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الترجمة كوسيلة إلحالل الحوار 

 بين الثقافات 

 

 ملخص:

ٌععى هزا اإلاٝا٥ بلى ببشاص دوس الترحمت في الخٙاِل  

الثٝافي. وهي بؼ٣الُت خاولذ مً خال٥ الخىك ٘حها 

بزاسة حاهب مهم ًم٢ً اختزاله ِلى الؽ٣ل الخالي: 

٠ُٚ حٕذو الترحمت وظُلت إلخال٥ الخىاس بحن 

الثٝا٘اث؟ وبإي مّنى جمىلْ الترحمت بذوسها ١امال 

خىاء اإلاخباد٥ ال ِلى ؤلالٕاء والخٙالل؟ وما هي مجاالث اإلاثاٜٙت لخلٞ مثاٜ ٙت مخىاصهت جيبني ِلى الٔا

بالترحمت؟ و٠ُٚ جفبذ الترحمت ؤداة لالهٙخاح ِلى آلاخش مً مىىلٞ ؤلاًمان بالخّذد والاخخالٗ؟ 

ت الثٝاُ٘ت مْ الاهٙخاح في آلان هٙعه ِلى مخخلٚ ا لثٝا٘اث وما هى العبُل بلى الخٙاً ِلى الهٍى

 والخٙاِل مّها؟ 

 .الترحمت ـ اإلاثاٜٙت ـ الخٙاِل الثٝافي ـ خىاس الثٝا٘اث ـ ألاها والٕحر الكلمات املفاثيح:

 ِبذ الٕني مدخا٥

في آلاداب والّلىم ؤلاوعاهُت ىساهد٠خ  

حامّت ظُذي دمحم بً ِبذ هللا   
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TRANSLATION AS A MEAN OF INTERCULTURAL DIALOGUE 

 Abdelghani Mahtal 

 PhD in Arts and Humanities 

 Sidi Mohamed ben Abdallah University 

Abstract :  

This article seeks to highligh the role of translation in culutural interaction. 

It is a problematic that i tried, by going into it, to raise an important aspect 

that can be reduced to the following : How does translation become a 

means to establish dialogue between cultures ? In what way does 

translation play its full role to create a balanced interculturalism based on 

mutual enrichment and not on cancellation and differentiation ? What areas 

interculturalism does translation span ? How does translation become a tool 

for opening up to the other based on belief in pluralism and difference ? 

What is the way to preserve cultural identity while at the same time being 

open to and interacting with different cultures ? 

Keywords : translation – interculturalism - culutural interaction - dialogue 

between cultures – ego and alterego. 

 مٝذمت:

برا ١ان الاخخالٗ لشوسة مً لشوساث 

ِلى آلاخش ؤن  الخُاة، ٘ةن مً خٞ ١ل واخذ

عخمْ بلُه... ٘دٞ الاخخالٗ هى  ًداوسه َو

الزي ٌعمذ بىاحب الخىاس ٜفذ جبُان 

الخٝائٞ، وجبذًذ الخال٘اث وجىلُذ 

ؤلاؼ٣االث التي جٝٚ حجش ِثرة ؤمام الخٙاهم 

و٠ما ًٝى٥  1اإلاؽتٟر والاخترام اإلاخباد٥".

الذ٠خىس وه ِبذ الشخمً: "... ٘ةرا ؤهض٥ 

، ٘ةن الخىاس الخالٗ مجزلت الذاء ا لزي ًٙٛش

                                                           
حسن عزوزي، اإلسالم والحضارة الغربٌة  - 1

، أنفوبرانت، فاس، 2003، 1المعاصرة، ط.

 .53المغرب، ص: 

. لزل٤ 2ًجز٥ مجزلت الذواء الزي ٌؽٙي مىه"

خث هللا ِباده ِلى الععي هدى الخّاٗس 

ى٥ بلى  والخٝاسب وبز٥ الجهىد في ظبُل الـى

ت  هٝاه اللٝاء. ٘الخّاٗس البؽشي خاحت خٍُى

ت، خاـت في ٌل الخُٕحراث  وزٝاُ٘ت وخماٍس

ّت التي ٌؽهذها الّالم اإلاّاـش في حل  العَش

ت اإلاخجلُت في جشا٠م اإلاّلىماث  املجاالث الخٍُى

وجذ٘ٝها في ـىسها اإلا٢خىبت واإلاشئُت، مً ١ل 

الجهاث وبؽتى ألاظالُب الخ٢ىىلىحُت 

اإلاخىىسة واإلاّٝذة، لزل٤ جخىلب هزه الخاحت 

بًجاد وظُلت ّ٘الت للخخاوب والخٙاهم مْ 

ؤ٘شاد الؽّىب الىاوٝت بلٕاث مخخلٙت، 

 وجٙاِلها.وجِعش جالٜذ الثٝا٘اث 

                                                           
طه عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل،  - 2

، 2002، ٌناٌر 36مجلة آفاق الثقافة والتراث، ع.

 . 28ص: 
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شها وبامخُاص الترحمت  هزه الىظُلت ج٘ى

الجادة اإلاىٍمت واإلاذِىمت، خُث بنها ؼ٣لذ 

ِلى مش الّفىس وألاصمان، باِخباسها وؽاوا 

بوعاهُا، حعشا للخىاـل والخٙاِل والخالٜذ 

بحن اللٕاث، وسخلت في الثٝا٘اث والخماساث 

اإلإاًشة، وظُّا هدى اسجُاد آ٘اٛ حذًذة 

ت ومخخلٙت... وؤظئلت وحىد  اث مخىِى وهٍى

ٞ هٝل الّلىم والاختراِاث الخذًثت  ًِ وٍش

حر ألادبُت في  وجشحمت الىفىؿ ألادبُت ٔو

مخخلٚ ؤحىاظها وؤهىاِها الىفُت مً لٕت بلى 

 ؤخشي.

لزل٤، اسجإًذ في هزا اإلاٝام ؤن ؤسبي 

الترحمت بةؼ٣الُت اإلاثاٜٙت. وهي بؼ٣الُت ؤسمي 

ب مهم ًم٢ً مً خال٥ الخىك ٘حها بزاسة حاه

اختزاله ِلى الؽ٣ل الخالي: ٠ُٚ حٕذو 

الترحمت وظُلت إلخال٥ الخىاس بحن الثٝا٘اث؟ 

وبإي مّنى جمىلْ الترحمت بذوسها ١امال 

خىاء  لخلٞ مثاٜٙت مخىاصهت جيبني ِلى الٔا

اإلاخباد٥ ال ِلى ؤلالٕاء والخٙالل؟ وما هي 

مجاالث اإلاثاٜٙت بالترحمت؟ و٠ُٚ جفبذ 

هٙخاح ِلى آلاخش مً مىىلٞ الترحمت ؤداة لال 

ؤلاًمان بالخّذد والاخخالٗ؟ وما هى العبُل 

ت الثٝاُ٘ت مْ الاهٙخاح  بلى الخٙاً ِلى الهٍى

في آلان هٙعه ِلى مخخلٚ الثٝا٘اث 

 والخٙاِل مّها؟ 

 :ِالٜت الترحمت باإلاثاٜٙت

ت  ؤـبذ الخّبحر الٝائل:" الّالم ٍٜش

ـٕحرة " مً ألادبُاث التي ؤهخجتها ِىإلات 

الم ؤمام الخىىس اإلازهل لىظائل الاجفا٥  ؤلِا

املخخلٙت التي ـاسث في مخىاو٥ الجمُْ، 

٘ٝشبذ بحن الثٝا٘اث ومضحذ بّمها ببّن، 

ختى ١ادث جفبذ زٝا٘ت ِاإلاُت واخذة. 

ي ١ل ٘اهدؽشث الّٝائذ والٙىىن وآلاداب ف

م٣ان، وؤـبذ الٙشد اإلاثٝٚ ٌّٗش ١ل ـٕحرة 

ً بلى حاهب ُِٝذجه،  و٠بحرة ًِ ِٝائذ آلاخٍش

ومىلّا ِلى الخش١اث الٙىُت ٜذًمها وخذًثها، 

وآخزا بىفِب خعً مً الّلىم، وم٣ىها 

٢٘شة ال بإط بها ًِ آلاداب الّاإلاُت بلى حاهب 

. بهزا الخّبحر ًم٢ً مالمعت 3بإلاامه بإدب ؤمخه

الاهذماج والاهٙخاح التي ؤـبدذ  معخىٍاث

حعم ١ل املجخمّاث بما ٘حها الاهٙخاح الثٝافي. 

وبما ؤن الثٝا٘ت ١ل مّٝذ رو حىاهب 

مخّذدة، ٘ةن ظبُل اهخٝالها بحن ألامم ًخخلٚ 

مً حاهب بلى آخش. ٘بّن م٣ىهاتها ال ٌُّٝه 

ِائٞ بعبب لٕخه الّاإلاُت التي جٙهمها ١ل 

لخمثُل الؽّىب، ١اإلاىظُٝى والشظم وا

ؤلاًمائي... وبّمها آلاخش، ًخّزس اهخشاوها في 

وعٞ جٙاِلي بحن زٝا٘خحن مخخلٙخحن، بد٢م 

اإلاىخجت للًٙ  -لٕت الاهىالٛ  -اخخالٗ 

ت  والّاداث وألابدار الّلمُت وال٢ٍٙش

ٌعاهم في  -وظُىا  -والٙلعُٙت... مما ًخىلب 

خلٞ حعىس الخٙاِل والخٝاسب بحن الثٝا٘اث 

ت 4إلاثاٜٙتجشظُخا إلابذؤ ا ، في حى مً الخٍش

بت الؽّىب  واإلابادسة الزاجُت التي حّبر ًِ ٔس

في الخٝاسب والخىاس واإلاثاٜٙت، وإال جدىلذ 

                                                           
تٌسٌر شٌخ األرض، "الترجمة بٌن الفعل  - 3

، 62-61دة، ع. واالنفعال الثقافً"، مجلة الوح

 .10، ص1989أكتوبر/نونبر
عبد الرحمن التمارة، "من نقطة التحوٌل إلى  - 4

، ص 2007، 86دائرة المثاقفة"، مجلة فكر ونقد، ع

53. 
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ضو زٝافي  )اإلاثاٜٙت( بلى اظدُالب ٢٘شي، ٔو

بت في مدى  مٙشوك، ًخممً في وُاجه الٔش

شك الخبُّت ِلُه،  آلاخش وإلخاٜه ٘و

ُت ِذواهُت ومخٕىشظت  . ومّاملخه بىٍشة ٜ٘ى

بىاء ِلى رل٤، ج٣ىن اإلاثاٜٙت خالّت 

ت والخخمُت ِلى العىاء، لخبرص  إلاىىٝي الخٍش

مْ هزا الخمُى ؤهىاُ مخخلٙت مً اإلاثاٜٙت، 

اث الخماساث  هاججت ؤظاظا ًِ معخٍى

م٢ً الخمُحز في هزا  اإلاخٙاِلت ُ٘ما بُجها. ٍو

 العُاٛ بحن ؤهماه زالزت: 

، خُث جخمْ اإلاثاٜٙت ٠ٕضو زٝافي  -1

لخخمُت زٝا٘ت ؤخشي، مً ٔحر ؤن  الثٝا٘ت

ج٣ىن ِلى معخىي الّٙل الثٝافي، ٘خ٣ىن 

اإلاثاٜٙت باليعبت بلحها ٔضوا زٝاُ٘ا، ١الٕضو 

ت  الثٝافي الزي ماسظخه الذو٥ الاظخّماٍس

ِلى زٝا٘اث الؽّىب اإلاعخَّمشة، ٠ما هى 

ُٝا، ٠ؽّب الجضائش  خا٥ ؼّىب بٍ٘ش

ؤمام الاظخّماس الٙشوس ي، و٠زل٤ مداولت 

٤ الّشب التي ٜامذ بها الذولت جتًر

. وهزا ما ؤ٠ذه ألاهثروبىلىجي 5الّثماهُت

( في مالٙه J. Lklarkححراس ل٣لٟش )

ٜائال: "ًم٢ً  ألاهثروبىلىحُا والاظخّماس

اظخّما٥ الخثاٜٚ لإلؼاسة بلى ألاهماه 

التي ًخم بمىحبها ٜبى٥ مٍهش زٝافي مّحن 

خ٢ُٚ  في زٝا٘ت ؤخشي، بدُث ًخالءم ٍو

ا ًٙترك معاواة بحن الثٝا٘ت مّها، مم

التي حّىي وجل٤ التي جخٝبل، والخ٢ُٚ هى 

                                                           
تٌسٌر شٌخ األرض، "الترجمة بٌن الفعل  - 5

، 62-61واالنفعال الثقافً"، مجلة الوحدة، ع. 

 .12، ص 1989أكتوبر/نونبر

العحروسة التي جخدى٥ بمىحبها ِىاـش 

الثٝا٘ت اإلاعخّمشة واإلاعُىشة ِلى هدى 

 خالت جخالءم مْ ؼ٣ل الثٝا٘ت اإلاعُىشة."

6  

، مخٙاِل مْ خخمُت اإلاثاٜٙت ٠ّٙل زٝافي -2

زٝاُ٘ت خلٙها وساءه ّ٘ل زٝافي ظابٞ، 

 لؽّب خال الؽّ
َ
ُب الزي ؤبذِه العاخت

آخش بذال مىه. ٠ما هى الؽإن باليعبت بلى 

الؽّىب ألاوسوبُت التي وسزذ الثٝا٘ت 

الُىهاهُت، وخىلتها بلى ّ٘ل زٝافي خاؿ 

خخز لىها ٜىمُا لذي ١ل مجها.  بها مّا، ٍو

٠زل٤ ألامش هٙعه باليعبت بلى الّشب 

الٙاجدحن، الزًً وحذوا زٝا٘اث ًىهاهُت 

اسظُت  وهىذًت في البالد املجاوسة، ٘و

٘خإزشوا بدخمُتها، وما لبثىا ؤن خىلىها بلى 

ّ٘ل زٝافي خاؿ بهم، شجّهم ِلى 

ؤلابذاُ والابخ٣اس دون مسح ؤو مسخ 

لي. وهى ؤمش ١ان ٜذ  لّٙلهم الثٝافي ألـا

ؤؼاس بلُه الذ٠خىس شخادة الخىسي 

بٝىله: " لم ًذمش الّشب الٙاجدىن 

بل خٍٙىا ١ل خماسة وال ؤبادوا زٝا٘ت، 

خحر ومُٙذ في خماساث مً ظبٝتهم، 

واٜخبعىا زٝا٘تهم وجمثلىها خالفت مً 

الؽىائب ٘فاسث حضء مً زٝا٘تهم وبّذا 

مً ؤبّادها، زم ما لبثىا ؤن ؤٔىىا الثٝا٘ت 

ؤلاوعاهُت بما ٠ؽٙىا ِىه وما ؤبذِىا 

بٕىا  ُ٘ه، ٘إِىىا ؤلّا٘ا ما ؤخزوا ـو

                                                           
ألنثروبولوجٌا واالستعمار، تر. جٌرار لكلرك، ا - 6

جورج كتورة، المؤسسة الجامعٌة للنشر والتوزٌع، 

 .87، ص 1990، 2بٌروت، ط 
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ت بلىن ِبٝ تهم ١ل هُى مً ؤهىاُ اإلاّ٘ش ٍش

 7 الٙزة."

مْ ّ٘ل اإلاثاٜٙت ٠ّٙل زٝافي جىاـلي  -3

زٝافي آخش مّاـش له، ًخىلّان مّا بلى 

جباد٥ ؤظباب الخُاة والاظخمشاس، ٠ما 

 8 ًدذر آلان بحن الؽّىب ألاوسوبُت.

وجبٝى اإلاثاٜٙت برن، ببّذها ؤلاًجابي       

٠ّٙل زٝافي جىاـلي وجٙاِلي، وبّذها العلبي 

تها ٠ٕضو ٢٘شي، ٌاهشة ص خُت بًجابُت ِ٘ش

ل،  خها الىٍى ت ِبر جاٍس املجخمّاث البؽٍش

لذ وظُلت ّ٘الت مً وظائل الخٝاسب  ٌو

ا مً  امال ٍٜى وجباد٥ اإلاّاٗس والخبراث ِو

 ِىامل جىىس واصدهاس الخماساث ؤلاوعاهُت. 

ولّل خحر وظُي لخذُِم آلُاث الخٝاسب       

الثٝافي هى اإلاترحم. ٘الّالٜاث ؤلاوعاهُت ٠ما 

ّمها  هى مّلىم، بما ؤن ٌعىدها الخٙاهم َو

العالم، ؤو جخإصم بعبب اخخالٗ اإلافالح 

ت الىاط الّذواهُت، وفي ١لخا  واإلاىامذ وهِض

ب بُجها.  الخالخحن جٝىم الترحمت بذوس الخٍٝش

لم حععى الجماِاث ؤلاوعاهُت ٘ٙي خالت الع

ت الٕحر ومٝاسهخه بالزاث، وؤلا٘ادة  بلى مّ٘ش

لىم وجٝىُاث إلاىا٠بت  مما لذًه مً مّاٗس ِو

الخٝذم الخماسي. وفي الخالت الثاهُت، خالت 

الفشاُ والجزاُ، جخفاِذ الخاحت بلى الخىاس 

حن الزًً هم هخاج ظُاٜاث زٝاُ٘ت  بحن اإلاخىاِص

                                                           
شحادة الخوري، الترجمة قدٌما وحدٌثا، دار  - 7

المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، الطبعة 

 .29، ص 1986األولى، 
تٌسٌر شٌخ األرض، "الترجمة بٌن الفعل  - 8

 .13-12واالنفعال الثقافً"، ص 

، ٘خٕذو 9ٙتواحخماُِت وظُاظُت مخخل

الترحمت في الخالخحن مّا ؤداة لخجعحر الهىة 

بحن هزه الّالٜاث، وجمُِٞ الٙجىة بحن 

 مخخلٚ الثٝا٘اث والخماساث. 

بن هزا مً ؼإهه ؤن ًذّ٘ىا بلى الدعائ٥       

ً ال٢ُُٙت  ًِ ِالٜت الترحمت باإلاثاٜٙت، ِو

 ً التي حعاهم بها الترحمت في جىمُتها، ِو

مجاالث اإلاثاٜٙت بالترحمت، و٠زل٤ ؤلاؼ٣االث 

التي جمّها في ٌل اإلاثاٜٙت، خاـت ما ًخّلٞ 

ت.   بعاا٥ الهٍى

ىعي جإظِعا ِلى ؤن "الترحمت وظُلت ل      

الٙاٛس بحن الخثاٜٚ )الزي ٌّني ؤلاهفاث 

تراٗ باخخال٘ها(  اإلاخباد٥ بحن الثٝا٘اث والِا

، ًدبحن ؤن الترحمت ِلى 10وؤلالٕاء الثٝافي

ِالٜت ووُذة باإلاثاٜٙت، ٣٘لخاهما جبدثان 

وحعُّان هدى اسجُاد آ٘اٛ مٕاًشة ألؼ٣ا٥ 

الثٝا٘ت املخخلٙت، في ٌل الخّاٌؾ الخماسي 

ي. ٠ما جختزالن واْٜ حّاٌؾ والخىُى الثٝاف

الخماساث املخخلٙت ِىذ لخٍت ؤلابذاُ التي 

. 11ًخمخن ِجها ججذد الخماساث وهمائها

لزل٤ اسجبىذ الترحمت باإلاثاٜٙت مً صواًا 

  ِذة:

                                                           
علً القاسمً، "أثر الترجمة فً معرفة اآلخر  - 9

، 2، ع. 1وإدراك الذات"، مجلة ترجمٌات، س

 ، 2006ماي/ٌولٌوز 
 .87-86ص 

رشٌد برهون، "الترجمة ورهانات العولمة  - 10

، 2002شتنبر-، ٌولٌوز1والمثاقفة"، عالم الفكر، ع.

 .171ص 
المصطفى عمرانً، "الترجمة بٌن المثاقفة  - 11

، 2008، فبراٌر 95والعولمة"، مجلة فكر ونقد، ع 

 .26ص 
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ت الخىاـلُت: -1 الىلّذ  الضاٍو

الترحمت ِلى مش الّفىس بذوس ولُعي في 

ت  الخباد٥ الثٝافي بحن الؽّىب وهٝل اإلاّ٘ش

ٙها ؤداة ؤلاوعاهُ ت مً ؤمت بلى ؤخشي، بـى

اجفا٥ بحن الجماِاث الىاوٝت بلٕاث 

ىاة جىاـل جمش ِبرها ألا٣٘اس  مخخلٙت، ٜو

، ٘هي 12واإلاّخٝذاث والابخ٣اساث والاختراِاث

ِلى خذ ٜى٥ الذ٠خىس ِبذ الشخُم خض٥: ّ٘ل 

ًخمْ إلاخىلباث اإلاّنى، وؼشائي الخبلُٖ، 

ّنى . ٘الترحمت بهزا اإلا13وجىالّاث الخىاـل

حٕذو ؤداة حّضص وجذِم ّ٘ل الخىاـل الثٝافي 

الزي ٌّذ ؤخذ اإلاشج٢ضاث ألاظاظُت لّٙل 

اإلاثاٜٙت، مذا لجعىس الخٙاِل بحن الثٝا٘اث 

 املخخلٙت.

ُت:-ب ت اإلاّ٘ش بن ؤلاوعان ِلى  الضاٍو

اخخالٗ ؤلعيخه جىاٛ بلى اإلاثاٜٙت والخىاـل 

مْ ٔحره، مدؽٛى بلى آ٘اٛ واظّت مً 

ت، و١اهذ الترحمت هي ؤبشص وظُي  اإلاّ٘ش

ًشض ي ٘مىله الّلمي واإلاّشفي، وإخذي 

الىظائل التي اظدىذ بلحها إلاىا٠بت الخش٠ت 

ُأت  ت والثٝاُ٘ت في الّالم، ـو ال٢ٍٙش

ش زٝا٘خه الزاجُت.  ُت وجىٍى مىٍىمخه اإلاّ٘ش

ٞ الترحمت ًخّٗش الىاط بلى ؤِشاٗ  ًّ٘ وٍش

ٔحرهم، وجٝالُذهم وؤ٣٘اسهم وآدابهم 

عهم وظلى٠هم وجا خهم، بل ختى جماَس ٍس

                                                           
علً القاسمً، الترجمة وأدواتها: دراسات فً  - 12

، بٌروتالنظرٌة والتصنٌف، مكتبة لبنان ناشرون، 

 .67، ص 2009، 1ط.
عبد الرحٌم حزل، "أسئلة الترجمة"، سلسلة  - 13

 .19، ص 1999، ماي 55شراع، ع 

. لزل٤، ١اهذ جشحمت ؤِما٥ 14وحٕشاُ٘تهم

ً الّاإلاُحن راث ؤهمُت ٠بحرة في  بّن اإلا٢ٍٙش

ٚ باآلخش، ٘ترحمت ؤِما٥ ألادباء  الخٍّش

  Lev الشوط، ؤمثا٥ جىلعخىي )

 Nikolaïevitch Tolstoï ٙع٣ي ( ودوظخٍى

( )Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevsk

ىس١ي) ٚ (Maxime Gorkiٔو ، مً ؼإنها حٍّش

الّالم بهزا الؽّب، بىباِه وؤهماه مِّؽه 

وؤسله... ٠زل٤ ألامش باليعبت بلى ألادبحن 

الٙشوس ي وألاهجلحزي، ٘ال٢ثحرون ٌّلمىن ًِ 

مذًىتي المباب وألاهىاس، مً خال٥ ٜفت 

 Charlesمذًيخحن  لألدًب حؽاسلض د٢ًجز)

Dickens ،ىن ًِ مذنهم ( ؤ٠ثر مما ٌّ٘ش

هجُب مدًٙى ٜادسة هي  وجشحمت ؤِما٥

ألاخشي ِلى جٝذًم ـىسة ًِ مفش، مثلما هى 

الؽإن مْ ؤِما٥ دمحم ؼ٢شي التي حّٗش الٕحر 

ِلى املجخمْ اإلإشبي. مً هىا، جبذو الّالٜت 

بحن الترحمت واإلاثاٜٙت مخجهت ـىب حؽُِذ 

ُت ٔاًتها بٔىاء الثٝا٘اث بىاء ِلى  ت مّ٘ش صاٍو

 .15حذلُت ألاخز والّىاء

ت-ج برا ١اهذ اإلاثاٜٙت  ؤلاًذًىلىحُت: الضاٍو

في ؤخذ مٍاهشها ٔضوا زٝاُ٘ا، ٘ةن الترحمت 

جخدى٥ بلى ّ٘ل ٌعاهذ هزا الٕضو، هٍشا 

ها لخخمُت الثٝا٘ت اإلاذِمت بعلىت  لخمِى

ت والخ٢ىىلىحُت.  الٝىة الاٜخفادًت والّع٢ٍش

وبزل٤، ٘الترحمت جذِم ؤلاًذًىلىحُا التي 

                                                           
عبد الكرٌم ناصٌف، الترجمة: أهمٌتها ودورها  - 14

فً تطوٌر األجناس األدبٌة، مجلة الوحدة، 

 .61-59، ص 1989، أكتوبر/نونبر61/62ع
ارة، "من نقطة التحوٌل إلى عبد الرحمن التم - 15

 .55- 54دائرة المثاقفة"، ص 

http://www.maghress.com/city?name=%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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ذًىلىحُا ًشاد لها ؤن ججهن بذًال ًِ ؤلاً

الّاحضة ًِ بهخاج وعي مجخمعي ٜادس ِلى 

معاءلت الىلْ الٝائم. ولّل هزا ما حّل 

٠ٙت الترحمت جشجح لفالح جُاس ؤدبي ؤو مىهج 

ذ دلذ ِذة ؤخذار  هٝذي في خٝبت مُّىت. ٜو

جشحمُت، ًمثل لها باإلاالٙاث الىحىدًت 

واإلااس٠عُت اإلاترحمت في ٘ترة الخمعِىاث التي 

ي الّشبي، وجد٢مذ به ٔضث الخٝل ال٢ٙش 

بٝىة ختى باجذ جفٓى له بؼ٣الُاجه وحّحن له 

لٕت حّبحره، و"جخممً، بالّٙل، آلازاس الذالت 

ت الىق  ٚ الزاث اإلاترحمت مً ٔحًر ِلى مٜى

خاـت، ِىذما ًىدى ٘حها اإلاترحم  16 اإلاترحم."

مىحى الخلخُق ٔحر ألامحن وحؽزًب 

ُاث ق في الخفـى  .17الىخىءاث والترخُّ

ت: -د ت الشمٍض ج٢دس ي الّالٜت بحن الضاٍو

ا، ألنها جخجاوص  الترحمت واإلاثاٜٙت بّذا سمٍض

 ٚ الذِم الثٝافي اإلاخباد٥ مً خال٥ الخٍّش

ُاث اإلامحزة ل٣ل زٝا٘ت، بلى الخشؿ  بالخفـى

ت   .18ِلى ِذم ٘ٝذان الهٍى

مً هىا، ًم٢ً الٝى٥ بن الترحمت         

رحمت واإلاثاٜٙت وحهان لّملت واخذة، بل الت

سدًٙت اإلاثاٜٙت، ٠ما خذدها الباخث 

 Michelالاحخماعي الٙشوس ي مِؽا٥ دو٠عتر)

De Coster والتي حّني "مجمُى الخٙاِالث ،)

                                                           
رشٌد برهون، "الترجمة ورهانات العولمة  - 16

 .175والمثاقفة"، ص 
عبد الرحٌم حزل، "الترجمة واألدلوجة فً  - 17

، 3حوار/صراع المشرق والمغرب"، ترجمٌات، ع.

 .69، ص 2006غشت/أكتوبر 
التحوٌل إلى عبد الرحمن التمارة، "من نقطة  - 18

 .54دائرة المثاقفة"، ص 

التي جدذر هدُجت ؼ٣ل مً ؤؼ٣ا٥ الاجفا٥ 

بحن الثٝا٘اث املخخلٙت ١الخإزحر والخإزش 

حر  ن والخمثل ٔو والاظخحراد والخىاس وال٘ش

ـش حذًذة في رل٤ مما ًادي بلى ٌهىس ِىا

ٝت الخ٢ٙحر وؤظلىب مّالجت الٝماًا  وٍش

وجدلُل ؤلاؼ٣الُاث، مما ٌّني ؤن التر٠ُبت 

الثٝاُ٘ت واإلاٙاهُمُت ال ًم٢ً ؤن جبٝى ؤو 

حّىد بدا٥ مً ألاخىا٥ بلى ما ١اهذ ِلُه ٜبل 

  .19هزه الّملُت"

ٚ، ًخضح ؤن ّ٘ل          ومً خال٥ هزا الخٍّش

ت: الاجفا٥ اإلاثاٜٙت ًيبني ِلى ِىاـش مدى  ٍس

والخٙاِل والخُٕحر في ألاهماه الثٝاُ٘ت 

واإلاىا٠بت الثٝاُ٘ت... هزه الّىاـش الباهُت 

للمثاٜٙت هي هٙعها اإلاخد٢مت في ّ٘ل 

الترحمت. لهزا، ٘الترحمت حعاهم في جىمُت 

اإلاثاٜٙت ِبر ِذة ٜىىاث جٝىُت 

وإبعخمىلىحُت ًم٢ً جدذًذ بّمها ُ٘ما 

  20ًلي:

ىن الترحمت لً ج٣ ٜىاة الخىاـل: .1

مىهجُت، بال برا ما ١اهذ ِملُت 

جىاـلُت وهاٜلت لشظائل لٕت 

ى٥. ٘الخىاـل  الاهىالٛ بلى لٕت الـى

هى اإلااظغ لمشوستها، وهى الهذٗ 

ألاخحر ل٣ل جشحمت. لزل٤، ٌّمل ١ل 

مترحم ب٣ل ما في وظّه، ِلى بًفا٥ 

ما٥ ؤلابذاُِت بلى الجمهىس، الزي  ألِا

                                                           
19- Michel de coster, L’acculturation, 
revue diogène, N° 73, 1971, p28. 

عبد الرحمن التمارة، "من نقطة التحوٌل إلى  - 20

 .56دائرة المثاقفة"، ص 
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ل مً  هاًمىّه حهله بلٕت ألـا  21جزٜو

مً هىا، ١اهذ الترحمت مذِمت لّٙل 

الخىاـل، الزي ٌّذ ؤخذ اللبىاث 

ألاظاظُت للمثاٜٙت، ٠ما ظبٝذ 

 ؤلاؼاسة بلى رل٤.

ِبر هزه الٝىاة،  . ٜىاة الخٙاِل: .2

خىاء  ًشجٝي الخىاـل الثٝافي بلى الٔا

اإلاخباد٥، بدُث ٌٕذو الخٙاِل 

الثٝافي ِبر الترحمت ؤداة لخلٞ ِالٜت 

لخإزش، وألاخز والّىاء بحن الخإزحر وا

 .22زٝا٘خحن مخباًيخحن

جيخمي ٜىاة الخىمُت ألاخالُٜت:   .3

ل بلى البّذ ألاخالقي،  الترحمت في ألـا

ب، ِبر  ألن ٔاًتها ؤخالُٜت، ٘هي جٔش

تراٗ باآلخش ١أخش  ماهُتها راتها في الِا

ب مىٙخدا  وجٝبله، وحّل الٍٕش

ب، ِلى ٘مائه اللعاوي  ٠ٍٕش

الترحمت بلى  . لزل٤، ججىذ23الخاؿ

جذُِم الخىاـل ألاخالقي مْ آلاخش 

ت الخمش٠ض  وزٝا٘خه، مخجاوصة هِض

خى٥ الزاث. وهى ؤمش ًخماش ى مْ 

مٙهىم اإلاثاٜٙت التي حّمل ِلى جىمُت 

سوح الثٝت والدعامذ بحن ألا٘شاد 

والجماِاث، وإصالت باس الخىجش 

                                                           
أنطوان برمان، الترجمة والحرف أو مقام البعد،  - 21

ٌة للترجمة، تر. عزالدٌن الخطابً، المنظمة العرب
 بٌروت، 

 .97-96، ص 2010، ماي 1ط 
عبد الرحمن التمارة، "من نقطة التحوٌل إلى  - 22

 .56دائرة المثاقفة"، ص 
أنطوان برمان، الترجمة والحرف أو مقام البعد،  - 23

 .103-102ص 

والّذاوة، التي ٔالبا ما ٌٕزيها 

ْ والاوّضا٥ والجهل ب   .24الٕحرالخٜٝى

ًخضح حلُا ؤن الترحمت حعاهم في         

جىمُت اإلاثاٜٙت وحٕزًتها، خُث جمىلْ 

بذوس الىظُي الٙاِل اإلاازش في الخّاٗس 

والخّاون بحن مخخلٚ الجماِاث 

ها وجالٜدها.  ت، وجخفِب مّا٘س البؽٍش

ٝها جم٢ىذ ألا٣٘اس مً الخدلُٞ  ًّ٘ وٍش

في ِىالم حذًذة و٠خب لها البٝاء 

. وبها اظخىاِذ والاهدؽاس والىماء

ت وجٝٚ  الؽّىب ؤن جىا٠ب جىىس اإلاّ٘ش

ِلى ِخبت الخذازت، وجدٝٞ جٝذمها 

ىا آلاخش وؤدس٠ىا  اهُتها. وبها ِ٘ش و٘س

الزاث، وؤٜمىا خىاسا بىاء ًىهي الخىاُص 

اظغ ظالما ٌّم الجمُْ.   ٍو

ل٢ً حّل الترحمت ؤداة خُُٝٝت       

لخىمُت ّ٘ل اإلاثاٜٙت سهحن بخدمل مثٝٙي 

١ل ؤمت معاولُتهم في حّل  وم٢ٙشي 

الترحمت ّ٘ال مىخجا، بل ّ٘ال ٜادسا ِلى 

بهٝار ال٢ٙش مما ًدُي به مً ؤخىاس 

ا خىش الخىحن اإلاالىي  وخفـى

والاظخلٝاء في ؤ٠ىاٗ آلاباء وألاحذاد، 

وخىش الاظخالب والمُاُ ُ٘ما هب ودب 

مً هخٚ الثٝا٘اث اإلاعخىسدة دون وعي ؤو 

ل٢ً ما هى . 25همم، ودون ٔشبلت واهخٝاء

ت الثٝاُ٘ت  العبُل بلى الخٙاً ِلى الهٍى

                                                           
عبد الرحمن التمارة، "من نقطة التحوٌل إلى  - 24

 .57دائرة المثاقفة"، ص 
المصطفى عمرانً، "الترجمة بٌن المثاقفة  - 25

 .26والعولمة"، ص 
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مْ الاهٙخاح في آلان هٙعه ِلى مخخلٚ 

 الثٝا٘اث والخٙاِل مّها؟

ال هجذ ٔمالت في الٝى٥ بن ال٣ائً       

 ً الحي العىي البذ ؤن ًىٙخذ ِلى آلاخٍش

دثاٜٚ مّهم ِبر حعىس الاجفا٥  ٍو

لخدُٝٞ الخإزحر والخإزش. ٘ال ٌعخىُْ 

ؤن ًىٕلٝىا ِلى ؤهٙعهم،  ؤ٘شاد ؤمت

ذِىن الٝذسة  ّىا داخل راتهم، ٍو خٜٝى ٍو

ِلى الاظخمشاس، ألن "الاوٕالٛ والّضلت 

ت البذ ؤن ًادًا بلى الزبى٥  الخماٍس

والالمدال٥ الخماسي، جماما ٠ما 

ًدذر للجعم الزي ًخٕزي ِلى راجه، 

لزل٤، ١اهذ  26دون مذد مً املخُي."

ىلُت الثٝاُ٘ت التي جدىي آلا  خش ألـا

ذوا مدخمال، جمخىْ ًِ  با ِو باِخباسه ٍٔش

الترحمت الذاِمت لالهٙخاح الثٝافي ِلى 

الٕحر، لخخّاسك بزل٤ مْ هزه العمت 

ت والخىٍُم  اإلا٣ىهت للخماسة البؽٍش

 الاحخماعي.

مً هىا، ١ان الخذًث ًِ الترحمت في        

ِفش اإلاثاٜٙت، ٌعخذعي الخخلق مً 

ل" وؤلاًمان بإن الترح مت " "وهم ألـا

ت اإلاىٙخدت ِلى  مجا٥ لخدُٝٞ الهٍى

ُت الٕىُت  آلاخش، مً مىىلٞ الخفـى

 27 الٝائمت ِلى الخثاٜٚ اإلاخىاصن."

٘الترحمت ال حّذ ِمال زٝاُ٘ا في اججاه 

                                                           
دمحم عمارة، العطاء الحضاري لإلسالم، مكتبة  - 26

 .88، ص 2004، 1الشروق الدولٌة، القاهرة، ط. 
رشٌد برهون، "الترجمة ورهانات العولمة  - 27

 .171والمثاقفة"، ص 

واخذ، وال ًدعً ؤن ج٣ىن ٠زل٤، بنها 

ىاء في آن واخذ، ألن ألاخز  ؤخز ِو

ؽحر بلى  وخذه، برا خفل ًُٙذ الخلٝي، َو

خالت اظتهالٟ ال ًشا٘ٝه بهخاج، وا٠دعاب 

ذ ًىسر جبُّت ججافي  ه ب٠عاب، ٜو ال ًىاٍص

ت وال٢شامت الٝىمُت،  الاظخٝاللُت ال٢ٍٙش

ٍادي بلى بمداء الزاجُت الثٝاُ٘ت لألمت، و 

مى والببٕائُت  بدُث جْٝ في الخٝلُذ ألِا

خماء٥ ٘حها ألاها بصاء الٕحر.  الفماء، ٍو

وهى ما خذر لألمت الّشبُت ؤلاظالمُت، 

ِلى ٢ِغ الذو٥ ألاوسوبُت التي ٘همذ 

ت،  امل الهٍى الّالٜت بحن آلُت الترحمت ِو

ذ بحن الترحمت ألادبُت التي  جذخل في ٜ٘ٙش

حرها بما ٌعمذ  بواس جٝىٍت الىوىُاث ٔو

ت  ما٥ الباهُت للهٍى بالٙفل بحن ألِا

ت ما بحن  ائٚ الخجاٍس الىوىُت وبحن الٌى

الت 28الثٝا٘اث . لهزا، ١ان الجمْ بحن ألـا

والخذازت، والترحمت ؤخذ معال٢ها، ِلى 

ؤظاط الخ٣امل ال الخٙالل، هى ظبُل 

ت اإلاترح خىاء بما جٝذمه اإلاّ٘ش مت، الٔا

ٞ بلى مّاٌؽت الّفش بإ٣٘اسه  والىٍش

لىمه وجٝىُاجه، واإلاؽاس٠ت  وإبذاِه ِو

٘حها. وؤما الاهبهاس بٝؽىس الثٝا٘اث 

ل بما  الذخُلت، والاهبخاث ًِ زٝا٘ت ألـا

ىُت،  جدمله مً ُٜم سوخُت وخلُٝت ٘و

لغي  تراب الزي ًٝىْ الجزوس، ٍو ٘هى الٔا

ُتها اإلامحزة لها. مً ؤحل هزا ١له،  خفـى

ىلُت " ًيب غي ؤن ًىحه اهدباه " ألـا

فٗش الجهذ بلى حعُحر خش٠ت الترحمت  ٍو

                                                           
جمال حضري، "الترجمة والمثاقفة"، مجلة  - 28

 .57، ص 2006، 5لتراث، ع حولٌات ا
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في اججاه ألاخز والّىاء، في ٌل الخّاٗس 

اإلاخباد٥ ِلى زمشاث ال٢ٙش ؤلاوعاوي 

 .29ِىك الاه٢ماػ ِلى الزاث

خ الترحمت بةم٣اهه       لهزا، ٘مخإمل جاٍس

ؤن ًٝٚ ِلى همارج ِذًذة للمثاٜٙت بىاء 

في مجاالث ٠ثحرة  ِلى ّ٘ل الترحمت،

وواظّت ًفّب خفشها. وهي حؽمل ؤ٠ثر 

الٝىاِاث خعاظُت في خُاة البؽش، 

٘مجها اإلاثاٜٙت ألادبُت التي ٌععى ؤزشها بلى 

حّمُم الُٝم ؤلاوعاهُت وإِالء ـىث 

 ْ لُت ً٘ش ت، ٘باهدؽاسه في لٕخه ألـا الخٍش

جّلها  مىاوىُه بلى مفاٗ هزه الُٝم ٍو

يهُب بإبىاء سائذهم، وباهدؽاسه مترحما 

ؤلاوعاهُت ؤن ًشجٝىا هزا الاسجٝاء وؤن 

ادة. ومجها ؤًما، اإلاثاٜٙت  ًشودوا هزه الٍش

ت  الّلمُت، التي جمذها بالىظائل الىٍٍش

ُمها  والّلمُت للذ٘اُ ًِ ؤلاوعاهُت ٜو

تها. وهدً وِّؾ زىسة ِلمُت خاصث  وخٍش

ٜفب العبٞ ٘حها مجخمّاث دون ؤخشي، 

مُت، مما ٢ًخب ِلمائها بلٕاتهم الٝى 

حّل ؤمش مخابّت ألابدار الّلمُت ـّبا 

بن لم ًدعلح الّالم بّذد مً اللٕاث 

ألاحىبُت حعهل ِلُه مىا٠بت اإلاباخث 

لُت. مً هىا،  الّلمُت في مفادسها ألـا

ًدبحن دوس الترحمت في اإلاثاٜٙت الّلمُت، 

ظمت الّالم اإلاّاـش. ل٢ً اإلاثاٜٙت 

 ألادبُت ٜذ ج٣ىن دِائُت ممللت، وج٣ىن 

الّلمُت مجها مً ؤحل الؽش، مً هىا 

                                                           
شحادة الخوري، الترجمة والثقافة، مجلة  - 29

 .71، ص 1995، دجنبر 10التعرٌب، ع 

ت بلى العىذ  جىٙى اإلاثاٜٙت ال٢ٍٙش

ُب ِلحهما، ظىاء مً خُث ال٢خابت ؤو  ٠ٜش

خُت  مً خُث الترحمت. والخُٝٝت الخاٍس

حؽهذ ؤن الخشوب ؤٌهشث ؤن الذو٥ جلجإ 

بلى الذِاوي اإلامللت وألاظلخت الٙخا٠ت، 

في ظبُل جدُٝٞ الىفش، معخخذمت في 

الّلماء، ٘اسجّٙذ بعبب رل٤ ألادباء و 

ٚ الذِاوي  ً جبحن ٍص رل٤ ؤـىاث اإلا٢ٍٙش

ت،  اإلامللت وألاخىاس املخذٜت بالبؽٍش

وداُِت بلى مشاٜبت الّلم وألادب 

وجىححههما هدى الخحر. بُذ ؤن ال٢ٙش ٜذ 

ًٝٚ ِىذ الخلى٥ الجضئُت، التي ج٣ىن 

بذاًت مؽ٢الث حذًذة، مً هىا، ١اهذ 

ي الخلى٥ الخاحت بلى مثاٜٙت ٘لعُٙت جشب

الجضئُت ُ٘ما بُجها، بل جشاها مً خاللها في 

  .30جشابىها وج٣املها

ولىا في الترار ؤلاوعاوي ؼىاهذ مهمت        

ألؼ٣ا٥ الخالٜذ الثٝافي والخىاس 

م الخباًىاث  الخماسي بحن ألامم، ٔس

ُت.  ت واإلاّ٘ش ُت والذًيُت واللٍٕى الّٜش

خُث لّبذ الترحمت في هزا الخٝاسب 

لخماسي دوسا والئُّا في بٔىاء الثٝافي وا

وإزشاء هزه الخماساث بما جختزهه ظابٝتها 

مً خبرة وجٝذم في مجاالث وخٝى٥ 

ت وزٝاُ٘ت مهمت ٢ٍش ُت ٘و . وهزا ما 31مّ٘ش

 ظىداو٥ ببشاصه.

                                                           
تٌسٌر شٌخ األرض، "الترجمة بٌن الفعل  - 30

 .18-13واالنفعال الثقافً"، ص
هاشم صالح، "دور الترجمة فً تشكٌل الفكر  - 31

، 61/62العربً المعاصر"، مجلة الوحدة، ع 

 ، 1989ونبر أكتوبر/ن
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 دور الترجمة في التفاعل الثقافي: 

بن هٝىت الاسج٣اص في الخىاس هي         

ت، ألن ؤلاوعان ـذًٞ إلاً ٌّٗش  اإلاّ٘ش

ذو إلاً ًجهل؛ لزل٤ ١اهذ الخاحت  ِو

ت مخبادلت بحن الزاث  ؤ٠ثر بلى مّ٘ش

ت مخدشسة مً الشواظب  والٕحر، مّ٘ش

الٝذًمت والىٍشاث الخاوئت وآلاساء 

الٝبلُت وألاوماُ ألاهاهُت. لٝذ ـذٛ مً 

اساث واللٝاءاث اإلاخبادلت في  ٜا٥ بن الٍض

اإلااجمشاث واإلالخُٝاث والىذواث، وجباد٥ 

لٙىُحن والىالب بحن ألاظاجزة وا

الجامّاث، والخّاون الفىاعي والخباد٥ 

الخجاسي والعُاخت، ووؽش البدىر 

اإلاُٙذة لىٗش لذي الىٗش آلاخش، وولْ 

الذساظاث الجادة ًِ الثٝا٘اث 

والخماساث في الؽٛش والٕشب، ١لها 

وشائٞ مم٢ىت وهاّ٘ت في جُّٙل الخىاس 

الثٝافي بحن مخخلٚ الؽّىب. بُذ ؤن 

دوسا ؤظاظُا في خلٞ الخىاـل للترحمت 

. 32وجيؽُي الخىاس البىاء بحن ألاها وآلاخش

و٠ما ظبٝذ ؤلاؼاسة بلى رل٤، ٘الترحمت 

ا ًٝخفش دوسها ِلى  لِعذ وؽاوا زاهٍى

هٝل هق مً لٕت بلى ؤخشي، ؤو ٢٠خابت 

ُْ آلاخش، مٝابل ِملُت الخلٞ ألاولى،  بخٜى

وإهما حّخبر مفذسا هاما في ِملُت 

في همارحها الّالُت الخىاـل خاـت 

                                                                               

 .25ص 
شحادة الخوري، "الترجمة جسر التواصل بٌن  - 32

، 34الثقافات والحضارات"، مجلة التعرٌب، ع 

 ، 2008ٌونٌو 
 .81ص 

ت 33 الُٝمت . ٘هي حّبر ًِ ؤبّاد خماٍس

ٜابلت للخّمُم والاهدؽاس، همذ في بواس 

ِالٜاث مخبادلت بحن ؼّىب خُت، راث 

ببذاُ خالذ في مخخلٚ مجاالث ال٢ٙش 

والثٝا٘ت والًٙ والّلىم. ٣٘اهذ بزل٤ 

خٝا، ـلت الىـل ألا٠ثر ٘اِلُت في 

ب34الخٙاِل الثٝافي بحن الؽّىب رص . ٍو

دوسها في جدُٝٞ هزا الخىاـل الثٝافي 

ِلى هدى خاؿ خحن ال ٣ًىن هىاٟ 

جماط مباؼش بحن ؼّبحن ؤو ؤمخحن، خُث 

جٝىم الترحمت بعذ هزه الثٕشة ظذا 

. ٔحر ؤن اهخشاه الترحمت في 35مباؼشا

خ  جُّٙل الخىاس الثٝافي لِغ ولُذ الخاٍس

اإلاّاـش، بل هي ّ٘ل وا٠ب ظحروساث 

ز ِفىس ٜذًمت، بر ألامم والخماساث مى

الىلّذ الترحمت بذوس ولُعي في 

ت بحن ألامم،  الخباد٥ الثٝافي وهٝل اإلاّ٘ش

ٙها ؤداة اجفا٥ بحن الجماِاث  بـى

ىاة جىاـل  الىاوٝت بلٕاث مخخلٙت، ٜو

جمش ِبرها ألا٣٘اس واإلاّخٝذاث والابخ٣اساث 

ت  والاختراِاث. بال ؤن الخدىالث الخماٍس

، بعبب التي ٌؽهذها الّالم اإلاّاـش

الخىىساث الخ٢ىىلىحُت واإلاّلىماجُت، 

٘شلذ الخىاس الثٝافي/ اإلاثاٜٙت ؤ٠ثر مً 

ذ مض ى، ٠ما ٘شلذ الترحمت  ؤي ٜو

٠يؽاه مّشفي مىا٠ب لها، لخٕذو بزل٤ 
                                                           

مسعود ضاهر، "االتجاهات األساسٌة لحركة  - 33
الترجمة فً لبنان والوطن العربً"، مجلة الوحدة، 

 .46-45، ص 1989، أكتوبر/نونبر 61/62ع 
القاسمً، الترجمة وأدواتها: دراسات فً  علً - 34

 .67النظرٌة والتصنٌف، ص 
عبد الكرٌم ناصٌف، الترجمة: أهمٌتها ودورها  - 35

 .61فً تطوٌر األجناس األدبٌة، ص
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ت  الترحمت ؤداة مٕزًت للذًىامُت الخىاٍس

 36. بحن ؼّىب الّالم

ال ؼ٤ ؤن الترحمت ١اهذ والصالذ      

ر مً خالله بمثابت الجعش الزي حّب

الثٝا٘اث بلى باقي املجخمّاث مً خىلها 

دون ؤي حىاص، ٘هي جلّب دوسا ٠بحرا في 

خلٞ الخىاس بحن بني البؽش، ًا٠ذ 

جٙاِلهم وج٣املهم في معحرة الخُاة 

ؤلاوعاهُت، وفي حّاملهم مْ البِئت 

الىبُُّت والاحخماُِت، جٙاِال وحّاوها، 

ت . ولم ًدل اخخالٗ ألالعى37جإزحرا وجإزشا

في ِفش مً الّفىس خاحضا دون اهدؽاس 

مٍاهش الخماسة مً م٣ان بلى آخش، ألن 

ؤلاوعان جىاٛ ِلى مش الّفىس بلى 

اإلاثاٜٙت والخىاـل مْ ٔحره، بذاْ٘ 

٘ىشجه، ولبا ألظباب الِّؾ والخماط 

الّىن، ٣٘اهذ الترحمت دائما هي الىظُي 

ألابشص الزي ٌُّىه ِلى الخٝاسب 

الم ٠ما في ؤًام والخىاـل، في ؤًام الع

الخفام ِلى العىاء، بر جفبذ الترحمت 

آهئز وظُلت لجلب الىئام ودِمه، وإخال٥ 

الخٙاهم بحن الجماِاث املخخلٙت لعاها 

 .38وزٝا٘ت

                                                           
عبد الرحمن التمارة، "من نقطة التحوٌل إلى  - 36

 .55دائرة المثاقفة"، ص 
شحادة الخوري، "الترجمة جسر التواصل بٌن  - 37

 .73ات والحضارات"، ص الثقاف
عبد هللا الشناق، "الترجمة ودورها فً التالقح  - 38

، أبرٌل 1، ع 9الثقافً"، مجلة الترجمان مج 

 .15-14، ص2000

خ ؤن الترحمت          وحّلمىا دسوط الخاٍس

وظُلت ؤظاظُت في الخٙاِل الثٝافي مْ 

ت مىه. ٘بٝشاءة  الٕحر وا٠دعاب اإلاّ٘ش

خ ُت، هجذ  ؤخذار الخاٍس ت ومىلِى بشٍو

ائْ ِذًذة جٍهش ؤن الثٝا٘اث  ٜو

والخماساث جىاـلذ وجٝاسلذ وجبادلذ 

م مً بّذ  وج٣املذ ُ٘ما بُجها ِلى الٔش

اإلاعا٘اث ولّٚ وظائل الاجفا٥ 

ت والذًيُت  والٙشوٛ اللٍٕى

. ّ٘ىذما ظُىش 39وؤلاًذًىلىحُت

البابلُىن بُٝادة مل٢هم خمىسابي ِلى بالد 

حن زٝا٘ت ظىمش، وحذوا ؤن ل لعىمٍش

ىن هم  جٙٛى ما لذيهم ب٢ثحر، ٘العىمٍش

ت،  الزًً ؤبذِىا ال٢خابت اإلاعماٍس

ىا العجلت، وابخ٢شوا املخشار،  واختِر

عمىا الضمً بلى وخذاث، وظىىا  ٜو

ّاث... ٘شاح البابلُىن  الٝىاهحن والدؽَش

ت  ٌّلمىن ؤوالدهم الّلىم العىمٍش

ت  ش ٜىائم بالشمىص العىمٍش بخدٍش

البابلُت ١إداة مً ؤدواث  ومٝابالتها

الترحمت، ختى حعاِذهم ِلى اظدُّابها 

ت خ 40بلٕتها العىمٍش . ٠ما ٌسجل الخاٍس

ً ُٜام اإلال٤  الٝذًم لبالد ما بحن الجهٍش

ّه الٝاهىوي  خمىسابي بىٝؾ حؽَش

ت . 41باظخّما٥ اللٕخحن ألا١ادًت والخىٍس

ت ألا١ادًت، اهخٝلذ  وفي الخٝبت العىمٍش
                                                           

عبد الكرٌم ناصٌف، الترجمة: أهمٌتها ودورها  - 39

 .57فً تطوٌر األجناس األدبٌة، ص 
علً القاسمً، الترجمة وأدواتها: دراسات فً  - 40

 .15التصنٌف، ص النظرٌة و
حسن بحراوي، شعرٌة الترجمة: من التارٌخ إلى - 41

النظرٌة، دار أبً رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 

 .    18، ص 2010، 1ط.
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البابلُت "ٔلٕامؾ" ِبرالترحمت اإلالخمت 

ت  ل العىمشي بلى اللٕخحن الخىٍس راث ألـا

ثر اإلااسخىن والباخثىن ِلى 42والخثُت . ِو

وزائٞ وحسجُالث وهٝىػ جثبذ ؤن ٜذماء 

مفش اظخّملىا التراحمت في بالواتهم 

ت واإلاّاهذاث  ش الىفىؿ ؤلاداٍس لخدٍش

العُاظُت التي ١اهىا ٌّٝذونها مْ ححرانهم 

حن، خُث وحذث  الخثُحن والعىمٍش

ظخمائت لىخت مً الخٗض املخشوٛ في جل 

الّماسهت بمذًىت اإلاىُا في البّٝت التي 

جمم مذًىت "آخذ آجىن" وهي م٢خىبت 

باللٕت ألا١ادًت وبالخي اإلاعماسي وحاءث 

. وبّذ 43إلافش مً بابل وحضس الُىهان

٘خىح الاظ٢ىذس اإلاٝذووي ؤـبدذ 

الُىهاهُت لٕت الّالم اإلاخدمش ولٕت 

ذ ؤِىى هزا  الخإلُٚ في الّلم وألادب. ٜو

ت باهشة ؤزشث  الؽّب الىابه آزاسا ٢ٍ٘ش

ت، وصادتها ِمٝا واحعاِا  ت البؽٍش اإلاّ٘ش

ِلى مذي ألاحُا٥، معخُٙذا مما خفلذ 

ِلُه الؽّىب ألاخشي التي ١اهذ حع٢ً 

ُيُُٝت وبالد الؽام مً مّلىماث  مفش ٘و

لىم . 44وججاسب ومما ؤبذِذ مً آداب ِو

 George"حىسج ظاسجىن" وهزا ما ؤ٠ذه 

Sarton خ الّلم وؤلاوعُت (( في ٠خابه جاٍس

الجذًذة بإن الثٝا٘ت الُىهاهُت لها ؤب وؤم 

ُان، ؤما ؤبىها ٘هى جشار مفش  ؼِش

                                                           
 .9المرجع نفسه، ص  - 42
سعٌدة كحٌل، تعلٌمٌة الترجمة: دراسة تحلٌلٌة  - 43

، 1تطبٌقٌة، دار الكتب الحدٌث أربد، األردن، ط. 

 .26، ص 2009
شحادة الخوري، الترجمة قدٌما وحدٌثا، ص  - 44

23. 

الٝذًمت، وؤما ؤمها ٘هي بالد ما بحن 

ً والؽٛش الٝذًم مهذ الخماساث،  الجهٍش

ت في املجالحن اإلاذهُت  واإلاّلم ألاو٥ للبؽٍش

ّلىم ١لها، وفي املجا٥ الشوحي اإلاادًت وال

. ٔحر ؤن الُىهاهُحن 45واإلاّخٝذاث الذًيُت

لم ٌؽٕلىا ؤهٙعهم بالترحمت، لٍّمت 

زٝا٘تهم وهُمىت لٕتهم، ل٢ً جشجب ًِ 

رل٤ الّذًذ مً الترحماث بلى اللٕت 

خ مفش الزي  الُىهاهُت ٠ترحمت ٠خاب جاٍس

فٚ  ًفىس ؤخذار الضمً الٝذًم ٍو

ُٝذتهم، والتي ٜام بها  ِاداث الع٣ان ِو

ال٣اهً ماهُىىن بىلب مً بىلُمىط 

ىذما حٕلب الشومان ِلى 46ألاو٥  . ِو

الُىهان واظخىلىا ِلى بالدهم جإزشوا 

بثٝا٘تهم، بل ج٣لم ؤ٠ثر سحا٥ ال٢ٙش 

وألادب والثٝا٘ت اللٕت الُىهاهُت بلى حاهب 

، ٘خىُى اليؽاه 47لٕتهم الالجُيُت

الترحمي خال٥ هزه الخٝبت، واجخز 

مخخلٙت، جزهب مً الترحمت  ؤؼ٣اال

ت  ت اإلاعخّملت ألهذاٗ ِع٢ٍش الٙىٍس

وظُاظُت بلى جشحمت الىفىؿ اإلاٝذظت 

شاك دًيُت حّبذًت. وخال٥ هزه  أٔل

ّت  اإلاشخلت ٌهشث ؤولى الترحماث اإلاٜى

 Liviusباظم "لُُٙىط ؤهذسوه٣ُىط"  )

Andronicus الزي جشحم ألاودٌعت بلى )

                                                           
جورج سارتون، تارٌخ العلم واإلنسٌة الجدٌدة،  - 45

تر. اسماعٌل مظهر، مؤسسة فرانكلٌن للطباعة 

 .189-148، ص 1961والنشر، القاهرة، ماي 
حسن بحراوي، شعرٌة الترجمة: من التارٌخ  - 46

 .23إلى النظرٌة، ص 
مة قدٌما وحدٌثا، ص شحادة الخوري، الترج  - 47
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ذ مً اللٕت الالجُيُت، ٠ما جشحم الّذً

ُٝت ٍش  .48التراحُذًاث وال٣ىمُذًاث ؤلٔا

ال ؼ٤ ؤن هخاج الؽّىب والخماساث       

 ٞ ٜذ اهخٝل مً خماسة بلى ؤخشي ًِ وٍش

 ٞ الترحمت بؽ٣ل سئِغ ومً وٍش

الاٜخباط والخىاٜل والخذاو٥، ٘إلبعذ 

الؽّىب الىخاج اإلاٝترك خلت مدلُت 

ووبّخه بىابّها الخاؿ. ٔحر ؤن ١ل هزه 

ائذة في اإلاُذان لم ج٢ً املخاوالث الش 

لخىلٞ خش٠ت وؽُىت للترحمت باإلاّنى 

ألادواحي لل٣لمت، وإهما ١ان لها الٙمل 

املخذود في بلىسة ّ٘ل اإلاثاٜٙت بحن ؼتى 

ب ُ٘ما بُجها . ولزا ًم٢ً 49ألامم والخٍٝش

الٝى٥ بن ؤو٥ خش٠ت واظّت ومىٍمت 

للترحمت الّلمُت والثٝاُ٘ت، بحن ألامم، 

ي بادس اإلاعلمىن بلى بهما هي الخش٠ت الت

ت، زم  الُٝام بها في ِهذ الذولت ألامٍى

جخابّذ بٝىة ؤ٠بر في الّفش الّباس ي، 

بّذما جىبهىا بلى دوس الترحمت وؤهمُتها في 

هٝل مّاٗس العابٝحن وؤلا٘ادة مجها، 

هم،  بّٝى٥ مخٙخدت بال خلُٙاث حّٜى

ت  الومئىانهم بلى ٜىتهم الّع٢ٍش

"مً هخائج ومّخٝذاتهم ؤلاًماهُت، ٣٘ان 

ت ِىذ  هزه الّٝلُت اإلاخّىؽت للمّ٘ش

اإلاعلمحن ؤن ؤـبدىا بالّٙل اإلااظعحن 

ت ؤو  الخُُٝٝحن إلاٙهىم الّاإلاُت في اإلاّ٘ش

                                                           
حسن بحراوي، شعرٌة الترجمة: من التارٌخ  - 48

 .25-24إلى النظرٌة، ص 
علً دروٌش، "الترجمة بٌن االستعالء الثقافً  - 49

، 1واالستالب الحضاري"، مجلة ترجمٌات، ع. 

 .13، ص 2006فبراٌر 

ت ؤلاوعاهُت." وجمحزث هزه  50 وخذة اإلاّ٘ش

الخش٠ت بخّذد مفادسها، خُث جشحم 

اإلاعلمىن ًِ الهىذًت والٙاسظُت 

اهُت والىبىُت، ول٢ً اإلافذس  والعٍش

ىا مً الشئِس  ي الزي جشحمىا مىه وأت٘ر

. وخعبىا 51مُّىه هى اإلاالٙاث الُىهاهُت

ٚ ِىذ ؤظماء  في هزا املجا٥ ؤن هخٜى

ذ بالّلم والبدث والترحمت، ٘خىحي  ِ٘ش

ت ؤلاوعاهُت مً  بلُىا بما ٜذمذ بلى اإلاّ٘ش

بلا٘اث حلُلت، ١ال٢ىذي وابً ًىوغ 

اء  والبحرووي وابً الهُثم في الٙحًز

اث، وحاب ش بً خُان في ال٢ُمُاء، والبفٍش

والخىاسصمي وال٣اش ي والىىس ي في 

الُاث، وبني مىس ى بً ؼا٠ش في  الٍش

الٙل٤ وابً البُىاس في الضساِت، والشاصي 

اٜىث  وابً ظِىا وابً الىِٙغ في الىب ٍو

س ي في الجٕشاُ٘ا،  وؤبي الٙذاء وؤلادَس

حرهم ٠ثحر . و١ان مً ؤؼهش مً 52ٔو

جشحمذ ٠خبهم ؤسظىى وؤ٘الوىن 

شاه وحالُىىط... بر بٓض وب ىلُمىط وؤبٜى

اظم خىحن بً بسخاٛ الزي جشحم ٠خب 

نى بترحمت ٠خب  الىب ًِ حالُىىط، ِو

الخ٢مت والٙلعٙت ألسظىى وؤٜلُذط 

وبىلُمىط، و٠زل٤ زابذ بً ٜشة الزي 

                                                           
ج.ج كراوثر، قصة العلم، تر. ٌمنى طرٌف  - 50

، المجلس األعلى الخوري وعبد الفتاح بدوي

 1998، 1للترجمة، القاهرة، ط.  السلسلة: للثقافة

 .57ص 
شحادة الخوري، الترجمة قدٌما وحدٌثا، ص  - 51

24. 
. 67شحاد الخوري، "الترجمة والثقافة"، ص  - 52

انظر كذلك، ول دٌورانت، قصة الحضارة: عصر 

 ، تر. دمحم بدران، دار الجٌل، بٌروت.  4اإلٌمان، مج. 
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حرهما.  ى٥ ألٜلُذط، ٔو جشحم ٠خاب ألـا

ذ جمحزث ؤٔلب جشحماتهم باإلبذاُِت،  ٜو

اث التي ألنهم ١اهىا ؤِٗش باإلا ىلِى

  53جشحمىها. 

ذ الخماسة ؤلاظالمُت مثاٜٙت       ٘ش ِو

واظّت بحن الثٝا٘ت الّشبُت الاظالمُت 

والثٝا٘ت الٙاسظُت. ٘الٙشط ٠ما هى 

مّلىم، ؤصخاب مل٤ ٜذًم وخماسة 

ت بالّلىم، ٘هم وسزىا  ٝت، ومّ٘ش ٍِش

الُاث  حن والبابلُحن في الٍش ألاؼىٍس

حرا مً والىبُُّاث، وهٝلىا بلى لٕتهم ٠ث

ِلىم الهىىد، وهٝلىا مً الُىهان ِلىما 

ؼتى. وإلاا اجفل بهم الّشب، جشحمىا بلى 

اللٕت الّشبُت ٠خبا ِذًذة في الّلىم 

خ والعحر وألاخالٛ وهٍام الخ٢م...  والخاٍس

ومً ؤؼهش اإلاترحمحن ؤبي ظهل بً هىبخذ 

وابىه الٙمل الزي هٝل ٠خبا في الىجىم 

اد الخمُمي لي بً ٍص حرها، ِو الزي هٝل  ٔو

ذ  اس"، وإسخاٛ بً ًٍض ج الؽهٍش ٠خاب "ٍص

ت بإخباس  مترحم ظحرة الٙشط اإلاّش٘و

هامه، وؤبان بً ِبذ الخمُذ الزي هٝل 

٠خاب "ظحرة ؤسدؼحر". وفي مجا٥ 

الٝفق، جشحمىا ال٢ثحر، هز٠ش ِلى 

ظبُل اإلاثا٥ ال الخفش، ٜفت سظخم 

واظٙىذًاس التي جشحمها حبلت بً ظالم 

و٠خاب -ؤلٚ خشا٘ت -و"هضاس ؤ٘عاهه" 

"خشا٘ت وهضهت" و٠خاب "الذب والثّلب" 

حرها. ولّل ِبذ هللا بً  و٠خاب "همشود" ٔو

                                                           
دة كحٌل، تعلٌمٌة الترجمة: دراسة تحلٌلٌة سعٌ - 53

 .29-28تطبٌقٌة، ص 

اإلاْٝٙ ١ان ؤبشصهم بترحماجه ال٢ثحرة ري 

ت، خُث جشحم ٠خاب  اث اإلاخىِى اإلاىلِى

الخاج في ظحرة ٠عشي ؤهىؼشوان، و٠خاب 

خ الٙشط مً مبذؤ مل٢هم بلى نهاًخه  جاٍس

و٠خاب هٍم اإلاّشٗو "بخذاًىامه"، 

اداتهم "آًحن هامه". ومما جشحم  الٙشط ِو

٠زل٤ في ألاخالٛ والعلٟى والٝفق، 

٠خاب "ألادب ال٢بحر" و٠خاب "ألادب 

  54الفٕحر"، و٠خاب "١لُلت ودمىت"...

وبزل٤، ٘الٙشط ِىذما خالىىا الّشب 

ؤٔىىا زٝا٘تهم بمئاث اإلاالٙاث في ؼتى 

مً  الّلىم، وؤلا٘ىا بلى لٕتهم ال٢ثحرا

اإلاٙشداث، وصادوا ِلى ؤدبهم بّن 

اث، وولذوا وشائٚ مً اإلاّاوي  اإلاىلِى

والخُا٥، وهٝلىا بلى ؤلاداسة والعُاظت 

بّن الىٍم الجذًذة. وباإلاثل ؤزشث 

الثٝا٘ت الّشبُت الاظالمُت في الثٝا٘ت 

الٙاسظُت، خُث صودتها بما ًدمل الاظالم 

مً خحر بلى الٝلىب والّٝى٥، وبما ٢ًٙل 

ى في ألاخالٛ وهٍم الاحخماُ، مً ظم

وؤٔىذ لٕتها ب٣لماث ٠ثحرة حذا مً 

باساث ١املت، ومذث  الّشبُت، وبجمل ِو

هثرها الٙني بإلىان ٌهشث ُ٘ما ٠خب في 

خ والٝفت واإلاٝامت، وهذتها بلى  الخاٍس

ىاُ٘ه  اٜخباط ؤوصان الؽّش الّشبي ٜو

ومفىلخاجه الّشولُت، و٠زل٤ صودتها 

خب بها الٙشط بالخشٗو الّشبُت التي ٠

لٕتهم وماصالىا ٢ًخبىن 
.  وإلى حاهب 55

                                                           
أحمد دمحم الحوفً، تٌارات ثقافٌة بٌن العرب  - 54

والفرس، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، 

 .196-182، ص 1978، 3ط. 
 .306-305المرجع نفسه، ص  - 55
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ا  الخثاٜٚ الّشبي الٙاسس ي الزي ١ان ٍٜى

مُٝا، ١ان هىاٟ جثاٜٚ ِشبي هىذي،  ِو

الُاث  خُث ؤخز الّشب ًِ الهىىد الٍش

وبّن ؤظاظُاث ِلم الٙل٤ وما ؤلٚ في 

مُذان الىب، خاـت بّذ جشحمت ٠خاب 

"العذهاهاث" الزي  ١لٚ به ببشاهُم بً 

بِب الٙضاسي  بإمش مً الخلُٙت خ

، وهي ؤ٠بر 56الّباس ي ؤبى حّٙش اإلاىفىس 

ت هىذًت في الخعاب والٙل٤  مىظِى

ذ"،  والخىجُم، مً ولْ "بشاهما حٍى

جخإلٚ مً حضؤًً: ؤخذهما ًِ ظحر 

ال٣ىا٠ب التي وعخخشج مجها حذاو٥ 

م، وآلاخش ًِ الىظائل الخعابُت  الخٝاٍو

شب لهزه الجذاو٥ التي ٘خدذ ؤمام الّ

. 57آ٘اٛ الخعاب وخعاب اإلاثلثاث

و٠زل٤ ؤخزوا ِجهم ٠خابا زاهُا اظمه 

 .58"ألاس٠ىذ" وزالثا اظمه "ألاسحبهش"

وبزل٤ ًدبحن لىا ؤن الترحمت التي      

ؼٕلذ الثٝا٘ت الّشبُت ؤلاظالمُت ب٣ل 

م٣ىهاتها، العُاظُت اإلاخمثلت بالخلٙاء 

الم، حؽحر  والٙشدًت اإلاخمثلت ب٢باس ألِا

ى وبُّت الشوح التي ظادث جل٤ بىلىح بل

ً وسوح  الثٝا٘ت، سوح الخٙاِل مْ آلاخٍش

                                                           
حسن بحراوي، شعرٌة الترجمة: من التارٌخ  - 56

 .35إلى النظرٌة، ص 
ٌمنى طرٌف الخولً،" فلسفة العلم فً القرن  - 57

، دجنبر 264العشرٌن"، سلسلة عالم المعرفة، ع. 

2000 ، 
 .43-42ص 

أورنك زٌب األعظمً، حركة الترجمة فً  - 58
لبنان، -العصر العباسً، دار الحرف العربً، بٌروت

 ،2005، 1ط. 
 .30ص 

. وفي هزا العُاٛ، ٌؽحر 59الخالٜذ مّهم

الذ٠خىس وه خعحن بلى ؤن "هزه الثٝا٘اث 

حمُّها مهما ج٢ً خٍىٌها في الخإزحر ٜذ 

الخٝذ واحخمّذ في الثٝا٘ت ؤلاظالمُت، 

بىها  ٘ٝذ هممها الّشب واظخِى

لّباس ي وؤـبدذ واظخٝلذ في الّفش ا

بُّذة ًِ ؤـىلها الٝذًمت بّذا ؼاظّا، 

بدُث ًم٢ً ؤن ًٝا٥ بنها زٝا٘ت بظالمُت 

 ".60خالفت

خُت ؤًما، التي جثبذ  ائْ الخاٍس ومً بحن الٜى

ؤن للترحمت دوسا مهما في الخالٜذ الثٝافي، جل٤ 

الخش٠ت التي ٜام بها ألاوسوبُىن في الٝشهحن 

ّلىم الثاوي ِؽش والثالث ِؽش مً هٝل ل

هم بلى لٕاتهم، جشحمذ ٘حها  الّشب ومّا٘س

آالٗ اإلاالٙاث في الٙلعٙت والّلىم وآلاداب، 

٣٘اهذ ظببا سئِعُا في اهبّار نهمتهم 

ت   .61 ال٢ٍٙش

لت، اظدَُٝ الّشب في       وبّذ ٔٙىة وٍى

مىلْ الٝشن الخاظْ ِؽش، ٘اـىذمىا 

باآلخش، اإلاخٙٛى واإلاخٝذم في ؼتى املجاالث، 

ؤن الّلم مفذس الٝىة، وؤن وجىبهىا بلى 

الجهل ظبب المّٚ، ٘ٝش في ؤرهانهم ؤن 

ٞ الخٝذم الّلمي،  ٌعخإهٙىا اإلاعحر في وٍش

اإلاٝترن بالمشوسة بترحمت اإلاّاٗس ؤلاوعاهُت 

                                                           
عبد الحكٌم أجهر، "الترجمة بوصفها تأوٌال  - 59

ومثاقفة"، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعٌة 

 .178، ص 2006، 1، ع3واإلنسانبة، مج
طه حسٌن، من تارٌخ األدب العربً، دار العلم  - 60

. ص 2، ج 1991، 1لبنان، ط.-للمالٌٌن، بٌروت

38. 
 علً القاسمً، "أثر الترجمة فً معرفة اآلخر - 61

 . 88وإدراك الذات"، ص 
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والّلم خاـت. ِىذئز وؽإث خش٠ت جشحمت 

مً اللٕاث ألاحىبُت بلى اللٕت الّشبُت، 

وؼملذ هزه الخش٠ت الّلىم واإلاّاٗس 

. و١ان مً سواد اإلاترحمحن 62املخخلٙتبإهىاِها 

اك،  لي ٍس دمحم ِلي البٝلي، ودمحم الؽا٘عي، ِو

ودمحم الذسي، و١لهم حمّىا بحن الترحمت 

اِت ساْ٘  والخإلُٚ. و١ان سائذهم ٘س

الىهىاوي، الزي جٟش ؤزشا بِىا في الجهمت 

ت الّشبُت، خاـت في الترحمت ألادبُت،  ال٢ٍٙش

الٙشوس ي  خُث ١ان ألاو٥ في جشحمت الؽّش

 La lyse بلى الّشبُت ِىذما جشحم الذًىان "

brisée بـ"هٍم الُّٝٞ في ٠عش الّىد". زم "

" لألدًب الٙشوس ي Télémaqueجشحم ٠خاب "

( جدذ ِىىان " مىاْٜ Fénelonُ٘ىلىن )

ائْ جلماٟ"، و٠خابه )  Traité deألا٘الٟ في ٜو

l’éducation des filles اإلاترحم ب "سظالت )

  63لبىاث".في جشبُت ا

خُت       ائْ الخاٍس ًخضح مً خال٥ هزه الٜى

التي ر٠شها، ؤن ِملُت الخىاـل الثٝافي، التي 

حؽ٣ل الترحمت ِمىدها الٙٝشي، ٠ُٙلت بإن 

جلغي الخباًىاث الؽذًذة، وحٕني الثٝا٘اث، 

وجخلٞ الىمىرج الّام الزي ٌّمل الىاط 

ِلى اخخزائه. وه٢زا ًدمل زىاس ١ىبا ألا٣٘اس 

ٝشؤ الىاط هٙعها ا لتي ًدملها زىاس الفحن، ٍو

في اإلإشب "٘ىلخحر" و"حان حاٟ سوظى" بٝذس 

. ٠ما  ما ًٝشؤه ابً ماسظُلُا ؤو اظتراظبىٓس

                                                           
إبراهٌم ألحٌان، إبراهٌم ألحٌان، "الترجمة  - 62

والتفاعل الثقافً"، مجلة ترجمٌات، السنة األولى، 

 . 112،ص 2006، فبراٌر1ع
روناك حسنً ودانٌال نٌومان، "الترجمة الثقافٌة  - 63

  . 7375فً عصر النهضة"، ص

ٌّٗش الّالم ١له "البخُل" إلاىلُحر، و"ألابله" 

ٙع٣ي، و"هاملذ" لؽ٢عبحر،  لذظخٍى

اهدغ. بنها همارج ِاإلاُت  و"دوه٢ِؽىث" لع٘ش

ت، وجش٠ذ ٜامذ الترحمت بخٝذًمها للبؽ ٍش

 64ؤزشا باسصا ِىذ ِامت الىاط في ١ل م٣ان.

مً هىا، ١ان للترحمت دوس باسص في مذ الجعىس 

ب البُّذ  بحن الثٝا٘اث املخخلٙت، وجٍٝش

ت  و٠ؽٚ الٕامن، معاهمت في هٝل اإلاّ٘ش

وخلٞ الخىاس والخىاـل بحن الثٝا٘اث 

واملجخمّاث ِلى اخخالٗ اهخماءاتها 

ىاِاتها وؤِشا ٘ها وجٝالُذها. وجفىساتها ٜو

وبزل٤، اهخشوذ الترحمت، في جدُٝٞ سهاهاث 

 مخّذدة، ًم٢ً الاٜتراب مجها ٠ما ًلي:

جىمي الترحمت حعىس الخىاـل بحن 

الثٝا٘اث، بن ِلى معخىي اإلاممىن ؤو ِلى 

ُت  معخىي الؽ٣ل مْ بلٙاء وابْ الخفـى

ِلى اإلاىاد اإلاترحمت ٜفذ جإـُلها في بِئتها 

 الثٝاُ٘ت الجذًذة.

جخلٞ الترحمت لٝاءاث الاجٙاٛ والخىا٘ٞ 

خى٥ ٜماًا وؤ٣٘اس مخخلٙت ومخىىِت في 

مشحُّخحن زٝاُ٘خحن، باِخباسها مدشلا 

زٝاُ٘ا ًّٙل ّ٘ل الخمحرة في الخٙاِالث 

ت، بر جٝذم ألاسلُت اإلاىاظبت التي  ال٢ُماٍو

ًم٢ً للمبذُ والباخث ؤن ًٝٚ ِلحها ومً 

بخ٢ش  زم ًىىلٞ بلى ِىالم حذًذة ًبذُ ٘حها ٍو

. ختُر  ٍو

                                                           
عبد الكرٌم ناصٌف، الترجمة: أهمٌتها ودورها  - 64

 .61فً تطوٌر األجناس األدبٌة، ص:
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جّٙل الترحمت الخىاب ألادبي، وجذّ٘ه 

ـىب الخجذد والخىىس    ـ خاـت آداب 

الثٝا٘ت اإلاترحم لها ـ مما ٌعاهم في بزشاء 

الىفىؿ ألادبُت )هٝذ، ؼّش، سواًت...( 

مً خُث م٣ىهاتها الجمالُت الٙىُت 

خاـت. ٠ما هى ؼإن "ؤلٚ لُلت ولُلت" 

بُت، خُث بّذما جشحمذ بلى اللٕاث ألاحى

ؤمذث ؤدباء الّالم الٕشبي بضاد وا٘ش مً 

ُٖ العشد،  الشمىص وألا٣٘اس والفىس ـو

وحهضث سواًاتهم بإظالُبها وجإمالتها 

ذمذ للمعشح لٝىاث  الٙلعُٙت، ٜو

سائّت ومؽاهذ ٘اجىت وشخفُاث 

ت وآالمها.  همىرحُت حّبر ًِ آما٥ البؽٍش

جم٢ً الترحمت املجخمّاث ؤلاوعاهُت مً 

ت في مىا٠بت ال خش٠ت الثٝاُ٘ت وال٢ٍٙش

الّالم، ومً زم ججعحر الهىة الٝائمت بحن 

ْ خماسة والؽّىب ألادوى  الؽّىب ألا٘س

 خماسة.

حعاهم الترحمت في الخّٗش ِلى آلاخش في 

زٝا٘خه وبُئخه وؼشوه وحىده، ٘مال ًِ 

ت باألها، ظىاء بلٕخه ؤم  حّمُٞ اإلاّ٘ش

ت واإلاِّؽُت.  زٝا٘خه ؤم همي خُاجه ال٢ٍٙش

مي الترحمت سوح ؤلاخاء والخّاون جى

ؤلاوعاوي/املجخمعي، وج٢شط ٘لعٙت 

خٝٛى ؤلاوعان في بّذها الؽمىلي. ورل٤ 

اهىالٜا مً اخترام زٝا٘ت "آلاخش"، 

ت  وججاوص ألاخ٣ام اإلاعبٝت اإلالُئت بجِز

الاخخٝاس والخّالي ًِ زٝا٘ت الٕحر، 

 والخباهي بثٝا٘ت ألاها.

ٚ حّذ الترحمت وظُلت ؤظاظُت للخٍّش

بالّلىم والخ٢ىىلىحُا وهٝلها وجىوُجها، 

شها  ىاء اللٕت وجىٍى وؤداة المّت إٔل

فشهتها.  ِو

وال ًم٢ً للترحمت ؤن ج٣ىن ّ٘ال زٝاُ٘ا 

مثمشا، وخش٠ت مثاٜٙت خفبت وبىاءة ما 

لم ج٢ً ٜائمت ِلى ألاخز والّىاء، سامُت 

ش حىاهب املجخمْ وؤؼ٣ا٥  بلى جىٍى

ُت وفي زٝا٘خه. ؤما برا جمذ في ٌل الخبّ

خ، ًترحم  مجخمْ ٌِّؾ ِلى هامؾ الخاٍس

ذه هى، ٘ةنها  ما ًٙشك ِلُه ال ما ًٍش

خ الثٝا٘ت  ظخّمل ِلى ٜز٘ه داخل جاٍس

اإلاترحم ِجها. وهىا ٢ًمً الٙٛش الجىهشي 

بحن الترحمت التي جٙض ي بلى اإلاثاٜٙت 

حن بإخعً ما ًمل٣ان مً  وحٕني الى٘ش

جشار، وبحن الترحمت التي ج٢شط الٕضو 

ت للثٝا٘ت الىا٘ذة ال٢ٙ شي وحّىي ألاولٍى

لُت.  ِلى خعاب الثٝا٘ت ألـا

ل٢ً ًيبغي الخىبُه بلى ؤن ٜذسة الترحمت ِلى 

ٚ ِلى  جدُٝٞ الخٙاِل الثٝافي اإلايؽىد ًخٜى

لى  ائُتها، ِو ُتها واهخٝائُتها ٔو ٠مُتها وهِى

بت املجخمْ في الاهٙخاح ِلى آلاخش، وؤلا٘ادة  ٔس

 ُٕحر والخىىٍش.مىه، وإسادة ُٜاداجه في الخ
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