّنك ?عرف*ن إHB أّي مدى قد تPون األشباح جائرةً وم]Zّور 
ٌ
ةً Aj كث*ٍ� من األحيان، مقبولة

ذين يرون األشباح يحظون بامتياز سرد قصصWم  7xiiاR6ّب ~Aj" A العيون مWده وR6ده"
ّ
، كما أّن أولئك ال

Y= يملؤ@ا اR6قد والّضغينة ال يصعب علZmا أن ترى كgَس 
ّ
دون أن يجدوا من ^ستطيع دحضWا، وøّن الع*ن ال

وب، فال ت
ّ
 لWذا األمر يا عز�ز?ي، فأنا عHx يق*ٍن تاّم بأّنھ 7ان كgُس بّحارٍة عHx أّنھ صندوٌق لنقل الط

ً
لقي باال

 بحاّرٍة".
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ثم ما لب�ت الّسّيدة كي>سولفينغ أن انتحبت فاقدةً للعزاء والّسلوى و~A تقول: "ولكZöّا أخ�Æت 

 العمل؟"ا6ّ�ميع، وتصّب ُجّل ترك*�@ا عHx أدّق الّتفاصيل، فWناك الغليون، ثّم كيف ستÆّ�ر�ن وجود بّزة 

فرّدت الّسّيدة بيلمور، و~A تكظم تثاؤZÎا عHx نحو جذاٍب الفٍت للنظر: "لgس عليك ا56وض Aj مثل @ذه 

 عن *�وٍز مت;ّ�رة القلب. @ل @ذه أنت يا فيلgس؟ جWّزي AB اR6ّمام من فضلك. 
ّ
األمور ألZÄّا ال تصدر إال

 عند الّسا3عة مساًء ي xii@ل تkناولون طعام الغداء Aj 7ليفتوب
ٌ
 اللتفاتة

ً
ا سّيدة كي>سولفينغ؟ إZÄّا حّقا

 =Yسيطة الJمسات ال
ّ
 منك أن تتكّبدي عناء خوض حديٍث م�A قبل الغداء؛ فكم أحّب @ذه الل

ٌ
لطيفة

، فعAّx أن أبّدل 
ً
تخلو من الّرسمّية مع الّضيف؛ إذ ?شعره عHx غرتھ أّنھ ب*ن أ@لھ وأحبابھ. أستمحيك عذرا

 ما أؤّجل ذلك إHB آخر R6ظة".مالuô3=. يا AB من بليدة؛ ف
ً
 دائما

سو�مبكي�� أوّل برقوٍق عظيم الّشأن يقضمھ آل كي>سولفينغ من الفط*�ة  -و7انت الّسّيدة فgشر

، بيد أّن املال 
ً
 وارتفاعا

ً
االجتماعّية؛ فلطاملا 7انت الفط*�ة بحّد ذا¨Zا 3عيدة املنال فوق أك	� الّرفوف علّوا

بقة  -عظيُم األثِر Aj إنزالWا م��لة األرض؛ إذ تجّسد الّسّيدة فgشرواملثابرة الّدؤوة 7ان لWما 
ّ
سو�مبكي�� الط

 Aj 7ّل ما @و عصريٌّ وجريٌء 
ً
االجتماعّية ذات املستوى الّرفيع و?عكسWا بحّدة ذ7ا�Zا ور�ق أفعالWا منخرطة

بقة وتبا@Zmا.
ّ
 Aj لعبة عرض @ذه الط

Zا و�5صّي]Zا القياديّ  �وء ملثل @ذه اR6يل الّرخيصة، 7أن تجود وفيما م'óu أغن]Zا شẄر
ّ

Eة عن ال

ببعض الWدايا الJسيطة من الّضفادع اR6ّية Aj أثناء تأدية رقصة الPوتيلون الفرlسّية، Aj ح*ن باتت اليوم 

بأمّس اR6اجة إHB مثل @ذه األفعال إلرساء دعائم عرشWا وسلطاZÄا، ال سّيما وأZÄّا عHx أبواب منتصف 

ذي يبد
ّ
ا�شة، و7انت الR�ّف الّصفراء قد قّسمت العمر ال

ّ
و بأّنھ غ*ُ� متقّبٍل R6يلWا وتصّرفا¨Zا الط

ذي غدا مصدر إزعاٍج لPّل من حولWا، 
ّ
املساحة ا�5ّصصة لWا Aj صفحا¨Zا إHB عمودين: د@اؤ@ا ال
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 3غر�زٍة ملكيّ 
ً
 حّقا

ً
Y= غلب علZmا طا3ع الّرعونة والفظاظة كما لو 7انت مدفوعة

ّ
ة مRّEة إلقامة وتصّرفا¨Zا ال

.
ً
 حكمWا االسkبدادي عHx ازدراء األعراف الّسائدة لدى غ*�@ا من امللوك األقّل شأنا

، انصاعت ألوامر آل كي>سولفينغ وشّرف]Zم بحضور@ا Aj م��لWم لقضاء ليلٍة،  ٍDّEو2عد ضغٍط م

ٍذ خبgٍث وفPا@ٍة سا
ُّ

ف]Zا ح*ن قّصت، بتلذ خرٍة، قّصة ذاك الّشبح و7انت عHx موعٍد مع االنتقام من مضّيِ

شوة الغامرة بتوجWZmا 
ّ
 من ال>

ً
Y= عاشت حالة

ّ
سبة لتلك الّسّيدة ال

ّ
وب؛ فبال>

ّ
 لنقل الط

ً
ذي يحمل صندوقا

ّ
ال

Y= يصبو إلZmا ا�6ميع، جاءت الّنتائج 
ّ
بقة املقّرة من أRÏاب الّسطوة والنفوذ ال

ّ
 نحو الط

ً
 قو�ة

ً
صفعة

 لآلمال؛ إذ أبدى ا6ّ� 
ً
 ومخّيبة

ً
 من 7ارثية

ً
ميع ?عاطفWم أو %5ر�]Zم، وما ب*ن ذلك وتلك، 7ان االختيار ضرا

 ضروب املستحيل.

بيد أّن اقتناص جائزٍة أخرى عHx قدٍر أك�Æ من األ@مّية فيما 3عد 3عث اR6ياة من جديد Aj آمال 

 
ّ
��ول Aj 7ليفتوب الّسّيدة كي>سولفينغ وروحWا املعنوّ�ة؛ كيف ال وقد لّبت الّسّيدة بيالميJيلمور الّدعوة لل

Y= و@Zùا حسZöا وlسZùا 
ّ
 ال

ً
ثالثة أّياٍم بليالZmا، وقد 7انت واحدةً من أولئك الّسّيدات األرامل األصغر سّنا

 ال يحتاج إرساء دعائمھ إHB كث*� اW�6د والّتعب؛ ومن ثّم أظWرت ما أظWرت من 
ً
 را%5ا

ً
 مقدّسا

ً
Zا مقاما وثر̈و

 عHx نحٍو مسkث*� ال5�ّاء والّنبل ح*ن أغدقت عHx الّس 
ً
 من ثناٍء 7ان م>شودا

ً
ّيدة كي>سولفينغ وابال

 عن @ذا األمر؛ 
ً
للشفقة، ولم تكتفي بذلك، بل إZÄّا فكّرت Aj الوقت عينھ إHB أّي مدًى سيPون ت*�lس راضيا

ھ يف'ZÄ Aj ،=uاية املطاف، إHB إيقاعھ أس*َ� ِشراكWا.
ّ
 فلعل

، وتبدو عHx محّياه  وت*�lس @و نجُل الّسّيدة كي>سولفينغ و�بلُغ 
ً
 وعشر�ن عاما

ً
من العمر ?سعة

 Aj ا: تفانيھW
ّ
سمات الوسامة واملالحة، وفيھ خصلتان أو ثالثة ^غلب علZmا طا3ع الغموض وا�6اذبّية؛ أول

لت مصدر إزعاٍج 
ّ
Pلطاملا ش =Y

ّ
ة كالمھ ال

ّ
ذي فيھ ما فيھ من غرابٍة ?س��+A االنkباه، وثانZmا: قل

ّ
حّبھ لوالدتھ ال
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ذي أثار فضول لآلخ
ّ
 Aj ا6`�ل، يراه آخرون عميق التفك*�؛ األمر ال

ً
ر�ن؛ ففي ح*ن يراه 3عضWم قّمة

 إذا قّررت 
ّ
الّسّيدة بيلمور الستجالء بواطنھ، فقد عقدت العزم عHx مراقبة تصّرفاتھ لبعض الوقت، إال

 ألّن 
ً
سيان؛ فإذا تب*ن بأّنھ �aول، ست¤�ره حتما

ّ
 تبعث عHx وضع املسألة برّم]Zا طّي ال>

ُ
ا6`�ل صفة

 ألّن العمق ينطوي عHx مخاطر جّمة.
ً
 الّسأم، وأّما إذا اّتDñ بأّنھ عميق التفك*�، فست¤�ره أيضا

 Aj أحد أر7ان 
ً
الث من ز�ارة الّسّيدة بيلمور، بحث ت*�lس عZöا فوجد@ا م��و�ة

ّ
وAj ظW*�ة اليوم الث

 
ً
 امل��ل ?شا@د ألبوَم ُصوٍر، فتّوجھ إلZmا باR6ديث قائال

ّ
: "أنا مديٌن لك لتكّبدك عناء القدوم إHB @نا وث

 وقد  -الّروح فينا من جديٍد، فأنا أحسب بأّنك سمعِت كيف أّن الّسّيدة فgشر
ّ
سو�مبكي�� لم ?غادر وøال

ت آخر مسماٍر l Ajعش 
ّ
وب 7انت قد دق

ّ
خرقْت الّسفينة وأغرقْت أ@لWا؛ فبحديZEا عن صندوق نقل الط

 أّمي
ً
رمى لنا، عHx أن  العائلة تاركة

ُ
 ك
ً
، أفال ?ستطيع*ن Aj أثناء وجودك @نا أن تَري شبحا

ً
ت>تحب حدادا

 
ً
 دف��ا

ً
 عHx رأسھ ومتأبطا

ً
 تاجا

ً
 بمواصفاٍت ممتازٍة من حيث الِغ<ó والتأّنق، ولم ال يPون مرتديا

ً
يPون شبحا

ات؟"
ّ
Pشي

ّ
 لل

�نٍة يا  أجابت الّسّيدة بيلمور: "إّن اختالقWا مثل تلك القصص يبّ*ن لنا
ّ
كم ~A *�وٌز شّر�رةٌ غ*َ� م�

ت*�lس، ولعّل السJب @و أّنكم أثقلتم معد¨Zا بوجبِة عشاٍء دسمٍة، ولكن قل AB، @ل تأخذ والدتك األمر 

؟"
ً
 عHx محّمل ا�6ّد حّقا

 حياَل األمِر لدرجٍة ^عتقد معWا املرُء بأّن 7ّل طوة Aj ذلك 
ٌ
فرّد ت*�lس بقولھ: "أعتقد بأZÄّا جدّية

، ونحن lعgش ال  حائرةً
ً
؛ ولذا و�شّق عAّx أن أرا@ا قلقة

ٌ
 أمٌّ را�عة

ً
صندوق قد سقطت فوق رأسWا! إZÄّا حّقا

 من أعضاء نقابة عّمال البناء مّمن سيخرجون Aj إضراٍب عاّم 
ً
اليوم عHx أمِل أْن يPون @ذا الّشبح واحدا

 فلن تنعم @ذه العائلة بالّسكينة وراحة البال أب
ّ

، وøال
ً
".قر�با

ً
 دا
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؛ 
ٌ
 جميلة

ٌ
 قبل أن تجيب بقولWا: "سأنام Aj غرفة الّشبح، و~A غرفة

ً
رت الّسّيدة بيلمور ملّيا

ّ
ثم فك

 
ً
 مع أّن<= لسُت كذلك، ولم يكن ليفDَE األمر لو قصصُت رواية

ً
ولذا لم أكْن ألغّ*�@ا حóYّ ولو كنُت خائفة

 تkناول الّشبح األرستقراطّي املرغوب فيھ لدحض الّرو 
ً
اية األخرى، ألgس كذلك؟ ولPان من دوا+A مختلفة

 أّن @ذه الرواية ال ?عدو أن تPون مجّرد 
ً
 جّدا

ً
سروري أن أفعل ذلك لوال أّن<= أعتقد بأّنھ سيPون واRðا

ذي ُدّس Aj ثنايا القّصة األخرى".
ّ
 تر�اٍق لوقف تأث*� الّسم الّزعاف ال

ون بإص
ّ
بع*ن اثن*ن: "كالمِك RÏيح، لن يفDE @ذا فأجاب ت*�lس و@و يداعُب شعره ا��ّعد ب<=َّ الل

 دون بّزة العمل تلك، و@و يحمل الّسبائك 
ً
، ولكن ألن ينD0 األمر إن رأيِت نفس الّشبح ثانية

ً
األمر أبدا

 HBمن عامٍل 7ادٍح ذليٍل إ Aّ+ذا من شأنھ أن يرفع مستواه االجتماWالصندوق؟ ف Aj وب
ّ
 من الط

ً
@بّية بدال

ّ
الذ

 بما يكفي؟" �5ٍص مgسوِر اR6ال،
ً
 والئقا

ً
 أفال ?عتقدين بأّن @ذا سيPون مWيبا

 ضّد ال�Æيطانّي*ن، @ل @ذا  -
ً
"لقد فWمُت من حديِث والدتَك أّن أحد أسالف العائلة قد خاض حروا

 RÏيح؟"

 رغالن -
َ

ذين 7انوا يرتدون معاطف
ّ
للمغاو�ر ال��عان  xii"أعتقد ذلك، فقد 7ان أحد رجال األّيام الغابرة ال

�وة واملال، وأّما عّ<= فال أك��ث، ولو بمثقاٍل ذّرٍة، لg�Eش القارّي بأسره، وسراو 
ّ
 أRÏاب ال	

ّ
 ال يرتدZòا إال

ً
�ال

دخل الب¤�ة 
ُ
، وøّن أق)óu أماlيَّ أن أ

ً
 وأبطاال

ً
بيد أّن والد?ي ترغب أّيما رغبٍة Aj استعادة املاuvّ= أمجادا

 والّسرور إHB قلZùا".

 A~س ألّنك فقالت الّسّيدة بيلمور، وl�*ا: "أنَت ولٌد بارٌّ يا تZmرّي نحو أحِد جانب�تجذب أطراف ثوZÎا اR6ر

ترا+A مشاعَر والدتك وتحسُن معامل]Zا، @يا اجلس @نا بقر2ي ودعنا lشا@د ألبوم الّصور مثلما 7ان يفعل 
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ممشوق القامة  الّناس منذ عشر�ن سنٍة مضْت، واآلن حّدث<= عن 7ّل واحدٍة مZöا، فمن @ذا الّسّيد الّنJيل

 الّناظر Aj األفق واملّتPُئ بيٍد واحدٍة عHx العمود الPورنMّ=؟"

 �Æأتقصدين @ذا الّرجل املسّن ذو القدم*ن الكب*�ت*ن؟ @ذا العّم األك" :
ً
فرفع ت*�lس رأسھ مستفسرا

راز األملاlّي أسفل شارع بوو�ري".
ّ
 عHx الط

ً
 ب*�ٍة مب>ّية

َ
ذي 7ان يمتلك حانة

ّ
 أورانيغان ال

"لقد طلبُت منك أن تجلس يا ت*�lس، فإن لم تؤlس<= أو ?ستجب ألوامري، سأشيع اAj �Æ56 الّصباح بأّن<=  -

 Aj غ*َ� محمودٍة 
ٌ
 @ذا أفضل؛ فا6`�ُل صفة

ً
 كب*�ةً من الب*�ة. حسنا

ً
 و�حمل 7ؤوسا

ً
 يرتدي إزارا

ً
رأيُت شبحا

 ��رد اإلقرار 
ً
 بوجود@ا".مثل عمرك يا ت*�lس، وحريُّ بك أن تحمّر �aال

Zا، أذ@لت الّسّيدة بيلمور جميَع اR6اضر�َن عHx مائدِة اإلفطار وسلبْت  وAj صباِح اليوم األخ*� من ز�ا̈ر

.
ً
 ألباZÎم ح*ن أعلنت بأZÄّا رأْت شبحا

ب واالضطراب غ*� قادرٍة عHx نطق الPلمة: "@ل 7ان يحمل... 
ّ
تلعثمْت الّسّيدة كي>سولفينغ تحت وطِئ ال��ق

 صن؟"صن... صن... 

."
ً
 تماما

ً
 مختلفا

ً
، بل 7ان يحمُل شgئا

ً
 فأجاب]Zا الّسّيدة بيلمور بقولWا: "ال أبدا

 بيلمور بوابٍل من األسئلة عHx غرار:
َ
عام الّسّيدة

ّ
 وسرعاَن ما أمطر اR6اضرون عHx مائدِة الط

 "ألم ?شعري با56وف؟" -

 "ماذا فعل؟" -

 "كيف 7ان شPلھ؟" -
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ذي 7ان يرتديھ؟" -
ّ
 "ما ال

؟"" -
ً
 @ل قال شgئا

 "ألم تصرAD؟" -

، اإلجابة عن جميع أسئلتكم 
ً
: "سأحاول، عHx تضّوري جوعا

ً
فأجابت الّسّيدة بيلمور بجرأٍة وجسارٍة قائلة

 و@ناك 7ان يقف 
ً
 أو ملسة

ً
 إذا ما 7ان �ðيجا

ً
.uF=ٌء ما أيقظ<= من منامي، ولسُت متيّقنة  واحدةً

ً
ُدفعة

 
ً
الم 7ان حالPا

ّ
 أّن<= استطعت رؤ�تھ  الّشبح، ومع أّن الظ

ّ
يل، إال

ّ
Aj غرفY=؛ فلم أعتد إشعال األنوار Aj الل

 óYّمن رأسھ ح 
ً
 طو�َل القامة أبيَض ضبابيا

ً
د لكم بأّن<= لم أكن أحلم، فقد 7ان �5صا

ّ
بوضوٍح، وأؤك

طفھ أخمص قدميھ، و7ان يرتدي الّزي الّرسdّ= الPامل ألّيام املستعمرات الغابرة 3شعره املعّفر وسيفھ ومع

الم وتحّرك 
ّ
 Aj الظ

ً
 ومن*�ا

ً
الفضفاض املزّ�ن 3شر�ٍط حر�رّي مزركش عند الّرقبة والّرسغ*ن، وقد بدا خيالّيا

=ء؛ فلم 
ّ

uي أقول فزعُت 3عض ال�lبادئ ذي بدء، أو دعو 
َ
دونما جلبٍة، وال أخفيكم بأّن<= توّجسُت خيفة

، أّما @و فلْم يْنJس 
ّ
 Aj حيا?ي قط

ً
 عHx ^سبق AB أن رأيُت شبحا

ً
ئة

ّ
َفٍة وأنا لم أصرخ، بل ZÄضُت متك

َ
ِت ش

ْ
ِبِب>

 مرفقي قبل أن ي>سّل ZÎدوٍء و�توارى عن األنظار حينما أدرك الباب".

ابت¤�ْت الّسّيدة كي>سولفينغ وانفرجْت أسار�ر@ا و7أZÄّا عانقت الّسماء الّسا3عة، ثّم قالت بصوٍت 

Hxتنطبق @ذه األوصاف ع" :
ً
ذي حارب Aj جgش ا6ّ���ال  ير?عُش ك�Æياًء وارتياحا

ّ
الّنقيب كي>سولفينغ ال

 عن شبِح قر�Jنا يا سّيدة بيلمور؛ فال بّد أّنھ 
ً
 بأّنھ حريٌّ 2ي أن أتّوجھ لِك باعتذاٍر نيابة

ً
غر�ن، وأعتقد حّقا

 قّض م�ñعك وحرمك @ناء الّنوم".
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Zنئٍة إHB والدتھ، 3عد أن نالت الّسّيدة  ، ثّم وّجھ ت*�lس ابkسامة سروٍر ̈و
ً
كي>سولفينغ مراد@ا أخ*�ا

 م>شرحة الّصدر.
ً
 برؤ�]Zا مبت¤�ة

ّ
 جدا

ً
 و7ان فِرَحا

وgنما 7انت الّسّيدة بيلمور ?ستمتع بطعام اإلفطار، قالت: "أعتقد أّنھ يجدر 2ي الّشعور با6`�ل 

باإلغماء وأنا أع��ف بأّن<= لم أنز*Ñ إHB @ذا اR6ّد، رّما 7ان عAّx، كما جرت العادة، أن أصرخ أو أصاب 

 HBقھ إ� أّنھ 3عد زوال وقُع الّصدمة األوHB، لم ^عرف الWلع طر
ّ
وأجعلكم تتجمWرون حوAB ب�يابكم األّخاذة، إال

قل�=؛ إذ سرعان ما غادر الّشبح مسرح األحداث ZÎدوٍء ووقاٍر، وما إن أدار ظWره حóYّ عاودlي الّنوم من 

 جديٍد".

 قّصة الّس 
ً
 اسkساغ جميع املستمع*ن تقر�با

ً
 مختلقة

ً
ّيدة بيلمور بلطٍف وكياسٍة باعتبار@ا قّصة

ذي 
ّ
 ال

ّ
 ذلك الّشبح الفظ

ً
ّدمت عHx طبٍق من فّضٍة بصورٍة فZmا ما فZmا من العطف والّشفقة لتنA�ّ جانبا

ُ
ق

ذي  -رأتھ الّسّيدة فgشر
ّ
ا3ع األصيل ال

ّ
 أو اثن*ن من اR6اضِر�ن ملسا ذاك الط

ً
 أّن واحدا

ّ
سو�مبكي��، إال

قناعا¨Zا الّرا%5ة عHx مزاعمWا؛ إذ 7ان الّصدق والّصراحة حاضرَ�ن Aj 7ّل 7لمة تقولWا لدرجٍة يجُد أضفتھ 

 Aj ولو ،
ً
 لالع��اف بأZÄّا أدركت حّقا

ً
را

ّ
، نفسھ مضط

ً
 ولبقا

ً
فZmا حóYّ أك	ُ� املس]Zزئ*ن باألشباح، إْن 7ان فطنا

ٍم بّ*ٍن ُمسWٍب، ذلك الّزائر الغر�ب.
ْ
 ُحل

، اlشغلت خادمة الّسّيدة بيلمور بحزم األمتعة؛ إذ 7ان من املف��ض أن تصل و2عيد اإلفطار

 
ً
ة Aj غضون ساعت*ن، وgنما 7ان ت*�lس يجوب الّشرفة الّشرقّية جيئة

ّ
Wا إHB ا�Rط

ّ
Y= ستقل

ّ
السّيارة ال

 بيلمور منھ وعينا@ا ?شّعان ب�Æيٍق غامٍض.
ُ
، دنْت الّسّيدة

ً
 وذ@ابا

فاصيل أمام ا�6ميع، ولكّن<= سأخ�Æك ZÎا؛ ألّن<= أعتقد بأّنك مسؤوٌل عن ذلك "لم أرغب Aj ا56وض بالتّ  -

يلة املاضية؟"
ّ
Y= أيقظ<= ZÎا ذلك الّشبح الل

ّ
ر�قة ال

ّ
 بطر�قٍة أو بأخرى، فWل لك أْن تخّمن الط
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 أو صوَت أن*ٍن؟ إذ 
ً
 مز*�ة

ً
 أن يخّمن الطر�قة بقولھ: "@ل أصدر أصواتا

ً
فkساءل ت*�lس محاوال

 كWذه".عادةً م
ً
 ا يصدرون أصواتا

 أْن علمَت بأّن<= 
َ

: "@ل حدث خرجِت الّسّيدة بيلمور عن سياق اR6ديث عHx ح*ن غّرة مستطردةً

؟"
ّ
 ُروُحُھ طعم الّراحة واالستقرار قط

ْ
ذي لم ?عرف

ّ
شبھ إحدى قر�باِت جّدك الّنقيب كي>سولفينغ ال

ُ
 أ

اك: "ال أعتقد ذلك، فلم أسمْع طواَل حيا?ي بأّن فأجاZÎا ت*�lس بن�Æٍة فZmا ما فZmا من اR6*�ة واالرتب

."
ً
 فّتانا

ً
 مZöّن قد ُو@بْت جماال

ً
 أّيا

 ملاذا تحّتم عHx الشبح أن يقّبل<=، فأنا 
ً
 إHB عي<ّ= الفóY الّشاب: "إذا

ً
ثّم أردفِت الّسّيدة بيلمورمحملقة

=ء فعل ذلك؟"
ّ

uيق*ٍن تاّم بأّن ذلك ال� Hxع 

 ما تقول*ن يا سّيدة بيلمور؟ @ل فصاَح ت*�lس فاغَر العين*ن م
ً
: "يا للّسماء! @ل ?عن*َن حّقا

ً
شدو@ا

؟!"
ً
 فعلWا حقا

=ء ولم أقْل @و، فأرجو أْن أ7وَن قد وصْفُتھ 
ّ

uقد قلُت ذلك ال�" :
ّ
فقالت الّسّيدة بيلمور م��Rة

 عHx نحٍو الئٍق وRÏيٍح".

 "ولكّن<= ال أفWم لَم تحّملين<= مسؤولّية ذلك؟" -

-  
ّ

ذي بقي عHx قيد اR6ياة من أقراء ذلك الّشبح"."ألّنك الذ
ّ
 كر الوحيد ال

، @ل فعلWا... @ل فعلWا ذلك  الث والّرا3ع، ولكن أخ�Æي<= بجّدٍ
ّ
"أتفWُّم ذلك، فأنا أنحدر من ا�6يل*ن الث

=ء، وكيف...؟"
ّ

uال� 
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ُّ
؟ فقد كْنُت أغط

ً
 Aj نوٍم أتّمت الّسّيدة بيلمور كالمھ: "كيف عرفت؟ وكيف ألحد@م أن ^عرف حّقا

 إHB حّدٍ كب*�". 
ٌ
 عميٍق لوال أْن أيقظ<= @ذا األمر؛ ولذا أنا متّيقنة

 "إHB حّدٍ كب*ٍ�؟" -

، لقد اسkيقظُت بمجّرد أْن... يا إل�=، أال تفWْم ما أقصُده؟ عندما ^سkث*�َك uF=ٌء ما عHx ح*ٍن غّرٍة،  -
ً
"حسنا

ٍم أو... ومع ذل
ْ
 إذا ما كنَت Aj ُحل

ً
ك أنَت ?علُم بأّن... 7ان هللا Aj عوlي، @ل عAّx يا ت*�lس أن فال ?عود متّيقنا

 حóY تواءم ذ7ائك العمAّx إHB أ3عد اR6دود؟"
ً
 وغرائز�ة

ً
ل لك أك	� األحاسgس فطر�ة

ّ
 أحل

فرّد ت*�lس بJساطٍة: "ولكّنك تتحّدث*َن @نا عن تقبيل األشباح كما ?علم*ن، و@ذا يحّتم عAّx أْن 

، فWل 7ان... @ل 7ان؟" أسأل عن أدّقِ الّتفاصيل؛
ً
 إذ لم ^سِبق Aj AB اR6قيقة أْن قّبلُت شبحا

 ،
ً
 بابkسامٍة حاذقٍة: "اإلحساس؟ حسنا

ً
أتّمت الّسّيدة بيلمور كالمھ بن�Æِة توكيٍد مفتعلٍة م�Rوة

 ما ب*ن األحاسgس ا�6سدّية والّروحّية".
ً
 بما أّنك تّواق ملعرفة الّتفاصيل، سأقول لَك إّنھ 7ان مز�جا

: "يبدو بأّن األمر ال ^عدو أْن يPوَن مجّرد حلٍم أو ف قال ت*�lس، وقد استعاد @دوءه واّتزانھ فجأةً

محض @لوسٍة، فمن مّنا يؤمن باألرواح @ذه األّيام؟ أّما إذا كنِت يا سّيدة بيلمور تخ�Æين<= @ذه القّصة عن 

lلِك عن مدى امتنا �Æّما حاولُت، أن أعWقلب ِطيب قلٍب، فلن أستطيع، م HBبور إR6ي إذ أدخلِت الب¤�ة وا

."  مشا@دِة الّسلف الثائر فكرةً سديدةً
ُ
 والد?ي؛ فقد 7انت فكرة

: "يبدو بأّن قدري يحا7ي القدر املعWود �Rضري األرواح؛ 
ً
تZّöدت الّسّيدة بيلمور، ثّم قالت مذعنة

 الّسلطعون أو إ
َ
عزى لقا�ي املمّ*� بأحد األرواح إHB تناوAB سلطة ُ̂ ، ال بأس Aj فقد 

ً
HB اف��ا�ي وكذ2ي. حسنا
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رسلت إAّB من ذاك 
ُ
Y= أ

ّ
 Aj ذاكر?ي تلك القبلة ال

ً
ذلك، فعHx األقّل سأخرج  من @ذه الفوóuv حاملة

 عHx حّد علمك يا ت*�lس؟"
ً
 ��اعا

ً
 العاملا56فّي، @ذا و@ل 7ان الّنقيب كي>سولفينغ رجال

ض للWز�مة Aj يوركتاون، وُ�قال إّنھ الذ بالفرار مع فأجاZÎا ت*�lس 3عد تفك*ٍ� عميٍق: "أعتقد بأّنھ ?عرّ 

 مجموعتھ 3عد أّوّل معركٍة خاضWا @ناك".

ھ خاض واحدةً 
ّ
، أو لعل

ً
 إذا

ً
 ِرْعِديدا

ً
 جبانا

ً
@ن: "ال بّد أّنھ 7ان رجال

ّ
ثّم قالِت الّسّيدة بيلمور و~A شاردة الذ

 أخرى".

 أخرى؟"
ً
 فسأل ت*�lس برتابة: "@ل تقصدين معركة

ذي قد أقصده غ*� ذلك؟ ي>ب�AB A أن أذ@ب أل@ّ.� نفuô=؛ فمن املفروض أن تصل الّسيارة خالل "وم -
ّ
ا ال

، أال توافق<= الّرأَي يا 
ً
ساعٍة. لقد استمتعُت أّيما استمتاٍع Aj 7ليفتوب، و�ا لھ من صباٍح جميٍل حّقا

 ت*�lس؟"

 ّ� حر�ر
ً
ة، أخرجت الّسّيدة بيلمور منديال

ّ
 من حقيب]Zا، ثّم نظرت إليھ، وقد وAj طر�قWا إHB ا�Rط

ً
ا

ا 
ّ
=ء، قبل أن ?عقده عّدة عقٍد محكمٍة، وتلقيھ، مل

ّ
uا 3عَض ال�Wدةٌ من نوع� فر

ٌ
ار?سمت عHx شفتZmا ابkسامة

ر�ق.
ّ
ة الWاو�ة الY= تمتدُّ عHx طوِل الط

ّ
 سنحت الفرصة، عHx حاف

Bبتوجيھ األوامر إ 
ً
: "احزم @ذه وAj تلك األثناء يظWر ت*�lس Aj غرفتھ م>شغال

ً
H خادمھ بروكس قائال

 األغراض Aj طرٍد، وا�Rنھ إHB العنوان املدّون عHx البطاقة".
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و?عود البطاقة لزوٍن من مدينة نيو�ورك، وأّما األغراُض، ف�= عبارةٌ عن زّي رجٍل نJيٍل ^عوُد 

ون م، وقد ُصنع من الّساتان األبيض بأباز�َم فضّيٍة مع جوارَب 1776تار�خھ إHB عام 
ّ
حر�رّ�ٍة بيضاَء الل

 وحذاِء أطفاٍل أبيَض وشعٍر مستعاٍر معّفر وسيٍف ليكّمَل الّزّي.

 3عض ال�u=ء: "وابحث AB يا بروكس Aj األرجاء عن منديٍل حر�رّي ِخيط 
ً
ثّم أضاف ت*�lس مرتبPا

 عليھ األحرف األوHB من اسAj =d إحدى زواياه؛ فال بّد أّن<= أوقعتھ Aj مPاٍن ما".

u'ور رفيع و2عد مWبمساعدِة واحٍد أو اثن*ن من ا�6م ، عدُّ
ُ
ّ= شWٍر، وgنما 7انت الّسّيدة بيلمور ?

 تفحص أخ*�ٍة 
َ
 بأسماء األ�5اص املدعّو�ن لرحلِة تدر�ٍب ع�Æ جبال 7ا?سكيل،ألقت نظرة

ً
املستوى، قائمة

ا رأْت اسم ت*�lسكي>سولفينغ، ما لب�ْت أن شطبتھ بحركٍة خفيفٍة 
ّ

من قلمWا الّنفgس، و~A  عHx القائمة، ومل

" Aj محاولٍة مZöا لkسو�غ فعل]Zا.
ً
  تتمتم 3عذوٍة وحالوٍة: "�aوٌل جدا
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  2013-1942مسألة األسبقية ¥] الكتابةألب�� �امو / �اتب ياس�ن / كمال داود 

La question de l’antériorité dans l’écritureAlbert Camus/Kateb Yacine/Kamel Daoud, 1942-2013 

  CHAULET-ACHOUR, Christiane شو\] عاشور كر®سbيانبقلم: 

  ا`�زائر-2جامعة ا`�زائر                                                                       الدكتورة شمRسة خلوي ترجمة: 

لفرlسية Aj مطلع القرن مداخلة Aj إطار فعاليات املؤتمر الدوAB "األدب املغار2ي املكتوب باللغة ا املصدر:

، 2015أفر�ل  21و 20الواحد والعشر�ن: أشPال و?عب*�ات أدبية Aj عالم متغ*�" ا�6زائر العاصمة، 

  https://www.limag.com/new/index.php?inc=dspart&art=00036779وامل>شورة عHx الرابط: 

�ص:Åامل  

j يان مسألة األسبقيةkعاشور كر�س ABذه املداخلةلشو@ Ñ6ديث عن ?عاR6إطار ا Aj الكتابة A

 �Æن، وال سيما األدب ا�6زائري،ع�األدب املغار2ي املكتوب باللغة الفرlسية Aj مطلع القرن الواحد والعشر

استقرا�Zا لنماذج من كتابات 7اتب ياس*ن وكمال داود، ورطWا بنصوص سابقة لWا،حيث دار تحليلWا 

ئي*ن ا�6زائر�*ن مع اختالف انتما�Zما لف��ت*ن متتاليت*ن حول محاولة إثبات أثر ألب*� 7امو عHx الروا

لت مرجعا @اما ونصا مؤسسا االستعمار / ما 3عد االستعمار(
َّ
Pش =Yب ال�) خصوصا من خاللرواية الغر

للمنجز الروا�ي ا�6زائري املكتوب بالفرlسية مشPلة ?عالقات نصية، ومثلتھ الPاتبة بال�5صية ا�Rرضة 

  Aj املاuv= واR6اضر. للرواية ا�6زائر�ة

Abstract: 

This research deals with the issue of the primacy of writing in the context 

of talking about Maghreb literature written in French at the beginning of the 
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twenty-first century, especially Algerian literature, by talking about the writings 

of "KatebYacine" and "Kamal Daoud".The writer's analysis revolved around 

trying to prove the influence of "Albert Camus" on Algerian novelists of 

different affiliations for two successive periods (colonial / post-colonial), 

especially through the novel "The Stranger", which constituted an important 

reference for Algerian novels written in French. The writer promised him an 

instigator of the Algerian novel in the old and present 

 xii"يجب أن يخصص الباحث مPانا لآلخر الغر�ب Aj داخلھ"

لع عHx الدراسات اR6ديثة حول موضوع الّتناص 
ّ
والدراسات السابقة الY= تخص  –إن املط

ر
ّ
ستلWم بالضرورة من نصوص أخرى حóY ولو  –موضوع التأث*� والتأث

ُ
يجد أن جميع النصوص األدبية ?

اAB فردي. وعليھ، فإن الدراسة املعمقة لألدب ا�6زائري Aj 7ان النص األد2ي املكتمل @و ثمرة جWد خي

مطلع القرن الواحد والعشر�ن مر@ونة بالتطرق إHB موضوع التناص ورط اإلنتاجات األدبية ا�6ديدة 

 HBلت لِبنة األدب ا�6زائري من بداياتھ إ
ّ
Pش =Yبة بالبعيدة للتحري عن طبيعة األعمال ال�بالقديمة والقر

 يومنا @ذا.

) Camusمن @ذا املنطلق، lس�H لدراسة "اR6وار" الذي أجراه الكّتاب ا�6زائر�ون مع 7امو (و  

ر ZÎدف تقييم مدى فWمنا ملالمح 
َ

نك
ُ
تقّبل أو امل

ُ
للكشف عن العالقات القائمة ب*ن األجيال ومظا@ر ال��اث امل

 =dاملقاومة وأدب ما 3عد االستعمار وما ^س Hxّرِض عRبال�5صية الوصية"، ... األدب االستعماري وا�"

لPاتب ياس*ن الصادر  نجمة!. من أجل ذلك، اخ��نا دراسة عمل*ن أدبي*ن بارز�ن:  و"اR6امي" وا�Rظور"

من ب*ن العديد من املؤلفات األدبية  2013لكمال داود الصادر سنة وم*�سو، تحقيق مضاد و 1956سنة 
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ف*ن األدبية. وقد  xiiا�6زائر�ة الY= ?ستلWم من أعمال 7امو
َّ
مكنkنا ا56لفية ا�6مالية وا56طابية لWذين املؤل

  من اإلجابة عHx 3عض األسئلة ا�6و@ر�ة حول حي�يات اR6قبة االستعمار�ة.

  xiiوقبل ا56وض Aj صلب املوضوع، سنحاول التعر�ج بإيجاز عHx فكرة "اR6وار" 
ْ
ف*ن، إذ

َّ
Aj كال املؤل

 .xiiسبق ودرسنا ظا@رة الّتناص Aj م>شورات سابقة

تحرى 3عد ذلك عHx أوجھ االختالف ب*ن الروايت*ن والPاتب*ن 3شPل أوAB: تب<ó 7اتب ياس*ن س>

أسلوا عنيفا للتعب*� عن مرحلة اR6رب التحر�ر�ة وما قبل االستقالل بgنما اlعكست نزعة العنف عند 

 Hxيمنة املعاصرة للشمال عWبالعوملة" وال" ódمرحلة 3عد االستقالل وما ^س Aj ا�6نوب من كمال داود

خالل التواطؤ املقصود أو غ*� املقصود للسلطات ا�Rلية. فWل يمكن القول أّن الفرق الوحيد ب*ن عالقة 

ف*ن بPامو @و التعارض ب*ن الرواية االستعمار�ة ورواية ما 3عد االستعمار؟  وماذا نقصد ZÎذا 
َّ
املؤل

 االختالف؟

ف عن 3عض املفا@يم املتعلقة باملرجعية وعليھ، سنحاول استغالل جميع األدوات املتاحة للكش

  واإلحالة والنص التأسuôg= والنص ا�Rرض واملوروث وال��اث النقدي. 

 الغرPب ¥] أفق روايت�ن

 نجمة  

حدد 7اتب ياس*ن املؤشرات الزمنية للقصة Aj ا�6زء األول من الكتاب ووضعWا ضمن مناخ 

ح الرواية من وجWة نظر املستعَمر، يضع الراوي استعماري بحت يتخذ من العنف أداتھ املثHx. وافتتا

القارئ أمام أر2عة "غراء"، أبناء العم والرفاق والشباب والعاطل*ن عن العمل 7أداة مباشرة �Rاورة 7امو 

وتحدي ِوحدة م*�سو. و?عكس بgئة الرواية مظا@ر ال]Zمgش الY= ^عgشWا ا�6زائر�ون عHx أرضWم 
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Aj -56ضر ومراد ورشيد ومصطفى –أو القتل، و�عمل الشباب األر2عة وال]Zديدات املتصاعدة بال��ن 

موقع بناء تحت إشراف السيد إيرlس�ن ذو سمات: السلطة واالزدراء التوجس والتعسف، مما يدفع 

 56ضر إHB ضرھ والWروب. 

"، يكkشف القارئ Aj ا�6زء األول من الرواية أيضا قصة الّسك*ن واق��اح مجموعة "الغراء األر2عة

بما فZmم 56ضر، بJيعھ. و?ش*� االفتتاحية بذلك إHB العنصر ا�Rرك للرواية: أراد الراوي أن يحول القارئ 

إHB شر�ك للمستعَمر و�ؤكد عHx تضامنھ مع من ^سمون أنفسWم "باإلخوة" حيث يجسد مشWد 

من نماذج األدب  والكث*�-56ضر/السيد إيرlست الفجوة الY= تفصل ب*ن ا��تمع*ن. وتركز كتابات 7امو 

~A األخرى عHx عنصر النظرات املتبادلة ب*ن الطرف*ن حيث أن جرأة 56ضر Aj الرد عHx -االستعماري 

 مضايقات السيد إيرlست بضرة موجعة يذكرنا بمشWد عراك ر�موند / العر2ي.

uôlارد، "الفرP�=" يتعمق 7اتب ياس*ن Aj وصف التجرة االستعمار�ة من خالل سرد تار�خ السيد ر

اآلخر الذي، والرغم من تقدمھ Aj العمر وعدم ?عاطفھ مع "األوروي*ن" اآلخر�ن املتواجدين Aj القر�ة، 

ي��وج سوزي ابنة السيد إيرlست. يقتحم مراد حفلة العرس مساء و�شا@د امتعاض الضيوف وضرب 

لة مدينة قسنطينة ر�Pارد لعاملة النظافة، فيندفع لقتلھ وُ�عتقل و�نفصل عن رفاقھ، ثم ?غادر الّش 

و2عض املشا@د االرتجاعية Aj ا�6زء األول من  1946إHB ريع  1945وتف��ق. تمثل املرحلة املمتدة من مايو 

القصة اإلطار الزم<= للرواية: لقد أكد 7اتب ياس*ن Aj كث*� من األحيان أن نجمة تتوافق 3شPل كب*� مع 

 @ذه املرحلة املفصلية من حياتھ.

، نجد أن ِفكر 7امو 7ان حاضرا Aj الصفحات األوHB لرواية الغر�ب: "اR6وار" مع ودراسkنا لعنصر

يوجد  –، و7أن الروا�ي الشاب ير�د تصفية حساباتھ مع @ذا "ا�6د" املتجسد Aj ا�6زائر املر@قة نجمة
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بوضع نفسھ Aj ا�6انب اآلخر من االنقسام االستعماري Aj الصفحات  –فارق سبع سنوات ب*ن الPاتب*ن 

 تجسد مالمح السيد إيرlست والسيد ر�Pارد الWيمنة االستعمار�ة من خالل 
ْ
السبع*ن األوHB من الرواية، إذ

?شغيل عناصر: ال��ن والسك*ن والعراك والتمي*� العرAn، والY= تثJت أن العنف اR6اضر Aj افتتاحية 

رنة حوادث العراك والقتل Aj نجمة ما @و إال ردة فعل منطقية عHx العنف االستعماري املقيت. و�مكن مقا

نجمة بمشWد القتل املصّور Aj الفصل السادس من ا�6زء األول من رواية الغر�ب حيث يتم اسkبدال 

 املأساة السر�الية بمشWد واق�A يخلو من 7ل أشPال العب�ية، و�أخذ املستعَمر زمام املبادرة من جديد.

ئ أمام عدة تفس*�ات: فWو يؤكد عHx أن العنف جزء ال ومحا7اتھ لWذه املشا@د، يضع 7اتب ياس*ن القار   

يتجزأ من عاملھ املرج�A، كما أنھ استعار عنصر العنف من 7امو ا��سد Aj ت�Æير جر�مة القتل بتأث*� 

الشمس اR6ارقة وأعاد 7اتJتھ بطر�قتھ. و�ش*� فرانز فانون Aj @ذا املقام أن: "املستعِمر [...] مستعد دائًما 

ِقيامھ يدرك تمام اإلدراك أنھ ال يمكن زعزعة @ذا العالم الضيق املAxء با�Rظورات إال للعنف، ومنذ 

 ".xiiباستخدام العنف املطلق

وتبّ<ó 7اتب ياس*ن Aj روايتھ أساليب املَماثلة والتعديل والتحول و?غي*� النظرة بgنما أعاد إنتاج العالقات 

 االستعمار�ة نفسWا.

 م��سو، تحقيق مضاد

اود القارئ Aj عالقة مباشرة مع ألب*� 7امو انطالقا من عنوان الرواية، وتظWر أوHB يضع كمال د

املفارقات ب*ن القصت*ن منذ البداية من خالل ?سمية اآلخر والتاAB إثبات وجوده بgنما تkشPل املفارقة 

األوHB الضوء الثانية املرتبطة بكيفية تصو�ر العنف االستعماري 3شPل تدر��A. وAj ح*ن ?سلط املفارقة 

عHx سياق قصة "الغر�ب" الواقعة Aj الزمن االستعماري ?عكس املفارقة الثانية غموضا أك�Æ: فكمال داود 
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لم ^عتمد عHx �5صية موóuý لالنتقام من قاتلھ بل رسم صورة جديدة للبطل @ارون الذي يجسد صدى 

البطل سJب ارتPاب جر�مة القتل أخيھ موóuý والعازم عHx األخذ بثأره بقتل جوز�ف، وذلك، لم َي>سب 

إHB الشمس اR6ارقة بل إHB أمھ، أي أن 7لتا جر�مY= القتل "عبثgت*ن": 7ان القتيل @ناك Aj الوقت ا56طأ. 

 بل ?عو�ضا" (
ً

)، 86-85و�مكن مواصلة املقارنة ب*ن جر�مة القتل األوHB والثانية الY= ال ?عت�Æ" اغتياال

Pا:كماأن محا7اة داود 56طاب 7امو 3شWمة القتل نفس� ل مطول أدى إHB امتداد أثر جر

"فWمت؟ ال؟ سأشرح لك. حاملا ماتت والدتھ، أصبح @ذا الرجل القاتل بال وطن وسقط Aj فخ الكسل 

 Aj شف أنھ محاصرkسون الذي ^عتقد أنھ سيغ*� مص*�ه بقتل فوندرودي، لكنھ يك<والعب�ية. إنھ رو

كرر @ذه الصرخة، » بغاء راض عن نفسھ. "مسك*ن م*�سو، أين أنت؟جز�رة و�بدأ 3عبقر�ة Aj ال	�ثرة مثل ب

وسkبدو أقل %5افة، أعدك بذلك. أطلب منك فعل ذلك ملصREتك. أما أنا فأحفظ @ذا الكتاب عن ظWر 

 مثل القرآن. إن 7اتب @ذه القصة @و جثة ولgس 7اتب. [...] وأك	� ما 
ً
قلب، أستطيع أن أقرأه عليك 7امال

ك @و أنھ قتلھ بالدوس عليھ ولgس بإطالق النار عليھ. تجسد جر�متھ المباالة مWيبة حرمت يؤمل<= Aj 7ل ذل

 ).15-14أAD من شرف املوت كشWيد "(

وعHx عكس 7اتب ياس*ن الذي اقتصر عHx عنصر "اR6وار" Aj بضع صفحات من الرواية �Rا7اة 

ل االسkشWاد بمقاطع لغو�ة ، فضل كمال داود استحضار قصة الغر�ب 3شPل صر�ح من خالالغر�بنص 

7املة وردت Aj نص ألب*� 7امو. وعHx غرار 7اتب ياس*ن فقد سرد كمال داود القصة من وجWة نظر 

جزائر�ة: بgنما انطلق 7امو من وجWة نظر ا�6زائر الفرlسية حيث ع�Æ جان سgناك عن @ذه الفكرة بقولھ: 

 Aj ذلك AB ي*ن  1950"لم يصدق 7امو أنھ قالعند وصفھ ألسطورة الغر�ب: م*�سو @و أسطورة األورو

. و?عت�Æ 3عض املقاطع xiiا�6زائر�*ن، و@و غر�ب Aj وطنھ وعHx قيد اR6ياة، بPل سذاجة وضياع ر@يب"
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7امو Aj رواية  الذي قتلھ-ال�u=ء-الواردة Aj رواية داود امتدادا لWذا التحليل 7ونھ اختار سرد قصة 

 .xiiالغر�ب

ل Aj رواية داود Aj خلق عالم موازي أك	� جرأة Aj الكشف عن املسPوت عنھ 
ّ
Pاالمتداد املش D0ن

وسرد القصة عHx أرضWا بالرغم من إغفال العديد من الدراسات لWذه   والتعب*� عن القضية "ا�6زائر�ة"

 =Yتفق كمال داود مع التفس*�ات األ7اديمية ال�جسدت @ذه املفارقة باختفاء �5صية "العر2ي" النقطة. و

 من الشاطئ.

لكن، ومع بداية الفصل التاسع، يتحول @ارون إ5�l HBة مصغرة من جان بابتgستكالماlس، 

 Aj اب االع��افات يكتبون تَّ
ُ

القاuv= النادم و�بدأ 3سرد قصتھ واالع��اف: "[...] أنا أحب االع��افات فقط فك

كيال يقولوا شgًئا عما ^عرفونھ. عندما يتظا@رون باالع��اف يجب القلق. سنضع الغالب حóY ال ^ع��فوا ول

 ).126مساحيق التجميل عHx ا�6ثة، صدق<=، أنا صا�غ "صرح كالماlس (

ال ?عكس المباالة م*�سو الY= - 7ٌل ^ستخدم املصطDE الذي يناسبھ-أو الو+A-غ*� أن ذروة الkشاؤم 

كس حاضر ا�6زائر الذي ي>تd= إليھ @ارون الذي يجسد �5صية ال تظWر إال Aj تمرده األخ*� بل ?ع

مWمشة من ِقبل ماضيھ ووالدتھ، واست�ناء وجود �5صية "مر�م" Aj حياتھ، فإنھ ^عgش حياتھ عب�ية 

با�سة ال يتمتع فZmا بأي uF=ء وال يتفاعل مع ما يدور Aj محيطھ.  و@نا يظWر الkشابھ املقلق ب*ن @ارون 

Zما لREياة رغم ?عاAB أحد@ما عHx اآلخر.وكالماlس من حيث ح  دة �5صي]Zما ونظ̈ر

 Aj" تفتح @ذه املالحظة األخ*�ة ا��ال ملقارنة "حوار" 7اتب ياس*ن وداود، إذ أن حوار 7اتب يجري

 A#7ل منا Aj ة يومية حاضرةحضور" 7امو Aj وقت لم تكن فيھ الWيمنة االستعمار�ة مجرد مجاز بل تجر

كما أن اR6رب التحر�ر�ة ال يمكن أن تحقق نتائجWا املأمولة إال بالتRñية باألرواح Aj حياة ا�6زائر�*ن؛ 
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سJيل نيل اR6ر�ة. وذلك، فالرواية لgست اlعPاسا حرفيا للواقع املعاش وال أداة ترو�جية لھ بل قصة 

 لوجھ ?عكس خياالت وقناعات 7اتZùا وتكتمل بتصورات قرا�Zا وتفس*�ا¨Zم. والتاAB، يحدث "اR6وا
ً
ر" وجWا

عاًما Aj  35و 25ب*ن م*�سو والشباب األر2عة بواسطة الرواة وتدخل األجيال الY= ت��اوح أعمار@ا ب*ن 

مواجWة مفصلية مع العدو من أجل مستقبل البالد. كما حسم 7اتب ياس*ن @ذه املسألة Aj ا�6زء األول 

 ف ماuv= ا�6زائر وناء مستقبلWا.من نجمة وكّرس بقية العمل لقضية أخرى تخص كيفية إعادة اكkشا

وعHx عكس 7اتب ياس*ن، ي>تd= كمال داود إHB حقبة زمنية وفضاء جغراAj مختلف*ن، أي 3عد 

خمس*ن عاما من االستقالل و�kساءل عن حاضر البالد ومستقبلWا Aj خضم التحديات االجتماعية 

مز�ة ال�5صية الرئgسية للرواية بل واأليديولوجية ا�6ديدة؛ كما أنھ لم يتخذ من م*�سو أو صورتھ الر 

األخ األصغر "للعر2ي" الذي ك�Æ ولم ^ستوعب طفولتھ االستعمار�ة: لقد غ*�نا األجيال. أصgب @ارون 

 بأنھ ^عgش، غ*� أنھ لم يجد مPانا الئقا عHx أرضھ 
ً
بصدمة من سوء معاملة األجداد وق'óu حياتھ متظا@را

ين إHB البالد. تنطلق رواية كمال داود من "اR6وار" مع الغر�ب أو وأصبح ينظر بفضول إHB "الروم*ن" العائد

من خاللھ لتب<= عاملا روائيا مغايرا، غ*� أZÄا احتفظت بنفس ال>سق ا�6ماAB 7الذي تJناه اإلخوان 7و�ن 

للتعب*� عن خيبات جيلھ من خالل بطل الرواية  الرجل الذي لم يكن @ناكأو  اR6القAj فلم  2001سنة 

اR6اضر. و�غيب Aj رواية داود دور املستعمر األجن�= Aj تحر�ك األحداث 3سJب ?غ*� األولو�ات:  /الغائب 

 فWل ~A دعوة من الروا�ي ملواجWتنا أنفسنا أمام جزائر اليوم؟

 :1985وإلثبات RÏة @ذه املالحظة، قال 7اتب ياس*ن عام 

وكيف آلت ا�6زائر إHB الوضع الذي ~A "أولئك الذين ولدوا 3عد االستقالل يجدون صعوة Aj فWم ملاذا 

 Aj م. أنا أيضا عشت @ذا ا�5اوف عندما كنتZÄاPم =uôعليھ اليوم. أقّدر مخاوف الشباب ألن<= أضع نف
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سZöم وشككت كث*�ا Aj مقدرتنا عHx بناء ما ^سód با�6زائر املستقلة. وال>سبة لWم، قد يPون الوضع أك	� 

  " xiiذلك فWم ^��زون تماما عن مواجWة املستقبل. سوءا، ألن ا�6زائر موجودة حقا ومع

  التأوPل ¥] سياق الدراسات ما �عد االستعمارPة

توصف مؤخرا عHx أZÄا رواية ما 3عد استعمار�ة "حقيقية".  م*�سو تحقيق مضادأصبحت رواية 

 فما RÏة ذلك؟

Wلنا مما سبق ذكره أن الروائّيْ*ن تب>يا نظرت*ن مختلفت*ن لالستعمار، ف Dñل ^ع<= ذلك اختالف ات

تص>يفا¨Zما Aj نظر�ات ما 3عد االستعمار. و�ش*� جان مارك مورا Aj @ذا الصدد إHB أن مصطDE "ما 3عد 

ع<ó بممارسات القراءة والكتابة املتعلقة بقضية الWيمنة، واألخص، اس��اتيجيات ?سليط  ُ̂ االستعمار" 

، بgنما ^ستذكر إيف xiiوتحليلWا وتفادي وقوعWا" الضوء عHx الkشغيل الثنا�ي لأليديولوجيات اإلم�Æيالية

كالفارون أن دراسات ما 3عد االستعمار ?شارك: "Aj تفكيك املعرفة اإلم�Æيالية و [نقد] أي شPل من أشPال 

العاملية املعادية لالختالف ولآلخر"، كما يؤكد "بوضوح أن @ناك إعادة قراءة ل5Eطاب االستعماري وظWور 

 Hxمشة من قبل"خطاب مضاد يؤكد عWة بأ3عاد متعددة فردية وجماعية 7انت م�، أي أن xiiمبدأ الWو

 @ناك نوعا من اإلزاحة وøعادة الت;�يم والتجاوز.

ل 
ّ
Pيفي العمالن محط الدراسة بجميع @ذه املتطلبات حيث يكشف إيف كالفارون تحديات ?ش

األوروية مما يفرض عHx الروائي*ن ضد الرواية االستعمار�ة ومركز�]Zا  xiiالرواية Aj السياق االستعماري 

 Hxال الواقع عPل آخر من أشPم من خالل "تقديم شWالطرف اآلخر تكييف الرواية مع واقع HBاملنتم*ن إ

نطاق مزدوج محAx وقاري وتطو�ر جمالية تدمج رموزا أخرى دون التخAx عن ا�6انب الواق�ZÎ "Aدف 

جغرافية للنظام األورو2ي ومركز�تھ"، كما أن الرواية ما "إعادة رسم خر�طة العالم [...] وøظWار خصوصية 
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3عد االستعمار�ة تkشPل "ضمن فضاءات تواصلية ذات تراث شف�= قوي" و"مجال حواري متعدد 

 وتقودنا @ذه التفس*�ات الق��اح التعر�ف التاxii." :ABاألصوات

 A+رواية ما 3عد االستعمار لتقديم معرفة عملّية لرفع مستوى الو Hخطوة "?س� HBقبل االنتقال إ

 Hxوم الفاعلية الذي ^ساعد املستعَمر عWذلك، تتالءم الرواية مع مفالتغي*� السياuý= واالجتما+A. و

 A+مسؤولية بناء املستقبل ا�6ما ABدراك طبيعة التحول الواجب املرور بھ لتوøتحديد موقفھ من الذات و

 xiiمن وجWة نظر أخالقية وسياسية وتار�خية."

مالنا شكال خطيا ثالثا وشرطة مائلة (ما 3عد / استعمار�ة) لإلشارة إHB عدم وجود إن استع

 .xiiانفصال واDð ب*ن الف��ة االستعمار�ة وف��ة ما 3عد االستعمار

وسواء اخ��نا ?غي*� شPل ا56ط أم ال، يمكن تص>يف الروايت*ن محط الدراسة عHx أZÄما روايت*ن 

ال>سبة لرواية داود، ما 3عد /االستعمار.ضد االستعمار، وما 3عد االستعمار، و  

وAj حال لم ينD0 التمي*� ب*ن مفWومي "االستعمار / ما 3عد االستعمار" Aj توضيح نظرة الرواية 

 Aj ل والتعب*�ات األدبية املستعملةPن من حيث الش�ا�6زائر�ة لسابقا¨Zا "Aj مطلع القرن اR6ادي والعشر

 ر" مع 7امو بطر�قة مختلفة.عالم متغ*�" البد من دراسة "اR6وا

وللتحري عن موقف ا�6يل من األصالة ومسألة األسبقية، البد من استذ7ار توجWات الPاتبْ*ن: 

، أما اآلخر فيعيد إدماج xii^عاصر أحد@ما 7امو و�نوي إظWار جزائر أخرى غ*� تلك الY= وصفWا @ذا األخ*�

 7امو Aj ا�6زائر األدبية.

 Ajوxii2014 امو أنھ "7اتب جزائري" وأنھ يجسد "فضاء ، أجاب كمال داودPعند سؤالھ عن رأيھ ب

 تناقضاتنا":
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وال أر�د محاكمتھ. @و Aj عداد املو?ى وأنا عHx قيد اR6ياة، لذا فإنھ من […] "أنا أستخدم نص 7امو 

...] أحب واج�= إيجاد املغزى قبل أن أموت. ال أّد+A أlي عبقري مثلھ ولك<= ال أر�د أن أ7ون أقل شأنا منھ. [

االقتباس القديم الذي يقول: "نحن أقزام نجلس عHx أكتاف عمالقة". ثم أضاف قائال: ال أر�د أن أحكم 

عHx موقف 7اتب ياس*ن وال أن أدافع عن 7امو فPلنا ن>تd= إHB نفس األصل. أستطيع اآلن أن أتفWم رأي 

القتاAB الذي يصف من لم يحمل 7اتب ياس*ن عن 7امو ألنھ 7ان Aj الضفة األخرى، 7ان يkب<ó األدب 

السالح با56ائن. رما كنت ألفعل نفس ال�u=ء إن كنت Aj مPانھ، إال أن<= ال أر�د خوض @ذه اR6رب مرة 

 أخرى. "

 Aj الوقت نفسھ، يلقي داود نظرة عHx إرث حرب التحر�ر:

ل االستقالل عHx "ال أفWم @ذا النقص Aj الو+A وغياب الكرم. كيف استولت األجيال الY= ناضلت من أج

البالد أك	� مما فعلھ املستعِمر؟ لقد *�زنا عن نقل السلطة وحصلت الPارثة، ومع ذلك، نحن ال نفعل 

  xiiشgًئا آخر بل نتوجھ 7لنا نحو طر�ق مسدود."

 "ال��اث النقدي للما�µÝ" .. ماذا نفعل ب�امو؟

إHB التطرق إHB ما قالھ يدفعنا فشل دراسات ما 3عد االستعمار Aj التحري عن مسألة األسبقية 

ج*�وم م*�وز دي روسو عند إثارة موضوع عمل*ن أدبي*ن قومي*ن حول: "طرائق ور@انات بناء �5صية ا�6د 

 األك�Æ لألدب السو�سري الناطق بالفرlسية ":

"دعونا lسd= األديب الذي يك	� االسkشWاد بھ "بال�5صية الوصية " سواء 7ان ذلك لدعم أقوالھ أو   

كما يمكن القول أن االسkشWاد بال�5صية الوصية [...] يكشف توجWات الكتاب املتأثر�ن ZÎا أك	�  إنPار@ا.

 



  2022يناير -األول �انون الثا�ي العدد                                                                   :ةا��لة العرية لعلم ال��جم

171 

Arabic journal of Translation studies: First Issue – January 2022  

Democratic Arabic Center – Germany - Berlin 

 

) الذي ^شغل وظيفة اR6امي اR6اضر بصمت totemمن ال�5صية الوصية نفسWا، مثل تمثال الطوطم (

 ."Ajxii جميع ا56طابات

لقْوالن عHx 7امو والرواية وøذا حذفنا عبار?ي "ا�6د األك�Æ" و"ال�5صية الوصية"، فقد ينطبق ا

 Aj" ن�ا�6زائر�ة بgنما تبقى عبارة "سواء 7ان ذلك لدعم أقوالھ أو إنPار@ا. " واألخص "الطوطم" حاضر

جميع ا56طابات بصمت"، و@ذا ما يؤدي إHB إعادة ت;�يم ال�5صية بدل من محو@ا أو إقصاء@ا. و�رجع 

ABالدال ó>ب رفض فكرة "الوصاية" لتجسيد@ا املعJس  DEا بمصطWبدالkماية. لذا، يمكن اسR6للمنفعة وا

 "ال�5صية املز*�ة" أو Aj ضوء الكتابات ا�6ديدة "ال�5صية ا�Rرضة".

وعليھ، يمكن القول أن: 7امو�مثل ال�5صية ا�Rرضة للرواية ا�6زائر�ة Aj املاuv= واR6اضر 

عد النص املؤسس الغر�بسواء أوافق القارئ عHx ذلك أم ال، كما أن  أو عHx األقل النص املرج�A الذي  ُ̂

يحتم االنفتاح عHx نصوص أخرى للPاتب كما @و اR6ال Aj أي بلد آخر 3عيدا عن حي�يات التار�خ 

االستعماري Aj معناه الضيق. لكن، وما دامت التوترات االستعمار�ة لم ُتحّل ب*ن الشعب*ن، فسgبقى 7امو 

ف الروا�ي ا�6زائري، كما وصفھ إدوارد سعيد Aj مقدمة مWمشا من الساحة األدبية ا�6زائر�ة ونقطة ضع

 كتاب الثقافة واإلم�Æيالية:

ر@م -"يحمل كّتاب العالم الثالث Aj حقبة ما 3عداالستعمار ماضZmم بداخلWم 
ّ

ندوب ا�6روح الY= ُتذك

االستعمار بمعانا¨Zم السابقة، والتحر�ض الدائم عHx ممارسات معينة، والنظرة املستقبلية ملرحلة ما 3عد 

 والتجارب الثور�ة ألRÏاب األرض ضد املستعمر ومواصلة تداولWا وتور�ZEا ل�Eيل ا�6ديد."

 كما أننا لم نصل 3عد، كقراء، إHB الWدف الذي ع�Æ عنھ دانيال ماكسيم*ن بقولھ:
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كما أن<= ومدرك أيضا أن قْتل األبوّ�ة وøنPار املاuv= لن ^ساعدنا Aj التقدم، […] "أنا مدرك بوجود األصل 

 =��أقولWا وPل @دوء أن<= رجل أسود أنحذر من أجدادي العبيد ومن سّيد@م ومن تار�خ منطقة الPار

إن أك	� ما يرتقي باألدب واألديب @و تقبل التار�خ  .كذلك، ولgس فقط من الفئة الY= تجّسد دور الRñية

  ."xiiبرّمتھ دون تح*� أو ?عصب

  

 

 :2004سوف لوران جافرو أثناء تحليلھ لPلمة "الغر�ب" سنة أو النkيجة الY= توصل إلZmا الفيل

 ó>ب" أصبحت تحمل مع�"لقد قرأت @ذا الكتاب قبل خمسة وعشر�ن عاما واكkشفت أن 7لمة "الغر

 ó>مع Hxًبا عن ... لقد أبقينا ع�مغايرا. [...] وتعب*� أدق، فقدت الPلمة إحدى دالال¨Zا: أن تPون غر

لم lعد ندرك غرابة األشياء كما 7ان يفعل 7امو Aj الرواية 3شPل غ*� مباشر،  "الغر�ب" ك�5ص فقط [...]

دون أن يكشف أسباب تلك الغرابة (العب�ية؟) أو مرادفا¨Zا (اR6ر�ة؟) [...]، و@ذا بالضبط ما خلق عبقر�ة 

 ."xii@ذه القصة

ألن ?عدد  ساعد عنصر الغموض Aj رواية "الغر�ب" Aj خلق مغزى القصة وأثر@ا املستدام، ذلك 

 املعاlي يدفع 7ل 7اتب أو صاlع أفالم من تفس*� أحداZLا وخلفية �5صيا¨Zا حسب نظرتھ ا56اصة لREياة.

وال>سبة للروايت*ن محط الدراسة، توصلنا إHB أّن "نجمة" ومن خالل 7ل ما تمثلھ @ذه الرواية املبتكرة   

املستقبل، غ*� أننا لسنا بصدد دراسة وغ*� النمطية Aj األدب ا�6زائري، تقدم نفس ا�6ا@ز�ة �6يل 

Zا التحر�ضية ومن السابق ألوانھ أيضا تقديم أي ت>بؤات حول "جا@ز�ة" رواية  .أسبقية @ذه الرواية وق̈و
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كمال داود، لكن يمكن القول أّن محا7اة داود 56طاب 7امو واستغاللھ لعنصر اR6وار مع نص "الغر�ب" 

  ن آخر�ن غ*� 7امو.منع من ?شكيل ?عالقات نصية مع روائي*

xii) شراق، الشرق الذي خلقھ الغرب، بار�س، لو سو�ي، 2003إ. سعيد، "مقدمةk7-6، ص. 2005)، إعادة كتابة االس.  

xii  ،اموPون ل�أمينة عزة بPات، عفيفة برار#A، كر�سkيان شوليت عاشور، بوا محمدي طبطي، عندما يقرأ ا�6زائر

  .2014ا�6زائر العاصمة، دار lشر القصبة، 

xii  ب*ن مزدوجت*ن ألن العمل األد2ي الذي يتضمن DEحوار  مقاطعوضعنا @ذا املصط Aj من عمل سابق @و بالضرورة

 Aj بWياة لكنھ لم ^سR6قيد ا Hxنما 7ان 7امو عgن؛ كما أن 7اتب ياس*ن كتب نجمة ب�مؤجل دون اR6ضور الفعAx للمحاور

@ Aj كر
ُ
ذا البحث) عHx عكس كمال داود. إHB جانب ذلك، لgس @ناك ما يثJت االستلWام من رواية الغر�ب (باست�ناء ما ذ

  أن 7امو قد قرأ نجمة.

xii  ،ا�6زائر، ا�6زائر Aj سية واالستعمارlيدي قيد اإلنجاز، اللغة الفرWاتب ياس*ن، انظر أطروحتنا، كتاب تمPلENAP ،

وم دراuý= مخصص لرواية نجمة Aj ). تحديث جديد بالتعاون مع سيمون رزوق، ي1982(أطروحة م>شورة سنة  1985

، "نجمة، امرأة الثالث*ن". ثم كتابان آخران: ألب*� 7امو، ا�6زائر العاصمة. الغر�ب وقصص 1986جامعة ا�6زائر عام 

ص. وألب*� 7امو وا�6زائر، توترات وترابطات، إصدارات برزخ، مجموعة  217، 1999أخرى، بيار���، أتالنkيPا، 

  ص. 188، 2004اصمة، أبر�ل ، ا�6زائر الع»"لنتحدث!
xii  .األرض، بار�س، مجموعة ماسب*�و الصغ*�ة، ص Hx67ف. فانون، امللعونون ع.  

xii  عام óYناك الذي لم ي>شر حgامو (1999تحليل جان سPب ل�Aj سJيل أرض -)" Aj 1959. انظر، "مالحظات حول الغر

. يتع*ن قراءة 221إHB  216، ص. 1999سا، قصائد شعر�ة ونصوص أخرى غ*� م>شورة، بار�س، إصدارات مار -ممكنة

  النص 7امال.
xii  .زخ، ص�Æسية: إصدارات الlال>�5ة الفر HBة إ�: "العنوان @و الغر�ب، اسم 171مقطع منقول من ال>�5ة ا�6زائر

 : "العنوان @و اآلخر137، ص.  Actes Sudالقاتل مكتوب بأحرف سوداء واRðة، أعHx اليم*ن: أل�Æت م*�سو". إصدارات 

  ، اسم القاتل مكتوب بأحرف سوداء واRðة ، أعHx اليم*ن: م*�سو".
xii  ،ا نادية التازيZ - . حول 7اتب ياس*ن، الشاعر كمالكم 1985" عن" ا56روف ا�6ميل "من فاه الذئب، مقابلة أج̈ر

  14-13 .، ص Le Seuil ،1994، بار�س، إصدارات 1989-1958مقابالت 
xii وفونيPإم. مورا، اآلداب الفرن A� ،ة ما 3عد االستعمار، بار�س�. 11، ص.  PUF ،"Quadrige Manuels" ،1999ة ونظر

10   
xii ،"لة�، 2011ي. كالفارون، شاعر�ة رواية ما 3عد االستعمار، م>شورات جامعة سانت إتيان، مجموعة "املسافات الطو

  .203ص 
xii  .11ي. كالفارون، مرجع سابق، ص.  
xii  .10ي. كالفارون، مرجع سابق، ص.  
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xii13. كالفارون، مرجع سابق، ص. ي.  
xii  .17ي. كالفارون، مرجع سابق، ص.  
xii  ABأنھ ا�6زائري املثا Hxامو عPسيون ينظرون إلىlء ممكن[...] و7ان الفر=uF 7ان ذلك عندما 7ان 7امو ^عتقد أن 7ل"

شWد و7ان يمثل الذي ^عgش Aj ا�6زائر ا�6ميلة 3شواط[Zا، غ*� أن ال�5ص ا�6زائري 7ان مغيبا تماما عن @ذا امل

�5صية "الغر�ب" Aj جميع األعمال األدبية الصادرة Aj ذلك الوقت. و7انت مدرسة ا�6زائر العاصمة تمثل أدب 7امو 

3شدة [...] 7امو @و 7اتب أيًضا، بال شك، لكن كتبھ عن ا�6زائر تقدم صورة با@تة وناقصة، فال�5صية ا�6زائر�ة 

: ُتقتل [...] 3سJب الشمس اR6ارقة. و2شPل %5يف تختفي -يع روايات 7امووجم–الوحيدة اR6اضرة Aj رواية الغر�ب 

ال�5صية و�بقى 7امو حاضرا Aj املشWد. و"بالع)u= املكسورة، ينقل 7اتب ياس*ن رسالتھ " ، 7لمات جمع]Zا م*�اي جدير 

 ، Ajوري ،مجلة ا��ا@د الثقاPل  4وخديجة ن�تضع تgبازة  71957امو عام  . ورسالة 7اتب الشW*�ة إ156HB، عدد  1975أبر

. نصوص قدمWا وجمعWا أوليف.= 1994، بار�س،IMECرقاقات الذاكرة، والنادور عHx نفس املستوى. انظر: 7اتب ياس*ن، 

  7ور2ي وأل�Æت د^�u= بالتعاون مع م*�اي دجايدر.
xii  ،شlيديماkر  31كمال داود، " 7امو @و مؤلف جزائري"، لوماني  . مقابلة.2014أكتو
xii ر 7اث  .2014ر�ن راما، و7الة األنباء الفرlسية، مرسيليا، أكتو
xii ا" ؟�  "لقد عاد الرجل العظيم إHB وطنھ، ما املشPل Aj أن يPون جون جاك روسو "سو�سر
xii  405-404املرجع نفسھ، ص  
xii  "...ب عن�- زي بgناه] ت>سيق رو Bleu Autour] ،2004-2005، دار lشر 8، العدد رقم JIMلوران جافرو، " م*�سو، غر

 .52-50ديلبو?ش، ص. 
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  Blanketsبطانيات

 Alex La Gumaأليكس ال قومابقلم: 

  شبوةجامعة                                                                            أحمد محمد ا`�ذع ستاذ:األ ترجمة: 

a@gmail.comalgedh  

 عHx أرضية 7وخھ منحدر السطح، Aj الفناء ا56لفي؛ حيث قام مجموعة من 
ً
7ان ?شوكر مستلقيا

الناس بحملھ إHB @ناك، 7ان ا�6وُّ معتدل ال�Æودة تحت السقف املتدAB للPوخ املوجدة بداخلھ 7ومة من 

ة صناديق مجّزأة ومعّوجة، القمامة املتنوعة، واملوضوعة Aj إحدى الزوايا، وøطار سيارة قديمة، وع دَّ

ل تصدعWا عHx ا�6دار ما ^شبھ خرائط لقاراٍت عHx 7وكٍب آخر، ومسند 
ّ
Pاع قديمة، ش

ّ
وعالمة طالء مل

. 7انت تفوح من 7وخھ رائحة الغبار وراز الدجاج والبول. ٌّ�Æر ُمْغ�  سر

ألصوات Aj من ا56ارج، وخلف مع*ن الشمس األصفر الالمع، ان]Zت إHB مسامعھ مجموعة من ا

 بنظره 
ً
الساحة، 7انوا يناقشون أمره، فتح ?شوكر عي>يھ وأمعن النظر عHx طول جسده املمدد، متجاوزا

إHB ما 3عد أصا3ع قدميھ العار�ة، والو%5ة؛ حيث شا@د عّدة أرجل لذ7ور وøناث Aj سراو�ل رثٍة، وجوارَب 

، يقول:
ً
 ما، و7ان رجال

ً
ة ا56يوط، وسمع �5صا

َّ
َسل

ْ
  ُم>

 من ا56لف، ألgس كذلك؟"… ا َعَمٌل جبان @ذ …"  -

 "lعم؛ ولكن انظر إHB ما فعلھ @و باآلخر�ن" قال آخر. -

ر ?شوكر، علZmم اللعنة @ؤالء اR6مق
ّ

.فك
ً
 ى ... علZmم اللعنة جميعا
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ألقى أحد@م عليھ بطانية قديمة، ممزقة، وملطخة، تفوح مZöا رائحة العرق؛ حيث قد تREف ZÎا صاحZùا 

 حيث دون أن ^غkسل، 
ً
 المعا

ً
 Aj أجزاء ورقيقا

ً
ملس البطانية بأصا3عھ السمكية القذرة، فPان القماش خشنا

م. لقد اعتاد ?شوكر عHx مثل @ذه البطانيات. َّ5�?  

َسَم أن ينال منھ 
ْ
ق

َ
 من ا56لف ثالث مراٍت، من ِقَبل عدو قديم أ

ً
Aj الشارع تم طعن ?شوكر، غدرا

الرأس، والثانية ب*ن عظام الكتف، ثم أتبعWا بطعنة ثالثة Aj  ذات يوم، 7انت الطعنة األوAj HB مؤخرة

  ا�6انب األيمن من الكتف.

عُن فZmا، ولكZöا لم تكن 3سوء @ذه 
ْ
@دأ األلم 3عد أن توقف ال��يف، لم تكن املرة األوHB الY= ُيط

ھ املطلوب، الطعنات، 7ان يفكر أثناء تأملھ أن @ؤالء اR6مقى ال ^ستطيعون حóY إنجاز عملWم عHx الوج

 سيارة اإلسعاف، 7ان @ناك 3عض الدم الذي بدأ يجف عHx وجٍھ 7أنھ 
ً
استلقى ?شوكر @ناك منتظرا

 مع صداع ر@يب.
ً
  مصنوع من نحاس مطروق م��افقا

، وسمع وقع أقدام 
ً
 طقطقة

ً
7انت األصوات Aj ا56ارج ب*ن الفينة واألخرى ترتفع بالRñك محدثة

 نظرةً عليھ عHx أرضية الفناء الصلبة، وظWر ل
ً
 قبعة قماش بالية، ووجٍھ ال  -ھ �5ٌص ملقيا

ً
و7ان مرتديا

:  -يختلف عن وجھ 7لب ب<= 
ً
  ثم خاطبھ قائال

 "أأنَت بخ*�يا?شوكر؟ إن سيارة اإلسعاف Aj طر�قWا إليك، @ا." -

- .
ً
غرب عن وج�=." قالWا ?شوكر ُمْنذرا

ُ
 "أ

".
ً
 يا?شوكر، حسنا

ً
 "حسنا

ً
  فاR�lب الزائر ضاحPا

وكر ^شعر بالتعب اآلن. تا@ت األصا3ع القذرة الشبZmة باملشابك اR6ديدية املتآ7لة فوق 7ان ?ش

لقد تم إنزالھ إHB ساحة ُمبللة، ومشو@ة 3سلك صلب مت*ن غطى النوافذ … مجموعة البطانيات ا�6افة
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ح الY= يمكن النظر من خاللWا، 7انkتفوحمناملPان رائحة مطWر الكروليك، وصوت عصبة من املفاتي

الثقيلة املkشابكة، و~A تتأر¼D من أصبع اR6ارس املعقوفة، وصال إHB غرفة مزودة برفوف مرصوصة @نا 

  و@ناك علZmا بطانيات مكّدسة.

 "خذ اث>ت*ن يا فóY." أمره اR6ارس. -

، لكن اR6ارس ذا الوجھ 
ً
، ودفئا

ً
 عن البطانيات األك	� ُسْمPا

ً
ودأ ?شوكر يفحص ا��موعة، بحثا

، ووضع يده عHx أقرب 7ومة من الوضيع، وامل
ً
رتدي قبعة من القماش املتحلل، Rِðََك ودفعھ جانبا

البطانيات وأخرج اث>ت*ن وألقى ZÎما لkشوكر، 7انتا و%5ت*ن، ورائح]Zما الكرZòة 7انت ت>تظره داخل ثنايا@ما 

 لھ كقوات غ*� نظامية.
ً
  7امنة

 ألضيعھ؟" -
ً
 "@يا، @يا. @ل ?عتقد أن لدي وقتا

 قال ?شوكر 
ً
 لREارس، بل 7ان موجWا

ً
"ا�6ُو بارٌد، ألgس كذلك يا رجل؟" لم يكن @ذا الكالم موجWا

 Ax�عندما التف و�Ax،  –7ان ?شوكر حيZöا يبلغ من العمر ست سنوات  –ألخيھ األك�Æ منھ 3عام، و

 بطانية القطن الرقيقة
ً
من عHx  واستدار عHx @يPل السر�ر الضيق، واملتدAB الذي 7انا يkشار7انھ، ساحبا

جسم ?شوكر، 7ان املطر Aj ا56ارج يلطم النافذة املصقولة من الورق املقوى، و7ان صف*� الر�اح يدخل 

  من خالل الشقوق، والزوايا كصوت شيخ مصاب بالرو.

- ".óYا يافWالبطانية 7ل Hxما بك يا رجل. لقد استحوذت ع ،Ax� "ال، يا رجل، يا و

 رجل، ا�6ُو بارٌد." "بصدق، ال بد أن أقوم بذلك. ما بك يا -

 أشعر بال�Æد." -
ً
. "ماذا ع<=؟ أنا أيضا

ً
 "ماذا ع<=؟" قالWا ?شوكر منتحبا
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°�ية الصور املقطوعة، دخل 
ُ
 تحت البطانية وملتصق*ن 3عضWم ببعض كقطعY= أ

ً
مجتمع*ن معا

 
ُ
،ُرسمت شعر@ا السلPي الذي تفوح منھ رائحة د@ان التلميع الناشف إHB فمھ، 7انت توجد @ناك بقُع داكنة

من أحمر الشفاه، كمثل 
ٌ
 مفروكة

ٌ
بواسطة رؤوس 3شر�ة عHx الوسادة البيضاء الرمادية ا��عدة، وم�Rة

  جرح متماثل للشفاء.

 تحت 
ً
، ومتعرقا

ً
با

ْ
7انت املرأة تقول و~A نصف نائمة، "ال يا رجل، ال يا رجل." لقد 7ان جسد@ا َرط

 من العطور ا
ً
لرخيصة، وم�Rوق البودرة املسPوب، ورائحةأجسام البطانية، و7انت رائحة السر�ر مز�جا

ع. 7انت الستارة البا@تة ?ش*� اليھ جّراء @بوب الWواء اR6ار ع�Æ النافذة املفتوحة،  3شر�ة، وول ُرضَّ

 عن شبح ثياب داخلية ممزقة، ومعلقة عHx مقبض 
ً
 لضوء الفجر البا@ت بالدخول، 7اشفا

ً
سامحة

.=uýر@ا عنھ تحتنحاWر  أدارت املرأة ظ�، وجلس ?شوكر فأيقظت أصوات نابض السر
ً
البطانيات محتجة

ا�Rتضرة الطفل النائم Aj حوض االستحمام عHx األرض، ودأ يبPي، بدأ صوتھ 3عو�ل ذي ن�Æة عالية 7انت 

 مرٍة 3عد أخرى.
ً
  تزداد ارتفاعا

ارات فتح ?شوكر عي>يھ بgنما أخذ العو�ل يزداد شدة، ثم تالóuF 3سرعة عندما تم إيقاف صف

 Axل حماس اآلن، رأى ?شوكر ا�6زء السفPالفناء ب Aj اإلنذار، 7انت األصوات ال تزال تمزق ضوء الشمس

ملعاطف بيضاء، و2عد@ا 7ان رجال اإلسعاف داخل 7وخھ، 7ان رأس ?شوكر يؤملھ 3شدة، و7انت ا�6روح 

، كخرقة غسيٍل معصورة. قامت أيادي بفحصھ، وسألھ أ
ً
حد مرافقي تخفق، ووجWھ يتصJب عرقا

  اإلسعاف:

 "أ?شعر بأي ألم؟" -

:
ً
  نظر ?شوكر إHB الوجھ الوردي فوقھ، وقال متذمرا
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 "ال يا سيدي." -

 بدمِھ، قال أحد املرافق*ن "جروح سك*ن"، 
ُ
7انت طبقة ال�Rف القديمة الY= يرقد علZmا غارقة

. ضع علZmا 3عض و 
ً
  ائد الضغط."سوقال املرافق اآلخر: "إنھ ال ي��ف كث*�ا

Aj بموكٍب من املتفرج*ن، 7انت األغطية املطاطية للنّقالة  7ان 
ً
 عHx نّقالٍة، وُمحاطا

ً
الWواء محموال

غِلقت األبواب مما أدى إHB عزل 
ُ
 أثناء إدخالWا سيارة اإلسعاف، وأ

ُ
باردةً عHx ظWره، قعقعت النّقالة

  خالل اR6شد ا��تمع.املتفرج*ن. ثم دقت صفارات اإلنذار بأن*ٍن مرتفٍع لشق طر�ق لسيارة اإلسعاف 

شعر ?شوكر با@��از سيارة اإلسعاف من خالل جسده، أثناء تحركWا مسرعٍة Aj طر�قWا، ملست 

أصا3عھ اإلجرامية اR6افة املطو�ة للفراش، 7انت املالءة ا�Rيطة بھ بيضاء 7الPو7اي*ن، و7انت البطانية 

 لصفا
ً
 ومستمعا

ً
  رات اإلنذار.سميكة، وجديدة، ودافئة. َبٍقى @نالك مستلقيا
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    Approche sémiologique de l’architectureمقاربة سيميولوجية  للهندسة املعمارية

  Zhang Xinmuبقلم: 

 : نصر الدين بن غنRسةالدكتور ترجمة: 

 

�ص:Åامل 

 Aj الص*ن أم Aj سانية. سواء أ7انتlضارة اإلR6?عب*�ا عن ا �	ود األكWة الش�?عد التحف املعمار

ف�= بمثابة حوامل للثقافات املادية واملرئية والدالة. ?شPل الوظائف العملية واالجتماعية  أورا،

وا�6مالية فضال عن عالمات الWندسة املعمار�ة جزءا ال يتجزأ من ال��اث العاملي الذي يتم*� بالتطور 

عHx تلك التحف  التكنولو�A عالوة عHx بنgنة الوحدات الدالة للWندسة املعمار�ة الY= بدور@ا تضفي

املعمار�ة 3عدا ثقافيا وداللة اجتماعية وروح التجديد ا�6ماAB. ولذا، فإن ا56اصية السيميولوجية 

للWندسة املعمار�ة واملبادئ الوظيفية املتعلقة ZÎا، من شأZÄا أن تحملنا عHx التفك*� Aj التأث*�ات املتبادلة 

عية وا�6مالية، وأن يتآلف ال��اث واملعاصرة، وأن يلتقي ب*ن ثقافات العالم؛ إذ من الضروري أن تلتئم النف

  الشرق و الغرب من أجل إثراء متبادل.

Abstract : 

Architecture is a most convincing witness of human civilization. Either  in 

China or in Europe, it is the materiality of culture, bearing the visual 

significance of a symbolized world. The practical, social and a esthetic function 

of architectural signs constitutes an integral part of the world patrimony. The 

cultural exchange and mutual influence must take into account the semiotic 

dimension of architecture, so as to make a best choice in the construction of an 
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international communitywhichwillbeculturallymulti-dimensional, 

economicallymutual-beneficial, and politicallyharmonious. 

 : النص امل��جم

عزى إHB الWندسة Aj الص*ن كما Aj أورا، ال ر�ب أن الشوا@د األك	� ?عب*�ا عن اR6ضارة 
ُ
اإلlسانية ?

إHB قصر  xii، ومن املدينة ا�Rرمةxii  املعمار�ة. من جدار الص*ن العظيم إHB القنوات املائية الرومانية

Aj بيج*ن إHB فيالت  Ajxii برشالونة، من الفناء املر2ع للبgت xiiإHB من��ه غو�ل xiiفرساي، من حدائق سوجو

ل عناصر حاملة للثقافات املادية واملرئية والدالة. ، 7ل @ذه التحف املعمار�ة وغ*�@7xiiوت دازور
ّ
Pا ?ش

ووفقا لذلك، ?عت�Æ مختلف الوظائف والعالمات املعمار�ة جزءا ال يتجزأ من ال��اث العاملي الذي ال 

ل @ذه األخ*�ة، 
ّ
يتم*�فقط بالتقدم التكنولو�A ولكن أيضا بتطور lسق الوحدات املعمار�ة الدالة؛ إذ تمث

ر املعمار�ة، 3عدا ثقافيا و داللة اجتماعية فضال عن روح التجديد ا�6ماAB.  ولذلك ي>ب�A بال>سبة لآلثا

لألlشطة التعاونية Aj مجال الWندسة املعمار�ة أن تأخذ باR6سبان جانZùا السيميولو�A، 3غية إlشاء 

  املتبادل.مجموعة دولية متنوعة ثقافيا، ومتPافئة اقتصاديا، ?عgش Aj أجواء سياسية من االح��ام 

 الوظائف والعالمات -1

من وجWة نظر مادية، تضم الWندسة املعمار�ة بنايات و معالم أثر�ةذات أنماط مختلفة، وأشPال 

متنوعة ووظائف متعددة. بإمPاننا أن نذكر، Aj الص*ن، املدن و القصور و املعابد و األضرحة واملعالم 

كر القالع و القصور والكنا�س واملن��@ات واإلقامات. الدي>ية واR6دائق والبنايات؛ Aj أوروا، لنا أن نذ

وعHx الرغم من اختالف املظا@ر، يمكننا أن نحّدد  وظائف الWندسة املعمار�ة Aj ثالث: الوظيفة العملية، 

  والوظيفة االجتماعية و الوظيفة ا�6مالية.
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املطر، القصر يأوي عرش الوظيفة األوA~ HB الوظيفة األولية لPل بناية:  فامل��ل يحd= من الر�ح و 

الوصولية والرفا@ية ووسائل الراحة  امللك، واملعبد @و مPان العبادة بال>سبة للمؤمن*ن. ولذا، فالفضاء و

 Hxشغاالت املتعلقة بالوظيفة العملية، ?عتمد عlوغ*�@ا من اال ،Aوتقنيات البناء والتقدم التكنولو�

ية داللة اجتماعية، سوى ما ارتبط مZöا بإبراز 3عض مؤشرات الطا3ع املادي للWندسة املعمار�ة، وال تحمل أ

  التقدم التكنولو�Aj A الWندسة املعمار�ة. 
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إذا 7انت املنازل األوHB تكتفي بوظيف]Zا العملية، فإن الWندسة املعمار�ة، وفضل التقدم ا�Rرز Aj   -أ

جتما+RÏ .Aيح أن العمران، قد تحولت إHB مجال واسع من الدالالت، مستعيدة بذلك 3عد@ا اال 

البناء @و قبل 7ل uF=ء إنتاج، ولكنھ Aj اآلن ذاتھ، اسkثمار، اسkثمار مادي و رو#A. إذ Aj البدء، 

أنتج اإلlسان شgئا Aj شPل بناية، ثم و@و يطلق عليھ اسما، يPون قد اج��ح lسقا من العالمات 

ية االجتماعية 3عدا أساسيا، يد+H " اللغة املعمار�ة". Aj @ذه اللغة، تكuôk= اإلشارة إHB الوضع

: ح*ن أرسل الPونت زان  قوات ضد أخيھ، 3سJب أن xiiمثلما يوRðھ أحد نصوص تار�خ ز�وزو@ان

، وذلك xiiز~A 100@ذا األخ*� 7ان قد شّيد مدينة أك�Æ من مدي>تھ: "إن عاصمتھ قد تجاوزت 

م املدن 7التاAB: اR6قيقة أن السلطة أنذاك قد حّددت °�  تPون قد ان]Zكت  نظام اR6كم".

 33ز~A، واملدينة الصغ*�ة  60ز~A، واملدينة املتوسطة  100ز~A، واملدينة الكب*�ة  300العاصمة 

ز~A . إذا ما شّيد مرؤوس مدينة أك�Æ من مدينة رئgسھ، ُعّد ذلك لgس إ@انة للPونت فحسب، 

lناء عليھ، 7ان ارتفاع قاعة االAj املدينة  ��xiiام الك�Æى وøنما أيضا بلبلة للنظام االجتما+A. و

م��ا ~A طول السقيفة)، اR6د األق)óu  8.13م�� باإلضافة إHB  26م��ا ( 35.05ا�Rرمة البالغ  

الرتفاع 7ل البنايات Aj بك*ن Aj ف��ة اإلقطاع. من أجل ا�Rافظة عHx @ذه السيادة اإلم�Æاطور�ة، ال 

و7ل من ال  ت مدنية أم عسكر�ة أم دي>ية.م��ا، سواء أ7ان 35يمكن للبنايات أن يتجاوز ارتفاعWا 

يح��م @ذا النظام املعماري يقع تحت طائلة اإلعدام. ولقد شWدت @ذه املفا@يم الY= تطبع اح��ام 

  Nicolas FouquetxiiاملPانة االجتماعية حضورا أيضا Aj فرlسا: مثلما يؤكده  %�ن نيقوال فوكيھ

جامعا  Vicomte-le-Vauxxiiّيد قصر الفيPونتمدير املالية  لدى لو�س الرا3ع عشر والذي ش

، والزخرفة من xiiLe Vauبذلك أفضل املWارات، 7ل Aj مجالھ (التصميم املعماري من إبداع لوفو

) من أجل ?شgيد بناية أك	� xiiLe Nôtre، واR6ديقة من إنجاز لو نوتر xiiLe Brunتنفيذ لو بران 
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 Aj الذي فخامة من اإلقامات امللكية قبل أن ^ستقر امللكPون قد أ@ان امللPذلك يفرساي، و

أقالھ من منصبھ ثم %�نھ. عالوة عHx ذلك، فقد استخدم امللك @ؤالء الفنان*ن لتوسعة قصر 

  فرساي. و@كذا يمكننا أن نقول: "قل AB ما البgت الذي ?سكنھ، أقول لك من أنت".

أتgنا عHx ذكر@ا آنفا، فإنھ  عدا الفعالية الوظيفية واملقتضيات املتعلقة بالتمثل االجتما+A الY=  -ب

يمكن بل يتع*ن عHx  أية بناية أن تتوفر عHx قدر من ا�6مال األخالAn والشكAx. ما lعنيھ با�6مال 

األخالAn @و أن 3عضا من النصب التذ7ار�ة  أو املواقع الدي>ية ت��جم مثالية إlسانية أو تصورا 

را7ي. ولذا ال *�ب إن حملت الWندسة للعالم. أما ا�6مال الشكAx  فيندرج Aj ا�6انب اإلد

 Hxة عبارات االح��ام والتقد^س والعرفان لألسالف واألبطال الوطني*ن والقد^س*ن. فع�املعمار

) Aj الص*ن، والذي @و مب<ó عام Aj القر�ة،  xiiCitangسJيل املثال، ُيتخذ امل��ل األبوي (ستانج

رتاده القرو�ون من أجل إثبات انتما�Zم مPانا الجتماع 7ل أعضاء العائلة الكب*�ة، ومقصدا ي

األبوي، من جWة، و إبراز رغب]Zم Aj تقد^س األسالف، من جWة أخرى، فضال عن ذلك، فWو مPان 

، Aj مقاطعة xiiQufuللدعوة إHB األخالق. وال ر�ب، ^عّد معبد 7ونفوشيوس  بPوفو

تخليدا لعائلة 7وlغ  ، أك�Æ م��ل أبوي، فWو بمثابة نصب تذ7اري لgس فقطShandongشاندوlغ

xiiKong ب يقدس معظم أباطرة الص*ن عقائد وأخالقJذا السWا. ولWنما احتفاء بالص*ن بأجمعøو ،

، Aj حكم عائلة 7xiiYonzhengونفوشيوس تقد^سا بالغا. ومن ذلك أن أصدر اإلم�Æاطور يوlغ ز�نغ

د األصفر امللّمع، ، مرسوما امتياز�ا ^سمح فيھ ملعبد 7ونفوشيوس باستعمال القرميxiiQingكينغ 

بإمPاننا أن  عHx الرغم من أنھ مادة مخصصة لالستخدام اR6صري Aj البنايات اإلم�Æاطور�ة.

)، ومعبد ZhugeLiang(زوغ لياlغ   xiiWuنذكر، أيضا، نصبا تذ7ار�ة أخرى، عHx غرار معبد @و 

  ار.، وكذلك اللوحات التذ7ار�ة املمجدة لألبطال الوطني*ن والثو xiiBaogongباووlغ
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ن اإلlسان من تدو�ن تطلعاتھ Aj بي�تھ: و�تعلق األمر @نا 
ّ

من شأن الWندسة املعمار�ة أيضا أن تمك

بحقل مفضل للتعب*�عن العواطف اإلlسانية. ولذا 7ان 7ل uF=ء، Aj ?شgيد السكنات املدنية  Aj الص*ن، 

وجWة نظر التنجيم مدروسا 3عناية، و�شمل ذلك اختيار تار�خ مناسب للتدش*ن، وموقع متناسق من 

Axالرمxii Hxتج�، و ارتفاع منتقى بدقة (ستة أرقام)، وواجWة مصّوة 3شPل جيد (نحو ا�6نوب )، اQ6. و

ذلك فعليا Aj املدينة ا�Rرمة الY= ُصممت لتPون متناغمة مع العالم. وأك	� ما يتجHx ذلك Aj مخطط 

مركز عرش اإلم�Æاطور؛ وتتوزع مختلف املدينة: حيث تتموقع @ذه األخ*�ة عHx خط طول عمودي أين يت

القصور عموديا عHx نفس ا56ط. بgنما ت>تظم النصب بالطر�قة التالية: معبد السماء Aj ا�6نوب، و معبد 

األرض Aj الشمال، ومعبد الشمس Aj الشرق، ومعبد القمر Aj الغرب، ومعبد األسالف Aj الشرق، وأخ*�ا 

و 
ّ
P�ن مجموع @ذه البنايات ?شكيال من نقاط اس��اتيجية، مع�Æا عن فكرة معبد اآللWة والزراعة Aj الغرب. و

  تناغم "العالم بأجمعھ" مع القوان*ن السماو�ة، ومعلنا بذلك شرعية العرش وأبدية امللك. 

إن حدي�نا اآلنف الذكرعن املباlي و وظائفWا ^سمح لنا باإلدالء بمالحظت*ن: أوال، إن الوظائف 

Wم 3شPل كب*� Aj بلورة سيميولوجيا الWندسة املعمار�ة: إذ تحمل 7ل بناية االجتماعية وا�6مالية ?س

وعناصر@ا املؤسسة، قيما ثقافية، لتصبح بذلك عالمة معمار�ة  ذات حمولة ثقافية تزخر بتطلعات 

إlسانية. ومن ثم، يمكن تقسيم @ذه العالمات إHB ثالثة أصناف: العالمات االجتماعية الY= تتوHB تحديد 

ية االجتماعية، والعالمات الثقافية الY= تقرر @و�ة أمة أو شعب ما، والعالمات ا�6مالية الY= ت��جم الوضع

  رغبة اإلlسان السامية نحو ا�6مال.

املالحظة الثانية: إن @ذه العالمات تتداخل فيما بيZöا لkشPل أlساقا، مما ير�D التحف املعمار�ة ألن 

 : Aون موضوعا للتحليل السيميولو�Pوالزخارف، والتوليف ت ،�*R6ا Aj فعناصر البناء و نمطھ، و تموقعھ

ب*ن مختلف العوامل، 7ل ذلك ^سWم Aj ?شكيل الدال، و�عكس توز�عا للدوال و املدلوالت عHx مختلف 
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مستو�ات "النص املعماري".  والسؤال املطروح @نا: ما ~A @ذه العناصر؟ وما ~A القواعد الY= تحكمWا؟ 

فات املشPلة لWكذا أlساق؟ وملعرفة اإلجابات عن @ذه األسئلة، يصبح التحليل البنوي أمرا وما ~A التولي

  ضرور�ا.

  والتوليفات xiiاملعمارPم

وفق محور الدراسة الذي اخ��ناه، فإن أي تحفة معمار�ة يمكن أن تخضع لتحليل يتضمن 

ا56شب أو ا6��ارة، أو  مستو�ات مختلفة. مثل مستوى مواد البناء، حيث يمكن ?شgيد أية بناية من

اإلسمنت املسDE، أو املعادن، أو الزجاج، أو اللدائن، أو املواد املركبة. أما عHx مستوى االستعمال، فلنا أن 

نمّ*� ب*ن املدن و القصور واألبراج واملعابد والدير والكنا�س واألضرحة واR6دائق والسكنات.. كما أن 

كن)، ووظيفة عملية واجتماعية (إقامات كبار املوظف*ن)، الوظائف تتعدد: @ناك وظيفة عملية (الس

ووظيفة اجتماعية (امل��ل األبوي)، ووظيفة اجتماعية وجمالية (معبد 7ونفوشيوس)، ووظيفة جمالية 

  (نصب تذ7ار�ة)، ووظيفة جمالية وعملية (برج)، ووظيفة ثالثية (قصر اإلل*�يھ).

املثال ال اR6صر، تقليديا صgنيا، أو بوذيا، أو أما فيما يتعلق بالنمط، فقد يPون، عHx سJيل 

، أو رومانيا، أو قوطيا، أو باروكيا، اQ6. عHx مستوى التقنيات الفنية، نجد xii، أو غريا، أو ZÄضو�اxiiطاو�ا

األشPال وا56طوط و األلوان والزخرفات واأل3عاد و?سليط الضوء والعدد واملوقع، و 7لWا ?سWم Aj داللية 

�ة. إن @ذا التص>يف ال يّد+A اR6صر وال القطع، ولكنھ يميط اللثام عن العناصر املشPلة الWندسة املعمار 

للتحفة املعمار�ة. إذ األمر يتعلق بوحدات داللية صغرى تتعالق فيما بيZöا لkشPل الداللية املعمار�ة أو ما 

  يمكن أن ندعوه بـ"معمار�م" والذي سيPون موضوع @ذه املقارة السيميولوجية.
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للWندسة املعمار�ة الذي منھ ينJثق lسق العالمات  العياlيءا ^شPل تموقع البنايات ا�6انب بد

املشPلة للمعمار�مات. ففي الص*ن القديمة، 7ان تصور البناية قبل 7ل uF=ء مرتبطا باختيار املوقع كما 

 xiiNankinانك*نتمليھ التنجيم الرمAx، ثم  يAx ذلك تصميمWا. عHx سJيل املثال، فقد تم إنجاز حصن ن

الY= تقوم عHx التناغم مع السماء. وعHx خالف حصون صgنية  Mingبدقة، وفق روح إم�Æاطور�ة مينغ

، فإن سور حصن نانك*ن غ*� منتظم و�حوي ثالثة xiian’Xiأخرى، عHx شا7لة حصن بيك*ن أو حصن شيان

3عناية، يقوم عHx دراسة  عشر بابا متوزعا عHx مسافات غ*� مkساو�ة، مع أن األمر متعلق بخيار مقصود

علمية حول التنجيم الرمAx وعلم الفلك. إذ تقع مدينة نانك*ن Aj  منطقة تد+H "نمر رابض وتن*ن منطٍو 

عHx نفسھ"، @ذا ^ع<= أن حّيا من ا6��ارة يقع غرب املدينة، بgنما تمتد Aj شرقWا  @ضاب ا�6بل 

عالوة عHx ذلك، فإن اR6صن ال يخضع ألية قاعدة  األرجواlي، و@و موقع مثاAB إلقامة عاصمة إم�Æاطور�ة.

@ندسية ولكن R6كم التضار�س الطبيعية للفضاء املنتقى، ال��اما باملعتقد الطاوي الذي يدعو اإلlسان 

إHB اح��ام ا��رى الطبي�A لألشياء. جاءت األبواب الثالثة عشر مطابقة، Aj آن معا، لعدد املقاطعات 

Aj سماء  xiiالسبعة (الدب األك��xiiBeidou�Æموع األبراج السماو�ة:  نجوم بايدوا56اضعة لإلم�Æاطور�ة، و 

الستة (7وكبة سماء ا�6نوب). إن @ذه العناصر ، Aj انتظامWا، تؤطر  xiiNandouالشمال) و نجوم ناندو

 بدور@ا الشمس والقمر اللذين ^شكالن باR6روف الصgنية االسم املرموق إلم�Æاطور�ة مينغ. وعليھ لم ?عد

إم�Æاطور�ة املينغ مجرد ص>يعة فالح منتفض، ولكن تدب*� إرادة السماء، وذلك يصبح الفالح إم�Æاطورا 

، تلمع إم�Æاطور�تھ ملعان النجوم وتدوم طو�ال دوام السماء واألرض. Aj أورا، يتجHx االlشغال xiiشرعيا

Hxاتدرائيات املسيحية ُشّيدت عPالبنايات الدي>ية: فال Aj ل صليب التي<= الرمزي ذاتھPشxii  بحيث يفصل

جناح الكنgسة ما ب*ن مذبحWا وZöRÏا ليتحول إHB ذرا+A الصليب، تخليدا لذكرى صلب املسيح: "تّم 

عHx شPل صليب يضم RÏنا ذا سبعة امتدادات غ*� مkساو�ة،  xiiDe Chartresتصميم 7اتدرائية شارتر
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واحد مZöما، ومذبح بأر2عة امتدادات، ومذبح تحده حواش، يتألف من ذراع*ن بثالثة امتدادات لPل 

  .ومحراب نصف دائري 3سبعة امتدادات، يكتنفWا ممران ينفتحان عHx سبعة مصليات مشّعة"

من ناحية أخرى، تمثل األشPال واأللوان صنف*ن آخر�ن من املعمار�مات . فيما يتعلق بالشPل، 

ة" بمثال معبد السماء Aj بيج*ن؛ إذ يقول : ، Aj كتابھ "الرمز�Olivier Beigbederيمدنا أوليفZmبا^غبدار

"لقد أ�Rنا إHB أن الص*ن تحتضن، جنبا إHB جنب، مفا@يم عّدة عHx غرار ا�6بل عمود السماء، و اR6فرة 

اW�6نمية، والدائرة السماو�ة، و ذكرنا أ@مية األماكن املقدسة الطبيعية Aj العراء، عHx شا7لة معبد 

...Aj  @ذه املعابد يتقابل املر2ع الذي يرمز إHB األرض xiiHuéراب*ن بـ"@وي"بJيج*ن أو ساحة الق xiiالسماء

 HBا إWثمانية أعمدة، يرمز رقم Hxالشمال، يقوم الرواق الدائري ، مقر اإللھ، ع Aj نماgة...ب�والدائرة السماو

gنية باللون: إجماال، غالبا ما يرتبط شPل البناية الص و(مواضع رسو السفن Aj العالم)." xiiوردة الر�اح

إذا 7انت جدران البنايات اإلم�Æاطور�ة أرجوانية، فإن جدران املعابد البوذية صفراء، وجدران السكنات 

العادية بيضاء أو رمادية. عHx خالف أورا، حيث يتم إضفاء املع<ó عHx األلوان 3شPل مختلف. إذ Aj من��ه 

عة زرقاء ويضاء Aj رمز�ة إHB السماء واألرض، 7أنھ ب�Æشلونة، "يبدو ال�Æج، بديPوره املkشPل من رق xiiغو�ل

بال>سبة للمWندس  انJثق من حPاية خرافية. وقد علت الساللَم ملصقة خزفية را�عة ذات ألوان براقة".

املعماري، ^عّد اللون بمثابة ضوء، وسواء أ7انت األلوان صافية، أم زا@ية، أم ذ@بية، أم فضية، فإن 

öا وتبايZ �̈Æا ونWة األلوان طا3ع�Zا اللوlي ال يقل أ@مية عن نوعية ومتانة الَصبغة، مثلما تدل عHx ذلك رمز

  . xiiAntoni Gaudiلدى أنتوlي غودي

^سWم أيضا Aj بلورة املع<ó. و@و ما ي�Æزه مgشال  xiiال ر�ب أن إضاءة املب<ó و ما ^ستkبعھ من فتحات

5امس للWندسة املعمار�ة" مق��حا داللية ، Aj مقالھ "اإلضاءة، البعد اMichel Ellenberg6إلي>بورغ

 Aj أي دليل للصورة الفوتوغرافية واملتمثلة Aj ة املعروضةلإلضاءة بقولھ: "7ل منا قد خ�Æ @ذه التجر
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تحر�ك الPاشف الضو�ي حول تمثال أو جسم امرأة. بحسب وضعية املنبع الضو�ي وكثافتھ ولونھ وترك*�ه 

إن التمثال أو ا�6سم ^غ*� من طا3عھ و�لWم مشاعر جد متباينة. واألمر و انkشاره وتلطيفھ ع�Æ التصفية، ف

ذاتھ ح*ن يمنح مصمم اإلضاءة طا3عا مم*�ا للفضاءات، فإنھ بذلك يختلق جوا من اR6ياة الY= سُتجَبل 

علZmا تلك الفضاءات.. إن الكWراء، تلك ا�6نية الساحرة، ال تكتفي بإضفاء م�Rة ZÄائية عHx تطور بناية 

ل التعرض للضوء دوما  ر�خية ما، بل ~A مؤشر عHx داللية جديدة للWندسة املعمار�ة"تا
ّ
Pولذلك ش .

اlشغاال رئgسا بال>سبة للWندسة املعمار�ة. من وجWة نظر معمار�ة، تو#A إلينا ظا@رة مم*�ة Aj أمس��دام 

املضgئة، نجد أبواب البنايات  اقتصاديا مغايرا: إذ إHB جنب النوافذ الواسعة والواجWات –واقعا اجتماعيا 

ضيقة وصغ*�ة، إن لWذا التباين تفس*�ا مرتبطا بالسياسة ا�6بائية Aj تلك الف��ة حيث تحkسب الضر�بة 

  طبقا لعدد و°�م األبواب.

 Aj .غاية التقن*ن Aj سقاl لPما جدا، و ?شWا، دورا متلعب منظومة األرقام، Aj الص*ن كما Aj أور

وعHx سJيل املثال ال اR6صر،  ��l ،ل جردا لألرقام ودالل]ZاYi Siyuل.= سيو يةالعالمات الصgنكتاب 

يمثل  2@و أول رقم، إنھ يمثل السماء و الوحدة والعظمة والتماسك والعدم والتفاlي؛ الرقم  1فالرقم 

، و@و xiiغفWو رقم يرمز لإلlسان ولقمة ياl 3األرض وا�6دلية والسعادة املزدوجة ورمز التPافؤ؛ أما الرقم 

، و�مثل مر2ع األرض، xiiنقاط البوصلة 4، فWو رقم خاٍو؛ بgنما يضم الرقم 9و  Aj6 اآلن نفسھ جذر 

، Aj إشارة إHB موضوع التPافؤ...وعليھ فإن @ذه األرقام امل�Rونة ZÎذه التمثيالت، حتما، 2وضعف العدد 

 X 9 9ة القراب*ن Aj معبد السماء تضم سkنقل دالال¨Zا إHB البنايات. إن قاعدة التلة الY= تقوم علZmا ساح

 9مسمار، و�حتوي رواق باب السالم السماوي  عX 9  Hx 9من البالطات، وAj ح*ن ت��ين أبواب القصور بـ 

امتدادات. فيما ال يضم مب<ó عادي سوى باب واحد، فإن مدخل املدينة ا�Rرمة يحتوي عHx خمسة 

ومنذ عWد قر�ب، نجد أن النصب  رتZùم إHB ثالثة أصناف.أبواب، حيث يتم تص>يف الداخل*ن إلZmا وفق 
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إذ يضم   ^ستحضر الثورة الصgنية من خالل عدد درجات السلم: Jinggangالتذ7اري عHx جبل جينغاlغ

)؛ ^شتمل الطابق الثاlي 1937-1927سنوات من الثورة الزراعية ( 10درجات Aj إشارة إHB  10الطابق األول 

 Hxي (درجات 3عدد سن 8عlنما يتضمن الطابق الثالث 1945-1937وات مقاومة االعتداء الياباg4)؛ ب 

 19)، وأخ*�ا احتوى الطابق الرا3ع عHx 1949-1946درجات، و@و ما ^عادل عدد سنوات حرب التحر�ر  (

  سنة انقضت ب*ن التحر�ر  وناء ذلك النصب التذ7اري. 19درجة ?عكس 

خر�ن من املعار�مات. لقد رأينا أن طول اR6صن وارتفاع كذلك ?شPل األ3عاد والزخارف صنف*ن آ

القصر 7انا يحددان ال��اتJية االجتماعية Aj ا��تمع اإلقطا+A. و2شPل عام، كث*�ا ما ترتبط الWندسة 

 A+مجتمعاتنا املعاصرة، بالقوة االقتصادية، مولية أ@مية لل>شاط االجتما Aj ،ديثةR6ة ا�املعمار

بنايات املعاصرة، نجد أن البنوك واملؤسسات الك�Æى واملقرات اإلدار�ة و2عض واالقتصادي. من ب*ن ال

امل>شآت الثقافية قد حطمت أرقاما قياسية Aj األ3عاد، كما @و شأن: ناطحات ال�Rاب A# Aj الدفاع 

، األورا الوط<= بJيج*ن، امللعب xiiببار�س، من��ه أوروديزlي، مكتبة فراlسوا مي��ان، من��ه فوتورسPوب

3شنغWاي، اQ6. وكما أن °�م 3عض العناصر املعمار�ة تب*ن عن املالمح  xiiاألومل�= بJيج*ن، لؤلؤة الشرق 

االجتماعية واالقتصادية لبلد ما، فإنھ التخلو عملية ?شgيد البنايات من النقوش الزخرفية، عHx غرار 

=MورنPالعمود ال Hxالز@ور و التماثيل عxii يlواأليوxiiيوانات ا56رافيR6وا ، Hxالسقف أو ع Hxة أو الواقعية ع

، "ففي طابقWا األرuv=، تنفتح ثالث xiiحافتھ Aj املدينة ا�Rرمة. أما بخصوص 7اتدرائية نوتردام دو باري 

، أما البوابة اليم<ó ف�= مخصصة للقد^سة  اليوم اآلخرتجسد  xiiبوابات، تحمل البوابة الوسطى  طبلة

إن @ذه الزخارف ال تمتلك أية قيمة  اء وانتصار@ا Aj ا�6نة."، بgنما تتفرد البوابة الgسرى بالعذر xiiحنة

  وظيفية معينة، ولكZöا تمنح للبنايات وظائفWا االجتماعية وا�6مالية. 
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أعتقد أن @ذا ا�6رد املتواضع للعناصر املعمار�ة قد ألقى 3عضا من الضوء عHx املعمار�ات 

ب>يات، ومن ثم، فإن توز�ع و توظيف مختلف بمختلف حواملWا، بما ~A مجموعة عناصر تتآلف Aj شPل 

@ذه األجزاء @و، تحديدا، ما يؤسس للمع<ó. مثلما تتجHx السيادة اإلم�Æاطور�ة ع�Æ موقع البناية وأ3عاد@ا 

وشPلWا وألواZÄا وزخارفWا، فإن خ*� ما ?ع�Æ بھ املسيحية عن ذا¨Zا األبراج والبوابات واملذابح وعناصر 

 HBنادا إkة والب>ية اللسانية الزخرفة. إس�@ذا، يمكننا أن نتوHD دراسة مقارنة تجمع ما ب*ن التحفة املعمار

وا56طابية، وذلك نظرا ألن @ناك نحًوا للمعمار�ات و توز�عا للدوال واملدلوالت، بحيث تkشPل الداللة من  

تعّ*ن علينا أن ائتالف التعدد الدالAB وا�6ناس واإليحاء و األسلوية. عHx املستوى السيميولو�A، ي

نتغاóuv عن العناصر املعمار�ة ا56الصة (شPل، مادة، لون) لنوAB عناية أك	� بالقيم الثقافية وا�6مالية 

لة للنص املعماري. عالوة عHx ذلك، من شأن الداللة أن تتحقق   ِ
ّ
Pات املش�الPامنة Aj التوليف ب*ن املعمار

ل واأللوان، وان]Zاء باالستعارة من األساط*� وا56رافات، من خالل الkسنgنات ا�5تلفة، بدءا بتماثل األشPا

 Aj ب، أن @ذه األسنان تولد�مرورا بالتجر�د الذي يمس العناصر املعمار�ة االجتماعية وا�6مالية. ال ر

 xiiالنص املعماري حركية تخول للتحفة املعمار�ة أن تصبح مادة للسيميولوجيا البصر�ة، بل ملدلولية

  متعددة اR6واس. 

  بادالت وخياراتم

إن ا56اصية السيميولوجية للWندسة املعمار�ة واملبادئ الوظيفية املتعلقة ZÎا، من شأZÄا أن 

تحملنا عHx التفك*� Aj التأث*�ات املتبادلة ب*ن أورا والص*ن خالل القرن*ن األخ*�ين. Aj شنغWاي، عHx سJيل 

ا3عWا األور2ي؛ كما ^سود مدينة بط  Huanguاملثال، تتصف البنايات ا�Rاذية لZöر @وانجو 

بروحWا الروسية، كث*�ة ~A املؤثرات  Harbinالطا3ع األملاlي، بgنما تkسم البنايات ZÎارن  Qingdaoكينغداو

الY= غّ*�ت من طبيعة السكن التقليدي الصي<=. وعHx املنوال ذاتھ، ال مراء أن الباحات املر2عة Aj شمال 
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، ومغارات Yunnan Ajبا�6نوب، والباحات املر2عة Aj يونان  xiiالسماء ب�e –البالد و الباحات، وفناء 

ل تراثا معمار�ا  Fujianالغرب، والسرادقات الطي>ية Aj مقاطعة فوجيان 
ّ
Pنية الطا3ع، ?شgبنايات ص A~

ئق غنيا، بيد أن استلWام األنماط األورية قد أغ<ó كث*�ا الثقافة السكنية الصgنية. وAj املقابل، فإن اR6دا

األورية، ~A بدرو@ا،  قد استلWمت كث*�ا الطراز الصي<= وأدرجتھ Aj تصميمWا، وذلك 3غية التخفيف من 

  رتابة األشPال املتناظرة والWندسية. 

من @ذه البنايات املستلWمة من "اآلخر"، تتجHx لنا أ@مية االختيار القائم عHx معرفة جيدة بالعالمات 

تلتئم النفعية وا�6مالية، وأن يتآلف ال��اث واملعاصرة، وأن يلتقي الشرق و املعمار�ة: إذ من الضروري أن 

  الغرب من أجل إثراء متبادل.

بيد أن الوظيفة العملية، من @ذا املنظور، تظل أساسية: فاإلlسان ال ^شّيد شgئا غ*� مجد، ومن 

نھ يظل النقطة املركز�ة Aj 7ل ثم، فإن البعد الوظيفي، وøن لم يكن منفصال تماما عن قيمتھ الرمز�ة، إال أ

بناء. واسkنادا إHB @ذا، تظل البنايات الرومانية املkسمة ب;�مWا الواسع ومظWر@ا املو#A بالوضعية 

الذي 7ان مPانا  Nimesب>يم  xiiاالجتماعية لقاطنZmا، تؤدي وظيفة أوA~ HB السكن. عHx خالف امل��ل املر2ع

الدي>ية والثقافية املستوحاة منھ ا@تمام زائر�ھ. ال ر�ب، أن @ذا للعبادة، قبل أن تث*�، الحقا، التمثالت

الطراز من البنايات قد لعب دورا معت�Æا l Ajشر الثقافة الالتي>ية Aj بالد الغال. ونظ*� ذلك، تلك الكنا�س 

الY= أسWمت، 3شPل كب*�، l Ajشر العقيدة املسيحية، معتمدة Aj ذلك عHx غزارة  الرسائل املس>نة 

بثوثة Aj املعمار�ات. إن @ذا "اإلنجاز" يكمن بالتحديد Aj ا�6مع ب*ن الوظيفة العملية والوظيفة وامل

 Aj ور الكنا�س القوطيةWذلك ظ Hxالثقافة األصلية. و خ*� دليل ع Aj ا�6مالية، وذلك قصد االندماج

لثاlي عشر، تPاثر عدد فرlسا: إذ Aj الف��ة الY= تكثف فZmا انkشار الدين املسي�Aj A فرlسا Aj القرن ا

ا6��اج إHB درجة أن الكنا�س الرومانية وجدت نفسWا عاجزة عن اسkيعاZÎم و االستجابة R6اجيا¨Zم (لم 
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?عد الفضاءات 7افية إلجراء الطقوس الدي>ية وإليواء ا6��اج). فPان أن فرض الطراز القوطي نفسھ من 

حيث انت�ZÎ óا املطاف ألن تصبح تجسيدا خالل التخفيف من عدد البنايات مع ?شgيد أخرى أوسع، ب

 للرسائل اإلنجيلية اR6اضرة بكثافة. فPان أن تحولت @ذه البنايات إHB جزء ال 
ّ
ل�Æ�Eوت اإلل�= و%�ال

  الالتي>ية واألجنJية. -يتجزأ من الثقافة الفرlسية، وذلك بفضل اسkيعاZÎا الثقافات اليونانية

ررا بالبنايات، بل قد يقوض بقاء@ا عHx مر الزمن. كما بيد أن فائض اR6مولة الرمز�ة قد يREق ض

@و شأن القصور واإلقامات الصgنية الY= ?عرضت إHB كث*� من الدمار، 3سJب من قوة التمثل الرمزي 

لعناصر@ا. إذ، عند 7ل ?غي*� Aj األسرة اR6اكمة، يحرص اR6اكم ا�6ديد عHx أن يPون عWده مجسدا 

�ة، مما عّرض كث*�ا من البنايات إHB الWدم وøعادة البناء، عHx غرار املدينة بكثافة Aj 7ل العناصر املعمار 

  ا�Rرمة Aj عWد األسرة مينغ والY= ?عّد خ*� مثال عHx ذلك. 

 Aj Ajاملوروث مع التجديد الثقا Hxافظة عRبوجھ عام، أصبح املزج ب*ن ال��اث واملعاصرة، وا�

نانو الZöضة إHB نقل مثالي]Zم اإلlسانية و رؤ�]Zم ا�6مالية صلب   اlشغاالت 7ل بلد. ومن ذلك أن س�H ف

ع�Æ التوليفة املعمار�ة السائدة Aj تلك اR6قبة، وقد أملوا 3عالمات التمثل املعمار�ة وحركي]Zا. ومن األمثلة 

، بواجWتھ ا56ارجية "واجWة ا6��رات" ودرجھ De Blois: كقصر دو بلوا La loireعHx ذلك قصور اللوار

ل عHx جرأة الZöضة الفنية القائمة عHx خلفية معمار�ة عتيقة ومحافظة؛ كما أن قصر اللول
ّ
�=، والذي يدل

يخضع لتقليد البيوت الفرlسية، مع تدرجات تم*� النوافذ الواسعة الxiiAzay le rideau   =Yأزاي لو ر�دو

اط]Zا  الY= طالت 7ل uF=ء، تتوسطWا عارضة... ?عّد الزخرفة عالمة بارزة Aj الZöضة الفرlسية من خالل 3س

"ABذلك ال��اث اإليطا Aj نات القوطية مفضلةgا لل��يZ[زالøكيم وR6ا اWوتوز�ع Hxدا عWواملثال  األحدث ع .

ستُد+A املعماري ليو مينغبا�يLouvreذلك، @و بال ر�ب @رم اللوفر 
ُ
لبناء  Leoh Ming Pei: إذ حينما ا

ن معّينات ومثلثات من زجاج عديم اللون، جامعا Aj ذلك ب*ن مدخل اللوفر، شرع Aj تصميم @رم متPون م
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لتPون مدي>تھ  Le Corbusierالفن املصري والوظيفة العملية للمتحف. أضف إHB ذلك س�A لو7ور*�ييھ

تجسيدا لنموذجھ القائم عHx توليف ب*ن وظائف متعددة، واملستو#H من فكرة التجمعات  xiiاملشّعة

مركز�ة مغطاة، ~A موضع اR6ياة االجتماعية. 7انت بداية األشغال باملدينة  السكنية املنتظمة حول باحة

طابق، تطّل عHx  17شقة موزعة عHx  321، بحيث ضمت 1952، وتّم تدشيZöا Aj أكتور 1947املشّعة عام 

مطعم و قاعة ر�اضية و روضة أطفال ومسرح Aj الWواء -"شوارع" طولية. فضال عHx اشتمالWا عHx فندق 7

طلق و مخ�Æة، و مPاتب، لتPون بذلك ?عب*�ا عن أمنية لو7ورز�يھ Aj ?شgيد مدينة مستقلة، "مدينة ال

  داخل املدينة"، دون نقل حضري، جامعة Aj ذلك ب*ن الوظيفة العملية والتطلعات االجتماعية ملصممWا.

الص*ن وأروا، ومن أجل بخصوص ال��اث املعماري، ومن أجل تحقيق اR6د األمثل من املزايا املتبادلة ب*ن 

إمPانية وضع أسنان معمار�ة متواضع علZmا، يبدو أنھ من الضروري أن يتفق الطرفان حول عالمات تحظى 

بقبول عHx املستوى االنفعاAB وا�6ماAB. وAj @ذا السياق، يkيح لنا البحث السيميولو�A  استخالص 

لة لرسائل ودالالت جديدة. وعHx @ذا النحو، املعمار�ات وتوليفا¨Zا، من أجل ?شgيد بنايات حديثة حام

تتأ?ى عظمة و فخامة قصر مجلس الشعب الصي<= من تمازج املعامر�م*ن التالي*ن: الطا3ع الفخم لألعمدة 

الرومانية، املشوب باللون األصفر للقرميد اإلم�Æاطوري. ومنذ عWد قر�ب، صمم جان ماري 

نغWاي وفق مخطط يقوم عHx @ندسة املر2ع، مق��نا  بتمثل أورا ش  Jean-Marie Charpentierشارونتgيھ

لألرض Aj رمز�]Zا الصgنية، كما أن سقفWا املنح<= @و بمثابة قطعة من دائرة مجسدة للسماء. إجماال 

يمكننا القول: لeن 7انت أورا شنغWاي ?ع�Æ عن رمز�ة ومجاز�ة الثقافة الصgنية، فإن ذلك لم يكن ليحول 

ع تأو�ل من منظور @ندسة معمار�ة معاصرة ذات خطوط @ندسية تمثل اR6داثة دون أن تPون موضو 

  .21والتطلع نحو القرن 
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إن الWندسة املعمار�ة Aj شPلWا املنظور وتجر�دي]Zا العالماتية تمثل الطا3ع السط�R6 Aضارتنا 

Aj عمق املدينة من أن العمرانية: ، ونظرة ثاقبة، ^سعنا القول: إذا ما تمكنت العناصر الثقافية املتجذرة 

ت>��م مع إطار@ا ا�6امع، فإن لWذه املدينة أن تزعم امتالكWا لgس جسدا را�عا فحسب، بل أيضا روحا 

Aj إنجازه ح*ن صّمم بناياتھ، مدرجا  عناصر@ا  Gaudiحّية. و@و ما أفDE املWندس املعماري اإلسباlي غودي

 Sagradafamiliaر�ة: فPانت 7اتدرائية ساغرادافاميلياAj اإلطار الطبي�A والثقاAj ملدينة برشلونة البح

ل اإليمان وأسراره. 
ّ
  خالصة خ�Æتھ املعمار�ة، وقد ضمت ب*ن جوانحWا مجموعة من الرموز تمث

  خالصة 

إن مقارkنا السيميولوجية للWندسة املعمار�ة ال تزال محkشمة ومحدودة، عHx الرغم مما تkيحھ 

الWندسة املعمار�ة الY= استخلصنا@ا Aj @ذه الدراسة من اسkيعاب أفضل  لنا الوظائف املتنوعة وعالمات

لطبيعة @ذا االختصاص وقيمتھ الثقافية. فال غرو أن العناصر املعمار�ة، والوحدات الدالة وطر�قة 

اشتغالWا ?علمنا كيف lسkثمر، 3شPل أفضل، غ<ó الWندسة املعمار�ة، وذلك 3غرض تحقيق اإلشعاع 

عل ب*ن األمم. فضالعن أّن من شأن املزايا الY= يمكن أن lستخلصWا من البنايات املشّيدة الثقاAj والتفا

قبال، كما من شأن االختالفات الثقافية أن تحذرنا من 7ل توجھ متطرف يقوم عHx : إما أخذ 7ل uF=ء أو 

  رفض 7ل uF=ء.

  الdوامش:

xii غارد توزعت آ�ر القنوات املائية الرومانية على مواقع عّدة؛ كجسرGard بفرنسا، وسيغوفياSégovie   سبانيا، وقرطاج بتونس. إال أن معظمها�

  جويف، ال أثر له على السطح. 
xiiة، وعلى الشمال من ميدان القصر اإلمرباطوري أو املدينة احملّرمة، (املدينة القرمزية احملّرمة)، من املعامل التارخيية ملدينة بكني. يقع القصر يف قلب املدين

Fنة بكني. منن. صنفته منظمة اليونيسكو ضمن الرتاث الثقايف العاملي. ويعترب من أهم األماكن السياحية يف الصني ويقع القصر اإلمرباطوري وسط مديتيا
أكرب جمموعة  م). ويعترب 1420-1406سنة ( 14وكان مقر إقامة األAطرة من أسريت "مينغ" مث "تشينغ". ويشتهر بـ"املدينة احملرمة". استغرق تشييده 

  .من القصور القدمية احملفوظة يف الصني
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xii لصني واليت متت إضافتها إىل اليونسكو وقائمة الرتاث العاملي . هيA حدائق سوجو هي جمموعة من احلدائق يف سوجو (مدينة)، يف اقليم جيانغسو

Aرخيها يرجع إىل أكثر من ألفي سنة، هذه على تراث النمط الصيين و حماكاة مناظر طبيعية مع الصخور والتالل واأل§ار وª .لقرب من املعابد الصينية
  احلدائق ازدهرت يف منتصف عهد ساللة أسرة مينغ.

xii لونيا، إسبانيا. يقع منتزه غويلªيف حي  منتزه غويل، هو نظام حدائق عامة يتكون من حدائق وعناصر معمارية تقع يف كارمل هيل، يف برشلونة، كا
مت بناء . ي غراسيا يف برشلونة. عزا أوزيبيغويل تصميم احلديقة إىل انطونيو جودي،املهندس املعماري الشهري ووجه احلداثة الكاªلونيةال سالوت يف ح
،أعلنت منظمة اليونسكو املنتزه موقع تراث 1984.يف عام 1926ومت افتتاحها رمسًيا كمتنزه عام يف عام  1914إىل عام  1900احلديقة من عام

  حتت عنوان " أعمال أنتوين غاودي". عاملي
xii  عية هي الشكل الرئيسي للبيوت الشعبية الصينية املنتشرة يف بيجني ، وهي عبارة عن بناء الغرف علي جوانب الفناء األرAبعة، الشرقي تعّد الدار الر

عن اخلارج بصورة نسبية  وخيلق فضاء  معيشيا مستقال داخل  والغريب واجلنويب والشمايل، وتفتح كل نوافذها حنو داخل الفناء، مما جيعل الفناء منفصال

. والغرف يف الفناء الفناء. تنقسم الدار الرAعية النموذجية إىل فناء أمامي وفناء خلفي. الغرف اجلنوبية Aلفناء األمامي الستقبال الضيوف ومكتبة وخمزن

سع ومضاءة وجيدة التهوية، الغرف الشرقية والغربية للجيل الصغري سنا، بني الغرف اخللفي لصاحب البيت، الغرف الشمالية لكبري األسرة، أل§ا أو 

واملخزن فيهما.  ممرات. على جانيب الغرف  الشمالية (الغرف الرئيسية) غرفة جانبية ميىن وغرفة جانبية  يسرى  وفناءان  جانبيان لبناء املطبخ واملرحاض

  أفنية، يف بعضها حديقة. 5ة أو أفني 4تتكون الدار الرAعية الكبرية  من 
xii :لفرنسيةA) بروفنس ألب كوت دازورCôte d'Azur-Alpes-Provence( .هي منطقة توجد يف فرنسا وعاصمتها هي نيس  

  
xiiزيوزوهان، هو أهم شرح حلوليات الربيع واخلريف املتمثلة يف سجل الوقائع يف عهد دولة لوLu   )722 ق.م). وتنسب كتابته  480 –ق.م

  (القرن اخلامس قبل امليالد).)ZuoQiumingزيوكيومينغل
xii  زهيZhi  زهانغ 3وحدة مساحة لقياس جدران املدينة. زهي واحد يعادلZhang  طوال، و زهانغ واحد عرضا، مع العلم أن زهانغ واحد

  مرت.  3.2يساوي 
 Un Zhi est un rempart de 10 mètre de long et 3,3 mètresde haut. 

xii ت منهي أكÏرب قاعة داخل املدينة احملرمة يف بكني, الصني. تقع يف حمورها املركزي، خلف بوابة االنسجام األمسى. مت بناؤها فوق ثالثة مستو 

اعة مرت ، وكانت ق 37.5القاعدة احلجرية الرخامية، وحماطة مبباخر برونزية، وهي واحدة من أكرب اهلياكل اخلشبية يف الصني. يبلغ ارتفاع املبىن 

  االنسجام األعلي أطول مبىن يف بكني لفرتة طويلة. حيظر القانون بناء املباين فوقها.

  
Guide du palais Imperial, Beijing : Le Musée du palais impérial, 1986, p.6-10. 

xii نيقوال فوكيهNicolas Fouquet) عهد مازاران، ووكيل عام يف )، رجل دولة، مسؤول عن الشؤون املالية يف1680-1615، مركيز فرنسي 
  الربملان الفرنسي. 

xiiVicomte-le-Château de Vaux  هو قصر فرنسي على الطراز الباروكي يقع يفMaincy  لقرب من ميلون ، على بعدA ،55    كم
  ).1661 – 1658(إىل اجلنوب الشرقي من Aريس. بنيت ملدير املالية لويس الرابع عشر ، نيكوال فوكيه، يف القرن السابع عشر 

xiiلويس لوفوLouis Le Vau) 1670-1612، مهندس معماري فرنسي(. 
xii شارل لو برانCharles Le Brun) 1690-1619، رسام ومصمم ديكور فرنسي، يعّد الرسام املفضل لدى لويس الرابع عشر.( 
xii أندريه لو نوترAndré Le Nôtre) ،1613- 1700مللك لويس اA وكان من 1700إىل  1645لرابع عشر، من )، كان البستاين اخلاص ،

 مهامه تصميم áيئة منتزه وحدائق قصر فرساي.
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xiiستانجCitang.ضريح العائلة أو األسالف، وهوعبارة عن بناية غالبا ما تتوسط البيوت الصينية الكبرية ،  
xiiكوفوQufuلصني، وتضم مقربة ومنازل عائلة كونفوشيوسA بعة ملقاطعة شاندونغª على الئحة الرتاث العاملي  1994، مدرجة منذ هي مدينة

 .لليونسكو
xii.هي إقامة عائلة كونغ، أحفاد كونفوشيوس اليت تولت حراسة الضريح وإدارة مدينة كوفو 
xiiيونغ زينغYonzheng )1678-1735) 1735-1722) إمرباطور حكم ماندشو (مقاطعة بشرق مشال لصني)، يف عهد عائلة كينغ.( 
xiiتعّد عائلة كينغQing   1912إىل  1644آخر عائلة ساللة إمرباطورية حكمت الصني من. 

 Lou Qingxi, L’Architecure traditionnelle de la Chine, Beijing : Edition Wuzhou Diffusion, 
2001, p.49 

xiiضريح املركيز هوWu  هو عبارة عن مقام مكّرس لزوغ ليانغZhugeLiang)181  مشهور خدم حتت حكم  ق.م) اسرتاتيجي 234 –ق.م
 .عائلة شو Aلصني

xiiوبونغA1062) -Baogong (999هو موظف مجع بني اإلدارة والقضاء يف حكم عائلة سونغSong اشتهر بنزاهته واحرتامه للقوانني ،. 
xii ترمجة ملصطلح اجليومانسيGéomancie  أو الفنغ شوايFeng Shuiئ السماء (علم وهو نظام صيين من العرافة يقوم على استخدام مباد

ذه الفلسفة الفلك الصيين)، واألرض لتساعد الفرد على حتسني حياته عن طريق تلقي الطاقة اإلجيابية واليت تدعى Aلـ(تشي). يدعى املصطلح األصلي هل
الروحانية كاألضرحة وأخرى كاملنازل Aلـ كان يو والذي يرتبط Aألرض والسماء معاً.  مت استخدام الفنغ شوي منذ القدم لتوجيه األبنية ذات املدلوالت 

يعتمد من أجل احلظ السعيد، أو الطالع احلسن. ويعتمد ذلك على استخدام طريقة معينة من الفنغ شوي، فتحديد املوقع الذي يتسم حبسن الطالع قد 
 قد تعتمد على البوصلة.على املالمح احمللية للموقع نفسه، اجلغرافية منها ككمية املياه وأشكاله، أو الفلكية كالنجوم، و 

xii  اجتهاد يف ترمجة مصطلحarchitectème .والذي يعين الوحدات الداللية الصغرى املشكلة لداليلة اهلندسة املعمارية  

xiiáت الصينية القدمية اليت ما تزال حية إىل اليوم إذ ترجع إىل القرن السادس قبل امليالد، تقوم يف جوهر فكرFÏا على العودة إىل الطاوية إحدى أكرب الد
مسريáا يف  احلياة الطبيعية والوقوف موقفاً سلبياً من احلضارة واملدنية. كان هلا دور هام يف تطوير علم الكيمياء منذ آالف السنني وذلك من خالل

  البحث يف إكسري احلياة ومعرفة سر اخللود.
xiiٍم وَحنٍت وعمارة وموسيقى وأدب من القرن الرابع عشر حىت القرن السَّادس عشر يف نسبة إىل فن عصر النهضة، والذي ُيشُري إىل ما متَّ إنتاجه من رس

  أوروA َحتْت مزيٍج من التَّأثريات لزÏدة الوعي Aلطبيعة وإحياء املعرفة الكالسيكية والنظرة الفردية لإلنسان. 
xiiنكنيFNanking مدينة يف وسط شرقي الصني وهي عاصمة مقاطعة جيانغسوJiangsu ،تقع يف دلتا §ر اليانغتسيYangtze River ،

م 2004وهلا ªريخ عريق، إذ كانت عاصمة للصني مرات عدة، والجياريها يف ذلك سوى مدينة بيجني عاصمة الصني احلالية. بلغ عدد سكا§ا عام 

  .2ن/كم970، وبذلك تكون الكثافة العامة للسكان حنو 2كم6598مليون نسمة، وتبلغ مساحتها  6.4حنو 
xii  صم القدمية يف الصني، كانت متثل احملطة األوىل على طريق احلرير، وبذلك أصبحت املركز السياسي واالقتصادي وا لثقايف شيآن واحدة من السبع عوا

  للصني.

xiiيف علم الفلك الصيين، يقصد بـبايدوBeidou (حرفيا، مغرفة الشمال)  جمّمة بنات نعش املوجودة يف كوكبة الدب األكرب.  
xii ا احلضارات القدمية بعدة صور خمتلفة، فقد تصورها الفراعنة على شكل ثور حيرث األرض اáلدب األكرب جمموعة جنمية عرفت منذ القدم وتصور

ه يقوده متساح كبري غريب الشكل، أما الصينيون فتصوروها على شكل عربة وخلفها رجالن كما تصوروها شبيهة بشكل املغرفة، لذلك أطلق على هذ

ويف جنوب كبة من النجوم اسم املغرفة الكبرية . وقد شبهها قدماء الدول اإلسكندFفية Aلعربة جترها ثالثة خيول، ويف بريطانيا شبهت Aحملراث، الكو 

ف كمغارف الوالÏت املتحدة أطلق على كوكبة املغرفة الكبرية اسم قربة الشرب وذلك منذ أكثر من مائة عام حيث كان الناس يستخدمون القرع اجلو 

  للماء .
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xiiندوFجمّمةNandou.(حرفيا، مغرفة اجلنوب) يدو مثلما يدل عليه امسهاAيف كوكبة القوس، تشبه يف شكلها ّجممة ،  
xii اإلمرباطور هونغ هوHongwu )1368-1398 مؤسس الساللة احلاكمة، سعى إىل إقامة جمتمع ريفي يقوم على الزراعة اليت توفر االكتفاء (

  عن اللجوء إىل التعامل جتارÏ مع املراكز احلضرية. الذايت، بعيدا
xii   وهو عمود مع ثالثة أذرع علوية إما طويلة بشكل متساٍو أو مع ذراع رأسي علوي أقصر من الذراعني األفقيني ، ودائًما بذراع سفلي أطول بكثري  .

  كثر انتشارًا، ومن شكله ظهرت أصناف أخرى.األكثر تقريبية إىل ذلك الذي صلب عليه السيد املسيح، وهلذا السبب أصبح األ
xii ا عام  1145تُعترب كاتدرائية شارتر، اليت ّمت تشييدها جزئياً ابتداًء من العامö1194وأعيد بناؤها يف غضون عشرين عاماً بعد احلريق الذي أصا ،

ل أقواس قوطّية وأروقتها مبنحوáªا املذهلة اليت تعود ملنتصف الُنصب التذكاري للفن القوطي الفرنسي Aمتياز إذ إّن جناحها الكبري الذي يّتخذ شك

  القرن الثاين عشر، وزخارف زجاجها الزاهرة العائدة للقرنني الثاين والثالث عشر، جتعل منها ُحتفًة Fدرًة مصانة بشكل جيد.
 Michel Florissoone, Dictionnaire des Cathédrales de France, Larousse, 1971, p.77 

xii .معبد السماء : معبد طاوي لتقدمي القرابني، يقع يف جنوب شرقي العاصمة الصينية بيجني  
xiiم األول والذي يف اليوم الثاين عشر من الشهر اخلامس (التقومي الصيين) يف كل من الصني والفييتنام ، يشرع الصينيون والفييتاميون يف إجراء طقس الثل

لقرابني املقدمة إىل السماء واألرض).ويتعلق األمر �حدى أكرب االحتفاالت الطقسية اليت انتشرت يف عهد (طقس ا Nam Giaoيدعونه Fم جياو

 ، املخصصة لإلشادة Aلسماء وللصالة من أجل السالم والسعادة واحملاصيل املثمرة يف البلد.Nguyênاألسرة نغيان
xii ح يف موقع مÏح، هي أداة تعرض سرعة واجتاه الرÏح يف وردة الرÏعني على مدار فرتة زمنية وذلك على شكل خمطط ترسيمي، عادة ما تظهر وردة الر

  منط دائري وتبني تواتر الرÏح اليت áب من اجتاهات خمتلفة، ُيشار إىل اجتاهات البوصلة حول اجلزء اخلارجي من الوردة
 Olivier Beigbeder, LaSymbolique, P.F.U, 1981, Cool. « Que sais-je » N° 749, pp.44-45. 

xii لونيا،إسبانيا . ينتمي كارمل هيلªإىل منتزةغويل، هو نظام حدائق عامة يتكون من حدائق وعناصر معمارية تقع يف كارمل هيل، يف برشلونة،كا

برشلونة .مع وضع التحضر يف سلسلة جبال كولسريوال يقع Aرك ديل كارمل على الوجه الشمايل .يقع منتزه غويل يف حي ال سالوت يف حي غراسيا يف 

إىل  1900مت بناء احلديقة من عام. االعتبار، عّني أوزيبيغويل تصميم احلديقة إىل انطونيو جودي، املهندس املعماري الشهري ووجه احلداثة الكاªلونية

ه موقع تراث عاملي حتت عنوان " أعمال ،أعلنت منظمة اليونسكو املنتز 1984.يف عام 1926ومت افتتاحها رمسًيا كمتنزه عام يف عام  1914عام 

  ."أنتوين غاودي
 http://www.arte-tv.com/fr/connaissance-decouverte/architectures-gaudi/Antoni. 

xii  عكس . ت1926وتويف يف برشلونة عام  1852أنطوين غادي من أشهر املهندسني املعماريني األسبان، ولد يف مدينة رويس يف منطقة كتالونيا عام

فاميليا "العائلة أعمال غاودي أسلوبه املعماري املميز والفريد من نوعه، وقد تركزت معظم أعماله يف برشلونة، وكان من أهم إجنازاته فيها كنيسة ساغرادا

  املقدسة ".
xii ودي ومها العرض واالرتفاع.الفتحات هي فراغات ختصص يف اجلدران الستقبال النوافذ واألبواب. تعرف الفتحات ببعديها يف املستوى العم  

 http://www.exporevue.com/magazine/fr/mumieres_palais.html.  
 Yi Siyi, LesSigneschinois. Edition du Peuple du Jiangsu, 2005, pp.479-507. 

xii ،األسفل، البارد، االنكماش والضعف. وترمز عالمة  اليانغ هو النور، النشاط، األعلى، الساخن، التمدد والقوة، يف مقابل اليني هو الظالم، السكون
خل الدائرة ميثالن اليني واليانغ   إىل كيفية عمل األشياء يف العلم الصيين القدمي. الدائرة اخلارجية متثل "كل شيء"، بينما الشكالن األبيض واألسود دا

  بيض" الطاقتان املؤديتان حلدوث أي شيء يف احلياة.التداخل بني طاقتني  متضادتني، طاقة اليني "األسود" وطاقة اليانغ "األ
xii .مشال، جنوب، شرق، غرب  

Guide du palis Impérial, pp.6-10. 
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 Zhang Xinmu, LaSémiologieetlesmoeurs, Mémoire de Master, Université de Nanjing, 1988, 
p.51 

xiiئط املتعددة والسينمائية والتقنيات السمعية والبصرية. حيتوي على العديد من دور فوتوروسكوب هي مدينة مالهي فرنسية تعتمد على تقنيات الوسا
ثلة الوحيدة يف السينما ثالثية األبعاد وعدد قليل من دور السينما رAعية األبعاد جنًبا إىل جنب مع املعامل والعروض األخرى ، واليت يعد بعضها األم

  العامل. 
xii طحة سحاب يفF شنغهاي، الصني، تقع على حافة شارع ليجيازو يف حي بودونغ، على جانب §ر هوانغبو، مباشرة أمام بوند  برج لؤلؤة الشرق

، 1995، واكتمل سنة 1991شنغهاي. صممت من طرف جيا تشينغ هوان، Aعتماد التصميم املعماري احلديث، وقد بدأ العمل يف بناء الربج سنة 
  سيا، والثالت على مستوى العامل.مرت، حيث يعترب أطول برج يف آ 468بطول 

xii .ج العمود على شكل زخارف نباتية (زهور، وأوراق)، ويوجد هذا النمط يف احلضارة املصرية بكثرةª ن. يبىنFنسبة ملدينة كورنث يف اليو  
xii   ،(ازمري) سطوانة أكرب من مساحة الدائرة العلوية. وهو عمود مكون من اسطوانة غري متجانسة حيث إن مساحة الدائرة السفلية لألنسبة ملدينة لونيا

  بتاجه املزخرف.ويوجد هذا النمط يف بعض املدن اإليطالية.، ويتميز 
xii  ريس تقع يف اجلاA لعربيَّة (كاتدرائية سيدتنا العذراء لباريس)، وهي كاتدرائية كاثوليكية، ومقر أبرشيةA نب الشرقي من جزيرة كاتدرائية نوتردام  وتعين

وطية على §ر السني ويف الدائرة الرابعة يف Aريس أي يف قلب Aريس التارخيي .تعد الكاتدرائية واحدة من أفضل األمثلة على فن العمارة القاملدينة 
  الفرنسية.

xii .هي اجلدار احمليط الذي يدعم القبة  
xii ن الوي بن ملكي من نسل هارون الكاهن، واسم أمها مرمي حّنة هي والدة مرمي العذراء وجدة يسوع حبسب التقليد املسيحي. وكانت ابنة ملا�ن ب

  من سبط يهوذا.

 Michel Florissoone, Dictionnaire des Cathédrales de France, Larousse, 1971, pp.157-158. 
xiiة عمل إبداعي، من وجهة نظره، تتمثل يف يف اللسانيات، يتعربهريش أن املدلولية هي ما يناظر انبثاق  املعىن لدى املتلقي، يف مقابل الداللة؛ فدالل

  بنيته القصدية اليت يقف وراءها مؤلفها، بينما املدلولية هي وضع هذه الداللة يف سياق انشغاالت واهتمامات ووجهات نظر املتلقي.   
E. D. Hirsch, Validity in Interpretation, Yale UniversityPress, 1967.  

xii ت املشّيدةÏبئر السماء". وهو عبارة عن حفرة عميقة وواسعة،  –حتت سطح األرض يف جنوب الصني، هناك ما يصطلح عليه بـ"فناء من بني البنا
  تستعمل كفناء يدعى بئر السماء. ومن حول هذا البئر،  تتحول جدران احلفرة يف عمقها إىل  غرف تتطل على ذلك الفناء.

xii ، جنوب فرنسا ؛ إنه أحد أفضل املعابد الرومانية احملفوظة للبقاء على قيد احلياة يف أراضي اإلمرباطورية  املنزل املربع  هو معبد روماين قدمي يف نيم

  الرومانية السابقة.

xii   يقع قصرRideau-le-Azay  ويُعترب أحد أبرز األمثلة على عمارة  1527و  1518يف بلدة إندر إي لوار. مت بناء هذا القصر بني عامي ،
  نسية. يقوم ها القصر  على جزيرة يف منتصف §ر إندري ، ولقد أصبح أحد أشهر القصور قصور وادي لوار.عصر النهضة الفر 

 Bernard de Mongolfier, Dictionnaire des châteaux de France, Larousse, 1969, p.38. 
xii ) مع السكين مبرسيلياWمع إلسكان  ..م،1952 – 1946اWشخصاً و املوقع ضمن حديقة خضراء واملبىن عبارة  0024صمم لوكوربوزييه هذا ا

مرتا . والواجهات الرئيسة تواجه الشرق والغرب وقد عمد املصمم إىل إغالق الواجهة  56مرتاً و Aرتفاع  165مرتاً وطوهلا  24عن  كتلة عرضها حوايل 
نوعاً خمتلفاً من الوحدات السكنية تبدأ  23وحدة سكنية (شقة) تضم  337الشمالية نظرا للرÏح الباردة اليت تواجهها من هذا االجتاه. وحيتوي على

أفراد والشقق مت تصميمها ضمن ثنائيات متتد على ثالثة أدوار وحبيث حتتاج خلمسة ممرات فقط مساها  8بغرفة للعازبني وحىت شقة لسكن عائلة من  
 الطرق الداخلية تستمر على احملور الداخلي للمبىن.
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   Social Justice in a Global Contextالعدالة االجتماعية ¥] سياق عاملي

  Bill Jordanبيل جوردنبقلم: 

  Ashri M. Hemidaو  Mahmoud M. Gewaily ترجمة: 

�ص:Åامل  

تقدم @ذه الورقة أ@مية ال��جمة كمWمة أخالقية لتوطيد العالئق اإلlسانية وذلك من خالل 

ال��ك*� عHx مفWوم الرعاية االجتماعية لتوضيح مدى جودة ا56دمات املقدمة من قبل حPومات الدول 

والتRñية، وتضارب جدول األعمال، واملسؤولية، وجميع  املتقدمة ملواطنZmا. فPل من األلفة، والتوقعات،

أنواع القضايا Aj مجال الرعاية االجتماعية يمكن أن ?سWم Aj توليد قالقل للمجتمع. حقا، إن حوار 

الثقافات املتصل ال يمكنھ االستغناء عن آليات العالقات اإلlسانية املتمثلة Aj أيقونة عالقة الفرد 

ألخصائي*ن االجتماعي*ن لWم ا@تمام مREوظ Aj الكث*� من جوانب الرعاية با��تمع.فالعديد من ا

االجتماعية مثل العدالة االجتماعية والعوملة والتPامل السياuý=.لذا فأ@مية @ذه الورقة @و لفت انkباه 

، القارئ Aj الدراسات االجتماعية بجامعة اكس��، وأستاذ السياسة بيل جوردنالدول العرية إHB أعمال 

 Aj السياسة والنظم االجتماعية، بما Aj نطاق واسع Hxجامعة @درسفيلد. وقد كتب بيل ع Aj االجتماعية

) A+ة الفقر واإلقصاء االجتما�). تقدم @ذا الورقة ترجمة عرية 1996ذلك معظم ما lشر مؤخًرا Aj نظر

لة االجتماعية Aj سياق عاملي" ملقدمة لكتاب بيل الرئuôg= 3عنوان "السياسة ا�6ديدة ملفWوم الرعاية: العدا

صفحة) Aj خضم  260السياسة ،و�قع الكتاب SAGE  Aj، ا��لد الثاlي من سلسلة م>شورات 1998(

الدراسات املكثفة Aj ميدان الرعاية االجتماعية. ولذلك، 7انت الغاية من ترجمة الفصل التمWيدي 

السياسية من شأن رفع °�م جWود الدول "العدالة االجتماعية Aj سياق عاملي" @و أن تلWب اR6ماسة 

 العرية Aj سعZmا لتحقيق العدالة االجتماعية عHx نطاق واسع.

 .العدالة العوملة الرفا�ية االجتماعية السياسة :ال�لمات ا�·ورPة

Abstract: 

This paper introduces the ethical act of translation as humanism. The 

concept of social welfare, for example, is worldly circulated to express the 
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quality of services introduced by the governments of advanced countries to their 

citizens. The familiarity, expectations, sacrifice, conflicting agenda, 

responsibility, and all sorts of issues in the field of social welfare can contribute 

to a stressful community. Plus, the dialogue of intercultural communication 

really cannot do without the mechanism of human relationships in the 

individual-society organization. Social workers are interested in the many 

aspects of social welfare such as social justice, globalization and political 

integration. The focus of the article is to draw the attention of the Arab to the 

work of Bill Jordan, a Reader in Social Studies at Exeter University and 

Professor of Social Policy at Huddersfield University. He has written 

extensively in politics and social policy, including most recently A Theory of 

Poverty and Social Exclusion (1996). In essentials, this article introduces an 

Arabic translation of a sample from the crucial book written by Bill Jordan 

entitled The New Politics of Welfare: Social Justice in a Global Context (1998, 

Vol. 2 of SAGE Politics Series, 260 pages) in the discipline of social welfare 

studies. Therefore, the selected sample is the first introductory chapter "Social 

Justice in a Global Context"العدالة االجتماعية في سياق عالميand this sample can help 

boost up the effort of the Arab countries  in their pursuit of social justice. 

Keywords: Justice, social welfare, global, politics 

فكر املنJثق 3شأن الرفا@ية االجتماعية Aj اململكة املتحدة والواليات يقدم @ذا الكتاب تحليال  لل

املتحدة األمر�كية. يتفق توlى بل*� ويل 7لي>تون عHx سمات متعددة من السياسة االجتماعية وتkشابھ 

اإلصالحات الY= حققو@ا Aj م*�ات كث*�ة ف�ÆامجWم ايجابية و?عد استجابة اسkباقية من الدولة القومية 

  ا@ر العوملة. لظو 
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إن سياسة الرفا@ية ا�6ديدة لgست مجرد خطة إلصالح ا56دمات االجتماعية بل إZÄا تتخذ مستوى 

أخالAn مkسامي وتدفع املواطن*ن نحو التجديد القومي وتتعامل بمبادئ أخالقية وتر+H املسئولية املدنية 

اسك من خالل قيم االنضباط الذا?ي والصاD6 العام. وعالوة عHx ذلك ف�= تحاول إعادة إlشاء مجتمع متم

  وال��ابط األسرى واح��ام السلطة القانونية.

ال تزال سياسة الرفا@ية ا�6ديدة تقوم بذلك Aj ح*ن تبدو اPR6ومات القومية ضعيفة أمام قوى 

 Hxا جعلت العمال أقل اعتمادا عZÄرب تبدو و7أR6ذا 7انت دول رفا@ية ما 3عد اøسوق العمل العاملي. و

افس Aj سوق العمل فإن العوملة Aj وقتنا اR6اAB وضعت عالقة األجور Aj قلب الصراع السياuý=. بدال التن

 HBد بأن "ترجع أخالقيات العمل إWمن التصدي لذلك فإن السياسة االجتماعية ا�6ديدة تدعمھ بالتع

حZEم عHx تكثيف مركز دول الرفا@ية". إZÄا تدفع املواطن*ن نحو رأسمال عاملي م>شط Aj انتظار@م وت

.�Æود@م التنافسية من أجل ازد@ار ومعدل إنتاجية أكWج  

وHj تحقيق ذلك تد+H سياسة الرفا@ية ا�6ديدة أZÄا ?عمل من أجل العدالة االجتماعية  مثلما 

?عمل من أجل الفعالية االقتصادية ومن أجل بناء صالت جديدة ما ب*ن االثن*ن. إZÄا تصر أن من يرتكب 

يمة @م أولئك الذين ^عتمدون كث*�ا عAx املؤن التجميعية ولgس أولئك الذين يقومون األخطاء ا�6س

باستغالل مWارات وطاقات موظفZmم. ?ستخدم سياسة الرفا@ية ا�6ديدة سلطة الدولة لتضمن عدم 

  وجود نقص Aj تجW*� املوظف*ن األكفاء لتلبية مطالب أسواق العمالة املرنة.

م*�ات لسياسة الرفا@ية ا�6ديدة. امل*�ة األوA~ HB النداء ل التجديد يركز @ذا الكتاب عHx ثالث 

الوط<= من خالل أخالقيات عمل قو�ة ومعدالت عالية من املشاركة Aj االقتصاد الرسd=. يؤكد فكر بل*� 

و7لي>تون عHx مطالب اPR6ومة الوطنية بدال من األنا الفردية واالن]Zاز�ة العاملية عHx حد السواء. إن 

جمة @ذا الفكر للعدالة االجتماعية  يري أنھ من املناسب إ@مال القضايا العاملية والY= ?عقد 3شPل كب*� تر 
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كال من التحليل األخالAn واالقتصادي للمواقف الY= تواجھ حPومات العالم األول. Aj @ذا الفصل والفصل 

  األخ*� سوف أبرز مخاطر@ا الY= تخفZmا خطابا¨Zا عن اR6راك القومي.

مل*�ة الثانية ~A مطالب]Zا 3سلطة أخالقية Aj تطبيق إجراءات تضع القيود عAx دفع الفوائد وتضع ا

شروط أقوي ألحقية اR6ماية االجتماعية. ^ستمد جزء من @ذا املطلب من االنتصار االنتخا2ي املدوي 

ون Aj استطالعات الذي حققھ توlى بل*� وتقديرات الكفاءة الوظيفية الرفيعة الY= حصل علZmا بل 7لي>ت

عHx الرغم من الفضائح ال�5صية. غ*� أن @ناك عنصر أقوى و@و املناداة لقيم مستمدة من  –الرأي

للتقابلية واملسئولية والتبادلية واالل��امات الY= يفرضو@ا. سأناقش  –العائلة والزمالء وا��تمع التقليدي

ماعية Aj مجتمع كب*� مؤسس عHx تفاعالت غ*� ما إذا من املمكن إعطاء تقر�ر م��ابط عن العدالة االجت

  �5صية Aj ضوء املبادئ املشتقة من @ذه ا��االت الY= تختلف عن 3عضWا إHB حد 3عيد. 

امل*�ة الثالثة ~A إنPار األ@مية امل��ايدة للنظام الطبقي واالستغالل كعوامل Aj تحليل العدالة 

عHx قابلية استخدام ومساواة الفرص Aj قطاع من  االجتماعية. إن فكر بل*� و 7لي>تون ا�6ديد يؤكد

السPان ينظر إليھ عHx انھ يkنافس من اجل عوائد متناسبة. تبحث ترجم]Zا للعدالة التوز�عية Aj املصادر 

الY= يحتاجWا األفراد 7ي ينالوا الفوائد الY= ^ستحقوZÄا Aj مثل @ذه املنافسة. @ذا الكتاب لgس إعادة تأكيد 

صراع الطبقي Aj العالقات االجتماعية ، وأي �5ص يبحث عن مثل @ذا التحليل سوف عAx أسبقية ال

 Aj مل مسألة االستغاللZò ما =uýعيوب برنامج سيا HBبھ اإلحباط مع األسف. ولكن ^ش*� @ذا الكتاب إgيص

 =Yالقوة واملوارد ب*ن ا�6ماعات ال Aj تجا@ل اختالفات أساسية تتعلق بالتباين�تتفاعل Aj أسواق العمالة و

  االقتصاد.  

 Aـj) اليـة�Æـة الديمقراطيـة اللي�يقدم @ذا الكتاب نقدا لسياسـات الرفا@يـة ا�6ديـدة مـن منطلـق النظر

مفWومWـــــــا األوســـــــع) باإلضـــــــافة إBـــــــA مـــــــن¤Ñ سياýـــــــu= بـــــــديل. ^عيـــــــد الكتـــــــاب التأكيـــــــد عxـــــــA نـــــــوا#A مـــــــن النظر�ـــــــة 
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R6ق ا�6ديد. يقر املـن¤Ñ البـديل أ@ـداف مـن¤Ñ الديمقراطية اللي�Æالية قد تم إ@مالWا منذ م�Aء ما ^سd= ب ا

بل*ــــ� و7لي>تــــون (وصــــول أفضــــل للتوظيــــف ل�Eميــــع ومشــــاركة أعــــدل jــــA العمــــل الواجــــب القيــــام بــــھ وتحديــــد 

 HـBنحـو موثـوق منـھ إ Hـxأنـھ مـن املمكـن تحقيـق @ـذه األ@ـداف ع Dـðحاجـة أمـس) ولكنـھ يو Aـj أفضل ملن @ـم

اإلجـــراءات. يـــدرك @ـــذا املـــن¤Ñ البـــديل حـــاالت عـــدم أمـــان حـــد 3عيـــد عـــن طر�ـــق مجموعـــة مختلفـــة تمامـــا مـــن 

الطبقات الوسطي وتفق*� العمـال األقـل مWـارة ، ولكنـھ يـدرك أيضـا أن ال>شـاطات االقتصـادية الغ*ـ� رسـمية 

للمــواطن*ن الفقــراء مــن املمكــن أن تPــون األســاس إلحيــاء املنــاطق الYــ= ^عgشــون ZÎــا وتحســ*ن طبيعــة حيــا¨Zم. 

  معروض بالتفصيل Aj الفصل ا56امس.@ذا املن¤Ñ البديل 

الWدف اآلخر للكتاب @و مقارنة الفكر ا�6ديد Aj اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمر�كية 

باملعضالت الY= تواجھ أنظمة اR6كم األك	� مقاومة للتغي*� Aj أورا وخاصة أملانيا. ملا 7ان املد املتصاعد 

عAx األجور Zòددان بأن يصبحا حلقة مفرغة والر7ود االقتصادي  للبطالة وتصعيد النفقات االجتماعية

بأملانيا ي>شر الkشاؤم Aj املشروع األور2ي بأكملھ ، فسوف أقوم بتحليل األفق املستقبلية للسياسة 

االجتماعية األورية. وعHx وجھ ا56صوص سوف أقوم بالنظر Aj العالقة ب*ن املناقشات حول "املسألة 

فق املستقبلية للتPامل االقتصادي والسياuý=. وسوف يتضمن @ذا التحليل تحليال االجتماعية" واأل 

كال من الدول الY= تحدد لWا االنضمام لالتحاد  -ملسارات الدول الشيوعية سابقا Aj وسط وغرب أورا 

وف يتم األور2ي أثناء املوجة األوAB وتلك الدول الY= يجب علZmا أن ?ستمر Aj االنتظار أمام بواباتھ. س

  است>تاج @ذه املناقشة Aj الفصل السادس.

  مجال وأساليب الكتاب:

?عتمــــد سياســــة الرفا@يــــة ا�6ديــــدة عxــــA ذخ*ــــ�ت*ن فنgتــــ*ن لتفســــر اR6اجــــة لإلصــــالح ولتــــدفع جمWــــور 

النــاخب*ن ملســاند¨Zا jــA اســتجابا¨Zا للعوملــة. ^ســتخدم تــوlى بل*ــ� ويــل 7لي>تــون النقاشــات السياســية ليظWــروا 
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ات املاضــــية ?عــــد اآلن قديمــــة الطــــراز وأن اإلصــــالحات ضــــرور�ة مــــن أجــــل الكفــــاءة االقتصــــادية أن التنظيمــــ

والنمـــــو واالزد@ـــــار االقتصـــــادي لتحســـــ*ن رفا@يـــــة 7ـــــل املـــــواطن*ن. ^ســـــتخدمون أيضـــــا خطابـــــات عـــــن العدالـــــة 

الشـروط الYـ=  نقاشات معيار�ة لت�Æير التغ*�ات الY= تقوم بإعادة توز�ع األدوار وال	ـ�وات و?غ*ـ� –االجتماعية 

  Aj تقدم ظلWا ا56دمات واملنافع. 

 Aـــذه القضـــايا و?ســـ�@ Ñ6ـــ= ?عـــاYـــة ال�jـــA تحليxـــj AـــA @ـــذا الكتـــاب ســـأعتمد عxـــA اثنـــ*ن مـــن اآلداب النظر

الـــذي يطبـــق األســـاليب االقتصـــادية  االختيـــار العمـــوميإلدماجWـــا jـــA شـــPل متماســـك. األول @ـــو أدب مدرســـة 

 Aـj نجـد .=uـýصناعة القـرار السيا Axا عWـذا التقليـد النظـري أن املؤسسـات وا56يـارات السياسـية يـتم شـرح@

مـــن ناحيــــة أعمـــال األفــــراد العقالنيـــ*ن الــــذين يكÆـــ�ون مــــن منفعـــ]Zم ال�5صــــية إBـــA أق)ــــu= حـــد. ¨Zــــتم علــــوم 

السياســة بالقواعــد واألنظمــة مــن أجــل توز�ــع أك	ــ� كفــاءة للســلع الYــ= ال ?ســتطيع األســواق ســد اR6اجــة مZöــا 

ليــة التPلفــة إذا مــا أردنــا تقســيمWا بــ*ن مــالك*ن محــددين أو مبادل]Zــا مقابــل ثمــن. ومــع @ــذا فمــن ألZÄــا تPــون عا

املمكــن أن يتوصــل الــوكالء العقالنيــون األنــانيون إBــA اتفاقيــات جماعيــة حــول مثــل @ــذه الســلع ألن كــال مــZöم 

نظم (تحـــت ســـوف ^ســـتفيد مـــن التعـــاون وضـــبط الـــنفس. نفـــس الشـــرح النظـــري ملنـــافع معـــامالت الســـوق املـــ

قـــوان*ن ضـــد العنـــف واالحتيـــال والســـرقة) يقـــدم أيضـــا شـــرحا لفوائـــد اإلجـــراءات ا�6ماعيـــة لفـــرض القـــانون 

والنظام والدفاع واR6ماية البي�ية والتعليم األساuý=. وألن الناس ^عgشون معـا و2عـض القـرارات تـؤثر علـZmم 

  جميعا فيجب علZmم اتخاذ إجراء جما+A لتقديم @ذه السلع.

ا فبعض ا56يارات ا�6ماعية (مثـل املدرجـة أعـاله) تفيـد 7ـل أعضـاء مجتمـع مـا و2عضـWا اآلخـر ومع @ذ

 Aـا القـرارات األخ*ـ�ة ~ـZÄن. إ�يفيد البعض مـZöم فقـط بgنمـا قـد ?سـJب @ـذه  ا56يـارات jـA إR6ـاق الضـرر بـآخر

ر�ــة املعيار�ــة. منــذ أيــام الYــ= ¨Zــتم بالعدالــة االجتماعيــة أو العدالــة التوز�عيــة و@ــذه ~ــA الYــ= تطبــق علZmــا النظ

الفالســــــفة اإلغر�ــــــق القــــــدامى 7انــــــت نظر�ــــــات العدالــــــة جــــــزءا مــــــن االتجــــــاه العــــــام للفكــــــر السياýــــــu= وســــــوف 
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?ستخدم طرق التحليل الY= تم*� @ذا العرف. Aj الفصل الثالث عAx سJيل املثال سوف أقوم 3شـرح وانتقـاد 

فيـق بـ*ن أساسـيات املسـاواة واR6اجـة األحقيـة مـن ادعاءات الفكر ا�6ديد لبل*� و7لي>تون حـول إمPانيـة التو 

  خالل إصالحا¨Zا ملؤسسات الرفا@ية.

قد يبدو @ذا الـدمج بـ*ن املن¤�ـ*ن النظـر�*ن فكـر طمـوح مـع النظـرة األوBـA. ولكـن @ـذين املن¤�ـ*ن لgسـا 

ن منفصـــالن عـــن 3عضـــWما كمـــا قـــد يبـــدو. jـــA ا�6ـــزء األكÆـــ� مـــن أدب االختيـــار العمـــومي تتخـــذ القـــرارات 3شـــأ

تخصــيص املــوارد تحــت قــوان*ن تــري و7أZÄــا مندمجــة jــA األساســيات التPو�>يــة للكيــان السياýــu=. ?عكــس @ــذه 

القوان*ن قيم من املف��ض أZÄا تدخل Aj عملية االختيار العمومي من خالل اتفاقية (تصـور�ة اف��اضـية) بـ*ن 

@ـــــذه القاعـــــدة الYـــــ= تــــــالزم األفـــــراد الـــــذين يـــــأتون ســـــو�ا و�قحمـــــون بأنفســـــWم طوعـــــا jـــــA وحـــــدة سياســـــية مـــــا. 

التنظيمات السياسية يمكن إرجاعWا بالطبع للعلماء النظر�*ن مثـل "@ـو2س" و"روسـو" و~ـA شـديدة األ@ميـة 

 Aـــj."ـــديث "جـــون رولزR6نمـــوذج للتحليـــل يـــؤمن أعمـــال املؤلـــف ا Aـــxـــة رولـــز للعدالـــة ع�ســـوف نتعـــرف jـــA نظر

يـــاري jـــA نفـــس الوقـــت لتقاليـــد الفلســـفة السياســـية بالفرديـــة والتعاقديـــة jـــA تقاليـــد االختيـــار العمـــومي و مع

واألخالقية. يتفق مواطنو رولز باإلجماع واBـA األبـد عxـA أساسـيات معينـة (اR6ر�ـة املتPافئـة ل�Eميـع والتوز�ـع 

العـادل للفــرص واإليــرادات وال	ــ�وة واح�ــ�ام الــذات، مــا لــم يكــن التوز�ــع الغ*ــ� متPــاZj لواحــدة مــن @ــذه القــيم 

Eمصــ Aــj ــاWم أو 7لZ¨بـــاgــل ترتPيــة ل<� القاعــدة التPو
ً
Rة 7ــل األ�ــ5اص). وتصــبح @ــذه االل��امــات املعيار�ــة إذا

  .86و 85السياسية. سوف يتم مناقشة نظر�ة رولز 3شPل أوسع Aj الصفحات 

ألن معظــم تحلــيالت االختيــار العــام تف�ــ�ض اتفاقيــة اجتماعيــة مثــل تحليــل رولــز ســوف تواصــل @ــذه 

ة عمليــات التخصــيص الYــ= ســوف تلقــي املوافقــة ا�6ماعيــة مــن املــواطن*ن ، ألن التحلــيالت 3عــد ذلــك مناقشــ

@ــذه التحلــيالت لــgس بإمPاZÄــا جعــل �5صــا مــا أفضــل حــاال دون جعــل آخــر أســوأ حــاال (مــا ^ســd= ب محــك 

بــــار�تو للكفــــاءة التخصيصــــية). إذا ـ7ـــان مــــن املف�ــــ�ض أن لألفــــراد ا56يــــار jــــA االنضــــمام إBــــA أو تــــرك جماعــــة 
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فاإلجمــاع مطلــوب إذا ، وســوف يقــوم األفــراد تحــت اف��اضــات عقالنيــة أنانيــة فقــط باملصــادقة  سياســية مــا

عxـــA قــــرارات ?عتÆــــ� ذات كفــــاءة بحســــب معيـــار بــــار�تو. مــــن @نــــا فالعدالــــة مدمجـــة jــــA األســــاس النظــــري لWــــذا 

  النموذج.

فWنـاك العديـد مـن  -كما يقر 7ل علماء االختيار العمومي النظـر�*ن بـدون تـردد –ولكن Aj عالم الواقع

اR6قائق الY= ?عقد مثـل تلـك الفرضـيات. الصـعوة الرئgسـية ~ـA وجـود وحـدات سياسـية ذات أ°�ـام كث*ـ�ة 

مختلفــــــة ، ومصــــــاD6 األفــــــراد باعتبــــــار@م 7أعضــــــاء jــــــA إدارا¨Zــــــم ا�Rليــــــة (املدينــــــة أو الواليــــــة) لgســــــت مماثلــــــة 

ذا نظرنــــا إBــــA "االتفاقيــــة االجتمــــا+A" بــــ*ن بالضــــرورة ملصــــاD6 مــــواط<= اPR6ومــــة الوطنيــــة. يختلــــف كث*ــــ�ا مــــا إ

أعضــــاء مدينــــة أو واليــــة مــــا ، ومــــا إذا اعت�Æنــــا التنظيمــــات السياســــية القوميــــة كنــــوع مــــن إتحــــاد التنظيمـــــات 

حóY لو 7انت الفرضيات الY= ت�Æر عمليات التخصـيص ذات الكفـاءة بحسـب معيـار بـار�تو  –ا�Rلية. ولذلك

اختالفـات بـ*ن القـرارات املثxـA حسـب وجWـة نظـر الفـرد بخصـوص @ـذا فمن املمكن أن تPون @نـاك  -مقبولة

  البعد. 

تصــبح الصـــعوة أكÆــ� إذا مـــا نظرنـــا ل5Eيــارات مـــن منظـــور رفا@يــة العـــالم كPـــل. تف�ــD العوملـــة ا��ـــال 

لألفــراد ـ7ـي يkنقلــوا بــ*ن الواليــات و�ختــاروا jــA أيــة واحــدة ^عgشــون و�قومــون بالعمــل (لgســت بالضــرورة نفــس 

املعgشـــة والعمـــل). تز�ـــد العوملـــة أيضـــا مـــن اR6اجـــة إBـــA نظـــم حكـــم انتقاليـــة ذات  –لكـــال مـــن الWـــدف*ن الواليـــة

قوان*ن جماعية وABø صناعة القرارات. غ*� أن @ناك غالبيـة مـن املـواطن*ن jـA 7ـل واليـة لgسـوا متنقلـ*ن ولكـن 

@نـــــا فـــــإن فرضـــــية املوافقـــــة  تتـــــأثر رفـــــا@ي]Zم 3شـــــPل مباشـــــر بانتقاليـــــة اآلخـــــر�ن وـــــالقرارات االنتقاليـــــة. ومـــــن

ا�6ماعية عAx ا56يارات التخصيصية واقعيـة إBـA حـد 3عيـد وفكـرة أن عمليـات إعـادة التخصـيص الYـ= تـروج 

 Aــj حــد 3عيــد. ســوف يــتم البحــث AــBفكــرة مضــللة إ Aللكفــاءة العامليــة تفيــد بالضــرورة مــواط<= 7ــل الواليــات ~ــ

  @ذه القضايا 3شPل أوسع Aj الفصل السادس.
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ضـــيات التعاقديـــة لالتجـــاه العـــام لتحلـــيالت االختيـــار العمـــومي عxـــA أن @نـــاك إجمـــاع حــــول تـــدل الفر 

القــــيم الYــــ= تــــنعكس jــــA الدســــتور وøجــــراءات اتخــــاذ القــــرار (7االنتخــــاب). تف�ــــ�ض النظر�ــــة املعيار�ــــة لتقاليــــد 

ó الدســات*� الفلســفة األخالقيــة والسياســية (مثــل املــدارس األخــرى لعلــم اقتصــاد الرفا@يــة) أن القواعــد وحYــ

مــن املمكــن ?غي*�@ــا وتقــدم ا6�fــÑ لتغي*ــ�@م. يkبــع فكــر بل*ــ� و7لي>تــون ا�6ديــد @ــذه التقاليــد jــA الــدفاع عــن 

Fــu=ء مــا ك "عقــد اجتمــا+A جديــد" (أو ميثــاق جديــد) والــذي ^شــتمل jــA اململكــة املتحــدة عxــA ?غي*ــ�ات @امــة 

ا jــA الوقـت اR6ـاAB، و�شــتمل أيضـا عxــA تخـص الوضـع الدســتوري ل إسـكتلندا وو�لـز وأيرلنــدا الشـمالية أيضـ

?غي*ـــ�ات jـــA أنظمـــة االنتخـــاب jـــA اململكـــة املتحـــدة وjـــA ال�Æملـــان األور2ـــي. وZÎـــذا املع<ـــ= فـــإن سياســـات الرفا@يـــة 

Zتم بالتغي*� ا�6و@ري.    ا�6ديدة جو@ر�ة ̈و

لـھ مجـرد مPـان ومع @ذا فبقدر ما يملك العمال املWرة ومالك رأس املال ا��ال 7ي ^عت�Æوا العـالم بأكم

وحيــد وقيــة الســPان ال ^عتÆــ�وه كــذلك ، يواجــھ قــادة الفكــر ا�6ديــد للرفا@يــة العديــد مــن القيــود الYــ= تحــد 

من إصالحا¨Zم. ال ^سـتطيعون تحمـل القيـام بتغي*ـ�ات مـن شـأZÄا أن تضـر بالعمـال املتنقلـ*ن أو ZÎـؤالء الـذين 

عxــA خيــارات قـــد ?عمــل ضــد مصــاD6 األقليـــات  ?عتمــد فــرص حيــا¨Zم مباشـــرة علــZmم. ومــن @نــا فـــإZÄم يحملــوا

املعدمــــة واألقـــــل اســـــتفادة بـــــ*ن مـــــواطنZmم. jـــــA الفصـــــل الثـــــاlي أر�ـــــد توضـــــيح القـــــرارات الYـــــ= تخـــــص تخفـــــيض 

انتفاعـــات اآلبـــاء املنعـــزل*ن وفـــرض شـــروط قWر�ـــة حـــول تقـــديم املســـاعدات لأل�ـــ5اص العـــاطل*ن عـــن العمـــل 

  ل.ملدة طو�لة من ناحية التفاعل ب*ن تلك العوام

مـــن حيـــث املبـــدأ فـــإن عمليـــة العوملـــة ســـWلة الفWـــم. كمـــا تضـــعف العوائـــق تـــدر�جيا أمـــام التبـــادل اR6ـــر 

لPل أنـواع البضـا�ع وا56ـدمات واالنتقـال اR6ـر للنـاس واملعلومـات مـا بـ*ن اR6ـدود ^سـ�A العـاملون املتنقلـون 

بـالقوان*ن الYـ= أعاقـت التنـافس إAB أعمال أك	� كفاءة ورحا Aj مناطق أخري من العالم فلم ^عـودوا مقيـدين 

jـــــA الWيا7ـــــل املؤسســـــية ا�Rليـــــة. إذ أن عائـــــدات األمـــــان واالســـــتقرار تحـــــت نظـــــم إدارة االقتصـــــاد القـــــومي قـــــد 
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 AـBاالنتقـال. باإلضـافة إ Aـxار وزاد أيضا العمال الـذين يقـدرون عPتالشت فقد زادت عائدات االنتقالية واالبت

لـــك أحـــد املصـــاlع بJيـــع مصـــنعھ الPـــائن بمدينـــة تلفـــورد الصـــناعية jـــA رأس املـــال (عxـــA ســـJيل املثـــال يقـــوم ما

أراuv= انجل�ـ�ا الوسـطي و�عيـد إنتـاج نفـس البضـا�ع jـA واحـدة مـن املنـاطق االقتصـادية ا�6ديـدة jـA الصـ*ن) 

Aـــjالعمـــل االح��ا Aـــxـــ= ?عــــزز   -^شـــتمل @ـــذا عYمجـــال املعلومـــات وأنظمـــة االتصـــاالت ال Aـــj خاصـــة العــــامل*نو

  لعاملي.االقتصاد ا

يمكن النظر لWذا املثال عAx منتجـات قـوي السـوق العـاملي عxـA انـھ ز�ـادة jـA الكفـاءة. jـA ظـل فرضـيات 

. نجــــد أن املPاســــب الكب*ــــ�ة للرفا@يــــة للعمــــال القــــرو�*ن لWــــذا الســــJبنظر�ــــة االختيــــار العــــام ف�ــــ= إذا عادلــــة  

صـ*ن أكÆـ� مـن خسـائر عمـال العـالم األول الذين أس.� استغالل مWارا¨Zم Aj السابق Aj الـدول الناميـة مثـل ال

العــــاطل*ن الغ*ــــ� متنقلــــ*ن و�ز�ــــد الــــدخل العــــاملي باالنتقاليــــة. مــــن حيــــث املبــــدأ يقــــدر الرابحــــون عxــــA ?عــــو�ض 

ا56اسر�ن، وحيZöا لن يPون 7ل واحد أسوأ حاال من ذي قبل، وسيصبح 3عض الناس املعدم*ن أفضل حـاال 

REسـت @نـاك آليـة لgـا ال�ـ5ص الصـي<= الـذي يحقـق لدرجة كب*�ة. ولكـن لWومـة العامليـة ^سـتطيع مـن خاللP

الـــرح إعطـــاء ?عـــو�ض (عxـــA ســـJيل املثـــال منـــافع وøعـــادة ?شـــكيل الرفا@يـــة) ملـــواط<= تلفـــورد الـــذين يخســـروا. 

و�جــــب أن تقــــرر حPومــــة تــــوlي بل*ــــ� كيــــف تضــــع مســــتو�ات وشــــروط انتفــــاع البطالــــة jــــA ضــــوء @دفــــھ �6ــــذب 

ســات الكÆــ�ى jــA جنــوب شــرق آســيا والواليــات املتحــدة األمر�كيــة ومنــاطق أخــري االســkثمار العــاملي مــن املؤس

  من العالم. 

لWذه األسباب فمن الواDð وجود اختالف @ام ب*ن العدالة االقتصادية الY= من املف��ض أZÄـا تنـدمج 

تـتم jـA ظـل Aj عمليات تخصيص املوارد ذات الكفاءة بحسب معيار بار�تو، و*ن عمليات إعادة التوز�ـع الYـ= 

مبــادئ العدالــة االجتماعيــة وتطبــق عxــA 7ــل أعضــاء مجتمــع مــا. إن التــوتر مــا بــ*ن @ــذين املنظــور�ن @ــو م*ــ�ة 

تPامليـــة jــــA سياســــات الرفا@يــــة ا�6ديــــدة. وســــوف يحــــاول تحليxــــA اعتمــــادا عxــــA @ــــذين املن¤�ــــ*ن املتــــداخل*ن 
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>بـع مـن التـداخالت بـ*ن املن¤�ـ*ن بـرغم توضيح املفارقات والتناقضات املوجودة داخل الفكر ا�6ديد والY= ت

 7وZÄما مختلف*ن تماما.

  قيود العوملة:

?عتمــــد سياســــة الرفا@يــــة ا�6ديــــدة عxــــA كــــال مــــن التحلــــيالت التعاقديــــة اللي�Æاليــــة للعدالــــة واR6قــــوق 

االقتصــادية والــرؤى اإلصــالحية للعدالـــة واR6قــوق االجتماعيــة داخــل إطـــار عمــل متضــامن. وZÎــذه الطر�قـــة 

ÄاPفبإم (األســــــواق العامليــــــة Aــــــj متطلبــــــات كفــــــاءة تنافســــــية) ا العوملــــــةWــــــ= تفرضــــــYالقيــــــود ال Aــــــxــــــا أن تؤكــــــد عZ

واملتطلبـــات األخالقيـــة لوجـــود قـــيم اشـــ��اكية.تتحد إذا ذخ*ـــ�ت*ن سياســـgت*ن متبـــاي>ت*ن مـــع املبـــادئ األخالقيـــة 

  لإلعطاء واملشاركة من أجل توضيح قيود إعادة التوز�ع.

كمـــا @ـــو  -القتصـــادية واالســـتقالل الـــذا?ي jـــA التقاليـــد التعاقديـــة اللي�Æاليـــة تكفـــل الدســـات*� اR6ر�ـــة ا

والYــ= تحــدد حقــوق الفــرد jــA ظــل قواعــد متفــق علZmــا (انظــر ل�Eــزء الســابق). jــA  -اR6ــال jــA الواليــات املتحــدة 

@ـــذا تحليـــل ت.ه.مارشـــال الشـــW*� ل>شـــأة املواطنـــة الديمقراطيـــة تـــم jـــA البدايـــة توطيـــد اR6قـــوق املدنيـــة مـــن 

النوع (Aj القرن الثامن عشر) ثم اR6قوق السياسية لPREومة الديمقراطية (jـA القـرن التاسـع عشـر) وأخ*ـ�ا 

). ولكــن jــA التقاليــد الرا%ــ5ة ملبــادئ 78و 77اR6قــوق االجتماعيــة ملــواط<= القــرن العشــر�ن (انظــر صــفحات 

A عــن طر�ــق أنظمــة مختلفــة لREمايــة ا�Rافظــة األوريــة القار�ــة واالشــ��اكية تــم تحقيــق التماســك االجتمــا+

االجتماعيــة قبــل توطيــد دعـــائم اR6ر�ــة والديمقراطيــة. تنــادي الفلســـفة االجتماعيــة الPاثوليكيــة وامل>شـــئات 

  النقابية لقيم التوافق االجتما+A وøدراج وتوحيد رؤا@م للمواطنة االجتماعية.

خوذة مــن الــذخ*�ة التعاقديــة لإلصــرار ^عتمــد فكــر بل*ــ� و7لي>تــون عxــA أفPــار العدالــة االجتماعيــة املــأ

عxــA القيــود الYــ= يفرضــWا الســوق العــاملي عxــA عمليــات التخصــيص معــادة التوز�ــع مــن أجــل كفــاءة تنافســية. 
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ولكنـھ يصـر أيضـا عxـA الـروابط األخالقيـة للعضـو�ة بـ*ن املـواطن*ن وخاصـة ال�ـ�امWم بالعمـل واملسـا@مة مــن 

  أجل التماسك والعدالة االجتماعية.

Z¨ ومعاكسـة خسـائر العمـل ا�6امـد Aـj وضع برنامج يمكنھ التحكم ABدف سياسة الرفا@ية ا�6ديدة إ

(الغ*ـــــ� قـــــادر أو الـــــرافض لعمليـــــة إعـــــادة الkشـــــكيل أو االنتقـــــال ملPـــــان آخـــــر) jـــــA دول العـــــالم األول، وكـــــذلك 

أن العصــــر  االضــــطراب الــــذي ^ســــJبھ التغي*ــــ� الســــر�ع ��تمعــــات بأكملWــــا. تقــــر سياســــة الرفا@يــــة ا�6ديــــدة

 Aــxصــول عREا الــبعض لWنــافس مــع 3عضــkالواليــات أن ت Aــxجــب اآلن ع�الــذ@�= لــدول الرفا@يــة ـ7ـان املاvــu= و

  حصص من االسkثمار االنتقاAB واملتاجرة Aj البضا�ع وا56دمات.

Zòـــدف الفكـــر ا�6ديـــد أيضـــا إBـــA تقـــديم نمـــوذج (املـــن¤Ñ الثالـــث) لWـــؤالء الـــذين ^عـــانون مـــن أمثلـــة أك	ـــ� 

ذه الظـــــوا@ر jـــــA دول العـــــالم الثـــــاlي ودول وســـــط وغـــــرب أورـــــا الشـــــيوعية ســـــابقا. ســـــتPون حـــــال]Zم تطرفـــــا لWـــــ

ا56اصــة موضــوع آخــر 7امــل jــA الكتــاب كمثــال لنظــام اإلدارة االقتصــادية واR6مايــة االجتماعيــة الــذي محتــھ 

األور2ـي jـA خـالل  قوى السوق العاملية. Aj نفس الوقت الذي تأمل أوائـل @ـذه الـدول jـA االنضـمام إBـA اإلتحـاد

  ا56مس سنوات القادمة ، نجد أنا سياسة الرفا@ية ا�6ديدة ذات صلة وثيقة بمستقبلWم القر�ب.

مازالـــــت دول غـــــرب ووســـــط أورـــــا الشـــــيوعية ســـــابقا تصـــــارع مـــــن أجـــــل الـــــتحكم jـــــA تـــــأث*�ات منافســـــات 

اýــــu= لPــــل األســــعار وامللكيــــة ا56اصــــة عxــــA نظــــام ســــيطرة مركــــزي ســــابق اشــــتمل عxــــH عمليــــة تخصــــيص سي

املوارد. ما نراه @و النتائج امل��تبة عAx عملية التوز�ـع حينمـا توضـع ا��موعـات الYـ= 7انـت تتلقـى الـدعم فيمـا 

م'ـu= فجــأة تحــت رحمــة األســواق العامليـة وحينمــا ?��ــز اPR6ومــة عــن تقـديم أي م�Eــأ لWــم. @ــذا @ــو الوضــع 

لــة مــزارع الدولــة. @نــا اZÄــار االقتصــاد الرســd= األك	ــ� مأســاو�ة jــA حالــة املــدن ذات الصــناعة الواحــدة وjــH حا

وتم تنظيم التبادل من خـالل شـبPات غ*ـ� رسـمية مـا بـ*ن مجموعـات محـددة (أو "عـائالت") تـتحكم jـA مـوارد 

معينــة. عــالوة عxــA ذلــك أصـــبحت اإلعانــة االجتماعيــة تــدخل jــA اR6قـــوق املــأخوذة مــن تفــاعالت مجموعـــات 
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مال�Zــم، مســkبعدين النــاس املعــدم*ن مــن @ــذه اإلعانــة، بgنمــا قــد تــؤدي العــامل*ن با56دمــة االجتماعيــة مــع ع

الصراعات ب*ن سPان الر�ف ا�Rليـ*ن والغرـاء الـذين اسـتقروا jـA مـزارع الدولـة و�جـدون أنفسـWم اآلن بـدون 

فـــرص عمـــل إBـــA إبطـــال أ@ليـــة الغرـــاء jـــA تلقـــي اإلعانـــة االجتماعيـــة. تحولـــت 3عـــض اقتصـــاديات بأكملWـــا مـــن 

الصــــنا+A املــــدlي إBــــA الر�ــــف، jــــA أوكرانيــــا عxــــA ســــJيل املثــــال تضــــاعف إنتــــاج ا56ضــــروات والفواكــــھ  اإلنتــــاج

والـــدواجن إذ فقـــدت عمليـــة التصـــ>يع أ@مي]Zـــا ، و�تولـــد معظـــم الـــدخل القـــومي jـــA وقتنـــا @ـــذا مـــن االقتصـــاد 

باملائـــة  10وي الباملائـــة مـــن ?عـــداد الســـPان األوكراlـــي ^عgشـــون اآلن دون مســـت 90الر�فـــي. 7انـــت النkيجـــة أن 

الــذين ـ7ـانوا فقــراء jــA ظــل الشــيوعية، وتقــرر رســميا أن متوســط الــدخل القــومي لPــل فــرد أقــل منــھ jــA الWنــد 

  وسر�النPا وøندونgسيا وحóY غي>يا ا�6ديدة.

Aj وجWة النظر املWيمنة عAx املوقف Aj الkسعي>يات من القـرن العشـر�ن نجـد أن اPR6ومـات الوطنيـة 

الWـــا ملقاومـــة تـــأث*�ات @ـــذه العمليـــات عxـــA مـــواطنZmم. لـــو أZÄـــم حـــاولوا جـــذب أو توجيـــھ محـــدودة 3شـــدة jـــA مج

رأس املـــال نحـــو اإلنتـــاج القـــومي (مـــن خـــالل أنـــواع مختلفـــة مـــن االتفاقيـــة االجتمـــا+A) فWـــم معرضـــ*ن 56طـــر 

با56ـارج فقدان الفوائد الY= تتعلق بالتـدفق الـدوAB مـن ناحيـة فـرص لعائـدات أك	ـ� رحـا لـرأس املـال القـومي 

، ومـــن ناحيـــة الوصـــول إBـــA بضـــا�ع ذات كفـــاءة إنتاجيـــة أعxـــA مـــن الـــدول األخـــرى. jـــA الZöايـــة فـــإن عـــدم كفـــاءة 

وتPلفــة مثــل @ــذه اإلســ��اتيجية تفــوق أغراضــWا كمــا كشــفت حPومــة مت*�انــد jــA أوائــل الثمانgنــات وكمــا أقــرت 

. عـــالوة 1989تحـــاد الســـوفييY= عـــام الـــدول االســـكندينافية jـــA منتصـــف الثماني>يـــات وكمـــا أقـــرت 7ـــل دول اال

عxــA ذلــك فــإن محاولــة ?عــو�ض العمــال الغ*ــ� متنقلــ*ن بفــرض الضــرائب عxــA املتنقلــ*ن املنتفعــ*ن مــن خطــط 

العوملـــــة ^عـــــد @ز�مـــــة للـــــذات ألن املتنقلـــــ*ن بJســـــاطة ينقلـــــون مـــــوارد@م ل5Eـــــارج أو يقومـــــون بkنظـــــيم مقاومـــــة 

  إذا لم يكن االقتصاد Aj حالة ازد@ار. سياسية تبدو حاسمة Aj نظام ديمقراطي ما خاصة 
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يkســــاءل 3عــــض املـــــؤلف*ن مــــا إذا 7انــــت العوملـــــة قــــد تطـــــورت أو مــــا إذا 7انــــت تقـــــوم بتقييــــد السياســـــات 

القوميــــة بالفعــــل 3شــــPل جـــــو@ري. عxــــA ســــJيل املثـــــال يخصــــص @رســــت وتومJســـــون كتــــاب بأكملــــھ ملناقشـــــة 

لعامليــــة ونمــــو التجــــارة خاصــــية مم*ــــ�ة للف�ــــ�ة العديــــد مــــن ادعــــاءات مــــن يــــرون أن ز�ــــادة املؤسســــات الكÆــــ�ى ا

اR6اليــة. jــA أفضــل األحــوال ـ7ـان @نــاك تطــور غ*ــ� متPــاZj بــ*ن دول العــالم األول jــA ارتبــاطWم ZÎــذه العمليــات، 

ورمــا يكمـــن نجــاح دول اقتصـــاد دول النمــور اآلســـيو�ة jـــA التصــدي املـــتقن لغــزو الـــواردات كمــا jـــA االســـkيالء 

ق التصـدير العامليـة. jـA اR6قيقـة ?شـكك عمليـات الر7ـود االقتصـادي اR6اليـة jـA عAx حصة م��ايدة Aj أسـوا

املنطقـــة jــــA @ــــذا النجــــاح بذاتــــھ وخاصــــة اZÄيــــار اقتصــــاد 7ور�ــــا الشــــمالية. قــــام الكتــــاب الgســــار�*ن بمــــا فــــZmم 

اتجـــاه شـــروط التبـــادل  -جوردونـــورو�جروك وفـــان تولـــدر بتحليـــل 7ـــل ظـــوا@ر فرضـــية العوملـــة 3شـــPل ?شـــكPي

جاري إAB املدن الصناعية اR6ديثة وøمPانيـة نقـل العمـل االح��اjـA و@بـوط معـدل األجـور ملسـتو�ات عامليـة الت

ممــــا أدى إBــــA شــــPوك حــــول املــــدى الفعxــــA الــــذي ?عــــوق بــــھ @ــــذه الظــــوا@ر السياســــة االجتماعيــــة  -منخفضــــة

  لPREومة. 

لـة إعـادة التوز�ـع، ومـا إذا إنھ ?ساؤل @ام ما إذا 7ان @نـاك حـدود حقيقيـة للسياسـة االجتماعيـة وعدا

من املمكن فWم االقتصاديات القومية Aj ضـوء نظر�ـة التجـارة العامليـة التقليديـة ، ومـا إذا 7ـان مطلـوب ثمـة 

). لســوء اR6ـــظ ال يـــزال ال�Æ@ـــان غ*ـــ� حاســـم 212و 211تحليــل جديـــد وفرضـــيات مختلفـــة (انظـــر الصـــفحات 

Aj حالـة ارتفـاع درجـة اR6ـرارة العامليـة) مـن وجـود إجمـاع  وال يزال @ناك تنازع حول الkساؤل عAx الرغم (كما

م��ايـــد حـــول وجـــود ?غي*ـــ� نظـــري. مـــا Zòـــم السياســـة اR6اليـــة @ـــو االعتقـــاد امل��ايـــد jـــA وجـــود مثـــل @ـــذه القيـــود 

وا56وف من أن ال�Æامج عالية النفقات املقصـود ZÎـا محارـة الفقـر والبطالـة قـد تkسـJب jـA تفج*ـ� مضـارات 

لـــة ا�Rليـــة أو %ـــRب الشـــر7ات األجنJيـــة الســـkثمارا¨Zا. jـــA @ـــذا الســـياق فـــإن قـــد تPـــون فكـــرة بالبورصـــة للعم

ســـــوق عـــــاملي ذات قـــــوة أكÆـــــ� مـــــن القـــــوي االقتصـــــادية العامليـــــة نفســـــWا ، ?عتقـــــد اPR6ومـــــات أZÄـــــا jـــــA تنـــــافس 
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ا عxـــــA لREصـــــول عxـــــA جـــــوائز jـــــA االســـــتقامة امل*�انيـــــة أمـــــام �6نـــــة مـــــن املؤسســـــات املاليـــــة العامليـــــة و�ـــــؤثر @ـــــذ

تصرفا¨Zم. دعمت اR6اجة لREد من اق��اض اPR6ومة Aj أورا 7ل @ذه القيود Aj الف��ة الYـ= مWـدت إBـl Aشـأة 

  االتحاد النقدي األور2ي. 

ولWـــذا الســـJب فقـــد قـــدمت ف�ـــ�ة مـــا 3عـــد اR6ـــرب العامليـــة الثانيـــة شـــروط اســـت�نائية مناســـبة لتأســـgس 

أثنـاء ف�ـ�ة مـا قبـل اR6ـرب وقـوي اR6صـار والعراقيـل الYـ=  دول الرفا@ية. 3سJب سياسة اR6ماية االقتصـادية

ســـJب]Zا اR6ـــرب ـ7ــان °�ـــم التجـــارة شـــديد االنخفـــاض مقارنـــة بف�ـــ�ة مـــا قبـــل اR6ـــرب العامليـــة األوBـــA. ?ســـبJت 

الســـيطرة عxــــA البورصــــة والعوائــــق األخــــرى أمــــام انتقــــال رأس املــــال باإلضــــافة إBــــA انقســــام العــــالم لكتــــل قــــوة 

jـــA منـــع تطـــور الســـوق العامليـــة 3شـــPل أكÆـــ�. jـــA @ـــذه البgئـــة اســـتطاعت الـــدول إlشـــاء  معاديـــة 3شـــPل متبـــادل

مؤسسات من أجل مشـاركة منـافع التطـور السـر�ع 3عـد اR6ـرب بـ*ن رأس املـال املـنظم والعمـل املـنظم jـA ظـل 

اتفاقيــــات أعطــــت 7ــــل املــــواطن*ن صــــور جديــــدة مــــن اR6مايــــة االجتماعيــــة. وألن عــــددا مــــن الشــــر7ات ا�Rليــــة 

ñــــ5مة ـ7ـــان يــــتحكم jــــA اقتصــــاد دول اR6ــــرب العامليــــة األوBــــA و تمتــــع 7ــــل مZöــــا 3ســــوق داخليــــة ذات حمايــــة ال

وقسم أوسع أو إقليAj =d العالم النامي فقد كفلـت @ـذه االتفاقيـات لكـال "الشـر�ك*ن االجتمـاعي*ن" عائـدات 

  وات اR6رب.5ðمة ناتجة من كبح التنافس بيZöما والتاAB تجنJت املآزق األك	� تأث*�ا لسن

مـــن منظـــور شـــامل يمكـــن رؤ�ـــة مؤسســـات الرفا@يـــة jـــA دول العـــالم األول كعقبـــات أمـــام التخصـــيص 

املثــاAB للمــوارد حــول العــالم. يــري أولســون عxــA ســJيل املثــال 7ــل مثــل @ــذه ال��تgبــات أZÄــا " ائتالفــات توز�عيــة" 

ومPاتـــب اPR6ومـــة) مـــن أجـــل  بـــ*ن عـــامل*ن متحـــدين (شـــر7ات االحتPـــار الصـــناعية الñـــ5مة ونقابـــات العمـــال

تحصـــيل "أجـــور" تق�ـــ�ن 3شـــPل مـــن أشـــPال سياســـات اR6مايـــة االقتصـــادية. jـــA ســـوق العمـــل اR6ـــر يجـــب أن 

يتدفق رأس املـال نحـو مواقـع اإلنتـاج حيـث يمكـن لـھ أن يجتمـع 3شـPل أكÆـ� فعاليـة مـع القـوة العاملـة إلنتـاج 

عAx أن رأس املال سوف يتجھ نحو املنـاطق األدlـى السلع وا56دمات بأقل تPاليف ممكنة. دائما ما يدل @ذا 
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تطورا لالقتصاد ا�AxR والعاملي ، ومن @نـا يقـوم بتحسـ*ن اإلنتاجيـة  وأجـور العـامل*ن الغ*ـ� منkسـب*ن إBـA أيـة 

نقابة حYـó @ـذه الREظـة والـذين يجـب علينـا اليـوم أن نـدرك إمPـاني]Zم الPاملـة. لكـن اتفاقيـات مثـل تلـك الYـ= 

العليــا" لــرأس املــال والعمــل jــA دول العــالم األول قــد رطــت رأس املــال باالقتصــاديات ا�Rليــة  بــ*ن "املنظمــات

 -مــن خــالل املؤسســات الYـــ= تتعلــق بالشــر7ات متضـــمنة االعتمــاد املتبــادل بـــ*ن البنــوك وامل>شــآت الصـــناعية 

  الوقت. نظام مؤسuô= أك	� تطورا Aj أملانيا واليابان قد أسWم Aj نجاحWم االست�نا�ي Aj @ذا

ZÎـــــذه الطر�قـــــة ج<ـــــ= العمـــــال وأÏـــــRاب رأس املـــــال أجـــــور ومنـــــافع أك	ـــــ� ممـــــا ـ7ــــان قـــــد يضـــــمنھ العائـــــد 

التنافôــu= عxــA رأس املــال والعمــل. إذا فــاألجر (أو بمع<ــ= آخــر الفــرق بــ*ن العائــدات الYــ= ـ7ـان يمكــن أن تPــون 

عـــوا بــــھ عـــن طر�ـــق تقييــــد متـــوفرة jـــA الســـوق اR6ــــر والعائـــدات الYـــ= تولــــدت مـــن @ـــذه االتفاقيــــات) الـــذي تمت

 Aـxـ�وا عÆي دول االقتصاديات الناميـة الـذين أجPلZ[ومس Aحساب منت� Axاملنافسة وتحديد اإلنتاجية 7ان ع

Zم للســـــلع املصـــــنعة وقـــــد اعتمـــــد علـــــZmم jـــــA شـــــراء املـــــواد ا56ـــــام. وقـــــد انتفـــــع املســـــتفيدون مـــــن  قبـــــول ?ســـــع*̈�

ء تPــافؤات" التوز�عــات اإلنتاجيــة تمامــا كمــا عــاlي الرفا@يــة jــA دول العــالم األول 3شــPل غ*ــ� مباشــر مــن "ســو

  مZöا الفقراء Aj الدول النامية. 

بنــاءا عxــA @ــذا التحليــل نجــد أن دول الرفا@يــة (مشــتملة عxــA ا56ــدمات ال�ــRية واالجتماعيــة) 7انــت 

?عتمــد عxــA شــروط خاصــة وقيــود مؤسســية تآ7لــت تــدر�جيا أو تفككــت منــذ أواخــر الســتgنيات ، مبــدئيا ألن 

اسات التوظيف الPاملة قد سبJت إخالل بتوازن القوة ب*ن رأس املال والعمل وسـمحت ملتقاvـu= األجـور سي

باملطالبـة بحصــة غ*ــ� متناسـبة مــن محصــول @ــذا النظـام وجعلــت الفوائــد ¨Zـبط ملســتوي شــديد االنخفــاض. 

املؤسسـات العامليـة عندما نمت التجارة العاملية وتفككت اR6ـواجز الYـ= تقـف أمـام انتقـال رأس املـال طـورت 

 AـــBـــر تقســـيم دوWيجـــة لـــذلك فقـــد ظkـــروب مـــن قيـــود @ـــذه االتفاقيـــات. ونWـــ�ى أنظمـــة قانونيـــة جديـــدة للÆالك

جديــد للعمــل مــع إعــادة عمليــة اإلنتــاج الصــنا+A إBــA مواقــع جديــدة jــA دول صــناعية حديثــة jــA جنــوب أورــا 
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وقبل 7ل uF=ء فإن وجـود نمـو أكÆـ� وأسـرع والشرق األوسط وأمر�Pا الالتي>ية وخاصة Aj جنوب شرق آسيا. 

jــA @ــذه االقتصــاديات واال?ســاع الكب*ــ� jــA قطاعا¨Zـــا الصــناعية يتقابــل مــع الر7ــود ال>ســ�= jــA االقتصـــاديات 

3شــPل مث*ـ� للد@شــة jــA اململكــة  -األمر�كيـة واألوريــة jــA السـبعي>يات والWبــوط jــl Aســبة التوظيـف بالصــناعة

باملائــة مــن  30باملائــة ملــا دون lســبة  40التوظيــف ممــا يز�ــد عxــl Aســبة  املتحــدة و�EيPــا حيــث @بطــت lســبة

  إجماl ABسبة التوظيف Aj @ذا العقد.

يمكن النظر إAB الثماني>يات عAx أZÄا الف��ة الY= 7افحت فZmا 3عض دول العالم األول بنجاح الئـق لPـي 

عــا jــA القيــام بإصــالحات جذر�ـــة تحفــظ الWيا7ــل التأسgســية لــدول الرفا@يــة ، بgنمــا شـــرعت دول أخــري تطو 

 AـــBا��موعـــة األو Aـــj د والنمســـا�لفـــتح اقتصـــاديا¨Zم عxـــA قـــوي الســـوق العـــاملي. تـــم أخـــذ 7ـــل مـــن أملانيـــا والســـو

7أمثلـــة نا¼Rـــة عxـــA األنظمـــة النقابيـــة بمعـــدالت بطالـــة منخفضـــة ومعـــدالت تطـــور مرضـــية. تـــم أخـــذ اململكـــة 

�لنـــدا jـــA ا��موعـــة الثانيـــة 7أمثلـــة عxـــA السياســـة املتطرفـــة الYـــ= املتحـــدة والواليـــات املتحـــدة األمر�كيـــة ونيوز

¨Zـــــتم 3ســـــوق العمـــــل بمعـــــدالت عاليـــــة للبطالـــــة واالســـــتقطاب ، مؤديـــــة بـــــذلك إBـــــA انقســـــام اجتمـــــا+A وصـــــراع 

 .=uýسيا  

اندرســن بـــ "العــوالم  -مــع ذلــك ^عتÆــ� املوقــف jــA الkســعي>يات أك	ــ� سالســة مــن @ــذا. مــا وصــفھ ا3ســنج

ة الرفا@يــة" (مم*ــ�ا بــ*ن نظــم اR6كــم االجتماعيــة الديمقراطيــة الســكندينافيا ونظــم اR6كــم الثالثــة لرأســمالي

سكســونية) يمكــن رؤ�تــھ اآلن  -املســيحية الديمقراطيــة ألورــا القار�ــة ونظــم اR6كــم اللي�Æاليــة للــدول األنجلــو

وخاصـــة  –افية ك "اســـ��اتيجيات" لـــgس بإمPـــان أي مZöـــا إدعـــاء النجـــاح املتناســـق. عانـــت الـــدول االســـكندين

مــن @بــوط jــA ازد@ار@ــا ال>ســ�=  ونمــو ســر�ع jــA معــدالت البطالــة واملطالبــات باإلعانــة االجتماعيــة  –الســو�د 

(خاصـــــة jـــــA فنلنـــــدا). ?عـــــاlي دول أورـــــا القار�ـــــة jـــــA الوقـــــت اR6اضـــــر مـــــن معـــــدالت بطالـــــة مرتفعـــــة ومســـــتمرة 

سكســـــونية أعxـــــA  -تملـــــك الـــــدول األنجلـــــوومعـــــدالت إســـــWاميھ م��ايـــــدة jـــــA اإلعانـــــات وا56ـــــدمات االجتماعيـــــة. 
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 A+الصـــراع االجتمـــا Aـــxوجـــود أدلـــة ع AـــBمعـــدالت للفقـــر وعـــدم املســـاواة وعـــدم األمـــان الـــوظيفي ، باإلضـــافة إ

(مثل النفقات امل��ايدة). عالوة عAx ذلك تثار الشPوك حóY حول نجاح اقتصـاديات "النمـور" ا�6نـوب شـرق 

ع الكب*ــ� jــA التصــ>يع واملشــاركة jــA التجــارة العامليــة. أوðــD اZÄيــار آســيو�ة مــع النمــو الســر�ع لــدخلWم والتوســ

واZÄيـــار أجـــزاء مـــن القطـــاع املـــاj ABـــA اليابـــان أن معظـــم @ـــذا  1997اقتصـــاديات تايالنـــد و7ور�ـــا ا�6نويـــة عـــام 

النجاح قد تأسس عAx تـوافر رأس املـال الـرخيص 3شـPل غ*ـ� طبي�ـA ولـم يؤسـس عxـA ثمـة حـل جديـد ودائـم 

  لتنمية االقتصادية الY= تحافظ عAx البgئة ومشPلة االستقرار االجتما+A.ملشا7ل ا

  العدالة االجتماعية والفقر واإلقصاء:

قامـت دول الرفا@يـة jـA ف�ـ�ة مـا 3عـد اR6ـرب بkسـو�ة قضـايا أساسـية للعدالـة االجتماعيـة بـ*ن مـواط<= 

@ـــم jـــA ســـن العمـــل jـــA ســـوق  حPومـــات العـــالم األول مـــن خـــالل مؤسســـات تـــرط بـــ*ن مشـــاركة الرجـــال الـــذين

العمالـــة وـــ*ن أشـــPال مختلفـــة مـــن اR6مايـــة االجتماعيـــة. اختلفـــت @ـــذه املؤسســـات إBـــA حـــد كب*ـــ� مـــن حيـــث 

املدى الذي  قامـت إليـھ بتوز�ـع الـدخل بـ*ن ا��موعـات أو سـبJت املسـاواة jـA املنـتج. قامـت مجموعـة بأكملWـا 

باســـــتخدام أنظمـــــة التـــــأم*ن االجتمـــــا+A  -املســـــيحية دول أورـــــا القار�ـــــة الديمقراطيـــــة -مـــــن أنظمـــــة الرفا@يـــــة

لتحـــافظ عxـــA الفـــروق jـــA الـــدخل jـــA شـــPل نظـــام @رمـــي للمجموعـــات أثنـــاء ف�ـــ�ات تقاعـــد@م بحســـب اR6الـــة 

االجتماعيــــة لWــــم ، قامــــت تلــــك الــــدول بتأســــgس ودمــــج مجموعــــات الــــدخل الYــــ= ?عتمــــد عxــــA 3عضــــWا 3شــــPل 

�ـــع طـــوال ف�ـــ�ة دورة اR6يـــاة لكال@مـــا ولـــgس بيZöمـــا. jـــA الـــدول متبـــادل ولكZöـــا غ*ـــ� متPافئـــة معيـــدة بـــذلك التوز 

سكســـــــــونية اللي�Æاليـــــــــة  دلـــــــــت املعـــــــــدالت املنخفضـــــــــة إلعانـــــــــات التـــــــــأم*ن االجتمـــــــــا+A أن املســـــــــاعدة  -األنجلـــــــــو

االجتماعيـة تلعـب دورا @امـا jـA السياسـة االجتماعيـة ، وأصــبح الفقـراء بـذلك قسـم مع�ـ�ف بـھ مـن ا��تمــع ، 

محـدودة لنقـل األمـوال يقـوم النظـام الضـر��= العـام بتمو�لWـا عـن طر�ـق اختبـارات املـوارد وتؤ@ل إAB عمليـات 

  املالية.
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أثنــاء ف�ـــ�ة الســبعي>يات ?عالـــت األصــوات املنتقـــدة ضـــد رؤ�ــة العدالـــة االجتماعيــة الYـــ= lشــأت jـــA @ـــذه 

��ليـــة عـــن طر�ـــق رـــط االتفاقيـــات. أوðـــD املؤمنـــون باملســـاواة بـــ*ن ا�6>ســـ*ن أZÄـــا عـــززت العالقـــات األبو�ـــة امل

تــــأم*ن الرعايــــة ال�ــــRية) 3عمالــــة الرجــــال. فقــــد قــــاموا  -jــــA حالــــة نظــــم اR6كــــم األوريــــة القار�ــــة -الفوائــــد (و

بkنظــيم مســاعدات الرفا@يــة بنــاءا عxــA "نمــوذج العائــل" لإلســWامات وأحقيــة االنتفــاع ، مــع تصــ>يف ال>ســاء 

ســـية للمنافســـة املقيـــدة الYـــ= اتصـــفت ZÎـــا املواطنـــة رســـميا كتـــا3ع*ن. jـــA الواقـــع يمكـــن أن يـــري @ـــذا كم*ـــ�ة أسا

االجتماعيـــة 3عـــد اR6ـــرب. مـــن ذلـــك اR6ـــ*ن فصـــاعدا نجـــد أن ال>ســـاء الال?ـــي كـــن lشـــيط*ن كعمـــال أثنـــاء ف�ـــ�ة 

اR6شــد لREــرب أصــبحن يتقيــدن باالقتصــاد امل��BــA وأصــبحن بــذلك غرــاء عــن ســوق العمــل وتنافســن فقــط 

خـــــرى املقصـــــاة مــــن أجـــــل وظـــــائف فرعيــــة ذات مقابـــــل أقـــــل مــــع 3عضـــــWن الــــبعض ومـــــع 3عـــــض ا��موعــــات األ 

  وحرفية أقل وخاصة الوظائف املتقطعة.

عنـــدما شـــاركت املــــرأة بدرجـــة أكÆــــ� jـــA اR6يــــاة االقتصـــادية العامـــة اZÄالــــت الـــدعايات مــــن أجـــل فــــرص 

jـــــA دول متPافئـــــة (خاصـــــة jـــــA الواليـــــات املتحـــــدة األمر�كيـــــة واململكـــــة املتحـــــدة) jـــــA ســـــJيل املعاملـــــة املkســـــاو�ة 

قامــت ال>سـاء بتحقيـق Fـu=ء قر�ـب مـن @ــذه  –وخاصـة السـو�د –الرفا@يـة.فقط jـA املنطقـة االسـكندينافية

 A+خـــدمات رعايـــة الطفـــل والـــدعم االجتمـــا Aـــj الوضـــع، والحقـــا بـــإحراز تقـــدم ذو حـــدين. قـــدم التوســـع الكب*ـــ�

7ان لـھ ميـل نحـو حصـر@ن  للشباب واألسر Aj السبعي>يات قطاع توظيفي ذو أجر جيد lسJيا لل>ساء، ولكن

كعمـــال دول الرفا@يـــة ا�5تصـــة الYـــ= ?شـــ��ك jـــA عمليـــة إعـــادة اإلنتـــاج االجتمـــا+A ولـــgس jـــj-  AـــA @ـــذا القطـــاع

.Aالعمليات األولية لالقتصاد اإلنتا�  

النقد اآلخر املوجھ لWذه االتفاقيات @و حماي]Zا ملـواط<= العـالم األول ضـد مطالبـات املWـاجر�ن أو مـن 

) يمكـــن تحليـــل دول الرفا@يـــة عxـــA أZÄـــا 10و 9¤�رة مـــن العـــالم النـــامي. كمـــا رأينـــا للتـــو (صـــفحات يـــأملون بـــال

أنظمـــة تقــــوم بتوز�ــــع "أجــــور" املنافســــة املقيــــدة بــــ*ن عــــامل*ن متحــــدين jــــA @ــــذه الــــدول مكkســــبة عxــــA حســــاب 
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ة لWـذه الـدرجات. مواط<= العالم الثالث الـذين 7ـان مـن املمكـن أن ي>تفعـوا مـن األسـواق العامليـة الغ*ـ� منظمـ

وR6ــد أ3عــد مــن ذلــك فقــد مثلــت تلــك االتفاقيــات حــواجز ?عــوق ال¤�ــرة إBــA داخــل @ــذه الــدول وقامــت بت�Æيــر 

السيطرة عAx ال¤�رة وتقييد@ا. 7انت املواطنة االجتماعية بمثابة وضع قانوlي فضل األوريـ*ن البـيض وقـام 

آلســـيو�*ن وحYـــó إذا 7انـــت التغ*ـــ�ات الYـــ= حـــدثت بت�Æيـــر التفرقـــة العنصـــر�ة ضـــد املWـــاجر�ن الزنوج/الســـود وا

3عـــــد االســــــتعمار قــــــد وعــــــد¨Zم بالســــــماح لWــــــم بالـــــدخول للــــــدول األوريــــــة. اســــــتخدمت ا��موعــــــات الفاشــــــية 

ا�6ديـــــــدة وا�6ماعـــــــات العنصـــــــر�ة الـــــــدفاع عـــــــن ا56ـــــــدمات واملنـــــــافع "ا56اصـــــــة ZÎـــــــم" كت�Æيـــــــر للعنـــــــف ضـــــــد 

  املستوطن*ن األجانب واملستوطن*ن الغ*� بيض.

@ـــذا قامـــت دول الرفا@يـــة بإيجـــاد وظـــائف للعمـــال املWـــاجر�ن ألن حمـــاي]Zم (اR6ـــد األدlـــى لألجـــور  ومـــع

والشروط ومعونات البطالة) جعلت من املواطن*ن موظف*ن ذوي أجور أعAx وأعطـ]Zم ا��ـال لـرفض العقـود 

 Aj اءمعارك مـن أجـل إدمـاج االستغاللية. ومن @نا lشأ توتر مستمر ب*ن املواطن*ن االجتماعي*ن و@ؤالء الغر

 AـBأسـواق العمالـة وا ABاملة واPة ال�3عض األ@داف Aj سياسات دول العالم األول 7لWا، 7الوصول إAB العضو

  وان 7ان ذلك Aj أشPال مختلفة. -دخول أ^سر

jــــــA الkســـــــعي>يات أصــــــبح واðـــــــRا أن @ــــــذه االنتقـــــــادات ?شــــــ*� إBـــــــA مشــــــPلة جو@ر�ـــــــة تتعلــــــق بالعدالـــــــة 

ا@يـــة. تـــدل فكـــرة أن املواطنـــة ~ـــA العضـــو�ة الPاملـــة jـــA مجتمـــع سياýـــu= مـــا عxـــA نظـــام االجتماعيـــة ودول الرف

إقصــا�ي مغلــق مــن التعــاون يحــاول فيــھ األعضــاء اإلســWام مــن أجــل الصــاD6 العــام و�قومــون بت;�ــيم ال�ــ�اع 

ودي الــذي ^عــود إBــA أرســطو وروســو  -املتبــادل املضــر. يتPــون التPــو�ن السياýــu= املثــاj ABــA العــرف ا�6مWــوري 

مــن مــواطن*ن lشــيطون ^شــ��7ون jــA االل�ــ�ام بجــودة عاليــة لREيــاة داخــل املؤسســات الYــ= تلــزمWم  -تو7و�فيــل

با@تمامــــات وأ@ــــداف مشــــ��كة. تظWــــر jــــA @ــــذا العــــرف قضــــايا العدالــــة بــــ*ن األعضــــاء فقــــط jــــA ســــياق املــــوارد 

ذا التPـــو�ن 3شـــدة بأساســـيات املشـــ��كة والفوائـــد املتبادلـــة واأل@ـــداف املتفـــق علZmـــا. تـــرتبط اقصـــائية مثـــل @ـــ
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 =uــýللمنصــب السيا Dاملســا@مة واملســئولية ا�6ماعيــة.  يتأ@ــل @ــؤالء الــذين يقــدمون ا56دمــة العامــة (ال���ــ

  أو ا56دمة Aj قوات الدفاع) التخاذ قرارات حول توز�ع ال	�وات وواجبات التمتع بحقوق العضو�ة.

يمقراطيــــة) أو فكــــرة ا�6مWور�ــــة يجــــب أن ت]Zيــــأ أقــــرت اللي�Æاليــــة بــــأن الــــرؤا االرســــتقراطية (أو حYــــó الد

إلفســـــاح ا��ـــــال لإلســــــWامات مجWولـــــة املصــــــدر واملشـــــاركة الغ*ــــــ� مباشـــــرة والثقافــــــات السياســـــية ا�6معيــــــة. 

أن التPو�نـــــات السياســـــية لـــــم تكــــن كجمعيـــــات تطوعيـــــة ، فـــــاملواطن*ن لـــــم يختـــــاروا  اR6قـــــوق أوðــــRت فكـــــرة 

بإمPاZÄم التنقل 3سWولة من واحدة إAB األخـرى. ومـن @نـا يحتـاج 7ـل االنضمام إلZmا ولكZöم ولدوا إلZmا، ولgس 

األفراد ��ال مصون من أجل مشار�عWم وال��امـا¨Zم ا56اصـة ، وتحتـاج ا�6ماعـات نفسـWا إBـA حر�ـة أكÆـ� 7ـي 

تنمـــو وتزد@ـــر. وقبـــل 7ـــل Fـــu=ء يجـــب أال ^ســـمح للدولـــة بالضـــغط عxـــA مواطنZmـــا 3شـــPل فـــردي أو جمـــا+A مـــن 

دفـع الضـرائب ، التصـو�ت jـA االنتخابـات ،  -عام. إذا فا56صائص املم*�ة لواجبـات العضـو�ةأجل الصاD6 ال

لــم تتــدخل 3شــPل كب*ــ� jــA ســلوك املــواطن*ن jــA اR6يــاة ، وتركــت  -وأداء ا56دمــة العســكر�ة jــA أوقــات اR6ــرب

  لWم اR6ر�ة Aj ممارسة األlشطة االقتصادية واR6ياة الثقافية ا�6معية للمجتمع املتحضر.

غ*ـ� أن اR6قـوق االجتماعيـة مـدت الـروابط الدقيقــة بـ*ن مسـئوليات العضـو�ة وحر�ـات الفـرد. بــدا أن 

املبدأ االسWامي للتأم*ن االجتما+A الذي ?عرف بـھ األنظمـة الJسـماركيةألورا القار�ـة واألنظمـة البفردجيانيـة 

م بـــــذلك لصـــــاD6 الــــــذ7ور ذوي jـــــA اململكـــــة املتحـــــدة يقـــــدم  تفســــــ*� يkنـــــاغم مـــــع العـــــرف اللي�ÆاBـــــA. ولكنــــــھ يقـــــو 

الوظــائف الPاملــة ، ومــن @نــا فإنــھ ي>تقــد عــدم شــمول ال>ســاء كمــواطن*ن اجتمــاعي*ن حقيقيــ*ن. مــن الناحيــة 

األخرى فقد 7ان من شأن توسيع املنافع الغ*ـ� إسـWاميھ بمختلـف أنواعWـا (عxـA سـJيل املثـال منـافع املعـوق*ن 

ل*ن) قطـــــع الصـــــلة بــــــ*ن املســـــا@مات وøجـــــراءات إعـــــادة التوز�ــــــع والعـــــائل*ن واإلعانـــــة االجتماعيـــــة لآلبــــــاء املنعـــــز 

وøضـعاف الـروابط األخالقيـة للعضــو�ة. أثـارت اإلعانـة الYــ= يتلقا@ـا العـاطل*ن لف�ــ�ات طو�لـة (فئـة يف�ــ�ض أن 
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نظـــام اإلدارة االقتصـــادية ل كين*ـــ� قـــام بإلغا�Zـــا) ?ســـاؤالت أك	ـــ� حـــول قيـــود عمليـــة إعـــادة التوز�ـــع وال��امـــات 

  ن مZöا.املستفيدي

تكمن معظم جاذبية مـذ@ب ا�6ماعيـة 3سياسـة الرفا@يـة ا�6ديـدة jـA تأكيـده عxـA اR6اجـة إBـA إlشـاء 

العالقــــات بــــ*ن ا56يــــار الفــــردي واملســــؤولية ا�6ماعيــــة مــــن جديــــد. ^ســــتد+A @ــــذا املــــذ@ب إBــــA الفكــــر نمــــوذج 

تحقات الضـــــــ�يلة ا��تمــــــع الصـــــــغ*� املؤســـــــس عxـــــــA املعـــــــامالت التبادليـــــــة للعمـــــــل التطـــــــو+A ومســـــــا@مة املســـــــ

للعضـــو�ة، إZÄـــا تح.ـــ= ذكر�ـــات القر�ـــة الر�فيـــة ومجتمـــع الفئـــة العاملـــة امل�ـــ�ابط باإلضـــافة إBـــA الرؤاالفخيمـــة 

 A+للتعـــــاون االجتمـــــا =uــــvللعصــــور املاضـــــية لالســــتقامة السياســـــية. إن الــــدوى األقـــــوى للمنــــاداة بمعـــــاي*� املا

يكمــن عxــA وجــھ ا56صــوص فيمــا يتعلــق بقضــايا الفقــر واملشـاركة (اإلجبار�ــة إذا لــزم األمــر) jــA الصــاD6 العــام 

  واالنقسام األسري وقضايا األعمال اإلجرامية.

ولكــن يــتالءم @ــذا التطلـــع إBــA املاvــu= إBــA حـــد 3عيــد مــع املالمــح األخـــرى لREيــاة االجتماعيــة الYــ= تـــدعو 

لتبــادل بPــل أنواعــھ تطــور األســواق اR6ــرة بمقيــاس عــاملي والــذي نــتج عــن التوســع الñــ5م ل –إلZmــا اللي�Æاليــة

عÆـــ� اR6ـــدود. كمـــا ت>بـــأ مـــاركس وأوðـــD بـــوالlي فـــإن الرأســـمالية الغ*ـــ� منظمـــة ?عمـــل عxـــA تـــدم*� ا��تمعـــات 

ومؤسسا¨Zا االجتماعية تاركة األفراد معزول*ن وتا3ع*ن لعمليا¨Zا. إن تـار�خ العـالم منـذ القـرن السـادس عشـر 

دل السـوj AnـA ا��تمعـات التقليديـة والقبليـة والزراعيـة @و التغلغل عديم الشـفقة لإلنتـاج الرأسـماAB والتبـا

الYـــ= 7انـــت كـــذلك فيمـــا م'ـــu= حيـــث 7انـــت العالقـــات االقتصـــادية مضـــمنة jـــA أعـــراف الشـــمولية واملشـــاركة 

واR6ماية املتبادلة. كمـا وفـرت القـوي العامليـة للتجـارة فـرص غ*ـ� محـدودة لالزد@ـار والنمـو االقتصـادي فقـد 

ة jــA عــدم إمPانيــة تجنــب الفقــر الواســع وا��اعــات وظــا@رة ا�6ماعــات الWامشــية قامــت بخلــق حتميــة ظــا@ر 

  الY= ?عgش Aj ظروف با�سة عAx أطراف العالم الثالث.
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كمــا عرضــنا jــA ا�6ــزء الســابق مــن الفصــل @نــاك نقاشــات قو�ــة مــن أجــل إlشــاء أســواق حــرة 7أفضــل 

قرا من العـالم. ولكـن يمكـن أن تمتـد @ـذه مسلك طو�ل املدى لkشكيل مجتمعات نا¼Rة Aj املناطق األك	� ف

النقاشات لkشمل إزالة اR6واجز أمام التبادل اR6ر بPل أنواعھ بما Aj ذلك السيطرة عxـA اR6ـدود وجـوازات 

 AـBـر للنـاس باإلضـافة إR6االنتقـال ا AـBالسفر. يمكن أن ?ش*� حالة متناغمة من التطور االقتصادي العاملي إ

واملعلومـــــات والثقافـــــات عÆـــــ� حـــــدود البلـــــدان. إذا تطلبـــــت رفا@يـــــة االقتصـــــاد  األمـــــوال والبضـــــا�ع وا56ـــــدمات

العاملي السماح بتدفق االسkثمار إAB العـالم النـامي مـن العـالم املتقـدم وأن يPـون بإمPـان صـائدي الصـفقات 

 AـــBانتقاليـــة العمـــل باإلضـــافة إ Aـــxء، فيجـــب أن ^شـــتمل @ـــذا أيضـــا ع=uـــF ـــان عـــن أيPأي م Aـــj عقـــد صـــفقات

يــة رأس املـــال. يقـــوم الفصـــل الرا3ـــع بتحليـــل قضـــية ا�6ماعـــات ذاتيـــة االختيـــار لتمـــو�ن واســـ]Zالك ســـلع انتقال

  الرفا@ية وAj الفصل السادس سgتم تحليل قضية ال¤�رة وعالق]Zا بالسلع املش��كة.

ولـــــذلك يمكـــــن أن نـــــري أن أفPـــــار العدالــــــة الYـــــ= تركـــــز عxـــــA شــــــروط العضـــــو�ة jـــــA احـــــدي ا��تمعــــــات 

ث تقتصــر العضــو�ة عxــA @ــؤالء الــذين يقــدموا املســا@مات و�kشــار7وا املســئولية ا�6ماعيــة) اإلقصــائية (حيــ

وتلـــك األفPـــار الYـــ= تركـــز عxـــA الطاقـــة الPامنـــة لليـــد ا56فيـــة لتوجيـــھ األفـــراد نحـــو اإلدراك الPامـــل ألولو�ـــا¨Zم 

تباعـد الفـرق بـ*ن تلــك  ومشـروعا¨Zم رمـا ?عمـل jـA اتجا@ـات املعاكسـة. تحـاول املفـا@يم اللي�Æاليـة للعدالـة أن

القــوان*ن املتنافســـة، تصــر املفـــا@يم اللي�Æاليــة عxـــA أن الــرؤى ا�6مWور�ـــة واالجتماعيــة للمشـــاركة السياســـية 

تخفــف مــن أثر@ــا حقــوق  39عاليــة املســتوي والــروابط القو�ــة املتبادلــة واملــوارد املشــ��كة واملســؤولية اR6ازمــة

للتPو�نـات السياسـية ال�Æجواز�ـة الكالسـيكية. ولكـن الفرديـة  امللكية واR6قوق ال�5صـية واR6ر�ـات املدنيـة

وطاقة الرأسمالية العاملية عديمة ا�6>سية يجـب أن تصـب بطر�قـة أو بـأخرى jـA ا�6معيـات واألlشـطة الYـ= 

تخدم الصاD6 العام ، و�جب أن تدمج ا��موعات املتعـددة ذات اال@تمامـات ا56اصـة مـع الWيئـات الثقافيـة 

>يــــة واألذواق ال��فZmيــــة والتعصــــب الــــدي<= اR6ماýــــj =uــــA عمليــــة ديمقراطيــــة التخــــاذ القــــرارات واR6رـ7ـــات الدي
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ا�6ماعيــــة. تجــــد اللي�Æاليــــة نفســــWا اآلن محاصــــرة عامليــــا محاولــــة إخمــــاد الصــــراعات و?ســــو�ة ا56الفــــات دون 

  خنق الWدم اإلبدا+A الذي @و امل*�ة األساسية لل��تgب الرأسماAB العاملي.

  ماعية ¥] الفكر السيا�µñ:العدالة االجت

الفرديـــة االقتصــــادية للســـوق اR6ـــر مــــن  –دخلـــت التـــوترات بــــ*ن طرjـــA اللي�Æاليـــة السياســــية اR6ديثـــة

إBــA التحليــل النظــري للعدالــة االجتماعيـــة  -ناحيــة، واملســؤولية ا�6ماعيــة الديمقراطيــة مــن الناحيــة األخــرى 

عxــA مناقشــة مــا  41ل��امــات االجتماعيــة للمواطنــةحــديثا. مــن ناحيــة فقــد أثــرت الــرؤى ا�Rافظــة ا�6ديــدة لال

أقصـــت محاولــة تحديـــد حقــوق ومســـؤوليات املــواطن*ن اللي�Æاليـــة  42بــدا كموضـــوع @ــام للنظر�ـــة االجتماعيــة.

3عيـــدا مـــن مفWـــوم املســـتحقات الغ*ـــ� مشـــروطة وضـــمانات االزد@ـــار اإلlســـاlي وخاصـــة @ـــؤالء الـــذين يتلقـــون 

ياuý= من الناحية األخرى فقد قام التغ*� االجتمـا+j AـA ف�ـ�ة الثماني>يـات ا56دمات االجتماعية.Aj الفكر الس

بتحو�ــــــل االنkبــــــاه نحــــــو مزايــــــا املواطنــــــة الديمقراطيــــــة ال>شــــــيطة ، وخــــــواص ثمــــــة ثقافــــــة دائمــــــة للمســــــؤولية 

  ا�6ماعية.

ولكن وصف املشاركة Aj الصاD6 العام من خالل املمارسات السياسية الشـاملة Fـu=ء، وتطـو�ر خطـة 

ية إلعادة ضم الفقراء أو إعـادة روح ا�6ماعـة أو إعـادة خلـق ا��تمـع املـدlي @ـو Fـu=ء آخـر تمامـا. @ـذه سياس

~A القضايا الY= واجWت إدارة 7لي>تون Aj الواليات املتحدة (عAx سJيل املثال Aj ا�Rاولـة إلقامـة نظـام تـأم*ن 

العمــــــل ا�6ديــــــدة jــــــA بر�طانيــــــا.  صــــــ�A قــــــومي أو إصــــــالح إدارة اإلعانــــــة االجتماعيــــــة) و?شــــــغل حاليــــــا حPومــــــة

وتتضـمن @ـذه القضـايا 3شـPل غ*ــ� مباشـر مـآزق اPR6ومـات الفرlسـية واألملانيــة الYـ= قولـت باألعبـاء الثقيلــة 

لإلنفــــــاق الــــــوط<= ومعــــــدالت املســــــا@مة امل��ايــــــدة jــــــA اR6مايــــــة االجتماعيــــــة والتPــــــاليف البا@ظــــــة الYــــــ= تتعلــــــق 

  الة ال5ñمة. بتوظيف قوة العمل واملسkنقع الراكد للبط
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ســــيقوم @ــــذا الكتــــاب بـــــال��ك*� عxــــA املوقــــف ال�Æيطـــــاlي عxــــA نحــــو غ*ـــــ� متPــــاZj، إذ أن حPومــــة العمـــــل 

ا�6ديــــدة وضــــعت خطــــة واðــــRة مــــن أجــــل محارــــة اإلقصــــاء االجتمــــا+A وال�ــــ�و�ج للعدالــــة االجتماعيــــة مــــن 

جـــذري عــــن ?عWــــدا¨Zا خـــالل مشــــاركة م��ايـــدة jــــA ســـوق العمــــل وفـــرص م��ايــــدة للتعلـــيم الــــدائم. jـــA انفصــــال 

الســــــابقة لدولــــــة الرفا@يــــــة اختــــــارت إدارة العمــــــل تحديــــــد أو تقليــــــل املنــــــافع وامل'ــــــu= نحــــــو السياســــــات ذات 

التوجWــات التعليميــة واملWنيــة والعماليــة. jــA ســJيل ذلــك ف�ــ= تــتفWم لدغــة مــآزق السياســة االجتماعيــة لف�ــ�ة 

متPلفـة ثمنـا غاليـا فيمـا يتعلـق باR6ر�ـات  الkسعي>يات، وتختار 3شPل صـارم اتخـاذ طر�ـق اجتمـا+A مkسـلط،

  اللي�Æالية التقليدية واR6ماية االجتماعية.

عـــــالوة عxـــــA ذلـــــك ـ7ــــان املتحـــــدثون الرســـــميون باســـــم اPR6ومـــــة ال�Æيطانيـــــة ذوي شـــــفافية كب*ـــــ�ة حـــــول 

القواعـــد الفلســـفية 56طـــ]Zم. قـــدموا ادعـــاءات قو�ـــة حـــول العدالـــة االجتماعيـــة وقـــدرات سياســـا¨Zم �Rارـــة 

فقــــر واإلقصــــاء االجتمــــا+A. ومــــن @نــــا يمكــــن شــــرح النقاشــــات النظر�ــــة الYــــ= تــــدعم سياســــات الرفا@يــــة jــــA ال

  الkسعي>يات 3شPل أك	� وضوح بالرجوع إAB القضية ال�Æيطانية عAx وجھ ا56صوص.

ســيعاÑ6 @ــذا ا�6ــزء مــن الفصــل األصــول النظر�ــة ألفPــار العدالــة االجتماعيــة الYــ= وضــعWا تــوlي بل*ــ� 

جــذور@ا التار�خيــة، وكيــف تــرتبط بالقضــايا اR6اليــة للعوملــة  -خاصــة جــوردون بــراون وفرانــك فيلــد)ووزراؤه (

ومســتقبل دول الرفا@يــة ، وكيــف ســيkناول @ــذا الكتــاب تحليــل @ــذه القضــايا jــA الفصــول الالحقــة. ســوف 

عاصـــــر يبحـــــث الفصـــــل التـــــاAB كيفيـــــة ارتبـــــاط العدالـــــة االجتماعيـــــة كموضـــــوع نظـــــري jـــــA الفكـــــر السياýـــــu= امل

بالنقاشــات األخــرى حــول ال��ا@ــة اللي�Æاليــة والتPامل/االنــدماج السياýــu= ونظر�ــة ?عدديــة الثقافــات. األفPــار 

العامـــة jـــA بقيـــة الفصـــول ~ـــA عبـــارة عـــن جزئيـــات مـــن التضـــامنات الوطنيـــة لـــدول الرفا@يـــة وعـــدم التجـــاlس 

  امل��ايد ل�Eماعات السياسية.
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 A#مشـــروع إصـــال Aـــة. العدالـــة االجتماعيـــة ~ـــ�وجـــذور@ا النظر�ـــة لي�Æاليـــة عـــادة ولgســـت اشـــ��اكية ثور

بgنمـــــــا %ـــــــ5ر مـــــــاركس وانجلـــــــز مـــــــن املصـــــــطDE بوصـــــــفھ برجـــــــوازي %ـــــــ5يف، قـــــــام الليÆـــــــ�الي*ن االجتمـــــــاعي*ن 

ال�Æيطاني*ن والWيجلي*ن ا�6دد والPاثوليك التقدمي*ن Aj دول أورـا القار�ـة بتوسـيع النقاشـات 3شـPل آlـي مـن 

النظـام*ن كـال مـن ولكن خطـط العدالـة االجتماعيـة تقت'ـu= ضـمنا  . الرأسماAB ل تلطيف وترسيخ النظامأج

مجتمـع سياýـu= يتوافـق والسياسي*ن، والذي يمكن من خاللWما ?عديل منتجات السوق بصورة ديمقراطيـة  

مع نظام اقتصادي لإلنتاج والتوز�ع. من املمكن Aj @ذه الظـروف إعـادة توز�ـع األدوار وال	ـ�وات، ومـن املمكـن 

  فعل @ذا باسم العدالة ب*ن أعضاء مجتمع ما مش��ك*ن معا Aj ?عاون اقتصادي. 

تنادي رؤ�ة توlى بل*� للعدالة االجتماعية لWذا العرف الفلسفي بذاتھ ، ولكن Aj ظروف نادرا ما 

Aj تحليل توlى بل*�  -تتوافق مع @ذه املتطلبات. إن أزمة دولة الرفا@ية الY= ت�Æر سياسة رفا@ية جديدة

~A نkيجة التغ*� االقتصادي العاملي 3شPل عام. عندما تصبح اR6دود الوطنية أقل أ@مية Aj  -ا56اص

املصطREات االقتصادية وتصبح ا��تمعات السياسية مختلفة ثقافيا 3شPل أك�Æ، يبدو حيZöا عدم تحقق 

واطنون غ*� قادرون أي من شروط العدالة االجتماعية. نجد أن الدول أقل قدرة Aj ?غي*� التوز�عات وامل

عAx االتفاق حول كيف يمكن تطبيق مبادئ العدالة االجتماعية عAx الظوا@ر االجتماعية املعقدة لعصرنا 

@ذا. يؤكد وزراء حPومة العمل ا�6ديدة 3شدة عAx أن @ناك مجموعة من املبادئ األخالقية يجب أن 

دوره إlشاء إطار عمل مؤسuô= يمكن أن تتحكم Aj التقسيمات التوز�عية، وأن @ناك برنامج إصالح بمق

  يوجد @ذا التقسيم. 

وjــــA @ــــذا يطــــالبون ب�ــــ�اث ممتــــد مــــن ا�6انــــب النظــــري حــــول النمــــاذج األخالقيــــة الYــــ= يجــــب أن تحكــــم 

العالم االجتما+A ، ومفWوم للعدالة التوز�عية يمكن تkبع أثره حóY أرسطو وأ7و�ناس. ظWـر مفWـوم العدالـة 

Aj كتابـات  االجتماعية ألول مرة Aـj واألخالقيـات االجتماعيـة ألواخـر القـرن التاسـع عشـر =uýاالقتصاد السيا
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ج.س.مـــل، ولgســـAx ســـkيفن، و@��gســـيجو�ك ، و(مـــن خـــالل أتبـــاع ت.ه.جـــر�ن) وأخ*ـــ�ا jـــA أعمـــال الليÆـــ�الي*ن 

التأكيـد Aj العقـد األول مـن @ـذا القـرن. عنـدما يـتPلم تـوlى بل*ـ� عـن العدالـة االجتماعيـة فWـو ^شـ*� ب 54ا�6دد

لالشــــــــ��اكية املســــــــيحية لو�ليــــــــام مــــــــور�س ، واللي�Æاليــــــــة االجتماعيــــــــة ل ل.ت.@وZÎــــــــاوس وآخــــــــر�ن ، ولتقاليــــــــد 

ر.ه.تـــاوlي و ج.د.ه.7ـــول و ر.ه.تيمـــاس. رمـــا تـــأثر بيـــل 7لي>تـــون أيضـــا ZÎـــؤالء املـــؤلف*ن jـــA دراســـاتھ السياســـية 

ثــــال و�ليــــام جالســــتون، وا�6مWــــور�*ن بجامعــــة أكســــفورد. ^عــــرف عنــــھ أنــــھ تلقــــي نصــــائح مــــؤلف*ن ليÆــــ�الي*ن أم

املـــــدني*ن أمثـــــال بنجـــــام*ن بـــــارر والفيلســـــوف ر�kشـــــارد رور?ـــــي، واالجتمـــــاعي*ن مgشـــــيل ســـــاندلوأميتايإتز�وlي. 

  يدعم بيل 7لي>تون رأيھ باR6ركة التقدمية لإلصالح الY= ترتبط بف��ة رئاسة ثيودور روزفلت.

�تمـــع كPـــائن #ـــA يتPـــون مـــن أجـــزاء ?عتمـــد عxـــA مـــا اشـــ��ك فيـــھ @ـــؤالء املفكـــرون @ـــو فكـــرة اعتبـــار ا�

3عضـWا الــبعض و تتـأثر فــرص حيـاة 7ــل عضـو فيــھ بأفعـال 7ــل مـن اآلخــر�ن. تـم تحديــد @ـذا ا��تمــع بوضــوح 

مــــن الناحيــــة اإلقليميــــة ومــــن ناحيــــة العضــــو�ة. ـ7ـــان مــــن املعقــــول بــــداخل @ــــذا النظــــام املغلــــق مــــن التعــــاون 

ية عادلــــــة jــــــA توز�ــــــع األعبــــــاء واملنــــــافع ، والتوقــــــع أن املؤسســــــات الkســــــاؤل مــــــا إذا 7انــــــت العمليــــــات االقتصــــــاد

  السياسية تطبق نظام وحيد من القواعد عAx 7ل األعضاء.

كمـــا ســــوف أوðـــj DــــA الفصــــل الثـــاlي يختــــار الفكــــر ا�6ديـــد jــــA تحســــ*ن الرفا@يـــة تجا@ــــل حقيقــــة أن 

مليـــة وقـــرارات األجانـــب، وأن فـــرص حيـــاة مـــواط<= العـــالم األول jـــA عصـــرنا اR6اضـــر ?عتمـــد عxـــA األســـواق العا

تبــادال¨Zم االقتصـــادية انتقاليـــة عxـــA نحــو م��ايـــد. jـــA @ـــذا يkبـــع الفكــر ا�6ديـــد النظر�ـــة السياســـية اللي�Æاليـــة 

والY= فشلت عAx نحو خاص jـA معا�6ـة القضـايا التوز�عيـة العامليـة. مـن ناحيـة فلـgس لـدي اللي�Æاليـة نظر�ـة 

ميـــة األرض والـــدم ولكـــن لـــgس لـــدZòا أي تفســـ*� بـــديل للعضــــو�ة أو لREـــدود السياســـية. تـــرفض اللي�Æاليـــة قو 

فكــــرة اإلقليميــــة. ومــــن الناحيــــة األخــــرى ?عتÆــــ� النظر�ــــة اللي�Æاليــــة للعدالــــة الوحــــدات السياســــية خاليــــة مــــن 

) أن ا��تمعــــات عبــــارة عــــن جماعــــات 86و 85املشــــا7ل ، عxــــA ســــJيل املثــــال يف�ــــ�ض رولــــز (انظــــر الصــــفحات 
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Z¨فارقو@ــا عنــد الوفــاة وأنــھ يمكــن تصــميم املؤسســات مــع قوميــة مكتفيــة بــذا�ا يــدخلWا األفــراد عنــد املولــد و

منتجات توز�عية متوقعة ملثل @ذه األنظمة. من @نا يتفق فكـر بل*ـ� و7لي>تـون مـع العـرف اللي�ÆاBـj AـA ا�6ـدال 

عيـــــــــة الدســـــــــتور السياýـــــــــu= وال��اكيـــــــــب االجتما –كمـــــــــا لـــــــــو أن الب>يـــــــــة األساســـــــــية للمؤسســـــــــات االجتماعيـــــــــة

بإمPاZÄـا تحديـد فـرص وقيـود املـواطن*ن ، ومـن @نـا وضـع الضـوابط األخالقيـة حــول  -واالقتصـادية األساسـية

  أدوار@م ومسؤوليا¨Zم. 

يتطلــب فWــم ديمقراطــي للعدالــة االجتماعيــة قــرارات جماعيــة لتنفيــذ عمليــات إعــادة التوز�عــات @ــذه 

مـــن @نـــا يجـــب إقنـــاع املـــواطن*ن بالـــدليل العقxـــA 3شـــPل أخالnـــA وقســـم إداري قـــادر عxـــA تأديـــة @ـــذه املWمـــة. و 

للموافقــــة عxــــA @ــــذه األساســــيات والتعــــاون مــــع املؤسســــات الYــــ= تحققWــــا. ولكــــن إذا لــــم تكــــن التفاوتــــات الYــــ= 

?عاW�6ا العدالة االجتماعية تقع Aj مجموعة وحيدة مـن العالقـات االجتماعيـة واالقتصـادية وتحكمWـا واليـة 

 -تتحقــق شــروط العدالــة االجتماعيــة اللي�Æاليــة. و@نــا يوجــد مصــدر�ن للصــعوة قوميــة إقليميــة إذا فرمــا ال

التفاعالت الدولية للسوق العاملي، والديناميكية املعقـدة املتغ*ـ�ة لعضـو�ة و@و�ـة ومجتمـع ا��موعـة داخـل 

تجميــع وفيمـا بــ*ن الـدول. إذا حاولــت الـدول ?شــكيل املنتجـات فرمــا يحـدثوا عمليــات إسـ��اتيجية jــA إعـادة ال

واختيار جديد ملواقع تتضمن أسواق جديدة للسلع ا�6ماعية (انظـر الفصـل الرا3ـع). تجعـل 7ـل مـن ال¤�ـرة 

  والوالء العاملي ل�Eماعات الدي>ية أو العرقية التوصل إلجماع حول العدالة التوز�عية أمرا صعبا.

بـــ*ن الفعاليـــة/الكفاءة  وفقـــا للفكـــر ا�6ديـــد لتحســـ*ن الرفا@يـــة فإنـــھ بإمPـــان واليـــات الدولـــة التوفيـــق

االقتصــادية والعدالــة االجتماعيــة jــA @ــذه البgئــة العاملية/الشــاملة. إن بــؤرة ال��ك*ــ� ~ــA ســوق العمالــة (انظــر 

الفصــــل الثــــاlي). الWــــدف @ــــو إlشــــاء مؤسســــات اجتماعيــــة ســــوف تقــــدم ثقافــــة الفــــرص وقابليــــة التوظيـــــف 

س @ــذه األســباب. مــا @ــو جيــد مــن وجWــة نظــر للمــواطن*ن ، وســوف تPــون جذابــة للمســkثمر�ن الــدولي*ن لــنف
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فـــــرص متPافئـــــة ل�Eميـــــع ، وøحســـــاس العضـــــو�ة املســـــؤولة، وأخالقيـــــات العمـــــل ا�6ـــــاد، واR6ر�ـــــة  –العدالـــــة

  يPون جيد أيضا للكفاءة/الفعالية.  -املتPافئة

^عيـــــد الفكــــــر ا�6ديــــــد ترتgــــــب األولو�ــــــات املعطــــــاة jـــــA دول رفا@يــــــة مــــــا 3عــــــد اR6ــــــرب للعناصــــــر الثالثــــــة 

و�عيــد تفســ*� تضــمينا¨Zا للسياســة العامــة  -املســاواة، األحقيــات، االحتياجــات -ليديــة للعدالــة التوز�عيــةالتق

(انظــــر الفصــــل الثالــــث). يؤكــــد الفكــــر ا�6ديــــد عxــــA تPــــافؤ الفــــرص بــــدال مــــن النــــاتج ، وعxــــA حقــــوق التعلــــيم 

اعتمـــادا عxـــA املقـــدرة  والتـــدر�ب بـــدال مـــن املنـــافع. يتطلـــب الفكـــر ا�6ديـــد الوصـــول ملناصـــب الســـلطة/النفوذ

والعطاء الفردي والوصول إAB الفائدة االقتصادية، و�سمح ملPافئات @ـذه املتطلبـات بـأن تPـون أقـل مسـاواة 

عZöــا jــA نظــم العدالــة االجتماعيــة الYــ= ســادت ف�ــ�ة الســبعي>يات. يضــع الفكــر ا�6ديــد الشــروط لالحتياجــات 

مة ل�ــRة ادعــاءات البطالــة وال��ـز ورمــا أيضــا اختبــار اR6قيقيـة املــراد تلبي]Zــا عـن طر�ــق اختبــار أشــد صـرا

املــوارد املاليــة للمتقــدم*ن. يؤكــد الفكــر ا�6ديــد عxــA املســؤولية الذاتيــة ، وســgتم مناقشــة مجــال مســاعدات 

  الرفا@ية ال�5صية Aj الفصل الرا3ع. 

 -اتية/مناســبة عxــA الـرغم مـن ظــروف البgئـة االقتصـادية العامليــة ا�6ديـدة الYـ= تبــدو غ*ـ� مو  -مـن @نـا

يقوم فكر بل*� و7لي>تون ا�6ديد بإعادة ?شكيل األفPار اللي�Æالية القديمة الY= تتعلق بالعدالـة االجتماعيـة، 

 Aــxا. يصــر @ــذا الفكــر عZÄاPتحقيــق توز�عــات أخالقيــة بــ*ن ســ Aــj قــدم دفــاع قــوي عــن مقــدرة واليــات الدولــة�و

مــــع 3عضــــWا ، وأن اإلجمــــاع حــــول املبــــادئ املWــــددة أن املعتقــــدات الشــــا�عة حــــول العدالــــة يمكــــن أن ت>�ــــ�م 

بالضــــياع يمكــــن تحقيقــــھ مــــن خــــالل التنفيــــذ عــــن طر�ــــق خطــــة لإلصــــالح. عxــــA الــــرغم مــــن النفــــور األوBــــA مــــن 

إجـــراءات حPومتــــھ لقطـــع مســــاعدات اآلبـــاء املنعــــزل*ن، شــــرع تـــوlي بل*ــــ� jـــA حملــــة �5صـــية عنيفــــة لتحســــ*ن 

ف. و2عد أن قـام بيـل 7لي>تـون بـدمج الـرفض األخالnـA اليمي<ـ= الرفا@ية من أجل كسب الدعم لتوجWھ املتطر 

jــــA إجراءاتــــھ لREــــد مــــن دعــــم الرفا@يــــة املتــــاح لآلبــــاء املنعــــزل*ن وجعلWــــم أك	ــــ� اجتماعيــــة مــــن خــــالل التعلــــيم 
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األخالAn، نجا من فضيحة ج>سية Aj وقت الكتابة، وظWر 7الرئgس ذو ف��?ي الرئاسـة األك	ـ� شـعبية jـA تـار�خ 

  ملتحدة.الواليات ا

@ــــذه الثقــــة jــــA قــــدرات الــــدول عxــــA تحقيــــق "التجديــــد الــــوط<=" باســــم العدالــــة يظWــــر مجمــــوعت*ن مــــن 

كيــــف تنطبــــق  -املشــــا7ل السياســــية والنظر�ــــة املkشــــابكة. تتعلــــق األوBــــA بقضــــايا العدالــــة التوز�عيــــة الدوليــــة 

الــدخل لPــل فــرد  ، ومحاولــة املبــادئ األخالقيــة عxــA التفاوتــات jــA التنميــة االقتصــادية بــ*ن الــدول ومتوســط 

 Aــj االنتقـال بـ*ن الـدول اسـتجابة ملثـل @ـذه التفاوتـات. سـوف يـتم معا�6ـة @ـذه القضـايا بالتفصـيل Aـj النـاس

الفصل السادس. املشPلة الثانية ~A كيفية تحقيق اتفاق عxـA مبـادئ العدالـة االجتماعيـة jـA مجتمـع معقـد 

  ذه القضايا Aj ا�6زء الثاlي من الفصل. مختلف متعدد األصول والثقافات. سgتم تقديم @

  العدالة االجتماعية، الت�امل/االندماج السيا�µñ، و�عددية الثقافات: 

التأكيـــد الواثــــق للفكــــر ا�6ديـــد عxــــA مجموعــــة وحيـــدة مــــن أساســــيات العدالـــة االجتماعيــــة يمكــــن أن 

ألقليــــــة. تواجــــــھ تنطبــــــق عxــــــA 7ــــــل أعضــــــاء ا��تمعــــــات املعاصــــــرة ^عارضــــــھ االخــــــتالف ومطالــــــب مجموعــــــات ا

مجموعت*ن من املشـكالت مـن يؤ�ـدوا قـانون عـاملي لREصـص التوز�عيـة. األوBـA مـا إذا 7ـان @نـاك قـيم ومعـاي*� 

مشــ��كة تقبلWــا 7ــل ا�6ماعــات بــداخل ثقافــة متم*ــ�ة إBــA حــد 3عيــد. يــدل @ــذا عxــA أنــھ ســوف تظWــر منازعــات 

العرقيـة األقليـة واألغلبيـة ومطالـب الشـواذ  ب*ن املطالب الغ*� متناسبة للرجال وال>ساء ومطالـب ا�6ماعـات

ج>ســـيا واملشـــ]Z*ن ل�Eـــ>س اآلخـــر. الثانيـــة @ـــو مـــا إذا 7انــــت (حYـــó لـــو 7انـــت @نـــاك مبـــادئ ?ســـمو فـــوق القــــيم 

الثقافيـــة ا�5تلفـــة) ال��اعـــات ا�Rتملـــة بـــ*ن ا�6ماعـــات يمكـــن التغلـــب علZmـــا ومـــا إذا ـ7ــان مـــن املمكـــن تحقيـــق 

ل�ــــ�ام بــــالقوان*ن. يمكــــن أن تPــــون ال��اعــــات عxــــA توز�ــــع الســــلع الYــــ= يقــــدر تماســــك اجتمــــا+A ـ7ـــاAj لضــــمان اال

الوظــــائف ا�6يــــدة ، املنــــازل ا�6يــــدة ، األمــــاكن  –ا�6ميــــع أ@مي]Zــــاو?عكس ال�ــــ�اع مــــن أجــــل الفائــــدة املوقعيــــة

أو ?عكــس "اختيــارات مأســاو�ة" حيـث ^ســتحوذ الفــائز عxــA  –باملـدارس ا�6يــدة ، أو jــA املسkشــفيات ا�6يـدة 
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uـF ــا 7ـلWـا ولZÎ لـو 7انــت 3عـض االختالفـات الثقافيــة مع�ـ�ف óـYلــة املـدى. ح�=ء و�عـاlي ا56اســر مـن أضـرار طو

قــدر@ا فمــن ا�Rتمــل أن تواجــھ اPR6ومــة صــعوة jــA تحقيـــق انــدماج سياýــu= ـ7ـاj AjــA إطــار عمــل مؤسســـات 

  ا��تمع وAj قبول سلطة األقسام اإلدار�ة الرسمية. 

Jالــذي ين AـــBا�Æثـــق منــھ فكـــر بل*ــ� و7لي>تــون للعدالـــة االجتماعيــة بمبـــادئ عادلــة عامـــة يل�ــ�م العــرف اللي

أZÄـا  -تنطبق بالkساوي عAx املواطن*ن. Aj السنوات األخ*�ة نجد أن االنتقاد املوجـھ للي�Æاليـة متعـدد الثقافـات

jـA تفرض معاي*� األك	�يـة األوريـة األصـل عxـA ا�6ماعـات العرقيـة األقليـة وأن @ـذه لgسـت مسـاواة ÏـRيحة 

قـــــد زادت شـــــعبgتھ/ ثJـــــت  -املعاملـــــة إذ أن لWـــــا تـــــأث*� متفـــــاوت عxـــــA أÏـــــRاب املعتقـــــدات واملمارســـــات األخـــــرى 

ÏــRتھ. 7انــت النظر�ــة اللي�Æاليــة مطلوــة لPــي توافــق بــ*ن االختالف/التنــوع بــداخل الوحــدة/االتحاد. ?ع�ــ�ف 

خاصـة لألقليـات R6مايـة @و�ـا¨Zم  النظر�ة اللي�Æالية بكـال مـن أشـPال املتم*ـ�ة والشـا�عة للمواطنـة مـع حقـوق 

  الثقافية.

ZÎـــــذه الطر�قـــــة أصـــــبحت حقـــــوق ا�6ماعـــــة وسياســـــة الWو�ـــــة مح��مـــــة فلســـــفيا، ولكZöـــــا تظـــــل مشـــــPلة 

رئgســية أمـــام التضــامن االجتمـــا+A والوحــدة املدنيـــة. حYـــó لــو 7انـــت ا��تمعــات منقســـمة ثقافيــا ودي>يـــا ومـــن 

مطـــــالZùم املنفصـــــلة jـــــA تلقـــــي االح�ـــــ�ام واالع�ـــــ�اف ZÎـــــا ناحيـــــة األصـــــول العرقيـــــة فيجـــــب علـــــZmم التوفيـــــق بـــــ*ن 

واألولو�ـــات السياســـية لضـــبط الـــنفس واالعتـــدال العـــام واتخـــاذ القـــرار الـــديمقراطي والنظـــام واألمـــان الـــذي 

ي>تفـــــع منـــــھ ا�6ميـــــع. مـــــا زالـــــت اللي�Æاليـــــة تتطلـــــب مجموعـــــة مشـــــ��كة مـــــن اR6ر�ـــــات بgنمـــــا ?ســـــمح للمـــــواطن*ن 

يــــات املدنيــــة. يجــــب عxــــA ا�6ميــــع قبــــول الkشــــر�ع الدســــتوري الــــذي يضــــمن باالحتفــــاظ بkشــــكيلة مــــن ا�6مع

  حر�ا¨Zم وحيادية الدولة ال��Zòة مع إبقاء اختالفا¨Zم للعالم ا56اص. 

توجــد @نــا صــعوات واðــRة 3شــأن مــا يصــنع ثقافــات وممارســات األقليــات املم*ــ�ة  والYــ= مــن الواجــب 

ومح��مـــة. تظWـــر @ـــذه الkســـاؤالت jـــA مجـــال العدالـــة  إعطا�Zـــا م��لـــة حقـــوق ا�6ماعـــة لPـــي تصـــبح مع�ـــ�ف ZÎـــا
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االجتماعيـــة ومســـاعدات الرفا@يـــة عxـــA ســـطح قضـــايا ســـلطة األقســـام اإلدار�ـــة الرســـمية الســـتلزام االمتثـــال 

الل��امــات وشــروط مختلفــة لREصــول عxــA املنــافع وا56ــدمات. والدرجــة الYــ= يقــوم إلZmــا فكــر بل*ــ� و7لي>تــون 

خالقيــة jــA إدارة @ــذه الــنظم (مثــال قــوة األجWــزة اPR6وميــة لفــرض معــاي*� العفــة ا�6ديــد بإدخــال املعــاي*� األ 

عAx اآلباء املرا@ق*ن املنعزل*ن Aj الواليات املتحدة األمر�كيـة) تصـبح @ـذه املشـا7ل واðـRة 3شـPل أكÆـ� و�ز�ـد 

تحـــــدة التنــــازع عxــــA نظـــــام اPR6ومــــة للرفا@يــــة 3شـــــPل أكÆــــ�. @ــــذه ~ـــــA القضــــية 3شــــPل خـــــاص jــــA الواليــــات امل

األمر�كيــــــة، ألن بــــــرامج مثــــــل @ــــــذه السياســــــة توجــــــھ نفســــــWا خاصــــــة نحــــــو ثقافــــــة األمWــــــات الزنجيــــــات وتتــــــأثر 

  با�6ماعات املسيحية األصولية/املتعصبة الY= ?س�A �6عل أنظمة الرفا@ية أخالقية. 

يوðــD 3عـــض الليÆـــ�الي*ن أن املWــاجر�ن ينجـــذبون نحـــو مجتمعـــات العــالم األول 3ســـJب فـــرص العمـــل، 

ZÄـ= أو اقتصـادي مـوازي. وأdم أو خلـق نظـام ?عليZ[م و�6ـاليWيـاة ألنفسـREقـة مختلفـة ل�م ال يحاولوا خلق طر

إن مــا ZòمWــم jــA حيــا¨Zم ~ــA الفــرص املتPافئــة وخاصــة الوصــول إBــA االنتقاليــة الصــاعدة للوظيفــة مــن خــالل 

ســ*�، فيجــب إذا أن ينطبــق ?علــيم ا�6يــل الثــاlي. إذا ـ7ـان @نــاك ثمــة قــانون ينطبــق عxــA مجتمــع مــا قابــل للتف

بالkســــاوي عxــــA ا�6ميــــع. لPــــل القــــوان*ن تقر�بــــا تــــأث*�ات متباينــــة jــــA أZÄــــا ال تناســــب الــــبعض أك	ــــ� مــــن الــــبعض 

اآلخـــر. بمـــا أن @نـــاك أســـباب وجZmـــة بالقـــدر الPـــاAj المـــتالك قـــوان*ن موحـــدة إذا فيجـــب بالضـــرورة أن تنطبـــق 

فشــل نقاشــات ?عدديــة الثقافــات jــA إثبــات أحقيــات @ــذه القــوان*ن عxــA 3عــض ا��موعــات 3شــPل أكÆــ� وأن ت

  اإلعفاءات واست�ناءات ا��موعات.

وعxـــــA عكـــــس @ـــــذا يمكـــــن توضـــــيح أن ?عدديـــــة الثقافـــــات مـــــا إال أZÄـــــا تحـــــاول تقـــــديم األســـــباب لضـــــمان 

اإلعفــــاءات واR6ــــاالت الYــــ= ?عتÆــــ� اســــت�نائية. تنــــدمج 3عــــض اإلعفــــاءات واالســــت�ناءات 3شــــPل طبي�ــــA داخــــل 

للي�Æاليــة (عxــA ســJيل املثــال أن ســيارات اإلســعاف وســيارات اإلطفــاء ال تتقيــد بالســرعات ا�Rــددة، القــوان*ن ا

وأن املتقاعــــدين عــــن العمــــل يــــدفعوا الضــــرائب بمعــــدل يختلــــف عــــن مــــن @ــــم jــــA ســــن العمــــل). يجــــب إقــــرار 
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حماي]Zـا وتقدير واح��ام الWو�ـة الثقافيـة كمصـدر الح�ـ�ام الـذات، و�مكـن جعـل @ـذا ممكنـا فقـط عـن طر�ـق 

 Aــــxســــ*ن والفكــــر التعــــددي املعاصــــر ع<�Eــــ= تفــــرض التوحــــد العــــام. يؤكــــد الفكــــر املســــاوي لYمــــن القــــوان*ن ال

اR6اجـة إBـA املســاواة بـ*ن ا�6ماعــات ا�5تلفـة الYــ= ?ع�ـ�ف 3شــPل متبـادل ZÎو�ــات 3عضـWا الــبعض وعـن طر�ــق 

  النقاشات حول التغ*� املؤسuô= والذي يتضمن اع��اف متبادل باالختالف.

تتغلب @ذه االع��اضات جزئيـا عxـA الصـعوات الYـ= ترا@ـا العدالـة اللي�Æاليـة كعـدم االنحياز�ـة املÆـ�رة. 

الثقافــة الســائدة jــA دولــة لي�Æاليــة مــا تPــون الثقافــة الرســمية للدولــة ومؤسســا¨Zا. ينــدمج األفــراد كمــواطن*ن 

الديمقراطيـة واR6ر�ـة مـن االح�ـ�ام  ولgس كجماعات أو شعوب. البد وأن ينـال االنـدماج املـدlي الـذي تتطلبـھ

الذا?ي (فائدة أساسـية jـA ا��تمعـات اللي�Æاليـة) لـبعض النـاس ، ألنـھ ال ^عطـي تقـدير مkسـاوي لPـل الWو�ـات 

و�تجا@ــــل أو يخفــــق jــــA إظWــــار أ@ميــــة 3عــــض مZöــــا. لــــذلك فــــإن حيــــاة 3عــــض النــــاس (وخاصــــة حيــــاة املWــــاجر�ن 

حYــó @ــؤالء الـــذين ال يطــالبون بخصوصــية ثقافيـــة  -الواليـــات واألقليــات الدي>يــة) لgســت مع�ـــ�ف ZÎــا. تفضــل

الWو�ات القومية وتحd= أساليب اR6ياة الوطنية. ^سمح ZÎو�ـات األقليـة كمجـاالت مـن ?عدديـة  -قومية قو�ة

ا��تمـــــــــع ، ولكـــــــــن يتطلـــــــــب االنـــــــــدماج املـــــــــدlي أن يـــــــــتم ?عـــــــــديل @ـــــــــذه الWو�ـــــــــات مـــــــــن أجـــــــــل االعتـــــــــدال العـــــــــام 

  ية.والkسو�ة/املساومة السياس

تطـــرح سياســـة الرفا@يـــة ا�6ديـــدة @ـــذه القضـــايا بطـــرق خاصـــة إBـــA حـــد 3عيـــد. عxـــA ســـJيل املثـــال عـــن 

طر�ـــق دعـــم املشـــاركة jـــA االقتصـــاد الرســـd= والســـ�A لتنظـــيم اإلنتـــاج العرnـــA الغ*ـــ� رســـd= أو العـــامي وجعلـــھ 

طـــــــر العمـــــــل رســـــــميا ، وتفضـــــــل رؤ�ـــــــة محـــــــددة للمســـــــا@مة االقتصـــــــادية املناســـــــبة املطلوـــــــة للمـــــــواطن*ن، وأل 

التنظيمية املالئمة الY= يجب أن تـتم ZÎـا @ـذه اإلسـWامات. سـوف تـتم مناقشـة @ـذا القضـايا مـع قضـايا أخـري 

jــA الفصــل ا56ــامس. يتعامــل الفكــر ا�6ديــد 3شــPل مقلــق كث*ــ�ا مــع مشــكالت االنــدماج السياýــu= والتضــامن 

العدالــة االجتماعيــة. يمكــن أن يصــبح االجتمــا+A عــن طر�ــق املنــاداة إBــA التجديــد القــومي مــن أجــل االزد@ــار و 

 



  2022يناير -األول �انون الثا�ي العدد                                                                   :ةا��لة العرية لعلم ال��جم

234 

Arabic journal of Translation studies: First Issue – January 2022  

Democratic Arabic Center – Germany - Berlin 

 

@ـــذا دفــــاع مkســــلط أو حYــــó دفــــاع قــــومي ضــــد عـــدم فعاليــــة الــــدول اإلقليميــــة أمــــام قــــوي االقتصــــاد العامليــــة 

وا56ـــــوف مـــــن أن ال¤�ـــــرة قـــــد تkســـــJب jـــــA االحتقـــــان واملنافســـــة املضـــــرة عxـــــA الســـــلع ا�6ماعيـــــة. يمكـــــن ZÎـــــذه 

A عــــدم الkســــامح مــــع املWــــاجر�ن واألقليــــات وفــــرض   الطر�قــــة أن ^ســــWم الفكــــر ا�6ديــــد لتحســــ*ن الرفا@يــــة jــــ

  سياسات تقيد ال¤�رة وال�Eوء السياuý=. سوف ?عاÑ6 @ذه القضايا Aj الفصل السادس.

  االستjتاجات وخطة الكتاب: 

تحســــ*ن الرفا@يــــة @ـــــو عxــــA رأس جـــــدول أعمــــال حPومــــات بل*ـــــ� و7لي>تــــون. مازالـــــت سياســــة الرفا@يـــــة 

مر�كيـــــة واململكـــــة املتحـــــدة نا¼Rـــــة حYـــــó اآلن. حYـــــó عنـــــدما ـ7ــــان محاصـــــرا ا�6ديـــــدة jـــــA الواليـــــات املتحـــــدة األ 

عxـــA إصـــالحات التعلـــيم وال�ـــRة  1998بفضـــيحة ج>ســـية ركـــز خطـــاب "دولـــة االتحـــاد" لبيـــل 7لي>تـــون عـــام 

ومســــاعدات الرفا@يــــة. ســــاعد ا56طــــاب jــــA إكســــابھ تقــــديرات أعxــــA مــــن اســــتطالعات رأي القبــــول الــــوظيفي 

� عقبـــة 3عــــد املرحلـــة األوBــــj AـــA خطتــــھ لإلصـــالح. ســــJب تمـــرد مجموعــــة مـــن أعضــــاء الســـابقة. واجــــھ تـــوlي بل*ــــ

ال�Æملان العماليون صدمة شديدة لرئgس الوزراء وقرر خـوض املعركـة مـن أجـل بـالده jـA سلسـلة مـن لقـاءات 

األحــزاب مؤكــدا عxــA اR6اجــة لإلصــالح. لــم يكــن تــوlي بل*ــ� لgشــرع �5صــيا jــA @ــذه املWمــة أو ليعطــي لWــا مثــل 

  لك األولو�ة Aj خطة أعمالھ إذا لم يكن باعتقاده أZÄا مصدر 7امن لدعم انتخا2ي قوي PR6ومتھ. ت

إن أ@ـــــداف إصالح/تحســـــ*ن الرفا@يـــــة ســـــWلة الشـــــرح بطر�قـــــة تجعـــــل املـــــواطن*ن يحkشـــــدوا مـــــن أجـــــل 

صــاء تــدعيمWا. إن الفــرص املتPافئــة للتعلــيم والقابليــة األكÆــ� للتوظيــف والفرصــة للــتخلص مــن الفقــر واإلق

االجتمـــــــا+A ~ـــــــA العناصـــــــر االيجابيـــــــة jـــــــA @ـــــــذه الباقـــــــة ا�6ذابـــــــة. إن إلزاميـــــــة اإلســـــــWام jـــــــA االزد@ـــــــار القـــــــومي 

والتخطــيط 3شــPل مســئول لســد حاجــة الفــرد وحاجــة أســرتھ وواجــب الدولــة jــA حمايــة داف�ــA الضــرائب مــن 

فـــوق مســـتو�ات  االســـتغالل الظـــالم لkســـتد+A جميعWـــا الـــدعم الشـــع�= خاصـــة مـــن @ـــؤالء الـــذين @ـــم بالPـــاد

الــــدخل الYــــ= تؤ@ــــل لREصــــول عxــــA مســــاعدات الدولــــة. أخ*ــــ�ا ^ســــWم أيضــــا اإلصــــرار عxــــA االمتثــــال للقــــوان*ن 
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واملعاي*� واالتجاه الصارم نحـو ا�6ر�مـة (ف�ـ�ة ال�ـ�ن امل��ايـدة والkسـامح الصـفري) jـA ال�ـ�ام جديـد بمPافـأة 

نحـراف. يبـدو الت�Æيـر األخالnـA لPـل @ـذه املبـادئ بـدي�= األمانة واملثابرة والتوف*�/التـدب*� وملعاقبـة الكسـل واال 

وتPـون @ـذه املبــادئ سـو�ا مـع ضــمان اR6مايـة ملــن @ـم jـA "حاجــة حقيقيـة" مجموعـة مــن السياسـات للعدالــة 

  االجتماعية.

ولكــــن التخطــــيط األمثــــل لتحقيــــق @ــــذه اإلجــــراءات @ــــو أ3عــــد مــــن الســــWل لتحديــــده أو لتنفيــــذه. يبــــدأ 

الرفا@يــة jــA خطابــات تــوlي بل*ــ� مــن اR6قــائق واألرقــام الYــ= تبــ*ن كميــة األمــوال الYــ= اR6شــد الشــع�= إلصــالح 

 ABالعنايــــة بالــــدخل (حــــوا Aــــxمليــــار جنيــــھ اســــ��لي<=) وكــــم مــــن النــــاس يظلــــون فقــــراء بــــرغم @ــــذه  100تنفــــق ع

ولكــن باملائـة  35ارتفــع متوسـط الــدخل jـA اململكــة املتحـدة ب>ســبة  1990/91و 1979النفقـات البا@ظــة. بـ*ن 

باملائـة ، بgنمـا زاد الـدخل الـواق�A  1باملائة من الناس األك	� فقرا ب>سـبة  10نقص الدخل الواق�A ل>سبة ال

باملائــة. ولكــن إذا أدخلنــا نفقــات اإلســPان jــA اR6ســاب Zòــبط  58ل>ســبة العشــر مــن النــاس األك	ــ� ثــراء ب>ســبة 

ولكنــھ  73باملائــة. 62دخــل األك	ــ� ثــراء ب>ســبة  باملائــة و�رتفــع 14الــدخل اR6قيقــي للنــاس األك	ــ� فقــرا ب>ســبة 

لgس واRðا من @ذه اإلحصائيات ما إذا 7ان توlى بل*� يحاول أن ي�Æ@ن أنھ يـتم إنفـاق الكث*ـ� مـن األمـوال أو 

أZÄــا تنفــق بطــرق خاطئــة و�جــب أن يركــز 3شــPل أكÆــ� عxــA الفقــراء. jــA النقطــة األوBــA انفاقيــة اململكــة املتحــدة 

معÆــ� عZöــا ك>ســبة مئو�ــة للنــاتج اإلجمــاAB ا�xRــA ~ــA واحــدة مــن أقــل النفقــات jــA االتحــاد عxــA حمايــة الــدخل 

بالســـو�د و~ــl Aســـبة أعxــA فقـــط مــن االنفاقيـــة  37.6باملائـــة مقابــل  21.5األور2ــي. تقـــف االنفاقيــة عنـــد lســبة 

  ).1.1بال�Æ?غال وأسبانيا واليونان وأيرلندا (لالنفاقية املقارنة لPل فرد انظر الشPل 

Aj النقطة الثانية نجد أن املشPلة ~A كيفية تحصـيل أمـوال أك	ـ� للفقـراء بـدون إيـذا�Zم بطـرق أخـري 

أو توقيـــع الظلـــم عxــــA اآلخـــر�ن. لــــو ـ7ــان الWــــدف @ـــو إزالـــة العقبــــات واألفخـــاخ الYــــ= تكمـــن jــــA الـــنظم اR6اليــــة 

عقـــدة الYـــ= ?شـــتمل علZmـــا. دافـــع فيجـــب إذا أن يقلـــل الWـــدف مـــن اختبـــار املـــوارد املاليـــة والعمليـــات اإلدار�ـــة امل
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.Ñ¤امـل نظـام منـافع  74فرانك فيلد عن @ذا املنP7ان بالتأكيد من شـأن مق��حـات جـوردون بـراون مـن أجـل ت

الضــر�بة وتقـــديم اإلقـــرارات الضــر�Jية للـــدخل املكkســـب (jـــA النمــوذج األمر�Pـــي) أن تقلـــل التعقيـــد اإلداري ، 

حـاال. و ?شـتمل اإلجــراءات املق��حـة إلرجـاع النـاس العــاطل*ن ولكـن لـgس بالضـرورة أن تجعـل الفقــراء أفضـل 

عـن العمـل لف�ــ�ة طو�لـة واآلبـاء املنعــزل*ن لسـوق العمــل إمـا عxـA إجــراءات قاسـية إلسـقاط أ@ليــة الـبعض مــن 

 Aـــj ـــ� فقـــرا	ـــا  ممـــن @ـــم بـــ*ن النـــاس األكZÎ ات املســـاعدة للمطـــالب*ن�أيـــة مســـتحقات ، أو تخفيضـــات jـــA مســـتو

باملائـــة تقر�بـــا مـــن اآلبـــاء املنعـــزل*ن ذوي دخـــول أقـــل مـــن نصـــف املتوســـط امل��BـــA القـــومي ،  60الدولـــة ( lســـبة 

  ).1.2انظر الشPل 

¨Zــدد سياســة الرفا@يــة ا�6ديــدة قطاعــات كب*ــ�ة مــن الســPان ممــن لgســوا ضــمن األك	ــ� فقــرا والــذين 

jـــA أشـــد حاجـــة @ـــو  لWــم حصـــة مـــن األســـWم jـــA دولـــة الرفا@يـــة. الطر�ـــق الواðـــD لتوجيـــھ املســـاعدات ملـــن @ـــم

مليــار جنيــھ إســـ��لي<= الYــ= تــذ@ب لنفقــات العــاجز�ن أو معــاش التقاعــد نفســـھ  24اختبــار املــوارد املاليــة لــل 

األساýــu= بالدولــة والــذي ^شــPل العنصــر األكÆــ� الوحيــد jــA نفقــات الضــمان االجتمــا+A. ولكــن يمكــن لWــذا أن 

A العمـــل ملـــن @ـــم قـــادر�ن عxـــA ا56ـــوض jـــA ^عـــرض كبـــار الســـن والنـــاس الضـــعفاء للعقوـــة و�ســـJب عقبـــات jـــ

ســـوق العمـــل. حYـــó "اختبـــار ال	ـــ�اء" الـــذي يـــذكره @ـــاري @ارمـــان jـــA النقـــاش حـــول اإلصـــالح مـــن شـــأنھ أن ي>بـــھ 

ا�6زء األك�Æ من الناخب*ن الـذين ^سـتفيدون مـن النظـام مـن اR6ـ*ن لآلخـر أو 3شـPل @ام�ـu= والـذين أسـWموا 

  فيھ ^شPل جو@ري.

الرفا@يــة ا�6ديـدة @ــو ��موعـة مــن املبـادئ األخالقيــة الYـ= ســوف توافـق بــ*ن  النـداء األقــوى لسياسـة

العدالــة االجتماعيــة والفعاليــة/الكفاءة. حYــó لــو ـ7ـان مخطــط السياســة ^شــتمل عxــA "خيــارات صــعبة" كمــا 

يكــرر تــوlي بل*ــ� jــA أغلــب األحيــان فــإن التñــRيات والصــراعات ذات قيمــة ألن ا�6ــائزة ~ــA مجتمــع يجمــع بــ*ن 

العمــــل ا�6ــــاد ، التــــوف*� ، الوحــــدة ، التماســــك  –د@ــــار واإلنصــــاف. النــــداء الواðــــD @ــــو ��موعــــة القــــيم االز 
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الYـ= دعمـت الZöـوض السـر�ع القتصـاد النمـور ا�6نـوب شـرق آسـيو�ة. إنـھ Fـu=ء  –األسري ، واح��ام السلطة 

@ــذه االقتصــاديات  ¨Zكdــ= أنــھ jــA نفــس التوقيــت تمامــا الــذي ينــاقش فيــھ @ــذا ال�Æنــامج بحمــاس شــديد ?عــاlي

.=uôم املؤسWوك حول قوة نموذجPا من أزمة اقتصادية تث*� الشWنفس  

 Aــــj طانيــــا�حـــاول @ــــذا الفصــــل التمWيــــدي وضــــع املشــــكالت الYــــ= تواجــــھ حPومــــة العمــــل ا�6ديــــدة jــــA بر

مسعا@ا نحو إصالح/تحسـ*ن الرفا@يـة jـA داخـل سـياق النظـام االقتصـادي العـاملي وتkبـع ا�6ـذور الفلسـفية 

النظــام jــA الفكــر السياýــu= األور2ــي وخاصــة jــA تــراث العوملــة. ¨Zــدف بقيــة الكتــاب إBــA تحليــل تضــمينات  لWــذا

@ـــذا الســـياق العـــاملي للمبـــادئ السياســـية املWـــددة بالضـــياع jـــA إصـــالح الرفا@يـــة و�تأمـــل البـــدائل الYـــ= تواجـــھ 

  قادم (واأللفية القادمة). اPR6ومات الY= ?س�A لتحديث دول الرفا@ية خاص]Zم ملواجWة تحديات القرن ال

jــA الفصــل الثــاlي ســأقوم بتحليــل أســواق العمــل باعتبار@ــا املفــاتيح للعدالــة االجتماعيــة jــA فكــر بل*ــ� 

و7لي>تــون ا�6ديــد للرفا@يــة. ســآخذ 3عــ*ن االعتبــار الســJب لز�ــادة املشــاركة jــA االقتصــاد الرســd= عــن طر�ــق 

طية ، وسـوف أ?سـاءل مـا إذا 7ـان باسـتطاعة برنـامج مـا تطو�ر التعليم والتدر�ب وجعل املسـاعدات أك	ـ� شـر 

للعدالـــــة االجتماعيـــــة ينظـــــر لالقتصـــــاد القـــــومي عxـــــA أنـــــھ نظـــــام متحـــــد تقـــــديم تقر�ـــــر منطقي/م�ـــــ�ابط حـــــول 

مسؤوليات املواطنـة. 3شـPل خـاص سـوف أتفحـص مفWـوم ال��امـات العمـل كمـا تنطبـق عxـA الرجـال وال>سـاء 

  وكيف يمكن تفWمWا Aj ظل تراث اللي�Æالية. وأعضاء مجموعات األقليات واألغلبية

املســاواة،  –jـA الفصــل الثالـث أقــوم بتحليــل إعـادة توظيــف العالقـة بــ*ن مPونــات العدالـة االجتماعيــة

jــــــــA سياســــــــة الرفا@يــــــــة ا�6ديــــــــدة. أقــــــــوم بفحــــــــص مفــــــــا@يم  تPــــــــافؤ الفــــــــرص واR6اجــــــــة  -األحقيــــــــة، اR6اجــــــــة

كن ال��ك*� الرئuôg= للتحليل يخص محاولـة جعـل االقتصـاد "اR6قيقية" والY= تقع Aj قلب الفكر ا�6ديد. ول

أخالAn باستخدام مبـادئ مـأخوذة مـن العالقـات االجتماعيـة لألسـرة وا�6*ـ�ان وا��تمـع. أقـوم بلفـت االنkبـاه 

 Aـــxاولـــة لتطبيـــق قـــوان*ن مـــن نظـــم العالقـــات الغ*ـــ� رســـمية ال�5صـــية عRا� Aـــj óuـــvنحـــو التناقضـــات والفو
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الغ*ـــــ� �5صـــــية ، وأتوصـــــل الســـــت>تاج أن مخطـــــط السياســـــة املتولـــــد مـــــن الفكـــــر  نظـــــم العالقـــــات الرســـــمية

  ا�6ديد ال يkسق مع اللي�Æالية السياسية.

jــــA الفصــــل الرا3ــــع أعــــاÑ6 مجــــال املســــؤولية ال�5صــــية و املســــاعدات ا56اصــــة jــــA سياســــة الرفا@يــــة 

ر ا56اصـة بـالفرد والسـ�A ا�6ديدة. تتضمن املواطنة ال>شيطة Aj الفكـر ا�6ديـد نـوع مـن الـتحكم jـA ا�5ـاط

لتــأم*ن حمايتــھ. أقــدم تحليــل للعواقــب ا�6ماعيــة ملاليــ*ن مــن املــواطن*ن يتفــاعلون jــA البحــث عــن باقــات مــن 

الســــــلع ا�6ماعيــــــة و�شــــــPلون مجموعــــــات ملشــــــاركة ا�5ــــــاطر بــــــداخل دول الرفا@يــــــة. أوðــــــD أن معظــــــم @ــــــذا 

إصـالح الرفا@يـة يجـب أن يأخـذ jـA االعتبـار ال>شاط يمكن تفWمـھ jـA ضـوء البحـث عـن الفائـدة املوقعيـة وأن 

لطبيعــة املوقعيــة للعديــد مــن الســلع املWــددة بالضــياع jــA @ــذه التفــاعالت. يجــب أن ?شــمل أ@ــداف السياســة 

تحقيــــق اR6ــــد األدlــــى للمنتجــــات ا�6ماعيــــة الغاليــــة الYــــ= تقلــــل الرفا@يــــة مــــن خــــالل اســــ��اتيجيات عقالنيــــة 

  منفردة. 

ملبكـرة ^شـ*� انتقـادي للسياسـة ا�6ديـدة نحـو برنـامج/مخطط سياسـة Aj 7ل جزء من @ذه الفصـول ا

بديل للعدالة االجتماعية. Aj الفصل ا56امس أقوم 3عرض مثل @ذا ال�Æنامج/ا�5طط والـذي يقبـل أ@ـداف 

الفكـــر ا�6ديـــد ولكنـــھ Zòـــدف إBـــA طر�قـــة لتحقيقWـــا تPـــون أك	ـــ� ا?ســـاقا مـــع التقاليـــد الديمقراطيـــة للسياســـة 

يف @ـــذا ا�5طــــط ضــــمان شـــامل وغ*ــــ� مشــــروط للـــدخل عــــن طر�ــــق سياســـات عxــــH املســــتوي اللي�Æاليـــة. يضــــ

ا�xRــــA تتماFــــu= مــــع تــــدفق ال>شــــاط االقتصــــادي الغ*ــــ� رســــd= ، و�حــــاول تــــدعيم إجــــراءات الفقــــراء لتحســــ*ن 

  نوعية حيا¨Zم بدال من كب]Zا. 

االجتماعيــة العامليــة أعــود jــA الفصــل األخ*ــ� ألفPــار @ــذا الفصــل االفتتــا#A وأعــاÑ6 ?عقيــدات العدالــة 

jــA اقتصـــاد معـــولم. 3شـــPل خـــاص أعــرض كيـــف تواجـــھ قضـــايا ال¤�ـــرة وال�Eــوء السياýـــu= كـــال مـــن فكـــر بل*ـــ� 

و7لي>تـــون والفكـــر البـــديل الـــذي قمـــت بتطـــو�ره jـــA الفصـــل ا56ـــامس. أوðـــD أن @ـــذه املســـائل تث*ـــ� الشـــPوك 
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ور السياســـة االجتماعيــة jــA االتحـــاد حــول مفWــوم املواطنــة كقاعـــدة 7افيــة للعدالــة االجتماعيـــة، وأعــاÑ6 تطــ

  األور2ي كقاعدة ممكنة لعدالة عاملية.

jــA 7ــل أجــزاء الكتــاب ســأجعل الفكــر ا�6ديــد إلصــالح الرفا@يــة نقطYــ= للبدايــة، ألنــھ العنصــر األك	ــ� 

 =uـــôـــيط املؤسRالعمـــل وا� Aـــj سياســـة الرفا@يـــة الصـــاعدة. ولكـــن ســـأقارن القـــوي السياســـية Aـــj ديناميكيـــة

Aj اWـ=  ل>شاطYأملانيـا ال Aـj خاصـةاململكة املتحدة والواليـات املتحـدة األمر�كيـة بتلـك القـوي jـA أورـا القار�ـة و

تملــــك املفتــــاح للعديــــد مــــن تطــــورات االتحــــاد األور2ــــي. jــــA الفصــــل األخ*ــــ� ســــأعاÑ6 قضــــية مــــا إذا ـ7ـــان بوســــع 

حــــــــدي وتحـــــــــو�ر "الدولـــــــــة سياســــــــة الرفا@يـــــــــة ا�6ديــــــــدة باململكـــــــــة املتحــــــــدة والواليـــــــــات املتحــــــــدة األمر�كيـــــــــة ت

االجتماعيــة" األملانيــة بصــورة نا¼Rــة وــذلك القــوان*ن املم*ــ�ة لتقاليــد السياســة االجتماعيــة األوريــة، واألفــق 

  املستقبلية للعدالة االجتماعية Aj الدول الشيوعية السابقة.
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  ¥] س}يل �عرPف"ò·يح" لل��جمة.النصوص: ال��جمة و أنواع 

  رPناديرديرونوإيوانابقلم: 

  ا`�زائر-عنابةجامعة                                                              منصف ظرPفستاذ:األ ترجمة: 

  

�صاملÅ :  

التعقيد ،  Aj يبدأ @ذا املقال بتعر�ف مختصر لل��جمة 3غية التنو�ھ عHx أن عملية ال��جمة غاية

ن ترجمة األدب أذ نجد إة من املعارفالغ*� لغو�ة ، و حيث تتطلب من امل��جم أن يحوزخلفية واسع

3عض  يؤكدخصوصا الشعر منھ ?عتمد عHx قواعد مختلفة عن تلك املتعلقة بال��جمة املتخصصة ،

 Hxاية املطاف  عن أن الباحث*ن عZÄ Aj ديثR6ترجمة الشعر ضرب من ضروب املستحيل لكن يمكن ا

دراسات ال��جمة اR6ديثة امل��جم*ن أن يولوا عناية فائقة لنوع املكkسبات و ا56سائر Aj ال��جمة، و تحث 

  النص املراد ترجمتھ حóY يتمكنوا من نقل الرسالة املناسبة اHB لغة الWدف.

  نواع النصوص.أالرسالة ، املع<ó، التبادالت الثقافية ، املن¤�ية ،  ال�لمات املفتاحية :

  املقال :

رسZmا عHx صعوة وضع ?عر�ف جامع ماlع لل��جمة ، فجل يجمع العديد من منظري ال��جمة و مما

التعار�ف املقدمة ما ~A اال وصف فحسب لعملية ال��جمة، األمر الذي ينم عن ?عقيد @اتھ العملية. اذا ما 

 =uôlف الذي يق��حھ القاموس الفر�، الذي «traduireلفعل "ترجم ، ي��جم" "  le petit Robertحللنا التعر

نقل ملفوظ ¥] لغة ، "   1480املوضوع سنة traducereو املشتق من الفعل الالتي<=    1520ظWر Aj عام 

) سنالحظ أن 2008/2592" ( طبيعية ما ا\� لغة اخرى مع تحري الت�افؤ املعنوي و التعب��ي للملفوظ�ن
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ى اذا ما القاموس ال ^عطي للم��جم االختيار فيما يتعلق بالصرامة القاطعة للفعل ال��جd= الذي يتأ?

تحصلنا عHx العبور من لغة اHB أخرى و من املع<ó اHB الشPل . يبدو اذا أن التPافؤ ب*ن امللفوظ*ن @و الغاية 

 óYناولھ العملية ال��جمية  يمكن أن يتغ*� من جملة 3سيطة أو 7لمة حkمن ال��جمة اذ أن امللفوظ الذي ت

  يصل اHB مؤلف الPاتب. 

فيوDð جليا املع<ó املشتق من الفعل الالتي<=  Littré"لي��ي" م أما التعر�ف الذي يق��حھ م��

" و نقل مؤلف ما من لغة ا\� لغة أخرى ^ع<= Aj @ذا القاموس " traduire"النقل أو العبور" و فعل ترجم 

،فعال انھ شرح 3سيط لكن يظWر تار�خ املصطDE ?عقيدات 1527قد بدأ تداول @ذا املصطDE ابتداء من 

7ان ^ع<= "ترجمة نص م��جم أصال" و  1695املوضوع سنة   retraduireظا@رة ، فمصطDE أخرى لWاتھ ال

 DEمصطretraduction  القرن Aj رWدود لكن ^ع<= ترجمة جديدة   20الذي ظRا� ó>ال يحوي @ذا املع

قديمة، للعمل االبدا+A للمؤلف، و قد تناول @ذا املفWوم النظر�ات املعاصرة حول اعادة ترجمة االعمال ال

"  الذي intraduisibleفمن املصطREات الY= تدور ايضا Aj  فلك ال��جمة مصطDE "غ*� قابل لل��جمة" 

" و الذي يؤشر عHx الو+A املبكر بمشا7ل ال��جمة،  traduisibleظWر مفارقة قبل مصطDE "قابل لل��جمة 

"قابل لل��جمة" و   traductibleدخلت اHB املصطREية @اتان الPلمتان'' 17مع ZÄاية القرن السا3ع عشر 

Aj عام  traductibiltéمن ثمة lشأت 7لمة جديدة ~A قابلية ال��جمة   intraductible"غ*� قابل لل��جمة"

. 3عد أن 7انت 7لمة "ترجمة" Aj القاموس الفرuôl= ?ع<= العبور من لغة اHB أخرى تلت ~A األخرى 1950

  "التعب*� و التعديل". " و أصبحت ?ع<= مجازا Traduireفعل "ترجم 

) املعاlي ا�5تلفة ملصطDE "ال��جمة " ف�= ?ع<= Aj نفس الوقت 1994يحلل جان روlي الدم*�ال (

" ^ع<= "التعب*� و  traduireاملمارسة ال��جمية  و نkيجة @اتھ املمارسة، و بالتعدي أصبح فعل "ترجم 

Axل (بي��ي�و بالتاAB فان امل��جم ما @و اال أحد االقنعة الY= )، 2006التأو�ل". و ال��جمة ?ع<= حتما التأو
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يمكن للمؤول أن يرتدZòا، و من منظور العالقة ب*ن التأو�ل و ال��جمة و اآلخر كرست مجلة 

" التا3عة �6امعة "باري" اإليطالية ، العديد من أجزا�Zا لWاتھ املسألة ففي العدد الثالث  Athanor"آثانور 

" تتعرض للمفارقة ال��جمية أين يجب أنgبقى النص نفسھ حينما Lo stessoaltroنفساآلخراملعنون ب"

يتحول اHB نص آخر ، ألنھ قد تمت اعادة تنظيمھ Aj اشPال ?عب*�ية لنظام اشارات معقد آخر. فالنص 

امل��جم مطابق للنص املصدر و Aj نفس الوقت مختلف عنھ، و ال��جمة Aj @ذا املن�H اال شPل من خطاب 

، شPل من أشPال ا56طاب الذي يتحدث عن خطاب آخر،و ا56طاب الغ*� مباشر @و خطاب  غ*� مباشر

 Hxكخطاب خاص بامل��جم، ع Dðس جد واgل Axامل��جم املقنع با56طاب املباشر ا56اص باملؤلف األص

العكس تم محوه أو @و الغرض امل>شود. ان الغاية Aj األساس تمك*ن ال�5ص الذي خطابھ غ*� مباشر 

Pلم مباشرة، ومن @اتھ الزاو�ة ?شبھ ال��جمة ا56طاب املباشر ألZÄا تم�A 7ل آثار ا56طاب الغ*� أن يت

مباشر حóY أن قارئ النص امل��جم ^عتقد أن مWمة امل��جم لgست التأو�ل و ال التعقيب و ال القيام 

قاد أنھ امل��جم غ*� مر�ي بتوصيل ب*ن عاملھ و عالم اآلخر (االقتباسات عHx سJيل املثال)لكن يجره اHB االعت

عالوة عHx ذلك ان ال��جمة تظWر Aj @ذا السياق كنوع من الدراما، فنفس ال�u=ء يحدث Aj  بي��ي»]،و يؤكد 

املسرح يحدث Aj ال��جمة ألن 7اتب املسرح يقوم بجعل �5صياتھ تتPلم مباشرة Aj ح*ن 7لماتھ كPاتب ال 

ة فPلمات ال��جمة ، تلك الY= تقدم خطاب �5ص آخر تظWر إال Aj تقديم السgنار�و. أما Aj ال��جم

(خطاب الPاتب األصAx) Aj لغة أخرى تمر Aj صمت تام، و يراد من خطاب امل��جم أن يPون خطاب اآلخر ، 

اآلخر نفسھ .و يرغب امل��جم بذلك أن يز�ل 7ل آثار صوتھ كم��جم ، و ذلك ال ^عنيأي شPل من أشPال 

الشعور باآلخر ومطابقة 7لمات امل��جم لPلمات الPاتب األصAx ، و يؤكد  الغموض لكنھ تRñية بالنفس و

 ABتھ أن قناع امل��جم مجرد خداع حسب املثل االيطا�امل��جم  traduttoretraditoreبي��يZÄ Aj Axاية نظر
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للنص  خائن ، يصبح امل��جم خائنا فعال إذا ما طلب منھ االل��ام بأمانة مستحيلة ، فال مناص للتأو�ل إذن

  املراد ترجمتھ. 

 أمب��تو ايكو"أRðت مWمة وضع  ?عر�فات "RÏيحة" لل��جمة صعبة للغاية ، حيث نجد املنظر "

^س�H لفWم كيف يمكن أن نقول ال�u=ء نفسھ مع العلم أنھ ال يمكن قول ال�u=ء نفسھ ح*ن ال��جمة" 

ملصدر) ، إن الر@ان متوقف ، نفس ا9ص (Aj لغة أخرى تقرPبا فال��جمة قول ال�u=ء نفسھ  2007/10)(

" الذي ال يمكن تحديد مرونتھ ألنھ يتوقف عHx وجWة نظر ال�5ص ، وامتداد @ذا التقرPبعHx @ذا "

التقر�ب يجب مناقشتھ سلفا و بالتاAB تصبح ال��جمة تفاوضا ب*ن رسالت*ن ضمن عملية ال��جمة، 

و لوح قديم 7انت تكتب فيھ و @بالطرس:  ) عHx حق حينما رمز لل��جمة1982( ج��ارجونRت7ان

النصوص ثم تم�H لتكتب اخرى بصورة تجعل القارئ بإمPانھ قراءة النص القديم تحت النص ا�6ديد و 

ال��جمة ضمن املمارسات األدبية من الدرجة الثانية الY= تنطلق من النص "أ" املسód بالنص  جونRتيضع 

نيلسون سód بالنص العلوي ، فحينما ^عت�Æ السفAx للوصول ع�Æ عمليات تحو�لية اHB النص "ب" امل

) النص امل��جم كنص آخر يراه جونgت كتبديل لألصل Aj لغة أجنJية و�جب @نا االع��اف 1992( قودمان

  بأ@مية املمارسة الثقافية.

و @و باحث كب*� آخر Aj ال��جمة أن "ال��جمة تتمثل Aj انتاج املPاZj الطبي�A جورج مونانو يؤكد 

ل لغة الWدف للرسالة اللغة االنطالق عHx مستوى الداللة ثم عHx مستوى األسلوب" مونان األقرب داخ

)نالحظ لدى مونان أسبقية الداللة عHx الشPل و االسلوب و التعب*� فPونھ ممارسا لل��جمة 12: 1963(

  جعلھ يفضل نقل مع<ó النص األصل Aj النص الWدف.
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"lشاط اlساlي عاملي أصبح ضرور�ا Aj 7ل اR6قب و Aj  ال��جمة عHx أZÄا جان رو�ي الم��ال^عرف 

) فغاي]Zا اعفاء الناس من قراءة النص االصAx، وقد ظWرت 28/ 71979ل أصقاع الكرة األرضية" (الم*�ال

~A يومية و لتبادال¨Zم الثقافية ، و ال��جمة كقناة من قنوات التواصل الذي يحتاجھ الناس Aj حيا¨Zم ال

ج اHB املعلومة Aj اللغة األجنJية. لكن يمكن ان تظWر ال��جمة داخل اللغة ذا¨Zا باختصار وسيلة للولو 

حينما ن5Eص و حينما lعيد صياغة اR6ديث عن أمر ما. اذا عدنا اHB ?عر�ف مونان سنجد ال��جمة نقال 

ZÄا تجنح . يتم اإلصرار عHx ا�6انب الغ*� مZùم Aj ال��جمة أل  1963للمع<ó من النص Aj لغة اHB لغة أخرى"

اHB الفصل ب*ن الرسالة املعوملة و اللغة باعتبار@ا واقعا اجتماعيا ثقافيا ^ع�Æ عنھ لذلك تق��ن املسائل 

  النظر�ة الY= ت>تج عZöا باملستوى الذي ?عمل عليھ ال��جمة : اللغة أو اللسان ؟

أو كما  ن و الكالماللغة و اللساب*ندوسوس��اذا ما أخذنا Aj ع*ن االعتبار التمي*� الذي أ?ى بھ 

فان حقائق ال��جمة ستحتاج اHB مقارة ذات ثالثة أقطاب : اللسان الكفاءة و األداء ب*ن  �شومس�يفصل

و اللغة و الكالم، تتموضع ال��جمة ب*ن الرسائل و ب*ن اللغات 3غية الس�A لنقل التنوع األصAx للغات 

الرسالة ف�= ?ع*� اال@تمام للكالم الفردي عHx  املع�Æة فZmا 3شPل مفWوم. ألن ال��جمة ?عمل عHx مستوى 

 �*Wكتابھ الش Aj س اللغة. لم ^عد يطرح مونانgواقع األمر ن��جم كالم ال�5ص و ل Aj حساب اللغة ،ألننا

  "ا�6ميالت ا56ائنات" اشPالية ?عر�ف ال��جمة انما توجھ اHB الkساؤل عن قابلية ال��جمة Aj حد ذا¨Zا.

  : ل ?عر�فا لل��جمة جد مناسب قائاليقرر جان روlي الم*�ا

 Hxافئات عPلغت*ن مختلفت*ن ، تتوقف @اتھ امل Aj ين�Æافئات ب*ن نص*ن معPوضع م HBا Hا عملية ?س�ZÄا

خلفي]Zما االخالقية و الفكر�ة  طبيعة النص*ن و وجZ[Wما و الروابط  املوجودة ب*ن ثقافة الشعب*ن ،
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ا56اصة  باR6قب الزمانية و املPانية للغة االنطالق و لغة  العاطفية ، تتوقف أيضا عHx االحتماالتو 

  )1995/158الوصول" (آبيدس�Æوفا

  1959جو�لية 30و 27باد  قودسب*�غ ب*ن أراد جورج مونان Aj اطار املؤتمر الذي عقد Aj مدينة  

  من فيدوروف قائال : 7اري أن يحدد موقف  تحت عنوان " ا�6ودة Aj مجال ال��جمة"

ة مثلWا مثل الWندسة و الطب عHx غراراالlشطة االlسانية األخرى الY= موضوعWا االlسان ، "أن ال��جم

يمكن أن تPون او يجب ان تPون علما و فنا Aj الوقت ذاتھ : فنا يقوم عHx علم ، فاللسانيات ~A من ?علمنا 

ما lسمZmا خطآ بوضوح أن عمليات ال��جمة تحمل Aj طيا¨Zا مشا7ل لسانية و مشا7ل غ*� لسانية أو ك

  )1959/51"(7اري و جيمبيلتميتالسانية

 ^عود الفضل األك�Æ لPاري أنھ سا@م بصفة جادة Aj النقاش حول نظر�ة ال��جمة :

"أما فيما يخص ال��جمة ، يجب أن يتخHx الفكر التنظ*�ي فZmا عن 7ل تخطيط و عن 7ل ?سWيل اعتباطي 

أر�د لWا ان تPون علما قائما بذاتھ..ال ننفي أن تبقى ، و يجب أن تتوقف ال��جمة عن 7وZÄا جزئية ان 

األبحاث ا�6زئية ا�5تلفة عZöا مشروعة و مفيدة 3شرط أن تقبل ب>ية خالصة أن تجعل ال��جمة موضوعا 

للدراسة Aj مجملWا و Aj تنوعWا و Aj ?عقيد@ا و ?شعبا¨Zا ، ال�u=ء الذي س*�uý=  لنظر�ة عامة عZöا بحسب 

  )1962/120ي يم*� ممارسا¨Zا Aj عصرنا @ذا"(7اري و الكسندر التطور الWائل الذ

ال يمكن Aj @ذا العصر املتصفبالسرعة Aj النقل املعلوما?ي الالمنقطع أن نتصور كيف يمكن أن 

نÑE اHB أي نوع من أنواع املعلومة بأق)óu سرعة ممكنة. يمكن التفك*� Aj ال��جمة ال�Rفية مكتوة أو 

مرات حيث ^عد دور ذلك الذي يقوم بالنقل من لغة اHB أخرى مستلزمات التواصل مقروءة أو ترجمة املؤت

النا¼D ضرور�ا جدا 7ي تPون ال��جمة مفWومة تواصلياو يؤكد جورج مونان  Aj تصور آخر أك	� ا?ساعا أن 
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اHB "معرفة العالم" ترجمة Aj حد ذا¨Zا ألن العالم ال يمكن ان يتحقق دون فكر ي��جمھ، فال��جمة تقود 

) فكرة 1992/51عالم من درجة ثانية غ*� ذلك الذي أولھ الفرد املتPلمو قد أدخل آندرZòلوفيفر (

  "التالعب" Aj ال��جمة ألZÄا ?سWم Aj محو اR6دود الوطنية و التالعب فZmا.

) و جورج 1958) وفي<= و دارل<= (1953عادة ما يقدم املنظرون أتباع التيار اللساlي كفيدوروف (

) ?عر�فات أك	� ?عقيدا و متموجة لل��جمة ، Aj ح*ن يق��ح املمارسون 1965) و 7اتفورد (1963( مونان

صادقة" توDð عمق ال>شاط ال��جd= ن فWذا "موقراشPوlستاlستgسPو" اR6قيقيون لل��جمة "اع��افات 

يث يصف قبل أي uF=ء ح عشقايقدم مثال عن جان نو�ل الذي يقدم نفسھ كم��جم @او تمثل ال��جمة لھ 

  @ذا العشق لل��جمة قائال :

أن نحب @اتھ امل*�ة الY= تجعلنا نقرأ و نفWم اللغة االجنJية، أن نحب حبا ذا حالوة و طالوة و لم ال حبا 

، س من خاللھ ب>شوة ثراء ما نكkشفھ^شوھ العذاب ال يخلو من املواجWة و التعارض ؟ أن نحب حبا نح

ولئك الذين نحZùم ، أولئك الذين يبدون مستحق*ن لتذوق ما حيث من غ*� املمكن ان ن��ك جانبا أ

Pشفھ ،أولئkعنھ"( الذيننك �Æع? =Yية الJمون اللغة األجنWم ال يفZÄوحرموا منھ ألPسgستlستاl7و :

2002/13(  

^غطي مفWوم "ال��جمة" اليوم سلسلة واسعة من التصورات ، ففي مقدمة كتابھ املعنون 

أن ال��جمة ترجع اHB 7ل عملية أو منتوج لWاتھ �ايدوالراب) يؤكد 1999( "مدخل ا\� دراسات ال��جمةب"

العملية داخل اطار يتم خاللھ نقل 7ل مادة شفو�ة أو مكتوة من لغة اHB لغة أخرى، وفقا لWذا التعر�ف 

تبدأ ال��جمة من شرح لقائمة مأ7والت فرlسية باللغة الدنماركية اHB انتاج دليل استعمال باR6اسوب 

  للغة االيطالية من اللغة اليابانية اHB س��جة باللغة السلوفاكية لفيلم أمر�Pي.با
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) فامل��جم يصبح 1974حينما نحاول ?عر�ف ال��جمة عادة ما نتحدث عن "إعادة اإلبداع" (دواناش

"مؤلفا ثان" و "7اتبا ثان" ألن عملھ يواجھ نفس صعوات مؤلف األصل و تظWر مفا@يم الثقافة و 

ت الثقافية أك	� Aj ا56طاب النظري عن ال��جمة خصوصا إذا ما ?علق األمر بال��جمات األدبية ، و التبادال 

قد ألWب مفWوم الثقافة النقاش Aj ال��جمات األدبية خالل العقود األخ*�ة، فWذا التصور ^عكس العادات 

اعة 3شر�ة خالل حقبة تار�خية االجتماعية و الثقافية و كذلك املعاي*� األسلوية و الفنية و األدبية �6م

  ما.

 جدعون توري@ناك من الباحث*ن من حللوا ال��جمة من زاو�ة تكييفWا داخل الثقافة الWدف ف

مثال تحدث عن "شبھ ال��جمات" أو األفالم املكيفة أين تلعب املقبولية الثقافية دورا جو@ر�ا. 3عد زمن 

¨Zم فيھ امل��جمون بخيانة ثقافة األصل،  
ُ
^س�H املّنظرون حاليا لREفاظ عHx نوع من التوازن ب*ن طو�ل ا

الثقافات الداخلة Aj عملية ال��جمة. و قد حلل 3عناية مفWوم "الثقافة" منظر ال��جمة "جوزي المبار" من 

جامعة "لوفان" حيث توصل إHB الkشكيك و إعادة النظر Aj العالقات ب*ن اللغات و الثقافة ، و ب*ن 

املتعاقبة و تحليل وجWات النظر 7ل الثقافات املتضمنة Aj عملية النقل ضرور�ة جدا الشعوب و ثقافا¨Zم 

Aj @ذا الصدد قائال : "قد قلنا@ا من قبل، وعرضنا الفكرة  أن إمب��تو ايكو بال>سبة للم��جم. يؤكد 

ال  ال��جمة ال ترتبط  بالتنقل من ب*ن لغت*ن فحسب لكن ب*ن ثقافت*ن أو ب*ن موسوعت*ن، و امل��جم

  )Zò2007 /190تمبالقواعد اللغو�ة فحسب لكن باملPونات الثقافية باملع<ó الواسع للPلمة" (إيPو 

أن " الثقافات املادية ?عزز االنقطاع ب*ن العوالم ا�5تلفة بPل  جورج مونانمن جWتھ يؤكد 

الختالف ب*ن العقليات فال يتعلق األمر بالتاAB با 1963/63)االختالفات ب*ن أنماط اR6ياة املادية" (مونان

فقط ، فPل قوم يقتطع اR6قيقة عHx طر�قتھ ا56اصة و من ثم ت>شأ االختالفات ذات الطا3ع املادي الذي 
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أنھ عHx امل��جم ا�6يد أال ي��جم الPلمات فحسب لكن األفPار  في�Ï و دارل�Ïتحدث عنھ مونان. و قد أكد 

  ).1960/63املقام"(في<= و دارل<= الY= وراء@ا و لذلك عليھ أن يرجع دوما للسياق و

تبدو النظر�ات الY= ?عت�Æ النص وحدة ترجمة 7املة و تتعامل مع مجمل املؤلف ح*ن عملية 

  ال��جمة أك	� إقناعا Aj سJيل تقديم ?عر�ف مناسب لل��جمة ا�6يدة :

 , Aj(Translation criticism كتاZÎا "نقد ال��جمات ، اإلمPانات و اR6دود  �اتارPنا راôستق��ح 

Potentials and Limitations )   اWة لل��جمة انطالقا من وظائف�تص>يفا للنصوص ألجل إرساء دعائم نظر

نص /، 3عد أن رفضت عدة تص>يفات 3سJب لPوZÄا ناقصة أو غامضة كتص>يف مونان : نص برغما?ي

نص سياuý=)و تدعو  أد2ي/ نص �Ò*ن ، أو 7وZÄا حالة خاصة غ*� مؤسسة 7التص>يف إHB (نص فلسفي و

املؤلفة إHB تص>يف أك	� مالئمة يوافق املعاي*� بحيث يPون وحدو�ا ^س]Zدف أنماط ال��جمة و أشPالWا دون 

النصوص عHx حالة  التوقف عند ثنائية اR6رفية و اR6ر�ة و تؤكد قائلة : يجب أن يتأسس تص>يف

وص تحدد لھ طر�قة ترجمة معينة، ملموسة للنص املعد لل��جمة ، و الذي سgندرج ضمن نوع من النص

غاي]Zا الرئgسة إعادة انتاج أ@م ما Aj نص االنطالق خصوصا الY= تجعل @ذا النص ي>تd= اHB @ذا النوع أو 

  ) (ترجمتنا).REISS 2000ذاك من األصناف. ال uF=ء يمكنھ إعاقة @اتھ القاعدة ....(

الثالثة و ~A :  بو�لرا عHx وظائف ال يرتكز التص>يف املق��ح عHx وظائف جا7و2سون الستة إنم

التمثيل و التعب*� و النداء املوافقة لوظائف جا7و2سون الثالثة : املرجعية و التعب*�ية و اإلفWامية حيث 

  تحدد الوظيفة املWيمنة اس��اتيجيات ال��جمة. 

ص يتضمن تص>يف را^س إذن ثالثة أنواع من النصوص : النص اإلخباري و النص التعب*�ي و الن

الندا�ي و أضافت إلZmم نوعا را3عا أال و @و النص السم�A البصري. ي>ب�A عHx امل��جم أن ^عرف نوع النص 
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الذي يجب ترجمتھ قبل الشروع Aj العمل فمن غ*� الالئق استعمال نفس املعاي*� Aj ترجمة النصوص 

ائق ال��جمة با�6مWور العلمية و النصوص األدبية ، القصائد و النصوص القانونية مثالوال تحدد طر 

املتلقي و حسب و الWدف ا56اص من النص املعد لل��جمة ، إنما يجب معاينة ال��جمات و اإلحاطة 3غايا¨Zا 

 Aj ل نص أصل بنص مقابل�أي نقل النص األصل Aj لغة اخرى دون تمديد أو ?غي*� خاص باملع<ó ، و تحو

ص @و من يحدد مقارة امل��جم و يؤثر Aj خيار اللغة الWدف وتؤكد را^س Aj @ذا املقام أن "نوع الن

  ).15املن¤�ية املثHx لل��جمة" (نفس ملصدر ص

لطاملا اق��حت النظر�ات الفصل ب*ن ال��جمات التطبيقية و ال��جمات األدبية عHx الرغم أن 

عت�Æت خالية من اإلشPاالتو 7ان يجب أال lع*�@ا كب*� ا@تما
ُ
م ، بيد أن ال��جمات التداولية (التطبيقية)ا

  ). 35ص  GEERE 2003كث*�ا من النظر�ات lشأت خصيصا لل��جمة األدبية عHx مر الزمن (ج*� 

(را^س ، نفس املصدر )@ذا التمي*� ب*ن ال��جمات حينما يتحدث عن م��جd= املؤلفات  سRسكيند^ستعمل 

لنصوص التطبيقية أو األدبية الذين يجب أن يPونوا مؤلف*ن مبدع*ن @م أيضا عHx النقيض من م��جd= ا

كما ^سمZmم بامل��جم*ن املتخصص*ن.. ففي النصوص التطبيقية ?ستعمل اللغة7وسيلة اتصال و نقل 

املعلومات Aj املقام األول Aj ح*ن أZÄا وسيل لإلبداع الف<= و نقل القيم ا�6مالية حينما ?ستعمل Aj ميدان 

التمي*� الثنا�ي غ*� الئق ألن كال القسم*ن )أن @ذا 18(نفس املصدر، ص ك.راôساألدب و الشعر. تؤكد 

يحتو�ان أنوعا من النصوص الY= تتم*� 3سمات ومشا7ل و مناÑÒ خاصة ZÎا، فالنصوص التطبيقية تحوز 

عHx كث*� من ا56صائص و االس��اتيجيات ال��جمية ا�5تلفة عن غ*�@ا اذا ما ?علق األمر بوثيقة قانونية أو 

فيما يخص النصوص األدبية فيبقى اإلشPال ذاتھ ألننا ال ن��جم بنفس  مقال فلسفي أو جرد تجاري أما

  الطر�قة املقاالت األدبية و األشعار الغنائية و املسرحيات أو الروايات.
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خالل العقود االخ*�ة شWد @ذا التصور ا�6ديد Aj تص>يف أنواع ال��جمات تطورا @اما فقد أضاف 

 Hxم  فعZ¨ن  مسا@اما�تص>يفا ذا لزاتاجرنيجديبو�شيارP»]سJيل املثال تق��ح الباحثة : إالعديد من املنظر

  ثالثة مجموعات :

الY= تتطلب معارف نظر�ة و عملية Aj ا��ال و معارف لسانية النصوص التقنية  و العلمية  -1

 ضرور�ة إلتقان املصطREات ا56اصة بامليدان.

لعالم الصوري للPاتب أك	� من أين تكمن مWارة امل��جم Aj تمكنھ من نقل االنصوص الفلسفية  -2

 التفاصيل املصطREية.

، حيث ي>ب�A إعادة الصناعة الفنية للمحتوى و الشPل عHx السواء Aj اللغة النصوص األدبية  -3

 الWدف.

( منظر أ.فيدوروف) تص>يفا آخر مستلWما تقسيم 19را^س ، نفس املصدر ،ص : (بي�� برانجيقدم 

املعتمد عHx أنواع متعددة من النصوص، فاملؤلف يفرق بذلك ب*ن ال��جمة Aj زمن االتحاد السوفيا?ي)

ا�6رائد و ا��الت و وثائق اإلدارة و النصوص العلمية من جWة و  الوثائق املنظماتية و السياسية و 

  ا56طابات من جWة أخرى، أما الصنف الثالث فيحتوي عHx النصوص االدبية.

?عاب*� متعلقة بPل ميدان ، و تتطلب ال��جمة  يkسم الصنف األول بورود مصطREات متخصصة و

من امل��جم ان يحافظ عHx ال>سق االد2ي للنص األصل و عدم العبث بھ اال Aj  فيدوروفالنا¼Rة حسب 

  حاالت نادرة.

يجب عHx امل��جم أن يتقن مصطREات ا��ال الذي ^شتغل فيھ اذا ما اراد أن يPون نصھ محل قبول 

  م فيھ رائحة الغرابة 7أZÄقد ترجم من طرف @او.Aj ثقافة الWدف و ال ?شت
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أن النوع الثاlي من النصوص أي النصوص املنظماتية و السياسية ما @وøال تزاوج ب*ن  فيدوروفيرى 

النصوص العلمية (ذات املصطREات العلمية الدقيقة ) و النصوص االدبية ( املستعملة للصور البيانية و 

الصنف الثالث أي املؤلفات األدبية فتتم*�  بجملة من ا56صائص  ا�Rسنات البد^عية ..اQ6)، أما

االسلوية و النحو�ة (7الل¤�ات و األلفاظ العتيقة اQ6) و االستعمال اR6ر للمتالزمات اللفظية. تؤكد 

أن @ذا الوصف يمكن تطبيقھ عHx األنواع األخرى من النصوص 7املقاالت ال�Rفية لكن @اتھ  راôس

دودة و تا3عة" ألZÄا ال تأخذ Aj اR6سبان اR6اجة الىىإبقاء نفس ا�6ودة ا�6مالية للمؤلف األخ*�ة تبقى "مح

  )20اذا ?علق االمر ب��جمة النصوص األدبية. (را^س ، نفس املصدر ، ص 

) اHB التفر�ق ب*ن عدة أنواع من النصوص آخذا  22(انظر را^س ، نفس املصدر ، ص .  أوتو �ادي^عمد 

Rتوى و الWدف و شPل النص. و 3عد دراسة لWاتھ األنواع املتعددة من النصوص توصل 3ع*ن االعتبار ا�

اHB أنھ ال يوجد قالب لل��جمة صاD6 لPل انواع النصوص ، و 3عد التص>يف األوAB الذي حوى  �ادي

اHB تص>يف  �اديمن جانب آخر  رجع  -ن	�ا و شعرا–النصوص ال�Æاغمتية من جانب و النصوص األدبية 

الذي اعت�Æه اك	� اقناعا ، فاملنظر  يق��ح أر2عة "أنواع مثالية" من النصوص �ار ل ثيمھو @و تص>يف آخر 

و~A النصوص الدي>ية و األدبية و الرسمية و التجار�ة ، 7ل واحدة تكيف وفقا �6ماعة الناس املوجWة 

  الZmا و ت��جم بطر�قة مختلفة.

–تنوعا جدا ألنواع النصوص: فا��موعة األوHB ) م159-113: ص 1967يقدم جورج مونان تحليال (

–ال��جمات األدبية:فبلغ]Zا و ا��موعة الثالثة –ال��جمات الدي>ية:تتم*� بمحتوا@ا ، أما ا��موعة الثانية 

ال��جمات –أدب الطفل :بجمWوره و ا��موعة ا56امسة –الشعر: 3شPلھ ، و ا��موعة الرا3عة 

ال��جمات السgنمائية: بالظروف التقنية ا56اصة و  –موعة السادسة التنفيذية:بوسائل عرضWا ، ا��

  ال��جمات التقنية: فتتم*� ~A األخرى بمحتوا@ا. –ا��موعة السا3عة 
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إن @ذا العرض �Rاوالت حثgثة إليجاد خاصية مش��كة ألنواع النصوص عHx تنوعWا الشديد و تدو�ن 

أولية مفاد@ا أنھ ال يمكن إنPار أ@مية الدور اR6اسم لنوع من¤�يات لل��جمة قاد 7اتر�نا را^س اHB خالصة 

التصjيف ) ، بالتاAB فإن تطو�ر  23النص Aj اختيار طرائق ال��جمة و نقد@ا تباعا (را^س ، نفس املصدر 

�µõرا^س @ذا  الن �Æة. ثانيا، ?عتR¼ترجمة نا Hxا لتلبية الطلبات امل��ايدة ع�أض�H م�Æرا و ضرور

  نھ ال يوفر مبادئ صارمة لتحديد و وصف أنواع النصوص ا�5تلفة.التص>يف ناقصا أل 

 Aj التمي*� ب*ن األمانة و عدم األمانة Hxلطاملا ارتكزت النقاشات حول اختيار من¤�ية محددة لل��جمة ع

ال��جمة ، دون وضع حدود واRðة لREر�ة و اR6رفية، ي>تج عن @ذا طر�قتان مختلفتان Aj ال��جمة : إما 

امل��جم النص األصل ل�EمWور املس]Zدف  بحيث يجعل النص يندمج تماما Aj الثقافة الWدف ، أن يكيف 

أو  أن ي��ك امل��جم القارئ يكkشف بنفسھ النص ي>تd= اHB ثقافة أخرى و لغة أخرى ، سواء ?علق االمر 

اعتبار@ا ترجمة ) أو  بال��جمة االث>ية (الY= يتم تكييفWا و توجWZmا 7لية نحو الثقافة الWدف بحيث ال يتم

بال��جمة التغر�Jية( أين يحافظ امل��جم عHx خصوصية الثقافة األصل، املصطREات األصل األك	� تمثيال 

..اQ6) يبقى @دف امل��جم واحدا و @و : نقل املعلومة من لغة اHB لغة أخرى مع األخذ Aj اR6سبان ا�Rتوى .

ھ و قدرتھ عHx تقبل تدخالت امل��جم دون ?غي*� Aj و شPل النص األصAx و خصائصھ اللغو�ة و مرونت

.ó>املع  

لgست 7ل الوظائف يتم عرضWا بنفس الطر�قة Aj النص ، فأحيانا يط�H العنصر الوصفي ،أو 

العنصر التعب*�ي و 3عض النصوص االخرى ?س�H إلقناع املتلق*ن ، من البدي�= أن النص Aj مجملھ ال 

ائف @ذه اللغة قابلة للتبادل، تبقى احدى @اتھ الوظائف ~A يكرس لوظيفة واحدة حصرا ، لكن وظ

 =Yالنص ، و تفرق را^س ب*ن ثالث أنواع من النصوص حسب الوظيفة : الوظيفة الوصفية ال Aj يمنةWامل

?سم النصوص االعالمية ، أي الY= ترتكز عHx ا�Rتوى االعالمي ، الوظيفة التعب*�ية الY= ت�Æز النصوص 
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لك املتمركزة حول الشPل ، الوظيفة اإلقناعية الY= ?سم نصوص النداء أو النصوص التعب*�ية، أي ت

االجرائية، النصوص اإل^عاز�ة .فعال تحوي تلك النصوص الY= تتم*�  3شPلWا 3عض ا�Rتوى االعالمي ، 

  ).27لكن يبقى أك	� ما Zòم فZmا @و شPلWا 3غية نقل @ذا ا�Rتوى. (را^س ، نفس املرجع ص 

دب فذو عالقة وطيدة بالنصوص التعب*�ية ، حسب را^س يدل "الشPل" عموما عHx أما األ 

الطر�قة الY= ^عZÎ �Æا الPاتب ،@اتھ امل*�ة صاR6ة لPل أنواع النصوص بما فZmا النصوص االعالمية ، لذلك 

أو  تق��ح را^س عالمات مم*�ة اخرى لتمي*� النصوص التعب*�ية ، Aj @اتھ اR6الة ^ستعمل الكتاب بقصد

دون قصد عناصر شPلية لنقل تأث*� أسلو2ي مع*ن ،كميدان األدب مثال ، ?سا@م @اتھ العناصر الشPلية 

Aj التعب*� الف<= خاص مقاميا حيث ال يمكن نقل Aj اللغة الWدف اال بأشPال مشاZÎة ?عب*�يا. يجب ان تجد 

ث تص*� ال��جمة مPافئا حقيقيا. "ان الوظيفة التعب*�ية شكال مشاZÎا Aj ال��جمة إلlشاء انطباع مقابل بحي

العناصر االسلوية و القواAj و االستعارات و االمثال و طرائق التعب*� و العروض و آثاره ا�6مالية أمثلة 

  ) 33عن العناصر الشPلية الدالة لgس فقط للشعر لكن للن	� أيضا" (را^س نفس املصدر ص 

امة بال>سبة للنص األد2ي أين تؤدي دورا حاسما، إذ Aj ا56تام ، ?عد النوا#A الشPلية ذات داللة @

يجب عHx ال��جمة أن تحصل عHx نفس التأث*� األسلو2ي لألصل و ال يتأ?ى ذلك اال بإlشاء مPافئات بأشPال 

جديدة، لذلك لgس عHx امل��جم أن ^عتمد نفس أشPال اللغة األصل لكن أن ^ستلWم مZöا الكkشاف 

ف لWا نفس التأث*� عHx القارئ.يحوي @ذا النوع نصوصا مرتكزة عHx مبادئ أشPال مشاZÎة Aj اللغة الWد

 .ABفيھ الصور البيانية إلىبلوغ @دف جما Hا الوظيفة التعب*�ية حيث ?س�Zmف Hلية و نصوصا تط�Pأدبية ش

و تدخل "را^س" Aj @ذا النوع الن	� األد2ي (املقاالت و ال��اجم و الرسائل) الن	� ا56ياAB (القصص و 

اPR6ايات و الرواية) و الشعر بPل أشPالھ و الشعر التعليd= و الرحالت وصوال اHB الشعر العاطفي. إذا ما 
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 Aj دف أما ترجمة النصوص التعب*�ية فتأخذWا اللغة الZmترجمنا النص اإلعالمي فان لغة ال��جمة تتحكم ف

  االعتبار اللغة املصدر.
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 اإلطار التنظي�À  للمنتج ا`·الل: ما يمكن أن تتعلمھ لي}يا من مال��يا "إ�شاء الصناعة"

Regulatory Framework Governing Halal Product: What Libya Can Learn From Malaysia  

"establishing the industry" 

مال��يا أ. –ا`�امعة اإلسالمية الدولية  -سالم أحمد سالم و أ. سالم ليبة و د. فرPدة عباس بقلم: د. 

كوليج -جامعة إسالم سالنجور  –مرPم داود   

  لي}يا -جامعة درنةجامعة  أستاذ مشارك                   ناصر عبد الكرPم الغزوا�يترجمة: الدكتور: 

nasir.gazawani@omu.edu.ly  

  تركيا -أنطاليا- 2019إبرPل  6-4مؤتمر السياحة ا`·الل الدو\] الثا�ي: 

2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS / 04-06 APRIL 2019  

ANTALYA / TURKEY 

  مقدمة امل��جم: 

ل بخصوصية شديدة سواء فيما يتعلق بkسمي]Zا أو طبيعة تتم*� صناعة السياحة اR6ال

اس]ZالكWا, فيما يتعلق بالkسمية ف�= من املمكن أن يطلق علZmا مسميات عدة مثل " السياحة اإلسالمية" 

"السياحة ا�Rافظة", "سياحة املسلم*ن", " السياحة املل��مة", " السياحة الشرعية", وفيما يتعلق با�6انب 

باالس]Zالك, فWذه السياحة تتم*� بخصوصية معينة Aj اس]ZالكWا ولgس كما @و اR6ال  األخر ا56اص

تقر�با مع باAn أنماط السياحة والY= ال تتعرض ملثل @ذا القدر من ا56صوصية والتقيد Aj عملية 

Zتم الورقة قيد ال��جمة 3عرض كيفية تب<= وتطبيق املعاي*� اR6الل Aj السلع واملنتج ات االس]Zالك. ̈و

ا�5تلفة "صناعة السياحة اR6الل" من خالل الkشر�عات ا�5تلفة وتkب<ó النظام القانوlي اللي�= كدراسة 

حالة باعتبار أن الدولة الليJية ?عت�Æ من أك	� الدول الY= تتمتع بمواصفات ومقايgس الصناعة اR6الل 

أقل الدول ا@تماما باتخاذ  3سJب تركيب]Zا السPانية والعرقية ا56اصة, ولكن ?عتAj �Æ نفس الوقت
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 =uýشر�عات الالزمة إلقامة مثل @ذه الصناعة,  وتب>ت الورقة النموذج املال*�ي كمعيار أساkا56طوات وال

للمقارنة وكمنطلق رئuôg= ?ستفيد منھ الدولة الليJية Aj تقن*ن وتنفيذ الkشر�عات والسياسات الالزمة 

Pون منطلق لتحقيق ZÄضة وتنمية سياحية شاملة Aj للتمWيد إلقامة صناعة سياحة حالل رائدة قد ت

املستقبل من خالل استغالل املم*�ات وااليجابيات العديدة املتولدة من اال@تمام بتطو�ر @ذا القطاع. 

وتضع الورقة امل��جمة ZÄ Ajاي]Zا 3عض التصورات الWامة والY= تمWد لقيام وløشاء صناعة سياحة حالل 

رض م5Eص أل@م املتطلبات وا56طوات واإلجراءات الkشر�عية والسياسية رائدة Aj ليJيا من خالل ع

والتخطيطية  الواجب إتباعWا من قبل الدولة بما يضمن إقامة صناعة كب*�ة ?ستفيد مZöا الدولة  

  والشعوب ا�5تلفة  و?عود بالفائدة الكب*�ة عHx االقتصاد ا�AxR ومستو�ات املعgشة ومستقبل األجيال.      

Åص:امل�  

?سkند معاي*� اR6الل عHx القيم الدي>ية الY= تم*�@ا عن األنظمة القانونية األخرى. والتاAB ،فإن 

الkشر�عات البي�ية ا�Rيطة  قد يPون لWا تأث*�ات مباشرة عHx تطبيق @ذه املعاي*� ، وأن @ذه التأث*�ات 

� مع مبادئ الشر�عة اR6الل.  ومن أجل تصبح أك	� ?عقيدا 7لما ازداد اصطدام البgئة املطبقة لWذه املعاي*

إظWار أ@مية قطاع اR6الل عHx ا�6انب*ن الدي<= واالسkثماري ، فقد تناولت @ذه الورقة مسا@مة البgئة 

الkشر�عية Aj موضوع اR6الل ، وكيف يمكن اعتماد معاي*� اR6الل Aj املنتجات وا56دمات من خالل 

Yالبلدان ال Aj لم ?عتمد@ا  من خالل املقارنة ب*ن األنظمة القانونية ا�5تلفة.  النظم القانونية القائمة =

وقد استخدمت الورقة النظام القانوlي اللي�= كدراسة حالة ألنھ يPون أقل ا@تماما بمعاي*� اR6الل, و2عد 

تحليل القوان*ن املتعلقة باملنتجات وا56دمات اR6الل تب*ن أن البgئة الkشر�عية الليJية تPون غنية 

حتو�ات صناعة اR6الل, وحóY لو لم يتم تقن*ن معاي*� اR6الل املعاصرة تماما كما @و مذ7ور Aj املعاي*� بم
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 =uhات @ذه املعاي*�. وتو�املال*�ية الY= ?عتمد@ا الورقة كمعيار للمقارنة ، ف�= ?شمل ضمنيا معظم محتو

  ذا القطاع. الورقة  بضرورة تب<= القانون اللي�= ملعاي*� اR6الل لالستفادة من @

  .: اإلطار التنظيd= ، املنتج اR6الل ، ا56دمات اR6الل ، ليJيا ، مال*�ياال�لمات املفتاحية

Abstract : 

Halal standards are based on religious values that are unique to other legal 

systems. Consequently, the legislation of the surrounding environment may have 

direct effects on the application of these standards, and that these effects become 

more complex the more the environment embodied in the contents clash with the 

Shariah-based Halal. In order to show the importance of the Halal sector in both 

religious and investment aspects, this paper examined the contribution of the 

legislative environment to Halalization, and how Halal standards could be 

adopted in the products and services by the existing legal systems of  the 

countries that have not adopted them, through comparison between legal 

systems. The paper used the Libyan legal system as a case study because its 

system is less concerned about Halalization. After analyzing the laws related to 

Halal products and services, it was found that the Libyan legislative 

environment is rich with the contents of Halalization; even if the Halalization is 

not codified in the contemporary concept just as stated in the Malaysian 

standards that the paper adopts as a criterion for the comparison, it implicitly 

includes most of the contents of these standards. The paper recommends that the 

Libyan system should adopt the Halal standards to benefit from this sector. 

Keywords: Regulatory framework, halal product, halal services, Libya, 

Malaysia 

  مقدمة:
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وقت اR6اضر أسلوب حياة للمسلم*ن Aj جميع جوانب حيا¨Zم أصبح مفWوم اR6الل Aj ال

االس]Zالكية وا56دمات  ولم ^عد يقتصر @ذا املفWوم  عHx الكشف عن األطعمة واملشروات الغ*� 

مشروعة, فقد امتد  تطبيق اR6الل إHB تنظيم جميع البنود االس]Zالكية اإلسالمية مثل األطعمة واألدو�ة ، 

وغ*�@ا من األشياء الضرور�ة Aj ا56دمات ال�Rية والسياحة ، وغ*�@ا من مستحضرات التجميل ، 

ا56دمات. وعHx ذلك فإن @ذا التطبيق ^شتمل عHx مجال واسع  من القوة االقتصادية وآفاق االسkثمار. 

ومع ذلك,  فإن التطبيق اR6قيقي لWذه املعاي*� اليزال يواجھ 3عض الصعوات 3سJب حداث]Zا ووجود تنوع 

لسياسات نkيجة لوجود  أنظمة قانونية مختلفة. والتاAB, من أجل ?سWيل تطبيق @ذه املعاي*� لصاAj D6 ا

تنمية وترو�ج قطاع اR6الل ، فإنھ البد من  النظر Aj تأث*� اإلطار التنظيd= الذي سgتم من خاللھ تطبيق 

اR6الل مóY 7انت @ذه املعاي*� معاي*� اR6الل, و@ذا يتعلق بمسا@مة البgئة القانونية Aj اعتماد معاي*� 

  مالئمة ، و حينما تقف كعائق أمام التطبيق عندما تPون غ*� مناسبة. 

  املن©�ية: .

تم اختيار الWيPل الkشر��A اللي�=  إللقاء  الضؤ عHx @ذه الدراسة لعدم وجود معاي*� حالل 

Rالل و العناصر املPونة لھ. محددة  داخل @ذا الWيPل ، ولكنھ يحتوي عHx فواصل مش��كة مع معاي*� ا6

و@ذا من   شأنھ أن ^سا@م 3شPل بارز  Aj إlشاء نظام لصناعة  اR6الل Aj ليJيا من خالل الكشف عن 

القواعد القانونية الY= يمكن تJنZmا لغرض تقن*ن @ذا النظام. وسوف ^سا@م ذلك أيضا Aj ?سWيل تب<= 

دول األخرى الY= التملك خ�Æات Aj تنظيم ?شر�عات املعاي*� ا56اصة باR6الل Aj األنظمة القانونية لل

اR6الل. وقد ركزت الدراسة عHx القوان*ن الليJية املرتبطة 3عنصر اR6الل كمصدر رئuôg= لتقييم مدى 

مالئم]Zا لنظام اR6الل و@يPلھ الkشر��A. وتفحص الدراسة أيضا معاي*� اR6الل املال*�ية لقياس مدى 

 األنظمة الkشر�عية الليJية.    تطابق حدود @ذه املعاي*� مع 
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  القانون املال��ي املتعلق باملنتجات الغذائية ا`·الل: 

من املتوقع أن تصبح مال*�يا منتجا رئgسيا للمنتجات الغذائية اR6الل باستغالل @ذا االل��ام 

 , (RokhsanaShirin and Ida Madieha, 2017)والدعم من جانب اPR6ومة وكذلك السلطات ا�Rلية 

ووفقا ل5Eطة املال*�ية التاسعة ،  فإنھ يتم ال��و�ج لشWادة اR6الل عامليا  بحيث تPون الدولة املركز 

الرئAj  =uôg  تصديق املنتجات اR6الل. و2سJب @ذا األمر ، فإن اPR6ومة املال*�ية قامت بإصدار عدة  

 RokhsanaShirin et).ستوردةقوان*ن فضال عن إجراءات ومبادئ توجZmية للمنتجات اR6الل ا�Rلية وامل

al. 2017)    "الل" مرسوم الوصف  التجاريR6ا إلدارة  املنتجات الغذائية اZöتم س =Yومن ب*ن القوان*ن ال  .

Trade Description Order  اZmمة معاقب عل�الذي ^عت�Æ  استخدام عالمات اR6الل الو@مية  كجر

التا3ع ملكتب رئgس الوزراء  واملكتب  (JAKIM) سالميو�عت�Æ مكتب  التطو�ر اإل   .بموجب @ذا القانون 

الدي<= للدولة اإلسالمية @و الWيئة الرقابية األساسية الY= تدير شWادة اR6الل املال*�ية ا56اصة باملنتجات 

.  @ناك العديد من القوان*ن الY= تنظم صناعة اR6الل Aj مال*�يا. .(Shariff& Lah,2014)الغذائية اR6الل 

�Æالل, و@و يخضع لسلطة  2011قانون الوصف التجاري  و�عتR63شأن صناعة ا ABو القانون الفيدرا@

 AxRالك ا�Z[وزارة التجارة  والتعاونيات واالس (MDTCC)  وفر @ذا القانون ا56اص بالوصف التجاري�. و

  : 3: رقم 2011?عر�ف مصطDE  اR6الل, حيث يمكن العثور عليھ من خالل  املرسوم عام 

�ط  لPي يPون تقديم طعام أو سلع  Aj سياق التجارة أو األعمال التجار�ة "حالل"  أو أي ?عب*� ^ش� -1

آخر ^ش*� إHB أن املسلم  قد سمح لھ بذلك اس]Zالك أو استخدام مثل @ذه األطعمة أو السلع أو 

 ا56دمات :

ملسلم اس]ZالكWا أو تلك الY= (أ) ال يتPون من أو يحتوي عHx أي جزء أو مادة من  اR6يوانات  ا�Rظور عHx ا

  لم يتم ذبحWا وفقا للشر�عةوالفتوى.
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  (ب) أن ال يحتوي عuF Hx=ء نجس Aj حكم الشر�عة والفتوى. 

  (ج) ال ^سكر حسب حكم الشر�عة والفتوى.

 د) ال يحتوي عHx  أجزاء من الPائن الJشري أو مPوناتھ وفق حكم  الشر�عةوالفتوى.    )

  الس]Zالك ولgس سام أو ضار بال�Rة. (@ـ) آمن لالستخدام أو ا

(و) لم يتم تحض*�ه أو معا�6تھ أو تص>يعھ باستخدام أي أداة لم تكن خالية من أي uF=ء نجس حسب  

  حكم الشر�عة والفتوى.   

 Ajالقرب من أي طعام ال ^ستو Hxاتصال أو مختلط أو ع Hxن ع�(ز) لم يكن  التحض*� أو املعا�6ة أو التخز

  (أ) و (ب)   شروط  الفقرت*ن

R6الل الذي ال ^غطي فقط الطعام و�صور ذلك التعر�ف بوضوح املفWوم املعاصر ملصطDE ا

 Naemah)ملشروات ولكن جميع أنواع السلع وا56دمات املرتبطة باألغذية  مثل التخز�ن و النقل.   او 

Amin and NoriahRamli, 2016)  
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  ): شهادة الحالل1( الش�ل

Source: 

http://www.halalcertificationturkey.com/ar/2013/07/the-importance-of-halal-certificate-and-how-to-get-it/ 

: 2015لعام  2610للمسلم*ن من خالل املرسوم  وقد وضعت مال*�يا معيارا للضيافة الصديقة

الذي يحدد متطلبات السياحة اإلسالمية وخدمات الضيافة. و@ذا املعيار ينظم جميع جوانب اR6الل 

املرتبطة باألlشطة السياحية فيما يتعلق با56دمات وال��فيھ والتغذية  ، كما يضع شرطا عاما فيما يتعلق 

)  جميع الشروط الالزمة 5شر�عة اإلسالمية. كما ينظم  تحت املادة (با56دمات يقت'u= 3عدم مخالفة ال

ا56اصة بامل>شآت السياحية 7الغرف واملطابخ ، وفيما يتعلق بالغرف ، باإلضافة إHB شرط النظافة ، يجب 

أن تPون خالية من الكحول أو أي مواد ضارة. كما يجب أن تPون مجWزة بأماكن للوضوء ، ومصHx مؤقت ، 

القبلة الذي يجب أن تحدده السلطة ا�5تصة,  %�ادة الصالة ، 5�lة م��جمة من القرآن ومؤشر 

باإلضافة إHB  .الكر�م ، ومؤقت الصالة ، وكذلك االل��ام بتحديد  وقت الصيام ا56اص باإلفطار وال�Rور 
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Hxون @ناك مصPزة بمركز للصالة ، ومن املالئم أن يWون أماكن اإلقامة مجPأو م��د  ذلك ، يجب أن ت

مزود  بأحواض للوضوء ومغاسل منفصلة للذ7ور واإلناث وغ*�@ا  من األشياء الضرور�ة.  و�جب أن تPون 

خدمات النقل مجWزة 3عناصر من اإلناث لنقل ال>ساء عند الطلب,  كما يجب أن تPون جميع احتياجات 

lشطة مع القيم اإلسالمية الرحلة معتمدة بوصفWا حالل. وفيما يتعلق بال��فيھ يجب أال تتعارض األ

). كما يجب االنkباه إHB املعاي*� اإلسالمية فيما يتعلق بارتداء املال3س Aj جميع أنواع األlشطة ، وال 5.3.3(

ي>ب�A املشاركة Aj األlشطة أو األلعاب ا�5الفة للشر�عة اإلسالمية ، مثل الPاز�نو@ات وأlشطة املقامرة  

  .األخرى 

بالعر¤ي"اإلسم ال�امل للشركة "   

  اإلسم ال�امل للشركة "باإلنجل��ي"

ماÆ] ال��اخيص ال�� تملكdا؟   الرحالت الداخلية         الرحالت ا56ارجية 

  عضو ¥] مجموعة أو شركة قابضة؟

املوايل:    األسم ال�امل للمدير العام  

  عنوان شركة الط��ان "بالعر¤ي"

  عنوان شركة الط��ان "باإلنجل��ي"

dاتف:ال الفاكس:      

  االسم الPامل للنائب التجاري:

  مسارات الط*�ان:

  نوع الطائرات املتاحة والفعالة

 ممثل شركة الط*�ان

املوايل:   االسم والكنية:  

الفاكس:   الdاتف:  

 ال�Æيد اإللك��وlي:

 املوقع اإللك��وlي:

ية للسياحة ا`·الل):استمارة ��ùيل شركة ط��ان الستالم الشdادة الدول2ش�ل(  
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املعWد الدوAB لألبحاث وتنمية سياحة اال@تمامات ا56اصة  املصدر: SITI اتب شر7اتPالل ملR6تدقيق قائمة ا " .

 الط*�ان"

 

) ا56اصة بمعاي*� الشر�عة ، يجب أن تPون جميع 5.2.2فيما يتعلق بالتغذية ، فوفقا للفقرة (

الY= تحدد املنتج    (MS1500: 2009)ا ملعاي*� املرسوماملنتجات واملواد املستخدمة مصدقة حالل وفق

اR6الل بوصفھ متوافق مع أحPام الشر�عة اإلسالمية ، خاAB من أي مPونات مشتقة من اR6يوانات 

ا�Rظورة ،غ*� أخالAn وفًقا لقواعد الشر�عة اإلسالمية ،  أي uF=ء آخر نجس أو فاسد وفق أحPام 

ج من أو ُي>سب إHB �5ص ال يkبع أحPام الشر�عة اإلسالمية ، أو أي الشر�عة اإلسالمية ، 7ل ما ^ستخر 

مادة ضارة أو خط*�ة أو سامة. يجب أن ال يتم إنتاج أو معا�6ة أو تص>يع املنتج من األدوات امللوثة مع 

الشوائب, عالوة عHx ذلك ، ال ي>ب�A خلطWا أثناء التحض*� أو املعا�6ة أو التخز�ن مع أي منتج أخر ال 

وAj الشروط املذ7ورة أعاله أو أي uF=ء غ*� نظيف وفًقا إHB أحPام الشر�عة اإلسالمية. كما يجب أيضا ^ست

تحض*�@ا وتص>يعWا ومعاZ[�6ا وتخز�Zöا و نقلWا وعرضWا وفقا للشروط ال�Rية وتلبية معاي*� ا�6ودة 

R6ية ، وا�6وانب األخرى  القانونية وشروط  املنتج اRالل ، والنظافة وا�6ودة والسالمة واملعاي*� ال�

  (Yumi: 2013: 51)والسالمة ال�Rية. 

  اإلسم ال�امل للفندق "بالعر¤ي"

  اإلسم ال�امل للفندق "باإلنجل��ي"

 عدد املوارد الJشر�ة  درجة الفندق

  عضو ¥] مجموعة أو سلسلة فنادق

املوايل:     أسم وكنية املدير العام  

  عنوان الفندق " بالعر¤ي"

ان الفندق " باإلنجل��ي" عنو    

الفاكس:     الdاتف  

  أسم املطعم أو املطاعم
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  القائمة الرئgسية للطعام واملشروات 

  املرافق وا56دمات الفندقية األخرى 

 ممثل الفندق

املوايل:   االسم والكنية:  

الفاكس:   الdاتف:  

 ال�Æيد اإللك��وlي:

 املوقع اإللك��وlي:

  

):استمارة تسجيل فندق الستالم الشهادة الدولية للسياحة الحالل3شكل(                       

 

  . " تدقيق قائمة الحالل للفنادق"SITI: المعهد الدولي لألبحاث وتنمية سياحة االهتمامات الخاصة المصدر

  

  اإلطار التنظي�À اللي�ú املتعلق باملنتج ا`·الل : 

  املتعلقة باملنتجات ا`·الل (الغذاء):  ا`�لفية التارPخية وتطور الbشر®عات

من ا�6دير بالذكر @نا  أن املشرع اللي�= لم يصدر أي إطار ?شر��A ملوضوع اR6الل Aj مفWومھ 

املعاصر ، لكن @ناك نصوص متفرقة تتوافق مع أحPام ومعاي*� اR6الل. ومن أجل التعرف عHx @ذه 

ة الkشر�عية الليJية ، و~A يمكن تقسيمWا  إHB عوامل النصوص ، فإنھ يجب مراعاة الظروف ا�Rيطة بالبgئ

داخلية وأخرى خارجية .    الشأن الداخAx يتعلق بطبيعة ليJيا ومجتمعWا من حيث الديانة الرسمية 

السائدة  وانkشار األفعال غ*� املشروعة مثل تناول املشروات الكحولية وR6م ا56��ير. العوامل ا56ارجية  

� السياuý= للبgئة الkشر�عية ، مثل وجود االستعمار األورو2ي الذي فرض أشياء محددة لWا عالقة بالتأث*

Aشر��kا الWلPياة العامة و@يR6ا Hxا  تأث*�ات مباشرة عW7ان ل.  
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بال>سبة للدين السائد Aj ليJيا ، ال بد من اإلشارة إHB أن اإلسالم  @و الدين الرسAj  =d البالد منذ 

لذلك ، فإن الشر�عة اإلسالمية لWا مPانة قو�ة Aj @يPل الkشر�ع اللي�= ، عHx وجھ  .1951استقاللWا Aj عام 

ا56صوص ، و?عت�Æ مصدرا من مصادر القانون املدlي ، كما ?عت�Æ مصدر القوان*ن األخرى ، كما @و 

ل صارم ). ومع ذلك ، فيما يتعلق بالطعام ، فإن املشرع اللي�= لم يحظر 3ش2P(الفقرة  1مذ7ور Aj املادة 

ا56مور أو R6م ا56��ير ، 3سJب األخذ Aj االعتبار ال��كيبة السPانية Aj ليJيا ، والY= 7انت ?شمل مجموعة 

كب*�ة من السPان غ*� املسلم*ن من ج>سيات املستعمر�ن الرئgسgناملسؤول*ن عHx إدارة البالد مثل إيطاليا 

ن البالد. لكن ليJيا تمكنت من التعامل مع قضية ور�طانيا والواليات املتحدة وفرlسا Aj ا�6زء ا�6نو2ي م

 لالئحة رقم (
ً
3شأن املساQ6  1960) لسنة 3الREوم عن طر�ق تنظيم الذبح ومعا�6تھ  باملسQE وذلك طبقا

 18وا��ازر الصادرة عن مجلس الوزراء وامل>شورة Aj ا�6ر�دة الرسمية  Aj اململكة املتحدة الليJية ، العدد 

من نفس الالئحة تنص عHx ضرورة فصل أجزاء ا56ناز�ر عن  19. املادة 1960 د^سم�Æ 29بتار�خ 

بضرورة فصل أرجل ورؤوس ا56ناز�ر عن   19اR6يوانات األخرى. باإلضافة إHB ذلك ، تؤكد املادة 

اR6يوانات األخرى Aj ا��زر 3عد عملية الذبح. كما تم تنظيمھ بقرار وز�ر الزراعة وال	�وة اR6يوانية رقم 

) 3شأن إعادة 1968/  10-21، وتم lشره Aj ا�6ر�دة الرسمية للمملكة املتحدة الليJية ( 1968عام104

تنظيم است*�اد اR6يوانات والREوم ومنتجات األلبان إHB ليJيا. ونصت املادة الثانية من املرسوم عHx أن 

  .الميةالREوم املستوردة يجب أن تPون م�Rوة 3شWادة تثJت ذبحWا حسب الشر�عة اإلس

، وøجالء كبار املستعمر�ن  ، شWدت ليJيا ثورة ?شر�عية أدت إHB  31969عد ?غي*� السلطة Aj عام 

الY=  تحظر  1974لسنة  89تحوالت متعلقة  3سن العديد من القوان*ن اإلسالمية من بيZöا املادة رقم. 

مر الذي جعل استخدام الكحول الكحول ، وتحدد العقوة القانونية عHx  ?عاطي املشروات الكحولية, األ 

محظور Aj 7ل جوانب   اR6ياة , و@ذا ^عت�Æ أحد مظا@ر املنتجات اR6الل. وفيما يتعلق با56ناز�ر, فمن 
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ا�6دير بالذكر @نا أن @ذه اR6يوانات  لgست متوطنة Aj ليJيا  و7ان يتم است*�اد@ا  من قبل املستعمر�ن 

Wم. لذلك، لم يحظر الkشر�ع ا�6ديد معاZ[�6ا واستخدامWا ألZÄا 7انت أحد العناصر الرئgسية Aj طعام

فحسب ، بل حظر أيضا است*�اد@ا ، وقد تجHx ذلك  Aj قانون االست*�اد والقرارات األخرى الصادرة عن 

وزارة االقتصاد والY= حددت البنود الغ*� قانونية Aj االست*�اد  وAj األنظمة القانونية القائمة ،  الالئحة 

3شأن أحPام التصدير واالست*�اد مرفق  2010) لسنة 23من باب قانون ال>شاط التجاري  رقم ( التنفيذية

3شأن األlشطة االقتصادية   2010لسنة  23، ومرسوم رقم  2012لسنة  188بمرسوم مجلس الوزراء رقم 

مة عHx أساس املتعلقة بوزارة االقتصاد, فقد حظرت @ذه القوان*ن السلع واملنتجات غ*� القانونية القائ

دي<=  وفق اعتبارات ال�Rة أو األمن أو اR6ماية ، ووفق االتفاقيات الدولية. و@ذه القائمة تخضع دائما 

  للتعديل بانتظام عن طر�ق إضافة 3عض السلع إHB القائمة وøزالة أخرى مZöا.

Wل دائم ، مما يجعلPما محظورة 3شWحكم Aj م ا56��ير وماR6ا56مور و �Æا مرارا ومع ذلك ، ?عت

 16وتكرارا تظWر Aj قوائم املنتجات املعدلة. أحد األمثلة عHx ذلك @و قرار وزارة االقتصاد والتجارة  رقم 

" بحظر ا56ناز�ر اR6ية وR6ومWا و�RومWا وجميع أجزا�Zا, و�ماثل ذلك قرار 3املREق "   2006لسنة 

ت*�اد ا56ناز�ر اR6ية وR6ومWا و�RومWا بحظر اس  2011املكتب التنفيذي للمجلس الوط<= االنتقاAB لعام 

  ) .51وما Aj حكمھ  (مادة 

ولقد تم است>تاج  أن النظام الkشر��A اللي�= غ<= بالعناصر ا56اصة بال�Rة والسالمة وا�6ودة 

والنظافة  منذ تأسgس البالد Aj منتصف القرن املاuv= وحفاظWا عHx األنظمة ال�Rية والبي�ية املتعلقة 

Pة  رقم (باملنتجات 3شRنظيم  1973) لسنة 106ل عام.  و�عد قانون ال�kا56اص ب =uýو القانون األسا@

  8ا�6وانب ال�Rية ، و�خصص معظمھ ل�Eوانب ا56اصة بنظافة الغذاء . و@ذا مذ7ور بوضوح Aj املادة 

ل من حيث ال��امWا األساuý= بضرورة أن يPون الغذاء خاليا من املواد الضارة Aj 7ل مرحلة من مراح
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) وكذلك تPليف وزارة ال�Rة بإمPانية طلب شWادة RÏية ضرور�ة مرفقة مع املنتجات 10تحض*�ه (املادة 

الY= تحظر است*�اد أو تجارة األطعمة واألطباق واملPونات الY= تمثل  14و  12املستوردة وفقا للمادت*ن 

 ¨Zديدا لل�Rة العامة.   

) الY= نصت عHx أن جميع منتجات الREوم A�18 مادة (أما منتجات الREوم فينظمWا املرسوم الkشر�  

يجب  أن تتحHx بالشروط  واملعاي*� ال�Rية لREوم. و~A مWمة يجب تنفيذ@ا من قبل مجالس  البلديات 

. نظام اإلدارة ا�Rلية املREق بقرار مجلس الوزراء 2012) لسنة 59وفقا لالئحة التنفيذية للقانون رقم (

) ، يPون مسؤول تحت إشراف البلدية عن تنظيم ومراقبة 8( 81كما ورد Aj املادة  ،  2008لسنة  130رقم 

. و�جب 9األعمال الY= قد تضر بال�Rة العامة Aj جميع املرافق ، بما Aj ذلك املسQE  ، كما نصت املادة 

) لسنة 149عHx البلدية املتا3عة عن طر�ق جWاز خدمات الرقابة ا�Rلية كما نص عليھ Aj املرسوم رقم (

  , خاصة تلك السلع وا56دمات املدرجة Aj املعاي*� ا56اصة الY= وضعWا املشرع اللي�=.2006

و�بدو من الواDð @نا أن النظام اللي�= لم يقوم بتص>يف املنتجات اR6الل وفق مفWومWا املعاصر,  كما 

يخلق بgئة مناسبة لتنظيم  @و متبع  Aj معاي*� صناعة اR6الل املال*�ية, لكن مع ذلك ، فإن @ذا النظام 

صناعة اR6الل ، والY= قد تPون أفضل من البgئة الkشر�عية الY= تkب<ó معاي*� اR6الل Aj 3عض البلدان 

األخرى. ألن الWدفمن اR6الل @و تنظيم اس]Zالك منتجات الكحول وR6م ا56��ير ، ومعظم البgئات 

حول مما يkسJب Aj مواجWة 3عض التحديات Aj الkشر�عية ، إن لم يكن جميعWا ، ال تحظر اس]Zالك الك

تنظيم وتطبيق معاي*� اR6الل. ولكن البgئة الkشر�عية الليJية تحظر 3شPل مطلق @ذين العنصر�ن ، 

  والتاAB ، فإZÄا لن تحتاج إHB وضع  تفاصيل لتطبيق عملية التنفيذ. 

مثل الصدمات الكWرائية ،  فيما يتعلق بمنتجات الREوم ،فال تنظم  ليJيا عمليات ما قبل الذبح

الرمي بالبنادق واR6رق بأجWزة ?عمل بالغاز. ولذلك ، فإن @ناك حاجة إHB تنظيم @ذه العمليات 3شPل 
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تفصيAx كما ورد Aj 3عض املعاي*� ، مثل املعاي*� املال*�ية الY= ?عطي تفاصيل عن lسبة القوة ومدة الصدمة 

وجسY= ، عندما يتعلق األمر بتحديد  معيار الفصل الكAx ، وغ*�@ا من التفاصيل.أما عHx ا�6انب الل

للمنتجات اR6الل وغ*� اR6الل Aj مراحل التص>يع والتخز�ن والنقل والتور�د و الkسو�ق, فإن الkشر�ع 

 اللي�= يتوافق مع ذلك األمر لPون املنتجات الغ*� مشروعة مثل ا56مور محظورة. 

البgئة الkشر�عية الليJية تPون مناسبة  لتنظيم صناعة اR6الل  ومع ذلك ، حóY لو 7ان 7افيا القول بأن 

فال ^ع<= ذلك إلغاء أو اسkبدال قائمة املنتجات اR6الل، وخاصة فيما يتعلق 3عملية االست*�اد, وعAx الرغم 

من اكتفاء الدولة بحصول  السفارات Aj ا56ارج عHx املوافقة  بإجراء عمليات الذبح وفقا للمواصفات 

ة اإلسالمية وضمان أن املنتجات ال تحتوي عHx د@ن ا56��ير, فإن @ذا األمر ال يPون 7اAj عHx الشرعي

  اإلطالق, حيث أن @ناك حاجة مREة لتدخل املشرع اللي�= لتحديد مواصفات منتجات الREم اR6الل.

  

  ): معايير قياس توفير متطلبات السفر اإلسالمي في المطارات4شكل ( 

Source: Global Muslim Travel Index 2015 (GMTI 2015),Report, MasterCard 

&CrescentRating,March 2015,P17  

  خلفية ومحتوى الbشر®عات املتعلقة با`�دمات وال��فيھ:

كما تم ذكره سابقا, فإن النظام الkشر��A اللي�=  لم يتعامل مع تنظيم املنتجات اR6الل,ولكن مع 

) 44ناعة السياحة من خالل ?شر�عات مختلفة, ، مثل القانون رقم (ذلك, 7ان @ناك تنظيمات 3شأن ص

) لسنة �Ò9ري 3شأن السياحة, قانون رقم( 1372) لسنة37شأن السياحة, قانون رقم ( 1968لسنة 

 

 
û[¥ûا`·اللûواملطاعمûالطعامûتوفر

 üماكنûالعامةûوأماكنûالعبور 

 
ûاصة�توفرûالbسdيالتûاملناسبةûا`

ûوأماكنûالعامةûماكنüû[¥ûبالوضوء

 العبور 

 
û[¥ûللصالةûاملخصصةûالغرفûتوفر

 üماكنûالعامةûوأماكنûالعبور 
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), والذي ينظر لل>شاط 39شأن ترو�ج االسkثمار "السيا#A". وعHx الرغم من أن القانون اR6اAB رقم ( 2010

kثمار, يخول املؤسسات ذات الصلة بkنفيذه, فإن ?عر�ف السياحة واألlشطة السيا#A بوصفھ اس

) 14املادة ( 7) عHx الرغم من الغاؤه بموجب القانون اR6اAB, فالقانون 7السياحية ^شتق من القانون رقم (

نتجعات ^ش*� إHB املراكز السياحية عHx 7وZÄا ?شمل الفنادق واملدن والقرى ودورات املياه واملعسكرات وامل

وأماكن ال��فيھ املطاعم والPافي��يات السياحية واملتاحف ونحو@ا, باإلضافة إHB ذلك ، يتم ?عر�ف مWنة 

) بPوZÄا ?شمل عمل شر7ات السفر والسياحة والنقل السيا#A واإلرشاد السيا#A 18السياحة Aj مادة (

ضافة إHB األlشطة الY= تنص علZmا وغ*�@ا فضال عن األlشطة الY= يمكن أن تضيفWا وزارة السياحة, باإل 

) فيما يتعلق 3شر7ات الط*�ان والنقل ال�Æي. فيما يتعلق با56دمات ، فإن وزارة السياحة ~A 20(املادة 

املؤسسة الوحيدة ا�5ولة قانونا بتحديد طبيعة املراكز وامل>شآت السياحية ومراقبة مطابق]Zا 

 2004) لسنة 6وا�6ودة واآلداء, فيتم تنظيمWا وفق املادة ( للمواصفات. فيما يتعلق بالkسWيالت السياحية

الذي يصنف املراكز السياحية من حيث النجوم ، ومن حيث املواصفات  ا56اصة بالشPل, املوقع, 

ا56دمات, ا�6ودة , الطعام ومعاي*� النظافة األخرى وا�Rافظة عHx البgئة وفًقا �6ميع املعاي*� ال�Rية 

Î ا.والبي�ية املعمولZ  

وفيما يتعلق بمقايgسالسياحة اR6الل ، فعHx الرغم من أن املعاي*� الليJية جيدة ، وتتفق مع 

3عض املعاي*� ا56اصة  باR6الل من حيث النظافة وا�6ودة وغ*�@ا ، فإن @ذه املعاي*� ال تتمتع بوجود أي 

ي*� الليJية ال تتطلب إlشاء أنظمة معينة عHx النحو املش��ط عليھ ضمن املعاي*� اإلسالمية ؛ فWذه املعا

أماكن للوضوء، و?سWيالت الصالة ، فضال عن عدم توفر  مركز جما+A للصالة داخل مواقع الkسWيالت  

 =uhل الذي توPا  بالشZmحالة وجود  طلب عل Aj يالتWسkانية توف*� 3عض @ذه الPالسياحية بالرغم من إم
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ر�ا، مما قد يتطلب تدخل رسd= من قبل  املشرع*ن لعمل بھ املعاي*� املال*�ية, لكن ال يزال األمر اختيا

  تنظيمات.

بال>سبة �Rتو�ات الغرف , فيجب أن ال تحتوي عHx الكحول واملواد الضارة ، كشرط يكفلھ 

3شأن تحر�م ا56مور ،  1423) لسنة 4القانون اللي�= والكحول يPون محرم تماما وفقا لنص القانون رقم (

تطلب معاي*� اR6الل Aj السياحة االبتعاد عن أي lشاط مخالف للشر�عة أما ال>شاط ال��في�= فت

يbسم بالشمولية " ¥] اإلسالمية مثل القمار وما Aj حكمھ,  ولقد تم است>تاج  أن النظام القانوlي اللي�= 

حيث  أن العديد من الkشر�عات تطلق العنان الستخدام املمارسات غ*� األخالقية الY= يمكن  التحرPم"

) للمرخص لھ 7) من القانون رقم. (22فيما يتعلق بال>شاط السيا#A ، ?ش��ط املادة ( .بيقWا Aj أي مجالتط

أن يزاول مWنة سياحية أو يدير موقع سيا#A عام. وøذا 7ان يمارس املWنة بما يتعارض مع اآلداب العامة ، 

، ?عليق عمل الشركة السياحية  23فقد ورد Aj ا�6زء الثالث  أن لوز�ر السياحة ، بالتوافق مع املادة 

وøلغاء ترخيصWا, كما  قد يفرض العقوات األخرى املقررة Aj @ذا الشأن والY= تؤكد@ا الالئحة التنفيذية 

، كما أنھ وفقا للمادت*ن ا56امسة والتاسعة يتم ?عليق  2006) من عام 149، ( 32لWذا القانون : املادة 

وجود ¨Zديد خط*� لل�Rة العامة أو األمن العام أو األخالق العامة ، العمل بأlشطة @ذه املرافق Aj حالة 

و3øعاد أي �5ص يرتكب مثل @ذه ا�6رائم أو تظWر عليھ عالمات اإلزعاج,  كذلك التأكيد عHx االختصاص 

  .األصيل لشرطة السياحة وموظفي القضاء Aj اR6فاظ عHx األخالق العامة

ون حماية اآلداب Aj املراكز العامة كما ورد Aj القانون رقم والواقع أن املشرع اللي�= قد وضع قان

) عHx أنھ ال يجوز ال��خيص ، أو التورط Aj أي أعمال إباحية أو 1م والذي نص Aj املادة ( 1970لسنة  56

) التحر�ض عHx أي فعل من الفجور سواء بالقول أو الفعل ، وارتPاب الزنا أو 2?عري. كما تحظر املادة (

عHx ذلك ، أو املساعدة عHx  ارتPابھ ، سواء Aj بgت الدعارة أو النادي أو Aj مPان مREق  ، مع االتفاق 
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تحر�م جميع األعمال األخرى ا�5الفة لآلداب العامة. كما تضمنت  املادة أن إدارة البلدية يجب أن ?عاقب 

أما ممارسات األلعاب ا�5الفة  .قعاملسئول*ن عن  إدارة مواقع الدعارة, ولوز�ر الداخلية اR6ق Aj إغالق املو 

، واملادة  493للشر�عة اإلسالمية وخاصة القمار ف�= ممنوعة Aj قانون العقوات اللي�=  داخل املادة 

  .) والY= توسع اR6ظر لgشمل جميع ألعاب اR6ظ494(

ABالتاالنظام يتDñ  أن  ،3عد املقارنة ب*ن معاي*� السياحة اR6الل والنظام القانوlي اللي�=، و

3شPل يمWد الطر�ق شرعيا أمام  ،القانوlي اللي�= يحتوي عHx العديد من األطر املش��كة مع معاي*� اR6الل

قيام lشاط السياحة اR6الل. باإلضافة إHB ذلك ، فإنھ يوفر نفس املعاي*� اR6الل املتعلقة بالنظافة 

ينص عHx وجود معاي*� خاصة بالسياحة  وا�6ودة والبgئة. وعHx الرغم من أن النظام القانوlي اللي�= ال

اR6الل ، لكنھ يوفر دعما قانونيا واسع النطاق لتطبيق  صناعة اR6الل ، من حيث  منع جميع األعمال 

كما يطلق العنان  .ا�Rظورة املنصوص علZmا Aj معاي*� اR6الل. مثل القمار وال>شاطات الغ*� أخالقية

ق وقيم  ا��تمع  والY= تتجاوز معاي*� السياحة اR6الل ، وتجعلWا لتطبيق العادات ا�Rلية املرتبطة بأخال 

  مناسبة لتنفيذ معاي*� @ذه السياحة.  

  االستjتاج و التوصيات:

فبعد   .?ست>تج الدراسة Aj ا56تام   أن البgئة الkشر�عية لWا تأث*� مباشر عHx تطبيق معاي*� اR6الل

حالة ، من الواDð أZÄا تحتوي عHx العديد من القواسم  النظر إHB البgئة الkشر�عية الليJية كدراسة

املش��كة مع معاي*� اR6الل Aj املنتجات وا56دمات ، بل وتتجاوز  @ذه املعاي*� ، والذي من شأنھ ?سWيل 

و�وóuh @نا  بإجراء مز�د من البحوث حول كيفية  ,اعتماد معاي*� اR6الل Aj إطار النظام القانوlي اللي�=

@ذه ا�Rتو�ات ،و تطو�ر@ا ضمن معاي*� خاصة للمسا@مة Aj تطو�ر قطاع تأط*� وتنظيم 
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اR6اللواالسkثمار من خالل توظيف املقومات الليJية Aj @ذا القطاع الرائد لالستفادة من @ذا ال>شاط 

  االقتصادي األسرع نموا. 

  مية" :خاتمة امل��جم:  كيفية التمdيد إلقامة صناعة سياحة حالل رائدة  ¥] لي}يا "األ�

إن قدرة الدولة الليJية عHx إقامة وال��و�ج لصناعة سياحة حالل رائدة ال ^عتمد Aj املقام األول 

 Aj ذه الصناعة فحسب,  بقدر ما @و ^عتمدWج ل�عHx تفعيل األنظمة اإلعالمية والkسو�قية ا�5تلفة لل��و

ذه الصناعة عHx ضؤ اإلمPانيات املقام األول عHx رسم الدولة لصورة تقدير�ة خاصة بمPانة وأ@مية @

واملوارد ا�5تلفة املتوفرة, وما@ية جدوى اال@تمام ZÎا لتحقيق تنمية سياحية واقتصادية Aj الدولة عن 

طر�ق تب<= جميع ا56طط واإلجراءات والسياسات الالزمة واالستعانة با�Æ56اء واملتخصص*ن Aj الصناعة 

ملوارد الالزمة لقيام صناعة السياحة اR6الل سواء 7انت والذين يقومون 3عمل دراسات ا�6دوى وحصر ا

موارد مادية أو ثقافية أو اجتماعية أو ?عليمية.....اQ6. ومن الWام جدا ضمن @ذا اإلطار توف*� قاعدة 

تمو�ل كب*�ة إلlشاء وتمو�ل املشار�ع ا�5تلفة ا56اصة بمنتجات و?سWيالت  صناعة السياحة اR6الل 

ق ومنتجات الغذاء والkسWيالت واملرافق ا�5تلفة ا56اصة باملطارات ووسائل ا�5تلفة مثل الفناد

النقل....اQ6.  وأيضا من األمور الWامة جدا والY= ي>ب�A ال��ك*� علZmا @و محاولة التغلب عHx 3عض العقبات 

سياحة والسفر االجتماعية والثقافية واملتعلقة بوجود 3عض القيود عHx انتقال العائالت واألسر الليJية لل

3سJب عوامل خاصة بالعادات والتقاليد "وعوامل أخرى اقتصادية" , وعHx اعتبار أن املPونات واملقومات 

السPانية "ا�Rلية" سوف تPون من أ@م دعائم @ذه الصناعة اR6الل 3سJب طبيعة ثقافة وعادات الشعب 

حمالت دعائية وترو�جية عن طر�ق اإلسالمية ا�Rافظة, و�Pون التعامل مع @ذا األمر عن طر�ق عمل 

ا�Æ56اء واألجWزة اإلعالمية ا�5تلفة لتوعية ا�6مWور بأ@مية @ذه الصناعة. كما أن ليJيا قد يPون لWا دور 

عن طر�ق إعطاء  "اإلسالموفويا"كب*� من خالل إقامة @ذه الصناعة اR6الل Aj القضاء عHx ظا@رة 
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رونة ?عاليم الدين اإلسالمي وتوف*�ه �6ميع املعاlي ا56اصة صورة جيدة للسياحة اإلسالمية  وسماحة وم

بالنظافة والسالم وال��حاب  والقيم اإلlسانية النJيلة. كما أن @ناك ثمة فوائد أخرى اقتصادية للدولة 

تPون من خالل اال@تمام باملرافق االقتصادية ا�5تلفة وتدعيم أر7ان االقتصاد ا�AxR من خالل حركة 

احت*ن الداخلية والدولية, باإلضافة إHB فوائد ومPاسب  أخرى سياسية تتمثل Aj تحس*ن انتقال السي

صورة الدولة Aj الداخل وا56ارج 3عد سلسلة طو�لة من موجات العنف واإلر@اب واR6روب الY= اجتاحت 

طالع  البالد. وأخ*�ا سوف يPون للمسئول*ن عن السياحة Aj ليJيا ومراكز صنع القرار السياuý= واجب اال 

 Aj اللR6ر قطاع السياحة ا�ودراسة التجرة املال*�ية الرائدة وكيفية االستفادة مZöا لصاD6 إlشاء وتطو

  الدولة, خاصة فيما يتعلق با�6وانب الkشر�عية والقانونية املتعلقة ZÎذه التجرة.  

  

 متطلبات اجتماعية وسياسية وتمويلية وإعالمية وتعليمية وتشريعية

تطلبات صناعة السياحة الحالل ليبيا): م5شكل (  

 المصدر: المترجم

REFERENCES: 

Health Law No. 106 of 1975. 

Law No. 7 of 1372 on tourism 

Law No. 9 of 2010 on the promotion of the investment. 

Prohibition of Alcohol Act of 1974 

Law of Libyan Commercial Activity No. 23 of 2010 

Economy and Trade ministry decision No. 16 of 2006 on the regulation of imports. 
 

 

ûصناعةûمتطلبات

 السياحةûا`·اللûلي}يا



  2022يناير -األول �انون الثا�ي العدد                                                                   :ةا��لة العرية لعلم ال��جم

275 

Arabic journal of Translation studies: First Issue – January 2022  

Democratic Arabic Center – Germany - Berlin 

 

The Export and Import Executive Regulations of the Commercial Activity Law No. (23), 

2010, book 

no eight by decision no 2012 

Tourism Minister Decision No. 6 of 2004 regarding the classification of tourist facilities 

slaughterhouses Regulation No. 3 of 1960. 

Agriculture ministry decision No. 104 of 1968. On the importation of food. 

The Implementing Regulations of Law No. 59 of 2012 Concerning Municipalities. 

Council of Ministers decision No. 149 of 2006 regarding the establishment of the Municipal 

Guard 

Law No. 56 of 1970 on the protection of public morals 

Libyan Penal Code. 

Malaysian Trade Description Act 1975. 

Malaysian Trade Description Act (730) 2011. 

MS 1500:2009, Halal food – production, preparation, handling,and storage – general 

guidelines (second 

revision) ICS: 67.020. 

MS 2610:2015, Muslim friendly hospitality services – Requirements, ICS: 03. 120.01. 

Abdul Malik.A.(2008). HACCP system for food safety.Asuot Journal for environmental 

studies, No 32 

Battour M.& Ismail M.N.. (2015). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future, 

Tourism 

Management Perspectives, http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008. 

Hashim, YZ.(2013). Halal, All that you need to know, Vol 1 INHART IIUM Kuala Lumpur. 

Koshran.B. (2016), The challenges of halal Gelatin industry, 30 April, retrieved on 17 January 

2018 

From: https://www.salaamgateway.com 

Asa, R.S. and Abdul Gahani, I.M. (2017) The Concept of Halal and Hala Food Certification 

process in 

Mlaysia: Issues and Concerns, Malaysian Journal of Consumer Family Economics, Vol 20 

(S1),38-50. 

 

 

 

 

 

 



  2022يناير -األول �انون الثا�ي العدد                                                                   :ةا��لة العرية لعلم ال��جم

276 

Arabic journal of Translation studies: First Issue – January 2022  

Democratic Arabic Center – Germany - Berlin 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  .موضوع العدد .3

  (موضوع العدد األول: ال��جمة والPورونا)
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  العرية إ\� اللغة  ا كورون ف��وس  مخاطر   ضد  التوعية حمالت  ترجمة  القلق:   و  بالرPبة    ترجمة الشعور 

TRANSLATING SUSPICION AND ANXIETY: 

The Case of Corona Virus Sensitizing Campaigns Translation into Arabic 

�زائر- جامعة قاصدي مراح،ورقلة                                     د. محمد كوداد                        ̀ا

 

mdkoudded@yahoo.fr 

?عد ال��جمة ز�ادة عHx وظائفWا التقليدية املرتبطة بالتواصل والنقل املعرAj أداة ?سWم Aj رفع 

التوعية Aj ا��تمع لدى املتلق*ن،سواء ?علق األمر با��االت االجتماعية أو الثقافية أو البي�ية .غ*� أن 

نقل شعارات بل وøرشادات جافة لتنقل حالة ووضعية نفسية وRÏية  الوظيفة التوعو�ة تتجاوز مجرد

?عكس @اجس منتج النص لتتما~H مع جملة عوامل أخرى ترتبط باللغة املستعملة واألساليب ا�5تارة 

  لنقل الرسالة بPل اlسيابية واقتدار.

 Hxأثر أال يخفى ع =Yاستقرت بالعالم منذ س>ت*ن مضتا وال =Yحد جائحة 7ورونا ال Dðل واPت 3ش

عHx مختلف منا#A اR6ياة ال سيما االقتصادية وال�Rية،و@و األمر الذي تولد عنھ @لعا ور�بة مما أدى 

  إHB آثار نفسية وRÏية عHx حياة الJشر�ة ،مWما ?عددت ألسن]Zا واختلفت لغا¨Zا.

اللغات فإن 7انت ا�6ائحة قد فرضت ضرورة @رع 7ل الJشر�ة للتصدي لWذا األمر املستجد  فإن 

قد خدمت @ذه املس�H ،وأصبحت ال��جمة عHx مستوى الWيئات العاملية ?شPل أداة توعية وتثقيف 

  للمتلقي .

فلقد أظWرت تجرة التعامل مع حمالت التوعية ضد جائحة 7ورونا ر�بة Aj إنتاج بل وAj صياغة 

وص الذين يقاسمون تلك ا56طاب والذي عكس حالة من الWلع والر�بة واالسkياء والشك لدى منت�A النص

الوضعية النفسية مع املستخدم*ن،إذ ان�Æت وسائل اإلعالم Aj العلم العر2ي ل��جمة حمالت التوعية سواء 

  l Ajشرا¨Zا أو إعالنا¨Zا أو Aj لقاءا¨Zا ومنتديا¨Zا ال�Rفية ال سيما  عن اللغة االنجل*�ية.
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،بل ومن طرف امل��جم يجد نفسھ  إن التعامل مع تلك الوضعية من طرف القارئ بلغات مختلفة

منقادا لطرح أسئلة ترتبط بمدى كفاية ال��جمة Aj نقل نفس ال�Rنة التعب*�ية والنفسية ب*ن اللغات 

والY= لgست بالضرورة قابلة للمرور للغة األخرى 7ون املفردات الY= استعملت Aj @كذا حمالت تتفاوت ب*ن 

صطREات طبية بل ومصطREات ال��بية واإلرشاد 7وZÄا مفردات عادية مصطREات علم النفس وم

  ال�Rي*ن. 

(مقتطف من دراسة لصاحZùا املذ7ور أعاله)   
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ُ
َمة

ْ
ورونا: �ل �و ِ�ْعَمة أم ِنق

ُ
ْ�َجَمةَعْن ُ�ْعد زمن َجاِئَحِةك

َ
  �ْعِليُم ال�

 فلسط�ن- القدس د. محمد أحمد ثوابث                                               جامعة

  

 H
َ

xَع 
ً
سا

ْ
ِة للعالم برمتھ َرأ اِديِميَّ

َ
ورونا اR6ياة اإلقتصاديةواإلجتماعية والثقافية واأل7

ُ
7 
ٌ
َبت َجاِئَحة

َ
ل

َ
ق

ة، 
َّ
Rَْتل

ُ ْ
ْسِط*ن ا�

َ
 @ذا البحث الضوَء عHx جانٍب من ا�6وانِب الY= تأثرت نkيجة ا6َ�اِئَحة Aj ِفل

ُ
سلط ُ̂ َعِقب. 

َراَس  ْ�َجَمةلطلبة البPالور�وس Aj َجاِمَعة وَتَناَولت الّدِ
َ
 املشا7َل الY= واجWت تدر�س مساق مقدمة Aj ال�

ُ
ة

 ◌ِ َّ=dِاِدي
َ
ُ�وlِي Aj 2021-2020الُقْدِس للعام األ7

ُ
�

ْ
ة الَتحول للتعليم اإلِلك ھ رغم إيجابيَّ  أنَّ

ُ
، وُتظWر الدراسة

 أّنھ شابھ العديُد من الصعوات وامل
ّ
ْ�َجَم*ن اال

َ
شا7ل: فيما يتعلق بإدماج ما يطلق عليھ Aj علم تدر�ب امل�

ْعِليم َعْن   أنَّ @ذا املصطDE يتماóuF ايجابا مع التَّ
ُ
َراَسة Wََرْت الّدِ

ْ
 بمساعدِة اR6اسوب، أظ

ُ
ْ�َجَمة

َ
ْ�َجَمة، ال�

َ
ال�

ْعِليُم َعْن 3ُْعد بإستخدام زووم أداة إلختبار مدى معرفة الطالب باإلن��  نت، و?عدُّ أيضا 3ُْعد. و?عدُّ منصة التَّ

ْعِليُم َعْن 3ُْعد بإستخدام زووم بخاصية  عاوlي ب*ن الطالب وأخ*�ا ?سمح منصة التَّ م التَّ
ُ
ْعل إرساء ملبدأ التَّ

َراَسة أظWرت  ?��يل ا�Rاضرة ليعود إلZmا الطالب مóY شاء. وفيما يتعلق 3سلبيات التعلم عن 3عد فإن الّدِ

صال عند أف اإلن��نت لدى 3عض الطالب وعدم وجوده مشا7ل تقنية عدة مثل جودة الصوت وضع

  شر�حة من الطالب.

(مقتطف من دراسة لصاحبها المذكور أعاله)   
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  قراءات .4

  ).(أحدث اإلصدارات: كتب علم ال��جمة أو امل��جمة
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دبيات علم الّترجمة الفهرس العربي
ٔ
  ال

ص)        528م، 1/2020الدكتور: حميدالعوا�µÝ (ط  

    مjشورات مركز ال��اث والبحوث اليمن            

                               ب��وت    -توز®ع مكتبة بRسان

 �µÝاليمن     –عرض: عصام العوا                  

 

 

  

مع ظWور جائحة 7ورونا فتضرر بأضرار@ا من حيث التوز�ع  2020صدر @ذا الفWرس املWم Aj مطلع 

تعر�ف. ولكن أRÏاب ال يخفا@م صدوره و�تطلبونھ دوما. وAj @ذا العرض ?عر�ف بالكتاب وأ@ميتھ وال

  للباحث*ن Aj علم ال��جمة. اعتمادا عHx مقدمتھ وعHx تجرAj =Y اعداد فWارسھ. 

وال بد Aj البدء من اإلشارة إن معده الدكتور حميد العواuv= يحمل الدكتوراه من جامعة السرون 

علم ال��جمة. كما أنھ باحث Aj @ذا العلم ولھ فيھ مؤلفات وترجمات مZöا "دور ال��جمة Aj ?عليم  Aj مجال

الت اللغات" و "علم ال��جمة فلسفتھ وتطبيقاتھ" والعديد من البحوث والدارسات امل>شورة Aj ا��

 



  2022يناير -األول �انون الثا�ي العدد                                                                   :ةا��لة العرية لعلم ال��جم

282 

Arabic journal of Translation studies: First Issue – January 2022  

Democratic Arabic Center – Germany - Berlin 

 

يات املتحدة األمر�كية ستاذ لل��جمة والدراسات الثقافية، و�قيم حاليا الوال أوالدور�ات العلمية. كما أنھ 

  ب>سلفانيا. -و�ّدرس Aj جامعة Aj بيkس�Æغ 

والواقع أن إصدار @ذا الفWرس ^ع�Æ عن ما ?شWده حركة ال��جمة Aj املنطقة العرية Aj العقود 

قسام ال��جمة أ�جمة وøصدار نتاجWا، وتزايد عدد األخ*� من lشاط مREوظ فقد ?عددت جWات دعم ال�

�جمة" لوسم “طDE وحثا. وتطورت مع @ذا 7لھ، بحوث ال��جمة. قد استقر مص وما تقوم بھ تدر�سا
ّ
علم ال�

lشطة األ7اديمية والبحثية والعملية والنقدية. وøن مازال البعض ^سميھ "دراسات ال��جمة" أو جملة األ

Wا "ال��جميات" أو "ال��جمية" بحسب التوجWات واالج]Zادات. وقد اختارت @ذه ا��لة أن ?سd= نفس

 من التقاليد 
ً
بمجلة علم ال��جمة كما اختار معد الفWرس ^سميھ كذلك. و@و ي�Æر @ذا االختيار بPونا "َمْتحا

". فقد قيل علم 
ً
العرّية املتوارثة، حيث إّن العرب 7انت ?سd= االختصاص Aj شأن معرAj معّ*ن "علما

 علم الّنحو، وعلم البيان، وعلم املعاlي، وعلم األlساب، وعلم اR6ديث
ً
، وعلم الكالم...إQ6. وقيل حديثا

). كما ^ش*�  إHB أن  عددا  من املWتم*ن ZÎذا االختصاص من 12االجتماع، وعلم النفس، وغ*�@ما." (ص 

علم ال��جمة". و�ذكر مZöم فوزي عطية محمد (من مصر)، ومحمد الديداوي “الرواد العرب سماه كذلك 

(من سور�ا) وغ*�@م ممن تJّنوا @ذا املصطDE. ثم من تبعWم (من املغرب)، وأسعد مظفر الدين اR6كيم 

 =uvب*ن العوا�عليھ من امل��جم*ن واملؤلف*ن Aj @ذا املضمار بما فيھ معد @ذا الفWرس وكذلك @ذه ا��لة. و

 Aj اإلشارة إHB االختصاص  -Aj العرّية -أن @ذا االختيار Aj أساسھ قائم عHx أن "لgس لفظ العلم 
ً
محصورا

بيعّية فقط و�رمي إHB اكkشاف القوان*ن الY= تحكمWا بما يتوفر عليھ من طرق الذي 
ّ
ا@رة الط

ّ
يدرس الظ

قد يفيد @ذا، ولكنھ قد يمتد إHB عملية  -Aj أبرز معانيھ -املالحظة وأنواع الّتجر�ب والقياسات. فالعلم 

لWا عامة وكذلك إHB الّنظر Aj منظومة املعارف من حي
ّ
Pا. و@ذا @و دراسة املفا@يم و?شZÎساkا واكWث ا?ساق
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�جمة" @نا أي عموم املعرفة عن @ذا العلم الذي ما ف�Y ينمو 
ّ
بgت القصيد من استعمال تركيب "علم ال�

ل ميادينھ ومقاصده." (ص
ّ
Pشk12وت.(  

أما موضوع الفWرس فWو يجمع األدبيات الY= كتJت باللغة العرية أو ُتْرجمت إلZmا من لغات أخرى   

Pأن ي Hxال��جمة من حيث ع Aj الذي ينظر =dا حصرا @و علم ال��جمة. أي االختصاص العلWون موضوع

نظر�ا¨Zا، وتار�خWا، ومدارسWا، وتدر�سWا، ودور@ا اR6ضاري والثقاAj والسياuý=، و7ل ما لھ ZÎا عالقة من 

 Hxود الّتوثيقّية عW�6ا HBإ =uvات قومّيةحيث النظر أو األداء أو الدرس.  و�ش*� الدكتور العوا�- مستو

غات كما Aj قائمة دارْي (سان 
ّ
لغوّ�ة أخرى 7اإلنجل*�ّية واالسبانّية والفرlسّية وال�Æ?غالّية، أو متعددة الل

  ج*�وم) و(جون ب>يام*ن) والY= ُحرمت مZöا اللغة العرية بحكم خصوصية حروفWا ال¤�ائية. 

 Wا املعد شرحا مفصال مفZmرس من مقدمة ^شرح فWون الفPت�وم علم ال��جمة واW�6ود العرية و

والدولية لتوثيق أدبيات @ذا العلم، ابتداء من سبعي>يات القرن املاuv= حيث 7انت ال��جمة مREقة 

وتتموضع بوصفWا  ،باللسانيات، إHB ?سعي>يات القرن ح*ن أخذت ال��جمة رو�دا رو�دا ?ستقل بذا¨Zا

  تقل. اختصاصا علميا لھ ما يم*�ه ولھ متنھ املرج�A املس

 =Yقع ب*ن صفح�ثم يأ?ي 3عد @ذه املقدمة الضافية م�ن الفWرس  أو ما سd= بـ(كشاف املؤلف*ن)، و

)  و�تPون من م�ن مرتب وفقا لالسم األخ*� للمؤلف أو امل��جم ومرفق بذلك املعلومات 383و 27(

وعاء امل>شورة بھ. الببليوغرافية ا56اص بال>شر من اسم الكتاب أو الدراسة وجWة ال>شر وتار�خWا وال

و�تم*� @ذا اR6صر Aj أنھ أ?ي عHx ذكر دراسات عن ال��جمة اختبأت Aj بطون كتب أخرى، أو تخّفت تحت 

عناو�ن ال ?�u= 3عالقة ظا@رة بال��جمة Aj ح*ن أZÄا Aj صلZùا. ثم يAx @ذا امل�ن فWرس العناو�ن مرتب �Òائيا 

  ).485-385السابق و�قع Aj الصفحات ( مع اإلحالة رقما عHx املداخل الواردة Aj الكشاف
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3عد ذلك كشاف الواصفات والY= رتJت فZmا قضايا ال��جمة عHx مختلف صنوفWا من أدبية وعلمية  

). ثم يختتم 509-487وطبية و@ندسية، ونظر�ات ال��جمة وتار�خWا ومناW�Òا وأنواعWا Aj الصفحات (

Jْت*ن أحد@ما بحسب اR6روف ال¤�ائية الفWرس بكشاف*ن للمصادر الY= استقى مZöا املعد ع
َ
ملھ ورتJت Aj ث

  ). 524-511والثاlي بحسب مPان الصدور Aj الصفحات (

 óYاية القرن التاسع عشر حZÄ كب*�ا وامتدت زمن من 
ً
وقد تنّوعت مصادر @ذا الفWرس تنّوعا

التالية : الدراسات  جمال  ذلك وفقا لإلحصائياتإن العشر�ن. أما نوعيا فيمكن العشر�ة الثانية من القر 

%. 13% من °�م الفWرس. تأ?ي 3عد@ا الكتب والY= تمثل حواAB 65والبحوث 7انت ~A الغالبة وما يقارب 

�جمة ومصادر@ا تمثل Aj5 ح*ن أن املقاالت تمثل 
ّ
%. أما 4% والعروض ا�5تصة بالقراءات عن ال�

�جمة والّتعر�ب فتمثل ما lسJتھ 
ّ
% وشPلت 7ل من اآلراء العامة؛ والتقديمات 3اR6وارات الY= تناولت ال�

  خرى. Zöا. وlسب أدlي لسائر األنواع األ % لPل نوع م2والقرارات والتوصيات؛ ما lسJتھ 

و�كشف °�م العمل واملن¤Ñ املتبع Aj ال��تgب والتبو�ب اW�6د الكب*� الذي بذل Aj إخراج @ذا 

ل��جمة من ناحية وكذلك الكشف عن املشWد الفWرس والغاية منھ Aj مساعدة الباحث*ن وا�5تص*ن با

  العلd= لWذا االختصاص كما صار عليھ باللسان العر2ي. 

وقد استعرض معدة Aj التقديم اW�6ود السابقة Aj تدو�ن أدبيات علم ال��جمة أبان عن تطور تلك  

  اW�6ود Aj املPان والزمان. و%�ل ما يم*� عملھ  عن تلك اW�6ود بالنقاط التالية:  

"لقد اشتمل عHx ما ورد Aj القوائم السابقة من حيث ما تفردت بھ عما جمعنا أو ما اش��كنا معWا   -

  Aj التعرف عليھ؛ أو ما زدناه علZmا و@و كث*� كث*�. 

لقد تم ?عديل وتصو�ب ا56طأ الذي أصاب األعمال السابقة من ّسْقطـ، أو سWو، أو نقص بما   -

ر من معلومات أدق وتفاصيل أوس
ّ
  ع، ما أمكن إHB ذلك سJيال.توف
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�جمة واختبأت Aj مصنفات وفصول   -
ّ
ذ@ب @ذا الفWرس إHB التنقيب عن مواضع لWا عالقة بال�

 Hxذا امليدان ع@ HBمن سبقنا إ Hxجمة من عالقة و@و أمر فات ع�
ّ
مؤلفات ال تو#A عناو�Zöا بما يجمعWا بال�

  حد تقديرنا. 

 فضال عن املؤلف مما سgسمح بالتعرف عHx أولئك جعل @ذا الفWرس امل��جم مدخال مستقال  -

  الذين ترجموا Aj @ذا الباب وطوروا معرفتنا عنھ، و�منح امل��جم مPانة Aj ميدان اختصاصھ. 

 بمصادر@ا الكتابّية أو    -
ً
اعتمد @ذا الفWرس عHx املصادر الرقمية لبعض األدبيات إن مقرونة

شر اإللك��وlي. و@و ملمح جد
ّ
 ولذلك نأمل أن يجد منفردةً بال>

ً
يد Aj التوثيق رما يkناقض مع lشره ورقيا

 .
ً
شر اإللك��وlي أيضا

ّ
  @ذا الفWرس طر�قھ لل>

ما نزعمھ لWذا الفWرس @و أنھ ُصِنَع 56دمة الباحث*ن وا�5تّص*ن Aj @ذا العلم وما يرتبط بھ    -

والتصو�ب واإلضافة أن ولذلك نرجو ممن تتوفر لديھ معلومات أوسع وأشمل، أو ^ستطيع الت�Rيح 

  )22يفعل ذلك بحيث يتطور @ذا الفWرس الحقا Aj اتجا@ھ ال�Rيح. " (ص

�جمة عند 
ّ
 لدرس تطور علم ال�

ً
و�ش*� معد الفWرس إHB أن عملھ Aj وضعھ اR6اAB ^شPل معطى علميا

كما يكشف  العرب. فWو يظWر ما كتبوه، وما ترجموه، وكيف فWموا نظر�ات ال��جمة، وماذا أضافوا إلZmا.

صابت @ذا العمل @و أAj @ذا العلم. كما ^ش*� إHB @نة بأدبيات عرية أو معرة  تمتZxالفجوات الY= ملا 

غات األخرى مما لھ عالقة 
ّ
غة العرّية أو ترجم إلZmا، دون تدو�ن ما %�ل بالل

ّ
اكتفاؤه بما "كتب بالل

 
ّ
�جمة من العرّية وøلZmا، السيما أن ما يكتب عن ال�

ّ
 بال�

ً
�جمة عامة يقع دوما Aj مف��ق لغوي أك	� منھ وقوعا

Aj جWة لغوّ�ة محّددة. لكننا أردنا أن نkب*ن إHB أي مدى يمكن للغة العرّية أن ?شمل @ذا االختصاص بما 

ر عليھ من املراجع واألدبّيات"  كما يقر معده أن الفWرس عدم تضم*ن اإلشارة إHB الرسائل 
ّ
صارت تتوف

 و بPل ا�6امعية (ماجست
ً
شر، إال ملاما. " ثم ^ش*� معد الفWرس أخ*�ا

ّ
*� ودكتوراه) مما لم يجد طر�قھ إHB ال>
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تواضع إHB أن "@ذا اW�6د @و جWد فردي خالص، وøنجازه اعتمد عHx العمل ال�u(5= ا�Rض، ال شك 

 من سWو أو تقص*� غ*
ً
� مقصودين". أنھ ينطوي عHx أ@م العيوب الY= تمس األعمال الكب*�ة املنجزة فرديا

  )22(ص

ات ال��جمة Aj العرية. يمكن أن ^شPل @ذا الفWرس مصدرا @اما للقيام بدراسات ببليوم��ية ألدبي

داة مساعدة للباحث*ن Aj ميدان ال��جمة للوصول إHB املصادر واملراجع 3سWولة و�سر ومعرفة ما آكما أنھ 

و�ش*� املعد إHB أن : " @ذا الفWرس مازال قد وقع درسھ وفWمھ قياسا إHB ما يحتاج إHB درس وتمحيص. 

بحاجة إHB تطو�ر وتحس*ن و�سعدlي االستمرار Aj ?عWده بما ^ستجد وذلك ع�Æ التواصل م�A عHx ال�Æيد 

 :ABي التاlاإللك��وArbib4ts@gmail.com   معلومات قيمة Hxف��ة االعداد وحصلنا ع Aj نا ذلكوقد جر

�ين Aj الكتابة ZÎذا امليدان ممن تواصلنا معWم. وقد سWل ال��اسل ع�Æ وøضافات ممتازة ال سيما من املك	

 Hxعوائق انجاز مشروع ع �Æانّية و7انت @ذه الفوارق وما تزال من أكPي إزالة الفوارق املlيد اإللك��و�Æال

برنامج  املستوى القومي." و�ع�Æ املعد عن األمل Aj  تطو�ر @ذا الفWرس بصيغة الك��ونية و" ان ُيَصّمم لھ

). و@و أمر يتجاوز 23بحث آAB ^ساعد Aj الوصول إHB املبت�H بمختلف وسائل وطرق البحث املمكنة" (ص 

و@ذا قد   Annotated BibliographyاإلمPانيات الفردية. كما ^ش*� املعد أنھ بصدد تطو�ر فWرس مشروح 

 و�حتاج إHB عون ومساندة.
ً
 وجWدا

ً
  ^ستغرق وقتا

اطال+A عHx ما توفر لديھ من عدد كب*� من األدبيات الY= لم ترد Aj @ذا الفWرس ?شارك مع املعد أو   

 واألمل Aj تطو�ره قائما. لقد أثناء ف��ة اإلعداد الZöائية لطباعة مما يجعل املشروع مفتوح
ً
تاحت AB تجرة أا

ا�5تص*ن ZÎا @نا  ?شارك معأ<= معرفة ZÎذا ا��ال ^سعدlي أن كسJتأا العمل خ�Æة و الفWرسة واإلعداد لWذ

  ع�Æ @ذا العرض.
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  معالم نظرPة تأصيلية  ل��جمة القرآن الكرPم

  األسس الفلسفية واملناÊ¨ اللسانية لتبليغ الرسالة ا`·ضارPة

  بوعزى عسامالدكتور:                  

  جامعة ا`·سن الثا�ي            

  2020الطبعة األو\� املغرب  -ءالدار البيضا                                                            

  

  

xذا املؤلفأطلقنا ع@ H  الدفع باملشروع HDم تتو�?سمية: نظر�ة تأصيلية ل��جمة القرآن الكر

ال��جd= للقرآن الكر�م Aj توازن ب*ن ثوابت النظرة اإلسالمية من حيث العالقة ب*ن اللغة العرية والقرآن 

  ة وضرورة تبليغ الرسالة إHB 7افة الناس.الكر�م ومقتضيات العاملي

وتتضمن @ذه املWمة ?عر�ف وتحليل وتقديم حلول بخصوص العراقيل واملعوقات النظر�ة 

واملؤسسية الY= ?ع��ي عملية ال��جمة Aj السياق القرآlي انطالقا من 7ون ال��جمة ممارسة خطابية واعية 

مختلف إسWامات املعتقدات واألفPار ب*ن  ب<= اإلlسان  للوساطة ب*ن اللغات ا�5تلفة، وأن دور@ا Aj نقل

  عHx اختالف ألسن]Zم من القدم والغزارة بحيث يمكن تص>يفھ Aj باب املسلمات. 
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خطابھ رسالة عاملية، فإن تبليغWا إHB الناس عHx  ^عدومن جWة أخرى، اعتبارا لPون اإلسالم 

ت تتعلق باألسس الفلسفية واللسانية لنقل @ذه اختالف لغا¨Zم ^عت�Æ قضية فكر�ة جو@ر�ة، لWا تفرعا

  الرسالة ع�Æ اللغات ا�5تلفة، وكذا سياق التلقي الثقاAj املتنوع للمتلق*ن املف��ض*ن لنتاج ال��جمة.

 Aj مختلف العلوم اإلسالمية �Æاوالت ترشيد ا56طاب الدي<= عR� صيلة العلميةR6ن 7انت اøو

ل�Rوة اإلسالمية متم*�ة، فإن موضوع ترجمة ا56طاب، وAj املقدمة القرن*ن األخ*�ين Aj ظل ما ^سód با

ترجمة القرآن الكر�م، تgس*�ا لتلقيھ Aj أوساط اجتماعية وثقافية غ*� ناطقة باللغة العرية لم ينل حظا 

  7افيا من اال@تمام، كما يأ?ي بيان ذلك Aj الفصل األول من املؤلف.

ملوضوع ترجمة القرآن الكر�م يمكن أن يلمس دون كب*�  فاملتkبع للبحوث واملؤلفات الY= تطرقت

عناء مفارقة بgنة متمثلة Aj 7ون اال@تمام الفكري Aj سياق اR6ضارة اإلسالمية ب��جمة القرآن الكر�م 

  وøشPاالتھ قد ا?سم، إHB عWد قر�ب، 3سمت*ن أساسgت*ن، أال و@ما: الWامشية والتحفظ.

�Rدود من آراء العلماء قديما وحديثا حول ترجمة القرآن أما ا56اصية األوHB فتتعلق بالعدد ا

الكر�م، أو لPون @ذه اW�6ود التنظ*�ية صدرت غالبا Aj سياق مواضيع أخرى وAj شPل إشارات عابرة دون 

  تحليل أو تفصيل خاص باملوضوع.

�Æبلغتنا قديما وحديثا ع =Yمجمل اآلراء ال Aj Dð= التحفظ الوا�ال��ك*�  أما ا56اصية الثانية ف

.=dرمة، وقضايا اصطالحية حول وصف ال>شاط ال��جR6قضايا ا�6واز وا Hxع  

لكن مع حلول القرن العشر�ن ودايات القرن اR6اAB  يمكن أن ��lل إر@اصات ZÄضة ترجمية 

للقرآن الكر�م، سواء من خالل ا�6داالت الفكر�ة اR6ادة الY= شWد¨Zا بلدان مثل تركيا ومصر، أو ال��ايد 

REوظ Aj عدد ال��جمات و?عدد@ا ألك	� اللغات تداوال Aj العالم، وكذا املؤسسات العلمية املWتمة بإعداد امل
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ال��جمات والبحث العلAj =d @ذا ا��ال. غ*� أن @ذا ا��Wود البحM= يفتقر Aj غالب األحيان إHB التخصص 

فأغلب الباحث*ن الذين كتبوا Aj  Aj املوضوع، ونقصد بذلك علم ال��جمة أو دراسات ال��جمة املعاصرة.

@ذا ا��ال إما ينحدرون من الدراسات القرآنية أو من دراسات فقھ اللغات األجنJية Aj العالم العر2ي 

واإلسالمي، والتاAB فWم يفتقدون لالختصاص Aj علم ال��جمة الذي ^عت�Æ اليوم علما خاصا ومkشعبا 

  ات العملية املتقاطعة مع فروع معرفية أخرى.يضم عددا من النظر�ات واالتجا@ات والتطبيق

وعليھ، فإن @ذا الزخم العلd= ال ي>ب�A أن يلفت انkبا@نا عن التقييم الكيفي لWذا ا��Wود و?شر�ح 

  حصيلتھ من وجWة نظر نقدية علمية لل��جمة 3غية ترشيده وتحس*ن مقارتھ للموضوع.

Aj املوضوع تتمثل Aj إعادة تحليل للم�ن ال��ا>ي وذلك تPون املWمة األوHB ألية دراسة نقدية جادة 

 Hxات تحليل ا56طاب التطبيقية ع�حول قضية ترجمة القرآن الكر�م ع�Æ من¤�ية  علمية ?سkند إHB نظر

ال��جمة، ومناÑÒ البحث التار��A التطبيقي عHx ال��جمة. وت>بع أ@مية @ذا ا�6انب األساuý= ملقارة 

فقWية يتم اعتماد@ا دون أي حس نقدي Aj اR6كم عHx ترجمة القرآن الكر�م Aj املوضوع Aj أن @ذه اآلراء ال

عصرنا اR6اAB ومختلف إشPاال¨Zا وسياقا¨Zا ا56اصة. وعليھ، فإن املنطلق اR6قيقي لkشgيد أية نظر�ة 

Eة معھ ل�Rكم معاصرة ^ستلزم Aj املقام األول تحليل ال��اث الفق�= امل��اكم Aj املوضوع  ووضع مسافة فكر

عليھ 3شPل تجاوز نقاشات املشروعية وا�6واز من عدمھ الY= @يمنت، وما تزال ¨Zيمن، عHx مقارات 

أغلب الباحث*ن Aj @ذا ا��ال املعرAj إHB أسئلة أك	� عملية حول كيفية القيام ZÎذه ال��جمات لتفادي 7ل 

  ا�Rاذير الشرعية Aj @ذا ا��ال.
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ت، اعت�Æنا من الضروري إدراج فصل مستقل، يتضمن و2عد الوقوف عHx حصيلة @ذه الدراسا

عرضا مقارنا ب*ن مفWوم ال��جمة Aj القرآن الكر�م واألناجيل. وقد اعت�Æنا @ذا الفصل أساسيا Aj استكمال 

:Axا فيما يWالبناء النظري من عدة أوجھ يمكن إجمال 

ناجيل وجداال¨Zا ع�Æ التار�خ 7ون األناجيل أك	� الكتب ترجمة Aj التار�خ املعروف، بل إن تار�خ األ  -

  مرتبط 7ليا أو جزئيا بال��جمة.

-  Hxات ال��جمة التطبيقية ع�7ون النظر�ات الغرية Aj ال��جمة قد تأثرت 3شPل واع مباشر (نظر

األناجيل) أو غ*� واع وغ*� مباشر (عن طر�ق مفWوم التPافؤ اR6رAj أو الدينامي أو األسلو2ي) عن 

 ال��جمة اإلنجيلية.

Hx الرغم من 7ون القرآن الكر�م يوجد عHx طرق النقيض من مفWوم ال��جمة اإلنجيلية، إال أنھ وع -

يالحظ Aj 3عض الدراسات املعاصرة تأثر غ*� مباشر ZÎذه النظر�ات، و@و ماال يخدم إطالقا 

 ترجمة القرآن الكر�م من املنطلقات اإلسالمية.

شPل حصري لJسط أسس النظر�ة التأصيلية 3عد الفصل*ن التمWيدي*ن، يتطرق الفصل الثالث 3

لل��جمة من القرآن الكر�م ع�Æ عدة محاور. و�kناول ا�Rور األول األسس الفلسفية العامة للنظر�ة 

التأصيلية الY= تحكم ترجمة القرآن الكر�م، بgنما يتطرق ا�Rور الثاlي األسس اللغو�ة وال��جمية  البحتة 

  مات وøعداد@ا من وجWة النظر التواصلية.واألدوات املن¤�ية لتحليل ال��ج

أما ا�Rور الثالث، فيأخذ من�H اسkشرافيا أ7اديميا، يتعلق بتحديد ا��االت املعرفية الY= يلزم ?عميق 

البحث فZmا 3غية تطو�ر النظر�ة التأصيلية، وكذا املن¤Ñ الذي يلزم اتباعھ Aj @ذه املباحث الZ¨ =Yم مجاالت 

لسفي التأصيAx التار��A النقدي والبحث Aj موضوعات معينة ذات طبيعة متعددة مثل البحث الف

مضمونية أو لغو�ة أو دراسة حالة، املطبق عHx ترجمة واحدة أو املقارن ب*ن ال��جمات وفق معيار بحث 
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مع*ن، واألبحاث املتعلقة بال��جمات االسkشراقية (بطر�قة علمية 3عيدة عن األحPام املسبقة والطروحات 

مر�ة)؛ أو البحوث Aj ا�6وانب التنظيمية باإلفادة من نظر�ات علم االجتماع وعلم النفس Aj فWم التآ

طبيعة عالقات القوة الY= تحكم عمل ما ^سód بمؤسسة ال��جمة، خصوصا ملا يتعلق األمر 3عمل 

مؤسسات لWا فر�ق عمل متعدد التخصصات، سواء Aj دراسة ال��جمات للغة معينة أو دراسة عمل 

  ؤسسات مختلفة أو الدراسة املقارنة مع مؤسسات ال��جمة اإلنجيلية، وغ*�@ا. م

ولPي ال يبقى الكالم محصورا Aj ا��ال النظري البحت، قمنا بتضم*ن الكتاب فصال تطبيقيا تناول 

 بالدراسة والتحليل ثالث ترجمات للقرآن الكر�م إHB اللغة اإلسبانية، الWدف منھ تقديم نماذج عملية عما

ذ@بنا إليھ من فرضيات علمية، وكذا االطالع عن كثب عHx االس��اتيجيات ا�5تلفة املتبعة من قبل 

  امل��جم*ن، والوسائل املتوخاة لبلوغ @ذه األ@داف، مع حصر الصعوات الY= ?ع��ض @ذه ال��جمات.

ؤلف بأ@م 3عد @ذه الفصول الY= يمكن اعتبار@ا ترسيما ل�Eوانب ا�5تلفة لإلشPالية، نختم امل

ا56الصات الY= توصلنا إلZmا من 7ل ما سبق، ونخصص سطورا وج*�ة عHx @يئة ردود سر�عة توجز ما 

 Aj دة موقفنا من أ@م النقاط املطروحةذ@بنا إليھ، خشية أن يلتJس عHx البعض استخالص ز

  ا56الصات.
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  متعة ا`·وار عند الروائية األمرPكية طو�ي مور®سون.

عبدهللا ا`·يمر: ترجمة الدكتور   

2021فر�سا –دار األم�� بمرسيليا  

 

  
، كتاب م��جم " متعة اR6وار عند الروائية 2021صدر عن دار األم*� لل>شر مارسيليا/ فرlسا 

 Aj ،يمرR6اتب وامل��جم املغر2ي عبدهللا اPي مور�سون " للlكية طو�صفحة من القطع املتوسط .  275االمر

خالصة الرحلة الفكر�ة للروائية االمر�كية الY= أتاحت ملالي*ن األم*�كي*ن تجرة  للقارئ العر2ي ،  يقدم فيھ

عHx تخّيل كيف   ما 7ان عليھ أن يPون املرء أسود Aj بلد ^عاlي من العنصر�ة، والY= حّرضت األمر�كي*ن

لWم  عاش السود كPائنات إlسانية، Aj ح*ن أنھ لم يكن يتم التعامل معWم عHx أZÄم مخلوقات 3شر�ة

مشاعر حب وأحاسgس وخيال. وكرسولھ الزنوجية ألسفار السود ألك	� من أر2ع قرون. 3شWادات 

  إHB وقت وفا¨Zا. 1619اجتماعية وسياسية عن أبناء عرقWا منذ 
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أك	� من   مفWوم اR6وار عند الروائية االفرو امر�كية ،  و�قدم الكتاب بتقديم ،يحلل فيھ امل��جم

A محاور(األدب االسود / الرواية / صورة االخر / األدب املقارن ). حيث سلط م��جم j  حوار مطول  20

الضوء عHx �5صي]Zا، و رؤا@ا وفلسف]Zا باR6ياة ، وموقفWا من ا��تمع األمر�Pي وتحوالتھ االجتماعية . 

دية وتقديمWا كعالمة فارقة Aj األدب األمر�Pي املعاصر. وصاحبة األسئلة األك	� اسkبصارا حول العبو 

إشPاليات اR6وار عند طوlي مور�سون يقول امل��جم : " اR6وار عند    والعنصر�ة واألدب االسود. وعن

الروائية توlي مور�سون سمة ثقافية معرفية، تواصAj Ax 3عده اR6ضاري، ينقل األقلية السوداء من إطار 

م الكرامة االجتماعية، واملساواة النظرة البيضاء الضيقة، اHB رحاب اR6ياة املدنية واالجتماعية، وHBø قي

األخالقية. ومثابة جسر إlساlي نحو االخر املتبا~A بJياضھ. فتنوع اR6وارات، و?عدد مستو�ا¨Zا، بحد ذاتھ 

  داللة RÏية عHx حيو�ة @ذا ا��تمع بPل فئاتھ".

يقول :  كمشروع حضاري وحاجة ثقافية عرية . حيث  وتأ?ي ال��جمة عند امل��جم عبدهللا اR6يمر،

طوlي مور�سون، ZÎذه الظرفية الY= يمر ZÎا العالم    "لقد اخ��ت ترجمت حوارات الروائية االفرو امر�كية

اآلن. ألن لWا التباسات بحاضر العنصر�ة بأمر�Pا أوال وAj 3عض الدول األخرى. نحن lعgش زمن العنصر�ة 

 وروحا بأمر�Pا، كحقيقة مادية مجسدة ^عgشWا ي
ً
 املWاجرون واألقليات بالعالم ا�6ديد. الب>يو�ة جسدا

ً
وميا

،تصبح ال��جمة عموما R6ظة لالنتصار جدارة   Aj زمن أصبحت فيھ العنصر�ة متجذرة و>يو�ة بالعالم

القيم اإلlسانية، ورفض القيم البغيضة إlسانيا، 7العبودية والعنصر�ة واإلر@اب واضطWاد اR6ر�ات 

  العامة ".

اختصرت رحلة   افرو أمر�كية،  روائية  ضع القارئ والباحث ، أمام روح، ت  و الكتاب رحلة فكر�ة

السود اHB العالم ا�6ديد بنفس مغامر وذ@نية ?شكك وتفDñ، تقرأ العالم من وجWة نظر امرأة مواطنة 

 أمر�كية سوداء، و كشا@دة عHx زمن %�ن لون الJشرة السوداء، وحارسة لذاكرة األقلّية األم*�كّية
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Aj السوداء  =uvر اللون األسود، من مظا@ر املا�النصف الثاlي من القرن العشر�ن... والY= عملت عHx تحر

  ومآسيھ، وطرحت سؤال كيف تPون أمر�كًيا أسوَد Aj القرن الواحد والعشر�ن.
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افيا.5   بي}يوغر
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افيا ال��جمة والكورونا (كوفي   )19دبي}يوغر

  ا`�زائر-الدكتورة: أحالم حال جامعة معسكر

لعل أول كتاب تناول  ال��جمة Aj زمن الPورونا عملنا ا�6ما+A الذي يندرج Aj إطار األعمال والدراسات 

. الكتاب الذي ^عت�Æ إضافة نوعية ملكتبات ال��جمة Aj الوقت الرا@ن. والذي سgبقى 19املرتبطة بالPوفيد 

  ل��جمة Aj @ذا الزمن 3شPل عام، وتأث*� ا�6ائحة عHx امل��جم*ن 3شPل خاص. بصمة ?شWد عن حركة ا

ال��جمة Aj زمن الPورونا (كتاب جما+A دوAB) ، تحر�ر وøشراف الدكتورة: أحالم حال، الكتاب موسوم بـ: 

  مجانا:  . و�مكن تحميلھ2020املركز الديموقراطيالعر2ي، برل*ن أملانيا، أووت 

.https://democraticac.de/?p=68902 

عر2ي، مكتب ت>سيق التعر�ب، -فرuôl=-إنجل*�ي  ،19-م�Þم مصطÅ·ات كوفيدوسبق اصدار الكتاب 

 ، lشر عHx موقع املكتب عHx العنوان التاAB:1، ط2020

bization.org.ma/http://www.ara  

  بإشراف من أ.د عبد الفتاح ا6��مري. 19بحيث جمع فر�ق إعداده 7ل مصطREات الPوفيد

، و@و مشروع مش��ك ب*ن إسبا�ي)-(إنجل��ي  19م�Þما آخر ملصطÅ·ات الكوفيدونجد 

ة )، وقام بإعداده ثالثة من ا�Æ56اء املتمرس*ن Aj ال��جمTremédica-Cosnautasتر�ميد7او7وسناو?س (

  الطبية @م: مار�ا ب*�ونيPاساالدر�غاس، وف*�ناندو نابارو، واث غومي�بو�يدو.

خاص بمصطREات “ عر¤ي-إسبا�يˮم�Þم ثناÑي اللغة وعمل الدكتور مWنا سلطان عHx إصدار 

  .2021، سنة 19الPوفيد

  استقينا@ا من عملنا ا�6ما+A حول ال��جمة والPورونا: ةوغرافيوفيمايAx قائمة بيJي
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 العرية: للغةا .1

جائحة كورونا �غزو اللغة.. �لمات جديدة تحّ�� ممار�µñ ). 2020مايو  20ز�دان، محمد. ( -

 /https://www.ultrasawt.com. الرابط: ULTRAال��ا صوت . موقع: ال��جمة

غة كورونم). 09:45-2020يونيو//16عثمان، صالح. (الثالثاء  -
ُ
ا.. االبت�ارات اللغوPة وال�Èاء ل

�À�Þ ¥] األزمات
ُ
: . الرابط. موقع: املركز العر2ي للبحوث والدراساتامل

http://www.acrseg.org/41641  
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  أمحد منور الدكتور:

  اجلزائر. -بقلم: األستاذ رضوان شيخي جامعة بلحاج بوشعيب متوشنت

  
  7اتب قصة ومسرح وم��جم

  ية.مختص Aj األدب ا�6زائري املكتوب باللغت*ن العرية والفرlس

  .أستاذ التعليم العاAB بجامعة ا�6زائر 

  من أعمالھ املjشورة :• 

  ¥] الدراسات:•  

- .=uôlاألدب ا�6زائري باللسان الفر  

  مالمح أدبية دراسات Aj الرواية ا�6زائر�ة. - 

  أزمة الWو�ة Aj الرواية ا�6زائر�ة ا�6زائر�ة باللغة الفرlسية دراسة أدبية. - 

  Aj ا�6زائر مسرح الفرجة والنضال - 

  ثقافة األزمة.. مقاالت Aj الرا@ن ا�6زائري . - 
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  ¥] القصة :•  

  الصداع. - 

  R6ن إفر�قي - 

  زمن اR6ب، زمن املوت. - 

  ¥] ال��جمة إ\� العرية:• 

  شروق املسرح ا�6زائري، للمسر#A ا�6زائري عاللو. - 

  األغنية اR6ز�نة " شعر آیت جعفر"  - 

  ت سياسية لفرحات عباس.الشاب ا�6زائري، مقاال  -

  مأساة امللك کرlستوف، مسرحية للشاعر إيd= س*�یر - 

  ليل األصول، رواية لنورالدين سعدي - 

 :¥] ال��جمة إ\� الفر�سية•  

L'honorableConseiller. 

  ¥] الكتابة للفتيان واألطفال:• 

   1994السباق الكب*� (مسرحية)  -

   1998البح*�ة العظód (رواية للفتيان)  -

   2010بر7ات اللة سY=، (رواية تار�خية للفتيان  -

  سارق الشمس (مسرحية)  -با�عة ا�Æ56 (رواية للفتيان تحت الطبع  -
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  لھ أبحاث ودراسات م>شورة Aj الدور�ات ا�6زائر�ة والعرية ومشار7ات Aj مؤتمرات وطنية وعرية. -

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تحوارا.7
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  ]الدكتور: محمد ميلود غرا¥

���ي Åنة ب حاورتھ األستاذة: لو

اب املغارة، أستاذ األدب العر¤ي 
َّ
محمد ميلود غرا¥] شاعر و رواÑي وم��جم أد¤ي، عضو بإتحاد الكت

املدير السابق  نفسdا. ا`�امعةبومدير قسم الدراسات العرية  ،وال��جمة بجامعة ليون الثالثة بفر�سا

افيإ\� الفر�سية لقسم الدراسات العرية بجامعة تولوز بفر  �سا.ترجم الدكتور محمد ميلود غر

  نصوصا ودواوPن شعرPة ��موعة من الشعراء العرب.

  مرحبا بك ضيفا ع»� ركن حوارات من ا��لة العرية لعلم ال��جمة،

  ـ أ@ال وسWال. وشكرا عHx استضافتك الكر�مة.

  أوال دكتور حدثنا عن بداياتك مع ال��جمة األدبية-

وأنا Aj سنة املرحلة ا�6امعيةح*ن كنت أ@.� بحث اإلجازة Aj مجال السيميائيات بدأت ال��جمة 

ف��جمت لھ  ،السردية. شغفت حيZöا بدراسات الباحث الفرuôl= كر�سkيان مي�� Aj مجال السgنما والصورة

7ان ذلك  إHB العرية مقالتھ "املركبية الك�Æى للفيلم السردي" امل>شورة بمجلة تواصالت الفرlسية الشW*�ة.

بحكم اlشغاAB بتقنيات السرد Aj األدب وغ*� األدب، و@و ما سيؤ@ل<= الحقا بجامعة السورون إلنجاز 

بحث الدكتوراه حو الصورة اإلشWار�ة باملغرب من زاو�ة إثنوـ سيميائية. لكن 7انت تلك التجرة Aj ميدان 

��جمة. ثم جاءت 3عد@ا ف��ة اlغماAj =uý ال��جمة تجرة عابرة لم يكن الWدف مZöا أن أكرس ا@تماما?ي لل

امللتقيات األدبية والشعر�ة خاصة أدركت خاللWا أن الشعر العر2ي املعاصر يحتاج إHB العبور نحو ضفاف 

لغو�ة أخرى، ف��جمت إHB الفرlسية للشعراء : أحمد الشWاوي من مصر، وعHx اR6ازمي من السعودية و 
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من املغرب ولعóuôg حسن الياسري من العراق، وثمة ترجمات  محمد أحمد بنgس واملرحوم أحمد بر7ات

 أخرى جا@زة ت>تظر ال>شر.

كيف تختار املواضيع والكتب ال�� ت��جمdا؟ و�ل �ناك معاي�� محددة �عتمد�ا ¥] اختيار النصوص -

  ال�� ت��جمdا؟

سY= ال��جمة اختياٌر دائما. وøذا كنت ال أترجم سوى النصوص الشعر�ة فذلك ^عود إلىممار 

للكتابة الشعر�ة منذ أك	� من ثالثة عقود. ال��جمة ~A دائما خلق جديد حóY وøن 7انت مطابقة للنص 

األصAx. وح*ن يتعلق األمر بالشعر، فإن عميلة ا56لق تPون مضاَعفة. وأنا أشعر 3غبطة ولذة كب*�ت*ن ح*ن 

مصاعب تفرضWا طبيعة االنتقال أنقل الشعر من العرية إHB الفرlسية، رغم ما يكتنف تلك املمارسة من 

 =Yاختيار النصوص ال Aj ABس @ناك معاي*� محددة بال>سبة إgلغة/ثقافة أخرى. ل HBمن لغة/ثقافة إ

أترجمWا ما عدا معيار اإلحساس بجمالية النص وعمقھ وقوتھ التعب*�ية. ثمة نصوص ح*ن نقرأ@ا نحس 

 الم ?ستحق العبور إHB قارة الشعر الPونية.أZÄا تدعونا إHB نقلWا إHB لغات أخرى ملا فZmا من عو 

 ما �و ��م ا`·رPة ال�� يتمتع �¦ا امل��جم، و�ل �ناك شروطتقيد �عامل امل��جم مع النص؟ -

اR6ر�ة مفWوم غ*� واDð املعالم Aj مجال ال��جمة، وذلك Aj جميع األجناس الY= يتعامل معWا امل��جم، ألن 

j عناصر طبيعية A~ بالقيود ódا التعب*�ية والصرفية ما ^سWل لغة طرائقPعملية ال��جمة بحكم أن ل A

والنحو�ة وال��كيJية وم��مWا ا56اص، و@ذه املستو�ات اللغو�ة ر@ينة ~A بدور@ا بانتما�Zا إHB ثقافة 

معينة. لذلك ماذا عسا@ا تPون ال��جمة إن لم تكن تطو�عا لتلك "القيود" من أجل ضمان انتقال محتوى 

أيضا) من لغة إلىلغة أخرى ؟ وما مع<ó اR6ر�ة إن لم تكن مشروطة بأخالقيات املWنة  النص (وشPلھ

ومل��مة باح��ام النص الذي ن��جمھ واR6رص عHx اإلخالص لھ ؟ طبعا @ناك صعوات كث*�ة تواجWWا 
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عميلة نقل النص من لغة إHB أخرى، خاصة تلك الY= تتعلق بتعاب*� ال تقبل الر7ون إHB ال��جمة 

R6ة تختلف ا�رفيةوأخرى مسPوكة ال نظ*� لWا Aj اللغة الY= ن��جم إلZmا، نا@يك عن مسائل صرفية ونحو

اختالفا كب*� من لغة إHB أخرى. لكن امل��جم @و ذاك الذي يمتلك القدرة عHx تطو�ع تلك الصعوات و@ذا 

نھ لgس فقط من اللغة امل��جم إلZmا وøنما أيضامن
ّ

ثقافة تلك اللغة وآداZÎا وحقولWا  ال يتوفر لھ إال ع�Æ تمك

 Axاملعرفية ا�5تلفة. عملية التطو�ع تلك ?شبھ كث*�ا قدرة الشاعر الذي يكتب الشعر العمودي أو التفعي

عHx التحايل عHx اللغة (من تراكيب وأفعال وأوزان صرفية...) من أجل البقاء داخل شروط البحر الذي 

يفعل ذلك إال من خالل تمكنھ بأدوات الوزن Aj الشعر العر2ي ومن ي>�Ñ عليھ أبياتھ. و@و ال ^ستطيع أن 

خالل ممارسة طو�لة لھ Aj ا��ال. ح*ن يمتلك تلك املقدرة عHx تطو�ع اللغة وفق الشروط املوسيقية 

للبحر، فإن مسألة "القيود" ت>تفي و�صبح اإلبداع داخل @ذا البحر أو ذاك مسألة تلقائية ال مصاعب 

عن القيود Aj الشعر العر2ي القديم واR6ديث إال غ*� املتمكن بأدواتھ اإليقاعية. ينطبق  فZmا. ال يتحدث

 Hxئا تلك املقدرة عgئا فشgر ش نفس ال�u=ء عHx امل��جم الذي بحكم ممارستھ لل��جمة Aj مجال مع*ن، ُيطّوِ

ى فتصبح تلك القيود تطو�ع اللغة وفق ما تقتضيھ شروط العبور بنفس املع<ó (او تقر�با) من لغة إHB أخر 

 .
ً
 ُمَتجاَوزا

ً
  أْمرا

 ماÆ] الوسائل ال�� �عتمد�ا ل��جمة نص أد¤ي؟�ل �ناك مثال كتب أو مراجع مساعدة؟ -

ال��جمة لgست بحثا أ7اديميا. إZÄا ممارسة إبداعية، ألZÄا إعادة خلق للنص األصAj Ax حلة جديدة 

يمتح من معارفھ املسبقة عن املوضوع وثقافة اللغة تفرضWا طبيعة اللغة امل��جم إلZmا. وذلك فامل��جم 

والبلد الذي ينحدر مZöما صاحب النص، وøذا استغلقت عليھ أمور أو راودتھ شPوك فWو مضطر للبحث 

فZmا خارج النص وفق طبيعة املوضوع الذي ^شتغل عليھ. وعHx عكس ما يتوقع الكث*�ون، فإن القوامgس 

مل��جم، ألن عملية ال��جمة تقت'u= اإلنصات إHB النص 3شPل كب*� ع�Æ يجب أن تPون آخر ما ي�Eأ إليھ ا
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القراءة وøعادة القراءة مرات كث*�ة حóY يأ?ي امل��م تلقائيا إHB امل��جم، وال ^عود امل��جم إHB القاموس سوى 

يتطلب الرجوع Aj اR6الة الY= ?ستع)u= فZmا @ذه التلقائية Aj إيجاد مفردة ما Aj اللغة امل��جم إلZmا، مع ما 

  إHB القاموس من حذر Aj انتقاء املفردة املوافق للسياق.

  �ل �عتمد تقنية محددة ¥] ال��جمة ؟وماÆ] أ�م خطوة تبدأ �¦ا ل��جمة نص أد¤ي؟-

Aj ترجمY= للنصوص الشعر�ة، و~A أك	� ال��جمات صعوة 3سJب املستو�ات البالغية والصور 

ع<ó، فإlي أ�6أ قبل ال��جمة إHB قراءة وøعادة قراءة 7ل ما كتبھ الشعر�ة وأيضا ما ^سód بالغموض Aj امل

الشاعر أو عHx األقل جزءا كب*�ا من إنتاجاتھ حóY أطلع عHx أجوائھ الشعر�ة ولغتھ وم��مھ وتراكيبھ 

 A~ ذه ا56طوة@ .ó>ل واملعPالش Aj عات
ُ
ل معWا َتقاط

ّ
Pا ?عاب*�ه و�شZöستقي م^ =Yواملرجعيات الثقافية ال

 للنصوص. ال  أول 
ً
 Aj 7ل إقدام عHx ترجمة أدبية. و~A خطوة حاسمة تضمن للم��جم نقال وفّيا

ُ
ش�َ�ط ُ̂ ما 

ترجمة مع اW�6ل بمسار التPو�ن الثقاAj لصاحب النص وأدواتھ وحóY 3عض العناصر من س*�تھ الذاتية. 

 7ل تلك العوالم ضرور�ة Aj فWم نصوصھ واإلمساك بأسرار@ا.  

  ال�� تجد�ا ل��جمة نص أد¤ي؟وكيف �عمل ع»� تجاوز�ا؟ ماÆ] الصعوات - 

لك مجال صعواتھ Aj ال��جمة. فإذا 7ان األمر Aj ترجمة النصوص القانونية والعلمية مثال تطرح 

صعوات Aj ا��ال االصطال#A، فإن ال��جمة األدبية والشعر�ة مZöا خاصة تتجاوز املسألة امل��مية إHB ما 

لشعر�ة باملنطق الذي تقتضيھ ثقافة اللغة امل��جم إلZmا، وصعوة القبض أحيانا @و أخطر :نقل الصور ا

عHx املع<ó، ألن @ذا األخ*� Aj الشعر (املعاصر منھ خاصة) زئبقي، @ارب، ومتعدد. ِلَتجاُوز@ا قد ي�Eأ 

<ó ظا@ر امل��جم أحيانا إHB التRñية بتلك الزئبقية الY= ?شPل جو@ر املع<Aj ó الشعر وتأو�لھ حسب مع

 Aj اWالقافية الستحالة تحقيقوثابت. كما أننا ُنَضA�ّ أحيانا Aj ال��جمة الشعر�ة با�6وانب اإليقاعية و
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اللغة األخرى. ومع ذلك، فإlي أحرص كث*�ا عHx ضمان حد أدlى من اإليقاع للنص الشعري امل��جم وفق ما 

أخ*� واختيار أللفاظ ذات جرس مالئم لضمان ^سمح بھ تركيب ا�6ملة Aj اللغة امل��جم إلZmا من تقديم وت

  ذلك اإليقاع.  

  ¥] نظرك �ل ôستطيع امل��جم أن يبقى دائما مخلصا للنص األص»]؟ -

نظر�ة اإلخالص والوفاء Aj ال��جمة مسألة lسJية جدا. 7ل من يقرأ نصا م��َجما عليھ أن يدخلھ 

. وعليھ أن 
ً
 آخَر عHx اعتبار أنھ نص م��َجم، ولgس نصا أصلّيا

ً
يقبل بذلك. @ذا يجعل ال��جمة نفسWا نّصا

 Hxيتوقف ع Aيح ! @ذا أمر طبي�RÏ والعكس Axفُربَّ ترجمة تبدو لنا أجمل من النص األص .
ً
 وøيقاعا

ً
لغة

كفاءة امل��جم واختالف اللغت*ن. لذلك نجد ترجمات كث*�ة ومختلفة لنص واحد. ولدينا Aj ?عدد ترجمات 

الفرlسية وحد@ا دليال عHx ذلك. ال يجب أن يتحول مبدأ الوفاء أو اإلخالص النص القرآlي إHB اللغة 

للنص األصAx إHB ترجمات حرفية. 7ل uF=ء يمكن نقلھ من لغة إHB أخرى، لكن بدرجات متفاوتة، قد تPون 

أحيانا مطابقة 7ليا للمع<ó األصAx وأحيانا تقر�Jية فحسب. قد lغفر ل��جمة الشعر 3عض التأو�الت 

�Jية للمع<ó األصAx وال lغفر ل��جمة Aj ا��ال العلd= أو القانوlي أو ال�Rفي ابتعاد@ا عن املع<ó التقر 

األصAx الدقيق ألن غاية النص تختلف من ج>س إHB آخر. ف�= Aj الشعر جمالية أوال وAj ا��ال القانوlي 

 7ل uF=ء.واالقتصادي والسياuý= والفلسفي داللية وتقنية وذات أ3عاد براغماتية قبل 

  �ل ترى أن امل��جم �اتب ¥] حد ذاتھ أم أ¦مجرد ناقل ؟ -

ممارسة خالقة، إذ �= . لكZöا Aj الوقت نفسPWل ترجمة ~Aj A األساس عملية نقل. @ذا دور@ا طبعاـ

 ما با�6ودة 
ً
 ترجمة

َ
ح*ن تتم عملية النقل بمWارة تصبح ال��جمة فعال إبداعيا. @كذا يحدث كث*�ا أن َنِصف

وترجمة أخرى بالرداءة والنقصان. كما أنھ Aj إطار عملية النقل تلك، ورغم 7ل محاوالت امل��جم واR6سن 
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لزوم حدود "النقل"، فإن اللغة الY= ُي��ِجم إلZmا (مWما 7انت) واعتبار منطقWا الصو?ي وامل��d= وال��كي�= 

حóY و@و ينقل محتوى  ّن امل��جما56اص ZÎا ت>تج بالضرورة نصا آخر. و@نا تظWر مWارة امل��جم وكفاءتھ أل 

النص األصAx 3شPل مطابق، فإن املنطق الداخAx للغة امل��َجم إلZmا يفرض عHx امل��جم ابتPار طرق جديدة 

 Aj نقل املع<ó إلZmا و�جعلھ بالتاAj AB وضعية "مبدع" ولgس Aj وضعية م��جم فقط.

  ماÆ] عالقة امل��جم ب�اتب النص األص»]؟-

ن يحتاج امل��جم إHB توضيح 3عض األمور من صاحب النص (إن 7ان ال يزال عHx يحدث أحيانا أ

قيد اR6ياة). وقد جرت ذلك �5صيا ح*ن طلبت من 3عض الشعراء الذين ترجمت لWم اR6سم Aj 7لمات 

غ*� مشPولة تث*� قراءت*ن عHx األقل. اسkشارة الPاتب عن مقصديتھ ضرور�ة ح*ن ال يكفي السياق أو 

@ذا األخ*� أمام خيارات متعددة. لك<= لم أطلب أبدا من الشاعر أن يحسم Aj املع<ó أو ^شرح  ح*ن يضعنا

 AB مراد قولھ. ذلك أمر يتواله امل��جم Aj فWم النص 3شPل دقيق قبل نقلھ إHB لغة أخرى.

  �ل �ناك قوان�ن تؤطر مdنة ال��جمة األدبية وتح�À امل��جم وتضمن حقوقھ؟-

كم وتؤطر وتضمن حقوق املؤلف وامل��جم معا. باست�ناء الكتب الY= مر عHx طبعا @ناك قوان*ن تح

ليھ 
ّ
 أو ِمن أحد مُو7

ً
lشر@ا عقود كث*�ة فإن 7ل ترجمة تقت'u= طلب ترخيص من صاحب النص إن 7ان حّيا

j أخالقية ال��جمة.يصب ذلك 
ً
A أو من دار ال>شر الl =Yشر ZÎا الكتاب. @ذا عHx 7ل حال ما تقتضيھ مبدئّيا

 مصREة امل��جم واملؤلف ودارْي ال>شر معا.

  ماÆ] نصيحتك للمبتدئ�ن الذين يودون ولوج عالم ال��جمة األدبية؟-

الدخول إHB عالم ال��جمة 7الدخول إHB غ*�ه من مجاالت الكتابة واإلبداع. يجب أن يPون امل��جم 

نا من اللغة الY= ي��جم ِمZöا ومن اللغة الY= ي��ِجم إلZmا. 
ّ

و@ذا نفسھ ال يكفي. يجب أن تPون لديھ متمك

 óYقل الذي ^شتغل عليھ حR6ا وتطورات اZmي��جم إل =Yثقافة اللغة المعرفة واسعة با��ال الذي ي��جمھ و
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 عHx النصوص. إZÄا 
ً
تPون ال��جمة مستوفية لشروطWا. ال��جمة لgست تقنيات جا@زة يتم تطبيقWا آلّيا

 ال��اكيب، تطو�ع لWا...إبداع دائما، احتيال عHx اللغة و 

  باس�À واسم ا��لة العرية لعلم ال��جمة، أشكرك جزPل الشكر .
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  . ال��جمة والتطورات التكتولوجية8
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اقة..!  ال��جمة والتطورات التكنولوجية: خطوات عمالقة ونتائج بر

 بقلم: األستاذ: قواسمية عمار

إثنان، إن لم نقل ال يجمع الPل، عHx أن التكنولوجيا غزت 7ل مجاالت اR6ياة: فال يPاد ال يختلف 

لPل قاعدة است�ناء، فإن االست�ناء لWذه القاعدة Aj @ذا  نَّ
َ
ُمِبأ ِ

ّ
َسل

ُ
l ا نَّ

ُ
يخلو مجال واحد من تأث*�@ا. وøن ك

 Hxس ميدان ال��جمة بالتأكيد. @ذا امليدان، الذي تتظافر فيھ عgشر واآللة املقام لJود الWحد السواء ج

ا للتكنولوجيا  ي، ال يمكن أن َيPوَنِضد� ـّقِ
َ
َتـل

ُ
وال َخصًما للتغي*�  Ludditeألجل إنتاج ما يرuv= انتظارات امل

 Aالتكنولو�Technological change  تقنية Hxسليط الضوء عk7ل َمرة ب Aj سَعد
َ
l ،ق

َ
نطل

ُ
وِمن @ذا امل

ةأو مواقع إلك��ونية softwaresوَرَمجيات  applicationsجديدة أو تطبيقات 
َ
عَ<ó بPل websitesُمستحَدث

ُ
?

ع ا6َ�ودة.
َ
ن اإلنتاجية وَ�رف ـل اW�6د الJشري و�قتصد الوقت وُ�َحّسِ ِ

ّ
ـُيـَقـل

َ
  ما َيخدم ميدان ال��جمة، ف

  www.kapwing.comو¥] مقال �ذا العدد، �ستعرض املوقع اإللك��و�ي

 .2017تأسس املوقع عام  -1

 قر اR6اAB للشركة املس*�ة للموقع @و مقاطعة سان فراlسgسPو بالواليات املتحدة األمر�كية.امل -2

 .2019أعلن عن مجانية استخدام 3عض خدمات املوقع بداية من شWر جو�لية عام  -3

الY= ترافق الفيديوات الZöائية إذا رقيت حسابك إwatermark  HBيمكنك إزالة العالمة املائية  -4

Kapwing Pro 

ملوقع يدعم الفيديوات من معظم الصيغ واأل°�ام، لكنھ مناسب أك	� للفيديوات القص*�ة Aj حدود ا -5

 MP4دقائق ذات الصيغة  8-10

 يتم*� املوقع بواجWة واRðة وغ*� مZùرجة ?سWل االستخدام حóY عHx املبتدئ*ن. -6
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من خالل الذ7اء ا56دمة الZ¨ =Yمنا Aj @ذه الومضة ~A ترجمة الفيديوات والY= يحققWا املوقع  -7

 A+االصطناAI 

أفضل  Human translationاR6قيقة الY= يدركWا 7ل منkس�= ميدان ال��جمة ~A أن ال��جمة الJشر�ة  -8

رغم أن @ذه األخ*�ة تطورت 3شPل ر@يب و "مخيف" مؤخرا، و@ذا  Machine translationمن اآللية 

%، وAj 50تفوق الـ accuracyاتكم قد تحقق دقة يقودنا إHB التاAB: ال��جمة الY= سي>تجWا املوقع لفيديو 

 HBإ óYاملنتج 380عض األحيان تصل ح Hxشري عJومع ذلك فالتعديل ال ،%outcome  واجب وأكيد

 مWما 7ان دقيقا وسليما.

 ?عديل ال��جمة أيضا ممكن، و@ذه خدمة يقدمWا املوقع ملستخدميھ. -9

ب*ن النص  the gapوøنما Aj اختالل ال��امن  قد ال يPون ا56طأ عHx مستوى ال��جمة Aj حد ذا¨Zا، -10

  و@ذا أيضا سWل التعديل Aj املوقع. Target textوال��جمة  Source textاألصل 

  :Kapwingخطوات ترجمة مقطع فيديو في موقع 

 /https://www.kapwing.comالدخول إHB املوقع: -

- j يlشاء حساب مجاlيل ضروري إ��kا املوقع آليا (الWخطوات 3سيطةجدا يق��حA املوقع و

 لالستفادةمن أي خدمة Aj املوقع).

 .1من ب*ن ا56دمات املعروضة، اخ�� (ترجمة فيديو)كما @و موAj Dð الصورة  -
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يkيح لك املوقع إمPانية رفع فيديو من @اتفك أو حاسوك، أو لصق رابط الفيديو من مواقع مثل  -

YouTube  وFacebook  

إذا كنت تر�د رفع الفيديو الذي تر�د ترجمتھ من @اتفك أو حاسوك (كما @و موUpload file  Dðاخ��  -

  ).Aj2 الصورة 

  إذا 7ان معك رابط الفيديو من موقع إلك��وlي آخر. Past a URLأو اخ��  -
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) أو أن Addsubtitleار 3عدرفع الفيديو الذي تر�د ترجمتھ، يمكنك أن تكتبال��جمة يدو�ا (ا56ي -

  ).Upload SRTترفعملف ترجمة جا@ز (ا56يار 

  كما @و موAuto-generate Aj Dðأو Aj حالتنا الY= نر�د فZmا من املوقع أن ي��جم لناالفيديو، اخ��  -

 .3الصورة

  ) أو أن ترفع3Addsubtitleعد رفع الفيديو الذي تر�د ترجمتھ، يمكنك أن تكتبال��جمة يدو�ا (ا56يار  -

 ).Upload SRTملف ترجمة جا@ز (ا56يار 

  كما @و موAuto-generate Aj Dðأو Aj حالتنا الY= نر�د فZmا من املوقع أن ي��جم لناالفيديو، اخ��  -

  .3الصورة

 

 و~A لغة الفيديو الذي تر�د ترجمتھ. AjSL ا56انة األوHB، اخ�� اللغة األصل  -

 اللغة الY= تر�د ترجمة الفيديو إلZmا.و~AjTL  A ا56انة الثانية، اخ�� اللغة الWدف  -

-  Hxثم اضغط عAuto-generate 

  عند@ا تبدأ عملية ال��جمة. و2عد ان]Zا�Zا يمكنك تنقيحWا أو ?عديل ال��امن أو حóY اختيار األلوان. -
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2021: الطبعة األو\� أسبوع ال��جمة  

م قسم  30، واملصادف ل حتفاال باليوم العاملي لل��جمةإ
ّ
من شWر سJتم�Æ من 7ل عام، نظ

مجانية أملانيا  برئاسة الدكتورة أحالم حال دورة تدر�Jية -ال��جمة التا3ع للمركز العر2ي الديمقراطي ب�Æل*ن 

، وقد جاءت @ذه االحتفالية 2021سJتم�Æ  30 ةإHB غاي 2021سJتم�Æ  24من  ابتداءأيام متتالية   07مدة

شمل ثر�ا ومتنوعا  .  وتضمنت  @ذه التظا@رة العلمية  واأل7اديمية   برنامجا أسبوع ال��جمة موسومة ب:

  ألقا@امحاضرات يومية   مجموعة
ّ
سبوع  بمؤتمر علd=  ختتم األ ة من أعمدة ال��جمة Aj الوطن العر2ي، ليُ ثل

  =uvاف��ا ABدور ال��جمة ¥] التواصل ب�ن الشعوب" ب: موسوما دو ".  

مت طوال ا�Rاضرات الY= قّد  ?��يُل  ھ إHB تثم*ن مجWودات املشارك*ن لم يفت املركَز وسعيا من

  مت. ة العاملية باإلضافات العلمية الY= قّد املكتبة ال��جميّ  إثراءإيمانا منھ بضرورة   ،أيام الدورة التدر�Jية

 اإلفادة والتفاعل ك��ونية 3غيةلاإل عHx توجيھ الباحث*ن إHB تلك الروابط قسم ال��جمةوحرصا من 

  مWا 7اآل?ي : تقدي  املشرفةWيئة ال، فقد ارتأت  الدائم*ن

  2021س}تم�  24اليوم األول :   ا`�معة 

  عنوان ا�Rاضرة :  ترجمة النصوص املتخصصة.  -

  (السعودية)ستاذ الدكتور محمد أحمد طجوإلقاء: األ  -

  اسبانيا –دكتور مWنا سلطان المھ: قّد  -

رابطا�Rاضرة :     

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1094806471323362  
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  2021س}تم�  25اليوم الثا�ي : الس}ت 

  .عنوان ا�Rاضرة : قراءات Aj كتاب مسائل ال��جمة  -

  (العراق)ستاذ الدكتور 7اظم خلف العAx : األ ءإلقا -

  ا�6زائر –: الدكتور رضوان شي�A مھقّد  -

رابط ا�Rاضرة : 

94529https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=10180190289  

  2021س}تم�  26اليوم الثالث: األحد 

  عنوان ا�Rاضرة :  دور ال��جمة Aj تطو�ر اللغة العرية. -

  (لبنان)ستاذ الدكتور @يثم النا~Aاأل إلقاء :  -

  ا�6زائر –مھ:  الدكتور سفيان جفال قّد  -

ا�·اضرة: رابط  

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=897171917585810 

2021س}تم�  27اليوم الرا�ع : االثن�ن   

  عنوان ا�Rاضرة :  ال��جمة بمساعدة اR6اسوب. -

  (مصر)ستاذة شW*�ة حس*ن ا56يالاأل  إلقاء :  -

  فلسط*ن -و العن*نمWا:  الدكتور أيمن حسن أحمد أبقّد  -
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 رابط ا�·اضرة: 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1536597550014554 

2021س}تم�  28اليوم ا`�امس : الثالثاء   

  ألوAj : HB ال��جمة عنوان ا�Rاضرة ا -

 (األردن) إلقاء: الدكتورة أمل الزع�= -

  عنوان ا�Rاضرة الثانية: أبجديات ال��جمة Aj الوطن العر2ي -

 (أمر�Pا) ستاذ الدكتور حميد العواuv=: األ إلقاء -

  عنوان ا�Rاضرة الثالثة:  -

Translation, a humanitarianism of our making: language and tolerance  

  (ا�6زائر) : الدكتور إمام بن عمار  إلقاء

  ا�6زائر - ةأمينة ملعبمWم:  الدكتور قّد 

  :اتا�·اضر  رابط

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=196235519163862 

  2021س}تم�  29ر¤عاء ليوم السادس : األ ا

  وHB :  ترجمات معاlي القرآن الكر�م غHx اللغة االنجل*�ية : إشPاالت وحلول األ  عنوان ا�Rاضرة -

  (مصر)ستاذ الدكتور حسام الدين مصطفىاأل  إلقاء: 
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  عنوان ا�Rاضرة الثانية: أوضاع ال��جمة Aj العالم العر2ي. -

  (لبنان وفرlسا) بركة إلقاء: األستاذ الدكتور 3سام

  ا�6زائر -Zما:  الدكتورة إيمان أمينة محمودي ]مقّد  -

  : ت�نرابط ا�·اضر 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=885606135714369 

  2021س}تم�  30يوم السا�ع :  ا`�مRس ال

  : دور ال��جمة ¥] التواصل ب�ن الشعوباإلف��ا�µÝاملؤتمر العل�À الدولي

  رئRسة املشروع: الدكتورة أحالم حال (ا`�زائر) -

  رئRس املؤتمر: الدكتور محمد لصdب (ا`�زائر) -

  رئRس ال�Åنة العلمية: الدكتور حمزة الثلب (لي}يا) -

نظمة العرية لل��جمة ب*�وت لبنان، واملدرسة العرية لل��جمة مصر، ومركز بgت امل الdيئات الشرفية:

اR6كمة لألبحاث والتطبيقات والتطو�ر مصر، وجمعية امل��جم*ن واللغو�*ن املصر�*ن ومدرسة اللغات 

   باأل7اديمية الليJية لل��جمة، و7لية اللغات بجامعة طرابلس ليJيا.

  رابط املؤتمر:

 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=578982203533865 

  ا`�زائر 1جامعة و�ران  ز  - ب  :بقلم: األستاذة
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كاتبني واملرتمجني، وال تعرب تلك اآلراء ال تتحمل ا<لة املسؤولية عن اآلراء الواردة من طرف ال

  إال عن وجهة نظر أصحاJا

 

  رئRسة تحرPر ا��لة: د.أحالم حال (ا`�زائر) املشرفة ع»� قسم ال��جمة و 

  مدير املركز الديموقرطي العر¤ي: أ.عمار شرعان (برل�ن أملانيا)

  

  2022 -يناير  –�انون الثا�ي 

 


