
 مؤ 
 
 214-199 ، ؿ.2022، اإلاشهض فاثل

199 

اكع جشجمت الىصىص اإلاعشحيت في الجضائش  و
في ظل عصش اإلاعلىماجيت  واظدششاف معخلبلها

 واإلايذًىلىجيا 

(1)ظف س ي ًى  تجهيى
 

مت  ملذ 

ت ألاخشي التي  اللغىي اهدسخذ ظاخت الذسط الترحمت كذًمت كذم الّلىم اللغٍى

مّه  فاإلوعان مىز ؤكذم الّفىس وان بداحت ماظت بلى فهم لغت آلاخش والخّامل، الّشبي

ت للُّان ماصالذ مازلت  والؽىاهذ ِلى كذم مماسظت الترحمت، لؽذ ؤواـش الخماساث البؽٍش

كبل اإلاُالد ومثاٌ رلً حجش الشؼُذ الزي ٌّىد لللشن الخامغ ، في هبري اإلاخاخف الّاإلاُت

ت اللذًمت، والُىهاهُت، غلُفُتلغاث الهحرو وهخب بال وكذ جىامى وجىىس  ،والذًمىوُت اإلافٍش

 .الخلل الترحمي في آلاوهت ألاخحرة لِؽمل حمُْ ؤهىاُ الفىىن وآلاداب

شاق   " بن اإلاخإمل في هزه اإلالىلت ًذسن "ؤِىجي معشخا ؤِىًُ ؼّبا وُب ألِا

ت  ومشآة  ،فهى آلت مفىسة لخىادر الضمان ،للمعشحمً الىهلت ألاولى اللُمت اإلاادًت واإلاّىٍى

م وجمثلذ بذ، فلىاإلاا سافله في صهىه واهخياظه، ِاهعت لخُاة الؽّب اًخه ألاولى مْ ؤلاغٍش

ؤما ًِ ، لخّبحر ًِ مىىىهاث الشوحكذ ؤولىه ِىاًت خاـت فاِخبروه وظُلت لو ، والشومان

في ألاؼياٌ الخللُذًت  ثبذاًاجه في الجضاثش فجاءث ِلى ؼيل خىىاث مخّثرة ججعذ

ا مْ جىىس خشهت ؤما في الىكذ الشاهً فلذ ؼهذ اإلاعشح هللت هو ، البذاثُت ُت خفـى ِى

فيلىا وّلم ؤن "اإلاعشح الجضاثشي ملف مفخىح بلى ، وهزا اهفجاس ِفش اإلاّلىماجُت، الترحمت

سفىا ألهه ًخغزي باهخٍام مً دسوب البدث واإلاىاسد الجذًذة الخاـت بخىظُْ مّا ؛ ألابذ

خيوجصخُ  خمٍهشاجه اإلاّاـشة" بجزوسه البُّذة وب، ذ هٍشجىا ملاسهت بمعاسه الخاٍس
                                                           

(1) Université Djilali Bounaama, 44000, Aïn Defla, Algérie. 
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ٌ و ، (87 .ؿ، 2007، )خفُاد ي كذمتها الخشهت الخذماث الت : ما مً هىا جٍهش مالمذ الدعائ

 ؟ وهُف اظخفاد اإلاعشح الجضاثشي مً الثىسة اإلاّلىماجُت الخاـلت في هزه الترحمُت للمعشح

 ؟  الفترة

ؤهم الذساظاث التي حعذث برا ما كمىا بالشحُى بلى وهزا العااٌ كذ هجذ له حىابا  

خي للمعشح الجضاث الخشهت  ظهامومذي ب، شي وهزا ؤهم اإلاشاخل الزي مش بهاالخىىس الخاٍس

شه شه ، الترحمُت في جىٍى دون ؤن هيس ى رهش ؤهم ما كذمخه النهمت اإلاّلىماجُت في ظبُل جىٍى

 .وشق حذًذة ِلى خالف ما وسج ِلُه الذهشوجفُّله وابخياس 

 أبى الفىىن  : اإلاعشح

ن ٌعخىُْ ؤن اإلاعشح هى الفً الزي ال ًمىً ؤن حعلم كُادجه بال لفىا :مفهىم اإلاعشح

ً بل ألهه فىان كادس ِلى الخإزش ، وؤن ًجاوص خذود هفعه الى ظىاه، ًخلمق مؽاِش آلاخٍش

وهى لِغ مجشد ، (1998، )الّؽماوي بالجماِت ؤلاوعاهُت التي ٌِّؾ مّها والخإزحر فيها 

 وهى ًدخاج ، ظالهس هى وؽاه ببذاعي فىشي خشفي حماعي مً حهت ببل ، وظُلت جشفيهُت

خالت بذاُ حّبحري مّشوك في فاإلاعشح ب، في الىكذ هفعه بلى وؽاه حماعي بؽشي مخلم له

ً حعذا ورهىا ومؽاِش  ، 1993، )ِبذ العالم مً ألاداء الخالش ِلى مخللحن خالٍش

 .(19 .ؿ

، بجى الزي فُه خؽبت للخمثُل وميان ًجلغ فُه اإلاؽاهذون وجىلم ولمت اإلاعشح ِلى اإلا

 .(1994، خمادة) هما ًمىً بوالكها ِلى اإلايان املخذد إلكامت ِشوك معشخُت

 ًفف الخُاة ، ؤدبي مالف مً الؽّش ؤو الىثرواإلاعشخُت ِمىما هي حيغ 

ؤو الصخفُاث ؤو ًلق كفت بىاظىت ألاخذار ِلى خؽبت اإلاعشح وهي مبيُت ِلى 

"وهٍشا ألن الخىاس ًمثل حجش ألاظاط في اإلاعشخُت فهى مدىت البذ مً الخىكف ، الخىاس

 ُت جىخب خن اإلاعش ا اللذس الزي حعخىحبه مً الّىاًت؛ خُث بِىذها في الترحمت وإًالئه

ل لخمثل ال لخلشؤ ذ فمً خالٌ الخىاس جخم ؤلا ، في ألـا باهت ًِ الصخفُاث وظلىهُاتها وـس

ىق اإلاعشحي مشهضة كفحرة جىاظب لزلً حاءث الجمل في ال، ألاخذار وججعُذ ألافياس

ومً هىا ، لخلُُذه بّاملي الضمان واإلايان واسجياصه ِلى الخذرللاء وألاداء اإلاعشحي ِامت : ؤلا

 .(2005، حابش) لذث اإلاّادلت الخالُت : اإلاعشخُت = الىق + الّشكجى 
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ِلم اإلاعشح الزي باث ًذسط الُىم كاثم  : ألادبيت في العمل الفني اإلاعشحي العىاصش 

وهزه الّىاـش هي بمثابت جلىُاث ، دذدة والصمت لخإلُف ؤي ِمل معشحيِلى ِىاـش م

ذ ، جب اخترامها لجّل الّمل مخيامالً اإلاعشخُت حّخبر  اث ؤهمُت هى ؤنهزه الخلىُوما ًٍض

وكذ ، ً ظمُذ بالّىاـش الفىُت للمعشخُتولزل، دبُا وال جدمل الجاهب الفجي فيهاِمال ؤ

بال ؤجهم ، مً هزه الّىاـش الفىُت والخلىُت ًخخلف الىلاد والذاسظىن في حعمُت ول ِىفش

 : ىن ِلى هفغ مفاهُمها وهي والخاليًخفل

لخخاوب ظىاء واهذ بمفهىمها الّام هي الىظُلت ألاظاظُت للخّبحر وااللغت :  اللغت -

ت ت ؤم هثًر جيىن مدملت بصخىاث ؤن ، ت مً جىافش حملت خفاثق هامت منهاوالبذ للغ، ؼٍّش

ت ش الخذر ، ِاوفُت وفىٍش هما ًجب ؤن جيىن مىخُت بالىاكْ وراث جإزحر وكذسة ِلى جفٍى

فها واظى ، )خاسص الفالحيت لّملُت هلل ألافياس والخّبحر ًِ وبُّت الصخفُت بـى

1999). 

خ، هى ؼيل مً ؤؼياٌ الخىاـلالحىاس :  - ؤو بحن ، م فُه الخبادٌ بحن وشفحن ؤو ؤهثرٍو

ؽبه املخادزت في الخُاة والخىاس مً ـىىف الخىاب في اإلاعشح َو، الصخق وهفعه

هما ٌّذ ، (2003، )بلبل لىىه في اإلاعشح مشهض مىخلى ومهزب وله غاًت مدذدة الُىمُت؛

لها  اإلاعشخُت خُث ًيخلل مً لغت الىق بلى لغت شخفُاث ألاداة التي جخىاـل ًِ وٍش

ء رلً لِغ الخذًث الىالمي والخىاس في لى، ومً خىاس لغىي بلى دساما جمثُلُت، الّشك

ت وإهما هى ؤ، لخىاب اإلاشظل الى اإلاؽاهذ ًِ ِمذؤو ا، الّادي داء جمثُلي لجمل خىاٍس

 .(2001، )صلي هممها اإلامثل فُخداوس بها جىٍمها لغت

الىخُذ الزي ًخىلب بن وبُّت اإلاعشخُت ججّل منها الّمل ألادبي  : الشخصيت -

مً خُث ؤفياسها ومىاكفها وول شخفُت جدخفَ بىحىدها اإلاعخلل ، حّذد الصخفُاث

 مً الُىابُْ التي جلهمفهي حّذ "، له ًخدلم بخفاِل مْ ظاثش الصخىؿوهزا و، ومُىلها

مىً للمعشخُت ؤن ، ىشة اإلاعشخُت وجدفضه ِلى الىخابتالياجب اإلاعشحي وجمذه بف ٍو

ت جذوس خى  لها ؤخذار اإلاعشخُت مثل معشخُت جخفق لذساظت شخفُت واخذة مشهٍض

لج ِذة شخفُاث ًخىُص بُنها هما ًمىً لها ؤن حّا، "ِىُل" لؽىعبحر و "هحرهاوي" لهُجى

ىمً الذوس الزي جلّبه ، الّمل ش وجشحمت ما ًذوس في رهً ٍو الصخفُت في اإلاعشح في الخفٍى

 والغشك مً ِشك الصخفُت هى بُان ، ف مً جفىس للصخىؿ في الىاكْ اإلاِّؾاإلاال
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لت التي جخخلف بها ًِ غحرها مً الىاط  "ممحزاتها الجعماهُت وجفشفاتها وؼزورها والىٍش

 .(347 .ؿ، 1980، )الذظىقي

اث، اإلاعشخُتهى ؤهم ؤحضاء  الصشاع : - خجلى الفشاُ في اإلاعشح ِلى ِذة معخٍى  ؛ ٍو

هما ًخجلى ، لذ بّن ؤو الزهىُت ؤو هالهما مّاخُث هىان ـشاُ بحن كىي مادًت بّمها 

ٌ ) الفشاُ بحن الصخفُاث وبحن الجيعحن الزهش وألاهثى ؤو بحن الفشد واملجخمْ ، هُيى

مْ وحىد ِىفش  حضثُاث اإلاعشخُتوهىا جدخابْ ألاخذار في ظلعلت حؽترن فيها ول ، (1992

م ، ن ٌؽذ اهدباه اإلاؽاهذ وىاٌ الّشكفاإلاالف اإلاعشحي ًداٌو ؤ، الجاربُت والدؽٍى

دشؿ ِلى ؤن ال ًفتر ؼّىسه هدى مخابّت ؤخذاث ؛  ها وظلىن شخفُاتها وجىىس مفاثشهمٍو

ذسامُت الذاثمت مخجىبا العشد لى سواًت الخذًث ِلى الخشهت الخُث ٌععى اإلاالف ب

ّخمذ هزلً ِلى الترهحز مخجىبا هما ٌ، ؤلاؼاساث الىثحرة بلى ؤخذار جلْ خاسج اإلاعشحو 

، )اللي والت في الخىاس كذس الىاكت وحؽّب ألاخذار وحّذد الصخفُاث ؤهثر مما ًيبغيؤلا 

خُث جخفاُس  ؛ الشغباث والغاًاث واإلاىاكفبرن الفشاُ ِامل ًيخج ًِ جماسب ، (1978

ت   .ؤو ظُاظُتكىي احخماُِت ؤو فىٍش

وفي هثحر ، ِالكت بالجاهب الذسامي في اإلاعشحوالخبىت مفهىم له  الحبكت الذساميت : -

ت ؤخذار جدؽابً خ، مً ألاهىاُ الذسامُت ُىوها بعبب حّاسك سغباث فهي مجمِى

ٌ ، الصخفُاث لى النهاًت وهي دذ في معاس اإلاعشخُت مً البذاًت بلى ؤفّاٌ جخبمىحبها ب جخدى

ىاثم في الّملجشجبي اسجباوا   .(1997، وكفاب )الُاط وزُلا بىحىد ـشاُ ِو

لى خذ حؽىُل هلىت وجخّلذ ب، شخلت التي جخمافش فيها الفشاِاثهي اإلا : العلذة -

ومنها جبذؤ خُىه ، (1997، و كفاب )الُاط زاسة ؤصمتوّىاف في الّمل الذسامي مً خالٌ با

 .لى الخلبهفشاج وهي التي جمهذ اإلاعشخُت الّمل الذسامي في لا 

إحي ِادة في الففل ألاخحر ، هى ما ًيىن مً بذء الخدٌى بلى النهاًت : الحل -  ٍو

 .مً اإلاعشخُت وله ؤهمُت في جشن اهىباُ مّحن لذي اإلاؽاهذ

 اإلاعشح الجضائشي 

؛ بر ٌّىد بلى البذاًاث ألاولى  ى ؤكشب اليؽاواث الفىُت لإلوعانبن اليؽاه اإلاعشحي ه

فدتى الفغاس وهى ، فةهه ؤًما ًشجبي بىفىلت ؤلاوعان، ألاسكلخىاحذ ؤلاوعان ِلى 

خخاسون مياها ، ًالفىن هفا اسججالُا، ابهم إلبشاص شخفُتهم بهما ًمثلىن ًماسظىن ؤلّ ٍو
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، وجلً ِشوط، فهزا الفبي َِشغ، زم ًادون ألادواس ِلى ؤهمل وحه، همىاظبا لخمثُل

 .(2007، )حالوجي وهاالء ؤهل ومذِىون

 اًت الياملت ؤن اإلاعشح الجضاثشي مىز وؽإجه ختى الُىم لم ًجذ الّىفُه مما ال ؼً 

 ، اججاهاجهبالشغم مً ؤن الىخب واإلالاالث التي ِشلذ جىىسه و ، مً الذاسظحن والىلاد

ًإحي ِامل الىق رلً ؤن دساظت ألادب بىحه ، ملذمت الّىامل التي ِاكذ دون هزاوفي 

وهزا مالم ًخىفش ، لى الىق اإلاىخىب واإلاىبُىحّخمذ ِ، وخاـت في ألادب الشظمي، ِام

ؤما البذاًاث ألاولى فهي جذخل في ما ، الجضاثشي ظىي في الفترة ألاخحرة باليعبت للمعشح

: ِشاجغ الىشاوىص ؤو خُاٌ مثل، ٌعمى باألؼياٌ البذاثُت التي ِشفذ في الّالم الّشبي

فيها ِلى الخشهت وؤلاؼاسة مما ٌّخمذ ، في مشاهض الىشق الفىفُت وخفالث الزهش، الٍل

لى جمثُل بّن اإلاؽاِش  لى هزا: ًىم ِاؼىساء وما بوخاـت ما ًخفل بالذًً مثل، ِو

 .(2009، )سهُبي

ذي  عخا فىذ الباخث العٍى اثم بخلذًمه مىز ازجي ِؽش ِاما الىثحر مً الخلحىسج هَش

ىاـش حذًذة وسئي غحر معبىكت خ (1988) خ ٌى ففل غحر مذون مً مّلىماث ِو جاٍس

ت، اإلاعشح ت اإلاشسخت ، ًخّلم بجزوسه الصخشاٍو وخعب هزا اإلالخض ى فةن اإلاؽاهذ الؽّاثٍش

ت ألهبر مخدف في وجىؽف ًِ مٍاهش دسامُت ، الّالم جىحذ في الىاظُلي بشظىماث صخٍش

خ اإلاعشحراث فا ت الفّل الذسامي، ثذة هبحرة باليعبت لخاٍس خٌى مذة جتراوح ، وجاهذ اظخمشاٍس

ت وبالخالي فهي ظابلت ًِ الشظىماث الى ، آالف ظىت 8الى  6بحن  اسدة في الىزاثم اإلافٍش

لى ظلم ؤكل ِلىا ؤؼحر ب، اللذًمت لى وحىد جمثُلُاث دسامُت في الجضاثش في اللشهحن الثامً ِو

بال ؤجها جيبْ كبل ول ش يء مً بّن لاخخفاثُاث بالخُاة لاحخماُِت ، والخاظْ ِؽش

 .(2007، )خفُاد والذًيُت في اإلاغشب

اساث وفىد الفشق اإلاعشخُت ة الفّلُت للمعشح الجضاثشي واهذ بلّل اليؽإ  زش ٍص

اسة واه م والتي كامذ بجىلت 1908ذ فشكت ظلُمان اللشداحي ظىت مً اإلاؽشق وؤٌو الفشق ٍص

لىً ؤغلب الذاسظحن ؤحمّىا ِلى بِىاء جلعُم مدذد  ؛ (1998، )بُىكفي جىوغ والجضاثش 

 : إلاعشح الجضاثشي ِلى الؽيل الخاليإلاشاخل جىىس ا

اسة م : 1291-1291اإلاشحلت ألاولى : الاهطالكت اإلاخعثرة  - هزه اإلاشخلت اهىللذ مً ٍص

والتي كذمذ معشخُتي "ـالح الذًً ألاًىبي ، م1921فشكت حىسج ؤبُن للجضاثش ظىت 

ت بالففحى ، وواهخا بالففحى، و"جاساث الّشب"  وبّذها ِشلذ ِذة هفىؿ حضاثٍش
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ذ الؽفاء بّومً الىفىؿ معشخُت "، الىلبت اإلاعلمحن وحمُّت اإلاهزبُتوشف حمُّت  مً

و"فخذ  "و "في ظبُل الىوً، الّىاء" و"خذٌّت الغشام" و"بذٌْ" لىاهش ِلي الؽٍشف

" إلاحي الذًً ومعشخُت "الجهالء اإلاذِىون بالّلم، ألاهذلغ" إلالخبعهما دمحم اإلاىمالي

 هزه اإلاعشخُاث واهذ بالففحى التي وان لها العبب وول، (2005، )إلاباسهُتبؽىاسصي 

باإلاعشح لٍشوف  ؤن الجمهىس لم ًىً حهخمصد ِلى رلً "، الشثِس ي في حّثر هزه الخجشبت

ت وان ٌِّؽها اتها ، مضٍس هما ؤن الىفىؿ التي هخبذ واهذ مبخزلت ظىدُت ومىلِى

خُت ال ًفهمها ب  .شهجاخا ًزه ال الللت مً اإلاثلفحن لزا لم جلمجاٍس

امخاصث هزه اإلاشخلت ببروص الفىاهحن م : 1291 – 1291الاهطالكت  اإلاشحلت الثاهيت : -

ُاظُت التي بذؤث وباإلالاومت الع، شخُاث واكُّت اهخمذ بلماًا الؽّبالزًً كذمىا مع

ى إلاعشح م البذاًت الفّلُت إلاُالد ا1926وحّخبر ظىت ، (1984سمماوي،) اثفي مىلْ الّؽٍش

، غت ِامُت" لعاللى التي هلل لها الجمهىس وجم ِشلها بالمعشخُت "جخاالجضاثشي مً خالٌ 

ل  12ورلً ًىم  ، اإلاعشخُت جباِا ها جىالذ الّشوكوبّذ، (2005، م )كشكىة1926ؤفٍش

لخه العاخشة بىوؤؼهش سحاٌ اإلاعشح في هزه الفترة هجذ سؼُذ اللعىىُجي الزي ِشف   ٍش

 اهذ تهذف معشخُاجه رلً محي الذًً بؽىاسصي الزي و  صد ِلى، انزفي هلذ ألاولاُ آه

ىلذ هفىؿ هزه هما جد، ِلى اللهجت الّامُت في حل ؤِمالهواِخمذ ، بلى خلم جشبُت دًيُت

لى الّامُت لخلترب ؤهثر مً الجمهىس هما خاولذ مداواة الىاكْ اإلاشخلت مً الففحى ب

 .الجضاثشي ومّالجت كماًاه

عُاس ي للذ وؽي اإلاُذان ال م : 1292 -1291والخبلىس الخفاعل  اإلاشحلت الثالثت : -

هشث ؤخضاب ظُاظُت مخخلفت اإلاشخلت راث فجاءث هفىؿ هزه ، فيؽي اإلاعشح ؤًما، ٌو

حخماُِت وكذ ِمل اإلاعشخُىن ِلى مّالجت الّذًذ مً اللماًا لا ، وابْ ظُاس ي واحخماعي

ت جدشم، معخّملحن اللغت الّامُت اظخّماٌ اللغت  فلذ واهذ العلىاث لاظخّماٍس

وامخاصث ، ومحي الذًً بؽىاسصي، ه الفترة إلاْ هجم سؼُذ اللعىىُجيوفي هز، حىالفف

 .هزه اإلاشخلت بالخىُى واللىة في الخّبحر هفىؿ

في هزه الفترة وؽبذ الخشب الّاإلاُت  : م 1211 – 1292: الشهىد  الشابعت اإلاشحلت -

حنُلذ فشوعا الخىاق ِلى الثاهُت وبعببها ل اله دوس في بًلاً ومىّذ ول م، الجضاثٍش

ذ بزلً كىُّت بحن وخذز، ذ اللاِاث ومىّذ الّشوك اإلاعشخُتفإغلل، الخغ الىوجي

م ؤمام الفشق التي واهذ جضوس الجضاثش ، اإلاعشح وحمهىسه  سمماوي،)وظذث فشوعا الىٍش
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فلذ ؼهذث هزه الفترة خالت سوىد جام بعبب الفؽل الزي ؤـاب مجمل ( 1984

  .اللىاِاث

هزه الفترة حّخبر لذي بّن الباخثحن  : 1219 – 1211الاصدهاس  اإلاشحلت الخامعت : -

ش الىوجي  بذاًت للمعشح الجاد الزي اظخمش ؤزىاء الثىسة وؤوؽئذ غشفت جابّت لجبهت الخدٍش

الٌ هزه الفترة ِذة فشق مً هما جإظعذ خ، (2009، )سهُبي كذمذ ِشولا خاسج الىوً

 .فشكت اإلاعشح الجضاثشي إلافىفى واجب وفشكت هىاة اللعىىُجي ألخمذ سلا خىخى، بُنها

للذ ؼهذث هزه الفترة  م : 1299 – 1219البحث عً الزاث  اإلاشحلت العادظت : -

فللذ بلغ ِذد اإلاعشخُاث التي كذمها ، را في الىفىؿ مً خُث الىم والىُفاصدهاسا هبح

وكذ جمحزث هزه الفترة ، (1998) ذ بُىكمعشخُت هما ففلها ؤخم 38اإلاعشح الجضاثشي 

هما ؼهذث هزه اإلاشخلت ٌهىس ، مً وشف الىخاب اإلاعشخُحنبؽُُى ٌاهشة لاكخباط 

 .الجاهب اليعىي وأظُا حباس في معشخُت " اخمشاس الفجش "

ؤـبذ اإلاعشح الجضاثشي جدذ هفىر  م : 1299 – 1299اإلاشحلت العابعت : الفخىس  -

العلىت والخيىمت فخّىلذ الخشواث وألاوؽىت ولّف ؤلاهخاج هما وهُفا وهي بهزه 

احتراس ما ظبم مً الّشوك واإلاُل بلى لى فلجإث اإلاعاسح ب، (2009، )فمالءالفىض ى 

وسغم ول هزا ِملذ هزه اإلاعاسح ِلى جيؽُي الخشهت ، لاكخباط والخإلُف الجماعي

 .ُت ووؽشها في وامل سبُى الىوًاإلاعشخ

 ؛ شخلت ٌهش اهخّاػ ِلى خؽبت اإلاعشحفي هزه اإلا: م 1229 -1299 مشحلت الاهخعاش : -

فذ مٍّم الّىاـش الفىُت ، راث حىدة ِالُت ومغاًشة لعابلتهاخُث كذمذ ؤِماٌ  وٌو

كالى الّشب كالى" ظىت : " ألاخذار واإلاىاكف والصخفُاث منهاواللفق الؽّبُت و 

اوي ؼٍشف ُِ م1983 ، م لّبذ اللادس ِلىلت 1985" ظىت ومعشخُت "ألاحىاد، ادملخشحها ٍص

 .ومعشخُت " الؽهذاء ٌّىدون هزا ألاظبُى " لىاهش وواس

وما ًمحز هزه اإلاشخلت هى الفشاُ الىاكْ بحن مشحلت الدععييياث وما بعذها :  -

اًت الذولت للمعشح؛اإلاعشخُحن  خُث ؤـبذ املخشحىن واإلامثلىن في جىافغ  والزي ظببه ِس

شاُ خٌى لامخُا هما جم جفُّل اإلاعشح الجامعي ، صاث التي جمىدها الذولت إلاثلفيهاـو

 .واإلاذسس ي ؤًما
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 الجضائشي أهميت الىص واللغت في اإلاعشح 

ؤن اإلاعشخُت ال جٍهش و ، اإلاعشخُت جىخب ؤـال لخمثل وجللى ظىاء آمىا ؤم لم هامً بإن

ؤن ؤٌو فةهىا مامىىن بفذق ، بال خحن ججعذ ِلى الخؽبتوال ًمىً مُالدها ، خلُلتهاِلى 

وهُفما خشحذ ، اإلاعشخُت ؤًىما جىللذ وخُثما خلذألن  خىىة في رلً وله هي الىق؛

ت ومهما اخخلف الضمان الزي حّشك فذون وحىد الىق ، للىاط ألادبي الزي جدبره ِبلٍش

ت و وجدمل، ألادًب ، مىً ؤن جلىم لفً اإلاعشح كاثمتال ً، الفىُت الشفُّته اللُم الفىٍش

 زم جٍهش للىحىد ، بت بهما جيىن فىشة في رهً واجبهافاإلاعشخُت كبل ؤن جىجض ِلى الخؽ

 .(2007، )حالوجي في ؤخمان اللغت

ومً ، مً اإلافخّالث في جفىحرها الّشبي بن كمُت اللغت اإلاعشخُت وإن واهذ في حىهشها

تها ِلى هزا الىاكْ الخُاحي وظُىش ، بال ؤجها لخّلذها مْ واكّىا، لّشبياالذخُالث في الفىش 

ت، فُىا ، ىدها وال ًلخلْ حزوسها مىكف فشديال ًازش في وح، ؤـبدذ مً اللماًا اإلافحًر

، (2009، فمالء) ومهما وان هزا الفشد ساثذا ؤمُىا، هما وان هزا اإلاىكف وحيها وظلمُام

فياهذ وال ، ها لشوسي في بىاء الّىفش اإلاعشحيوخمىس فاللغت ؼيل مً ؤؼياٌ الخّبحر 

ُف الّامُت ؤو الففحى ، جضاٌ حؽيل حذال وخالفا جذخل اللغت  ووكذ هثر الىالم خٌى جٌى

وإن "، ي ِجي بها الذاسظىن للفً اإلاعشحياإلاعشخُت في الجضاثش لمً لاهخماماث الىبحرة الت

الح واإلاشبىن وول الزًً اجخزوا اإلاعشح الخإلُف باللغت الّشبُت الففحى ظلىه سحاٌ  ؤلـا

ُت وإًلاً وهزا لاججاه هذ، وظُلت للخثلُف وجشبُت اليؾء الح لاحخماعي والخِى فه ؤلـا

ن الى الخإلُف بالّامُت فلذ إلاعىا ؤما ؤصخاب لاججاه الثاوي والذاِى ، الؽّىس الىوجي

بروا ِىه بيل ـذق وؤمان الىاكْ لاحخماعي الجضاثشي  ٌ ووا، ِو ، هذ لغتهم لغت الؽاُس واإلاجز

 فىؽفىا ًِ ألامشاك لاحخماُِت باألظلىب الزي ٌّخمذ ِلى الىلذ بالذسحت ألاولى

 .(2005، )إلاباسهُت

لم جىً  –ؤي لغت  –فهى ؤن اللغت ، ة التي ال جدخاج الى دلُل ًثبتهابن الخلُلت املجشد 

 خخالٌ ألاحىبي ابخلُذ بهزا لا  ؤبذا مؽيلت مً مؽاول اإلاعشح في ؤي بالد مً البلذان التي

فاإلاعشح الجضاثشي ومّه اإلاعشح الّشبي ِامت بشهىُه ألاظاظُحن ، في ؼيل مً ؤؼياله

، ّف ؤو ؤلاسهاق مً مؽيلت اللغتوالجمهىس( لم ٌؽً ًىما ووإة العجض ؤو الم –)الفىان 

 ، مالئههه ِووظاس فُه ؤِىا، ال مً خالٌ هزا اإلابذؤ اإلافخّل الزي خلله لاظخّماسب
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ً غحر كفذ فبدعب سؤي دمحم الىاهش فمالء ؤهه لِغ هىالً مؽيلت ، ًِ كفذ ِو

 : (2009) وإهما ول ما هىالً، الففحى والّامُت ِلى خؽبت اإلاعشح

م ًذِى  -1  وسدا ، خفاٌا ِلى اإلابذؤ الىوجي واللىميلى اظخّماٌ الففحى في اإلاعشح بفٍش

م ال ًذِى الى ، خاكذ ِليها مخأمش ِليهمم مً ِذو ِلى الهجىم اإلاىحه بليها وإليه وهزا الفٍش

 .لى دسحت ال ًشض ى ًِ غحرها فُهالففحى اظخّماال حّفبُا وحّعفُا بهزه اظخّماٌ 

م  -2  ىي هفّا ألجها ؤهثر واكُّت وؤك ؛لى اظخّماٌ الّامُت في اإلاعشحذِى بً آخشوفٍش

 ...وؤغضس اهخاحا وفاثذة

الذاسظحن خٌى مىلُى اللغت اإلاعشخُت فمنهم مً ؤهذ وواهذ هزه بّن آلاساء لبّن  

والبّن آلاخش اججه ـىب ، ت الففحى التي حّخبر سمض الّشوبتِلى لشوسة ألاخز باللغ

 . اإلاثلفتغحر مً وشف حمُْ الىبلاث اإلاثلفت و الّامُت باِخباسها لغت جفهم 

 جشجمت الىصىص اإلاعشحيت

ت الّشبُت خاحت لى اللغألاحىبُت اإلاخّذدة بحي مً اللغاث بن جشحمت الىق اإلاعش  

ادة ِلى الفماء ألادبيزشاء الفماء ولشوسة حعاهم في ب وجبذؤ هزه الّملُت مً ، الثلافي ٍص

خالٌ اللشاءة اإلاشهضة واإلاّملت للىق ألادبي اإلاعشحي لهذف فهمه وجفعحره وجىلُده زم 

له الىق ألادبي  مىفخذ ًدعاءٌ مْ فالترحمت هي فً، وفم زلافت اإلاترحم وإًذًىلىحُخه جإٍو

 .بزاجه اكاثم اوىهه هُاه

 :  للترحمت مّان زالزتاإلافهىم اللغىي : 

 (Making – clear)الخبُحن والخىلُذ :  -1

 (intepretation – explanation)الخفعحر :  -2

 (Biography – Memoir)وعان وظحرجه : خُاة ؤلا -3

 .(Translation)لى ؤخشي : هلل مً لغت ب -4

ْرَحمتحاء في معجم ا 
َّ
ْشُح والخفعحرلىالب لؽىشي فشخاث: الت

َّ
 ِملُت الىلل مً، : الؽ

ف و : كشؤُث فلى ؤخشي مثاللغت ب
َّ
رَحمي ملذمت الىخاب جشحمت اإلاال

َّ
ْرُحمان: الت

ُّ
ْرُحمان والت

َّ
اُن والت

 .(2004، )فشخاث لى ؤخشي هاكل الىالم مً لغت ب
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لي بمفشداث ؤ : اإلافهىم الاصطالحي  خشي هي ِملُت اظدبذاٌ مفشداث مً الىق ألـا

ؤن جىابم الىق مً ؤن الترحمت وي حعمى جشحمت البذ  : ؤي، مّادلت لها مّجى في لغت ؤخشي 

لي مْ ؤهه في ؤ بما لعىء فهم اإلاترحم ؤو لفّىبت ، خُان هثحرة ال جدذر جلً اإلاىابلتألـا

وهى فً ـّب  –ً بالخإهُذ ف –فالترحمت ، ليهافىلخاث مشادفت في اللغت اإلاىلٌى بوحىد م

 .(1992، )دًذاوي  فً ًجمْ بحن اللغت اإلاىلٌى منها وإليها، اإلاشاط واإلاماسظت

ت والذولُت في حمُْ ؤهداء في حعُحر ألامىس املخلُ اهبحر  ابن للترحمت دوس  : أهميت الترجمت

وألاداة الىظُىت في ول صمان وميان خذي ؤدواث لاجفاٌ وجشحْ ؤهمُتها الى وىجها ب، الّالم

بحن الؽّىب في ؤهداء الّالم فهي حعاِذ ِلى بكامت جفاهم وامل بُنها وحّمل ِلى هلل 

الخىىس الخماسي وهزلً جزلُل الّلباث العُاظُت وغحرها وجيؽُي الخبادٌ الخجاسي 

فلذ غذث ِفب الخُاة ، (68 .ؿ، 1986 ،)ِبذ الشخمان ولاكخفادي بحن الجمُْ

ش خذًثت وؤداة اجفاٌ دولي فهي سهً مً ؤسوان اليؽاه الّلمي الزي ٌال عهم فّلُا في جىٍى

 .هماء اإلاّشفت لذًهاملجخمْ وفي ب

؛ بر بجها جيىن بمثابت هىافز  ِلى الخىاـل الخماسي بحن الؽّىبهما حعاِذ الترحمت 

جشار وخماساث شي بّذ جشحمت ؤو ِلى ؤصخاب الخماساث ألاخ، وإوالالث ِلى الّالم آلاخش

.. فهي .فلذ وان للترحمت ؤزش هبحر في لاواُل ِلى ؤفياس العابلحن ولاظخفادة منهم، ألامم

 .(2013، )دمحم ظلُى حّمل ِلى هلل الترار مً لغت الى ؤخشي 

ً في ؼيل معجم مضدوج  خ ألٌو ِمل في الترحمت ِشفخه خماسة ما بحن النهٍش جم الخإٍس

لماث في اللغخحن اسة ًِ حذٌو ري خاهخحن جخلابل فيهما اليوهى ِب، ؤوادي –اللغت ظىمشي 

لت هخابتها ؤما الّشب فلذ ِشفىا الىلُّت هفعها التي واهذ ظاثذة صمً ألاوادًحن ، وبىٍش

فلذ فشك ِليهم هزا ، لافي بّذ احعاُ الشكّت ؤلاظالمُتوالبابلُحن مً اخخاله لغىي وز

ً مً الفشط والشوم والخاحت بُ ِلى الثلافاث ألاخشي لاحعاُ خب لاوال   لى ِلىم آلاخٍش

ت وبلغذ ، بلى جشحمت ؤمهاث الىخب ب مىز اظخلشاس الذولت ألامٍى وكذ بذؤث ِملُاث الخٍّش

" فيلما واهذ اسون الشؼُذ واإلاإمىن( بةوؽاء "بِذ الخىمتالترحمت ؤوحها مْ الّباظُحن )ه

 .الخاحت مخّذدة واهذ اللغاث هزلً مخّذدة

النهمت فلذ واهذ بذاًت الترحمت مْ الفذمت التي ؤخذزتها خملت هابلُىن ؤما في ِفش و  

النهمت التي واهذ ظاثذة بّذ ؤن جفىً الّشب لىلّهم اإلاضسي ملاسهت ب، بىهابشث ِلى مفش

فلذ سؤي ، وؤهمُتها لخدلُم الخلذم الخماسي  فلذ ِاد الىعي بمشوسة الترحمت، في الغشب
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خشهت  ً ؤحل جدلُم الخىاـل الفىشي فععى بلى جىوُذدمحم ِلي باؼا في الترحمت حعشا م

ت ؛  غ مذسظت اللغاثذٌو ألاوسبُت وؤظلفإسظل البّثاث الّلمُت ل، الترحمت في البالد اإلافٍش

 الخشهت الّلمُت وألادبُت وهىزا جم النهىك ب، خُث جشؤظها سافْ سفاِت الىهىاوي 

ا خالٌ الىفف ألاٌو وجشهض وؽاه الترحمت بىحه خاؿ في مفش ولبىان  .مً حذًذ وظىٍس

ت والفشوعُت، مً اللشن الخاظْ ِؽش  ، وواهذ غالبُت التراحم جخم مً اللغخحن ؤلاهجلحًز

 ( 11/2015/ 09، )العمان : لل الشواًت واللفق هزهش مً بُنهاظُما في خ ال

 .: ظلُمان البعخاوي جشحمها 1904م بلُارة ؼّش ِا -

 .: وه خعحن مإظاة ؤودًب جشحمها -

جي خؽبت ألادب الُىهاوي جشحمهاسواجْ  -  .: دٍس

 .: ظامي الذسوبي ؤِماٌ الشواجي دوظدُفعيي جشحمها -

 .: حبران خلُل حبران وؤِاد جشحمتها حبرا ببشاهُم حبرا جشحمهامعشخُاث ؼىعبحر  -

شهللذ كامذ الترحمت بذوس ؤ  فيلىا وّلم ؤن اإلاعشح ، ظاس ي في خلم فً اإلاعشح وجىٍى

وهجذ اإلاعشح الُىهاوي ومً زم الفشوس ي ، لم ًىً مّشوفا ِىذ الّشبم بزاجه كاث اؤدبُ احيع

وكذ فالذ اإلاىخبت الّشبُت ، مام اإلاترحمحن الّشبمً ؤٌو اإلاُادًً التي اظخلىبذ اهخ

لت واللفحرةباإلاعشخُت اإلالهاة واإلاعشخُت اإلاإظاة  فالفمل في ٌهىس ، وهزلً بالذساما الىٍى

ها مترحمى لى املخاوالث الترحمُت التي كام ببلّشب ٌّىد اإلاعشح بجمُْ ملىماجه الفىُت ِىذ ا

ب هزا الجيغ ألادبي لللاست مداولحن بزلً ج وؤدباء النهمت الّشبُت  .لٍش

، ي في مجاٌ جشحمت الىفىؿ اإلاعشخُتولم جخخلف الجضاثش ًِ البلذان الّشبُت ألاخش  

ألاولى في بذاًت لى لشوسة الترحمت مىز لاهىالكت بفلذ اهدبه هخاب اإلاعشح بذوسهم 

ىاث ىن بدىم مّشفتهم للغت الفشوعُت التي واهذ اللغت الشظمُت ، الّؽٍش واججه الجضاثٍش

 .لى ألاخز مً اإلاعشح الفشوس يبالىخُذة في الجضاثش ِلى خعاب اللغت الّشبُت 

ترحمت ولاكخباط جمىً اإلاعشح الجضاثشي مً هلل الىثحر مً سواجْ اإلاعشح الّالمي الوب 

، سظالت اإلاعشح ومهمخه في املجخمْ الجماهحر الؽّبُت ومنهما حّشفذ هزه الجماهحر ِلىلى ب

ا ما ًِ اللغى والدعلُت والسخفبُّذا ه وفي هزا ما فُه مً هعب للمعشح ولجماهحر ، ِى

 .(2009، )فمالء اإلاعشح
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 ل عصش اإلاعلىماجيت واإلايذًىلىجياجىامي حلل الترجماث اإلاعشحيت في ظ

لت هادفت لخيىن ؤظاظ : اإلاعلىماثحعشيف   اهي البُاهاث التي جمذ مّالجتها بىٍش

: في الىاكْ ش يء غحر  : "اإلاّلىماث ؛ خُث ِشفها الهىعتر بلىله (1980، )ظالم الجخار اللشاس

تها ؤو ظماِها ؤو ؤلاخعاط بهامدذد اإلاّالم فال ًمىً  وهدً هداه ِلما في مىلُى ما ، سٍئ

 .(35 .ؿ، 1979، )الهىعتر "اإلاّشفُت بؽيل ماا حغحرث خالخىا را مب

فا آخش بإجها هي ولُذة البُاهاث التي جم حمّها ًِ مىلُى مّحن   مىً ؤن وّىيها حٍّش ٍو

را ما جم بِادة جىٍُمها وجشجُبها بؽيل صخُذ ومىٍم ظخّمل ِلى حغُحر ؤو حّذًل الخالت إو 

اللشاس ظىاء بيعبت للفشد ؤو املجخمْ اإلاّشفُت لإلوعان وبالخالي ظىف جازش في ِملُت اجخار 

 .(2005، )الجاظم ِلى خذ ظىاء

، خخلفت جدىُى باخخالف وحهاث الىٍشهىان اججاهاث م مكىهاث كطاع اإلاعلىماث :

 : ظىلىم بزهش بّن ؤهم هزه اإلايىهاث

 الخّلُم  - 

 البدىر  - 

 الخىمُت  - 

ماٌ ولاجفاٌ  -   وظاثل ألِا

 .اإلاّلىماث آالث اإلاّلىماث وخذماث - 

ؤما اإلاّلىماجُت فهي ِباسة ًِ ول ؤهىاُ البُاهاث التي جم ججمُّها باإلاالخٍت ؤو اإلاشاكبت  

ت واهذ ؤم مشثُت وجمخاص بيىجها كابلت للمّالجت بخلىُاث الخاظىب  ً معمِى ؤو الخذٍو

وآلالُاث اإلاّلىماجُت اإلاخاخت فخخدٌى الى خىاب ًدمل داللت مّشفُت كابلت للخغُحر 

والخذاٌو بما جممً اهدعاب الجهاث التي حعخخذمها مّاسف كابلت لالظدثماس في ؼتى 

 .(2007، )مٍفش الشصو مُادًً ألاوؽىت اإلاّاـشة

ف الؽبياث اإلاّلىماجُت وفم  ائها الشكمي في حعُحر وكذ ؤولم ِلى املجخمْ الزي ًٌى

خإلف ؤ، دكت ؤوؽىخه بياث اإلاّلىماث فشاده مً معخخذمي ؼاـىالح مجخمْ اإلاّلىماث ٍو

مخشون ِباب  املخلُت وؼبىت ألاهترهذ والزي ًجلعىن كبالت خىاظُبهم الصخفُت ٍو

ادة همذ الثىسة اإلاّلىماجُت فلذ ؤظ، (2007، )مٍفش الشصو الفماء اإلاّلىماحي ِلى ٍص

 .لى اإلاعخلبلبوعان جىلّاث ؤلا
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ؽخمل هٍام الىظاثي اإلاخّذدة :  Multimedia الىظائط اإلاخعذدة : تَو  ِلى مجمِى

ً ألاغشاك بإؼياٌ مخّذدة جدخىي ِلى  جىبُلاث ِلى الخاظىب التي ًمىنها جخٍض

ىاث والشظىماث والفىس الثابخت واإلاخدشهت واظخخذام ِشك هزه  الىفىؿ وألـا

لت جفاِلُت وفلا إلاعاساث ًخدىم فيها اإلاعخخذم ، 1993 ،لُمان  &جىماط) اإلاّلىماث بىٍش

 .(12 .ؿ

 : اثىها اإلاخّذدة واإلاخمثلت واآلحيول بمياهُاث اإلاّلىماجُت ووظ ًمىً للمعشح اظخغالٌ

 .(2018، )ٌاهش خبِب

هترهذ( في دساظت هق ة في الؽبىت الذولُت للمّلىماث )ألا اظدثماس ؤلامياهاث اإلاخىفش  -

خُت ت والبدث ًِ ؤ اإلاالف مً الىاخُت الخاٍس  ومفىسة بيل ما، ًت مّلىماث مىخىبتوالفىٍش

اء و ًخّلم با  .اإلاىٍش واإلالخلاث وغحرهاألٍص

اظخخذام البرامج في جفمُم جلىُاث الّشك وجىفُزها وكذ ًلخض ي ألامش جفمُم  -

اء  .بشامج خاـت لذِم الّشك في جفمُم وجىفُز ؤلالاءة واإلاىاٌش وألاٍص

ن رلً ممىىا ومخاخا فىُا وؽاء مؽاهذ اخترافُت جىاهب اإلاؽاهذ الخُت ولما واب -

ا ألن اإلاؽاهذ لافترالُت كذ ًىفش بمياهُت إلالاسبت الفىسة اإلاخخُلت للمؽهذ جخفىق  ؛ وفىٍش

مل ِلى جىفُزها ، اإلامثل الحي والخلىُاث الخللُذًتِلى ججعُذ  وجلً خلُلت ؤدسهها ِو

 .الّذًذ مً املخشححن

ىّىغ بًجابا ِلى ولف -  تاظخخذام الىظاثي اإلاّلىماجُت ًختٌز ِذد اإلاؽاهذ ٍو

 .ؤلاهخاج

بر جضود اإلاخللي  ؛هم اإلاّلىماجُت ووظاثىها في اسجلاء ـىسة الّشك اإلاعشحي حمالُاحعا -

ت جىاـلُت  .ِلُت بحن اإلاخللي والّشك اإلاعشحيمما ًىزم الّالكت الخفا، بشٍئ

ُف املخشج لىظاثي اإلاّلىماجُت ِلى جىاـل مىٍىمت الّشك اإلاعشحي  - ٌّمل جٌى

ت مْ الجذًذ واإلابخىش جلىُ ب الفىىن وآلاداب ألهه ٌعخِى ؛ ا وؤظلىبُاالجمالُت والفىٍش

 .والّلىم ألاخشي 

 خاجمت

فال وحىد ليلمت معشح بمّىاها ، هى فً دخُل ِلى الثلافت الّشبُت بن الفً اإلاعشحي -

 .ي اإلاّاحم الّشبُت اللذًمتالفجي ف
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فالشواد لم حهخمىا هثحرا ببيُت ، مت ِشفذ جىىسا في الؽيل واملخخىي بن ِملُت الترح -

 .بلذس اهخمامهم بىُفُت ألاداءفىؿ الى

حناهبثم اإلاعشح الجضاثش  - اإلاعشح ألاٌو معخىي ، ي في ؤؼياله البذاثُت مً معخٍى

ُف الترار الّشبي واإلاعخىي الثاوي، الفشوس ي في ؼيله اليىمُذي  .هى معخىي الخٌى

 .لغت الففحى وؤهفاس اللغت الّامُتؼيلذ اللغت مدىس حذاٌ كاثم بحن ؤهفاس ال -

ش فً اإلاعشح همذؤظ - ب ًِ الّشب هما رهشها ألن اإلاعشح ف ؛الترحمت في جىٍى ً غٍش

 . ظابلا

ومثاٌ رلً ، ملىماث مبخىشة ن ِفش اإلاّلىماجُت ؤظهم في بهخاج معشح حذًذ ريب -

 . ي ٌؽترن فُه اإلاالف واإلاخللي مّااإلاعشح الخفاِلي الز
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