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   بدأ االىتماـ األكركبي بالدراسات اإلسالمية ك العربية في القرف الحادم عشر ميالدم، 

 حيث صدرت أكؿ ترجمة 1143 إلى 1096إثر الحمالت الصميبية عمى العالـ اإلسالمي 

ك في القرف الثامف عشر، عصر الركمانسية .  ـ1143التينية لمقرآف الكريـ في سنة 

ألف ليمة                " ،  بترجمة حكايات (1715 - 1646 )أنطوان غاالناألكركبية قاـ الفرنسي 

، فكانت ىذه المحاكلة بمثابة السحر الذم خبؿ عقكؿ األكربييف ك جعميـ يطمعكف  "و ليمة

 . في كؿ ما تكتنزه البالد العربية مف ثركات متنكعة

   كما عرؼ القرف ذاتو تياريف ثقافييف كبيريف ك مستقميف في الكقت نفسو، ىما تيار 

الركمانسية ك تيار الّتاريخي األكاديمي، ك يعد ىذا األخير الدافع الرئيس الذم بمكر المعالـ 

 .األكلى لالستشراؽ، ك ذلؾ عمى مشارؼ القرف التاسع عشر

   ك قد انقسـ المستشرقكف إلى مجمكعتيف؛ األكلى منصفة، اىتمت بالحضارة اإلسالمية 

اىتماما حقيقّيا محاكلة التعامؿ معيا بمكضكعية؛ أما الثانية فمتعصبة، كاف ىدفيا دراسة 

الحضارة اإلسالمية ك التعرؼ عمى خباياىا لتحقيؽ أغراض الغرب االستعمارية             

ك ىك ما أشارت إليو ثمة مف المستشرقيف اآلخريف، معتبريف أّف تمؾ الكتب قد . ك التنصيرية

عمؿ االستشراؽ  ": " بيانكا سكارسيا" إذ قالت . اتسمت بالالمكضكعية ك الكذب ك االفتراء

إّف ىذا العمـ لـ يكف إال مف أجؿ . لمصمحة االستعمار بدال مف إجراء التقارب بيف الثقافتيف

مضت عمى : " ك ىك متأسؼ " برنارد شو" ؛ كما قاؿ "تقديـ أدكات لالختراؽ أكثر براعة 

 ". الغرب القركف ك ىك يقرأ كتبان مألل باألكاذيب عمى اإلسالـ 



الترجمة االستشراقية في التراث اإلسالمي التممساني        : ك قد كقع اختيارنا عمى مكضكع

، نظرا لككنو يتناسب              -ترجمة مقتطفات من دفاتر تممسان لكاترين روسي أنموذجا - 

ك تخصصنا، أال ك ىك الترجمة، سياحة ك تراث ثقافي؛ ىذا مف جية، أما مف جية أخرل 

 قد جمع بيف دافعيف رئيسييف آخريف الختيارنا لكاترين روسي " دفاتر تممسان" فكتاب 

العنكاف، فاألكؿ ىك تناكلو لممعالـ التاريخية اإلسالمية بمدينة تممساف مف كجية نظر 

سياحية، تاريخية، ك ثقافية، أما الثاني، فقد تـ تأليؼ الكتاب مف قبؿ أديبة ك مستشرقة 

 .فرنسية عنيت بكصؼ معالـ تاريخية في مدينة عربية إسالمية عريقة أال ك ىي تممساف

   ك فيما يخص منيج الدراسة، فقد اعتمدنا المنيج التحميمي الكصفي، الذم يدرس ، يحمؿ 

 .ك يصؼ الظاىرة

 :   ك  مف ىنا يتسنى لنا طرح الفرضيات التالية

 ما معنى الترجمة ؟ ك ما ىي أىـ نظرياتيا عند العرب ك الغرب ؟- 1

 ما ىي أىـ الصعكبات التي تكاجو المترجـ ؟- 2

 ىؿ يمكف تحقيؽ  األمانة أثناء عممية الترجمة ؟- 3

 ما معنى االستشراؽ ك ما ىي أىدافو ؟- 4

 ماذا نقصد بمقاربة العناصر الصنك نصّية ؟- 5



 كيؼ تتـ عممية تحميؿ الترجمة ؟ ك ما ىي الخطكات المتبعة لذلؾ ؟- 6

  ىؿ يحففظ المستشرقكف مبدأ األمانة ك ىـ يعالجكف قضايا ك نصكصا عربية إسالمية ؟– 7

   

   أما فيما تعمؽ بالصعكبات التي كاجيتنا ك نحف بصدد إنجاز ىذا العمؿ المتكاضع نذكر 

 :مايمي

قمة المراجع العربية ك األجنبية التي تتناكؿ الترجمة االستشراقية في التراث العربي - 1

 .اإلسالمي بصفة عامة، ك التراث اإلسالمي التممساني بصفة خاّصة

 .ضيؽ الكقت الذم عرقؿ السير الحسف لجمع المادة العممية ك تحرير الرسالة- 2

 

 

   ك في األخير نرجك أف يحقؽ ىذا البحث ما كنا نصبك إليو، ك أف تككف ترجمتنا مقبكلة، 

 .سيمة ك مستساغة، قد حافظت عمى معنى النص األصؿ، خالية مف كؿ شائبة أك قصكر
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 التّرجمـة و اللغــة

                              دو الفاييتلقد كانت الِفرنسية اآلنسة : " (Boileau " )بوالو" قاؿ    

(Mlle de Lafayette)  ك ىي مف أحسف المكاىب ك أفضؿ الكتاب تشبِّو المترجـ األبمو

بخادـ بعثتو سيدتو إلبالغ التحية إلى شخص ما، فعّبر بكممات جمفة عّما يمكف أف تككف قد 

ك ىكذا، فبقدر ما كانت التحية أكثر لباقة، كاف الخادـ . قالتو بعبارات ميذبة، فأفسد التعبير

( 1)". أكثر تكرطا 

 "                          الترجمة خيانة"    ك ىذا القكؿ ىك ما ينطبؽ عميو المثؿ الفمكرنسي الشيير 

(Traduttore, traditore)مف جيد لمحفاظ عمى معنى ؿ، فالمترجـ المحّنؾ ميما بذ 

. النص األصؿ، فإنو ال يكفؽ تماما في النص اليدؼ

فالترجمة في تعريفيا البسيط ىي ممارسة لغكية لسانية ُتعنى بنقؿ العمـك ك المعارؼ    

كما أنيا تعد مف أكثر األنشطة المغكية تعقيدا لما تتطمبو مف . اإلنسانية مف لغة إلى أخرل

ميارة تمثؿ النص المترجـ تمثيال مدركا لخصائصو البنيكية ك قرائنو الثقافية، ك مف جية 

أخرل فيي مصدر ىاـ في عممية التكاصؿ اإلنساني ك جعمو مستكعبا عمى الدكاـ لخبرات 

( 2)". اآلخر ك إنجازاتو 

عبد النبي ذاكر، دار الغرب لمنشر ك التكزيع،  : إدمكف كارم، الترجمة في العالـ الحديث، ترجمة: (1)
. 13ص 

أىمية الترجمة ك شركط إحيائيا، المجمس األعمى لمغة العربية، محمد العربي كلد خميفة ك آخركف، (: 2)
. 121، ص 2007دار اليدل لمطباعة ك النشر، الجزائر، 

  األولالمبحث

 



لؾ ألّنو ليس .    كما أّف الشعكب البدائية ال تخفي نفكرىا مف اإلنساف الذم يتكمـ لغات عّدة

فقط مجرد خائف بالقكة، بؿ إنو كحش أك ضرب خطير مف أكلئؾ الديف يتكممكف مف بطكنيـ 

(Ventriloque) . فمقد قبض بعض التنغكزييف(Tongouzes)  عمى أحد المتعمميف لدييـ

 ستمقى حتفؾ بمرأل منا حتى !أييا الرجؿ المزدكج المغة . لمغة الركسية ك قتمكه عمى الفكر

 (1.)"تكّفر عف جرمؾ 

ا ترجـ ك نقؿ إلى ذ   ك بالترجمة تحيا النصكص، فالنص األدبي ال يستطيع أف يحيا إال إ

ا االنتقاؿ يتجدد ك يحيا حياة جديدة، ال يكفي الظيكر في لغتو ذفمع ق. لغة أك لغات أخرل

فقط، بؿ الرحمة ك االنتقاؿ إلى فضاءات أخرل قد تمده بأسباب الحياة، مثؿ السندباد البحرم 

( 2). الذم بقي في مكانو لمات

   ك لقيت الترجمة اىتماما خاصا مف الخمفاء الديف أفردكا ليا مؤسسات رسمية مدعكمة 

دعما مباشرا مف الدكلة، ك لعؿ أشيرىا ك أكسعيا دكرا بيت الحكمة ببغداد ك الدم كاف يضـ 

مف القاعات ك الحجرات الكاسعة مكزعة في أقساـ الدار تضـ مجمكعة مف خزائف : " عددا

الكتب، في كؿ خزانة مجمكعة مف األسفار العممية التي تنتسب في الغالب إلى مؤسسيا 

( 3)". كخزانة الرشيد ك خزانة المأمكف 

. 14، ، ص المرجع نفسهإدمون كاري،  (:1)

 . 97، ص 1982 عبد الفتاح كيليطو، األدب و الغرابة، دار الطليعة، بيروت، (:2)

 . 18 ص محمد العربي كلد خميفة ك آخركف، المرجع نفسو،(: 3)



تراجمة يقكمكف بترجمة الكتب المختمفة إلى العربية، ك نّساخكف  : "ك قد كاف في بيت الحكمة

يشتغمكف بنسخ الكتب التي تترجـ ك التي تؤلؼ لمخزانة، ك ليا مجمدكف يجمدكف الكتب         

ك يعنكف بزخرفتيا ك تزكيقيا، ك كاف يدير بيت الحكمة مديركف ك أمناء عمى الترجمة            

ك معيـ كتاب حذاؽ، كما كاف يشتغؿ فيو عمماء ك نّساخكف ك خزاف ك مجمدكف مف مختمؼ 

األدياف ك األجناس ك الثقافات، ك معيـ الكراقكف فصار بيت الحكمة دكائر منكعة لكؿ منيا 

( 1)". عمماؤىا ك تراجمتيا ك مشرفكف يتكلكف أمكرىا المختمفة 

ك لـ تكف الدكلة ىي الجانب الكحيد الدم اضطمع بعبء الترجمة، بؿ آزرتيا جيكد    " 

الكزراء ك العمماء، ك عرؼ العصر العباسي عائالت بأكمميا تفرغت لمترجمة ك أدت ليا 

 (2)".خدمات جميمة، ك أبدعت فييا أيما إبداع مثؿ أسرة بختيشكع ك أسرة مكسى بف شاكر 

ك بذلكا فييا الرغائب ك أتعبكا نفكسيـ فييا، ك أنفذكا إلى بالد الرـك مف أخرجيا إلييـ،    " 

( 3)".فأحضركا النقمة مف األصقاع ك األماكف بالبذؿ السني فأظيركا عجائب الحكمة 

 

،            1979، 10نافع تكفيؽ العبكد، مف تاريخ الترجمة عند العرب، مجمة المؤرخ العربي، العدد : (1)
. 164 – 163ص 

. 112، ص 1986، 09شكقي ضيؼ، العصر العباسي األكؿ، دار المعارؼ، القاىرة، الطبعة : (2)

جماؿ الديف أبك الحسف القاضي األشرؼ يكسؼ القفطي، إخبار العمماء بأخبار الحكماء، مصر،      : (3)
. 208ص 



ك أصبح بديييا أف الترجمة في العصر الحاضر ىي الجسر الذم يصؿ العرب    " 

بالثقافات العالمية، ك الّمبنة األساسية في بناء ثقافتيـ المعاصرة، ك الطريقة المثمى التي 

تمكنيـ مف المشاركة الفعالة في الحياة العصرية مع المحافظة عمى األصالة ك اليكية 

            العربية، ألف العصر عصر تفاعؿ مفركض ك ليس اختياريا، ك حيثما تفاعمت ثقافتاف

ك كانت إحداىما قكية ك األخرل ضعيفة، فإف الثقافة األقكل تستكعب األضعؼ ك تمحكىا 

 مف األمة تخمص بأف كفيمة الترجمة أف " حسين طه"  رأل حيف في (1. )"مف الزمف 

 (2). الجيؿ ك التخمؼ

 

   ك كانت بداية الترجمة في الحضارة الغربية في القرف الرابع قبؿ الميالد أيف جمع 

 اإلسكندر األكبر ما كقع تحت يديو مف معارؼ مدكنة لمختمؼ الحضارات التي غزا بالدىا 

ك أمر بترجمتيا إلى اليكنانية ثـ أرسميا إلى أستاذه أرسطك في أثينا حتى أصبحت مكتبة 

( 3.)أرسطك أضخـ مكتبة في ذلؾ العصر

 

 .24محمد العربي كلد خميفة ك آخركف، المرجع نفسو، ص : (1)

 .507ص  ، 1982 ، بيركت،المبناني الكتاب دار مصر، في الثقافة مستقبؿ حسيف، طو(:2)

أبك السعكد إبراىيـ، الترجمة ك حاجتنا إلى مركز عربي لمترجمات العممية ك الثقافية، مجمة الفيصؿ، : (3)
 .56، ص 1990 ديسمبر، /، نكفمبر167العدد 



   ك في تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية لـ تنشط حركة الترجمة ك تؤتي أكميا الطيب إال 

حيف تبناىا الخمفاء العباسيكف، فعمى الرغـ مف أف بدايتيا كانت في عيد بني أمّية إال أّف 

فقدانيا لمدعـ السياسي لـ يعطيا الزخـ الذم عرفتو فيما بعد ك بقيت محصكرة في دائرة 

ضيقة ك في حدكد ما تسمح بو إمكانات األمير خالد بف يزيد الذم كاف فصيحا، جيد الرأم 

   ( 1). كثير األدب لو ىمة ك محبة لمعمـك

:                     غير أّف الترجمة انتعشت ك اتسع نطاقيا مند أف تبناىا الخميفة أبك جعفر المنصكر

ك ىك أكؿ خميفة ترجمت لو الكتب مف المغات العجمية إلى العربية، ك منيا كتاب كميمة         " 

ك دمنة ك كتاب السند ىند، ك ترجمت لو كتب أرسطك طاليس مف المنطقيات ك غيرىا،            

 (2)". ك ترجـ لو كتاب المجسطي لبطميمكس ك كتاب األرثماطيقي ك كتاب أكقميدس 

، عما تـ التعبير عنو في لغة أخرل (المغة اليدؼ) ماىي التعبير في لغة    فالترجمة إذا 

  (            3). ، مع الحفاظ عمى المكافئات الداللية ك األسمكبية(المغة األصؿ)

 

، 1985مصطفى الشكيمي، الدار التكنسية لمنشر، تكنس، : ابف النديـ، الفيرست، تحقيؽ ك تقديـ: (1 )
. 339ص 

   ،1990عمي بف الحسيف المسعكدم، مركج الذىب ك معادف الجكىر، مكفـ لمنشر، الجزائر، : (2)
 .303، ص 5الجزء 

(3) : Roger T.Bell, Translation and Translating, Theory and Practice, 

Longman, USA , 1991, P 05. 



قبضتيا بشكؿ تاـ عمى ميداف الترجمة، ك ذلؾ منذ ك بما أّف المغة اإلنجميزية قد أحكمت    

               منيا ك إلييا عبر العالـترجمة كثر األ المغة فأصبحت بذلؾ. الحرب العالمية الثانية

فقد تغيرت النظرة العامة التي كاف يكلييا أىؿ االختصاص إلى ىذا العمـ، ففي ( 1 )،بأسره

صياغة تمكنيـ مف إعادة د يسعدكف عف  عمى شكؿ الرسالة،القديـ كاف المترجمكف يركزكف

 اليـك أما النظرة الجديدة. أسمكبيا مف ناحية اإليقاع، القكافي، ك األبنية النحكية الغير مفيدة

   (2). المتمقيالتركيز عمى  مف التركيز عمى شكؿ الرسالة إلى ـاىتماموغيرت 

، نسكؽ ىذه  ك الزالتك حتى نضرب مثاال عف األىمية الكبرل التي كانت تكلى لمترجمة   

، Adolf Hitler  "أدولف هتمر" تحت زعامة أثناء الحرب العالمية الثانية ك  ؼ؛الحادثة

، Adlon أدلونكانت الترجمة تؤدل مف قبؿ أشخاص مجيكلي اليكية، يعممكف في فندؽ 

منعزلكف عف العالـ الخارجي، خطكط ىكاتفيـ مقطكعة، ك دخكليـ منازليـ يككف تحت 

           (3 ).ك شرطي يقظ يحرس عمى أف تبقى الجزيرة جزيرة الحراسة،

 

(1): Lawrence Venuti, The Scandals Of Translation, Routledge, London, 

1998, p 160. 

(2) : Eugene Nida and Charles R.Taber, The Theory and Practice Of 

Translation, second edition, E.J. Brill, Leiden, 1982, p 01. 

(3): Edmond Cary and Sidney Alexander, Prolegomena for the 

Establishment of a General Theory of Translation, Sage Publications, 1962,  

p p 100 – 101. 



 

 :نظريات الترجمة عند العرب

: نظرية البيانية ال الجاحظ و(-1 

، ىك أبك عثماف عمرك بف بحر بف (ـ868 - 767ىػ ، 255- ىػ 150)   الجاحظ 

. أشير أدباء القرنيف الثاني كالثالث اليجرييف ك أكسعيـ ثقافة. الُفقَقْيِمّي كالءن  محبكب الكناني

كلد في البصرة في بيت فقير، ك مات أبكه ك ىك صغير، . لقب بالجاحظ لجحكظ عينيو

نشأ مياالن لمعمـ، لكف عكزه دفعو إلى امتياف بيع الخبز ك السمؾ . عمى تربيتو أمو فقامت

اف بالبصرة نيارنا ك اكتراء دكاكيف الكراقيف، يبيت فييا ليالن لمنظر ك القراءة بنير              .سَقْيحَق

             ك خالط المسجدييف، ك اختمؼ إلى الكتاتيب، ك تمقى عف العمماء ك األدباء ك الشعراء

 .ك الركاة ك المغكييف العمـ ك األدب ك النحاة

أّكؿ منّظر عربي لمترجمة، الذم جاء بنظريتو البيانية، أك كما تعرؼ  " الجاحظ"    ك يعتبر 

بالبياف ك التبييف، ك التي كاف بقصد بيا الفيـ ك اإلفياـ أك الظيكر ك اإلظيار، ك كميا 

.   فالجاحظ ك حسب رأم أىؿ االختصاص ىك كاضع أسس البياف العربي. بمعنى كاحد

ك عمى قدر كضكح الداللة، ك صكاب اإلشارة،                : " البياف بقكلو " الجاحظ"    ك يعّرؼ 

ك كمما كانت الداللة أكضح          . ك حسف االختصار، ك دقة المدخؿ، يككف إظيار المعنى

ك أفصح، ك كانت اإلشارة أبيف ك أنكر، كاف أنفع ك أنجع، ك الداللة الظاىرة عمى المعنى 

 الثانيالمبحث 



الخفي ىك البياف الذم سمعت اهلل تبارؾ ك تعالى يمدحو، يدعك إليو، ك يحث عميو، ك بذلؾ 

(  1).ك بذلؾ تفاخرت العرب، ك تفاضمت ك أصناؼ األعجاـ. نطؽ القرآف

ك البياف اسـ جامع لكؿ شيء كشؼ لؾ قناع المعنى، ك ىتؾ الحجب : " ك يضيؼ قائال   

ك ييجـ عمى محصكلو، كائنا ما كاف ذلؾ . دكف الضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقتو

البياف، ك مف أم جنس كاف ذلؾ الدليؿ، ألف مدار األمر ك الغاية التي إلييا يجرم القائؿ    

ك السامع إنما ىك الفيـ ك اإلفياـ، فبأم شيء بمغت اإلفياـ، ك أكضحت عف المعنى فذاؾ 

 .ىك البياف في ذلؾ المكضع

، سكؼ نقـك برسـ  "الجاحظ"    ك قبؿ أف نشرع في تقديـ الخطكط العريضة لنظرية 

: لمعالميا، ك التي نكجزىا قي سبعة عناصر ىي كاآلتي

 

. اإللماـ الكامؿ بالمغتيف- 1

. اإللماـ بمكضكع الترجمة- 2

. ضركرة البياف ك التبييف- 3

 

 

،           2000، 1محمد الدٌداوي، الترجمة و التىاصل، المركس الثقافً العرتً، المغرب، ط(: 1)

 .89ص 



. المراجعة ك التدقيؽ ك تجنب األخطاء- 4

.  ترجمة الشعر عسيرة، إذ ترجمتو صعبة ك متى ترجـ فقد سر جمالو ك كزنو- 5

. ترجمة النصكص الدينية عكيصة ك تستمـز شركطا خاصة يجب مراعاتيا- 6

. استيداؼ القارئ ك االىتماـ بالمفظ- 7

 

: في نظريتو " الجاحظ" ك فيما يمي نذكر ما أشار إليو    

ك البد لمترجماف أف يككف بيانو في نقس الترجمة، في كزف عممو في نفس                - " 1

المعرفة، ك ينبغي أف يككف أعمـ الناس بالمغة المنقكلة ك المنقكلة إلييا، حتى يككف فييما 

ك متى كجدناه أيضا قد تكمـ بمسانيف، عممنا أنو قد أدخؿ الضيـ عمييما، ألف . سكاءن ك غاية

ك كيؼ يككف تمّكف . كؿ كاحدة مف المغتيف تجذب األخرل ك تأخذ منيما، ك تعترض عمييا

المساف منيما مجتمعيف فيو، كتمّكنو إذا انفرد بالكاحدة، ك إنما لو قكة كاحدة، فإف تكمـ بمغة 

كاحدة استفرغت تمؾ القكة عمييما، ك كذلؾ إف تكمـ بأكثر مف لغتيف، عمى حساب ذلؾ تككف 

ك كمما كاف الباب مف العمـ أعسر ك أضيؽ، ك العمماء بو أقؿ، كاف . الترجمة لجميع المغات

ك لف تجد البتة مترجما يفي بكاحد مف ىؤالء . أشد عمى المترجـ، ك أجدر أف يخطأ فيو

  (1)". العمماء

 

، 1969، 3، ط1بف بحر الجاحظ، الحيكاف، دار الكتاب العربي، لبناف، الجزء أتى عثمان عمرو (: 1)
. 77 – 76ص ص 



يؤدم أبدان ما قاؿ الحكيـ، عمى : " أف ال  " الجاحظ" يجب عمى المترجـ حسب ما ارتآه - 2

خصائص معانيو ك حقائؽ مذاىبو، ك دقائؽ اختصاراتو، ك خفيات حدكده،ك ال يقدر أف 

يكفييا حقكقيا، ك يؤدم األمانة فييا، ك يقـك بما يمـز الككيؿ، ك يجب عمى الجرم ك كيؼ 

يقدر عمى آدائيا، ك تسميـ معانييا، ك اإلخبار عنيا عمى حقيا ك صدقيا، إال أف يككف في 

العمـ بمعانييا ك استعماؿ تصاريؼ ألفاظيا ك تأكيالت مخارجيا، مثؿ مؤلؼ الكتاب                     

ك كاضعو، فمتى كاف رحمو اهلل تعالى ابف البطريؽ، ك ابف ناعمة، ك ابف قّرة، ك ابف فيريز، 

             ك ثيفيؿ، ك ابف كىيمي، ك ابف المقفع، مثؿ أرسطا طاليس ؟ ك متى كاف خالد مثؿ 

( 1)".أفالطكف 

 "  الجاحظ"عمى المترجـ أف يمـ بثقافة القـك ك بمغتيـ التي يترجـ منيا، ك ىك ما أكده - 3

،                     " في ىذا الصدد منكىا إلى ميمة المترجـ في معرفة  أبنية الكالـ ك عادات القـك

( 2)".ك أساليب تفاىميـ 

 النص، ك ذلؾ باالعتماد عمى أف يحسفإلى أّف المترجـ بمقدكره  " الجاحظ" يشير - 4

يككف العكس فيفقده ما   ك يزيده ركنقان ك جماالن، ك إما أفق، فإما أف يحسفق اإلبداعيةقدرات

 نافند، ك ترجمت حكـ اليكػك قد ُنقمت كتب الو: " فيو مف بريؽ؛ ك ىك في ىذا الصدد يقكؿ

 

. 76 عثماف عمرك بف بحر الجاحظ، المرجع نفسو، ص كأب: (1)

. 84 محمد الديداكم، المرجع نفسو، ص (:2)



ك ُحكلت آداب الفرس، فبعضيا ازداد حسنا، ك بعضيا ما انتقص شيئا، ك لك حكلت حكمة 

العرب، لبطؿ ذلؾ المعجز الذم ىك الكزف؛ مع أنيـ حكلكىا لـ يجدكا في معانييا شيئا لـ 

ك قد نقمت ىذه الكتب . تذكره العجـ في كتبيـ، التي كضعت لمعاشيـ ك فطنيـ ك حكميـ

مف أمة إلى أمة، ك مف قرف إلى قرف، ك مف لساف إلى لساف، حتى انتيت إلينا، ك كنا آخر 

 (1)".مف كرثيا ك نظر فييا 

عمى المترجـ أف يتخذ حيطتو ك ىك بصدد ترجمة كتب الديف، لما ما في األمر مف - 5

ك الخطأ في الّديف أضر مف الخطأ : " في ىذا الشأف " الجاحظ" ك يقكؿ . صعكبة ك عسر

في الرياضة ك الصناعة، ك الفمسفة، ك الكيمياء، ك في بعض المعيشة التي يعيش بيا                  

 (2)".بنك آدـ 

:                           أيضا عمى المراجعة ك التدقيؽ في النسخ لتدارؾ الخطأ، إذ يقكؿ " الجاحظ" أكد - 6

ك لك كاف الحاذؽ بمساف اليكنانييف يرمي إلى الحاذؽ بمساف العربية، ثـ كاف العربي مقصران " 

عف مقدار بالغة اليكناني، لـ يجد المعنى ك الناقؿ التقصير، ك لـ يجد اليكناني الذم لـ 

              يرض بمقدار بالغتو في لساف العربية بدا مف االغتفار ك التجاكز، ثـ يصير إلى ما 

رض مف اآلفات ألصناؼ الناسخيف؛ ك ذلؾ أّف نسختو ال يعدميا الخطأ، ثـ ينسخ لو مف  ػػػػػػيع

 

. 85 – 84 ، ص ص محمد الديداكم، المرجع نفسو(: 1)

. 85المرجع نفسو، ص (: 2)



تمؾ النسخة مف يزيده مف الخطأ الذم يجده في النسخة، ثـ ال ينقص منو، ثـ يعارض بذلؾ 

مف يترؾ ذلؾ المقدار مف الخطأ عمى حالو، إذا كاف ليس مف طاقتو إصالح السقط الذم 

  (1).يجده في نسختو

:                        المترجميف، لكثرة أخطائيـ ك تحريفيـ، ك ذلؾ بقكلو " الجاحظ"    كما عاتب 

ك لربما أراد مؤلؼ كتاب أف يصمح تصفيحان، أك كممة ساقطة، فيككف إنشاء عشر كرقات " 

مف حر المفظ ك شريؼ المعاني، أيسر عميو مف إتماـ ذلؾ النقص، حتى يرده إلى مكضعو 

مف اتصاؿ الكالـ، فكيؼ يطبؽ ذلؾ المعارض المستأجر، ك الحكيـ نفسو قد أعجزه ىذا               

ثـ . قد أصمح الفاسد ك زاد الصالح صالحا: ك أعجب مف ذلؾ أنو يأخذ بأمريف! الباب 

يصير ىذا الكتاب بعد ذلؾ نسخة إلنساف آخر، فيسير فيو الكراؽ الثاني سيرة الكراؽ األكؿ؛ 

ك ال يزاؿ الكتاب تتداكلو األيدم الحانية، ك األعراض المفسدة، حتى يصير غمطان صرفا،    

ك كذبا مصمتا، فما ظنكـ بكتاب تتعاقبو المترجمكف باإلفساد، ك تتعاكره الخطاط بشرٍّ مف 

 (2)! ".ذلؾ أك بمثمو، كتاب متقادـ الميالد، دىرم الصنعة 

عمى ضركرة مراعاة القارئ ك استيدافو، باعتباره األساس في العممية  " الجاحظ"    ك يؤكد 

ك ينبغي عمى مف كتب كتابا أال يكتبو إال عمى الناس : " برمتيا، ك ىك يقكؿ في ىذا الصدد

 

 .85 محمد الديداكم، المرجع نفسو، ص (:1)

 .86 – 85 ، ص ص محمد الدٌداوي، المرجع وفسه(: 2)



كميـ لو أعداء، ك كميـ عالـ باألمكر، ك كميـ متفرغ لو؛ ثـ ال يرضى بذلؾ حتى يدع كتابو 

   غفال، ك ال يرضى بالرأم الفطير؛ فإّف البتداء الكتاب فتنة ك عجبا، فإذا سكنت الطبيعة 

ك ىدأت الحركة، ك تراجعت األخالط، ك عادت النفس كافرة، أعاد النظر فيو، فيتكقؼ عند 

( 1.)"فصكلو تكقؼ مف يككف كزف طعمو في السالمة أنقص مف كزف خكفو مف العيب 

 

 " الجاحظ" إفياـ القارئ ك ضركرة تكصيؿ المعنى ك تيسير األمر لو، ك ىذا ما نّكه إليو - 7

ك ليس الكتػاب إلى شيء أحػكج منو إلى إفياـ معانيو حتى ال يحتاج السامع لما : " إذ يقكؿ

فيو مف الركاية، ك يحتاج مف المفظ إلى مقدار يرتفع بو عف ألفاظ السفمة ك الحشك، ك يحطو 

مف غريب األعراب ك كحشي الكالـ، ك ليس لو أف ييذبو جّدان، ك ينقحو ك يصفيو ك يركقو، 

حتى ال ينطؽ إال بمب المب، ك بالمفظ الذم قد حذؼ فضكلو، ك أسقط زكائده، حتى عاد 

خالصان ال شكب فيو، فإنو إف فعؿ ذلؾ، لـ يفيـ عنو إال بأف يجدد ليـ إفياما مراران ك تكراران، 

ألف الناس كميـ قد تعكدكا المبسكط مف الكالـ، ك صارت أفياميـ ال تزيد عمى عاداتيـ إال 

 (1)". بأف يعكس عمييا ك يؤخذ بيا 

 

 

. 86المرجع نفسو، ص (: 1)

 .86 ، ص محمد الديداكم، المرجع نفسو(: 1)



:  حنين بن إسحـق(-2

   حنيف بف اسحؽ ىك طبيب عالـ مقتدر، نصراني مف قبيمة عباد العربية ك التي كاف 

فتشبع بالبياف العربي، لتترسخ الجاحظ ك قد عايش حنيف عصر . مكطنيا الحيرة بالعراؽ

ك أىـ ما . ميارتو ك تكتمؿ آلتو؛ فكانت نظريتو أقرب ما تككف إلى النظرية البيانية لمجاحظ

( 1): جاء بو حنيف بف اسحؽ نجممو فيما يمي

 

. اتخاد الجممة ككحدة لمترجمة ك تعريبيا بجممة مطابقة- 1

. الكضكح إلى أقصى درجة ك الدقة المتناىية في التعبير- 2

. المراجعة ك مقارنة المخطكطات- 3

. الترجمة بناء عمى الطمب ك حسب الغرض- 4

.  المقدرة العجيبة في المغة العربية، ك ذلؾ باستعماؿ أسمكب سمس سيا خاؿ مف التعقيد- 5

 

، ك ىي التي تطابقت مع ما  بن إسحق حنين   فكانت ىي تمؾ الترجمة البيانية التي أنجزىا
ممما بالمكضكع، دقيقا،             :  في المترجـ المثالي الذم يجب عميو أف يككفالجاحظ،اشترطو 

 .كاضحا، مراجعا، ك بسيطا سمسا

 

. 92 – 91 ، ص ص المرجع نفسو(: 1)



: نظريات الترجمة عند الغرب

:  نظرية كاتفورد(- 1

                         ليا عالقة كطيدة بالمسانيات التطبيقية Catford   إّف النظرية التي جاء بيا 

(Aplied Linguistics)  ك كذا بتعميمية المغة(Didactics) لدل فقد اقترح أربعة أنكاع ،

الصكتية، النحكية، المعجمية : مف الترجمات، ك ذلؾ عمى أساس المستكيات المغكية األربعة

ك الكتابية؛ كما أنو تكّصؿ إلى أّف التكافؤ بيف النصيف في الترجمة يعتمد عمى التطابؽ 

الشكمي بيف المفردات المغكية ذات المستكيات، كما أنو يفترض عقد عالقات بيف المغات كفؽ 

المنيج التقابمي أك المقارف؛ عمى أساسو يمكف ممارسة العممّية الترجمية بطريقة التجربة 

. لمكصكؿ إلى التكافؤ

إلى ذلؾ االختالؼ الحاصؿ في العالقة الشكمية ك المعنكية بيف  " كاتفورد"    كما تطرؽ 

العربية األجنبية، سكاءن أكانت التينية أـ جرمانية، فعمى سبيؿ المثاؿ لغتنا العربية ىي لغة 

المفرد، المثنى ك الجمع؛ عمى العكس مف المغة الفرنسية : ثرية، ك ذلؾ بحكـ صيغيا الثالث

: ك مثاؿ ذلؾ. أك اإلنجميزية بصيغتييما المفرد ك الجمع فقط

. (جمع) مدارس–  (مثنى) مدرستان–  (مفرد) مدرسة:العربية

 (جمع) écoles  -(مفرد)  école: الفرنسية

. (جمع)  Schools - (مفرد)  School:اإلنجميزية



عمى               " كاتفورد"    فاالختالؼ في الصيغ، يؤدم إلى االختالؼ في المعنى، كما أكد 

ك قد ؛ ممػا يؤدم إلى اختيار طريقػة لمتصنيؼ. فكرة التنكع المغكم، ك كجكد األنكاع المغكية

 (1): في تعرضو لبعدم التنكع المغكم " هاليـدي" استمد فكرتو ىذه مف 

 .ك ىك الشخص الذم يستخدـ المغة:  ُبعد المستعمل-أ 

.  ك ىي تمؾ األغراض المختمفة التي تستخدـ مف أجميا المغة: ٌبعد االستعمال- ب

 

   ففي البعد األكؿ يعد ىذا المظير أساسيا لتنكع المغة حسب مستعمميا الذم قد يممؾ غير 

فأما بعد االستعماؿ فيتـ باختيار قكاعد       . مستكل لغكم، حسب المكاقؼ التي يتعرض ليا

ك مفردات خاصة مناسبة لمسياؽ، ك انطالقا منيا نميز األنكاع المغكية حسب القكاعد            

 مستويات المغةآراءه بفكرة  " هاليدي" ك قد دعـ ، ك المفردات ك ىذا مدخؿ تداكلي بحت

(Les registres du Langue:) 

   Le linguiste   " Olivier Soutet "   donne un bon exemple du 

passage d’un registre a l’autre : 

 

1)- l’adjudant, très attaché à la discipline, ne voulait pas que les 

soldats fussent ivres. ( soutenu) 

2)- L’adjudant, sévère ne voulait pas que les soldats soient 

ivres.(moyen) 

 

محمد عىاوً، وظرٌة الترجمة الحدٌثة، مدخل إلى مثحج دراسات ترجمة، الشركة المصرٌة (: 1)

 .99، ص 2003العالمٍة، لىوجمان، مصر، 



3)- Le juteux, plutôt réglo question discipline, voulait pas pue les  

bidasses soyent saouleux. ( populaire) 

4)- C’té vache de juteux. Il ne voulait pas qu’les bidasses s’jètent la 

gueule. (vulgaire) 

 

 

:  نظرية فيدروف(- 2

 مقدمة في نظرية الترجمة:  كتابو(André fedrov)   أصدر أندرم فيدركؼ 

(Introduction de théorie de la traduction)  بمكسكك، ك الذم 1953سنة 

ك قد أعمف فيدركؼ إلى أف مجاؿ عمـ المغة . تضمف كضع نظرية لتعميـ الترجمة ك دراستيا

في دراسة الترجمة لو مكانة مميزة مف حيث صمتو بأساسو نفسو، فالمغة ك التي ىي خارج 

. مداىا، ال يمكف تحقيؽ أداء لمترجمة ك ال مقاميا الثقافي المعرفي ك ال مضمكنيا الفني

:  المشكالت الرئيسية لترجمة النصكص ك ىي كاآلتيفيدروف   ك قد عالج 

.  المشكالت المعجمية- أ

. المشكالت النصية- ب

: أمريف ك تتناكؿ: المشكالت المعجمية(- 2-1

الحاجة إلى صياغة مصطمح جديد غير مكجكد في المغة اليدؼ، يمجأ  استدعاء عند :أكليما

المترجـ لصياغة مصطمح جديد، بالرجكع إلى العناصر المعجمية ك الصرفية لمغة اليدؼ 



مرتبطيف بسياؽ النص الذم يحتكم عمى الكممات أك التعابير التي ىي بحاجة إلى صياغة 

:  ك يقدـ ثالثة اختيارات لنقؿ المعنى عند الحاجة ك ىي ثـ يكاصؿ. مصطمحية

. عدـ كجكد مكافئ معجمي لكممة في المغة المترجـ منيا ك إلييا- 1

. المكافئ غير تاـ، بمعنى أنو يغطي جزئيا معنى الكممة األجنبية- 2

كجكد كممات مختمفة في لغة النص اليدؼ مقابؿ معاف مختمفة لكممة محؿ إشكاؿ في - 3

. المغة األصؿ

   غير أف كاقع األمر، ىك أف العجز ليس في المغة، ك إنما في قصكر الممكة المعرفية لممترجـ؛ 

إذ تمكنو المغة مف إيجاد البدائؿ الترجمية التي تحتكييا ثـ إف المترجـ ال يعالج كب المعطيات 

 .المعجمية، ك بالتالي يصؿ إلى الحكـ السمبي عف المكافئات

 

 :المشكالت النصية(- 2-2

إف ترجمة النص العممي تكاجينا فيو :  إلى أىمية المصطمحات قائالفيدروف   ك يشير 

ذلؾ ك ؿ. مشكالت المصطمحات، ك حتى الكممات العامة العامة التي تكتسب معاني جديدة

ا ىك إسياـ ذك ق. فإف االقتراض المغكم حؿ ميـ حيف ال يكجد المقابؿ في المغة األخرل

.  في كضع نظرية ترجمية تعالج المشاكؿ العمميةفيدروف

 



:  نظرية بيتر نيومارك(- 3

 إلى فرضية ذلؾك نظريتو الثقافية االجتماعية، ك المستندة في " بيتر نيومارك " جاء    

، ك ىي النظرية التي تصؿ إلى المعنى  "Whorf Sapir " لسابير وورفنسبية المغات 

. بالرجكع إلى المرجعية الثقافية، ك بالتالي فإف المغة ىي الثقافة، ك ما الترجمة إال تعبير عنيا

   ك تقكؿ ىده الفرضية بأف كؿ لغة ال تقدـ كسائؿ االتصاؿ لمتحدثييا فحسب، بؿ تفرض 

ك ىي طريقة مختمفة لتحميؿ التجربة؛ مما جعؿ                . عمييـ رؤية مختمفة عف العالـ

. يقكؿ بأف اإلنساف ال يترجـ المغات بؿ الثقافات "  كازاغراند"

                   ك ىي عممية صعبة بالنسبة لممترجـ، ينتج عنيا في غالب األحياف مشاكؿ 

 ة عف اختالؼ البنية االجتماعيةػػػػافية بيف المغتيف المعنيتيف، ك ىي األخرل ناتجػػكارؽ الثؽػػػػالؼ

 (1). ك السياسية ك األيديكلكجية لمثقافتيف

بأف الترجمة حرفة، يعمد فييا المترجـ باستبداؿ رسالة ما في  " بيتر نيومارك" ك قد اعتبر    

لغة معينة إلى لغة أخرل، ك في كؿ مرة تتـ فييا عممية الترجمة، يحدث ضياع شيء مف 

ك كمما زاد المترجـ في التفاصيؿ ك انتيج خط المبالغة كانت . المعنى نتيجة عكامؿ كثيرة

. نسبة ضياع المعنى أكبر

 

 .26، ص 1998محمد شاهٍه، وظرٌات الترجمة، دار الثقافة للىشر و التىزٌع، األردن، (: 1)

 



بنظرية الترجمة التكاصمية ك الداللية، القائمة عمى أساس  " بيتر نيومارك"    ك قد جاء 

التكافؤ الديناميكي بيف النصكص، معيرا اىتمامو لمسياؽ المغكم ك السياؽ الثقافي لتحميؿ 

فعندما يالقي الطالب في الترجمة صعكبات تتبع . معاني الكممات المتمكضعة في النص

الفركؽ المبنية عمى اختالفات المجتمع الكالمي، فيجب عميو حينئذ برمجة النظرية الثقافية 

.  االجتماعية في محاكر دراستو لمترجمة

  Cousin، ك منيا داللة كممةذلؾك حتى نزيد األمكر كضكحا فإننا نعطي أمثمة عف 

باإلنجميزية التي تحمؿ معنى في آف كاحد، في حيف أف في المغة العربية، فإننا نجد بأف لكؿ 

. فرد مف أفراد األسرة كممة خاصة بو

، ففي األسرة الفرنسية La tente   ك كذلؾ الشأف نفسو بالنسبة لمغة الفرنسية حيف نقكؿ 

ىي كممة كاحدة لفرديف اثنيف منيا، في حيف أننا نجد مصطمحيف مقابميف في المغة العربية             

.   ك ىما الخالة ك العمة

 

: بأف صعكبات الترجمة تكمف في عنصريف اثنيف ىما " بيتر نيومارك" ك قد ارتأل    

 

. المقابالت إيجاد صعوبة-  (2.                             المعنى ترجمة صعوبة - (1

 



: المعنى ترجمة صعوبة- (3-1

 

جزءان منو، خصكصا إذا ما كاف النص  نفقد أف مف لنا البد    أكد جمع مف المترجمكف بأنو

يصؼ مكقفا يتسـ بعناصر خاصة بالبيئة الطبيعية لمنطقة المغة ك نظاميا ك ثقافتيا، ألف 

ك ىذا يتطمب عمميتيف أساسيتيف ، االستبداؿ لغة المترجـ بمغة النص البد أف يككف تقريبيا

 (1): ىما

 ىذاالفيـ الذم يتطمب التفسير، ك الصياغة التي تتطمب إعادة اإلبداع، ك ىك ما يفسره 

: الشكؿ الذم يبيف عممية فيـ المعنى في الترجمة

    

 

 

 

 

 الترجمة بيه السطور 

 

 

 

تٍتر وٍىمارك، اتجاهات فً الترجمة، ترجمة محمىد إسماعٍل صٍىً، دار المرٌخ للىشر، المملكة (: 1)

 .39، ص 1986العرتٍة السعىدٌة، 

 النص في اللغة الهدف لنص في اللغة المصدرا

ابـاالستيع ةـالصياغ   



: المقابالت إيجاد صعوبة-  (3-2

   عمى الطالب إف أراد الكصكؿ إلى مستكل التفسير ك اإلبداع أف يستكعب عممية إيجاد 

المرادفات ك المقابالت، فقد تتعدل حدكد ترجمة المغة ك الثقافة ك المجتمع ك تصبح مدخال 

. إلى لغة عالمية

النص الخاضع لمترجمة بجسـ في مجاؿ كيربائي، تتجاذبو  " بيتر نيومارك"    ك قد شبو 

قكتاف متضادتاف مف ثقافتيف ك معياريف لمغتيف، كما تتجاذبو السمات الشخصية لمكاتب الذم 

ك النص تحت رحمة مترجـ قد يعاني مف عجز أك نقص في . قد يخالؼ جميع معايير لغتو

عدد مف المؤىالت المطمكبة مثؿ الدقة ك سعة الحيمة ك المركنة ك أناقة األسمكب ك رىافة 

الحس في استعماؿ لغتو األـ، مما يجعمو ينفذ مف باب اإللماـ بالمكضكع ك اختيار طريقة 

( 1).ك مف مياـ نظرية الترجمة اقتراح المعايير لمكصكؿ إلى التحميؿ. لمترجمة

   ك نظرا لتنكع الصعكبات في درس الترجمة، فإف الحاجة إلى انتقاء أكثر مف نظرية يبقى 

ك منيا صعكبة ترجمة المقابؿ الثقافي، ك لحؿ ىذه المشكمة ال يكفي التعرؼ . ضركرة عممية

               في إطار مقابمة الثقافات إلى خصائص كؿ ثقافة؛ بؿ يفترض المجكء إلنجاز بطاقة

ىا في ػص ثقافة المغة المصدر ك مقابؿػػػترجمية تأتي في صكرة تجمع كممات لمصطمحات تخ

 

. 45 - 44بيتر نيكمارؾ، المرجع نفسو، ص ص  : (1)



.  المغة اليدؼ انطالقا مف االختالؼ الثقافي

                              بنظرية االكتفاء يمكن هل: السؤاؿ التالي " بيتر نيومارك"    ك قد طرح 

الترجمة ؟   في واحدة

 :ليكضح بأف عممية الترجمة مبنية عمى ثالث ثنائيات ك ىي

 .ك األجنبية األصمية  الثقافتاف -

 .اليدؼ ك المغة المصدر  المغة -

 .القراءة ك ظالؿ ك المترجـ  الكاتب -

 األدب ك االستشراؽ عف نتحدث أف  لنابد ة، فالالترجـ عف الحديث نحف بصدد ك   

           األدياف ك األمـ ك الثقافات تالقي في غيرىـ، ك الرحالة ك المستشرقيف دكر ك المقارف

          األصمي النص بيف الكسيط دكر يؤدم مشترؾ، معرفي حقؿ فالترجمة كافة، العمـك ك 

 ضركرة ك لغكم، نشاط ك إبداعي، فعؿ"  أيضا ىي ك؛ النص إلييا ينتقؿ التي المغة ك

 :النص مجتمعي بيف المتبادلة العالقات طبيعة كميا تؤّطرىا أيديكلكجي، مكقؼ ك حضارية،

 (1)". معينة تاريخية لحظة في إليو المترجـ ك منو المترجـ

 

 

 جامعة ،5 عدد ،لمترجمة األلسف كمية مجمة العربي، النيضكم الفكر في الترجمة عبيد، المطيؼ عبد:(1)
. 74ص ،  2004،شمس عيف



 المغكية، القدرة ك الفكرية التكجيات ك الثقافة تحكميـ اختالفيـ، عمى المترجمكف ك   

       النص يتفيـ أف يستطيع حتى المختمفة القدرات ىذه فيو تتكفر أف مف لو بد ال فالمترجـ

 كاممة أبعاده يتفيـ أف يستطيع حتى األصمي النص لغة يتقف أف لو بد ال كما بأمانة، ينقمو ك

  . بدّقة العميقة أفكاره ينقؿؿ

 

         الشرؽ بيف العالقات إقامة ك الترجمة، ركح إذكاء في بارز دكر لممستشرقيف كاف قد ك   

 اإلسالمي الفتح ك صقمية، عبر التجارية الطرؽ ك الصميبية الحركب خالؿ مف الغرب، ك 

 في ترجمة حركة أكبر عرفت الصميبية الحركب زمف ففي العثمانية الدكلة امتداد ك، لألندلس

 .الزمف مف قرنيف امتداد عمى التاريخ

 

 لمثقافة أتاح مما الكتب، أميات ك العربي التراث معظـ نقؿ  ىذه الفترةخالؿ مف   ك لقد تـّ 

 المكانة رفع في أسيـ مما بارزا، أثرا تترؾ ك الغرب، حضارة كاسع باب مف تدخؿ أف العربية

 بنشر التعميـ دكر عمى اإلرساليات ركزت كما (1)، لمغرب الحضارية ك العممية ك الثقافية

 (2.)لبناف ك الناصرة في المجالت نشر ك المطبعات، عمؿ ك   الكتب

 

،  1972 ، بيركت، العربية النيضة دار ، األندلسي ك العباسي التاريخ في العبادم، مختار أحمد :(1)
 .294 – 293ص ص 

 .37ص ، 1937 ،مصر الرابع، الجزء العربية، المغة آداب تاريخ زيداف، جرجي(: 2)

 



 العكامؿ مف مجمكعة أسيمت ك عامة، بالشرؽ االىتماـ ازداد النيضة عصر بداية مع ك   

 لتشكؿ تنمك كي األكركبية، الدكؿ في االستشراقية الدراسات دفع في االقتصادية ك السياسية

 فإف لذا المسَقتعمرة، الشعكب إلخضاع الدءكب سعيو في الغرب لخدمة تسعى معرفية منظكمة

 مع يتعامؿ ىك ك الغرب صكرة تصكر بؿ كقائع، أك حقائؽ تعكس ال المنظكمة ىذه

 عمى نابميكف حممة عكستو ما ىذا ك؛ األكركبية المركزية منظكر مف األخرل الحضارات

 الشرؽ يكتنزه ما لمعرفة محاكلة ىي، فقدـك المستشرقيف معو، ( ـ1801 – ـ 1798 )مصر

 .ثقافات ك مفاىيـ ك قيـ مف

 فنشطت الغرب، ك الشرؽ بيف لالتصاؿ األقكل الحمقة النيضة عصر شكؿ قد ك   

 اىتماـ زاد ك الغرب، إلى المبعكثكف أرسؿ ك الترجمة، ك الطباعة، انتشرت ك الصحؼ،

           األدب في انعكس الذم الحضارم، الصراع تفعيؿ في أسيـ ذلؾ كؿ بالشرؽ، المستشرقيف

 ألنيـ االتصاؿ؛ ىذا في الفارقة العالمة المستشرقكف شكؿ قد ك كالفكر، الثقافة ك السياسة ك 

 إقامة ك الكتب، تأليؼ ك القصص بترجمة الغرب إلى العربية الثقافة نقؿ في العرب سبقكا

 القرف في مبكر كقت في بدأت العربية مف فالترجمة العربية، الثقافة حكؿ المختمفة الدراسات

                  مختمؼ مف كتاب ثالثمائة مف أكثر ترجـ قركف ثالثة خالؿ ك عشر، الحادم

 (1). العربية العمـك 

 
، داكد: (1) الرابع،  العدد االستشراؽ، مجمة األكركبية، المغات إلى العربي القصصي التراث ترجمات سمـك

 .106  ص ،1990  بغداد، العامة، الثقافية الشئكف دار



 باككرة المقامات ك ليمة، ك ليمة ألؼ ك يقظاف، بف حي قصص ك الكريـ، القرآف كاف قد ك   

 عمييا أضافكا ك فترجمكىا العربية، الحياة تعكس ألنيا المستشرقكف؛ بيا اىتـ التي األعماؿ

قد كضع           ؼ. األكركبي اإلنساف مخيمة يرضي مما العربية الحياة ك الشرؽ عف مفاىيميـ

           ليمة ألؼ لترجمة مقدمة ،Antoine Galland( 1646 - 1715) " جاالنأنطوان " 

    (1). كبوشع ك أديانو ك تقاليده ك بعاداتو الشرؽ فييا الغربي القارئ إلى فنقؿ ليمة، ك

 

 مع المستشرقيف تعامؿ أصبح عشر، الثامف القرف في االستشراؽ مفيـك تطكر مع ك   

 الغربية العقمية ككنتيا التي القديمة النظرة ىي ك ،سمبيةاألكلى : زاكيتيف مف يتـ الشرؽ

 المستشرقيف مف بعض بيا يقـك كاف التي الرحالت بعض خالؿ مف الشرؽ، عف البعيدة

 "           ساسي " ك، (1890ت )"  بيرتن ريتشارد" ، ك (1876ت ) " لين إدوارد"  أمثاؿ

 الذيف الدارسكف صكرىا كمافإيجابية أما الثانية ( 1)؛(1892ت ) " رينان" ، ك (1838ت )

 "                 فيشر " ك، (1973ت )"  بالشير  "فعؿ ماؾ عايشكه، ك بالشرؽ، أقامكا ك درسكا

"  الطهطاوي رفاعة"   أمثاؿ مف العرب، مف بالغرب أقاـ مف أك. ، ك غيرىـ(1949ت )

 العمـ، مدينة ليـ بالنسبة باريس، فقد كانت (1874ت ) " الحمبي المراش " ك، (1873ت )

 .عنيا كتبكا ممف كانكا ك فييا، أقامكا أف بعد عنيا الكثير فكتبكا التطكر ك الفف ك المعرفة ك

 

        الرابع، العدد االستشراؽ، مجمة الفرنسية، إلى العربية مف جيكد دراسة في مقدمة خضر، ضياء (:1)

 .136، ص 1990 بغداد، الثقافية، كفؤالش دار 



 قد ك الدكلية، المؤتمرات انعقاد تشيد أخذت ك االستشراؽ، مجاالت اتسعت قد ك   

 ُأخضع ك االستشراؽ، عاصمة باريس بذلؾ صارت ك، ـ 1873 عاـ أكليا فرنسا احتضنت

 منطمقات يممؾ أصبح أنو غير غيرىا، ك الماركسية ك العرقية ك لإلمبريالية االستشراؽ

 الدراسات في األستاذية كراسي عدد ّمت، فخاصة كمؤسسات عممية جمعيات ك لمبحث،

   (1 ).األكاديمية الدراسات لنشر كاسعنا االن مج أتاح ّما ـ الغرب، دكؿ مف عدد عبر الشرقية

 

                   الكصكؿ في المستشرقكف عمييا يعتمد التي المياديف أبرز مف الميداف ىذا يعّد ك   

 لممنيج إخضاعيـ ك الباحثيف تكجيو منو يستطيعكف الذم الميداف ألنو أغراضيـ، إلى 

                    مف العميا الشيادات طالبي مف شرقييف كانكا أـ غربييف أكانكا سكاء االستشراقي،

 عشر، التاسع القرف مف بدءا المستشرقكف استطاع المجاؿ ىذا في كف، المسممي ك العرب 

 لألىداؼ كفنقا تكييفو ك جديد، مف لقكلبتو المجير تحت اإلسالمي العربي الفكر كضع في

 الجمعيات ك الجامعات في المحاضرات مجاؿ ليشمؿ نشاطيـ امتد كما .المسبقة االستشراقية

 إلى عمدكا ك نفسو، اإلسالمي ك العربي الكطف داخؿ في أـ أكركبا داخؿ في سكاء العممية

 العممية التػالمج إصدار عمى مدكاػػػاعت كما ةػالعممي اتػالمكسكع إصدار ك الكتب، تأليؼ

 الدراسات " مجمة ك ،" اآلسيوية المجمة " أصدركىا، التي المجالتجمّي؛ ك مف أبرز  بشكؿ

 

 

 .74 ص ،المرجع نفسو د،سعي إدكارد(: 1)



 (1 ). "اإلسالمي العالم " مجمة ك ،" األوسط الشرق شؤون " مجمة ك ،" الشرقية

         العربية المغة بدراسة بدأت قد فإنيا الدراسات ىذه تناكلتيا التي المكضكعات    ك أّما

         تقاليده ك جغرافيتو ك عاداتو ك الشرؽ ديانات جميع دراسة إلى تكسعت ثـ اإلسالـ، ك

  العربية اآلداب ك باإلسالـ، الخاصة الدراسات ىك بو اعتنكا ما أىـ لكف ك لغاتو، أشير ك

 الحياة بدراسة ُيعَقنى فكرم اتجاه عقيدتيـ مف نشأ بذلؾ؛ ك اإلسالمية ك العربية الحضارة ك

 (2).خاصة العرب ك اإلسالـ حضارة دراسة ك عامة، الشرقية لألمـ الحضارية

 

ف يرحؿ بيف الدكؿ العربية، ك الدكؿ اإلسالمية،  كدكؿ الشرؽ األقصى ك دكؿ جنكب ك ـ   

شرؽ آسيا يجد تقاربا كبيرا بيف المجمكعات البشرية الكثيرة التي تعيش في ىذه األراضي 

           بحكـ البيئة الجغرافية ك في لغاتيـ (العرقية)الشاسعة، قد يختمفكف في صفاتيـ الجنسية

 (3). ك أديانيـ،  كلكف أساليب الحياة كالنظرة إلييا قد تككف متقاربة

 

 
 عشر الخامس القرف في اإلسالمية الدعكة آفاؽ مف االستشراقي التحدم مكاجية، عكيس الحميـ عبد: (1)

،  1980 الجزائر،الدينية، الشؤكف كزارة منشكرات  ،اإلسالمي لمفكر عشر الرابع الممتقى أعماؿ اليجرم،
 .233 – 232ص  ص
        ، 1984  مكة المكرمة،اإلسالمي، العالـ رابطة ،كالمستشرقكف االستشراؽ، كزاف محمد عدناف: (2)

 .15 ص
 مصر، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  المستشرقكف ك التاريخ اإلسالمي،،عمي حسني الخربكطمي(: 3)

 .17ص ،1988



عمـ  " :بأّنو"  رودي بارت" ُيعّرؼ االستشراؽ عمى يد ثمة مف المفكريف مف أمثاؿ    ك 

أقرب شي إليو إذف أف نفكر في االسـ الذم أطمؽ عميو كممة  يختص بفقو المغة خاصة، ك

عمى ىذا يككف  شرؽ تعني مشرؽ الشمس ، ك كممة ك’ شرؽ’استشراؽ مشتقة مف كػممة 

 (1). "االستشراؽ ىك عمـ الشرؽ أك عػمـ العالـ الشرقي

 

             تعريؼ قامكس أكسفكرد الذم يعرؼ المستشرؽ " آربري "يعتمد المستشرؽ اإلنجميزم   ك  

  (2). " آدابو مف تبّحر في لغات الشرؽ ك "بأنو 

 في Arberry  "آربري" لعؿ كممة مستشرؽ قد ظيرت قبؿ مصطمح استشراؽ، فيذا  ك   

 كاف في سنة مستشرقالمدلكؿ األصمي الصطالح  ك "بحث لو في ىذا المكضكع يقكؿ 

  " آنتوني وود"  كصؼ 1691في سنة  ك"   أحد أعضاء الكنيسة الشرقية أك اليكنانية1638

Anthony Wood  صمويل كالرك" المفكر"  Samuel Clarke ( استشراقي نابو ) بأنو        

 (3).يعنى ذلؾ أنو عرؼ بعض المغات الشرقيةك 

 

 ، ترجمة مصطفى ماىر ، في الجامعات األلمانية اإلسالميةالدراسات العربية ك،  ركدم بارت(:1)
. 11ص ،  دار الكتاب العربي،القاىرة

 كليـ ككلينز، ، لندف، تعريب محمد الدسكقي النكييي، المستشرقكف البريطانيكف،آربرم. ج. ا(: 2)
. 8 ص،1946

. 8صالمرجع نفسو،  ،ج آربرم.  ا(:3)



مف الغربييف الذيف تناكلكا ظيكر االستشراؽ ك تعريفو المستشرؽ الفرنسي                ك   

 الذم أشار إلى أف مصطمح االستشراؽ Maxime Rodinson " مكسيم رودنـسون" 

                          ، 1838 بينما ظير في المغة اإلنجميزية عاـ 1799ظير في المغة الفرنسية عاـ 

إيجاد فرع متخصص مف فركع المعرفة لدراسة  "  إنما ظير لمحاجة إلىاالستشراقك أف 

ك يضيؼ بأف الحاجة كانت ماسة لكجكد متخصصيف لمقياـ عمى إنشاء المجالت           "  الشرؽ

(  1).ك الجمعيات كاألقساـ العممية

  "إدوارد سعيد" المسمميف الذيف تناكلكا ىذا المصطمح نجد أف  لك انتقمنا إلى العرب ك ك   

أسمكب في التفكير مبني عمى تمّيز متعمؽ بكجكد  "عدة تعريفات لالستشراؽ منيا أنو قد قّدـ 

  (2)."بيف الغرب ك (معظـ الكقت)’ الشرؽ’المعرفة بيف 

 بأف االستشراؽ ليس مجرد مكضكع سياسي أك حقؿ بحثي  "إدوارد سعيد" يضيؼ  ك   

ليس تكديسان لمجمكعة كبيرة مف  الدراسػات أك المؤسسات ك ينعكس سمبان باختالؼ الثقافات ك

  عممية إنو بالتالي تكزيع لمكعي الجغرافي إلى نصكص جمالية ك… النصكص حكؿ المشرؽ 

 

، (القسـ األكؿ)مكسيـ ركدنسكف، الصكرة الغربية ك الدراسات الغربية اإلسالمية، في تراث اإلسالـ (: 1)
تصنيؼ شاخت ك بكزكرث، ترجمة محمد زىير السميكرم، الككيت، سمسمة عالـ المعرفة،                         

. 27ـ، ص1978أغسطس - ىػ1398رمضاف/ شعباف 

 
(2) : Edward Said, Orientalism, Vintage Books, New York, 1979, p 2. 



(  1 ).في فقو المغة اجتماعية ك اقتصادية ك ك

 االستشراؽ بأنو المجاؿ المعرفي أك العمـ الذم  "إدوارد سعيد" في مكضع آخر يعرؼ  ك   

( 2). التطبيؽ االكتشاؼ ك ُيتكصؿ بو إلى الشرؽ بصكرة منظّمة كمكضكع لمتعمـ ك

 

دراسات أكاديمية يقـك  "االستشراؽ بأنو  " أحمد عبد الحميد غراب"  الدكتكر عّرؼلقد    ك 

          ثقافة،  شريعة، ك المسمميف، مف شػتى الجكانب عقيدة، ك بيا غربيكف كافركف لإلسالـ ك

محاكلة  بيدؼ تشكيو اإلسالـ ك ... إمكانات ثركات ك نظمػان، ك تاريخان، ك حضارة، ك ك

محاكلػة تبرير ىذه  فرض التبعية لمغرب عمييـ، ك تضميميـ عنو، ك تشكيؾ المسمميف فيو، ك

الثقافي  تزعـ التفكؽ العنصرم ك المكضكعية، ك نظريات تدعي العممية ك التبعية بدراسات ك

( 3). "لمغرب المسيحي عمى الشرؽ اإلسالمي

 

 

(1) : Edward Said, op.cit. p 12. 

(2) :Ibid. p73. 

 ، الطبعة الثانية،المنتدل اإلسالمي، بيرمنجياـ،  رؤية إسالمية لالستشراؽ،أحمد عبد الحميد غراب(: 3)

. 7 ص  ـ،1991 –ق 1411



إف أسيؿ طريؽ لتعريؼ  : " تعريفو االستشراؽ ك المستشرؽ بقكلوإدوارد سعيدك يكاصؿ    

كفي الحقيقة إف ىذا المصطمح . االستشراؽ ىك نكع مف التبييف األكاديمي ليذا االصطالح

يستعمؿ في الجامعات كاألكساط األكاديمية لمف يدّرس مكاضيع الشرؽ، أك يبحث حكؿ ىذا 

رخان، ؤالمكضكع؛ سكاء كاف متخصصان في عمـ معرفة اإلنساف، أك في عمـ االجتماع، أك ـ

فيك مستشرؽ، كيطمؽ عمى عممو في ىذا . أك متبحران في عمـ المغة بمعناه العاـ أك الخاص

 (1 ) ".االستشراقالمجاؿ 

االستشراؽ ىك أسمكب غربي  : " حيث يقكؿإدوارد سعيدىناؾ تعريؼ آخر لمدكتكر     ك

( 2)".إرادة حكـ الغرب لمشرؽ  نكع مف اإلسقاط الغربي عمى الشرؽ ك لمسمطة، ك

إفَّ  " : الذم عالج ظاىرة االستشراؽ قبؿ إدكارد سعيدالممك أنور عبديقكؿ الدكتكر   ك 

العالـ  االزدىار الحقيقي لمدراسات الشرقية في القطاعيف الرئيسييف ىما الشرؽ األقصى ك

              بشكؿ خاص العربي يعكد تاريخو بالدرجة األكلى إلى عصر التمركز االستعمارم، ك

ركبية عمى القارات المنسّية في أكاسط القرف التاسع عشر، ثـ في ثمثو كإلى السيطرة األ

 (3) ".األخير

،           1995، بيركت، مؤسسة األبحاث العربية ، كماؿ أبك ديب: ترجمة،االستشراؽ  سعيد،إدكارد(: 1)
 .16ص 

 .92إدكارد سعيد، المرجع نفسو، ص : (2)

 .71، ص 1963، باريس، 3العدد ، ديكجيفمجمة االستشراؽ في أزمة،  عبد الممؾ، أنكر (: 3)



ذ االستشراؽ عادةن بعّدة معاف متداخمة ك مختمفة، : " شكري النجارقد ذكر الدكتكر  ك      يؤخَق

 بشيء مف ،لعّؿ أىـ معننى لمكممة ىك المعنى األكاديمي؛ إذ تطمؽ كممة المستشرؽ  ك

              ...  بعيدأك عمى كؿ مف يتخصص في أحد الفركع المتصمة بالشرؽ؛ مف قريب ،التجاكز 

ىك اعتبار االستشراؽ أسمكبان لمتفكير يرتكز عمى التمييز  ثّمة مفيـك آخر لالستشراؽ ك ك

 (1 ). "الغرب المعرفي بيف الشرؽ ك اإلنساني ك

إف كاف البّد مف  ك " :تعريؼ اإلستشراؽ بقكلوإبراهيم عمي النممة كذلؾ يتناكؿ الدكتكر  ك

          إف االستشراؽ في الجانب الذم يخدـ البحكث العربية : تعريؼ االستشراؽ، فأقكؿ

اإلسالمية، ىك اشتغاؿ غير المسمميف بعمـك المسمميف، بغّض النظر عف كجية المشتغؿ  ك

  (2). "الفكرية الثقافية ك انتماءاتو الدينية ك الجغرافية، ك

ـّ بدافع الفضكؿ المعرفي؛ فيرل مثالن بف مالمستشرؽ   ك ترل ثمة مف  مكسيم أف االستشراؽ ت

 (ىيكمانيـز/ يةاففي تكسيع الفمسفة اإلنس)عف الرغبة  ف االستشراؽ كاف يعّبرأ:" رودنسون

بداية القرف التاسع عشر أرادكا أف يضيفكا  ففي نياية القرف الثامف عشر ك. لعصر النيضة

  (3).أخرل، حضارات أكركباإلى الحضارات النمكذجية الكالسيكية التي تستميميا 

 

َـق االىتماـ باالستشراؽ ؟، مجمة شكرم : (1)  .60، ص 1983، ، بيركت31، العددالفكر العربيالنجار، ل

 .22، ص 1998مكتبة التكبة، ،  الرياضة،الدراسات اإلسالمي النممة، االستشراؽ كعمي إبراىيـ (: 2)

، دمشؽ،  منشكرات اتحاد كتّاب العرب،إضاءات عمى االستشراؽ الركسي ،عبدالفتاحفاطمة (: 3)
 .12، ص 2000



 أف كممة يعتبرال ، ك الذم  عند تعريؼ آخر لالستشراؽ  أيضان ال بد مف الكقكؼ ك  

           أف الشرؽ ىك مشرؽ الشمس أيضا إنما تعني   ك،استشراؽ ترتبط فقط بالمشرؽ الجغرافي

 لػبمعف داية بعكس الغركبػالو كر كػالف الضياء ك  الشركؽ كأم  أخػرلذا داللة معنكيةػلو ك

 إلى  "محمد الشاهد" ىك السيد  قد رجع أحد الباحثيف المسمميف ك االنتياء، ك ك األفكؿ

 ليبحث في كممة شرؽ (اإلنجميزية الفرنسية ك األلمانية ك )المعاجـ المغكية األكركبية 

ORIENT تتميز  " فكجد أنو يشار إلى منطقة الشرؽ المقصكدة بالدراسات الشرقية بكممة

معركؼ أف الصباح تشرؽ  تعني بالد الصباح، ك  كMorgenlandىك  بطابع معنكم ك

تدؿ ىذه الكممة عمى تحكؿ مف المدلكؿ الجغرافي الفمكي إلى التركيز عمى   ك فيو الشمس،

 في مقابؿ ذلؾ نستخدـ في المغة كممة اليقظة، ك معنى الصباح الذم يتضمف معنى النكر ك

Abendland (1)." الراحة تعني بالد المساء لتدؿ عمى الظالـ ك ك 

االستشراؽ بمفيكمو الكاسع، ك ىناؾ مفيـك خاص ك يعني الدراسات ك    إذان كاف ىذا ق

المتعمقة بالشرؽ األكسط لغتو ك آدابو ك تاريخو ك عقائده  كتشريعاتو ك حضارتو بكجو عاـ ، 

 (2) .(المستعربيف)يطمؽ عمى الذيف يقكمكف بتمؾ الدراسات  ك

 

، 22 عدد ،منيجية النقد عند المسمميف المعاصريف في االجتياد االستشراؽ ك، السيد محمد الشاىد(: 1)
. 211 - 191ص، ـ1994/ىػ1414السنة السادسة ،

          ،األىمية لمنشر  (القركف اإلسالمية األكلى )  االستشراؽ ك التاريخ اإلسالمي،فاركؽ عمر فكزم(: 2)
 .30ص ،1998، بعة األكلىط اؿاألردف، ك التكزيع،



 

 

  

 

ة

ةزءةالتطبيميالج
 



 :تقديم الترجمة- ❶

لمكاتبة  " دفاتر تممسان"    تتمثؿ المدكنة التي ىي بيف أيدينا في كتاب تحت عنكاف 

، ضمف فعاليات 2011، ك قد تـّ إصدار ىذا الكتاب في سبتمبر كاترين روسيالفرنسية 

منشورات دليمان                                    ؛ ك تكلت 2011تممساف عاصمة الثقافة اإلسالمية 

 (Edition Dalimen )كما تضمف .  صفحة132بعدد صفحاتو ، نشر ىذا المؤلؼ

المؤلؼ تعاريؼ ك كمضات تاريخية عف أىـ المعالـ األثرية بالمنطقة، مصحكبا ببعض 

ك المتمثمة في خمسة الرسكمات الجميمة عنيا، فقمنا بترجمة بعض المقتطفات مف المدكنة 

الجامع الكبير، مسجد سيدي بمحسن، أغادير، المشور، و المدرسة : فقرات عنكنت كاآلتي

  .التشفينية

 إلى المغة اإلنجميزية جزالة العربية راعينا في ترجمتنا لتمؾ الفقرات مف المغة قد ك   

 أف دكف لو، الكفاء تعكس ك األصؿ، لنصا ُتجارم، الكصؼ بدقة تميزت األسمكب؛ فقد

 فينا منيجيت دراسة خالؿ مف سنستشفو ما  ذلؾك. الثقافية ك المغكية خصائصو تطمس

 .الثاني الفصؿ في الركاية ىذه ترجمة

 

   كما ننكه إلى اعتمادنا مبدأ تحقيؽ األمانة لمعنى النص األصؿ ك أسمكبو في آف معا 

عىد                    الحرفٍة الترجمة مفهىم مع ٌتفق ما هىباالعتماد عمى أساليب الترجمة المعركفة، 

 .، لسثة وحٍد أال و هى التعرٌف تالتراث اإلسالمً التلمساوBermanً " بيرمان" 



 رالجامع الكبي            :      النص األول

.  لميجرة530فرغ مف بنائو في شير جمادل الثاني، مف سنة . أكبر مسجد في الجزائر   

 مف التاريخ المسيحي، إباف 1136تكافؽ ذلؾ مع . ىذا ىك ما أكدتو كتابة في المقصكرة

 . سمطة عمي بف يكسؼ، السمطاف المرابطي الذم خمؼ يكسؼ بف تشفيف

 

صحف المسجد مربع تقريبا، مع حكض .    تزيد مساحتو عمى ثالثة آالؼ متر مربع

 . تمميع قراميد التسقيؼ صبغة أصمية. لمكضكء، ك عيف ماء

 

. تشكمت القاعة الرئيسية مف ثالثة عشر صؼ مف األعمدة،  ك يدخؿ إلييا مف أبكاب ثمانية

يعكد تاريخ رفع . يبدك المحراب ك القبة المكجياف صكب الشرؽ، قد أنجزا برقة متناىية

 ـ بعمك يربك عمى اثنيف ك ثالثيف متران، مزدانة بطكب أحمر تحممو أعمدة 1322المئذنة إلى 

 ( 1). صغيرة مف مرمر العقيؽ اليماني، ك مزخرؼ بفسيفساء خزؼ متعدد األلكاف

 

 

 

 .18، ص 2001كاتريف ركسي، دفاتر تممساف، منشكرات دليماف، الجزائر، سبتمبر : (1)



 

The great mosque 

 

   It is the biggest mosque in Algeria; In jumada the second 530 

after Hijrah, corresponding to 1136 ac it has been finished during 

Ali Ibn Youcef reign, the Murabit Sultan who replaced Youcef Ibn 

Tachefin; that’s what a writing in Al-maksourah confirm. 

   It’s area is more than 3000 m², with an ablution pool and a 

spring of water and an original ceiling dyeing brick. The main hall 

has thirteen range of pillars with eight doors. Al-Mihrab and the 

cupola were built wonderfully. 



   The history of minaret construction goes back to 1322 a.c with a 

height of thirty two meters, topped with red adobes on small 

pillars of Yemeni agate marble and decorated with multicolor 

mosaic ceramics.  

 

 مسجد سيدي بمحسن:               النص الثاني

   في بعض جيات ساحة خميستي حاليا، شيد المسجد مف قبؿ سعيد عثماف بف يغمكراسف، 

 . ق، تشريفا ألخيو المتكفى696/ـ1297سنة 

   يحمؿ المسجد اسـ العالـ الفقيو أبك الحسف بف يخمؼ التناسي، المعاصر المبجؿ مف قبؿ 

كانت أبعاد المسجد متكاضعة، غير أّنو يتمتع بركنؽ ككنو مصمى لألمراء دكف . الزيانييف

شؾ، يحمؿ زخارؼ بديعة، مف رسـك عربية بالجص، تصكير متعدد األلكاف ك فسيفساء 

خصو التاريخ باستعماالت مختمفة، بعد أف ُحّكؿ إلى مستكدع لمخمر، ثـ لمعمؼ مف . فيركزية

قبؿ الفرنسييف، تحكؿ بعد ذلؾ ليتخذ مقران لممدرسة العربية الفرنسية، قبؿ أف يتحكؿ               

 .إلى متحؼ

 

 

 .66كاتريف ركسي، المرجع نفسو، ص : (1)



 

The mosque of sidi bellahcen 

   Actuallay, and somewhere near the place of khmisti, the mosque 

was built by Abu Said Othman Ibn Yaghmorassen in 1297 ac, 

falling on 696 after Hijrah, In honor of his dead brother. The 

mosque has named  Abu Al-hassen Ibn Yakhlef Attenassi the great 

scholar, who was honorated by the Zianids; despite it’s modest 

dimensions, it has a great glamour, because it was an oratory of 

princes without any doubt. With marvel decorations and Arabic 

drawings of grout, multicolor shaping and turquoise mosaic.  

 

   Through history, it had many uses, that it was a warehouse of 

wine, than a stockroom of forage, after that it was transformed by 

French into a center of Arabic French school, thereafter into a 

museum.  



 أغاديــر          :                 النص الثالث

ػريَقا  الركمانية،  (البساتيف)   أغادير معناىا الحصف بالبربرية، ىي مكجكدة في مكضع ُبكمَق

احتفظت أغادير لمدة طكيمة بييئة المكاف . التي استعممت بقاياىا دكف شؾ في رفع جدرانيا

تحدث العديد مف الكتاب في . كاف السكر مسبكقا بجدار أمامي مف الحجر أيضا. المحّصف

القرنيف التاسع ك العاشر عف كجكد الحصف ك عف اليجمات العديدة التي تعرض ليا،           

بقيت بعض األسماء . مف المستحيؿ اليـك إيجاد أثر لذلؾ. ك بنائيا مف جديد بأجزاء كاممة

المرمكقة، منيا أبك قّرة، قائد عسكرم ك ديني، زعيـ بف يفرف، ك ىي قبيمة بربرية ثائرة مف 

اتخذ مف أغادير عاصمة لو، ك ىي األكلى في المغرب . الخكارج، في عيكد اإلسالـ األكلى

  (1 ).األكسط
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Aghadir 

 

   Aghadir which means fortress in Berber , it was situated in 

Pomaria - The garden in Roman -, and doubtless, it’s detritus used 

to raise its walls. 

 

   Aghadir guard the state of citadel for a long time. The wall was 

preceded by another one of rocks too. In the ninth and tenth 

centuries, many authors wrote about many attacks against it, and 

rebuilt again with full parts.  

 

   Today, it is impossible to find its ruins. Some names still eminent 

such as: Abou kura, a military and religious leader, Sheikh Beni 

yafren, a barbarian rage clan of the mooing, in the first periods of 

Islam, he choosed Aghadir as a capital, the first one in the central 

Maghreb. 

 

 



 المشـــور:                             النص الرابع

عرفت . ىك رمز آخر مف رمكز المدينة التي حممت تناقضات ثمانية قركف مف التاريخ   

شيدت ىذه المساحة المستطيمة المستقطعة . قمعة المشكر أركع فترات المجد ك أشدىا حمكة

، في المكضع الذم أقاـ فيو يكسؼ بف تشفيف، الممؾ 1145في قمب المدينة، سنة 

بنى فيو أكؿ سالطيف الزيانييف قصره، متخميا عف  . المرابطي، معسكره أثناء حصار أغادير

يعتبر القصر ك المسجد إنجازات أبي حمك . ، بمقربة مف الجامع الكبير"القصر القديـ " 

صار المشكر منذ ذلؾ الكقت، بكيفية ما، مقاما إجباريا، حيث . 1317مكسى األكؿ، سنة 

 . صار أيضا إقامة لمبالط الممكي. يحتفظ السمطاف برىائف بشرية أسرت مف القبائؿ الثائرة

يعقد السالطيف مجالسيـ ىنا،           .    رفعت األسكار مف قبؿ الممؾ الزياني أبك العباس أحمد

كانت . عرؼ المشكر أزىى فتراتو في عيد أبي حمك الثاني. ك مف ىنا جاءت التسمية

. السيرات مرمكقة ك منيا سيرات المكلد النبكم الشريؼ، التي تتكاصؿ حتى مطمع الفجر

كاف الناس يتمتعكف بمنظر الساعة العمالقة المزكدة بتحرؾ آلية أنجزىا التممساني ابف 

 . الفّياـ
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El-Machouar 
 

   It is one of the town’s symbols, which knew eight centuries of 

history contradictions. El-Machouar fortress knew the most 

magnificent periods of glory and the darkest ones. In 1145, this 

rectangular area in the town’s center was the place where the 

Murabit Sultan Youcef Ibn Tachfin constructed his encampment 

while besieging Aghadir. 

   The first Sultan of Zianids left the old castle and built a new one 

besides the great mosque. In 1317 the castle and the mosque are 

considered as the fulfillments of Abou Hamou Moussa the first. 

   However and since that time El-Machouar became an obligatory 

shrine where the Sultan kept human hostages apprehended by the 

anger tribes. It became also a high structure’s domicile. Walls 

were raised by the Zianid’s king Abou El-Abbes Ahmed, and 

Sultans concluded their councils here, for this reason it has been 

nominated.  

   El-Machouar knew it bloomy periods at Abou Hamou regime. 

The evening parties were sublime such as  El-Mawlid Ennabaoui 

which continued till the dawn, and people were enjoyed the big 

clock supplied with the move of the automaticity moving, 

fabricated by ibn Al-fahâm the Tlemcenian.   



الّتشفينّية المدرسة                 :النص الخامس

حرص عمى أف يجعؿ مف تممساف إحدل أجمؿ  (...)أبك تشفيف، سمطاف باذخ ك فناف " 

ُنسب إليو بناء ثالثة قصكر، لـ نعد نعرؼ عنيا سكل أسمائيا، ثـ . مدف بالد المغرب

لقد . 1873المدرسة الجديدة، أك المدرسة التشفينية، التي كانت أكفر حظًّا، بالبقاء إلى غاية 

تـّ ىدميا ". ال تزاؿ قائمة، بؿ في حالة حفظ جيدة " شيدىا رئيس الكنيسة بارجس، ك ىي 

 . مف أجؿ تييئة ساحة مدينة الجزائر، ك بناء ما ال يقؿ عف ذلؾ أسفا، ك ىي بمدية تممساف
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Attachfinya 

 

   Abu tachfine was an artist and an extravagant Sultan, he aspired 

that Tlemcen be the most beautiful town in all the Maghreb. 

 He built three palaces, that we haven’t a clue about them, we 

know just their names, unless the new school or Attachfinya 

school which was luckier in resistance till 1873.  

“Barges” the clergyman attended it as it was standing and in a 

good state and well guarded. What a pity, it was crushed in order 

to flattering Algiers’ square, and constructing Tlemcen’s town hall.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 :مقاربة العناصر الّصنو نصية و التقديم الفني لمرواية - ❷

   في البداية نستيؿ تحميمنا ىذا بدراسة العناصر الصنك نصّية في المقتطفات المترجمة مف 

، ك معناه دراسة التقديـ الفني لمترجمة،                (Les éléments paratextueles)الركاية 

خوسي  ك هندريك فان غوربك يتعمؽ األمر بترجمة العنكاف؛ ك استنادا عمى نمكذج 

فإف دراسة ىذه العناصر ترتكز عمى دراسة المعمكمات األكلية ك المتمثمة في لومبارت، 

العناكيف، باإلضافة إلى اإلستراتيجية العامة المتبعة ك المتعمقة بحالة ما إذا كانت الترجمة 

فممعناكيف أىمية بالغة في ككنو يعتبر مرآة النص، ك ىنالؾ نكعاف مف . كاممة أـ جزئية

العناكيف األكلى عناكيف كصفية ك التي تعنى بكصؼ مكضكع النص، فيككف اإلجراء 

الترجمي المناسب في مثؿ ىذه الحالة ىك الترجمة الحرفية؛ أما الثانية فعناكيف تمميحية،                 

ك التي ليا صمة كطيدة بالمجاز ك اإلثارة مع مكضكع النص، فالتأكيؿ يعتبر األمثؿ القتراح 

 .العنكاف المناسب

   ك بما أّف العنكاف في المدكنة التي نحف بصدد دراستيا، ىي عناكيف كصفية، فقد قمنا 

ك مف . بترجمتيا حرفّيا، ك ىي ترجمة أمينة دالة في نفس الكقت عمى مضمكف النصكص

 :أمثمة ذلؾ العناكيف اآلتية

 The great mosque: الجامع الكبير

  Sidi Belahcen Mosque :مسجد سيدي بمحسن



  EL-Machouar :المشور 

  Aghadir:أغادير

  Attachfinya:المدرسة التشفينية

 : دراسة تحميمية لمنهجية الترجمة- ❸

   في محاكلتنا الترجمية ىذه، أردنا أف نحقؽ األمانة لمعنى النص األصمي ك أسمكبو في آف 

 مف ناحية،                Berman "بيرمان " معا، ك ىك ما يمتقي مع مفيـك الترجمة الحرفية عند 

 عمى ضركرة أف تخمؽ الترجمة األدبية Eugène Nida "أوجين نايدا " ك كجية نظر 

 .التأثير المعادؿ عمى قرائيا، ك ضركرة تحقيقيا لممقركئية الطبيعية مف ناحية أخرل

   ك كاف ىدفنا مف خالؿ ىذه الترجمة، نقؿ المعنى السياقي الحقيقي لمنص الركائي، بالقدر 

الذم تسمح بو البنى الداللية ك التركيبة لمغة المستيدفة، مراعيف بذلؾ التركيب ك نظـ الكالـ 

 .ك اإليقاع ك المحسنات المفظية، ألنيا ذات قيـ داللية

   ك قد ركزنا بصكرة خاصة عمى الكظيفة الجمالية لمنص المترجـ، ألّف الترجمة يجب أف 

 .تنتج كذلؾ نّصا أدبيا، ك ىك األمر الذم يتحقؽ بنقؿ الشكؿ الفني لمنص األصؿ

، ك ىي المخطط العاـ بنية النص:    ك تعتمد قيمة النص الجمالية عمى ثالثة عكامؿ ىي

 ك ىك المتمثؿ في المجازلمنص بكصفو كالًّ متكامال بما في ذلؾ شكؿ الجممة ك تكازنيا، ك 



 ك ىي الناتجة عف المحسنات البديعية الموسيقىالصكرة البيانية التي يحتكييا النص، ك 

 .المفظية المعنكية، فالمترجـ ال يمكنو إغفاؿ أم مف ىذه العناصر

   ك سكؼ تقـك دراستنا التحميمية ىذه عمى مجمكعة مف النماذج المختارة المراد دراستيا، 

ك قد قمنا باختيار ىذه الفقرات، بعد . بحيث حصرنا كؿ األنكاع الكاردة في مدكنة ىذا البحث

 ك الذم أكصى ناقد الترجمة بتفادم Bermanالتمعيف فييا، اتباعا لممعيار الذم قيترحو 

، ك ينصحو بانتقاء النماذج المدركسة  "Le collé - collé" المقارنة المصقية أك كممة بكممة 

انتقاءن خالقا يعكس المكاطف الداللية ك اإلبداعية في الركاية أك ما يسميو بػ                                 

 "Zones signifiantes ou miraculeuses "  ،ك التي تطرح إشكاليات عند ترجمتيا

 (1). ك يتكقؼ نجاح نقميا عمى مدل تذكؽ المترجـ ليا

   ك مف أجؿ تحقيؽ دراسة نقدية ناجحة، سكؼ نتطرؽ إلى أساليب ك طرائؽ الترجمة، بما 

االقتراض،                  : فييا األساليب المباشرة ك الغير مباشرة لمترجمة، ك التي تشمؿ كالًّ مف

 .الترجمة شبه الحرفية و االستعارة، التبديل، التقريب و التكافؤ

 

 

 

( 1) : A. Berman, Pour une critique de traduction : John Donne, P 70. 



 :دراسة تحميمية نقدية لألساليب المباشرة في الترجمة  (3-1

 .االستعارةك الترجمة شبه الحرفية ،  االقتراض:ك تشمؿ ىذه األساليب كؿ مف

لقد كظفنا ىذا األسمكب في ترجمة كؿ مف أسماء العمـ، ك األماكف،         : االقتراض (3-1-1

 ىك أسمكب ترجمي تسّد بو ثغرة االقتراضك المدف، ك المعالـ األثرية، ك كما ىك معمـك فإّف 

االقتراض مفاىيمية ال عالقة ليا بالمغة المترجـ إلييا، ك مف األمثمة التي نسكقيا عف أسمكب 

 :الذم عمدنا إليو في ترجمتنا مايمي

  EL-Mawlid Ennaboui :المولد النبوي- 

  The place of Khmisti:ساحة خميستي- 

 Abu Said Othman Ibn Yaghmorassen :أبو سعيد عثمان ابن يغموراسن- 

  Sultan :السمطان- 

 After Hijrah:  هجري -

  Aghadir: أغادير- 

 El-Machouar:المشور- 

 Zianids:الزيانيين- 



   ك قد ترجمنا ىذه األلفاظ إلى المغة اإلنجميزية مع الحفاظ عمى جذكرىا العربية، نظران 

الختالؼ الثقافتيف العربية ك الغربية، فالكممات السابقة الذكر، ىي مفردات ذات أصؿ عربي 

 .إسالمي، ال كجكد ليا في المقابؿ اإلنجميزم، ك ذلؾ مف أجؿ إضفاء نكية محمّية خاصة

 

 :الترجمة شبه الحرفية (3-1-2

رديئة إذا أريد بيا : " عف الترجمة الحرفية الصرفة أنيا" سميمان البستاني  "  ك يقكؿ  

استجماع تحصيؿ المعاني ك ىي أيضا تذىب بطالكة التركيب فال تبقي ليا أثرا ك ال تصمح 

لمكتب التي تتداكليا األيدم مف الخاصة ك العامة ك ال ترتاح ليا نفس مطالع؛ ك قمما تجد 

قارئا يقكل عمى استتماـ صفحة منيا؛ ك لكنيا مع ىذا مفيدة لطالب المفظ دكف المعنى             

ك ليذا جرل عمييا بعض كتاب اإلفرنج في بعض التآليؼ المراد بيا تعميـ المغات            

ك انتيجكىا في نقؿ كثير مف كتب األدب ك الشعر كمنظكمات ىكميركس ك فرجيميكس إذا 

أريد بيا إفادة طالب اليكنانية ك الالتينية دكف طالب اإللياذة ك اإلنياذة، ك يشترط لصحة 

أكليما أف يكتب األصؿ بمغتو ك مردفا في المغة المنقكؿ إلييا، ك الثاني أف : فائدتيا أمراف

ال  يككف بازائيا ترجمة أخرل عمى الطريقة الثانية التي ىي طريقة حنيف الستجالء المعنى كا 

اختمطت المعاني عمى المطالع ك غاب عنو فيـ قكة العبارة ألف الجمؿ عمى الطريقة األكلى 

تأتي مختمة التركيب مقمكبة الكضع فما يجب تقديمو في لغة تأخيره في أخرل ك ما يجب 



إلثباتو في األصؿ يجب تقديره في النقؿ ك ىمـّ جران، فال طالكة ك ال إحكاـ ك ال إعراب ك ال 

 (1).انسجاـ

   ك قد كانت الترجمة شبو الحرفية، بمثابة المنيج العاـ الذم اتبعناه في عممية الترجمة، فمـ 

بنقؿ الكممة العربية إلى نظيرتيا اإلنجميزية فحسب، بؿ راعينا نقؿ الشكؿ الفني مف إيقاع              

ك كزف باإلضافة إلى المضمكف الذم يتناكلو النص مع مراعاة الخصائص الجمالية                     

 .ك الّداللية معان 

كما حافظنا عمى عالمات الكقؼ، ك عمى طكؿ الجمؿ كما في النص األصمي، ك ىذا كمو 

فاإليقاع ىك الطريقة التي تنتظـ بيا الكممات، ك المنكاؿ الذم اإليقاع، ينضكم تحت خانة 

 (2). تتخذه األصكات لتؤدم معنى خاص قصده المؤلؼ

ك مف األمثمة التي . فكؿ نص مف دكف إيقاع، إال ك يخمك مف أدبيتو ك أثره الجمالي   

 :نصكغيا عف اعتمادنا ىذا األسمكب نذكر مايمي

 

،    2002محمد الديداكم، الترجمة ك التعريب، المركز الثقافي العربي، المغرب، الطبعة األكلى، : (1)

 .92 – 91ص ص 

 الكتاب دار نمكذجا، الركائي النص :التطبيؽ ك النظرية بيف األدبية الترجمة  منيجية جابر، جماؿ(: 2)

. 133 ص ،2005 العيف، الجامعي،



 (1). ىك رمز آخر مف رمكز المدينة التي حممت تناقضات ثمانية قركف مف التاريخ- 

   It is one of the town’s symbols, which knew eight centuries of 

history contradictions. 

 

 (2). أبك تشفيف، سمطاف باذخ ك فناف- 

   Abu tachfine was an artist and an extravagant Sultan 

 

في بعض جيات ساحة خميستي حاليا، شيد المسجد مف قبؿ سعيد عثماف بف يغمكراسف، - 
 (3). ق696/ـ1297سنة 

 

   Actuallay, and somewhere near the place of khmisti, the mosque 

was built by Abu Said Othman Ibn Yaghmorassen in 1297 ac, 

falling on 696 after Hijrah. 
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 :االستـــــعارة (3-1-3

   تعتبر االستعارة، أسمكبا ترجميا آخران يكثر استعمالو، فيي تيدؼ إلى النقؿ الحرفي 

كما ننكه إلى أّف ىذا األسمكب . لمتعابير االصطالحية ك إدخاليا إلى المغة المترجـ إلييا

 .ُيعاب كثيرا، ككنو مف أكائؿ الطرائؽ انطباقا في تشكيالت لغكية متباعدة ثقافيا ك تركيبيا

 أك البيانية، ك ىي التي يستعار فييا اسـ لممبالغة              االستعارة المفيدة   ك االستعارة نكعاف، 

، ك ىي التي ال االستعارة غير المفيدةك لمداللة عمى الصفات التي يتميز بيا المسمى، ك 

ثـ : "  بينيما بقكلو"الجرجاني  " ك قد فرؽ. يكمؼ المترجـ نفسو فييا مف أجؿ إيصاؿ المعنى

إنيا تنقسـ أكال قسميف، أحدىما أف يككف لنقمو فائدة ك الثاني أف ال يككف لو فائدة ك أنا أبدأ 

 الذم ىك غير المفيدفإنو قصير الباع ك قميؿ االتساع ك أتكمـ عمى غير المفيد بذكر 

ك مكضع ىذا الذم ال يفيد نقمو حيث يككف اختصاص االسـ بما كضع  لو مف . المقصكد

طريؽ أريد لو التكسع في أكضاع المغة ك التنّكه في مراعاة دقائؽ في الفركؽ في المعاني 

المدلكؿ عمييا ككضعيـ لمعضك الكاحد أسامي كثيرة بحسب اختالؼ أجناس الحيكاف نحك 

كضع الشفة لإلنساف ك المشقر لمبعير ك الجحفمة لمفرس ك ما شاكؿ ذلؾ مف فركؽ ربما 

فإذا استعمؿ الشاعر شيئا منيا في غير الجنس . كجدت في غير لغة العرب ك ربما لـ تكجد

فاستعمؿ الشفة في الفرس ك ىي ... الذم كضع لو فعّد استعاره منو ك نقمو عف أصمو 

مكضكعة لإلنساف فيذا ك نحكه  ال يفيدؾ شيئا لك لزمت األصمي لـ يحصؿ لؾ فال فرؽ مف 

جية المعنى بيف قكلو في شفتيو ك قكلو جحفمتيو لك قالو إنما يعطيؾ كال االسميف العضك 



فقد باف لؾ باستعارتو فائدة ك معنى مف المعاني ك غرض المفيد ك أما ... المعمـك فحسب 

مف األغراض لكال مكاف تمؾ االستعارة لـ يحصؿ لؾ ك جممة تمؾ الفائدة ك ذلؾ الغرض 

التشبيو إال أّف طرقو تختمؼ حتى تفكت النياية ك مذاىبو تتشعب حتى ال غاية ك ال يمكف 

االنفصاؿ منو إال بفصكؿ جمة ك قسمة بعد قسمة ك أنا أرل أف أقتصر اآلف عمى إشارة 

تعرؼ صكرتو عمى الجممة بقدر ما تراه ك قد قابؿ خالفو الذم ىك غير المفيد فيتـ تصكرؾ 

رأيت أسدان ك أنت تعني : فإف األشياء تزداد تباينا باألضداد ك مثالو قكلنا. لمغرض ك المراد

رجال شجاعا ك بحرا ك أنت تعني رجال جكادا ك بدرا ك شمسان ك أنت تعني إنسانا مضيء 

ك معمـك أنؾ أفدت بيذه االستعارة ما لكالىا لـ يحصؿ لؾ ك ىك المبالغة ... الكجو متيمال 

 (1). في كصؼ المقصكد

 :   ك مف بيف األمثمة التي نصكغيا عف االستعارة التي كظفناىا في ترجمتنا مايمي

 

 (2).  مف التاريخ المسيحي1136 توافق ذلك مع...  لميجرة 530مف سنة - 

In jumada the second 530 after Hijrah, corresponding to                     

1136 ac. 

 

 .88محمد الديداكم، الترجمة ك التعريب، ص : (1)

 . 18كاتريف ركسي، المرجع نفسو، ص : (2)



 :دراسة تحميمية نقدية لألساليب غير المباشرة في الترجمة  (3-2

 .التكافؤ، ك التقريب، التبديل   ك تشمؿ ىذه األساليب كال مف 

 :التبديل (3-2-1

نقصد بالتبديؿ التعبير عف المعنى المنقكؿ في المغة المترجـ منيا، بطريقة مختمفة في المغة  

 .المترجـ إلييا، ك لكنيا صحيحة

   ك ىنالؾ نكعاف مف التبديؿ، إما إجبارم، ك ىك الذم يككف لزاما فيو عمى المترجـ 

 :اعتماده، ك إما اختيارم يمكف لممترجـ أف يعتمده متى شاء، ك مف ذلؾ مايمي

.  لميجرة530فرغ مف بنائو في شير جمادل الثاني، مف سنة . أكبر مسجد في الجزائر -

 مف التاريخ المسيحي، إباف 1136تكافؽ ذلؾ مع . هذا هو ما أكدته كتابة في المقصورة

 (1 ).سمطة عمي بف يكسؼ، السمطاف المرابطي الذم خمؼ يكسؼ بف تشفيف

   It is the biggest mosque in Algeria; In jumada the second 530 

after Hijrah, falling on 1136 ac it has been finished during Ali Ibn 

Youcef reign, the Murabit Sultan who replaced Youcef Ibn 

Tachefin; that’s what a writing in the oratory box confirm. 

 

 .18كاتريف ركسي، المرجع نفسو، ص : (1)



ففي ىذا المثاؿ قمنا بتبديؿ مكقع الجممة في العربية مف كسط الفقرة إلى آخرىا، كما ابتدرنا 

الجممة اإلنجميزية بتحديد التاريخ ثـ ذكر الحدث، عمى عكس الجممة العربية أيف تكسط 

 .الحدث أال ك ىك إتماـ بناء المسجد الكبير التاريخيف اليجرم ك الميالدم

 :التقــريب (3-2-2

   نقصد بالتقريب، تقريب ك تعديؿ ك تكييؼ المكاقؼ التي تختمؼ باختالؼ الثقافات               

ك التقاليد ك األعراؼ إلى فيـ المترجـ لو؛ مف دكنو ينتقص الفيـ ك يختؿ المعنى، أما كثرتو 

 ُيخشى، في : " داربيمنيكفيني ك في ىذا الصدد يقكؿ . تؤدم إلى الركاكة ك تحقير المعنى

زمف تطبعو المركزية المفرطة ك عدـ االعتداد بثقافة الغير، مما يدفع المنظمات الدكلية إلى 

األخذ بمغة عمؿ كاحدة لصياغة نصكصيا التي ينقميا عمى عجؿ مترجمكف ال يحظكف 

بالمكانة الالئقة بيـ ك باالعتبار الالـز ك قميمك العدد ك العّدة، أف يقتات أربعة أخماس سكاف 

 (1) !ك تمؾ طامة كبرل . المعمكرة مف ىذا العمؿ المسمكؽ سمقا فيضمحمكا ثقافيا

 

ك نحف بصدد ترجمة نماذج التقريب،    ك مف األمثمة التي نستشيد بيا عف اعتمادنا أسمكب 

 :مايميلكاترين روسي  " دفاتر تممسان" مف 

 

 .94محمد الديداكم، الترجمة ك التعريب، ص : (1)



 بف يفرف،           زعيمبقيت بعض األسماء المرمكقة، منيا أبك قّرة، قائد عسكرم ك ديني، -  

 (1). ك ىي قبيمة بربرية ثائرة مف الخكارج

Some names still eminent such as: Abou kura, a military and 

religious leader, Sheikh Beni yafren, a barbarian rage clan of the 

mooing. 

 في النص األصؿ، دكف أف تتعمؽ في الخمفية زعيمبكممة  " كاترين روسي" فقد جاءت    

الثقافية، االجتماعية ك التاريخية لمعنى رئيس ك سيد ك كبير القبيمة، ك ذلؾ ككنيا مستشرقة 

ك أديبة فرنسية ال صمة ليا بالثقافة العربية اإلسالمية؛ فالمصطمح الصحيح ك األنسب الذم 

                    كقع اختيارم عميو ك أنا بصدد ترجمة النص مف المغة العربية إلى اإلنجميزية ىك

 . ، ك ذلؾ حفاظا عمى تمؾ النكية الخاصة لمعنى النص العربيSheikh "الشيخ " 

 

 :التكافــؤ (3-2-3

   يعمد المترجـ إلى اعتماد ىذا اإلجراء عندما يتعذر عميو التبديؿ أك الترجمة الحرفية، 

 .فالغرض منو تسييؿ معنى النص، فمف دكنو ال يفيـ النص إال بمشقة ك نفكر

 

 

 .122كاتريف ركسي، المرجع نفسو، ص : (1)



   ك يقتضي التكافؤ بأف يقـك المترجـ بترجمة عبارة بأخرل مكافئة ليا باالعتماد عمى تمؾ 

القكالب التي يستمدىا غالبا مف الذاكرة ك عمى ثراء رصيده المعرفي، أك باستخداـ القكاميس 

 .ك المراجع

ك تدؿ طريقة إصابة المترجـ مف ىذه : " ...  في ىذا الصددمحمد الديداوي   ك يقكؿ 

القكالب عمى مدل ثراء رصيده الثقافي، كما ك تتجمى درجة إبداعو مف خالؿ تكظيفو لقالب 

 (1)".معركؼ في المغة، كبيت مف الشعر أك آية قرآنية أك قكؿ مأثكر ك قس عمى ذلؾ 

 :   ك مف أمثمة التكافؤ التي نستشيد بيا مايمي

 (2). أنجزا برقة متناهيةيبدك المحراب ك القبة المكجياف صكب الشرؽ، قد - 

- Al-Mihrab and the cupola were built wonderfully. 

   ك نحف بصدد ترجمة الجممة بالبند العريض مف المغة العربية إلى المغة اإلنجميزية، 

استحضرنا أسمكب التكافؤ، فمـ نعتمد إجراء ترجمّيا آخرا، كالترجمة شبو الحرفية أك غيرىا؛ 

 .فجاءت الجممة في المغة اليدؼ سمسة ك كاضحة، نقمت المعنى ك حافظت عمى بناء الجممة

 

محمد الديداكم، منياج المترجـ بيف الكتابة ك االصطالح ك اليكاية ك االحتراؼ، المغرب،  المركز : (1)
 .365، ص 2005الثقافي العربي، 

 .18كاتريف ركسي، المرجع نفسو، ص : (2)



 

 

 

 

 

 ةةقققخاتم
 

 

 

 



   إّف االستشراؽ تيار فكرم يتجو صكب الشرؽ، لدراسة حضارتو ك أديانو ك ثقافتو ك لغتو 

ك آدابو، مف خالؿ أفكار اتسـ معظميا بالتعصب، ك الرغبة في خدمة االستعمار، ك تنصير 

المسمميف، ك جعميـ مسخا مشكىا لمثقافة الغربية، ك ذلؾ بتشكيو عقيدتيـ ك قيميـ            

ك أخالقيـ، ك النيؿ مف لغتيـ، ك بياف بأف دينيـ مزيج مف الييكدية ك النصرانية، ك شريعتيـ 

إاّل أف بعضيـ رأل نكر الحقيقة . اإلسالمية ىي القكانيف الركمانية مكتكبة بأحرؼ عربية

فأسمـ ك خدـ العقيدة اإلسالمية، ك أّثر في محّدثييـ، فبدأت كتاباتيـ تنحك نحك العممية                 

ك العمؽ بدؿ السطحّية، ك رّبما صدر ذلؾ عف رغبة مف بعضيـ في استقطاب القكل 

اإلسالمية ك تكظيفيا لخدمة أىدافيـ االستشراقية، ك ىذا يقتضي الحذر عند التعامؿ مع 

 . الفكر االستشراقي الذم يختفي كراء ستار المكضكعّية

 

، ك بعد نجاح الثكرة الفرنسية، انتزعت فرنسا الريادة في مجاؿ الدراسات 1789   ففي سنة 

ك قد بزغ ميد تيار . العربية، ألىداؼ استعمارية لفيـ العالـ العربي قبؿ غزكه ك بعده

(                 Antoine Isaac Silvestre De Sacy)التاريخانية ذاؾ في فرنسا عمى يد  

، ك الممقب بشيخ ( ـ1838-  ـ1785" )أنطوان إسحاق سمفستر دي ساسي " 

المستشرقيف الفرنسييف، الذم تكلى إدارة مدرسة المغات الشرقية الحية التي أسستيا الثكرة 

ك عمى .  لمنافسة الجامعات البريطانية في عمميات الصراع عمى الشرؽ1795الفرنسية سنة 

، فقد اىتمت طائفة قميمة مف المستشرقيف بالحضارة العربية اإلسالمية، ك حاكلكا أف  العمـك



ينصفكا اإلسالـ ك كتابو ك رسكلو عميو الصالة ك السالـ، إاّل أنيـ لـ يستطيعكا أف ينفككا مف 

 .تأثر ثقافتيـ ك عقائدىـ، فصدر منيـ ما ال يقبمو المسمـ

 

، فالقارئ  "دفاتر تممسان" في مؤلفيا  " كاثرين روسي"    ك خير مثاؿ عمى ذلؾ، محاكلة 

العربي المسمـ ال يمكنو أف يستشعر قدسية المعالـ التاريخية العربية اإلسالمية التي حدثتنا 

عنيا بقدر كبير، ك كأف النص جاؼ يخمك مف نكية خاصة لف يتمكف مف تكظيفيا في 

 . نصكص مشابية إال أبناء لغة الضاد
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