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Gharīb al-Qur’an and its English Translations: An Evaluation 
 

Mohammed Albarakati  

King Abdulaziz University, Saudi Arabia 

 

Abstract 

Translation is a challenging task, especially in the face of vast differences in the 
cultural contexts of the source and the target languages. The prevalence of over-, 
under-, or mistranslation in the translations of the Qur’an into English owes to various 
factors, one of which is dealing with the words of gharīb (i.e. extraordinary, obscure, 
or unfamiliar vocabulary). The present paper aims to highlight some of these 
translation issues, taking examples from translations of some select words in the verses 
of the Qur’an, often referred to as gharīb al-Qur’an, as reference points for discussion. 
The present study is explicatory and aims to pinpoint the translation issues by 
investigating anomalies in six different English translations, namely those by Asad, 
Itani, Peachy and Al-Johani, Pickthall, Saheeh International, and Yusuf Ali. The study 
takes into account the way these words have been translated, identifying the main 
translation problems to determine the accurateness/inadequacies in their meanings as 
explained by Qur’anic exegetes. The study finds that traditional exegetical books on 
gharīb do not seem to have been consulted by some of the translators. Therefore, it 
attempts to provide a suggested methodology for dealing with these words. 

Keywords: gharīb al-Qur’an; obscure Qur’anic vocabulary; translation issues; Qur’anic exegesis; 
English translations of the Qur’an. 
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Gharīb al-Qur’an and its English Translations: An Evaluation 
 

Mohammed Albarakati  
 

1. Introduction 

Translation between languages, especially between the largely unrelated languages, such as 

Arabic and English, is a complex issue and often leads to loss of meaning. The observation is 

particularly true about translations of scriptures, such as the Qur’an. Qur’anic exegetes and 

scholars have identified a number of expressions in the scripture, whose translations have led 

to controversies on their meanings. Those expressions are categorized as unfamiliar, obscure, 

or extraordinary vocabulary, also called gharīb al-Qur’an. Taking this issue into cognizance, 

the researcher investigated six different English translations of the Qur’an. Through a 

comparative analysis, the selected translations have been investigated as to how the so-

called ‘obscure vocabulary’ of the Qur’an has been rendered and how their translations have 

led to a loss of meaning. Thus, a few lexical items have been selected as representative samples 

of the ‘obscure vocabulary’. The study is aimed at bringing out the subtleties involved in the 

meanings of the select words, highlighting their contextual background as well as presenting a 

textual analysis of the verses they appear in. Six Qur’an translations were purposefully selected 

to represent different translators’ backgrounds, orientations, and decades to allow for a wider, 

deeper and chronological understanding.  

 

This study primarily aims at investigating the difficulties involved in translating certain 

Qur’anic words called gharīb al-Qur’an. It also seeks to present a critical analysis of the 

different English renderings of a few selected words, variedly done by different translators. It 

will endeavor to recommend a more viable methodology for translating the gharīb al-Qur’an 

category of vocabulary.  

 

The significance of this study is manifested in the fact that it aims to unravel some of the 

subtleties of the so-called ‘obscure vocabulary’ of the Qur’an. The findings will be helpful for 

future translators in rendering the intended meanings of such words. 

 

https://www.dragoman-journal.org/
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2. Methodology and research framework 

Among many translation theoretical frameworks, the present research has employed 

Newmark’s theory (1988) to discuss the equivalence of words in the source and target 

languages. Newmark (1988) presents two types of translation: communicative and semantic. 

With semantic translation, he focuses more on the meaning understood by the source text, 

whereas communicative translation is meant to cater to the needs of the target audience or 

readers. Therefore, while the former focuses only on the linguistic aspects of translation, the 

latter takes on a new dimension, i.e. target-reader-oriented. In other words, communicative 

translation caters more to the target audience or readers’ needs. Needs, here, refer to the 

differences incurred by the fact that the source and target languages have their distinct origins, 

structures, and, more often, cultural peculiarities, which oblige translators to adapt their 

translations to their new readership. Accordingly, the following steps have been taken to carry 

out the analysis: 

 

1. A sample representing corpus of gharīb, i.e. ‘unfamiliar’ words was collected,  

2. Translation of the selected words into English have been analyzed, and  

3. Evaluation of the translations and analysis of their problems have been carried out. 

 

Denotations of the selected words are drawn from classical Arabic dictionaries to have a 

depiction of the meaning as early as the time of the Qur’anic revelation. Contextual clues are 

gathered from various early Qur’anic exegeses. Six translations were selected for this study; 

namely, Ali (1938), Asad (1980), Itani (2012), Peachy and Al-Johani (2012), Pickthall (1930), 

and Saheeh International (1997). The rationale behind the selection is manifold. First, they 

represent translations published during a long span of time, starting from the 1930s through to 

the year 2012. Secondly, they are popular among English-speaking Muslim communities, 

especially those of Ali (1938), Asad (1980), Pickthall (1930), and Saheeh International (1997). 

One more reason behind the choice is that the translators have come from different linguistic 

orientations; two translations are done by English native speakers (Pickthall, 1930; Saheeh 

International, 1997), two (Itani, 2012; Peachy & Al-Johani, 2012) are rendered solely or partly 

by Arabic native speakers, and the remaining two (Ali, 1938; Asad, 1980) are neither by English 

nor by Arabic native speakers. 
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The present study is limited to discussing the selected gharīb words and their context. It would 

be pertinent here to make clear that for brevity, the discussion will be limited to the translations 

of the gharīb words and expressions, not the whole verses or their syntactic structures. 
 

3. Literature Review 

Translation in the past was considered as chiefly finding equivalent of words in the target 

language, but such exercises proved unsatisfactory since the communication of the exact 

meaning of texts from one language into another involves mapping one language to the other 

many embedded aspects of human languages, such as cultural aspects, polysemy in diction, 

diachronic linguistic changes in the lexicon, dialectal variations, naturalness of expression, 

referential accuracy, etc. The increasing dissatisfaction with existing practices has prompted 

scholars to express their opinions on what translation is and how the practice needs to be carried 

out, which in turn has given rise to contemporary translation theories. Among contemporary 

translation theorists, the opinions of Armstrong (2005), Baker (2018), Faull (2004), Newmark 

(1988), and Venuti (2017) are accorded prominence in the field. Newmark (1988, 12) charts 

out the translator’s job as follows:  

You begin the job by reading the original for two purposes: First, to understand 

what it is about; second, to analyze it from a ‘translator’s’ point of view, which is 

not the same as a linguist’s or a literary critic’s. You have to determine its intention 

and the way it is written for the purpose of selecting a suitable translation method 

and identifying particular and recurrent problems. Understanding the text requires 

both general and close reading. 

Venuti (2017) presents a critique of the early attempts of translation theorists for their overt 

focus only on the linguistic phenomenon in the two languages in question and for their lack of 

incorporating the cultural aspects of the language in translation. Emphasis on the cultural aspect 

is reflected in Venuti’s definition of translation: “forcible replacement of the linguistic and 

cultural difference of the foreign text with a text that will be intelligible to the target language 

reader” (Venuti, 2017, 18). The ‘intelligibility’ thus created will take a step ahead of just the 

denotative meaning of the text. However, since it involves creating a new text, it may still be 

lacking in the flavors that the source texts are suffused with. To Baker (2018), equivalence in 

translation is a relative phenomenon since texts are embedded in the culture of their production. 

Armstrong (2005) agrees with Baker’s observation as he opines that when the text is highly 

saturated in its culture, it becomes more difficult to translate (Armstrong, 2005, 33). Taking 
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cues from scholars’ opinions on the cultural impact on translation, Faull (2004) goes a step 

further and establishes an organic connection between the reader and the textual contents 

illustrating that, “the task of the translator is to reproduce the relationship between the reader 

and the text in the original in the foreign language, bearing in mind that the foreign reader does 

not share the same cultural vocabulary” (Faull, 2004, 14). In other words, it is the translator’s 

task to sense and fill the linguistic and cultural gaps inherent in the fact that the two texts belong 

to two distinctly different environments.  

 

The earliest attempts to translate the Qur’an were made as early as in Prophet Mohammed's era 

when a convoy of early Muslims sought refuge with the Emperor of Axum. Ibn-Hishām (1995) 

reports that the convoy translated a number of verses and recited them before the Emperor. 

Another instance of early translation took place when Prophet Mohammed wrote to the 

Egyptian Coptic monarch and invited him to Islam. Translations of a number of verses were 

included in the letter (Torrey, 2002). Moreover, one of the companions of the prophet called 

Salman al-Farsi transliterated some short Qur’anic texts into Persian (Al-Sarakhsī, 1989). It 

was an intra-lingual type of translation, though later attempts at intra-lingual translations raised 

heated debates among the Islamic schools of thought. Also, scholars have often raised doubts 

about whether exact translation of the Qur’anic texts is possible and have given calls for 

assessment and standardization of the existing translations (Bakir, 2010; Halimah, 2014; 

Hannouna, 2010; Mohammed, 2005; Shellabear, 1931). Nevertheless, there exists some 

positive critical evaluation of the translators selected for investigation in the present study, 

especially Pickthall and Yusuf Ali (Kidwai, 1992; Mansuri, 2013). 

 

Binark, Eren, and İhsanoğlu (1986, xii) reported that before the 1900s, just four renderings of 

the complete Qur’an were done into English, but by the 1980s, the number reached to more 

than 60. After the year 2000, translations have been noticeably more intelligible. This could be 

partially attributed to the advent of the field of translation studies, which could have regulated 

translation processes assuring more quality in their products and providing literature and 

theoretical framework for the translation practice. Among the most prominent English 

translations of the Qur’an after the 1980s are the following, arranged according to their years 

of publications: Asad (1980), Shakir (1987), Khan and Al-Hilali (1996), Saheeh International 

(1997), and Bewley and Bewley (1999), Fakhry (2002), Cleary (2004), Haleem (2004), 

https://www.dragoman-journal.org/
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Bakhtiar (2007), Kahveci (2007), Khalidi (2008), Khan (2013), Peachy and Al-Johani (2012), 

and Kidwai (2013). Equally prolific is the practice of evaluation, commentary, and exegesis on 

the available translations, e.g. Abu Farrākh (1982), El-Ashi (1996), Bobzin (2001), Al-Jabari 

(2008), and Abdul-Raof (2012). 

 

The Arabic word gharīb can generally mean unfamiliar, strange, ambiguous, or vague. The 

term gharīb al-Qur’an is used here to mean ‘the category of Qur’anic words (or expressions) 

whose meanings are not intelligible to everyone primarily due to their lack of frequent usage. 

So, they become uncommonly used over time. Nevertheless, there exists a long-established 

tradition of exegesis on the possible meanings of unfamiliar vocabulary units/expressions and 

the controversies they commonly generate. Critical works on gharīb al-Qur’an can be classified 

into two categories: (i) books that follow the chapter order of the Qur’an, such as Tafsīr Gharīb 

al-Qur’an of Ibn Qutaybah (1978), and (ii) books that follow the alphabetical order of 

unfamiliar words such as Nuzhat al-Qulūb of Al-Sajistānī (1995) and Al-Mufradāt fī Gharīb al-

Qur’an of Al-Aṣfahānī (2010). 
 

4. Analysis 

Analysis of the collected data involves presenting a contextual background of the selected 

vocabulary units and textual analysis of the examples. Words in bold are the ones that belong 

to the class of gharīb al-Qur’an. Moreover, in every instance, six translations are checked and 

commented upon.  
 

4.1. Ḥanīfan (Q2:135) 

This verse bears reference to the dispute that Jews and Christians had with Prophet Mohammed. 

Both the groups urged the Muslims to follow Judaism and Christianity, respectively, for 

salvation. Therefore, the verse directly orders the Prophet and Muslims to follow the Abrahamic 

faith; “Nay, but the religion of Abraham, hanīfan (i.e. the upright).” 

 

The closest root for the word ḥanīf in traditional dictionaries is hanafa, which means having 

the two feet or big toes inclining towards one another (Al-Rāzī, 1911; Ibn Fāris, 1979). The 

point of analogy is that a ḥanīf worshipper would not be inclined towards worshipping the false 

deity. Al-Aṣfahānī (2010), in his book on gharīb, adds that ḥanaf (i.e. the generic noun) is an 

inclination towards the path of straightforwardness. He adds that Arabs have metonymically 

https://www.dragoman-journal.org/
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used the word ḥanīf for those who have a distortion in their feet. Moreover, Arabs called those 

who performed Hajj or those who had circumcision as ḥanīf alluding to their following of the 

same faith as of Abraham. Therefore, ḥanīf in this Qur’anic context refers to Abraham, who 

turned away from the worship of idols. It follows, then, that other senses could also have been 

included in the meaning, such as being devoted to the service of God. According to Omar (2010, 

139) ḥanīf describes, “One inclining towards the right state or tendency, inclining to the right 

religion”. He adds that this term had been in use since pre-Islamic times to describe a person 

who turned away from sin, worldliness, and all dubious beliefs, especially idol worship.  
Table 1. Ḥanīfan ن یف ا َ  ِ  ً ح   (Q2:135) 

Translator(s) Translation 
Ali (1938) the True 
Asad (1980) who turned away from all that is false 
Itani (2012) the Monotheist 
Peachy and Al-Johani (2012) the upright 
Pickthall (1930) the upright 
Saheeh International (1997) inclining toward truth 

 

The translations listed in Table 1 correspond to the semantic meanings of ḥanīf mentioned 

above. Asad (1980, 60), sensing a potential lack of understanding by the reader, adds a footnote 

(fn.110) to his translation: “The expression hanif is derived from the verb ḥanafa, which 

literally means ‘he inclined [towards a right state or tendency].’” The note accords well with 

the pre-Islamic understanding mentioned above. Ali (1938, 19), too, while translating it as the 

True, feels it necessary to explain the term in a footnote (fn.134): “inclined to right opinion, 

orthodox (in the literal meaning of the Greek words.), firm in faith, sound and well-balanced, 

true. Perhaps the last word, True, sums up most of the other shades.” 
 

4.2. Fitnatun (Q2:193) 

The verses preceding this verse (Q2:193) are the first Qur’anic verses on Jihad (i.e. Q2:190-

192). They outline the rulings for religious fighting and that the Prophet should fight, for the 

sake of Allah, against those who engage with him in a battle; however, he must not do any 

wrong, break rules, or go beyond set limits. The verse advocates that Muslims should fight the 

disbelievers in the cause of Allah so that there would be no disbelief or worshipping of other 

deities along with Allah.    

According to Ibn Manẓūr (1980), the word fitnah is derived from the verb fatan, which was 

initially used for the process of burning gold and silver to separate the good metal from the low-

quality metal. Al-Aṣfahānī (2010) believes that it was then used for burning people into hellfire. 

https://www.dragoman-journal.org/
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The meaning has been then extended to include other senses, such as tribulations, testing, trial, 

affliction, dissension, discord, persecution, temptation, seduction, mischief, tumult, unrest, and 

oppression. However, the analogy between the original meaning and the later senses is quite 

evident. The given verse, therefore, addresses Muslims to fight the infidels so that there will be 

no idols to be worshipped. According to the commentaries (tafsīr) by Al-Ṭabarī (1973), Al-

Baghāwī (1989), Al-Zamakhsharī (1998), Ibn Kathīr (1999), Al-Suyūṭī (2003), Abu Ḥayyān 

(1993) and many others, fitnah in the verse quoted above means shirk (polytheism). The 

contextual setting also refers to the Islamic normative principles of fighting against the unjust 

and the wrong-doers. 
Table 2. Fitnatun    ف ت ن ة ٌ َ ْ ِ  (Q2:193) 

Translator(s) Translation 
Ali (1938) tumult or oppression 

Asad (1980) oppression 

Itani (2012) oppression 
Peachy and Al-Johani (2012) oppression 
Pickthall (1930) persecution 

Saheeh International (1997) fitnah 
 

The translations reviewed here reveal that the translations of the word fitnah are persecution in 

Pickthall (1930), tumult or oppression in Ali (1938), oppression in Asad (1980), Itani (2012) 

as well as in Peachy and Al-Johani (2012), while Saheeh (1997) retains the word as it is, i.e. 

transliteration. They fail to convey the real import of the word as exegetes have defined and 

explained. Instead, these renderings correspond more with general definitions and explanations 

of the term as found in dictionaries. This may reveal translators’ approaches to the translation 

process, which consists of two phases: comprehension and reproduction. The first phase 

involves a translator’s endeavors toward a correct understanding of the meaning, whereas the 

second phase entails a choice of the best match in the target language. Normally, Qur’an 

translators rely on traditional exegetic books to uncover the non-literal senses of the words, 

which does not seem to be the case in this example.  
 

4.3. Al-ʿanata (Q4:25)     

The verse (Q4:25) refers to the status of slave girls in possession of wealthy people who, for 

some reason, failed to marry free women, but did not wish to exploit their slave girls. Such 

people are encouraged to marry one of their slave girls and live with her as a rightfully married 

woman, although such marriages are discouraged in general, as explained by Asad (1980, 164): 
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“the Qur'an discourages such marriages - obviously with a view to removing a major attraction 

from the institution of slavery as such, and thus promoting its abolition” (fn. 34). 

 

According to Ibn Manẓūr (1980), the word 'anata originally signifies falling into hardship and 

difficulties. Later on, the term acquired some other significations, such as sin, crime, and 

mistake (Omar 2010, 390). However, Al-Ṭabarī (1973) lists more than ten sources that posited 

that the meaning of 'anata in the given verse refers to committing adultery. Following the 

sources, Ibn Kathīr (1999), Abu Ḥayyān (1993), and Al-Suyūṭī (2003) point out that the word 

means zina (adultery, fornication), which makes it a typical euphemism for a harsh, blunt sex-

related word. 
Table 3. Al-ʿanata   ال ع ن ت َ َ َ  ْ  (Q4:25) 

Translator(s) Translation 
Ali (1938) sin 

Asad (1980) stumble into evil 

Itani (2012) falling into decadence 
Peachy and Al-Johani (2012) to commit sin 
Pickthall (1930) to commit sin 
Saheeh International (1997) sin  

 

The word is translated as sin by Ali (1938), Pickthall (1930), Saheeh (1997), and Peachy and 

Al-Johani (2012). They have used the same euphemistic technique employed in the source (i.e. 

generalization) by using a mild word instead of a more direct word that bears the intended 

semantic meaning. Asad (1980) rendered this as evil which is a more dysphemistic word 

employed here for a euphemistic purpose as well. Itani (2012), however, uses a more 

euphemistic but less accurate choice by translating it as falling into decadence. These 

translations seem to have failed to offer a precise rendering of the meaning of 'anata, especially 

the sense of distress embedded in the word, i.e. if one commits adultery, his or her heart 

becomes distressed. 
 

4.4. Darasta (Q6:105)  

The verse preceding this verse (i.e. Q6:104) addresses the people in general that God has sent 

them His signs and conclusive arguments in different ways to make the truth clear. The result 

of explaining the signs in various ways might naturally differ from person to person. Some were 

wont to say that Muhammad had been secretly learning from other men of knowledge. To such 

people do allude two other verses (Q25:4 and Q16:103), making this explanation more tenable.  
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The trilateral root dāl rā sīn occurs six times in the Qur’an, five times as verb forms (Q3:79, 

Q6:105, Q7:169, Q34:44, and Q68:37) and once (Q6:156) as a noun. As described by Al-

Aṣfahānī (2010, 223), the word darasa originally means when something vanishes, but its effect 

or impact remains. It acquired some other meanings such as reading, learning, studying, 

teaching, etc. Omar (2010, 182) defines the verb darasa to mean to learn, repeating the reading 

(of something) in order to have an understanding of it, or committing it to one's memory. By 

looking at these sources, there are two forms of the verb: the transitive, which means to read 

and study, and the intransitive, which means to vanish. 
 

The Qur’an employs this word to signify the meaning of reading, learning, studying. Al-

Zamakhsharī (1998, 341) and Al-Bayḍāwī (1999, 442), too, have explained the expression as 

you learned and read. According to Al-Ṭabarī (1973, 355), Al-Ṣan'ānī (2000, 160), and Al-

Hāyam (2002), its meaning is to read, and according to Ibn Kathīr (1999, 606) and Al-Khuḍayrī 

(2008, 51), darasa denotes to study. The verb darasta is the simple past form for the second 

person singular and, as the context suggests, it means you learnt, you studied. The context 

implies that the source expression does not have a positive connotation here. It is rather a 

mixture of pity and reproof, as the people of Makkah would often accuse the Prophet of learning 

the monotheistic and other-worldly ideas and about incidents of the past from some others, 

thereby ascribing the revealed teachings to the normal human process of learning and studying. 
Table 4. Darasta   س ت ْ  َ د ر   َ  َ  (Q6:105) 

Translator(s) Translations 
Ali (1938) Thou hast taught us diligently 
Asad (1980) Thou hast taken [all this] well to heart 

Note: Lit., "thou hast learned [it well]" - i.e., God's message. 
Itani (2012) You have studied 
Peachy and Al-Johani (2012) You’ve studied 
Pickthall (1930) Thou hast studied 
Saheeh International (1997) You have studied 

Footnote: Accusing the Prophet of having learned from the Jews 
and Christians. 

 

In the light of the textual and contextual analysis of the word, it seems that Ali (1938) fails to 

communicate the content of the verse and even goes far beyond the actual meaning and 

signification of the source text. Asad’s (1980) translation, though not an equivalent to darasta, 

could convey, figuratively, the sense of learning and memorizing, but he has undone it in the 

footnote, which refers to Muhammad having learned God’s message. Therefore, these two have 

gone far away from capturing the real import of the source expression.   

https://www.dragoman-journal.org/


Dragoman Journal of Translation Studies                                          ATI & Garant-Uitgevers nv, Belgium 
Volume 12, Issue 13, May 2022      https://www.dragoman-journal.org     Mohammdd Albarakati 

 

ISSN:  2295-1210  14 © ATI & Garant 
 

The other four similarly worded translations convey the real signification of the Qur’anic 

expression as explained by Qur’anic exegetes. However, the footnote in Saheeh (1997) makes 

the context clear so that no ambiguity is possible, and thus is more plausible. 
 

4.5. Yuthkhina (Q8:67) 

The contextual reference in the given verse is to the virtual abolition of slavery as a social 

institution. The injunction of the verse is that it is not allowed to retain any person or take him 

as a slave unless he was caught as a prisoner in a battle defending the faith, i.e. jihad. The 

historical reference is to the prisoners of war in the Battle of Badr. The Prophet, on the counsel 

of Abu Bakr, released them. 
Table 5. Yuthkhina   ن ِ  َ ی ث خ  ْ ُ  (Q8:67) 

Translator(s) Translations 
Ali (1938) thoroughly subdued 
Asad (1980) battled strenuously 
Itani (2012) subdued 
Peachy and Al-Johani (2012) conquered 
Pickthall (1930) made slaughter 
Saheeh International (1997) inflicts a massacre 

 

The term yuthkhina is derived from ʔithkhan which means to conquer, slaughter, overcome, 

wound, inflict wounds, etc. (Al-Sajistānī 1995; Al-Ṭabarī 1973). Thus, the word signifies 

causing heavy loss of lives to the enemy. The translators have managed to provide a translation 

that explains the intended meaning as stated in exegetical books. 
 

4.6. Waqaḍayna (Q17:4) 

This verse refers to an earlier revelation conveyed in the Torah, telling that the Jews would 

become tyrants and would cause corruption on the earth twice. 
 

The verb qaḍā is a polysemous verb that changes according to the context, co-text, and the 

preposition used. For example, Al-Baghāwī (1989) lists different meanings for this verb 

depending on the context: to decree as in (Q17:23), to judge as in (Q10:93), and to create as in 

(Q41:03). According to Omar (2010, 458), it could mean “to decree, create, accomplish, bring 

to an end, complete, fulfill, determine, pass a sentence, decide, satisfy, execute, settle, judge, 

and discharge”. 

 

In the selected verse, the verb qaḍā is attached to the preposition ʔilā, whose English equivalent 

is the preposition to. With this preposition, it means to reveal to. The preposition functions as 
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a medium between the revealer and the receiver. However, other exegetes, including Al-Qurṭubī 

(1935) and Al-Suyūṭī (2003), relate their commentary to that of Ibn ‘Abbās (d. 687), who points 

out that the verb in this context means to inform, to tell, or make known. 
Table 6. Waqaḍayna ق ض ی ن ا َ ْ  َ و  َ  َ  (Q17:4) 

Translator(s) Translations 
Ali (1938) gave (clear) warning 
Asad (1980) made (this) known 
Itani (2012) conveyed 
Peachy and Al-Johani (2012) told 
Pickthall (1930) decreed 
Saheeh International (1997) conveyed 

 

The translations have varied in rendering qaḍā. Ali (1938), who translated the verse as We gave 

(clear) warning, has deviated from the meaning by presenting an inaccurate translation. Saheeh 

(1997) and Itani (2012) translate the term as conveyed. Asad’s (1980) translation We made 

[this] known is equally inaccurate using a less formal word. Pickthall’s (1930) We decreed is 

more appropriate, for this register, more accurate and consistent with the exegetical opinions 

mentioned above.  
 

4.7. Wakhasha’at and Hamsa (Q20:108) 

This verse mentions the characteristics of the Day of Resurrection when every voice will 

become silent in the awe and glory of the Lord. It clearly says that nothing will be heard on that 

day except vague whispers. Some Qur’anic exegetes have explained these whispers as the 

shuffle of the people’s feet while walking. 
 

Two words in the verse seem to pose some difficulty here: khasha'at and hamsa. Following 

traditional Arabic dictionaries, khasha' is a verb that explains the action when one lowers his 

or her gaze and keeps silent out of awe and fear. Well-known mainstream exegetes, such as Al-

Qurṭubī (1935), Al-Ṭabarī (1973), Al-Bayḍāwī (1999), Ibn Kathīr (1999) and Al-Suyūṭī (2003) 

report similar understanding. 
 

The word hamsan means whisper, hidden or low voice in traditional dictionaries. However, 

when it collocates with feet, it means walking in a way that only a little sound is heard. Omar 

(2010, 154) defines the former as to be humble, to be submissive, lowly, cast down (eyes), faint 

(voice), and the latter as faint murmur (Omar, 2010, 593).  
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Table 7. Wakhasha’at / Hamsa خ ش ع ت    َ  َ ِ و   َ س ا  /  َ  ً  ھ م   ْ  َ (Q20:108) 

Translator(s) Translations 
Ali (1938) shall humble / tramp of the ranks marching along 
Asad (1980) will be hushed / a faint sough in the air 
Itani (2012) will be hushed / murmur 
Peachy and Al-Johani (2012) will be low / a murmur 
Pickthall (1930) are hushed / a faint murmur 
Saheeh International (1997) will be stilled / a whisper [of footsteps] 

 

The six translators do not seem to have encountered any difficulties in rendering khasha'at, as 

all these translations convey the meaning as specified by Qur’anic exegetes and critics. 
 

However, hamsa is rendered as the tramp of their feet (as they march) by Ali (1938). He adds 

a note to it saying: “A beautiful personification of hushed Sound. First, there is the loud blast 

of the Trumpet; then there is the soft angelic Voice calling ‘Arise.’ Then there is the stillness 

and hush of awe and reverence: only the tramp of the ranks marching along will be heard” (Ali 

1938, 813). Hamsa is translated as a faint sough by Asad (1980), a faint murmur by Pickthall 

(1930), murmur by Peachy and Al-Johani (2012) and Itani (2012), while a whisper [of 

footsteps] by Saheeh (1997). These translations are befitting and acceptable, as they suggest 

one of its possible meanings, a shuffle. Besides, they are suitable equivalent translations since 

they carry the meaning of a low voice, murmur, etc., which, according to Al-Suyūṭī (2003), the 

Arabic word expresses. 
 

4.8. wa al-jibillata (Q26:184) 

The Qur’anic verse in which this phrase occurs is part of the Prophet Shu‘ayb's admonitory 

discourse he addressed to the People of Aykah, who were not sincere in their business and 

resorted to cheating in measurement. Prophet Shu‘ayb asked them to hold in fear the Lord Who 

created them and the nations preceding them. 

According to traditional Arabic dictionaries, jibillah means total creation. Explaining the 

expression al-jibillat, exegetes such as Al-Bayḍāwī (1999), Al-Suyūṭī (2003) and Al-Ṭabarī 

(1973) described it as generations, people who had lived before them and previous creations of 

people; whereas it is defined by Al-Aṣfahānī (2010, 113) to mean a large group. 
Table 8. wa al-jibillata   ب ل ة ال ج  ِ  ِ َّ َ و   ْ  َ  (Q26:184) 

Translator(s) Translations 
Ali (1938) the generations 
Asad (1980) those countless generations 
Itani (2012) the masses 
Peachy and Al-Johani (2012) the generations 
Pickthall (1930) the generations of the men 
Saheeh International (1997) the creation 
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The meaning of the Qur’anic expression al-jibillata has variously been rendered by the six 

translators. Considering the explanations furnished by classical Arabic exegetes, corroborated 

by lexicographers, Saheeh (1997) seems to have successfully captured the accurate meaning 

with a footnote that explains what it refers to. However, the generation done by Ali (1938) and 

Peachy and Al-Johani (2012) is also plausible. Asad (1980) has added countless which is not 

worded in the source text, but this meaning is embedded in the structure. Itani’s (2012) 

rendering (masses) is not even close to conveying the true meaning of the actual text. In 

Pickthall’s (1930) rendering, of the men is not only redundant but also an unnecessarily gender-

specific translation of the gender-neutral expression. 
 

4.9. Ma’ād (Q28:85) 

In this verse, Allah tells the Prophet what He had prescribed for him and that he would surely 

restore the Prophet to ma’ād. According to Al-Baghāwī (1989), this verse was revealed in Al-

Juhfah during the Prophet’s migration (Hijra) when the Prophet was on his way to Madina. The 

verse reassures the Prophet that he would return to his hometown, i.e. Makkah. Other exegetical 

books have provided other meanings for ma’ād, such as death, the Day of Resurrection, and the 

Paradise. Books on gharīb, however, unanimously agree that the intended meaning is Makkah. 
Table 9. Ma’ād معاد (Q28:85) 

Translator(s) Translations 
Ali (1938) the Place of Return 
Asad (1980) a life renewed 
Itani (2012) Home 
Peachy and Al-Johani (2012) home again 
Pickthall (1930) home again 
Saheeh International (1997) a place of return 

 

The word ma’ād literally refers to a state or a place where someone/something comes 

back/returns. It also refers to one's final condition or destination. Ali (1938) and Saheeh (1997) 

offer a generalized translation that ignores all exegetical opinions. Asad’s (1980) translation is 

not based on any authentic source. Pickthall (1930), Itani (2012), and Peachy and Al-Johani 

(2012) translate ma’ād as home, a translation that accords with the opinion found in exegetical 

books. None of the translators, however, seem to have checked classical sources on gharīb.   
 

4.10. Ṣayāṣīhim (Q33:26) 

This expression figures only once in the Qur’an, and it is in this verse. The verse refers to the 

defeat of the Jewish clan of Banu Quraydah, who, defying the agreements and peace accords 

that they had entered into with the Prophet before the event of Al-Aḥzāb, supported the invading 
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Arab confederate against the Prophet and the Muslims. Afterward, when the prophet intended 

to punish them for not complying with the treaty, they locked themselves in their fortresses 

(ṣayāṣīhim), but after twenty-five days of siege, they had to give up. 
 

According to Al-Aṣfahānī (2010, 380), Al-Bayḍāwī (1999, 207), and Al-Nīsābūrī (1996, 457), 

the word ṣayāṣīhim refers to something that is used to protect as horns of cows (Al-Sajistānī 

1995). Later on, it acquired the meanings such as forts, fortresses, castles, strongholds, bastions, 

citadels, etc., as they are the means of protection. Al-Ṭabarī (1973, 179), Al-Suyūṭī (2003, 421), 

Al-Khuḍayrī (2008, 217), and Ibn Kathīr (1999, 91) have described the word as fortresses. Ibn 

Kathīr (1999) has mentioned in support of his exegesis the opinions of Mujāhid, Ikramah, ‘Atā 

and Qatādah, who were companions of the prophet. 
Table 10. Ṣayāsīhim   م یھ  ِ  ْ ص ی اص   ِ  َ  َ  (Q33:26) 

Translator(s) Translations 
Ali (1938) their strongholds 
Asad (1980) their strongholds 
Itani (2012) their strongholds 
Peachy and Al-Johani (2012) their strongholds 
Pickthall (1930) their strongholds 
Saheeh International (1997) their fortresses 

 

Although in the historical context, it does refer to the fortresses which the Jews took refuge in, 

English equivalents such as strongholds or bastions convey the meaning more 

comprehensively. Thus, their strongholds, as rendered by five translators, seems to be 

preferable to Saheeh’s (1997) translation their fortresses.  
 

4.11. Yansilūna (Q36:51) 

The verse in which this expression features refers to the great event of the Resurrection Day 

when the trumpet will be blown and all the people will be coming out of their graves and be on 

the move towards their Lord to face the Reckoning. As specified by the Arabic lexicons, the 

expression yansilūn is a grammatical variant of the infinitive verb nasala, which denotes two 

meanings: (a) to become detached from something, to set something apart, to separate, etc. (b) 

to descend, to slide, to swarm, etc. However, as a verb, this expression has not been employed 

to denote the first meaning in the entire Qur’an. In addition to the verse under discussion, this 

expression features in yet another verse (Q21:96) of the Qur’an and denotes the same meaning. 

As defined by Al-Aṣfahānī (2010, 634), the word yansilūn originally signifies separation. Later 

on, it came to acquire some other meanings such as to run, to rush, etc. However, the word 

yansilūn is described by Al-Ṭabarī (1973) as to come out quickly, by Ibn Kathīr (1999, 165) to 
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rush and come from everywhere. According to Al-Suyūṭī (2003, 434), Al-Khuḍayrī (2008, 234), 

and Al-Nīsābūrī (1996, 539), the accurate meaning of this word is to rush. According to Al-

Bayḍāwī (1999, 104, 355), the expression in both the verses (36:51 and 21:96) denotes running 

fast, swooping, swarming, etc.  
Table 11. Yansilūna   ی نس ل ون َ  ُ  ِ  َ  (Q36:51) 

Translator(s) Translations 
Ali (1938) rush forth 
Asad (1980) rush forth 
Itani (2012) rush 
Peachy and Al-Johani (2012) swarm 
Pickthall (1930) hie 
Saheeh International (1997) hasten 

 

All the six translators have exerted their best to capture the maximal flavour of the original 

Arabic expression. Yet, the rendering attempted by Peachy and Al-Johani (2012), i.e. swarm, 

seems plausibly more beautiful in terms of eloquence as compared to the others for two reasons: 

brevity as it is single-worded and for the onomatopoeic effect found in it. Moreover, it conveys 

the full meaning and significations of the source expression. It implies hastening and moving 

quickly to assemble in a swarm. The other attempts lack in conveying this aspect of the 

meaning.     
 

4.12. Ḍīzā (Q53:22) 

The people of Makkah had, among many of their idols, three goddesses, viz. Lāt, Manāt, and 

Uzzā, whom they referred to as the daughters of Allah, the supreme God. Allah was avowedly 

their greatest deity even in the pagan polytheistic cult. On the other hand, they themselves 

would feel extremely displeased with the birth of female babies, and burying daughters alive 

was not uncommon. The Qur’an refers to this practice and how they felt sad when daughters 

were born (Q16:57-59). Because they assigned to God the females while the females they 

themselves would feel disgusted at (Al-Bayḍāwī 1999, 542), this verse denounces them for 

attributing the females (the inferior gender in their opinion) to God and males (the superior 

gender, as believed) to themselves. 
 

This adjective occurs only once in the Qur’an. As defined by Al-Aṣfahānī (2010, 391), the word 

ḍīzā means incomplete. According to Al-Ṭabarī (1973, 71), Al-Nīsābūrī (1996, 205), and Ibn 

Kathīr (1999, 401), Al-Hāyam (2002), Al-Suyūṭī (2003, 526), and Al-Khuḍayrī (2008, 312), 

this word conveys a sense of injustice. As stated in Omar's dictionary (Omar 2010), ḍīzā is a 

descriptive expression from ḍayz, which means unjust.  

https://www.dragoman-journal.org/


Dragoman Journal of Translation Studies                                          ATI & Garant-Uitgevers nv, Belgium 
Volume 12, Issue 13, May 2022      https://www.dragoman-journal.org     Mohammdd Albarakati 

 

ISSN:  2295-1210  20 © ATI & Garant 
 

Table 12. Ḍīzā   ى یز  َ  ٰ ض   ِ  (Q53:22) 

Translator(s) Translations 
Ali (1938) most unfair 
Asad (1980) unfair 
Itani (2012) bizarre 
Peachy and Al-Johani (2012) unfair 
Pickthall (1930) unfair 
Saheeh International (1997) unjust 

 

Except for Itani (2012), all the five translations are much the same and have successfully 

translated the meaning of the source expression. Ali’s (1938) use of the superlative (most 

unfair) emphasizes the sense of injustice, but it may be an addition to the meaning. Itani’s 

(2012) rendering (bizarre) is not supported by traditional sources and is considered a deviation 

from the intended meaning. 
 

4.13. Allamam (Q53:32) 

This verse explicates and defines the characteristics of the virtuous people mentioned in the 

verse preceding it. It says that avoidance of grave sins is among the characteristics of the 

virtuous.  

 

Lamam denotes coming close to committing minor sins and lesser offences. Ibn Qutaybah 

(1978) and Al-Sajistānī (1995) agree that lamam means small sins, and that it signifies that the 

persons who commit these minor sins and repent shortly afterwards do not carry on doing these 

sins. 

Table 13. Allamam   م َ  َ الل م  َّ    (Q53:32) 

Translator(s) Translations 
Ali (1938) small faults 
Asad (1980) sometimes stumble 
Itani (2012) minor lapses 
Peachy and Al-Johani (2012) slips 
Pickthall (1930) unwilled offences 
Saheeh International (1997) slight ones 

 

Translators have provided renderings close to each other using adjectives such as small, minor, 

and slight, or nouns such as slips, lapses, and faults. Asad (1980) and Pickthall (1930) deviate 

slightly from the formal structure of the source text by using the modulation technique, which 

employs a variant point of view. 
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4.14. Saghat (Q66:4) 

This (Q66:4) is one of the several verses narrating the story of the Prophet when he lay with his 

handmaiden Mariya in the house of Hafsa, who then got upset. The Prophet confided to Hafsa 

his prohibition of Mariya, but Hafsa disclosed it to Aisha. The verse where the word saghat 

occurs refers to Hafsah as well as to Aishah, who listened to the former, thereby contributing 

to the breach. 
Table 14. Saghat   ص غ ت ْ َ  َ  (Q66:4) 

Translator(s) Translations 
Ali (1938) so inclined 
Asad (1980) have swerved 
Itani (2012) have listened 
Peachy and Al-Johani (2012) have swerved 
Pickthall (1930) desired (the ban) 
Saheeh International (1997) have deviated 

 

The verb saghat comes from the Arabic root sagha, which means to swerve or to deviate from. 

It also refers to having an inclination toward something. Accordingly, Itani (2012) seems to 

have mixed it with ʔasgha, which means to listen, rendering it as have listened. Pickthall (1930) 

rendered it as desired (the ban) explicating on the story to offer an interpretation of the meaning. 

Such a translation strategy does not suit the translation of the Qur’an, nor is it a very common 

strategy among Qur’an translators who tend to stick to the formal aspects of the sacred text 

(Albarakati, 2019). The other four translators have adhered to the semantic meaning of the root 

and its derivative verb.  
 

 5. Conclusion 

This study explored the problematics of translating the Gharīb al-Qur’an words. The analysis 

section of the study highlights various issues which translators have to cope with when they translate 

the gharīb al-Qur’an and words with multiple possible meanings. This study examines six 

translations of select gharīb words and finds it quite challenging to produce a perfect translation of 

the Qur’an. As many Qur’anic words and sentences carry multiple layers of meaning, it becomes 

difficult to render these words into the target language. Besides, the connotations of these words 

are quite challenging to preserve, particularly due to the constant change in word connotations over 

time. Dealing with the Qur’an as a religious scripture believed to be a divine book, any departure 

from the source text is contestable. Thus, the analysis and discussion in the preceding sections, and 

the comparative literature collected from six different translations taken into account, reveal that 

the linguistic nature of Arabic as a language, the distinctive style of the Qur’an, and its theological 

and cultural dimensions make it challenging for translators to render the meaning into English.  
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These results suggest that Qur’an translators should use exegetical books as their primary sources 

and make use of traditional Arabic dictionaries to deepen their understanding of the lexical and 

semantic aspects of the text. However, what makes the translators’ task more complicated is dealing 

with these gharīb words, which are unique in terms of their denotations and connotations. It is the 

very same reason that made scholars classify these words as unfamiliar words as early as the second 

Hijri decade. Translators are dealing with words that have been tagged problematic and have been 

dealt with in exegetical works especially authored on the subject. The translations discussed above 

do not seem to have accessed these gharīb exegetical books and may have relied solely on famous 

general exegetical works, which sometimes ignore gharīb vocabulary items. Translators who rely 

on traditional dictionaries are more likely to miss the intended contextual meaning, which is 

sometimes not worded in these dictionaries.      

 

From the discussion, it is evident that all the translators seem to have struggled in one or more of 

the excerpts investigated in this study. Pickthall (1930) has been one of the most celebrated and 

acclaimed translators of the book for several reasons. Although he admits his inability to articulate 

in his translation ‘that inimitable symphony’ in the actual text of the Qur’an, he desired to produce 

a ‘terse, majestic, and poetical’ translation (Pickthall, 1919) so that the translation, too, has powerful 

eloquence. However, his archaic English is not in vogue now. At times, his rendering is, in fact, 

more gharīb, i.e. obscure and unfamiliar, than the original Arabic word, e.g. hie (Table 11). 

Therefore, a contemporary translation will be more accessible. Peachy and Al-Johani (2012) seem 

to have relied on Pickthall but have tried to transform the language to suit the twenty-first-century 

reader. Itani’s (2012) version employs modern diction but appears to have taken a bit too much 

liberty in some cases and has reached far from the text. Of all the six translations considered, Saheeh 

International (1997), despite a few issues, seems to be the most plausible.  

 
The findings of this study have several important implications for future practice. Qur’an translators 

need to consider the connotations embedded in the Qur’anic words through exegetical books and 

the works particularly authored to tackle the issues of these words. Translation annotations can be 

instrumental to employ in order to compensate for these problematic aspects. Translations made by 

a team are more likely to comprehend such nuances, as teamwork offers collaboration, allows for 

meticulous scrutiny of the source text, and more informed decisions for the target text.  
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Abstract 

It is oft-truism that translation has long been practiced and widely been considered as 
a vehicle for all major cultural exchanges throughout history. The bulk of Greek 
philosophy and science transmission into Arabic in the early medieval was an epitome 
of the exchange whereby translation was constantly governed by norms (i.e., 
sociocultural constraints acquired by members of society by means of education and 
socialisation. The present article may then be accorded a significant status in a wider 
socio-historical context as, in greater detail, it first discusses a well-established issue 
in translation studies, i.e. translation norms, and second it sheds some light on the 
visibility of these norms insofar as Arab legacy of translation is concerned. The paper 
draws on these translation norms, apposite to particular historical situations, i.e., 
Abbāsid Era as can be illustrated in a manuscript translated from Greek into Arabic by 
a famous Syrian Nestorian Christian translator, named Ḥunayn ibn Ishaq al-ʻabādi 
born in 808 AD and died in 873 AD. The approach adopted in the study is Toury’s 
(1980:75) typology of translation norms (e.g., ‘initial norms’, ‘preliminary norms’ and 
‘operational norms’.) in which the paper exhaustively explores the applicability of 
these norms to the translations of the manuscript proper. The paper finally concludes 
that beyond the already aforementioned translation norms, four more (sub-)norms are 
manifest: (1) the ethical norm; (2) the norm of introducing so-called Islamic 
benediction; (3) the power norm; and (4) the fatalistic norm. 

Keywords: translation norms, Ḥunayn ibn Ishaq al-ʻabādi, Arabic, Greek, manuscript. 
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1. Introduction 

Since time immemorial, it goes without saying that translation has long been considered as a 

means of wittingly pursing and facilitating points of contact, and as potentially endless 

intercultural exchange, including, but not limited to, translation of literary criticism (e.g., 

Aristotle’s Poetics), translation of literature (e.g., Kalila wa Dimna by Abdullah ibn al-

Muqaffa), translation of science (e.g. Ḥunayn ibn Ishaq al-ʻabādi) (Abdulla 2021). Many 

cultures have been given a new lease of life by virtue of translation as Newmark (1988: 7) aptly 

remarks: 
Translation has been instrumental in transmitting culture, sometimes under unequal 

conditions responsible for distorted and biased translations, ever since countries and 

languages have been in contact with each other. Thus the Romans ʻpillagedʼ Greek 

culture; the Toledo School transferred Arabic and Greek learning to Europe; and up to 

the nineteenth century European culture was drawing heavily on Latin and Greek 

translations.  

By the same token, Almanna (2013: 9) believes that “the Arabs began looking into the riches 

of their great scholarly tradition. The translation movement, which had been inactive in the 

Arab world, unwent dramatic changes during the Abbāsid period in which it passed through 

two phases”. Likewise, Mouakket (1988: 25) succinctly puts it that Arabs conspicuously 

contributed to complex world: “The Arabs owed the Greeks the initiative and the starting point 

towards reasoning. But no sooner had they taken the first step, than their vigorous and earnest 

desire for knowledge surpassed that of Greeks in many fields”. It should be borne in mind 

Arabic has become the lingua franca of the period. Salloum and Peters (1996: x) argue that:  
Arabic was the intellectual and scientific language of the entire scholastic world. The 

men of letters and science had to know Arabic if they wanted to produce works of arts 

and science […]. Arab Andalusia by itself produced more works in Arabic than were 

produced in all the languages of Europe.  

It ensues, therefore, that the Arabs have long enjoyed a certain degree of participative 

reciprocity and all-embracing symbiotic relationship with other nations.  
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Since “translation theories operate in virtuous circle, rather than vicious, given 

translation theories put forward centuries ago can be studied, developed and further related to 

meanderings of life of modern times” (Thawabteh and al-Junaydi 2017: 85), something that 

might raise one or two eyebrows. It ensues, therefore, that the Arabs had their own nice 

theoretical touches as translation theories are attached to a given geographical region, but they 

are ubiquitous as it were. Thawabteh and al-Junaydi (ibid: 78) take the discussion of translation 

theories during Islamic era a step further: “Although much of incontrovertible evidence of the 

indeterminacy of earlier seeds of translation theories in the Islamic era is predominantly 

fragmentary, their lasting imprint on world’s memory seems to be evidently interesting to 

translation scholars to date”. 

It is then conceivable that cultural exchange has happened with a fanfare throughout 

history, simply because “there are no natural frontiers between languages. The kinds of 

translation that can take place between idiolects, sociolects and dialects are essentially no 

different from those between more radically distanced language systems” (Pym 1992: 23-24).  

It goes without saying that the larger bulk of Greek sciences transmission into Arabic 

in the early medieval was governed by a set of criteria, known as norms, conventionally defined 

as invariably sociocultural constraints acquired by members of society by means of education 

and socialisation. Perhaps a fairly comprehensive definition of translation norms is that offered 

by (Toury 1995: 55): “The translation of general values or ideas shared by a community – as to 

what is right or wrong, adequate or inadequate – into performance instructions appropriate for 

and applicable to particular situations”.  

More to the point, Bassnett and Lefevere (1998: 93) give an excellent vignette of the 

powerful binding role of Source Language (SL) norms and how to fair-mindedly reflect this 

role in translation: “Just as the norms and constraints of the source culture play their part in the 

creation of the [ST], so the norms and conventions of the target culture play their inevitable role 

in the creation of the translation”. The same is true of Arab legacy of translation which 

unequivocally assumed access to the then world of translation.  

Suffice to say that during Abbāsid Era (750–1258 AD), an outward manifestation of 

translation norms was ostensibly unquestionable, a major epoch which bore witness to “a major 

event in the history of world civilization” (Montgomery as cited in Shamma 2009: 65). Perhaps 

we should take cognisance of the fortuitous translation norms of Arab legacy as of inimitable 

nature before modern translational regime, as it were, managed to leapfrog that of Arab’s, into 
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what they have been up to now. An example commented by (Thawabteh and al-Junaydi 2017: 

80):  
What actually Pym theorised dated back to centuries ago as can be shown by al-al-

Jaḥidh ..., a medieval Arab scholar and critic, that the translator must be bilingual and 

bicultural so that the translation activity can be done as successfully as possible.... al-

Jaḥidh ... speaks of the competences the translator should have [had]. 

Khouri (as cited in Al-Mani and Faiq, 2012: 9-10) elaborates on these competenceies: “a full 

understanding of the subject matter; an awareness of current methods of translation; a previous 

apprenticeship with an established translator”, among others . 

By way of illustration, the legacy of Ḥunayn ibn Ishaq al-ʻabādi (808-873 AD), a famous 

Syrian Nestorian Christian translator, obviously regards it as no more than injecting a new live 

into contemporary normative translation theory, so to speak, and such a legacy has been a 

general signpost to the path subsequent translation theorists and practitioners have (un)wittingly 

followed. Consequently, translation norms have manifested themselves in his innumerable 

translations of multifarious sciences by Arab translators as will be comprehensively explained 

in what follows, with much focus on Ḥunayn ibn Ishaq al-ʻabādi.  

In translation studies, it has always been debatable to which is which the translator 

should show his/here ostensible ʻallegianceʼ: ST or Target Language Text (SLT). It seems 

plausible to assume that the end product of translation process- Target Text (TT) can almost 

always go one way or the other, that is, either be source-oriented or target-oriented. The former 

is based on whether the translator is loyal to the author of the ST whilst the latter depends on 

loyalty to the reader of the target rendering (Perez 1993). 

Similarly, but more explicitly, Munday (2012: 114) — citing Toury — points out, 

adherence to the poles is located very close to “a continuum since no translation is ever adequate 

or totally acceptable” (see Section 3.1 bellow). 

 

2. Methodology  

The present paper touches on the translation norms appeared to have been generally observed 

during the Abbāsid Era. An ideal way of going about the heuristic procedure of the study would 

be that the authentic manuscript of Arabic translation from Greek are first offered in the 

screenshots (see below), followed by the typing of the sample translations into a more legible 

manner due to the fact that the manuscript is all handwritten barely decipherable scrawl. 
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Examining the individuality of a codex is really demanding. Some of codex details are 

extremely difficult to be found, for example, to know the names of scribes and references to the 

place of the manuscript production. To advance our understanding of how the norms are at 

work, English translations are also provided by the author, opting for formal translation strategy 

as much as possible, so that ‘normative flavourings’ of the SL can be maintained and ensured.  

 

2.1 Significance of the Study 

The present paper may rigorously be considered all the more significant as it arrives in a new 

context, a context supposedly untouched with respect to translation studies, i.e. translation 

norms, perhaps with the exception of a relevant work by Pym (1998) which nevertheless, 

“seems to have done injustice to refreshing Arab contributions to translation theories” 

(Thawabteh and al-Junaydi 2017: 78). The paper then sheds more light on the visibility of the 

norms of translation prevailing Arab legacy of translation, during conspicuously prosperous 

‘Abbāsid Era (750–1250 AD), with particular reference to Ḥunayn ibn Ishaq al-ʻabādi.  

 

2.2 Data of the Study  

The paper draws on these translation norms, apposite to particular historical situations, i.e. 

Abbāsid Era as can be underlined and illustrated in a manuscript entitled Pedagogy Book, 

translated from Greek into Arabic by Ḥunayn ibn Ishaq al-ʻabādi born in 808 AD and died in 

873 AD. The manuscript is now in The British Library in London, Reference Division, 

Department of Oriental Manuscripts and Printed Books (also available at: www.al-

mostafa.com). 

 

3. Data Analysis and Discussion  

Thus far in our analysis, it is perhaps worth pointing out  translation norms should be seen as 

pertinent to a dynamic continuum across centuries. We may envisage these presumably 

sustainable norms as a composite of translation profession per se that are more likely to be 

convenient for different ages. To pinpoint and bring the problem under discussion into focus, 

let us first prompt further research into translation norms, taking our cue from Toury’s (1980) 

workable taxonomy of norm categories. Toury (1980:75) puts translation norms across most 

effectively, saying that norms unfold in the course of a translation activity, mainly into ‘initial 

norms’, ‘preliminary norms’ and ‘operational norms’. 
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3.1 Initial Norms 

Initial norms are discernible in terms of the various conscious or unconscious choice 

superficially made by translators in the course of translation. They are dependent on the choice 

of the overall objective of a translation which governs a set of translation decisions. According 

to this category, “translators can subject themselves to the norms reali[s]ed in the ST or to the 

norms of the target culture or language. If it is towards the ST, then the TT will be adequate; if 

the target culture norms prevail, then the TT will be acceptable” Munday (2012: 179).  

In carefully scrutinizing the data, an example of initial norms is to be found in 

Screenshot 1 below in which the translator apparently yieldedt o the norms realised in the ST, 

thus adequate translation is likely to surface in which literal translation approach presents itself 

as a reasonably workable solution. In fact, two translation methods have been opted for during 

Abbāsid Era: word by word and transferring the whole meaning of the sentence into mind, the 

second of which has been adopted by Ḥunayn ibn Ishaq al-ʻabādi “wherein [he] set down the 

transferred materials in fluent Arabic without violating the majesty of the TL” Almanna (2013: 

10). The translation “preserves surface aspects of the message both semantically and 

syntactically, adhering closely to source text (ST) mode of expression” (Hatim & Mason, 1997: 

189). More aptly, the translator tilts towards literalness squarely locating himself between 

metaphrase “i.e., rendering word by word, sentence by sentence, etc. from one language into 

another” (Dryden as cited in Almanna (2013: 17) and paraphrase.  

 
Screenshot 1: initial norm 

In Screenshot 1, the handwritten manuscript is typed into legible Arabic translation which reads 

as:  

قال العلم والعمل. إلى كم جزء ینقسم العلم؟ قال إلى  جزءین، قال ما ھما؟قال جالینیوس إلى كم جزء ینقسم الطب، قال إلى 

 ثالثة أجزاء...

The sample translation in Screenshot 1 can be roughly translated into English as “Galen said, 

“medicine is twofold: ‘What are they?” he said, “they are knowledge and work”. “To how many 

parts is knowledge divided”, he asked. “Into three parts…,” he answered.  
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A further point yet to be noted in Screenshot 1 above is that the translation is 

undoubtedly characterised by repetition, redundancy and paratactic syntax: “pertaining to the 

joining together of sentences or clauses by juxtaposition. … is extended to include cases where 

the links may be established with or without the use of connectives (Hatim & Mason 1997: 

192). This may best be explained in terms of the use of repetitive ‘qala’ (‘he said’) which, 

though entirely a stylistic feature in Arabic, repeated no fewer than nine times in five lines. 

Such in-situ repetition, as it were “presuppose[s] some kind of ideal loyalty to a ST, author or 

sender, often pitted against similar loyalty to a receiving language, culture or receiver” (Pym 

1992: 7).  

 

3.2 Preliminary Norms 

‘Preliminary norms’ are or should be conditioned by factors, obvious authoritative determinant 

on legitimately selection of text for translation and a certain directionality of translation as can 

be first shown in the translator’s selection of medical texts (e.g., Pedagogy Book by Galen), 

and substantial directionality of translation from Greek into Arabic.  

 
Screenshot 2: Pedagogy Book by Galen 

As can be seen in Screenshot 2 below, the selection of text for translation is clearly marked in 

the translator’s own words “كتاب البیتاغوجي لجالینینوس ترجمة حنین بن إسحق” which roughly translates 

into English as “In the Name of Allah, the Merciful, the Beneficent, pedagogy book by Galen, 

translated by Ḥunayn ibn Ishaq al-ʻabādi”. 

 

3.3 Operational Norms 

The final category to be approached in the three types of thresholds is ‘operational norms’, 

related to the completeness of TT phenomena, and this can be observed by different means (e.g. 

addition and expansion of passages, textual segmentation, relocation of passages, and using 

linguistic material in the TL text such as: lexical items, phrases and stylistic features, etc.) and 

translator’s intervention, e.g., omission.  

As can be seen in Screenshot 3 below, the translator added a preface which includes 

what we shall call a religious benediction and some formulaic expressions, an addition that is 
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virtually an endemic norm in Islam in which any written or spoken discourse should, or even 

must, have a benediction.  

 

3.3.1 Addition and Expansion of Passages 

Perhaps we are on the threshold of an outright addition and expansion to translation. In this 

regard, Pym (1992: 99) sets a claim that the “difference between expansion and addition is a 

question of conflict between the translator and a rather important institutional authority. In the 

last analysis, only authority determines what is or is not justified expansion,” an expansion that 

is “fully justified by the theological significance of the passage” (Luther cited in Pym 1992: 

99). As paradoxical as it might be, the text was medical so how it comes that an expansion is 

justified. At this juncture, it perhaps might be true that there was no evidence of such a conflict. 

Ḥunayn ibn Ishaq al-ʻabādi was affiliated with one of the most famous institutions of translation 

ever known, i.e., Bait al Ḥikma (House of Wisdom), established by the Abbāsid seventh Caliph, 

al-al-Ma’mūn (reign 813-833). To elaborate more on the theoretical framework, let us examine 

the following screenshot: 

 
Screenshot 3: benediction and formulaic expressions 

In Screenshot 3 above, the translation is invariably topped with copious religious 

benediction (preambular paragraph) and with other formulaic expressions, e.g.,  بسم هللا الرحمن

وسلمالرحیم صلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ   which translates “In the Name of Allah, the 

Merciful, the Beneficent, prayers and peace be upon Prophet Mohammad, his family and his 

companions”. Other stringently formulaic expressions are also opted for, e.g.,  وبھ توفیقي وعلیھ

 which صلى هللا على سیدنا محمد وعلى الھ وصحبھ وسلم تسلیما  that translates “I relay on Allah” and توكلي.
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can be rendered into something like “Oh Allah, confer blessings, salutations and peace upon 

the messenger Mohammed, and his family and companions”. 

Immediately after the benediction is made and the stiffly formulaic expressions are 

added to the original train of thought, the translator (or more likely scriveners) firstly made 

translation briefing, e.g.,  بلیناس الحكیم...رسالة  (ʻletter from Paulinus, the wise personʼ) and 

secondly added the translator’s name حنین بن اسحاق العبادي (Ḥunayn ibn Ishaq al-ʻabādiʼ), 

something that should be praised as fundamentally ethically astute on the part of the translator 

or scriveners. Clearly, this norm has been a perfect backdrop for (and even runs aground on) 

the prohibition of plagiarism— they should not prudently relapse into the unethical practices of 

translation in any irresponsible way. 

It is highly possible that the benediction and these formulaic expressions are added 

throughout by scriveners as, having already mentioned the translator’s name, a formal 

formulaic expression (and thus, respectful) رحمة هللا علیھ (ʻMay peace and God’s mercy and 

blessings be upon himʼ) is added, usually utilised to best effect in Arab-Islamic culture to raise 

hands in a gesture of benediction or to show sympathy for the already-deceased person.   

 

3.3.2 Textual Segmentation 

Within operational norms, it is possible to talk about textual segmentation as can be shown in 

plentiful margin notes, or a series of lengthy asides, which according to Al-Bainy cited in 

Almanna (2013: 86) “the translator should step in and aid the [TL] reader to guarantee […] 

interpretation” that can be, in the words of Almanna (ibid.) “similar to that intended by the 

original author. Such an addition can be in the form of a footnote, endnote, bracketed addition, 

or can be incorporated in the body of the text”. Salama-Carr (1995: 112–15) believes that it is 

“very creative” on the part of Arab translators. As can be seen, notes can be paratextual feature 

of footnotes, but interestingly enough, as right-side notes, left-side notes or topnotes. 

Screenshot 4 bellow shows zoom in on right-side note. The Arabic text reads: ال صحیح وال  بدن

 which translates “Someone’s body is مریض جامع لالمرین في أعضاء مختلفة على التساوي في الوقت الحاضر

neither healthy nor sick, but equally combining the two states at present”. The Right-hand side 

note states that ‘unless it is taken at present’. 
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Screenshot 4 bellow shows right-side note 

The notes are deservedly become fashionable at that time and as can be noted in Screenshot 4 

above, they are not physically distanced from the translation which would apparently enable 

the target audience manifest and advance considerable understanding.  

 

3.3.3 Relocation of Passages  

Strictly speaking, relocation of passages is due to a certain unavoidable lack of pagination 

whereby the first word, e.g., لىینقسم إ  (ʻis divided intoʼ) on the following page (left-side in  

 
Screenshot 5: lack of pagination  

Screenshot 5 below) is noted at the bottom of the current page (right-side in Screenshot 5 below) with a 

view to making internal coherence and cohesion of a continuity of the manuscript so that the TL readers 

can follow up. In other words, the TL readership is taken fully into consideration. 
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3.3.4 Linguistic Materials in the TL Text  

Using linguistic materials (e.g., lexical items, phrases and stylistic features, etc.) seems fairly 

transparent as a predominant norm by the translator. The examples of specialised terminologies 

(with remarkable ease) used in the translation are stated in a list as can be shown in Screenshot 

6 below. In the manuscript, the item خروع (ʻcastor oil plantʼ), for instance, is presented in a list, 

amongst other items (see also Screenshot 8 below). Another example of terminology as can be 

underlined and illustrated in Screenshot 6 bellow is الك ی م وس   ُ  ْ َ    (ʻfood after digestion gets absorbed 

into bloodʼ). The loanword item has been codified in the renowned Dictionary of Lisān al-

ʻArab 400 years later as ب اء: ھو الطعام إ ذا ان ھ ض م  في َ    والك ی م وس في عبارة األ ط   َ  َ  ْ    ِ               َّ  ِ َ                ُ  ْ َ د ة قبل أ ن ینصرف عنھا ویصیر      ِ  َ       َ                   الم ع   َ   

ً                 ُ   ِ  ِّ   د ما ، ... من لغات الی ونان ی  ین.   َ  (ʻin medical terms, it refers to food after digestion in a stomach before it 

gets absorbed into blood… borrowed from Greekʼ). It is worth considering what the dictionary 

states— the word was a loanword taken from Greek. Salama-Carr (1995: 112–15) so aptly puts 

it: there is an “increased use of Arabic neologisms”.   

 
Screenshot 6 loanword in Arabic of ʻfood after digestion gets absorbed into bloodʼ 

The Arabic neologism الك ی م وس   ُ  ْ َ    is integrated phonologically, i.e., الك ی م وس   ُ  ْ َ   . It is also integrated 

syntactically i.e.,  كیموسیا in accusative case is a case in point.  

Perhaps, it would be advantageous to point out that loanwords are ubiquitous and 

tolerated in Arabic over centuries, a point that does not mesh with an amorphous claim by Baker 

(2018: 200) that “the freedom with which translators use loanwords will often depend on the 

norms of translation prevailing in their societies. Arabic and French, for instance, are much less 

tolerant of the use of loanwords in formal writing than Japanese”. A widespread hackneyed 

phrase among old Arab philologists, grammarians and translators showed tolerance for the 

flood of loanwords into Arabic mā nuṭiqa bilʼarabyyati fahū ʼarabyyun (lit. ʻall what is said in 

Arabic is entirely Arabicʼ).  

More elegantly, Salloum and Peters (1996, p. viii) have described the influx of 

borrowings into Arabic it:  
Some scholars, both Western and Arab, believe that the borrowing of Arabic words by 

Europeans began in early Roman times. Others date this inflow to the Gothic period. 

What is certain is that with the spread of Islam in the 7th century and after, the converts, 
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the conquered, and the Christians beyond and within the borders, either were Arabized 

or came under strong Arab influences. 

Here is another example of   الب ق م ُ َّ َ    (ʻa tree for dyeingʼ) in which Dictionary Lisān al-ʿArab offers 

the following definition: ب یل معر  ِ       َّ والب ق م : ش جر ی ص بغ بھ، د خ  َ         ْ ُ     َ    ُ َّ َ    . It also states that it is a loanword. 

Consider Screenshot 7 below: 

 

Screenshot 7: loanword in Arabic of ʻa tree for dyeingʼ 

  

 
Screenshot 8 list of glossaries   

Included under using linguistic material in the TL are stylistic features. For example 

‘editing’ by means of omission has been observed in which the translator crossed out a segment 

(i.e., omission) that is seemingly be mistranslated and rather specifically opted for a far more 

natural collocation in Arabic ‘احمر قاني ‘very red’. Following Almanna (2013: 67), one of the 

main reasons for omission is: 
when the element is not important to the development of the text and omitting it does 

not harm the author’s intentions or alter the text-type focus, but, on the contrary, 

retaining it in the TT might complicate the structure and strike the TL receptor as 

unusual. Another reason for omitting certain elements is to maintain a desired level of 

naturalness that requires the translator to navigate between obligatory and optional 

pieces of information in order to opt for explicit or implicit expressions. 
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That is true. To more appreciate it, consider Screenshot 9 bellow: 

 
Screenshot 9:  omission 

It reads “either red, thus called saffron” and it is crossed out for something apparently more 

natural, that is, “either very red saffron”. The stylistic feature pertains to Arabic collocational 

patterning أحمر قاني (mixed red). In particular, the segment crossed out فانھ یسمى البھرماني (it is 

coloured with) is less natural than قاني البھرماني   (mixed coloured) whereby  قاني collocates with 

 .(red) احمر

 

3.3.5 Translator’s Intervention 
It is axiomatic to assume that the role of the translator has always been active rather than passive. 

Leppihalme (1997: 87) touches upon the role of the translator saying that he or she is viewed as: 

A cultural mediator and decision maker during the translation process on a micro-level. 

He/She is an expert who must know which aspects of the SL must be explicitly 

explained to his or her reader, and which should be regarded as ‘intercultural common 

knowledge’ […] The role of the translator on a macro-level is no longer seen as a mere 

‘language worker’, but as a promoter of intercultural communication. The translator 

should be aware of his/her bonds to his/her own background, but equally of how to 

overcome them 

Within operational norms, we might speak of ideologically-motivated translation by the 

commissioner, e.g., the addition of passages. With time, odd assertions are interpolated into the 

manuscript. The translation is ideologically-motivated by means of the addition of passages. 

The manuscript shows the addition of purely textual elements (circled in red for illustration) as 

can be seen in Screenshot 10 below: فانھ یبرد باذن هللا (ʻIt gets cold, Allah willingʼ). It is clear 

enough that باذن هللا (ʻAllah willingʼ) is a case of a major form of translator’s intervention. 

Consider Screenshot 9 below: 

 
Screenshot 10:  translator’s intervention  
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4. Findings and Conclusion 

From the screenshots we have looked at, the conclusion is inevitable that in numerous historical 

context translation norms in Arab context has been obvious. For the sake of brevity, it is only 

possible to examine one manuscript, simple because a codex is hard to deal with, though, we 

could pin down the magnitude of the dominant norms during Abbāsid Era. It might finally be 

concluded that the aforementioned translation norms suggested by Toury (1980) prefigure three 

more (sub-) norms: 

(1) We identify what might be called ʻethical normsʼ that can be drawn from operational norms 

(e.g., addition of text) apparently highly-motivated by ethics. The translator was himself a 

physician, but he decided to be clear that what he was doing was primarily a translation from 

Galen rather than authoring a text. Therefore, at the beginning of the manuscript, the translator 

states that the translation is specifically for Pedagogy Book by Galen.  

(2) Beyond ‘operational norms’, another norm is observed, that is, introducing Islamic 

benediction (i.e. ʻIn the Name of Allah, the Most Merciful, the Most Companionateʼ). The 

addition of the benediction by a Christian translator goes far beyond ʻoperational normsʼ – it is 

not a matter of linguistic reality, but it is a kind of ideologically-motivated trend that is meant 

to meet the expectations of the then Islamic society at the time, that an utterance (be written or 

spoken) should no doubt be initiated by anything else, but rather by an Islamic benediction.  

(3) The power norm: that the translator had a kind of plenipotentiary power as can be seen in 

the translation, but when it comes to the benediction norm, he seemed to have no power at all. 

Leppihalme (1997) is right regarding the role of the translator, but the preeminent power 

exercised by the translator seems to be governed by the norms of the society 

(4) The fatalistic norm whereby fatalistic expressions are added to the translation. There seem 

to be discursive intervention by the translator and/or translator’s acolytes. 

(5) The translation norm seems to be tolerant with the use of loanwords, a conclusion that does 

not mesh with that of Salama-Carr (1995) and Baker that “Arabic […] much less tolerant of the 

use of loanwords in formal” (Baker 2018: 38). 

(6) “No translation is ever totally adequate or totally acceptable”, is quite true.  
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Abstract 
The Arab world is becoming interconnected with the global community. This has led to more 
demand for translations of legal texts. Because of international accords, societal and global 
conflicts, international trade and joint business enterprises, the need for accurate and 
uniformed legal terminology in Arabic is becoming more vital than ever (Shiyab, 2019, p. 
139). The Arabic language played and still plays a significant role as an international language 
in a number of domains (Hamel et al., 2018). It is, quite obviously, the only official language 
of the league of Arab States, the Arab Maghreb Union, and the Cooperation Council for Arab 
States of the Gulf. It is the lingua franca of the Arab world and the language of law and courts 
(Ballantyne, 2000, p. 9). It is also one of the official languages of the United Nations, the 
African Union, and the organization of the Islamic Cooperation (Aluffi, 2018, p. 431). 
However, legal terminology in the Arab world differs significantly among Arab countries, 
especially those used in the Moroccan legal system compared to other Arab countries, due to 
several factors that shaped the way these terms were created. Morocco's lack of submission to 
the Ottoman administration and its geographical proximity to Europe made Moroccan legal 
and administrative terminology distinct from their counterparts in other Arab countries 
(Alsulaiman, 2008). This difference affects legal translation and therefore the legal 
communication. Legal concepts emerge and evolve within national borders independently of 
their counterparts in the rest of the world, and this reality has serious consequences for 
communication across legal systems (Idyouss & Steurs & Alsulaiman, 2017, p. 250). This 
article discusses the issue of legal terminology in the Arab world and the ambiguity of the 
legal language. It investigates how the differences in Arabic legal terminology in the Arab 
world and the lack of uniformity affect the process of legal translation and communication. 

Keywords: English studies and literature, translation technology, specialized translation, 
terminology, legal. 
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1. Legal translation and Skopos theory 

Legal translation is a type of specialist or technical translation, a particularly challenging 

translational activity of rendering legal texts from the Source Language (SL) into the Target 

Language (TL), which involves language of and related to law and legal process (Cao, 2010; 

Wolff, 2011). This means that the legal terminology is bound to the legal system to which it 

belongs, and that it can only be understood and therefore translated through that legal system 

(Alsulaiman, 2011). An adequate legal translation is characterized by not being subject to the 

intervention or creativity of the legal translator, as it is an operation that legally transfers a legal 

text from a specific legal language into another legal language. The legal translator is required 

to preserve all the aspects of the original legal text and fully render them into the target legal 

language and to search for functional equivalent legal terms in the target language that express 

the same legal concepts of the source text. Otherwise, distorting a simple element of the source 

legal text in the legal translation may lead to unpleasant consequences, which hinders the 

process of legal communication. 

Every operation is carried out in order for a specific purpose to be achieved. Skopos is the Greek 

word for ‘aim’ or ‘purpose’ and was introduced into translation theory in the 1970s by Hans J. 

Vermeer as a technical term for the purpose of a translation and of the action of translating. 

Skopos theory focuses above all on the purpose of the translation, which enables the legal 

translator to determine the translation methods and strategies that are to be employed in order 

to produce a functionally adequate result. This is to say that legal translation has to know the 

reason behind translating the source text and the function the target text (translation) will play 

(Munday, 2008). In other words, the original text, the culture of the original text, the structure 

of the original text and its linguistic elements determine the conditions for translation here, so 

that the translation in the language to which it is transmitted is an accurate expression of the 

original translated text (Alsulaiman, 2011). 
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1.1.  Legal texts 

Legal translation involves different legal text types which are used in various legal settings (El-

Farahaty, 2015). According to Wolff (2011), legal texts include: 

“Authoritative statements of rights and duties, such as treaties and conventions (at the 

international level), constitutions, codes, statutes, and regulations (at the national level), 

and circulars, administrative guidelines, and delegated rules (at the sub-national and 

community level); documents used in or produced by formal dispute resolution processes, 

such as judicial opinions, pleadings, witness statements, and affidavits; binding expressions 

of intent or agreement, such as contracts, wills, and corporate articles of association; 

persuasive texts such as legal textbooks and other academic legal writing, law reform 

submissions, letters of advice, and policy reports; and administrative forms such as tax 

filings, business registrations, licensing permits, and citizenship applications.” 

Deborah Cao (2007a) argues that these legal texts have diverse purposes and impacts, as they 

may be prescriptive or informational; descriptive or persuasive; abstract or concrete; generally 

applicable or individually specific; binding or advisory; even formal or informal. Some legal 

texts are complex and demanding (tax legislation, for example); others are straightforward and 

direct (such as residential lease agreements). 

1.2.  Legal language 

Legal language falls within the category of Language for Specific Purposes (LSP) because it 

relies on a terminology that is used in a specific legal system, and it is one of the major reasons 

that make legal translation very difficult. 

Legal language is a technical language, but not universal because it is tied to a national legal 

system (Weisflog, 1987, p. 203). Law and legal language are system bound, that is, they reflect 

the history, evolution and culture, and above all, the law of a specific legal system. Legal 

language is archaic, complex, formulaic, and obscure. Legal writing is subject to strict stylistic 

conventions in register and diction, contains stock phrases that are uncommon in general text 

practice, and is invariably intricate, verbose, and pompous (Cao 2007; 2010). Each country has 

its own legal language representing the social reality of its specific legal order, and legal 

terminologies in different legal languages that may refer to different legal concepts or 

institutions but have the same or similar function in the respective legal systems (Sarcevic, 

1985; 2015). In addition to that, sentences in legal language are lengthy, abstract, and complex, 
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with embedded clauses, a high level of hypotaxis, and frequent resort to left-branching 

subordinate clauses (Stolze, 2001; Garzone, 2003). 

2. Arabic Legal Terminology and Globalization 

Nowadays, the world has been globalized more than ever, experiencing a recent and rapid 

process of intercontinental economic, social, and political integration. This worldwide 

integration enabled people to communicate internationally (Shuey, 2001, p. 37). In a wider 

sense, globalization describes a social trend that intensifies relations between societies and 

nations, a process by which decisions, events and activities from one part of the world have 

strong influences on other distant parts of the world. Law in general cannot be viewed as well 

as a static system invented in a single act of creation; it is rather a dynamic process changing 

continuously and adapting to different social needs (Sandrini, 2006, pp. 113-114). Concerning 

the relationship between legal translation and Globalization, Al-Refo & Faqir (2016) state that: 

“Legal translation is a very important topic in the era of globalization; it aims to make 

national legal systems more connected with the international standard, by enhancing the 

translation of all lexical items by promoting the use of "cross-examination" bytranslation 

of legal terms from one language to another. Therefore, legal translation may play a vital 

role in globalizing local laws on the way that relied on the use of "legal terms" and 

"technical terms and words". The translation of legal texts of any kind, from statute laws to 

contracts to courtroom testimony, is a practice that stands at the crossroads of legal theory, 

language theory and translation theory. It has been advocated that “the demand for legal 

translation is on the increase around the world owing to globalization and the increased 

contact and exchange between peoples and states”. 

Since the appetite for law is now transnational (Wolff, 2011, p. 163), and countries and 

organizations conclude agreements, each according to its specialization, the Arab world is not 

exempt from such matters. Arab countries have become involved in regional and international 

organizations. This contact with the international imposed the uniformity of some legal terms 

and the abandonment of archaic ones, in order to meet the communicative needs in the 

international framework. Therefore, the need to unify all the Arabic legal terminology among 

Arab countries has become an urgent necessity to avoid misunderstandings regarding legal 

communications and to cope with the international requirements in dealing with the new types 

of legal issues prompted by Globalization including terrorism, illegal immigration, the crisis of 

refugees, etc., as well as help legal translators, who find it difficult and confusing to render legal 
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instruments, as done by the translators of the United Nations for example, from and into Arabic 

language. 

3. Arabic Legal terminology in the Arab world: 

It is often said that legal translation is a difficult and complex process. In essence, the nature of 

law and legal language contributes to the complexity and difficulty in legal translation. This is 

compounded by complications arising from crossing two languages and legal systems in 

translation (Cao, 2010, p. 191). The legal systems of Arab countries vary significantly from the 

Atlantic Ocean in the west to the Arabian Gulf in the east. Still, they all meet at the point where 

they derive an important part of their legislations from “Shari’a” (الشریعة). “Islamic religious 

law” is at best only an approximate translation of the term “Shari’a”. The origin of this word is 

Arabic, yet today it appears in all languages used by Muslims, including English (Amanat & 

Griffel, 2007, p. 2).  

According to Al-Ashmawi (1995, p. 133): 

“The word “shari’a” in Koranic terminology as well as in Arabic dictionaries does not 

exactly mean “law”, in the sense of a set of legal rules. Its original meaning is “path” or 

“method” or “way” or “road” and the like. Moreover, “Shari’a” could also mean “Law in 

general, as when one speaks of the law of life, the law of justice, the law of consciousness, 

and so on. In the Koranic and the Islamic tradition this path or method consists of three 

basic aspects or elements: worship, ethical code (or morals), and social intercourse. In time, 

the word “Shari’a” was limited to denote the legal rules mentioned in the Koran to regulate 

social intercourse”. 

For these reasons, the laws of Arab countries have the “Shari’a” as a source of a set of their 

legal terms, as solidly based on two theological foundations: first on the Quran, which is 

considered to be the word of God Himself, and then jointly on the Sunna1 and Hadith2 (Janin 

& Kahlmeyer, 2007, p. 2). 

Another reason that determines the formation of laws and the choice of legal terminology is the 

affiliation of Islamic schools of jurisprudence, referred to in Islam as Madhab, and known as 

                                                           
1 In short, the Sunna, which is based on the life and teachings of Muhammad, consists of the religious, legal and social 
obligations of Islam (Janin & Kahlmeyer, 2007, p. 2). 
2 Hadith (the plural in Arabic is Ahadith) are the traditions and, habits and sayings of the prophet Muhammad, as preserved 
and transmitted by his favored Companions. (Janin & Kahlmeyer, 2007, p. 2). 
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the four Sunni schools following the great four scholars: Imam Abu Hanifa3, Imam Malik4, 

Imam Shafi’i5, Imam Ahmed Bin Hambal6, who founded these schools of thought that are 

known after them. Abu Hanifah was responsible for developing the theory of “Istehsan” kown 

in English as “Justice Preference” which was established as a source of Islamic Law. Imam 

Shaf’i wrote a book on jurisprudence, where he promoted the idea of studying “Fiqh” and 

Traditions from a technical aspect, and he accepted “Qiyās” (can be translated into English as: 

‘Analogy’ or ‘Analogical reasoning’) and extensively used it to deduce rules of Law. Imam 

Malik was known by his “doctrine of public good” (Haneef, n.d). 

Each national law constitutes an independent legal system with its own terminological 

apparatus, underlying conceptual structure, rules of classification, sources of law, 

methodological approaches and socio-economic principles (Sarcevic, 1997, p. 13). Thus, 

besides the “Shari’a” law and the four Islamic schools, Arabic legal systems are also associated 

with other laws for the formation of legislations, which includes: the English law, the French 

law, the Ottoman law (Majella), as well as the customs and traditions of each Arab country 

(Alsulaiman, 2011). Each legal language is the product of its own history and culture (Cao, 

2007). Razai (2019) states four different Arab approaches to Law and Judges: 

“Particularly from the late 19th century, countries in the Arab region responded differently 

to the overarching legal developments which came to shape the legal systems and set the 

judicial role onto distinct paths of developments in several countries. In 1962, Sanhūrī 

wrote that there were three types of legal experiences in the Arab region. First were states 

that continued with an uncodified version of the Islamic Sharī’ʿa best exemplified by Saudi 

Arabia and the Ḥanbalī school. Second were states under Ottoman control during the 

second half of the 19th century, where the Mejelle was applied and remained after the fall 

of the Ottoman Empire and the advent of the French and British mandates. Third were those 

jurisdictions which borrowed French law, such as Lebanon. With Sanhūrī’s own 

contributions, a fourth type of legal experience emerged in the region. These four different 

                                                           
3 Imam Abu Hanifah (699–767) - (80-150 AH): Imam Abu Hanifah the first of the 4 Imams of Islamic Jurisprudence. His real 
name was Nu’man Ibn Thabit (Haneef, n.d). 
4 Imam Malik Ibn Anas (714-798 AD) - (93-179 H): Imam Maalik was the second Imam of Islamic Jurisprudence (Fiqh). His 
full name was Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir (Haneef, n.d). 
5 Imam Muhammad Ibn Idris Al-Shafi'i: (767-820) (150-204 H) Imam Al-Shfi'i is the third of the 4 Imams of Islamic 
Jurisprudence. His full name was Abu Abdullah Mohammad Ibn Idris Al- Shafi’i. He is reported to have studied with the 
School of Makka and then moved to Madina (Haneef, n.d). 
6 Imam Ahmed Bin Hanbal: (780–855 AD) - (164 -241 H). His full name was Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu Abdullah 
Al-Shaybani. He was a student of Imam Shafi’i (Haneef, n.d). 
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legal experiences shed some light on today’s diverse legal cultures in the region. These 

have also had an impact on the judicial role”. 

On a sliding scale of difficulty, legal translation is near the end-point of difficulty in translation 

practice (Wolff, 2011, p. 164). Accordingly, sources of legal translation difficulty include the 

systemic differences in law, linguistic as well as cultural differences (Cao, 2007). That is to say 

that the culture of the country influences the enactment of laws as well as the selection of 

appropriate terminology for the application of this law. This leads to a kind of variation 

concerning the use of legal terminology, which may be in some contexts intuitively understood 

by the legal translators and readers while in others not, and one sometimes finds many different 

terms corresponding to one concept, although using the same language, which is Arabic. The 

lack of standardization linguistically and organizationally on the level of the Arab world in the 

legal domain presents challenges to translators. Therefore, variations and confusion in technical 

language and terminology is a major problem facing translators in general and legal translators 

in particular (Shiyab, 2019, pp. 139-140). Legal traditions and legal culture have had a lasting 

impact on the way law is written. Written legal language thus reflects the essential elements of 

a legal culture and confronts the legal translator with its multi-faceted implications (Smith, 

1995, pp. 190–191). In legal translation, functional equivalence is essential for producing an 

adequate legal translation. One of the main concerns of this branch of translation, are legal 

terms in different legal languages that may refer to different legal concepts or institutions but 

have the same or similar function in the respective legal systems (Sarcevic, 2015, p. 115). 

Researchers and experts in the subject field of legal translation have always considered the use 

of functional equivalence in translating legal terminology as a major key towards a successful 

legal translation, in which a message has been fully rendered with regard to the linguistic 

aspects of the source and target languages as well as the source and target legal systems. This 

is why this type of specialized translation needs the services of an expert that is highly 

knowledgeable in legal terms and practices, who is able to detect the terminological differences 

between the legal terminologies used in the Arab world. Translating legal documents needs 

accurate and correct translation (Kobyakova, 2017, p. 39). 

4. Arabic Legal terminology in Morocco: 

The history of Morocco shows a divide between the rigid and enforceable nature of the French 

civil code and the traditional Amazigh customary system as well as Sharia law that focuses 
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more on custom than strict adherence to text (Hanafi, 2020). Morocco is crucially different from 

Arab-Muslim countries, including its neighbors Algeria, Tunisia, and Mauritania in many ways 

(Sadiqi, 2003). It relies on a legal language that differs greatly compared to its counterparts in 

the Arab world, especially the countries of the Middle East. In this regard, Alsulaiman (2008) 

notes that Morocco, unlike other Arab countries, has never been subject to the rule of the 

Ottoman Empire, which made it the only Arab country to be unaffected by the terminology of 

the Ottoman administration. This affiliation left a significant impact on the terminology of most 

Arab countries, especially those of the Middle East. In addition to that, being relatively distant 

from eastern Arab countries, which were clearly affected by the Ottoman administrative 

heritage such as Egypt, Syria, and Iraq, made Morocco immune to even an indirect influence 

of such administration’s terminology. On the other side, being proximate to Europe and having 

contact with European countries, especially France due to colonization, led Morocco to 

uniquely develop a range of legal terms used and understood exclusively within the Moroccan 

legal context. This has consequently led to the emergence of the terminological differences 

between the Moroccan legal terminology on the one hand, and the legal terminologies of most 

Arab countries on the other hand. For instance, Within the framework of the codification of 

legal provisions in Morocco following the independence from French colonialization, King 

Muhammad V formed a committee to draft a Mudawwanah (Code) of Islamic jurisprudence in 

the form of six books to be issued successively7 (Klaina, n.d, p. 518). The term Al-

Mudawwanah (in Arabic: المدونة, literally translated as “Code”) is a legal equivalent of the term 

“Code” in French, which is associated with many legal fields, and yet in Morocco, it is mostly 

used to describe the Family Code, that is to designate the set of laws which regulate family 

‘matters’ such as marriage, divorce, inheritance, and child custody. Al-Mudawwanah was based 

on both “shari’a” ‘Islamic law’, more specifically the Sunni Maliki ‘school’, and the French 

Napoleonic Code, a legacy of the colonial era, which is thus not exclusively Muslim (Sadiqi, 

2003, p. 26). Even the name of this law has been changed after the adjustments of the Moroccan 

Family Code in 2004, from “Personal Status Code” (in Arabic: مدونة األحوال الشخصیة) to “Family 

code” (in Arabic: مدونة األسرة), whereas we find that in Tunisia they use for the same concept the 

term Mağallah (in Arabic: مجلة, literally translated as “magazine”), Qanūn (in Arabic: قانون, 

literally translated as “Law”) in Egypt, Niẓām (in Arabic: نظام, literally translated as “system”) 

in Saudi Arabia, which conveys the same meaning of the term Al-Mudawwanah in Morocco. 

                                                           
7 Pursuant to Decree No. 190-57-1 of Muharram 22, 1377 corresponding to August 19, 1957 
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The terminological differences among Arabic legal terminologies put legal translators in a 

difficult situation, as they experience a kind of confusion in choosing the functionally 

equivalent terms when translating from or into Arabic from or into English, for example. This 

may refer us to the Skopos theory in translating these legal instruments, as it requires that the 

source and target texts achieve the same function (Reiss & Vermeer, 2013). This means that 

legal translators of legal instruments from or into Arabic opt for specific translation strategies 

that are determined by the purpose (Skopos) of their translation. That is to say that they must 

know the aim of their translation and where it will function, which enables them to carefully 

choose the relevant Arabic legal terminology to use, so as to convey the concepts of the original 

text in the target text, as well as to adequately transmit the applied provisions and laws. 

The different legal systems embraced by Arab countries reflect different legal conceptual 

systems, and therefore different systems of legal terminology (Shiyab, pp. 141-142). In order 

to give a concrete character to the terminological differences between the legal terminology 

used between Morocco and other Arab countries to represent the same legal concepts, the article 

presents a set of 50 legal and administrative terms in English, along with their equivalent terms 

in Morocco and other Arab countries. This will contribute to providing translators of legal texts 

from and into Arabic with a concrete idea of the differences between Arab countries in terms 

of legal terminology. 

The following terms (table 1) have been chosen randomly based on a personal archive of 

translated legal texts from English into Arabic and vice versa, and a relevant article written in 

Arabic by Dr. Abied Alsulaiman (2008). These examples show the uniqueness of Moroccan 

Arabic legal terminology compared to its counterparts in different Arab countries to 

demonstrate the diversity in this regard. 

Table 1. Examples of differences among Arab countries in Arabic legal terminology. 

Moroccan Legal 
Term 

Arabic Legal Equivalent Legal Translation 
Term Country 

 Egypt/Lebanon Clerk’s Department قلم احملكمة          َّ  كتابة الض بط 1

 Syria كتابة احملضر

 Syria Statement of Claims العريضة / عريضة الدعوى املقال االفتتاحي 2
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 Tunisia Suspected مظنون ظنني 3

 Middle East متهم / مشتبه به

ْ  فص ل 4 ّ  ماد ة      Arab countries Article 

 Tunisia Evidences مؤيدات أدلة 5

 Arab countries إثبااتت

يار 6 ِ    صوائر/ص   Arab countries Legal fees تكاليف/مصاريف       

 Tunisia Defendant مطلوب ُ  َّ       م د عى عليه 7

َ    ظ هري ش ريف 8  Saudi Arabia Royal decree مرسوم ملكي َ    

 Arab countries Duplicate نسخة أصلية َ   ن ظري 9

على ذمة التحقيق التوقيف احلراسة النظرية 10  Egypt/Syria Preventive custody/ 

Detention on 

remand 

 Egypt/Syria Summons احملضر (القضائي) العون (املنفذ) 11

 Lebanon مأمور التنفيذ

 Tunisia العدل املنفذ

َ  َّ  م د و نة 12  Egypt Code/Lawbook قانون ُ 

 Tunisia جملة

 Syria أصول

 Saudi Arabia نظام

 Lebanon Attestation إفادة شهادة 13

 Arab countries تصريح

 Egypt Appendixes مرافقات توابع / ملحقات 14
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 Tunisia مصاحيب

 Syria مالحق

 Saudi Arabia شفوعات

 Tunisia Party ضد طرف 15

 Arab countries خصم

 Tunisia Expertise اختبار خربة قانونية 16

َ  م ل ت م س 17  Arab countries Request  ََ         ط ل ب/التماس ُ  َْ 

 Tunisia Information اسرتشاد حبث 18

استعالم / مجع املعلومات/ 

حتر (البحث والتحري 

 األمين)

Arab countries 

 Arab countries Considerations حيثيات احلكم تعليل احلكم 19

(whereases) 

الئحة جوابية/ مذكرة  مستنتجات 20

 جوابية

Arab countries Reply to defense 

(USA: motion) 

 Syria/Lebanon Elected Domicile حمل إقامة خمتار موطن خمتار 21

 Arab countries حمل خمابرة

َ     العدول (مفرد: ع دل؛  22               

 مثىن: عدالن)

 Syria/Lebanon Notary الكاتب ابلعدل

 Egypt املوثق

عقد/ وثيقة قانونية/ قيد،  وثيقة عدلية 23

 رسم، صك

Arab countries Instrument 
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ي ة 24 ِ  َّ الز و ج   ْ  Syria Marriage الكتاب    َّ

 Egypt/Syria Register سجل ُ  ّ  ك ن اش 25

 Arab countries دفرت

 Egypt/Syria Register سجل ُ          م ذكرة احلفظ 26

 Arab countries دفرت

 Egypt/Lebanon Dower الدوتة/الضوتة الصداق 27

 Middle East املهر

اسم العائلة / االسم  28

 العائلي

 Syria Surname الشهرة / النسبة / اللقب

 االسم الثالثي:

 االسم الشخصي،

 اسم األب فاللقب

Iraq 

االسم الرابعي: االسم 

الشخصي، اسم األب، اسم 

 اجلد فاللقب

Egypt 

 Syria/Egypt/Iraq Governorate حمافظة عمالة 29

 Algeria/Tunisia والية

 Syria/Lebanon Allotment األراضي املفرزة جتزئة 30

 Egypt Land registry office مصلحة الشهر العقاري احملافظة العقارية 31

 Syria           ُ  مصلحة الطاب و

 Saudi Arabia السجل العقاري
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قسط/ رسم اشرتاك/ رسم  الشرط) َ         ش رط (أداء 32

 عضوية

Arab countries Fee(s) 

َ  َّ الـم ق د م 33  ُ َ  الع مد ة       ُ   Egypt/Saudi 

Arabia 

Mayor/village chief 

تار  خ 
ْ    امل
ُ
   Syria/Lebanon 

بطاقة التعريف / التعريفة  34

 الوطنية

البطاقة الشخصية/ بطاقة 

 اهلوية

Arab countries Identity card 

 Arab countries Registered office مركز رمسي/ مقر رمسي اجتماعيمقر  35

 Saudi Arabia Court of first حمكمة البداية احملكمة االبتدائية 36

instance 

 Saudi Arabia Statement تعميم بيان 37

 Egypt Criminal Law قانون اجلزاء القانون اجلنائي 38

 Saudi Arabia نظام اإلجراءات اجلزائية

 Lebanon Province قضاء إقليم / عمالة 39

 Syria Marriage Contract صك زواج عقد زواج 40

رسم الوالدة / عقد  41

 االزد�د

 Egypt Birth certificate قيد امليالد

 Algeria شهادة امليالد

 Egypt Family Registry قيد عائلي دفرت عائلي 42

 Saudi Arabia سجل األسرة

 Saudi Arabia Allegation إبراء براءة 43

 Iraq Allegation زعم ادعاء 44

 Jordan /Syria /Iraq كفيل ضامن 45

/Qatar /UAE 

Guarantor 
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 Tunisia Examining حاكم التحقيق قاضي التحقيق 46

Magistrate 
 Lebanon حمقق عديل

 Syria File مصنف ملف 47

 Iraq إضبارة

 Egypt Scrivener عرضحاجلي كاتب عمومي 48

 Saudi Arabia Cassation court احملكمة العليا حمكمة النقض 49

 Lebanon/Iraq حمكمة التمييز

 Egypt Power of Attorney توكيل عام رمسي وكالة 50

 

Conclusion 

The dilemma of Arabic legal terminology and its difference from one Arab country to another 

raises many questions and inquiries. This article has investigated the issue of differences in 

Arabic legal terminology between Morocco and other Arab countries, which raises problems 

for legal translators. Legal translation is a complex task as it involves different aspects that 

contribute to forming legal texts, which are not merely linguistic.  

It is interesting that law has developed differently in the Arab world, a region with a supposedly 

unified and single language. This diversity of legal systems in Arab countries lead to a sort of 

variation in Arab legal terminology. Consequently, legal translators and officials associated 

with law and courts are confronted with a significant amount of synonymy and polysemy within 

the Arab legal terminology. 

The legal translator’s proficiency of both the source and target legal languages and their 

linguistic features (terminology, lexical and syntactical units, etc.), and the awareness of the 

source and target laws, as well as the skopos of the translation, impact the legal translation 

process and determine the terminological choices of legal translators for rendering the legal text 

in hand. 
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A Comparative Study of Two Arabic Translations of Chapter Four of 

James Joyce’s Ulysses 
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Abstract 

This paper is a comparative analytical study of two Arabic translations of chapter four 
of Ulysses, Calypso. The aim is to explore the lexical and syntactic choices of the two 
translators, Taha and Niazi, and their translation strategies in rendering the culture-
specific expressions through the use of (1) House’s translation quality assessment 
model and (2) Venuti’s domestication and foreignization strategies. The study shows 
that both translators use formal and archaic Arabic words while colloquial and 
borrowed words are used in Taha’s translation. The use of formal and archaic words 
does not reflect the informal, casual style of the original text; consequently, the 
characters’ language appears more eloquent than the original. Besides, the use of 
colloquial words adds a familiar Arabic flavour to the text. The syntactic choices of 
the translators show that Taha’s use of wa and kaana does not reflect the free indirect 
style in Calypso whereas Niazi seeks to render the free indirect style by minimizing 
the use of wa and kaana as much as possible. In rendering culture-specific expressions, 
both translators use similar ‘domesticated’ translations in some parts as well as 
different ‘foreignized’ translations throughout the chapter. 

Keywords: register, style level, domestication, foreignization, modern standard Arabic 
(MSA), classical Arabic (CA). 
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A Comparative Study of Two Arabic Translations of Chapter Four of 

James Joyce’s Ulysses 
 

Maisara Altaher (MA) and Ghanim J. Samarrai (PhD) 
 

James Joyce’s masterpiece Ulysses has been under scrutiny in vast areas of studies, (Chew & 

Stead, 1999; Meifang, 2012; Salgadao, 2001). Translations of the novel into other languages 

are important as many books and essays examined them especially in Europe and the Far East, 

(de Salazar et al., 2009; Han & Li, 2019; Holmes, 2011). Arabic studies about Ulysses are not 

diverse compared to studies in other countries, and a few of them are concerned with the Arabic 

translations of the novel. Thus, a study that compares between two Arabic translations of 

Ulysses is a necessity as it invites more comparative and critical studies to be done on Joyce 

and his works, especially from the perspective of translation.  

In this study, the translators’ lexical and syntactic choices will be analyzed as well as their 

translation procedures with regard to cultural-specific items (Aixelá, 1996), metaphors, similes 

and idiomatic expressions. Due to limitations in scope and time, we will only examine the 

Arabic translations of chapter four of Ulysses, Calypso, as this chapter is shorter than the others 

and has many original imageries that shows the differences in the translations as well as the 

initial style that Joyce used in the first chapters. To do this, we will be using two methods of 

analysis: (1): A Register analysis of the translators’ lexical and syntactic choices through 

House’s translation quality assessment model and (2) Venuti’s domesticating and foreignizing 

translation to analyze cultural references, metaphors, similes and idiomatic expressions in the 

translations. Thus, the study is intended to answer the following questions:  

1. Did the translators’ lexical and syntactic choices parallel the (ST) register? 

2. How did the translators deal with the style of “Calypso”? 

3. Did the translators domesticate or foreignize the culture-specific expressions in the 

chapter?  

The Arabic Translators of Ulysses 
As with other nations, Ulysses crossed the Irish border and made its way to the Far East and the 

Arab world through translation. Taha Mahmoud Taha’s interest in Joyce and his works started 

in 1957. While he was embarking on the idea of translating Ulysses, he first published Mowsuat 

James Joyce in 1975, in which he translated some of Joyce’s works along with detailed 
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explanations and footnotes (Taha, 1975). Taha considered al-mowsua as a prequel to the Arabic 

Ulysses that would help the Arabic reader to understand better the world of James Joyce (Taha, 

1994). In addition to this work, Taha also compiled an English/Arabic dictionary of synonyms 

while translating Ulysses (Taha, 1994). It took him twenty years to fully translate and publish 

the novel in 1982. The second edition of the novel was issued in 1994. 

The second Arabic translation of Ulysses was by the poet Salah Niazi in 2001, in which he 

translated the first six chapters. Niazi’s translation of the novel appeared in a serialized book 

form that has been published in four chapters. As a poet, Niazi’s approach to translation was 

different than Taha’s as he was more interested in rendering the novels’ styles and techniques 

much more than clarifying the meaning to the reader (Niazi, 2001). This difference in 

perspective will produce a different effect in each translation, especially in the culture-specific 

words and expressions abundant in the novel. A third Arabic translation of Ulysses by 

Muhammed Lutfi Juma was published in 2014 ( 2014, مجعة ). Even though Juma’s translation is 

the latest published Arabic translation of Ulysses, it dates back to the late forties when he started 

translating the novel before his illness stopped him from completing it (2014, مجعة). In addition 

to his early translation of the first chapters of Ulysses, Juma wrote an extensive study about the 

novel and Joyce that was published in a book in 1998 calledNhw Adab RewaiAlemi Jadeed: 

Aolis L James Joyce ( 2014, مجعة ). Despite the fact that Juma’s uncompleted translation is perhaps 

the first attempt at translating Ulysses into Arabic, which started thirty years earlier than Taha’s 

translation in 1982, our primary focus will be on Taha’s and Niazi’s translations for the 

following reason: the clear difference in the Skopos (purpose) of the translation between Taha’s 

and Niazi’s translations provide us with the solid ground we need to compare between these 

two Arabic translations using House’s translation quality assessment model and Venuti’s 

domesticating and foreignizing translation. The study analyzes the translators’ lexical and 

syntactic choices and their domesticating and foreignizing strategies in Chapter Four. 

Moreover, Taha’s and Niazi’s translations’ provide us with different translated texts, as Taha 

is more of a scholar than an artist and preferred to use a familiar style that would express Joyce’s 

words and capture them in a smooth Arabic language. Niazi, on the other hand, was more 

interested in rendering the style than familiarizing the reader with Joyce’s work. He mentioned 

such differences in his preface, in which he explains his artistic vision as a poet and his interest 

in rendering the various styles and techniques in Ulysses, which is the opposite of Taha’s 

approach that focused mainly on approximating the meaning to the reader (Niazi, 2001).  
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Review of Literature 
The studies that examine the translations of Ulysses differ from country to country. This 

presumably shows the level of interest in the novel, especially from the perspective of 

translation. Nevertheless, almost all the books and articles that have been written about Ulysses 

in Europe and the States so far belong to the field of literary theory and literary criticism. There 

exist many annotations and case studies trying to explain and interpret the various styles, 

languages and themes of each chapter of Ulysses; however, examinations of translations of 

Ulysses take a very modest niche in any work about the novel. Translation scholars 

acknowledged this concern as early as the 1970s when Max Halperen states in his article “He 

became his admirers: Joyce abroad” (Halperen, 1977): 

the examination of Ulysses in translation is still in its infancy; indeed, even that scholarly 

standby, the study of influence, particularly of influence stemming from translation, provides 

us with a good many unanswered and unexplored questions (p. 65). 

Halperen (1977) refers in his article to Fritz Senn’s essay “Seven Against Ulysses” which is 

possibly one of the earliest attempts of scholarly works on ‘Ulysses in translation’. In his essay, 

Senn takes out different passages of Ulysses and studies the way they were handled or 

mishandled in seven different translations (Senn, 2012). Furthermore, studies that were 

conducted using House’s translation quality assessment model and Venuti’s domesticating and 

foreignizing strategies are numerous. For example, Gaphouripour et al.’s study (2018) applies 

the 1997 model to assess the two English translations of Al Rubaiyat for possible errors and 

mismatches in the Register categories field, tenor and mode. Similarly, Kargarzadeh and 

Paziresh’s (2017) study assesses the quality of the Persian translation of the novel The Kite 

Runner by analyzing all the categories in House’s 2014 model to determine whether the 

translation is a covert or overt one. Even though House’s model is applied to various translations 

of literary texts (Hang, 2019; Jeurczek, 2017), we did not find any study that applied the model 

to a translation of Ulysses.  

Venuti’s approach is used in the analysis of various literary texts to examine the translation 

strategies when dealing with cultural references and culture-specific expressions in different 

literary works (al-Rikaby et al., 2018; Birdwood-Hedger, 2007). These strategies are also used 

in the analysis of different translations of Ulysses. Amongst these studies is Torresi’s 

“Domesticating or foreignizing foreignization? Joyce (2007) translation as a test for Venuti’s 

theories” and Ionescu and Milesi’s (2008) study “The experience of Ulysses in Romanian”. 

Both analyze the translators’ domesticating or foreignizing strategies within their respective 
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language system, yet Torresi (2007) points out the necessity of micro-domestication in order to 

achieve macro-foreignization effect in the Italian translation of Ulysses. Given the little 

scholarly engagement with the Arabic translations of Ulysses, a comparison between such 

translations tries to fill this gap as it highlights the different strategies used in the translation of 

a relatively short chapter in Ulysses, yet one that has severeal examples of original words and 

phrases that are interpreted differently in the translations. According to Taha, the first attempt 

at the translation of “Calypso” required him to write a long introduction first to familiarize the 

Arabic reader with the Joycean way of writing (Taha, 1974) . This is due to the complex words 

and phrases used in it and the several examples of culture-specific items (Aixelá, 1996) that makes 

reading this chapter a difficult task.  

Methodology: House Translation Quality Assessment Model (2015) 
The first section of the analysis applies House (2015) translation quality assessment model 

which is based on language/text, register, corpus studies, genre and individual textual function 

(House, 2017). The present study is only concerned with the Register categories: field, tenor 

and mode, the category of tenor in particular to properly analyze and compare between the ST 

register and the TT(s) register (House, 2017). Thus, the model is applied as follows (Munday, 

2016): 

1. A profile of the ST register. 

2. A description of the ST genre realized by the register. 

3. ‘A statement of function’ of the ST, including the ideational and interpersonal component 

of that function (House, 1997, as cited in Munday, 2016). 

4. The same process for the TT. 

5. The TT profile is compared with the ST profile and a statement of errors is made. Errors 

are of two kinds: ‘covertly erroneous errors’ and ‘overtly erroneous errors’ (House, 1997, 

as cited in Munday, 2016).  

6. ‘A statement of quality’ is made of the translation (House, 1997, as cited in Munday, 2016). 

7. The translation can be categorized as either an ‘overt translation’ or ‘covert translation’ 

(House, 1997, as cited in Munday, 2016). 

Lexical and syntactic ‘differences’ (House, 2015, pp. 138–139) are discussed in the ‘overt 

errors’ section 5.3 in which we divided the lexical differences into four types: 

(a). use of formal Arabic words that are incompatible with the Register of the original text 

(b) use of archaic Arabic words as equivalents to lexical items in ‘Calypso’ 

(c) use of colloquial words as equivalents to lexical items in ‘Calypso’ 
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(d) use of borrowed words as equivalents to lexical items in ‘Calypso’ 

In this section, we will only compare and analyze words that appear to be easily rendered into 

Arabic, however, the translors’ choices (at the word level) will either deviate from the informal 

register of the source text or attempts to parallel it. Words and phrases that are considered to be 

culture-specific are discussed in the second section of the analysis.  

In each subsection, we created a table of examples in the following structure: Taha’s Translation 

(1st translator), The ST (Ulysses, Calypso) and Niazi’s Translation (2nd translator) to compare 

and analyze the translations against the original ST. A list of tables will be provided at the end 

of the study.  

In the syntactic differences section, two overt errors were found in Taha’s translation (1) 

Frequent use of wa + past simple verbs and (2) The use of kaana as an equivalent to past tense 

verbs. These two differences were compared and analyzed with the original ST as well as 

Niazi’s translation. In the statement of quality section, we established that both translations are 

overt translations despite the errors that were found in the tenor category because both translated 

texts mostly adhered to the source text’s style and culture.  

Venuti’s Domesticating and Foreignizing Strategies 
The second section of the analysis deals with cultural references and idiomatic expressions in 

‘Calypso’. In this section, the analysis addresses the translators’ choices in rendering such 

references and expressions by using Venuti’s domesticating and foreignizing strategies (Venuti, 

2008). According to him, the “discursive features” (Venuti, 2008, p. 19) of fluent and 

domesticated translations are: 

… linear syntax, univocal meaning, current usage, lexical consistency; they eschew 

unidiomatic constructions, polysemy, archaism, jargon, any linguistic effect that calls 

attention to the words as words and therefore pre-empts or interrupts the reader’s 

identification” (Venuti, 1998, pp. 126–127).  

Foreignizing translation, on the other hand, seeks to capture “the differences of the foreign text 

yet only disrupting the cultural codes that prevail in the translating language” (Venuti, 2008, p. 

15). Drawing on Venuti’s approach, we concluded that both translators seek to preserve the 

foreign culture in Calypso by using archaic words and loan words as well as keeping the foreign 

names as unchanged as possible. Thus, we established that the translations are overt/ 

foreignized translations despite the errors and the domesticating strategies that were found at a 

minimal level in the translation texts. Section two of the analysis is divided as follows: (A) 
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characters, food, shops and street names (B) culture-specific expressions and (C) metaphors, 

similes and idiomatic expressions. Tables of examples follow the same structure of section one. 

The Style of Calypso 
The greatness of Ulysses is largely due to its experimentation with new styles and narrative 

techniques; as Joyce himself states: “the value of the book is its new style” (Joyce as cited in 

Tymoczko, 1997, p. 138). Amongst the widely-discussed techniques in Joyce criticism are 

perhaps the free indirect style and the interior monologue techniques (Rainy, 2005). Free 

indirect style is “the style that results when a third-person omniscient narrator adopts the 

perspective and verbal mannerisms of a character” (Rainy, 2005, p. 226), or as Klitgard puts it: 

“a type of narration in which a character’s focalization and a narrator’s voice are blended with 

no reporting clause” (Klitgård, 2004, p. 319). By using this style, “every utterance [becomes  ] a 

(self-) deluding defamiliarization of someone else’s thoughts or speech” (Klitgård, 2004, p. 

320). On the other hand, interior monologue is “the technique used in fiction for representing 

the psychic content and processes of character, partly or entirely unuttered just as these 

processes exist at various levels of conscious control before they are formulated for deliberate 

speech” (Humphrey, 2020, p. 24).  

These two techniques are interchangeably used in the first chapters of Ulysses; they constitute 

what Joyce called “the initial style” (Klitgård, 2004, p. 319). In the second half of the novel, 

Joyce breaks off his third-person narrative style and enters into a series of stylistic masks 

(Lawrence, 1981). Therefore, critics such as Lawrence (1981) have differentiated between the 

initial style of the first half of the novel and the styles of the second half in which there is a 

clear break from the techniques used in the earlier chapters. Since Calypso is the fourth chapter 

in the novel, its style matches the initial style of the first chapters. According to the Schema 

(see Joyce & Kiberd, 1992), the technique in this episode is narrative (mature) in which Joyce 

introduces the reader to Mr. Bloom’s narrative for the first time. In the first three chapters (“The 

Telmachia”), we read about Stephan Dedalus’ internal and external world; then, in “Calypso,” 

the narrative goes back in time again to 8 a. m., the same time of Chapter One, to paint an 

“equally intimate portrait of Mr. Leopold Bloom” (Fargnoli & Gillespie, 1995, pp. 186–128). 

The chapter opens with an introduction of Mr. Bloom by a third-person omniscient narrator: 

“Mr Leopold Bloom ate with relish the inner organs of beasts and fowls…” (Joyce & Kiberd, 

1992, p. 65) and with Bloom’s thoughts about his cat: “Just how she stalks over my writing 

table. Prr. Scratch my head. Prr” (Joyce & Kiberd, 1992, p. 65). As can be seen from the above 

examples, the narrative in “Calypso” is a mixture of two voices; as part of the initial style, the 
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voice of a third-person narrator describes and comments on Bloom’s actions and thoughts and 

the interior monologue of Blooms thought’s is signaled by first-person pronouns such as me 

and my (Rainey, 2005). In addition to the two voices of the initial style, there is a brief 

introduction of Bloom’s wife, Molly Bloom, through Bloom’s thoughts as well as the direct 

monologue between them. Through the use of the third-person narrator and the interior 

monologue, Bloom’s narration in “Calypso” “[ moves  ]  in and out, in and out, the out, however, 

closely in touch with the in, prompting, controlling” (Kenner, 1987 as cited in Norris, 2011, p. 

86). This movement makes the narrative more enigmatic and complex to the reader and the 

translator alike. 

Data Analysis: House Translation Quality Assessment Model 

As per House’s model (2015), Tables 1 and 2 show the Register categories, genre and function 

of the ST profile and the TT (s) profile. 

 

Table 1 

Source Text Profile  

Register 

Field Subject matter Ulysses, Chapter Four, 

“Calypso”.  

Social action Complex and popular 

Tenor Authors provenance 

and stance 

Novelist, poet and short 

story writer 

Social role 

relationship 

Asymmetrical 

Social attitude Informal casual style 

Participation Complex 

Mode Medium Complex 

Genre Novel Function Ideational and interpersonal 
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Table 2 

Target Text (s) Profile  

Register 

Field Subject matter Ulysses, Chapter Four, 

“Calypso”.  

 Social action Complex and popular 

Tenor Authors provenance 

and stance 

 (Taha [T]): translator 

and university instructor.  

 (Niazi [N]): poet, critic 

and translator.  

Social role 

relationship 

Asymmetrical 

Social attitude  (T): MSA, & informal 

style.  

 (N): MSA 

Participation Complex 

 Mode Medium Complex 

Genre Novel Function Ideational and 

interpersonal 
 

According to House, errors are of two kinds: covert and overt errors. Covert errors are any 

mismatches that occur along the dimensions of the model (House, 2015). These dimensional 

errors are referred to as covertly erroneous errors (House, 2015). In contrast, overtly erroneous 

errors are the result of “a mismatch of the denotative meanings of source and translation text 

elements or from a breach of the target language system” (House, 2015, p. 33). Mismatches in 

the denotative meanings of ST and TT are subdivided into omissions, additions, and 

substitutions; breaches of the target language system are also subdivided into ungrammaticality 

(breaches of the language system) and dubious acceptability (breaches of the norm of usage; 

House, 2015, p. 33).  

Covert Errors 
After comparing the ST profile with the TT (s), two covert errors were noticed in the authors’ 

provenance and stance and social attitude categories. There is, for example, a mismatch between 

the authors’ provenance and stance (novelist, poet, and short story writer) and the translators 

(Taha: translator and university instructor; Niazi: poet, critic and translator), although Niazi’s 

provenance and stance corresponds partially with Taha’s (poet). The second mismatch is in the 
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social attitude category (ST: informal casual style; Taha: MSA and informal style; Niazi: 

MSA); both translators use MSA because it is the language of modern literature (Alosh, 2005), 

yet it is sometimes more formal for the ST’s style. Moreover, Taha’s social attitude corresponds 

partially with the ST’s (informal style).  

Overt Errors 
Overt errors in the dimension of Tenor are subdivided to lexical and syntactic differences. These 

differences were found in the Social Attitude category and are divided and analyzed as follows: 

Lexical Differences 
Lexical choices of the translators Taha and Niazi are analyzed and compared together with the 

original text, using examples from both translations and the original novel. We divided these 

choices into four types: 

A. The Use of Formal Words Incompatible with the Register of the ST 
In Table A1 below, Taha uses:  

 /for /liked يؤثر -

 /for /made him feel مما حداه على -
 /for /stiffly شموخ -
 /for /want يعوزك -

 /for /paused أتىن -

 /for /bare اخلاوية -

 /for /jingled جيلجل -

 /for a /limp lid حرف مرن -

 /for /bright الساطعة -

  .for spear احلراب -
In contrast, Niazi uses less formal MSA words and phrases that parallel the register of the 

original chapter:  

 /for /liked حيب -

 /for /made him feel جعله يشعر -

 /for /stiffly بتصلب -

 /for /want حتتاج -

ريةالعا -  for /bare/ 

 /for /jingled خشخشت -

 /for a /limp lid مغطيا إ�ها برتهل -

 /for /bright األكثر إضاءة -
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 /for /spear رمح -

 .for paused متوقفا -
 

Table A1 

Formal Words in Taha’s Translation 

 Taha Translation 

(Taha, 1994, pp. 64–79) 
The Original Text (“Calypso,” 

Ulysses) (Joyce & Kebard, 

1992, pp. 65–85). 

Niazi Translation 

(Niazi, 2001, pp. 

123–141). 

الكثيف من حساء حوائج  فيؤثر 1

 (p. 64) الدجاج واألرز

He liked thick giblet soup (p. 

65) 
حساء الطيور  حيب كان

 (p. 123)  الثخني

 التنقري عن طعام مما حداه على 2

 (p. 64) 

Made him feel a bit peckish. (p. 

65) 

 

مبيل قليل إىل  جعله يشعر

 (p. 123)  األكل. 

برجل  مشوخوحفت من جديد ىف  3

املائدة، جبمود متوء. كما متشى ىف 

 فوق طاولة الكتابة.  خيالء

 (p. 64) 

and stalked again stiffly round a 

leg of the table, mewing. Just 

how she stalks over my writing 

table. (p. 65) 

اثنية حول  بتصلبومشت 

إحدى قوائم املائدة، وهي 

متوء. متاما كما متشي على 

 (p. 123)  طاولة الكتابة. 

4 )p. 65(  املاء العذب النقي.  يعوزك 

 

Want pure fresh water. (p. 66) إىل ماء نقي طازج حتتاج 

 (p. 124) 

 النوم.  حجرةجبوار  أتىنو 5

 :اخلاويةوقال برفق ىف الصالة 

 (p. 65) 

paused by the bedroom door.  

He said softly in the bare hall: 

 (p. 66) 

 

 ابب غرفة النوم. عند  متوقفا

 العاريةقال برقة يف الصالة 

 (p. 124) 

وصوت السوست النحاسية املفككة ىف  6

  .جيلجل السرير

 (p. 65) 

and the loose brass quoits of the 

bedstead jingled.  

 (p. 67) 

حلقات هيكل  خشخشتو

 السرير النحاسية السائبة. 

 (p. 125) 
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حىت سقطت حافته السفلى على عتبة  7

 حرف مرناملنزل. 

)p. 66(  

till the footleaf dropped gently 

over the threshold, a limp lid.  

 (p. 67) 

إىل أن سقط  سحبه أكثر

مغطيا . املصراع على العتبة

   )p. 125( إ�ها برتهل.

 الساطعةوعرب إىل الناحية  8

)p. 66(  

He crossed to the bright side 

 (p. 68) 

 

األكثر عرب إىل اجلانب 

   )p. 126(إضاءة

 احلراب يستند على نوع طويل من 9

 (p. 66) 

leaning on a long kind of a 

spear.  

 (p. 68) 

 من نوع ما رمحمتكئا على 

 (p. 126) 

 

In Table A1 below, Niazi uses formal Arabic words and phrases as equivalents to some lexical 

items in “Calypso”. He uses:  

 /for /softly بتؤدة -

 /for /stuck out �تئ -

 /for /jump me تثبين -

شرعا -  for /set off/ 

أجيء بهجيب أن  -  for /must get it/ 

 /for /the footleaf املصراع -

 /for /turbaned ملثمة -

 /for /wander\ متشي اهلويىن -

أب�ة  - for /patiently/ 

  ./for /clamour صخب -
By way of comparison, Taha’s lexical choices in Table A1 reflect the informal register of 

“Calypso”; he uses:  

 for softly برفق -

 /for /stuck out فمها مبوز -

 /for /must get it جيب أن أحضره -

بدأا -  for /set off/ 

 /for /turbaned معممة -

 /for /wander تتجول -

 /for /patiently يف صرب -
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 /for /clamour ضجيج -

 /for /footleaf حافته السفلى -

 ./for /jump me  تقفز فوقي -
  

Table A2 

Formal Words in Niazi’s Translation 

 Niazi Translation 

(Niazi, 2001, pp. 123–

141). 

The Original Text 

(Ulysses, “Calypso”) 

(Joyce & Kebard, 1992, pp. 65–

85). 

Taha Translation 

(Taha, 1994, pp. 64–

79) 

كانت الكلى يف ابله حينما كان ينتقل   .1

 بتؤدة، يف املطبخ 

 (p. 123) 

Kidneys were in his mind as he 

moved about the kitchen softly, 

(p. 65) 

كانت الكالوى ىف رأسه 

وهو يطوف ىف املطبخ 

   ) .64p(، برفق

قعدت هناك بليدة ومقرفصة، صنبورها   .2

 إىل اخلارج.  �تئ

 (p. 123) 

It sat there, dull and squat, its 

spout stuck out. 

 (p. 65) 

وجلست الغالية هناك، 

 مبوزمرتبعة، عابسة، وفمها 

(p. 64) 

عجبا كيف أبدو هلا. بعلو برج؟ ال،   .3

 تثبين. إ�ا تستطيع أن 

 (p. 124) 

Height of a tower? No, she can 

jump me 

(p. 65) 

أتعجب كيف أبدو هلا. 

ارتفاع برج؟ ال، ففى 

  تقفز فوقى.استطاعتها أن 

)64(.   

جيب أن . البنطلون الذي تركتهيف   .4

  أجيء به.

 املصراعسحبه أكثر إىل أن سقط 

 على العتبة. 

(p. 125) 

In the trousers I left off. Must 

get it. 

He pulled the halldoor to after 

him very quietly, more, till the 

footleaf dropped gently over the 

threshold, 

(p. 67) 

. السروال الذي خلعتهيف 

 جيب أن أحضره. 

وسحب الباب خلفه هبدوء 

جدا، أكثر، حىت سقطت 
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على عتبة  حافته السفلى

 (p. 66) املنزل. 

يف مكان ما يف الشرق: يف الصباح   .5

 ملثمةيف الفجر. وجوه  إشرعالباكر. 

 (p. 126) . متر

Somewhere in the east: early 

morning: set off at dawn, 

Turbaned faces going by. 

(p. 68) 

يف مكان ما يف الشرق: يف 

عند  ابدأالصباح الباكر: 

تسري  معممةالفجر. وجوه 

 (p. 66) حلاهلا. 

 طيلة اليوم،  متشي اهلوينا  .6

 (p. 126) 

Wander along all day 

(p. 68) 
 طول النهار.  تتجول

)p. 66(  

 ، أب�ةأمسك ابلصفحة بصورة مائلة   .7

 (p. 128) 

He held the page aslant 

patiently,  

 (p. 71) 

ىف وأمسك ابلصفحة مائلة 

   )p. 68( صرب،

 أطفال.  صخب  .8

 (p. 127) 

Brats’ clamour. 

(p. 70) 
 األوالد.  ضجيج

 (p. 68) 

 ممتازة، هذه واحدة   .9

 (p. 128) 

لقف القصاب ورقتني من كومة 

 املمتازة، األوراق، لف نقانقها 

 (p. 128) 

سبب آخر: إن شرطيا خارج ساعات 

الدوام حاضنها يف زقاق ((اكلس)) 

 ممتازة. حيببنهم ضخاما نقانق 

 (p. 129) 

…, slapping a palm on a 

ripemeated hindquarter, there’s a 

prime one (p. 71) 

The porkbutcher snapped two 

sheets from the pile, wrapped up 

her prime sausages… (p. 71) 

For another: a constable off duty 

cuddled her in Eccles Lane. 

They like them sizeable. Prime 

sausage.  

 (p. 71) 

 

وهذا واحد من الصنف 

  ) .68p( ،املمتاز

اختطف اجلزار ورقتني من 

كوم األوراق، ولف هلا 

  ) .68p(. الفاخرالسجق 

لرجل آخر: جندى مرور بعد 

نوبته يعانقها ىف حارة 

أكليس، حيبو�م وافرات. 

  )p. 69(فاخر. سجق 
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As for the two voices of the initial style, the lexical choices of the translators are different. For 

instance, in Example 9, the third-person narrator borrows Bloom’s word /prime/ and it becomes 

difficult to distinguish between Bloom’s monologue and the comments of the third-person 

narrator: “slapping a palm on a ripemeated hindquarter, there’s a prime one, … The 

porkbutcher snapped two sheets from the pile, wrapped up her prime sausages…They like them 

sizeable. Prime sausage” (Joyce & Kiberd, 1992, p. 71). The word prime is translated by Niazi 

to mmtazh\ممتازة and he continues to use the same word to reflect the two voices of the initial 

style:  “ ضاربني أبكفهم على عجيزة مكتنزة, هذه واحدة ممتازة. . . لقف القصاب ورقتني من كومة األوراق, لف

 .(Niazi, 2001, pp. 128–129) \ ”نقانقها\املمتازة. . . حيببنهم ضخاما نقانق ممتازة

In contrast, /prime/ is translated by Taha to mmtazh\ممتازة at the beginning only and later he 

changes it to\fakhr\: \ . . .ويضربو ن أبكفهم املؤخرات احململة ابللحم الكامل النمو. وهذا واحد من الصنف املمتاز ”

 .Taha,1994, pp) \اختطف اجلزار ورقتني من كوم األوراق، ولف هلا السجق الفاخر. . . حيبو�م وافرات. سجق فاخر. “

68–69). Thus, the two voices of the initial style are not reflected in this example.  

B. The Use of Archaic Words as Equivalents to Lexical Items in “Calypso” 
In Table A3, Taha uses: 

هاهبا الناعمإ -  for /her sleek hide/ 

 /for /the dresser اخلوان -

 /for /branded sheep األغنام املرصومة -

 /for /rubber prickles زئرب القرص املطاطي -

فيايف  - for /bare/ 

 /for /the jug الدورق -

 /for /Inishturk جزيرة العفر -

 /for /stallfed املعلوقة -

  /for /moist الغضة -

  ./for /ripening إيناع -
These words belong to CA register; therefore, they are highly formal for House’s style level of 

the original chapter because they are used as equivalents to informal words Bloom uses in 

“Calypso”.  
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Table A3 

 Archaic Words in Taha’s Translation 

 Taha Translation 

(Taha, 1994, pp. 64–79) 
The Original Text 

(Ulysses, “Calypso”) 

(Joyce & Kebard, 1992, 

pp. 65–85). 

Niazi Translation 

(Niazi, 2001, pp. 

123–141). 

 اهاهبا الناعم، نظيف أن يشاهد: بريق   .1

 (p. 64) 

Clean to see: the gloss of 

her sleek hide, 

(p. 65) 

نظيفا لدى النظر: بريق 

  جلدها األملس. 

 (p. 123) 

الذي  الدورقوأخرج  اخلوان،مث ذهب إىل   .2

كان ابئع اللنب من ((هانلون)) قد مأله 

 (p. 65)  لتوه. 

Then he went to the 

dresser, took the jug 

Hanlon’s milkman had 

just filled for him, 

(p. 66) 

خزانة مث ذهب إىل 

 الوعاءتناول  ،األطباق

الذي مأله للتو ابئع احلليب 

 (p. 124)  ((هانلون))، 

  ،العفرجزيرة …  .3

 (p. 68) 

Inishturk. 

(p. 70) 
 (جزيرة اخلنزير)انيشرتوك 

)p. 127(  

  املعلوقة.هنا حلم سليم مثل حلم العجلة   .4

 (p. 68) 

Sound meat there like a 

stallfed heifer. 

(p. 70) 

 

ذلك حلم سليم: مثل حلم 

معلوف يف عجل صغري 

   )p. 128(مربط. 

أصباح تلك األ�م ىف سوق املاشية والدواب   .5

  املرصومة،ختور ىف حظائرها، واألغنام 

 (p. 68) 

Those mornings in the 

cattlemarket the beasts 

lowing in their pens, 

branded sheep, 

(p. 71) 

تلك الصباحات يف سوق 

املاشية، احليوا�ت ختور يف 

 موسومة، زرائبها، خراف 

 (p. 128) 
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مث حبثت عن ثالثة بنسات قى جيب سرواله   .6

 القرص املطاطى،  زئربوتركتهم على 

 (p. 69) 

Then it fetched up three 

coins from his trousers 

pocket and laid them on 

the rubber prickles. 

(p. 71) 

مث أخرج ثالثة بنسات من 

جيب بنطاله ووضعها يف 

 جمدولة، سلة مطاطية 

 (p. 129) 

 الطرية الغضةوتقبلت يده الغدة   .7

 (p. 69) 

His hand accepted the 

moist tender gland 

(p. 71) 

تناولت يده. الشرحية الطرية 

   )p. 129(الندية

 وإيناع. أ�م طويلة هادئة: تقليم   .8

 (p. 69) 

Quiet long days: pruning 

ripening. 

(p. 72) 

أ�م طويلة هادئة: تقليم 

   )p. 130( وإنضاج،

 عارية.  فياىف: أرض بور  .9

 (p. 70) 

A barren land, bare 

waste. 

(p. 73) 

 قفراء. أرض قاحلة، 

 (p. 130) 

مقطوعة من ظرف خطاب  نسريةوأطلت   .10

 من حتت الوسادة املنبعجة. 

 (p. 73) 

A strip of torn envelope 

peeped from under the 

dimpled pillow. 

(p. 76) 

من ظرف مفتوح  شريطند 

 من حتت املخدة املقعورة. 

 (p. 133) 

ورشة من خالل أصابعه ىف حلقات، من   .11

 املشطوفكأس البيضة 

 (p. 72) 

He sprinkled it through 

his fingers, ringwise, 

from the chipped 

eggcup. 

(p. 75) 

رشة من خالل أصابعه على 

شكل حلقات من كأس 

   املثلوم.البيضة 

 (p. 132) 

شوكة ىف الكلية وطرحها على اجلانب  وخنس  .12

 (p. 72)  اآلخر:

He prodded a fork into 

the kidney and slapped it 

over: (p. 76) 

شوكة يف الكلية  خنس

 (p. 133)  وقلبها:

 من ركبته بغمزةوفتح الباب   .13

 (p. 72) 

Nudging the door open 

with his knee 

(p. 76) 

 الباب ليفتحه بركبته،  الكزا

 (p. 133) 
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ساكفة ودخل وهو حيين رأسه من حتت   .14

  الواطئة، الباب

 (p. 78) 

He went in, bowing his 

head under the low 

lintel. 

(p. 83) 

دخل، حانيا رأسه حتت 

 اسكفة الباب الواطئة. 

 (p. 139) 

 

Niazi, on the other hand, uses mostly MSA words that correspond with the informal style of 

“Calypso”: 

 /for /her sleek hide جلدها األملس -

 /for /the dresser خزانة األطباق -

 /for /the jug الوعاء -

 /for /branded sheep خراف موسومة -

 /for /rubber prickles سلة مطاطية جمدولة -

 /for /Inishturk جزيرة اخلنزير -

 /for /stallfed معلوف يف مربط -

  for ripening إنضاج  ,for moist الندية -

  .for strip شريط -
However, he uses archaic words in examples 9, 11, 12, 13, and 14 (see examples in Table A3):  

 for bare قفراء -

 for chipped مثلوم -

 for prodded خنس -

االكز -  for nudging  

  .for low lintel أسكفة الباب الواطئة -
In addition to the above words, Niazi uses 24 archaic words as equivalents to informal words 

in “Calypso” as shown in Table A4 at the end of the paper.  

C. The Use of Colloquial Words as Equivalents to Lexical Items in 
“Calypso” 

Some of the words Taha uses are MSA that are mostly used in spoken Arabic such as:  

 .for stuck out \ مبوز -

 .for hall \البسطة  -

 .for aproned \مريلة  -

- and ةحار  \ for laneway. 
However, words such as:  
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،رايح bread\عيش -  \ I am going. 

 .quoits \السوست  -

 .polonies \املمبار ,sherbet \شرابت  -

- and شاويش\ Mr Policeman are colloquial Egyptian words which belong to the 
Egyptian dialect.  

Table A5 

 Colloquial Words in Taha’s Translation 

 Taha Translation 

(Taha, 1994, pp. 64–79) 
The Original Text 

(Ulysses, “Calypso”) 

(Joyce & Kebard, 1992, pp. 

65–85). 

Niazi Translation 

(Niazi, 2001, pp. 

123–141). 

 

وجلست الغالية هناك، مرتبعة، عابسة، وفمها   .1

 . فنجان شاى عما قريب. عال. مبوز

 (p. 64) 

It sat there, dull and squat, 

its spout stuck out. Cup of 

tea soon. Good. 

(p. 65) 

قعدت هناك بليدة 

�تئ ومقرفصة، صنبورها 

قدح شاي . إىل اخلارج

  حاال، حسن.

 (p. 123) 

على حذائني يئزان هبدوء صعد على السلم إىل   .2

 البسطة، 

 (p. 65) 

On quietly creaky boots he 

went up the staircase to the 

hall, 

(p. 66) 

على جزمتني جازتني، 

صعد هبدوء السلم إىل 

   ) .124p(الصالة

 رقيق وزبد أحب شىء هلا يف الصباح.  عيش  .3

 (p. 65) 

Thin bread and butter she 

likes in the morning. 

(p. 66) 

رقيقا وزبدة يف  خبزاحتب 

 (p. 124)  الصباح، 

النحاسية املفككة ىف  السوستوصوت   .4

 السرير جيلجل. 

 (p. 65) 

and the loose brass quoits 

of the bedstead jingled. 

(p. 67) 

حلقات وخشخشت 

النحاسية  هيكل السرير

 (p. 125)  السائبة. 
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 حاال.  راجعلناصية الشارع و  رايحأ� -  .5

 (p. 65) 

-I am going round the 

corner. Be back in a 

minute. (p. 66) 

 اعودقليال.  خارجأ� -

 (p. 124) بعد قليل. 

مشس احلكم الذايت تشرق من الشمال الغريب   .6

 خلف بنك أيرلنده.  حارةمن 

 (p. 67) 

a homerule sun rising up in 

the northwest from the 

laneway behind the bank 

of Ireland. 

(p. 68) 

مشس حكم ذايت تشرق يف 

املمر الشمال الشرقي من 

 خلف مصرف ايرلندا. 

 (p. 126) 

وهو ينظف األرض  مبريلتهيراقب الصيب   .7

 ابملمسحة واجلردل. 

 (p. 67) 

watching the aproned 

curate swab up with mop 

and bucket. 

(p. 69) 

مراقبا راعي األبرشية املوزر 

وهو ميسح ابملمسحة 

 (p. 127)  والسطل، 

  شرابت.تشرب ماء معطرا ابلشمار،   .8

 (p. 66) 

Drink water scented with 

fennel, sherbet. 

(p. 68) 

تشرب ماء معطرا 

 شربت. ابلشمار، 

 (p. 126) 

وتوقف أمام شباك حمل دلوجاز حيدق ىف لفات   .9

 ، املمبارو السجق 

 (p. 68) 

He halted before Dlugacz’s 

window, staring at the 

hanks of sausages, 

polonies, 

(p. 70) 

توقف أمام واجهة حمل 

((لوكاش)) حمدقا يف أكوام 

والنقانق اجلافة النقانق 

  املطبوخة قليال.

 (p. 128) 

 ، أ� هتت عن الطريق. شاويشمن فضلك �  .10

 (p. 69) 

O please, Mr policeman, 

I’m lost in the wood. 

(p. 71) 

 

آ من فضللك أيها 

لقد أضعت الشرطي، 

 طريقي يف الغابة. 

 (p. 129) 
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 ليخرطوترك الشاى   .11

 (p. 71) 

tilting the kettle then to let 

water flow in. having set it 

to draw, (p. 75) 

 ))يتخدر((اتركا الشاي 

 (p. 132) 

  البسطة.عناء صعود الدرج إىل   .12

 (p. 77) 

Too much trouble to fag up 

the stairs to the landing. 

(p. 82) 

ازعاج كبري جدا أن أكدح 

بسطة يف الصعود إىل 

   )p. 138( الدرج.

 

On the other hand, both translators use a colloquial equivalent for the word /draw/ in Example 

11. Niazi uses the word “یتخدر” in two brackets to state that this word belongs to spoken Arabic 

whereas Taha uses the word “خيرط” which is also used in spoken Arabic to describe the strong 

taste of tea. In another case, Taha uses the colloquial word البسطة as an equivalent to both /the 

hall/ and /the landing/ in Examples 2 and 12 while Niazi uses more MSA words الصالةfor the hall 

and بسطة الدرج for the landing.  

D. The Use of Borrowed Words as Equivalents to Lexical Items in “Calypso” 
In table A5, most of Taha’s borrowed words are common in spoken Arabic, especially in the 

Egyptian dialect. For example, he uses: 

لبدروما -  for cellarflap. 

 .for Trapeze األكروابت على العقلة  -

 .for the commode الكومدينو  -

 .for music hall stage كومبارس يف ملهى  -

- and اسكتش for sketch.  
In contrast, Niazi prefers MSA words: 

 .for cellarflap قبو اخلمر -

 .for Trapeze أراجيح هبلوا�ت  -

 .for the commode املنضدة  -

 .for music hall stage مسرح متثيليات موسيقية  -

-  and صورة قلمية for sketch.  

Moreover, he uses only two borrowed words, ابو�ت for pounds and بنطلون for trousers.  
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Table A6 

 Examples of Taha’s and Neyazi’s Borrowed Words 

 Taha Translation 

(Taha, 1994, pp. 64–79) 
The Original Text 

(Ulysses, “Calypso”) 

(Joyce & Kebard, 

1992, pp. 65–85). 

Niazi Translation 

(Niazi, 2001, pp. 

123–141). 

 

البدروم وعرب إىل الناحية الساطعة متفاد� غطاء  .1

 . 75املفكك يف رقم 

 (p. 66) 

He crossed to the 

bright side, avoiding 

the loose cellarflap 

of number sventyfive.  

 (p. 67) 

عرب إىل اجلانب األكثر 

قبو إضاءة متفاد� غطاء 

املتقلقل لرقم مخسة  اخلمر

  وسبعني. 

 (p. 126) 

 على العقلة عند هنجلر االكروابت .2

 (p. 74) 

Trapeze at 

Hengler’s.  

 (p. 78) 

يف سريك  أراجيح هبلوا�ت

 هنكلر. 

 (p. 135) 

 املخلع الكومودينوبعد أن ارتطم إهبام قدمه ىف  .3

 (p. 75) 

stubbing his toes 

against the broken 

commode,  

 (p. 79) 

وصادما أبصبع قدمه 

 املكسورة،  املنضدة

 (p. 136) 

 ىف ملهى.  كومبارس .4

 (p. 76) 

Music hall stage.  

 (p. 80) 
 مسرح متثيليات موسيقية. 

)p. 137(  

بقلم مسرت ومسز ل. م.  اسكتشرمبا أمكنه كتابة  .5

 بلوم. 

 (p. 79) 

Might manage a 

sketch. By Mr and 

Mrs L. M. Bloom.  

 (p. 84) 

صورة رمبا أمتكن من كتابة 

عن املسرت واملسز ل.  قلمية

 (p. 140)  م. بلوم. 
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Syntactic Differences 

A. Frequent Use of wa + Past Simple Verbs 

Table A7 

‘Wa’ in Taha’s and Niazi’s Translation 

Taha 

أغلقتهما وطرفت بعينيها الطامعتني و

متوء بنواح طويل  \هيو\خبجل، 

تكشف له عن أسنان بيضاء كاللنب. و

راقب الشقني الداكنني ىف عينيها و

مها يضيقان ابلطمع حىت أصبحت و

عيناها حجرين خضراوين. مث ذهب 

أخرج الدورق الذي كان وإىل اخلوان، 

ابئع اللنب من ((هانلون)) قد مأله 

صب لبنا دافئا بفقاقيعه ىف ولتوه. 

ببطء على  \وضعهو\صحن فنجان 

 (Taha, 1994, p. 65) األرض. 

ST 

She blinked up out of her avid 

shameclosing eyes, mewing 

plaintively and long, showing 

him her milk-white teeth. He 

watched the dark eyeslits 

narrowing with greed till her eyes 

were green stones. Then he went 

to the dresser, took the jug 

Hanlon’s milkman had just filled 

for him, poured warmbubbled 

milk on a saucer and set it slowly 

on the floor.  

(Joyce & Kiberd, 1992, p. 66) 

Niazi 

من طمع عينيها الشرهتني  رمشت

متوء بكآبة  \هيو\املخزيتني، 

طويال مظهرة له أسنا�ا البيضاء \و\

املؤقني الداكنني  راقبكاحلليب. 

ره، إىل أن أصبحت عيناها يضيقان بش

حجرين أخضرين، مث ذهب إىل خزانة 

األطباق، تناول الوعاء الذي مأله للتو 

صب وابئع احلليب ((هانلون))، 

 وضعهحليبا مبقبقا دافئا يف صحن 

 ببطء على األرض. 

(Niazi, 2001, p. 24) 

 

As can be seen from the example above, Taha uses nine wa in the passage before past simple 

verbs (صب   ,راقب ,أخرج َ  ) and pronouns (  ھما ,  َ هي); wa is used as an equivalent to the gerund 

/mewing/ via the use of wa followed by the pronoun هي and present simple verb وهى متوء  ,تموء

...طويلبنواح  ). In Taha’s translation, the use of wa before past simple verbs at the beginning of 

paragraphs and between sentences links Bloom’s actions together in a coherent chain of events, 

which does not parallel the rare use of connectors in the ST. In contrast, Niazi uses three wa; 

the first one is used as an equivalent to and while the second is an equivalent to the gerund 
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/mewing/ via the use of wa followed by the pronoun هي and present simple verb متوء; (mewing 

plaintively and long, طويالو متوء بكآبة وهي ). As for the third wa, in the last sentence Niazi uses wa 

before the past simple verb صب/poured to link the two sentences together and to limit the use 

of wa twice in the same sentence: poured warmbubbled milk on a saucer and set it slowly on 

the floor. / وصب حليبا مبقبقا دافئا يف صحن وضعه ببطء على األرض.   

B. The Use of Kaana as an Equivalent to Past Tense Verbs 

Table A8  

‘Kaana/Kaana qad’ in Taha’s and Niazi’s Translation 

Taha The ST Niazi 

أحشاء  يستطيبمسرت ليوبلد بلوم  كان

الكثيف من  فيؤثراحليوا�ت والطيور، 

كان حساء حوائج الدجاج واألرز، . . . 

األنواع إىل نفسه كالوى الضأن  أشهى

مذاقه نكهة  كانت تكسباملشوية اليت 

 هبا رائحة بول خفيفة. 

أحشاء  يستطيبمسرت ليوبلد بلوم  كان

الكثيف من  فيؤثراحليوا�ت والطيور، 

 . كانحساء حوائج الدجاج واألرز، . . 

ىل نفسه كالوى الضأن األنواع إ أشهى

Mr Leopold Bloom ate 

with relish the inner 

organs of beasts and 

fowls. He liked thick 

giblet soup, … Most of all 

he liked grilled mutton 

kidneys which gave to his 

palate a fine tang of 

faintly scented urine. Mr 

Leopold Bloom ate with 

relish the inner organs of 

beasts and fowls. He liked 

thick giblet soup, … Most 

of all he liked grilled 

mutton kidneys which 

gave to his palate a fine 

tang of faintly scented 

urine. 

 (Joyce & Kiberd, 1992, p. 

65) 

((ليوبلد بلوم)) بشهية أحشاء  أكل

حساء  كان حيباحليوا�ت والطيور، 

 أكثر ما كان حيبالطيور الثخني، . . . 

حلاسة ذوقه  تعطيكلى الضأن املشوية اليت 

 نكهة رائعة ألثر خفيف من رائحة البول. 

((ليوبلد بلوم)) بشهية أحشاء  أكل

حساء كان حيب احليوا�ت والطيور، 

 أكثر ما كان حيبالطيور الثخني، . . . 

حلاسة  اليت تعطيكلى الضأن املشوية 

ذوقه نكهة رائعة ألثر خفيف من رائحة 

 البول. 

  (Niazi, 2001, p. 123) 
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As can be seen from the example above, Taha starts the sentence with progressive past kaana 

(Gadalla, 2017): \كان يستطيب\  as an equivalent to the past simple verb /ate/ then he starts the 

second sentence with the simple present verb يؤثر preceded by the connector \ف\ \ فيؤثر ,  for he 

liked. In the last two sentences, he uses distant past kaana (Gadalla, 2017): \ كان أشهى األنواع إىل\

\نفسه \ for most of all he liked/ and progressive past kaana (Gadalla, 2017): \كانت تكسب\  for the 

simple past verb gave. In contrast, Niazi starts the sentence with the simple past verb \اكل  then 

with progressive past kaana كان حيب\ . In the third sentence, he starts with \أكثر ما كان حيب\ , an 

equivalent to /most of all he liked/ and in the last sentence he uses the simple present verb 

\تعطي\ for the simple past verb /gave/. Taha’s preference for distant past and progressive past 

kaana does not parallel the free indirect style of Calypso by making the events of Bloom’s 

narrative happen in the distant past and away from the present moment. This creates a gap 

between the narrative voice and Bloom’s voice in his translation. On the other hand, Niazi’s 

preference for simple past verbs and simple present verbs makes the narrative voice closer to 

the present than the past, which blends the two voices of the free indirect style together as both 

voices are expressing their thoughts using a similar language. 

Statement of Quality 
The analysis of the original ST, “Calypso,” and its two translations revealed a number of errors 

in the dimension of Tenor, particularly the social attitude category. However, the overt errors 

that were found in this category did not affect the interpersonal and ideational function of both 

translations as they both adhered to the ST’s theme and style. Furthermore, the categories of 

author’s stance, social role relationship, and participation were not changed in the translations. 

In Mode, the translations maintained the allusive style of “Calypso” despite the errors that 

occurred in the social attitude category. Although the cultural filter was applied by Taha, its use 

remained at a minimal level as it was used moderately and rather sparingly. Therefore, both 

مذاقه نكهة هبا  اليت كانت تكسباملشوية 

 رائحة بول خفيفة. 

(Taha, 1994, p. 64) 
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translations are considered overt translations because the translated texts adhered to the ST’s 

style and culture.  

Cultural References and Idiomatic Expressions in “Calypso” 

A. Characters, Food, Shops, and Street Names 

Table A9 

Examples of Cultural References in Taha’s and Niazi’s Translations 

 Taha Translation 

(Taha, 1994, pp. 64–79) 

 

The Original Text 

(Ulysses, “Calypso”) 

(Joyce & Kebard, 1992, pp. 65–

85). 

Niazi Translation 

(Niazi, 2001, pp. 

123–141). 

يستطيب  ليوبلد بلوممسرت كان   .1

أحشاء احليوا�ت والطيور، فيؤثر 

الكثيف من حساء حوائج الدجاج 

واألرز، والقوانص (اللوزية) واجللوزيه، 

القلب احملمر احملشو، قطع الكبد 

املقلية مبسحوق اخلبز احملمص، 

 وبطارخ السمك البكالة املقلية. 

(p. 64) 

Mr Leopold Bloom ate with 

relish the inner organs of beasts 

and fowls. He liked thick giblet 

soup, nutty gizzards, a stuffed 

roast heart, liver slices fried with 

crustcrumbs, fried hencods roes.  

 (p. 65) 

بشهية ((ليوبلد بلوم)) أكل 

أحشاء احليوا�ت والطيور، 

يور كان حيب حساء الط

الثخني، والقوانص ذات 

النكهة اللوزية، والقلب 

املشوي احملشو، وشرائح 

الكبد املقلية مع لب اخلبز 

 اليابس، وبطارخ السمك. 

(p. 123) 

وأخرج الدورق الذي كان ابئع اللنب   .2

 قد مأله لتوه.  ((هانلون))من 

 (p. 65) 

…took the jug Hanlon’s 

milkman had just filled for him,  

 (p. 66) 

تناول الوعاء الذي مأله للتو 

 ،((هانلون))ابئع احلليب 

 (p. 124) 

ليس هو اليوم املناسب لكلية ضاين   .3

 ((بكلى)). من عند 

(p. 65) 

not a good day either for a 

mutton kidney at Buckley’s.  

(p. 66) 

اخلميس ليس يوما مناسبا 

أيضا لكلية ضأن من مطعم 

   ) .124p(((بكلي)). 
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كانت الشمس تقرتب من برج كنيسة   .4

 جورج. 

توزع خبز�  لبوالند عربة اخلبز التابعة

 (p. 66)  اليومى

 The sun was nearing the steeple 

of Georges church.  

Boland’s breadvan delivering 

with trays our daily… 

 (p. 67–68) 

كانت الشمس تقرتب من 
  كنيسة القديس جورج.برج 

توزع  ((بوالند))عربة خبز 
 ابلصواين خبز� اليومي

 (p. 126) 

 العجوز تويدي بشوارب كشوارب  .5

جيلس الرتكي املرعب. رجل ضخم، 

 مرتبعا يدخن نرجيلة. 

 (p. 66) 

old Tweedy’s big moustaches 

big man, Turko the terrible, 

seated crosslegged smoking a 

coiled pipe.  

 (p. 68) 

العجوز ((تويدي)) شاراب 
الكبريان، رجل ضخم 

جيلس  ((تركي)) املرعب
  مرتبعا، يدخن �رجيلة، 

(p. 126) 

  موللى.لون ربطة ساق   .6

 (p. 66) 

colour of Molly’s new garters.  

 (p. 68) 
((مويل)) لون ربطة ساق 

 (p. 126)  اجلديدة. 

 

In example 1, Taha keeps the word Mr\مسرت in his translation while Niazi prefers to drop it even 

though it makes Bloom’s name sound more foreign. Moreover, both translators use brackets to 

refer to the foreign name of a character in Example 2: “Hanlon\ (( هانلون((“ . Most of the examples 

in table A9 (see appendix) show that Taha prefers to keep the names of characters and shops 

without brackets while Niazi prefers to keep them. The use of brackets in Niazi’s translation 

serves as a constant reminder of the foreign names in “Calypso” which maximizes the 

foreignizing effect in his translation (Venuti, 2008). Thus, both translators use different 

foreignizing strategies when dealing with foreign names as shown in the examples above. 

Table A9 

Examples of Cultural References in Taha’s and Niazi’s Translations 

 Ulysses, “Calypso” 

1. staring at the hanks of 
sausages, polonies,  

Taha 

 حيدق ىف لفات السجق واملمبار،

Strategy: 
Domestication 

Niazi 
والنقانق حمدقا يف أكوام النقانق 

 .اجلافة املطبوخة قليال
Strategy: 
Foreignization 
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2. Moisel told me. Arbutus 

place: Pleasants street: 
ساحة . مويزيلقال يل 

 .أربوتوس: شارع مسرة

Strategy: 

Domestication 

شارع ((مويزل)). أخربين بذلك 

 ((أربوتس)): وشارع بلزنت

Strategy: 

Foreignization 

3. Towers, Battersby, North, 

MacArthur: 
ماك اتورز، ابترزىب، نورث، 

 آرثر:

Strategy: 

Foreignization 

أربعة داليل بيوت: ((اتورز))، 

((ابترسيب))، ((نورث))، ((ماك 

 آرثر)):

Strategy: 

Foreignization 

4. Row with her in the XL Café 

about the bracelet 
من أجل  القهوةمشادة معها ىف 

 سوارها.

Strategy: 

Domestication 

 املرطبات مقهىمشادة معها يف 

 من أجل السوار.

Strategy: 

Domestication 

5. an old number of Titbits.   جملة مقتطفاتمن عددا قدميا 

 

Strategy: 

Domestication 

 جملةعددا قدميا من 

((Titbits)). 

Strategy: 

Foreignization 

 

There are 4 cases of domestication in Taha’s translation in Examples 1, 2, 4, and 5. He uses:  

 for polonies ممبار -

ةشارع مسر -  for Pleasants street 

 for XL Café القهوة -

- and \جملة مقتطفات for Titbits.  
Since most of the shops, merchants, streets and building names in “Calypso” are real places in 

Dublin (Gifford & Siedman, 1988), any changes in these names will reduce the foreignizing 

effect in the chapter, such as the domesticated familiar names Taha uses in the above examples. 

In contrast, Niazi keeps the names unchanged; he explains the meaning of /polonies/ in Example 

1 instead of using a familiar equivalent: والنقانق اجلافة املطبوخة قليال. Moreover, he uses\شارع بلزنت\for 
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Pleasants street and جملة ((Titbits)) for Titbits. In Example 3, however, he explains the name of 

the café rather than keeping the original name XL Café\مقهى املرطبات. In Example 4, even though 

he keeps the original names unchanged, he adds an additional piece of information to 

familiarize the Arabic reader with the source text’s foreign names, which results in a minor case 

of domestication: /Towers, Battersby, North, MacArthur/ :((اتورز)), ((ابترسيب)),  أربعة داليل بيوت

 :whereas Taha keeps the names unchanged without any additional notes((نورث)), ((ماك آرثر)): 

Towers, Battersby, North, MacArthur/ ماك آرثر, ورز, ابترزىب, نورثات .  

B. Culture-Specific Words and Expressions in “Calypso” 
Table A9 

Examples of Cultural References in Taha’s and Niazi’s Translations 

 Ulysses, “Calypso” 

1. the orange-keyed chamberpot.  

 

Taha 

قصرية حجرة النوم ذات احللية 
 الربتقالية.

Strategy: 
Domestication 

Niazi 

فخارية مزخرفة بزخرفات  مبولة
 هندسية.

Strategy: 
Foreignization 

2. Music hall stage.  .كومبارس ىف ملهى 

Strategy: 
Domestication 

 مسرح متثيليات موسيقية.

Strategy: 
Foreignization 

3. August bank holiday,  عطلة أغسطس للبنوك 

Strategy: 
Foreignization 

 \عطلة شهر أوغسطس 
 آب،

Strategy: 
Foreignization 

4. The king was in his 
countinghouse.  

 امللك ىف بيت املال . . .

Strategy: 
Domestication 

 امللك كان يف مكتب احملاسبة.

Strategy: 
Foreignization 

5. Say they won’t eat pork. Kosher.   يقولون إ�م ال �كلون حلم
 .كوشر.  اخلنازير

Strategy: 
Foreignization 

يقولون إ�ا ال أتكل حلم 
 اخلنزير. حلم مباح شرعا،
Strategy: 
Domestication 
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In Example 3, both translators keep the phrase /August bank holiday/ unchanged in their 

translation. The only difference is that Taha mentions the word bank عطلة أغسطس للبنوك, whereas 

Niazi drops it  آب\أوغسطسعطلة شهر  and prefers to mention both names of the month August in 

Arabic. In Examples 1, 2, and 4, Taha uses domesticated, familiar Arabic equivalents to culture-

specific words and expressions:  

 for chamberpot قصرية

 for music hall stage كومبارس يف ملهى

and امللك يف بيت املال for the king was in his countinghouse.  

 qsryh is an equivalent of the English word potty, it is mainly used in the Egyptian dialect\قصرية

to refer to babies’ potty training, which is different than chamber pots that were still in use in 

the early twentieth century by both adults and babies (1900s.org.uk, n. d.). Similarly, Taha uses 

the phraseكومبارس يف ملهى as an equivalent for /music hall stage/ to capture the derogatory tone 

in Blooms phrase (Gifford & Seidman, 1988); however, the Arabic phrase is more derogatory 

than the English one, which means “a type of theatre entertainment in the 1800s and 1900s that 

included music, dancing, and jokes…” (Cambridge Dictionary, n.d.). Furthermore, Taha’s use 

of the phrase بيت املال\treasury as an equivalent for countinghouse has completely changed the 

sentence from a line taken from a nursery rhyme (Gifford & Seidman, 1988) to a sentence with 

a different historical and cultural dimension that is specific to Islamic history. Thus, the 

domesticated words and phrases Taha uses in the above examples have different meanings and 

connotations than the ST, which result in a loss of the foreign content due to their replacement 

with culturally-familiar words and phrases. In contrast, Niazi uses MSA words and phrases that 

are neutral to keep the culture-specific words and phrases as unchanged as possible: 

 for chamberpot مبولة  -

 .for music hall stage مسرح متثيليات موسيقية  -

- and امللك كان يف مكتب احملاسبة for the king was in his countinghouse.  
In Example 5, however, he explains the meaning of kosher rather than keeping the foreign 

name; حلم مباح شرعا, whereas Taha keeps the name in his translation كوشر.  

C. Metaphors, Similes and Idioms in “Calypso” 
In dealing with metaphors, similes, and idiomatic expressions in, the translators choose between 

two strategies: (1) translate the expressions as literally as possible to preserve the foreign  
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content of the source text (foreignizing strategy); and (2) replace the ST expressions with a 

familiar target language expression to reduce the ambiguity of the foreign ST expressions 

(domesticating strategy). Both strategies are used in the two translations as shown in Table A10: 

Table A10 

Examples of Metaphors, Similes, and Idioms 

 Ulysses, “Calypso” 

 

1. Got a short knock.  

Type: idiomatic expression 

 

2. Hard as nails at a bargain, old 

Tweedy.  

 

Type: simile 

 

Taha 

 -ورسا عليه املزاد بسرعة، 

 

Strategy: 

Domestication 

 

صلب كاحلديد ىف أى صفقة، 

 تويدى العجوز.

Strategy: 

Domestication 

Niazi 

(فتحة على بقرعة واحدة صغرية. 

 – )القاف وسكون على الراء

Strategy: 

Foreignization 

((تويدي)) العجوز حاد يف 

 - املساومة.

Strategy: 

Domestication 

 

 

Niazi translates the idiomatic expression short knock/ ةبقرعة واحدة صغري  literally and explains its 

meaning in the endnote section later whereas Taha explains the meaning of short knock/  رسا

 since there is no equivalent in Arabic for such an expression. This results in a عليه املزاد بسرعة

justifiable case of domestication. In example 2, Taha replaces the source text simile with a 

familiar one in Arabic: Hard as nails at a bargain, old Tweedy/ صلب كاحلديد ىف أى صفقة, تويدى

 which results in a minor case of domestication, unlike Niazi, who prefers to explain the العجوز.,

meaning of the source text simile rather than keeping it in his translation: Hard as nails at a 

bargain, old Tweedy/ ((تويدي)) العجوز حاد يف املساومة  which results in a loss of the original simile.  
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Table A10 

 Examples of Metaphors, Similes, and Idioms 

 Ulysses, “Calypso” 

1. age crusting him with a salt 

cloak.  

Type: metaphor 

 

2. Got up wrong side of the bed.  

Type: idiomatic expression 

 

Taha 

وبدأت الشيخوخة تلفه -
 كالقشرة بعباءة من امللح. 

Strategy: 
Foreignization 

يبدو أنىن غادرت السرير من -
 . الناحية اخلطأ

Strategy: 

Foreignization 

 

Niazi 

شيخوخة لفته بعباءة ملح -

 حسن

Strategy: 

Foreignization 

 إنين متوعك املزاج هذا اليوم. 

Strategy: 

Domestication 

 

Both translators are aware of the biblical allusion (Gifford & Seidman, 1988) in the metaphor 

above which explains why both of them translate the metaphor literally; however, each 

translator uses a different foreignizing strategy. Taha prefers to transform the ST metaphor into 

a simile in Arabic to ensure that the meaning of the ST metaphor is fully understood: age 

crusting him with a salt cloak/ وبدأت الشيخوخة تلفه كالقشرة بعباءة من امللح. Niazi, on the other hand, 

prefers to keep the ST metaphor in Arabic, yet he changes two things in it. First, he omits the 

present participle crusting. Secondly, he adds an adjective to the metaphor: /age crusting him 

with a salt cloak/(ملح حسن) شيخوخة لفته بعباءة. In the second example, Taha translates the idiomatic 

expression literally while Niazi changes the ST idiom into a non-idiomatic phrase to explain 

the meaning of it: /Got up wrong side of the bed/, (T): يبدو أنىن غادرت السرير من الناحية اخلطأ  / (N): 

  .إنين متوعك املزاج هذا اليوم

Findings of the Study 
Based on the analysis sections, we can make the following findings: 

1. Even though both translations of ‘Calypso’ are ‘overt translations’ (foreignizing) 

translations, some of the translators’ lexical and syntactic choices does not reflect 

the chapter’s informal register. Lexical differences are of four types whereas 

syntactic differences are of two:  
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a. The use of formal Arabic words that is incompatible with the register of the 

original text. 

b. The use of archaic Arabic words as equivalents to lexical items in “Calypso.” 

c. The use of colloquial Arabic words as equivalents to lexical items in 

“Calypso”.  

d. The use of borrowed words as equivalents to lexical items in “Calypso.”  

2. Syntactic differences are divided into two types: (e) frequent use of wa + simple 

past verbs and (f) the use of kaana as an equivalent to past tense verbs. 

3. Lexical choices (a) and (b) in Taha’s and Niazi’s translations changes the ‘style 

level’ of “Calypso” from informal, casual style to a more formal style whereas 

Taha’s lexical choices in (c) gives the narrative and the interior monologue of 

Bloom a familiar Egyptian tone rather than a foreign one. In (d), Taha prefers to 

use common borrowed words in “Calypso” to fill in lexical gaps while Niazi prefers 

MSA instead.  

4. Both syntactic differences in (e) and (f) are found in Taha’s translation. The 

frequent use of wa leads to a more coherent chain of events which does not parallel 

the lack of connecters in the original text while the use of kaana does not reflect the 

free indirect style in “Calypso” through the use of distant past and progressive past 

forms of kaana which separates the narrator’s voice from Bloom’s in Taha’s 

translation. 

5. The use of domestication strategies in the translation of cultural references, 

metaphors, similes and idiomatic expressions takes away some of the foreignness 

of the original text. However, these domestication strategies were mostly minor and 

justified given the complexity of the cultural references and culture-specific 

expressions in “Calypso”. 

6. Both translators seek to preserve the foreignness of the source text, yet in different 

ways. Taha prefers to use common borrowed words in Arabic which are foreign yet 

known to most Arabic readers. By doing so, he preserves the informal language of 

Bloom in the translation. Niazi, on the other hand, seeks to preserve the initial style 

of Joyce by capturing the two voices of Bloom and the third-person narrator. This 

is achieved through the repetition of some words in the monologues of Bloom.  
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Conclusion 
The aim of the paper is to explore the translators’ lexical and syntactic choices via the use of 

House translation quality assessment model (2015). Special emphasis is given to the social 

attitude category in the Register category of Tenor to analyze whether the translators’ lexical 

and syntactic choices correspond with the register and the style level of the original text or not. 

The study also aims at exploring the translators’ choices in rendering the cultural references 

and the metaphors, similes and idiomatic expressions in “Calypso” through the use of Venuti’s 

domesticating and foreignizing strategies. Thus, both sections, are based on an analytical 

comparison between Taha’s and Niazi’s lexical and syntactic choices as well as their choices 

in rendering the culture-specific references and expressions into Arabic and Joyce’s original 

text, Calypso. The study findings show that even though both Arabic translations of “Calypso” 

are overt/ foreignizing translations, the translators use formal and archaic Arabic words that do 

not reflect the original informal register of the chapter. In addition to using formal and archaic 

words in both translations, Taha prefers to use colloquial and borrowed words while Niazi 

prefers MSA. The use of colloquial words in Taha’s translation adds an Egyptian flavor to the 

text and takes away the foreignness of the original text whereas the use of common borrowed 

words contributes to a familiar, natural Arabic sentences. Similarly, the frequent use of wa and 

kaana in Taha’s translation does not reflect the free indirect style in the ST. In rendering the 

cultural references and culture-specific expressions, both translators use foreignizing strategies 

as well as domesticating strategies which are mostly minor and justified cases of domestication 

in both translations.  

Finally, further research needs to be done on the Arabic translations of Ulysses especially the 

translation of Niazi as it is the most modern translation of Ulysses in the Arab world. 
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 :الرتاثيةواقع التقييم الرتمجي ابلبلدان العربية وسبل استلهام التجربة الرتمجية 

 حلقة الكندي ببيت احلكمة منوذجا

 هند بن حمجوب، مدرسة امللك فهد العليا للرتمجة طنجة 

  تطوان، املغربجامعة عبد املالك السعدي 

Abstract 

This research paper attempts to identify the problems of translation evaluation in 
the Arab world in the total absence of institutions concerned with monitoring both 
volume and quality of translation outputs and inputs, also assessing and criticizing 
it after publication. Hence, the translation world is full of issues when accessed by 
translators, qualified and less qualified specialists in this field. This research 
attempts to depict reality of translation evaluation in the Arab world and to propose 
an action plan to renew the vision towards producing translations arising to the 
history of pioneering Arabic translation and inspired from Al-Kindi's experience in 
the translation circle he directed at the House of Wisdom. This episode, among 
others, evaluates, assesses, and revises the act of translation after its occurrence. It 
is Under Al-Kindi's supervision that helped select translations serving science 
advancement and the renewal of human thought and promoting the translation 
industry and seeking its development.  These cycles represent a school gate for 
Western researchers and students who utilize it in drafting modern translation 
theories. Furthermore, this research paper tries to look for ways to invest in this 
unique translation legacy and serving this paramount phase in transferring 
knowledge and science.  A post translation phase wherein reformulating, and 
editing are taking place. Thus, revised translation is the unique way to stimulate 
intercultural communication through updated and revisited texts that transfer 
revised and meaningful knowledge regarding the target audience’s culture and 
language structure. 
حياول البحث الوقوف على مشاكل تقييم الرتمجة يف الوطن العريب الناجتة عن غياب شبه اتم ملؤسسات تعىن مبراقبة 
حجم خمرجات الرتمجة ومدخالهتا  كما وكيفا، بله تقييمها ونقدها بعد نشرها، مشاكل يعج هبا عامل الرتمجة الذي 

ءة أو ممن تعوزهم. وحياول البحث رصد صورة لواقع تقييم يلجه املرتمجون وذوو االختصاص وغريهم ممن هلم الكفا
الرتمجة يف الوطن العريب، واقرتاح خطة عمل لتجديد الرؤية حنو إنتاج ترمجي يرقى إىل اتريخ الرتمجة العربية الرائدة 

رى عملت ابستلهام جتربة الكندي يف حلقة الرتمجة اليت كان يرأسها ببيت احلكمة، هذه احللقة ضمن احللقات األخ
على تقييم فعل الرتمجة بعد حدوثه، وتقوميه بتنقيحه وتصويبه بعد إجنازه، وسامهت إبشراف الكندي على اختيار 
ترمجات ختدم تقدم العلوم وجتدد الفكر اإلنساين، وارتقت بصناعة الرتمجة وسعت إىل تطويرها، حلقات شكلت 

ا يف صياغة نظر�ت الرتمجة احلديثة. وحياول البحث كذلك مدرسة للباحثني والدارسني الغربيني الذين أفادوا منه
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النظر يف سبل استثمار هذه التجربة الرتمجية الرتاثية الفريدة خلدمة أهم حلقة من حلقات نقل العلوم واملعارف، حلقة 
ل الوحيد لتفعيل ما بعد الرتمجة، وإعادة بلورة صيغها وأساليبها على أرض الواقع؛ ألن نتاج الرتمجة املنقحة هو السبي

تالقح من خالهلا وتواصل عرب نصوص حتيا وتتجدد مبا تنقله من معرفة حمققة منقحة سليمة معىن، ومصاغة مبا يالئم 

 .الثقافة املستقبلة ولغتها مبىن
________________________________________________________ 

Keywords: Translation - evaluation - the Arab world - Al-Kindi - the House of Wisdom - the 
cycle of translation 

 حلقات الرتمجة. -بيت احلكمة  -الكندي -الوطن العريب  -التقييم  -الرتمجة  

Short Bio 

Hind bin Mahjoub. 

أستاذة التعليم العايل، مبدرسة امللك فهد العليا للرتمجة طنجة، جامعة عبد املالك السعدي،تطوان، املغرب. ورئيسة 
. تدرس منذ 2020وحدة الرتمجة ابملعهد العاملي للتجديد العريب وعضو ابهليئة التأسيسية للمعهد منذ مارس 

إجنليزية  -فرنسية، وماجستري الرتمجة الفورية: عربية-إسبانية -ية اللغة العربية  مباجستري الرتمجة التحريرية: عرب 2016
جبامعات أوروبية.  -Erasmusفرنسية، ابإلضافة إىل تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها ضمن بر�مج  –

جامعة  متخصصة يف حتقيق النصوص الرتاثية املخطوطة العربية، وحاصلة على دكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا، من
الرتمجة . عضو خمترب البحث يف 2010حممد اخلامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، أكدال، الرابط، منذ دجنرب 

 يف التاريخ والرتاث واجملتمعمبدرسة امللك فهد العليا للرتمجة، وجمموعة البحث:  واإلعالم والتواصل بني الثقافات،
التابع جلامعة ابلرمو إبيطاليا. وهي كذلك عضو يف    KA107بنفس اجلامعة، ويف مشروع حبث إرامسوس+ 

جمموعة من اللجان العلمية وجلان القراءة مبجالت علمية حمكمة داخل املغرب وخارجه، وهلا عدد من املنشورات 
 العلمية احملكمة.
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 :الرتاثيةواقع التقييم الرتمجي ابلبلدان العربية وسبل استلهام التجربة الرتمجية 

 حلقة الكندي ببيت احلكمة منوذجا

 هند بن حمجوب

 
حول مدخالت وخمرجات الرتمجة يف  -１

 الوطن العريب :
إن حتديد االختيارات الرتمجية مفصلي إلنتاج 

ألن الرتمجة جزء  جمتمع املعرفة يف البلدان العربية،
من احلل الذي ميكن من خالله أن خترج من 
الضائقة التنموية والتبعية املطلقة، إن هي 
جنحت يف التخلص من سيطرة من حيدد هلا 
علنية أو خفية ما ترتمجه لتستمر اتبعة له لغة 
وفكرا فاقتصادا. فقد قبعت اختيارات الرتمجة 
ردها من الزمن غري يسري يف ظل التخبط 

لعشوائية اليت كان يعيشها العامل العريب بعد وا
استقالله، حتت رمحة املؤسسات الثقافية 
الناعمة لالستعمار بعد خروجه، توجه 
اختياراته؛ أل�ا متتلك القوة املادية لتمويل 

                                                           
"من أخطر الظواهر أن القدر األكرب من الرتمجات الصادرة   1

حلساب هيئات ومراكز رمسية؛  عن دور النشر هي ترمجات
البعثات  –بلوماسية أجنبية (مركز الكتاب العريب أي د

مؤسسات فولربايت...) مما يعين غياب الرؤية  -الفرنسية
واملصلحة القومية". شوقي جالل، الرتمجة يف العامل العريب، 

املرتمجني ونشر الرتمجات، ومتتلك القوة املعرفية 
أل�ا تعرف رمبا أفضل منه ما يصلح لعقله، 

هدوء ملسارات فكرية جديدة تقبل ولتحوله يف 
. 1االستتباع بكل متظهراته، بل وتدافع عنه

وابملقابل وحبسن ختطيطها ختتار أن ترتجم 
لثقافتها أمهات الكتب العربية يف الطب 
والفلسفة اليت مل حتصل عليها بعد، تلك اليت 
اكتشفتها مؤخرا يف ذخائر املكتبات العربية. ومل 

ألدب العربيني ال قدميهما هتتم برتمجة الشعر أو ا
وال حديثهما إال ملاما، بل هي عنها يف غىن، 
هتملها لتنشر فقط أدهبا وفنو�ا، يف وقت مل 
يكن العرب املسلمون يف عصر النهضة الرتمجية 
الرتاثية مهتمني يف اختياراهتم آبداب اإلغريق 

، بل كانوا منصبني على ترمجة العلوم 2وفنو�م

الواقع والتحدي يف ضوء مقارنة إحصائية واضحة الداللة، 
املركز القومي للرتمجة، سلسلة دراسات الرتمجة، القاهرة، 

 .148.ص 2010
 ة للشعر العريب الرتاثي هند بن حمجوب، الرتمجة املعاكس 2
حتد�ت الواقع وآفاق اإلمكان، أعمال املؤمتر الدويل حول :
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الءمت توجهاهتم الفكرية والفلسفة اليت 
ُ     وقدرهتم على التفاعل معها وإبداع ما يفض لها                                      
وحيفظ للعربية ثقافتها وخصوصيتها. فأمريكا 
مثال "ال ترتجم فقط البحوث والدراسات 
املنشورة بلغات أخرى فور صدورها، بل ترتجم 
أيضا تلك اليت نشرت منذ قرون. وسبق أن 

والنشر  طلبت ابلفعل من مركز األهرام للرتمجة
ترمجة كتاب عن الطب يف مصر الفرعونية، 
وكتاب آخر عن الطب يف الدول اإلسالمية؛ 
معىن هذا أن الرتمجة أداء األمة على صعيد 
املنافسة احلضارية لتكون سباقة يف العصر، 
وأيضا مرجعا للثقافة العاملية تنهل منها األمم 
األخرى، وهذا ما فعلته أورواب إابن �ضتها حني 

ت دراسات العلماء العرب واملسلمني ترمج
وحني استعادت ذخائر اإلغريق عرب الرتمجات 

 . 3العربية إليها"

                                                           
، جملة ترمجان، عدد 2018الرتمجة وتدبري االختالف، أبريل 

، طنجة، 2018، أكتوبر 2، عدد 27خاص، اجمللد 
 . 232ص

 .133-132شوقي جالل، ص   3
ليدي " الرتمجات جلها يف العلوم اإلنسانية ابملعىن التق4

األيديولوجيا الدينية) أو كتب للتسلية  -السياسة –(األدب 
 أو كتب تعليمية أل�ا األكثر رواجا ورحبية لدور النشر"،

 .149شوقي جالل، ص 
احنسر نشاط الرتمجة عامة يف بلدان املغرب؛ ألن  لقد 5

الربجوازية املثقفة جتيد حبكم النظام التعليمي يف ظل 

آن األوان لوضع قطيعة مع اختيارات فردية لقد 
وعشوائية وغري منتجة، ووضع اختيارات 
عقالنية خمططة وهادفة تراعي احتياجات 
الوطن العريب للتنمية احلقيقية، وبناء اإلنسان 

ج والفعال يف الكوكبة املعرفية العاملية املنت
                                 ُ     املتسارعة، وليس لنا أن ننظر إىل ما ت رجم 
وجماالته منذ �اية القرن العشرين، فكل ذلك 
تقريبا يصب يف جمال اإلنسانيات بعيدا عن 

. إن توجه 4املعرفة التكنولوجية والعلوم البحتة
هذه االختيارات يعزى إىل عدم احلاجة إىل 

لعلوم مادامت اجلامعات العربية ترمجة هذه ا
، و 5مغاربيا منذ االستقالل تدرسها ابلفرنسية

تدرسها مشرقا ابإلجنليزية؛ وعدا جتربة العراق 
وسور� ومصر وخطة التعريب املتعثرة يف املغرب 
وغريها من الدول العربية؛ فإن تدريس العلوم 

ة الفرنسية ؛ لذلك نرى هذه الفئة االستعمار الفرنسي اللغ
تعرب عن عدم احلاجة إىل الرتمجة. فالثنائية اللغوية يف تونس 
كما يقول عبد اللطيف عبيد مثال قصرت استخدام اللغة 
كليا أو غالبا على اجملاالت السياسية والدينية واألدبية وعلى 
اإلعالم والثقافة اجلماهريية .. يف حني استأثرت الفرنسية 

االت العصرية ..وفرض اللغة الفرنسية يف التعليم ابجمل
واحتكارها للتعبري العلمي جيعالن من الرتمجة عمال ال جدوى 
من ورائه"، انظر حالة الرتمجة يف تونس وعالقتها ابلوضعية 

 .97اللغوية عند شوقي جالل، ص 
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والتقنيات يدرس بلغة أجنبية تفقد توطني العلم 
وتضعف الشعور ابالنتماء  عند أهلها،واملعرفة 

إىل إنتاج العلم وتوطينه، وتكرس التبعية املطلقة 
لكل ما يقدم من معرفة على أ�ا مقدس ال 
يقبل النقاش، وابلتايل ال يزيد عن تقدم العلوم 
وتطورها يف البلدان العربية سوى املواكبة احلثيثة 
لبلدان احملور واالنكفاء يف األطراف 

. بيد أن توطني املعرفة والعلوم 6واهلوامش
والتكنولوجيا يتطلب الرتمجة إىل اللغة املستقبلة 
اليت هي العربية يف حالتنا، وهي اخلطوة األوىل 
واألساسية؛ أل�ا تسمح ابلتعرف على ما عند 
اآلخر، أما اخلطوة الثانية واجلوهرية فهي 
متحيص وتفعيل وأتويل ما توصل إليه من 

ة ما بعد الرتمجة لتقوم بفعلها معرفة، إ�ا مرحل
احلقيقي املتمثل يف التغيري والبناء املالئم للهوية 
املستقبلة ال اخرتاقا وال استتباعا، بل إعادة 
إنتاج حمرتمة للبيئة املستقبلة خبصوصيتها 
وتفاصيلها، ولنا يف جتربة الدول املتقدمة اآلن 

                                                           
 .204-203شوقي جالل، ص 6
 .99-96شوقي جالل، ص   7
، ويقول يف نفس السياق أ�ا "ال 97شوقي جالل، ص   8

ترتجم فقط البحوث والدراسات املنشورة بلغات أخرى فور 
صدورها، بل ترتجم أيضا تلك اليت نشرت منذ قرون. وسبق 
أن طلبت ابلفعل من مركز األهرام للرتمجة والنشر ترمجة كتاب 
عن الطب يف مصر الفرعونية، وكتاب آخر عن الطب يف 

. كل 7شاهد ودليل، من إسرائيل إىل الياابن
ول وطنت املعرفة عندها، ومل تتوقف هذه الد

عن الرتمجة رغم كل التفوق الذي وصلته بفضل 
العقل املتفاعل مع ما يتلقف من معرفة مرتمجة 
ومنتجة، بفضل توطني العلم واستهالكه بلغتها 
األم، بل صارت مصدر املعرفة ومكنزا هلا بلغتها 

، حيث تسعى اآلن إىل 8كما صنعت أمريكا
العلوم مصدرة لكل دول جعل كل املعارف و 

العامل بلغتها بعد ترمجة كل ما يقع بني يديها 
من إنتاجات معرفية يف كل اجملاالت وعلى 

 رأسها العلوم والتكنولوجيات.

جير� احلديث عن املدخالت يف وطننا العريب 
الرتمجي إىل واقع املرتمجني املمارسني والسؤال 
اجلوهري من املنوط به القيام ابلفعل الرتمجي؟ 
هل الذي تلقى تكوينا يف اجملال؟ أم الذي له 
دراية ابللغتني؟ أم العامل املفكر املتخصص يف 

ب جماله املتقن اللغتني؟ أم اهلاوي الذي يعج

ول اإلسالمية؛ معىن هذا أن الرتمجة أداء األمة على صعيد الد
املنافسة احلضارية لتكون سباقة يف العصر، وأيضا مرجعا 
للثقافة العاملية تنهل منها األمم األخرى، وهذا ما فعلته أورواب 
إابن �ضتها حني ترمجت دراسات العلماء العرب واملسلمني 

مجات العربية إليها". وحني استعادت ذخائر اإلغريق عرب الرت 
 .133-132شوقي جالل، ص 
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ابلعمل ويريد ترمجته؟ كل هؤالء الشك 
مسامهون فعليون يف عملية الرتمجة بطريقة أو 
أبخرى، وهلم اليد الطوىل يف جودة اإلنتاج 
الرتمجي أو رداءته؛ ألن كل واحد منهم ينقصه 
ما ميلكه اآلخر ليكمله، وقد قل أن جيتمع يف 
واحد ما تفرق فيهم مجيعا، مثال إذا كان 

وين بكل اجلودة املطلوبة، احلاصل على التك
فإنه يفتقر التجربة من جهة، والدراية 
ابلتخصص العلمي الذي يرتمجه من جهة 
أخرى، وتنقصه الثقافة املوسوعية اليت ميكن أن 
معها عرب التجربة واخلربة املرتاكمة، وتعوزه  ُ                                       جي 
                    ُ                        الذائقة اللغوية اليت ت صقل ابلدربة واملمارسة من 

زمنا حبب املهنة جهة أخرى، وله أن ميارس 
ليصل إىل املبتغى، أما عدا ذلك فلنا أن نتكبد 
مرارة قراءة كتب مرتمجة عصية على الفهم، 
وحنتاج قراءة النصوص األصلية لكي نفهم 
الرتمجة. فمن من شروط الرتمجة اجليدة واملرتجم 
اجليد: "أن يكون املرتجم واسع الثقافة ملما 

                                                           
كارم السيد غنيم ، اللغة العربية والصحوة العلمية، مكتبة  9

 .160، ص 1989ابن سينا، القاهرة ،
حممد ديداوي، انظر كلمته كاملة بتقرير املؤمتر الدويل  10

، على ابألردن 2009حول جودة الرتمجة وإدارهتا غشت 
 الرابط اآليت:

https://www.ammonnews.net/article/43071 

لفاظ بفروع املعرفة املختلفة؛ ألن من األ
والكلمات ما حيتمل عدة معان وترمجات، ولو 
أن املرتجم كان ضيق األفق الثقايف، فإنه قد يغم 
عليه لفظ أو مصطلح فيرتمجه على عجل من 

ويؤكد ديداوي ذلك  .9أمره ترمجة غري صائبة"
ّ   معتربا أن املرتجم اجليد  جيب أن تتوفر فيه: "مه ة                                         

ّ         املبدع، وإخالص امللتزم، وحب  العامل،  ّ    واط الع                           
                                 ً    اجملتهد، ووفاء الغيور، لكي يكون �فعا  يف 
عمله. لكن واقع الرتمجة العربية يبني أن من 
                   ً                       يزاوهلا ال يصلح غالبا  هلا، وهي تعاين من هاوية 

. أما الذي له 10اهلواية واحنراف االحرتاف"
دراية ابللغتني فهو قادر على الفعل الرتمجي، 

يكفي ولكن أبي جودة وأبي منهجية؟ وهل 
الدراية واإلملام ابللغتني للممارسة الرتمجية. قد 
يقول قائل إن النظر�ت الرتمجية جاءت بعد 
ممارسة الرتمجة جناحا وإخفاقا ممن مارسوا 

، لكن هؤالء الذين 11المتالكهم اللغتني
مارسوها كانوا يف أغلبهم علماء ومفكرين 

يرى الدمريال أن املنظرين يتشكلون يف معظمهم من  11
أرستوقراطيا من اللسانيني الذين يتفلسفون حول الرتمجة، من 
دون أن تكون هلم صلة مبمارستها. وهم يرشدون إىل ما جيب 
القيام به أو لبيان أ�ا العكس ، بينما توجد يف اجلهة األخرى 
برولتار� املرتمجني العاملة يف الساحة، واليت مل يكن من حقها 
التأمل النظري يف الرتمجة، حسن حبراوي، مدارات املستحيل 
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حيملون اللسانيني معا بعلم وفهم ودراية، هلذا 
الرتمجة بدون تكوين يف جودة تقرب أو كانت 

تبعد من املطلوب األصل؛ لكنها حققت 
الفائدة واإلفادة كما يقول ديداوي: "ولعل 
الرتمجات املتعددة اليت قام هبا نقلة عرب 
فطاحلة يف اللغة واألدب، أبرزهم رواد النهضة 
يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 

زدواجية اللغة منهم العشرين، كانوا أقرب إىل ا
إىل الرتمجة الدقيقة الوافية، لعل تلك الرتمجات 
ّ                           ً مؤشر  ملح  إىل ضرورة تكوين املرتجم ضما�       ٌ    
ّ                       للنوعية والدقة ومسو  اللغة، ذلك أن ترمجاهتم                   
ّ               ّ                كانت قم ة يف التعبري متمي زة يف السبك، مع        
                                ً         االبتعاد عن األصل. ويف املقابل، كثريا  ما يعجز 

ّ                ب املتكو ن، على نقيضهم، مرتجم اليوم الشا       
                         ِّ         عن جماراهتم يف اللغة وهو مدق  ق ابملضمون 
ّ       ملتزم ، ويف البيان هو حريف  لألصل                    ٌ    

ٌ  مستسلم " أما املتخصص يف جماله املعريف  .12     
ألنه أعلم بشعاب معرفته فيحسب له اإلنتاج؛ 

من غريه، وله أن خيرج من غموض النص مبا 
و القادر ميتلكه من معرفة جيليها دقيقة لغريه، وه

                                                           
،دراسات يف ترمجة الشعر، منشورات بيت احلكمة، دار أيب 

 .21رقراق، الرابط، ص 

على أن يغين اجملال املعريف الذي يرتمجه 
ابملصطلحات، ويرفد لغته مبا خيصبها وجيددها. 
أما اهلاوي فيفرتض أن يكون حبه دافعا 
للخلوص لنص سليم، ولكنه لن يسلم دائما من 
املطبات اليت قد تلقيه هبا الرتمجة إىل اللغة 
املستقبلة من هنات يف غياب املنهجية، وليس 

  ا حتريف املعىن.أقله

هلذا فضبط مدخالت الرتمجة بقوانني صارمة  
حتد اجملال وحتدد طبيعة املخرجات، حتفظ 
للمرتمجني املتخصصني وضعهم االعتباري، 
وفوق ذلك حتدد مسؤولياهتم عن كل ما يصل 
من معرفة معوجا أو حمرفا، بعيدا عن الفوضى 
السائدة؛ ألن الفراغ التشريعي كما يقول عادل 

ّ          ام" ترك مالذا  مشرعا  اللتحاق مد عي العلم عز            ً      ً           
ابملهنة، وأتسيس دور ترمجة هتدف إىل حتقيق 
كسب سريع، فحصل الكثريون على إجازة 
اعتماد، رغم تواضع حتصيلهم العلمي وضعف 
خرباهتم العملية، وعدم متكنهم من املنهجية 
العلمية للرتمجة، وانعدام الرؤ� االسرتاتيجية؛ 

ألنفسهم، وحلركة الرتمجة يف  فكان أن أساؤوا

حممد ديداوي، انظر كلمته كاملة بتقرير املؤمتر الدويل  12
، على ابألردن 2009ة وإدارهتا غشت حول جودة الرتمج

 الرابط اآليت:
https://www.ammonnews.net/article/43071 
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وطنهم، وللمجتهدين يف ساحة الرتمجة الذين 
أعيتهم املزامحة وأجربهتم على ختفيض األسعار، 

. إن هذه 13وابلنتيجة خبس املرتمجني أجورهم"
القوانني حتفظ للمعرفة وللقارئ والباحث حق 
التوصل مبخرجات ترمجية ابجلودة اليت كتبت هبا 

لن يتأتى ذلك يف  غياب وليس أقل من ذلك، و 
سلسلة الرتمجة اليت ال يشارك فيها املرتجم 
وحده، ابتداء من اختيار ما يرتجم، فاملرتجم هو 
احللقة األوىل أكيد، ومنها ينطلق العمل وإليه 
ينتهي، لكن هناك حمطات أخرى تليه قبل أن 
يتلقف القارئ الكتاب، وهي حمطة ما قبل 

ؤسسات الرتمجية النشر، احملطة الغائبة عن امل
ودور النشر التابعة هلا حبجج التكاليف 
اإلضافية، وسرعة اإلنتاجية وطلبات السوق 
التجارية؛ لذلك ال يوجد تدقيق شكلي وال 
معنوي، وال يراجع العمل بعد املرتجم سوى آلة 
الطباعة اليت خترج النص كما صاغه املرتجم ثقة 
أحيا� يف جهده، وتراخيا واضحا يف دور 

ؤسسات الناشرة بعده، وخبال مقيتا يف امل
توظيف احملررين املراقبني جودة املبىن واملعىن، 

                                                           
عادل عزام سقف احليط، انظر كلمته كاملة بتقرير املؤمتر  13

، ابألردن 2009حول جودة الرتمجة وإدارهتا غشت الدويل 
 على الرابط اآليت:

واملراجعني من ذوي االختصاص اللغوي 
والعلمي يف اجملال والذين هلم الدوراملهم يف 
إخراج النص سليما �فعا مفيدا، فهذا النوع من 
احملررين كما يقول حممد عصفور هو ما حنتاجه 

ووسائل اإلعالم عند� بدال من  يف دور النشر
احملررين الرقابيني، "وليست وظيفة هذا احملرر 
رقابية بل هي وظيفة ثقافية تسعى إىل جعل 

سليم الصياغة،  -أصيال كان أم مرتمجا –النص 
خاليا من العجمة واملغامرات اللغوية اليت ال 
سند هلا من طبيعة اللغة وتراثها الطويل. كذلك 

رتمجة جيب أن ختضع للتدقيق فإن النصوص امل
قبل النشر، وللنقد والتقومي بعد النشر. وليس 
هناك يف الوقت احلاضر سوى عدد قليل من د 
ور النشر تطلب من مراجعني خمتصني مراجعة 
النصوص املرتمجة، ولكن أكثرها ال تفعل ذلك 
حبجة التكاليف اإلضافية. أما النقد والتقومي 

�وضا ميكن أن  بعد النشر فال ينهض به أحد
يؤدي إىل نتائج ذات ابل يف الوقت احلاضر 
لعدم وجود معايري مهنية تنظم مهنة النشر. 
وليس مثة يف العامل العريب جمالت علمية 
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متخصصة يف علم الرتمجة سوى جملة واحدة 
هذه الوظيفة وهي جملة ترمجان ميكنها أن تؤدي 

 اليت تصدر يف املغرب. واحلاجة إىل وضع املعايري
الراقية لتنظيم مهنة النشر وإىل دور�ت أخرى 
متخصصة يف جمال الرتمجة حاجة ملحة إذا ما 
أرد� احلد من الفوضى السائدة يف هذه 

 . 14األ�م"

فإذا كانت مدخالت الرتمجة يف الوطن العريب 
مشرعة األبواب حبجة االنطالق الالمشروط 
للرتمجة وحبجة اإلسراع ابللحاق ابلركب، فإننا 

مام خمرجات وإنتاج ترمجي منسوب لنا يف زخم أ
هذا االخنراط، ويف غياب اخلطة واالسرتاتيجية 
واألهداف الواضحة، صارت املخرجات مبا يقع 

على كثري من  -على قلتهم-بني يدي القراء 
الرداءة اليت تنفر من مواصلة االطالع على 
احملتوى، ويفضل الكثريون العودة للنص األصلي 

ن لغته، ليصل املضمون واضحا، الذي يتقنو 
خصوصا يف اجملاالت املعرفية املتخصصة، 
�هيك عن احلديث عن اللغة املنقول إليها اللغة 
                       َُّ                    العربية، فكثريا ما يتم يل   عنقها مبا يالئم النص 

، 15الفرنسي أو اإلجنليزي لغة وأسلواب وتراكيبا

                                                           
مد عصفور، دراسات يف الرتمجة ونقدها، املؤسسة حم  14

 .42. ص 2009العربية للدراسات والنشر، بريوت، 

وجيعلها غري قابلة للقراءة عصية على الفهم، 
 الت التحريف واملسخ والتشويه.ومؤذنة بوي

ذلك أن خطر إتقان اللغة األجنبية واإلملام 
ابللغة املنقول إليها، اللغة العربية يف حالتنا، له 
كثري وزر على الرتمجة، فال يكفي اإلملام ابللغة 
العربية، بل جيب أن  يتقنها املرتجم إتقا� اتما 
كما يتقن املنقول منها، وهذا أمر مفروغ منه 

نذ زمن اجلاحظ ومن بعده من املنظرين لعلم م
الرتمجة من العرب والغربيني، لكن املرتمجني يف 

العريب ال حيرتمون القارئ ابللغة العربية، الوطن 
رمبا أل�م يعلمون أنه ال يقرأ، أو هم رمبا 
مقتنعون أبن مستوى لغة القارئ ليست أفضل 
حاال من مستوى لغتهم العربية املرتمجة، وأن 

ستوى ذائقة القارئ العريب مبستوى الرداءة اليت م
 خترج هبا الرتمجات.

يعلم املختصون أن أمر اإلنتاج الرتمجي ابلوطن 
العريب خرج عن السيطرة، وأنه ليس كله ابجلودة 
املرجوة؛ ألنه ال يوجد تنظيم للمجال أبي 
شكل من األشكال، وليس هناك ختطيط 

بني  عقالين مسبق، لعدم وجود خطة وتنسيق
دور النشر أوال، واملؤسسات املعرفية اثنيا، 

 .20حممد عصفور، ص   15
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والقوانني والتشريعات املنظمة للمهنة اثلثا، 
خالفا ملا هو عليه احلال يف الدول الغربية حيث 
تتوىل املؤسسات الرتمجية ودور النشر األمر 
بكثري من اجلدية واحلزم، مادامت املخرجات 
أي املعرفة والعلوم ستلقى طريقها لإلنسان 
الذي حترص على أن تبنيه مفيدا لوطنها على 
مجيع األصعدة ويف كل اجملاالت، وال ميكن 
حبال من األحوال أن تنقل له علما غري �فع، 
أو علما �فعا على حساب تشويه لغته الوطنية. 
فقد سعت الدول الغربية لتقييم جودة الرتمجات 
بناء على معايري تضمن سالمة خمرجاهتا 

رر يف الغرب "ذو صالحيات الرتمجية، فاحمل
واسعة تسمح له، بعد أن جياز النص، أبن يتابع 
الكاتب أو املرتجم يف أي شيء يف النص  بدءا 
من صحة التهجئة، ومرورا بدقة املعلومات 
واألرقام، وانتهاء ابألسلوب وسالمة التعبري 
ومتاسك األفكار. وهذا احملرر يكون يف العادة 

جمال عمله، وذا  شخصا ذا ثقافة واسعة يف
كفاية لغوية عالية تبيح له إخضاع النص لقراءة 

                                                           
لقد حضنت األردن مؤمترا دوليا حول جودة الرتمجة   16

، وسعى املتدخلون مجيعهم إىل التنبيه 2009وإدارهتا غشت 
على ضرورة مراقبة املخرجات يف اجملال الرتمجي، وأكدوا على 
أن واقع الرتمجة على بدا�ته النشطة حاليا، اليزال يعرف 

ت املعزولة يف التعثر لعدم تضافر اجلهود وتناغمها رغم احملاوال

ابلغة الدقة من حيث صحته النحوية 
واألسلوبية. وهو ال جييز النص للطباعة إال بعد 
اقتناعه به، وبعد مراجعات تطول أو تقصر مع 

. وحترص هذه الدول على 16املؤلف أو املرتجم"
رتاتيجية، التقييم؛ أل�ا متلك اخلطة وتعمل ابالس

وختصص امليزانية الكربى للبحث العلمي وكل 
ملحقاته وعلى رأسها الرتمجة، وتضمن للباحثني 
واملرتمجني املناخ املالئم لإلنتاج واإلبداع، 
ويساهم كل منهم يف جماله لتطوير البحث 
العلمي تنظريا وممارسة وتطبيقا، فال تثبت نظرية 

يف جمال إال وأتيت بعدها اليت تنسخها وتطورها 
الرتمجة املتجدد احلافل، وعلى رأسه معايري تقييم 

 جودة الرتمجة. 

يف الوطن واقع تقييم اإلنتاج الرتمجي  -２
 : العريب

ال تصح النها�ت إال بصحة البدا�ت؛ فإذا 
كان واقع املدخالت مبا سقناه سابقا من 
االرجتالية والرداءة، فما عساه أن يكون واقع 
املخرجات الرتمجية من التقييم ومراقبة اجلودة 

هذا القطر أو ذاك. انظر تقريرا حول املؤمتر على الرابط اآليت 
 :2009: التقرير الكامل للمؤمتر األردين الدويل للرتمجة لعام 

https://www.ammonnews.net/article
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قبل عرضها على القارئ؟ وما حصة التقومي 
والنقد بعد الرتمجة؟ ولن حنكي عن احللقة األهم 

احللقتني، حلقة اإلنتاج املثمر بعدها من هاتني 
               ُ                            ابلتفاعل مع ما ي تلقف من معرفة وإعادة أتويلها 
ومتحيصها لالنتفاع هبا بعد شرحها وتفسريها 
وتلخيصها على هدي العلماء املرتمجني العرب 
األوائل، إ�ا حلقة تعريب املعرفة وتوطينها. فإذا 
كنا نستطيع، عن طريق الرتمجة، أن �خذ 

، فإن الرقي لن يكون إال ابخللق     ّ  ونتعل م
واإلبداع؛ فاإلبداع شرطه التأصيل وأداته 
                                   ً التعريب، الذي جيب أن تكون الرتمجة مدخال  
له؛ ذلك أن األسالف ترمجوا مث قيموا وقوموا، 
مث شرحوا وخلصوا، وبعدها استوعبوا وألفوا 

. ولن نستطيع أن نقدم 17ابلعربية ال ابليو�نية
ي  يف بلداننا العربية قبل أن واقع التقييم الرتمج

نعرج بعجالة على واقع التقييم الرتمجي الغريب 
الذي ال يفتأ يتطور، والذي يستمد منه 

السبيل لتقييم  -على قلتهم-املقيمون العرب 
جودة ترمجاهتم حاليا بدرجات تتفاوت يف 

                                                           
حممد ديداوي، منهاج املرتجم بني الكتابة واالصطالح  17

 العريب، بريوت، الدار واهلواية واالحرتاف، املركز الثقايف
 .2005البيضاء، 

االلتزام من دور نشر أو مؤسسة ترمجية إىل 
 أخرى. 

على الدوام تطورا فالتقييم الرتمجي عرف 
متواصال خلدمة اجلودة املطلوبة يف اإلنتاج 
الرتمجي، لتفادي ما مسي ابلذاتية واحلدسية 
مقابل العلمية واملوضوعية؛ فمبحث تقييم 
الرتمجات كما يقول حزل "من املباحث القدمية 
اجلديدة ظل مالزما للرتمجة عرب مجيع العصور؛ 

حسان فكان يظهر بصيغ ذاتية ذوقية، يف است
                                    ً ترمجة من الرتمجات أو تسفيهها، وظل حاضرا  
يف احلديث عن الرتمجة أبمساء ومسميات 
خمتلفة؛ من قبيل: "ما هي الرتمجة اجليدة؟، 

الرتمجة أمينة أم خائنة؟"، و"مفهومة أم  و"هل
وسوى  غري مفهومة؟"، و"حسنة أم رديئة؟"،

ذلك من األحكام والتقييمات الذوقية، اليت مل 
                    ِّ              فيها بغري ذاتية املقي  م، وما حيب أو     ُ    ُّ يكن ي عتد  

يكره من الرتمجات، بل حيب أو يكره من 
هم" ِ    املرتمجني أنفس  . صحيح أن مجيع املنظرين 18         

يف جمال الرتمجة يتفقون على ضرورة األمانة 
للنص األصلي مضمو� وحمتوى وينهون عن 

عبد الرحيم حزل، التقييم الرتمجي، جملة كلمة، عدد   18
 . 2018، شتنرب 1373

https://www.dragoman-journal.org/


Dragoman Journal of Translation Studies                                  ATI & Garant-Uitgevers nv, Belgium 
Volume 10, Issue 11, June 2020         https://www.dragoman-journal.org         Hind bin Mahjoub 

 

 105  
 

حتريف مقصده ورسالته، لكنهم يرون أن غري 
ه يصب يف عملية ذلك يصعب احرتامه، ألن

التحويل اليت خيضع هلا النص األصل يف نص 
ثقافة مستقبلة بكل العمليات املضمرة والظاهرة 
واملبطنة واجللية، إىل أن يصري حلمة جديدة يف 
ثقافته املستقبلة، وعلى ذاك األساس ال بد أن 
يكون التحويل ابلسالسة واملرونة واجلودة اليت 

واملنظرون غري يسطرها املرتمجون املنظرون، 
املرتمجني. فكثريا ما كان التقييم الرتمجي يبىن 
على معايري ذوقية ذاتية ابألساس، بناء على ما 
حيدثه النص املرتجم يف اللغة املستقبلة من نفور 
أو استحسان لدى املتلقي، كما كانت اللغة 
السليمة واألسلوب اجليد يلعبان إىل جانب 

تلقي الرتمجة  املضمون الواضح دورا حامسا يف
وقبوهلا من عدمه، ويفسر ذلك مستوى جودة 
الرتمجة مبستوى املقيم ذاته، والذي يكون على 
درجة من التكوين والتخصص العلميني اللذين 
يؤثران أتثريا حامسا يف عملية التقييم، وكلما كان 
مستوى املقيم ودرجته العلمية أقل كلما كان 

                                                           
 عبد الرحيم حزل، م.س.  19
يتحدث ثيوهرمانس عن املعايري ابعتبارها أقوى صيغة   20

ملزمة من املواضعات، فاملعايري تستمد مشروعيتها من املعرفة 
ات املتبادلة، لذلك فإ�ا على املستوى املشرتكة والتوقع

الفردي مستنبطة بشكل كبري، خالفا للمواضعات، فإن 

، "ولو حاولنا مستوى قبول الرداءة واردا وحمتمال
    ً                                حتقيبا  للتقييم الرتمجي، فيمكن القول إن 
اخلصائص املذكورة كانت متثل "املرحلة الذاتية" 
ّ                      يف هذا التقييم، املسم اة عند دانييل غواديك                    
     َ                            "مرحلة  حدسية"؛ وهي تقوم عنده على 
"التقدير الذايت احلدسي الشمويل، الذي يؤتى 

على         ً            ُ               به معقبا  على قراءة ي راد هبا االقتصار
اإلعالن أن الرتمجة "مقبولة" أو "غري مقبولة". 
وليس يتطلب هذا النوع من التقييم إحصاء وال 
      ً                     ً              تبيينا  خلصائص النص، وال قياسا  ملا اعتوره ممن 
أخطاء. مث يؤول إىل تنقيط أو تصنيف، حسب 
سلم جترييب (ابطين) عند القائم بذلك التقييم. 

        ً ر، وكثريا  وهذا الضرب من التقييم واسع االنتشا
 . 19                   ُ  َ               ما يتخفى خلف أجهزة ت زع م هلا املوضوعية"

لكن املوضوعية اقتضت حتديد معايري جديدة 
قيم

 
   واضحة لتربئة ساحة امل
ُ
، وجعل مهمة 20                   

التقييم عملية إجرائية مضبوطة، وهي معايري 
ذات مرجع لساين ومعريف لوصف النصني 
َ                     األصلي واملرتج م، هبدف احلكم على مجيع            

للمعايري مسة توجيهية ؛ أي أ�ا خترب األفراد ليس فقط كيف 
أن اآلخرين يتوقعون منهم أن يسلكوا، ولكن كيف يفضل 
اآلخرون أن يسلك هؤالء األفراد.. ثيوهرمانس، معايري 

، 51يد العواضي، جملة التعريب، عدد الرتمجة، ترمجة مح
 .169، ص2016دجنرب
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يمها على منوال واحد، وإن كان النصوص وتقي
األمر ليس هبذه السهولة الختالف طبيعة 
النصوص املرتمجة وجماالهتا ومواضيعها؛ لكن 
جوليان هاوس استطاعت بنموذجها الذي 
ابتكرته منذ مخسة وعشرين عاما أن جتعل 
التقييم الرتمجي،  حسب املنظرين املختصني يف 

، وإن اجملال، أكثر أجرأة وفاعلية وموضوعية
كانت تعرتف بدورها بصعوبة تطبيقه وضرورة 

. 21املرونة يف التعامل مع الوضعيات املختلفة
أما روبري الروز فساهم كذلك بنصيبه للخروج 
من مأزق الذاتية يف التقييم الرتمجي بنموذجه 
التكاملي "... وضمن املرحلة الثالثة هذه، 
تدخل مسامهة الرتمجي الكندي روبري الروز؛ إذ 
انتبه إىل معضلة الذاتية يف التقييم؛ ولذلك جاء 
بنموذجه الذي أمساه بـ"التكاملي"، يهدف أن 
         ً                             حيد به كثريا  من هذه الذاتية، ابعتماد خطة 
"غائية" و"نصية"، على أمل أن تؤول هذه 
اخلطة ابملقيمني إىل أن حيكموا على مجيع 

وجيمل عبد  .22النصوص على منوال واحد"
اس العام يف تقييم الرتمجة يف الرحيم حزل املقي

                                                           
جوليان هاوس، تقييم جودة الرتمجة بني املاضي واحلاضر،   21

ترمجة يعقوب عيسى حممد جدو، ماجستري اآلداب يف 
الرتمجة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات 

 .2016العليا، يوليو

قاعدة التكافؤ، بعيدا عن مطلب التطابق الذي 
كانت تقوم عليه الرتمجيات التقليدية، ويرى أن 
التكافؤ أسلم يف ظل كل هذه االختالفات 
الثقافية واللغوية، ويقول يف هذا الصدد:" ميكن 
إمجال املقياس العام يف تقييم الرتمجة يف قاعدة 

افؤ". فقد ابت عليه معول عامة هي "التك
الدرس الرتمجي احلديث، بعد أن كانت 
الرتمجيات التقليدية تقوم على مطلب 
"التطابق"، ذلك املراد اخلرايف يف ظل 
االختالفات اللغوية والثقافية بني اللغات. فال 
عربة ابلبنية الفوقية وال ابلبنية الكربى وال البنية 

ا مل يكن الصغرى يف حتليل األصل وترمجته، م
 .23الغاية منها حبث التكافؤ بني النصني"

وعموما يعتمد تقييم املادة املرتمجة على نسق 
واضح ومنظم من اإلجراءات واخلطوات اليت 
البد أن يتبعها من يقوم بتقييم الرتمجة حىت 
يتأكد من ضمان جودة املادة املرتمجة، وميكن 
تلخيص أهم معايري تقييم الرتمجة يف نقاط أربع 
أساسية؛ تتجلى أوالها يف ضرورة احرتام الرتابط 

 عبد الرحيم حزل، م.س.  22
 عبد الرحيم حزل، م.س.  23
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املنطقي وتسلسل األفكار؛ حيث يتم التقييم 
على أساس ترتيب األفكار وتسلسلها لتكون 
مفهومة للقارئ ومرتبة ترتيبا منطقيا. أما اثنيها 
فيقتضي وجود هدف واضح للرتمجة مما يساعد 
على فعالية نقل املعلومات، ومن املهم يف هذا 

ب التعرف على عنصرين هامني مها هدف البا
الكاتب املرتجم، ومدى أتثري النص على 
القارئ. أما اثلثها فرياعي الظروف احمليطة 

العناصر منها   ابلنص واليت تتضمن العديد من
نوعية القارئ، وطبيعة الكاتب والزمان واملكان 
الذي تستخدم فيه الرتمجة، ونوعية النص 

ره والظروف والوسيلة املستخدمة لنش
اإليديولوجية اليت حتيط عملية الرتمجة. أما الرابع 
واألخري فهو يتعلق بسالمة النص اللغوية حنوا 

 .24وإمالء وأسلواب وتركيبا

تلك نبذة خمتصرة عن معايري تقييم الرتمجة يف 
العامل الغريب، وال نبعد عن الصواب إن قلنا أ�ا 

العمل لصيقة بفعل الرتمجة مالزمة له، فمراجعة 
بعد ترمجته سواء من املرتجم نفسه أو من مراجع 
غريه، له فائدة عظيمة على صحة العمل 
وجودته، وجزء ال يتجزأ من عمل التقييم، وكثريا 
ما ينصح أبن يراجع العمل غري املرتجم؛ ليسمح 

                                                           
 جوليان هاوس، م.س.  24

لغريه برؤية مامل يره جبهد الرتمجة وختريج النص، 
 وليس يف ذلك عيبا، بل هي سلسلة مفرتضة

مسامهة يف جودة الرتمجة، حتسب للمرتجم ال 
إذ يرى حممد  عليه خاصة يف الرتمجة إىل العربية،

ديداوي أن "املراجعة عملية قراءة نص مقارنة 
أبصله من أجل التدقيق، وتوخيا لألغراض 
التالية، منفردة أو جمتمعة: (أ) تصحيح اخلطأ 
و(ب) تدارك السهو واإلسقاط و(ج) توحيد 

املصطلحي و(د) تضبيط اجلملة، االستعمال 
تقدميا وأتخريا، مع مراعاة متطلبات اإلعراب 
واستغالل إمكا�ت اللغة وتبيني مراد منشأ 
النص األصلي، أي املنصص أو الكاتب. وقد 
تكون املراجعة ذاتية، أي أن املرتجم يراجع 

لكن املراجعة املثلى، يف الرتمجة العربية،  .لنفسه
بيني. فالتعريب هو تقومي قوامها التعريب والت

النص الوسيط الذي حيوي كل عناصر معىن 
النص األصلي، على ركاكته، وإعطاؤه النص 
العريب األصلي إبعادة هندسة مجل إىل أن 
يكتمل ابكتماهلا، مع أخذ مستلزمات 
الفصاحة والبالغة يف احلسبان. أما التبيني 
فعماده البيان، ويركز أساسا على الوضوح 

والسالسة، وبه يستقيم النص وتتبني  واإلابنة
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صحيح أن  25.معامله ويستبني معناه لقارئه"
الرتمجة يف الوطن العريب كذلك تضع شروطا 
ومعايري للمرتجم وللمراجع بعده يفرتض هبما  
االلتزام هبا، لكنها ال تفعلها، ومها يعلمان أ�ا 
  ُ  ّ                 ُ  ّ              ال ت فع ل إال ملاما، وإن فـ ع لت فهي حلاجة يف 
نفس الناشر مادية أغلبها؛ لتنزع عن املرتجم 

وليس يف  بعضا من درامهه وتبخسه حقه منها،
مصلحة جودة الرتمجة وسالمتها وال يف صاحل 
مقروئية النص يف شيء. فماذا عن واقع التقييم 

 الرتمجي يف الوطن العريب؟  

الواقع الرتمجي العريب يقول، حسب ما ورد يف 
آراء املتخصصني وشهاداهتم، أنه ال أثر له يذكر 
يف ابب تقييم جودة ما ينشر عامة، ويف ابب 

صة، حيث يرى حممد عصفور أن الرتمجة خا
التقييم الرتمجي غائب وشبه منعدم، مقابل 
وجود رقابة صارمة على املضامني السياسية 
والدينية واألخالقية املخالفة لأليديولوجية 

، أما عدا ذلك فال 26الفكرية للدول العربية
يعتد به وال ينظر له، ويكفي أن تلقى نظرة فيما 

قويض التعبري يطرح من ترمجات عملت على ت

                                                           
 .41حممد ديداوي، م.س، ص  25
 .41حممد عصفور، ص  26
 .35حممد عصفور، ص 27

اللغوي العريب السليم، ونشرت أخطاء فادحة 
طالت البنية الرتكيبية للجملة العربية، وأحلقت 
هبا الكثري من االعوجاج والتحريف الذي يالئم 
اإلجنليزية وغريها من اللغات، بعيدا عن 
االحتفاء بسالمة اللغة العربية وقابليتها للتجدد 

صيغة املبين  يف نطاق معقول، ولنا يف استعمال
للمجهول املأخوذة عن اإلجنليزية بذكر الفاعل 
شاهد ودليل، وتقدمي املتعلقات على الفعل، 
وغريها من املغامرات اللغوية على حد قول 

. وهلذا 27حممد عصفور ما يوضح املقصود
الوضع آاثره الوخيمة على اللغة املمثلة للهوية 

سان بداية، وعلى التنمية احلقيقية للقارئ واإلن
وتوطني املعرفة والعلوم يف البلدان العربية �اية، 
مث إن الذي ال تسلم لغته من التحريف ال 
ُ                                       ي طمأن إىل أن تسلم مضامينه اليت نقلها منه 

 بدرجة أو أخرى كذلك.

ورغم وجود هاجس التقييم وحضوره عند فئة 
عريضة من الباحثني و املمارسني يف احلقل 

           ُ  ّ    نه قليال ما ي فع ل، ، فإ28ابلوطن العريب الرتمجي
ّ                                  وإن فـ ع ل؛ فإنه يبقى فرد� معزوال، ال تطاله   ُ     

، انظر 2009حول جودة الرتمجة وإدارهتا غشت   28
 :2009مؤمتر األردين الدويل للرتمجة لعام لالتقرير الكامل ل

https://www.ammonnews.net/article/43071 
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العملية املمنهجة اجلماعية املنظمة والواضحة 
واملمأسسة، ذلك أن عدم تضافر اجلهود 
وتوحيدها يف جمال الرتمجة رغم احملاوالت الفردية 
يف هذا القطر أو ذاك، جيعل الفالح يف مسعى 

لك. صحيح أن التقييم الرتمجي مستبعدا كذ
حركة التقييم تقدمت يف بعض املشاريع  الرتمجية 
احلديثة الناجتة عن حتول بوتقة الرتمجة بداية 
األلفية الثالثة من مشرق العامل العريب إىل 
خليجه، عندما صارت مدن كأبوظيب والدوحة 
والر�ض مراكز جديدة لإلنتاج الرتمجي بدل 

شاط ، فإن ن29بغداد ودمشق والقاهرة وبريوت
حركة الرتمجة هذا مل يواكبه نشاط تقييمي وال 
تقوميي وال نقدي ابملقابل ابلدرجة اليت يفرتض 
أن تسري هبا السلسلة الرتمجية بدءا ابختيار ما 
يرتجم وانتهاء بتأويل وإنتاج معرفة بعد الرتمجة. 

                                                           
هذه الدول  بعضا من مواردها املالية الضخمة وظفت  29

الستقطاب املرتمجني ذوي الكفاءة واخلربة من كافة الوطن 
العريب، خمصصة هلم  اجلوائز املالية التحفيزية، والظروف املهنية 
املوائمة، منشئة مراكز جديدة للرتمجة، ومقدمة مشاريع نذكر 

درة مستقلة من بينها مشروع  "كلمة" و"ترجم" ، فاألول مبا
أطلقتها هيئة أبو ظيب للثقافة والرتاث برعاية الشيخ حممد بن 
زايد آل �يان، مشروعا يتوخى إحياء عملية الرتمجة يف العامل 
العريب، ويعمل على متويل حركة الرتمجة والنشر والتوزيع، من 
خالل ز�دة عدد الكتب وخيارات القراءة أمام القارئ 

اللغة العربية وتقديرها، وذلك بز�دة  العريب، ويسعى إىل تكرمي
 -    ًّ سنو�   -ويقوم مشروع كلمة  عدد الكتب املرتمجة إليها.

غري أنه ما حيسب هلذه املراكز أ�ا حاولت 
ل العربية كما تسريع وترية اإلنتاج الرتمجي ابلدو 

ونوعا، وحاولت أن تضع ابحلسبان معايري 
جودة الرتمجة وبعضا من آليات التقييم يف 
مشروعها الطموح، حيث أ�ا ابإلضافة إىل 
حتديد االختيارات بناء على جلنة علمية خمتصة، 
وعرض العمل قبل نشره على جلنة لغوية، 
وختصيص مرتمجني رمسيني هبذه املراكز ألداء 

ضع العمل بعد االنتهاء من مهمة ال ُ                         رتمجة، خت       
ترمجته على جلنة لغوية خمتصة، وهو ما ميكن 
من منح العمل بنسبة أو أبخرى اجلودة املرجوة 
واملصداقية املطلوبة، حسبما جاء على لسان 
احملرر األول يف قسم النشر مبؤسسة حممد بن 

ترجم يف مؤسسة  راشد آل مكتوم: "بر�مج
وم، خنتار العناوين اليت حممد بن راشد آل مكت

إبعالن قائمة من مئة كتاب من الكتب املنشورة بكل 
اللغات، ويتم اختيارها يف جماالت العلوم واآلداب والتاريخ، 
حيث يتم تصفيتها وترمجتها ونشرها وتوزيعها، وحترص املبادرة 
على إجياد توازن بني الكتب الكالسيكية واحلديثة واملعاصرة 

التابع ملؤسسة حممد اجملاالت. أما الثاين "ترجم" يف خمتلف 
بن راشد آل مكتوم، فيهدف إثراء املكتبة العربية أبفضل ما 
ّ                                            قد مه الفكر العاملي من أعمال يف جماالت شىت عرب ترمجة   
أعمال أجنبية إىل العربية، و يسعى أيضا إىل إظهار الوجه 

لغات احلضاري لألمة، عرب ترمجة اإلبداعات العربية إىل 
 .182انظر مجيلة رجا، ص العامل، 
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ً                         نرتمجها، ومثال  نطلب من قسم االسرتاتيجية            
تزويد� ابلعناوين، ونطلب من دور النشر 
إعطاء� العناوين املطلوبة، وهي تعطينا العناوين 
          ً                         األكثر رواجا  يف العامل، لكي تستفيد من 
الضجة اإلعالمية للكتاب نفسه، وهذا يعترب 

، لكن هل الكتاب       ً     ً           انتشارا  كبريا  ابلنسبة هلا
           ً                            األكثر رواجا  هو الكتاب األفضل وهو الكتاب 
املطلوب ترمجته؟ جند قسم االسرتاتيجية يف 
مؤسستنا يعطينا الكتب املطلوبة يف الوطن 
          ً                             العريب، بناء  على استبيا�ت ودراسات وحاجة 
         ً                              السوق أيضا ، وال أقصد ابلسوق هنا املادة أو 

سألة الرحبية أو االستهالك... ابلنسبة مل
التخصص يف الرتمجة مثل متخصص يف 
ً       ً                 الفلسفة يرتجم كتااب  فلسفيا ، فهذا مهم، لكن                  
              ً                        من الضروري مثال  يف حال ترمجة كتاب من قبل 
مرتجم غري خمتص، أن يعرض على مدقق خمتص 
لتحرير أو تدقيق املادة العلمية، ولو حتدثنا عن 
ترمجة من اللغة اإلجنليزية إىل العربية، فيجب أن 

                                                           
حمرر أول يف قسم النشر مبؤسسة كلمة ماجد املاضي    30

: "يف ندوة مركز دراسات "اخلليجحممد بن راشد آل مكتوم 
واقع الرتمجة يف الوطن العريب ..احللقة األوىل، اتريخ النشر: 

 ، انظر التقرير الكامل على الرابط اآليت:27/02/2010
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/ce122

0bd-9a36-4609-bb0c-
03a28e91d5f5#sthash.I5yeg6KH.dpuf 

ن هناك مراجع للغة العربية لكي يتم التأكد تكو 
من اللغة واألسلوب، كما جيب أن تكون 
مراجع من االختصاص لكي يتم التأكد من 

كما  .30" نقل املادة العلمية بشكل صحيح..
خيضع مشروع "كلمة" الرتمجات لنوع من 
التقييم الرتمجي كما سبق وأن أشر� إليه يف بداية 

املختصني يف املادة املبحث عند عرضه على 
املرتمجة من جهة، وملراقبة التدقيق اللغوي 
واألسلويب من جهة اثنية: "... هذه الرتمجات 
ال يقوم هبا شخص واحد، وإمنا هناك عمل 
                                  ً مؤسسايت، وهناك من يرتجم املعلومة، فضال  
عمن ينظر يف األسلوب، كما أن هناك من 
 يدقق اللغة، وهناك من يراجع، ومن ينتبه إىل

أمهية استخدام املصطلحات نفسها يف كافة 
الرتمجات اليت تنتمي إىل حقل واحد، وهناك 
   ً                                 أيضا  توحيد املصطلحات والسعي إىل إضفاء 

 .31معلومات تنري للقارئ ما قد خيفى عليه.."

 دكتورة يف األدب العريب جبامعةكلمة عفاف البطاينة    31
: واقع الرتمجة يف الوطن "يف ندوة مركز دراسات "اخلليج زايد

، 27/02/2010العريب .. احللقة األوىل، اتريخ النشر: 
 انظر التقرير الكامل على الرابط اآليت:
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/ce122

0bd-9a36-4609-bb0c-
03a28e91d5f5#sthash.I5yeg6KH.dpuf  
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ورغم كل هذه اجملهودات املبذولة يف جمال 
التقييم الرتمجي ابلوطن العريب، ال تزال نسبة 

ية تغلب على حركة الرتمجة كبرية من العفو 
العربية وتقييمها عموما، ال ينظمها ختطيط 
، ومل حتقق هذه املؤسسات  ٍ                      حمكم وتنسيق كاف               
املبتغى املنشود لنهضة ترمجية عربية تقييما ونقدا 
وتقوميا ابملعىن املطلوب؛ وظلت مساعيها شبه 
فردية، فهي مل تفعل شراكات حقيقية مع 

ليج بشكل مؤسسات ترمجية خارج دول اخل
يف غياب -مثمر؛ مبعىن آخر يفرتض أن يسود 

مرصد تقييم عريب  -مؤسسة عربية للرتمجة
ملخرجات الرتمجة يف الوطن العريب، يسجل 
ويعىن بكل ما خيرج من كل مؤسسة يف هذا 
القطر أو ذاك، ما دام توحيد اجلهود يف مؤسسة 
واحدة أمرا مستعصيا، أو على األقل أن تشارك 

ات اخلليجية الصاعدة جتربتها مع هذه املؤسس
نظرياهتا من املؤسسات املشرقية واملغاربية سواء 
فروعا هلا وامتدادات، أم مؤسسات قائمة بذاهتا 

                                                           
وتذكر كذلك فيما خيص االختيارات الرتمجية :"أن هناك 
جلان متخصصة لكل حقل معريف، وهؤالء أساتذة كبار من 
الوطن العريب وكل يف جماله، وكل جلنة تتكون من مخسة إىل 
ستة أشخاص على األقل، واللجنة هي اليت تقوم 

للوصول إىل مبتغى واحد؛ الرفع من قيمة 
 اإلنتاج الرتمجي العريب وحتسني جودته.

فالنشاط الرتمجي العريب الصاعد يفرض  
رة، ولن يتأتى ذلك االعتناء بقضية اجلودة ضرو 

يف غياب الشراكات املفعلة داخل القطر 
الواحد، فال دور�ت سنوية وال فصلية وال 
نصف فصلية  تلزم نفسها بتعريف املرتجم مبا 
حصل من ترمجات لعدم هدر اجلهد فيما ترجم 
أو يرتجم، وال دور�ت تعىن بنقد وتقييم ما ترجم 
يف هذا القطر أو ذاك، وال دور�ت تعرف 
ابملرتمجني املهنيني من غريهم حلفظ حقوقهم، 
وتدبري القطاع مبا حيفظ جهدهم وجيعل التقييم 
مسائال هلم دون غريهم.  فإخضاع الرتمجات 
للفحص والتقييم بعد الرتمجة أمر أساسي، 
تعرض له اجلاحظ يف حيوانه بكثري عناية؛ ألنه 
كان يعلم أنه لن يصل املرتجم مهما بلغ به 

صنعته، من إنتاج نص مطابق للنص اإلتقان يف 
األصلي، وهو يف نقده يبدي وجهة نظر حول 
املخرجات الرتمجية يف زمنه لتبلغ اجلودة، 

ابالختيارات هلذه الكتب، وهناك ترمجات من اإليطالية ومن 
 زية.."، املرجع نفسه. اإلجنلي
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ويواظب ترامجتها على اإلتقان، وليعلموا أنه بعد 
الفراغ منها تتلقفها العقول ابلنقد واملالحظة 
والتقييم، وهو ديدن الفكر العريب الرتاثي، عقل 

ر وعقل يتدبر. لكن احلال اليوم يفكر وعقل حير 
أن املرتمجني والناشرين، يعلمون أن ال مراجعة 
وال نقد وال مالحظة بعدهم، وأن الكتب بعد 
نشرها غري حمتمل بداهة قراءهتا يف نسبة عزوف 
عن القراءة، تصل املستو�ت األدىن عاما بعد 
عام، وجيال بعد جيل لصاحل وسائل التواصل 

اليت وضعت املسمار األخري  االجتماعية احلديثة
 يف نعش ثقافة القراءة يف الوطن العريب.

وخالصة القول فالتقييم الرتمجي يف الوطن 
العريب يعد ترفا فكر� زائدا، وعبئا ماليا إضافيا 
يثقل كاهل دار النشر بعد أتدية أعباء املرتجم 
املادية؛ وألن الوضع الرتمجي العريب كان يقارب 

من ترمجات مقارنة مع  احلضيض فيما ينتج
الغرب؛ فإن املستغلني للظرفية وجلوا األبواب 
دون حتفظات تذكر، ودون مراجعات بعدهم 
أتخذ، وصارت املخرجات مبا يقع بني أيدي 
القراء مبا يندى له اجلبني، فكان اللحاق ابلركب 
الرتمجي العاملي مربرا خلوض مغامرة الرتمجة عن 

ور النشر جهل مسبق وإصرار متعمد بني د
واملرتمجني يف غياب ترسانة قانونية حامية 

للقطاع، ويف غياب ترسانة حامية للغة واهلوية 
أصال. ورغم ما ذكر�ه سابقا من رغبات صادقة 
يف جتاوز الوضع وتصحيحه؛ إال أ�ا رغبات 
فردية يف عمومها جيتمع هلا املختصون ويتفقون، 
 ولكنهم بتوصياهتم قليال ما يوفون. ولعل يف
حلقات الرتمجة الرتاثية ببيت احلكمة بعض مما 
نستنري به يف واقعنا الرتمجي املتخبط، ألنه يقوم 
على منهج قومي أساسه العمل املشرتك 
واإلشراف العلمي والتقومي الرتمجي وبناء رصيد 
املصطلحات العلمي الذي ال ينبض، ويقوم 
أبهم من ذلك اإلنتاج العلمي والفكري بعد 

هو ما نفتقده ضمن ما نفتقد من الرتمجي، و 
 أساسيات بل وأخالقيات يف هذا الباب.

استلهام التجربة الرتمجية الرتاثية: حلقة  -３
 الكندي ببيت احلكمة منوذجا

ال خيرج التقييم الرتمجي عند علماء بيت احلكمة 
عصر �ضة الرتمجة العربية على عهد الدولة 

من العباسية بداية النصف الثاين من القرن الثا
امليالدي، عن �ج العلماء املسلمني العرب 
املنعكفني على التحقيق والضبط والتنقيح يف 
صناعة التأليف والرتمجة والتصنيف، حلقات 
يفضي بعضها إىل بعض يف انسجام فريد 
ُ                                        خ صت به األمة العربية يف هذه احلقبة الذهبية 
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سامهني يف �ضة علمية من اترخيها الفكري، م
ن هذا املهد املعريف العلمي ضخمة انطالقا م

وبذلك مل يكن غريبا وال مصادفة أن الفريد. 
يكون التقييم الذايت قبل الغريي حمط اهتمام 
املؤلفني واملرتمجني على حد سواء، فاملراجعة 
والتدقيق صلب صناعة اإلنشاء ترمجة وتصنيفا 

وقد تفطن العلماء القدماء إىل ربط وأتليفا، "
اليت تبلغ مداها ابلبيان، سواء املراجعة ابلكتابة، 

أكانت مراجعة ذاتية أم من الغري، وإظهار 
أمهيتها يف عملية التنصيص، لذلك وجب 
حتديد مفهوم املراجعة عموما كأداة كتابة 
أساسية للتدرج من الرتمجة الوسطية إىل الرتمجة 
البيانية، اليت يتألق هبا البنيان النصي وتستبان 

وأبعرق ختارجيها وأوجز معانيه يف أهبى حالها 
وكان  .مسالكها. وعليه أمجع فقهاء اللغة العربية

رائدهم يف ذلك اللغوي النبيه ابن جين 
فالنخبة املشاركة يف  ،32)"942-1002(

ردهات بيت احلكمة الفسيح كانت على 
مستوى متقارب من العلم والنقد والتمحيص 

                                                           
 .9حممد ديداوي، م.س، ص  32
هند بن حمجوب، مالمح من أخالقيات الرتمجة يف  33

الرتاث العريب اإلسالمي: علماء بيت احلكمة يف العصر 
 العباسي منوذجا، جملة ترمجان، قيد النشر.

والفهم والتحري والتحقيق، يف نشاط اجتمعت 
األسباب والظروف، وسامهت فيه اهلمم له 

املتعطشة للمعرفة والعلوم، وسخرت له األموال 
 واألجواء والعقول.

فقد ارتبط التقييم الرتمجي عند العلماء املسلمني 
األوائل مبنظومة معرفية أخالقية أساسا قوامها 

واألمانة واحلرص والتواضع اجلودة يف اإلنتاج، 
قط للذائقة املعرفية ليس احرتاما ف، 33واملسؤولية

العامة من النخبة املثقفة أو السلطة احلاكمة 
                  ِ                      العاملة، بل من العامل  نفسه أساسا بناء على 
تكوينه العلمي الذي يقرتن بتبجيل العلم 
وتوقريه، وحتري اإلخالص يف تعلمه قبل تعليمه 
وتدوينه، فتجد العامل الذي طافت بعلمه الركبان 

فو عن الزالت، يلتمس من قارئ تصنيفه الع
ويناشده قبول ما قد يقع يف طياته من هنات؛ 
ألنه موقن أبنه لن يؤتى من العلم إال قليال، 
وألنه رغم كل اجتهاده لن يكون راضيا عما 
قدم، ولو أمهله الوقت قليال لصنع أفضل 

   .34وأجود

وقد خلص ذلك القاضي البيساين يف رسالته الشهرية 34
ُ                     ً "إين رأيت  أنه ال يكتب أحد كتااب  للعماد األصفهاين بقوله:         

غ ري  هذا لكان أحسن ولو زيد  َ                        يف يومه  إال قال يف غ د ه : لو    َّ  ُ ُ     ِ ِ  َ            ِ     
ِ       هذا لكان ي ستح سن ولو ق د م هذا لكان أفضل ولو ت ر ك هذا   ُ                    َّ  ُ        َ    ُ         
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 إن هذا احلس األخالقي لعب دورا مفصليا يف
مة ببغداد، اإلنتاج الرتمجي العريب ببيت احلك

وساهم يف تنظيم احلركة الرتمجية وتعظيم دورها 
وتثمني مثارها، ابإلضافة إىل عوامل أخرى على 
رأسها رعاية السلطة احلاكمة للعملية برمتها، 
ليقينها بدور العلم يف تثبيت نفوذها وسلطتها 
حبضورها الثقايف املتميز ومنوذجها احلضاري 

رة هلا، وكان املتفرد خصوصا أمام القوى اجملاو 
لزاما أن يكون العلم الوسيلة األجنع لفهم 
الثقافات الوافدة على رقعة اإلمرباطورية العربية 
اإلسالمية الواسعة والسبيل األمثل للتعايش 
معها، حيث يرى دميرتي غواتس أن اخللفاء 
العباسيني أرادوا فرض نفوذهم الثقايف اخلاص، 

ها الثقافة مبواجهة الثقافة الفارسية وإىل جانب
البيزنطية اجملاورة، عرب إثبات قدرهتم على العناية 
إبرث الثقافة اهليلينستية أفضل من البيزنطيني 
املتحدثني ابليو�نية، خاصة مع قيود الالهوت 

                                                           
لكان أمجل. وهذا أعظم العرب وهو دليل على استيالء النقص 

سلمني على مجلة البشر"، روزنتال فرانتز، مناهج العلماء امل
يف البحث العلمي، ترمجة أنيس فرحية، مراجعة وليد فرحات، 

 .184، ص 1961دار الثقافة، بريوت،
دميرتي غواتس، الفكر اليو�ين والثقافة العربية، ترمجة نقوال  35

ز�دة، املنظمة العربية للرتمجة، مركز دراسات الوحدة العربية، 
 .156-141، ص 1998بريوت، 

، بتوفريها لألجواء 35املسيحي غري العقالين
املوائمة لإلنتاج العلمي والرتمجي، فكانت اخلطة 

أساسيا للنجاح من قبل واالسرتاتيجية داعما 
املأمون نفسه ومن الزمه من العلماء واملفكرين 
املنشغلني ابلعلم واملعرفة وعلى رأسهم فيلسوف 

-801العرب يعقوب بن إسحق الكندي(
)، فليس يسعف وفرة املرتمجني كانوا 873

أكفاء أم دون ذلك يف غياب خطة وعناية، 
وأتطري ورعاية جناح أو تعويل، وتلكم احللقة 

 اليت تفتقدها ساحة الرتمجة العربية احلديثة.

لقد انربى الكندي يف حلقته الرتمجية لتقييم 
وتقومي كل ما كان يقع بني يديه من ترمجات 
أجنزها تالمذته الذين يشرف عليهم من عرب 

، ومل يكن ذلك نشازا يف احلركة 36وغريهم
العلمية النشيطة يف بيت احلكمة وخارجها يف 

د والبصرة وما جاورها من مدن كل بيواتت بغدا
حج إليها رواد العلم وطالبوه من سر�ن و 

كان للكندي من التالمذة والوراقني يذكر القفطي أنه   36
جمموعة على رأسها حسنويه ونفطويه وسلمويه ورمحويه وأمحد 
 بن الطيب السرخسي، انظر القفطي، الوزير مجال الدين،

إخبار العلماء أبخبار احلكماء، حتقيق إبراهيم مشس الدين، 
 .279. ص2005دار الكتب العلمية، بريوت، 
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مسلمني وعرب ويهود ومسحيني ويو�ن، كل 
يساهم بقدره يف إجناح أضخم حركة معرفية يف 
اتريخ البشرية يف جو من التسامح والتعايش 
واحلوار دومنا إقصاء أو هتميش أو تعصب. ومل 

يام أبجل مهمة يكن اختيار املأمون للكندي للق
يف اتريخ الفلسفة العربية اإلسالمية مصادفة، 
حني عهد إليه ابإلشراف على ترمجة الفلسفة 
اليو�نية إىل العربية، فكان بذلك أول مشروع 
ترمجي مؤسسايت خمطط له بعناية، ومكلف 
بتدبريه وتسيريه عامل جليل، له مقام علمي رفيع، 

لتزويد  قادر على حتديد االختيارات الرتمجية
الفكر العريب املتعطش للمعرفة اليو�نية وغريها 
من املعارف اإلنسانية اليت سافر يف إثرها 
العلماء والنساخ واملصنفون إبيعاز من السلطة 
اترة، وإبيعاز من رغبات يف أنفسهم ال تقل 
مجوحا عن رغبة السلطة احلاكمة يف املعرفة 

 .37والتنوير
                                                           

القسطنطينية إلحضار  أرسل املأمون البعثات إىل 37
املصنفات الفريدة يف الفلسفة واهلندسة واملوسيقى والطب، 
وروى ابن الندمي "أن املأمون كان بينه وبني ملك الروم 
مراسالت، وقد استظهر عليه املأمون فكتب إليه يسأله اإلذن 
يف إنفاذ ما خيتار من العلوم القدمية املخزونة املدخرة ببلد 

ذلك بعد امتناع . فأخرج املأمون لذلك الروم، فأجاب إىل 
مجاعة منهم احلجاج بن مطر، وابن البطريق، وسلما صاحب 
بيت احلكمة وغريهم. فأخذوا مما وجدوا ما اختاروا. فلما 

يف اإلشراف  فقد متثلت مهمة الكندي بداية 
على إجناز ترمجات كتب الفلسفة اليو�نية إىل 
العربية وتقييمها يف حلقات  ببيت احلكمة 
وعلى رأسها كتب املعلم األول أرسطو وكتب 

 .أفالطون

وال بد من اإلشارة هنا إىل أن الكندي مل يكن 
مرتمجا ابملعىن الفعلي لعملية الرتمجة ابلرغم من 

ثية وعلى رأسها كتب أن مجلة من املصادر الرتا
سري املتقدمني نسبت له فعل الرتمجة وإتقان 
اللغة السر�نية، فقد أحلق ابن أيب أصيبعة امسه 
أبفضل حذاق الرتمجة يف اإلسالم على اإلطالق 
مع حنني بن إسحق واثبت بن قرة احلراين "ذكر 
أبو معشر يف كتاب املذاكرات لشاذان أن 

: حنني بن حذاق الرتمجة يف اإلسالم أربعة
إسحق ويعقوب بن إسحق الكندي واثبت بن 

محلوه إليه أمرهم بنقله فنقل ". ومل تكد تلك الذخائر النفيسة 
تصل إىل بغداد حىت عهد إليهم املأمون برتمجتها. وكان قسطا 

ن لوقا يشرف على الرتمجة من الفارسية القدمية. ابن الندمي، ب
، وانظر كذلك حسن إبراهيم حسن، 304الفهرست ص 

اتريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف واالجتماعي، مكتبة 
، 2. ج1973النهضة املصرية، القاهرة، الطبعة الثامنة، 

 .346ص
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. وعده املتأخرون كاملستشرق 38قرة ..."
الفرنسي ماسنيون ومصطفى عبد الرزاق 
واملستشرق  دي بور من أهم مرتمجي اخلليفتني 
املأمون واملعتصم، حيث حتدث ماسنيون عن 
أسلوب الكندي يف الرتمجة معتربا إ�ه مرتمجا، 

وبه يف الرتمجة ملا يدرس بعد؛ مشريا إىل أن أسل
ألنه يرى أن اإلتالف والضياع الذي حلق 
مصنفاته الرتمجية وغريها حرم الدارسني من 
الوقوف على منهجه الرتمجي، الذي جال الكثري 
من غموض الرتمجات الفلسفية اليو�نية، عندما 
نقل الرتمجة من احلرفية إىل ترمجة املعىن. واحلق 

يب والتدقيق وعملية التقومي أن أسلوبه يف التصو 
يف الرتمجة رمبا هو ما كان يقصد:" إن على 
الباحث يف أسلوب الكندي أن يكتفي ابلنزر 
القليل الذي وصل إلينا من مؤلفاته ابلعربية 
كرسالته يف كمية ملك العرب أو ما وصلنا من 
الرتاجم اليت أصلحها الكندي مثل كتاب 

عبد املسيح بن أتولوجيا الذي نقله إىل العربية 
عبد هللا بن �عمة احلمصي، وأصلحه ألمحد 

                                                           
طباء ، ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء يف طبقات األ 38

 .244حتقيق  نزار رضا،  ص
مصطفى عبد الرزاق، فيلسوف العرب واملعلم الثاين،  39

-29.ص2014مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 
30. 

بن املعتصم ابهلل أبو يوسف يعقوب بن إسحق 
. ويرى مصطفى عبد الرزاق أنه 39الكندي"

تعلم اليو�نية يف حني ال مصدر قبله يذكر ذلك 
صراحة:"...ويقتحم غمار الفلسفة وما إليها 

ال من العلوم املنقولة عن يو�ن وفارس واهلند، و 
جيد فيما يرتمجه النقلة غىن، فيحاول أن يرد هذه 
العلوم يف منابعها، ويتعلم اليو�نية، ويرتجم هبا 
ويصلح ما يرتمجه غريه، ويتصل ابلثقافة اليو�نية 

. 40اتصاال ظاهر األثر يف عواطفه ويف تفكريه"
كما نسب له فعل الرتمجة حسن إبراهيم حسن 

الرتمجة يف " وكان من أثر نشاط حركة النقل و 
عهد املأمون العباسي، أن اشتغل كثري من 
املسلمني بدراسة الكتب اليت ترمجت للعربية، 
وعملوا على تفسريها والتعليق عليها وإصالح 
أغالطها. خنص ابلذكر من هؤالء يعقوب بن 
إسحق الكندي، الذي نبغ يف الطب والفلسفة 
وعلم احلساب واملنطق واهلندسة وعلم النجوم. 

ذا يف أتليفه حذو أرسطو، وترجم كثريا وقد ح
 . 41من كتب الفلسفة وشرح غوامضها"

 .16مصطفى عبد الرزاق، ص40

 .347، ص2حسن إبراهيم حسن،ج 41
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غري أنه مل يثبت فيما وصل إليه الباحثون بعد 
ذلك أن له ترمجة لكتاب بشكل مباشر، بل 
هو املشرف واملصحح واملراجع و املصوب، وهو 
املقيم للرتمجات و املقوم هلا، وهذا ما أوقع 

قدمني واملتأخرين يف املرتمجني للكندي من املت
نسبة صناعة الرتمجة له؛ وهو بذلك مل يشغل 
الرتمجة مباشرة، بل تقييما بداية مث تقوميا 
وتصويبا وتنقيحا، وأن احلذق الذي نسب له 
يف الرتمجة رفقة حنني بن إسحق واثبت بن قرة 
إمنا يقصد به العناية اخلاصة اليت لقيتها 

نها ما الرتمجات اليت كان يصححها، لينقل م
يشفي غليله من أمهات الكتب اليو�نية، 
خصوصا أن الرتمجة احلرفية اليت كان يعتمدها 
الرتامجة حينها أفسدت املعاين اليت مل تسبك 
بشكل مالئم لبنية الفكر العريب ولغته، ومل تكن 

                                                           
دي بور، اتريخ الفلسفة يف اإلسالم، ترمجة أبو ريدة،  42

، ونفس 148، ص 2010اب، القاهرة،  اهليئة العامة للكت
األمر يذكره يف مقدمة حتقيق رسائل الكندي: "فإن صح من 
أن فيلسوفنا كان من حذاق املرتمجني أو ما يذكره القفطي 
من أنه نقل إىل العربية كتاب جغرافية املعمور من األرض 
لبطليموس وكان موجودا ابلسر�نية فإننا نستطيع أن نتبني يف 

ندي عنصرا جديدا هو معرفته ابللغات األجنبية، ثقافة الك
ولكن يظهر أن املقصود ابلرتمجة فيما يتعلق ابلكندي هو 
معناها الواسع أعين عرض اآلراء األجنبية بلغة العرب، ذلك 
أنه ال يذكر أن الكندي نقل من الكتب ما يربر أن نعتربه 

مهمة النقل هينة أل�ا كانت تنقل علوما معقدة 
مبصطلحات ومفاهيم جديدة مل �لفها الفكر 
العريب، فصارت املعرفة ابلعلم شرطا أساسيا 
إلتقان الرتمجة فيما بعد، ويعد أبو ريدة أول من 
حقق يف نسبة فعل الرتمجة املباشر له عندما 
صوب لدي بور ذلك يف اهلامش قائال: "أغلب 
الظن أن الكندي مل يكن �قال أعين مرتمجا 

، ويؤكد ذلك 42ابملعىن الذي نفهمه اآلن"
أول مدقق علمي يف اتريخ  عندما اعتربه

اإلسالم، فلم يقدم هو نفسه على الرتمجة 
بشكل مباشر، لكن أهم اآلاثر الفلسفية 
ترمجت إىل العربية بتوصية منه وحتت إشرافه 
العلمي، وكان له دور مؤثر يف تنقيح وتلخيص 
النصوص الفلسفية األصلية املرتمجة إىل اللغة 

 . 43العربية

الكندي، يعقوب بن إسحق، رسائل الكندي من املرتمجني"، 
لفلسفية، حتقيق حممد عبد اهلادي أبو ريدة، دار الفكر ا

 . 9ص ،  1950العريب، مصر، 
أمحد موسى، يعقوب بن إسحق الكندي بني اهتمام  43

العرب وعناية الفرس، الكندي وفلسفته، أعمال مهداة إىل 
حممد املصباحي، تقدمي سعيد البوسكالوي، منشورات فريق 

ة الندوات واأل�م البحث يف الفلسفة اإلسالمية سلسل
الدراسية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد 

 .31ص ، 2015األول، وجدة، 
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ميكن القول أن التقييم الرتمجي عند الكندي 
انتقل من احلدسية الذاتية إىل العلمية املوضوعية 
عندما استطاع أن جيمع ما يكفي من الرصيد 
العلمي واملصطلحي حول اجملال الذي كان 
يشرف على ترمجته، وينقله إىل لغة عربية 
فصيحة تالئم الذوق العريب وقتها شكال 

كيد أن الكندي مل يكن ومضمو� وفكرا. فاأل
يستسيغ عمل النقلة السر�ن وغريهم ممن 
يلتفون حوله يف حلقته الرتمجية، بل كان يضطر 
ملراجعة ترمجاهتم اليت كانت تعتمد الرتمجة 
احلرفية، وكان جيدها من الرداءة  والغموض ما 
ال يقبل الفهم لتأثري صنعة الرتمجة احلرفية على 

غتها مبا ال يالئم النصوص املنقولة وعلى صيا
الذائقة املثقفة املتلقفة للمعرفة، "فقد كانت 
الرتمجة احلرفية شائعة عند املرتمجني السر�ن 
عندما كانوا يرتمجون من اللغة اليو�نية، وعند 
املرتمجني الذين ترمجوا من العربية إىل العربية 
والالتينية، نقول هذا النوع من الرتمجة احلرفية 

لوفا لدى العرب يتبعونه يف كان أسلواب مأ
ترمجاهتم أحيا�، لكن منذ عهد حنني يف القرن 

                                                           
 .77روزنتال، ص  44
فقد تكلم أهل حران وهم الصابئة اللغة العربية يف سهولة  45

ويسر، وساعدوا إىل حد كبرييف نشر الثقافة اليو�نية بني 

التاسع ميالدي إىل عهد الصفدي يف القرن 
الرابع عشر، أصبحت مهمة املرتجم نظر� 

. 44وفعليا نقل املعىن الصحيح نقال مضبوطا"
لقد كان الكندي على وعي شديد بدرجة 

لنصوص الصعوبة اليت يكابدها الرتامجة يف نقل ا
من اليو�نية اليت ال تنتمي إىل اجملموعة اللغوية 
السامية، وقد قرر االستعانة ابلسر�نية يف عملية 
النقل، لكن ذلك مل حيل دون ختطي كل 
التحد�ت وعلى رأسها إجياد الكثري من 
املصطلحات  ابللغة العربية للتعبري عن األفكار 

غم أن الفلسفية اجلديدة على الثقافة العربية. ور 
الرتمجة يف البداية إىل العربية سارت على �ج 
املدرسة اليو�نية اليت كانت تسلك الرتمجة 
احلرفية لفظا بلفظ يقابله على أيدي املرتمجني 

، إال أنه 45الصابئة ممن كانوا يتقنون العربية
انبثقت على يد كل من الكندي وحنني وابن 
 ماسويه وغريهم مدرسة عربية جديدة للرتمجة،
تقوم على االنتصار للمعىن، وإجادة ختري اللفظ 
واستنباطه ليواكب ما يرتجم من علوم جديدة 
إىل العربية، مع احلفاظ على سالمة التعبري 

ة كثري من الكتب عن املسلمني، وإليهم يرجع الفضل يف ترمج
 .345، 2اللغات األجنبية، حسن إبراهيم حسن، ج
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واالبتعاد عن احلشو والركاكة البعيدة عن 
أسلوب اللغة املرتجم هلا. كما أن الكندي حث 
على ضرورة فهم املضمون العام للنص اليو�ين 

مشرتك  مجاعي بينه وبني النقلة، عمل يف عمل 
 متسلسل أشرف عليه حبرص وعناية وشغف. 

فمشروع التقييم عند الكندي حاول االلتزام مبا 
يضمن وصول املعىن صحيحا كما عمل على 
أن حيرتم املبىن املستقبل للمعىن يف اللغة العربية 
كذلك، وابلتايل فهو حريص على أن يتحقق 
شرط املكافئ حماوال االلتزام ابملضامني والسياق 

                                                           
تعرضت مصنفات الكندي والرتمجات اليت خرجها للنقد   46

رغم اجلهد الذي بذله ابعتباره أول عريب مسلم خيوض غمار 
هذا العلم، فلم يكن ليشفع له على األقل عند ابن صاعد 

وسوء التحليل األندلسي عندما اهتمه ابلغموض وقلة الفهم 
قائال: "...ومنها كتبه يف املنطق، وهي كتب قد نفقت عند 
الناس نفاقا عاما، وقلما يشفع هبا يف العلوم؛ أل�ا خالية من 
صناعة التحليل اليت ال سبيل إىل معرفة احلق من الباطل يف 
كل مطلوب إال هبا. وأما صناعة الرتكيب، وهي اليت قصد 

فال ينتفع هبا إال من كانت عنده يعقوب يف كتبه هذه إليها، 
مقدمات، فحينئذ ميكن الرتكيب. ومقدمات كل مطلوب ال 
توجد إال بصناعة التحليل، وال أدري ما محل يعقوب على 
اإلضراب عن هذه الصناعة اجلليلة، هل جهل مبقدارها وضن 
على الناس بكشفه، وأي هاذين كان، فهو نقص فيه، وله 

لوم ظهرت له فيها آراء فاسدة بعد هذا رسائل كثرية يف ع
ابن صاعد األندلسي، طبقات ، ومذاهب بعيدة من احلقيقة"

األمم، حتقيق األب لويس شيخو اليسوعي، املكتبة 
،  فقد شكك ابن 52، ص 1912الكاثوليكية، بريوت، 

املعريف قدر املستطاع، فلم خيرج النصوص عن 
ها، والدليل على ذلك أن الكثري ممن سياق

نعتها، بل ونعت ما ألف هو شخصيا بعد 
؛ ألنه حافظ على سياقها 46ذلك، ابلغموض

ومضامينها، وحيتسب له األجران ابعتباره أول 
مسلم عريب خيوض مغامرة االنفتاح على علم 
جديد على العرب واملسلمني ليصل إىل غريه 

جاء بعده ويبدو أكثر وضوحا وإشراقا مع من 
. فلم يسلم 47من الفالسفة املسلمني العرب

تقومي الكندي للرتمجات اليت خرجها على يديه 

صاعد يف خلقه ونعته ابلبخل الذي سبق وأن ألف فيه 
أمري وحفيد أجداد معاصره اجلاحظ النوادر املعلومة، وهو ابن 

كانوا ملوكا، وقد استمدت أغلب املصادر اليت ترمجت له 
رسالة اجلاحظ الشهرية يف خبله، انظر اجلاحظ، البخالء، 

، دار املعارف، 23حتقيق طه احلاجري، ذخائر العرب: 
. ويقول مصطفى عبد 81القاهرة، الطبعة اخلامسة. ص 

الة والكسب الرزاق: "وما كان الكندي ليلتمس بعلمه املن
فقد كان غنيا مبا ورث عن آابئه، ومبا قد وصل إليه من بر 

، فقد كان الكندي 22اخللفاء"، مصطفى عبد الرزاق، ص
أحد أبناء ملوك كندة، وكان أبوه إسحق بن الصباح أمريا 
على الكوفة للمهدي والرشيد، فكيف يلتقي امللك ابلبخل 

 .243عة، صعند الكندي كما يزعمون، انظر ابن أيب أصيب
47 Gerhard Endress, “The Circle of al-
Kindi, Early Arabic Translations from the 
Greek and the Rise of Islamic Philosophy”, 
dans The Ancient Tradition in Christian 
and Islamic Hellenism : Studies on the 
Transmission of Greek Philosophy and 
Sciences, Research School CNWS, Leiden, 
1997, p66.  
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من غموض نسيب تفطن له، رغم كل اجلهد 
الذي بذل يف سبيل تذليل هذه العقبة، فانطلق 
يف سلسلة ما بعد الرتمجة مباشرة ليصنف 
ويلخص ويشرح كل ما تلقفه من معرفة وعلوم، 

         َّ           ذلك بل قو م حىت مضامني  ومل يتوقف عند
النصوص الفلسفية اليو�نية اليت نقلها وصحح 
أغالطها وصوب أوهامها يف ملخصات 
وشروحات وتعليقات، فالتقومي عنده مل يقف 
عند الرتمجة، بل ختطاه ملا بعد الرتمجة، وهبذا ال 
ميكن أن نعترب الكندي أول فيلسوف عريب 

ام مسلم  فقط، بل هو كذلك أول مؤسس لنظ
ترمجي علمي دقيق ينطلق من النقل إىل التقييم 
مث التقومي فاالستيعاب مث اإلنتاج تصويبا إن 

 اقتضى األمر وتعليقا ونقدا علميا دقيقا.

وجيب اإلقرار أبن الغموض الذي حلق الرتمجات 
اليت خرجها أو حىت آتليفه اليت صنفها، مل تكن 
�مجة عن قصوره، وإن كان هذا واردا ضمن 

يعة البشرية، فلغة الكندي وأسلوبه يف جل الطب
مصنفاته يدالن على مستوى رفيع يف صناعة 

،" 48اإلنشاء كما يقول حمقق رسائله أبو ريدة
رغم ما قد -وتدل الرسائل اليت بني أيدينا 

يالحظه فيها املفكر احلديث من نقص أو 
                                                           

 .24الكندي، ص 48 

على جهد كبري يف  -اضطراب يف السياق 
وإجادة حماولة الفهم ووضع االصطالح 

العرض؛ هذا إىل روح عالية يف حمبة احلقيقة 
واحلدب على طالبها والتفاين يف إسعافه مبا 
يرضي حاجاته، كما يتجلى ذلك يف أول 

. فاحلقيقة اليت مل 49رسائله وآخرها دائما"
يستطع رمبا معاصروه استيعاهبا ال تكمن يف 
أسلوب الكندي وال يف ما جاء به، ألنه كان 

البداية أي عند الرتمجة؛ مبعىن أن  لغريه أصال يف
الغموض هو �بع من الفكر والفلسفة 
اليو�نيتني أصال لثالثة أسباب مشرتكة؛ السبب 
األول تقين �تج عن التصحيف احلادث أثناء 
عملية النسخ أو حىت النقل لتعدد األطراف 
املشاركة يف العمليتني من �سخني ومرتمجني 

الباب الذي ينقلونه ضعيفي املستوى املعريف يف 
مصطفى عبد  وهو ما أشار إليه أو ينسخونه،

الرزاق عندما اعترب أن الغموض الذي حلق 
بعض مصنفاته  حاصل أساسا من األصول 
اليت وضعت أو الرتمجات إىل العربية اليت عاث 
فيها التصحيف فسادا، "والواقع أن األصول 
اليت كان يرجع الكندي إليها مرتمجة كانت إىل 

لعربية أو غريها أو موجودة يف لغاهتا األصلية مل ا

 .11الكندي، ص 49 
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تكن ختل من حتريف ومن غموض، وكان 
طبيعيا أن جيد الكندي عناء يف استخالص 
معان منها مستقيمة يف نظر العقل منتظمة 
النسق. وكان جهد الكندي يف استخالص هذه 
املعاين جمتمعا إىل جهده يف إبرازها يف لغة مل 

ة يظهر يف أسلوب تذلل لألحباث العلمي
الكندي فيضعف من روعة بيانه حني يقاس 
أبساليب البلغاء من أدابء العربية يف ذلك 
العهد، ويضعف من وضوح معانيه أيضا، مع 
ميل الكندي لإلجياز واالقتصار من األلفاظ 
على ما يضبط املعىن وميثله يف الذهن مستقيما. 
والظاهر أن الغموض كان غالبا على أساليب 

تغلني ابلبحوث العلمية يف عصر الكندي املش
ألسباب خمتلفة يشري إىل بعضها اجلاحظ يف 

. فمثال كذلك كانت رداءة 50كتاب احليوان"
أسلوب املرتجم حيىي بن البطريق رغم نقله املعىن 
الصحيح، حيتاج لعناية الكندي وتقوميه لغة 
وأسلواب وعلما ملا ينتجه من ترمجات، وهذه 

اليت �ل منها اجلاحظ كثريا الرتمجات املبكرة 
كانت حباجة إىل إصالح على يد الذين 

                                                           
 .22-21مصطفى عبد الرزاق، ص 50
 .231انظر دميرتي غواتس، ص  51

جييدون العربية الصحيحة مثل الفيلسوف 
 .51الكندي

أما السبب الثاين فعلمي أساسا؛ يرتبط ابلفكر  
اليو�ين املعقد املعتمد على العلم النظري 
الشمويل البعيد عن األسلوب العقالين 

مهمة ، فكان للكندي مهمتان 52التجرييب
التحقيق أثناء عملية التقومي، ومهمة التصويب 
أثناء عملية التصنيف شرحا أو تلخيصا أو 
تعليقا، وهي عملية ما بعد الرتمجة احللقة 
اجلوهرية من الرتمجة. فالكندي بفضل ذلك 
بسط علم الفلسفة للعرب املسلمني وجال 
غموضه وخلصه من تعقيده اليو�ين أساسا، 

لمني الدخول هلذا العلم ومسح للمفكرين املس
ومناقشة أخطائه برؤية علمية دقيقة. والسبب 
الثالث يتمثل يف الرغبة اجلاحمة للسلطة احلاكمة 
من جهة والطبقة العاملة واملثقفة من جهة أخرى 
يف تلقف املزيد من املعرفة املرتمجة أحيا� كثرية 
بغض النظر عن جودهتا كما يقول غواتس: "أما 

هو األول يف الزمن واملادة أن الطلب كان 
كليهما فيتضح مما بدا يف ضعف األسلوب 
العريب (ومل يكن ابلضرورة يف احملتوى) الذي 

52 Tahiri Hassan, la philosophie entre 
imitation et transformation, revue 
Turjuman, Vol 28,N2, Octobre 2019,p 61. 
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متت به الرتمجات األوىل: إن حاجة الرعاة 
االجتماعية والعلمية، على ما وصفت يف 
الفصل اخلامس، للرتمجات املبكرة كانت كبرية 

تحملوا إىل حد أ�م كانوا على استعداد ألن ي
أساليب عربية كانت أدىن على حنو كبري من 
األساليب العربية اليت كان معاصروهم من 

 . 53النحويني وكتاب األدب يروجون هلا"

كان الكندي يف تقييمه بعيدا عن الذاتية 
لسبب بسيط؛ ألنه كان رجل ر�ضيات 

، والبد أن له خطة وإن مل تتبني لنا 54ومنطق
ه جتلت لنا مثارها بشكل واضح مالحمها، إال أن

وآاثرها، وبه ميكن أن نستنتج أن تقييمه كان 
يصدر عن ذات عاملة عارفة ابجملال الذي 

                                                           
 .230غواتس، ص دميرتي  53

لقد استطاع الكندي أن جيعل من فرقته الرتمجية اليت  54 
يشرف عليها أهم حلقة خرجت أوىل بدا�ت الفكر الفلسفي 
العريب، ليحدث ثورة معرفية حقيقية بقيادة الر�ضيات اليت 
أدى جتددها على يديه إىل جتدد العلم عامة والفلسفة خاصة، 

غمار  فكان أول العلماء العرب املسلمني الذين اقتحموا
الفلسفة وجددوا الرؤية القومية هلا بناء على علم الر�ضيات، 
معدال ومصححا للفكر اليو�ين بناء على هذا العلم، وقد 
فصل األمر يف ذلك عندما ذكر أن الفلسفة ال تنال إال بعلم 
الر�ضيات يف كتابه الذي عنونه بذلك: "ال تنال الفلسفة إال 

.  316، 1971رست، الفهابن الندمي،  بعلم الر�ضيات"
قائال: " فهذه أعداد ما قد قدمنا ذكره من كتبه اليت حيتاج 
الفيلسوف التام إىل اقتناء علمها بعد علم الر�ضيات، أعين 

ترتمجه، بل هي املصنفة فيه بعد أرسطو عند 
العرب املسلمني شرحا وأتويال وتلخيصا. وهذا 
األمر جيعل تقييم الكندي حامال قوة معرفية 

ته لكونه متخصصا يف جمال ما يشرف على ترمج
تقييما وتقوميا وإلتقانه اللغة املنقول إليها، 
ولكونه املشرف على املرتمجني من اليو�نية 
للعربية بدقة وعناية، والقائم على املراجعة 
والتقومي بعد اإلخراج األويل للرتمجات، وألنه 
يشتغل ضمن سلسلة مرتابطة حلقاهتا هبدف 
مشرتك وعمل مجاعي يكمل بعضه بعضا، وهو 

رسنا واحللقة املفقودة يف واقعنا الرتمجي مربط ف
العريب. عملية تبدأ ابالختيار ملا يرتجم، 
وابملشرف الكفء على ما ينتج، وتنتهي خبلية 

اليت حددهتا أبمسائها، فإنه إن عدم أحد علم الر�ضيات مث 
استعمل هذه دهره مل يستتم معرفة شيء من هذه، ومل يكن 

الرواية، إن كان حافظا، فأما علمها  سعيه يف مكسبه إال
على كنهها وحتصيله فليس مبوجود، إن عدم علم الر�ضيات، 

وكانت بذلك حلقة  .370-369البتة" الكندي، ص
الكندي أوىل حلقات حفظ الرتاث الفلسفي اليو�ين من 
الضياع لألبد، وأوىل حلقة  صححت الفكر اليو�ين وخلصته 

مبنهج عقلي جيعل الفلسفة يف من شوائبه، وطرحته للعامل 
خدمة العلم واإلنسانية، ومل يكن ذلك مصادفة بل جهدا 
وصربا وأ�ة منقطعي النظري من الفعل الرتمجي وعلى رأسه 
التقييم والتقومي، وال ميكن الفصل عند الكندي بني عمليت 
التقييم والتقومي فقد كان يقوم بكلتيها يف حلقته دون انقطاع 

 يذكر.
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عمل متكاملة يقوم كل منها بدوره إىل أن خيرج 
العمل كما يفرتض له، ليحقق إنتاجا معرفيا 
جديدا �هيك عما يضيفه للمعرفة يف حد ذاهتا 

   من جتديد. 

ومل تكن مهمة الكندي التقييمية وال التقوميية 
سهلة، فال خيفي على أحد صعوبة النقل من 
لغة كانت بكل بنيتها وأصوهلا خمتلفة عن 
العربية، �هيك عن ما يضم فكرها وحمتواها من 
تعقيد وجدة على بنية الفكر العريب اإلسالمي، 
ومل يكن من السهل وال من املتوقع قبوهلا يف 

العامة وال اخلاصة يف جو ثقايف ميلك  أوساط
كل أسباب القوة العقلية والفكرية والبالغية 
واحلجاجية بلغته العربية، أن تقدم له كل هذه 

. 55األفكار اجلديدة واملخالفة ملنظومته العقدية
فكان برؤيته املتبصرة منشغال جبعل العلم والعقل 

ة يف خدمة اإلنسانية مجعاء، وكان حبنكته املتميز 

                                                           
ى الكندي أن يقوم بدور جليل، دور ال يقوم به كان عل 55

إال حكيم، عندما قرر االستفادة من الفلسفة اليو�نية  للدفاع 
عن العقيدة اإلسالمية أمام الثقافات الوافدة، ويرى روجي 
غارودي أنه: " الفيلسوف العريب األول الذي واجه مهمة 

ة لرؤية حتديد صالت اإلنسان ابهلل ومكاملة الفلسفة اليو�ني
اإلسالم للعامل .. لقد واجهت الكندي قبل كل شيء 
مشكلة األصول، مشكلة اخللق اإلهلي، اليت ال يفكر فيها 
فيلسوف غارق يف رمال التأمالت"، انظر روجي غارودي، 

يعمل على تقييم كل ما يقع بني يديه من 
ترمجات أجنزها تالمذته، ويعيد فيها النظر 
ويقلبها ما يكفي ليسكب فيها حياة جديدة 
بلغة عربية قابلة للتداول والفهم والنقاش يف 
حمتواها ومضامينها، ومل �ل جهدا يف تقومي 
الرتمجات بنفسه عاكفا على إعادة خترجيها 

ربية جديدة عرفت النور مبصطلحات علمية ع
على يديه ألول مرة يف اتريخ الفكر العريب 

، منطلقا من اللغة العربية مغذ� 56اإلسالمي
رصيدها بكم هائل من مصطلحات ومفاهيم 
أسست للفكر الفلسفي اإلسالمي بدا�ته، 
والذي مل يكن ليكون له وال ملن جاء من بعده 
 من الفالسفة العرب مثل الفارايب وابن رشد
وغريمها قائمة أو وجود بدون جمهوداته 

وعود اإلسالم ، ترمجة ذوقان قرقوط، دار الرقي، بريوت، 
 .125-124،ص 1985مكتبة مذبويل، القاهرة، 

56 Sur le cercle de al- Kindi, v. Gerhard 
Endress, “The Circle of al-Kindi, Early 
Arabic Translations from the Greek and the 
Rise of Islamic Philosophy”, dans The 
Ancient Tradition in Christian and Islamic 
Hellenism : Studies on the Transmission of 
Greek Philosophy and Sciences, Research 
School CNWS, Leiden , 1997, p. 43-76.  
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، وإن كان كل ما يقع بني أيدينا من 57الرصينة
أعماله مل يصل الربع مما أنتج الرجل يف جماله، 
وما أوجد من مصطلحات غيبها كما غيب 
كثريا من فكره الزمن. إذ يعترب الكندي قيدوم 
قواميس املصطلحات الفلسفية اليت بىن عليها 

وابن رشد وغريمها أسس الفلسفة  غريه كالفارايب
العربية اإلسالمية قدميا وحديثا، ويعد "أول من 
ألف قاموسا فلسفيا ابللغة العربية يف العامل 
اإلسالمي مساه رسالة يف حدود األشياء 
ووسومها...عالوة على ذلك ميكن اعتبار 
الكندي من السباقني إىل وضع اصطالحات 

 ،58ة اليو�نية"العربية مقابل املفردات الفلسفي
مسامها يف دعم تراث اللغة العربية وسكب 
احلياة يف مفرداهتا اليت كاد بعضها  يندثر لوال 
حرصه وجهده وأمانته على إحياء استعماهلا 

. فكانت اللغة العربية بفضل 59بشكل بديع
الكندي ومعاصريه يف أوج نشاطها اإلنتاجي 
موسوعات ومعاجم وتقعيدا استجابة حلاجة 

د اجلديدة اليت اختارت لغة الضاد للتأليف الوفو 
والتعبري من جهة، ولالطالع على ما أجنز من 

                                                           
يقول جرياد أندرس: مل يكن للفلسفة بدون جمهودات  57

 Gerhardالكندي وال دوره قائمة ملن بعده...."، 

Endress،  76ص. 
 .30أمحد موسى، ص  58

ترمجات هلا من جهة أخرى بعدما فقدت 
األصول اليو�نية أو غريها، وكان لذلك آاثر 
مثمرة على اللغة اليت اغتنت، وجعل نشاط 

 .  60الرتمجة يسريا

ذلك أن علم الكندي  وسعة اطالعه ابلعلم 
كان يشرف على ترمجته ساعده يف تقييم الذي  

املخرجات الرتمجية ببيت احلكمة كما ساعده 
على تقومي النصوص وتنقيحها قبل أن تعرض 
على العلماء واملفكرين من ذوي السلطان 
والعامة وغريمها، ويرى غواتس أن املستوى 
الرفيع يف تقنية الرتمجة والدقة الفيلولوجية اللتني 

وزمالؤه وسواهم من الرتامجة توصل إليهما حنني 
يف القرن الرابع اهلجري املوافق للعاشر امليالدي، 
" كانتا تدينان بذلك إىل الدافع الذي يسره 
سخاء الداعمني، وهو سخاء يعود بدوره إىل 
التقدير الكبري الذي كان اجملتمع البغدادي يكنه 
لألعمال املرتمجة ومعرفة ما حتويه. ولعله مل 

طويل األجل مثل هذا، إذ أن  يعرف استثمار
النتيجة كانت مما يثري اإلعجاب ابللغة العربية 

 .19-18الكندي، ص  59
شاهر أمحد نصر، دور الرتمجة يف نشر الفكر التنويري   60

 2005، 1161يف عصر النهضة، احلوار املتمدن، عدد 
. 
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واآلداب العربية. فقد طور املرتمجون مفردات 
وأسلواب للنقاش العلمي الذي استثمر اعتباره 
القياسي الصحيح حىت وقت متقدم من القرن 

. فقد استطاعت اللغة العربية بفضل 61احلايل"
ياغته للرتمجات الرديئة تقومي الكندي وإعادة ص

االغتناء والتجدد بفضل إتقانه هلا وقدرته على 
ختري املناسب من لفظها وعباراهتا للتعبري عن 
األغراض اليت ينقلها واملضامني اليت يهدف 
ُ                             تبليغها، زاد ه يف ذلك األمانة واإلتقان احلرص             
والكثري من االجتهاد واهلمة، فسكب يف صرح 

املصطلحات واملفردات  اللغة العربية سيال من
                          ُ           اجلديدة، وبعث من رصيدها ما أ مهل، مطوعا 
بذلك لغة الضاد لألفكار والتصورات 
املستحدثة، شعاره يف ذلك حفظ األغراض، 

 . 62وأداء املعاين، وإخالص احلقائق

صحيح أن اسم الكندي مل يرتبط ابلرتمجة قدر 
ارتباطه ابلفلسفة، لكن قدر الفلسفة اليو�نية 

ط ابلرتمجة العربية، فلم تكن للفلسفة أن يرتب
اليو�نية قائمة دون حركة الرتمجة العربية، ومل 
تكن للفلسفة العربية قائمة دون الكندي، فلرمبا 
قدر الكندي ارتبط ابلفلسفة يف أدبيات 

                                                           
 .236دميرتي غواتس، ص  61

املفكرين والباحثني، لكنه مل يكن ليخرج هذا 
العلم اجلديد على العرب املسلمني بنسخته 

ترمجة، وليست أي ترمجة كان العربية دون 
إبمكا�ا نقل هذا الرتاث اإلغريقي بكل 
تفاصيله للعامل أمجع فيما بعد، بل هي ترمجة 
أشرف عليها الكندي ال مرتمجا و�قال بل مقيما 
ومقوما، إ�ا العملية احملورية اليت أنقذت الرتاث 
اليو�ين من الضياع، وهي العملية اليت خلصت 

من الغموض واإلهبام، الرتمجات احملصلة 
وحرصت على تقييمها جودة ورداءة.  فليس 
خيفى كيف تلقت الطبقة املثقفة من النقاد 
والعلماء ابمتعاض شديد عدم انسياب اللغة 
العربية واتزا�ا يف بعض النصوص املنقولة، ومل 
يكن الكندي غافال عن مدى أتثري رداءة النقل 

لتعابريها  إىل العربية فهو عامل هبا فصيح مبني
وأساليبها، ال خيرج عن سواد طبقة عصره من 
العلماء واملفكرين املفوهني، فاملرتمجون امللتفون 
حوله يف حلقته خيرجون األعمال يف صورة ال 
تقبل التداول والفهم نتيجة الرتمجة احلرفية عن 
اليو�نية، وهو املقيم ملخرجات حلقته الرتمجية 

ريج النصوص ال يسمح ابلزلل والرتاخي وخت

أبو حيان التوحيدي، اإلمتاع واملؤانسة، حتقيق أمحد أمني  62
 .116، ص  1953املصرية، بريوت، وآخرين، املكتبة 
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كيفما اتفق دون جودة، "فإنه أول عريب مسلم 
مهد للفلسفة سبيل االنتشار بني العرب ويف 
ظل اإلسالم، فقد كانت الرتمجة من قبله لنقلة 
حرصهم على الرتمجة احلرفية مع ضعف بيا�م 
العريب جيعل ترامجهم يستعصي حلها، حىت جاء 
الكندي يرتجم بنفسه ويصلح هذه الرتاجم 

هل تناوهلا، ولكي ال تنفر من أساليبها ليس
أذواق العرب، مث درس الكندي هذه الكتب 
املرتمجة ويسر من موضوعاهتا ما كان معسرا، 
واختار ما صح من آرائها يف نظره فبسطه إن 
كان حمتاجا لبسط، وخلصه إن كان حمتاجا 
لتلخيص، وجاهد مكلال ابلنصر، بذل فيه كل 

من نعيم احلياة ما يستطيع إنسان أن يبذله 
وجاهها، وصرب يف ذلك على أذى أشر� إىل 

. فكان لزاما على الكندي 63بعضه فيما مضى"
أن يقييم الرتمجات أوال مث أن يقومها اثنيا؛ ألنه 
لن يقبل أن تعرض هبذا الشكل املشني على 
املتلهفني لقراءة هذا الفكر الفلسفي اجلديد، 

ابتها وكان لزاما أن يراجع النصوص ويعيد كت
بنفسه مبا يالئم اللغة العربية وأسلوهبا، وكان 
ذلك يف حد ذاته أمرا عويصا؛ ألن األفكار 
املنقولة جديدة، واللغة الناقلة ال متلك يف 

                                                           
 .35مصطفى عبد الرزاق، ص 63

رصيدها ما يقابلها ويعرب عنها بشكل واضح 
ومفهوم. تلكم كانت مهمة الكندي مهمة 
تقوميية وتقييمية مزدوجة تراعي للغة العربية 

وأسلوهبا وتغين ابملقابل رصيدها، مهمة حرمتها 
مستعصية لكنها مل تكن مستحيلة على رجل 
عامل مشارك خرب من العلوم والفنون ما مل ال 
يزده إال عطشا ملزيد يكشف أسرارها ويسرب 

 أغوارها مبنهج عقلي مبني.

لقد كان التقييم الذي التزم به الكندي والتقومي 
رتمجة العربية الذي �جه الصرح الذي بنت به ال

قوهتا وحضورها، واستمدت منه الرصيد 
الالمتناهي من املصطلحات واملفاهيم اليت 
أسست للفلسفة العربية وجودها، مل يكن تقومي 
الكندي للرتمجة اعتباطا، بل كان �بعا من 
حس أخالقي عميق إبتقان العلم وطلبه والذوذ 
عنه ليحقق الفائدة اليت خلق اإلنسان على وجه 

رض ليقوم هبا، فال علم غري �فع جيدي، وال األ
علم غري مفهوم ينفع، ولكي ينفع ال بد أن 
يفهم ويتوطن اللغة املنقول هلا، ال أن ينقل هلا 
من أجل النقل وكفى، فلو كانت الرتمجة كل ما 
يصبو له ما ارتقت صناعة الرتمجة وال أحدثت 
مثاقفة وال حوارا وال أتويال وال أتليفا. كما أن 
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التقييم عند الكندي ينطلق من قاعدة نفعية 
العلم وإشاعته مث توطينه يف بيئة مل تكن لتعرف 
له سبيال دون جهوده الرصينة، فالتقومي قاده إىل 
إعادة إنتاج النص الفلسفي اليو�ين يف اللغة 
العربية، والتقومي حتم احرتام الثقافة املستقبلة 

ني اللغة واللغة الناقلة، والتقومي صب يف شراي
معجما جديدا يعرب عن قدرة هذه اللغة على 
التجدد واملواكبة واحلياة، بل هو أعطاها الوجود 
الذي ارتبط إبنتاج عريب للفلسفة، ومل يكتف 
ابلنقل ويقف عنده، بل غرس بذور اإلنتاج 
اجلديد للفكر العريب الذي يتفاعل مع غريه من 

كان الثقافات وحياورها بل ويتفوق عليها، فلقد  
إبمكان الكندي أن يكتفي مبا وضع بني يديه 
من ترمجات ليصنف يف العلوم اليت نبغ فيها، 
لكن احلرص واإلتقان واألمانة يف نقل العلم كما 
شاء له واضعه، دفعت الكندي إىل خلق نظام 
جديد يف الرتمجة يف حد ذاهتا نظام يبغي 
التحري والتمحيص للوصول إىل املعرفة اليت 

ئدة لإلنسانية، مصححا الرتاجم اليت حتقق الفا
وضعت يف الفلسفة والطب واحلكمة بدقة 
وأمانة، موضحا مشكلها، وملخصا صعبها 

فقد اجتمعت له األسباب ، ومبسطا عويصها
من سعة اطالع ووجود مبكتبة ضخمة وثقافة 

موسوعية وخليفة عامل شغوف ابحلكمة، فكان 
بذلك أول من بسط الفلسفة علما هتافت 
حوله العرب املسلمون، فنقلوه من النظري 
املعقد إىل التجرييب املبسط، وأحالوه للتدقيق 
والنقد والتصويب بناء على الروح العلمية 

 واملنهج الواضح املستمد من الر�ضيات.

 :  خامتة البحث

إن تراث أمة أي أمة مدعاة لفخرها ووقود 
لدفعها حنو مستقبل مزدهر منشود، ولكي 

فعل االزدهار املرتقب والتأثري املثمر   ينتقل إىل
يف مستقبلها، ال جيب أن تركن إىل احلفاظ عليه 
وتقديسه وجتميده يف متاحف ودور�ت وكتب 
وخمطوطات، أو أن تباهي به يف نشوة املزهو 
بفعل منسوب ألجداده يف قطيعة ال �فعة وال 
متفاعلة، بل يفرتض أن تنطلق منه لتنشئ 

هديه أكيد، ولكن حاضرها على ضوئه و 
ببصمة االنتفاع الناجع والتحصيل النافع، ال 
التشبث السطحي الفارغ  الذي يتجىن عليه، 
وجيعله معيقا وحاجزا حنو تقدمها وحلاقها بركب 
األمم األخرى. وحنن نعيش أزمة ثقافية كربى 
تبدأ من النفور من الكتاب والتنحي عن ساحة 

ا، مقابل القراءة وضعف حركة الرتمجة ورداءهت
الركض حنو تكنولوجيا اإلعالم واملعلوميات 
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والتقنيات بصيغها االستهالكية ال اإلنتاجية، 
ونفور من االطالع على املفيد يف ما ينتج يف 
جماالت التكنولوجيا وتصنيعها واملعلوميات 
وتطورها، وانكفاء حنو استهالك غري رشيد وال 
محيد، ولذلك من الصعب أن حنكي عن مفهوم 

نتاج أوال، ومفهوم اإلبداع اثنيا، ومفهوم اإل
االستقاللية الفكرية اثلثا. ولكن حنن �مل أن 
نعود ابلصفحة قليال إىل الوراء حيث مل يكن 
الركون إىل ما أنتجه اآلخر النهاية بل البداية، 
وكان اإلبداع رافعة للفعل اإلنتاجي على مجيع 
 األصعدة وعلى رأسها العلوم والفنون واآلداب
مث العمران والتصنيع والتدوين والرتمجة والتأليف. 
                                  ُ          مل يكن ما وصل إليه اآلخر منتهى ما يبل غه العامل 
العريب املسلم من احلكمة، فدوما كان بعد علم 
اآلخر علوم يكشف النهم املعريف والرغبة 
ُ                    املنكفئة حنو التعلم ح جبها، ويبوئ أصحاهبا                    

نا جند يف مقعدهم يف اتريخ العلوم العاملية، وإن
هذه التجربة ببيت احلكمة وحبلقة الكندي 
النموذج املالئم الذي ميكن أن ننطلق منه 
لنصحح الوضع الرتمجي العريب بدءا من 
املدخالت و�اية مبا ينتج من خمرجات، 
فالتجربة مهنية احرتافية يقودها عامل مشارك 

خرب العلوم واآلداب والفنون، وانتقل لكشف 
 �م مل يصده عن ذلك شيء.علم الفلسفة بكل 

إننا نقرتح هذا النموذج الرتاثي يف واقعنا العريب 
                     ُ                    نستثمر منه ما ميكن أن ي قوم شأن تسيري الرتمجة 
وتدبريها، ألنه منوذج اشتغال يؤمن ابلعمل 
التكاملي واجلماعي، وحيفظ هلذه املنظومة 
املنخرطة فيه حقوقها ويراقب التزامها بواجباهتا، 

ن مبدى قدرة املشرف على القيام وهو أمر مرهت
بذلك انطالقا من مدخالت الرتمجة كما 
أسلفنا، مبعىن أن االختيار الرشيد للمشرف 
على حلقة الرتمجة، هو يف حد ذاته املفتاح 
األساسي لنجاح العملية برمتها، وهو السبيل 
للنهوض ابحملطة الثانية املتعلقة ابختيارات 

إذا كان املشرف الرتمجة واختيار املرتمجني، ف
على املستوى العلمي احلق واملعريف الكفء، وله 
من الوعي أبمهية دور الرتمجة يف �ضة أمته ما 
يكفي، فال بد أنه سيقدم ما حتتاجها أكيد، 
وهو كذلك سيكون قادرا على اختيار املرتمجني 
األكفاء لينقلوا ابجلودة اليت ال تلغي من أمهية 

 َ                    لب عدي ملا ينجز فائدة، عملية املراجعة والتقومي ا
عد   له فريقا 

 
  ِّ          وهو املراقب لسري العمل الرتمجي وامل
ُ
                              

للتتبع والتقومي مث التقييم، وبذلك ميكن احلديث 
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عن مشروع ترمجي عريب منتج. ولكي نضمن 
استمرارية جناحه ودوام عطائه؛ ال بد أن نستلهم 
الدور الذي قامت به الدولة العباسية من توفري 

نية من مؤسسات ثقافية للعمل، األجواء امله
ولظروف مادية مشجعة لإلنتاج، وال جيب أن 
نتوقف عند ذلك ألن الرتمجة هي احملطة األوىل 
وما بعدها األهم، ولذلك وجب وضع حلقات 
 أخرى موازية تقوم بنقد ما ينتج ودراسته،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ليسمح للباحثني واملفكرين إنتاج معرفة جديدة 
ورؤى جديدة  على ضوئه والتوصل إىل تصورات

كفيلة بنقل اجملتمع العريب من دائرة االستهالك 
إىل دائرة اإلنتاج، من اهلوامش واألطراف إىل 
املركز أندادا ال أتباعا. إ�ا احملطة الرئيسية 
للتفعيل احلقيقي للرتمجة عرب اإلنتاج العريب للعلم 
من جديد وتوطني املعرفة عرب تعريب العلوم 

  .وجتديد الفكر العريب
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، أكتوبر، 2، عدد 27خاص، اجمللد 

 . 257-227طنجة، ص 

(قيد النشر). مالمح من  بن حمجوب، هند،
أخالقيات الرتمجة يف الرتاث العريب 
اإلسالمي: علماء بيت احلكمة يف 

 منوذجا، جملة ترمجان.العصر العباسي 

). اإلمتاع 1953التوحيدي، أبو حيان، (
واملؤانسة، حتقيق أمحد أمني وآخرين، 

 املكتبة املصرية، بريوت.

). معايري الرتمجة، ترمجة 2016ثيو هرمانس، (
، 51محيد العواضي، جملة التعريب، عدد 

 .178-167دجنرب، ص

اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر، البخالء، 
طه احلاجري، ذخائر العرب:  حتقيق
، دار املعارف، القاهرة، الطبعة 23

 اخلامسة.
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). التقييم الرتمجي، 2018حزل، عبد الرحيم، (
 ، شتنرب.1373جملة كلمة، عدد 

). اتريخ 1973( حسن إبراهيم حسن،
اإلسالم السياسي والديين والثقايف 
واالجتماعي، مكتبة النهضة املصرية، 

 القاهرة.

). اتريخ الفلسفة يف 2010دي بور، (
اإلسالم، ترمجة أبو ريدة، اهليئة العامة 

 للكتاب، القاهرة.

). منهاج املرتجم بني 2005( ديداوي، حممد،
الكتابة واالصطالح واهلواية واالحرتاف، 
املركز الثقايف العريب ،بريوت، الدار 

 البيضاء.

). الفكر اليو�ين 1998( دميرتي، غواتس،
ترمجة نقوال ز�دة،  والثقافة العربية،

املنظمة العربية للرتمجة، مركز دراسات 
 الوحدة العربية، بريوت.

). الرتمجة يف الوطن 2012راجا، مجيلة، (
العريب، واقع وآفاق، جملة املمارسات 

-171، ص12اللغوية، اجلزائر، عدد 
188. 

). مناهج العلماء 1961روزنتال، فرانتز، (
مجة أنيس املسلمني يف البحث العلمي، تر 

فرحية، مراجعة وليد فرحات، دار الثقافة، 
 بريوت.

). وعود اإلسالم، 1985( روجي غارودي،
ترمجة ذوقان قرقوط، دار الرقي، بريوت، 

 مكتبة مذبويل، القاهرة.

). اللغة العربية 1989( السيد غنيم كارم،
والصحوة العلمية، مكتبة ابن سينا، 

 القاهرة.

دور الرتمجة يف ). 2005( شاهر أمحد نصر،
نشر الفكر التنويري يف عصر النهضة، 

 .1161احلوار املتمدن، عدد 

). الرتمجة يف العامل 2010( شوقي، جالل،
العريب، الواقع والتحدي يف ضوء مقارنة 
إحصائية واضحة الداللة، املركز القومي 
للرتمجة، سلسلة دراسات الرتمجة، 

 القاهرة.

لسوف ). في2014( عبد الرزاق، مصطفى،
العرب واملعلم الثاين، مؤسسة هنداوي 

 للتعليم والثقافة، القاهرة.

). 2009عصفور، حممد حسن حممد،(
دراسات يف الرتمجة ونقدها، املؤسسة 

 العربية للدراسات والنشر، بريوت.

https://www.dragoman-journal.org/


Dragoman Journal of Translation Studies                                  ATI & Garant-Uitgevers nv, Belgium 
Volume 10, Issue 11, June 2020         https://www.dragoman-journal.org         Hind bin Mahjoub 

 

 132  
 

). إخبار 2005( القفطي، الوزير مجال الدين،
العلماء أبخبار احلكماء، حتقيق إبراهيم 

الكتب العلمية، مشس الدين، دار 
 بريوت.

). 1950الكندي، يعقوب بن إسحق،(
رسائل الكندي الفلسفية، حتقيق حممد 
عبد اهلادي أبو ريدة، دار الفكر العريب، 

 مصر.

). تقييم جودة 2016هاوس، جوليان، (
الرتمجة بني املاضي واحلاضر، ترمجة 
يعقوب عيسى حممد جدو، ماجستري 

ان اآلداب يف الرتمجة، جامعة السود
للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات 

 .العليا
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Arab Heritage Characters in English Young Adult Literature between 

Domestication and Foreignization: 

 An assessment of Emily Selove Work (Popeye and Curly) 

 :اإلجنليزية بني التقريب والتغريبللغة أدب اليافعني ابالشخصيات الرتاثية العربية يف 
 قراءة يف جتربة إميلي سيلوف (اجلاحظ وأبو نواس)

 د. حسني حممد القرين

 جامعة امللك عبد العزيز، جدة، اململكة العربية السعودية

  

Abstract 

This study examines the employment of Arab heritage characters in the literature of 
young adults published in the English language. It analyses the book (Popeye and 
Curly:120 Days in Medieval Baghdad) by Emily Selove, to assess the impact of her 
reliance on the domestication strategy, and her choices of mediums through which she 
published her work, and their roles in presenting the writer’s perceptions and 
representation of the Arab culture and the Abbasid civilization. The study describes 
and analyses both the texts and of comics strips, employing mediological and cultural 
analysis methods, in addition to the historical investigation of the contents, which the 
writer refers to in her texts or drawings. The study found that the researcher’s reliance 
on the domestication strategy, her usage of more than one medium, her interpretations 
of some ancient social phenomena through contemporary ideologies, her choices of 
topics that she wrote about, and the sources she relied on have caused several 
problematic issues, including the emergence of a methodological defects such as 
interpreting poets' imaginations and the writers' metaphors as historical facts, in 
addition to the writer representation of distorted pictures of the Abbasid era, its 
characters, and the achievements of its civilization. 

الرتاثية العربية يف أدب اليافعني املنشور ابللغة اإلجنليزية من خالل حتليل تبحث هذه الدراسة يف توظيف الشخصيات 
كتاب (اجلاحظ وأبو نواس: مئة وعشرون يوما يف بغداد القرون الوسطى)، للباحثة إميلي سيلوف؛ لبيان أثر اعتمادها 

ورات الكاتبة عن الثقافة العربية على اسرتاتيجية التقريب، واختيارها للوسائط احلاملة لعملها، ودور ذلك يف تقدمي تص
واحلضارة العباسية. وتعتمد الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وحتاول مقاربة النصوص وحتليل املضامني اليت حتملها 
ٍ                                                                               الرسومات موظفة مستو�ت  من التحليل الوسائطي، وطرائق التحليل الثقايف، إضافة إىل التحقيق التارخيي للمضامني                      

يها الكاتبة يف نصوصها أو رسوماهتا. وقد توصلت الدراسة إىل أن اعتماد الباحثة على اسرتاتيجية اليت تشري إل
 تالتقريب، وانتقال عملها بني أكثر من وسيط، وتفسرياهتا لبعض الظواهر االجتماعية القدمية من خالل األيدولوجيا
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اعتمدت عليها قد أوقعها يف إشكاالت عدة،  املعاصرة، واختياراهتا للموضوعات اليت كتبت عنها، واملصادر اليت
                          ِّ                                                                  منها ظهور اخللل املنهجي يف عد   خياالت الشعراء وجمازات األدابء حقائق اترخيية، إضافة إىل رسم الكاتبة صور 

 .مضطربة عن العصر العباسي وشخصياته ومنجزاته احلضارية
________________________________________________________ 
Keywords: Heritage Characters, Domestication and Foreignization, Young Adult Literature, 
Comic strips, Emily Selove 

  شخصيات تراثية، التقريب والتغريب، أدب اليافعني، رسومات تصويرية، إميلي سيلوف
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 :اإلجنليزية بني التقريب والتغريبللغة الشخصيات الرتاثية العربية يف أدب اليافعني اب
 قراءة يف جتربة إميلي سيلوف (اجلاحظ وأبو نواس)

 د. حسني حممد القرين

 
 توطئة:

االهتمام ابلرتاث العريب يف الدراسات الغربية 
قدمي وممتد، واملهتمون به طيف واسع يضم 
املستشرقني واملستعربني، واملنصفني 
واملتحاملني، وجهابذة العلماء وصغار 

هون    ً               بعضا  من نتاجهم إىل              ِّ   الباحثني؛ يوج  
املتخصصني يف دراسات الشرق األوسط، كما 
هون بعضه إىل عامة القراء املولعني مبعرفة     ِّ                                     يوج  
ّ     اآلخر والقراءة عنه. وينتج عن هذا التنو ع يف                                      
ٌ            االهتمامات وطبيعة املهتمني تباي ن  فيما يصدر   ُ                           
من نتاج حبثي أو معريف أو ثقايف عام، كما 

ّ                 تتنو ع أساليب الدارسني والباحثني واملرتمجني يف     
تقدمي الرتاث العريب للقارئ غري العريب؛ فمنهم 
ْ                                 من يـ ع ىن أبمانة النقل وتصوير واقع الرتاث   ُ    
                                   ّ    العريب كما وجده واستوعبه، ومنهم من يت سم 
عمله ابالنتقائية يف االختيار والتصوير والتعبري 
    ً                                 حتقيقا  ألهداف حمددة، ومنهم من يتجاوز إىل 

 االفرتاء عليه.تشويه الرتاث و 

 

ولقرون خلت ظهرت احملاولة تلو احملاولة؛ 
   ِّ                                   مقد  مة صورة العريب إىل مجهور القراء من غري 
ٍ  العرب، عرب وسائط متنوعة؛ ما بني كتاب                                    
ٍ       ٍّ مطبوع، أو فيلم  واثئقي معريف، أو عمل  متثيلي                       ٍ              
؛ يقد  م املتخي ل مستقى من التارخيي      ٍّ     ِّ       َّ                   سردي  

   ٍّ          أديب   ذي طبيعة                       ٍّ املبثوث يف املصادر، أو نص   
        ِ ْ ّ               ّ                 سردية ختي ي لي ة تقدم إىل القر اء من فئات عمرية 
                   ُ   َّ                خمتلفة، وال شك أن ما ي قد م يف هذه الوسائط 
يستحق التأمل والدراسة؛ ألسباب كثرية من 
أمهها: التعرف على كيفية بناء الصورة الذهنية 
النمطية عن العريب، وعن تراثه واترخيه لدى 

   ُ   ِّ      ليت ت شك  ل فكر اآلخر، ومعرفة املؤثرات ا
   ِّ                                  مقد  مي هذه التصورات للمتلقي غري العريب، 
ومناقشتها، وبيان قيمتها املعرفية والفنية، 
ومواطن  القوة والضعف فيها، وكيف ميكن 

 مقاربتها واستثمارها.
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                           ّ         ومن الدراسات السابقة اليت تتب عت األدب 
العريب لليافعني ابللغة اإلجنليزية دراسة نسرين 

): األدب العريب Nisreen Anatiعنايت (
ْ      لليافعني ابللغة اإلجنليزية؛ حيث أحص ت  كتب   َ                               
األدب العريب املوجهة لليافعني يف الوال�ت 

و  1988املتحدة األمريكية بني عامي 
ْ      م فوجدت  أ�ا 2010 ً         ّ   كتااب  فقط، ومتث ل   49          

الكتب اليت استلهمت الرتاث العريب وحكا�ته 
% 25نسبة  يف أدب اليافعني ابللغة اإلجنليزية

فقط؛ بينما توزعت النسبة املتبقية بني 
موضوعني معاصرين: القضية الفلسطينية، 
وحياة املراهقني العرب يف أمريكا بعد أحداث 

وقد الحظت  1احلادي عشر من سبتمرب.
الباحثة ندرة كتب األدب العريب املوجهة 
لليافعني ابللغة اإلجنليزية وبروز مشكلة األصالة 

الكتب املوجودة منها عند النظر  واملوثوقية يف
يف اختيار ما يصلح منها للتقدمي إىل هذه الفئة 

يف الوال�ت املتحدة  2   ً  عاما ) 20-12العمرية (
األمريكية من حيث الصحة، واملوضوعية، 

 3واملالءمة.

                                                           
1 Nisreen M. Anati, ‘Arabic Young Adult 
Literature in English’ in: Arab World English 
Journal, vol.3, No.2, June 2012, (pp.168-193), 
p.180. 

يلحظ أن حتديد سن اليافعني خمتلف بني الثقافتني  2
   ً       عاما ) عند  20-12الربيطانية واألمريكية، فهو ما بني (

 -10نسرين عنايت يف هذا البحث، بينما جنده يرتاوح بني (
 سيلوف كما سيأيت. إميلي   ً       عاما ) عند  18

): Mingshui Caiويف دراسة منقشواي كاي (
التعددية الثقافية: أدب األطفال واليافعني، 

حثة إىل الطبيعة االجتماعية والسياسية تشري البا
                                          ُّ للثقافة وأثرها يف تكوين الصور النمطية، وتنص  
بوضوح على أن "التصوير يف األدب مل يكن يف 
ّ                يوم ما قضية أدبية حبتة؛ ألن  األعمال األدبية                          
 ّ       ً      ً                         متث ل جانبا  مجاليا  وبنية اجتماعية، فاآلداب 

يها، ومعتقداهتم، ومواقف ِ                       تصو  ر قيم م ن ت ج  هم ...    ِّ       ُ ِْ 
ّ                 وتـ ب ن ـي الثقافة الغالبة تصو رات عن الثقافات                       ِ ْ َ   
ّ  ٍ             املغلوبة بطريقة  مصم مة  خلدمة غا�هتا      ٍ             
                      ً                   األيدولوجية... وختلق صورا  منطية سيئة للتأثري 
على الوعي اجلمعي، وخدمة غا�ت الثقافة 

وقد أكدت الباحثة كذلك يف هذه  4الغالبة".
الدراسة أن األثر السياسي يف صناعة الصور 
النمطية السيئة للثقافات واجلماعات املغلوبة ال 
ينحصر يف الوال�ت املتحدة، بل يظهر يف دول 
أخرى كذلك، وأن العرب طاملا كانوا موضوع 
           ُ                          هذه الصور؛ ت ظهرهم مسلمني متشددين، ذوي 

  5مكر شيطاين، عدوانني وعنيفني أو إرهابيني.

3 Anati, Arabic Young Adult Literature in 
English, p.170  
4 Mingshui Cai, Multicultural Literature for 
Children and Young Adults: Reflections on 
critical issues, Westport: Greenwood Press, 
2011, p.69. 
5 Ibid., p. 70. 
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              ً                     ويظل األمل قائما  أن تسهم جهود املرتمجني 
ثني يف تقدمي الرتاث العريب بلغات العامل والباح

سواء  -املختلفة إىل القراء من األمم األخرى 
ً         ً         ً           أكان أداب ، أم علما ، أم اترخيا ، أم فلسفة لبناء  -       

جسور التعارف احلضاري، والتواصل اإلنساين، 
وفهم اآلخر، واستيعابه. واجلهود يف هذا 
               ًّ                        السياق قدمية جدا  ومتتد إىل يوم الناس هذا، 
    ُ                                     وما ت رجم من تراثنا العريب إىل اللغات األخرى 

           ً    ً        ال يزال نزرا  يسريا . ولعل  –     ً           قياسا  مبا مل يرتجم  –
املشروعات اجلادة اليت تتبناها بعض املراكز 

تبعث  6البحثة يف اجلامعات الغربية أو العربية
جذوة األمل أن يصل رصيد العرب الفكري إىل 

 األمم األخرى من خالل الرتمجة. 

                   ً             ً سة الرتاث العريب عموما  واألدب خصوصا  درا
          ً       ً                   أصبحت واقعا  ملموسا  يف كثري من اجلامعات 
           ُ                             الغربية، وت نشر حوله العشرات من الدراسات 
           ً                              واألحباث سنو� ، وتربز أقسام الدراسات العربية 
والشرق أوسطية اليوم يف كثري من اجلامعات 
الغربية العريقة، وينتسب هلا العشرات من 

ٍ  طالب والباحثني، ما يدل  على إميان  العلماء وال          ّ                    
                                                           

أبو ظيب،  -يذكر يف هذا السياق، مشروع جامعة نيويورك   6
)، حيث Library of Arabic Literatureاملكتبة العربية (

ترمجة  80قدمت عرب أكثر من عقد من الزمان ما يزيد عن 
لعدد من املصادر العربية القدمية واحلديثة ابللغة اإلجنليزية 
                                      ً      ً     ً  مصحوبة إبعادة حتقيق النصوص العربية حتقيقا  علميا  جيدا ، 

 https://www.libraryofarabicliterature.orgينظر: 

أبمهية دراسة العامل العريب ولغته وحاضره وماضية 
وإرثه العلمي، ودور احلضارة العربية القدمية يف 
إغناء احلضارة األوروبية احلديثة. وهذا ما تقرره 

) يف كثري Emily Seloveإميلي سيلوف (
ّ                            أعماهلا، ومته د به احلديث يف مقدمات كتبها؛            

تذكر يف مقدمة كتاهبا: اجلاحظ وأبو نواس: إذ 
              ً                        مئة وعشرون يوما  يف بغداد القرون الوسطى 

)Popeye and Curly: 120 days in medieval 

Baghdad(  ضرورة تدريس الطلبة يف املدارس"
عن أثر بغداد يف القرون الوسطى، لألسباب 
ر س مدينة أثينا أو  َ                  نفسها اليت من أجلها ت د   ْ  ُ                   

ت وجه العامل، وإنه ملن مدينة روما، فب        ّ                     غداد غري 
         َّ   ً      ً                  اإلجرام أن  قلة  قليلة  من طالب املدارس يف 

 7الغرب قد مسعوا عن هذه املدينة".

وقد قضت إميلي سيلوف سنوات عدة تبحث 
ّ         يف األدب العباسي وتكتب عنه وتد رس اترخيه                             
وأدبه وفلسفته وحضارته وعلومه وحاضرته 

د إىل العام بغداد، ويعود أقدم ما نشرته عن بغدا
م، وهي نصوص خمتارة ترمجتها ضمن 2012

رسالتها اجلامعية عن أيب القاسم البغدادي 

دب العريب املرتجم، مع جملة األ إميلي سيلوف مقابلة  7
)ARABLIT & ARABLIT QUARTERLY; A 

magazine of Arabic literature in translation (
 م، على الرابط:2020يوليه  6بتاريخ: 

 https://arablit.org/2020/07/06/summer-of-
lock-in-lit-cartooning-with-popeye-curly/ 
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ويبدو أن  8وحكا�ت التطفيل يف بغداد.
اهتمامها املبكر ابهلزل واجملون يف األدب العريب 
كان له دور يف تكوين تصوراهتا عن احلضارة 
العربية واإلسالمية بشكل عام، وقادها إىل تتبع 

دد من املوضوعات اليت قد ال جتذب اهتمام ع
الكثريين ممن يدرسون هذه املرحلة التارخيية 
ّ              ونتاجها الفكري، ويتض من ذلك (تفسري                     
األحالم، وخيال الظل، والشعر الشعيب 
اململوكي، اجملون يف حكا�ت أيب القاسم 
البغدادي، الز�دقة والطفيليون، الشعر 

 . 9داب القدمية)والسحر، والرموز اجلنسية يف اآل

        ُ   َّ                      وميكن أن ت عد  حكا�ت أيب القاسم وكتب 
املقامات مصادر أساسية ومؤثرة يف تكوين 

ّ                         تصو رات إميلي سيلوف عن بغداد كما   -  
ويؤيد ذلك كثرة  -سيتبني يف ثنا� هذه الدراسة 

اقتباسها منه واستشهادها ابحلكا�ت 
واملقامات اليت جتعلها مبثابة احلقائق التارخيية! 

                       ً              مبا ال نبعد عن احلقيقة كثريا  إن قلنا: إن ور 
كتاب إميلي سيلوف (اجلاحظ وأبو نواس) يف 
أكثره ما هو إال رسومات عن بغداد معظمها 
من وحي حكا�ت أيب القاسم البغدادي! وقد 

                                                           
8 See: Selections from The Art of Party 
Crashing in Medieval Iraq of Abū Bakr Ahmad 
ibn ʻAlī Khatib al-Baghdadi, trans. by Emily 
Selove, New York: Syracuse University Press, 
2012. 

سيلوف، ينظر:  إميليلالطالع على قائمة أعمال   9
https://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/staff/selove/ 

ْ                 ً                   د ر س ت  هذا العمل مرارا  وترمجته، ونشرت حول   َ  َ  َ
            ً                        موضوعاته عددا  من األحباث والرتمجات، كما 

كتب املقامات األخرى وأخبار يظهر أتثري  
احلمقى واملغفلني ونزر يسري من كتب األدب 
األخرى يف تشكيل تصورها عن بغداد، ومتثيلها 
                  ً           لذلك يف رسوماهتا الحقا ، وكثري من 
اإلشكاالت اليت ستناقش يف هذه الورقة تتصل 
                               ِّ    ابلتصورات اليت حتملها الكاتبة ويقد  مها 

ضاري الكتاب عن األدب العريب واإلرث احل
للعرب وتراثهم الفكري. وقبل البدء يف مناقشة 
أفكار الكتاب حيسن تقدمي نبذة عن الكاتبة 
             ُ   َّ                    والكتاب؛ حىت ي تصو ر عملها هذا يف سياقه 

       ُ ِ       الذي أ نت ج فيه.

تشري إميلي سيلوف أن كتاب (اجلاحظ وأبو 
حررته عام  10نواس) مرتبط بكتاب آخر

لقرن م، وعنوانه (بغداد مركز العامل من ا2019
الثامن إىل القرن الثالث عشر امليالدي: كتاب 
                  ِّ                  مدرسي متهيدي)، وتوض  ح الكاتبة يف مقدمة 
كتاب (اجلاحظ وأبو نواس) أن املشاهد اليت 
َ  ُّ      ترمسها يف فصول الكتاب التسعة تـ ع د  مالحق   ُ                            
اتبعة لفصل أو أكثر من كتاهبا السابق (بغداد 

جملة األدب العريب املرتجم، مصدر سابق،  مقابلتها مع 10
                             ً                على رغبتها أن يباع الكتاابن معا ، وترى أن كتاب          ّ وفيه تنص  

َ                  (اجلاحظ وأبو نواس) خطوة أوىل أت م ل أن تغري القارئ   ْ                            
مبواصلة القراءة يف الكتاب اآلخر (بغداد مركز العامل يف القرون 

 الوسطى).
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مركز العامل) وهذا الكتاب مدرسي ذو طبيعة 
ُ ِ                           مية حبتة ك ت ب بلغة سهلة تناسب اليافعني عل         
   ً                       عاما )، وأسهم يف أتليف مادته  18 – 10(

من األساتذة والباحثني يف شىت جماالت  15
العلوم واملعارف عن احلضارة اإلسالمية والعصر 
العباسي بتخصصاته املختلفة. وسبب أتليفه 

كما تشري -احلاجة الرتبوية يف امليدان التعليمي 
إذ تذكر أن إحدى األكادمييات ؛ -الكاتبة

التعليمية (مدرسة بيجنتون) القريبة من جامعة 
اكسرت ابململكة املتحدة، قد طلبت منها 
اإلرشاد إىل اختيار مصادر موثوقة ميكن 
االعتماد عليها لتدريس مادة عن بغداد يف 
القرون الوسطى لطالب السنة السادسة 

سنة)، 11سنوات أو  10(للطلبة يف عمر 
ٍ            أت عندها فكرة أتليف كتاب  هلذه الفئة فبد                       

العمرية، ويناسب يف الوقت نفسه عموم القراء، 
وقد تولت جامعة اكسرت اليت تعمل هبا إميلي 

                                                           
11 Emily Selove (edr), Baghdad at the Centre 
of a world, 8th-13th Century: An introductory 
textbook, Fargo: Tehran Press, 2019, p. 154-
155. 

يف مقدمة الكتاب إىل أن الظرف العصيب  إميليتشري  12
وقت اإلغالق واحلظر بسبب  –الذي أنتج فيه الكتاب 

جعلها تعتمد على املصادر املتاحة هلا يف  –تفشي كورو� 
                      ً                   اخلاصة أو ما وجدته متاحا  على شبكة االنرتنت،  مكتبتها

ولعله نوع من االعتذار الذي تقدمه بني يدي العمل عن 
 موضوعات، ينظر:لحمدودية املصادر والتناول ل

سيلوف متويل املشروع البحثي الذي نتج عنه 
 11كتاب (بغداد مركز العامل).

أما كتاب (اجلاحظ وأبو نواس) الذي حنن 
ي سيلوف                        ّ       بصدد دراسته هنا؛ فقد تول ت إميل

منفردة إعداد مادته العلمية، ورسم مشاهده 
التصويرية، وكان يف أول شأنه تدوينات 
ورسومات يومية كانت تنشرها على حساابهتا 
يف مواقع التواصل االجتماعي، وقد بدأت يف 
إعدادها ونشرها بشكل عشوائي خالل أ�م 
ِ   إغالق األنشطة وحظر التجوال الذي ف ر ض   ُ                              

شي وابء كورو� عام على العامل بسبب تف
م؛ ورمبا أن هذا الظرف غري املألوف قد 2020

أوجد حاجة إىل رسم البسمة يف وقت كان 
ّ            فقر رت الكاتبة  12العامل كله يف خوف وقلق؛   -

أن تبدأ برسم شيء عن بغداد،  -كما تذكر
ً                 بعد أن أخرجت عنها كتااب  مطبوعا يف العام                       
السابق، فاختارت شخصييت اجلاحظ وأيب 

Emily Selove, Popeye and Curly: 120 days in 
medieval Baghdad, Moorhead, Minnesota: 
Tehran Press, 2021, p. vii. 

ياق ذاته يشعر املتابع للقائها مع شوكة طراوة أنه كان ويف الس
مينحها فرصة لتوضيح أن فرتة إغالق األنشطة واملرافق العامة 

حنو هذا النوع  إميليوحظر التجوال كان هلا دور يف اجتاه 
 !                               ً      ً            من حماولة بث املرح، وقد يكون مربرا  معقوال  ألساس الفكرة

 اكسرتى قناة معهد مع الكاتبة، عل طراوةينظر لقاء شوكة 
 25للدراسات العربية واإلسالمية يف موقع يوتيوب، بتاريخ: 

م، على الرابط: 2021يونيو 
https://youtu.be/eXCtlAMxYME. 
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ضافة إىل شخصيات حضرت يف نواس إ
           ً                        ً رسوماهتا الحقا ، وكانت تنشر كل يوم رمسا  
    ً                                     واحدا ، مرتقبة تعليقات املتابعني حوله، وأقرت 
ِ   ٌ                                 أ�ا م د ينة  ملتابعيها ابالستمرار يف العمل، كما   َ    
شكرت بعض من خصها بنصائح حول 
الشخصيات ومستوى (الكشف/ اجملون) الذي 

ملكان األليق ينبغي تقدميه يف هذه الرسومات، وا
 13بذلك.

            ّ      ً                   وسيظهر ما نظن ه أثرا  الهتمامات الكاتبة 
اخلاصة فيما نناقشه من مواقف تنطلق منها، 
وقد شكلت فهمها الرتاث العريب وتصورها عن 
ّ      شخصياته وموضوعاته، وهو ما ميكن عد ه من                                 
املؤثرات اخلاصة، كما سنشري إىل املؤثرات 

و           ً                          العامة سواء  الثقافية، أو السياسية، أ
االجتماعية، أو احلضارية بشكل عام، ونناقش 
آاثر ذلك كله يف اختياراهتا وتفسرياهتا. 
ورسوماهتا وتعليقاهتا، واختياراهتا للمواد 
اإلضافية اليت تقرتحها ملن أراد التوسع يف قراءة 
ما له صلة مبا تشري إليه من أحداث أو أفكار 

 أو شخصيات.

                                                           
 املصدر السابق.  13

14 Yiyi Li, Ying Xie, 'Is a Picture Worth a 
Thousand Words? An Empirical Study of 
Image Content and Social Media Engagement', 
in Journal of Marketing Research, vol. 57, 
No.1, (2018), p.16-17.  

ْ        ِ  َّ  ولعلنا ال نبالغ إن  قلنا؛ إ ن  ع مل إميلي سيلوف                 
يكتسب أمهية خاصة، على الرغم من احملاوالت 
الكثرية اليت حاولت توظيف الشخصيات 
الرتاثية العربية يف مواد ووسائط خمتلفة، إال أن 
                   ُ   َّ             الصورة البصرية اليت ت قد م عرب الوسائط 
                          ٌّ        اإلعالمية املختلفة هلا أثر خاص  من حيث 
 وصوهلا لنطاق أوسع من املتلقني، وإحياؤها
بذاهتا بصرف النظر عما يصاحبها من نص 
ٍ                                مكتوب  أو منطوق، وليس املقام مقام حصر      
ّ                     للتصورات اليت ت قد م، وقد أكد هذا األثر    ُ             

 Yiyi Li and          ِّ  ِّ              الباحثان ي ـ ي   يل وينق شياي (

Ying Xie يف دراستهما: هل تساوي الصورة (
ألف كلمة؟ دراسة جتريبية يف احملتو�ت املصورة 

واقع التواصل االجتماعي، إذا وفاعليتها يف م
توصال إىل أن جمرد وجود الصورة يف املنشور 
يؤثر يف تفاعل املتلقي، كما أن الصور امللونة ال 
 ّ                                    سي ما إذا كانت لوجه بشري ويتناسب فيها 
النص مع الصورة تؤدي إىل تفاعل أعلى من 

كما عوجلت آاثر الصور النمطية 14املتلقني.
ُ         ب ل  يف كتاب                      َ وآاثرها يف املتلقني من قـ    ْ

ودراسات أخرى  15االستشراق إلدوارد سعيد،

"اإلسالم يف  جفاردن بر نقاش إدوارد سعيد لدراسة جاك  15
هم يف تتبع أتثري أبرز األعمال اليت رمست مرآة الغرب" م

     ً                                           "صورا  معينة لإلسالم" يف الغرب، واليت خلص فيها إىل أن 
اآلراء فيها بشأن اإلسالم تتفق على "اإلحياء املضمر 
بدونيته"، واشرتاكها "يوما ما يف وضع رؤية حمددة واضحة 
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عن صورة العريب لدى اآلخر، قبل أحداث 
م، وبعدها، 2001احلادي عشر من سبتمرب 

ولكين آثرت يف هذه الدراسة الرتكيز على جتربة 
 إميلي سيلوف يف كتاب (اجلاحظ وأبو نواس).

                ً      ً            ميثل هذا العمل منطا  جديدا  من األعمال 
 القراء اليافعني (بعد سن الطفولة املوجهة إىل

وقبل سن الرشد)، لظهوره أول األمر على 
وسائل التواصل االجتماعي على هيئة 
منشورات يومية تتضمن رسومات وتعليقات 
وإحاالت مرجعية، مث تطور إىل كتاب مطبوع، 
                            ً     ً      ً أخرجته دار طهران للنشر إخراجا  فنيا  الفتا  

فيه املشاهد       ِّ   وقد وز  عت  16أبلوان زاهية جاذبة،
عت فيها األشباه إىل  ُ                   على فصول منظ مة ، مج     ٍ  ّ            
نظائرها. والعمل ذو طبيعة هجينة جتمع بني 
                      ِّ                      التاريخ والتخييل، وتقد  م املعلومة مشروحة برسم 
ٍ      ٍ  تصويري (كارتوين)، متبوعة بتعليقات  شارحة                                  
َ            وموجهة لفهم املشهد، ومصادر  الكاتبة يف                          

ملصادر استقاء الفكرة، وإحاالت إىل عدد من ا
املعرفية (األكادميية) لالستزادة حول املوضوع 

 .املطروح يف املشهد املرسوم
                                                           

لإلسالم؛ كان هلا أتثريها الكبري يف الدوائر احلكومية يف شىت 
أرجاء العامل الغريب". إدوارد سعيد، االستشراق: املفاهيم 
الغربية للشرق، ترمجة حممد عناين، القاهرة: رؤية للنشر 

 .329-328م، ص 2006والتوزيع، 
�شر الكتاب (طهران للنشر) مؤسسة حديثة ليست هلا   16

مسعة كبرية معروفة، وتظهر من خالل منشوراهتا املعروضة 

وقد جاء كتاب (اجلاحظ وأبو نواس) يف تسعة 
فصول على النحو اآليت: (احلياة اليومية يف 
بغداد، اخلليفة، اإلسالم واألد�ن األخرى، 
سيدات بغداد، املعارف والتعليم واللغة، األدب 

يث احلفالت، بغداد وأورواب). والشعر، أحاد
وقد نصت إميلي على أن عملها يف هذا 
       ُ   ُّ                             الكتاب ي عد  "حماولة لتقدمي احلقائق واملصادر 
لكل مشهد ترمسه، وأن الرسومات الكرتونية 
والظروف السر�لية اليت ظهر فيها الكتاب تعين 
أن به الكثري من الرخص الفنية مقارنة ابألعمال 

ّ      العلمية [اجلاد ة] ال تقليدية؛ لذا ميكن وصفه أبنه             
 historicalنوع من اخليال التارخيي"(

fiction.(17  والكتاب ليس عمال  له امتداد            ً               
سردي واحد فيما يتعلق ابألحداث، بل هو 
                            ً     أشبه ما يكون ابلقصص القصرية جدا  أو 
املشاهد أو اللمحات الثابتة، اليت مجعتها 
حبسب موضوعاهتا يف فصول، ولكن الكتاب 

    ٍ                         ا صلة  ابألعمال السردية، من حيث يظل ذ
وجود وحدة زمانية ومكانية (بغداد يف العصر 
العباسي)؛ الزمن الذي عاش فيه أبو نواس 

ملبتكر والتسويق اإلبداعي، ويذكر املوقع العناية ابلتصميم ا
سيلوف عضو ابهليئة االستشارية للدار  إميلياإللكرتوين أن 

     ً        عضوا ، ينظر:  19املكونة من 
https://www.theranpress.org/advisory-board 

17 Emily Selove, Popeye and Curly, p. vii. 
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واجلاحظ هو القرن التاسع امليالدي، ولكن 
 -                    ّ                اإلطار الزمين الذي تعرب  عنه هذا الكتاب 

ميتد إىل ما بعد هذا  -كما تذكر الكاتبة
 18القرن.

رئيسة اثبتة  ويضم الكتاب شخصيات
(اجلاحظ وأبو نواس واخلليفة ومرجان)، 
وحضرت شخصيتا اجلاحظ وأيب نواس أكثر 
من شخصييت اخلليفة ومرجان يف الكتاب، وقد 
أوضحت إميلي سيلوف أن شخصية اجلاحظ 
يف رسوماهتا ال تقتصر على اجلاحظ املعروف 
    ً         ّ      ً                  اترخييا ، وإمنا متث ل طيفا  من الشخصيات اليت 

نثر والفالسفة واللغويني وحميب        ّ     تضم: كت اب ال
ع  شخصية أيب نواس  ُ                الكتب، بينما تت س   ِ  ّ              
لتشمل: الشعراء واحملتالني، وأصحاب الكدية، 
ب املتعة واللذة يف بغداد                ّ                       والطفيليني، وطال 
                           ّ            الشهرية مبتعها واحتفاالهتا، وعل لت الختيارها 
شخصييت اجلاحظ وأيب نواس؛ لسهولة رمسهما 

 -جلسدية الواضحة       ً              اعتمادا  على صفاهتما ا
وإن  -جحوظ العينني، وذؤابة شعر أيب نواس 

                           ٍّ          كانت قد أمسته بعشوائية إىل حد   ما: اجلعد 
َ   الش ع ر  َّ    (Curly) وستناقش الدراسة رمزية ،

                         ً      ِّ  االختيار من جوانب أخرى الحقا . ومتث  ل 
ُ              كما توض ح  إميلي سيلوف   –شخصية اخلليفة   ّ       

كل اخللفاء العباسيني وذوي السلطة من   -
                                                           

18 Ibid., p. vi. 
19 Ibid., p. v, vii. 

الرجال، وأما شخصية مرجان فهي قينة مغنية 
                               ً            وغزيرة املعرفة، وابرزة مؤثرة قريبا  من البالط، 
        ً     ً       ً                  ومتثل أيضا  طيفا  متعددا  من النساء يف ذلك 

 19العصر.

       ُِ                                وقد افت ت ح الكتاب بتصدير من شخصية علمية 
                                ِ  هلا ثقلها يف األوساط األكادميية؛ العامل  

د من اهلولندي وأستاذ األدب العريب املتقاع
جامعة أكسفورد خريت فان جيلدر، الذي 
اعتمدت عليه الكاتبة يف كثري من األفكار 
واالقتباسات يف الكتاب، وأحالت إىل عدد من 
أعماله، وجتمع بينهما اهتمامات حبثية متشاهبة 
وهلما أحباث منشورة مشرتكة. ويرى جيلدر أن 
              ّ                           إميلي سيلوف تت بع التقاليد السائدة يف األدب 

القدمي من اجلمع بني اجلد واهلزل؛ العريب 
         ً           يقوم دائما  على اجلمع  -كما يراه -فاألدب 

بني اجلاد واهلازل، وقد كان اجلاحظ ممن جيمع 
بينهما يف كتاابته، وكذلك فعل أبو نواس يف 
شعره بعامة، ورمبا فعل ذلك يف القصيدة 
ُ  الواحدة، ولذا يرى أن إميلي سيلوف تسري                                      

األديب، جبمعها بني      ً               متابعة  لطبيعة الرتاث 
الشخصيتني يف الكتاب، ومزجها فيه بني اجلد 

وعلى الرغم من هذا التعليل فإن  20واهلزل.
ّ  إميلي سيلوف يف لقائها مع شوكة طراوة تنص                                        
ّ                     على تعم دها أن يشك ل حضور اهلزل يف كتاهبا            ّ       

20 Ibid., p. iii. 
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) ألسلوب to counterbalanceقوة مضادة (
اث الدراسات العلمية اجلادة يف تناول الرت 

ولعل هذا يشري إشارة مبكرة إىل أن  21العريب،
اجلانب اإلمتاعي يف الكتاب مقصود لذاته، 
فكان من لوازم ذلك استشعارها اجلمهور 
املتلقي هلذه املتع؛ وخماطبته مبا يفقه من املتع، 
َ                     ومبا يفهمه من الط ر ف اليت قصدت منها رسم   ُ                
البسمة على حمياه ابلنظر إىل ما يف واقعه 

(القريب)، ال ما يف الثقافة العربية  املألوف
 البعيدة (الغريبة).

               ّ                          ولعل ما سبق يبني  الطبيعة اخلاصة هلذا العمل؛ 
ّ                                   إذ مر  بعدد من التحوالت واالنتقال من وسيط      
ّ       إىل آخر، كما أنه عمل غري تقليدي، تقد م فيه                                   
               ً                      إميلي سيلوف عددا  من القضا� اإلشكالية، 

ها وتعرض فيه ملواقف فكرية شائكة من
(التعايش مع اآلخر، عالقة الرجل واملرأة، 
الزندقة والعنف، اجملون، واهلزل، وشرب اخلمر، 
                           ّ           والشذوذ اجلنسي، ... إخل) ويتط لب أن تكون 
                                   ً معاجلته على مستو�ت عدة، فهو ليس اترخيا  
َ     ً  حمضا ، وال خياال  صرفا ، وحيوي مواد  جادة              ً     ً          ً  
َ      ً    م زجت ابهلزل، ومعلومات  ومعارف  مطوية  يف         ٍ                   ُ

ٍ                                     ب  ختييلي ومشاهد إحيائية، ورسومات حديثة ثو 
ّ     حتاكي واقعا  قدميا ، والوظيفة اليت تقد مها                    ً     ً         
الرسومات التصويرية، والوزن الذي حتتله الصورة 

                                                           
 مقابلتها مع شوكة طراوة على اليوتيوب، مصدر سابق. 21

 -     ً عموما   -البصرية يف ذهن املتلقي اليوم 
جتعل  -على وجه اخلصوص -والقارئ اليافع 

دراسة هذا العمل ونقد حمتواه ذات أمهية 
 خاصة.

 منهجية الدراسة:

حتاول هذه الدراسة قراءة جتربة إميلي سيلوف 
يف كتاب (اجلاحظ وأبو نواس) يف ضوء نظرية 
التقريب والتغريب يف الرتمجة، اليت تقارب 
األعمال املرتمجة من حيث اعتماد املرتجم 
السرتاتيجية (تقريب) النص املرتجم؛ جبعله يبدو 

يف أسلوب                            ً  للقارئ احمللي (اإلجنليزي) مألوفا  
الصياغة وبناء اللغة، أو اعتماده اسرتاتيجية 
م أن جيعل لغة  ِ              التغريب من خالل تعم د املرتج        ّ                  
َ                                النص املرتج م وبنيته األسلوبية وتركبيه يبدو          
    ً                                   غريبا ؛ ليشعر القارئ أبصل النص (الغريب). 
ولكن هذه الدراسة ال تقف عند مقاربة 
املستوى اللغوي أو األسلوب الرتكييب للنص 

ملرتجم، بل تتجاوز ذلك إىل ما تراه أوىل ا
ابلعناية والفحص والتمحيص، وذلك من 
خالل حتليل اسرتاتيجيات التقريب والتغريب يف 
املضامني الثقافية واحلموالت املعرفية اليت 
تعرضها النصوص اليت اختارهتا إميلي سيلوف، 
وعلى مستوى التمثيل البصري للرسومات اليت 
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ائها على التقريب أو    ِّ            تقد  مها ومدى اتك
 التغريب يف ذلك. 

وإبجياز ميكن القول: إن التقريب والتغريب 
"اسرتاتيجيتان أساسيتان يف الرتمجة، يوجهان 

وقد صاغ لورانس  22حمتواها اللغوي والثقايف"،
) هذين Lawrence Venutiفينويت (

 domestication and)املصطلحني، 

foreignization) غري األثر ويعين ابلتقريب: "تص
األجنيب يف النص األصلي وتضمينه يف طي 
                   ِّ          ً     النص اهلدف، جبعل املؤل  ف يبدو جزءا  من 
الثقافة احمللية"، بينما يعين التغريب: "تعزيز 
العناصر األجنبية وإظهارها لتمييز االختالفات 
اللغوية والثقافية اليت حيملها النص األجنيب، 

وينفن ويذكر  23   ً                     �قال  القارئ خارج ما �لف".
) أن التعارض بني Wenfen Yang�نق (

اسرتاتيجييت التقريب والتغريب يف الرتمجة ميكن 
إعادته إىل مربرات ثقافية وسياسية ال لغوية؛ 

      ً            امتدادا  للخالف حول  –كما يرى   –وليسا 
ّ         الرتمجة احلرفية أو احلرة. كما ينص  على أن                              
"التقريب والتغريب يتعلقان بثقافتني؛ فالتقريب 

بدل احملتوى الثقايف يف النص األصلي بثقافة يست

                                                           
ّ  ترمجة النصوص األجنبية من عمل الباحث، ما مل يـ ن ص    22  َُ                                          

 على خالف ذلك.
23 Lawrence Venuti, The Translator's 
Invisibility: A History of Translation, 2nd edn., 
London & New York: Routledge, 2008, p.15 

النص اهلدف، والتغريب حيتفظ ابالختالفات 
 24اليت حيملها النص األصلي".

تنطلق هذه الدراسة من أن إميلي سيلوف  
 اتكأت على اسرتاتيجية التقريب

(domestication)  أكثر من التغريب
(foreignization) ليس على مستوى اختيار ،

لرتاكيب يف اجلملة اإلجنليزية املفردات وا
فحسب، بل على مستوى املضمون الثقايف 
                    ّ            واحملتوى الفكري، ويتبني  ذلك من خالل 
                     ّ            اختياراهتا يف العمل بكل يته، سواء يف 
الشخصيات، أو األفكار، أو القضا�، أو 
املواقف الفكرية، وأثر ذلك يف ظهور احملتوى 

بل إ�ا  الثقايف واملعريف، ومتثالت النص النهائي،
                 ّ                 يف مواطن حمددة قد مح لت النص األصلي ما 
ال حيتمله من محوالت ثقافية هي أقرب للنص 
اإلجنليزي وثقافته، وال يغين عنها التأويل أبن 
العمل يرتخص برخص فنية، أو أنه ذا بعد 

                     ّ    ً   سر�يل ختييلي، كما سنبني  الحقا . 

وتعرض هذه الدراسة لتجربة إميلي؛ حماولة 
                           ً للقارئ العريب مع حتليلها حتليال           ّ  ٍ وصفها بدق ة  

    ً                                      نقد�  يتجه يف بعض أجزائه حنو التتبع التارخيي، 

24 Wenfen Yang, 'A Brief Study on 
Domestication and Foreignization in 
Translation', in Journal of Language Teaching 
and Research, Vol. 1, No. 1, January 2010, (p. 
77). 
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ويفيد بعضه اآلخر من معطيات التحليل 
الثقايف، كما يستأنس ببعض معطيات املقاربة 
              ّ                         الوسائطية؛ لتتب ع آاثر التحوالت عند اختالف 

من رسم ورقي إىل  الوسيط احلامل للمعلومة
                 ً     انتقاله ليكون جزءا  من  نص رقمي تفاعلي مث

كتاب مطبوع، وانتهاء بعودته إىل السياق 
                                    ّ   الرقمي يف وسائل التواصل االجتماعي، ويؤم ل 
أن تتعاضد هذه املنهجيات يف تقدمي أكرب قدر 
من التحليل والنقد هلذا العمل غري التقليدي ما 
                                     ً  يستدعي أن تكون معاجلته غري تقليدية أيضا .

 ّ             تب ع أهم مواطن كما حتاول هذه الدراسة ت
اإلشكاالت املنهجية والعلمية والثقافية اليت تربز 
للقارئ يف هذا الكتاب، وحتاول أن جتيب عن 

 األسئلة اآلتية:

إىل أي مدى التزمت إميلي سيلوف  -
اسرتاتيجية التقريب يف عرض النصوص 
األصلية واألفكار اليت بنت عليها العمل، 

 الكتاب.      ُ                     وكيف ي نظر إىل املنهج املتبع يف 
وما األمهية اخلاصة هلذا العمل الذي  -

مجع بني الصورة والنص، ومزج بني 
املعلومات واحلقائق التارخيية والرسومات 

 التخيلية، ابعتبار اجلمهور املخاطب به؟
ما أبرز الصور الذهنية اليت تقدمها أو  -

تعززها إميلي سيلوف عن العريب، وما أثر 
شكيل اهتماماهتا العلمية اخلاصة يف ت

تصوراهتا ونتاجها الذي ظهر يف هذا 
 الكتاب؟ 

ما أبرز اإلشكاالت الثقافية احلاضرة يف  -
اب  ُ    حماولتها، وكيف قاربتها؟ وكيف جي                              

 عنها.

املبحث األول: (التقريب واإلشكال 
 املنهجي)

يناقش هذا املبحث مدى التزام إميلي سيلوف 
اسرتاتيجية التقريب يف عرض النصوص األصلية 
واألفكار اليت بنت عليها العمل، وحيلل 
           ّ                ّ ً          املنهجية املت بعة يف الكتاب مبي نا  كيف كان 
                          ً          اتباعها هلذه االسرتاتيجية سببا  لعدد من 
ً                اإلشكاالت. وسنشري أوال  إىل سبب اختيار                   

خصية أيب نواس، ولعله شخصية اجلاحظ وش
أول مظهر من مظاهر االعتماد على اسرتاتيجية 
(التقريب)؛ فقد أشارت إميلي يف مقدمة 
الكتاب أن ذلك يعود إىل سبب فين يتعلق 
ابلرسم، لسهولة رسم اجلاحظ ذي العينني 
البارزتني، وأيب نواس ذي الذؤابة اليت جعلته 
أجعد الشعر بتأول واسع ملعىن الكنية، كما 
أشارت إىل سبب آخر لالختيار، ذلك أ�ما 

كا� أعظم شخصيتني يف األدب   -كما ترى -
أبو النثر  -       ِّ  كما تسم  يه-العريب، فاجلاحظ 

العريب، وأبو نواس جتعله أهم شاعر عريب من 
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ْ                         وإن  سلمنا بعبقرية اجلاحظ إال  25وجهة نظرها.   
  َّ                                      أن  حكمها بتقدمي أيب نواس على سائر الشعراء 

  َّ ْ                          قد مت ه على سائر شعراء العربية  حمل نظر، حيث
اجلاهليني واألمويني والعباسيني، وعلى أيب متام 
واملتنيب واملعري، ومل يرد هلؤالء الشعراء ذكر إال 
يف إشارتني موجزتني إىل املتنيب؛ تذكر يف 

أنه مل يكن حيب شرب اخلمر، ويف  26إحدامها
األخرى تذكر شهرته ابهلجاء (العنصري ضد 

  27ا هجى كافور.السود) حينم

وتتسق إميلي سيلوف يف هذا االهتمام أبيب 
نواس مع كثري من الدراسات الغربية اليت حظي 
هبا أبو نواس ومخر�ته وأسلوب حياته. ولعل 
        ً                               هناك سببا  آخر يعود إىل صعوبة ترمجة الشعر 
العريب، وقد أومأت إىل ذلك حني ذكرت 
صعوبة الرتمجة من اللغة العربية إىل اللغات 

وتعزو ذلك إىل غىن العربية  28األخرى،
    ً                               خصوصا  يف النواحي الشعرية، ولعل كثرة 

                                                           
املنشورة  طراوةذكرت ذلك يف مستهل مقابلتها مع شوكة  25

د خففت هذا على يوتيوب، مصدر سابق، وإن كانت ق
احلكم فيما يتعلق أبيب نواس فذكرت يف مقدمة الكتاب 
(اجلاحظ وأبو نواس) أن أاب نواس من أهم الشعراء، ولكن 
                               ً                  سائر الكتاب ظل بطبيعة احلال شاهدا  على هذا التفضيل 

 الضمين عند الكاتبة، ينظر: 
 Emily Selove, Popeye and Curly, intro., p.vi.  

26 Ibid., ep. 3. 
27 Ibid., ep. 17. 
28 Ibid., ep. 69. 
29 For instance, see: Philip Kennedy, Abu 
Nuwas: A Genius of Poetry, (New York: 

املرتجم من شعر أيب نواس إىل اإلجنليزية 
ساعدها يف االختيار منه دون تكبد عناء 

وإن  29االختيار من الشعر العريب غري املرتجم،
            ً                  ً      كان أعلى شأ�  عند املتخصصني قياسا  بشعر 

واطن اخللل أيب نواس، ولعل هذا أحد م
 املنهجي يف هذا الكتاب.

ً                  وخلل  اثن  ال يقل شأ�  عن األول يتمثل يف            ٍ    ٌ    
انطالق إميلي سيلوف من مواقف فكرية 
مسبقة مث إسقاطها على أحداث اترخيية 
تستدعيها ابلرسم والتعليق، جملرد التشابه 
           ً                      فتسقط أحكاما  معاصرة أبثر رجعي على 

ن أحداث ومواقف اترخيية من سياق خمتلف ع
                           ُ       السياقات احلديثة. وأبرز ما ي لحظ من 
إسقاطاهتا استعمال ألفاظ ومفاهيم حديثة 
وتطبيقها على أحداث ومواقف قدمية) فقد 

) الذي يصف بسذاجة 17جاء يف (املشهد 
                   ً                   ال ختطئوها العني شاعرا  ميدح اخلليفة مبدح غث 

Oneworld Publications, 2012); Alex Rowell, 
Vintage Humour: The Islamic Wine Poetry of 
Abu Nuwas, (Oxford: Hurst, 2018); Jim 
Colville, Poems of Wine & Revelry: the 
khamriyyat of Abu Nuwas, (Oxon; New York: 
Routledge, 2013); Fuad Matthew Caswell, The 
khamriyyat of Abu Nuwas: Medieval bacchic 
poetry by Abu Nuwas, (Kibworth Beauchamp: 
Matador, 2015), James Montgomery, ‘Abu 
Nuwas, the Justified Sinner?’ Oriens 39, no.1: 
(pp. 75-164); Geert Jan van Gelder, ‘Waspish 
verses: Abu Nuwas’s Lampoon on Zunbur ibn 
Abi Hammad’, Annali di ca’ Foscari XXXV, 
no. 3; 1996: (pp.447-455).  
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ابرد (اخلليفة أسد له زئري مهيب، وهو شجاع 
بقاءه وحكمه)، فيثين حكيم كرمي، أطاله هللا 

عليه اخلليفة وخيلع عليه دينارين فحسب!، 
ٌ   فيتحول الشاعر إىل هجائه قائال  (اخلليفة محار ؛             ً                           
ّ                       امسعوا �يقه، لـم ا علم بقدوم الروم ضرط                
             ِّ                   وهرب!). مث تعل  ق على ذلك حتت عنوان 
(حقيقة): كان الشاعر يتكسب ابملدح، فإن 
ً                  كان املمدوح خبيال ، يتحول الشاعر إىل               

ً                هجائه، مث تضرب املتنيب مثال  هلذا التحول من                        
املديح إىل اهلجاء، ألنه مل يكافئه على مدحه 
                              ً     كما كان �مل، وتطلق بعد ذلك حكما  أبن 
شعر املتنيب يف هجاء كافور األسود كان 
صاحب (أشهر هجاء عنصري على مر 

وتضع ذلك بني  -التاريخ)؛ ألن كافور 
ا املشهد ، وهذ-معقوفتني كان أسود اللون

ٍ                      يتضمن إشكاالت  كثرية تستدعي املساءلة             
والنقاش؛ من أبرزها توظيف مصطلح 

) بكل ظالله احلديثة على racist"عنصري" (
عهد زمين قدمي، مث املدح هبذه اللغة الباردة، 
اليت رمبا تكون من ابب الرتخص الفين؛ وخباصة 
عندما يكون املقصود هو ضرب املثل ال الشعر 

                                                           
  ّ                                          �ئي ة املتنيب يف مدح كافور تتضمن بعض اإلشارات إىل   30

                   ٍ      وهو الظفر عنده بوالية  ما، مقصده من القدوم على كافور، 
              َّ                               ومل يكن املال مه ه األول على ما يبدو، ومنها قوله:

ٌ               ً             ً  وليس كثريا  أن يزورك راجل  *** فريجع ملكا  للعراقني واليا .              ً          

َ   نفسه، غري  أ ّ                           ن  تعميمها يف احلكم حينما جتعل        
  ُّ                               ً       حتو ل الشعراء من املدح إىل اهلجاء قاعدة  عامة 
ً     ْ            إذا كان املمدوح خبيال ، وجع لها ذلك حتت                   

ولنا عودة هلذه  -)، factعنوان: حقيقة (
واستشهادها حبالة املتنيب  -الكلمة الحقا

وتعليلها لتحوله إىل اهلجاء بقلة عطاء كافور 
املتنيب يف مديح كافور  للمتنيب، مع أن شعر

ا حتو ل عنه  -ملن حيسن قراءته-يشري  ّ       أنه إمن      ّ      
وليس املال هو  30عندما مل يظفر بوالية عنده،

 الدافع، كما حتدده هنا.

ولعل وصف إميلي سيلوف أليب نواس أبنه شاذ 
) من مجلة اإلسقاطات اليت gay    ً   جنسيا  (

حاولت حتميلها ما ال حتتمل، وجعلت من 
قرير بعض األحكام، واستخالص          ً   ذلك منفذا  لت

                                 ّ بعض االستنتاجات اليت ال تصح كما سنبني  
يف األسطر القادمة. هذا الوصف وإن كانت مل 
ّ                              ّ     تصر ح به يف مقدمة الكتاب املطبوع إال  أ�ا    
كانت قد ذكرته ضمن مربراهتا الختيار 
شخصيته ضمن مقابلتها اليت نشرت قبيل 
إصدار الكتاب مع جملة األدب العريب 

وأوردت مشاهد ورسومات تشري  31رتجم،امل

ينظر: أبو العالء أمحد بن عبد هللا املعري، الالمع العزيزي 
شرح ديوان املتنيب، حتقيق: حممد سعيد املولوي، الر�ض: 

هـ/ 1429لك فيصل للبحوث والدراسات، مركز امل
 .1473م، ص2008

 مقابلتها مع جملة األدب العريب املرتجم، مصدر سابق.  31
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بوضوح إىل شذوذه اجلنسي، وهو موقف 
ّ                    إشكايل يشري إليه مقر ظ الكتاب فان جيلدر                   
يف تصديره على سبيل املفارقة التارخيية يف زماننا 

مثل (جمتمعات  -هذا ادعاء مجاعات حديثة 
أن أاب نواس يعد  -)LGBTQالشذوذ اجلنسي 

ْ  أن اجلاحظ ميكن أن  من الرواد املؤيدين هلم، و                
ً                                يعد  ممثال  جملتمع (األقليات العرقية اآلسيوية     َّ   

ويبدو أنه بناه على ما  BAME،(32واإلفريقية 
أوردته إميلي يف مشهد حول رسالة اجلاحظ 

وإشارة فان جيلدر وإن  33"فخر السودان".
كان اهلدف الظاهري منها بيان املفارقة يف 

ن هذين اإلسقاطني إال أ�ا ال تصرف ذه
القارئ عن أتمل هذه االستنتاجات؛ بل رمبا 
ّ         تدفعه حنو إعادة أتملها، أو عد ها إحدى                            
االحتماالت القائمة اليت تعززها املشاهد 
املتكررة يف الكتاب، على الرغم من املفارقة 

 التارخيية املذكورة.

ولعل من أكثر اإلشكاليات املنهجية يف هذا 
ن الكتاب تكرار إميلي سيلوف االنطالق م

فرضيات غري صحيحة، مث حماولة إثبات 
صحتها ابملشهد تلو املشهد، والتأويل بعد 
التأويل، واإلشارة اليت يتبعها التصريح؛ حيث 

                                                           
32 Emily Selove, Popeye and Curly, p. i-ii. 
33 Ibid., ep. 90. 

ينظر: مقابلتها مع جملة األدب العريب املرتجم، مصدر  34
 .Emily Selove, Popeye and Curly, p. ivوسابق، 

                                   َّ كررت القول: "إنه من اجلهل التصديق أبن  
هذه األصوات [الشواذ] واملوضوعات [اجملون] 
                                   َّ كانت هامشية يف اجملتمعات العباسية، وأن  

                   َّ     ه يف األدب العباسي أن  هذه الواقع الذي نشهد
األصوات واملوضوعات كانت مركزية وحاضرة 
وقوية الوضوح، بل كانت مؤثرة يف كل شيء 

ا ترى ميزة إضافية  34     ً   تقريبا "، ّ                   وتقوهلا صرحية: إ�                
              َّ                ً         يف عملها هذا أن  اجلاحظ كان أسودا ، وأ� أاب 
                 ً                 نواس كان شاذ جنسيا  مستعملة اللفظة 

شري يف أحدث ) اليت تgayاإلجنليزية (
               ً           إىل الشاذين جنسيا  بعد قبول  35معانيها،

اجملتمعات الغربية هلم، وإقرار قوانني تشرعن 
                                    ً  لوجودهم وممارساهتم وتزاوجهم وجعلهم جزء ا 

 من (طبيعة اجملتمعات الغربية). 

إن مثل هذا املفهوم الثقايف ال ينتمي إىل حاضر 
ً                 الثقافة العربية احلديثة فضال  عن ماضيها، ومع                           
ذلك تسقطه الكاتبة على ثقافة النص العريب، 
      ُّ                               وتستدل  على هذا التوصيف أليب نواس بذكره 
للغلمان يف شعره، وتنفي يف الوقت نفسه أن 
تكون هذه الظواهر هامشية يف اجملتمع 

بل جتعلها مركزية مؤثرة يف كل شيء! العباسي، 
وهذا جيعلنا نسائل املنهج الذي تعتمد عليه من 

لتتبع التطور التارخيي ملعىن هذه الكلمة ينظر: قاموس  35
 أكسفورد لإلجنليزية، على الرابط: 

https://www.oed.com/oed2/00093147 
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خالل حماولة إعادة رسم احلقيقة التارخيية 
ابستقراء املادة األدبية عن العصر ما بني 
األخبار األدبية وكتب الرتاجم، وكليلة ودمنة 
وحكا�ت ألف ليلة وليلة واملدو�ت 

األدب، بل حىت واملصنفات حول موضوعات 
الدواوين الشعرية، ودراسات املستشرقني 

 احملدثني عن العصر. 

 -     ً خصوصا  -والشعر  -     ً عموما  -إن األدب 
يستقي مادته اخليال واجملازات اللغوية، ومن 
                                    ُّ      طبيعته التصوير ال تقرير احلقائق، فالنص  األديب 
         ً                                ليس مصدرا  من مصادر تقرير احلقائق التارخيية 

سيلوف بعد كل رسم حتت اليت تضعها إميلي 
) بل ال يعدو األدب أن factعنوان: حقيقة (

          ً                             يكون تسجيال  للحظة شعورية، أو ومضة فكرية 
ٍ         ٍ                     عن ت لشاعر  ما يف حلظة  ما، وال يصح اعتماده         ّ 
     ً       ً                           َّ     مصدرا  موثوقا  لتقرير حقائق التاريخ، ولعل  هذا 
يربز أحد أخطاء املنهج الذي سارت عليه 

يه (حقيقة) من الكاتبة؛ حيث استقت ما تسم
كتب األخبار األدبية، أو من قصائد شعرية، 
ومعلوم أن األخبار األدبية واألشعار مادهتا 
                                      ً   اخليال وعنايتها ابلواقع التارخيي حمدودة جدا ، 
                     ّ              وإن وجدت فهي اثنوية ومتث ل رؤية األديب 
ّ                                  اخلاص ة، وليست أدلة اترخيية على (احلقيقة)     

 اليت حتويها هذه الرسوم. 

               ً           اإلشكال عائد أيضا  إىل طبيعة  ولعل هذا
اجلمهور املتلقي هلذا العمل من القراء اليافعني، 
الذين قد ال يستحضرون فكرة الفصل بني 
اخليال األديب والواقع التارخيي، وقد ال حيظى 
أكثرهم بفرصة إعادة اكتشاف هذه (احلقائق 
التارخيية) من مصادرها الصحيحة واملوثوقة، 

) حتت 93 مشهد (فعلى سبيل املثال: يف
                             ً       ً عنوان (حقيقة) بعد أن رمست مشهدا  ختيليا  
     ٍّ                           عن جين   يالقي اجلاحظ وخيربه مبا كتب من 
الشعر أليب نواس، تستشهد مبقامة إبليس 
للهمذاين، وتشري إىل أن اجلن كانوا يلهمون 
الشعراء فيما يكتبون، وسخف هذه الفكرة 
                                ِّ        وسطحيتها ال حيتاج لبيان، لكن املضل  ل للقارئ
ْ          ُ                        أن جت عل الكاتبة  هذا االستشهاد حتت عنوان     
                                  ِّ     (حقيقة)، فرمبا خيتلط عليه األمر، فيصد  ق أن 
                          ً                 البغداديني كانوا يؤمنون حقا  مبثل هذه اخلرافة! 

  َّ                                مث  يبين عليها تصوره غري الصحيح عنهم.

وقريب من هذا اإلشكال اختاذ الكاتبة بعض 
األفكار احلديثة واأليديولوجيات املعاصرة 

  ً                                   قا  يف تصوراهتا عن الرتاث العريب ومعاملته منطل
يف ضوء هذه التصورات املعاصرة، ومن ذلك ما 
يلمس على أنه تبين ملواقف نسوية يف التعامل 
مع الرجل، حيث تظهر يف كتاهبا مشاهد ميكن 
ٌ                  أن ت لم ح فيها تصورات  نسوية معاصرة مع               َ  ُ    
إسقاطها أبثر رجعي على العصر العباسي. 
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إشارة عارضة كقوهلا يف فمن ذلك ما يرد 
): "الرجل عامل من املتناقضات"، 40(مشهد 

و�يت بعده مباشرة فصل عن سيدات بغداد، 
)Baghdad Ladies 42) فتصور يف (مشهد (

خليفة كتبت له فضل الشاعرة خطبته اليت 
يلقيها على الناس، والرمزية هنا ال ختطئها 
                 ّ                       العني، حىت لو مل تعل ق على الرسم، ولكنها مع
ذلك مل ترتك الرسم دون توضيح، إذ تساءلت 
عما ال حيصى من النساء اجملهوالت الاليت كتنب 

ل د أمساؤهن. ُ ّ          ألمساء معروفة عرب التاريخ، ومل خت                              

لقد حشدت إميلي سيلوف يف الفصل الرابع  
(سيدات بغداد) مشاهد متعددة متثل املوقف 

ّ      إذ نراها قد وظ فت يف  36النسوي من الرجل؛              
  ً                        صا  عن رجل مهزوز الشخصية يف مشاهده قص

)، وآخر ساقط املروءة كما يف 43(مشهد 
          َّ              )، واثلث خمن ث تنيكه امرأة 46(مشهد 

يل على مراجع 48بكرينج يف (مشهد  ُ              )، وحت      
يف مكائد النساء من أمثال الروض العاطر 

على الرغم من أتخره -هـ) 837للنفزاوي (ت. 
كما ترسم مشاهد مستوحاة من   -الزمين
ات واحلكا�ت لنساء من ذوات الردود املقام

 ).44املسكتة على الرجال كما يف (مشهد 

                                                           
 لالستزادة عن النسوية واملوقف من الرجل ينظر:   36

     ُّ            ) تذم ر النساء من 45كما ترسم يف مشهد (
        ّ                          الرجل الن كد الذي يصادفهن ماشيات يف 
                  ً                  الليل؛ فيسأل مستغراب  عن خروجهن يف هذا 
ٌ     الوقت املتأخر، الذي ال خيرج فيه إال عاشق  أو                                     

صل القصة الرتاثية، ذو ريبة، وتعمد إىل تغيري أ
) الذي تستوحيه من 46كما يف مشهد (

حكا�ت أيب القاسم، وأصله بيت من الشعر 
       ّ                                 لرجل يشب ه امرأة بزهرة ساقها أخضر ووجهها 
أصفر، وشعرها أبيض، ولكن إميلي سيلوف 
حينما رمست املشهد، جعلت هذه العبارات 
                                        ً على لسان امرأة؛ تتعاىل على رجل يبدو معجبا  

ر منه مع صاحبتها، فتصفه أبنه هبا، فتسخ
أبيض الشعر أصفر الوجه دقيق الساقني. ونراها 
يف الوقت الذي حتاول رسم قوة املرأة تشري إىل 
ضعف الرجل يف موطن احلب، حىت إنه لتشتمه 

 ).52احملبوبة فيفرح أل�ا ذكرت امسه (مشهد 

وال خيفى على املتأمل ما جيمع بني هذه املشاهد 
ريد إميلي سيلوف إيصاهلا عن والصورة اليت ت

                              ّ    هذا العصر، وعن سلطة املرأة املغي بة، 
ابستحضار ما أشارت إليه يف مقدمتها حينما 
قرنت شخصية مرجان (القينة) بشخصية 
اخلليفة وجعلتهما أعلى األصوات يف األدب 
العريب "صوت الرجل صاحب السلطة، القينة 

See: Chimamanda Ngozi Adichie, We Should 
All Be Feminists, London: Harper Collins, 
2014. 
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كما استوحت   37واألدب". اململوكة غزيرة العلم
ٍ      من نثر الدر خربا  حيكى عن شيخ ابد  كربه                ً              
وشيبته ولكنه يريد شراء جارية شابة وخيربها أنه 

ً                  ال يزال قو�  يف الفراش، (مشهد  ) مث 53         
تتساءل عن كثرة الرواة من الرجال ملثل هذه 
احلكا�ت، وحتيل القراء إىل حبث عن القضا� 
واألسئلة اجلنسية للمرأة يف العصور اإلسالمية 

  38رة.املبك

والصوت املؤنث يف الكتاب يعود أكثره 
                   ّ                     للجواري والقيان، وقل ما ترسم إميلي سيلوف 
                     ٍ               يف الكتاب مشاهد مستوحاة  من سري النساء 
احلرائر كعلية بنت املهدي اليت رمستها يف 

) اليت ذكرت أ�ا حسنة الدين، 54(مشهد 
أديبة، كثرية العبادة وقراءة القرآن، وال تشرب 

ّ      ين   إال إذا كانت حائضا ؛ ولعل  هذا النبيذ وال تغ       ً                 ِّ 
         ً                            كان مقصودا ؛ حبيث جتعل القيان قوة نسوية 
مقابلة لسطلة الرجل، فيكون افرتاض حضور 
صوت النساء احلرائر وسلطتهن يف ذلك اجملتمع 

ْ   أكثر قوة من ابب األ و ىل.  َ                  

                                                           
37 Emily Selove, Popeye and Curly, p. vii. 
38 Ch. Pernilla Myrne, Female Sexuality in the 
Early Medieval Islamic World: Gender and sex 
in Arabic literature, London: Sydney I.B. 
Tauris, 2020, Ch. 4. 
39 Emily Selove, Popeye and Curly, ep. 39, also 
see: Dionisius A. Agius, ‘Where Facts and 
History Meet Myth and Legend: Groups or 
Communities in the Marvels of India Stories 
Model’ in India Quarterly, vol. 76 (3) 2020, 
(pp.392-410), p. 401. 

ومن اإلشكاالت املنهجية كذلك يف عمل 
إميلي سيلوف إطالق أحكام وتعميمات ضمن 

ليقاهتا على الرسومات بنتها على استقراء تع
�قص ومعتمدة على آراء من مصادر اثنوية، 
ال تعرب ابلضرورة عن الواقع يف املصادر 

) 39األصلية، ومن ذلك تعليقها بعد مشهد (
وهو مشهد عن تضرع كل أهل دين  -

بطريقتهم حينما عصفت بسفينتهم ريح عاتية 
د يف أدب                       ً     ابستشهاد جاء فيه: "غالبا  ال جن -

                             ً            الرحلة وكتاابت اجلغرافيني تعاطفا  وال فهما وال 
     ً                                    تصويرا  ملعا�ة اجملتمعات اليت يكتبون عنها إذا 
كانوا من أعراف أو أد�ن خمتلفة عنهم، 

 39ابستثناء (عجائب اهلند لربزك بن شهر�ر)"،
ومن املعلوم أنه كتاب ملئ ابخلرافات 

وقد نقلت هذا االنطباع عن  40واألساطري،
         ّ                          حث آخر مسل مة به، دون التحقق منه أو اب

حىت مناقشته. ويف سياق إطالق األحكام بناء 
) 89على االستقراء اجلزئي ما رمسته يف مشهد (

  ّ                             ً      ً وعل قت عليه أبن يف األدب العريب جنسا  أدبيا  
)genre امسه (األير�ت)، وتستشهد ببحث (

صل حافظ، واقع اخلرافة واألسطورة: بدر الرشيدي وفي 40
دراسة اترخيية مقارنة بني كتايب عجائب اهلند لبزرك بن 
شهر�ر وحتفة النظار يف غرائب األمصار البن بطوطة، 

م، 2016سبتمرب  44حوليات آداب عني مشس، مج 
 337)، ص 334-352(
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يدرس بعض أبيات أيب حكيمة يف أيره، وهذا 
شعري يرد عند بعض الشعراء، تضخيم ملوضوع 

) genreوحيتاج ما ادعته من وجود جنس أديب (
إىل دليل يؤكد هذا الزعم، وال وجه هلذا إال أن 
ّ                                  يـ ف س ر استعماهلا ملصطلح جنس أديب أنه معىن   َ  ُ 
شعري، أو فكرة شعرية أو ما يسميه البعض 

 (ثيمات شعرية). 

ومن العجيب أن تزعم إميلي سيلوف أ�ا 
ا إىل القراء يف الغرب          َ  ْ ترغب أن يـ و   ُ                     ص ل  كتاهب       َ  ِ

فكرة عظمة بغداد وعبقريتها، بوصفها مدينة ال 
تقل يف ميزان احلضارة عن روما وأثينا، أل�ا 

ت وجه العامل  ّ             على حد  وصفها، مث يف -  ّ            غري       
الوقت نفسه ترسم مشاهد تؤكد حضور اخلرافة 
والشعوذة والطالسم وانتشارها يف بغداد؛ وترسم 

ساذجا يذهب إىل مشعوذ ) 72يف مشهد (
ويعود بطلسمان مكتوب فيه كلمتني ابللغة 
                      ً                  العربية، وكأ�ا كانت سحرا  أو شعوذة ال يعلم 

        ً     ً ) مشعوذا  دجاال  82عنه حامله، ويف مشهد (
ّ             يبيع الكذب على الناس، ويقر  أبنه ال يعلم                           
ُ                  عنها، ويصادف أن تص د ق توقعاته من حيث   ْ                  

هلدف ال يعلم. إن مثل هذا ال يستقيم مع ا

                                                           
لعل أقرب عباراته إىل فكرة االعرتاف الكنسي اليت تذكرها  41

ري، سي إميلي ْ     لوف قوله: "وسأبـ ث كم  ما حاك  يف صد       َ        ْ   ُّ                
ي" وشت ان ما بني املفهومني يف  تيك م  فيما عيل  فيه  صرب  َ    ِ    ْ      ّ                   وأستـ ف           ْ  ُ    ْ  َ    
الثقافتني، ولكن لعل فكرة تقريب املفهوم الغريب أوقعها يف 

املعلن يف بداية الكتاب، أو يف أحسن األحوال 
                     ّ               ال حيقق اهلدف الذي تتغي اه إميلي سيلوف.

وخنتم هذا املبحث ابإلشارة إىل أن اعتمادها 
على اسرتاتيجية التقريب قد أدى هبا من حيث 
ال تشعر إىل تناسي األصل الثقايف الذي تصوره 

) 12             ّ                   يف رسوماهتا وتعل ق عليه؛ ففي (مشهد 
أ�ا تدخل مضامني دينية من املسيحية  جند

على مشهد صورت فيه الشيخ املستفيت يف 
املقامة احلرامية، حيث جعلته يقف أمام 
احلاضرين يف املسجد ليعرتف بذنوبه ويسأل 
الغفران، كما لو كان يف كنيسة! على الرغم من 
أن سياق املقامة احلرامية كان غري ما صورته يف 

آلاثر ذلك وغريه يف وسنعرض  41هذا املشهد.
املباحث التالية، بعد أن نناقش الطبيعة غري 
التقليدية للكتاب ومجهوره، وخصوصيته من 
حيث أسلوب أتليفه والوسائط اليت محلت هذا 

 الكتاب إىل املتلقني.

املبحث الثاين: خصوصية الكتاب ابعتبار 
 غايته وأسلوبه ومجهوره

يف هذا املبحث سنناقش مدى مالءمة 
األسلوب الذي ظهر به الكتاب لغايته املعلنة 

هذا اإلشكال. ينظر: أبو عباس أمحد بن عبد املؤمن بن 
ريوت:        َ ْ       ُّ                           موسى الق ي سي الش ريشي، شرح مقامات احلريري، (ب

 .428 /3م)، 2006هـ/1427دار الكتب العلمية، 
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ومجهور املتلقني الذين خوطبوا به، وسنعرض 
آلاثر انتقال العمل بني أكثر من وسيط حامل، 
ما بني منشورات يومية يف وسائل التواصل 
االجتماعي (فيسبوك/ انستجرام) إىل كتاب 

ٍ              ملون مصنف  يف أبواب ومطب        ً           وع ورقيا ، مث عودته         
مرة أخرى إىل مواقع التواصل االجتماعي أثناء 
طبع الكتاب وبعد اكتماله وخروجه وتفاعل 
املتلقني معه، والدور الذي أسهم به املتلقي من 
خالل التفاعل مع الرسومات اليت كانت تنشر 
بشكل يومي إابن أ�م اإلغالق واحلظر بسبب 

ا صاحب م، وم2020تفشي وابء كورو� عام 
ٌ    ذلك من أتثري شعوري عام؛ رمبا كان له أثر  يف                                     
توجيه الكاتبة حنو اختيار الطريف من املشاهد 
واألفكار واملوضوعات وإيثار اهلزل على اجلد، 
كما سنناقش نوع اجلمهور املتلقي للعمل يف 
مراحله املختلفة معرجني على األمهية اخلاصة 

وبني  هلذا العمل الذي مجع بني الصورة والنص،
املعلومات واحلقائق التارخيية والرسومات 

                                                           
يف كتاهبا اختيارات من حكا�ت  إميليسبق أن قدمت  42

رسومات  10التطفيل للخطيب البغدادي أن قدمت 
)، وكانت دورها يف الكتاب illustrationsتوضيحية (

     ً                                               هامشيا ، بل إن بعضها استطراد، كما يف رمسها لطفيلي ينوح 
ٌ   وتسميته وايل  (            Waylon) اشتقاقا  من اإلجنليزية ،(               ً         to 

wail أي ينوح ... أما كتاهبا الذي حنن بصدده ففكرته (
مبنية بشكل رئيس على الرسم والتعليقات واإلحاالت 

 املصاحبة. ينظر كتاهبا:
Abu Bakr Ahmad ibn ‘Ali Khatib al-Baghdadi, 
Selections from the art of party-crashing in 

التخيلية، ابعتبار اجلمهور والوسائط احلاملة 
 للعمل.

ال شك أن هذا العمل غري مألوف يف سياق 
ّ  ْ   قد مت ه  42األعمال اليت تتناول األدب العريب،  

الكاتبة للقارئ اإلجنليزي اليافع أبسلوب خمتلف 
ْ                           عما يـ ع هد عند املستشرقني أو املستعر   43بني،     ُ 

                                     ُّ غري أنه ال خيلو من مفارقات ملفتة؛ إذ تنص  
إميلي سيلوف على أن بغداد وما متثله يف سياق 
احلضارة اإلسالمية جيب أن تدرس يف العصر 
احلديث، لألسباب نفسها اليت من أجلها 
ر س حضارات املدن العريقة مثل أثينا وروما.  َ                                        ت د   ْ  ُ
 ولكن املطالع ملا جاء يف كتاهبا (اجلاحظ وأبو
               ً                       نواس) جيد أن كثريا  مما ترمسه وتصوره يسري يف 
ي ل   ِ  سياق اهلزل والسخف واجملون والتذاكي، وح   َ ِ                                   
ّ    أهل الكدية، والشواذ والسح اقات، وتصر  يف            ّ                         
ِ     الوقت نفسه على مركزي ة  هؤالء وأتثري هم،            ِ ّ                   
ْ                               وجهل  م ن  يقول هبامشية وجودهم أو أتثريهم،   َ  ِ    

medieval Iraq, translated and illustrated by: 
Emily Selove, Syracuse University Press: 
Syracuse, New York, 2012, p.vii, 103.  

ِ       ٍّ            وينظر رابط رسم نـ و ح  طفيلي   على الرابط:  ْ  َ                 
 
https://www.instagram.com/p/CHfCgxyAiuo/
?utm_medium=copy_link 

الغربية كلمة مستعرب  تستعمل اليوم يف السياقات العلمية 43
)Arabist) أكثر من كلمة مستشرق (orientalist اليت (

                  ً                     كان يوصف هبا سابقا  دارس املشرق وثقافاته.
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فهل هؤالء هم صانعو احلضارة العباسية، أو 
ُ          ن اة  عظمة بغداد؟! وهل بىن أمثاهل م من قبل   ُ بـ                             ُ َ 

ِ    حضارة أثينا أو روما؟! إن هذا الزعم يعو زه                                       
ٌ  الدليل، وال يقبل ه متأم ل  أو يصد  ق ه عاقل .       ُِّ        ٌ  ّ      ُ               

  َّ                                        ً إن  للصورة البصرية اليوم يف جيل اليافعني أثرا  
ّ     وال بد  أن  –قد ال تبلغه النصوص املكتوبة      

إميلي سيلوف تدرك هذا األثر، ولذا 
ا نسيت  أو تناست   -44استعملتها ْ  ولكن ها رمب           ْ      َّ     َّ    

ْ                         َ  ذلك، فقد مت  يف بعض رسوماهتا ما ال حقيقة    َّ        
)؛ 34له وال أصل، كما فعلت يف مشهد (

حيث رمست بعض احلنابلة يغلقون ابب بيت 
ً                             اجلاحظ ليال  وهو �ئم، أل�م اختلفوا معه يف          
بعض املسائل، مث تعلق حتت عنوان: "حقيقة" 

خطيب البغدادي وأ�م فعلوا أن هذا حدث لل
وال يغين عنها  45ذلك به لتفوته صالة الفجر،

ّ                                   ما نص ت عليه يف مقدمتها من أن هذا الكتاب      
هو نوع من اخليال التارخيي، ألن ما ينطبع يف 
الذهن بتأثري الصورة، يذهب ابلفكر إىل ربط 

                                                           
أثر وسائل التواصل االجتماعي، والتفاعل بني املؤلف  44

واملتلقي، ال يغيب عن األذهان اليوم، ولذا كانت الكاتبة 
بوك) وأنشأت                    ً                  تنشر الرسومات يوميا  على صفحتها يف (فيس

، تنشر فيه رسوماهتا انستجرامصفحة خاصة ابلكتاب على 
وأخبار العمل على الكتاب، وتتفاعل مع القراء، بل وتشركهم 

 يف التصويت على اختياراهتا، ينظر الرابط:
 https://www.instagram.com/popeyeandcurly/ 

ذكر سبط ابن اجلوزي مثل هذا، واخلالف بني أتباع  45
والفرق والتعصب على املخالف ليس هذا حمل املذاهب 

                               ّ       ً اجلاحظ (احلقيقي) هبذا الرسم الذي خيي ل شيئا  
 قد يكون وقع لغريه. 

كما يقول رجييس -) mediumإن كل وسيلة (
"ختضع لقوانني تنبثق ابلضرورة من  -دوبريه

والقراءة الوسائطية  46             ّ       طبيعتها، وتعرب  عنها"،
متكننا أن "نكشف بشكل أفضل دور 
              ً                         املخطوطة انطالقا  من املطبوعة، ودور املكتوب 

ولو نظر� إىل كتاب  47     ً             انطالقا  من الصورة".
       ً      ً     وصفه نصا  رقميا  من (اجلاحظ وأبو نواس) ب

حيث طبيعته اليت نشأ منها قبل أن يكون 
ً                                     كتااب ، مث عودته إىل وسائل التواصل االجتماعي     
على شكل مقتطفات من الكتاب املطبوع، ما 
        ً        ً     ً                  ُ     جيعله نصا  تفاعليا  أيضا  فإنه من املمكن أن ي قرأ 
                                      ّ    قراءة وسائطية (ميديولوجية) وهي كما يعر فها 

     ُ           ئطية ت عىن بدراسة مجيل محداوي "مقاربة وسا
األدب الرقمي دراسة تشرحيية متكاملة 
املستو�ت ابلرتكيز على الوسيط الرقمي يف 
خمتلف جتلياته النصية والرتابطية والتقنية 

                                        ِ  ُْ         نقاشه، ينظر: مشس الدين أبو املظفر يوسف بن ق ز أ وغلي بن 
عبد هللا املعروف بـسبط ابن اجلوزي، مرآة الزمان يف تواريخ 
األعيان، حتقيق: حممد بركات وآخرون، دمشق: دار الرسالة 

 .246 /19م، 2013هـ/1434العاملية، 
يديولوجيا الوسائطية وحقها رجييس دوبريه، امل 46

ابالستقالل، ترمجة: مركز اإلمناء القومي، جملة الفكر العريب 
 .38)، ص 1991، أغسطس (90،91املعاصر، ع

 املصدر السابق.  47
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والتفاعلية والوظيفية والسيميائية، يف عالقة 
وطيدة مبا هو فين وأديب ومجايل وموضوعايت 

 48وشكلي".

شعيب البحث ولكننا يف الوقت نفسه ال نريد ت
يف مسارات متباينة؛ حيث إن القراءة الوسائطية 
                     ً                 تصف وحتلل كل شيء تقريبا ، ولعل الشمولية 
لكل مستو�ت القراءة هي أبرز جديد تقدمه؛ 
وسنكتفي إبشارة عابرة توضح مدى مالءمة 
هذا النوع من القراءات لألدب التفاعلي. لعل 
أبرز ما له صلة واضحة ومباشرة من آليات 

ّ            وفق تصو ر محداوي هلا  -اءة الوسائطية القر        - 
ّ                          ما ميكن أن تقد مه املستو�ت اليت تبحث النص              
الرقمي ومنها: املستوى الوسائطي الذي يبحث 
                      ِّ                يف نوع "الوسيط الذي يوظ  فه النص أو األدب 
اإلبداعي يف إطار ما يسمى ابلوسائط 

واملستوى التفاعلي الذي يهتم  49املتعددة"،
التفاعلية املوجودة بني بقراءة "العالقات 

،" واملستوى  50                      ْ  الكاتب واملتلقي الرقميني 
الرتابطي الذي يقرأ "العالقات الرتابطية اليت 
تكون بني النص األديب وخمتلف الوسائط 

                                                           
مجيل محداوي، قراءة جديدة: القراءة امليديولوجية أو   48

القراءة الوسائطية، دراسات معاصرة، املركز اجلامعي 
خمرب الدراسات النقدية واألدبية  -سيلت الونشريسي تيسم

 .340م، ص 2018، يوليو 4املعاصرة، ع 

                          ً            ً اإلعالمية األخرى حىت يستوي نصا  أدبيا رقميا  
ً   أصيال ".    51  

يبدو أن التفاعل الذي نشأ بني إميلي سيلوف 
اء وسائل التواصل وبني مجهورها يف فض

االجتماعي قد أسهم يف توجيه اختياراهتا 
بشكل ملموس، وقد أشارت هي إىل شيء من 
أتثري املتلقني عليها، وإذا استحضر� أن أصل 
الكتاب املطبوع كان تدوينات يومية ترمسها 
وتعلق عليها مث تنشرها على حساابهتا يف مواقع 
التواصل االجتماعي؛ فإن هذا يعين حضور 

ملتلقي وأتثريه املباشر يف سري العمل وتوجيه ا
) من like    ِّ                   املؤل  ف حنو ما حيظى إبعجاب (

املتابعني، ما يعين يف الوقت نفسه أن 
املوضوعات اجلادة أو الرتيبة أو غري املسلية قد 
                        ّ            ال حتظى إبعجاب املتابعني، ال سي ما يف الوقت 
الذي ظهرت فيه منشوراهتا مع إغالق األنشطة 

أو احلظر ألكثر مناحي احلياة عام  والتعليق
 م. 2020

ّ                  ومن املتوقع كذلك أن  طبيعة الوسيط قد                   
فرضت نفسها على العمل املقدم خالهلا، وقد 
أشارت إميلي يف لقائها مع شوكة طراوة إىل 

 ، (بتصرف يسري).343املصدر السابق، ص   49
 .344نفسه، ص   50
 .345نفسه، ص   51
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اعتمادها على ثالثة مربعات لتصوير كل 
ً                        مشهد بدال  من النمط املعتاد يف كتب         

عة، أعادت ذلك الرسومات ذات املربعات األرب
إىل قيود خاصة بنوع الورق الذي كانت ترسم 
عليه بعرض الصفحة وحمدودية حجمه أكثر 

وهذا القيد حبد ذاته مهم  52من أي أمر آخر،
يف القراءة الوسائطية اليت تدرس طبيعة الوسائط 
وما تفرضه على الكاتب من قيود تعود إىل 
الوسيط نفسه وال شأن هلا ابلعمل األديب، 

ها كذلك العرف املرتبط ابملستوى التفاعلي ومثل
              ً                    الذي حيدث طبيعيا  بني املدونني يف وسائل 
التواصل االجتماعي ومتابعيهم، ما جيعل 

سلطة  –حبكم طبيعة الوسيط  –للمتلقني 
                           ِ      ضمنية تبدأ من اختيار من يتاب عون، 
ّ                 واالهتمامات اليت حيددها ك ل  متابع للظهور يف   ُ                      

ر، وتفاعله معه صفحته، مث قراءته ملا ينش
ً           ً         ً         إعجااب ، أو جتاهال ، أو تعليقا ، أو رفضا ، بل إن           ً     
َ            املتاب ع ميكن له أن يشكو الناشر  إذا رأى يف                         ِ    
العمل ما خيل بسياسيات جمتمع املوقع وأعرافه، 

-وهذه الطبيعة للوسيط احلامل للعمل تؤثر 
 يف اختيارات الكاتب.  -دون شك

اتبة كما أن طبيعة الوسيط الذي اختارته الك
     ً                               ابتداء  كانت تالئم طبيعة العمل، فمعظم 
وسائل التواصل االجتماعي تقوم على ثنائية 

                                                           
 ينظر مقابلتها مع شوكة طراوة على موقع يوتيوب:   52

الصورة والنص، بل إن الصورة نفسها هي 
األصل يف بعض مواقع التواصل ومنها 
ا هي تعليق على ما  ّ                   (انستجرام) والنصوص إمن                      
ر  على مركزية  ٌ             يف الصورة أو شرح له. وهذا مؤش   ِّ                            

ورة/ الرسومات) وأمهيتها العنصر البصري (الص
يف هذا العمل، وجيعل ما بعدها يف مرتبة أقل 
من حيث األمهية؛ ولذا فإن االنطباع الذي 
                     ً         ٍّ           ترتكه الصورة أبلغ أثرا  من كل نص   شارح حتتها 
             ً           ً            سواء كان تفسريا ، أو تصحيحا ، أو إحالة 
               ً                             ملرجع، أو تعليقا  على فكرة ما. كما أن التوقيت 

رت  فيه هذه ْ         الذي ن ش    ِ الرسومات أول مرة يؤشر       ُ 
     ُِّ                                   إىل أتث ر  الكاتبة مبا ساد من احلاجة إىل إظهار 
نوع من البسمة يف وجه اخلوف وامللل الذي 
                                  َّ     ألقى به الوابء على حياة الناس، ولعل  هذا 
ر جزئيا  اجتاه الكاتبة حنو إظهار ما تعرفه  ُ   ِّ      ً                                 ي فس  

َ    من اهلزل واختيار الط ر ف (  ُ                   jokes ،بشكل كبري (
 ).funnyيف مظهر ممتع ( إلظهار العمل

ْ                           لقد ع ن يت  إميلي سيلوف بتقريب الرسم   ِ ُ     
والتصوير لبيئة املتلقي اإلجنليزي أكثر من 
عنايتها ابلوفاء ألصل العمل العريب الذي تنقل 
         ّ                               عنه، أو متث ل ثقافته وشخصياته وفكره؛ ولذا 
فإن القارئ العريب سيجد يف كثري مما جاء يف 

            ً عربية، وآاثرا            ً                الكتاب روحا  غربية لشخصيات 
ّ  ً          لفكر أورويب حديث مقد مة  يف جلباب                    

https://youtu.be/eXCtlAMxYME 
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إسالمي قدمي، ومغالطات تربزها العناصر 
حها اإلحاالت النصية                    ِّ                  املرسومة، وقد ال تصح  
                                     َّ   أو التعليقات املدونة حتت الرسومات. ال سي ما 
ْ                ً                  ً    إن  كان املتلقي �فعا  غري مكني، أو عاميا  غري   
         ّ                          عابئ بتتب ع أصل هذا األخبار وحقيقتها

ال حقائق الكاتبة اليت قدمتها أحيا�  -التارخيية 
مستوحاة من خيال شاعر يف قصيدة أو 
   ِّ                                مصن  ف لكتاب يف األخبار األدبية ال حظ له 

 من التاريخ أو الواقع.

إن انتقال هذا العمل من وسيطه احلامل له 
اليت قد  -مواقع التواصل االجتماعي  -     ً  ابتداء  

، أو امليل إىل                ُّ        ِّ يسوغ فيها التخف ف من اجلد   
                   ّ                  اهلزل، أو اجلنوح إىل ختي ل اتريخ ما وختييله 
للناس، إىل وسيط آخر له ثقافة أخرى، من 
                                     ّ   حيث طبيعته، والتصورات املرتبطة به، وتلق ي 
املتلقني له؛ وهو الكتاب الذي له ثقافة خمتلفة 
   ً                                     أيضا ، يوجب مراعاة متطلبات الوسيط اجلديد، 

لب ما ظهر وهذا ما مل حيدث فيما يظهر، فغا
من تغيريات كان إضفاء اللون على الصور 
املرسومة بلون أسود، لكن طبيعة الرسومات مل 

   ّ                               ولعل ه غاب عن الكاتبة ضرورة املعاجلة  53تتغري.
كتاب -          ُ   َّ              املالئمة ملا ي قد م يف وسيط خمتلف 

                ً     ً                  مطبوع خياطب مجهورا  خمتلفا  وله طبيعة خمتلفة 

                                                           
، انستجرامينظر: صفحة (اجلاحظ وأبو نواس) على موقع  53

 على الرابط:

 بطريقة ختتلف عن التدوينات -يف التلقي
                        ُ            اليومية اليت قد يصلح أن ت نشر يف مواقع 

 التواصل االجتماعي. 

كما يبدو أنه غاب عنها ضرورة مقاربة هذا 
                      ً      ً       العمل بطريقة أكثر مالءمة  ووفاء  لألصل 
                 ُ                 (العريب القدمي)، وت ناسب فئة مهمة من 
            ّ                              اجلمهور املتغي ا من القراء اليافعني؛ إذ مل تشر 

املتلقني  إميلي سيلوف إشارة مالءمة إىل مواقف
يف الرتاث من شعر أيب نواس، وخباصة ما يتعلق 
                           ّ           آباثره السيئة على األحداث، ال سي ما وكتاهبا 
موجه هلم، فقد جاء يف مجع اجلواهر للحصري 
أن أاب بكر حممد بن القاسم األنباري عاتب 
األمري عبدهللا بن املعتز على تداول شيء من 

يف  شعر ماجن أليب نواس يف جملسه، ومما جاء
ذلك قوله إن "حق شعر هذا اخلليع أال يتلقاه 
الناس أبلسنتهم؛ وال يدونونه يف كتبهم، وال 
رهم؛ ألن ذوي األقدار           ِّ           ِّ                   حيمله متقد  مهم إىل متأخ  
َ  ُّ   واألسنان جيلون عن روايته، واألحداث يـ غ ش ون   ُ                                 
ّ   حبفظه، وال ينشد يف املساجد، وال يتحم ل                                

ن بذكره يف املشاهد؛ فإن صنع فيه غناء كا
أعظم لبليته؛ ألنه إمنا يظهر يف غلبة سلطان 

 https://www.instagram.com/popeyeandcurly/ 
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اهلوى، فيهيج الدواعي الدنيئة، ويقوي اخلواطر 
 54الرديئة".

وبينما تزعم الكاتبة أ�ا حتاول أن تقدم للقراء 
           ً       ً                    الصغار مصدرا  موثوقا ، جندها تعود إىل ألف 
ليلة وليلة يف بعض املشاهد كما يف (مشهد 

ة وحاشيته يف                  ّ        ) الذي ترسم فيه ختف ي اخلليف28
ثياب العامة وخروجهم للتنزه مث تعود لكتاب 

) وتشري إشارة 29كليلة ودمنة يف (مشهد 
بعيدة إىل اخللفاء الفاتكني شديدي الغضب 
الذين ال يستطيع جلساؤهم ونصحاؤهم تقدمي 
املشورة هلم بشكل مباشر فاخرتعوا هلم 
ْ  احلكا�ت على ألسنة احليوا�ت. وقد  أشارت         ْ                             

ْ      ً         ة إىل أ�ا وضعت  فهرسا  يف �اية يف املقدم             
الكتاب "للمساعدة يف العثور على موضوعات 
حمددة، وللتنبيه على املواطن اليت قد هتم القراء 
ّ                   الصغار، أو اليت ال تتضم ن شتائم أو إشارات                      
جنسية صرحية، أو موضوعات ذات طابع 

ومع ذلك فقد بلغ عدد املشاهد غري  55حبثي".
: املناسبة للصغار يف الك ي 

َ   تاب وفق تصنيفها ه   ِ                 
 56       ً ) مشهدا !50(

ولعل اعتمادها على اسرتاتيجية تقريب العمل 
                   ً                       ً جلمهورها املتلقي أيضا  هو ما جعلها تبتعد كثريا  

                                                           
أبو إسحاق إبراهيم بن علي األنصاري احلصري، مجع  54

اجلواهر يف امللح والنوادر، حتقيق: علي حممد البجاوي، 

عن طبيعة األصل العريب الذي حتاول تصويره؛ 
ففي الفصل الثامن الذي عنونته (أحاديث 
احلفالت) رمست مشاهد جعلت فيها 

ما تكون إىل شخصيات بغداد تبدو أقرب 
                                        ً    مشاهد أفالم هوليود األمريكية اليوم، ابتداء  من 

) 101فكرة الطفيليني اليت تربطها يف مشهد (
ي ل  م ن  ال  ْ    مبشاهد سينمائية مألوفة عن ح   َ  ِ  َ ِ                          
                               ّ   ميلكون دعوة حلضور احلفلة، وكيف تتفت ق 

ٍ                    أذها�م عن حيل  طريفة، يليه مشهد (             102 (
ون عن حفلة اختلط فيها الرجال ابلنساء حيتس

اخلمر ويتجاذبون أطراف احلديث كما لو كانوا 
يف مقصف هلو أو حانة مخر ورقص يف القرن 
احلادي والعشرين، مث تذكر مناذج من 
األحاديث اململة اليت قد يتبادهلا احملتفلون، 
    ُّ     َ  َّ                          وتنص  على أ ن  "هذه أمثلة حقيقة لألحاديث 
اململة اليت كانت يف حفالت بغداد يف العصور 

 these are real examples ofالوسطى"، (

boring party conversations in medieval 

Baghdad مث تستشهد حبكا�ت أيب القاسم (
البغدادي على هذه (احلقائق) وكأن احلكا�ت 
                           ٌ             واملقامات واألخبار األدبية أدلة  على احلقائق 

 التارخيية! 

م، 1953هـ/ 1372القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 
 .40ص 

55 Emily Selove, Popeye and Curly, p. vii. 
56 Ibid., p.159. 
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ومل يكن البغدادي وحده هو مصدر (حقائقها) 
       ً ) رسوما  103يف مشهد (هذه؛ حيث ترسم 

  ّ                                      ملخن ث �ىب الزواج ألنه مل يعد يف (رجال) زمانه 
خري، وحتيل على نثر الدر لآليب على لتؤشر 

ومثله مشهد  57على وجود هذه الطائفة،
                  ّ          ) الذي ترسم فيه خمن ثني يراتدون 109(

احلفالت متنكرين يف زي نساء، وكأن القارئ 
أمام مشهد من مشهد سينمائي لذاهبني إىل 
ّ        ُ                       حفلة تنك رية! مث ت شري إىل نصيحة أيب القاسم         
                                 ّ   البغدادي ملن يطلب أمتع احلفالت أن يتب ع 
ُ                            هؤالء فه م األعلم هبا، وتستطرد لتشري يف        
                            ّ            التعليق إىل طائفة الرجال املخن ثني، ووجودهم 
يف اجملتمعات اإلسالمية ابتداء من العهد النبوي 
ُ             إىل العصر العباسي، وما ك تب يف ذلك من                        

ث، وهو تعليق يشري فيما يشري إىل حماولتها أحبا
ّ      أتكيد وجودهم إىل حد   الظاهرة، وي نم ي من   ُ            ِّ                 
ٍ                           َّ     طريق  آخر ما زعمته يف مقدمتها أن  هذه     
الشخصيات واملشاهد اليت ترمسها مل تكن على 

بل كانت مركزية  -       ُّ       كما يظن  اجلاهل -اهلامش 
وحاضرة ومؤثرة يف كل شيء  -حبسب تعبريها-

 يف بغداد.

                                                           
منصور بن احلسني الرازي، أبو سعد اآليب، نثر الدر يف  57

احملاضرات، حتقيق: خالد عبد الغين حمفوظ، بريوت: دار 
 .191 /5م، ٢٠٠٤هـ/ ١٤٢٤الكتب العلمية، 

              ِّ                       ن التقريب املضل  ل الذي ظهر يف الكتاب أن وم
إميلي سيلوف على الرغم من إشارهتا إىل أن 
                     ً      ً     شخصية أيب نواس متثل طيفا  واسعا  من 
الشخصيات اليت جندها يف كتب األدب إال أ�ا 
ً               من طته يف أكثر املشاهد ممثال  لشخصية احملتال                       ّ
اليت نلمس منها التأثر الكبري بشخصيات 

املقامات كما يف املشهد طالب الكدية يف 
                َّ                ). ومن املعلوم أن  شخصيات املقامات 6(

خيالية، ولكن متثيلها بشخصية هلا وجود 
حقيقي (أبو نواس) ميزج احلقيقي ابملتخيل، 
ّ                                  ورمبا يتعذ ر على القارئ اليافع أو العامي أن          
    ّ                                يتبني  حدود اخليال من احلقيقة عن بيئة ال 

رسومات، يعرف عنها إال ما يشاهده يف هذه ال
                             ً          وكذلك تفعل حينما تقتطع مقتطفا  من حكاية 
وردت يف حكا�ت أيب القاسم املتخيلة، وجتعل 
                  ً                     أاب نواس بطلها مازجة  بني احلقيقي واملتخيل، 

) يلقي قصيدة أمام 23فرتمسه يف (مشهد 
اخلليفة مث يطلبه جوائز كثرية وخيتم طلبه أبنه ال 
 يريد أن يشق عليه هبذه الطلبات وإمنا هو
مستجيب لدعوة اخلليفة أبن يسأل ما يريد 

 جائزة على املدح.
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املبحث الثالث: تصور إميلي سيلوف 
 وتصويرها للعريب وحضارته

يف هذا املبحث سنركز احلديث على تصورات 
إميلي سيلوف وآاثر ذلك يف تصويرها للعريب 
وحضارته يف كتاهبا (اجلاحظ وأبو نواس) من 

نية اليت قدمتها أو خالل حتليل أبرز الصور الذه
عززهتا عن العريب، وبيان أثر اهتماماهتا العلمية 
والبحثية السابقة يف تشكيل تصوراهتا وتوظيفها 
للرتاث العريب وشخصياته يف هذا الكتاب. 
وابتداء ميكن القول إنه ال يظهر انطالق إميلي 
سيلوف من موقف سليب جتاه الدين اإلسالمي 

          ً     لعربية قدميا  أو واملسلمني أو من احلضارة ا
    ً         ُ   ُ       ً                  حديثا ؛ بل ما ت علن ه مرارا  هو العكس، ابلنظر 
ّ       إىل ما خطته يف ديباجة الكتاب، وما قر رته يف                                   
مواطن كثرية منه عن أمهية بغداد واحلضارة 
العباسية، واألثر الذي تركه املسلمون يف دورة 
احلضارة ونقل العلوم واملعارف القدمية وإغنائها، 

لغة العربية وشاعريتها يف وإقرارها خبصوبة ال
         ّ       ) الذي تؤك د فيه 85) ويف (مشهد 65مشهد (

على فضل اللغة العربية يف توليد ألفاظ علمية 
كثرية ال تزال حاضرة إىل اليوم يف اللغات 
ُ                          األوربية، ومتث  ل  على ذلك ابلكلمات املبدوءة  ِّ            
أبل مثل: (الكحول، الكيمياء، اجلرب، 

 اخلوارزم).

ْ             لكن  يبدو أ�ا مل        ّ                   تكن موف قة يف اختياراهتا ملا   
 ّ                                       ميث ل اجلوانب املشرقة وامللهمة يف هذه احلضارة، 
أو يف عرضها لكثري من األفكار الكلية أو 
اجلزئية يف الكتاب، ولعل هذا يعود إىل تصوراهتا 
ّ                                اليت شك لها اهتمامها اخلاص ابلطرفة، وحشد       
اهلزل يف الكتاب؛ ما أوقعها يف كثري من 

ات بني ما تعلنه من أهداف األحيان يف مفارق
ومواقف من العرب وحضارهتم بشكل عام ومن 
شخصيتيها الرئيستني (اجلاحظ وأبو نواس) 
                            ً      ً       اللذين جعلتهما رأس األدابء نثرا  وشعرا ؛ وما 
                               ُّ         تقدمه يف كثري من الرسومات مما يضاد  أهدافها 
ومواقفها وال يتفق معها. فعلى الرغم من 

ة اجلاحظ، وسعة إشاراهتا املتعددة إىل عبقري
معارفه إال أن بعض املشاهد اليت رمسته فيها، 

، 16و 15   ِّ        ً       ً            تصو  ره ساذجا  أو غبيا ، فاملشهدان 
         ً     ُّ                         يبدو زاعما  تعل مه السباحة من كتاب قرأه، 
وقصري النظر ينيب بيته من الطني يف شتاء بغداد 

 املطري.

                             ً     ً     ومن املواطن اليت قدمت فيها صورا  مضيئة  عن 
           ً             ا حيدث أحيا�  حينما تتخلى احلضارة العربية م

عن اهلزل وتشري يف لغة جادة مبا يدل على 
اإلعجاب ابلتقدم العلمي يف العصر العباسي، 
وتستشهد على ذلك أبن املأمون أمر بدراسة 
اهلرم األكرب يف اجليزة، وإن كانت الدراسة مل 

). كما ترسم 20تصل إىل نتائج �ائية (مشهد 



Dragoman Journal of Translation Studies                                   ATI & Garant-Uitgevers nv, Belgium 
Volume 12, Issue 13, May 2022        https://www.dragoman-journal.org             Hussain M. Alqarni 

 165  
 

من القضاة عن تويل  صورة إجيابية عن تورع كثري
              ُّ ً                   منصب القضاء حتر جا ، ورمبا ادعى بعضهم 

رب عليه كما يف (مشهد  ُ                    اجلنون حىت ال جي             21 ،(
وتذكر سعة الفكر الفقهي الذي جعل الفقهاء 
يتوسعون يف دراسة املسائل الفقيهة حىت 
االفرتاضية منها، كزواج اإلنس من اجلن، 

م ليتناولوا ما ميكن أن يرتتب عليها من أحكا
فقهية، ويف هذا السياق اإلجيايب ما ترمسه يف 

) من عناية البغداديني ابختيار 92(مشهد 
           ُِّ                            اهلدا�، وتضم ن ها معاين رمزية ورسائل موحية 
(إجيابية أو سلبية)، كما تشري يف آخر مشهد 

) إىل معرفة 120ختمت به الكتاب (مشهد 
البغداديني بتأويل األحالم، وعدهم إ�ها 

ادر املعرفة، ومتييزهم بني     ً       مصدرا  من مص
                           ً           أضغاثها وصدق نبوءاهتا اعتمادا  على أتويل 

 العارفني هبذا الفن.

                              ً      لكنها ال تسري على هذا النمط دائما ، إذ 
يشوب املدح قدح يف بعض املواطن، ففي 
الوقت الذي تصف فيه مصنفات العرب يف 
القرون الوسطى ابلطبيعة املوسوعية، تلمزها يف 

قارئ احلديث ال يستطيع ) أبن ال66(مشهد 
ْ       أن يستشف األساس املنهجي الذي ب ن ي ت  عليه   َِ ُ                            
                       ً           هذه الكتب؟! مع أ�ا غالبا  غري مهتمة 
ابملصنفني اآلخرين غري اجلاحظ، الذي ترمسه 
ينتقل من موضوع إىل آخر بعشوائية وارجتالية، 

) عن تناقضات اجلاحظ 67  ُ           وت تبعه مبشهد (
صمت    ً                             أيضا ؛ حيث جعل رسالته عن فضيلة ال

أطول بثالثة أضعاف من رسالته عن فضيلة 
                          ً     الكالم! فرتسم هبذا صورة مضطربة  عن 

) 87املصنفني العرب القدماء. ويف مشهد (
                      ً              ختتار من أخبار احلمقى خربا  عن رجل طويل 
               ً        ُ                اللحية يضرب محارا ، فلما ن صح يف ذلك، قال: 
                                ً     إذا مل يقدر على املشي فلم صار محارا ، وال 

هذا اخلرب بعينه من رمزية  خيفى ما يف اختيار
وما تعنيه من إسقاطات حتاول من خالهلا 
إظهار املفارقة بني (اتباع السنة يف إطالة 

ضرب احليوان، -اللحية) وارتكاب احملرم 
ّ     وقريب من ذلك اللمز املبطن الذي تستهل  به                                    

) 86فصل (األدب والشعر) ترسم يف (مشهد 
ساخرة سلسلة الرواة الذين يذكرهم بعض 

لكتاب قبل إيراد األخبار، وتصف وظيفته مبا ا
ُ  َّ   يشبه التوثيق يف احلواشي اليوم، ولكن الك ت اب                                      

               ً     ً        إذا مل جيدوا سندا  جيدا  اخرتعوا  –كما تزعم   –
 أسانيد خمتلقة.

ّ                             وقد يتحو ل هذا املسلك إىل مساجة فجة كما         
يف فصل (الطب والفلسفة السحر) حني ختلط 

األسطورة، فتصور اجلد ابهلزل، والعلم ابخلرافة و 
ً           ) اجلاحظ متسائال  عن طبيعة 70يف مشهد (              

          َْ                                األشياء (اخل ل ق، والفاصوليا) وتستثمر التجانس 
الصويت بني الكلمتني يف اإلجنليزية 
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)bean/being مث تعل  ق أبن بغداد كانت مركز (                     ِّ       
الفكر والفلسفة ومن ضمنها علم الوجود أو 

) 75، 71الطبيعة، مث تتبعه مبشهدين هازلني (
ٍ                     ً تصو  ر فيه أاب نواس  يتداوى ابخلمر (انطالقا               ِّ   – 

من قوله: داوين ابليت كانت  –على ما يبدو 
              ِّ                             هي الداء) وتعل  ق أبن أطباء بغداد كانوا يصفون 
        ً                                اخلمر دواء ، وكان الشعراء يشربونه مستمتعني 

         َّ     ً ) تذكر أن  نوعا  82به، وكذلك يف مشهد (
 من      ٌ مصنوع   -     ُ        كان ي تداوى به-    ً           حمددا  من النبيذ 

 اجلزر والزجنبيل والعسل.

  َّ     َ       َ                   إن  احلضور  البارز  للسخيف واهلازل من 
األخبار، والذي رمبا نعيده إىل طول معايشة 
                                       ً إميلي سيلوف حلكا�ت التطفيل، قد يكون أثرا  
أو نتيجة جعلتها تنجذب إىل ما جيانسها من 
أمثال ما وجدته يف كتاابت فان جيلدر (وغريه) 

ً              ا  كما أسلفنا، الذين استشهدت هبم كثري 
فكانت عنايتها ابملوضوعات اليت تدور يف فلك 
اجملون والفحش والبذاءة، ومنها على سبيل 
املثال، ما اختارته من شعر أيب نواس يف اهلجاء، 
حيث اختارت له بيتني من سخيف القول 
ومرذوله يف هجاء زنبور ابن أيب محاد، وكأن أاب 

البيتان! نواس ليس له يف هذا الغرض إال هذان 
ّ                        ُّ     وال شك  أن  اختيار املرء ألمر ما يدل  على     ّ     
                         ِ  َّ         منزلته عنده، ويصعب القول إ ن  مثل هذه 

                            ً  االختيارات كانت عشوائية دائما .

وحيسن بنا يف هذا املقام أن نشري إىل مسألة 
اجملون املدون يف الرتاث، وقد أاثر معها شوكة 
طراوة يف لقائهما على اليوتيوب مسألة 

ُ                         كثرة الط رف املاجنة يف كتاهبا، وكان االختيار، و         
         َ  َّ                     ً      من جواهبا أ ن  ما نقلت ليس أبكثر جمو�  مما يف 
َ                           الرتاث نفسه، وأي د ها شوكة بذكر سياق اختياره  َّ               
َ                             هو كتاب  نساء اخللفاء للرتمجة إىل اللغة        
                                       ً    اإلجنليزية، وما جوبه به من انتقادات، جميبا  أبن 

جلاد هذا من طبيعة الرتاث العريب الذي حيمل ا
واهلازل، وأن اللوم يتجه على من سبقه من 
ّ              العلماء الذين مل ينقلوا إال اجلاد  والنخبوي عن                               
هذا العصر، مع أنه كأي جمتمع إنساين يوجد 
فيه األدب النخبوي اخلاص والسوقي العامي، 
كما يشيع يف أدبه الفاحش والعفيف، وكانت 
إميلي سيلوف موافقة له يف كثري مما طرح، 

أ�ا أراد أن تقدم صوت املرأة األديبة وأضافت 
-املتعلمة من خالل شخصيات القيان، أل�ا 

تشعر ابلضجر من قراءة  -بوصفها قارئة أنثى
ٍ                         مؤل ف لرجل  بعد آخر دون أن حيضر صوت       َّ   

 املرأة.

ونقاش مسألة احلضور الظاهر لألدب املاجن 
                         ً     ً            يف الرتاث العريب القدمي، شعرا  ونثرا ، وما حوته 

اث من أصناف اجملون، واختصاص كتب الرت 
بعض األدابء ابلكتابة فيه، وعناية املصنفني 
                               ّ            إبثباته وتدوينه، ومسوغاهتم اليت أتو لوها لتدوين 
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ذلك كله، وهذه املسائل الواسعة قد أفاض فيها 
الدكتور عبدهللا بن سليم الرشيد البحث 
واالستقصاء يف كتابه "تدوين اجملون يف الرتاث 

ٍ      َّ شف وأتويل"، وإبجياز ، فإن  العريب: عرض وك                
من أبرز ما هنالك يف مبحث االحتجاج 
لتدوين اجملون، إشارة الرشيد إىل أن مدونيه 
اعتمدوا على "سلطات أربع: سلطة الدين 
الذي قبل نبيه صلى هللا عليه وسلم املزاح، ... 
وسلطة القبول العام للمجون، والرضا اجلمعي 

اس، وسلطة به، وسطلة الشيوع بني فضالء الن
اللغة، وهذه األخرية ظاهرة يف كالم اجلاحظ 
الذي ذكر أن ألفاظ العورات ما وضعت إال 

  58ليتكلم هبا الناس".

ّ   ولعل الفصل الثالث من كتاب الرشيد يقد م                                     
ً      ً                         تفصيال  وافيا  ألسباب تدوين اجملون يف كتب      
املصنفني، وقد عرض فيه آراءهم، وأمثلة على 

فيه أكثر من ستة حججهم ومنطلقاهتم، وذكر 
        ً                                  عشر سببا  لتدوينهم اجملون، من أبرزها: "مضادة 
املوقف املتزمت من االشتغال بغري علوم 

و"رواج اجملون عند أويل اجلاه  59الشريعة"،
                                                           

العريب: عبد هللا بن سليم الرشيد، تدوين اجملون يف الرتاث  58
عرض وكشف وأتويل، عمان: دار كنوز املعرفة للنشر 

 .212-211م، ص 2021هـ/1442والتوزيع، 
 280-278املصدر السابق، ص   59
 287نفسه، ص  60
 294نفسه، ص   61

وأثر ذلك يف سائر من دو�م من  60والسلطة"
الناس، واعتبار بعض املصنفني "اجملون شطر من 

وسعي بعضهم إىل  61العلم وسبيل إليه"،
أو اعتبار  62اإلغراب ابجملون والتعجيب منه"،"

ُ   اجملون "إبداع وإن ف ح ش" وأكثر مدونيه  63                َ 
يعللون لذلك بقصدهم "الرتويح 

                  ُّ      أو مليلهم إىل "التمر د على  64واإلمحاض"،
         ً         أو انطالقا  من "أثر  65أعراف التصنيف اجلاد"،

            ً       الذي جعل كثريا  منهم  66مفهوم التصنيف"،
    ِّ             يدو  ن كل ما وجد. 

ل الرشيد بعد طول نظر وتتبع إىل أن        َّ وقد توص  
ْ             تدوين اجملون مر  أبطوار بدأت  ابلتسامح مع            َّ             
"مزج اجلد ابهلزل ابتداء"، مث اتسع حضور 
            ً      ً                         اجملون "إطرافا  وإمحاضا "، مث "تطورت النظرة إليه 
ً                              فغدا اباب  من التأليف األديب والعلمي" حىت        
وصل مرحلة "التصنيف الفاحش الذي كثر يف 

تأخرة حىت بداية ما يسمى (عصر القرون امل
َ           ً وخي ل ص  إىل أ ن  اجملون  كان "غرضا   67النهضة)".     َّ  َ     ُ  ُْ  

   ً       ً      ً                     شعر�  ومسلكا  أدبيا  عند مجهور من املنشئني 
ِ  ... وتدوين  اجملون  كان اجتاها من اجتاهات                       ِ      ُ          

 313نفسه، ص   62
 329نفسه، ص   63
 358نفسه، ص   64
 388نفسه، ص   65
 .392نفسه، ص   66
 .683نفسه، ص  67
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ّ           التصنيف، لقي حظوة وقبوال ، وع د  من مسالك   ُ    ً                       
ومن  68التأليف اليت مل يكد خيلو منها كتاب".

ّ                       َّ        توص ل إليه الرشيد كذلك، أن  "تدوين  أهم ما   
                                 ٍ  اجملون صدر عند كثري من املصنفني عن شهوة  
ٍ                         َّ             وتلذذ  بعرض النتاج املاجن، وكأن  بعضهم يزداد      
متعة كلما أوغل يف اجملون"، ويستشهد على 
ذلك مبا وجد "عند املصنفني يف اجملون اخلالص، 
ومن قبلهم طائفة أسرفت يف تدوين نوادر اجملان 

 69شة".الفاح

إن الذي ننعاه على إميلي سيلوف يف عملها 
يف كتاب (اجلاحظ وأبو نواس) ليس اختالق 
اجملون، فهو موجود وحاضر يف كتب الرتاث؛ 
بل الذي حناول مقاربته ونقاشه هنا هو 
ّ             مسلكها يف االختيارات، وتعم د اإلكثار من                         
تلك النماذج املاجنة واهلازلة، واستنباط ما 

ٍ  ا هو يف أصله خيال  أديب  تسميه (حقائق) مم      ُ                
   ً         ً                       شعرا  أو نثرا ، وال وجود ألكثره من حيث 
احلقيقة التارخيية، وما يؤدي إليه كل ذلك من 
                        ِّ           ٍ  تكوين صور ذهنية منطية مضل  لة وغري صحيحة  
عن العريب وواقعه احلضاري والثقايف يف العصر 
العباسي، إضافة إىل اإلسفاف يف اختيار مناذج 

ة ما له صلة سيئة من اجملون، وخباص
) عن 108ابملستقذرات كما يف مشهد (

ِ                                      الع ذ رة، كما يؤخذ عليها عدم العناية مبالءمة   َ  
                                                           

 نفسه. 68

ُ                  َّ   احملتوى للوسيلة اليت ع رض هبا العمل، ال سي ما                    
ابلنظر إىل اجلمهور الذي يشمل اليافعني، 
وعامة القراء غري املتخصصني، إضافة إىل 
الطبيعة اهلجينة للكتاب اليت مزجت اجلد 

زل، واحلقيقي ابملتخيل حينما جعلت ابهل
              َّ                         الشخصيات املتخي لة من احملتالني والطفيليني يف 
                          ً            األعمال األدبية القدمية شخوصا  حقيقني ممثلني 
يف شخصيات عملها اجلاحظ وأيب نواس 
وغريمها. إن الصور اليت تعلق أبذهان املتلقني 
عن العريب احملتال، تعززها الرسومات أكثر 

زت مشاهد السينما اهلوليودية              ّ فأكثر، كما عز  
   ً                           صورا  منطية غري حقيقية عن شخصيات 
وأحداث اترخيية حقيقية، وكان أصل كثري منها 
خياالت وحكا�ت ألف ليلة وليلة، وهذا 
مسلك يؤدي إىل إشكاالت ثقافية متعددة 

 سنعرض لبعض منها يف املبحث التايل.

املبحث الرابع: مقاربة الكاتبة للقضا� 
  اإلشكالية

سنعرض يف هذا املبحث ألبرز اإلشكاالت اليت 
تظهر يف معاجلة إميلي سيلوف لبعض القضا�، 
واليت قد تكون عائدة إىل املنطلقات اليت 
ارتضتها أو لألسلوب الذي عرضت به العمل 
أو الطبيعة اهلجينة للكتاب، أو حىت لوجهة نظر 

 .684نفسه، ص   69
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املتلقي من خالل ما ظهر للباحث. ولعل أبرزها 
سالم واملسلمني ابألد�ن واألمم عالقة اإل

األخرى، من خالل معاجلتها للقضا� التارخيية 
ذات البعد الديين يف عدد من املشاهد. فمن 

أن  -لسبب غري واضح  -ذلك تصويرها 
املغازي والفتوح اإلسالمية كانت يف بعض 
األحيان استعراضات طقوسية يقوم هبا بعض 

يار أن تكون          ُ  َّ                اخللفاء لي لق ب ابلغازي، مع اخت
الغزوة يف غري وقت احلج ليظفر بلقب احلاج 
   ً                             أيضا ، واحلرص على جتنب الغزو يف فصل 
الشتاء وأن تكون الغزوة يف فصل الصيف. 
وتشري إىل أن هذه الغزوات كانت تتضمن يف 
بعض األحيان تبادل اهلدا� من احلرير والطيب 

) 25بني اخلليفة والروم، كما رمست يف (مشهد 
ليه مستشهدة ابلباحث هيو كينيدي وعلقت ع

مع أن  70يف كتابه (حني حكمت بغداد العامل)
السياق الذي يذكره كينيدي عن غزو املسلمني 
يف الصيف، وتعليل ذلك بسعيهم لتجنب 
أخطار الشتاء القارس يف جبال أورواب. وقريبا 
من ذلك إشارهتا إىل أن الرشيد كانت له 

ٍ         قلنسوة كتب عليها (غاز  وحاج) م ع أن                     
كينيدي يذكرها يف سياق سرد اترخيي للسنوات 
األخرية من عمر الرشيد وأنه مألها ابجلهاد ضد 

 البيزنطيني واحلج. 

                                                           
70 Hugh Kennedy, When Baghdad ruled the 
Muslim world: the rise and fall of Islam's 

والتصوير الذي وضعته إميلي هلذه الفكرة يتجه 
إىل التهوين من شأن الفتوحات التارخيية 
ّ    واملغازي اإلسالمية، وختفيف مالمح اجلد ية                                
فيها، فهل كانت حتاول اإلشارة إىل تسامح 
اإلسالم واملسلمني مع األد�ن األخرى من 
خالل إظهار املغازي والفتوحات اإلسالمية 

ا مناورات سياسية للمتلقي الغريب عل ّ                  ى أ�     
ومغامرات يقوم هبا بعض اخللفاء، لرسم صورهم 
النمطية عند شعوهبم (الفاتح، واجملاهد، و ... 
إخل) أو تعزيز مكانتهم السياسية، وإضفاء 
الشرعية على حكمهم؟ أم كانت حتاول أن 
   ِّ                                    تقد  م فكرة حروب املسلمني ضد الروم للمتلقي 

من احلروب الغريب اليوم أب�ا ليست نوعا 
)؛ وابلتايل فإ�ا تسعى holy warsاملقدسة (

ّ  للتخفيف من االحتقان الشعوري ضد                               
ُ             املسلمني ابلنظر إىل ما يـ ن ش ر  يف اإلعالم عن   َ  ُْ                     
املسلمني بعد كل عمل إرهايب وربطه بفكرة 
اجلهاد التارخيية. لعل هذا هو ما سعت إليه 
الكاتبة، بدليل غياب أي إشارة إىل العنف يف 

ب (ابستثناء ما ورد من إشارة إىل بعض الكتا
اخللفاء سريعي الغضب) أما ما يتصل ابلقتل، 
أو احلروب، أو احلدود، أو البطش السياسي، 
أو االقتتال الطائفي فلم يرد له إشارة يف كتاهبا. 
   ًّ                                     وأ�   ما كان الدافع لذلك، فإن معاجلتها هلذه 

greatest dynasty Cambridge: Da Capo Press, 
2006, p.55 
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القضية ال تتفق مع وقائع التاريخ وال تنطلق من 
 ساس صحيح. أ

                         ِّ         كما حوى كتاهبا معلومات مضل  لة تتعلق 
حبقائق اتريخ احلضارة العباسية؛ ورمبا ميكن 
تفسريها ابحلضور البارز لبعض األطروحات 
والدراسات الغربية اليت تسعى للرتكيز على 
إظهار األثر الفارسي يف احلضارة العباسية 
وتعظيمه قدر املستطاع، وقد يكون هذا من 

       ٍ               ملمح عام  يف كتاب إميلي  أسباب ظهور
سيلوف حياول إبراز اجلانب الفارسي يف كل 

إذ تزعم أن  71مناسبة ممكنة يف الكتاب؛
البغداديني من مجيع األد�ن كانوا حيتفلون 
ابلنريوز رأس السنة الفارسية، وترسم ذلك يف 

ُ          ِّ ً      ) وتعل  ق  عليه مؤك  دة  هذه 32و 31(مشهد  ِّ      
(شابور (احلقيقة)، وتعتمد على ابحث حديث 

شهبازي)، وال تعود إىل املصادر العربية القدمية؛ 
    ِّ                                   لتدل  ل منها على أن عموم البغداديني (عرهبم 

                                                           
االهتمام إببراز األثر الفارسي أو اجملوسي يف احلضارة   71

العربية قدمي يف كتاابت املستشرقني، ينظر: مناقشة إدوارد 
"الشخصية اجملوسية اليت ميثلها الشرقي املسلم، لـ  سعيد،

 .327االستشراق، ص 
72 Paul L. Heck, ‘Non-Muslims in Baghdad and 
Beyond’, in Baghdad at the Centre of a world, 
8th-13th Century: An introductory textbook, 
ed. By Emily Selove, Fargo: Tehran Press, 
2019, p. 58 

ّ                                             ينص  ابن القيم على أن الزرادشتيني واجملوس ليسوا من  73   
َ  َ بقوله: "و ال  أهل الكتاب،  َ  َ ي ص ح  أ �  م  م ن  أ ه ل  ال ك ت اب  و ال              ِ  َ ِ  ْ   ِ  ْ  َ  ْ  ِ  َُّْ  َ ُّ  ِ  َ

وفرسهم، مسلمهم وجموسيهم) كانوا حيتفلون 
 ابلنريوز.

وهذا اخللل ال يقتصر على الرسومات يف كتاب 
(اجلاحظ وأبو نواس) اليت ختلط احلقيقي 

داد مركز ابملتخيل، بل إن كتاهبا اآلخر (بغ
ض أن  يقد  م احلقيقة العلمية  ْ     ِّ                 العامل) الذي يـ ف رت     َ  ْ  ُ             
         َ                  ُّ         دون ختييل ي ذكر أن املسلمني يعد ون أتباع 
الزرادشتية أهل كتاب، ويعاملو�م معاملة اليهود 

ْ                     ومن يعد  إىل كتب الرتاث جيد أن  72والنصارى،       
اجملوسية اليت من أهم مكو�هتا الزرادشتية مل تكن 

ة والنصرانية، ومل يذكرهم تعامل معاملة اليهودي
                         ُ              القرآن مع أهل الكتاب، ومل ي ذكر هلم كتاب، 
ومل يعاملوا عند فقهاء اإلسالم معاملة 

. ويشري هذا امللمح إىل جزء من  73        ّ الكتابيني 
اإلشكاالت اليت حيملها الكتاب، ومرده إىل 
االعتماد على املصادر الثانوية وإمهال مصادر 

ي  
، و ل و  ك ان وا أ ه ل  ك ت اب  ع ن د  الص ح اب ة  ر ض  َ  ك ان  هل  م  ك ت اب   ِ  َ   ِ َ  َ َّ     َ  ِْ   ٍ  َ ِ   َ  ْ  َ    ُ  َ   ْ  ََ    ٌ  َ ِ   ُْ  َ   َ   َ

ي  اهلل   
َ    َُّ اهلل   ع نـ ه م  مل   يـ تـ و ق ف  ع م ر  ر ض   ِ  َ   ُ  َ  ُ   ْ َّ  َ  َ َ   ْ َ   ْ  ُ  ْ َ  ُ ْ            ع ن ه  يف  أ م ر ه م ". حممد بن   َّ  ِ ِ  ْ  َ ِ   ُ َْ  

أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية، 
شاكر  -أحكام أهل الذمة، حتقيق: يوسف بن أمحد البكري 

هـ / ١٤١٨للنشر،  رماديبن توفيق العاروري، الدمام: 
، وينظر: أبو بكر حممد بن إبراهيم 90-1/89، م١٩٩٧

إلشراف على مذاهب العلماء، بن املنذر النيسابوري، ا
اخليمة: مكتبة مكة  األنصاري، رأسحتقيق: صغري أمحد 

 .40 /4م،  ٢٠٠٤هـ / ١٤٢٥الثقافية، 
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بعض التأويالت الرتاث العريب، واالنطالق من 
 البعيدة وترك صريح النصوص يف كتب الرتاث.

ويف السياق نفسه حول ظهور هذا (األثر 
الفارسي) يف كتاهبا ما جنده من إشارات متعددة 
َ                         ِّ           تـ ل م ح منها املقارنة بني دور كل   من العنصر   ُْ  
العريب والعنصر الفارسي يف احلضارة العباسية، 
ومن ذلك حماولتها رسم قوة أتثري احلضارة 
الفارسية على البغداديني مبا يف ذلك عاداهتم يف 

طعم واملشرب وامللبس واحتفاالهتم، وأتثر امل
العرب أبساليب احلياة اليت وجدوها يف البلدان 
اليت فتحوها معلوم ال حيتاج بيان، لكن 
اإلشكال الذي تقدمه بعض مشاهد إميلي 
ا تصو  ر البغدادي منبت  الصلة  ّ        سيلوف أ�                ِّ      ّ        
ُ             بتارخيه العريب وإرثه الثقايف، فرتس م أاب نواس يف                               

 يعرف الناقة، وال أسلوب ) ال94مشهد (
احلياة يف الصحراء إال من خالل ما يرد يف 
            ً                                الشعر تصويرا  ال عالقة له بواقعه أو واقع الناس 
يف بغداد، وموقف أيب نواس من تقاليد القصيدة 
    َ ِ َّ           ً                        الطل ل ي ة معلوم أيضا  وال حيتاج إىل مزيد بيان، 
   َ  َّ                               إال أ ن  يف هذا الربط بني أيب نواس املعروف 

من تقاليد القصيدة العربية القدمية بسخريته 
والوقوف على األطالل خلط بني موقف أيب 
نواس اخلاص ابختياراته الفنية يف شعره، وبني 

من إرث العرب  -     ً عموما  -موقف البغداديني 
ُ  الثقايف واحلضاري، ويف الوقت نفسه ت ظه ر    ِ   ُ                              

ِ                           رسوماهتا استمرار  أتثري  التقاليد الفارسية وإرثها      َ               
ين يف بغداد العباسية؛ يف إشارة الثقايف والدي

بعيدة إىل اتصال األمة الفارسية مباضيها يف 
مقابل انفصال العربية عن إرثها الثقايف 
وماضيها الذي استبدلت به تراث الفرس. 
ويقرتب من هذا األثر ما جنده من توصيف 

) الذي 29اخلليفة ابلبطش والغضب (مشهد 
َ  ً       ً      ً     رمبا محل نـ ف سا  شعوبيا ، خاصة  حين ما ترسم         َ 

إميلي يف املقابل مشاهد لغري العرب دالة على 
العمق والتأمل، وتورد استشهادات بفالسفة 
إخوان الصفا وتربطهم ابلعهد الصفوي يف إيران 

 ).37كما يف مشهد (

ومن اإلشكاالت الثقافية اليت ميكن استنتاجها 
من عمل إميلي سيلوف يف هذا الكتاب املوقف 

ريب، واملزج بينه وبني من اهلزل يف الرتاث الع
ٍ        اجل د ؛ إذ ترك ب  كل  صعب  وذلول  إلثبات        ٍ     ّ    ُ  َ        ّ  ِ  
ّ                  ً     ًّ      فكرهتا أن  بغداد مل تكن جمتمعا  جاد ا  على         
                      ً      ً       الدوام، وأ�ا كانت جمتمعا  مليئا  ابملتع 
واحلفالت والبهجة، وقد أفضى ابلكاتبة إىل 
ِ              االستطراد والتماهي مع تتب ع  املرح، وتسقط  ُّ                        

اجملون الذي أخبار السخف وأبيات اهلزل و 
ملك عليها فكرها، وهذا ما ال ختطئه العني يف 
أكثر مواطن الكتاب؛ واستمرت يف هذا املنهج 
ِ       ً    ً   حىت عندما كانت حتاول أ ن  تص ف فكرة  جادة ؛     ْ  َ                   
ُ           ُّ                 إ ذ  يتسر ب  إليها الس خف واهلزل، فمثال يف  َّ      ْ  ِ
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الفكرة بسيطة مفادها أن  27و 17مشهد 
الشعراء كانوا ميدحون اخللفاء منوهني 
بفضائلهم بني الناس ويف املقابل حيظى الشاعر 
ْ                         َّ بعطية اخلليفة، فإن  كانت العطية غري سنية فإن                   
ّ                             الشاعر قد حيو ل مدحه إىل هجاء. لكن الكاتبة             
وكأ�ا ال تعرف من معاين اهلجاء إال ما اتصل 
ابلسقوط اللفظي، فتجعله يصف يف هجائه 
                                ً        ضراط اخلليفة، مث تصور اخلليفة عاتبا  عليه يف

املشهد اآلخر، ويهديه كسوة تعجبه، فيحول 
ّ                  الشاعر هجائه مدحا ، وحيو ل ضراط اخلليفة إىل       ً                

منافسي بغداد يف  -ضراط أعدائه البيزنطيني 
الذين تصيبهم الرعدة من ذكره  -عظمتها

وهيبته، وتستثمر هذا يف سياق احلديث عن 
سياق الصراع بني احلضارتني! وتزيد الفكرة 

د يف هذا السياق وتسأل    ً              سخفا  حينما تستطر 
ْ                وإ ن  على سبيل اهلزل  – من كان أطول  – ِ 

     ً                                        ضراطا  ... العباسيون أم البيزنطيون؟ وكأن فكرة 
التنافس بني احلضارتني والقوتني العسكريتني ال 

 تصل أبلفاظ غري هذه!

ومن اإلشكاالت كذلك ما يؤدي إليه أسلوب 
الكاتبة من إلقاء ظالل الشك على منزلة 

لمية العربية، والقيمة العلمية ملا احلضارة الع
أنتجه العرب من املعارف، وموثوقية ما أنتجوه 
تـ ف ت ح فصل  ْ ِ       من علم، وما دو نوه من لغة؛ إذ ت س   َ  ْ  َ                ّ              

) 55العلوم واملعارف والتعليم ابملشهد رقم (

                         ً                 الذي ترسم فيه اجلاحظ زائرا  خيمة بدوي يسأله 
عن اسم طائر فيجيبه الرجل يف يديه فيجيبه أن 

فكرة مشاهبة  61"وطواط"، (ويف مشهد  امسه
عن معىن كلمة "خذوف")، مث تعلق يف خانة 
(احلقيقة) حتت الرمستني أن أهل املدن كانوا 
يرحتلون إىل الصحراء لتقوية لغتهم، والتعلم من 
فصاحة األعراب، مث تتساءل هل ميكن أن 
يكون سكان البوادي قد كانوا يصنعون الكالم 

ويزيفون األلفاظ.  ويكذبون على زائريهم
ّ    وأشارت إىل أن حنويي الكوفة قد اعتد وا                                 
ً       ً          أبعراب البادية مصدرا  لغو�  موثوقا ، وإميلي       ً                  
سيلوف هبذا التساؤل تبدو مثرية لبعض 
الشكوك حول موثوقية ما ينقل عن اللغة من 
                      ً              األعراب بشكل عام، خصوصا  يف هذا السياق 
ّ                           اهلزيل، وال شك  أن مثل املسلك هذا له أثره            
 على القارئ العام واليافع على وجه التحديد. 

وقد ال يتضح موضع اإلشكال ابلنظر إىل هذا 
املشهد وحده، ولكن حينما نتابع النظر يف 
املشاهد التالية، نصل ملا يؤكد يعزز وجود هذا 

َ      ) �سخ  كتب 57اإلشكال، فرتسم يف مشهد (     
ّ                        طبية، وكتبت ما نص ه: "للصداع: مقدارين من                  

وبذرة من رأس جدة ضفدع!!"  سيقان السمك
وتنسب للناسخ أنه يقول: "مل أعرف قراءة 
املكتوب فارجتلت من عندي!"، مث تعلق أبن 
الكتب كانت تنسخ خبط اليد قبل عصر 
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الطباعة وأن النساخ قد خيطئون، وال شك أن 
مثل هذا االختيار قد يقود إىل التساؤل عن 

وم ومعل -                              ً  اختيار إميلي للكتب الطبية حتديدا  
 -أن أكثرها منسوخ عن السر�نيني واليو�نيني

ّ                  فهل أرادت  القول: إ ن  جهد العرب يف هذا   ِ         ْ         
                 ّ                    احلقل هو النقل املضل ل، لعلوم اآلخرين مع 
                           ً        اجلهل مبا فيه، بل وتقدميه مشوها  أبخطاء 
                            َّ          النساخ واخرتاعاهتم؟! ما قد يفس ر على أ�ا 
ّ                                     تصو ر العرب كأ�م ال حيسنون هذه العلوم؛ بل    

 –             ِّ                   جمرد نقلة مضلل  ني؟! ال شك أن الصورة هم 
قد تقود إىل هذا التأويل أو  –على سري�ليتها 

ٍ                                 بعض  منه يف �اية املطاف، وقد يقود هذا    
           ُّ           ً           املسلك إىل تص ور العرب أمة  على هامش 
ا تذكر يف                                 َّ         احلضارة واملعرفة؛ على الرغم من أ� 

ّ                 ) أن  العرب استعملوا 80مشهد الحق رقم (    
ْ  ت الطبية اإلغريقية، وأ ن  م ن  بعض املصطلحا  ِ َّ  َ                    

ْ                                  فضلهم أن  حفظتها كتبهم العربية؛ فاستثمرها         
ُ          الطب احلديث يف أورواب، ومتث  ل  على ذلك  ِّ                       
ببعض املفردات املستعلمة يف هذه الكتب، 

) إىل نبوغ حنني 116وتشري يف مشهد الحق (
بن إسحاق يف الطب، وجهده يف الرتمجة، وال 

 ه. ُ                    ّ ت غفل اإلشارة إىل مسيحي ت
                                                           

إشارات على  املبكرة جيلدرفان  تظهر يف بعض أحباث 74
 -كما أراها- عدم اللباقةمن الرتاث العريب بنوع التعامل مع 

ومن ذلك ما أورده عن بالغة القرآن الكرمي وأسلوب 
االلتفات فيه الذي عزاه إىل حماولة البالغيني أتويل األساليب 

وتستمر إميلي يف هذا السياق اإلشكايل 
حيث نقلت  74فتقتبس من خريت فان جيلدر؛

        ً          ) اقتباسا  عن محاسة 63عنه إميلي (يف مشهد
                              ً           ّ   الظرفاء للزوزين يورد فيه ألفاظا  خمرتعة (العضن ق 
     ّ        ّ                  ّ           والعبن ق والعفن ق) وتفسرياهتا، مث تعل ق على ذلك 
 أبن واضعي املعاجم العربية كانوا مولعني جبمع

األلفاظ النادرة والغريبة وذات االستعماالت 
احملددة، والعبارة يف ذاهتا ودون النظر إىل سياقها 
ال إشكال فيها، لكن إذا روعي السياق العام 
واألسلوب الذي ظهرت به الرسومات فقد 
ُ    َّ                              ي ستـ نـ ت ج  أبن  اجلمع بني هذا التعليق الذي يسم   َ ْ  َ   ُ

ً       ً                 ظاهرا  منحى  إجيابيا  وبني الرسم واالقت باس     ً     
املذكور قد أخرجه إىل أتويل ساخر يستسخف 
جهد جامعي اللغة ومدونيها وصانعي املعاجم 

 يف اتريخ العربية.

ُ                 ومن اإلشكاالت اليت مي  ك ن  عزوها إىل حماولة   ِ ْ ُ                 
إميلي االنتصار للميول الشخصي النابع من 
                                      ً للخطيب البغدادي الذي عايشت أعماله كثريا  

ة يف تصويرها ما تذكره يف اهلجوم على احلنابل
هلم ابلتخريب وتكسري آالت الطرب، وإراقة 
اخلمور، و�ب األموال، وضرب املخالف 

) يف oddities) أو الشاذة (clumsinessغري البارعة (
                         َّ                     القرآن الكرمي، وتربيرهم أبن  هلا قيمة أدبية، ينظر:

Geert Jan van Gelder, ‘The Abstracted Self in 
Arabic Poetry’ in: Journal of Arabic Literature, 
1983, vol. 14 (1983), pp. 22-30 (p.24). 
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املسلم وحبسه، واعتدائهم على سلطة احلاكم 
الشرعي، وتدخلهم يف حياة الناس وشؤون 
حياهتم ومعاشهم، وتلصصهم على البيوت، مث 

وأتباعه وتشري إليهم  75تستشهد ابلربهباري
)، وهذا مثار إشكال ال 35د ابحلنابلة، (مشه

 ّ                                        سي ما وأتباع هذا املذهب ليسوا كلهم على هذا 
النهج، ما جيعلنا نتساءل عن اهلدف من هذا 
الربط وهذا التوصيف، وتقدميه هلذه الشرحية من 
            ً      ُ                    ً القراء؟! خاصة  إذا ق رئ هذا التوصيف متصال  

)؛ 36مبا جاء بعده يف املشهد التايل (مشهد 
اة من رسالة اجلاحظ حيث ترسم صورة مستوح

"الرد على النصارى"، وعجزه عن فهم الد�نة 
النصرانية، وحماولته استيعاب عقيدهتا عن طريق 
سؤال فرق خمتلفة من النصارى عن طبيعتها 
                   ّ                      وفهمهم لفحواها، وتعل ق على ذلك أبن العلماء 
املسلمني كانوا حياورون أتباع األد�ن األخرى 

ني هذه املفارقة وجيادلون بلطف، وال ختطئ الع
يف التعامل املتباين مع املخالف املسلم، 

 واملخالف غري املسلم.

                                                           
اإلمام أبو حممد الربهباري صاحب كتاب "شرح السنة"،  75

                   ً                                 كان على ما يبدو قو�  يف التحذير من البدع وإنكار املنكر 
                                                   ُّ ، فاهتمه خصومه مبخالفة العقيدة اإلسالمية، ورمبا يكون مرد  

خذ عليه وعلى أصحابه الشدة يف إنكار املنكر، وانتهى األ
أمره وأمر أصحابه أ�م اخلليفة الراضي، وللتوسع يف أمرهم، 
وما نقله ابن مسكويه وابن األثري يف شأ�م ينظر: ابن 

) الذي 106ولعل تعليقها بعد مشهد (
استقت ما رمسته فيه من أخبار احلمقى البن 
اجلوزي عن رجل يدغدغ نفسه ألنه حمتاج 
للضحك، حيث أشارت إىل عدم إعجاهبا اببن 

ن يقدح يف اجلوزي الذي خيلط اجلد ابهلزل! وكا
مقام اهلزل يف خصومه ويقدمه يف معرض ساخر 
أو هازل مث تشري إىل أنه حنبلي ومبغض أليب 
القاسم البغدادي وتشري إىل أن البغدادي كان 
   ً      ً              ِّ          أيضا  مبغضا  للحنابلة ويض  من مشاهده 
                  ً                   الساخرة رسائل مبطنة  وتكون هي املقصودة 
ّ                         ضمنيا ! وكأن  ما قد مته إميلي سيلوف يف كتاهبا        ّ       ً    

تلف عما كرهته عند ابن اجلوزي. وميكن خي
ّ                            القول: إن  اتصال الكاتبة املستمر بكتب          
                                     ّ    التطفيل وصاحبها جيعلها أقرب إىل أن تتبىن  ما 
�يت فيها من مواقف ضمنية سواء قصدت 
لذلك أم مل تقصد، واحملصلة النهائية عند املتلقي 
هي غلبة الصورة السلبية اليت ترمسها مشاهدها 

     ً                         قدميا  وامتدادهم يف العصر احلديث. عن احلنابلة
ومن اإلشكاالت الثقافية اليت تظهر يف الكتاب 
كذلك ما �يت يف سياق حماولة إميلي تصوير 

، 1914آمدروز، القاهرة،  حتقيق:مسكويه: جتارب األمم، 
، 7/113، واتريخ ابن األثري، 323 – 322، ص: 1ج 
طان العمريي، تعقبات على كتاب "شرح السنة" لإلمام وسل

، 2013 /10 /26الربهباري، موقع األلوكة، نشر بتاريخ 
 على الرابط: 

https://majles.alukah.net/t122344/  
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تقارب األد�ن يف بغداد؛ ولكن بطريقة متييع 
ّ     األحكام الفقهية املعروفة؛ إذ تصو ر يف                               

) الشعراء املسلمني يزورون األديرة، 33(مشهد
شرب اخلمر برفقة الغلمان ويستمتعون فيها ب

م  ّ   النصرانيني الظرفاء، تزجية للوقت، معل  قة  أ�     ً ِّ                                   
كانوا جيدون أنفسهم هناك أقرب إىل هللا! 
ا تشري  م ن  ب عد  إىل اآلية "ولتجدن  أقرهبم  ٍ                 َّ       وكأ�    ُ  ْ  ِ  ُ     َّ    
ّ              مودة  للذين آمنوا الذين قالوا إ�  نصارى ..."،                             ً   
ُ              وي لمح م ن  هذا التوظيف أتثري  اهلزل والسخف                  ْ  ِ    ُ  

 التالعب بتوظيف املعىن اللغوي لقرب مودة يف
النصارى إىل اقرتاب املسلمني من النصارى 
كذلك من خالل ممارساهتم وسلوكياهتم وز�رة 

 أماكن عبادهتم.
ي به تغييب التمييز بني ما هو  ِ                             وال خيفى ما ي ش   َ          
                            ُّ              من الدين وما ليس منه، وما حيل  فيه وما حيرم، 

ٍ  ييع  واضح  وما يف بعض هذه املنطلقات من مت      ٍ   
ألحكام الدين وآ�ته الواضحة كما فعلت عند 
ُ                             يف مشاهد ش رب اخلمر؛ إذ تستثمر إميلي ما          
ورد من اختالفات بني األحناف وغريهم من 
ّ      الفقهاء يف النبيذ وأنواعه واألحكام اليت فص لوها                                        
                              َّ          يف كتبهم حول ذلك، وما جاء من أن  أاب حنيفة 

                                                           
 Peter( بيرت بورمانحبث لعلى ابنتقائية        ْ اعتمدت    76

Pormannوأشارت  إليه مرجعا ؛ ،(  ً           ْ         ً     يقدم عددا  من  مع أنه         
                     ً                              املواقف اليت تظهر تباينا  يف املصادر الرتاثية حول اجتاهات 
األطباء واملرضى يف التعامل الطيب مع اجلنس اآلخر، وتبني 
بوضوح وجود آراء قوية حول تقييد ذلك ابلضرورة الطبية 

اد عجرد؛                  ً       ً    ّ كان أول حياته الهيا ، مالزما  حلم  
) 39حيث ترسم إميلي سيلوف يف (مشهد 

َ                                      اخلمر  يشربون اجلالسون قائلني إ�م يتبعون رأي     
 أيب حنيفة يف اخلمر! 

ويف سياق التمييع كذلك جندها تصف يف 
َ                         ) بالط  اخلالفة يف بغداد الذي كان 84(مشهد      

ٌ               فيه قابالت  ومعالـ ج ات  ألمراض النساء    َ  ِ       ٌ         
هناك أطباء والوالدة، ويف الوقت نفسه كان 

         ّ                           رجال، وتعل ق أبنه مل يكن من املستغرب أن 
يفحص الرجال أعضاء النساء التناسلية 

ّ                    ولعل  املنطلق الذي تنطلق  76ألغراض طبية!    
منه الكاتبة هو نفسه الذي بنت عليه سائر 
الكتاب: أن احلضارة العباسية يف بغداد كانت 
    ً                              ً    مليئة  ابملتعة والتسامح، ومل تكن متشددة  يف 

بتة؛ حىت لو كان ذلك فيما يتعلق شيء ال
أبحكام الدين، والعبادات، واملعامالت، 
والعالقات. ولعلها اجتهدت فيما اختارت 
وأثبتت، فأصابت وأخطأت حسبما بيناه يف 

 املباحث األربعة يف هذه الورقة.
 
 

وتقديرها بقدرها، وليس ابإلطالق الذي عرضته الكاتبة هنا. 
 ينظر: 

Peter E Pormann, ‘The Art of Medicine; 
Female patients and practitioners in medieval 
Islam’ in Perspectives, The Lancet, vol. 373 
May 9, 2009, pp. 1598-99.  
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 اخلامتة:
عرضنا يف هذه الورقة لتوظيف إميلي سيلوف 

ليافعني للشخصيات الرتاثية العربية يف أدب ا
ابللغة اإلجنليزية من خالل كتاهبا: (اجلاحظ 
                          ً                وأبو نواس: مئة وعشرون يوما  يف بغداد القرون 
الوسطى)، لتقدمي قراءة نقدية لتجربتها، 
ومقاربتها ابلنظر إىل اعتمادها على اسرتاتيجية 
التقريب يف تقدمي الشخصيات الرتاثية إن على 

الفكرية مستوى االختيارات اللغوية أو املضامني 
والثقافية، وكيف أسهم ذلك يف ظهور املنتج 
النهائي للقراء اليافعني، وحاولنا استجالء 
مظاهر اإلجادة ومواطن اإلشكال يف هذا 

 العمل وتقوميها.
       ّ                                 وقد تبني  أن هذا مل يكن العمل األول للباحثة 
من حيث اعتمادها على دعم أفكارها املبثوثة 

طابع يف النصوص برسومات توضيحية ذات 
(كارتوين) فقد سبق أن فعلت ذلك يف كتاهبا 

م (خمتارات من فن 2012الذي صدر عام 
التطفيل)، وظهر أن طول معايشة الباحثة 
ملوضوع التطفيل وما اتصل به من أدب وأخبار 
وأشعار ومواقف، إضافة إىل اهتماماهتا البحثية 
غري املألوفة كان هلا دور يف تكوين تصوراهتا 

اة البغداديني واحلضارة العباسية، اخلاصة عن حي
فجاء نقلها ومتثيلها هلا من زاوية نظر واحدة 

 يؤخذ عليها االجتزاء.

       ّ                               كما تبني  أن عملها (اجلاحظ وأبو نواس) قد 
ت وسائطية متعددة، إذ كان يف  ّ       ّ                           مر  بتحوال   
أصله منشورات يومية على مواقع التواصل 

ة االجتماعي، أنتج يف سياقات رمبا مل تكن معين
                      ً             على أن يظهر العمل خاليا  من املؤثرات 
اخلارجية؛ فسياق إغالق مناشط احلياة أو حظر 
التنقل والتجوال بسبب جائحة كورو�، أسهم 
يف خلق مناخ من القلق واإلحباط ودفع الكاتبة 

الختيار أكثر موضوعات  -على ما يبدو -
منشوراهتا ورسوماهتا مما له صلة ابهلزل حماولة 

رح، ورسم البسمة على الشفاه بذلك بث امل
وانتزاع إعجاب متابعيها يف وسائل التواصل 
االجتماعي، وأدى ذلك يف غلبة املسلك اهلازل 
حىت عند تناوهلا للقضا� ذات الطابع اجلاد، 
ّ             نتج عنه تسخيف املواقف اجلاد ة، ورسم صور                          
ً                        منطية مسيئة أحيا� ، ومضطربة قلقة يف أحيان                 

 أخرى.
         َّ             نشري إىل أن  جهد الباحثة ومع ذلك البد أن 

يف تقدمي األدب العريب وشخصياته إىل القارئ 
ّ            اإلجنليزي اليافع يظل  عمال  مقد ر وذو أمهية      ً    ُّ                  
ابلغة، وجاء بطريقة غري مألوفة، إن يف أسلوبه 
أو غايته أو مجهوره املخاطب به، وهذا ما 
ً       جعلنا نتتب عه ابلدرس والتحليل؛ إميا�  أبمهية                        َّ          

رة إىل مواطن اإلشكال فيه، تقوميه واإلشا
وتصويب ما ميكن تصويبه منها؛ السيما وأن 
                    ُ               هذا النوع من األعمال ي كتب هلا الذيوع 
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واالنتشار، وتؤثر يف أطياف متعددة من القراء؛ 
 العتمادها وسائط ذات مجاهريية عالية.

                                     ٍّ إن متثيل األفكار األدبية يف قالب مرسوم حتد   
باحثة أو كبري؛ بصرف النظر عن كفاءة ال

قدراهتا يف الرسم والتصوير، ولعل اجتهاد 
الباحثة يف استخالص أفكارها من خياالت 
األدابء وجمازات الشعراء فاقم من صعوبة املهمة 
                               ً      فجاءت كثري من مشاهدها خمتلة منهجيا ، ومل 
ِ                                     يـ غ ن  عنها الشرح أو التعليق، بل زاد األمر   ْ  ُ 
صعوبة حينما كانت تضع تعليقاهتا وشروحاهتا 

ت عنوان (حقيقة) وخباصة عندما تكون هذه حت
احلقائق املفرتضة ال عالقة هلا بوقائع التاريخ 
وأحداثه، وإمنا منبعها اخليال األديب واجملازات 

 اللغوية.
كما ظهر إشكال منهجي آخر يف توظيف 
الباحثة جوانب التشابه بني بعض ما وجدته يف 
 املصادر الرتاثية القدمية، واملواقف الفكرية
احلديثة، لتحاول إثبات وجود ظواهر اجتماعية 
وفكرية وثقافية معينة وأتكيد حضورها البارز 
      ّ                             ّ       ومركزي تها يف احلضارة العباسية، وقد بي نا ذلك 
 يف نقاشنا ملا أاثرته حول ظاهرة الشذوذ

 
 
 

اجلنسي، واملنطلقات النسوية اليت كانت حتاول 
ة فرضها على السياق الثقايف العريب القدمي بطريق

 غري علمية.
    ً                                 وأخريا : ال تزال جهود املرتمجني والباحثني من 
خارج الثقافة العربية دون املأمول يف القدرة على 
فهم املضامني الثقافية الدقيقة، واالستعداد 
ُ    لتقب لها، ونقلها نقال  صادقا ، مهما حس نت           ً      ً               ّ    
         ُ                               النوا�، وب ذلت من جهود؛ ولذا فقد حيسن بنا 

 الشاعر:     ُّ           التمث ل هنا بقول 
َ  ما ح ك  جلد ك م ثل  ظفر ك    ِ     ُ   ِ   َ    َّ  َ     

ِ  َ فتول  أنت  مجيع  أمر ك       َ     َ    َّ     

ْ                            وإن  املؤم ل أن  ينهض العارفون القادرون من     َّ     َّ   
أبناء الثقافة العربية بواجبهم يف تقدمي الرتاث 
العريب للقارئ األجنيب؛ من خالل ترمجة 
            ُ   ّ                       األعمال اليت ي تغي ا منها نقل صورة احلضارة 

وشخصياهتا، وتراثها، لفئات العربية القدمية، 
          ً                            القراء كافة ؛ بصورة تناسب املنجز احلضاري 
الذي أضافته األمة العربية لسجل احلضارة 

  اإلنسانية.
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 املراجع العربية

اآليب، منصور بن احلسني الرازي، أبو سعد، 
م). نثر الدر يف ٢٠٠٤هـ/ ١٤٢٤(

احملاضرات. حتقيق: خالد عبد الغين 
 كتب العلمية، حمفوظ. بريوت: دار ال

احلصري، أبو إسحاق إبراهيم بن علي 
م). 1953هـ/ 1372األنصاري. (

مجع اجلواهر يف امللح والنوادر. حتقيق: 
علي حممد البجاوي. القاهرة: دار إحياء 

 الكتب العربية.

م). "قراءة 2018محداوي، مجيل. (يوليو 
جديدة: القراءة امليديولوجية أو القراءة 

ت معاصرة. املركز الوسائطية". دراسا
اجلامعي الونشريسي تيسمسيلت (خمرب 

 2الدراسات النقدية واألدبية املعاصرة). 
)2 :(339-349. 

م). 1991دوبريه، رجييس. (أغسطس 
امليديولوجيا الوسائطية وحقها 
ابالستقالل. ترمجة: مركز اإلمناء القومي، 

): 90،91جملة الفكر العريب املعاصر، (
30-41. 

 

 

بد هللا بن سليم. ع الرشيد،
م) تدوين اجملون يف 2021هـ/1442(

الرتاث العريب: عرض وكشف وأتويل. 
 عمان: دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع.

الرشيدي، بدر. وحافظ، وفيصل. (سبتمرب 
م). واقع اخلرافة واألسطورة: 2016

دراسة اترخيية مقارنة بني كتايب عجائب 
ار يف اهلند لبزرك بن شهر�ر وحتفة النظ

غرائب األمصار البن بطوطة، حوليات 
-334): 44آداب عني مشس، (

352. 

سبط ابن اجلوزي، مشس الدين أبو املظفر 
        ِ  ُْ                يوسف بن ق ز أ وغلي بن عبد هللا. 

م). مرآة الزمان يف 2013هـ/1434(
تواريخ األعيان. حتقيق: حممد بركات 
كامل حممد اخلراط، وآخرون. دمشق: 

 دار الرسالة العاملية. 

م). االستشراق: 2006سعيد، إدوارد. (
املفاهيم الغربية للشرق، ترمجة حممد 

 عناين. القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع.
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   ُّ                                   الش ريشي، أبو عباس أمحد بن عبد املؤمن بن 
م). 2006هـ/1427       َ ْ      موسى الق ي سي. (

. بريوت: 2شرح مقامات احلريري، ط 
 دار الكتب العلمية.

ن حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، مشس الدي
هـ / ١٤١٨بن أيوب بن سعد. (

م). أحكام أهل الذمة. حتقيق: ١٩٩٧
يوسف بن أمحد البكري وشاكر بن 
 توفيق العاروري. الدمام: رمادي للنشر.

م). 2013 /10 /26العمريي، سلطان. (
تعقبات على كتاب "شرح السنة" 

، لإلمام الربهباري، موقع األلوكة  

https://majles.alukah.net/t122344/ 

املعري، أبو العالء أمحد بن عبد هللا. 
م). الالمع العزيزي 2008هـ/ 1429(

شرح ديوان املتنيب. حتقيق: حممد سعيد 
املولوي. الر�ض: مركز امللك فيصل 

 للبحوث والدراسات.

النيسابوري، أبو بكر حممد بن إبراهيم بن 
 م). ٢٠٠٤هـ / ١٤٢٥املنذر. (

اإلشراف على مذاهب العلماء. حتقيق: 
صغري أمحد األنصاري. رأس اخليمة: 

 فية.مكتبة مكة الثقا
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الثة:
 
ة أمراء سرنديب الث بي  د 

 
ن ر      س 

ّ
                   ّ  ِ 

ْ
 َ َ  

�ضة ة من عصر ال�  ة �� مجموعة قصص قص��ة إيطالي  ّ    ح�ايات عر�ي              ّ                             ّ            

و براتأليف:  ز 
 
 ُ     ر ن
ْ
  ِ 

 
 غ
َ
ي�ي  ت 

 
ِ    ن
ْ
  

 سعيد الغامديترجمة: 

 
Abstract 
 

This paper is about the origins of The Peregrinaggio, one of the most widespread 
Italian books outside of Italy. One could even go so far as saying that its influence 
on western literatures is unparalleled by other Italian Renaissance fiction. The 
collection owes its popularity to the explicit exoticism of the plot. And one of the 
reasons for the success of the book is that the collection is based upon the 
outstanding sagacity of the three princes. While the exoticism made the 
Peregrinaggio popular in France, the combination of exoticism with sagacity met 
with the tastes of a public like the English, accustomed to the detective novel 
 

Key Words: The Peregrinaggio, Italian Renaissance fiction, Serendipity, Detective 
novel. 

-------------------------------------------------------- 

Translator :Saeed bin Abdulaziz Al-Ghamdy, Master's student at Umm Al-Qura 
University's Literature department at Arabic language college. 

Author: Renzo Bragantini, Full Professor of Italian Literature, "Sapienza" Universit 
à di Roma.Lectures and seminars at Harvard University; Yale University; Columbia 
University; New York University; Brown University; The Johns Hopkins 
University; University of Pennsylvania; University of California-Davis; University 
of California, Los Angeles; Arizona State University-Tempe; University of 
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الثة:
 
ة أمراء سرنديب الث بي  د 

 
ن ر      س 

ّ
                   ّ  ِ 

ْ
 َ َ  

�ضة ة من عصر ال�  ة �� مجموعة قصص قص��ة إيطالي  ّ    ح�ايات عر�ي              ّ                             ّ           1 

 سعيد بن عبد العز�ز الغامديترجمة: 

 

 

ي أنا األستاذ �� األدب 
 
ل، إذ إ�                      سأبدأ بأن أتنص 
ّ
         ّ              

 
 

رد العر�ي إال  اإليطا�� ال أعرف تراث الس 
ّ

            ّ                       

صل  ّ    بواسطة، فلن آبھ بموضوع عر�ي مت                               

�اث اإليطا��.
 
            بال�
ّ
     

 Peregrinaggio di�� بدء  2اهتمامي هو حادثة

3tre giovani figliuoli del re di Serendippo 

الثة أبناء ملك سرنديب}*، 
 
ان الث ب 

 
ة الش ج                          {ح 

ّ
       ّ

ّ
     ّ ِ  

 عام 
 

ال شرت أو 
 
     و�� مجموعة قصص قص��ة �

ً
 ّ      

ُ
                      

ة 1557 ة، ترجمها من الفارسي  ّ   م �� البندقي                      ّ كما -           

                                                           
ف.

 
سب من ا�حوا�ىي إ�� املؤل

 
 ما �

 
ص من إضافة امل��جم، إال   * ا�حوا�ىي وما ب�ن منفرجت�ن { } �� الن 

ّ
                       

ُ
     

ّ
                      ّ                                       

ودان ” -1 ر ك ب 
ُ      أشكر األساتذة فر د     ِ  ْ  ِ               Frédéric Baudin  

 
ال راي�ي وأنتون 

 
 وأبو بكر الش

ّ
  ِ           

ّ
ي  ِ غ                � ّ   ر س  ِ ْ Antonella Ghersetti  ش

 
ر �

 
ل

 
  وأ

ْ
  ِ

ْ
 

ُ
  

ف 
 
ول

ز    مار 
ْ
  

ُ ْ   Ulrich Marzolph  ي  � يمو فور  � عن امتنا�ي لألساتذة بي�� ماس  ِ   ع�� اق��احا��م. كما أع�  ْ       ّ                              ّ                      Pier Massimo 

Forni  م
 

�� ك �ا ك  تور 
 

ك   وف 
َ

 ْ  ِ    ْ   
ْ

  ِ  Victoria kirkham   ي اإلنݠل��ي ف). “.                 ّ          ّ ع�� مراجع��م ن�ى 
 
    (املؤل
ّ
      

 أو سمة.  -2
ان أبناء  مللك سرنديب. وحج  هنا لها ذات مع�ى  -3 ّ         ٍ                ّ                  حج  أو رحلة أو سفر ثالثة شب                        ّ  pilgrimage  ستخدم

 
ة، و�       �� اإلنݠل��ي 
ُ
      ّ          

س أو م�ان مجهول أو غر�ب لالستكشاف، وتحمل ى.               ّ                ّ                                       للتعب�� عن الر حلة إ�� م�ان مقد  ً   هذه الرحلة مع�                
ة، أو الر حلة، أو ا�جموعة.  -4 ّ          ّ                 أو القص         

ن صفحة عنوا��ا د��  -  ّ               تب�  ُ     م��جم �ان ي            

ت ِ  ْ كر س  ر األرم�ي 
 
        وف
َ
  . 

ى  ّ   ومن الغر�ب أن  هذه ا�جموعة ي�اد يجهلها ح�                            ّ             

ة" ج  ��  4                             ِ َّ  أساتذة األدب اإليطا��. لكن "ا�ح 

ة خارج إيطاليا. بل  ّ                    إحدى أشهر الكتب اإليطالي                        

ث��ها ع�� األدب الغر�ي 
 
                      إن  املرء ي�اد يزعم أن  تأ
ُ
   ّ                  ّ  

          ّ                          ال �عدلھ أي  إبداع أد�ي إيطا�� من عصر 

و
 
ل د 

 
ى بان �ضة. ح�   ال� 

ّ
 ِ 

ْ
      ّ        ّ    Bandello - الذي عرف
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ون عملھ  ّ         الفر�سي        Novelle 5  ��{ح�ايات}، ع

تشو  ة، من تنقيح بو س 
 
ِ  ْ    قل              
ّ
  Boaistuau  �� لھ

ة  ار�خي  ّ   "املآ�ىي الت       ّ           Histoires Trgiques "

)1559 �� ن  ي  م ب  ي 
 
ل ْ    م)، وعرفھ اإلنݠل�� من و   ْ  َ    َ
ْ
  ِ                      

William Painter  قصر الب�جة" ��Palace of 

Pleasure) "1566-1567(مثل  لم �عرف -م

ة". ج            ِ َّ   نجاح "ا�ح 

ة  �خة األملاني 
 
ن الن ّ   وترجما��ا وتنقيحا��ا تتضم           
ّ
     ّ                         

ة (1583( ّ    م)، والفر�سي  م)، ثم م��ا 1719           

ة ( ة (1722       ّ    اإلنݠل��ي  ّ    م) والهولندي  م). ومن 1766           

رة (
 

ة متأخ     ترجمة أملاني 
ّ

       ّ م) أخذت 1723          

ة ( ركي  نم  ّ    الد  كر ما قد 1729   ّ  َ                 ِ         م). ناهيك عن ذ 

ة ج   Le voyage" و��:         ّ             ِ َّ ت�ون أهم  تنقيحات "ا�ح 

des princes fortunes" رحلة األمراء} "

يل  ف  ر  د دو ف 
 
وال  � ِ    ا�حظوظ�ن} ل�  ْ  ِ      
ْ
   ْ  ِ            Béroalde de 

Verville  دين �شهر��ا
 
ة" ت ج              . وال شك  أن  "ا�ح 
َ
    َّ ِ     ّ   ّ       

ة �� عقد��ا، وال شك  أن  هذه  ي  ل 
ّ                   ّ   ّ     للغرابة ا�ج   ِ َ           

ة غ��  ّ       الغرابة لم تكن لتنبثق �� أي  مدينة إيطالي              ّ                           

                                                           
ولو ترجمنا عنوانھ هذا فقد ت�ون أقرب �لمة لھ ��  -5

 "ح�ايات". 
حقيق؛  -6 ّ       أو الت       Detective Novel . 

ة؛ ملوق ّ       البندقي  ة        يا�ىي. لكن ثم                  ّ             ّ  عها ا�جغرا�� الس 

 سبب آخر لنجاح الكتاب.

نة لألمراء  ة البي  طن  نيت ا�جموعة ع�� الف  ّ           ب        َ   ِ                    ُ

 �� 
 
ة" شائعة ج  الثة، و�ذ جعلت الغرابة "ا�ح 

 
    الث

ً
        َّ ِ                          

ّ
   

 لقوم  
 

ذ
 
ل ة ي  طن       ٍ فر�سا، فإن  مز�ج الغرابة والف 

ّ
 

َ
  َ    َ   ِ                  ّ          

حر ي  ّ   ّ  �اإلنݠل�� استمرؤوا رواية الت                            6. 

ب د 
 
ن ر  ة "س   ِ نقرأ �� املاد 
ْ
 َ َ     ّ رد أن              ف  س 

 
ك

 
ة" �� م�جم أ  ْ ُ     ّ ي 

ْ
 

ُ
             ّ

ل ”هذه ال�لمة  ب 
 
ها هوراس وال

 
ُ   سك

ْ
            

ّ
  Horace 

Walpole  أمراء سرنديب من عنوان ا�ح�اية

الثة
 
   الث
ّ
ا يكتشفون ’، ال�ي �ان أبطالها         ً          دائم 

ة أشياء  لم �سعوا إل��ا طن   أو بف 
 
ة

 
دف َ                ص         َ   ِ      

ً
 

َ
   ُ .“‘

�ا  عر ف بأ�  ّ    فت      ّ   ُ جات ”  ب� 
 
ة اكتشاف امل

 
ك

 
ل   ِ    م 

ُ
           

َ
 

َ
 َ 

دفة آت ص  فاج 
 
ُ    امل    ِ   
ُ
       ٍ   ّ         س ��جيب  أن  امل�جم ال ولي“.   

ة"، غ�� أن  ح�اية  ج  أمراء سرنديب          ِ َّ          ّ       يذكر "ا�ح 

الثة
 
   الث
ّ
ا ما نقرؤه ��      ا م��ا. واألشد  �جب  طع 

 
ً               �� ق    ّ              ً  
َ
    

Grande dizionario della lingua italiana 

ا  ة) تفس��  غة اإليطالي 
 
ّ         ً  (القاموس العظيم لل          
ّ
                  

ا من ال�لمة : ”Serendipità8ل�لمة  7      � تأثيلي 

ة  ة)، و�� �لمة  Serendipity       ّ   اإلنݠل��ي  بي  د 
 
ن ر  ّ              (س   ِ 
ْ
 َ َ  

أثيل (أو اإلتيمولوجيا) الذي يدرس  -7 ّ                                 من علم الت           

 أصول ال�لمات. 
ة.  -8 ة باإليطالي  بي  د 

 
ن ر  ّ    س            ّ  ِ 
ْ
 َ َ  
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ل  ب 
 
ُ   أ�شأها هوراس وال
ْ
                Horace Walpole  عام

الثة’م �� روايتھ 1754
 
   أمراء سرنديب الث
ّ
                 ‘

ان موهو��ن ��  ة ثالثة شب  ّ               (يح�ي ف��ا قص           ّ             

ادر دون أن يبحثوا عنھ) ّ                       اكتشاف الن  وال “.          

 
 
ط

 
ل ما كتب ق ب 

 
 حاجة بنا أن نقول أن  وال

ّ
 

َ
           ُ

ْ
األمراء                    ّ    

الثة
 
   الث
ّ
كرها-�ا      ّ ، وأ�       ليست رواية. -     ِ    ع�� ذ 

ھ ��� 
 
      والغر�ب أن  القاموس اإليطا�� ال يبدو أن
ّ
                          ّ          

ة"،  ج    ّ                                  ِ َّ    أن  أصل ال�لمة من الكتاب اإليطا�� "ا�ح 

                                   ّ بل األغرب من هذا اإلهمال إذا علمنا أن  

ة" ضمن مصادر القاموس نفسھ. ج       ِ َّ                          "ا�ح 

ن �� األدب  ط 
 

حر ي الف ل أمثلة الت   ِ          يوجد أحد أو 
َ

     ّ   ّ           ّ           

�� �� إحدى أوائل ا�ح�ايات من اإلبدا�� اإليطا

" {األلف ح�اية}، و�� مجموعة Novellino"الـ

�ع األخ�� من القرن                        ّ                  قصص قص��ة وضعها �� الر 

الث عشر امليالدي فلور��ىي  مجهول. �� 
 
ّ            الث                       
ّ
   

ة الر ا�عة من هذه ا�جموعة يحبس ملك  ّ      ّ                             القص     

ب املقدو�ي والد اإلسكندر  ل  ما ف  ب (ر�  ل  ِ                        اسمھ ف   ِ     ّ     ِ  ِ      

ا ي ا �� �جنھ.           ً   األك��) حكيم        �          وناني 

ا يخ��ه اليونا�ي  أن   �دى امللك حصان  ً                 ّ   ّ حينما �               ُ       

ذي بل�ن أتان، وح�ن �ستب�ن 
 
                          ا�حصان قد غ
ُ
           

فيما �عد صدق اليونا�ي ي�افئھ امللك بنصف 

       ّ                           َّ         رغيف �ل  يوم. ثم �سأل امللك اليونا�ي  رأيھ �� 

ٍ                       ّ    ّ       حجر  عز�ز  عليھ، فيجيبھ اليونا�ي  بأن  داخلھ       ٍ   

حكيم صادق في�افئھ                   ّ   دودة، فيجد امللك أن  ا�

ة �شك  امللك �� والده،                ّ     ّ                برغيف. و�عد مد 

 الر جل أن يصدقھ عن مولده، 
 

    ّ                      فيستحث
ّ

      

از. ثم �عد أن سأل  ھ ابن خب 
 
ّ                   فيخ��ه اليونا�ي  أن        
ّ
   ّ               

ھ سألھ 
 
ھ يقر  امللك بفطنة �جينھ، غ�� أن        أم 
ّ
                         ّ     ّ  

ل ل�حقيقة �� �ل  حادثة، وهنا  ّ                ّ             آخر ا كيف توص          ً   

ذي ا�حصان بل�ن األت -1األجو�ة: 
 
                  غ
ُ
     ّ       ان ألن  أذنيھ  

ت�ن.  -   َ           غ��  با�� ا�خيل- حني  ّ      �انتا م  �ان ��  -2       َ  

ا إذ األحجار باردة،  ھ �ان دافئ 
 
ً                    ا�حجر دودة ألن          
ّ
             

 إذا عاش فيھ �ىيء. 
 

                   وهذا ال ي�ون إال
ّ

لو لم  -3              

از، فما �ان لي�افئھ بخ��،  ّ                           يكن امللك ابن خب                

�افأه بإقطاعھ مدينة. 
 
ھ لو �ان ابن ملك ل

 
                     فإن

َ
                  

ّ
   

ال   ّ   ّ فأقر  امللك الض  ببخلھ وأجزل عليھ هدايا     ّ        

 ثمينة.

ة"  ج  طابق ح�اية اإلطار �� "ا�ح 
 
�ا ال ت                         ِ َّ   وع�� أ� 
ُ
       ّ       

ة عناصر تقار��ا. ف��ا مسألة  ّ                             فإن  �� هذه القص             ّ   

ذي بل�ن آخر، لكن  األك�� 
 
                ّ       ا�حيوان الذي غ
ُ
              

ة حقيقة أن  نتيجة الفحص األخ�� تخص   ّ           ّ                      ّ أهمي     

ة"  ج  ھ �� "ا�ح 
 
         ِ َّ   امللك عينھ (غ�� أن
ّ
ع�� نقيض -                 

         ّ         ال ي�ون شك  �� والد  -ح�اية""األلف 
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ة  رام). وأقرب �ىيء الس��الل قص   � ّ   اإلم��اطور �                            ْ  َ           

ة األو��  ة" �� القص  ج  ّ         "ا�ح           َّ ِ    De Sapiensia  ��)

اء} Novelliereا�حكمة) من " الـ
 
�     " {ا�ح 
ّ
 َ      

�ي  ر �ام  . Giovanni Sercambi          ِ ْ   ْ   �جيوفا�ي س 

اء" ب�ن ��اية القرن الر ا�ع عشر 
 
� تبت "ا�ح 

 
                       ّ        ك

ّ
 َ        

ُ
 

�ن،  ّ     و�داية القرن ا�خامس عشر امليالدي                               

ر األرم�ي ��ا، 
 
وف ت  ا نفي علم كر س                و�ستطيع يقين 
َ
   ُ ْ  ِ             ً            

ى القرن  ھ أديب إبدا�� ح� 
 
عر ف أن فها لم � 

 
ّ         فمؤل                

ّ
    َ   ُ        

ّ
    

 مخطوطة 
 

ھ ال توجد إال
 
اسع عشر، بل إن         الت 

ّ
           

ّ
               ّ   

د   اء"، فال ب 
 
� ُ  ّ واحدة ناقصة من "ا�ح          
ّ
أن نف��ض                    َ 

حان من نفس  ت  م  ة" ي  ج  �ي و�اتب "ا�ح  ر �ام  َ            أن  س  ْ  َ    َّ ِ             ْ   ْ ِ  ّ  

املصدر. وحسبما أعرف لم يظهر املصدر 

ى إن ظن  العديد من  ّ        ّ           ا�حقيقي �عد، ح�                

ھ قد يوجد �� �عض اقتباسات 
 
ارس�ن أن                           الد 
ّ
        ّ   

د �� إسبانيا القرون  ة، ال�ي ت��د  ّ                     ا�ح�ايات العر�ي              ّ               

 
 
ة نة. خاص   الوسطى. قد ت�ون هذه �� البي 
ً
  ّ        ّ                           La 

                                                           
 األصل الهندي ل�ليلة ودمنة.  وهو اسم -9

�ا �� العالم الغر�ي ” -10
 
� ن 

 
چات ن                      انتشرت الب 

َ
  ْ

َ
    ْ  َ كما هو -         

�خة  -معروف
 
    من �ليلة ودمنة، فباإلضافة للن
ّ
                            

ة ال�ي ترجمها ا�حاخام يوئيل (�� القرن العاشر  ّ                                              ال��ودي        

ة (ب��جمة  �خة اليوناني 
 
ّ           امليالدي) تنحدر م��ا الن            
ّ
                      

يث حوا��  �خ1080       ِ         شمعون س 
 
  م)، والن
ّ
ة          ّ   ة اإلسباني          

الية) ّ      (انظر ا�حاشية الت  ف).“.                 
 
   (املؤل
ّ
      

prima veste dei discorsi degli animali 

ل �خطب ا�حيوانات) الذي كتبھ  وب األو 
 
      ّ                            (الث
ّ
    

نولو  زوال أي 
 
ْ      فر ن      
ْ
  ِ  Firenzuola Agnolo  عام

شرت عام 1541
 
        م و�
ُ
ل" هو 1548     وب األو 

 
      ّ      م. "الث
ّ
       

�ا
 
� ن 

 
چات ن    تنقيح إلحدى كتب "ب 

ْ
  ْ

َ
    ْ  َ                 9 Pañcatantra "

الث 
 
    ا�خمسة، وال�ي قد اقتبسها �� القرن الث
ّ
                                     

ا ال�ابو�ي  عشر ّ            امليالدي يوحن            Giovanni da 

Capua  ة ا�ختصرة تيني 
 

ّ           �� ترجمتھ الال    
ّ

             The 

Directorium Humanae Vitae  دليل ا�حياة)

ع  ة لكتاب ابن املقف  ة) من ترجمة ��ودي  ّ                 ّ  البشر�                   ّ     

 .10�ليلة ودمنة

ا  نولو ع�� ترجمة يوحن  زوال أي 
 
ّ   لم �عتمد فر ن                    ْ      
ْ
  ِ           

ع اقتب ة، بل تا�  تيني 
 

َ       ال�ابو�ي الال          ّ    
ّ

ا من              ا إسباني    ً        �     اس 

 �� سرقسطة عام 
 

ال شر أو 
 
�ا" �

 
� ن 

 
چات ن                 "ب 

ً
 ّ     

ُ
     

ْ
  ْ

َ
    ْ  َ  

 The Exemplario contra losهو  11م1493

Engaños y Peligros del Mundo12   دليل) ٌ     

، �عد سقوط مملكة غرناطة آخر املمالك 898 -11

ة �� األندلس �عام واحد.  ّ                        اإلسالمي        
ا ع�� ” -12 ة سابقة لها استناد  ً       صدرت ��خة إسباني                    ّ                

    ٍ                               بطلب  من امللك ألفو�سو العاشر ا�حكيم  �ليلة ودمنة

�ا، و�عود إ�� ح ا وق�  َ                الذي �ان صبي  م، 1251وا�� سنة             �    

ة يجب أن نذكر  �جمة اإلسباني 
 
 إ�� ال�

 
ّ               و�ضافة            

ّ
        

ً
      

 Anton von Pforr, Buch derاالقتباس األملا�ي (
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ٌ     ضد  خدع العالم وشروره). وقد ي�ون �ىيء  من                                   ّ  

ھ ال دليل 
 
ة" رغم أن ج           هذا حدث �� حالة "ا�ح 
ّ
         َّ ِ                    

 ع�� هذا إ�� اآلن.

ة" ج  ة               ِ َّ  ففي مطلع "ا�ح  ّ   �ستب�ن املرء أن  ماد     ّ              

 من أسطورة أبناء نزار العر�ية، كما 
 
رد آتية                                    الس 
ٌ
       ّ   

ة واملسعودي وابن  م 
 
ل ل بن س  فض 

 
 َ                رواها امل

َ
 َ       ّ  

ُ
        

ة �غي��ات طرأت                    َ   ّ   ّ               ا�جوزي وآخرون. غ��  أن  عد 

عل��ا. إذ يدعو جعفر ملك سرنديب أبناءه 

ة")  ج  الثة (الذين يبقون �غ�� اسم �� "ا�ح 
 
                                 ِ َّ    الث
ّ
   

ھ ير�د ت
 
 أن

 
        قائال

ّ
   

ً
                         ٌ رك العرش، وح�ن ال يقبل أحد      

الثة من 
 
ھ ينفي جعفر أبناءه الث

 
ف

 
خل        م��م أن ي 

ّ
                      

َ
 

ُ
   َ         

ع الغضب م��م لرفضهم. ثم  ّ                         مملكتھ وهو يتصن                

الثة 
 
ان الث     يلتقي الشب 
ّ
       ّ وهم يدخلون بلد -         

رام  � ْ    اإلم��اطور �   َ ه �سألهم  -           ل  �ع��  ض 
 
َ  ّ     َ         را�� إبل أ
َ
          

 13إن �انوا رأوه، وهنا تبدأ أو�� ا�حوادث

ة بي  د 
 
ن ر  ّ  الس   ِ 
ْ
 َ َ   . 

الثة الر ا��: 
 
       ّ     �سأل األمراء الث
ّ
أليس البع��  -1               

أليس  -3           ّ        أليس فيھ سن  مثلوم؟  -2أعور؟ 

                                     ّ    أعرج؟ و�عد أن يجي��م عل��ا �شكرهم الر ا�� 

                                                           
Beispiele der alten Weisen, 1480  أنطون فون

، كتاب أمثلة ا�حكماء القدماء ،  ر  “. م)1480   َ ْ                               فور 

ف).
 
   (املؤل
ّ
      

الثة بتضليلھ، 
 
�م الث              و�كمل بحثھ. ثم �عود ي� 
ّ
       ّ                      

ة  بي  د 
 
ن ر  ابة. و�� ا�حادثة الس  ھ لم يجد الد 

 
ّ   ألن  ِ 

ْ
 َ َ                    ّ            

ّ
  

ل األمراء للر ا�� �عالم
 
انية يدل

 
            ّ        الث

ّ
        

ّ
ات جديدة    

ن، و��:  لوه قط كما قد يتب� 
 
�م لم يضل                  ّ         أ� 
ّ
          ّ  1- 

ا �� جانب،  ا، ز�د   مضاعف 
 

مال       ً      ً           يحمل البع�� ح 
ً

  ِ             

 �� اآلخر (أك�� اإلخوة). 
 

                       وعسال
ً

يحمل البع��  -2    

ا امرأة (أوسطهم).  ً                   أيض  واملرأة حامل  -3  

 (أصغرهم).

�م سرقوا �ع��ه، فيش�و  ا أ�  ّ                       فيظن  الر ا�� يقين      ً        ّ    ّ    

رام عا  � ْ       سرق��م إ�� �   َ ا أن ينصفھ. فيحبس               ً                  زم 

ھ يطلقهم �عد أن  الثة، لكن 
 
ّ                 اإلم��اطور األمراء الث        
ّ
                    

نوا صفة  تھ، ويسألهم كيف تبي  ّ         يجد الر ا�� داب                     ّ       ّ       

ھ. وهنا أجو�ة ا�حادثة  ل  م  ِ                       البع�� ودقيق ح  ْ ِ              

ة األو��: البع��  بي  د 
 
ن ر  ّ                 الس   ِ 
ْ
       ّ       أعور ألن  العشب  -1   َ َ 

س  من األخرى.  م  ُ  َ ّ           ر �� من ناحية، ولم ي  لم  -2 ُ                 
 
   وث
ُ
  

مات من العشب       ٌّ فيھ سن   ض 
 
َ               ألن  �� طر�قھ ق
َ
           ّ   

           ّ وهو أعرج ألن   -3                ّ        كب��ة سقطت من سن  مثلوم. 

ر   ج  ُ  َ ّ املرء يرى من أثره أن  إحدى أخفافھ �ان ي                   ّ                   

ة  بي  د 
 
ن ر  ا أجو�ة ا�حادثة الس  ّ   ع�� الر مل. أم   ِ 
ْ
 َ َ                   ّ      ّ       

مات.  -13        ّ     أو الس 
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انية ف�ي: أن  البع�� 
 
            ّ        الث
ّ
ا ع��  -1            ً      يحمل ز�د 

 ع�� ا�جانب اآلخر، ألن  املرء يرى 
 

                    ّ          جانب، وعسال
ً

          

ة من  ر�ق، وأم 
 
مل ع�� جانب الط ة من الن          ّ     أم 
ّ
                ّ        ّ  

باب ع�� ا�جانب اآلخر. 
 

                     الذ
ّ

و�ان يحمل امرأة  -2   

 قرب �عض اآلثار، ووضع 
 

                     ألن  أوسطهم رأى بوال
ً

               ّ  

م. 
 
ل ت 

 
   يده فيھ فاغ

َ
  َ

ْ
�ا �عد  -3             أل� 

 
ّ        و�انت املرأة حامال   

ً
                

كما يبصر املرء من اآلثار ع�� -قضاء حاج��ا 

الوقوف.  اعتمدت ع�� يد��ا لتعاود -   ّ  الر مل

رام   � ْ     فدعاهم �   َ ة األمراء -        بي  د 
 
ن ر  ّ          وقد أدهشتھ س   ِ 
ْ
 َ َ            

الثة
 
   الث
ّ
ا. -    ً   أن يبقوا عنده زمان                    

رام �� يوم    � ْ           ٍ وسمع �   َ وهو ينصت إ�� حدي��م -     

مھ لهم. وهنا  -  � سر ا ٍ       ٍ   ّ             ما قالوه عن خمر  وطعام  قد                

الثة: 
 
ة الث بي  د 

 
ن ر        تقع ا�حادثة الس 

ّ
      ّ  ِ 

ْ
قال أك��هم  -1               َ َ 

ت �� مق��ة.  ر ع 
ة ز  م  ر 

 
ھ ال �شك  أن  ا�خمر من ك

 
َ             أن  ِ ُ   َ ْ 

َ
           ّ   ّ       

ّ
  

ع الذي يأ�لونھ  -2
 

ذ                وأقسم ثان��م أن  الـج 
َ

 َ     ّ               

ھ الحظ  -3أرضعتھ لب��ا �لبة. 
 
      وقال أصغرهم أن
ّ
              

رام ير�د قتل امللك، الذي قتل   � ْ                             أن  مستشار �   َ         ّ  

رم  اق��فھ. و�عد أن تحر ى                     ُ  ٍ                    ّ  ابن الوز�ر قبلها �ج 

ا  رام صدقهم أيض   � ً   فيما استنبطھ ضيوفھ علم �               ْ  َ                        

ا ليس بحاجة أن يتحر ى �� االستنباط         �                   ّ              (وهو حق 

                                                           
اNovellinoوع�� نقيض "الـ” -14

 
 "، فإن
ّ
ة                ّ  نجد بنو 

�ي ر �ام  ا عند س  ة أيض  رعي 
 

ضيف الش
 
ً        ِ ْ   ْ  امل      ّ   

ّ
       

ُ
ف).“.   

 
   (املؤل
ّ
      

ان كيف اهتدوا إ�� ما  ب 
 

الث). ثم �سأل الش
 
ّ                      الث

ّ
                 

ّ
   

ف�انت ا�خمر مزروعة �� مق��ة  -1استنتجوه: 

�ا  ّ    أل�  ر  املرء عادة-  س 
 
 ُ ّ          وا�خمر �
َ
جعلت أك��هم  -        

ا.  ا مكتئب  ً    وق��ا حز�ن         ً ع قد أرضعتھ  -2         
 

ذ             و�ان الـج 
َ

 َ         

                                   ّ          �لبة ألن ثان��م ما إن أ�ل منھ شعر أن  فمھ ما�ح 

د.  ز� 
                               ّ وتبييت املستشار قتل اإلم��اطور ألن   -3 ُ ِ    م 

مھ
 

ش رام مع ح   �   أصغرهم الحظ �� مجلس ل� 
َ

 َ         ْ  َ   ّ أن                       

رام أن    � ْ       ّ أسار�ر املستشار اضطر�ت ح�ن قال �   َ                               

ا يطلب  �ن أهل  للعقو�ة. ورآه األم�� أيض  ً        ا�خبيث                         ٌ       ِ      

ھ ال يوجعھ هذا 
 
              ماء  ليطفئ حر  كبده، فظن  أن
ّ
   ّ          ّ          ً   

                      ّ              ُ الوجع غ�� قتل ولده. ثم  نفى اإلم��اطور  

        َ           املستشار  من مملكتھ.

ة" تمتح من  ج      ّ   ّ                    ِ َّ           ال شك  أن  هذه ا�ح�اية �� "ا�ح 

ء نزار. لكن هل تمتح م��ا مباشرة؟ أسطورة أبنا

ة ليست ف��ا  . وعدا أن  األسطورة العر�ي  ّ             ال أظن                ّ         ّ     

اسع 
 

ن الش و  ة الثانية، فإن  الب  بي  د 
 
ن ر      ا�حادثة الس 

ّ
     ْ  َ    ّ               ّ  ِ 

ْ
 َ َ           

ان ف��ا أر�عة  ب 
 

ّ               هو أن  الش
ّ

ة نزار -     ّ     �ا قص  ّ        بما أ�       ّ      

ة مالي 
 

ة الش د القبائل العر�ي  ّ  موح     
ّ

      ّ ة"  -   ّ                ج          ِ َّ   و�� "ا�ح 

�ي) هم ثالثة ر �ام  ر ق آخر مر�ب،        ِ ْ   ْ           (وعند س 
 
 ْ            . وف
َ
    

رام ابن  شر��    � ْ        ٌ     ّ هو أن  �   َ ضيف أبناء  14     ّ       ُ          خالف م 
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ا  د  أن ي�ون مقصود  ً   نزار. لكن  هذا الفرق ال ب               ّ  ُ              ّ         

ج  -1ألمر�ن م��ابط�ن:  ة" ي��و  ج               ِ َّ       ّ  �� ��اية "ا�ح 

لفھ 
 

خ رام، و�عد وفاتھ ي   �     أصغر األمراء بنت � 
ْ

  َ                  ْ  َ                 

 
 
 ع�� عرشھ. وال �ستقيم أن يبدو خليفة
ً
                                 

ٍ            إلم��اطور  �ان ابن ز  ة  -2نا.         ة �� جمهور�  ّ           ّ   وخاص     

ة  ة املشهورة باملزج ب�ن القيصر�  ّ                           ّ   البندقي        

ة تيجة ست�ون صادمة �� 15       ّ  والبابو�  ّ                     ، وهذه الن           

ة. ى سياسي  ا قو  ّ   أد��ا الذي ينصر دائم        ً    ً                     

�ما قد  ر يبدو أ� 
 
وف ت  �ي وال كر س  ر �ام  ھ ال س 

 
ّ        ع�� أن         

َ
   ُ ْ  ِ        ْ   ْ ِ     

ّ
      

فوي. ولو فعال 
 

�اث الش
 
ناه من ال�              استقيا ما دو 

ّ
       

ّ
          ّ            

ب عل� ع  ص 
 
ُ      ل  َ
َ
�ما أن ي�ونا بال�� األمانة ل�امل س��  

ات وتفس��ها. بل ثم   بي  رند  ال الس  رد �� ك  ّ                   ّ الس   ِ   ّ     ِ       ّ   

�ي  ر �ام    ّ                            ِ ْ   ْ   نص  فيھ �عض الفروقات ال�ي عند س 

ارس�ن فإن   ر. فكما أشار �عض الد 
 
وف ت                      ّ         ّ وكر س 
َ
   ُ ْ  ِ   

ا من "هشت  ة" شديدة القرب حق  ج      ِ َّ                 �          "ا�ح 

مان) ألم�� خسرو. 
 
                ��شت" (ا�جنان الث
ّ
                 

د هشت ��شت بـ                  ّ فا�خصائص ال�ي توح  

احية األخرى  ة" أر�ع  من ناحية، ومن الن  ج  ّ            "ا�ح                   ٌ       َّ ِ    

  ّ                              ْ      تم� �ها عن أسطورة أبناء نزار، و�ن  �انت 

                                                           
ا للمقولة   -15 نيا؛ وقد ي�ون اقتباس  ين والد             ّ       ّ                    ً          أي: ب�ن الد 

املنسو�ة للمسيح: "أعطوا ما لقيصر لقيصر وما 

 ل�خالق ل�خالق".

ال  �ا املصدر البعيد لك  رى أ� 
 
ّ                   ِ  األسطورة يجب أن ت     
ُ
                

 -2والد األمراء هو ملك سرنديب.  -1العمل�ن: 

ا  -3األمراء ثالثة.  ة أيض  بي  د 
 
ن ر  ً   وحوادث الس       ّ  ِ 
ْ
 َ َ          

     ٍ    َ               إتقان  �عض  ال�ىيء مع تلك ثالثة، وتتوافق �� 

ة" متتا�عة.  ج  وأجو�ة األمراء  -4            ِ َّ            ال�ي �� "ا�ح 

 أن  
 

ا، إال ضيفهم ت�اد تتطابق أيض     ّ للملك الذي ي 
ّ

      ً                      ُ            

ة"  ج                                    ِ َّ   الفرق الوحيد ب�ن "هشت ��شت" و "ا�ح 

�اث-  ّ        أن  األخ��ة 
 
 لل�

 
   أمينة

ّ
    

ً
ضيف  -16            ُ    تجعل م 

اخ، غ�� أن  هذا الفارق  ا لطب  ّ           ّ            األمراء ابن       ً كما -         

.ال  -رأينا     ّ ��م 

شا��ات-فهل يمكننا أن نقول 
 
      مع هذه الت
ّ
  ّ أن   -          

"هشت ��شت" �� املصدر ا�حقيقي لـ 

ة"، عدا ا�حادثة ال�ي تصدر عن أسطورة  ج      ِ َّ                                    "ا�ح 

ة" وحدها  ج  ا ال، فليست "ا�ح                �               ِ َّ         أبناء نزار؟ حق 

 ،
 

ا ما زال مصدرها مجهوال ن قصص    من تتضم 
ً

                      ً     ّ       

ا  ً   لكن �سبب حوادث أخرى �� ا�جموعة أيض                                   

ٌ                            �ىيء  من "هشت ��شت". أحدها يبدو ليس ف��ا     

ة  -لوهلة- ھ �عود إ�� ا�جموعة الهندي 
 
ّ   أن                         
ّ
  

Kathasaritsagara را ساݠ 
 
َ   �اتاسار �   
ْ
  ِ . فعلينا 17      

 أو ألصلها.  -16
 أي: بحر القصص.  -17
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ة مصادر،  ة ع�� عد  ة" مبني  ج  ر أن  "ا�ح  ّ         ّ         أن نقر        َّ ِ     ّ    ّ      

ة ��  د املصادر حج  ار��� لتعد  ّ           ّ           ّ     وما زال الدليل الت                   

ة" يبدو  ج   -لوهلة-                       ِ َّ        �عض القضايا. و�اتب "ا�ح 

ل
 
 مط
ّ
ا ع�� قصيدة    "هفت بي�ار"  نظاميً             ع 

، إذ 
 
بع). وهذا ليس �غر�ب  قط      (الصور الس 
ّ
   ٍ                   ّ          

القصيدة �� املصدر األسا�ىي لـ"هشت 

��شت". ما زالت توجد �عض ا�خطوطات ال�ي 

تظهر ف��ا قصيدتان مقابلتان لبعضهما، 

ل من  �ع األو                                 ّ      ّ     وتار�خها �عود ملا ال يتأخر عن الر 

ليل القرن ا�خامس عشر امليالدي. هذ      ّ    ا الد 

ا �ح�ايات أخرى تحتو��ا  ار��� ما زال متاح  ّ                  ً                       الت    

ھ 
 
ة"، ومع هذا فإن ج    "ا�ح 
ّ
ح  -كما رأينا-    ِ َّ                رج  ُ   ّ  ليس ي      

قال 
 
    أن  هذا العمل مب�ي  ع�� تراث شفوي. فلن ت
ُ
                      ّ               ّ  

ع�� ع��  ى �  صل �� هذه ا�جموعة ح� 
 

ُ         ال�لمة الف    ّ                    
َ

          

 املصدر املكتوب.

                     ٍ             ّ        وقد �غامر �� قول �ىيء  واحد، وهو أن  العديد 

ا  ر األرم�ي اسم 
 
وف ت  وا كر س  ارس�ن ظن              ً  من الد 
َ
   ُ ْ  ِ      ّ        ّ      

في  ن  ا، م��م ثيودور ب  ْ    وهمي   ِ                �    Theodor Benfey .

ديق الذي أعان  ا أن  الص  ّ               واف��ض ثيودور أيض     ّ     ً                 

وال  و س��ابار 
 
� س  ش 

 
ر هو جيوفا�ي فرا�

 
وف ت           ُ   كر س 

ُ
 ْ ِ 

ْ
                 

َ
   ُ ْ  ِ  

                                                           
في ال �عطينا أي  دليل  ينصر اف��اضھ” -18 ن   ب 

ْ               ّ     ٍ             ولكن   ِ  ّ     .“

ف). 
 
    (املؤل
ّ
      

Giovanni Francesco Straparola  
 
 مؤل
ّ
 Leف    

Piacevoli Notti (ة ر ح 
 
يا�� امل

 
ِ  َ  (الل

َ
       

ّ
          ُ . وقد وجدت  18    

ة  ت ح�ومة البندقي 
 

ّ   �� �جال               
ّ

وأنا أبحث عن -      

ر
 
وف ت   دليل  �� حقيقة كر س 
َ
   ُ ْ  ِ ة  -    ٍ            ا يجيد عد       �         ّ  أرمني 

ة، إ�خ.) و�ان  ة، الفارسي  ة (العر�ي  ّ               لغات شرقي            ّ          ّ         

ا من جوز��ي ترام��ينو  ا قر�ب  ً                       صديق       ً    Giuseppe 

Tramezzino �فق أن ي ّ         الذي يت  ون ابن أ��       

ة"، فقد ي�ون األرم�ي   ج  ّ  ميشيل ناشر "ا�ح                    َّ ِ               

غات وصديقھ ترام��ينو هما 
 
د الل                          متعد 
ّ
     ّ    

�اتبا/م��جما هذه ا�جموعة ال�ي ما زالت 

�ما كذلك. عة، وأنا أظ�  ّ          متمن              ّ     

. 
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The Serendipity of the Three Princes of Serendib: 
Arabic Tales in a Collection of Italian Renaissance 

Short Stories1 

Renzo BRAGANTINI 
Università di Udine 

Allow me to begin with a disclaimer. As a scholar of Italian literature I 
have only indirect knowledge of the Arabian narrative tradition. Thus I will 
concern myself with an Arabian topic connected with Italian culture. My focus 
is an episode found at the very beginning of the Peregrinaggio di tre giovani 
figliuoli del re di Serendippo, a collection of short stories first published in 
1557 in Venice and translated from Persian—as the title page expressly 
states—by an author simply known as Cristoforo Armeno.2 

Strange as it may seem, this collection is almost unknown, even to schol
ars of Italian literature. And yet, the Peregrinaggio is one of the most wide
spread Italian books outside of Italy. One could even go so far as saying that 
its influence on western literatures is unparalleled by other Italian Renaissance 
fiction. Even Bandello, whose Novelle were partially known to French readers 
through the rewriting of Boaistuau’s XVIII Histoires tragiques (1559), and to 
English ones through Painter’s Palace of Pleasure (15661567), did not have 
such success as the Peregrinaggio. Translations and rewritings include the 
German version (1583), the French one (1719), and then, from the latter, the 
English (1722) and the Dutch (1766). From a later German translation (1723) 
derives the Danish one (1729).3 This is not to mention what is perhaps the 
most important rewriting of the Peregrinaggio: Le voyage des princes for
tunez by Béroalde de Verville.4 No doubt, the Peregrinaggio owes its popular
ity to the explicit exoticism of the plot. And no doubt, such an exoticism could 
flourish in no other Italian city than Venice, because of its geopolitical posi
tion. But there is one more reason for the success of the book. The collection 

                                                 
 1 I thank professors Frédéric Bauden, Aboubakr Chraïbi, Antonella Ghersetti, Ulrich Mar
zolph for their suggestions. I also want to express my gratitude to professors Pier Massimo 
Forni and Victoria Kirkham for revising my English text. 
 2 I will refer to the following edition: C. Armeno, Peregrinaggio, ed. Bragantini. For the 
identification of the author (or rather the authors, since in the dedicatory letter Cristoforo says 
he has been helped for the translation by a friend of his), see there the Introduzione, pp. XIX
XXIII. 
 3 See Reise, ed. Fischer and Bolte, pp. 192197; E. Cerulli, Raccolta, pp. 341346. 
 4 See I. Zinguer, Roman, pp. 97128. 
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is based upon the outstanding sagacity of the three princes. While the exoti
cism made the Peregrinaggio popular in France, the combination of exoticism 
with sagacity met with the tastes of a public like the English, accustomed to 
the detective novel. 

In the entry Serendipity in the Oxford English Dictionary we read that the 
word was “formed by Horace Walpole upon the title of the fairytale The 
Three Princes of Serendip, the heroes of which ‘were always making discov
eries, by accident or sagacity, of things they were not in quest of’ ”. Thus, it is 
defined as “The faculty of making happy and unexpected discoveries by acci
dent”. It is not very surprising that the dictionary does not mention the Pere
grinaggio. However, The Three Princes of Serendip is a fairytale that surely 
derives from it. Much more surprising is what we read in the Grande Dizion
ario della Lingua Italiana, as an etymological explanation of Serendipità: 
“from the English Serendipity, a word created in 1754 by H. Walpole in his 
novel ‘Three princes of Serendip’ (where he tells the story of three youngsters 
who have a natural gift for discovering rare things without looking for them)”. 
Needless to say, Walpole never wrote The Three Princes (which, by the way, 
is not a novel). It is odd that the Italian dictionary seems to be unaware that the 
origin of the word dates back to the Italian book, that is to say to the Peregri
naggio. Even odder is this negligence if we consider that the Peregrinaggio is 
among the sources of the same dictionary. 

One of the first examples of sagacious detection in Italian fiction is found 
in one of the first tales of the Novellino, a collection of short stories assembled 
in the last quarter of the thirteenth century by an anonymous Florentine.5 In 
the fourth story of this collection, a king named Philip (probably Philip of 
Macedon, father of Alexander the Great) keeps in prison a wise Greek man. 
When the king is presented with a horse, the Greek tells him that the horse has 
been fed with ass’s milk. Having found out that the Greek is right, the king 
rewards him with a daily half a loaf of bread. Later, the king asks the Greek’s 
opinion on a precious stone of his, and the Greek answers that it has a worm 
inside. Again the king finds that the wise man is right, and rewards him with a 
loaf of bread. Later on, the king has doubts about being a legitimate son, and 
he urges the man to tell him the truth about his birth. The Greek tells him that 
he is son of a baker. Having asked his mother, the king must acknowledge the 
sagacity of the prisoner. Finally, he asks him how he managed to discover the 
truth in all instances. Here are the answers: 1) The horse was fed with ass’s 
milk because, unlike other horses, its ears were bowed; 2) The stone had a 
worm inside because, whilst stones are usually cold, that stone was warm, and 
this can only happen if something is living in it; 3) Had not the king been the 
son of a baker, he never would have rewarded him with bread. The legitimate 
son of a king would have rewarded him with the gift of a city. The chastened 

                                                 
 5 See Novellino, ed. Conte (especially the Introduzione, pp. XVXVI, and the Nota al testo, 
pp. 281284). 
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king finally acknowledges his miserliness and presents him with precious 
gifts.6 

Although it does not coincide perfectly with the frametale of the Peregri
naggio, this story has elements in common with it. There is the detail of an 
animal fed with the milk of another, but, even more important, the fact that the 
investigation’s final result directly concerns the king (unlike the Novellino, 
however, in the Peregrinaggio there is no doubt about the legitimate birth of 
the emperor Bahram). Much closer to the opening story of the Peregrinaggio 
is the first story, De sapiensia (On Wisdom), of the Novelliere by Giovanni 
Sercambi. The Novelliere was written between the end of the fourteenth and 
the beginning of the fifteenth centuries, and we can absolutely exclude that 
Cristoforo Armeno knew it, since until the nineteenth century the author was 
completely unknown as a writer of fiction. Furthermore, only one incomplete 
manuscript of the Novelliere is extant. We must then assume that both Ser
cambi and the author of the Peregrinaggio drew from the same source. As far 
as I know, the real source has not yet come to light, even if many scholars 
think that it could be found in some adaptations of Arabic tales, which so fre
quently appear in medieval Spain. This indeed may be the case. Consider La 
prima veste dei discorsi degli animali by Agnolo Firenzuola, written in 1541 
and published in 1548. The Prima veste is the rewriting of one of the five 
books of Pañcatantra, already adapted in the thirteenth century by Giovanni 
da Capua, in his abridged Latin version (the Directorium humanae vitae) from 
a Jewish translation of Ibn alMuqaffaʿ’s Kalīla wa Dimna.7 Firenzuola 
doesn’t depend on the Latin of Giovanni da Capua; rather, he closely follows 
the Spanish adaptation of the Pañcatantra, first published in 1493 at Saragossa 
(the Exemplario contra los engaños y peligros del mundo).8 Something similar 
could have happened in the case of the Peregrinaggio, although there is, up to 
now, no evidence of it. 

At the very beginning of the Peregrinaggio one realizes that the narrative 
material comes from the Arabic legend of the sons of Nizār, as told by 
Mufaḍḍal b. Salama, alMasʿūdī, Ibn alĞawzī and others. However, many 
changes occur in it.9 Gia’far, king of Sarendib, summons his three sons (who 
                                                 
 6 See ibid., pp. 1013, 170173. For the sources of this tale, see there, pp. 303306. 
 7 As well known, the Pañcatantra spread over the western world through Kalīla wa 
Dimna: besides the Jewish version, due to Rabbi Joel (twelfth century), directly from it derive 
the Greek (Simeon of Seth, about 1080), and the Spanish one (see the following note). For the 
Greek translation see LO. Sjöberg, Stephanites; for Giovanni da Capua see the still unsur
passed L. Hervieux, Fabulistes, particularly the fifth volume (Jean de Capoue et ses dérivés). 
 8 See A. Firenzuola, Le novelle, ed. Ragni, pp. 203204. A previous Spanish version based 
on Kalīla wa Dimna, accomplished on demand of the then infante, later on king Alphonso X 
the Sage, dates probably from 1251; in addition to the Spanish translation, it has to be remem
bered the German adaptation (Anthon von Pforr, Buch der Beispiele der alten Weisen, 1480). 
 9 See R. Blachère, Histoire, vol. III, pp. 758760; alMasʿūdī, Prairies, transl. Barbier de 
Meynard and Pavet de Courteille, rev. Pellat, vol. II, pp. 414417; Ibn elǦauzi, Adkijâ, transl. 
Rescher, pp. 120122. See also T. Fahd, La Divination, pp. 374375. 
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remain nameless throughout the Peregrinaggio), pretending he wants to resign 
from the throne. Since none of them agreed to succeed him, Gia’far, under the 
false pretext of being angry with them because of their refusal, banishes his 
three sons from the kingdom. Entering the country of the emperor Bahram, the 
three youngsters meet a cameleer who, having lost his camel, asks them if they 
have seen it. Here begins the first episode of serendipity. The three princes ask 
the cameleer: 1) Isn’t the camel blind in one eye? 2) Isn’t it missing one tooth? 
3) Isn’t it lame? Having answered yes, the cameleer thanks the three princes 
and continues his search. Later, he comes back and accuses the three of duping 
him, since he has not found the animal. In the second episode of serendipity 
the princes assure the cameleer they didn’t dupe him at all, as he may deduce 
from a new series of signs: 1) The camel was carrying a double burden, butter 
on one side, honey on the other (oldest brother); 2) The camel was also 
carrying a woman (middle brother); 3) The woman is pregnant (youngest 
brother). Definitively persuaded that the three princes have stolen his camel, 
the cameleer, determined to obtain justice, charges them with theft before 
Bahram. The emperor puts the three princes in prison, but later, once the 
cameleer has found his animal, the former frees them, and asks them how they 
managed to divine the camel’s distinctive features and the peculiarities of its 
burden. Here are the answers to the first episode of serendipity: the camel 
1) lacks one eye because the grass was gnawed on one side, untouched on the 
other; 2) it lacks one tooth because in its path were to be found many bits of 
grass, big enough to pass trough a missing tooth; 3) it’s lame because from the 
tracks of the animal one could see that one hoof was dragged on the sand. The 
answers to the second episode of serendipity are as follows: the camel was 
1) loaded with butter on one side, honey on the other, because one could see 
an incredible amount of ants from one side of the path, of flies from the other; 
2) it was carrying a woman because, when the middle brother noticed that 
there was urine near some footsteps, he put his fingers in it and suddenly was 
overwhelmed by lust; 3) the woman is pregnant because from the traces left on 
the sand one could see that, after having urinated, she needed to use her hands 
in order to stand up again. Astonished by the serendipity of the three princes, 
Bahram invites them to remain with him for some time. 

One day, secretly listening to their conversations, Bahram hears what they 
say about some wine and food with which he has presented them. Here takes 
place the third episode of serendipity: 1) the oldest brother says he has no 
doubt that the wine comes from a vineyard planted on a cemetery; 2) the sec
ond brother affirms that the lamb they are eating was fed with shedog’s milk; 
3) the youngest brother says he has noticed that a councillor of Bahram wants 
to kill the king, who had previously sentenced to death his son because of a 
crime he had committed. Having inquired about the deductions of his guests, 
Bahram finds they are right again (of course he needs no inquiry about the 
third deduction). Then he asks the youngsters how they came to their conclu
sions: 1) The vineyard was planted on a cemetery because, whilst wine usually 
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makes men happy, the oldest brother became suddenly sad and melancholic; 
2) the lamb was fed with shedog’s milk because, as soon as the second 
brother began to eat it, he felt his mouth salty and foamy;10 3) the councillor 
plans to kill the emperor because, during a meeting Bahram was having with 
his courtiers, the youngest brother noticed that the councillor’s expression 
suddenly changed while Bahram was saying wicked people deserve punish
ment. The prince also saw that the councillor asked for some water to cool his 
liver. Hence he thought that only the death sentence on his son could hurt him 
this way. The emperor eventually banishes the councillor from the kingdom.11 

There is no doubt that this tale of the Peregrinaggio derives from the leg
end of the sons of Nizār. But does it derive directly from it? I do not think so. 
Apart from the fact that the Arabian legend lacks the second episode of seren
dipity, the most evident difference is that while in it the youngsters are four, 
since the story goes back to Nizār as founder of northern Arabian tribes, in the 
Peregrinaggio (as in Sercambi) they are three. One more conspicuous differ
ence is that, unlike the host of Nizār’s sons, Bahram is a legitimate son.12 But 
this last variation has to be considered intentional for two linked reasons: 1) At 
the end of the Peregrinaggio the youngest prince marries a daughter of Bah
ram, and, after the death of the latter, succeeds to the throne. It would have 
been unseemly to show him as the successor of an emperor who is an illegiti
mate son; 2) especially in the Republic of Venice, renowned for combining 
Cæsarism and Papism, and for having literature constantly supporting political 
power, such a conclusion could sound shocking. Neither Sercambi nor Cristo
foro, however, seem to derive their histories from the oral tradition. Had they 
followed it, it would have been difficult for them to be so perfectly faithful to 
the entire sequence of the narrative including both the serendipities and their 
clarification. As a matter of fact, a text does exist where some of the changes 
that occur both in Sercambi and in Cristoforo are to be found. As some schol
ars have shown, the Peregrinaggio seems indeed to be very close to Amīr 
Ḫusraw’s Hašt Bihišt (“The Eight Paradises”).13 Four are the main peculiari
ties that on one hand unite Hašt Bihišt and the Peregrinaggio, and on the other 
distinguish them from the legend of the sons of Nizār, even if the latter has to 
be regarded as the remote source of both the works: 1) The father of the 
princes is the king of Sarendib; 2) the princes are three; 3) three also are the 
episodes of serendipity, and they coincide almost perfectly with those of the 

                                                 
 10 The three episodes of serendipity combine two close motives; see A. Aarne, Types, 655, 
655A (p. 231). See also K. Ranke, “Brüder: Die scharfsinnigen B.”, col. 87487: Ranke indi
cates erroneously (col. 877) the date 1577 for the printing of the Peregrinaggio, 1557 being 
the right one.  
 11 See C. Armeno, Peregrinaggio, I, §§ 199, pp. 933. 
 12 Besides the Novellino, the illegitimacy of the host is to be found also in Sercambi. 
 13 See A. Wesselski, “Quellen”, pp. 106119; S.V.R. Cammann, “Christopher”, pp. 229
258; A.M. Piemontese, “Fonti”, pp. 185221, and “Otto Paradisi”, pp. 317417; Amir Khusrau 
da Delhi, Le otto novelle. 
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Peregrinaggio; accordingly 4) the answers the princes give to the king who 
hosts them almost perfectly coincide, too. The only difference between Hašt 
Bihišt and the Peregrinaggio is that the former, faithful to the tradition, shows 
the host of the princes as the illegitimate son of a cook. As we have seen, 
however, this difference has no real importance. 

Given such affinities, can we say that Hašt Bihišt is the real source of the 
Peregrinaggio, apart from the episode that derives from the legend of the sons 
of Nizār? Not really, not only because the Peregrinaggio includes stories 
whose source still remains unknown, but also because other episodes in the 
collection have nothing to do with Hašt Bihišt. One of them, for instance, 
seems to go back to the Indian collection Kathasaritsagara.14 We are com
pelled to conclude that the Peregrinaggio relies on different sources. Histori
cal proof of multiple sources is still evident in some cases. The author of the 
Peregrinaggio seems to be acquainted, for instance, with Niẓāmī’s Haft 
Paykar (“The Seven Images”). This is not surprising at all, since the latter 
poem is the main source for Hašt Bihišt. Some manuscripts where both poems 
appear opposite one another are still extant. They date not later than from the 
first quarter of the fifteenth century. Such historical evidence is still to be 
found for other tales included in the Peregrinaggio, and yet, as we have seen, 
it is not likely that the work is based on oral tradition. Until a textual source is 
found, the last word on its composition cannot be said. 

One thing we can venture to say. Many scholars thought Cristoforo Ar
meno to be a fictitious name, among them, Theodor Benfey. Benfey also sup
posed the friend who helped Cristoforo to be Giovan Francesco Straparola, the 
author of the Piacevoli notti.15 Looking for some proof of the real existence of 
Cristoforo, I found in the Venice State Archives that an Armenian proficient in 
many oriental languages (Arabian, Persian, etc.) was a close friend of 
Giuseppe Tramezzino, himself so skilled in oriental languages (among them 
Arabic), that he was regularly paid as an interpreter by the Republic of Venice. 
Giuseppe Tramezzino also happens to be the nephew of Michele, the publisher 
of the Peregrinaggio. The Armenian polyglot and his friend Tramezzino may 
well be, and I think they are, the authors/translators of this still elusive collec
tion.16 
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سان ا�حكمة، و�رى أن �� داخل �ل إ�

ا با�خطوط الكث��ة  ا غني  ً                   حمار ا وحشي       ً      ً    

واملتنوعة والفر�دة و���جم هذه الرؤ�ة �� 

الواقع إ�� إسهام فر�د �� ا�خطاب 

االجتما��. و�تمثل التحدي �� هذه ا�حالة 

�� توحيد التنوع الكب�� املوجود �� 

األصوات البشر�ة بدون السقوط �� 

�سو�ات مبتذلة أو مقار�ات عملية 

ك األصوات. لذلك يحاول لتصنيف تل

الكتاب تقديم مجموعة من األف�ار 

واألدوات إ�� اآلباء واألمهات واملدراء 

التنفيذي�ن واملوجه�ن ال��بو��ن واملعلم�ن 

ومنشطي الشباب والفاعل�ن االجتماعي�ن 

تمك��م من تطبيق من�ج "الديموقراطية 

العميقة" هذا أثناء القيام �عملهم ال��بوي 

توجي�ي و�� عملية ال��بية والقيادي وال

 �ش�ل عام. 
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رت من�ج "الديموقراطية العميقة"    ّ                               طو 

د�� م��نا لويس 
 
               سيدة من جنوب إفر�قيا ت
ُ
                      

)Myrna Lewis بمعية زوجها الراحل (

) ��دف التأث�� Greg Lewisجر�ج لويس (

�� اآلليات االجتماعية ال�ي تتحكم �� 

مواقف األفراد واملؤسسات االجتماعية 

�ش�ل عام ��دف توج��ها نحو األفضل. 

و�شأت فكرة "الديموقراطية العميقة" 

ب  من الزوج�ن املذ�ور�ن عشية  ل 
 
ِ  َ                          عندما ط
ُ
       

ا��يار نظام الفصل العنصري (أبارتيد) �� 

الكهر�اء جنوب أفر�قيا تحو�ل شركة 

(إس�وم) من شركة عنصر�ة مؤسسة ع�� 

نظام الفصل العنصري إ�� شركة غ�� 

� ن أثناء عملية  ْ               عنصر�ة. واجهت الزوج  َ                   

             ُ          ٌ        التحو�ل مشا�ل  واضطرابات  عديدة. 

فمن جهة وجد الس�ان البيض، الذين 

�عودوا ع�� ممارسة سلط��م املطلقة 

بدون حدود، أنفسهم وقد خسروا 

ومن جهة أخرى سلط��م تلك با�جملة. 

وجد الس�ان السود، الذين لم تكن لهم 

ة سلطة �� نظام الفصل العنصري،    َّ                              أي 

 شر�اء �� 
 
          أنفسهم وقد أصبحوا فجأة
ً
                      

السلطة و�� صنع القرار. فقارب الزوجان 

هذه املشا�ل ال�ي �شأت نتيجة لتلك 

التغ��ات من خالل دمج من�ج علم النفس 

 Proces Orientedاملوجھ نحو العمليات (

Psychology الذي �شمل العالج والعمل (

ضمن املؤسسات وا�جموعات 

ن املدراء 
 

مك          االجتماعية من جهة، و� 
ّ

   ُ                   

ورؤساء األقسام واأل�خاص العامل�ن من 

ذلك املن�ج واملعارف املتعلقة بھ من جهة 

 أخرى.

 

يت�ون هذا الكتاب من جزئ�ن صدرا �� 

كتاب�ن مختلف�ن. يت�ون ا�جزء األول من 

لنظري، بينما يحتوي ا�جزء الثا�ي الشق ا

ع�� الشق التطبيقي. و�ت�ون ا�جزء 

النظري من مقدمة وسبعة فصول، 

�سبقها توطئة بقلم م��نا لويس تطرح ف��ا 

اإلش�الية الرئيسة للكتاب وتنطلق ف��ا 

من القول: "�شهد اإل�سانية اليوم �� زمن 

نا ُ   العوملة مرحلة انتقالية يواجه  �� أثنا��ا                             

 العدالة االجتماعية وكذلك تنوع      ُ تراجع  

الثقافات وا�خلفيات واألف�ار. ونجد 

أنفسنا، �� حاالت كث��ة، مضطر�ن إ�� 

��  –مع أو ضد  –االختيار ب�ن نقيض�ن 
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القضايا السياسية واالجتماعية وع�� 

وتنطلق فكرة   الصعيدين الدو�� وا�ح��".

الكتاب الرئيسة من االع��اف ��ذا التنوع 

 
 
 اع��اف
ً
ا وعدم الهروب أمام التحديات        ً                             ا �لي      

ال�ي تنتج عن التنوع الثقا�� والفكرا�ي. 

وألن اإل�سان يتجنب ا�خالفات والن�اعات 

بطبعھ "فإنھ" وا�حالة هذه "يميل إ�� 

اال��حاب عند ا�خالف لتفادي الصدام، 

مما يؤدي إ�� ان��اء العالقة" ال�ي تفادينا 

� الصدام من أجل ديموم��ا، "وكذلك إ�

نوع من االستغراب بحيث يحدث تباعد 

تلقائي فينتج عن ذلك استمرار آليات 

التعامل القديمة وم��ا �سلط الواحد ع�� 

اآلخر واضطهاده إياه". ومن شأن ذلك أن 

خ قوالب العالقات البدائية الضامرة     ّ                                 ير� 

�� الثقافة أو �� املؤسسات �ش�ل عام. 

"لذلك ينب�� البحث عن أش�ال جديدة 

تواصل من أجل تفادي الصدام من ال

واستمرار�ة االرتباط ب�ن امل�ونات 

ا�ختلفة لإل�سانية ع�� املستوى العاملي 

واملستوى ا�ح��". وتضيف بأن الكتاب 

ا يتيح للناس ع�� اختالفهم           ً                         يقدم من�ج 

وتنوعهم مساحات �ستطيعون أن �ع��وا 

ن 
 

مك
 
  من خاللها عن أف�ارهم ا�ختلفة. ت

ّ
  

ُ
                              

طرف من األطراف من  هذه املساحات �ل

اكتساب حكمة جماعية عميقة يفيدون 

ا، "ذلك أن الهدية الضامرة ��  ً                              م��ا جميع          

�ل نزاع �� تلك ا�حكمة ا�جماعية ال�ي 

ت��جم نفسها إ�� حلول متجددة تتقبلها 

مجموعة ما من الناس". وهكذا تنشأ 

نماذج جديدة �� سياق املسؤولية 

 وممارس��ا.

 

راطية العميقة وتتمحور فكرة الديموق

كما يطرحها املؤسسان حول تحقيق 

ا�حيو�ة واالندماج وا�حركية والفعالية �� 

ا�جتمع. فا�حيو�ة االجتماعية ضرورة 

"�ي ال �ستحيل ا�جتمع ومؤسساتھ 

ا ��جز عن تأدية دوره بحيو�ة ��  ً                                جماد     

ر". واالندماج  � والتطو                ّ         ّ             عالم شديد التغ� 

ضعفاء بدوره ضرورة م�حة "�ي ال ��جز ال

ا عن ال�حاق بركب  ا واجتماعي  ً                  اقتصادي            ً       

ا�جتمع السريع ا�حركة". وا�حركية الزمة 

حة األمور عندما تصل إ�� 
 

ح�
 

                       "من أجل �
َ

  
َ

         

ن األفراد الذين 
 

مك
 
               طر�ق مسدودة وت

ّ
  

ُ
              

�عانون من عدم القدرة ع�� التواصل من 
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ص��ور��م مشارك�ن فاعل�ن" �� النشاط 

االقتصادي واالجتما��. كما �ساعد 

لديموقراطية العميقة ع�� "الرفع من ا

األداء املؤسسا�ي ع�� الصعيدين النو�� 

الحظ �� مجاالت كث��ة  ُ                    والك�ي". وهذا ي                

"وم��ا االجتماعات العملية ال�ي تصبح 

قص��ة األمد عالية الفعالية". 

فالديموقراطية العميقة تنطلق من مبدأ 

التعاون مع جميع األطياف امل�ونة 

سسة أو ا�جموعة "مما للمجتمع أو املؤ 

عد التعاون الذي  ُ                 يمكننا من اس��داد �                    

أضعناه �� حياتنا" �سبب طغيان 

الفلسفة الفردانية عل��ا. فالفلسفة 

املعمول ��ا هنا �� "أنا موجود ألننا 

موجودون" وذلك �� جدل صر�ح مع أحد 

منطلقات الفكر الغر�ي املؤسس ع�� 

� عنھ ر�نيھ دي�ار  ت ��                 َّ                  الفردانية كما ع� 

مقولتھ الشه��ة "أنا أفكر إذن أنا موجود". 

كما تحاول هذه الفلسفة أن تتجاوز 

ر ة داخل ا�جتمع أو  و  ح              َ ْ َ َ                 إش�الية الـم 

املؤسسة أو ا�جموعة من خالل إحالل الـ 

م" السائدة اآلن  ه   من "نحن و 
 
          َ ُ               "نحن" بدال
ً
         

"واالنطالق من مبدأ �عاو�ي" يت�ون من 

من�ج خمس قواعد رئيسة يت�ون م��ا 

الديموقراطية العميقة ��دف إ�� البحث 

عن صوت األقلية ا�خالف وأخذه �ع�ن 

االعتبار عند اتخاذ القرار ال��ائي بحيث 

ا �ع�� عن جميع  ا ما�ع  ً                ي�ون القرار جامع        ً                

اآلراء واألف�ار املوجودة �� ا�جتمع أو 

 املؤسسة أو ا�جموعة.

 

القاعدة األو��: "اجمع �ل اآلراء واألف�ار 

املنطلقات". اجمع �ل اآلراء من خالل و 

دعوة ا�جميع إلبداء آرا��م أو أف�ارهم 

والتعب�� عن منطلقا��م، "بما �� ذلك 

اآلراء واألف�ار واملنطلقات ال�ي �� ع�� 

النقيض من آرائك وأف�ارك ومنطلقاتك" 

ر                                 ّ  ال�خصية. وهذا يتطلب منك أن تتحر 

من �ل األح�ام املسبقة. "وهذا التحرر من 

ح�ام املسبقة ال يحول دون التعب�� عن األ 

رأيك ال�خ��ي" عندما ي�ون لك رأي 

�خ��ي �� املسألة املطروحة، "ولكن 

بطر�قة يرى مخالفك �� الرأي ف��ا أنك 

�ت  ع��ا بدون إقحام مرجعيتك    َّ  َ                         ع� 

الفكرانية ومنطلقاتك ورغباتك 

ال�خصية �� عملية التعب�� عن رأيك" 
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ا. ك ً     بحيث ي�ون رأيك موضوعي  ما أن                     

االهتمام بآراء اآلخر�ن وأف�ارهم 

ومنطلقا��م، مهما �انت مغايرة، وأخذ 

جميع املنطلقات �ع�ن االعتبار "بطر�قة 

منفتحة ومحايدة"، عامالن مهمان 

ا من  ً      لتحقيق املوضوعية املنشودة أيض                            

 هذه القاعدة.  

 

الة  ّ     القاعدة الثانية: "ابحث بطر�قة فع                                 

ث عن اآلراء عن البديل". تظهر، أثناء البح

واألف�ار واملنطلقات ا�ختلفة �عض 

املق��حات بصورة عفو�ة. تقت��ي الن�عة 

القائمة �� طرق العمل التقليدية "أن 

تتبلور هذه اآلراء لتصبح مق��حات تؤخذ 

�ع�ن ا�حسبان عند اتخاذ القرار ال��ائي".  

لكن الديموقراطية العميقة ال �ستسيغ 

بحث هذه الطر�قة "وتطلب منك أن ت

الة و�صراحة عن الرأي اآلخر  ّ                           بطر�قة فع          

 الذي �ش�ل البديل املنشود".  

ب                                     َّ  القاعدة الثالثة: "ا�شر البديل". تجن 

أثناء التعب�� عن الرأي اآلخر وتقديم 

 ع�� ا�جمع مثل 
 
               املق��ح أن تطرح سؤاال
ً
                   

"من منكم يتعرف ع�� نفسھ من خالل 

هذا املق��ح" ألن من شأن ذلك أن يجعل 

ا داخل ا�جموعة. ذلك ال         ً                �خص وحيد 

ذلك ألن الواقع �علمنا أن من يأ�ي بفكرة 

 
 
 جديدة أو مق��ح جديد "قد يصبح عرضة
ً
                                 

لل��كم والتغامز والنظرات املر�بة" 

و�عليقات مثل "عادت حليمة لعاد��ا 

القديمة" أو مثل "كنا شارفنا ع�� االن��اء 

من العمل لوال هذا املق��ح" الذي سيطيل 

اع. فإذا ظهرت �عض أمد االجتم

املق��حات نتيجة لتوظيف هذه النقاط 

الثالث واستنفاذها بطر�قة فعالة فيمكن 

هنا طرح هذه املق��حات ع�� جميع 

أعضاء ا�جموعة للنظر ف��ا والتصو�ت 

عل��ا. إذا �انت نتيجة التصو�ت باإلجماع 

 ر  
ر 

 
ِ َ فينب�� �� هذه ا�حالة تنفيذ ما ق

ّ 
ُ
                               

جة التصو�ت باإلجماع. "و�ذا �انت نتي

منقسمة فيجب عليك الرجوع إ�� 

القاعدة األو�� والطلب من �ل أحد أن 

� من جديد عن رأيھ وأن يصيغ فكرتھ     َّ                                 �ع� 

أو مق��حھ بدقة وصراحة متناهيت�ن وأن 

كتب لها  ُ         يحشد اآلخر�ن لفكرتھ ح�ى ي                         

القبول لدى أك��ية أعضاء ا�جموعة 

فتكتسب فكرتھ القيمة وترتقي إ�� 
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 ا�خي
 

     مصاف
ّ

ارات األخرى". عندما تتحقق     

هذه العملية و�حصل الرأي ا�خالف ع�� 

 أك��ية، "ننتقل إ�� القاعدة الرا�عة".          

 

القاعدة الرا�عة: "أضف حكمة األقلية ". 

نبحث بتطبيق هذه القاعدة عن 

األ�خاص الذين خسروا أصوا��م �� 

 بأن 
 
     رهان التصو�ت. �ع��ف لهم أوال
ً
                           

ا. ثم �ستفسر                 ً ا�خسارة ليست أمر   ً              ا إيجابي         

م��م عن مق��حا��م الالزمة العتماد قرار 

األك��ية. "وهكذا �ستطيع إضافة حكمة 

األقلية إ�� قرار األك��ية". ثم تضاف 

مق��حات األقلية إ�� قرار األك��ية و�عرض 

ع�� ا�جموعة  للتصو�ت من جديد. "إذا 

لم نحصل ع�� تصو�ت باألك��ية �عد 

ن هذا اإلخفاق �ع�ي أن ثالث محاوالت فإ

ا �� الباطن يحول دون تحقيق  ً                            ثمة شيئ        

� عنھ  ع�  ُ   َّ      اإلجماع. إنھ ��يء مهم لكنھ ال �                              

بالكالم بل �عرقلة عملية ا�حصول ع�� 

ا ما ي�ون لذلك عالقة  ً                     اإلجماع". وغالب               

بالعواطف واملعضالت الضامرة 

والتناقضات ال�امنة �� الباطن. "�� هذه 

 عدة ا�خامسة".ا�حالة ننتقل إ�� القا

 

ص إ�� األعماق". 
 
               القاعدة ا�خامسة: "غ
ُ
                   

ا �� هذه                  ً     ً         تؤدي العواطف دور ا مهم 

القاعدة. "فبعد توصيف ما يجري داخل 

ا�جموعة باقتضاب، نطلب من أعضاء 

ا باألشياء  ً           ا�جموعة أن يبوحوا جميع                       

الضامرة املوجودة �� الباطن وال�ي تحول 

دون تحقيق اإلجماع". وثمة �� 

الديموقراطية العميقة �عض التقنيات 

ال�ي توظف من أجل استخراج 

التناقضات الضامرة بطر�قة آمنة 

ومناقش��ا وا�حصول ع�� حلول مناسبة 

�شأ��ا. "من هذه التقنيات: تقنية 

ة".
 

ش ي  ر     ا�حادثة املسماة برمي السهام الـم 
َ

 َّ َ ُ                                

   

وتضيف ال�اتبة بأن توظيف هذه 

القواعد ا�خمس يؤدي بطبيعة ا�حال إ�� 

مساءلة النماذج املستعملة اآلن. تقول: 

"�ع�ي هذه املساءلة للنماذج املستعملة 

خسارة لتلك الراحة ال�ي �شعر ��ا �� أثناء 

مقار�تنا لألشياء بطر�قة تقليدية". من 

ذلك:  "االعتماد املطلق ع�� العقل عند 

ر�ة األشياء"، بينما تق��ح مقا
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الديموقراطية العميقة منح مساحة 

للعاطفة إ�� جانب العقل وأخذ لغة 

ا�جسد وعالم املشاعر واألحالم �ع�ن 

االعتبار. وكذلك مساءلة "الس�� ا�حثيث 

واملطلق نحو تحقيق اال��جام" �� �ل 

��يء، بينما ترى الديموقراطية العميقة �� 

والتطور! ويع�ي بذرة ا�خالف آلية للنمو 

هذا حسب ال�اتبة عدم تفادي ا�خالف 

بالس�وت عنھ بل "االع��اف بوجوده 

وال��حيب بھ ��دف معا�جتھ وحلھ" وفق 

من�ج الديموقراطية العميقة وقواعده 

ا�خمس. وترى ال�اتبة �� هذا السياق أن 

ا  ً   االع��اف با�خالف والن�اع ليس شيئ                               

ا بل هو أمر مخيف للكث��ين لذل
 
                             مألوف
ً
ك      

يتفادى كث�� من الناس ا�خالف بتجاهلھ. 

من ثمة أهمية من�ج الديموقراطية 

العميقة "ال�ي تخلق مساحة آمنة تمكن 

ا�جميع من استيعاب أشد ا�خالفات 

". كما يؤدي توظيف هذه القواعد 
 
                              حدة
ً
   

ا�خمس "إ�� مساءلة نظرتنا الثابتة إ�� 

ا ��  ا أناني  ا أو �ائن  ً      اإل�سان باعتباره ذئب         ً          ً                   

".  وترى ال�اتبة أن هذه النظرة إ�� جوهره

ا وأ��ا  ً         اإل�سان املعاصر غ�� �حيحة �لي                            

مما ورثناه عن نظر�ة  –أي النظرة  –

النشوء واالرتقاء لدارو�ن. تقول: "إن هذه 

ا ألن اإل�سان ورث  ً                 النظرة �حيحة جزئي                  

�� مخھ وعقلھ الباط�ي أر�عة ثوابت عن 

 مراحل طفولتھ التار�خية يحتاج إل��ا من

أجل البقاء واالستمرار و�� القتال 

والهروب والغذاء واإلنجاب". وتضيف بأن 

خ��ل �� هذه  ُ             اإل�سان أك�� من أن ي                    

الثوابت األر�عة فحسب. "فلقد طورنا 

نحن البشر طاقة ال تف�ى من أجل خ�� 

اآلخر�ن، يمكن أن �سم��ا الشعور بأحزان 

اآلخر�ن والتألم آلالمهم". وتضيف بأن 

ال�ي تجعلنا �شعر مع أخينا  هذه الطاقة

اإل�سان فنقاسمھ أحزانھ وهمومھ، 

      ُ                              �ستحيل  �� من�ج الديموقراطية العميقة 

     ً                                 إيثار ا يدعو إ�� التعامل مع ا�خالف بروح 

عد  هذه الطاقة 
 
  ّ            اإليثار والتسامح. "و�
ُ
                    

واحدة من أهم منطلقات الديموقراطية 

 العميقة وأدوا��ا".             

   

 –النظري والتطبيقي �شقيھ  –الكتاب 

مادة جديدة مؤسسة ع�� حكم إ�سانية 

عامة وقيم مرتبطة بجوهر اإل�سان 
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 للتطبيق �� 
 

ا قابال             تبلورت لتصبح من�ج 
ً

      ً                 

سياق خال�� شديد �� جنوب إفر�قيا �عد 

سقوط نظام الفصل العنصري ف��ا يرى 

أن �ل صوت �� ا�جتمع أو املؤسسة أو 

�ان مهما  –ا�جموعة أو ح�ى العائلة 

ا 
 
ا أو ح�ى شاذ   مخالف 
ً
           ٌ     إنما هو صوت  مهم  –     ً            

ينب�� اإلصغاء إليھ ودمج صاحبھ �� 

 املنظومة العامة �عد أخذ رأيھ �ع�ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االعتبار بطر�قة حقيقة ال مجاز�ة.  

ونق��ح ترجمتھ إ�� العر�ية ألهميتھ و�خلو 

ا  ً   املكتبة العر�ية من كتاب مثلھ خصوص                                 

لعر�ي �� زمن تك�� الن�اعات فيھ �� العالم ا

ألسباب كث��ة م��ا التنوع اإلث�ي واملذه�ي 

والفكرا�ي وانحسار املساحة املتاحة 

الحتواء تلك الن�اعات الناتجة عن هذا 

 التنوع.
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