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صالح مصباح *

 الترجمة وتجدد الفلسفة في العربية

واملقال  عموًما،  العريب  املقال  تديد  يف  الرتمجة  دور  رصد  يف  املشاركة  الدراسة  هذه  تروم 
املقصودة سلكت  التجديد  أنَّ اسرتاتيجيات  الفلسفي عىل نحو خمصوص، وكشف كيف 
دروًبا متعددة ارتبطت بنوع الرتمجة املامرسة، وباإلشكالية النظرية والتارخيية التي نتجت من 
واقع االنخراط الطوعي والقرسي ضمن سياق العوملة واحلداثة منذ بدايات القرن التاسع 
خالل  من  مبكًرا  بان  الذي  الغريب  بالتحدي  تتعلق  مستحدثة  معضالت  فطرحت  عرش، 
اإلشكالية الفرعية الشهرية: ملاذا تأّخر املسلمون بينام تقّدم غريهم، وحلقتها اإلشكالية الفرعية 

الثانية املتعلقة بصلة احلداثة باهلوية. 

كانت صلة الرتمجة باإلشكاليتي وطيدة، فاعُتبت أواًل سبياًل من سبل اإلجابة عن سؤال 
التقدم، ثم اعُتبت يف صلة متوترة مع املسألة اللغوية التي ترتبط عىل نحو صميم بمسألة اهلوية. 
هذا قبل أن تتسارع العوملة لتعيد صوغ املسائل مجيًعا عىل نحو أكثر تعقيًدا. وإذا كان من البّي 
امتناع الوقوف عند كّل ما سبق، فإن الدراسة هتدف عىل نحو أدق إىل حماولة الوقوف عىل 
تليات ممارسات الرتمجة تلك من خالل أمثلة مصطفاة من املامرسة العربية للكتابة والرتمجة 
يف الفكر السيايس والفلسفة خالل القرني املنرصمي، لكشف كيف أن جمموعة اسرتاتيجيات 
تضافرت الستعادة العبارة العربية عموًما وتديدها؛ وهذا معنى مدقق نستخدمه بداًل من 
مصطلح »تطوير« غري املحايد داللًيا، باعتبار ما حيمل من أيديولوجيا تطورية أوروبية تعود 
اىل نايات القرن التاسع عرش، وحتّل حمّل مقولة التقدم التي سادت فكر التنوير األورويب يف 
القرن الثامن عرش، قبل أن تأيت ثالثينيات القرن العرشين وأربعينياته ومخسينياته بالتحديث 
التنمية  تتناوله تقارير  التحديث الذي  املتعددة األلوان، ذلك  بالتنمية  املبرّش  الذائع الصيت 

املتعاقبة التي تصدرها األمم املتحدة، وبعضها يتناول أمهية الرتمجة رأًسا.

*    أستاذ الفلسفة السياسية واالجتامعية يف جامعة تونس. رئيس حترير املجلة التونسية للدراسات الفلسفية.
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قبل الكلم عىل ترمجة الفلسفة حضورًيا عىل نحو التبجيل أو التبخيس، من الرضوري االضطلع 
نواجه  فنحن  الفلسفة؛  التفكري يف وضع  بأيس من  ليس  اليوم  الرتمجة عندنا  أمر  تدّبر  أن  بواقع 
صلتها  يف  الرتمجة  يف  العربية  احلضارة  لتجربة  ونظرًيا  تارخيًيا  الحقون  أننا  مفادها  مزدوجة  صعوبة 
بـ»األعاجم« نقًل لعلومهم إىل »لسان عريب مبني«، وجعلهم هم أيًضا قادرين عىل التعبري بذات اللسان 
العريب املبني عن علومهم األعجمية حتى خيرجوا عن عجمتهم وخترج علومهم عن غرابتها، وهو ما عنى 
أن تكون الرتمجة تأويًل وتعبرًيا، كام ظهر يف بعض اجلهد اهلرمنيوطيقي الوسيط عند املسلمني واليهود كام 
عند املسيحيني، وعنى أيًضا أنَّ الرتمجة ل تكن نقًل فقط، وإن كانت كذلك يف األساس. عىل الرغم من 
ذلك، ل ينظر العرب الوسيطيون بام مارسوا من ترمجة يف حاهلم اإلمرباطورية. ونحن نزعم أن الومضات 
والتوحيدي  املأمون،  الوفيات بصدد حلم  كتاب  احليوان، والصفدي يف  كتاب  اجلاحظ يف  أوردها  التي 
لبناء نظرية عربية كلسيكية يف إشكالية الرتمجة يمكن أن تستجيب حلاجاتنا  املقابسات ليست كافية  يف 
اليوم))). ولئن أراد بعض مرتمجي النصوص احلديثة واملعارصة فعل ذلك عىل أرضية القدامى، فإهنم ل 
يوّفقوا كثرًيا لذلك السبب، كام لسبب مستحدث جيمع عىل نحو مكثف بني عامل نظري، نعني ما حدث 
يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية واللسانية يف الغرب من حتّوالت كربى انعكست نتائجها عىل كل العال، 
وبني عمل سيايس تارخيي هو حتديًدا ما حدث من استتباع تارخيي غريب لبقية العال منذ بدايات احلداثة 
الغربية يف القرن اخلامس عرش، فتصبح حاهلم أقرب إىل »املغالطة التارخيية«: االنتامء إىل العرص من دون 

االنتامء إليه فعلًيا، واالنتامء إىل التقليد من دون االنتامء إليه فعلًيا.
وألننا ننتمي تارخيًيا، ونظرًيا كذلك، إىل  عرصنا، يميل املتحزبون من بيننا إىل األخذ بأحد تصورات ثلثة 
للرتمجة: األول، هو العلمي املعريف الذي يرتبط بالفلسفة اللغوية )رومان ياكبسون من جهة، وكواين من 
جهة ثانية)؛ الثاين، هو اهلرمنيونطيقي املرتبط باملعنى، ونجده يف النزعات الفلسفية املوسومة باالسم ذاته 
انتهاء إىل غادمري مروًرا بدلتاي وهيدغر  الفكر األملاين منذ فون مهبولدت وشليرماخر  تقليد يف  )وهو 
ومن نحا منحاهم من غري األملان وأمههم الفرنيس بول ريكور))2)، وهو ما يعني االندماج يف النظريات 
السائدة غربًيا من دون أي تدّبر حقيقي؛ الثالث، هو التصور احلضاري/ الثقايف النقدي الذي جيمع بني 
تصور منهجي تفكيكي وموقف نظري وسيايس مناهض للكولونيالية، وال يعود إىل أبعد من العقد األخري 
من القرن املنرصم، عىل الرغم من مراسه األقدم كثرًيا))). لذلك، تتكشف الفلسفة تلك يف املوقفني بأهنا 
رضورية للرتمجة ذاهتا؛ فلرتمجة الفلسفة ال بد من فلسفة للرتمجة، وهذه الفلسفة ال يضعها غري الفلسفة، 
عىل هيئة رضب من الدور ولكنه يف تقديرنا قريب مّما يسّمى »الدور اهلرمونيطقي«: ُرّب دور تأوييل ونقدي 

)   انظر: طه عبد الرمحن، فقه الفلسفة، 2 ج )بريوت؛ الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، )))))، ج ): الفلسفة والرتمجة.
2   انظر: املصدر نفسه. وهو من أفضل الكتابات العربية التي تصّدت نظرًيا لقضية الرتمجة من مقام صلتها بالفلسفة. ومن أهم ما ورد 
بنيامني، ومارتن هيدغر  فالرت  من   لكل  املعارص  الغرب  الرتمجة يف  نظريات  مع  النقدي  التعاطي  بعد  العربية،  الرتمجات  عنده تصنيف 
وهانز غادمري من األملان، وجاك دريدا واألمريكي أندريو بنجامني والفرنيس أنطوان برمان، إىل »ترمجات حتصيلية« )املصدر نفسه، ص 
)22-0)2) ذات هدف تعليمي حمض، وأخرى »توصيلية« )املصدر نفسه، ص ))2-2)2) ال تبتعد عن األوىل إاّل من جهة التشديد 
عىل الصلة باملتلّقي أكثر من التشديد عىل املوضوع. وأخرًيا الرتمجة التأصيلية التي يعتربها طه عبد الرمحان األفضل )املصدر نفسه، ص 
)))-)0)) . بيد أن اجلانب التطبيقي ل يكن متثيلًيا ألنه ل يتصد لنص مطّول بل اكتفى بمعاجلة قولة ديكارت الشهرية: أفكر، فأوجد، 

وهو عمل دقيق ولكنه  يمكن سحبه بيس وبوجاهة عىل نصوص كاملة.
)   ال يتوقف  طه عبد الرمحن، عند هذا النوع من الرتمجة، رغم أنه  كان يمكن أن يساعده عىل مزيد من تدبر إشكاليته. انظر: املصدر نفسه. 
ويورد يف كتابه األحدث روح احلداثة بعض التحوير يف تصنيفه للرتمجات لتصبح إّما ترمجة منطقية وإّما ترمجة داللية وإّما ترمجة تركيبية، 
والقصد هو بلوغ ترمجة استكشافية تتلءم مع اإلبداع الرضوري لتحقيق احلداثة اإلسلمية، انظر: طه عبد الرمحن، روح احلداثة: املدخل 

إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية )بريوت: املركز الثقايف العريب، )200)، اهلامش ))، ص ))) خاصة.
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وسيايس يف آن مًعا يعني عىل نحو مناسب نوع مغامرة العرب املعارصين مع الرتمجة، وهو يف ذلك خيتلف 

متاًما يف إجيابيته عن الدور املنطقي التقليدي الذي ال ينتج غري فراغ حتصيل احلاصل.
ال  بد من اإلشارة، متهيًدا لذلك، إىل أننا نصدر عن تصور ربام يستفز بعض متلّقيه، وهو يتعلق بوضع 
الفلسفة يف الفكر العريب الكلسيكي كام املعارص، ومفاده، أواًل، أن هذا الوضع ل يكن مركزًيا يف الثقافة 
العربية الكلسيكية، عىل الرغم من زعم أكثر معارصينا من املدافعني عن الفلسفة: ُرّب زعم هو رضب 

من إضفاء املرشوعية عىل احلارض أكثر مّما هو معرفة تارخيية بأحوال الفلسفة عند العرب الوسيطيني.
خيالف هذا التصور، ثانًيا، اعتبار بعض املتحمسني للفلسفة أهنا اختفت كلًيا لزمن طويل ثم عادت بعد 
بشأن  النظرية  الدراية  زائًدا  التارخيية  املعرفة  إن  حتديًدا«:  الرتمجة  بفعل  »عادت  وربام  احلداثة«،  »صدمة 
ملا يذهب  العربية اإلسلمية، خلًفا  املنطقة  يندثر يف  الفلسفي ل  النظر  أن  تبّينان  العربية  الفلسفة  مصائر 
إليه أتباع املسترشقني وغريهم من مؤرخي الفكر الذين يعتربون، عادة، ابن رشد خامتة الفلسفة العربية 
الكلسيكية، ذلك أنَّ هناك »ما بعد رشدية« مغاربية تواصلت يف املؤسسات التعليمية، ومتّثلت يف دوام 
االنشغال النظري بموضوعات املنطق)))، وعلم الكلم)))، واألخلق)))، وهي كذلك تواصلت رشًقا، 
كام يمكن أن نتبنّي ذلك من كثرة مصّنفات اجلمع بني الفلسفة وعلم الكلم والتصوف يف املرشق العريب 
)إيران،  املرشق اإلسلمي  املنطق يف  متواصًل يف عديد  يزال  يسّمى حكمة، وال  ُرّب مجع  واإلسلمي: 
املعايري  وفق  عقلنًيا،  تعلياًم  منه  أكثر  روحانًيا  منزًعا  أصبح  وهو  ماليزيا)،  إندونيسيا،  اهلند،  باكستان، 
اليونانية واملشائية والعقلنية العربية الكلسيكية))). ولذلك، فإن التخلص من املركزية املضاعفة، مركزية 
العقل ومركزية اإلغريق، يمّكن من النظر عىل نحو آخر يف وضع الفلسفة اليوم يف املجال العريب اإلسلمي 

كام يف مصريها)8)   .
بتدّبر  االكتفاء  جمرد  حكاًم  يتعدى  أن  ينبغي  بالفلسفة  الرتمجة  صلة  يف  النظر  أن  ثالًثا،  ذلك،  ويعني 
العربية، منذ تكّون اجلامعات احلديثة يف بدايات  الفلسفة موضوًعا من موضوعات الرتمجة يف  حضور 
بالرضورة واقع ترمجة  يتضمن  إنام  العريب  العال  الرتمجة يف  العرشين، إىل االضطلع بكون واقع  القرن 
كام  عرش،  التاسع  القرن  بدايات  يف  العربية  النهضة  بدايات  منذ  العربية  إىل  العربية)  )غري  الفلسفات 
رضب  عىل  رضورة  سينعكس  تأوييل  مقام  ُرّب  مارسوه))):  متحمسني  هواة  أشخاص  مراس  يف  جتىّل 

)   يكفي العودة للتأكد من ذلك إىل اجلرد الذي تتضّمنه الرتمجة العربية: نيقوال ريرش، تطور املنطق العريب، ترمجة ودراسة وتعليق حممد 
مهران )القاهرة: دار املعارف، )8))).

5   Henri Corbin, «La Philosophie islamique depuis la mort d’Averroes jusqu’à nos jours,» dans: Yvon Belaval, dir., 
Histoire de la philosophie, tome 3: Du XIX siècle à nos jours, encyclopédie de la Pléiade; 38 ([Paris]: Gallimard, 1974), 
pp. 1087-1188.

)   عيل زيعور، احلكمة العملية أو األخالق والسياسة والتعاملية: الفلسفة يف ميدان الفعل واملعيار والعالئق االجتامعية، التحليل النفيس 
واألنايس للذات العربية؛ 0) )بريوت: دار الطليعة، 88))).

7   Muhsin Mahdi, «Islamic Theology and Philosophy,» dans: The Encyclopedia Britannica, vol. 9, pp. 1012-1025.
8   انظر اإلشكالية النظرية والتارخيية يف: عيل زيعور، يف التجربة الثالثة للذات العربية مع الذمة العاملية للفلسفة: مباحث يف اإلنسان يف 
املجتمع وأمام اهلل والقدر، التحليل النفيس واألنايس للذات العربية؛ 8 )بريوت: دار االندلس، )8))). وكذلك اللوحة التارخيية النقدية 
يف: عيل زيعور، قطاع الفلسفة الراهن يف الذات العربية: تيارات املدرسة العربية يف الفلسفة إبان القرن العرشين، الفلسفة يف العال والتاريخ 
)بريوت: مؤسسة عز الدين، )))))، و القسم اخلاص بالفلسفة وبالدراسات اللغوية يف: عبد اإلله بلقزيز، مرشف، الثقافة العربية يف 

القرن العرشين: حصيلة أولية )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، ))20).
)   نشري هنا إىل جهد مفكرين ولغويني مثل أمحد فارس الشدياق وإبراهيم اليازجي واألب أنستاس ماري الكرميل وسليامن البستاين 

وجرجي زيدان، يعقوب رصوف، وفتحي زغلول وحسني املرصفي وإسامعيل مظهر، وغريهم.

المحور: الترجمة وتطوير اللغة العربية
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ترجم  ما  بعد  الفلسفية،  املقاالت  من  اليوم  نرتجم  أن  ينبغي  ماذا  االسرتاتيجي:  السؤال  عن  اإلجابة 
السابقون ضمن املؤسسات اجلامعية أو خارجها؟ ويتعلق هذا السؤال بخصوصية اإلشكالية الفلسفية 
املحدثون،   العرب  به  ُعني  الذي  »الفلسفي«  تدّبر  يقتيض  وهو  للرتمجة،  العامة  اإلشكالية  تلك  يف 
الفلسفة يف املجال  فرتمجوه وترمجوا يف ضوئه: وهو سؤال شائك، بل سؤال األسئلة عند املشتغلني يف 
من  الناتج  النظري  باملوروث  الباحث  إدراك صلة  ذاته  الوقت  يعني يف  واملعارص ألنه  العريب  الفكري 
ثقافًيا  املتغطرس  كام  ربوعنا  )املحيل اخلجول يف  املعارصة  بالفلسفة  والصلة  الكلسيكية  العربية  احلقبة 
تعددها)  )يف  اليوم  الفلسفة  مفهوم  بني  الفارق  تبّينه  وكذلك  واألمريكي)،  األورويب  الغرب  من  اآليت 
أي  العريب-اإلغريقي،  بالتقليد  سلًبا  كام  إجياًبا  املرتبط  املوروث  من  انطلًقا  بالفلسفة  ُيقصد  كان  وما 
والفارايب  الكندي  تتضمن  التي  املوجبة،  املشائية-العربية  العقلنية  اىل  املنحازة  النسابة  يف  إليه  أنظرنا 
وابن سينا وابن باجة وابن طفيل وابن رشد وابن سبعني والطويس والشريازي وغريهم، أم يف النسابة 
تيمية  وابن  الغزايل  النسابة  هذه  وتتضمن  اإلسلمية،  العلوم  عادة  يسّمى  مّما  انطلًقا  للسابقة  املنتقدة 
لتلّمس  للعلوم  هؤالء  تصنيفات  إىل  إجرائي  نحو  عىل  العودة  عندئذ  ويمكن  وغريهم.  خلدون  وابن 
جواهبم عن سؤال ما الفلسفة واالحتكام إليه، وإن استلزم ذلك حتى التخيّل عن التصنيف الكلسيكي 
املنهج، والبحث عن مسّوغ لذلك  املحدثني وفق  بتصنيف  اعتامًدا عىل موضوعاهتا، واستبداله  للعلوم 
يف اصطناع »مسألة منهج« عند القدامى ذاهتم؛ ويفرتض ذلك اعتبار املستجد الغريب قابًل للستصلح 
من منظور أولئك القدامى، بل واستئناف أحد تقاليدهم، وعدم اعتبار املحدثني حّجة عىل القدامى، بل 
هم جمرد إضافة متّكن من تدّبر األسئلة القديمة ذاهتا باالستعانة بام استجد يف العلوم واملعارف والفنون 
والتقنيات والسياسات والقيم، والنظر إىل احلداثة بوصفها جمرد معارصة، وبالتايل تدّبرها من موضع ما 
قبلها. ويكون عىل الناقل ترمجة ما يمكن أن يكون مواصلة أحد التقليدين املصطفى وفق املوقع الداخيل 
مضاد  فهو  الثاين،  املنظور  أّما  املعني.  املرتجم  منه  ينظر  الذي  املعارصة)  اإلسلمية  العربية  الثقافة  )يف 
الفلسفة  أن جتديد  قبلها. وينتج من ذلك  ما  الغربية جّبت  أن احلداثة  للسابق، ويقوم عىل أساس  متاًما 
–متابًعا  الرأي  هذا  ويفرتض  العربية.  النهضة  باحلداثة/  ارتبطت  »عودهتا«  أو  استحداثها  أو  العربية 
اهلليني  العريب  العقلين  التقليد  ألن  رشد،  ابن  وفاة  منذ  انتهت  إنام  العربية  الفلسفة  بأن  االسترشاق- 
الرشوح  تلك  ألن  ثم  وجالينوس،  أرسطو  عىل  ومراكش  قرطبة  فيلسوف  رشوح  جتربة  بانتهاء  انتهى 
السادس  القرن  إىل  الثاين عرش، وصواًل  القرن  منذ  األوروبية  للحداثة  الطويل  املخاض  ُأكلها يف  آتت 
انطلًقا  احلديثة  الفلسفة  تضّمنته  للفلسفة كام  اجلديد  بالتعريف  القبول  ويلزم عن ذلك رضورة  عرش. 
من بيكون وديكارت، واالضطلع بمشكلهتا، ألهنا تعنينا يف هكذا منظور عىل نحو مزدوج، باعتبارها 
العربية  الفلسفة  بامتياز. ويكون »تطوير«  اليوم مشكلت كونية  تطويًرا لبعض موروثنا، وألهنا تتجىل 
وأفًقا،  ومنهًجا  موضوًعا  العربية  الفلسفة  مع  تارخيي  انقطاع  يف  طويل  زمن  منذ  ألننا  هلا  جديدة  نشأة 
االختيار  بمجرد  كلها  اإلشكالية  واختزال  للفلسفة،  احلديث  بالتعريف  القبول  رضورة  يعني  ما  وهو 
بني التصورات احلديثة للمعارف عىل أساس املنهج )بيكون- ديكارت - نيوتن)، أو عىل أساس الذات 
املؤسسة )ديكارت- لوك - هيوم – كانط – هوسل – مريلوبونتي)، أو عىل أساس السريورة التارخيية 
)هيغل- ماركس- نيتشه)، أو عىل أساس اللغة )الفلسفة التحليلية- اهلرمونيطقا- البنيوية والوظيفية).
ُرّب قرارات جتعل الرتمجة من العناوين الرئيسة لـ»عودة الفلسفة« إىل ديارنا، بعد أن كانت قد انحست 
وإيران،  العراق  الشيعية يف  تونس، واحلوزات  والزيتونة يف  ما كان يدرس يف األزهر يف مرص،  كثرًيا يف 
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السودان  الطرقية يف  الصوفية  الدوائر  ينتقل يف  ما  أو  لبنان وسورية ومرص،  املسيحية يف  األديار  وبعض 
وبلدان املغرب العريب، وذلك بعد إعادة تأهيلها وفق اسرتاتيجيات متعددة، بعضها خارجي وجمتمعي 

ومؤسسايت، وبعضها اآلخر داخيل ولساين ومعريف.  

متعدد  تطويًرا«  »جتديًدا/  يعني  ملا  مثًل  تقّدم  الرتمجة  يف  احلديثة  العربية  التجربة  أن  فيه  شك  ال  مّما 
االسرتاتيجيات، أوالها عامة متعلقة باملجتمع عموًما. وهي اسرتاتيجيا خارجية متعلقة برشوط الرتمجة 
ال بالرتمجة ذاهتا، وجتد أفضل توضيح هلا يف اجلهد الرتمجي الذي أنجزته الدول ومؤسسات املجتمع األهيل 
العريب وجهد بعض األفراد املنعزلني البطويل خلل القرنني املنرصمني. أّما ثانيتها فإهنا اسرتاتيجيا داخلية 
نود  فإننا  معلوًما  أكثره  بات  قد  اخلارجية  االسرتاتيجيا  تاريخ  كان  وملّا  وتقنيات.  جهًدا  بالرتمجة  خاصة 

التوقف عند االسرتاتيجيات الداخلية للرتمجة لتطوير اللغة والفكر العربيني. 

عادة  يسّمى  بام  أواًل،  مًعا،  آن  يف  ارتبطت  العربية  يف  للرتمجة  الداخلية  االسرتاتيجيات  أن  البنّي  ملن  إنه 
األسلوب، أي رضب ترتيب العبارة، نعني رضب البلغة الفلسفية، وثانًيا بنمط بناء املصطلح الفلسفي، 
وثالًثا بنوع املعاين املستحدثة. وإذا كانت أمهية األوىل ال ختفى عىل أحد باعتبار أن نوع البلغة املستعملة 
ال يرتبط بقدرات املؤّلف فحسب، بل أيًضا بنوع فهمه للمعرفة )صفوًيا أكان أم مجهورًيا أم منفتًحا عىل 
أم  أم عملية رصفة  اجلمهور، مع احلفاظ عىل درجة معّينة لصناعيته) وبمقاصده )أكانت معرفية رصفة 
العبارة   تنهل من معني  أم عبارة  دنيوية حمضة  استتباعات عملية)، وبعقائده )أكانت عبارة  معرفية ذات 
تفّكر، يفرضها »نظام اخلطاب« وفق مصطلح  أم دونام  للتبليغ،  أو اسرتاتيجًيا،  أو عقدًيا  الدينية ماهوًيا 
ميشيل فوكو الشهري). لكننا نعترب مع ذلك أن األسلوب واملصطلح يتحكامن يف املعاين عىل نحو صميم، 
عىل الرغم من تركيز هذا الباحث أو ذاك عىل أحد الثلثة أو عىل اثنني منها، إذ إّنه من النادر االضطلع 

بثلثتها يف وقت واحد.

سنهتم نحن أكثر باجلانب الثالث، أي اجلانب االصطلحي، باعتباره األقرب إىل الشأن الفلسفي، وفق 
غري  األخرى  الكتابة  ورضوب  الفلسفي  النظر  بني  الصلة  من  الرغم  عىل  اآلن،  حتى  الغالب  التصور 
اليونان،  قدامى  آخر عرفه  بتقليد  ترتبط  التي  والروائية...  الشعرية واحلكمية  اإلنشائية  مثل  الربهانية، 
وصواًل  احلديثة،  األوروبية  بالتجربة  متر  أن  قبل  الكلسيكية  العربية  والكتابات  الصينية،  التقاليد  كام 
إىل بعض معارصينا الغربيني والعرب وغريهم الذين انحازوا رأًسا إىل االستعارة املفهومية عىل درب 
زائًدا اسرتاتيجيات وضع املصطلحات،  الرتمجة،  نيتشه. ويف ما ييل تلخيص السرتاتيجيات  فريدريك 
االسرتاتيجيات  إنَّ  املعارصة.  العربية  الفلسفة  عىل  ذلك  انطباق  من  الرتكيز  شديد  نحو   عىل  وحتقق 

املشار إليها:

معاين  القديمة  العربية  الكلامت  وإعطاء  القديم  من  واالقتباس  بالتوليد  عربًيا  ُتعرف  معنوية  إّما   -
الرتاثيني  –عند  واجلذرية  الرصحية  باالستعادة  ذلك  ويكون  القديمة،  معانيها  إىل  باإلضافة  مستحدثة، 
املرتمجني  دفع  ما  وهو  واألساليب.  املفاهيم  القتباس  الوسيط  العريب  للتقليد  العلامنيني-  بعض  عند  كام 
األوائل إىل تدّبر  النصوص واملعاجم املعروفة يف التقليد الكلسيكي بل واملهجورة، وحتى املنسية كذلك 
وقد أعيد اكتشافها بفعل دخول املطبعة إىل املجال التارخيي الثقايف العريب احلديث، بداية من جتربة مطبعة 
بوالق الشهرية، وبفعل جهد املسترشقني التحقيقي ونرشهم يف مرص أو اهلند أو تركيا أو أوروبا أمهات 

المحور: الترجمة وتطوير اللغة العربية
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كتب املجال العريب الوسيط)0)). وقد وّفرت هذه الينابيع ألوائل املرتمجني، وما زالت توّفر للحاليني منهم، 
مصطلحات قطاعية هتم عديد املجاالت املستحدثة، فكانت إعادة االكتشاف هذه تنشيًطا ملعجمية وسيطة 
بل إحياًء هلا باعتبارها تقليًدا حًيا. هذا باإلضافة إىل حقنها بمصل وافد غريب عنها يمنحها مناعة جديدة 
فيحّوهلا إىل كائن هجني  خمصب يف تقدير املنافحني عن هذا التعاطي االسرتاتيجي الذي يتضمن إرادة 
العنف  نوع من  أمام  فنحن  الوسيطة.  للمضامني  الداخيل  التفجري  بمامرسة نحو من  الداخل  حتويل من 
سياق  ضمن  للعربية  قسي  إدراج  قصد  وذلك  األصل،  اللغة  من  أكثر  املتقبلة  اللغة  عىل  يامرس  الذي 
احلداثة املعرفية العاملية، وهي بذلك تواجه ماضًيا بعضه درس وبعضه اآلخر هبت، وتريد بعثهام، وحارًضا 
سيع اإليقاع تريد ركوبه، وهو ما يقتيض الرتكيب بني الزمنني، وهذه يف تقديرنا السمة األساسية للزمن 

العريب املعارص ضمن الزمان العاملي احلديث واملعارص والشديد الرتاكب حكاًم. 

- وإّما اسرتاتيجيا حرفية باالشتقاق، الذي يكون اعتامًدا عىل تقليب ترصيف الكلمة من أجل ابتكار لفظ 
جديد من اجلذر، بحًثا عن لفظ مطابق ملعنى املفهوم األجنبي املطلوب عند عدم العثور عىل ما يمكن أن 
يؤدي هذا املعنى يف املتداول العريب املستقر)))). وتتجىل أمهية هذا النحو من التمّلك الذي مارسه القدامى 
قبل املحدثني يف كونه يريد يف بعض األحيان التعبري عن املمتنع، ولذلك فهو ال يرتدد يف اخلروج الرصيح 
عن قواعد اللغة العربية، وذلك من أجل دفع هذا اللسان إىل قول زمانه، متاًما مثلام ُأرغم املرتمجون القدامى 
عىل قول العلم اليوناين أو اهلندي أو السياسات الفارسية بمامرسة عنف يتعلق باملبنى قبل املعنى، إىل حد 
تشكي الشافعي قدياًم، ثم ابن تيمية الحًقا، من كون عدد كبري من ترامجة العرص قد مال عن سبيل الشافعي 
وسلك دروب »لسان أرسطاطليس« عن »جهل« أو »ترك للسان العرب«)2)). وهذا الزمان هو يف عرصنا 
القائلني بذلك. ويمكن أن ندلل عىل ذلك بعديد األمثلة من  الغربية، عن ُحسن تقدير بحسب  احلداثة 
التجربة الرتمجية احلديثة: مثل اشتقاق »احتاملية« )مذهب) من »احتامل« املأخوذ من تعريفات اجلرجاين، 
وكل املذاهب إنام اشُتقت عىل هذا النحو))))، وجيري استغلل الكاسعة أو اللحقة »نّية« واسم اآللة عىل 

وزن »فعالة« الشتقاق هذا النوع من املفردات.

- وإّما اسرتاتيجيا ثالثة هي النحت من أجل الرتمجة، وهو قليل عند الفلسفة، القدامى منهم واملحدثون، 
وتعويضه  املصطلح األصيل  تفجري  به عوًضا عن  قبلوا  ولكنهم  العربية،  اللغة  مورفولوجيا  لغرابته عن 

0)   نعني القرآن الكريم، ومتون السّنة وكتابات الشيعة واخلوارج، وترمجات األناجيل )كام مّتت يف منتصف القرن التاسع عرش وأضيف 
قبل اإلسلم كام  العرب  الشعراء  تقديم ملحمد رشيد رضا)، ودواوين  الدكتور خليل سعادة ونرش مع  ترمجه  الذي  برنابا  إنجيل  إليها 
الشعراء اإلسلميني، والعلوم اإلسلمية العقلية كام النقلية والتصوف، واملعاجم الفلسفية التي ضّمنها الكندي والفارايب وابن سينا وابن 
رشد، أو كتب هؤالء الفلسفة وغريهم من الفلسفة العرب املسيحيني، مثل قسطا بن لوقا وحييى بن عدي، أو من علامء الصابئة مثل 
العلامء ثابت بن قرة وأبناء شاكر، أو من الفلسفة اليهود الذين كتبوا بالعربية مثل سعديا الفيومي وإسحاق اإلسائييل وهيودا اللوي 
واجلرجاين  واآلمدي  والتوحيدي  الكاتب  واخلوارزمي  حيان  بن  جابر  مثل  الفلسفة  غري  ومعاجم  ميمون،  بن  وموسى  جربيل  وابن 

والتهانوي، انتهاء بأيب البقاء يف القرن التاسع عرش .. إلخ.
))   انظر امللخص اجليد يف: ميشال اسحاق، املعاين الفلسفية يف لسان العرب: »الفلسفة العربية األوىل«، دراسة قدم له جورج صدقني 
)دمشق: احتاد الكتاب العرب، )8)))، الذي يبنّي كيف أن التوسع الداليل الناتج من االشتقاق يمكن أن يكون  باعتامد »املشاهبة« بني 
املعاين للشتقاق )املصدر املذكور، ص )2-0)) أو »السببية« )املصدر املذكور، ص 0))، كام »الكناية«، قبل اعتامد »االشتقاق« الصناعي 

املعروف، أكان »اشتقاق أخوة« )املصدر املذكور، ص ))-2))  أم »اشتقاق قلب« )املصدر املذكور، ص )2-)) و8)-))).
موافقة صحيح املنقول لرصيح املعقول، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  2)   أوردها ابن تيمية يف: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، 

وحممد حامد الفكي، 2 ج )القاهرة: مطبعة السنة املحمدية، 0))))، ص )8).
 ( يف  ج   2 العربية،  الفلسفية  املوسوعة  حمرر،  زيادة،  معن  يف:  واملعارصة   احلديثة  الفلسفية  والتيارات  املذاهب  أسامء  مجيع  انظر     ((

)بريوت: معهد اإلنامء العريب، )8))-)))) )، ج 2، والتي نحت منحى مصنفي فرق املسلمني القدامى يف التسميات.
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بام  املعارصون  العرب  احتفظ  ولذلك  احلكمة«،  »حب  عن  عوًضا  بفلسفة  قبلوا  فُهم  اجلملة«،  بـ»شبه 
استقر من منحوت أسلفهم، وأضافوا بدورهم أسامء جديدة من نوع »أوتوماتيكي« و»إبيستيمولوجيا« 
و»مونادولوجيا«  و»بيداغوجيا«  و»أنطولوجيا«  و»اسكاتولوجيا«  و»سوسيولوجيا«  و»إتنوغرافيا« 
الكتابية  الرتمجة  أو  بالتعريب،  ُيعرف  ما  بذلك  ويرتبط  كثري.  ذلك  وغري  و»ثيوقراطية«  و»تكنولوجيا« 
التي  املقروءة  األصوات  )مثل  القديمة  التعريب  قواعد  ومجيع  االشتقاق  تعّذر  عند  وذلك  الصوتية،  أو 
الزيادة .. إلخ.) ولذلك، فقد اسُتعيض  املقدمة، والصيغ الرصفية، وحروف  ابن خلدون يف  إليها  يشري 
األلفاظ  تلك  إعطاء  إىل  والسعي  األصلية،  لغته  ملا نحت يف  احلريف  باالقرتاض  األغلب  النحت يف  عن 
صيًغا صوتية عربية. ويتعلق هذا النحو يف األغلب بمصطلحات تقنية تعلقت بالفلسفة والعلوم الرياضية 
عرّب عن  وقد  املحدثني.  عند  كام  القدامى  عند  الطبيعة  هيئة وجغرافيا وموسيقى) وعلوم  من  )بفروعها 
ذلك، كام هو معلوم،  خري الدين التونيس بوضوح يف أقوم املسالك، ملّخًصا التجربة الرتمجية التي دفعته 
الوقت« وذلك ألنه  املستعملني حلوادث  ولو عند خصوص  اشتهاره  اتكااًل عىل  بحاله  اللفظ  »نقل  إىل 
واجه »بعض املفاهيم األوروبية احلديثة التي ال نجد هلا ما يلئمها يف العربية، إذ هي مدلوالت مستحدثة 
ل توضع هلا ألفاظ عربية«)))). ومثال خري الدين الشهري هو »كونستيسيون« عوًضا عن دستور، و»بري« عند 
الطهطاوي عوًضا عن النظراء، وأشهر من اجلميع »برملان« التي صمدت أمام مجيع املحاوالت لتعويضها 

بـ»جملس النواب« و»جملس الشعب« و»جملس األمة« .
  - وإّما اسرتاتيجيا رابعة وأخرية هي نوع من املساوقة، أي االقتباس احلر الذي يعّدل األصل عىل نحو 
كبري حتى يوّطنه، وهو ما يعني استلهاًما أكثر منه ترمجة باملعنى الصناعي الدقيق، ولكنها مع ذلك ترمجة 
من  أخرى  نسخة  إىل  وحتوله  تتملكه  جديدة،  حياة  فتعطيه  طريقتها،  عىل  األصل  »ُتواصل«  أهنا  باعتبار 
األصل تبتعد عنه قصًدا ال عجًزا أو من دون وعي. وهذه قد يصح عليها معنى الرتمجة احلضارية التي 

أملحنا اليها أعله. 
ملا كان املقام ال يسمح بالتوسع يف تناول أمثلة، فإننا سنعمد إىل استعامل مواد معروفة  تنتمي إىل املوجة األوىل 
أو إىل املوجة الثانية، ونرجئ تطبيق ذلك عىل النصوص اجلديدة، خاصة تلك التي نتجت مّما اعتربناه املوجة 
الثالثة من مغامرة الرتمجة العربية اجلديدة، وذلك من خلل مواصلة اإلشارة إىل بعض نصوص مفكرين 
مثل الطهطاوي وخري الدين التونيس يف الفكر السيايس والرتبوي التي تدرج بيس ضمن ما سّمي »ترمجة 
حضارية«، وكتاب مكيافييّل األمري يف النظرية  واملراس السياسيني، وهو ما كان حممد عيل قد طلب –كام 
هو معلوم- من الراهب السوري أنطون رفاييل زاخور ترمجته بعد أن عرف قيمته عن طريق دبلوماسيني 
أوروبيني )وقد ُترجم الحًقا يف القرن العرشين ثلث ترمجات خمتلفة)، وسيقول عنه إنه ال يعّلم جديًدا، 

وذلك لتبّينه حدسًيا )باعتبار أّميته) قرب حمتواه من كتابات نصائح امللوك العربية الوسيطة)))).

))   خري الدين التونيس، أقوم املسالك يف معرفة أحوال املاملك، حتليل النص وحتقيقه منصف الشنويف، ط 2 )تونس: الدار التونسية 
للنرش؛ اجلزائر: املؤسسة الوطنية للكتاب، )8)))، ص ))).

السيايس، عامل  بنية وثوابت اخلطاب  السلطانية: دراسة يف  اآلداب  العالم،  الدين  عز  الكتابات وجنسها األديب يف:  تلك  بنية  انظر     ((
املعرفة؛ 324 )الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، )200). أّما عن واقعة طلب حممد عيل ترمجة األمري، فيوردها  قنصل 
النمسا جيوسبي أرشيب كام ييل: »إن حممد عيل حتدث إليه عن هذا الكتاب يف مقابلة أخرى –وذلك  سنة 828) أي بعد ترمجة الكتاب 
بنحو أربع سنوات- فقال له ما ملخصه: إنكم تثريون يف إيطاليا ضجة كبرية حول كاتبكم املعروف ماكيافليل، وقد أمرت برتمجة كتابه اىل 
الرتكية لكي أعرف ما فيه، ولكنني أعرتف بأنني وجدته أقل بكثري مّما كنت أتوقع، ومن الشهرة التي له«. انظر: مجال الدين الشيال، تاريخ 

الرتمجة واحلركة الثقافية يف عرص حممد عيل )القاهرة: دار الفكر العريب، )))))، ص 80.
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يف ترمجة األمري األوىل حضور لعنارص التجربة السياسية الوسيطة من خلل استحضار فكرة »الديوان« 
احلديثة؛  »البريوقراطية«  فكرة  من  القريب  الناشئ  اجلديد  املعنى  إمهال  دون  من  الوسيطة،  العربية 
القائمون  منه  »ليفيد  عيل  حممد  من  بأمر  مّتت  الكتاب  ترمجة  أن  املرتجم  يؤكد  الرتمجة،  تقريظ  ففي 
بالوظائف اإلدارية«))))، ونجد عنده كذلك استعاماًل لعبارة »مشيخة« اخللدونية مثًل للتعبري عن فكرة 
هلا.  وتأهيل  الكلسيكي  اإلسلمي  العريب  السيايس  املراس  للغة  تنشيط  كله  ذلك  اجلمهورية))))، ويف 
وتكفي مقارنة الرتمجة األوىل التي استعملها حممد عيل من دون أن ُتنرش برتمجة لطفي مجعة سنة 2)))، 
لنقف عىل ما ساّمه مجيل صليبا تقدًما يف جودة الرتمجة، ولكن لندرك أيًضا أن األمر ال يتعلق بـ»أمانة« 
ُرّب  اهلدف.  اللغة  بطابع  وتطبيعه  النص  ملضمون  توطيًنا  أيًضا  يعني  ما  بقدر  األصيل  النص  حلرفية 
التدبري  حسن  علم  ويف  التواريخ  يف  مصنفات  »هذه  العنوان:  منذ  املرتجم  الراهب  عند  يتجىل  توطني 
وعوض  الكلسيكية.  العربية  السياسية  الكتابة  معجمية  إىل  مطلق  استناد  ذلك  ويف  األحكام«،  يف 
وبأيتام  األمرييات  أنواع  كم هي  التقليدية »يف  العبارة  إىل  العبارة  تعود  »الرأس«، كذلك  يضع  الفصل 
عن  خيرج  لن  ولكنه  العبارة  ترتيب  مجعة)8))  لطفي  وسُيْحسن  إلخ.،   .. عليها«  حيصل  أي  حتاز  طرايق 

اإلطار االصطلحي.
نجد عند الطهطاوي يف السياق ذاته بدايات تكّون لغة الفلسفة السياسية العربية احلديثة عرب ممارسة ترمجة 
حضارية مبكرة؛ فلقد ضّمن رفاعة الطهطاوي، كام هو معلوم، كتابه ختليص اإلبريز يف ختليص باريز)))) 
ترمجة دستور فرنسا لسنة ))8)، مستحدًثا مصطلحات ستستقر هنائًيا لتصبح من العّدة االصطلحية 
منذ  العثامنية  اإلمرباطورية  عرب  دخل  بام  قبول  مع  واملعارص،  احلديث  العريب  السيايس  الفلسفي  للنظر 
الثلث األخري من القرن الثامن عرش. ويمكن لقارئ هذا النص أن يرصد يف هذا النص اسرتاتيجيات 
مواصًل  »احلكومة«،  الحًقا  سيصبح  ما  عوض  »تدبري«)20)  كلمة  يستعمل  إنه  إذ  التوليد؛  مثل  أخرى 
عن  للتعبري  »الرعية«))2)  مفهوم  وكذلك  الكلسيكية،  العربية  السياسات  يف  كلسيكي  لفظ  استعامل 
ينتج  ملّا  الذي  والتارخيي  والترشيعي  السيايس  الواقع  حال  مع  جًدا  متلئم  ذلك  يف  وهو  »األفراد«، 
»احلق  مثل  املواطنة  بمفهوم  ترتبط  مفاهيم  حضور  من  الرغم  عىل  هذا  بّينة.  بصفة  »املواطن«  مفهوم 
الرابعة).  )املادة  حريتها«  ويضمن  هبا،  يستقل  الرعية  من  واحد  كل  و»ذات  الرعية«  و»حقوق  العام« 
معنى  األدبية  التحفة  ويف  األمي  املرشد  يف  خاصة  الحقة،  نصوص  يف  سيستعمل  الطهطاوي  أن  كام 
قد  املواطنة-  ملعنى  -املضايف  »احلرية«  معنى  أن  املعلوم  ومن  املدنية«)22).  احلقوق  ذو  بأنه  »املواطن 

))   الشيال، ص )8.
))   وال غرابة يف ذلك ونحن نجد أن حممد عيل يرصح يف التقدير املذكور ذاته للقنصل النمساوي: »وإين أعلن اليك أيًضا أن هناك مؤلًفا 
آخر عربًيا أثار دهشتي ونال إعجايب، بعد أن أمرت فرتجم للغة الرتكية -هو مقدمة ابن خلدون- أن هذا الكاتب أكثر حرية يف تفكريه من 
ماكيافليل، بل إنني أعتقد أن كتابه أكثر وأشد نفًعا، وإذا كان كتاب ماكيافليل ممنوًعا تداوله يف بعض البلد األوروبية، أفام كان من األجدر 

أن يكون املنع أتم وأعم بالنسبة لـ مقدمة ابن خلدون«. انظر: املصدر نفسه، ص 80.
8)   وكذلك ترمجة حممد الزقزوقي )القاهرة: 8)))) وترمجة خريي محاد )بريوت: 0)))) رغم اعتامدمها لغة وسيطة، هي اإلنكليزية.

–مع النص الكامل لكتابه ختليص  الفكر العريب احلديث عند الطهطاوي  أصول  ))   نستعمل الطبعة اجليدة: حممود فهمي حجازي، 
رافع  لرفاعة  الكاملة  األعامل  الطهطاوي،  رافع  رفاعة  من:  أفضل  وهي   ،((((( للكتاب،  العامة  املرصية  اهليئة  )القاهرة:  اإلبريز- 
الطهطاوي، دراسة وحتقيق حممد عامرة، 4 ج )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، ]))))-))))[)، ج 2، ألن األوىل تتضمن 

نًصا كامًل زيادة عىل اهلوامش الثمينة بالنسبة إىل غرضنا.
20   املصدر نفسه، ص 0)2 و)))، اهلامش )).

)2   املصدر نفسه، اهلامش )).
22   رضوان السيد، سياسيات اإلسالم املعارص: مراجعات ومتابعات )بريوت: دار الكتاب العريب، )))))، ص )).
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بيان  يف  كانت  العربية  بداياته  أن  ويبدو  عرش،  الثامن  القرن  هنايات  منذ  الرتكية/العثامنية  إىل  دخل 

نابليون لشعب مرص))2)  . 
ومن أهم  ما قّدم الطهطاوي يف هذا السياق ترمجة »قانون« الفرنسية إىل »رشيعة«، وهو يدل يف الوقت 
ذاته عىل احلدود التارخيية للحدوس الطهطاوية، وحقيقة ما كان بصدد البداية: حتويل الترشيع الديني إىل 
ترشيع وضعي أو مدين، وفهم الطهطاوي املبكر للرشيعة عىل أهنا منظومة ترشيع. أّما الداللة األخرية، 
فهي التي يمكن أن نستخرجها نحن، وهي أن القانون ليس يف املجتمعات التوحيدية )هيودية ومسيحية، 
التوراة والقانون الروماين، كام إسلمية، الرشع) إاّل علمنة ناجزة أو غري ناجزة، للترشيع الديني يف صوره 
املختلفة، من دون الذهاب إىل ترمجة »الدستور« إىل »الرشيعة«، حمتفًظا بكلمة معربة هي »رشطة«))2) التي 
أمام حالة  هنا  فنحن  ذاته؛  النص  يرادف كذلك بني »رشطة« و»قانون« يف  كونه  »ميثاق«، رغم  ستعني 
نموذجية من التوليد/الرتمجة احلضارية مع مجيع االلتباسات املصطلحية والنظرية التي تنتج من »انصهار 
أفقني« نظريني وتارخييني ال متصلني، نعني األفق اإلسلمي الكلسيكي واألفق الفرنيس العلامين الناتج 
اآلن  الفرنساوية  عليه  يميش  الذي  »والقانون  بقوله:  الطهطاوي  عنه  يعرّب  ما  وهو  الفرنسية،  الثورة  من 
متبًعا  الثامن عرش)...). وال زال  ألفه هلم ملكهم لويس  الذي  القانون  ويتخذونه أساًسا لسياستهم هو 
عندهم، ومرضًيا هلم، وفيه أمور ال ينكر ذوو العقول أهنا من باب العدل. والكتاب املذكور الذي فيه هذا 
القانون يسّمى الرشطة، ومعناها يف اللطينية ورقة، ثم تسومح فيها فُأطلقت عىل السجل املكتوب فيه 
األحكام املقيدة، فلنذكره لك وإن كان غالب ما فيه ليس يف كتاب اهلل تعاىل وال يف سّنة رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم، لتعرف كيف قد حكمت عقوهلم بأن العدل واإلنصاف من أسباب تعمري املاملك وراحة 
غناهم،  وتراكم  معارفهم،  وكثرت  بلدهم  لذلك حتى عمرت  والرعايا  احلكام  انقادت  العباد، وكيف 

وارتاحت قلوهبم، فل تسمع فيهم من يشكو ظلاًم أبًدا، والعدل أساس العمران«))2).  
أّما عن الرتمجات الصناعية، فيمكن أن نقول بإجياز شديد: إن نقل كتاب ديكارت مقالة الطريقة يف فلسفة  
معرفية عربية كلسيكية))2)،  إّما ال خيتلف يف روحه عن نصوص  تم ألنه  قد  املنهج))2)  املعرفة وتصور 
الفلسفة  للغة  استعادة  أمام  إننا  تقدم.  كام  العربية،  الفلسفية  العبارة  جتديد  سبل  من  سبيل  ألنه  وإّما 
النظر  العربية الكلسيكية  عرب ترمجة نصوص وارثة لتلك النصوص)28)، وهو ما سيمّكن من مواصلة 
الرمحان  الفلسفي الكلسيكي، كام من جتديده جزئًيا، األمر الذي يمكن أن نطّبق عليه ما ساّمه طه عبد 

)2   خالد زيادة، »رصاع املفاهيم،« يف: خالد زيادة، اكتشاف التقدم األورويب: دراسة يف املؤثرات األوروبية عىل العثامنيي يف القرن الثامن 
السيد، ص ))-)) خاصة؛ وانظر خاصًة،  الفصل )، ص ))-2)) و)2)-28)؛ وانظر،  الطليعة، )8)))،  دار  عرش )بريوت: 
 Bernard Lewis, The Political Language of Islam (Chicago: University of Chicago Press, 1988), and Ami Ayalon, Language
 and Change in the Arab Middle East: The Evolution of Modern Political Discourse, in Cooperation with the Dayan
 Center for Middle Eastern and African Studies, Shiloah Institute, Tel Aviv University, Studies in Middle Eastern History

(New York: Oxford University Press, 1987).
)2   حجازي، أصول الفكر العريب، ص )22 و)))، اهلامش. 

)2   املصدر نفسه، ص )22.
)2   الرتمجة األوىل من ِقبل حممود اخلضريي، والثانية من ِقبل مجيل صليبا، والثالثة من قبل التونيس عمر الشارين.

)2   مّما سوغ التقريب بينه وبني الغزايل )كام أنجز ذلك األب فريد جرب ضمنًيا يف رسالته حول اليقني عند الغزايل يف خسينيات القرن 
املايض)،  بل وبني الكوجيطو الديكاريت و«فكرة الرجل الطائر« عند ابن سينا.

28   انظر: عبد األمري األعسم، املصطلح الفلسفي عند العرب: نصوص من الرتاث الفلسفي يف حدود األشياء ورسومها )تونس: الدار 
املنهج  السبينوزا ومقالة يف  وكتاب األخالق  الالهوتية   اخلالصة  التونسية للنرش، )8)))، وترمجات نصوص توما األكويني وخاصة 

ومبادئ الفلسفة لديكارت، ونقد العقل املحض لكانط.
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»ترمجة تأصيلية«))2). وقد عاضدت ذلك املصطلحيُة التي اقرتحْتها منذ ثامنينيات القرن املنرصم املوسوعة 
الفلسفية العربية، وهي آخر جهد مجاعي ُقيض له اإلنجاز ليمّكن من تبنّي متوازن حلصاد قرن ونصف 
قرن من اجلهد االصطلحي الفلسفي العريب املعارص، وإن كانت املوسوعة ذاهتا قد ُأعدت عىل نحو غري 

متجانس وغري متناسب مع اآلليات الرضورية إلنجاز ذلك املرشوع.
والسياسة،  الالهوت  رسالة  نعني  السيايس-  اللهوت  يف  وروسو  اسبينوزا  نصوص  بعض  فإن  أخرًيا، 
و»عقيدة كاهن سافوا« التي يتضمنها كتاب إميل- وكذلك الدين يف حدود جمرد العقل لكانط واحلوارات 
حول الدين الطبيعي لديفيد هيوم، انام ُترجم يف عبارات عربية تنتمي إىل السجل العقدي العريب الوسيط 
اإلسلمي كام املسيحي، بل واليهودي كذلك؛ فنحن نجد يف ترمجة كتاب األخالق السبينوزا يف الوقت 
ذاته استعادة ملعجمية عربية هيودية  كلسيكية وشحنها بمضمون أنطولوجي من أكثر املضامني جذرية. 
أربعة  من  أكثر  تتضمنان  ال  يقدمها  التي  واألنثربولوجيا  الكتاب  ذلك  أنطولوجيا  إن  نقول  أن  ويكفي 
مفاهيم جديدة متاًما، أّما البقية، فكلها من املوروث البسيط؛ وقد مكنت ترمجة رسالة الالهوت والسياسة 
من تنشيط لغة علم الكلم العريب–اليهودي الكلسيكي، وذلك ملواصلة النظر الفلسفي الكلسيكي ذاته 
ظاهرًيا ويف الواقع لتفجريه من الداخل، ولتمكيننا من طرح مستحدث للمعضلة اللهوتية السياسية عىل 
اليهودية يف  التارخيية  التجربة  التي ترتجم  األخرية  اخلمسة  الفصول  ذلك  تبنّي  كام  الديمقراطية،  أرضية 

مصطلحات حديثة، لتبنّي أن يف اإلمكان أن نقّدم حلواًل نظرية وعملية حديثة للمشكلت العالقة.
الدين  حول  واحلوارات  العقل  جمرد  حدود  يف  الدين  وكذلك  لروسو،  سافوا«  كاهن  »عقيدة  ترمجة  أّما 
الطبيعي لديفيد هيوم، وتأهيل لغة األناجيل العربية للتفكري املعارص يف الديانات، فهي من نتائج ما يمكن 
التاسع  القرن  أنطون عىل روسو يف منعطف  فرح  اشتغال  منذ  املضامني  لتلك  الرتمجة احلضارية  تسميته 
باإلنكليزية)  كتب  قد  كونه  من  الرغم   عىل   ((((( خالد  كتاب  بـ  الرحياين  أمني  أّهل  أن  ومنذ  عرش، 
 ،(((2( سنة  والصادر  أيًضا  باإلنكليزية  )املكتوب  النبي  أمهها  عديدة  بكتابات  جربان  خليل  وجربان 
وبعده يف القصيد اجلميل النبي املجهول أليب القاسم الشايب وحّدث أبو هريرة قال ملحمود املسعدي )الذي 
كتب يف منتصف ثلثينيات القرن املايض ولكنه ل ينرش إاّل يف سبعينياته)، والحًقا ميخائيل نعيمة بكتاب 
مرداد )الصادر باإلنكليزية قبل العربية سنة 0))))، و»إنجيل« نيتشه هكذا تكلم زاردشت عربًيا، عىل 
خطى فرح أنطون )الذي كان قد كتب عن الفيلسوف األملاين وترجم بعض نصوصه منذ العقد األخري من 
القرن التاسع عرش قبل أن يرتجم فيليكس فارس ذلك الكتاب إىل العربية وينرشه يف القاهرة سنة ))))) 
ملواصلة التفكري يف أزمة وعي املسيحيني العرب، بل العرب كلهم كذلك. وال بد من ملحظة أن ذلك 
التأهيل طاول العبارة الفلسفية ذاهتا التي ختلصت بالتدريج من البنية الفقهية ومن أساليب السجع. وقد 
الديوان يف مرص والكتابات  املتحدة ومدرسة  النثر العريب بفعل مدرسة املهجر يف الواليات  كان لتطور 

املنفردة يف مرص وتونس وسوريا والعراق، مفاعيل مهمة يف ذلك)0)).
ولدت التجربة الرتمجية العربية احلديثة يف ما يسّمى حملًيا سياق »صدمة احلداثة«، وهو ما سّوغ بداية البحث 
يف موضوعنا بتوسل مفهوم االسرتاتيجيا باملعنى العسكري. بيد أن واقع اهليمنة واملامنعة ومطلب املبادرة 

)2   عبد الرمحن، فقه الفلسفة، ج 1: الفلسفة والرتمجة.
0)   انظر املقاالت اخلاصة بذلك يف: بلقزيز، مرشف، الثقافة العربية يف القرن العرشين، وخاصة املسامهات اجليدة لكل من فيصل دراج  
التونسية  املسامهات  إسقاط  وهو  الكتاب  هذا  يف  كبري  نقص  اىل  نشري  ذلك  ومع  وغريهم؛  باروت  مجال  وحممد  اخلطيب  كامل  وحممد 

واجلزائرية عىل نحو يكاد يكون منهجًيا.
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الذي يسم العرص إنام يدفع إىل معاضدة ذلك بتحويل صيغة سؤالنا بصدده عىل نحو هرمنيوطيقي ونقدي 
وسياسية  وأنطولوجية  هرمنيوطيقية  أسئلة  عن  اإلجابة  قصد  اسرتاتيجية،  والرتمجة  غاية  احلداثة  يتدّبر 
يف ذات الوقت، نحو: ملاذا نرتجم )جوابه: لتحقيق احلداثة)، وماذا نرتجم )جوابه: أدوات احلداثة من 
معارف وقيم)، وملن نرتجم )جوابه: لإلنسان العريب الذي نريد تطويره أو النهوض به)، وكيف نرتجم 
)جوابه: بإجراءات تقنية مبنى ومعنى تساعد عىل تطوير اللغة العربية ضمن التطوير العام للفكر والثقافة 
نرتجم  موقع  أي  بالوكالة)، ومن  أم غريه  لذاته  )عريب  يرتجم  من  كّله:  ذلك  وقبل  العريب).  واملجتمع  
)كولونيايل أم ما بعده أم مناهض للكولونيالية)؟ ذلك كله يتطلب إجابات اعتامًدا عىل تصنيف للمعارف 
والعلوم هو جغرايف وسيايس ومعريف، يكافئ ميزان القوى العاملي، كام يمكن أن نستخرج عنارصه من 

أعامل نقاد اهليمنة اإلمرباطورية العلمية)))).

أخذ  حد  إىل  األمر  نجّذر  أن  وغريهم،  هؤالء  أعامل  من  انطلًقا  نستطيع،  أننا  إىل  أملحنا  أن  سبق  لقد 
االسرتاتيجيا عىل أهنا تعود عىل احلداثة الغربية ذاهتا، فنصبح قريبني من معنى جمازي هلا قابل للصياغة بمعنى 
الغربية،  »سياسات«، فكأنام األمر يتجىل متعلًقا بالرتمجة باعتبارها اسرتاتيجيا من اسرتاتيجيات احلداثة 
أي إجراء من اإلجراءات التي طاولت مجيع جماالت احلياة، فأنتجت رفًعا لسحر العال إبيستيمولوجًيا، 
وترشيًدا معرفًيا، وحتويًل ملنزلة املعرفة من مقام التأمل إىل مقام االقتدار والسيطرة والتحكم، وخلق كائن 
إنساين جديد هو كائن املنفعة والعمل، وخلق كيان سيايس جديد، وأخرًيا علمنة روحانية أرست »رشعية 
املحدثني«، بحسب عبارة الفيلسوف األملاين هانز بلومنربغ يف كتابه الذائع الصيت الذي وِسم بالعنوان 

ذاته، ومن ثم تارخييتها اجلذرية)2)).

إذا ل يكن من نافلة القول التذكري بأن احلداثة عموًما، واحلداثة الفلسفية عىل نحو خمصوص، ارتبطت  عىل 
نحو ما بالرتمجة، أتعلق األمر باحلداثة األوروبية احلديثة أم باحلداثة العربية اإلسلمية، فنحن يف احلالتني 
الرتمجة،  إىل متلكه عن طريق  اليوم نسعى  لنا  مغاير  تقليد  ثم  إىل حداثة،  التقليد  تعني حتويل  ترمجة  أمام 
وحتويله إىل يشء جديد هو حتديًدا احلداثة؛ بل ربام أمكن القول أيًضا إنَّ الرتمجة ذاهتا كانت غربًيا بعض 
ارتباطها  بفعل  تعقيًدا من ذلك  أكثر  املسألة  نقول »بعض« ألن  إىل حداثة.  التقليد  اسرتاتيجيات حتويل 
التارخيي بـ»غزو أمريكا« ثم بقية العال)))). وإذا  كان من املعلوم أنَّ ارتباط احلداثة الغربية بالرتمجة كان يف 
أصل كل التجربة الغربية احلديثة حتديًدا، فقد قام األوروبيون برتمجة املوروث العلمي العريب اإلسلمي 
أواًل قبل سقوط القسطنطينية وهجرة علامء بيزنطة العارفني باليونانية زيادة عىل اللتينية، وذلك منذ القرن 
الثالث عرش، ثم الحًقا من اليونانية يف الفرتة املوسومة »هنضة« يف وعي أهلها، ولكنها من منظورنا اليوم 
مّثلت بدايات احلداثة الغربية))))، إىل أن رسا األمر عىل الرتمجة يف ما بني اللغات الوطنية األوروبية ذاهتا، 

))   مثل األمريكي  إيامنويل والرشتاين  والربتغايل سوزا دي سانتوس  واألرجنتيني فالرت مينيولو واألمريكي الكاريبي لويس غوردن  
واملاليزي سيد سعيد العطاس يف استعادته عنارص خلدونية للتفكري يف حارض العلوم االجتامعية يف العال، وغريهم.

32   Hans Blumenberg, La légitimité des Temps modernes, trad. de  la 2ème éd. allemande par Marc Sagnol, Jean-Louis 
Schlegel et Denis Trierweiler; avec la collab. de Marianne Dautrey, bibliothèque de philosophie ([Paris]: Gallimard, 
1999).
33   Enrique Dussel, The Invention of the Americas: Eclipse of “the Other” and the Myth of Modernity, Translated by 
Michael D. Barber (New York: Continuum, 1995).
34   Walter D. Mignolo, The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality, and Colonization (Ann Arbor: 
University of Michigan Press, 1995).
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وذلك ما يمكن تسميته مرافقة تلك احلداثة ومعاضدهتا. فأّما العرب املسلمون الذين  كانوا قد عاشوا 
جتربة ترمجة أوىل من أغلب اللغات العاملة املعارصة هلم من اليونان وفارس واهلند وبعض روما، وهم يف 
طور انتشار وجودي، فقد أعادوا التجربة ذاهتا يف زمن جديد، زمن اجلهاد، من أجل كس أسباب انكامش 
ذات الوجود، فعاشوا التجربة اجلديدة عىل نحو أكثر تعقيًدا من التجربة األوىل، بل هم أقرب إىل معاودة 

جتربة احلداثة األوروبية)))).

وتأليًفا  بحًثا  العريب،  الفلسفي  الفكر  إثراء  يف  قرن  نصف  من  أكثر  طوال  بجد  سامهوا  الذين  أحد  كان 
وترمجة وتدريًسا وحتقيًقا، قد قال -يف باب تقدير حال الرتمجة بعد مرور قرن كامل عىل انبعاث احدى أهم 

اجلامعات احلديثة يف البلد العربية- ما ييل:

األساليب جلهل  األلفاظ مفككة  األجنبية مضطربة  اللغات  نقلناها عن  التي  األوىل  الكتب  كانت  »لقد 
املرتمجني بأسار اللغة العربية ولقلة بضاعتهم العلمية. دع أن الذين وضعوا الدراسات النظرية يف اللغة 
باللغات  الدراسات  هذه  مثل  وضعوا  مّمن  زملؤهم  بلغه  ما  واإلتقان  اجلودة  من  فيها  يبلغوا  ل  العربية 
التعبري عن أفكارهم بلغة عربية  األجنبية. وسبب ذلك اضطراب مصطلحاهتم الفلسفية وعجزهم عن 
مرشقة«. ويؤكد أن »)...) من عيوب بعض املرتمجني املحدثني أهنم ال ينقلون الكتب عن لغتها األصلية 
دائاًم، فتجيء ترمجاهتم بعيدة عن األصل، وكثرًيا ما يترصفون يف الرتمجة ويكتبون ذلك عىل غلف الكتاب 
إثباًتا ألمانتهم العلمية، ولو كانوا أهل أمانة لنقلوا الكتاب عن لغته األصلية )...) ولعل أكرب عيب يف 
ترمجاتنا احلديثة يف اختلف االصطلحات باختلف املرتمجني، وسبب ذلك أن ثقافات املرتمجني متباينة، 
وعلمهم بأسار اللغة العربية متفاوت )...) أضف إىل ذلك أن لكل قطر عريب اصطلحات خاصة ال 
يفهمها إاّل علامؤه، وأن للعلامء يف القطر الواحد أو يف اجلامعة الواحدة اصطلحات خمتلفة ال يفهمها إاّل 
تلميذهم )...). ومع ذلك، فإن املقارنة بني الرتمجات األخرية والرتمجات التي ظهرت يف أوائل هنضتنا 
املتأخرين باملحافظة عىل رشوط الرتمجة العلمية الدقيقة كالتقيد باملعنى األصيل،  احلديثة تدل عىل عناية 

وصّبه يف قالب عريب صحيح ال تشتم منه رائحة الرتمجة«. 

وألن ليس غرضنا هو احلكم يف هذا التقدير، عىل الرغم من وعينا بقساوته، وبصدوره عن فهم فيلولوجي 
ووضعاين للرتمجة، كام افتقاده بعض احلس التارخيي، عىل الرغم من بعض إفصاح عن وعي بالتقدم يف 
حال الرتمجة يف الثقافة العربية، نقول: لقد سلك الذين اضطلعوا بمهمة الرتمجة منذ بدايات القرن التاسع 
عرش  إىل أيامنا –ول يكونوا يف البداية كام اليوم كلهم ترامجة وال فلسفة حمرتفني- سبيل النقل من لغة إىل 
لغة، أي الرتمجة اللسانية، كام قاموا بنوع من الرتمجة الداخلية يف العربية ذاهتا. وهم مارسوا أيًضا رضًبا 
من الرتمجة التأويلية ضمن اللغة ذاهتا. وأخرًيا مارسوا ترمجة حضارية أو ثقافية تعلقت بنقل قيم أجنبية 
الوقوف عىل بعض جتلياته  باصطفاء بعض  املتجددة، وهو ما يمكن  العربية  املقامات  كاملة وتبيئتها يف 

النامذج التمثيلية.

))   يقبل طه عبد الرمحن يف كتابه روح احلداثة: املدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية، بالطرح الكولونيايل الغريب من أن احلداثة معيار، 
ويدخل يف منطق البحث عن البديل اإلسلمي للحداثة الغربية، ساعًيا اىل معارضة احلداثة الغربية بأخرى إسلمية تتقوم بمبادئ الرشد 
والنقد والشمول ليقرتح قياًم تبدو خمتلفة ولكنها ال تتعدى كوهنا ترمجة أخلقية للقيم النفعانية الغربية. وهو بذلك ينافس احلداثة الغربية 

يف احتكار الكونية عوض التفكري يف كونيات متعددة ونقدية يمكن أن جتمع شكًل الناس مجيًعا دونام جتميعهم من جهة املضمون.
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احلديثة  العربية  الرتمجة  إذا كانت جتربة  فنقول:  بدايتها،  إليه يف  أملحنا  ما  إىل  الدراسة  نعود يف موىف هذه 
من  التحرر  طلبت  ممانعة  جتربة  ثم  األوىل،  العاملية  احلرب  حدود  إىل  التقدم  طلبت  حتديث  جتربة  األوىل 
منذ  انطلقت  التي  الراهنة  الرتمجة  جتربة  فإن  املنرصم،  القرن  سبعينيات  بداية  إىل  وتواصلت  االستعامر 
مراد  لنا  يتبدى  إنام  للرتمجة-  خمصصة  عديدة  عربية  مؤسسات  –بتكّون  املنرصم  القرن  تسعينيات  موىف 
أجل  من  الرصاع  هو  مستحدث  مطلب  يف  نفسه  الوقت  يف  واملسامهة  متعّثر  حتديث  إنجاز  يف  املسامهة 
االعرتاف بالتنوع الثقايف. هي إذن اسرتاتيجيا مزدوجة: حتديث واعرتاف، يف زمن العوملة الذي هو كذلك 
ضمن  من  كانت  أن  بعد  الكونية  يف  مشاركة  اسرتاتيجية  الرتمجة  جيعل  ما  وهو  العابرة«،  »احلداثة  زمن 
تطلب  بل  النيوكولونيايل،  التحديث  زمن  كام يف  واملناظرة  التطابق  تطلب  التي ال  احلداثة  اسرتاتيجيات 
من  تنطلق  هي  بل  اآلخر  مع  التامثل  هدفها  وليس  للكولونيالية،  املناهض  والتنوع  والفارق  االختلف 
ينبغي أن يكون مشرتًكا بني عامليي العرص مجيًعا وهو  رضورة موقف هووي اسرتاتيجي عاملي متبادل، 

رشط الرتمجة اللكولونيالية واللعنرصية .

نريد أن ننهي باالستعانة بتصنيف األرجنتيني والرت مينيولو لطرق التعاطي مع العوملة الغربية)))) لإلجابة 
التجربة  من  الثلث  املوجات  يف  عربية  ترمجات  من  أنجز  ما  يف  الغالب  ما  التايل:  العميل  السؤال  عن 
اسرتاتيجيات االضطلع  تتعدى  العاملية عموًما؟  ال  باحلداثة  ِصلة ذلك  للرتمجة؟ وما  العربية  التارخيية 
بوضع العوملة )أو احلداثة الغربية وقد أصبحت معوملة) يف تقدير املفكر األرجنتيني ست اسرتاتيجيات: 
أوالها االندماج يف الغرب بالتشبه به، وبلغة عربية مستهلكة، بـ »اللحاق به«، وثانيتها بعد فشل سياسات 
التغريب املبارش يف »إعادة  التغريب«، وثالثتها مناهضة التغريب عىل أساس اخليارات الغربية ذاهتا، ولكن 
وفق قرارات مضادة للغرب، ورابعتها متعلقة بمناهضة أكثر جذرية للغرب، وهي التي يقوم هبا اليسار 
املادية والفردية واالستهلكية،  يبتعد عن قيم الغرب  العاملي املتجدد، وخامستها اخليار الروحاين الذي 
ويسعى اىل االنخراط يف مطالب روحانية، ويطلب حكمة تتعلق بالقيم الروحية املتمحورة حول السعادة 
ا عىل قيم املجتمع الرأساميل القائمة عىل النجاح الفردي  وحول الطمأنينة وحول الرىض عىل النفس ضدًّ
ولكنها  وتارخًيا  قياًم  للغرب  مناهضة  فهي  السادسة واألخرية،  االسرتاتيجيا  أّما  واملراكمة واالستهلك. 
تعترب القيم املرشقة مْلًكا للجميع، وحتّمل الغرب التارخيي مسؤولية القيم املظلمة، ولذلك فهي متيز بني 
الكليات  تعدد  إىل  وتدعو  أخرى،  ناحية  من  الكارثية  الغربية  والقيم  ناحية  من  والعلمية  املادية  احلداثة 

وكثرهتا لتكوين عال متعدد األقطاب ومتنوع التجارب، يقطع مع العال الراهن األحادي االستقطاب. 

تكون الرتمجة يف الوضع األول سبيًل من السبل املكّملة لذلك. وألن األنجع هو الكتابة بإحدى لغات 
الغرب اإلمرباطوري املركزية )اإلنكليزية أو الفرنسية أو األملانية) أو اهلامشية )اإليطالية أو اإلسبانية أو 
الربتغالية)،  وبعد فشل سياسات التغريب املبارش، تقوم الرتمجة يف هذه احلال باملسامهة يف إنجاز مهمة 
دوًرا  للرتمجة  فتفرد  التغريب،  مناهضة  وهي  الثالثة،  السبيل  أّما  التغريب«.  »إعادة  طريق  عن  االندماج 
أن  باعتبار  ثقافًيا،  إفنائه  إىل  السعي  دون  من  الغرب  مناهضة  عىل  تساعد  التي  الوسائل  برتمجة  مسانًدا، 
هبا  يقوم  التي  وهي  أّما  عسكرًيا.  أو  اقتصادًيا  أو  سياسًيا  الغرب  تدمري  إىل  تسعى  ال  التغريب  معارضة 
اليسار العاملي املتجدد، فتكون الرتمجة يف السبيل الرابعة املناهضة عىل نحو أكثر جذرية للغرب آلية من 

36   Walter D. Mignolo, The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options, Latin America 
Otherwise: Languages, Empires, Nations (Durham: Duke University Press, 2011), pp. 27-74.
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آليات مقاومة العوملة كام ينادي بذلك بعض مفكري احلركات االجتامعية العاملية، طلًبا للمشرتك وللعدالة 
العوملية. أّما يف سيبل اخليار الروحاين –وهي اخلامسة- فتكون الرتمجة للقيم غري الغربية أكثر منها للقيم 
الغربية املعوملة املذكورة أعله. وأّما السبيل األخرية، فتقرتح ترمجة يف مجيع االجتاهات املذكورة لعدم متّيز 
أي جتربة إنسانية من جتربة أخرى، وهو ما يلغي كل هيمنة ألي منها عىل البقية، لتصبح الرتمجة حاضنة 

»االنصهار الفعيل للعوال«  وشعارها أن »عاملًا يتضمن كل العوال املتساوية يف اختلفها ممكن«. 

إهنا ملهاّمت عويصة عىل نحو مستحدث، ولكنها غري قابلة للتفادي وال للتأجيل عوملًيا، ال عربًيا فحسب. 
وال شك يف أن الرتمجة العربية متّكن من التوقف عىل كل ما سبق، فقد ترجم العرب الفلسفات العقلنية 
والتارخيية والتنويرية من أجل التقدم منذ بدايات القرن التاسع عرش، كام اجتهوا منذ بدايات التسعينيات 
حتقيقه  يف  فشلت  ملا  حًل  التغريب  إعادة  إىل  تدعو  كتابات  ترمجة  إىل  اجلديدة  الليربالية  النزعة  وهيمنة 
أدبيات  النوع األول. كام أهنم ترمجوا  الرتمجات من  التي دعمت  التقدمية والوطنية والثورية  السياسات 
مناهضة للجانب املظلم يف احلداثة الغربية، وذلك من أجل االحتفاظ بالنري فيها وتبيئته حملًيا، وقد اجتهوا 
أفراد  ترمجة  التي كانت وراء  العريب ومشاريعها  الوطن  العال ويف  الثورة يف  بفشل جتارب  اإلقرار  -بعد 
وأحزاب ومؤسسات خاصة ألدبيات الثورة من باب االضطلع، منذ عرشينيات القرن العرشين، بمهمة 
إنجاز الثورة أو االستقلل أو التحرر الوطني- إىل ترمجة أدبيات اليسار اجلديد املناهض للعوملة الذي ولد 
منذ تسعينيات القرن املايض، ممانًعا للعوملة يف حقبتها الليربالية اجلديدة. كام ترجم العرب كتابات روحانية 
رشقية )هندية وصينية ويابانية) وغربية )مسيحية وغري مسيحية عىل حد السواء) يف باب ممانعة قيم الغرب 
املادي أو الرأساميل أو امللحد )بحسب املواقع). وأخرًيا  اجتهوا منذ سنوات قليلة إىل ترمجة أدبيات ما بعد 

الكولونيالية التي تطرح الصلة باآلخر عىل نحو أكثر إشكااًل ولكنه يف تقديرنا أكثر وجاهة. 

املشاركة  زائًدا  باللغة األم  باإلنتاج  املحيل  )التمكني  املنشود  بالغرض  الرتمجة  أن تفي   وبعد، هل يمكن 
حتى  تعوضه  ال  اإلبداعي  اإلنتاج  أن  أم  وسياسًيا)،  إبيستيمولوجًيا  املهيمنة  باللغات  اإلنتاج  يف  العاملية 
أفضل الرتمجات، ولو كان ذلك يف منظور الذين يعتربون الرتمجة كتابة ثانية، أو »ترمجة استكشافية«))))، 
أو حتى ترمجة حضارية ما بعد كولونيالية ومناهضة للكولونيالية يف الوقت ذاته، وهي الرتمجة األخصب 

يف نظرنا؟

))   عبد الرمحن، روح احلداثة.
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Musbah seeks to trace the role of translation in renewing Arab rhetoric in general, and 
philosophical rhetoric in particular. In so doing, he explores how various strategies of renewal 
have been linked to the theoretical and historical challenges arising from the Arab world’s entry 
into globalization and modernity since the early 19th century, and to the type of translation that 
was being practiced at the time. Such developments came with their share of problems, the first 
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