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مدخل عام

ال جيادل أحد يف مكانة الرتمجة وأدوارها الكربى يف نقل املعارف اإلنسانية وتبادهلا ،ويف ذلك يقول ڤيتكور
هيگو  Victor Hugoإن م
املرتمجني هم بناة جسوٍر بفضلهم تستطيع الشعوب أن تَتَ َز َاوَر فيما بينها .ويعترب
الشاعر الروسي ألكنسدر بوشكني  Alexandre Pouchkineاملرتمجني مبثابة حاملي لواء التواصل بني
احلضارات .وهبذا ،يبدو أن الرتمجة هي عملية نقل للرتاث الفكري من أمة إىل أخرى.
ال شك ،إن الرتمجة عملية مثاقفة جتعل اللغة املرتجم هلا يف وضعية اقتحام جملاالت تفكري جديدة ،وختلق
حاضرا قد يكون نقيضا أو موازيا أو مسايرا للقيم السائدة ،كما أهنا تشكل مدخال إلغناء القاموس اللغوي
والصيغ والتعبريات املستوردة واملستعارة من لغة أخرى ،وتضفي على اللغة املرتجم إليها صبغة احلياة والقدرة على
االستزادة واالستيعاب ومواكبة ما يعرفه العامل من حتوالت.
تكتنف الرتمجة حماذير تتعلق بنقل النص األصلي من لغته وبيئته احلضارية املنغرس فيها إىل لغة جديدة وبيئة
ثقافية خمتلفة .إن استمرار روح النص األصلي مبرجعياهتا ومعايريها اللغوية واحلضارية ،ال تعين فقط عملية تقنية
ذات صلة باالنتقال من لغة إىل أخرى ،ولكن بعملية تكييف وانصهار بني فضاءين اجتماعيني يراعى فيهما
التناسب الداليل يف احلقول املعرفية املختلفة.
وإذا كانت احلضارات الناهضة قد استفادت أميا استفادة من حركة الرتمجة يف مراحل فورهتا كحال احلضارة
اإلسالمية يف طورها األول بمتَ َعرفم َها على علوم األقدمني من هنود وفرس ويونان وروم ...فإن الرتمجة ،ميكن اعتبارها
أداة لتفكيك فكر اآلخر ،ومدخال للتعرف على ثقافات خمالفة والسيطرة عليها ،وهو ما نشطت فيه احلركة
االستعمارية يف القرن التاسع عشر امليالدي ،بتعرفها على "سحر الشرق وعجائبيته" متهيدا الحتالله الحقا.
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ويف اجلملة ،جيمع املشتغلون بالرتمجة على أن هذه عملية تتطلب معرفة ثالثة أشياء :اللغة املرتجم عنها،
اللغة املرتجم إليها ،واإلشكالية اليت يعاجلها النص املرتجم باإلضافة إىل طبيعة العبارات التقنية واالستعارات والصور
البالغية ومدلوالهتا يف اللغتني معا ،وهذا ما سنحاول االشتغال عليه خالل هذه احملاضرات من خالل حمورين
اثنني:
 المحور األول :يروم الغوص يف مفهوم الرتمجة وتعريفاهتا ،والقضايا املرتبطة بفهم لغة اآلخروثقافته ،ودور الرتمجة يف تطوير احلضارة والكتابة التارخيية يف عصور اإلسالمية األوىل ،كما سنعرج على
دور الرتمجة يف احلركية الثقافية العربية بني التأصيل واالستالب باستحضار مناذج اعتنت بدراسات وأحباث
تارخيية ختص املشرق واملغرب.
 المحور الثاني  :االشتغال على مناذج تطبيقية لنصوص ميكن ترمجتها إىل اللغة العربية من لغتهااألم مبراعاة املكتسبات اليت حققناها يف احملور األول.
إن ما سنقدمه يف هذه احملاضرات ال يدعي اإلحاطة باملوضوع من أطرافه ،ولكن حسبنا التذكري بأمهية
اكتساب رصيد لغوي ميكن الباحث من االنفتاح على ثقافات أخرى ،واكتشاف ما تقدمه خمتلف املدارس
التارخيية من إنتاجات تس مهم يف تطوير العلوم اإلنسانية واالجتماعية وتالقحها.
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