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Abstract: Translation is involved in human’s activity and social development and it is an
international communication tool between people of different languages and cultures. The
Arabs have been aware of the art of translation since ancient times. The Qur'an has
discussed on the fact that people are created differently in races, ethnics, languages and
customs. Translations are not exclusive to a linguistic activity based on what is said, or
what is written, it also includes a complex epistemic and linguistic work. Translations are
effective in spreading cultures and civilisation. Arabic language is the identity of those
people who express their culture, combine their ideas, which is the indication of a nation's
progress and deterioration. Translation is a link in a chain that begins with knowledge
acquisition in the first language and ends with culture, through the construction of the
intellectual system and the strengthening of its individual and social identity. From the
above statement, we are confident that translation plays a vital role in the process of
adaptation between different nations and civilizations, as this is still the most sucessful way
to integrate one civilisation with another and vice versa; This has played an effective role
in the progress of nations, and creates dialogues between different ideas, working to bridge
the gap between different civilisations and nations, and strive to expand ideology and
develop identity whilst preserving it from deterioration.
Keywords: translation, linguistic, identity
Abstrak: Munculnya terjemahan sebagai kegiatan manusia perkembangan sosial
manusia. Orang-orang Arab sudah mengetahui terjemahan sejak zaman kuno. Ketika
mereka bermigrasi untuk berdagang di musim panas dan musim dingin, terjemahanpun
memiliki peranan penting dalam memahami Al-Qur'an, karena manusia diciptakan
secara berbeda dalam ras, suku, suku, bahasa, adat dan lain sebagainya. Terjemahan
bukan hanya merupakan aktivitas linguistik berdasarkan apa yang dikatakan, atau apa
yang ditulis, melainkan merupakan kata kerja epistemik dan linguistik yang kompleks.
Terjemahan efektif dalam mentransmisikan budaya dan peradaban. Bahasa Arab adalah
identitas orang-orang yang mengekspresikan budaya mereka, dan menggabungkan ideide mereka, yang merupakan ekspresi dari kemajuan dan kemunduran bangsa.
Penerjemahan adalah mata rantai dalam rantai yang dimulai dengan perolehan
pengetahuan dalam bahasa ibu dan berakhir dengan kepemilikan budaya, melalui
pembangunan sistem intelektual dan penguatan milik individu dan identitas sosialnya.
Dari penjelasan di atas, kita tahu bahwa penerjemahan memainkan peran besar dalam
proses pemulihan hubungan antara negara, orang, dan peradaban, sebagaimana dulu
dan masih merupakan cara paling sukses untuk memvaksinasi peradaban satu sama
lain; Ini telah memainkan peran yang efektif dalam memajukan bangsa, dan
menciptakan dialog antara berbagai literatur dan bekerja untuk mengembangkan
pemikiran dan membangun identitas serta melestarikannya dari kehilangan dan
penyebaran.
Kata kunci: terjemahan, lingistik, identitas

امللسة
كس اكهت اًرتمج وال زاًت مبثات اجلرس اذلي تـرب اًثلافاث ةن ذالهل إىل ابيق اجملمتـاث حوًِا ،دون
احلاخ إىل ٔب ّي حواز؛ فِيي تَـة دور ًا هحري ًا يف ذَق احلوار تني الٓداة اخملتَف  ،وتضََق اًفجوت تني خمتَف
احلضاراث واًثلافاث ،وهتَئ اًؼصوف الٕجياد ٔبدة ةضرتك ،حِث ٔبظححت اًرتمج يف ًوةٌا ُشا ةن ٔبمه وسائي
اًتالحق اًثلايف ،وحتلِق اًتلارة املًضود تني ا ٔلدم واًضـوة.
و كس ًحسو املؽ تني اًرتمج وتني اًِوً اًثلافِ ٔبةص ًا ةتياكض ًا؛ حِث ا َّٕن اًرتمج يف ةـياُا اًخس َط يه
هَان
هل ٌي ةن جلاف إىل ٔبدصى ،وةن ُوً إىل ُوً خمتَف  ،ونشا فا َّٕن اًِوً اًثلافِ يف ةـياُا اًخس َط يه ٌ
ةتجاوس يف تيُتَ ادلاذََ وجت َِ َّاتَ اخلارحِ ً ،ىن ؾيس إةـان اًيؼص ّ
تياسق
ةرتاتطٌ
ًتخني دلًيا ٔبن ُياك توافل ًا و ً
ٌ
حوُص ًاي يف اًـحارت اًساتل ؛ ٔل َّن هواجت اًرتمج ِ ّ
تضّك إحسى ةىوانث اًِوً اًثلافِ دلى نثري ةن ا ٔلدم وادلاؿاث،
وختتَف ٔبمهَهتا ةن جلاف إىل ٔبدصى.
وةىوانث خمتَف  ،ةاها ةا ُو
هـي ٔب َّن اًِوً اًثلافِ واحلضارً ؾيس ا ٔلدم تعيـِا ؾواةي ّ
وةن اجل َّس ٔبن َ
ةوروج ؾن املايض ،وةاها ةا ُو هتاح احلارض ،وتـضِا انجت ؾن احتاكك ا ٔلدم وادلاؿاث ا ٔلدصى.
تضوش دعائعِا ،وكس ساؿسث اًرتمج
تلوهيا وال تضـفِا ٔبو ّ
واًرتمج ؾن اٌَلاث تُرثي اًِوً اًثلافِ  ،و ّ
املسَمني يف االٕفادت ةن تصاج احلضاراث اًساتل  ،فاًرتمج ؿاةي إهلاذ ٌَثلاف واحلضارت ةن اًلصق واًتضتت
واًضَاع.
ا َّٕن صـواب وحضاراث ال تُويل اًرتمج ا ٔلمهَ اجلسٍصت هبا داذي ةٌؼوة اًس َاس اًثلافِ اخلاظ هبا تؼ ّي
مبثات صـوة ةِّت  ،وجلافاث خاةست ذارح دائصت االٕهتاح املـصيف ادلويل املتسارع .فاًرتمج تضّك ؿاةال رمٌل يف
تضىِي اًِوً اًثلافِ ً ٔلدم؛ إذ ًًتلي اًيتاح اًفىصي واًـَمي وكريُا ةن ًل إىل ٔبدصى ؾن ظصًق اًرتمج .
ذلا فا َّٕن اًرتمج واًِوً اًثلافِ ًُسا ؿىل ظصيف هلِغ ،وٕاهٌّل جتمـٌِل ؿالك وظَست؛ حِث ا َّٕن ٌَرتمج ا ٔلرص
اًحاًف يف تىوٍن احلضارت واًِوً واحلفاظ ؿَهيا ،وًُس ٔبد ّل ؿىل ذكل ةن إفادت اًرتمج يف تياء اًِوً اًثلافِ
ٌَحضارت االٕسالةِ  ،ال س ٌَّل يف اًـرص اًـحايس ،ونشكل احلضارت ا ٔلورتَ ال س ٌَّل تـس اًـعور اًوسعى.
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وذلكل ٌسـى اًحاحث يف ُشا اًححث إىل تَان ُشا ادلور امليوط ابًرتمج  ،واًوكوف ؿىل بٔمهَتَ يف
سُتـصض اًححث إىل تـصًف اًرتمج ًل واظعالحا ،مث
تىوٍن اًِوً اًثلافِ واحلضارً واحلفاظ ؿَهيا ،حِث ّ
ًلف ؿىل وضبٔت اًرتمج واترخي تعورُا ،تسءا ةن ؾرص ظسر االٕسالم ،وةصورا ابًـرص ا ٔلةوي اذلي صِسا تعورا
ةَموسا يف اًرتمج ّ ،مث ةصورا ابًـرص اذلُيب ٌَرتمج ؛ اًـرص اًـحايس ،واذلي ًـ ّس ةن ٔبزىه ؾعورُا ؾيس
اًـصة ،وًُس اىهتاء تـرص اٍاهض واًـرص احلسًث ،مث ذهص اًححث ٔبمهَ اًرتمج ودورُا االٕجيايب يف اًـَوم
تـصض ٌَِوً اًثلافِ ؛ فخسط ةفِورما ،وةاَُهتا ،واًـالك تُاهٌل ،مث ذهص اًححث اٌَل واًثلاف  ،وتـصض
ص ّّتّ ،مث ّ
إىل الازدواحِ فهيا تـس ذكل وجل اًححث إىل تَان ٔبوضاع اًرتمج يف اًوظن اًـصيب ال س ٌَّل يف فَسعنيّ ،مث
ادلور االٕجيايب ًِا يف احلفاظ ؿىل اًِوً اًثلافِ واحلضارً  ،مث ادتمت اًححث مبلرتحاث ٌَاهوض ابًرتمج  ،وتبٔهَس
دورُا اًف ّـال.
وهيسف ُشا اًححث ثضّك ؿام إىل تَان اًـالك اًوظَست تني اًرتمج واًِوً اًثلافِ  ،واًيت تـ ُّس اًرتمج
ةىوانث اًِوً اًثلافِ  ،ونشكل هيسف اًحاحث ًحَان ٔبمهَ اًرتمج تني اًفٌون املتـسدت ،وٕاجصاز ادلور
إحسى ّ
اًىدري اذلي تلوم تَ اًرتمج يف تياء اًِوً واحلفاظ ؿَهيا ةن اًضَاع.
ةٌاجه اًححث
ةاهج ادلراس
ئُسا يف ا ٔلحباج وادلراساث؛ ٔلهَ ًـرب ؾن
تس تزسم ادلراس املاهج اًوظفي؛ فميثي املياجه ٔب ً
ساسا ر ً
اًعصًق اًواحض ،واًوس َةل احملسدت اًيت توظي إىل كاً ةـَي  ،وٍمتحور املاهج اًـَمي حول دُع ةٌؼم ًـسَّت
معََاث ذُيَ ٔبو حس َ ؛ تلَ اًوظول إىل وضف حلِل ٔبو اًربُي ؿَهيا.
هوؾَ املاهج
ال تسّ ٔل ّي دراس ؿَمَ ٔبن تتدؽ ةاهج ًا ؿَمَ ًا ًتحلِق ٔبُسافِا ،وٍصى اًحاحث ٔبن ُشٍ ادلراس اًيت تني
ٔبًسًيا س تلوم ؿىل ٔبسس املاهج اًوظفي ودعائعَ ،ال س ٌَّل و ٔبن ظحَـ ُشٍ اًححوج اٌَلوً تتٌاسة ةؽ املاهج
اًوظفي اًتحًََل ،واملاهج اًوظفي و ٔبسسَ ودعائعَ تتٌاسة ةؽ اًححوج اٌَلوً ًالرتحاط اًىدري تُاهٌل ،وتـمتس
سَواب ةن ٔبساًَة اًتحََي املصنزي ؿىل ةـَوةاث اكفِ ودكِل
ادلراس احلاًَ ؿىل املاهج اًوظفي ،اذلي ًـ ُّس " ٔب ً
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ؾن ػاُصت ٔبو ةوضوع حمسدٔ ،بو فرتت ٔبو فرتاث زةٌَ ةـَوة  ،وذكل ةن ٔبخي احلعول ؿىل هتاجئ ؿَمَ  ،مث
تفسريُا تعصًل ةوضوؾَ ؛ مبا ًًسجم ةؽ املـعَاث اًفـََ ٌَؼاُصت" ،واًيت تسور حول دور اًرتمج يف حفغ
ُوً ا ٔلدم اًثلافِ واحلضارً  ،وميىن توضَح املاهج املتحؽ يف تليص ةىوانث اًححث وةلرتحاتَ يف اًيلاط الٓتَ :
ٔبوال ,املاهج اًوظفي اًتارخيي حِث ًتـصض ملععَرح اًرتمج  ،واًحساً ا ٔلوىل هل ،وتعورٍ ؿرب اًزةن،
وتحني ةا ةصاحي تعورٍ وظوال إىل ظورتَ احلاًَ .
اثهَا ,املاهج اًوظفي اًتحًََل واذلي ًتـصض ٌَِوً مبفِورما اًخس َط ،مث ًربز اًـالك تني اٌَل واًثلاف  ،واذلي
تضّك اًرتمج حزءا ةٌَ ،وةن مث ًعف حاةل اًرتمج يف اًوظن اًـصيب ،وةن مث ًعف دورُا االٕجيايب يف قصس
اًِوً اًثلافِ واحلضارً ً ٔلدم.
تعممي وةىوانث اًححث
ًتـصض اًححث إىل تـصًف اًرتمج ًل واظعالحا ،مث ًلف ؿىل وضبٔت اًرتمج واترخي تعورُا ،مث ذهص
ّ
تـصض ٌَِوً اًثلافِ ؛ فخسط ةفِورما ،وةاَُهتا،
اًححث ٔبمهَ اًرتمج ودورُا االٕجيايب يف اًـَوم ص ّّتّ ،مث ّ
واًـالك تُاهٌل ،مث ذهص اًححث اٌَل واًثلاف  ،وتـصض إىل الازدواحِ فهيا تـس ذكل وجل اًححث إىل تَان ٔبوضاع
اًرتمج يف اًوظن اًـصيب ال س ٌَّل يف فَسعنيّ ،مث ادلور االٕجيايب ًِا يف احلفاظ ؿىل اًِوً اًثلافِ واحلضارً  ،مث
ادتمت اًححث مبلرتحاث ٌَاهوض ابًرتمج  ،وتبٔهَس دورُا اًف ّـال.
ظصًل ادتَار اًـَياث
و ٔبةا ظصًل ادتَار اًـَياث فِيي ٔبوال ,املسح اًضاةي وتليص تعور اًرتمج ؿرب اًـعور اخملتَف  ،ال س امي
يف ؾعور اٍاهض و اثهَا اًـمي ؿىل حتسًس ؿالك اًِوً ابًثلاف و تَان هَف تىون اًرتمج حزءا ةن اًثلاف و
اثًثا حرص ٔبحوال اًرتمج يف اًوظن اًـصيب ،ال س امي فَسعني و اخلصوح جصؤً اكةةل ؾن املوضوع.
ظصًل حتََي اًحَاانث
و ٔبةا ظصًل حتََي اًحَاانث فِيي ٔبوال ،دراس ةصادفاث ةععَح اًرتمج ؿرب اًـعور .واثهَا ،وظف
اًرتمج يف لك ؾرص ،وتَان ؾواةي ازدُارُا وتعورُا .و اثًثا ،دراس اًـالكاث املتضاجى ةا تني اٌَل واًثلاف
واًرتمج واًِوً  .مث راتـا،اس تًداط ادلور االٕجيايب ٌَرتمج ةن ذالل ؾصض اًتجارة.
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هتاجئ اًححث
معي ُ
توظي إىل ٔبن
اًححث ؿىل اًوكوف ؿىل دور اًرتمج يف احلفاظ ؿىل اًِوً اًثلافِ واحلضارً  ،وكس ّ
حصن اًتـصًة ذالل اًلصن الاول توحود اًصقح اًضسًست ؾيس املسَمني ،وًـ ُّس ؾرص اخلََف اًـحايس املبٔةون
اًـرص اذلُيب ٌَرتمج  ،وٌَرتمج ٔبمهَ تس متسُا ةن اًلصبٓن اًىصمي؛ وذكل ٔل ّن اًياس ذَُلوا خمتَفني ةن ا ٔلحٌاس
واًضـوة ،وتـسّ اٌَل ةن ٔبمه اًـيارص اًيت تسِم يف تىوٍن اًثلاف  ،واٌَل اًـصتَ يه ُوً اًضـوة ّ
املـربت ؾن
جلافهتا ،واجلاةـ ٔلفاكرُا ،واًصاتع ًض تاهتا ،ويه اًوظن اذلي تًمتي إًََ ،وتبٔنس ٌَحاحث ٔبن اًرتمج ؿاةي فاؿي
يف إرصاء اًِوً اًثلافِ  ،واحملافؼ ؿَهيا.
اًرتمج واًِوً اًثلافِ
ةفِوم اًرتمج :
اًرتمج ًل  ،خاء يف ًسان اًـصة اًرتمج ةض تل ةن اًفـي "تَصمج" حِث ًلال" :تَصمج الكةَ مبـىن
فرس ًسان ،وُو اذلي تصمج اًالكمٔ ،بي ًيلهل ةن ًل إىل ٔبدصى،
َّفرسٍ تَسان بٓدص ،و ُّاًرتحٌلن و َّاًرتحٌلن ُو امل ُ ّ
وادلؽ :اًرتامج"( ،)1و ٔب َّةا ظاحة اًعحاخ فلالً" :لال كس تصمج الكةَ؛ إذا فُ ّرس تَسان بٓدص ،وةٌَ اًرتحٌلن،
تضم اًتاء واجلمي"(.)2
وادلؽ تصامج ،ةثي :زؾفصان وزؿافص ،وًلال :تُص ُحٌلن ّ
ًتعور ةـاين ُشٍ اًلكم
وًس يا يف ُشا اًححث تعسد اًححث ؾن تبٔظَي اًلكم ٔ ،بو ؾصض تبٔرخيا ّ
تَسان بٓدص
ةفعيً ،ىٌيا خنَط ةن ذالل ةا س حق ٔب َّن اًرتمج يه تفسري اًالكم ٍ
ودالالهتا ،فِشا حيتاح إىل حبث ّ
ورشحَ وهلهل ةن الك ٍم إىل بٓدص.
()3

واًرتمج اظعالح ًا" ،هلي ا ٔلًفاظ واملـاين وا ٔلساًَة ةن ًل إىل ٔبدصى ةؽ احملافؼ ؿىل اًتاكفؤ

وكِي :واًرتمج رشخ وتفسري ةا ًلوهل الٓدص ةن ًل ٔبدصى إىل ًل املتَلّي ٔبو اجملمتؽ ،فِيي ابًًس ح ٌَ ُمرتحِ م تفسري

 1اجن ةٌؼورً ،سان اًـصة( ،دار اجلحي تريوث ،)8@?? ،اجملدل اًثاين:8= ،
ٔ 2بتو هرص إسٌلؾَي اجلوُصي ،اًعحاخ اتح اٌَل وحصاخ اًـصتَ  ،حتلِق :بٔمحس ؾحساًلفور( ،دار اًـمل ٌَمالًني8@9@ ،)8@@1 ،
 3سـَست وحَي ،تـَ ميَ اًرتمج دراس حتََََ تعحَلِ ( ،ؿامل اًىتة احلسًث ،ا ٔلردن ،د.ث)98 ،
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فىصت ُةعاك ةن ِكدي كريٍ ،مضن ًل ٔبدصى ،وًُس ؿَََ ٔبن ًفتّش ؾن ُشٍ اًفىصت يف ٔب ّي ةاكن ،تي ّ
لك ةا
ًرتتة ؿَََ ٔبن ًيلَِا تَل ٔبدصى ،وتـحارت ٔبدصى اًفىصت ال تـود إىل املرتمج تي إىل ُةًض اًيّط(.)4
وةن ُيا ميىن ٔبن هتعور اًرتمج ؿىل ٔبّنّ ا معََ ًمت فهيا هلي املـىن املصاد تصمجتَ ةن اٌَل املعسر إىل
اٌَل اًِسف ،ثرشط اٍمت ّىن ةن لكتهيٌل ،واحرتام هؼام اٌَل اًِسف ،وٕادراك جلافهتا حبَث ال ميىن فِم اًيّط ا ّٕال
اجلو اذلي وضبٔ فَِ(.)5
ابس تحضار ّ
ا َّٕن اًرتمج اًياحج يه اًيت ترتك يف هفس اًلارئ هفس اًتبٔجري اذلي ًرتنَ اًيّط ا ٔلظًل ،مفصاؿات ٔبسَوة
اًاكتة ًَـة دورا هحريا يف إحساج ُشا اًتبٔجري ،إذ ؿىل املرتمج بٔن ًـصف ٔبهواع اًيعوص و ٔبُسافِا ،و ٔبن ّميّي تني
اًيعوص اًفَسفِ اًيت تسـى إىل هلي فىصت ةـ َّي إىل اًلارئ ،وتني اًيعوص اخلربً اًيت هتسف إىل إًعال
املـَوةاث إىل َ
اخملاظحني ،نٌل جية ؿىل املرتحِ م ٔبن ًـصف ا ٔلسَوة اًتـحريي اذلي اس تزسةَ اًاكتة ًيلي ا ٔلفاكر
واملـَوةاث إىل خماظحََ.
ذما س حق ًتبٔنس دلًيا تبٔ َّن اًرتمج يه هلي ا ٔلفاكر واملـاين ةن ًل إىل ٔبدصى ةؽ احملافؼ ؿىل روخ اًيط
امليلولٔ ،بو يه هلي اًالكم ةن ًل إىل ٔبدصى تبٔحسن ةا ميىن.
وضبٔت اًرتمج وتعورُا ؾيس اًـصة
ػِور اًرتمج نًضاط إوساين واهة اًتعور الاحامتؾي اًخرشي ،فِيي ٔبدات اًتواظي تني ا ٔلدم وادلاؿاث
اًيت ختتَف ًلاهتا وظحَـهتا ،حِث اس تعاؾت اًرتمج ٔبن ُختصح اًضـوة ةن حسودُا اجللصافِ إىل اخلارح
ٌَتفاؿي ةؽ خرياّنا ،وًـ ّي ٔبول ػِور ٌَرتمج يه اًرتمج اًفورً اًيت ػِصث يف اًـرص اًلسمي هؼص ًا ًخساظ
ا ٔلهؼم اٌَلوً  ،وؿسم اذرتاع اًىتات  ،فاكهت اًرتمج يه ٔبدات اًتفامه تني اًضـوة واًلدائي واًتجمـاث اًخرشً
سواء اكن ُشا يف وكت احلصة واملـاُساث واالتفاكِاثٔ ،بو يف اًسمل ةن ذالل املـاُساث اًتجارً واملـاةالث
اًَوةِ  ،وتشكل ًـحت اًرتمج دور ًا رمٌل يف اًتفاؿي واًتفامه تني احلضاراث ويف ورش تـاًمي ادلٍن ،وورش اًيتاح
ا ٔلديب واًثلايف ،وساؿسث يف إحساج اًتفاؿي تني احلضاراث اخملتَف ؿىل ّ ِةص اًـعور(.)6

 4سامل اًـُس ،اًرتمج يف ذسة اًثلاف ادلاُريً ( ،إحتاد اًىتاة اًـصة د.م= ،)8@@@ ،
 5سـَست وحَي ،تـَ ميَ اًرتمج 98 ،
 6حسام ادلٍن ةععفىٔ ،بسس وكواؿس ظيـ اًرتمج ( ،ظحـ اًىرتوهَ =1 ،)9188 ،
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وكس ؾصف اًـصة اًرتمج ةٌش ٔبكسم اًـعور؛ حِث اكهوا ٍصحتَون ٌَتجارت ظَفا وص تاء ،وًتبٔرّصون جبرياّنم
اًفصس واًصوم يف خمتَف هوايح احلَات ،واهتلَت إٍهيم ٔبًوان ةن جلافهتم ،حِث اكن ُياك ةس توايث ؿاًَ  ،وتبٔجري
كوي ٌَمحتوى اٌَلوي واًثلايف ًِشٍ احلضاراث ،ودذَت تـغ ا ٔلًفاظ اًفارس َ إىل اًـصتَ  ،وػِصث يف صـص
هحار اًضـصاء ،واكن ا ٔلؾىش ةن ٔبصِص ةن اس تزسم يف صـصٍ لكٌلث فارس َ ( ،)7وةا اكن ًِشا اًتبٔجري ٔبن ًؼِص
ًوال وضاط اًرتمج تني ًلاث ا ٔلدم وًل اًـصة ،وًُس ٔبد َّل ةن ذكل وحود تـغ ا ٔلًفاظ ا ٔلجعمَ اًيت اس تزسرما
اًـصة يف الكرمم ،واًـىس نشكل إذ ػِصث ةفصداث وةععَحاث ؾصتَ يف ًليت اًصوم واًفصس ،وةن اًعـة
كِام ذكل ووحود تكل اًعالث ا ٔلدتَ والاكتعادً تني اًـصة وخرياّنم دون وحود تصمج  ،وٕان اكهت يف
ةصاحَِا اًحسائَ (.)8
اًرتمج يف ؾرص ظسر االٕسالم ،واًـرص ا ٔلةوي
اًييب َلس ظىل هللا ؿَََ وسمل ٌَححث ؾن ةرتمجني،
ًلس دفؽ االٕسالم واًتواظي ةؽ اجملمتـاث كري اًـصتَ ّ
وتضجَؽ ّ
تـمل اٌَلاث ا ٔلحٌحَ  ،و ٔبحس املرتمجني الٔنرث صِصت يف ذكل اًوكت ُو زًس جن اثتت اذلي ٔبدّى دورا
حاسٌل يف تصمج اًصسائي اًيت تـهثا اًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل إىل ةَوك اًحدلان ا ٔلحٌحَ ةن تالد فارس وسوراي
وروةا واٍهيود ،و ٔبًضا اًصسائي املصسةل ةن ٔبوًئم املَوك إىل اًييب ظىل هللا ؿَََ وسملّ ،مث يف ؾلود الحل تصمج
املسَمون اًلصبٓن اًىصمي إىل ًلاث ؿست(.)9
وكس صِس اًـرص ا ٔلةوي تفاؿال حضاراي وفىصاي تني اًـصة واملسَمني و ٔبُي اًحالد املفتوح رقح يف
توسـت
اًتعَّؽ حنو ؿَوم ُشٍ اًحالد ،فاكهت اًحساايث ا ٔلوىل ًتـصًة اًفَسف واًعة واًىميَاء واًفكل ،وًلس ّ
حصن اًتـصًة ذالل اًلصن ا ٔلول اًِجصي تتبٔجري املس َحني ،ورقح تـغ ا ٔلةوًني ،وُياك ٔبًضا دوافؽ بٔساس َ
ٔبدث إىل ػِور حصن اًرتمج يف اًـرص ا ٔلةوي ،واًيت ةاها :اُامتم اخلَفاء ترتمج اًىتة ،وػِور اًفصق
(.)10

االٕسالةِ وةشاُهبا ،وٕاكدال ٔبُي اذل ّة ؿىل ادلدول يف االٕسالم

 7سـس ادلٍن ةععفى ،ا ٔلًفاظ اًفارس َ يف اًضـص اجلاًُل( ،جمةل ٍلؽ اٌَل
.pdf<-:-?9/mag?9http://www.arabacademy.gov.sy/uploads/magazine/mag
 8حيي ةـصوف ،دور اًرتمج واملرتمجني يف حوار احلضاراث ،ةصنز اًيورً 8; ،وًَو (@<9=8;http://www.alnoor.se/article.asp?id= ،)911
ٔ 9بةاين ٔبتور مح  ،حصن اًرتمج يف اًـامل اًـصيب ،جمةل ذواث جمةل جلافِ إًىرتوهَ هعف صِصً تعسر ؾن ةؤسس ةؤةٌون تال حسود ٌدلراساث وا ٔلحباج اًـسد ?-
(<::?;https://www.mominoun.com/articles ،)918
ٔ
ٔ
ساس
 10ذادل ًوسف ظاحل ،حصن اًرتمج يف تالد اًضام يف اًـرص ا ٔلةوي ،ةـِس إؿساد املـٌَلث ،هٌُوي ،جمةل بحباج لكَ اًرتتَ ال َ  ،اجملدل  ،88اًـسد ً :8 ،8وًَو
(9<<<;https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId= 9;8 :)9188
اًـصتَ
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وكس تس ٔبث حصن اًتـصًة يف اًـرص ا ٔلةوي ووضعت يف ؾِس اخلََف ؾحس املكل اجن ةصوان ،واتيَ
توسـت حصن اًتـصًة ذالل
اًوًَس ،حِث حـال اٌَل اًـصتَ اٌَل َ اًصمسَ يف دواوٍن ادلوةل وةصاسالهتا ،وكس ّ
اًلصن ا ٔلول اًِجصي توحود اًصقح اًىدريت ؾيس تـغ املسَمني ،ال س ٌَّل ذادل جن ٍزًس اذلي اكن ؿا ًٌِل و ٔبدًحا ،وةن
ٔبول احملحني ًـَوم اًَوانن ،حِث ٔبةص ترتمج اًىتة يف ؿمل اًعة واًىميَاء وكريُا(.)11
احلق فا َّٕن ؾرص اًرتمج يف اًـِس ا ٔلةوي كس تَف ةن اًتعور واالٕكدال ؿىل ادلرس واًتحعَي حس ًا هحريا،
و َ
حِث وظي تضجَؽ اًـمل ورؿاً اًـٌَلء ةزنةل كٌَّل جتسُا يف ؾرص ةن اًـعور

.

اًرتمج يف اًـرص اًـحايس :بٔ ّةا يف اًـرص اًـحايس فلس ازدُصث اًرتمج ازدُارا ؾؼامي؛ حِث اكن اًـصة كدي
اًـرص اًـحايس ةًضلَني ابًفتوحاث ،وةا إن اس تلصث ا ٔلةور حّت خ ّسوا وراء اًـمل ،ومعَوا ؿىل تًض َط
اًرتمج واًيلي.
وكس اهعَق املسَمون وراء اًـمل تسء ًا ةن والً اخلََف اًـحايس ٔبتو حـفص امليعور ،اذلي اكن ابرؿا يف
اًفلَ ،وهل دراً يف ؿَوم ص ّّت اكًفكل واًفَسف  ،واكن ُةض ّجـا ٌَـمل وٌَـٌَلء ،وكس ُنرث اجلسل يف ؾرص تي
اًـحاس تني ٔبحصاة اًفصق ةن املسَمني وتني ا ٔلداين ا ٔلدصى ،واكن املسَمون ؿىل ؿمل ابمليعق اًَوانين اذلي
اتتىصٍ ٔبرسعو ،ذمّا حسا هبم إىل تصمج اًفَسف اًَوانهَ ؛ الٕجياد وس َةل راخس دلمع اًص ٔبي ،وٕاس ياد احلُج  ،إضاف
إىل إتلان اجلسل جملاهب اجملوس وكريمه(.)12
وةن املؤنسّ ٔب َّن املـزتةل اكن هلم ا ٔلرص اًىدري يف ازدُار حصن اًرتمج يف ادلوةل االٕسالةِ ؛ وذكل ٔلّنّ م
فتحوا اًيافشت ا ٔلوىل اًيت دذي ةاها فالسف املسَمني إىل ؿمل اًَوانن ،تـس ٔبن تصمجوُا إىل اًـصتَ ومعَوا ؿىل فِم
ةا فهيا ،مث دافـوا ؾن االٕسالم ثضست؛ حِث ا ّٕن اجلسل اذلي ّاختشٍ املـزتةل الٕكٌاع دعورمم حـَِم ٔبصسّ حصظا
ؿىل ّ
الاظالع ؿىل ؿَوم اًَوانن تـس تصمجهتا وورشُا ،واكن ذكل يف ؾرص اخلََف املبٔةون( ،)13إذ ًـ ُّس ؾرص
اخلََف املبٔةون اًـرص اذلُيب ٌَرتمج ؛ فلس ّنغ ابًحالد ّنض ؿَمَ خسٍصت ابالٕجعاة ،واُ ّمت اُامتةا هحري ًا حبصن

 11هفس املصحؽ9;9 :
 12سامل اًـُس ،اًرتمج يف ذسة اًثلاف ادلاُريً 8?1 ،
اًصاتط:
ؿىل
ةًضور
حبث
=@،
اًـحايس،
اًـرص
يف
اًرتمج
حس ي،
13خالل
&isAllowed=y8/translation-abbasid-age.pdf?sequence=@>>?/91.<11.88???https://repository.najah.edu/bitstream/handle/
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اًسري ةن كدي املبٔةون،
اًرتمج ةن اٌَلاث ا ٔلحٌحَ إىل اٌَل اًـصتَ  ،وكس كوًت ُشٍ احلصن تفضي اًـعاء
ّ
اذلي اكن وافص اًـمل ،وواسؽ الاظالع(.)14
وكس ساؿسث ٍلوؿ ةن اًـواةي ؿىل ازدُار حصن اًرتمج يف اًـرص اًـحايس ةاها اتّساع ركـ ادلوةل
اًـحاس َ  ،واًيت جنم ؾاها اهضٌلم اًضـوة كري اًـصتَ إىل ادلوةل االٕسالةِ  ،ونشكل اًتعور الاكتعادي اذلي َّمع
مجَؽ ٔبرخاء ادلوةل ،فاًـرص اًـحايس صِس تعورا اكتعاداي ؾؼامي مل ٌس حق تَ ةثَي( ،)15وُيا ال ت َّس ةن االٕصارت إىل
ادلور اًصئُيس اذلي ًـحتَ املىتحاث اًـموةِ واخلاظ  ،ودعوظا تُت احلمك يف تلساد ،إذ اهعَق ّ
اًتـمل ةن ُشٍ
املؤسس  ،وجصزث ةسرس ٌَرتمج ذاث ُوً ؾصتَ  ،واكن إحساق جن حٌني ،اذلي اكن يف بٓن ظحُدا ،فَِسوفا
وًلواي وةرتحٌلٔ ،بحسَ ٔب ّمه املرتمجني يف ذكل اًـرص ،وكس اكن ًًمتي إىل كدَةل ؾصتَ ةس َحَ  ،ودرس اًَوانهَ يف
االٕةرباظورً اًحّيهعَ  ،كدي بٔن ٌضلي ةٌعة ةرتمج يف تُت احلمك  ،ففي تُت احلمك تَصمج نتة اًعة ،وظار
وظحُة اخلََف يف اًوكت هفسَ وكس كام اجن حٌني ابًـسًس ةن ا ٔلسفار ،حبثا ؾن
املسؤو َل ؾن ٔبؾٌلل اًرتمج ،
َ
خمعوظاث ميىن تصمجهتا ،حِث اكن اخلَفاء اًـحاس َون بٓهشاك حصًعني ؿىل س َاس اًتحادل اًثلايف ُشٍ(.)16
وًىن ةا ًحث ٔبن ّ
تلريث اًؼصوف اًتارخيَ اًيت ٔبدث إىل ةثي تكل احلصن ةن اًرتمج يف اًـامل اًـصيب
واالٕساليم ثضّك هحري ،واكن ٔبصسّ ُشٍ اًتلَرياث دراةاتَىِ ُو سلوط تلساد ؿىل ًس امللول ،حِث اكهت تلساد
ةصنزا ةزدُصا ٌَـامل االٕساليم ،وػَت نشكل لٔنرث ةن مخسٌلئ ؿام ،حّت ّمت تسةريُا ؿىل ًس ُوالهو ،وكس تصك
تسةري تلساد واخلالف اًـحاس َ ٔبرصا معَلا ؿىل ت ّـمل اٌَل اًـصتَ وؿىل اًرتمج  ،و ُنتة تشكل ّناً اًـرص اذلُيب
ٌَرتمج (.)17
اًرتمج وؾرص اٍاهض
تـس اًعسة اًيت ٔبحسرهتا محةل انتََون ؿىل ةرص ،واس تفاك اًـصة ؿىل واكؽ ختَّفِم املُزري ةلاره جاهض
اًلصة وتلسّ رمم اًـَمي ؿاد اًوؾي ترضورت اًرتمج و ٔبمهَهتا ًتحلِق اًتلسم احلضاري ،وانتساة بٔس حاة اًـمل،
حِث ر ٔبى َلس ؿًل ابصا يف اًرتمج حرسا ال تسّ ةن ؾحورٍ ًيلي اًـَوم ةن احلضاراث اًيت تلسّةت فَِ بٔصواظا
 14توفِق اًعوًي ،احلضارت االٕسالةِ واحلضارت الاوروتَ  ،دراس ةلا هر ( ،ةىتح اًرتاج االٕساليم اًلاُصت ،د.ث)81? ،
 15اجن اًلفعي ،اترخي احلىٌلءِ ًََ( ،
حتسم ،اب ٔلملاهَ ) @ ،9@-9> ،8@8خالل حس ي ،اًرتمج يف اًـرص اًـحايس@= ،
&isAllowed=y8/translation-abbasid-age.pdf?sequence=@>>?/91.<11.88???https://repository.najah.edu/bitstream/handle/
 16ةععفى احلس ياوي ،وػَف اًرتمج يف اًـامل احلسًث ،املـِس اًـصيب ٌَححوج وادلراساث الاسرتاتَجَ ً 8; ،ياٍص ()9188
ٔ 17بةاين ٔبتور مح  ،حصن اًرتمج يف اًـامل اًـصيب
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إىل احلضاراث اًصاقح يف الاًتحاق هبا ،وتـس ذكل ابدر َلس ؿًل إىل اتحاع اًعصًل اًيت سَىِا ٔبسالفَ
اًـحاس َون ،وٌسَىِا ّ
لك راقة يف انتساة اًـَوم واًثلافاث ،فبٔرسي اًحـثاث اًواحست تَو ا ٔلدصى ،و ٔبحلّ ؿَهيا
إىل حسّ اًتـسف ًرتمج ةا حتتاخَ اًحالد ةن نتة وةؤًفاث ؿَمَ  ،و ٔب ّسس ةسرس اٌَلاث ،ووضؽ ؿىل ر ٔبسِا
حول وخَ اًرتمج
رفاؿ اًعِعاوي اذلي ًـسّ ٔبحس ٔبنرب رةوز اٍاهض واًرتمج يف اًـامل اًـصيب ،واكن اًسخة اذلي َّ
ةن هلي اًتىٌوًوحِا إىل هلي اًفىص اًلصيب امل ُودع يف نتة ا ٔلدة ،فتلَلي يف اًثلاف املرصً  ،وةٌَ إىل ٔبحناء
اًوظن اًـصيب(.)18
بٔمهَ اًرتمج
تس متسّ اًرتمج ٔبمهَهتا ةن اًلصبٓن اًىصمي ،وذكل ٔل ّن اًياس ذَُلوا خمتَفني يف ا ٔلحٌاس واًضـوة واًلدائي
اًس َم َاو ِاث َوا َل ْر ِض َوا ْد ِت َال ُف بًَْ ِسً َ ِت ُ ُْك َوبًَْ َوا ِى ُ ُْك
واٌَلاث واًـاداث وكريُا ،ةعساكا ًلوهل تـاىلَ و ِة ْن ب ٓ َايتِ َِ َذَْ ُق َّ
ا َّن ِيف َذ ِ َكل ل ٓ َاي ٍث ٌِ َّْ َـا ًِ ِمني ،)19( وكس ظارث اًضـوة حباخ إىل اًتـارف واًتفامه والاس تفادت فامي تُاهاً ،لوهل
ِ
تـاىلَ  :اي بَهيُّ َا اًيَّ ُاس اانَّ َذََ ْلٌَ ُاُك ِ ّةن َذنَ ٍص َوبُ َهَث َو َح َـَْيَ ُاُكْ ُص ُـ ًواب َوكَدَائِ َي ًِتَ َـ َارفُوا  ،)20(وحنن املسَمني حنمي
ِ
رساةل ؿاملَ ٌَياس اكف ُ ،ةعاًحني تيلي ُشٍ اًصساةل إىل ّ
لك صـوة اًـامل ،وةن ُيا ظارث معََ إتلان ًلاهتم
ٌَتواظي ةـِم وس َةل رضورً ًتحلِق ُشا اًِسف ،ابالٕضاف إىل تصمج اًىتة ا ٔلدتَ  ،ونتة ادلٍن اًيت ّتحني
كسر ةضرتك تني ّ
حلِلتيا احلضارً اًحـَست ّ
لك احلضاراث وا ٔلدم ،وال
لك اًحـس ؾن اًتـعة واالٕرُاة ،فاًرتمج ُ
توخس ٔب ُة وال حضارت مل تبٔذش ةن كريُا ،ومل تتزَف احلضارت اًـصتَ ؾن ُشا ادلور ،فلس حفؼت تصاج االٕوساهَ
لكِا ،وزادث ؿَََ وهلَتَ ةن تالُا(.)21
مل تىن اًرتمج ًوةا جمصد وضاط ًساين كامئ ؿىل ةا كِئ ،بو ةا ُنتة ،تي إّنّ ا فـي ةـصيف وًساين ةـلّس،
فاًرتمج فاؿةل يف هلي اًثلاف  ،فِيي تتجاوز ٔبفلِا اًفىصي وادلايل واالٕتساؾي حنو الٓفاق اًثلافِ اًىربىً ،تعحح
ؾيرصا رمٌل يف اًتمنَ اًخرشً وتعوٍص الٓداة ،وابًتايل فِيي ػاُصت رمم ةن اًؼواُص املمّيت ٌَحصن اًثلافِ (.)22
 18اجن ؾامثن ,صِصزاد ،اًرتمج اًس َاحِ يف اجلزائص تني اًصهود و اًتحسايث تصمج املعوايث اًس َاحِ  -ةعوً ةسٍصً اًس َاح و اًعياؿاث اًتلََسً  -تَمسان ٔبمنودخا،
(رساةل ًيَي درخ املاحس تري ،خاةـ ٔبتو جىص تَلاًس ،تَمسان89 ،)918> ،
 19اًلصبٓن ،اًصوم99 ::1 ،
 20اًلصبٓن ،احلجصاث;@:8: ،
 21ؾحاس َلود اًـلادٔ ،برص اًـصة يف احلضارت الاورتَ ( ،دار ّنض ةرص ٌَعحاؿ واًًرش:9 ،)8@@? ،
 22خان ٔبًىسان ،اًرتمج ا ٔلدتَ واًت منَ اًثلافِ  ،جمةل اًوحست اًـسد ٔ =:/=9بنتوجص@> ،)8@?@( ،
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وٌَرتمج دور هحري يف تس َري اًتمنَ اًخرشً اكًتساول اًتجاري ،وٕاصاؿ املـصف اًـَمَ  ،وهلي املـَوةاث
وكريُا ةن اًـمََاث اًرضورً ًالس تفادت ةن ؿَوم الٓدص ،وتلٌَاتَ يف حتلِق اًتمنَ اًِادف إىل تصكِ حِات
وفىصي ،ويه ٔبتـاد ةرتاتع يف حَل ةتسَسةل ًؤدي
دور جاليث ا ٔلتـاد؛ ًلوي وةـص ّيف
ّ
االٕوسان ،حِث ا ّٕن ًِا ٌ
ٔبحسُا إىل الٓدص ،وال تس تلي اًرتمج ٔبمهَهتا ةن هوّنا تبٔيت مبععَحاث خسًست يف ص ّّت حلول اًـمل واملـصف  ،وٕاهٌّل
ًىوّنا انكةل ٌَمفاُمي ؾن ظصًق رشخ دالالث تكل املععَحاث ،وٕادراح ةسًوالهتا يف امليؼوة اًفىصً اًـصتَ (.)23
وال هًىس دور اًرتمج يف معََ اًتفاؿي تني ا ٔلدم واًضـوة ،ويف ر ّيق حضارت ا ٔلة ودورُا املصنزي يف
ُشا اًتلارة احلاظي تني ا ٔلدم واًضـوة ،وؾن ظصًلِا تُـاجل اكف املسائي اًـاًل تني ادلول ،إضاف إىل كضَ
اًتوفِق تني املعاحل املتـارض  ،ووهجاث اًيؼص املتحاًي وتُسري مجَؽ اخلالفاث اًلامئ حول اًـالكاث اًيت تضّك
جحص اًزاوً تني ا ٔلدم واًضـوة(.)24
اًِوً اًثلافِ
ميىٌيا تـصًف اًِوً تبّٔنا إحساس فصد ٔبو حٌلؿ ابذلاث؛ إّنّ ا هتِج وؾي اذلاث تبٔهي ٔبو حنن منتكل
دعائط ذمّيت وىِيوه متّيين ؾيم ومتّيين ؾاهم( ،)25وكس ؾصفت اًِوً تبّٔنا حلِل اًيشء ٔبو اًضرط املعَل
املض متةل ؿىل ظفاتَ اجلوُصً ؛ ٔبي ةا ٍىون تَ اًيشء ُو ،وال ميىن ةـصف ُوً ٔبي إوسان دون اًعفاث اًيت
ختعَ ،نٌل ُؾصفت اًِوً تبّٔنا احللِل املعَل املض متةل ؿىل احللائق اص امتل اًيوات ؿىل اًضجصت ،وةن انحِ ٔبدصى
ّ
ُؾصفت اًِوً ٔبًضا ؿىل ٔبّنا ةؤرش اهامتء االٕوسان إىل وظن وجممتؽ ،ويه وس َةل ًسرك ةن ذالًِا تبٔهَ خيتَف ؾن
املىون الاحامتؾي(.)26
الٓدص ،وًسرك ٔبن اًِوً ميىن ةـصفهتا واًتـحري ؾاها ةن ذالل ّ
تيوع اًلمي الاحامتؾَ إىل إهتاح جلافاث ةتحاًي مت انتساهبا ةن ظحَـ احلَات وةتعَحاهتا ،وتياء
وكس ٔبدّى ّ
ؿىل ذكل تتحصك اًثلاف وفق حصن احلَات داذي اًضـوة ،وًتفاؿي ةىوّنا املتوارج ةؽ املس تحسج يف حماوةل
ًالس متصار ،وُشا ٔب ّسس تسورٍ ٔلن تىون ُياك ةفصداث جلافِ ؿاة ٌضرتك فهيا لك اًخرش ،ذاظ تكل اًيت ّمتّي

ً 23وايت فاظم  ،اًرتمج وحوار اًثلافاث ،جمةل حسور املـصف  ،اجملدل  ،9اًـسد ?https://www.univ-chlef.dz/djossour/wp- 8:@-89@ ،
.pdf@_1?_918=/v19/918>content/uploads/
24توفصًوت احلاخ  ،اًرتمج ودورُا احلضاري تني ا ٔلدم واًضـوة ،جمةل اًتـَميَ  ،اجملدل  ،:اًـسد ?< ،
25حدَة ظاحل رمسي ،دراس يف ةفِوم اًِوً  ،جمةل دراساث ٕاكَميَ  ،اًـسد 9@1>?https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId= : ،)911@( ،8:
 26اًرشًف ؿًل جن َلس اجلصخاين ،اًتـصًفاث( ،دار اًىتة ،تريوث@9 ،)8@@? ،
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ادلاؿ اًخرشً ؾن تـضِا ،حّت ؿىل ةس توى اًحدل اًواحس يف إظار ةن اخلعوظَ اًثلافِ واذلي ؾُصف
اظعالحا مبس ّمى اًِوً اًثلافِ (.)27
وميىٌيا اًلول ا ّٕن اًِوً اًثلافِ يه ةـصف وٕادراك اذلاث اًلوةِ وةىوانهتا ،ةن كمي و ٔبذالق وؿاداث
وتلاًَس ودٍن ،ويه اًسٌلث واخلعائط اًيت ٍمتّي هبا صـة ؾن كريٍ ةن اًضـوة ،وتصتحط ُشٍ اًسٌلث
ابًسَوهَاث اًـاة جملموع ا ٔلفصاد ،واًـالكاث اًسائست ،وامليتج اًفي واًثلايف ،واًيت متّي يف ٍلوؾِا ُشٍ
ادلاؿ (.)28
اٌَل واًثلاف
ميىٌيا اًلول ا ّٕن اٌَل ةن ٔبمه اًـيارص اًيت تسِم يف تىوٍن اًثلاف  ،مفن تني املِام اًيت تضعَؽ هبا
اجملمتـاث اًخرشً رمم هلي اًرتاج اًثلايف ،ذما خيَّف تبٔجريا هحريا تني اٌَل واًثلاف  ،وجيـٌَِل ةؼِصٍن ملـصف
ةضرتن  ،واًواكؽ ٔب َّن ؿٌَلء اٌَل واجملمتؽ ًؤنسون حلِل ٔب َّن اًثلاف واٌَل متث ّالن ؾيس اًـسًس ةن اًضـوة اًِوً
ا ٔلساس َ ٌَجٌلؿ اًخرشً

(.)29

واٌَل اًـصتَ ُوً اًضـوة ّ
املـربت ؾن جلافهتا ،واجلاةـ ٔلفاكرُا ،واًصاتع ًض تاهتا ،فِيي اًوظن اذلي
ًًمتي إًََ ،ويه ّ
املـرب ؾن تلسّم ا ٔلدم واحنعاظِا ،فلكٌّل ارتلت اٌَل اكن ذكل دًَال كاظـا ؿىل تلسّم ا ٔلة  ،وتشكل
تصتحط اٌَل ارتحاظا وجَلا هبوً ا ٔلة  ،فاٌَل ٔبنرب ةن جمصد ةـياُا احملسد ،و ٔبوسؽ ةن هوّنا ةضلك ًلوً  ،فِيي يف
اًتحََي اٍاهايئ رفس اجملمتؽ اًـصيب ،و ٔبدات تفاؿي وتواظي ،وظصًل يف اًتفىري واًتـحري ،ومنط ةن ادلال ،وفوق لك
جّك ةن ُوً ا ٔلة وخشعَ املواظن ومتاٍزُا ،وةن َ ّمث فِيي
ُشا يه كضَ احامتؾَ حضارً ذاث ؿالك وجَل ٍ
ؿاةي حاُك يف تلومي الاهامتء واًوالء دلى املواظن (.)30
فإذا ٔبردان ٔبن هلاتي تني اٌَل واًثلاف ةن حِث ٌُل هؼاةان ةتساذالن يف ّ
لك ةس توايث احلَات اًخرشً
ًص ٔبًيا بٔ َّن اًثلاف تسوس اًسَوك اًَويم ٌَفصد نٌل تسوس اٌَل الكةَ اًَويم ،وٕاذا اكن ا ٔلفصاد اذلٍن خيضـون
 27اجن ٔبابيج هشٍص ،تصمج املضاةني اًثلافِ يف نتاة" هؼم ادلرر واًـلِان يف تَان رشف تي زاين" ،رساةل ةاحس تريٕ ،ارشاف :د .هور ادلٍن جن رمسي ،لكَ الٓداة،
خاةـ ٔبيب جىص تَلاًس ،تَمسان (>/benbadji-soufi.pdf8/88981/889http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/ ،8: ،)918
َ 28لس ةٌري جحاة ،املوسوؿ االٕؾصاتَ ( ،دار اًفرص ًٌَرش واًتوزًؽ ،اًلاُصت)9=1@ ،911: ،
 29ثسام جصن  ،اًرتمج إىل اًـصتَ  :دورُا يف تـزٍز اًثلاف وتياء اًِوً  ،جمةل حصَف املثلف ،اًـسد ،<199،:ادلـ <9191 - 1= - 1م (9189م)،=،
_.pdf9F9C@>:1https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/document
 30ضَاء ادلٍن زاُص ،اٌَل وةس تلدي اًِوً  :اًتـَمي منوذخا( ،االٕسىٌسرً  :ةىتح االٕسىٌسرً  ،وحست ادلراساث املس تلدََ ? .)918> ،
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تعور وسائي اًتواظي فامي تُاهم؛ فا َّٕن ا ٔلفصاد
ًلواؿس اٌَل ُحيسجون فهيا تلَريا لكٌل اس تـمَوُا وفق حاخاهتم ووفق ّ
ًعورون جلافهتم ةؽ ةصور اًزةن كري معََاث اًتواظي اًيت ًلوةون هبا داذي اجملموؿ  ،وةن اجلاهة
نشكل ّ
اًيؼصي تحسو اٌَل رشظ ًا بٔساس َ ًا ًوحود اًثلاف ؛ ًىون اًثلاف تتدؽ تًِ صخهي تحًِ اٌَل  ،فالكٌُل ًلوةان ؿىل
تلاتالث وارتحاظاث ةتحادةل؛ ٔبي تـحارت ٔبدصى ؿالكاث ةٌعلِ (.)31
وميىن اًلول ا ّٕن اًثلاف ةن ٔبمه اًحواؾث إىل اًرتمج  ،وتمتّي خبعوظَ تتـسى احلاخ واملتـ واًحواؾث
ا ٔلدصى ،تي يه ذََط ةن ٍّ
لك ةاها ،وتزتاًس ٔبمهَ اًثلاف تزتاًس اهفتاخ اًضـوة ؿىل تـضِا اًحـغ ،وُشا
الاهفتاخ ال ً ّمت إال ابًرتمج ؛ ٔله َّ ؾن ظصًلِا ًُتاخ ًّك فصد ٔبن ًلص ٔب تَلتَ ؿَوم اًلصة واًرشق ،وانتضافاتَ
احلسًث  ،وتشكل بٔظححت اًرتمج اًسخِي إىل الاظالع ؿىل ّ
لك خسًس يف اًفىص واًـمل واًفن وا ٔلدة(.)32
وتـ ُّس اًرتمج ةن ٔبمه اًؼواُص اًثلافِ  ،ورنّيت ةن راكئزُا ،مفن ذالًِا ًمت اًتواظي واًتحادل احلضاري
واًثلايف ،فِيي ٍلوع اًتفاؿالث اًيت حتسج هتِج صّك ةن ٔبصاكل االتعال تني اًثلافاث اخملتَف  ،وتصتحط اًثلاف
ابٌَل ارتحاظا وجَلا؛ ٔل ّن استِـاة جلاف ةا ًـي يف امللام ا ٔلول استِـاة ًلهتا.
اًتضوُاث اًيت تاهش ًلتيا
وًـ ّي ٔبدعص ةا هيسد ُوً ا ٔلة يه ٍلي اًتحسايث اًيت حتَط ابٌَل  ،وتكل ّ
ادلَةل ،وحتول دون اًتفاؿي احلي تني اًرتاج اًثلايف اًـصيب ،واًثلاف اًـصتَ املـارصت ابؾتحار ٔب َّن اٌَل يه حَل
(.)33

اًتواظي

ختزن يف
ٕاه ّيا وس تعَؽ اًلول ٔب َّن اٌَل يف ٔب ّي جممتؽ ةا يه إال وس َةل تـحري ؾن جلاف ذكل اجملمتؽ ،ويه وؿاء ّ
لك ذذائص االٕوسان اًثلافِ  ،وحيفغ هبا اًرتاج ،فاالٕوسان اكئن جلايف ٍىتسة جلافتَ ةن جممتـَ ،مث ًيلَِا ؾن
ظصًق اٌَل  ،فدسون اٌَل ًن تىون مث ّ ظصًق ٔبدصى الس تحضار ذرباث املايض وٕاًعاًِا ً ٔلفصاد(.)34

 31ثسام جصن  ،اًرتمج إىل اًـصتَ  :دورُا يف تـزٍز اًثلاف وتياء اًِوً 89 ،
 32سامل اًـُس ،اًرتمج يف ذسة اًثلاف ادلاُريً 8 ،
 33ضَاء ادلٍن زاُص ،اٌَل وةس تلدي اًِوً  :اًتـَمي منوذخا? ،
 34اجن ٔبابيج هشٍص ،تصمج املضاةني اًثلافِ يف نتاة" هؼم ادلرر واًـلِان يف تَان رشف تي زاين"9: ،
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دور اًرتمج يف احلفاظ ؿىل اًِوً
اًرتمج واًفجوت اًثلافِ
ًفِم ةععَح اًفجوت اًثلافِ ابًتحاٍن اًىدري تني حَِنئ ،بو تني جلاف ظحل وتني سائص فئاث اجملمتؽ
ا ٔلدصى ،ويف ُشا اًعسد ًلول (ةاًفاهس) :ا َّٕن اًـاةي املاُص كس ًيفق ؿىل ظـاةَ ٔبنرث ةن ةوػف تريوكصاظي
هحري هل هفس ادلذي وا ٔلحص واًوضؽ الاكتعادي ،وتصمج د .مسري اًض َخ املععَح وتـََلَ ؿَََ تلوهل :ةفِوم
اًفجوت اًثلافِ اكجتاٍ ؿام ًـىن ابملسائي اخلالفِ تني اًثلافاث اًيت ةن صبّٔنا ٔبن حتول دون اًتفاٌُلث املضرتن ،
وتـغ ةن ُشٍ الادتالفاث تضمي اًـاداث اًـاة  ،واًسَوهَاث واًلمي ًّك جلاف (.)35
فثلافاث ا ٔلفصاد تتعي تعصًل اًتفىري ،فا ٔلًفاظ كس تـي بٔص َاء خمتَف ٔلفصاد ةن جلافاث خمتَف  ،وؾيسةا
ختتَف اٌَلاث وًعار إىل اس تزسام اًرتمج فا ّٕن إةاكهَ سوء اًفِم تزداد.
وةن اًرضوري ٔبن ميتكل املرتمج جلاف ؿاة واسـ ؛ ٔبي ٔبن ٍىون ةٌَل إملاةا صاةال حبضارت اًحدل اذلي
ًرتمج ؾيَ هعوظَ ،واًواكؽ ٔبن تصمج هط ٔبديب ال تـي جمصد اخلوض يف معََ ًساهَ  ،تي يه ٔبًضا اًححث ؾن
ةـادالث جلافِ كادرت ؿىل ٔبداء املـىن يف اًس َاق اًثلايف ذا ٔبمهَ كعوى يف فِم ةـىن ٔبً رساةل(.)36
بٔوضاع اًرتمج يف اًوظن اًـصيب
ؿىل اًصمغ ةن الاُامتم املزتاًس يف اًحدلان اًـصتَ تسور اًرتمج و ٔبمهَهتا ،فإّنّ ا ال زاًت كري ّ
ةٌؼم و ُةَِلك
نٌل ٔب َّن ُياك هلعا يف اًتىوٍن ،زايدت ؿىل ٔب َّن اًرتحٌلث ال تُـاد تصمجهتا ،حِث ٔبصارث اًـسًس ةن اًتلارٍص إىل ؿسم
وحود اُامتم ابًتوجَق إذ ال ًُوضؽ يف اًـمي املرت َحم االٕحاةل ؾن اًًسز ا ٔلظََ املُرتمج ؾاها ،انَُم ؾن ؿسم
وحود رؤً واحض واسرتاتَجَ ةـَي تُربز اًِسف ةن ُشٍ اًرتحٌلث ،نٌل ٔب َّن ُياك توزًـ ًا حلصافِ ًا كري ؿادل يف
اًرتحٌلث يف اًحدلان اًـصتَ ؛ إذ توخس تدلان ال ترتمج ٔبظال مكورًتاهَا واٍمين واالٕةاراث ،وُياك تدلان ترتمج ٔبكي
ةن ذكل اك ٔلردن ،وتدلان ُةِميي يف اًرتمج مكرص وًحيان(.)37

 35مسري اخلََي ،دًَي ةععَحاث ادلراساث اًثلافِ  ،واًيلس اًثلايف( ،دار اًىتة اًـَمَ  ،تريوث9;8 ،)918= ،
 36حفٌاوي تـًل ،اًرتمج اًثلافِ  ،حسور اًتواظي وةـاجص اًتفاؿي( ،دار اًَازوري اًـَمَ =; ،)918> ،
 37سـَست رشًف ،واكؽ اًرتمج يف اًـامل اًـصيب تني اًِوً والاحرتاف ،جمةل ذواث (ةؤسس ةؤةٌون تال حسود ٌدلراساث وا ٔلحباج) اًـسد ?89 ،918< ،
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وتـاين اًرتمج يف اًـامل اًـصيب ةن اًـسًس ةن االٕهصاُاث ةاها ةا ًتـَق ابملادت املرتمج  ،واملرتمج هفسَ،
ودور اًًرش ٔبو املؤسس اًيارشت ٌَـمي املرتمج ،وةاها ةا ًتـَق ابًلصاءت يف اًـامل اًـصيب ثضّك ؿام؛ حِث ال ً ّمت
توزًؽ تكل اًىتة املرتمج ابًضّك اًالئق ،وال حيؼى اب ٔلمهَ املعَوت ةن اًلارئ اًـصيب هفسَ ،اذلي ًـزف
ثضّك هحري ؾن اًلصاءت ،حِث تفِس االٕحعائَاث ا ٔلذريت وؿىل ر ٔبسِا تلصٍص اًَووسىو يف جمال اًرتمج تبٔ َّن اًرتمج
ال تزال ضـَف خسا يف اًـامل اًـصيب ةلا هر تسول ٔبدصى ،حِث ا َّٕن اًـصة اذلٍن ًتجاوز ؿسدمه ةئيت وس حـني
ةََون وسم ال ًرتمجون س يواي سوى ٔبرتـٌلئ ومخس وس حـني نتااب ،يف حني ترتمج بٔس حاهَا اًيت ال ًتجاوز تـساد
ً(.)38
ساكّنا مثاين وجالجني ةََون وسم ٔبنرث ةن ؾرشت بٓالف ؾيوان س يواي
اًرتمج يف فَسعني
ًفَسعني إسِام ةـصوف يف حلي اًرتمج ةٌش ٔبوائي ؾرص اٍاهض  ،وتـود تساً االٕسِام اًفَسعَي يف
ُشا احللي إىل ؿام ٔبًف ومثامنائ وس تني ،وةن ٔبوائي اًىتة اًيت تُصمج نتاة "ةصصس ا ٔلواراد" ًفصاوسُسىو
سوافِواس ،تصمج ًوسف دابس اًَايف ،وكس صِس اًـلس ا ٔلذري ةن اًلصن اًتاسؽ ؾرش كفزت يف معي اًرتمج يف
فَسعني؛ حِامن ػِصث جمةل اًيفائس اًـرصً خلََي جن ًسس واؾمتسث اؾامتدا رئُسا ؿىل اًرتمج  ،ال س ٌَّل ةن
اٌَل اًصوس َ  ،وةؽ تساايث اًلصن اًـرشٍن اس متصث اًرتمج ةن اًصوس َ تلوت ،ونشكل ةن اٌَل االٕجنَّيً
واًفصوس َ وا ٔلملاهَ وكريُا ،وكس ٔبذشث ؿالةاث اًيضج واًلسرت ؿىل الاهتلاء يف اًرتمج اًفَسعًَِ  ،وجصز ةن
تني املرتمجني ؿادل زؾَرت ،وٕاحساق ةوىس احلسُي ،وتحلى ظـوت رسد اًتعور اًتارخيي ٌَرتمج يف فَسعني
ثسخة تحـرثمه تـس اًيىد  ،وتضتهتم يف ٔبظلاع ا ٔلرض ،وةن اًياحِ اًمكَّ ٔبحسج إهتاح فَسعني يف حلي
تـصضوا
اًرتمج ةفاخبٔت هحريت ،وال س ٌَّل حني ًشهص املصء ٔب ّن فَسعني ٌتدل ظلري حمسود اًساكن ،و ٔب ّن ٔبتياء اًـصة ّ
فهيا ًؼصوف س َاس َ واكتعادً وهفس َ ظـح خسا.
واحللِل ٔبهَ يف ؾِس امخلسٌُاث وحسٍ اكن اًفَسعًَِون ٕا ّةا ةـ َِ ّمني وٕاةا ةرتمجني ،وكس ٔبسِموا إىل خاهة
إدواّنم ةن ا ٔلكعار اًـصتَ إسِاةا ذمّيا يف إكاة اٍاهض تصتواي وتصمجَا ،وكس ساؿسث فَسعني ؿىل تَوغ اًضبٔن
اًصفِؽ يف اًرتمج ؿاةالن:

 38هفس املصحؽ
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اًـاةي ا ٔلول :كوت اًتبُٔي اًثلايف؛ ذكل ٔب َّن اًزةن ًُس معََ بًَٓ ٕاهٌّل معََ استِـاة كدي ٔبن تىون
معََ هلي.
اًـاةي اًثاين :اتلان اٌَل اًـصتَ إىل خاهة إتلان اٌَل ا ٔلحٌحَ ؛ وذكل ٔبن اًرتحٌلث اًفَسعًَِ مبجموؾِا
تىضف ؾن تَار ةتبٔظي يف جمال اٍمتىّن ةن اًـصتَ  ،واحرتام كواؿسُا و ٔبساًَهبا.

()39

وميىن تَرَط حلِل اًوضؽ اًـصيب اًصاُن يف جمال اًرتمج فامي ًًل(ٔ :)40بوال ٔبنرث اًحدلان اًـصتَ حسًث
اًـِس تًضاط إظسار اًىتة تبًَٔف ًا وتصمج ً  ،تي ا َّٕن ُياك تدلاان ًُس ًِا ٔب ّي امس ؿىل دصًع ظياؿ اًىتة .و
اثهَا ،اًرتمج ةن حِث اًُك ةتسهَ بٔصسّ اًتسين كِاسا إىل اًحدلان ا ٔلدصى ،وكِاسا إىل ةلتضَاث اًـرص واٍاهض
ابالٕوسان واًوظن .و اثًثا ،اًرتمج يف اًوظن اًـصيب ةـؼمِا ٔبوضع فصدً  ،حّت وٕان ظسرث ابمس ةؤسس ةا
ُيا ٔبو ُياك فِو هج ٌس ةتـسد اًتوهجاث ذما ًـىس قَاة رؤً ودع ؾصتَ ؿاةةل ٔبو حمََ  .و راتـا ،اًلاًح
اًـؼمى ةن اًىتة املُرتمج ال تصتعيا مبا ٌسمى اًـَوم ا ٔلساس َ اًيت يه دؿاة اًحياء احلضاري ،وحعاد هجود
اًححث واًتعوٍص وامليافس  .وذاةسا ،مث ّ حاحز فاظي نثَف تني ةثلفي اًـامل اًـصيب وتني إظساراث اًـامل
ظادر ؾن
املتلسة ٔلس حاة جلافِ  ،فضال ؾن ٔب َّن اس ترياد اًىتاة هجس فصدي .وسادسا ،كَسَ ر هحري ةن اًرتحٌلث ُ
دور ورش حلساة َُئاث وةصانز بٔحٌحَ  ،وذلكل فإّنَّ ا تـىس رؤاُا وةعَحهتا .و ساتـا ،قَاة دًَي ٌَمرتمجني
كارص وةـَة .و اثةٌا،
اًـصة ،وختععاهتم وٕاجنازاهتم ؿىل اًصمغ ةن ٔب َّن امليؼم اًـصتَ ٔبظسرث دًَال إال ٔبه ََّ ٌ
الافتلار إىل إحعاءاث تَوًوحِ صاةةل وحملل ؾن احلارض واًتارخي ،ذما ًـي افتلار اجملمتؽ إىل ذاهصت تس ّجي
وضاظَ اًثلايف مبا يف ذكل اًرتمج  .مث اتسـا ،قَاة ادلراس اًتحََََ ٌَمرتحٌلثً ،تحََي املوضوع وحتََي
ا ٔلس حاة ،وبٔس حاة اًتسين ةن حِث اًُك واًىِف ،دون الاكتعار ؿىل إحعائَاث و ٔبركام جمصدت.
اًتبٔجرياث االٕجياتَ ٌَرتمج يف تياء اًِوً وحفؼِا
كسر ةرشك تني ّ
لك احلضاراث وا ٔلدم ،وال توخس ٔب ّة ٔبو حضارت مل تبٔذش ؾن كريُا ،ومل تتزَف
اًرتمج ٌ
احلضارت اًـصتَ ؾن ُشا ادلور فلس حفؼت تصاج االٕوساهَ لكِّا ،وزادث ؿَََ ،وهلَتَ إىل ةن تالُا ،وًلس اكهت
 39كسعيسي صوةًل ،رواد حصن اًرتمج فَسعني ،حبث ةًضور ؿىل اًصاتط https://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-
 ،paper/pioneers-translation-movement-palestine.pdfو ٔبتو اًـمصٍن ،سِام ،حصن اًرتمج واًصايدت اًفَسعًَِ  ،اًِسف 81 ،سخمترب (?)918
 ،;<?;=http://hadfnews.ps/post/واخلعَة ،حسام ،حصن اًرتمج اًفَسعًَِ ةن اٍاهض حّت ٔبوادص اًلصن اًـرشٍن ،اًعحـ ا ٔلوىل( ،املؤسس اًـصتَ
ٌدلراساث واًًرش91 ،)8@@< ،
 40صويق خالل ،اًـصة واًرتمج ٔبزة ٔ ...بم ةوكف جلايف ،جمةل ذواث (ةؤسس ةؤةٌون تال حسود ٌدلراساث وا ٔلحباج) اًـسد ?:? ،)918<( ،
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تـزز اًتاليق احلضارتني ،وتصؾى اًتلارة
اًرتمج دامئا حرس تواظي تني اًضـوة واحلضاراث ؿىل ّ ِةص اًتارخي ّ
اًثلايف تني اًضـوة ،وتسحغ اًعسام ،وتسمع احلوار واًتحادل تني ٔبدم ا ٔلرض ،وتسِّي اًتواظي تني ا ٔلدم ،وتفتح
اًيوافش ؿىل اًثلافاث ا ٔلدصى ٌَضـوة ا ٔلدصى ةا داةت ةـصف الٓدص تلود إىل ةـصف اذلاث ؾن ظصًل امللا هر
واًتواظي ،وتوفص اًرتمج ا ٔلرضَ ٌَححث واالٕتساع ًَلف ؿَهيا ٔبُي اًـمل واالٕتساع كدي اًرشوع يف ٔبحباهثم ٔبو تياء
هؼصايهتم ٔبو ورش إتساؿاهتم(.)41
وٕاذا اكهت اًِوً تُخىن ذاتَا واحامتؾَا ؿىل ٔبسس تواظََ تني اًفصد وجممتـَ ،فا َّٕن اٌَل تسذي يف ٔبساس
ُش اًتواظي تني اًفصد وذاتَ ،وتني اًفصد وجممتـَ ،ذلا فا َّٕن اٌَل ا ٔلم بٔساس َ يف استِـاة املـارف ،فِيي تلسر ةا
تسذي يف تياء اًِوً اًفصدً والاحامتؾَ ؿىل ح ٍس سواء ،فإّنا تـعي ظاتـِا اًثلايف ،وتتلري ةن ذالل جماهب اًفصد
ةؽ ادلاؿ واًامتيه ةـِا والاهفالث ةاها مث اًـودت إٍهيا ،وٕاذا اكهت اًِوً تلسم ُشا اًتفاؿي املتـسد واًلامئ ؿىل
اخنصاط اًفصد يف جممتـَ فا َّٕن اٌَل يه ا ٔلدات ا ٔلوىل وا ٔلمه يف معََاث اًتواظي والاهسةاح داذي اجملمتؽ ويه ا ٔلدات
ا ٔلساس ًتحسًس اًِوً واًتـصف ؿىل اذلاث(.)42
ا َّٕن اًرتمج ؿاةي فاؿ ٌي يف إرصاء اًِوً اًثلافِ  ،فلس ساؿسث املسَمني يف االٕفادت ةن تصاج احلضاراث
اًساتل  ،ويه احلضاراث اًيت تًمتي إٍهيا اًضـوة اًيت اؾتيلت االٕسالم دًي ًا ،واختشث اًـصتَ ًل  ،واًرتمج
وس َةل تواظي تني اًضـوة ةن ذالل املسامه يف تصوجي اًفىص االٕوساين ؿرب هلهل إىل ًلاث كري ًلتَ ،نٌل ٔبّنّ ا
ؿاةي إهلاذ ٌَثلاف ةن اًلصق واحلصق واالتالف واًضَاع واالٕكعاء؛ الحتواهئا ؿىل تيوك املـصف االٕوساهَ واًتارخي
اًثلايف ،وًوال تصة اجن امللفؽ ًلكَةل ودةٌ ةن اًفارس َ اًلسمي إىل اًـصتَ ًضاع ُشا اًىتاة؛ وذكل ثسخة
ةوث اٌَل اًسًسىصًتِ اًيت ُنتة هبا ،ونشكل ةوث اٌَل اٍهبَوً اًفارس َ اًيت تُصمج إٍهيا ،فلسث اًًسز
اًـصتَ ٔبظال ،وًوال اًرتمج اًـربً ٔلؾٌلل اًفَِسوف اًـصيب اجن رصس ًضاؾت اًفَسف اًصصسً إىل ا ٔلتس ،وال
تزال اًرتمج وس َةل ف ّـاةل ملـصف الٓدص اًيت يف حسّ ذاهتا حماوةل ملـصف اذلاث وتيوٍص ةا هبا ةن ةٌاظق ةـمت تتضح
ؾن ظصًق اًرتمج (.)43

 41اجن ؾامثن ,صِصزاد ،اًرتمج اًس َاحِ يف اجلزائص تني اًصهود و اًتحسايث تصمج املعوايث اًس َاحِ <9
 42ثسام جصن  ،اًرتمج إىل اًـصتَ  :دورُا يف تـزٍز اًثلاف وتياء اًِوً 8: ،
 43اجن ؾامثن ,صِصزاد ،اًرتمج اًس َاحِ يف اجلزائص تني اًصهود و اًتحسايث تصمج املعوايث اًس َاحِ 9= ،
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ا َّٕن اًرتمج حَل يف سَسةل تحس ٔب تتحعَي املـصف يف اٌَل ا ٔلم ،وتًهتيي ابالهامتء إىل اًثلاف  ،ةصورا تخٌاء
امليؼوة اًفىصً ومتتني الاهامتء إىل اًِوً اًفصدً ةاها والاحامتؾَ  ،وًىن اًرتمج ًن تىون مبفصدُا اًـاةي اًوحِس
يف تعوٍص اًفىص وتياء اًِوً ؛ ٕاهٌّل يه ؿاةي ةن ؾواةي اًتعوٍص واًتلسم يف جمال اًفىص واملـصف  ،وةـىن ذكل ٔبه َّ
ميىن ًِا ٔبن تىون مبزنةل اهعالك ًوضؽ ًحي ةن ًحياث اًحياء اًثلايف واحلضاري يف اجملمتؽ اذلي ًتَلاُا

(.)44

وةن ّ
لك ةا س حق هوكن ٔب َّن اًرتمج تلوم تسور هحري يف معََ اًتلارة تني ا ٔلدم واًضـوة واحلضاراث،
فِيي اكهت وال تزال يه اًوس َةل الٔنرث جناحا يف تعـمي احلضاراث تـضِا تحـغ؛ هَف ال ويه تسِم يف هلي
اًـَوم ةن حضارت إىل ٔبدصى ،وتصمجهتا ةن ًل إىل ٔبدصى ،هَف ال وكس ٔبدث اًرتمج دور فـا ٌل يف ريق ا ٔلدم
واًضـوة ،وذَلت احلوار تني الٓداة اخملتَف  ،ومعَت ؿىل تضََق اًفجواث تني خمتَف احلضاراث وا ٔلدم ،هَف
ال ويه كس معَت تعوٍص اًفىص وتياء اًِوً  ،واحلفاظ ؿَهيا ةن اًضَاع واًتضتت.
ا َّٕن نثري ًا ةن اًامنذح احلضارً ةا اكن ًِا ٔبن تود ًوال اًرتمج  ،الؾتحاراث تصتحط ٔبظال مبتعَحاث اًتعور
احلضاري ،إذ لكٌل تَف ُشا ا ٔلذري ٔبو َخَ ،لكٌّل زادث ؾواةي الاهفتاخ اٌَلوي واًثلايف ؿىل الٓدص ،املتـسد ،وؿىل
جلافتَٔ ،لن احلضاراث املتعورت ال ترتمج هعوص وةـارف حضاراث ٔبدصى إال ةن ةوكؽ كوت ،وًلس حعي اًوؾي
ةٌش اًحساً ٔ ،بن اًرتمج ةسبٔةل ال تتـَق فلط تبٔذواق وكسراث ورقحاث فصدً ٔ ،ل َّن ًِا دورا ُاةا وحاسٌل يف
اًتحادالث اًثلافِ اًىوهَ ويف حـي اجملمتـاث واحلضاراث ُةسا ِوك ًزةاها ويف إقياء ٔبمناط اًوحود الاحامتؾَ  ،اًيت
حتسد ظصق ؿُضِا(.)45
تضوش
تلوهيا وال تضـفِأ ،بو ّ
وميىٌيا اًلول ا َّٕن اًرتمج ؾن اٌَلاث ا ٔلدصى تُرثي اًِوً اًثلافِ و ّ
دعائعِا؛ إذ ا َّٕن اًرتمج ؿاةي فاؿ ٌي يف إرصاء اًِوً اًثلافِ  ،حِث ساؿسث اًرتمج املسَمني يف االٕفادت ةن
تصاج احلضاراث اًساتل  ،ويه احلضاراث اًيت تًمتي إٍهيا اًضـوة اًيت اؾتيلت االٕسالم دًيا واختشث اًـصتَ
ًل  ،وًلس تصمج اًَوانهَون نيوز اًـمل واًفن واًصايضَاث ؾن حضاراث كسمي خاورهتم اكحلضارت اًفارس َ واملرصً
اًلسمي  ،نٌل اهتـضت اًثلاف اًـصتَ االٕسالةِ تفضي ادلةاء اجلسًست اًيت حصث يف رشاًُاها ةن ذالل تصمج

 44ثسام جصن  ،اًرتمج إىل اًـصتَ  :دورُا يف تـزٍز اًثلاف وتياء اًِوً 9? ،
 45ةععفى احلس ياوي ،وػَف اًرتمج يف اًـامل احلسًث
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اًرتاج اًِيسي واًفاريس واًَوانين اًلسمي ،نٌل اهتـضت ٔبورواب يف اًلصن اخلاةس ؾرش ةدارشت تـس تصمج اًرتاج
ا ٔلهسًيس اًوافس ةن اًلصة االٕساليم(.)46
هَفِ اٍاهوض ابًرتمج
ا َّٕن اًرتمج إحسى ةؤرشاث اًتمنَ يف ٔبً دوةل ،إذ تصتحط تيحو وجَق تبٔمه كعاؿاث اًتمنَ ؛ وُو اًتـَمي
ةن ذالل املؤسساث اًـَمَ ؿىل وخَ اخلعوص اكجلاةـاث واملـاُس واملصانز حبثَ  ،واًرتمج ًُست سوى خمصح
ةن خمصخاث اًًضاط اًـَمي ٔلً دوةل ،واحلَول ًُست يف ةـاجل اًيتاجئ واخملصخاث تي يف ةـاجل ا ٔلس حاة
واملسذالث ،فاحلي اجلشري ًبٔيت ةن الاُامتم ابملؤسساث اًـَمَ  ،وًُس تسور اًًرش واملُرتمجني و ٔب ّي حسًث ؾن
نفاءت املرتمج وٕاصاكًَاث اًرتمج تتىفي حبَِا املؤسساث اًـَمَ (.)47
اًرتمج ال ميىن ٔبن تاهغ إال تـيرصٍن:
ا ٔلول :ؾلس اًـزم اجملمتـي ؿىل إجناز ّنض صاةةل ًّك جماالث اًًضاط واحلَات يف اجملمتؽ ةن س َاس
وٕادارت وتـَمي واحهتاد دًي ؾلًل حص ،وحبث ؿَمي دون كِود ةن ذارح املاهج اًـَمي يف اًححث واًتفىري يف
تياسة ةؽ حتسّايث وةلتضَاث حضارت اًـرص.
اًثاينٔ :بوًوً إؿادت تيؼمي اًحُئ اذلُيَ ً ٕالوسان اًـصيب يف إظار رؤً ؿَمَ هلسً ًواكـيا راُيا واترخيا،
وتصس َخ جلاف اًفـي الاحامتؾي ،واًتلَري واًتيوًؽ يف حصً  ،والاهفتاخ ؿىل اًفىص اًـاملي يف تـسدٍ ،واًِسف ةن
ّ
لك ُشا تياء ؾلي خسًس الٕوسان خسًس ،وجممتؽ خسًس ،وُشا ُو اًواحة ا ٔلول ٔلً ّ ةؤسس ٔبو وزارت ةـيَ
ابًثلاف احللّ ال اًثلاف الاحتفاًَ  ،وًىٌَ واحة كائة ؾن اًوؾي قَاة احلاخ املَ ّح إىل اٍاهض (.)48
ونشكل ال تُسّ ةن ٔبن حيمي ٔبتياء اٌَل اًفىص امليلول إٍهيم تواسع اًرتمج  ،مبـىن ٔبن ًتسجّصوا ةضاةِيَ،
وخيضـوّنا ٌَححث واًتفسري ،وُو ةا جيـَِا تتالءم ةؽ إظارمه اًثلايف ،وًتالمح ةؽ ص حى ا ٔلفاكر اًصاخس يف
س َاق اًتَاراث الاحامتؾَ واًفَسفِ واحلضارً املـارصت ًـمََاث اًرتمج اًيت ًتَلوّنا(.)49
 46اجن ؾامثن ,صِصزاد ،اًرتمج اًس َاحِ يف اجلزائص تني اًصهود و اًتحسايث تصمج املعوايث اًس َاحِ 9< ،
47واكؽ اًرتمج يف اًوظن اًـصيب ،حصًست اخلََج 9> ،فرباٍص (9181م)c-1-bb;=1@-:=a@bd-8991http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/ce ،
<f<d@8e9?a1:
 48حمسن احملمسي ،اًرتمج  :وس َةل تالحق حضاري ،حبث حمُك ; فرباٍص (> ،)918تُت احلمك وهلي تصاج ا ٔلوائي ،ةؤةن تال حسود ٌدلراساث وا ٔلحباج9? ،
/wassila.pdf18-918>/8https://www.mominoun.com/pdf
 49ثسام جصن  ،اًرتمج إىل اًـصتَ  :دورُا يف تـزٍز اًثلاف وتياء اًِوً 9; ،
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اخلالظ
 والحغ ٔبن اًرتمج ةصث تفرتاث،اس تـصض اًحاحث يف دراس تَ ةععَح اًرتمج وتعورٍ ؿرب اًـعور
 مث تني اًحاحث اًـالك اًوظَست،  اذلي ًـس اًـرص اذلُيب ٌَرتمج، اكن ٔبجصزُا يف اًـرص اًـحايس اًثاين، ةتحاًي
 وتحني ٔبن اًرتمج يه ؿاةي،  واس تًدط ٔبن اٌَل يه ٔبمه ةىوانث اًثلاف، واًتاكةي فامي تُاهٌل، تني اًِوً واًثلاف
 واكن ذكل تـس ٔبن اس تـصض اًحاحث ُشا ادلور اًىدري اذلي كاةت تَ اًرتمج،رمم يف إرصاء اًِوً واحملافؼ ؿَهيا
.)50(يف املساؿست ؿىل حفغ ُوً اًضـوة
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