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 الترجمة مدخل إلى الحضارة

استراتيجيات الترجمة في التواصل الحضاري المحور الخامس:   

 

    –khdidjamouad@gmail.commail.-Eعنوان البريد االلكتروني:

0669589028رقم الهاتف:   

 االسم: خديجة 

 اللقب: سعيدي 

 الجامعة: جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان

المعاصرة المستوى العلمي: دكتوراه في الفلسفة  

  

 ملخص:  ال

ا  ك تقرأ نص  وتقريب الثقافات وخلق فضاءات للحوار والمشاركة. أن تترجم يعني أن    اللغات،  تقانالى مفهوم الترجمة ودورها في  إطرق  نريد من خالل هذه المداخلة الت  
الترجمة هي الوسيلة  ،  خر وتعزيز حوار الثقافاتائد كثيرة أهمها: خلق حوار مع اآلك تفكر خارج لغتك، وتكتسب لغة مضافة إلى لغتك، وللترجمة فو أن  ببلغة غير لغتك و 

 وازدهار الثقافات.  ن أفكار ومعارف وآراء في شتى الحقول الفكرية: فهي إذا أداة للتنميةالوحيدة لتبادل ما عند األمم م

 الترجمة، اللغة، الثقافة، الحوار، االزدهار. الكلمات المفتاحية:

Summary: 

Through this intervention, we want to address the concept of translation and its role in mastering languages, bringing cultures 

closer and creating spaces for diakogue and participation. to translat means that you read a text in a language other than your 

own and that you think outside your language, and you acquire a  language that is added to your language, and translation has 

many benefits, the most important of which are: creating a dialogue with the other and strengthening the dialogue of cultures. 

Traslation is the only way to exchange what nations have of ideas, knowledge and opinions in various intellectual fields: it is 

therefore, atool for development and the flourishing of cultures. 

Key Words: Translation, Language, Culture, Dialogue, Prosperity. 
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 تبرز الترجمة في هذا سيدة الموقف الموّقرة وهي تشكل ذلك العقار السحري 

اإلكسير الحياتي المفقود أو "الهوما" المجددة للحياة والمبصرة "ربما" أو   

 لمن يعيشها لكي يرى أبعد وأعمق وأوسع ما كان يعيشه 

 سلفا)...( 1

 مقدمة: 

يقول تعالى:    عرف على اآلخر وااللتقاء به،همية الت  أ لقد شجع ديننا الحنيف في الكثير من المواضع على  

ا إن   وْ فُ ارَ عَ تَ الناس إنَّا َخَلقنَّاُكم من ذكٍر وُأْنَثى وَجَعلَناُكم، ُشُعوبا  وَقَباِئل لِ ها  أي  ، )َيا  13في سورة حجرات اآلية 

  عند للا مْ كُ رمَ أكَ 

. اتقاكم إنَّ للا عليم َخبير(  

 
 جاك دريدا، أبراج بابل، تر: صبحي دقوري، دار الحورا للنشر والتوزيع، سوريا، ط1، 2015، ص58. 1 
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مَواِت واأَلرِض واْخِتالف ألِسنتكم وأْلواِنكم إن  في   لقُ ه خَ اتِ : ومن أيَ 22سورة الروم اآلية  وقوله تعالى السَّ

   .ذلك آليات للعالميَن(

، هذا األخير قد يكون عبر وسائل مختلفة  رالكريمة دعوة صريحة من للا عز وجل للقاء والحوا  اآليتينوفي   

سس التي يمكن من خاللها أن يبني مجتمع حضارته،  األ بينأساس من  -الترجمة-من أهمها الترجمة.، و 

والفلسفات،   والعلوم  اآلداب  لفهم اآلخر ومختلف  الشعوب  هي  فكيف ال وهي مدخل  الواعية  المجتمعات 

واصل الحضاري، فالترجمة هي الجسر الذي يربط المجتمعات التي تعي أهمية الترجمة ودورها العظيم في الت  

ن منذ القدم ألهمية الترجمة، وكانت هناك ترجمات للحضارات حيث ترجم العرب  بين األمم، ولقد وعى االنسا 

في حياتهم العملية والعلمية إلى  ووظفوهاكتب اليونانيين والفرس، واستفاد الغرب من هذه الترجمات العربية 

وفي هذا االطار  وصلوا إليه أآلن. أن وصلوا إلى ما  

كيف تكون الترجمة مدخال للحضارة؟تي: جاء عنوان هذه الورقة البحثية وهو كاآل    

 معنى الترجمة:  

 في اللسان العربي: 

  هوواسم الفاعل منها  راجم"،و "تَ هترجم "فعلل"، والجمع ت هو صدرمة"، واللَ لَ عْ كلمة ترجمة على وزن "فَ إن 

رجمان"،  "تُ   
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هي أداة تواصل  وليست الترجمة مجرد نقل آلي لوحدات نص  ما إلى لغة أخرى كما يتصور البعض بل  

ص الهدف يكون معيار  ص األصل في الن  ثقافي، فمن خالل عملية الترجمة يتم محاولة ايجاد مكافئ للن  

  2التكافؤ نقل المعنى. 

 جاء مفهوم الترجمة في معجم الوسيط بمعنى التالي:

، الترجمان، ولفالن ذكر ترجمته، وكالم غيره وعنه، نقله من لغة إلى أخرى، هُ حَ َض وَ نه، وَ يَّ ترجم الكالم بَ 
 المترجم، ترَاجم، وَترجمة. 3

 في المصباح المنير: 

اعلم الَفاِعل َغٍة غير ُلَغِة الُمَتَكلِ ِم و َكاَلَم َغْيِرِه ِإَذا َعبَّر عنُه ِبلُ  َتْرَجَم ُفاَلن كالَمه ِإَذا َبيََّنُه و َأْوَضَحُه و )َتْرَجمَ .  

ِبَجعْ فيه لغات أجوُدها فتُح التاِء وضم  الجيِم و و )ُتْرُجَمان(   ِلْلِجيِم و الثانيُة َضم ُهَما معا   َتاِبَعة   الثَّاِلَثُة  ِل التاِء 

َجَعَل  َفْعَلَل مثُل َدْحَرَج و  (َأْصِليََّتاِن َفَوْزُن )َتْرَجمَ الِميُم  َتَراِجُم(. والتاُء و )الجمُع  ِللتَّاِء و َفْتُحُهَما ِبَجْعِل الجيِم تابعة   

رجم( أيضا  قال  )الجوَهِرى  التاَء زاِئدة  و َأْوَرَدُه فى َتْرِكيِب )رجم( و ُيَواِفُقه َما ِفى ُنْسَخٍة من التهِذيِب من َباِب  

َباِعىِ  و له وْجٌه فِإن  َكرَ ى  و هو التَّْرُجَماُن والت ْرُجَماُن لكنَّه ذ اللِ ْحَيانِ  ه ُيَقاُل ِلَساٌن ِمْرَجٌم ِإَذا َكاَن   الِفْعَل فى الر 

 4  .َفِصيحا  َقوَّاال  ٰلِكِن األْكَثُر على َأَصاَلِة التاءِ 

 جاءت في لسان العرب البن منظور بمعنى: 

ر للسان. وفي حديث ِهَرْقلَ ا لُتْرُجمانه؛ الترجمان، بالضم والفتح: هو الذي ُيَتْرِجم الكالم  قال    :لت ْرُجماُن: المفسِ 

وقد َتْرَجمه وَتْرَجم عنه، وَتْرُجمان    ينقله من لغة إلى لغة ُأخرى، والجمع التَّراِجم، والتاء والنون زائدتان،  َأي

 
  هشام بن مختاري، دور الترجمة الفلسفية في إثراء الحوار بين الثقافات، مجلة الباحث، املجلد10، العدد2، ص243. 2 

  مجمع اللغة العربية، املعجم الوسيط، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولية، 2008، ص 83. 3 

 الفيومي أحمد بن محمد، املصباح املنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، الجزء1، ص84.. 4 
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ومثاله   ُجمان بضم َأوله،سيبويه، قال ابن جني: َأما َتْرُجمان فقد حكيت فيه ُترْ  هو من الُمُثل التي لم يذكرها 

َأصلية، وإن لم يكن في الكالم مثل َجْعُفر أَلنه قد   ُفْعُلالن كُعْتُرفان وُدْحُمسان وكذلك التاء َأيضا  فيمن َفَتحها 

ترى َأنه ليس في الكالم    والنون من اأَلمثلة ما لوالهما لم يجز كُعْنُفوان وِخْنِذيان وَرْيُهقان، َأال  يجوز مع األَلف

 5. ُلو وال ِفْعلي وال َفْيُعل؟ُفعْ 

 اصطالحا: 

 

ص األصلي  نقل معاني نص من لغة إلى لغة أخرى، مع مراعاة الدقة واألسلوب ويتطلب ذلك فهم الن     ":هي:

 6والتعبير عن المحتوى واألسلوب بلغة أخرى فالمترجم يجب أن يتقن اللغتين المترجم منها والمترجم إليها 

بأنواعه المختلفة من لغة إلى أخرى، ومعنى نقل الكالم من لغة غلى أخرى، التعبير عن  هي نقل الكالم  و 

ك نقلت الكالم نفسه من لغته األولى  معناه بكالم آخر في لغة أخرى مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده، كأن  

 7إلى اللغة الثانية. 

استعار   ن  إ )اقتباس،  مباشرة،  ترجمة  تستوجب  الترجمية،  غير  العملية  أو  حرفية(  ترجمة  استعارة،  ة، 

  8مباشرة)تبديل وتكافؤ، تكييف( حسب االقتضاء لتحقيق تطابق إلى أقصى حد  ممكن بين الن صين 

 في اللسان الغربي:

 
  ابن منضور، لسان العرب، ج12، بيروت، مادة ترجم، ص66.. 5 

، مخبر حوار الحضارات والتنوع  الثقافي وفلسفة 2015ترجمة في علوم اإلعالم واالتصال بين املشارقة واملغاربة، مجلة الحوار الثقافي، عدد خريف وشتاء بن عمارة سعيد خيرة، اشكالية ال6

  . 213السلم، جامعة مستغانم، الجزائر، ص

  الزرقاني محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار الفكر القاهرة، ص2.  7 

 هشام بن مختاري، نفس املقال، ص 243.  8 
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على صيغة الفعل وجود في اللسان الفرنسي قبل القرن السادس عشر. وهو يعود،  Traduire م يكن للفظل

، وفي صيغة  Transferre التيني قديم جدا، كانت هيأته في صيغة المصدر المضارعفي أصله، إلى فعل  

واسم الترجمان في   .Interpres وكان المترجم يعرف في اللسان الالتيني باسم.Translatus اسم المفعول

يطلق على من كانت وظيفته “فك”   -Interpreter كما في اللسان اإلنجليزي  Interpète اللسان الفرنسي

مستغلقات النصوص التي يستعصي فهمها. وكان يطلق، كذلك، على الشخص الذي يرافق الخارجين إلى  

 9البالد األجنبية 

في  Drogmanno   وقد كان هذا الشخص يعرف، في الماضي، باسم دراكومان )في مصر(، أو دروكمان 

أصلها، كذلك، إلى الكلمة   اللسان اإليطالي، وهو اسم مشتق من الكلمة العربية ترجمان، التي تعود في

كذا Ragamo األشورية  الكلمة  هذه  كتب  قد  موليير  وجدنا  ثم  تكلم   أوTruchement :  وتعني 

Traucheman     أن اسم دروكمان كان يطلق، في القسطنطينية وفي سائر بالد الشرق، على من يقوم

ن يطلق على التراجمة الذين يوكل  بمهمة الترجمة الرسمية لوفد من الوفود، أو سفارة من السفارات. كما كا 

 .10إليهم، رسميا، مرافقة الديبلوماسيين والقناصلة المعتمدين في بلدان الشرق، وبخاصة منها البلدان المسلمة 

ين  (، بينما أصبح اسم ترجمان مقصورا على األعوان العامل1902  )وقد تم التخلي عن لقب دروكمان في عام

إيحاءات قدحية. فهي تجعل اسما لوسيط   Les provinciales في كتاب باسكالفي بلدان الشرق األقصى.  

ال يبلغ كل ما يسمع في أمانة تامة ولقد كانت هذه الكلمات تشير، في المقام األول، إلى عملية ذهنية، ألن  

ناس كانوا أميين. أو ألن اللسان المتداول شفاها كان يعتبر أكثر أصالة من الكتابة. ويعود الفضل  غالبية ال

 
 . 12:12، الساعة: 2022-3- 22، تم االطالع:  WWW.hekmah.org،  2015-أفريل-16روبير الروز، مفهوم الترجمة وتاريخها، تر: عبد الرحيم حزل، مقال منشور بتاريخ:  9

  نفس املرجع. 10 
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، ليحل، فور ذلك،    1539إلى اللسان الفرنسي كان ذلك في   Traduire إلى روبير إيتيان في إدخال فعل

 .traduction11 و :Traducteur إتيان دولي كلمتين، هماثم أضاف إليه Translater .  محل فعل

 ويمكننا القول أن الترجمة مرت بمرحلتين كبيرتين: 

مرحلة الترجمة غير المباشرة إذ كانت الفارسية واليونانية هما الوسيط. -  

  دون من  اشرة و ب ة بالسنسكريتية واليونانية إلى العربية مبمرحلة الترجمة المباشرة تمت ترجمة الكتب المكتو -

  12لغة  وسيطة. 

عدد من األمور منها: يتها ف ياة اإلنسان وتكمن أهم  يح ي رة فبة كب يهم لترجمة أ  

، مما  لغة أخرى ل المعلومات من لغة إلى قن ي ث تساهم الترجمة في، حشعوب ن اليل المعلومات بقن -

 يساهم في فهم شعب لشعب آخر

داخلهم.  يدور فير عما ٌ يوتساعدهم على التعب  بشرن اليتواصل ب للأداة  الترجمة -  

.بقعة كانت من العالمأي مكان آلخر في من المعلومات ل قن  يتساهم الترجمة ف -  

تساعد الترجمة عملية التعليم في االنفتاح على طرق ومناهج التدريس المختلفة.  -  

أخرى غير لغتهم األصلية تحصيلهم  تساهم في تجويد التعليم بكل مستوياته فالطالب الذي يملكون لغة  -

ا.العلمي ومواضيعهم العلمية أكثر جودة وتميز    

 
 املقال السابق.11 

 بن عمارة سعيد خيرة، املقال السابق، ص214.  12 
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بلد الذي يملك أشخاص يجيدون ترجمة كالم االخرين هي  الرجمة االقتصاد المحلي ألي بلد، فتساعد الت   -

أكثر سياحية.  وبلدان مجتمعات   

 أنواع الترجمة:

صوص واالختصاصات  ى تباين المواضيع المترجمة، والن  هناك عدة أنواع من الترجمة، ويرجع االختالف إل

 نذكر منها: 

: الترجمة العلمية -  

هي تلك الترجمة التي يكون موضوعها أو باألحرى مادتها نص علمي أو حوار يحمل مصطلحات علمية،  

 ا بكل ماله عالقة بهذا الموضوع العلمي ومصطلحاته وصيغه.وهي تشترط أن يكون المترجم ملم  

: الترجمة األدبية-  

صوص أدبية بمختلف أنواعها شعرها ونثرها، من قصائد وروايات وقصص، هي الترجمة التي تكون للن  

. .دبية وغيرهااهج والدراسات األأصيل للمن  صوص المتعلقة بالت  الن   ىباإلضافة ال  

ة: الترجمة الديني  

وهيي الترجمة التي موضوعها ديني سواء كان نصا دينيا أو طقسا دينيا، أو دراسات تحكي عن كيفية نشوء  

ديانة أو التعريف بها، أو الدعوة إليها، وهي ترجمة تستدعي أن يكون الشخص المترجم يعرف الديانة التي  

 . ركانهاأيترجم إليها وأسسها وأهم 

الترجمة  - 

:األكاديمية  
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الن  وهي   ، واللقاءات العلمية، لها اطار ها األكاديمية أي المراجع والمصادر  صوص الترجمة التي تخص 

 الخاص وهي مرتبطة بالبحث العلمي.  

الترجمة الفورية -  

و  قراءة لنص معين، وهي تعتمد أد كالم شخص ن كون في نفس الوقت وتأتي مباشرة عتهي الترجمة التي 

 ..ا.غة المترجم به على السرعة والدقة وايجاد الل

 الترجمة القانونية:

وهي الترجمة المرتبطة بقوانين الدول وحقوقها، والقوانين الداخلية لكل دولة ولكل شعب، فال يمكن لشخص  

ن يقدم ترجمة لقانون معين من قوانينها، قد يستطيع ترجمته لكن ال يمكن أن يشرح  أيجعل قانون دولة معينة  

   ه يجهل مواثيقها.القانون بقانون آخر داخل نفس الدولة ألن  كيف يرتبط هذا 

:الترجمة اإلعالمية  

نقل االخبار والمعلومات من جل تسهيل عملية  أعالم المختلفة المسموعة والمقروءة من ترتبط بوسائل األ

خر.بلد آلخر ومن شعب أل   

:ةالترجمة االقتصادي   

البورصة، وكثر ت المعامالت االقتصادية بين الدول، وبين  نظرا النتشار األسواق العالمية، وأسواق 

 مواطنين دولة ودول أخرى اصبحت للترجمة االقتصادية أهمية كبيرة بين الدول.

كثير من أوجه صعوبات الترجمة، وُيمكن أن ُنجملها في النقاط التالية:اليوجد   

 يقول بول ريكور:

http://www.madjalate-almayadine.com/


 almayadine.com-www.madjalate    2022  -  الثالثالعدد  -الثالثالمجلد     مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإلنسانيـة

 المؤتمر الدولي حول عالمية اللغة العربية وأثرها في التواصل الحضاري 

 

180 
 

رفعه، هذه الصعوبات يل حيان من المستح)الترجمة رهان صعب وفي بعض األ  

ذي المعنى المزدوج باعتبارها "معاناة مستديمة"  يختصرها بدقة لفظ محنة   

كما يقال لمشروع، أو رغبة   و"امتحان" إنها وضع أمام االمتحان  

 أو حتى دافع إنّ ها دافعية الترجمة( 13 

:صعوبات الترجمة  

الُمترجمة في طليعة صعوبات الترجمة، لذا ينبغي  عدم وجود ما يحمل نفس المعنى بالنسبة للكلمة  -

 على المترجم أن يقوم بتضمين أقرب المعاني في اللغة الُمستهدفة قدر الُمستطاع. 

ُتعتبر القواعد النحوية الخاصة باللغة المصدر من بين صعوبات الترجمة؛ نظر ا الختالف اللغات -

ل، ثم الفاعل، ثم المفعول به، ثم الوصف، أو  في ذلك؛ فنجد اللغة العربية تبدأ في الغالب بالفع

، فهي تبدأ بالفاعل، ثم الفعل، ويجب على المترجم   الحال، وذلك على عكس اللغة اإلنجليزية مثال 

 أن ينساق وراء قواعد اللغة الُمستهدفة مع عدم اإلخالل بالمعاني في اللغة األصلية. 

المتعلقة باللغة الُمستهدفة، فال يوجد معنى  يجب على الباحث أن يكون ضليع ا في قواعد النحو  -

لمترجم ُمتعمِ ق وخبير في لغة معينة، وال يمتلك المعرف باللغة الُمستهدفة؛ لذا ُيَعد  ذلك من بين  

 صعوبات الترجمة، ويجب على المترجم الناجح أن يلمَّ بذلك؛ حتى ال يشوب النص المترجم سلبيات. 

لى المترجم أن يكون حاذق ا بتلك الثقافة؛ فلها دور كبير في الوصول ثقافة حيث يتحتَّم عبال  المعرفة-

اللغة   إلى النص المترجم، وبالجودة المطلوبة في ضوء محتويات النص األصلي، وجدير بالذكر أن  

 
  بول ريكور، عن الترجمة، ترجمة حسين الخمري، منشورات االختالف، الجزائر، ط1، 2008، ص15. 13 
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حدة لها أكثر من ثقافة، فعلى سبيل المثال متحدثو اللغة اإلنجليزية في بريطانيا يختلفون من  االو 

الثقاف بالنسبة للغة الناحية  الهند أو أي دولة أخرى، ونفس األمر  ثيها في أمريكا أو  ية عن ُمتحدِ 

الناطقة   الفرانكفونية  الدول األخرى  إلى  تختلف من فرنسا  بها  الُمتعلِ قة  الثقافة  الفرنسية، فنجد أن 

 باللغة الفرنسية، مثل الدول اإلفريقية، أو بعض دول أمريكا الالتينية... إلخ. 

لزمنية التي كتب فيها النص األصلي لها تأثير في عملية الترجمة؛ نظر ا الختالف األلفاظ  الفترة ا-

من زمن آلخر في ذات اللغة، فعلى سبيل المثال نجد أن اللغة اإلنجليزية القديمة تميل في بعض  

 مفرداتها إلى اللغة الالتينية. 

ة منهجية في سبيل القيام  تصنيفات الترجمة ذاتها من بين صعوبات اللغة، ولكل نوع طريق

 14بالترجمة الصحيحة. 

 هناك مجموعة من الصفات يجب أن يتوفر عليها المترجم: 

يجب على المترجم أن يكون ذا لغة سليمة أي يملك استعداد نحوي وبالغي وبياني جيد.  -1  

صوص وتميزها. الن   يملك القدرة الجيدة على فرز  -2  

سع على الثقافات والقوانين، والديانات األخرى، ألن من يترجم يترجم آلخر قد يكون  ااالطالع الو  -3

 مختلف عنه في الديانة والثقافة والتشريع.

 
 . 20: 17، الساعة:2022- 3-20يوم ، اطلع عليه   http://mobta3ath.comمبتعت للدراسات واالستشارات األكاديمية، الترجمة، تعريفها، أنواعها، صعوباتها،14 
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يزه، أو يرفض ديانته، أو  ين يكون باحث يتحلى بصفة تقبل اآلخر ال يقبل بتم أ يجب على المترجم - 4

ص المترجم عند  من التميز يؤثر سلبا على الن   هذا النوع   عرقه أو أي صفة قد تتدخل في الترجمة، ألن  

 إخراجه. 

جهزة االلكترونية وكل ما يتعلق بالحاسوب  يفة التعامل مع األ ن يكون المترجم ذا علم واسع بكأ  -5

 والمعلوماتية.

هناك كلمات تستعصى على الترجمة فتحتاج   داء عملية الترجمة ألن  أا أثناء أن يكون شخصا صبور   -6

مها ومراجعتها واعادة صياغتها. إلى وقت لفه  

 كيف تكون الترجمة جسرا لحوار الحضارات: 

في  ودوره  نشأ في الخالفة العباسية  أالذي    15على تاريخ الحضارة العربية يعي أهمية بيت الحكمة  المطلع  إن  

ا علميا خاصا ساهم  هذا البيت الذي يمكن أن نعتبره فضاء    نقل المعارف وتقريب الكثير من الحضارات،  

لدولة العباسية والثقافة العربية ككل، لقد تفطن الخلفاء في تلك الحقبة إلى أهمية الترجمة ودورها  افي ازدهار  

مر يرجع بصورة اساسية إلى فظنة وذكا علماء تلك الحقبة وبراعتهم في علوم  االالكبير وتأثيرها العظيم، و 

 . لغوية والدينية والفلكية والطبيةال

 
َست في عهد الخليفة العباس ي  لحضارة اإلسالميةاأول دار علمية أقيمت في عمر      بيت الحكمة:  15  ِّ

س 
ُ
 من  هارون الرشيد ، أ

َ
خذ  لها. كان   بغداد، واتُّ

ً
 أبو جعفر املنصور مقرا

 بعلوم الحكمة، فت
ً
عندما تولى هارون  رجمت له كتب في الطب والنجوم والهندسة واآلداب، فقام بتخصيص خزانات للكتب في قصره لحفظها حتى ضاق قصره عنها.  مهتما

مفتوحة أمام الدارسين والعلماء وطالب العلم وسماها ببيت الحكمة، وأضاف   مكتبة عامةالرشيد الحكم أمر بإخراج الكتب واملخطوطات التي كانت تحفظ في جدران قصر الخالفة، لتكون 

الكتب وأصبحت أقسام لكل منها من يقوم باإلشراف عليها، ولها تراجمة يتولون ترجمة الكتب املختلفة من الحضارات إليها ما اجتمع عنده من الكتب املترجمة واملؤلفة، فتوسعت خزانة  

 للبحث العلمي والترجمة والتأليف والنسخ والتجليد
ً
لمية متنوعة لكل منها  وأصبح لبيت الحكمة دوائر ع،  املجاورة إلى العربية، وتحولت من مجرد خزانة للكتب القديمة إلى بيت للعلم ومركزا

عصره الذهبي، فأتجه لجلب الكتب اليونانية من بالد الروم وترجمتها، وبرز في عهده أسماء كبيرة في عاش بيت الحكمة  املأمون علماؤها ومترجموها ومشرفون يتولون أمورها املختلفة. في عهد 

. كان عهد املأمون أزهى عصور بيت الحكمة، ولم يجد بعده من يمنحه  
ً
 وتأليفا

ً
ي بيت العناية الكافية، وبدأت الحركة العلمية فحركة النهضة العلمية في علم الفلك والطب والفلسفة ترجمة

نهر  ، والذي حول بيت الحكمة وغيره من خزائن الكتب العامة والخاصة لخراب، وألقى بعض كتبها في م1258املوافق  هـ 656عام  هوالكو الحكمة في الجمود واإلهمال حتى سقطت بغداد بيد 

 656وبهذا الخراب يكون بيت الحكمة قد امتد عمره من عهد هارون الرشيد حتى سنة   .مرصد مراغةمخطوطة ونقلها إلى    400,000بإنقاذ حوالي   نصير الدين الطوس يقبل الحصار قام  ،  دجلة

نشأ والدولة العباسية سقوط بغدادعام  هـ
ُ
 . ينظر: وكيبيدياأ املوسوعة الحرة.   .خليفة عباس ي 32، ومرَّ عليه منذ أن أ
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العباسي   الحاجات اإلدارية والمالية والعلوم والصنائع األجنبية، تس   16وبحلول العصر  رعت وثيرة  اوزيادة 

بتدفق مزيد من األقوام،    وازدادت حركة الترجمة، وأصبحت تشمل مجالت معرفية متعددة، كالمنطق والفلسفة،  

سبق    الذين اعتنقوا اإلسالم ونقلوا ارثهم العلمي من اللسان األعجمي، إلى اللسان العربي، وينظم إلى ما

ين واشتداد الصراع، فزاد شغفهم بمنطق اليونان  انتشار الجدل الكالمي وظهور الفرق العقائدية بين المسلم

 17وفلسفتهم،)...(.

وفي المقابل جاءت نهضة أوربا والغرب عموما من خالل ترجمة نصوص ادباء وعلماء وأطباء والفلكيين  

 .العرب، وبهذا تكون الترجمة اساس ازدهار اي شعب ومدخال له للحضارة العالمية

بين البشر قديم قدم وجود يعرف بالحوار الثقافي والحضاري، والحوار  كما تخلق الترجمة بين الشعوب ما  

 .على وجه األرض، و  كثيرا ما قاد إلى المعرفة والتواصل مع اآلخر وحل الخالفات والنزاعات القائمة  البشر

به إلى    والوصولالحوار، فهو مراجعة الكالم في شأن ما، أو رأي ما، لتعزيزه و تطويره    فإذا أردنا أن نعرف

لقي المكونات لت  التماثل والتجانس والتكامل... وما يفيد أنه نظام لغوي للتخاطب بين المتحاورين، رسالة

 18. الثقافية والحضارية

 
باملطلق؛ فاتصال العرب باملؤلفات املكتوبة باللغات الفارسية أو اليونانية أو السريانية أو حتى    العباس ي فقط، وهي فكرة ليست صحيحةن فكرة كون الترجمة، كانت حكًر ا على العصر   16

ة والنشاط الفكري في شمال الجزيرة العربية، لم  السنسكريتية، سيكون العرب قد اتصلوا بهذه الثقافة، يتوقف قط، وأكيد    من الصعب تحديد زمانه بضبط دقيق؛ ألن التقاليد العلميِّ

 وتعرفوا عل
ِّ
كانوا على صلة دائمة بالثقافة الساسانية،    ومنهجي، ولكن، على األقل، كانوا يأخذون منه حسب الحاجات العملية، والعرب لم يكونوا معزولين؛ بل  ميها، وٳن لم يكن األمر بشكل منظ

ا، وهو ما كان صداه. فالتجار العرب   بالثقافة البيزنطية.وبلغتها الفهلوية، والبعض اآلخر كان على دراية   ا فقط؛ بل كان صراًع ا فكريًّ والصراع بين الدولتين العريقتين، لم يكن صراًع ا عسكريًّ

حراك   إذ لم يكونوا متغيبين عن ما يروج في شمالهم مناحتكاك بما يروج في شمالهم، من معارف وتحضر؛    يصل إلى العرب بالضرورة، سواء جراء الرحالت أو التجارة80قبل اإلسالم، كانوا على

ا، إال أن هذه الترجمة ستزداد قوة بعد  ثقافي وغليان سياس ي، مما يجعلنا نؤكد على أن الترجمة كانت من قبل اإلسالم، هذا إذا فهمنا، طبًعا، من الترجمة محاولة نقل تراث اآلخرين ولو شفويًّ

تخضع لضوابط، أملتها القرارات السيادية في العصر األموي؛ بتعريب   يغلب عليها طابع الفضول، كما عند خالد بن يزيد، لتتحول، شيًئا فشيًئا، إلى ترجمةبدأت بشكل محدود و  اإلسالم، وإن

اب الديوان، وخاصة ومن ثم، ضرورة تعريبه. والحد ِّ األدنى من معرفة التوقيت  ت،  املسؤولون عن الخراج، يحتاجون إلى الحد األدنى من الحساب، مما يعني؛ الحاجة إلى الرياضيا  الديوان؛ فكتِّ

إلى الفلك، ومن ثم، ضرورة ترجمة أساساته أيًض ا، وهكذا في كل ما يخص تسيير دواليب اإلدارة. ي محسن املحمدي، الترجمة: وسيلة تالقح حضاري،   ر:نظوالتقويم، مما يعني؛ الحاجة 

 . 32،  2017فبراير4ت الحكمة ونقل تراث األوائل،  مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث)بي

  . 136ص 2017، حزيران 33محمد بنعياد، مركزية الترجمة في تاريخ املسلمين، مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية، جامعة بابل، العدد 17 

  لواتي فاطمة، الترجمة وحوار الثقافات، جسور املعرفة، املجلد 6، العدد 4، جامعة حسيبة بن على، الشلف، ديسمبر2020، ص136.  18 
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والبتاني، ا والفارابي،  الكندي،  لنا  فأنجبوا  األصيل؛  العلمي  اإلنتاج  باب  يدخلون  العرب  جعلت    لترجمة، 

 نا، وابن الهيثم، والزهراوي، وابن النفيس، وابن رشد، والبطروجي، والطوسي، والبيروني، والرازي، وابن سي

 19ل.المسلمين كتبوا في كل صنوف العلوم، وبنهم شديد ومذه  وابن الشاطر، .... والالئحة جد طويلة؛ ألن  

والثقافات وتالقحها، فعن طريقها يتعرف شعب   الحضارات الترجمة لها أهمية كبرى في حوار  وبهذا فإن  

، وعداته  ومعتقداتهشعب آخر له تركه الحضاري المميز والمختلف، فيتعرف عن أفكاره،  لىمعين ع

 .)...الخ(وتقاليده، وعلومه وعلمائه، ورجاالته السياسية والدينية

أدبي، ولنا في التاريخ شواهد كثير  كما أنَّها تهيء االرضية الخصبة لإلبداع واالبتكار، ألي بحث علمي أو 

الهندي،    والتراث  واليوناني  الفارسي  التراث  ترجمة  العباسي، من خالل  العصر  التي حدث في  كالترجمة 

فاليونانيون وصلوا لما وصلوا له من خالل تلك التراجم التي قاموا بها لمختلف العلوم والفنون والفلك عن  

ة. كما نتعشت أوربا في القرن الخامس عشر مباشرة بعد ترجمة التراث الحضارات الفارسية والمصرية القديم

 .20االندلسي الوافد اليها من الغرب االسالمي والكنوز الوافدة من بيزنطة اآلفلة

من خالل المساهمة في ترويج الفكر اإلنساني عبر نقله إلى لغات  الشعوب  الترجمة وسيلة تواصل بين    إن  

غير لغته كما أن الترجمة عامل إنقاذ للثقافة من الغرق، والخرق واإلتالف، والضياع والتهميش، واإلقصاء  

إلحتوائها على بنوك المعرفة اإلنسانية والتاريخ الثقافي، فلوال الترجمة العبرية ألعمال الفيلسوف بن رشد 

التي هي في حد ذاتها لضاعت الفلسفة الرشدية لألبد وال تزال حركة الترجمة وسيلة فعالة لمعرفة اآلخر  

وتنوير ما بها من مناطقة  تجربة لمعرفة الذات   

 
  محسن املحمدي، الترجمة: وسيلة تالقح حضاري، مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث)بيت الحكمة ونقل تراث األوائل،  4فبراير2017، ص 12. 19 
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  معتمة تتضح عن طريق االستنارة. 21 

 طي دفع اقد لعبت الترجمة، بحق، دور الرابط الذي سمح للحضارة الفتية أن تأخذ الشعلة، وتستمر، وتع

ا، جعل اإلنسانية ترتقي إلى األمام بإضافات جديدةونفس    22.ا جديد 

 وفي االخير: 

لترجمة وظيفة أساسية ومهمة داخل أي ثقافة مهما كان تخلفها، أو تطور لغتها،  لما نخلص اليه هو أن  

المستجدات   الكثير من  أن  السائد، كما  الوعي  ويتشكل وعي جديد مختلف عن  اللغة،  تتطور  فبالترجمة 

 والطوارئ الحياتية في مجتمع معين تحتاج الى ترجمات لثقافات أخرى ربما قد يكون الحل بداخلها. 
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