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 :مواضيع�ا�جلة

 :الدراسات�وpبحاث -1

 .مصطلحات�علم�ال�
جمة⁄ علم�ا�صطلحات⁄ اللسانيات⁄ اللغات⁄ ال�
جمة •

 .ال�
جمة�وأنواع�النصوص⁄ تقنيات�ال�
جمة⁄ نظريات •

 .ال�
جمة�ا�قارنة⁄تقييم�ال�
جمة⁄تاريخ�ال�
جمة⁄ نقد�ال�
جمات⁄ ال�
جمة�وتحليل�الخطاب •

 .والتأويل�ال�
جمة⁄ ال�
جمة�الفورية⁄ ال�
جمة�التحريرية •

 .تكوين�ا��
جمBن⁄ تدريس�ال�
جمة⁄ تعليمية •

 .واقع�ال�
جمة⁄ ال�
جمة�وسوق�العمل •

 .ترجمة�العلوم�:نسانية�و?جتماعية⁄ ال�
جمة�التقنية⁄ ال�
جمة�ا�تخصصة •

 ,ال�
جمة�السينمائية⁄ ال�
جمة�ا�سرحية⁄ ال�
جمة�|دبية •

 .:شهارية⁄ :عIمية⁄ ال�
جمة�الصحفية •

 ,ال�
جمة�لذوي�?حتياجات�الخاصة⁄ مة�السمعية�البصريةال�
ج •

 .ال�
جمة�بمساعدة�الحاسوب⁄ ال�
جمة��لية •

• � �التكنولوجية �والتطورات �الرقمm⁄ ال�
جمة �العصر ��ي �والعو�ة⁄ ال�
جمة ال�
جمة�⁄ ال�
جمة

 .ومواضيع�الساعة

 ,ال�
جمة�الرسمية�ومكاتب�ال�
جمة⁄ ال�
جمة�:دارية�وا�ؤسسات •

•  
 .الديبلوماسية⁄ السياسية�⁄التجارية�⁄:قتصادية⁄ جمة�القانونيةال�

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

تدور�مواضيع�|عمال�ا��
جمة�حول�علم�ال�
جمة�وعIقته�باللغات�وا�صطلحية�: pعمال�ا���جمة  -2

الخاصة�با�جلة،�شريطة�أن�تكون�حديثة،�ولم�يسبق�أي�ا�واضيع�ال��mلها�صلة�بالدراسات�و|بحاث�

 .:نجلABية�أو�الفرنسية�أو�:سبانية�أو�|�انية: ترجم��ا�إ�ى�اللغة�العربية،�ولغ��ا�|صل
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 :شـــــروط�النشــــــــر

أن�يكون�البحـث�جديـدا�وأصـي�Iومبتكـرا،�وضـمن�مواضـيع�ا�جلـة،�ولـم�يـتم�نشـره�كليـا�أو�جزئيـا،� .1

� أو�إلك�
ونيـــا،�أو�مســـت�Iمـــن�أطروحـــة،�مـــع�توقيــع�الباحـــث�عRـــى�إقـــرار�بـــذلك�بحيـــث�يتحمـــلورقيــا�

 .كامل�ا�سؤولية��ي�حالة�حصول�خIف�ما�ذكر

أن�يكـــون�البحـــث�مســـتوفيا�لشـــروط�البحـــث�|كـــاديم�mمـــن�حيـــث�الشـــكل�وا�ضـــمون،�وا�نهجيـــة� .2

?قتبــاس�بــاح�
ام�|مانــة�العلميــة�العلميــة�خاصــة�فيمــا�يتعلــق�بإثبــات�مصــادر�ا�علومــات�وتوثيــق�

 ,�ي���ميش�ا�صادر�وا�راجع

وتكــــــون�ال�
جمــــــة�مــــــن�اللغــــــات�:نجلABيــــــة�والفرنســــــية�. اللغــــــة�العربيــــــة: لغــــــة�|بحــــــاث�والدراســــــات .3

 .و:سبانية�و|�انية�إ�ى�اللغة�العربية

 :أن�يل�Aم�الباحث��ي�الكتابة�بما�يRي .4


ة�الذاتيــة�للباحــث،�ويكتــب��ــي�الصــفحة�الثانيــة�تحمــل�الصــفحة�|و�ــى�مــن�البحــث�ملخصــا�لل •Bســ

عنـــــــوان�البحـــــــث�بـــــــاللغتBن�العربيـــــــة�و:نجلABيـــــــة،�إ�ـــــــى�جانـــــــب�?ســـــــم�الكامـــــــل�للباحـــــــث،�والدرجـــــــة�

كمــــا�يطلــــب�مــــن�). أســــطر6(العلميــــة،�والجامعــــة�والبلــــد،�وا�لخــــص�بــــاللغتBن�العربيــــة�و:نجلABيــــة�

ة�عنــوان�ا�قــال�بلغتــه�|صــل،�واســم�صــاحبه�كتابــ: الباحــث�الــذي�ي�ــ
جم�مقــا@�إ�ــى�اللغــة�العربيــة

كــامI،و�ا�رجــع�الــذي�أخــذ�منــه�العمــل،�والعنــوان�باللغــة�الهــدف،�واســم�ا��ــ
جم�كــامI،�والجامعــة�

والبلــــــد،�ثــــــم�يرفــــــق�العمــــــل�با�قــــــال��ــــــي�لغتــــــه�|صــــــل�مــــــع�ملخــــــص�بــــــاللغتBن�العربيــــــة�و:نجلABيــــــة�

 .)أسطر6(

�12بالنسبة�للدراسات�و|بحاث،�وأ@�يقـل�عـن��15و@�يزيد�عن��12أ@�يقل�عدد�الصفحات�عن� •

 .بالنسبة�ل¥عمال�ا��
جمة�20و@�يزيد�عن�

 .A4 حجم�الورقة�عادي •

بالنســبة�للغــة�العربيــة،��12،�وحجــم�ال��مــيش��ــي�ا�ــ�ن�16ججــم� Tradional Arabic نــوع�الخــط •

ن�باللغـات�بالنسـبة�للشـواهد�والعنـاوين�ال�ـ�mتكتـب��ـي�ا�ـ��12حجـم� Times New Roman ونـوع

 .10|جنبية،�وحجم�ال��ميش�

?ســم�الكامــل�للكاتــب،�الســنة،�)   :كــا«تي  APA با@عتمــاد�طريقــة�علــم�الــنفس�|مريكيــة� يكتــب�ال��مــيش

 .،�وتكتب�التفاصيل�الكاملة��ي�¼�اية�البحث)الصفحة

تكتــب�عRــى�النحــو�تــدرج�قائمــة�ا�صــادر�وا�راجــع��ــي�آخــر�صــفحة�مــن�البحــث�أو�الدراســة،�و@�ترتــب�آليــا،�و 

 .(?سم�الكامل�للكاتب،�السنة،�عنوان�الكتاب�أو�ا�جلة،�الطبعة�أو�العدد،�الناشر،�البلد: (�تي



022   
 

 Page 8 برلين  –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                                

 

 2022ا�جلة�العربية�علم�ال��جمة��العدد�الثاني��تموز��يوليو��

 .تفاد�|خطاء�اللغوية�و:مIئية�والنحوية�والصرفية�وا�طبعية •

 .تقبل�|بحاث�والدراسات�وال�
جمات�الفردية�والثنائية .5

ـــــــــــــــــى�ال¾
يـــــــــــــــــد�:لك�
ونـــــــــــــــــي� .6  :تحريـــــــــــــــــر�ا�جلـــــــــــــــــة�ةالخـــــــــــــــــاص�برئيســـــــــــــــــترســـــــــــــــــل�|عمـــــــــــــــــال�إ�

j.translation@democraticac.de 

تخضــــــع�|بحــــــاث�والدراســــــات�وال�
جمــــــات�ا�رســــــلة�للتقــــــويم�العلمــــــ�mمــــــن�لــــــدن�اللجنــــــة�العلميــــــة� .7

 .واللغوية

تعــرض�كــل�|بحــاث�والدراســات�وال�
جمــات�عRــى�لجنــة�علميــة�للتحكــيم�العلمــ�mا�ــزدوج،�وبســرية� .8

رفـــض�|عمـــال�ال�ـــ�m@�تتـــوفر�ف�Äـــا�مقـــاييس�البحـــث�العلمـــ�mأو�تامـــة�بحيـــث�يحـــق�للمجلـــة�قبـــول�أو�

 .ضوابط�الكتابة�السابق�ذكرها

 .ا�جلة�ليست�ملزمة�بإعادة�|عمال�إ�ى�أصحا�Çا .9

 .تعاد�|عمال�ال��mتتطلب�تعدي�Iأو�تصحيحا�Êصحا�Çا�Éجراء�التعديIت�ا�ناسبة .10

 .دون�ا�ساس�بمضمو¼�ا�للمجلة�الحق��ي�إجراء�بعض�التعديIت�الشكلية�الضرورية .11

 .تمتلك�ا�جلة�حقوق�نشر�|عمال�ا�قبولة،�و@�يجوز�نشرها�كليا�أو�جزئيا�لدى�جهات�أخرى  .12

@�تتحمـل�ا�جلـة�ا�سـؤولية�عـن��راء�الـواردة�مــن�طـرف�الكـاتبBن�و�ا��ـ
جمBن،�و@�تع¾ـ
�تلــك��راء� .13

 .إ@�عن�أصحا�Çا
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 :كلمة�العدد
 


عـالم�mأصـبح�ضـروريا��ـي�كـل�الحقـب�و��ـي��إنسـانينشـاط�" جـان�رونـي�_مUـ�ال تعد�ال�
جمة�عRى�حـد�تعبBـ

بحيــــث�كانــــت�و@زالــــت�ال�
جمــــة�أداة��للتواصــــل�بــــBن�الشــــعوب�عRــــى�اخــــتIف�" كــــل�أصــــقاع�الكــــرة�|رضــــية

وقـــد�جــاء�هــذا�العـــدد�الثــاني�مـــن�. ثقافـــة�أخــرى �⁄ثقافـــة�إ�ــى�لغــة��⁄فÏــ�mقـــول�الÎــmnء�نفســه��ـــي�لغــة�. لغــا��م

  .ا�جلة�العربية�لعلم�ال�
جمة�غنيا�بالدراسات�و|بحاث،�وترجمات�Êعمال�كتبت�بلغات�عديدة

ترجمـــة�ا�صـــطلح�الســـيميائي�yـــي�ا�دونـــة�النقديـــة��":|ول�ا�خصـــص�للدراســـات�موضـــوعنجـــد��ـــي�البـــاب�

  "ا�غاربية

تبيان�مدى�إسهامات�ا�غاربيBن��ي�ترجمة�الجهاز�ال���عملت�ع¦ى���العا�ي�عبدجميلة��:للدكتورة

إ�ى�صطÑIي�السيميائي�من�خIل�رصد�الدراسات�|كاديمية،��وترجمة�|عمال�الغربية�ونقلها�Éا

�جمة": من��Uصايفي�إ�ى�قضية�:ويتعرض�|ستاذ�العربية،
ّ
دراسة�: اسم�العلم�عند�مف��ق�طرق�ال�

وتقارن�هذه�الدراسة�بBن�طرق�نقل�أسماء�|عIم��ي�ترجمتBن�مختلفتBن�،��"حالة�pع�م�القرآنّية

علم�ال��جمة�": إ�ى     خديجة�حنو������������:كما�تطرقت�الدكتورة. للنص�القرآني�إ�ى�اللغة�الفرنسية�

وذلك�بسبب�?ختIفات��ي�|نظمة�،�الصعوبات�ال��mتفرضها�ال�
جمة�القانونيةمتناولة��"القانونية

  .القانونية�من�بلد�«خر�

ترجمــــة�كليلـــــة�ودمنــــة�إ�ـــــى�الع�Áيــــة�بـــــUن�تعــــدد�ا�فارقـــــات�": كليلــــة�ودمنــــة�حاضـــــرة��ــــي�دراســـــة�موســــومة�بــــــ

و�يســÒى�هــذا�ا�قــال�إ�ــى�تتبــع�مســار�ترجمــة�نــص�كليلــة�ودمنــة� بوكيــل�أمينــة: لËســتاذة�"واخــت�ف�النســق

ات�ال��جمـة�أدو ": ع¦ـى��م}ـ�zعبـده�الزغUـ��عبـده�عبـد�هللا�:كمـا�اشـتغلت�|سـتاذة. من�العربيـة�إ�ـى�الع¾
يـة

�وتســــــاعدا�ختلفــــــة�ال�ــــــ�mتســــــتخدم��ــــــي�ال�
جمــــــة��والتطبيقــــــات |دواتموضــــــحة��"بمســــــاعدة�الحاســــــوب
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: ،�يRـــي�هـــذا�العمـــل�دراســـة�أخـــرى��ـــي�ا�جـــال�نفســـه�تحـــت�عنـــوانواح�
افيـــةعملـــه�بدقـــة��أداءا��ـــ
جم�عRـــى�

إ�ـــى�:حاطـــة�الـــذي��Óــدف�����بلقاســـم�صــو�ي: لËســـتاذ�"pفـــاق�والحــدود: ال��جمــة�بمســـاعدة�الحاســوب"

عبــد�العزيــز�: كمــا�تطــرق�الــدكتور . بــأثر�التكنولوجيــات�الحديثــة��ــي�إنجــاز�ال�
جمــات�ع¾ــ
�مختلــف�ا�جــا@ت

إســـــناد�ا�صـــــطلح�الواحـــــد�معالجـــــا�yـــــي�ذلـــــك�مســـــألة��" التوحيـــــد�yـــــي�#صـــــط�ح�وإشـــــكا_ته": إ�ـــــى��طـــــادا�

  .للمفهوم�الواحد�وإسناد�ا�فهوم�الواحد�للمصطلح�الواحد

يتضــمن�العــدد��ــي�البــاب�الثــاني�عــدة�نصــوص�م�
جمــة�مــن�و�إ�ــى�لغــات�مختلفــة�لباتريــك�شــارودو�والكاتــب�

كمــــا�يجــــد�القــــارئ�ترجمــــة�لحــــوار�مــــع�... انصــــاف�ســــليمان�مرشــــد�وغBــــ
هم?يرانــــي�رســــول�برويــــزي�و|ديبــــة�

  لورانس�فيتوني

وyي�pخ��Uيمكن�القول�بأن�العدد�الثاني�من�ا�جلة�العربية�لعلم�ال��جمة�جمـع�بـUن�مـا�هـو�نظـري�ومـا�

  .هو�تطبيقي،�وسي�Íي�حتما�مكتبات�ال��جمة،�ويكون�مرجعا�أساسيا�للباحثUن�yي�هذا�ا�جال

  

  أح�م�حال� :كتورةبقلم�الد

  .جامعة�معسكر،�الجزائر

  رئيسة�تحرير�ا�جلة�العربية�لعلم�ال��جمة
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 ترجمة�ا�صطلح�السيميائي�yي�ا�دونة�النقدية�ا�غاربية

The Translation Of The Semiotic Term In The Maghreb Critical Corpus 

معهد�ال��جمة                                             العا�ي�عبدجميلة�. د  )الجزائر(احمد�بن�بلة��1جامعة�وهران�� 

 benabdelalidjamila@gmail.com 

:ملخص  

�ا �بعد �الغربي�خصوصا �نقل�النتاج�السيميائي �ا�غاربيون��ي �التيارات�Éإج��د 
�عRىBنفتاح�الكب

نحاول�من�خIل�هذه�الورقة�البحثية�تبيان�مدى�إسهامات�ا�غاربيBن��ي�ترجمة�الجهاز�. النقدية�الغربية

�الدراساتÉا �رصد �خIل �من �السيميائي �السيميائي،���صطÑIي �ا�جال ��ي �إختصت mال�� |كاديمية


كز�باÊخص�عRى�ا�صطلح�السيميائي�وذلك�بإنتقاء�Øبعض�وترجمة�|عمال�الغربية�ونقلها�إ�ى�العربية،�ل

�ا�عاصرين� �ا�غاربيBن �كتابات�النقاد ��ي �السائدة �ا�صطلحية �السيميائي�النماذج �الحقل ��ي وا�تداولة

البحث�إ�ى�تبيان�ا�كانة�البارزة�ال��mشغل��ا�ترجمة�ا�صطلح�السيميائي�عند�وقد�توصل�هذا�. ا�عاصر

�التأليف� �طريق �عن �العربية �السيميائية �?صطIحية �ا�كتبة �مخزون �نماء ��ي �واسهاما��م ا�غاربيBن،

  .وال�
جمة

  .نماذج�مصطلحية�،مغاربيBن�،ترجمة،�مصطلح�سيميائي�:كلمات�مفتاحية

Abstract: 

We study in this article the process of the translation of the semiotic term by the Maghreb’s 

researchers. This study aims to highlight their efforts in this field. They translate the western 

books of the famous semiotic authors. They make the specialized dictionaries. They study the 
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semiotic term in their articles and researches. To show their contribution in the translation of 

semiotic term, we choose to study a number of terms most used in the contemporary 

semiotic field. This research paper has revealed the prominent position and great importance 

that the Maghreb’s researchers give to the translation of the semiotic term.   

Keywords: Translation; Semiotic term; Maghreb’s researchers; Terms examples. 

  : مقدمة. 1

� �ا�شهد ��ي �ممABة �بمكانة �السيميائيات �مستوى�إنفردت �عRى �ا�عاصر�خصوصا �العربي النقدي

�خطواته �بداية ��ي �@زال �العلم �هذا �أن �من �الرغم �عRى �ا�ؤتمرات،�.ا�غاربي �له �له��  فعقدت وأسست

�وأنشأت�له�ا�جIت�ا�تخصصة�مثل�ا�جلة�ا�غربية� �مثل�رابطة�السيميائيBن�الجزائريBن، الجمعيات�

�لسانية �أدبية �سيميائية �( دراسات ،mnç2007وغلي (�
�مخ¾ �عن �تصدر mال�� � �سيميائيات ومجلة

  .السيميائيات�وتحليل�الخطاب�بالجزائر�

حظي�ا�صطلح�ا�تخصص�عامة�وا�صطلح�السيميائي�خاصة�وترجمته�بمكانة�ممABة��ي�|بحاث�

�فهو� �Êهميته �نظرا �الحديثة �النقدية �التواصل�"والدراسات �يقع @� �وبدونه �النقدي �الخطاب شفرة

  ).  144 ،�ص2015طاوطاو،�" (عIمة�ممABة�لهوية�النص�ومن�ثم�لهوية�|مةا�عر�ي،�وهو�

�مفهومه� �فتناولوا �والدارسBن، �الباحثBن �أقIم �من �ح¾
�العديد �السيميائي �ا�صطلح �أسال لقد


ه�من�بيئته�|و�ى�إ�ى�العربية�وتلقيه�عند�القارئ�العربيBا�ما�نجد�أنفسنا�. وتوظيفه�وإشكالية�تهج
Bفكث

�ف �نذكر�مث�Iأمام �وترجمته �السيميائي �الرئيس�ا�صطلح يض�من�الدراسات�والبحوث�كان�موضوعها

دراسة�وصفية�نقدية�إحصائية��ي�نموذ=ي�عبد�- الدرس�السيميائي�ا�غاربي" كتاب�مو@ي�عRي�بوخاتم

�مفتاح �الجزائر�ومحمد�) 2005" (ا�لك�مرتاض�ومحمد �ا�لك�مرتاض�من �عبد �ا�ؤلف�بBن �ف�Äا قارن

إشكالية�ا�صطلح��ي�"يوسف�وغلي�mnçومؤلفه�. ح�من�ا�غرب��ي�مصادر�التلقي،�ا�نهج�وا�صطلحمفتا
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الذي�فيه�إ�ى�تطرق�إ�ى�عدة�إشكاليات��ي�ا�صطلحية�ودرس�) 2009" (الخطاب�النقدي�العربي�الجديد

�كان�الحقل�السيميائي 
�إضافة�إ�ى�عدة�رسائل�ماج.  عدة�مصطلحات��ي�الحقول�النقدية�أبرزهاBست

  .وأطروحات�دكتوراه�تناول�البعض�م�ëا�ا�جال�السيميائي�ومصطلحاته�عند�باحث�محدد

�ا�صطلحية� �ترجمة �عRى �الضوء �هو�تسليطها �الدراسة �هذه �تكتسيه mال�� �الحداثة �جانب إن

�القطر�ا�غاربي ��ي �: السيميائية �عRى. تونس�-الجزائر�-ا�غرب �:جابة �نحاول �هذا �من مدى�: إنطIقا


كز�عRى�ترجمة�ا�صطلح�إسهاماØجمة�ا�نجزات�السيميائية�الغربية،�ل
ت�ا�غاربيBن�وجهودهم�ا�بذولة�ل�

  .السيميائي��الوافد�من�البيئة�|خرى 

 :��دف�هذه�الورقة�البحثية�إ�ى�تحقيق�ما�يRي

  .التعريف�بالسيميائيات �

ة�ا�عاصرة،�وإنفتاح�ا�غاربيBن�تبيان�ا�كانة�الهامة�الذي�يشغلها�الحقل�السيميائي��ي�|بحاث�النقدي �

 .عليه

�وا�صطلح� � �إج��ادات�ا�غاربيBن��ي�ترجمة�|عمال�النقدية�السيميائية�الغربية�عموما التعرف�عRى

 .السيميائي�خصوصا

  .ا�عاصرينا�غاربيBن�كتابات�النقاد�الوقوف�عRى�ترجمة�بعض�النماذج�ا�صطلحية�السيميائية��ي� �

  :السيميائيات�ومصطلحها�.2

يعد�علم�السيميائيات�علما�حديث�النشأة�ظهر�بBن�¼�ايات�القرن�التاسع�عشر�وبدايات�القرن�

�
Bى�يد�كل�من�عالم�اللسانيات�السويسري�فرديناند�دي�سوسRالعشرين�عF. De Saussureوالفيلسوف��

  .C.S.Peirce|مريكي�تشارل�سندرس�بورس�
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�مع�كل�من�أرسطو�وأفIطون�والرواقيBن،عRى�الرغم�من�وجود�أفكار�سيميائية��ي�الفكر�اليوناني�

وح���ðي�الفكر�العربي�مع�جابر�بن�حيان�وابن�سينا�الذي�وسم�فص��Iي�مخطوطه�كتاب�الدر�النظيم��ي�

  . علم�السيميا،�إ@�أن�هذه�|فكار�إفتقرت�إ�ى�:طار�النظري : بأحوال�علوم�التعليم�

 تبنته�مدرسة�باريس�الفرنسيةسم�الذي�Éوهو�ا�Sémiotiqueُسم�mهذا�العلم�تارة�بالسيميائية���

  .تبنته�مدرسة�جنيفو  Sémiologie تارة�أخرى�السيميولوجياو . �ي�أواخر�الستينات


�أن�السيميائية��ôي�Bمات�داخل�"يرى�منظر�اللسانيات�دي�سوسIذلك�العلم�الذي�يدرس�الع


�لسانيةجتماÉالحياة�اBمات�لسانية�أو�غIأما�). 10،�ص�2016سكيو،�"  (عية،�سواء�أكانت�هذه�الع

  .)03ص�" (إن�السيميائيات�ôي�العلم�الذي�يدرس�الد@ئل"فيقول�عن�هذا�العلم�) 1987(أنور�ا�رتõي�

اللسانيات�: إن�السيميائيات�علم�موضوع�بحثه�العIمة�وهو�بذلك�يتداخل�مع�العديد�من�العلوم

Êماتن�Iيتداخل�مع�علم�ا. اللغة�نسق�من�العÉجتماع�ÊماتIي�أنظمة�للعôن�كل�مظاهر�الثقافة� .

  ).17ص� ، 2010 |حمر،" (ليس�ا�نطق�بمفهومه�العام�إ@�إسما�أخر�للسيميوطيقا"يتداخل�مع�ا�نطق�

  :ا�صطلح�السيميائي 1.2

� �الدراساتيعد �إ�ى �دخلت mال�� �ا�صطلحات �من �السيميائي �احتكاك��ا�صطلح �بفعل العربية

الدارسون�العرب�با@تجاه�النقدي�الغربي،�والرغبة��ي�إيجاد�مفاهيم�جديدة�تواكب�ا�فاهيم�النقدية�

  .الغربية�الحديثة

� ��صطلح �الجذر�اللغوي ��Sémiotiqueيعود �اليوناني"إ�ى �العIمة�� Sémeion|صل m÷يع� الذي

�مستعمLogos��Iو �والذي�نجده �الخطاب، m÷ي�كلمات�مثلالذي�يع� :Sociologieو... علم�?جتماع�� 

Biologieحياء�|� �...علم �اك¾
�كلمة �العلم�Logosوبامتداد m÷ى�... تعRع� �تعريف�السيميولوجيا فيصبح

  ).09،�ص�2000نظيف،�(  ."علم�العIمات: النحو��تي
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  :أما��ي�ا�عاجم�العربية�فقد�ورد�مصطلح�السيمياء��ي�العديد�م�ëا

�سيماء"  −−−− �سيميائي: سيمياء، �هيئة، �أو �سيمة: عIمة �يالسيمياء، �سيمياء: خاص ." سومة،

 ).762،�ص�2000الحموي،�(

  ا�رجع  ا��
جم  ا�صطلح

  184قاموس�اللسانيات،�ص�  عبد�السIم�ا�سدي  الع�مية

  182|سلوبية�و|سلوب،�ص�  علم�الع�مات

  .293معجم�ا�صطلحات�|دبية�ا�عاصرة،�ص�  سعيد�علوش  علم�الع�مات

  .249معجم�ا�صطلحات�|دبية�ا�عاصرة،�ص�  السيميائية

  )عنوان�الكتاب(سيميائية�النص�|دبي�  أنور�ا�رتõي  السيميائية

  22نظرية�النص،�ص�  حسBن�خمري   السيميائيات

  )عنوان�الكتاب(التأويل�بBن�السميائيات�والتفكيكية�  سعيد�بنكراد  السميائيات

�  جمال�حضري   السيميائية �والخطابية �السردية �السيميائية �إ�ى عنوان�(مدخل

  )الكتاب

  �06ي�السيميائية�السردية،�ص�مقدمة�  رشيد�بن�مالك  السيميائية

  160نظرية�النص�|دبي،�ص�  عبد�ا�لك�مرتاض  الّسميوتيكا

  74قاموس�السرديات،�ص�  سيدي�محمد�بن�مالك  السيميائية

  11ص��معجم�السيميائيات،  فيصل�|حمر  السيميائيات

  99ص��،مناهج�النقد�|دبي  وسف�وغليmnçي  السيميائية

�القا�mno  السيميائية محمد

  )وآخرون(

  268معجم�السرديات،�ص�
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  ). 587،�ص�1998الزمخشري،�." (سّوم�فرسه،�أعلمه�بسومة�وôي�العIمة" −−−−

  :كما�ورد�هذا�ا�صطلح�أيضا��ي�عدة�آيات�قرآنية

ُجوِد﴾�﴿ِسيَماُهْم�ِ�ي� ِر�السُّ
َ
ث
َ
ْن�أ     ).29سورة�الفتح،�(ُوُجوِهِهم�ّمِ

َداِم﴾�
ْ
ق
َ
�mَو| ِnَوا�

�ِبالنَّ
ُ
َخذ

ْ
ُيؤ
َ
�ا�ْجِرُموَن�ِبِسيَماُهْم�ف

ُ
 ).41سورة�الرحمن،�(﴿ُيْعَرف

وَ¼ُ�ْم�ِبِسيَماُهْم﴾�
ُ
�َيْعِرف

ً
ْعَراِف�ِرَجا@

َ
ْصَحاُب�|

َ
  ).48سورة�|عراف،�(﴿َوَناَدى�أ

  . ما�نستشفه�من�خIل�ما�سبق�من�التعاريف�أن�مصطلح�السيمياء�حمل�د@لة��العIمة

لقد�تعددت�ا�صطلحات�ال��mتحيل�عRى�السيمياء�بتعدد�الباحثBن�والدارسBن�لهذا�العلم،�وراح�


ين�عRى�نحو�Bكب�ðnoمصطلحا�حسب�درجة�وعيه�وفهمه،�|مر�الذي�خلق�اضطراب�وفو�ð÷كل�واحد�يتب


اه��Øي�الجدول��تيما�س:  

�الساعة�قد�أخفق�الباحثون��ي�إيجاد�مصطلح�واحد�متفق�عليه�يبلغ� إن�|مر�|كيد�أنه�لحّد

بل�تعد�. مستوى�ا�فهوم�الواضح،�إذ�أن�طابع�التعددية�و:ختIف�ôي�دائما�سمة�ال�
جمات�العربية

هو�الحال�عند�عبد�السIم��|مر�إ�ى�أك�
�من�ذلك،�فنجد�الباحث�الواحد�يتب÷�ðعدة�مقابIت�مثل�ما

وكان�|جدر�أن�يتواضع�الباحثون�عRى�مصطلح�واحد�مقابل�ا�صطلح�الغربي�. ا�سدي�وسعيد�علوش

فِقد�من�قيمة�ا�صطلحÊالواحد،�
ُ
ربك�ا�تلقي�وت

ُ
  .ن�تعدد�ا�قابIت�ت

  :ع¦ى�السيميائيات�الغربية إنفتاح�ا�غاربيUن�.3

�النقاد�ا�غاربيون�إ�ى�فهم��� �ا�سارع� �النقدي�الغربي�الحديث�والتعرف�عRى�آخر�ما�Éهذا تجاه


،�غريماس�. توصل�إليه�الغرب��ي�هذا�ا�جالBن�أمثال�دي�سوسBجموا�أعمال�كبار�النقاد�الغربي
 ف�

Greimasوكورتيس��،Courtès .  
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�إ�ى�إجراءات�السيميائية��ي�تحليل�النصوص�مثل�صنيع�عبد�ا�لك�مرتاض��ي�كتابه� واستندوا

لعبد�العزيز�ا�قالح�دراسة�" أشجان�يمانية"أين�درس�نص�قصيدة�" ة�القصيدة،�قصيدة�القراءةشعري"

وكذلك�الدراسة�التحليلية�السيميائية�لرواية�نوار�اللوز�للروائي�واسي÷�m|عرج�ال��mقام��Çا�. سيميائية

�مالك �بن �ل. الباحث�رشيد �سيميائي �تحليل �بورايو�من �الحميد �عبد �به �قام �ما �من�ضف�إ�ى نماذج

   ."ا�سار�السردي�وتنظيم�ا�حتوى "ــبحكايات�ألف�ليلة�وليلة��ي�أطروحته�ا�وسومة�

  : وقدموا��دراسات�أكاديمية�إختصت��ي�ا�شهد�السيميائي�أبرزها�كان

مدخل�إ�ى�الدراسات�السيميائية�با�غرب�للباحث�محسن�أعمار �
iتسليط�الضوء���
Bحاول�هذا�|خ

 .عRى�البحوث�السيميائية�ا�نجزة��ي�ا�غرب

� � mالناصر�العجيم� �غريماس��حمد �الخطاب�السردي�نظرية �تونس(�ي �هذه�) من عرض�الباحث��ي

�وا�صطلحية� �ا�فاهيم �ضبط ��ي �الدقة �متوخيا �السيميائية �النظرية ��ي �التحليل �مستويات الدراسة

 .السيميائية

للباحث�ا�غربي�سعيد�بن�كراد�والذي�حاول�من�خIل�هذه��- مدخل�نظري -ت�السردية�السميائيا �

 .الدراسة�البحث��ي�|سس�ا�عرفية�ال��mإنبنت�عل�Äا�مدرسة�باريس�السيميائية

ط�الجانب�النظري�الضوء�عRى�: السيميائيات�السردية�لرشيد�بن�مالك�وôي�دراسة�من�قسمBن �
ّ
سل

�ال �السيميائية �من�. عربيةبعض�:نجازات �مجموعة �بالتحليل �التطبيقي �الجانب ��ي �الباحث ويتناول

  .النصوص�السردية�محاو@�قدر�:مكان�تبسيط�ا�صطلحية��ي�الخطاب�النقدي

  :وترجمته�السيميائيا�صطلح�. 4

� �باÊمر�الهBن �ليس �ا�عاصر�وترجمته �العربي �النقد ��ي �السيميائي �ا�صطلح �تناول �هذا�Êإن ن

  . حديث�ا�يIد�لم�يصل�بعد�إ�ى�النموذج�الدقيق�ا�ضبوط�ا�صطلح�@�يزال
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�شاكلة �عRى �السيميائية �ا�صطلحات �من 
اBكب� �عددا �أن �فيه �@�شك �سيميائية،�: ومما سمة،

�ا�صطلحات،�قراءة�وتأويل�وسواها�من�كتابة،�عIمة،�عدول،�نقد،�نقد�النقد،�)نص(تشاكل،�خطاب�

� �ا�عاصر�سواء �العربي �النقد ��ي درجت
ُ
�علينا�أ �تفرض �وأصبحت �التعريب، �أو �ال�
جمة �طريق عن

  .إستقراءها�وفك�شفرا��ا

� �إج��د �معاجم�ا�غاربيون �بذلك �فظهرت �لها، �ورّوجوا �السيميائية �ا�صطلحات �ترجمة �ي

  : متخصصة�نذكر�م�ëا

الذي�خصص�فيه�ا�غربي�سعيد�علوش�حABا�لبعض� )1985(ا�صطلحات�|دبية�ا�عاصرة�معجم� �

  Sémiotique،�سيمياء�ا�سرح Charge sémiotiqueالشحنة�السيميائية: مثل�السيميائيةا�صطلحات�

théâtrale السيميوزيس��،Sémiosisالوجود�السيميائي�،Existence sémiotique ...الخ.  

� � �السيميائي �التحليل �مصطلحات ��- انجلABي �- للنصوص�عربيقاموس mnçأنجزه�) 2000(فرن� الذي

: القاموس�عRى�ترجمة�ما�يفوق�مئة�مصطلح��ي�التخصص�السيميائي�مثل�يحوي�هذا�.رشيد�بن�مالك

،�ايطوبيقي�Corpus،�ا��ن�Champ Sémantique،�الحقل�الد@�ي�Carré Sémiotique ا�ربع�السيميائي

  .Découpage،�التقطيع��Utopique (Espace) )فضاء(

 Greimas etلغريماس�وكورتيسإرتكز�الباحث��ي�عمله�هذا�عRى�ا�عجم�ا�عقلن�لنظرية�الكIم�

Courtès, Sémiotique Dictionnaire Raisonné de la Théorie du Langageفعمد�إ�ى�وضع�ا�صطلح��

  . نجلABية�ومعادله�العربي�وإلحاق�ذلك�بشرحÉالفرن�mnçوترجمته�ا

� � �السيميائيات �|حمر،) 2010(معجم �السيميائية��لفيصل �ا�ادة �الكتاب �هذا ��ي �ا�ؤلف تناول


ة�للمصطلح�. بمفاهيمها،�مصطلحا��ا،�وإشكا@��ا�العديدةBحيث�حاول�:�ام�بمختلف�التسميات�الشه

السيميائي،�وتتبع�جذره�اللغوي،�ليتناول�بعد�ذلك�الفو�ðnoا�صطلحية�ال��mعرف��ا�ا�نطقة�العربية�إثر�
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�العلم �هذا �نقل �للسيميائيا. محاولة �العامة �ا�فاهيم �أهم 
Bخ|� ��ي �النقاد�ويتناول �بعض �عند ت

 . والباحثBن

�نذكر �الدراسة �هذه ��ي �الواردة �ا�صطلحات �بBن �ا�هيمنة Espaceالفضاء: من �القيمة ،La 

Dominante � �وعلمه �النص ، Le Texte et son Scienceن�Bوالتضم�  Dénotation etالتعيBن

Connotation التشاكل�والتباين�� ،Isotopies et Paradoxes و� �القراءة �نظرية  Théorie de laالتلقي�،

Lecture et de la Réceptionالسيميوزيس��،Sémiosisا�ربع�السيميائي��،Carré Sémiotique .  

الذي�يحمل��ي�طياته�عددا�@�بأس�به�من�ا�صطلحات��سيدي�محمد�بن�مالكوقاموس�السرديات�ل �

  .السيميائية

�إ�ى�تأصيل�السيميائية�نظريا�ومصطلحيا� �ا�جال�وسعوا �هذا تزايد�عدد�الباحثBن�الذين�تناولوا

أحمد�ا�توكل،�ومصطفى�. حمادي�صمود،�وعبد�السIم�ا�سدي،�ولعروس�قاسم�mمن�تونس: من�بي�ëم

الشاذ�ي،�ومحمد�مفتاح،�وعبد�الفتاح�كليطو،�وعبد�الرحمن�طنكول،�وحميد�لحميداني،�ورشيد�بن�

�ا�غرب �من �بنكراد �وسعيد �خطابي، �ومحمد �محمد�. حدو، �مثل �الجزائريBن �بعض�|سماء �عن
ً
Iفض

�يوسف �وأحمد �وعمار�بلحسن، �بوعشة، �عRي �ا�جيد �وعبد �الباحثBن�. أركون، �هؤ@ء �أقIم فبفضل


هم�صارت�السيميائية�ومصطلحي��ا�مادة�رائجة��ي�ا�جIت�العلمية�والكتبBوغ .  


�أن�نذكر�بعBى�أيدي�و@�ضRتمت��ي�هذا�الحقل�ع�mجمات�ال�
  :مغاربيBنض�ال�

��ارسيلو�داسكال  . أ �ا�عاصرة �السيميولوجية �لحمداني،�� Marcelo Dascal?تجاهات �حميد ترجمة

 ).1987(ومحمد�العمري،�وعبد�الرحمن�طنكول،�ومحمد�الو�ي،�ومبارك�حنون�

 ).1990(ترجمة�سعيد�بنكراد��Philippe Hamon لفيليب�هامون  سميولوجية�الشخصيات�الروائية  . ب

�  . ت �السردية �و�ا�شاريع(السيميائيات �طرائق� لغريماس) ا�كاسب �كتاب �ضمن �بنكراد �سعيد ترجمة

  ).1992(تحليل�السرد�|دبي�
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 ).1993(ترجمة�عبد�السIم�بنعبد�العا�ي��Roland Barthes درس�السيميولوجيا�لرو@ن�بارت�  . ث

�@   . ج �السيميائيات�والتفكيكية �بBن ��Umberto Ecoم¾
تو�ايكو�التأويل �بنكراد �سعيد ). 2004(ترجمة

��قابIت� �إختياره �ويشرح �حينا �ا�فاهيم �بعض �ف�Äا �ا��
جم �يشرح ��Çوامش �ال�
جمة �هذه يلت
ُ
ذ

لقد�) "82ص�" ( isotopieنق�
ح�كلمة�تناظر�كمقابل�للكلمة�الفرنسية�" حينا�آخرا�صطلحات�|جنبية�

لفظة�الضديدة�ال��mيق�
حها�عبد�السIم�ا�سدي��ي�قاموسه،�وتع÷oxymore��mتبنينا��ي�ترجمتنا�لكلمة�

 ).81ص�" (ال�ëار�ا�ظلم: تركيب�للفظتBن�متناقضتBن

�يعد�)2007(مدخل�إ�ى�السيميائية�السردية�والخطابية�لجوزيف�كورتيس�ترجمة�جمال�حضري�  . ح ،

� �النقدية �النظريات �ترجمة �مجال ��ي �مهمة �الكتاب�إضافة ��الحديثةهذا mا�ال��ëم� �تستفيد �أن يمكن


��ي�. ا�كتبة�النقدية�العربيةBجم�إ�ى�حد�كب
بسبب�دقته��ي�ترجمة�ا�صطلحات��ترجمتهوقد�وفق�ا��

لينت�mÏالبحث�بجدول�ا�صطلحات�ا�فتاحية�لل�
جمة�ضم�مصطلحات�. وتمكنه�من�|دوات�السيميائية

 .Syntagmeمركب�� ،Conte،�قصة�Sujet،�الفاعل�Récit،�حكاية�Histoireأقصوصة�: مثل

�  . خ �السردي �النص ��ي ð÷ا�ع� �عن �السردية(الكشف �السيميائية �السرديBن�) النظرية �من �جموعة

�بورايو� �الحميد �عبد �ترجمة �عن�). 2008(الغربيBن �ا��
جمة �الدراسات �من �مجموعة �الكتاب يضم

سم�هذا�العمل�إ�ى�قسمBن. الفرنسية�وال��mتعالج�الخطاب�السردي
ُ
إستند�عRى�مبادئ��قسم�نظري : ق

،�وقسم�تطبيقي�شمل�دراسات�متنوعة�وطبق�مبادئ�التحليل�)مدرسة�باريس(السيميائيات�الشكIنية�

�البنيوي  �مثل�ا�نهج �. السيميائي �العمل �ا��
جم�من�هذا �أراد تقديم�دراسات�نموذجية��واد�من�"وقد

يعد�هذا�). 03 ص" (ية�حديثةال�
اث�الشع��mالعربي�والعالم�mمن�قبل�مختصBن�يمتلكون�وسائل�منهج

�ا�جال� �العربي�ا�ناسب��ي �مسألة�ترجمة�ا�صطلحات�والبحث�عن�ا�صطلح ��ي العمل�محاولة�جادة

 .السيميائي

�اينو�: السيميائية  . د �@ن �والتاريخ �القواعد، �ترجمة�Anne Henault|صول، �مالك��وآخرين �بن رشيد

من�|عIم�ا�ؤسسBن��ي�فرنسا،�أين�تشكلت�ضم�الكتاب�ستة�نصوص�نقدية�سيميائية�لعدد�). 2012(
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�غريماس باريس  مدرسة �بقيادة �تق��mn. السيميائية �عRى �ترجمته �خIل �من �جاهدا �ا��
جم عمل

�محك�ال�
جمات�العربية �عRى �ووضعها �وفحصها �الدقيقة �النصوص�. ا�صطلحية �هذه �ذيل �ما 
اBفكث


�مثل�مصطلح�الوظيفة�السيميائية�Bبشرح�أو�تفصيل�أو�تفسFonction Sémiotique�122ي�الصفحة���،

�ð÷مصطلح�ا�ع Sensمصطلح�التناص130الصفحة���،  Intertextualitéمصطلح��198ي��الصفحة���،

  .�279ي�الصفحة���Axiologieعلم�القيم�

mnçللمصطلحات�|ساسية�فرن� �وضع�كذلك�ثبتا �النص��ي�خواتم�- كما ��ي عربي�حسب�ظهورها

�ا�ثال �سبيل �عRى �نذكر �النصوص �لبعض �: ترجماته ��Paradigmeمستبدل ،�Sememeسيميم

� � ،Semasiologieسيمسيولوجيا �Messageرسالة �سمة ،Trait� �تدليل ،Significanceسمطقة�� ،

Sémiosis .  

�هذ �يعد �العموم �وعRى �هامة �معرفية �الكتاب�محطة �القارئ�العربي،�"ا �تخصيب�عقل ��ي تسهم

وتمكنه�من�الخوض��ي�الدرس�السيميائي�الغربي�بما�تضعه�بBن�يديه�من�جهاز�إصطÑIي�يساعده�عRى�

  .)115،�ص�2012جدي،�" (إقتحام�أغوار�النصوص�السردية�ا�ختلفة

 :نماذج�تطبيقية�- السيميائي�ا�صطلحترجمة�. 5

� �النقاد �كتابات ��ي �السائدة �السيميائية �ا�صطلحات �بعض �مقاربة �عRى ��ن ا�غاربيBن�نقف


كز�باÊخص�عRى�النماذج�|ك�
�شيوعاØا�عاصرين،�ل. 

  : Immanenceمصطلح�ا�حايثة��5.1

من�حيث�(هتمام�بالmnÎء�Éمصطلح�يدل�عRى�ا"صطIحية�للمحايثة�إ�ى�كونه�Éتعود�الد@لة�ا�

ذاته،�فالنظرة�ا�حايثة�ôي�النظرة�ال��mتفسر�|شياء��ي�ذا��ا�ومن�حيث�ôي�موضوعات�ذاته�و�ي�) هو

  ).391،�ص�1993عصفور،�." (تحكمها�قوانBن�تنبع�من�داخلها�وليس�من�خارجها
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�السياقات� �كل �عن �بعيدا Iمستق� �كيانا �كونه �ذاته ��ي �النص�|دبي �ا�حايثة يدرس�مصطلح

فهو�يدرس�الظاهرة�من�داخلها�بمعزل�عن�ما�يحيط��Çا� .والنفسانيةجتماعية�Éالخارجية�التاريخية،�ا

  .من�العوامل�الخارجية

� �ا��
جم �ا�صطلح �سعيد��ا�حايثةأخذ �عند �فنجده �ا�غاربية، �ال�
جمات �جل ��ي �|سد حصة

،�سيدي�)2009(،�يوسف�وغلي�mnç)1984(عبد�السIم�ا�سدي� ،)1987(،�أنور�ا�رتõي�)2001(بنكراد�

�صنيع�)ت.د(محمد�بن�مالك� �م�ëا m÷نستث� الذي�قابله��)1989(عبد�الرحمان�الحاج�صالح�وآخرون�،

�باطن�النص�بمعزل�عن�الظروف�الخارجية�بالباطنية �النظر�إ�ى �. ولعله�ُيحيل�إ�ى الذي��ا��زمةوكذا

   ).1985(سعيد�علوش�وضعه�

 :Signeصطلح�الع�مة��م�5.2

  :عرف�الدارسون�هذا�ا�صطلح�بقولهم


�مدرك�مباشرة" -Bء�ما�عن�حدث�آخر،�غmnÎمة�حدث�مدرك�مباشرة�يعلمنا�بI2005بوخاتم،�" (الع�،

 . )165ص�

��باشرة�ما" -
ً
�منتجا

ً
I158،�ص�1985علوش،�" (حدث�مدرك،�يشكل�دلي.( 


�هذا�ا�صطلح�إ�ى�حدث�نستدل�ونتوقع�به�Bحدث�آخر�يكون�نتيجة�للحدث�|ول إذن�ُيش. 

رِجم�بــ
ُ
الرمز،�: عرف�هذا�ا�صطلح��ي�ترجمته�وضعية�جّد�معقدة�عند�النقاد�ا�غاربيBن�حيث�ت

  . الخ...العIمة،�:شارة،�السمة،�الدليل،�أمارة،�أيقونة

 ،�وعبد�القادر�الشيباني)1985(،�وسعيد�علوش�)1982(عبد�السIم�ا�سدي�عند�الع�مة�فنجد�

�،)2000(رشيد�بن�مالك�عند�الدليل��).2007( �و )1993(حميد�لحمداني�و � ��،)1992(محمد�يحياتن�،
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�و  �ا�رتõي �بن�مالك�)1987(أنور �وسيدي�محمد �.  )ت.د(، �أيضا مةونجد �ا�لك�مرتاض��الّسِ عند�عبد

)2007.(  

إذ�يرى�أن�هذا�ا�صطلح��ـدليلب Signeلقد�إستنكر�عبد�ا�لك�مرتاض�مقابلة�ا�صطلح�الغربي�

�وهو� �ال¾
هان ð÷مع� �إ�ى �جميعا"ُيحيل �وا�عرفية �اللغوية �الوجهتBن �من �تأسيس �يفتقر�إ�ى " مصطلح

مصرا�بذلك�عRى�مصطلح�السمة�كونه�مصطلح�قديم�إسُتعِمل�منذ�زمن�)  313،�ص�1998مرتاض،�(

 .Signeالجرجاني�وإق�
ابه�الد@�ي�والصوتي�من�ا�صطلح�الغربي�

 :Poétique  طلح�الشعريةمص�5.3

لتتطور�هذه�. inventifبمع÷�ðمبتدع�مبتكر��Poeticaإ�ى�|صل�الIتي÷Poétique��mيعود�مصطلح�

وغليmnç،�(وتحيل�إ�ى�فن�التأليف�و|سلوب�الخاص�بالشعر� الد@لة�بعد�ذلك�وتأخذ�من�الشعر�مجالها�

2009.(  

الذي�يدرس�كل�ما�يتعلق�بالشعر�من��يعد�مصطلح�الشعرية�واحدا�من�ا�صطلحات�السيميائية  

خصائصه�الجمالية�وقوانBن�صناعته،�إ@�أن�هناك�من�يخالف�هذا�الرأي�فالشعرية�ليست�حكرا�عRى�

ولعله�السبب�البارز�الذي�. الشعر،�إنما�يتعدى�ذلك�ليتناول�كل�الفنون�|دبية�سواء�كانت�شعرا�أو�ن�
ا

Êنه�@�يخص�شعرية�الشعر�بل�يضم�"الشعريات�: ـــبلح�دفع�بعبد�ا�لك�مرتاض�إ�ى�مقابلة�هذا�ا�صط

  ).222،�ص�2017طالب،�" (شعريات�عديدة

�ا�صطلح�بتعدد�الباحثBن�وفهمهم�للمصطلح فم�ëم�من�عّربه�مثل�صنيع�. تعددت�ترجمات�هذا

� �ا�سدي �السIم �ا�لك�مرتاض�البوايتيك) 1994(عبد �وعبد ،)1983 (� �الواد� وكذاالبويتيك، حسBن

عند�توفيق�الزيدي��Þنشائية: ـبوم�ëم�من�ترجمه�. �ي�كتابه�البنية�القصصية��ي�رسالة�الغفرانُبَوْيِتيك�
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)1984(� �)1985(عند�محمد�مفتاح��الشعرية، �و)1985(عند�سعيد�علوش��الشاعرية، � عريات�،
ّ
الش

 ).2006(عند�رابح�بوحوش�

 :  Interprétationمصطلح�التأويل��5.4

� �بالسيميائيةمن�ا�فاهيم �ا�رتبطة �علوش�. |ساسية �عرفه �) 1985(وقد �التأويل�"بقوله يعتمد


�النص،�وبحث�معناه،��وتخريج�قواعده�وترجم��ا�إ�ى�لغة�ثانية�وثالثةBى�تفسRويحيل�هذا�)  43ص�." (ع

  .ا�صطلح�إ�ى�طريقة�النظر�إ�ى�|شياء�والنظر�إ�ى�الحقائق�بوجهات�نظر�مختلفة

�التأوي �مصطلح �يرتبط�ط�ى �أين �العربي �ال�
اثي �ا�خزون �من �إحياء �ا�غاربيBن �ترجمات �عRى ل

،�)1985(سعيد�علوش�: وقد�إعتمد�هذا�ا�صطلح��ي�ترجمته�كل�من. إرتباطا�وثيقا�بتأويل�النص�القرآني

سيدي�محمد�بن�و �،)2010(فيصل�|حمر�،�و )2000(رشيد�بن�مالك�. من�ا�غرب) 2001(وسعيد�بنكراد�

 .من�تونس) 1994(وعبد�السIم�ا�سدي�. من�الجزائر) ت.د(مالك�

  :Géno-texteوالنص�غ��Uالتام��Phéno-texteالنص�التام��5.5

�ا�فاهيم �القرن� من �من �السبعينات ��ي �الغربية �إطار�الحداثة ��ي �|دبي �النص �@مست mال�

  : وبالعودة�إ�ى�ا�عجم�السيميائي�نجد�أن.  العشرين

Géno-texte est un engendrement du texte"  

Phéno-texte est un texte achevé " (Rey-Debove, 1979, pp. 68, 113) 

�بصدد�النشوء�-أي�الجينو   نص�هو�نصٌّ

�كامل�تام�–والفينو   )ترجمتنا( نص�هو�نصٌّ
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ل�"وضع�الباحث�الجزائري�عبد�ا�لك�مرتاض�تعريفا�ي¾
ز�بدقة�د@لة�ا�صطلحBن�
ُ
إن�النّص�يمث

Bن�إثنBن�يكون��ي�: ن�ي�مستويBض�النّص�وتكّونه��ي�حالته�الفطرّية،�أو�ح
ّ
ا�ستوى�|ول�ويتجّسد��ي�تمخ

�ي�حBن�أّن�ا�ستوى��خر�يع÷�mبلوغ�النص�حالة�). le Géno-texteأي�حBن�يكون��ي�مستوى�(الحافرة�

صورته�ا�كتملة،�من�الوضوح�وا�ثول�والّتمام�من�:نتاج�فيكون��ي�مرحلته�ال��mيبلغ�ف�Äا�حّد�ا�ثول��ي�

  ).357،�ص�2007مرتاض،�)" (Phéno-texteأي�يغتدي��ي�مستوى�(أو�ال�ëائية�

�ا�صطلح� �|جدر��وازاة �مقاب�Iيراه �لنفسه �باحث�يصطنع �كل �وراح تعددت�ا�قابIت�العربية

� mجن�|� �ا�صطلح �ترجم �مرتاض�الذي �ا�لك �عبد �عند �هو�الحال �كما mجن�|Géno-texteبالنص��

    .بالنص�التام�Phéno-texteالخادج�

ُت�mَÏِ"بالنص�التام�وهو�الذي�يرى�فيه�أنه�  phénotexteعRى�ترجمة�) 1985(أقدم�علوش�
ْ
نص�ان

�كتابته 
�تام) 213ص�" (منBنص�غ� �ُوِضعت��صطلح. ويقابله �ال�
جمة �هذه �أن �وجدنا أخر� ولو�أننا

.Texte limite  

د�والنص�الظاهرالنص�: إضافة�إ�ى�ترجمات�أخرى 
َّ
َول
ُ
،�وحسBن�خمري�)1987(عند�أنور�ا�رتõي� ا�

)2007(� mnçالنص�ا�تكون�والنص�الكائن�عند�يوسف�وغلي� د�عند�)2009(، ِ
ّ
د�ونّص�متول

َّ
�نّص�متول ،

شوء�وبنية�|داء�لدى�عبد�السIم�ا�سدي�)ت.د(سيدي�محمد�بن�مالك�
ّ
،�الجينونص�)1984(،�بنية�الن

  ).2012(بن�مالك��والفينونص�عند�رشيد�

  Signifianceمصطلح�التدليل��5.6

�كريستيفا �جوليا �السيميائية �صنيع �ضمن �ا�صطلح �هذا �خصته�� Julia Kristivaيندرج الذي

دا�@�¼�ائيا�. بدراسة�وافية
ّ
وتناوله�منظرون�آخرون�من�بعدها�أمثال�بارت�الذي�يعت¾
�النص�|دبي�مول

� �بالتدليل �غنيا Iحق� �يجعله �ما �النص�|دبي�. Signifianceللد@لة �بإنفتاح وأقر�ام¾
تو�إيكو�بدوره
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�القراءة � Jauss وياوس. وبتعددية �:نتاجية �يتم�ABبصفة �|دبي �النص �أن �يرى �Productivitéالذي

ð÷2003لحمداني،�( ا�ستمرة�للمع.(  

أين�َيرْوَنه�مصطلحا�ُيَشار��Significationمصطلح�الد@لة�ن�هذا�ا�صطلح�عن�و م�ABبعض�ا�نظر 

�يحيل� �بينما إ�ى�كيفية�نظر�ا�تلقي�إ�ى�هذه��signifianceبه�إ�ى�قصدية�ا�ؤلف��ي�|عمال�:بداعية،

  . الد@لة،�إذ�أن�تنوع�ا�تلقBن�قد�يشرح�تنوع�التدليل�الذي�تكتسبه�|عمال�:بداعية

رجم�هذا�ا�صطلح�
ُ
،�)2009(،�التدلدل�عند�يوسف�وغلي�mnç)2003(بالتدليل�عند�لحمداني�: ـــبت

� �مرتاض �عند ل
ُ
َمْدل �ا)2007(التَّ ،É� �ا�رتõي �أنور �عند �خمري�)1987(ند@لية �حسBن �عند �التدليل ،


ة�حمر�العBن�)2012(،�التدليل�لدى�رشيد�بن�مالك�)2007(Bن�عند�خB1997(،�التمع.(  

 Espace الفضاء� مصطلح�5.7

الّسرد�القص�mn،�فكل�حدث�سردي�يستمد�وجوده�من�يعد�الفضاء�عنصرا�أساسيا��ي�عملية�

يحيل�. وقد�شكلت�دراسة�فضاء�النص�مجا@�خصبا��ي�الدراسات�السيميائية. مكان�محدد�وزمان�معBن

هو�ا�كان��ي�الرواية�سواء�كان�...ا�كان�أو�الحABّ"...إ�ى�) 2003(مفهوم�هذا�ا�صطلح�عند�محمد�عناني�

 
َ
  ). 118ص�." (فضاَء�أو�عامرا

كون�الفضاء�إما�مكانا�جغرافيا�مثل�مدينة�ما�تجري�ف�Äا�أحداث�رواية�مثل�ما�نجده��ي�|عمال�ي

وإما�يكون�مكان�خيا�ي�. |دبية�لنجيب�محفوظ،�إذ�أن�أغلب�رواياته�تدور�أحدا!�ا��ي�ا�جتمع�ا�صري 


�الشعبية�ذات�البعد�اْBة�@�يتحدد�بمساحة�أو�إتجاه،�ونجد�هذا�النوع�خاصة��ي�الِس
Bلخيا�ي�مثل�س

  . سيف�التيجان�أو�أسد�الغابة


�إ�ى�ا�جال�ال��mتجري�فيه��Bقد�@�يحمل�الفضاء�|بعاد�الجغرافية�والهندسية�فحسب،�إنما�يش

  . أحداث�وشخصيات�تحمل�قيم�إجتماعية�وثقافية�تتفاعل�معه�ويتفاعل�معها
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�نجد �حيث �ا�غاربية �الكتابات �جل ��ي �الفضاء �العربي �ا�قابل �عندشاع �بوخاتم�: ه �عRي مو@ي

)2005(� mnçيوسف�وغلي� �علوش�)2009(، �سعيد ،)1985(� �مالك�، �بن �)2000(رشيد  فيصل�|حمر،

�أنور�ا�رتõي�)2001(،�سعيد�بنكراد�)2007(،�حسBن�خمري�)ت.د(سيدي�محمد�بن�مالك� ،)2010( ،

)1987(� �يقطBن �سعيد ،)1997 .(� �ا�سدي �حBن�فضل �) 1984(�ي �ا�كان، �مرتاض�مصطلح واستخدم

ABمصطلح�الح.  

  :خاتمة�.6


�أنه�بغض�النظر�عن�العقبات�ال��mتقف�حجر�ع�
ة��ي�Bولعل�ما�يمكن�أن�نخلص�إليه��ي�|خ

وجه�التلقي�الصحيح�للمصطلحية�النقدية�السيميائية�ذات�|صول�الغربية��ي�خطابنا�النقدي،�كتعدد�

�مقابل�ا�صطلح�|جن�Émالبدائل�ا �العربية �من��صطIحية mآخر�وال�� �من�باحث�إ�ى الوافد�وإختIفها

ضف�إ�ى�ذلك�التعامل�مع�. شأنه�خلق�غموض�وإرتباك�عند�ا�تلقي�العربي��ي�فهم�هذه�ا�صطلحات

هذا�النوع�من�ا�صطلحية�دون�استيعاب�Êصولها�العلمية�وخلفي��ا�ا�عرفية�ما�يجعلها�دمى�خشبية�@�

�الحقل�لكن�@�أحد�يمكنه�إنكار�| . روح�ف�Äا �ا�غاربيون�عRى�مستوى�هذا عمال�وا�نجزات�ال��mقدمها

�بالتحليل� النقدي�من�ترجمة�وتعريب�Êعمال�أساطBن�السيميائية�الغربية،�وإشتغالهم�عRى�ا�صطلح�

والشرح�والنقل��ي�إطار�معجمية�تمكن�القارئ�من�:�ام�وفهم�أصول�هذا�الفكر�السيميائي،�ووضع�بBن�

  .  يمكنه�من��إستيعاب�النصوص�السيميائيةيديه�جهاز�إصطÑIي�

  :ومن�النتائج�ا�توصل�إل�Äا

�القطر�ا�غاربي� • �جعل�الباحثون��ي �ما �العربية �النقدية �الساحة ��ي �ممABة �مكانة شغلت�السيميائية

 .ي��افتون�عRى�تبنيه�منهجا�وتطبيق�مبادئه�عRى�نصوصهم

 .ربية�السيميائية�عن�طريق�التأليف�وال�
جمةإسهام�الباحثBن�ا�غاربيBن��ي�نماء�مخزون�ا�كتبة�الع •


�الذي�ُو�ي�به�ا�صطلح�السيميائي��وترجمته�عند�ا�غاربيBنÉا •Bهتمام�الكب. 
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تعدد�آليات�ترجمة�ا�صطلح�الغربي�الوافد�بBن�أبناء�القطر�ا�غاربي�الواحد،�فم�ëم�من�يتخذ�سبيل�� •

 .الخ...ال�
جمة�لصياغة�ا�قابل�وم�ëم�من�يعرب�وآخر�يرجع�إ�ى�ال�
اث

عتماد�عRى�الجهود�الفردية�وضرب�قرارات�ا�جامع�اللغوية�Éإن�عدم�التنسيق�بBن�الباحثBن�وا

د
ّ
ف�Iمناص��جا�Çة�هذه�|زمة�إ@�. فو��ðnoي�ا�جال�ا�صطل#ي�وغموض�عند�ا�تلقي�عرض�الحائط�ول

  . بتوحيد�الجهود��ونبذ�الفردانية�وترسيخ�مبدأ�ا�شاركة�والعمل�الجما$ي�عRى�توحيد�ا�صطلح

   :قائمة�ا�راجع

  :ا�راجع�العربية

 .جسور�للنشر�والتوزيع: الجزائر). 1ط( مناهج�النقد�|دبي). 2007. (وغليmnç،�يوسف .1

ا�صطلح�النقدي�واللساني�العربي�ا�عاصر�بBن�ذاتية�ا�فهوم�وبيئة�). ،�جوان2015. (طاوطاو،�رزيقة .2

 .160-143). 43العدد�(مجلة�العلوم�:نسانية،�مجلد�ب�. ?غ�
اب

�مذكرة( -ن�مالك�أنموذجارشيد�ب�-تلقي�السيميائية��ي�النقد�الجزائري ). 2015/2016. (سكيو،�غنية .3


  .جامعة�العربي�بن�مهيدي،�أم�البوا&ي). ماس�

  .إفريقيا�الشرق : الدار�البيضاء،�ا�غرب�.سيميائية�النص�|دبي). 1987. (ا�رتõي،�أنور  .4

�فيصل .5 �السيميائيات�). 2010. (|حمر، �ناشرون�: الجزائر/لبنان). 1ط(معجم �للعلوم الدار�العربية

 .ومنشورات�?ختIف

�برنار .6 � ôي ما). 1978. (توسان، 
وت ).ترجمة�محمد�نظيف(. )2ط(السيميولوجياBالدار�البيضاء/ب :

 .إفريقيا�الشرق 


وت،�لبنان). 1ط(ا�نجد��ي�اللغة�العربية�ا�عاصرة�). 2000. (الحموي،�صب#ي .7Bدار�ا�شرق : ب. 


وت). 1ط(البIغة� أساس).  1998. (أبو�القاسم�محمودالزمخشري،� .8Bالكتب�العلميةدار�: ب. 

  .دار�القصبة�للنشر: الجزائر. مقدمة��ي�السيميائية�السردية ).2000. (بن�مالك،�رشيد .9

�السماوي، الخبو، ؛القاmno،�محمد .10 �بنخود،� محمد؛ �عRي؛ �عبيد، �محمد�نجيب؛ �العمامي، أحمد؛

 .للنشردار�محمد�عRي�: تونس).  1ط( معجم�السرديات� ). 2010. (آيت�م�Äوب،�محمد�…نور�الدين؛�

�أم¾
تو .11 �والتفكيكية). 1992. (إيكو، �السميائيات �بBن �سعيد�). (2ط( التأويل �وتقديم ترجمة

  .ا�ركز�الثقا�ي�العربي: ا�غرب). بنكراد
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�جوزيف .12 �). 1976. (كورتيس، �والخطابية �السردية �السيميائية �إ�ى �جمال�). (1ط(مدخل ترجمة

 .الدار�العربية�للعلوم�ناشرون�ومنشورات�?ختIف�:الجزائر/لبنان ).حضري 

�الحميد .13 �عبد �)2008. (بورايو، � �ـ �السردي �النص ��ي ð÷ا�ع� �عن �السيميائية�(الكشف النظرية

  .دار�السبيل�للنشر�والتوزيع: الجزائر. )السردية


و،�جان�كلود؛�بانييه،�لوي؛�كورتيس،�جوزيف؛�كوكي،�جان�كلود .14Bاينو،�آن؛�أريفي،�ميشال؛�ج .

دار�مجد@وي�: |ردن. )رشيد�بن�مالك�ترجمة). (2ط( |صول،�القواعد،�والتاريخ: السيميائية). 2012(

 .للنشر�والتوزيع

ا�صطلحات�السيميائية�السردية��ي�الخطاب�النقدي�عند�رشيد�بن�). 2011/2012. (جدي،�كمال .15


( مالكBجامعة�قاصدي�مرباح،�ورقلة). رسالة�ماجست. 


زويل،�اديث .16Bدار�سعاد�الصباح: الكويت). جابر�عصفور : ترجمة). (1ط( عصر�البنيوية). 1980( .ك.  

 .منشورات�الزمن: ا�غرب. )مدخل�نظري (السميائيات�السردية�).  2001. (بنكراد،�سعيد .17

  .الدار�العربية��للكتاب: ليبيا/تونس. قاموس�اللسانيات  ).1984. (ا�سدي،�عبد�السIم .18

�يوسف .19 ،mnçالجديد). 2009. (وغلي� �الخطاب�النقدي�العربي ��ي �ا�صطلح : الجزائر). 1ط(إشكالية

 .منشورات�?ختIف

 .ا�نظمة�العربية�لل�
جمة. عربي-قاموس�السرديات�فرنmnç).  ت. د. (بن�مالك،�سيدي�محمد .20

21. � �الرحمان؛ �عبد �صالح، �عبيد، مصلوح،الحاج �العزيز؛ �عبد �محمد� سعد ،Iباك� �اللطيف؛ عبد

ا�عجم�ا�وحد��صطلحات�). 1989(. عبد�العزيز بنعبد�هللا،...  فؤاد؛ ليRى؛�حمودة،� حسن؛�ا�سعودي،

  .ا�نظمة�العربية�لل�
بية�والثقافة�والعلوم: تونس. اللسانيات

�سعيد .22 �). 1985. (علوش، �ا�عاصرة �|دبية �ا�صطلحات 
وت�.)1ط(معجمBدار�: الدار�البيضاء/ب

  . الكتاب�اللبناني�وسوش¾
يس

. :شكالية�و|صول�و?متداد -مصطلحات�النقد�العربي�السيماءوي ). 2005. (تم،�مو@يعRي�بوخا .23

 .منشورات�اتحاد�الكتاب�العرب: دمشق،�سوريا

  .الدار�العربية�للكتاب: ليبيا/تونس). 3ط(و|سلوب� |سلوبية).  1982. (ا�سدي،�عبد�السIم .24

�ماري�نوال .25 �اللسانيات�).1996. (غاري�بريور، ��ي �القادر�). (1ط( ا�صطلحات�ا�فاتيح �عبد ترجمة

 .سيدي�بلعباس: الجزائر).  فهيم�الشيباني

�رشيد .26 �مالك، �عربي). 2000. (بن �للنصوص �السيميائي �التحليل �مصطلحات �- انجلABي �- قاموس

mnçدار�الحكمة: الجزائر. فرن. 
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�حميد .27 �). 1993. (لحمداني، �النقد �منظور �من �السردي �النص �بنية 
وت). 2ط(|دبيBالدار�/ب

 .ا�ركز�الثقا�ي�العربي: البيضاء

ديوان�: الجزائر). ترجمة�محمد�يحياتن. (مدخل�إ�ى�اللسانيات�التداولية). 1983. (د@ش،��الجي�Iي .28
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�جمة
ّ
  دراسة�حالة�pع�م�القرآنّية: اسم�العلم�عند�مف��ق�طرق�ال�

TheProper Noun in the Crossways of Translation: a Case Study of Quranic Names 

 إسبانيا-جامعة�مدريد���                                                       من��Uصايفي�  . أ

 ا�لخص

ويتبBّن�من�خIله�أن�اسم�العلم،�مثل�اسم�العام،�. بظاهرة�اسم�العلم��ي�ال�
جمة يعت÷�mهذا�البحث

ا��
جم�أثناء��يملك�قدرة�عRى�الد@لة�وعIقة�با�ع÷�ðقد�تكون�عRى�قدر�من�التعقيد�أحيانا،�مما�يربك

وتقارن�هذه�الدراسة�بBن�طرق�نقل�أسماء�|عIم��ي�ترجمتBن�مختلفتBن�للنص� .نقله�إ�ى�اللغة�الهدف

،لتكشف�عن�تفاوت�واضح��ي�ا�بادئ�النظرية�ا�تبناة��ي�كّل�م�ëا
ً
: القرآني�إ�ى�اللغة�الفرنسية�أنموذجا

�ي 
جميتBن�توجها�حرفيا
ٌ
رمي�إ�ى�الحفاظ�قبل�كل�,mnء�عRى�السمات�تعكس�إحدى�هاتBن�ا�قاربتBن�ال�

ا�حلية�ال��mتطبع�النص�|صل،�فيما���تماÊخرىبتجانس�النص�الهدف�وتسÒى�بالدرجة�|و�ى�إ�ى�راحة�

  . متلقيه

�ا�فتاحية �|عIم�: الكلمات �التكافؤ�الدينامّي، �الحرفّية، �العام، �اسم ،ð÷ا�ع� �ال�
جمة، �العلم، اسم

 .القرآنّية

Abstract: 

This study deals with the phenomenon of proper nouns in translation. I argue that the proper 

noun, like the common noun, is endowed with a potentialof significance and a relationship 

to meaning that can be sometimes rather complex. Such complexity could lead to confusion 

while transferringproper names from the SL to the TL. Through the comparison of several 

methods appliedin the transfer of proper nouns in two different French translations of the 
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Coran, I unveil the contrasting theoretical principles underlying them. Reflecting a literalist 

tendency, one of these translational approaches aims, more than anything, at preserving the 

local characteristics of the ST by transliterating its proper nouns into the TL; while the other, 

concerned first and foremost with the homogeneity of the TT and the comfort of its reader, 

culturally transposes the ST proper names. 

Keywords: proper noun, translation, meaning, common noun, literalism, dynamic 

equivalence, Quranic names. 

  مقدمة

أســــــلم�ســـــــلوك�عن ا�يبحــــــث�نفسه حائراســــــم�العلـــــــم�غالبــــــا�مــــــا�يجـــــــد�لترجمة ي�يتصــــــدىلذالمترجم إن�ا

 ّmرجمــ
ُ
،�فیهف�یتصر؟�أم�"ينقحــره"،�أي�ینقله نقI حرفیاأ: ءÊسماا�منص�لخاع�النوا�اذيتبنــاه�حيــال�ھ ت

ض�لغموولتجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�المتلقي احة رافي سبیل ف�لمألواغیر ه�مبناوبته ال یضحي بغر؟ھ"فیترجمه"

الرســــــــــــم�|صــــــــــــRي�Êســــــــــــماء�العلــــــــــــم�ونقــــــــــــل�على ظ�لحفاالحكمة انه من ؟أم�أولةھ@سم بسامعنى ل�یصاوإ

للغة تغBّــــ
ت�اما ھمء�Êسماالفئة من ه�اذل�ھفي حااحدوا�لمعنى؟لكـــن�أيظــــل�امیناألصوتیة نقI اا ھصیغ

ختلف�أص��Iي�إمكانية�ترجمـة�اسـم�العلـم،�بـل�إن�الثقافةوا
ُ
ا�فكرينـذهب�إ�ـى�القـول�لبعض من ؟�لطا�ا�ا

ھي مجرد عIمات تشير إلى أشياء ل�ب،عRـــــــــــــــــى�وجـــــــــــــــــه�الّدقـــــــــــــــــة،أّي�مع÷ـــــــــــــــــð؛�Êسماء اÊعIملـــــــــــــــــيس�"بـــــــــــــــــأّن 

  ).58. ،ص2009جون�ستوارت�ميل،�"(منفردة

ء�Êمر بمرجع جاایتعلّق د�أن�بمجرداد�فتز،�لعلم بقیمة مرجعهاسم امیّة مـــــــــــــــن�ا�نطـــــــــــــــق�أن�تـــــــــــــــرتبط�أھ

تتجلى ،�لمنطلقا�اذھمن و. لكریمآن�القرافي اردة�لو|عــــــــــIم�امع ل�لحااو ھكما س،�في نصّ مقده�كرذ


جاھطابعى،�خرأة ھمن ج،�یتضح لنا،�ونیةآلقر|عـــــــIم�اشكالیة ترجمة رة�إخطو
ُ
رئ�قاو.لمحضمـــــــ�mّاال�

�فیهتُرجمت م�ÊعIللــــــــنص�القرآنــــــــي�ُيIحــــــــظ�أن�المختلفة ت�التّرجماا
ً
ما اھحدإ: ثنتینابطریقتین غالبــــــــا
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بینا و. نیةآلقرت�ل¥عــــــــــــــــIم�اكمكافئا،�لدینیّةالمتلقي امن ثقافة ء�أعــــــــــــــــIم�بأسماء�یتاى�إÊخرنقحــــــــــــــــرة؛�وا

حتفاظا وانيّ آلقرالنص افي م�ÊIعء�اسماأحفاظا على مبنى جـــــــــــــــاءت�لى وÊالطریقة يمكـــــــــــــــن�القولبـــــــــــــــأن�ا

لفـــــــــــة�من ع�خلق نوقـــــــــــد�ُيـــــــــــتحجج�أ¼�ـــــــــــا���ـــــــــــدف�إ�ـــــــــــىلثانیة الطریقة ن�افإ،�اھبتابغر
ُ
لنّصّ رئ�والقاابین |

نة رلمقايحـــــــاول�الا�البحـــــــث�ذء�ھقد جاو. اھحیانا معناء،�وأÊسماهـــــــذه�امبنى ب�على حسا،ولـــــــو�لمترجما

ني آلقرالنص اما على ترجمة ھمنة�حدوا�ثر كلأفي م�وينظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ÊعIالطریقتین في نقل ااتین ھبین 

�للّنّص�ا�قّدس
ً
  .أنموذجا

،�لبحثص�ال�ـــــــــــ
جمتBن�الفرنســـــــــــيتينللقرآن�الكـــــــــــريم�اللتـــــــــــBن�تتناولهمـــــــــــا�هـــــــــــذه�الدراســـــــــــة�بـــــــــــافیما یخو�����

،للسيا6ــــــــ�mّnوا�ؤلــــــــف�الجزائــــــــري�ا�ولــــــــد،�ذي�|صــــــــول�ال�Äوديــــــــة،�أ
ً
 André(قي راشوري�ندفهما،ترتيبا

Chouraqui(مــــــــا�?ختيـــــــار�. هللامحمد حمید هنــــــــدي،�والعـــــــالم�ال�Äبعــــــــد�النظـــــــر��ــــــــي�عديــــــــد��–وقـــــــد�وقــــــــع�عل

ــــــى�النقحــــــرة�قي راشوÊن�–ال�
جمــــــات هللا اتبّع حمید بينمــــــا�الفرنسیة الى إنیة آلقر|عــــــIم�افي نقله لجــــــأ�إ�

كل طریقة ولمتناقضین این ھلتوجاا من ھلترجمتین تمثّل توجامن ة�حدوافكل . 1ديناميـــــــةطرقا تكافؤیة

�Êسماا�هذھفي نقل  �لمترجاتعكس تأثر ء �سوم، �عيوعن غیر أو�عي منه وعن اء �ابإحد، لنظریتین ى

ــــــــــــــــــة: لتُرجمیتینا للغویة ل�اÊصالنص ا�3"غیریّة"على ن�Éمكاراقدال�ــــــــــــــــــ�mتــــــــــــــــــدعو�إلىالحفــــــــــــــــــاظ�،�2الحرفّي

" حةرا"لى إثمن ي�بأف�وتســـــــÒى�دھلا�حلّيـــــــة؛�والتكافؤيـــــــة،ال����mتمبتجـــــــانس�الـــــــنص�ابسماته ظ�@حتفاوا

  .متلقيه

                                                           
نحو علم في كتابه في الترجمة بدايةً ) dynamic equivalence(نيدا لمفھوم التكافؤ الدينامي يوجين سّ أسّ 1

أساس ھذا المبدأ ھوأن يُحدث النص المترجملدى المتلقي . )1969(نظرية وممارسة الترجمةفي طّوره ثم)1964(للترجمة
أيأن تُفھم معاني النص الھدف . النص اDصل في نفس قارئه باللغة اDصلفي اللغة الھدف،نظرياً، اDثر ذاته الذي يخلّفه 

ويندرج ھذا التوجه ضمن التيار الھدفّي، الذي يھتمفي الفعل .على الصورة ذاتھا التي فُھمت بھا معاني النص اDصل
  .التُّرجميبالنص الھدف ومتلقيه

 ةالھدفيّ  النظرية –الفيلسوف والمترجم الفرنسي أنطوان برمانته دعا أھمّ  بين ولعل من–)literalism(الحرفي التيار ناقض يُ 2
  . بمختلف توجھاتھا في الترجمة

3 )alterity .(خر المختلفUمن الغير؛ ا.  
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لترجمة الى في وÊاÉشكالیة اي ،�ھئیسةرریة ھما جواھحدإ: ثنتیناقضیتین ل�حور�إذن�یتمحوالبحــــث�

ینصبّ في ثــــــــــانوّي،�و ھف،�لثانير�المحواما وأ. ُدعــــــــــاة�الحرفيــــــــــة�وبــــــــــBن�الهــــــــــدفّيBنلقائم بین الي زÊاع�النزوا

�أمجا �اسمال �ودراÊعIء �واھستم �@ختIایتمثل في قضیة ، �حوف ى�مدوم لعلاسم اطبیعة معنى ل

  .كیفیة ترجمتهومكانیة إبالتالي ،�ومدلولیّته

  من�يع}�،�بل�وما�يع}�: اسم�العلم .1

ـــــــــــــه�
ّ
�نا''بـــــــــــــالّرغم�مــــــــــــــن�أن

ً
بشكل ،�لفIسفةالك ذمن ،�وأقــــــــــــــل�1تÊعIمیّات�واللسانیااما یتعامل مؤلفو درا

�)183. ،�ص2007ويRــــي�فــــان�@نكنــــدوك،�"(م�الخاصــــة�بــــزمن�مــــاÊعIء�اسماأجي مع تصنیف ھمن
ّ
أنــــه�،�إ@

؛�وثانيـــــــا،�|ســـــــماء�)anthroponyms(أّو@،�أســـــــماء�البشـــــــر�:لىم�إÊعIء�اسماأعموما تقسیم مـــــــن�ا�مكـــــــن�

بــBن�التجربــة�وجــود�فئــة�ثالثــة�ذات�وضــع�غBــ
�ثابــت�بعــض�الÎــmnء،�"؛ثــّم،�أخBــ
ا،�)toponyms(الجغرافيــة�
ُ
ت

،�يمكننـاأن�نطلـق�)13 .،�ص2001ميشـال�بـا@ر،�" (تتضّمن�أنواعا�مختلفة�من�ا�راجع�الخاصة�بثقافة�مـا


وز،�فينوس،�ُهبل،�إلخ: ،�مثل"أسماء�ا�راجع�الثقافية"عل�Äا�Bالن.  

وقــــــــــد�.عــــــــــّدةعلى معايير لغويّة أو د@ليّة أو صوريّة  Êسماء اÊعIم بناًءأخــــــــــرى�تصنيفات ُيمكــــــــــن�إعطــــــــــاء�

�اختصا�ـــــــmnيضيف فمـــــــثI،�. ات والعصورــــــــحسب اللغات والثقاف�ـــــــي�حـــــــّد�ذا��ـــــــاتختلف ھذه التقسيمات 

فئــة�خاصــة�بأســماء�:عصــارات�ضمن تصنيفه Êسماء اÊعIم اللســانيات�البلجيكــي�ويRــي�فــان�@نكنــدوك�

)Hurricane Names(�، عصاراتÉـــــا�ذلك أن ا�Äنجليزية ُيطلـــــق�علÉأســـــماء�البشـــــر،�@�ســـــيما�في اللغة ا

ي�فـان�@نكنــدوك،�ويRــ(إلخ ،�)Victoria(وفيكتوريا،�)Katarina(وكاتارينا ،�)Edna(ا ــإدنـــل�مثمـ�ëم،�اÉناث 

إضافة فئة تتضمن اÊسماء الخاصة التي يهبها أيضـــا،�عRـــى�ســـبيل�ا�ثـــال،�يمكن ). 202-201. ،�ص2007

  .أو حتى اÊسماء المميّزة التي يطلقها اÉنسان على جماد ما له قيمة خاصة عنده،�البشر للحيوانات

                                                           
أو ( l’onomastiqueو. مكافئا للفظة الفرنسية) عربي-فرنسي(كما يوردھا سھيل إدريس في قاموسه المنھل 1

onomasticsنجليزيةXسيما البشرية منھا) با 	م، ZعDھي علم دراسة أسماء ا . 



022   
 

 Page 38 برلين  –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                                

 

 2022ا�جلة�العربية�علم�ال��جمة��العدد�الثاني��تموز��يوليو��

ـن�مجموعـة�كأن ُنض،�فئات فرعيةإلى ا�ق�
حـة�أعـIه�الثIث الرئيسة أّي�من�الفئات�وباÉمكان تقسيم  ّمِ

المميزة ،�تحــــوي�كافــــة�|ســــماء�)hydronyms('' المائيةباÊســــماء�''خاصــــة�اÊسماء الجغرافية فئة ثانوية 

ـــــــم،�المغمورة بالمياهللمتســـــــعات�|رضـــــــية� 
هـــــــاوبحار وأنهار وأودية محيطـــــــات�ن ـBلكـــــــن�هـــــــل�تتعـــــــدى�.وغ

ا�ختلفــة�مــن�بشــر�وأمــاكن�ومفــاهيم�ثقافيــة،�ليــؤدي��مدلوليــة�اســم�العلــم�مجــرد�:شــارة�إ�ــى�هــذه�ا�راجــع

خرى،�عRى�شاكلة�اسم�العام؟�
ُ
  معاني�أ

ــــــــــمأنــــــــــواع�بين ثIثة ،�نظريــــــــــة�وممارســــــــــة�ال�
جمــــــــــةو�نحو علم للترجمةيــــــــــه�في كتاب،�نيدايــــــــــوجBن�ُيفرق  ن ـ

،ðاللغــــوي�المعنى : ھيا�ع÷ــــ)linguisticmeaning(ويريــــد�بــــه�ذلــــك�النــــوع�مــــن�ا�عنىالــــذي��، @�
Bإلى أي يشــــ

المعنى ثـــــــــــــم�. داخلهـــــــــــــاعلى العIقات المعنوية التي تربط بين عناصر ل�يـــــــــــــّدل�ب،�شيء خارج اللغة نفسها

علىمـدلو@��ا��ــي�الواقـع،�وال�ـ�mقــد�اللغوية ،والـذي�ع¾ـ
ه�تــّدل�الوحـدات�referentialmeaning(1(المرجعي 

). relations(أو�عIقـــــات)abstracts(أو�مجـــــردات�)events(أو�أحـــــداث�) objects(تكـــــون�حســـــبه�إمـــــا�أشـــــياء�

ــدفينا�)connotativemeaning(المعنى اÉيحائي وأخBـ
ا،�
ّ
،�وهــو�ذلـك�الجانــب�الضـم÷�mمــن�ا�ع÷ـ�ðالــذي�يول

 ). 98-56. ،�ص1982؛�119-57.،�ص1964نيدا،�. يوجBن�أ(ردود�أفعال�عاطفية�تجاه�الكلمات�

كون اسم العام رمزا ا�ع÷ــــــــ�ðا�رجعييتمثــــــــل��ــــــــي�بين اسم العام واسم العلم من حيث |سا6ــــــــ�mnالفرق إن�

تشترك في مجموعة من الخصائص التي ) مجردةحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيةأو�(على مجموعة من الوحدات ل�لغويا يدّ

ت ذاته يشير إليها جميعا في الوقالـــــــــــــــــــذي�ھي الفئة المرجعية لIسم ،�فئة كاملةل�تميّزھا وتجعلها تشك

مباشرة على مرجع ل�بينما اسم العلم رمز لغوي يدّ؛�–common nounومن ھنا جاءت التسمية  –

عRى�العكس�تماما�من�مرجع�اسم�العام،�يملك�مرجـع�اسـم�و proper noun.: خاص،�ولذافهو ،�يختص به

،�همنجزءًاميزات خاصة به وحده دون غيره من الوحدات التي يمكن أن تشاركه ا@سم أو العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�

–إذ�يب÷�mعRـى�مـا�قـد�سـبقه�إليـه�برترانـد�راسـل�–جاكوبسون الرو�mّn6رومان�ُينوه�اللسانيّ . ًاميّـتسأو�صدفًة

                                                           
  .denotative meaningأيضا 1



022   
 

 Page 39 برلين  –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                                

 

 2022ا�جلة�العربية�علم�ال��جمة��العدد�الثاني��تموز��يوليو��

ـــ�الكثير من الكIب بإ�ـــى�أننـــا�لوســـمّينا� ،�بينمـــا�تميّزھم" فيدوية"فهم @ يشتركون في أيّة خاصية ،�"فيدو"ـ


ان�مـــن�خIله"كلـــب"و"جـــرو "يحمI@ســـمانBن�ُيشـــBّن�عـــامBمعنيـــ،Iن�مـــن�ا�راجـــع�تتســـمان�،�مثBمـــا�إ�ـــى�فئتـــ

عRـــى�:طـــIق�" فيـــدو"ويمكـــن�إذ�ذاك�القـــول�أن�كـــل�. مشـــ�
كة" كلبيـــة"و" جرويـــة"عRـــى�ال�
تيـــب�بخصـــائص�

ھذا ل�يتضح من خI). 147-130. ،�ص1971جاكوبســون،�" (فيــدو"كلــب،�لكــن�لــيس�كــل�كلــب�بالضــرورة�

�المثا �ما وتجعكيف أن مرجع اسم العلم ينفرد بصفات خاصة تميزه دائل عIقته با@سم ل

  .ذاتهاللغوي للرمز�الوحدات المشكلة للفئة المرجعية ،��ي�حاله،�مباشرةوفردية وإن تعددت

 "� ،�)extralinguistique(جوھر معنى اسم العلممحتوى عموما في عالم خارج اللغة إن

ويفترض . وعIقة اسم العلم بهذا العالم ھي عمليا عIقة تحديد مباشر. واقعي أو خيالي

موسوعي طريـــــــــق�تعريـــــــــف�أو غير المباشرة عن ،�وجود ھذا المعنى معرفتنا المباشرة للمرجع

  ).107. ،�ص2001ميشال�با@ر،�" (له

سم Êي�اتأمين مرجع "والحصــــرية�بــــBن�اســــم�العلــــم�ومرجعــــه،�يظــــل�العIقة المباشرة وبــــالرغم�مــــن�هــــذه�

الذي يتواضع ،فللســـياق�)78. ،�ص2003تØـــ
،�غـــابي�وفران�ـــ�Aغن. دوف�م" (من أسماء العلم ظاھرة سياقية

ــــــــــــــــــــــــــــمهم فل�عليه طرفا العملية التواصلية دخ في ،�ومنه كان لIسم نابوليون. ي تحديد مرجع اسم العلمـ

وُيرجــــــــــــــــــــــع�?ســــــــــــــــــــــم�. الفرنسي الشهيرل�ھو الجنرا،�عليه مباشرةل�مرجع واحد يد،�مــــــــــــــــــــــثI،�كتب التاريخ

وعلى العكس من . إفريقيا على القارة?ســــــــم�ي الجغرافيا فل�وكذلك يدّ. ســــــــاندري�Iإ�ــــــــى�|مBــــــــ
ة�الخياليــــــــة

عت¾ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�مهما كان شكلها أو لونها أو مادة صنعها،�في أي سياق،�طاولة على اÉطIقل�فإن ك،�ذلك
ُ
،�ت

  .إلخ،�"خيبة"فئة مرجعية لIسم ل�خيبات العالم تشكل�وكذلك فإن ك". طاولة"لIسممرجعا 

جــــون�ســــتوارت�ميــــل��ــــي�حــــق�اســــم�العلــــم،�فــــإن�القــــارئ��عRــــى�العكــــس�مــــن�الحكــــم�الجــــازم�الــــذي�ُيصــــدره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسماُء أعIم توحي له بمعاني ع،�تستوقفه أحيانا في أثناء قراءتهمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دّة باÉضافة إلى وظيفتها ـ

في بعض منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�كما يصادف المترجم . اÊساسية المتمثلة في تحديد مرجع واحد له خصائص تميّزه
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ولعــــل�. ،�تمامــــا�مثلمــــا�هــــو�الحــــال�مــــع�اســــم�العــــامجمتهااÊحيان أسماء أعIم تتملكه رغبة ملحاحة في تر

ه�إ�ى�أنه   : سبب�ذلك�مردُّ

العلم المتمثلة في تحديد صارم لمرجع وحيد @ســـــــــــــــــــــــــــــم�اÊساسية الوظيفـــــــــــــــــــــــــــــة�بالرغم من 

�أنـــــــــــــــــــــــه�يمتلـــــــــــــــــــــــك�والقائمة على عIقة مباشرة بهذا المرجع
ّ
في الواقع قدرة كامنة على ،�إ@

�الد@لة @ تق �على الد@لة غنىً عن قدرة اسم العامل وكذا عIقةً بالمعنى معقّدة تعقيد ،

هــــذا�ينحــــدر�اســــم�العلــــم�البسيط ام�سم الع@امـــن�و. لعلى اÊق،�سم العام بالمعنىاعIقة 

ھكذا إذن فإن اسم العلم وباÉضافة إلى وظيفته . ويعود إليه في بعض اÊحيان

الــذي�يــّدل�عقد @ تربطه صلة بالمرج) etymologique(معنى اشتقاقيا ل�يحم،�المرجعية

-107. ،�ص2001ميشــــال�بــــا@ر،�. (يمكن للمؤلف استخدامه في أغراض شتىعليـــه،�وإنمــــا�

108.(  

لــه�لــيس�بالســهل،�تحليولــو�عــدنا�إ�ــى�اســم�العــام�مــّرة�أخــرى�وتمعّنــا��ــي�معنــاه�:يحــائي،�لبــدا�لنــا�جليــا�أن�

 ّmعجمـــــ
ُ
المعاني تحيل�تحليـــــل�بـــــل�ويـــــذهب�نيـــــدا�للقـــــول�بأنـــــه�مـــــن�ا�ســـــ.عRـــــى�العكـــــس�منمعنـــــاه�ا�رجÒـــــّي�ا�

ويمكــــن�تقيــــيم�هــــذه�الشــــحنات�.التييتواجــــد�ف�Äــــاالسياقات الثقافية العاطفيــــة�للمصــــطلحدون�العــــودة�إ�ــــى

أمـا��ـي�حـال�لغتنـا�|م،�. الضمنية�بناءعRى�رد�فعل�ا�تلقي�السلوكي�تجاه�استخدام�مصـطلح�مـا��ـي�لغـة�مـا

لــذا�نجــد�أن�). 71. ،�ص1964نيــدا،�(ما��ــافإننــا�نســتنتجهذه�القــيم�مــن�خــIل�مواقفنــا�العاطفيــة�تجــاه�كل

تشير إلى القيم اÉيحائية لبعض ،�وبغرض إبراز ھذه السياقاتوا�عـــــــــــاجم��ـــــــــــي�لغـــــــــــات�عـــــــــــّدة،�القواميس 

. ،�إلـــــــخ)offensive" (ُمهـــــــBن"أو�) pejorative" (تحقيري"أو " ازدرائي"مــــــن�قبـــــــل�فتدرج لها صيغا ،�الكلمات

�Iيـــــــة�مـــــــثABن�شخص معاق  يمكن أن يُطلق علىففـــــــي�:نجلBحركّياإحـــــــدىالكلمت" :disabled "أو"cripple ."

 : ي�كايم¾
يدج�تعريف�Äما�كمايRياÉنجليزا�عجم�يُورد 
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adjective. Not having one or more of the physical or mental abilities that most isabled:d

people have: The accident left him severely disabled. 

من�تنقصه�واحدة�فأك�
�من�القدرات�البدنية�أو�الذهنية�ال��mيملكها�أغلب�]يوصف��Çا[صفة�: ُمعاق

  .أّدت�الحادثة�إ�ى�إصاب��بإعاقة�حاّدة: مثال. الناس

noun [ C ]  ripple:c.an extremely offensive word for a person whose :fashioned-old ffensiveO

legs or arms do not work in the usual way.  

�للعّد [اسم: كسيح �أو�مهBن]قابل �?ستعمالجارح �قديم �أو�:، �لشخص�ساقاه قال
ُ
�ت �للغاية �مهينة لفظة

  .ذراعاه�عاجزتان�عن�الحركة�بشكل�عادي


اللفظة�الثانية�@ئقال�الكلمة�|و�ىفبينما ُيعتبر استعماBتث،Iعاطفي لدى المتلقيل�ردّ فع،�بل�ومفض�،

لما يحمله ھذا ا@سم من شحنة ) defensive(سلوكي دفاعي ل�بسيط إلى رد فعقد يتراوح ما بيناستياء 

 .ثقافية- عاطفية تعتبر سلبيًة من وجهة نظر اجتماعية

،�ا@سم"إذ�نجــــــد�أن�). 1الشــــــكل�رقــــــم�(العاطفيــــــةھو ا«خر بهذه الشحنات  مع÷ــــــmّ اسم العلم �ــــــي�الحقيقــــــة،�

في ،�أن ُينظرفــــــــــــــــــــــــيمكن�: إلى ديانة معيّنة يمكن أن يكون مؤشرا على ا@نتماء ،�وبخاصة ا@سم الشخصي

على أنهما ينتميان إلى الديانة  1تBـــــــــــــــ
أو فتاة تدعى أَسل�يسمى صموئيف�ـــــــــــــــ�ðإلى ،�مجتمع مسيحي كاثوليكي

يمكـن�بكر وعلي وأسماء وزينب و�أب: وكـذلك،�فأسـماء�مـن�قبيـل). 183. ،�ص2001ميشال�با@ر،�"(اليهودية

كمـــــــا�. العاطفيـــــــةمباشر في تحديد أثر الشحنة ل�لمرجع ا@سم ھنا دخو. إســـــــIميةقيمة عاطفية ل�ُتحمَّأن�

ـــــمأن�هـــــذه�القيمـــــة�العاطفيـــــة��ـــــي�حـــــذ�ذا��ـــــا�تخضـــــع،� ســـــاهم��ـــــي�ثقافية ُت-اجتماعيةل�لعوام،�ن جهة أخرىـ

أحداث الحادي عقــــب�الذي اكتسب ،�ا@سم العربي أسامة،�على ذلكل�مثاولعــــل�خBــــ
�. تحديــــد�مــــدى�أثرهــــا

                                                           
اسم فتاة جميلة من  )Esther(وأَستير، بعد موسىل ى بني إسرائيـإلبُعث نبي ل ھو اسم أو، في التوراة، )Samuel(ل صموئي1

  .تزوجت بملك من ملوك الفرسل بني إسرائي
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ــلبية فســـة ـــعشر سبتمبر شحنة عاطفي ن�|شــخاص�حيث تعرّض الكثير م،�ي الو@يات المتحدة اÊمريكيةـ

 .جّمةذا ا@سم لمضايقات ـالذين يحملون ھ

شــهادات�حّيــة�لرجــال�شــرق�أوســطيBن�ُيــد$ى�كــّل�مــ�ëم�أســامة��CBC  Newsوقــد�جمعــت�:خبارّيــة�الكندّيــة

مقيمـــBن��ـــي�أمريكـــا�الشـــمالية،�تحـــدثوا�بمـــرارة�عـــن�معانـــا��م�اليوميـــة�بســـبب�هـــذا�?ســـم،��ـــي�مقـــال�أصـــدرته�

�بعــد�الحــادي�عشــر�ســبتم¾
: "بعــد�عقــدين�كــاملBن�مــن�الهجمــات�:رهابيــة،�عنونتــه�
ً
كيــف�: أن�تكــون�أســامة

ال�ــ�mيواجههـــا�ُتجسد المضايقات  ).2021،�كرســتال�رمIكــان�وجوزيــف�تــوني"(هفقــد�اســم�معنــاه�أســد�مجــد

لبعـــــد�:يحـــــائي�اه اـــــالسلوكي الذي يتبعه ُتجــــــل�العاطفي لدى المتلقي ورد الفعل�ا@نفعاهــــؤ@ء�|شـــــخاص�

ر�باعتــداء�. لهــذا�?ســم�وشــحنته�العاطفيــة ِ
ّ
المجتمع اÊمريكي قيمــة�مقدســة�مــن�قــيم�ى ـــعلأســامة�هنــا�ُيــذك

  .و أمنه القوميـأ@ وھ،�انب مهم من جوانب ثقافتهوج

ــــشل�يحممــــن�شــــأن�اســــم�العلــــم�أن��إذنمــــا�دام� ،�عRــــى�غــــرار�اســــم�العــــام�حنة عاطفية تهبه معنى إيحائياـ

مــــن�الطبيÒــــي�أن�يــــؤدي�هــــذا�النــــوع�الخــــاص�مــــن�الــــذي�يخالفــــه�أساســــامن�حيــــث�طبيعــــةمعناه�ا�رجÒــــي،�ف

 

ة�ا��
جم�ساعة�الفعل�ال�Bالرامي�إ�ى|سماء�إ�ى�ح�mالهدف) والثقافة(أأمن�نقل�لهاإ�ى�اللغة� جم .  

 لدراسة�ترّددأسماء�pع�م�القرآنية)a computational approach(مقاربة�حاسوبية� .2

Rأنشـأنا�)إ�ـى�أسـماء�بشـرية،�وأسـماء�جغرافيـة،�وأسـماء�ثقافيـة(تصـنيف�اسـم�العلـم�الـوارد�آنفـا�ى�بناء�ع�،

ـد�ال¾
نـامج�الحاسـوبي�السـحابة�). 2الشـكل�رقـم�(Êسـماء�|عـIم�القرآنيـة) word cloud(سحابة�كلمـات�
ّ
يول

يحــوي�مــن�جهــة�عــدد�ا�ــرات�ال�ـــ�m) بفواصــل�ا�فرق�بي�ëـــاملــف�القيمــ" (csv"بصــفة�آليــة،�إذ�ُيغــذى�بملــف�

�ــي�. وردت�ف�Äـا�جميــع�أسـماء�|عــIم��ـي�النصــالقرآني،�ومـن�جهــة�أخـرى�الرمــز�اللـوني�ا�وافــق�لكـل�فئــة�م�ëـا

�mا�من�مركز�السحابة�شّدة�ترددهـا��ـي�الـنص�ا�ع÷ـ�Çدة،�يعكس�حجم�خط�اللفظة�ومدى�قر
ّ
الصورة�ا�ول

 .بالتحليل

واللون�. Êسماء�البشر،�بما�ف�Äا�أسماء�|قوام�والقبائل،�والطغاة�والجبابرة خّصصنا�هنا�اللون�|حمر
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�ومساجد �ومواقع، �ومدن، �بلدان، �من �الجغرافية، �الثالثة،أي�. |خضر�ل¥سماء �للفئة �|زرق واللون

�للجنة� �ا�ختلفة �|سماء �مثل �ثقافية، �مراجع �أ¼�ا �عRى �النظر�إل�Äا �يمكننا �مراجع �عRى �الدالة |عIم

بBّ .والنار،�وأسماء�الكتب�السماوية،�وأسماء�|صنام،�وأسماء�ا�Iئكة،�إلخ
ُ
ن�السحابة،�ال��mيط�ى�عل�Äا�ت

�الكريم �القرآن ��ي �|ك�
�ورودا �ôي �م�ëم، �وباÊخص�|نبياء �البشر، �أسماء �أن ويحّتل�. اللون�|حمر،

�136،�وهو�بالفعل�اسم�العلم�|ك�
�ورودا��ي�القرآن�الكريم،�حيث�جاء�ذكره�"موðn6"الصدارة�?سم�

  . مّرة

  #سم�مو�z£Äأنموذجا–الثقاyي�" #زدراع"اسم�العلم�بUن�النقل�الحرyي�و .3

�ا�عيارية �النقحرة �من �العكس �بـ"Mūsā"عRى �:نجلABية �إ�ى �ترجمته �فإن �?سم، �إ�ى�Mosesلهذا أو

� �بـ �بـ أوMoïseالفرنسية �:سبانية �Moisésإ�ى �أقلمة �هيبمثابة �إلخ، ،)acclimatization(� " تدجBن"أو

)domestication(ساندوره� �يسم�Äا �كما �أو �له، �هيغيAØثقا�ي �وإيان �ر�ي ،� �كتا�Çما �ال�
جمة�ي ،�تأّمل

�" اغ�
اس"او�" ازدراع" �النوع�من�ال�
جمة،�حس�Cما،). cultural transplantation(ثقا�ي لهذا
ّ
درجة "وُيمث

في أهلّية�بأسماء أعIم ل�أسماء اÊعIم في اللغة اÊصل�يتم فيه استبدا،إذ�الثقافيل�قصوى في النق

ساندورهر�ي�" (مُماثلةثقافية�بالمكافئات الحرفيّة لها وإنما تمتلك د@@ت ضمنية اللغة الهدف ليست 

،AØ29. ،�ص 1992وإيان�هيغي(.  

�اعتبار� �يمكننا �إذن، رجمّيا
ُ

اثقافياMosesتBنظ)cultutal isotope(1�ðn6مي�موIسم�العربي�:سIعند�.ل

�العل �اسم �يؤد�Óا mال�� �للمعاني �السابقة �الدراسة �نتائج �الثقافة�" موðn6"معRىتطبيقنا ��ي 
هBونظ

أصولهما�اللغوية�في اكهما�شترابالرغم من أنه�و) 3الشكل�رقم(الهدف،يتضح�لنا�أثناء�ا�قارنة�بي�ëما�

و�ي�نقاطمهّمة�من�ا�ع÷�ðا�رجÒي�لكل�م�ëما،�إ@�أ¼�ما�يختلفان��ي�جوانب�) مما�يفسر�تقار�Çما�الصوتي(

                                                           
ذرات تتموضع في الخانة نفسھا من الجدول الدورّي  ليدل علىفي الفيزياء الذرّية  في ا�صل )النظائر(isotopesيستعمل مصطلح 1

 .جذرياللعناصر، تشتركفي عددھا الذري، لكنھا تختلف عن بعضھا من حيث خصائصھا الفيزيائية اخت)فا 
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ل�أهمّية
ّ
والmnÎء�. ول،�من�وجهة�نظر�فلسفّية،�أّن�لهما�مرجعان�مختلفانبل�يمكن�الق. أخرى�منه�@�تق

  .ذاته�جائز�قوله�فيما�يتعلق�با�ع÷�ð:يحائي�لكل�م�ëما

�التمييع� �من �نوعا �ليخلق �اللغة �مستوى �الحقيقة ��ي �يتعدى �الذي �النقل �هذا �خطورة �هنا �لنا تتجRى


�أّن�.ص�|صل�وأحفظلطابعه�ا�حRييرّجح�أن�النقل�الحر�ي�أأمن�عRى�النوهو�ما�.للمفاهيم�الثقافيةBغ

ت�تجنيسية�بمُیو@مت،��ي�كل�|زمنة،�صطدالمترجم اللنص ر�|صل�|جن��mثامحاولة�الحفاظ�عRى�آ"

)naturalisatrices (سباِرُس،�ُتمَاÊع�استعرا&ي�من نوب�)ethnocentrique(1اءة�أو�لقراحة رافي سبیل أو�

  ).103-102. ،�ص2001ميشال�با@ر،�" (صوتياعبر تكییفه اِل�لداترجمةَ ،�لنطقا

�والهدفّية .4 �الحرفّية �إ�ى�: بUن �الكريم �وحميد�هللا�للقرآن �شوراâي �ترجم�� �yي �pنبياء أسماء

  اللغة�الفرنسية�

�النص�ا�قدسعموما �تعاملهمع ��ي �مقاربة�حرفّية �للقرآن�. من�ا�عروف�عن�شوراقيتبنيه �ترجمته ففي

� �للجدل 
ةBا�ث� �(الكريم �غوبيو، �كويبار�وجونفياف �2014ميشال �الجذور�)40. ص، �إ�ى �غالبا �يعود ،

،��ي�مثIفي�
جم،�. اللغوية�للكلمات�ومعان�Äا�|صلّية��ي�النص�|صل،�باحثا�لها�عن�ترجمات�يراها�|و�ى

�Matriciantجميع�السور،�الرحمن�بـ ومن�الواضح�أنه�استوÑى�ك�IاللفظتBن�من�. Matricielوالرحيم�بـ

بل�إنه�. ،�ومعناها�الّرحم)matrixباÉنجلABية(matriceلكلمة�الفرنسية�القديمة�?ستعمال�بعض�الmnÎء�ا

ذهب�أبعد�منذلك��ي�بحثه�الحثيث�عن�ا�عاني�|صلّية�للنص�القرآني،�ح��ðعّرب�اللغة�الفرنسية��ي�

،�30. ،�ص1990ورا&ي،�ش(لن�m،�إلخ�ÉNabiلـه،و�Ilahمكافئا�لرّب،�و�Rabbمواضع�عّدة،�فابتكر�لفظة�

57�،99.(  

على ،�و)تقریبادون�استثناء�(،�ُم�
ِجما�ایةھلنالُمضي حتى اعلى أ�قي تجرّراشوري�نده�أحدو

                                                           
عتبر ما ي، واھموقيّ  امعاييرھٕالى ه، كل شيء ٕالى ثقافترجع يُ  ھو الذي": لھذا المصطلح أنطوان برمان من بين تعريفاتنجد 1

  ).29. ، ص1999أنطوان برمان، " (فة، ٔاو صالحا فقط Dن يُلحقويُكيّف، في سبيل ٕاثراء ھذه الثقاسلبياً –ٔاي الغريب– سواھا
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أ�نفسهعRى�لمبدوطّبق�ا[...].حد واته بلفظ فرنسي ي�ذالعبرل�ا�دّونة�:نجيلية،�الجذر�اطو

،�حسبه،�لتي تنبثقالكلمات�الجذور�لعبریة الد@لة احیث نقل آن،�لقرواترجماته ل¥ناجیل 

ديرك�ديIباستيتا،�(لفظة�مكافئةفرنسيةواحدة�ب،�م�
ِجما�إّياها�لعربیةأو�امیة را«اللغة�اعبر 

1997�،103.( 

�وفق �علمّية �بطريقة �كلها �نقحرها �|نبياء،فإنشورا&ي �أسماء �القرآنية،@�سيما �باÊعIم �يتعلق  وفيما

دراس��ا،�أ¼�ا�نقحرات�دقيقة،�را$ى�ف�Äا�ا��
جم�قدر�:مكان�ند نجد ع. ا�نظومة�الصوتية�للغة�الفرنسية

�الفرنسية �الحروف �مستخدما �العربية، �|سماء ��ي �الصوتي �وâا�ّد ،îو� ،ûالعربية�� �العBن �ونقل ،

إذ�باÉمكان�رسم�هذين�الحرفBن�،�ء�والصادلحاولو�أنه�لم�يكن�صارما��ي�نقله�ا،�)‘(مستخدما�العIمة

�?س حسب �ا�نظومة �أرابيكا �ا�توفرة�)Arabica(تشراقية �للعربية �الصوتية �النقحرة �أنظمة ،من�جملة

� �ال�
تيب، �عRى 
ان،Bّفُيص� �.ṣو�ḥدولّيا، �لIسم�على يكفلهذانالرمزانالحفاظ ABالصوتّيا�م� الطابع

عRى�القارئ�الفرن�mnçالعادي�الذي�قد��–لرّبما�عن�صواب–لكن�الراجح�أن�شورا&ي�استثقلهما� .العربي

�الصوتي �غرضهما �القاوا. يجهل �لفرنسيرئ �ذھمع ، �@ شك بإمكانها، �ابالنسبة ل¥سما، لتي تمتلك ء

�نظائر في  �أن �یتعرثقافته، �عل�Äا �من خIف لصوتیة الصوتیة بالصیغ اا ھنة صیّغرمقال

�.نیةآلقراءل¥سما ��ي �شورا&ي �ديدن �ôي �النقحرة �اعIأنقل ويبدو�أن �وجه�م �عRى �ا�قدسة لنصوص

� �ف�Äا �بما �:"لفرنسیةالى إلعبریة القدیم من اد ھترجمته للعالعموم، ء�سماأقي ترجمة راشويرفض

حسب ،�لعبریة،�محتفظا�لها�بصوتّي��ا�الفرنسیةالى ينقحرها�إلتي ،�ا)ء�:لهيةسما|ا ھبما فی(م�ÊعIا

  ).124. ،�ص1997تا،�ديرك�ديIباستي" (ىخرÊتختلف قلیI من طبعة حرة�نظمة نقأ

�الكريم �ترجم��للقرآن �اللهفي �حميد �طّبق �|عIم1با�قابل، �مع �التكافؤ�الدينامي في سبیل خلق مبدأ

لعربیة ء�اÊسمابBن�ا)الع¾
ي�غالبا(اللغوي�Êصل اتطابق ولعل�.نسلغوي�تام�عRى�مستوى�النصالهدفتجا
                                                           

لمصحف اھد لطباعة لملك فامجمع ترجمة حميد هللا للقرآن الكريم إلى الفرنسية ھي الترجمة المعتمدة رسميا من قبل1
  . وھو أكبر مطبعة في العالم لطباعة المصحف ة،الشريف بالمدينة المنور
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�أن�. ؤهابتكافكان�حجة�بالنسبة�له�للتسليم�لفرنسیة اا ھمقابIتوBسمااءة�اقرغÊءJean-Baptiste)ي��

�وJonas،و)John the Baptist:نجلABية، ،Josephو� ،Élisée )Elisha(و� ،Loth� ،� �ص(إلخ، �هللا، . حميد

ع�عRى�الثقافتBن�يستغر�Çا)145
ّ
طل
ُ
م�باللغتBن�وا�

ّ
ل
ُ
رجعنا�مباشرة�.�ي�نص�حميد�اللهتجعل�القارئ�ا�

ُ
ف�mÏت

�:نجيلية �|عIم �إ@نطبااوهذا.إ�ى �نما یُعزع �عRى�للمعى �م�ëا �بكل �و:يحائيا�رتبطBن �ا�رجÒي نيBن

�?سم�الفرنJésusmnçوكذلك�َترجم�عيسىبـ.ِحدة �بالرغم�من�أن�هذا �العربية�يسوع(، ��ي ،�)الذي�يكافؤه

يّدل�حسب�عقيدة�الثالوث�ا�سيحيةعRى�إقنيم�من�أقانيمها،�وهو�بمفهومها�إله،�وليس�مجرد�ن��mكما�

  . Iم�ي�:س

�ي�صورها�الصوتية،�) وبالتا�ي،�التوراتية(وفيما�يتعلق�باÊسماء�القرآنية�ال��mتخالف�مقاب��Iا�:نجيلية�

�الثقافية� �بنظائرها �اللغوية�أساسا،�فقد�تفادى�حميد�هللا�ترجم��ا ). 4الشكل�رقم�(@ختIف�جذورها

�نطقهاو  ��ي �التباينالواضح �إ�ى �ذلك�عنده �مرّد �ا: لعّل �مثI،�فاÊسماء �وهود، �وشعيب، �إدريس، لقرآنية

  .،�عRى�ال�
تيبÉber،�وRéuelأو�Jéthro،�وEnochمخالفة�صوتيا�تماما�لنظائرها�

�أ �عن �اسماوأما �اÊنبیاء �-توراتيةتمتلكنظائر لتي @ ء �فقد �ا�عالم، �واضحة هللا اتبع حمید اإنجيلية

�نهحاأبید . اھلحرفیّة في نقلا �لحرفي اعند نقله ول، �لها، �Éمكار�اا قدھتكییفالبسيط م�مع نظان

�لنص ليسّهل�قراء��ا�عRى�متلقي�الفرنسیة اللغة افي ات�Êصوا -Zulالهدف،�فمثI،�ترجم�ذو�الكفل�بـ

Kifl�mnçى�لسان�القارئ�الفرنRُيسّهل�نطقه�ع�ðعوض�النقحـرة�العلميـة(،�ح�Ḏū-l-Kiflأو�،Dû-l-Kiflكما�

�شورا&ي �ترجمة �? ). �ي �ترجمة ��ي �ا�ّد �أغفل �كما �بـ �ف�
جمه ،Iمث� �صالح، �أو�Ṣāliḥ،بدلSalihسم ،

Sâlihن�الصوتي�ا).كما��ي�نّصشورا&يBنقاومن��شأن�هذا�التدجÉ�،ا�حلّيةالصوتية�من ،�بشكل معتبرص

،�مھیساو" للغریب"زٍل�شبه بتناال�اللغوي�ألدّاعلى ظ�لحفاا"ي�للنص�القرآني،�ذلك�أن�لغیرالطابع وا

�لتلقياة نظر ھجومن  �االلو فيخلق ، �" (لمحلين �با@ر، �ص2001ميشال �حتما فإو). 27. ، عربیّة ن
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�م ھنیة تساآلقرم�اÊعIات�اصوأ كما فعل ،�اھفرنست،�ونيآلقرالمحلي للنص خلقالطابع�افي بدورها


ة،�كفيلة�باÉخIل�هللاحمید Bصلخاالطابع ا�اذھب�ي�مواضع�كث.  

ولربما�كان�السبب�الرئيس�. نسبياتبBّن�مما�سبق�أن�اسم�العلم،�من�حيث�كونه�ظاهرة�لغوية،�مهمش�


�أن�التمّعن��ي�العIقة�. �ي�ذلك�هو�?عتقاد�السائد�بخلوه�من�ا�ع÷ð،�عRى�العكس�من�اسم�العامBغ

يكشف�أنIسم�العلم�عIقة�معقدة�با�ع÷�ðمن�شأ¼�ا�أن�تخلق�"اسم�العام-ا�ع÷ð-اسم�العلم"الثIثية�

�أمر�ترج ��ي �وارتباكا �معه �التعامل ��ي �ا�تباينBن�. متهصعوبة �الخيارين �أحد �ا��
جم �يواجه �ما فغالبا

�أو�الثقا�ي: ساعةالتصدي�له �النقل�الحر�ي �من�هاتBن�الطريقتBن�أثر�يتعدى�مستوى�اللغة�. إما ولكّل

mجم

ُ
�ال� �للفعل �الثقا�ي �البعد �اللغات�. ليشمل �إ�ى �الكريم �القرآن �ترجمات �|عIمفي �شأن وكذلك

حرفيا��ي�حال�البعض�م�ëا،�كما��ي�ترجمة�أندري�شورا&ي�للقرآن�الكريم�إ�ى��|جنبية،إذ�نجد�أ¼�انقلت

ىهذا�ا��
جم�مقاربة�حرفية�تمنح�|ولوية�.الفرنسية
ّ
النص�|صل،�فصان�من�خIل�نقحرته�" لروح"تبن

�للطابع�ا�حRّي�للنص�القرآني،�شبه�ا�عيارية�ل¥عIم�القرآنية
ً
ولو�عRى�معان�Äا�ا�رجعية�و:يحائية،�خدمة

أماترجمة�حميد�هللا،�فقد�كّيفت�ديناميا�|عIم�القرآنية�مع�اللغة�.حساب�راحة�قارئ�النص�الهدف


ه�الذي�يقاربه�صوتيا��ي�الثقافة�الهدف�وترجمه�. والثقافة�الفرنسيتBنBجم�لكل�اسم�بنظ
أتى�هذا�ا��

�ا�عنىالضمنياÉيح �وكذا �مستوىا�رجع �عRى �?سمBن �تكافؤ �أساس �عRى �مقاربته،�. ائيبه وتعكس

�النص� ��Çوّية �النص�الهدفوإن�ضّ#ى �راحةمتلقي �إ�ى �يسÒى �الذي �ال�
جمة، ��ي �الهد�ي بامتياز،التوجه

 . |صل
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دراسة�لنماذج�من�القانون�:سباني� أي�إسهامات��ي�حقل�ال�
جمة�القانونية؟...القانونية��علم�ال�
جمة

 والعربي

Legal translation science, any contributions to legal translation? 

الجزائر-2معهد�ال�
جمة�جامعة�الجزائر����                                                   خديجة�حنو���������������������. د  

khadidja.hannou@univ-alger2.dz 

  :ملخص

�ذا��ا� �القانونية �اللغة �بطبيعة �القانونية �ال�
جمة �تفرضها mالصعوبات�والتعقيدات�ال�� �غالبية تتحدد

�ضمن�حقل�ال�
جمة�الواسع�وذلك�بسبب�?ختIفات��ي�
ً
|نظمة�فال�
جمة�القانونية�تمثل�تحديا�صعبا

القانونية�من�بلد�«خر�مايستد$ي�بالضرورة�اختIف�ا�فاهيم�القانونية�الخاصة�به،�وال��mينب�ي�نقلها�

وقد�أدت�كل�تلك�?ختIفات��ي�|نظمة�القانونية�وا�صطلحات�وكذا�ا�فاهيم�. بدقة�إ�ى�اللغة�الهدف

�النوع�من�ال�
جمات �إ�ى�ظهور�نسق�جديد�للبحث��ي�هذا علم�ال�
جمة�"ا�تخصصة�وهو�الخاصة��Çا

�القانونية" القانونية �ال�
جمة �منهجية �للبحث��ي �أهمية�. الذي�يسÒى �ا�قال�تتبBن�لنا ومن�خIل�هذا

  .البحث��ي�ال�
جمة�القانونية�وذلك�لتسهيل�العملية�ال�
جمية�و?رتقاء��Çا

�مفتاحية �ا�:كلمات �التنوع �القانونية، �ا�فاهيم �القانونية، �ال�
جمة �ا�دلول�علم ،mوا�فاهيم� صطل#ي

  .القانوني،�كفاءات�ا��
جم�القانوني

Abstract: 

Most of the difficulties and complexities imposed by legal translation are determined by the 

nature of the legal language itself. Legal translation represents a difficult challenge within the 

broad field of translation, due to the differences in legal systems from one country to 

another, which necessarily requires different legal concepts of its own, which must be 
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accurately transferred to the target language. All these differences in legal systems and 

terminology, as well as their concepts, have led to the emergence of a new format for 

research in this type of specialized translation, which is the "science of legal translation", 

which seeks to research the methodology of legal translation. Through this article, it becomes 

clear to us the importance of research in legal translation in order to facilitate and improve 

the translation process. 

Keywords: legal translation science, legal concepts, terminological and conceptual diversity, 

legal meaning, the competencies of the legal translator. 

  :مقدمة.1

قانونية�تمثل�ا�جتمعات�ال��mتوجد�ف�Äا�تلك�النظم،�حيث�أن�كل�مجتمع�بدوره�يستند�إ�ى�إن�النظم�ال

بمع÷�ðآخر�أن�القانون�واللغة�القانونية��ي�بلد�ما�يعكسان�النظام�القانوني�. ب÷�ðثقافية�ولغوية�فريدة

قانونيBن�اللذين�ثم�أن�تباين�النظامBن�ال. السائد�والذي�بدوره�يعكس�تاريخ�ذلك�البلد�وثقافته�وتطوره


�ال�Äما�ال�
جمة�القانونية�يكونان�جوهر�التحديات�ا�تعلقة�ب�
جمة�وثيقة�قانونية�معينةBتش.  


ات�القانونية�والصعوبات�ا�تعلقة��Çا�إ�ى�ظهور�علم�جديد�يعكف�عRى�دراسة�Bوقد�أدت�كل�تلك�ا�تغ

�أ@�وهو �القانون �ترجمة �القانونية" منهجية �ال�
جمة �" علم �العشرينوذلك �القرن �بدايات وس�
كز�. �ي

�بـ �ا�وسومة �" دراستنا �القانونية �ال��جمة �القانونية؟دراسة�...علم �ال��جمة �حقل �yي �إسهامات أي

�والعربي �العقوبات�Þسباني �قانون �من �اللغتBن�"لنماذج �بBن �القانونية �ال�
جمة �منهجية �تحديد عRى

باعتبارهما�تخصان�بلدين�مختلفBن�تماما�من�حيث�) �ي�ظل�علم�ال�
جمة�القانونية(?سبانية�والعربية�

حيث�سنتتطرق�للفروقات�ا�تعلقة�با�عاني�. الثقافة�وا�جتمع�وجل�|نظمة�وباÊخص�النظم�القانونية

�mا�عجمية�وا�دلول�القانوني�للمفهاهيم�القانونية،�كما�سنتناول�بالدراسة�التنوع�ا�صطل#ي�وا�فاهيم
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وستتخلل�دراستنا�أيضا�بعض�النماذج�القانونية�ا�نتقاة�من�قانون�العقوبات�. الذي�يم�ABلغة�القانون 

  ).قانون�العقوبات�الجزائري ( :سباني�والعربي�

  :علم�ال��جمة�القانونية.2

�Óتم�علم�ال�
جمة�القانونية�بتحديد�القواعد�ا�نهجية�ا�طبقة�عRى�ال�
جمة�القانونية،�وقد�ظهر�هذا�

ن�أجل�:جابة�عن�ا�شاكل�ا�تعلقة�بشكل�النصوص�و|نظمة�مالتخصص��ي�بدايات�القرن�العشرين�

�ð÷فات��ي�|نظمة�والبIتفرضها�?خت�mالقانونية�من�بلد�إ�ى�آخر�القانونية�ومحاولة�تجاوز�العقبات�ال�

قانون�ال�
جمة�و�ترجمة�: وباÊخص�باختIف�الثقافات،�حيث�يعت¾
�تخصصا�جديدا�ب÷�mعRى�محورين

  .القانون 


�أسئلة�عامة�تتعلق�Bفمن�جهة�يث� حيث�يسلط�علم�ال�
جمة�القانونية�الضوء�عRى�مشكلة�مزدوجة،

راية��Çا�أيا�كان�مجال�تخصصه،�ومن�جهة�بمنهجية�ال�
جمة�وôي�أسئلة�يجب�أن�يكون�ا��
جم�عRى�د

�با�ؤسسات� �يتعلق �فيما �القانوني �ا�جال ��ي �ال�
جمات�معارف�محددة �من �النوع �يتطلب�هذا أخرى،

��ي�بلد�اللغة�الهدف وôي�. :دارية�والقضائية�لبلد�اللغة�ا�صدر،�وكذا�معارف�عن�ا�ؤسسات�نفسها

  .  الضرورية�للم�
جم�ا�تخصص" بقةا�عارف�ا�س" معارف�يصفها�علماء�ال�
جمة�بـ

  :Jacques Pelage(2001,p 87)و�ي�تعريف�علم�ال�
جمة�القانونية�يقول�جاك�بيIج�

«une science auxiliaire du droit  au sein de laquelle l’interprétation du discours est un point 

de convergence entre le travail du juriste et celui du traducteur »  

�وعمل�"  �القانون �رجل �عمل �بBن �التقاء �نقطة �الخطاب �يعت¾
�تأويل �حيث �للقانون �مساعد �علم إ¼�ا

  " ا��
جم

و�ي�ضوء�هذا�التعريف،�فإن�علم�ال�
جمة�القانونية�@�ينفصل�عن�القانون�ا�قارن�الذي�وصفه�جاك�

  " اكتساب�ا�عرفة�ا�وضوعية�ال��mت�
ي�ثقافة�ا��
جم"بأنه�) 2001(بيIج�
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  ا�ع}�zا�عجمي�وا�كاyئ�القانوني: ا�فاهيم�القانونيةـ�ترجمة�2

الخطابات�|خرى�هو�صعوبة�فهمه�عRى�القارئ�العادي،�ذلك��لعل�أهم�ما�يم�ABالخطاب�القانوني�عن�

  .أن�|لفاظ�انزاحت�عن�ا�ع÷�ðا�عجم�mلتكتسب�معاني�اصطIحية�جديدة

ويأخذ�هذا�التمي�ABقيمته�الكاملة�. غالبا�ما�يم�ABا��
جمون�ا�عاصرون�بBن�معاني�ا�صطلحات�ومدلو@��ا

�الث �النصوص�القانونية�حيث�تتعدد �ترجمة �باعتماد��ي �Êن�ا��
جم�@�يجب�أن��Óم قافات�وتختلف،

ا�ع÷�ðا�عجم�mللمصطلح�القانوني�كما�يراه��ي�النص�|صRي،�لكن�بد@�من�ذلك،�يجب�أن�يبحث�عن�

 .مع÷�ðا�صطلح�باÉضافة�إ�ى�مكافئه�ا�ؤسساتي��ي�اللغة�الهدف

�السياق�مث�Iا�فاهيم�?سبانية �delitosmenos gravesوdelitoslevesو� Delitos gravesو�ي�هذا ��mال�

  تظهر��ي�قانون�العقوبات�:سباني�������

Código penal español actualizado el 23/09/ 2015, pág5)(ð÷تستعمل�با�ع�@ 

��ي� �ا�ؤسساتي �أو�ا�كا�ئ �القانوني �ا�كا�ئ �ا�فاهيم �هذه �ترجمة �عند �ا��
جم �يستخدم �بل �لها mا�عجم

 :هو�موضح��ي�الجدول��تياللغة�الهدف�كما�
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�باللغة� �ا�ذكورة �القانونية �للمفاهيم mا�عجم� ð÷ا�ع� �أن �لنا �يتضح �الجدول ��ي �هو�مبBن �مما انطIقا

�?حيان� 
�منBكث� ��ي �للم�
جم �@�يمكن �لكن �نفسه، �بالmnÎء �توÑي �لها �العربية �وا�كافئات � ?سبانية

Bفات�ا�ؤسساتية�بIللمفهوم�القانوني�وذلك�بسبب�?خت�mا�عجم�ð÷جم�اعتماد�ا�ع
ن�بلدي�اللغتBن�ا��

م�ëا�وا��
جم�إل�Äا،�كما�أن�استعماله�للمع÷�ðا�عجم�m@�يمكن�أن�يكون�خاطئا�بل�بعيدا�عن�الصياغة�

�الهدف �اللغة ��ي �ا�ستعملة �تمتع�. القانونية �بالضرورة �يستد$ي �القانونية �ا�فاهيم �ترجمة �فإن وعليه

�ا( ا��
جم�بالكفاءات�الIزمة� �ال�
جمية، �الكفاءة�ا�عرفيةالكفاءة �اللغوية�وا�صطلحية، ،�وôي�)لكفاءة

  .كلها�كفاءات�تستدع�Äا�جل�أنواع�ال�
جمة�ا�تخصصة�عRى�حد�سواء

  

  

  

Delitos graves 

)ا�كا�ئ�ا�ؤسساتي( ا�كا�ئ�القانوني�  ا�ع}�zا�عجمي 


ة ـ�جناياتBـ�جرائم�خط 

Delitosmenos graves 

)ا�كا�ئ�ا�ؤسساتي( ا�كا�ئ�القانوني�  ا�ع}�zا�عجمي 

 ـ�جرائم�أقل�خطورة ـ�جنح

 Delitosleves 

)ا�كا�ئ�ا�ؤسساتي(  ا�كا�ئ�القانوني  ا�ع}�zا�عجمي 

 ـ�جرائم�بسيطة� ـ�مخالفات
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  :ـ�الكفاءة�ال��جمية�للم��جم�القانوني3

  :ـ�مفهوم�الكفاءة�ال��جمية

� ��ي �بالغة �أهمية �ال�
جمة، �علم ��ي �البحث �بدايات �منذ ،� �ال�
جمية �الكفاءة �مفهوم الجانب�اكتسب

�ا�تخصصة �والبيبليوغرافيا �لل�
جمة mن�. |كاديمBب�ABالتمي� 
�بأنBالتذك� �من �@بد �الصدد، �هذا و�ي

الكفاءة�ال�
جمية�والكفاءة�اللغوية�كان�قد�بدأ�بBن�الستينات�والثمانينات�حيث�اتجهت�الدراسات�نحو�

  .Rى�ال�
جمة�كنتيجةبد@�من�ال�
ك�ABع) ذهن�ا��
جم(التوجه�ا�عر�ي�الذي��Óتم�بال�
جمة�

وتعرف�الكفاءة�ال�
جمية�كنظام�أسا�mn6يضم�ا�عارف�والقدرات�وا�واقف�الخاصة�من�أجل�ال�
جمة،�

mالدراسة�التجريبية��جموعة�باك��ABحيث�تمPACTE  )ن�ست�كفاءات) جامعة�برشلونة�ا�ستقلةBـ�1:ب

�معا، �للغتBن �بالنسبة �?تصالية �2الكفاءة �اللغوية �فوق �الكفاءة �الخاصة�3أو�ا�وضوعية،ـ �الكفاءة ـ

�ا�هنية،4بالنقل، �الكفاءة �الفسيولوجية،5ـ �النفسية �الكفاءة �هذه�6ـ �وكل �?س�
اتيجية، �الكفاءة ـ

  .الكفاءات�تربطها�عIقات�هرمية�و�اختIفات�متباينة

  :تصنيفا�جديدا�للكفاءة�ال�
جمية�ا�هنية�عRى�النحو�التا�ي) 42،�ص�1992(ويقدم�جون�دوليل�

1) linguistique (capacité de comprendre la langue de départ et qualité d'expression de la 

langue d'arrivée). 

2) traditionnelle (capacité de saisir l'articulation du sens dans un texte, de le rendre sans le 

déformer dans la langue d'arrivée tout en évitant les interférences). 

3) méthodologique (capacité de se documenter sur un sujet donné et d'assimiler la 

terminologie propre au domaine). 
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4) disciplinaire (capacité de traduire des textes dans quelques disciplines de base, telles que 

l'économie, l'informatique, le droit). 

5) technique (capacité d'utiliser diverses aides à la traduction, telles que traitement de texte, 

banques de terminologie, machines à dicter, etc.) 


��ي�لغة�الوصول 1Bق�ونوعية�التعبIى�فهم�لغة�?نطRي�القدرة�عôـ�الكفاءة�اللغوية�و.  

�ال�2 �الكفاءة �دون�ـ �الوصول �لغة �ا�ى �النص�وتحويله ��ي ð÷تلفظ�ا�ع� �معرفة �عRى �القدرة �وôي 
جمية

  .تشو�Óه�مع�تفادي�كل�التداخIت

�واستيعاب�3 �ا�عطى �ا�وضوع �حول �التوثيقي �البحث �إنجاز �عRى �القدرة �وôي �ا�نهجية �الكفاءة ـ

  .ا�صطلحية�الخاصة�با�يدان

4� �ترجمة �عRى �القدرة �التخصصية�وôي �الكفاءة �مثل�?قتصاد،�ـ �عدة �تخصصات�رئيسية نصوص��ي

  ...إلخ...السياسة�،�القانون 

�الكفاءة�التقنية�وôي�القدرة�عRى�استخدام�مختلف�التقنيات�ال��mتساعد�عRى�معالجة�النص�5 بنك�(ـ


هاBء�وغIا�صطلحات،�أدوات�:م.(  

� 
�منBبكث�
�أك� �يتطلب �مهنيا �وخاصة �ا��
جمBن �تكوين �أن �إذن �الكفاءة�يبدو�لنا �عRى �تدري�Cم مجرد

،�بل�@بد�من�استحضار�مجموعة�من�الكفاءات�ال��mتتداخل�فيما�بي�ëا�)ال��mلها�أهمية�بالغة( اللغوية�

  .Éنجاح�عملية�ال�
جمة
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  :ـ�الكفاءات�الخاصة�با���جم�القانوني

هتمام�أك¾
��ي�تكوين�إذا�تناولنا��ي�القسم�السابق�الكفاءات�العامة�أو�الكفاءات�الفرعية�ال��mتحظى�با

ا��
جم�الفوري�ا�ح�
ف�،�فإننا�سنتطرق��ي�هذا�القسم�،�عRى�سبيل�ا�ثال�@�الحصر،�إ�ى�/ ا��
جم�

�مجال� ��ي �ا�ختصون �وا�هنيون �وا�علمون �ا�نظرون �لنا �يقدمها mال�� �النظر�ا�ختلفة �وجهات تحديد

حددة�ال��mتدعم�شخصية�ا��
جم�القانوني�ال�
جمة�القانونية�والقضائية�فيما�يتعلق�با@ختصاصات�ا�


/ و�Bى�الرغم�من�إلزامية�الكفاءة�الشفوية�والسمعية�ا�لحوظة�لهذا�|خRجم�القضائي�،�ع
عRى�. أو�ا��

I2007 ا�ستوى�|وروبي�ووفًقا�لرأي�|ستاذ���أورتيجا�أرجوني)E.OrtegaArjonilla312)،�ص: 

�ا�طلوب �اللغوية �الكفاءة �مستويات �لتنفيذ�إن �القانونيBن �وا��
جمBن �الفوريBن �ا��
جمBن �قبل �من ة

 .أنشط��م�ا�هنية�ليست�موحدة�حالًيا��ي�الدول�|عضاء��ي�?تحاد�|وروبي


ها�Bزمة�بشكل�متبادل�من�قبل�جميع�الدول�،�و@�يوجد�لكل�دولة�معايIال�
Bاف�با�عاي
لكن�@�يتم�?ع�

بناًء�عRى�ذلك�. ��Ç�ðnا�لجميع�ا��
جمBن�وا��
جمBن�الفوريBن�القانونيBنالخاصة�ال��mتكون�إلزامية�أو�مو 

،�يعد�ا�ستوى�العا�ي�من�الكفاءة�اللغوية�مطلًبا�أساسًيا�للم�
جمBن�الفوريBن�وا��
جمBن�الذين�يجب�

  .أن�يكونوا�موثوقBن�ودقيقBن��ي�جميع�|وقات

  :وا��
جمBن�الشفويBن�الشروط��تيةباÉضافة�إ�ى�ذلك�،�يجب�أن�تتوفر��ي�ا��
جمBن�

  .ـ�معرفة�قوية�بالنظام�القانوني�أو�|نظمة�القانونية�ال��mيعمل�ضم�ëا

�ا�حاكم� �مختلف ��ي �تطبق mال�� �القانونية �و?تفاقيات �و:جراءات �باÊنظمة �دراية �يكونعRى �أن ـ

  .وا�ؤسسات�|خرى�ذات�الطبيعة�القانونية

  .مصطلحات�القانونية�ا�ستخدمة��ي�هذه�السياقاتـ�الخ¾
ة�والفهم�الدقيق�لل
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�عRى�دراية�باتفاقيات�الكتابة�وأسلوب� �أيًضا ��ي�حالة�ا��
جمBن،�يجب�أن�يكونوا �باÉضافة�إ�ى�ذلك، ـ

 .تحرير�الوثائق�قانونية

وعRى�مستوى�آخر�،�تق�
ح�الخاص�بالكفاءات�الفرعية�Esther Nebot (2008)،�وفًقا�للنموذج�الذي�

  اق�
حته�مجموعة��PACTE ا�كونة�للكفاءة�

ال�
جمية،�أن�يكون�تكوين�ا��
جم�ا��mWمن�خIل�الجمع�بBن�الكفاءات�الفرعية�ال��mتم�ABطريقة�هذه�

  :و�ي�هذا�الصدد�تقول . ال�
جمة�ا�تخصصة�

Los avances en la definición y la descripción de las distintas subcompetencias nos ayudan a 

programar la formación del traductor con mucha más confianza y a guiarlo en el proceso de 

desarrollar conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes que lo lleven a ejecutar con 

éxito la tarea que la sociedad en general y su campo profesional en particular le 

demandan.(Khatima el Krirh, 2015: 102) 

"�
يساعدنا�التقدم��ي�تعريف�ووصف�الكفاءات�الفرعية�ا�ختلفة�عRى�برمجة�تكوين�ا��
جم�بثقة�أك¾

قوده�إ�ى�تنفيذ�ا�همة�ال�
جمية�ال��mوتوج�Äه��ي�عملية�تطوير�ا�عرفة�وا�هارات�والقدرات�وا�واقف�ال��mت

  )ترجمتنا" (.ينتظرها�منه�ا�جتمع�بشكل�عام�ومجال�عمله�بشكل�خاص�بنجاح

�تق�
ح� �الطريقة�، �القانونية�والذي�يرتكز���ÇE. Nebotذه �للكفاءات�الفرعية�ا�ناسبة�لل�
جمة نموذًجا

  .وكفاءة�ال�
جمة) مجال�القانون (الكفاءة�ا�وضوعية�: عRى�كفاءات�فرعية�ضرورية

  :ـ�سمات�الخطاب�القانوني�yي�اللغتUن�Þسبانية�والعربية4

  :ـ�الخطاب�القانوني�#سباني
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اللغة�القانونية�العامة��ي�مABتي�التعتيم�والغموض�حيث�يغدو�من��تش�
ك�اللغة�القانونية�:سبانية�مع


�كل�من�ألكاراز�Bى�عامة�الناس�فهم�الخطاب�القانوني،�و�ي�هذا�الصدد�،�يشRالصعب�عE.Alcarazو��

�) B. Hughes )2002هوغس �أن �خطاب��Çالة�" الغموض"إ�ى �إ�ى �يؤدي �:سباني �الخطاب�القانوني �ي

� �الغموض �من �(معينة �). �N. Campos: 2013ي �يتجRى ،� �استخدام�" الغموض"وبا�ثل ��ي أيًضا

�متطورة� �ب�Iشك�لغة �القانونية �اللغة �فإن �وعليه �العامة؛ �اللغة ��ي �متنوعة ا�صطلحات�ذات�معاني

  .للغاية�وليست�شفافة�إذ�تل�Aم�بب÷�ðلغوية�معينة�

من�حيث�البعد�النحوي�و�الد@�ي��وفيما�يأتي�نعرض�أهم�السمات�ال��mتم�ABاللغة�القانونية�:سبانية

  .و|سلوبي

  :أـ�البعد�النحوي 

و�ي�. تستخدم�اللغة�القانونية�:سبانية�|شكال�وال�
اكيبالنحوية�ال��mتمنحها�خصوصية�لغوية�معينة

  .هذا�ا�ستوى�،�يمكننا�التمي�ABبBن�استخدام�أشكال�الفعل�والعبارات�والتسميات

�ت �:سبانية �الصيغة�تم�ABاللغة �استخدام �إ�ى �وا�يل ،� �للمجهول �ا�بنية �|فعال �باستخدام القانونية

�للفعل �الناقص. ا�جردة �ا�ستقبRي �الشرط �زمن ��ي �تصرف�|فعال  El futuroimperfecto deحيث

subjuntivoاستخدام�الحالة���الشرطية�إ�ى�التبعية�وعدم�الواقعية�،�ولكن�إذا�تم�استخدام����
Bويش


�عن�إجراء�مستقبRي�اف�
ا�mnoلم�ينته��ي�اللحظة�الحالية�أو�مستقبل�الشBدف�إ�ى�التعب�Óرط�،�فإنه�

�أك�
�. ا�ستقبلية �وهو�أحد �النصوص�التشريعية، ��ي 
�جًداBالناقص�وف� �ا�ستقبRي �الشرط فأسلوب

��ي�اللغة�:سبانية�القانونية،�ونؤكد�ذلك�من�خIل�ا�ثال��تي،�ا�أخوذ�من قانون��الجوانب�انتشاًرا

  ":القتل"العقوبات�:سباني،��ي�وصف�جريمة�
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a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a  matare«El que 

quince años». (CP Art. 138.1) 

أجل�:بقاء�كما�تعتمد�اللغة�القانونية�?سبانية�عRى�استخدام�ا�ب÷�mللمجهول،�كما�أسلفنا،�وذلك�من�

�السلطة� �تمنحه �الذي �النفوذ �استخدام �عن �و?بتعاد �تحرير�النصوص�القانونية ��ي �ا�وضوعية عRى

  :القانونية�أو�التشريعية،�ونوضح�ذلك�من�خIل�|مثلة��تية

- Real decreto por el que se aprueba …  

- La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados» 

(Art.112, CE)  

- «…contra el auto de fecha…dictado por…en que se declaró no haber lugar a la acumulación 

de condenas» (STS 2597/2015) 


�من�|حيان�عRى�الجمل�الطويلة�وا�ركبة�كما�تغلب�الجمل�Bويعتمد�الخطاب�القانوني�:سباني��ي�كث

  ::سمية�عRى�الجمل�الفعلية،�كما�هو�مبBن��ي�ا�ثال��تي

«En la tramitación del expediente, previa identificación de los solicitantes, fueron oídos 

separada y reservadamente por el señor Encargado, se practicaron las demás diligencias 

acordadas, dado traslado al Ministerio Fiscal el cual emitió informe en sentido contrario a la 

pretensión deducida».  

  :ب�ـ�البعد�الد_�ي

حيث�يجب�أن�. يعت¾
�ا�ستوى�ا�عجم�mالد@�ي�السمة�الثانية�ا�حددة�وا�مABة�للغة�:سبانية�القانونية

�أي�أصوله �تكوين�ا�صطلحات�القانونية، �ا�عجمية�نؤكد�عRى �من�أجل�تقدير�خصائصها �ومصدرها، ا
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�الضوء�. الد@لية �نسلط ،� �القانونية �ا�صطلحات �تصنيف �مع �تعاملوا �الذين �ا�ؤلفBن �بBن ومن

�،�هناك�تلك�ال��mتأتي�من�. الذي�يحدد�فئتBن�من�ا�صطلحات�القانونية� Quilis (1978)علىكيليس
ً
أو@

يستخدمها�للتفاعل�مع�: جات�:نسان�Êنه�عضو��ي�ا�جتمعاللغة�ا�ش�
كة�وال�ô�mي�متأصلة��ي�احتيا

/ ثانًيا،�هناك�تلك�ال��mيتم�اق�
اضها�من�الثقافات�|خرى�و�). الشراء�والبيع�والزواج�وما�إ�ى�ذلك(بيئته�


Bأو�التقاليد�القانونية،�بغية�مواجهة�تطور�ا�فاهيم�القانونية�والواقع�?جتما$ي�ا�تغ.  

  :بيج�ـ�البعد�pسلو 

� 
�ألكاراز�فاروBيشAlcarazVaró )2002ص� �إ�ى�) 23، ،� �القانونية�:سبانية �يتعلق�بأسلوب�اللغة فيما

  :خمس�سمات�تم�ABاللغة�القانونية�:سبانية

  .ـ�اللجوء�إ�ى�الفخامة�والتمسك�با@سلوب�القديم،�حيث�تستخدم�مفردات�منمقة�وأسلوب�ا�بالغة

  .أسلوب�الكتابة�القديمـ�استخدام�الضمائر�ا�تصلة�وهو�

  ـ�?ل�Aام�بالصيغ�النمطية

  ـ�?عتماد�عRى�التكرار

  .ـ�ا�يل�إ�ى�استخدام�الصيغ�?سمية�واسلوب�الربط

  :ـ�الخطاب�القانوني�العربي

�اللغة� �وإ�ى �من �يج¾
�ا��
جم �عربية �لكل�دولة �اللغوي�الثقا�ي �وكذلك�التنوع إن�تنوع�مصادر�القانون

عرفته�بالنصوص�القانونية�الحالية،�وعRى�خIف�الخطاب�القانوني�:سباني�يتم�ABالعربية�عRى�توسيع�م

  :الخطاب�القانوني�العربي�بمجموعة�من�الخصائص�نعرضها�كا«تي
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تعتمد�اللغة�القانونية�العربية�عRى�?ستعمال�الشائع�لزمن�ا�ضارع�خاصة��ي�قانون��:أـ�البعد�النحوي 

  :�تي�العقوبات�كما�هو�موضح��ي�ا�ثال

|صوات�بأي�ثمن�كان�بمناسبة�?نتخابات�يعاقب�بالحرمان�من�حقوق��يبيع�أو�يش��ي كل�مواطن�" 


�|ك� �عRى �وخمس�سنوات �|قل �عRى �سنة ��دة �عامة �أو�مهمة �وظيفة �كل �ومن قانون�" (.ا�واطن

  ).106العقوبات�الجزائري،�ا�ادة��

باستخدام�ا�ب÷�ðللمجهول�كما�هو�الحال��ي�اللغة�:سبانية�وهو�ما�ـ�تتم�ABاللغة�القانونية�العربية�أيضا�

  :أشرنا�إليه�آنفا،�ونوضح�ذلك�من�خIل�ا�ثال

دج�القا�mnoأو�ا�وظف�أو�5000إ�ى���500بالحبس�من�سنتBن�إ�ى�عـشر�سنوات�وبغرامـة�مـن��ُيعاقب" 

ئق�أو�سندات�أو�عقود�أو�أمو?�الضابط�العمومي�الذي�يتلف�أو�يزيل�بطريق�الغش�وبنية�:ضرار�وثا

قانون�العقوبات��الجزائري،�ا�ادة�" (.منقولة�كانت��ي�عهدته��Çذه�الصفة�أو�سلمت�له�بسبب�وظيفته�

120.(  


ة�كما�هو�موضح��ي�ا�ثالBن�Bن�الجمل�الطويلة�ا�ركبة�والجمل�القصBويمزج�الخطاب�القانوني�العربي�ب


�من�حيث�تظهر��ي�قانون�العقوبات�. أعIهBالجزائري�جمل�طويلة�ومركبة�قد�تصل�إ�ى�فقرات��ي�كث


ة�وموجزةBقص�Iحيان�كما�نجد�جم?. 

  : ب�ـ�البعد�الد@�ي


ها�من�اللغات،�تحاول�اللغة�العربية�القانونية�تجّنب�حدوث�لبس��ي�ا�ع÷�ðولذا�تركز�عRى�تحقيق�Bكغ

�الوضوح�والدقة ��ا�وÊن�هذين�الهدفBن�مرتب. هدفBن�معينBن�هما
ّ
�القانونية�ودق طان�بوضوح�القاعدة

ر��ي�مع÷�ðالّنص�ا�نقول�وحتما�عRى�مفهوم�القاعدة�كذلك
ّ
ورغم�الخصوصية�ال��m. فإنأي�لبس�قد�يؤث


�أهل�?ختصاص�إ@�هتتم�Ç�ABا�ا�صطلحات�القانونية�والصعوبة�ال��mتع�
�Óا�عند�محاولة�فهمBا�من�غ
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ها،�وذلك�من�أجل�تجنب�أن�النص�القانوني�العربي�يتم�ABبلغة�بس
ّ
يطة�مع�:حاطة�بجوانب�ا�ع÷�ðكل

  .الوقوع��ي�اللبس�كما�أسلفنا

  :ج�ـ�البعد�pسلوبي

�النصوص�القضائية� ��ي �بالوضوح�والبساطة�خاصة �العربية �القانونية �اللغة ��ي يتسم�أسلوب�الكتابة

  .وهذا�ما�سنIحضه�من�خIل�|مثلة�ال��mانتقيناها��ي�هذا�ا�قام

� �كل�ومن �بدايات �أن �نIحظ �حيث �القرآني �باÊسلوب �?ستعانة �العربي �القانوني �|سلوب ممABات

،�وهذا�إنما�يدل�عRى�الخصوصية�العربية�"بسم�هللا�الرحمن�الرحيم" النصوص�القانونية�تكون�بعبارة�

  .ا�ستمدة�من�الشريعة�?سIمية

�ه و�الحال��ي�اللغات�|خرى،�أي�أن�ا�تصفح�تعتمد�اللغة�القانونية�العربية�عRى�الصيغ�الثابتة�كما

لقانون�العقوبات�مث�Iيجد�أن�صيغا�ثابتة�تتكرر��ي�مختلف�ا�واد�القانونية،�كما�يك�
�استعمال�الصيغ�

  :الثابتة��ي�?حكام�القضائية�وعRى�سبيل�ا�ثال�نذكر�|مثلة�التالية

  .ت�وا�داولةا�حكمة�وبعد�?طIع�عRى�|وراق�وسماع�:يضاحا: 1مثال

  ا�حكمة�بعد�?طIع�عRى�|وراق�وسماع�ا�رافعة: 2مثال

  لهذه�|سباب�قررت�ا�حكمة: 3مثال

أي�تكرار�بعض�الكلمات�" التكرار�ا�عجم�mا�عّ¾
"خاصية�أخرى�يتم�Ç�ABا�?سلوب�القانوني�العربي�وôي�


،�حيث�يتم�التأكيد�عRى�هذه�الخاصية��ي�اللغة�العBل�استخدام�لتوكيد�التعبIربية�القانونية�من�خ

ا�فعول�ا�طلق�الذي�يعطي�اسًما�للعمل�ا�شتق�من�نفس�الفعل�الذي�يظهر��ي�الجملة،�كما�يظهر��ي�

  :ا�ثال��تي
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"�mارتباطا�@�يقبل�التجزئة...وقد�ارتبطت�هذه�الجناية�بجناي�" 

  :ـ��البعد�الوظيفي�لعلم�ال��جمة�القانونية5

لقانونية�انطIقان�من�اللسانيات�القانونية�تصنيفا�وظيفيا�للنصوص�وال�
جمات�يق�
ح�علم�ال�
جمة�ا

  ):Sylvie Monjean-Decaudin,2016, 195(القانونية،�ونوضح�كا«تي

  :الخطاب�القانوني/ ـ�التصنيف�الوظيفي�للنص�

وبناًء�. ةيكشف�تعدد�ا�واقف�ال��mتقتض�Äا�ترجمة�القانون�الطبيعة�ا�ركبة�للنصوص�ا�قدمة�لل�
جم

الخطاباتالقانونية��ي�ثIث�فئات�/ تصنيًفا�للنصوص�Bocquet،�يقدم�بوكيه�CornuعRى�أعمال�كورنو�

)C. Bocquet,2008(:  

�ا�عيارية/ النصوص� - �تحت�خطاب�ا�شرع،�:الخطابات �وتندرج �القاعدة �خلق �عRى �تعمل mال�� وôي

�و  �النصوص �كل �القانونية �ا�عيارية �النصوص �ضمن �بوكيه �إ�ى�يدرج mتنتم� mال�� القانونية

مثل�التقنBن�ا�دني�والدستور�ونصوص�أمرية�و�مراسيم�و�قرارات،�كما�أنه�ضم�إ�ى�códigosالتقنينات

أما�عن�شكل�هذه�النصوص�القانونية�. هذه�الفئة�من�النصوص�الشروط�العامة�ال��mتنظم�العقود


ى�بوكيه�بأن�خطا�Çا�هو�خطاب�أدائيوهو�عكس�الخطاب�الوصفي�Bالذي�نستعمله�عموما��ي�الحياة�ف

  :�ي�هذا�الصدد�يقول�بوكيهالعادية�أو��ي�اللغة�العامة�و

Ce mode est soumis, quant à son langage et à son expression, à de multiples règles 

spécifiques qui sont propres à chaques langue, et le traducteur s’y trouve d’emblée confronté 

à l’un des plus importants problèmes de la traduction juridique, dont on voit d’emblée qu’il 

ne concerne ni la terminologie ni la phraséologie. (C. Bocquet,2008, p10) 
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أسلوب�تحريرهذا�النوع�من�النصوص�القانونية�يخضع�انطIقا�من�هذا�التعريف�يمكننا�القول�أن��


ها��ي�كل�لغة�حيث�يجد�ا��
جم�نفسه��ي�تحد�Êك¾
�ا�شاكل�ا�تعلقة�Bعن�غ�ABلقواعد�مختلفة�تتم

  .بال�
جمة�القانونية�ال��mنرى�منذ�البداية�أن�ليس�سب�Cا�ا�صطلحية�أو�علم�ال�
اكيب

أي�نصوص�القرارات�ال��mتستخدم�لتطبيق�ا�عيار�وتندرج�ضمن�:  الخطابات�القضائية/ النصوص� -

mnoالقاعدة�.اختصاص�القا� �ترتبط�مع mكل�النصوص�ال�� �ôي � �أن�النصوص�القضائية و�يرى�بوكيه

�@يستند�إ�ى�تصنيف�كورني�الذي�يضم�فقط�النصو� �يؤكد�أن�تصنيفه�هذا والواقعة�القانونية،�كما

�mص�التشريعية�والنصوص�القضائية�و�النصوص�العرفية،�بل�أضاف�إ�ى�ذلك�مجمل�النصوص�ال�

  . الخطاب�الوصفي�تنتم�mإ�ى

أوالتعليق�عRى�محتوى�ا�عيار�وال��mتقع�ضمن�/ وتعمل�عRى�عرض�و�: لفقهية الخطابات/ النصوص� -

�ا�ذهب �أو �العقيدة �الكتاب�.نطاق �ينتجها mال�� �النصوص �من Iهائ� �كما � �النصوص �هذه وتضم

عن�ظاهرة�قانونية�القانونيون�استجابة�إ�ى�نصوص�قانونية�أخرى�و�ح��ðعندما�يريدون�أن�يتحدثوا�

��ي� �يحمل �النصوص�Êنه � �من �هجBن �هو�نوع �بوكيه �يظن �النصوص�مثلما �من �النوع �وهذا ،� معينة

�بعض� �يأخذ �أو�قد mn6أسا� �أوقانون �قانون �عن �تعليق �مثل �النصوص�ا�عيارية �من �بعضا مضمونه


�ذلBتندرج�ضمن�النصوص�القضائية�مثل�مذكرة�لتعليق�عن�حكم�قضائي�أو�غ�mأما�. كالفقرات�ال�

��ي�حقيقة�|مر� �تبدو�نصوصا�سهلة�إ@�أ¼�ا عن�شكل�النصوص�القانونية�الفقهية�فيقول�بوكيه�أ¼�ا

  :أصعب�أنواع�النصوص�القانونية�تحريرا،�و�ي�هذا�الصدد�يقول 

La troisième catégorie de textes juridiques est celles des textes dits de doctrine. Ce sont les 

textes rédigés par les auteurs juristes qui écrivent sur le droit. Ce genre de textes apparait à 

priori plus facile parcequ ‘il n’est pas lié, semble t-il , à des usages stricts. En fait, il s’agit d'un 



022   
 

 Page 65 برلين  –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                                

 

 2022ا�جلة�العربية�علم�ال��جمة��العدد�الثاني��تموز��يوليو��

langage trés complexe, aux multiples facettes, parcequ’il appartient à une catégorie 

infiniment plus floue.                 (C. Bocquet,2008, p10) 

:ـ�التصنيف�الوظيفي�لل��جمة�القانونية  

�ð÷القانونية؟�بمع� �ال�
جمة هل�يمكن�أن�يمتد�التصنيف�الوظيفي�للنصوص�والخطابات�القانونيةإ�ى

�mجمة�،�آخر�،�هل�من�ا�مكن�أن�تتساوى�الوظائف�ال�
يؤد�Óا�النصا�صدر�والنص�الهدف؟�تندرج�ال�

�النص�الهدف�للنص�ا�صدر�الذي�تنبثق�عنه،�ضمن�عIقة�وظيفية�مماثلة�لتلك�الخاصة� باعتبارها

  :الخطاب�القانوني�كما�هو�موضح��ي�الجدوÊدناه/ بالنص�

Typologie fonctionnaliste des textes et des traductions juridiques1 

  التصنيف�الوظيفي�للنصوص�وال��جمات�القانونية�

À quoi sert la traduction du texte juridique 

(cible) ?  

À quoi sert le texte juridique source ?  

1. À créer la norme  1. À créer la norme  

2. À appliquer la norme  2. À appliquer la norme  

3. À exposer, commenter la norme  3. À exposer, commenter la norme  

ظهر�السياقات�الدولية�أو�الوطنية�ال��mيتم�ف�Äا�إنتاج�ال�
جمة�،�وبشكل�متكرر�أك�
�،�أن�النص�الهدف� ُ
ت

و�ي�الواقع�،�ترافق�ال�
جمة�إنشاء�أو�تطبيق�أو�. يعمل�أيًضا�عRى�تحقيق�هذه�الوظائف�الثIث�ا�تمABة

��ي �معياري �نص �لتطوير ،� �ا�ثال �سبيل �عRى �سواء �القانونية، �ا�واد �اللغة��عرض �ثنائي سياق

                                                           
1Sylvie Monjean-Decaudin,2016,p 196  
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،�للنطق�بتنفيذ�حكم�أجن��m) ترجمةا�عاهدات�واللوائح�|وروبية�والقوانBن�السويسرية�،�وما�إ�ى�ذلك(

  ).شرح�أو�تعليق�عRى�ا�عيار(،�أو�لنشر�عمIلقانون�ا�قارن�) تطبيق�ا�عيار(،�لطلب�التعاون�القضائي�

: خاتمة  

�@�تتوقف�عRى� �ال�
جمات�ا�تخصصة �من 
هاBكغ� �القانونية �ال�
جمة �أن �ا�قال �هذه �¼�اية نخلص��ي

  ا�ستوى�اللغوي�

El nivel lingüísticoهو�فوق�لغوي�� حيث�يستحضر��Extralingüísticoللخطاب�بل�تتعدى�ذلك�إ�ى�ما

�Metacognitivasفوق�معرفية�وال�cognitivasا��
جم�القانوني�خIل�ترجمة�نص�ما�كI«ليات�ا�عرفية

�القانونية �ال�
جمة ��ي �حديثا �يعت¾
�تخصصا �الذي �القانونية �ال�
جمة �علم �بدراسته �اهتم إن�. وهو�ما

�الوقت� ��ي �?نظمة �لكل �والIمتناôي �السريع �التطور �بفعل �و@زال، �كان �وا�صطل#ي mا�فاهيم� التنوع

قانوني،�ما�يقت]�mnعليه�التمتع�بالكفاءات�ال�
جمية�الراهن،�ا�شكلة�?ساسية�ال��mيواجهها�ا��
جم��ال

  .ال��m@بد�من�تفعيلها��ي�ال�
جمة�العامة�وا�تخصصة�عRى�حد�سواء

ويبقى�ميدان�ال�
جمة�القانونية�حق�Iمتشعبا�تع�
يه�صعوبات�وتحديات�ترتبط�ارتباطا�مباشرا�بصعوبة�

  .تخصص�القانون��ي�حد�ذاته

 :تمدةـ�قائمة�ا�صادر�وا�راجع�ا�ع

  :ـ�ا�راجع�باللغة�العربية

  .ال�
جمةالقانونية،�دار�الكتب�العلمية،�كلية��داب�جامعة�ا�وصل،�العراق): 2019(إ.ـ�حديد،�ح

�ف �صوان �.ـ �للنشر�): 2019(م �النديم �ابن �مع �با@ش�
اك �الثقافية �دار�الروافد �ا�تخصصة، ال�
جمة

  . 1والتوزيع،�ط

  :عليه�عRى�الرابط�ـ�قانون�العقوبات�الجزائري،�اطلع
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 ترجمة�كليلة�ودمنة�إ�ى�الع�Áية�بUن�تعدد�ا�فارقات�واخت�ف�النسق

The translation of KalilawaDimna between several paradoxes  andThe different system 

 الجزائر-جامعة�جيجل                                                                        أمينة�بوكيل  . د

 :ملخص

��ي� �ال�
جمة �عن�طريق �الثقافات�بسرعة �انتقلت�بBن mالنصوص�ال�� �أهم �من �ودمنة �نص�كليلة يعد

  .العصور�الوسطى،�حيث�أقبل�عل�Äا�القراء��ي�الشرق�والغرب�عRى�قراء��ا�وترجم��ا

و�يسÒى�هذا�ا�قال�إ�ى�تتبع�مسار�ترجمة�نص�كليلة�ودمنة�من�العربية�إ�ى�الع¾
ية،�من�خIل�إلقاء�� 

يعقوب�"الضوء�عRى��ليات�ا�تبعة�عند�ترجمة�هذا�النص�إ�ى�اللغة�الع¾
ية،�من�خIل�دراسة�ترجمة�

 .ي�ال�Äوديل��ويد�كليلة�ودمنة�وتقري�Cا�من�ا�تلق" التدجBن"الذي�وظف�آلية�" بن�أليعازر 

 كليلة�ودمنة،�ع¾
ية،�عربية،�تدجBن،�ترجمة�:كلمات�مفتاحية

Abstract 

The text of KalilawaDimna is considered one of the most important texts that were quickly 

transferred between cultures through translation in Middle Age, as readers in the East and 

West came to read andtranslate it. 

This article seeks to trace the process of translating the text of KalilawaDimna from Arabic 

into Hebrew, by shedding light on the mechanisms used when translating this text into 

Hebrew, by studying the translation of “Yaakov Ben Eliezer” who employed the mechanism 

of “domesticating translation” to Judaize Kalila and Dimna and bring it closer. From the 

Jewishrecipient. 
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Keywords; Kalila and Dimna; Hebrew; Arabic; domesticating; translation. 

  :تقديم

عد�ال�
جمة�أحسن�طريقة�
ُ
�عرفة��خر�ع¾
�نقل�نصوصه�من�لغة�إ�ـى�لغـة�أخـرى،�فبمجـرد�نقـل�نـص�مـا�ت

ـرجم�هـذا�الـنص؟�وكيـف�تـرجم؟�وكيـف�تعامـل�
ُ
من�لغة�إ�ى�أخـرى،�تطـرح�العديـد�مـن�|سـئلة�حـول��ـاذا�ت

  ا��
جم�مع�خصوصيات�الثقافية�للنص�ا�صدر�عند�نقله�إ�ى�لغة�النص�ا�س��دف؟

فهــم��خــر�أو�ســوء�فهمــه�خــIل�حــال��mالحــرب�والســلم،�حســب�كيفيــة�لقــد�أّدت�ال�
جمــة�دورا�خطBــ
ا��ــي�

  .النص�ا��
جم��ونوعيته�إ�ى�لغة��|خرى�ال��mتحدد�بطبيعة�الحال�كيفية�التلقي

وكـــان�ال�Äـــود�جـــزءا�مـــن�ا�جتمـــع�|ندلçـــmn،�تكّيفـــوا�مـــع�الثقافـــة�العربيـــة�واتخـــذوها�مرجعيـــة�يعـــودون�إل�Äـــا�

ية��ـي�هـذه�الف�ـ
ة،�وخـIل�هـذه�الف�ـ
ة�لـم�يكـن�ال�Äـود��ـي�حاجـة�إ�ـى�ترجمـة�باستمرار�لتطوير�الثقافة�ال�Äود

Iع�عRى�هذه�النصوص�دون�الحاجة�إ�ى�لغة�وسيطة
ّ
    .النصوص�العربية،�فبإمكا¼�م��?ط

لكن�مع�بدء�ضياع�الحلم�|ندل�mnçوتشتت�|ندلسـيBن�عنـد�بدايـة�سـقوط�ا�ـدن�|ندلسـية�الواحـدة�����


هم،�فكانـت�تلوى�|خرى،�أدرك�اBي�مصـ��
Bم�التفك�Äوأّن�عل�،mnçمن�العمر�|ندل�
Bود�أنه�لم�يبق�الكث�Äل

عمليـــة�نقـــل�ال�ــــ
اث�)  �ـــي�مقـــدم��م�ألفونســـو�العــــالم(وجهـــ��م�نحـــو�اســـبانيا�ا�ســــيحية�ال�ـــ�mشـــّجع�ملوكهــــا��

مـــل�العربـــي�مـــن�فلســـفة�وطـــب�وعلـــم�فلـــك�وأدب�ورياضـــيات�إ�ـــى�الIتينيـــة�والقشـــتالية،�وســـخّروا�كـــل�العوا


�م�ـــــ
جمBن�مـــــأجورين�لتحقيـــــق�ذلـــــك،�وكـــــان�ال�Äـــــود�Bتأســـــيس�مـــــدارس�وتـــــوف�
Éنجـــــاح�عمليـــــة�ال�
جمـــــة�ع¾ـــــ


Bذا�الدور�الخط�Çن�من�|ندلس�أحسن�من�قام�Bالقادم.  

و�Çــذا�نIحــظ�كيــف�تلعــب�الســلطة�والقــوة�دورا�هامــا��ــي�توجيــه�عمليــات�ال�
جمــة�وانتقالهــا�مــن�فضــاء�إ�ــى�

  .  لنصوص�ال��mتنقل�إ�ى�لغة�أخرى آخر،�كما�ôي�من�تحدد�طبيعة�ا
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وعمــل�ال�Äــود��ـــي�هــذه�ا�رحلــة��ـــي�ال�
جمــة�حيــث�لعبـــوا�دورا�هامــا��ــي�نقـــل�ال�ــ
اث�العربــي�إ�ـــى�أوروبــا�الـــذي�

أســــهم��ــــي�¼�ضــــ��ا�إخراجهــــا�مــــن�عصــــر�الظــــIم�إ�ــــى�عصــــر�النــــور،�@ســــيما�عنــــد�تأســــيس��مدرســــة�طليطلــــة�

الفونســـــو�"الـــــذي�كـــــان�يســـــم�ðأيضـــــا�" ســـــو�العاشـــــرالفون"لل�
جمـــــة��ـــــي�القـــــرن�العاشـــــر،�وازدهـــــرت��ـــــي�عهـــــد�

وكــــــذلك�" �Óــــــودا�بــــــن�مو6ــــــ�ðnكــــــوهBن" ،�ومــــــن�ا��ــــــ
جمBن�ال�Äــــــود�نجــــــد�)Alfonso el sabio" (الحكــــــيم

" الــذي�كــان�ي�ــ
جم�مــن�العربيــة�ا�ــى�الIتينيــة،�كمــا�عــرف��ــي�هــذه�الف�ــ
ة�ا��ــ
جم�ال�Äــودي�" صــامؤيلهاليفي"

الــــــذيكان�يــــــتقن�اللغــــــة�العربيــــــة�حيــــــث�كــــــان�يقــــــرأ�أو@�بقــــــراءة�الــــــنص�باللغــــــة�العربيــــــة�قــــــراءة�" ابــــــن�داوود�

ـــــــى�اللغـــــــة�فاحصـــــــة،��ثـــــــم�يقـــــــوم�يشـــــــرحه�كلمـــــــة�بكلمـــــــة،�و�Çـــــــذانق ل�العديـــــــد�مـــــــن�ا�صـــــــطلحات�العربيـــــــة�إ�

  ) .Robinson, 2005, p193.(الIتينية

��mــا�عــائل��ëجمــات�نــذكر�م
،�وترجمــوا�"القمحيــون "و" التبنيــون "كمــا��تخّصصــت�عــائIت��Óوديــة��ــي�هــذه�ال�

   :|عمال�العربية�وفق�عّدة�اتجاهات

  ترجمة�النصوص�ال�Äودية�من�العربية�إ�ى�الع¾
ية- 

  )171،�ص2006شحIن،�(النصوص��العربية�من�العربية�إ�ى�الع¾
ية�ثم��إ�ى�الIتينية��ترجمة -

  :وكان�من�أهم�|سباب�ال��mشجعت�ال�Äود�عRى�ترجمة�سواء�من�العربية�أو�من�الع¾
ية

انتقــالهم�إ�ــى�مــواطن�@�تعــرف�الع¾
يــة،�فاضــطروا�إ�ــى�نقــل�هــذا�:رث�إمــا�إ�ــى�أبنــاء�جلــد��م�أو�إ�ــى�رجــال�-"

  .نيسة�وبعض�ا�تنورين،�وتم�ذلك�عRى�طريق�ال�
جمة�الشخصية�أو�ال�
جمة�الحرفيةالك

اهتمـــام�العـــالم�ا�ســـي#ي��Çـــذه�ال�
جمـــات�الع¾
يـــة�ونقلهـــا�إ�ـــى�الIتينيـــة،�ســـواء��ـــي�اســـبانيا�نفســـها�كمـــا��ـــي�-

  . بإيطاليا�طليطلة���ي�القرن�الثاني�عشر�والقرن�الثالث�عشر�أو�خارج�اسبانيا��ي�جنوب�فرنسا�أو��ي�بادو 

إّن�أقــــرب�اللغــــات�إ�ــــى�|ســــاقفة�وكــــانوا��ــــي�حاجــــة�إ�ــــى�علــــوم�الفلســــفة�العربيــــة�ôــــي�اللغــــة�الع¾
يــــة،�لغــــة�-

  )177-176،�ص2006شحIن،�" (عوا�عRى�هذه�ال�
جمةالتوراة،�فشّج 
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اســـــحاق�"وتـــــرجم�ال�Äـــــود�بعـــــض�النصـــــوص�|دبيـــــة�العربيـــــة��ـــــي�مقـــــدم��ا�|مثـــــال�العربيـــــة،�حيـــــث�ترجمهـــــا�

مــث�Iوطريقتــه��ــي�ذلــك�أنــه�يــذكر�ا�ثــل��5000وجمــع�ف�Äــا�مــا�يقــرب�مــن�"إ�ــى�اللغــة�الع¾
يــة،�" �ÓــودابنيــامBن�

العربــي�مكتوبــا�بحــروف�ع¾
يــة�ثــم�ي�
جمــه�إ�ــى�اللغــة�الع¾
يــة�وبعــد�ذلــك�يشــرح�ا�ثــل�ويــتكلم�عــن�ا�ناســبة�

أبجــديا�حســب�أول��وقــد�جمــع�ف�Äــا�|مثــال�ترتيبــا....ال�ــ�mدعــت�إ�ــى�ضــرب�هــذا�ا�ثــل�ويــذكر�مصــدره�وأصــله

  )124،��ص1963هنداوي،�( " حرف�من�ا�ثل�ا��
جم�إ�ى�اللغة�الع¾
ية

�
مـن�طـرف�" كليلـة�ودمنـة"أما�ترجمة�با&ي�|جنـاس�|دبيـة�العربيـة�إ�ـى�الع¾
يـة،�فاقتصـرت�فقـط�عRـى�الن�ـ

إبـراهيم�"مـن�طـرف�" Ñـي�بـن�يقظـان"و' �Óودا�الحريزي "من�طرف�" مقامات�الحريري "و"يعقوب�بن�أليعازر "

  .،�وظل�الشعر�العربي�بعيدا�عن�ال�
جمة�لخصوصيته�الجمالية)Robinson, 2006, p821"(بن�عزرا

وبــالعودة�إ�ــى�ترجمــة�هــذه�النصــوص�|دبيــة�فإننــا�@�يمكــن�فهــم�طبيعــة�تعامــل�ال�Äــود�مــع�نصــوص��خــر�

وكيفيــــة��ترجمــــة�إ@�مــــن�خــــIل�مــــن�وضــــع�هــــذه�ال�
جمــــات�ضــــمن�نظــــام�أدبــــي�يــــتحكم��ــــي�طريقــــة�ال�
جمــــة

التلقـــي،�حيــــث�@�يــــتحكم�النظــــام�اللســــاني��ـــي�ترجمــــة�الــــنص�فقــــط،�بــــل�يوجـــد�أطــــراف�أخــــرى�تــــتحكم��ــــي�

ال�
جمـــة�مـــن�إنتـــاج�الـــنص�وتلقـــي�ال�
جمـــة�ود@لـــة�ذلـــك��ـــي�النظـــام�|دبـــي�ا�ســـتقبل�الـــذي�هـــو�عبـــارة�عـــن�

ــ)  Zohar, 1990, p28(مجموعــة�نظــم��أدبيــة�متعــددة�تتفاعــل�فيمــا�بي�ëــا�
ّ
ور�|دب�ا�حRــي�،�وôــي�مــن�تط

   .وتفتح�له�آفاق�إبداعية�جديدة�لم�يعرفها�من�قبل

تغيBــ
�|نســاق�القائمــة��ــي�الــنص�ا�صــدر�أثنــاء�ال�
جمــة،�وانتقــاء�"و�Çــذا�يمكــن�للم�ــ
جم�|دبــّي�أن�يقــوم�بـــ�

العـــام��ـــي�لغـــة�" التوحيـــد"خيـــارات�لغويـــة�أك�ـــ
�شـــيوعا��ـــي�اللغـــة�ا�ســـ��دفة،�وقـــد�يـــؤدي�ذلـــك�إ�ـــى�ا�يـــل�إ�ـــى�


ا��ــــا�Bــــى�|قــــل�تطويعــــه�للغــــة�ا�ســــ��دفة�بأبني��ــــا�وتعبRجم�وغيــــاب�التنــــوع�|ســــلوبي�فيــــه،�أو�ع
الــــنص�ا��ــــ

الخاصة�ا�حاكاة�الدقيقة،�عمدا�أو�دون�عمـد،�ل¥نسـاق�اللفظيـة�وال�
كيبيـة�للغـة�ا�صـدر،��ـي�النصـوص�

  )233،�ص2003عناني،�(. " ا��
َجمة
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الــذنب�الــذي�يتخــبط�فيــه�ا��ــ
جم�|دبــي�فيمــا�يخــص�كــل�مــن�وتحــاول�هــذه�الرؤيــة�تقليــل�مــن�:حســاس�ب

�ـي�ال�
جمـات،�و?بتعـاد� (Faithfulness) ""|مانـة"أو�تحقيـق� (Betrayal)  "الخيانـة"أو� (Loss) "الخسـارة"

�
Bجمــــة�و��ــــدد�نجاحهــــا،�وهنــــا�يعــــاد�تقــــويم�أهميــــة�" الصــــواب"الخطــــأ�و"عــــن�معــــاي
ال�ــــ�mت�
صــــد�دائمــــا�بال�


�و?بتكار��ي�التاريخ�|دبيال�
جمة�كقوة�للتB20،�ص2012باسنت،�( .  غي(  

إذن�مما�سبق�يمكن�أن�نعكس�هذا�ا�فهوم�عRى�النصوص�العربية�ال�ـ�mترجمهـا�ال�Äـود�حيـث�نقلوهـا�مـن�

اللغــة�العربيــة��ذات�نظــام�أدبــي�مختلــف�إ�ــى�اللغــة�الع¾
يــة�ذات�نظــام�أدبــي�آخــر��ــي�فضــاء�مختلــف،�حيــث�

ـــــوع�الـــــنص�|صـــــRي�لثقافـــــة�@�يكتفـــــي�ا��ـــــ
جم�ال�Äـــــو 
ّ
دي��ـــــي�هـــــذا�:طـــــار�بالبحـــــث�عـــــن�معـــــادل�د@�ـــــي�بـــــل�ُيط

ور�|دب�الع¾
ي�ويفتح�له�آفاق�أخرى 
ّ
  .ا�س��دفة�ليقّربه�من�ا�تلقي�ال�Äودي،�و|هم�ح��ðيط

ـــــى� إذن�إ�ـــــى�أي�مـــــدى�عمـــــل�ا��ـــــ
جمBن�ال�Äـــــود�وفـــــق�هـــــذين�ا�صـــــطلحBن�عنـــــد�نقلهـــــم�النصـــــوص�العربيـــــة�إ�

عملوا�عRى�مراعاة�ا�تلقي�ال�Äودي�وتقري�Cم�من�الـنص�ا��ـ
جم؟�وهـل�نجحـوا�فعـ��Iـي�هـذه�الع¾
ية؟�كيف�

  ال�
جمات؟

  .لhجابة�عن�هذه�التساؤ@ت�اخ�
نا�نموذجا�هاما�هو�ترجمة�كليلة�ودمنة�إ�ى�الع¾
ية

  :كليلة�ودمنة��بUن�مف��ق�ال��جمات�والثقافات.1

ـــدر�لهـــا�منـــذ�أن�عاشـــت�كليلـــة�ودمنـــة�قـــدرا�مختلفـــا�عـــن�بـــا&ي�النصـــو 
ُ
ص�|خـــرى��ـــي�عصـــرها،�فقـــد�ق

ُولــــدت��ــــي�الهنــــد�أن�تتحــــرك�بــــBن�ترجمــــات�مختلفــــة�ومتIحقــــة،�وأن�تنتقــــل�مــــن�بيئــــة�إ�ــــى�أخــــرى،�وتواجــــه�


ها�ا�عقــــد�والغريــــب��ــــي�الوقــــت�نفســــه�بمــــا�تملكــــه�مــــن�خصوصــــيات�مكن��ــــا�مــــن�الصــــمود��ــــي�وجــــه�Bمصــــ

دائمـــا�عRــى�موعـــد�مـــع�?ســتمرارية�والحفـــاظ�عRـــى��التغBــ
ات�ال�ـــ�mتمارســـها�كــل�ترجمـــة�عل�Äـــا،�و|هــم�كانـــت

قيمهــا�|ساســية،�ومــن�بــBن�هــذه�الخصوصــيات�قابليــة�هــذا�الــنص��للتعــايش�والتــأقلم�مــع�ثقافــات�أخــرى�

شــرقية�م�ëــا�وغربيــة،��وقــد�حاولــت�ال�
جمــات�ا�ختلفــة�أن�تحــافظ�عRــى�مضــمو¼�ا�وتقّر�Çــا��تلقــي�مختلــف�
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موضـــوعه�|سا6ـــ�mnا�تمثـــل��ـــي�معالجـــة�العIقـــات�بـــBن�القـــوى��ـــي�بيئـــة�مغـــايرة،�وحـــافظ�هـــذا�الـــنص�عRـــى�

  . ا�ختلفة�بBن�السياسة�وا�جتمع

ورغــم�أن�هــذا��الــنص�ولــد��ــي�الهنــد�إ@�أن�أغلــب�ال�
جمــات�ال�ــ�mكانــت��ــي�أوروبــا�جــاءت�عــن�طريــق�

العربـــي�ال�
جمـــة�العربيـــة�@بـــن�ا�قفـــع،�وأحيانـــا�ينçـــ�ðnا�تلقـــي�|صـــل�الهنـــدي�لهـــذا�الـــنص�ويلحقـــه�بـــاÊدب�

�mnـçجمـة�الجيـدة�تن
القديم،�للعمـل�الهـام�الـذي�قـام�بـه�ابـن�ا�قفـع�عنـد�ترجمتـه�لهـذا�الـنص،�فأحيانـا�ال�

  .النص�ا�صدر�ومع�الوقت�يصبح�آليا�ينتم�mإ�ى�الثقافة�ا�س��دفة


هــا��ـــي�الحكـــم�Bجمــة�هـــذا�الــنص�بـــل�وكّيفيــه�مـــع�البيئــة�العباســـية�ومعاي
ولــم�يكتـــف�ابــن�ا�قفـــع��ب�

والسياســة،�أيــن�اســتخدم�ابــن�ا�قفــع�بنيــة�رمزيــة�لجــأ�إل�Äــا�لتمثيــل�واقــع�العIقــات�بــBن�ا�ثقــف�والســلطة�

ه�الخليفة��العبا�mn6|ك�
�دموية   . تجنبا�للعقاب��ي�عصر�ا�نصور�الذي�عرف�أنّ

ن�ابــــن�ا�قفــــع�مــــن�بدايــــة�هــــذه�ال�
جمــــة�مــــدركا�لخطــــورة�نقــــل�هــــذا�العمــــل�إ�ــــى�الثقافــــة�العربيــــة�وكــــا


ه،�ومـع�هـذا�انخـرط��ـي�هـذا�ا�شــروع�Bا�حاطـة�با�منوعـات�الفكريـة،�وصـعوبة�هـذا�الطريـق�وضـبابية�مصـ

ة�مــن�محــاو@�بعــث�ا�جــد�الفار6ــ�mnواســتمراره��ــي�الســياق�:ســIمي�الجديــد�عــن�طريــق�ترجمــة�كليلــة�ودمنــ

الفهلويــة�إ�ــى�العربيــة،�حيــث�حــافظ�عRــى�بعــض�القــيم�الفارســية�ال�ــ�mنشــأ�عل�Äــا�ونقلهــا�إ�ــى�العــرب�الــذين�

  )Gabrieli, p884. (فتحوا�بIده،�لهذا�شعر�بواجبه�القومي�أن�يحافظ�وينقل�رموز�ثقافته�إ�ى�العرب�

ا�ثقافيـــا�وربمـــا�و�Çــذا�حـــاول�ابـــن�ا�قفـــع�تأســيس�نخبـــة�جديـــدة�مـــن�أصـــل�فار6ــ�mnمستشـــرفا�لهـــا�دور 

،�وعRـى�هـذا�الّنحـو�سـارت�)وهذا�ما�تحقق�فع�Iفيما�بعد��ـي�مراحـل��@حقـة�مـن�الحكـم�العبا6ـmn(سياسيا�

كليلـــــة�"،�ولـــــم�يكـــــن�كتـــــاب�"رســـــالة�الّصـــــحابة"أو�" |دب�الكبBـــــ
"كتابـــــات�ابـــــن�ا�قفـــــع�حـــــول�الســـــلطات��ـــــي�

ف�ابن�ا�" ودمنة
ّ
  .قفع�حياتها��
جم�إ@�امتدادا�لهذا��ا�سار�الذي�ربما�كل

لكــن��ــي�ا�قابــل�حــاول�ابــن�ا�قفــع�جاهــدا�أن�يكّيــف�هــذه�ال�
جمــة�مــع�متطلبــات�البيئــة��العباســية�


هـا�البشـر�فوظـف�ابـن�ا�قفـع�Bُعرف�عـن�الخليفـة�ا�نصـور�ولعـه�بـالنجوم�وتأث�Iمراعيا�خصوصيا��ا،�فمث

الفار6ـ�mnا��ــ
اكم�ويحـافظ�عليــه�ذلـك��ـي�كليلــة�ودمنـة،�وهكـذا�حــاول�أن�يخلـق�ابــن�ا�قفـع�توازنـا�بــBن�إرثـه�
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و�ــــــــــي�الوقــــــــــت�نفســــــــــه�يواكــــــــــب�البيئــــــــــة�العباســــــــــية�ويكــــــــــون�عنصــــــــــرا�فّعــــــــــا@�وجــــــــــزء�مــــــــــن�النظــــــــــام�الثقــــــــــا�ي�

  )Shamma, 2009, p74.(السائد

لكـــــن�كيـــــف�لهـــــذا�الـــــنص�أن�ينتشـــــر�بـــــBن��داب�العا�يـــــة��Çـــــذه�الســـــرعة�متخطيـــــا�تلـــــك�الحـــــدود�����

ور�الوســــطى�بــــBن�الثقافــــات؟�مــــا�الــــذي�يجعــــل�هــــذا�الــــنص�الثقافيــــة�الشــــائكة�ال�ــــ�mكانــــت�ثابتــــة��ــــي�العصــــ

?ســـتعاري�ا�ـــرواغ��يحـــافظ�عRـــى�لياقتـــه�الجماليـــة�رغـــم�تعـــدد�ال�
جمـــات�ويجـــذب�ا�تلقـــي�@خ�ـــ
اق�ا�عـــاني�

  ا�ضمرة��ي�هذا�النص�إ�ى�حد��ن؟

ولــــد�نــــص�كليلــــة�ودمنــــة���ــــي�الهنــــد�باللغــــة�السنكســــرتية�حيــــث�ُوضــــع�Éرشــــاد�النخبــــة�الحاكمــــة������

الفارســية�(تنظــيم�العIقــات�بــBن�الحــاكم�والرعيــة،�وبــدأ�ســفر�هــذا�الــنص��ــي�فيــا�ي�ال�
جمــة�إ�ــى�الفهلويــة�و 

�الرحــال�750م،�ثــم�وصــل�أخBــ
ا�إ�ــى�دار�:ســIم�ســنة�570ثــم�إ�ــى�الســريانية�ســنة�) القديمــة
ّ
م،�حيــث�حــط

  (Reneau, 2000,p 324).�ي�بغداد�أين�ترجمها�ابن�ا�قفع�من�الفهلوية�إ�ى�العربية��

ولــــو@�ال�
جمــــة�العربيــــة�لكــــان�مــــن�الصــــعوبة�أن�ينتشــــر�نــــص�كليلــــة�ودمنــــة،�فقــــد�ضــــاع�|صــــل�����

السنســــكري�m،�ولــــم�يبــــق�منــــه�إ@�فصــــول�متفرقــــة��ــــي�كتــــب�|دب�الهنــــدي�القــــديم،�كمــــا�ضــــاعت�ال�
جمــــة�

  .الفهلوية�أيضا�

ــــرجم�أو@�هــــذا�الــــنص��ــــي�أوروبــــا�ســــنة�
ُ
و�ألفونســــو�دي�بيــــدر "م�مــــن�طــــرف�ال�Äــــودي�ا�تنصــــر�1106وت

  "ويسكا

)Pedro Alfonso deHuesca (قـــت�نجاحـــا�
ّ
مـــن�العربيـــة�إ�ـــى�الIتينيـــة�Êول�مـــرة��ـــي�أوروبـــا�ال�ـــ�mحق

قصـة،�ثـم�قـّرر�ألفونسـو��33باهرا،�وجاءت��ي�شكل�كتيب�موجه�لتعليم�وإرشاد�رجال�الدين�يحتوي�عRـى�

تطورها��واستقIلها�عـن�الIتينيـة،�وôـي�ترجمـة�بعد�) :سبانية�القديمة(العالم�أن�ينقلها�إ�ى�القشتالية��

  )ا�رجع�نفسه،�الصفحة�نفسها. (حرفية�لكن�بأسلوب�عربي�

ـــزت������
ّ

ا��ـــي��داب�|وروبيـــة،�حيـــث�حفBتـــأث�
وتتجRـــى�أهميـــة�ال�
جمـــة�:ســـبانية��ـــي�أّ¼�ـــا�كانـــت�أك�ـــ

لبنيــــــة�الســــــردية�نشــــــأة�الســــــرد�|وروبــــــي�الوســــــيط،�وعRــــــى�مســــــتوى�الشــــــكل�والبنيــــــة�خلخــــــل�هــــــذا�الــــــنص�ا
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،�وإ�ــى�:يطاليــة�ســنة�1483التقليديــة�|وروبيــة�الوســيط������ثــم��ترجمــت�كليلــة�ودمنــة�إ�ــى�|�انيــة�ســنة�

 ,Wacks(.م��1697م،�وترجمــت�إ�ـى�الفرنسـية�عــام�1644،�وإ�ــى�اليونانيـة�1570،�و:نجلABيـة�سـنة�1552

2007, p91(  

  :ل�
تيبويمكن�تمثيل�مسار�ترجمة�كليلة�ودمنة�ع¾
�هذا�ا

�–|�انيـــــــــة��-:ســــــــبانية���-الIتينيـــــــــة��-الع¾
يــــــــة��-العربيـــــــــة��-الســــــــريانية�-الفهلويـــــــــة��-السنســــــــكرتية

  الفرنسية��-اليونانية����-:نجلABية


هـا،������Bولنا�أن�نتخيل�أّن�مع�كـل�ترجمـة�تحـذف�تفاصـيل،�وتفقـد�حمـو@ت�ثقافيـة�معينـة�دون�غ

  . ز�ثقافية�جديدة�لم�تكن�موجودة�من�قبلويضاف�إل�Äا�د@@ت�جديدة،�وتكتسب�رمو 

ومــا�نIحــظ��ــي�هــذه�ال�
جمــات�أّ¼�ــا�متقاربــة�زمانيــا�وجغرافيــا،�وجــاءت�بشــكل�متIحــق�بــBن�اللغــات����

ا�ختلفــــة،�إضــــافة�إ�ــــى�كو¼�ــــا�جــــاءت�بعــــد�ســــقوط�|نــــدلس،�حيــــث�كانــــت�هــــذه�ال�
جمــــة�جــــزء�مــــن�حركــــة�

روبــا،�كمــا�تتنــوع�أســالي�Cا��ــي�ال�
جمــة�بــBن�مــا�هــو�حر�ــي�انتقــال�الكثBــ
�مــن�ا�عــارف�والعلــوم�العربيــة�إ�ــى�أو 


�حر�ي،�فقد�نجد��ي�اللغة�الواحدة�عدة�ترجمات�مثل��ما�هو��ي�ال�
جمات�:سبانية�Bن�ماهو�غBوب.  

لكــن�كيــف�وصــلت�كليلــة�ودمنــة�إ�ــى�الع¾
يــة�مــا�ôــي��ليــات�ا�وظفــة؟�كيــف�تعامــل�ا��ــ
جم�ال�Äــودي�

  النص�عند�نقله�إ�ى�الع¾
ية؟�ماذا�تبقي�من��خر��ي�ال�
جمة�الع¾
ية؟مع�الحمو@ت�الثقافية��ي�هذا�

  ):بUن�وا�فارقات�والتدجUن(آليات�ترجمة�كليلة�ودمنة�إ�ى�اللغة�الع�Áية�.2

الـذي�@�يعـرف�عنـه�الكثBـ
�سـوى�) יואיל(كانت�أول�ترجمة�ع¾
ية�لكليلة�ودمنة�من�طـرف�للحاخـام�يوئيـل�

ترجمته��ي�شكل��نسخة�غBـ
�مكتملـة��ـي�ا�كتبـة�الوطنيـة��ـي�بـاريس�إ@�أّ¼�ـا�غBـ
�أنه�كان�رجل�دين،�وتوجد�

�ي�بـاريس،�وôـي�موجـودة��1881سنة� (Joseph Derenbourg) "يوسف�ديرينبورغ"واضحة،�ونشرها�طرف�

    . )Peiro, 1997, p324-325(�ن��ي�كل�من�مكتبة�أوكسفورد�وباريس�والقدس
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قــــوب�بــــن�أليعــــازر،�الــــذي�عــــاش��ــــي�القــــرن�الثالــــث�عشــــر�مــــيIدي،�هــــو�مــــن�أّمــــا�ال�
جمــــة�الثانيــــة�فÏــــ�mليع

ــف�هنــاك�العديــد�مــن�الكتــب،�
ّ
طليطلــة�أيــن�درس�هنــاك�العلــوم�ال�Äوديــة،�ثــم�هــاجر�إ�ــى�جنــوب�فرنســا،�وأل

فه�باللغـة�العربيـة��ـي�النحـو�يـدرس�ف�Äـا�لغـة�التـوراة،�عبـارة�عـن�عشـرين�مقـال�) مشاليم" (الكامل"
ّ
الذي�أل

نحويـــة�بـــBن�العربيـــة�والع¾
يـــة،�وكـــان�دائمـــا�حـــريص�عRـــى�إثبـــات�أّن�الع¾
يـــة�@�تقـــل�قيمـــة�عـــن�ف�Äـــا�مقارنـــة�

 )Verskin, 2011, p485(  .العربية

وتتمثــل�الفــروق�بــBن�ال�ــ
جمتBن��ــي�أّن�ال�
جمــة�|و�ــى�جــاءت��ــي�شــكل�ن�ــ
ي�بأســلوب�عــادي�لكــن�مــع�وفــاء�

�ــ
ي�مســجع،�وبأســلوب�أدبــي�را&ــي�يحــتفظ�أك¾ــ
�للــنص�ا�صــدر،��ــي�حــBن�جــاءت�ترجمــة�أليعــازر��ــي�شــكل�ن

بصــــــدى�ا�درســــــة�الع¾
يــــــة�|ندلســــــية،�أيــــــن�يعــــــرض�بــــــن�أليعــــــازر�مواهبــــــه�|دبيــــــة�مــــــع�?قتبــــــاس�ا�كثــــــف�

  .للعبارات�التوراتية،�كما�يبتعد�بن�أليعازر��ي�ترجمته�لكليلة�ودمنة��عن�النص�ا�صدر

حيـث�@ئـم�هـذا�" الربـانيBن"صـة�مـ�ëم�طائفـة�ولقيت�ترجمـة�بـن�أليعـازر�رواجـا�كبBـ
ا��ـي�أوسـاط�ال�Äـود�الخا

الـنص�ببنيتـه�الرمزيـة�ود@لتـه�ا�كثفــة�الـذوق�ال�Äـودي،�Êنـه�يتقـاطع�مــع�نصـوص�مـن�التلمـود�وا�شـنا�أيــن�

  .  )486ا�رجع�نفسه،�ص(. يك�
�ف�Äا�ال�
م�ABإضافة�إ�ى�الطابع�:رشادي�و:صÑIي�والقيم�|خIقية

طــIع�عRــى�ترجمــة�بــن�أليعــازر�أّ¼�ــا�تعــد�عمليــة�اخ�ــ
اق�شــبه�كاملــة�للــنص�ومــع�هــذا�يمكــن�القــول�بعــد�? ���

  :ا�صدر،�تسودها�نزعة�تشويه�واضحة�تتجRى��ي�عدة�مستويات،�يمكن�اختصارها��ي��ليتBن��تيتBن

  :ا�فارقات 1.2

الــنص�تؤسـس�ترجمــة�بـن�أليعــازر�لكليلـة�ودمنــة���فارقـات�واضــحة�حيـث�تبعــد�ا�تلقـي�الجديــد�تمامـا�عــن�

|صــRي،�وتخلــق�مســافة�هامــة�بــBن�الــنص�ا�صــدر�والــنص�الهــدف،��ويمكــن��اختصــار�هــذه�ا�فارقــات�فيمــا�

   :يRي

- 



022   
 

 Page 77 برلين  –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                                

 

 2022ا�جلة�العربية�علم�ال��جمة��العدد�الثاني��تموز��يوليو��

  :مفارقة�ا�فهوم�وا�صطلح

دورا�أساســـيا��ـــي�نـــص�كليلـــة�ودمنـــة�عRـــى�مســـتوى�عمليـــة�الســـرد�مـــن�خـــIل�نقـــل�" بيـــدبا"تـــؤدي�شخصـــية�

للملـــك�بأســـلوب�مـــوجز�ومكثـــف��ـــي�الوقـــت�نفســـه،��|حـــداث�ومحاولـــة�تأويلهـــا�واســـتخراج�الع¾ـــ
�وتقـــديمها

�ـــا�يضـــفي�عليـــه�مـــن�وقـــار�وحكمـــة�ومصـــداقية�أك�ـــ
�خاصـــة�عنـــد�عمليـــة�" الفيلســـوف"لهــذا�اختBـــ
�لـــه�لقـــب�

  :القص،�حيث�يقول�ابن�ا�قفع�فيه

ــ "
َ
ولــه�ُيقــال�ل

َ
يــه��ـي�ق

َ
يلســوف�مــن�الَ¾
اهمـة،�فاضــل�حكــيم�ُيعــَرف�ِبَفضـِله�وُيرجــُع�إل

َ
ه�وكــان��ــي�زمانــه�رُجـل�ف

 
ُ
  )12،�ص1998ابن�ا�قفع،�(  "َبيدبا�الَفيلسوف

ــه�مرجعيــة�يعــود�إل�Äــا�النــاس�" فيلســوف"نIحــظ�هنــا�صــفات�التصــقت�بمصــطلح�
ّ
كالفضــيلة�والحكمــة،�وأن

  �ي�الشّدة،�كيف�تعامل�بن�أليعازر�مع�هذا�ا�صطلح؟

محـــب�"يتمثـــل��ــي���بمــا�أن�هــذا�ا�صـــطلح��غBــ
�موجـــود��ــي�التــوراة�فقـــد�أوجــد�لـــه�بــن�أليعــازر��معـــاد@�آخــر 

،�ومــــــــــع�أن�ا�صــــــــــطلح�)هنــــــــــا�يتقــــــــــاطع�مــــــــــع�|صــــــــــل�:غريقــــــــــي�لكلمــــــــــة�فيلســــــــــوف) (דודחכמות" (الحكمــــــــــة

نقـــل�إ�ـــى�اللغـــة�العربيـــة�وموجـــود��ـــي�كتـــب�الفلســـفة�ال�Äوديـــة�الوســـيطة،�إ@�أّن�بـــن�أليعـــازر�" الفيلســـوف"

  :  أّصر�عRى�توظيف�ا�صطلح�الذي�اقتبس�د@@ته��من�سفر�|مثال

  )1:20" (�ي�الشارع�صو��ا.تنادي��ي�الخارجالحكمة�"

  :الذي�يتكرر��ي�عدة�مواضع�مثل��ي�قوله"  محب�الحكمة�"وجمع�كل�هذه�الد@@ت��ي�مصطلح�

  )331‘ עמ, 1881, אליעזר(   "ויאמרדודחכמות"

  "..وقال�محب�الحكمة"
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Êن�قـــد�يكـــون�" فيلســـوف"�ـــي�حقيقـــة�|مـــر�هـــذا�ا�صـــطلح�@�يشـــمل�كـــل�د@@ت�ال�ـــ�mتتواجـــد��ـــي�مصـــطلح�

الشخص�محبا�للحكمة�وجامعا�Êقوالها،�لكـن�هـذا�@�يجعـل�منـه�مرجعيـة�يرجـع�إل�Äـا��ـي�كـل�زمـان�ومكـان�

  .مثل�ما�هو�مشار�إليه��ي�نص�ابن�ا�قفع

الحمامـة�"�ـي�قصـة�" إخـوان�الصـفا"ويوجد�مصطلح�آخر�قّصر�بن�أليعازر��ي�نقله�من�العربية�إ�ـى�الع¾
يـة�

وقة
ّ
  : ا�ط

ــــل�إخــــوان�: ل�ا�لــــك�لبيـــدباقـــا"
َ
تحـــابBن�َيقطــــع�بي�ëمـــا�الَخــــؤون�ا�حتـــاُل،�فاضــــرب��ـــي�َمث

ُ
قــــد�ســـمعت�َمثــــل�ا�

ون�َبدء�َتواصلهم�واستماع�َبعضهم�من�َبعض�
ُ
يف�يك

َ
  )2014�،132عبد�هللا�بن�ا�قفع،�(  "الّصفا،�وك


�مصطلح�Bن�|صـدقاء،�وتجاوزهـا�د" إخوان�الصفا"إذن�يشBائـرة�الصـداقة�والرفقـة�إ�ـى�الرابطـة�القويـة�بـ

  .إ�ى�|خوة�ال��mيربطها�الدم،�ويرّسخها�الصفاء�الذي�@�ي�
ك�أي�مجال�للكدر�أو�تدخل�لiخر

|صـدقاء�"أخفـى�بـن�أليعـارز�بعـض�معـاني�هـذا�ا�صـطلح�وعّوضـها�بمعـاني�أخـرى�مجـاورة�حـBن�ترجمهـا�بــــ�ــــ

ال�ــــ�mمــــن�معان�Äــــا�) אמן(شــــتق�مــــن��كلمــــة�،��ا�)370 ‘עמ, 1881, אליעזר( ) הידידיםהנאמנים" (|منــــاء

:يمان�والثقة�والحقيقـة،�وôـي�كلمـة�هامـة��ـي�التـوراة�وال�Äوديـة�ال�ـ�mعـادة�مـا�تستحضـر�عنـد�:شـارة��إ�ـى�

العIقة�بBن�ال�Äود�وهللا،�وكان�بإمكان�ابن�أليعـازر�أن�يسـتبدلها�بالكلمـات��تيـة�ال�ـ�mتقابـل�الصـفاء�وôـي�

،�لكــــــــن�ابــــــــن�أليعــــــــازر�أّصــــــــر�عRــــــــى�اســــــــتخدام�..)טוהר -זך/ זכך -צחות/ חצ(موجـــــــودة��ــــــــي�الع¾
يــــــــة�مثــــــــل�

ا�صطلح�السابق�ح��ðيؤكد�عRى�البعد�ال�Äودي�للنص�ا��
جم�ويفرغه�مـن�أي�حمولـة�إسـIمية�قـد�تـزعج�

   .ا�تلقي�ال�Äودي

  :مفارقة�#عتقادات�والقيم-

،��الـذي�فهـو�"القـدر"من�ا�فارقـات�ال�ـ�mسـجلناها�عنـد�نقـل�القـيم�الخاصـة�بـنص�ابـن�ا�قفـع�كلمـة�

اعتقـــاد�هـــام���ـــي�الثقافـــة�:ســـIمية،�وتحـــّول�إ�ـــى�مفهـــوم�مركـــزي��ـــي�الحيـــاة�اليوميـــة�والثقافـــة�الشـــعبية�@�
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ن�ابـن�ا�قفـع�نقـل�يمكن�إقصاؤه،�حيث�يتمBـ�Aبا@سـتمرارية�والحضـور�ا�كثـف��ـي�كـل�زمـان�ومكـان،�وبمـا�أ

ــف�هــذا�?عتقــاد�مــث��Iــي�قصــة�الحمامــة�ا�طوقــة�حــBن�تــرد�
ّ
كليلـة�ودمنــة�إ�ــى�العربيــة��ــي�ســياق�إســIمي�وظ

  :عRى�الجرذ�الذي�@مها�عRى�سقوطها��ي�الفخ�قائلة

َقــادير�@�َيـــدفعها�مـــن�هــو�أقـــوى�مّ÷ـــm،�ولـــيس�"...
َ
ـــة�امتنــا$ي�مـــن�القـــدر�بَعَجـــب،�Êّن�ا�

ّ
ولــيس�أمـــري�وقل

ــــة�امتنــــا$ي�مــــن�القــــدر�بَعَجــــب،�Êّن�ا�قــــادير�@�َيــــدفعها�مــــن�هــــو�أقــــوى�مّ÷ــــm،�أمــــا�تعلــــم�أّن�بالقــــدر�أمــــري�
ّ
وقل

Bــُ
�مــن�الَهــواء�
َ
َحــد،�وُيســتAَØل�الط

َ
�ُيســَبح�فيــه�أ

َ
صــاد�الســمكة��ــي�الَبحــِر�الــذي�@

ُ
كَســف�الَشــمس�والَقَمــر،�وت

ُ
ت

ـــ�Äم،�والَســـبب�الـــذي�ُيـــدرُك�بـــه�الَعـــاِجز�َح 
َ
]ـــ�mَnذلـــَك�َعل

ُ
ا�ق
َ
. " اَجُتـــه�هـــو�الـــذي�يُحـــول�َبـــBَن�الَحـــازم�وحاَجِتـــهإذ

  )124،�ص2014ابن�ا�قفع،�(

  :وترجم�بن�أليعازر�هذه�القفرة�بما�يRي

... וביוםאידיכשלהסוסואמיץלבבובנבורים"

  )371 ‘עמ, 1881, אליעזר( "  ובוראהכלפעםיגלהמסךנבראיוופעםיכסהייהואהטובביניויעשה

والخالق�خلق��ي�كل�هذه�) 1:6عاموس�(القلب�بBن�|بطال��ي�يوم�مؤسف�يتع�
�الفارس�قوي�"

  )"3:18صموئيل�(ا�ّرات�يكشف�الحجاب��خلوقاته�ومّرات�يخفي�هللا��يفعل�ما�يراه�جيدا�

يخفي�هنا�ابن�أليعازر�مفهوم�القدر�ليجعلها�سرا�من�أسرار�هللا�حيث�@�يمكن�:نسان��حدوديته�

ادة�هللا�ا�طلقة�ال��mيكشف�الحجاب�عن�من�يشاء�حسب�النص�أن�يفهم�هذا�السر،�وذلك�يعود�إ�ى�إر 

ا��
جم،�و�Çذا�نجد�ابن�أليعازر�يستغل�ترجمته�لعرض�العقيدة�ال�Äودية�ح��ðيحقق�التناغم�التام�بBن�

  .ا�تلقي�ال�Äودي�والنص�ا��
جم�ويقلل�من�غرابته

  :  مفارقة�الغاية-

بالعربيـة�والع¾
يـة،�حيـث�أعلـن�ابـن�ا�قفـع��ـي�" كليلة�ودمنـة"يوجد�اختIف�واضح��ي�الغاية�من�����

مقدمته�عن�إعطائـه�أهميـة�للعقـل��ـي�فهـم�الـدين،�باعتبـاره�مطلـع�عRـى�الفلسـفة،�و@�ننçـ�ðnأنـه��عـاش��ـي�
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Bـا�التيـارات�و|فكـار،��ـي�حـ�Äره�مـن�بيئـة�ثقافيـة�تتجـاذب�ف
ّ
ن�اتخـذ�بـن�أليعـازر�مـن�العصر�العبا�mn6وما�وف

ر�ا�تلقــي�مــن�البدايــة�أّن�" كليلــة�ودمنــة"نــص�
ّ
فضــاء��لي¾ــ
ز�أهميــة�الديانــة�ال�Äوديــة�وأســبقي��ا،�حيــث�ُيــذك

بIد�الهند�@�تمتلك�أنبياء�فهم�يتخبطـون��ـي�الظـIم�،�وôـي�رسـالة�ضـمنية�أّن�رغـم�أهميـة�هـذا�الـنص�ومـا�

ه�قاصر�ويحتاج�إ�ى�أن�يطعّ 
ّ
  .م�بالروح�ال�Äودية�يحمله�من�حكم�إ@�أن

Iويضيف�مؤكدا�ما�سبق�قائ:  

ل�َهذا�وَمن�حّضره"
ُ
ق�ك

َ
  َمن�َخل

  َمن�َوضع�كل�إنسان��ي�مكانه

  من�عرض�لنا�خالق�السموات

م�لنا�طريقه
ّ
 ) 313ا�صدر�نفسه،�ص" (وعل

�
واحتلــــــت�ثنائيــــــة�الخBــــــ
�والشــــــر�مكانــــــة�هامــــــة��ــــــي�كليلــــــة�ودمنــــــة�حيــــــث�كانــــــت�تحــــــرك�|حــــــداث�وتثBــــــ

وجههم��ـــي�طريـــق�الحيـــاة،�ال�ـــ�mعـــادة�مـــا�ينـــتج�عـــن�هـــذه�الثنائيـــة�بثنائيـــة�أخـــرى�ôـــي�الثـــواب�الشـــخوص�وتـــ


��ـي�:نسـان�ويـدعوه�إ�ـى�الثوبـة،�Bوالعقاب،�وكان�يحاول�ابن�ا�قفع��ـي�هـذا�ا�سـار�أن�يقـيظ�تأنيـب�الضـم

  .وقد�أشار�إ�ى�كل�ذلك�ضمنيا�ضمن�|حداث��ي�شكل�إشارات�عابرة

اتBن�القيمتــBن�فضــاء�أوســع�ضــمن�البنيــة�الســردية،�حيــث�برزتــا�بأشــكال��ــي�حــBن�أليعــازر�أعطــى�لهــ

متعــــددة،�وعكــــس�فيــــه�الرؤيــــة�ال�Äوديــــة�مــــن�خــــIل�رأي�أّن�الشــــر�ا�وجــــود��ــــي�:نســــان�هــــو�تحــــدي�للــــدين�

  )Verskin, p470. (ال�Äودي،�وكل�ما�يحدث�لهذا�:نسان�من�ابتIءات�ومصائب�ما�هو�إ@�عقاب�إ@ôي

  :آليات�التدجUن�2.2

لوصـــــف�إســـــ�
اتيجية�ال�
جمـــــة�ال�ـــــ�mيـــــتم�ف�Äـــــا�) 1995"(فنيـــــوتي"التـــــدجBن�هـــــو�مصـــــطلح�يســـــتخدمه�

ويتتبـــــع�. شـــــفاف�لتقليـــــل�غرابـــــة�الـــــنص�|صـــــRي�لقـــــراء�اللغـــــة�ا�ســـــ��دفة�fluentاســـــتخدام�أســـــلوب�طلـــــق��


ة�عن�ال�
جمة�ال�Schleiermacher��m"شIير�ماخر"فنيوتي�جذور�ا�صطلح�إ�ى�فكرة�Bـى"الشهRتحـافظ�ع�

  )101،�ص2008شتلويرث�وكووى،�"  (هدوء�القارئ�وسكينته�بأك¾
�قدر�ممكن�وتنقل�ا�ؤلف�نحوه
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ــه�عــادة�مــا�يق�ــ
ن�بعIقــة�هيمنــة�تقــوم��Çــا�الثقافـــة��
ّ
ومــا�يمكــن�أن�نلتمســه��ــي�هــذا�ا�صــطلح�هــو�أن

ا�هيمنــــــة�عRــــــى�ثقافــــــة�أخــــــرى�ُمهــــــيمن�عل�Äــــــا،�حيــــــث�يقــــــوم�ا��ــــــ
جم�بتــــــدجBن�نــــــص�أجن�ــــــ�mويخفــــــي�قصــــــدا�

صــياته�الثقافيــة�ويلبســه�قناعــا�لــيس�لــه،�مــن�خــIل�أســلوب�طلــق�قــد�يبــدو�عفــوي�وطبيÒــي�للمتلقــي�خصو 

ـــه�يتما,ـــ�ðnمـــع�أنـــواع�الخطـــاب�ا�ســـ��دف�بقـــوة،�ويـــرى�فينيـــوتي�بـــأّن�التـــدجBن�هـــو�اســـ�
اتيجية�ال�
جمـــة� Êنّ

اثلــة�ا�وجــودة�بــBن��الغالبـة��ــي�الثقافــة�|نجلــو�أمريكيــة،�وهـذا�يتجســد�أك�ــ
�بــBن�العIقــات�|دبيـة�غBــ
�ا�تم

  )102ا�رجع�نفسه،�ص. (الثقافة�|نجلو�أمريكية�وبBن�الثقافات�|خرى�

و@�يخفى�عRى�القارئ�لـنص�كليلـة�ودمنـة�باللغـة�العربيـة�حضـور�?قتباسـات�القرآنيـة�ال�ـ�mرّسـخت�

قفــع�ذكيــا�مكانــة�هــذا�الــنص�لــدى�القــارئ�العربــي��وجعلتــه�@�يبــدو�نصــا�وافــدا�مــن�الهنــد،�وقــد�كــان�ابــن�ا�

�ي�توظيف�?قتباسات�القرآنية�ال��mأدمجت�النص�ضمن�البيئة�:سIمية،�إضافة�إ�ى�القيمـة�الجماليـة�

  . ا�ضافة�للنص

�ي�ا�قابل�كان�بن�أليعازر�شـديد�الحـريص�عRـى�عـدم�نقـل�هـذه�?قتباسـات�إ�ـى�الع¾
يـة،�مـن�خـIل�

درج�ذلــــك�ضـــن�آليــــة�التـــدجBن�ال�ــــ�mتســـÒى�إ�ــــى�،��وينـــ)و@حظنــــا�ذلـــك�ســــابقا(إجـــاد�لهــــا�مقابـــل��ــــي��التـــوراة�

تخفيــــف�خصوصــــيات�الــــنص�ا�صــــدر��وتقريبــــه�مــــن�ا�تلقــــي�الجديــــد،�وتضــــمن�?قتباســــات�التوراتيــــة��ــــي�

مكـــــان�?قتباســـــات�القرآنيـــــة��تنـــــاغم�ا�تلقـــــي�ال�Äـــــودي�مـــــع�الـــــنص�ا��ـــــ
جم،�كمـــــا�يضـــــيف�هـــــذا�النـــــوع�مـــــن�

تقنيـــــة�اســـــتخدمت��ـــــي�|دب�الع¾ـــــ
ي�|ندلçـــــ�mn?قتباســـــات�زخرفـــــة�جماليـــــة�تـــــزين�الـــــنص�ا��ـــــ
جم،�وôـــــي�

  )Brann, 1991, p40-41. (بكثافة�

ولــم�يكتــف�بــن�أليعــازر�بــالتوظيف�ا�كثــف�للجمــل�التوراتيــة،�بــل�طالــب�شــخوص�كليلــة�ودمنــة�أن�

  :يتخذوا�من�التوراة�مرجعا�كما��ي�هذين�ا�ثالBن

  )315‘עמ, 1881, אליעזר(" ואמרואליוקראתאתהמגלה" -

  "قرأت�التوراة�وقال�له�"
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  )313ا�صدر�نفسه،�ص( “הלאשמעתמשלהמקרא" -

  "ألم�تسمع�بأمثال�ا�قرا"

  :مIحظة

تتقاطع�آليات�ترجمة�كليلة�ودمنة�إ�ى�الع¾
يـة�بشـكل�كبBـ
�مـع�آليـات�ترجمـة�مقامـات�الحريـري�إ�ـى�اللغـة�-1

الحريـري�با@قتباســات��الع¾
يـة�مـن�طـرف�الحريـزي،�حيــث�عـّوض�?قتباسـات�القرآنيـة�الكثBــ
ة��ـي�مقامـات�

التوراتيــة،�كمــا�عــّوض�|مــاكن�الــواردة��ــي�ا�قامــة�بأمــاكن�هامــة��ــي�التــاريخ�ال�Äــودي،�وÑــى�|ســماء���ــّودت�

بشكل�تام،�هذا�يدل�عRى�أّن�آليات�التدجBن�كانت�منتشرة�بBن��Óـود�|نـدلس�ح�ـ�ðبعـد�سـقوط�|نـدلس�

ــوهة�إ�ــى�القــا
ّ
رئ�ال�Äــودي�مــع�إخفــاء�|ثــار�:ســIمية�وتعويضــها�عنــد�ترجمــة�النصــوص�العربيــة�ونقلهــا�مش

  )110-2015�،106بوكيل،�. (بقيم��Óودية�تIئم�الذوق�ال�Äودي�أنذاك

ومـــع�أّن�التغBـــ
ات�والتحـــويرات�كثBـــ
ة�ومتعـــددة�|شـــكال��ـــي�ترجمـــة�كليلـــة�ودمنـــة�إ�ـــى�الع¾
يـــة�إ@�أّن�بـــن�-2

ة�مـن�خـIل�توليـد�قصـة�مـن�قصـة،�كمـا�حـافظ�أليعازر�حافظ�عRـى�البنيـة�السـردية�ال�ـ�mتمBـ�Aكليلـة�ودمنـ


��ي�النطقBا�|حداث�مع�تغي�Äتحدث�ف�mى�ترجمة�أسماء�الشخصيات�و|ماكن�ال�Rى�العموم�عRع...  

  :خاتمة�

�ـــي�الختـــام�تعـــد�ترجمـــة�كليلـــة�ودمنـــة�إ�ـــى�الع¾
يـــة�مـــن�طـــرف�يعقـــوب�بـــن�أليعـــازر�إعـــادة�كتابـــة�ثانيـــة�


ة�Bي،�حيث�أحدث�مفارقة�كبRن�الـنص�والـنص�ا�صـدر�والـنص�الهـدف�للنص�|صBخلقت�بونا�شاسـعا�بـ

عRى�مستوى�ا�فاهيم�والقيم�والغايات،�من�خIل�آلية�التدجBن�ال��mوظفت�?قتباسـات�التوراتيـة�مكـان�

  .?قتباسات�القرآنية�ح��ðتحدث�قطيعة�ثقافية�بBن�بيئة�نص�ابن�ا�قفع�والبيئة�الجديدة
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ف�القـارئ�ال�Äـودي�بـنص�كليلـة�ودمنـة�مـن�أجـل�الع¾ـ
ة�فقـط،�ولم��Óـدف�بـن��أليعـازر�فقـط�أن�يعـر 

بــل�أيضــا�ح�ــ�ðيثبــت�قــدرة�اللغــة�الع¾
يــة�عRــى�التعبBــ
��واحتــواء�جــنس�أدبــي�جديــد�قوامــه�الســرد�والرمــز��ــي�


يةBإطار�ا�نافسة�مع�اللغة�العربية��ي��شبه�جزيرة�|يب. 

 قائــــمة�ا�صادر�وا�ـــــراجع

  :ا�صادر�العربية

  .1دار�الفكر،�ط:لبنان. عرفان�مطر=ي:مراجعة�. كليلة�ودمنة�.2005. قفع،�عبد�هللابن�ا�

دار�ا�عرفــــة�للطباعــــة�: بBــــ
وت. محمــــد�را=ــــي�كنــــاس:ت. كتــــاب�كليلــــة�ودمنــــة�.2014. ابــــن�ا�قفــــع،�عبــــد�هللا

 .1ط�.والنشروالتوزيع

مؤسســـــة�: القـــــاهرة. عبـــــد�هللا�عـــــزام�وطـــــه�حســـــBن: تحقيـــــق. ،��كليلـــــة�ودمنـــــة2014. ابـــــن�ا�قفـــــع،�عبـــــد�هللا�

 . الهنداوي�للتعليم�والثقافة

  .دار�الهدى: الجزائر. ابن�ا�قفع،�عبد�هللا،�كليلة�ودمنة

 :ا�راجع�العربية

-الشــركة�: الجBــAة.  
جمــةنظريــة�ال�
جمــة�الحديثــة�مــدخل�إ�ــى�مبحــث�دراســات�ال�. 2003. عنــاني،��محمــد�

 .ا�صرية�العا�ية�للنشر�لونجمان

منشــــــورات�وزارة�: الربــــــاط.1ال�ــــــ
اث�الع¾ــــــ
ي�ال�Äــــــودي��ــــــي�الغــــــرب�|ندلçــــــmn،�ط. 2006. شــــــحIن،��أحمــــــد�

 . |وقاف�والشؤون�:سIمية

��ðn6ودي. 1963. هنداوي،�إبراهيم�مو�Äصريةمكتبة�|نجلو�ا�: القاهرة. |ثر�العربي��ي�الفكر�ال.  

  :ا�ج�ت

�ـــي�. بحـــث��ـــي�التغBـــ
ات�والـــد@@ت-،�آليـــات�ترجمـــة�مقامـــات�الحريـــر�إ�ـــى�اللغـــة�الع¾
يـــة2015.بوكيـــل،�أمينـــة

  .113-101ص. 2عدد�. مخ¾
�ال�
جمة�وتعليمية�اللغات: عنابة. ال�
جمة
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 :ا�راجع�ا���جمة

الهيئـــة�العامـــة�الســـورية��:فـــؤاد�عبـــد�ا�طلـــب،�دمشـــق: ترجمـــة. دراســـات�ال�
جمـــة. 2012. باســـنت،��ســـوزان

 .للكتاب

،��ا�ركــــز�القــــومي�1ط. جمــــال�الجزيــــرى : ترجمــــة.  معجــــم�دراســــات�ال�
جمــــة. 2008. شــــتلويرث�م،��كــــووى�م

  .2008لل�
جمة،��القاهرة،�

 

 :ا�صادر�الع�Áية

: פאריז. יוסףדירנבורג:תרגום. ספרכלילהודמנה.  1881. ריעקבבןאליעזר,  אליעזר

  .ללחוץפאריז

 :pجنبيةا�راجع�

Brann, Ross . 1991.  The compunctiouspoet: Cultural Ambiguity and HebrewPoetry in Muslim Spain. 

Johns Hopkins UniversityPress. 

Gabrieli, F .Ibn al-Mukaffa, in C E Bosworth, E van Donzel, B Lewis and ChPellat (eds) Ensyclopaedia of 

Islam. Leiden : E J Brill. 

Robinson, James. 2005. "The IbnTibbon Family: A Dynasty of Translators in Medieval Provence." In Be'erot 

Yitzhak: Studies in Memory of IsadoreTwersky, ed. J. Harris. Cambridge: Harvard University Press, 2005. 

Robinson, James. 2006. "Translation: Arabic into Hebrew." In Medieval Islamic Civilization: An 

Encyclopedia. Ed. Josef W. Meri. New York and London: Routledge. pp. 821-823. 

Wacks, David. 2007. Framing Iberia Maqamat and FrametaleNarrtives in Medieval Spain, Leiden- Boston: 

Brill. 

Zohar, Itmar Even. 1990.  The lierary System.  PoeticsToday, 11 :1. 

 

 : ا�ج�ت�pجنبية

Peiro,  Ángeles Navarro. 1997. Las versiones hebreas de Calila y Dimna. Revista de FilogiaRomanica. 

n14.vol II. p324-325. 



022   
 

 Page 85 برلين  –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                                

 

 2022ا�جلة�العربية�علم�ال��جمة��العدد�الثاني��تموز��يوليو��

Reneau,  Mar Gomez . 2000. Influencia de la literatura de Adab en el origen de la prosa literaria y la 

cuentistica Castellana.  Anaquel de EstudiosArabes. n11. p 321-331. 

Shamma,  Tarek . 2009. Translating into the Empire : The Arabic version of KalilawaDimna. The 

Translation.Volume 15.Number I. p65-86. 

Verskin, Alan. 2011. The theology of Jacob Ben El’Azar’s Hebrew version of Ibn Al-

Muqaffa’sKalilawaDimnah.Revue des etudes juives. 170 (3-4). juillet-décembre. p 465-475. 
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  )MemoQا�يموكيو(الحاسوب�أدوات�ال��جمة�بمساعدة�

Computer assisted translation tools (MemoQ) 

  .الجمهورية�اليمنية�–جامعة�عدن�                                                  م}�zعبده�الزغ��Uعبده�عبد�هللا�.أ

  ا�لخص

ا�ختلفـــــة�ال�ـــــ�mتســـــتخدم��ــــــي��والتطبيقـــــات و|دواتيتنـــــاول�هـــــذا�البحـــــث�ال�
جمـــــة�بمســـــاعدة�الحاســــــوب�

عـــن��نبـــذةهـــذا�البحـــث��أيضـــا ويضـــم.واح�
افيـــةعملـــه�كم�ـــ
جم�بدقـــة��أداءا��ـــ
جم�عRـــى��وتســـاعدال�
جمـــة�

. لكـل�نـوع�وا�مBـAاتالصـفات��وكذلكال�
جمة�بمساعدة�الحاسوب��وبينأدواتبي�ëا��والفرق  �ليةال�
جمة�

��memoQـي�ال�
جمـة�مـن�بي�ëـا�ميموكيـو�الحاسـوب�ال�ـ�mتسـاعد�أدواتكمـا�يتضـمن�البحـث�مجموعـه�مـن�

نطــاق�واســع��وعRــيبــداء�اســتخدامها�بشــكل�واســع��وال�ــmو�يفيــة�عملهــا�حيــث�تعت¾ــ
�مــن�ال�
جمــة�الضــرورية�

  .بBن�ا��
جمBن

ABSTRACT 

 This research deals with computer-assisted translation and the various tools and 

applications that are used  in translation process.This kind of tools help the translator to 

perform his work as a translator accurately and professionally. This research also includes an 

overview of machine translation and the differences between it and computer-assisted 

translation tools (CAT tools), as well as the characteristics and advantages of each type. 

Additionally, the research includes a set of computer tools that assist in translation, including 

Q-memoQ, which is considered one of the necessary translations, and its work, as well as 

how it has begun to be widely used among translators. 
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  )qا�يمو�كيو�ض(ال��جمة�بمساعدة�الحاسوب�

مـــــع�التطـــــور�التكنولـــــو=ي�الحـــــا�ي�شـــــهدت�ال�
جمـــــة�تغيBـــــ
ا�جـــــذريا��ـــــي�اســـــتخدام�أدوات�مختلفـــــة��لل�
جمـــــة�

عـــد�هنـــاك�م�ـــ
جم�مح�ـــ
ف�أو�فلـــم�ي.عوضـــا�عـــن�القـــواميس�الورقيـــة�ال�ـــ�mكـــان�يـــتم�اســـتخدامها��ـــي�الســـابق

فقـــــد�تنوعــــت�الطـــــرق�و�|ســـــاليب�. مبتــــدئ�إ@�و�يســـــتخدم��ادوات�او�بــــرامج�حاســـــوبية��ـــــي�وقتنــــا�الحاضـــــر�

فلــــم�يعــــد�هنــــاك�م�ــــ
جم�مح�ــــ
ف�@�يســــتخدم�.وتطــــورت�|دوات�مــــع�التطــــور�التكنولــــو=ي�للحاســــب�|�ــــي

مة�بأسـرع�وقـت�ممكـن�و�بـأدق�طريقـة�أدوات�أو�برامج�حاسوبية��ي�وقتنا�الحاضر�لكي�ينجز�عمله��ي�ال�
ج

  .ممكنه�

  ظهرت�ما�يسم�ðترجمة�بمساعدة�الحاسوب�و�ال�
جمة��لية�،�فما�الفرق�بي�ëما�؟

�
َ
  ):(Machine Translation or MTال�
جمة��لية�: أو@

في�الحـــــــرب�العا�يـــــــة�الثانيـــــــة��حيـــــــث�كـــــــان��ليواســـــــتخدامهبـــــــدأ�اســـــــتخدام�ال�
جمـــــــة��ليـــــــة�بعـــــــد�تطـــــــور�

ال¾
يطــانيون�يســتخدمون�الحاســب�?�ــي�للهجــوم�عRــى�القواعــد�العســكرية�?�انيــة�و�تطــورت�هــذه�الفكــرة�


يه�ال�ـــــ�mتقـــــوم�بفـــــك�الشـــــفرات�و�الرمـــــوز�ا�رســـــلة�مـــــن�الغواصـــــات�اثنـــــاء�Bايضــــا�عـــــن�فكـــــرة���@ت�التشـــــف

  .ا�اmnoالحرب�العا�ية�الثانية،�فبدأ�استخدام�و�تطوير�ال�
جمة��لية��ي�خمسينات�القرن�

�ال�
جمة��لية�بأ¼�ا�
ُ
عرف

ٌ
باسـتخدام�) لغـة�الهـدف(ا�ـى�لغـة�أخـرى�) لغة�مصـدر(ترجمة�من�لغة�طبيعية�"ت


�ال�
جمــــة�?ليـــة�،)1" (أنظمـــة�محوســـبة،�بمســــاعدة�بشـــرية�او�بــــدو¼�اBاخــــر�تشـــ��ðبمع÷ـــ)MT(ا�ــــى�برنـــامج�آ�ــــي�

  . يمكنه�ترجمة�محتوى�النص�ا�صدر�ا�ى�اللغة�الهدف

  :مة��لية�ا�ى�ثIث�اقسام�وذلك�تبعا�لتدخل�البشري�ف�Äاو�تنقسم�ال�
ج

  .تعتمد�فقط�عRى�ال¾
مجيات�ا�وجودة��ي�الحاسب���ي�دون�تدخل�بشري : ترجمة�آلية�مباشرة�-ا

  .و�يتم�ف�Äا�ا�زج�بBن�ال¾
مجيات�و�التدخل�البشري : ترجمة�آلية�بمساعدة�بشرية�-ب
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�ـا�ال�
جمـة�البشـرية�مـع�?سـتعانة�بال¾
مجيـات�الحاسـوبية�ويـتم�فÄ: ترجمة�بشرية�بمساعدة�الحاسـوب�-ج

  )2(.و�تسم�ðايضا�ال�
جمة�?لية�التفاعلية

و�تعت¾
�ال�
جمة��لية�ترجمة�فورية�للنص�من�دون�العنصـر�البشـري�ف�Äـا،�فهنـاك�العديـد�مـن�ا�حركـات��

 
 Googleجم�جوجـــــل�البحثيـــــة�ا�وجـــــودة��ـــــي�الحاســـــب���ـــــي�و�ال�ـــــ�mتـــــرتبط�بالشـــــبكة�العنكبوتيـــــة�كم�ـــــ

translateجم�بيــــنج

ســــو Bing Translate،�و�م�ــــBريف�،Reversoجم�ميكروســــوفت�
 Microsoft،�م�ــــ

Translateجمـة��

هـا��وهنـاك�ايضـا�بـرامج�يـتم�تحميلهـا�عRـى�الحاسـب�?�ـي�حيـث�تقـوم�هـذه�ال¾ـ
امج�ب�Bوغ

�ك¾
نامج�
ً

ها�Golden Al Wafi،�و�برنامج�OmegaTالنصوص�مجانا�ايضاBامج�?خرى ،و�غ
  .من�ال¾

ومع�توفر�ال�
جمة��لية�بشكل�مجاني�?�ا¼�ا�@�تعت¾
�ترجمة�دقيقة،�حيث�تشـو�Çا�الركاكـة�و�الضـعف�و��

يــــتم�اســــتخدام�ال�
جمــــة��ليــــة�و�تكــــون�اك�ــــ
�فائــــدة��ــــي�ترجمــــة�النصــــوص�الكثBــــ
ه�و�ال�ــــ�mتتطلــــب�ترجمــــة�

ذا�تـــدخل�ا��ـــ
جم��ـــي�تصـــحيح�|خطــــاء�يمكـــن�لهـــذه�ال�
جمــــة�ان�تكـــون�دقيقـــة�ا. ســـريعة��ـــي�نفـــس�الوقـــت

  . النحوية�والقواعد�و�مراعاة�تناسق�الجمل�مع�بعضها�البعض�للحصول�عRى�نص�مقبول�و�صحيح

 
ً
  ): (Computer Assisted Translation or CATال�
جمة�بمساعدة�الحاسوب�: ثانيا

ا�ــــى�فئــــة�ال�
جمــــة�البشــــرية�بمســــاعدة��لــــة�) (CAT Toolsتنتمــــ�mبــــرامج�ال�
جمــــة�بمســــاعدة�الحاســــوب�

Human Aided Machine Translation,HAMT) (ـــى�الجهـــد�البشـــري�Rتعتمـــد��ـــي�ا�قـــام�|ول�ع�mو�ال�ـــ

  .للم�
جم�مع�استخدام��لة��ي�عملية�ال�
جمة

لــك�و��ــي�هــذا�النــوع�مــن�ال�
جمــة�يقــوم�ا��ــ
جم�باســتخدام�الحاســب���ــي��ــي�مســاعدته�عRــى�ال�
جمــة،�و�ذ

ال�ــــــ�mيــــــتم�تثبي��ــــــا�عRــــــى�الحاســــــب�?�ــــــي�كا�ــــــدققات�:مIئيــــــة،�" Tools"باســــــتخدام�مجموعــــــة�مــــــن�|دوات

و�تعتمـــد�هـــذه�ال¾ـــ
امج�عRـــى�مـــا��)3(ومـــدققات�القواعـــد�و�العديـــد�مـــن�أدوات�معالجـــة�الكلمـــات�و�النصـــوص�
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�ðجمـــــة�"يســـــم
خـــــزين�،�حيـــــث�تقـــــوم�ذاكـــــرة�ال�
جمـــــة�عRـــــى�ت"Translation Memory (MT)بـــــذاكرة�ال�

 
ً
  .النصوص�ال��mتم�ترجم��ا�مسبقا

تعمــل�ذاكــرة�ال�
جمــة�ا�وجــودة��ــي�أدوات�ال�
جمــة�بمســاعدة�الحاســوب�عRــى�تخــزين�النصــوص�|صــلية���

ا��
جمـــــة،�و�النصـــــوص�ال�ـــــ�mتقابلهـــــا��ـــــي�اللغـــــة�|خـــــرى��ـــــي�قاعـــــدة�بيانـــــات�و�تســـــ�
جع�|جـــــزاء�ا�شـــــا�Çة�أو�

تقــــوم�هــــذه�|دوات�أو�ال¾ــــ
امج�بتقســــيم�النصــــوص�ا�ــــى�. )4(ا�رتبطــــة�بالنصــــوص�الجديــــدة�خــــIل�ال�
جمــــة

�ðة�كـالفقرات�و�الجمــل�و�تسـم
Bجمـة�ملــف�مـا،�تقــوم�هــذه�"أجــزاء"وحـدات�صــغ
،�فعنــدما�يقـوم�ا��ــ
جم�ب�

ال¾ـــ
امج�أو�|دوات�بعـــرض�هـــذه�الوحـــدات�ا��
جمـــة�للم�ـــ
جم�أثنـــاء�ترجمـــة�نـــص�مـــرتبط��Çـــذه�|جـــزاء��ــــي�

ذا�لـم�يجـد�ا��ـ
جم�مـا�يناسـب�الـنص�الـذي�يقـوم�ب�
جمتـه�فيسـتطيع�أن�النصوص�ا��
جمة�مسـبقا،�أمـا�إ

ي�ـــــ
جم�جمـــــل�أو�مفـــــردات�جديـــــدة�أثنـــــاء�ال�
جمـــــة�و�حفظهـــــا��ـــــي�ذاكـــــرة�ال�
جمـــــة�ا�رتبطـــــة�بـــــأداة�ال¾
نـــــامج�

  .ا�ساعد�فيال�
جمة

أن�هـــذه�ال¾ـــ
امج�ال�ـــ�mيـــتم�اســـتخدامها�لل�
جمـــة�و�ال�ـــ�mتثبـــت�فيـــه،�تحتـــوى�عRـــى�
ً
ذاكـــرة�و�كمـــا�ذكرنـــا�ســـابقا

��ـــــي�ترجمـــــة�(TM)ترجمـــــة�
ً
،�يســـــتطيع�ا��ـــــ
جم�أن�يضـــــيفها�ويعـــــدل�ف�Äـــــا�النصـــــوص�و�ال�ـــــ�mتســـــاعده�@حقـــــا

  . نصوص�أخرى�مقاربة�لها

لزيــــادة�انتــــاجهم�و�العمــــل�بــــأك�
�دقــــة�و�ســــرعة؛�باÉضــــافة�إ�ــــى�) Tools(يســــتخدم�ا��
جمــــون�هــــذه�|دوات�

و�ت�
كــز�هــذه�?دوات�. )5(ق��ــي�الــنص��ال�ëــائيتصــحيح�|خطــاء�التلقائيــة�و�تحقيــق�درجــة�أعRــى�مــن�التناســ

،�باÉضــــافة�ا�ــــى�" ذاكــــرة�ال�
جمــــة" بشــــكل�اسا6ــــ�mnعRــــى�
َ
قاعــــدة�البيانــــات�ا�صــــطلحات�" كمــــا�ذكرنــــا�ســــابقا

Terminology Data Base"جم�بمـــا�
،�فوجـــود�مثـــل�هكـــذا�قاعـــدة�للمصـــطلحات�تعمـــل�عRـــى�تزويـــد�ا��ـــ

  . يحتاج�من�مفردات�للوصول�إ�ى�ترجمة�صحيحة�
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 :أدوات�ال��جمة�باستخدام�الحاسب�#�ي��-ثانيا�

يــتم�اســتخدام�هــذه�|دوات�عــن�طريــق�تثبي��ــا�بجــاهز�الحاســب���ــي�بعــد�شــراءها�مــن�أك¾ــ
�الشــركات�

و�يعتمــــد�ا��ــــ
جمBن�حــــول�العــــالم�عRــــى�هــــذه�|دوات�للحصــــول�عRــــى�ترجمــــة�صــــحيحة�و�. ا�صــــنعة�لهــــا

  :|دوات�ما�يRي�سريعة��ي�نفس�الوقت،�و�من�اشهر�هذه�

  SDL Tradosترادوس�-1

 
ً
مــــدفوع��Tradosيعــــد��برنــــامج�. يعت¾ــــ
�مــــن�أفضــــل�ترجمــــة�حاســــب�آ�ــــي��ــــي�العــــالم،�و�اك�
هــــا�اســــتخداما

�و�تنتجـــه�شـــركة�
َ
و�ôـــي�أك¾ـــ
�شـــركة�برمجيـــات�خاصـــة�بال�
جمـــة��بمســـاعدة�الحاســـوب�عRـــى�SDLمقـــدما

يـث�الـتحكم�فيـه،و�التعـديل��ـي�الـذاكرة�من�ح�Tradosيمكن�للم�
جم�أن�يعتمد�عRى�ترجمة�. ?ن�
نت

  .)6(مختلفة�للملفات�70الخاصة�به�و�تعلمه�بسهوله،�و�يقرأ�ال¾
نامج�اك�
�من�صيغة�

  Smart CATسمارت�كات�-2

�بذاكرة�ترجمة�قابلة�للتعـديل؛�و�مـن�أهـم�
ً
برنامج�آخر�ل�
جمة�النصوص�بمساعدة�الحاسوب،�يتم�ABايضا

 
�انــه�يوفرمنصــة�للم�ــ
ً
جمBن�و�العمــIء�للعثــور�عRــى�بعضــهم�الــبعض�باÉضــافة�ا�ــى�انــه�مجــاني�مABاتــه�ايضــا

بالكامــــل��و�يــــوفر�مســـــاحة�حســــابية�مجانيـــــة��لتخــــزين�ا�لفـــــات�و�مشــــاريع�ال�
جمـــــة
و�يســــتخدمهأك�
�مـــــن��7)(

  .ألف�م�
جم�حول�العالم70

  Wordfastبرنامج��-3

ضـمنت�أدوات�ذاكـرة�مسـتقلة�و�ت��2009ـي�ينـاير�Trasnaltion StudioWordfastبرنـامج�Wordfastاصدرت

 Wordfast ClassicفـاÊداة�|و�ـى�و�ال�ـ�mتسـم�ðب. )Wordfast Professional)8و�� Wordfast classicمثـل�

WFC ـــــي�أســــهل�أداة�يمكــــن�اســـــتخدامها�و�تحميلهــــا�و�صـــــممت�ôكملـــــف�وورد��ــــي�ا�يكروســــوفت�و��
تعت¾ــــ

  .لتغطية�احتياجات�ا��
جم
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 2022ا�جلة�العربية�علم�ال��جمة��العدد�الثاني��تموز��يوليو��

�ðتســــم�mامــــا�|داة�الثانيــــة�و�ال�ــــWFPWordfast Professionalــــى�أنظمــــة�حاســــوب�Rيمكــــن�تحميلهــــا�ع�،


ها�Linuxو�ليونكس��Mackو�ماك��Windowsمتعددة�ك�الويندوز�Bو�غ.  

فÏـــــ�mأداة�ترجميـــــه�مرتبطـــــة�باÊن�
نـــــت�و�قـــــد�تـــــم�إصـــــدارها��ـــــي��AnywhereWordfastأمـــــا�:صـــــدار�الثالـــــث

داة�للم�ـــ
جمBن�بإنشـــاء�ذاكـــرة�ترجميـــه�خاصـــة��Çـــم�و�العمـــل�عRـــى�مشـــاريعهم�،�حيـــث�تســـمح�هـــذه�| 2010

  .(9)من�أي�جهاز�متصل�باÉن�
نت

  OmegaTبرنامج��-4

،�فهـــو�برنـــامج�مفتـــوح�ا�صـــدر�و�يســـتخدمه�
ً
هـــو�اك�ـــ
�ادوات�ال�
جمـــة�بمســـاعدة�الحاســـوب�ا�جانيـــة�شـــيوعا


ها�تعمل�هذه�|داة�عRى�أنظمة. العديد�من�ا��
جمBن�ا�ح�
فBنBالتشغيل�ويندوز،�ماك�،�ليونكس�و�غ.  

  Memo Qميموكيو�-5 

مــــن�اهــــم�ادوات�ال�
جمــــة�بمســــاعدة�الحاســــوب�،�عRــــى�الــــرغم�مــــن�ا¼�ــــا�ليســــت��MemoQتعت¾ــــ
�ا�يموكيــــو�

فÏـ�mاحـد�ال¾ـ
امج�ا�دفوعـة�و�ا�غلقـة�ا�صـدر�،�أي�ا¼�ـا�غBـ
�مجانيـة�. Tradosمعروفـه�جيـدا�كـأداة�تـرادوس

 Memoq Translationفقـدقامت�الشــركة�الهنجاريـة.ا�جـاني�الفتوحا�صــدر�OmegTعRـى�عكـس�برنــامج�

Technologiesق�اداة�الIبــــــاطMemoqاول�منتجا��ــــــا�2006ــــــي�عــــــام���
�Memoqتتضــــــمن�اداة�ال�. و�يعت¾ــــــ

و�اللـذان�يعمـIن�عRـى�أنظمـة��project manager editionو��Translator pro editorاصدارين�مهمـBن�وهـم�

  .windows(10)التشغيل�ويندوز�

  :MemoQممABات�أداة�ال�

  :كأداة�ترجمة�بمساعدة�الحاسوب�ما�يRي�MemoQمن�أهم�ممABات�أداة�ا�يمو�كيو

 .التدقيق�النحوي�و�:مIئي�و�التصحيح�التلقائي -
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 2022ا�جلة�العربية�علم�ال��جمة��العدد�الثاني��تموز��يوليو��

و�ذلـــــــك�عـــــــن�طريـــــــق�جـــــــزء�معاينـــــــه�يســـــــتطيع�ا��ـــــــ
جم�) ا�صـــــــدر�و�الهـــــــدف(عرضا�ســـــــتند�بلغتيـــــــه� -

 .عبارات�أثناء�ال�
جمةمشاهدة�تعديل�و�اضافة�جمل�أو�

و�الحزم�|خرى،�و�هذا�يسـمح�للم�ـ
جمBن��TradosعRى�قبول�حزمةMemoQقدرة�أداة�ا�يموكيو -

 .11)(و�تمك�ëم�من�إعادة�العمل�مع�برامج�ترجمة�اخرى 

 . حفظ�كل�كلمة�أو�جملة�تم�ترجم��ا��ي�ذاكرة�ال�
جمة�و�القدرة�عRى�إعادة�تعديلها�مرة�اخرى  -


�?تصال�باÉن�
نتيمكن�العمل�عل�Äا�م -Bن�غ. 

  :ث�ث�خطوات�رئيسية��MemoQتتطلب�ال��جمة�ع¦ى�برنامج�ال

 
ً
و�ذلــك�بإختيــار�ا�لــف�ا�ــراد�ترجمتــه�و�تحديــد�بيانــات�ال�
جمــة�و�ذاكــرة�: عمــل�مشــروع�ترجمــة: أو@

  . ال�
جمة�ال��mستستخدم��ي�ترجمة�ا�لف

 
ً
وتفــتح�نوافــذ�لكــل�ملــف�يــتم�ترجمتــه�فأثنــاء�ويــتم�هنــا�ترجمــة�ا�لــف�و�معالجتــه،�: ال�
جمــة�: ثانيــا

أثناء�
ً
�و�يمكـن�التعـديل�عل�Äـا�أيضـا

ً
ترجمة�ا�لف�يمكنك�عمل�أو�صـنع�ذاكـرة�ترجمـة�جديـدة�أيضـا

  .ال�
جمة

 
َ
بعــد�:ن��ــاء�مــن�ترجمــة�ا�لــف،�ســيقوم�ا��ــ
جم�بالضــغط�عRــى�أوامــر�لتصــدير�ا�لــف�: النقــل: ثالثــا

بعد�ترجمته�لكي�يتمحفظه��ي�القرص�الصلب�للحاسب�|�ي�مع�إبقاء�نسخة�أخرى�مـن�مشـروع�

  .MemoQال�
جمة�محفوظا��ي�تطبيق�ال�

  :وعمل�ترجمة��لف��MemoQأساسيات�استخدام�أداة�ال

لــيس�بــاÊمر�الصــعب،�إذ�يحتــاج�فقــط�بعــض�الخطــوات�ل�
جمـــة�MemoQان�العمــل�عRــى�اداة�ال

  :ملف�بسهولة�و�يسر،�الخطوات�التالية�تبBن�كيف�يتم�ذلك�
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 2022ا�جلة�العربية�علم�ال��جمة��العدد�الثاني��تموز��يوليو��

 Newمشــــروع�جديــــد�( ســــتظهر�نافــــذة�اخ�ــــ
�م�ëــــا

New project from template و���New 

ــجيل�اســم�ا�شــروع�الجديــد�لل�
جمــة�

ال�ــــTargetlanguage�m(ال�ــــ�mســــن�
جمها�و�اللغــــة�الهــــدف�


اد�ا�لــف�أو�ا�ســتند�الــذي�ســنعمل�عRــى�ترجمتــهBبعــدها�ســيظهر�مربــع�حــوار�آخــر�و�فيــه�نقــوم�باســت )

import(ذهب�مباشــره�،�ثــم�التــا�ي،�و�ســن

سيظهر�مربع�يبBن�تحميل�ا�لف،�نقـوم�بإختيـار�الـزر�

إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 
 

ا�جلة�العربية�علم�ال��جمة��العدد�الثاني��تموز��يوليو��

ســــتظهر�نافــــذة�اخ�ــــ
�م�ëــــاMemoQنقــــوم�بفــــتح�تطبيــــق�ا�يمــــو�كيــــو

  :كما��ي�الصور�التالية�

  مشروع�جديد

New project ن�Bختيــارين�بــIيظهــر�تفــرع�لNew project from template 

new projectجمــة��
فتظهــر�نافــذة�فرعيــة��و�ف�Äــا�نقــوم�بتســجيل�اســم�ا�شــروع�الجديــد�لل�

ال�ــــ�mســــن�
جمها�و�اللغــــة�الهــــدف�) source language(،�و�اللغــــة�ا�صــــدر

  . next)التا�ي�(ال�
جمة�ال�Äا،�ونختار�الخيار�


اد�ا�لــف�أو�ا�ســتند�الــذي�ســنعمل�عRــى�ترجمتــهBبعــدها�ســيظهر�مربــع�حــوار�آخــر�و�فيــه�نقــوم�باســت

next.(  


ادBــى�اســتRاد�ا�لــف�ا�ــراد�ترجمتــه�و�ذلــك�بــالنقر�ع
Bنقــوم�باســت)import

سيظهر�مربع�يبBن�تحميل�ا�لف،�نقـوم�بإختيـار�الـزر�. إ�ى�جهاز�الكمبيوتر،�ونقوم�بإختيار�ا�طلوب�ترجمته

  .إغIق�بعد�إكتمال�تحميل�ا�لف

إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                                

ا�جلة�العربية�علم�ال��جمة��العدد�الثاني��تموز��يوليو��

 
َ
نقــــوم�بفــــتح�تطبيــــق�ا�يمــــو�كيــــو: او@

project/ (كما��ي�الصور�التالية�

مشروع�جديد -

 
ً
 New projectبعــد�إختيــار: ثانيــا

projectنختــار�new project

(Name)و�اللغــــة�ا�صــــدر�،

ال�
جمة�ال�Äا،�ونختار�الخيار�سنقوم�ب

  

  

  

 
ً

اد�ا�لــف�أو�ا�ســتند�الــذي�ســنعمل�عRــى�ترجمتــه: ثالثــاBبعــدها�ســيظهر�مربــع�حــوار�آخــر�و�فيــه�نقــوم�باســت

import (ثم�التا�ي� )next

  

  


ادBــى�اســتRاد�ا�لــف�ا�ــراد�ترجمتــه�و�ذلــك�بــالنقر�ع
Bنقــوم�باســت

إ�ى�جهاز�الكمبيوتر،�ونقوم�بإختيار�ا�طلوب�ترجمته

إغIق�بعد�إكتمال�تحميل�ا�لف
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 2022ا�جلة�العربية�علم�ال��جمة��العدد�الثاني��تموز��يوليو��


اد�ذاكــرة�ترجمــة -1Bيمكنــك�اســتimport from TMمحفوظــة��ــي�جهــازك�و�ذلــك�بعــد�بناءهــا�اثنــاء��

ترجمتــــك��لفـــــات�ســـــابقة�مـــــن�خـــــIل�حفـــــظ�أي�مصـــــطلح�جديـــــد�ف�Äـــــا،�حيـــــث�يمكنـــــك�تطبيـــــق�ال�

memoQنــــت�حيــــث��
ترجمــــة�مــــن�ذلــــك؛أو�يمكــــن�أن�تقــــوم�بتAØيــــل�ذاكــــرة�ترجمــــة�عــــن�طريــــق�:ن�

الطبيــة�و�مـــا�تتــوفر�ذاكــرات�ترجمــة�بمواضـــيع�و�مصــطلحات�مختلفــة،�كالقانونيـــة�،�والعســكرية�و�

 .إ�ى�ذلك

�تصدير�ذاكرة�ال�
جمةو�حفظها��ي�جهاز�الكمبيوتر�من�الخيار� -2
َ
 Export to TMو�يمكن�أيضا

  

  

 
ً
يظهـر�لـك�خيـار�لبنـاء�ذاكـره�و�تسـمي��ا�كمـا��ـي�الصـورة�التاليـة،�و�بالطريقـة�ذا��ـا�يمكـن�عمـل�قاعـدة�: رابعا

  . بعد�ان�تضغط�علة�التا�ي�،�ليعطي�لك�مجال�بعمل�قاعدة�ا�صطلحات��Terms Baseمصطلحات

 Translation Memoryعمل�ذاكرة�ترجمة  ) أ(

  

 

  Term Baseعمل�قاعدة�مصطلحات�)ب(

  

  

 
ً
بعد�تحميل�ا�لف�السابق�الذي�نريد�ترجمته،�سننتقل�مباشرة�إ�ى�نافـذة�يظهـر�ف�Äـا�ا�لـف�الـذي�: سادسا

فيـــأعRى�راس�� importافة�ملفــات�أخـــرى�بجانــب�ذلـــك�ا�لــف�مـــن�الخيــار�تــم�تحميلــة�،�يمكننـــا�بعــدها�إضـــ
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 2022ا�جلة�العربية�علم�ال��جمة��العدد�الثاني��تموز��يوليو��

يجـب�أن�ننتبـه�إ�ـى�انـه�@بـد�أن�يكـون�ا�لـف��ـي�نفـس�(مع�مراعاة�مـا�يRـي�( القائمة؛�و�اضافة�ملفات�اخرى�

�مـن�اللغـة�العربيـة�إ�ـى�:نجلABيـة( ا�سار�ا�طلوب�بالنسبة�للغة�
ً
Iة�أمـا�اذا�كـان�لـدينا�ملفـات�مـن�اللغـ). مـث

يخـــص�ترجمـــة�ا�لفـــات�مـــن�اللغـــة�?نجلABيـــة�إ�ـــى�new memoq project?نجلABيـــة�فيجـــب�بنـــاء�مشـــروع�

  ).العربية

 
َ
ننقر�نقرتBن�متتاليتBن�عRى�ا�لف�الذي�تم�تحميلة�و�الذي�سنقوم�ب�
جمته،�و�سـتظهر�لنـا�بوابـه�أو�: سابعا

  .شاشة�ال�
جمة�كما��ي�الصورة�ا�وضحة

 .  

  

 

 

فيــــتم�حفــــظ�الكلمــــات��ــــي�ذاكــــرة��Shift+Enterأثنــــاء�ال�
جمــــة�يــــتم�حفــــظ�الكلمــــات�و�ذلــــك�بالضــــغط�عRــــى�

  .ال�
جمة��ي�مشروعك�و�حفظ�ا�صطلحات��ي�قاعدة�ا�صطلحات�لديك

يختلف�استخدام��|دوات�الحاسب���ي�ا�ساعدة��ي�ال�
جمة�مـن�أداة�إ�ـى�أخـرى�و�تتـدرج��ـي��الصـعوبة�

  .حتاج�إ�ى�تدريب�مستمر�و�البعض��خر�سهل�?ستخدام�و��ي�متناول�الجميعو�السهولة،�فبعضها�ي
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  :الخ�صة�

،و�لكــــن�تســــتطيع�اختيــــار�
َ
Iقلــــي�

ً
يعــــد�?ختيــــار�بــــBن�ال�
جمــــة��ليــــة�و�ال�
جمــــة�بمســــاعدة�الحاســــوب�صــــبعا

|فضـل�و�ذلـك�بحسـب�النصـوص�ال�ـ�mتريـد�ترجم��ـا�ونوعي��ـا�و�كـذلك�نـوع�اللغـة�ال�ـ�mسـيتم�اســتخدامها�


�يــــذهبون�إ�ــــى�اســــتخدام�ال�
جمــــة��ليــــة�و�اســــتخدام�محركــــا. ل�
جمــــة�تلــــك�النصــــوصBجمــــة�فــــالكث
ت�ال�

  . لسهولة�الحصول�عل�Äا�وتوفرها�بد@�عن�أدوات�ال�
جمة�الحاسوبية�و�ال��mتعت¾
�ذات�سعر�مرتفع

فهذه�|دوات�يمكن�شراءها�و�تحميلهـا�بسـهوله��ـي�جهـاز�الحاسـب�و�تعت¾ـ
�ترجم��ـا�أدق�بكثBـ
�مـن�ال�
جمـة�

فـــــــــا�يمو�كيـــــــــو�. اء�ف�Äـــــــــا�ليـــــــــة�و�ذلـــــــــك�Êن�ا��ـــــــــ
جم�يقـــــــــوم�بمراجعـــــــــة�تلـــــــــك�النصـــــــــوص�و�متابعـــــــــه�|خطـــــــــ

memoQ 
ً
  .إحدى�هذه�|دوات�ال��mلها�ممABات�خاصة�و�سهله�?ستخدام�ايضا

 :ا�صادر

1-www.mqaall.com.  

www.mawdoo3.com -2 

www.istakteb.com -3 

4-www.ar.m.wikipedia.org 

5-www.academy.hsoub.com. 

www.trgamah.com -6/7 

8-www.manayr.net. 

9-www.wordfast.com 

www.academy.hsoub.com -10 

11- www.saudisoft.com  
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  pفاق�والحدود: ال��جمة�بمساعدة�الحاسوب

Computer-assisted translation: prospects and limits  

  الجزائر-1جامعة�أحمد�بن�بلة�وهران�-معهد�ال�
جمة              بلقاسم�صو�ي  . أ

Soufisoufi1984@gmail.com 

   ا�لخص

�
¼�دف�من�خIل�هذه�الدراسة�إ�ى�:حاطة�بأثر�التكنولوجيات�الحديثة��ي�إنجاز�ال�
جمات�ع¾

وقد�وقع�اختيارنا�عRى�برنامج�ال�
جمة�بمساعدة�الحاسوب�،�ليس�فقط�Êنه�شائع�.  مختلف�ا�جا@ت

�من�ك¾
ى�الشركات�بوصفه�تقنية�دقيقة�تساعد� ?ستعمال�بBن�ا��
جمBن�،�ولكن�Êنه�مطلوب�أيضا


جم�بتوnي�الدقة�والسرعةْ�
ُ
  .عRى�إنجاز�العمل�ا�

  .ة�بمساعدة�الحاسوب،�ا��
جمBنالتكنولوجيات�الحديثة،�ال�
جم�:الكلمات�ا�فتاحية

Abstract: 

Through this study, we aim to capture the impact of modern technologies in the 

completion of translations in various fields. We chose the computer-assisted translation 

program, not only because it is popular among translators, but also for it is required by major 

companies as a precise technology that helps to complete the translated work with accuracy 

and speed. 

Keywords: Modern technologies, computer-assisted translation, translators. 
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  : مقدمة

ر�نشـأة�هـذا�النـوع�
ّ
لكي�نفهم�ماهية�ال�
جمة�بمساعدة�الحاسوب�،�نرى�بالضرورة�العودة�إ�ـى�تجـذ

بـــه�خصوصـــّية�موضـــوعها�،�
ّ
مـــن�ال�
جمـــة�،�كمـــا�نعت¾ـــ
�ذلـــك�مطلبـــا�منهجّيـــا�يســـاعد�عRـــى�:حاطـــة�بمـــا�تتطل

لـذي�ôـي�كيـف�ظهـرت�هـذه�التكنولوجيـا�بالشـكل�ا: ومن�|سئلة�ا�وضحة�Éشكالية�بحث�ا�وضوع�سؤال�

با�مABات�والخصائص�ال��mدعت�إ�ى�تسمي��ا�بمصطلح�ال�
جمـة�الحاسـوبية�،�وعندئـذ�يتبـBن�. عليه�اليوم�

:نســـان�و�لـــة�،�فال�
جمـــة�: لنـــا�أننـــا�بصـــدد�دراســـة�برنـــامج�مركـــب�يشـــ�
ك�فيـــه�عنصـــران�أساســـيان�همـــا�

ل�البشري��ي�توجيه�آلة�الحاسـوب�،�وهـذا�
ّ
ب�الّتدخ

ّ
عRـى�عكـس�ال�
جمـة��ليـة�بمساعدة�الحاسوب�تتطل

ال�ــ�mتكــون�ترجم��ــا�بعيــدة�عــن�تــدخل�ا��ــ
جم�،�لــذلك�سنســÒى�مــن�خــIل�هــذه�الدراســة�إ�ــى�:جابــة�عــن�

أســئلة�يتعــّزز��Çــا�فهمنــا�Éســهامات�بــرامج�ال�
جمــة�بمســاعدة�الحاســوب�،�ولعــّل�أبــرز�هــذه�|ســئلة�البحــث�

اف�ا�ســطرة�مــن�إعمــال�هــذه�ال¾ــ
امج��ـــي�عــن�دوا$ــي�ظهــور�ال�
جمــة�بمســاعدة�الحاســوب�،�ومــا�ôــي�|هــد

  عمل�ا��
جم�؟�

  :Machine translationمفهوم�ال��جمة�êلية�.1

ويكتفـــي�ا�ســـتخدم�. :دارة�ا�علوماتيـــة��جمـــل�عمليـــة�ال�
جمـــة�"... ال�
جمـــة��ليـــة�ôـــي�عبـــارة�عـــن

ويبـدو�واضـحا�مـن�.1"بإدخال�النص�|صل��ي��لة�ثـم�يعطـي�أمـرا�بال�
جمـة�للحصـول�عRـى�الـنص�الهـدف�

خـIل�هـذا�التعريــف��أنـه�يضـمر�مفهــوم�ال�
جمـة��ليــة��ـي�طياتـه�محاولــة�للتقليـل�،�عRـى�أقــل�تقـدير،�مــن�

�إ�ـى�تقليـد�|لـة�أدوارا�لطا�ـا�ارتبطـت�
ُ
دور�ا��
جم��ي�العملية�التواصلية�،�ولكـي�يتحقـق�ذلـك�يلجـأ�ا�عـّرِف

  .با��
جم�نفسه�حصرا�

حة�معينـة�مـن�الجمهـور�وبـذلك�فهـذا�الضـرب�مـن�ال�
جمـة�يقت]ـ�mnتقت]�mnال�
جمة�ا�وجهة�شري

كمـــا�هـــو�متعـــارف�عليـــه�تـــدخل�العنصـــر�البشـــرّي�ويكـــون�ذلـــك�عكـــس�ال�
جمـــة�|ليـــة�ال�ـــ�mتقت]ـــ�mnمراعـــاة�

ســــياق�الــــنص�|صــــل�باÉضــــافة�إ�ــــى�الظــــروف�ا�حيطــــة�بإنتاجــــه�،�والحــــرص�عRــــى�إنتاجــــه�وتلقيــــه�وفــــق�مــــا�
                                                           

1  �������	
 ����	 ����	 �������	 ��� ��� ���� �
�� ���� ���� ����� ����� 
����2012� � 273.  
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ية�ال�ـ�mأوردناهـا�فإنـه�@�يمكـن�. يـه�الخطـاب�ا��ـ
جم�تقتضيه�ثقافة�الجمهور�ا�وجـه�إلBول¥سـباب�التفسـ

?عتماد�عRى�ال�
جمة��لية�من�جهة�كو¼�ا�@�ترا$ي�السياق�ا�وضو$ي�الذي�يؤدي�دورا�حاسـما��ـي�تأويـل�

  .الد@لة�اللغوية�داخل�مكونات�الخطاب�ا��
جم�

  : ظهور�ال��جمة�بمساعدة�الحاسوب.2

�الس �أّن ��ي �شك �ا�آخذ�@ �هو �الحاسوب �بمساعدة �ال�
جمة �ظهور �إ�ى �الدا$ي �الرئيس بب

�@�ي�
ك�مجا@�للشك�فيه�،�أن��لة�لن� �فال�
جمة��لية�أظهرت�بما ا�حسوبة�عRى�ال�
جمة��لية�،

��Çا� ح
ّ
�يتسل mال�� �أن�تكتسب�تلك�ا�قومات�ا�عرفية�والثقافية�و:بداعية �و@�يمك�ëا تعوض�ا��
جم�،

ي�خوض�غمار�ال�
جمة�فالقيمة�التحويلية�ال��mتتلون�با«ثار�الروحية�و?نفعالية�خIل�مرور�ا��
جم��

الخطاب��ي�كون�ا��
جم�@�يمكن�إغفال�فاعليته�،�وليس�ذلك�إ@�أن�اللغة�ظاهرة�إنسانية�و@�يمك�ëا�

ن�الجهة�|خرى�أن�تتخRى�عن�القيم�:نسانية�مهما�تبدو�الظروف�داعية�إ�ى�ذلك�،�هذا�من�جهة�أما�م

فإن�ا�قومات�ا�عرفية�والثقافية�و:بداعية�نعتقد�أ¼�ا�ôي�ال��mبفضلها�يدرك�ا��
جم�السياق�الخاص�

بالنص�|صل��،�والتأويل�الدقيق�للد@لة�اللغوية�ا�غلفة�Êيقونة�الخطاب�،�مثلما�أّن�هذه�ا�قومات�@�

:" ... شرح�ذلك�قائVan Hoof���Iير�فان�هوف�يتوافر�عل�Äا�إجراء�ال�
جمة��لية�،�فحسب�حسب�تقد

�ينب�ي�ال¾
هنة� بعد�حماس�البدايات،�توجب�علينا�قبول�أن�الفائدة�العملية�لل�
جمة��لية�تبقى�أمرا

� �ا�هّمة �النتائج�التجريبية �من �الرغم �عRى ،� �التوجيه��1"عليه �بمثابة �النقدية �الشهادة �كانت�هذه لقد

�عن �التخRي �إ�ى �الدا$ي �النتائج��ا�õ�ëي �من �?ستفادة �وإنما ،� �:نسان �عامل �مجردة �ال�
جمة فكرة

ب¾
مجيات�ترجمة�آلية�،�واستخIص�ا�صطلحات�،�" ... ا�حصل�عل�Äا��ي�خدمة�ا��
جم�من�خIل�دعمه�

وإن�من�شأن�النوع�من�ال�
جمة�ا�تخصصة�:جراء��2."إلخ...والقواميس�:لك�
ونية�،�وذاكرات�ال�
جمة�

                                                           
1 � �!"#�  �������	 ��� ��� ���� :63. 

2  �����	!"#� . �64. 
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كبا&ي�ا�عارف�الثقافية�التطبيقية�،�يبدأ�بسيطا�ثم�ما�يفتأ�يقوى�ويغ÷�ðح��ðيتبلور�له�مجاله�أن�ينشأ�

�m÷أو�التق�mالعلم.  

  : تعريف�ال��جمة�بمساعدة�الحاسوب�1.2

كــــــل�معرفـــــــة�تســـــــتد$ي�تعريفــــــا�يحـــــــيط�بمقـــــــدرا��ا�:جرائيـــــــة�،�وقــــــد�تـــــــوافرت�لل�
جمـــــــة�بمســـــــاعدة�

ة�بكو¼�ــا�مــادة�التواصــل�إضــافة�إ�ــى�تقنيــة�الحاســوب�،�فلمــا�الحاســوب�عوامــل�تطبيقيــة�@ءمــت�بــBن�اللغــ

" ... انصهرت�الوسيلتان�ا�ادة�اللغوية�و�لة�ا�وظفة�ف�Äا�عرفوا�ال�
جمـة�بمسـاعدة�الحاسـوب�عRـى�أ¼�ـا��

برنامج�حاسوبي�يساعد�ا��
جم��ي�عملية�ال�
جمة�من�خIل�السماح�بالوصول�الفـوري�إ�ـى�أصـول�لغويـة�

،�) TM(تشـــكل�ذاكـــرة�ال�
جمـــة�" كمـــا�." ويـــتّم�دمـــج�|صـــول��ـــي�نفـــس�بيئـــة�ال�
جمـــة� ،�وتنســـيقات�متنوعـــة

جــــوهر�أدوات�ال�
جمــــة�بمســــاعدة�الحاســــوب�وôــــي�قاعــــدة�بيانــــات�حاســــوبية�تخــــزن�نصوصــــا�م�
جمــــة�إ�ــــى�

جانــب�نــص�ا�صــدر�|صــRي�،�بحيــث�يمكــن�إعــادة�اســتخدام�هــذه�|زواج�@حًقــا�كلًيــا�أو�جزئًيــا�عنــدما�يــتم�

،�فــا�تتبع��راحــل�التحــول�:جرائــي�ا�فســر�1"ا��ــ
جم�ب�
جمــة�نصــوص�ذات�تركيبــة�لغويــة�مماثلــة�تكليــف�

لسلســـلة�العمليـــات�التحويليـــة�هـــو�الـــذي�يعتمـــده�ا��ـــ
جم�بمســـاعدة�الحاســـوب��ـــي�الحصـــول�عRـــى�الـــنّص�

  .ا��
جم�الجديد

  : 2يوجد�أنواع�مختلفة�ل¾
امج�ال�
جمة�بمساعدة�الحاسوب�أبرزها�

  SDL Tradosترادوس� •

  Memo Qميمو�كيو� •

  Wordfastوورد�فاست�� •

                                                           
1Michal Kornacki and Paulina Pietrzak, Using CAT Tools in Freelance Translation : Insights from a Case Study, 
Routledge, 2021, p 19. 
2https://istakteb.com/blogs/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-
%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-cat-tools/ 
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 Omega Tأوميغاتي� •

ومــــن�ا�Iحــــظ�بعــــد�تتبــــع�ا�فــــاهيم�و:جــــراءات�ا�تعلقــــة�بال�
جمــــة�بمســــاعدة�الحاســــوب�أنــــه�@�يوجــــد�

الدقـــــة��ـــــي�ال�
جمـــــة�: اخـــــتIف�جـــــوهري�بـــــBن�ال¾ـــــ
امج�ا�ـــــذكورة�،�فÏـــــ�mمصـــــممة�لتحقيـــــق�الوظيفـــــة�نفســـــها

إ@�أن�هــــذه�ال¾ــــ
امج�تختلــــف�مــــن�حيــــث�ا�مBــــAات�عRــــى�غــــرار�ذاكــــرة�ال�
جمــــة�و�أنــــواع�.إنجازهــــاوالســــرعة��ــــي�

ويمكـــن�أن�نســـتدل�عRـــى�نســـبة�اســـتعمال�.ا�لفـــات�ال�ـــ�mيمكـــن�ترجم��ـــا،��باÉضـــافة�إ�ـــى�قيم��ـــا�التســـويقية

  :،�من�خIل�الرسم�البياني�|تي"ترادوس"هذه�ال¾
امج،�ال��mيتصدرها�برنامج�

 

  

 رسم�بياني�خاص�باستعمال�برامج�ال�
جمة�بمساعدة�الحاسوب 1              

  :ممëUات�ال��جمة�بمساعدة�الحاسوب�1.3

وôـــي�مجموعــة�مــن�النصـــوص�ا��
جمــة�وا�نظمـــة�بطريقــة�تمكــن�الوصـــول�إ�ــى�التعـــاد@ت��:ذاكــرة�ال��جمــة

،�لـذلك�فـإّن�2بBن�مختلف�وحدات�ا�ع÷�ðبشكل�أك�
�سهولة�وسرعة،�دون�ا�رور�بمرحلة�البحـث�ا�ضـجرة

                                                           
1https://istakteb.com/blogs/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-
%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-cat-tools/ 
 

2  � �% � �������	 ��� ��� ����254. 
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قـع�قيمة�ال¾
نامج�ا�ساعد�عRى�ال�
جمة�مرهونة�بمدى�مخزون�هـذه�الـذاكرة�وثرا�pـا�ا�علومـاتي،�وهـو�أمـر�ي

عRى�عاتق�ا��ـ
جم�ونشـاطه،�Êن�الـذاكرة�هنـا�تسـ�
جع�ترجمـات�قديمـة�حفظهـا�ا��ـ
جم��ـي�قاعـدة�بيانـات،�

وســـنمثل�لهــــذه�الفكــــرة�بالصــــورة�البيانيـــة�|تيــــة�تمثــــي�Iلشــــكل�ال�
جمـــة�بمســــاعدة�الحاســــوب�مــــن�خــــIل�

  :Memo Qبرنامج�ميمو�كيو�

  

  

  

  

  

تحليل�النص،�والرصف���ي�: تقدم�الذاكرة�مجموعة�متنوعة�من�الخدمات�للم�
جم�نعددها�فيما�يRي

،�ومقارنة�ال�
جمات،�وتصفح�قاعدة�النصوص،�Êpré-traductionجزاء�العمل،�وال�
جمة�التمهيدية�

�ا�ذاكرة�فالخدمات�ا�ذكورة�وال��mتؤد1�Ó.و:دراج���ي�للمصطلحات،�ومتابعة�التماسك�ا�صطل#ي


�من�الجهد،�وتوفر�ربح�الوقتBجمة�من�شأ¼�ا�أن�تقتصر�الكث
  .ال�


ة�لضمان�Bجمة�بمساعدة�الحاسوب�فرصة�كب
من�جهة�أخرى،�يعد�فّن�إتقان�استعمال�برنامج�ال�

فالشركات�الك¾
ى�عادة�ما�تش�
ط��ي�ا��
جم�ضرورة�إتقانه�ل¾
امج�ال�
جمة�بمساعدة�.فرص�العمل


جمالحاسوب�من�أجل��
ُ
 ضمان�جودة�ال�
جمة�ودق��ا،�وسرعة�تسليم�العمل�ا�

                                                           

 
1 � � !"#�254. 

�&'	 (���	 )�*�"��	 (���	 
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�ال�
جمة� �Éجراء �مIءم��ا �عدم �الحاسوب �بمساعدة �ال�
جمة

دة،�لذلك�يجب�عليه�فقد�@�يجد�ا��
جم�الذي�يشتغل��ي�مجال�|دب�ضالته��ي�ال¾
امج�ا�ساع

  .�ا�خصوصية�ترجمة�النصوص�|دبية

�أو�وحدات� �أجزاء �إ�ى �النص�|صل �هو�تقسيم �الحاسوب �بمساعدة �ال�
جمة �خصائص�اشتغال من

� �كام�IعRى �النص�معروضا �من�.الشاشةية وسنوضح

  


ة�مرفقة�ب�
جم��ا��ي�Bالنّص�إ�ى�أجزاء�قص


�مكتملة�السياق،�نختار�م�ëا�ا�ثال�|تيBالجهة�ا�قابلة،�حيث�تبدو�بعض�|جزاء�من�النص�غ:  

ولتفادي�هذه�ا�شكلة،�يمكن�للم�
جم�أن�يفتح�ا�لف�ا�راد�ترجمته�و?طIع�عليه�للتحقق�من�السياق�

  :|فاق�والحدود�أّن 
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  :حدود�استعمال�ال��جمة�بمساعدة�الحاسوب

�ال�
جمة� �Éجراء �مIءم��ا �عدم �الحاسوب �بمساعدة �ال�
جمة �برامج �عRى �ا�حسوبة �ا�أخذ �أبرز من

فقد�@�يجد�ا��
جم�الذي�يشتغل��ي�مجال�|دب�ضالته��ي�ال¾
امج�ا�ساع

أن�يعتمد�بشكل�كRي�عRى�كفاءته�اللغوية�و:بداعية�ال��mتتطل�Cا�خصوصية�ترجمة�النصوص�|دبية

�أو�وحدات� �أجزاء �إ�ى �النص�|صل �هو�تقسيم �الحاسوب �بمساعدة �ال�
جمة �خصائص�اشتغال من

� �كام�IعRى �النص�معروضا �رؤية �للم�
جم ð÷وبذلك�@�يتس� ،

  ":ترادوس"خIل�الصورة�كيفية�ظهور�ال�
جمة��ي�برنامج�


ة�مرفقة�ب�
جم��ا��ي�" ميمو�ك"��ي�الصورة�السابقة�كيف�جّزء�برنامج�Bالنّص�إ�ى�أجزاء�قص


�مكتملة�السياق،�نختار�م�ëا�ا�ثال�|تيBالجهة�ا�قابلة،�حيث�تبدو�بعض�|جزاء�من�النص�غ

ولتفادي�هذه�ا�شكلة،�يمكن�للم�
جم�أن�يفتح�ا�لف�ا�راد�ترجمته�و?طIع�عليه�للتحقق�من�السياق�

  . وتأويله�وفق�ما�يقرره�ا��
جم

|فاق�والحدود�أّن : �بعد�دراستنا��وضوع�ال�
جمة�بمساعدة�الحاسوب

إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                                
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حدود�استعمال�ال��جمة�بمساعدة�الحاسوب�2.1

�برام �عRى �ا�حسوبة �ا�أخذ �أبرز من

فقد�@�يجد�ا��
جم�الذي�يشتغل��ي�مجال�|دب�ضالته��ي�ال¾
ام.|دبية

أن�يعتمد�بشكل�كRي�عRى�كفاءته�اللغوية�و:بداعية�ال��mتتطل

�أو�وحدات� �أجزاء �إ�ى �النص�|صل �هو�تقسيم �الحاسوب �بمساعدة �ال�
جمة �خصائص�اشتغال من

segmentation)(ر� �للم�
جم ð÷وبذلك�@�يتس� ،

خIل�الصورة�كيفية�ظهور�ال�
جمة��ي�برنام

نIحظ��ي�الصورة�السابقة�كيف�جّزء�برنام


�مكتملة�السياق،�نختار�م�ëا�ا�ثال�|تيBالجهة�ا�قابلة،�حيث�تبدو�بعض�|جزاء�من�النص�غ

ولتفادي�هذه�ا�شكلة،�يمكن�للم�
جم�أن�يفتح�ا�لف�ا�راد�ترجمته�و?طIع�عليه�للتحقق�من�السياق�

وتأويله�وفق�ما�يقرره�ا��
جم

 :خاتمة�.4

نستنتج�بعد�دراستنا��وضوع�ال�
جمة�بمساعدة�الحاسوب
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حاسوب�هو�بمثابة�انتصار�:نسان�عRى��لة،�?نتقال�من�ال�
جمة��لية�إ�ى�ال�
جمة�بمساعدة�ال�-

فالجانب�الروÑي��ي�اللغة�@�يمكن�أن�.بوصفه�الحلقة�|ساس��ي�عملية�?نتقال�من�لسان�إ�ى�لسان

بطله�|لة
ُ
  .ت

تشكل�برامج�ال�
جمة�بمساعدة�الحاسوب�تطويرا�ذاتيا�ل¾
نامج�ترجمm،�كو¼�ا�ترتبط�بقدرات�وكفاءات�-

  .شخصية�للم�
جم

@�شك��ي�أّن�إتقان�ا��
جم�ل¾
نامج�ال�
جمة�بمساعدة�الحاسوب�يضفي�عRى�عمله�طابعا�اح�
افيا،�-

  . ويزيد�من�تقوية�فرصه��ي�سوق�العمل

 

  : النسخة�الثانية�للبحث�باللغة�ÞنجلëUية

It goes without saying, that moving from machine translation to computer assisted 

translation was a clear recognition of the translator as the leader of the communication 

process, and that the new technologies are meant to serve the translator's decisions. 

In order to understand what computer-assisted translation is, it is important to trace 

its origins and how the technology came to be in its current form. By naming it, we realize 

that we are developing a complex program that includes two basic elements: man and 

machine. Computer-assisted translation requires human intervention to guide the machine, 

as opposed to machine translation, which translates without human intervention. Via this 

research, we try to answer questions that improve our understanding of the contribution of 

computer-assisted translation programs. Perhaps the most salient of these questions is the 
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origin of computer-assisted translation, and what is the goal of implementing these programs 

in translation work? 

To fully understand the value of CAT tools in the translation process, we explored the 

concept of machine translation as a stepping stone to CAT tools. Attempts to exclude 

humans from the communication process show that humans are irreplaceable. The CAT 

restated the function of the translator as a major player in the translation process. With that 

being said, we should value the impact of modern technologies on translation quality. Using 

different types of CAT such as: SDL Trados, Memo Q,  Wordfast, Omega T,  as it is shown in 

this study, enhance the quality of the translation product, and save valuable time, theses two 

features are highly requested and favored by the world-renowned companies. 

Machine translation undoubtedly shows that the machine will not replace the 

translator, nor can it acquire the cognitive, cultural and creative elements of the 

translator in the translation process, through which the translator understands the 

context of the source text and interprets language signs accurately. These 

requirements are simply not available in machine translation. 

  :مسرد�ا�صطلحات

 Machine translation: ليةال�
جمة��

  Computer-assisted translation: ال�
جمة�بمساعدة�الحاسوب

 Translation memory: ذاكرة�ال�
جمة

 Text analysis: تحليل�النص
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 Segmentation: التقطيع

 Pre-translation :ال�
جمة�التمهيدية

  Terminological coherence: التماسك�ا�صطل#ي

  :قائمة�ا�راجع. 5

النشر�العلم�mوا�طابع،��ترجمة�محمد�أحمد�طجو، ،علم�ال�
جمةماتيو�غيدر،�مدخل�إ�ى� •

2012. 

• Michal Kornacki and Paulina Pietrzak, Using CAT Tools in Freelance Translation : Insights from a 

Case Study, Routledge, 2021, p 19 

:مواقع�?ن�
نيت  CAT Tools دليل�أدوات�ال�
جمة�بمساعدة�الحاسوب 

https://istakteb.com/blogs/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A

7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-cat-tools/ 
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 علوم�اللسان�أنموذجا�: التوحيد�yي�#صط�ح�وإشكا_ته

 ا�غرب- القنيطرة جامعة�ابن�طفيل                                                                      عبد�العزيز�ا�طاد.د

 :ملخص

إسناد�ا�صطلح�الواحد�للمفهوم�الواحد�: إن�خرق�مبدأ�التوحيد��ي�ا�صطلحات�العلمية�العربية،�أي�

وإسناد�ا�فهوم�الواحد�للمصطلح�الواحد،�ليس�وليد�هذا�العصر،�بل�إن�هذه�?زدواجية�عرف��ا�|مة�

�وتض ��Çا، �الخاصة �لغا��ا �تكتسب �والصناعات �والفنون �العلوم �بدأت �أن �منذ �مصطلحات�العربية ع

�بعضها �عن �تستقل �بدأت�العلوم �أن �ومنذ �الطارئة، �وا�صطلحات�.للمفاهيم �ا�فاهيم �التكاثر��ي هذا

 .داخل�الحقل�اللغوي،��تعاني�منه�الدراسات�اللغوية�واللسانية

 .توحيد�ا�صطلح�-ا�صطلح�اللساني�-ا�صطلح�اللغوي �- ا�صطلح:كلمات�مفاتيح

Summary:. The violation of the principle of uniformity in Arab scientific terminology: The 

attribution of the same term to the same concept and the attribution of the same concept to 

the same term is not a product of this era. This duality has been known by the Arab nation 

Since the sciences,arts and industries began to be independent from each other, to acquire 

their own languages and to develop terms for New concepts. Linguistics suffer from This 

proliferation of concepts and terminology. 

Key words: the term - the linguistic term - the unification of the term. 
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 :مقدمة�

تخصيص�القا�mnoبهو�خرق�مبدأ�التوحيد�ا�صطل#ي،��لعلوم�ا��يأحد�أسباب�إعاقة�التداول��إن

�وذلك �الواحد؛ �للمصطلح �واحد �ومفهوم � �الواحد، �للمفهوم �واحد ��ي�. مصطلح �والقياس فالوجه

mه،�فتنفصل�يختص�بهفهوم�مصطلح�،�هو�أن�يكون�بازاء�كل�ما�صطلح�العلم
Bو@�يشركه�فيه�غ� �،

�با@ �فاهيما� �ا�قام. و@�تلتبسصطIح �هذا ��ي �التوحيد �مبدأ �عن�فخرق �مصطلحات�"هو�عبارة توا�ي

يؤدي�@�محالة�إ�ى�مما� 1".متعددة�بمع÷�ðواحد�بالضبط�أو�بالتقريب،��لك�ëا�تختلف��ي�الشكل�الخار=ي

:طار�و�الدالة�عل�Äا�داخل�نفس�النسق�صطلحاتوتفرد�ا��فاهيم،�لتك�
�ا�علوم:خIل�بالفهم�داخل�ال

 .،�مما�ِيؤدي�إ�ى�غموض�ا�فاهيمللمجال�ا�عر�ي�الواحد�النظري 

ولكن�ذلك�يبقى�هدفا�صعبا�.(2)هو�الحد�من�غموض�التواصل�ي�?صطIح�لتوحيد�لهدف�|سم�ðن�الإ

 .لح��ي�مجال�اللغة�وعلوم�اللسانوفيما�يRي�عرض�Éشكا@ت�توحيد�ا�صط. ا�نال��ي�أغلب�العلوم

 :وإشكا@ت�التوحيدا�صطلح�النحوي�- 1

�اليوم �إ�ى �النحو�منذ�نشأ��ا �صناعة �داخل� تعدد��بسبب�إن�مشكل�التوحيد�قد�طرح�قديما

�لنفس�ا�فهوم �النحوية�. ا�صطلحات�ا�وضوعة �للظاهرة �واحد �بمصطلح �@�يكتفي �كان�سيبويه فقد

فهو�مث�Iيسم�ð .الواحدة،�ف�
اه�يعدد�ا�صطلحات�للمع÷�ðالواحد�وكلها�ذات�د@لة�معينة��ا�وضعها�له

�|فعال" �3"حروفا" "أسماء mويسم� �" خ¾
ا"و" صفة" "الحال"، �ويطلق�مصطلح �" صفة"، " النعت"عRى

�"التميAB"و" الحال"و ðويسم� � �"منقوصا" "ا�قصور "، �ويستخدم�مصطلح � 
�" قلب"،Bالضم� �عود ð÷بمع

                                                           
علي :، ترجمة)إنجليزي،  عربي(، )1087التوصية (معجم مفردات علم المصطلح، مؤسسة إيزو،  : المنظمة العربية للموصفات والمقاييس1

 2013:ص 22/1984القاسمي ، مجلة اللسان العربي ، عدد 

2() - Helmut Felber: «Developing international co-operation in terminology» p 285. 

 .1990، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  القاھرة 5:دراسة نقدية تحليلية، ص:المصطلح النحوي: أحمد عبد العظيم 3
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�ð÷ى�متأخر�لفظا�ورتبة،��وبمعRع"

��ي�ا�بتدأ�والخ¾Bالتقديم�والتأخ"�ðالقلب�ا�كاني،��ويسم�ð÷وبمع��،

�وحدثانا�التوكيد�صف �ا�فعول�ا�طلق�حدثا mويسم� � �التمي�ABحا@، mويسم� � �العطف�نعتا، mويسم� � ة،

�وتوكيدا �إ�ى�.1وفع�Iومصدرا حا �التوحيدقال�السيوطي�ُملّمِ �سناد: :"سيبويه�اصطIحات�ي��خرق�مبدأ

�شغل الفاعل:"ألفاظ�م�
ادفة��ع÷�ðواحد،��يدلك�عRى�ذلك�أن�سيبويه�قال�الشغلو �التفريعو��البناءو 

�وقال��ي�موضع"به�الفعل � �و�ي�موضع"له�فرع:"، � ،":m÷و�ي�موضع"له�ب� � �مع÷�ð" له�أسند:" ، �كلها Ê¼�ا

 2".واحد

�سيبويه، � وبعد �بعض�مصطلحات �ا�دارسة�"الكتاب"ماتت �نتيجة �أخرى �مصطلحات �وحلت�محلها ،

�لم mال�� �تلك�الخصومة �والكوفة؛ �البصرة �علماء �قامت�بBن mال�� �العلمية �حد��والخصومة تقف�عند

معBن،��فقد�دفعت�بالكوفيBن�إ�ى�اختيار�مصطلحات�معينة��ي�مقابل�مصطلحات�البصريBن،��ثم�تطور�

،�فمذهب�)كان(فأما: "قال�السيوطي. الخIف�إ�ى�رفض�بعض�مصطلحات�البصريBن�ليحلوا�محلها�أخرى 

Iفاع� ðيسم� �وربما � �إسمها، ðويسم� �ا�بتدأ �ترفع �وربما�وتنصب�الخ¾
�… البصريBن�أ¼�ا �خ¾
ها، ðويسم

 3".يسم�ðمفعو@

وكان�. مدرسة�البصرة�ومدرسة�الكوفة: اش��ر��ي�القديم�مدرستان�اهتمتا�بعلم�النحو�هماوقد�

فالخصومة�بي�ëما�حول�ا�صطلح�النحوي�كانت�تصل�إ�ى�حد�.لكل�واحدة�م�ëما�مصطلحا��ا�الخاصة��Çا

�مم � 
�مصطلحات�البصريBن�أو�العكس،Bن�تغيBله�د@لته�تعمد�الكوفي� �أدى�إ�ى�ظهور�مصطلح�كو�ي ا

�ثم�توليد� � �وإ�ى�رفض�الكوفيBن�لبعض�ا�صطلحات�البصرية، � الخاصة��ي�مقابل�ا�صطلح�البصري،

 .مصطلحات�جديدة�بدلها

                                                           
 .1981 - 1جامعة الرياض، ط 139:المصطلح النحوي ، ص: عوض القوزي 1

 .1984،  لبنان،  1، دار الكتب العلمية، ط82اDشباه والنظائر في النحو،  ص: السيوطي 2

 ت.محمد بدر الدين النعساني،  دار المعرفة،  بيروت،  ب:،  تصحيح111،  ص1ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، ج: جZل الدين السيوطي 3
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. كذلك�رفض�البصريون�بدورهم�ما�جاء�به�الكوفيون�من�مصطلحات،��فولدوا�مصطلحات�خاصة��Çم

كذلك�استخدم�نصر�. الجزم�عRى�ما�يسميه�البصريون�السكون �ومثال�ذلك�أن�الفراء،�يطلق�اصطIح

|شياء�"أما�".وأطلق�الفراء�مصطلح�النون�بدل�التنوين. بن�عاصم�مصطلح�التنوين�بدل�اصطIح�الغنة

وأطلق�الكوفيون�مصطلح�.1"ال��mيسم�Äا�البصريون�ظروفا�يسم�Äا�الكسائي�صفة،��والفراء�يسم�Äا�حا@

�خرقوا�مبدأ�التوحيدبل�إن�الكوفيBن�أنفسهم� 2).إسم�الفاعل(يسميه�البصريون��عRى�ما) الفعل�الدائم(


�من�Bحا�ي�كثIفرق�"وقد�أشار�إ�ى�ذلك�ابن�يعيش��ي�شرح�ا�فصل�عندما�قال�إنه�. ��م�النحويةاصط@

فا�عند�الكوفيBن،��فهما�من�قبيل�|سماء�ا��
ادفة،�فمعناهما�واحد�و�إن�اختل) ا�ك÷ð(و) ا�ضمر(بBن

 3."من�جهة�اللفظ

 ?� �التوليدات �من �العديد �النحاة �من �ا�تأخرون �وخالف �أوضاع�صطIحات �من �قبلهم �وجدت mال�

" الجاري "،�و"الجر حرف"ب" الصفة"و ،"الحال"ب" القطع"فأبدلوا�ا�صطلح�النحوي�الكو�ي�. الكوفيBن


ا�جهول "،��و"ا�نصرف"ب�Bالشأن"ب"الضم
Bأو" الكناية"و ،"ضم"ð÷ب"ا�ك"
Bالخ،�بينما�أبقوا�…"الضم

 ".النعت"عRى�بعض�ا�صطلحات�الكوفية،�نحو�

لم�يتفقوا�دائما�وبادئ�ذي�بدئ�عRى�ما�يفيد��ي�توحيد�ا�صطلح؛���يتضح�مما�سبق�أن�النحاة

�أوضاعه�ف �ونشروا � �تIميذه، �وانحاز�له �مصطلحات، �من ده
َّ
�ول �أو �صاغه ��ا �م�ëم �واحد تح�ABكل

�ف �ا�صطلحية، �" القياس"مصطلح �به �ويعنون �النحاة �يستعمله � ،Iمث� � ��ي�"، 
هاBنظ� �عRى حمل�كلمة

�م�ëا" .الحكم � �نفسه، ð÷ا�ع� � �عRى �للد@لة �أخرى �ألفاظا �يستعملون �النحاة " ا�طرد: "وا�تقدمون�من

�ëاية�تغلب�ثم��ي�ال". القاعدة"و" |صل"و" الباب"و" |ك�
"و" ا�نقاد"و" ا�تلئب"و" الغالب"و" |غلب"و

                                                           
 .1988،  بيروت 3عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة ، ط: قيق، تح203، ص1، ج"اDصول في النحو" أبو بكر بن السراج 1

 1981 - 1، جامعة الرياض، ط 139:المصطلح النحوي ،  ص: عوض القوزي 2

 ت.، عالم الكتب،  بيروت ، ب 84:ص 3،  ج1شرح المفصل،  المجلد : ابن يعيش 3
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� �اللغوي " القياس"مصطلح �والتداول �?ستعمال ��ي 
هBغ� �مفتاحه�. عRى ��ي �السكاكي �استعمل وقد

�نحو �اصطIحات�)|ثر(و) الفاعل(و) القابل:(اصطIحات ��ي �عليه �متعارف �هو �ما 
Bغ� �بمعاني � ،

" ائق�التصريفدق"كذلك�فعل�صاحب�.1النحويBن؛�فسم�ðا�عرب�قابI،��والعامل�فاعI،��و:عراب�أثرا

: نحو�قولك..وا�جاوز�من�|فعال�الذي�ينفذ�إ�ى�مفعولBن: "وقال.�ا�سم�ðا�تعدي�من�|فعال�مجاوزا�

�ثوبا �زيدا �2".كسوت �بعضهم ðالناقص(وسم� �) الفعل �العبارة(ب �)فعل �الجر(و3، حروف�(ب) حروف

اعلم�أن�:"عندما�قال) لةالجم(و) الكIم: (ورادف�الجرجاني�بBن�مصطل#ي4).حروف�الصفات(و) :ضافة

: خرج�زيد،��يسمð: الواحد�من�:سم�والفعل�والحرف�يسم�ðكلمة،��فإذا�ائتلف�م�ëا�اثنان�فأفاد؛�نحو

: ،��وقال)ا�فعول�الذي�لم�يسم�فاعله(و) نائب�الفاعل(كما�رادف�ا�كودي�بBن� 5".كIما�و�يسم�ðجملة

وذكر�?س�
اباذي��ي�شرحه�لكافية�6".سم�فاعلهُيسم�ðالنائب�عن�الفاعل�وُيسم�ðا�فعول�الذي�لم�ي"


Bخ|� �هذا �أن �الحاجب �ا�ع÷�ð" ابن ��ي �مشهورة 
Bغ� �ألفاظا �ا�قدمة �هذه �حدود ��ي �يورد كان

باب�:"ولقد�عقد�ابن�ج÷��mي�الخصائص�بابا�لوصف�هذه�الظاهرة�عند�النحاة�العرب�سماه7".ا�قصود


�اللفظ�ا�عتادBا�راد�بغ�ð÷إيراد�ا�ع." 

                  :دا�صطلح�البqIي�وقضايا�التوحي-2

                                                           
 1983،  لبنان 1دار الكتب العلمية،  طنعيم زرزور،  : ، ضبط وشرح76:مفتاح العلوم،  ص: أبو يعقوب السكاكي 1

 .1987أحمد ناجي القيسي وحاتم صالح الضامن وحسين تورال،  المجمع العلمي العراقي :،  تحقيق150دقائق التصريف،  ص: محمد بن القاسم 2

 ت.،  عالم الكتب ،  بيروت،  ب90،  ص7، ج2شرح المفصل مج: ابن يعيش  3

 7:نفسه ص 4

 .1990،  بيروت 1يسري عبد الغني عبد هللا،  دار الكتب العلمية،  ط: ، تحقيق107:الجمل في النحو،  ص: نيعبد القاھر الجرجا 5

 1993راشد الراجحي،  جامعة الكويت :،  تحقيق231،  ص1حاشية ابن حمدون على شرح المكودي،  ج: اDسعد بن حمدون 6

 .1982بيروت  - 3دار الكتب العلمية،  ط 16:،  ص1شرح الكافية في النحو،  ج: رضي الدين اXستراباذي 7
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�ال �اتسم �ا�صطل#يب�كذلكدرس�البqIي، �التوحيد �مبدأ �من��- مثI-فالفخر�الرازي . خرق 
اBخالف�كث

فهذا�الجرجاني� .|وضاع�ا�صطلحية�الرائجة��ي�عصره،��كما�خالف�معاصروه�ومن�أتوا�بعده�أوضاعه

�أ" التخيل"تحدث�عن�مفهوم� ،�ثم�"?ستعارة�التخييلية"تى�الرازي�بعده�استعمل�بدله�مصطلح�،�و�ا

� �ا�ثبت�والكناية��ي�:ثبات،" ¼�ايته"تحدث�الرازي��ي �الكناية��ي �أتى�ا�تأخرون�بعده،�� عن�ظاهرة و�ا

� �ا�فهومBن �هذين �عRى �الصفة"اصطلحوا �النسبة"و" كناية �استعمال�". كناية �الرازي �اختار وبينما

�بعده�عن�هذا�?ستعمال�واختار�كد" ?قتباس" m÷القزوي� �تخRى ال�مصطل#ي�Êحد�ا�فاهيم�البIغية،

كدال�" اللف�والنشر"واستعمل�الرازي�". ?قتباس"بد@�عن�" العقد"للد@لة�عRى�هذا�ا�فهوم�مصطلح�

� �بدله �آخرون �واستعمل �البIغية، �ا�دلو@ت �والنشر"Êحد �". الطي �الرازي �أسماه ماه�س" :�Óام"وما


" وما�أسماه". التورية"آخرون�بBوما�اختار�له�الرازي�" .ا�تناسب"اصطلح�عليه�آخرون�ب" مراعاة�النظ

� �للضدين"مصطلح �" ا�حتمل �مصطلح �ا�تأخرون �له �الوجهBن"أو" التوجيه"اختار واستعمل�1".ذي

� �العارف"مصطلح �" تجاهل � ،m÷القزوي� �جاء � �و�ا � �البIغية، �ا�فاهيم �أحد �عRى �هذا�د@لة �عRى أطلق


ه�لنكته�،�واصطلح�عليه�ابن�ا�ع��Aب" سوق�ا�علوم"ا�فهوم�مصطلح�Bوكان�". |عنات�لنكته"مساق�غ

�الصناعتBن� ��ي �العسكري�يسميه �العارف�ومزج�الشك�باليقBن"أبو�هIل �الوطواط�فقد�". تجاهل أما

¼�اية�"الرازي�كذلك��ي��،�وهو�ا�صطلح�الذي�يستعمله"تجاهل�العارف"اختار�لنفس�ا�فهوم�مصطلح�

،�ثم�"التجاهل"أما�السكاكي،��وهو�أقرب�من�أتى�بعد�الرازي،��فقد�أعلن�تخليه�عن�مصطلح�. 2":يجاز


ه"استبدله�بمصطلح�Bحات�البديع�ا�عنوي ". سوق�ا�علوم�مساق�غIمنه�: "يقول��ي�حديث�له�عن�اصط


ه"Bو@�أحب�تسميته�بالتجاهل" سوق�ا�علوم�مساق�غ"� ثم�أتى�بنفس�ا�ثال�الذي�عرف�به�الرازي�،�

بل�|ك�
�من�ذلك،��فإن�السكاكي�رفض�بعض�ا�صطلحات�اللغوية�. (3)"¼�اية�:يجاز"هذا�ا�صطلح��ي�

                                                           
 289- 288:دراسة وتحقيق كتاب نھاية اXيجاز في دراية اXعجاز للرازي:بكري شيخ أمين :انظر 1

 239نفسه، ص 2

 .427ص " مفتاح العلوم: "السكاكي -  ()3
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� �كمصطلح � �عصره، ��ي �–" الخيفاء"الرائجة �الوطواط��ي �وقبله � �كتابات�الرازي، ��ي حدائق�"ا�وجود

�بقوله�-"السحر �مثلويورد�|ص: "وع¾
�عن�رفضه �أنواعا 
�: حاب�هاهناBأو�غ� كون�الحروف�منقوطة

�القبيل�ما� �فلك�أن�تستخرج�من�هذا � 
�منقوط�بالسوية،Bوالبعض�غ� �أو�البعض�منقوطا � منقوطة،

�أحببت �ذلك�بما �وتلقب�ك�Iمن �ب .(1)"شئت، �الرازي �عليه �اصطلح �كتابه�" ال�
كيب�الطبيÒي"وما �ي

"
Bالكب�
Bوما�. 2"|صوات�ا�حكية"،��مصطلح�"مفتاح�العلوم"ي،��ي�،��تجده�يحمل�عند�السكاك"التفس

� �مصطلح �عليه �الرازي�للد@لة �الصفة"استعمل �ا�تأخرون�ب":غراق��ي �عليه �اصطلح � . 3"ا�بالغة"،

للد@لة�عRى�الظاهر�من�مفهوم�اللفظ�،�واستعمل�الرازي�بدله�" ا�ع÷ð"واستعمل�الجرجاني�مصطلح�

للد@لة�عRى�" مع÷�ðا�ع÷ð"واستعمل�الجرجاني�مصطلح�". د@لة�ا�طابقة" أو" الد@لة�الوضعية"مصطلح�


… "د@لة�?ل�Aام"ما�جعل�له�الرازي�بعد�ذلك�مصطلح�Bذلك�كث�
Bوغ. 

�باختIف�� �انتابت�ا�صطلحات�وا�فاهيم mال�� �أو�?زدواجية �التعددية �هذه �ع¾
�ابن�خلدون�عن وقد


�اصطIح��ي�التعليم�يختص�به،�شأن�فلك: "?صطIحات��ي�نفس�العلم،�وقالBل�إمام�من�|ئمة�ا�شاه

�وكذا�…الصنائع�كلها � �تعليمه�اصطIح�ا�تقدمBن�وا�تأخرين، �علم�الكIم�كيف�تخالف��ي أ@�ترى�إ�ى

أصول�الفقه،��وكذا�العربية،��وكذا�كل�علم�يتوجه�إ�ى�مطالعته�تجد�?صطIحات��ي�تعليمه�متخالفة،��

 .(4)"اعات��ي�التعليم،��والعلم�واحد��ي�نفسهفدل�عRى�أ¼�ا�صن

� �Ê¼�ما � �يعدان�من�معوقات�التداول، �أغلب�اللغويBن�القدماء –إن�ال�
ادف�و?ش�
اك�عند


�" يخIن�- حسب�الفخر�الرازي Bن�غBبالفهم�التام،��@حتمال�أن�يكون�ا�علوم�لكل�واحد�من�ا�تخاطب

                                                           
 .432نفسه ص  -  ()1

 77:مفتاح العلوم، ص:السكاكي 2

 297:نھاية اXيجاز، ص 3

 .1020، ص " المقدمة: "ابن خلدون  ()4
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يعلم�كل�واحد�م�ëما�مراد��خر،��فيحتاج�كل�واحد�م�ëما�?سم�الذي�يعلمه��خر،��فعند�التخاطب�@�

كما�اعت¾
�الرازي�?ش�
اك�مخ�Iبفهم�. 1"إ�ى�حفظ�تلك�|لفاظ،��حذرا�عن�هذا�ا�حذور�ف�Aداد�ا�شقة

ا�خاطبة�باللفظ�ا�ش�
ك�: "القائل�والسامع،��إذ�@�يحصل�الفهم�التام�من�سماع�اللفظ�ا�ش�
ك؛�يقول 

�ا� �فهم �تفيد @� �للمفاسد �منشأ �كان �كذلك �يكون �وما �التمام �سبيل �عRى �منشأ�) …(قصود �كان وما

�يكون  @� �أن �وجب �. 2"للمفاسد �الجيد �الرازي –فالتواصل �بالوحدات��-حسب �يتحقق �أن �يمكن @

: ا�عجمية�وا�صطلحية�ا��
ادفة�وا�ش�
كة،��بل�يجب�التخلص�من�ال�
ادف�و?ش�
اك�ا�صطل#ي،��أي

يع�
ي�ا�صطلحات�من�اش�
اك�د@�ي�ولبس�معنوي،��وما�يع�
ي�ا�فاهيم�والد@@ت�من�القضاء�عRى�ما�

 .اش�
اك�مصطل#ي

والعرب�القدماء�كانوا�مدركBن�Êهمية�ال�
ادف�و?ش�
اك��ي�نماء�اللغات،�لذلك�اعت¾
وهما�ضروريBن�

وكان�|صل�أن�يكون�"  :قال�السيوطي��ي�?ش�
اك�وإكراهاته. رغم�كو¼�ما�من�أسباب�:خIل�باÉفهام


�أنه�@�يمكن�ذلك،��Êن�هذه�الكلمات�متناهيةBعبارة�تدل�عليه،��غ�ð÷فدعت�الحاجة�إ�ى�...بإزاء�كل�مع

ثم�وضعوا�بإزاء�هذا�: "وقال��ي�ال�
ادف". وضع�|سماء�ا�ش�
كة،��فجعلوا�عبارة�واحدة��سميات�عدة�

�Êن�الحاجة�تدعو� � �واحد، ð÷نقيضه�كلمات��ع� �فلو�كرر�عRى � �والتحريض�والتقرير، ð÷تأكيد�ا�ع� إ�ى

�ومج �لسمج �الرازي 3".اللفظ�الواحد �إليه �ماذهب �ا�صطلح��-أيضا- وهذا �معاني �لتعدد �رفضه فرغم

�ال�
ادف�و?ش�
اك�مخلBن� �واعتباره � ،ð÷نفس�ا�ع� �عRى �ا�صطلحات�و|لفاظ�الدالة واللفظ�وتعدد

إ@�4" وما�كان�منشأ�للمفاسد�وجب�أن�@�يكون " للمفاسد��بالفهم�وا�قصود،��وما�كان�كذلك�كان�منشأ

@�نزاع��ي�أنه�@�يحصل�: "مفروض�عRى�كل�لغة،��يقول �-رغم�عيوبه-أنه�يرى�بعـد�ذلك�بأن�?شتـراك�

                                                           
 351:، ص1المحصول، ج:الرازي 1

 336:نفسه، ص 2

 37:، ص 1المزھر ، ج: السيوطي 3

 336، ص1المحصول، ج 4
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�نفيه �يوجب �القدر�@ �هذا �لكن � �اللفظ�ا�ش�
ك، �سماع �من �التام �Êن1"الفهم |لفاظ�متناهية،�"؛

�وا 
�متناهية،Bاكوا�عاني�غ
�لزم�?ش� 
�ا�تناôيBى�غRوزع�ع� �إذا وهو�ماجوزه��مدي�عندما�. 2"�تناôي

وقد�يتفق�قدامة�3".@�يمتنع�عق�Iأن�يضع�واحد�لفظBن�عRى�مسم�ðواحد،��ثم�يتفق�الكل�عليه:" قال

وقد�ع¾
�ابن�ج÷�mصراحة��4؟"@�منازعة��ي�|سماء:"بن�جعفر�مع�هذا�الطرح�أيضا،��كيف�@�وهو�القائل

فإذا�جاز�أن�يكون�من�أصول�هذه�اللغة�اختIف�اللفظBن�وا�ع÷�ðواحد،��كان�:"ن�هذا�الطرح��ا�قالع

 5".جميع�ما�نحن�فيه�جائزا�سائغا�ومأنوسا�به

إن�اعتماد�مبدأ�التوحيد��ي�الفكر�اللغوي�العربي�القديم�يبدو�أمرا�مثاليا�يعسر�تطبيقه؛�Êنه�يتعارض�

 ABتتم�mسماء�. بالحرية��ي�اختيار�ا�فاهيم�وا�صطلحات�مع�خصوصية�ا�واضعة�ال�Êفا-�
Bى�حد�تعبRع

فإن�قنع�الباحث�بما�هو�موضوع�من�هذه�|سماء�. @�منازعة�ف�Äا،��إذا�كانت�عIمات�- قدامة�بن�جعفر


�ابن�. استعملها،�وإ@�فليخ�
ع�كل�من�أبى�ما�ُوضع�م�ëا�ما�أحب،��فإنه�@�ينازع��ي�ذلكBى�حد�تعبRأو�ع

كل�من�استخرج�علما،��واستنبط�شيئا،��وأراد�أن�يضع�له�إسما�من�عنده،��ويواطئ�من�: "الكاتبوهب�

 .(6)"يخرجه�إليه�عليه،��فله�أن�يفعل�ذلك

 اللساني�العربي�الحديث�وإشكا@ت�التوحيد ا�صطلح�–3

                                                           
 363المحصول، ص 1

 360،  ص1المحصول في علم أصول الفقه،  الجزء: فخر الدين الرازي  2

 1985، بيروت  1تحقيق الشيخ إبراھيم العجوز،  دار الكتب العلمية،  ط23:،  ص1اXحكام في أصول اDحكام،  ج: سيف الدين اUمدي 3

 .1979، القاھرة  3كمال مصطفى ، مكتبة الخانجي، ط:، تحقيق 68:ص –نقد الشعر :قدامة بن جعفر  4

 .1983بيروت  3محمد علي النجار،  عالم الكتب،  ط :،  تحقيق467:، ص2ج - الخصائص: أبو الفتح بن جني  5

وابن وھب الكاتب في . 68،  ص "نقد الشعر"أقر  العديد من  المفكرين القدماء بھذه الحرية في المواضعة،  ومنھم قدامة بن جعفر في  ()6
 .158، ص "البرھان"
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�التكاثر��ي�ا�فاهيم�وا�صطلحات�داخل�الحقل�اللغوي،�مازال يعاني�منه�الدرس�اللساني��هذا

 :فاللغة�اللسانية�مازالت�تع¾
�عن�ا�فهوم�الواحد�بأك�
�من�مصطلح�دال�عليه�كقولهم�مث�Iالحديث؛

:Phonème 

��–صوتيم��–فونيمة��–صوت��–صوتم��–فونيم�� �–مستصوت��–صوتية��–صوت�مجرد

 .صويتة�–@فظ�

 : Linguistique 

� ��–@نكويستيك �العام �اللغة ��علم�–علم �الحديث ��–اللغة ��–اللغويات �–اللسانيات �–اللسنيات

 .اللسنية�–|لسنية�

 : Morphème 

 .صريفة�–صرفية��–صرفيم��–صرفية�مجردة��–مورفيمية��–وحدة�صرفية��–صيغم��–مورفيم�

 Topic :موضع�–محور�. 

 Thème :محور �–مبتدأ�. 

 :Préfixes, Suffixes 

الزيادات�أو��|حشاء�أو�البدء��–صدور�ولواحق��–ج�وتذييل�تتوي�–سوابق�وذيول��–سوابق�ولواحق��

 .أو�الصدر�والكاسعة�–و:لحاق�

 : Synchronique 

 .أفقي�–مستقر��–سنكروني��–ثابت��–آني��–متواقت��–متعاصر��–وصفي��–تزام÷��m–م�Aامن�
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 :Diachronique 

 .دياكروني�–زماني��–تاريbي��–متعاقب��–تعاق���m–تطوري��

:Lexème 

 .معجمية�–مأصل��–مفردة�مجردة��–لكسيم��–وحدة�معجمية��

: Monème 

 .الكلمة�–ا�ونيم�

:Enontiation 

 .التلفظ�–التكلم��–|داء��

:Position 

 .وضع�–موقع��

،��تتضمن�العديد�من�ا�فاهيم�ا�دلول�عل�Äا�بمصطلح�واحد،��نحو�التعدد�اتكما�أن��اللساني

�يعطي�مدلو@�خاصا�". ?ق�
اض"و" الدخيل"و" ال�
جمة"و" التعريب"الد@�ي��صطلحات� � فكل�لغوي،

وبعد�استقراء�: "وقد�أشار�الدكتور�عRي�القاسم�mإ�ى�هذه�التعددية��ي�ا�داليل�بقوله. لهذه�ا�صطلحات

�أربع�د@@ت�رئيسية" التعريب"?ستعمال�اللغوي�الحديث�للفظ� �الكلمة �أن�لهذه بل�إننا�.(1)"…وجدنا

�ا� �لنفس�نجد �د@�ي �من�تعدد �جاء �نحو�ما � �أك�
�من�مدلول�عند�نفس�ا�ؤلف، �يأخذ �أحيانا صطلح

�ا�صطلحية��ي�أحد�الكتب�اللسانية، " ?شتقاق" بحيث�إنك�تجد�صاحبه�يستعمل�مصطلح الوحدة

                                                           
 .وما فوق 130، ص " مقدمة في علم المصطلح"أنظر ھذه  الد		ت اDربع في  -  ()1
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� mجن�|� �ا�صطلح ð÷بمع� �بمع÷Etymologie) ð(تارة �أخرى �مصطلح�. Dérivation)(1)(وتارة ويستعمل

�السياق.Destinateur(2)(و)Emetteur(بمع÷ð"ا�رسل" �مصطلح بمع÷�ð ويستخدم

)Contexte(ð÷وبمع)Environnement)(3) .� �من �اللسانيBن �من �اوهناك �مصطلح تارة�" الرابط"ستعمل

ð÷بمع "Binder"  و�ð÷تارة�أخرى�بمع"Copula"(4) . ستعمل�مصطلح�او"�ð÷ا�حور�تارة�بمع"Thème "وتارة�

�ð÷أخرى�بمع"Topic"(5). 

�شعر� �الثغرة��بعض�اللسانيBنولقد �هذه �سد �فحاولوا 
�موحدة،Bبمصطلحات�غ� �التواصل باستحالة

عRى�هذا�" مختار�عمر"وعلق�الدكتور� ،التداولة�بقرن�كل�مصطلح�موضوع�بمقابله�|جن��mأثناء�الكتابة


ين�ممن�يقدمون�ا�فاهيم�|جنبية: "النوع�من�ال�
ميم�التداو�ي�بقولهBي�لفظ�عربي�يقرنون��ولو@�أن�كث�


ين،�ولكان�هذا�ا�صطلح�عامل�Bى�الكثRه�|وروبي�لغمض�فهم�ا�صطلح�العربي�ع
Bا�صطلح�العربي�بنظ

تفريق�@�تجميع،�وما�كان�هناك�حد�أدنى�من�?تصال�بBن�ألسن�msقطر�عربي�وألسن�msقطر�عربي�آخر،��

 .(6)"بل�ألس÷�mوآخر��ي�داخل�القطر�الواحد

� فالتوحيد �-ا�صطل#ي mحسب�ا�عجم)I.Guilbert)-�� �أن �ا�فهومي@�يمكن �إ@�بإعطاء �تحقق

مفهومه�@�ينفك�يندثر�بمجرد�مقرونا�با�ثا�ي�للمصطلح�) أو�الخلق(هذا�الوضع�؛�Êن�موحدا�مصطلحا

مصطلحات�أخرى�لنفس�ا�فهوم،�أو�باتخاذ�ذلك�ا�صطلح�لتعيBن�مفاهيم�أخرى،�) أو�تداول (استعمال�

�دالة،��و@�أ. �Êصغر�وحدة �اللسانية �الحقيقة �عRى �للد@لة �ا�ستعملة �ا�صطلحات � �من �ذلك �عRى دل

                                                           
 .382- 374، ص " البنوية في اللسانيات: "الحناش -  ()1

 .380-375نفسه ،  ص  -  ()2

 .382- 369نفسه، ص  – ()3

 .259-258، ص " اللسانيات الوظيفية مدخل نظري: "أحمد المتوكل -  ()4

 .180، ص " من قضايا الرابط في اللغة العربية: "أحمد المتوكل -  ()5

 .5،  ص "المصطلح اDلسني العربي وضبط المنھجية: "أحمد مختار عمر -  ()6
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� �با�ونيم �الحقيقة �هذه �يع¾
�عن �) Monème(بحيث ) Morphème) وبا�ورفيم (Lexème(وباللكسيم

م�القا�mnoبإقامة�مصطلح�واحد�للمفهو �تواضعلهذا�السبب،�يبدو�ال). Mot(وبالكلمة��) Signe(وبالدليل�

�الخفاء �وشديدة �سرية �لغة ��ي �إ@ �تحقيقه �يستحيل �شيئا �.  (1)الواحد �مقابل �آراء�ذلكو�ي �هناك ،

أن�خرق�مبدأ�التوحيد�هو�من�خصوصية�اللغة�ودليل�عRى�حيوي��ا�وانقاد�لها�من�كل��مفادهاللسانيBن�


�وموتBيقول�اللساني�د. فتعدد�ا�عاني�للمصطلح�الواحد�،��ي�هذا�الطرح،�حياة�وحركية. تحج.�mn6الفا

�ب�
كه�: "الفهري  �ننادي �أن �فكيف�يمكن � �ورواجها، �اللغة �حيوية �عRى �دليل �العلمية �ا�عاني �تعدد إن


�اللغة�والقضاء�عRى�حرك��ا،��Bيمكن�أن�تقوم�إ@�بتحج�@�ð÷علما�بأن�أحادية�ا�ع��،ð÷لفائدة�أحادية�ا�ع

�الدائم �اللفظ�للتوسع �ا�جاز�والسياق�يعرضان �كذلك�بأن �وعلما � �قتلها، �هذا�…أي �يع�
ض�عRى وقد


�العلمية�بكو¼�ا�أقرب�إ�ى�لغةBالطرح�بأن�اللغة�العلمية�تختلف�عن�اللغة�غ��mالرموز�ولغة�ا�ناطقة�ال�

�يدعمه. @�تقبل�?لتباس �الزعم�ليس�له�ما ��ي�تشكيل�ا�صطلح�. إ@�أن�هذا �ا�جاز�و?ستعارة فدور

 .(2)"ضرب�من�تعدد�ا�عاني�وتداخل�الحقول ..العلم�mثابت،��وهو


�اعت¾ �الحديث mا�عجم� �الفكر ر"و�ي
َ
�التو " صاك �مبدأ �معوقات �أهم �من �و?ش�
اك حيد�ال�
ادف

�. 3ا�صطل#ي �فيل¾
 ويرى �من��هلموت �ا�ق�
ض �استعمال �?صطÑIي �ال�
ادف �أسباب �أهم �من أن

واتفق�ا�حدثون�عRى�أن�هذه�الخروقات��ي�مبدإ�التوحيد��4.?صطIحات�إ�ى�جانب�?صطIحات�ا�حلية

جنبية�ال��mتولد�ا�ؤدية�إ�ى�إعاقة�التداول�بBن�متخص��mnلغة�نظرية�ما،��راجعة�إما�إ�ى�تعدد�اللغات�| 

�مصدرا� �الفرنسية �اللغة �بعض�|قطار�العربية ��ي �تستعمل �حيث �مصطلحا��ا؛ �الخاصة �اللغة م�ëا

                                                           
1() - I. Guilbert : « La créativité lexicale » p 66. 

 .204، ص " نماذج تركيبية ود	لية: اللسانيات واللغة العربية: "الفاسي الفھري -  ()2

3Sager.J.C :1990 : a practical course in terminology processing.P 115- benjamins publishing company- 
Amsterdam-Philadelphia.  

4Helmut felber :Manuel de terminologie- Unesco- Paris- p :185   
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�التوليد�ا�صطل#ي�عن� �تعتمد�أقطار�أخرى�عRى�:نجلABية�أثناء �بينما � �للمصطلحات�العلمية، توليديا

ة�يستعمل�كل�م�ëـا��ي�منطقة�ويتعلق�|مر�هنا�بحدوث�مصطلحات�م�
ادف. طريق�ال�
جمة�أو�التعريب

 .جغرافية�معينة

�ا�غرب� �تختار�بلدان �بينما � �العربي، �الشرق �دول �معظم ��ي �عن�:نجلABية �التعريب�وال�
جمة ويعتمد

ويعود�ذلك��ي�جميع�|حوال�Êسباب�استعمارية�وتبعية�. العربي�الفرنسية�كأرضية�لل�
جمة�والتعريب

�إن�هناك�. ثقافية � �فاللغة�ونقول�من�جهتنا، � �التوليدية، القطر�العربي�الواحد�الذي�تتعدد�مصادره

إما�عRى��-عن�طريق�ال�
جمة�أو�التعريب–تعتمد��ي�توليد�مصطلحا��ا��-مثI-اللسانية��ي�قطر�كا�غرب�

وقد�تكون�هذه�الخروقات�راجعة�إ�ى�تعدد�الجهات�ال��mتتو�ى�عملية�التوليد�. :نجلABية�أو�عRى�الفرنسية

والجامعات،��وا�عاهد�العلمية�وا�عجميBن،�وواضÒي� كا�جامع�العربية،�والهيئات�اللسانية،�ا�صطل#ي،

�النظرية �اللغات �بإحدى �ا�تخصصBن �و|فراد �توليد�…القواميس، ��ي �الفردية �للAØعة �أن و@شك

�ن��وعRى�هذا�ما�نشاهده. جالا�صطلحات�أثرها�البليغ��ي�إعاقة�التداول�بBن�ا�تخصصBن��ي�نفس�ا�

،��فبالرغم�من�حداث��ا�غصت�مناهجها�بمفاهيم�ôي�بمثابة�مداخل�وقواميس�اصطIحية�ات�ي�اللساني

�ðن�والكتاب،��ح�Bكثيفة�ومتشعبة،�@�تناظر�تعدد�ا�ناهج�وا�واقف�فحسب،��بل�تتوزع�بحسب�الباحث

�بابتكا. ممن�ينتمون��ذهب�او��نهج�واحد�أو�متقارب ر�قاموسه�اللساني�إذ�يجد�الباحث�نفسه�ملزما

. (1)لبعض�القضايا�اللغوية�وا�عجمية�بإحدى�الكتب�اللسانية�الحديثة�-مثI–فأثناء�تتبعنا�. الخاص�به

Iا�قد�ولد�مجموعة�من�ا�صطلحات�اللسانية�الخاصة�به؛�فهو�يقول�مث�Cمن�" اللفظن": وجدنا�صاح

�مقابلة �وôي �بالفرنسية) Monème) وضعنا �?صطIح �مقابلة�" معجمة": ويقول ". �ي �وôي �وضعنا من

)Lexème .(ي�مقابلة��"صرفن"ويقول��ي�نفس�ا�كان�ôمن�وضعنا�و)Morphème .(ويقول��ي�مكان�آخر :

��"معيجمة" �تقابل �وôي �وضعنا �و)Lexie(من � ،"mا�عجم� �" الحقل �مقابل �وهو� �وضعنا  Champ(من

                                                           
 .152- 143-140لرشاد الحمزاوي، أنظر الصفحات " قضايا المعجم العربي"ھو كتاب  ()1
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lexical(و� � �الد@�ي"، �" الحقل �يقابل �وهو �وضعنا �من� .(Champ sémantique(من �ذلك �إ�ى وما

 .ا�صطلحات�ال��mقام�الدكتور�رشاد�الحمزاوي�بتوليدها

من�نزعة�الخلق�الف÷m،��-عند�كل�باحث–هذه�الAØعة��ي�ابتكار�ا�صطلحات�اللسانية�الخاصة،��تق�
ب

�ا�صطلح �يتضمن �أو�ملحق �بقائمة �مذيلة �اللسانية �الكتابات �معظم �تجد �أنك ðا�ستعملة��اتح�

فكل�باحث�يخلق�مصطلحاته�حسب�هواه�وحدسه�اللغوي،�ثم�يذيل�بحثه�بكشاف�. ومقاب��Iا�|جنبية

� �لك�مفاتيح �يقدم �أصبح� للمصطلحات�وكأنه �الذي �كشاف�الرموز �عن 
اBتختلف�كث�@� �وôي بحثه،

�اللسانية �و?  .يتصدر�الكتابات �التداول �صعوبات �من �ضاعفت �التوجه، �هذا ��ي ��ي�فا�بالغة يصال

�أنفسهم �بBن�ا�تخصصBن �ما ðح�� �الكثافة�. الخطاب�اللساني، ��ي �بذلك�أوجه �اللساني وبلغ�ا�صطلح

�ويفك� �آخر�يكشف�إوالياته �بحث�لساني �إ�ى �محتاجا �هو�بدوره �النص�اللساني �أض#ى ðح�� والتنوع،

 .غموضه�ورموزه

ة�ا�صطلحية،��إ@�أن�السبب�التوحيد��ي�الظاهر �ومبدأرغم�وروده�هذه�|سباب�كمعوقات�للتداول�و 

mnçالتو �-�ي�رأينا�-الرئي� ا�صطل#ي،��حيد�كامن��ي�عدم�وجود�مشروع�تصوري�موحد،�عليه�يقوم�مبدأ


�وقواعد�مضبوطة�داخل�:طار�النظري�العام�Bوذلك�ضمن�معاي� � وبه�تحدد�جهاته�وأطرافه�ا�عنية،

ضعف�من�ا��
ادفات�وإبقاء�|قوى،�الذي�إن�الحسم��ي�مسألة�ال�
ادف�يحتم�إقصاء�| . لعلم�ا�صطلح

يفرض�نفسه��ي�?ستعمال؛�ف�Iبد��ي�ذلك�أن�ننحاز�إ�ى�جهة�ا�صطلح�القادر�عRى�البقاء�و?ستمرارية�

  مصطلح��Çذه�ا�واصفات�يجب�أن�يتوفر�عRى�معيارين�. و?شتقاق�،�و@�يطرح�إشكا@ت��ي�?ستعمال

 :أساسيBن�هما
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�لساني.1Bمعيار�غ: 

وبذلك�تق��ðnا�صطلحات�الغامضة�وا�حدودة�.يقوم�عRى�الوضوح�و?متداد�الجغرا�ي�والجدة��

 .جغرافيا�والضاربة��ي�القدم�لحد�النذرة

  :معيار�لساني .2

�يوافق�القواعد�الصوتية�والصرفية�و?شتقاقية�والتداولية . وهو�أن�يكون�ا�صطلح�بسيطا،�

تركيبا�متنافرا�،�وما�@�تسري�فيه�القواعد�ا�قيدة�لسIمة�البناء��ي�هذا�ا�عيار�مصفاة�لحجز�ا�ركب�

 .الكلمة�،�وا�عربات�الركيكة

نستنتج�مما�سبق�أن�خرق�مبدأ�التوحيد��ي�ا�صطلحات�العلمية�العربية�ليس�وليد�هذا�العصر،�بل��

�والصناعا �والفنون �العلوم �بدأت �أن �منذ �العربية �|مة �عرف��ا �?زدواجية �هذه �لغا��ا�إن �تكتسب ت

�بعضها �عن �تستقل �العلوم �بدأت �أن �ومنذ �الطارئة، �للمفاهيم �مصطلحات �وتضع ��Çا، هذا�.الخاصة

التكاثر��ي�ا�فاهيم�وا�صطلحات�داخل�الحقل�اللغوي،��تعاني�منه�الدراسات�اللسانية�الحديثة؛�فاللغة�

وتضع�للمصطلح�الواحد�أك�
�اللسانية�مازالت�تع¾
�عن�ا�فهوم�الواحد�بأك�
�من�مصطلح�دال�عليه،�

�مفهوم �هذه�. من �أن �يرون �بعض�ا�فكرين �أن �؛ورغم �التوحيد �مبدأ �من�خرق �قسطه �له �علم فكل

�من�نظام�اللغة�العام،�إ@�أنه�@�يمكن�إنكار�أن�هذه� الظاهرة�مفروضة�عRى�كل�علم�أو�تشكل�جزءا

�م �ôي 
�بقدر�ماBالتعب� �إ�ى �ا�صطلحية�@�تمثل�حاجة�حقيقية . ن�بواعث�?ضراب�?صطÑIيالغزارة

ويبقى�مشروع�التوحيد�ذلك�الحلم�البعيد�لتقليص�من�حدة�:�Çام�والخلط�ا�ؤديان�إ�ى�إعاقة�التداول�

 .بBن�متخص��mnنفس�اللغة�النظرية

 



022   
 

 Page برلين  –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                                

123 

 

 2022ا�جلة�العربية�علم�ال��جمة��العدد�الثاني��تموز��يوليو��

 ا�صادر�وا�راجع

 :اللغة�العربية.1

 ا�صادر.أ


وت،��ابن�تيمية،�كتاب�الرد�عRى�ا�نطقيBن�،�تقديم�سليمان�الندوى،�دار Bا�عرفة�للطباعة�والنشر،�ب

 .ت.ب

�الكاثوليكية،�"كتاب�الحروف: "الفارابي �ا�طبعة �دار�ا�شرق، �تحقيق�وتقديم�وتعليق�حسن�مهدي، � ،


وت�لبنان،�B1986ب . 


،�دار�الكتب�العلمية،�طهران،�ط  Bالكب�
Bت.،�ب2فخر�الدين�الرازي،�التفس. 

 .1984،��لبنان،��1النحو�،�دار�الكتب�العلمية،�ط�جIل�الدين�السيوطي،�|شباه�والنظائر��ي

محمد�بدر�الدين�النعساني،��:،��تصحيح1جIل�الدين�السيوطي،�همع�الهوامع��ي�شرح�جمع�الجوامع،�ج


وت،��بBت.دار�ا�عرفة،��ب 

،��3عبد�الحسBن�الفتRي،�مؤسسة�الرسالة�،�ط: ،��تحقيق1،�ج"|صول��ي�النحو" أبو�بكر�بن�السراج


وتB1988 ب. 


وت�،�ب�3،��ج1شرح�ا�فصل،��ا�جلد�: ابن�يعيشBت.،�عالم�الكتب،��ب 

��ضبط�وشرح: أبو�يعقوب�السكاكي �ط: مفتاح�العلوم، � �دار�الكتب�العلمية، � �لبنان�1نعيم�زرزور، � ،

1983 

أحمد�نا=ي�القي�mnçوحاتم�صالح�الضامن�وحسBن�تورال،��:محمد�بن�القاسم،�دقائق�التصريف،�تحقيق

 .1987العلم�mالعرا&ي��ا�جمع

،��1يسري�عبد�الغ÷�mعبد�هللا،��دار�الكتب�العلمية،��ط: الجمل��ي�النحو،�تحقيق: عبد�القاهر�الجرجاني


وت�B1990ب. 
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�بن�حمدون  �ج: |سعد � �ا�كودي، �شرح �ابن�حمدون�عRى �تحقيق1حاشية �جامعة�:، � �الراج#ي، راشد

 1993الكويت�


وت��-3،�دار�الكتب�العلمية،��ط1ة��ي�النحو،��جر�mnoالدين�:س�
اباذي،�شرح�الكافيB1982ب. 

 .ه1401،�دار�ال�ëظة،�مصر�الفجالة،�القاهرة،�3،�تحقيق�عبد�الواحد�وا�ي،�ط" ا�قدمة: "ابن�خلدون 

فخر�الدين�الرازي،�¼�اية�:يجاز��ي�دراية�:عجاز،�تحقيق�ودراسة�بكري�شيخ�أمـBن،�دار�العلـم�للمIيـBن،�


وت،�لبنان،�B1�،1985طب. 


وت،��لبنان،���1إبراهيم�|بياري،��ط:التعريفات�،�تح: القا�mnoالجرجانيB1985،�ب. 

محمـد�حسـن�:جمال�الدين�محمـد�بـن�عبـد�هللا�بـن��مالـك،�|لفـاظ�ا�ختلفـة��ـي�ا�عـاني�ا�ؤتلفـة،��تحقيـق


وت،�دار�الجيل�B1991عواد،�ب 

القـــاهرة،��-1محمـــد�إبـــراهيم�ســـليم،�ط:ديم�وتعليـــقأبـــو�منصـــور�الثعـــال�m،�فقـــه�اللغـــة�وأســـرار�العربيـــة،�تقـــ

 2010مكتبة�ابن�سينا�للنشر�والتوزيع

 1973محمد�صالح�التكري�m،�بغداد�:أبو�بكر�بن�السراج،�?شتقاق،�تحقيق

فخر�الدين�الرازي،�ا�حصول��ي�علم�أصول�الفقه،�تحقيـق�ودراسـة�طـه�جـابر�فيـاض�العلـواني،�الريـاض،�

 .  ه1399جامعة�:مام�محمد�بن�سعود�:سIمية،�

،�تحقيــــق�الشــــيخ�إبــــراهيم�العجــــوز،��دار�الكتــــب�1:حكــــام��ــــي�أصــــول�|حكــــام،��ج: ســــيف�الــــدين��مــــدي


وت��1العلمية،��طB1985،�ب 

 .1979،�القاهرة��3كمال�مصطفى�،�مكتبة�الخانõي،�ط:جعفر�،�نقد�الشعر،�تحقيق��قدامة�بن

m÷ي�النجار،��عالم�الكتب،��ط: الخصائص،��تحقيق: أبو�الفتح�بن�جRوت��3محمد�ع
B1983ب. 

ابــن�وهــب�الكاتــب�،ال¾
هــان��ــي�وجــوه�البيــان،�تحقيــق�أحمــد�مطلــوب�وخديجــة�الحــديmt،�مطبعــة�العــاني،�

 .1967بغداد،�
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 ا�راجع.ب

�وا�قاييس �للموصفات �العربية �: ا�نظمة � �إيزو، �مؤسسة �ا�صطلح، �علم �مفردات التوصية�(معجم

 22/1984،�ترجمة�عRي�القاسمm،�مجلة�اللسان�العربي�،�عدد�)إنجلABي،��عربي(،�)1087
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  الخطاب�السياÄ£�؟ ما�الفائدة�من�تحليل�

A quoi sert d’analyser le discours politique ?  

  Patrick Charaudeauباتريك�شارودو: بقلم

  .ا�غرب�-جامعة�ابن�طفيل                                     القاسمي�بدرالدين. ترجمة�د

              $&��� '()"*% �	
"20 '-�.��� '2003 0 '992109.  

  
، عالم لسانيات وأستاذ جامعي سابق بجامعة باريس Patrick Charaudeauباتريك شارودولھذا المقال 

)XIII( عداد حول س، وبفرنس، وباحث بالمركز الوطني للبحث العلمي	مقتطف من كتاب في طور ا
بمعھد اللسانيات التطبيقية التابعة لجامعة بومبيو فابرا  2002الخطاب السياسي وقد صدر قبل ذلك سنة 

  .ببرشلونة

 :صا�لخ

�ا�قال�تحديد�تموقع�تحليل�الخطاب�بالنسبة�لبا&ي�تخصصات� يحاول�باتريك�شارودو�من�خIل�هذا

و?جتما$ي،�ح��ðيتس÷�ðله�التعريف�بما�يمزه�كمنهج�علم�mومقاربة�تحليلية�ونقدية�العلوم�?نسانية�

�ربط�مفهوم� �من �انطلق �فقد �وعليه �لها، �موضوع mn6السيا� �الحقل �من �تجعل mا�باحث�ال�� �با&ي عن


ية��ي�توجيه�الرأي�العام�دون�أن�يغفل�Bالخطاب�بالفعل�والسلطة�تحت�طائلة�توضيح�ماهيته�التأث

ليخلص�ا�ى�ضرورة�?خذ�. �تعددة��ي�مقابل�با&ي�ا�جا@ت�كانت�قانونية�او�اعIمية�او�اجتماعيةرهاناته�ا

بعBن�?عتبار�عند�دراسة�الخطاب�السيا�mn6?ثر�ا�شكلة�له�كالوقائع�سياسية�و?جتماعية�القانونية�

 .فض�I|خIقية�والنفسية�كا�مارسات�ا�نبثقة�من�ا�نظومة�القيمية

 .الخطاب�السياmn6،�الهيئات،�ا�جا@ت،�السلطة،�الفعل،�الرأي�العام�:يةحافتا� كلماتال
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Abstract : 

Patrick Charaudeau attempts to determine the position of discourse analysis in relation to 

other disciplines in the human and social sciences that are interested in the political field, so 

that he can define what distinguishes it as a scientific method and a critical-analytical 

approach. The definition of political discourse required re-emphasizing it with action and 

power to finally elucidate its influence on public opinion without ignoring its multiple 

challenges vis-à-vis other spheres: social, legal and media. While its study requires taking into 

consideration the traces they constitute, in particular, political, social, legal, as well as moral 

and psychological facts. 

Key words: political discourse, instances, spheres, authority, action, public opinion. 

 :مهيدت

�
مـا�الفائـدة�ا�توخـاة�مــن�تحليـل�الخطـاب�السيا6ـmn؟��هــل�هـذا�السـؤال�غBـ
�ذي�صــلة؟�مـن�ا�مكـن�التفكBــ

mnقــــي�تحليــــل�الخطــــاب�السيا6ــــ�Çقتداء�Iا�ناســــب�طــــرح��لكــــن،�هــــل�مــــن. فيــــه�شــــريطة�تواجــــدتراث�ســــالفل

mnن�تحليل�الخطاب�كمنهج�متكامـل�لـيس�وحـده�ا�هـتم�بالخطـاب�السيا6ـÊ�،لـذا،�يستحسـن�. هكذا�سؤال

 .بدله�التساؤل�حول�مقدرة�هاته�ا�قاربة��ي�استخIص�النتائج�بصورة�محددة

هـــل�تحليـــل�الخطـــاب�أك�ــ
�بIغـــة�وجـــدارة�مـــن�: �ــي�هـــذا�الصـــدد،�يتبـــادر�الينــا�ســـؤالBن��ـــي�غايـــة�?هميــة

تحلــيIت�الصــحافة�وا�ثقفــBن�ا�ل�ــAمBن؟�وهــل�يختلــف�عــن�دراســات�بــا&ي�التخصصــات�كالسوســيولوجيا،�
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رى�التعـرف��ـي�و?ن�
وبولوجيا،�والعلوم�السياسية،�والتاريخ؟�لن�نجيـب�عRـى�هاتـه�التسـاؤ@ت�حا@،فـاÊح

  .مس��ل�الحديث�عما�يم�ABتخصص�ماعن�با&ي�التخصصات�ح��ðتتاح�امكانية�التوسع�فيه

وعليـــه،�فمـــن�الـــIزم�?ســـتعIم،�مـــن�ناحيـــة�حـــول�طبيعـــة�ا�قاربـــة�ا�نتقـــاة�لدارســـة�موضـــوع�معلــــوم،�

هـــداف�وهـــذا�بالتحديـــد�مـــا�ســـنتطرق�إليـــه�قبـــل�الخـــوض��ـــي�أ. بالتوازمعـــه�:حاطـــة�بســـجايا�هـــذا�ا�وضـــوع

  .التحليل

 حيثية�حول�الخطاب .1

سننطلق�من�فرضية�أنه�@�د@لة�للخطاب�السيا�mn6خارج�الفعل،�وأن�هذا�الفعل�يرمـي�ا�ـى�ممارسـة�

mnوبالتــا�ي،�فنظريـة�الخطــاب�مطالبـة�بتوضــيح�كيـف�تتصــور�الــروابط�. السـلطة�مــن�طـرف�الفاعــل�السيا6ـ

 .ا�مكنة�بBن�الخطاب�والفعل�والسلطة

 الخطاب�والفعل�

 (Charaudeau,1995 : 141-187)ح�ــ�ð@�نخــوض��ــي�تفاصــيل�نقــاش�طويــل�تــم�التعمــق�فيــه�ســلفا�

ABسنحاول�عرض�موقفنا�بخصوص�ا�وضوع�بشكل�وج.  

ممــا�@�شــك�فيــه�ان�الخطــاب�والفعــل�مــن�مكونــات�التبــادل�?جتمــا$ي�واللــذين�يتمتعــان�باســتقIلية�

 faitsتعـــد�وقـــائع�اللغـــة�اســـاس�وقـــائع�التواصـــل�لـــذلك،. فع¾ـــ
�ام�Aاجهمـــا�ينبثـــق�التـــداول�اللغـــوي . خاصـــة

communicationnels ن�ذوو�الســـمات�النفســـية�. بعـــد�ا�ـــزدوجالذات��Bفالبعـــد�الخـــار=ي�ا�تعلـــق�بالفـــاعل

هــــــوي��م�وقصــــــدهم�: comportement langagierو?جتماعيــــــة�منفصــــــل�مقــــــدما�عــــــن�ســــــلوكهم�اللغــــــوي 

حصــر�مهمــة،�البحــث�عــن�(ضــمن�نطــاق�|فعــال��متصــلBن�بتجربــة�توثيــق�الوقــائع�و|حــداث�ال�ــ�mتضــعهم
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فحـــBن�يصـــبح�للفـــاعلBن�خـــIل�البعـــد�. 1ال�ـــ�m@�تعتمـــد�عRـــى�اللغـــة) نتيجـــة،�تقيـــيم�ايجـــابي�او�ســـل��mللمـــأ@ت

الـــداخRي�ســـمات�لغويـــة�خاصـــة،�ال�ـــ�mتخـــول�لهـــم�التعبBـــ
�للجوانـــب�النفســـية�و?جتماعيـــة،�لكـــن�ككائنـــات�


��ــي�?خـر�ا�شــ�
ك��ــي��ناطقـة،�اذ�فعــن�طريـق�اســتخدام�اللغــة�يمكـنBلهــؤ@ء�تشـييد�هــوي��م�البيانيــة�والتـأث

 .partenaire de l’échangeا�حادثة

الـــذي�يعـــBن�عRـــى�حـــد�"  actionnelالفعRـــي"وبالتـــا�ي،�فـــان�اي�خطـــاب�@�يمكـــن�ان�يخـــرج�عـــن�النطـــاق�

ال�او�النطــــاق�هــــذا�ا�جــــ. ســــواء�كــــل�مــــن�الهويــــات�و|هــــداف�و?دوار?جتماعيــــة�للشــــركاء�ا�تنــــاولBن�للغــــة

يتضـــمن�جملـــة�مـــن�القيـــود�)  situationnel ou communicationnelا�ســـم�ðبا�وضـــÒي�أو�التواصـــRي(

ا�تحكمـــة��ـــي�الســـلوك�الخطـــابي�لهـــؤ@ء،�وم�ëـــا�امكانيـــة�التحـــدث�وفـــق�الحـــق�ا�فـــوض�لهـــم،�باÉضـــافة�ا�ـــى�

�ـــي�هكـــذا�نطـــاق�بالتحديـــد�.(Colles, 2001 : 34-43) |دوار�التداوليـــة�وأنمـــاط�تنظـــيم�الخطـــاب�ا�رتقبـــة


Bن�. يصبح�لـذات�ا�تواصـل�تـأثBل�خطابـه�بـIويبـدو�أن�مـا�يزيـد�وضـعه�تعقيـدا�هـو�إمكانيـه�خلـق�توافـق�خـ

ومـــن�.القيـــود�الظرفيـــة�و|خـــرى�ا�تمثلـــة��ـــي�مشـــروعه�التواصـــRي�حســـب�الطريـــق�ال�ـــ�mيتمثـــل��Çـــا�مخاطبـــه


�ا�زاوجـة�بـBن�معطياتاÉطـار�ا�وضـÒيجهته،�تحاول�الذات�ا�ؤولة�بناء�مع÷�ðالرسالة�ا�تلقاة�ع¾le cadre 

situationnelن�تلــك�ا�تصــلة�بــإخراج�الخطــاب�الــذي�يخــتص�Bــا�وبــ�Äض�ان�يكــون�مطلعــا�عل
ال�ــ�mمــن�ا�ف�ــ

َخاِطــب
ُ
ايضــا،�ودائمــا�ضــمن�نفــس�:طــار�يمكــن�كشـف�تموضــعه�الــذي�هــو��ــي�|صــل�حصــيلة�تــألف�. بـه�ا�

ومـــا�يفرضـــه�مـــن�رؤيـــة�اجتماعيـــة،�زد�عRـــى�هـــذا�وذاك�ا�نظومـــة�هـــذا�:طـــار�� contraintsكـــل�مـــن�القيـــود

لجــزء�مــن�هاتــه�القــيم��Êporteurنــه�يعت¾ــ
�نــاقI.ا�عرفيــة�والقيميــة�للمخاطــب�ال�ــ�mيتقاســمها�مــع�جماعتــه

ا�تعــارف�عل�Äـــا�داخـــل�ا�جتمـــع�الـــذي�ينتمـــ�mإليـــه،�وتبعـــا�لـــه،�فانـــه�حـــBن�يخطـــب�فإنـــه�يبقـــى�متفطنـــا�إل�Äـــا،�

 .امل�ادراكهح��ðوالم�يكن��ي�ك

                                                           
ھذا المنطق ليس غريبًا تماًما على اللغة، أنظمة القيم 	 تمرر ا	 من خZل تقييم النتائج ، والتي يمكن تحقيقھا بفضل نشاط 1

  .اللغة
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�عRى�?خـر�بالركونـإ�ى�التمـثIت�والقـيم�ا�جتمعيـة�يتنـادى�مـع�الطـرح�:شـكا�ي�ل�جBمـاس�. إن�التأث
ه¾

،�شـــريطة�اســـتيعابه�)1987(الصـــادر�ســـنة�"  agir communicationnelالفعـــل�التواصـــRي"تحـــت�عنـــوان�

والتواصـل�يصـبح�فعـ�Iمـن�) ينشأ�عـن�التـداول�اللغـوي (حسب�ا�دلول�اللغوي،�بحيث�أن�الفعل�تواصRي�

  .خIل�أثره�والتحو@ت�ال��mيمكن�ل¥فعال�اللغوية�إحدا!�ا

،�بحيـث�ان�ا�ع÷ـ�ðا�ستسـاغ� interactionnelوعIوة�عRى�ذلـك،�يبقـى�الفعـل�التواصـRي�كونـه�فعـل�تفـاعRي

وهاتـــــه�ôـــــي�. @�يســـــتند�فقـــــط�عRـــــى�قصـــــد�ا�تحـــــدث�وحـــــده�إنمـــــا��ـــــي�?ن�ذاتـــــه�يســـــتند�عRـــــى�قصـــــد�ا�ـــــؤول


نا�حول�الخطاب�السياmn6?شBا�تفك�Äكز�عل
Øس�mي�ال�ôكالية�(Van Dijk) .  

  الخطاب�والسلطة


ورة���ـدف�إ�ـى�تعــديل�Bبالضـرورة�أن�موقـع�القـوة��ــي�اللغـة�ينـتظم�وفـق�ســ�mيع÷ــ�،

�عRـى�الغBـBإن�التـأث


ال�ـــ��mالبســـيطة�pouvoir d’agirوهنـــا�@�يجـــب�الخلـــط�بـــBن�قـــوة�التصـــرف. الحالـــة�ا�اديـــة�والذهنيـــة�للغBـــ


�عRى�الغBـ
�عنطريقمشـروع�قصـديBى�أداء�مهمة�معينة�للتأثRإ�ى�قدرة�الفرد�ع�
Bتشprojet intentionnel�


�عRـى�معرفــة�وسـلوك�الغBـ
،�ممـا�يجعــل�هـذا�الغBـ
�مضـطرا�لتعــديل�,ـmnء�فيـهBيسـ��دف�التـأث.�
Bلكـن،�التــأث

?مـــر�يتعـــدى�ذلـــك�لكونـــه�يشـــ�
ط��عRـــى�الغBـــ
�@�يغـــدو�مجـــرد�أمـــر�بالفعـــل،�او�أمـــر�بـــالقول�أو�التفكBـــ
،�إنمـــا

وهـــذا�الشـــرط�يـــتم�الغـــرض�التواصـــRي�بالفعـــل�الـــذي�يضـــع�الـــذات�ا�ســـ��دفة�. القصـــد�ثـــم�بعـــد�ذلـــك�|ثـــر

وهنـا�نتسـاءل�حـول�مـا�الــذي�. �ــي�مقابـل�ا�تحـدثsoumissionمحـل�إكـراه�بالتنفيـذ،�أي��ـي�عIقـة�خضـوع�

نا�أمام�فرضيتBن�متضـاربتBن،�أولهمـا�تعتقـد��ـي�هذا�التساؤل�يجعل. يجعل�الذات�ا�س��دفة�تقبل�?متثال

إمكانية�تواجد���ديد�سيضر��Çاته�الذات��ـي�حالـة�رفـض�:متثـال،�أمـا�الثانيـة�فتـنص�عRـى�إمكانيـة�وجـود�

وهاتـه�|خBــ
ة،�ôــي�مــا�.  sanction اغـراء�أو�مكافــأة�سيحصــل�عل�Äـا��ــي�حالــة�الخضــوع،إ@�ان�كلت�Äمـا�جــزاء


�قــوة�فعــل�.pouvoirيمــنح�ا�تحــدث�الســلطةBيصــبح��شــروع�التــأث�،
ومــا�إن�تصــبح�مدركــة�مــن�طــرف�الغBــ
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،�ممـا�يضـع�ا�سـ��دف�تحـت�هيمنـة�الـذات�ا�تسـلطة�وفـق�)ال¾
اغمـاتيBنقـوة�فعـل�التـأثر�(�ي�غايـة�|هميـة�

  .عIقة�نفوذ

للمخاطــب�الحـق��ــي�الج¾ـ
،�وبمع÷ــ�ðأخــر،�"   au non de quoiباسـم�مــاذا"�ـي�|خBــ
،�يمكننـا�ان�نتســاءل�

عRــــى�وهــــذا�يحيلنــــا��ــــي�¼�ايــــة�ا�طــــاف�. باســــم�مــــاذا�يمــــارس�العقوبــــة�وباســــم�مــــاذا�|خــــر�مــــرغم�عRــــى�الخنــــوع

،�تفيـــد�مقـــدرة�"باســـم�مـــاذا. "لتســاؤل�حـــول�|ســـاس�الـــذي�تقـــوم�عليــه�الســـلطة��مارســـة�الحـــق��ـــي�الجــزاءا

هناك�حـا@ت�عـدة،�لكـن�سنختصـرها�. ل�ا�نبثقة�عن�|شخاصعRى�ت¾
ير�|فعا force de véritéالحقيقة

 .personnelle وشخ�transcendantalemnقوة�الحقيقة�كأمر�سام�أو�متعال: �ي�حالتBن�أساسيتBن

الطـرف�الثالـث�"�ي�الحالة�|و�ى�تكون�قوة�الحقيقة�خارج�العIقة�ال��mتجمع�الشـركاء،�وتتخـذ�شـكل�

الـذي�يسـتحوذ�عRـى�السـلطة�ا�تعاليـة�ويمRـي�القـانون���1خـر�العظـيمبمع÷ـtiers mythique " ?�ð?سـطوري

إذ�يمكـن�أن�يجســد�.أن�يتخــذ�أشـكا@�متعــددةGrand Autreويســتطيع�هـذا�|خــر�العRـي .عRـى�بــا&ي�|طـراف

أو�يمكـــن�اعتبـــاره�كقـــوة�ناتجـــة�عـــن�. القـــوة�?لهيـــة�كتلـــك�ال�ـــ�mكـــان�يتمتـــع��Çـــا�ا�لـــوك�و|نبيـــاء�و?ســـاقفة

جــــــال�ا�ســــــؤولون�عيــــــ�ëم�عــــــن�هــــــذا�الكيــــــان�ا�جــــــرد�الــــــذي�تجســــــده�مــــــث�Iالدولــــــة،�والجمهوريــــــة،�إرادة�الر 

mــÏجتمــا$ي�?لÉوالشــعب،�والتقــدم�والعلــم�الــخ،�أو�مــا�يســميه�دوركــايم�با(Durkheim, 1968)le social 

divin .2)رئيس�جمهورية�أو�أي�شخص�منتخب(وعليه�تصبح�الذات�مجرد�وكيل�لهاته�الرغبة�الشاملة�.  

و�ــــي�الحالــــة�الثانيــــة،�فقــــوة�الحقيقــــة�أك�ــــ
�دقــــة�ومحدوديــــة�حيــــث�أ¼�ــــا�غBــــ
�خارجيــــة،�ولكــــن�داخليــــة�

ممـــــا�يجعـــــل�. بالنســـــبة�للمتحـــــدث،�كمـــــا�لـــــو�كانـــــت�ســـــمته�الخاصـــــة�ال�ـــــ�mيســـــتمد�م�ëـــــا�ســـــلطته�الشخصـــــية

وهاتــه�الســلطة�الشخصــية�نفســها�مــن�ا�مكــن�أن�. ومهــيمن�عليــه-العIقــة�بــBن�طر�ــي�الحــوار�عIقــة�مهــيمن

وأخــــرى�مؤسســــاتية�تقــــع�…كالقرابة،والتجربــــة،والكاريزما،�وا�عرفــــة": الطبيعيــــة"توÑي�قو��ــــا�مــــن�الب÷ــــ�ðتســــ

                                                           
 Lacanليس المقصود 	كان 1
  .من الواضح أن العديد من الحيل والتZعبات تمكن من الحصول على ھذه السيادة الشعبية2
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منتميـة�مـث�Iا�ـى�الجـيش،�او�الكنيسـة�او�ا�ـى�الجهـاز�:داري�أو��ةخارج�الذات��ي�حالة�إذا�كانت�هاتـه�?خBـ

  .الدبلوما�mn6الخ

ســــــؤال�يتصــــــل�بالدرجــــــة�|و�ــــــى�بمفهــــــوم��نــــــرغم�الغBــــــ
�عRــــــى�:متثــــــال�هــــــو " باســــــم�مــــــاذا"و�ــــــي�الختــــــام،�

. فهــل�مفهــوم�الشــرعية�مطــابق�للســلطة؟��ــي�نظرنــا�للشــرعية�تعــريفBن�ممكنــBن�@�غBــ
. légitimitéالشــرعية

|ول�فضـــــفاض�يضــــــفي�طـــــابع�الشــــــرعية�عRــــــى�أي�ســـــلطة�ال�ــــــ�mيع�ـــــ
ف��Çــــــا�ويوافــــــق�عل�Äـــــا�او@ئــــــك�الــــــذين�

ســــابقه�بحيــــث���ــــب�الشــــرعية�لتلــــك�الســــلطة��امــــا�التعريــــف�الثــــاني،�فهــــو�أك�ــــ
�دقــــة�مــــن. ســــتمارس�علــــ�Äم

النابعــة�عـــن�ارادة�جماعيـــة�تحـــدد�بنفســـها�شـــروط�معينــة��مارســـ��ا،�وهـــذا�التعريـــف�نفســـه�ينطبـــق�اليـــوم�

ذات�الشــــرعية�ا�رتكــــزة�عRــــى�الســــيادة�� la démocratie participativeعRـــى�الديموقراطيــــة�التشــــاركية

  .la souveraineté populaireالشعبية

  الخطاب�السياÄ£�تفكيك� .2

إذاكان�الخطاب�نتاج�للوضعية�التواصلية�ويتحـدد�معنـاه�برهانا��ـا،�فأننـا�هنـا�لسـنا�بصـدد�خطـاب���������

mnسيا6ــdiscours politique وبــالرغم�مــن�ذلــك،�فــان�هاتــه�الخطــب�محــدودة�@ن�. انمــا�خطــب�سياســية�

حددة�مسـبقا�تسـ��دف�فئـة�م�enjeuxالوضعيات�التواصلية�تجتمع��ي�اشكال�شبه�مستقرة�حول�رهانات

  :ويمكن�تلخيص�هاته�الرهانات��ي�ثIث. بعي�ëا

|ول،�يـــــــروم�ا�ـــــــى�تعبئـــــــة�أفـــــــراد�الجماعةبضـــــــبط�مضـــــــمون�حـــــــول�القـــــــيم�ا�رجعيـــــــة�يتخـــــــذ�كوســـــــاطة�

وا�تعـــــارف�عليــــــه،�إن�أفـــــراد�الجماعــــــة�يرتبطـــــون�فيمــــــا�بيــــــ�ëم�). ?يديولوجيــــــة(اجتماعيـــــة�ل�
ســــــيخ�هوي��ـــــا�

وبمعتقدات�متوارثـة�تجعـل�مـن�الخطـاب�ا�ـى�حـد�مـا�ذاكـر��م�ا�شـ�
كة�وال�ـadox�mأفكار�مش�
كة�بمنظومة
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ليســــــت�بــــــاللزوم�واعيــــــة،�بمع÷ــــــ�ðيصــــــبح�النشــــــاط�اللغــــــوي�هنــــــا�منشــــــأ�نظــــــام�فكــــــري�مؤســــــس�لhنتمــــــاءات�

  . appartenances idéologiques?يديولوجية


هم�� acteursوعRـى�العكـس�منــه،�فالرهـان�الثـاني�يركــز�عRـى�الفـاعلBنBومـدى�تــأث�،mnـي�ا�شـهد�السيا6ــ�

والجـــدير�بالـــذكر،�انـــه�مـــن�. �ـــي�الـــرأي�العـــام�مـــن�خـــIل�خطـــب�:غـــراء�او�?قنـــاع��ـــي�ســـبيل�احـــداث�توافـــق

ال�ـــ�mتـــوهمهم��mémoire d’actionالجماعـــات�التواصـــلية�مـــن�يـــرتبط�اعضـــا�pا�فيمـــا�بيـــ�ëم�بـــذاكرة�الفعـــل

مختلـــــف�الوضـــــعيات�التواصـــــلية�مـــــن�لقـــــاءات،��وتلعـــــب.با@نصـــــهار��ـــــي�الســـــلوك�ذاتـــــه�باســـــم�نفـــــس�الـــــرأي

وحــــــــــوارات،�وشــــــــــعارات،�وتجمعــــــــــات،�وعــــــــــروض�احتفاليــــــــــة�وتصــــــــــريحات�تلفزيــــــــــة�دور�فعــــــــــال��ــــــــــي�تشــــــــــييد�

،�لكــن�هاتــه�ا�ــرة�لــيس�باســم�نظــام�الفكــر�انمــا�باســم�"كوميونــات"لIنتمــاء�?جتمــا$ي��imaginaireمخيــال

الحــديث�عــن�الخطــاب�السيا6ــ�mnكخطــاب��وهكــذا،�يمكــن.ســلوك�مشــ�
ك،�رغــم�ان�كــ�I?مــرين�متقــارنBن


� rhétoriqueبIغـــــــــةBوتـــــــــأثinfluenceفكـــــــــار�انمـــــــــا�بتوليـــــــــد�الصـــــــــور�Êيـــــــــرتبط�بشـــــــــكل�وثيـــــــــق�لـــــــــيس�با�،

imagesتIوالتمثreprésentations.  

وهــذا�@�. وعRــى�النقــيض�ممــا�ســبق،�فــان�الرهــان�الثالــث�يخــرج�عــن�ســياق�الغايــة�والفعــل�السياســيBن

ونقصــــد�هنــــا�طبعــــا�ا�حادثــــات�.بــــل�هــــو�كــــذلك�لكــــن�دون�مــــراد�سيا6ــــ�mnيع÷ــــ�mان�الخطــــاب�لــــيس�سياســــيا،

وهــــذا�النشــــاط�اللغــــوي�يــــدخل�. الظرفيــــة�ال�ــــ�mيــــتم�مــــن�خIلهــــا�تقاســــم�?فكــــار�ا�ختلــــف�بغــــرض�التفاعــــل

الÎــmnء�الــذي�. 1الــذي�@�يلــزم�صــاحبه�الفعــل�باعتبــاره�مجــرد�انطبــاع�او�راي�commentaireضــمن�التعليــق


ة�ال��mقد�تتخذ�شكل�دعابة�مـث�I@�يمكـن�ان�تؤخـذ�كـرأي�ثابـت�او�يفسر�أن�ا�حادثات�السياسBية�القص

والتعاليق�السياسية�عموما�ôي�ال��mنصادفها�بشـكل�متكـرر�بالحانـات،�أو�بـBن�?صـدقاء�وداخـل�. كموقف

وا�علـوم�. ?سرة،�او�بشكل�أك�
�جدية�كما�هو�الحال�بالنسبة�للصـحفيBن�ا�علقـBن�عRـى�|خبـار�السياسـية

                                                           
في ا	لتزام بخطاب التحليل والشھادة، اذ  كونه 	 يشترك معه ھذا التعليق يختلف عن الخطاب العسكريمن الواضح أن 1

  .وعن الثاني بعدم قابليته للتطبيق في الميدان اDسلوب،يتميز عن اDول بعدم اللجوء إلى 
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يفـرض�علـ�Äم�فعـل�ذلـك�خـارج�مجـال�ا�مارسـة�السياسـة�ودون�contrat médiatiqueن�التعاقـد�?عIمـيا

  ).Charaudeau, 1997 : 82( ?نخراط�بقناع��م�الشخصية�أو�رأ�Óم

ويعطــــي�هــــذا�الخطــــاب�انطبــــاع�بكونــــه�سياســــيا��ــــي�حــــBن�انــــه�لــــيس�كــــذلك،�بــــدليل�انــــه�@�يزمــــع�اقامــــة�

اذ�مــن�ا�ثBــ
�جــدا�تتبــع�مــا�. يعفيــه�مــن�ان�يكــون�موضـوع�للدراســة�والتحليــلجماعـة�راي�مــا،�وهــذا�طبعــا�@�

�ــــي�نصــــوص�تقــــع�ضــــمن�" traces du discours politiqueاثــــر�الخطــــاب�السيا6ــــmn"يمكــــن�ان�يشــــكل�

  .الوضعيات�التواصلية�?عتيادية�وا�ألوفة

?حيــان�تفقــد�ممــا�@�يبعــث�شــك،�ان�الخطــب�تنتشــر�وتشــارك�وتلحقهــا�تغBــ
ات�لدرجــة�أ¼�ــا��ــي�بعــض�


�الخطــاب�السيا6ــ�mnالــذييب÷�ðبدقــة�وعنايــة�بالغــة�ولــه�نظامــه�الفكــري . أصــال��اBوهكــذا�تصــsystème de 

penséeــى��Rز�ع
الخـاص�ينتقـل�بـBن�مختلـف�ا�واضـع�التواصـلية�وجماعـات�الـرأي�ومـن�ا�مكـن�جـدا�ان�ي¾ـ

ا�جتمعـــات�لكـــن�بأشـــكال��فيعـــود�ا�ـــى�نقطـــة�|صـــل�ويعـــاود�الظهـــور��ـــي�مختلـــف. شـــاكلة�تعليقاتأقـــل�وقعـــا

  .مختلفة

�ي�ظل�هاته�الظاهرة،�من�القادر�عRـى�تحديـد�مـا�إذا�كـان�لقـاء�او�مظـاهرة�معينـة��ـي�الشـارع�او�تصـريح�


�السيا6ـ�mnمـث�Iلكتـاب�تـاريخ�معـBن�Bمتلفز�او�حوار�ما�مؤثرا�سياسيا؟�ومـن�باسـتطاعته�ايضـا�:قـرار�بالتـأث

مBن�أو�ح�ـــــ�ðمســـــرحية�ل¾
شـــــتأو�روايـــــة�لســـــارتر�أو�قصـــــيدة�أو�جريـــــدة�مـــــاأو�دليـــــل�شـــــركة�لتوجيـــــه�ا�ســـــتخد

  اسبانية�لجيل�الثIثينات؟�

3. �£Äي�الخطاب�السياyداة�التواصلية�# 

لـــذلك�.هنـــاك�مســـلمة�تفيـــد�بـــان�للسياســـة�مكـــان�خـــاص��Çـــا�يعلـــن�نفســـه�لهـــذا�الغـــرض�وينـــتظم�Êجلـــه

ســـــــــــــــــننطلق�مــــــــــــــــــن�فرضــــــــــــــــــية�كــــــــــــــــــون�ا�مارســــــــــــــــــة�?جتماعيــــــــــــــــــة�تتنمــــــــــــــــــ�ðضــــــــــــــــــمن�مــــــــــــــــــا�يســــــــــــــــــميه�الــــــــــــــــــبعض�
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كما�هو�الحال�بالنسبة�لبورديو،�اما�نحـن�فنفضـل�تلقيـب��champsواخرون�بالحقول �domainesيادينبا

و�ــي�بعــض�?حيــان،�تكــون�هاتــه�ا�جــا@ت�منفصــلة�و�ــي�أحيــان�. الفعــل�?جتمــا$ي�sphères?مــر�بمجــا@ت

قتصـــادية،�وôـــي�الحالـــة�ال�ـــ�mنجـــد�عل�Äـــا�ســـواء�ا�جـــIت�القانونيـــة،�و?. أخـــرى�متصـــلة�لكـــن�بشـــكل�واهـــن

  .و?عIمية�والسياسية�ذات�الرهانات�ا�تداخلة�فيما�بي�ëا

مث�Iتتمثل�مـن�جهـة��ـي�حـل�الAØاعـات�?جتماعيـة�سـواء�sphère juridiqueفمصلحة�ا�جال�القانوني�

ا�تعلقة�بالحياة�?قتصادية�او�اليومية،�ومن�جهة�أخرى�ترسيخ�القيمة�الرمزيـة�لجملـة�مـن�ا�فـاهيم�مـن�

أمـــــا�. وال�ـــــ�mمـــــن�شـــــأ¼�ا�ت¾
يـــــر�تواجـــــد�ال�
ســـــانة�القانونيـــــة. لكيـــــة�وا�ســـــاواة�والســـــلوك�?خI&ـــــي�الـــــخقبيـــــل�ا�

مصــلحة�ا�جــال�?قتصــادي�فتتمثــل�عمومــا��ــي�تنظــيم�قــيم�ا�بــاد@ت�وكــل�مــا�يــدخل�ضــمن�طبيعــة�الــربح�


�تـداول�إ�ـى�السـهر��sphère médiatiqueـي�حـBن�يرمـي�ا�جـال�?عIمـي. سواء�كـان�فرديـا�أو�جماعيـاBـى�سـRع

وعRـــى�. opinionا�علومـــة،�وضـــمان�بلوغهـــا�إ�ـــى�شـــريحة�واســـعة�مـــن�القراءبالشـــكل�الـــذي�يتـــيح�تشـــكيل�رأي

mnغـــرار�مــــا�ســــلف،�يبقــــى�مغــــزى�ا�جــــال�السيا6ــــsphère politiqueالضــــيق�ضــــبط�عــــالم�القيــــادة���ð÷بــــا�ع

  .والزعامة�السياسية�ع¾
�إقامة�هيئات�تشريعية�وتنفيذية،�وتوزيع�ا�هام�وا�سؤوليات

هاتـــه�ا�صـــالح�|ربـــع�تتمBـــ�Aبتنظيمهـــا�الخـــاص،�الÎـــmnء�الـــذي�يجعلهـــا�تســـتحوذ�عRـــى�ادوا��ـــا�الخاصـــة،�

بيل�ا�ثــال�يعتمــد�جهــاز�العدالــة��ــي�فعRــى�ســ. لكــن�هــذا�@�يجعلهــا��ــي�اســتقIلية�تامــة�عــن�بعضــها�الــبعض

امـــــــا�?قتصـــــــاد�في�ـــــــ
اوح�مـــــــا�بـــــــBن�التبعيـــــــة�. إصـــــــدار�القـــــــرارات�وتنفيـــــــذ�?حكـــــــام�عRـــــــى�الســـــــلطة�السياســـــــية

و:ســتقIلية��ــي�مقابــل�السيا6ــmn،�فحــBن�يتعلــق�?مــر�با�قــاو@ت�العموميــة�وا�عــامIت�ا�اليــة�و?ســ��Iك�

تبعيــــة�للمشــــرع،�امــــا�عنــــدما�يــــؤدي�دوره��ــــي�الضــــغط�عRــــى��ومكافحــــة�العطالــــة�الــــخ،�فانــــه�يكــــون��ــــي�حالــــة

امـــا�بالنســـبة�لhعـــIم�فـــاÊمر�يختلـــف�Êنـــه�يتواجـــد��ـــي�. ا�شـــاريع�السياســـية�فهنـــا�يتمتـــع�بكامـــل�اســـتقIليته

وضــــع�متنــــاقض،�فهــــو�يــــرتبط�بشــــكل�وثيــــق�بالشــــأن�السيا6ــــ�mnللحصــــول�عRــــى�ا�علومــــة�و�ــــي�نفــــس�الوقــــت�



022   
 

 Page برلين  –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                                

138 

 

 2022ا�جلة�العربية�علم�ال��جمة��العدد�الثاني��تموز��يوليو��

بقــــاء�عRــــى�مســــافة�?مــــان�بينــــه�والســــلطة�السياســــية�كنــــوع�مــــن�وحرصــــا�عRــــى�مصــــداقيته�يحــــاول�دائمــــا�: 

  .الحياد

   instancesحول�الهيئات

كــل�مجــا@ت�الفعــل�?جتمــا$ي�تنــتظم�وفــق�?داة�التواصــلية�ال�ــ�mتحــدد�اختصاصــات�وادوار�ا�نوطــة�

 dispositifإذاألقينــــــــــا�مــــــــــث�Iنظــــــــــرة�عــــــــــن�كثـــــــــــب�بخصــــــــــوص�?داة�التواصــــــــــلية�.بمختلــــــــــف�الهيئــــــــــات

communicationnelث�هيئــــــاتIســــــنجد�أ¼�ــــــا�تتمحــــــور�حــــــول�ثــــــ�mnسياســــــية،�مواطنيــــــة�: للمجــــــال�السيا6ــــــ

citoyenneميةIواع. 

و�أا�طالبـــة�بالســـلطة�. فالهيئـــة�السياســـية�دافـــع�اشـــتغالها�الضـــم÷�mيتجRـــى�رغب��ـــا��ـــي�ممارســـة�الســـلطة

ة�نفســها�بقــوة�اذ�لــيس�هنــاك�م¾ــ
ر�للســلطة�غBــ
�حالــة�الســلط. ?دعــاء�بحياز��اقــد�تنشــأ�عنــه�أثــر�عكســية


�الخطــــاب�السيا6ــــ�mn?��ـــي�ســــياق�إضــــفاء�طــــابع�الشــــرعية�عRــــى�ممارســــة�.?ق�ـــ
اعBوبالتــــا�ي�@�يمكــــن�تســــخ

باÉضافة�ا�ـى�هـذا�فـان�الهيئـة�السياسـية�تتمBـ�Aبكو¼�ـا�.السلطة،�بمع÷�ðجعل�من�يمارسو¼�ا�ذوو�مصداقية

لــة،�رئــيس�حكومــة،�مســؤولون�رئــيس�دو : تكســو�مختلــف�الحــا@ت�نظــرا��ــا�تــوفره�مــن�وظــائف�ومســؤوليات

والوضعيات�التواصلية�بحكم�أن�جزء�م�ëا�يفرض�تارة�فتح�نقـاش�مـع�. وزاريون�وممثRي�ا�جالس�الوطنية

ا�عارضـــة�وتـــارة�أخـــرى�:د@ء�بتصـــريحات�للشـــعب،�زد�عRـــى�هـــذا�وذاك�?ضـــطرار�Éصـــدار�ا�راســـيم�وكـــذا�

خصوصــا��ــي�توطيــد�� relationnelتوى�العIئقــي�ــي�حــBن�ي¾ــ
ز�دور�هاتــه�الهيئــة�عRــى�ا�ســ.تعبئــة�النــاخبBن

اواصرها�ا�ختلفة�مع�الهيئة�ا�واطنة�بالكيفية�ال��mتتخيلها�من�خIل�مخاطب��م�ع¾ـ
�الوسـائل�?عIميـة،�

او�?نفتــــاح�عRــــى�راي�ا�ــــواطنBن�حــــBن�يتعلــــق�?مــــر�بــــالوعود�?نتخابيــــة�او�اســــتقطاب�ا�ناضــــلBن�ا�ــــى�لــــون�

  .نتخابيةسيا�mn6معBن�بغية�الحملة�? 
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تركــــز�الهيئــــة�ا�واطنــــة�فقــــط�عRــــى�مصــــالح�الخاصــــة�ومــــا�يمكــــن�ان�يحقــــق�رفاهي��ــــا�الشخصــــية،�لهــــذا�

ثــل�والرخــاء
ُ
وهنــا�تلعــب�اســتطIعات�الــرأي�دورا�هامــا��ــي�. فخطابا��ــا�:حتجاجيــة�موجهــة�نحــو�ا�طالبــة�با�

ل�ـــــAام�بتســـــقيف�ثمـــــن�توزيـــــع�ال�ـــــ
وات،�:(قيـــــاس�مؤشـــــر�الرضـــــاء�ومـــــدى�اشـــــباع�الحاجيـــــات�?جتماعيـــــة�


هـاBوتبعـا�لهـن�فــان�خطـاب�الهيئـة�ا�واطنـة�@�يوظــف�بشـكل�أو�بـاخر�?��سـاءلة�الســلطة�). ا�حروقـات�وغ

الحاكمــة،�Êن�هاتــه�الهيئــة�عمومــا�متصــلة�بجملــة�مــن�ا�نظمــات�شــبه�مؤسســاتية�كالنقابــات�والتعاونيــات�

ا�متصـلة�أيضـا�بالتظـاهر�بالشـارع�والتصـويت�والتنسيقيات�او�:ثنيات�او�ح��ðالعامـة�مـن�النـاس،�كمـا�أ¼�ـ

  .والضغط�عRى�الشخصيات�السياسية�و?عيان�ا�حليBن�من�خIل�وسائل�:عIم�واستطIع�الراي

�
أمـــــا�الهيئـــــة�:عIميـــــة�او�عRـــــى�?قـــــل�تلـــــك�ال�ـــــ�mتشـــــتغل�عRـــــى�القضـــــايا�السياســـــية�فـــــان�همهـــــا�?ك¾ـــــ

إ@�أن�خطا�Çـا�يؤكـد�باÊسـاس�عRـى�. (Ibid) عـIماقتصادي�نظرا�للمنافسة�الشرسة�بBن�مختلف�وسائل�: 

إذا�كمــا�.واج�Cـا�:عIمــي�وكــذا�تعزيــز�النقــاش�الــديمقراطي،�بنقــل�الحــدث�والتعليــق�عليــه�او�ح�ــ�ðاســتنكاره

لضــمان�وفــاء�séduction،�فــإن�مــأرب�خطــاب�هيئــة�:عــIم�يتــأرجح�مــا�بــBن�:غــواء�(Ibid)ســبق�وأشــرنا�لــه

وهــذا�مـا�يجعلهـا�تــارة�تكشـف�مــا�. لتعليـل�حظو��ــا��ـي�بنـاء�الــرأي�العـام�crédibilitéجمهـور�وبـBن�ا�صــداقية

  . يختبأ�وراء�ستار�التصريحات�السياسية،�وتارة�اخرى�تسرد�:حداث�بشكل�درامي�أو�الشرح�دون�انحياز

: فـــــزمن�الهيئـــــة�السياســـــية�مـــــزدوج. تفيـــــد�خصـــــائص�كـــــل�هيئـــــة�ا¼�ـــــا�تتما,ـــــ�ðnمـــــع�ســـــياقات�زمنيـــــة�متباينـــــة

التفاعـــــــل�لـــــــيس�بالضـــــــرورة�تجـــــــاه�?حـــــــداث�ال�ـــــــ�mيجـــــــب�توقـــــــع�". résistanceمقـــــــاوم"و�" réactionتفـــــــاعRي"

أمـا�زمـن�.نتائجها،�لكن�تجاه�ردود�أفعال�|خرين�سواء�كانوا�أعداء�او�مؤسسات�إعIميـة�او�ح�ـ�ðرأي�عـام

مـا�بشـكا�مباشـر�أو�الهيئة�ا�واطنة�فهو�عRى�اتصال�فوري�باسـتيا�pا�مـن�إصـIح�تكـون�ôـي�نفسـها�ضـحيته�أ


�مباشر�Bمـي�مـع�تبـاين��ـي�?غـراض،�فهـو�فـوري��ـي�التعـاطي�مـع�!". يكفي"غIونفس�ا�ـي�بالنسـبة�للـزمن�:ع

والســــرعة��ـــي�ا�عالجــــة،�ممــــا�" ال¾ــــ
وز "الحـــدث�مــــا�دام�التعامـــل�مــــع�ا�ســــتجدات�و|خبـــار�يقــــوم�عRــــى�مبـــدأ�



022   
 

 Page برلين  –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                                

140 

 

 2022ا�جلة�العربية�علم�ال��جمة��العدد�الثاني��تموز��يوليو��


،�او�مــا��كمـا�أنـه�فــوري.يجعـل�هـذا�الزمــان�لحظيـا�بحكــم�تسـارع�?خبــارBقتـه�بســخط�الجمـاهIأيضـا��ــي�ع

يتصــور��ــي�هــذا�النحــو،�ممــا�يجعــل�كــ�IالهيئتــBن��ــي�حالــة�تــواطئ�جزئــي�بالنســبة�للــزمن�الــذي�مــن�الواجــب�

  .عRى�الهيئة�السياسية�الوفاء�بوعودها�خIله

  داة�السيادةآ

الســيادة�عمومــا�و ".  souverainetéالســيادة"إن�مــا�يجعــل�مختلــف�هاتــه�الهيئــات�م�
اصــة�بشــكل�قــوي�هــو�

إذن�. امسألة�تمثيل،�أو@،�بمع÷�ðالتحـدث�باسـم�شـخص�أو�مجموعـة�محـددة،�ثانيـا،�تب÷ـ�mومشـاركة�قيمهـ

. فالـــــذي�يشـــــغل�منصـــــب�الســـــيادة�يقـــــع�تحـــــت�طائلةســـــلطة�أخـــــرى�فوقـــــه،�تفوضـــــه�و�ـــــي��ن�ذاتـــــه�تحميـــــه

وتحميــه،��والعاهــل�لــيس�أك�ــ
�مــن�مجــرد�متحــدث�رســم�mبصــوت�قــدرة�مطلقــة�ذات�حقيقــة�م�Cمــة�ترشــده

اذن�فالعاهــــل�يوجــــد�تحــــت�. ال�ــــ�m@�يمكــــن�ان�تــــدرك" main cachéeباليــــد�الخفيــــة"وينع��ــــا�ادم�ســــميث�

�
Bأ¼�ـا�تصـ�ðوصاية�هاته�القدرة،�هذا�مـن�جهـة،�لكنـه�ومـن�جهـة�أخـرى�يجسـد�سـلطة�الوصـاية�نفسـها�ح�ـ

للمثاليــة�والحقيقــة�ويمكــن�تمثيــل�هاتــه�القــدرة�حســب�التصــور�الــدي÷��mــي�هللا�كتجRــي�. لــه�ظــ�Iيلتصــق�بــه

ا�طلقـة،�والضــامن�Éمكانيـة�تحقيــق�ا�ثاليــة�ادنـاه�لhبقــاء�عRــى�شـرعي��ا،�وهنــاك�امثلــة�جمـة�عRــى�ملكيــات�

mÏالحق�?لDroit divin .لكـن�هـل�مـن�الواجـب�القـول��-أما�حسـب�التصـور�العلمـاني�فتتمثـل��ـي�الشـعب�

كقــــوام�-"social divin تمــــا$ي�إلÏــــmاج"كصــــدى��فهــــوم�دوركــــايم�"  laic divinعلمــــاني�?ôــــي"بدلــــه�

عRــى�?قـل�كمـا�حلــم��Çـا�روســو�(Lyvé, 1961)بـBن�النــاس�vivre ensembleلـديمقراطيات�العـيش�ا�شــ�
ك

بمــا�يمكــن�أن�يجلــب�الخBــ
�bien communوحنــا�أردنــت،�يأخــذ�العاهــل�عRــى�عاتقــه�خدمــة�الصــالح�العــام�

يـة�التمحـيص��ـي�التصـورات�?جتماعيـة�حـول�وبغا.(Garnier, 1966)والسـعادة�ا�طلقـة�ووسـائل�تحقيقهـا

ايــــديولوجيا�النخــــب،�ايــــديولوجيا�التكنــــوقراط،�واخBــــ
ا�ايــــديولوجيا�: الســــيادة،�فإننــــا�نق�ــــ
ح�التعــــرف�ثــــIث


Bالجماه. 
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تر&ى�بالسيادة�لدرجة�الكمـال�ممـا�يجعلهـا�غBـ
�قابلـة�للتقلـد�مـن�idéologies des éitesايديولوجية�النخب�

  "جد�متعلم"و�" عظيم�النسب"لشخص�معBن�يش�
ط�فيه�ان�يكون��وتفويضها. طرف�اي�كان

معنـــاه�أن�يكـــون�لـــك�جـــذور�ضـــاربة��ـــي�التـــاريخ�واســـIف�" étre bien néعظـــيم�النســـب"فـــان�تكـــون�

والبـدي�mÏأن�ان�هاتـه�الصـفات�تختلـف�. ميامBن�ورثت�ع�ëم�|لقاب�وصـفات�قـوة�وسـمعة�ذائعـة�الصـيت

تتســـم�بنـــوع�مـــن�filiation sacréeة�طريـــق�البنـــوة�الشـــريف�فتلـــك�ال�ـــ�mتســـتوÑى�عـــن. حســـب�شـــكل�النســـب

،�بمع÷ــــ�ðأن�الشــــخص�مختــــار�هللا،�ح�ــــ�ðوان�كــــان�هــــذا�يمــــر�ع¾ــــ
�تعاقــــب�الرجــــال�prédestinationالقدريــــة

أي�أنــه�يتفــرد�بالســلطة�?لهيــة�بشــكل�مطلــق�دون�مشــارك��ا�@�لÎــmnء�?�Êنــه�). ورثــة�ا�لــوك،�تعيــBن�البابــا(

امـــا�البنـــوة�أو�النســـب�?جتمـــا$ي�فÏـــ�mتـــرتبط�با�همـــة�او�. تصـــبح�ذريعـــة�كـــل�أفعالـــهالوريـــث�ا�ـــوÑى�إليـــه،�ل

الـــدور�?نســـاني�مـــن�خـــIل�:نتمـــاء�ا�ـــى�مجموعـــة�إجتماعيـــة�معينـــة�تقلـــدت�مســـؤوليات�وطنيـــة�او�محليـــة�

و�ــي�. مهمــة،�اذ�يمكــن�للناشــئة�داخــل�العائلــة�حســب�منطــق�تــوارث�ا�ناصــب�حمــل�مشــعل�الســلف�بعيــدا

. يكمـــن�الســـر��ـــي�اســـتمرار�|رســـتقراطيات�والطوائـــف�و|عيـــان�عRـــى�اخـــتIف�أجناســـها�طبعـــا�تقـــديرنا�هنـــا

بينمــا�إذا�كانــت�البنــوة�بيولوجيــة�فــان�الصــفات�و|لقــاب�ا�وروثــة�ليســت�@�دينيــة�و@�اجتماعيــة،�بــل�ôــي�

او�اشــد�غمضــا�مــن�ذلـــك�لكو¼�ــا�مدفونــة��ــي�الجينـــات�وال�ــ�mتصــرف�أمــا�عRـــى�كــل�دوافــع�غريزيــة�او�شـــغف�


هBتفســـ�mnء�خـــارج�ا�ـــألوف�قـــد�يستع�ـــmnموهبـــة،�باختصـــار�شـــديد،�,ـــ�ðوهاتـــه�العينـــة�مـــن�?شـــخاص�.ح�ــ

تســتحوذ�عRــى�الســـلطة�بفضــل�ذا��ــا�مجهولـــة�|صــل،�ممــا�يضـــعها��ــي�موقــف�متنـــاقض�مــع�الســلطة،�مـــن�

�جهـــة�تتحمـــل�مســـؤولي��ا�ا�طلقـــة�Êنـــه�?�تـــدين�بســـلط��ا�@حـــد،�ومـــن�جهـــة�اخـــرى�ôـــي�غBـــ
�مســـؤولة�تمامـــا

اي�" êtres remarquablesبالكائنـات�?سـتثنائية"ومـا�نسـم�Äم�.ببساطة�Ê¼�اتجهل�كيف�وصلتإ�ى�حيث�ôـي

ومـــن�الشـــائع�جـــدا،�أن�تجتمـــع�هاتـــه�البنـــوات�جميعهـــا��ـــي�شخصـــية�. كبـــار�القـــادة�والشخصـــيات�والعظمـــاء

لحــــال�سياســــية�واحــــدة�لهــــا�إنتمــــاء�إجتمــــا$ي�مرمــــوق�وشخصــــية�قويــــة�تجعI¼�ــــا�شــــبه�مقدســــة�كمــــا�هــــو�ا


ال�شارل�ديغول Bبالنسبة�للجن.  
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فمعنـاه�أن�الشـخص�ا�ع÷ـ�mتلقـى�تعليمـا��ـي�أر&ـي�" être bien forméجـد�مـتعلم"أما�بالنسـبة�أن�تكـون�

ا�ؤسســــات�والجامعــــات�ويتخــــرج�م�ëــــا�مــــن�بــــBن�|وائــــل�وا�تمBــــAين،�باÉضــــافة�إ�ــــى�تقلــــده�مناصــــب�ســــامية�

ه�وخ¾
تـه،�Êن�هــذا�|مــر�يكتçـ�mnأهميــة�كبBــ
ة�وهــو�صـقلت�تجربتــه�ومعرفتــه،�أو�أي�,ـmnء�يعــرب�عــن�كفاءتــ

  . ما�يخول�له�ممارسة�السلطة�وخدمة�الصالح�العام

،�"جيـــــــد�التعلـــــــيم"و�" عظـــــــيم�البنـــــــوة�او�النســـــــب"و|مثـــــــل�اجمـــــــال،�أن�يكـــــــون�الســـــــا$ي�وراء�الســـــــلطة�

 .1وباجتماعهما�فان�كل�م�ëما�يعزز�?خر

�ـــي�ôـــي�تقـــع��ـــي�نفـــس�توجـــه�فكـــر�� idéologies des technocratesأمـــا�عـــن�ايـــديولوجيا�التكنـــوقراط


�الدولــــة�والشــــأن�العــــام�يتطلبــــان�التنظــــيم�ا�حكــــم�وأي�اخــــIل�با�ســــؤوليات�قــــد�. النخــــبBبحكــــم�أن�تــــدب

وعRـى�عكـس�ا�قاولـة�ال�ـ�mتع÷ـ�ðبمصـالح�عـدد�قليـل�مـن�ا�سـتخدمBن،�فـان�للدولـة�. يتضرر�منه�ا�واطنون 

وهاتـه�. مة�الصـالح�العـام�و:طـIع�عRـى�اوضـاع�كـل�فئـات�الشـعب�عRـى�حـد�سـواءغاية�اوسع�تتمثل��ي�خد


وقراطـــــي�مســـــتوÑى�مـــــن�|يديولوجيـــــة�Bي��ـــــي�?صـــــل�إ@�تنظـــــيم�بôا�ثاليـــــة��ـــــي�تنظـــــيم�شـــــؤون�الدولـــــة�مـــــا


�الشأن�العام�من�اختصاص�الخ¾
اء�والتكنوقراطBتقر�بضرورة�تسي�mالتكنوقراطية�ال�.  


وباÉنتقـــال�ا�ـــى،�ايديولو Bجيـــة�الجمـــاهidéologies des massesفإننـــا�نجـــدها�منبثقـــة�عـــن�عقيـــدة��

وتبقـــى�القضـــية�الغBـــ
�القابلـــة�للتفـــاوض�وال�ـــ�mيجـــب�عRـــى�. مزدوجـــة�تلـــك�النخبويـــة�و|خـــرى�التكنوقراطيـــة


�التكتــل�حولهــا�لتحصــBن�مصــلح��م�هــو�ان�مــن�واجــب�الدولــة�خــدم��مBو�ــي�حالــة�أثبتــت�العكــس�. الجمــاه

�manipulationو@مبا@��ــا�وعــدم�تجـانس�مكونا��ــا�ومواقفهــا،�فــان�الشــعور�باÉحتيــال�وأبانـت�عــن�عجزهــا،


Bــى�البــوح�بــه�مخافــة�. يتولــد�لــدى�الجمــاهRن�فيــه�السياســيون�دون�أن�يجــرؤوا�عØهــذا�:حتيــال�الــذي�يتفــ

  .خسارة�مصداقي��م

                                                           
  .وا	خر للكنيسة وحتى نھاية القرن العرين كانت ماتزال العائZت المعروفة تمنحھا أحد ابنائھا للجيش1
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نظمـــــة�مـــــن�الواضـــــح�أن،�مفهـــــوم�?حتيـــــال�يبـــــدو�جـــــد�خشـــــن�ومـــــن�ا�فـــــروض�?�يخـــــرج�عـــــن�دائـــــرة�? 

الثـــامن�والتاســـع�عشـــر�ال�ـــ�mائتمنـــت�الدولـــة�الرفـــع�مـــن�الكليانيـــة�ال�ـــ�mادعـــت�فكـــرة�التقـــدم�خـــIل�القـــرنBن�

الحس�ا�دني�والو$ي�السيا�mn6للمواطنBن�من�خIل�التعليم،�معتقدة�أن�السيادة�الشـعبية�نفسـها�قابلـة�


�ليســـت��Çـــذا�الغبـــاء�كـــي�?�أن�الج. لIســـتIب�بزعامـــة�ان�ا�حكـــومBن�هـــم�خاضـــعون�تمامـــا�للحـــاكمBنBمـــاه

تنطRـــــي�عل�Äـــــا�الحيـــــل�كمـــــا�يبـــــدو،�بـــــل�هـــــم��ـــــي�بعـــــض�|حيـــــان�أك�ـــــ
�فطنـــــة�ويقظـــــة،�والـــــدليل�هـــــو�الثـــــورات�

  . و?نتفاضات�ال��mعمت�القرن�العشرين

وبنــاء�عRــى�مــا�ذكــر،�يبــدو�ان�تمكــن�الهيئــة�السياســية�مــن�الخطــاب�السياســية�بمــا�هــو�اداة�تواصـــلية�

  . ها�قادرة�عRى�شرعنة�سلط��ا�والتصرف�باسم�السيادة�نفسهاتنب÷�mعRى�السيادة�يجعل

 رهانات�تحليل�الخطاب .4

إذا�كانـــــت�لنـــــا�رغبـــــة��ـــــي�تحديـــــد�رهـــــان�تحليـــــل�الخطـــــاب�السيا6ـــــmn،�فانـــــه�مـــــن�ا�ستحســـــن�مقارنتـــــه�ببـــــا&ي�

  .التخصصات،�خصوصا�الفلسفة�السياسية�وتاريخ�العلوم�السياسية

 
ُ
�للفكـر�السيا6ـ��mnـتم�الفلسـفة�السياسـية�خصوصـا�باÊسـس�ا�

ُ
و�ـي�تقــديرنا�. (Badiou, 1998 : 36)شــكلة

ان�مــــا�يفســــر�هــــذا�?هتمـــــام�الزائــــد��Çــــذا�ا�بحـــــث�هــــو�معرفــــة�نمـــــوذج�تنظــــيم�مجتمÒــــي�وبالخصوصـــــنظام�

وهــــذا�بالتحديــــد�يقــــود�ا�ــــى�التفكBــــ
��ــــي�مســــألة�. الحكــــم�?مثــــل�وكــــذا�طبيعــــة�ا�تــــدخلBن��ــــي�هــــذا�التنظــــيم

وهنــــا�نحـــــن�بصـــــدد�. ا�واطنـــــة�-بقيـــــة�ا�جتمــــع�-الدولــــة�-ة�الحاكمـــــةالعIقــــات�ال�ـــــ�mتجمــــع�كـــــل�مــــن�الســـــلط

اشـــكالية�الســــيادة�والشـــرعية،�وايضــــا�اشـــكالية�الحــــق�والعدالـــة،�فعRــــى�اي�اســــاس�: إشـــكاليتBن�جــــوهريتBن

مــــث�Iيمكــــن�للعدالــــة�?لهيــــة�ان�تعامــــل�النــــاس�وفــــق�مــــا�يحــــق�لهــــم،�وأي�حقــــوق�يتمتــــع�النــــاس��Çــــا�ي�نظــــر�
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ا�سـتقاة�مــن�:يمـان،�والقـوى�البيولوجيــة�العا�ـة�والقــوى�الIعقIنيـة�للطبيعــة�القـوى�:لهيـة�والســحرية�

  ا�ستوعبة�بالتجربة؟

لكـن�. مكن�تطوير�علم�البIغـة�خـIل�العصـر�القـديم�مـن�وصـف�العمليـات�ا�عقـدة�ا�ـؤثرة��ـي�الـرأي�العـام

�mــــا�ال�ــــ�ëن�فيمــــا�بعــــدتم�التوصــــل�أن�هاتــــه�العمليــــات�كانــــت�صــــالحة��جتمعــــات�بعيBحــــددت�لنفســــها�قــــوان

لينصــرف�الفIســفة�فيمــا�بعــد�ا�ــى�التــدقيق�الصــور�البIغيــة�و?ســتعارات�.تســمحت�بتطبيقهــا�عRــى�نفســها

mقية�بدل�?نغماس��ي�ا�نهج�العلمIو?هتمام�بفن�الخطابة�بمقاربة�أخ.  

mأن�عيـــب��.وعـــن�التـــاريخ�فإننـــا�نجـــد�أنـــه�ســـاهم�منهجيـــا��ـــي�معالجـــة�|رشـــيف�باعتمـــاد�التحليـــل�التيمـــ�?

عليـــــه�تركBـــــAه�بشـــــكل�حصـــــري�عRـــــى�ا�صـــــادر�و?حـــــداث�والقضـــــايا�ا�ثـــــارة��ـــــي�النصـــــوص�دون�?خـــــذ�بعـــــBن�

وهنـا�ربمـا�مـا�نـزال�نستحضـر�الجـدل�الـذي�. ?عتبار�ظروف�انتاجها�ال��mمـن�شـئ�ëا�تسـديد�نظرتنـا�النقديـة

يـــث�ان�التاريخـــانيBن�انتقـــدوا�دارت�أطـــواره�بفرنســـا�بدايـــة�الثمانينـــات�بـــBن�ا�ـــؤرخBن�ومحلRـــي�الخطـــاب،�ح

الـــذي�انـــتفض�بعنـــف�ميشيلبيشـــومحلRـــي�الخطـــاب�بـــدعوى�اســـتخدامهم�ا�طرقـــة�لقتـــل�ذبابـــة،�خصوصـــا�

Iلنفســــــه��ــــــي�مقابــــــل�هــــــذا�الــــــنقص،�مــــــا�هــــــو�?�خيــــــال�: "قــــــائ�mnا�الخطــــــاب�السيا6ــــــ�Cينســــــ�mان�ا�كانــــــة�ال�ــــــ


��ي�ا�( ا�وضوعية�الدقيقة�Bبلعب�دور�البليد�و?متناع�عن�التفكð÷) )"عMaldidier, 1990(. 

��ــتم�العلــوم�السياســية�بالخصــوص�بالفعــل�السيا6ــ��mnـــي�عIقتــه�بغاياتــه�ال¾
غماتيــة�واثــاره�أك�ــ
�مـــن�

ويقـــــــــع�هـــــــــذا�التخصـــــــــص��ـــــــــي�مف�ـــــــــ
ق�الطـــــــــرق�مـــــــــع�التـــــــــاريخ،�والسوســـــــــيولوجيا،�. الفكـــــــــر�السيا6ـــــــــ�mnنفســـــــــه


�ال�ــ�mتصــبح��فَهمهــا�هــو�تســليط.و?ن�
وبولوجيــا�?جتماعيــة�وكــذا�الفلســفة�السياســيةBــى�ا�عــايRالضــوء�ع

كمـــــا�أ¼�ـــــا�تع÷ـــــ�ðبدراســـــة�ســـــلوك�. كمبـــــدأ�للحكـــــم،�ودوافـــــع�مأسســـــ��ا�وكـــــذا�أثارهـــــا�عRـــــى�حالـــــة�ا�جتمعـــــات


ورة�ال�ـــــ�mتتبلـــــور�مـــــن�خIلهـــــا�ردود�Bعـــــن�الصـــــ�Iن�حســـــب�هـــــوي��م�وانتمـــــاءا��م،�فضـــــBن�السياســـــيBالفـــــاعل

Éضــــافة�ا�ــــى�العنايــــة�بكيفــــه�تIعــــب�ا�ــــذاهب�،�با)الهجــــرة،�العطالــــة(?فعــــال�تجــــاه�?حــــداث�?جتماعيــــة�
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�الشــــــعبيةBبــــــل�التنبــــــؤ�. بالجمــــــاه�،
لكــــــن�تظــــــل�الغايــــــة�مــــــن�هاتــــــه�الدراســــــة�لــــــيس�فقــــــط�اســــــتخIص�الع¾ــــــ

 .ا�ستقبل

وعRـــــى�النقـــــيض�منـــــه،�فتحليـــــل�الخطـــــاب�@�يتســـــاءل�@�حـــــول�صـــــحة�العقIنيـــــة�السياســـــية�و@�حـــــول�

طـــب�ال�ـــ�mتســـمحللعقIنية�
ُ
ا�يكانزمـــات�ا�تحكمـــة��ـــي�الســـلوك�السيا6ـــmn،�انمـــا�كـــل�تركBـــAه�منكـــب�عRـــى�الخ

فالنشـــــاط�اللغـــــوي�مـــــن�حيـــــث�هـــــو�لغـــــة��Óـــــدف�باÊســـــاس�ا�ـــــى�. والحقـــــائق�السياســـــية�بـــــالطفو�عRـــــى�الســـــطح

?حكام�و�راء�حول�حياة�?شخاص�وسلوكهم�وتثمBن�الجهود،�ومن�حيث�كونـه�فعـ�Iفهـو�يميـل��صياغة


�هاتـــه�?حكـــام�عي�ëـــا�. ا�ـــى�مـــا�مـــن�شـــأنه�تحويـــل�حالـــة�?فـــراد�والظـــواهر�وا�واقـــفBو�ـــي�نفـــس�الوقـــت�تصـــ

عــام،��والخطــاب�بشــكل. #حكــامم¾ــ
را�ل¥فعــال،�والعكــس�صــحيح،�بحيــث�أن�هاتــه�|فعــال�نفســها�تغــذي�

يجعـــل�الÎـــmnء�ممكنـــا،�بـــل�وي¾ـــ
ر�ويغBـــ
�العIقـــات�?جتماعيـــة،�امـــا�الخطـــاب�السيا6ـــ�mnبشـــكل�خـــاص�فهـــو�


هBوتغي�mn6آداة�لتعليل�الفعل�السيا.  

كمــا�. هــذا�أن�تحليــل�الخطــاب�بفرنســا�تطــور�كمــا�هــو�معــروف�عRــى�حســاب�مدونــةالخطب�السياســية

و�" مدونـــــــــــــــــة�النصـــــــــــــــــوص"و�" énonciationالبيـــــــــــــــــان"كـــــــــــــــــان�ل¾ـــــــــــــــــ
وز�ا�فـــــــــــــــــاهيم�ا�ســـــــــــــــــتحدثة�مـــــــــــــــــن�قبيـــــــــــــــــل�

يـــد��ـــي�فـــتح�البـــاب�امـــام�الدراســـات�" conditions de productionظـــروف�?نتـــاج"و�" corpusالســـياقات"

ا�ــى��systèmes de langueاو�انظمــة�اللغــة�langageاللســانية�عRــى�حقــل�جديــد�تجــاوز�دراســة�ملكــة�اللغــة

  .والقيم�ا�لزم�له��ي�مرحلة�زمنية�معينة�دراسة�الخطب�ا�نتشرة��ي�ا�جتمع�كشاهد�عRى�عوالم�الفكر 

نظريــة�"و" matérialité historiqueا�اديــة�التاريخيــة"وبنــاء�عليــه،�فتحليــل�الخطــاب�السيا6ــ�mnيــد$ي�


كمـا�وسـبق�وتطـرق�ا�ـى�| " la théorie des idéologies?يـديولوجياتB)مـر�ألتوسـAlthusser, 1970إ@�،��(

 "التشــكيل�الخطــابي"فقــد�صــار�يوافــق�مفهــوم��(Pêcheux, 1977)أنــه�وبفضــل�|عمــال�النقديــة�لفوكــو

(Ibid) .اضـــــات�:يديولوجيـــــة�ا�ضـــــمرة��ـــــي�اللغـــــة�
وبعـــــد�صـــــدور�أعمـــــال�أخـــــرى�تســـــÒى�للكشـــــف�عـــــن�:ف�
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 ,Courtine) )التحليل�|�ي،�والتحليل�التوزيÒي،�والتحلي�Iعجمm(باÉعتماد�عRى�مناهج�تحليلية�متنوعة�

1981).  

اهن،�فقـــد�عملـــت�|بحـــاث�الجديـــدة�ا�ـــى�ا�زاوجـــة�بـــBن�مختلـــف�ا�نـــاهج،�بحيـــث�صـــار�و�ـــي�الوقـــت�الـــر 

بإمكـــــان�التحليـــــل�ا�عجمـــــ�mاعتمـــــاد�منهجيـــــة�التحليـــــل�:حصـــــائي��جموعـــــة�نصـــــية،�مكـــــن�مـــــن�النفـــــاذ�ا�ـــــى�

العــــوالم�الد@ليــــة�وتحديــــد�مAØلــــة�وتموضــــع�ا�تحــــدثBن�الفــــاعلBن��ــــي�ا�جــــال�السيا6ــــ�mnبطريقــــة�أو�بــــأخرى،�

البياني�الـذي�سـلط�الضـوء�عRـى�السـلوكيات�البIغيـة�للفـاعلBن�السياسـيBن�بعيـدا�عـن�انتمـا�pم��والتحليل

وأيضـــا�التحليــــل�الحجـــا=ي��نطـــق�التفكBـــ
�الـــذي�يمBـــ�A:نتمــــاءات�. (Authier-Revuz, 1982)?يـــديولو=ي

(Bonnafous, 1998)ا�قبل�قليل�Äا�شار�إل .  

الثمانينــات�حــول�التحليــل�النقــدي�للخطــاب�لكــل��و�ــي�نفــس�:تجــاه،�فقــد�ظهــرت�أعمــال�عــدة�خــIل

وال�ــــ�mزعمــــا�صـــاحباها�أ¼�ــــا�متعــــددة�:نتســـابات�مــــا�بــــBن�ا�اركســـية�الجديــــدة�ال�ــــ��mتــــون�وفــــان�ديجـــكمـــن�

برشـــــتاين�،�ومدرســـــة�شـــــيكاغو،�او�سوسيوليســـــانيات�أدورنـــــو�وه�Áمـــــاسكـــــل�مـــــن�(Dijk, 1994)ي�Aعمهـــــا

  .  بايطالياوغرامó£��بفرنسا��وكو�وبيشوف،�او�ح��ðتحليل�الخطاب�ا�تأثر�بأعمال�وهلداي

إهتمامه��ي�البداية�عRى�الخطاب�العنصري�بمختلـف�أشـكاله،�ح�ـ�ðتلـك�ا�ضـمرة�فان�ديجك�صوب�


�مباشرة،��لينطلق�بعدها��ي�محاولة�منه�Bاتيجيات�إضـفاء�الشـرعية�وبنـاء�الهيمنـة�"والغ
) …(توضيح�اس�

  .ساؤ@ت�ما�تزال�ا�ى�يومنا�هذا�محل�نقاشات�مهمة،�ويبدو�أن�مثل�هاته�الت"وسوء�استخدام�السلطة

ويبقى�السؤال�الجوهري�هو�إ�ى�أي�مدى�يمكـن�لتحليـل�الخطـاب�السيا6ـ�mnالكشـف�عـن�عـورة�واقـع��


�م�ëا�ح�ABالفعلBيقع�جزء�كب�mالسلطة�ال�.  
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إن�شدة�تعقيد�طبيعة�العIقات�ما�بBن�اللغة�والفعل�من�جهة،�والحقيقة�والسلطة�من�جهة�أخرى�

تجعلنا�نتوnى�الحيطة�والحذر�اذ�من�الواجب�تب÷�mمنهج�يرا$ي�كل�هاته�العIقات�عRى�اختIف�ألوا¼�ا�

ال��mيمكن��،�أن�السيا�mn6ليس�إ@�نتاج�جملة�من�ا�كوناتلوفور صحيح�كما�سبق�ونبه�إليه�.وطبائعها

وقائع�سياسية�كالقرارات�السلطوية،�والوقائع�?جتماعية،�والوقائع�القانونية�ا�تمثلة�:ايجازها�فيما�يRي


ا�الوقائع�|خIقية�Bم�داخل�ا�جتمع،�وأخ�ëقات�|فراد�فيما�بيIتضبط�سلوكيات�وع�mن�ال�Bي�القوان�

�القيمية �ا�نظومة �من �ا�نبثقة �كا�مارسات �هاته�و .والنفسية �كل �يلمس �الخطاب �فتحليل بالفعل،

�الخطاب ��ي �أثر�لهم �التوفر�عRى �موضوعه�. ا�كونات�شريطة �أن �الظن �الساذج �من �يكون �قد �إنه اذ

عد�تعريف�|يديولوجية�عRى�|قل
ُ
ويكفي�قو@�بأن�هذا�. ينحصر��ي�ا�حتوى�|يديولو=ي�وحده،�ما�لم�ن

  .عRى�هاته�|ثار�النوع�من�التحليل�طموح�ومقتصر��ي�|ن�ذاته

  13جامعة�باريس� مركز�تحليل�الخطاب باتريك�شارودو
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�Åعداد�العابرة�للمنتpكانتور�وصراعه�من�أجل�  

  Joseph W. Dauben1 :بقلم������ 

3ع¦ي�سليمان. د,  2عمران�دلول . ترجمة�د  

�mÏأسماه�حساب�|عداد�العابرة�للمنت� يش��ر�|مر�|سا��mn6ي�حياة�كانتور�ا�هنية�بتطوير�ما

�
ً
بقيامه��Çذا�|مر،أسس�Êرضيٍة�لنظرية�. لفكرة�الI¼�اية�الفعليةوال��mمن�خIلها�أعطى�محتوى�رياضيا

�الحقيقية �Êساسيات�التفاضل�وتحليل�استمرارية�|عداد
ً
�هامة �إسهاماٍت م �وقدَّ . ا�جموعات�ا�جردة

�للتفاوت� 
�قابٍلُBليس�غ� �الI¼�اية �مفهوم �أنَّ فت�هو�تبيان
ّ
Iال� �إنجاز�كانتور �إنَّ �نقول �دقيقٍة، بعبارٍة

�يمكن�أن�تقارن�ببعضها�فل �ا�جموعات�الI¼�ائية �فإنَّ �وبالتا�ي ¼�ايات�با�قاس�نفسه
ّ
Iال� يست�جميع

  .البعض


ي�Øه�
Bالشه�mnçالفرن�mnoللحْدس�حيث�أدا¼�ا�الريا�
ً
�ومخالفة

ً
لذلك�كانت�أفكار�كانتور�صادمة

�أ ðوح�� �ما،
ً
�يوما �الرياضيات �منه �ستتعا�ى �الذي �با�رض �إياها

ً
�واصفا �الريا�mnoبوانكاريه نَّ

�هاجم� �|�انية، �الرياضية �ا�ؤسسة �البارزين��ي �وأحد�|عضاء �كانتور �أساتذة �أحد ليوبولدكرونيكر،

� �بـ �إياه
ً
�واصفا

ً
�شخصيا �العلمm"كانتور �" ا�شعوذ �" ا�ارق "وبـ �الناشئة"وبـ فمن�ا�علوم�". مخّرِب�عقول

�من�?ضطرا �من�سلسلٍة �عانى�خIل�حياته �كانتور �أنَّ
ً
�تقدمه�أيضا �أصبحت�مع mوال�� بات�العصبية

�له
ً
�وإضعافا

ً
�. بالعمر�أك�
�تكرارا ��رٍض�عقيٍم�عضوّيٍ

ً
�–لقد�كانت�هذه�?ضطرابات�عRى�|رجح�أعراضا

عطي�من�قبل�أحد�الفABيولوجيBن�الذين�
ُ
�من�خIل�سجٍل�أ

ً
�ي�الحقيقة�لقد�تأكد�هذا�|مر�فقط�مؤخرا

                                                           

  :هذا املثال متاح عىل الرابط .معة نيويوركاقسم التارخي، ج 1
https://acmsonline.org/journal/journal-archives/2004-journal/georg-cantor-and-the-battle-for-transfinite-set-theory/  

  لبنان/دكتوراه يف الرNضيات من جامعة بريوت العربية 2
  سورN/دكتوراه يف الرNضيات من جامعة دمشق 3
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��ي�م
ً

ة�من�حياته�أي�من�عام�@زموا�كانتور�عندما�كان�مريضاBل�السنوات�|خIإ�ى��1913صح�هال�خ

  :لقد�كتب�أحد�ا�تخصصBن��ي�علم�النفس�وهو�كارل�بوليت. 1918

�الرياضيات�"   ��ي
ً
�مرموقا

ً
�أستاذا �فقد�عالجُت

ً
�يافعا

ً
�مساعدا mجورج�كانتور (بصف� (� والذي�تمَّ

mنقله�للعيادة�بموجب�معاناته�من�هوس�اكتئابي�عص�".  

�عRى�ا�ؤرخBن�|وائل�أن�يقدموا�كانتور،�والذي�كان�وعRى�
ً
غم�من�أنه�كان�من�السهل�جدا الرَّ

�?ضطرابات� �من �ف�
ات �من �ُيعاني �كان �ذاته �الوقت �و�ي �الصعوبة �بالغة �نظريته �عن �الدفاع يحاول

�@ضطهاد�معاصريه
ٌ
�بائسة

ٌ
ية�لحياة�جورج�كا. العقلية،�عRى�أنه�ضحية �أك�
�السجIت�الحّسِ نتور�لكنَّ

�من�
ً
زت�بعضا �حفَّ mال�� �الحقيقية �من�خIل�التقليل�من�أهمية�?هتمامات�الفكرية هت�الحقيقة شوَّ

مة�من�قبل� أهم�ا�عارضات�الفكرية�ا�عاصرة�لنظرية�كانتور�كما�أ¼�م�فشلوا��ي�تقدير�قوة�الدفاع�ا�قدَّ

�ا�جموعات�العا �نظرية ��ي �بقبوٍل �للفوز �معركته ��ي �أفكاره �تجاه �للمنتmÏكانتور وبموجب�شكوكه�. برة

ته�لخوض�نقاشاٍت�@هوتيٍة�وفلسفيٍة� �عRى�توقع�معارضٍة�من�أصقاع�عديدة�وال��mجرَّ
ً
ا�بكرة�كان�قادرا

�للرياضية
ً
د�النقاش�بأفكاره�الجديرة�. إضافة �ُد$ي�للرد�عRى�منتقديه،�كان�سّيِ أضف�إ�ى�ذلك،�عندما

  .با@عتبار

�مرضه�العقRي،�كما�سأناقش�فيم ،�إ@�أنه�قد�إنَّ
ً
�سلبيا

ً
�عن�كونه�قد�لعب�دورا

ً
ا�بعد،�وبعيدا

�عRى�
ً
�قادرا �كان �من�خIله �والذي �ا�نفرد �لعقله �الطاقة �لتقديم �حا@ت�الهوس�لديه ��ي

ً
�جيدا ساعد

�طمأنه�بل��ي�. الدفاع�وعRى�تعزيز�نظريته
ً
�إ�ى�البعد�الIهوتي��ي�فهم�كانتور�للI¼�اية�فإنه�أيضا

ً
إضافة

�أقنعه �كرونيكر�وأمثاله�الحقيقة �قبل �من �اع�
اٍض �من �قابله �النظر�عما �بغّضِ �ا�طلقة، �بالحقيقة ،

�هذه�النظرية   .الذين�وقفوا�ضدَّ
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لكن�قبل�أن�نشرع��ي�تقدير�|ساسيات�ومدى�وأهمية�معركة�كانتور��ي�الفوز�بقبوٍل�لنظرية�

�حياته �باختصار�عن �نتحدث �أن
ً
�مفيدا �يكون �فقد mÏللمنت� �العابرة �التطوير�ا�بكر��ا�جموعات وعن

  .لنظرية�ا�جموعات

  ) 1918-1845(جورج�كانتور�. 1

� �السادس�من�آذار�عام ��ي �ي�سان�بطرس¾
غ��1845ُولد�جورج�فرديناندلودفيغ�فيليب�كانتور

حيث�انحدرت�والدته،�ال��mكانت�عRى�ديانة�الروم�|رثوذوكس،�من�عائلٍة�موسيقيٍة�معروفٍة،�وقد�كان�

�تلك�الديانة�ال��mوالده،�والذي�كان�
ً
�متدينا

ً
�لوثريا

ً
�لكنه�كان�أيضا

ً
�ناجحا

ً
�لرجل�أعمال��Óودي،�تاجرا

ً
ابنا

�والد�كانتور�قد�أورثه�قناعاته�الدينية�العميقة،�. تزايدت��ي�?نتشار��ي�بطرس¾
غ ومن�الجدير�بالذكر�أنَّ

�للكتاب�
ً
�" رجال�الرياضيات"وفقا ت�قراءته�عRى" إريك�تمبل�بل"لـ �وا�نشور�عام��والذي�تمَّ نطاٍق�واسٍع

ها�إ�ى�نزاٍع�مع��1947 ��ي�حياته�نتيجة�التضاد�الفرويدي�مردُّ
ً
�اضطرابات�كانتور�و�ال��mظهرت�@حقا فإنَّ

�
ً
�عكس�ذلك�تماما 
�إ�ىBتش�

ً
�معا �بعIق��ما �أخرى�متعلقٍة �Êدلٍة �ا�تبقاةباÉضافة �الرسائل �لكنَّ والده،

�الحساس �بمظهر�:نسان �والده �يظهر ��صلح��م��حيث �الخاصة �بالعناية �وا�و�ي �Êطفاله ا�نصت


عندما�كان�الشاب�كانتور�حديث�العهد�انتقلت�عائلته�من�روسيا��Êانيا،�. وشؤو¼�م�وبتعليم�ابنه�|ك¾

�بدراسة�الرياضيات �بدأ شغل�منصب��1868بعد�نيله�الدكتوراه�بعامBن�من�جامعة�برلBن�عام�. وف�Äا

�ذلك�ا �هال �جامعة �الرياضيات�كجامعة�محاضر��ي ��ي �ذلك�الشأن �له �يكن �لم �ا�حافظ�الذي �عهد

�أو�برلBن �السIسل�. كوتينغهن �نظرية �دراسة �عRى
ً
ا �منكبَّ �هال، ��ي �كانتور �زمIء �أحد �هBن 
يكØه� كان

ع�كانتور�عRى�تو�ي�زمام�مسألة�صعبة�متعلقة�بوحدانية�مثل�هذه�السIسل �ي�العام�. ا�ثلثية�حيث�شجَّ

�ك1878 �بينما �الحل��27ان�عمره�، �للغاية�حول�هذه�ا�سألة�وهذا
ً
�عاما

ً
Iن�ح �يتضمَّ

ً
سنة،�نشر�مقا@

�نحو�نظريته�حول�ا�جموعات�
ً
ينسجم�مع�نظريته�حول�|عداد�الحقيقية�وبدايات�إ�ى�ما�سيقوده�@حقا

mÏقبل. و|عداد�العابرة�للمنت�
ً
عامBن�أي��لقد�ظهرت�مقالة�كانتور�|و�ى�حول�السIسل�ا�ثلثية�فعليا
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�السلسلة�ا�ثلثية�ا�مثلة�لها�وحيدةٌ �1870عام� . فقد�بينت�أنه�إذا�كانت�الدالة�مستمرًة�عRى�مجاٍل�فإنَّ

�التابع�عRى�كامل� �الشرط�والذي�هو�استمرارية�هذا ��ي�تخفيف�هذا
ً
وقد�كانت�خطوته�التالية�متمثلة

  .بشرط�استمرارية�التابعنقاط�ا�جال�من�خIل�السماح�لعدٍد�منتٍه�من�النقاط�باÉخIل�

�أعم��سألة�الوحدانية�قاده�نحو���1872ي�العام� كان�بحث�كانتور�الدؤوب�حول�إيجاد�عبارٍة

�بعنايٍة�فائقٍة�فإنه�يمكن�أن�يكون�
ٌ
ة�بشرط�?ستمرارية�موزعة

َّ
�النقاط�ا�خل نتيجٍة�مفادها�أنه�طا�ا�أنَّ

 
ً
  .1عددها�@¼�ائيا

� ��ي
ً
�|ك�
�أهمية �الجزء �لهذه�إنَّ �الدقيق �هو�التوصيف �الجديدة �النتيجة �هذه �عRى ال¾
هان

�?ستثنائية �النقاط �من �الI¼�ائية ��Çا��2ا�جموعات m÷ونع� �|و�ى �بالكائنات �كانتور �عل�Äا �أطلق mوال�

�ما����وال��mمجموعا��ا�ا�شتقة���ا�جموعات� �ôي�الخالية�من�أجل�عدٍد�طبيÒّيٍ ∈ ℕولكي�يصف�

�البني �دقيٍق �ل¥عداد�بشكٍل
ً
�محكمة

ً
�نظرية �احتاج �فقد �للكائنات�|و�ى �النقطية ��جموعاته �الفعلية ة

  .الحقيقية�Éجراء�تحليٍل�دقيٍق�لIستمرارية

  pعداد�الحقيقة: كانتور�وديدكند. 2

�العام�   �ففي �دقيٍق �بتفصيٍل �خصائص�?ستمرارية �دراسة �عRى
ً
�منكبا �وحده �كانتور �يكن لم

�أ�اني�وهو�ريتشارد�ديدكند�قد�،�ذلك�العام�الذي�ظهر 1872 mُnoت�فيه�مقالة�كانتور،�كان�هناك�ريا

�عن�تحليل�?ستمرارية
ً
�فيه�عRى�مجموعاٍت�@¼�ائيٍة �3نشر�مقا@

ً
�ي�مقاله�هذا�أوضح�ديدكندعن�.مستندا

  :فكرٍة�صاغها�كانتور�فيما�بعد�بشكٍل�أدق

                                                           

ٔاي ٔانu السلسr املمثr لهذه اpاo سـتكون وحيدًة حىت لو اكن عدد نقاط انقطاع التابع الهنايئ لكن برشط ٔان تكون هذه النقاط 1
 ).املرتجامن(موزعًة بشٍلك حمدٍد 

 ).املرتجامن(ا�ur برشط �سـمترارية  2
 ).املرتجامن(ادًة مجموعة أالعداد احلقيقية اليت تقابل واحدًا لواحد نقاط املسـتقمي ذو الطبيعة املسـمترة يُقصد �السـمترارية ع3
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�منفردًة�ُيعت¾
�أك�
�وفرةً "  
ً
�ا�ستقيم�باعتباره�نقاطا

��إنَّ
ً
من�كامل�|عداد�الكسرية�وال�ô�mي�أيضا

�منفردةٌ 
ٌ
  ".نقاط

�من�نقاط�الضعف  
ً
�عبارة�ديدكندكانت�تعاني�عددا

�منا�ديدكندعن�مقدار�. إ@�أنَّ فلو�سأل�أيٌّ

الوفرة�ال��mتمتلكها�مجموعة�النقاط�الI¼�ائية��ي�ا�ستمر�زيادًة�عن�|عداد�الكسرية،�فلن�نلَق�منه�أية�

�عام��لقدكان. إجابٍة 
ً
نه�كانتور�. �ي�مجلة�كريل�1874إسهام�كانتور�|سا�mn6حيال�هذا�|مر�منشورا ما�بيَّ


�قابلٍة�للعّدِ Bعداد�الحقيقية�غ|� ��ي�الرياضيات�الحديثة،�. 1هو�أنَّ
ً

اBكث�
 ِBّسرعان�ما�سيغ�

ٌ
أنه�اكتشاف

 
ً
�جدا �وغريٍب �باهٍت �بعنواٍن �ثIث�صفحاٍت �عن �عبارًة �كانتور �مقالة �كل�ح: "فقد �تشكيلة �خاصية ول

  ".|عداد�الحقيقية�الج¾
ية

�أنه�سيفصح�عن�اكتشاف�كانتور�  
ً

�لن�يتصور�أبداBمن�يتأمل�عنوان�هذا�ا�قال�القص� إ@�أنَّ


�قابلٍة�للعّدِ Bاستمرارية�|عداد�الحقيقية�غ�
بل�كان�ا�قال�ذو�العنوان�الباهت�". الثوري�بخصوص�أنَّ

ل�عن�عمٍد�يق�
ح�بأنَّ  ِ
ّ
ا�حتوى�|سا�mn6هو�نظرية�متعلقة�باÊعداد�الج¾
ية�وبذلك�فقد�أفشل��وا�ضل

�وال��mكانت�تتضم�ëا�ا�قالة
ً
�تلميٍح�حول�النقطة�|ك�
�أهمية فما�الذي�دفع�كانتور�@ختيار�عنواٍن�. أيَّ

�?كتشافات��ي�الرياضيات�الحديثة؟� �من�أهّمِ
ً

�مIئٍم�لmnÎٍء�سيجده�القارئ�ا�عاصر�واحداBغ  

�مقالته�أواخر�عام��  
ً
��1873ي�الوقت�الذي�كتب�فيه�كانتور�أو@

ً
كان�بعمٍر�يقارب�الثIثBن�عاما


ته�ا�هنية��ي�الرياضياتBفقد��1869قبل�انضمامه�للكلية��ي�جامعة�هال�عام�. لكنه�كان��ي�بدايات�س

كانتور��ي�ندوة�لقد�استخدم�. درس�مع�أعظم�رياض�msعصره��ي�أ�انيا�أمثال�كومرووايرش�
اوسوكرونيكر

�لواحٍد�لتبيان�التكافؤ�بBن�مجموعة�|عداد�الكسرية�
ً
مع��ℚوايرش�
اوس�البحثية�طريقة�التقابل�واحدا

��ℕمجموعة�|عداد�الطبيعية�  �ℚوبذلك�فقد�برهن�أنَّ
ٌ
غم�من�أ¼�ا�كثيفة �عRى�الرَّ �للعّدِ

ٌ
�ي�حBن�2قابلة

                                                           

 ).املرتجامن(ٔاي ال ميكن وضعها مضن متتاليٍة بأدoٍ طبيعيٍة 1
 ).املرتجامن(ٔاي ٔانu هناك عدٌد كرسي� بني ٔاّيِ عددين حقيقيني 2
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�ليست�كذلك �الصحيحة �مجموعة�|عداد �. أنَّ �|داة �مقال�هذه ��ي
ً
�@حقا �استخدمها mال�� �نفسها ôي

�مجموعة�|عداد�الج¾
ية�1874العام� �للعّدِ �1لتبيان�أنَّ
ٌ
  .قابلة

�بنحٍو�م�Aايٍد�ببنية�?ستمرارية�1872بحلول�العام�  
ً

ت�2كان�كانتور�مهتماBأث�mبسبب�|سئلة�ال�

�بتقديمه�حول�نظريات�الوحدانية�ا�تعلقة�بالتمثيل�بواسطة�السIسل�ا�ثلثية�ف
ٌ
هذه�النظريات�مرتبطة

�للعّدِ 
ٌ
�قابلة

ً
�. للمجموعات�النقطية�للكائنات�|و�ى�وال�ô�mي�دوما

ً
�نقطية

ً
���فإذا�أعطينا�مجموعة فإنَّ

�الطرفية �نقاطها �مجموعة ف �عرَّ �قد �. ��3كانتور �الطرفية �النقاط �مجموعة �ا�جموعة���إنَّ تشكل

  ...وهكذا���ا�شتقة�الثانية�

�حيث�ُيقال�ع �طبيÒٌي �وجد�عدٌد �إذا �من�الكائنات�|و�ى �إ¼�ا 	ن�مجموعٍة ∈ ℕبحيث�يكون�


 = ∅ .� �للعّدِ �ا�ستمر�قابٌل
�تبيان�أنَّ �هو�حال�|عداد�الكسرية�والج¾
ية�(فلو�كان�بمقدوره كما

�للعّدِ  �إثبات�قابلي��ما �تمَّ mمن�) وال�� �أن�ُيعطي�سمة�لIستمرارية�بد@لة�مجموعاٍت فسيكون�بمقدوره

  .ائنات�|و�ىالك

�كانتور�قد�اع�
ف��ي�رسالٍة�لديدكند�
غم�من�أنَّ ) �1873ي�الثاني�من�كانون�|ول�عام�(عRى�الرَّ

�?ف�
اض�أنه�@�يوجد�مثل�هذا�التقارب�أي�أنه�@�يوجد�مثل�هذا�التقابل�واحد�لواحد�
ً
أنه�يبدو�منطقيا

من�ناحيٍة�ثانيٍة،�. م¾
ٍر�ل¥خذ��Çذا�?ف�
اض�بBن�|عداد�الحقيقية�و|عداد�الطبيعية�إ@�أنه�لم�يجد�أيَّ 

                                                           

  ).املرتجامن( 2√ن جذرًا لكثري حدوٍد مبعامالٍت كرسيٍة مثل نقول عن عدد حقيقي ٔانه جربي� ٕاذا اك1
  ).املرتجامن( ℝٔاي مجموعة أالعداد احلقيقية  2
Aٕاهنا نقطٌة طرفيٌة ©موعٍة جزئيٍة  Xيف فضاٍء تبولوّ£ٍ  xنقول عن نقطة  3 ⊆ X  ٕاذا وجدت متتاليٌة من عنارصA  متقاربٌة منx 
  ).املرتجامن(



022   
 

 Page برلين  –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                                

155 

 

 2022ا�جلة�العربية�علم�ال��جمة��العدد�الثاني��تموز��يوليو��

�تقابٍل�ما�بBن� �عRى�تقديم�برهاٍن�جديٍد�ℕو�ℝفقد�أدرك�أنه�لو�أثبت�استحالة�وجود�أّيِ
ً
فسيكون�قادرا

  .1لنظرية�ليوفيلحول�وجود�|عداد�ا�تسامية

�الجواب�عRى�السؤال�وقد�كتب�إ�ى�ديدكند��
ً

اBل�بضعة�أياٍم�وجد�كانتور�أخIي�السابع�من�خ

�تقابٍل�واحٍد�لواحد�ما�بBن��1873كانون�|ول�عام� �أنه�من�ا�ستحيل�تقديم�أّيِ
ً
حا لقد�. ℝو�ℕموّضِ

�لكانتور�أن�يعرض�برهانه�عRى�وايرش�
اوس��ي�¼�اية�الشهر�عندما�كان��ي�برلBن�
ً
كانت�الفرصة�سانحة

�العمل�وأشار�عRى�كانتور�أن�ينشر�عمله��ي 
��ÇذاBعجب�|خ
ُ
ُعجال�حيث�ظهرت�هذه�النتيجة��حيث�أ

 
ً
�كليا 
�مناسٍبBوغ� �باهٍت �بعنواٍن

ً
�سابقا �نوهنا �لكن�كما �مجلة�كريل، ��ي حول�خاصيٍة�: "خIل�أسابيٍع

  ".�جموعة�كل�|عداد�الحقيقية�الج¾
ية


�دقيٍق Bغ� �لعنواٍن �اختبار�كانتور �عن �السؤال �إ�ى ��ي�. لنعد��ن
ً
�وال�
�وهانز�مؤخرا �اق�
ح لقد

� �كانتور "كتا�Çما �" جورج ٍmّn6أسا� �بشكٍل
ً
�مهتما �كان �وايرش�
اوس �أنَّ �فكرة �ناقشا �حيث

ً
�واحدا

ً
جوابا

�عRى
ً
�ل¥عداد�الج¾
ية�ولذلك�كان�كانتور�حريصا إدراج�هذه�النتيجة��ي��بنتيجة�كانتور�حول�قابلية�العّدِ

�ا�قالة �ل¥عداد�. عنوان �العّدِ �وايرش�
اوسبقابلية �باهتمام �أخ¾
�ديدكند �قد �كانتور
�من�أنَّ غم �الرَّ عRى


�قابلٍة�Bغ� �لك�ëا ٍة �مستمرَّ �دالٍة �عن �مثاٍل 
�ÉعطاءBخ|� قها �طبَّ �ما �سرعان mال�� �تلك�النتيجة الج¾
ية،

�السبب�الحقيقي�وراء ه�" ا�ABة�ا�قيدة"إعطاء�مثل�هذه��لIشتقاق،�إ@�أنَّ للمقال�الذي�عرضه�كان�مردُّ

�برلBن ��ي 
�كانتور،إ�ى�شروٍطBتعب� �عRى�حّدِ ،
ً
�ا�Iحظة�الخفية�. جزئيا �ا�قصود�من�هذه ð÷كان�ا�ع�

ً
فأيا

�لديدكند(
ً
  ،�فما�عIقة�ذلك�بعنوان�مقالته؟�)وال��mلم�يشرحها�أيضا

�بأستاٍذ�آخٍر�و 
ٌ
�جواب�ذلك�مرتبط �كانتور�درس�مع�كرونيكرفقد�. هو�ليوبولدكرونيكرإنَّ

بما�أنَّ

كان�عRى�اطIٍع�جيٍد�بعمله�ا�تعلق�بنظرية�|عداد�والج¾
�وبنظرته�الفلسفية�ا�حافظة�للغاية�ا�تعلقة�

                                                           

∑يف احلقيقية قام ليوفيل ٕ�نشاء عدٍد وهو السلسة  1 �

���!
�

وٕاثبات ٔاهنا ليست جذرًا ٔالية كثرية حدوٍد مبعامالٍت كرسيٍة من خالل  ��

  ).املرتجامن(ما ا³طلق عليه الحقًا بنظرية ليوفيل املتعلقة بتقريبات أالعداد اجلربية بواسطة أالعداد الكرسية 
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�. بالرياضيات �العام �بدايات �بولزانو�1870ففي �لنظرية �برفضه �با�جاهرة �كرونيكر –قام

 حول�ال�ëايات�العل1وايرش�
واس
ً

�النسبية�عموماBيا�والدنيا�وكذلك�|عداد�غ .� �أحكام�كرونيكر�ضدَّ إنَّ

�|عداد� �استخدام �بخصوص mn6والقا� �الشديد �إصراره �إ�ى
ً
�إضافة �ا�جموعات �ونظرية التحليل

��راء� �لهذه
ً
�بسيطة �كانت�ارتداداٍت �للرياضيات�قد �الوحيد mnoساس�ا�ر|� �للحصول�عRى الصحيحة

  .|و�ى

 |� �لتوقع�وبأخذ�هذا �وجيٌه �لدى�كانتور�سبٌب �أن�نشتبه�أنَّ
ً
�طبيعيا مر�بعBن�?عتبار�فقد�بدا

) كنتيجة�كانتور (وعRى�وجه�التحديد،�أية�نتيجٍة�. معارضة�كرونيكر�لعدم�قابلية�|عداد�الحقيقية�للعّدِ 

�كرونيكر��2متعلقة�بوجود�|عداد�ا�تسامية �من�ذلك�أنَّ كان�عRى�ستتعرض�@نتقاد�كرونيكر�و|سوأ

�ذا�صلٍة�مباشرٍة�. رأس�مجلس�تحرير�ا�جلة�ال��mأرسل�لها�كانتور�مقاله
ً
�كانتور�قد�وضع�عنوانا فلو�أنَّ

� �مثل �ا�قال �للعد"بمحتوى 
�قابلٍةBغ� �الحقيقية �|عداد �"أو�" مجموعة �ومستقّلٍ �جديٍد �برهاٍن حول

�ا�تسامية �من�كر " لوجود�|عداد �وقوّيٍ ٍmّسل�� �فعٍل
�أثبت�. ونيكرفسيلقى�ردَّ �عندما �¼�اية�|مر، ففي

�تسامي�العدد�
ً

��ليندمان�@حقاBعداد�غ|� تساءل�كرونيكرعن�مدى�أهمية�مثل�هذه�النتيجة�ذلك�أنَّ


�موجودةٍ Bالكسرية�غ .  

��1874بينما�كان�كانتور�يفكر��ي�نشر�مقالته�عام� �بكّلِ
ً
�اس�
اتيجيا

ً
فقد�كان�العنوان�الضار�خيارا

��وضوٍح،�فقد�كانت �أفضل�لتمرير�عBن�كرونيكر�دون�أن�يIحظ�أحدٌ
ً
:شارة�فقط�ل¥عداد�الج¾
ية�خيارا


�?هتمام�الفوري�أو�اللومBمعارضة�كرونيكر�. أنه�لم�يكن�هناك�ما�يث�ðnÎكانتور�يخ�
فلو�كانت�الفكرة�أنَّ

�كرونيكر�حاول�إعاقة�زميل�كانتور�|

�مقبولة�فمن�الجدير�بالذكر�أنَّBي�هال��ي�وقٍت�مبكٍر�غ��mكاديم

�مقالة�هاين�قد�. هاين�من�نشر�مقاله�حول�السIسل�ا�ثلثية��ي�مجلة�كريل. وهو�ه غم�من�أنَّ فعRى�الرَّ

                                                           

1 uاملرتجامن(ٔاية متتاليٍة حمدودٍة من أالعداد احلقيقية متت¶ متتاليًة جزئيًة متقاربًة  تن́ص هذه النظرية عىل ٔان.( 

 ).املرتجامن(العدد املتسايم هو عدد حقيقي غري جربّيٍ 2



022   
 

 Page برلين  –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                                

157 

 

 2022ا�جلة�العربية�علم�ال��جمة��العدد�الثاني��تموز��يوليو��

� 
�صدورهاBكرونيكر�كان�قد�نجح��ي�تأخ� ��ي�مجلة�كريh@�أنَّ
ً

اBي�(ظهرت�أخ��

ً
حيث�كان�هBن�صريحا

�لكانتور 
ً
�صديقا

ً
�إ�ى�شوارتز�والذي�كان�أيضا �. رسالٍة ر�لرسالة�هاينلشوارتز��ي�هنا

َّ
أيار��26الجزء�ا�سط


ان�نزعة�. يشرح�ف�Äا�جهود�كرونيكر��نع�نشر�مقالته�1870عام�Bشوارتزوهاين�سيث�
�فإنَّ 
�شّكٍBفمن�غ

بالفعل�قام�). كرونيكر��نع�نشر�أفكاٍر�منسجمة�مع�اهتمامات�كانتور�ال��mيختلف�معها�كرونيكر) وقدرة(


�نشر�مقالة�كانتور�عام�كرونيكر�بعد�عدة�سنوات�بBحول�البعد�الثابت��1878تأخ)
BمتغIهذا�|مر�). ال

 
ً
وبعد�عقٍد�@حٍق�اعت¾
�. أغضب�كانتور�لدرجة�أنه�لم�يعد�ُيرسل�مقا@ته�للنشر��ي�مجلة�كريل�مجددا

�لتحليل� �بل �ا�جموعات �نظرية �Éدانته �فقط �ليس
ً
�وخاصا

ً
�عاما

ً
���ديدا �كرونيكر�يمثل �أنَّ كانتور

 واير 
ً
  .ش�
اوس�أيضا

�من�معارضة�كرونيكرلعمل�كانتور،�فقد�تمثل��ي�إجباره�عRى�تقييم�
ً
�إيجابيا

ً
�هناك�جانبا إ@�أنَّ

أثار�هذا�|مر�عباراٍت�فلسفيٍة�طويلٍة��ي�عمل�كانتور�. أساسيات�نظرية�ا�جموعات�أثناء�قيامه�بإنشا�pا

�حول  �عشر �التاسع �القرن �من �الثمانينيات ��ي �وا�نشور mnçالعنوان��الرئي� �ذو �ا�جموعات نظرية

Grundlageneineralgemeinen�� ��ي�. 1883عام �إعIناته �أهم �إحدى �كانتور �وضع �العام �هذا ففي

�جوهر�الرياضيات�يكمن�yي�حري�6االرياضيات� ف�mÏلم�تكن�مجرد�رسالٍة�فلسفيٍة�أو�أكاديميٍة�. وهو�أنَّ

�ومخ
ً
�عميقا

ً
�شخصيا �محتوًى

ً
�بل�كانت�تحمل�أيضا  لزمIئه،

ً
�ذلك�لهيل¾
ت،�. فيا ��ي �أقرَّ �كما فقد�كان،

�الرياضيBن �بBن �و?نفتاح �للموضوعية
ً
�إجحاف�. م¾
را اء �جرَّ �استلهمه �قد �قال، �كما �:عIن، فهذا

�من� 
�ا�نفتحة�و|سوأ�من�ذلك�أنه�قد�قام�باستغIلها�بشكٍل�فظيٍع�و�مدمٍر�ضدَّBكرونيكر�وسلطته�غ


ة��ولذلك��ي�البدايات�|و�ى. ُيعارضهBمن�أفكاره�ا�ث� 
ته�ا�هنية�وح��ðما�قبل�بدايته��ي�تطوير�أّيٍBس�

�معارضة� �عن �الناجمة �ا�رارة �من
ً
Iقلي� �اخت¾
�كانتور �فقد mÏللمنت� �العابرة �ا�جموعات �نظرية حول

�من�ا�شاكل��ي�ا�ستقبل
ً
�كانتور�قد�توقع�مزيدا �أنَّ 
�شّكٍBكرونيكر�لعمله�فمن�غ .  
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�عام�
ً
عندما�حاول�كانتور�بكل�نشاٍط�أن�ُيثبت�فرضية�?ستمرارية�ال�1883��mلقد�حدث�أيضا

�ا�جموعة� �مباشرًة �تRي mال��
�ا�جموعة�|ك¾ �ôي �الحقيقية �مجموعة�|عداد �أنَّ �بإحدى�عبارا��ا تنصُّ

ت��عاناته�من�إجهاٍد�و . القابلة�للعد 
�الناجحٍة��ي�إثبات�هذه�الفرضية�قد�أدَّBجهود�كانتور�غ� جزٍع�إ@�أنَّ

��1884ففي�بدايات�العام�. ملحوظBن
ً

�رأيه�كليا َّBا�لكن�بعد�عدة�أياٍم�غ�Äعل�

ً
اعتقد�كانتور�أنه�وجد�برهانا

�من�دحض�هذه�الفرضية
ً
�. حيث�اعتقد�أنه�تمكن�فعليا 
�قادٍر�عRى�إحراز�أّيِBفقد�أدرك�أنه�غ�

ً

اBوأخ

�ميتاغ �إ�ى �رسالٍة ��ي �أبرق �كما �ع. ليف�
- تقدٍم �كان �الوقت �و��ديدات�طوال �ضغوطات �يتحمل �أن ليه

�ونظرية� �الحديثة �الدوال �نظرية �عن �النتائج�ا�رتبة �أنَّ �فيه ن ِBّيب�
ً
�مقا@ �ُيعدُّ �بأنه �قال كرونيكر�الذي

سرعان�ما�عانى�كانتور�من�أول�نوبٍة��1884ففي�شهر�أيار�عام�. ا�جموعات�ليست�ذات�أهميٍة�حقيقيٍة 

�من�:  غم �الرَّ �فعRى �له، 
ٍةBخط� �أو�عصبيٍة �?ستمرارية �فرضية ��ي �للتقدم �الحاجة �عن حباط�الناجم

�مثل�هذه�|حداث�ليس�لها� �أنَّ
ً
:جهاد�الناجم�عن�مهاجمة�كرونيكر�الذي�أثار�النوبة�إ@�أنه�بدا�جليا

�بالسبب�الكامن
ٌ
 . عIقة

ً
�الشهر�تقريبا �تتجاوز �واستمر��دٍة �م�Aايدٍة ففي�ذلك�. لقد�أخذ�ا�رض�بسرعٍة

ُيع�
ف�فقط�با�رحلة�ا�فرطة�للهوس�?كتئابي�عRى�أنه�عرٌض�من�أعراض�ذلك�ا�رض،�الوقت،�كان�

� �" تعا�ى"فعندما �عام �حزيران �¼�اية ��ي �فقدان��1884كانتور �من �يشتكي �كان �?كتئاب �مرحلة ودخل

�ا�حكم mnoالريا�
Bالتفك� �إ�ى �الIزمBن�للعودة �و?هتمام �إداري. الطاقة �أموٍر �بتو�ي
ً
��ي�لقد�كان�راضيا ٍة

�للرياضيات�إ@�. الجامعة�لكنه�شعر�بأنه�قادٌر�عRى�تقديم�ا�زيد
ً

اBكانتور�قد�عاد�أخ� غم�من�أنَّ فعRى�الرَّ

�بأموٍر� �:نكلABي�و|دب�وانشغل �التاريخ �عRى
ً
�دراسة �أخرى�حيث�أجرى �أموٍر ��ي

ً
�منغمسا �أصبح أنه


�من�الناس��ي�Bمن�قبل�الكث� خذت�عRى�محمل�الجّدِ
ُ
�بحثيٍة�قد�أ ذلك�الوقت�وبالتحديد�?شتباه��ي�أنَّ


Bي��سرحيات�شكسبRمن�! فرنسيس�بيكون�كان�هو�الكاتب�الفع�
ً
�تدريس�الفلسفة�بد@

ً
كماحاول�جاهدا

الرياضيات�لكنه�لم�ينجح��ي�ذلك�وبدأ�بالتواصل�مع�العديد�من�الIهوتيBن�الذين�أخذوا�بعBن�?عتبار�

¼Iنه�. �ايةالد@@ت�الفلسفية�لنظرياته�حول�الÊلدى�كانتور�� �خاصٍة �التواصل�بأهميٍة لقد�حظي�هذا
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�ذلك� �من �هو�أهمُّ �ما �لكن �:له �من �ع¾
�رسالٍة �جاءته �قد mÏللمنت� �العابرة �|عداد �بأنَّ
ً
�مقتنعا كان

  .سنعرضه�بعد�قليٍل 

�mÏللمنت� �ا�جموعات�العابرة �لنظرية m÷التق� 
�بخصوص�تطوير�كانتورٌBأخ� �هناك�,mnٌء @�يزال

�مرٍض�ومقنٍع�عن��والذي ٍmّnoمن�جهوده�ا�تواصلة�@متطاء�دفاٍع�ريا�
ً
�جزءا يستحق�الذكر�عRى�اعتبار�أنَّ

mÏا�بالتحديد�طبيعة�وحالة�|عداد�العابرة�للمنت�Ç�m÷أفكاره�ونع.  

�من� غم �الرَّ �عRى �ذلك�أنه ٌّmn6أمٌر�أسا� mÏللمنت� �الرئيسيات�العابرة �حول �فكر�كانتور �تطور إنَّ

�الI¼�ائية( ℵ|لفات� �ترمز�لرئيسيات�كانتور mقد�) تلك�ال�� 
اث�كانتور�:نشائي،إ@�أ¼�اBم�
�تعت¾ mوال�


�لنظريته�إما�من�خIل�التعريف�الدقيق�أو�من�خIل�الرموز�الخاصةBبالفعل،�فقد�. مثلت�الجزء�|خ

�الغموض�الذي�فيه�كان�ع �بناء �:دراك�ا�تأخر�الواضح�إعادة �كانتور�أن�كان�من�الصعب��ي�هذا Rى

�ا�جموعة�الI¼�ائية� �قوة �وكأنه�ُيدرك�أنَّ �واسٍع �نطاٍق �وعRى ت�ا�ناقشة�هنا �أن�تمَّ يتحسس�عمله�إ�ى

 ٌّmnçى�أ¼�ا�عدٌد�رئيRفهم�ع
ُ
  . ُيمكن�أن�ت

�ترم�ABمتتاليته�
ً
�أو@ �كانتور م �قدَّ �عشر، �التاسع �القرن �من �الثمانينات �بداية ��ي �الحقيقة، �ي

�إياهم�بشكٍل�جيٍد�إ�ى�ما����من�ا�جموعات�ا�شتقة�) العابرة�للمنت��mÏي�الحقيقة(الI¼�ائية�
ً
عا موّسِ

�للمجموعات�من�الكائنات�|و�ى
ً
�أو@ �الوقت�تحدث�فقط�. بعد�الحدود�ال��mهو�بنفسه�وضعها فف�Äذا

 "عن�|دلة�بأ¼�ا�
ٌ
�شكٍل�عRى�أ¼�م�أعدادٌ " رموٌز�@¼�ائية 
�:شارة�لهم�بأّيِBمن�غ.  

�1883عام��Grundlageneineralgemeinenالذي�كتب�فيه�البحث��ففي�الوقت
ً

اBأخ� ،�فقد�تمَّ


�أوميغاBالشه�ABم
عطي�ال�
ُ
�كأعداٍدوحيث�أ إ@��1إنجاز�|عداد�ال�
تيبية�العابرة�للمنت�mÏبشكٍل�مستقّلٍ

�كانت غم�من�أنَّ �ذكٍر�ل¥عداد�الرئيسية�العابرة�للمنتmÏ،�عRى�الرَّ ور�كان�عRى�درايٍة�أنه�لم�يكن�هناك�أيُّ

                                                           

  ).املرتجامن( ℕا¼ي يرمز ٔالول عدٍد ترتيّيبٍ الهناّيئٍ معربًا عن مجموعة أالعداد الطبيعية 1
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�قوة�مجموعٍة�ُيمكن�إثبا��ا�من�خIل�تكافؤها� �.مع�أية�مجموعٍة�أخرى ) أو�عدمه(أنَّ
ً
إ@�أنه�كان�حريصا

ر�عRى�أ¼�ا�عددٌ  �قوة�مجموعٍة�@¼�ائيٍة�ُيمكن�أن�تفسَّ �اق�
اٍح�مفاده�أنَّ ب�أّيِ
  .عRى�تجنُّ

� �بمساواة �بدأ قام��1883حلول�شهر�أيلول�عام�هذين�ا�فهومBن�وب) تساوي (إ@�أنه�سرعان�ما

��ي�فري¾
غ �بالرياضيات��ي�لقاٍء�تمَّ ��ي�محاضرٍة
ً
Iبذلك�فع .� �ترمÊ�AٍBّيِ

�أيَّ
َ
غم�من�ذلك�لم�ُيعط وعRى�الرَّ

�الرمز�
ً
�مسبقا ð �كونه�قد�تب÷َّ �عن�سواه mÏعابٍر�للمنت� ٍmّnçرئي� �عدٍد�� �@¼�ائّيٍ ٍmّترتي�� لتمي�ABأصغر�عدٍد

�ر 
ً

اBم�أخ �فعندما�قدَّ

ً
�للعدد�الرئي�mnçالI¼�ائي�|ول�فقد�تمت�استعادته�من�رموٍز�موضوعٍة�مسبقا

ً
مزا

�ال�
تيبية �|عداد �. لخدمة �عام �الرئي1886��mnçوبحلول �العدد �بتمثيل �له �مراسلٍة ��ي �كانتور �بدأ فقد

� �بـ �إياه
ً
�التا�ي�|ك¾
�بعد��الI¼�ائي�|ول�مرمزا mnçوالرئي��� �. Ωبـ

ً
�تماما

ً
�ال�
م�ABلم�يكن�مرنا �هذا إنَّ

�تمثيل�التسلسل�الهرمي�الصاعد�للرئيسيات� �ل�
م�AٍBأعم�وقادٍر�عRى �أشهٍر�أدرك�أنه�بحاجٍة فبعد�عدة

�
ً
�أنه�اشتقها�من�أوميغاته�لتمثيل�متتاليٍة�من�|عداد��العابرة�للمنت�mÏحيث�استخدم�مؤقتا

ً
وبدا�جليا

�. الرئيسية
ً
�1و�دٍة�من�الوقت�النجوم�كأدلٍة�علويٍة�والخطوط�العلوية�والفراكتوراتلقد�استخدم�فعليا

�هذه� �أحد �أنَّ �للقول �بحاجٍة �أنه �يشعر �أن 
Bغ� �من mÏللمنت� �العابرة �للرئيسيات �متبادٍل بشكٍل

��1893لكن��ي�عام�. ال�
مABاتأفضل�من��خر
ً
Iكام�

ً
Iسج� �وهو�جيليو�فيناني�ُيعدُّ ٌّmnoكان�هناك�عالٌم�ريا

�اختار�لنظر  �قد �فقط �فحي�ëا ٍmّn6قيا�AٍBترم� m÷لتب� �الوقت �حان �أنه �كانتور �أدرك �حي�ëا �ا�جموعات ية

�|بجديتBن�الرومانية�واليونانية�2|ِلفات 
�عن�الرئيسيات�العابرة�للمنت�mÏذلك�Êنه�قد�اعتقد�أنَّBللتعب

��ي�الرياضيات�Êغراٍض�أخرى  �استخدامهما�عRى�نطاٍق�واسٍع ��لقد�استحقت. تمَّ
ً
أعداده�الجديدة�شيئا

� �الع¾
ي �اختار�الحرف �فقد �ولذلك
ً
�وفريدا

ً
�|�انية��ℵممABا �الخطوط ��ي

ً
�مسبقا

ً
�متاحا �كان والذي

�الحرف�الع¾
ي�. للطباعة �بتقديمه�Êنَّ
ً
�ما�حيث�كان�مسرورا

ً
�نوعا

ً
�للعدد��ℵهذا�?ختيار�ذكيا

ً
�1كان�رمزا

                                                           

  ).املرتجامن( …,", أالجبدية الالتينية �لرمس أالملاين 1

 ).املرتجامن(وهو احلرف أالول من أالجبدية العربية  ℵأاللفات ويه مجع ٔالف 2
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mÏعداد�الرئيسية�العابرة�للمنت|� �فإن�حرف� وبما�أنَّ
ً
�ذا��ا�وحداٍت�@¼�ائية ُيمكن�أن�ُيؤخذ��ℵكانت�بحّدِ

�للرياضيات �جديدٍة �. كبدايٍة �للصف�العددي�|ول
ً
�رئيسيا

ً
���ℵابتكر�كانتور�عددا وبحلول��1893عام


�رأيه�إ�ى��1895عام� َّBغℵرمز����
ً
والعدد�الرئي�mnçللصف�العددي���ذلك�العدد�الذي�أطلق�عليه�سابقا


��ي�نظرية�ا�جموعات�عامي�. �ℵترمABه�بـ�الثاني�قد�تم�Bخ|�mnç1897و�1895قام�كانتور�بإسهامه�الرئي�


�عام�Bة��ي�التقط
Bطريقته�الشه�
ً
�العدد�الرئيÊ�mnçية�مجموعٍة��1891حيث�استخدم�مسبقا لتبيان�أنَّ

�عن�العدد�الرئي��mnçجموعة�كل�أجزا�pا
ً
�دوما  . يقلُّ

ً
م�استنتاجا �لنتيجته��وبعد�عدة�سنواٍت،�قدَّ

ً
مباشرا

�العدد�الرئي�mnçللمستمر� حيث�أمل�من�خIل�هذه�النتيجة�أن�تقوده�لحل�فرضية�%2ℵهو�) ℝأي�(بأنَّ

صاغ�ببساطٍة��ن ُ
%2ℵ: ?ستمرارية�وال��mُيمكن�أن�ت = ℵ�.  

�الرئي��mnçجموعة�كل�ا�جموعات�الجزئية�قد� �مناقشة�برهان�كانتور�بخصوص�العدد إ@�أنَّ

ت�إ�ى� ل�إل�Äا�برتراند�راسل�عام�أدَّ �أهمها�تلك�ال��mتوصَّ ن�راسل�. 1903استنتاجاٍت�بعيدة�ا�دى�ولعلَّ َّBب

�mتنتم�@� mا�جموعات�ال�� �كّلِ �أخذ �ا�جموعات�من�خIل �نظرية ��ي �مفارقٍة �عRى �الحصول �ُيمكن أنه

�هناك�,mnٌء�ما�خاطٌئ��ي�تعريف�كانتور�للمجم. Êنفسها 
�مفارقة�راسل�إ�ى�أنَّBالنتائج�تش� وعة�حيث�أنَّ

��ي�رياضيات�القرن�العشرين
ً
�هامة

ً
�الفور�مسألة �:دراك�ستصبح�عRى �هذا إ@�أنه�وح�1�ðا��
تبة�عRى

�mوال�� �شكل�تناقضاٍت �بمفارقات�نظرية�ا�جموعات�عRى �الخاصة قبل�راسل�كان�لدى�كانتور�صيغته

�شرحه �عام�ربطها�بفكرة�العدد�ال�
تي��mأو�الرئي�mnç|ك¾
�حيث�تمَّ
ً
��ي�رسالٍة�لهيل¾
ت�أو@

ً
�1897ا�جميعا

�إ�ى�ديدكند�عام� فعRى�سبيل�ا�ثال،��ي�مسودة�رسالته�إ�ى�ديدكند�ي�الثالث�من�آب�عام��1899ومن�ثمَّ


��ي�الهامش�|يسر�Aكتب�كانتور�بBن�مواد�:ضافات�والتقاطعات�العديدة�إ�ى�جانب�حرف��1899Bالكب

�النظام�: "ما�يRي 
�منسجٍم�ا�ؤلف��ΩإنَّBمن�كل�|عداد�غabsolutunendlicheVeilheil "أي�أنه�إجما�ي�

                                                           

لقد ٔادى هذا إالدراك ٕاىل اعتبار ٔانu تشكيr لك أالعداد الرئيسـية ٔاو تشكيr لك أالعداد الرتتيبية ال يُمكن ٕادراÆا مضن تعريف 1
  ).املرتجامن(ب الوقوع يف مفارقة راسل نج لت  proper classesوعات ولتجن́ب هذا أالمر فقد متu تقدمي املصطلح صفوف خاصة ا©م
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�منسجٍم Bغ� �مطلق �خIل�. @¼�ائي �من ��ن �ذلك �نق�
ح �أن �أود �كما �ا�حتمل، �من �يكون �قد ولكن

�بدايات� ��ي �ولربما
ً
�باكٍر�جدا �وقٍت ��ي �ا�جموعات �نظرية ��فارقات

ً
�مدركا �كان �كانتور �أنَّ استنتاج،

ن�القرن�التاسع�عشر�عندما�كان�مشاكله�مع�كرونيكر�تثقل�عRى�ذهنه�وقد�كان�حي�ëا��ي�الثمانينيات�م

فعRى�سبيل�ا�ثال،��ي�بدايات�. طور�البدايات�فقط�@ختبار�مشاكله�التقنية�|و�ى�لنظرية�ا�جموعات


 �1883عام��Grundlagenبحثه�Bتعب� �فهمها،�عRى�حّدِ �كي�يتمَّ
ً

ٍة�جداBٍت�كبIه،�كوحداٍت�أشار�إ�ى�تشكي

 
ً

�مفهوٍم�لhشارة��جموعاٍت�مغلقٍة�. موحدٍة�ومكتملٍة�ومعرفٍة�جيداBفقد�كتب�بشكٍل�غ�، ِ

ّ
ولسوء�الحظ

� �أنَّ
ً
�شارحا 
�@هوتيٍةBاية�الحقة�أو�ا�طلقة"بتعاب�¼Iتحديٍد , ال�Iتبقى�ب� �تكمن��ي�:له، mي�". تلك�ال��

�للبحث� �مرافٍق �سفRّيٍ �ذهب�Grundlagen�Êهامٍش �الI¼�ائي�فقد �التسلسل �أنَّ
ً
�من�ذلك�شارحا بعد

�للمطلق[Zahlenfolge]ا�طلق�ل¥عداد
ً
�مناسبا

ً
�رمزا �عRى�" تبدو��ي �كان �أنه �منه

ً
�ذلك�تلميحا �كان فهل


�منسجمٍة�وبالتا�ي�@�يمكن�اعتبارها�مجموعة؟�لقد�Bتيبية�غ
�تشكيلة�كل�|عداد�ال� �بأنَّ
ً
درايٍة�مسبقا

�ه �أنَّ
ً
 -ذا�هو�بالضبط�ما�يعنيه�قال�كانتور�@حقا

ٌ
��- إ¼�ا�إشارٌة�مبطنة

ً
وح��ðأنه��ي�ذلك�الوقت�كان�مدركا

اء�تحديد�العدد�ال�
تي��mالعابر�للمنت�mÏالذي�يجب�أن�ُيقابل�ا�جموعة� للنتائج�ا�تعارضة�ال��mتنتج�جرَّ

mÏتيبية�العابرة�للمنت
�وا�ؤلفة�من�كل�|عداد�ال�
ً
ت�القرن�التاسع��ي�منتصف�تسعينيا. 1ا�رتبة�جيدا

ج¾
�عRى�التحRي�بالدقة�حيال�ا�فارقات�
ُ
�بخصوص�الكائنات�الغامضة�فقد�أ

ً
عشر�لم�يعد�كانتور�غامضا

�|عداد�الرئيسية،�فالحل�الذي�ابتكره�للتعامل�مع� �|عداد�ال�
تيبية�أو�كّلِ الناجمة�عن�مجموعات�كّلِ

�,mnٍء�يمكن�اعتباره�. ظرية�ا�جموعاتمثل�هذه�ا�فارقات�الرياضية�كان�ببساطٍة�أن�يطردهم�من�ن فأيُّ


�منسجٍم Bى�أنه�غRالنظر�إليه�ع� �قد�تمَّ
ً
�كي�يتم�استيعابه�كمجموعٍة�موحدٍة�ومعرفٍة�جيدا

ً
�جدا

ً

اBكب .� إنَّ

 "هذه�كائناٌت�
ٌ
وتقع�خارج�نطاق�التحديد�الريا�mnoوهذا�هو�بالضبط�جوهر�تواصل�كانتور�مع�" مطلقة

�عام�
ً
��ي�ف�
ٍة�ما�مع�ديدكند�عام�و@ح�1897هيل¾
ت�أو@

ً
�كان�مدى�إدراك�كانتور�للمفارقات�. 1899قا

ً
فأيا

                                                           

 ).املرتجامن(حيهنا سـيكون هذا العدد الرتتييب عنرصًا يف ت¶ ا©موعة وبذÕ سـيكون ذو رئييس ٔاقل منه وهذا تناقض 1
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�معارضة�كرونيكر�الصريحة� �تجاه
ً
�ُوجدت�أوائل�ثمانينيات�القرن�التاسع�عشر�فقد�كان�حساسا mال�

� ��ي ع¾
�ع�ëا
ُ
�وا� �وفوق�كل�ذلك�فقد�كانت�ا�خاوف�الفلسفية�ا�حضة �Grundlagenوا��Aايدة

ً
جوهرية

��ي�نظر�كانتور�لدفاٍع�شامٍل�عن�نظريته�الجديدة�بشكٍل  ��ي�ذلك�. اس�
اتيõّيٍ
ً
فهذه�النظرية�ليست�غريبة

�ميتاغ �طلب �فعندما
ً
�أيضا �هذا �يومنا ��ي �بل �فحسب �لنشر�ال�
جمة�-الوقت �:ذن �كانتور ليف�
�من

�
ً
فقد�عمل��ActaMathematicaالفرنسية��قا@ته�حول�نظرية�ا�جموعات�لصالح�مجلته�ا�نشأة�حديثا

�بحث� ��ي �الفقرات�الفلسفية �أن�يحذف�جميع �إقناع�كانتور 
�@زمٍة��GrundlagenعRىBغ� �إياها
ً
معت¾
ا

�ميتاغ( �قبل �من �مستهجنة 
�مقبولٍة�) ليف�
- ولربماBغ� �لك�ëا
ً
�رياضيا

ً
�مهمة �يجدو¼�ا �الذين للرياضيBن

 
ً
�لكانتور�لك�ëا�ل. فلسفيا

ً
�ا�ناقشات�الفلسفية�كانت�أساسية فقد�كانت�. ليف�
-م�تكن�كذلك��يتاغإ@�أنَّ

�من� �آراٍء
امة�ضدَّ �هدَّ �مقاومٍة �لتشييد �بدأه �قد �متقٍن �من�دفاٍع

ً
�جزءا �لكو¼�ا

ً
�ا�ناقشات�جوهرية هذه

�ضد�كرونيكرفقد�كانت�الحيلة�بإنجاز�ت¾
يٍر�يرتكز�عRى�حرية�الرياضيات� مختلف�|صقاع�وبشكٍل�خاّصٍ

 
ً
�ذاتيا �منسجمٍة �نظريٍة ل �النظريات�فُيم. لتقّبِ �هذه �من �ا�طاف�أيٌّ �¼�اية ��ي �التطبيقات حدد

ُ
�ت �أن كن

�نافٌع  �عن�. الرياضية �هو�فقط �الحقيقي �السؤال �أنَّ �عRى �أصر�كانتور �فقد �للرياضيBن �بالنسبة لكن

� �ا�ؤسسBن�). :نسجام(التناغم �الرياضيBن �لتحدي �احتاجه �الذي �التوضيح �فقط �ذلك ل
َّ
�مث لقد

�مه. كأمثالكرونيكر �بداية �عن�ففي �يستطيع �ما �بكّلِ �الدفاع �مج¾ٌ
�عRى �أنه �بوضوٍح �شعر�كانتور نته

�والطبيعة�
ً
�رياضيا �مشروعة �تكون �يجب�أن

ً
�ذاتيا

ً
�منسجمة �تكون �فبقدر�ما �Êعماله �العادلة السمعة

ال�
كيبية�والنقدية�ا�حدودة�لكرونيكريجب�أن�يتم�تجاهلها�من�قبل�معظم�الرياضيBن�الذين�يرون�أنه�

?� �يكون �أن �للتطبيقيجب �?ختبار�القابل �لوحده �الرياضيات�. نسجام �حرية �مبدأ �كانتور �وضع لقد


ته�ا�هنية��رحلٍة�باستطاع��ا�Bموضع�التنفيذ��ي�بدايات�تسعينيات�القرن�التاسع�عشر�عندما�وصلت�س

�هذا� �مثل �من mn6الهدف�|سا� �كان �فقد �أ�انيا، ��ي �للرياضيBن �مستقّلٍ �توحيٍد �مجرد �أك�
�من إجراء

�من�مراسIته،�هو�تأمBن�منصٍة�مفتوحٍة�وبخاصٍة�للرياضيBن�الشباب?
ً
فا@تحاد�. تحاد�كما�كان�واضحا
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�شخٍص�سيجد�الحرية�النقاش�ا�فتوح�للنتائج�الرياضية�من�دون�) كما�تصوره�كانتور ( �أيَّ يضمن�أنَّ


ة�إلهام�الرياmno:دانات�ا�جحفة�من�قبل�|عضاء�ا�ؤسسBن�|وائل�الذين�قد�ُيدمر�تحفظهم�مسB .

�
ً
��ي�الحا@ت�ال��mتكون�ف�Äا�|فكار�موضع�التساؤل�جديدًة�وثورية

ً
�ذلك،�فقد�كان�ذلك�ضروريا وفوق�كّلِ

 
ً
  . أو�جدلية

�عRـى�تأسـيس� ��Deutsche MathematikerVereinigungعمـل�كـانتور�بجـّدٍ
ً
�التوصـل�أخBـ
ا فقـد�تـمَّ

�باللقــــــــــــــــــاء�الســــــــــــــــــنوي�@تفاقيــــــــــــــــــٍة�حيــــــــــــــــــث�عقــــــــــــــــــد�اتحــــــــــــــــــاد�الرياضــــــــــــــــــيBن�|�ــــــــــــــــــان�أوَّ 
ً
ل�اجتمــــــــــــــــــاٍع�مرتبطــــــــــــــــــا

GesellschaftDeutscherNaturforscher und Aerzteكــانتور�. 1891والــذي�كــان��ــي�هــال�عــام��
لقــد�اختBــ

�
�|عـــداد�الحقيقيـــة�غBـــ 
�بخصـــوص�أنَّBم�كـــانتور�برهانـــه�الشـــه ل�رئـــيٍس�لIتحـــاد�ففـــي�خطـــاب�اللقـــاء�قـــدَّ أوَّ

�طريقة�التقطBـ
�ا�
ً
لـم�يكـن�?تحـاد�|�ـاني�آخـر�مـا�كـان�يطمـح�لـه�كـانتور�. 1نسـوبة�لـهقابلٍة�للعد�مستخدما

باÉقنـــاع�Éجـــراء�مـــؤتمراٍت��DMVفقـــد�أدرك�أنـــه�بحاجـــٍة�لل�ـــ
ويج��نتـــدياٍت�دوليـــٍة�فقـــد�بـــدأ�بعـــد�تشـــكيل�

�هـذه�. دوليٍة�منتظمٍة  �من�خIل�جهوٍد�مش�
كٍة�للعديد�مـن�الرياضـيBن�والجـدير�ذكـره�أنَّ
ً

اBظمت�أخ

ُ
فقد�ن

لقــد�انعقــد�أول�هــذه�ا�ــؤتمرات��ــي�زيــوريخ�عــام�. لــم�تكــن�لتتواجــد�لــو@�الجهــود�?ســتثنائية�لكــانتور �|مــور 

ـل�. 1900والثاني��ي�باريس�عام��1897 فقد�كان�ال�
ويج�لطرٍق��ي�النقاشات�الرياضية�بمثابة�طريقـٍة�توصَّ

�بحثــه�الخــاص �نــوٍع�قــد�اســتفزَّ وبخاصــٍة�مــن�كرونيكربقــي�كــانتور�ف¾ــ
غم�?نتقــاد�. إل�Äــا�كــانتور��عارضــة�أّيِ

�|ســئلة�|ساســية��ــي�نظريــة�ا�جموعــات� �أحـد�أهــّمِ �وح�ــ��ðــي�مواجهــة�فشــله�ا�تكــرر�لحــّلِ
ً
فرضــية�(صـامدا

�مـن�الهـوس�?كتئـابي�فمـن�) ?ستمرارية�البارزة وح���ðي�بداية�معاناته�من�النوبات�ا�تكررة�بشـكٍل�دورّيٍ

ففــي�. ،�فقــد�كــان�هوســه�موضــع�خدمــة�لــه��ــي�أغــراٍض�مفيــدةٍ ســخرية�القــدر،�كحــال�صــراعه�مــع�كرونيكــر

�بالـــدعم�ا�عصـــوم�لنظريـــة�ا�جموعـــات�وال�ـــ�mاكتســـ�Cا�مـــن�خـــIل�قناعاتـــه�
ً
رأيـــه�الخـــاص،�فقـــد�كانتمرتبطـــة

                                                           

احلقيقية بشلكها العرشي عىل شلك قامئٍة الهنائيٍة ومن مثu تعريف عدٍد جديٍد من خالل استبدال  هذه الطريقة يه ببساطٍة وضع أالعداد1
 ّلكِ رٍمق من ٔارقام ٔاعداد هذه املتتالية وبذÕ يكون هذا العدد اجلديد خارج القامئة وهو يف الوقت نفسه عدٌد حقيقي� وهذا يتناقض مع

 ).املرتجامن(قابليهتا للعّدِ 
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�أنــه�قــد�اختBــ
�مــن�) كمــا�شــهادات�زمــIٍء�لــه�يعرفونــه(تكشــف�رســائل�. الدينيــة�القويــة
ً
�كــانتور�كــان�مؤمنــا أنَّ

�ا�وجـــات�ا�تIحقـــة�مـــن�الهـــوس�. ريـــة�ا�جموعـــات�لجمهـــوٍر�واســـٍع :لـــه�لجلـــب�حقـــائق�نظ كمـــا�قـــد�اعت¾ـــ
�أنَّ

��ـــــي�ثمانينيـــــات�القـــــرن�التاســـــع�عشـــــر� الـــــذي�جعلـــــه��ـــــي�ذروة�–?كتئابيالـــــذي�بـــــدأ�بإزعاجـــــه�بشـــــكٍل�مســـــتمّرٍ

�الف. عRــى�أنــه�إلهــاٌم�إلÏــ�m-النشــاط�ا�كثــف�النــاجم�عــن�الف�ــ
ات�الطويلــة�|مــد�مــن�التأمــل�الــذاتي �ــ
اٍت�إنَّ

�
ً
ر�كـانتور�خIلهـا�وفـودا ع�حيـث�تصـوَّ ِ

ّ

�متقطBنعكاٍس�غ@�

ً
نت�له�فرصا �من�العزلة��ي�ا�شفى�قد�أمَّ

ً
الطويلة

ـــا�قـــد�يقولـــه� �النظـــر�عمَّ �ذوات�أصـــواٍت�تؤكـــد�عليـــه�بالحقيقـــة�الطلقةلنظريـــة�ا�جموعـــات،�بغـــّضِ مـــن�وÑـــّيٍ

  .آخرون�حول�ذلك

ح�ــ�ðأنــه�(اضــيBن�والفIســفة�وعلمـاء�الIهــوت�وضـمن�ســياق�ال�ــ
ويج�لنظريــة�ا�جموعـات�بــBن�الري

�أنــــه�ســــينجح��ــــي�جلــــب�)كتــــب�لــــ¥ب�ليــــو�الثــــامن�حــــول�نقطــــٍة��ــــي�موضــــوع�الI¼�ايــــة
ً
،�فقــــد�كــــانتور�مقتنعــــا

  .?ع�
اف�بنظرية�ا�جموعات�العابرة�للمنت�mÏالذي�يليق��Çا

بتطـــــوير�فمـــــن�خـــــIل�التأكيـــــد�عRـــــى�?نســـــجام�الـــــذاتي�والحريـــــة�الجوهريـــــة�للرياضـــــيات�فقـــــد�قـــــام�

�Êي�مطلٍب�فكرّيٍ  ٍmّn6لهـام�. عنصٍر�أساÉما�كانـت�تقـود�فا�
ً
�لتعقب�الحقيقة�أيا

ً
ا فالعقل�يجب�أن�يكون�حرَّ

ــــــل� �تقبُّ �للتحBــــــ�Aالتعســــــفي�وقــــــد�ع÷ــــــ�ðذلــــــك�لكــــــانتور�أن�يــــــتمَّ
ً
�تشــــــجيعه�@�أن�يكــــــون�خاضــــــعا يجــــــب�أن�يــــــتمَّ

?�
Bفقط�من�ِقبل�معاي�
ً
�الحكم�عل�Äا�علميا   . نسجام�والتوجيهالنظريات�ال��mيتمُّ

  أوجه�نظرية�ا�جموعات. 3

�مـا�بـBن�مـرض�كــانتور�العقRـي�ورياضـياته�جـديرة�بالـذكر�حيــث�  
ٌ
�أخــرى�هامـة

ٌ
�ـي�الختـام،�هنـاك�صـلة

� �للف�ــ
اٍت�الدوريـــة�مــن�ا�عانــاة�و?نســحاب�مـــن�الشــؤون�اليوميــة�فـــإنَّ
ً
�أنـــه�إضــافة

ٌ

�مســتنداٌت�معينــةBتشــ

�مـا�كـان
ً
�عRـى�تتبـع�أفكـاره��ف�ـ
ات�?كتئـاب�لكـانتور�لـم�تكـن�غBـ
�منتجـٍة�بالكامـل�ففـي�واقـع�|مـر�غالبـا

ً
قـادرا
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�ـــي�الحقيقـــة،�كمـــا�أشـــار��ـــي�الشـــعار�الثالـــث��قالـــه�|خBـــ
�. الرياضـــية��ـــي�عزلتـــه�با�شـــفى�أو��ـــي�هـــدوء�مAØلـــه

  :�1895ي�العام��Beitrageا�نشور�وهو�بحث�

حضرت�ع¾
�الضوء"  
ُ
  ".سيأتي�الوقت�عندما�تكو¼�ذه�|شياء�وال�ô�mي�مخفية�عنك�قد�أ

  �
ٌ
�ي�كتاب�:نجيل�كورينياث�|ول،�حيث�يعكس�إيمان�كانتور�أنه�كـان�يلعـب�هذا�ا�قطع�معروف

دور�الوساطة��ي�الكشف�و:ظهار�كما�يمكن�أن�تفيد��ي�عكس�إيمان�كـانتور�أنـه�بـرغم�ا�قاومـة�الظـاهرة�

لعملــــه�فإنــــه�ســــيأتي�يــــوٌم�مــــا�يتمتــــع�فيــــه�هــــذا�العمــــل�بــــا@ع�
اف�وا�ــــديح�مــــن�ِقبــــل�الرياضــــيBن�مــــن�جميــــع�

  .|صقاع

فمــن�الســهل�إســاءة�فهــم�العنصــر�الــدي÷��mــي�فكــر�كــانتور�كمــا�يفعــل�ذلــك�عــادًة�العــوام�كمــا�حــدث�  

ن��La Rechercheبالتحديــــد��ـــــي�وقــــٍت�لـــــيس�بالبعيــــد�عنـــــدما�عرضــــت�ا�جلـــــة�الفرنســــية� َّBا�بـــــ�
Bالكاريكـــــات

mــــÏونظريـــــة�ا�جموعــــات�العــــابرة�للمنت�mnــــçتصـــــف��.كتوضــــيٍح�عــــن�كــــانتور�وقناعاتـــــه�الدينيــــة�ومرضــــه�النف

�أمـا�الثانيـة�التوضــيحية�
ً
�إلهيـة

ً
الرسـمة�|و�ـى�جـورج�كـانتور��ـي�حالـة�بهجـٍة�غـامرٍة�كمـا�لـو�أنـه�يتلقـى�رسـالة

�كرونيكــر�حيــث�يســاعد�:لــه�كــانتور�ليحــافظ�عRــى�
ً
�لســIٍحوهو�ا�قصــود�طبعــا

ً
Iحــام�

ً
حيــث�تظهــر�شخصــا

ِلف�العابر�
َ
�عRى�عدد�أ ٍmّn6ا
  .للمنتmÏتوازنه�بينما�تستند�جميعها�بشكٍل�اح�

�فعRـــى�ســـبيل�ا�ثـــال،�بعـــد�ف�ـــ
ٍة�  
ً
�هـــذا،�ويســـتحق�إعطـــاءه�تركBـــAا �مـــن�كـــّلِ

يٌّ لكـــن�هنـــاك�جانـــٌب�جـــّدِ

،�كتـب�كـانتور�لصـديٍق�لـه��ـي�كـوتينغن،�وهـو�الرياoـ�mnال¾
يطـاني�1908طويلٍة�مـن�النقاهـة��ـي�ا�شـفى�عـام�

Iقةغريس�تشيشولم�يونغ،�حيث�وصف�له�هوسه�?كتئابي�بأنه�قد�أكسبه�قدرًة�خ:  

  "�
ً

�غريــب�|طـــوار،�والــذي�بحمـــد�هللا�لـــم�يكســرني،�بـــل��ــي�الحقيقـــة�جعل÷ــ�mأقـــوى�داخليـــاٌBإنــه��صـــ

�عــن�ا�ØــAل�بــل�ُيمكن÷ــ�mأن�أقــول�
ً
�ممــا�قضــيته��ــي�الســنوات�|خBــ
ة�وال�ــ�mجعلت÷ــ�mبعيــدا

ً
Iســعادًة�وأمــ�
وأك�ــ

�عــــن�العــــالم
ً
الرياضــــيات�و@�ح�ــــ�ðنظريــــة��ففــــي�عزل�ــــ�mالطويلــــة�لــــم�تــــنم�أو�ترقــــد�بــــداخRي... جعلت÷ــــ�mبعيــــدا



022   
 

 Page برلين  –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                                

167 

 

 2022ا�جلة�العربية�علم�ال��جمة��العدد�الثاني��تموز��يوليو��

�لـــــ�
ً
�منشــــوري�|ول�خــــIل�ســــنواٍت�والــــذي�ســــوف�أنجــــزه�ســــيكون�مخصصــــا |عــــداد�العــــابرة�للمنتÏــــm،�إنَّ

  ".جمعية�لندن�للرياضيات"

�قناعاتــــه�بخصــــوص�صــــوابيةنظريته�بعبــــاراٍت�محــــددٍة�شــــبه�
ً
و�ــــي�مكــــاٍن�آخــــٍر�وصــــف�كــــانتور�فعليــــا

  :دينيٍة 

�نحـــو�راميـــه�تقـــف�نظري�ـــ�mبثبـــاٍت�كالصـــخر،�فكـــلٌّ "  
ً
�ســـريعا 
تدُّBفكيـــف�أدركـــت�. ســـهٍم�موجـــٌه�لهـــا�ســـ

�mن÷ـÊـا�مـن�جميـع�|وجـه�لسـنواٍت�و��
ذلك؟�Êن÷�mقمُت�بدراس��ا�من�جميع�الجوانـب�لسـنواٍت�وÊن÷ـ�mاخت¾

�ذلــك�لقــد�تتبعــُت�جــذورها�إ�ــى�الســبب�|ول� اخت¾ــ
ت�جميــع�?ع�
اضــات�عRــى�|عــداد�الI¼�ائيــة�وفــوق�كــّلِ

  ."|شياء�ا�خلوقة�للمعصوم�لنشأة

فقـــــد�تقـــــوم�|جيـــــال�التاليـــــة�بصـــــرف�النظـــــر�عـــــن�هـــــذه�الفلســـــفة�ولربمـــــا�تنظـــــر�بعـــــBن�?رتيـــــاب�إ�ـــــى�  


ة�باتجـــاه�القـــديس�تومـــا�أو��بـــاء�الكنســـيBن�وقـــد�يتغاضـــون�عـــن�التصـــريحات�ا�يتافABيقيـــة�Bإشـــارا��ا�الـــوف

�للجــذور�الدينيــة�العميقــة�Éيمــان�كــانتور��ــي�ا
ً
�هــذه�. لحقيقــة�ا�طلقــة�لنظريتــهوال�ــ�mتفتقــد�تمامــا �كــلَّ لكــنَّ

�mـــÏـــي�عـــن�|عـــداد�العـــابرة�للمنتRـــى�عـــدم�التخRامـــات�قـــد�ســـاهمت��ـــي�تصـــميم�كـــانتور�عA�رتباطـــات�و?ل?

�,ــmnٍء� �ا�عارضــة�ال�ــ�mواجههــا�قــد�ســاهمت��ــي�تقويــة�عزيمتــه�وتصــميمه،�فصــ¾
ه�كمــا�أيُّ
�أنَّ
ً
حيـث�بــدا�جليــا

�نظريـــة�ا� ـــد�أنَّ
َّ
جموعـــات�ســـتبقى�وتصـــمد��ـــي�الســـنوات�|وائـــل�لهـــا�وا�فعمـــة�بالشـــك�آخـــر�قـــد�ســـاهم�وأك

��ي�رياضيات�القرن�العشرين
ً
�نشيطة

ً
  .و:دانات�ل�Aهر��ي�ال�ëاية�قوًة�ثورية
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التنافسية�yي�صناعة�السفر�والسياحة مؤشرات  

Competitiveness indicators in the travel and tourism industry 

:بقلم  NISHAAL GOOROOCHURN - GUNTUR SUGIYARTO1 (2005) 

ليبيا�- جامعة�درنة                                                ناصر�عبد�الكريم�الغزواني�:دكتور الترجمة�  

  :مقدمة�ا���جم


ا�من�|همية��ي�عالم�صناعة�السياحة�والسفر�هو�مقدار�ماتقدمه�الدول�Bا�كبABتحتل�ح�mمن�|مور�ال�


ها�داخل�السوق�السياÑي�Bى�غRن�من�, السياحية�من�مزايا�تجعلها�متقدمة�عBبحيث�أن�وجود�قدر�مع

�يحدد�مدى�ا�سافة�ال��mتقطعها�الدولة�داخل�سوق�التن
ً
�أو�إيجابا

ً
�أو�التفاوت�سلبا

ً
افس�السياحيتقدما

 
ً
�قياس�مستوى�. تأخرا ��ي �ا��
جمة�أحد�أهم�|فكار�و�ليات�ا�تبعة �البحثية �الورقة وتستعرض�هذه

باستخدام�ثمانية�مؤشرات�رئيسية�مثل�البنية�) دولة�203( درجة�التنافس�السياÑي�بBن�دول�مختلفة�

م�منهجيات�ورموز�إحصائية�مختلفة�يتم�ويتم�هذا�القياس�باستخدا,التحتية�والسعر�وا�وارد�البشرية

وكوسيلة�متبعة�. عRى�وفقها�تصنيف�الدول�الداخلة��ي�هذا�القياس�إ�ى�مجموعات�وتصنيفات�مختلفة

يتم�الحصول�عRى�البيانات�الخاصة��Çذا�القياس�وا�قارنات�ا�ختلفة�من�, لتحديد�القياسات�ا�ختلفة

�Äف� �ا�وثوق �ا�ختلفة �الدولية �ا�نظمات �الدول�خIل �لوضعيات �ودقيق mرسم� �تصور �تقدم mوال�� ا

. الخ....ا�ختلفة��ي�عدة�مجا@ت�مثل�التعليم�والثقافة�والصحة�و|من�والشفافية�والصحافة�و:عIم

�من�العملية� �ومدى�موقفها �ا�نافسة�السياحية��ي�|ساس�عRى�مدى�رؤية�الدولة�نفسها وترتكز�هذه

ت�ال��mتتخذها��ي�ميادين�التقدم�والتنمية�وال��mتنعكس�مباشرة�السياحية�وشكل�:جراءات�والخطوا

فإن�لسياسة�الدولة�الدور�|برز��ي�?ستفادة�من�مكونات�, وبالتا�ي. عRى�فرص�النمو�والتنافس�السياÑي

�نحو�تشجيع�الطلب�السياÑي�وزيادة�صادرات�السياحة�ا�حلية�والدولية��
ً
العرض�السياÑي�والسÒي�قدما

 ,� �تمهيد�فالدولة �|ساس�مسئولية ��ي �تتو�ى � �ا�ختلفة �السياحية � �ومؤسسا��ا �من�خIل�وزارا��ا هنا

                                                           
 صرفترجمة بت 1
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� �معوقات�أو�عراقيل �أي �والتخلص�من �ا�ختلفة �السياحية �|نشطة �قيام �أمام عمل�خطط�,الطريق

�للمنتج�السياÑي �التحتية�, دعاية�شاملة 
�البنيةBوتسخ� � �الرسمية �السياحة تحديد�وتخصيص�مواقع

كذلك�تقوم�بإجراء�عمليات�الصيانة�. ة�لتسهيل�الوصول�إ�ى�هذه�ا�واقع�والحفاظ�عRى�أصال��االIزم

وا�حافظة�والتجديد�الخاصة��Çذه�ا�واقع�السياحية�من�خIل�عقد�اتفاقيات�مع�ا�ؤسسات�السياحية�

وتوليد�الفرص��باÉضافة�إ�ى�إنشاء�تلك�ال¾
امج�الرسمية�الخاصة�بالتدريب�والتعليم,  |ثرية�الدولية


ات�السابقة�, ا�ختلفة�الخاصة�با@ستثمار�داخل�الدولةBمثل�?ستثمار�والبنية�التحتية"إن�هذه�ا�تغ "


ها�تشكل�أحد�أهم�وأبرز�مقومات�التنافس�السياÑي�الرئيسيةBوغ .  

  مؤشرات�التنافسية�yي�صناعة�السفر�والسياحة

خاصة�بالنسبة�لتلك�الدول�ال��mتسÒى�للحصول�, إن�درجة�تنافسية�ا�قاصد�السياحية�تكون�هامة�

�السوق  �نصيب�أك¾
��ي �. عRى �|حوال �جميع �جوانب�, و�ي �عRى �يشتمل �معقد �مفهوم �ôي فالتنافسية

حة�وتتناول�هذه�الورقة�البحثية��تب÷�mمنهج�جديد�لقياس�درجة�تنافسية�السيا. عديدة�صعبة�القياس

� �Êك�
�من �رئيسية �مؤشرات �ثمانية ��200باستخدام �وôي البنية�, التكنولوجيا, ?نفتاح, السعر: دولة

�البشرية, التحتية �?جتماعية, السياحة �, التنمية �البشرية, البيئة �مؤشر�. ا�وارد �كل �قياس�وزن ويتم

Rولقد�تم�التوصل�إ�ى�, يباستخدام�معامل�التحليل�الوسيط�ا�ثبت�للتوصل�إ�ى�قياس�حجم�ا�ؤشر�الك

بينما�مؤشرات�السياحة�, أن�ا�ؤشرات�?جتماعية�والتكنولوجية�تحمل�الوزن�|ك¾
�بBن�هذه�ا�ؤشرات�

  . البشرية�والبيئة�تحمل�وزن�أقل

�هذه� �أداء ��عدل �طبقا �وذلك �ا�تعددة �السياحية �للمقاصد �الجمÒي �التحليل �معامل �توظيف ويتم

�السياحية �. ا�قاصد �تم �ولقد �|مريكية �ا�تحدة �الو@يات �أن �إ�ى 
ويج, السويد, التوصلØفنلندا�, ال
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� �تنافسية �السياحية �أك�
�ا�قاصد �ôي �فاسو, واس�
اليا �كانت�كل�من�بوركينا اثيوبيا�,بنBن,تشاد, بينما

  . وكمبوديا�أقل�ا�قاصد�السياحية�تنافسا

  .معامل�التحليل�الجمÒي, ثبتمعامل�تحليل�الوسيط�ا�, مؤشر�التنافسية�:الكلمات�الرئيسية�

  :مقدمة

�يحاولون� إن � �أ¼�م �بما �السياسة �لصانÒي �أك�
�أهمية �أصبحت �السياحية �ا�قاصد �تنافسية درجة

�نصيب�أك¾
��ي�سوق�السفر�والسياحة �لتلك�. جاهدين�الحصول�عRى �تكون�أك�
�أهمية �ا�سألة وهذه

ؤ�فإن�هذا�الدور�ا��Aايد�للسفر�والسياحة�يسلط�الض, وعRى�ذلك�.  الدول�ا�عتمدة�بشدة�عRى�السياحة

  . أك�
�عRى�أهمية�هذه�الصناعة��ي�?قتصاد�


ا��ي�مجال�|دب�السياÑي�بما�أن�هذا�ا�وضوع�يتم�Bولقد�أثار�موضوع�تنافسية�السياحة�اهتماما�كب

, عIوة�عRى�ذلك,كما�أن�التنافسية�.النظر�إليه�باعتباره�بمثابة�عامل�حاسم��ي�نجاح�ا�قاصد�السياحية

باÉضافة�إ�ى�ذلك�فإن�, عRى�عناصر�عديدة�صعبة�من�ناحية�القياستكون�ذات�مفهوم�معقد�يشتمل�

�ا�تعلقة� �ا�فاهيم �بسبب�مسألة 
�للريبةBأمر�مث� �يكون �تعريف�لعناصر�التنافسية �وضع �إ�ى الوصول

�. بتعريف�الظاهرة�نفسها mسألة�, إن�التنافسية�تكون�ذات�مفهوم�نس��� وقياسها�سوف�يختلف�تبعا

) Lodge)1985و�� Scottكما�@حظ�كل�من�, و|ك�
�أهمية�من�ذلك. ة�|ساساختيار�سنة�|ساس�ودول

فإن�التنافسية�تحمل�مفهوم�متعدد�|بعاد�بسبب�أن�دخول�مرحلة�التنافس�يتطلب�التفوق��ي�نواÑي�

إ�ى�أنه�قد�ينشأ�تعقيد�) 140ص-Ritchie)1999 و Crouchفلقد�أشار�كل�من�, عIوة�عRى�ذلك, عديدة

  . لتنافسية�بسبب�وحدة�التحليل�وموقف�ا�حلل�نفسهأخر�متعلق�با
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بينما�تحصر�, السياسيون��بالتنافسية�yي�#قتصاد�سواء�كان�اقتصاد�وط}��أوإقليمي�أو�مح¦ي 6üتم

� �الخاصة �بصناعا6ýا �اهتماما6ýا �والتجارية �ينتاب�أصحاب�, #تحادات�الصناعية �الوقت�الذي yي

  .6ýم�الخاصة�ع¦ى�التنافس�yي�أسواق�معينةالعمل�وا�ديرين��القلق�من�قدرة�شركا

�من�خIل�الدراسات�|دبية� , إن�ا�ناهج�ا�ختلفة�لقياس�تنافسية�ا�قاصد�السياحية�يمكن�تميABها

�ا�ثال �سبيل �, عRى �من �كل �أجراها mال�� �تقيس�,  )Rimmington)1998-1999و�Kozakالدراسات mÏف

�بم �ا�تعلق �البيانات �مسح �باستخدام �ا�قاصد�التنافسية ��ي �تجرب��م �عن �السواح �وآراء Iحظات

�ا�ختلفة �اكتشاف�. السياحية �عRى �قدر��ا ��ي �تكمن �ا�نهج �هذا �باستخدام �ا�تعلقة 
ةBالكب� �ا�ABة إن

�الشواطئ تسهيIت�, شفافية�السكان�ا�حليBن�, الخصائص�الجوهرية�للمقاصد�السياحية�مثل�جودة


�ذلكBي�بالطبع�صعبة�إن�هذه�العوامل�الس.  التسوق��وغ ابقة�تكون�هامة�yي�قياس�التنافسية�̈و

فإن�النتائج�تكون�مرتبطة�ببعض�القيود�ا�عتادة�ا�تعلقة�بمسح�البيانات�, من�الناحية�|خرى . القياس

��ي�العادة�لعدد�محدود�من�الدول  وا�قاصد�السياحية�ا�تنافسة�مباشرة�مع�بعضها�\ال��mيتم�جمعها

  . البعض

عRي�سبيل�ا�ثال�(تستخدم�بيانات�منشورة��Dwyer et al (1999,2000)بعض�الدراسات�|خرى�مثل�

Summers and Heston1991 (� �السياحية �ا�قاصد �الدراسات�@�تغطي�, لقياس�تنافسية ولكن�هذه


�من�الدول�Bكب� �, عدد �سبيل�ا�ثال�دراسة �Dwyer et al (2000)عRي مقصد��19تقارن�بBن�تنافسية

  .ياÑي�فقطس

�السياحة� ��ي �التنافسية �ورقابة �بقياس �ا�تعلق �الجديد �ا�نهج �ذلك �البحثيةتناقش �الورقة �هذه إن


�من�ا�ؤشرات�النسبية�تم�تناولها�من�خIل�الجزء�الخاص�بمعيار�التنافسيةBإن�. باستخدام�عدد�كب

�السياحة ��ي �بالتنافسية �متعلقة �رئيسية �مؤشرات �بثمانية �ا�عيار�يزودنا , #نفتاح, السعر:وôي�هذا
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وذلك�, ا�وارد�البشرية, البيئة�, التنمية�#جتماعية, السياحة�البشرية, البنية�التحتية, التكنولوجيا

�التحليل�يغطي�أك�
�من�. �Çدف�احتواء�ا�جال�الواسع�ا�تعلق�بمفهوم�التنافسية��ي�السياحة إن�هذا

احة�بسهولة�ويسر�من�بعض�ا�صادر�مثل�البنك�دولة�وتم�نشر�البيانات�ا�ستخدمة�فيه�وôي�مت�200

�?نمائي �ا�تحدة �وبرنامج�|مم �ع��Áمرور�الوقت�بUن�, (UNDP)الدو�ي �للمقارنة �تكون�قابلة �أ�6ا كما

�مقارنة�. الدول  �دولة �كل �أداء �درجة �توضيح �أجل �مفهرس�من �بشكل �معروضة �ا�ؤشرات�تكون هذه

�|خرى  �الث. بالدول �ا�ؤشرات �هذه �يحددوا�وباستخدام �أن �يستطيعوا �السياسة �صانÒي �فإن � مانية

� �السياحية �ا�قاصد �يخص�تنافسية �فيما �وا�ناطق�القوية �باتخاذ�, ا�ناطق�الضعيفة �يقوموا وبالتا�ي

و�ي�بعض�الحا@ت�يكون�من�ا�فيد�أن�يكون�لدينا�قائمة�كلية��بالتنافسية�وôي�من�ا�مكن�أن�. القرار

إن�هذه�الدراسة�الحالية�. تنافسية�بشكل�عام��ي�ا�قاصد�السياحيةتستخدم�للمقارنة�بBن�مستوى�ال

تقوم�باستخدام�ذلك�?سلوب�ا�õ�ëي�بغرض�عمل�قائمة�عن�طريق�تخصيص�وزن�معBن�لكل�مؤشر��ي�

�الوسيط�ا�ثبت �التحليل �باستخدام �ا�ؤشرات�. CFAالتنافسية �أخر�لهذه �تحليل m÷تب� �تم �قد �أنه كما

�الدول�ذات �مجموعات�مستقلة�وذلك�لغرض�جمع ��ي �ا�تشابه إن�استخدام�أسلوب�التحليل�. �داء

�|ساليب� �من �?عتبار�العديد ��ي �الوضع �بعد �اختياره �تم �قد �السياحية �ا�قاصد �لتجميع الجمÒي

وبعد�ذلك�تم�إعداد�قائمة�بتلك�ا�جموعة�من�الدول�باستخدام�عدة�مؤشرات�اقتصادية�, التجميعية�

� �الدخل �معدل �مثل �?ستثمار�بسيطة �شخص�مستوى �لكل �الخدمات�, القومي �وقيمة عجز�ا�ABانية

  .ا�ضافة

  

  

  



022   
 

 Page برلين  –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                                

173 

 

 2022ا�جلة�العربية�علم�ال��جمة��العدد�الثاني��تموز��يوليو��

  رصد�تنافسية�السياحة

  استعراض�مفهوم�التنافسية

� �التنافسية ��فهوم �) 3ص,Lodge  )1985و�� Scott, هناك�تعريفات�متعددة �بأ¼�ا " يعرفان�التنافسية

تقديم�ا�نتجات��ي�?قتصاد�الدو�ي��ي�نفس�الوقت�الذي��-أو-قدرة�الدولة�عRى�خلق�وانتاج�وتوزيع�و

  ". تج÷�mمنه�|رباح�من�مصادرها

عRى�تصميم�وإنتاج�وتسويق�السلع��-�ي�الدولة�-ôي�قدرة�رجال�|عمال�" يذكر�) Porter )1990تعريف�

�والخدم �الخاصة�, ات �تلك �من �أك�
�جاذبية �صفقة �تشكل mالسعر�وال��
Bبالسعر�وغ� �ا�تعلقة ا�زايا

مجموعة�أخرى�من�التصورات�)  Ritchie)1994 ( ,Aiginger)1998 و�� Crouchكما�يقدم�". با�نافسBن

  ) أي�تلك�|ساليب�الخاصة�باÊداء�التناف�mnçللدول .( الخاصة�بمفهوم�التنافسية

التنافسية��ي�السياحة�كنتيجة�للتعاون��ا�ش�
ك�بBن�كل�من�ا�جلس�العالم�mللسياحة�وقد�نشأ�رصد

البيانات�. �ي�جامعة�نونتجهام��ي�ا�ملكة�ا�تحدة�TTRIو�معهد�أبحاث�السياحة�والسفر�WTTCوالسفر�

د�وهذا�الرص, ا�ستخدمة��ي�هذا�التحليل�تم�الحصول�عل�Äا�من�قسم�البيانات�الخاص�بعملية�الرصد�

�هذه� �تحديث �ويتم �عامة �بصفة �بالتنافسية �الخاصة �ا�ؤشرات �لتلك �مشا�Çة �معينة �مفاهيم يتبع

  . ا�فاهيم�سنويا

ا�اسة�" الذي�قدم�لنا�مفهوم�) Potter)1990قياس�التنافسية�بBن�الدول�ظهر�بعد�عمل�واعد�قام�به�

�تحليله, " الوطنية �يتم �الدولة �تنافسية �مقياس �فإن �ا�فهوم �لهذا �القطاعات��وتبعا ��ستوى وفقا

  : ?قتصادية�تحت�خمس�تصنيفات�رئيسية�وôي

البنية�ال��كيبية�, اس��اتيجية�الشركة, الصناعات�ا�عاونة�وذات�الصلة, حالة�الطلب,حالة�العرض

  .وا�نافسة�والفرصة
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وم�يق�IMDالذي�تم�طرحه�بواسطة�معهد�التنمية�?دارية��WCYالكتاب�السنوي�للتنافسية��ي�العالم�

, بتحليل�قدرة�الدول�عRى�خلق�وا�حافظة�عRى�البيئة�بشكل�يبقي�عRى�تنافسية�ا�ؤسسات�الصناعية

�وôي �رئيسية �مصطلحات �Êربعة �تبعا �الكتاب�بقياس�التنافسية �هذا �#قتصادي: حيث�يقوم , êداء

  . الفاعلية�#قتصادية�والبنية�التحتية, الفاعلية�الحكومية�

  رصد�التنافسية� -

�متعددة�بسبب�ط �تحمل�أبعاد mبيعة�التنافسية�ال� ,�mالعناصر�ال�� �التعرف�عRى فيكون�من�ا�هم�هنا

تنافسية�السعر�ينظر�إل�Äا��ي�العادة�كواحدة�من�أهم�العوامل�. تحدد�التنافسية��ي�ا�قاصد�السياحية�

أن�السعر��ومعظم�الدراسات�التجريبية�عRى�الطلب�السياÑي�وجدت, ا�ؤثرة��ي�أي�مقصد�سياÑي�معBن�


�بارز�عRى�الطلب�السياÑيBله�تأث .Dwyeret al(1999,2000)ى�تنافسية�السعر�عن�طريق�مقارنة�Rيركز�ع

, هذا�.  أسعار�مجموعة�من�السلع�والخدمات�السياحية�داخل�سلسلة�من�ا�قاصد�السياحية�ا�تنافسة

�تتعلق�بالسفر : وتفرق�الدراسات�بBن�فئتBن�من�السعر mالسفر�وال�� �السياÑي��تكلفة �ا�قصد من�وإ�ى

  . وتكلفة�:قامة�وال��mتتعلق�بأسعار�السلع��ي�ا�قصد�السياÑي


�من�مكونات�السفر�والسياحة�,  Crouch and Ritchie(1999)وتبعا�لرأي�كل�من�, هذا�Bوحيث�أن�الكث

فإن�نظرية�|فضلية�النسبية�من�, تكون�عرضة�للمباد@ت�التجارية�من�منطلق�أ¼�ا�تولد�عمIت�صعبة

�السياحية �ا�قاصد �تنافسية ��ي �تطبق �أن �. ا�مكن �لنظرية �هذه�,  Heckscher –Ohlinفتبعا تكون

�توفر�عوامل �عRى �معتمدة �النسبية �والبشرية�|فضلية �الطبيعية �تشمل�كل�من�ا�وارد mنتاج�وال�: .

يحدد�عدة�تصنيفات�عامة�خاصة�بمنتجات��Crouch and Ritchieنموذج�التنافسية�الخاص�بكل�من�

�, ا�وارد�التكنولوجية�, ا�وارد�الطبيعية, ا�وارد�البشرية, العرض البنية�التحتية�وا�وارد�, ا�وارد�ا�الية
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واللذان�يمثIن�,وعRى�ذلك�فإن��كل�من�مؤشر�ا�وارد�البشرية�ومؤشر�التكنولوجيا�. قافيةالتاريخية�والث

  .ومؤشر�البنية�التحتية�تكون�مندرجة�جميعا��ي�رصد�التنافسية, ا�وارد�الطبيعية�وا�الية�

�القياس� �والثقافية�تكون�صعبة �التاريخية �أن�كل�من�ا�وارد 
�من, وبماBكب� �عدد �إ�ى �بالنسبة �خاصة

فإنه�بد@�من�ذلك�تم�إدراج�مؤشر�التنمية�?جتماعية�الذي�يصور�, الدول�ا�وجودة��ي�رصد�التنافسية

  .نوعية�الحياة��ي�مجتمع�الدولة�ا�ضيفة

إ�ى�جودة�البيئة�باعتبارها�عامل�هام��ي�تحديد�نمو�)Middleton )1997و�Inskee (1991)وينظر�ك�Iمن�

�ا �أن �عRى �وشددوا �السياحية �السياÑيا�قاصد �القطاع �لتنمية �حيوية �تكون �البيئية وهذا�. لسياسات

�من �كل �دراسات �مع �متوافق �يكون �أدرجت��Crouch and Ritchie(1993)Mihalic(2000)أيضا mوال�

�السياحة� �تصميم�مقاييس�تنافسية ��ي �قائمة�, العوامل�البيئية ��ي �موجود mxفإن�ا�ؤشر�البي� وبالتا�ي

  .رصد�التنافسية

بحيث�يمكن�, دولة�200يم�ABبBن�ثمانية�مؤشرات�لتنافسية�السياحة�Êك�
�من��CMة�رصد�التنافسي

وهذه�ا�ؤشرات�الثمانية�الرئيسية�. بذلك�من�عمل�تحليIت�نسبية�ومحددة�للصناعة�ال��mيتم�تمثيلها

مستوى��,ا�وارد�البشرية, التقدم�التكنولو=ي�, جودة�البيئة�,تطور�البيئة�التحتية, تكون�تنافسية�السعر�

�البشرية, ?نفتاح �والسياحة �?جتماعية �تم�.التنمية 
اتBا�تغ� �من �مجموعة �من �مؤشر�يتكون كل


ات�ا�ستخدمة�. اختيارها�لتمثيل�?تجاه�الرئي�mnçللمؤشر�نفسه�كما�هو�موضح�باÊسفل�Bملخص�ا�تغ

 .�1ي�كل�مؤشر�موضحة��ي�شكل
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  هيكل�رصد�تنافسية�السياحة. 1شكل�

GOOROOCHURN , SUGIYARTO,2005,P29  

  

_____________________________________________ 

 

 

 

  مؤشرالتنمية�البشرية -

  جرائد -

  حواسب�شخصية -

  أجهزة�مرئية -

 

 

 

--تأش�Uة -

انفتاح�

 -السياحة

انفتاح�- -

 -التجارة

الضرائب� -

ع¦ى�

 -التجارة

 

 

 

 

 

 مؤشرالتعليم

 

 

 

 #ن��نت

 -خطوط�الهاتف

 الهواتف�النقالة

صادرات�التكنولوجيا�-

 العالية

 

 

كثافة�-

 السكان

 

انبعاثات�-

غاز�

 الكوبالت

 

.-�

التصديق�

ع¦ى�

#تفاقيا

 ت

 

 

 

مؤشر�الطرق -  

التسهي�ت�

 الصحية

مياه�الشرب�-

 ا�حسنة

 

 

 

سعر�الفندق-  

تعادل�القوة�-

 الشرائية

 

 

 

مؤشر�-

#ش��اك�

yي�

 السياحة

مؤشر�-

��Uتأث

 السياحة

 

 

 

 رصد تنافسية السياحة

السياحةقائمة تنافسية   

المؤشر 
 ا�جتماعي

مؤشر 
 ا�نفتاحية

الموارد 
 البشرية 

المؤشر 
 التكنولوجي

مؤشر 
 البيئة

البنية 
 التحتية

مؤشر 
 السعر

السياحة 
 البشرية
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  مؤشر�تنافسية�السعر: أو_

تنافسية�السعر�السياÑي�@بد�أن��تشمل�أسعار�السلع�|ساسية�من�|مور�التقليدية�ا�تعارف�عل�Äا�أن�

�السائحBن�مثل�أسعار�:قامة �بواسطة 
السيارات,السفر, ا�س��لكةBذلك,تأج�
Bوغ� ولكن�من�.  ال�
فيه

فإنه�يكون�من�الصعب�هنا�, مع�وجود�ذلك�العدد�من�الدول��ي�نموذج�رصد�التنافسية�, ناحية�أخرى 

  .التفصيلية�ل¥سعارالحصول�عRى�البيانات�

�القوة� �وتعادل � �أسعار�الفندق �من �يتكون �التنافسية �رصد �نموذج �عنصر�السعر��ي �فإن �ذلك عRى

: و�يتم�حساب�أسعار�الفنادق�من�خIل�ا�وقع�?لك�
وني) .(Purchasing PowerParity:PPPالشرائية

kwww.placestostay.co.uحيث�أن�هذا�ا�وقع�يكشف�عنأقل�معد@ت�|سعار��ي�الدرجات�ا�ختلفة���

  .من�الفنادق

أسعار�الفنادق�يتم�حسا�Çا�أيضا�وفقا�للجودة�عن�طريق�إدخال�أسعار�سIسل�الفنادق�العا�ية�الك¾
ى�


اتون�, مثل�الهلتون Bعن�طريق�أما�مؤشر�تعادل�القوة�الشرائية�فيتم�حسابه�.  راديسون�ونوفوتيل, الش


ات�سعر�الصرف�Bلذلك�فإن�هذا�ا�ؤشر, تأثPPPفات��ي�|سعار�وليس��ي�سعر�الصرف�Iيعكس�?خت.  

عRى�ذلك�فإن�الدمج�بBن�كل�من�مؤشر�أسعار�الفنادق�ومؤشر�تعادل�القوة�الشرائية�يكشف�لنا�عن�

الطبيعة�ا�زدوجة��إن�هذا�الدمج�يعكس�كذلك. |سعار�ال��mيتحملها�السائحون��ي�ا�قاصد�السياحية

�يتم�مIحظة�أن�القطاع�السياÑي�هو�, خاصة��ي�الدول�النامية�, للقطاع�السياÑي� �ما حيث�أنه�دائما

القطاع�الفند&ي�( حيث�يتسم�بالتمي�ABالسعري�عن�تلك�|سعار�ا�تاحة�للسكان�ا�حليBن�, قطاع�دخيل

والدمج�بBن�, لع�|جنبية�والتقليدية�ويس��لك��السائحون�هنا��كل�من�الس,  ) يكون�مثال�شائع�لذلك

  .سعر�الفندق�ومؤشرات�تعادل�القوة�الشرائيةيوحد�بBن�هذين�العنصريBن�ا�تعلقBن�بالسعر
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  مؤشر�تطور�البنية�التحتية: ثانيا

وال��mتكون�متمثلة���ي�نموذج�رصد�التنافسية���ي�تطور�, ترتبط�التنافسية�أيضا�بتطور�البنية�التحتية�

  .توفر�تسهيIت�صحية�متطورة�وتوفرمياه�الشرب, الطرق 

, ويوضح�لنا�مؤشر�الطرق�الطول�:جما�ي�للطرق��ي�الدولة�مقارنة�بالطول�ا�توقع�وفقا�لحجم�السكان


ات�:قليمية�الظاهرية, الكثافة�السكانية��عدل�الدخل�الفرديB2002البنك�الدو�ي. ( التمدن�وا�تغ  . (

كان��ي�الحصول�عRى�خدمات�صحية�متطورة�وتسهيIت�مياه�الشربمن�ويتم�التوصل�إ�ى�نصيب�الس

�ل¥مم� �التابعة �|طفال �ومنظمة �العا�ية �الصحة �منظمة �بواسطة �إجراؤه �عاميتم �مسح خIل

ا�تحدةويشمل�هذا�ا�سح�أيضا�ا�سح�الص#ي�الديموغرا�ي�وا�سح�الجمÒي�ا�ضاعف���نظمة�|طفال�


ات�, يتعلق�باÊغراض�السياحيةوفيما�. التابعةل¥مم�ا�تحدةBفإن�تطور�البنية�التحتية�يشمل�أيضا�متغ

ولكننا�نجد�هنا�أن�, حجم�ونوعية�ا�طارات�وأنظمة�?تصا@ت�, أخرى�مثل�شبكة�السكك�الحديدية�


�من�الدول���ي�Bا�خاصة�مع�وجود�عدد�كب�Äذه�ا�ؤشرات�يكون�صعب�الحصول�عل�Çالبيانات�الخاصة�

  .افسيةنموذج�رصد�التن

  مؤشر�البيئة: ثالثا

تعت¾
�جودة�البيئة��إحدى�نقاط�القوة�الهامة�Êي�مقصد�سياÑي�خاصة��ي�حالة�زيادة�عدد�السائحBن�

إن�ا�ؤشر�البي�mxيتناول�مسألة�جودة�البيئة�الطبيعية�ومدى�إدراك�واش�
اك�الدولة�.  ا�هتمBن��Çذا�|مر�

  . �ي�مسألة�إدارة�وتنظيم�البيئة

�الب �السكانيةا�ؤشر �الكثافة �مكوناته ��ي �يضم mxوالتصديق�, ي� �الكربون �اكسيد �ثاني �غاز انبعاث

بينما�, مؤشر�الكثافة�السكانية�يوضح�عدد�السكان�مقسم�عRى�مساحة�|رض�. علىا@تفاقيات�البيئية
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, تصنيع�|سمنت�, انبعاثات�غاز�ثاني�أكسيد�الكربون�تشمل�انبعاث�الغاز�من�الوقود�الحجري�ا�ح�
ق 

�السائل�واح�
اق�الوقود, اح�
اق�ال�
بة �الغاز�والوقود �?تفاقيات�البيئية�يشمل�.  وقود التصديق�عRى

�2002تصديق�الحكومات�و?ش�
اك��ي�?تفاقيات�البيئية�الهامة�ال��mنظم��ا�|مم�ا�تحدة�منذ�يناير�

  .فصاعدا

  مؤشرالتطور�التكنولو�ي: رابعا

�تطورا �ا�ؤشر�التكنولو=ي ��ي�يشمل �ممثلة �الحديثة �التكنولوجية �Êنظمة �امتIكها �خIل �من لدولة

�العالية, خطوط�الهاتف�الرئيسية, استخدام�?ن�
نت� مؤشر�.الهواتف�النقالة�وصادرات�التكنولوجية

� �(?ن�
نت�يوضح �بشبكة�) شخص10000لكل �ا�رتبطة �العناوين �ذات �الحواسب�|لية �أعداد معدل

  . ?ن�
نت

�ي �مؤشر�الهاتف �(وضح �الهواتف�) شخص10000لكل �بشبكة �الهاتف�ا�تصلة �خطوط �أعداد معدل

�. العامة 
�إ�ىBيش� �( مؤشر�الهواتف�النقالة �|شخاص�ا�ستخدمBن�) شخص1000لكل �أعداد معدل

�الهاتف�النقال �وا�ش�
كBن��ي�خدمة �يوضح�.  للهواتف�ا�حمولة � �العالية مؤشر�صادرات�التكنولوجيا

جات�الصادرات�الصناعية�ال��mتشمل�ا�نتجات�ا�تعلقة�باÊبحاث�الدقيقة�والتقدم�النسبة�ا�ئوية��نت

�الفضاء �منتجات �مثل ��لية, العا�ي �الطبية, الحواسب �و|جهزة�, ا�ستحضرات �العلمية |دوات

  .?لك�
ونية

  مؤشر�ا�وارد�البشرية: خامسا


�يقيس�مؤشر�ا�وارد�البشرية��نوعية�قوة�العمل��ي�دولة�ا�Bي�فيما�يتعلق�بالتعليم�وا�عايÑقصد�السيا

و�ي�. فالعمالة�ذات�النوعية�الجيدة�تستطيع�أن�توفر�خدمات�سياحية�ذات�مستوى�جيد.ذات�الصلة�

فإن�عملية�التعليم�والتدريب��ي�قطاعات�السفر�والسياحة�سوف�تعطي�برهان�جيد�لهذا�, هذا�السياق�
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�البيانات�يكون�من�, ا�ؤشر� �داخل�الدولة�ومن�ثم�فإن�مؤشر�ولكن�مثل�هذه الصعب�الوصول�إل�Äا

  .التعليم�العام�يتم�الحصول�عليه�من�خIل�برنامج�|مم�ا�تحدة�:نمائي

�التعليمية� �ا�راحل ��ي �الكلية �التسجيل �ومعد@ت �البالغBن �تعليم �معدل �من �يتكون مؤشر�التعليم

عام�15عنه�النسبة�ا�ئوية�ل¥شخاص�من�سن��معدل�تعليم�البالغBن�تع¾
 .  |ساسية�والثانوية�والعالية

�فوق  �حيا��م�, فيما �خIل �من 
ةBوقص� �بسيطة �جمل �وكتابة �قراءة �وإدراك �بو$ي �يستطيعون والذين

  .اليومية

�نسبة� �إ�ى 
Bفتش� �والعالية �والثانوية �|ساسية �التعليمية �ا�راحل ��ي �الكلية �التسجيل �معد@ت أما

هذه�. �ي�ا�جموعات�العمرية��وفقا��ستوى�التعليم�الشخ�mn, ربغض�النظر�عن�العم, التسجيل�الكلية�

  : ا�جموعات�العمرية�تكون�كاÊتي

7-12�mn6عام�للتعليم�|سا  

  عام�للتعليم�الثانوي �13-15

  .عام�للتعليم�العا�ي�16-18

  مؤشر�#نفتاحية: سادسا


�إ�ى�أن�انف�Bى�التجارة�يكون�يتوافق�مؤشر�?نفتاحيةمع�مفهوم�اقتصاد�التنمية�الذي�يشRتاح�الدول�ع

ويتم�حسا�Çا�عن�, ?نفتاحية�بصفة�عامة�تكون�متمثلة��ي�?نفتاح�عRى�التجارة�.محدد�رئي�mnçللتنمية

مؤشر�?نفتاحية��ي�نموذج�.  طريق�معرفة�معدل�كمية�الصادرات�والواردات�بالنسبة�للدخل�القومي

� 
ةBيضممؤشر�التأش� �التنافسية �ا, رصد �, لسياحةمؤشر�انفتاحية �التجارة ومؤشر�, مؤشر�انفتاحية

  . الضرائب�عRى�التجارة�الدولية
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ة�يوضح�مستوى�انفتاحية�الدولة�تجاه�السياحة�الوافدةBويشمل�أيضا�معرفة�ما�إذا�كان�, مؤشر�التأش


ة�سياحية�لدخول�هذه�الدولة��واط÷�mدول�الو@يات�ا�تحدة�Bي�دولة�معينة�يتطلب�|مر�إصدار�تأش�

  ).أك¾
�خمسة�مصادر�للسياحة�الدولية( فرنسا�وايطاليا�, أ�انيا, ا�ملكة�ا�تحدة, يكية�|مر 

ويتم�تقديرها�بحساب�,انفتاحية�السياحة�تقيس�مدى�انفتاح��اقتصاد�أي�دولة�عRى�السياحة�الدولية

فإن�, ه�وعRى�نحو�مشاب. معدل�كمية�ا�صروفات�و:يرادات�السياحية�الدولية�إ�ى�معدل�الدخل�القومي

الضرائب�عRى�التجارة�الدولية�توضح�.  انفتاحية�التجارة�توضح�مدى�انفتاح�الدولة�عRى�التجارة�الدولية

مدى�حماية�الدولة�من�التجارة�الدولية�متمثلة��ي�حساب�معدل�الضرائب�الكلية�عRي�التجارة�الدولية�


اد. مقابل�:يرادات�الكليةBالضرائب�تشمل�خدمات�?ست� أرباح�احتكارات�,  ت�التصديرخدما, هذه


ادBا, التصدير�أو�?ست�Äتبة�عل
  . أرباح�صرف�العملة�والضرائب�ا��

  مؤشر�التنمية�#جتماعية: سابعا

وتندرجنوعية�الحياةتحت�مؤشر�,إن�نوعيةالحياة��ي�ا�قصد�السياÑي�تعطي�إضافة�للتجربة�السياحية�

�تعقيدات��, هذا.التنمية�?جتماعية �وبسبب�وجود �الحياة �قياس�نوعية �عملية فإن�مؤشر�التنمية�, ي

�ا�تحدة� �|مم �ب¾
نامج �الخاص �البشرية �مؤشر�التنمية �بBن �الدمج �بواسطة �قياسه �يتم ?جتماعية

� � �ومؤشر�الجهاز�ا�رئي mnالشخ�� �الحاسب���ي �ومؤشر� �اليومية �مؤشر�الجرائد �مع ا�عدل�. :نمائي

�يعت¾
�أيض �للجرائم��ي�كل�دولة �من�ا�ؤشرات�الهامة�جداالكRي ولكن�بسبب�نقص�ا�صادر�ا�تاحة�, ا

  .فإنه�@�يتم�إدراجه�من�ضمن�حسابات�ا�ؤشر�?جتما$ي

�ثIثة� �ويشمل �البشرية �بالتنمية �يتعلق �فيما �الدولة �انجازات �يقيس�مستوى �البشرية مؤشر�التنمية

  . التعليم�والدخل�الشخ�mn, متوسط�العمر�ا�توقع: د@ئل
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�إ�ى�Bى�الجرائد�) شخص1000لكل�( مؤشر�الجرائد�اليومية�يشRن�عBمعدل�أعداد�|شخاص�ا�تحصل

  . ا�نشورة�عRى�|قل�Êربع�مرات�اسبوعيا�


�إ�ىBيش� mnالشخ�� �|�ي �( مؤشر�الحاسب �ا�متلكBن�) شخص�1000لكل �|شخاص �أعداد معدل

  .فقطلحواسب�ألية�مستقلة�مصممة�ل¥ستخدام�بواسطة�شخص�واحد�


إ�ى�Bجهزة�استقبال�مرئي) شخص1000لكل�( مؤشر�الجهاز�ا�رئييشÊن�Bمعدل�أعداد�|شخاص�ا�متلك.  

  مؤشر�السياحة�البشرية: ثامنا

� �البشرية �ا�تعلقة��(Human TouismIndicato:HTI)يقيس�مؤشر�السياحة �البشرية �التنمية انجازات

�ب¾
نامج�|مم�. بالنشاط�السياÑي �الخاصة �البشرية �التنمية �مؤشرات �مع 
�بالتناغمBا�ؤشر�يس� وهذا

� �?نمائي �البشريةUNDPا�تحدة �التنمية �مجال ��ي �ا�ختلفة �?نجازات �تقيس mمؤشر�السياحة�. ال�


�السياحةالبشرية�يتم�قياسه�بحساب�ا�عدل�البسيط��ؤشر�B)تأثTouism Influence Indicator:TII(�

�السياحة 
��TIIا�ؤشر�|ول , Tourism Participation Indicator :TPI)(ومؤشر�?ش�
اك��يBيقيس�التأث

ا�باشر�للسياحة�عRى�?قتصاد�ويتم�قياسه�عن�طريق�حساب�كمية�:يرادات�وا�صروفات�ا�تولدة�

فهو�يقيس�مدى�اش�
اك��TPIأما�ا�ؤشر�الثاني�. ية�من�الدخل�القوميمن�السياحة�الدولية�كنسبة�مئو 

�من�سكان�دولة� �معينة �كنسبة �ورحيلهم �السائحBن �ويقدر�بوصول �السياحية �|نشطة |شخاص��ي

  .ا�قصد�السياÑي

  ا�نهجية

� �السياحة �بتنافسية �الخاصة �الرئيسية �ا�ؤشرات �رئيسية�, بعدمناقشة �مؤشرات �ثمانية �تحديد تم

 Éهو�كان�موضح��ي�, عنصر�من�أجل�تغطية�طبيعة�التنافسية�ا�تعددة�ا�ظاهر�23ضافة�إ�ى�با� وكما

� �مؤشر�,  1شكل �وكذلك �الثمانية �وتقدير�ا�ؤشرات �حساب �كيفية �يعرض �سوف �الجزء �هذا فإن
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�السياحة ��ي �الكRي �نشرت�.  التنافسية �التنافسية �تكوين�نموذج�رصد ��ي �البيانات�ا�ستخدمة معظم

�السفر��بواسطة �مجلس �بواسطة �ا�نشورة �ا�حددة �السياحية �البيانات �بي�ëا �من �مختلفة معاهد

� mالعالم� �) (WTTC,2002والسياحة �الدو�ي �تم�)  2002(والبنك �البيئية �با@تفاقيات �الخاصة البيانات

�من�موقع�|مم�ا�تحدة �مؤشرات�ا, www.un.orgالحصول�عل�Äا لتعليم�والتنمية�البشرية�فقد�تم�أما

  .UNDPالحصول�عل�Äا�من�برنامج�|مم�ا�تحدة�?نمائي�

�الخطوة�pو�ى�ي�, 1إن�هذه�ا�نهجية�من�ا�مكن�تلخيصها��ي�ثIث�خطوات�كما�هو�موضح��ي�جدول 

ن�خIل�م�UNDPا�ؤشرات�يتم�قياسها�باستخدام�ا�نهج�ا�طبق�بواسطة�برنامج�|مم�ا�تحدة�?نمائي�

�الخاصة�بالتنمية�البشرية�وذلك�لعمل�مقارنة�من�خIل�هذه�ا�ؤشرات�بBن�الدول�ا�ختلفة . تقاريرها

فإن�أداء�كل�دولة��ي�كل�بعد�من�أبعاد�التنمية�البشرية�يتم�قياسه�تبعا�أو�, من�خIل�هذه�التقارير�

و�مابBن�صفر�إ�ى�مائة��ي�شكل�أ, وكل�مؤشر�يأخذ�قيمة�مابBن�صفر�إ�ى�واحد, وفقا�«داء�الدول�|خرى 

  نسب�مئوية�

تأتي�من�خIل�استخراج�ا�عدل�:جما�ي�لكل�مؤشر�من�ا�ؤشرات�الثمانية�باستخدام��الخطوة�الثانية


ات�ذات�الصلة�ا�وضحة��ي�شكلB1ا�تغ .  

  .تتضمن�جمع�ا�ؤشرات�الثمانية�ا�ركبة��ي�شكل�مؤشر�تناف�mnçكRي�للسياحة��الخطوة�التالية

  د�pوزانتحدي

ا�فيد�هنا�الحصول�عRى�مؤشر�إجما�ي�يمثل�القدرة�التنافسية�للسياحة�بشكل�عام�بحيث��سيكون�من

إن�هذه��. يمكن�استخدامه�لتلخيص�|داء�العام�السياÑي�للدول�وتقييم�ا�جموعاتالخاصة��Çذه�الدول 

مقصد�ا�ؤشرات�الثمانية�ال��mتم�تحديدها�سابقا�تحمل�أهمية�مختلفة��ي�تقرير�القدرة�التنافسية�لل
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السياÑي�وعRى�ذلك�،�سيكون�من�ا�تعذر�إضافة�أو�حساب�متوسط�هذه�ا�ؤشرات�نحو�مؤشر�إجما�ي�

  . حيث�أنه�@بد�من�تحديد�هذه�|وزان�ا�ختلفة�لتوضيح�أهمي��ا�النسبية�داخل�ا�ؤشر�:جما�ي, واحد

  CFAنتائج�معامل�التحليل�ا�ثبت�): 1(جدول 

 |وزان    القيمة�?حتمالية ا�عامل��  

 0.147  0.000  1.000  السعر

  0.101  0.000  0.685–  البنية�التحتية

  0.220  0.000  1.501–  التكنولوجيا

  0.153  0.000  1.041–  العنصر�البشري 

  0.126  0.000  0.857–  ?نفتاحية

  0.217  0.000  1.482–  ?جتما$ي

  0.033  0.000  0.225–  التنمية�البشرية

  0.003  0.677  0.023–  البيئة

X2 24.228  0.043    

      0.876 مؤشر�ا�Iئمة

      TIL 0.863مؤشر

  

GOOROOCHURN , SUGIYARTO,2005,P34  

حيث�يمكن�استخدام�, )2جدول ( لتحديد�هذه�|وزان���CFAويتم�هنا�استخدام�تحليل�ا�عامل�ا�ثبت�


ات�ا�ختلفة�Bن�هذه�ا�تغBقة�بIهذا�ا�عامل�@ختبار�فرضية�وجود�عmnçويتمثل�. ومعامل�التكوين�الرئي

�مؤشر�التنافس�:جما�ي ��ي �هنا �ا�عامل �ا�ؤشرات�الثمانية, هذا �من�خIل �حسابه �يتم ويتم�. والذي
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�الفرضيات � �تحليل�ا�عامل�ا�ثبت�@ختبار�صIحية �بيانات�لكل��, استخدام �إنشاء و|هم�من�ذلك�،

   .لقدرة�التنافسية�:جماليةمؤشر��وال��mتستخدم�بعد�ذلك�كأوزان�لحساب�مؤشر�ا

  ملخص�نتائج�مؤشر�تنافسية�السياحة):2(لجدو

  دول �5أقل�  دولة�5أفضل�  ?نحراف�ا�عياري  ا�توسط  

-زيمبابوي -اندونيسيا  21.0  64.4  مؤشر�تنافسية�السعر

-الصBن- نيكاراجوا

  الفلبBن

-اليابان-سويسرا

  السويد-إسرائيل- الكويت

- ق¾
ص-مالطا�-النمسا  14.8  11.3  مؤشر�السياحة�البشرية

  سنغافورة-البحرين

-الجزائر-بنجIديش

  إثيوبيا- ال¾
ازيل-الهند

-السويد-كندا- أمريكا  19.0  50.4  مؤشر�البنية�التحتية

  أس�
اليا-أيسلندا

-تركمستان-أذربيجان

  جورجيا-إسرائيل-تونس


ويج  14.2  65.5  مؤشر�البيئةØا�تحدةال� - ا�ملكة

  أسبانيا-فنلندا-نيوزيلندا

�ديفوار - الكويت-كوت

ترينداد�-تركمستان

  البحرين-وتوباجو


ويج-السويد  22.7  19.1  مؤشرالتكنولوجياØال-

  فنلندا-أمريكا-أيسلندا

بوركينا�-أثيوبيا-تشاد

-بنجIديش-فاسو


ونBالكام  

ا�ملكة�-نيوزيلندا  23.9  71.3  مؤشر�ا�وارد�البشرية

-السويد-هولندا-ا�تحدة

  فنلندا

� - أثيوبيا-فاسوبوركينا

  بنBن-بنجIديش�-تشاد

- ق¾
ص-مالطا-أيرلندا 24.7 46.8 مؤشر�?نفتاحية

سنغافورة-مالABيا  

بوركينا�- بنBن-بنجIديش

تAØانيا-تشاد-فاسو  

-فنلندا-أس�
اليا-السويد 22.7 32.3 مؤشر�التنمية�?جتماعية


ويج- أمريكاØال  

�فاسو-أثيوبيا - بوركينا

تAØانيا- بنBن-تشاد  

السياحة�الكRيمؤشر� 
ويج-السويد- أمريكا 18.0 33.6 Øال -�

أس�
اليا-فنلندا  

�فاسو - تشاد�-بوركينا

كمبوديا-أثيوبيا-بنBن  

GOOROOCHURN , SUGIYARTO,2005,P35  
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  تحليل�النتائج

  استعراض

إن�توزيع�هذه�ا�ؤشرات�عRى�الدول�يوضح�بصفة�عامة�أن�هذه�الدول�تميل�إ�ى�أن�تؤدي�بشكل�أفضل�

بينما�تؤدي�بشكل�أقل�فيما�يتعلق�بمؤشري�التكنولوجيا�, فيما�يتعلق�با�وارد�البشرية�وتنافسية�السعر

أفضل�خمس�,  SD?نحراف�ا�عياري�, توضيح�كل�من�ا�توسط�2ولقد�تم��ي�جدول�. والسياحة�البشرية

  .ومؤشر�السياحة�الكRي, أقل�خمس�دول�لكل�مؤشر, دول 

�, سويسرا �يتعلق�, الكويت, اليابان �فيما �تنافسية �الدول �أقل �تكون �طبيÒي �بشكل �والسويد اسرائيل

وبصفة�عامة�نجد�أن�الدول�. بالسعر�عRى�الرغم�من�محاولة�التوفيق�بBن�سعر�الفندق�ومستوى�الجودة

 �� �إ�ى �تميل �يتعلق�|مر�بالسعرالنامية �عندما �ا�تقدمة �بشكل�أفضل�عن�الدول �نسبيا أفضل�. داء

أما�أقل�, البحرين�وسنغافورة, ق¾
ص, مالطا, خمس�دول�بالنسبة��ؤشر�السياحة�البشرية�تكون�النمسا�

� �بنجIديش mÏف� �دول �, ال¾
ازيل, الهند, الجزائر, خمس �أن�.وأثيوبيا �يوضح �البشرية مؤشر�السياحة

ويIحظ�. ك�السكان��ي�|نشطة�السياحية�وحجم�السكان��ي�الدولة�من�ا�مكن�أن�يؤثر��ي�ا�ؤشراش�
ا


ة�Bة�بينما�أفضل�خمسة�تكون�من�الدول�الصغ
Bوبالتا�ي�, هنا�أن�أقل�خمس�دول�تكون�من�الدول�الكب

  .فإنه�يكون�من�الجيد�وا�فيد�هنا�تجميع�الدول�تبعا��سألة�الحجم

ية�والدول�?سكندنافية�تميل�إ�ى�أن�تكون�أك�
�تنافسية�من�خIل�مؤشرات�البنية�دول�أمريكا�الشمال

�والتكنولوجيا, التحتية �?جتماعية �أقل�, التنمية �تكون �السابق mالسوفي�� �و?تحاد �أفريقيا �دول بينما

  . الدول�تنافسية�

بينما�,جدا�عRى�السياحةمالABيا�وسنغافورة�تكون�صاحبة�اقتصاديات�منفتحة�, ق¾
ص, مالطا�, أيرلندا�

�فاسو, بنBن�, بنجIديش ��ي�, بوركينا �كانت�|قل�انفتاحا كما�هو�الحال�بالنسبة�.  2002تشاد�وتAØانيا
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�?قتصاد �وانفتاحية �البشرية �السياحة �الدول�, �ؤشري �صالح ��ي �تكون �السياحة ��ي �?نفتاحية فإن



ة�أك�Bحظة�أن�أفضل�خمس�د, الصغIة�نسبياحيث�با@مكان�هنا�م
Bى�أي�. ول�تكون�دول�صغRولكن�ع


ة, حالBى�وجه�الخصوص�من�الدول�?قتصادية�الكبRى�|قل�( نجد�هنا�أن�الدول�|قل�@�تكون��عRع

  .مع�وجود�استثناء�قابل�للنقاش�لتAØانيا) فيما�يتعلق�بحجم�السكان

� �الكRي �مؤشر�السياحة �|مريكية, وباستخدام �ا�تحدة �الو@يات �أن 
ويج, السويد, نجدØفنلندا�, ال

أثيوبيا�وكمبوديا�, بنBن�, تشاد�, بينما�بوركينا�فاسو, واس�
اليا�تكون�أك�
�ا�قاصد�السياحية�تنافسية�

السويد�@تزال�عRى�قمة�الدول�الخمسة�عRى�الرغم�من�أ¼�ا�تتذيل�قائمة�.  تكون�أقل�الدول�تنافسية�

  .دي�بشكل�جيد�جدا��ي�با&ي�ا�ؤشراتأساسا�لكو¼�ا�تؤ , الخمس�دول��ي�تنافسية�السعر

  تجميع�الدول 

ويجب�هنا�اختيار�, من�ا�مكن�أن�تقسم�الدول�إ�ى�مجموعات�مختلفة�تبعا��ستوى�أدا�pا��ي�التنافسية�

  : مؤشرين�رئيسيBن��ي�هذا�الشأن�

a-  اختيار�ا�عيار�ا�تبع��ي�تقسيم�الدول. 

b- عدد�ا�جموعات�ا�طلوبة. 

هو�تقسيم�الدول�إ�ى�ثIث�مجموعات�) كما�تم��ي�رصد�التنافسية( |سلوب�الوحيد�ا�مكن�تطبيقه�هنا�

�تحت�ا�توسط �ا�توسط, ا�توسط�, من�مستويات�|داء �اختيار�,فوق �هنا �ا�ستخدم بحيث�يستطيع

��ي�كل�مجموعة م�ا�رونة�ولكنه�يقد, إن�هذا�|سلوب�يتسم�بالخصوصية�.  نسبة�الدول�ال��mيرغ�Cا

mالكافية��ي�تقسيم�الدول�إ�ى�مجموعات�تبعا��ستوى�|داء�النس� .  

�الورقة� �هذه ��ي �ا�عروضة �الجمÒي �التحليل �طريقة �باستخدام �الدول �لتجميع �أخرى �طريقة هناك

�تجميع�, البحثية �يكون mn6سا|� �غرضها �متعددة 
اتBمتغ� �ذات �تقنية �عن �عبارة �تكون �الطريقة هذه



022   
 

 Page برلين  –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                                

188 

 

 2022ا�جلة�العربية�علم�ال��جمة��العدد�الثاني��تموز��يوليو��

�مواصفا��ا" الدول " |شياء �عRى �درجة�" ا�ؤشرات" با@عتماد �توضح �ا�جموعات �هذه �أساس�أن عRى

من�التغاير�) من�بBن�الجمع( من�التجانس�ودرجة�أخرى�خارجية�عالية�) من�خIل�الجمع(داخلية�عالية�

�أخر�.  و?ختIف �الخاصة�, بأسلوب � �ا�واصفات �تكون �بحيث �اختيارها �تم �ا�جموعات �هذه فإن

  .نة�متشا�Çة�وتكون�?ختIفات�بBن�ا�جموعات�واضحةبمجموعة�معي

  #ستنتاج

. القياسات�ومقارنة�تنافسية�السياحة�لدول�عا�ية�مختلفة, ألقت�الورقة�البحثية�الضوء�عRى�ا�فاهيم

دولة�أنتجت�ما�يطلق�عليه��200وقد�تم�استخدام�منهجية�جديدة�تستخدم�بيانات�منشورة�Êك�
�من�

�لتعدد�طبيعة�تنافسية�السياحة�بBن�الدول .  CMبرصد�التنافسية� فلقد�تم�استخدام�ثمانية�, ونظرا

  .مؤشرات�رئيسية�لقياسها

, #نفتاحية, ا�وارد�البشرية, التنمية�#جتماعية�, البيئة, التكنولوجيا�, السعرهذه�ا�ؤشرات�تضم�

  .البنية�التحتية�ومؤشر�السياحة�البشرية

�ا�تع �ا�نهجية �ذات �الطبيعة �نقاط�إن �لتحديد �هامة �آداة �منه �تجعل �التنافسية �رصد �لنموذج ددة

وهذا�|مر�من�ا�مكن�أن�يكون�مفيد�لصانÒي�السياسة�. الضعف�والقوة�ا�طلوبة��ي�ا�قاصد�السياحية

وكذلك�بمعرفة�كيفية��, ا�هتمBن�بمعرفة�درجة�تنافسية�مقاصدهم�السياحية�مقارنة�با�قاصد�|خرى 

  .سيةزيادة�مستوى�التناف

إن�موضوع�تنافسية�السياحة�الدولية�قد�أصبح�ذو�أهمية�م�Aايدة�بسبب�وجود�منافسة�من�ا�قاصد�


�أذواق�السائحBن�Bصعوبة��ي�,السياحية�ا�تنامية�وتغ�
الذي�أصبحوا��ي�الوقت�الحاضر�أك�
�ا�اما��وأك�

  .مما�وضع�تحدي�أك¾
�أمام��ا�قاصد�السياحية�التقليدية, :قناع
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رقة�البحثية�استخدمت�أيضا�معامل�التحليل�الوسيط�ا�ثبت�من�أجل�تحديد�وزن�كل�مؤشر�هذه�الو 

�ا�تكون  �السياحة �مؤشر�تنافسية �حساب �بمؤشر�دقيق�. �Çدف �تزويدنا ��ي �مفيد �|مر�يكون وهذا

  .لتلخيص�ومقارنة�التنافسية�الكلية�للمقاصد�السياحية

�الوزن�|ك¾
�ولقد�تم�التوصل�إ�ى�أن�ا�ؤشرات�التكنولوجية�و?  �مؤشرات�البيئة�, جتماعية�لها بينما

مؤشر�السعر�أيضا�له�وزن�هام�عRى�الرغم�من�اكتشاف�وجود�عIقة�.  والسياحة�البشرية�لها�وزن�أقل

وهذا�يرجع�بسبب�أن�الدول�ا�تقدمة�تميل�إ�ى�ا�نافسة�, عكسية�بBن�تنافسية�السعر�والتنافسية�الكلية

  . وبشكل�أقل��ي�|مور�ا�تعلقة�بالسعر, خرى بشكل�أك¾
��ي�ا�ؤشرات�| 

إن�مسألة�الوزن�من�ا�مكن�أن�ترشد�صانÒي�السياسة�إ�ى�حجم�الجهود�ال��mيحتاجوا�لتخصيصها�لكل�

عRى�سبيل�ا�ثال�|ولوية�@بد�أن�تكون�. مؤشر�من�أجل�تحسBن�مستوى�تنافسية�مقاصدهم�السياحية

وهنا�@بد�من�مIحظة�أن�هذه�|وزان�تكون�.�قاصد�السياحيةلتحسBن�مستوى�التنمية�?جتماعية��ي�ا

  ".تقريرية" دالية�فقط�وليست�

�باستخدام�أسلوب�التحليل� �البعض� �مع�بعضها �ا�تماثل�تم�تجميعها mnçالدول�ذات�ا�ستوى�التناف

�السياق, الجمÒي �هذا �ضمن �مختلفة �مجموعات �أربع �تحديد �كل�, وتم �تصنيف �عملية �خIل ومن

�الدول , تم�التوصل�إ�ى�أن�أك�
�الدول�ا�تقدمة�كانت��ي�ا�جموعات�|عRى�تنافسية�, مجموعة� �بينما

فإن�الدول��ي�ا�جموعات�|عRى�, بشكل�أك�
�تحديدا�. |قل�تقدما�كانت��ي�ا�جموعات�|قل�تنافسية

�لكل�فرد �القومي �للدخل �أعRى �تملك�معدل mال�� �الدول �ôي �ا�ضافة��, تنافسية للخدمات�ذات�القيمة


ة��ي�مستوى�, وعRى�أي�حال�. و�عدل�التجارةBفات�كبIستثمارات�ا�حلية�فإنه�لم�يكن�هناك�أي�اخت?

النتائج�توضح�كذلك�العIقة�السببية�ا�زدوجة�.  و�?ستثمارات�|جنبية�ا�باشرة�بBن�|ربعة�مجموعات

�بفحص� �تقوم �لم �البحثية �الورقة �الرغم�من�أن�هذه �عRى � �السياحة �وتنافسية بBن�مستوى�التنمية
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�السببية �الدقيقة��ثل�هذه �تزيد�من�م.  الطبيعة �تتولد�إن�التنمية �التنمية ستوى�التنافسية�Êنه�مع

, ومن�جهة�أخرى�.  تنمية��للبنية�التحتية�و�تنمية�للتكنولوجيا�وا�وارد�البشرية, ظروف�اجتماعية�أفضل

� �من �كل �أكد �تطوير�,  Eugenio- Martin et al( 2004)وكما �وبالتا�ي �التنافسية �مستوى �تحسBن فإن

  .خاصة�بالنسبة�للدول�ا�عتمدة�عRى�السياحة, مو�?قتصادي�القطاع�السياÑي��سوف�يدعم�الن


ا�Bق�, أخIطÉى�حدة�@يمكن�اعتبارها�شاملة�باRحظة�أن�العناصر�ا�كونة�لكل�مؤشر�عIبد�من�مIف ,

.  ونموذج�رصد�التنافسية�يتم�باستمرار�تحديثه�ليشمل�عناصر�وبيانات�جديدة�للسنوات�|ك�
�حداثة

ولقد�تم�عRى�نحو�مؤكد�اكتشاف�أن�, من�ضمن�ا�ؤشرات�ال��mتحتاج�جهود�أك¾
مؤشر�البيئة�يكون�

  .وذلك�عRى�نحو�مغاير�للتوقعات, هذا�ا�ؤشر�له�دور�حاسم��ي�تحديد�مؤشر�التنافسية�الكRي�

بالطبيعة�وبالحياة�, خاصة�مع�تنامي�أعداد�السائحBن�ا�هتمBن�بالثقافة�, إن�البيئة�تكون�هامة�للسياحة

�ذلك�,ال¾
ية �مع �شخصية, ولكن �تتطلب�اج��ادات �يصعب�قياسهاÊ¼�ا �قد �البيئة �جودة هناك�.  فإن

فإنه�يكون�, وبالتا�ي, بيانات�قليلة�منشورة�تغطي�أك�
�الدول��ي�العالم�ال��mتح�
م�مسألة�جودة�البيئة�

  .من�الضروري�هنا�جمع�هذه�البيانات
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 معطفي�الحنائي

1رسول�برويزي لكاتب�Þيراني�ا: بقلم  

سورية-جامعة�طرطوس                                                          2بثينة�شموس :الدكتورةترجمة�  

  3بحق�هذا�الشيخ�وبطول�هذا�ا�يل!... �ي�السبعينيات�كم�تساقط�الثلج

،�وكان�برده�يخ�
ق�العظام،�فقد�تراكم�الثلج�بشدة��4.ش۱۳۵۷عام���ءکان�شتا
ً
�للغاية�ومؤ�ا

ً
قاسيا

� �تشهد 
از"لمBصاحب�?ختيار" ش� �زمان �إ@��ي مثلها

ازيBن�5Bالش� �بذاكرة �عادت �العام �ذلك �فثلوج ،

ا�عروفBن�بخفة�ظلهم�وح�Cم�للدعابة�وا�زاح�إ�ى�عهد�صاحب�?ختيار؛�وقد�كان�صاحب�?ختيار�من�

�بالذكريات�الجميلة�والقاسية��ي�آٍن�واحد،�و�ي�عهده�ُصنعت�حكام�فار 
ً
س�|شداء،�وكان�عهده�مليئا

�ح���ðن �الوجه�@�تزال�موجودة �ا�نظر�وعابسة �الحجرية��کانت�هذه. أعمدة�حجرية�قبيحة |عمدة

� ðتسم" 
ً
Iال��كم" مي� �إ�ى 
ازيBنBالش� �دفعت �صانعها �ذوق �وسوء �وشناع��ا �قبحها �ولكن 
از،Bش� ��ي

،�وعندما�كان�"بنات�صاحب�?ختيار"والسخرية�من�صاحب�?ختيار،�فأطلقوا�عRى�تلك�|عمدة�اسم�

�لشهرة� �م�ëا
ً
�أن�يختار�لنفسه�محبوبة �الطرق�عRى ðويصّر�بش�� 
از�ضيف�ملحاح�وثقيل�الظّلBيزور�ش

  . ا�دينة�بحسناوا��ا�كان�الناس�يرشدونه�إ�ى�بنات�صاحب�?ختيار

                                                           
1   � ��� ��	
� ���� ����� ��	�"�	����� " ���	� �"� !"# " $	%1298 ))1919$( �,--.�� /�%"012 345� 67�"8� 9��#�� :
"�
;�<� =������� " $	%13369� :����� � @���	
<� A	���� 4��7 @� �	�� :�B	,��	# /�	C8DE �#	���� F�� G @�� :	H�
# I�J9 �%"0K L�9� :) �M

345� /N	�D �O; @� PQ��� RO% 6SQ� T#"8� U4	� V	W�9 @� 6�
# ��X	N @Y A	���� @� SW��� � . ��"[ \	���] =.�� /D9 /#49 @% �̂�
<� @��
_� :`a� T�] � /
0�12 ��	J bD	� c�� \	0O��� @� SW��� $�d��� " � :e�8# F�fDg h0�i� e	,j k�
�� :�j�� �.��l# ��	��� 4���� @% mn

/--; � �,�	
�� \	�Ol-<�� ���d��<� �,o
8�� V	W�5� @� SW��� . $	% �"�1356 ))1977$ ( rH	�� �0% @%58 	 ,� @�s4� t�S! � m	�	%.  
2��7"B :u"[�[ �
�	v 	w�4g� �,#�
�� �CxO�� P�; � e7"��4 .Buthaina Shemous� Tartous University 

������� ����� :b.shemous@gmail.com  

3 �-.�� �D � 4�B� :7	,�JE� �j	� 	H	�# c�� ��,o.�� e�0%5� RO% �"�t�S8�� /.O[9 �f�� �.O�� "H =,<�. 
4 �4n,<� �".��	# $	
�� �fH =#	.�1979$.  
5�7	N	.�� �	J �� �-D. 
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�يد$
ً

از،�وأخذ�باÉلحاح�كل�يوم�لكي�يرى�حسناوات�" �Çمن"ى�أذكر�أن�شخصاBكان�قد�جاء�إ�ى�ش


�@ئق،�فوصل�Bوغ�
ً
�منفرا

ً
Iاز،�وقد�تحول�إلحاحه�إ�ى�عناد�وِقح،�فقد�كان�طلبه�يحمل�شك
Bمدينة�ش


ازيBن�ا�عروف�بخفة�ظله�وحبه�للدعابة�بأن�يخ¾
ه�بوجود�فتاتBن�حسناوين�وقويتBن�Bمر�بأحد�الش|

�جعل�الرجل�يعشقهن�ويف�ن��Çن�وطويل�
ً
�وقد�وصف�الفتاتان�وصفا �القامة�لدى�صاحب�?ختيار، m

�عن�طلبه�ح��ðتّم�
ّ

ى�بنات�صاحب�?ختيار،�ولم�يكن�يكفBقبل�أن�يراهن،�ويعمل�ما�بوسعه�كل�يوم�ل

�لرؤية�ا�حب
ً
وبة�تعيBن�موعد�له،�فذهب�إ�ى�ا�وعد�بعد�أن�تزّين�بألف�نوع�من�أنواع�الزينة�متعطشا

�أمام�عمودين�قبيحBن�عابسBن�ومريعBن�ثار�غضبه�للغاية،�وكان�. الغائبة
ً
ولكنه�عندما�وجد�نفسه�واقفا

�
Bيث� �يقول�|جانب" 1سكاندل"من�ا�مكن�أن �کانت�. كما �التعریض�وال��کم �عن
ً
Iتلك�|عمدة�وفض

� �العاطلBن �كروش
ً
�أيضا ��Çا �يقيسون �كانوا �ا��
�كما �من

ً
�للقياس�بد@ �وأعناق�تستخدم �العمل، عن

اب
ّ
ط
ُ

از��ي�تلك�السنوات�ومعرفة�. الخBالذي�تساقط��ي�ش�mn6إن�قياس�كمية�الثلج�الشديد�والقا�ðح�

: مدى�ارتفاعه�شاع�عRى�ألسنة�الناس��ي�هذا�البيت�من�الشعر  

بحق�هذا�الشيخ�وبطول�هذا�ا�يل!... �ي�السبعينيات�كم�تساقط�الثلج  

**** 

رت�ثلوج�
ّ
فوا�هذا�الشعر�.ش ۱۳۵۷عام��ءشتاذك

ّ
كانت�. الناس�بصاحب�?ختيار�وأعمدته،�ولهذا�أل


از�بأزق��ا�الضيقة�والقديمة�ا�بنية�من�الحجارة�تغوص�Bالركب،�وكانت�ش�ðقدام�تغوص��ي�الثلج�ح�|

�للغاية،�فقد�كانت�|قدام�زلقة��ي�ذلك�الطBن�فيAØلق�
ً
�صعبا

ً
�ي�الطBن،�كان�العبور�م�ëا�واجتيازها�أمرا

�بكامل�طوله�وسط�كل�ذلك�الطBنا�
ً
أصوات�|قدام�ا�بللة�وôي�تغوص��ي�کانت�. رء�ويسقط�سابحا

ا�اء�والطBن�تصل�إ�ى�ا�سامع�من�مسافة�بعيدة،�وقد�وصل�تراكم�الطBن�و|وساخ��ي�كل�ذلك�ال¾
د�

                                                           
1��,_�. 
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�لم�يره�الشيطان�نفسه��ي�أحIمه
ً
�ب. القارس�حدا

ً
�عن�الثلج�كانت�الريح�تلسع�لسعا

ً
Iن�وفضBود��ا�ح
¾

بة�کشف�البضاكانت�تلك�الرياح�الباردة���وي�عRى�كل�بقعة��ي�جسم�ا�رء�وكأ¼�ا�مفتش�. هبو�Çا ئع�ا�هرَّ

فتحة�السروال�عند�القدم�وتتغلل�ُمحِرقة�کانت�تتسرب�من��ولم�تسلم�بقعة�من�الجسم�من�تفتيشه،

�قد�توّرم�وانتفخ�وتشقق�من��ي�ذلك�العام�كنت�ما�أزال�أذهب�إ�ى�ا�درسة،�وكان�ظاه. ح��ðالكبد ر�يديَّ

كنت�كّل�صباح�ألعق�أصابÒي�مثل�كبار�السوق�الذين�كانوا�يلعقون�أصابعهم�بعد�. شدة�ال¾
د�والثلج

ي�أشعر�بدف��ا
ّ
Rا�لع�Äد�وأزفر�عل
  .تناول�الحساء،�ولك÷�mكنت�أفعل�ذلك�بسرعة�لشدة�ال¾

. د�حّل�بنا�الفقر�والفاقة�ضيفBن�ثقيلBنوقبل�أن�يحّل�بنا�ذلك�الشتاء�القارس��ي�تلك�السنة�كان�ق

�من�
ً
�لقوانBن�التجارة�الجديدة،�وبد@

ً
�ولكنه��ي�ذلك�العام�وجد�نفسه�مواجها

ً
كان�أبي�فيما�م]�ðnتاجرا

شأنه�كشأن�جميع�من�-أن�يتما,�ðnويسلم�بأمره�اختار�أن�يعاِند�ويتعنت�ويتمّسك�بأفكاره�فقط،�وكان�

. قف��ي�وجهها،�وكانت�النتيجة�أنه�خسر�كل�,mnء�وأصابه�الفقريحارب�الحداثة�وي�- يتمسكون�بالقديم

�
�بعد�أن�كان�ذا�بريق�ورونق�فيما�م]ðn،�وأصبحت�يد�والدي�خاوية�ونظيفة�أك�
ً
�خافتا

ً
صار�بيتنا�باهتا


اتBة�الخ
Bهدم�سيل�الفقر�عماد�بيتنا�واقتلعه�وأصبح�. من�يد�إمام�الجمعة�بعد�أن�كانت�مليئة�ووف

�فشيئ
ً
�با�سجدبيتنا�شيئا

ً
�شب�Äا

ً
بعنا��ي�البداية�الوسائد�وا�جاِلس�والستائر�وأدوات�الزينة�كلها،�ثم�. ا

�ي��ما�تبقىأعطينا�لم�یبَق��ي�بیتنا�,mnء�ذو�قيمة،�و تIها�بندقية�الصيد�وأحذية�أبي�الطويلة�كلها،�و 

ه�كانت�أمي�تف
ّ
عل�ما�بوسعها�لئ�Iبيتنا�من�أشياء�عديمة�القيمة�للباعة�ا�تجولBن�ال�Äود،�ومع�هذا�كل

تصل�رائحة�الفقر�الكر�Óة�إ�ى�مشامنا�أنا�وأnي،�ولكن�الفقر�ُمعٍد�كالطاعون�و@�يمكن�إخفاؤه،�الفقر�

 
ً
  .والفضيحة�@�يمكن�س�
هما�أبدا

�برائحــــة�الفقــــر�الكر�Óــــة،�كنــــت�أرى�
ً
�إ@�أن�أنفـــي�كــــان�مليئــــا

ً

اBكنــــت�مــــا�أزال�صــــغ�mـــى�الــــرغم�مــــن�أن÷ــــRع

Bو�خــرين�وأقــارن�بــ�mnــçعــة،�و�ــي�حــذائي�نف
ّ
ن�نفçــ�mnوبيــ�ëم،�كانــت�مIبçــ�mnقديمــة�وباليــة،�وســراويRي�مرق

�mـــÏمـــا�تميـــل��ـــي�وج�
ً
العديـــد�مـــن�الـــدروز�القديمـــة،�وكانـــت�شـــفتاه�مفتوحتـــان�وشاخصـــتان�ل¥عRـــى،�ودائمـــا
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�@�ُيــذكر،�. معاِنــدًة�وكأ¼�ــا�عــدّوي�اللــدود
ً
�زهيــدا

ً
لــم�يكــن��ــي�مصــروف�يــومي،�ولــو�حصــلت�عليــه�لكــان�شــيئا

 وبــالطب
ً
لقـــد�. ع�لـــم�أكــن�عRـــى�حافــة�?¼�يـــار�مــن�الفقـــر�والضــيق�ولكـــن�كنــت�أشـــعر�أن�أوضــاعنا�ســـيئة�جــدا

�إ�ـى�البيـت�كنـت�أعـود�بوجـه�أزرق�مـن�
ً
كان�اجتماع�الفقر�وال¾
د�يكاد�يسحق÷m،�فعندما�كنت�أعـود�عصـرا

 
ً
�أن÷�mلم�أكن�أملك�معطفا

ً
Iن�بلBد،�وجسٍم�يرتجف�بالكامل،�وكان�مما�يزيد�الط
  .شدة�ال¾

احتـــل�موضـــوع�معطـــف�|و@د�محـــور�اهتمامـــات�العائلـــة�ومشـــاكلها��ـــدة،�فقـــد�كانـــت�أحـــوال�العائلـــة�

 
ً
،�وأجــــور�الخياطــــة�كانــــت�قــــد�ارتفعــــت�أيضــــا

ً
كانــــت�فكــــرة�أن�. ضــــيقة�للغايــــة،�وكــــان�ثمــــن�|قمشــــة�مرتفعــــا

ولكـن�يتمكن�أبي�من�شراء�معاطف�جديـدة�لنـا�قـد�جعلتـه�@�ينفـك�عـن�مسـاعيه�ومحاو@تـه��ـدة�طويلـة،�

  .محاو@ته��ي�ال�ëاية�باءت�بالفشل

؛�فـالفقر�يجعـل�ا�ـرء�يل�ـAم�
ً
�أحيانـا

ً
��ـي�?قتصـاد�وطبيبـا

ً
إحدى�ممABات�الفقر�أن�:نسان�يصـبح�خبBـ
ا

�لقواعــــد�الحيــــاة�الصــــحية
ً
،�ويعــــيش�حياتــــه�مراعيــــا

ً
تحولــــت�أمــــي�مباشــــرة�إ�ــــى�خبBــــ
ة�. بــــأن�يكــــون�اقتصــــاديا

أتعتقـــدون�أن�. ا�صـــنوعة�مـــن�جلـــد�الجمـــل�إ�ـــى�معطفـــBن��ـــي�وnÊـــياقتصـــاد،�وقـــررت�أن�تحـــول�عبـــاءة�أبـــي�

كـان�والــدي�قـد�عــاش�ف�Äـا�حيـاة�ملوكيــة�لسـنوات�عديــدة،�وكانـت�منــذ�مـدة�طويلــة�! العبـاءة�كانـت�جديــدة؟

ــت�فيــه�وتحولــت�إ�ــى�. قــد�رثــت�وبلــت
ّ
،�ولك�ëــا��ــي�اليــوم�الــذي�ترق

ً
Iجمــي�

ً
كــان�لــون�العبــاءة��ــي�البدايــة�حنائيــا

أخرجـوا�العبــاءة�. لهــا�لـون�معــBّن�يمكـن�تميBــAه،�كـان�لو¼�ــا�بـBن�الحنــائي�وقـذارات�|طفــالمعطفـBن�لــم�يكـن�

�إ�ــــى�هنــــاك
ً
قاســــت�. وأعطوهــــا�لخياطــــة�كانــــت�تعــــيش�بجوارنــــا�لتصــــنع�لنــــا�ا�عطفــــBن،�وأخــــذونا�نحــــن�أيضــــا

�من�ا��
�ووعدتنا�أن�تسلمنا�ا�عطفBن�بعد�ثIثة�أيام
ً
  .الخياطة�طولنا�بعصا�رمان�جافة�بد@

��! حفظكم�هللا�مــن�أيــام�الســوءلــيsثــة�أيــام�كــان�ا�عطفــان�جــاهزين،�بحياكــة�ســيئة�وشــكل�ســIبعــد�ث

لــم�تكــن�حاف��مــا�مســتوية،�بــل�كانــت�تبــدو�متعرجــة�ل¥عRــى�و|ســفل�مثــل�مBــAان�عدالــة�. وقــبح�@�نظBــ
�لــه

�،
ً

اBو�خــــر�قصــــ�

ً
Iكتــــاف،�أكتــــاف�أو�حــــدود�مكــــان�|ولــــم�یکــــن�لــــه�محكمــــة�إيــــران،�وكــــان�أحــــد�كّميــــه�طــــوي
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وكانت�ياقته�مثل�فم�ا�يت�مفتوحة�بنفور،�ومهما�وصـفته�فلـن�تسـتطيعوا�أن�تتصـوروه��ـي�أذهـانكم�كمـا�

�للضـــحك�والســــخرية
ً
�. كـــان،�كـــان�مثBــــ
ا

ً
�بـــBن�عبــــاءة�الشـــيوخ�ورداء�الكَهنــــة،��بـــل�کــــانلـــم�يكـــن�معطفــــا

ً
شـــيئا

س�الخـيش�ذاك�كـان�عندما�كنت�أرتديه�كنت�أبدو�وكأن÷�mدخلت��ي�كيس�من�الخـيش�الخشـن،�ولكـن�كـي

��ــي�أمــاكن�متعــددة
ً
انتــاب÷�mالضــحك�حــBن�ارتديتــه،�ولكــن�أمــي�كانــت�تث÷ــ�mعRــى�خياطتــه�لــئ�Iأســتاء،�. محاكــا

�بالنســبة�لنــا،�
ً
ثــّم�إن�حياتنــا�لــم�تكــن���ــتم�بالحداثــة�وا�وضــة،�فلــم�يعــد�علــم�الجمــال�وحــب�الجمــال�مهمــا

ا�رقعـــة�بمئـــة��1لـــك�ال¾ـــ
د�القـــارس�عبـــاءة�مو@نـــافقـــد�أرهـــق�ال¾ـــ
د�كـــّل��بـــاء�و|بنـــاء،�ولـــو�أحضـــروا��ـــي��ـــي�ذ

ور 
ُّ
رقعة�أو�س�
ًة�صوفية�من�بدو�الل

  !@رتدي��ا،�فكيف�بي�وهذا�ا�عطف؟�2

ولكن�أnي�الذي�كان�يك¾
ني��ي�السّن�كان�عRى�يقBن�بأن�ارتداء�هذا�ا�عطف�بتلك�الحياكة�وذلك�

يدي�أقرانه��ي�ا�درسة،�ولهذا�لم�يخضع�الشكل�سيكون�بمAØلة�وثيقة�قوية�لIس��زاء�والسخرية�منه��ي�أ

لو�قطعتم�رأ��mn6ا�ارتديت�: ل¥مر�الواقع،�وÊنه�?بن�|ول�للعائلة�وبإمكانه�أن�يتدلل�ويعاند�قال�لهم

�بأية�. هذا�الكساء
ً

ه��ي�ال�ëاية،�فبعد�مشاورات�حادة�عديدة�قرروا�أن�يأمنوا�له�معطفاBمه�تأثIوكان�لك

�أن�أرتدي�طريقة،�ولكن�Êن÷�m|ص �عRّي
ً
�أن�أرتدي�معطفي��دة،�ومن�ثم�حBن�يبRى�¼�ائيا غر�كان�عRّي

�الذي�لم�يرَض�بارتدائه �لكان�أفضل�له�من�أن�يجعله�. معطف�أnي
ً
�كلبا با�ناسبة�لو�خلق�هللا�ا�رء

?بن�|صغر��ي�العائلة،�فالسلوكيات�السيئة�لجميع�أفراد�العائلة�ستكون�من�نصيبه�وستسقط�عRى�

وسيكون�عليه�أن�يطيع�أوامر�الجميع،�وأن�ينفذ�طلبا��م�ويجتنب�نواه�Äم،�وكلما�أراد��خرون��رأسه،

،�وفوق�هذا�
ً
�أو�قهوة�فعليه�أن�يحضرها�لهم،�وعليه�أن�يفتح�باب�البيت�عندما�ُيطرق�دائما

ً
ماء�أو�شايا

عRّي�أن�. ان�كIهما��يلقد�أصبح�ا�عطف. هذه�ما�يعنيه�?بن�|صغر. عليه�أن�يرتدي�كل�ما�يبRى�ويقدم

  .كان�هللا��ي�عوني. أحتمل�هذا�العبء�الثقيل�لسنوات�عديدة

                                                           
1/�	,j �J��9 � 6�Hr# �̂% :	DE"2 �x.O�� :������ @���� VnN /�� : �̂�
� "̂-��� ����� �%	!.  
2����� 3�C�� A"��� �	�B @� ����o�� =�	o.�� @� ��	[. 
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****  

. فوق�كل�ا�صائب�ال��mكان�يحتو�Óا�لم�يكن�يدفئ÷m! يا�لسوء�الحظ. �ي�اليوم�التا�ي�ارتديت�ا�عطف

�بشكل�
ً
مائل،�لربما��ي�ا�رة�|و�ى�ال��mارتديته�ف�Äا�كنت�أبقى�إ�ى�جانب�الجدران�وأسحب�نف�mnçسحبا

�عRى�
ً
َن�غبار�الشيخوخة�والِقدم�من�أن�يلقي�شيئا

ّ
استطعت��Çذا�إخفاء�خياطته�الجديدة،�ولربما�تمك

كان�عقRي�القاصر�يظّن�أنه�لو�كان�ا�عطف�بذلك�الشكل��ا�. خياطته�وأماكن�قّصه�ال��mتبدو�حديثة

وبلغ�سوء�الحظ�مداه��ي�. حوهظهرت�عيوبه،�ولكن�هذا�اللعBن�كان�كوصمة�العار�@�يمكن�إخفاؤه�أو�م

�Iى�ارتدائي�للمعطف،�لئRع�
ً
�قاطعا

ً
�عRى�عدم�ارتدائه،�فقد�كان�والداي�مصّران�إصرارا

ً
أني�لم�أكن�قادرا

�أو�الّزكام �هناك�كنت�. أصاب�بال¾
د �إ�ى �وصو�ي �وبمجرد �باب�ا�درسة، ðح�� �ارتدائه �عRى
ً
كنت�ُمرغما

ه�وأجمعه�وأضعه�تحت
ّ
إبطي�وأضع�الكتب�فوقه،�و�Çذا�لم�يكن�يراه�أحد،��أخلعه�وكأنه�مسروق�وألف

Êبقى��ي�مأمن�من�الضحكات�ال��كمية�الساخرة،�وبمجرد�أن�أصل�إ�ى�داخل�ا�درسة�كنت�أخفيه��ي�

  ...عمق�درج�مقعدي،�وقد�بقيت�عRى�هذه�الحال�ح��ðاليوم�الذي�وقعت�فيه�مصيب��mتلك

****  

قــد�ذهبــت�إ�ــى�دورات�ا�يــاه��ــي�ا�درســة،�ولــم�أكــد�كنــا��ــي�?ســ�
احة�بــBن�الحصــص�الدراســية،�وكنــت�

لقـــد�! أمـــا�زلـــت�هنـــا؟: "أبـــدأ�بالحـــديث�مـــع�زميRـــي�وصـــديقي�ا�قـــرب�حســـBن�ح�ـــ�ðجـــاء�أحـــد�الطـــIب�وقـــال��ـــي

�الشـــــيخ�صـــــنعان�1"أســـــد�هللا�خـــــان"ارتـــــدى�
ً
". 2معطفـــــك�وبـــــدأ�يـــــرقص�ويختـــــال�أمـــــام�بقيـــــة�الطـــــIب�مقلـــــدا

ة�ورشـاقة�دون�أن�أفكـر�اسوّدت�الدنيا��ي�عي÷mّ،�وتدفق�الدم��ي�
ّ

ة،�فقفزت�بخفBبسرعة�كب�mعرو&ي�وقل�

�كالرجل�الذي�رأى�زوجته�الفاسقة
ً
�ومتوحشا

ً
�وهائجا

ً
�غاضبا

ّ
  ...أو�أتردد،�وانطلقت�إ�ى�قاعة�الصف

                                                           
1 e�,�� �,%	0�NE� ����<� ��] 7"�f�� �	��# ��O� :�,��� �
2 :=�5� �,��� �0O� �	J. 
2�,-d! �	
��  ,8�� /�x"-�� 6�Hr# � s�!� �;� :�7"#	8,��� 7	l
�� �%	8O� �-; � 6��] 47� :e7" 8�.  
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�مـا�يرتـدي�
ً
�و�Óـتم�بمظهـره�للغايـة،�وكـان�دائمـا

ً
�ومرتبـا

ً
Iـدير�تنفيـذي�وكـان�مـدل��

ً
كان�أسـد�هللا�خـان�ابنـا

 
ً
�مرتبا

ً
�ويشـعر�بالفوقيـة�علـ�Äم،�ويقـدم��لباسا

ً
�من�الجوخ،�وكان�يتفاخر�أمام�طـIب�الصـف�جميعـا

ً
ومعطفا

،�وكــان�يعــرف�أن÷ــ�mوضـعت�معطفــي�ا�لعــون��ــي�درج�مقعــدي،�وينتظــر�هــذه�
ً
للمـدير�وا�وّجــه�مكّســرات�دائمــا

mأخـــرج�ا�عطـــف�وارتــــداه�ليســـخر�م÷ـــ�
ً
Iابتعـــدت�قلـــي�mوصــــلت�عنـــدما�. الفرصـــة�منـــذ�مـــدة،�ومـــا�أن�رأى�أن÷ــــ

د�الشيخ�صنعان�ويسرد�هذا�البيت�من�الشعر
ّ
  : وجدته�يرقص�ويقل

  1حلقهاسأمام�والخلف�من�| ... ذق÷�mذق÷�mسأحلقها

mذلك�وأزعج÷ـ�m÷ة! آه�كم�آ�
�وقطـع�جسـم�mإ�ـى�قطـع�كثBـ
ً
�أخـذ�سـكينا

ً
�لـم�. وكـأن�شخصـا

ً
أتريـث�إطIقـا

��ولـــم�أتـــردد؛�قفـــزت�فوقـــه�ولـــم�أعـــد�أعـــرف�أيـــن�كنـــت�أضـــربه،�ولـــم�أنتبـــه
ً
إ@�وهـــو�ســـاقط�بـــBن�يـــدي�م�ëـــارا

�يحمـل�عصـا�! هـذا�ا�وّجـه�الوغـد. وم�ëك�القوى�وأنا�تحت�ركIت�ا�وّجه�وضـربات�عصـاه�الخABرانيـة
ً
دائمـا


ك�و@�يضـــرب��Çـــا�ســـوى�الفقـــراء�أمثالنـــاBنـــه�أهـــان�. �ـــي�يـــده�مثـــل�مـــدرب�الســـÊلقـــد�ضـــربت�أســـد�هللا�خـــان�

@�أدري�كــم�دام�. لــذي�يشــربه�مــع�ذلــك�ا�ــدير�التنفيــذيكرام�ــm،�ولكــن�ا�وّجــه�ضــرب÷Ê�mجــل�ذلــك�العــرق�ا

  .ذلك،�ولم�أشعر�سوى�بالحراس�يحملون÷�mويرمون÷��mي�سجن�ا�درسة

،�وعنـدما�اسـتعدت�وعsـ�mبكيـت�
ً
�عن�الو$ي،�فقد�ُضربت�بالخABرانـة�عRـى�رأ6ـ�mnكثBـ
ا

ً
كنت�لف�
ة�غائبا

وّجه�يIطف�أسد�هللا�خان�ويواسـيه�ويعتـذر�بمرارة�وألم�وحرقة،�وبتلك�العينBن�ا�بللتBن�بالدموع�رأيت�ا�

ســــأطرد�هــــذا�الحيــــوان�ا�تــــوّحش�مــــن�ا�درســــة��ن،�ثــــم�صــــرخ�بصــــوت�يخــــدش�|ذن�ونــــادى�: منــــه�ويقــــول 

ـتح�. واطـرده�مـن�ا�درسـة�2أعـِط�هـذا�الحمـار�جIلـه�وبردعتـه: وقال�لـه" محمد"الحارس�
ُ
بعـد�بضـع�دقـائق�ف

  .ت��mومعطفي�ودفع÷�mأمامه�وطردني�من�ا�درسةباب�سجن�ا�درسة�ودخل�الحارس�محمد�وبيده�ك

                                                           
1�	
��  ,8�� �	�� RO% ¡�
 ¢!.  
2/£��Q9 	�H 	w �-.�� :�x#���� ¤�B =�8� c�� )	0.��� u	,�5� �%"0K. 
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لــــم�أجــــرؤ�بعــــدها�عRــــى�ارتــــداء�ا�عطــــف،�فلففتــــه�ووضــــعته�تحــــت�إبطــــي�ووضــــعت�كت�ــــ�mفوقــــه،�وعRــــى�

�إ@�أن÷ــــ�mكنــــت�@�أزال�أســــمع�صــــوت�ا�وّجــــه�الخشــــن�
ً
الــــرغم�مــــن�أن÷ــــ�mابتعــــدت�عــــن�ا�درســــة�ثIثــــBن�قــــدما

  !".اك�وليس�هنافمكانك�هن! اذهب�إ�ى�:سطبل: "والنافر�وهو�يقول 
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العالية
ُ
 الغطسة

A High Dive 


كBى�مدير�السRع�
ً
الحضور��ي�تناقصمستمر،�وإن�حضر�فقد�كان�عدد�. كانت�آثار�القلق�بادية

� �ما �يمضغون��–أحد �إّما �حولهم، �يجري ��ا 
�مبالBنBغ� �يجلسون �ما
ً
�وغالبا �أطفال، �عن �عبارة فهم

�ðن�ح�Bث

�ُمك�Bالحلويات�أو�يمصون�الحلويات�ا�جّمدة،�وكانوا��ي�بعض�|حيان�يتكلمون�مع�بعضهم�غ

�العرض �عRى �خاطفة �نظرة �يأتو . ولو�بإلقاء �الذين �| إّن �ن��شاهدة �من�?و@د �كانوا و�أفراس�القزمة

كت�ا�هرج،ا¼�ا�النكات�نفسها�ال��m. البنات�الصغار�وكانوا�@يبدون�أّي�اهتمام
ُ
ولم�يكنأحد�يضحك�من�ن


�الضحك�قبل�Bالفكاهة�وكذا�, 1939كانت�تث� �الناس�عقب�ذاك�التاريخ�الحرج�تجاه 
�شعورBّلقد�تغ


ك�يسمع�كلمة�. ا�تعلقة��Çم�تجاه�العديد�من�?شياء�?خرى Bتلقى�هنا�" نكتة�قديمة"كان�مدير�الس

�من�تلك�. وهناك�وكان�@�يحبذها
ً
�وإضحاكا

ً
�بحسب�رأيه�اك�ُ
�هزلية

ً
رى�ماذا�يريدون؟�ا¼�م�يريدون�شيئا تُ

إن�نكته�صادرة�من��–النكات�القديمة؛�ليس�ا�قصود�كلمات�الفكاهة�بحد�ذا��ا�و@�ح��ð?ق�
اب�م�ëا�

�ُيضحك�عRى�صاح�Cاأحد 
�بصورة�عبثية�ودون�قصد�تضحك�الجمهور�وكذاBالجماه :�
Bمثالها�نكته�غ

ت�نفسه
ّ
نك
ُ
لقد�كانت�عبارات�ا�هرجBن�الهزلية�سريعة�بما�فيه�الكفاية�ولك�ëا�كانت�@�. متعمدة�تجاه�ا�

 
ً
�ا�عاني: تلقى�قبو@ 
�منBهناك�الكث� �عصري  كان �لجمهور �سفاسفهم �من�لر . و?يضاحات��ي �كان بما

�أمك�ëم� �ان �ويكتشفون �اسلو�Çم، �من 
واBيغ� �أن �من��ن �عل�Äم �كان �ولربما �ي�
ثروا، �أن �لهم ?فضل

ثRى�لجعل�الناس�يضحكون�من�أعماقهم؛�ولكنه،ا�دير،�قد�تجاوز�عقده�الخامس�ولم�يكن�
ُ
الطريقة�ا�

هارت¦ي. به. إل: بقلم  

أحمد�محمد�الجذع�:pستاذ�ترجمة  

 

L. P. Hartley   

 جامعة�شبوة

algedha@gmail.com 
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�الطراز �تلك�النكات�القديمة �إلقاء ��ي
ً
�جيدا �ا. هو�نفسه �تلك�الكلمة �ماôي �الجميع �يستخدمها mل�– 

،�ح��ð?طفال�قد�بدأ�عل�Äم�أ¼�م�قد�شاهدوا�وسمعوا�مثل�هذا�من�"محّنك"
ً

�أك�ُ
�حّنكةB؟نعم،�الجماه

�عRى�مشاهدته
ً
  .قبل،�وإن�كانوا�صغار�جدا

  .زوجته سأل "سنفعل؟ ماذا" -
ُ

ك، خيمة تحت واِقَفBن كانا بينماBالس mِصبت وال�

ُ
 وكانا للتو، ن

  عمل من @بد " .|ول  ادا�pم تقديم عند خالية ستظل الخالية ا�قاعد من كم يتساء@ن
ّ
 فإن ,mnء،وإ@

  ."بالسوء ا�هنةينذر هذه مستقبل

 تلقاء من يتحسن أن الفكاôي،يمكن الجانب تحسBن أجل من اتخاذها الIزم :جراءات أدرك @ " -

  .نفسه
ُ

، ?نماط إن حيثBزمان، أيام الرقص مثل ?ستحسان، ا�ى عادت قد القديمة ?ساليب وكذا تتغ 

  .ا�دير زوجة قالت ."عمله نستطيع آخر ,mnء هناك ولكن

  "ماهو؟ " -

م " - ّدِ
َ
يكون  ق

ً
Iعم ،

ً

اBخط  

ً

اBبكل خط ð÷إن الكلمة، مع 
Bأنك أعرف أنا .ذلك يملون  @ الجماه @ 

  " — ا�وت جدار عرض لدينا كان عندما ولكن كذلك، وأنا ذلك، تحب

  .الرقيق قميصه تحت الضخمة زوجها صدر عضIت اختلجت

   ."حدث ماذا تعرفBن أنِت  " -

  ."ال��مه من ُبرئنا خطأنا، يكن لم ولكنه نعم، " -

  رأسه هّز 
ً
  .مستنكرا

الناس أعرف ان÷m .الكل أزعجت ?شياء تلك " -
ّ
  جاءوا لقد – حدو!�ا بعد أتوا قد بأن

ً
 جاءوا .حشودا

ِتل يالذ ا�كان ليشاهدوا
ُ
  يقدموا ولم بعدها من خائفBن أصبحوا أصحابنا ولكن .ما شخص فيه ق

ً
 عرضا

 
ً
 ستجديَن  أين ذلك، عRى عIوةً  – بذلك أسمح آخر،فلن موٍت  جداَر  تق�
حBن أنِت  إذا .طويلٍة  لف�
ةٍ  جيدا

  — ذلك؟ عمل يستطيع الذي الرجل
ً
  ".|ك¾
 الجذب عامل كان والذي دراجته، عRى أسد وجود مع خاصة
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، ?خرى  |دوار ولكن" -
ً

ةأيضاBة، أصبحت لقد مظهرها كخطورة خط
Bالشبه وجه هنا خط".  

  "تق�
حBن؟ كذلك،ماذا |مر دام ما " -

  .رجل وصلهم :جابة لها تتس÷ð أن قبل

  ."معك التحدث يريد بالخارج رجل هناك ولكن أقاطعكم، لم أن÷m آمل "-

  "ماذا؟ بشأن " -

  ."عمل عن يبحث أنه أعتقد " -

  .ا�دير قال ."ادخله " -

، كان لقد .ذلك بعد تركه الذي مرافقه يرشده الرجل ظهر
ً
Iطوي

ً
Iي بشعرٍ  رجRوعيون  اللون، رم 

  سمراء
َ

 �ي ممتد وشارب |سد كعي÷m اللون  مصفّرةBكان لربما – عمره معرفة السهل من يكن لم .اتساق غ 

 ثم الزغب مخمRي السميك القطن من وا�صنوعة القديمة يةالبن قبعته نزع .والثIثBن الخامسة يناهز

  .انتظر

  تكّون  أن تحاول  زوجته كانت بينما ا�دير، قال "لدينا، العمل تريد أنك سمعت" -
ً
 عن انطباعا

 أيُّ  لديك هل .1الغرباء نستخدم @ نحن كقاعدة .تعلم أنت.شاغرة وظيفة لدينا ليس" .الجديد القادم

  "مؤهIت؟ شهادات

  ."سيدي يا @ " -

- "  
ً
  "عمله؟ ماذاتستطيع الفضول، بدا$ي ولكن .مساعدتك نستطيع @ Êننا متأسف أنا اذا


ك قط�m أحد حيث ارتفاعالنقطة يقيس كان انه لو كما ناظريه الرجل رفعBكان الس  
ً
 قماش �ي ًمًثّبتا

  .الخيمة

                                                           
  .كان السيرك يدار من قِبل عائلة واحدة في تلك اDيام 1
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  ستBن علو من الغطس أستطيع " -
ً
 بعمق أقدام أربعة وعرضه أقدام ثمانية طوله حوٍض  �ي قدما

  ."أقدام أربعة

  .فيه ا�دير حّدَق 

 مستعد أنَت  هل .عنه نبحث كّنا من استطعت،فأنَت  إن �ن؟ بذلك، القيام تستطيع هل" -

  "الغطسة؟ بتلك تقوم لنشاهدك

  .الرجل قالها ."نعم " -

  "ا�اء؟ سطح عRى ا�شتعل البAØين وجود مع �Çا القيام نستطيع وهل" -

  ."نعم" -


ك مدير زوجة سألت "حوض؟ لدينا هل ولكن " -Bالس.  

 يذهب أحدهم دعوا .ا�طلوب الmnÎء انه .ا�اء حورية بعرض القديمالخاص الحوض هناك" -

  ."Éحضاره

  .حوله ما الغريب تفحص الحوض احضار يتم كان بينما 


 تريد هل" -Bا�دير قال "رأيك؟ تغي.  

  ."سباحة بنطلون  أريد أن÷m �ي أفكر كنت" .لالرج عليه رد ."سيدي يا @،" -

، نزودك سوف" -
ً

 يمكنك أين سأريك" .ا�دير قال "بذلكحا@Bبسك تغيIم".  

 
ً
   .زوجته ا�ى ا�دير رجع |نظار، عن بعيد ما مكاٍن  �ي الغريب تاركا

  .سألته "بذلك؟ يقوم ن�
كه أن يمكننا أنه تعتقد هل " -

- " ،
ً
  عرض لدينا يكون  بأن رغبِت  لقد ة،الخاص مشكلته إ¼�ا حسنا

ٌ
 لدينا هو وها با�خاطر، محفوف

  ."�ن
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بة الكIم بقية ُحِجَب  "—ولكن نعم،أعرف، " -
َ

ة الشحن عربة أحدث��ا ال�m بالَجلBعند الصغ 

، الحوٌض  كان —الحوض إحضارها
ً
 يلع¾ن ا�اء حوريات كانت حجري، تابوت مثل مزدوج ومكّعب مجّوفا


 أثناء �ي.ال¾
وز  ضئيلة النقوش ذات رصاصيةال جوانبه عRىBا�ى الحوض الرجال زحلق والغمغمة النخ 


ك خيمة قطب عن أقدام بضعة بعد عRى الصحيح، ا�وضعBوعندها الىحنفية، ماٍء  خرطوم ُرِبط ثم .الس 

ر يِحف ا�اء سمعوا
ْ
  .الحوض �ي وُيَقرق

  أخذ لقد " -
ً
  وقتا

ً
Iبسه، تبديل �ي طويIك مدير جةزو  قالت "م
Bالس.  

،وأضاف، قالها "نقوده، فيه ليخ�� آمن مكان عن يبحث كان لربما " -
ً
 بأننا اعتقد"زوجهاضاحكا

  ."البAØين أمر سن�
ك

 
ً

اBالقامة،ونحيف، طويل الرجل كان .نحوهما ببطء وتقدم ستاٍر، خلف من الرجل ظهر أخ 

  جسده عRى الشعر وكان .العضIت ومفتول 
ً
ط دق أنه لو كما بارزا

َّ
  .ُمش

ً
 وقف وركّيه عRى يديه واضعا

ط جلده وكان بجان�Cما، َشْعرْيَرة أثر من ُمنق�
ُ
  .التثاؤب من نوبة به استبدت وقد الق

  .الرجل سأل "|عRى؟ ا�ى أصل أن �ي يمكن كيف" -

م ا�ى وأشار ا�دير، تفاجأ
ّ
 " .السل

ّ
ب أن أو تتسلق، أن أردت إذا إ@

ُ
جذ

ُ
 جدت سوف !|عRى ا�ى بحبل ت

  ."قدم موضع لتعطيك بالضبط، القمة أسفل منصة

م عRى الصعود بدأ قد الرجل كان
ّ
ل ي السُّ

ّ
R
ْ
  ا�دير زوجة أتبعته عندما بالكروم ا�ط

ً
 هل " :إّياه منادية

  مازلت
ً
  "�Çا؟ القيام تريد أنك من متأكدا

- "  
ً
، متأكدا

ً
  ."سيدتي تماما

، طويI الرجل كان
ً
  وكانت جدا

ُ
ة
ّ
ل
ُ

كا خيمة سقف ظBمس لسIالوقوف يستطع لم لذا ,رأسه ت 

 
ً
  وتمايل القرفصاء فجلس .ا�نصة عRى منتصبا

ً
  أربعBن علو من للقفز استعدادا

ً
 البدء �ي ذراعيه هّز  .قدما

 مدير زوجة اليه تنظر لم الفضاء، �ي |مام ا�ى بنفسه القى ثم الهواء مقاومة يخت¾
 أنه لو كما فوقهم
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كBالس mاشاحت ال� Óخرى  الجهة ا�ى �ابناظر? ðصفحة وشاهدت با�اء الشخص ارتطام صوت سمعت ح� 

قذف الصا�ي ا�اء من
ُ
  .|عRى ا�ى ت


ك حلبة وع¾
 الحوض حواف فوق  نفسه أرجح ثم .الحوض �ي بفخر يقف الرجل كانBالس 

مرا وعيناه الخشب بنشارة مغطاة ا�بللتان وقدماه ماًء، يقطُر  جسمه كان باتجاههما،  ا�ى الضاربتان وانالسُّ

  محتقنBن الصفّرة
ً
  .ما نوعا

  ا�دير، قال "أحسنت، " -
ً
 العرض هذا ?و�ى،وأمثال الدرجة من عرض إنه " .الIمعة بيده آخذا


 ا�ال لك سيجلبBعشر خمسة به، القيام مقابل تريد كم .الوف  
ً
  "|سبوع؟ �ي جن�Äا

 السباحة بدلة من يرشح الرجل كان .كتفيه ا�ى |شعث شعره عRى من ا�اء فتقاطر رأسه الرجل هّز 

  .به ستعجب ا�رأة :لرجل َحَسُن  مظهر إنه .القويBن فخذيه أسفل جداول  يشبه ما وأنشأ ا�ستعارة

- " ،
ً
  عشرون حسنا

ً
  ."إذا

  .رأسه �Óز الرجل انفك ما

  ."شخص Êي ندفعه الذي |ك�
 هو ا�بلغ هذا إن .وعشرين خمسة نجعلها دعنا " -

ا لرأسه البطيء ?ه�Aاز لو@
َ
  الرجل سمع �

ً

ك مدير تبادل .شيئاBسريعة نظرات وزوجته الس.  

- "m÷اسمع ،
ً
 للجمهور  شديدالجاذبية سيكون  عملك بأن ?عتبار بعBن آخذين" .ا�دير قال"جيدا

  لك نجعل سوف لديه،
ً
  عرضا

ً
  ثIثBن – خاصا

ً
  "اتفقنا؟ .?سبوع �ي جن�Äا

؟شيئ الرجل فهم هل
ً
 وفيما  ,لهم منه أك�
 لنفسه .ببطء رأسه هّز  وواصل فمه �ي اصبعه وضع لقد ا


 كان يبدوBللصفقة واٍع  غ mُيِجْب  لم وحينما ,له قدمت ال�,  
ً
تِخذ

ُ
 السريع بصوته ,ا�دير وقال ال�ëائي القرار أ

  .ا�عتاد

- "  
ً
  "ا�متاز؟ عرضنا رفضت ذا�ا أخ¾
نا أهمية، ذو كأمر فقط ولكن .?تفاق نستطيع @ ل¥سف اذا

  الرجل أخذ 
ً
  نفسا

ً
  الطويل صمته وقطع عميقا

ً
Iقائ:  
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حبذ و@ العمل هذا بمثل أقوم ال�m ?و�ى ا�رة ا¼�ا " -
ُ
  ."اخرى  مرةً  به القيام أ

 تبديل غرفة اتجاه �ي وتمايل ببطء وسار الطويلتBن، رجليه بBن وباعد استدار الجملة تلك ومع

  .ا�Iبس


ك مدير حّدقBبعضهما �ي وزوجته الس.  

 أتث÷m له، تقول  ماذا تدري  لم."?و�ى ا�رة" تمتمت، "�Çا، يقوم ال�m ?و�ى ا�رة ا¼�ا " -

  .َيُعْد  لم ولكنه عودته، انتظرا عليه، تعطف أم عليه،أتلومه،أتوبخه،


ك مدير قال " صحته، من تأكد @ أذهب سوف " -Bن بعد ولكن .السBكال مدير عاد دقيقت
Bمرةً  س 

  !"مجنون  من له يا ?خرى، الجهة من انسل أنه بد @ هنا، ليس انه " :قال ثم .اخرى 
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 “ نسبية�#تصال�البصري “

 “Relativity of Visual Communication" 

أرتو�موتانUن: بقلم  

 مصر�-حميدة�������جامعة���������مينيا�.أشري�م�⁄محمود�محمد�قواي¦ي: ترجمة�الدكتور 

Mahmoud M. Gewaily, PhD Egypt 
Ashri M. Hemida, Demonstrator, Egypt  

  ا�لخص

�من�خIل���Óدف�البحث�إ�ى�تعريف�|بعاد�الثIثة�لعملية � ?تصال�من�ا�رسل�للرسالة�للمتلقي�لها


�لفظية؛و�تقديم�للورقة�لتحقيق�الهدف�ا�نشود�من�عملية�:تصالBقنوات�التواصل�اللفظية�والغ 

�؛ا لتوطBن �العربي �العالم ��ي �البصري �?تصال �همية �مدى �فنجشتاين�و�توضيح �كتاب � 
�اهميهBتاث

Tractatusى�النظرية�Rى�نيوراث�وما�صاحب�ذلك�من�تعديل�عRونامل�أن�يتفاعل�القاري�العربي�مع� .ع

��-التعديل�ا�طروح�من�نيوراث �أو�نقده �راسل��بطرح�رؤى-لتأييده �ان�ا�فكر�برتIند جديدة؛وخاصة

�ا¼� �مقدمته ��ي �الضروري�صرح �يتوفر�لديهمن �أن �القارئ �عRى m÷ذه� �ممتدةو حضور مع�� جسوربحثية

 اين�ح��ðيتمكن�من�س¾
غوركتابه�وما�يع�
يه�من�ترمABفنجشت

  :تصال�البصري،�الفلسفة،السيميائية،�علم�الد@@ت�،�ال�
مAB: الكلمات�ا�حورية

Abstract: 

Visual communication was a rich field of study to many philosophers. Their interest was 

directed at how pictures can convey meanings and information; and how a receiver can 

appropriately interpret message involved in those pictures. This paper is a translation of 

ArtoMutanen’s paper “Relativity of Visual Communication" (2016) as an example of how he 

developed Wittgenstein’s theoretical ideas. This necessitates to render his scholarship into 

Arabic as a sound ground to boost the academic interests of Arabs to bridge the gap of the 

current limited research in Arabic. 

 

Keywords: Arabic, communication, pictorial language, relativity, understanding. 
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I 

ساق÷�m:هتمام�بموضوع�:تصال�البصري�إ�ى�البحث�عن�ا�زيد�من�|بحاث�ال��mتخص�هذا�ا�جال�

اللغة�العربية�تفتقر�ا�ى�ما�تعج�به�اللغة�:نجلABية�من�أعمال،�لذا�عكفت�عRى�� ولدهش��mوجدت�أن

��ي �ا�نشودة �العرب�من�يبحث�عن�ضالته �الباحثBن �عRى �بالنفع �يعود �لعله �للعربية �ا�جال��نقله هذا

�القرن�الحادي� ��ي �العديدة �التواصل�عن�طريق�اللغة�وروافدها ��ي �معرفية �بثورة �الخصب�الذي�ين�

�ترجمة. والعشرون �� وأهمية �موتانBن �ارتو  Relativity of Visual"   بعنوان�ArtoMutanenبحث

Communication "أن�هذا�البحث�حديث�النشر�إذ�صدر��ي: يرجع�إ�ى�عدة�أسباب�
ً
الرابع�من�يناير��أو@

���تم�باÊبحاث�الفلسفية�2016لعام�
ً
�نشر�هذ�البحث�بمجلة�كوأكتيڤي��mوôي�مجلة�محكمة�علميا

ً
؛�ثانيا

�و|هم�أنه�يضم�بBن�دفتيه�أربعة�فروع�علمية�متداخلة�وôي�
ً
و|بحاث�ا�تعلقة�بقنوات�:تصال؛�ثالثا

�ا� �الوضعية �ا�درسة �إ�ى �التطرق �خIل �من �الفلسفة �الصورة�تتضمن �نظرية �عRى �وأثرها نطقية

�من� �السيميائية �و�نظرية �ا�علومات؛ �ونقل �مشاركة ��ي �وإستخدامه �:تصال �و�نظرية لفيتجنشتاين؛

�وكذلك�علم�الد@@ت� 
س�للعIمات�ال��mتشمل�الدوال�و|يقونات�والرموز؛Bل�تشارلز�ساندرس�بIخ

�باللغا �الحديث�عن�طرق�عرض�ا�علومات�الخاصة �والصور من�خIل �تطرق�. ت�ود@@ت�الرموز كما


�بابلو�بيكاسوBالشه� �هول�
وب�والرسام �وليام �برنارد �من�خIل �الحديث�عن�فن�الرسم . الباحث�إ�ى

بطرح�رؤى�جديدة؛�-لتأييده�أو�نقده��-ونامل�أن�يتفاعل�القاري�العربي�مع�التعديل�ا�طروح�من�نيوراث

�مقدمت �القارئ�أن�يتوفر�لديهمن�الضروري�ه�ا¼�وخاصة�ان�ا�فكر�برتIند�راسل�صرح��ي حضور�عRى

�m÷جسوربحثية�ممتدةو ذه�ABيه�من�ترم
وفيما�يRي�.مع��فنجشتاين�ح��ðيتمكن�من�س¾
غوركتابه�وما�يع�

� �التالية �سنوات �الثIث �مدار �عRى �والعربية �باÉنجلABية �ظهرت mال�� �|وراق �Êهم عمل�لنشر إيجاز

 .اورتوالحا�ي

II 



022   
 

 Page برلين  –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                                

210 

 

 2022ا�جلة�العربية�علم�ال��جمة��العدد�الثاني��تموز��يوليو��

                                                                                                                                                                                     

Visual communication is one of the most important ways of conveyingand sharing 

information by means of symbols and imagery. It is characterized by simplicity and quickness 

in transmission of ideas than written materials. Man's daily activities often involve visual 

components which are either fully meaningful by their own, for example, traffic lights which 

give directions to vehicles, or they can support meanings of spoken words along with gestures 

and body language. In both cases, visual components are used as tools to reinforce meanings 

we intend to share with others.  

Visual communication is a basis for contact processes in our today's fast-paced world simply 

described as "information age", therefore, it is a fertile field for conducting researches. In 

advanced societies, where most activities are connected somehow to electronic media, such as 

the Internet, there developed an urgent need to get knowledge from simple expressive images 

in order to save time. Researches based on visual communication touched many areas of 

science; and especially in fields where contact depends chiefly on visual aids such as 

drawings, graphics, animated pictures, and so on. 

One of the most eminent philosophers who studied visual communication was Ludwig 

Wittgenstein, who developed Picture Theory in his book "TractatusLogico-Philosophicus", 

first published in 1922. TractatusLogico-Philosophicus was a guide to later logical positivists 

who developed its ideas.  

In "A Review of the Evolution of Animal Colour Vision and Visual Communication 

Signals"(1) conducted by D. Osorio M. Vorobyev, 2008, it is clear how animals and plants' 

visual colorful displays allow them to respond to these signals as they forage for food, choose 

mates and so-forth. The paper mainly discusses the evolutionaryrelationship between 

photoreceptor spectral sensitivities of four groups of land animals: birds, butterflies,primates 

and hymenopteran insects (bees and wasps)—, the colour signals that are relevant to them,and 

how understanding is informed by models of spectral coding and colour vision. 

In "Occupational Safety and Visual Communication: User-Centred Design ofSafety Training 

Material for Migrant Farmworkers in Italy"(2) prepared by Lucia Vigoroso and others, 2018,  

the main aim was to develop visual safety training material based on migrant farmworkers’ 

needs to increase their satisfaction in the training process. The study focused mainly on the 

use of visual material to attain the assumed objectives in order to overcome language barriers 

and to effectively convey useful information to migrant farmworkers. Migrant farmworkers 
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who might benefit from training relied on information provided by means of visual 

communication due to their often scarce knowledge of the local language. 

In their study, "Exploring Visual Communication and Competencies through Interaction with 

Images in Social Media"(3), Matilda Stahl, and Hannah Kaihovirta, 2019, examine the 

relationship between visual communication and secondary schools students' active 

competencies when interacting with longer-lasting images in social media. On the basisof 

visual ethnography and different levels of messages in visual material, the analysis of data 

used shows that the focus student interacts with images in a way that communicates the kind 

of persona the focus student wishes to convey in social media. The findings indicate that four 

competencies are active while interacting with images in social media: visual competency; 

technical competency; knowledge of social norms; and knowledge of self. 

KaymarRaoufi and others'"Visual Communication Methods and Tools for Sustainability 

Performance Assessment: Linking Academic and Industry Perspectives"(4), 2019, investigates 

emerging and ongoing effortsdone by non-experts, including students and marketing/finance 

professionals, to formulate effective decisions based on quantitative analysis of data and 

information. The problem stems from the lack of robust and clear visualization frameworks 

which represent a barrier in advancing the efficacy of sustainability analyses, the tools used 

for such analyses, and the decisions based on them, exacerbated by the gap between research 

and industry practice. The analysis uncovers best practices for presenting actionable 

sustainability analysis results that could provide a starting point. 

III 

  :#تصال�البصري 

،أو�نقل�|فكار�وا�علومات�)5(?تصال�البصري�هو�التواصل�من�خIل�وسيلة�بصرية�مساعدة


�إ�ى�أنه�أقدم�أشكال�?تصال،فعRى�سبيل�ا�ثال،توجد�رسوم�.�ي�شكل�مقروء�أو�مرئيBوهناك�أدلة�تش

السنBن،�وقد�يرجع�بعضها�ÊربعBن�ألف�بداخل�كهوف��ي�العديد�من�ا�ناطق�حول�العالم�ترجع�«@ف�

وعRى�الرغم�.تعد�تلك�الرسوم�شكل�بدائي�لIتصال�رسمت�أو�نحتت�عRى�جدران�وأسقف�الكهوف. سنة
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� �تصويرات �عRى �الرسوم �هذه �تحتوي �م�ëا، �الغرض �وضوح �عدم ��- من �أخرى �Êشياء �–باÉضافة


ة�ما�قبل�التاريخلحيوانات،�ومناظر�طبيعية،�وأماكن�مقدسة،وôي�بمثابة�توثيق�لف�
يعتمد�?تصال�.)6(

البصري�بصورة�جزئية�عRى�الرؤية،�ويعرض�أو�يع¾
�عنه��ي�|ساس�عن�طريق�الصور�ثنائية�|بعاد،�

�الصنا$ي،� �والتصميم �الجرافيكي، �والتصميم �والرسوم، �الطباعة، �وأساليب �العIمات، �عRى ويشتمل

�وا�صادر�:لك�
و �والرسوم�ا�تحركة، 
ة�. نيةو:عIنات،Bالكب� �ا�قدرة �يبحث�?تصال�البصري��ي كما

  .للرسالة�البصرية�ا�صاحبة�للنصوصعلىال�Aويدبا�علومات�والتعليم�وإقناع�شخص�أو�جمهور 

  الوسائل�البصرية�ا�ساعدة

يتم�?تصال�البصري�من�خIل�الوسائل�البصرية�ا�ساعدة؛كما�يرتكز�تقييم�?تصال�البصري�

�ع mn6بشكل�أسا� �الجمهور الجيد �قياس�فهم �أو�التفضيل��)R)7ى �الشخصية، �الجمالية �النواÑي وليس�

�للجمال�والقبح �هناك�. الف÷m؛�إذ�@�توجد�مبادئ�عامة�متفق�عل�Äا �عن�الصور�ثنائية�|بعاد، وبعيًدا


�عن�ا�علومات��ي�صورة�بصريةBمثل�:يماءات،�ولغة�الجسد،�والرسوم�ا�تحركة�: طرق�أخرى�للتعب

  .،�و|فIم)أو�التناظرية�الرقمية(

�:عIمية� �للخطابات �ا�تلقBن 
Bالجماه� ��ساعدة �ا�ساعدة �البصرية �الوسائل �تستخدم �ما عادة

��ي�. و:قناعية�لفهم�ا�وضوع�الجاري�عرضه 
اًBكب� ويمكن�للوسائل�ا�ساعدة�البصرية�أن�تلعب�دوًرا

�للمعلوما �تلق�Äم �وكيفية �الجمهور، ��Çا �يفهم mال�� �للوسائل�. ت�ا�عروضةالكيفية �متعددة هناك�أنواع

ويعتمد�استخدام�. البصرية�ا�ساعدة،�وال��mت�
اوح�بBن�الوثائق�:عIمية�ا�طبوعة�والعروض�التقديمية

. ا�تحدث�لنوع�الوسيلة�البصرية�ا�ساعدة�عRى�اختياره�الشخ�mn،�وعRى�ا�علومات�ال��mيحاول�عرضها

ساعدة�إيجابياته�وسلبياته�الواجب�تقييمها�لضمان�نفعي��ا�للعرض�ولكل�نوع�من�الوسائل�البصرية�ا�

�إستخدامه� �أن �إدراك �ا�تحدث �عRى �الخطابات، ��ي �ا�ساعدة �البصرية �الوسائل �إدماجها �قبل ككل؛

وللتخطيط�ا�سبق�. الوسائل�البصرية�بشكل�خاطئ�يجعل�م�ëا�وسيلة�تشتيت�وليس�وسيلة�مساعدة
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�ا� �الوسائل �إستخدام �عند �ا�ادة�أهمية �تناسب �وسيلة �اختيار �الضروري �البصرية؛فمن ساعدة

�العرض� �البصرية�هو�تحسBن�جودة �فالغرض�من�الوسائل�ا�ساعدة �ا�تلقي�لها، ا�عروضة�والجمهور

m8(التقديم(.  

  العرض�البصري 

�البصري  �العرض �مصطلح �مرئي��)9(يستخدم �وسط �خIل �من �للمعلومات �الفعRي �للعرض لhشارة


ة��ي�ا�جال�عRى�تصميم�الويب�وقابلية�:ستخدام. كالنصوص�أو�الصور Bالقائمة��ركزت�|بحاث�:خ

�مصممو�الجرافيك�أساليب�?تصال�البصري��ي�ممارسا��م�ا�هنية. عRى�شكل�رسومي
ً
. يستخدم�أيضا

�أش �أهم �البصري �?تصال �يكون �تصفح�قد �عند �ويجري �العنكبوتية، �الشبكة �عRى �?تصال كال

يستخدم�الفرد�عند�التعامل�مع�الويب�العBن�كحاسة�أساسية،�ومن�هنا�. ا�ستخدمBن�لشبكة�:ن�
نت


ة�من�أجل�فهم�ا�ستخدمBن�للرسالة�أو�?تصال�Bأهمية�كب� يصبح�العرض�البصري��واقع�الويب�ذا

يقال�أ¼�ا�ترمز�إ�ى�كسوف�الشمس؛�إذ�. كرمز�لIتصال�البصري " حورسعBن�"عادة�ما�يشار�إ�ى�. الحادث

  . تشبه�الهالة�ال��mتحيط�ببؤبؤ�العBن�تلك�ال��mتحيط�بالشمس�أثناء�ظاهرة�الكسوف

    السيميائية

�mى�دراسة�الرموز�و?تصا@ت�البصرية��ي�:طار�|كاديمRشاراتيطلق�عÞالسيميائية( علم� .(

� ��Óدف �أوسع، �الرموز�وبمفهوم �من ð÷للمع� �الناس �تشكيل �كيفية �تحليل �إ�ى �:شارات علم


هملهذه�الرموز Bمادية��ي�صورة�رسوم�. وكيفيةتفس� قد�يكون�أبسط�مثال�عRى�ذلك�هو�تمثيل�أشياء

عRى�سبيل�ا�ثال،�إذا�أراد�أحد�|شخص�شراء�.تخطيطية�من�أجل�مشاركة�|فكار�أو�توجيه�|سئلة


�للمال�والشجرة�@يضاح�رغبتهشجرة�من�بائع�@�يفهم�لغBنجحت�.ته،�فقد�يستخدم�رسم�تخطيطي�يش

�بأشياء�مختلفة؛فالشجرة� هذه�الطريقة�عRى�مر�|زمنة،إذ�تطورت�خصائص�معينةقام�الناس�بربطها
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مكونة�من�جذع�وفروع�وأشكال�مختلفة�ل¥وراق،�وهذه�العIمات�معروفة�عRى�نطاق�عالم�mإذ�يتشارك�

  .حول�العالم�- عRى�مستوى�مبسط��-لرموز�الناس�خصائص�ومعانيا

عRى�سبيل�. مثال�الشجرة�بسيط�إ�ى�حد�ما،�ولكن�قد�يصبح�علم�:شارات�أك�
�تعقيًدا�بشكل�فعRي

ð÷ى�علم�:شارات�كي�تصبح�ذات�معRع�
Bفلننظر�إ�ى�صور�. ا�ثال،�تعتمد�|نماط�العنصرية�بشكل�كب

 ً
Bاستخدمت�كث� mال�� �الحمر�التقليدية ��ي�:عIناتالهنود �بسبب�. ا �الصورة �ا�عانينتذكر�هذه ،�علم


�إ�ى�العIقة�بBن�الرمز�ومعناه�:جتما$ي�أو�الثقا�يBقتامة،�. والذي�يش�
�ي�هذه�الحالة�قد�ترى�بشرة�أك�

  . وربما�غطاء�للرأس،�أو�طIء�للحرب،�أو�بعض�|زياء�البسيطة،�وال��mتعلمناربطها�بالهنود�الحمر

?�mn6ن،�والنظريات�يتعلم�دارBياء�|ساسية�للضوء،�والتشريح،�وفسيولوجية�العABتصال�البصري�الف

�القراءة� �وأنماط �الجمال، �وعلم �الجشطالت، �وسيكولوجية �|لوان، �ونظريات �و:دراكية، ا�عرفية

�جرا �وهلم �الصور، �وأنواع �و:قناع، �والسيميائية، �التصميم، �ومبادئ تختلف�مدارس�. )10(الطبيعية،

 .?تصال�البصري�من�حيث�ا�نهج�ولكن�معظمها�يجمع�بBن�النظرية�والتطبيق�بشكل�أو�بآخر

  :أسس�#تصال�البصري�yي�الفلسفةوتطبيقاته�yي�البحث�العلمي

يعد�?تصال�البصـري�مـن�ا�جـا@ت�الخصـبة�Éجـراء�|بحـاث،�إذ�يعـد�أساًسـا�لعمليـات�التواصـل�

حاجـه�ملحـة�@ختصـار�الرسـائل��ـي�صـور�بسـيطة�تتمBـ�Aبعمـق��ي�عصر�السـرعة�الـذي�نعيشـه،�وقـد�ظهـرت�


ا�للوقـــتًBوالجاذبيـــة�للمتلقـــي��ـــي�آن�واحـــد�تـــوف�
أجريـــت�دراســـات�مكثفـــة�حـــول�?تصـــال�البصـــري�. التعبBـــ

وتطبيقاتــــــه��ـــــــي�النـــــــواÑي�ا�ختلفـــــــة�للحيـــــــاة�ا�عاصـــــــرة،�وال�ـــــــ�mيقـــــــوم�ف�Äـــــــا�التواصـــــــل�عRـــــــى�وســـــــائل�بصـــــــرية�

ي،و:عIنات،�والرسوم�ا�تحركة،�وا�صـادر�:لك�
ونيـة؛�وكـان�النصـيب�م�ëاالرسوم،�والتصميم�الجرافيك

�
|ك¾
�من�تلك�|بحاث�باللغات�|جنبية�للدول�ذات�التطور�التكنولـو=ي؛�وال�ـ�mتحـاول�دوًمـا�تحقيـق�أك¾ـ
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اســتفاده�مــن�الوقــت�مــن�خــIل�?عتمــاد�الرئيçــ�mnعRــى�شــبكة�?ن�
نــت��ــي�كافــة�التعــامIت�اليوميــة،�بينمــا�

  .يوجد�عدد�ضئيل�من�|بحاث�العربية��ي�هذا�ا�جال

اهــــــتم�عــــــدد�مــــــن�الفIســــــفة�بدراســــــة�عمليــــــات�?تصــــــال�البصري،وانصــــــب�اهتمــــــامهم�عRــــــى�كيفيــــــة�نقــــــل�

ا�علومـــات�مـــن�خـــIل�الصـــور،وكيف�يمكـــن�للمســـتقبل�فهـــم�الرســـالة�ال�ـــ�mتتضـــم�ëا�تلـــك�الصـــورة�بشـــكل�

تراكتــاتوس�(�ــي�كتابــه)لودفيــغ�فيتجنشــتاين(طورهــا��كــان�مــن�أبــرز�تلــك�الدراســات�نظريــة�الصــورةال�m.تــام

،�وقـام�بعـض�فIسـفة�ا�درسـة�الوضـعية�ا�نطقيـةبتطوير�أفكـاره�ال�ـ�mوردت��ـي�)فيلوسوفيكوس�-لوجيكو

رئيس�ا�ؤسسة�الدولية�للتعليم�البصري،�وال�ـ�mسـعتلتطوير�لغـة�)أوتو�نيوراث(،�وعRى�رأسهم)تراكتاتوس(

: 1936نيــوراث�) (النظــام�الــدو�ي�لتعلــيم�الصــور�ا�طبعيــة(وتيب،�وتع÷ــ�mتصــويرية�دوليــة،وأطلق�عل�Äــا�إيســ


�إ�ـــى�الرغبـــة��ـــي�العمـــل�والعلـــم�). 7Bوبـــذلك�قامـــت�اللغـــة�التصـــويرية�علىأســـس�نظريـــة،�وأســـس�عمليـــة�تشـــ

  .وإ�ى�العدد�ا��Aايد�من�الرسائل�التصويرية�ال��mيتلقاها:نسانبشكل�يومي) 13: 1936نيوراث�(

. )11(واحــــًدا�مــــن�أبــــرز�مستكشــــفي�?تصــــال�البصــــري�والنظريــــات�ا�تعلقــــة�باÉبصــــار�يعــــد�ألــــدوس�هكســــRي

مهــدت�إصــابته�بــالعم�ðالجزئــي��ــي�ســن�ا�راهقــة�الطريــق��ــا�قــد�يجعلــه�واحــًدا�مــن�أعظــم�ا�فكــرين�الــذين�

وتضــم�أعمالــه�روايــات�هامـة�حــول�الجوانــب�الIإنســانية�للتقــدم�العلمــm،�وكــان�. طـالعوا�?تصــال�البصــري 

أ¼�ــا�مجمــل�:حســاس�و:ختيــار�" الرؤيــة"وقــد�وصــف�". ذي�آرت�آڤ�ســيينج"و�" برايــڤ�نيــو�وورلــد"هرها�أشــ

  ". تزداد�معرفتك�كلما�زادت�رؤيتك�ل¥شياء"وكانت�واحدة�من�أشهر�مقو@ته�. و:دراك

علـم�نفـس�) ويقـال�أنـه�أب(يعد�ماكس�ورثيمر�جنًبا�إ�ـى�جنـب�مـع�كـورت�كوفكـا،�و�وولفجـانج�كولرمؤسـس�

ôـي�دراسـة�العمليـات�) الكلمـة�|�انيـة�للصـيغة�أو�الشـكل(باختصـار،�نظريـة�الجشـطالت�. )12(الجشـطالت�

خــــIل�أك�ــــ
�مــــن��-،�وتنبــــع�مــــن�العمــــل�التجري�ــــ�mالــــذي�)1924همفــــري�،�(الكاملــــة�وتفاع��Iــــا�ال�ــــ�mنIق�Äــــا�

س�الجشـطالت�عRــى�وتؤكــد�دراسـة�علـم�نفـ. أثبــت�نفعيتـه��ـي�تقـديم�الفرضـيات�-تسـعة�عقـود�منـذ�بدايتـه�

  .البساطة��ي�الشكل�واللون�والتقارب،�وتبحث�عن�مبادئ�?ستمرارية،و:نغIق،والشكل،�و|رضية
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�ونذكر�م�ëا �البصري، �?تصال �مجال ��ي �أجريت mال�� �العربية �لبعض�الدراسات �مطالعة �يRي : وفيما

�ابراهيم،�وال��mتناولت�لدكتور�مهدي�محمد�عبدهللا�)13("التواصل�البصري�ودوره��ي�التدريس�الفعال"

�mn6قة�مباشرة��ي�ادارة�الفصل�الدراIلها�ع�mتصال�البصري�كأحد�أهم�مهارات�التدريس�الفعالة�ال�?

كانت�أهم�محاور�الدراسة�تعريف�?تصال،�ومكونات�. بغض�النظر�عن�نوع�التخصص�وا�رحلة�العلمية

�وأهمية�تفعيل�?تصال�البصري�لدى�ا� �إ�ى�. علمBن�وكذلك�الطIبعملية�?تصال، �تطرق�أيًضا كما

  .|خطاء�الشائعة��ي�استخدام�التواصل�البصري��ي�العملية�التدريسية

الد@لـــــة�الفكريـــــة�للرمـــــز�ا�بتكـــــر�بمفهـــــوم�النظريـــــة�"مـــــن�أبـــــرز�الدراســـــات�ال�ـــــ�mتناولـــــت�?تصـــــال�البصـــــري�

انصـــــب�. محمـــــد�العشـــــيوي لـــــدكتوره�وســـــيمة�بنـــــت��)14("الســـــيميائية�و�ـــــي�ضـــــوء�نظريـــــة�?تصـــــال�البصـــــري 

اهتمــام�البحــث�عRــى�الرمــز�كقيمــة�ابتكاريــة�فكريــة�تحتــل�مكانــة�مهمــة��ــي�فنــون�?تصــال�البصــري،�حيــث�


�من�الفانBن�للرمز�لتوصيل�ا�عاني�و|فكار،�وذلك�من�خIل�ايضاح�د@@ت�الرمـوز��ـي�?تصـال�Bيلجأ�كث

ا�صـمم،�والعمــل�: يثIثــة�لعمليـة�?تصــال،�وهالبصـري�باعتبارهــا�قيمـة�ابتكاريــة،�مشـتملة�عRــى�|بعـاد�ال

�mي،�و?تصـــال�البصــــري�. ،�والفئــــة�ا�ســـ��دفة"الرمـــز"الف÷ـــRكمــــا�يتنـــاول�البحــــث�الرمزيـــة��ــــي�الفـــن�التشــــكي

  .ورمزيته،�ومحاور�عملية�?تصال�البصري 

ي�دور�الغـــIف�وأهميتــه��ـــي�تفعيـــل�اتصـــال�بصـــر "مــن�|بحـــاث�حديثـــة�النشـــر��ــي�مجـــال�?تصـــال�البصـــري�

ماهيـــة�: يــدور�إهتمـــام�البحــث�عRــى�ثIثــة�محــاور�أساســية. لــدكتور�دراج�عفيفــة�)15("بــBن�ا�ؤسســة�وزبائ�ëــا

?تصـــــال�البصـــــري�بصـــــفة�عامـــــة،�واســـــتخداماته�ومجـــــا@ت�تطبيقـــــه��ـــــي�ا�ؤسســـــة�?قتصـــــادية؛�وأهميـــــة�

تــه��ــي�انشــاء�الغــIف��ــي�عمليــة�التســويق؛�وأخBــً
ا،�اســتخIص�العIقــة�بــBن�الغــIف�وكــل�مكــون�مــن�مكونا

كمـــا�. عIقـــة�اتصـــال�بصـــري�تنقـــل�مـــن�خIلهـــا�ا�ؤسســـات�معلومـــات�هامـــة�لزبائ�ëـــا�بمجـــرد�النظـــر�للغـــIف
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يتطـــرق�البحـــث�للحـــديث�عـــن�أقســـام�?تصـــال�البصـــري،�وتقنيـــات�التصـــميم�الصـــنا$ي�للغـــIف�ال�ـــ�mمـــن�

  . شأ¼�ا�استقطاب�أك¾
�عدد�ممكن�من�الزبائن

برنـــــامج�مق�ـــــ
ح�"يقـــــات�التواصـــــل�البصـــــري��ـــــي�عمليـــــة�التـــــدريس�مــــن�الدراســـــات�الحديثـــــة�أيًضـــــا�حـــــول�تطب

للتعبBــــ
�الف÷ــــ��mــــي�ضــــوء�اســــ�
اتيجية�العــــروض�التعليميــــة�لتنميــــة�مهــــارات�?تصــــال�البصــــري�لــــدى�تIميــــذ�

وتتحــــدد�مشــــكلة�البحـــث��ــــي�التســــاؤل�حــــول�أثــــر�. لــــدكتور�مجــــدي�العـــدوي�وآخــــرين�)16("ا�رحلـــة�?عداديــــة

وتـــــتلخص�أهـــــم�أهـــــداف�. تعليميـــــة�لتنميـــــة�مهـــــارات�?تصـــــال�البصـــــري اســـــتخدام�اســـــ�
اتيجية�العـــــروض�ال

البحــــــث��ــــــي�تصــــــميم�برنــــــامج��ــــــي�التعبBــــــ
�الف÷ــــــ�mلتنميــــــة�مهــــــارات�?تصــــــال�البصــــــري�لــــــدى�تIميــــــذ�ا�رحلــــــة�

?عدادية،�والكشف�عن�آثار�تطبيق�ذلك�ال¾
نامج�عRى�التIميذ،�وكذلك�تصميم�مقيـاس�لقيـاس�مهـارات�

 Iميذالتواصل�البصري�لدى�الت.  

�mجمـــة�البحـــث�|جن�ـــ
ـــا�مـــن�مطالعـــة�|بحـــاث�ســـالفة�الـــذكر،�أتـــت�الضـــرورة�ل�
ً
مـــن�وجهـــة�نظـــر��–وانطIق

فــــــإ�ى�جانــــــب�مقدمــــــة�البحــــــث�ا�ستفيضــــــة�حــــــول�تعريــــــف�?تصــــــال�البصــــــري،�: لعــــــدة�أســــــباب�-الباحــــــث�

والشـروط�ال�ـ�mيجـب�توافرهـا�لنجـاح�عمليـة�التواصـل،�ينظـر�البحـث��ـي�|سـس�النظريـة�لعمليـة�?تصــال�

وأثرهــا�عRــى�الفIســفة�الوضــعيBن�) فتنجشــتاين(البصــري��ــي�الفلســفة�مــن�خــIل�دراســة�نظريــة�الصــورة�لـــ�


�). أوتـو�نيـوراث(من�بعده،�وأشهرهم�Bكمـا�يسـتعرض�البحـث��ـي�جزئياتـه�ا�تعـددة�أسـاليب�ونظريـات�تفسـ

�ــــي�اختIفــــات��ينظــــر�البحــــث�أيًضـــا". نظريــــة�النمـــوذج"الصـــور�وا�علومــــات�ا�صـــورة�وال�ــــ�mكــــان�مـــن�أهمهــــا�


س�للعIمات�وال�ـ�mتـربط�بـBن�Bل�نظرية�تشارلز�ساندرس�بIاللغات�الطبيعية�عن�اللغات�البصرية�من�خ

تقـــديم�إضـــافة�جديـــدة�باللغـــة�العربيـــة�كـــي�يســـتفيد�م�ëـــا�لـــذلك�أراد�الباحـــث�. اللغـــات�البصـــرية�والطبيعيـــة

 .الباحثون��ي�هذا�ا�جال
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أرتو�موتانUن                                 نسبية�#تصال�البصري        

فنلندا�- هلسنكي��00190 -سومينلينا��-|كاديمية�البحرية�بفنلندا�  

جامعة�الدفاع�الوط÷�m-قسم�القيادة�وعلم�أصول�ال�
بية�العسكرية�  

P.O. BOX 7, FI-00861 هلسنكي،�فنلندا 

arto.mutanen@gmail.com :ال¾
يد�:لك�
وني   

2016قبلت��ي�الرابع�من�يناير��-  2015نوفم¾
� العاشر�من�تم�تسليم�ا�قالة��ي  

    


ها�وخاصة�الرسائل�ا�رئية�. يقصد�با@تصال�مشاركة�ونقل�ا�علوماتBيتوجب�صياغة�الرسائل�وتفس


�تلك�الرسائل�بطريقة�لعرض�ا�علومات�تختلف�من�شخص�Bي�عملية�?تصال�البصري،�ويرتبط�تفس�


�اللغات�البصرية«خر،�وينطبق�ذلك�أيًضا�عRى�Bولكن�مفاهيم�البناء�اللغوي�والد@@ت�اللغوية�. تفس

أك�
�البصرية�للغة�البصرية�@�تقوم�عRى�أسس�راسخة�كما�هو�الحال��ي�اللغات�الطبيعية؛�فاللغات�

عمًقا�من�الناحيتBن�ال�
كيبية�والد@لية�عRى�حد�سواء،�ويرتبط�ذلك�التعمق�بالطابع�:نشائي�للغات�

�).التصويرية( �:شارات �نظرية �ا�قالة �هذه �البصرية،�لتستخدم 
س�لوصف�اللغاتBب� تشارلز�ساندرز

لومات��ي�اللغات�ا�رئية�وتستند�أساليب�عرض�ا�ع. ممايتيح�لنا�ربط�اللغات�البصرية�باللغات�الطبيعية

ويتيح�لنا�هذا�فهم�النسبية�. إ�ى�منطق�:دراك،�ولكن�بشرط�فهم�:دراك�عRى�أنه�تصور�مق�
ح�فحسب

  .بشكل�أفضل�عن�طريق�أساليب�عرض�ا�علومات،�ومن�ثم�تقييم�النسبية�الثقافية�لIتصال�البصري 

  :الكلمات�ا�حورية


��-مبدأ�:نشائية�-?تصال�Bالنسبية�-اللغة�التصويرية��- للغة�ا�-التفس. 

  : مقدمة

@�تتقيـــد�الفلســــفة�. الحقيقـــة�البد�Óيــــة�أن�صـــورة�واحـــدة�تخ¾
نــــا�بـــأك�
�مـــن�ألــــف�كلمـــة�تف�ـــ
ض  


�ا�شاكل�فيما�يخـص�مضـمو¼�اBية،�ولكننا�نث�Óيسـاورنا��أي�شـك��ـي�الرسـالة�|ساسـية�. بالحقائق�البد�@
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�ا�فـاهيم�وا�وضـوع�قيـد�وراء�الحقائق�البد�Óية،�ولكن�القصد�من�اBلدراسة�الفلسفية�هو�توضيح�وتفس

تتعلق�ا�سألة�هنا�بكيفية�نقل�ا�علومـات�مـن�خـIل�الصـور�وكيـف�يمكننـا�فهـم�الرسـالة�ال�ـ�m. )1(ا�ناقشة

عRــى�الــرغم�مــن�أن�مفهــوم�ا�رئيــة�@�يقتصــر�عRــى�نهــج�تصــويري�وفيمــا�يRــي،�. بشــكل�تــامتتضــم�ëا�الصــورة�

والســبب�أن�ذلــك�يتــيح�لنــا�تركBــ�Aاهتمامنــا�عRــى�عــدد�. عRــى�ا�فهــوم�العــام�للصــورة�ســوف�ينصــب�اهتمامنــا

  .آمل�أن�تكون�شيقة�من�الناحية�الفلسفية�-قليل�من�ا�واضيع�الخاصة�

) لودفيـغ�فيتجنشـتاين(ناقشت�الفلسفة�الصور�واللغات�التصويرية�باستفاضة؛�فعRى�سبيل�ا�ثال�طـور�

رئـــــيس�)أوتـــــو�نيـــــوراث(،�وكـــــان�)فيلوســـــوفيكوس�-تراكتـــــاتوس�لوجيكـــــو(نظريتـــــه�التصـــــويرية�للغـــــة��ـــــي�كتابـــــه

سعت�تلـك�ا�ؤسسـة�إ�ـى�تطـوير�اللغـة�التصـويرية�الدوليـة�وال�ـ�mأطلـق�. ا�ؤسسة�الدولية�للتعليم�البصري 

قامـت�اللغـة�التصـويرية�عRـى�). 7: 1936نيـوراث�) (النظام�الدو�ي�لتعليم�الصـور�ا�طبعيـة(عل�Äا�إيسوتيب�


�إ�ــى�الرغبــة��ــي�العمــل�والعلــم�أســس�نظريــة،�و Bايــد�) 13: 1936نيــوراث�(أســس�عمليــة�تشــA�وإ�ــى�العــدد�ا�

@حــظ�أن�نيــوراث�كتــب�هــذا�بالفعــل��ــي�عــام�(مــن�الرســائل�التصــويرية�ال�ــ�mيتلقاهــا�:نســان�بشــكل�يــومي�

 .وكانت�هذه�ôي�|سباب�الواقعية�وراء�تطور�اللغة�التصويرية)). 22: 1936نيوراث�( 1936

كمـا�أن�لفلسـفة�فيتجنشـتاين�اللغويــة�. نظريـة�الصـورة�للغـة�لفيتجنشـتاين�أهميـة�مركزيـة�للباحـث�تشـكل


ا�فلسـفًيا�عظيًمــا،�وقـد�قـام�بعــض�فIسـفة�ا�درسـة�الوضــعية�ا�نطقيـة�بتطـوير�أفكــاره�ال�ـ�mوردت��ــي�ًBتـأث


اتــــه��ــــي�طــــور�فيتجنشــــتاين�أفكــــاره�الفلســــفية�بعــــد�ذلــــك��ــــي�اتجاهــــات�جديــــدة،�وســــعت�ت). تراكتــــاتوس(Bأث

؛إذ�كــان�)نيـوراث(ومــنهج�) فيتجنشـتاين(ومـن�ثــم�توجـد�صــلة�وثيقـة�بـBن�مــنهج�. ا�ـدارس�الفلسـفية�|خــرى 

�مـن�مؤسçـ�mnجماعـة�ڤيينـا،�الجماعـة�الرائـدة��ـي�الفلسـفة�الوضـعية��ـي�القـرن�العشـرين) نيوراث(
ً
. واحـدا

لغـة�الصـورةعRى�) نيـوراث(لفيتجنشـتاين،�وأسـس�) تراكتاتوس(أجرت�جماعة�ڤيينا�دراسة�متفحصة�عRى


ه�) تراكتــاتوس(ومــع�ذلــك�نجــد�أن). تراكتــاتوس(|فكــار�ال�ــ�mتعــود�أصــولها�إ�ــى�Bكتــاب�فلســفي�عميــق�وتفســ
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�أنعــش�)برترانــد�راســل(صــعب�للغايــة؛�وقــد�أعطــى�
ً

اBيــة�مــن�تراكتــاتوس�تفســABــي�مقــدمت�للنســخة�:نجل�


�الفلسفي��ي�ذلك�الوقتBالتفك. 

�النظري��انصبت �|ساس �بمثابة �لتكون �ومفيدة �واضحة �تطوير�لغة �عRى �|ساسية �نيوراث فكرة

�البصري  �وتقوم�. لIتصال �للمعلومات؛ �أو�العرض�الرمزي �العرض�اللغوي �عRى �الطبيعية �اللغة تقوم

�للمعلومات �عرض�مصور �عRى �بدورها �التصويرية 
�بBن�طرق�عرض�. اللغةBأن�هناك�تباين�كب� فنجد

�اف�
اض�أن�عرض�. للغوية�للغة�التصويريةا�علومات�ا �إ�ى �أعIه تستند�الحقيقة�البد�Óية�ا�شار�إل�Äا

�اللغوية �عرض�ا�علومات �من �أك�
�وضوًحا �يكون �التصويرية �بعبارة�. ا�علومات �ذلك يف�
ض�نيوراث

�ي�الثالثة��ي�النظرة�|و�ى�ترى�أهم�النقاط،��ي�الثانية�ترى�النقاط�|قل�أهمية،�): "27: 1936(أخرى�

�
 ".إذا�رأيت�ا�زيد�تكون�الصورة�التعليمية�سيئة�- ترى�التفاصيل،��ي�الرابعة�@�,mnء�أك�

�الحدسية�حول�عرض�ا�علومات�التصويرية �?قتباس�أفكارنا �بأنه. يبBن�لنا �القائلة �الفكرة من�"تقوم

ح��ð). 2007ينتيكا�ه(عRى�فرضية�وضعية�من�أساسيات�ا�عرفة�" ا�مكن�تحصيل�ا�عرفة�بمجرد�نظرة

ولو�كانت�بعض�|فكار�ترجع�إ�ى�الفلسفة�الوضعية،�إ@�أن�تقبلها�لم�يقتصر�عRى�الفIسفة�الوضعيBن�

�الوضعية �اندثار�الفلسفة �|فكارمع �هذه ðn,Iتت� �ذلك�لم �عRى �وعIوة �. فقط، �قام �ويليم�(وقد برنارد

�) هول�
وب �إيبدو(فنان�مجلة �أثنا) شار�ي �مماثلة �ربيع�عام�بصياغة�فكرة �لهلسنكي��ي �زيارته ،�2015ء

� �تنقل�ا�علومات�بشكل�سريع�للغاية��برهنعندما �وأ¼�ا للمزيد�من�(عRى�عدم�إمكانية�تعديل�الصور،

 ).2015التدقيق�انظر�هلسينجBن�يليوبيستو�

ا�جذرًيا�بBن�ا�علومات�التصويرية�وا�علومات�اللغوية؛�كما�
ً
يتضح�عRى�ما�يبدو�أن�هول�
وب�يرى�اختIف

وإ�ى�جانب�?ختIف،�هل�هناك�رابط�بي�ëما؟�. وجود�ثمة�اختIف،�ولكن�كيفية�تحديده�ليست�واضحة

�تختلف�من�حيث�النوع �من�اللغة�: فاللغات�الطبيعية �نوًعا �تعد �سبيل�ا�ثال، �عRى �الصينية، فاللغة
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�والغموض�وار  
ه؛Bتلميحات�لتفس� �يتضمن �ولكنه �الغموض، �رمز�يكتنفه �فكل �جميع�التصويرية؛ ��ي د

 .اللغات�التصويرية�والرمزية

�Uحول�التفس: 

هناك�العديد�من�أساليب�ترم�ABا�علومات؛والتشابه�فيما�بي�ëا�مجرد�إحتمال،�ولسوء�الحظ؛�  

�وحيدة �استجابة �ليس �للتشابه. فهو �مختلفة �ودرجات �أنواع �مIحظة�. هناك �لIهتمام 
Bا�ث� ومن

فقط�من�خIل�إلقاء�" عن�طريق�الحدس"مات�التصويرية�إمكانية�استيعاب�ا�علو ) هول�
وب(اف�
اض

لعرض�ا�علومات�التصويرية؛�كما�" طبيعية"قد�يبدو�?ف�
اض�هو�أن�لدينا�طريقة�. نظرة�عRى�الصورة

  .يبدو�أن�هذا�?ف�
اض�يدعم�لغة�نيوراث�التصويرية


�لغة�Bبشكل�معطاة�مهمة�بسيطة؛�فاللغات�الرسمية�أعطت�م)طبيعية(ليست�عملية�تفس�
Bللتفس�ð÷ع

�ا�نطق �دراسات�علم ��ي 
ات؛وكما�. استقرائيBمن�التفس� �مختلفة �أنواع �النموذج�بدراسة �نظرية تقوم

�mوال�� �رسمية، 
�اللغات�ا�وصوفة�بصورةBهناك�العديد�من�ا�شاكل��ي�تفس� يتضح�من�تلك�نظرية،


ات�التكراBالتعب�
B؛�مثل�مسألة�?نشائية�أو�تفس
Bالجناس(رية�تظهر�تعقيد�التفس.( 

�للتواصل�يعت¾
�?تصال �وموضوع �مشاركBن �مجموعة �تضم �معلومات�: عملية �يتناقلون فا�شاركون

ويتحقق�?تصال�الصحيح�بوجود�فهم�مش�
ك�بBن�ا�شاركBن�حول�هذا�ا�وضوع،�وقد�. تخص�شيًئا�ما

�mهو�?تصال�بBن�الوضع�|ساn6. أفراد�أو�مجموعات�من�|فراد: يكون�ا�شاركBن�من�فئات�مختلفة

�م�ëم�فهمه�الخاص�للموضوع كي�يتحقق�?تصال�السليم�بBن�الطرفBن�يجب�أن�يكون�. شخصBن،�لكّلِ

�بي�ëم �فيما �يتشاركونه �وهو�,mnء �من�كونه�. هناك�رابط�بي�ëم، �تجسيده �أك¾
��ي �هنا �ا�شاركة ومفهوم

دوًرا�رئيًسا�من�الناحية�ا�نهجية�أصولية؛�ومن�ثم�@�يمكن�لهذا�ا�فهوم�أن�يأخذ�) فلسفية(مجرد�فكرة�

�عن�كثب 
�إ�ى�ا�شاكل�|ساسية�ال��mيجب�دراس��اBوتعد�فلسفة�. �ي�هذه�ا�قالة،�ولكنه�@�يزال�يش
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?تصال�نوًعا�من�التحليل�الفو&ي�الذي�@�يعطي�وصًفا�تجريبًيا�أو�عملًيا�للموضوع،�بل�توصيف�منطقي�

-�mمفاهيم. 

�مع¾ �لغوي �إستخدام �كل �رموز�يستلزم �بل �للتIعب�فحسب، �قابلة �رموز �ليست �اللغة �أن 
النظر�إ�ى

. ؛�لذا�يتوجب�تحديد�طريقة�عرض�بشكل�أو�بآخرلنقل�ا�علومات)2(مفسرة�تنقل�معلومات�عن�,mnء�ما

�مõ�ëي �بشكل �باللغات �الخاصة �عرض�ا�علومات �الد@@ت�طرق �الفلسفة�. يدرس�علم �اف�
ضت وقد

ا�بالواقع�بشكل�مباشر،�ويمكن�رؤية�ذلك�من�خIل�?قتباس�التا�ي�الوضعية�أن�اللغة�يربطها�,mnء�م


�مع÷�ðالعIمات�البدائية�عن�طريق�التوضيح؛�فالتوضيحات�: "من�تراكتاتوس�لفيتجنشتاينBيمكن�تفس

ôي�ا�ق�
حات�ال��mتحوي�العIمات�البدائية،�ومن�ا�مكن�فهمها�إذا�كانت�معاني�تلك�العIمات�معروفة�

  ).3.263: 2010"(بالفعل

عRى��"الصورة"طور�فيتجنشتاين��ي�كتابه�تراكتاتوس�نظرية�الصورة�للغة�ال��mتدل�ف�Äا�قوة�مصطلح�

�ي�ذاته،�ولكنه�مب÷�mعRى�طريقة�" بسيط"؛�فمفهوم�التماثل�ليس�)28: 1973هينتيكا�(التصوير�ا�تماثل�

ن�سهلة�التطويع،�فينب�ي�أن�وقد�تكون�هذه�الطريقة�من�أي�نوع؛�ولكن�لتقبلها�يجب�أن�تكو . للتصوير


ات�مفيدةBتعب�
Bوتفس� �صياغة �الطرق�للمرء �قامت�. تتيح�هذه �فقد �التقييد؛ �شديد ا ليس�ذلك�حد�

� �عRى �اللغوية �للبنية �الوضعية �بروتوكول "الفكرة �وقيم��ا�" أحكام 
هاBتفس� �من �التحقق �تم معينة

� �جاكو�هينتيكا �عليه �يطلق �ما �وهذا �اللغات�. ري ?ف�
اض�الذ)2007(الحقيقة؛ �يبدو�أن �ذلك، ومع

التصويرية�تقوم�عRى�مثل�هذا�?ف�
اض�ا�لموس��ي�نظرية�الصورة�لفيتجنشتاين��ي�تراكتاتوس�و�ي�

 .اللغة�التصويرية�لنيوراث،�وأيضا��ي�تقرير�هول�
وب�ا�شار�إليه�فيما�سبق

 :الصور�والع�مات


ات�ا�مكنة�وا�ختلفة�Êي�لغة�معطاة�  Bات�تتعدد�التفس
Bوفًقا�لنظرية�النموذج،�إ@�أن�تفس

�الرسمية �اللغة 
اتBتفس� �من �أك�
�ثراًءا �تكون �الطبيعية �الطبيعية�.اللغات �اللغات 
اتBوتتأثر�تفس
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،كما�تظهر�العديد�من�ألعاب�فيتجنشتاين�اللغويةBر�أساليب�عرض�ا�علومات�. بالسياق�بشكل�كب ِ
ّ
ك
َ
ذ
ُ
ت

�من�اللغا
ً

إ¼�ا�@�تزال�قادرة�.ت�العلمية�ذات�القواعد�الد@لية�ا�حكمةا�صورة�متلق�Äا�بالشعر�بد@Bغ

@�أرسم�|شياء�): "لبابلو�بيكاسو(عRى�نقل�معلومات�هادفه؛�بل�وح��ðصادقة�كما�يظهر�البيان�التا�ي�

ولهذا�الفرق�بBن�). 229: 1975هينتيكا�" (عRى�النحوالذي�تبدو�عليه،�ولكن�بالشكل�الذي�أ$ي�به�حقيق��ا

��وحقيقته�أهمية�مركزية؛�وôي�فكرة�إرتباط�الصورة�با�ظهر�وليس�الجوهرمظهر�اnÎل.  

�التشابه�أبسط�الصور  ) 29: 1936(ويتكلمنيوراث�. فحسبتتضمن�الد@لة�ا�ألوفة�للصورا�بنية�عRى


�فيتجنشتاين�" صور�الواقع"من�منطلق�تلك�الد@لة�عن�Bإ�ى�الصور�كلوحات�فنية؛�) 164: 1988(و�يش

تتسم�الصور�الواضحة�. لتصوير�باب�غ÷�mومتشعب�يضم�أساليب�مختلفة�لعرض�ا�علوماتإذ�يعد�ا

بطابع�إعIمي�سريع�ا�فعول؛�ومع�ذلك،�هناك�حاجة�إ�ى�أساليب�تصويرية�أك�
�ثراء�لعرض�ا�علومات�

� �مثال �يوضح �طرق�عرض�ا�علومات�). بيكاسو(كما 
��يBالتفك� �علينا �أفضل، �|مر�بشكل �هذا ولفهم

 .أي،�كيف�نرى�شيًئا�ما�عRى�حقيقته–ول�عل�Äا�من�خIل�ا�Iحظة�والحص


س�Bلب� وôي�الدالة�و|يقونة�والرمز،وتستخدم�: ،توجد�ثIثة�أنواع�مختلفة�من�العIمات)1955(وفًقا

�لعرض�ا�علومات �أساليب�مختلفة �|نواع �. هذه �ا�ثال، �سبيل �"فعRى �بقدوم�"تخ¾
نا �الداكنة الغيوم

�أو� �قطة" نايدل"ا�طر، 
س�. شعر�القطة�عن�وجودBب� �يدعوها mمات�ال�Iالع� �عRى �أمثلة " الدالة"هذه

�-؛بمع÷�ðأن�قوة�الد@لة�تأتي�ع¾
�اتصال�حقيقي�بBن�العIمة�والmnÎء�الذي�تدل�عليه،�فالصور�العادية�

ن�و�ي�علم�ا�نطق،�يوضح�تدوي. الmnÎء�الذي�تصوره" تماثل" - مثل�الصور�الفوتوغرافية�والرسومات�

يمكننا�رؤية�هذه�العIقة�بالفعل؛�وتعد��–رمزي�مثل�أع�ب�العIقة�ال��mيمثلهاع�بBن�الكيانBن�أ�و�ب�

�6،�ص�27.9.1914مIحظة�: 1961(للmnÎء�ا�صور�وفًقا�لفيتجنشتاين�" صورة�منطقية"هذه�الصورة�

�الواقع،). هـ ��ي �ا�وجودة �للعIقات �صوًرا �الرياضية �ا�عاد@ت �تعد �الطريقة �يطلق��وبنفس �ما وôي


س(عليهBءعن�طريق�قاعدة�تقليدية،�وتعد�. الرموز ) بmnÎإ�ى�ال�
Bمات�تشIفيتضمن�ع�
Bأما�النوع�|خ



022   
 

 Page برلين  –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية                                

224 

 

 2022ا�جلة�العربية�علم�ال��جمة��العدد�الثاني��تموز��يوليو��

                                                                                                                                                                                     

� �ôي �الد@لية �فالقواعد �لذلك؛ �مثال �العادية �اعتباطية"لغتنا �ا�جتمع�" اصطIحات �يطبقها فحسب،


س�عRى�هذه�العIمات�الرموز Bفقط�حال�استخدام�اللغة،�ويطلق�ب. 

ومع�ذلك،�فمن�السليم�. صورة�فوتوغرافية�ما�تع¾
�عنه�خIل�من�الطبيÒي�القول�بإننا�نفهم�منيبدو�

�- يعد�سؤالنا�عما�إذا�كنا�نرى�العالم�الخار=ي�أو�ثمة�,mnء�آخر�. أن�نطرح�|سئلة�عما�نراه�وقتما�نراه

�كما�تظهر�حجة�الوهم�-كبيانات�:حساس�
ً
@�يتضح�مضمون�). 164-162: 1969هينتيكا�(سؤً?�وج�Äا

� �مثل �عبارات �توÑي �قد �كما �"تصورنا �أن �بوضوح �[...]" (نرى �أو�). 2014بروغارد �الرؤية �فكرة تحتاج

�تحليل�أك�
�دقة �ا�ق�
ح�. :دراك�إ�ى �التصور m÷يع� �هنا �لدينا �يدرك�أن�ب"مفهوم�التصور �ويطلق�"أ ،

أ�يعرف�"م�مثل�ا�عرفة�ا�ق�
حة�ترتبط�مثل�هذه�الفكرة�بمفاهي". عرض�ا�حتوى ) "2014(عليه�بروغارد�

أي�). 1962هينتيكا�(تفهم�مثل�تلك�ا�فاهيم�عRى�أ¼�ا�شكلية�". ب�أ�يعتقد�أن"أو�:عتقاد�ا�ق�
ح�" أن�ب

�. أن�ا�تلقي�يحصل�عRى�بعض�ا�علومات�عن�طريق�:دراك �لهينتيكا
ً
،�فإن�)155: 1969(لذلك،�وفقا

�ي�جميع�الحا@ت�ا�مكنة�ال��mتتIئم�مع�ما�يدركه�أ�هو�الحال�" يتم�تحليلها�هكذا" بأ�يدرك�أن�"العبارة�

�"أن�ب �وتحلل�العبارة �@�يدرك�أن�ب"، �" أ �وف�Äا�"هكذا �يدركه�أ هناك�حالة�ممكنة�تتIئم�مع�كل�ما


�ليسBا�صحيًحا- التعب
ًBيظهر�التحليل�النظري�النموذ=ي�الذي�يقدمه�هينتيكا�كيف�أنه�لدى�". ب�تعب

�ما�هو�قضيتناإدراكنا�ا�حتو 
ً
ôي�الفكرة�" إدراك�أن"ليست�فكرة�. ى�ا�علوماتي�ا�شابه��عرفتنا�بأن�شيئا

 .الوحيدة�ا�مكنة�لhدراك،�ولك�ëا�بالطبع�تشكل�أهمية�مركزية�بالنسبة�إلينا

يظهر�التحليل�النظري�النموذ=ي�كيف�يتم�بناء�معلوماتية�:دراك،�والفكرة�ذا��ا�ôي�امكانية�تقسيم�

تلك�: :دراكي�إ�ى�سيناريوهات�تبBن�لنا�ما�ندركه�وما�@�ندركه؛�وتنقسم�السيناريوهات�إ�ى�فئتBن:طار�

نجد�هذا�التحليل�طبيعًيا��ي�حالة�ا�عرفة�. ال��mتتوافق�مع�ما�ندركه،�وتلك�ال��m@�تتفق�مع�ما�ندركه


�عن�ا�عرفة�ا�ق�
حة�باستخدام�لغة�ماBحة؛�ويمكن�التعب
ع��Çذه�البساطة��ي�حالة�ليس�الوض. ا�ق�

�إ@�أن �هوسرل (:دراك، �) إدموند �امكانية ��ي �حيث�ا�بدأ(يعتقد �صورة�) من ��ي �تصوراتنا 
عنBالتعب
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�ا�ستحيل �من �يبدو �إذ مناسًبا،
ً
�يطرحسؤ? �ا�¾
ر �الرأي �هذا �ولكن �ا�عرفة��-لغوية؛ �حالة ��ي ðح�

��ي�وصفهاوا�علومات�: . إعطاء�توصيف�لغوي�كامل�للمعرفة�-ا�ق�
حة �-إدراك�: "دراكية�أك�
�تعقيًدا

� �ما �أنه- ,mnء �معلوماتية" عRى �صورة ��ي �ندركه ��ي�. ليس�هو�كل�ما �ا�ستخدمة �الطرق�اللغوية تعطي

�يمكن�إستخراجها mا�علومات�ال�� �كل �اللغوي�يعطي �التحليل �بأن ويظهر�التحليل�. التحليل�?نطبا$ي

ليس�التحليل�النظري�النموذ=ي�مجرد�. هذه�النظرة�الشاملةالنظري�النموذ=ي�القيود�ال��mتفرضها�مثل�

�فمن�ا�مكن�صياغة�النماذج�بشكل�سلوكي� �(نهج�نظري�محدد، @�توجد�أية�). 95-93: 1975هينتيكا

ومن�ا�مكن�أيًضا�تطوير�نماذج�. قيود�نظرية�تمنع�تطوير�أنواًعا�أخرى�من�|دوات�النظرية�النموذجية

�Äشموليةتصويرية�يمكن�النظر�إل�
  .ا�عRى�أ¼�ا�حالة�خاصة�من�النماذج�البصرية�|ك�

� �للغة �نماذج�عادية �أ¼�ا �) الطبيعية(يمكن�فهم�النماذج�التصويرية�عRى و�Çذه�. فيتجنشتاين�يراهاكما

" فهم"الطريقة�تعت¾
�النماذج�التصويرية�نماذج�ملموسة�تبBن�محتوى�الجمل�ا�نمذجة�بقدر�ما�يمكننا�

�ا�. الصور  �لغوية�ومن�هذا ��ي�صورة �الصور �(نطلق�يمكن�ترجمة �يمكن�)40-37: 1973هينتيكا �كما ؛

صياغة�جملة�واحدة�باستخدام�عدة�صور�مختلفة�مثلما�يوجد�للجملة�الواحدة�عدة�نماذج�مختلفة�

?ختIف�هو�عدم�وجود�مثل�هذه�البنية�النحوية�ا�حددة�بشكل�جيد�للصور�العامة�).موضوعة�نظرًيا(

 .�ي�النماذج�ا�وضوعة�نظرًياكما�هو�الحال�

�نوع�من�نماذج�هينكBن� �أ¼�ا �عRى �النماذج�التصويرية �فهم : 2006ويب�(بالرغم�من�ذلك�يمكن�أيًضا

�مفهوم�) 258 �التعامل�مع �النماذج�ôي �مجال�هذه �توسيع �وفكرة �التصويرية؛ رى�كنماذج�للغة
ُ
�ت mوال�


�أك¾ �بجدية �التصويرية �. اللغة �نيوراث �) 1936(أراد �الفكرة�توليد �كانت �إذ �مناسبة �تصويرية لغة

� �التصويرية �لغته �وراء �مصورة" ترجمة"|ساسية �لغة �إ�ى �العادية �التصويرية�. اللغة �لغته �طور كما

�
يمكن�رؤية�أن�هذا�النهج�ساذج�إ�ى�). 1936نيوراث�(تدريجًيا�سعًيا�لتطويرها�إ�ى�,mnء�ذو�قوة�أك¾
�وأك¾
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ر�نيوراث�حيث�إن�الفكرة�الفلسفية�وراء�لغة�الصورة�بعيدة�حد�ما،�لكن�ليس�هنا�كم¾
ر�لتجاهل�أفكا

 .العمق

�لغته�التصويرية�هووضوح�ا�نهج يكشف�. قد�يكون�السبب��ي�سذاجة�فكرة�نيوراث�ال��mتقوم�عل�Äا

و�ي�الواقع�يشرح�. الوضوح�عن�الفكر�الفلسفي�و:ف�
اضات�النظرية�للغة�ال��mيقوم�عل�Äا�هذا�ا�نهج

الخاص�باللغة�وهو�ما�" الطابع�?ستقرائي"لنذكر�. إف�
اضاته�الوضعية-جماعة�ڤيينا�كعضو��ي��- نيوراث

ð÷ا�ع� �واضحة �بسيطة �رموز �من �مبنية �اللغة �أن m÷هذه�. يع� �من 
ات�|ك�
�تعقيًداBالتعب� �تكوين يتم

الرموز�البسيطة�باستخدام�قواعد�نحوية�واضحة،�ويتولد�ا�ع÷�ðبشكل�استقرائي،�كما�هو�الحال��ي�

�ي�. استخدم�أعضاء�جماعة�ڤيينا�نظرية�فيتجنشتاين�للصورة��ي�تطوير�فلسف��م�للغة. صياغة�الجملة

� �الصورة �"نظرية �منطقية �كصور �الجمل �كل �رؤية �فيتجنشتاين �متماثلة(أراد �هذه�) تصويرات �ثل

�حقيقية �لجعلها �" (الحا@ت �تظهر�خصائصها�). 16: 1973هينتيكا �الجمل �فإن �لفيتجنشتاين وفًقا

  .البنيوية

�مباشر �بشكل �تصف�الواقع �|ساس�أن�الصور �بBن�: اف�
ض�نيوراث��ي �مباشرة �وثيقة هناك�عIقة

�والواقع �من�أن�. الصورة �الرغم �عRى �اف�
اض�مماثل، �لفيتجنشتاين�عRى �للغة �الصورة وقامت�نظرية

�كانت�عبارة�عن�توصيف�لد@@ت�لغة�عادية�وليس�لغة� �كان�حقيقية�) تصويرية(نظرية�الصورة كما

�نيوراث�التصويرية �لغة ��ي �ذلك�:ف�
اض�. الحال �الوضعية �ا�درسة �فIسفة �قدم �فقد �عام وبشكل

� �الذري �باÉف�
اض
ً
�وثيقا

ً
�إرتباطا �يرتبط �(والذي �وآخرون يقصر�هذا:ف�
اض�). 307: 2002هينتيكا


�ع�ëا�بالجمل�الذرية�أو�الجمBيمكن�التعب�mى�ا�علومات�ال�Rوتوكولية�معلومات�:حساس�ع
كما��- ل�ال¾

�الوضعية �ا�درسة �وبعض�فIسفة �نيوراث �ال��m. دعاها �ا�عرفة �كل �أساس �عن �الذرية تع¾
�الجمل

لhف�
اض�مقبولية�. كذلك�قبل�نيوراث�:ف�
اض��ي�لغته�التصويرية. نمتلكها�أو�ال��mيمكن�أن�نمتلكها
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عRى�. ن��ي�معرفة�من�قام�باف�
اضهوقد�تم�إف�
اضه�بشكل�عام،�عRى�الرغم�من�الفشل��ي�بعض�|حيا


�إ�ى�?ف�
اضBتش�mه�بعض�الجوانب�ال�Iوب�أع
 .سبيل�ا�ثال،�تتضمن�ا�قالة�ال��mقدمها�هول�


س�أن�تقوم�مقام�العIمات�بعدة�طرق�مختلفةBمات�لبIوتستند�. يمكن�للصور�كما�توضح�نظرية�الع

ومع�ذلك�ف�Iتنم�الصورة�. عن�طريق�التشابهالصورة�العقلية�ال��mتتكون�عن�صورة�ما�عRى�التصوير�

وكما�توضح�|مثلة�أعIه،�فالتشابه�رمزي�أك�
�من�كونه�. بشكل�واضح" التشابه"الذهنية�عما�يتضمنه�

� �وقديكون��فهوم �حالة�نموذج�مصغر" التشابه"مادي؛ ��ي �أك�
�مادية ð÷أغلب�الحا@ت،يكون�. مع� و�ي

Bعنه�مفتاح�تفس�
" العرض�التصويري "أي�طريقة�" منطق�التماثل�الشكRي"
ي�يعطي�التشابه�معنوًيا�يع¾

 ).223: 1975هينتيكا�(

  :اللغة�التصويرية

أو�قــد�يبــدو�كــذلك؛�فهــو�@�يع¾ــ
�عــن��–يتشــابه�النمــوذج�ا�صــغر�مــع�الÎــmnء�الــذي�يــتم�تجســيده�  

ه�لـــيس�كـــل�التفاصـــيل،وكذلك�فليســـت�كـــل�تفصـــيلة�بـــالنموذج�يع¾ـــ
�ع�ëـــا�بشـــكل�اســـتثنائي،�أي�أن�التشـــاب

 
َ

�. كليــــاBــــي"وبالتــــا�ي�فــــإن�رمــــز�التفســــÒــــي"الــــذي�يعطــــي�ســــمة�التماثــــل�" الطبيÒن�النمــــوذج�وأصــــل�" الطبيBبــــ

�ــي�أســاليب�التصــوير�) 1975(يبحــث�هينتيكــا�. الÎــmnء�لــيس�طبيعًيــا�عRــى�النحــو�ا�ناســب،�ولكنــه�اصــطÑIي

ة�لكــل�هــذا�التطــور�يمكــن�الفكــرة�الرئيســ"�ــي�مــذهب�الرســم�التكعي�ــ��mــي�مراحلــه�ا�بكــرة،�ويؤكــد�عRــى�أن�

@�تبــدي�). 239: 1975هينتيكــا�" (أن�تكــون�مجــرد�فكــرة�التبــاين�الحــر�للعIقــة�التمثيليــة�بــBن�اللغــة�والواقــع

. أســـاليب�التصـــوير�ا�ختلفــــة�أي�نـــوع�مـــن�النســــبية؛�ولك�ëـــا�تــــوÑي�بإمكانيـــة�تصـــوير�الواقــــع�بطـــرق�مختلفــــة

اللغــة�أمــًرا�ممكًنــا�بشــكل�طو$ي،وهــذه�مIحظــة�عميقـــة�تجعــل�|دوات�اللغويــة�أو�التمثيليــة�تغيBــ
�د@@ت�

) 4.022: 2010(اف�ـــــ
ض�فيتجنشـــــتاين�أن�د@@ت�اللغـــــة�يمكـــــن�مIحظ��ـــــا�. للغايـــــةمن�الناحيـــــة�الفلســـــفية

وهـذا�يع÷ـ�mأن�د@@ت�اللغـة�@�). 4.1212: 2010" (ما�يمكـن�عرضـه�@�يمكـن�قولـه"ولكن�اف�
ض�أيضا�أن�

وطبًقـــا��ـــا�. ،�أي�أنـــه�@�يمكـــن�أن�تكـــون�هنـــاك�نظريـــة�واضـــحة�للـــد@@ت)داخـــل�اللغـــة(يمكـــن�التعبBـــ
�ع�ëـــا�
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يــة�الد@ليــة�عRــى�الصورأيًضــاBتعبIذكــره�فيتجنشــتاين�تنطبــق�هــذه�ال" :�
إ@�أنــه�@�يمكــن�للصــورة�التعبBــ

لــيس�" نظريــة�الصــورة"لــذلك�فا�ســم�ð). 2.172: 2010"(عــن�بني��ــا�التمثيليــة؛�ولكــن�تعمــل�عRــى�ايضــاحها

قــد�نقــول�أن�التصــوير�بالطريقــة�ال�ــ�m) تراكتــاتوس(�ــي�اللغــة�?صــطIحية�لكتــاب�. "بشــكل�صــحيحمصــاًغا�

-لــــذلك�فإنـــه�مــــن�الخطــــأ�. مIزمـــة) موجــــودة(يراهـــا�فيتجنشــــتاين�ôـــي�العIقــــة�بـــBن�جملــــة�حقيقيــــة�وحالـــة�

ريـــة�مـــا�قـــد�نجـــده��ـــي�تراكتـــاتوس�هـــو�نظ). تراكتـــاتوس(الـــتكلم�عـــن�نظريـــة�صـــورة�للغـــة��ـــي��-بـــدقيق�العبـــارة

 ).J.1986:121،�هينتيكا،�M.B.هينتيكا،�" (صورة�للحقيقة

ح�ـــ�ðلـــو�كـــان�هنـــاك�داعـــم�قـــوي��وقـــف�فيتجنشـــتاين�أنـــه�@�يمكـــن�التعبBـــ
�عـــن�الـــد@@ت،فليس�ذلـــك�هـــو�

ومــن�ا�مكــن�إجــراء�دراســة�بشــكل�مõ�ëــي�عRــى�د@@ت�لغــة�معينــة�قــد�ثبــت�إ¼�ــا�حقيقيــة�. ?حتمــال�الوحيــد

د@ليـــة�فعليـــة،�وتطـــوير�نظريـــات�د@ليـــة��ـــي�ا�مارســـة�العمليـــة؛�وقـــد�حـــدث�ذلـــك�مـــن�خـــIل�إجـــراء�دراســـة�

@�حاجه��ي�قصر�هـذه�الدراسـة�عRـى�اللغـات�فقـط،�ولكـن�يمكـن�تعميمهـا�عRـى�. بالفعل��ي�نظرية�النموذج

تتمثــل�أهــم�ســمة�) "239: 1975(يــذكر�هينتيكــا�. وخاصــة�التمثــيIت�التصــويرية�-ا�نــاهج�التمثيليــة�|خــرى�

أي��-مات�ثـــورة�الرســـم�التكعي�ـــ�mتحديـــًدا�في�ـــ
ك�طريقـــة�وحيـــدة�مفضـــلة�مـــن�التمثيـــل�التصـــويري�مـــن�ســـ

" ا�نطـــق�كحســـاب�التفاضـــل�والتكامـــل"إ�ـــى�" ا�نطـــق�كلغـــة"وهـــذا�يماثـــل�:رتقـــاء�مـــن�. الطبيعيـــة�والوهميـــة

 ."والذي�تضمن�كذلك�عRى�التخRي�عن�فكرة�ما�لطريقة�تمثيل�مفضلة�@�مفر�م�ëا��ي�واقع�|مر

مناســـبة؛�ح�ـــ�ðولـــو�اعتمـــد�عRـــى�اللغـــة�الطبيعيـــة��ـــي�تطـــوير�اتصـــال�لغتـــه�التصـــويرية�كلغـــة�) نيـــوراث(طـــور�

. لغتــه�التصــويرية،�فليســت�الفكــرة�ôــي�الحصــول�عRــى�تماثــل�كRــي�بــBن�اللغــة�الطبيعيــة�واللغــة�التصــويرية

ا�وقــف�الحســابي��ــي��يــرتبط). 2011بيتــاريØن�" (ا�وقــف�الحســابي"تــربط�مرونــة�اللغــة�التصــويرية�اللغــة�بـــ�

ومــــع�ذلــــك�@�تــــرتبط�:نشـــائية�بــــا�وقف�الحçــــ�mnبشــــكل�مباشــــر�. بعـــض�|حيــــان�بالطــــابع�:نشــــائي�للغـــات

يتم�تعريف�الد@@ت�من�نـوع�تارسـكي�مـن�خـIل�إجـراء�تـدريõي�يبـدأ�. وإنما�ترتبط�بتعريف�استقرائي�للغة

نشــــائية�الد@ليــــة�أو�اســــتقIلية�الســــياق�مــــن�العناصــــر�الثانويــــة�للغــــة�أو�الجملــــة،�ويفــــرض�ذلــــك�:جراء?
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) أو�الــــنص(فمع÷ــــ�ðالجملــــة�بأكملهــــا�: ؛�ولتلــــك�الخاصــــية�أهميـــة�بالغــــة)4: 1985هينتيكــــا،�كــــو@س�(الـــد@�ي�

@�يتوقـــف�) أو�نـــص(وعـــIوة�عRــى�ذلـــك،�فـــإن�مع÷ـــ�ðجملـــة�معينـــة�. يعتمــد�عRـــى�العناصـــر�|وليـــة�ا�كونـــة�لهـــا

إ@�أنـــه�وبشـــكل�عـــام،�فلـــيس�هنـــاك�داٍع�@ف�ـــ
اض�أن�). الـــنص�أو (عRـــى�الســـياق�الـــذي�تنـــدرج�فيـــه�الجملـــة�

للغـــات�الطبيعيـــة�طـــابع�إنشـــائي؛�وعـــIوة�عRـــى�ذلـــك،�يوجـــد��ـــي�ا�نطـــق�طـــرق�Éدارة�اللغـــات�الغBـــ
�إنشـــائية�

وتتضـــح�الIإنشـــائية�اللغويـــة��ـــي�اللغـــات�التصـــويرية�بقـــدر�أك¾ـــ
�ع�ëـــا��ـــي�اللغـــات�). 1985هينتيكـــا،�كـــو@س�(

تختلـــــف�د@@ت�أجـــــزاء�لغـــــة�الصـــــورة�بـــــاختIف�): "18: 1936(نيـــــوراث�أيًضـــــا�بـــــذلك�الطبيعيـــــة،�وقـــــد�أقـــــر�

 ".موضعها�

ويتما,ــ�ðn. عــن�بعــض�الرمــوز�التصــويرية�البســيطة�ليؤســس�عل�Äــا�لغتــه�التصــويرية) 1936(بحــث�نيــوراث�

تشــــبه�قــــراءة�لغــــة�صــــورة�مــــا�ا�Iحظــــات�ال�ــــ�mتأخــــذها�: "ا�Iحظــــة" منطــــق"اللغــــة�التصــــويرية�مــــع�" منطــــق"

مــا�قـد�نقولـه�عـن�صـورة�لغويــة�يشـبه�إ�ـى�حـد�كبBـ
�مــا�يمكـن�قولـه�عـن�|شــياء�: عـBن��ـي�التجربـة�اليوميـةال

هنـــا�يفكـــر�نيـــوراث��ـــي�ثمـــة�نـــوع�مـــن�ا�فـــاهيم�ا�علوماتيـــة�). 20: 1936نيـــوراث�" (|خـــرى�ال�ـــ�mنراهـــا�بـــالعBن

لفكـرة�ا�علومـة�هنـا�. ذي�نـراهوهو�ما�يع÷ـ�mأن�تصـوراتنا�تـوفر�معلومـات�عـن�الÎـmnء�أو�العـالم�الـ�)3(لhدراك

لIحتمــا@ت�) النسـ�m(معناهـا�النظـري�ا�علومـاتي�ا�عتـاد،�وال�ــ�mيتناسـب�ف�Äـا�مقيـاس�ا�علومــات�مـع�العـدد�

ولكـن�فقـط�بالتناسـب�مـع�فئـة�" بطريقـة�مباشـرة"و�Çذا�ا�ع÷�ðفإن�التصور�@�يعطي�معلومات�. ا�ستبعدة

مـا�يRـي��Óـدف�لتحديـد�مـا�): "61: 1975(يوضـح�ذلـك�هينتيكـا�. ة?حتما@ت�ال��mيمكن�ف�Äا�تضمBن�ا�Iحظـ

؛�وبمــا�)ســواء�كــان�محًقــا�أو�@(يتصــوره�شــخص�مــا�ولــيكن�أ،�فــذلك�يع÷ــ�mوصــف�العــالم�وفًقــا�لتصــوراته�

أن�هـــذه�التصـــورات�@�تـــرى�العـــالم�بشـــكل�فريـــد�مـــن�نوعـــه،�يكـــون�ذلـــك�الوصـــف�منطقـــي�@�يختلـــف�عـــن�

لطريقــة�|ك�ــ
�منهجيـــة�لشــرح�هـــذه�البــدائل�ا�تعــددة�ôـــي�جعــل�كـــل�وا. فصــل�عــدة�بـــدائل�مختلفــة�للعـــالم

�mللعـــالم�بقـــدر�مـــا�نســـتطيع�إعطـــاء�هـــذا�الوصـــف�عـــن�طريـــق�ا�صـــادر�ال�ـــ�
ً
Iـــا�بمثابـــة�وصـــًفا�كـــام�ëواحـــدة�م

 ".نستخدمها
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لـــيس�مـــن�الضـــروري�التعبBـــ
�بالكلمـــات�عمـــا�. "طـــور�نيـــوراث�لغتـــه�التصـــويرية�كلغـــة�حقيقيـــة�تـــدعم�نفســـها

لــــذلك�يعتقــــد�أن�اللغــــة�التصــــويرية�ôــــي�لغــــة�). 26: 1936نيــــوراث�" (حه�مــــن�خــــIل�الصــــور يمكننــــا�توضــــي

حقيقيــــة�يمكــــن�مــــن�خIلهــــا�صــــياغة�مقــــا@ت�مناســــبة�وإجــــراء�حــــوار�مناســــب،�وإ@�لــــم�تكــــن�لتســــتخدم��ــــي�

  .التدريس�الذي�كان�واحًدا�من�|هداف�الرئيسة�للغة

�ــي�النظــرة�|و�ــى�): "27: 1936(رية�فعالــة؛�يقــول�كــان�لنيــوراث�إعتقــاد�راســخ��ــي�إمكانيــة�تطــوير�لغــة�تصــوي

تـــرى�أهـــم�النقـــاط،��ـــي�الثانيـــة�تـــرى�النقـــاط�|قـــل�أهميـــة،��ـــي�الثالثـــة�تـــرى�التفاصـــيل،��ـــي�الرابعـــة�@�,ـــmnء�



،�يضـــيف�إ�ــى�?قتبـــاس�أنـــه�"أك�ــBـــى�أن�واقــع�مقصـــده�هـــو�التــأثRويظهـــر�قولــه�قـــوة�اعتقـــاده؛�وللتأكيــد�ع،

ولـــم�يكـــن�ذلـــك�. ،�وقـــد�قبلـــت�فعاليـــة�?عتقـــاد�بشـــكل�عـــام"التعليميـــة�ســـيئة�إذا�رأيـــت�أك�
تكـــون�الصـــورة"

وإن�كـــــان�مبنًيــــا�عRـــــى�بعــــض�?ف�
اضـــــات�الوضـــــعية��-مجــــرد�اف�ـــــ
اض�مــــن�الفIســـــفة�الوضــــعيBن�فحســـــب�

قد�تختلف�مجموعة�?ف�
اضات،�ولكن�تف�
ض�|فكار�|ساسية�أن�الصور�ôـي�أدوات�فوريـة�. |ساسية

كــــن�رؤيــــة�ذلــــك�عRــــى�ســــبيل�ا�ثــــال��ــــي�الحقــــائق�البد�Óيــــة،�ومقالــــة�هــــول�
وب،�وبيــــان�ويم. لنقــــل�ا�علومــــات


�"ح�ـــ�ðلـــو�جهلنـــا�بقواعـــد�اللغـــة�التصـــويرية،�فإننـــا�"الـــذي�يقـــول�فيـــه�أنـــه�) 30: 1936(نيـــوراث�Bنتلقـــى�تـــأث


س�للعIمات�أن�القابليـة�للتصـوير�ليسـت�عIقـة�مباشـرة�وواضـحة�بـBن�الصـورة�". الصور Bوتظهر�نظرية�ب


ها،�تف�ـــــ
ض�اللغـــــات�. لÎـــــmnء�الـــــذي�يـــــتم�تصـــــويرهواBض�اللغـــــة�الطبيعيـــــة�مســـــبًقا�قانوًنـــــا�لتفســـــ
وكمـــــا�تف�ـــــ


يةBن�التفســBيوجــد�مــا�يكــا�ئ�مثــل�هــذا�الوصــول�ا�باشــر�إ�ــى�مــا�تعنيــه�. التصــويرية�مســبًقا�بعــض�القــوان�@

 .الصور 

؛�وتربط�)56: 1936يوراث�ن(تفيدنا�لغة�الصورة�لنيوراث�بإتاحة�صياغة�العبارات،�بل�وح��ðالتعليمات�


�استخدام�لغة�تصويرية،�كما�. مثل�هذه�الخصائص�اللغة�التصويرية�باللغة�الطبيعيةBفليس�من�اليس

ا�ح��ðلو�كان�مبحث�نيوراث��ي�أشكال�شديدة�البساطة
ً
وتوجد�. أن�التمثيل�التصويري�ليس�أمًرا�بسيط

�عRى�إ¼�ا �فهمها �مايمكننا ذات�مخزى؛�فعRى�سبيل�ا�ثال،�هناك��كمية�هائلة�من�التفاصيل��ي�صورة
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�الرموز Bمات�اللغة�الصينية�توجه�تفسIية��ي�ع
Bولكن�الوضع��ي�اللغات�التصويرية�. تلميحات�تفس

�و�. أك�
�تعقيًدا mالتكعي�� �ا�ذهب �لفناني �ا�بكرة �بعض�|عمال �انظرإ�ى �ا�ثال، �سبيل " شاهد"عRى

 ).11الفصل�: 1975ت،�انظر،�عRى�سبيل�ا�ثال،�هينتيكا��زيد�من�ا�علوما(واقعي��م�من�خIل�الصور�

  :حول�الطابع�ال�إنشائي

�كرموز�أساسية�للغة�التصويرية،�وقد�فكر�نيوراث��ي�صور�أساسية�تؤدي�   الصور�وظيف��ا

ولهذا�التوجه�بعض�الفوائد�الهامة؛�وم�ëا�توسيع�. شديدة�البساطة�يمكن�استخدامها�كرموز�تأسيسية

�و  �للغة �باللغة�مفاهيمنا �الخاص �ا�شروع �لهذا �ا�همة �الفلسفية �الجوانب �كأحد 
يةBالتعب� قو��ا


ية�أن�تكون�. التصويريةBية��ي�نظرية�النموذج،�وتتيح�تلك�القوة�التعب
Bى�القوة�التعبRأجريت�دراسة�ع

� �أو�السلوكية �ال�
كيبات�الفعلية ðكيب�وح�
�(النماذج�من�أي�نوع�من�ال� يمكن�رؤية�). 1969هينتيكا

،�ح��ðلو�"محافظة"إ@�أن�النهج�النحوي�كان�أك�
�. نظرية�الصورة�لفيتجنشتاين�كمنهج�نظري�نموذ=ي


وغليفية�" التصويرية"كانت�هناك�أمثلة�عRى�اللغات�B2010نيوراث�(مثل�اللغة�الصينية�واللغة�اله.( 

�فصاغ�أمثلة�من �كلغة�طبيعية؛ �حقيقية�@ستخدامها �تطوير�لغة�صورة 
ات��عمل�نيوراث�عRىBالتعب

�من� �ا�زيد �يستحق �و@�يزال �بالغة �أهمية �ذا �ا�نهج �السبب�كان �ولهذا �التصويرية، �لغته ��ي ا�ناسبة

ا�وثيًقا�. الدراسة
ً
وكان�لنيوراث�تصور�عن�تركيب�استقرائي�للغه�التصويرية�قابل�للتعريف�يرتبط�ارتباط

�العشرين �القرن �Êوائل �وا�نطقية �. باÊفكار�الفلسفية �ذلك ��-ومع �قيل �شديد��-كما �ا�نهج �هذا فإن

  ).2011بيتاريØن�(|همية�وقابل�للتطور�إ�ى�حد�ما�بشكل�مستقل�عن�الفرضيات�الفلسفية�لنيوراث�

�يطلق�عليه�ا�عرفة� ؛�أي�ا�عرفة�ال��m:ف�
اضيةتمثلت�مشكلة�نظرية�ا�عرفة�|ساسية��ي�دراسة�ما


�ع�ëا�لغوًيا،�وكانت�تفسر��ي�بعض�Bتقتصر�بطريقة�أو�بأخرى�يمكن�التعب�mى�إ¼�ا�ا�عرفة�ال�Rحيان�ع|

سعت�"أنه�) 4-3: 1988(عRى�ا�جال�اللغوي؛�فعRى�سبيل�ا�ثال،�يقول�نيلسون�جودمان�وكاثرين�إلجBن�

أًيا�كان�. نظرية�ا�عرفة�فيما�م]�ðnإ�ى�الحقيقة�من�خIل�?شتقاق�من�بيانات�أساسية�@�تقبل�الجدل
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�ا ��Çذه �اشتقاقه �تم �معرفةما �أنه �يوصف�عRى �فقط، �ال��m. [...] لطريقة �الوحيدة �أن�الجمل�ôي وبما


�اللفظية�وا�وسيقى،�وال��mتنقل�معلومة،�أو�فهًما،�أو�Bتخضع�لعملية�?شتقاق،�فليس�بمقدورالرموز�غ


ة�نافذة،�أن�تخدم�العملية�إ@�كوسائل�مساعدة�فحسب،�@�تزيد�عن�كو¼�ا�فائدة�معرفية�Bعن�بص�
تع¾

 ".ضيةعر 


�لعلم�ا�نطق�Bلعبت�فلسفة�اللغة�وا�نطق�دوًرا�بالغ�|همية��ي�نظرية�ا�عرفة؛�وقد�كان�للتطور�الكب

�الفلسفة �آثار�عRى �استخدمت�.عدة �فقد �ا�نطق؛ ��ي �التعريفات�?ستقرائية �استخدام تعددت�فوائد

�من�بناء�الجملة�ود@@ت�|لفاظ
ً
Iلتحديد�ك. 

�يمكن�تعريف�تولد�التعريفات�?ستقرائ �فعRى�سبيل�ا�ثال، �اللغات؛ ية�تركيبات�ذات�سلوك�جيد��ي

�تحت�قواعد� mÏتنت� mوال�� �محددة �ذرية �تتضمن�صيغ �مجموعة �أ¼�ا �عRى �معينة �منطقية الصيغ�للغة

يولد�هذا�التعريف�بنية�نحوية�ذات�سلوك�جيد�من�الصيغ�|ساسية�والصيغ�الثانوية؛�. تكوين�الجملة

 
ً
Iالوضع�قلي�
Bكل�هذه�الجمل�قابلة�للتشكيل�. �ي�حالة�الجمل،�ولكنه�@�يزال�واضًحا�بشكل�كا�ي�ويتغ

ويولد�ذلك�د@@ت�. يتم�تعريف�الد@@ت�من�نوع�تارسكي�بشكل�استقرائي�بطريقة�مماثلة. بمع÷�ðواضح

توسعية،�مما�يع÷�mأن�قيمة�الحقيقة�لجملة�معينة�يتم�تحديدها�عن�طريق�قيم�الحقيقة�Êجزاء�تلك�

ويمكن�تطبيق�. ومع�ذلك،�فليس�لهذه�الد@@ت�سوى�نطاق�محدود�كما�يظهر�منطق�ا�فهوم. جملةال

��ي�اللغات�الطبيعية�كما�قد�. الد@@ت�من�نوع�تارسكي�عRى�منطق�ا�فهوم يصبح�الوضع�أك�
�تعقيًدا

 ).1985هينتيكا،�كو@س�) (تكرار�الكلمة(ي¾
هن�من�خIل�الجناس�

إ@��بشكل�ميكانيكي؛�?ستقرائية�توليد�جمل،�ونظريات،�أو�ح��ðنماذج�جديدة�قد�تتيح�تعريفات�ا�نطق


�ا�نطقيBا�نطقي�يتسم�با@بداع�الذي�نراه�: أن�:جراءات�ا�يكانيكية�@�تفسر�ا�نطق�أو�التفك�
Bفالتفك

�اللغات �إ�ى�:بداع�بسبب�ثراء �فهناك�حاجة �النموذج، �كل�من�نظرية�:ثبات�ونظرية ستبعد�@�ت. �ي
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�البشري  �:بداع �الخطوات�: الشكليات �وتحتاج �معBن؛ ð÷بمع� �فحسب �ميكانيكية �?ستد@ل فقواعد

 .?ستد@لية�وال¾
اهBن�الفعلية�إ�ى�ال¾
اعة

�لو¼�يم �معاد@ت �خIل �من �ا�ثال، �سبيل �عRى �ا�نطقية، �اللغات �ثراء �-يتضح التنازلية�(سكولم

ت¾
هن�مثل�هذه�النتائج�). 65- 63: 1977كيسلر�(رية�معينة�وال��mتظهر�تعدد�النماذج�لنظ) والتصاعدية

وفًقا�. ا�نطقية�عRى�أن�?كتمال�ليس�فكرة�بسيطة�قد�تكون�صالحة�أو�قد�تفشل��ي�أن�تكون�صالحة

أن�) 1999(،�يمكن�أن�يكون�?كتمال�إما�استنتا=ي�أو�د@�ي،�وقد�أثبت�كورت�جوديل�)1988(لهينتيكا�

�بشكل�استنتا=يمنطق�ال�
تيب�|و�ي�لي
ً
Iكتمال�أنه�) غودل(ومع�ذلك،�أثبت�. س�مكتمIي�معادلته�ل�

�من� �نوع �عRى �يدل �مما �القوانBن، �تتبع �كانت �إذا �ما �حالة �فقط��ي �معينة �جملة �عRى �ال¾
هنة يمكن

إ@�أن�نتائج�نظرية�النموذج�تثبت�أنه�. ?كتمال�الد@�ي�للمنطق�|و�ي�مع�نوع�محدد�لIكتمال�الد@�ي

ا�ستحيل�توصيف�الفئة�ا�قصودة�من�النماذج�فحسب،�ويدل�ذلك�عRى�عدم�وجود�اكتمال�د@�ي�من�

 .عRى�ذلك،�النقص�الوصفي�للمنطق�|و�ي) 166-165: 1988(تام؛�وقد�اطلق�هينتيكا�

�نطق�|و�ي�عدم�ترابط�بناء�الجملة؛�واللغات�الطبيعية�ايوضح�التعريف�?ستقرائي�لبناء�الجملة��ي�

�

�أنه�يمكن�تقريب�اللغات�الطبيعية�با�نطقأك�Bكيبية،�غ
. تعقيًدا�عن�ا�نطق�|و�ي�من�الناحية�ال�

�إذ�تظهر�النتائج�النظرية�النموذجية�مدى�تعقيد� �البساطة؛ وليست�الد@@ت�اللفظية�مسألة�شديدة


�عن�تلك�الكثافة�الد@لية. البنية�الد@لية��جموعة�بسيطة�من�الجملBللمنطق�|و�ي��ويمكن�التعب

واللغة�التصويرية�أك�
�تعقيًدا�من�ا�نطق�واللغات�الطبيعية،�وهكذا�. باستخدام�مصطلحات�غودمان

ومع�ذلك�فليست�الصور�كيانات�متولدة�بشكل�استقرائي،�. تدعم�الكثافة�الد@لية�اللغات�التصويرية

لتكوين�الصور؛�فكما�يقول�إذ�@�توجد�رموز�بسيطة�تتولد�م�ëا�كل�الصور�باستخدام�بعض�القواعد�

 ".الصور�كثيفة�أيًضا�من�الناحية�ال�
كيبية"غودمان
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�لرمزين�" �مثيلBن �يكونا �أن �يمكن
ً

اBصغ� �بي�ëما �:ختIف �كان �مهما �عIمتBن �أي �بالنظر�إ�ى �أنه أي


�فقد�يكون�لهما�مرجعيات�مختلفة�Bما�صغ�ëن،�وبالنظر�إ�ى�أي�رمزين�مهما�كان�الفرق�بيBقد[...] مختلف�


أي�إختIف��ي�الرمزإ�ى�عIقة�مختلفة�بمجال�Bمة�ما�مع�رمز�مختلف،�وقد�يشIف��ي�عIيتكا�ئ�أي�إخت

 ).2010جيوفانيRي�"(ا�رجعية

�نيوراث �نهج �الكثافة �هذه �جيدة�: تدحض�مثل �التصويرية �اللغة �تلك �مثل �وجود �ا�مكن فليس�من

�وجوب�ر  m÷إ@�أن�ذلك�@�يع� �نيوراث؛ �بحث�ع�ëا mتطويرها�السلوك�ال�� �نيوراث�بل�ينب�ي فض�فكرة


  .بشكل�أك¾

أثبت�النهج�النظري��ي�فلسفة�اللغة�خصوبته؛�فعRى�سبيل�ا�ثال�نجد�أن�ذلك�النهج�شديد�ا�رونة�

�للتطبيق�من�الناحية�العملية�يمكن�فيه�معالجة�
ً
Iإطار�عمل�عام�عميق�فلسفًيا،�قاب� �هذا ويقدم�لنا

عب�مفهوم�?س�
اتيجية�دوًرا�نظرًيا�مركزًيا��ي�هذا�النهج،�إذ�يتيح�لنا�كما�يل. ا�شاكل�ا�ذكورة��ي�|عRى

لذلك�تعد�). 1997هينتيكا،�ساندو�) (الد@لية(التعامل�مع�العديد�من�ا�شاكل،�مثل�مشكلة�الكثافة�

�ا�رحلة� �ليست �بالتأكيد �ولك�ëا �|همية، �بالغة �خطوة �بمثابة �نيوراث �طورها mال�� �التصويرية اللغة

 .أن�لهذا�النهج�مستقبل�واعد) 2011بيتاريØن�(ية؛�ويذكر�ال�ëائ

� �مذكراته ��ي �كان) "29.9.1914: 1961()1916-1914(يذكر�فيتجنشتاين ��إذا �هذه�الشكل �يمBن �ي

ا�فا�جمل�قد�يؤكد،�عRى�سبيل�
ً
الصورة�يمثل�الرجل�أ،�والشكل�الذي��ي�اليسار�يرمز�إ�ى�الرجل�ب،�إذ

ون�ا�ق�
ح��ي�كتابة�الصورة�صحيًحا�وخاطًئا،�ولهذا�ا�ق�
ح�مع÷�ðمستقل�قد�يك. أ�يتشابك�مع�ب: ا�ثال

 ".عن�صحته�أو�خطؤه


ات�صحيحة،�ولكن��ي�الوقت�نفسه،�وكما�يظهر�Bى�أ¼�ا�تعبRقد�يضاف�لذلك�أنه�يمكن�فهم�الصور�ع


هاBلتفس� �اف�
اض�طريقة �فعلينا �فيتجنشتاين، �نق. مثال �عRى �القدرة �تفقد �الصور �أن �هذا m÷ل�ويع

ا�علومات�بطريقة�مباشرة�وفورية؛�وح��ðلو�كان�ذلك�يع÷�mأن�لغة�الصورة�@�يمكن�أن�تكون�شاملة،�
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ي Bترتبط�بمجتمع�يتشارك�مع�القانون�التفس� mÏمجتمع�. ف� 
�التصويري�@�يقتصر�عRىBإ@�أن�التفس

 .لغوي�بعينه،�مما�يتيح�لنا�توسيع�ا�جتمع�ومن�ثم�الحد�من�نسبية�?تصا@ت

 

 Þتنتاجات�والكلمةالختاميةس  

  � �مرئي �?عتقاد �أو�جعل 
�مرئي،Bالتفك� �هو�جعل �ا�رئية �مبدأ �من ريتشارت�وآخرون�(ا�راد

�Éكساب�). 2011 �ما �بطريقة �التصويرية �اللغة �و�ي �العادية �اللغة ��ي �ا�رئية �يرتبط�مبدأ �رأينا، فكما

�ا�رئي �عبا. الطابع �يصيغ �أن �للمرء �يمكن @� �الطريقة �هذه �وبدون �نرى �أن �يمكننا �و@ العبارة�"رات

�مقصودة �ôي �كما �ليست�. التصويرية �الطريقة ��-هذه �تقتصر�عRى��- و@�يمكن�أن�تكون �ولك�ëا عامة،

�اللغوي " �". ا�جتمع �نيوراث �أكد �?ف�
اضات�) 1936(وكما 
�منBالكث� �التصويرية �للغات �ليس فإنه

ا�معيًنا�. و�العلميةالثقافية�والتعليمية�كما�هو�الحال��ي�اللغات�العادية�أ
ً
ومع�ذلك،�@�يزال�هناك�ارتباط

��كـ"يجب�عRى�ا�رء�لفهم�اللغة�التصويرية�أن�: بقانون�لغوي�أو�تصويري nÎوليس�مجرد�أن�"يرى�ال�،

 .هو�ا�فهوم�الصحيح�للمIحظة��ي�تحليلنا" ا�Iحظة�ا�ق�
حة"لذلك،�فإن�مفهومنا�لـ�". يIحظ"

�مقيدو  �لفيتجنشتاين�فإننا �وفًقا �قوله �ذلك��ي �ويمكن�رؤية �بلغتنا؛ �قلت): "40: 1988(ن : ولكنك�إذا

�يصنعها؟" mل�:شارات�ال�Iشخص�فقط�من�خ� �يعنيه �ما �بمعرفة �أقول " كيف��ي �أن�:"ثم كيف�له


ه�ليست�سوى�:شارات�أيًضا؟Bن�أن�معطيات�تفسBء�"يعرف�هو�نفسهم�ايقصده��ي�حmnÎوينطبق�ال،

�ا�وقف�الفلسفي�القوي�كما�وم. ذاته�عRى�اللغات�التصويرية ��ي�حاجة�لتب÷�mمثل�هذا ع�ذلك،�فلسنا

�فمن�ا�مكن�استخدام�لغات�مختلفة� الطبيعية�والرسمية�والتصويرية��ي�نفس��- فعل�فيتجنشتاين؛

  .لكسر�جدار�سوء�الفهم،�وبذلك�نتحرر�تدريجًيا�من�نسبية�?تصال�-الوقت�
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 ليلة�ط�قها

سورية..pديبة�انصاف�سليمان�مرشد��–بقلم�  

La nuit de son divorce 

 ⁄ا�غرب���������������                                              لوبنة�بلخ�Uي��������������������������: ترجمة�pستاذة

         فرنسا

 Elle n’oublia pas sa dernière nuit avec lui, il la prit dans ses bras avec sa passion 

habituelle  et son amour  enflammé.  

Il la connaissait très bien, il savait qu’elle ressemblait à une jument rebelle qui 

ne baissait pas, ne se soumettait pas et ne s’apprivoisait pas 

facilement…Elle, qui cherchait la lumière et la pureté  dans les forêts 

lointaines de cristal, elle  rêvait d’amour au printemps, perdue, elle rêvait 

des fontaines et des cascades de la joie.   

Enfin, il  put la soumettre et la serrer entre ses bras avec son style élégant car 

depuis sa jeunesse, il avait son cœur. Les verres embellis de sa parole et la 

douceur de ses rires et ses lettres couvertes de basilic l’avaient enivrée, alors 

elle lui donna toute sa vie.     

Oui…il fusionna avec elle pour qu’elle lui  offre ses sentiments et son cœur. 

Il devint son rêve et son espoir, il l’envahit d’une affection qu’elle n’avait 

jamais sentie.  

Il prit sa main, elle sentit sa main chaude trembler entre ses mains, son 

souffle fort et son  regard intense désirant plonger jusqu’au fond d’elle sans 

retour.    

Avec lui, elle sentit qu’elle était une princesse…non…plutôt une reine admirant 

la beauté de la vie et ses dons comme une fleur qui rencontrait pour la 
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première fois la brise  du matin et sa rosée… comme un oiseau qui  plongeait 

à l’intérieur des fleurs pour en voler du miel sucré.  

Elle fit de lui une partie d’elle, elle le crut… Après toutes ces années, elle 

croit toujours à ses mots bien tissés comme la robe d’une mariée.  

Avec lui, elle vola avec les ailes de son rêve  parcourant les distances et 

traversant tous les espaces comme des nuages pleuvant… Les rayons de 

soleil la portèrent et elle brilla dans l’univers comme des morceaux de 

diamant sur une source qui étonna tous ceux qui les virent le matin.  

Le chariot de Cendrillon ne lui plaisait plus… elle monta sur les tresses de 

la lune où elle s’enfuit et avec lesquelles elle voyagea  vers  des plages 

pleines de beauté car ses mots d’amour la portèrent vers la lumière et les 

jardins de sureau et de pureté.  

Cette nuit là elle pleura devant lui…elle senti un immense bonheur qu’elle 

avait peur de perdre car elle savait que le bonheur ne durait pas longtemps, 

c’est la loi de la vie, elle eut peur de perdre cette lumière qui l’envahit 

entièrement.   

Elle pleura  et avec ses mains, il lui sécha les larmes et l’a tint avec 

tendresse pour l’emmener à son monde magique où elle vivrait avec tout 

l’amour qu’elle avait pour la belle vie. Il lui promit qu’il resterait jusqu’à la 

fin.  

Il l’envahit avec ses mots d’amour et  son sérieux,  il ne l’appela plus de son 

nom, il  lui donna un nouveau nom, ma chérie.  

Il lui offrit l’écharpe brodée de l’émirat, son amour parfumé la lava et elle 

commença à tourner les pages de sa tristesse pour partir avec lui, il savait 

que dans son cœur il n y avait que ses yeux.   
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Cette nuit là, elle l’entendit murmurer en lui disant qu’elle était sa vie et 

son amour qui n’avait pas de fin. 

Ses paroles l’enivrèrent…alors elle  dormit bien, rassurée, elle rêva de lui.    

La nuit des rêves passa, elle ouvrit ses yeux ce matin là mais elle ne trouva 

que le vide...rien, à part une ligne de mots insensés..... Il n'était plus là. Il 

était parti en silence portant sa valise de voyage habituelle. 

La vie l'avait pris loin d'elle et l’avait emmené vers les collines des contes et 

des légendes. Elle réfléchit à ce qui s'était passé comme si elle était devant 

un tableau dont les couleurs étaient bien choisies et des expressions 

différentes accrochées au mur de la vie perdue. Elle réfléchit bien à ce qui 

s’était passé et elle vit le seuil de la fin de sa vie.   

Elle décida d'être à nouveau la jument rebelle qui ne cédait pas et elle se 

mit à sécher une seule larme qui lui brulait les yeux.  

Elle tint toutes ses lettres et les mis dans un coffre incrusté de contes puis 

elle le ferma puis elle  prit les clés de son cœur pour le fermer une fois pour 

toute. 

Elle partit au temple où l'odeur des encens et l’hymne des oiseaux de la 

neige froide pour assister à la prière, dessiner sur les murs du temple et 

chanter.  

Lui, il était la chanson de sa vie, une chanson qui ne terminera jamais.  
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�yي�عروقه�بل�وقود�الصواريخ�:مارادونا
ً
 لن�يجدوا�دما

 

 Maradona: no Blood found in his Veins, but rather Rockets Fuel! 

محمود درويش: بقلم  

الجمھوريّة العربيّة الّسوريّة –جامعة دمشق                 مروة محمد رضا الّسعدي  : ةترجمة ا�ستاذ
  

Marwa MHD-Reda Al-Saadie  

Extracted from “Words” by Mahmoud Darwish. It was published in 9 June, 2018 by 

“The Seventh Day” Magazine; Paris, 1986.  

1. What had you done to the hours and dates as well?! 

What should we do now after Maradona had returned backhome in Argentina? 

With whom would we spend the nights after gettingused to link our 

hearts’tranquility and disturbanceto his own miraculous feet? Who would 

entertain and get us excitedafter we had been addicted to watching him for a full 

month, during which we turned from mere viewers into deep lovers? And to 

whom should we lift blood wings and shout out of enthusiasm and pleasure after 

we found our desired heroso deeply incarnated in him; he had set ablaze our 

intense thirst for: a hero... a hero whom we applaud, hang an amulet for, pray to 

his triumph and worry about of getting beaten? Thus, the individual 

wouldbemore than mere heresy in history. OMaradona! What had you doneto 

the hours and dates as well?! 

2. We had better remember to stay up late! 

The emptiness of evenings was approaching us, as if it was a drum of iron, since 

we had been in wait for none. Therefore, we would be satisfied with lumbering 

along towards the bureaucracy of both ourselves and that of time. We would be 

coerced to submit to other dates, where we would revive our daily talkson 

climate, racism and civil wars. Wewould be recalling, in order to stay up late, a 
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golden era, of which we once were a part: it was the very same era where 

Maradona used to be the guest of our eagerness. As a result, we had forsaken 

everything so we mightdevote ourselves to what had touched us most of rituals: 

our affection for Maradona, fencing his feet with a Cosmo of mercy, jumping in 

front of the TV screen to break the severe siege imposed by Germans, blocking 

the airlock at his muscles contractions and finally satirizing the Brazilian 

referee; forhe, like a cold-hearted man whowould leave an innocent child’s heart 

broken, had caused Maradona's heart to be brokenfor no reason other than being 

too jealous of thechildhood ingenuity. 

3. Slipping away in the speed of sound! 

A face of a child or an angel’s had he. A body similar to that of the ball, a heart 

of a lion and feet of a giant deer owned he.For him, as well, was our cheer: 

“Maradona… Maradona,” until we dripped with the sweat of calling his name. 

He would snatch the ball, as if he was a pure-bred skillful cat, from the legs of 

the mule. Like a wolf that held the power of a bull, he would dribble with the 

balland jump like a leopard over the giant goalkeeperwho would turn, out of a 

sudden, into a rabbit: Goaaaaal! 

Then, Maradona would be seen making the sign of the cross up in the air before 

kissing the ground. After that, hewould stand up again to be blockaded before 

slipping awayin the speed of sound.He would snatch the ball again, get caught 

up before passing the ball, on a silver plate, to that teammate who first helped 

him to break through the defense wall only for that teammate to shoot it out 

there into the space, leaving Maradona applauding him in pain.Had not 

hescored, then Argentina would have cried its heart out. Had not he shot, 

Argentina wouldhave established a monument for its shame in the Falklands, the 

national sentiment wouldhave stopped dancing and arrogant England would 

have won the war for a second time. Nevertheless, Maradona wasgoing forward 
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with the ball from where the authority haddeclined. Maradona wasbringing the 

island back to Argentina and calling attention of the British Empire that it was 

still resting on the laurels of the distant past. 

4. What collective magic would that be?! 

What a game could that be? What collective magicwith such a common 

unresolved mystery would that be? 

Maradona did not act on instinct. Onlythe Brazilian Socrates, the thinker,who 

was always engaged with his metaphysical reflections on the corner kick. Zico, 

on the other hand,always ran after the nightmare of the penalty kick which flew 

off the pitch, causing the dream of Brazil to be lost. Platini had been improving 

retirement conditions while the insidious Pelé had been striving to conceal that 

sense of schadenfreude of the deposed kings.Maradona, on the contrary, only 

knew one thing:football was his life, family, dream, homeland andwhole 

universe. From his poor childhood in the hut made of tinplate, he learned how to 

walk while playing with the ball. He would wrap a ball of strings around the tin 

cans so he could play with it. Perhaps the ball taught him how to walk or maybe 

he did not walkbutfor it: to follow, control and play with it. His childhood 

revolved around that ball of strings until his father sacrificed his monthly salary 

to buy him a real football. From that moment, he went on to be the youngest 

player in the Argentina national football team. Thus, Maradona - the child 

prodigy -had risen from one of the poorest homes to the broadest of horizons, 

making himself the undisputed emperor of the game. In his youth, he did not 

care about the screen of cinema nor that of television. However, he managed 

later, by the force of his feet, to occupy the very same screenswhere he was 

eagerly watched by more than two billion people, as if they were aspiring 

towards a star in the sky. Footballlift him up so high so he deserved to be 

praised with such words of the highest level. 
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5. The goalkeeper’s agony and penalty kick! 

Maradona had been the star who could easily out-competeall the other stars. As 

much as he had given football, it had given him till it simply became his own. 

Other football stars would move themselves asideoff his magic zone to give 

themselves the opportunity of being fascinated by what they watch. They 

wouldwatch him from all sides, be dazzledby the great miracle of creation, 

praise both the Creator andhis creature, celebrate what they had been deprived 

of asit was granted to othersand sing the hymn of praise to whom made them so 

grateful forbeing defeated;for who would be more blessed than those defeated 

by Maradona?!  

Maradona's foot, along with another mythological heel, the Achilles’ heel, 

would be the most two famous feet in the history of myth. So, why had we kept 

repressing the already-repressed question, burning up inside us by this fine 

madness; the same madness that football would spread around, as if it was an 

infection, amongst millions of people. That is: why had not we made football the 

main subject of our art and literature? I would say it again: why had not we 

made football the main subject of our art and literature? And why would not 

literature deal with the burst of emotion which had triggered millions while 

involved in such a dramatic scene of football? Moreover, would be theremore 

agonyor desolation harder than that of a goalkeeper's, left with his cosmic 

solitude and in direct confrontation with a penalty kick?  

Would be there any psychological pressure heavier than that of a highly-skilled 

scorer, getting himself ready to take the penalty kick and carefully standing on 

the thin line between success and failure while having the whole nation’s moral 

fatein hishand?  
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Would not such moments, after all,be more cruel, delicate, exploding for 

both individual and collective emotion than those which Dostoyevsky’s 

“Gambler” had experienced,for example? 

6. The war of interpretations! 

What a game would that be?! It might be kind of a conflict of interpretations or a 

realistic theater for adjusting or maintaining the balance of powerin order to 

create or stabilize another level of reality. It would bea game of rebuilding the 

world on different grounds and merit. A world war in which the peoples' 

imagination could, consciously or unconsciously, play its role. They just could 

not afford to bemere spectators of human bodies race, skills and intelligence- 

which all express the nations’ various techniques of attack and defense,forms of 

violence and dance, along with types of individuality and collectivity - without 

being deeplyengaged.  

We might even say that spectators could be the most highly-motivated players 

since they had been bringing their psychological history, interpretations and 

willingness there to the stadium in the form of compensation.Consequently, they 

wouldbring the game to a level of a mental representation of the nation’s spirit 

and urgent desire to surpass every other. It would be an outburst ofpatriotism, a 

spark of expressingoneself in its relationship with the other and the freedom of 

expression for those denied the right to express in the context of politics, gender 

or color. It might bethe present freedom to expressan absent one or a sovereignty 

seeking to maintain its dominance. At times, it could bekind of a social conflict 

and revolve, at other times, around the unity of internal social forces in their 

national conflict against the outside world.  

It would bean outlet to freely voice, express oneself and demonstrate against 

oppression, in which the refereeor the coach turned out to be a symbol of an 
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unjust ruler or an unfair judiciary. That wouldhappenwhen the trial of defeat 

took the form of authority’s or the winextended to be a triumph ofpeople’s spirit 

and unity, where none of whichhad anything to do with any avoidable military 

defeat.  

Sometimes, a football game held the meaning of collective revenge or 

compensation for the unequal balance of power between Great powers and small 

States. In short, it would represent the remaining consensus on some idea, 

passion, strength or even goal. It could be the war of interpretations, whoseone 

of its most obvious manifestations was that unexpectedEuropean unity around 

Germany in the final match.That match manifested, in turn,the European-Latin 

American conflict, whereas the “Third World’sunity” was not in any way 

reflected. 

This was made clear by that biased Brazilian referee, the yielding broker, who 

had made enormous efforts to obtain the European “innocence” verdict from a 

possible charge, as if integrity wasindeed Europe-specific! Consequently, he 

turned a blind eye to all that unsportsmanlike-illegal fouls committed by the 

Germansand punishedMaradona with excessive cruelty. He so reminded us that 

the Third World would unitearound nothing butits sense of submitting to the 

master’s authority. It would only aspire to be deeply indulged in theother’s 

model, flatterthe “West” and like nothing more than being always associated 

with defeat.  

7. The foolish king could not stop the sea waves! 

Yet Maradona, as he was able to liveinside both our minds and hearts, had 

alsomanaged to mitigate the impact of such interpretations so not to go any 

further. He brought football to the level of transparent music abstraction and 

utmost purity.  
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Since he had not beenone of us, however, he could not touch our national 

sentimentality. He also was unable to make us show our solidarity and sympathy 

with the Third World, represented by Argentina, which apparentlyhad not 

manifested any signs of interestin being a part of it, but preferred rather to be 

heavily dependent on debts and official racism. Yet,he was able to touchour 

instinct of self-defense against the onslaught of Western racist attitude, 

including comments on French television.  

Maradona playedonly for the sake of playing and simply turned football into a 

dance; a mixture of Brazilian samba and Argentine tango.  

Hewas unstoppable, exactly like the sea waves that could not be stopped by the 

foolish king. Thus spoke the sports experts, who found in the poetic language 

the one and only way to describe that angelic demon, opportunities-maker and 

skilled pickpocket. He waseverywhere so that the Mexican football stadiums 

had become his own field of play.  

The World Cup wasall about Maradona. Strong as a bull and fast as a missile, 

entered he the stadium, as if it was a church. He would screen outthe defense 

before shooting and scoring a goal. He was, by all means, the star of that era. 

Medical doctors would not find blood in his veins, but rather rocket fuel;like air 

passing through narrow spaces, he used to get through. He was the crowned king 

of football, who once said: “I scored the first goal against the English team by 

the invisible hand of GodandMaradona’s head!” 

8. O Maradona, the hero of mine! 

OMaradona, the hero of mine, where should we go this evening?  

O Maradona, help your parents. Help us out in orderto endure such life and for 
the era to exit its state ofboredom before entering a state of longing for 
individual heroism.  
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Maradona, when wouldyou take away your name off our lips so that we might 
turn back to reading Hegel’s and Nietzsche’s?  

O Maradona, Maradona, Maradona! 
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��جم�ومنظر�ال��جمة�لورانس�فينوتيا�حوار�مع� . 

  مصطفى�سنون��:ة�الدكتور ترجم

                  "	£
ينظم�مركز�القلـم�|مريكـي�سلسـلة�مـن�الحـوارات���"النظرية�والتطبيق�: ال��جمة�تغ��Uكل�

مــع�نخبــة�مــن�رواد�|دب�وال�
جمــة�مــن�أجــل�اســتطIع�أفكــارهم�و�آرا�pــم�وآخــر�انشــغا@��م،�لــذا�نعمــل��ــي�

هــذا�الســياق�تنــويرا�للــرأي�العــام�الثقــا�ي�العربــي�عRــى�ترجمــة�حــوار��نشــره�موقــع�هــذا�ا�ركــز�مــع�واحــد�مــن�

،�إذ�"  "Lawrence Venuti" لــورانس�فينــوتي"إنــه�منظــر�ال�
جمــة�|مريكــي�أشــهر�ا��ــ
جمBن��ــي�العــالم،�

m÷با�يدان�ا�عر�ي�ا�ع�
Bتتم�هذه�اللقاءات�بشكل�أسبو$ي�يؤطرها�منشط�خب . 

 " Lawrence Venuti"لورانس�فينوتي" هذه�ا�رة�"   "Lauren Cerand "لورين�س�Uاند"حاور�           

� �والذي�الدراسات�ال�
جميةا�ختص�والفاعل��ي�حقل �والفرنسية�: ينقل�عن�اللغات��تية، :يطالية

�ترجمات� �شملت � �وقد �و�قصص�الحب��"فينوتي"والكطا@نية، �البوليسية �الشعر�والروايات �من كل

فاز��Çا�عRى�جوائز�ثقافية�مهمة،�وصدر�لهذا�ا�نظر�الفذ�عRى�مستوى�دراسات�ال�
جمة�العديد�من�.....

  :           �ا�ا�ؤلفات�أحد!

 "Theory and Practice:Translation Changes Everything   "  

?هتمام�بال�
جمة؟�مباعتباركم�م�
جما،�م��ðتولد�لديك: س  

����Iجمـا�فـاع
إن�ال�
جمـة�. لقد�حدث�هذا�مباشرة�بعد�البدايات�|و�ى�ال��mأصبحت�أعت¾
�نفçـ�mnف�Äـا�م�

عندي�غايـة��ـي�ذا��ـا،�فكلمـا�أك�ـ
ت�مـن�ال�
جمـة،�إ@�وتضـاعفت�غايـاتي�مـن�خIلهـا�وتبـدلت،�ليتبلـور�هـذا�

أجعــــل�ا�ؤلفـــــات�ا�كتوبـــــة�كنــــت��ـــــي�مســـــ��ل�|مــــر�أرى�نفçـــــ�mnكـــــأني�. |مــــر�إ�ـــــى�و$ـــــي�ذاتــــي�و�إصـــــرار�متنـــــامي

باÉيطاليــــة�متاحــــة�بــــBن�يــــدي�القــــارئ�الــــذي�يجهــــل�هــــذه�اللغــــة،�وأحسســــت�بأنــــه�يلزم÷ــــ�mالقيــــام��Çــــذا�مــــن�
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لقـد�".   "Ezra Pound" إزرا�باونـد�"منظـور�أدبـي�مقـارن،�مقتفيـا��ـي�هـذا�حـذو�الشـعراء�ا��ـ
جمBن�أمثـال��

كتابــة،�لــذا�أحبــذ�إعــادة�الكتابــة�بشــكل�جيــد�أصــبحت�ال�
جمــة�بالنســبة��ــي�عRــى�التــو��شــك�Iمــن�أشــكال�ال

ومحاكــــاة�نـــــص�آخـــــر،�وعRـــــى�الـــــرغم�مـــــن�كونـــــه�يبقـــــى�نصــــا�قائمـــــا�بذاتـــــه،�يبـــــوح�دومـــــا�عـــــن�مؤثراتـــــه�|دبيـــــة�

  .الخاصة

�ـــي�الوقـــت�الـــذي�أصـــبحت�فيـــه�ال�
جمـــة�مصـــدر�دخـــل�للـــبعض�رغـــم�تواضـــعه،�تأكـــد���ـــي�بـــا�لموس�أن������

وافز�الدافعــة�إل�Äــا،�وهــذا�لكو¼�ــا�تعطــي�|ولويــة�للســرعة�ممــا�ال�
جمــة�مــن�أجــل�ا�ــال�تعت¾ــ
�مــن�أســوأ�الحــ

إن�أغلــــب�الناشــــرين�. يــــؤدي�إ�ــــى�غيــــاب�التميBــــ�Aو�:عتمــــاد�عRــــى�الناشــــرين��ــــي�اختيــــار�مشــــاريعك�ال�
جميــــة

الناطقBن�باللغة�:نجلABية�@�يسـتطيعون�القـراءة�باللغـات�|جنبيـة،�لـذا�فا@شـتغال�معهـم�يشـبه�التجـول�

nــــçيعــــرف�?تجاهــــاتمــــع�ســــائق�طاك�@�m .ل�Iن�قوتــــك�اليــــومي�مــــن�خــــBضــــافة�إ�ــــى�هــــذا،�@�يمكنــــك�تــــأمÉبا

ترجمـــة�النصـــوص�|دبيـــة�إ�ـــى�|نجلABيـــة،�أمـــا�إذا�كـــان�ا��ـــ
جم�يعتمـــد�عRـــى�ال�
جمـــة��ـــي�عيشـــه،�فإنـــه�لـــن�

  .يعطي��ا�يشتغل�عليه�كامل�جهده�وفكره،�هذا�Êن�ذلك�يلزمه�?نتقال�بسرعة�من�مشروع�إ�ى�آخر

�ي�ال�
جمة�يعت¾
�داعيـا�إ�ـى�ترجمتـه،�إذ��"masterpiece" ليس�مجرد�كون�النص�الهدف�رائعة�ا�ؤلف���  

لتتعـرف�عRــى�الطــبخ� "Michelin-rated  restaurents" @�يكفـي�أن�ت�ــ
دد�عRـى�مطــاعم�ا�يشـلBن�ا�صــنفة

mهــــا�|فضــــل. |جن�ـــ
اج�التبــــادل�|دبــــي�بــــBن�يحتـــ. �ــــاذا�يــــتم�دائمـــا�حصــــر�ال�
جمــــة�عRــــى�|عمـــال�ال�ــــ�mنعت¾

. الثقافــات�إ�ــى�أن�يشــمل�نمــاذج�واســعة�مــن�|عمــال،�ســواء�أكانــت�حديثــة�أم�قديمــة،�شــعبية�أم�نخبويــة

يستطيع�قـراء�ال�
جمـات�أن�يطـوروا�شـعورا�مـا�نحـو�|دب�ا�كتـوب�باللغـات�|جنبيـة�فقـط�إذا�قـرؤوا�كـل�

  .ترجمة�جديدة�بو$ي�باÊعمال�ا��
جمة�سابقا

لرئيçــ�mnلل�
جمــة�هــو�أن�يخلــق�ا��ــ
جم�الفــرق�داخــل�الثقافــة�ال�ــ�mي�ــ
جم�إل�Äــا،�وينب�ــي��ــي�كــل�إن�الــدافع�ا

أن�يوقــــف�كــــل�مــــا�هــــو�متــــداول�و�يزعــــزع�ذلــــك�و مشــــروع�ترجمــــ�mأن�يحمــــل�شــــيئا�جديــــدا�للغــــة�ا��
جمــــة،�
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ن��ــــي�|صــــل�و�بالتــــا�ي�مــــنح�القــــراء�مع÷ــــ�ðمتغBــــ
���ــــا�هــــو�ممكــــ/ الرoــــ�ðnالــــذاتي�الــــذي�تــــنعم�بــــه�الثقافــــة�|م

 .|دب،�فينب�ي�أن�يشمل�هذا�|مر�الذين�يستطيعون�القراءة�و�الذين�@�يستطيعون 

  �ن�يعود�العمل�الذي�تفضل�السطو�عليه�دون�أن�تنسبه�لصاحبه؟:  س

�"ادغــــار�آ_�بــــو"دع÷ــــ�mأو@�أن�أذكــــر�بعــــض�ا�ــــؤلفBن�الــــذين�ســــبق��ــــي�أن��ســــطوت�عRــــى�أعمــــالهم،��هنــــاك�

 لـورين"و" د.ه. طارشـي��" 19وأيضا��ي�ترجم��mللكاتب�القوطي�الذي�عاش�آواخر�القـرن���"ماري�شي¦ي"و

لقـــد�طـــورت�مـــع�كـــل�مشـــروع�............. .ا�عاصـــر" أنطونيـــا�بـــوتزي "�ـــي�النســـخ�ال�ـــ�mأنجـــزت�لشـــعر���"نيـــدكر

ترجمــــ�mأســــاليب�ليســــت�فقــــط�تIئــــم�النصــــوص�ا�صــــدر�بــــل�أيضــــا�تعــــادل�|ســــاليب�ال�ــــ�mكانــــت�موجــــودة�


يـــة��ــي�آداب�اللغـــة�|نجلABيـــة،�بــل��ـــي�الواقــع�أقـــيس�قـــدر��ا�. قا��ـــي�|نجلABيــةســابBا�ــوراد�التعب��
إنـــي�أخت¾ـــ

  .عRى�استضافة�|عمال�:يطالية�ال��mأعكف�عRى�ل�Äا�بأحجام�غريبة�وجديدة

  ما�هو�ا�كان�الذي�تفضل�فيه�ال�
جمة؟�: س

الــنص�ا�صــدر،�ويعــود�|مــر��لــدواع�تســعف�ا��ــ
جم��أفضــل�ال�
جمــة��ــي�البلــد�الــذي�انبثــق�عRــى�ترابــه������

عRـــى�الغـــوص�عميقـــا��ـــي�اللغـــة�و|دب�ا�صـــدرين،�بحيـــث�يكـــون�بمقـــدوره�?طـــIع�عRـــى�الجرائـــد�اليوميـــة،�

ـــدل�ا�قــاôي�وأصـــحاب�ا�حـــIت�التجاريـــة
ُ
ويســـمح�. والكتــب�و|فـــIم�ويكـــون�متاحـــا�لــه�?صـــغاء�لدردشـــات�ن

عنــــدما�بــــدأت�. قافــــة�مغــــايرة�للم�ــــ
جم�بإنتــــاج�نــــص�يطبعــــه�:بــــداعهــــذا�العــــيش�بكامــــل�?حساســــات��ــــي�ث

ال�
جمـــة��ـــي�العقـــد�|خBـــ
�عـــن�الكطا@نيـــة�كانـــت�تشـــمل�|مـــاكن�ال�ـــ�mأزورهـــا�كـــ�Iمـــن�برشـــلونة�و�كوســـطا�

برافا�وكـذلك�ا�ـدن�ال�ـ�mتشـكل�جـزرا�@�ينطـق�أهلهـا�كلمـة�واحـدة�باÉسـبانية�وحيـث�اللغـة�الكطا@نيـة�ôـي�

  .كانالسائدة��ي�كل�م

  هل�سبق�لك�أن�اعتقلت؟�وهل�بإمكانك�مناقشة�|مر؟: س
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اعتقلـــت�لـــدقائق�معـــدودة�وقـــد�حـــدث�ذلـــك�عنـــدما�كنـــت�يافعـــا،�وÊنـــي�ترعرعـــت��ـــي�كنـــف�طبقـــة�العمـــال�

لقــد�كــان�ا�ــس�بــاÊمن�العــام�يــؤدي�إ�ــى��الرمــي�داخــل�ســيارة�الشــرطة�. حيــث�كنــت�ملتصــقا�بزوايــا�الشــارع

عنـــــدما�أصـــــبحت�. حتجـــــاز�ليـــــتم�بعـــــدها�مكا�ـــــة�|ب�الغاضـــــب�@ســـــتIمكوبالتـــــا�ي�التواجـــــد�داخـــــل�مقـــــر�? 

مراهقا�صرت�أواجه�سياسة�عدم�التسامح�ال��mينهجها�قسم�شرطة�نيـور�يـورك�سـي���mوال�ـ�mكانـت�تنفـذ�

لقــــي�القــــبض�عRــــي�بفعــــل�مخالفــــة�""Rudolph Giuliani "رودولــــف�غوليــــاني"خــــIل�و@يــــة�العمــــدة�
ُ
،��أ


ة�بل�بسـبب�حجـة�سـخيفة،�Bـي�الحضـور�إ�ـى�ا�حكمـة�ليـتم�تأجيـل�القضـية�للتأمـل����صغRفلـم�يكـن�لزامـا�ع

  .والدراسة�وبالتا�ي�?نصراف،�لتنت�mÏا�حاكمة�هناك

ســـــوف�أفصـــــل��ـــــي�ا�وضـــــوع�أك�ـــــ
،�ومـــــن��"القـــــانون�والنظـــــام"بمـــــا�أنـــــي�بصـــــدد�كتابـــــة�مخطـــــوط�حـــــول�����

عRــــى�|خـــرى�Êطـــرح�الســـؤال�بصــــيغة��باÉضــــافة�إ�ـــى�هـــذا،�|ســـئلة�تعـــتم. |فضـــل�?حتفـــاظ��Çـــا��ـــذكراتي

بمـــاذا�يفكـــر�ويحـــس�ا�ؤلـــف�وهـــو�يواجـــه�احتمـــال�فقـــدان�حريتـــه؟�يســـتحق�م÷ـــ�mهـــذا�|مـــر�جوابـــا�: مباشـــرة�

لقد�كانت�تجرب��mمرعبة�وسخيفة��ي�الوقت�نفسه،�مرعبة�Êني�كنـت�أحيانـا�أعتقـد��ـي�قـرار�. بشكل�معBن

التســلط�الحكوميــة،�وســخيفة�Êنــه�بــالرغم�مــن��نفçــ��mnأرتكــب�فعــ�Iخاطئــا�وبالتــا�ي�لســت�ضــحية�سياســة

كــوني�لســت�ممــن�هــم�تحــت�الحراســة�منعــا�لهــم�مــن�:قــدام�عRــى�?نتحــار،�كنــت�ألــزم�نفçــ�mnلــيس�فقــط�

ا�جـرم�"تعلمت�بشكل�شخ��mnمـا�كتبـه�نيتشـه�حـول�. عRى�تسليم�حزام�السروال�بل�ح��ðخيوط�الحذاء

  .آخر��لكن�بطريقة��Çلوانية�إذ�يرى�نفسه�دائما�مرتكب�صنيعه�وليس�شخصا" الشاحب

  الهواجس�مؤثرات،�فماôي�هواجسك؟�:س

يتملك÷�mهاجس�نظرية�ال�
جمة،�وأهتم�بال�
جمة�بغية�جعلها�قابلة�للفهم�و:دراك�ومفهومة�و�ـي�متنـاول�

وبالتـــا�ي�طـــرد�ســـوء�الفهـــم�والتجاهـــل�و?ســـتغIل�الـــذي�مـــا��-كلنـــا–جميـــع�النـــاس�الـــذين�هـــم�بحاجـــة�إل�Äـــا�

يـــؤثر�هــــذا�الهــــاجس�عRــــى�ا�شــــاريع�ال�ــــ�m. نــــه�حــــول�العــــالم�عRـــى�الــــرغم�مــــا�ت�
جمــــه�مــــن�ثقافــــةتـــزال�تعــــاني�م
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أطورها�مؤكدا�عRى�الطابع�التجريبية�ومخو@�للتصورات�النظرية�قيادة�?سـ�
اتيجيات�ا�جـددة�والعكـس�

  .صحيح

  ما�هو�الmnÎء�|ك�
�جرأة�وع¾
ت�عنه�بالكتابة؟�:س

،�"   The Translator's Invisibility"" اختفــاء�ا��ـــ�جم"�ــي�كتـــابي�إ¼�ــا�الحجــج�و|فكـــار�ال�ــ�mبســـط��ا�

يشتغل�ا��
جمون�ع¾
�العالم�و�ـدة�قـرون��ـي�ظـل�نظـام�متحـول�يفـرض�علـ�Äم�الفصـاحة�ح�ـ��ðـي�الحـا@ت�

العاديــــة�للغــــة�ا��
ِجمــــة،إذ�يتجRــــى�أثــــر�ال�
جمــــة�الفصــــيحة��ــــي�غوايــــة�القــــارئ��وجعلــــه�يعتقــــد�أن�ال�
جمــــة�

ويحـدث�هـذا�بفضـل�الجهــد�الكبBـ
�الـذي�يقـوم�بــه�"  "The original)  الـنص�|صــل(صـدر�تماثـل�الـنص�ا�

ا��ـــ
جم�كـــي�يقـــدم�ترجمـــة�ســـهلة�القـــراءة�بحيـــث�يكـــون�ف�Äـــا�غBـــ
�ظـــاهر،�ويـــتم�خـــ�Iهـــذه�العمليـــة�اســـتيعاب�

ويبقــى�هــذا�التوجــه�. الــنص�ا�صــدر�ح�ــ�ðيبــدو�ســهل�:درااك�ومفيــدا�بالنســبة�لقــراء�لغــة�مختلفــة�وثقاف��ــا


�مرئي��عظم�القر Bاء�لكنه�ضروري�لتداول�النص�ا�صدر��ي�وضعية�التلقي�و?ستقبال?ستيعابي�غ.  

أنـا�لسـت�ضـد�الفصـاحة؟�لك÷ـ�mأفضـل�أن�تحظـى�ترجمـاتي�بإمكانيـة�القـراءة؟�مـا�أع�ـ
ض�: @�تفهم÷�mغلـط

أي�ذلــك�الصــنف�مــن�|ســاليب�الضــيقة�ا�فروضــة�عRــى�ا��ــ
جمBن�بصــرف�النظــر�: عليــه�هــو�ذلــك�الســقط

أم�@،�وأع�ــ
ض�أيضــا�عRــى�إســقاط�قــيم�ا�تلقــي�عRــى�الــنص�|جن�ــ�mوثقافتــه،�هــل�الــنص�ا�صــدر�إبــدا$ي�


�ا�شاكس�بالوضع�الراهنBن�وقبولهم�غBجم
  .وغياب�?ع�
اف�با��

  ماôي�مسؤولية�ا��
جم؟�:س

  .أن�يجعل�بشكل�مستمر�ثقافة�?ستقبال�واعية�بما�ينقصها


ي�بائدا�هل�تعت�:سBقد�أن�ا�هتمون�بالكلمة�لهم�غايات�جماعية؟بعد�أن�أصبح�مفهوم�ا�ثقف�الجماه  
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�ðيــة��ــي�معناهــا�وقيم��ــا�ووظيف��ــا،�فــإن�أثرهــا�يتجــاوز�قصــد�ا�ؤلــف،�ح�ــ
Bبمــا�أن�الكتابــة��ــي�|صــل�جماه

أن�العمــل�|ك�ــ
��ســحرية�يمكــن�أن�يخلــف�آثــارا��اجتماعيــة�بعيــدة�ا�ــدى،�ويكــون�هــذا�صــحيحا�بالنســبة�

ل�
جمات�إل�Äا�قليل�نسبيا�وÊن�ال�
جمة�يمكن�أن�تشـكل�الـرابط�الوحيـد�لل�
جمة�إ�ى�?نجلABية�Êن�عدد�ا

. واحـــدة�تعــــود�للمؤلــــف�|صـــRي�وأخــــرى�للم�ــــ
جم: بالثقافـــة�|م�أو�أن�ال�
جمــــة�توجـــه�مقصــــدية�شخصــــBن

  .يروم�هذين�الكاتبBن��ي�غالب�|حيان�الوصول�إ�ى�جمهور�متباين


ة،�ليس�فقـط�مـن�خـIل�عIقتـه�بـالنص��بناءا�عRى�هذا�|ساس،�يحمل�ا��
جم�عRى�عاتقهBمسؤولية�كب

تسـتطيع�ال�
جمـات�أن�تخلـق�الصـور�النمطيـة�حـول�. ا�صدر��بل�أيضا�من�خIل�تمثيلـه�للثقافـة�|جنبيـة

أفضــــل�أن�أرى�ا��ــــ
جم�. �داب�|جنبيــــة�أو�تقو�Óــــا،�وبإمكا¼�ــــا�أيضــــا�أن�تج¾
نــــا�أن�نراهــــا��ــــي�حلــــة�جديــــدة


يــا�عRــى�الــرغم�Bِجمــةمثقفــا�جماه
�ــي�. مــن�أن�واجبــه�الحقيقــي�هــو�تحــدي�القــيم�ا�ســيطرة���ــي�الثقافــة�ا��

الختـــــــام،�تتـــــــاجر�ال�
جمـــــــة��ـــــــي�?ختIفـــــــات�اللســـــــانية�والثقافيـــــــة�و?قتصـــــــادية�والسياســـــــية،�إذ�@�يمك�ëـــــــا�

التوقـــــف�عـــــن�إعـــــادة�ترتيـــــب�|شـــــياء�وخلخل��ـــــا�بشـــــكل�جـــــذري�خـــــارج�الطريقـــــة�ال�ـــــô�mـــــي�عل�Äـــــا�إ@�إذا�تـــــم�

  .ن�طرف�الناشرين�وا�راجعBن�والقراء�وكذلك�ا��
جمBن�أنفسهمتكميمها�م

مــا�هــو�الكتــاب�الــذي�تــود�إرســاله�إ�ــى�قائــد�الحكومــة�الــذي�يعتقــل�أفــرادا�ينتمــون�لعــالم�|دب�والفــن��:س


هم؟Bانتقاما�من�تعب  

 Sostiene" سوســــتيان�ب�Uيــــرا" Antonio Tabucchi "أنطونيــــو�تابوتóــــ£�"روايــــة�الكاتــــب�:يطــــا�ي������

Pereira�mيــة� ترجمهــا ال�ــABباتريــك�كريـــغ"إ�ـــى��:نجل"  Patrick Creaghول�مـــرة�تحــت�عنـــوانÊونشــرها� :

�"ب�Uيــــــرا"،�" Salazar"  "ســــــا_زار"إبــــــان�دكتاتوريــــــة��1930وتجــــــري�أحــــــدا!�ا�ســــــنة��شــــــهادة،: إعــــــ�ن�ب�Uيــــــرا

الشخصــــية�العنــــوان�هــــو�محــــرر�القســــم�الثقــــا�ي��ــــي�الجريــــدة،�نشــــر�ذات�مــــرة�ترجمتــــه�لقصــــة�مــــن�تــــأليف�

هجومــا��"ســ�زار"Ê¼�ــا�تــذكره�بوفــاة�زوجتــه،�ولكــون�الــنص�الفرنçــ�mnينتقــد�بروســيا�اعت¾ــ
ه�اتبــاع��"بلــزاك"
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يـرا،�و�سي. عRـى�أ�انيـا�هتلـرBـى�النظــام�كـان�هـذا�الحـادث�بدايـة�?سـتفاقة�السياســية�البطيئـة�لبRهجومـا�ع�
نشـر��ـي�|خBـ

يمكـــن�للكاتــب�ح�ــ�ðلــو�كــان�يبــدو�أك�ـــ
�انغIقــا�عRــى�ذاتــه�أن�يشــكل���ديــدا�عRـــى�: الــدرس�ا�ســتفاد�هــو. الفا,ــ�mnبال¾
تغــال

  .الحكومة�القمعية

  أين�هو�الخط�الفاصل�بUن�ا��حظة�وا�راقبة؟: س

  .�ع÷�ðأي�كلمةيمكن�التمي�ABبي�ëما��ي�سياقات�محددة�فقط�مثل�ما�يحدث�

venuti#sthash.LcZrqV7s.dpuf-lawrence-ten-www.pen.org/pen  
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 :الــنــــــــــــــاشـــــــــر
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