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الرتمجة األول: الفصل





واملرتمجون الرتمجة أوًال:

املرتجمون؟ هم من (١)

كما امُلرتجمة النصوص وتحليل املؤرخون يفعل كما الرتجمة عن الحديث بني فرٌق هناك
الخارج، من األول يف». «حديث الثاني واملوقف عن» «حديث األول املوقف العلماء. يفعل

الداخل. من والثاني
عىل حفاٌظ فالرتجمة القائل؛ يُريُده عما للسامع ُمرتِجم اللسان أن البريوني يذكر
العرب وعند بالتأنيث الهند يف األسماء وتعظيم جيل.1 عن جيًال له ونقل الزمان يف الفكر
أو بالجودة عليها والحكم الرتجمات نوعياِت الُقدماء املؤرخون يعيب كما بالتصغري.
النقل، هو املسلمني عند الفلسفة ظهور سبب رواياِت إحدى أن الشهرزوري وعند الرداءة.2
الديوان رسجون بن منصور ونقل العربية، إىل الفارسية من الديواَن يزيد بن خالد نقل
بداية فالنقُل املنام؛ يف أرسطو رؤية بعد العباس بني زمان ونقل الرومية، من الشام يف

الفلسفة.3
أكثر اإلسالم ومن الوافد، إىل منهم املوروث إىل أقرب املرتجمون كان البيهقي وعند
التي املسيحية الِعظاِت رفض ألنه ثقافًة؛ مسلٌم إسحاق بن فحنني النرصانية؛ إىل منهم

.١٤٨ ص١٣٢-١٣٣، البريوني، 1
وجزَّف، حرَّف العربية وإىل الفارسية وإىل يانية الرسُّ وإىل الرومية إىل اليونانية من كالمه نَقل من «وكلُّ 2

ص٥١). فاتك، بن (املبرش أنصف» وما اإلنصاَف ِبنقِله وَظنَّ
ص١٢١-١٢٢. الشهرزوري، 3



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

بهنام بن مانا بن والبغدادي والهيئة.4 الصدرة عن ُمنزٌَّه فاهلل والعقل؛ الرشع زها يُجوِّ ال
وبكى فوقف يُْرتَُكوا﴾ أَْن النَّاُس ﴿أََحِسَب وسمع املائة، جاوز حتى اإلسالم عليه ُعرض
نُبوَّتي.» تُنِكر أن يقبُح علمه كمال مع مثلُك الخري، أبا «يا قائًال: املنام يف الرسول ورأى

الثاني. أبقراط ُسمي ثم يديه، عىل فأسلم
بعد طوليٍّا التاريخ كتب استعراض طريق عن تم قد «التاريخ» فصل كان وإذا
النقل منطق ملعرفة َعْرضيٍّا كتابته ت تمَّ قد الرتجمة فصل فإن أدبية، أنواٍع يف تصنيفها
املنطق عىل التفصيلية الشواهد إلعطاء وتحليلها امُلرتَجمة النماذج باستثناء الحضاري،

العام.
وترجماتهم، امُلرتجِمني أسماء لألعالم أو للعلوم أو للحضارات املؤرخني معظم ويذُكر
اليونانية؟ يعرف كان هل املنطقية؟ أرسطو كتب املقفع ابُن تَرَجم هل صاعد فيتساءل
أو اليونان عن ترجماٍت أو وُمؤلِِّفني اح وُرشَّ ُمرتجِمني بني فرق ال األعالم باقي ويذُكر
امُلرتجِمني صاعد يذكر كما ومذاهب، مواقف أصحاب كانوا فاملرتجمون الهند؛ أو فارس

تنكلوش.5 مثل البابلية عن
من ابتداءً اإلبداع، إىل النقل من التحوُّل يف املختلفة املراحل هذه املؤرخون الحظ وقد
رغبة من ابتداءً املراحل، هذه زادة كربى طاش ويصف والتأليف. الرشح حتى الرتجمة
إليه إرسالها الروم ملك وقبول امتنع، إذا فالحرب وإال األوائل علوم ترجمَة املأمون الخليفة
كثري كان ألنه ونظًرا وهذبها؛ َصها ولخَّ الفارابي أتى ثم دينهم، يف والشكِّ املسلمني لتفتيِت

وَعرَضها.6 وَجمَعها بينها سينا ابُن ألَّف ثم عة، ُمجمَّ َغريَ تَرَكها األسفار

.٤٩٩–٥٠٢ ص٤٩١-٤٩٢، البيهقي، 4
.١٠٤-١٠٥ ص٤١–٦٢، العرب، عند العلوم صاعد، 5

ملوك من ملك عند الروم بالد من مورة والية من أثينة يف ُكتبه ُخزنَت املنطق أرسطو ن دوَّ أن بعد 6

يُرِسل، ولم الكتب وطلب املذكور امللك إىل املأمون أَرسَل األوائل علوم يف املأمون الخليفة َرِغب وملَّا اليونان.
فقالوا: األمر، يف وشاَوَرهم والرهبان البطاريق فجمع امللك إىل الخربُ وبَلَغ العساكر، وجمع املأمون فَغِضب
إىل وأرسلها امللك فاستحسن الكتب، عن تمنعهم فال عقائدهم وتَزلُزل امُلسلِمني ديِن يف الكَرس أَردَت إن
برتاجَم وترجموها وغريهما قرة بن وثابت إسحاق بن كحنني مملكته ُمرتجِمي املأمون فجمع املأمون،
نوح بن منصور التَمس أن إىل ُمحرَّرة غريَ الرتاجم فبقيت اآلخر، ترجمَة أحدهم ترجمُة تُواِفق ال ُمختلفة
ُكتبُه … الثاني باملعلم ب لُقِّ ولهذا أراد؛ كما ففعل صها ويُلخِّ يُحرِّرها أن الفارابي نرص أبي من الساماني
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واملرتجمون الرتجمة أوًال:

ديار من لُقربهم وا تَنرصَّ والثقافة، اللغة ُمزدِوجو عرب الشام، نصارى هم وامُلرتِجمون
وهي األديرة لغة الدينية، لغتهم إىل باإلضافة اليونانية، وهي األناجيل لغة وَعرفوا النرصانية،
املسيحي والرتاث املقدسة الكتب بنقل قاموا الوطنية. لغتهم وهي العربية واللغة يانية، الرسُّ
الكتاب بنقل لوثر قام وكما الوطنية، لغتهم الرسيانية، إىل اإلنجيل، لغة اليونانية، من
العهد بنقل السبعون املشايخ قام وكما القومية، لغته األملانية إىل اإلصالح إبَّان املقدس
وكما «السبعينية»، يف اليونانية إىل العربية من الوطنية، لغتهم إىل اإلسكندرية يف القديم
والؤهم «الفولجات». يف الالتينية الشعب لغة الوطنية، لغته إىل بنقله جريوم القديس قام
اليونانية وهي الوافدة الثقافة إليها نقلوا العربية، الثقافة وهي املوروثة املحلية للثقافة
واستقلوا وسيادة، دولٌة للعرب وأصبح الفتح، جاء ا فلمَّ العبادة، لشئون الرسيانية عرب
فيها، واستَعَمرهم األرض يف مكَّنهم الذي الجديد الدين َعْرب غربًا، والروم رشًقا الفرس عن
عن الرهبان وخرج الشام، عرب مجموعة إىل وا وانضمُّ ُعزلتِهم من الشام نصارى خرج
من الشماِل عرَب الجنوب من القادمون العرب حرَّر أن بعد العرب، ملجموع انتماءً َصمتِهم
خاصة الشمال، عرب ثقافة عىل التعرُّف يف الفاتحني العرب من ورغبًة الرومان، اضطهاد
الشام نصارى من ورغبًة الشعوب، ثقافات عىل والتعرُّف العلم إىل يدعو الجديد الدين وأن
يكن لم للشمال. امُلحرِّرين الجنوب من الفاتِحني إلخوتهم ثقافٍة من لديهم ما أنَفِس بتقديم
وعرفوا العرب، بالد يف نشأ بديٍن آمنوا عربًا كانوا بل الروم، أو اليونان من الشام نصارى
كما العربية، اللهجاِت إحدى الرسيانية لغتهم إىل اإلنجيل ونقلوا اليونانية، الدين، هذا لغة
عرب وانضمام الفتح بعد الوطني الروح نُمو وبعد العربية. اللهجات إحدى اآلرامية أن
عروبة اإلسالم بلور كما وثقافة، لغًة للعروبة الشام والء ظهر الشمال، عرب إىل الجنوب
العروبة عىل الشمال مع الجنوب التقى دة. ُموحَّ عربية بلغٍة دة، ُموحَّ عربية دولٍة يف الجنوب
وثقافة، لغًة الجنوب عرب لخدمة وثقافة لغٍة من لديهم ما الشام نصارى فَقدَّم وثقافة، لغًة
الشام، نصارى بواسطِة أوًال الرسيانية َعْرب العربية إىل اليونانية من الرتجمة حركة فنَشأَت
إىل اليونانية من ثم الرسيانية إىل الديني تراثهم بعَض قبُل من تَرجموا قد كانوا الذين
وثقافة لغًة للعروبة الشام نصارى والءُ وكان املزدوج. النقل ألخطاء تفاديًا مبارشة العربية

عيلٍّ أبا الشيخ إن ثم السياحة. عليه غَلب بل ونرشها التصانيف جمع إىل ُملتفٍت غري كان ألنه ُمبيَّضة؛ غري
الُكتب، تلك يف ما وأخذ الخزانة تلك عىل واستَوَىل استَوَزره، حتى الطب بسبب محمود السلطان عند تقرَّب

ص٢٩٣-٢٩٤). زادة، كربى (طاش الشفاء كتاب منها ص وَلخَّ
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من ينهل فاإلسالم ديني؛ رصاٌع لديهم ينشأ ولم وثقافة. لغًة الرومان أو لليونان وليس
الدين السمحة، الحنيفية مؤسس إبراهيم، دين النرصانية، منه َخرَجت الذي النبع نفس
السابقة، السماوية للرساالت تأكيٌد واإلسالم الوحي. ديانات كل عليه تلتقي الذي الطبيعي
واإلسالم واملسيحية اليهودية بهما. البعض وآمن العرب َعرَفهما اللتنَي واملسيحية اليهودية
وموىسوعيىس وإبراهيَم ونوٍح آدَم منذ جميًعا األنبياء دعا وقد واحد، لوحٍي متتالية مراحُل
قدَّموا ثَمَّ ومن الصالح؛ والعمل باإليمان التوحيد، رسالة واحدة، رسالٍة إىل محمٍد حتى
فهم عىل لهم ومساعدًة لهم تحديثًا الُجدد، لإلخوة وثقافية لغوية إمكانياٍت من لديهم ما
للداخل والؤهم كان العرص. وفلسفة املجاورة األمم ثقافات عىل والتعرُّف الجديد، الدين
العرب علوم عىل وأَبَقوا غايات، كعلوِم وليس وسائل كعلوِم لديهم ما أَعَطوا للخارج، وليس

وسائل. كعلوِم ال غاياٍت كعلوِم الجديدة
نصارى أجانب، وليسوا عرٌب الشام ُرسيان نصارى، عرٌب النهاية يف امُلرتِجمون
املفتوحة األرايض يف عاشوا ورحمة. مودٌة املسلمني وبني بينهم الذين الكتاب أهل من
كلَّ وجدوا الفكر. وحرية العلم بقيمة تعرتف حضارٍة ويف اإلسالمي، الحكم كنف يف
من وليسوا الداخل من بالرتجمة قاموا فالذين لعقيدتهم؛ احرتاٍم وكلَّ الخلفاء، من رعايٍة
لنرصانيتهم بالوالء يدينون ثقافتنَي، ذوي عربًا كانوا أجانب. وليسوا وطنيون الخارج،
األمة. وإغناء الحضارة إثراء يف الثقافتنَي أصحاب أهمية تأتي وهنا كلُغة، ولعروبتهم كدين
إخوتهم مع فيه يعيشون الذي اإلسالمي، العالم داخل إىل املجاورة األمم ثقافات نقلوا
اليوم العرب نصارى يفعل كما القسطنطينية، إىل أو روما إىل يذهبوا ولم امُلسلِمني، العرب
إحساًسا النص؛ يف دوره منهم كلٌّ يُؤدِّي كفريق، وعملوا الغرب، عواصم يف العيش يف

الثقافية. للرسالة وتحقيًقا باملسئولية،
يف بما يانية الرسُّ ثقافتهم فنقلوا األمة، من جزءًا اإلسالمي الفتح بعد يان الرسُّ أصبح
كمحيٍط لها والؤهم كان التي الجديدة العربية للثقافة خدمًة اليونانية، عن ترجماتهم ذلك
الغري ثقافة نرش الهدف يكن لم انتشاًرا. األقل يانية الرسُّ للثقافة والئهم َقْدر أوسط ثقايفٍّ
املحلية الرسيانية الثقافات عرب العام، العربي الحضاري األنا ثقافة تطوير بل اليونانية
الغري، ثقافة يف األنا ثقافة وتغريب األنا، ثقافة يف الغري ثقافة نرش الهدف يكن لم املتوسطة؛
يف الرسيانية الثقافة تذُِب ولم الشعوب. ثقافات وتحرتم الثقافية بالحرية تسمح بيئٍة يف
ظل الدين. طريق عىل اندمجوا الذين الفرس ثقافة ذابت كما الفتح، بعد العربية الثقافة
باستثناء العربية بالثقافة يتصلوا ولم اإلسالم، بعد التعليمية بنُظِمهم ُمحتفِظني الرسيان
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واملرتجمون الرتجمة أوًال:

كانوا اح َّ الرشُّ أن من بالرغم أحمد. بن الخليل يد عىل العربية ى تلقَّ الذي إسحاق، بن حنني
بواقع ُمسلِمني كانوا كما وثقافة، حضارًة ُمسلِمني كانوا أنهم إال لغة، وعربًا دينًا نصارى
صوٍر يف اإلسالم لرسالة تبليًغا كانت إنما اإلسالم، قبل السماوية الرساالت فكل نرصانيتهم؛

ُمسلِمني. جميًعا األنبياء فكان مختلفة،
العربية؛ الثقافة تاريخ عن املختلف الرسيانية الثقافة تاريخ الرسيان مدار كان
الوثني. العرص منذ اليونانية عن بالرتجمة عصوره جميع يف الرسياني األدب اعتنى فقد
فُرتجَمت الجديد، الدين لنرش النهَرين بني ما بالِد يف املسيحي العرص يف الرتجمة واستَمرَّت
ت تمَّ اآلخر البعض وعند امليالدي. الثاني القرن من األخري النصف يف األربعة األناجيُل
املتأخر، بالتاريخ تأخذ امُلتحرِّرة فالنظرياُت األول؛ القرن أواخر منذ الجديد العهد ترجمة
وكان األناجيل. كتابة تاريِخ يف الحال هو كما امُلبكِّر، بالتاريخ تأخذ املحافظة والنظرياُت
من ملزيٍد تَوخيًا املقدسويراجعونه؛ الكتاب ترجمة يستكملون السابع القرن حتى الرسيان
ومواعظهم. ُخطبهم من وشيئًا اليونانية الكنيسة آباءِ رشوِح من كثريًا إليه وأضافوا الدقة،
منطق وبخاصة قبُل من اليونانية بالفلسفة استعانت قد منهم املسيحية الفرقة وكانت
الديني التعليم كان واملسائل.7 الرشوح لها وألَّفوا لغتهم، إىل الُكتب هذه فنقلوا أرسطو،
وإبداع األسلوب، وتحسني املصطلحات، ونشأة اللغة، ارتقاء يف َل األوَّ العامَل هو إذن
وكان الرسياني، املرتجم ثقافة الرسيانية الثقافة فكانت ثقافة، ُمرتجٍم لكل كان الرتاكيب.
تنقصه قد باليونانية، ًما وُمطعَّ الديني الفلسطيني األدب عن تَفرَّع قد الرسياني األدب
الفرس. أو العرب أو كاليونان حضاري مرشوٍع ذات أمًة يكونوا لم الرسيان ألن األصالة؛
واحدة، ملحمًة أَبدَع البيزنطي، الشعر من نماذج خالًصا، كنسيٍّا الرسياني الشعر كان
إال العرب يَجِد لم مسيحي، ثوٍب يف الهندية عن مرتجمة قصٍة باستثناء القصة، وتنُقصه
يتفق ال فالتمثيل التمثييل؛ الشعُر عنه غاب كما يقظان. بن حي يف وأبسال سالمان نماذج
املالحم ِشعُر ا أمَّ اإلنسان. وجه صنع عند القدس والروح هللا َحنَق ويستوجب الدين، مع
جزء الشعر ويهجو. يمدح العرب ُشعراء أحُد هو فهومريوس قدره؛ حق تقديُره يَتمَّ فلم
تقديٍر َمحطَّ الطب وكان بالدين. المتزاجها خاصة غايٌة لها فكانت الفلسفة ا أمَّ املنطق، من

ذلك. بعد اإلسالمي الحضاري املوقف تبنَّاه ما وهو الدنيا، يف لنفعه خاصٍّ

ص١٦٦–١٧٦. عياد، شكري مقدمة الشعر، كتاب 7
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طائفيون، قوميون ألنهم مسلمني؛ غريُ عرٌب بأنهم امُلرتجِمني االسترشاُق وصف ولقد
دون ثقافًة، اإلسالم وإىل دينًا، النرصانية وإىل لغة، العروبة إىل انتسابهم إىل اإلشارة دون
العربي. الوعي يف متداخلة دوائر ثالث والثقافة، والدين اللغة بني تعاُرض هناك يكون أن
باملسيحية اعتزاًزا اليوناني، إىل الرسياني من نُقلت يونانية أسماءٌ للُمرتجِمني وكان
العربية، إىل الرسيانية من نُقَلت عربية أسماءٌ أيًضا لهم وكانت باسيل. ثاوفيل، أتانس، مثل
الثقافة، ُمزَدوجي كانوا فكلما حنني؛ بن إسحاق إسحاق، بن حنني عدي، بن يحيى مثل
عىل حفاًظا والعربية الدين، عىل حفاًظا اليونانية األسماء، ُمزَدوجي كانوا وعربية، يونانية
الدين. عىل يلتقوا لم وإن العروبة عىل الجنوب عرب إخوتهم مع التَقوا ثَمَّ ومن العروبة؛

متبادلة، عالقاٍت يف كانت بل القديمة، الحضارات عن منعزلة جزيرًة اليونان تكن لم
وفارسومرصيف الهند ألفاظ تظهر لذلك ومرصجنوبًا؛ والهند وفارس رشًقا وكنعان بابل
الحديث، الغرب خلق من هي بل يونانية، معجزًة أنفسهم اليونان يدَِّع لم نصوصأرسطو.
مثل الشام يف اليونان خارج املرتجمون وكان السامي.8 النموذج مقابل يف اآلري النموذج

اإلسكندرانيِّني. مثل مرص ويف ديسقوريدس،
امُلحَدثني، إىل القدماء من واالنتقال العلم ر تطوُّ كتابديسقوريدسعن ُمقدِّمة وتكشف
عليها سار التي نَّة السُّ نفس وهي بالتجربة. والنقل بالعيان، السمع جمع ورضورة
كتاب منصور بن مهران تَرَجم ونصارى.9 ويهوًدا ومسلمني ورسيانًا يونانًا العرب األطباء
جالينوس املقدمة يف املرتجم ويذُكر العربية. إىل الرسيانية من لديسقوريدس الحشائش
من لديسقوريدس الحشائش كتاب نقل الذي الربَّان الفاضل وحنني األطباء، فاضل
الرسيانية من املرتجم نقله ثم جربيل، بن بختيشوع األطباء لرئيس الرسيانية إىل اليونانية
امللطي سالم ابن ترجمة وكانت الكتاب. نقل طلب قد األمري أقرباء أحد وكان العربية، إىل
يقتيض اللغات نقل ألن أضدادها؛ تفيد ال حتى العربية لأللفاظ وضوح وال الفصاحة، قليلة
منصور بن مهران فقام والحذف، واإلضافة والتأخري، والتقديم والحركات، العبارات تغريُّ

جديد.10 من برتجمته

القاهرة، مجلة السوداء، أثينا برنال: مارتن لكتاب مراجعة املرصية، أثينا السوداء، أثينا حنفي، حسن 8

١٩٩٧م. ديسمرب نوفمرب،
ص٢٧. واألدوية، الحشائش لكتاب مقدمة ديسقوريدس: 9

ص٢٥-٢٦. السابق، 10
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الرتجمة دوافع (٢)

مطابق غري ٌر تصوُّ فهذا اإلسالمي؛ العالم إىل اليوناني الرتاث نقَل إذن القضيُة ليست
مثل ناشئة حضارة حضارتان: تلتقي عندما تحُدث التي الحضارية العمليات لطبيعة
الحضارة يجعل التصور هذا اليونانية؛ الحضارة مثل وافدة وحضارة اإلسالمية، الحضارة
وهو باملحيط، املركز عالقة مثل التابع، هي اإلسالمية والحضارة األصل، هي اليونانية
هي الوافدة والحضارة ي، امُلتلقِّ هي األصل، هي اإلسالمية فالحضارة صحيح؛ غري ٌر تصوُّ
هو األصل نقل من الغاية يجعل أنه كما املحيط. هو والوافد املركز هو املوروث الفرع،
ينشأ لم يتغري، أو يتبدل ال تاريخي، ال جوهٌر وكأنه تبديل، أو تغيري بال عليه املحافظة
الجديدة البيئة وبني بينه تفاُعٌل يحُدث ولم كتاريخ، ذلك بعد يُنقل ولم كتاريخ، األصل يف
ال أصحاب، وال فيه سكان ال ُمكتَشفة، مناطَق األبيضيف الرجل يأتي كما إال إليها نُقل التي
اإلبداع، دون النقل مجرد عىل يقترص دورها وإن فكر، وال فيها موروث ال دور، وال ثقافة
كجوهرٍة لآلخرين بنقله بدورها تقوم ثم اإلنتاج، دون االستهالك العطاء، دون التلقي
والحفظ األمني، النقل مهمة ضد فيها تبديل أو تغيرٍي وكل ضياع، بال حفظها تم ثمينة
اإلسالمية الحضارة من آخر نقٌل بدأ عندما تَمَّ ما وهذا وخلط. وتفسري فهم سوء املصون،
َعْرب أو مبارشًة الالتينية، إىل العربية من الوسيط، العرص نهاية يف األوروبية الحضارة إىل
وحذف، أضاف أمينًا، يكن لم اإلسالمية، الحضارة وهو الناقل، أن فاكتشفوا العربية،
من جزءًا أرسطو إىل ونَسَب وأرسطو، أفالطون بني خلط لصالحه، استخدم ، وفرسَّ أوَّل
اكتَشَفت الغرب، يف الحديثة العصور جاءت ا فلمَّ املنحول، عىل واعتمد أفلوطني، تاسوعات
نرشه تُعيد اليوناني األصل إىل وعادت النقل، هذا ورَفَضت بالتصحيح، وقامت كلَّه ذلك
والفن الفلسفة يف الحديثة األوروبية الحضارة وكأن جديد، من منه تَنهَل كي وتحقيقه
عن النقل وكأن اإلسالمية، الحضارة َفعَلت كما تُؤوِّل ولم تُفرسِّ ولم تتمثل لم واألدب
املتأخر العرصالوسيط يف العلمية العقالنية التيارات نشأة يف َدوٍر أدنى له يكن لم املسلمني

الحديثة. األوروبية النهضة وبداية
باملوقف الوعي يف ٌ خطأ اإلسالمية» الحضارة يف اليوناني «الرتاث عن إذن البحث
انتقاًال اإلسالمي، العالم إىل اليوناني الرتاث انتقال معرفة هو املطلوب فليس الحضاري؛
الباحثني من وأتباعهم املسترشقون يفعل كما الفرع، إىل األصل ومن الطرف، إىل للمركز
للطرف اإلسالمي املركز تمثُّل اليوناني، للرتاث اإلسالمية الحضارة تمثُّل بل العرب،
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العرب»، عند «أفلوطني العرب»، عند «أرسطو مثل العناوين كانت وبالتايل اليوناني.11
واألصل املوروث، هو والفرع الوافد هو األصل بأن تُوحي العرب» عند املحدثة «األفالطونية
والفرع املوروث هو فاألصل مغلوط؛ وضٌع وهو الفرع، يف عليه املحافظة يجب الذي هو
األطراف نقل لديهم النقل بل ُمستقِبلني، نَقَلٍة ُمجرَّد املسلمون أي العرب ليس الوافد. هو
األطراف يف اليوناني املركز إشعاع وليس اإلسالمي القلب إىل اليوناني الطرف املركز، إىل
ثم واالحتواء والتمثيل والرتجمة امُلنبِّه، إىل أقرب هم وأفلوطني وأفالطون أرسطو اإلسالمية.

االستجابة.12 هي واإلبداع التأليف
نظًرا إليها امُلرتَجم الثقافة إثراء بل امُلرتَجم، النص نقل ليست الرتجمة عىل والدوافع
ال الطبيعة أن األول مبدأَين: عىل طبيعته أرسطو أقام فقد الرؤيتنَي؛ بني النسبي لالتفاق
يف الطبيعيات وصف مع يتفق ما وهو غاية، أجل من تفعل دائًما بل عبثًا، شيئًا تصنع
وليس العضو تخلُق الوظيفة أن والثاني ُسبَْحانََك﴾، بَاِطًال َهذَا َخَلْقَت َما ﴿َربَّنَا القرآن
اْلِجنَّ َخَلْقُت ﴿َوَما آيات عدة يف القرآن ُروِح عن تُعربِّ أيًضا الوظيفية والنظرة العكس،
قصد لها فاعلة، صانعة النظام، ُمحِدثة الحيلة، واسعة الطبيعة ِليَْعبُُدوِن﴾،13 إِالَّ َواْإلِنَْس
عىل عالقاتها وتقوم األعضاء، األجزاء وتَعني باطنة، غايٌة وهي إليها، وتنظر تُريدها وغاية
ومن كماًال، األقل إىل كماًال األكثر من أدنى، إىل أعىل من والوصف التشابُه، وعدم التشابُه
اصطَدم ما فإذا الطبيعي، الفيض للعالم، الرأيس ر للتطوُّ ِطبًقا نقًصا األكثر إىل نقًصا األقل
أرسطو قال فإذا مبارش، َغريَ تأليًفا وتصبح الرتجمة تعديل تم بالنصامُلرتَجم، ر التصوُّ هذا
املرتجم؛ ف ترصَّ إلهيٌّ هو فيما بينهما الرشكة بالرغم الحيوانات سائر عىل اإلنسان بامتياز

الوحيد. العتبارات هللا مع الرشكة وأسقط إلهي، هو فيما الحيوان يشارك ال فاإلنسان

(األوروبي) اليوناني املركز صلة يف استرشاقية كلها بدوي الرحمن عبد د. مؤلفات عناوين تبدو 11

العرب، عند املحدثة األفالطونية العرب، عند أرسطو اإلسالم، يف أفالطون يف: اإلسالمي العربي باملحيط
ويبدو ولندن). فاربورج (معهد Paul Craus: Plato Arabus واشتينشنيدر كرواس عند الحال هو كما
االستئثار يف بدوي، د. رغبته، عن يكشف منه أخذه أنه مع نللينو مقال إىل إلحالته أمني ألحمد نقده

.(٢ هامش ص٩، تصدير، العرب، عند (أرسطو وحده إليه ذلك ونسبة املسترشقني، بجهود
ص٦–٩. تصدير، السابق، 12

بدوي، الرحمن عبد د. له وقدم ورشحه حققه البطريق، بن يوحنا ترجمة الحيوان، أجزاء أرسطو: 13
ص٩٩. ص٥–٧، عام، تصدير ١٩٧٨م، الكويت، املطبوعات، وكالة
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عىل والتعرُّف االستطالع حب مجرد خالًصا، نظريٍّا دافًعا النقل عىل الدافع يكن لم
مجتمع يف الجند ملداواة الطب علوم لنقل عمليٍّا دافًعا أوًال كان بل املغلوبة، الشعوب ثقافات
اح الرشُّ استطاع ولقد الجديدة. الرشيعة مجتمع يف السالح لصناعة الكيمياء وعلوم الفتح،
لهم وليس ُمسبًقا أُميُّون وهم والعقيدة، الدين أصحاب وهم الفكر، هذا َفْهم املسلمون
الغزو خطورة من بالرغم اآلخِرين، لفكر واحرتاٍم بالحضارة وَلٍع عن كَشفوا سابق، رصيٌد

الحضارات. انتشار أثناء الطبيعي الثقايف

مؤلفون املرتجمون (٣)

الثالث، القرن يف الذروة وبَلَغت الهجري، القرن من الثاني النصف يف الرتجمة بَدأِت وقد
ثم والسابع، السادس حتى تتوقف ولم الرابع القرن حتى واستمرت امُلرتجِمني، عرصكبار
وحتى بل والسادس، الخامس القرننَي يف وتلخيٍص رشٍح حركِة إىل الرتجمة حركة تحولت
الخصبة وباملادة الجديد، بالوافد تُِمدُّها التأليف، لحركة ُمواِكبٌة إذن الرتجمة كانت السابع.
وُرشاًحا ُمعلِِّقني كانوا بل نَقَلة ُمجرَّد امُلرتِجمون يكن ولم جديد.14 بدٍم التأليف يزدهر حتى
ينقلون الفالسفة، عىل يتتلمذون وكانوا الخاصة، إبداعاتهم لهم ُمؤلِِّفني وكانوا صني. وُملخِّ
إليها.15 ينتسبون التي مذاهبهم لهم كانت منهم؛ ينقلون عليهم الفالسفة يتتلمذ وال عنهم
من يتعلم واملرتجم للمرتجم، أستاذًا الشارح وكان الرتجمة، يسبق أحيانًا الرشح وكان

حران أسقف قرة أبو تيادورس وكذلك الثاني، القرن من الثاني النصف يف األبرش سالم عاش 14

إسحاق حنني منه، األول النصف الحميصيف ناعمة ابن الثالث، القرن يف املرتجمني كبار وازدهر (٢١٠ه).
(٣٠٠ه)، لوقا بن قسطا (٢٨٨ه)، قرة بن ثابت (٢٩٨-٢٩٩ه)، حنني بن إسحاق (٢٦٠–٢٦٤ه)،
عدي بن يحيى (٣٢٨ه)، يونس بن متى برش أبو (٣٢٠ه)، جعفر بن قدامة (؟)، باسل بن استيفان
الفرج أبو (٤١٨ه)، السمح ابن مثل صون وامُللخِّ اح الرشُّ عاش والخامس الرابع القرن ويف (٣٦٤ه).
(٤٥٣ه). املرصي رضوان بن عيل (٤٤٢ه)، اليربودي جورجيس (٤٣٠ه)، الهيثم ابن (٤٣٥ه)، الطيب

(٦٢٩ه). البغدادي اللطيف عبد عارش السابع ل وأوَّ السادس القرن آخر ويف
ويقول الفيثاغوريِّني، مذهب إىل ينتسب وكان األخالق، تهذيب وله الفارابي، تلميذ عدي بن يحيى كان 15

النصارى من رجًال إال ذلك يف إليه يُرَجع أحًدا الوقت هذا يف أعلم وال واإلرشاف»: «التنبيه يف املسعودي
بن محمد طريقَة درسه يف وطريقته ورأيه أمره ُ مبدأ وكان عدي، بن زكريا بأبي يُعرف السالم، بمدينة
ص١٨١-١٨٢)؛ فلسفية، (رسائل قدَّمنا ما عىل األوىل الفلسفة يف الفيثاغوريِّني رأي وهو الرازي، زكريا
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الحضارة داخل صورتهم كانت هذه النقل؛ يسبق والفكر اللفظ، يسبق فاملعنى الشارح؛
وكما ُمرتجِمني، كانوا كما ُمؤلِِّفني الرسيان كان آرائهم. وتفنيد عليهم الرد بدليل اإلسالمية،

امُلسلِمني.16 الفالسفة وباقي نرص ألبي حدث
لم متوازيتنَي، حركتنَي كالهما كان بل اإلبداع، عن مستقًال البداية منذ النقل يكن لم
منذ النقل كان بل األخرى، إحداهما تتلو آليتنَي، كمرحلتنَي ثانيًا اإلبداع ثم أوًال النقل يبدأ
يقوم الذي والتلخيص والرشح والتعليق الفلسفي املصطلح نشأة طريق عن إبداع البداية
لهم ُمبدِعني، أنفسهم هم وكانوا املبدعني،17 مع يتعاملون النقلة كان كما املرتجمون، به
أيدي عىل النَقَلة تتلمذ حتى النقل استمر ثم ترجماتهم، إىل باإلضافة اإلبداعية مؤلفاتهم
مراحَل ثالِث بني التمييز يمكن ثَمَّ ومن وتجاَوَزه؛18 النقل اإلبداُع فاق أن بعد امُلبدِعني،
املصطلح نقل وكان األساس، هو النقل كان عندما اإلبداع، عىل النقل أولوية األوىل متداخلة:
(حنني). النقل عىل القائمة اإلبداع نواحي هي والتلخيص والرشح والتعليق الفلسفي
ويبدءون ، مستقالٍّ تأليًفا يؤلفون املرتجمون كان عندما واإلبداع النقل تَواِزي والثانية
النقل، عىل اإلبداع أولوية والثالثة (الكندي). الُخلَّص املؤلِّفني ظهور قبل التأليف حركة
روافده، وأَحَد باإلبداع ُملحًقا النقل وكان ناقِلني، غرِي ُمؤلِِّفني يد عىل التأليف كثُر عندما

سينا). (ابن الفرع هو والنقل األصل هو التأليف فكان
فصل يُوجد فال مؤلِِّفني؛ أيًضا كانوا بل فحسب، وُرشاًحا مرتجِمني املرتِجمون يكن لم
بعض كان بل متصل،19 واحد حضاري عمٌل هو بل والتأليف، والرشح الرتجمة بني
عند الحال هو كما نَقَلة، منهم أكثر علماءَ وكانوا مرتجِمني، منهم أكثر مؤلِِّفني املرتجمني

والخط اليونانية اللغة من الفلسفة كتب يرتجم كان الذي الحراني قرة بن ثابت عىل خرسو نارص رد
ص١٧٨. العربي، والخط العربية اللغة إىل اليوناني

لم ما وبعِض بعلمه جالينوس ُكتب من تُرجم ما ِذكِر يف يحي بن عيل إىل إسحاق بن حنني رسالة 16

١٩٢٥م). ليبزج، (ص١٨–٢٣، أملانية ترجمة مع برجشرتارس طبعة يُرتَجم،
ص٩–١٥). تصدير، العرب، عند (أرسطو للكندي الطبيعة بعد ما كتاب من الالم حرف أسطا نقل 17

الفارابي. تلميذ يونس بن متى برش أبو كان 18

وله ألرسطو، الطبيعة بعد ما مقاالِت من الصغرى األلف يف املشكلة األخرية للجملة عدي بن يحيى رشح 19

املوسوم أرسطوطاليس الكتاب من األوىل للمقالة تفسريٌ وله الجدل، كتاب وعىل الطبيعي السماع عىل رشح
ص١٧-١٨). عام، تصدير (رسائل، الصغرى بألف املوسومة الطبيعيات، بعد ما أي فوسيقا؛ مطاطا
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واملرتجمون الرتجمة أوًال:

ثالٍث من رسالتنَي يف إال اليونان يعرض وال (٢٢٠–٣٠٠ه).20 البعلبكي لوقا بن قسطا
الوافد.22 ِلتمثُّل التأليف يف محاولٍة كأوِل امُلرتجِمني مؤلَّفاُت دخلت لذلك رسالة؛21 وعرشين
ترجماتهم؛ املبدعني للحكماء كان الخالصة، اإلبداعية أعمالهم للمرتجمني كان وكما
يحيى أن فكما له؛ وجود ال فصٌل وامُلبِدع الناقل وبني املؤلِّف وبني املرتِجم بني فالفصُل
إىل باإلضافة اإلبداعية ُمؤلَّفاتهم لهم يونس بن متى برش وأبو قرة بن وثابت عدي بن
الرتجمة يف مساهمته له والفارابي إليه، املنسوبة ترجماته له الكندي كذلك ترجماتهم،
معاًرصا النحوي يحيى كان والرتجمة.23 النسخ أعمال يف شارك فقد إبداع؛ من له ما بَقْدر
والعالم» «السماء موضوع يف إسحاق بن ولحنني وردود، حوار يف مًعا ودخال للفارابي
وال والرشح، الرتجمة بني فصٌل يُوجد وال اح، ُرشَّ فاملرتجمون عرشة؛ الست املسائل ألرسطو
امُلرتِجمون وكان امُلؤلِّف. والشارح امُلرتِجم، الشارح بني فرق ال والشارح؛ امُلرتِجم بني فرق
أرسطو وذكر ثانيًا، التفسري ثم أوًال النص الكبري، التفسري يف رشد ابن بطريقة يرشحون

الرشح.24 ثنايا يف جزئيٍّا
التَفلُسف نشوء الفلسفي، الفكر بداية بل كاملة، فلسفًة تُمثِّل ال الرتجمات هذه
مادة منه، والتعلُّم اآلخر، إنتاج عىل التعرُّف هدفها اآلخر، تفكري عىل الذات تفكري وبزوغه،
عىل املستقل الخلق مرحلة يف ذلك بعد الذات تُبِدعه ما فإنه العلم ا أمَّ فصل. كراسة للعلم،

الوافد. بلُغة املوروث عن يُعربِّ أشمل منظوٍر عن وتعبريًا اآلخر، مستوى

طلبًا الصغرى آسيا يف متنقًال ثم وبعلبك، سوريا يف وشبابه طفولته أمىض ملكاني، مسيحي 20

يف النصارى أمراء عند املطاف به وانتهى كهولته، إبَّان بغداد يف الخلفاء بالط يف عاش ثم للمخطوطات،
رسالة عرش (اثنا الطب يف مؤلًَّفا: وعرشين ثالثة حوايل له والعربية، والرسيانية اليونانية أجاد أرمينيا،
عىل الردُّ الدين ويف (كتابان)، التاريخ ويف ورسائل)، كتب (سبعة والرياضية الفلكية العلوم ويف وكتاب)،

والنفس. الروح بني الفصل الفلسفة ويف السالم، عليه محمد نبوة يف رسالته يف املنجم ابن
رأي عىل عالجه وأسباب وأنواعه الجدري صفة يف أرسطو، بحسب وقرصه العمر طول علة يف هي 21

وبقراط. جالينوس
الوافد. تمثل األول: الفصل التأليف، الثاني: الباب التحول، الثاني: املجلد 22

ص٣٠. ج١، منطق، … الفارابي نرص أبي بخط أنها إيلَّ ُخيل نسخٍة من النقل هذا نسخت 23
مقدمة، فلسفية، رسائل ألرسطو، الطبيعة بعد ما مقاالِت من الصغرى أللفاظ عدي بن يحيى تفسري 24

لطوبيقا. تفسري أيًضا وله الطبيعي، السماع تفسري عدي بن وليحيى ص١٧-١٨،
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تارخيية وثيقة الرتمجة ثانًيا:
عملحضاري؟ أم

املطابقة؟ يف نظرية الرتجمة هل (١)

فهذا نقصاٍن أو زيادٍة بال األصل ِطبْق عليها الحفاظ يتم تاريخية وثيقًة النص ليس
وامُلعلِّق والقارئ والناقل املؤلِّف بني مشرتك عمٌل فهو الحضاري النص ا أمَّ القرآن. نص
وابتالعه ومضغه قضمه أغراضه، استنفاذ بعد كليٍّا عنه االستغناء يتم حتى والشارح،
كل هو يهم الذي بل تاريخية، كوثيقٍة املنقول النص يهم ال وإخراجه. وتمثُّله وهضمه
من كان سواء الرسياني، النص أو اليوناني للنص بالنسبة سواء نقصانًا، أو زيادة تعليق
صاحب من كان أو الثاني، أو األول الناسخ من حتى أو الرابع أو الثالث أو الثاني املرتجم
النصُّ يكون الذي الشامل، الحضاري املوقف عن يكشف ِسجلٌّ النص قارئه. أو املخطوط
الذي القديم العربي النص عىل الحديث النارش يعطيها التي والزيادة له، حامٍل ُمجرَد
النص تاريخيٍّا علمية. دقًة وليس حضاري كعمٍل القديم للنص تشويه هو إنما حذفها،
والنص األصل هو العربي النص وحضاريٍّا الفرع، هو العربي والنص األصل هو اليوناني

الفرع.1 هو الرسياني أو اليوناني

بعد العربي عاملنا يف القديمة العربية الرتجمات نرش يف بدوي الرحمن عبد الدكتور إىل الفضل يرجع 1

أوروبي باحٌث وكأنه االسترشاق أثَر بمتابعته حتى عظيًما له الفضل ويظل ملعظمها، املسترشقني نرش
تحويل أمكن هوامشه وبفضل الَفرع، هي العربية والرتجمة األصل هو اليوناني النص يعترب خالص،



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

أحاطوا التي والعناية اليوناني بالرتاث العرب معرفة دقُة ونرشها الرتجمة يف يهمُّ ال
الغاية هو األصل نقل ليس األصل. عن صورة أدقُّ لديهم تكون بحيث النصوص؛ هذه بها
من الهدف ليس تالية.2 إبداعية لعملياٍت حضاري حامٍل إىل وتحويله واحتواؤه، تمثُّله بل
االسترشاق، يفعل كما اللغوية النارش إمكانيات إظهار هو القديمة العربية الرتجمات نَِرش
العربي النص صفحات ترقيم وإن الوطني. الباحث يفعل كما الحضاري املوقف بناء بل
األصل، هو اليوناني النص جعل هو اليوناني، للنص الحديثة بيكر لنرشة طبًقا القديم
بل كتاريخ، أرسطو نصِّ إعادَة الغاية فليسِت املعتمَدين؛3 والرتقيم النص كان ولو حتى
الحديثة األملانية أو اإلنجليزية أو الفرنسية الرتجمات أن كما كحضارة. العربي النص إبراز
لنقل حضاريًة عملياٍت وليست األصل، ِطبَق تاريخية ترجماٍت ُمجرَُّد هي أرسطو لنص

الحق.4 إبداٍع أجل من وتمثُِّلِه النص،
اإليطالية الرتجمات فأين الحديثة، بالرتجمات املعرفة يف مباراًة األمر كان وإذا
مطابقتها ومدى والعربية، واليابانية والصينية والهندية والروسية والربتغالية واإلسبانية
صلة الرببري، بالفرع اليوناني األصل لصلة االسترشاق تصور هو هذا اليوناني؟ لألصل

يشء. أيِّ تأويُل باإلمكان كان ما الرصينة العلمية املادة هذه وبدون حضاري، نصٍّ إىل التاريخي النص
١٩٤٨م. القاهرة، املرصية، النهضة مكتبة ج١، بدوي، الرحمن عبد د. نرش أرسطو، منطق

أرسطو، (منطق القديمة العربية للرتجمات نرشه من بدوي الرحمن عبد د. يُحدِّده الذي الهدف هو هذا 2

ص٧). ج١،
الرحمن عبد د. نرشها التي القديمة أرسطو لرتجمات العربية الطبعة صفحات أرقام إىل اإلشارة آثرنا 3
املخطوطة، صفحات أرقام إىل أو اليونانية بيكر طبعة إىل أو األوىل، االسترشاقية الطبعات إىل وليس بدوي،
اآلداب كلية مجلة يف له العربي النص آربري نرش فقد النبات كتاب ا أمَّ األصل. هي الطبعة هذه أن باعتبار
الثاني، (املجلد ١٩٣٣م)، ديسمرب الثاني، الجزء األول، (املجلد ١٩٣٣م)، مايو األول، الجزء األول، (املجلد
وقد أحد، إليه يسبق لم بكًرا ميدانًا ليس القديمة العربية الرتجمات فنرش ١٩٣٤م)؛ مايو األول، الجزء
رغبة نرشه بإعادة بينهما للحكم القارئ بدوي د. ويطلب طويلة، وتعليقات مقارنات مع آربري نرشه
شتاء وباريس، دمشق وفصله، وزمانه النرش مكان بدوي د. ويذكر ص٤٨). تصدير، (النبات، النزال يف
املخطوطات عن بحثًا واالنتقال األسفار كثرة عىل يُدل مما ١٩٥٣م، صيف والقاهرة، وبريوت ١٩٤٩م،

النارش. واسم الثاني الِغالف عىل بالالتينية االسم ويضع للدقة، وتوضيًحا
العنوان يف وارد غري لبنان، بريوت، القلم، دار الكويت، السالم، فهد ش ٧ وعنوانها املطبوعات، وكالة 4

١٩٨٠م. عام الثانية، الطبعة فقط يذكر الذي اإلفرنجي
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حضاري؟ عمل أم تاريخية وثيقة الرتجمة ثانيًا:

املقرتحة، الحديثة للعناوين طبًقا وعناوين فصوٍل إىل النص تقسيم وإن باألطراف. املركز
القديمة العربية العناوين أن حني يف الحديثة، وللعناوين الحديث اليوناني للنص تبعية هو
االسترشاق دقيقات يف ندخل لم لذلك املعنى؛5 عن العنوان تعبري حيث من داللًة أكثر
الحضاري للموقف فهًما بل علمهم، فوق علًما ندَّعي ال منها، االستفادة من بالرغم العلمية،

يعيشونه.6 ال الذي
ملعرفة وذلك معارص، فلسفي مرشوٍع بدايَة يمثل القديمة العربية الرتجمات نرش كان
االنتقال، هذا وراء التي الحضارية العمليات ووصف اإلبداع إىل النقل من االنتقال كيفية
خام مادة ذاتها، يف غاية وكأنها املسترشقون، يفعل كما الرتجمة هذه حرص تم ولكن
الوطني الباحث ليس تاريخية.7 كوثائَق القديمة الرتجمات عىل إال تعليق، أو دراسٍة يف
قراءة أجل من اليوناني؛ الرتاث من النقل يف املاضية تجاربه إلحدى ُمحلٌِّل هو بل مسترشًقا،
ا فإمَّ ُمستِرشًقا، نفسه من العربي النارش يجعل وعندما الغربي. الرتاث من الحالية تجربته
للرتاث دونية نظرًة ينظر أنه وإما وبينهم، بينه املساواة يف بالنقصورغبة إحساًسا لديه أن
وبالتايل وتمحيص؛ فحٍص إىل تحتاج املرتجمة النصوص من خليًطا باعتباره اإلسالمي
للمسترشقني أعمى تقليًدا بالالتينية عربي لنصٍّ عربي باحٍث من العربي نرشالعنوان يكون
عنوان ومن أرسطو اسم من أكثر والكبري، الثقيل النارشبالبنط اسم كان إذا خاصة َزهًوا، أو
العربية املجالت يف قبُل من القديمة العربية الرتجمات معظم نرش من وبالرغم النص.8

ص١٠. ج١، أرسطو، منطق 5

يفعل كما القديمة العربية الرتجمة بدوي الرحمن عبد د. وينرش الخطابة. العلوية، اآلثار انظر: 6
فيه الالتينية حيث الغرب يف يُنرش الكتاب وكأن بالالتينية، الغالف ظهر عىل عنوانها ويجعل املسترشق،

العلم. لغة
مرشوع له كان النارشين. باألعيب علمه يظهر النرش، طريقة عن بدوي الرحمن عبد د. حديث يف 7

أواخر منذ فريد يشءٌ وهو النرش، عىل النهاية يف اقترص ولكن يها»، نُرجِّ التي الجديدة «للحضارة حضاري
ص٦٤–٦٦). العرب، عند (أرسطو األربعينيات

ARISTOTELES: DE ANIMA. ETC, EDIDIT. PROLOGOMENIS INSTRUXIT: ABDURRAHMAN 8

حققه العرب، عند (أفلوطني لكتابه املسترشقون يفعل كما بالالتينية العنوان بدوي د. يضع BADAWI
Plotinus, apud Arabus, theologia ١٩٦٦م). العربية، النهضة دار بدوي، الرحمن عبد له وقدم
Aristotelis et fragmenta quae supersunt, collegit, edidit et prolegomenis instruxit Ab-

.durrahman Badawi, edito seconda, Cahirae 1966
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

العربي للقارئ ميسورة وجعلها نرشها وإعادة تجميعها ُمجرَّد أن إال املتخصصة، واألجنبية
الحضارية.9 داللتها ملعرفة ثاٍن جيٍل من قراءتها أمكن ملا ولواله جليلة، خدمٌة

قيمة عىل الكشف يف تساعد قد وأنواعها، الخطوط يف النُّساخ بني االختالفات إن بل
النصمن نقل فإن وبالتايل كعبادة؛10 وممارسته النسخ حرفية عىل تدل ولكنها املخطوط،
يعني بل العلمية، الدقلة عن التخيل يعني ال اإلبداع إىل النقل ومن الحضارة، إىل التاريخ
فرديٍّا وحضاريٍّا، ذهنيٍّا مستحيل فهذا للرتجمة؛ األصل مطابقة هو النقل أن ر تصوُّ رفَض
األقوال نسبة مثل التاريخية، بعضاألخطاء الهامش يف التعليق يُظِهر ذلك ومع واجتماعيٍّا.

حضاريٍّا.11 أم تاريخيٍّا حقيقيِّني كانوا سواء أصحابها، إىل
موضوعي مقياٌس يُوجد فال إلفها؛ عدم أو صوابها أو العربية الرتجمة خطأ يهم وال
إبداع.12 عىل داخله يف يحتوي فالنقل الجديد؛ للنص الحضارية الدالالت فقط هناك لذلك،
مقصوًدا االضطراُب هذا يكون ال ولَِم املخطوط؟ يف االضطراب إصالح إذن يجوز هل
لها،14 حضاري نقٌل بل الرتجمة يف أخطاءٌ تُوجد ال النص؟13 يف الحضاري للعمل نتيجة

قبل عفيفي العال أبو د. نرشه الفيلسوف ألرسطوطاليس الطبيعة كتاب من الالم حرف مثًال 9

األول، الجزء الخامس، املجلد فؤاد، جامعة اآلداب، كلية (مجلة يف وذلك بدوي، الرحمن عبد د.
تصدير، العرب، عند (أرسطو كلها الالم ملقالة اإلنجليزية عن وترجمة مقدمة مع ص٨٩–١٣٩)،
أهلها.» عدا يعرفها من يَقلُّ لغٌة «وهي الروسية يعرف إنه بدوي الرحمن عبد د. ويقول ص٩–١٥).
أفلوطني، أرطاطاليس١٩٦١م، أثولوجيا لكتاب الالتينية للرتجمة العربي «األصل بوريسوف صبحث ويُلخِّ
وهو قبُل، من منشور العرب» عند و«أفلوطني ١٩٨٢م، برلني يف ت تمَّ فقد دبرتييص نرشة ا أمَّ ص١٠.
إتاحة الفعلية والفائدة ل. أوَّ عمًال وليس ثاٍن وعمٌل نقٍد مع نٍرش إعادة هو امُلسترشِقني؛ لنرشات جمٌع
قبُل، من امُلسترشِقني بواسطة نرشها من بالرغم القديمة، العربية الرتجمات هذه عىل لالطالع السبل
الشامل، «الفيلسوف دراستنا: انظر املادي. الكسب أم العلمي النرص واألهداف، البواعث عن النظر برصف

ص٢٩٧–٣٩١). ١٩٨٨م، القاهرة، قباء، دار األجيال، حوار (يف عمل» وبنية حياة مسار
إيساغوجي تكملة أن كما األوََّلني، الكتابنَي خط يخالف نسخي، بخطٍّ مكتوب الشعر يف أرسطو كتاب 10

ص٢٢). ج١، (منطق، السابَقني للخطَّني مخالف بخطٍّ فرفريوس
ص٥). ج١، (الطبيعة، تاريخيٍّا انكسمانس إىل وهو حضاريٍّا ديوجانس إىل القول نسبة 11

.٤ هامش ص١٦١، ،٥ هامش ص١٦٠، الخطابة، 12
.١ هامش ص٢١٠، السماء، 13

ص٢٤١، ٦؛ هامش ص٢٤٢، ٦؛ هامش ص٢١٥، ٣؛ هامش ص٩١، ١٠؛ هامش ص٨٩، الخطابة، 14
.١ هامش

26



حضاري؟ عمل أم تاريخية وثيقة الرتجمة ثانيًا:

ولو حتى الحرفية الرتجمة الصواب. من الحضاري العمل عىل داللًة أكثر الخطأ يكون وقد
التفاح» «محب Philomela لفظ فمثًال الحفظ؛ الحرصعىل عىل تدل أنها إال خاطئة كانت
ودالٌّ لغويٍّا ٌ خطأ والثاني معنويٍّا، دالٍّ غري لغويٍّا صحيح األول معنويٍّا. البلبل وغناء حرفيٍّا،
من للتحرُّر محاولٌة تُوجد بل القديمة، العربية الرتجمة يف اضطراٍب أيُّ يُوجد وال معنويٍّا.15
ِلتجاُوِز املعاني عن بحث هناك بل مضطربة، عربية ترجمٌة تُوَجد ال املعنى؛ لرؤية اللفظ

اللفظ.16
يوجد ال له؛ حضاري تأويٌل بل له موضوعيٌّ حريفٌّ فهٌم أي للنص؛ مألوف فهٌم يُوجد ال
يُوجد ال اآلخر؛ مواجهة يف األنا عن دفاًعا له، قراءة تأكيُد بل خطأ أم صواٌب للنص فهم
ال لآلخر. األنا رؤية املايض، إىل الحارض من فيه مقروء معنًى بل للنص موضوعي معنًى
حضاري كحامٍل النص بل مؤلِّفه، حتى وال أحد يعلمه ال فذاك الخاص النص معنى يهمُّ
وال نصه، إنتاج وإعادة لآلخر، األنا قراءة يُبنيِّ حضاري موقٍف عىل وكداللة وأشمل، أعم
القواميس معاني يهمُّ ال لنصوصاآلخر.17 األنا لقراءة مماثلة تجربٌة لديه من إال ذلك يُقدِّر
الحضارية املعاني هي يهمُّ ما بل والتاريخية، اللفظية املعاني أي واملصطلحات؛ لأللفاظ
الحايل، لالستعمال فاملعنى إليها؛ امُلرتَجم اللغة يف بل فيها، امُلرتَجم اللغة يف تكون ال قد التي

والتاريخية. الحرفية املعاني إال القاموس يف يُوجد وال
أرسطو، أعمال خاصة اليونانية، للنصوص القديمة العربية الرتجمات نرش أهمية إن
للحضارة تاريًخا النص جعل بل العلمية، الدقة تَحرِّي فقط ليس بينها، االختالفات ورصد
املختلفة؛18  فال الرتجمات من املعنى بناءِ امكانيَة القارئ إعطاء أجل من ملواقفها؛ وحامًال

.٤ هامش ص١٩٥، السابق، 15

.١ هامش ص١٦٣، السابق، 16
العرص يف املسيحية الفلسفة من نماذج يف: الغربي الرتاث عن األربعة ترجماتنا يف التجارب بهذه قمنا 17

الجنس تربية لسنج: والسياسة، الالهوت يف رسالة اسبينوزا: األكويني)، توما انسيلم (أوغسطني، الوسيط
موجود. األنا تعايل سارتر: البرشي،

«فألنا وهو املخطوطة عنها نُقَلت التي النَُّسخ نصصاحب عىل معتمًدا ذلك بدوي الرحمن عبد د. يرى 18
منها، واحٍد لكلِّ ل التأمُّ ليقع إلينا وَقَعت التي النقول كتبنا منهم واحٍد لكلِّ وقع ما عىل الوقوف أحببنا

ص٧). ج١، (منطق، املعنى» إدراك يف بعض عىل ببعضها ويُستعان
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

عدة من واستقراؤها وجمُعها استنباُطها يمكن صحيحة واحدة مثالية ترجمٌة تُوجد
مطابقة ترجمٍة إيجاد منه الهدف له، وجود ال افرتاٍض ُمجرَّد الرتجمة هذه ترجمات؛
عىل ترجمٍة كل إن املركز. يف األصل بالعودة إىل األطراف خلط وتصحيح اليوناني، لألصل
وبداية الفلسفي املصطلح ونشأة املرتجم، رؤية عن تُعربِّ بذاته مستقل وجوٌد لها حدة
مجموع من يمكن وال معنوي، شخٌص حي، كائٌن ترجمة كل املعنى؛ عن والبحث التَفلُسف
تكشف حضارية عملياٌت إنها له. وجود ال عامٍّ ُمجرٍد شخٍص استنباُط الحية األشخاص
إسقاطها يمكن ال الخالصة، الفلسفية لإلبداعات كبداياٍت للُمرتجِمني مستقلة إبداعاٍت عن
امُلرتجِمني ذهن يف نيصٌّ وجوٌد له يُعد لم الذي األصيل، النقل عن البحث أجل من تجريدها أو

ُمبدِعني. باعتبارهم
اليوناني والنص الشعر لكتاب القديمة العربية الرتجمة بني الخالف مرجليوث ويَُرد
نُقَلت الذي اليوناني النص فساد إىل يُردُّه وأحيانًا الرسياني، أو العربي املرتجم خطأ إىل
والحقيقة املرتجم،19 النص يف األصل ِطبَق نسخٌة لديه فالرتجمة الرسيانية؛ الرتجمة منه
أمام مرجليوث ويقف للُمرتِجم. الحضاري املوقف طبيعة بل ذاك، وال هذا ال السبب أن
عىل يقوم قيمة حكم واالنحراف اليوناني. النص عن انحرافها ليالحظ عربية كلمٍة كلِّ
الحضاري، للموقف قلٌب وهو الفرع، هي العربية والرتجمة األصل هو اليوناني النص أن
وقد املسلمني.20 عند النقلية العلوم ضمن الشعر كتاب ويضع آخر، ُمرتجٌم يخلط وقد
والحديث، القرآن، وهي االصطالحي باملعنى النقلية العلوم وليس الوافد بالنقلية يقصد
العربية الرتجمات أن العرب التابِعني من وغريه املسترشق يظن والفقه. والسرية، والتفسري،
فالرتجمة له؛ مطابقًة كانت كلما قيمتها وأن اليوناني، لألصل مطابقة ترجماٌت هي القديمة
هو العكس حضاري. وعٍي ال عن تكشف تاريخيٌة استرشاقية نظرٌة وهي تاريخية. وثيقٌة
الحضاري العمل كان اليوناني النص عن مختلفًة العربية الرتجمة كانت كلما الصحيح؛
أي اإلبداع بل النقل، يف مستحيل وهو األصل، ِطبَق النقل هو املقياس ليس أوضح. فيها

قراءة. ترجمٍة فكل القراءة؛

ص٥–١٠. عياد، شكري مقدمة الشعر، كتاب 19

رشد وابن سينا ابن رشح يف تظهر كما العرب»، عند والشعر الفن «نظرية بحثه يف جابريليل هو هذا 20

ص٢١). (السابق، األرسطي الشعر لكتاب
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حضاري؟ عمل أم تاريخية وثيقة الرتجمة ثانيًا:

الفرع؟ وما األصل ما (٢)

يف العرب إىل أرسطو ومن العربية، الرتجمة إىل اليوناني النص من الرتجمة دراسة تبدأ ال
ا أمَّ الظاهر هو هذا باألنا. اآلخر وعالقة بالفرع، األصل لعالقة شعوريٍّ ال أو شعوري ٍر تَصوُّ
الفرع، هو والنصاليوناني األصل هي العربية الرتجمة الصحيح، هو تماًما فالعكس الواقع
العربية فالرتجمة بعُد؛21 فيما يأتي واآلخر تبدأ األنا الثاني. هو وأرسطو األول هم العرب
نرش يمكن له، مطابقة ليسنسخة ولكنه النصاليوناني، األوىل نواته ملوقفحضاري حامل
مقارنة املقارنة، بهدف ليس القديم اليوناني بالنص ومقارنته القديمة العربية الرتجمة
الحضارية العمليات طبيعة لوصف بل املطابقة، بمنطق اليوناني باألصل العربي الفرع
املصطلحات. نشأة كيفية أو وتأويًال فهًما أو ونقًصا زيادًة الرتجمة، خالل من تتم التي

باألصل، الفرع مطابقة الرتجمة، عىل ِبدالٍّ اليوناني النص مع واالختالف االتفاق ليس
األصل؛ إىل بالنسبة عليه زاد ما الفرع من وحذٍف األصل، من فيه نقص بما الفرع وإكمال
اليوناني النص العكس، بل الفرع هو العربية والرتجمة األصل هو اليوناني النص فليس
نسخًة بالرضورة الرتجمة يجعل األَوَّل ر التصوُّ األصل. هو العربية والرتجمة الفرع هو
ورشًحا تعليًقا الرتجمة يجعل الثاني ر التصوُّ أن حني يف األصيل، النص من األصل طبق
حني يف النهاية، نقطة وليس فقط البداية نقطة هو اليوناني النص مبارش. غري وتأليًفا
ال إذن غاية. العربية والرتجمة وسيلة اليوناني األصل النهاية، نقطة هو العربي النص أن
نص حذف يجوز وال اليوناني، األصل من ناقصة كانت إذا العربية الرتجمة إكمال يجوز
له املضاف أو املحذوف فالنص اليوناني؛ األصل يف موجوًدا يكن لم إن العربية الرتجمة من
العربي النص أو اليوناني النص ليس رشح. واإلضافة تلخيص، الحذف حضارية؛ داللٌة
ُمجرُد اليوناني النص للنص. تاريخي وضعيٌّ ٌر تَصوُّ فهذا األصل؛ ِطبَق تاريخيًة وثيقًة
غابت متفَقني ان النصَّ كان كلما بل املحمول، هو العربي والنص حضارية لداللٍة حامٍل
ليست الداللة. َحَرضِت اليوناني النص عن العربي النص اختَلف وكلما الحضارية، الداللة
االتفاق حالة يف معه، االختالف حالة يف بل اليوناني النص مع االتفاق حالة يف الداللة

بعد ما كتاِب من الالم لحرف نرشه يف عفيفي العال أبو عىل بدوي الرحمن عبد د. هجوم فإن لذلك 21
تصدير، العرب، عند (أرسطو له مربر ال اليونانية، إىل يرجع لم ألنه الفيلسوف؛ ألرسطوطاليس الطبيعة

ص١١-١٢).
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

أعظم الخالف كان وكلما الداللة، تظهر االختالف حالة ويف الحضاري، اإلشكال يغيب
يوناني مخطوٍط إىل بالرجوع اليوناني النص تقويم مهمتنا ليست أوضح. الداللة كانت
ترجع بينما العارش أو عرش الحادي القرن إىل يرجع الذي اآلن، لدينا الذي من أقدم قديم
األَوَّيل؛ املخطوط عن بانحرافات ومملوءة عرش، والسادس عرش الرابع القرون إىل الحديثة
الفرع. هو العربية والرتجمة األصل هو اليوناني النص يجعل الذي املسترشق مهمُة فتلك
املسترشق. مهمة أيًضا القديمة اليونانية املخطوطات من ضاعت طويلٍة ِفقرٍة إنقاذ أن كما
عىل التعرُّف هو الشعر، لكتاب القديمة العربية للرتجمة املسترشقني نرش من الهدف كان
الهدف وكان الفرع. هم والعرب األصل هم فاليونان النصالعربي؛22 وليس النصاليوناني
فهِمهم عدِم أو ِشعِرهم يف وأثِره الرشقيِّني عند الشعر كتاِب بصورة الغرب تعريف أيًضا
اآلخر قدرة وإنكار اليوناني األنا وإبداعه، األوروبي األنا إفادة أوروبيَّان: الفرَضني وكال له.

اإلبداع. عىل ثم الَفهِم عىل
بداية فهي منه؛ قربها أو اليوناني األصل عن القديمة العربية الرتجمات ابتعاد يهم ال
ر تصوُّ هذا بينها، فصل ال متعاقبٌة مراحُل وتأويل، تفسري الرتجمة والتلخيص.23 الرشح
الوضعية تأثري وتحت حضاري موقِف دون اإلنجليزية إىل اليونانية من للرتجمة املحَدثني
بنفساملهمة قامت ألنها الرسيانية الرتجمة تخطئ لم عرش، التاسع القرن يف العربية اللغوية
وال العربي، الناقل بها قام كما الرسياني املوروث إىل اليوناني الوافد من الحضاري النقل يف
فالربهان الفهم، عىل داللة ولها تتخلق، زالت ما فاملصطلحات الرتجمات، تختلف أن يف عيب
بني وصواٌب ٌ خطأ يُوجد وال قرآني، لفٌظ وهو مرائية والسفسطة امتحان، والخطابة تعليم،
وطبًقا عمقه، بدرجاٍت متفاوتة وإحساساٌت النص، فهم يف مختلفة درجاٌت بل املرتجِمني
بؤرٍة حول تدور وكلها اللغوية، وقدراِته باملصطلحات ومعرفِته الفلسفية امُلرتِجم لثقافة
نقل ترجمة كل ألن الرتجمة؛ يف وصواب ٌ خطأ يُوجد ال املشهور». الرأي «مجانبة واحدة
الرتجمة. عىل فرع اليوناني األصل بل اليوناني، األصل عىل فرًعا الرتجمة ليست حضاري.
القديم.24 الحضاري املوقف خارج الحديثة والرتجمة اللفظ. وليس املعنى الرتجمة يف واملهم
نقًال الرتجمة ليست الحضاري. القصد يف يُؤثِّر ال دام ما الرتجماِت بني الخالف يهمُّ وال

وتكاتش. مرجوليوث مثل وذلك 22

.٩٩ ص١٣، سالم، سليم محمد تحقيق السفسطة، تلخيص رشد: ابن 23
.١ هامش ص١٣، السابق، 24
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حضاري؟ عمل أم تاريخية وثيقة الرتجمة ثانيًا:

فليست ال؛ أم اليوناني النص إىل أقرب اح الرشُّ كان إذا املهم وليس وقراءة. تأويٌل بل حرفيٍّا
اإلبداع.25 إىل وأقرب النقل عن أبعَد كان ابتعد كلما بل املقياس، هي املطابقة

الفني؛ النثر يف لالستفادة استعمالها مجرد القديمة العربية الرتجمة من الهدف ليس
موقًفا كان بل األدب، أهل وهم صياغٍة أو أسلوٍب مجرد القدماء عند القضية تكن فلم
وإيجاد املوروث، لفهم استعماله أجل من الوافد عىل التعرُّف رضورة من ا عامٍّ حضاريٍّا
من له وتحليل الواقع يف بحث األدب، من أكثر والفلسفة االثننَي. بني تجمع حديثة ثقافٍة

االجتماعي.26 التغريُّ أجل
الحديث، اليوناني األصل مع يتفق حتى القديمة، العربية الرتجمة إصالح ليساملطلوب
إعادة أجل من لآلخر تمثًال حضاري، كموقٍف القديمة العربية الرتجمة فهم هو املطلوب بل
فالحذف اليوناني؛ بالنص العربية الرتجمة يف الناقص إكمال يجوز ال جديد. من إخراجه
نقًال الرتجمة يتصورون الذين املحدثني عند وليس للتلخيص، كبداية الحضارية، داللته له
العربية؟ اللغة يف اليوناني النص أم القديمة العربية الرتجمة الغاية هل لألصل. طبًقا آليٍّا
املعارصون؟ يفعل كما ثقافته انتشار أم القدماء، فعل كما اآلخر ثقافة حصار الغاية هل
يف مفقوًدا يكون وال اليوناني، النص إىل بالنسبة العربية الرتجمة يف حذف هناك كان إذا
ال املحذوف أن إما الحضارية، داللته له فالحذف إضافته؛ للنارش يجوز فال املخطوط،
اليوناني، قارئها عند إال تدل ال ِرصفة، محليٌة أمثلٌة ألنه أو حشو ألنه شيئًا؛ املعنى يف يفيد
النرش يف حذفه يجوز فال العربية، الرتجمة يف املضاف النص أما العربي، قارئها عند وليس
للنص وإنتاٍج تأليف، إعادة الرتجمة تكون النحو هذا وعىل للمعنى. ح ُموضِّ ألنه الحديث؛
الكل والرشح، والتعليق الرتجمة بني إذن فرق ال جديد. وبرتكيٍز جديدة بلغٍة جديد من
من ابتداءً اليوناني النص إيجاد إذن الغاية ليست األوَّيل. النص من ابتداءً جديد تأليٌف
بل النقل نقل الغاية ليست حضاري؛ كنصٍّ العربية الرتجمة إيجاد بل العربية، الرتجمة
مأخوذٌ أكثرها عنده من زياداٍت أيِّ إضافة الحديث للنارش يجوز ال لذلك اإلبداع؛27 إبداع
املخطوط األصل يف الزيادة أن كما < > بني ويضعها معه باملقارنة اليوناني، األصل من
فيما خاصة داللٌة لهما الثانية والزيادة النقصاألول أن مع حذفها، ويقرتح [ ] بني يضعها

ص١٥٨-١٥٩. السابق، 25
ص٩). ج١، (منطق، القديمة العربية الرتجمة نرش من بدوي الرحمن عبد د. أهداف أحد هو هذا 26

ص٥٨–٦٥. ج١، الطبيعة، 27
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

والتلخيص؛ الرشح بدايات بل األصل، ِطبَق نقًال تعني ال هنا فالرتجمة بالرتجمة؛ يتعلق
واملحذوف املضاف تحليل ويكفي الحذف. حالة يف والتلخيص اإلضافة، حالة يف الرشح
النص، حالة كله، الحضاري للموقف النصِسجالٍّ كان الفلسفي. الفكر بدايات للتعرُّفعىل
تفاُعل هناك كان .Striptease وعقليٍّا نفسيٍّا ُعريًا وليس والقارئ، وامُلعلِّق امُلرتِجم وحالة
نص بني التمثيل يف أو واملستمع، امُلغنِّي بني الغناء يف الحال هو كما والقارئ، النص بني
والقراءة املكتوب النص بني القرآن قراءة يف أو املشاهد، واستماع املمثل وإلقاء املؤلِّف
بني ذلك يف فرق ال املستمعون، يصدرها التي االستحسان وأصوات بل واملسموع، املتلوة
وتأويل، تحليٍل لعمليِة النص إخضاع تُنا مهمَّ املطربة. شدو أو املطرب وغناء القرآن قراءة
ولكنه لألخبار َمصدٍر ُمجرَّد النص ليس األول. الفلسفي العمل عىل ثاٍن فلسفي عمٌل وهو
عند كذات املوضوع بني ثم أوًال والذات املوضوع بني عالقٌة متشابكة، حضاريٌة تجربٌة
استعماله بل تاريخيٍّ كنصٍّ أرسطو منطق املهم ليس امُلحَدِثني. عند ثانيًا والذات القدماء
الناتجة الفكرة بل املنقولة الفكرة ليست الروح؛ بل البدن هو املهم ليس حضاري؛ كموقٍف
وال املعلومات. نسيان بعد يبقى ما وهو العلم بل املعلومات ليست املنقولة؛ الفكرة عن
يتفق بحيث ترتيبه إعادُة املخطوط يف واضطراب خلط وقوع بدعوى الحديث للنارش يجوز
حتى اليوناني، للنص إنتاج إعادة القديمة الرتجمة تكون فقد الحايل؛ اليوناني النص مع
ال القديم.28 للنص نقًال وليس جديًدا ا نصٍّ تكون قد املعنى. عن التعبري عىل أَقدَر تكون
داللٌة للحذف يكون فقد الحديث؛ اليوناني بالنص القديمة العربية الرتجمة إكماُل يجوُز
هناك بأن والحكُم القديم.29 اليوناني النص من جزءٍ ضياِع ُمجرَد يكن لم إن حضارية،
وليس تاريخية، وثيقًة باعتباره املخطوط عىل ُحكٌم صحيًحا، ذلك كان إن املخطوط، يف بَرتًا
حضاريٍّ عمٍل يف تاريخي ٌل تدخُّ له النارشالحديث وإكمال حضارية. لداللٍة حامًال باعتباره
الخاتمة، يف املعروفة الدينية الالزمة غياب مثًال البرت، عىل أدلٌة هناك كانت وإن تاريخي. ال

داللة.30 دون تاريخية إضافٌة ألنها الداللة يُغريِّ إضافتَها فإن
هو فاألصل اليوناني؛ النص تصحيح القديمة العربية الرتجمة من الغاية ليست
التتابع من يبدو ما عىل العكس وليس اليوناني، النص هو والفرع العربية الرتجمة

.١ هامش ص١٣٨، ج١، الطبيعة، 28
.٢ هامش ص١٦٩، ١؛ هامش ص١٤٩، السماء، 29

ص٣٨٦–٣٨٧. السابق، 30
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حضاري؟ عمل أم تاريخية وثيقة الرتجمة ثانيًا:

كموقٍف للنص بالنسبة داللتهما لهما اليوناني النص عىل والزيادة من فالحذف الزمني؛
حضاري. ملوقٍف حامل بل عليها، املحافظة تجب تاريخية وثيقًة النص ليس حضاري.
لها داللة ال كلمٍة أو حرٍف تغيرِي ُمجرَد وليس الدالَّة ات التغريُّ هي الرتجمة يف يهمُّ ما
تتعلق والرتجمة النص بني فالصلة دالَّة؛ غريُ أخطاءٌ وهي النسخ.31 أخطاء إىل ترجع قد
العربية الرتجمة من الغاية ليست الرتجمة. موضوع ذاته واليشء واملعنى باللفظ بالجوهر،
والرتجمة األصل هو اليوناني النص وكأن اليوناني، النص تحقيق يف منها اإلفادة اآلن
بالنسبة يختلف األمر ولكن أوروبي، كباحٍث املسترشق مفهوم هو هذا الفرع؛ هي العربية
الرسياني أو اليوناني النص هو والفرع بالعربية، الرتجمة هو فاألصل الوطني؛ للباحث
يف اآلخر عىل يعتمد ُمسترشٍق كل اإلبداع. إىل النقل من واالنتقال الفكر، مسار ملعرفة
باألصل الرسيانية الرتجمة يُلِحق بل العربي،32 بالفرع اليوناني األصل لعالقة واحدة رؤيٍة
العربي النص مقابل يف االختالف، من أكثر االتفاق حيث واحٍد جانٍب يف ويضعها اليوناني،
بحيث الرسياني كلمات تغيري يتم إنه بل االتفاق، من أكثر وبينه بينهما االختالف حيث
العربية بالرتجمة االنتفاع إذن املهم ليس (تكاتش). اليوناني النص مع متفًقا النص يكون
بالنسبة واإلضافة الحذف ملعرفة اليوناني بالنص االنتفاع بل اليوناني، النص لتحقيق
ال األنا. ثقافة ضمن اآلخر لثقافة واالحتواء التمثُّل عمليات عىل والتعرف العربي، للنص
إعادة طريق عن اليوناني، النص فقد عىل والحزن العربي، النص بوجود الَفرُح يُعوَّض
أن يرى الذي الحضاري، وموقفه املسترشق عقلية مع يتفق هذا اليوناني؛ النص تركيب
حني يف أصوله. اكتشاف ويريد األصل خليفة وهو الفرع، هم والعرب األصل هو اليونان
أخرىصحيحٍة فروٍع مع والفرع املركب، النصالعربي هو األصل العربي، الباحث عند أنه

اليوناني.33 النص هي منحولة أو

الحديثة والرتجمة القديمة الرتجمة (٣)

إعادة الغرض فليس حديثة؛ عربية برتجمٍة القديمة العربية الرتجمة إكمال يجوز وال
النصُّ املسترشَق يهمُّ املوقَفني. بني ما وشتَّاَن العربي، النص رشح بل اليوناني النص

ص١٠–١٣. عياد، شكري مقدمة الشعر، كتاب 31

إلخ. … مرجوليوث تكاتش، مثل 32

ص٣٠–٣٦). املقدمة، العرب، عند املحدثة (األفالطونية العالم قدم يف أبرقلس حجج مثل وذلك 33
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

أن حني يف آخر، كفرٍع الرسياني والنص كفرع، العربي النص ويستعمل كأصل، اليوناني
بأخطائه، بعبله، القديم العربي النص مع التعاُمل هو الوطني، للباحث الحضاري املوقف
يف صواب أو خطأ يُوجد ال تأويل، بل الحضارة يف فهم سوء يُوجد فال وزياداته؛ بنقصه
تُعِلن التي املقاالت، نهايات إلحدى العربي الحذف يكون وقد له.34 قراءة بل النص فهم
العربي املرتجم يحتاجها ال اليوناني، بالرتاث خاصًة آخر جزءٍ وبداية جزء نهاية عن
إكمال يجوز وال آخر.35 وبداية موضوع نهاية عن ليُعِلن آخر، مقطٍع عمل عىل القادر
لألصل ترجمٌة أنها بدعوى القديمة، الالتينية الرتجمة عىل اعتماًدا القديمة العربية الرتجمة
العربي النص كان لنا عهًدا وأقرب للنص، حفًظا أكثر الالتني كان وملَّا القديم، العربي
وربما داللة. ذي غري ألنه مقصوًدا؛ العربية الرتجمة من الحذف كان فربما ناقًصا؛ القديم
أخرى حضاريٍة بعملياٍت الالتني قام فقد مقصودة؛ الالتينية الرتجمة يف الزيادة كانت
القديم، الالتيني النص مع كذلك الحال كان فإذا الالتينية، إىل العربية من النص نقل يف
الرتجمة يف «ناقصة» ِفقرٍة إكماُل يجوز فال الحديث؛ اليوناني النص مع يكون أن فاألَْوىل
قصد؛ عن محذوفة بل ناقصًة ليست ألنها الحديث؛ اليوناني النص عىل اعتماًدا العربية،
اإلسهاب باستبعاد له، ترجمة وليست اليوناني، للنص إنتاٍج إعادة العربية فالرتجمة
يف محذوف يشءٍ إضافة يجوز ال اليونانية.36 املحلية واألمثلة والتكرار، الحاصل، وتحصيل
تركيزها لشدة ا إمَّ إليها، امُلرتَجم الثقافة عىل داللته له فالحذف اليوناني؛ من العربي النص
ر لتصوُّ املنقولة الفكرة ملعارضة أو العربية، اللغة يف وذلك يبدو وكما اإلسهاب، ورفضها
كموضوع، أو كمحمول أو واألجناس لألنواع كمثل يدخل ال مثًال فاهلل الجديدة؛37 الثقافة

داللة.38 له وحذفها محددها فكرة هللا

ص١٠٥٧–١٠٥٩). ج٣، (املنطق، حديثة برتجمٍة الناقص فرفوريوس نص بدوي الرحمن عبد يكمل 34
القول يف البحث كان «وملَّا الخطابة»، من الثانية املقالة آخر يف «وكما اليوناني النص من حذف مثًال 35

عما وبالجملة والتفكريات، املوجزة واألقوال األمثال عن قلنا ما فحسبنا أقسام، ثالثة عىل ينطوي أن يجب
نبحث أن علينا بَِقي وقد ننُقضها. بها التي والطرق التفكريات فيها نَجَحد التي واملواضع بالفهم يتصل

ص١٨٠). (الخطابة، والنظم» األسلوب يف

.١ هامش ص٢٧٧، النفس، يف النبات، 36
.٢ هامش ص٧٣-٧٤، النفس، يف 37

تصفها» كما بالنفس أو كالٍّ بالنفس متعلًقا النظر كان «سواء حذف الرتكيز أجل من الحذف 38

الجديدة الحضارة رات بتصوُّ املنقول النص اصطدام عىل الحذف ومثل .(٩ هامش ص٦، النفس، (يف
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حضاري؟ عمل أم تاريخية وثيقة الرتجمة ثانيًا:

وتصحيح فهم أجل من بها؛ االستعانة القديمة العربية الرتجمات نَِرش الهدفمن ليس
املرحلتان فهاتان الفلسفي؛ املصطلح بدقة يتعلَّق فيما خاصًة الحديثة األوروبية الرتجمات
منهما لكلٍّ الحديث، األوروبي النقل ومرحلة اإلسالمي، النقل مرحلة مستقلتان: تاريخيتان
النقل منه القصد يكن لم اإلسالمي فالنقل الخاصة؛ الحضارية وعملياتها املستقل، طابُعها
االلتقاء مرحلة يف املوروث عرض إلعادة استعماله أجل من الوافد عىل التعرُّف بل الحريف،
بداية كان وتأويًال؛ قراءًة النقل كان واحدة. فلسفية ثقافٍة خلق أجل من الثقافات بني
لألصل مطابقة ترجمٍة إيجاد بهدف كان الحديث الغربي النقل أن حني يف الفلسفي. التفكري
فرنسية، الحديثة؛ األوروبية باللغات ترجماٍت وإيجاد العلمية، النزعة تأثري تحت اليوناني
عىل التعرُّف أجل من اليوناني، للنص وروسية وإسبانية، وإيطالية، وأملانية، وإنجليزية،
إيجاد ا أمَّ تماًما. مختلفان هدفان وهما األوروبية، الثقافة مصادر أحد اليونانية، الثقافة
يف ووقوع الغربي، للنقل تقليد أيًضا فهذا اليوناني، للنص مطابقة حديثة عربية ترجمٍة
حيث من اليوناني، للنص مطابقًة أكثر كان القديم والنقُل الحريف. والنقِل التاريخية النزعة
وليس وسيلة مجرد كان القديم فالنقل اإلبداع؛ بداية باعتباره العامة الحضارية الداللة
حضارة من والتعلُّم التثقف أجل من وليسوسيلة؛ غايًة أصبح اليوم النقل أن حني يف غاية،
اليوناني النص أن كما مقابل. إبداٍع دون واستهالكها واملعارف، املعلومات ونقل املركز،
تكون ال وبالتايل الحديث؛ األوروبي النص يمثله كما ثقافيٍّا، غزًوا أو وافًدا يمثل ال اليوم
األوروبية النصوص عن نقٍل إىل حاجٌة هناك بل اليوناني، للنص جديد نقٍل إىل حاجٌة َة ثَمَّ
النص مع القدماء فعل كما واحتوائه، تمثُّله أجل من ثقافيٍّا وافًدا تمثل التي الحديثة،
من واالنتقال املوروث، داخل كله الوافد بناء إعادة أجل من معاٍن؛ إىل تحويله ثم اليوناني،
يف املساهمة أجل من بل استرشاقيٍّا، حضاريٍّا بل أثريٍّا إذن الهدف ليس اإلبداع. إىل النقل

اإلبداع.39 مرحلة إىل النقل مرحلة من تطويرها ومحاولة الوطنية، الثقافة تدعيم

واملسألة الحًقا. متأخًرا يكون أو ليشء ليس يكون أن ا إمَّ عامًة الحيوان الحال هذه ويف اإلله، معنى «وغري
.(٩ هامش ص٤، النفس، (يف نَضُعه» مشرتٍك محموٍل كلِّ إىل بالنسبة أيًضا تُوَضع عينُها

(منطق، وفعيل أَثَري مزدوج، القديمة العربية الرتجمة نرش من الهدف أن بدوي الرحمن عبد د. يرى 39
ص٩). ج١،
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القديمة؛ العربية للرتجمة بالنسبة منها فائدة ال قديمة يونانية ترجمٍة إعداد إن
لم ل األَوَّ الحديث،40 للُمرتِجم الحضاري املوقف غري القديم للُمرتِجم الحضاري فاملوقف
حضارة، إىل حضارٍة من بأكملها لثقافة ناقًال بل لغة، إىل لغٍة من لنٍص مرتجًما فقط يكن
اللغة؛ عرب األنا ثقافة إىل اآلخر لثقافة ناقل مجرد الثاني أن حني يف الثانية. يف األوىل متمثًال
الحكم استحال ثَمَّ ومن خاص؛ حضاري موقٌف له يكون أن دون املعلومات نرش أجل من
العربية بالرتجمة للمرتجم الحضاري املوقف عن تعرب التي القديمة، العربية الرتجمة عىل
نرش وهو مخالف، حضاريٌّ موقٌف لها التي أو لها حضاري موقف ال التي الحديثة،
موقف يُعربِّ بينما ثقافية، أصالٍة عن يُعربِّ القديم املرتجم موقف األطراف. يف املركز ثقافة
ويرشح ص ويُلخِّ ويُعلِّق ويحتوي يتمثل األول املرتجم ثقافية. تبعيٍة عن الحديث املرتجم
الثاني النص يف األول للنص األصِل طبَق ناسٍخ ُمجرُد الثاني املرتجم بينما ويُبِدع، ويؤلِّف
اليونانية فالثقافة جديد؛ حضاري موقٍف عن تعربِّ ال الحديثة الرتجمة اللغة. اختالف مع
الغازية، األوروبية الثقافة عكس عىل الحتوائها، حركٌة هناك تُوجد وال لنا، غازيًة ليست
من ورشِحها وتلخيصها، واحتوائها بغرضتمثُّلها لنصوصها، عربية ترجماٍت وجوِد وعدم
الحديثة األوروبية الرتجمات تهدف عنها. املستقل اإلبداع ثم موضوعاتها يف التأليف أجل
الرتجمات تشويه دون تاريخيٍة كوثائَق القديمة، النصوص معرفة إىل حضاراتها، داخل
تاريخيٍة كوثائَق ضبطها وإعادة املقدَّس، الكتاب نصوص معرفة ومثل لها، العربية
النص فإصالح منها؛ فائدة ال الشعِر لِكتاب حديثة ترجمٍة أية إن الغربي. للرتاِث ومصادَر
وبيان حرفية. ترجمٍة ُمجرد وليس حضاري موقٍف عن يُعربِّ ألنه املطلوب؛ هو ليس القديم
الغربي الرتاث أمام بالنقص إحساٌس األجنبية، باللغات علمه ومدى الجديد الباحث براعة
الغربي للرتاث مصدًرا تُعتَرب نصوٍص نِرش يف لألوروبيِّني تقليٌد أيًضا وهو الغربي. والباحث
ثنائية يف وقوٌع اللغات، كل يف وإظهاره اليوناني النص وخدمُة لرتاثنا. مصدًرا وليست
مع ليست الغرب مع اآلن املواجهة إن العربي. والطرف اليوناني املركز واألطراف، املركز
كتاُب ن يُكوِّ كذلك القدماء، وجدان الشعر كتاب ن كوَّ فكما املال؛ رأس مع بل الشعر، كتاب

امُلحَدِثني. وجدان املال رأس

الرتجمة بني البُعد مدى ملعرفة الشعر، لكتاب حديثٍة ترجمٍة إجراء هللا خلف أحمد هللا خلف د. أراد 40
للمستِرشِقني. مجاراًة ُمستحدثًا يكون أن يريد وكأنه الحديثة، والرتجمة القديمة العربية
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املتبايننَي، الحضاريَّني املوقَفني تُظهر الحديثة، بالرتجمة القديمة الرتجمة ومقارنة
األنا وتبعية األنا خالل من اآلخر رؤية الثانية، ونسخ األوىل تمثُّل الثانية، ونقل األوىل قراءة
ألهداٍف وتقليٍد نسٍخ مجرد الثانية بينما حضاري، موقٍف عن األوىل تُعربِّ الثانية، يف لآلخر

لها.
الحديث، النارش من تأتي والتي القديمة، الرتجمة يف الواردة غري التعليقات كل إن
عن البحث حيث من إال لها داللة وال الحديث، األوروبي النرش من مستمدة هي إنما
النقد نشأة إبَّان عنده، الحضارية داللته وله الغرب، يف تم ما وهو تاريخية، كوثيقٍة النص
املدون. غري والكالم املحرَّف، والوحي الضائعة الرسالة عن بحثًا املقدسة، للكتب التاريخي
نحن. عكسنا عىل الحضاري، املوقَف وليس اليوناني، النص الحديث األوروبي النارش يهمُّ
يعرفونها ال الالوعي، يف عندهم حضارية داللٌة له التاريخية، للوثيقة العلمي النرش أن ولو
وما تحريف. بال املدون والكتاب التاريخية الرسالة عن البحث وهو نحن، ونعرفها هم
املعنى، ضبط يف ُقواه يُظِهر حتى القديمة، العربية للرتجمة الجديد النارش اتهاَم أَكثَر
الحديثة الرتجمة أهمية وما امُلستِرشِقني! بدراسات ومعرفته األجنبية باللغات وإمكانياته
الحضاري املوقف إن امُلحَدِثني؟ وعلم القدماء جهل مدى بياُن هل القديم؟ اليوناني للنص
بيئٍة من الحضاري للنص ناقِلني بل ُمرتجِمني، فقط يكونوا لم فالُقدماء تماًما؛ مختلٌف
ُمرتجِمني؛ ُمجرُد امُلحَدِثني أن حني يف إسالمية، أو ُرسيانية مغايرة، ثقافية بيئٍة إىل ثقافية
ترجمٍة ُمجرد تأويل؛ أو قراءة أيِة دوَن القديم، للنص الحديثة الرتجمة مطابقة بمعنى
تأويل أو قراءٌة ترجمٍة فكل عمليٍّا؛ مستحيالن وهما والحياد، للموضوعية طبًقا آلية، مهنية
امُلرتِجم عند مقصوًدا ذلك يكن لم وإن حتى جماعي، أو فردي شعوري، ال أو شعوري
القدماء فإن املصطلحات، إنشاء يف القدماء دقة مدى بيان الهدف كان إذا ا أمَّ الحديث.
اليوناني النص مع املعركة ليست تُراثهم. عىل نعيش زلنا ما ونحن ذلك، يف أبدعوا قد
عىل يتم ثانيًا، وأصًال مقياًسا نفسه ب نصَّ الذي الحديث، الغربي وريثه مع بل القديم،
إكمال القديمة العربية الرتجمة طبع يف يجوز فال القديمة؛ العربية الرتجمة إصالح أساسه
قضاء فهذا فيها؛ يَِرد لم أصيل نصٍّ حذف أو اليوناني، النص عىل اعتماًدا بها النقص
لألوروبي بالنسبة الرتجمة. خالل من القدماء بها قام التي الحضارية العملية مادة عىل
وليس اليوناني عنده األصل ألن اليوناني؛ النص عن العربية الرتجمة يف تحريف هناك
من ت تمَّ التي الحضارية العمليات رؤية دون بالعربي اليوناني تصحيح يريد العربي؛
األصل، هي الوطني للباحث بالنسبة العربية والرتجمة العربية. الرتجمة إىل اليوناني النص
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للنص مخالفٍة ترجمٍة كل بالفرع.41 األصل تصحيح يجوز وال الفرع، هو اليوناني والنص
أن مع الفرع، هو والعربي األصل هو اليوناني ألن املسترشق؛ عند خاطئة تكون اليوناني

محكم. حضاري منطٍق إىل راجٌع والرتجمة النص بني االختالف

والنص الرتجمة (٤)

كالمه»، «نص عن البحث تعني بل النص، عىل خروج أيَّ حضاري كعمٍل الرتجمُة تعني ال
بعض تبدو ولذلك ألرسطو»؛42 «النفس لكتاب ترجمته يف إسحاق بن حنني يقول كما
تعليق أو تأويل أو إضافة أو حذف دون الحضاري، النقل من ممكن قْدٍر بأقلِّ الرتجمات
ربما الجديدة؛ الثقافية البيئة عىل كعالمة أحيانًا، والحمدالت البسمالت يف القليل أقلِّ يف إال
بني وامُلرتِجم، املؤلِّف بني التعشيق فيها يسُهل مواضُع فيه تُوجد ال دقيق، علٌم الطب ألن
وعدم للعلم احرتاًما الحكمة؛ نصوص يف الحال هو كما العربية، والرتجمة اليوناني النص
القرآن ر تصوُّ طريق عن ذلك يف الجهاد إمكانية من بالرغم املرتجم، يعلم ال فيما الفتيا
«القانون».43 يف سينا ابن عند التأليف يف الحال هو كما النبوي، الطب وأحاديث للطبيعة
فإن باملطابقة املرتجم التزم إذا الحديث. النارش عند املزدوج العمل يبدو وأحيانًا
الحديث النارش عليه عاب حضاريٍّا ونقَل أَوَّل وإذا حرفيته، عليه يعيب الحديث النارش
القديمة العربية فالرتجمة َفهِمه! وسوءَ وَخْلَطه وَخَطأه بل وتأويله، وتحريفه خروجه
تبني عىل الدافع يكون وقد اإلطالق.44 عىل مخطئ القديم العربي وامُلرتِجم ُمعابة، ُمعابة
النص يجعل مما والالتينية، اليونانية الدراسات يف ص ُمتخصِّ ق امُلحقِّ أن املطابقة نظرية

ص٦. عياد، شكري مقدمة الشعر، كتاب 41

بدوي، الرحمن عبد لها وقدم حققها، أو ورشحها اليونانية أصولها عىل راجعها النفس، يف أرسطو: 42
ص٣. ١٩٨٠م، الكويت، املطبوعات، وكالة

العبادي إسحاق بن حنني زيد أبي نقل أبقراط، رأي عىل اإلسطقات يف جالينوس كتاب مثل: 43

ص٩، البسملة، ١٩٨٦م، القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة سالم، سليم محمد د. تحقيق املتطبب،
املتطبب، العبادي إسحاق بن حنني زيد أبي نقل للمتعلمني، النبض يف طوثرن إىل جالينوس كتاب وأيًضا:
وأيًضا: ص١١، البسملة، ١٩٨٦م، القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة سالم، سليم محمد د. تحقيق
عزة د. وتعليق تحقيق ألرسطاطاليس، والربي البحري الحيوان طبائع كتاب من عرشة الرابعة املقالة

ص٢٣. البسملة، ١٩٨٥م، القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة سالم، سليم محمد
.٢٩٥ ،٢٧٤ ،٢٣٨ ،٢٣٦ ،١٩١ ص١٧٥، األخالق، أرسطو: 44

38



حضاري؟ عمل أم تاريخية وثيقة الرتجمة ثانيًا:

ص.45 بالتخصُّ اعتزاًزا شعوريٍّ ال نَحٍو عىل الفرع، العربية والرتجمة األساس هو اليوناني
تعترب التي األوروبية واملركزية امُلسترشِقني وتعاليم وتبعية االسترشاق الدافع يكون وقد
الغرب عالقة عىل وقياًسا باألطراف، املركز لعالقة طبًقا الفرع والعرب األصل اليونان

القديم.46 بالغرب الحديث
ماديٍة اعتباراٍت عدِة إىل اليوناني، والنص العربية الرتجمة بني االختالفات ترجع وقد
ت تمَّ قد القديمة العربية الرتجمة تكون أن مثًال منها الحضاري، النقل عن بعيدة ِرصفٍة
عىل اعتمد والتي الحديث، الغرب وصلت التي املخطوطات غري قديم، يوناني مخطوٍط من
املخطوطات من أقل أو أكثر الناسخ من أخطاء فيها يكون قد العلمية، طبعاته يف نرشها
إال العربي املرتجم يستطع لم بياض، أو َمْسح أو َسْقط، أو ُخروٌم فيها تكون وقد األخرى،
القراءة صعبَة الكلمات بعُض تكون وقد للمعنى، طبًقا واإلضافة بالتخمني عليها يتغلب أن
تكون قد العربية. للرتجمة بالنسبة موجودٌة االعتبارات ونفُس حذفها،47 تم الَفهِم أو
اليوناني والنص املطلقة الرتجمة بني االختالفات من أكثر املخطوطات بني االختالفات
فيها، وارٌد الخط وسوء وامَلْسح والَخْرم والسْقط اخ، النُّسَّ من األخطاء تكون وقد املطلق.

الحديث. للنارش صعبًة قراءتها يجعل مما
بل واملعاجم، القواميس طريق عن تصحيحه يكون أن دون وارٌد الخطأ وافرتاض
كان إذا األخرى املعاني عىل معاِنيِه أحد إيثاُر أو معنى، َفهِم يف َلبْس أو الَفْهم يف رسعة
ُمبيَّنًا، أو ُمجَمًال ُمؤوًَّال، أو ظاهًرا مجاًزا، أو حقيقًة ُمقيًَّدا، أو مطلًقا أو متشابًها، أو ُمحكًما
اآلخر، دون أحدهما املرتجم واختار األصوليِّني، عند األلفاظ ملباحث طبًقا ا، عامٍّ أو ا خاصٍّ
السياق للسياق، خاضع واالختيار صحيح، وكالهما اآلخر، املعنى الحديث النارش واختار
القديم املرتجم عرص مختلَفني، عَرصين يف الحضاري والسياق العرص، نفس يف النيص
املناطق يف والخطأ، الصواب وراء فيما الرتجمة منطق الحديث، والنارش املحقق وعرص

والحرام.48 الحالل بني املتشابهة

سالم. سليم محمد عزة د. سالم، سليم محمد د. مثل وذلك 45

بدوي. الرحمن عبد د. مثل وذلك 46

.١٦٧ ،١٦١ ،١٥٤ ،١٤٧ ص١٤٤، الحيوان، طبائع 47

والرش. الخري وراء فيما نيتشه أخالق مثل وذلك 48
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واحدة نمطية ترجمٌة تُوجد فال اإلبداع؛ عىل يُدلُّ امُلرتجِمني، بني الرتجمة واختالف
يف باملعاني تُوحي ر، تطوُّ اللغة والقواميس. املعاجم عىل واعتماًدا املطابقة، لنظرية طبًقا
الشاعر؛ إىل الشعر أو القائل إىل القول نسبة صحة تهمُّ وال األلفاظ، من تستنبط وال النفس،

التاريخ.49 وليس والفكرة اللفظ، وليس واملعنى الحامل، ال املحمول هو فاملهم
ل تَدخُّ بال العربية، اللغة إىل اليوناني للنص نَقٍل ُمجرُد «موضوعية»، ترجماٌت وهناك
الرتجمة هي تماًما، الداللة من تخلو قد أنها لدرجة للموروث، استعماٍل أو قراءٍة أو َفهٍم أو
موضوعي فيلسوًفا، وليس ناقل امُلرتِجم القراءة. وليس املطابقة نظرية عىل تقوُم التي
اإلسكندر «رسالة ذلك مثال العربية. الروح إىل منه اليوناني النص إىل أقرب ذاتيٍّا، وليس
فإنما يتحرك ما كل أن يف أرسطو، عىل به طعن فيما جالينوس، عىل الرد يف األفرودييس
وكأنها األسلوب بجمال الرتجمة تمتاز (ه). الدمشقي» عثمان أبي نقل ُمحرِّك عن يتحرك
فالن بقال تبدأ ِفقراٍت أو وفصول، أبواٍب النصإىل تقطيع يف يتدخل لم املرتجم إن بل تأليف،
املوضوع أن من وبالرغم امُلرتِجم. عن نيابًة أيًضا، بذلك الناسُخ يُقِم ولم املؤلف، إىل إشارًة
ضد اإلسكندر من أرسطو عن دفاًعا يتحرك ال الذي امُلحرِّك املوروث، يف تعشيقه يمكن
بإيجاد وال باإلضافة وال بالقراءة وال بالتعليق ال يتدخل لم املرتجم أن إال جالينوس، طعن
يستمع أن بعد ألرسطو، وينترص القايض بدور يقوم أن للُمرتِجم يمكن كان وقد الداللة.
فاضل وأنه خاصة أحيانًا، جالينوس يُصوِّب أن أو جالينوس، ضد عنه اإلسكندر دفاع إىل
وال الناسخ من وال الناقل من ال البداية يف البسملة من ِخلٌو إنها بل ِرين، واملتأخِّ امُلتقدِِّمني
ربما املرتجم. بيئة عن تكشف كثريًا» هلل «والحمد النهاية يف الحمدلة كانت وإن القارئ، من
حتى استمر والذي املوسيقى، أي املوسيقوس؛ اليوناني اللفظ تعريب هي الوحيدة الداللة
(٢٦٠ه) إسحاق» بن حنني ترجمة الرتياق يف فسني إىل جالينوس «كتاب وأيًضا اآلن.50
البداية يف البسملة باستثناء املوروث، عىل ونقٌل قراءة، دون حرفية موضوعية ترجمٌة
السموم، ضد للُمداَولة نافٍع كنصٍّ نفسه الطبيعي املوضوع وربما الناسخ، أو الناقل من
القياس أصحاب الطب، يف املدرستنَي عن بالحديث خاصة التعشيق إمكانية من وبالرغم

ص١٣٠). أخالق، (أرسطو: لثيوكريت وهو لهومريوس بيت مذكور 49

The Refutation by Alexander of Aphrodisias of Galen’s treatise on the theory of 50

motion, Ed. By Nicholas Rescher, Michael Marmura, Islamic Research Institute, Islamabad,
.Pakistan
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حضاري؟ عمل أم تاريخية وثيقة الرتجمة ثانيًا:

وتتسم األطباء،51 من نفسه املرتجم وأن السابِقني، األطباء آراء وِذكر التجربة، وأصحاب
وكأنها جيد، عربي بأسلوٍب البدن» ملزاِج توابُع النفِس ُقوى أن يف جالينوس «مقالة
النهاية، يف والشكر الحمد باستثناء الحضاري، النقل من تخلو ترجمة. وليست تأليف
املوروث ملوضوعات وتعرُّضها أفالطون، عىل العتمادها نظًرا ذلك إمكانية من بالرغم
والصناعات»، العلوم تعلم عىل الحث يف جالينوس «مخترص ا أمَّ الفراسة.52 علم مثل
املوروث؛ موضوعات يشبه فاملوضوع الحضاري؛ النقل عىل تقوم التي للرتجمة فنموذٌج
للموروث؛ الديني البعد يظهر كما العنوان، وبنفس املوضوع نفس يف رسالًة فللفارابي
الصنائع أصحاب وكل تعاىل، هللا إىل والتقرُّب اإللهية، الخريات إىل الوصول الفلسفة فغاية
فاإلنسان النطق؛ يف املالئكة جنس الناس جنس ويشارك تعاىل. هللا نحو بوجوههم يقبلون

وشكره.53 هللا بحمد املخترص وينتهي مالك.
الروحانية الحيل يف فيلون «كتاب مثل العلمية الرتجمات من كثريٌ ذلك يف ويدخل
لنظرية طبًقا ترجمة مجرد اليهودي، فيلون وليس البيزنطي فيلون وهو املاء»، ومخانيقا
والصلوات والحمدالت البسمالت اإليمانية، العبارات ودون بل حضاري، نقٍل دون املطابقة
الثقيلة» األشياء رفع يف إيرن «كتاب أيًضا النوع هذا ومن والنهاية.54 البداية يف والدعوات
إىل هة ُموجَّ ترجمٌة وهي البعلبكي، لوقا بن قسطا العربية إىل اليونانية من أخرجه
ويشعر واليونانية، العربية اللغتنَي بني التقابُل فيها يظهر املعتصم، بن أحمد العباس أبي
معه التعاُمل ييسء وال النص يحرتم إنه أي اليوناني؛ النص يف نقص بوجود املرتجم
األعالم أسماء بعض لورود نظًرا قراءته إمكانية من بالرغم والخلط، واإلضافة بالحذف
البداية يف البسملة مثل اإليمانية العبارات بعض وبه وبوسدونيوس، أرشميدس مثل فيه
قسطا ترجمة اإلسكندراني» لديوفانطس الجرب «صناعة أيًضا ومثله النهاية. يف والحمدلة

Eine Arabische Version der Pseudogalienischen Schrift, Dissartation, Lutz Richter. 51

.Bernburg, Gottingen, 1969
للدراسات العربية املؤسسة العرب، عند والعلوم الفلسفة يف ونصوص دراسات بدوي: الرحمن عبد 52

ص١٨٣–١٨٦. ١٩٨١م، بريوت، والنرش،
ص١٨٧–١٨٩. السابق، 53

املسيحية، ١٨٩٣م، الجمهورية، املطبعة باريس، دوو، قرة الربون ربه رحمة إىل الفقري العبد تصحيح 54
حق هلل والحمد ،٤٢ ص١، برحمتك، يَرسِّ رب الرحيم، الرحمن هللا بسم .٣٩ ،٣١ ،٢٧-٢٨ ،٣ ص١،

ص٤١. حمده،
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

يسمح ما وهو الرموز، بطريقة وليس امُلرَسل العربي باألسلوب كتابته من بالرغم لوقا، بن
يف والحمدلة مقاٍل كلِّ بدايِة يف البسمالت إال تُوجد وال الحضاري، للنقل محدود بهامٍش

الناقص.55 عىل دالٌّ منه الباقي أن إال الرابعة املقالة من يبدأ أنه من وبالرغم النهاية.
فيه الحضاري النقل ألن اإليمانية؛ والنهايات املقدمات من الحيوان» «أجزاء ويخلو
حضاريٍّا. وعيًا يتطلب الذي الحضاري النقل عنها يغيب أيًضا الرتجمات من وكثريٌ ضئيل.56
«العضو مثل اإللهي صفة لظهور نظًرا واملعشوق؛ العاشق عىل العثور إمكانية من وبالرغم
ثقافة، بالرضورة وليس ِعلم فالِعلم معدوًما؛ يكون يكاد الحضاري النقل أن إال اإللهي»،

النهاية.57 يف والصلوات الحمدلة دون البداية يف البسملة باستثناء

العام املرصية الهيئة راشد، رشدي له وقدم حققه لوقا، بن قسطا ترجمة الجرب، صناعة ديوفانطس: 55

ص١٦١. العاملني، رب هلل والحمد الكتاب تم .١٣٣ ،١٠٠ ،٧٦ ص٥، ١٩٧٥م، القاهرة، للكتاب،
عزة د. وتعليق تحقيق ألرسطوطاليس، والربي البحري الحيوان طبائع كتاب من عرشة الرابعة املقالة 56

ص١٠٥. ١٩٨٥م، القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة سالم، محمد
أخرى» ورسائل اليونانية يف مفقودة أرسطو عىل «رشوح يف املنشورة األربع الرتجمات معظم وهي 57

وتشمل: ١٩٨٦م، بريوت املرشق، دار بدوي، الرحمن عبد د. لها وقدم حققتها

األفرودييس: اإلسكندر رسائل (أ)

إسحاق. بن حنني ترجمة الزمان، يف االفرودييس اإلسكندر مقالة (١)
لإلسكندر. األوىل العلة تثبيت يف رسالة (٢)

من خروجها عند الخارجة بالشعاعات يكون اإلبصار إن يقول من عىل الرد يف اإلسكندر مقالة (٣)
البرص.

الصوت. يف اإلسكندر مقالة (٤)
حنني. بن إسحاق ترجمة أرسطوطاليس، رأي عىل العقل يف األفرودييس اإلسكندر مقالة (٥)

نافعة. وأنها الهيوىل يف األفرودييس اإلسكندر مقالة (٦)
كتاب من الكون بها أبطلوا القدماء من أناٍس مسألِة وحل والكون، العدم أو املادة يف اإلسكندر مقالة (٧)

الكيان. مع يف أرسطو
أرسطو. رأي عىل األشياء أوائل وإنها األضداد يف االفرودييس اإلسكندر مقالة (٨)

إخراج الهيوىل، يف ال الصورة يف يكونان إنما والنماء النشوء أن يف األفرودييس اإلسكندر مقالة (٩)
الدمشقي. عثمان أبي

نقل ويفرتقان، يشرتكان وفيما املشرتك الجنس غري الهيوىل أن يف األفرودييس اإلسكندر مقالة (١٠)
حنني. بن إسحاق
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حضاري؟ عمل أم تاريخية وثيقة الرتجمة ثانيًا:

لياسميتوس الصالة «كتاب مثل وثنيٍة نصوٍص ترجمِة من اإلسالمية العقيدة تمنع ولم
الصالة الصنام، عبدة بني من القدماء شعائر موضوعه الكتاب، من بقايا وهي الوثني»،
ربما تقال التي مغربية ثالثٌة دعوٌة وهو وامللك. اإلله بني فرق ال امللك» لزيوس«زفس الثالثة
الزمان عىل الداللة إىل أقرب فاللفظ املغرب؛ جهة وليس املغرب وقت أي الغروب؛ ساعة
موجود، وبذاته ذاته من هو الخري، عني الواحد، عني املوجود، عني هو فزيوس املكان؛ من
غريُ بسيٌط واألكمل، األرشف وهو أحد، إىل يحتاج ال عليه، الكثرة المتناع أحد معه ليس
خالق األب، عديم وهو اآلباء أب منه، سواه ما كل بذاته، حي أحد، واحد بذاته، قائم مركٍب
املمسك األَمر، أويل جميع من أعىل امللوك، ملك محدث، أي كائن سواه وما قديم الخالقني،
وجميع السادات، ملك يشء، لكل املوجب هو بل يشء عليه يجب ال ذاته، يف كمال يشء، بكل
فائض إليه، مفتقر والكل أحد، إىل يحتاج ال بالعبادة. أحق ألنه الكل يتعبده األرباب،
يتحرك، ال رسمديٌّ قديم، أزيل ويُعظِّمه، وبحمده له يُسبِّح كلٌّ الطيبات، وواهب الخريات
نهاية له سواه ما كل سماويِّني، آلهة السماء، فوق وآلهة وذوات جواهر املوجد بذاته خالق
الخري اآللهة، وأجناس كلها، األجناس خالق وقرونس، والطيطاني بوزيدون رئيس وعدد،
الواجب، العيل والغاية، الحقيقة يف الكبري هو الناطقة، الحقيقة رشِف واهُب الجواد، املطلق،
بالعرسى؛ أو باليرسى إليه راجِعني الخاطِئني، غافر وآلهة، بًرشا للجميع، السعادة واهب
والوحي العقل بني فرق فال الديني؛ اإليمان عن يختلف ال الذي الوثني اإليمان هو هذا

والطبيعة.58

الدمشقي. عثمان أبي ترجمة املقدمات، انعكاس يف األفرودييس اإلسكندر مقالة (١١)
االستطاعة. يف األفرودييس اإلسكندر مقالة (١٢)

بن إسحاق وإصالح إسحاق بن حنني نقل العلوية، اآلثار يف أرسطاطاليس لكتاب املفيدروس تفسري (ب)
حنني.

األرسار. بكتاب املوسوم وهو الفيلسوف ألرسطاطاليس الطلسمات كتاب (ج)
بن إسحاق ترجمة لثامسطيوس، الحيوان طبائع معرفة يف أرسطوطاليس كتاب جوامع فيه كتاب (د)

حنني.
إرشاف مدكور، إبراهيم د. إىل مهداة فلسفية نصوص يف جومييه األب وتقديم تحقيق الصالة: كتاب 58

ص٢٧–٣٢. ١٩٧٦م، القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة أمني، عثمان د. وتصدير
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عملمجاعي الرتمجة ثالًثا:

ترجمات؟ أم ترجمة (١)

يُوجد ال فردية، قراءٌة حضاري، َعمٌل فالرتجمة الواحد؛ للنص ترجمة من أكثر هناك كانت
ُمتعدِّد ولكنه املؤلف، عند واحد النص واحد. لنصٍّ عديدة ترجماٌت بل واحد لنصٍّ ترجمة
االشتباه بفعل ذهنه يف ني نصَّ املتشابه املؤلف نص يكون أن ويحتمل امُلرتجِمني. د بتعدُّ
يحكم منها كلٌّ محكمة، نصوٍص إىل املتشابه النص هذا الرتجمات ل تُحوِّ ثم امُلضَمر،
وبالتايل َمعنينَي، بني توتًُّرا فقط وليس ًدا ُمتعدِّ االشتباه يكون وقد بطريقته. االشتباه
للقراءات، د تعدُّ الرتجمات د وتعدُّ قراءة، الرتجمة االشتباهات. بتعدُّد الرتجمات تَتعدَّد
والحياة واحد املوت أحياء، واملرتجمون ميت امُلؤلِّف عديدون، واملرتجمون واحد املؤلف
تسليمه أجل من املعنى وبلورة اللفظ لتحسني مستمر حضاري عمٌل الرتجمة متعددة.
عديدون، مرتجمون به قام بل واحد، مرتجٌم املنطق برتجمة يُقم لم والتلخيص. الرشح إىل
رؤيٌة فردية، عبقريًة وليست مشرتًكا موضوًعا فرديٍّا، عمًال وليست جماعي عمٌل الرتجمة
أو مقاٌل منهما لكلِّ واحٍد كتاٍب يف ُمرتِجمان يشرتك قد فرديٍّا. اختياًرا وليست حضارية
املرتجم يقوم فردية.1 مبادرًة وليست حضاري جماعي مرشوٌع إِذْن الرتجمة مقاالت، عدُة

يونس، بن متى بٍرش وأبي الحميص، ناعمة ابن من الرسيانية إىل مرات ثالث «السفسطة» كتاب تُرجم 1

مجهول والرابعة زرعة، ابن من ثالثة وربما ناعمة وابن عدي بن يحيى من مرتنَي العربية إىل ونُقل وثيوفييل.
وكتاب «املقوالت» كتاب برتجمة وقام ط). ج. ص. سالم، سليم محمد السفسطة، تلخيص رشد: (ابن
الثانية» «التحليالت وترجم تذاري. (القياس) األوىل» «التحليالت وترجمة حنني، بن إسحاق «العبارة»
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تعني ال األسلوب.2 وسالمة النص سالمة أجل من آخر مرتجٍم وإكماِل وتحسنِي بتصحيِح
نوع أيَّ مرات، أربع إىل تصل قد والتي مرة، من أكثر الواحد للنص امُلتعدِّدة الرتجمات
عىل تدل بل حضاريٍّا، ًها وتوجُّ أساسيٍّا، مطلبًا بل ترًفا ليست فالحكمة العقيل؛ الرتف من
نقل وليس املعنى اقتناُص هو فالهدف املعنوية؛ الرتجمة إىل الحرفية الرتجمة من االنتقال
العام،3 الحضاري التصور يف وصبه بنائه إعادة ثم واحتواؤه، تمثُّله يمكن حتى اللفظ،

ألفاظه.4 من وليس املنقول النص يف الثابتة املعاني من يتم كان النقل إن بل
أمثل إىل الوصول أجل من البعض بعضها عىل ومراجعتها الرتجمات إصالُح ويتمُّ
والرغبة املستقلة، املعاني إىل األلفاظ تجاُوز يف الرغبة عىل يدل الرتجمات فإصالح املعاني؛
عمًال وليس جماعي عمٌل إذن الرتجمة املعاني. وحدة إىل الرتجمات د تعدُّ من الوصول يف
التصحيحات هذه تدوين ويتم فردي. اختياٍر مجرد وليست مشرتك ثقايف هدٌف فرديٍّا،
الرتجمات بني واملقارنات املختلفة، والقراءات الرتجمات تدوين بعد الرتجمة يف كلها
والتفاسري. الرشوح ثم التصحيحات بعد التعليقات تبدأ ثم عليها، واملراجعات والقراءات
إىل بعضها يُؤدِّي متصلة حلقاٌت كلها والتفسري؛ النقل بني فاصل خطٌّ إذن يُوجد ال
واملراجعات والتصحيحات والقراءات الرتجمات بني يربط الذي التعليق طها ويتوسَّ بعض،
تأليٍف يف ذلك بعد ينفصَل حتى ترجمة كلِّ نهايِة يف ذلك كلُّ ناحية؛ من واملقارنات
بالهوامش أشبه النهايات هذه اإلبداع،5 مستوى إىل النقل مستوى من االنتقال مستقل،

يعقوب بن سعيد عثمان أبو (الجدل) «الطوبيقا» كتاب ونقل القنائي. يونس بن متى ِبٍرش أبو (الربهان)
اليوناني. عن إسحاق بنقل الرسياني من الكاتب هللا عبد بن إبراهيم منه الثانية املقالة وترجمة الدمشقي،

الدمشقي. عثمان أبو فورفوريوس «إيساغوجي» ونقل
يف قرة، بن ثابت وإصالح حنني بن إسحاق ترجمة نيقوالوس، تفسري ألرسطو، املنسوب النبات كتاب 2

ص٢٤٣–٢٨١. النفس،
بعيدة أشواًطا تقدَّموا بأنهم تُؤِذن الواحد للنص العديدة الرتجمات أن بدوي الرحمن عبد د. يرى 3

غري فالتدقيق ومتضادان؛ بل متباينان غرضان وهما والرتف، التدقيق مرحلة بلوغ أو العقيل، الرتف يف
ص٧). ج١، (منطق، الرتف

ص٧٣٧). ج٣، (منطق، الصفِح ذلك يف الثابتة املعاني عن وغريه واحد كلُّ نقله ما صفٍح كل يف مثبت 4

(منطق، النديم ابن يروي كما فأصلحه، حنني عىل َعرَضه ثم العربية، إىل األوىل التحليالِت تيادورس نَقل 5
التعليقات َفصَلت ثم إسحاق، ترجمة عىل بمراجعتها األوىل التحليالت ترجمة «أصلحت ص١٦-١٧) ج١،

ص١٧-١٨). ج١، (منطق، إسحاق» نقل وبدأ عنده حنني نقل انتهى الذي الوضع
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جماعي عمل الرتجمة ثالثًا:

إىل باإلضافة القدماء، وعند عندنا. العلمية األمانة عىل تدل والتي الحديث، النرش يف النقدية
أصحابه، باعتبارهم النص مع يتأملون ألنهم الفلسفي؛ التأليف بداية العلمية األمانة
التعليقات هذه وتتم ُمتفرِجني.6 وليسوا داٍر أصحاَب باعتبارهم عنه، غرباء وليسوا
التصحيحات، أنواعها: بني التمييز أجل من واألحمر؛ باألسود النصوص عىل النقدية
امُلرتجِمني أشهر عىل املقابلة وتتم إلخ. … التفاسري الرشوح، املقارنات، املراجعات، القراءات،
اإلجازة األصول، علم يف الكتابي النقل مناهج يف الحال هو كما واملوافقة، عليهم واملراجعة

وامُلناَولة.7

املعنى وإصالح اللفظ ترجمة (٢)

بدايُة التعليق أن كما الرشح بدايُة الرتجمة وإصالُح للمعنى. واإلصالح للنص الرتجمة
من أكثر الرتجمة تتم وقد جماعي.8 عمل والتفسري والرشح واإلصالح فالرتجمة التأليف؛

آخر، ونقٌل تفسري الرسياني، عن تصحيح أخرى تعليقاٌت باألسود، تعليقان بها الطوبيقا من الثالثة املقالة 6
مراجعات، إلسحاق، آخر نقٌل آخر، ونقٌل وتفسري الرسياني، عن تصحيح مراجعات، إلسحاق، آخر نقٌل
مراجعات الرسياني، عن نقول الرسياني، عن ونقل تصحيح الرسياني، عن قراءات الرسياني، عن تصحيح
نقب ألثانس، ونقل إلسحاق، نقل إسحاق، بنقل الرسياني عن قراءة صغرية، رشوٌح إسحاق، ترجمة عن
الثامن الكتاب يف ص٢٦-٢٧). ج١، (منطق، وأثانس الدمشقي بني مقارنة للرسياني، إسحاق نقل عن
تعليقات سوفسطيقا ويف ص٢٨)، ج١، (منطق، تعليق إسحاق، من نقل أخرى، بنسخٍة مقارنة لطوبيقا
مدخل ثم ص٢٩)، ج١، (منطق، وتفسريات رشوح وعدة سوار بن الحسن وضعها النقول اختالف عىل
عدي بن يحيى عىل مقروءة نسخٌة به ُقوبل الدمشقي، عثمان أبي نقل بإيساغوجي املوسوم فرفريوس

ص١٠٦٨). ج٣، (منطق، موافًقا فكان
النسخ بني بالخالف فرجع برش أبي عىل فيها نظر نسخ من حها صحَّ التي سوار كتاب نسخة عن نقلت 7
ص٥٣١-٥٣٢)، ج١، و(منطق، األوىل، باملقالة ُقوبل الرسيانية، النسخ أوجبته ما عىل وأصله الرسياني إىل
عىل النقول جميع إثباتي يف والسبب أمره، صورة الكتاب هذا إليه يقع من ليعلم الجملة هذه كتبُت وقد
بإصالح قرة بن ثابت قام وكذلك ص١٠١٧-١٠١٨)، ج٣، ص٣٠–٣٢، ج١، (منطق، املسطور السبيل
ص٤٧–٥٣). تصدير، النفس، يف (النبات، أرسطو إىل املنسوب النبات لكتاب حنني بن إسحاق ترجمة

هناك ولكن األوىل املقالة بعض برش أبو ونقل حنني، وأصلحه البطريق ابن يوحنا السماء كتاب نقل 8

البطريق. ابن فعل كما أصلحه إنه أم الكندي ترجمة حول شك
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الذي هو فاملرتجم املعنى؛ إىل وأقرَب األوىل، من أكمَل الثانيُة وتكون املرتجم، نفس من مرة
واملراجع.9 املرتجم هو األوىل، للرتجمة كيل بإصالٍح يقوم

التظاُهر تعني فالسوفسطيقا املعنى؛ نحو ه التوجُّ عىل ليُدل الرتجمات اختالف إن
«التبصري تعني كما موضوًعا، والثانية اشتقاًقا األوىل السوفسطائيِّني، مباكتة أو بالحكمة
نظريٍّا ليس فالعلم والتحذير؛ التنبيه أجل من التبصري» «وزيادة» السوفسطاليِّني بمغالطة
مختلفة بألواٍن تعليقات وعليها إال ترجمة تُوجد وال سلوكي. وإرشاٌد عميل ه توجُّ بل فقط،
وأن والتعليق، والفهم الرشح كان النقل بداية منذ أنه عىل يدل مما والُقراء، النُّساخ من
عامًلا.10 قارئًا كان إذ والتعليق والقراءة والتفسري والرشح بالرتجمة ُمشاِرك ُمؤلٌِّف القارئ
الُعثور صُعب فإن املعنى، طريق عن اللفظ وتصحيح املعنى عن البحث التعليق الغرضمن
شارٌح املرتجم عليه.11 العثور يتم أن إىل للَّفظ، الظاهرية الرتجمة إال تَبَق لم املعنى، عىل
فالعلم ِعلم؛ وهو الحضاري املوقف مع ُمتَِّسق بل الِعلم ضد ذلك وليس إرادي، ال ص وُملخِّ
واملقارنة الرتجمات كل وإثباُت األصل، ِطبَق نقًال وليس جماعي وإبداٌع حضارية رؤيٌة
ملعاني الفاهم هو الجيد وامُلرتِجم األلفاظ. وراء فيما املستقلة املعاني إثبات أجل من بينها
تماًما إياها ًرا ُمتصوِّ وإليها، منها يرتجم التي اللغة بألفاظ العارف فقط وليس النص،
مثله، واستعماالتها باللغة وعارٌف املؤلف مثل ُمبدٌع فاملرتجم لها؛ األصيل املؤلف ر كتصوُّ

الخَلل.12 َدخَله النص بمعاني َقيِّم غري املرتجم يكن لم فإن

الرسيانية، إىل اليونانية من أبوه ترجمه أن بعد العربية إىل ألرسطو النفس كتاب حنني بن إسحاق ترجم 9
.(١٤–٢٤ تصدير، النفس، (يف كاملة والثانية ناقصة، األوىل مرتنَي: إسحاق ونقله

باألحمر تعليقاٌت الخطابة، أي بطوبيقا؛ املسمى أرسطوطاليس كتاب من األوىل املقالة هوامش يف 10

(منطق، اليوناني األصل إىل الرجوع إىل تشري وكلها باألحمر، والتعليقات باألسود والتصحيحات واألسود،
ص٢٠). ج١،

ولم لفظها، ظاهُر أوجبه ما عىل ترجمناها يسريٌة مواضُع «طوبيقا» كتاب من الثانية املقالة هذه يف 11

ص٥٣١). ج٢، (منطق، عليه» نبَّْهنا منها معناه لنا صحَّ فما فيها، النظر نُراجع ونحن معناها لنا يَصحَّ
التي باللغة فهمه إىل املعنى، تأويله يف يحتاج الناقل كان ملَّا سوار بن الحسن الخري أبو الشيخ قال 12

ينقل، منها التي اللغة باستعمال عارًفا يكون أن وإىل قائله، ر كتصوُّ له ًرا ُمتصوِّ يكون أن إىل ينقل، منها
وملَّا محالة. ال الخَلُل نقَله داخَل فإنه أرسطوطاليس بمعاني َقيِّم غري الراهب أثانس وكان ينقل، لها والتي
تفسريٌ إليهم يقع لم اسمه ذكر قد ممن العربية إىل أثانس بنقل الرسيانيِّني من الكتاب هذا نقل من كان
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قومي مرشوع الرتجمة (٣)

من عديد ويتعاون كتاب، من مقالٍة برتجمِة مرتجٍم كلُّ يقوم قد جماعي، عمٌل الرتجمة
حصاُر يمكن حتى الرتجمة، مع والرسيع التعليق يتداخل ثم كله، الكتاِب نقِل يف امُلرتجِمني
والتجميع اإلخراج هو والرشح بالسيناريو أشبه فالنص وتمثُّله؛ وهضُمه وابتالُعه الوافد
الرشوح اختيار طريقة وإن الطبيعة. لكتاب عديدة ورشوٌح ترجمات فهناك املونتاج،13 هو
املونتاج؛ يف يحدث َما مثَل يُبنيِّ والرشح يتكلم، النص يجعل مبارش، غري تأليٌف َلهَي
صاحب الناسخ املونتاج.14 هو بالرشح والنسخ اإلخراج هو والرشح السيناريو هو فالنص
يقول أن املونتاج يستطيع وأحيانًا جديًدا. يُقْل لم ولو حتى الرشاح مثل شارٌح قضية،
استمرَّت وقد املؤلف.15 أي والحوار؛ القصة كاتب أو الشارح، أي املخرج؛ يقول مما أكثر
الرتجمة متعاقبة، وليست متوازية فاملراحل انقطاع؛ دون السابع القرن حتى الرشوح

إياه الذي الغرض وإدراك الحق إصابة يف اجتهد فكلٌّ معانيه؛ إدراك يف أفهامهم عىل تَحوَّلوا فإنهم له،
واحٍد لكلِّ وقع ما عىل الوقوف أحببنا فألننا العربية؛ إىل أثانس نقل من فهموه ما فغريوا الفيلسوف، قصد
يف بعٍض عىل ببعضها ويُستعان منها، واحٍد لكل ل التأمُّ ليقع إلينا َوقَعت التي النقول جميع كتبنا منهم،
من نحًوا وقدَّرتُه الكثري منه رأيُت تفسريًا الكتاب هذا فرسَّ عدي بن يحيى الفاضل كان وقد املعنى. إدراك
فتارًة أمره؛ يف الظنون بي َفت وتَرصَّ وفاته. بعد كتبه يف يُوجد ولم ه، تمَّ وأظن والعربية بالرسيانية ثلثَيه
املذكور النقل الكتاب هذا ونقل نفيس، يف أقوى وهذا ُرسق، أنه أظن وتارًة يرتِضه لم ألنه أبطله؛ أنه أظن
(منطق، النقل يف الرسياني واتبَع املعنى يُشارِف لم ألنه ما؛ اعتياٌص نقَله لِحق فلذلك إياه؛ تقسيمه قبل

ص٣٠–٣٢). ج١،
إسحاق نقل ألرسطاطاليس الطبيعي السماع من األول الجزء الطبيعة كتاب من األول الجزء َظهِر وعىل 13

ظهر وعىل عنه، توليفة وفيه السمح بن الحسن عيل أبي عىل البرصي عيل بن محمد قراءة حنني، بن
عيل أبي عن تعليق وفيه حنني، بن إسحاق نقل ألرسطوطاليس الطبيعي السماع كتاب من الثاني الجزء
عىل وزاد متى»، كالم «ومن الثالث ظهر عىل وزاد البرصي، عيل بن محمد عنه وعلَّقه السمح بن الحسن
متى» برش وأبي يحيى كالم «ومن الخامس ويف يحيى»، كالم ومن متى برش أبي كالم «ومن الرابع ظهر

ص٧٦-٧٧). ج١، (الطبيعة،
الثاني. القرن من الثاني النصف يف الربامكة أيام يف الُقدماء النَقلة من األبرش سالم ترجمة أَقدُمها 14

(٢٩٨-٢٩٩ه). حنني بن إسحاق ترجمة وهناك
يف فمثًال الطبيعة؛ كتاب ورشوح نسخ البرصي، عيل بن محمد الحسني أبي اختيار طريقة هي هذه 15

«… أن يقتيض الفصل هذا من أرسطو كالم ظاهر البرصي) عيل بن محمد الحسني (أبو أنا «قلت الهامش
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وهناك الوافر الرشح فهناك الكم؛ حيث من بينها فيما الرشوح وتختلف والتأليف. والرشح
عىل بناءً أسئلٍة عىل بناءً تم قد فالبعض لها؛ األدبي الشكل يختلف كما القصري، التعليق
بجمع واحٌد ويقوم واملستفتي، واملفتي والجواب، السؤال أحكام يف املحيل األدبي الشكل
بنسٍب الرشوح باقي وتدُخل الرشوح، باقي بني يجمع جماعي واحد رشٍح يف الرشوح هذه
ع امُلجمِّ اختار هل أساس؟ أيِّ وعىل والتجميع االختيار تم كيف هو: والسؤال فيه.16 متفاوتة
ممكن قْدٍر ألكرب تجميع ُمجرَّد نظري، أساٍس أي دون رشوح من يده بني كان ملا ِطبًقا
فلسفية ورؤيٍة خاص فلسفي ٍر لتصوُّ ِطبًقا أم الخالص، الكمي املقياس وهو الرشوح من
األقرب وهو والفهم، الوضوح مجرد بني املقياس هذا ويرتاوح كيفي؟ مقياٌس وهو متميزة
تظهر الخاصة الرؤية ألن نظًرا االحتمال عن األبعد وهو الخاصة، الرؤية حتى االحتمال إىل
كلَّ الجامع وضع وهل تلخيًصا. أم رشًحا والتعليق، الرتجمة بعد التأليف مرحلة يف أساًسا
مع واتفاقاته راته وتصوُّ لقراءته ِطبًقا فقط منها مقتطفاٍت أخذ أم رشوح؟ من يَديه بني ما
األناجيل جمع قضيِة نفُس وهي والكيف؟ الكمِّ بني يجمع مقياٌس وهو الخاصة، رشوحه
بطريقة وطبعها النصوص، عىل الدراسات من بعديٍد يُوحي متفرقة، أُوىل وحداٍت من

واحد.17 موضوٍع يف اآلخر عىل بالتوازي نصٍّ كلُّ املتقابلة؛ األناجيل
إنتاٌج شخيص، ال جماعي عمٌل فالرتجمة ذاك؛ أو هذا املرتجم، شخص أيًضا يهمُّ وال
نسبته تمَّ ذاته النصُّ بل بالفعل، اإلنجيل ُمؤلِّف هو من يهمُّ ال كما فردي، ال حضاري
فالرتجمة امُلرتجِمني؛ أشخاص تهمُّ وال بولس.18 أو يوحنا مثل احرتاًما الناس أكثر إىل

والكريموني جريارد ترجمها وقد (٣٣٩ه) الفارابي رشح هي: الطبيعة لكتاب والرشوح التعاليق أهم 16
ورشح باجة، ابن رشح (٤٥٣ه)، املرصي رضوان بن عيل رشوح (٤٣٠ه)، الهيثم ابن رشح ضاعت، وقد
السمح بن الحسن عيل ألبي فهي املطبوعة الرشوح ا أمَّ (١٢٩ه). البغدادي يوسف بن اللطيف عبد
ليحيى ورشح (٣٢٨ه)، يونس بن متى برش وأبي (٣٦٤ه)، عدي بن ويحيى أوفرهم، وهو (٤١٨ه)
النصف من وابتداءً ص١٨–٢٨)، ج١، (الطبية، والرابعة الثالثة يف ويكثر لثامسطيوس كالم ثنايا يف يَِرد

(٤٣٠ه). الفرج أبي رشح يظهر السادسة املقالة من الثاني
عيل ألبي الرشح من األكرب القسط وكان البرصي، عيل بن محمد الحسني أبو هو وُمرتِّبها الرشوح جامُع 17

نصيب برش أبي نصيب ويُواِزي منهما، كلٌّ ٪٤٠ تقريبًا متساٍو قْدٍر عىل عدي بن ويحيى السمح بن
ص٢٥). ج١، (الطبيعة، منهما كلٌّ ٪١٠ الفرح ابن

حنني أَْم بدوي) (فينستن، حنني بن إسحاق هو هل «املقوالت» كتاب مرتجم هو من الباحثون اختلف 18
مشجرة. وغري رًة ُمشجَّ وجوامَع مخترصاٍت للكتاب وضعوا الذين بني من إسحاق وأن النديم) (ابن نفسه
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جماعي عمل الرتجمة ثالثًا:

والفعل األشخاص، خالل من املجاورة الثقافات عىل تتعرف الحضارة شخيص، ال عمٌل
وقد املرتجم، مجهولة الرتجمة تكون قد لذلك الفعل؛ لهذا قون ُمحقِّ واملرتجمون الحضاري
األشخاصبقْدِر يهم ال صحتها، يف مشكوًكا تكون وقد آخر، مرتجٍم إىل ً خطأ منسوبًة تكون
وذلك أصحابها إىل تُنسب فردية أعماًال وليست الحضارة مرشوع الرتجمة األعمال. تهم ما
من يهمُّ ال اإلسالم.19 فتوح إىل إنما حدة، عىل قائد أو جندي كل إىل يُنسب ال الفتح، مثل

جماعي.20 عمٌل فالرتجمة ترجم؛
قوميٍّا، مرشوًعا ثقافيٍّا، التزاًما وطنيٍّا، ا والتلخيصهمٍّ والرشح والتعليق الرتجمة كانت
الشارح أو املرتجم يعيش قد مفروض. مهني أكاديميٍّ عمٍل مجرد وليست ُمعاشة، تجربًة
عليًال البدن كان ولو حتى والتزام، همٌّ لديه فالفكر واحد؛ يوٍم يف بمهمته ويقوم نصه،
من جزء فالشارح اآلخرين؛21 إىل االحتكام يطلب أن لدرجة مشرتك مرشوٌع وهو سقيًما.

الخاص. باجتهاده مرشوعهم ويستأنف القدماء، مسار يف يستمر طويٍل تراٍث

كتاب له ألن حنني أنه مولر ويرى والرازي، الطيب بن وأحمد والكندي بهريز وابن املقفع ابن ومنهم
(منطق، الرسيانية إىل حنني ترجمة استخدام ويفرتضشتينشنيدر ثامسطيوس. رأي عىل «قاطيغورياس»
قرة أبو تيادورس هو هل األوىل، التحليالت نقل الذي تذاري هو من أيًضا يهم وال ص١٥-١٦). ج١،
أصيبعة أبي ابن ذكره والذي (اشتينشنيدر) بغداد يف الكرخ أسقف هو أم (١٢٨–١٦٠ه) حران أسقف

ص١٧). ج١، (منطق، األطباء طبقات يف
الحميص. ناعمة أبي إىل منسوب قديم نقٍل مع زرعة بن عيىس (السفسطة) «سوفسطيقا» كتاب نَقل 19

مجهول ناقل أو الدمشقي عثمان أبو أو حنني بن إسحاق هو هل مرتجمه يف شكٌّ «الخطابة» نقل ويف
ص٩–ل). (الخطابة،

وهو اإلسكندراني، النحوي يحيى بتفسري الطبيعي السماع من األول النصف لوقا بن قسطا ترجم 20

ص١٧–٢٨). ج١، (طبيعة، أيًضا مقاالت أربع يف ناعمة ابن الثاني النصف وترجم مقاالت، أربع
الشك حرضني ما صعبٍة علٍة يف وأنا واحد، يوٍم سحابِة يف االختصار من أمكنني ما بغاية أتيُت «قد 21

الثاني الشكل يف التي الحملية القياسات أن يُثِبت أن فيه ألتمس الذي العجيب، مقسيموس كتاب من فيه
لتحكم إليك ودفعته األول. الشكل إىل تُحلَّل أن إىل وال برهان، إىل تحتاج ال بذاتها، كاملة الثالث والشكل
ذلك أفعل ولم الرب. لهذا املستحق ألنك الكريم أيها لك يصلح القول من يشء فيه كان إن وتنظر فيه
من وأقوى أصح ويعتقدونها القدماء يراها التي األشياء أن أرى بل الرجل، هذا من أحكم أني أرى ألني
ألرسطو» نرصي من بأكثر ملقسيموس مناقضتي تكون أال ينبغي أنه رأيُت ولذلك محدث؛ استخراٍج كل
عند أرسطو األول، إىل والثالث الثاني الشكل تحليل يف مقسيموس عىل الرد يف ثامسطيوس (مقالة
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

جزء فالقارئ العلم؛ يف وإرشاكه القارئ مخاطبة يف واملرتجم املؤلف بني فرق وال
النص عىل مالحظاته القارئ يكتب وقد وتأليًفا.22 ترجمًة القديم، الفلسفي الخطاب من
إىل تحوََّلت فالرتجمة اآلخِرين،23 اح بالرشُّ استشهاًدا أو نفسه عىل اعتماًدا واقرتاحاته
وحتى العصور عرب النُّساخ يف يعيش فاملرتجم العصور؛ َعْرب النسخ بفعل متتالية ترجماٍت
الجميع موت والقارئ، والناسخ واملرتجم املؤلف موت أعلنت التي املطبعة، اخرتاع قبل
أن بعد املتاحف يف فتُوضع الزمن، عليها يبىل التي التاريخية الوثيقة امليت، النص ليحيا

األذهان. من تخرج

عليه أجمع قد رأٌي بالطبع الجهة هذه عىل تُقال التي األشياء يف الرأي هذا أن «وذلك ص٣٠٩)؛ العرب،
إسحاق بن حنني نقل العلوية اآلثار يف أرسطاطاليس لكتاب املفيدروس (تفسري (ص٣١١)، القدماء»
لها وقدم حققها أخرى، ورسائل اليونانية يف مفقودة أرسطو عىل رشوح يف حنني بن إسحاق وإصالح

ص٨٣). ١٩٨٦م، بريوت، املرشق، دار بدوي، الرحمن عبد د.
.٣١ ص٢٧، واألدوية، الحشائش كتاب مقدمة ديسقوريدس: 22

،١٣٨-١٣٩ ،١٣١ ،١٢٩ ،١٢٦-١٢٧ ص١١٩، القايض، لخصه الهامشويمدحون، يف األخالق، أرسطو: 23
.٣٥٠ ،٣٢٩ ،٣٠٣ ،٢٨٩ ،٢٨٥-٢٨٦ ،٢٤٣ ،١٩٢ ،١٤٦-١٤٧ ،١٤١
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احلرفية الرتمجة رابًعا:
املعنوية والرتمجة

ترجمتان الرتجمة (١)

بحرف، حرًفا األصل، ِطبق تكون أن تُحاول الحرفية ومعنوية، حرفية ترجمتان، هناك كانت
عىل تحافظ فكانت األصل، عىل حفاًظا بالُقذَّة؛ الُقذَّة َحذْو بعبارة، وعبارة بكلمة، وكلمة
حساب عىل اللغة عىل وتحرص املعنى، وتفقد اللفظ عىل تُبقي املضمون، دون الشكل
نصٌّ كلغٍة النص أن حني يف حي، كائٌن أي معنى؛ النص لفًظا، ينقل ال فالنص الفكر؛
اللفظ، من وليس املعنى من الخارج، من وليس الداخل من معنًى ينقل النص إنما ميت.
لكلِّ ترجمتان هناك كانت لذلك األطراف؛ من وليس القلب من اللغة، من وليس الفكر من
أجل من شكٍل إىل شكٍل ومن اللغة، إىل اللغة ومن اللفظ، إىل اللفظ من حرفية ترجمة نص،
لغة إىل الوافد لغة من لغة، إىل لغٍة من الحركة أي النقل مجرد الخارجي، النقل عىل املران
عىل بالنفس الثقة فتنشأ املوروث، ثقافة إىل الوافد ثقافة من بالرضورة وليس املوروث،
حدود واكتشاف املران هذا وبعد لغتنَي. مع التعامل وعىل لغة، إىل لغٍة من االنتقال هذا
املعنى من الثانية الرتجمة تأتي املعنى، وجوهرية اللفظ وشكلية الفكر، واستقالل اللغة
من أو املرتجم نفس من سواء الجوهر، إىل الجوهر ومن الفكر، إىل الفكر ومن املعنى، إىل
ُمؤلَّفة وكأنها وفهًما، وسهولة، سالسة، أكثر الثانية املعنوية الرتجمة فتأتي آخر، مرتجم
وأحيانًا األول.1 التأليف لغة هي إليها املنقول الثانية اللغة وكأن ثانية، بلغٍة جديٍد من

سيئة والثانية ناعمة، ابن من وأخرى عدي بن يحيى من مرة مرتنَي، العربية إىل «السفسطة» كتاب نُقل 1
ترجمة أن حني يف مستقلة، حرفية عدي بن يحيى ترجمة إن ويُقال القساري. بكوش بن إبراهيم أصلحها



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

إمكانياتها لها لغٍة فكل األول؛ النص من املعنى عن تعبريًا أكثر الثاني املنقول النص يكون
كان وملَّا األول. النص لغة من التعبري يف إمكانية أكثر تكون قد الجديدة واللغة التعبري، يف
املرة يف فإنه اللغات، بني والحركة النقل يف الكايف املران اكتسب قد األول الحريف املرتجم
يُعربِّ هذه الدفع وبقوة مبارشًة، القلب إىل ويتجه قفًزا، األول النص معنى إىل يقفز الثانية
حدود يتجاوز ترجمة، وليس تأليف وكأنه التعبري فيخرج الثاني، النص بلغة فِهَمه عما
ا نصٍّ املعنوية الرتجمة فتخرج الثانية، اللغة يف التعبري إمكانيات عىل ويعتمد األوىل اللغة
اللفظ من االنتقال عىل تدل إذن الرتجمة مراحل القديم. النص عن مستقل وجود له جديًدا
الشارح الفارابي عرص الرابع، القرن من الثاني النصف إىل األمر وصل حتى املعنى، إىل

فيه. وامُلؤلِّف للمعنى
والرتجمة الحرفية الرتجمة بني الفرق هو واإلصالح النقل بني الفرق يكون وقد
إطالتها أو اختصارها يتم بل حرفية، ترجمًة يُرتَجم ال نفسه العنوان إن بل املعنوية،2
«التبكيتات هو «السفسطة» يف أرسطو لنص الحرفية فالرتجمة للمعنى؛ توضيًحا
ترجمة وكذلك «السفسطة»، كتاب أو «سوفسطيقا» إىل اختصارها ثم السوفسطائية»،
و«الكيان» محارضة تعني «سمع» ألن حرفية؛ ترجمٌة الكيان» «سمع أو الطبيعي السماع

الطبيعي. العلم يف محارضات األفضل: والرتجمة الطبيعي، أو الكون تعني

واملعنى اللفظ جدل (٢)

يكون وبالتايل إليها؛ واملنقول منها املنقول اللغتنَي بني اللفظ بجدل وعٍي عىل املرتجم وكان
تكون ومعناه. إليه املنقول واللفظ ومعناه، منه املنقول اللفظ عنارص: أربعة املرتجم أمام
االعتبار يف األخذ دون الثاني، اللفظ إىل األول اللفظ من االنتقال تم ما إذا حرفيًة الرتجمة
إىل األول اللفظ نُقل إذا خاطئة ترجمًة وتكون الثاني. اللفظ معنى وال األول اللفظ معنى

السفسطة، تلخيص رشد: (ابن عدي بن يحيى ترجمة ألفاظ بتحسني قام أن بعد سالسة، أكثر زرعة ابن
(منطق، الرسياني من يونس بن متى برش أبي نقل الربهان كتاب من الثانية املقالة ت تمَّ ط). ج. ص.

ص٢٥). ج١،
بعد ما كتاب وربما أرسطاطاليس أثولوجيا الخليفة طلب عىل بناء املعتصم بن ألحمد الكندي أصلح 2

ص٢٩). عام، تصدير العرب، عند (أفلوطني ألرسطو الطبيعة
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املعنوية والرتجمة الحرفية الرتجمة رابًعا:

اللفظ نقل تم ما إذ ركيكة ولكن صحيحًة وتكون اللفَظني. معنى اختالف مع الثاني اللفظ
ولكن صحيحة الرتجمة وتكون متطابَقني. املعنيان كان ولو حتى الثاني، اللفظ إىل األول
الثانية، اللغة من بلفٍظ عنه وُعربِّ اللفظ، دون األول اللفظ معنى نقل تم ما إذا بليغة، سلسة
الجيدة الناقل معرفة يتطلب وهذا األول. للفظ املقابل اللفظ هو بالرضورة يكون أن دون
وربما األول، املؤلف قصد فهم ثانيًا يتطلب كما إليها. واملنقول منها املنقول مًعا، باللغتنَي
النص قصد عن التعبري عىل القدرة ثالثًا ويتطلب لنصه. نفسه هو فهمه من فهًما أكثر

األول.3 للفظ حرفيٍّا مطابًقا يكن لم ولو حتى الثانية، اللغة من تلقائي بلفٍظ األول
الحرفية، الرتجمة حالة يف املعنى عن النظر برصف بلفٍظ لفًظا فقط النقل يتم وال
نقل أيًضا يتم ولكن املعنوية، الرتجمة حالة يف اللفظ عن النظر برصف بمعنًى معنًى أو
وتعليقات النصبمقدماٍت فيُحاط موروثة، ثقافية بيئٍة إىل وافدة ثقافية بيئٍة من النصكله
عنه»، «ريضهللا املرتجم إىل فيضاف النصوصاملوروثة، عادات إىل أقرب تجعله ومؤخرات،
رىض النرصاني الناقل عىل تُطلق إسالمية تعبرياٌت وهي منزلته»، هللا «أعىل هللا»، «رحمه

املنزلة.4 بعلو وتدعو ورحمته هللا

فهمه إىل املعنى تأويله يف يحتاج الناقل كان «ملا عنه هللا ريض سوار، بن الحسن الخري أبو الشيخ قال 3

التي اللغة باستعمال عارًفا يكون أن وإىل قائله، ر كتصوُّ له متصوًرا يكون أن إىل ينقل منها التي باللغة
الخلُل نْقَله دخل فيه أرسطوطاليس بمعاني قيِّم غري الراهب أثانس وكان ينقل، إليها والتي ينقل منها
يقع لم اسمه ذكر قد ممن العربية، إىل أثانس بنقل الرسيانية من الكتاب هذا نَقل من كان وملَّا محالة. ال
الذي الغرض وإدراك الحق، إصابة يف اجتهد فكلٌّ معانيه؛ إدراك يف أفهامهم عىل عوَّلوا له تفسريٌ إليهم
عدي بن يحيى الفاضل كان وقد … العربية إىل أثانس نقل من فهموه ما وا فغريَّ الفيلسوف قصد إياه
الكتاب هذا ونَقل والعربية، بالرسيانية ثلثني من نحًوا وقدَّرته الكثري، منه رأيُت تفسريًا الكتاب هذا فرسَّ
يف الرسياني واتبع املعنى، يشارف لم ألنه ما؛ اعتياٌص نقَله لِحق فلذلك إياه؛ تفسريه قبل املذكور النقل
كان وأنه العربي، إىل الرسياني من الكتاب هذا نقل بكوش بن إبراهيم إسحاق أبا أن بي واتصل النقل.
ولم اليوناني من منه مواضعه إصالح عىل فتيلة بابن املعروف املهندس اليوناني القس يوحنا مع يجتمع
رشد: (ابن … إىل يقع ولم آخر نقًال نقَله أو األول النقل أصلح — هللا رحمه — برش أبا إن وقيل إىل. يقع

ط). ج. ص. السفسطة، تلخيص
تلخيص رشد: (ابن ص٣٠–٣٢)، ج١، (منطق، عنه هللا ريض سوار بن الحسن الخري أبو الشيخ قال 4

(منطق، — منزلته هللا أعىل — عدي بن يحى زكريا أبي الفاضل بنقل «سوفسطيقا» ط) ج. ص. السفسطة،
ج١، ط، ج. ص. السابق، (املصدر األول النقل أصلح — هللا رحمه — برش أبا إن وقيل ص٧٣٧). ج٣،
عدي بن يحيى زكريا أبي الفاضل نقل السوفسطائيِّني تبكيت يف أرسطوطاليس كتاب ثم ص٣٠–٣٢)،
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

يف املعنى من االنتقال كان كلما وغموًضا. وضوًحا بينها فيما الرتجمات وتتفاوت
وكلما الثانية). (أنالوطيقا الوضوح ازداد إليه امُلرتَجم النص يف اللفظ إىل امُلرتَجم النص
الغموض ازداد إليه امُلرتَجم النص يف املعنى إىل منه امُلرتَجم النص يف اللفظ من االنتقال كان
املعنى إىل اللفظ من الرتجمة طريقة إىل يرجع إذن الرتجمات بني الخالف (الخطابة).
النص ترجمة تكون وقد املعنوية). (الرتجمة اللفظ إىل املعنى من أم الحرفية)، (الرتجمة
لفظ.5 مكاَن للفٍظ استبداًال فقط وليس األوىل، من سالسًة أكثر مشابهٍة أخرى بعبارٍة
يف داخل التعليق هنا حرفية. وليست للعبارة العام املدلول حسب أحيانًا الرتجمة وتكون
عن بل الرتجمة دقة عن خروٍج أيِّ عىل يدل وال عنها، منفصًال وليس البداية منذ الرتجمة

اللفظ.6 تجاُوز

الثقايف واالغرتاب الرتجمة (٣)

فالخطابة نصالخطابة؛ مثل التعليق، إىل منها الرتجمة إىل أقرب بطبيعتها نصوٌص وهناك
األوىل والتحليالت والعبارة املقوالت األوىل، األربعة املنطق كتب عكس ترجمٍة مجرُد
يف تُستعَمل وال عربيٍّا، تُقرأ ال «فنراطيطقي» ذاتها الكلمة إن بل الثانية، والتحليالت
البعيدة الرتجمة يهمنا وال والثبات. الجلد بني الجمع يفيد اصطالًحا أنه مع عربية، عبارٍة
القرب. أو البعد مدى لقياس ميزاٌن أو مقياٌس هناك فليس اليوناني؛ النص من القريبة أو
املقياس ليس جديد. كموقٍف الحضاري للنص بالنسبة والُقرب البُعد داللة هو يهمنا ما
إذا العكس، ربما بل أخطأت، ابتعَدت وإذا أصابت، األصل من الرتجمة اقرتبَت إذا هو
أخذ ما إذا ذلك ومع الداللة). (حضور أصاب ابتعد وإذا الداللة)، (غياب أخطأَت اقرتبَت
املعنى ا أمَّ اليوناني. اللفظ عىل حرًصا بل ً خطأ ليس فإنه للفظ، الحريف املعنى املرتجم

كتاب تم ص١٠١٤)، ج٣، (منطق، الطاهِرين واألخيار الصالِحني باألبرار وألحقه درجته هللا رفع
الحمد ذلك عىل وهلل الناعمي، نقل السوفسطائية بمغالطة التبصري يف سوفسطيقا املسمى أرسطوطاليس
الخري أبي الشيخ بخط نسخٍة من النقل هذا نسخُت ص١٠١٦)، ج٣، (منطق، وُصحح به ُقوبل واملنة.

ص١٠١٧-١٠١٨). ج٣، (منطق، عنه هللا ريض سوار بن الحسن
.٢ هامش ص٥٠١، ج٢، املنطق، 5
.٤ هامش ص١٣٥، الخطابة، 6
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الثلث يف الرتجمة، من األوىل املرحلة الخطابة ترجمة وتُمثِّل ص.7 وامللخِّ الشارح فمهمة
ال الرسيانية من الرتجمة كانت الفلسفية. املصطلحات بناء مرحلة الثاني، القرن من األخري
الرتجمة حرفية إن ريطوريقا. كتاب من الباقي الوحيد النقل وهو مبارشًة،8 اليونانية عن
باملعنى والبداية اللفظ، وليس املعنى عىل الحصول منها الغاية أن تُثِبت الخطابة، لكتاب
بأنها الحرفية الرتجمة عىل الحكم أمكن ملا وإال باللفظ، البداية وليس باللفظ، عنه والتعبري
وموقفه اتجاهه معرفة يمكن حتى امُلرتِجم، عىل التعرُّف رضورة أتت هنا ومن سقيمة.
إنما العربية الرتجمة يف الدقة إن املجهول.9 باملرتجم االكتفاء دون باللغة، علمه ودرجة
املعنى وإبراز الحرِف حدة من للتخفيف الرشح َدْور يأتي ثم املعنى، حساب عىل تتم كانت

الحرفية. حساِب عىل
بل اللفظية، ترجمتها حيث من ال الثقايف، لالغرتاب نموذج والشعر الخطابة وترجمة
واالحتواء. التمثيل درجات أَْوىل وهو تعليق، النصبال وترك املعنى، احتوائها عدم حيث من
هو كما الثقايف االغرتاب إىل فتنتهي باملعنى، تبدأ ال التي اللفظية للرتجمة نموذج الخطابة
حيث من مخدوم غريُ ألنه مفهوم؛ غري النص أصبح لذلك اآلن؛ واملغرب الشام يف حادث
تنتهي كانت حرفية ترجمٍة إىل املرتجم لجأ هل البعض: ويتساءل اللفظ. حيث من وال املعنى
لديه يكن لم هل اليوناني؟ باألدب إملام لديه يكن لم هل تُفهم؟ ال عباراٍت إىل أحيانًا به
كان العربي الذوق أن إال عباراته، تقويم البعض حاول ومهما العربية؟10 بالثقافة إملاٌم
السريايف وقف كما منها، الشك موقف كأديٍب الجاحظ ووقف الحرفية. الرتجمات هذ ينكر
واألصيل الوافد، مواجهة يف املوروث وقف لذلك بها؛ والهزء االزدراء موقف منها النحوي
برتجمة اكتَفوا صعبة، ِفقرًة الرسيان صادف ما إذا حرفية. ترجماٍت كانت الدخيل. ضد

.(٩ هامش ص١٦٨، (الخطابة، شاب ومعناها أبيض Pwgos ترجمة مثل وذلك 7

الرتجمة أن فريى بدوي الرحمن عبد د. ا أمَّ ومدرسته. حنني عمل من اليونانية عن املبارشة الرتجمة 8
د–ك). ص املقدمة ج١، (املنطق، مبارشة اليونانية من كانت

أنها احتماالت: عدة الفهرست رواية يف جيد. مرتجٌم ألنه إسحاق من الخطابة ترجمة تكون أن استحالة 9
نقٍل من أنها الفارابي، تفسري أنها هللا، عبد بن إبراهيم نقل أنها العربية، إىل إسحاق نقل أنها قديم، نقل
درسه، إىل املنطق صناعة قرأ ممن كثريٌ يبلغ لم الكتاب «هذا السمح: ابن ويُعلِّق الطيب. بن ألحمد قديم
(الخطابة، مًعا» صحيح معنًى أو صحيحة نسخٌة له تُوجد ليس فلذلك شافيًا؛ نظًرا أيًضا فيه ينظر ولم

ص٢٥٤). ح ص
ي). ص عياد، شكري د. مقدمة الشعر، (كتاب محمود نجيب زكي د. يطرحها التي األسئلة هي 10
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معنى جهلوا وإذا السياق. أو العبارة فهم محاولة دون رسيانية، بكلمٍة يونانية كلمٍة كل
نشأة يف اليونانية الكلمات تعريب يف حدث ما مثل رسيانية، بحروٍف نقلوها يونانية، كلمٍة
النقل إىل الحريف النقل هذا تجاُوَز العربية الرتجمة حاوَلت لذلك الفلسفية؛ املصطلحات
السياق. أو الكلمات معاني والعبارات، األلفاظ معاني مبارشة، املعنى وترجمة املعنوي،
وحبيش حنني كان ذلك ومع املعنى. عىل الجناية لدرجة حرفيًة الرسيانية الرتجمة أَصبَحت
لذلك باملعنى؛ التضحية دون حرفية ترجماتهما وكانت تعبريًا،11 الرسيان املرتجمني أفضل
ا أمَّ الرسياني. بَحْرفية املرور دون مبارشة اليوناني من النقل إىل العرب املرتجمون لجأ
يف وعِمَلت الحرفية، بالرتجمة تلتزم فلم الشعبية الفلسفة لكتب الُحرة الشعبية الرتجمات
وكان الفكرة. سالمة عىل العبارة وضوَح ُمْؤثِرًة والتبديل، والحذف بالزيادة األصيل النص

بختيشوع. اختيار هو هذا
أنه من بالرغم الحرفية، الرتجمة نموذج يونس بن متى ترجمه الذي الشعر وكتاب
كلماٌت لغته يف كالمية،12 فرقة إىل ينتسب متكلًما، كان البعضمنهم إن بل ، وُمفرسَّ ُمرتَجم
متبًعا باإلعراب، عناية دون حديثة وفارسيٌة ورسيانية يونانيٌة محرفة، عربيٌة أو عامية
مع الكينونة، فعل من بدًال الكالم أجزاء بني للربط هو ومستعمًال اليونانية، الجملة ترتيب
تقريب حاول ذلك ومع للحرفية، اتباًعا اللفظ حرصعىل لقد والحذف. الرابطة، من اإلكثار
حتى عربي، واملعنى أجنبي فالصوت املعنى؛ عىل االستقرار بعد التعريب طريق عن املعنى
املقولة مثل الحكمة وعلوم املنطق بلغة تأثر العربي. لفظه فيه املعنى يفرض وقت يأتي

أهل وبعض إبراهيم، بن يحيى بن وعيىس وحبيش إسحاق وتالميذه حنني نقل أصيبعة أبي ابن يمتدح 11
عبارة أن إال النقل، يف حنني مثل فإنه باسيل بن إسطفن أما األبرش، وأيوب لوقا بن قسطا مثل الطبقة
الرسعني رسجيس وكان الجودة. كثري ليس ونقله لكنة، عبارته يف الناقل ويوسف وأعىل. أفصح حنني
أيوب ترجمات كانت وكذلك مفهومة. غري سيئًة ترجمته وكانت اإلسالم، قبل الرسيان املرتجِمني أشهر

ص١٦٩-١٧٠). عياد، شكري د. مقدمة الشعر، (كتاب الرهاوي وثيوفيل الرهاوي
وتعقب الحكم اعتبار نقل اإلسكندر، بتفسري والفساد الكون كتاب نقل الربهان، كتاب بنقل قام وقد 12

أيًضا: وله عدي. بن يحيى زكريا أبو وأصلحه السماء لكتاب اإلسكندر تفسري نقل لثامسطيوس، املواضع
كتاب بها صدر مقدماٍت يف مقالة كتاب ثامسطيوس، تفسري من األواخر مقاالت الثالث تفسري كتاب
بنيامني، ذوفيل، قويري، املروزي، يحيى أبو أساتذته من وكان الرشطية. املقاييس كتاب أنالوطيقا،
مقدمة الشعر، (كتاب الطبيعيِّني الفالسفة مذهب ويذهب املتكلمني، جملة من وكان كرنيب، بن أحمد أبو

ص١٧٧–١٧٩). عياد، شكري د.
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بلغة تأثر كما أجزائه. أحد والشعر الكالم، معيار فاملنطق والتصديق؛ والكلية، واالستدالل،
الرتجمة.13 عىل الدوافع وأحد شائعة، ثقافًة الطب كان فقد األطباء؛

نقل فهمها الحرفية فالرتجمة املعنوية؛ والرتجمة الحرفية الرتجمة بني فرق هناك
أجل من لآلخر األوىل والء األنا، معالم وطمس اآلخر لثقافة والرتويج األنا، إىل اآلخر ثقافة
إىل اآلخر من األوىل الرتجمة الذاتي. اإلبداع أجل من لألنا الثانية ووالء نقًال، الثقافية الهيمنة
بينما اآلخر، يف األنا استيعاب األوىل مهمة إبداًعا. اآلخر إىل األنا من الثانية بينما نقًال، األنا
الثانية ويف لغريه، ناقٌل ذاته عىل منغلٌق األنا األوىل يف األنا. يف اآلخر استيعاب الثانية مهمة
التي الوافدة الثقافية البؤر عىل يقيض حتى ومعارفه، لآلخر محتويًا غريه عىل منفتٌح األنا
الرتجمة هل هو: والسؤال لألمة، الثقافية الوحدة عىل والقضاء الثقافة، ازدواجية تُسبِّب
يف نقص ألنها أم بعد تستقرَّ لم املصطلحات ألن املعنوية؛ الرتجمة من أقدم الحرفية
ولكن وجودها، وسبب املعنوية الرتجمة من أقدم الحرفية الرتجمة تكون قد املرتجم؟ براعة
لم وبالتايل مبارشة، اليونانية عن ت تمَّ أنها سببها الحرفية الرتجمة هل هو: األهم السؤال
متوسط، لفٍظ إىل فتحوَلت أوًال، الرسيانية عن تمت أنها أم الرسيانية، يف معنًى إىل تتحول
الرتجمة يف ومرًة الرسيانية، إىل اليونانية من الرتجمة يف مرة مرتنَي: الخطأ احتمال فكان

العربية؟ إىل الرسيانية من

نظم. تعني التي وبر أعد، أو عمل تعني التي أصلح مثل وذلك 13
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الرتمجات دوائر خامًسا:

الرتجمات تداخل (١)

لنصٍّ ترجمٍة من أكثر فهناك بينها؛ فيما العربية الرتجمات إىل بالنسبة االختالفات
ليست هنا واالختالفات معنوية. أو حرفية الرتجمة، طرق يف بينها فيما وتختلف واحد.
تصحيح تشمل التي التصحيح وطرق التعبري أساليب يف بل النحوية، األخطاء يف فقط
الرتجمات بني فاالختالف بفقرة؛ فقرة أو بعبارة عبارة أو بلفظ لفظ وترجمة النحو،
بناءً للمعنى، استساغٍة مجرد أو أدق، مرادٍف عىل بناءً إما بلفٍظ لفظ تعبري األلفاظ، يف
األصل يف الصفة تتحول قد إليها.1 املرتَجم للغة العام الحضاري الذوق أو التصور عىل
(أردياء) الجمع ويُحال العربي اللفظ يُرشح وقد (البياض). التعليق يف اسم إىل (األبيض)
عبارٍة أو بلفظ لفٍظ رشح التعليق يكون قد ذلك!3 عىل األمثلة أكثر وما (رديء)،2 املفرد إىل

البحري وإىل العربية، الرتجمة يف املائي إىل الرسيانية، والرتجمة اليوناني األصل يف الربي تغيري مثل وذلك 1

«حدود عن والسياق الحي، املاء من يشء كل خلق عىل تقوم إليها املرتجمة الحضارة ألن ربما التعليق يف
.(٩ ،٢ هامش ص١٢٨، ج١، (املنطق، واملائي» والعلم الحي الوجود غري

.١ هامش ص٥١٨، ١؛ هامش ص٥٠٤، ج٢، املنطق 2
التعليق ويف الجملة» «يف األصل يف ص٨٧). ج١، (املنطق، مختار» «مقبول، وفوقها مؤثِّر النص يف 3

يف ص١٣٦). ج١، (املنطق، «تجب» الهامش ويف «تحدث» األصل يف .(٤ هامش (ص١٠٦، اإلطالق» «عىل
التعليق ويف «املنافس» األصل يف .(٦ هامش ص٥٠٦، ج٢، (املنطق، «الغم» التعليق ويف «التأذِّي» األصل
األصل يف .(٢ هامش (ص٥٠٧، موضع «التعليق» ويف «مكان» األصل يف .(٧ هامش (ص٥٠٦، «الغيور»
(ص٥١١، «يحكم» التعليق ويف «يميز» األصل يف .(٤ هامش (ص٥٠٧، «األمور» التعليق ويف «األعيان»

.(٢ ،٤ هامش
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تُرتك يَستقرَّ لم وإذا املعنى. الستقرار محاولة بل النص يف اضطراٌب يُوجد ال بعبارة،4
بل الرتجمة، يف اضطراٌب يُوجد ال والتلخيص. الرشح هي أخرى لعمليٍة مضطربًة العبارة

بعُد.5 فيما والتلخيص الرشح إىل دعا مما املعنى؛ استقرار عدم
عرضية أو طوليٍة عواميَد يف طبعها ويمكن واحد، لنصٍّ عديدة ترجماٌت تُذكر وقد
يف ثالثة ترجماٌت تظهر مرة فألول بينها؛ واالختالف االتفاق رؤية يمكن حتى متوازية،
طبعها بل فصًال، فصًال أو ِفقرة ِفقرًة األخرى، وراء واحدًة طبعها يكفي ال الصفحة، نفس
يف الحال هو كما عرًضا أو املتقابلة، الثالثة األناجيل يف الحال هو كما طوًال، متوازية
بينها.6 واالختالف االتفاق مدى واحدة، بنظرٍة جميًعا رؤيتها يمكن حتى الرابع، اإلنجيل
باملعاني امُلرتجِمني وإحساس بينها االختالف رؤية يمكن الثالثة الرتجمات بني وباملقارنة
االتفاق ملعرفة الثالثة الرتجمات مقارنة يمكن كما عنها. التعبري يف وطريقتهم الواحدة
املتقابلة، الثالثة األناجيل يف الحال هو كما ونشأته، الفكر مسار لتحديد بينها، واالختالف

األخرى.7 النُّسخ يف النقل التعليقات تشمل
فاملرتجم لغوي؛ خطأٍ تصحيح النحو، مجرد يف الرتجمات بني الخالف يكون وقد
األخطاء إىل التعليق يشري قد العكس.8 أو الرفع بدل النصب اللغة، وليس النقل أوًال همه

أمر يف فرفوريوس قاله ما جملُة فهذه … هذا هو املنطق الجنس أمر يف فرفوريوس أورده ما جملُة 4

.(٢ هامش ص١٠٢٦، ج٣، (املنطق، الجنس
.١ هامش ص٥٧، ،١ هامش ص٧١، النفس، يف 5

قديم ونقل زرعة، بن عيىس ونقل عدي، بن يحيى نقل السوفسطيقا لكتاب الثالثة الرتجمات مثل 6

ص٧٣٧–١٠١٨). ج٣، (املنطق، الناعمي إىل منسوب
(ص٢٨٦، قسطا نقل الهامش يف .(٣ ،١١ هامش ص٢٩٢، ج١، (الطبيعة، والدمشقي قسطا نقل يف 7

.(٢ هامش ص٦٦٠، ١؛ هامش ص٥٣، ١؛ هامش ص٤٨٩، ج٢، ٢؛ هامش ص٣٣٣، ٢؛ هامش ص٣٣١،

.(٢ هامش ص٥٤١، ج٢، ٣؛ هامش ص٣٤٨، هامش١؛ ص٣٠٤، هامش١؛ (ص٢٧٩، الدمشقي نقل ويف
(ج١، النسخ بعض يف وجاء .(١ هامش ص٣٤٢، ١؛ هامش ص٢٩٤، ج١، (الطبيعة، الدمشقي نقل ويف
.(١١ هامش ص٦٧٩، ٤؛ ،١ هامش ص٦٦٠، هامش١؛ ص٤٨٩، (ج٢، إسحاق نقل ،(١ هامش ص٢٩٧،

ص٦١٨). (ج٢، عدي بن يحيى نسخة يف هكذا
«وقد .(٢ هامش ص٣٢٩، ج٢، (املنطق، خاص» «مناسب الهامش ويف ا» خاصٍّ «مناسبًا األصل يف 8

نسخٍة ويف مشرتًكا»، «مثًال األصيل النص يف .(٢ هامش ص٤٣٠، ج٢، (املنطق، األول» اإلعراب يجوز
ص١٠٥، ج١، (املنطق، «بخري» التعليق ويف خريًا» ليست اللذة إن «وكقولك األصل يف «مشرتك». أخرى
ويف «موجوًدا» األصل يف .(٢ هامش (ص١٥٢، «املقدمات» الهامش ويف «املقدمتنَي» األصل يف .(٥ هامش
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لرصدها الرتجمات بني النحوية الخالفات لرصد دقيق بإحصاءٍ القيام ويمكن النحوية.
عمل ويمكن وإحكامه. العربي األسلوب يهم ما بَقْدر التصحيحات تهم ال لكثرتها، نظًرا
طرق يف ذلك داللة ملعرفة الرصف، لقواعد طبًقا النحوية التعليقات لكل عام تصنيٍف
ذلك وداللة النصب، إىل الرفع من أو الرفع إىل النصب من التصحيح تكرار ومدى الرتجمة،
تصحيح عدم وإن مقصودة، قراءٍة عىل تدل ال النسخ يف أخطاءٌ وهناك اللسانيات. علم يف

املخطوط. بها نسخ التي اللغة مستوى عىل يدل اإلعرابية األخطاء
نص مثل وذلك الرتجمة، إال تبقى وال اليوناني النص يُفقد قد العربية الرتجمة وبعد
إنما اليوناني، الرتاث حفظ كان العرب دور أن ذلك يعني ال ألرسطو.9 املنسوب النبات
أُوىل العربية الرتجمة أن كما اليوناني، النص ِلَضياع نظًرا ومصادفًة َعرًضا الدور هذا تم

والتأليف. والعرض والتلخيص والرشح التعليق قبل الحضاري، االحتواء عملية مراحل
عن أيًضا بل الغالب، هي أنها من بالرغم وحدها، اليونانية عن الرتجمة تكن ولم
البطريق.10 بن يحيى مثل والالتينية اليونانية يعرفون املرتجمني بعض وكان الالتينية.
مثل الالتيني، املرتجم من األعالم أسماء قراءة يف أفضل العربي املرتجم يكون وأحيانًا

.Emmaclisإيماكليس وليس Enpadoclesإنبادقليس

يف .(١ هامش (ص١٥١، «واحد» الهامش ويف «أحد» األصل يف .(٥ هامش (ص١٥٠، «موجود» التعليق
«مقدمة» الهامش ويف مقدمات األصل يف .(١ هامش (ص١٥٩، موضوع الهامش ويف موضوًعا األصل
ازدواًجا» األصل يف .(٢ هامش (ص١٧٦، «بقياس» الهامش ويف «قياس» األصل يف .(١ هامش (ص١٧٥،
(ص١٨٨، «الجهتنَي» الهامش ويف «الجهتان» األصل يف .(١ هامش (ص١٨٤، اثننَي» «أي الهامش ويف
ويف «أطراًفا» األصل يف .(١ هامش (ص١١٠، «خواًصا» الهامش ويف «خواص» األصل يف .(٢ هامش
.(٢ هامش (ص٢٠٧، «قابل» الهامش يف «قابًال» األصل يف .(١ هامش (ص٢٠١، «أطراف» الهامش
ويف «كلتا» األصل يف .(٢ ،١ هامش (ص٢٣٧، وكذب» «صدق الهامش ويف وكذبًا» «صدًقا األصل يف
ص٢٥١، ١؛ هامش ص٢٥٠، ١؛ هامش ص٢٤٩، كثرية: واألمثلة .(٢ هامش (ص٢٤٢، «كلتي» الهامش

إلخ). … ١ هامش ص٢٥٢، ١؛ هامش
العربية، الرتجمة عن عرش الثالث القرن يف Alfredus الفريدوس بها قام له التينية ترجمٌة تُوجد 9

.Bussemaker بوسميكر بها قام الالتينية عن يونانية وترجمٌة
الكلمة باللطينية»، الطربينة وهي الزوبعة يف «القول لقوله الالتينية يعرف كان أنه املحتمل من 10

من «ونقلته قال: عندما األرسار رس يف املشكلة نفس وهي Turbinea املؤنثة والصفة Turbinis الالتينية
ص٧٥). العلوية، (اآلثار العربي» اللسان إىل الرومي اللسان من ثم الرومي اللسان إىل اليوناني اللسان
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الباحث مهمة أرسطاطاليس ألثولوجيا الالتينية للرتجمة العربي األصل عن والبحث
املوقف يتبع فانتسا، من نقوال بطرس ترجمة الالتينية، الرتجمات دراسة وكذلك األوروبي،
الرتجمة؛ خالل من ت تمَّ التي الحضارية العمليات طبيعة ملعرفة األوروبي الحضاري
موقٍف وبال وطن بال وليس حضاريٍّ موقٍف عن يعرب وطني، بحٌث العلمي فالبحث
قيمة يفقد فذاك الالتينية؛ للرتجمة طبًقا العربي النص إنتاج إعادة يجوز وال حضاري.11
تم قد إصالحه يتم الذي أو املفقود العربي فاألصل مًعا؛ النصني يف الحضارية العمليات
الرسياني. بتوسط أو مبارشًة العربي إىل اليوناني من النقل يف خاصة حضارية، بعملياٍت
الالتينية من الحضاري املوقف نفِس خارَج حديٍث مغايٍر نقٍل َعْرب تتم أن لها يمكن وال
الرتجمة يف ثانيٍة حضاريٍة عملياٍت لعدة خضع قد الالتيني النص أن كما العربية. إىل
وترجمته تأويًال. أو حذًفا أو إضافًة اليونانية، َعْرب أو مبارشة الالتينية إىل العربية من
حضاريٍة عملياٍت َحُرش هو األول، العربي النص يف النقص أوجه إلكمال العربية إىل
املحض الخري كتاَب ي ُسمِّ فمثًال بها؛12 يقم لم الذي العربي النص إىل وإضافتها أوروبية
العربي. العنوان عن مختلفة حضاريٌة داللٌة له مما العلل؛ كتاب الالتني عند ألبرقلس
إىل أقرب املحض» «الخري العربي العنوان أن حني يف الطبيعيات إىل أقرب «العلل» عنوان

األخالقيات.

الخمس والدوائر النواة (٢)

موازية ونصوٍص وأغلفة خيوط عدة حولها نُِسَجت ثم األوىل، بالنواة أشبه اليوناني األصل
اليوناني الشارح فهناك جميًعا؛ مركزها هو النصاليوناني يصبح املتداخلة، بالدوائر أشبه
عرص إىل عرصأرسطو من داخيل حضاري نقٍل بأول يقوم الذي اليونانية، الحضارة داخل
وبني أُوىل كنواٍة النص بني والخالف أوسمبليقيوس. أوثامسطيوس اإلسكندر الشارح،
فهو ذلك ومع قرن. إىل قرٍن من املعارف وتراُكم التاريخ تقدُّم يف خالٌف اليوناني الشارح

أفلوطني ١٩٦٦م، أرسطاطاليس، أثولوجيا لكتاب الالتينية للرتجمة العربي األصل بوريسوف بحث 11

.٣٨–٤٢ ص١٠، العرب، عند
منه، نقص ما وإتمام العربي النص تقويم يف الالتينية الرتجمة من Bardehewer باردهيور أفاد 12

ص١–٣٠). تقديم، الحديثة، (األفلوطينية املحض الخري إيضاح
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نظر يف كذلك يكن لم وإن والعربي، الرسياني املرتجَمني نظر يف األوىل التاريخية الوثيقة
لجودة يتعرَّض فالتعليق عليه؛13 التصحيح يتم الذي املعيار النص وهو اليونان. الرشاح

بينها. واالختالف االتفاق ويعرض حداثتها، أو ِلِقَدمها رداءتها، أو النقول
اعتماًدا وربما اليوناني النص بنقل يقوم الذي الرسياني املرتجم دائرة هناك ثم
اللغة من اليوناني النص نقل وهي مخالفة، حضارية بمهمٍة ويقوم اليونان، ُرشاح عىل
إىل اليونانية الحضارة من جديدة، حضارٍة وإىل الرسيانية، هي جديدة لغٍة إىل األصلية
رشٌح ألنها اليوناني؛ النص يف أوضح الرسيانية والنقول الرسيانية. النرصانية الثقافة
املعنى.14 عن التعبري عىل وأَقدُر العبارة، يف سالسًة أكثر أنها كما للفظ، وتجاُوٌز للمعنى
تبقى أم باليونانية، أُسوًة العربية يف تُحذف ا فإمَّ التوضيح، يف زيادة الرسيانية الزيادة
النقول ويف املعنى، بل األول النص هو الغرض ليس للمعنى. توضيًحا بالرسيانية أُسوًة
يهم ال العربية. التعليقات يف الحال هو كما الدافع، أو العلة أو للغرض إبراٌز الرسيانية
أهداف حول الرتجمة، يف الفكر بداية أو التساؤل بل النهاية يهم ال العلة، بل النتيجة
العربي. النص يف حدث ما َقْدر رشٌح الرسياني النص يف يحدث ولم ومقاصده. النص
األصلية النصوص باختالف أو املرتجِمني، باختالف بينها تختلف فقط ترجماٌت حدثَت
غاب وبالتايل الشامل؛ باملعنى رسيانية حضارٌة أو رسيانية أمٌة هناك تكن فلم اليونانية؛
ال الرتجمة، يف اختالفاٍت مجرد الرسيانية يف االختالفات لألمة. الغاية أو التاريخي الهدف
الرسياني التعليق املسيحية. العقيدة لنرصة بالنسبة بعُد فيما إال حضارية داللٍة أية تحمل

اليوناني يف ألنه الصحيح هو والنقل ،(٢ هامش ص٤٣١، ج٢، (املنطق، اليونان عن التصحيح 13
١؛ هامش ص٢٩٤، ج١، (الطبيعة، اليوناني يف وإنه .((٣ ،١١ (هوامش ص٢٩٢ ج١، (الطبيعة،

.(١ هامش ص٣٤٢،
يف .(٥ هامش (ص١٠٨، املوضع هذا يف زيادة الرسيانية النقول يف .١ هامش ص١٠٨، ج١، املنطق، 14
١؛ هامش ص٥٨٩، ٢؛ هامش ص٤٢٠، (ج٢، الرسياني يف .(١ هامش (ص١٠٩، وألن الرسيانية النقول
وأن يجلس أن القديمة الرسيانية النقول ويف والقائم الجالس الرسيانية النقول يف .(١ هامش ص٥٩٠،
يف ووجدناه رديء. الدمشقي عثمان أبي عن النقل هذا .(١ هامش ص١٠٢٥، ج٣، (املنطق، يقوم
يحيى اعتمد .(٢ هامش (ص١٠٤٧، … قال بأن هذا عن عربَّ وألينوس هكذا. قديمة نقوٍل يف الرسياني
(رسائل الرسيانية بالنقول وقارنه ألرسطو، الطبيعة بعد ما مقاالِت من الصغرى أللف إسحاق نقل عىل

ص١٧-١٨). عام، تصدير فلسفية،
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اعتماًدا السابقة النقول يورد فإنه الحكم عن امُلعلِّق عجز فإذا املعنى،15 لتوضيح رضوريٌّ
الحديث.16 أهل بتعبري السند إىل للمتن وإرجاًعا الرواية، عىل

يف حدثَت مما أقل بصورٍة ولو الرسياني، النص يف الحضارية العمليات َظهَرت وقد
لها كانت العربية الحضارة أن حني يف أقليًة الرسيان حضارة كانت فقد العربي؛ النص
قام وقد الفاتحة. األمم من العرب كان حني يف املفتوحة األمم ضمن الرسيان وكان األغلبية.
عىل العرب بها قام حني يف الدين عن للدفاع محدود نطاٍق يف الحضارية بالعمليات الرسيان
أرسطو ترجمات عىل الرتجمات تقترص وال عامة. حضارية رؤيٍة من كجزء واسع نطاٍق

األفرودييس.17 اإلسكندر مقاالت أيًضا بل وحده،
ورشوحه األصيل، اليوناني النص أمامه يجد الذي العربي املرتجم دور ثالثًا يأتي ثم
قبل الرسيانية الرشوح إىل باإلضافة ترجمات، عدة وربما الرسيانية، الرتجمة ثم اليونانية
نقل وهو أخرى، حضارية بعمليٍة يقوم أن أجل ومن كلها، املادة هذه من الرتجمة يبدأ أن
النص بني الخالف يكون وقد اإلسالمية، الثقافة إىل الرسيانية الثقافة من الرسياني النص
إصالح يتم وقد إضافة. أو حذف دون اللفظ يف اختالٍف ُمجرَد الرسياني والنص العربي
العربية إىل اليونانية من النقل يعني وال العربي.18 يستقيم حتى الرسياني من اليوناني

.٣ هامش ص٣٠١-٣٠٢، ج١، املنطق، 15
(املنطق، هكذا حنني ونقل أثانس بنقل الرسياني يف املوضع هذا وجدُت أني تعلم أن يجب الحسن: 16
ص٢٩٢، ج١، (الطبيعة، الرسياني ويف قسطا نقل يف أو الرسياني هو وكذلك .(١ هامش ص١٠٢٩، ج٣،
ص٢٣، ج٢، (الطبيعة، الدمشقي نقل ويف الدستور، يف موجوًدا ليس وهذا الرسيانية. يف (٣ ،١١ هامش،

.(١١ هامش
هللا عبد بن إبراهيم العربية إىل الرسياني من نقلها أرسطاطاليس رأي بحسب مبادئ يف القول 17
إسحاق بن حنني زيد أبو الرسياني إىل اليوناني ومن الرابع)، القرن من األول (النصف الكاتب النرصاني
بحسب الكل مبادئ يف القول يف األفرودييس اإلسكندر مقالة ص٥١–٦١؛ تصدير، العرب، عند (أرسطو

ص٢٧٧). الفيلسوف، أرسطاطاليس رأي
الرسياني يف .(٢ هامش ص٢٠٨، ج٢، (املنطق، مربهن هو الرسياني ويف مربهن هو األصل يف 18

ج٢، املنطق، ٣؛ هامش ص٢٦١، ٣؛ هامش (ص٢٤٩، الرسياني من مصلح .(٣ ،٢ هامش (ص٢١٤،
الالئق العربي والنص جميل هو ما الالئق الرسياني يف .(٥ ،٤ هامش ص٤٧٠، ١؛ هامش ص٣٦٩،
ويف يناقض وأن النص يف .(١ هامش (ص٤٧٥، العربي يف واختصاره الكينونة فعل يف والخالف جميل.
إسحاق العربي النص اختار وقد بسهولة، ويجيب ينظر وأن ألثانس وطبًقا يفسخ إلسحاق طبًقا التعليق

.(٣ هامش ص٧٠٣، ج٣، (املنطق،
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جيًدا؛ نقًال يكون قد بل مرتنَي، الخطأ الحتمال سقيًما، نقًال بالرضورة الرسيانية ط بتوسُّ
إن القائل االفرتاض يُقوِّي مما مرتنَي؛ اللفظية الحرفية عن والتخيل املعنى إلحكام نظًرا
اليونانية من املتوسط النقل من حرفية أكثر كان العربية إىل اليونانية من املبارش النقل
أكثر املعارصة الرتجمات يف املبارش النقل وأن خصوًصا الرسيانية، بتوسط العربية إىل
ط توسُّ دون العربية إىل األملانية من املبارشة الرتجمات يف وذلك املتوسط، النقل من قيمة

الفرنسية. أو اإلنجليزية
العربية، إىل الرسيانية من ثم الرسيانية، إىل اليونانية من واحًدا املرتجم يكون وقد
عىل حرًصا مرحلتنَي عىل ترجمة فهي ألرسطو؛ الشعر كتاب ترجمة كتاب مثل وذلك
يكون وقد العربية. اللغة إىل الرسيانية اللغة قرابة إىل واالطمئنان املعنى، وتطويع النقل
العربية، إىل الرسيانية من الثاني املرتجم نفسه هو الرسيانية إىل اليونانية من األول املرتجم
وقد مرتنَي. الواحد اليشء فعل من النفس وملل الجهد ملضاعفة نظًرا أبعد احتمال وهو
النقل عىل فاملتمرن والواقع؛ العقل إىل أقرب وهو الثاني، املرتجم غري األول املرتجم يكون
النقل عىل املتمرن غري وهو النقل، هذا يف مرانه عىل يعتمد الرسيانية، إىل اليونانية من
ويرجع الرسيانية،20 الرتجمة إىل الخالف التعليق يرجع وقد العربية.19 إىل الرسيانية من

الرسياني.21 يف النقل اختالفات طريق عن املعنى ضبط إىل الشارح
الرتجمات بمراجعة الشارح يقوم إذ والرشوح؛22 الرتجمات بني ذلك يف فرق وال
ُمقَحمة عباراٌت تبدو وقد الرسياني.23 األصل إىل الرجوع مع بينها واملقارنة األخرى،

متى برش أبو هو هل العربية، إىل الرسيانية من ألرسطو الشعر كتاب نقل الذي من مشكلة هي هذه 19

غريه؟ أم الرسيانية إىل اليونانية من نقله الذي يونس بن
.١ هامش ص٣٨٠، ج١، الطبيعة، 20

زيادة الدمشقي نقل ويف … أن والدمشقي إسحاق نقل ويف … أن الرسياني ويف الدمشقي نقل يف 21

(الطبيعة، … أرسطو قال الدمشقي نقل يف … أرسطوطاليس قال الدمشقي، ونقل الرسياني يف … من
ص٧٥٤-٧٥٥). ج٢،

للكندي، إسطات ونقله اإلسكندر، تفسري باليونانية ألرسطو الطبيعة بعد ما كتاِب من نو حرف يُوجد 22
حنني ونقل العربي، إىل الحروف من عرشة الحادية وهي اإلسكندر، بتفسري الالم مقالة برش أبو ونقل
ثامسطيوس. بتفسري متى برش أبو ونقلها الالم. مقالة ثامسطيوس فرس كما الرسياني. إىل املقالة هذه

ص١٢). تصدير، العرب، عند (أرسطو مقاالت عدة إسحاق ونقل شميل. نقلها كما
بعد الضباب يُقال ما «مثال هي زيادًة بالعربية إسحاق نقِل غري يف وجدُت أني تعلم أن وينبغي 23

فكالم الجبل» من البحر «بمنزلة حكايته هذه ما املثال هذا مكان الرسياني يف وجدت ودومة البخار»
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

واأللف الصغرى األلف الواحد، الكتاب أجزاء بني للربط الناسخ أو الشارح أو املرتجم من
النصاألصيل.24 يف ليست إضافة أنها أساِس عىل آخر ويرتكها شارح، يرشحها مثًال، الكربى

وهي: د امُلوحَّ املركز حول دوائر خمسة لدينا يكون ثَمَّ ومن

جهٍة من ينقصان فإنهما مختلَفني كانا وإن ذكرتهما اللذان املثاالن وهذا مثاًال، يقتيض ناقص إسحاق
يحيى (تفسري واالفرتاق التخلُخل بعد واالجتماع التكاثُف هي مضادة جزأَيه بني يُوجد منهما واحٍد لكل
بن يحيى قال ص٨٥). فلسفية، رسائل ألرسطو، الطبيعة بعد ما مقاالِت من الصغرى أللف عدي بن
الرسيانية، النَُّسخ يف أجده ولم فقط، حنني بن إسحاق نقِل يف ُوجد الفصل هذا أن تعلم أن «ينبغي عدي
يكون أن يشبه ولكن املقالة، لهذه خاتمًة يكون أن الئًقا هو وليس العربية، إىل إسحاق نقِل غري يف وال
هل أنه هو ومعناه يصح، معناه عن العبارة ويف الكتاب. هذا من املقصودة الكربى األلف ملقالة فاتحًة

ص٢٠٢-٢٠٣). (السابق، واحد؟» من أكثر لعلوٍم أو واحد لعلٍم كلها واألوائل العلل يف النظر
امليالدي). السادس (القرن أسكليبوس ونقلها اإلسكندر، يرشحها لم هذه الربط عبارة 24
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الرتجمات دوائر خامًسا:

اآلتي: النحو هذا عىل مقلوب بمخروٍط ذلك توضيح ويمكن

(٥) الرشوح وا%لخصات العربية

(٤) الرتجمة العربية

(٣) الرشوح الرسيانية

(٢) الرتجمة الرسيانية

(١) الرشوح اليونانية

النص اليوناني

أكثر اإلنتاج إعادة وتكون السابقة. للمرحلة بالنسبة النص إنتاج تعيد مرحلٍة وكل
البذرة بني املسافة تَبُعد وقد أخرى. إىل حضارة ومن أخرى، إىل لغٍة من النقل كان كلما
ا أمَّ الدرجة، يف فرق الحضارة داخل الرشوح يف الفرق األخرية. والرشوح والتلخيصات األوىل
الرسياني مهمة النوع. يف ففرٌق أخرى إىل حضارة النصمن انتقال بعد الرشوح يف الفرق
العربي ومهمة الرسيانية، الرتجمة مع اليوناني األصل تطابُق مدى معرفة (النرصاني)
كٌل اليوناني؛ واألصل الرسيانية الرتجمة مع العربية الرتجمة تطابُق مدى معرفة (املسلم)
َقْدر الرسيانية النقول بمختلف العربي املرتجم اعتنى وقد الحضاري. موقعه من يعمل
ومرًة الصفحة فوق مرًة تعليقاته، يف الجميع ويُوِرد العربية. النقول بمختلف اعتنائه
هو كما متوازية، مقاطَع يف كلها الرتجمات يُوِرد ومرًة باألسود، ومرًة باألحمر مرًة أسفلها،

(السفسطة). األربعة األناجيل يف الحال
النص َرشَحت التي الرسيانية الرتجمة هو بل اليوناني، األصل هو ليس أيًضا والنص
سماَع أو للطالب، إمالءً اليوناني النص كان فلما العربية؛ الرتجمة إىل وقرَّبَته اليوناني،
البداية منذ نصٌّ يُوجد فال الطبيعي»؛ «السماع العربية ويف الرسيانية يف تُرجم محارضاٍت
النص له. وجود ال ذهني افرتاٍض مجرد األول النص إن القول يمكن بل نصوص، عدة بل
إمالءً التلميذ من أو كتابًة املؤلف من امُلدوَّن والنصُّ مثًال. أرسطو املؤلف، ذهن يف األول
الثاني ن املدوَّ والنص التعبري. طرق واختالف اللغة لحدود نظًرا الذهني؛ النص من اقرتاٌب
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

عن مطابق، غري أو مطابًقا نَسًخا ينسخون قد الذين النساخ، أيدي يف ثالثًا ا نصٍّ يصبح
أيدي بني رابع، نصٍّ إىل يتحول النساخ أيدي يف الثالث والنص قصد. غري عن أو قصٍد
الُقراء أيدي بني الرابع والنص ينقصون. أو يضيفون يُعلِّقون، أو شون يُهمِّ قد الذين الُقراء
والنص الُهواة. الُقراءِ بعد املهنيون الُقراءُ اليونان، اح الرشُّ بني خامس نصٍّ إىل يتحول
الرسيان، املرتجِمني يد عىل سادس نصٍّ إىل يتحول اليونان، الرشاح يَدي بني الخامس
القريب الخامس النص أو وبينه بينهم املسافة تبُعد الذي الثاني النص يرتجمون قد الذين
يقوم الذي الرسياني، الناسخ يد عىل سابع نصٍّ إىل السادس النص يتحول ثم منهم.
نص يتحول ثم يفهم. ال ما نسِخ من أفضل وهو ينسخ، ِلَما الفهم يف بدوره أيًضا هو
ص، امُلتخصِّ غري العام الرسياني القارئ بفضل ثامن، نصٍّ إىل السابع الرسياني الناسخ
نصٍّ إىل الرسياني للقارئ الثامن النص يتحول ثم النص. عىل يفهم ما أيًضا ن يُدوِّ الذي
النص يتحول وقد حذًفا. أو إضافًة بالتعليق يقوم الذي الرسياني الشارح يد عىل تاسع،
ثم العربية. اللغة إىل ينقله الذي العربي للمرتجم عارش نصٍّ إىل الرسياني للشارح التاسع
العربي، الناسخ يد عىل عرش الحادي النص إىل العربي للمرتجم العارش النص هذا يتحول
للناسخ عرش الحادي النص يتحول ثم للُقراء. تيسريًا النص عقلنة يف أيًضا يساهم الذي
انطباعاته أيًضا ن يُدوِّ الذي املتخصص، غري العربي للقارئ عرش الثاني النص إىل العربي
ص امُلتخصِّ العربي للقارئ عرش الثاني النص يتحول ثم خارجه. أم داخله النص عىل
إىل امُلرتَجم النص تحويل أخرى مرًة يحاول الذي العربي، للشارح عرش الثالث النص إىل
من منقول نصٍّ كل يف مراحَل عدُة إذن هناك الُقراء. عىل تيسريًا ومفهوم مقروء نصٍّ
كانت وملَّا والتلخيص. الرشح يضم الذي التعليق القراءة، النسخ، الرتجمة، أخرى: إىل لغٍة
إىل تشري ا نصٍّ عرش اثنا األقل عىل فهناك والعربية، والرسيانية، اليونانية، لغات: ثالُث لدينا
الذهني النص بني األَوَّل املؤلف عند التطابُق ومدى األول النص إىل باإلضافة الواحد، النص
والرتجمة اإلمالء طريق عن نصوًصا يُولِّد النص إمالء. أم كتابًة كان سواء املدوَّن والنص
ال التي املسيح السيد رسالة بصدد وكأننا تلخيًصا، أو رشًحا والتعليق والقراءة والنسخ
من وتدوينًا فهًما عنها للتعبري عدة محاوالٌت هناك ثم الذهني، النص فهو أحد؛ يعلمها

عدة.25 وجماعاٍت أفراد

.La Phénoménologie de l’Exégèse رسالتنا: انظر 25
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الرتجمات دوائر خامًسا:

إنتاج إعادة وهو والرشح، األول للنص متوازية طبقاٍت يف دراساٍت عدِة َعمُل ويمكن
كاملة الدراسة وتكون الحلقات،26 من مجموعة إىل األوىل البَذرة ل تحوُّ كيفية ملعرفة النص
املتعددة الرتجمات من تبدأ املتداخلة، وحلقاتها اليوناني النص هي األوىل البَذرة كانت إذا
ومراحله. اإلبداع إىل النقل من االنتقال وراء التي العمليات ملعرفة امللخصات ثم الرشوح ثم

لها. ثامسطيوس ورشح ألرسطو الطبيعة بعد ما كتاِب من الالم مقالة مثل وذلك 26
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وثيقةرشعية الرتمجة سادًسا:

والناسخ والطالب والناقل املؤلف اسم (١)

يف املعروفة السلفيِّني عند النقل لطرق مشابهة القديمة العربية الرتجمات يف النقل وطرق
(اإلجازة، الكتابي النقل مناهج وهي الحديث، علوم من أساًسا واملستمدة الفقه، أصول علم
عدة وتشمل إلخ). … اآلحاد (التواتر، الشفاهي النقل مناهج مقابل يف إلخ)، … املناولة
ومنها املقتني، املالك أو القارئ أو الناسخ أو الناقل أو باملرتجم يتعلق ما منها خطوات؛
يف املنقولة األخرى بالنسخ يتعلق ما ومنها األم، املخطوط األصلية، بالرتجمة يتعلق ما
املراحل هذه تُذكر ما وعادًة إلخ. … وزمانه النسخ بمكان يتعلق ما ومنها األم، النسخة
والتدوين. الكتابة لقوانني تخضع رشعية وثيقٌة وكأنه للنص توثيًقا الرتجمة نهاية يف كلها
صاحب واسم منه املنسوخ الناسخ خط عىل تحتوي النقل وجوه عن خاتمة لها مقالٍة وكل
وكأننا االتفاق، وإثبات الثاني بحرضة النسختنَي بني واملقابلة النسخ، وسنة وخطه النسخة
بل الرشوط هذه كلُّ ترجمٍة كلِّ يف يتحقق ال وقد التوثيق. مصلحة يف أو حديث محرض
عىل واملقابلة والتصحيح النهاية، يف أو البداية يف الناسخ واسم املرتجم اسم مثل بعضها،
يف شهود أما وكأننا ختم املراجعة وبعد عنها. املنقول األصلية والنسخة املنقولة النسخة

العقاري.1 الشهر

بن يحيى نسخة من سوار بن الحسن (نقله) حه صحَّ قاطيغورياس، املسمى أرسطوطاليس كتاب تم 1

خط من ُكتبت نسخٌة به ُقوبل الناقل، إسحاق بخط الذي الدستور بها قابل التي وهي بخطه، التي عدي
بخط الذي األصل دستور من املنقولة عدي بن يحيى نسخة من أيًضا نسخها زرعة، بن إسحاق بن عيىس



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

رأي بحسب يُقال وعندما ثامسطيوس. أو اإلسكندر أو أرسطو املؤلف اسم أوًال هناك
والشخص الشخص، عن املستقل للموضوع ترجم أنها تعني الرتجمة فإن أرسطوطاليس
أو الكتاب بداية يف ذلك يكون وقد األشخاص. من غريه مثل عنه املستقل املوضوع يف رؤية له
الجامع ثم األول، املؤلف اثنني: املؤلف يكون وقد التأكيد.2 من ملزيٍد أيًضا النهاية ويف املقالة،

الصوري.3 فرفوريوس تفسري أرسطوطاليس أثولوجيا كتاب مثل ، امُلفرسِّ أو ل امُلؤوِّ أو
النص ذكر وكذلك حنني، بن إسحاق مثل الناقل اسم عىل التعرُّف من أوًال بُد وال
املقال ورقم امُلرتِجم مع املؤلف اسم أحيانًا ويُذكر تلخيًصا.4 أو رشًحا ليس وأنه امُلرتَجم

تحت ص٥٥) ج١، (منطق، املقوالت ص٢٣-٢٤). ص١١-١٢، (منطق، موافًقا فكان حنني، بن إسحاق
عدي بن يحيى نسخة من نقلها سوار، بن الحسن بخط نسخٍة من نُقلت األوىل، أنالوطيقا من األوىل املقالة
بحرضته، وُقرنَت عليها بها وُقوبل عدي، بن يحيى خط من أيًضا ُكتبت نسخٌة به ُقوبل … هذا بخطه

ص٨٨). ج١، (منطق، لها موافًقا فكان
مقالة ص٢٧٧). العرب، عند (أرسطو … أرسطاطاليس رأي بحسب الكل مبادئ يف القول اإلسكندر: 2
املقالة من أرسطو لقول (رشح أرسطو ورأي مًعا، ويحزن امللتذ يلتذ أن يمكن قد أنه يف اإلسكندر
القوة أن يف األفرودييس اإلسكندر مقالة ص٢٧٧). (السابق، نيقوماخوس) إىل األخالق متن عىل العارشة
الكون يف َوَرد لقوٍل (رشح أرسطوطاليس رأي عىل جميًعا لألضداد مقابلة تكون أن يمكن الواحدة
رأي عىل مًعا أيًضا ضده من استحال استحال إذا الكون أن يف األفرودييس اإلسكندر مقالة والفساد).
عىل وكأنها الحركة تمام وأنها الصورة أن يف اإلسكندر مقالة والفساد). الكون من (رشح أرسطوطاليس
رأي عىل الحركة من أعم الفعل أن يف اإلسكندر السابق مقالة الطبيعي). (السماع أرسطوطاليس رأي
ترجمة الفصول يف األفرودييس اإلسكندر مقالة تمت ص٥١–٥٥). (السابق، الطبيعي) (السماع أرسطو

ص٣٨). (السابق، الدمشقي عتمان أبي
فاريس، (باريس، … الصوري فرفوريوس تفسري … الفيلسوف أرسطوطاليس كتاب من األول امليمر 3
الكتب دار فلسفة، ،٦١٧ ص٤٧؛ السابق، عربي، ،١٠٢ تيمور ص٤٣؛ أفلوطني، ،١٦٤٠ رقم ملحق

ص٥٤). أفلوطني، القاهرة، املرصية،
نقل ألرسطوطاليس الطبيعي السماع من األول الجزء ظهر وعىل حنني، بن إسحاق نقل األوىل املقالة ت تمَّ 4
بنقل ألرسطوطاليس الطبيعي السماع من السادسة املقالة .(٧٦ ص٩-١٠، ج١، (نقل، حنني بن إسحاق
«هذا حنني بن إسحاق نقل ألرسطوطاليس الطبيعي السماع كتاب من الثاني ص٦٠٥). (ج١، إسحاق
ص٣). ص٢٤ تصدير، (النفس، حنني» بن إسحاق ترجمة النفس يف كالمه ونص أرسطاطاليس كتاب
ت تمَّ ص٣). (اآلثار، البطريق بن يحيى ترجمة العلوية اآلثار يف أرسطوطاليس كتاب من األوىل املقالة
ص٨٩). (اآلثار، … الثالثة املقالة ت تمَّ ص٧٤)، (اآلثار، الثالثة املقالة ص٧٣). (اآلثار، … الثانية املقالة
البطريق بن يحيى املرتجم اسم ذكر ص١–٤). النفس، (يف حنني بن إسحاق ترجمة ألرسطو النفس يف
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رشعية وثيقة الرتجمة سادًسا:

األمانة عىل ذلك ويُدل وآخره. الكتاب بداية يف أو آخر ويف املقال، بداية يف الكتاب اسم مع
فرق وال االنتحال، طريق عن كذلك ليس بأنها اتُّهَمت حضارة، يف التاريخية والدقة العلمية
مقالة كلِّ أوِل يف الناقل اسم يُذكر وقد الرشوح. أو التعاليق أو النصوص ناقل بني ذلك يف
كله الكتاب كان إذا اآلخر، ويف األول يف املقاالت لكل يُذكر وقد أيًضا. آخره ويف كتاب أو
وامُلصِلح الناقل هناك يكون وقد األفرودييس. اإلسكندر مقاالت مثل مقاالت، عدة من ُمكوَّنًا
ألثولوجيا الحميص ناعمة بن املسيح عبد عن نقل مثل ح، وامُلصحِّ وامُلعدِّل املراجع أي

الكندي.5 وإصالح أرسطوطاليس

الفيلسوف، ألرسطوطاليس الطبيعة بعد ما كتاِب من الالم لحرف إسحاق نقل (ص٣). العلوية لآلثار
العرب، عند (أرسطو عدي بن يحيى زكريا أبو ونقله مو. حرف إىل منه واملوجود الصغرى األلف أوَّله
والثالث الثاني الشكل تحليل يف وأوسوس مقسيموس عىل الرد يف ثمسطيوس مقالة ت تمَّ ص٣٢٩–٣٣٣).
يف القول األفرودييس اإلسكندر مقاالت (ص٣٢٥). … هللا رحمه الدمشقي عثمان أبي ترجمة األول عىل
النرصاني هللا عبد بن إبراهيم العربية إىل الرسياني من نقلها أرسطوطاليس رأي بسبب الكل مبادئ
(السابق، إسحاق ابن حنني زيد أبو الرسياني إىل اليوناني ومن الرابع)، القرن من األول (النصف الكاتب
قبل الصورة أن يف كسوقراطيس عىل الرد يف األفرودييس اإلسكندر مقالة ص٢٧٧). ص٥١–٦١، تصدير،
سعيد نقل األفرودييس اإلسكندر كالم الدمشقي. عثمان نقل كلها وهي طبيعية، أولويٌة له وأوَّله الجنس
اإلسكندر كالم ال؟ أم منه جزء أول حركته أول يف يتحرك ما عظم عىل املتحرك هل الدمشقي يعقوب بن
األفرودييس اإلسكندر مقالة ت تمَّ ص٢٧٧-٢٧٨). (السابق، الدمشقي يعقوب بن سعيد نقل األفرودييس
بن متى برش أبي عن الطربي عمرو ألبي تعاليق حواشيها ويف الدمشقي عثمان أبي ترجمة الفصول يف
مقسيموس عىل الرد يف ثمسطيوس مقالة ت تمَّ .(٣٠٨ ص٢٩٥، العرب، عند (أرسطو القنائي يونس
الالم مقالة (ص٣٢٩). الدمشقي عثمان أبي ترجمة األول إىل والثالث الثاني الشكل تحليل يف وأوسوس
الرد يف مقالة اإلسكندر: مقاالت من ص٣٢٩). (السابق، حنني بن إسحاق ترجمة ثامسطيوس رشح
عىل هو يشء وأي اللون يف مقالة إبراهيم. بن الحسن بن إسحاق ترجمة املمكن مادة يف جالينوس عىل
ترجمة لها هيوىل ال التي الروحانية الصدر إثبات الدمشقي، سعيد عثمان أبي ترجمة الفيلسوف رأي
عثمان أبي ترجمة الهيوىل يف ال الصورة يف هما والنمو الزيادة أن يف مقالة الدمشقي. سعيد عثمان أبي
إسحاق وترجمة تلخيص النفس كتاب إسحاق. ترجمة أرسطوطاليس رأس عىل العقل يف مقالة الدمشقي.
اإلسكندر مقالة ت تمَّ ص٥٧–٦١). (السابق، حنني ترجمة والجنس الهيوىل بني الفرق يف مقالة العربية. إىل
كلها األفرودييس اإلسكندر إىل املنسوبة املقاالت هذه ص٣٠٨). (السابق، الدمشقي عثمان أبي ترجمة …
يعقوب بن سعيد نقل األفرودييس اإلسكندر كالم ص٢٩٤). (السابق، الدمشقي سعيد عثمان أبي نقل من

(ص٢٧٨). الدمشقي
الكندي إسحاق بن يوسف أبو وأصلحه الحميص، ناعمة بن هللا عبد بن املسيح عبد العربية إىل ونَقله 5

ص٤٧). ،١٠٢ تيمور ص٤٣؛ عام، تصدير أفلوطني، ،١٦٤ رقم فاريس، (باريس،
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الرتجمة تمت الذي لها األول القارئ أي إصالحها؛ أو الرتجمة تتم ملن أيًضا يُذكر وقد
له ألَّف الذي باهلل، املعتصم بن ألحمد أرسطوطاليس أثولوجيا الكندي إصالح مثل له،
للحصول ليس التذِكرة، وهي النسخ من الغاية تُذكر كما األوىل.6 الفلسفة يف رسالته الكندي

ِللِعظة.7 بل املعلومات عىل
من جزءًا واملرتجم املؤلف مع ويصبح التاريخ، يدخل حتى الناسخ اسم أيًضا ويُذكر
خلط يتم ال حتى أرمينياس، أوباري قاطيغورياس النسخة اسم ويُذكر النص.8 تاريخ
القارئ، أو الناسخ أو الناقل من موضوعاٍت أسماء وضع أو ببعض، بعضها املوضوعات
أرسطوطاليس أو اإللهي أفالطون ذاك، أو املؤلف هذا مع متفًقا املضمون ُوِجد ما إذا ظنٍّا
الناسخ،9 اسم عىل التعرف وكذلك فيثاغورس، أو أفلوطني اليوناني الشيخ أو الحكيم

صاحبه. وكأنه املخطوط نهاية عن الناسخ ويتكلم

األصل مع واملقابلة الخط عىل والتعرف وصاحبها النسخة أسماء (٢)

نسخ وانتحال التدليس من خوًفا ومسئوًال؛ معروًفا يكون أن بد فال النسخة صاحب ا أمَّ
سوار بن الحسن مثل أنفسهم، املرتجمون هم النسخ أصحاب وكان الصاحب. مجهولة

رقم ملحق فاريس، (باريس، الكندي إسحاق بن يعقوب يوسف أبو باهلل املعتصم بن ألحمد وأصلحه 6

مستعني ألجل الكندي إسحاق بن يعقوب يوسف أبو وأصلحه ص٤٣). عام، تصدير أفلوطني، ،١٦٤٠
خلفاء من عرش الثاني الخليفة أعني العبايس؛ الرشيد هارون بن محمد باهلل املعتصم بن أحمد باهلل

ص٥٤). القاهرة، العربية، الكتب دار فلسفة، ،٦١٧) العباسيِّني
اذة، النفَّ والقديحة ادة الوقَّ الطبيعة ذي اليلمعي األملعي الذكي للمخدوم تذِكرة أرسطوطاليس أثولوجيا 7
عربي، ٢٣٤٧ رقم (باريس، مدارجه أعىل إىل وأوصله مقاصده، أقىص إىل هللا بلَّغه حنني مخلص مرزا

ص٤٦). السابق،
واملحن، العناء كثري الذنوب، القوي الوجود، الذليل الضعيف يد عن وقوته تعاىل هللا بعون أثولوجيا تَمَّ 8

املرصية، الكتب دار فلسفة، ،١٦٧) عيوبهما وسرت ذنوبهما تعاىل هللا غفر التربيزي، حسن فتاح ابن
ص٥٥). عام، تصدير أفلوطني،

الحسن بخط نسخٍة من نقل حنني، بن إسحاق نقل العبارة يف أي أرمنييس، باري أرسطوطاليس كتاب تم 9
من ُكتبت نسخة به ُقوبل وبخطه، إسحاق دستور بها قابل عدي، بن يحيى نسخة من نسخها سوار، بن
بخط الذي األصل دستور من املنقول عدي بن يحيى خط من نسخها زرعة، بن إسحاق بن عيىس خط
«الطوبيقا» كتاب من السابقة املقالة .(٩٩ ص٢٤، ص١٥، ج١، (منطق، موافًقا فكان حنني بن إسحاق
ص٩٠٤). ج٢، (الطبيعة، … لنفسه املعريف الحكم أبو كتب الدمشقي، يعقوب بن سعيد عثمان أبي ترجمة
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األول، النص مؤلف واسم صاحبها، غري كان إن املرتجم واسم زرعة، بن إسحاق بن وعيىس
من أكثر كانوا وإن العلمية. األمانة بدافع ذلك ذكر معروًفا يكن لم فإن مثًال، أرسطو
مجهولِني. أو ظن عن أو يقني عن معلوِمني كانوا سواء ثالثة، أم اثنان الجميع، يُذكر واحٍد
نسبة يف يُشك مجهوًال الثالث ويبقى مرتجمان يُعلم وقد مجهوًال. الثاني ويظل ُمرتجٌم يُعلم
البيع صحة وبالتايل مًعا؛ اشرتاها أو نسخها الذي هو صاحبها يكون وقد إليه. الرتجمة

الوثيقة.10 محرِّر واسم
النَُّسخ خطوط عىل التعرف ويتم ألحد.11 ملًكا وليس وقًفا املخطوط يكون وقد
الفقه، أصول علم يف املعروفة الكتابي النقل بمناهج أسوًة صحتها، من ن للتيقُّ املختلفة

إبراهيم فيه طالع … بحسبها التصحيح ووقع السمح، بن عيل ابن بخط التي النسخة من املقابلة ت تمَّ 10
نقل األوىل أنالوطيقا ص٢١-٢٢). ج١، (منطق، ريطوريقا من الثالثة املقالة آخر يف اليوسفي الدمشقي
«العبارة» كتاب ص٣). ج١، (منطق، حنني بن إسحاق نقل «املقوالت» كتاب ص٢٢). ج١، (منطق، تذاري
ص١٠٣). ج١، (منطق، تذاري نقل األوىل التحليالت كتاب ص٥٧). ج١، (منطق، حنني بن إسحاق نقل
إىل حنني بن إسحاق نقل من العربي إىل القنائي يونس بن متى برش أبي نقل الثانية التحليالت كتاب
من الكاتب هللا عبد بن إبراهيم نقل الثانية) (املقالة الطوبيقا كتاب ص٤٦٩). ج١، (منطق، الرسياني
بن عيىس ونقل عدي بن يحيى نقل السوفسطيقا كتاب ص١٩٠). ج١، (منطق، إسحاق بنقل الرسياني
الرسياني من عدي بن يحيى زكريا أبي نقل ص٧٣). ج١، (منطق، الناعمي إىل منسوب قديم ونقل زرعة
(منطق، الدمشقي عثمان أبي نقل فرفوريوس إيساغوجي كتاب ص٧٣٧). (ج١ اليوناني من أثانس بنقل
زرعة بن عيىس عيل أبي وبنقل … عدي بن يحيى زكريا ابن الفاضل بنقل سوفسطيقا ص١٠١٩). ج٣،
ذلك يف الثابتة املعاني عن وغريه واحد كلُّ نَقله ما صفٍح كل يف مثبت الناعمي إىل منسوب قديم وبنقٍل
نقٌل ص٧٣٧). ج٣، (منطق، اليوناني من أثانس بنقل الرسياني من يحيى زكريا أبي نقل الصفح.
سوفسطيقا؛ كتاب تَمَّ ص٧٤٠). ج٣، (منطق، نَقله لغٍة أي من أعلم ولست الناعمي إىل منسوب قديم
بنقل الرسياني من زرعة بن إسحاق بن عيىس نقل الفيلسوف ألرسطوطاليس بالحكمة، التظاهر أي
ج٣، (منطق، الناقل دستور من منقولة وهي سوار بن الحسن نسخة من النسخة هذه وُكتبت أثانس.
العربي، الكتب دار فلسفة، ،٦١٧ مخطوط أرسطوطاليس، أثولوجيا من األوىل الورقة عىل ص١٠١٥).
تملك ثم … الرشعية الصحيحة باملواهبة املستطاب الكتاب هذا تعاىل هللا ملََّكني «قد تملُّكات القاهرة،
بن رستم الذليل الفقري العبد حرره ص٥٥)، (أفلوطني، املستطاب الكتاب هذا بابتياع فُت ترشَّ قد آخر»،

١١٠٩م. رستم، عبده شاهويزري،
خان، الحميد عبد السلطان وقف من إستانبول، ،١٧١٧ رقم ألرسطوطاليس أثولوجيا مخطوط مثل 11

خان، أحمد السلطان ابن خان الحميد عبد السلطان بن والخواقني امللوك وفخر السالطني سعيد وقف من
بهجت، عيل السيد الداعي واإلرهاب. األهواء أهل عىل الحجة وملزم والصواب، بالحكمة ناطًقا زال ال
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يف ذلك يكون وقد عنه. يروي أن قبل الشيخ خط عىل التلميذ وتعرف واإلجازة، املناولة
منها التي املتوسطة املخطوطة عىل رف التعُّ يتم كما النهاية.12 يف أو املقال أو الكتاب بداية
يحيى خط مثل الخط عىل التعرُّف طريق عن وذلك األصل، من نقله عدم حالة يف النقل يتم
عىل التعرُّف أو مبارشة، النسخ منه يتم الذي األصل دستور خط عىل التعرُّف أو عدي، بن

منها.13 القراءة أو النسخ تَمَّ ما إذا األخرية النسخة خط
الفرع بني املطابقة تتم حتى األصلية، النسخة أي األصل؛ دستور مع النسخ مقابلة
ما وعادًة األصل، عىل جميًعا مراجعتها تتم حتى ببعض، بعضها النسخ ومقارنة واألصل،
إحدى يف امُلرتَجم النص بقراءة املراجعة تكون وقد حنني. بن إسحاق األول للمرتجم يكون
كما وموافقته مراجعته تتم ثم األصيل، بالنص العارِفني اآلخِرين املرتجِمني أحد عىل نسخه
األصل بنسخة النسخة مقابلة الكتابي، التواتُر رشوط أحد وهذا الحايل. عرصنا يف يتم
زرعة بن عيىس نسخة مع متفقة الحسن (نسخة آخر ناسٍخ من منقولة أخرى نسخٍة مع
دفعًة كله الكتاب وليس مقالة مقالًة املراجعة وتتم عدي). بن يحيى نسخة من املنقولة
النسخة وذكر حديثة، أم قديمة هي هل الزماني وتحديدها نسخة كل عىل والحكم واحدة،

(أفلوطني، بهجت عيل السيد أرفيص جوزها األخري ختم ثم له. هللا غفر الرشيفني، الحرمني أوقاف رئيس
ص٤٨). عام، تصدير

الحسن أبي الشيخ بخط أي وبخطه؛ ،(٣ هامش ص٨٦٩، ج٣، (املنطق، رسيانية أخرى نسخٍة ويف 12

الشيخ بخط تذكرٌة ص٧٦)، ص٩-١٠، ج١، (الطبيعة، والثاني األول الجزء ظهر عىل هللا، رحمه
يف اإلسكندر مقالة … توما خط من الرتجمة هذه الناسخ ونقل املوضع. هذا يف هللا رحمه الحسن أبي
خط عن املنقولة النسخة وهذه ص٢٧٧). العرب، عند (أرسطو … أرسطوطاليس رأي عىل الكل مبادئ

(ص٢٩٤). الدمشقي
بن يحيى نسخة من سوار بن الحسن بخط نسخٍة من نُقلت «القياس» كتاب من الثانية املقالة ت تمَّ 13

بحرضته وُقرئَت عليها حت وُصحِّ عدي، بن يحيى خط من ُكتبَت نسخٌة به ُقوبل … بخطه التي عدي
… سوار بن الحسن الخري أبي بخط نسخٍة من النقل هذا نسخُت ص٣٠٦). (منطق، لها موافًقا فكان
ًحا ُمصحَّ منها األول النصف وكان الفارابي، نرص أبي بخط أنها إيلَّ ُخيِّل نسخة من النقل هذا نسخُت
أن سوار بن الحسن وذكر ص١٠١٧-١٠١٨). ج٣، ص٣٠، ج١، (منطق، ِمسقاًما الثاني والنصف جيًدا
ص٢٩). ج١، (منطق، يحيى دستور من ُكتبَت نسخٍة من نقَلها النسخة هذه منها نسخُت التي نسخته
ص٣٠). ج١، (منطق، الناقل دستور من منقولة وهي سوار، بن الحسن نسخة من النسخة هذه وكتبُت
من نقَلها السوفسطائيِّني) (تبكيت النسخة هذه منها نسخُت التي نسخته أن سوار بن الحسن وذكر

ص١٠١٤). ج٣، (منطق، بخطه التي عدي بن يحيى دستور من ُكتبَت نسخٍة

78



رشعية وثيقة الرتجمة سادًسا:

عليه، وتصحيحها اليوناني األصل عىل مقابلتها ت تمَّ التي النسخ، تم منها التي األصلية
فإنها ترجمة من أكثر ُوجَدت ما فإذا نفسه.14 اليوناني األصل عىل النسخ مراجعة وذكر
يكون قد وطوليٍّا. وليست َعرضيٍّا متقابلة، أناجيُل وكأنها األخرى تحت الواحدة كلها تُثبت
املقابلة وتكون رسيانية.15 أكثر أو ترجمتان تثبت ثم األصل، يف واحًدا اليوناني املرتجم

العربي. أو الرسياني اليوناني باألصل

عىل مقروءة نسخٌة به ُقوبل الدمشقي عثمان أبي نقل بإيساغوجي املوسوم فرفوريوس مدخل ثم 14

«يف أرسطوطاليس كتاب من األوىل املقابلة ت تمَّ ص٢٣). ج١، (املنطق، موافًقا فكان عدي بن يحيى
بن الحسن بخط نسخٍة من نقلت العربي، إىل الرسياني من القنائي يونس بن متى برش إىل نقل الربهان»
لها موافًقا فكان عدي بن يحيى نسخة من املنقولة زرعة بن عيىس نسخة من ُكتبت نسخٌة به ُقوبل سوار،
برش أبي نقل الربهان كتاب آخر وهي الثانية، أنالوطيقا من الثانية املقالة ت تمَّ ص٤٠٦). ج١، (منطق،
نسخٌة به ُقوبل سوار، بن الحسن نسخة من نُقلت العربي، إىل الرسياني من القنائي يونس بن متى
لها موافًقا أيًضا فكان عدي، بن يحيى نسخة من املنقولة زرعة بن إسحاق بن عيىس نسخة من ُكتبت
الربهان كتاب آخر وهي الثانية، أنالوطيقا من الثانية املقالة ت تمَّ ص٤٠٦). ج٢، ص٢٥، ج١، (منطق،
ُقوبل سوار، بن الحسن نسخة من نُقَلت العربي، إىل الرسياني من القنائي يونس بن متى برش أبي نقل
أيًضا فكان عدي بن يحيى نسخة من املنقولة زرعة بن إسحاق بن عيىس نسخة من ُكتبَت نسخٌة به
عتيقة نسخٌة الثانية املقالة وهذه األوىل. باملقالة ُقوبل ص٤٦٥). ج٢، ص٢٥، ج١، (منطق، لها موافًقا
وأنه عليه، بهما وقابل اليوناني من نقل الذي ح امُلصحَّ األصيل الدستور من … كتبها أنه ناسخها ذكر
املقالة ت تمَّ ص٢٦). ج١، (منطق، موافًقا أيًضا فكان ذلك بحسب وصححها باليوناني أيًضا بهما ُقوبل
نقله من وجدُت ما آخُر وهو الدمشقي، يعقوب بن سعيد عثمان أبي نقل طوبيقا كتاب من السابعة
كتاب من السابقة املقالة ت تمَّ عليه. حة امُلصحَّ األصيل الدستور من املنقولة النسخة به ُقوبل الكتاب، لهذا
به ُقوبل الكتاب، لهذا نقله من وجدُت ما آخُر وهي الدمشقي، يعقوب بن سعيد عثمان أبي نقل «طوبيقا»
كتاب من الثانية املقالة ت تمَّ ص٦٨٩). ج٣، (منطق، عليه حة امُلصحَّ األصيل الدستور من املنقولة النسخة
الدستور ص٧٣٣). ج٣، (منطق، ح وُصحِّ به ُقوبل الكتاب آخر وهي هللا، عبد بن إبراهيم بنقل طوبيقا
بحسب حتا وُصحِّ اليوناني أيًضا بهما ُقوبل وأنه عليه، بها وقابل اليوناني، من نقل الذي ح امُلصحَّ األصيل

ص٥٣١-٥٣٢). ج١، (منطق، موافًقا أيًضا فقارن ذلك،
بنقل الرسياني من عدي بن يحيى زكريا ألبي ترجماٍت ثالُث له «سوفسطيقا»، كتاب يف الحال هو هذا 15

اليوناني، من أثانس بنقل الرسياني من زرعة بن إسحاق بن عيىس عيل أبي وترجمة اليوناني، من أثانس
وغريه واحٍد كلُّ نقَله ما صفٍح كل يف ُمثبٌَت نقله، لغٍة أي من أعلم ولسُت الناعمي إىل منسوب قديم نقٌل ثم
زرعة بن عيىس ونقل أعىل يف عدي بن يحيى نقل اليمنى الصفحة يف الصفح. ذلك يف الثابتة املعاني عن
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والقارئ واملعلق والعلم اللغة (٣)

منها ح امُلصحَّ اللغة وكذلك العربية، أم الرسيانية أم اليونانية منها املنقول اللغة وتتحدد
يتم ثم ظنٍّا.16 معلومة أو مجهولًة منها املنقول اللغة تبقى وقد الرسيانية. أم اليونانية
السقيمة، الرتجمة السليمة الرتجمة بني والتميُّز لألصل، املطابقة غري للنَُّسخ التصحيح
النسخة قيمة ذكر بعد سقًما األقل النسخة من والنقل السقيمة، الرتجمة عيوب وذكر

األخرى.17 النسخ قيمة وذكر أخرى، نسٍخ من حة ُمصحَّ هي وهل عنها، املنقول

واضحٍة غري رابعٌة ترجمٌة وتبدو باألحمر، أخرى نقوٌل إليه وتُضاف القديم، النقل اليرسى ويف أسفل يف
ص٧٤٢). ج١، (منطق، منها فقرٍة مجرُد رابعة، ترجمٌة أو الثالثة للرتجمة استمراٌر هي هل واحدة، مرًة
كتاب ص٢٢). ج١، (منطق، العربي إىل الرسياني من القنائي يونس بن متى برش أبي نقل الشعر يف 16

القنائي يونس بن متى برش أبي نقل ألرسطوطاليس «الربهان» بكتاب املعروف هو األواخر أنالوطيقا
نسخة من «طوبيقا» نقلت ص٣٠٩). ج٢، (منطق، الرسياني إىل حنني بن إسحاق نقل من العربي إىل
وأصَلحه الرسياني إىل النُّسخ بني بالخالف فرجع برش أبي عىل فيها نظر نسٍخ من حها صحَّ التي الحسن
إبراهيم بنقل «طوبيقا» كتاب من الثانية املقالة ص٢٦). ج١، (منطق، الرسيانية النسخ أَوجبَته ما عىل
الربهان كتاب من الثانية املقالة ص٢٨). ج١، (منطق، إسحاق بنقل الرسياني من الكاتب هللا عبد بن
بزرعة إسحاق بن عيىس عيل أبي نقل ص٤٠٧). ج١، (منطق، الرسياني من يونس متى برش أبي نقل
ولست الناعمي، إىل منسوب قديم نقل ص٧٣٩). ج٣، (منطق، اليوناني من أثانس بنقل الرسياني من
يحيى زكريا أبي الفاضل نقل السوفسطائيِّني تبكيت يف أرسطوطاليس كتاب تَمَّ نقَله. لغٍة أي من أعلم
التظاهر أي سوفسطيقا؛ كتاب تَمَّ ص٢٩). ج١، (منطق، العربية اللغة إىل الرسيانية اللغة من عدي بن
(منطق، أثانس بنقل الرسياني من زرعة بن إسحاق بن عيىس نقل الفيلسوف، ألرسطوطاليس بالحكمة
عدي بن يحيى زكريا أبي الفاضل نقل السوفسطائيِّني تبكيت يف أرسطوطاليس كتاب ثم ص٣٠). ج١،
الكل مبادئ يف القول ص١٠١٤). ج٣، (منطق، العربية اللغة إىل الرسيانية اللغة من طبَقته أصل من …
(أرسطو … الرسياني إىل اليوناني ومن … العربية إىل الرسياني من نقلها أرسطوطاليس، رأي بحسب

ص٢٧٧). العرب، عند
ووجدُت … حكايته ما أيًضا بخطه الجزء آخر يف وكان السمح ابن خط من منقولة النسخة هذه 17

عىل فعوَّلُت ذلك من سقًما أقل بالعربية أخرى نسخًة له وجدُت ثم ا، جدٍّ ا جدٍّ سقيمة بالعربية نسخًة له
إىل فيه أرجع كنت غلط من الثانية النسخة يف وجدتُه ومهما الثانية، النسخة هذه من النسخة هذه نسخ
فيه رجعت أيًضا سقيًما وجدتُه وإن الصحة، عىل فيها أجده ما أثبتُّ صحيًحا وجدته فإن النسخة، تلك
فيه رجعُت أيًضا سقيًما وجدتُه وإن بحسبها، ذلك عند أثبتُّه صحيًحا َوجدتُه فإذا رسيانية، نسخٍة إىل
سقمه، عىل أثبتُّه سقيًما وجدتُه وإن بحسبها، ذلك عند أثبتُّه صحيًحا وجدتُه فإذا رسيانية، نسخٍة إىل
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بمرتبته والحكم النص، له يتعرض الذي العلم عىل أي املضمون؛ عىل الحكم ويتم
للحديث بداية وتلك والقراءة. االنتشار حيث من أعىل أو منه، أقل للمنطق بالنسبة ومستواه
املضمون ولكن نفسها، الصناعة إىل الرتجمة فن من واالنتقال الشكل، وترك املضمون يف
املضمون كان فكلما الصياغة؛ ضبط أجل من بل الفكر، صياغة أجل من أي لذاته؛ ليس هنا
املعلِّق تحديد ويتم املنطق.18 صناعة هو الرفعة ومستوى أكثر، اهتماًما النسخ القى رفيًعا
القارئ عىل التعرُّف يتم ثُم والرشح.20 النص بني الفرق أوجه وبيان أيًضا،19 الرتجمة عىل

له النقل يف يقع أال واجتهدُت النسخة هذه عىل وقابلُت هذه: هي عالمًة فيه هو الذي السطر عىل وعلَّمُت
بن إبراهيم بنقل طوبيقا كتاب من الثانية املقالة ت تمَّ ص٣٥٤-٣٥٥). (الخطابة، … الخلل من يشءٌ بها
ُقوبل ألرسطوطاليس طوبيقا كتاب من األوىل املقالة ت تمَّ ص٢٨). ج١، (منطق، ح وُصحِّ به ُقوبل هللا، عبد
ج٢، (منطق، موافًقا فكان به ُقوبل طوبيقا، كتاب من الثالثة املقالة ت تمَّ ص٥٠١). ج٢، (منطق، به
كتاب من الخامسة املقالة ت تمَّ ص٥٨٣). (ج٢، به ُقوبل طوبيقا، كتاب من الرابعة املقالة ت تمَّ ص٥٥١).
ص٦٧٢). (ج٢، به فُقوبل طوبيقا كتاب من السادسة املقالة ت تمَّ ص٦٢٣). (ج٢، به فُقوبل طوبيقا

فلذلك شافيًا؛ نظًرا أيًضا فيه ينظر ولم درسه، إىل املنطق صناعة قرأ ممن كثريٌ يبلغ لم الكتاب هذا 18

ص٣٥٤-٣٥٥). (الخطابة، … ما ٌح ُمصحَّ معنًى أو صحيحة نسخٌة له تُوجد ليس
إسحاق دستور من نَسَخها أنه ذكر التي عدي بن يحيى نسخة النص من الجزء هذا يف بما عارضُت 19

وال حرف زيادة بينها وما فقط النسخة هذه بحسب التاريخ إال غريت وما ص٧٦)، ج١، (الطبيعة،
عن يفصلها لم النسخة هذه فكأن املؤلف، أصل من التي األم أعني تلك، قرأ فكأنه هذه قرأ فمن نقصانه،
والثاني: األول ء الجز ظهر عىل وبخطه .(٧٦ ص٩-١٠، ج١، (الطبيعة، واحدة نسخٌة إال املؤلف أصل
إسحاق، دستور من نسخها أنه ذكر التي عدي بن يحيى نسخة النص من الجزء هذا يف بما عارضُت
الحوايش عىل وتعليق إصالح من الجزء هذا يف كان وما بالرسياني، رابعة ودفعٍة دفعاٍت ثالِث بني وعارضها
نقل ألرسطوطاليس الطبيعي السماع من األول الجزء ظهر وعىل يحيى. نسخة من مأخوذ فهو ح، بعالمة
وعىل عنه. تعليق وفيه السمح بن الحسن أبي عىل البرصي عيل بن محمد قرأه وفيه حنني بن إسحاق
عيل أبي عن تعليق وفيه حنني، بن إسحاق نقل ألرسطوطاليس الطبيعي السماع كتاب من الثاني ظهر
يف وزاد متى. كالم ومن الثالث ظهر عىل وزاد البرصي. عيل بن محمد عنه وعلَّقه السمح بن الحسن بن
(الطبيعة، متى بٍرش وأبي يحيى كالم من الخامس ويف يحيى. كالم ومن متى بٍرش أبي كالم ومن الرابع
(ص٤٨٥). وعونه هللا عبد ُقوبَلت ص٢٧٠)، (ج١، ُقوبَلت هللا رحمة بخطه السادس آخر ص٧٦). ج١،
الفصول يف األفرودييس اإلسكندر مقالة (ص٣٣٠)، البحثني بني الفرق الوضع هذا من بان فقد 20

بن متى برش أبي عن الطربي عمرو ألبي تعاليق حواشيها ويف الدمشقي يعقوب سعيد عثمان أبي ترجمة
العالم اإلمام للشيخ الطبيعي السماع من الرابعة املقالة تعليق تَمَّ (ص٢٩٥). هللا رحمه القنائي يونس

ص٤٨٥). ج١، (الطبيعة، البرصي عيل بن محمد الحسن أبي
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يف واالجتهاد للكتابة، ومطابقتها القراءة وضمانصحة متلُو، إىل الكتاب بتحويل يقوم الذي
الحال هو كما رشعية، ِملكيًة املخطوط مالك معرفة ورضورة بل القارئ،21 النصمن فهم
اإلسالمية.22 الرشيعة يف التدوين لقواعِد طبًقا واإليجارات والبيوع وامُلكاتَبات الوثائق يف

منها. والفراغ والنسخ الكتابة واقعة حاًرضا الشاهد يكون أن ويمكن

والدينية النفسية والحالة والزمان املكان (٤)

النص عىلضبط حرًصا القراءة؛ أو املراجعة أو النقل أو الرتجمة فيه تتم الذي املكان ويُذكر
خوزستان مثل املدينة وتحديد القاصية، األماكن يف لالنتحال ومنًعا صحته، من ق والتحقُّ
أو اإلقليم ليس النُّسخ بني املقابلة مكان يُذكر وقد القصري. مثل املدينة داخل واملكان

العامة.23 املناسبة تُذكر وأحيانًا منزًال. أو قلعٍة الجلوس مكان بل املدينة،
التحديد أجل من القراءة أو املراجعة أو النسخ أو الرتجمة فيه تتم الذي الزمان ذكر
النسخ أو الثاني النسخ أو األول النسخ زمان أو األصل دستور زمان سواء للنص، الزمني

سقم عىل وعلَّمُت بالقسطنطينية، والقدرة االجتهاد بحسب فهٍم قراءَة املقالَة هذه قرأُت قارئ: مالحظة 21

بحسب فهٍم قراءَة املقالة هذه قرأُت .(٥ هامش ص٤٠٦، ج٢، (منطق، … بن عيل … الناسخ عىل أصله
ما عىل علَّمُت من … لكن يغريها أن يَسَع ولم منتظم غري ولفظ به … إعادات وفيها والقدرة، االجتهاد
وعرشين أربع سنة عن صفر أول … منه وُفرغ .(٥ هامش ص٤٦٥، ج٢، (منطق، … ذلك من وجدتُه
قد كله هذا وثالثمائة؛ وتسعني خمس سنة صفر يف وتعليقها نسخها من فرغُت … للهجرة وخمسمائة

ص٧٦). ج١، (الطبيعة، التي النسخة يف كان الذي الوجه عىل حكيتُه
صك). (السماء، عنهما» هللا عفا بشري رضا بن السعيد بن هللا عبد هللا إىل الفقري «ملك السماء مخطوط 22

عربي، ٢٣٤٧ رقم (باريس، عيل» مرزا بن حنني هللا عباد أحقِر يِد «عىل أرسطوطاليس أثولوجيا نُسَخت
ص٤٦). عام، تصدير أفلوطني،

.(٥ هامش ص٤٠٦، ج٢، (منطق، بالقسطنطينية والقدرة االجتهاد بحسب قراءة املقالة هذه قرأُت 23

مقسيموس عىل الرد … السالم بمدينة علَّقها ص٧٦). ج١، (الطبيعة، … بالقرص بخوزستان منه وُفرغ
مخطوطة لتذكر ص١٨٨). النفس، (يف ببغداد … الخامسة املقالة ت تمَّ ص٣٢٥). العرب، عند (أرسطو
أثولوجيا ص١٦٤). (أفلوطني، املحروسة أدرنة بمقام فيها انتهى قد أنه أرسطوطاليس ألثولوجيا
آخر ويف ص٤٦). أفلوطني، عربي، ٢٣٤٧ رقم (باريس، الكجرات أباد أحمد بلدة يف أرسطوطاليس
العرب، عند املحدثة (األفالطونية األخريَين للفصَلني بمنزيل معي مقابلتُه بلَغت املحض الخري إيضاح

ص٤٥).
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من مقالة كلِّ نسِخ زمِن تحديد ويتم املقدوني. باإلسكندر التأريخ الغالب ويف األخري،
الزمانية التحديدات ويضع الخطوط، نهاية الناسخ ويعلن فرتات. عىل ُكتب كان إذا الكتاب

صاحبه.24 وكأنه واملكانية

من ومائتنَي وتسعني ثماٍن سنة يف كتبها أنه ناسخها ذكر ٢٩٨ه سنة األصيل الدستور من نسخت املقوالت 24

ريطوريقا من الثالثة املقالة آخر ويف ص١٤). ج١، (منطق، اليوناني من نَقله الذي ح امُلصحَّ األصيل الدستور
ت تمَّ ص٢١-٢٢). ج١، (منطق، ملسو هيلع هللا ىلص محمد سيدنا لهجرة وأربعمائة عرش ثماني ٤١٨ه سنة املقابلة تمت
… فيلبس لإلسكندر تسعون … (٤٠٩ه) وأربعمائة تسعة سنة … األوىل» «أنالوطيقا من األوىل املقالة
لإلسكندر). ٣٣٩) لإلسكندر وثالثني وتسع ثالثمائة سنة وهو التاريخ يف … بن منصور ظفرت نسخة
بلغت ملسو هيلع هللا ىلص. محمد سيدنا لهجرة (٤١٨ه) مائة وأربع عرشة ثماني سنة الذي التاريخ يف مقابلته بلغت
ومائتنَي سبع سنة الحمد، وهلل بحسبها، التصحيح ووقع السمح، بن عيل أبي بخط التي النسخة من املقابلة
نسخٍة عىل النسخة هذه (٥٠٩ه). وخمسمائة تسع سنة اليوسفي الدمشقي إبراهيم فيه طالع (٢٠٧ه).
ناسخها ذكر ص٣٥٤-٣٥٥). (الخطابة، (٦١٠ه) واالجتهاد الطاقة بحسب العباس أبي بخط كانت
كتبها أنه ناسخها ذكر عتيقة نسخٌة الثانية املقالة وهذه ص٢٦). ج١ (منطق، ٢٩٨ه سنة يف كتبا أنهما
وُفرغ ص٥٣١-٥٣٢). ج١، (منطق، ح امُلصحَّ األصيل الدستور من (٢٩٨ه) ومائتني وتسعني ثماٍن سنِة يف
سنة صفر يف وتعليقها نسخها من فرغُت … للهجرة وخمسمائة وعرشين أربع سنة من صفر أول … منه
األصل من نسخت التي النسخة يف كان الذي الوجه عىل حكيتُه قد كله هذا … وثالثمائة وتسعني خمس
من الثانية املقالة ت تمَّ ص٧٦-٧٧). ج١، (الطبيعة، … وأربعمائة سبعني سنة األخرية جمادى يف بالكرخ
سنة من صفر من والعرشين الثاني يف بجنديسابور الفراغ وكان الحكيم ألرسطوطاليس الطبيعي السماع
مكرم بعسكر األول ربيع يف منها الفراغ وقت ص١٦٤). (ج١، الحنيفية للهجرة وخمسمائة وعرشين أربع
عيل بن محمد الحسن أبي العالم اإلمام للشيخ الطبيعي السماع من الرابعة املقالة تعليق تمَّ (ص٢٧٠).
(ص١٦٥). ببغداد وخمسمائة وعرشين أربع سنة من رجب آخر من منها الفراغ وكان هلل، والحمد البرصي
علَّقها ص٩٠٤). (ج٢، ببغداد وخمسمائة وعرشين أربع سنة شعبان من العرشين يف منها الفراغ وقع
العرب). عند (أرسطو … مقسيموس عىل الرد هجرية ٤٤٧ سنة من األول ربيع أوائل يف السالم بمدينة
من القعدة ذي مستهل يف … (ص٣٢٥) أرسطوطاليس رأي عىل الكل مبادئ يف اإلسكندر مقالة ت تمَّ
األفرودييس اإلسكندر مقالة ت تمَّ ص٢٧٧). العرب، عند (أرسطو هجرية وخمسمائة وخمسني ثماٍن سنة
املقابلة ت تمَّ (ص٣٠٨). هجرية وخمسمائة وخمسني سبع سنة األول ربيع سلخ يف … «الفصول» يف
النفس، (يف هجرية وخمسمائة وخمسني سبع سنة من املحرم أوائل يف … الكتاب تمَّ وبتمامها الخامسة
يوم يف أرسطوطاليس ألثولوجيا املرصية الكتب دار فلسفة، ٦١٧ مخطوطة تحليل تمَّ وقد ص١٨٨).
هاجرها عىل الهجرة تاريخ من عرشة الثانية املائة من الخامس العام من الحرام هذا شهر من الخميس
املائة من عرشة ثالث سنة شهور من املعظم شعبان شهر يف آخُر وِبيَع ص٥٥). (أفلوطني، وتحية ثناء ألف
ص٥٥). (أفلوطني، املذنب العبد وأنا األكرب، امللك هللا صلوات وآله عليه النبوية الهجرة من عرشة الثانية
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ليست الرتجمة أن وعىل النفس، حديث عىل تُدل فقرات عدة أيًضا النص يتضمن
حديث ويسمع وشعوره، بوجدانه يعمل فاملرتجم قضية؛ بل صنعة ليست رسالة، بل حرفة
فال العرصوهمومه؛ أزمة عن بالحديث أحيانًا نفعل كما القادمة، األجيال ويُخاطب نفسه،
ببيٍت الخاتمة تنتهي قد لذلك املواطن؛ وهموم العالم اهتمامات بني والوطن، العلم بني فرق
واآليات والصلوات والحمدالت البسمالت تأتي ثم بدعاء،25 أو والتدبُّر للتذكُّر الشعر من
القلب أو املركز إىل والوصول الكاذب، التشكيل عىل يُدل رشعيٍّا ختًما الديني الجو هذا لختم

النسخ.26 بني امُلقابَلة زمان تحديد وكذلك إعالن، دون القمة أو

أقوى وهذا ُرسق، أنه أظن وتارًة يرتِضه لم ألنه أبطله؛ أنه أظن فتارًة أمره يف الظنون بني فُت وترصَّ 25

أمره، صورَة الكتاب هذا إليه يقع من ليعلم الجملة هذه كتبُت وقد ص٣٠–٣٢). ج١، (منطق، نفيس يف
الخري آخر ينتهي ص١٠١٧-١٠١٨). ج٣، (منطق، املسطور السبيل عىل النقول جميع إثباتي يف والسبب

بشعر: املحض

ب��خ��ًال ك��ان ج��وده��ا ل��ي��ت ف��ي��ا ال��دن��ي��ا ت��ه��ب م��ا اش��ت��روا إن

ص٣٣). عام، تصدير العرب، عند املحدثة (األفالطونية هللا) شاء إن (باملغفرة لكاتبه دعا ملن هللا غفر
ثالثني سنة اإلثنني يوم الضحى وقت يف املبارك رمضان شهر أواسط يف وُكتب … بأرسه الكالم تم 26

الشهر من عرش لسنة تنقيحها من الفراغ وقع وقد ص١٦٤). ص٥٠، (أفلوطني، وثمانمائة وستني
أفلوطني، عربي، ،٢٣٤٧ رقم (باريس، … العارشة املائة بعد الرابع الُعرش يف الرابعة السنة من الثالث
٩٣٦ه سنة شعبان أوائل يف تم البغدادي: اللطيف لعبد الطبيعة بعد ما كتاِب نهاية ويف ص٤٦).
من والعرشين الرابع السبت ليلة نسخه عن وفرغ املحض الخري إيضاح آخر يف ص٥٧). (أفلوطني،
العرب، عند املحدثة األفالطونية املحض، الخري (إيضاح وخمسمائة وتسعني ثالث سنة من الحجة ذي

وخمسمائة. وتسعني أربع سنة األول ربيع والعرشين الرابع األربعاء معي مقابلته بلغت ص٤٥).
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نقلحضاري الرتمجة سابًعا:

والفكر التاريخ بني الرتجمة (١)

للنص حضاري نقٌل هي بل ثانية، لغٍة إىل أُوىل لغٍة من نصٍّ نقِل مجرد الرتجمة ليست
سياقه عن منعزًال ليس فالنص حديثة؛ ثانية حضارٍة إىل قديمة أُوىل حضارٍة من األول
يُنقل فيه. دخل الذي الثاني الحضاري سياقه عن وال منه، خرج الذي األول الحضاري
نقًال الرتجمة تجعل متعددة، حضارية بسياقاٍت ل ُمحمَّ وهو أخرى، إىل حضارٍة من النص
إىل منها املرتَجم اللغة من بعبارة عبارٍة أو بلفظ لفٍظ استبدال مجرد وليس حضاريٍّا،
ويمكن حضارة. كل يف العامة املقاصد وخارج واملكان الزمان خارج إليها، املرتَجم اللغة
النقل من التحوُّل بداياُت الرتجمة أن إلثبات القديمة، العربية الرتجمات من نماذج اعطاء

اإلبداع. إىل
خالل من نحن، ووصَلتنا الُقدماء تصِل لم اليونانية الفلسفة من نصوٌص وهناك
نحن، تصلنا ولم القدماء وصَلت أخرى نصوٌص وهناك الحديثة. الرتجمات أو الطبقات
ترجماتها يف ووصَلتنا القدماء نصوصوصَلت وهناك ألرسطو. الطبيعة بعد ما كتاِب مثل
وهناك لديوفانطس،1 صناعة مثل العربية الرتجمة إال لها يُوجد وال اليوناني، أصلها ضاع ثم
أكثر الشعر.2 كتاب من بالضحك الخاص القسم مثل وصَلتنا نصوٍص من تصلنا لم أجزاءٌ
كعينٍة املوجودة النصوص تحليل من كله ذلك يمنع ال ذلك، ومع الزمان أنواع: أربعة من

العامة املرصية الهيئة راشد، رشدي له وقدَّم قه حقَّ لوقا، بن قسطا ترجمة الجرب، صناعة ديوفانطس: 1

١٩٧٥م. القاهرة، للكتاب،
ص٥٧. الخطابة، 2



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

يف تنشأ التي الحضارية العمليات طبيعة عىل ُحكٍم وإصدار املفقودة، للنصوص ممثلة
أصولها عربية ترجماٌت وهناك نموذًجا. واإلسالمية اليونانية الحضارات، بني االلتقاء حالة
والتي العربية، الرتجمة من ت تمَّ إنما والالتينية العربية والرتجمات مفقودة، اليونانية

املفقود. األصيل النص عن البديل أَصبَحت
وليست بنيوية َوحدٌة األرسطي العمل فَوحدة زمانيٍّا؛ أرسطو كتب ترتيب يهم وال
ومع الزماني. والرتتيب التصنيف عىل تتعاىل أرسطو عمل َوحدة إن بل تاريخيٍّا، تكوينًا
اإلشارة بدليل التأليف، يف متأخر املنطق أن العبارة، كتاب خاصة املنطق، نص يُوحي ذلك
وإحكامه، نضجه فقط ليس أرسطو، كتب ما آخُر املنطق أن عىل ويُدل النفس.3 كتاب إىل
عىل أيًضا ويُدل الطبيعة».4 بعد و«ما النفس» «يف مثل السابقة األعمال إىل اإلشارة أيًضا بل
إن التعريف. لوحدة الطبيعة بعد وما للمعنى، والنفس للقول، فاملنطق العلوم؛ قسمة ذلك
اإلحالة مع الوقت نفس يف أو العبارة قبل كتُب أنه عىل تُدل (الجدل) املواضع إىل اإلشارة
املتقدم الكتاب إحالة بدليل واحدة، مرًة كلها ُكتبَت املنطق ُكتب أن العقل إىل واألقرب إليه.
إىل املتأخرة الكتب إحالة ذلك عىل ويُدل القياس.5 مثل املتأخر الكتاب إىل العبارة مثل
التحليالت إحالة مثل املتأخرة الكتب إىل األوىل الكتب إحالة بالعكس، والعكس األوىل الكتب

األوىل.6 التحليالت إىل الثانية
عضًوا كان عندما أثينا، يف الطبيعي السماع فيه أرسطو ألقى الذي املكان يهم وال
أفسوس يف أو اللوقيون وإنشائه الصغرى، آسيا من عودته بعد أو أفالطون أكاديمية يف
النص مشكلة وهي الفكر. عىل املكان أثَر حيث من إال أفالطون، وفاة بعد إليها انتقل التي
عن ناتجة ِرصفة أوروبية مشكلٌة وهي العربية.7 الرتجمة مشكلة وليست ومحليته، اليوناني
واملؤلف والزمان فاملكان إسالمية؛ وليست للنصوص التاريخية والصحة األناجيل مشكلة
روايتنَي هناك أن كما املستقلة. املعاني النصحامل تهم ال تاريخية، شوائُب كلها الصحيح

ص٥٩). العبارة، ج١، (املنطق، األلفاظ معاني أي النفس» «يف كتابنا يف تكلمنا وقد 3

ص٦٤. العبارة، ج١؛ منطق، 4

ج١؛ (منطق، بالقياس التحليل يف كتبنا يف عليه تُقال ما عىل املوضوع هذا يف َقت نُسِّ األقاويل فهذه 5

ص٧٧). العبارة،
ص٣٤٤. ج٢، منطق، 6

ص١–٨. ج١، بدوي، الرحمن عبد د. مقدمة الطبيعة، 7
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حضاري نقل الرتجمة سابًعا:

نسبة مشكلة أما تاريخية. غري ألسباٍب بالثانية العربية الرتجمة تأخذ السابقة، للمقالة
عن والنصمستقلٌّ ص، ُمشخَّ غري الفكر يشء. يف املسلمني تهم فال ألرسطو السابقة املقالة

غريه. أو أرسطو كان سواء صاحبه
فقط منها واملعروف ترجمته، تُحَفظ لم اإللهيات وهو ألرسطو نصٍّ أهمَّ أن والعجيب
جمعه يمكن الكبري. التفسري باسم املعروف رشد البن الطبيعة بعد ما رشِح خالل من
الزمن يد به عبثَت هل األكرب. الرشح بطريقة رشد ابن رشحه أن بعد تركيبه وإعادة
موجودًة الرتجمة كانت لو نص؟ أهم يضيع وكيف ضاعت هل السلطان؟ فقهاء يد أم
اإلسالمية، العقيدة جوهر يمس موضوٍع يف خاصة حضاريٍّا، النص وضع معرفة ألمكن
شيوًعا؟ أكثر والعامل والسماء والطبيعة املنطق كان هل «هللا»، وهو الرئييس وموضوعها
نحو ه توجَّ وعالم، سماء أنه كما إلهيات. إىل حاجة يف وليس وطبيعة منطق فاإلسالم
يف السبب كان هل والخلق.8 بالكالم الكون نحو ه تَوجَّ نفسه هللا هللا. نحو وليس الكون
أرسطوطاليس أثولوجيا وجود وتعليقات لها، ترجمة ووجود الطبيعة بعد ما رشِح عدِم
يف أرسطو غرض بياَن الفارابي تأليف فإن ذلك، ومع اإللهيات؟ يف البحث أَغنِت التي
بعد ما «تلخيص وتلخيصه الطبيعة» بعد ما «تفسري رشد ابن وكتاب الطبيعة بعد ما
استطاع كما املضمون إعطاء الفارابي استطاع وقد الرتجمة. هذه شيوع عىل يُدل الطبيعة»،
مرات عدة املنطق ُرشح لقد األفلوطنية. واإللهيات األرسطية اإللهيات بني التمييز رشد ابن
النفسانيات ُرشَحت وهل أكثر؟ أم أقل القْدر، بنفس واإللهيات الطبيعيات ُرشَحت فهل
الفالسفة يرشح لم ملاذا املنطق؟ رشِح قْدر واملجتمع، الفرد أي واالجتماعيات؛ واألخالقيات
هل مسكويه؟ يرشحها لم ملاذا أثينا؟ دستور أو السياسة أو نيقوماخوس إىل األخالق
اليوناني، النص من مبارشة والسياسة األخالق احتواء وأمكن الرشوح مرحلة انقَضت
مألوفة موضوعاٌت والسياسة األخالق إن أم واإللهيات؟ والطبيعيات املنطق عكس عىل
برشوح تمهيد إىل حاجة يف وليست والرشعية، الفقهية العلوم من اإلسالمية الحضارة يف
والطبيعية املنطقية الحكماء، عند الحكمة أقسام َفرَضت هل الوافدة؟ والسياسة األخالق
والسياسة، واالجتماع األخالق رشوح من خَلت وبالتايل اليونان؛ عند مثالها رشح واإللهية،
ودستور أرسطو سياسة أساًسا تُرجمت وهل جميًعا؟ نسخها وضاعت تُرجمت إنها أم

١٩٨٨م. القاهرة، مدبويل، التوحيد، الثاني»: «املجلد الثورة، إىل العقيدة من حنفي: حسن 8
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

مستمرة الدولة كانت هل ذلك؟ عن ِغنًى الرشيعة يف كان هل امُلحَدثون؟9 ترجمه كما أثينا
وما والطبيعيات؟ املنطق الحكمة، علوم إىل احتياجها عكس سياسية، نظريٍة إىل تحتاج ال
السلطة عىل لالستيالء والتنظري املعارضة، وقهر األئمة عىل والخروج املستمرة الثورات عن

بالشوكة؟
نقله كان سياسيٍّا أخالقيٍّا أو طبيعيٍّا عقالنيٍّا املنقول كان كلما الحضاري النقل ويتم
ذلك مثال تأويًال، وأقل هدوءًا وأكثر أسهل الجديدة الحضارة إىل القديمة الحضارة من
العقل؛ يرفضه ال بديهي عقيلٍّ بأنه الكتاب يمتاز إذ ألرسطو؛ «املقوالت» كتاب ترجمُة
معاني وتحديد اللغة يف بحٌث بأنه يمتاز كما الجديدة. الحضارة أساس مع يتفق وبالتايل
كالًما، باعتبارها الوحي طريق عن الناشئة بالحضارة مرتبطة موضوعاٌت وهي األلفاظ،
حضارة الناشئة فالحضارة الشعر، يف الوحي قبل العرب حضارة وباعتبار ومعنى، لفًظا
العبارات بتحليل البداية وإن االتفاق.10 أتى هنا ومن اللفظ، منطق «املقوالت» وكتاب كلمة
املنطق فإن الكالم، هو املوضوع كان فإذا الكالم، لتحليل منطقية بدايٌة لهي والقضايا
ما إىل اليشء قسمة مثل بديهية، قسمٌة املنطق وقسمة قضايا. منطق يكون بالرضورة
* ِلْلُموِقِننَي آيَاٌت اْألَْرِض ﴿َوِيف الوحي قسمة كثريًا وتُطابق الخارج، يف وما الذهن يف
الطبيعة، يف الذهني ج التدرُّ مثل املنطق يف الذهني ج والتدرُّ وَن﴾. تُبِْرصُ أََفَال أَنُْفِسُكْم َوِيف
العرشمثل املقوالت واألنواع. األجناس املحمول، محمول العرشة، والعقول واألنواع األجناس
واألعراضالتسعة قرصها، الجوهر وأشعتها، الشمس والصفات، الذات واألعراض، الجوهر
القائمة البنية وهي الذهنية، البنية حيث من والطبيعة املنطق بني إذن فرق ال منها، خارجة
يشء، وال والكل والفرع، واألصل والسلب، واإليجاب واملحيط، املركز إىل اليشء قسمة عىل

والتصوُّف. األشعرية يف ظهرت والتي

الحديثة. املرصية الدولة ونشأة الليربالية صعود إبَّان حسني وطه السيد لطفي بذلك قام 9

منطق فقط ليست األوروبية، الحضارة من الغازية الثقافة من الجديدة املوجة كانت إذا اآلن: والسؤال 10

يمكن فهل علميٍّا، منطًقا بل صوريٍّا منطًقا وليست استقراء، بل استدالًال وليست يشء، منطق بل لفظ
بعد الهزيمة عرص يف العرص ملطالب تحقيًقا الجديد؛ الثقايف الغزو هذا من ابتداءً جديدة فلسفٍة صياغة
إىل حاجة يف ونحن الغري. تُراث عقالنية فوجدوا الوحي، عقالنية إىل العلماء احتاج لقد األول. االنتصار

وتأصيًال. اختياًرا عنه نبحث ما الغري حضارة يف نجد قد وبالتايل الوحي؛ واقعية
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الذاتالجوهر

الصفات السبعةاألعراض التسعة

صحة يف يشكك مما لها، استطراًدا تُعترب أخرى، مقوالٌت العرش املقوالت إىل وتُضاف
هذه تظل عقليٍّا، موضوًعا ليست التاريخية الصحة كانت وملَّا املقوالت. مجموعة إىل نسبتها
ر)، (والتأخُّ والتقدُّم والتضاد، التقابُل مثل الذهنية البنية نفس عن تُعربِّ موضوعاٍت املقوالت
أخرى، ألفاٌظ املقوالت لواحق من تغيب وقد (والسكون).11 والحركة (والتتايل)، واملعية
يحيل والتقدُّم والتشابُه، والهوية التساوي ضدهما والتضاد فالتقابل الرشوح؛ يف تظهر
باإلضافة أسماء كلها فهي السكون؛ إىل تشري والحركة التتايل، إىل تحيل واملعية ر، التأخُّ إىل
التقابل، هي فاملتقابالت عامة؛ حالٍة إىل خاصة حالٍة من املوضوع يتحول وقد بالضد. أو
يُعربِّ خالًصا صوريٍّا عقليٍّا املوضوع يصبح حتى التقابل، املفرد إىل املتقابالت الجمع ومن
بعالقاٍت تتعلق واألعراض، الجوهر خارج أي العرشة؛ خارج مقوالت فهي العقل؛ بنية عن
يف أو ر) التأخُّ أو (التقدُّم الزمان يف اليشء وضده، اليشء مقابلة، يف اليشء مثل أخرى
العقل قوانني عن تُعربِّ والتضاد والهوية واالختالف، الهوية عالقة التتايل). أو (املعية املكان
واملعية ر، والتأخُّ التقدُّم التاريخ، يف اليشء عن أو املرفوع، والثالث واالختالف الهوية الثالثة:
الرشف أو بالرتبة وأنواعه ر والتأخُّ التقدُّم إىل الناشئة الحضارة يف ذلك ل تَحوَّ وقد والتتايل.

النهضة بدوي، الرحمن عبد تحقيق ص٣٨–٥٣، املقوالت، لواحق ص١–٣٨، املقوالت، أرسطو، منطق 11

ج١. ١٩م، القاهرة، املرصية،
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والرشف. والرتبة، والوجود، الزمان، أنواع: أربعة من أكثر فالتقدُّم األضداد؛12 أنواع وإىل
العكس، أو املاصدق عىل املفهوم وتقدُّم الوجود، عىل الفكر وتقدُّم بالعلية، تقدُّم هناك
األجناس تقدُّم املنطقي، التقدُّم وهناك واملوضوع. املحمول بني واليشء، الحكم بني التقدُّم
والنمو والفساد، ن التكوُّ مقوالت: ستة يف التضاد يظهر الحركة أنواع ويف اإلطالق.13 عىل
نظري هو إنما التجريد، بهذا ليس املنطق أن ويبدو املكان. يف والتغري واالستحالة والنقص،
يف امللكية عىل ذلك وآثار عالقة؟ أم مقولة الكلية هل سؤال: يف ذلك ويظهر حيس، لواقع

للزوجة.14 الزوج ملكية نفي بدليل عالقٌة ألنها أو جوهٌر ألنها إثباتها؛
األخص من تبدأ هندسية، بديهيٍة الفكر يف كنظريٍة املنطق يبدو «العبارة» كتاب ويف
والربهان قضيتنَي، بني والقياسالعالقة القضية، والعبارة األلفاظ، تُمثِّل فاملقوالت األعم؛ إىل
يهدف آخر. قياٌس الظن منطق ويف اليقني. منطق يف صحيحة منتجًة العالقة تكون أن رشط
التخييل. إىل والشعر اإلقناع، إىل والخطابة املغالطة، إىل والسفسطة التمويه، إىل الجدل
خطَّان والقياس خطٍّا، تُكوِّن التي النقاط مجموع والعبارة النقطة، هي املقوالت وهندسيٍّا
الفكر يف نظرية املنطق يكون النحو هذا وعىل متوازيان. لثالٍث املوازيان والربهان متوازيان،
أو املنطق يف أخرى نظريٍة ر تصوُّ يمكن هل السؤال: ويكون الهندسية. البداهة عىل تقوم
عامة، إنسانيٌة عقل، كل يتقبلها عقلية قسمٌة إنها أم رباعية، ثم ثنائية غرِي أخرى قسمٍة
الواقع؛ منطق وليس الفكر منطق عن هنا والحديث بالرضورة؟ أرسطية يونانيًة وليست
فالواقع اآلخر؛ مع حواٍر يف الفكر الجدل، أو نفسه مع الفكر االستدالل، نظرية عن أي
ضد الحديثة الغربية الحضارات يف فعل رد ثم أوًال الناشئة الحضارة يف جديد مفهوٌم
ألنهم ليس والقضايا، األلفاظ تحليل القدماء األصوليون اتبع وقد ثانيًا. املدرسية الفلسفة
الشعر يف اللغة والكلمة، اللغة عىل تقوم الجديدة الحضارة ألن بل القديم، املنطق عرفوا
تحديد يف للفكر طبيعية بدايٌة هي وحدودها، األلفاظ بتعريف والبدء الوحي. يف والكلمة
وليساألصويل األصويل هو فأرسطو له؛ تابًعا وليس القديم للمنطق موازيًا الكلمات، معاني
تاريخي مستًوى عىل النظر ليس فرًعا. يكون ال واألصل أصًال، يكون ال الفرع أرسطو، هو
حالة يف إنه بل واآلخر، األنا بني التمايز أي حضاري؛ نحٍو عىل بل الزمان، يف األسبقية يف

ص٥٥٢–٥٥٤. النظرية، املقدمات ج١، الثورة، إىل العقيدة من 12

ص٤٨–٥١. ج١، مقوالت، 13

ص٥١–٥٤. السابق، 14
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األسماء َعرَف الذي وهو البرش، أول هو الناشئة، الحضارة يف آدم، فإن التاريخي النظر
املدخل هو إذن األلفاظ مبحث استعمالها. وحسن صدقها من ق وتَحقَّ وراجعها، كلها
قرَّره ما وهو النفس،15 يف التي اآلثار عىل دال فالصوت املعاني؛ بحث يليه للمنطق، اللغوي
الحس مع يتفق وما والبالغيون، والنحويون والصوفية والحكماء بل جميًعا األصوليون
ألنها العبارة؛ يف والكذب والصدق «النفس». بكتاب «العبارة» كتاب ارتبط لذلك السليم؛
باملطابقة مضمونه يف وليست الفكر، وصورة القضية شكل يف أي والتفصيل؛ الرتكيب يف
الناشئة الحضارة يف للصدق جديدة رؤيٌة الواقع مع املطابقة الفعيل، أو النفيس الواقع، مع
الطبيعي وللمصدر للعالم اكتشاًفا ثانيًا الحديثة الغربية الحضارة يف ثم للعالم، تأكيًدا أوًال
فإنها والشعرية الخطابية األقوال ا أمَّ املدرسية. الفلسفة يف إنكاره عىل فعٍل وردَّ للمعرفة
وإحداث والتخييل اإلقناع منها فاملقصود الطبيعي؛ املعنى بهذا والكذب الصدق خارج
يبدو ما وهو للقول، الهنديس الشكل سبيل يف بالنحو التضحية يتم وقد النفس. يف األثَر
اإلنسان فيها يظهر حيث الهندسية؛ املربعات إىل األقرب الالمتناهية القياس أشكال من
باألصوليِّني دفع مما متوازية؛ خطوٍط يف وخط خط، يف ونقطة قضية، يف لفٍظ ُمجرَد
برع ولو العامة. البرشية الخربة يف املنطق وتكامل الواقع، إىل والعودة الصورية نقد إىل
أشكاٍل تعديل أو الرابع، الشكل مثل للقياس جديدة أشكاٍل اكتشاِف يف املسلمون الفالسفة
وبمزيٍد العقل باسم أيًضا ذلك يتم فإنما باإلضافة، أو بالحذف الفصل، أو بالضم قديمة
كحليف واحتوائه لضمه اآلخر ثقافة مستوى نفس عىل العقل وعمل العقيل. اإلحكام من
مهمتنَي يف للثاني ُمكمٌل األول املوقف أن والحقيقة كعدو. وليس كصديق كغريم، وليس

والطرد.16 الجذب والنقد، االحتواء والرفض، الضم متمايزتنَي،
هو وهذا لألطفال! كاملكعبات بها اللعَب أسهل فما هندسية أشكاًال املنطق دام وما
إىل الشكل مستوى من والتحوُّل واالختصار، الرتكيز إىل والحاجة والتطويل اإلسهاب سبب
واملوضوع، املحمول بني األوضاع بتباُدل قياٍس أشكاُل أنه املناطقة ظنه فما اللغة؛ مستوى
والنحويِّني؛ املناطقة بني الرصاع نشأ لذلك اللغة؛ يف تأخري أو تقديم مجرد يكون قد
نفس يف مًعا مشاركتهما من بالرغم علمه يف داخل الفكر موضوع أن يرى فريٍق كل

ص٥٩. العبارة، كتاب ج١؛ أرسطو، منطق 15

ص٦٣. العبارة، ج١؛ أرسطو، منطق 16
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والعكس، القلب وقواعد وعكسها القضية تحليل يف املناطقة بالغ ما فإذا املوضوعات،17
فيثور الشكل ضد يثور املضمون يجعل واملوجب، والسالب والجزء الكل بني والتضاد
مع التعامل هل اليونان. منطق عىل القرآن أساليب حون ويُرجِّ الحكماء، ضد الفقهاء
بالرصاع أم واإليجاب والنفي القضايا وأسوار القياس بأشكال يكون والفالِحني األغنياء
من والفقهاء املرتجِمني بني الوساطة بدور يقوموا أن الحكماء حاول وقد االجتماعي؟
أسوار من النفي أدوات تحويل والفارابي، الكندي حاول كما لغة، إىل املنطق تحويل أجل
«تقابُل التحليل يف الزمان دخل وإذا األلفاظ. تغيري إىل النفي يف والضد نحو، إىل للقضايا
والزمان الفعل وزمان اللغة زمان إغفال مع صوري، نحٍو عىل يكون املمكنة»، املستقبالت
من يضجر الذي الذهن يثريان خاصة والربهان القياس كتاب يظل ذلك ومع التاريخي.18
إحالتها يف وليس القضايا، أشكال يف والكذب الصدق كون ومن مضمون، بال الصورة
أصًال وليس للربهان مقدمة القياس كان وإذا الواقع. أو النفس أو الذهن يف مادٍة إىل
عىل القائمة الحيوية، الحضارة مع يتفق ما وهو الربهاني، العلم هو الغاية فألن مستقالٍّ
استفاد وقد موضوع. أي يف تطبيقه يمكن أنه َميزٌة للمنطق تظل ذلك ومع الربهان. طلب
النحو، عىل املنطق برتكيب الثقافة ازدواجية تجاُوز واستطاعوا استفادة، خري القدماء منه
اآلن: والسؤال القديم. العرص لروح طبًقا العقل يف كنظرية اإلسالمية الحضارة وازَدهَرت
ازدواجية وتجاُوز الجديد، العرص روح إىل القديم العرص روح من التحوُّل يمكن كيف
الجوهر بني واملضمون، الشكل بني الجديد، واملنطق القديم املنطق بني املعارصة الثقافة

والواقع؟ الفكر بني والتناُقض، الهوية بني والحركة، الثبات بني والعالقة،

قراءة الرتجمة (٢)

ورشًحا تلخيًصا تكون قد بل بعبارة، وعبارًة بلفظ ولفًظا بحرف، حرًفا الرتجمة وليست
التأليف، يف األوىل العنارص وهي وُمعلِّق، وشارح ص ُملخِّ فاملرتجم نفسه؛ املرتجم عمل عن
املرتجم قام الفقرات. أو العبارات لبعض ولبس برمته، للعمل الكلية املعنوية الرتجمة وهي

يونس بن متى بني والنحو املنطق بني املناظرة يف قراءة والوافد، املوروث جدل دراستنا: انظر 17
ص١٠٧–١١٨. ج١، والوطن، الفكر هموم السريايف، سعيد وأبي

ص٧٠–٨١. العبارة، ج١؛ أرسطو، منطق 18
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عمليٍة يف الفيلسوف بهما يقوم أن قبل واإلضافة، بالحذف والرشح، بالتلخيص نفسه
باإلبداع. وتنتهي بالنقل تبدأ متصلة

الرتجمة بني الفرق معرفة فيه يصعب الذي «الشعر» كتاب ترجمة يف تمَّ ما هو وهذا
واالحتواء التمثُّل لعملية متتالية مراحُل فكلها والتأليف؛ والعرض والرشح والتلخيص
أنه ُمبينًا والربط، التذكري عبارات بعدة ذلك عىل املرتجم ويُنبِّه املوروث. داخل للوافد
اللفظ؛19 مع يتعامل مما أكثر املعنى مع النص، مع يتعامل مما أكثر املوضوع مع يتعامل
تعبريًا أكثر أخرى أمثلًة بها ويستبدل أمثلته ويُغريِّ ويراجعه، املوضوع إىل يعود فاملرتجم
الثاني القارئ إىل اليوناني أرسطو األول، املؤلف يقصده الذي املعنى لتقريب املعنى؛ عن
العربية الرتجمات يف ذلك يحدث ولم ثاٍن. ومؤلٌف أول عربي قارئٌ هنا فاملرتجم العربي؛
ولرتجماتها اليونانية للنصوص الالتينية الرتجمات يف أيًضا حدث بل وحدها، القديمة
ترجمته كل أن عىل لداللته لذلك الدارسني استحسان مع وملخصاتها، ورشوحها العربية
كمقياس املطابقة استعمال مزدوج. معياٍر يف وللعرب لليونان املرتجِمني الالتني من إبداٌع

الالتينية. للرتجمة قياس كما والقراءة العربية للرتجمة
النصاليوناني وكأن الناقص، يضيف أن أو الزائد يحذف أن للنارشالحديث يجوز وال
تحت املطابقة لنظرية طبًقا األصل، عىل يُقاس الذي الفرع هو العربي والنص األصل، هو
موقٌف له األول فاملرتجم املايض؛20 القرن يف االسترشاق سادت التي التاريخية النزعة أثَر
يجعل مما جديدة، عربية بيئٍة إىل اليونانية بيئته من اليوناني النص نقل وهو حضاري،
لغري الحذف من أكثر الشارحة الزيادة كانت وملَّا ثاٍن. وتأليٍف للنص كتابة إعادة الرتجمة
تحليل يصبح ثَمَّ ومن الناقص؛ إضافة من أكثر الزيادة حاذًفا الحديث النارش بدا الدال،
املرتجم أي النارش؛ من الحذف وإضافة اإلضافة وحذف األول، املرتجم من والحذف اإلضافة
النهاية، يف والثاني البداية يف األول هو مختلَفني، حضاريَّني موقَفني عن يكشفان الثاني،
الحضاري املرشوع عرصتكوين يف األول الهزيمة، عرص يف والثاني عرصاالنتصار يف األول

نهايته. عرص يف والثاني
البطريق بن يوحنا ترجمة ألرسطو، الحيوان» «أجزاء نرش هوامش صياغة ت تمَّ وقد
للنص بالنسبة حذفها أو الرتجمة زيادة ملعرفة ني النصَّ ومقارنة املطابقة، لنظرية طبًقا

ص٥٩). (الشعر، تركناه» ما حيث من األول إىل نغدو «ونحن مثل 19

.١٢٥ ،١٠٠ ،٨٣ ،٧٩-٨٠ ،٧٢ ص٧٠، اليوناني بحسب أكملناه وقد أنا» رأوا «وفومار 20
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تركيز بل اليوناني، النص إىل بالعود إكماله من بد ال نقص الرتجمة يف ليس اليوناني.21
املعاني من ممكن قْدٍر أكرب العربية، اللغة وبنية العربية البالغة لقواعد طبًقا املعنى عىل
بل ال، أم اليوناني النص يف مقابًال لها أن القضية وليست األلفاظ. من ممكن قْدٍر أقل يف
النقصيف إن بل جديدة، ثقافية بيئٍة النصيف كتابة إعادة يف ذاتها يف الرتجمة هي القضية
مع يتسق ال اليوناني، النص عن الحديثة بالرتجمة وإكماله املخطوط خرم بسبب الرتجمة
من بالرغم الدرجة، يف وليس النوع يف الحضاريَّني املوقَفني الختالف نظًرا القديمة الرتجمة
النص كتابة ويعيد حضاريٍّا ينقل القديم املرتجم كان واحدة. حضارٍة إىل املرتجَمني انتساب
األول للنص خدمًة املطابقة، يبغي الحديث املرتجم أن حني يف بالخارج، الداخل إثراء بغاية
التفسري لفظ الرتجمة عىل يُطَلق لذلك واألطراف؛ املركز لتقابل طبًقا حدوده خارج وذيوعه
األول.22 للنص الثاني النص قراءة القراءة، بل النصني بني املطابقة تعني ال أنها لبيان
دون واحد اسٍم يف كلها املخالب جمع مثل التَّكرار وتجنُّب الرتكيز من نوًعا الحذف يعني

التفصيالت. وسط تضيع أن بَدل بارزًة الكلية الداللة عىل لإلبقاء تفصيل،
يجب تحريٍف أيَّ الثاني، النص بثقافة األول النص فهم أْي التأويل، يعني وال
نظًرا الحديثة؛ الرتجمات يف أيًضا وارد التأويل وهذا تصويبه.23 يجب خطأٍ أو تصحيحه
إىل النصني النتساب النوع يف يكن لم وإن الدرجة، يف الحضاريتنَي اللحظتنَي الختالف
أرسطوطاليس كتاب مثل أيًضا اليونان عند التفسري االقتصار يعني وقد واحدة. حضارٍة
يستعمل وقد قرة.24 بن ثابت بإصالح حنني بن إسحاق نيقوالوسترجمة تفسري النبات، يف
واألول، الثاني ني النصَّ بني املطابقة تعني ال الرتجمة أن عىل للتأكيد ترجمة من بدًال إخراج
تفسري كلمة تعني وقد الثاني.25 النص ثقافة منظوِر من األول للنص كتابٍة إعادة هي بل

بدوي، الرحمن عبد د. له وقدم ورشحه حققه البطريق، بن يوحنا ترجمة الحيوان، أجزاء أرسطو، 21
.٢٢٨ ،٢٢٥ ،٢٠٤ ،٢٠٠ ،١٥٤ ،١٤٧ ،١٤١ ،١٢٥ ص٤٤، ١٩٧٨م، الكويت، املطبوعات، وكالة

الثالث القول تفسري ص٤٥، عرش الثاني القول تفسري ص٦٤، السابق عرش الحادي القول تفسري تم 22

ص٢٤٠. عرش الرابع القول تفسري ثُم ص١٦٥، عرش الثالث القول تفسري ثُم ص١١٧، عرش
.١٨٨ ،١٨١ ،١٧٨ ،١٦٥ ،١٥٩ ،١٥٧ ،١٥٤ ص١٥٣، السابق، 23

ص٢٤٣–٢٨١. النفس، يف بدوي، الرحمن عبد 24

اإلسالم، يف أفالطون إسحاق، بن حنني إخراج الطبيعي، العلم يف طيماوس كتاب جوامع جالينوس: 25

ص٨٥. ١٩٨٢م، بريوت، األندلس، دار بدوي، الرحمن عبد د. عليها وعلق حققها نصوص
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الحميص املسيح عبد وترجمة الصوري، فرفوريوس تفسري أثولوجيا مثل إخراَج أو إعداَد
حضاري.27 نقٌل هناك يكن لم ولو حتى ترجمة بمعنى إخراج لفظ ويُستعمل الناعمي.26
د ِلتعدُّ طبًقا عدة ترجماٌت هناك بل خاطئة، وأخرى صحيحة ترجمٌة تُوجد وال
إىل يونانية ثقافية بيئٍة من الرتجمة نقل يف مرتجم كل إلبداع طبًقا الُقدماء، املرتجِمني
بالرتجمة، اإلحساس يف القدماء املرتجمني بني فرٌق هناك كان وإذا عربية. ثقافية بيئٍة
أن الزمن تقدُّم يعني وال الحديث. وامُلرتِجم القديم امُلرتِجم بني فرٌق هناك يكون أن فاألَوىل
الرتجمتنَي، بني الحضاري املوقف الختالف نظًرا القديمة؛ من أصح الحديثة الرتجمة تكون
الطبيعي ومن الحديثة. الرتجمة يف واملطابقة القديمة الرتجمة يف القراءة أو الحضاري النقل
فالرتجمة اآلخر؛ البعض عن وضوًحا وأكثر البعض، عن واضحة غري الرتجمة تكون أن
يف ما تماًما يطابق ال قد امُلرتِجم ذهن يف وما وقارئًا، بل مرتجًما ا ونصٍّ مرتجًما فقط ليست
موضوعي معنًى يُوجد ال إذ ترجماته؛ تتعدَّد كما امُلرتَجم النص فهم ويتعدَّد القارئ. ذهن

والقارئ.28 امُلرتِجم الجميع، يفهمه الخارجي العالم يف النص داخل
عىل سقيمة ترجمٌة تُوجد فال اضطراب؛ الرتجمات بعض يف يكون أن الطبيعي ومن
الدخول يف الرغبة هو باالضطراب ى يُسمَّ ما املعارصة. اآللية الرتجمات حتى وال اإلطالق،
فال مغايرة؛ ثقافية ولبيئٍة آخر فكري منظوٍر من كتابتها وإعادة العبارة، مضمون إىل
إال سقيمة، ترجمٌة تُوجد وال كذلك.29 ترجمة كل ألن تحسينها؛ يتم رديئة ترجمٌة تُوجد
من للخروج ومعشوق عاشق وجود لعدم اليوناني بالنص التصاًقا أو املعنى أداء حيث من
الرتجمة فمفهوم الرتجمة؛ يف تحريف يُوجد وال الحضاري.30 النقل إىل الحرفية الرتجمة

١٩٦٦م، القاهرة، العربية النهضة بدوي، الرحمن عبد له وقدم حققه العرب، عند أفلوطني أثولوجيا، 26
ص٨.

إخراج الهيوىل، يف ال الصورة يف يكونان إنما والنماء النشور أن يف األفرودييس اإلسكندر مقالة 27

بريوت، املرشق، دار أخرى، ورسائل اليونانية يف مفقودة أرسطو عىل رشوح يف الدمشقي عثمان أبي
ص٥١. ١٩٨٦م،

،٢٧٤ ،٢٥٧ ،٢٥٢ ،٢٥٠ ،٢٤٩ ،١٩٢ ،١٨٧ ،١٧٩ ،١٢٣ ،١٢٠ ،١١٧ ص١٠٦، األخالق، أرسطو: 28
.٣٦١ ،٣٥٢ ،٣٤٩ ،٣٤٣ ،٢٨٩ ،٢٨٢-٢٨٣ ،٢٧٩ ،٢٧٧

.٣٣١ ،٢٨٠ ،٢٧٠ ،٢٦٦ ،٢٥٦ ،٢٥١ ،٢٣٦ ،١٨٨ ،١٨٢ ،١٧٧ ،١١٧ ص١١٠، السابق، 29
.٢٨٨ ،٢٦٦ ،٢٦٤ ،١٨٨ ص١٢٤، السابق، 30
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الفرع طابق ما إذا الفرع. هي والرتجمة األصل هو امُلرتَجم النص والفرع، األصل عىل يقوم
انحراًفا.31 كانت تطابق لم ما وإذا صحيحة، الرتجمة كانت األصل

األول اللفظ ألن امليدان؛ األوليمبية باأللعاب امُلرتِجم استَبدل فقد قراءة؛ ترجمة كل
عام لفٌظ فهو امليدان ا أمَّ أخرى. ثقافية بيئٍة يف مفهوًما يصبح وال عريف، ومعناه خاص
قد امُلرتِجم فإن ،Logos مثل متشابًها اللفظ كان وإذا الجديدة.32 الثقافة يف فهمه يسُهل
البديل الحديث النارش ل يُفضِّ وقد العقل. وهو اآلخر دون القول وهو املعنينَي، أحد يُبقي
العصور اختالف وكذلك آخر، إىل مرتجٍم من يختلف باملعنى فاإلحساس األول؛ عن الثاني
اللفظ إن بل الفجور، عىل ه َ الرشَّ كلمة ل يُفضِّ كما السنني.33 عرب للمرتجِمني واالهتمامات
امُلمثِّل هو القدماء عند فالحاكي واملحَدثني؛ الُقدماء بني ترجماته تختلف قد نفسه املحكم
الُقدماء عند والدناءة املحَدثني.34 أوائل عند أيًضا صاتي» «امُلشخِّ كان أن بعد املحَدثني، عند
امُلتغلِّبون املحَدثني، عند ار والبحَّ القدماء عند والبحري امُلحَدثني، عند واالزدراء االحتقار هو
الرأي وهو قديًما الناس يظن فيما القول يمكن وكذلك املحَدثني، عند والطغاة الُقدماء عند

حديثًا. العام
الرتجمة، يف العريف أو االصطالحي أو االشتقاقي املعنى إىل يذهب أن للُمرتِجم ويجوز
إىل القسمة من العدالة لفظ اشتقاق مثل الحضاري، النقل ومقتضيات للسياق طبًقا
املعاني تختلف وقد واالصطالحي. االشتقاقي املعنينَي استعمال إمكانية ثَمَّ ومن نصَفني؛
هو وهذا املنطقي. القياس اشتقاًقا هو فالجامعة واحد؛ أصٌل له ليس فاللفظ االشتقاقية؛
وترجمة االشتقاقية، معانيها لها األسماء ألن كلمات؛ إىل األعالم أسماء ترجمة يف السبب

العوام.35 رئاسة الديمقراطية
املعجمي، القامويس معناه فقط يفيد ال اللفظ ألن الرتجمة؛ يف وصواب ٌ خطأ يُوجد وال
الجملة لبناء طبًقا العدد أو الجملتنَي بني الضمري يتغري قد أعم. سياٍق يف يفيد ولكنه
من الخاص وإبراز املعنى تدقيق أجل من العلة إىل املسألة مثل اللفظ يتغري وقد العربية.

.٣١٩–٣٤١ ،٣١٠-٣١١ ،٢٤٦ ص٢٤٣، السابق، 31
ص٧١. السابق، 32

.١٣٤ ص٩٨، السابق، 33
.١٥٨ ،١٤٥ ،١٢٣-١٢٤ ،١١٨ ،١١٥ ص١١٢، السابق، 34
.٣١٨ ،٢٩٤ ،٢٥٢-٢٥٣ ،٢٤٨ ،٢١٤ ص١٨٤، السابق، 35
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مستوياته له القديم العلم الحديث. العلم عىل القديم العلم قياس الخطأ يعني ال كما العام.
يف هو ً خطأ ى يُسمَّ ما املرة.36 وظيفة مثل الحديث للعلم املغايرة راته وتصوُّ وفلسفته
الصورة عىل وحفاًظا الجزئية للتفصيالت تجاوًزا واحد، لفٍظ يف ألفاظ لعدة دمٌج الحقيقة
للتفصيالت تجاُوز بل األخطاء، من كثريٌ العربية الرتجمة يف يُوجد ال املعنى وبهذا الكلية،
األلفاظ، مستوى عىل إال يُوجد ال التحريف ألن الرتجمة؛ يف تحريف يوجد ال الكيل، للمعنى
املعنى عىل تحافظ دامت ما رديئة ترجمٌة تُوجد وال املعاني. مستوى عىل تتم والرتجمة
بمتميزة تامٍة استبداِل مثل الرتجمة يف ً خطأ ى يُسمَّ وما ثانيًا. األسلوب جماليات وعىل أوًال،
ثقافٍة يف التامُّ هو ثقافة يف املستقل فاملتميز للمعاني؛ الثقايف ر التصوُّ من نوٌع ومستقلة

أخرى.
وفعًال بحرف، حرًفا حرفيٍّا، نقًال ليست فالرتجمة العربية؛ الرتجمة يف خطأ يُوجد وال
توضيًحا الرتجمة يف الفاعل يُربز فقد أسلوبها؛ لغة فلكل بأداة؛ وأداًة باسم، واسًما بفعل،

األصل.37 يف ن ُمتضمَّ أنه من بالرغم للمعنى،
التي الخام التفصيلية املادة يعطي تفصييل، نقدي جهاٌز له األصيل والنص
الرؤيا» «تعبري مثل وذلك الحضاري، النقل منطق عىل العثور أجل من تحليلها يمكن
طبائع كتاب من عرشة الرابعة «املقالة أو لهورسيوس العالم» «تاريخ أو ألرطميدروس
ودون اليونانية.38 من البطريق بن يحيى ترجمة ألرسطوطاليس، والربي» البحري الحيوان
هذه أن والحقيقة دقيقة. غري العربية الرتجمة إن يُقال قد الدقيق املنطق هذا عىل التعرُّف
تلخيص إىل أقرب للفظ، وليس للمعنى ترجمٌة العربية والرتجمة الحرفية، تعني الدقة
فال العربية، البالغة لتعريف طبًقا األلفاظ من ممكن قْدٍر أقل يف عنه، والتعبري املعنى
تقتيض إذ ألفاظها؛ لعدد أو اليونانية الجملة لرتتيب طبًقا بلفظ لفًظا الرتجمة تحاسب

،١٧٨-١٧٩ ،١٧٥ ،١٦٣ ،١٥٢ ،١٤٨ ،١٣٢ ،١٣٠ ،٨٩ ،٨٥ ،٥٦ ،٥٢ ص٣١-٣٢، الحيوان، طبائع 36

.١٨٩-١٩٠ ،١٨١
املتطبب، العبادي إسحاق بن حنني زيد أبي نقل أبقراط، رأي عىل األسطقسات يف جالينوس كتاب 37

ص٥١، ١٩٨٧م، القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة الرتاث، تحقيق مركز سالم، سليم محمد تحقيق
.٥٤

عزة د. وتعليق تحقيق ألرسطوطاليس، والربي البحري الحيوان طبائع كتاب من عرشة الرابعة املقالة 38
١٩٨٥م. القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة سالم، سليم محمد
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إىل الرتجمة تتجاوزه وقد الخاص هو املعنى دقة أقل. وألفاًظا آخر ترتيبًا العربية الجملة
أجمل ولكنها دقيقة، غري الرتجمة تكون قد عنه. والتعبري توظيفه إعادة أجل من العام
وكل طريقة، من بأكثر املعنى عن التعبري ويمكن فهًما، وأسهل تعبريًا وأوضح أسلوبًا
الرتجمة أن يعني ال اليوناني النص من األلفاظ بعض إسقاط وإن صحيحة. الطرق
قْدٍر بأقل املعاني من قْدٍر أكرب املعنى، وواضحة ُمركَّزة أنها يعني بل دقيقة، غري العربية
الرتجمة من املقصود ألن األول؛ النص معالم تطمس رديئة ترجمٌة تُوجد وال األلفاظ. من
الثقافية البيئة من ثانيٍة تضاريَس وضع بل األول، النص تضاريس عىل الحفاظ ليس
خروج أيَّ منفيٍّا إيجابًا والسلب منفيٍّا، سلبًا اإليجاب الرتجمة قلب يعني وال الجديد. للنص
فإذا ذوَقها، لغة لكل أن كما واإلثبات. النفي يف البالغية طرقها لغٍة فلكلِّ األول؛ النص عىل
الحديث يقتيض العربي الذوق فإن العاقل، كالرجل الطبيعة أن إىل اليوناني النص أشار
يف بالغتها لغة ولكل والحذف، الرشط يف أسلوبها لغة ولكل الخرية، والفطرة الطباع عن
غرض فإن الحيوان، وصف غرضأرسطو كان وإذا والتأخري. التقديم يف واالطناب، الرتكيز
كجزء الطبيعي والعلم الطبيعي، العلم من كجزء الحيوان علم أي الحيوان؛ داللة املرتجم

الحكمة.39 علوم من
يف نقٍص أيَّ العربية والرتجمة اليوناني النص بني شاسع فرٍق وجود يعني وال
بل بعبارة، وعبارًة بلفظ لفًظا اليوناني النص كمية موازاة تعني ال فالرتجمة الرتجمة؛
عنه التعبري إعادة ثم لها، الكيل املعنى ومن العبارة سياق من عٍل، من املعنى التقاط
من وليس العربي، اللفظ إىل املعنى من ثم املعنى، إىل اليوناني اللفظ من أخرى، بألفاٍظ

العربي. اللفظ إىل اليوناني اللفظ

األلفاظ العربيةاأللفاظ اليونانية

ا,عنى الكيل للعبارة

،١١٥ ،١١٢ ،١٠٩-١١٠ ،١٠٦ ،١٠٤ ،٩٧ ،٩٣ ،٧٦ ،٦٧ ،٥٧ ،٣٤ ،٣٢ ،٢٦ ص٢٣، السابق، 39

.١٨٧ ،١٨٣ ،١٥٣ ،١٤٦ ،١٤١ ،١٣٦ ،١٢٠–١٢٣
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استبدال مثل املعنى، عىل والرتكيز للصورة تعديل بل رديئة، عربية ترجمٌة تُوجد ال
فضلة إىل الزواج سبيل نفسه هو الفضالت مخرج واستبدال البيض، بوضع الحيوان والدة

البول.40
زيادة يف والرغبة اللفظ إليحاءات طبًقا معنى، من أكثر لفظ كل ترجمة ويمكن
به والجهر القول تأكيد يفيد الذي فالفعل القارئ؛ يف التأثري أجل من خفضها أم شحنته
الرتجمة أن املعقول من ليس ولكن زعم،41 تأكيٍد فكل يزعم؛ بفعل يُرتَجم قد اليونانية، يف
املرتجم أن أو مرتجًما، املرتجم كان وما ترجمة كانت ما وإال معنى، أي تؤدي ال العربية
الداللة يف تؤثر ال كانت إذا السمكة، أجزاء وصف يف تفصيلية عبارًة يفهم لم العربي
والحرف باللفظ، اللفظ مطابقة يهم فال املعنى، تؤدي العربية الرتجمة دامت وما العامة.
الحاسة إىل يرجع البعيدة أو بالغريبة الرتجمة عىل والحكم بالعبارة. والعبارة بالحرف،
التفصيالت دون الكلية بالداللة واالكتفاء بعيًدا. أو قريبًا للمعنى وإدراكه للُمرتِجم، اللغوية

بعيدة. ترجمًة يكون ال األول النص يف الجزئية
تأسَست َلَما وإال النفي، أدوات لتغيري عقب عىل رأًسا املعنى تقلب ترجمة تُوجد وال
النفي يف طرقها لغٍة ولكل الحضارة. إنشاء يف املوروث مع الوافد تزاَوج وَلَما الحكمة علوم
وضع عن النظر برصف للنفي، اإلثبات ونفي لإلثبات النفي نفي طريَقي عن واإلثبات
ألنها خبًال؛ كانت وإال املقصود املعنى عكس تفهم ترجمة تُوجد ال النفي. أمام النفي أدوات

والغرض. بالقصد تتم
الُقدماء من اللغة بجماليات اإلحساس اختالف إىل العربي األسلوب جماليات وتخضع
قد ركيًكا ُمرتِجٌم يُظنه قد فما حديث؛ أو قديم مرتجٍم إىل مرتجٍم ومن املحَدثني، إىل
اختيار حسن واآلخر الحني بني الحديث النارش ويالحظ بليًغا.42 آخر ُمرتِجم عند يكون
اإلبقاء وآثرِت اليوناني، النص مع العربية الرتجمة تطابَقت ما فإذا القديم، العربي املرتجم
له ليس املرتجم ألن العربي؛ األسلوب بجماليات أحيانًا التضحية مع األول النص عىل
الحرفية الرتجمة بني والتوتُّر املعنى، إىل اللفظ من الحركة طبيعة لقياس ذهب من ميزان

ص٣٨. السابق، 40
.١٨٦ ،١٨٥ ،١٨٢ ،١٧٧ ،١٧٤ ،١٥٥ ،١٤٠ ،٧٧-٧٨ ،٧٦ ص٣٣، السابق، 41

.١٧٠ ص٣٢، السابق، 42
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اليونانية! العبارة تتجاوز ولم حرفية بأنها العربية الرتجمة اتُّهَمت املعنوية، والرتجمة
وإذا باللفظ، ت وضحَّ باملعنى التصَقت إذا دقيقة، غري العربية الرتجمة الحاالت كل ففي
الرتجمات عن الحديثة األوروبية الرتجمات تختلف وال باملعنى.43 ت وضحَّ باللفظ التصَقت
طبيعة فتلك املبارش، غري والتأليف والقراءة والتأويل واإلضافة، الحذف يف القديمة العربية
الغربية الرتجمة ويف فهم، وسوء وتحريف َسْقط العربية الرتجمة يف أنها إال الرتجمة.

الرتجمات.44 بني واختالفات وترجيحات احتماالت
أو لبس، أو خلط أيَّ العربية والرتجمة اليوناني النص بني اختالف كل يعني وال
طبًقا اليوناني األسلوب عن العربي األسلوب اختالف يعني بل فهم، سوء أو تشويش
من بدًال الحياة» معطي باهلل «سألتك هرقل»، «بحق باهلل القسم مثل البالغة، ملقتضيات
لفَظني معنى يكون وقد هللا. صفات من صفة والحياة الحياة، لفظ من املشتق زيوس
للنص الكيل القصد معرفة يريد الذي العربي، املرتجم ذهن يف واحًدا معنى مختلَفني
إحساس يف والرتجمة النص بني الخالف يكون وأحيانًا الجزئية. املعاني بني الفروق دون
مثل معنينَي بني األدبية، والرتجمة الحرفية الرتجمة بني املرتجِمني بني والفروق املرتجم،
النص يف واإلعالن الرذيلة. هو ثالث نوٍع تحت كالهما يدخالن اللذَين والغفلة الخداع
بطبيعة يمنع ال وهذا مسيحي.45 املرتجم وأن خاصة العربية، الرتجمة يف بشارة اليوناني
يف يُؤثِّر ال ذلك ولكن األلفاظ، حيث من صوتيٍّا متشابَهني لفَظني بني الخلط من الحال
واختار ترجمتان اليوناني للفظ كان وإذا أخرى.46 إىل حضارة من نقله املقصود املعنى
خطأ أيَّ الثاني املعنى الحديث املرتجم اختيار يعني فال األول، القديم العربي املرتجم

.١١٣ ص٦٧، السابق، 43
ص١٠٥. السابق، 44

الحظ كما خلٍط أيَّ يعني ال اليوناني النص يف العربية الرتجمة يف إيرقليس اسم وجود عدم فمثًال 45

Apate بني الخلط اتهام .٢٣٤ ص٢٣٢، هرقل، بحق القسم يف وهرقل إرقليس بني بدوي وتابعه باسيه
املرتجم ويستعمل االكرتاث، وعدم الفضلة تعني Apatheia أن حني يف خيانة غش، خداع، تعني التي
منه الَغْرف بعد الِقْدر أسفل يلتزق ما وهو البالية الِخَرق تعني التي ،Pake لرتجمة ُكداد القديم العربي
الحديث النارش وعند Lexi ترجمة القامة معتدلة جميلة امرأٌة الرتجمة يف ص٢٣٩. فيه، السمن ويقل

.٢٥٢ ص٢٤٥، محتمالن، وكالهما العمر، متوسطة
ص٢٤٤. السابق، 46
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واإلحساس اللغوية القدرة هي وإنما محتمالن، معنيان وكالهما األول، املعنى اختيار يف
املحَدثني؛ وإحساس القدماء إحساس بني وفرٌق االختياَرين. أحد يحدد الذي هو باملعنى،
نقًال فقط ليست الرتجمة مختلف. االثننَي بني النفيسوالحضاري واملوقف عاٍم ألُف فالفرق
إىل الركيك اليوناني النص العربية الرتجمة ل تُحوِّ قد ثَمَّ ومن للفظ؛ أداء أيًضا بل للمعنى،

بليغ.47 عربي أسلوٍب
يزيد أو فيقل الشخَصني، بني وقسمته الحوار بناء العربية الرتجمة تعيد وأحيانًا
لغٍة من يختلف الحوار فأسلوب اليوناني؛ النص خالف عىل آخر إىل شخٍص من الحوار
الشخص غري آخر، شخٍص لسان عىل العربية الرتجمة يف العبارة تكون وقد أخرى. إىل
الحوار، شكل وليس الحوار وموضوع الحوار منطق هو فاملهم اليوناني؛ النص يف األصيل
وتجميعه للحوار بناء إعادة بل الرتجمة، يف خطأ ليس واملحب السائل بني الحوار وتبادل
ومن آخر، موضٍع إىل موضعها من عبارة تُنقل وقد األسلوب. جمال فيضيع تقطيعه، بدل
وقد األسلوب. وجماليات العربي الحوار أساليب مقتضيات حسب شخص، إىل شخص
بناء إعادة إىل األمر يتعدى قد بل املخاطب،48 إىل املتكلم من الضمائر تغيري الحوار يقتيض
ترتيب إعادة يف بل الفقرات، أو والعبارات األلفاظ يف فقط ليس فالتغيري كله؛ املوضوع

تأليف.49 فالرتجمة جديد؛ من النص تركيب وإعادة واألبواب الفصول
املعروفة غري باألمثلة العربية املعروفة األمثلة استبدال الرتجمة مقتضيات ومن
مجهول. إىل املجهول وليس املعلوم إىل املجهول بإحالة املعنى توضيح يتم حتى اليونانية،
لها التالية واملراحل الرتجمة بني فاملسافة والتلخيص؛ الرشح بداية هو االستبدال وهذا
نسبة االسم كان لو خاطئة معاٍن إىل األعالم أسماء تحويل ويمكن منفصلة. وليست متصلة
ما فاملثل املمثول؛ دقة بل وترجمته املثل دقة يهم وال املهنة. من مشتق فاالسم املحار؛ مثل

للممثول.50 حامل إال هو

(ص٢٣٥). آراء املحَدثني وتفضيل مغامرات، القدماء عند Doxai ترجمة مثل وذلك 47

،٢٤٩ ،٢٤٧ ،٢٤٥ ص٢٤٣، قابس لسان عىل هو إيرقليس لسان عىل ما العربية، الرتجمة يف 48

.٢٥٥–٢٥٧
(ص٢٥٨). العربية الرتجمة يف ٣٨ ،٣٧ الفصالن تداخل ذلك مثال 49

.٢٥٤ ،٢٥٠ ص٢٤١، األفالطوني، قابس 50
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واإلضافة الحذف (٣)

ترجع وقد األخالق.51 لكتاب القديمة العربية الرتجمة يف أيًضا واإلضافة الحذف وقع وقد
الغالب يف ولكنه العربي، النسخ يف أو نفسه اليوناني النص يف إضافة إىل اإلضافة احتماالت
لفهم الرضوري وغري الدال غري لإلسهاب واستبعاًدا املعنى عىل تركيًزا املرتجم من مقصود
مصحًحا ويُربِّره حذفه، عن ويعلن امُلرتَجم النص خارج بعبارته املرتجم ويتدخل املعنى.
للنص مراجعة إذن الرتجمة الصحيح. الشعر ويذُكر أسيودوس شعر من أرسطو اقتباس
ويتم آخر، إىل أرسطو يتحول األصلية. مصادرها إىل بالرجوع لشواهده وتصحيح املرتَجم
باعتباره هذه املرتجم عبارة النارشالحديث ويحذف املفرد.52 الغائب صيغة يف عنه الحديث
يضيف وقد واملراجعة. التصحيح بمعنى الرتجمة عمل من جزءٌ أنها مع النص، خارج
والذي عنده، كان الذي اليوناني النص يف ألنها ربما الكالب مع «الطيور» لفظ املرتجم
الكالب، مع الطيور مثَلني، باستعمال املعنى لرشح أَفيَد ألنه وربما املحَدثني، عند يكن لم
يف فالزيادة باللغة؛ ُمرَهف إحساٍس عىل تقوم فالرتجمة بالطيور؛ الكالب لوقع وتخفيًفا
املخطوط عن مختلًفا كان قد األصيل اليوناني املخطوط ألن فقط ترجع ال العربية الرتجمة
والتأليف والعرض والرشح التعليق بدايات اإلضافات هذه ألن بل حاليٍّا، املوجود اليوناني

األوىل. ُصورها يف
النارش عند استكماله به مسموح اليوناني، األصل يف نقًصا أو تمزًُّقا الحذف يكون قد
اللغة به تتميز ملا نظًرا مقصوًدا حذًفا يكون وقد القديم.53 املرتجم عن وليس الحديث
النص معنى نقل بل حرفيًة ليست فالرتجمة اليونانية؛ اللغة من أكثر تركيز من العربية

بدوي، الرحمن عبد د. له وقدم ورشحه حققه حنني، بن إسحاق ترجمة األخالق، أرسطوطاليس: 51
١٩٧٩م. الكويت، املطبوعات، وكالة

شعر من أرسطو ذكره ما هذا املرتجم: قال وهي: اإلضافية املرتجم عبارة الحديث النارش حذف 52

كما هنا نثبته ونحن القول اخترص أرسطو ولعل الرجل، كتاب يف نجده ما خالف عىل هو أسيودوس،
نفسه. تلقاء من عليه يجب ما جميِع فهِم من فهو الحاالت جميع يف الناس أفضل أما الشاعر: قال
من يفهم ال الذي «املعطوب» والرجل مصيبًا. كان إذا غريه قول يقبل لكنه ذلك يبلغ لم من والسديد
للكالب مأكلة أجعله أن إال أقنع كنُت «ما به يعمل» و«ال غريه من يقبله وال عليه يجب ما نفسه تلقاء

ص١٢٨. والطيور»،
ص٥٦، القراءة صعوبة ص٥٥، السواد ص٥٧، البياض ص٥٥-٥٦، األخالق، الصفحات، يف ثقب 53

ص٦١. خرم
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اليوناني األسلوب ومن العربية، الجملة تركيب إىل اليونانية الجملة تركيب من اليوناني
تكون فقد القديم، امُلرتَجم عند اإلضافة من أكثر الحذف كان وإذا العربي. األسلوب إىل
للنارش يجوز ال والتوضيح.54 الرشح يف لرغبته النارشالحديث الحذفعند من أكثر اإلضافة
ويفرض الحضاري موقفها يغري بذلك ألنه القديمة؛ الرتجمة يف الناقص إكمال الحديث
يرجع وقد للفظ،55 والحديثة للمعنى القديمة فالرتجمة منها؛ ليست عليها جديًدا موقًفا
حذف وكذلك ذلك، بعد الفارابي الحظ كما العربية، اللغة يف الكينونة فعل غياب إىل الحذف
نحو الهادئ القصد مع يتناىف مما باإليحاء، مشحونًا املعنى تجعل التي التوكيد ضمائر كل

املعنى.
من امُلرتَجم للمعنى بيانًا أكثر بديلة أمثلٍة إيجاد أيًضا هناك واإلضافة الحذف ومع
الرتجمات مثل جديد، بدٍن يف للروح إبراًزا بل بالنص إخالًال ليس وهذا اليونانية.56 األمثلة
املثل رضب حالِة يف وبولس بطرس عن بديًال وزيد عمرو فيها يُوضع التي املعارصة
ال ألنه املجهول؛ اليوناني غري املثل يحذف ما فكثريًا فالن؛ أو فالن بمعنى شخص بأي
واحد بمثٍل لالنتقاء الحذف يكون وربما باملعلوم، املجهول رشح التوضيح، يف بدوره يقوم
واستبدال الرشح يف كأمثلة األعالم أسماء تسُقط أن الطبيعي من وكان مثَلني. من بدًال
بأسماءٍ ثقيًال املنقول النص يبدو ال حتى التلخيص يف كليًة إسقاطها إو بها، عربية أسماءٍ
إكماله الحديث للنارش يجوز ال وبالتايل حه؛ تُوضِّ مما أكثر املعنى غموض من تزيد غريبة،
املوقف واختالف اليونانية املخطوطات الختالف نظًرا حاليٍّا؛ املوجود اليوناني النص من
الناسخ؛ أو الرتجمة من السهو للسقط أو الحديث والنارش القديم للمرتجم الحضاري
استخداٍم ومن أخرى، إىل حضارٍة من نقله بل اليوناني، النص تكوين إعادة ليست فالغاية
هو العربي النص بل الفرع، هو العربي والنص األصل هو اليوناني النص ليس آخر. إىل

«طبقة لكل ينبغي الحذف عن ونماذج ألرثميدروس الرؤيا تعبري كتاب ترجمة يف أيًضا ذلك ويتضح 54

يبلغ املدن تدبري صناعة فيها» «تبحث والتي الصناعات «أسمى» أيًضا نرى وقد نعلمها»، املدينة أهل من
هذا مثل وقع وقد بالطبع. وليست فقط بالرشيعة هي إنما إنها حتى» الرأي «وبقدر االختالف من فيها

ص٥٥–٦٤. مماثلة»، «أخرى وأشياء من» متمايزة «وهي الخريات، يف «االختالف»
ص١٢٥. وأيًضا ص٧، األخالق، اليوناني، حسب أكملناه وقد 55

عن أبُعد املوجة وتلك البحار هذه عن فالفسو نصيحة تتبع «وإن اليوناني املثل حذف مثل وذلك 56

هامش. ص١٠٣ سفينتك»،
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مرهف وإحساٌس أدبي عمٌل هي النهاية يف والرتجمة املقروء. هو األصيل والنص القراءة
ويمكن العربي. املثل إىل أقرب بطريقٍة اليوناني املثل ترجمة فيمكن والجمل؛57 بالكلمات
األعالم، أسماء إسقاط أو إنسان بلفظ واالكتفاء األعالم، وأسماء كلها اليونانية األمثلة إسقاط
والنخوة الصلف أهل ووضع ميغارا أصل إسقاط مثل لها، ترمز التي املعاني إىل وتحويلها

ممثول. إىل واملثل مثال، إىل للواقع تحويًال مكانها،
والعروض والتلخيصات بالرشوح القديمة العربية الرتجمة تصحيح يجوز وال
ليست واحتوائه النص لتمثُّل املتتالية املراحل فهذه املوضوع؛ نفس يف التالية واملؤلفات
ومعنًى لفًظا عربي نصٍّ إىل تحويله بل اليوناني، األصل عىل الحفاظ أي الرتجمة؛ غايتها
التلخيص مختلفتان. غايتان فهما التلخيصبالرتجمة تصحيح يجوز ال أنه كما وموضوًعا.
صياغة إىل أقرب الرتجمة أن حني يف املعنى، عىل تركيز الرشح أن كما املوضوع عىل تركيز
تساعد والتلخيصقد الرشح النصمثل مع التعامل يف املتأخرة املراحل أن صحيح العبارة.
يساعد ثم لإلبداع مقدمة النقل يكون الحال هذه ويف الرتجمة، مثل املتقدمة املراحل فهم يف
واليشء، املعنى إىل اللفظ من انتقال النقل إىل اإلبداع إىل النقل من النقل. إحكام عىل اإلبداع

األول.58 النقل لتصحيح النقل إىل اإلبداع من ثم
زيادة أو إنقاصحرف الرتجمة، أسلوب يف تحسني مجرد واإلضافة الحذف يعني وال
بعض كانت فقد وإسهابًا؛ تركيًزا املعنى عىل الدالَّني واإلضافة الحذف يعني بل آخر،
الرتجمة إىل أقرب الشعر، لكتاب يونس بن متى ترجمة مثل القديمة العربية الرتجمات

الرسيانية.59 عن منقول وأنه خاصة الحرفية
هي كما األعالم أسماء تُرتك الحيوان» «طبائع لكتاب القديمة العربية الرتجمة ويف
بثقافة عالم وهو العربي، القارئ لدى مفهومة بأنها املرتجم إلحساس ربما حذفها، دون
املرتجم عن تكون قد الهوامش، يف تعليقات وتُضاف الجاحظ. عند الحال هو كما الحيوان
النارش يُعترب كما خطأً، وليست للرتجمة أخرى كاحتماالٍت القارئ، من وربما الناسخ من أو

،١١٠ ،١٠٤ ص٩٢، مشابهة، أمثلة وأيًضا الفجور، بدل والرش شلل عىل اسرتخاء تفضيل مثل وذلك 57

.١١٢
.١٤٩ ،١٤٧ ،١٤٣ ،١٤١ ص١٣٨-١٣٩، القايض، تلخيص األخالق، كتاب 58

املرصية، النهضة بدوي، الرحمن عبد تحقيق دال، غري الشعر كتاب يف واإلضافة الحذف جاء لذلك 59

ص٥٣.
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تكون قد جماعي.60 عمٌل فالرتجمة له؛ الحديثة والرتجمة اليوناني للنص طبًقا الحديث
الوضوح بني ترتاوح التي الرتجمات كل يف الحال هو كما غامضة، القديمة العربية الرتجمة
ومن حرفية. ترجمًة كانت إذا والغموض معنوية ترجمًة كانت إذا الوضوح والغموض،
الرتجمة من عام األلف عىل يزيد ما بعد وضوًحا أكثر الحديثة الرتجمة تكون أن الطبيعي
بأسلوٍب القديمة العربية الرتجمة رشح يمكن األرسطي. الرتاث فهم يف وحصيلته األوىل،

األسلوبنَي. بني العهد لتباُعد نظًرا لها؛ وتصويبًا عنها، بديًال يكون أن دون حديث
نفسها َلهي القديمة، العربية الرتجمة مع تعامله وطريقة الحديث النارش تعليقات إن
باملوقف إياه مقارنة الحديث، للُمرتِجم الحضاري املوقف للكشفعن مستقلة دراسٍة موضع
عرص يف يتم األول املطابقة، عىل والثاني اإلبداع عىل يقوم األول القديم، للُمرتِجم الحضاري
عرصالهزيمة يف والثاني واالحتواء، التمثُّل عىل القدرة منطق ومن بالنفس، والثقة االنتصار
يف عليه املايض القرن يف التاريخية النزعة غلبة ومع الغرب، أمام بالنقص واإلحساس

اإلنسانية. الدراسات

الحذف (أ)

الحديث للنارش يجوز وال اليونانية. الجملة وليس العربية الجملة بنية واتباع تركيز الحذف
لألصل الفرع تبعية اليونانية، للجملة تابعًة العربية الجملة يجعل حتى املحذوف، إكمال
املثل إسقاط الحذف ويعني املعنى. مستوى عىل للمركز واملحيط اللفظ، مستوى عىل
اليوناني واملثل منه. أوضح يكون وأن املمثول، توضيح املثل فوظيفة داللته؛ لعدم اليوناني
لهومريوس.61 األوديسا يف فالفسو» نصيحة «تتبع مثل العربي الثقايف املخزون يف يعيش ال
ال هنا فاملرتجم اليوناني؛ للنص مطابًقا املعنى يصبح حتى األلفاظ بعض وتُحذف
عىل األولوية له الكيل املعنى وفهم سياق يف فالجملة الفقرة؛ معنى بل الجملة معنى يقصد

،١١٧-١١٨ ،١١٤ ،٥٣–٩٨ ص٤٩، بدوي، الرحمن عبد وتحقيق نرش الحيوان، طبائع كتاب أرسطو: 60
.١٢٤

،١٢٥ ،١٠٧ ،١٠٣ ،١٠٠ ص٧٠، ١٩٧٧م، القاهرة، بدوي، الرحمن عبد د. تحقيق األخالق، أرسطو: 61
.٣٥٧ ،٣٣ ،٣١٤ ،٣٠٧ ،٢٩٥-٢٩٦ ،٢٩١-٢٩٢ ،٢٨٧ ،٢٧٣ ،٢٥٧ ،٢٣٤ ،١٩٣ ،١٨٦ ،١٨١ ،١٥٩
وتطبيق تحقيق املتطيب، العبادي إسحاق بن حنني زيد أبي نقل للمتعلمني، الطب فرق يف جالينوس:

ص٧٨. ١٩٧٨م، القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة سالم، سليم محمد د.
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ذلك ويرجع للعبارة، الكيل املعنى يتغري أن دون لفظ يسقط وقد الجزئية. العبارات معاني
تزيد الحديث واملرتجم القديم املرتجم بني املسافة كانت ولو خاصة مرتجم، كلِّ تقديِر إىل
ليس الحذف الحضاري. واملوقف اللغوية الحاسة اختالف يقتيض مما عام؛ األلف عىل
بنية عن النظر برصف وإبرازه املعنى عىل الرتكيز يعني بل عمد، عن أو سهو عن سقًطا
ال تفصيٌل كيل منظوٍر من أنه إال ذاته، حد يف ا ُمهمٍّ كان وإن والسقط اليونانية. العبارة
إىل اللفظ ومن الكيل، إىل الجزئي ومن العام، إىل الخاص من التحول السقط وظيفة يفيد،
يخل وال املعنى عن التعبري يف يفيد ال لفظ إسقاط يمكن املمثول. إىل املثل ومن املعنى،
إبراز يف يفيد التخصيصال ألن بل دقيقة، غري الرتجمة أن للفظ السقط يعني وال باملقصود،
التكرار تجنُّب يعني كما كيل. إىل والجزئي عام، إىل الخاص ل تُحوِّ فالرتجمة الكيل؛ املعنى
بل العربية، الرتجمة من سقًطا ليس والحذف الخيال.62 يثري حيٍّا يظل حتى املثل ورشح
إبقاءً مرصكممثوٍل أهل خوف مثل الوصفية، وشوائبه املكانية حوامله النصعن تخليص

املثال.63 عىل
وإبراز اإلسهاب، من وتقليل املضمون، عىل تركيز املعنوي الحذف من نوع واالختصار
نفس يف وأومريوس أبناذقليس كالم إسحاق بن حنني أدمج فقد الكالم؛64 وراء للموضوع
يونانية ألفاٍظ ثالثِة وضم الحذف، من بدًال االختصار يأتي وقد متشابَهني.65 داما ما القوِل
َسْقط الحذف كان إذا الرتكيز،66 أو اإلسهاب يف خاصيتها لها لغٍة فكل واحد؛ عربي لفٍظ يف
طويل سقٌط واالختصار التكرار. عدم الحذف دوافع وأحد حذفجملة، االختصار فإن لفٍظ

باالقتباس. أشبه الفقرات لبعض العربية الرتجمة تبدو لذلك له؛ لزوم ال

،١٠٦ ،١٠٣ ،٩٥ ،٩١ ،٨٩ ،٧٩ ،٧٠ ،٦٦ ،٥٧-٥٨ ،٤٤ ،٣٤ ،٢٧ ص٢٥، الحيوان، طبائع 62

،١٦٧–١٧٣ ،١٦٥ ،١٥٣ ،١٤٨ ،١٤١–١٤٣ ،١٣٧–١٣٩ ،١٣٣ ،١٢٨ ،١٢٦ ،١٢٤ ،١٢٠-١٢١ ،١١١
.١٩١-١٩٢ ،١٧٧–١٧٩

املتطبب، العبادي إسحاق بن حنني زيد أبي قول نقل للمتعلمني، الطب فرق يف جالينوس كتاب 63

الثقافة، وزارة العربية، مرص جمهورية سالم، سليم محمد وتعليق تحقيق ،(١) اإلسكندرانيِّني منتخبات
.٧٨ ص٦٧، ١٩٧٨م، القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة الرتاث، تحقيق مركز

ص٦٨. النفس، يف أرسطو: 64
ص١٩٧. األخالق، أرسطو: 65

.١٣١ ،١٠٥ ،٦٣ ص٣٠، الحيوان، طبائع 66
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بني لالختالف نظًرا املعنى عىل الرتكيز بل الرتجمة، يف خلل أيَّ الحذف يعني وال
الرتجمة يف أعمى بأنه البخت فوصف الرتكيز؛ درجة يف والعربية اليونانية اللغتنَي، طبيعتَي
اختصار العربي النص اليوناني. النص يف مجنون أعمى بأنه ترجمته من أفضل العربية
ل لفضَّ حرفية كانت ولو حرفية، وليست معنوية فالرتجمة العربي؛ لألسلوب طبًقا وتركيز
ليس الحذف الحالتنَي. يف متهمة القديمة فالرتجمة املعنوية؛ الرتجمة الحديث املرتجم عليها
البالغة أساليب بذلك تقتيض كما للمعنى، وبلورًة لألسلوب تركيًزا بل إهماًال أو نسيانًا
إحساسه وأن املؤلِّف، مع يؤلِّف امُلرتِجم أن الحذف يعني وقد الوضوح.67 خاصًة العربية

وتقويته. املعنى إبراز أجل من الرتكيز عليه يفرض باللغة
وجودها بدعوى القديم املرتجم حذَفه ما إضافُة الحديث للمرتجم يجوز ال وبالتايل
يريد كما العربي النص هو والفرع اليوناني، النص هو األصل فليس اليوناني؛ األصل يف
تريد كما اليوناني األصل هو والفرع العربي، النص هو األصل بل الغربي، االسترشاق
الرتجمة يف حذف أنه عىل االسترشاق يتصوره ما رؤية. كله واملوضوع الوطنية، الدراسات
يتصوره وما وتفسري. رشح هو زيادة أنه عىل يتصوره وما وتلخيص. تركيز هو العربية
وما العربية. الرتجمة يف حذف الحقيقة يف هو اليوناني األصل يف زيادٌة أنه عىل االسترشاق
الرتجمة يف زيادٌة الحقيقة يف هو اليوناني األصل يف نقٌص أنه عىل االسترشاق يتصوره

العربية.68
اللغة من بكثرٍي أعىل العربية اللغة يف الرتكيز درجة ألن اإلضافة من أكثر والحذف
وهو املعنى، عىل والرتكيز القول يف االختصار أوله وأشكاله، دوافعه وللحذف اليونانية.69
أكرب العربية، البالغة ألساليب طبًقا التعبري يف الدقة وتوخي األشكال، وأظهر الدوافع أهم
االختصار عىل الدافع يكون وقد األلفاظ،70 من ممكن قْدٍر أقل يف املعاني من ممكن قْدٍر

Dovikoi ترجمة العربي النص ويف (ص٢٣٦). مجنونة عمياء اليوناني ويف عمياء العربي النص يف 67

جديدة علوم ألنها واملنجمني؛ واملهندسني الرياضيِّني وحذف اللذة مذهب أصحاب من بدًال امللهني
«ينزلن» الرتجمة ويف بالتوقف» «يأمرونه اليوناني األصل يف (ص٢٤١). ابني واللعَّ للُملِهني أمثلة وليست

.(٢٥٩ ،٢٥٥-٢٥٦ ،٢٥١-٢٥٢ (ص٢٤٦–٢٤٨، أخرى وأمثلٌة (ص٢٤٤).
ص٢٤٩. األفالطوني، قابس 68

تقريبًا. ١ :٢ نسبة أي إضافة؛ ٢٤٠ مقابل يف عبارة أو لفًظا ٤٦٠ حوايل املحذوف 69
رسيع موٌت يُوجد ال ألنه رسيًعا املوت من رسيًعا، وحذف بوحده واالكتفاء لغريه حذف مثل وذلك 70

برضورة واالكتفاء يعيشها التي الذل وحياة العبد اململوك وصف يحذف كما املعنى، لركاكة بطيء أو
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من للصورة االختصار يكون وقد الفروسية، تعرف بيئٍة يف الَفرس مثل املوضوع معرفة
االختصار يكون وقد البيانية. أساليبها لها لغٍة فكل املبارش؛ املعنى عىل الرتكيز أجل
الفنية؛ للصورة االختصار يكون وقد باملرأة. يتعلق فيما خاصة ذكرها من حياءً للتفاصيل

وثقافاتها.71 بلغتها مرتبطة صورة فكل
أجل من القول ألفاظ حذف واالختصار، الرتكيز أجل من املحذوفة العبارات ومن
عىل قائٍل إىل نسبته أو له، تقديم دون مبارشة املوضوع يف والدخول املقول، عىل الرتكيز

أن». «فواضٌح مثل التقديم ألفاظ حذف وكذلك القائل، عن بعيًدا القول
األمثلة وكثرة والتكرار، الرتاُدف حذف املعنى وإبراز العبارة اختصار أشكال ومن
معاٍن إثارة عىل وقدرته جذبه وقوة بريقه املعنى يُفِقد مما والتفصيل، الرشح يف واإلسهاب
والرشح الحاصل تحصيل يُحذف أسفل. إىل والنزول أعىل إىل الصعود مثل وذلك موازية،72
العقالني بالتفسري اإليحاء وأثَر املعنى قوة من يُقلِّل مما واألسباب العلل وإيجاد امُلسهب
يكون وأحيانًا واألسباب.73 بالعلل ربطها دون للداللة التعميم من وكنوٍع لألحداث، العلمي

شيئًا. املقصود املعنى عىل يزيد ال حاصٍل تحصيَل التعليل
لألفكار، واإلحصاء العد مثل الدالِّ غري الواقع أو الدالَّة غري للزيادة الحذف يكون وقد
حذف املتصل،74 العربي األسلوب مع يتناىف ومما الرياضية. باألعداد أشبه يجعها الذي

دون السنابل تُحذف .(٥٩ ،٥٧ ،٥٢ ،٤٤ ،٤٢ ،١٨ ،١٧ ،١٥ ص١٤، الرؤيا، (تعبري الرسيع العتق
وحذف ص٦١، باألوالد واالكتفاء والوالدين قوة إال اإلخوة موت وحذف اليَدين، دون واألخذ الحنطة،
،١١٢ ،١١٠ ،١٠٧ ،١٠٥ ،١٠١ ،١٠٠ ،٩٨ ،٩٤ ،٩١ ،٨٥ ،٨٢ ،٧٢ (ص٦٤، البنت دون واألم األخت
،١٥١-١٥٢ ،١٤٨ ،١٤٧ ،١٤٦ ،١٤٢ ،١٤١ ،١٣٩ ،١٣٥ ،١٣٤ ،١٣٣ ،١٣١ ،١٢٣ ،١٢٢ ،١١٤ ،١١٣
،٢٣٠ ،٢١٢ ،١٩٨–٢٠٣ ،١٩٧ ،١٩٥ ،١٩١ ،١٩٠ ،١٧٩-١٨٠ ،١٧٨ ،١٧١ ،١٦٨ ،١٦٦ ،١٦٢ ،١٥٥
،٣٠٨ ،٣٠٧ ،٣٠٤-٣٠٥ ،٣٠١ ،٣٠٠ ،٢٩٧ ،٢٩٣-٢٩٤ ،٢٩٠-٢٩١ ،٢٧٧ ،٢٧٢ ،٢٦ ،٢٥٣ ،٢٣٦
،٣٩٦ ،٣٩٠ ،٣٨٨ ،٣٢٤–٣٨٦ ،٣٦١ ،٣٥٣ ،٣٥٠ ،٣٤٤ ،٣٤٣ ،٣٣٥ ،٣٣٤ ،٣٢٩ ،٣١١–٣١٣ ،٣٠٩

.(٤٣٥ ،٤٢٩ ،٤١٦ ،٤١١ ،٤١٠
.(١٢٠ ،٥٠ (ص٣٩، أقول وبالجملة مثل: وذلك 71

محتاًجا إضافة من بدًال مفًرسا يكفي ص٢٩). (السابق، بيفسد واالكتفاء مرىض أو انفلج يحذف مثًال 72

.(٤٣١ ،٤٢١ ،٣٤٢ ،٣٣٧ ،٣١٧ ،٢٩٥ ،٢٩٠ ،٢٨٠ ،٢٥٧ ،٢٣٩ ،٧٧ (ص٤٨،
.٢٥٩ ،٢١٥ ،١٩٦ ،١٧٨ ص١١٧، السابق، 73

.(٣٦٠ ،٦٩-٧٠ (ص٢٤، األصول وترتك الستة يحذف مثًال ص١٥، السابق، 74
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حضاري نقل الرتجمة سابًعا:

الفكرة عىل الرتكيز ماهياتها،75 أو دالالتها عىل واإلبقاء والتاريخية الجغرافية املادية الوقائع
والتخصيص التعيني يُحذف كما معنينَي. عىل ال واحد معنًى وعىل الواقعة، عىل وليس
فتعميم بالجمل،76 تخصيص دون بالحيوان االكتفاء مثل النوع، أو بالجنس واالكتفاء
أجل من «فقط»، مثل التخصيص ألفاظ تُحذف كما التخصيص، تضييق من أفضل املعنى
بالزمان التخصيص يكون وقد و«باألخص». و«خاصًة» أخرى حاالٍت عىل املعنى إطالق

املعنى.77 دقة من ملزيٍد التخصيص يُوضع وأحيانًا والشخص. واملكان
الخارجي فالربط فات؛ بما والتذكري آٍت هو ملا والتقديم الوصل وتُحذفبعضعبارات
صميم يف تدخل وال ذاته، املوضوع بنية خارج عبارات وهي الداخيل، الربط من أضعف
يف تدخل ال التي العربية، العبارات مع الالتيني املرتجم فعله ما نفس وهو وصفه.
للُمرتِجم للعالم الديني ر التصوُّ عن تُعربِّ التي العبارات ومعظمها رأيه، يف املوضوع صميم

والحمدالت.78 البسمالت مثل إليها املرتَجم وللحضارة
والتطرُّف املبالغة عن والبعد العبارة، وتهدئة األحكام تخفيف الحذف دوافع ومن
وجميع، كلٍّ ألفاظ فتحذف اآلخر؛ والرأي وبالرأي بالحوار، تسمح متوازنة عبارة أجل من
حذف وكذلك الحرص، حيث من وَحيطًة دقًة أكثر وجعله علميٍّا، الحكم ضبط أجل من
وكل «كثريًا» ومثل حد، أقىص إىل املعنى ودفع املبالغة عىل تُدل التي للغاية ا» «جدٍّ ألفاظ
و«عينه» صواب» «عن و شك» «بدون مثل والحسم القطع ألفاظ وأيًضا املبالغة، أوصاف
ألفاظ حذف وكذلك التام»، «عىل «مفرط»، مثل والتفخيم التضخيم أوصاف وترك و«ذاته»،
«بالطبع»، وألفاظ التفضيل، أفعل كل حذف وكذلك «أبًدا»، «دائًما»، «عموًما»، «مخيف»،

محالة».79 «ال

.٣٥١ ،٢٤٨ ،١٤٤ ،١٣٨ ،١٢١ ص٢٨، السابق، 75
،٢٢٢ ،٢١٦ ،١٨٨ ،١٨٧ ،١٧٣ ،١٦٢ ،١٤٦ ،١٤٥ ،١٣٢ ،١٣٠ ،١٢٢ ،١٠٣ ،٨٩ ص١٥، السابق، 76
.٤٣٠ ،٤١٣ ،٤٠٩ ،٣٩٣ ،٣٥٠ ،٣٠٩ ،٣٠٤ ،٣٠١ ،٢٩٨ ،٢٨١ ،٢٧٨ ،٢٥٥ ،٢٤٤ ،٢٢٣ ،٢٢٨ ،٢٢٤

ص١٢٧. السابق، 77
يف ذكره عىل فسآتي يصحبها ما املرأة واستعمال الشعر وضفر التمشيط ا «أمَّ عبارة حذف مثل 78

أخرى وعباراٍت ص٥٧)، الرؤيا، (تعبري واملرأة» الرجل زينة يختص ما كلِّ عن أتكلم حيث الثانية املقالة
.(٤٠٩ ،٢٥٨ (ص٢١٣، مشابهة

،٢٦٠ ،١٩٠ ،١٨٠ ،١٦٦ ،١٥٦ ،١٤٤ ،١٣٢ ،١١٨ ،١٠٧ ،١٠٤ ،٨٧ ،٨٦ ،٨٠ ،٦٧ ص٥٣، السابق، 79
،٣٤٩ ،٣٤٨ ،٣٤٧ ،٣٣٧ ،٣٣٤ ،٣٣١ ،٣٠٩ ،٣٠١ ،٢٩٥ ،٢٦٨ ،٢٥٠ ،٢٤٧ ،٢٤٣ ،٢٤١ ،٢٢٣ ،٢٣٣

.٤٣٣ ،٤١٣ ،٤١١ ،٣٩٤ ،٢٨٣ ،٣٧٢ ،٣٦٥ ،٣٥٧ ،٣٥٤
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التخصيص؛ وبالتايل التعميم؛ أجل من الكل، إىل الجزء من الحذفاالنتقال أشكال ومن
فيُحذف القيمة إىل الواقع من االنتقال يتم كما واملحلية. الجغرافية التحديدات حذف أي
السابق الدافع نفس وهو وقائع. عدة يف القيمة تمثيل فيتم الواقع إىل القيمة من أو الواقع،

الجزء.80 إىل الكل من أو الكل إىل الجزء من االنتقال يف

اإلضافة (ب)

عىل مقحمة أو زيادة واعتبارها حذفها ذلك يعني وال للرشح، رضورية اإلضافة تكون قد
فالنص املسلمني؛ إىل اليونان ومن الجديد، إىل القديم من الثقافة اتجاه ألن اليوناني؛ النص
املعنى، لزيادة العقلية» «الفضائل تعبري زيادة مثل الزمان، عرب ويثري التاريخ يف يتمدد
وزيادة الصورة إكمال اإلضافة تعني وقد وبألفاظه. النص روح من مستقاٌة زيادة وهي
ورضبها. لألمثال الثقافية البيئات رات لتصوُّ طبًقا الكالب، إىل الطيور إضافة مثل االحتمال،

التجربة.81 طريق عن تأتي املعرفة أن لبيان التجربة؛ قلة الجهال فعل إىل ويُضاف
تجميل أجل من الشارحة والعبارات الرشح يف زيادًة املرتادفة باأللفاظ اإلضافة وتكون
كثرية ألفاًظا املرتجم أضاف فقد اليوناني؛82 النص عىل زيادًة تُعترب ال ثَمَّ ومن األسلوب؛
كما إليه. احِتيَج أجله من الذي اليشء إليه، يُحتاج الذي اليشء االستدالل: كلمة لرشح
جديد مثٌل يُضاف وقد التجارب. أصحاب فرقة استخراج يف مثل للِفقرات عناويُن تُوضع
تجتنب أن شأنها من «التي مثل للفائدة إمعانًا الدواء وظيفة تُوصف وقد الفيء. مثل
لك قال «بما مثل بالسابق الالحق ولربط النص لتقديم العبارة تكون وقد فه». وتُجفِّ السم
لبيان اإلضافة تكون وقد اإليضاح. يف زيادًة قريب» «وال إضافة كذلك التجربة»، صاحب
جديد، مثٍل وإعطاء الفرقة»، هذه أهل مناقضة «من مثل الفرق بني والخالف الفكر جدل
تكون وقد منها». وتنبعث فيها تحتبس «التي مرض ورشح انبعاث مرض هو آخر ورم

.١٣ ،١٣٨ ص٨٠، السابق، 80
.٢٩٠ ،٢٥٥ ،١٢٨ ص١٠١، األخالق، أرسطو: 81

وتعليق تحقيق املتطبب، العبادي إسحاق بن حنني زيد أبي نقل للمتعلمني، الطب فرق يف جالينوس: 82

،٢٠ ،١٦ ،١٤ ص٤، تصدير، ١٩٧٨م، القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة سالم، سليم محمد د.
.٨٩ ،٨٥ ،٧٥ ،٧١ ،٦٢
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النص أن باملرتجم ظانٍّا األصيل النص يذكرها لم أبنادقليس، مثل َعَلم اسم بذكر اإلضافة
للصورة.83 إكماًال نسيها قد األول

عىل الداللة أجل بالبعضمن بعضها العبارات وربط املعنى لتوضيح فهي اإلضافة ا أمَّ
هذه هدف 84، يونانيٌّ أصٌل عربية عبارة لكل يكون أن الرضوري من فليس الكيل؛ املعنى
الكيل. ر التصوُّ تجميع أجل من بالسابق الالحق ربط والعبارات، املعاني بني الربط العبارة
أخرى؛ عبارٍة يف إظهار إىل ويحتاج العبارة، يف موجود غرِي معنًى استنباَط اإلضافة تعني قد
السابق. عىل والتنبيه التذكري عادة أجل من وصفنا» «كما ذكرنا»، «كما إضافة تكثر لذلك
منطلقًة األوىل للعبارة شارحة عبارة وهي «أعني»، بلفظ فيها املرتجم يبدأ عباراٌت تكثر كما
املعنى، إىل اليوناني اللفظ من السابقة العبارة بدأ أن بعد العربي، اللفظ إىل املعنى من
اإلضافة من الهدف يكون وقد الغاية. لنفس و«بعد» «قبل» الزمان ظروف تُضاف وكذلك
كما األصويل. الفكر سمات أحد والتعليل علميٍّا، فكًرا يكون ال امُلعلَّل غري الفكر ألن التعليل؛
يُضاف وقد املبارش. والتعليل والرتكيز اإليضاح من ملزيٍد الجزئية التفصيالت بعض تُضاف
متناقًضا الكالم تجعل ال واإلضافة مجرًدا. كان إذا املعنى توضيح أجل من األمثلة من عديد
عينه فاللغوي الفيلسوف؛ عند كذلك وليس اللغوي عند التناُقض يكون وقد واضًحا. بل
العربية الرتجمة تبدأ قد للعبارة. الكيل املعنى عىل عينه والفيلسوف األلفاظ، معاني عىل
يف ني النصَّ بني تم قد التعشيق ألن العنان؛ لنفسها وتُطِلق تتجاوزه ثم اليوناني، النص من
املعنى عن التعبري اإلضافة تعني قد مبارش. غري تأليٌف هنا الرتجمة مشرتك، عقيل فضاءٍ
بل العربي، واللفظ اليوناني اللفظ بني ليست فاملطابقة مًعا؛ تطابًقا أكثر أخرى بألفاٍظ
من الصورة تفصيالت يف زيادًة اإلضافة تعني قد العربي. واللفظ اليوناني اللفظ معنى بني
استنباط اإلضافة تكون وقد قديم، عربي بتشبيٍه اإلضافة تأتي وقد املعنى، توضيح أجل
استبدال أو شارحة عبارًة تكون وقد للمعنى. إثراءً شيئنَي بني مقارنة أو آخر من معنًى

الجذع. بصورة األنبوبة صورة مثل بصورٍة صورة

تحقيق املتطبب، العبادي إسحاق بن حنني زيد أبي نقل أبقراط، رأي عىل األسطقسات جالينوس: 83

ص٥٤. ١٩٨٧م، القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة سالم، سليم محمد د.
،١١٤ ،١١١ ،١٠٨ ،٩٤ ،٩٠-٩١ ،٨٧ ،٨٥ ،٧٨ ،٧٦ ،٧١-٧٢ ،٦٩ ،٤٥ ص٤١، الحيوان، طبائع 84

.١٨٨ ،١٧٢ ،١٦٩ ،١٦٧ ،١٥٧ ،١٥٣ ،١٤٩ ،١٤٥ ،١٤٣ ،١٤١ ،١٣٤ ،١٣٢ ،١٢٨-١٢٩ ،١٢٥-١٢٦
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نقل فالرتجمة الرشح؛ بداية تعني بل العربية الرتجمة يف خلٍل أيَّ الزيادة تعني وال
مقتضيات فمن اللغوي؛ املستوى عىل للفظ مطابقة وليس الحضاري، املستوى عىل للمعنى
بالنسبة ركيكًة الزيادة تكون وقد وتنقص. تزيد شارحة، ترجمٌة أنها املعنوية الرتجمة
ورضورًة القديم للمرتجم بالنسبة بليغًة تكون وقد باللغة، وإحساسه الحديث للمرتجم
األوروبية الرتجمات آثرِت لذلك للحضارة؛ الكيل والقصد للنص الكيل املعنى إليضاح
يكون أن افرتاِض دون النص خارج إضافاٍت وجعلها العربية، الزيادات استبعاد الحديثة
نظر يف الوحيدة العربية الرتجمة قيمة وتظل ناقًصا. للمحَدثني وصل كما اليوناني النص

الضياع.85 من اليوناني األصل حفظت التي هي أنها املسترشق،
العربي املرتجم عىل فحكمه بالنقص، ال بالزيادة الحكم الحديث املرتجم عىل والغالب
املركَّز الدقيق اليوناني وأصله الغربي مقابل يف إنشائي شارح، ُمطيل، ُمسِهب، أنه القديم

الحذف. من بكثرٍي أقل القديمة العربية الرتجمة يف الزيادات أن مع املخترص،
اللغة من أعىل العربية اللغة تركيز درجة ألن وذلك الحذف؛ من أقل واإلضافة
والحقيقة الحذف. ضد واإلضافة اإلضافة، ضد الحذف متعارَضني، يبدوان وقد اليونانية.
وظيفتنَي يؤديان وكالهما للناقص، واإلضافة للزائد، فالحذف ومتكامالن؛ رضوريان أنهما
الحكم؛ وضبط املعنى وتطبيق األسلوب وصياغة والتصوير والرشح، اإليضاح يف متشابهتنَي
عبارة، أو لفًظا الزيادة تكون وقد واملضمون. األسلوب حيث من النص كتابة إعادة أي
املخطوطات، أحد يف الزيادة تكون قد ومقاصدها. الزيادة ملتطلبات طبًقا تقرص أو تطول
بني فرق ال املرتجِمني، عند يكون أن قبل النساخ، عند كان ربما الرشح أن عىل يدل مما
بزيادة ذلك كان سواء املعنى، وإبراز والتدقيق لإليضاح الزيادة تكون قد وعرب. يونان
عدم حالة يف غريبة بالٍد مثل عامٍّ لفٍظ عىل االقتصار أو العلمية، الدقة وتوخي التفسري يف

البلد.86 اسم معرفة

جروفونيوس اكتشفه الذي املعروف القديم اليوناني والنص .٢٦٠ ص٢٥٢-٢٥٣، األفالطوني، قابس 85

العربي. املرتجم وضع من ألنها Sunmaize سنميز بقيته أنكر Grovonius
،١٠٨ ،١٠٢ ،٩٢-٩٣ ،٨٥ ،٨٢ ،٧٩ ،٧٨ ،٧٦ ،٧١ ،٦٦ ،٦١ ،٦٠ ،٤٧ ،٣٧ ،١٨ ص٢٠، السابق، 86
،٢٨٠ ،٢٧٢–٢٧٥ ،٢٦٩ ،٢٦٧ ،٢٥٩ ،٢٠٤ ،١٩٣ ،١٩١ ،١٧٨ ،١٧٦ ،١٧١ ،١٤٠-١٤١ ،١٣٨ ،١٣٧
،٣٩١-٣٩٢ ،٣٨٢–٣٨٤ ،٣٧٥ ،٣٥٣–٣٥٩ ،٣٤٧ ،٢٣٢–٢٣٦ ،٣٠٨ ،٢٩٨–٣٠٤ ،٢٨٧ ،٢٨٤ ،٢٨٣

.٣٧٥ ،٤٣٢ ،٤١٨ ،٤١٦ ،٤٠١ ،٣٩٦
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هو كما سلبًا، واإليجاب إيجابًا السلب قلب القلب، طريق عن الرشح يكون وقد
ومرة إيجابًا مرة لئيًما، وليس الرتجمة وتزيد فِطن، عاقٌل فاهلل الكالم؛ قضايا يف الحال
يكون وقد رشح. فالرتجمة يجهلون؛ ألنهم «بعد» التجربة يتبعون وال زيادة ومثل سلبًا،
عن وإيحاءاته جوانبه كل وإعطائه وإبرازه، املعنى تقوية أجل من بالرتاُدف التوضيح

الوصف.87 يف زيادًة الكلمات، طريق
إمكانياتها؛ كل وبيان وتعميقها وتدقيقها الصورة الستكمال الرشح يكون وقد
نفس يف معه يُساهم ثاٍن مؤلٌف فاملرتجم القارئ؛ عىل للتأثري التصوير من مزيد فالرشح
أحد من النفس يف تأثريًا أكرب واملياه، واملجداف القارب بل القارب ليست فالصورة القضية؛

الصورة.88 عنارص
حسن أجل من العربية، والبالغة العربي األسلوب ملقتضيات طبًقا الزيادة تكون وقد
الرتجمة من االنتقال من أبعد خطوًة الرتجمة، إىل منها التأليف إىل أقرب وجعلها الرتجمة
ملقتضيات بل املعنى، لرضورة باستمرار تكون ال فالزيادة املعنوية؛ الرتجمة إىل الحرفية
الحاِل عن التعبريَ فقط األسلوب يعني وال األسماء. أو الضمائر أو األفعال بزيادة األسلوب
التعبري أساليب وتتفاوت فني، عمٌل فالرتجمة األسلوب؛ جماليات بل املقام ملقتضيات طبًقا
اسرتعاءً وأكثر أوضح بطريقٍة فكرتنَي بني التعاُرض إظهار األسلوب يستطيع كما فيه.
أو بالفعل البداية ويف األعداد، مع والتعامل واإلحصاء العد يف أسلوبها لغٍة ولكلِّ لالنتباه.
األسلوب يف والعربية، اليونانية اللغتنَي بني بالتمايُز إحساٌس املرتجم لدى فهناك باالسم؛89

البالغة.90 ووسائل واإلفصاح التعبري وُطرق
هو الحذف من الهدف أن كما الحكم، تخصيص اإلضافة من الهدف يكون وقد
القوم يصبح والقوم الرجل، أمر يصبح فالرجل والتدقيق؛ اإليضاح من كنوع تعميمه،
تخصيص ويهدف الناس. لجميع تصبح الكرنب ورداءة كبرية، تصبح واملباراة الفقراء،

.١٢٨ ،١٣١ ،١٢٩ ،٢٥ ،١٢٧ ص٣٩، السابق، 87
.٣٨٨ ،٢٦٤ ،٢٣٥ ،١٩٤ ،١٨٨ ،١٧٣ ،١٤٩ ،١٤٥ ،٩٦ ،٩٤ ،٨٦ ،٨٤ ،٨٣ ص٦٨، السابق، 88

،٢٥٥ ،٢٣٧ ،٢٣٤ ،٢٣٣ ،٢١٣ ،٢٠٠ ،١٩٨ ،١٩٥ ،١٢٠ ،١١٠ ،٨٣ ،٤٢ ،٣٣ ص٢٢، السابق، 89
.٤٣٣ ،٤١٤ ،٣٦٠ ،٣٣٧ ،٢٩١-٢٩٢ ،٢٦٢

اسم اشتقاق بسبب وذلك ص٢٠٧)، (السابق، اليونانية اللغة يف جرت قد العادة أن وذلك مثل 90

حسبت إذا يكون فإنه ص٣٠٤)، وأيًضا (ص٢٤٦، باليونانية اسمه أن وذلك (ص٢٢٠)، باليونانية
(ص٣٥٨). اليونانية حروفه
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ة وُمعوجَّ وُمتآكلة سوداء بأنها األسنان وصف مثل اإلقناع، ورسعة القصد إبراز إىل الحكم
واملكان، الزمان بظروف التخصيص ويكون املحلية. العملة نوع وتوضيح وفاسدة،
وقد الجملة. يف الربط وأدوات والزيادات املفعول أسماء أنواع وجميع الصفات وبإضافة
تخفيف يتم وقد للموضوع. النفسية األبعاد وإظهار واألسباب الِعلل ببيان التخصيص يتم
أقرب تكون وحتى األحكام، يف التعاُدل ميزان إلحداث اإلضافة، طريق عن تقويته أو الحكم
املنخفضة الضعيفة األحكام وتُقوِّي الصوت، العالية األحكام تخفض العلمية، الدقة إىل
املكشوفة، النصوص أمام امُلرتِجم عند الوارد الحياء لبعض الحكم ف يُخفَّ وربما الصوت.
وصف أو ا» «جدٍّ لفظ يضاف الحكم تقوية حالة ويف حرفيٍّا. ترجمته أو ذكره يجوز ال مما

«أبًدا».91 أو «جيد» أو «رديء» مثل زائد
يتعامل وأنه وموضوعه، امُلرتِجم بني تباُعد عىل يُدل مما القول ألفاظ تُضاف وقد
املرتجم، من بمقدمة الفقرة بداية فعادًة االختالف؛ بمنطق ولكن الهوية بمنطق ليس معه
يحكم كما نمطية، تبعيٍة عىل تدل ال القائل اسم يذكر ثم «… «قال الناسخ من وربما
العرص يف واملسيحيِّني الالتني عادة عليها ُمسقًطا أرسطو» «قال عبارة عىل االسترشاق بذلك
لدرجِة العادة، لهذه طبًقا القرآن ويستعملها شائعة، عادٌة القول أفعال فذكر الوسيط؛92
للمجهول، مبنيٍّا القول فعل يكون وقد أمر. مجرد أم القرآن من هما هل العلماء تساُؤل
ألفعال مشابهة ألفاظ وتأتي جمًعا. أو مفرًدا والغائب، واملخاَطب املتكلِّم يف يكون وقد

عليه. والتنبيه املعنى لرشح «أقصد» «أعني»، مثل القول
وباإلخبار السابق إىل باإلحالة للموضوعات، التقديم العربي األسلوب يقتيض كما
التي الروايات من ذكرها، تَقدَّم «التي مثل املوضوع عنارص ربط يتم حتى بالالحق،
ى وامُلسمَّ االسم لفظ كثريًا يُذكر كما السابق. إىل تحيل التي العبارات هذه وأمثال ذكرنا»،
القدرة هي الرتجمة وأن واملسميات، األسماء بني بالفرق املرتجم وعي عىل يدل مما والتسمية،
مختلفة. واألسماء واحدة فاملسميات املسميات؛ نفس إىل أخرى لغٍة من أسماء إيجاد عىل
مجموعة لوصف وإضافتها األعراض، مثل الفلسفية املفاهيم ببعض األسماء تتعلق وقد

،٢٤٨ ،٢٣٢ ،٢٢٥ ،٢٢٢ ،٢١٧-٢١٨ ،٢١٥ ،٢١٠ ،١٤٦ ،٨٧ ،٧٤ ،١٣٦ ،١٢٢ ص١٠٥، السابق، 91
،١٩٧ ،٤٤ ،١٤٢ ،٤٣٤ ،٣٨٦ ،٣٣١ ،٣١٨ ،٣١٧ ،٣٠٩ ،٣٠٤ ،٢٩٦-٢٩٧ ،٢٧٧-٢٧٨ ،٢٥١ ،٢٤٩

.١٧٥ ،٢٠٧
.٣١٠ ،١٣٧ ،٢٩ ،٢٤ ص١٠، الرؤيا، تعبري ،Aristoteles dixit 92
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وأن واملسميات، األسماء بني الفروق تعرف حضارة يف وذلك واحدة، مقولٍة يف الصفات من
كلها.93 األسماءَ علَّم هللا

لطبيعة طبًقا املرتادفات عىل الشارحة والعبارة الحذف، عىل اإلضافة تغلب وقد
إعادة بل اليوناني النص نقل ليس الرتجمة فغرض اإليضاح؛ يف زيادًة أو األدبي األسلوب
الذي «اليشء عىل «استدالل» كلمة املرتجم يضيف عربي.94 لجمهور عربي بأسلوٍب كتابته
إلبراز العنوان يف اإلضافة تكون وقد إليه».95 احِتيَج أجله من الذي باليشء إليه يُحتاج
تكون وقد للفظ. وليس لليشء للعبارة، وليس للموضوع فالرتجمة املوضوع؛ مضمون
وإعادُة قراءة هنا الرتجمة للمعنى، توضيًحا الصورة وإكمال التصوير لحسن اإلضافة
فالنص ومنفعته؛ الدواء وظيفة بيان يف زيادًة اإلضافة تكون وقد وتصوير. وفهم إنتاج
السابقة معرفته من ابتداءً ويُرتِجمه املوضوع، يعرف طبيب وامُلرتِجم الطب يف املرتجم
أجل من صاحبه، إىل الرأي نسبة اإلضافة من الهدف يكون وقد امُلرتَجم. النص ملوضوع
التجربة، صاحب إىل الرأي نسبة مثل السياق، يف النص وضع أجل من االتجاهات إبراز
يلقيه بما للمعنى، توضيًحا ُمرتادٍف إضافُة تكون وقد امُلتعلِمني. طب فرق من فرقة وهي

جديدة. وإيحاءاٍت ظالٍل من الرتاُدف عليه
نصوٌص فهناك املرتجمة؛ النصوص كل عىل عام كقانوٍن واإلضافة الحذف ينطبق وال
وال األسلوب.96 بجمال ن وُدوِّ كالطب، الدقيقة، العلمية النصوص مثل املطابقة إىل أقرب
أو فصول أو أبواٍب إىل وتقسيمه النص، تقطيع يف القارئ أو الناسخ أو الناقل يتدخل

،٢٤٦-٢٤٧ ،٣٧ ،١٩ ،١٧ ،٣٩٣ ،٣٠٩ ،٢٢٦ ،٢٠٨ ،١٦١ ،١٣٢ ،٣٦ ،٣٠ ،١٥ ص١٤، السابق، 93
.٣٤٤ ،٢٤٤ ،٤٠٣ ،٣١٥ ،٣١١-٣١٢ ،٣٠٥-٣٠٦

املتطبب، العبادي إسحاق بن حنني زيد أبي نقل للمتعلمني، الطب فرق يف جالينوس كتاب يف 94

الثقافة، وزارة العربية، مرص جمهورية سالم، سليم محمد وتعليق تحقيق ،(١) اإلسكندرانيِّني منتخبات
مقابل يف إضافات َعُرش هناك ١٩٧٨م، القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة الرتاث، تحقيق مركز

اثننَي. حذَفني
.(٨٩ ،٨٥ ،٨٠ ،٧٥ ،٧١ ،٦٢ ،٢٠ (ص١٦، أخرى وأمثلة ص١٤، السابق، 95

العبادي إسحاق بن حنني زيد أبي نقل للمتعلمني، النبض يف طوثرن إىل جالينوس كتاب ذلك مثال 96

القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة الرتاث، تحقيق مركز سالم، سليم محمد تحقيق املتطبب،
إسحاق بن حنني زيد أبي نقل أبقراط، رأي عىل األسطقسات يف جالينوس كتاب وأيًضا: ١٩٨٥م.
كتاب وأيًضا: ١٩٨٧م. القاهرة للكتاب، العامة املرصية الهيئة الرتاث، تحقيق مركز املتطبب، العبادي
.Lutz, 1969 Richter-Bernburg, Gottingen إسحاق بن حنني ترجمة الرتياق، يف فبسن إىل جالينوس
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املنقول النص بمطابقة حنني ويعرتف بل جالينوس»، «قال تسبقها صغرى وحداٍت إىل
العربية، إىل الرسيانية من حبيش ترجمة وبمطابقة الرسيانية، الرتجمة مع اليوناني منه

الطاقة.97 َقْدر صحيح نقٌل بأنه والحكم
املنقول للبيئة الديني ر التصوُّ إىل والتأويل واإلضافة الحذف منطق يخضع ما وعادًة
عىل للداللة والحيوان اإلنسان يف املشارك املعنى عن أرسطو يتحدث فعندما النص؛ إليها
صفاته يف يشاركه ال هللا ألن أيًضا؛ اإلله مع املشاركة يحذف إسحاق بن حنني فإن الجنس،
تأليه لعدم إلهيٍّا وليس آيل، بأنه الِجْرم يصف وكذلك ءٌ﴾،98 َيشْ َكِمثِْلِه ﴿َليَْس وأنه يشء،
ءٍ َيشْ ﴿ُكلَّ لقاعدة وفًقا يسري الذي امُلنظَّم أي املجازي؛ باملعنى إلهي واستعمال الطبيعة،

ِبَقَدٍر﴾.99 َخَلْقنَاُه
لفلوطرخس، الفالسفة بها ترىض التي الطبيعية اآلراء يف لوقا بن قسطا ترجمة ويف
اليونانيون يهما يُسمِّ كما معربنَي، لفَظني ترك طريق عن الرتجمة يف الديني التصور يتحكم
أنصاف اإلسالمي التصور يف يُوجد ال ألنه اآللهة؛ وأنصاف الجن وتعني وأراس، ذامريس
بصفاته هللا ويُوصف بل إسالمية، ألفاظ وهي واآللة هللا عنهما بدًال ويُستعمل آلهة،
لفظ مثل فيها حرج ال مشرتكة دينية مصطلحاٌت وهناك . وعزَّ جلَّ هللا مثل اإلسالمية
لفظ واستعمال الجديدة، الدينية رات التصوُّ احرتام عىل حريِصني املرتجمون كان الكهانة.
التشكُّل ملنطق خضوًعا بل ظاهًرا تحريًفا ليس وهذا األوىل. العلة أو األول املبدأ من بدًال هللا
املضمون عن التعبري أو إسالمية، بألفاٍظ اليوناني املضمون عن التعبري املزدوج، الكاذب
رات التصوُّ إىل اللغوي االستبدال مجرد من األمر يتعدى وقد يونانية. بألفاٍظ اإلسالمي

ما كل أن يف أرسطو عىل به طعن فيما جالينوس عىل الرد يف األفرودييس اإلسكندر رسالة وأيًضا:
Nicholas Rescher, Michae E. تحقيق الدمشقي، عثمان أبي نقل محرك، عن يتحرك فإنما يتحرك
اليوناني من حنني نقل الطبية، التجربة يف جالينوس كتاب وأيًضا .Marmura, Islamabad, Pakistan
R. Walzer, Oxford University Press تحقيق العربي، إىل الرسياني من حبيش وترجمة السريياني إىل

.London
جوامع من جالينوس وأيًضا: ص٨٣). (السابق، الطاقة بَقْدر وصح منه املنقول باألصل ُعورض 97

لندن. فالزر، ريتشار كراوس بول تحقيق إسحاق، بن حنني نقل ألفالطون، النواميس كتاب
.٣٠ ص٤، النفس يف أرسطو، 98

الرحمن عبد لها وقدم وحققها ورشحها اليونانية أصولها عىل راجعها الطبيعية، اآلراء فلوطرخس: 99

.١١٢–١١٤ ،١٠٨ ،١٠٤ ،١٠١ ،٩٧ ،٩٣ ص٩١، ١٩٨٠م، الكويت، املطبوعات، وكالة بدوي،
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نسميها التي الصورة أو ُمصوًرا، ليس الذي العنرص خلق هللا بأن علنًا والترصيح ذاتها،
القارئ ذهن يف معنًى أيَّ يثري ال الذي الداناويون، مثل يوناني بلفٍظ يُستبدل وقد كماًال.
املرتجم حذف كما والسعادة. الغبطة يف االثننَي الشرتاك الحنفاء مثل إسالميٍّا لفًظا العربي،
وجل، عز بأنه ووصفه بالوحدانية له تفرًُّدا والصورة العنرص(الهيوىل)، إىل ضمه لعدم هللا
ما وإذن منفرًدا، هللا لفظ جمًعا اآللهة بلفظ يُستبدل كما هللا. يقول األوىل العلة من وبدًال
له يحق ال الحديث املرتجم فإن هللا، بعد وجل عز إضافة عدم عن القديم املرتجم ج يتحرَّ لم
صناعي نار بأنه هللا وصف ويسقط القديم. املرتجم عن واحد نمٍط وجود لعدم إضافتها
وكل وجل.100 عز هللا لفظ إىل اإلسكندر ترجمة وتضيف التنزيه. عىل حرًصا الكون يف
املرتجم وضع من الطبيعي، العلم يف طيماوس كتاب جوامع ترجمة يف التمجيد عبارات
الرتجمة كانت ملَّا الناسخ من وربما ال فقط، وتعاىل تبارك الخالق مثل إسحاق، بن حنني
وكذلك صمد،101 أحد فرٌد هللا ألن باملالئكة؛ اآللهة ترجمة وكذلك وجل، عز أو جماعيٍّا، عمًال
تعاىل، وجل عز الباري لفظ إىل «أثولوجيا» ترجمة يف الناعمي الحميص املسيح عبد يضيف
اإلسالمية العبارات تستعمل بل الحكيم، الباري وأيًضا اسمه عزَّ لألشياء خالق الباري إن بل
ال قد نصوص، إىل أيًضا تمتد هلل التمجيد صفات إضافة إن بل تعاىل،102 هللا شاء إن مثل
هلل صفة هو تعاىل فالخالق العالم؛ ِقَدم يف أبرقلس حجج مثل اإلسالمي، ر التصوُّ مع تتفق

باهلل.103 الكفر مثل الرشعية املصطلحات تظهر كما العالم! ِقَدم عن مرتجم نصٍّ يف

موقفحضاري الرتجمة (٤)

الرتجمات وعن للغاية، بعيد وهو مبارشة، اليونانية اللغة عن حاليٍّا املنطق ترجمة إعادة
موقٍف أخذ ودون القديم، الحضاري املوقف دون الفرنسية، خاصة الحديثة الغربية

أرسطو الفيلسوف، أرسطاطاليس رأي بحسب الكل مبادئ يف القول يف األفرودييس اإلسكندر مقالة 100

ص٢٧٦. العرب، عند
ص٩٢، اإلسالم، يف أفالطون إسحاق، بن حنني إخراج الطبيعي، العلم يف طيماوس كتاب جالينوس: 101

.١١٨ ،١١٠ ،١٠٧-١٠٨ ،٩٩ ،٩٤–٩٦
القاهرة، العربية، النهضة بدوي، الرحمن عبد له وقدم حققه العرب، عند أفلوطني أثولوجيا، 102

.١١٤ ،٦٨ ،٦٥-٦٦ ،٥٠-٥١ ،٤٥ ،٢٣–٢٧ ص١٠، ١٩٦٦م،
الرحمن عبد لها وقدم حققها نصوص العرب، عند املحدثة األفالطونية العالم، ِقدم يف برقلس حجج 103

.٣٧-٣٨ ص٣٥، ١٩٧٧م، الكويت، املطبوعات، وكالة بدوي،
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اليوناني، القديم الوافد مع امُلرتجِمني قدماء فعل كما الغربي، الوافد من جديد حضاري
العربية الرتجمة وأن األساس، هو اليوناني النص أن اعتبار عىل يقوم خالص استرشاٌق
نصٌّ يُوجد وال صحيحة. الرتجمة كانت تامًة املطابقة كانت وكلما الفرع، هي املطابقة
الرؤية خارج له ترجمٌة تُوجد ال كما الحضارية، رؤيته خارج موضوع يوناني أرسطي

ومقاصده.104 للُمرتِجم الحضارية
تفعل كما واألماكن، األعالم بأسماء التعريف أو األلفاظ برشح التعليقات وتكتفي
الحضاري املوقف عن كاشفة وهي الحديثة. والجغرافية والتاريخية اللغوية القواميس
للوافد بالنسبة جديد حضاري موقٍف أي من يخلو الذي املعارص، العربي للمسترشق
الحضاري املوقف تحليل خالل من القديمة، الرتجمة مع يتفاعل ال أيًضا والذي الغربي،
بالرغم النارش شخصية وتختفي املدرسية، الهوامش عىل التعليقات تقترص لذلك القديم؛
وال قصد. أو رؤية بال الهوامش يف القامة قصري ويبدو أخرى، مجاالٍت يف تضخمها من
باتفاقها تحُسن وال الحديثة، األوروبية الرتجمات مع اختالفها العربية الرتجمة يضري
والفرنسية الالتينية الرتجمات تخضع لم كذلك مختلفان. الحضاريان فاملوقفان معها؛
نظًرا العربية، الرتجمة حكمت التي الحضاري النقل عمليات لنفس الحديثة، واإلنجليزية

املطابقة. ونظرية التاريخية النزعة لسيادة
وليس حديثة، ثانية حضارٍة إىل قديمة أوىل حضارٍة للنصمن حضاري نقٌل الرتجمة
والصواب الخطأ معيار خارج الحضاري والنقل الحضاري. سياقه عن منقول نص مجرد
التاريخ خارج اللغة وقواميس املعاجم، وعلم املطابقة نظرية عىل يقوم الذي القامويس،
النسخ، مجرد يتجاوز إبداعي َدوٌر له كان للرتجمة الناسخ إن بل والثقافة، والحضارة
الحضارية العملية من جزء فالنسخ رشد؛ ابن من معظمها تالية تلخيصاٍت عىل فيه ويعتمد
رشد ابن وتلخيص بالنسخ. عبوًرا القراءة حتى الرتجمة منذ جماعي النصعمٌل كالقراءة،
ونشأته نصابه إىل األول النصاألرسطي إلعادة املتأخرة، الحضارية رؤيته عن ُمعربِّ للمنطق
غريه دون بالنصاألول ًكا وتمسُّ األصل، إىل عوًدا ومسلِمني، يونان الرشاح، تأويل قبل األوىل

الرحمن عبد الثمانني، ميالده عيد يف عمل»، وبنية حياة «مسرية الشامل الفيلسوف دراستَينا: انظر 104
الشعر يف أرسطوطاليس لكتاب مراجعة واإلبداع»، القراءة إىل والتأثري املطابقة «من وأيًضا بدوي؛

ص٢٩٧–٤٠٨. األجيال، حوار عياد، لشكري
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التفاسري كل عىل القرآني النص ألولوية بالنسبة الشائع السلفي املوقف وهو الرشوح. من
حوله.

السياسة، كتاب مثل أرسطو أعمال من لعمٍل القديمة العربية الرتجمة غياب حالة ويف
وليس الفرنسية، عن حديثة ترجمًة ويُرتجمه النص، هذا بإكمال حديث مرتجٌم يقوم قد
العربية الرتجمة يف الفرنيس للمرتجم الحضاري املوقف يُنقل وقد اليوناني. األصل عن
الغرب، خالل من اليونان إىل للنظر الحديث، العربي املرتجم موقف هو ألنه الحديثة؛
القديم. العربي املرتجم كان كما حديث، أو قديم عربي حضاري موقٌف له ليس ألنه أو
الفرنيس؛ املرتجم هوامش وينقل مصطلحاتها، إىل واإلحالة الفرنسية الرتجمة عىل يعتمد
الختالف نظًرا تجدي؛ ال القديمة الالتينية الرتجمة عىل املراجعة أن كما له. وطن ال فالعلم
الحديث العربي واملرتجم القديم العربي املرتجم عن الالتيني للمرتجم الحضاريَّني املوقَفني
حاصل. تحصيل الحديث للقارئ القديم املعنى رشح كان لذلك األوروبية؛ الرتجمة عن
داخله، من يأتي للنص موضوعي معنًى وجوُد الحايل للمرتجم الحضاري املوقف عىل ويُدل
الدراسات عىل الغالب ر التصوُّ وهو آخر، إىل عٍرص ومن أخرى، إىل لغٍة من نقله ويمكن
اليونانية األمثلة عىل الحديثة الرتجمة وتُبقي املايض.105 القرن يف الغرب يف التاريخية
املرتجم فعل كما استبدالها، أو إسقاطها دون املطابقة عىل تقوم الرتجمة دامت ما القديمة،

القديم. الشارح ثم القديم
القارئ عىل تسهيًال وعباراته القديم النص أساليب رشح الحديث للمرتجم يجوز
اللغة إىل وحديثها قديمها كلها العربية اللغة يحيل أن دون متطورة، فاللغة الحديث؛
والحديث القديم الحضاريان فاملوقفان اللفظية؛ املتقابالت وإيجاد املعارصة، األوروبية
أخذه الذي الحديث، األوروبي املرتجم وموقف القديم العربي املرتجم موقف مختلفان،
الطريقة عىل اليونانية املصطلحات تعريب تم لو خاصة الحديث، العربي املرتجم وتبناه
أو بالحداثة، متشدًقا الجديل املنهج عن الحديث العربي املرتجم حديث مثل األوروبية،

الناس.106 يظنه ملا رشًحا العام الرأي عن الحديث

هيلري، سانت لبارتلمي الفرنسية الرتجمة عن السيد لطفي أحمد ترجمة السياسة، كتاب أرسطو: 105
.١٦٩ ،١٥٧ ص١٦٢، ١٩٧٩م، القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة

(ص١٦٣)، بالرجولة الرجلية ورشح ،(٧٢ (ص١٥٧-١٥٨، يتعاظم أي يتجلل رشح مثل وذلك 106

(ص١٧٥). العادلة بدل والعدالة
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وكأن للنصاليوناني، الغربية للنرشة طبًقا األفالطوني لقابس العربية الرتجمة م وتُرقَّ
العربية، الرتجمة وراء الحضاري النقل منطق معرفة وليس اليوناني النص خدمة املقصود
ملعرفة العربية القواميس وعىل باسيه، مثل ومالحظاتهم املسترشقني تعليقات عىل واعتماًدا
اليوناني النص الوسيلة، العربية والرتجمة الغاية هو اليوناني النص وكأن الكلمات، أصل
النص ضبط والعربي األوروبي املسترشق غاية الفرع. هو العربية والرتجمة األصل،
ويف خلط.107 فيه تغيري وكل حذف، فيه نقص وكل إضافة، عليه زيادة فكل اليوناني؛
ذلك اعتبار دون املرشوح، األصل إىل بالنسبة وتبديل وإضافة حذف هناك اليوناني الرشح
املسترشق اختيار فإن وبالتايل الناسخ؛ من أو الشارح من ذلك كان سواء لبًسا، أو خلًطا
هو يزيد، ما واستبعاد اليوناني، النص يوافق ما العربية، الرتجمة من العربي أو الغربي
الرتجمة تغفل التي والحرفية بل املطابقة، لنظرية واتباٌع حضاري، كنقٍل للرتجمة إغفاٌل
اآلداب فبينما الحديث؛ واملرتجم القديم املرتجم بني الحضارية الرؤية تختلف وقد املعنوية.
األدبيات، تعني قد الحديث املرتجم عند اآلداب فإن واللغة، النحو علوم يف تدخل القدماء عن
األخطاء له ويتصيد القديم، العربي باملرتجم املسترشق يرتبص وأحيانًا العلم. تشمل والتي
هو وحده األوروبي وأن األوىل، مصادرها يف الغربية الثقافة فهم يحسن لم أنه إلثبات
ذلك يف وتبعه لنصوصها، والنارش ملعانيها الفاهم لحضارتها الوريث وهو اليونان، سليل

العرب.108 املسترشقون
تكون أن الطبيعي فمن الحرفية، الرتجمة من أوضح املعنوية الرتجمة كانت وملَّا
اإلسهاب؛ دون الرتكيز الوضوح طرق ومن اليوناني. األصل من أوضح العربية الرتجمة
حضاريٍّا. نقًال باعتبارها الرتجمة يُغِفل عام، حكٌم الفهم والنقصوسوء بالتحريف فالحكم
الكيل الحضاري القصد نحو هه وتُوجِّ إليه، التوازن وتعيد املعنى عىل تركز العربية الرتجمة

للمرتجم.109

،٢٤٠ ،٢٣٤ ،٢٣١ ص٢٢٩–٢٦٢، األفالطوني، (قابس الجيش مجتمع عىل تدل التي عسكر مثل 107

.(٢٥٧
هوامش كل أخذ وقد النص. يف الواردة األعالم أسماء ضمن املسترشقني أسماء النارش يضع لذلك 108

األصل هو اليوناني النص أن وترى املطابقة، يف كنظرية الرتجمة عن تعرب وكلها عليها، واعتمد باسيه
.(٢٥٥ (ص٢٥٠، الفرع هو العربية والرتجمة

.٢٥٧ ص٢٤٥، األفالطوني، قابس 109
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أصلها عىل ومراجعتها تحقيقها نرشها من املقصود ليس حضاري، نقٌل الرتجمة إن
مصري ومعرفة األصول، عن البحث حموة يف الحديث الغربي االسترشاق فعل كما اليوناني،
بعد متتالية عملياٌت فهذه والعرب،110 اليونان الرشاح أيدي بني الخالص األول النص هذا
عدد زيادة حد إىل األمر ويصل اإلبداع. إىل النقل من التحوُّل يف أخرى وظائُف لها الرتجمة
مقالة عرشة إحدى من نيقوماخيا مخطوط يتألف إذ نقصانها؛ أو للكتاب األصلية املقاالت
األفكار، بني والربط املعنى إلكمال والسابع السادس بني مقاٌل أُضيف فقد عرشة؛ من بدًال

التالميذ.111 صنع من مقاالٍت إىل القسمة وأن خاصة
املحذوف أن متصوًرا القديمة، العربية الرتجمة يف الحذف الحديث للنارش يجوز وال
واإلكمال؛ لإليضاح عليها يشء إضافة يجوز وال حرفية. وليست معنوية ترجمة ألنها زيادٌة
يضيف أنه كما القديم. للمرتجم الحضاري املوقف نفس له ليس الحديث النارش ألن
هو امُلرتَجم والنص األصل، هي حضاري كنقٍل فالرتجمة القديمة؛ الرتجمة عىل يعيبه ما
النص تركيب إعادة ليست فالغاية اإلبداع؛ عملية يف الفرع إىل األصل إرجاع يجوز وال الفرع.
انتقاًال العربي النص يف واالحتواء التمثُّل عمليات يف وتحوله مصريه معرفة بل اليوناني،
يجوز ال إنه بل والسياسة، األخالق مثل الدالة النصوص يف خاصة اإلبداع، إىل النقل من
وتقطيعه النص تقسيم أجل من القديمة، العربية الرتجمة عىل النارش من عناويَن وضُع
تقطيع وداللة أرسطو. قال بعبارة القديم املرتجم بذلك قام فقد الغربي؛ النارش وتقليد
بني والقراءة، املقروء بني الخلط دون قرآني، كنصٍّ كامل باحرتاٍم معه التعاُمل هي النص
عبارة تعني ال واألنا. اآلخر بني والذات، املوضوع بني واضح تمايٍُز مع والرشح، املرشوح
مثل موروثة عادٌة هي بل املسترشقون، قال كما ألرسطو تبعية أيَّ إذن أرسطو» «قال
تقطيع قائل». قال «فإن قيل»، االعرتاض«فإن أسلوب يف وأيًضا الرسول»، «قال هللا»، «قال
عمليات ذلك بعد ل يُسهِّ مما األفكار، وترتيب املعاني بلورة عىل تساعد وحداٍت إىل النص
القول يكون وقد اإلبداع. إىل النقل من والتحوُّل واإلخراج والتمثُّل قطعة، قطعًة الهضم
الحال هو كما والجواب السؤال أسلوب أو أحٍد إىل ليس أو املرتجم أو أرسطو إىل منسوبًا

الفارابي عند ص١٢–٣٧، العربية، املصادر يف نيقوماخيا ص٣–١٢، بدوي، الرحمن عبد مقدمة 110

كأرشيف ألرسطو األخالق كتاب عن ومراجع (ص٣٨–٤٦)، رشد وابن باجة وابن ومسكويه والعامري
(ص٤٧–٥٠). العالم لغات بكل مكتبات

(ص٤٢-٤٣). وروجربيكون الكبري ألبري يف وأثَّر األملانية إىل اإلضايف املقال هذا تُرجم 111
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الرضوري الوعي وكأن الجمع املتكلم ضمري إىل القول يُنسب وأحيانًا الفقه. تدوين يف
وأماكُن ثقوٌب باملخطوط يكون وأحيانًا جمعي.112 حضاري لوعٍي ممثٌل هو إنما للمرتجم
ولكن القراءة، صعبة أو واضحة غري الكلمات تكون وأحيانًا ونقص، وتمزُّق وسواٌد بيضاء
التعريف مثل للرتجمة، مدرسية دالالٍت إيجاد أو اليوناني النص حسب إكماله يجوز ال

اليونانية.113 أو الغربية الفلسفة عىل اعتماًدا الرشح، أو املصطلحات أو األعالم بأسماء
وكيف املتأخرة، األخالقية باملؤلفات األخالق لكتاب العربية الرتجمة مقارنة املبكر ومن
الغربي، االسترشاق ساد الذي والتأثُّر األثر ملنهج خاضع أيًضا فهذا عليها اعتمَدت أنها
الصفا إخوان وتقسيم األخالق كتاب بني التشابُه املهم فليس التاريخية؛ النزعة سادت كما
إحاالت أن كما الرتجمة. وليس التأليف موضوع يف أدخل فهذا والعملية، النظرية للصنائع
يف أفضل أيًضا هو التالية، اإلسالمية الفلسفة أو السابقة اليونانية الفلسفة إىل املضمون
من الغربية؛ الفلسفة مع ذلك فيجوز املقارنات من بُد ال كان وإذا الرتجمة. يف منه التأليف

جديدة.114 مرحلٍة إىل قديمة مرحلٍة من اإلسالمية الفلسفة نقل أجل
ويف الرتجمة، يف اإلسالمية املصطلحات ظهور يف حضاري كنقٍل الرتجمة وتظهر
كما «الفريضة». أو و«الرشيعة» جمًعا «هللا» لفظ ترجمة واستحالة «هللا»، لفظ مقدمتها
بالبسملة وتُختتم الرتجمة تُفتتح كما وجمًعا.115 مفرًدا و«متأله» «إلهي» لفظ يستعمل
الناسخ أو املرتجم من ذلك كون عن النظر برصف الرسول، عىل والسالم والصالة والحمدلة
أوِل يف والخواتيم الفواتيح هذه تكون وقد حضاري.116 كنقٍل للرتجمة إكماًال القارئ، أو
واحدة. مرًة وآخره الكتاب أول يف فقط وليست مرات، عدة وتتكرر آخرها، ويف مقالة كلِّ

يسأل والسائل ،(٣٣٤ ،١٤١ (ص٥٣، قال (ص٥٩)، املرتجم قال ،(٢٧٢ (ص٢٣٢، أرسطو قال 112

.(١٤١ ،١١٢ ،٩٩ ،٩٢ ،٥٩ (ص٥٧، فنقول (ص٦٢)، فيقول
.١٤٧ ،٣٥ ،٧٩ ،٥٧ ص٥٤، اليوناني، النص حسب اإلكمال 113

األخالق. يف شيلر ماكس مع املقارنة تكون أن ويمكن ،٦١ ،٥٦ ص٥٣، األخالق، 114
كما الذات يف يُقال قد أنه وذلك … املوجود بها يقال التي األنحاء حسب عىل يُقال الخري كان ملا وأيًضا 115

«ويكرمها (ص٧٣)، هللا» من بحظٍّ اإلنسان تأتي إنما «السعادة ص٦٢)، (األخالق، … والعقل هللا يُقال
النفقات مثل كريمة نفسية «النفقات (ص٨٠)، جليًال» إلهيٍّا أمًرا «وسببها (ص٧٩)، إلهي» أمٌر أنها عىل
واحدة أموًرا للناس تصلح التي واألمور هلل تصلح التي األمور ليس أن وذلك (ص٨٠)، هللا» أمور يف
(ص٥٥). بالطبع» وليست فقط بالرشيعة هي «إنما (ص٨٠)، املتأدهون به يتحىل ما وكل (ص١٥٢)،

.١٧١-١٧٢ ،١٤٠-١٤١ ،١٠٥-١٠٦ ،٨٤-٨٥ ص٥٣، األخالق، 116
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حضاري نقل الرتجمة سابًعا:

والعقل أخالقي، عقيلٌّ فاملوضوع جديدة؛ دينية مصطلحاٍت لنقِل حاجٌة هناك تكن ولم
الرشع. أساس

األخرى؛ املؤلِّف أعمال إىل بالرجوع امُلرتَجم النص رشح الحديث ق للُمحقِّ يجوز ال كما
جالينوس رشح مثل اليونان، املؤلِفني باقي إىل بالعودة أو املستقلة وحدته له نصٍّ فكل
الدقيق العلم يف اتفاقه عن النظر برصف للعالم رؤيته له مؤلِّف فكل أبقراط؛ عىل اعتماًدا
كل يف يتضح الرتجمة يف نسٌق هناك كان إذا إال ذلك يتم وال آخر. مؤلٍِّف مع الطب مثل
وجوامعها وملخصاتها برشوحها القديمة العربية الرتجمة تصحيح يجوز وال النصوص.117
هو بل ترجمًة ليس فالتلخيص التاريخ؛ يف النصوص لحياة مختلفة مراحُل فتلك التالية؛
مرحلة يف ذلك بعد املعاني مع التعامل يمكن حتى املعنى إبراز أجل من لأللفاظ، إدماج
وحداتها إىل إرجاؤها يمكن حتى للمعاني تفصيٌل التفسري أو الرشح أن كما التأليف.
من ذاتها، األشياء إىل َعوٌد فهي الجوامع أما التلخيص. يف تركيبها إعادة قبل األولية،
تصحيح يجوز ال لذلك الحضارية؛ األُطر عن النظر برصف مستقل نحٍو عىل رؤيتها أجل
الصحيحة، العربية الرتجمة كانت لو وحتى رشد.118 بتلخيصابن ألرسطو األخالق ترجمة
وليس املعنى، أدائها حسن بل اليوناني النص مع تطابقها ليس صحتها مقياس فإن
الحضاري املوقف الختالف نظًرا الحديثة؛ الغربية الرتجمة مع تطابقها صحتها مقياس
الحديثة؛ الغربية الرتجمة تصحيح العربية الرتجمة مهمة من ليس أنه كما للرتجمتنَي.119
القديمة؛ العربية الرتجمة هي والوسيلة «صحيحة» غربية ترجمٍة إيجاد هو الهدف فليس
محرفة، خاطئًة العربية الرتجمة كانت وإذا الرتجمتنَي. بني الحضاري املوقف الختالف نظًرا

حنني يزيد أبي نقل للمتعلمني، الطب فرق يف جالينوس كتاب أبقراط، عىل اعتماًدا جالينوس رشح 117

تحقيق يف وأيًضا ،٧٤ ،٦٦ ص٢٤، سالم، سليم محمد وتعليق تحقيق املتطبب، العبادي إسحاق بن
عىل األسطقسات يف جالينوس كتاب يف وكذلك ص٥، للمتعلمني، النبض يف طوثرن إىل جالينوس كتاب
،٥٧–٥٩ ،٥١ ،٤٩ ،٤٨ ،٤٧ ،٤٥ ،٤٣ ،٤١ ص١٣، اإلنسان، طبيعة يف أبقراط عىل اعتماًدا أبقراط رأي
،٩٧ ،٥٠-٥١ ،٤٩ ،٤٧ ،٤٥ ،٤٤ ص١٣، له، جالينوس وتفسري ،١٢٩–١٣١ ،٩٨–١٠١ ،٩٦ ،٩٠ ،٦٦
وجالينوس ١٢٥ ،٩٣ ،٩٢ ص٤٦، الطبيعي، القول يف وجالينوس ،١٣٨ ،١٣٦ ،١٢٩–١٣١ ،١٠٠ ،٩٩
إىل وجالينوس ص١٢٧، الفرق، يف جالينوس ص١٠٣، الطبية، الصناعة يف وجالينوس ص٩٣، املزاج، يف

ص١٣٩. جلوقون،
.١٤٦ ص١٣٩، األخالق، أرسطو: 118
.٢٤٤ ص١٤٢-١٤٣، السابق: 119
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الغربية الرتجمة لتصحيح استعمالها يمكن فكيف َفهم، وتيسء وتخطئ وتضيف، تحذف
الحديثة، الغربية الرتجمة مع القديمة العربية الرتجمة بتطابق الفرح يجدي وال الحديثة؟
بُرشاحها القديمة الرتجمة تصحيح يجوز وال اآلخر.120 أمام بالنقص اإلحساس حني إال
مزدوج، حضاري عمٌل الرتجمة اإلبداع. إىل النقل من تحوُّل والرشح نقٌل فالرتجمة العرب؛
النص تحويل واحد، حضاري عمٌل والرشح املوروث. ثقافة إىل الوافد ثقافة من النص نقل
والرتاُكم والتأليف العرض نحو خطوة املوروث، ثقافة يف شارح نصٍّ إىل مرتجم نصٍّ من

اإلبداع.121 ثم

.١٤٦ ص١٣٩، السابق: 120
عىل اعتماًدا النص للمتعلمني الطب فرق يف جالينوس لكتاب تحقيقه يف سالم سليم محمد يرشح 121

،٣٥ ص٢٦، صادق، أبي بن وعيل ،٦٥ ،٤٧ ص٢٩، الرازي أو ٣٥ ،٣٢ ص١٨، رضوان، بن عيل رشح
الطب ألرجوزة رشد ابن رشح عىل اعتماًدا للمتعلمني النبض يف طوثرن إىل جالينوس كتاب يرشح كما
عىل اعتماًدا أبقراط رأي عىل األسطقسات يف جالينوس كتاب وكذلك ،٩٢ ،٣٨ ،٢٩ ص١٦، سينا، البن
ص٢٣، رشد، البن النفس كتاب وتلخيص ،٢٤٦ ص١٣، سينا، البن الطب ألرجوزة رشد ابن رشح
ص٣٦، لجالينوس، الربء حيلة لكتاب الطيب أبي ابن وتفسري ،٤٤ ،٤١ ص٢٩، الفصول، يف والرازي
،١١٨ ،٨٣ ص٦٢، الفصول، يف الرازي إىل فيه يُحال أبقراط رأي عىل األسطقسات يف جالينوس كتاب
الطب أرجوزة ورشح ص٥٩، الجدل، تلخيص رشد، وابن ،٦٨ ص٦٤، الربهان، يف سينا ابن وإىل

ص٩٧. سينا، البن
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اليونان الرشاح ثامًنا:

النصوالرشح (١)

من وتُراثه النص احرتام عىل لتُدل اليوناني النص مع اليونانية التفسريات ترجمة إن
القرآني النص مركزية عىل قامت حضارة ويف والرتاث، النصوص تُقدِّس شبيهة عقليٍة
النص ُمفِرسين اليونان الرشاح بذلك قام وقد دوائر. يف وحوله منه الرتاثية العلوم ونشأة
تحدَّثوا الذين األوائل الطبائعيِّني سقراط، عىل السابِقني الفالسفة عىل اعتماًدا األرسطي
يف نظريٍة إىل تتحول أن قبل كتاريخ، األربعة العنارص والنار، والرتاب والهواء املاء عن
ربط أجل ومن الفكر، يف سلطة أهم ألنه أرسطو البداية وكانت أرسطو.1 عند األسطقسات
من فروعها، إىل أصولها من الحارض، إىل املايض من الحضارة واستمرار بالتاريخ الفكر

ثمارها. إىل جذورها
ورشحه، النص بني فرق فال أخرى؛ حضارية وتفسرياٍت رشوٍح ترجمة من ضري وال
فالغاية الشارح؛ ونص املؤلف نص بني تمييٍز دون متكامل ومعنًى واحدة وحدة كله
من إصالحها بعد حتى الرتجمة، حرفية وتجاوز املعنى وضوح عىل الحفاظ الرشح من
حلقٌة التعليق أن كما والتعليق، الرتجمة بني متوسطة حلقة الرتجمة فإصالح آخر، مرتجٍم
أجل من لفًظا عليه ويزيد نفسه العنوان الشارح يُغريِّ وقد والرشح. الرتجمة بني متوسطة

مراٍت وثالث كسنوقراطيس، اسم ومرًة العنوان، يف أرسطو اسم فيها يُذكر لإلسكندر املقاالت من ستة 1

ص٢٥٣–٣٠٨). العرب، عند (أرسطو شارًحا وليس مؤلًفا اإلسكندر فيها يكون التي أسماء، ذكر بال



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

فعرف «العالم»، لفظ «السماء» أرسطو كتاب إىل اإلسكندر وربما الرشاح أضاف كما بيانه،
استقراء الرشاح ويحاول بطليموس. عرص منذ والعالم» «السماء كتاب باسم ذلك بعد
العمليات معرفة األوروبي الشارح مهمة وإنها ُرشاحه.2 من ق والتحقُّ التاريخ يف أرسطو
منا، أكثر فيها ويعيش بها، أدرى فهو اليوناني والنص اليوناني الشارح بني الحضارية
ثقافته عىل قياًسا العمليات هذه وصف فيمكن منا الباحث ا أمَّ الوطنية. ثقافته هي تلك
لرصد الالم؛ لحرف ثامسطيوس رشح قراءة املطلوب امُلعاش.3 التاريخ وصف عىل وقدرته
الظاهر ما امُلضاف؟ وما امَلحذوف ما الرشح، إىل النص من انتقاًال الحضارية العمليات
مع باملؤازرة امُلسلِمني رشح معرفة نحن تنا مهمَّ األوروبي. الشارح مهمة وتلك امُلؤوَّل؟ وما

الرشح.4 مع أو األصيل النص
اليونانية بالحضارة التصاًقا أكثر فهو التاريخ؛ يف السبق فضل له اليوناني والشارح
معنى فهم عىل ومقدرة، عقًال اإلسالمي الشارح يفوقه قد ذلك ومع تاريخية. ثقافية كبيئٍة
الشارح بني املطابق الوعي يكون وقد واكتماًال. عقالنية أكثر أخرى إىل حضارٍة من النص
الحالة يف كافية مسافٍة وجود لعدم نظًرا املغاير؛ الوعي من الرشح عىل قدرًة أقل وموضوعه
يف اآلن العربي الوعي حال وهو الثانية. الحالة يف ِرها وتوفُّ بُعد عن للرؤية تكفي األوىل
نفسه؛ األوروبي الوعي من أكثر عليها الحكم عىل وُقدرتِه الغربية، الحضارة مع التعاُمل

٦٤ق.م.)، عام (ُولد أغسطس عهد يف املشائني أحد الدمشقي نيقوالوس رشح حنني، بن إسحاق ترجمة 2
حنني، بن إسحاق ترجمة نيقوالوس، تفسري النبات، يف أرسطوطاليس لكتاب ع موسَّ بتلخيٍص قام والذي
ترجمة نيقوالوس تفسري ألرسطو النبات كتاب من الثانية املقالة ص٢٤٣، النبات، قرة، بن ثابت بإصالح
األوىل املقالة بعض اإلسكندر ورشح ص٢٦٣–٢٨١. النبات، قرة، بن ثابت بإصالح حنني بن إسحاق
رشح البلخي زيد وألبي عدي بن يحيى أصلحه أو نقله كله الكتاب ثامسطيوس ورشح «السماء»، لكتاب
الرشح ونَقل ثامسطيوس رشحه كما سنبلقيوس، نقله ما ى وتبقَّ اإلسكندر رشح ضاع وقد الكتاب. صدر

العربية. الرتجمة إال تَبَق ولم عدي بن يحيى أصلحه أو
واإلسكندر وأرمينس هذا، بوسوس مذهب عىل ال االنعكاسات نصحح أن ينبغي املذهب هذا فعىل 3

ذكرنا يف طويل بكالٍم هذه عن البحث استقصينا قد ولكنا الشكوك، هذه ناقض ممن تقدمنا، من وكلِّ
األول، إىل والثالث الثاني الشكل تحليل يف مقسيموس عىل الرد يف ثامسطيوس (مقالة االنعكاسات

ص٣٢٤). العرب، عند أرسطو
ص١٢–٢١). (السابق، الالم لحرف ثامسطيوس رشح من 4
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اليونان الرشاح ثامنًا:

إنما أيًضا الرشوح ترجمة وإن املعرفة. وموضوع العارفة الذات بني الكايف للتمايُز نظًرا
استقرار يف منه واالستفادة له، نيصِّ كرتاٍث حوله قيل ما وكلِّ النص، احرتام عىل تُدل
رشوح عىل ثامسطيوس اعتماد مثل البعض، بعضهم عىل اليونان اح الرشُّ ويعتمد املعنى.
اليونان الرشاح بَرشح املسلمون الرشاح يقوم وقد وفرفوريوس. واإلسكندر أندرونيقوس

تأليًفا.5 أو رشًحا
رشح مثل رشوحها، لبعض أيًضا بل وحدها أرسطو لنصوص الرتجمة تكن ولم
إىل اليوناني النص من الحضاري، النقل يزدوج وهنا ألرسطو. النفس لكتاب ثامسطيوس
حنني؛ بن إلسحاق العربي النقل إىل اليوناني الرشح ومن لثامسطيوس، اليوناني الرشح
وقد األرسطي، للنص قراءة من فيه ما بكلِّ ثامسطيوس رشح بنقل حنني يقوم فقد
عوًدا القراءة هذه بإسقاط يقوم وقد األرسطي. النص إىل عوًدا القراءة هذه بإسقاط يقوم
مقدار يكون وقد اإلسالمية. الحضارة منظور من مبارشة له نقًال ثم األصيل، النص إىل
إىل نقل األول إلسحاق، الحضاري النقل مقدار من بكثرٍي أقل لثاسطيوس الحضاري النقل
بني فاملسافة الخارج؛ إىل نقل والثاني كبرية، ليست والقراءة املقروء بني فاملسافة الداخل؛
«موضوعيٍّا». رصًفا، لغويٍّا دال، غري أحيانًا الداخل الرشح يبدو قد بعيدة. والقارئ املقروء
حضارٍة من ينتقل النص ألن الحضاري؛ للنقل ممثًال يبدو قد الخارجي الرشح أن حني يف
الرشح، منظور هو النص منظور ألن داللة؛ أقل يكون الحضارة داخل الرشح أخرى. إىل
الحضارة خارج من الرشح أن حني يف النوع. يف وليس الدرجة يف املنظوَرين بني والخالف
النوع يف املنظورين بني والخالف النص، منظور غري الرشح منظور ألن داللة؛ أكثر يكون
خارج من والرشح املؤلف، منظور إىل أقرب الحضارة داخل من الرشح الدرجة. يف وليس
حضارية عملياٌت هناك كانت وإذا ثانيًا. مؤلًفا باعتباره الشارح منظور إىل أقرب الحضارة
الذي اليوناني غري أو الرشح، عرص يعيش الذي اليوناني إال يدركها فال الحضارة، داخل
الرتجمة تختلف الحال وبطبيعة اآلخِرين. وحضارات حضارته يف الرشح منطق يعرف

الطربي. عليه وعلَّق متى برش أبو نقله كبري رشٌح البطريق بن يحيى ترجمه الذي العلوية لآلثار 5

الرسيانية، من العربية إىل بعُد فيما يحيى نقله ثم الرسيانية دون العربية إىل نُقل رشٌح ولإلسكندر
عدي بن (وليحيى والجنس املادة بني الفرق يف مقالة حنني، ترجمة والجنس الهيوىل بني الفرق يف مقالة

ص٥٥–٦١). تصدير، (السابق، عليها) رشح
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

العربية الرتجمة ألن اليوناني؛ النص عن كالهما يختلف كما اليوناني، الرشح عن العربية
النارش تعليقات أتت لذلك املطابقة؛ الرتجمة إىل منها للرشح التلخيص أو الرشح إىل أقرب

الحضاري.6 النقل منطق عىل دالٍة غريَ
النفس كتاب ثامسطيوسعىل لرشح العربية للرتجمة الحضاري النقل مستوى ويظهر
منظور من هللا لفظ ويظهر اإللهي. العقل مستوى الخالصإىل العقل مستوى من ألرسطو،
الخالص العقيل وإدخال الصانع» «مثل أسمائه أو «تعاىل» مثل ألقابه بكل العربي املرتجم
وعلمه تعاىل أفعاله عن اليوناني للرشح العربية الرتجمة وتتحدث اإللهي. العقل إطار يف
أيًضا وهو (زينون). مكان كل يف ووجوده (أبنادقليس)، عليه الجهل جواز وعدم تعاىل،
وليس بها. املنعم وهو املوجودات هو فاهلل ويخلقها؛ شاء معقوالٍت أي عىل يحتوي الصانع

السماوية.7 لألجرام املحرك أبدي، مائٍت غري أنه من بالرغم ل، األوَّ ال الفعَّ العقل هو هللا
غريُ واحد يشءٌ وفعله جوهره أرسطو، بذلك نادى كما منفصل غريُ إلهي يشءٌ والعقل
إلهي، وأفالطون إلهي، والجسم إلهي واملثال إلهي، واألمر إلهية والطبائع مفارق، مائت
األمور من شيئًا يعقل ال املفارق اإللهي والعقل ل. امُلبجَّ العظيم هنا إلهي لفظ ويعني
ويظهر بل املفارقة،8 األمور من شيئًا يعقل ال الهيوالني العقل أن كما بالهيوىل، املشوبة

النقل منطق ملعرفة معني لنصٍّ واملسلمني واملسيحيِّني اليونان الرشاح بني مقارنة رسالة إجراء يمكن 6

رشح. كلِّ يف الحضاري
نقول فماذا ص٨)، ثامسطيوس، (رشح تعاىل أفعاله يف وجوده يُلتمس أن ينبغي ما أعظم هنا أن عىل 7

(ص٣١)، الجهل غاية إىل تعاىل هللا ينسب أيًضا يكون أن أنبادقليس يلزم وقد (ص٢٩)، تعاىل هللا يف
جوهر كل يف ناشب هللا إن قوله يف زينون لرأي مطابق الرأي هذا ولعل هللا، من مملوءة كلها األشياء
املقوالت مقال أنه وذلك ويخلقها، شاء مقوالت أي عىل يحتوي أن يف (الصانع) إليه األمر فإن (ص٣٤)،
بها املنعم ما وبجهٍة أنفسها الوجودات ما بجهٍة هو هللا فإن إلًها خاصة يشبه قد ولذلك وقائدها؛
واصفه أنا فيما النظر أغفل باله فما األول، هللا ال الفعَّ بالعقل يعني إنما أنه ظن من ا فأمَّ (ص١٨٠)،
أرسطو عند هو ال الفعَّ العقل هذا أن ظنوا، الذين أولئك أقاويل من أيًضا يعجب بأن وحقيق (ص١٨٦)،

(ص١٨٦). األول هللا
إلهية أشد الطبائع ،(١٨٤ (ص١٨٠، منفصل غري شيئًا إلهيٍّا، شيئًا يكون أن فخليق العقل ا فأمَّ 8

… يمكن ما بقْدِر لإللهية مثال هذا … األبدي اإللهي األمر هو يفعل قبله من الذي اليشء إن (ص٥٦)،
إذا اإللهي العقل أن كما ،(١٩٥ (ص٩٠-٩١، اإللهي الجسم (ص٦٩)، إلهي ألمٍر واحٍد كل يشارك أن

.(٢٢١ (ص٢١٠، … بالهيوىل املشوبة األشياء من شيئًا يعقل ال فإنه بالفعل، وكان مفارًقا كان
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سواءٌ والحمدلة، بالبسملة مقالة كل فواتيح يف يظهر كما «اللهم»، تعبري يف األسلوب يف هللا
العاملني.10 رب هلل بالحمد خواتيمها وكذلك القارئ،9 أو الناسخ أو الشارح من ذلك كان

وإثارة وجواب، سؤال فتوى، صيغِة يف القصرية املقاالت إىل أقرب أدبي كنوٍع والرشح
ونهايته املقال بداية ففي اإلسكندر؛ مقاالت من ذلك يبدو كما ألرسطو االنتصار تم شكوك،
بيان ثم الفتوى، مثل البداية يف سؤال عىل إجابة للمقال، الحضاري الوضع عىل تنبيه
كما صوابه، عدم يعني ال فيه والخطأ العلم، قدر واالجتهاد النهاية، يف واالنتفاع القصد
فالثقافة إليه؛ االنتصار إىل ويدعو رأي إىل ينتهي ذلك ومع الفقهاء. تواُضع يف الحال هو
طلب األول ثالثة: ويجدها الصحيحة، غري اآلراء وجود أسباب اإلسكندر يتلمس بل التزام،
الدقيق إىل يحتاج الذي املوضوع صعوبة والثاني الحق، يف يصدر مما والغلب الرياسة
املظنونة، اآلراء هذه من الرغم وعىل الحقائق. إدراك عن الطبيعة عجز والثالث الكالم، من
نفسه؛ الرشح إىل والذهاب عليه الربهان إلمكانية نظًرا الصائب؛ الرأي نفي يجب ال فإنه
بل صحته، تنفي ال فيه والشكوك يقني، إىل طريقان الشخصية والتجربة العقيل فالربهان
ومقياس املعارضة. واآلراء الشكوك عن بالرغم اليقني، بطرق فيه اليقني إىل الوصول يمكن
نموذج فاهلل وجل؛ عز هللا عن للتعبري أصلحها الرأي يكون عندما اآلراء بني أيًضا االختيار
وكأنه هنا اإلسكندر يبدو اإللهي. العلم مع تتفق بحيث األخرى اآلراء إصالح ويمكن اليقني،
املسلمون الحكماء إليه وصله ما إىل الوصول استطاع اإلسالم، قبل إسالمي صويفٌّ أو حكيم

اإلنساني.11 الوعي وارتقاء الخالص، العقل طريق عن

.٢١٤ ،١٦٩ ،١٣٦ ص٨٨، النفس، لكتاب ثامسطيوس رشح 9

.٢١٣ ،١٦٨ ،١٣٥ ،٩٧ ص٤١، السابق، 10
An Arabic Translation of Themistius on the De Anima, Ed. by M. C. Lyons, Oriental

.Studies, ed. by S. M. Stern & R. Walzer, Cassierer, L, Nort Folk, 1973
املبدأ طريق عىل أرسطوطاليس اإللهي عن أخذناه ما بحسِب الكل سياسة يف األمر يجري «فهكذا 11

ها تخصُّ التي أفعالها ويتبع به، الخاصة لطبيعته حافظ فيه التي األشياء من واحٍد كل فإن واالختصار؛
به املصدَّق إليه املنظور فهو اإللهية، للسياسة مالئم غريه دون أنه مع الرأي وهذا وانتظامه. الكل أزلية
يتفلسف من لجميع ينبغي وقد لها. ومناسبته للعالم املشاهدة األمور ملطابقته اآلراء؛ من سواه ما دون
عز هللا يف ِقيَلت التي اآلراء أصوب كانت أو األحوال كانت كيف غريه، عىل ويختاره الراي بهذا يعمل أن
وبسببهما، عنهما تحُدث التي األشياء ونظام اتصال يحفظ اآلراء بني من فقط وهو اإللهي. والجسم وجل
بسبب يتبعني فليس وألطف، أكثر فحٍص إىل يحتاج مما قلنا مما يشء يف أنَّ الناس من ألحٍد ظهر فإن
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والتأليف املراجعة (٢)

اليونان؛ الرشاح نص هو بل املؤلف، نص هو ليس أي كذلك؛ ليس البداية منذ والنص
أوًال الفردي املجهود عىل الرشح يعتمد الرشوح. ونقل النصوص بنقل املرتجمون قام لذلك

اإلسكندر.12 أقوال مثل ثانيًا اليونان اح الرشُّ أقوال عىل ثُم للمرتجم،
التعليقات ضمن دخلت ألرسطو الطبيعة لكتاب لإلسكندر عديدة تفسريات فهناك
ال والتعليق، والرشح والتفسري الرتجمة بني فرق ال جماعي، عمٌل فالتفسري والرشوح؛13
وال ثامسطيوس. أو اإلسكندر اليونان، الرشاح بني فرق وال اليونانيرشحه، النص بني فرق
تضبط التي واملعاني األفكار فاملهم أجزائه؛ بعض يف أو جملته يف اليوناني النص بني فرق

هذا جميع نرصة يف واالجتهاد العناية من عليه نحن فيما يرتاقى أن فيه تظهر أن لعلها يسرية، صعوبٍة
من كان إذا له، نرصتنا الرأي بهذا كنا تمسُّ مع لنا ينبغي قد ولكن ويستوحش، منه ينفر وأن الرأي،
وإصالح له، املضادة اآلراء جميع كل نقصد أن فالصواب أوالها، وجل عز هللا يف اعتقدت التي اآلراء جميع
هذه من يخلو فليس وتضادِّها، اآلراء اختالف يف نتقدم أن بعد الطاقة، بحسب فيها املتعرض الفساد
واالقتداء الحق عىل الوقوف يف الصادَّين والغلبة الرئاسة ملحبة ذلك يكون أن ا فإمَّ أصف؛ التي الجهات
طبيعتنا لضعف يكون أن ا وإمَّ وُغموِضها، ولُطِفها فيها الكالُم التي األشياء لصعوبة يكون أن ا وإمَّ به،
طريق عىل وارتأيناه اعتقدناه ما نرفض أن لذلك يجب ليس أنه إال الحقائق. إدراك عن وعجزها نحن
ووَضح وسَربناه عنه، فحصنا قد ما أن نعتقد أن القول من الجملة يف يجب إنما بل والتفلسف، النظر
والناس، نفسه األمر يف النظر وحلَّها فيه، بها يُتشكَّك التي الشكوك يف النظر ميل يتقدم وأن أمره، لنا
إىل يسرية شكوٍك بسبب تقصد وال ويعذبه. ه يُخصُّ الذي األمر يف اإلنسان يفعل كما حقيقة عىل الوقوف
من الشكوك تعرتضه ال بما نصل بل حسنه، ويخفي املعنى لذلك فيفحص فيه، واإلسهاب القول إطالة
األفرودييس اإلسكندر (مقالة يطرحه» وال منها فيه مشكوٌك أنه الوهم إىل سبق بما التصديق املعارف،

ص٢٧٦-٢٧٧). العرب، عند أرسطو الفيلسوف، أرسطاطاليس رأي حسب الكل مبادئ يف القول يف
قال الخلقية، الفضيلة له من والصالح الفكرية الفضيلة له من التعليق ويف األديب اليوناني النص يف 12

وجب أُلَِّفت متى أشياءٍ من ُمؤلَّف قوٌل فهو السلوجيسموس ا فأمَّ .(٧) ص٥٣٣) ج٢، (منطق، اإلسكندر
.(٨) ص١٠٧) ج١، (منطق، األشياء تلك لوجود ثامسطيوس: تفسري يف هو بالعرض، ال بذاتها منها

اليوناني عن الثانية ونقل عدي، بن يحيى النقل وأصلح الصابي روح أبو التفسريات هذه أول نقل 13

لوقا بن قسطا الرابعة ونقل عدي، بن يحيى العربي إىل الرسياني ومن إسحاق، بن حنني الرسياني إىل
املسيح، لعبد ترجمة وهناك ص. ٣٠٠ قسطا نقل والسابعة والخامسة الدمشقي، نقل الوجود والظاهر
بن إبراهيم وترجمه كرنب بن أحمد ه فرسَّ برش ألبي وآخر لباسيل، نقل وهناك ملنقريوس، وتفسري

ص٢٨). ج١، (الطبيعة، تفسري قدامة فرج وألبي الصلت.
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أجزائه؛ بعض أو كله الكتاب ترجمة يهم وال الكم. عىل يسيطر الذي الكيف النصوص،
القرننَي يف الدراسات عمق عىل تُدل الفهم، جيدة رشوٌح كلها هي األفكار. هي أيًضا فاملهم
أو ثامسطيوس، فرفريوس، اإلسكندر، اليوناني؛ الشارح بني فرق ال والخامس. الرابع
وأحيانًا بمفرده، اليوناني الشارح عىل االعتماد يتم أحيانًا عدي. بن يحيى العربي، الشارح
املستقل. املعنى هو القصد دام ما فيه، مدمًجا أو عنه منفصًال العربي الشارح مع أخرى

للمعنى.14 طبًقا العربي يف اليوناني الشارح يقل أو يكثر قد
ويعتمد اآلخِرين، العرب واملرتجِمني النصارى والرشاح اليونان الرشاح املرتجم ويُراجع
وهو األصل عن يروي والكل لالختيار، وكمقياس موقفه لتأييد نفسه أرسطو قول عىل
رواية هناك العلوم.15 لنرشاملعارفونقل النبي عن الحديث رواه فيما الحا، هو كما أرسطو
رواية وهناك آخر. مرتجٍم عن املرتجم يسمع عندما املبارش، السماع أي األوىل؛ الدرجة من
مجهولة، متوسطة وحلقات مجهول، مرتجٍم عن املرتجم يسمع عندما الثانية، الدرجة من
العربي الشارح أو املرتجم ح يُصحِّ الحديث. علم يف وامُلرسل املقطوع يف الحال هو كما
الرشاح عىل التعليق ويعتمد النص، فهم يف إصابته لعدم فهمه؛ اليوناني للشارح النرصاني
الرشوح مع يتعامل رشح التعليق أن عىل يدل مما رفًضا، أو اعتماًدا نقًدا، أو تأييًدا اليونان
طريق، رفيُق هو بل وراءهم، والهثًا اليونان للرشاح تابًعا الجديد املعلق ليس األخرى.
الرشاح إىل الرتجمات بني الخالف التعليق يُرجع وقد الرشح.16 مهمة يف عرًضا معهم تقابل
يُقال أن دون اليونان، الرشاح عادة النصأيًضا يف الرشوح إدماج مادة كانت وقد اليونان.17
ومسلِمني. نصارى العرب، الرشاح عن يُقال كما الفهم، وإساءة الخلط يف وقعوا إنهم عنهم

والرابعة الثالثة املقالتنَي يف ويكثر لثامسطيوس، كالم رشح ثنايا يف عدي بن يحيى كالم يَِرد مثًال 14

(٤٣٠ه). الفرج أبي رشح يظهر السادسة املقالة من الثاني النصف من وابتداءً الطبيعة، من
بل كذلك األمر ليس يقول النحوي ويحيى الثاني. الشكل نظام يريد قال: اإلسكندر عن يحيى أبو 15
قاله ما أن وأظن جميًعا. األمَرين إىل يذهب أنه قوله من يظهر برش وأبو البعيدة. بالعلة يريد إنما
نفسها.» بالعلة يخرب ال كان «إن يقول: إذ الفيلسوف قول بذلك ويشهد األقاويل، أصح النحوي يحيى
ص٣٥١، ج٢، (املنطق، ذلك» يف النحوي يحيى قاله ما «الحق عدي: بن يحيى الفاضل الشيخ يل قال

.(١ هامش
ص١٥، ج١، (العبارة، األشياء تلك لوجود ثامسطيوس تفسري يف هو … السلوجسموس ا فأمَّ 16

.(٨ هامش
.١ هامش ص٣٨٠، ج١، الطبيعة، 17
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والتصحيح واملقارنة املراجعة حالة يف اليونان الرشاح عىل املرتجمون اعتمد وقد
األصلية اليونانية النصوص يرتجموا فلم األفرودييس؛ اإلسكندر خاصة بهم اسرتشاًدا
يُفهم وقد أرسطو. عىل اإلسكندر رشوح مثل أهلها، عند اليونانية رشوحها أيًضا بل فقط،
تكن لم رشح.18 إىل والنص نص إىل الرشح فيتحول أرسطو، بقول اليوناني الشارح قول
عىل الحرص من بل اليونان، وراء جريًا اليونان الرشاح عىل العرب الرشاح تعرُّف محاولة
أرسطوطاليس مع حواٍر يف العرب الرشاح يدخل وقد ورشًحا. أصًال كله اليوناني الرتاث

القضايا.19 وبحث الجدل تركيب أجل من اليونان، الرشاح ومع
و«ثامسطيوس» اإلسكندر، اليونان، أرسطو رشاح عىل أيًضا التعليقات وتعتمد
مجرد كانوا أم تالية حضارية عملياٍت بأية الرشاح هؤالء قام فهل وسمبليقيوس، ويحيى،
رها، تطوُّ ملراحل طبًقا اليونانية الحضارة داخل حضاري بنقٍل قاموا كانوا وإذا رشاح؟
أخرى إىل حضارٍة من النص نقل هو يهمنا ما وعي؟ غري عن أو وعي عن بذلك قاموا فهل
ألن هل اليونان؟ الرشاح العرب الرشاح استعمل وملاذا حضارته. داخل نصٍّ رشح وليس
بالنسبة الحضارية العمليات بنفس قاموا إنهم أم أرسطو؟ من إلهية أكثر اليونان الرشاح
العرب؛ الرشاح قبل النصحضاريٍّا بتطويع اليونان الرشاح قام لقد املسيحية؟ العقيدة إىل
ومن للتطويع؛ نموذًجا األقل عىل أو سلًفا، النصممهًدا أمامهم العرب الرشاح وجد وبالتايل
اليونانية الفرق من غريه إىل أو اإلسكندر» «قال اإلسكندر، إىل املستمرة إشاراتهم جاءت هنا
األصيل.20 اليوناني النص يف الغائية اإللهيات إىل اإلشارات هذه معظم وتُدل الرواقيِّني. مثل
كانوا أم ، يونانيٌّ مسيحيٌّ حضاريٌّ مرشوٌع اليونان للرشاح كان هل قائًما: السؤال ويظل
وقيادة؟ تأويًال املدرسة عىل خالٌف ألرسطو تالميذَ باعتبارهم بينهم نَِشب أكاديميِّني، مجرد

يخرج ولم كراسته أوله من ر يُفجَّ باليونانية األفرودييس اإلسكندر تفسري هذا وقتنا يف وجدنا وقد 18

ص١٠١٧-١٠١٨). ج٢، ص٣٠–٣٢، ج١، (منطق، اليسري إال منه
.(٦٩٢ ج٢، (الطبيعة، … قال إنما اإلسكندر ص١٢٤، ج١، الطبيعة، 19

حلَّه وقد وإىل ص٥٤٣). ج٢، ،٣٤٨ ،١٢٤ ص١٢٢، ج١، (الطبيعة، يف اإلسكندر قال إىل اإلشارات 20
اإلسكندر أثار وقد ص٦٣٥). (ج٢، أشبه اإلسكندر ذكره والذي ص٥٦٠). ج٢، (الطبيعة، اإلسكندر
.(٨٠٠ ،٦٩٢ ،٦٨٢ ص٦٥٨، (ج٢، … الشك هذا حل فإنه اإلسكندر ا فأمَّ ص٦٤٩). (ج٢، وهو شكٍّا
ولثامسطيوس ص١١٩). ج١، (الطبيعة، الذهن يدركه ال إلهي سبٌب البخت إن يقولون والرواقيون
ليحيى وآخر لسمبليقيوس تفسري وهناك الرابع)، (القرن لسوفونياس وكذلك النفس لكتاب تلخيص

السادس). (القرن النحوي
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كانوا النحوى ويحيى وسمبليقوس، وثامسطيوس، اإلسكندر، اليونان؛ الرشاح أن صحيح
الروح العام، املسيحي للجو كان هل السؤال: يظل ذلك ومع مسيحيِّني، وليسوا يونانيِّني
بإمعاٍن اليونان الرشاح قراءة ويمكننا اليونان؟ ُرشاح عىل أثٌَر اليونانية، للحضارة الجديدة
أربعة قروٍن، ثمانيِة ِر تطوُّ تكشف رشوحهم، وراء حضارية عملياٌت تُوجد فلربما أكثر؛
الحضارية العمليات ملعرفة األوروبي الباحث مهمة وتلك امليالد. بعد وأربعة امليالد قبل
ثقافته فتلك منا؛ أكثر ويعيشها بها أدرى فهو اليوناني؛ الشارح إىل اليوناني النص من

فرفوريوس.21 وإىل ثامسطيوس إىل اإلحالة تتم كما الوطنية،
ذلك فإن أرسطاطاليس»، رأي «حسب موضوع يف يتكلم الشارح أن إىل يُشار وعندما
وهذا عنه. املستقل املوضوع يف رأٌي له املؤلف وأن املؤلِّف، عن املوضوع استقالل يعني
النص بني التمييز بداية إذن الرشح الرشاح. من ولغريه ألرسطو متعددة آراءٌ فيه املوضوع
املبدع، الفيلسوف أو العارض يد عىل نفسه الشارح عن املوضوع يستقل حتى واملؤلف،
أم أرسطو كان أن يهم فال املؤلِّف، اسم يُذكر ال وأحيانًا املؤلف. عن قبُل من استقل كما

املستقل.22 القول املهم أفالطون،
مؤلفون،23 أيًضا هم بل رشاًحا فقط ليسوا املسلمني، الرشاح مثل اليونان والرشاح
والنفس، األوىل، الفلسفة مثل موضوعاته ويؤلفيف أرسطو نيقوالوسالذييرشح مثل وذلك

.٣٣٥ ،٣١٥ ،٣١١ ،٣٠٦ ،١٩٠ ص١٧٦، ج١، الطبيعة، ص٥٣٠، ج٢، الطبيعة، 21
عن أرسطو لقول (رشح أرسطو رأي عىل مًعا ويحزن امللتذ يلتذ أن يمكن قد أنه يف اإلسكندر مقالة 22

أن يمكن الواحدة القوة أن يف األفرودييس اإلسكندر مقالة نيقوماخوس). إىل األخالق من العارشة املقالة
اإلسكندر مقالة والفساد). الكون يف َورَد قوٍل (رشح أرسطوطاليس رأي عىل جميًعا لألضداد قابلة تكون
من قوٍل (رشح أرسطوطاليس رأي عىل مًعا أيًضا هذه من استحال استحال إذا املكون أن يف األفرودييس
مقالة أرسطوطاليس. رأي عىل وكمالها الحركة تمام وأنها الصورة يف اإلسكندر مقالة والفساد). الكون
تصدير، العرب، عند أرسطو الطبيعي، (السماع أرسطو رأي عىل الحركة من أعم الفصل أن يف اإلسكندر
رأي عىل العناية يف مقالة لإلسكندر، أرسطوطاليس رأي عىل واملحسوس الحس يف مقالة ص٥١–٦١).
لإلسكندر، أرسطوطاليس رأي عىل الكل مبادئ يف مقالة لإلسكندر، وآخرين وأبيقورس ديموقريطس
عىل جميًعا األضداد تقبل الواحدة القوة أن يف مقالة لإلسكندر، أرسطوطاليس رأي عىل العقل يف مقالة

ص٥٥–٦١). (السابق، لإلسكندر أرسطوطاليس رأي
موضوع ويشري الكبري، هريودس وفاة حتى التاريخ بداية من يبدأ التاريخ يف مقال له نيقوالوس 23

طبيعة؟ عقليٌة اليونان عند البداية وهل الخلف. املسلِمني عند هو كان إذا التاريخ لبداية اليونان ر تصوُّ
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مسيحيٍّ لجوٍّ أو مسيحي لدافٍع ربما اآللهة، مثل الخاصة موضوعاته يف ومبدع والعالم،
املسلمني، والرشاح أرسطو نص بني الفصل يمكن ال وكما املسيحية، ظهور عىل سابق عاٍم
الرشاح حالة يف السؤال ويكون اليونان. والرشاح أرسطو نص بني الفصل يمكن ال كذلك
وراء كانت التي الحضارية العمليات طبيعة هي وما والتلخيص؟ الرشح يعني ماذا اليونان،
والتلخيص، الرشح يف نفسه عن َعربَّ يوناني حضاري مرشوٌع هناك هل اليوناني؟ الرشح
وعي بني التطابق إن أم اإلسالمي، الحضاري املرشوع مثل والتأليف للعرض كمقدمة
وموضوع العارف الذات بني كافية مسافة وال تغايُر ال حيث املرشوح، والوعي الشارح
الحال هو كما إبداع، أو احتواء أو تمثل دون إيضاح، مجرد اليوناني الرشح تجعل املعرفة،
بالوضوح تمتاز أرسطو عىل ثامسطيوس فرشوح اإلسالمية؟ الحضارة يف الرشوح يف
الغرض فليس قيمتها؛ من ذلك يُقلِّل وال .Paraphrases عة ُموسَّ عروٌض وهي والبساطة،
اتسع ملا ضئيلًة قيمتها كانت ولو العرض، يف النص إنتاج إعادة بل التاريخي النص هو
ثامسطيوس رشح من السادس الفصل فنص والرشح؛ النص بني فرق وال انتشارها.24
ثامسطيوس؛ تفسري أو ثامسطيوس رشح الكتاب اسم الناسخ. أو الكاتب من ُموَجز نصٌّ
بني فرق فال رشد؛ ابن وكذلك تلخيًصا، سينا ابن ويسميه رشح، والتفسري تفسري، فالرشح
املوضوعات األفرودييسنموذًجا، اإلسكندر الرشاح، عند التأليف ويشمل األدبية. األنواع هذه
اللون مثل الخالصة العلمية واملوضوعات واألضداد، والعقل الكل مثل الخالصة الفلسفية

والزمان.25 والنفس والنمو والزيادة السماوية واألجرام واملحسوس، والحس واإلبصار

«يف أرسطوطاليس»، «فلسفة اآللهة»، «يف أيًضا وله املادي. السبب وليس الوجوديون يقول كما البداية
يف أرسطاطاليس فلسفة جمل يف العامة، الحياة واجبات من أداءه املرء به ل يُجمِّ «فيما األوىل»، الفلسفة
وأخذ رشد ابن ذكره وقد السماء، يف «أرسطو» كتاب إىل املضاف العالم» «يف كتاب إليه ويُنَسب النفس».
(تصدير، النفس يف رسالة ولإلسكندر لنيقوالوس)، (اإللهيات تلخيص بعنوان كتاب له يكون وقد منه،

.(١٢–١٤
ص١٢–٢١، النص، ص١٥–٢٢، تصدير، العرب، عند أرسطو الالم، لحرف ثامسطيوس رشح 24

عام. تصدير ص٣٢٩–٣٣٣،
ص٥١–٦١). عام، تصدير (السابق، لها هيوىل ال التي الروحانية الصور إثبات يف اإلسكندر مقالة 25

يف مقالة الشعاع، بانبثاث قال من عىل والرد العني، من تنبثُّ بشعاعاٍت يكون ال اإلبصار أن يف مقالة
ص٥٥–٦١). عام، تصدير (السابق، ومفعولة معلومة وأنها الهيويل يف مقالة العامة، األمور قوام
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الديني التأول (٣)

نقل وهي املسلمون، الرشاح بها قام التي الحضارية العمليات بنفس اإلسكندر قام لقد
بينهما الربط السهل من وكان مسيحية. دينية بيئٍة يف الخالص العقالني األرسطي النص
املسيحية. للفلسفة الديني الطابع مع يتفق الذي اليونانية، للفلسفة املثايل للطابع نظًرا
اإلسكندر فوجدوا األمر، عليهم فسهل اإلسكندر، عند ممهًدا الطريق املسلمون الرشاح وجد
نفس يف يشاركان واملسيحية اإلسالم كان وملَّا خالًصا. يونانيٍّا وليس مسيحيٍّا يونانيٍّا
خالل من إسالميٍّا مسيحيٍّا يونانيٍّا اإلسكندر يصبح أن السهل من كان الديني، املنظور
يعني بل اإلسكندر، عىل امُلسلِمني والفالسفة الرشاح اعتماد ذلك يعني ال املسلمني. الرشاح
اإلسكندر فعند املفارق؛ العقل إثبات مثل الدينية الدوافع بنفس مدفوًعا كان كليهما أن
العالم يف الثورة تقوم أن والغريب وواحد. وقديم فاسد، غري خالد هللا، هو ال الفعَّ العقل
فلماذا ويحتوونه، ويتمثَّلونه ويتبنَّونه املسلمون عنه يدافع حني يف اإلسكندر، ضد املسيحي
تقول الرسمية املسيحية أن حني يف املفارق، بالعقل يقول ألنه هل املسيحيون؟ منه خاف
هللا عن متمايز مفارق عقٍل إثبات من خوف هو هل املسيح؟ السيد يف هللا حلول بالحلول،
قام وملاذا الرشك؟ يف والوقوع املتدينِني، وإله الفالسفة إله إلَهني، إثبات وبالتايل املتجسد،
خالدة روحية بسيطٌة لديه فالنفس اإلسكندر؟ عىل بالحملة الدينية بنزعته النحوي يحيى
عقل وهو كلها، اإلنسانية عقل هو والعقل باملعقول. يتحد يعقل حني والعقل خالصة،

رشد.26 ابن عند الحال هو كما أبًدا تحيا اإلنسانية ألن يُحيي؛
الرباعي الكندي تقسيم يعني وال اإلسكندر. قبلوا فقد املسلمون والفالسفة الرشاح ا أمَّ
باملَلكة العقل وهو اإلسكندر، عند الثاني للعقل تفصيل هو إنما لإلسكندر، أثٍَر أيَّ للعقل،
وظائف يف التفصيل من ملزيٍد البياني العقل والثاني الفعل، إىل القوة من األول عقَلني: إىل
صفات يف تُوجد فال اإلسكندر، عند الفعال العقل وهو الثالث، العقل صفات ا أمَّ العقل.
وسواء كاإلسكندر، إرشاقيٍّا صوفيٍّا وليس عقالني الكندي ألن الكندي؛ عند بالفعل العقل
وال باإلسكندر، تأثَّر قد املسترشق عند فإنه حرض، أو الكندي عند اإلرشاقي العقل غاب
كذلك األصل؟ عن الفرع يخرج وكيف املركز، بحضارة األطراف يف أحد يتأثَّر أال يُعقل
زيادًة مستفاٍد وعقٍل بالفعل عقٍل عقَلني، إىل اإلسكندر عند باملَلكة العقل الفارابي فصل

ص٥. تصدير، النفس، يف 26
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العقل وقسم لإلسكندر اإلرشاقي الطابع عىل أبقى الذي فهو سينا ابن ا أمَّ التفصيل،27 يف
الفعال العقل سمى كما مستفاد. وعقٍل باملَلكة عقٍل إىل اإلسكندر، عنه الثاني العقل باملَلكة،
ويعرف اإللهيات، ويعلم النفس، يف يرشق الفعال فالعقل القديس؛ العقل اإلسكندر عند
سينا ابن استعمل لقد هللا. بصفات الفعال العقل صفات اتحدت وبالتايل ثناؤه، جل الباري
تختفي مذهبًا وأقام الكلية، نظرته داخل الحتوائه اليونان الرشاح من لديه موجود هو ما كلَّ
مرحلة إىل النقل مرحلة من واالنتقال األصول، يف الفروع فيه وتذوب الِبنية، يف املصادر فيه
عاد ثُم سمبليقيوس. أو ثامسطيوس أو اإلسكندر عند املصادر تختفي حيث اإلبداع،
سينا، ابن يف اإلسكندر تأثري متجاوًزا ثامسطيوس تأثري تحت األول، أرسطو إىل رشد ابن
بالعقل االتصال يف بنظرية رشد ابن قول من وبالرغم باإلسكندر، معرفته من بالرغم
إىل طبيعي كتاٍب من اإلسكندر، ط بتوسُّ املسلمني الرشاح عند النفس كتاب نُقل ثُم الفعال.
منه، املنقول النص بيئة من اليوناني النص ناقِلني الطبيعة، بعد ما إىل أقرب إلهي كتاٍب

الدينية.28 املثالية العقالنية إليه، املنقول العربي النص بيئة إىل املثالية العقالنية
الطبيعة بني الفرق حى امَّ كما والطبيعة، املنطق بني الَفرق َمحو إىل الرشح يتجه وقد
ر التصوُّ بني والتطبيق، املنهج بني الَفرق هو الطبيعة بني الَفرق الطبيعة. بعد وما
وحده املنطق بناء يُعاد قد والكثري. الواحد بني األعيان، وعالم األذهان عالم بني وموضوعه،
واالنتقال األجناس، جنس الواحد، إلثبات ترتيبها يُعاد بحيث األجناس، أي الفصول؛ خاصًة

العقل. معاني يف رسالة الفارابي وكذلك العقل يف رسالة الكندي ألَّف 27
28

الرابع العقل الثالث العقل الثاني العقل األول العقل الفيلسوف

الفعال بامللكة الهيوالني اإلسكندر
بالفعل البياني الفعل إىل القوة من بالقوة الكندي
الفعال املستفاد بالفعل الهيوالني الفارابي
القديس املستفاد امللكة الهيوالني سينا ابن
الفعال املستفاد الهيوالني رشد ابن
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إنكار ضد حركتها إثبات أجل من وحدها، الطبيعة بناء يُعاد امليتافيزيقا.29 إىل املنطق من
الالمتحرك، إىل املتحرك ومن الثبات، إىل الحركة من االنتقال يتم حتى (زينون)، الحركة
برجسون فعل كما الوهم، خارج اليشء وإخراج الباطل، من والحق الظن، من اليقني وإثبات

الهوية.31 إلثبات شعورية ال كخطوة األضداد إثبات وكذلك الحديث،30 العرص يف
اليوناني، الفلسفي الوعي يف ارتقاءٍ عن يكشفون اليونان الرشاح أن فيه ريب ال ومما
عقٌل األول األوروبي. الوعي يف متوازينَي كمصدَرين املسيحي الغربي الوعي يف لالرتقاء مواٍز
السادس، القرن آخر يف ذلك بعد اكتمل الذي الطبيعي التوحيد الوحدة، نحو يتجه مجرد
الهلِّيني، العرص يف ملحة حاجًة الطبيعي التوحيد كان السابع. القرن يف عنه اإلعالن وتم
املجاورة، والديانات العقائد عىل ارتكز إيمانًا كان والثاني الحضاري. مرشوعه يمثل وكان
مثل األفرودييس، اإلسكندر مقاالت مواضيع من ذلك ويبدو بالكثري. الواحد فيه واختلط
رسالة وكذلك اإللهية، العناية موضوع إىل يشري بما وتدبريها، السماوية األجرام تأثري
إىل أيًضا تحيل أخرى، أجزاءٍ تدبري إىل ودوامها، ثباتها يف تحتاج أجزائه وأي العالم يف
الواقعة األجرام إىل الرشيف الِجْرم حركة بني اآلتية القوة يف رسالة وكذلك العناية، موضوع
فلك تحت وما الخالد القمر فوق ما بني القديمة الثنائية إىل تشري والفساد، الكون تحت
العناية وتحليل وأبيقورس، ديموقريطس رأي عىل العناية يف مقالة وكذلك الفاني، القمر
من إال يشء يكون ال إنه قال من عىل الرد يف مقالة ا أمَّ اليونانية. الفلسفة تاريخ يف الشخصية
«كتاب كتابان لإلسكندر يُذكر كما الفالسفة. طريقة عىل عدٍم من للخلق رؤية فهي يشء،
يف األول واحد، لكتاٍب جزأين يكونان وربما التوحيد». يف الفالسفة آراء و«كتاب التوحيد»
املعنوية.32 لسلطتهم نظًرا الرشاح باسم االنتحال يتم كما تاريخه. يف والثاني املوضوع

رضورة واجبًا، ليست األجناس من جنس يُقسم بها التي … الفصول يف األفرودييس اإلسكندر مقالة 29

ليس واحٍد من أكثر أجناس بها تُقسم أن يمكن بل تقسم إياه الذي وحده، الجنس ذلك يف تُوجد أن
ص٥١–٥٥). تصدير، العرب، عند (أرسطو بعض نتائج من بعضها

ال؟ أم منه جزء أول عىل حركته أول يف يتحرك ما عظِم عىل املتحرك هل 30

رأي عىل جميًعا لألضداد قابلة تكون أن يمكن الواحدة القوة أن يف األفرودييس اإلسكندر مقالة 31

مًعا ضده من استحال استحال إذا املكون أن يف ص٢٨٤-٢٨٥)، العرب، عند (أرسطو أرسطوطاليس
.(٢٨٦–٢٨٨ (السابق، أرسطوطاليس رأي عىل

عند (أرسطو التوحيد يف وكتاب الفراسة، قوانني يف وكتاب التاريخ، يف كتاب اإلسكندر إىل يُعزى 32

.(٥٥–٦١ عام، تصدير العرب،
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إال يشء خروج ورفض العناية، مثل دينية موضوعاٍت يف إذن اإلسكندر مؤلَّفات من كثريٌ
التمييز صُعب ثَمَّ ومن التوحيد؛ كتاب مفعولة، الهيوىل الروحانية، الصور إثبات يشء، من
الفكري الحضاري لالتصال نظًرا (الكندي)؛ اإلسالمي والشارح اليوناني الشارح بني
اإلسكندر عىل املسلمني اعتماَد أسهَل وما واإلسالمية. اليونانية الحضارتنَي، بني والتاريخي
اإلسكندر جعل الذي الدافع املهم الفارابي. قبل والفارابي سينا، ابن قبل سينا ابن فهو
هيوىل ال التي الروحانية الصور إثبات يف مقالته ا أمَّ الديني. التفسري هذا أرسطو يُفرسِّ
عقلية؛ برباهنَي املفارقة الصور إلثبات ميتافيزيقي إلهي موضوع عقيلرصيح، فإيماٌن لها،
الحكماء؛ عند له وتاٍل الدين، يف الديني اإليمان عىل سابق اإلسكندر عند العقيل فاإليمان
بني وقتي فرٌع الديني اإليمان الدائم، األصل وهو والنهاية، البداية هو العقيل اإليمان

34.Melius, majus بني والتوحيد الجوهر، من أكرم الفعل قوسني،33
فليساملسلمون فيه؛ اإللهي الجانب عىل وإقامته أرسطو إنتاج اليونان الرشاح أعاد لقد
تكبري خالل من كذلك اليونان الرشاح بل بذلك، قاموا الذين «أثولوجيا» خالل من وحدهم
ملقالة ثامسطيوس رشح مثل املحيط، سواها وما املركز وجعلها اإللهية، أرسطو عبارات
يُعاب فلماذا املسلمون، فعل كما باستمرار عنه دافع بل أرسطو اإلسكندر يناقِض لم الالم.
اإلسكندر يُردُّ أرسطو؟35 من الدفاعي املوقف هذا غريهم دون املسلمنيوحدهم الحكماء عىل
إلهي فاإلسكندر آلرائه؛37 طبًقا موضوعاته ويرشح عنه،36 ويدافع ألرسطو املخالِفني عىل
الفكر أولوية وبالتايل أرسطو، عن دفاًعا الوجود عىل الصورة أولوية يُثِبت أرسطو، مثل

الحال هو كما ،(٢٩٢ ص٢٩١، (السابق لها الهيوىل التي الروحانية الصور إثبات يف اإلسكندر مقالة 33

أنسيلم. عند
١٩٧٨م، القاهرة، الثانية، الطبعة املرصية، األنجلو الوسيط، العرص يف املسيحية الفلسفة من نماذج 34

ص١٢٩.
(ص٢٤)، الفيلسوف» أرسطاطاليس رأي بحسب الكل مبادئ يف «القول اإلسكندر مقاالت أطول 35
منها كلٌّ والسادسة والثانية (ص١٣)، واملنطق امليتافيزيقا تضم التي الفصول يف العارشة وثانيها

مقاالت. عرشة وهي واحدة، صفحٍة مجرد كله والباقي صفحتان،
أرسطو عن للدفاع منها أربعة لإلسكندر العرشة املقاالت ومن املمكن. مادة يف جالينوس عىل الرد 36
،٢٨٦–٢٨٨ ،٢٨٤-٢٨٥ ص٢٥٣–٢٧٧، العرب، عند (أرسطو والثامنة) والسادسة، والثالثة، (األوىل،

.(٢٩٣-٢٩٤ ،٢٨٩-٢٩٠
عرشة. السادسة واملقالة عرشة، الرابعة حتى عرشة الحادية املقاالت 37
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أكمل وامليتافيزيقا وكمالها، الحركة تمام والصورة العقيل،38 يقتيضاإليمان كما الواقع عىل
الطبيعة.40 بعد ما إىل الطبيعة من أيًضا انتقاًال الحركة من أَعمُّ والفعل الفيزيقا،39 من

املسلمني. عند النقل أساس هو الذي البديهي البرشي العقل عىل اإلسكندر اعتمد وقد
هذا استقالل إعالن نحو كخطوٍة الهلِّينستي، العرص يف اإلنساني الوعي يف ارتقاءً يُمثِّل كما
لغري عامة كثقافٍة سائًدا كان الذي املسيحي الجو إىل باإلضافة هذا اإلسالم. بظهور الوعي
املسيحية يف سواء له، املسيحيِّني تعظيم من أعظُم له املسلِمني تعظيم إن بل املسيحيِّني،
الوحدة الكل، مبادئ مثل املوضوعات يف ذلك ويظهر الالتينية، املسيحية يف أو اليونانية
والحيواني اإللهية، األشياء وحركة اإللهية األزلية األشياء عن الحديث يف يظهر كما األوىل.41
بل إلهي،42 الصفة استعمال وكثرة اإللهية، والقوة اإللهي، واألمر اإللهي، والجسم اإللهي،
اإللهي الجانب نقل عىل يُدل مما وحده»، وجل عز «هللا الجاللة لفظ اإلسالمي اللفظ يظهر
اإلسالمية، الحضارة يف يعيشون الذي النَقلة عند اإللهي، الجانب إىل اليوناني الرشح عن
سارت ثم لفًظا، ال معنًى أرسطو من بدايتها وجل عز فاهلل مسلمني؛43 كانوا نصارى

أولوية له ل وأوَّ الجنس قبل الصورة أن يف كسوقراطيس عىل الردِّ يف األفرودييس اإلسكندر مقال 38

الصورة وال الكل، إىل الجزء كإضافة الجنس إىل الصورة إضافة ليس أنه وَصحَّ استبان فقد طبيعية؛
ص٢٨١-٢٨٢). العرب، عند (أرسطو كسوقراطيس ظن كما الجنس قبل

أن واستبان أيًضا صحَّ وقد أرسطو، رأي عىل وكمالها الحركة تمام وأنها الصورة يف اإلسكندر مقالة 39

عند (أرسطو الجواهر من جوهٌر وأنها وكماله اليشء تمام وهي التامة، الحركة هي الطبيعية الصورة
ص٢٨٩-٢٩٠). العرب،

يُدعى الذي كتابه يف ذكر أرسطو أن أرسطو رأي عىل الحركة من أَعمُّ الفعل أن يف اإلسكندر مقالة 40

فعٌل حركٍة لكل كان إن فقالوا قوٌم ذلك يف تشكَّك وقد الحركة، من أَعمُّ الفعل أن الطبيعي السماع كتاب
الشك هذا نُحل أن فنريد الحركة؟ من أعم العقل إن أرسطو قال فِفيَم حركة، من يكون إنما فعٍل وكلُّ

.(٢٩٣-٢٩٤ ص (السابق، ونُبيِّنه
(السابق، الفيلسوف أرسطاطاليس رأي بحسب الكل مبادئ يف القول يف األفرودييس اإلسكندر مقالة 41

ص٢٥٣–٢٧٧).
(ص٢٦٢)، اإللهي الحيواني (ص٢٧٥)، اإللهية األشياء حركة (ص٢٦٥)، اإللهية األزلية األشياء 42
،٢٦٤–٢٦٩ ،٢٦٠–٢٦٢ (ص٢٥٤–٢٥٧، األجسام أفضل اإللهي الجسم كان إذا (ص٢٥٤)، إلهي إنه
العقل ،(٢٦٨ (ص٢٥٤–٢٥٦، النوع يف مساوية غري اإللهية األجسام أنفس صارت ولذلك ٢٧٦)؛ ،٢٧٢
(ص٢٧٦). اإللهية السياسة (ص٢٧٤)، إلهية قوة (ص٢٧٣)، اإللهي األمر (ص٢٧١–٢٧٣)، اإللهي

.(٢٧٦ ص٢٥٥، (السابق، وحده وجل عز هللا يف موجود هو إنما الخري محبة هو الحقيقي واالختيار 43
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عن تعبريًا والقارئ، والناسخ املرتجم عند اللفظ إىل املعنى من تحوََّلت ثم اإلسكندر، إىل
الرشيعة عن والحديث واألخالق امليتافيزيقا بني الربط يظهر كما اإلسالمية، الحضارة روح
املعنى مع يتعامل ألنه العقل؛ رشح يف اإلفاضة إىل باإلضافة هذا والسياسة.44 واملدينة
تبعية تكن لم الصورة. مع وليس املضمون مع الجزء، مع وليس الكل مع اللفظ، مع وليس

أفلوطني. إىل الطريق عىل خطوًة أللوهيته بل لشخصه، إذن لإلسكندر املسلمني
ورد الفلسفي، واإليمان العقيل، التوحيد نحو تقدُّم يُالحظ النصوصورشوحها وبتتبُّع
وبرصف واحد،45 رئييس شكٍل إىل الفرعية واألشكال القياس، أشكال يف الوحدة إىل الكثرة
عن أو وعي عن مستقل حضاري مرشوع له وهل ال، أم مسيحيٍّا الشارح كون عن النظر
التوحيد، إىل العقيل التنزيه من يتجه التاريخ ومسار الحضاري الوعي تقدُّم فإن وعي، ال
يُمثِّل الثاني القرن يف فثامسطيوس الوعي؛ من النابع اإليمان إىل الفلسفي اإليمان ومن
حتى للوعي، ًما تقدُّ أكثر مرحلًة يمثل الرابع القرن يف واإلسكندر الوعي، ارتقاء من مرحلة
عقيل ٍر كتصوُّ التوحيد عن اإلعالن وتمَّ التقدُّم اكتمل وقد الهجري. السادس القرن يأتي
يصل بل الجديدة، الحضارة من به موًحى وإيماٍن القديمة، اليونانية الحضارة من موروث
«الجمع يف الفارابي قبل إلهي بأنه منهما كلٍّ وصِف لدرجِة وأفالطون ألرسطو التعظيم

الحكيم».46 وأرسطاطاليس اإللهي أفالطون الحكيَمني، رأيَي بني
العقول: عن أنواع ثالثة بني العقل» و«يف النفس» «يف رسالتَيه يف اإلسكندر ميَّز وقد
مثله يُوجد ال وهو بامللكة والعقل أرسطو، عند بالقوة العقل يعادل وهو الهيوالني العقل
أقرب هو الذي الفعال والعقل واملسلَّمات، واملبادئ الفطرية األفكار إىل وأقرب أرسطو، عند
الرشاح نقل هكذا بامللكة؛ عقل إىل الهيوالني العقل وينقل املعقوالت، ييضء الذي النور إىل
الرشاح يكِن لم ولو حتى العام، املسيحي الجو مع يتفق حتى اليوناني الرتاث اليونان
جاهًزا املسيحية، لخدمة نقله بعد اليوناني الرتاث املسلمون وجد ثم مسيحيِّني. اليونان

(السابق، لها املوضوعة الرشيعة وإما رئيسها إما وهو فقط واحٌد يُدبِّرها إنما املدينة كانت وملَّا 44

ص٢٧٣).
(السابق، األول إىل والثالث الثاني الشكل تحليل يف مقسيموس عىل الرد يف ثامسطيوس مقالة 45

ص٣٠٩–٣٢٥). (النص، الرابع القرن يف يامبليخوس مدرسة من األزمريي مقسيموس وهو ص٦١–٦٤).
أخذناه ما بحسب فالطن به هللا وصف ما األول الجوهر بها وصف التي األشياء ويوافق يطابق ومما 46

ص٢٧٢). (السابق، أرسطوطاليس اإللهي من
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أرسطو من أكثر وربما اليونان، الرشاح مع خاصة اإلسالمية واالحتواء التمثُّل لعمليات
عىل االعتماد يتم تطويره. دون فقط اليشء وضع يف بمهمته قام والذي به، العهد بُعد الذي
لقد وتقدير.47 باحرتاٍم إليه واإلشارة به، واالستشهاد علمية كسلطٍة إليه واإلحالة اإلسكندر،
تركيبًا أكثر قسمة إىل ومنفعل، فعال إىل للعقل البسيطة األرسطية القسمة املسلمون حول
رشح عىل فقط األمر يقرص ولم النظري. اإلحكام من وملزيد ُمستفاد وعقل بالقوة، عقل
أرسطو.48 عن دفاًعا األخالق إىل أيًضا األمر انتقل بل الطبيعة، بعد وما والطبيعة املنطق
والفالسفة والرشاح اليونان، والرشاح الفالسفة بني وأنواعه العقل نظرية دراسة ويف
األوىل مستقلتان: حضاريتان عمليتان هناك املتأخِرين، الالتني والفالسفة والرشاح املسلمني
العقلية الثقافة من نقله أجل من للنصاليونانيورشوحه؛ املسلمني والفالسفة الرشاح تُمثِّل
والثانية واإلبداع. التأليف أجل من واحتواءً تمثًُّال الدينية، املثالية العقلية الثقافة إىل املثالية
الفالسفة وتأليف برشوح املدريس، العرص يف املتأخِرين الالتني والفالسفة الرشاح تأثُّر
ا أمَّ التاريخ. يف تتكون تاريخية حضارٍة يف والتأثُّر األثَر منهج تطبيق يمكن هنا املسلمني.
الفكر، بماهية املرتبط املثايل طابعها لها ِرصفة، حضارية عملياٌت فهي األوىل الحالة يف

التاريخ. عن املستقلة موضوعاته وبنية
ظهور قبل األوىل السبعة القرون يف اليونانية للفلسفة اليونان الرشاح دراسة إن

منها: رئيسية إشكاالٍت عدة تثري اإلسالم،

اإلسكندر نموذج املسيحية، أمام الصامدة اليونانية الثقافة من جزء هي (أ)
متواصلة. زالت ما القديمة الثقافة أن إال الجديد الدين ظهور من فبالرغم األفرودييس؛

التشكُّل يف إما معها، وتفاعَلت املسيحية دخَلت التي اليونانية الثقافة من جزء هي (ب)
باأللفاظ والروح النفس عن التعبري مثل اليونانية واللغة املسيحي املضمون الكاذب،
اليوناني، واملضمون املسيحي الشكل الكاذب، ن التضمُّ أو ،Pneuma, Psyché اليونانية
املسيحيِّني، اليونان الرشاح أهمية تبدو وهنا املسيح. للسيد األوملب آلهة أوصاف إعطاء مثل

عدي. بن يحيى مثل

ص٣١٣. العرب، عند أرسطو 47
ص٢٨٣). (السابق، أرسطو رأي عىل مًعا ويحزن امللتذ يلتذ أن يمكن قد أنه يف لإلسكندر مقالة 48
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الرشاح كتابات يف ظَهر اليونانية، الثقافة يف املسيحية من مبارش غريُ أَثٌر هناك هل (ج)
الجديد، العام الديني للجو نظًرا الطبيعي اإليمان مثل واملسيحية، اليونانية الثقافتنَي ذي
عليها تاٍل وكل األساس، هي باستمرار اليونانية واعتبار واألطراف، املركز ملعادلة وقلب

بها؟ ُمتأثِّر لها، فرٌع هو إسالٍم أو يهودية أو مسيحية من
القرآن نقِد فهِم يف يفيد قد اإلسالم، عىل السابق الديني الفكر هو هذا أن باعتبار (د)
للسلوك ونقده الدينية، النصوص لصحة التاريخي ونقده واليهودية، املسيحية للعقائد

الكتاب. ألهل العميل
أم القرآن نقد تابعوا وهل الحكماء، عند اإلسالمي الفكر يف كله هذا صورة معرفة (ه)

الصحيح. أرسطو إىل والعودة برفضه أو العام، اإلسالمي املنظور يف باحتوائه قاموا
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الخارجي واملصدر التاريخي أفلوطني بني «أثولوجيا» (١)

ممر؟ تصغري هل امليمر؟ فما ميامر، عرشة إىل أفلوطني لتاسوعات العربية الرتجمة وتنقسم
بال والثالث فالثاني عناوين؛ امليامر لكل وليس تاسوعات؟ وهي ميامر عرشة هناك وكيف
للنصاألصيل، حرفية ترجمٍة دون مًعا ورشحها تلخيصالتاسوعات حاليٍّا واملوجود عنوان.
وليس واالستيعاب، التمثُّل طريق عن املبارش، غري التأليف هو النص أن عىل يدل مما
والخامسة الرابعة التاسوعات من أجزاء حاليٍّا واملوجود تاريخي. لنصٍّ اللغوي النقل
الشيخ باسم متفرقة نصوص أرسطاطاليس، أثولوجيا اسم عليها أُطلق والسادسة،
ُمنتَحلة مقدمة األوىل قطع: ثالث من يتكون أثولوجيا أن البعض يرى وتاريخيٍّا اليوناني.1
التكامل إثبات أجل من الكندي عمل من وهي للميتافيزيقا، نتيجة أنها عىل أثولوجيا ر تُصوِّ
والعلم بالعقل الكندي الرتباط نظًرا آخر؛ شخٍص عمل من تكون وقد أرسطو. رؤية يف
كتاب من شذراٌت وهي املسائل، رءوس َجدُل والثاني والطبيعية. الفلسفية رسائله يف
ال اليونان، قدماء عند الجماعي التأليف عىل أيًضا يُدل مما «الرءوسواملسائل»، فرفوريوس
املؤلَّفات يف املحَدِثني والغربيِّني واملسلِمني اليونان عند حادث وهذا والتلميذ، األستاذ بني فرق
ألفلوطني. تلميذ من ميامر عرشة أثولوجيا، نصُّ والثالث وإنجلز. ماركس بني املشرتكة

والنحل»، «امللل يف والشهرستاني الحكمة»، «صوان يف السجستاني سليمان أبو االسم بهذا وذكره 1

هو لذلك تنَبَّه من وأوَّل الكلبي. لدياجونس صاحبًا القدماء وجعله الخالدة»، «الحكمة يف ومسكويه
وروزه، وشفليتس، وديرتييص، ولنك، وفارشو، ورينان هاربريكر املحَدثني قبل القدماء من رشد ابن

واشتينشنيدر.
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الجزء وهو والسادس، والخامس الرابع األخرية، الثالثة التاسوعات من مأخوذة والشذرات
وأولوياتها.2 إليها املنقول الحضارة ألفضلية طبًقا الطبيعيات، دون باإللهيات الخاص

أنتجت التي الهلِّينية التلفيقية الفلسفة آثار من أثَر الرواية أن صحيًحا وليس
اإلسالم ظهور عن متأخر عهٍد حتى حران، يف الصابئة علماء بها دان والتي البويماندرس،
يف املاركسية للنظرية طبًقا الوحي دين إىل منها الوثنية إىل أقرب تكون حتى قرون، بعدة
إليه يتقربون أنهم لوال الصالح، العمل ويعرفون باهلل، دون ُموحِّ الصابئة بأن علًما الدين.

الكواكب.3 طريق عن
أفلوطني خلفاء وعند فيلون عند الكلمة نظرية من يهودي نتاٌج أنها صحيًحا وليس
عن التعبري الكاذب، التشكُّل هو هذا العلل، علة األوىل الحكمة وهي يامبليخوس، خاصة
بن يشوع سفر يف الكذب وجود وليس يونانية، ومصطلحاٍت بألفاٍظ اليهودي، املضمون
اللطيف لعبد الطبيعة بعد ما كتاِب يف الزيادات بعض كانت إذا يهم ال كما سرياخ.4
موادَّ أية خالل من عنها والتعبري الرؤية هي املهم بل مرصي، يهوديٍّ أصٍل من البغدادي
قيل كما ترتشف.5 املياه من نوٍع أيِّ عن تسأل ال تُوِرق التي فالجذور متاحة؛ ثقافيٍة
اليهودي؛6 داوود ابن وضعه يهوديٌّ تأليٌف ألبرقلس املحض» الخري «إيضاح أن عن أيًضا
بالعمليات وقاموا صنعها، يف ويشاركون اإلسالمية، الحضارة من جزء والنصارى فاليهود

امُلسلِمني. مع الحضارية
الستعمال َقت لُفِّ قد أرسطاطاليس ألثولوجيا العربية الرواية أن إذن صحيًحا ليس
نصوٍص من فيها ِلما الرشق نصارى وضعها األخرى الرواية أن حني يف املسلِمني، جمهور
نصوص وهي منه، املبتدَع األول والعقل األول الواحد بني وسيًطا بوصفها الكلمة، نظرية عن

١٩٦٦م، عام، تصدير املرصية، النهضة بدوي، الرحمن عبد له: وقدم حققه العرب، عند أفلوطني 2
ص٢٥–٣٣.

ص٥٩. عام، تصدير السابق، 3
ص٦٠. تصدير، السابق، 4

النرصانية، إىل اليهودية من تحول الذي ص١٩٨–٢٤٠، أفلوطني، للبغدادي، الطبيعة بعد ما كتاب 5

الكبري. ألبري فرض وهو اإلشبييل يوحنا وأصبح
وكالة بدوي، الرحمن عبد د. لها وقدم حققها نصوص املحَدثة، األفالطونية املحض، الخري يف اإليضاح 6

ص١–٣٠. تقديم، الكويت، املطبوعات،
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زيف الالتينية الرتجمة أن قبله الباحثون ظن أجله من الذي السبب وهو مسيحية. نزعٍة ذات
مسيحيٍّا ومرًة إسالميٍّا مرًة الحضاري النقل هو فهذا املسيحية،7 مع لتتفق العربي األصل
مسيحي، أو إسالمي حضاري نقٍل بال األصلية التاريخية الوثيقة عن البحث ا أمَّ وضعية،
كثريًا تَبُعد التي الساذجة، الحرفية املوضوعية باسم ُمجرَّدة وضعية تاريخية نزعٌة فإنها

النزعة. تاريخي املنهج، ماركيس الباحث كان إذا خاصًة الحضارية، املوضوعية عن
اإلسماعيلية تُرد بل اإلسماعيلية، إىل اإلسالم يُرد فال إسماعييل؛ أَثٌر أنها وليسصحيًحا
أقرب للغرب بالنسبة واإلسماعيلية فرًعا؟ واألصل أصًال الفرع يكون وكيف اإلسالم.8 إىل
وللَعداء والغرب، فارس بني املشرتكة األوروبية الهندية لألصول نظًرا اإلسالم من إليهم
وكن والعلم، اإلرادة هي الكلمة كانت وإن السنة. أهل العرب ضد والغرب لفارس املشرتك
وليست الحكمة، علوم يف مألوفة عاديٌة أشياءُ فإنها العلل علة وهي الباري، خلق ما أول
إسماعييل يهوديٌّ مؤلِّفها أن تعني ال عربية بحروٍف نسخة ووجود بالرضورة. إسماعيلية
سوريا. أو إيران أو العراق أو األندلس أو املغرب، أو مرص يف اإلسالم لرضب إرشاقي
اإلسالم أن كما لها. وانتحاٌل عليها تنويٌع األفالطونية واإلسماعيلية األساس هي األفالطونية
تنويٌع واألفالطونية املصدر هو أفالطون أن وكما عليه، تنويع واإلسماعيلية املصدر هو
حضاري إبداٍع عملياِت من متصلة عملياٌت إذن فهي فيه، الرشقي املصدر إىل وَعوٌد عليه،

متتاٍل.
العرب الفالسفة ألن نظًرا عربي؛ غرِي تركي أو فاريس مصدٍر أي من اإلرشاق يأتي وال
صوفية إرشاقيون العرب غري الفالسفة أن حني يف رشد، وابن الكندي مثل علميون عقليون
واكتمال الحضارة، روح إىل القوميات حدود يتجاوز فاإلرشاق سينا؛ وابن الفارابي مثل
الفارسية اللغة إىل أيًضا بل وحدها، العربية اللغة إىل النقل يتمَّ لم ذلك ومع الخالدة. الحكمة
يف فارس إىل ممتدة اليونانية الثقافة كانت وقد العربية. من أو اليونانية من مبارشًة ا إمَّ
ويُعزِّز ونصيبني.9 رها يف النصارى أديرة يف الشام إىل امتدَّت كما بلخ، مثل مراكز عدة

وتأثًُّرا. أثًرا ألفلوطني الرشقي املصدر هذا

ص٥٨–٦٩). عام، تصدير العرب، عند (أفلوطني ١٩٣٠م يف بوريسوف رأي هو هذا 7

ص٦٠). عام، تصدير (السابق، Pines بنيس رأي هو هذا 8

مدِح يف فارس شعر بعنوان ١٦٤ رقم ملحق فاريش باريس فارسية، لرتجمٍة مخطوط باريس يف هناك 9

يوناني. أرسطاطاليس ِحَكم
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اإلسالمي اليوناني املرصي اإلرشاق (٢)

فالسفة اليونان، فالسفة مقابل يف الرشقية الفلسفة مؤسس الرشقي، أفالطون هو وأفلوطني
أتت لذلك وكلدان؛ بابل مع الرشق هي ومرص مرص، يف اإلسكندرية، يف عاش الغرب.
يرسمون كانوا الرشقيِّني أن والفرق الرشق.10 ولفالسفة ملرصوالبابليِّني املتعددة اإلشارات
كانوا الذين اليونانيِّني عكس عىل للمعاني أصناًما وينِحتون حجارة، وينُقشون صوًرا،
الجمال». «علم يف ذلك بعد هيجل الحظه ما وهو واللغة، واملنطق الصوت يستعملون
والغرب الرشق يف الرئيسيَّني الحضاريَّني املركَزين عن تكشف مرص إىل بابل وإضافة
األصنام دالالِت العقيل اليوناني أفلوطني ويكشف دينيان. حضاريان مركزان وهما آنذاك،
كتابه تسمية حد إىل بمرصوالرشق أفلوطني ارتباط من بَلغ وقد الرشقية. الوثنية ويحتوي
ومن داخلها ومن ذاتها اليونانية الفلسفة املرصيِّني.11 بحسب أرسطوطاليس أثولوجيا
يف األوروبيِّني وتابعنا عليها انغَلقنا أنا حني يف الرشق، عىل منفتحة ومؤلِّفيها نصوصها

يشء. قبلها ليس والبداية، املركز اليونان اعتبار
قلب ومرص اإلسكندرية، يف وعاش أسيوط من ألنه الرشق عىل أفلوطني انفتاح كان
املولد، مرصي اآلن املرصي أن كما الثقافة، رشقي اللغة، يوناني املولد، مرصي هو الرشق،
الخري «إيضاح كتاب اعتبار وراء االفرتاضات أحد وهو الثقافة، إسالمي اللسان، عربي
يخرج جعله مما التاريخ، عىل متفتًحا أفلوطني كان اإلسالمي. العرص قبل مؤلًفا املحض»،

وعرفوها فيه، التي والصور العقيل العالم هذا أذهانهم، بلطف رأَوا كانوا قد مرص حكماء إن ونقول 10

أن أرادوا إذا كانوا أنهم ذلك عىل والدليل طبيعي. وعلٍم بغريزة ا وإمَّ ُمكتَسب بعلٍم ا إمَّ صحيحة، معرفًة
بالعادة موضوع بكتاٍب رسًما يرسمونه يكونوا لم أنهم وذلك عالية؛ صحيحة بحكمٍة بيَّنوه شيئًا، يصفوا
يف عما به ون فيُعربِّ واملنطق، األصوات وال واألقاويل، القضايا يستعملون كانوا وال بُكتيِّب، رأيناها التي
األجسام بعض يف أو حجارة يف ينُقشونها كانوا لكنهم واملعاني، اآلراء من — أرادوا من إىل — نفوسهم
رأَوا قد كانوا مرص، أهل وحكماء البابليِّني «إن ص١٥٩-١٦٠). أفلوطني، (أثولوجيا، أصناًما ونها فيُصريِّ
وإما ُمكتَسب بعلٍم ا إمَّ صحيحة معرفًة وعرفوه فيه، التي والصور العقيل العالم هذا أذهانهم، بلطف
الثالث الفصل أثولوجيا، (البغدادي: «… وغريه بهذا بابل أهل ُخص كما به وا ُخصُّ طبيعي، علٍم بغريزة

ص٢٢٧). العرب، عند أفلوطني والعرشون،
.Thelogia Secundus Aegyptios ص٤٢ تصدير، العرب، عند أفلوطني 11
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عند الحال هو كما اآلخِرين، من بأنه منه إحساًسا األولني إىل يشري وكان اليونان. إطار من
والخَلف.12 السلف بني واألواخر، األوائل بني وامُلتأخِرين، امُلتقدِمني بني التقابل يف املسلمني
ذلك من أبعد يكونون وقد اليونان، الفالسفة أو الشعراء هم أفلوطني عند األولون يكون قد

وأقدم.
تأويلها ويعيد إرشاقية، قراءًة قبله اليونانية الفلسفة تاريخ كل اليوناني الشيخ يقرأ
تطهري، نفيس إرشاقيٌّ اليونانية الفلسفة تاريخ فكل اإلرشاق؛ حكمة منظور من وإنتاجها
من والنجاة هللا رضاء يبغون مسلمون صوفيٌة كلهم فيثاغورس؛ أبناذقليس، أفالطون،
إىل الضد من فانقلبوا اليونانية، الحسية النزعة عىل فعٍل ردَّ يُمثِّلون كلهم سخطه.13
وضع يف الكاذب التشكُّل ويظهر القلب. إىل الحس ومن الداخل، إىل الخارج من الضد،
عز الباري الخالق، هللا، مثل اإلسالمية األلفاظ يف اليوناني الشيخ معاني كل املرتجم
ما إىل والذهاب الفيلسوف، ألقوال اللفظي التحليل أهمية مبينًا وغضبه، هللا سخط اسمه،
اليوناني بالشيخ أفلوطني تسمية وإن واملعنى. اللفظ جدل عىل بناءً املعاني من ورائها
واستيعاب القديمة، اليونانية الحضارة عىل الجديدة اإلسالمية الحضارة لصورة إضفاءٌ
حكايته بعض وضعوا لذلك برمزه؛ بل بشخصه أفلوطني يهم وال املوروث. داخل الوافد
اإلرشاقي، للحكيم Portrait حضارية أدبية صورٍة رسم هو املهم الكلبي، ديوجانس مع
حكماء وكل وفيثاغورس سقراط، إليهم ينضم وقد بعينه. شخٍص حياِة تاريخ وليس

اليونان.

األوَّلِني أن «وذلك ص١٥)؛ (أفلوطني، والنماء الخص إله Demeter دامطر األوَّلون اه سمَّ الذي وهو 12

قد األولني أن وذلك ص٢١)؛ (السابق، وأراذلهم» الناس أفاضل ذلك عىل اتفق … أن عىل اتفقوا قد
(ص٢١). دنسة صارت إذا النفس أن عىل اتفقوا

عز اإلله يستغفروا أن أمرهم … تعاىل هللا سخط من فراًرا العالم هذا إىل أيًضا (أبناذقليس) هو «صار 13

إنما النفس وأن … النفس خلود أي فيدون فادن، إىل اإلشارة … اإللهي الرشيف أفالطون ا وأمَّ … وجل
الباري أرسل العلة فلهذه … العالم هذا خلق ملَّا الباري فإن الخري، الباري فعل من العالم هذا يف صارت
عزَّ الخالق الباري بذلك ويعني … الحق األوىل اآلنية وهي … األشياء خلق تعاىل الباري هل … النفس
والنفس العقل خالق إنه قال إذ تعاىل الباري الفيلسوف وصف ما وأحسن ص٢٦»، «أفلوطني … اسمه
أنه عليه فيتوهم لفظه إىل ينظر أن الفيلسوف قول لسائل ينبغي أنه غري كلها. األشياء وسائر والطبيعة

ص٢٧). أفلوطني، (أثولوجيا، … زمان يف الخلق خلق إنما تعاىل الباري إن قال
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واملدخل التاسوعات بني واملنطق، اإلرشاقيات بني وتلميذه أفلوطني يجمع أن والعجيب
كان وماذا وفرسها، التاسوعات جمع الذي هو الصوري فرفوريوس وأن املنطق، إىل
الذي أن البعض ويرى والتأويل؟14 التفسري أم الجمع أم اإلمالء هل فورفوريوس؟ دور
لقب فرفوريوس يأخذ أن والعجيب فرفوريوس،15 قبل أمليوس هو األستاذ تعاليم سجل
إىل وليس صور مدينة إىل نسبة ولقبه الربوبية، كتاب ُمفرسِّ بأنه إليه ويُشار الصوري،

صورة.16
الرؤية اكتمال من َلنوٌع الناشئة اإلسالمية الحضارة يف أرسطو مع أفلوطني وضع إن
الطبيعي من كان واإلرشاق. العقل والتصوف، الفلسفة واملثال، الواقع والروح، الطبيعة بني
بعينه لفيلسوٍف مذهب كلِّ نسبِة عن النظر برصف البُعَدين، كال الحضارة يف يُوجد أن
يكتمل حتى ألرسطو، ألفلوطني التاسوعات نسبة الطبيعي من كان خطأً. أم صوابًا
وكأن الطبيعي، املنطقي العقيل الجانب ساد أن بعد إرشاقي، بجانٍب الكامل الفيلسوف
إليه، َلنُسبَت التاسوعات أرسطو يكتب لم فإن الغري، مرآة يف ذاتها يف اإلسالمية الحضارة
النَسق حيث من أبديٍّا اختياًرا أرسطو كان وإذا له. لُكتبَت التاسوعات تظهر لم وإن
حيث من كذلك أبديٍّا اختياًرا الرشقي) (أفالطون أفلوطني اختيار كان الطبيعي العقيل
ذلك وتغلغل األدبية، والحياة والغنوصية للتصوف النفس مطالب وتلبية والروح، اإلرشاق
أكمل الجاف.17 الظاهري املنطقي أرسطو مذهب من أعمق شعورية، بطريقٍة الضمائر يف
«حكمة يف السهرودي اإلرشاق حكيم فعل كما بالتصوُّف، والفلسفة بالقلب، العقل أفلوطني

اإلرشاق».

فرفوريوس تفسري الربوبية عىل قول وهو أثولوجيا، باليونانية املسمى الفيلسوف أرسطاطليس كتاب 14

ص٣). تصدير، أفلوطني، (أثولوجيا، الصوري
من أسبق فهو أمليوس؛ تلميذه له سجَّ ألفلوطني، الشفوي التعليم تُمثِّل أثولوجيا أن هنري بول يرى 15

يتألَّف التي املائة املقاالت من األول، القسم مجرد أثولوجيا أن وربما فرفوريوس. نرشها التي التاسوعات
(أفلوطني، أمليوس لها سجَّ التي أفلوطني محارضات لبعض الكامل النص وهي املجالس، تعليقات منها

ص٢٩). تصدير،
أفلوطني، ،١٦٤٠ رقم ملحق فاريس، باريس، العمودي، فرفوريوس تفسري الربوبية عىل القول وهو 16

املرصية، الكتب دار فلسفة، ٦١٧ ،٤٧ ص٨، عام تصدير أفلوطني، ،١٠٢ تيمور ص٤٣، عام، تصدير
القاهرة.

ص٢. تصدير، السابق، 17
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يف أو وحدهما، الرشقي) (أفالطون وأفلوطني أرسطو بني بالجمع ذلك يقترص وال
التأليف يف ذلك بعد ومتصل أصيٍل حضاريٍّ كدافٍع ذلك استمر بل وحده، الرتجمة عرص
الحكيم». وأرسطاطاليس اإللهي أفالطون الحكيمني، رأيي بني «الجمع يف الفارابي عند
أفلوطني، نموذج الغنويص الصويف اإلرشاقي أي اإللهي أفالطون اللقب، داللة وتكفي
أرسطو بني الجمع هذا وليس الطبيعي. املنطقي العقيل أي الحكيم وأرسطاطاليس
عىل الغربية الحضارة يف أيًضا حَدث فقد وحدها؛ اإلسالمية بالحضارة ا خاصٍّ وأفلوطني
الرتجمة يف املسيحية الحضارة يف قبُل من تَمَّ قد الذي الحضاري النقل ففي آخر؛ نحٍو
محل األنبياء وُوضع األفكار، تبدَلت ع، موسَّ تلخيٍص إىل ل وتَحوَّ األصل فتَغريَّ الالتينية،
هللا يتناول النزعة، مسيحي طويل فصٌل العارش امليمر يف أُقحم وقد الحكماء.18 قدماء
للنص إنتاٍج وإعادة قراءة الالتينية فالرتجمة املنفعل؛ والعقل ال الفعَّ والعقل هللا وكلمة

الكنيسة. تعاليم مع لالتفاق
مؤلٍف إىل منها نصٍّ كل ينتسب ال واحًدا، حضاريٍّا ُكالٍّ تكون القديمة والنصوص
إىل مثًال أرسطوطاليس أثولوجيا تشري واحدة. حضارية رؤيٍة عن كلها تُعربِّ بل بعينه،
يف املؤلف مجهول كتاٌب أو غريه، كتاُب أو أفلوطني كتاُب هو هل الخاصة». «فلسفة كتاب
ولها التيار هذا تمثل بأكملها فرقة أي الروحانيِّني؛ إىل الرتجمة تشري كما املوضوع؟ نفس
ملجتمٍع وقانوني اجتماعي تنظيٍم إىل أي اإللهية؛ الرشيعة إىل ويشري وعقائدها. كتاباتها

روحاني.19
والربوبية الربوبية، إىل أثولوجيا من نقل حضاريٍّا، نقًال بل حرفية ترجمًة ليس تَمَّ ما
أثولوجيا. يف موجود غريُ ر تصوُّ وهو بالعالم، العناية الربوبية ن تتضمَّ إذ اإللوهية؛ غري
إىل إشارٌة تُوجد ال ديرتييص نرشة ففي الحضاري؛ النقل هذا املخطوطات مقارنة وتُثِبت
العربي النص يتبع الالتيني والنص أخرى،20 مخطوطٍة يف اإلشارة تُوجد حني يف هللا،

ص٨. تصدير، السابق، يف بدوي ينقلها اشتينشنيدر مالحظُة هذه 18

ص٥٩–٦٣. أفلوطني، أثولوجيا، 19
بال النفس يف دائًما يخرجها فهو العقل؛ يف كلها األشياء قدَّر تعاىل هللا أن الحكيم ذكر كما «وهذا 20

فإذا الجزئيات، إىل ينتهي أن إىل يشء يشء يف بواسطتها العالم ويف النفس، بواسطة الطبيعة ويف واسطة،
(أفلوطني، معلوالته» ألنها فيه كلها واألشياء بها، ومحيط عليها فهو األشياء علة العقل تعاىل هللا جعل
املسلمني» جمهور والستعمال أغراض َوفَق «ُصنَعت الرواية أن بوريسوف ويرى ص١٢). عام، تصدير

(ص١٦).
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وقد املسيحي. إىل اليوناني من النقل الحضاري، املوقف نفس يف ألنه هللا؛ إىل يحيل الذي
عىل القول «كتاب املرتجِمني، عند الحال هو كما حضاريٍّا نقًال منقوًال أيًضا املؤرخون ذكره
العارش امليمر ويبدأ الحق.21 اإلله هو هللا ألن هللا وليس الربوبية»، «أثولوجيا الربوبية»،

الصالح.22 والعمل التوحيد بني بالربط

عنارصاإلرشاق (٣)

النار؛ ثم الكواكب ثم العقل ثم الباري ثم النفس، هو النص عىل الغالب واملوضوع
هللا، إىل الصعود يتم النفس ومن أوغسطينية، إرشاقيٌة للعالم، نفسية نظرٌة فالتاسوعات
العالم، إىل هللا من نزوًال ذلك بعد الطبيعة تأتي ثم الطريق، لفهم العقل اكتشاف فيتم
فهل عقابًا، أم ثوابًا حسابها بعد النفس بقاء إىل األخرويات يف جديد من الصعود يتم ثم
إسالميٍّا؟ إنتاجه إعادة تم قد األفلوطيني املسار إنه أم إسالمي؟ أم أفلوطيني املسار هذا
النفس، مثل متفرقة موضوعاٌت بل متسقة، بنيٌة تُوجد ال املسائل رءوس يف أنه والحقيقة
فيٍض مجرد بل إرشاقي، عقيل نسٍق بناء هو الهدف فليس نظام؛ بال تتكرر وهللا، والعقل،
أرسطو. أعمال باقي يف موجود الطبيعي، املنطقي العقيل، النسق وأن خاصة إرشاقي
أسوًة تفصيالتها، بكل الكلية الرؤية هذه فيه يضع وجيز، بمختٍرص اليوناني الشيخ ويبدأ
الزمان ذلك يف دونه سواه ما وكل أوىل، كعلٍة باهلل البداية املسلمني.23 عند التأليف بأسلوب

ص٩). تصدير، (السابق، خليفة حاجي تسمية والثاني أصيبعة، أبي ابن تسمية األول 21
.(٤٢ تصدير، (السابق، الفضيلة» التام الفاضل هو كان ملَّا األول الباري إن «ونقول 22

الدهر وأن األوىل العلة هي وأنها عنها، واإلبانة الربوبية يف األول القول الكتاب هذا يف «فغرضنا 23

العقل، عىل منها تسنح النورية القوة وأن اإلبداع، من بنوٍع ومبدعها العلل علة وأنها تحتها، والزمان
النفس ومن الطبيعة، عىل النفس بتوسط العقل ومن الفلكية، الكلية النفس عىل العقل بتوسط ومنها
جميع حركة وأن حركة، بغري منه يكون الفعل هذا وأن الفاسدة، الكائنة األشياء عىل الطبيعة بتوسط
العقيل العالم ذلك بعد نذكر ثم والنزوع. الشوق بنوع إليه تتحرك األشياء وأن وبسببه، منه األشياء
زين منه وأن فيه، التي البهية الفاضلة األنيقة اإللهية الصور ونذكر وحسنه، ورشفه بهاءه ونَِصف
حكاية عىل تقدر ال قشورها لكثرة إنها أي بها؛ تتشبه كلها الحسية األشياء وأن وحسنها، كلها األشياء
وكيف عليها العقل من القوة تفيض كيف أيًضا ونَِصف الفلكية النفس نذكر ثم وصفها. من الحق
الطبيعة نذكر ثم الكواكب، يف التي الصور تلك وبهاء وزينتها الكواكب ُحسن نذُكر ونحن به. تشبهها
عليها الفلكية القوة تسبح وكيف القمر، فلك تحت امللكية القوة تسبح وكيف القمر، فلك تحت املتنقلة
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النفس إىل الفيض يستمر العقل وبتوسط بالعقل. عليه يفيض وهو بالشوق، إليه يتحرك
كله العقيل والعالم الطبيعة. إىل الفيض يستمر النفس بتوسط العقل ومن الفلكية، الكلية
خالدٌة والنفس والثريا. باملصابيح املزينة الدنيا السماء القرآن يصف كما وبهاء، ُحسن
حركة هناك الفيض، النزول، حركة مقابل ففي البدن؛ أدران من تطهريها بعد روحيٍّا
اليوناني الشيخ هذا هل إذن والسؤال األول. الباري إىل الطاهرة النفس بصعود الصعود،

اإلسالمي؟ الصويف أم اليوناني الفيلسوف هو هذا هل اإلسالمي؟
وتعاىل، تبارك الباري وهو وجل، عز هللا هو اليوناني الشيخ إليه يشري الذي واإلله
وخالق ُمبدع فالباري الجديدة؛ الحضارة مركز عىل اليونانية الحضارة يف اإلله نقل فتم
الكاذب.24 التشكُّل لظاهرة طبًقا امُلدبِّر، الحكيم، األول، الواحد، العقل، األوىل، العلة وهو
من والهداية التوفيق أن يرى كأشعري، والتوفيق العفو ويسأله هللا إىل أفلوطني ويترضع
اإلنسان ويعرف الهداية، تتم حتى بالعقل واالبتهال باللسان االبتهال بني ويجمع هللا،
الجهد عىل تركيز ودون طلبها، من عند والفضائل الخريات عنه تفيض الخريِّ الواحد أن
األول أفلوطني لنصِّ إنتاٍج إعادة هذا التأميل؛ العقيل العمل هو فالعمل الصالح؛ والعمل
له اإللهية بعضالصفات الناسخ يضيف وقد اإلسالمية. البيئة إىل اليونانية البيئة من ونقله

هذه حال نذكر ثم الدائرة. الهيوالنية الحسية األشياء يف أثرها وإظهارها بها وتشبهها لتلك وقبولها
ذلك، يف العلة وإيجاد وصعودها الجسمانيات، عالم إىل األصيل عالهما عن هبوطها يف الناطقة األنفس
أيًضا ونذكر البدنية، الشهوات يف تنغمس ولم العقلية الفضائل لزمت التي اإللهية الرشيفة النفس ونذكر
ص٦-٧). أفلوطني، (أثولوجيا، ذلك» وغري والنار األرض ونفس النباتية واألنفس البهيمية األنفس حال
وجل، عز الباري يف الكلية، النفس مثل واآلخر وجل عز الباري مثل أحدهما نوعان: وأنهما النريَين يف 24

وهذا إله وال عقل وال نفس ال ص١٠)؛ العرب، عند (أفلوطني غريه الذكر ألن الذكر إىل يحتاج ال وأنه
والطبيعة الطبيعة، علة والنفس النفس، علة والعقل العقل، علة وجل عز هللا أن فنقول ا، جدٍّ قبيح ُمحاٌل
كلها لجميعها علة تعاىل هللا فإن لبعض، علة بعضها األشياء كانت وإن أنه غري الجزئية، كلها األكوان علة
وجل عز الباري إن (ص٥١)، … وصورها األشياء إنيات يُحدث فإنه وجل عز الباري ا فأمَّ (ص٥٠)،
عز األول الباري (ص٦٦)، وعال جل الباري (ص٦٥-٦٦)، وجل عز الباري جعل ص٨٤)، (ص٦٥
الباري ،(١٤٨ ،١٤٧ ،١٠٨ ،٨٧ (ص٦٨، األول الباري (ص٦٨)، ذكره جل الباري (ص٦٦–٦٨)، وجل
كتاب من الخامس امليمر (ص١٦٢)، الحكيم الباري ،(١٦١ (ص١٠٨، سبحانه الباري (ص٨٥)، وحده
اإلله يكون أن قولهم من لزم (ص٦٥)، عنده األشياء وحال أبدع ما وإبداعه الباري ذكر يف أثولوجيا
وجل عز األول الحكيم ،(١٢٠ (ص٦٦، األول املدبر (ص٥٣)، تعاىل هللا شاء إن (ص٥٠)، وتعاىل تبارك

(ص٦٦).
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سياسًة العالم يسوس وهو الخري.25 يضيف بل بالباري يكتفي فال املوروثة؛ لعاداته طبًقا
ويعاقب.26 يثيب العقيدة، إله هو كما الرشيعة إله فهو عادلة؛

هللا بني االتصال حلقة فهو وبالتايل هللا؛ من النفس يف يرشق نور فهو العقل ا أمَّ
الصوفية والرؤية اليوناني للشيخ الرؤية هذه بني التمييز ويصعب والذوق.27 والنفس
نحو واالتجاه املعرفة، إىل السعي مثل الذوق، أو العقل يعارض فيها يشء وال اإلسالمية،
والعمل، النظر بني والجمع النفس، طبيعة ومعرفة إليها، املوصل الطريق عن البحث غاية،
رؤية بني الفرق ما اإلرشاق. حكمة يف الحال هو كما والذوق والعقل واألخالق، والفلسفة
يعني ال هنا والعمل اإلرشاقية؟28 الفلسفة أو الفلسفي التصوف ورؤية اليوناني الشيخ

وال فقط، بالقول نسأله وال ذلك، إليضاح والتوفيق العفو ونسأله تعاىل هللا إىل فنتفرغ نبتدئ أنا غري 25

ونطلبه إليه ونتفرغ إليه، ونُردُّها أنفسنا ونبسط بعقولنا إليه نبتهل لكنا فقط، الدائرة أيدينا إليه نرفع
يف بنا نطَقت التي الجهالة عنا ونفى الساطع، بنوره عقولنا أنار ذلك فعلنا إذا فإنَّا نَمل؛ وال ملجأ طلب
املسألة، هذه إطالق عىل نقوى فقط النوع فبهذا ذلك؛ عىل املعونة من سألناه ما عىل وقوَّانا األبدان، هذه
(أثولوجيا، ا حقٍّ طلبها من عىل والفضائل الخريات مفيض وحده، الفاضل الخريِّ الواحد إىل وننتهي

ص١١٤). أفلوطني،
األول الخري ،(٥ هامش ص٢٧، ،١٨ هامش ص٢٤، (أفلوطني، الباري بدل الخري الباري الهامش يف 26

العالم يسوس هللا بجوده، الباري من كانت إنما األشياء كل بالفعل، الذي الخري هو تعاىل الباري هللا هو
ص٣٩). أفلوطني، (أثولوجيا، مثوبة محسٌن يعدم وال عقوبته، من ميسء يفلت فلن عدل، سياسة

ورتبنا ص٦٥). أفلوطني، (أثولوجيا، وحسنه العقل عالم رشف يف أثولوجيا، كتاب من الرابع امليمر 27
(ص٥٥). وفعلهما والطبيبة النفس رشح توايل عىل العقيل اإللهي الرتتيب العلل هذه

إليه الواصلة املنفعة وقْدر إليها الالزمة للحاجة — عامدها هو التي الغاية ملعرفة ساٍع بكل «جدير 28

عند النفوس، عن للشك املزيل اليقني عني إىل القاصدة األساليب تدميث — لها البغية مسلك لزومه يف
العلوم رياضات يف الرتقي لذاذة من يمنعه عما ترصفه طاعًة يلزم وأن منها، طلب ما إىل به اإلفضاء
أفلوطني، (أثولوجيا، إليها» الطبيعي بالنزوع العقلية النفوس ترقى التي الرشف غاية إىل السامية،
الفن أول من إليه انتهينا فالذي البقية آخر الدرك وأول الدرك، آخر البقية أول الحكيم: «قال ص٣-٤).
كانت وملَّا موضوعاتنا. من تقدَّم ما عامِة يف مطلوبنا وغاية غرضنا، أقىص هو هذا كتابنا نه تضمَّ الذي
والنظر الفحص استقصاء فإن العمل، نفاذ فعٍل كلِّ وغاية للحق، درك هو إنما وطلب فحص كل غاية
ذلك وأن الرسمدي، الطبيعي الشوق بسبب يفعلون الكاملني الفاعلني جميع بأن الثابتة، املعرفة يُفيد
الفحص بَطَل الفلسفة، عند املطلوبة هي التي الغاية معنى يثبت لم إذا وأنه ثانية، لعلٍة والطلب الشوق

ص٤). أفلوطني، (أثولوجيا، الفعل» الجود وبطل أيًضا، املعرفة وبطَلت والنظر
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الحضارة وروح الرتجمة تاسًعا:

العقل عمل الشعور، عمل هو الذهني، والتأمل النفيس والجهد العقيل. العمل بل الشعائر
الجوارح. عمل وليس والقلب

هللا أن حني يف العرشة.29 امليامر من خمسة ميامر عىل الغالب املوضوع هو والنفس
النفس تبدو وأحيانًا مستقل. َميمٍر يف والنار والكواكب العقل من وكلٌّ ميمَرين، عىل يغلب
البدن؛30 النفسصورة اسبينوزا، عند الحال هو كما البدن تمام فالنفس الطابع؛ بيولوجية
والذاكرة. املادة يف خاصة والبدن، النفس بني العلة يف فكَّر الذي برجسون به أُعجب لذلك
الجرميِّني ضد النفس ماهية الثالث امليمر يف يبحث ألنه ظاهراتيٍّا اليوناني الشيخ ويبدو

املاديِّني. أي
هبوًطا الفيض، بنور اتصالها يف العقل مثل أيًضا الطاهرة النفس تبدو ذلك ومع
الرتاث هذا أن ويبدو مثله. وخالدة باهلل، متصلة وهي إليه، صعوًدا نَحَوه وارتقائها عليها
بعينها، حضارة أو بعينه فيلسوًفا يخص ال والحضارات، الناس كل بني مشرتك الصويف
إعادة يف القضية إنما للسهروردي. األرشاق وحكمة اليوناني الشيخ أثولوجيا بني فرق فال
موروثة محلية، بمصطلحاٍت عنها والتعبري وأشمل أوضح تكون بحيث الرؤية، تركيب
والذوق الحكمة، فقط وليس البرش يجمع ما هو فالتصوُّف هللا؛ غضب مثل وافدة، وليست
األتقياء كل عند واحدة الصوفية التجربة العقل. فقط وليس الخاصة عند للمعرفة طريق
الشعبية الثقافة لغة املتطهرة، والثنائية والسفل، والعلو والحب، الشوق ولغة األطهار.

الدنيوي.31 الشقاء عن األُخروي والعزاء النفس وهوى

ومن والعارش، الخامس امليمر عىل يغلب وهللا والتاسع. والسابع والثالث والثاني األول امليامر هي 29

يكون وبالتايل ١٠ص؛ والكواكب ٩ص، والعقل ١٨ص، وهللا ٧٧ص، النفس تأخذ الصفحات كم حيث
فالعقل. فالكواكب، فاهلل، فالنار، النفس، الكمية: األهمية حيث من املوضوعات ترتيب

ص٥٤. أفلوطني، 30
داخًال فأكون بدن، بال مجرد جوهٌر كأني ورصُت جانبًا، بدني وخلعُت نفيس، إىل خلوُت ربما «إني 31

من ذاتي يف فأرى جميًعا، واملعلوم والعالم العلم فأكون األشياء، سائر من خارًجا إليها، راجًعا ذاتي يف
الفاضل الرشيف العالم أجزاء من جزء أني فأعلم بهتًا، متعجبًا له أبقى ما والضياء والبهاء الحسن
كأني فأرى … اإللهي العالم إىل العالم ذلك من بذاتي ترقيُت بذلك أيقنُت فلما فعالة، حياٍة ذو اإللهي
… اإللهي الشامخ املوقع هذا من انحَدرُت كيف متعجبًا فأبقى … اإللهي الرشيف املوقف ذلك يف واقف
عىل اتفقوا قد األولني أن «وذلك ص٢٢)؛ (أفلوطني، … اإللهي» العالم إىل ثم العقيل العالم إىل والرتقي
فيحرص (تعاىل)، هللا من غضب عليها حل شهواتها، يف البدن إىل وانقادت دنسة، صارت إذا النفس أن
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

النفس ملواجيد وتشخيٌص العقيل، اإليمان عن تعبري أيًضا فهي والكواكب السماء ا أمَّ
مثل والخياالت واألوهام واالنفعاالت األهواء تشخيص وكذلك اإلرشاق،32 لعلم وتجسيٌد

الدين.33 أصول علم يف الطبيعيات يف الحال هو وكما الجن،

ر يُكفِّ أن ويسأله هلل يترضع ويبدأ البدن، شهوات ويُبِغض البدنية أفعاله عن يرجع أن ذلك عند املرء
عىل موا يرتحَّ أن أيًضا واتفقوا وأراذلهم، الناس أفاضل ذلك عىل اتفق وقد عنه. ويرىض سيئاته عنه
كانت َلَما تموت ال وأنها النفس بدوام يوقنوا لم ولو لهم، ويستغفروا أسالفهم، من واملاِضني أمواتهم

ص٢١). أفلوطني، (أثولوجيا، مضطرة» الزمة طبيعية ُسنٌة كأنها صارت وَلَما عادتهم، هذه
السماء ص٨٧، اإللهية، الرشيفة الجواهر أفلوطني، (أثولوجيا، ودالئل فواعل وأنها السماوية األشياء يف 32

ص٨٠). الجن، ،٢٨ ص٩، واألفالك، العلوي
ص٤١١–٦٣٦. الوجود، نظرية الرابع، الفصل النظرية، املقدمات األول، املجلد الثورة، إىل العقيدة من 33
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الفلسفي اإليامن من عاًرشا:
الديني اإليامن إىل

اليوناني الفكر مسار طريق عن الديني اإليمان إىل الفلسفي اإليمان من ر التطوُّ هذا ظهر
تم وقد الهلِّينستي، العرص خالل املحَدثة األفالطونية إىل الرشاح إىل أرسطو من ره، وتطوُّ

ُطرق: بعدة ذلك

رفع. إىل حاجٍة دونما اليوناني الشيخ أفلوطني، َعرُض (١)
كتاب يف الحال هو كما واحد، علٍم يف الطبيعة بعد ما مستوى إىل الطبيعة رفُع (٢)

فلوطرخس. إىل املنسوب الطبيعية، اآلراء
الطبيعيات بني الربط أجل من والسياسة واألخالق بالنفس يتعلق ما َعرُض (٣)
إلهي، كتاٍب إىل طبيعي كتاٍب من النفس كتاب املسلمون الرشاح نَقل وقد واإللهيات.

الطبيعة. بعد ما إىل أقرب

اإللهيات إىل الطبيعيات من (١)

واختياره الطبيعي املذهب تأكيد عىل فلوطوخس» إىل املنسوبة الطبيعية «اآلراء ترجمة تدل
ِلما مقدمًة واعتبارها قوانينها، وإطراد الطبيعة الستقالل نظًرا اإلسالمية الحضارة يف
والَعَرض الجوهر عن حديثًا الطبيعية اآلراء تشمل إذ الدين؛1 أصول علم يف الطبيعة بعد

الكويت، املطبوعات، وكالة النفس، يف أرسطاطاليس، بدوي: الرحمن عبد الطبيعية، اآلراء فلوطرخس: 1

١٩٨٠م.



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الطبيعيات لغة تتحد الحكمة علوم ويف امُلتكلِمني.2 عند الحال هو كما والشياطني، والجن
أسفل.3 إىل مقلوبة طبيعياٌت واإللهيات أعىل، إىل مقلوبة إلهياٌت فالطبيعيات واإللهيات؛
والخلق. الحق بني التمييز يصعب الوجود وحدة مذهب يف خاصًة التصوف علوم ويف
الوضع، أحكام الخمس. الرضوريات عىل املحافظة الشارع مقاصد الفقه أصول علم ويف
وإذا الطبيعة. يف أوضاع والبطالن، والصحة والرخصة والعزيمة واملانع والرشط السبب
ُمقوماِت أحد تصبح الطبيعية اآلراء فإن يقظان، بن حي يف بدا كما طبيعيٍّا دينًا اإلسالم كان
العقائد، يف الشهرستاني ولخصه فلوطرخس، بكتاب الرازي اعتنى وقد الطبيعة. بعد ما
«البدء واملقديسيف النديم، وابن حيان، بن جابر ذكره كما السبعة.4 الحكماء ضمن ويذكره
الفكر يف الرئيسية األبعاد أحد بالطبيعة املعرفة ازدياد هنا الرتجمة عىل الدافع والتاريخ».
وأسماء اآلراء عرض يتم خاللها ومن للموضوعات، طبًقا الكتاب تبويب تمَّ وقد اإلسالمي.
ق التحقُّ أو واالكتمال فيه، السابِقني آلراء حامل واملوضوع التاريخ، تسبق فالبنية الفالسفة؛
من تاريخها رصد ثُم النبوة، اكتمال يف الحال هو كما املايض، يف ر التطوُّ الحارضيعكس يف
آخر إىل … واملني والحيوانات البيولوجيا تشمل موضوعاٍت وتضمن التاريخ. يف مسارها
الطبيعيات بني الصلة عن فلوطرخس تساؤالت وتكشف الحيوية.5 الطبيعة موضوعات
أسطقس أيِّ عن يتساءل عندما الِقدم، أو الخلق نظريات عن النظر برصف واإللهيات،
هللا عن فلوطرخس تحدَّث فهل األثري؟6 أو النار أو األرض من العالم وجل عز هللا ابتدأ
بالعملية وبدايًة املرتجم، لعقلية طبًقا النص إنتاج إعادة هذه إن أم العالم، وخلق وجل عز
إليها املنقول الحضارة إىل حضاريٍّا ينتسب فاملرتجم واالحتواء؟ والتمثُّل للنقل الحضارية
واملغرب الشام مرتجمي بعض بعكس النص، منها يفد التي الحضارة إىل وليس النص،
معاملها، وطمس املحلية الحضارة فوق لنرشها الغربية الحضارة إىل ينتسبون الذين اآلن،
يذُكر وأساليبه. ومصطلحاته األجنبي لغة إىل ثقافتهم وينقلون املصطلحات، فيُعربون
نقله سهل وبالتايل الخلق، قبيل األشياء مبدأ بأنه اإلله أو رصاحًة هللا ألفاظ فلوطرخس

الوجود. نظرية الرابع، الفصل النظرية، املقدمات األول، املجلد الثورة، إىل العقيدة من 2

ص٦٠٠–٦٦٤. إنسانيات، أم إلهيات التوحيد، الثاني، املجلد السابق، املصدر 3
ص٢٤–٣١. عام، تصدير السابق، 4

ص١٨١. السابق، 5
ص٩١. العالم؟ خلق وعز جل هللا ابتدأ أول أسطقس أي من ص١٢٧؛ السابق، 6
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الديني اإليمان إىل الفلسفي اإليمان من عاًرشا:

النوازِع إرضاءِ عىل حريِصني املرتجمون كان حضارته.7 ويف املرتجم بلغة الديني الفكر إىل
شاكل وما األوىل لعلَّة أو األول، باملبدأ متصًال األمر يكون حيث هللا اسم وإدخال الدينية،
وقد حضاريٍّا. نقله بل النص يف األصيل للمعنى تحريٍف أو تغيرٍي أيُّ ذلك يف وليس ذلك،8
«العلماني» النص ينقل املرتجم كان الدينية. النزعة ذوي أو الدين رجال من أغلبهم كان

ديني.9 نصٍّ يف إنتاجه ويُعيد
كما إسالمي،10 لفٌظ وهو الحنفاء، لفظ املرتجم ويستعمل الشعراء، فلوطرخس وذكر
علم صفاتهللايف ومن حكيم، صانٍع صنعُة بأنها السماء يصف الذي أربيدس الشاعر يذكر
فالشعراء الفرح؛ شعر يف شيلر وصف يف الحال هو كما الحكمة،11 علوم ويف الدين أصول
ولكنه الفعل، عىل بالقدرة هللا يصف الذي كليماخس الشاعر وذكر الفالسفة. مع متدينون
أثارت التي القضية وهي املنطق.12 وقوانني الثابتة الطبيعة قوانني تغيري عىل أيًضا يقدر ال
كل عىل هللا قدرة وبالتايل الحكمة؛ عىل للقدرة األولوية إعطاء يف ذلك بعد الديني الفكر
ثبات وبالتايل القدرة، عىل للحكمة األولوية وإعطاء األشاعرة، عند الحال هو كما يشء،
املعتزلة عند الحال هو كما قانون، يحكمه عالٍم يف اإلنسان يعيش حتى الطبيعة قوانني
اآللهة لوجود امُلنكِرين الشعراء عىل فلوطرخس ينكر كما خاصة. رشد وابن والفالسفة

وأويمارس.13 وثادورس دياغورس مثل

(فلوطرخس، «… وعدًما كماًال نسميها التي الصورة أو ُمصوًرا ليس الذي العنرص خلق هللا أن «وهو 7

ص٩٦-٩٧). النفس، يف
بل غريه، عن يتولَّد ما عىل املبدأ اسم نطلق أال علينا فيجب تَولَّد، عنه قبله يشءٌ يكن لم ما هو واملبدأ 8

غريه. عنه يتولد ما عىل يُقال أن األحرى
.١ هامش ص٩٧، النفس، يف فلوطرخس، 9

ص١٠١-١٠٢). النفس، يف (فلوطرخس، بالغبطة املثلَّثون الحنفاء يأيها الشاعر: قال كما 10

حكيم، صانع صنعة من سفري ومجال الزمان، عىل نور املكوكبة السماء إن أربيدس قال «ولذلك 11

ص١١٢). (السابق، األفكار» يف وهلل وجدان ذلك من فوقع
أن وذلك ينفعل)؛ ما (كل يفعل أن عىل قادر أنه تعلم أن فينبغي إلًها تعقل كنت إن كليماخس «ذكر 12

ينبغي وال نهاًرا، الليل وال باردة، النار وال أسوًدا الثلج يجعل ال ألنه األشياء؛ كل يفعل ال وجل عز هللا
ص١١٢). (السابق، ذلك» وعكس قاعًدا القائم يكون أن

مطلًقا، إنكاًرا اآللهة وجود ينكرون وأويمارس وثادروس دياغورس مثل األولني بعض إن اإلله؟ ما 13

ص١١٠-١١١). (السابق، اآللهة بطالن يف كذبوا
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ويضع هللا. وهو العقل وهو الفاعلة، العلة يف ورأيه فيثاغورس فلوطرخس ويذُكر
وجل» عز «هللا وكذلك هللا،14 عن بتعبرياتها موحدة بيئٍة إىل ينقل ألنه وجل»؛ «عز الناقل
هو العقل وأن والخري، اإلله وهو املبادئ، من الواحد أن اعترب وأفالطون. الشعراء عند

وبالخري. الواحد وهو الرياضية املبادئ بأول مرتبط فاهلل الواحد، طبيعة
للفلسفة األوىل املبادئ أصحاب باعتبارهم األوائل الطبائعيِّني فلوطرخس ويذُكر
الفالسفة عند الحال هو كما العالم عقل وجل عز هللا أن يرى كان فطاليس الطبيعية؛
إذ آلهة؛ هي لها نهاية ال ما إىل السموات أن يرى وأنكسماندريسكان امُلسلِمني.15 والصوفية
يرى كان وديموقريطس الطبيعة.16 دين يف معروف هو ما عىل الالنهائية، يف معها تشارك
جعل وقد اليونانية،17 الروح عن وتعبريًا القديسالشهور، للحديث طبًقا العقل، هو اإلله أن
الثابتة.18 األشياء محرك وأنه خلقها، دون لها وُمرتِّبًا لألشياء ُمنظًِّما هللا أناكساجوراس

عند وهللا باهلل. واالهتمام وأفالطون سقراط بمناسبة فلوطرخس الشهرستاني ويذُكر
الشعر بني اتفاق إذن هناك الشعراء. يقول ما وعىل ره، تصوَّ مثاٍل عىل للعالم خالٌق أفالطون
وهللا التنزيه.19 إىل التشبيه من واالنتقال الدين، إىل كمرحلٍة والحكمة الوثنية بني والفلسفة،

والعقل» وجل عز هللا وهي الخاصبة، الفاعلة العلة هي املبادئ هذه أحد أن فيثاغورس «ويرى 14

طبيعة وأنها والخري، اإلله وهي الواحدة، منها املبادئ أن يرى فكان فيثاغورس ا وأمَّ ص١٠٠). (السابق،
العالم خلق وجل عز هللا إن قال ملَّا فإنه الصموت الكبري أفالطون ا فأمَّ (ص١١٣). العقل وهي الواحد
عز هللا «إن (ص١١٣). النوم يقبل إنه عليه يُقال ال وجل عز وهللا أزيل وجل عز هللا … (ص١١٢) …
«… موجود الحقيقة عىل وحده الذي عدل، واحد هو الذي له، علة ال الذي البسيط الواحد هو وجل
«… وجل عز هللا أن «وذلك (ص١٢٧). العالم» وجل عز هللا ابتداء أسطقس أي «من (ص١١٣-١١٤).

(ص١١٣). العالم عقل وجل عز هللا أن يرى فكان طاليس ا فأمَّ (ص١١٢).

ص١١٣). (السابق، العالم عقل وجل عز هللا أن يرى فكان طاليس ا فأمَّ 15

ص١١٣). (السابق، آلهة هي لها نهايَة ال ما إىل السموات أن يرى فكان أنكسماندريس ا وأمَّ 16

ص١١٣). (السابق، العقل هو اإلله أن يرى فكان ديموقريطس ا وأمَّ 17

رتَّبها اإلله) (وهو العقل وإن واقفة املبدأ يف أوًال كانت األجسام إن قال فإنه أناكساجوراس ا وأمَّ 18

ص١١٢). (السابق، ثامب مثال عىل تولًُّدا لها وجعل
والعنرص، الفاعلة، العلة وهي ثالثة: األشياء أصول قال: أنه املبادئ يف عنه فلوطرخس «وحكى 19

كون» ال والجوهر والصورة والفساد للكون األول املوضوع هو والعنرص الفاعل هو تعاىل فاهلل والصورة؛
هو وهللا والصورة. والعنرص، هللا، وهي: الثالثة املبادئ فرييان وأفالطون سقراط ا «وأمَّ ص٩٥). (السابق،
واألفكار التخييالت، يف له جسم ال جوهٌر والصورة والفساد، للكون األول املوضوع هو والعنرص العقل،
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اإللهية، بالعناية أفالطون قوِل عن فلوطرخس يدافع بل نظام،20 يف وُمرتِّبها األشياء ُمنظِّم
هللا عىل األشياء أسبقية فرفض بالتشبيه؛21 والقائِلني لها امُلنكِرين ضد هللا تنزيه وعن
عىل موجود عدل، واحٌد له، علة ال الذي األزيل البسيط الواحد هو هللا اإليمان. مع متفق
وال يشء يف يشارك وال بالصور مختلط غري مفارق عقٌل ألنه صفاٌت كلها وهذه الحقيقة.
سقراط عند الصور الحكمة. علوم يف الفلسفي الخطاب تُشِبه صفاٌت وهي بيشء.22 يتأثر
مفارق فاإللهي العقل،23 أي اإللهية، والتخييالت الفكر يف ثابتٌة للعنرص، مفارقٌة وأفالطون

اإلله.24 أو العقل أو الصورة كانت سواء
التوحيد. قمة بلغ وكأنه العنارص، من وأعىل الصور من أعىل هللا فإن أرسطو عند ا أمَّ
الصور ليست الكل، كرة الخامس، العنرص األثرية ويحوي للصور، مفارق إلٌه اإلله
ديني موضوع وهو والرؤية الكهانة موضوع يف ا أمَّ اإلله.25 يحويه الذي لألثري مفارقة

.(١٠٤ ص٢٩، تصدير، النفس، (يف العالم هذا عقل فهو األوىل العلة ا وأمَّ وجل. عز هللا إىل املنسوبة
عىل كان إياه خلقه أنَّ أوجب العالم خلق وجل عز هللا إن قال ملَّا فإنه الصموت الكبري أفالطون ا فأمَّ 20

يتهيأ كان فكيف يكن لم ولو القديمة. القوموديا أصحاب األولون الشعراء يقول ما عىل ره تصوَّ مثاٍل
ص١١٢). (السابق، عليها؟ هو التي الصورة عىل كوٌن يكون أن

اإلله وأن منتظمة غري حركًة متحركًة وضعها لكنه واقفًة األُول األجسام يضع لم فإنه أفالطون ا وأمَّ 21

ص١١٢). (السابق، بالنظام رتبها
صنع يُشِبههم وأنه الناس أمور ُمدبِّر هللا إن قال: أنه ِقبل من َخلٌل جميًعا القوَلني يف وقع «وقد 22

ملَّا يكن لم قولكم يف اإلله هل لهم: يُقال … يعمل بما واملهموم املثقل والحمال املصب كالصانع الخلق»
وجل عز هللا … ساهيًا؟ أو نائًما كان أو نظام غري عىل متحركة كانت وملَّا متحركة، غري األجسام كانت

ص١٣). (السابق، «… النوم يقبل إنه عليه يُقال ال أزيلٌّ
هو الذي له، علة ال الذي البسيط الواحد هو وجل عز هللا إن يقوالن فإنهما وأفالطون سقراط ا «وأمَّ 23

يف مفارق عقٌل فهو العقل؛ إىل تنتهي كلها األسماء وهذه موجود. الحقيقة عىل وحده الذي عدل، واحٌد
ص١١٣-١١٤). (السابق، التأثري» يقبل مما وال شيئًا، مشارك وال البتة العنرص مخالط الصور

اإلله إىل املنسوبة والتخييالت الفكر يف ثابتة للعنرص، مفارقة جواهر الصور وأفالطون سقراط «عند 24

ص١٥٥–١١٦). السابق، النفس، (يف العقل» أعني
أثري، جسٌم هي التي الكل كرة يحوي للصور، مفارق األعىل اإلله أن يرى فإنه أرسطوطاليس ا «وأمَّ 25

يرى كان فإنه أرسطوطاليس ا وأمَّ ص١١٤). النفس، (يف األعظم» يه نُسمِّ الذي الخامس العنرص وهي
(السابق، اإلله» يحويه ما كان عنه الذي للعنرص مفارقة عنده تكن لم أنها إال والصور، األنواع وجود

ص١١٦).
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أرسطو عند حسية يجعلها اإللهي، األمر من يشء بها لكن ميتة النفس فإن باألصالة،
وريكارخس.26

العلم وأن واإلنسانية، اإللهية باألمور العلم بأنها الفلسفة يف وقولهم الرواقيِّني وذكر
الفلسفة الحكماء قسمة وهي ومنطقية. وخلقية طبيعٌة ثالٌث: وهي الفاضلة املعرفة هو
تقوم الرواقية، عند واألخالق بالدين مرتبطة فالفلسفة وإلهية، وطبيعية منطقيٍة ثالٍث إىل
تمثُّل وهو املسلِمني عىل الرواقية أثَر ي ُسمِّ ما وهو الرتتيب.27 اختالف مع اإللهيات مقام
الدينية النزعة عن يكشف ذلك فإن عقيل ُروٌح بأنه الجوهر الرواقيون حدد وإذا واحتواء،
العلة هو هللا أن يرى كان الذي خاصة الرواقي زينون يذكر الرواقيِّني ومن النص،28 يف
الخلق يف له مُلشاركِتها هللا هي املبادئ وأن املنفعلة، العلة وهو العنرص مقابل يف الفاعلة
عن والتعبري الكاذب، التشكُّل بعملية القيام الحكماء عىل السهل من كان لذلك والتنظيم؛29

األول. واملبدأ األوىل العلة بألفاِظ هللا
لطبيعة نظًرا بالعقل تُبرص وهي الناس، صورة يف اآللهة يرى فإنه أبيقورس ا أمَّ
يتجزأ، ال الذي الجزء جنسها، يف فاسدة غريُ أخرى طبائُع هناك اللطيفة، جواهرهم
وال والتنزيه،30 التشبُّه بني لإلله ر تصوُّ وهذا واملتشابه له، نهاية ال وما والخالء،
نفٌس والثاني نفساني، جوهٌر فاألول Daimonon؛ والشيطان Herwwn اإلله بني فرق
يف هللا رات تصوُّ هي هذه الرديئة؛ للنفس ير وِرشِّ الفاضلة، للنفس خريِّ للبدن، مفارقة

(السابق، اإللهي األمر من يشء منها لكن ميتة، ليست النفس أن يرون ال وريكارخس أرسطوطاليس 26
ص٥٣). الرؤيا، تكون وكيف الكهانة يف ص١٧٢؛

ثالث: وهي الفاضلة، املعرفة هو العلم وأن واإلنسانية، اإللهية باألمور العلم إنها الفلسفة يف «قالوا 27

أموره، اإلنسان يُعرِّف الذي هو والخلقي العالم، عن يبحث الذي هو فالطبيعي ومنطقي؛ وخلقي طبيعي
ص٩٥). (السابق، الخطابة» ونه يُسمُّ الذي وهو اإلنسان، بمنطق يُعنى الذي هو واملنطقي

ص١٠٧. السابق، 28
املنفصل، هو والعنرص الفاعلة، العلة وهو وجل، عز هللا هي املبادئ أن يرى كان فإنه … زينون ا وأمَّ 29

ص١٠٤-١٠٥). (السابق، أربعة األسطقسات وأن
طبيعة للطافة بالعقل ُمبِرصون وأنهم الناس، صورة يف اآللهة أن يرى فإنه أبيقورس ا «وأمَّ 30

والخالء، تتجزأ، ال التي األجزاء جنسها: يف للفساد قابلة غري أخرى طبائَع بأربعة يقول وكان جواهرهم.
ص١١٤). (السابق، األجزاء» متشابهات ى تُسمَّ وهي واملتشابهات. له، نهاية ال وما

160



الديني اإليمان إىل الفلسفي اإليمان من عاًرشا:

اآللهة أنصاف بني ذلك يف فرق ال العالية القوة وجدانهم، يف وصورته البرش أذهان
والشياطني.31

وبالرتاث القديم بالعهد صلٍة عىل كانت اليونانية الحضارة أن فلوطرخس الحظ كما
كان والذي القديم، العهد يف املذكور ديانمورس اليوناني الشاعر ويذكر القديم، العرباني
وعند اآللهة»، «طبيعة يف شيرشون عند أيًضا ومذكور باألرسار، ويسخر اآللهة ينكر
للحضارة الرشقي األثر ذكر فلوطرخس ينىس وال وتاسيان)،32 (يوسف واملسيحيِّني اليهود
وزارها مرص، يف طاليس تفلسف فقد لها، رؤيتنا يف اآلن نحن افتقدناه ما وهو اليونانية،
مرص عن طاليس يتحدث عندما اليونانية الفلسفة مرصيف صورة تظهر لذلك فيها؛ وتعلم
كاهن وهو بريوسسن مثل األسماء بعض إىل فلوطرخس يُشري كما النيل،33 نهر وزيادة

والنَّصارى.34 اليهود به عنى اإلسكندر أيام بابيل
املرتجم شجاعة تظهر إسحاق» بن حنني ترجمة العالم ِقدم يف أبرقلس «ُحجج ويف
حدوث عىل يقوم الذي الجديدة، الثقافية البيئة ر تصوُّ ضد ا نصٍّ العربي اللسان إىل نقله يف
قديٌم إال القديم عن يصدر فال الباري وجود من مأخوذة األوىل ُحجج: تسع وهي العالم
املادي فالعالم أزليٍّا العالم مثال كان إذا والثانية لها. واملالك األشياء رب هو فالباري مثله؛
هللا خلِق قبل هللا أن والثالثة العالم. بخلق هللا علم بِقدم شبيهة ُحجٌة وهي مثاله، مثل أزيلٌّ
اعرتف وقد الوجود. أنماط أحد بالقوة والوجود بالقوة، له خالًقا كان بالفعل العالم تعاىل
متحركة غري علٍة من يُخلق ما أن والخامسة «فيليبس». محاورة يف الحجة بهذه أفالطون
والثبات العلم، صفة يف هللا العالم بمشاركة شبيهة ُحجٌة وهي متحرك. غري أيًضا يكون
املشهور الحركة دليل طريِق عن الخلق إثبات لُحجة مضادٌة وهي العلم. مثل والديمومة
قديٌم والزماُن الزماِن يف الكون أن والخامسة املسيحي. الوسيط العرص ويف أرسطو عند
قديمٌة والقدرُة العالم خلق عىل قادًرا هللا كان إن والسادسة قديًما. العالم يكون أن فلِزم
والسابعة أفالطون. أيًضا بذلك اعرتف وقد والديمومة. العلم نفسحجة وهي قديم، فالعالم

يها يُسمِّ التي العالية القوة يف اإلله ما هللا؟ وجدان يف الناس أفكار يف وقع كيف ص١١٥. السابق، 31
اآللهة. وأنصاف الجن أي Peri Dimonov Kai Herwwn وهريون ذامونون وأراس، مريس ذا اليونانيون

ص١١٠-١١١. السابق، 32
.١٥٥-١٥٦ ص٩٧، السابق، 33
.٤ هامش ص١٣٩، السابق، 34
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ولكن السابقة الحجة نفس وهي العالم، وكذلك فاسدة وال حادثة غري الكل نفس كانت إن
يشءٍ عن تحول فالفساد الفساد؛ ُحجة عىل تفصيل والثامنة العالم. روح مع املرة هذه
هو ألنه قديم فالعالم إذن عليه، خارًجا تحوُّل وال الكل، عىل غريب يشء، وال يشء إىل
آلفة يقع الفساد أن األخرية والتاسعة فيدون. يف أيًضا بذلك أفالطون اعرتف وقد الكل.
واالنتقال العالم عىل النفيس اإلسقاط من نوع وهو املالئكة. مثل فيه آفة ال سعيد والعالم
أن ينبغي ما إىل كائن هو ومما اإلنشاء، الخرب من الذاتي، العالم إىل املوضوعي العالم من
هذه إال منها يَبَق ولم رديئًا، نقًال حنني نقلها ُحجة، عرشة ثمان أبرقلس وُحجج يكون.
والباري والخالق تعاىل هللا مثل اإلسالمية األلفاظ الصياغة هذه من وواضٌح التسع. الُحجج
عىل اعتماًدا العالم بِقدم وقوله أرسطو شبهة إثبات يتضح كما والكفر. والوحي واملالئكة

أفالطون.35
الطبيعة عنارص اللفظ يعني الصغرى» أسطوخوسيس كتابه من ألبرقلس «كالم ويف
قال كما األوىل. العلة من الخري فيض األفكار، نفس ويضم اإللهيات. عنارص مقابل يف
بالنسبة الباري مثل للمحسوسات بالنسبة والشمس األول، اإلله هو األول املبدأ إن أفالطون
واآلراء الخريات. كل سبب اإلسالمية بصفاته وجل عز هللا وهو للمعرفة. مصدر للمقوالت،
سببًا ليس هللا ألن السيئات؛ وليس الخريات معطي جواٌد أنه هي هللا، يف اعتقادها يجب التي
عالم وأنه القوة، غاية يف بل ضعيًفا ليس وهللا ضعف، فالتغريُّ متغري؛ غري وأنه للرشور،
والحياة والقدرة بالعلم شبيهة ثالث صفاٌت وهي فيه، خطأ ال علًما حقائها عىل باألشياء

الخري.36 تُعاِدل التي

الوحي دين إىل الطبيعة دين من (٢)

األشياء يف فرقليس «مسائل ترجمة يف الوحي دين إىل الطبيعة دين من التحوُّل تم كما
حنني بن إسحاق بها قام بالبسملة، وبداية والجواب السؤال بطريقة ألبرقلس الطبيعية»
العلم أي الطبيعيات أيًضا بل اإللهيات، فقط يكن لم الرتجمة عىل الدافع أن عىل يدل مما

املطبوعات، وكالة بدوي، الرحمن عبد لها وقدم حققها نصوص العرب، عند املحدثة األفالطونية 35
ص٣٤–٤٢. ١٩٧٧م، الكويت،

ص٢٥٧-٢٥٨. السابق، 36

162



الديني اإليمان إىل الفلسفي اإليمان من عاًرشا:

مثل والطب، والنار واملاء والربودة والحرارة الطبيعة بني تجمع مسائُل وهي الخالص.
اللحية.37 نبات وعدم الخيص بني والصلة والشعر، والنوم واألقدم، اإلبطية حساسية

املسلِمني، جرأة عىل يُدل مما منه ى تبقَّ ما أو لياسميتوس» «الصالة كتاب ترجم كما
يف وَوضِعها القرآن، يف ذكرهم ورد الذين الصائبة ونصوص الوثنية الكتب ترجمة عىل
خالق وهللا طبيعي، ديٌن هي فالوثنية الشائعة؛ الفلسفية الثقافة كانت وقد أفلوطني، إطار
بدين الوحي عن ويُعربِّ الوحي، دين داخل الطبيعة دين يضع الحضاري فالنقل الطبيعة؛

الطبيعة.
واحد، ملنطٍق تخضع فكلها علمي؛ أو فلسفي أو ديني نٍص بني الرتجمة يف فرق وال
وتعريب األمثلة، للنصواستبدال كتابة إعادة أو زيادة أو حذف معنوية، أو حرفية ترجمة
إنساني موقٍف إىل حاجٍة يف الريايضوالطبيعي، العلمي النص ولكن نقلها، أو املصطلحات
بحكاية بداية إنساني، مستًوى إىل وتحويله موضوعيته، أو تجريبه مستوى فمن يُخفِّ حتى
يف إنساني نصٍّ إىل منها املنقول الحضارة يف العلمي النص يتحول بحيث بشعر، ونهاية
يف قبُل من تم قد بعضه، أو كله الحضاري، النقل هذا كان سواء إليها، املنقول الحضارة
فالخيال نفسه؛ النصاملنقول من داللة أكثر للنقل الحضاري السياق وهذا اليوناني. النص
قرب، بناءٍ مثل علمية بمسائَل والبداية لها، وخاتمة للرياضة مقدِّمة والشعر العقل، طريق
َقَصْصنَا َمْن ﴿ِمنُْهْم بهم اإلخبار يتم لم الذين األنبياء من ربما دلفي، من وحي ِل وبتدخُّ

َعَليَْك﴾.38 نَْقُصْص َلْم َمْن َوِمنُْهْم َعَليَْك
والطبيعيات املنطق نصوص قْدر كبري بقْدٍر السياسية النصوص ترجمة وَحظيَت
ذلك مثال إليها. املنقول الحضارة يف الرشيعة وجود من بالرغم والرياضيات، واإللهيات

ص٣٦-٣٧. السابق، 37
،A. N. Philippo معلوف، أمني تحقيق خطني، بني خطٍّا بها يستخرج آلة عمل يف ألرسطانس كالم 38

سوريا، حلب، جامعة العربي، الرتاث معهد ٢، ١٩٨١م، ،١ العدد ج٥، العربية، العلوم تاريخ مجلة
الذي مينوس، امللك عىل دخل الشعراء أحد أن حكايِة روايِة ثم امللك بتحية النص يبدأ ص١١٤–١١٦.
الشاعر عليه فأشار امللك، مهندس اقرتحها التي املقاسات تعجبه ولم غلوقس، ولِده قربَ يُِعد كان
الوحي عليه فأشار دلفي، أهل أصاب وباء حدث ثم حجمه، يتضاعف حتى القرب أبعاد يضاعف أن
واملهندسني أفالطون عىل األمر عرض ثم الوباء، فيزول املكعبة املذابح أحد حجم ضعف مذبح بإنشاء
آلة ووَضع معلوَمني، خطَّني بني متناسبنَي وسَطني إيجاد وهو بالحل، أرسطانس تقدم حتى املعارصين،

عليه. الربهان وقدَّم لذلك
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ثامسطيوس يكن لم اململكة».39 وتدبري السياسة يف امللك يوليان إىل ثامسطيوس «رسالة
اإلسالمي، العالم يف ترحيبًا رشوحه َلقيَت فقد أرسطو؛ شارح فقط (٣١٧–٣٨٨ق.م.)
دين عىل بُقوا الذين الوثنيِّني أفاضل من وكان سياسية، مواقَف وصاحب مؤلًفا كان بل
الديانة إحياء يود وكان املسيحية، من ارتد الذي يوليانوس عند الحظوة نال اليونان.
وهو الوثنيِّني، وترجمة بنفسه املرتجم ثقة عىل يُدل مما الهلِّينية، والحضارة اليونانية
نحٍو عىل متدين ألنه بثامسطيوس؛ املسلمون رحب وقد إسالمية.40 بيئٍة يف يعيش نرصانيٌّ
من يقرتب املسيحيِّني، من كثري من مسيحيًة أفضَل يكون وقد يوناني. عقالني طبيعي،
من ذلك يبدو كما الطبيعي والدين اإلسالم، إىل أقرب فكان العقائد، عن ويبتعد األخالق،
طريق عن اإلسالمي، الفكر داخل املرتجمة وآراؤه أشعاره دخلت ربما الخري. حب يف خطابه
عبادته». بيوت تُنظَّف أن فيجب الرب، هياكل الحكماء «قلوب مثل سينا وابن الفارابي
املسلمون فيه وألَّف امللوك، نصائح اإلسالمية، الحضارة يف األدبي النوع هذا انترش وقد
نحو قصد عىل يُدل ذاته حد يف النص ترجمة واختيار والغزايل. الجويني مثل بعُد فيما
ألئمة النصيحة فالدين الخارج، من االختيار كيفية يُحدِّد الذي هو فالداخل املوضوع؛

وعامتهم. املسلمني
مثل: ه»، وأَتمَّ الحيوان أَكمَل اإلنسان خلق هللا «أن الطبيعي التوحيد يف رسالة ويف
اإلنسان رفض وإذا ها. وحواسَّ النفس وخلق تَْقِويٍم﴾، أَْحَسِن ِيف اْإلِنَْساَن َخَلْقنَا ﴿َلَقْد
هللا، بيد يشء فكل هللا؛ يرتضيه الذي السبيل سالًكا سريته يف كان الجسمانية اللذات
بداية فاهلل النجَدين، وهداه والعفة، الشهوة فيه خلق الرش. يف الوقوع من اإلنسان ويحفظ
الواحد اإلنسان كان وملَّا وطهارتها. بالنفس تبدأ الفاضلة والحياة يشء، كل وخالق يشء،

عن زرعة ابن نقلها اململكة وتدبري السياسة يف امللك (اللبان) يوليان إىل الحكيم ثامسطيوس رسالة 39

وقد ١٩٧٠م. القاهرة، الكتب، دار مطبعة سالم، سليم محمد تحقيق العربية، إىل الدمشقي ثم الرسيانية
البلغاء كبار من وكان ١٩٢٠م. عام ،١١ العدد ،١٢ السنة املرشق، مجلة شيخو، األب ذلك قبل نرشها
إىل انتسب الديني، تعصبهم من بالرغم املسيحيِّني األباطرة عند حظوة لقي امليالدي، الرابع القرن يف

انتقائية. فلسفٍة إىل تحوَّلت أن بعد األفالطونية
عام وأعلن الوثنية، إىل وارتد عقيدته تَزعزَعت ماكسيموس بالفيلسوف التقى أن بعد يوليانوس وكان 40

العتناقهم قسطنطينوس أبعدهم الذين األرثوذكس املطارنة وأعاد للجميع، الدينية الحريات إطالق ٣٦٢
أنفسهم. املسيحيِّني من املسيحيِّني مع تسامًحا أكثر فالوثني الوحدانية؛ يف السكندري أريوس مذهب

املسيحية. ضد ألفها التي كتبه من كثريٌ وضاعت سنة، وثالثون ثالثة وعمره تُويف
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الديني اإليمان إىل الفلسفي اإليمان من عاًرشا:

اإلنسان خلق هللا وألن البعض، بعضهم إىل الناس احتاج كلها، الصنائع يعمل أن يمكن ال
عندها. ويقفون إليها يرجعون وفرائض سننًا ووضع واألنس، االجتماع إىل يميل بالطبع
أيًضا، واحد املدينة رئيس فإن َلَفَسَدتَا﴾؛ هللاُ إِالَّ آِلَهٌة ِفيِهَما َكاَن و﴿َلْو واحد هللا أن وكما
الناس أمور بتدبري يقومون الذين امللوك فضل يربُز وهنا الفارابي. عند الحال هو وكما
الرتجمة وتبدأ الخارج. يف أو الداخل يف عليهم يقع قد الذي األذى عنهم يدفعون وسياستهم،
يوحي مما وعز؛ جل ثناؤه، جل وتعاىل تبارك هللا ديني، جوٍّ يف بالحمدلة وتنتهي بالبسملة
كنصٍّ كتابته إعادة إىل منها املنقول الحضارة يف األول النص من الحضاري النقل بسهولة
وتعاىل، تبارك بأنه املخطوطات بعض يف هللا ويُوصف إليها.41 املنقول الحضارة يف ثان
من حضاري، نقٌل الرتجمة أن علًما يكشف مما الناسخ؛ أو املرتجم من سواء ثناؤه، جل

أخرى.42 ثقافية بيئٍة إىل ثقافية بيئٍة

التوفيق وباهلل كثريًا نعمه عىل هلل والحمد ت تمَّ بالسالم، وتنتهي الرحيم الرحمن هللا ببسم الرسالة تبدأ 41
.(٣٥ ،٣٣ (ص٢١–٢٤، العاملني رب هلل والحمد …

ص٢١. السابق، 42
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الالطينية الرتمجات حادىعرش:
واهلندية

الالطينية الرتجمة (١)

املغرب ويف الالطينية؛1 عن أيًضا كانت بل فحسب اليونانية عن الرتجمات تقترص لم
اليونانية،؛ عن بغداد ويف الرسيانية عن الشام يف املرشق يف فقط وليس أيًضا، واألندلس
التاريخ، ويف املتقدمة؛ العصور يف فقط وليس الهجري، الرابع القرن متأخر، وقٍت وإىل
العالم» «تاريخ هو لذلك املمثل الوحيد والنص الحكمة. وعلوم والفلك الطب يف فقط وليس
للقديس هللا» «مدينة إلكمال األندلس يف الهجري الرابع القرن من قسٌّ وهو ألوروسيوس،2
تدمري من حلَّ مما املسيحيِّني به ليُربِّئ الوثنيِّني» ضد «التواريخ الدقيق والعنوان أوغسطني.
املستنرص الثاني الحكم عهد يف الالطينية عن الرتجمة ت تمَّ وقد ٤١٠م. يف أالريك عىل روما
اإلسالمي الحكَمني أثناء األندلس يف العلم نرش عىل والنصارى املسلمون تعاون وقد باهلل.
ضد املسيحية التاريخية النصوص ترجمة من املسلمون يتحرج لم طليطلة. يف واملسيحي
يف املسيح السيد وتجسد األرض»، «مدينة يف اآللهة تعدُّد عن حديٍث من بها وبما الوثنيِّني،
ج التحرُّ وعدم الوثنية، ضد املسيحية عن ودفاًعا بل التبشري، من خوف دون السماء مدينة
أو املسيحية عن بالحديث خاصة حساسيٌة تُوجد وال نقدها.3 دون األساطري ترجمة من

حديثًا. املغرب حتى قديًما األندلس منذ كذلك ظلَّت وربما القديمة، العربية الرتجمة يف بالطاء تُكتب 1

املؤسسة بدوي، الرحمن عبد د. لها وقدم حققها القديمة، العربية الرتجمة العالم، تاريخ أوروسيوس: 2
.٤١٧-٤١٨ بني الكتاب وتأليف ،٣٧٥–٣٨٠ بني املؤلف ُولد ١٩٨٢م. بريوت، والنرش، للدراسات العربية

.٢٩٢ ص٣٤٤، السابق، 3



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

عىل أندليس ألنه أخالقهم؛ ومدح األندلسيِّني عن الدفاع يف املؤلف وطنية وتبدو املجوس.
هذا يكون وقد لروما. وتبعيَّته أفريقيا شمال يف ُمواطِنيه عىل وهجومه أوغسطني عكس

الطوائف.4 ملوك عرص يف األندلس عن دفاًعا الرتجمة أسباب أحد الوطني الدافع
املسيحية لتربئة أوغسطني، طلبها التي الغاية يخدم النحو هذا عىل الكتاب فهل
وقسوتهم، الوثنيِّني حروب بيان املقصود إن أم هللا، ملدينة استكماًال الوثنية عىل بالهجوم
ه التوجُّ العربي املرتجم رفض وهل الُخْلف؟ برهان طريِق عن املسيحية األخالق تصح حتى
يكون قد عليه؟ أخرى داللٍة تركيب أجل من الروح عن الجسد وفصل للكتاب، الداليل
األوىل بيئته من وإخراجه النص توظيف إعادة يف حرية وأكثر املؤلف من وعيًا أكثر املرتجم
هذه الرتجمات تفعل كما حرفية، ترجمًة يرتجمه وال النص، كتابة يعيد فهو ثانية؛ بيئٍة إىل

لألصل. مطابقة تكون كي املعارف، ودوائر واملعاجم القواميس عىل اعتماًدا األيام،
مركزية إىل املرتجم األصل يف الرومان مركزية من التحوُّل الرتجمة من ويتضح
نظًرا ل التحوُّ بهذا القيام السهل من وكان قوى. عالقة فالرتجمة الجديد؛ النص يف املسلِمني
البحر شمال من الروماني، املركز عن بديًال آخر مركٍز إىل وأفريقيا، آسيا الرشق، لحضور
مع روما الشمال مركزية عىل اإلبقاء أراد الذي أوغسطني عكس عىل جنوبه، إىل املتوسط
ويف لروما، أطراًفا األول النص يف وفارس الهند تحرض أفريقيا. شمال الجنوب، أهل من أنه
التاريخ أساس الحالتني كلتا يف والجغرافيا اإلسالمي، للعالم رشقيٍّا جناًحا الثاني النص
ببالد إحساًسا اإلسالمي، للمركز محيٍط إىل الروماني الغرب ويتحول خلدون، ابن حتى
بني الرصاع بؤرة القدم منذ املتوسط البحر رشق يف فلطسني وكانت الشمال، يف الفرنجة

وجنوبه.5 شماله
مع تتفق ال قد التي وبمصطلحاته قديم، عربي بأسلوٍب رصينة عربية ترجمة وهي
مطابقة املطابقة، نظرية عىل تقوم التي الحديثة، املعجمية القاموسية الحرفية الرتجمة
ذلك عىل خروج وأي أصل، املرتجم والنص فرع فالرتجمة املرتجم، النص مع الرتجمة
اليوناني فالنص األصيل، النص عىل خروًجا يكون فإنه التأويل، أو اإلضافة أو بالحذف
القذة حذو األصل الفرع طابق ما إذا الرتجمة وتصح الفرع، العربية والرتجمة األصل، هو
الالتيني النص بني فقط ليس كتابة، وإعادة قراءة إعادة هي الرتجمة أن مع بالقذة،

ص٣٢٥. السابق، 4
.٢٠٠ ص١٢١، السابق، 5
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والهندية الالطينية الرتجمات عرش: حادى

ويعني الحديثة، األوروبية الرتجمات أو اليونانية الرتجمة وبني بينه بل العربية، والرتجمة
املحيط عالقة املرتجم للنص تابعة الرتجمة تصور باألصل الفرع لعالقة التصور هذا
أخرى، بلغٍة األول النص كتابة إعادة مبارش، غري تأليف الرتجمة باملتن. الرشح باملركز،
تتبع حرفيٍّا، نقًال ليست مبارش، غري تأليف الرتجمة مغايرة، ثقافية بيئٍة ويف آخر، وبغرٍض

الالتينية.6 الجملة بناء وليس العربية الجملة بناء
فكثري وتأويل؛ وإضافة حذف فيها يحدث أن الطبيعي ومن حضاري، نقٌل الرتجمة
الرتجمة. تحذفها املعنى من خالية وقائَع مجرد لها، داللة ال الالتيني النص يف الوقائع من
أسماء من كثرة وهناك للمعنى. وإظهاًرا داللة أكثر الرتجمة تضيفها أخرى وقائُع وهناك
أكثر أخرى أعالٌم وهناك الرتجمة، تسقطها العربية البيئة يف معرفة غري األعاجم األعالم
الجديدة. البيئة تهم ال وعدوان حروب وأخبار كثرية حوادث هناك الرتجمة، تضيفها داللة
بذلك املرتجم ويعرتف الرتجمة، تضيفها داللة أكثر أخرى وأخباٌر كثرية حوادُث وهناك
حكاياٌت هناك العربي». اللسان يف معروفة غري أسماؤها كانت إذا ذكرها «وتركنا رصاحة
وتوضع الرتجمة من تحذف قواد وخاطرات. حوليات وكأنها دالة غري وحوادُث شعبية
القرآني القصص يف الحال هو كما الدالالت، حمل عىل قدرة أكثر أخرى، حوامُل مكانها
بقرٍن اإلسالم ظهور عىل السابقة الفرتة مهمة، فرتة وهي واملوعظة. التاريخ بني الصلة يف
العقائد تأويل وسوء النصوص بتحريف أحكاًما اإلسالم عليها يُصِدر والتي ونصف،

الكتاب.7 أهل من الرشيعة وعصيان
الرتجمة بني واإلضافة الحذف عىل إحصائياته أتت وربما علم، النارشخازن أن ويبدو
دراساته معظم مثل والتأثُّر، األثَر عىل القائمة امُلستِرشِقني دراسات عىل اعتماًدا واألصل،
خال اإلنسانية. العلوم يف خاصة العلمي البحث يف الوطني الباعث أهمية تبدو وهنا السابقة.
مشكلُة االسترشاق مشكلُة وطنية. علوٌم االجتماعية فالعلوم واملوقف؛ الداللة من البحث
من التحوُّل الرتجمة ومشكلُة التاريخية، الوثائق وكل واإلنجيل التوراة تحريف التحريف،
يُولِّد معنًى النقل التاريخ. تطابق ذاته يف غاية وليس لإلبداع مقدمة النقل اإلبداع. إىل النقل
يهم ال الحضاري. النقل منطق يف حلها بل لها»، حل «ال معضلة ليست فهذه جديدة؛ وقائَع

.٧٣ ،٣٣٥ ص١٦٣-١٦٤، السابق، 6
شكري الشعر، يف أرسطوطاليس لكتاب مراجعة واإلبداع، النقل إىل والتأثري املطابقة من حنفي: حسن 7

ص٣٩٣–٤٠٨. األجيال، حوار يف (١٩٢١م–…) عياد
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وموت، وعدوان وظلم حروٌب كلُّه دالٍّ غريُ تاريٌخ وأنه خاصًة معناه، بل التاريخي الواقع
القدماء. عند الحروب ودوافع املعارصين عند الثالثة املحرمات وسلطة، ودين وجنس
البرش؟8 لرصاعات ميداٌن إنه أم اإللهي الوعد لتحقيق ميداٌن التاريخ هذا هل هي: والقضية
الجديدة؛ الثقافية البيئة يف توظيفه يحُسن وال دال، غريُ هو ما كل الرتجمة تحذف
الحديث النارش يكمله فهم، عدِم أو خطأ أو سهٍو عن نقًصا وليس مقصود حذٌف فهو
عىل يدل ال الرتجمة يف غيابه الفرع. هي العربية والرتجمة األصل، هو الالتيني النص وكأن
ثَمَّ من الرتجمة؛ يف غيابه عىل يدل ال املرتجم النص يف ووجوده املرتجم، النص يف حضوره
مطابقًة كاملًة تكون حتى القديمة، الرتجمة من املحذوف إرجاع الحديث للنارش يجوز ال
استَهلَّ التي الخطبة مثل االختصار، إىل الحذف بتجاُوز امُلرتِجم يقوم وقد املرتجم.9 للنص
فيها، ف وتَرصَّ الفصل آخر يف الصفحات من اخترصعديًدا كما السادس. الجزء املؤلِّف بها
البيئة يف الجديد الرتجمة غرض يناسب ال املحذوف هذا فيه؛ التفصيلية البنود يرتجم ولم
والصفات والذات وحدوثه هللا ِقدم عن الكالمية املوضوعات بعض مثل الجديدة، الثقافية
حديث وكربَّ اإلثني، للجزء بالنسبة املسيح جزء ر صغَّ منها. خريٌ املسلمني فعند واألفعال؛
ترك السماء. مدينة واخترص األرض مدينة املرتجم نقل فقد السماء؛ حديث عن األرض
واإلسالمي. املسيحي الرتاثنَي، بني مشرتك قاسٌم فالسماء عليه؛ آخر روًحا وركَّب الجسد
إفساح أجل من املرتجم النص عىل الرتكيز واإلبداع، النقل بني متوسطة مرحلٌة التلخيص
وأضاف ف وتَرصَّ واخترص، وعدَّل أسقط النصبل املرتجم يتابع لم املؤلفة. للرتجمة املجال
وإذا أخرى. مصادَر من والباقي األصل من ثلثه الرابع، القرن حتى آدم من التاريخ مثل
وإدخال والنصارى، اليهود تاريخ من كثري حذُف له األفيَد من فإنه للخليفة الرتجمة كانت

الرؤيا» «تعبري هوامش مثل والتأويل واإلضافة الحذف منطق ومعرفة لرصدها غنية التحقيق هوامش 8

ميالده عيد يف عمل، وبنية حياة مسار الشامل، الفيلسوف حنفي: حسن أيًضا: انظر ألرطميدروس.
ص٢٩٧–٣٩١؛ ١٩٩٨م، القاهرة، قباء، دار األجيال، حوار يف (١٩١٧م–…) بدوي الرحمن عبد الثمانني،
دار والحداثة، والعرص الرتاث ج١، والوطن، الفكر هموم يف وطنية» اجتماع لعلوم رئيسية «أفكار وأيًضا
املعارص، فكرنا يف ج١، معارصة، قضايا يف توريز كاميلو وأيًضا ص٤٨٣–٤٩٦؛ ١٩٩٨م، القاهرة، قباء،

ص٢٨١–٣١٦. ١٩٧٦م، القاهرة، العربي، الفكر دار
،٣٧٠ ،٣٧١ ،٣٦٩ ،٣٥٧ ،٣٣٩ ،٣٣٧ ،٢٨٥ ،٢٤٧ ،٢٤٢ ،٢٢٧ ،٧٣ ،٧١-٧٢ ص٦٥، السابق، 9

.٤٠٧-٤٠٨
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بأوروبا تتعلق وزيادات تفاصيل إعطاء أو الثقايف، مخزونه من ينبع له داللًة أكثَر تاريٍخ
األندلس.10 يف املسلمون يناطحها التي الفرنجية،

بيئة يف األنساب من كثرٍي مثل للدالالت، حوامل وإيجاد للمعنى توضيٌح واإلضافة
يضيف وقد اإلسالمي. العربي الوعي يف الدالة غري الرومانية األعالم أسماء من بدًال نسيب،
الفرنجة. أجناس من بأنهم الرومان عىل الحكم مثل واآلخر، األنا بني التمايُز يفيد ما النص
املصطلحات إضافة يف وتبدو األمثال. فيها تُرضب ثقافية بيئٍة يف جديدة أمثاًال يضيف وقد
اإلضافات هذه حذف الحديث النارش من يجوز ال ثَمَّ ومن اإلسالمية؛ واأللفاظ العربية
الحذف من أكثر اإلضافة تكون ما وعادًة امُلرتَجم. النص الرتجمة تطابق حتى القديمة
البيئة يف الرتجمة توظيف وإعادة الجديدة، الدالالت وإيجاد واإليضاح البيان من ملزيٍد

امُلرتَجم. النص يف لها وجود ال الرتجمة يف بأكملها صفحاٌت هناك الجديدة.
بل معلوماته منها استقى أخرى مصادَر عىل املرتجم اعتماد ليس ذلك يف والسبب
املرتَجم النص اإلبداع. إىل النقل من تحوًُّال والتأليف، الرتجمة بني فرق فال الناقص؛ إلكمال
القياس من كنوٍع أخرى تاريخية مادًة الروح تخلُق ثم الروح، أو الداللة أو املعنى يعطي
النص من قديمة تاريخية مادٍة عىل املرتجم من جديدة تاريخية مادٍة قياس الحضاري،
بناء مثل العربي املرتجم وضع من جديدة عباراٌت هناك املعنى. يف بينهما لتشابٍه األول
ثقافية لبيئٍة اإليضاح يف زيادًة للمدن الُقواد بناء عىل قياًسا أتت لإلسكندرية، اإلسكندر
تهم ما بَقْدر للرومان، التاريخي النسب يهم ال إذ مخرتعة؛ األنساب من كثريًا إن مغايرة.

العرب.11 لعادة طبًقا بالتاريخ الوعي أجل من العربية النسب عقلية
النصيُرتَجم يف املؤرخ فلفظ والقراءة؛ التأويل إىل واإلضافة الحذف الرتجمة وتتجاوز
ولفظ فيلسوق. واملؤرخ مؤرخ الفيلسوف وألن رؤية؛ صاحب املؤرخ ألن بالفيلسوف؛
ي. كمِّ نقٍص مجرد وليس كيفي تأويٌل االختصار ألن ل؛ باملؤوَّ يُرتَجم النص يف املخترص
إعادة بل الرتجمة يف خلٌط يُوجد ال املجازية. أو االشتقاقية بمعانيها األلفاظ تُستعمل وقد
ليست غايتها ألن الرتجمة؛ يف تحريف يُوجد وال مغاير. فهٍم عىل بناءً املرتجم، للنص قراءة
سوء يُوجد ال جديد. وبفهم مخالفة رؤيٍة من وإنتاجه فهمه إعادة بل املرتجم، النص نقل

.٤٥٠–٤٦٦ ،٦٨ ،٤١٥ ،٤٠٦ ،٤٠٤ ،٤٠١ ص٣٨١، السابق، 10
،٢٧٦ ،٣١٠ ،٢٦٠-٢٦١ ،٢٣٣ ،٢١٥ ،٢٠١ ،١٨٣ ،١٨١ ،١٧٧ ،١٧١ ،٦٧ ،٦٤ ص٦١، السابق، 11

.٤٤٤ ،٤٣٢ ،٤٢٩ ،٤٢٣ ،٤٢١ ،٤٠٨ ،٤٠١ ،٣٩١-٣٩٢ ،٣٢٩ ،٣١٤ ،٢٩٩ ،٢٩٢
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تُوجد ال ألنه الرتجمة؛ يف وصواب خطأ يُوجد ال له. داليل ٌل تحوُّ بل املرتجم للنص فهٍم
يُوجد ال مبارش. غري وتأليٌف كتابة وإعادة وتأويل قراءٌة هناك بل ني، النصَّ بني مطابقة
عىل بناءً الرتجمة تصحيح يجوز ال ثَمَّ ومن املحَدثني؛ غريهم القدماء فهم فاحش» «خطأ
بل حرفيٍّا، ونقله املرتَجم النص مع املطابقة ليس الرتجمة من الهدف ألن املرتجم؛ النص
محَدِثني. ُقراء إىل ُقدماء ُقراء ومن جديدة، ثقافية بيئٍة إىل قديمة ثقافية بيئٍة من نقله إعادة
النارش لبُعد إال التعبريات يف غرابٌة تُوجد ال الحديثة. املعاجم حه تُصحِّ ال القديم واألسلوب
بيئٍة ومن عرص، إىل عٍرص من باللغة اإلحساس ويتغري القديم. العربي األسلوب عن الحديث

بيئة.12 إىل
اشتقاًقا أََعم، سياٍق يف داخلة ألنها اللغة؛ معاجم يف األلفاظ معاني تُوجد ال ثَمَّ ومن
إىل الرتجمة من األعداد تختلف كذلك عارض. بمعنى عرض فعل استعمال مثل مجاًزا أو
األعالم وأسماء األماكن تهم وال والتصوير. املبالغة يف التأثري زيادة أجل من املرتجم، النص
أخرى وأماكَن أعالم أسماءِ وإضافة دالة، غرِي وأماكَن أعالم أسماء إسقاط يمكن داللتها. بل
بألفاٍظ دكتاتور لفظ يُرتجم فمثًال حوامله؛ وليس املعنى مع تعاُمل فالرتجمة داللة؛ أكثر
االصطالحي املعنى وليس األول، االشتقاقي للمعنى طبًقا األوامر صاحب قائد، مثل كثرية
الصوتي؛ النقل أي التعريب دقة تهم وال بالتسلُّط. التفرُّد املعارص، الذهن يف استمر الذي
الالطينية، يَسمِع لم املرتجم وأن خاصة واألقاليم، للهجات طبًقا عديدة أساليُب لها فهذه
حرف مثل بها، الناطِقني داخل اختالفاتها لها أيًضا وهذه أصواتها. وافرتض قرأها ولكنه
يختلف وربما هوروشيوس. أو هوروسيوس املؤلِّف اسم يف التباُدل عىل والشني السني
وكتابة، نُطًقا األسماء يف بالخطأ للحكم مجال ال ثَمَّ ومن املحَدِثني؛ نُطق عن القدماء نُطق
اللسان وأحيانًا واليوناني، العربي اللساننَي بني التقابُل املرتجم يذُكر لذلك ونقًال؛ تعريبًا

الالطيني.13 واللسان اليوناني اللسان بني يُفرِّق كما الرسياني.

،٣١١-٣١٢ ،٣٠٨ ،٣٠١ ،٢٩٩ ،٢٧٥ ،٢٦٨-٢٦٩ ،٢٦٢-٢٦٣ ،٢٤٣ ،٢٤٨ ،٢٤٢ ص٢٣٨، السابق، 12
.٤٢١ ،٤٠٩–٤١٢ ،٣٩٣-٣٩٤ ،٣٧٣ ،٣٦٣-٣٦٤ ،٣٥٦ ،٣٢٧

،٣١١ ،٢٩١ ،٢٩٥ ،٢٨٣ ،٢٧٦ ،٢٤٨ ،٢٢٦ ،٣٤٦ ،٤١٠ ،٣٧٣ ،٤٠٩ ،٣٩٤ ص٣٣٣، السابق، 13
يف واملغرب والشام مرص بني اآلن حتى التعريب يف االختالفات هذه زالت وما .٣٠٤ ،٤٧٣ ،١٣٩ ،١١٦

الغني/الجيم. حرف
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الدينية املصطلحات الرتجمة، يف اإلسالمية والتعبريات والعبارات املصطلحات وتظهر
والثواب والعصيان، والطاعة واألذى، الفساد والكفر، اإليمان مثل الكالمية العقائدية
السلطان، اإلمامة، املالئكة، جهنم، اآليات، هللا، عبادة الباري، والنصارى، اليهود والعقاب،
ألفاٌظ منها والبعض املكابيِّني. مصحف القلم، مصحف األوثان، عبَدة الرعية، املصاحف،
املال بيت مثل الرشعية الفقهية املصطلحات أو َقاِدِريَن﴾، َحْرٍد َعَىل ﴿وََغَدْوا مثل: قرآنية
يُستعمل وأحيانًا واملسيحي. اإلسالمي الرتاثنَي يف املصطلحات تتشابه ما وكثريًا والشيخ.14
الرشقية. املسيحية عىل داللة النرصاني ولفظ الغربية، املسيحية عىل داللًة املسيحي لفظ

تسمية مثل األنا، مصطلحات يف اآلخر ثقافة وضع قراءات، إىل األلفاظ تتحول وأحيانًا
هللا، خليل أو بالخليل إبراهيم ووصف الكتاب، أهل والنصارى واليهود الجاهلية، الوثنية
الجديد، والديوان بالديوان الرسمي الجيش أو الجند تسمية ال بامللوك، الفيالء وترجمة
القائد، واألوامر، القوانني واضع القايض، املعارص بتعريبنا والدكتاتور بالربابرة، واملور
الرومانيِّني، َخراج صاحب Tribunus Plehi باملجوس، والوثنيِّني بالهدى، هللا ومعرفة
عىل الزمان بأخبار Chronica وترجمة زمانه. يف كانوا الذين الكهف أصحاب عن والحديث
وأحيانًا الجهاد. عقيدة عىل بناءً ن محصَّ أو ِحصٍن بمعنى املدن أهل واستعمال العرب، عادة
بالكوفة، Mesopotamia وترجمة والجبلَّة، الفطرة مثل اإلسالمية رات التصوُّ تظهر
من إسقاًطا بينهم، والحروب واألندلسيِّني األندلس عن والحديث مرص، بصعيد وقورينا

بها.15 وُهياًما وَشغًفا الطوائف ملوك ظروف
واللجوء رب، يا عونك والحمدلة، البسملة مثل اإلسالمية التعبريات من عديٌد ويُستعمل
الغالب يف ولكن واحد، نسٍق اتباِع دون هللا برحمة لهروسيوس والدعاء اإللهية، املشيئة إىل
عز هللا ووصف للمرتجم، الثقايف والالوعي النفيس املخزون من املوروث ملصطلحات خروًجا

هللا.16 من التوفيق مطلب وتعاىل، تبارك هللا وقدر وجل

،٤٣٣ ،٤١٧-٤١٨ ،٤٠٩-٤١٠ ،٣٨٨-٣٨٩ ،٤٤٧ ،٤٤٠ ،٤٣٦ ،٣٧٩ ،٤٢٦ ص٤٣٠-٤٣١، السابق، 14
.٢٢٣ ،٢١٥ ،٤٥٠–٤٦٦ ،٢٦٧ ،١٧٩ ،١٥٦–٩٥ ،٤٠٩ ،٢٧٩ ،١٨٣ ،٤٤١

،٣٧٩-٣٨٠ ،٣٦٩ ،٣٤٤ ،٤٤٧ ،٤١١ ،٢٦٣ ،٣٢٤ ،٩٥–٩٧ ،٩٢ ،٨٦ ،٨٢ ،١٠٩ ص٥٤، السابق، 15
يف املجوس إيران يف املسلمني العراق تسمية مثل وذلك ،٤٣٧ ،٢٦٥ ،٣٣٣ ،٤٥٩ ،٤٤٩ ،٤٢٢ ،٣٣٣

القديمة. للجاهلية استنفاًرا األوىل الخليجية الحرب
،٣٧٩ ،٢٠٣ ،١٩٦ ،١٠٩ ،٨٣ (ص٥٥، هللا رحمه (ص٩٣)، رب يا عونك الرحيم الرحمن هللا بسم 16

،٢٤٣ ،٢١٨-٢١٩ ،٢٠٧ (ص٥٧، هللا شاء إن ،(٤١٥ ،٢٧٨ ،٢١٢ (ص١٧٦، عليه هللا رحمة ،(٤١٧
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هللا رسول بأنه املسيح ووصف التثليث، عىل والرد العقائد عىل التعليق يتم وأحيانًا
أَْن ُسبَْحانَُه … ثََالثٌَة تَُقولُوا َوَال َوُرُسِلِه ِباهللِ ﴿َفآِمنُوا منه وروح مريم إىل ألقاها وحكمته
عمٌل فالرتجمة مخالف؛ مغربي بخطٍّ ألنه القارئ أو الناسخ من وربما َوَلٌد﴾.17 َلُه يَُكوَن

جماعي.18
ركس: الشاعر ترجمة مثل عربيٍّا شعًرا الروماني الشعر ترجمة تتم وأحيانًا

َس��ْرم��ًدا ل��ي��ًال ح��ِس��ب��وه ِل��س��ب��ي��ِل��ِه م��خ��ال��ًف��ا ال��ك��س��وَف ال��ن��اُس رأى ل��م��ا
ُم��ؤبَّ��ًدا ي��زال ال ع��ل��ي��ه أم��ٌر أنَّ��ُه وظ��نَّ��ت ال��دن��ي��ا ل��ه ف��ِزَع��ت
��دا ال��ُم��م��جَّ ف��اديُّ��ه��ا أَي��س��وُع��ه��ا ربَّ��ه��ا ي��وًم��ا ي��ع��ق��وب ب��ن��و ص��ل��ب��ت
ال��ُه��َدى إال ب��أم��ِره اإلل��ُه وأب��ى أم��ره ب��ذل��ك ت��خ��ف��ه ب��أن ظ��نَّ��ت

مثل: قرآنية بألفاٍظ الحواريِّني يصف آخر بيٍت ويف

م��ؤبَّ��َدا.19 ال��ده��ور ف��ي وي��س��م��و ي��ع��ل��و آي��ات��ه ب��ن��ور ح��ي��نً��ا وك��أن��ن��ي

للنص. «ألسلمته» مسلم املرتجم أن يثبت وذلك
عند الواردة أوروسيوس «نصوص ُملحًقا الرتجمة نهاية يف النارش ويضيف
لألصل، خيانة املسلمني عند النقل أن إثبات الروح، بنفس عليها»، والتعليق خلدون ابن
املؤرخ مستعمله عند املرتجم النص أو العربي مرتجمة عند الالتيني النص كان سواء
خلدون وابن الفرع، العربية والرتجمة األصل هو الالتيني األصل وكأن خلدون، ابن العربي
موضوعيٍّا ليس العربي فاملؤرخ الفرع؛ فرع فاملقدمة ثَمَّ ومن األصل؛ فرع عن ينقل
مصادَر من مادته استقى ألنه أصيًال وليس املطابقة. عرش، التاسع القرن بمقاييس

هللا عون (ص٣٣٧)، الحمد وهلل (ص١٦٤)، تعاىل هلل الحمد (ص٢٥٣)، هلل الحمد ،(٣٨٢ ،٣٧٦ ،٣١٥
هللا قدر (ص٢٠٣)، التوفيق وباهلل ،(١٦٧-١٦٨) وجل عز هللا (ص٢٠٣)، كثريًا هلل الحمد (ص١٦٥)،

(ص٣٢٣). وتعاىل تبارك
،٣٢٨ ،٣٢٣ ،٣٢١ ،٣١٢ ،٣٠٣–٣٠٥ ،٢٩٦ ،٢٩٤ ،٢٩٠-٢٩١ ،٢٨٧ ،٢٨٢ ص٢٣٧، السابق، 17

.٣٧١-٣٧٢ ،٤٣٦ ،٤١٦ ،٣٧٥ ،٣٣٢
ص٣٨٠. السابق، 18

ص٤٢١-٤٢٢. السابق، 19
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عقده الذي الفصل يف الرتجمة عن شيئًا يذكر لم خلدون ابن ألن عنها؛ يعلن لم سابقٍة
أورسيوس تاريخ استعمال وليس وحده خلدون ابن وملاذا باهلل. املستنرص الثاني للحكم
يف زيادًة النارش َعرَضها سلًفا ُمعدة استرشاقية مادًة كانت ربما العرب؟ املؤرخني عند
النارش اسم ذلك يف بما بالالتينية الكتاب عنوان ويكتب التعالُم،20 حافة يُقارب الذي العلم

ونرشه. وتحقيقه
تحريف، بأنه والتأويل واإلضافة الحذف عىل الحكم املنطق، لنفس امللحق ويخضع
من إكمال إىل يحتاج اإلضافة من أقل والحذف وتصحيح. تصويب إىل يحتاج وخطأ
وقد باألصل. الفرع لعالقة طبًقا عنه املنقول النص الرتجمة تطابق حتى الالتيني، النص
َحذْو النقل عليه لزاًما كان وكأنه شديًدا، اختصاًرا الفصول بعض خلدون ابن اخترص
بُد ال وتحريف تصويبه، من بد ال ٌ خطأ وكأنها األغلب هي اإلضافة ولكن بالُقذَّة،21 الُقذَّة
يف موجودة غري زيادًة ى تُسمَّ فاإلضافة اإلبداع؛ إىل النقل من تحوًُّال وليس تصحيحه، من
االنتباه؛ يسرتعي غريب يشءٌ فإنه ُوجد ما فإذا تُوجد، أن يجب كان ما الالتيني األصل
وتزييف، خلط فإنه باألرقام، التأثري أجل من التأويل ا أمَّ يُوجد. أن يجب كان ما ألنه
إن الفرع. عىل األصل إعالء أجل من طها، وتسقُّ األخطاء س تلمُّ هو النارش مهمة وكأن
وتظهر واملسعودي.22 والطربي عباس ابن مثل األخرى مصادره إىل يشري خلدون ابن
عليه، هللا صلوات آدم أعلم، هللا مثل املرتجم عند ظهورها مثل خلدون ابن عند اإليمانيات

ذلك.23 يف األمر بحقيقة أعلم هللا

الهندية الرتجمة (٢)

الرتجمة وهي وبوذاسف» «بلوهر كتاب ترجمة ت تمَّ الهند، من الرشقي، الوافد ومن
الفارسية الرتجمة عن ودمنة كليلة إىل باإلضافة الفلسفة، يف الهندي الرتاث من الوحيدة
الهندية فالثقافة الرسيانية؛ الرتجمة عن اليونانية الفلسفة ترجمت كما الهندي، لألصل

.٤٧٢ ص٤٦٩–٤٩٧، السابق، 20
.٤٩٢-٤٩٣ ص٤٨٩، السابق، 21

،٤٦١ ،٤٨٥–٤٨٩ ،٤٨٢-٤٨٣ ،٤٧٩-٤٨٠ ،٤٧٦-٤٧٧ ،٤٧٣-٤٧٤ ص٤٩٦–٤٧١، السابق، 22

.٤٩٦-٤٩٧
.٤٨٠ ص٤٦٩–٤٧١، السابق، 23
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معروف، غري مرتجمها فارس.24 عرب العرب إىل الهند من الغرب، إىل الرشق من مرت
الوعظ يف وبوذاسف بلوهر «قصة العنوان ذلك عىل يدل كما وأمثال وعٍظ قصُة وهي
ه التوجُّ طريق عن الصويف واإلعداد النسك، طريق عن األخالقي التأهيل غايتها واألمثال».
يف القصة ازدهرت وقد الخيال. إىل الواقع ومن املثال، إىل التاريخ من تحوًُّال اآلخرة، إىل
متعددة ولغاٍت وبصياغاٍت ويواسف، بارالم رواية يف والغربية الرشقية املسيحية البيئة
أفالطون. محاورات مثل الحوار، أسلوبها ويونانية.25 وجيورجية وفارسية وعربية عربية
املونولوج إىل أقرب طويًال يكون وأحيانًا وبوذاسف، بلوهر بني متبادًال قصريًا يكون أحيانًا
ظهورها. ومنع إخفاؤها يمكن ال فالحقيقة الكشف؛ عن واإلعالن الرسالة إليصال الطويل
أجزائها، وتداُخل شخصياتها وتعدُّد لطولها نظًرا القصة؛ إىل منها الرواية إىل أقرب وهي
إىل منه التأليف إىل أقرب فصيح عربيٌّ واألسلوب وصغرها. القصة بساطة عكس عىل
وكأنها األربعة، األخالط نظرية إىل ويُشار اإلطالق، عىل اليونان يذكر وال الرتجمة.26
األربعة، األخالط من فالصحة الوافدة؛ اليونانية وليست املوروثة الهندية الثقافة من جزء

الدم.27 الحياة من وأقربها
طالب بوذاسف وثانيها الشيخ، أو الحكيم بلوهر أولها شخصية: عرشة سبع وتضم
ورابعها بوذاسف، والد جنيرس امللك وثالثها املريد، أو الحقيقة عن الباحث أو الحكمة
ومحاوره، امللك وزير املستوقر وسادسها الساحر، م املنجِّ راكس وخامسها الهند، نبي البد
عبدة من السائح البهون وثامنها بوذاسف، وجد جنيرس والد تلدين بن فلنطني وسابعها
كاسد وعارشها حكمة، فامتألت فراخها إىل بد جثة حملت التي العنقاء وتاسعها األوثان،
ثم موقع، من أكثر يف تتكرر فالحقيقة وابنه؛ جينرس مصري نفس لقي الذي نسيفة ملك
ملوك أعدل من بيسم بن شبلني ثم الكاهنان، وطاطر فاطر ثم البد، أتباع زعيم قنطس
ثم سنة، عرشة أربع ملكه من املستطار شبهني بن تلدين ثم حكمة، وأفضلهم سرية الهند

١٩٨٦م. بريوت، املرشق، دار جيماريه، دانيال حققه وبوذاسف، بلوهر كتاب 24

.Barlam et Ioasaf 25

الطويل، الحوار نماذج .(٧٨–٩٠ ص٦٨–٧٠، (السابق، وبوذاسف بلوهر القصري الحوار نماذج 26

من املونولوج .(١١٣–١١٥ ،٩١–٩٦ ،٥٦–٥٨ ،٥١–٥٤ ،٤٩ ص٤٨، (السابق بلوهر ص) (السابق،
(ص١٣٥–١٣٨). فاطر (ص٧٠–٧٧). بلوهر

ص١٣. السابق، 27
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وقادم ابنه، وشامل بوذاسف عم وسمطا بوذاسف، تلميذ أبابيد ثم البد صاحب كهرريج
وتظهر البحر، أمواج من خوًفا الطيور، أعششة يف ويُفرِّقه كثريًا بيًضا يبيض الذي الطري

بنفيسة.28 أشبه وهما األنسيفة لها، أسماء دون النسائية الشخصيات بعض
أو اليقظة، بنت الحياة يقظان» بن «حي مثل رمزية داللٌة لألسماء يكون وقد
الهندي االشتقاق يكشف وربما ل. والتأمُّ والعقل الوعي حياة الحياة الحياة، جوهر اليقظة
داللة أو اشتقاًقا األماكن لدالالت بالنسبة اليشء ونفس الرواية. عىل دالالتها عن لأللفاظ
األرض سكن من أول آدم، هبوط مكان أنها الروايات تذكر حيث وكشمري؛ رسنديب مثل
من وهو املستودع، يشبه الذي املستوقر ذلك من وأبعد النبوة. وأتته الحكمة عن وبحث

َواْألَْرِض﴾. َمَواِت السَّ ﴿َفاِطِر وفاطر الشيعة ألقاب
الحقيقة موضوعها وشخصياتها. موضوعها يف يقظان بن حي قصة تشبه وهي
ممثالن وكالهما النبوة. طريق عن أو الطبيعي الدين طريق عن إليها الوصول يمكن التي
التجسيم عىل يقوم الذي الوثنية دين ليس الباطن، الوحي ودين الطبيعة دين البوذية يف
الرسول طريق عن الخارجي الوحي دين وليس الجمالية، الحية الطبيعة دين بل والتشبيه،
والطقوس والشعائر واأللواح، والصحف ن امُلدوَّ والكتاب والقول والكالم واإلبالغ، واملالك
حيث من الرواية شخصيات من الرابعة الشخصية هي و«البد» املقدسة. واألزمنة واألماكن
والحكمة والبوذية اإلسالم هو الصالح، والعمل باهلل اإليمان هو الحق الدين األهمية.29
شيئان: الدين جماع بالخري. والعمل وجل عز هللا معرفة هو العلم وأحسن الخالدة.
القصة نهاية يف ذلك عىل الرتكيز ويتم برضاه، العمل واآلخر وجل عز هللا معرفة أحدهما
العلم بعد إال يدخلها وال أحد السماء ملكوت ينال «ال هللا رسالة حامًال املالك وظهور
القرون يف السالم عليهم ورسله وجل عز هللا أنبياء مع الحق الخري.»30 عمل وتمام واإليمان
واحد الحق وقويم. صحيح والكل وأمرها، سبيلها دعوٍة لكل ُمتفرِّقة. ألسنٍة عىل املاضية

،(٢٣) راكس ،(٣٢) البد ،(٤٣) جينرس ،(١٦١) بوذاسف ،(١٧٠) بلوهر كاآلتي: الشخصيات تردد 28

قنطس، ،(٥) كاسد ،(٨) نسيفة ،(١٠) العنقاء ،(١٣) البهون ،(١٤) تلدين بن فلنطني ،(١٦) املستوقر
بيسم، ،(٢) كهرريج شبهني، بن تلدين ،(١) أبابيد بيسم بن شبهني طاطر، ،(٣) سمطا ،(٤) فاطر

شودمليم. رسنديب، ،(٢) تشن ،(٣) سمط ،(٥) شواليط ،(١٥) الهند األماكن: ومن شامل.
.١٨٣-١٨٤ ،١٧١ ،١٥٨–١٦٠ ،١٥٥ ،١٥٣ ص١٤٠-١٤١، السابق، 29

.١٩١ ،٦٨ ،٣٧ ص٢٥، السابق، 30

177



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

يف وتواليهم األنبياء تقطُّع يف والحكمة والحكماء. األنبياء طريق عن مختلفة إليه والسبل
والخريف كالربيع الزرع مواسم ويف األربعة الفصول يف كالبستان البرش ر لتطوُّ الزمان،
من بكالٍم يأتون ويُعادونهم. اآلخر البعض ويصدُّهم البعض بهم يؤمن والثمان. للزهر
مثل مالئكته به ويُرسل القرآن، إعجاز مثل تقليده عن يعجزون الناس، من وليس هللا

األنبياء.31 لسان عىل هللا حكمة هو جربيل،
قيود من والخالص النسل، وحياة الدنيا، يف الزهد يف اإلسالم مع البوذية تعشيق وتم
وجود فاآلخرة النفس؛ وأهواء االنفعاالت عىل والسيطرة الروح، عالم إىل والتحرُّر البدن،
عن الصوفية ألدب نموذج فالقصة البوذية؛ يف والعدم الوجود لجدل طبًقا عدم والدنيا
عن الخالص يتم سينا. البن الطري» «رسالة مثل اآلخرة، نحو والسعي الدنيا يف الزهد
البرصة؛ يف أدهم بن إبراهيم فعل وكما الهند، يف بوذا فعل كما والولد األهل ترك طريق
يف الرغبة مفتاح الدنيا يف «الزهد اآلخرة المتالك الدنيا ملك تركا أمريٌ أو ملك كالهما
ساطع نوٌر الحقيقة تنكشف ثم امُلستثِقل، املضَطر طعام هو الدنيا طعام وإن اآلخرة».
هللا عند من «فالحق وشهواتهم ولذاتهم أعمالهم الدنيا أهل عىل ناقٌض مستقيم وهًدى
الدين بوذاسف إلبالغ السماء من مالًكا هللا يرسل القصة نهاية ويف إليه.» العباد بدعاء
األوىل، القرون يف الرسل عىل أنزله الذي األنبياء دين وهو والعقول. األنفس نور الحق،
اإلسالم تربط التي العقدة تظهر وهنا جهنم. ونار القرب عذاب من األنفس لتخليص
الهند، وتصوُّف اليونان حكمة بني الجامع هو فاإلسالم واحًدا، دينًا وتجعلهما بالبوذية
قومه، امللك بجمع القصة وتنتهي الخالدة. الحكمة الرشق، وحكمة الغرب حكمة بني
هللا، اسم فيها يذكر مساجد بيوتها وجعل األوثان، وأبطل فأجابوه. هللا دين إىل ودعاهم
رجًال ناسك، ألف ثالثون الربهان، وظهور والرحمة، باللني الناس جماعة يف أمره وتطبيق

وامرأة.32
إىل أشار فقد فيها؛ ظهرت التي الشيعية اإلسالمية البيئة عىل عباراتها بعض وتُدل
عند أطول أخرى صياغٌة وظهرت (٣٨١ه). بابويه ابن اإلمامي املتكلم العربية الرتجمة
والرش، الخري بثنائية تمتلئ تحقيقها، تم التي الصياغة وهي والهند، اليمن يف اإلسماعيلية

.٥٢ ص٥٠، السابق، 31
.١٩٥-١٩٦ ،١٩١ ،١٠٨ ،٤٧ ،٤٣ ،٣٠ ،١٨ ،١٦ ص١٢، السابق، 32
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الرتكيز مثل الشيعة عقائد بعض وتظهر الشيطان.33 ودين هللا دين والباطن، الظاهر
والضمري، النيات عىل واالطالع الغاية بلوغ يف وسنتهم عليهم، هللا رحمة الدين أئمة عىل
بعون اإلمام أنه بوذاسف عىل املستوقر وتعريف فيها، الراسخة باألدوية للقلوب واملداواة
اإلمام نموذج يده، ويطلق وزره، عنه ويحط ذنبه، هللا يغفر بأن له ودعا أوليائه. وعميد هللا
الهدى. إمام هو الحال حسن املستقيم املصلح واإلمام العوام. يسوس الذي العادل الحازم
ويل مثل األئمة ألقاب بعض وتظهر بحارض. ليس اإلمام وأن اإلمام غياب نسيفة وتعلن
يرسل القصة نهاية ويف البرش. إمام هو بوذاسف أن املنجم الساحر راكس أعلن وقد هللا.
ولوصيته متبع، وجل عز هللا ألمر وهو بوذاسف، إىل املالئكة من ملًكا وتعاىل تبارك هللا
إىل داعيًا الهند، مدن يستقرئ سائًما بوذاسف وخرج الشيعة. ألفاظ من وهي متفهم،
فعاين السماء، إىل به تعرج حتى ويثبتوه ليؤنسوه املالئكة من أربعة تصحبه هللا، دين
أجله وانتهى الخالية، هللا كرسل األرض إىل أُعيد ثم األعىل املأل من الوحي وسمع الغيب،
حني املتبددة، اإلسالم رعية وجمع البيعة، أحسن الذي أبابيد تلميذه وأوىص كشمري. يف

الدنيا.34 من ارتفاعه دنا
فاهلل الكالم؛ علم يف العقائد لنسق طبًقا بوضوٍح العامة اإلسالمية العقائد وتظهر
والرحمة والرأفة الوحدانية وجل، عز هللا معرفة العلم وأحسن البرش. وليس الخالق هو
والخري الرضا، لدخول رشط واملعرفة خالق. صانع، وأنه يشء، كل عىل والقدرة واملعدلة
والقدر، بالقضاء واإليمان يجور، ال الذي العادل الحاكم هو وهللا ضار. والرش نافع
والنار، والجنة بالبعث واإليمان واليقني وتعاىل، تبارك الرب بوعد تصديق باهلل والتصديق
والفرقة هلل. القاعد الساجد السيئات، دون الحسنات وإتيان الذنوب، واجتناب هللا وطاعة
هللا وذكر الصالحني، حب مثل وفضائلهم املختار، الشعب وليس الصوفية هي الناجية
اإلنسان ويف والذكر. والحمد واإلنابة واألنس، العهد، ورعاية والرضا، هللا، من واالستحياء
والنصيحة والدين، والرجاء والصرب والعفاف والعلم، العقل قوة فيه، هللا أودعها قوة

املنكر.35 عن والنهي باملعروف واألمر

.١٤٩ ،٧٨-٧٩ ،٤٢ ،٣٦ ص١٥، السابق، 33
ثم الجسد، من الروح وخلع .١٩٥-١٩٦ ،١٨٧ ،١٦٩ ،١٣٤ ،١٢٠ ،٨٦ ،٧٢ ،١٣٣ ص٦٤، السابق، 34

وتعاليمه. الهدى عىل وحافظوا اململكة، وتوارثوا عقبه فيه فكثر شامل، ابنه ثم سمط عمه تبعه
.١٣١–١٣٣ ،١٠٠ ،٨٨–٩١ ،٨٤ ،٨٢ ،٧٨-٧٩ ،٧١ ،٦٨-٦٩ ،٥٩ ص٣٦، السابق، 35
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ونفائسها، الدنيا غرور عىل بها لالستشهاد بوهلر لسان عىل واحدة قرآنية آيٌة وتُذكر
يظهر كما َواْألَْوَالِد﴾. اْألَْمَواِل ِيف َوتََكاثٌُر بَيْنَُكْم َوتََفاُخٌر َوِزينٌَة َوَلْهٌو ﴿َلِعٌب مجرد وأنها
موقدة ناًرا ويحبونني، أحبهم مثل: األدبي األسلوب يف املستعار الحر القرآني األسلوب

القيم.36 الدين فاتك، ما عىل تأَس ال الوثقى، العروة وحيًدا، فريًدا مسجر، وجهنم
امللك أرسل فقد األحالم؛ وتأويل يوسف قصة من القرآني القصص أثر يظهر كما
قص كما له، ويُؤوِّلها رؤياه عليه ليقص راكس، املنجم والساحر للرؤيا ُمعربِّ إىل جينرس
ولم بطنها عىل وقام الجو من يطري أبيض قيل األحالم، ي ُمعربِّ عىل زوجه رؤيا امللك
بعض أثر يظهر كما مريم،37 مع القدس الروح فعلت كما بغالم املعربون ه فبرشَّ يرضها،
فيلتقطه الطريق حافة عىل يبذر الذي الزارع مثل املسيح، السيد وأمثال القرآنية األمثال
شوك ذات أرٍض عىل وقع والبعض ويموت، يصفر ثم فنبت طني عىل وقع بعضه الطري،
اإلسالمية التعبريات تكثُر كما ونما.38 فَسِلم طيبة أرٍض عىل وقع والبعض الشوك، فخنقه
هللا، عون هللا، شكر هللا، بركة هللا، حمد هللا، تقوى هللا، دعوة هللا، وتعظيم هللا، عبد مثل

باهلل.39 اإليمان هللا، شاء إن هللا، بإذن هللا، سؤال هللا، معرفة

.٧٤ ،٦٧ ،٥٦ ،٣٢ ،١٧ ص٧٠، السابق، 36
.١٠ ص١٠٧، السابق، 37

ص٣٨. السابق، 38
.٧٥ ،٦٣–٧٣ ،٧٧ ،٥٧ ،١٣٠-١٣١ ،١٥٥ ص١٥٣، السابق، 39
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العقلية املثالية (١)

فهُمه الشارح عىل يسهل مثايل، بطبيعته خالص فكٍر عرض مجرد بل ديني نقٌل يُوجد وال
النقل، أساس العقل كان ملا نفسه، مع الفكر اتساق هو أوًال يهمُّ ما بعُد. فيما وعرضه
مع تتفق طبيعي ديٌن فاملثالية الحضارة؛ داخل لرتسيخه دينيٍّا َصبُّه ذلك بعد يسهل ثم
املبارشة، الدينية اإلشارات تقل هنا اإلسالمي. للدين النظري واألساس اليوناني الفكر
االحتواء، هو وهذا الكالم. علم إىل عدنا وإال الخالص، النظري العقيل العرض يكفي بل
الوافدة الثقافة إدخال االحتواء يعني وحده. النقل عىل اعتماًدا األنا ثقافة يف اآلخر احتواء
االحتواء العامة. الوطنية الثقافة من جزءٍ إىل تحويلها ثم املوروثة، الثقافة إطار ضمن
ألنها ليس الرشح، يف اإلسالمية الثقافة تظهر ال لذلك استيعاب؛1 وتمثُّل امتصاص هنا
حلقاٍت يكونون كانوا املرتجِمني ألن أو والرشاح، املرتجِمني عند وشائعة عامة تكن لم
حاليٍّا والفرنسسيكان الدومنيكان مدارس مثل اإلسالمي املجتمع داخل منعزلة ثقافية
أو اإلسالم يُذكر ال الخالص. العقل عىل كان االستيعاب يف االعتماد ألن بل األمة؛ داخل
املوروث، عن بعيدون الوافد، عىل عاكفون فالرشاح املتأخرة؛ الرشوح يف اإلسالمية الثقافة
كالميٍة ملعارَك إشاراٍت أيُة تُوجد وال لإللهيات. يتعرضون ال فهم باألساس؛ «علمانيون»
تعتمد الطبيعيات كانت وملَّا الثقافية. ومعاركه مجتمعهم يعيشون ال وكأنهم داخلية،
الجديد فالوحي ورشحها؛ واحتواؤها تمثُّلها سُهل والطبيعة، العقل تقابل عىل أساًسا

ص١٢٦. ج١، الطبيعة، 1
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إىل منا كلٍّ ردُّ يمكن ثَمَّ ومن العقل؛ نظام وكالهما الطبيعة نظام مثل عقيل نظاٌم هو
الثالثة فالنظم والعقل؛ الوحي إىل الطبيعة وردُّ والطبيعة العقل إىل الوحي ردُّ اآلخر،
فإن الوحي، عن تعبريًا واإللهيات العقل، نظام عن تعبريًا املنطق كان وملَّا واحد. نظاُم
تطبيق الطبيعة اآلخر. إىل منها كلٍّ ردُّ يمكن واحد نسٌق واإللهيات والطبيعيات املنطق
العقل عن تعبريٌ أي للمنطق تطبيٌق واإللهيات اليشء. يف العقل عن تعبري أي للمنطق
كان لذلك واإللهيات؛ الطبيعيات أساس نفسه العقل لنظام تطبيق واملنطق املفارقة. يف
هو فالعقل عقلية؛ واإللهيات عقلية، والطبيعيات عقيل، املنطق العوم. لكل آلًة املنطق
الطبيعيات، يف الصدق ومعيار ذاته، املنطق يف الصدق معيار الثالثة. األنساق بني الجامع
املنطق أي املنهج صورية الصورية، يف الوقوع ذلك يعني ال العقيل. املنطق واإللهيات
العقل املنهج. ثنائية ضد النسق وحدة بل واإللهيات الطبيعيات املوضوع، صورية أو
أجل من باملوضوع التضحية ذلك يعني ال وهللا. العالم املوضوع، وثنائية واإليمان،
دخَلت لذلك واملوضوع؛ املنهج لوحدة نظٌر للموضوع املنهج ابتالع أو للموضوع، املنهج
املنطق عن تعبري فالرياضيات واإللهيات؛ بل الطبيعيات يف املنطق من جزءًا الرياضيات
عقًال.2 رفضه يمكن أرسطو نصِّ يف يشءٌ يُوجد وال والحجوم. واملساحات األعداد عالم يف
سقراط مثل لليونان نبيٍّا أرسطو يكون أن من مانع يُوجد ال إنه القول يمكن ورشعيٍّا
املخزون يف كانوا الذين األنبياء إال القرآن يذكر ولم نذير، فيها خال أمٍة من فما وأفالطون؛
َلْم َمْن َوِمنُْهْم َعَليَْك َقَصْصنَا َمْن ﴿ِمنُْهْم العربية الجزيرة شبه يف العرب عند النفيس
حال مثل اليونان عند وفيثاغورس وأرسطوطاليس وأفالطون سقراط وحال نَْقُصْص﴾.
الصني، يف ومنشيوس وكونفوشيوس والوتيس فارس، يف وماني وزرادشت الهند يف بوذا

األنبياء. ورثة والحكماء األنبياء، آخر محمٍد بعد نبي ال أنه إال
مهمة ألن للمرتجم؛ الديني الجو من واتساًعا عمًقا أكثر للمعلق الديني الجو ذلك ومع
له وُمبنيِّ د ُممهِّ والشارح علم، ناقل املرتجم املرتجم. مهمة من حضاريٍّا عمًقا أكثر الشارح
هلل؛ موضًعا وها صريَّ األولِني جميع أن يُالحظ السماء عن الحديث ففي احتوائه؛ أجل من
يف فالسماء املوروث؛ يف للوافد ووضع حضارة، إىل حضارة من للمعنى نقٌل هنا فالرتجمة

املعرفة غاية أن وذلك النظرية؛ املعرفة الفلسفة من الحق معرفة تُسمى أن الصواب ومن مثل وذلك 2

بعد ما مقاالِت من الصغرى، أللفا عدي بن يحيى (تفسري الفعل العملية املعرفة وغاية الحق، النظرية
ص١٧-١٨). فلسفية، رسائل ألرسطو، الطبيعة
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بني مشرتكة كصفاٍت الفساد وعدم لالتناهي نظًرا الوحي؛ دين يف هللا تُعاِدل العقيل الدين
العربية، الرتجمة يف إليه يُضاف فإنه السماء» «يف كتاب أرسطو ألَّف وإذا وهللا.3 السماء
يمكن ال ألنه والعالم»؛ السماء «يف ويصبح العالم» «يف اليونان الرشاح عند ذلك وقبل
املسلمون تابع هل األرض. دون والسماء األدنى، دون واألعىل العالم، دون السماء ر تصوُّ
الذي هو السماء خاصة؟ دينيٍة دوافَع عىل بناءً بالسماء العالم ألحقوا أم اليونان الرشاح
ترتاوح وموضوعاته وهللا، العالم بني متوسط عالم الطبيعة، بعد وما الطبيعة بني ربط
والحركة الخامس والعنرص العالم عن تتحدث األوىل فاملقالة واإللهيات؛ الطبيعيات بني
إثبات أجل من الالتناهي إثبات وأن مكونة، غري وأنها السماء ووحدة الالمتناهي وإبطال
وهو واألرض، والكواكب واألفالك األجرام حركات عن الثانية واملقالة والفساد. الكون
وموضوع إليها. املرتَجم للحضارة الديني النص يف إليه اإلشارة تكثُر طبيعي موضوٌع
وهي والخفيف، الثقيل الرابعة وموضوع العلوية. واآلثار الطبيعة بني األسطقسات الثالثة

والتأويل. التنزيل عىل كدليٍل األجسام يف والصعود الهبوط بني مثالية ثنائيٌة
بالرضورة يكون وال ودال، ِخصب موضوٌع ألنه التعاليق؛ تكثُر الديني املوضوع يف
الوافد الدين وهو والطبيعة. العقل دين من دينيٍّا موضوًعا بل مباًرشا، دينيٍّا موضوًعا
العقل عىل نفسه هو يقوم الذي الوحي دين من احتواؤه أي عليه؛ التعليق يتم الذي
الالمتناهي. هو وحده هللا ألن معقول؛ للعنارص بالنسبة الالمتناهي فإبطال والطبيعة؛
إثبات من ذلك بعد ويمكنه معه متفق ألنه النص؛ هذا مثل بسهولة املوروث يحتوي
كما الوحي، يف له جديًدا بعًدا يجد اليونان عند الطبيعي العقيل فاإليمان هللا؛ تناهي ال
يف مركزي موضوٌع النفس موضوع وكذلك والطبيعة،4 العقل يف له تأسيس الوحي أن
الضجة هذه كل ذاته حد يف يتطلب ال بسيط املنقول والنص إليها. املنقول الحضارة
مرة)، ٢٩٥) املرات مئات النفس ذكر قد والقرآن للنفس، املسلمني رؤية يف وأثره حوله،
من وليس املنقولة. النصوص من وأدلَّ وأوضح أعمق وأفكاٍر بآراء مملوءة نصوصه
عرًضا ورَدت بسيطة عبارٍة بسبب الفعال العقل حول الرصاع هذا كل يحدث أن املعقول
ما حال عىل فارقه بعدما هو بل يفعل، ال ومرَة يفعل مرًة إنه أقول «ولست أرسطو عند

عن وامتناعها لدوامها ثناؤه، وجل عز هلل موضوًعا السماءَ صريوا األولِني جميع إن أيًضا «ونقول 3

ص٢٢٤). (السماء، األشياء» بني من الفساد
ص١٥٨–١٧٧. السابق، 4
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الدال إيجاد املهم إنما حية. النفس أن يعني وهذا ميت.» غري روحانيٍّا صار وبذلك كان
أجل من اآلخر عىل وقراءتها تفرضتفسريها التي هي الجديدة فالحضارة الدال؛ غري وترك
الرشح مهمة الخلود. أي باملفارقة إال أساًسا تهتم وال دينية الحضارة ألن نظًرا االحتواء؛
األخرويات مثل املفارقة من عدة نتائَج وإخراج له، االتزان وإعادة ألرسطو، االعتبار رد
بالنسبة أخرى نتائَج واستنتاج السمعيات، موضوعات وهي والعقاب، الثواب والحساب،
عند الرئيسية الدوافع أحد ليست العبارة هذه العقيل. املوضوع وهو هللا، وجود إلثبات
بني الجمع يف وشامل كيل الفارابي موقف ألن الحكيَمني؛ رأيَي بني الجمع يف الفارابي
نحو الرشح يف االتجاه هذا عرًضا. أرسطو قالها عبارة تُحِدثه أن من وأكرب والواقع، املثال
مفارق؛ هو ما كلَّ ينكر كان الذي Aristoxenus أرستوكسينوس عكس عىل كان امُلفاِرق
هل هو: والسؤال يشء. كل تفسري عىل قادرة والطبيعة معنى، كل من خاٍو اسٌم فالروح
عند شاع الذي التفسري وهو الجديدة، الحضارة روِح عن بعيٌد للروح الطبيعي التفسري

املتكلِمني؟5 من الطبائع أصحاب
كتاب هو اإلنتاج وإعادة واالحتواء للتمثُّل خصوبة أرسطو مؤلفات أكثر يكون وقد
الباقي؟ أين والسؤال: السادس.6 الفصل وهو الالم، حرف خاصة الطبيعة» بعد «ما
مكررة فهي وبالتايل الطبيعة، بعد ما إىل منها الطبيعة إىل أقرب موضوعاته كانت هل
حرف م يُقسِّ كله؟ الكتاب ترجمة بعد بالفعل ضاعت إنها أم جديدة؟ تُعد لم ثَمَّ ومن
الشعور تُطاِبق ِقسمٌة وهي متحرك. غري وواحد طبيعيان، اثنان ثالثة: إىل الجواهر الالم
واإلشارة لإللهيات. مقدمة القسمة تكون وبالتايل والخالق؛ املخلوق بني والتقابُل الديني
بنفسه وهو عقولنا. عن أسمى إلهي، عقٌل فاهلل أرسطو؛7 نص يف رصيحة اإللهيات إىل
كما بالكمال، وأَْوىل الرشف مراتب أعىل وهو فاضلة. أزلية حياٌة لذاته عاقل، فاضل، لذيذٌ

ص١-٢. تصدير، ألرسطو، النفس كتاب 5

العرب، عند أرسطو الفيلسوف، ألرسطوطاليس الطبيعة بعد ما كتاِب من الالم حرف يف فصل 6

ص٣–١١.
لذيذٌ بنفسه اإللهي) العقل (أي هذا وعلم لنا، الذي هذا من أفضل اإللهي العقل يكون ملَّا «ولهذا مثًال 7

هو التي الحال عىل دائًما كان إذا العجب، كل يتجاوز هللا إن نقول كما ذاته، هو هذا ِعلم فإن وفاضل؛
عند (أرسطو تنقطع» ال أزلية فاضلٌة حياٌة هو فاهلل فاضلة؛ أزليًة حياًة أعني حياة؛ بالفعل وذاته عليها

ص٦). العرب،

184



الديني االحتواء عرش: ثانى

النارش حتى الحكمة.8 علوم ويف الدين أصول علم يف الخالص الوعي وصف يف الحال هو
واملعقول والعاقل العقل أن عن بالحديث الدينية البنية إىل اللجوء إىل اضُطر الحديث
اليوناني الفلسفي فاإليمان األسمى؛9 الخري بأنه هللا وبوصف األلوهية، إىل بالنسبة واحد
األول العقل االثننَي. بني الرابط هي فالفلسفة الفلسفي؛ ر التصوُّ داخل احتواؤه يسهل
علٌم غريه، إىل يحتاج ال والتمام، الكمال غاية األشياء، جميع مبدأ هللا، هو اليونان عند
عن اإلسالمي، التأليه داخل احتواؤه أمكن الذي العقيل اليونان تأليه هو هذا محض.10
تلك والناقص، الزائد بني ثنائي فلسفيٍّ ٍر تصوُّ يف الحضارتنَي، بني املشرتك العقل طريق
عند وبعده اليونان عند الوحي قبل للقدماء العقيل اإليمان عن تعرب التي العقلية الثنائية
السابع القرننَي يف األوروبية الحديثة العصور إبَّان استمر الذي اإليمان وهو املسلمني.
رأسية، أفقية أخرى ثنائيٍة يف عرش التاسع القرن يف إال يتغري ولم عرش. والثامن عرش
تربير هي التي الحديثة، العقالنية الثنائية لتجاُوز فيورباخ عند والطبيعة اإلنسان ثنائية

الوسيط. العرص يف القديمة اإليمانية للثنائية
العقيل اإليمان يظهر الطبيعة، بعد ما كتاِب من الالم لحرف ثامسطيوس رشح ويف
هللا وذكر العقيل. التنزيه وزيادة التشبيه عىل القائمة اليونانية األمثلة وإسقاط اليوناني
عقيل، مبدأ هللا الطبيعة. ولقانون الكامل واإلنسان الفاضلة الحياة نموذج هو هللا رصاحة.
املسلمني احتواء ذلك بعد السهل من وكان خلقية. صفٌة هللا الطبيعة. وقانون خلقي، ومبدأ
عقلية فلسفٍة مجرد امليتافيزيقا ترك فأرسطو لثامسطيوس؛ اإليماني الرشح بهذا ألرسطو
األزيل الجوهر عىل ثامسطيوس يُركِّز املسلمني. قبل فلسفي إيماٍن إىل ثامسطيوس حوَّلها
مستوى من للنص طبيعي نقٌل فهذا الطبيعيَّني؛ الجوهَرين وترك الثالثة، الجواهر من
الجوهر عن بالحديث الجديد الحضاري للنقل ممهًدا الطبيعة، بعد ما مستوى إىل الطبيعة
املهم بل صاحبه، من يهم وال األول. الديني املوضوع يف ذلك بعد يستعمله ملن املفاِرق،
الوثيقة بني فرق هناك األزيل. الجوهر عىل والرتكيز ثامسطيوس رشح من الغاية تحقيق

التوحيد. الثاني، املجلد الثورة، إىل العقيدة من 8

.٥ ،٤ هوامش ص١٠، العرب، عند أرسطو 9
مًعا، مبدأ لها هو التي األشياء وجميع ذاته يعلم وأنه األول، املبدأ هو هللا أن ذلك جميع من تبني «وقد 10

واحد؛ منه واملعقول والعقل به. قوامها التي األشياء لجميع مالٌك أيًضا فهو لذاته مالًكا كان إذا وأنه
ص٢١). (السابق، لها» مبدأ هو التي األشياء جميع علة أنه وذلك العالم؛ يعقل األول فالعقل
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هللا عن الحديث إىل األزيل الثالث الجوهر من فاالنتقال الحضاري؛ والحامل التاريخية
من انتقاٌل هناك ثامسطيوس رشح ويف النقلة. هذه صاحب من يهم ال طبيعي، انتقاٌل
اإلبداع.11 إىل النقل من جديد، من انتاجه إعادة إىل األرسطي النص من الرشح، إىل النص
بعد التاريخ إطار يف نفسه يضع بل النص، رشح عىل فقط ثامسطيوس يقترص وال
بل ثامسطيوس، رشِح ذكِر عىل الناسخ يقترص وال له. الالحِقني وقبل عليه السابِقني
الطبيعي السماع مثل أخرى، كتٍب من املوضوع نفس يف أخرى نصوًصا عليه يضيف

عدي. بن يحيى زكريا أبي الشيخ ترجمة
فاهلل واتساًعا؛ انتشاًرا وأكثر أوضح بصورٍة اإللهيات تظهر ثامسطيوس رشح ويف
وهو واإلنسان). (هللا الفاضلة الحياة نموذج وهو والطبيعة). (هللا األشياء ناموس هو
املنطق يف ويظهر صفاتنا. من النقيض عىل صفاته ذاته)، يف (هللا أزلية حياًة فعال، حيٌّ
الدليل من ابتداءً هللا وجود عىل الربهان من نوع وهو واألرشف. األَوىل قياس طريِق عن
من تنبثق موضوعيته أرشف. نحٍو عىل نفعله ما هو الذاتية، خالل من فاهلل العقيل؛12

هللا. وجود عىل األدلة عن البحث إىل املفارقات وتحوََّلت الذاتية.

فإذن األوقات بعض يف لنا هو ما بمنزلة دائًما هلل هو ما كان فإن فيه هو تطلبه الذي لكن «مثًال 11

هلل إن … حي ناموس وهو وترتيبها املوجودة األشياء نظام وسبب ناموس هللا أن وذلك … لعجب ذلك
الجوهر هذا يف الكالم هو إنما القول هذا يف «وغرضنا ص١٨) (السابق، كله» الدهر دائمة أزلية حياًة
آخر هذا ص٣٢٢). (السابق، قبلنا» كان من فيه مه توهَّ ما جميَع نقتص وأن يتحرك، ال الذي األول
أنه يظهر كالٍم بقيُة ص٣٩أ يف ويتلوه ص٣٨ب. حتى ثامسطيوس رشح من هذه وبنسختنا املوجود
موجود؛ كلِّ وجوِد علة يكون أال لوجب كذلك يكن لم لو فألنه أزيل إنه ا «وأمَّ أوله: الباري وصف يف
النفس» «يف ثم العقل» «يف كالمه بعده ثم «… عاقل إنه ا وأمَّ كل. وجوِد علِة عىل الباري اسم يقع فإنما
من انتزعه فيما عدي بن يحيى زكريا أبي للشيخ مقالة ثم ص٢٩ب. منتصف إىل الطبيعة» «يف ثم
والخالء والزمان واملكان والطبيعة والنفس والعقل وجل عز الباري يف وغريه الطبيعي» «السماع كتاب
فمن ولهذا جسم؛ ذي غري فجوهٌر ثناؤه وجل أسماؤه تَقدََّست الباري ا أمَّ والحركة. له نهاية ال وما
ولعل ٣٨ب آخر يف بثامسطيوس يخص ما انتهى فقد هذا وعىل ص٣٩ب. تتلو ص٣٩أ أن الواضح
الجزء يف أوردناه به ظفرنا فإن املخطوطة، هذه يف بعُد عليه نعثر لم آخر موضٍع يف موجودة بقيته

.(٢ هامش ص٢٣٣، (السابق، الكتاب من الثاني
مًعا، مبدأ لها هو التي األشياء وجميع ذاته يعلم وأنه األول، املبدأ هو هللا أن ذلك جميع من تبنيَّ «وقد 12

(رشح واحد منه واملعقول والعقل تُواجهها، التي األشياء لجميع مالك أيًضا فهو لذاته مالًكا كان إذا وأنه
ص٢٠). (السابق، واإللهية الفضيلة غاية يف يفعله ما يكون أن فيجب ص٢١)، الالم، ملقالة ثامسطيوس
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املنزل» تدبري «كتاب مثل العملية األخالق ترجمات يف أيًضا الديني التصور هذا ويبدو
وامرأته وخدمه له بما رباعية عالقًة الرجل عالقة تحدد رسالة وهي لدامسطيوس.13
أنه إال إليها، يحتاج التي الُقوى اإلنسان يف جعل قد وتعاىل تبارك الخالق كان فإذا وولده،
وخارجية داخلية قًوى له هللا جعل الخارجية. اإلمكانيات إىل حاجاته وهو نقًصا فيه جعل
وإنفاقه وحفظه اكتسابه إىل ثَمَّ ومن املعامالت؛ يف النقود إىل حاجٍة يف فالناس املال؛ مثل
والخدم العبيد تدبري ويف املتعددة. وسائله ولكلٍّ والدناءة، والعار الَجور من والحذَر
الرشيعة أوهبت وقد الطبع، وعبد الشهوة وعبد الرق عبد ثالثة: فالعبيد الرشيعة؛ تظهر
وتعاىل تبارك الخالق جعل فقد جديد؛ من الديني البعد يظهر املرأة تدبري ويف الرق. عبد
الرجل يف هللا ووَضع بالتناُسل. بقائهم عىل يحافظون الوقت نفس ويف يموتون الخلق
وهي امرأته عىل القيم هو منزله. يف والترصف والظهور، الحركة إىل بها يميل التي الطبيعة
للعقل، وبالحكمة للبدن فبالرياضة لولده الرجل تدبري ا أمَّ واإلنجاب. التدير يف له املطيعة
حق عىل باهلل الحلف للصبي ينبغي وال غريه. مع فه وترصُّ ولبسه نومه يف الولد يتأدب حتى
ُقربة من الجماع يف مما وبالرغم باليمني، الحلف إىل الرجل يضَطر أن وال باطل، عىل وال
عىل قادًرا تجعله الصرب مثل النفس وفضيلة قبله. وليس الزواج بعد يكون أنه إال هللا إىل

يف كذلك هو بالحريِّ فكم بالعلم فينا هو إنما الفضيلة وغاية اللذة غاية يف هو الذي اليشء كان وإن
غري من ذاتها وتعقل الفضيلة. غري من ذاتها وتعقل الفضيلة، غاية يف ذاتها ترى أنها وذلك األوىل؛ العلة
ما بمنزلة دائًما هلل هو ما كان فإن فيه، هو تطلبه الذي لكن خارج، من طبيعة إىل ذلك يف تحتاج أن
يف واألمر أكثر. وله العجب أعجب فهو ذلك من أكثر كان وإن لعجب ذلك فإن األوقات، بعض يف لنا هو
ال املوجودات جميع يعقل األعراض من يشء وال الحواس، تعانده ال بسيط بذاته مفرد ألنه بنيِّ كثرته
وذلك هو؛ هي والتي ويحدثها يُولِّدها الذي هو لكنه له، غريبة أفعاٌل أو طبيعته عن خارجٌة أنها عىل
دائمة حياًة هي ليست الناموس هذا وحياة ذاته، ويعقل ذاته يرى متنفس، نظاٍم وسبُب ناموٌس هللا أن
ما جميع وأرشف العقل، الحياة أفضل أن وذلك الفضيلة؛ غاية عىل لكن فقط، انقضاء وال لها ل أوَّ ال
هو ألنه بعينها الحياة هو لكن حياتنا، مثل مختلفة بأحواٍل وقت بعد وقت يف ليست وحياته حياة، له
كذلك ودائم أزيل أفضُل أنه وكما الحياة، أفضل هو كذلك األفعال أفضل أنه وكما حياة، والفعل الفعل،
حياٌة هلل يكون أن إذن فيجب الفضيلة، غاية يف دائمة أزلية حياًة هللا إن نقول: وقد دائمة. أزلية حياٌة هو

ص١٧-١٨). (السابق، كله» الدهر دائم أزيل متصل وبقاءٌ أزلية،
رسالٌة وألرسطو زرعة. ابن هو ربما مذكور غري ومرتجمه نرسيس. ترمسيس، برسيس، أيًضا ويقرأ 13

١٩٢١م، (آذار)، ٣ العدد ،١٩ السنة املرشق، شيخو، لويس األب نرشه املنزل تدبري كتاب مشابهة،
ص١٦١-١٦٢.
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والعون بالحمدلة الرسالة تبدأ وكما والناس.14 هللا من والكرامة املحبة ينال حتى ل التحمُّ
هو اإلسالم، وأخالق اليونان أخالق يف التواُفق هذا أن ويبدو والحمد.15 بالحمدلة تنتهي

املطلوب. هو مضمونها دام ما صاحبها يهم ال االنتحال، أو الرتجمة عىل الدافع

الدينية العقائد (٢)

فيها يصب التي الرئيسية العقيدة هو فاهلل وأسمائه؛ هللا صفات يف الديني الفكر يظهر كما
واملوروث.16 الوافد يف املسلمني، وعند اليونان عند املبارش غري أو املبارش اإللهي الفكر كل
ظهر كلما األنا، ثقافة يف اآلخر ولثقافة املوروث يف للوافد واالحتواء التمثل عملية وتبدأ
موضوع وكل نهاية. بال هللا وقوة املوروث.17 يف هللا هو الوافد يف فالكمال هللا؛ موضوع
األول املحرك أن وإدراك الالنهاية.18 مثل فيه ويصب هللا، يذكر هللا بصفات يتصف
ملوضوعات الجديدة الحضارة من إدراٌك هو الربهاني، الطلب يستحق رشيف موضوٌع
الحضارة مستوى عىل القديم العقيل اإليمان عن يُعربِّ ر تصوُّ وهو القديمة.19 الحضارة
الجديدة الحضارية البيئة يف أُضيف عقلية، كبيئٍة واحتوائه تمثُّله بعد دخل ثم اليونانية،
التنزيه كان وملَّا العقيل. التنزيه محاوالت إحدى عن يُعربِّ ر تصوُّ هو شموًال. واألكثر األوسع
املحرك عن كلها الثامنة املقالة أن من وبالرغم قبوله. من غرابة فال مقلوب، تشبيه العقيل
احتواؤها يتم لم أنه إال وقدمه، ورضورته إثباته عىل األدلة وعن يتحرك، ال الذي األول

العقيل. باإليمان االكتفاء وتَم دينيٍّا،
ما بموضوعاِت أشبه وهو الطبيعيات، آخر يف األول وامُلحرِّك امُلحرِّك موضوع ويظهر
الغالب، املوضوع هي الحركة الطبيعيات يف واحد. علٌم أنهما عىل يدل مما الطبيعة، بعد
العالم وتقدُّم األول، امُلحرِّك عن والثامنة السابعة واملقالتان الزمان. عىل غلب املكان أن كما

اإللهيات. موضوعات وهي

.١٨١ ،١٧٩ ،١٧١ ،١٦٨ ص١٦٣، السابق، 14
.(١٨١ ص١٦٢، (السابق، وحده هلل والحمد … عوني وهو 15

عقلية صناعٌة إنها قال فإنه أفالطون ا وأمَّ وتقدس. اسمه عز الباري عىل بذلك واستدل يحيى قال 16

ص١٤٨). ج١، (الطبية، الغايات نحو أفعالها لتفعل األمور، يف وجل عز الباري صاغها قد
ص١٦٩). ج١، (الطبيعة، والكمال بالقوة هو وما وتقدس، جل الباري الكمال؟ هو ما عيل: أبو 17

ص٢٠٩). ج١، (الطبيعة، نهاية بال إنها … سبحانه الباري قوة إىل ذلك يف يذهبون ولكنهم 18

ص٧٤٠). ج١، (الطبيعة، الفرج أبو تعليق هذا 19
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ألرسطو النفس لكتاب ثامسطيوس رشح يف الحضاري النقل ندرة من وبالرغم
من بالرغم تعاىل، هللا وصف يف ظاهر الديني االحتواء أن إال إسحاق، بن حنني ترجمة
مملوءة كلها األشياء أن طاليس رأي يف والعربي.20 اليوناني ني النصَّ بني التعشيق سهولة
وهو هللا، من مملوءة محافلهم وجميع كلها الناس مسالك إن القائلني رأي وهو هللا، من
خليق إلهيًة األشد والطبائع الصوفية. رأي وهو جوهر، كل يف ناشب هللا أن زينون رأي
قبله من الذي اليشء إن ويُقال والحيوانية. النباتية القوى من ِخلًوا فيها العقل يكون أن
واألجسام إلهية، فالطبيعة اإللهية؛ لإلرادة مثاًال الطبيعة جعلته اإللهي، األمر هو يفعل
ال منفعل. غري فاعل ويشء إلهي يشء هناك أنفسها. املوجودات هو ما بجهٍة فاهلل إلهية؛
ل. أوَّ إلٌه هناك كان وإال منفعل، غري اإللهي العقل ألن هللا؛ هو الفعال العقل أن ذلك يعني
مثل اإليمانية العبارات تظهر كما اإللهي. لقب أفالطون ويأخذ ُمفاِرق، إلهيٌّ العقل إنما

الثانية.21 أول يف والصلوات والبسملة والثانية، األوىل املقالتنَي، نهاية يف الحمدلة
ويقوم اليونان، عند اإللهي العلم وهزيود وأرفيوس هومريوس الشعراء يُمثِّل وقد
من انتقال هي الحكمة وتكون اإللهية، الحكمة شعرهم ويكون اآللهة، بدور الشعراء
مصدر أومريوس الشاعر بعُد.22 فيما فيكو الحظ كما األبطال، عرص إىل اآللهة عرص

العلمية.23 املوضوعات يف حتى الفالسفة مثل معلوماٍت
فحركة الطبيعة؛24 خلق الخلق، مثل قضاياه أهم يف بوضوٍح الديني الفكر ويظهر
جعل هللا ألن لها؛ الوضعي الرتتيب من ناتجة أعىل، إىل وليس أسفل إىل الطبيعية االجسام
يكن لم وإن لها، هللا وضع عىل بناءً طبيعيٌة إذن األجسام حركة الوسط، يف األرض وضع

An Arabic Translation of Themistius on the De Anima, ed. By M. C. Lyons, Oriental 20

Studies II ed. By S. M. Stern & Walzer, Cassirer, Norfolk, 1973, p. 29, 31, 34, 56, 69, 90,
.91, 180, 184, 186-187, 195, 209-210, 221

الرحيم الرحمن هللا بسم ،(٢١٤ ،١٣٥ (ص٨٧، هلل والحمد ص٤١)، (السابق، العاملني رب هلل الحمد 21
.(٢١٤ ،١٦٩ ،١٦٨ ،١٣٦ (ص٨٨، وسلم آله وعىل محمد عىل هللا وصىل

العلوية، (اآلثار احتماًال أقل وهو األبولوني وذيوجانس إنكسمانس املقصود أن األفرودييس وعند 22

ص٤٢).
ص٣٦. السابق، 23

ج١، (الطبيعة، الطبيعية األشياء جميع يف وجل عز الخالق ِقبل من مبثوثة الطبيعة هذه برش: أبو 24
ص١٤٧).

189



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

فيدخل التعليق ويأتي فيها. عامًال هللا تضع ال الوافدة الطبيعيات الخلق.25 مصطلح هناك
التعليق خالل من للوافد املوروث احتواء نموذج هو وهذا الطبيعة. حركة يف عامًال هللا
األعىل نحو البسيطة األجرام حركة برضورة الحكماء أُعجب لذلك التأليف؛ قبل والرشح
حديث يشمل بأنه مضمونه، عن التعبري ثم العلوية اآلثار كتاب ترجمة إن بل واألسفل،26
بتدبرٍي السفل العلو الحركتنَي، هاتنَي بأن املرتجم ويرشح والسفل، العلو يف العلوية اآلثار

وتعاىل.27 سبحانه هللا من
حديثه يف القرآن بتوجيه ورشحه العلوية اآلثار ترجمة اختيار هل السؤال: ويكون
هل والسماء؟ العلوية اآلثار ووصف والكواكب، واألرض واألنهار والرياح السماء عن
بعد ما تناهي وال الطبيعة تناهي بني وسٌط عالٌم والسماء، العلوية اآلثار العالم، هذا
التناهي بني جمع ذاته هو السماء ودوران فتبقى، الطبيعة بعد ما إىل أم فتفنى الطبيعة
السماء، خارج يشء يُوجد ال وأنه مكان، كل يف هللا أن الخالء إنكار يعني أال والالتناهي؟
مستقيمة القمر تحت ما حركُة كانت وإذا عليه، ويُسيِطر هللا به يحيط ال يشء يُوجد ال وأنه
لعالقة دينيٍّا ًرا تصوُّ هذا أليس األوىل، من أرشف والثانية دائرية، القمر فلك فوق وما
أرشف خامٍس كعنٍرص الدائرية والحركة الالتناهي مادة األثري اختيار وإن باهلل؟ العالم
واألفالك فلكية، أو كروية والسماء األريض. العالم يتكون منها التي األربعة العنارص من
األرض؟ كروية مقابل يف الالتناهي صورة عىل ذلك يدل أال واحد، مركٍز ذات متداخلة
محاولٌة إنه أي الطبيعة»؛ بعد و«ما «الطبيعة» لكتابي تاٍل العلوية» «اآلثار كتاب إن
بطريقٍة الرباط هو النفس أن كما مًعا، وميتافيزيقية طبيعية بطريقٍة الِعلَمني بني للربط
مرئية موضوعاٌت ألنها علميٍّا؛ مراجعتها يمكن التي العلمية املوضوعات من وهو إنسانية.

ألجلها تشتاق قوًة لألماكن ألن ال وأسفل، فوق إىل االنبعاث تطلب إنما الطبيعية األجسام يحيى: 25

الوسط يف األرض وضع جعل سبحانه هللا فإن الوضعي؛ الرتتيب ألجل بل االنبعاث، هذا إىل األجسام
وجل عز الخالق تجعل أن إذن فيمكن له يُقال عدي: ابن فيه. هي الذي بالحيث اآلخر واألسطقسات

الوضع؟ هذا غري املاء وضع
ص٣١٤. السابق، 26

العلو يف العلوية اآلثار حديث يف أرسطو وضعه الذي الكتاب ترجمة وإرشاده هللا بعون نتبني 27

(اآلثار ذلك لها وتعاىل سبحانه هللا بتدبري املاء، من كائن والهواء الهواء يف كائن املاء إن فأقول: والسفل،
ص٧). العلوية،
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فلسفة. أو بدين ال ِبعلٍم إال العلوية اآلثار عىل تعليق يُوجد وال وتجربتها. مالحظتها يمكن
وأسسه. وبواعثه الدين ُمكوِّنات أحد فالعلم حضارية؛ رؤية ذاته حد يف وهو

واملصادفة؛ البخت مثل العقيدة مع يتفق ال ما كلِّ رفُض يتم االحتواء مرحلة ويف
الطبيعة يف والنظام القانون ومع اإلنسان، يف واالختيار اإلرادة مع ذلك لتعارض نظًرا
املتكلمون قام وقد باالعرتاض. يقوم بطبيعته اإلسالمي فالوعي ِبَقَدٍر﴾؛ َخَلْقنَاُه ءٍ َيشْ ﴿ُكلَّ
عىل بالرد يحيى قام وقد رأسها. ويحيى كالمية فرقًة الفلسفة جعلوا والذين املهمة بهذه
الرؤية يف مختلفان الِعلَمني بأن العلوية، اآلثار يف أرسطو لكالم الجبائي هاشم أبي نقض
األول والفلسفي، الديني الخطاب ثنائية عن يكشف والفلسفة، الكالم واملصطلح، واملنهج.
خطاٌب والثاني إيماني ديني خطاٌب األول األمم، لجميع عام والثاني باملسلمني خاص

منطقي.28 عقيل
من خاٍو اسم فالروح مفارق؛ هو ما كلَّ ينكر Aristoxenus أرستوكسينوس وكان
متكلمي لدى الطبائع أصحاب يف يصب أيًضا وهذا يشء. كل تُفرسِّ والطبيعة معنى، كل
العقليات، يف فقط ليس املوروث، رات تصوُّ بنية يف الوافد رات تصوُّ صب تم وقد املعتزلة.
ابتداءً والعقاب، الحساب مثل املعاد، وأمور األخرويات يف خاصة السمعيات يف أيًضا بل

املفارقة. رشح من
إليها امُلرتَجم للحضارة للعالم الديني ر التصوُّ يظهر لجالينوس الطبية» «التجربة ويف
خلق ر، التصوُّ نفس يف يشارك ولكن آخر، ديٍن إىل ينتسب نرصانيٍّا املرتجم كان ولو حتى
كتاب «جوامع ويف بوجوده.29 والجحد باهلل الكفر يكون وبدونهما به، وعنايته للعالم هللا
أنهم علميٍّا، قوًال لهم وقال القرآن خاطبهم كما املالئكة، هللا يخاطب أيًضا له النواميس»
وسائط وهم وعنايته. ربهم بمشيئة يفسدون ال ولكنهم فاسِدين، غري وليسوا مكوَّنون
مثل الناطقة النفس خَلق ولكن ربهم، إلرادة ومبلغون الفاني، الحيوان عالم وبني هللا بني
هللا وأمرهم والفساد. والكون األمزجة خارج وجعلها تموت، ال الِخلقة ابتداء منذ املالئكة

أرسطوطاليس. قواعد فيه أبطل ح التصفُّ اه سمَّ وردود كالم والعالم» «السماء يف الجبائي هاشم ألبي 28

يد). ص السماء، (يف اصطالحهم» أفهم ال وأنا عبارتي يفهمون «ال قائًال: يحيى عليه رد وقد
الرسياني من حبيش وترجمة الرسياني إىل اليوناني من حنني نقل الطبية، التجربة يف جالينوس كتاب 29

.R. Walzer, Oxford University Press, London, p. 45-6 العربي إىل
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إلهيَّني، دوَرين فيه وجعل الرأس خَلق اإلنسان وجل عز هللا خلق ما وأوَّل عليها. بالصالة
وكساها تموت، ال الناطقة النفس وخلق العقل. هو واحد دوٌر واملالئكة والعقل، النفس
والغضب، اللذة مثل بها مرتبًطا والغضبية الشهوية النفس من أنواًعا هللا وخلق ميتًا. بدنًا
وجعل للموت. قابًال الجنس فأصبح املنقصة، والشهوة املنطق العديم بالحس ومزجهما
سبب الناطقة النفس اإللهي املدبر وجعل الكبد. يف الشهوانية النفس وتعاىل تبارك الخالق
من الدماغ وخلق الغضبية. والنفس الشهوانية النفس عىل سيطرت ما إذا اإلنسان، سعادة
وتعاىل تبارك هللا وخَلق فيها. يسكن اإللهي النوع ألن نظًرا فيها؛ عوج ال ُملٍس ُمثلَّثاٍت
أدخل ثم عجنها، أو ا مخٍّ بها وخلط ونخَلها مسحوقة، نقيًة أجزاءً األرض من العظام
لذلك ذائب؛ غري فأصبح املاء إىل ثم ثانية، مرًة النار إىل ثم املاء أدخله ثم النار، يف العجني
وهو الحياة، يف اضطراري أحدهما ِألمَرين: الفم هللا وخلق تنثني. ال جافة العظام صارت
الخالق جعل كما النطق. وهو أفضل، هو ملا والثاني الهواء. واستنشاق واألرشبة األطعمة
وجعل اإلنسان، لغذاء النبات وجل عز هللا وخلق الحيوان. يف االضطرارية للحاجة األظفار
أوًال وتعاىل تبارك هللا وخلق (الشهواني). النباتي وهو النفس أنواع من واحًدا نوًعا فيه
هللا خلق ثم املرأة خلقت الجور، واستعمل العدل وتجاوز سريته يف أخطأ فمن الرجل،
األرحام. اختناق ومرض للرجال واملني للنساء األرحام وخلق الجماع، شهوة الرجل يف
والجنس العلوية، اآلثار يف النظر إىل مرصوفة عنايتهم الذين من الطائر الجنس هللا وجعل
لم الذين من الزاحف والجنس والشقاء، السعادة النقيَضني بني جمعوا الذين من اء املشَّ
والفضيلة؛ الجهل غاية يف هم الذين من السابح والجنس التعاليم، من أصًال يستفيدوا
ألفالطون طيماوس محاورة جالينوس حوَّل وكما والكمال. املعرفة مراتب الخلق فمراتب

الخلق.30 يف املرتجم جعلها الطب، يف
أحدها نقل يجعل املنقول والنص النصاألصيل، يف املشرتكة رات التصوُّ بعض وتظهر
املروري الخرب من الحادث باليقني املتعلق النصاألصيل مثل وذلك ميسوًرا. سهًال اآلخر إىل
النص إليها املنقول الحضارة يف معروف وهو واإلسكندرية، مرص وجود مثل الكثري، من
إىل الوصول مثًال، واإلسالمية اليونانية مختلفتنَي، لحضارتنَي ويمكن التواتر. باسم األصيل

فالزر، ريتشارد كراوس، بول تحقيق إسحاق، بن حنني نقل النواميس كتاب جوامع من جالينوس: 30

.٣٣-٣٤ ،٢٢–٢٦ ،١٤ ،١١ ص٩، ١٩٥١م، لندن،
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وحدة ظهرت وربما مطردة. البرشية والطبيعة واحد، اإلنساني فالعقل الحقائق؛ نفس
املسلمني.31 عند والطبيعة والعقل الوحي ووحدة اليونان، عند والطبيعة العقل

إرجاع للوافد، املوروث وتمثُّل املوروث إىل الوافد إرجاع االحتواء، عملية تعني وال
الحركة يف الحال هو كما يشء، كل احتوى قد الدين وأن الدين، حظرية إىل الحكمة علوم
ردُّ هو إنما وإثباته. كسبه تم أن بعد العقل ينهدم وبالتايل واملعارصة؛ القديمة السفلية
والتأثُّر. األثَر طريق عن مضمونها من اإلسالمية الحضارة وتفريغ االسترشاق عىل فعل
الوافد، إنتاج أعاد الذي هو املوروث إن بل فأنتجه، املوروث يف أثر الذي هو الوافد ليس
والنقل. العقل يف وحده العقل ووضع وأشمل، أعم ٍر تصوُّ يف ووضعه وتمثُّله باحتوائه

الكاملة، العقالنية الرتجمات طريق عن أوروبا يف النهضة إنشاء يف العرب دور كان
ويعرتف اليوناني. ر التصوُّ احتواء تم أن بعد إسالمي حضاري منظوٍر عن تُعربِّ التي
عرص يف األوروبي الوعي تكوين يف اإلسالمي الرتاث بدور تردُّد بال األوروبي الوعي
عىل األوروبي للموروث الخارجي، العامل عىل الداخيل للعامل األولوية ويعطي النهضة،
يف العربية إىل األوروبية اللغات من الرتجمة يف التالية املرحلة يف يعود ثم اإلسالمي. الوافد
منكًرا املعارصة، اإلسالمية العربية الثقافة عىل األوروبي الوافد أثَر ويؤكد املايض، القرن
يف املزدوج املعيار عىل ذلك ويدل املوروث. عىل للوافد األولوية ومعطيًا الذاتي اإلبداع
والعربية الالتينية الرتجمات تهمنا وال والتأثُّر. األثَر فهم به يُطبِّق الذي األوروبي الوعي
التي الحضارية العمليات طبيعة عىل تدل إنما بها، األَوىل ألننا املفقودة؛ العربية للنصوص
ماذا لنعرف واملقارنة؛ بالفرع نحن وتهمنا باألساس، والالتينية العربية الحضارتنَي تهم
وموجبٌة لنا، بالنسبة سالبة حضارية عملياٌت فهي أضافت؛ وماذا الرتجمات هذه أسقَطت
للتعرُّف العربي، الفكر دراسة من جزء الالتني يف رشد ابن تأثري أن كما لغرينا. بالنسبة
اآلخر؛ يف اإلنسان وأثَر الحضارات، من غريها يف اإلسالمية الحضارة امتداد مصادره، عىل
الفلسفة يف مشكلة أهم رشد ابن عند العالم وِقدم الفعال العقل وحدة مشكلة صارت فقد
وهي أخرى مشكلة فهي والالتينية، العربية الرشوح عىل ثامسطيوس أثَر ا أمَّ املدرسية.32

الرسياني من حبيش وترجمة الرسياني إىل اليوناني من حنني نقل الطبية، التجربة يف جالينوس كتاب 31

.R. Walzes, Oxford University Press, London, p. 51 تحقيق العربي، إىل
العقل «وحدة يف األكويني» «توما ويف واملعقول»، العقل «يف يف الكبري ألبري يف رشد ابن أثَّر 32

تلخيص لإلسكندر، النفس كتاب ص١٢–١٤)، تصدير، النفس، (يف الباريسيِّني الرشديِّني ضد الفعال»
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عند ثامسطيوس وضع بني باملقارنة إال القديم، الرتاث مشكلة وليس الغربي، الرتاث
والالتينيِّني. العربانيِّني الرشاح وعند املسلمني، الرشاح

الدينية والنهايات البدايات (٣)

بل والنساخ املرتجِمني من ِرصفة خارجية عاداٌت والحمدالت البسمالت أن من بالرغم
يتم الحضاري فالعمل النص؛ فيها يعيش التي الدينية البيئة عىل تديل أنها إال والقراء،
هلل. فالعزة سيطرة؛ أو لغزو طلبًا ليس الجديد والفكر هلل. فالحمد تم وإذا هللا، باسم
أو الناسخ عىل والرحمة واملالئكة، األنبياء عىل والصالة الوهاب. الحق الواحد هو وهللا
َعِليٌم. ِعْلٍم ِذي ُكلِّ فَفْوَق العلم، من مزيٍد إىل الدعوة البسملة وبعد املعلق. أو املرتجم
فالشيخ الدين؛ رجال فقط وليس مشايخ، كلهم والرشاح واملعلِّقون والنساخ واملرتجمون
النسخ، أو الرتجمة لعام الهجري التاريخ وِذكر العلماء. احرتام عىل يدل لقٌب العالم، هو
الدينية الشعارات هذه مضمون وبتحليل الجديد. التاريخي الحضاري الوعي عىل يدل
والتعليق الرتجمة وراءَ كانت التي الجديدة، العامة الحضارية البواعث عن الكشف يمكن
األجل بطول والدعوة القدماء، واحرتام العلم، يف واالزدياد املعرفة، يف الرغبة مثل والرشح؛

والتلخيص.33 والرشح التعلُّم أجل من

يف مقالة الالتينية إىل الكريموني جريار ترجم كما العربية. إىل وصمويل العربية إىل إسحاق وترجمة
العرب، عند (أرسطو الكندي، إىل يُنسب كما إليه يُنسب التوحيد يف كتاٌب تُرجم كما لإلسكندر. الزمان

ص٥٥–٦١).
جميع عىل والصالة نعمائه، جميل عىل الحق الواحد هلل الحمد هلل، العزة الرحيم، الرحمن هللا بسم 33

… هللا رحمه الحسن أبي الشيخ … الحمد أفضل هلل والحمد ص١)، ج١، (الطبيعة، وأنبيائه مالئكته
الرحمن هللا بسم (ص٧٦-٧٧)، … املنة وهلل … هللا رحمه وبخطه … وآله النبي محمد عىل هللا وصىل
سنة عن صفر من والعرشين الثاني يف الهجري التاريخ بعد ص٧٨)، (ج١، علًما زدني رب الرحيم،
محمد سيدنا عىل وصلواته وحده، هلل والحمد بمنه، هللا نفع الحنيفية، للهجرة وخمسمائة وعرشين أربع
هللا بسم هامش)، ص١٦٤، (ج١، هلل والحمد عرضه الهامش ويف الوكيل. ونعم حسبنا وهو وسلم، وآله
(ج١، … الحسن أبي الشيخ ص٢٧١)، (ج١، هللا رحمه ص١٦٥)، (ج١، علًما زدني رب الرحيم، الرحمن
(ج٢، نستعني وبه الرحيم، الرحمن هللا بسم ،(١ هامش (ص٣٧٢، عنه هللا ريض الشيخ ص٣٢٣)،
(أرسطو) كتابَيه لفحصُت بالعلم والتشاُغل الفراغ من الزمان وأمكن األجل يف هللا ر أخَّ وإن ص٩٩٠)،
كما ألرسطوطاليس الطبيعي السماع تلخيص يف الهيثم ابن قول والعالم. والسماء الطبيعي السماع يف
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للموضوع، طبًقا الديني الجو تكييف فيتم العقل، لواهب هلل الحمد تخصيص يتم وقد
الحرية.34 باسم األمة، باسم الشعب، باسم عرصنا يف نحن نقول كما

فيه يتم الذي العام الجديد الديني الثقايف الجو عىل تُدل الدينية االفتتاحيات هذه
االفتتاحيات هذه وتُوجد له. بيئة ال نصٍّ مجرد وليس فالنصلالستعمال النصوص؛ تبادل
ومنطقيٍّا،35 طبيعيٍّا أو النفس أو الطبيعة بعد ما مثل إلهيٍّا املوضوع كان سواء اإليمانية

السماع، من الخامسة املقالة تمت ص٧٦-٧٧)، ج١، الطبيعة، ص٩٧، (ج٤، أصيبعة أبي ابن يذكره
هللا حامًدا لنفسه، املعري الحكم أبو وكتب وسلم، وآله محمد سيدنا عىل وصلواته وحده، هلل والحمد
ُقوبلت الهامش ويف ص٦٠٥)، (ج٢، الرحيم الرحمن هللا بسم ص٦٠٤)، (ج٢، آمني هللا، نفعه تعاىل،
ص٣٢٩)، العرب، عند (أرسطو أعني رب الرحيم، الرحمن هللا بسم ص٦١٤)، (ج٢، وعونه هللا بحمد
السادسة املقالة تعليق تم ص٧٣١)، ج١، (الطبيعة، هلل والحمد السماع كتاب من السادسة املقالة تمت
باألصل قوبلت الوكيل، ونعم حسبي وهو تسليًما وسلم آله وعىل محمد سيدنا عىل وصلواته هلل، والحمد
الرحيم، الرحمن هللا بسم ص٧٣٣)، (ج٢، الهجرة من وخمسمائة وعرشين أربع سنة شوال يف هللا بحمد
وسلم محمد الرحمة نبي عىل وصلواته وحده، هلل والحمد التعليق، تم ص٧٣٣)، (ج٢، نستعني وبه
سيدنا عىل وصلواته هلل، والحمد (ص٨٠١)، العقل واهب هلل الحمد الرحيم، الرحمن هللا بسم (ص٨٠٠)،
للهجرة وخمسمائة وعرشين أربع سنة من القعدة ذي أوَّل منه الفراغ وقع تسلًما، وسلم وآله محمد
ص٩٧٣)، (ج٢، رسله من خلقه خري عىل ومصليًا هلل، حامًدا لنفسه، … وكتب إسالم، بمدينة الحنيفية

ص٩٣٧). (ج٢ املنة وهلل باألصل، ُعورض الهامش ويف
من عرش الثاني الجزء آخر التعليق يف ،(٢ هامش ص٤٩٩، ج٢، (الطبيعة، هللا رحمه الشيخ تبييض 34

(ج٢، الشيخ أجزاء من الثالث الجزء آخر الهامش ويف هامش)، ص٥٤٦، (ج٢، هللا رحمه الشيخ أجزاء
بحث ص٦٢٥)، (ج٢، هللا رحمه الشيخ أجزاء عن عرش الرابع آخر الهامش يف ،(١ هامش ص٥٨٧،
والحمد البرصي عيل بن محمد الحسن أبي العالم اإلمام للشيخ الطبيعي السماع من الرابعة املقالة تعليق
وأوسوس مقسيموس عىل الرد يف ثامسطيوس مقالة تمت ص٤٨٧)، (ج١، … منها الفراغ وكان هلل
عند (أرسطو وآله محمد عىل وصلواته حمده، حق هلل والحمد … هللا رحمه الدمشقي عثمان أبي ترجمة

ص٣٢٥). العرب،
أرسطو كتاب من األوىل املقالة تمت ،(٣٥٧ ،٣٠٤ ،٢٢٣ ص١٢٥، (السماء، الرحيم الرحمن هللا بسم 35

السماء كتاب من الثانية املقالة تمت ص٢٢٢)، (السماء، العاملني رب هلل والحمد والعالم، السماء يف
أرسطوطاليس كتاب من الثالثة املقالة تمت ص٣٠٣)، (السماء، والحمد املنة وهلل ألرسطوطاليس، والعالم
ص٢٤٣، (النبات، يرس رب الرحيم، الرحمن هللا بسم ص٣٥٦)، (السماء، املنة وهلل والعالم، السماء يف
رب الرحيم، الرحمن هللا بسم ص٢٨١)، (النبات، العاملني رب هلل والحمد الثانية، املقالة ت تمَّ ص٢٦٣)،
وإرشاده هللا بعون نبتدئ ص٤١)، (اآلثار الرحيم الرحمن هللا بسم ،(٩٠ ،٧٤ ص٣، العلوية، (اآلثار برش
ألرسطوطاليس، العلوية اآلثار كتاب من األوىل املقالة ت تمَّ (ص٧)، أرسطو وضعه الذي الكتاب ترجمة
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«آيل» كتابة مثل الجديدة الحضارة يف الالوعي عىل تُدل الالواعية الالإرادية األخطاء إن بل
اللفظي اإليقاع مع تتفق حتى تصحيحها تم الدينية الالزمة ت تغريَّ ما إذا «إلهي»، أنه عىل

اللغة.36 وموسيقى
هذه إسقاط تم الالتينية، إىل العربية من املقابلة الرتجمة حركة أثناء املقابل ويف
تم التي الجديدة، الالتينية الثقافية البيئة عن تُعربِّ ال ألنها اإلسالمية؛ الدينية االفتتاحيات
بالبيئة الخاصة املسيحية افتتاحيات إليه تضاف أو مجرًدا ا نصٍّ وأصبح إليها، النص نقل
نسيانًا.37 أو ً خطأ ذلك يكون فإنما مقالة، بداية يف البسملة غابت فإذا الجديدة، الثقافية
الديني؛ النص إليه يُنقل الذي العام، الديني الثقايف الجو الدينية االفتتاحيات وتُعِطي
وال لألنا. كتمثُّل إنتاجه وإعادة له، األنا تمثُّل بل اآلخر، نتاج نقل هو الغاية فليست
وفصل باٍب كٍل ل أوَّ يف تكون قد بل وحده، الكتاب أول يف الدينية االفتتاحيات هذه تكون
خال لو وحتى ميمر.38 كل أول يف أرسطوطاليس أثولوجيا يف الحال هو كما ومقال،

الرحيم، الرحمن هللا بسم الثانية، املقالة ت تمَّ (ص٤٠)، العاملني رب هلل والحمد البطريق، يحيى ترجمة
فنذُكر … وصف من صنعه ولطيف وتأييده هللا بعون فرغنا وإذا (ص٨٩)، العاملني رب هلل والحمد
يبدأ (ص١٢١)، العاملني رب هلل والحمد وإرشاده، هللا بعون الكتاب جميع تم (ص١٢١)، … هللا بعون
،(٢٨ ص٣، النفس، (يف وسلم وآله محمد سيدنا عىل هللا وصىل الرحيم، الرحمن هللا «بسم النفس كتاب
والحمد الكتاب، آخر وهو النفس، يف أرسطاطاليس كتاب من الثالثة املقالة تمت وتوفيقه هللا بحمد
هلل والحمد ألرسطو، النفس كتاب من األوىل املقالة تمت ص٢٤)، تصدير، النفس، (يف العاملني رب هلل
االصالح يتم ثم أجمعني وآله محمد عىل والصالة الرحيم، الرحمن هللا بسم ص٢٨)، النفس، (يف وحده،
توفيقه وحسن هللا بحمد هامش)، ص٦٢، النفس، (يف أجمعني» وآله بمحمد الرحيم، الرحمن هللا «بسم
النفس يف العاملني» رب هلل والحمد الكتاب آخر وهي النفس»، «يف أرسطاطاليس كتاب من املقالة ت تمَّ
،٢٨٦ ،٢٨٤ ،٢٨١ ،٢٧٨ ص٢٥٣، العرب، عند (أرسطو أعني» «رب الرحيم الرحمن هللا بسم ص٨٨،
،١٢٥ (ص٩٥، الرحيم الرحمن هللا بسم ص٩١)، النفس، (يف نستعني وبه الرحيم، الرحمن هللا بسم

.(١٧٢ ،١٥٥
.٣ هامش ص٣٠، النفس، يف 36

حتى السابعة ومن األربعة املقاالت يف البسملة تُوجد ال األفرودييس اإلسكندر مقاالت مقدمة يف 37

،(١٠ هامش (ص٨٣، الرحيم الرحمن هللا بسم أرسطوطاليس ألثولوجيا أخرى مخطوطاٍت ويف العارشة
(ص١٧٤). اليشء نفس العارش امليمر (ص١٢١)، اليشء نفس التاسع امليمر

عند (أفلوطني وآله محمد عىل والسالم والصالة العاملني، رب هلل والحمد الرحيم، الرحمن هللا بسم 38

،(١ هامش (ص٣، الطاهرين وآله محمد الرحمة نبي عىل والسالم العاملني، رب هلل الحمد ص٣)، العرب،
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والصلوات والحمدالت البسمالت من يخلو ال فإنه الحضاري، النقل من امُلرتَجم النص
عىل ولو عليها، وعنوانًا الجديدة الثقافية البيئة عىل عالمًة ونهاياتها، الرسائل بدايات يف

محدود.39 نطاٍق
أفلوطني من الفارابي لسان عىل املوضوعة النصوص تبدأ الحال وبطبيعة
إسالمية عباراٌت وهناك أوىل.40 بها فهو والبسمالت بالحمدالت الدينية، باالفتتاحيات

الرحيم الرحمن هللا بسم املخطوطات بعض يف األول امليمر ويبدأ (ص٨)، الرحيم الرحمن هللا بسم
والسالم والصالة العاملني، رب هلل الحمد نستعني، وبه الرحيم الرحمن هللا بسم ،(٣ هامش (ص١٨،
ص٤٣)، أفلوطني، ،١٦٤٠ رقم ملحق باريس، (مخطوط املعصومني الطاهرين الطيبن وآله محمد عىل
أُويل أَرشِف محمد عىل والسالم والصالة العاملني، رب هلل الحمد نستعني، وبه الرحيم الرحمن هللا بسم
نستعني، وبه الرحيم، الرحمن هللا بسم ص٤٥)، أفلوطني، عربي، ،٢٣٤٧ رقم (باريس، واأللباب الحكمة
أفلوطني، ،١٠٢ (تيمور، واأللباب الحكمة أويل أرشف محمد عىل والسالم والصالة العاملني، رب هلل الحمد
أفلوطني، ،٢٤٥٧ رقم صوفيا، (أيا األول امليمر مقدمة وأيًضا إستانبول)، ،٧١٧ رقم حميدية، ص٤٧،
األول امليمر ويف الطاهرين، وآله محمد الرحمة نبي عىل والسالم والصالة العاملني، رب هلل الحمد ص٥)،
هلل الحمد ص٥١)، أفلوطني، املرصية، الكتب دار ،٣٨٤ رقم طلعت، حكمة (مخطوط يف النص نفس
األول امليمر يف االفتتاحية نفس واأللباب، الحكمة أُويل أرشف محمد عىل والسالم والصالة العاملني، رب
والصالة العاملني، رب هلل الحمد الرحيم، الرحمن هللا بسم املرصية)، الكتب دار ،١٠٢ رقم تيمور، (حكمة
«بسم املرصية)، الكتب دار فلسفة، ،٦١٧) األخيار الطاهرين وآله الحكمة أويل أرشف محمد عىل والسالم
األفالطونية املحض، الخري يف ألرسطوطاليس اإليضاح (كتاب باهلل إال توفيقي وما الرحيم» الرحمن هللا
السابق العالم، قدم يف أبرقلس (حجج أعني رب الرحيم، الرحمن هللا بسم ص٤٤)، العرب، عند املحدثة

ص٣٤). العرب، عند املحدثة
األفرودييس اإلسكندر (مقالة وسلم وآله الكريم النبي محمد عىل هللا وصىل الرحيم الرحمن هللا بسم 39

هللا بسم منها، ِخلو مقالة عرشة اثنتَي من بدايتها يف الوحيدة املقالة وهي ص١٩)، رشوح، الزمان، يف
اآلثار يف أرسطاطاليس لكتاب املفيدروس تفسري من الثانية املقالة (أول رب يا عونك الرحيم، الرحمن
وآله محمد عىل هللا وصىل الرحيم، الرحمن هللا بسم الوكيل، ونعم هللا وحسبنا ص١٠٥)، رشوح، العلوية،
(أول الرحيم الرحمن هللا بسم (ص١٦٢)، وعونه هللا بحمد ت تمَّ ص١٤٢)، رشوح، الثالثة، (أول وسلم
عىل هللا وصىل وعونه، هللا بحمد الكتاب وتم (ص١٩٠)، وعونه هللا بحمد املقالة ت تمَّ ص١٦٣)، الرابعة،
الحيوان طبائع معرفة يف أرسطوطاليس كتاب جوامع فيه كتاب ويف (ص١٩٠)، وسلم وآله محمد سيدنا

(ص٢٧٠). وحده هلل والحمد ص٢٦٢)، (رشوح، هللا شاء إن حنني، بن إسحاق ترجمة لثامسطيوس
الزاهد العالم الفيلسوف الفاضل للشيخ اإللهي العلم يف رسالة هذه الرحيم، الرحمن هللا بسم 40

يوسف بن اللطيف عبد الشيخ املؤلف قال ،(١٦٧ ص٥٦، (أفلوطني، هللا رحمه قال الفارابي، نرص أبي
ص٥٦-٥٧). أفلوطني، البغدادي، اللطيف لعبد الطبيعة بعد ما (كتاب … تعاىل هللا رحمه
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للنص إنتاٍج إعادة هي الرتجمة أن عن تكشف النص، داخل هللا» شاء «إن مثل أخرى
والشارِحني املؤلِفني عىل م الرتحُّ ويتم أخرى،41 ثقافية بيئٍة إىل ثقافية بيئٍة من بأكمله
يونانيًة املنقولة املادة كانت ولو حتى موروث، إسالمي كتقليٍد والناقِلني واملرتجِمني

وافدة.42
خارجية، بأدلٍة والتسليمات والصلوات والحمدالت البسمالت توحي قد مما وبالرغم
إطاره يف املنقول النص تضع النقل، فيها يتم التي الدينية البيئة عن تكشف أنها إال
والعمل؛ الفكر يف الزلل من للعصمة وتدعوه والحمدلة بالبسملة وتبدأ الجديد، الثقايف
عىل يُدل املنزلة برفع للُمرتِجم والدعاء وللعمل،43 للنظر والسلوك، ر للتصوُّ ه ُموجِّ فالنص
والرىضوطول بالعزة له والدعوة عليه، م والرتحُّ مجتمعه، يف الرفيع وشأنه العلم، يف رتبته
والدعاء عليه، م والرتحُّ صاحبه، عىل والتعرُّف الناسخ، خط تحديد مع والبقاء، العمر
م والرتحُّ له، والدعوة الطاهرين، واألخيار الصالحني باألبرار وإلحاقه درجاته، برفع له
لهم األمة مشايخ كلهم ونرصاني، مسلٍم بني ذلك يف فرق ال له، الرىض وطلب عليه،
الناسخ أو الناقل من اإلضافات هذه كانت وسواءٌ ملتهم.44 عن النظر برصف الرحمة

نحن ما ذلك عىل والدليل ص٤٥)، (أفلوطني، تعاىل هللا شاء إن قائلون نحن ما ذلك عىل والدليل 41

شاء إن (ص٥٣)، تعاىل هللا شاء إن املستأنف يف ذلك مثبتون ونحن (ص٥٠)، تعاىل هللا شاء إن ذاكرون
(ص٦). تعاىل هللا

اإلسكندر، مقالة عىل املعلَقني القنائي، يونس بن متى برش أبو الطربي، عمرو أبو هللا، رحمهما 42

ص٢٩٥). العرب، عند (أرسطو الفصول
ج١، (منطق، األوىل أنالوطيقا ،(١٠٣ ص٥٩، ج١، (منطق، أرميناس باري الرحيم، الرحمن هللا بسم 43

الربهان كتاب من الثانية املقالة ص٣٠٩)، ج٢، ،٢٢٩ ص٢٤، ج١، (منطق، األواخر أنالوطيقا ص٢٢)،
الثالثة املقالة ص٥٠٢)، ج٢، (منطق، املشرتكة) العرض (مواضع منه الثانية املقالة ج٢)، (منطق،
الخاصة) املشرتكة (املواضع منه الخامسة املقالة ص٥٣٣)، ج٢، (منطق، العرض) مواضع (تالوة منه

ص٧٣٧). ج٣، (منطق، الطوبيقا األشياء)، (مواضع منه السابعة املقالة ص٥٨٤)، ج٢، (منطق،
يف الزلَل أستكفي هللاَ أعىل: يف األوىل الصفحة يف باريس يف ٢٣٤٦ رقم األرجانون مخطوطة تبدأ 44

نقل السوفسطائيِّني تبكيت يف أرسطوطاليس كتاب تم الكايف. ونعم حسبي فهو والعمل؛ والقول الفكر
من الطاهرين واألخيار الصالحني باألبرار وألحقه درجته، هللا رفع عدي، بن يحيى زكريا أبي الفاضل
بمغالطة التبصري يف سوفسطيقا املسمى أرسطوطاليس كتاب ثم ص٢٩)، ج١، (منطق، طبقته أهل
هللا أعزه ص١٠١٦)، ج٣، ص٣٠؛ ج١، (منطق، واملنة الحمد ذلك عىل وهلل الناعمي، نقل السوفسطائية
ص٢٧٨، ج١، (منطق، بقاه هللا أطال برش أبو وذكر ،(٥ هامش ص١٤٤، ج١، منطق، (العبارة، … من
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فالنص الديني؛ وطابعه العام الثقايف الجو عىل الحاالت كل يف تُدل فهي القارئ، أو
عقائَد عن إعالٌن ذلك إن يُقال وال لفكر. حامًال يكون أن قبل شعوري حضاري موقٌف
والشعورية الذهنية الحالة عن تُعربِّ بل بالنص، لها شأن ال اجتماعية عادٍة أو شخصية
من الدينية العبارات هذه كانت وسواءٌ ومالًكا. وقارئًا وناسًخا ناقًال النص، مع للمتفاعل
الحضاري والجو الثقافية البيئة عىل تدل فإنها الثاني، أو األول الناسخ أو املرتجم عرص
الديني الجو هذا يف قديم النسخ ألن داللة؛ أكثر الناسخ عرص يف وجودها إن بل العام،
فشيئًا شيئًا وتزيد قليلة، الرتجمة يف الدينية والنهايات امُلقدِّمات هذه ونسبة العام، الثقايف
واإلبداع. والتأليف العرض يف تتأكد حتى الجوامع، إىل التلخيص إىل الرشح من انتقاًال
من بالرغم حتى هللا، لتعظيم النمطية اإلسالمية الدينية العبارات هذه املرتجم ويستعمل
النص رشح يمكن ذلك ومع الوطنية.45 ثقافته اإلسالم أصبح أن بعد مسيحيٍّا كونه
النص ينقل إنه بل املسيحية، التثليث العقيدة توكيًدا الخاصة، الدينية ثقافته مستعمًال
مثًال األقسام أن أرسطو ذكر ما فإذا مسيحية، قراءًة ويقرؤه رشحه، قبل ترجمته يف
هذا املرتجم قرأ وأبولون، وأثينية زيوس قسم هومريوس ففي آلهة؛ ثالثة باسم تذكر
عىل سابق مسيحي تأويٍل مرشوع هناك كان فهل الثالثة، األقانيم باسم بأنه القسم
كما النصارى، املرتجمني من الرشوح يف البارش الدين يغيب اإلسالمية؟ القراءة مرشوع
الداخلية والبيئة العقيل التوحيد أساس عىل النقل يتم ذلك ومع الداخل، عىل النقل يغيب
النصارى الرشاح أيدي عىل الرشح من الغرض هل السؤال: ويكون العقلية. الثقافية

ريض سوار بن الحسن أبي الشيخ ،((٤) ص٧٤٩ ج٣، (منطق، هللا رحمه زكريا أبا الشيخ أن ،((١)
ريض سوار بن الحسن الخري أبي بخط نسخة من النقل هذا نسخُت ص١٠١٧)، ج٣، (منطق، عنه هللا
ص٣١)، ج١، (منطق، األول النقل أصلح هللا رحمه برش أبا إن وقيل ص٣٠)، ج١، (منطق، عنه هللا
أهل من الطاهرين واألخيار الصالحني باألبرار وألحقه درجته، هللا رفع عدي بن يحيى زكريا الفاضل
بن الحسن الخري أبي بخط نسخٍة من النقل هذا نسخُت سوفسطيقا)، (آخر ص١٠١٤) (ج٣، طبقته
الشيخ نسخة من املوضع هذا يف هللا رحمه بكر أبي بخط ص٣٠) ج١، (منطق، عنه هللا ريض سوار
بكر أبي بخط ،((١) ص٢٧٨ (ج١، هللا رحمه يحيى الفاضل ،(٣ هامش ص٢٧، ج١، (منطق، العبارة
،((٣) ص٣٠١ (ج١، قدره هللا رفع يحيى الفاضل ،(٣ هامش ص١٣٣، ج١، منطق، (العبارة، هللا رحمه

ج٧٣٧). (منطق، منزلته هللا أعىل عدي بن يحيى زكريا أبي الفاضل
أنفسنا يلزم أيًضا العدد ولهذا لها؛ رشيعة شبه به فتمسكنا الطبيعة، من العدد هذا استنبطنا وإنما 45

(السماء، اآللهة» عبادة يف ثالثة العدد نستعمل «ولذا النص ويف ص١٢٦). (السماء، ثناؤه جل هللا تعظيم
ص١٢٦-١٢٧).
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وكما العام؟ القومي اإلسالمي املرشوع يف املشاركة أو خاص، مسيحي ملرشوٍع اإلعداد
يبدأ وكما الثقافية. البيئة نفس عن أيًضا النهايات تُعربِّ الديني الجو عن البدايات تُعربِّ
والحمد حمده، حق وهلل إنعامه، عىل هلل الحمد بالحمدلة، ينتهي كذلك بالبسملة النص
تظهر كما والعدل. والحكمة الجود ذي العقل، وواهب العدل ويل هلل والحمد وحده، هلل
اإللهية باملشيئة أيًضا العمل ويرتبط والرسمدية،46 والعقل الحكمة مثل الفلسفية األلفاظ
وقد باهلل.48 واالستعانة الحمدلة البسملة عىل تُزاد وقد الشعبية.47 الدينية للثقافة طبًقا
بن ويحيى عليه م الرتحُّ ويتم الفاضل، الشيخ ألقابه ويأخذ له والدعوة املرتجم اسم يُزاد
وهو الشيخ، قال بالشيخ االكتفاء يكون وأحيانًا للقب.49 استحقاًقا امُلرتجِمني أكثر عدي
الشيخ أو القضاة قايض أو الثاني، املعلِّم أو األستاذ إىل باإلشارة التأليف يف سيحدث ما
املقدمات تختفي وأحيانًا عنه، ريضهللا الشيخ يكون وأحيانًا الحرمني.50 إمام أو الرئيس

نهاية ويف ص٣٠٦)، ج١، (منطق، إنعامه عىل هلل والحمد القياس كتاب من الثانية املقالة ت تمَّ 46

رقم لألورجانون، باريس مخطوطة وتنتهي ص٢١)، ج١، (منطق، ريطوريقا كتاب من الثانية املقالة
ج١، (منطق ريطوريقي من األول املقالة تمت ريطوريقا كتاب من األوىل املقالة تنتهي عربي. ،٢٣٤٦
وأيًضا ص٣٠٦)، ج١، (منطق، إنعامه عىل هلل والحمد القياس كتاب من الثانية املقالة تمت ص٢٠٢)،
ومستحقه أهله هو كما العقل وواهب العدل ويل هلل والحمد ص٢٤)، ج١، (املقوالت، قاطيغورياس نهاية
ج٢، (منطق، وحده هلل والحمد (١ هامش ص١٣٢، ج١، منطق، (العبارة، خلقه جميع عىل بإنعامه
ت تمَّ ص٧٩)، (الخطابة، حمده حق الحمد وهللا ريطوريقي من األوىل املقالة تمت ،(٥ هامش ص٤٦٥،
الحمد العقل؛ وواهب والعدل … والحكمة الجود ذي وهلل الكتاب ختم ريطوريقا، من الثالثة املقالة
… الحمد وهلل … حمده حق الحمد وله هللا شاء إن ذلك جميع فلنعلم … أهل له هو كما خالًصا، رسمًدا

ص٢٥٣–٢٥٥). (الخطابة، … وحده هلل الحمد
ص٢٦). ج١، (منطق، هللا شاء إن عليه نبهناه منها معناه لنا صح وحتى فيها النظر نراجع ونحن 47

الرحيم، الرحمن هللا بسم ص٣)، خطابة ص٢٠؛ ج١، (منطق، باهلل نستعني الرحيم، الرحمن هللا بسم 48
املقالة ص٨٠، الخطابة، ريطوريقا، كتاب من الثانية املقالة ص٢١؛ ج١، (منطق، العاملني رب هلل الحمد

ص١٨١). الخطابة، الريطورية، كتاب من الثالثة
الشيخ قال ((١) ص٤٣٥، ،(١) ص٤٠٨–٤٢٨، ج٢، منطق، ،(٦) ص٣٧١ ج٢، (منطق، الشيخ 49

.((٩) ص٤٢٤، ،(٤) ص٤١٩، ج٢، (منطق، عليه هللا ريض
منزلته هللا أعىل عدي بن يحيى زكريا أبي الفاضل بنقل سوفسطيقا، الرحيم، الرحمن هللا بسم 50

قال ص٣١)، ج١، (منطق، الكتاب معدا فرس عدي بن يحيى الفاضل كان وقد ص٢٨)، ج١، (منطق،
،((١) ص٣٢، ج١، منطق، (العبارة، … وبخطه يحيى الفاضل نسخة يف وجدُت سوار بن الحسن

200



الديني االحتواء عرش: ثانى

املقالة وأول السابقة املقالة نهاية بني وصٍل لوجود أو بها، التذكري تم أن بعد الدينية
الالحقة.51

أو الناسخ أو املرتجم من دينية، خواتيُم أيًضا هناك دينية، فواتيُح تُوجد وكما
القارئ. أو الناسخ أو للناقل كديٍن اإلسالم أو املسيحية بني ذلك يف َفرَق وال القارئ.52
وقد املرتجمة.53 اليونانية النصوص بكل بل وحده، أرسطو بنصوِص األمر يتعلق وال

،(٣) ص١٧٣، ،(٥) ص١٤٤، ،(٢) ص١٤١، ج١، منطق، (٥)؛ ص١٣٤، ج١، (العبارة، يحيى الفاضل
ص٣٥٩، ،(١) ص٣٥١، ص٣١٦، ج٢، منطق، ص٣٠٤، ،(٣) ص٣٠١، ،(٣) ص٢٩٨، ،(٥) ص٢٨٤،

ص٣٦٨). ،(٦) ص٢٦٧، ،(٣) ص٣٦٦، ج٢، ،(٥)
كتاب وينتهي ص٢١)، ج١، (منطق، حمدلة أو بسملة بال الثالثة املقالة تنتهي ،(٥) ص١٠٥٢ ج٣، 51

املواضع من السادسة املقالة تبدأ وال ص٢٢)، ج١، (منطق، دينية عبارات بال أيًضا أرميناس باري
ص٦٢٤). ج٢، (منطق، بالبسملة للحد املشرتكة

ملقالة عدي بن يحيى تفسري تم املعصومني. وآله محمد عىل والسالم والصالة العاملني، رب هلل والحمد 52

من الصغرى أللفا عدي بن يحيى (تفسري الطبيعة بعد ما يف أرسطوطاليس كتاب من الصغرى األلف
سيدنا عىل وصلواته العاملني، رب هلل والحمد ،(٣٠٨ ص٢٠٢-٢٠٣، ألرسطو، الطبيعة بعد ما مقاالِت
حمده حق هلل والحمد املقالة ت تمَّ (ص٢٨٠)، والسالم ص٢٧٧)، العرب، عند (أرسطو أجمعني وآله نبيه
ص١٤١)، النفس، (يف ومنِّه هللا بحمد الثانية املقالة ت تمَّ ،(٢٩٢ ،٢٩٠ ،٢٨٨ ،٢٨٥ ،٢٨٣ ،٢٨٢ (ص٥،
العاملني، رب هلل والحمد … توفيقه وحسن ومنه هللا بحمد الكتاب ثم وبتمامها، الخامسة املقالة ت تمَّ

(ص١٨٨). أجمعني وآله محمد نبيه عىل وصلواته
وباطنًا ظاهًرا وآخًرا، أوًال هلل والحمد اليوناني الفيلسوف ألرسطوطاليس أثولوجيا كتاب آخر هذا 53

امللك بعون تمت أثولوجيا، كتاب آخر وهذا ص٤٦)، أفلوطني عربي، ،٢٣٤٧ رقم باريس، (مخطوط
هللا هدانا أن لوال لنهتدي كنا وما لهذا هدانا الذي هلل الحمد ص٤٧)، أفلوطني، ،١٠٢ (تيمور، الوهاب
والصالة نهاية، بال الحمد العقل ولواهب بأَْرسه الكالم تم ،(٤٨ أفلوطني، إستانبول، ،٧١٧ رقم (حميدية،
الحمد العقل ولواهب بأَْرسه الكالم تمَّ ص٥٠)، أفلوطني، ،٢٤٥٧ رقم صوفيا، (أيا غاية بال وآله محمد عىل
القاهرة). املرصية، الكتب دار ،٣٨٤ رقم طلعت، (حكمة، غاية بال وآله محمد عىل والصالة نهاية بال
املرصية، الكتب دار ،١٠٢ رقم تيمور، (حكمة، الوهاب امللك هللا بعون ت تمَّ أثولوجيا، كتاب آخر وهذا
أفلوطني، القاهرة، املرصية، الكتب دار فلسفة، ،١٦٧) وقوته، تعاىل هللا بعون أثولوجيا تمَّ القاهرة)،
وبالخاتم (ص٢٨)، الصالحني عباده عىل والسالم العاملني، رب هلل والحمد األول، امليَمر كمل ص٥٣–٥٥)،
القاهرة، املرصية، الكتب دار فلسفة، أرسطوطاليس، أثولوجيا (مخطوط املبني» الحق امللك هللا إال إله «ال
هللا بعون الرابع امليمر ثم ص٥٥)، (أفلوطني، توفيقه وحسن هللا بحمد الثالث امليمر تمَّ ص٥٥)، أفلوطني،
السابع امليمر تم أخرى مخطوطات ويف (ص٨٣)، توفيقه وحسن هللا بعون السادس امليمر ثم (ص٦٤)،
تعاىل هللا بتوفيق التاسع امليمر تمَّ (ص١٢٠)، الحمد املستحق هلل والحمد (ص٩١)، تعاىل هللا بعون
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نهاية يف الحال هو كما ميمٍر أو مقاٍل أو فصٍل أو باٍب كلِّ آخر الخواتيم هذه تكون
عىل املوضوعة الرسالة تنتهي أيًضا الحال وبطبيعة أرسطاطاليس. ألثولوجيا األول امليمر
الشيخ من بها أوىل اإلسالمي فالشيخ هلل، بالحمد أفلوطني تاسوعات من الفارابي لسان
يتم كما بالصواب،55 أعلم فاهلل هللا، إىل الحق العلم بإحالة أيًضا تتم كما اليوناني.54
الدينية والنهايات البدايات وتُدل الفهم. حسن يف التوفيق هللا ودعوة املؤلف عىل الرتحم
من كانت سواءٌ الرتجمة، فيه تتم الذي الحضاري والسياق اإلسالمية، الثقافية البيئة عىل

القارئ.56 من وربما الناسخ من أو املرتجم
مختلف، حضاري سياٍق يف وضعها بل السابِقني، لرتاث نقٍل مجرد الرتجمة تكن لم
بن مهران ترجمة لديسقوريدس»، واألدوية الحشائش كتاب «مقدمة من ذلك ويتضح
بآيٍة مستفتًحا النص املرتجم يُقدِّم باهلل، واالستعانة البسملة فبعد مهران؛57 بن منصور

(ص١٦٤)، غاية بال وآله محمد عىل والصالة نهاية، بال الحمُد العقل ولواهب بأَْرسه الكالم تمَّ (ص١٣٣)،
وآله محمد عىل هللا وصىل ومستحقه، أهله هو كما وآخًرا، أوًال هلل والحمد العرض، هذا من ُوجد ما ثُم

ص٤٥). العرب، عند املحدثة األفالطونية املحض، الخري (إيضاح الدين يوم إىل كثريًا تسليًما وسلم
هلل والحمد الرسالة تمت الفارابي، نرص أبي الزاهد الفيلسوف الفاضل للشيخ اإللهي العلم يف رسالة 54

(ص١٨٣). هلل والحمد الرسالة ت تمَّ ص١٦٧)، ص٥٦، (أفلوطني، وحده
والحمد اإللهي العلم يف الكالم تم ص١٩٨)، أفلوطني، ألفلوطني، متفرقة (نصوص بالصواب أعلم وهللا 55

(ص٥٧). ذلك ويلُّ فهو وكرمه بمنِّه فهمه عن يعوقنا عائٍق كل عن يزيل أن عنه والسؤال ذلك، عىل هلل
… وحده هلل والحمد إسحاق، بن حنني ترجمة لجالينوس، الطب فرق كتاب ثم تعاىل هللا شاء إن 56
الطب فرق يف جالينوس (كتاب … الشاكرين حمد هلل والحمد تعاىل، هللا شاء إن … هلل واملنة والحمد
نقل الطبية، التجربة يف جالينوس (كتاب باهلل أستعني الرحيم، الرحمن هللا بسم ص٩٠)، للمتعلمني،
R. Walzer, Oxford تحقيق العربي إىل الرسياني من حبيش وترجمة الرسياني، إىل اليوناني من حنني
الرحمن هللا بسم للمتعلمني)، النبض يف طوثرن إىل جالينوس كتاب University Press, London, p. 1
كثريًا هلل والحمد (ص٩)، الرحيم الرحمن هللا بسم بقراط، رأي عىل األسطقسات (ص١١)، الرحيم
يتحرك فإنما يتحرك ما كل أن يف أرسطو عىل به طعن فيما جالينوس عىل الرد يف اإلسكندر (رسالة
Nicholas Rescher, Michael E. Maramura, Islamic تحقيق الدمشقي، عثمان أبي نقل محرك، عن
ومحمد رسوله عىل وصىل وحده هلل والحمد .Research Institute, Islamabad, Pakistan, p. 146)
جالينوس (كتاب وسلم وآله محمد رسوله عىل وصلواته كثريًا هلل والشكر والحمد … تسليًما وسلم وآله

ص٨٣). الطبية، التجربة يف
وقدم نرشها مهران، بن منصور بن مهران ترجمة واألدوية، الحشائش كتاب مقدمة ديسقوريدس: 57

١٩٦٥م. دمشق، املنجد، الدين صالح د. لها
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الديني االحتواء عرش: ثانى

وامُلقدِّر الشايف هو هللا وأن والدواء، الداء بني الجمع عن مرسل وبحديٍث مرسلة، قرآنية
وتنتهي القادر. الخري، املنعم، هللا، صفات بنفس السلطان إىل الدعوة تتم وبعدها وامُلنِعم.
واالعتماد األمري ألقارب أيًضا املدح ويكون بالبسملة. الكتاب يبدأ ثم باإليمانيات، املقدمة

الكتاب. وسط يف حتى مستمر هللا عون إىل واللجوء املشيئة. عىل
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الفلسفي املصطلح الثاين: الفصل





اللغوية اخلصوصية أوًال:
واليونانية) (العربية

الرتجمات منذ نصوصاملصطلحات تتبع األوىل بطريقتني: الفلسفي عرضاملصطلح يمكن
حتى الكندي منذ املصطلحات قواميس تحليل إىل باإلضافة األخرية، الرشوح حتى األوىل
للتعرُّف الطريقة هذه أهمية من وبالرغم التاريخ، بفصل أسوًة املعارصة، القواميس
التي العرضية، الرتجمة إشكاليات تُغِفل أنها إال وتطوره، الفلسفي املصطلح نشأة عىل
الفلسفي: للمصطلح الرئيسية اإلشكاليات عرض والثانية الطولية. النصوص كل تخرتق
وتطوره، املصطلح نشأة والرتجمة، التعريب واملصطلح، الرتجمة اللغوية، الخصوصية
نشأة إشكالية يف األوىل الطريقة تضم وهي اإلسالمية. املصطلحات املتوسطة، اللغة

ره. وتطوُّ املصطلح
للفكر، كتقنية باللفظ يتعلق املصطلح ألن املفهوم؛ لفظ من أفضل املصطلح ولفظ

ر. التصوُّ ويجمعها باملعنى، يتعلق املفهوم أن حني يف
العربية؛ اللغة غري اليونانية فاللغة اللغات؛ بخصوصية املرتجمني عند إحساس وهناك
عامة. لغٌة تُوجد وال خاصة، إال تكون ال اللغة اليونانية.1 يف السرية هو الرتجمة يف فاملعاش
خاصة لغٍة من العام املعنى نقُل هو ترجمٍة كل وبالتايل للفظ؛ وليس للمعنى العموم
املصطلحات بمحلية واٍع إدراٌك هناك إليها. منقول أخرى خاصة لغٍة إىل منها منقول

.(٢) ص٥٣٦، ج٢، منطق، 1



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

والكيِف الكمِّ ورشح والتذكري، التأنيث يف اليونانية اللغة طبيعة إىل واإلشارة النص، داخل
اللفظ يف سواء بالرضورة محليٌة لغٍة كل والفاعل.2 الفعل العربية، اللغة ورشح باألمثلة
من املستقاة وأمثلته اليوناني النص محلية إىل الفكر مسار يرجع وقد الرتاكيب.3 يف أو
حتى بلغته الفكر وربط اللغوية، املحلية إبراُز التعليق مهام ومن اليونانية.4 الثقافة
حضارته من ننزعه عندما الغربي، الفكر اآلن نحن نعطيه الذي الشمول هذا يأخذ ال
اللغة محلية وسيطرتها. اإلعالم أجهزة هدف يتحقيق وبالتايل حضارة؛ لكل ممثًال ونجعله
وهذه الشافعي.5 منذ باللسان املنطق وارتباط الفقه، أصول علم من معروفة واالستعمال
اشتقاًقا أي اللغة؛ ومن السابقني، ونظرية والتجربة البيئة من مستخلصة الخصائص
املوضوعات أن إال اللغات، يف واملعاني األلفاظ اختالف من وبالرغم وعرًفا.6 واصطالًحا
كألفاٍظ والتقدُّم الحرية موضوعات يف نحن نؤلف كما والتخيُّل. والنفس العقل مثل واحدة

الغربية. والفلسفة املعارصة ثقافتنا بني مشرتكة

.(٣) ص٧٧٠ ج٣، (٢)؛ ٧٧٠ ص٨٨١، ج٣، منطق، 2

.(٢ هامش ص٥١٧، ج٢، (املنطق، النفس الجيد الشجاع ون يُسمُّ اليونانيِّني أن يُعلم أن ينبغي 3

وأوضحه الجوهر، مقولة يف بينها واملتوسطة األنواع ونوع األجناس، جنس عىل املثال أورد ملَّا الحسن 4
ج٢، (املنطق، اليونانيِّني عند مشهور مثال هو وهذا األنساب، من ذلك عىل أيًضا املثال يُوِرد أخذ منذ

.(٣ ،٢ ،١ هامش ص١٠٣١، ١؛ هامش ص١٠٣٠،
(الطبيعة، من زيد قوم حتى لسانهم يف يقال فإنه املستقبل، دون للمايض اليونانيِّني لسان يف لكن 5

اليونانيون، يستعملها التي اللفظة أن يُعلم أن إىل الكالم، هذا فهم يف «يُحتاج الهامش يف ص٤٦٩). ج١،
يشريون كأنهم له، معنى ال باطٌل نفسه يف هو ما عىل تُدل لسانهم يف هي النفس تلقاء عىل بها ليُدلُّوا
له. محصول ال الذي كالباطل لذلك فهو عنه؛ يحدث ملا موجوًدا قائًما سببًا هو ليس النفس تلقاء أن إىل
التعليق يف هامش ص١٣٣)، ج١، (الطبيعة، فيه» وتكلم املوضوع هذا يف الباطل أرسطو ذكر وكذلك
يف ً خطأ هذا يكون أن ا إمَّ عليها اليونانية اللغة يف يرجع ال وذلك .(٣ هامش (ص١٧٩، اليوناني ويف
يف يرجع ال ذلك أن إال (٣ هامش (ص٢٠٣، قوله يف اليونان حسب عىل يكون أن ا وإمَّ اليونانية النسخ
اليوناني حسب عىل يكون أن وإما اليونانية، النسخ يف خطأ هذا يكون أن فإما عليها، اليونانية اللغة
وسط يف … أنه عىل اليونانيِّني لسان يف يُدل أنه وذلك (ص٢٩٩). … اليونانيِّني عادة من (ص٢١٠).
أخرى نسخٍة ويف ،(٥ هامش (ص٥٤٧، اليونانية النسخ يف وجدنا هذا ص٥٠٢)، ج٢، (الطبيعة، النص
ص١٦٣)، النفس، (يف العقل» من اليونانيِّني لغة يف مشتًقا االسم هذا «فكان .(١ هامش (ص٦٣٩،

(ص١٦٤). الضياء من اليونانية اللغة يف تخيًُّال التخيُّل ى ويُسمَّ
.١ هامش ص٣٠٣، ج١، الطبيعة، 6
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واليونانية) (العربية اللغوية الخصوصية أوًال:

ويظهر وخصائصها، العربية اللغة تظهر وخصائصها اليونانية اللغة مقابل ويف
مثل والعربية، اليونانية اللغتني تمايُز يف واإلسالمية اليونانية الثقافتني بني التمايُز
اليونانية يف بروسن مثل املثل، لرضب املجهول الشخص عىل للداللة وعمرو زيد استعمال

الحديثة.7 األوروبية اللغات يف وبولس بطرس أو
قال الحوار أسلوب يظهر كما العربي.8 األسلوب بخصوصية اإلحساس أيًضا وهناك
املعارض تجاوز يتم حتى مسبًقا، والرد االعرتاض وتخيُّل االعرتاض وأسلوب قلت، …
التلميذ هو فأرسطو يجيب؛ والشارح يسأل أرسطو الحوار، يف األسلوب يبدو وقد العقيل.9
أرسطو له، يحله الذي هو والشارح اإلشكال يثري الذي هو أرسطو األستاذ، هو والشارح
واالستعجاب؛ بالتساؤل الرشح يتم وقد اليقني.10 يعطيه الذي هو والشارح الحائر هو
وليس يتموضع فكر مخلوق، نابع يشءٌ وفكرنا تساؤل، هو بل وضٍع مجرد ليس فالرشح
سلًفا. املمكنة االعرتاضات عىل الرد يتم حتى يُقال»، … قائل: قال «فإن جاهًزا،11 مذهبًا
اإلسالمي التأليف يف الحال هو كما الكتاب، أول يف كله املوضوع تلخيص أيًضا ويتم

الحديث. بالفهرس أشبه والفصول، األبواب بعرض
ويف واألعراف،12 والتقاليد العادات إىل واملصطلحات اللغة مجرد من األمر ينتقل وقد
أرسطو من هي فهل العربي، الصمغ إىل إشارة ألرسطو «النبات» لكتاب العربية الرتجمة

وعمًرا يبيض زيًدا إن يُقال أن مثل يحيى نسخة يف ص٢٩٩). ج١، (السابق، … يكون فإنه زيد مثل 7

هذا لعل عيل: أبو ص٥٥٩). (ج٢، … يمرض زيد يتصحح أن مثل ص٥٨) ج٢، (السابق، يبيض ال
األوىل العلة يف وتقول (ص٥٣١). كذلك فيها األمر فليس العرب لغة يف ا فأمَّ ثابت، لغتهم يف التفصيل
العربي اللسان يف الحقيقة عىل صورة له وليس الكون من املشتق الحارض الفعل عىل تدل كلمٌة إنها

ص٢٠٦). ج١، (السابق، ص٢٥٧). (ج١،
ليت أو ص٢١٤) (ج١، … إن ولعمري ص٦٧٨). ج٢، (السابق، ذلك يجب ليس لعمري إنه مثل 8

ص١٠). (ج١، شعري
(السابق، يقول قائًال ولعل يقول، أن لقائل ص٢٧٧)، ص٢٩، ج١، (السابق، فقال … عيل ألبي قلت 9

.(٢١٦ ،١٦٤ ،١٣٩ ص١٣٧، (ج١، وأيًضا ص٦٢٠)، ج٢، ،٣١٤ ص٢٣٢، ج١،
ص٤٤٧؛ ص٤٤٤، ص٤٣٢، ص٣٩٠، (ج١، يف أيًضا الحوار أسلوب ويبدو ص٥٣٦. ج٢، السابق، 10

ص٥١٩). ص٥٨٨، ص٥٢٥، ج٢،
ص١١٦. ج١، السابق، 11

ج٢، (الطبيعة، … لهم مواصًال يكون أن شاء ومن اليونانيِّني مفارقة أراد إذا اإلسكندر أن مثل 12

ص٢٩٣). (ج١، امللك يف اليونانيِّني أمر قوام إن كقولك وأيًضا ص٧٥٥).
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

تأخذ ترجمة إنها أم العربي، الصمغ اليونان عرف وهل املرتجم؟ من أو نيقوالوس من أم
أَبعَد وما اليونانية؟ النباتية للبيئة املخالفة الخاصة، العربية النباتية البيئة االعتبار بعني
تختلف اإللهية التصورات أن كما إيجه!13 بحر وجزر العربية الجزيرة شبه بني ة قَّ الشُّ

شعب.14 إىل شعبه من
التي واألمثلة واأللفاظ املصطلحات مستوى إىل اللغة مستوى من األمر ينتقل وقد
من أمثلة وهناك بالجهاد.15 األلعاب يف املصارعة تُرتَجم فمثًال العربية؛ الثقافة عن تُعربِّ
البيئة من أخرى أمثلٌة وهناك الدين.16 يف حياء فال والتولُّد امَلنيِّ عن العربية الثقافة
العربي مقابلها طريق عن ترجمتها تتم اليونانية الخرافية األسماء من وكثريٌ العربية.17

الثاني. إىل عربي وابن األول إىل رشد ابن ويشري مغرب. وعنقاء أيل بعنز
الجملة بناء يف سواءٌ اللغات، خصوصية عىل جديدة أمثلٍة إضافة للُمحَدثني ويمكن
بني الرابطة ويف اإلعراب، حركات يف أو األفعال تعريف يف أو الكالم، ورضوب أنواعها أو
تقسيم يمكن بل االسمية، الجملة يف والخرب املبتدأ أي القضية؛ يف واملحمول املوضوع
آرية، ولغاٍت سامية لغاٍت العرب، يف اللغة علم يف حادث هو كما مجموعات، إىل اللغات
اللغات من اليونانية اللغة أن حني يف السامية، اللغات مجموع من والرسيانية والعربية
الحكم وتصديق ومالحظاتهم، القدماء مادة عىل االعتماد يكفي ولكن األوروبية، الهندية

املحَدثني. الباحِثني من املقارنة اللغويات يف
واآلخر، األنا بني مختلَفني حضاريَّني كموقَفني ني النصَّ بني بالتمايز إحساٌس وهناك
ى يُسمَّ يشءٍ عن املرتجم يتحدث إذ والعربية؛ اليونانية بني اللغوي التمايُز من ابتداء

ص٢٥٠. النبات، 13
ذامريس اليونانيون يسميها التي العالية القوة يف اإلله؟ ما هللا؟ وجدان يف الناس، أفكار يف وقع كيف 14

ص٩١). النفس، (يف اآللهة وأنصاف الجن وهريوون، مونون ذا وأراس
ص٢٥١. ج١، الطبيعة، 15
ص٥١٦. ج١، السابق، 16

ص٥٤٣). ج٢، (السابق، واحد جنٌس وهما عنها متأخرة ألنها الكوفة تتلو البرصة إن عيل: وأبو يحيى 17
(ص٤٩٩). العراق من جزءٌ البرصة ألن البرصة؛ إىل انتقلَت إذا العراق إىل انتقلَت
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واليونانية) (العربية اللغوية الخصوصية أوًال:

املتكلم بضمري لغته عن املؤلف يُعربِّ وقد ذلك.18 يقول ال اليوناني وأرسطو كذا، باليونانية
يُذكر وقد خاصة.19 بمصطلحاٍت خاصة لغٍة يف يُؤلِّف بأنه منه إحساًسا «لغتنا»؛ الجمع
إحساًسا اليوناني؛ النص يف املرات عرشات باليونانية» ى «يُسمَّ لألسماء اليونانية صفة
لساٍن من نقًال العربي اللسان إىل نقله يجعل مما األصيل؛ النص الخاصيف اللسان بأهمية
يتم باليونانية، عالقاتها يف العربية اللغة من يتم وما ثقافة.20 إىل ثقافة ومن لسان، إىل
حضارتها؛ داخل أهدافها ترجمٍة ولكل وثقافتها، بنيتها لغٍة فلكلِّ العربية؛ اللغة مع أيًضا
اليوناني. والنص العربية الرتجمة بني االختالف حالة يف حكًما ليست العربية فالرتجمة
عربية القديمة، الرتجمات خطأ أو لصواب مقياًسا ليست الحديثة العربية الرتجمة أن كما
املتمايَزين.21 الحضاريَّني املوقَفني إىل باإلضافة التاريخيتنَي، اللحظتنَي الختالف عربية أو

بدوي، الرحمن عبد د. له وقدم ورشحه حققه البطريق، بن يوحنا ترجمة الحيوان، أجزاء أرسطو: 18
،١٨٦ ،١٨٤ ،١٨٢ ،١٧٩ ،١٧٥-١٧٦ ،١٧٣ ،١٦٩ ،٩٦ ص٩٢، ١٩٧٨م، الكويت، املطبوعات، وكالة

.٣٧٧ ،٣٣٨ ،٢٢٣ ،١٩٤–١٩٦
ص١٤٦. ألرسطو، النفس لكتاب ثامسطيوس رشح ١٨٨؛ ص١١٤، األخالق، أرسطو: 19

والربي البحري الحيوان طبائع كتاب من عرشة الرابعة املقالة يف مرة) ٣٤) «يونانية» لفظ ذُكر 20

١٩٨٥م، القاهرة، للكتاب، املرصية الهيئة سالم، سليم محمد عزة د. وتعليق تحقيق ألرسطوطاليس،
،١٧٤-١٧٥ ،١٤٧ ،٩١ ،٨٦ ،٨٤ ،٨٢ ،٦٨ ،٦٢–٦٤ ،٥٦ ،٥٣ ،٥٠ ،٤٤–٤٦ ،٤١ ،٣٠ ص٢٨،

.١٨٨ ،١٧٩–١٨١
ص١٢٢. األخالق، أرسطو: 21
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واملصطلح الرتمجة ثانًيا:

الرتجمة يف املصطلحات. تختلف املعنوية والرتجمة الحرفية الرتجمة بني لالختالف ونظًرا
املعنوية الرتجمة ويف املعنى، إىل منها اللفظ إىل أقرب حرفية، املصطلحات تكون الحرفية
عدم يف السبب هو وهذا اللفظ. إىل منها املعنى إىل أقرب معنوية، املصطلحات تكون
عيب معنويٍّا ترجم وإذا حرفيته، عليه ِعيب حرفيٍّا املرتجم نقل فإذا املصطلحات، استقرار
الرتجمة عىل فالحكم ثَمَّ ومن الحالتنَي؛ كلتا يف متهم العربي املرتجم وكأن فه، ترصُّ عليه
وإعادة حضاريٍّا، نقًال باعتبارها الرتجمة لدور إغفاٌل له، معنى ال ُهراءٌ بأنها العربية

أخرى.1 ثقافية بيئٍة إىل ثقافية بيئٍة من النص كتابة
إصالًحا واملعنوية، الحرفية مًعا، للرتجمتنَي مستمرة مراجعاٌت هناك تكون وقد
املرحلة إىل ثُمَّ والجوامع، والتلخيص الرشح التالية، املراحل إىل انتقاًال وإتقانًا، وتحسينًا
املصطلحات لرتجمة واحد منطٌق وال واحدة قاعدٌة تُوجد وال والتأليف. العرض الثالثة

إليه.2 االحتكام يمكن
ص خصَّ بل للنغم، واملزامري للَّحن الصفر جعل حني العربي املرتجم يخطئ ولم
األقاويل أي اللفظ؛ يف واملحاكاة الرقص يف والوزن املزامري يف النغم من شيئًا لفظ لكل
وجميع الفعل ألن بالنافع؛ Dusmemo ترجمته يف أيًضا يخطئ ولم املوزونة.3 غري املخيلة

ترجمة إىل باإلضافة هللا، عبد بن وإبراهيم عدي بن ليحيى الشعر لكتاب ترجماٌت األقل عىل هناك 1

ص٧٣). الشعر، (كتاب الرسيانية إىل اليونانية من حنني بن إسحاق
كما متى، أستاذه لرتجمة وإصالح مراجعة بل ترجمة، الشعر لكتاب عدي بن يحيى ترجمة تكن لم 2

والفساد. الكون يف فعل
.٧٦ ص٦٠-٦١، السابق، 3



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ولم والجميل. والحسن والحلو النافع بني فرق فال حلو؛ ما يشءٍ إىل تشري مشتقاته
يرتجم كان ألنه الرسد إىل تشري وهي باملواعيد، apongelia كلمة نقل يف املرتجم يخطئ
تعني والعبارة الوجه بجمال O tes ophews Kosmos ترجم قد الناقل كان وإذا حرفيٍّا.
ال يوناني غري املرتجم ألن ليس وزينتهم، املمثلني مالبس تشمل وقد املرسحية، املناظر
وال اليوناني، املرسح تاريخ عن كتب هناك تكن ولم اليونانية. املرسحية الثقافة يعرف
وليس الدال، الجزئي املعنى يعطي ألنه بل الحديث، املرتجم عند الحال هو كما قواميس
كلمة نقله يف العربي املرتجم يخطئ ولم النص. كتابة إعادة ملنطق طبًقا الكيل املعنى
األوروبية الرتجمة يف الحال هو كما والفزع الرعب تعني ألنها بالتعجب؛ Teratwdes
يخطئ لم كذلك مختلفان. واألوروبي العربي للُمرتجَمني الحضاريَّني املوقَفني ألن الحديثة؛
األوروبية للرتجمة طبًقا يُشِفق تعني وهي ينبهر، Eleein ترجمة يف العربي املرتجم

القديم. الحضاري للنقل مقياًسا ليست الحديثة القواميس فمعاني الحديثة؛
والرتجمة الحرفية الرتجمة بني الخالف فقط بل الرتجمة يف أخطاء إذن تُوجد ال
الصواب منطق خارج الرتجمة األوىل. الرتجمات إلصالح متعددة ترجماٍت بني املعنوية،
يف ويثري الخاصة، مدلوله له لغته يف لفظ فكل بلفظ؛ لفٍظ مطابقة ليست الرتجمة والخطأ.
يخطئ لم القرآن. ترجمة استحالت لذلك آخر؛ مرتجٍم ذهِن يف يثريه ما غريَ املرتجم ذهن
الطرغوديا ترجمة أن كما واألشعار، األسمار Mythos ترجمة يف إذن العربي املرتجم
وبيلة. آثاٌر له كانت فاحًشا خطأ وليس ف، ترصُّ ُحسُن والهجاء باملديح والقوموذيا
من بالرغم الحضاري النقل ولكن العرب، عند املعنينَي نفس يعنيان أنهما املقصود ليس
أعجمية ألفاٍظ إدخال إىل ذلك يؤدي إذ سينا؛ وابن الفارابي تعريب أفضل املعنى اختالف
تُحدث منعزلة ثقافية بؤًرا ويخلق الحضاري، النقل يف العجز عن يكشف كما اللغة. عىل
والتمثيل األرسطية املحاكاة بني أحد يخلط لم وموروث. وافٍد بني الثقافة يف انشقاًقا
الدقيقة الفروق الحضاري. النقل هو وهذا واحد، الكيل فاملعنى العرب عند والتشبيه

حضاريٍّا.4 نقًال وليست قاموسية، وضعية حرفية حديثة أوروبية ترجمٌة
أن حني يف املطابقة نظرية عىل يقوم ألنه خاطئ؛ سؤال املرتجم أخطأ هل سؤال إن
مختلَفني، ثقافيَّني ومستوينَي مختلَفني حضاريَّني قصَدين عن تُعربِّ حضاري نقٌل الرتجمة
ألنه وجملة؛ جملٍة بني ربط الذي املرتجم يخطئ لم والرتكيب. البنية يف مختلفتنَي ولغتنَي

.٥٧ ص١٧، السابق، 4
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واملصطلح الرتجمة ثانيًا:

إعادة بل الحريف، النقل املرتجم وظيفة ليست املعنى.5 إيصال أجل من الُجمل بني يربط
اليوناني النص كان فإذا غاية، واملعنى وسيلة فاللفظ املعنى؛ يستقيم حتى العبارة بناء
آخر اسٍم إىل ل وتحوَّ االسم وسقط أخيل، خرييِة بيان يف أومريوس يقوله ما إىل يشري
متقدًما العربي املرتجم ليس الخريية. وهو املعنى بل تهم ال األسماء فإن سقط، ثم أجاثون
هو بل مؤرًخا، أو لخدمته األجنبي النص عىل حريًصا أو لجائزٍة أو الرتجمة، يف المتحان
من األخري الجزء نقل يف العربي املرتجم يخطئ ولم ابتداءً. وقارئٌ ص وُملخِّ وشارح ُمفرسِّ
العبارات وليس املعنى اتصال بياُن املقصود ألن التايل؛ النص مع وربطه اليوناني النص
إىل ومفهومًة واضحًة الرسالة وإيصال الجزئية، املعاني بعد الكيل املعنى إيجاد املنفصلة،
وليست رسالة ذمة، إبراءِ مجرد وليست هدف غاية، وليست وسيلة فالرتجمة القارئ؛

حرفة.
اتفق ولو حتى الحروف، تقطيع يف أرسطو يقوله ما العربي املرتجم يخالف وقد
اليونانية؛ املقاطع تحديد أساس هو العربي األصوات فعلم الحديث؛ القاموس مع ذلك
بالرغم فأرسطو أرسطو؛ عىل املرتجم يعرتض وقد اليونانيِّني.6 لغة إىل اإلشارة كثُرت لذلك
بعيًدا جزًال يصبح الصحيح، األسلوب إن أرسطو قال فإذا إلًها، ليس أنه إال إلهي أنه من
الغريبة األلفاظ إىل يرنو وهو مألوفة، غري تعبرياٍت الشاعر استخدم إذا السخف، عن
فليس الربابرة، لغة شبه أو كاأللغاز كالمه أصبح ذلك يف بالغ وإن أشبه، وما واالستعارات
له، ل ُمؤوِّ للنص، محاور هو بل بالُقذة، الُقذَّة ناقًال ليس فاملرتجم عليه؛ خروٌج ذلك يف

إليه. واملرتَجم املرتِجم عند العربي الشعر ذوق مع يتفق بما إنتاجه معيٌد
تعدُّد عن تتحدث نصوص، نقِل يف العربي املرتجم عند حرٍج أدنى هناك يكن ولم
يفعل كما ف ترصُّ وبال الشعر، لكتاب يونس بن متى ترجمة يف الحال هو كما اآللهة
يُرى اآللهة إىل يُسلَّم يشءٍ فكل إليها؛ يرتجم التي الثقافة عىل حرًصا إسحاق؛ ابن حنني
هنا اآللهة تعني األمور. يف يكون أن ينبغي فال النطق عن خارٌج هو ما ا أمَّ ويُبرص.
هلل ى يُضحَّ أن البلد هذا يف نة السُّ وكانت املعرفة. حدود يف داخل هو وما اإلنساني، اإلدراك
السموات، لرب يترضع من وهناك إلسماعيل. إنقاذًا الفداء سبب وهو البرش، من ضحايا
املديح يف «األىف» وتُلهم الشعر، َعبقر وكأنها عنده، من اآللهة يضيف قد املرتجم إن بل

.١٣٤ ص١٠٣، السابق، 5

.١٤٣ ص١٣٥، السابق، 6
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

هو كما للتمييز، كأداة املرتجم لسان عىل فاهلل فاحش»؛ «تحريٌف ذلك يف يكون أن دون
اليومية.7 الحياة يف اللغة يف استعماالته يف الحال

املثل البريوني ويرضب واملسميات. األسماء بني الفرق أيًضا املؤرخون أدرك وقد
العقائد مشكلة تحل وربما واحد. ى وامُلسمَّ أخرى إىل لغٍة من وترجمته اللغات يف هللا باسم
مثل غريه دون وحده االسم بهذا يختصهللا التثليث. قضية خاصة لغويٍّا حولها والخالف

االشتقاق.8 طريق عن أخرى إىل لغٍة من الرتجمة منطق إىل يشري كما العربية. يف الرب

.١٣٧ ،١٢٩ ،١٢٠ ص١١٦، بدوي، الشعر، فن 7

يف التألُّه لفظة ومنها أخرى. وتأباه لغة يف به ويُسمح دين، دون دين يف يُسمح ما األلفاظ من «ولكن 8

متجهًة املحض الحقُّ بها ي ُسمِّ التي األسامي جميع وجدنا العرب لغة يف اعتربناها إذا فإنا اإلسالم دين
يف تأملناه وإذا األعظم. اسم إنه له قيل اختصاًصا به يختص فإنه هللا؛ اسم سوى ما بوجٍه غريه عىل
كتب من بعدها وما التوراة يف الرب وجدنا القرآن قبل املنزلة الكتب بهما اللتنَي والرسيانية العربية
املال. ورب البيت كرب بإضافة أحد عىل منطلق غري العربي يف هلل موازيًا جملتها يف املحدودة األنبياء
لغتهم يف واملواضعات األسماء من وذاكر ص٢٧). (البريوني، العربي» يف للرب موازيًا فيها اإلله ووجدنا
مضادٍّ إىل العربية يف تحويله يمكن ا مشتقٍّ كان إن ثم التعريف، يوجبها واحدة مرًة ذكره من بُد ال ما

(ص١٩). االستعمال يف أخفَّ بالهندية يكون أن إال غريه إىل عنه أَِمل لم
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(الرسيانية) املتوسطة اللغة ثالًثا:

حدث كما ثالثة، لغٍة ط توسُّ أخرى إىل لغٍة من الرتجمة يف الخطأ أسباب أحد يكون وقد
لفَظني بني رباعيٍّا فقط الجدل يكون ال وهنا والعربية.1 اليونانية بني الرسيانية ط توسُّ يف
منها املنقول اللغتنَي يف معاٍن وثالثة ألفاظ ثالثة بني سداسيٍّا بل اللغتنَي، يف ومعنينَي
من النقل يف األول مضاعًفا: الخطأ احتمال يكون وبالتايل املتوسطة؛ واللغة إليها واملنقول
إليها. املنقول اللغة إىل املتوسطة اللغة من والثاني املتوسطة. اللغة إىل منها املنقول اللغة
من النقل أخطاء تصحيح عىل قادًرا يجعله والثالثة األوىل باللغتنَي الجيد الناقل علم ولكن
الثالثة، اللغة إىل األوىل اللغة من مبارشة ينتقل هنا فالناقل املتوسطة؛ اللغة إىل األوىل اللغة

أنالوطيقا كتاب وكذلك العربية، إىل الرسيانية من القناني يونس بن متى برش أبو «الشعر» كتاب نقل 1

حنني بن إسحاق نقل من العربي إىل برش أبي نقل من ألرسطوطاليس الربهان بكتاب املعروف األواخر
الرسياني إىل األوىل أنالوطيقا من قطعة حنني نقل الفهرست ويذكر ص٢٤). ج١، (منطق، الرسياني إىل
إليها رجع آخر نقًال ة ثمَّ أن التعليقات من ويبدو ص١٦-١٧). ج١، (منطق، الباقي إسحاق ونقل
ا أمَّ ص١٨). ج١، (منطق، البطريق البن وترجمة وأثالس ثاوفيل الرسيانية إىل ونقله عدي بن يحيى
من حنني نقل كان هل هو: والسؤال العربي. إىل وإسحاق الرسياني إىل حنني نقله فقد أرميناس باري
ج١، (منطق، الرسيانية إىل بحاجٍة فليس اليونانية يعرف كان وإذا الرسيانية؟ من أم مبارشًة اليونانية
وأنه العربي، إىل الرسياني من الكتاب هذا نقل بكوش بن إبراهيم إسحاق أن بي واتصل ص١٥-١٦).
اليوناني من منه مواضٍع إصالح عىل فتيلة بابن املعروف الهندي اليوناني القس يوحنا مع يجتمع كان
ص٣٢٣، ج١ (منطق، إيلَّ يقع ولم آخر نقًال ونقله األول النقل أصلح برش أبا إن وقيل إيلَّ. يقع ولم
الرسياني من الكاتب هللا عبد بن إبراهيم بنقل طوبيقا كتاب من الثامنة املقالة ص١٠١٧-١٠١٨)، ج٣،

ص٦٩٠). ج٣، (منطق، إسحاق بنقل



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

من ثانية مرًة النقل تتطلب مما املتوسطة؛ اللغة إىل األوىل اللغة من النقل أخطاء ح ويُصحِّ
عادًة النقل من ط التوسُّ حالة ويف الرسيانية. إىل اللجوء دون مبارشًة العربية إىل اليونانية
عىل الذي الثاني الناقل غريَ والرسيانية باليونانية علٍم عىل الذي األول الناقل يكون ما
ببعض العربية إىل الرسيانية من الثاني الناقل أَحسَّ ما وإذا والعربية. بالرسيانية علٍم
النقل أساء لعله املتوسط الرسياني النص يف األول الناقل مراجعة فعليه واللبس، الغموض
ناقَلني. بني املشرتك العمل األقل عىل النقل، يف الجماعي العمل أتى هنا ومن اليونانية؛ من
فينقل أثانس، الراهب حالة يف الحال هو كما فيلسوًفا، وليس لغويٍّا األول الناقل يكون قد
العربية إىل الرسيانية من الناقل كان ما فإذا الرسيانية، إىل اليونانية من أرسطو حرفيٍّا
فهم فإنَّ الثاني، النقل قبل عليه املراجعة وطلب األول، النقل يف الخلل اكتشف فيلسوًفا
وأصلح الخاص، الفلسفي فهمه عىل اعتمد يجد لم فإن اللفظ، إلصالح الطريق هو املعنى
وقد الخطاب. واتساق الخالص والعقل الفلسفي، الفهم يتطلبه بما األول النقل يف الخلل
النقل عىل بنفسه باملراجعة فيقوم املتوسطة، الرسيانية باللغة علٍم عىل الثاني الناقل يكون
يكون وقد الثاني. النقل يف ثم األول النقل مراجعة يف مضاعًفا جهًدا يتطلب مما األول؛
بنصٍّ واسرتشاًدا فيه وتدرًُّجا النقل عىل حرًصا الثاني؛ والنقل األول النقل يف واحًدا الناقل
املصطلحات يف أو الجملة تركيب يف سواءٌ اليونانية، إىل منه العربية إىل أقرب متوسط
بداية هو الثاني، الناقل أو الناقل من املتوسطة الرتجمات يف الخلل إصالح وإنَّ املقابلة.
بمرحلة إيذانًا والتلخيص، والرشح التعليق عىل سابقة كخطوٍة املبارش، املعنوي النقل
اليوناني؛ األصل عىل العربية للرتجمة والتصحيح للمراجعة الرسيانية وتُستعمل التأليف.
دون بعًضا، بعضها لتصحيح الرتجمات كل عىل يُعتمد لذلك األول؛ النص معاني إلدراك
رضب ملنع اآليات بني والجمع الكريم، القرآن يف الحال هو كما بينها، التضاُرب إدخال
بالرسيانية أخرى عن يرىض وال ترجمته عن املرتجم يرىض وقد ببعض. بعضها اآليات
الطرق؛ بأبلغ املعنى عن التعبري بالغة، عرص يف املعنى عن بحثه يف وهو بالعربية. أو

الحال. ملقتىض طبًقا املعنى عن التعبري هي فالبالغة
واستخدام الرسيانية، إىل اليونانية من للرتجمة «النقل» لفظ استعمال املمكن من كان
النقَلني، بني التمييز أجل من العكس؛ أو العربية إىل الرسيانية من للنقل الرتجمة لفظ
اليوناني من النقل أن عىل باإلضافة مرحلٍة، كل عىل للداللة مختلَفني لفَظني واستعمال
إىل الرسيانية من الرتجمة أن حني يف أساًسا، الرسيانية بالحضارة خاص الرسياني إىل
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(الرسيانية) املتوسطة اللغة ثالثًا:

من الرسيانية إىل اليونانية من النقل وأن خاصًة اإلسالمية، بالحضارة خاص العربية
من العربية إىل الرسيانية من الرتجمة أن حني يف سامية، لغٍة إىل أوروبية هندية لغٍة
اليونانية اللغتنَي بني النقل يف املسافة تكون وبالتايل أخرى؛ سامية لغٍة إىل سامية لغٍة
يف النوع يف اختالف النقل والعربية. الرسيانية اللغتنَي بني املسافة من أبعد والرسيانية
الرتجمة أن حني يف اللفظ مستوى عىل يتم النقل الدرجة. يف اختالف الرتجمة أن حني
اللفَظني استعمال تم ذلك ومع القرآن. معاني ترجمة يف الحال هو كما املعنى، عن تعبري

بينهما. الدقيق التمييز هذا دون التباُدل عىل و«الرتجمة» «النقل»
الثانية الرتجمة أن حني يف الرسيانية، عرب كانت األوىل الرتجمة أن العقل إىل واألقرب
نظًرا البداية؛ يف تكون ما عادًة متوسٍط نصٍّ َعْرب فالرتجمة مبارشًة؛ اليونانية من كانت
الرسيانية إىل قبُل من تُرجَمت قد كانت النصوص هذه وألن األصلية؛ باللغة العاملني لقلة
لهجات إحدى من العربية، إىل نقلها ذلك بعد السهل من فكان الشام، لعرب الدينية اللغة
العربية.2 اللغة إىل األجنبية اليونانية اللغة من وليس األم، العربية اللغة إىل العربية اللغة
التعليقات بأن الرسيانية، عرب العربية إىل اليونانية من املتوسط النقل هذا ويمتاز
وتُوحي جديدة، آفاًقا له وتفتح اليوناني، النص فهم عىل العربي املرتجم تُساعد الرسيانية
من العربية فالرتجمة الرسيانية؛ الرتجمة أظهرتها اليوناني، األصل يف نة ُمتضمَّ بمعاٍن له
املتوسط الرسياني النص يعطي كما اجتهاد. عىل واجتهاد تفكري، عىل تفكري الرسيانية
العربي املرتجم أمام يكون إذ اليوناني؛ األصل عىل ومراجعتها العربية للرتجمة أكثر إثراءً
من أكثر عىل للرتجمات مراجعٌة هناك وكانت والرسياني. اليوناني عنهما: ينقل ان نصَّ

ورسياني.3 يوناني نصٍّ

الثانية الرتجمة أن حني يف مبارشة، اليونانية من كانت األوىل الرتجمة أن بدوي الرحمن عبد يرى 2

بني اليونانية يعرفون الذين قلة األول ِرصَفني: تاريخيَّني سببنَي لذلك ويعطي الرسيانية، ط بتوسُّ كانت
توطئًة الرسيانية؛ إىل أنفسهم األول العهد رجال من املؤلَّفات أكثر ترجمة والثاني بالرتجمة. امُلشتغِلني

ص٨). ج١، (منطق، الثاني ة مهمَّ ل سهَّ مما العربية؛ إىل ذلك بعد لرتجمتها
عربية، نسخٍة من النسخة هذه أنسخ كنُت أني نعلم أن يجب السمح: ابن بخط «حاشية الهامش يف 3

يُصَلح أن يجب ما وأنظر صحيحة، رسيانية نسخٍة إىل فيه أرجع كنت فيه أشك مما فيها أجده وما
املقالة تمت فيه.» وجدُت املوضع هذا إىل النسخ من انتهيُت وملَّا النسخة. هذه يف مصَلًحا وأُثبته فأُصِلحه
فأثبتُّه، األوىل املقالة من كثريًا شيئًا عربيٍة أخرى نسخٍة ويف الرسياني، يف ووجدُت الكتاب، هذا من األوىل
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ملعرفة الرسيانية، والرتجمة اليوناني األصل بني املتقابل التحليل نفس عمل ويمكن
يثبت أن يريد الذي الرسياني الباحث مهمة وتلك املعنوية. الرتجمة أو اللفظي النقل مدى
حضاريٍّ موقٍف عىل يدل ذهنيٍّا إبداًعا كانت بل حرفيٍّا، نقًال تكن لم الرسيانية الرتجمة أن
نسبة إلثبات العربي؛ والنص اليوناني النص بني املقارنة هو العربي الباحث يهم وما عام.
وأيًضا الواحدة، الرتجمة داخل أوًال التعليق، خالل من الرتجمة يف اإلبداع إىل اللفظي النقل
اليوناني بني الرسياني ط توسُّ فإن ذلك ومع املتعددة. الرتجمات بني االختالف خالل من
العربية، بالرتجمة اليوناني النص لصلة املشابهة النماذج بعض يُقدِّم أن يمكن والعربي،
املرتجم يستطع ولم العربيتان الرتجمتان اختلَفت فإذا األربعة، الرتجمة طرق خالل من
الرتجمة ورشح األول، اليوناني النص لفهم ح ُمرجِّ كعامٍل الرسياني إىل لجأ بينها، الرتجيح
وعبارٍة بعبارة، ولفٍظ بلفظ، لفٍظ رشح الطرق: بنفس ويتم وتوضيحها.4 الثانية العربية
مع استخفاًفا تصبح اليوناني يف «شتم» مثًال واألغلب. األعم وهم بعبارة، وعبارٍة بلفظ،
اليوناني، عن التعبري حيث من راحًة أكثر الرسياني يكون وأحيانًا الرسياني. يف هزؤ
اليوناني النص كان فإذا عمل، كأداة أو موجهة كفكرة بعٌد من استخدامه يسهل حتى
كان «إن الرسياني يف يصبح فإنه ضارٍّا» للرش فالفاعل ناقًصا للخري الفاعل كان «إن
التقديم بني والخرب، املبتدأ بني تبادًال للرش» الفاعل هو فالضار للخري الفاعل هو النافع
فإنه ا» رشٍّ الخري ضد كان إذ الخري الرش ضد «إن اليوناني النص كان وإن والتأخري.
هو ما هو الرش يكون أن البني فمن للرش املضاد هو ما هو «الخري الرسياني يف يصبح
أوضح فالرتكيب وتأخريًا؛ تقديًما والرشوط، الشارط بني الرشط لصلة قلبًا للخري» املضاد
الرسياني يف التعليق ويف الفاضل، والعمر الناسك العمر أن النص ويف أبلغ. يكن لم وإن

النص.5 من املعنى إبراز إىل أقرب وهو الفاضل، والتدبري السعيد التدبري إسحاق بنقل

رجعنا باألحمر هذا وبعد فيها. القول هو هذا أن تعلم أن ينبغي فقد قوله: وهو األوىل املقالة تمام وعنده
له وموافٌق الثانية النسخة هذه يف ثابٌت هو ما حَسِب عىل األوىل املقالة هذه آخر فوجدنا اليوناني، إىل
نقل يف ووجدتُها الرسياني، إىل إسحاق نقل يف األحرف هذه أجد «لم .(١ هامش ص٥٥، (الخطابة،

.((٣٠) ص٥٣٠ ج١، (منطق، الصفة» هذه عىل أثانس
يف اليوناني النص رشح ،((١) ص٥٧٢، ج٢، (منطق، للحس وأثانس إسحاق بنقل الرسياني يف 4

.((١) ص٦٠٥، ،(٣) ص٦٠٤، (ج٢، وتوضيحه املعنى رشح ،((٢) ص٦٠٣، (ج٢، الرسياني
.(١) ص٦٧٦، ج٣، ،(٢) ،٦٥٥ ،(١) ،٦٥٤ ،(١) ص٦٤١، ج٢، منطق، 5
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(الرسيانية) املتوسطة اللغة ثالثًا:

وإعادة شارحة مصطلحاٍت باعتبارها الرسيانية من مصطلحات تُؤخذ وقد
استعارُة اليونانية من العربية اللغة استعارَة سبق وقد العربية.6 الرتجمة يف استخدامها
بالتبادل تحيا واللغات الثقافات، لتداُخل مواٍز اللغات فتداُخل اليونانية؛ عن الرسيانية

الثقافات. تحيا كما
اإلحساس إىل والرسيانية، اليونانية الرتجمة بني بالفرق باإلحساس األمر ويصل
العموم بني ترتاوح مختلفة بعباراٍت املعنى عن والتعبري الجملة وتكوين بالعبارة
حرص كان والعبارة.7 اللفظ وراء ما والفكر املعنى وجود ذلك عىل ويُدل والخصوص.
ترجمة عىل وحرصهم املحَدثني، األوروبيِّني عكس عىل واملعنى اللفظ ترجمة عىل القدماء
الربط عىل تقوم وحي، حضارة يف واملعنى اللفظ نقل يف األمانة كانت وحده.8 املعنى
اليوناني. النص إىل أقرب الشعر لكتاب املبارشة غري متى ترجمة كانت لذلك بينهما؛ الوثيق

الرسياني ويف ،(٢) ص١٧٢، ج١، (منطق، رسياني مصطلح فهو األصغر؛ الطرف مصطلح مثل وذلك 6

.((٢) ص٥١٥، ج٢، (منطق، يتشكك أن األصل ويف ويتسلخ يضعف أن
يف حنني نقل يذكر الهامش ويف فرق». الجدلية واملقدمة الربهانية املقدمة بني «وليس الرتجمة يف 7

ص١٤٧، وأيًضا ،٨ هامش ص١٠٥، ج١، (املنطق، منها واحدٍة كلِّ من القياس كون يف فرق ال الرسياني
.(٢ هامش

ص١٦. عياد، شكري مقدمة الشعر، كتاب 8
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التعريبوالرتمجة رابًعا:

املعنوي والنقل الصوتي النقل (١)

عىل حرًصا الصوتي النقل أي التعريب؛ األوىل املصطلحات: لرتجمة طريقتان هناك كانت
بعُد يظهر لم الذي املقابل، العربي باللفظ التضحية مع عليه وإبقاءً نفسه، املصطلح
املصطلحات نقل يف املعاِرصين املرتجِمني بعض إليه لجأ والذي املرتجم، إليه يطمنئ ولم
طوبيقا، سوفسطيقا، أنالوطيقا، أرمينياس، باري قاطيغورياس، مثل: الحديثة، الغربية
تتم ذلك وبعد فواسيس. سلوجسموس، سكيم، أنستاسيس، هيوىل،1 بوييطيقا، رطوريقا،
مثل: العربي لفظه املعنى فرض ثم املعنى، عىل التعوُّد بعد مقابل عربي بلفٍظ ترجمتها
وهما إلخ. … مادة الشعر، الخطابة، املغالطة، السفسطة، التحليالت، العبارة، املقوالت،
أي والنقل اإلبداع، إىل منه النقل إىل أقرب الصوتي النقل أو التعريب متعاقبتان، مرحلتان
املوضوع وجود عىل تُدل الصوتي بالنقل والبداية النقل. إىل منه اإلبداع إىل أقرب الرتجمة
الصوتي النقل الرتجمة. قبل الجديدة اللغة يف عنه يُعربَّ أن قبل أوًال، األصلية لغته يف
عربي بلفٍظ نفسه عن ويُعربِّ اللفظ، عن املعنى يستقل أن قبل ومعنى لفظ بمفرده
يصُعب لذلك الرتجمة؛2 طريق عن خارجها من وليس اللغة داخل من مستقل، تلقائي

املقالة تمت ص٢٩٩). ج١، (منطق، األنستاسيس ص١٠٣) ج١، (منطق، تذاري نقل األوىل، أنالوطيقا 1
النفس، (يف األشاكيم .(٤ هامش ص٤٤، النفس، (يف الطقم أي الكيموس؛ ريطوبيقا. كتاب من الثالثة

ص٥٨). (أفلوطني، الربوبية يف القول أو أرسطاطاليس أثولوجيا ،(١ هامش ص٣٦،



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

نظًرا الصوتي؛ النقل قبل تمت قد الرتجمة وأن التعريب، عىل سابق النقل بأن القول
اللغة من واشتقاقه املصطلح نحت يتطلب ال ألنه أسهل فالتعريب الرتجمة؛ دقة لعدم
تتطلب ألنها أصعب والرتجمة املرتجم، ذهن يف بعُد يكتمل لم املعنى وأن خاصًة العربية،
يأتي واألسهل املعنى، هذا عن يُعربِّ عربي مصطلٍح ونحت األجنبي، اللفظ معنى فهم
سبق والتلفزيون املذياع، سبق فالراديو املعارصة؛ حياتنا يف هذا حدث وقد األصعب. قبل
املرسة. أو الهاتف قبل والتليفون الخيالة، قبل استُعمل السينما ولفظ املرئية، الشاشة

منقول.3 لفظ دون األوحد اللفظ امُلعرَّب اللفظ يصبح وأحيانًا
الصوتي بالنقل اليوناني املصطلح يُوضع املصطلحات يف للدقة ومراعاًة
بدور الصوتي النقل ويقوم املقرتح. العربي املصطلح إىل باإلضافة ،Transliteration
التعريب سبق فقد اآلخر؛ سبيل يف بأحدهما التضحية دون واملعنى اللفظ عىل االطمئنان
قبل أرمنياس باري املقوالت، قبل قاطيغورياس أرسطو، ملنطق بالنسبة فمثًال الرتجمة؛
قبل سوفسطيقا الربهان، قبل الثانية أنالوطيقا القياس، قبل األوىل أنالوطيقا العبارة،
وبالنسبة الشعر. قبل بويتيقا الخطابة، قبل ريطوريقا الجدل، قبل طوبيقا املغالطة،
ال وأحيانًا املادة. سبق وهيوىل العنارص، سبق أسطقسات لفظ الطبيعات ألفاظ لبعض
األجنبي اللفظ إن حيث من داللة له وذلك الصوتي، بالنقل ويكتفى العربي اللفظ يُوضع
باللسان عنه التعبري ويتم األجنبي، اللسان عن املعنى ينفصل أن قبل املوضوع، هو
«األوىل» ترجمة تمت أنه مع للقياس، ذكر دون فقط األوىل أنالوطيقا فيُقال العربي،
يضع أن الحديث للنارش يجوز ال وبالتايل Huteros؛ دون األواخر أو والثانية Prwte
فاالكتفاء الحديثة؛ الغربية بالرتجمات أُسوًة املعنى لرشح قوَسني بني ولو القياس نظرية
التي املرحلة، هذه يف األجنبي النص من املوقف عىل داللته له القدماء عند الصوتي بالنقل
مرحلة قبل للنقل تالية كمرحلٍة العربي، باللفظ عنه والتعبري املعنى إىل ه التوجُّ تسبق
حتى املرتجم، هو العربي واللفظ املوضوع، هو األجنبي اللفظ الصوتي النقل يف اإلبداع.
النقل يُدل املوضوع. هو العربي واللفظ املرتجم هو األجنبي اللفظ فيصبح التغريب يأتي
الكلمات قرأت حتى خاًما مادًة زالت ما فهي مصطلح؛ إىل اللغة ل تحوُّ عدم عىل الصوتي
أي «أكسيوما»؛ الربهان، أي «أبودكسيس»؛ فرض، أي تسيس»؛ «أيوبا مثل اصطالحات

ص٣١٦. ج٢، منطق، 2

طازج. وبينهما واملشطور الشاطر وليس الساندوتش الجميع ويستعمل 3
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والرتجمة التعريب رابًعا:

يكون الثاني فإن العربي، باللفظ الصوتي النقل أُلِحق ما فإذا عليه، امُلتعاَرف اليشء
معنًى.4 املوضوع الثاني بينما لفًظا املوضوع هو األول وكأن باألول، تعريًفا

كلماٌت أو حروف تظهر والرتجمة، (التعريب) الصوتي النقل بني الجمع وعند
من الرتجمة، إىل التعريب من باالنتقال اإلحساس هذا عن تكشف االثننَي، بني متوسطة
قبل ى»، «املسمَّ ب» «املوسوم ب»، «املعروف كلمة أو «أي» حرف مثل املعنى إىل اللفظ
إىل واملرتَجم امُلعرَّب اللفظان يحتاج ال وأحيانًا الرتجمة.5 يف مبارشة املعنى إىل التوجه
تأتي ثم االثننَي،6 بني التعاُدل عىل ويُدل اآلخر، إىل أحدهما من الذهني االنتقال يُبنيِّ ربٍط
املرتجم اللفظ مع فقط والتعاُمل كليًة، امُلعرَّب اللفظ بإسقاط واألخرية الثالثة الخطوة
كتاب يف فمثًال اليوناني؛ النص وبني بينه املسافة وبُعدت خالًصا، عربيٍّا أصبح فالنص
وليس ِمنَّا، املحَدثني مثل والكوميديا الرتاجيديا مثل التعريب أوًال القدماء اتَّبَع الشعر
منذ مرتجمة مصطلحاٌت وهناك واملأساة. امللهاة يف ذلك بعد ت تمَّ التي الرتجمة طريقة
القديمة الرتجمة تبدو وقد للمالحم.7 الشعري والنشيد واألشعار، األسمار مثل البداية
الرتجمات يف منها أكثر الحديثة الرتجمات يف التعريب فكمية الحديثة؛ من أفضل أحيانًا
القدماء عكس عىل وشكًال، وحروًفا رسًما اليونانية اللغة املحَدثون استعمل كما القديمة.
استرشاقيٌة الحديثة الرتجمات وهوامش وموضوًعا. شكًال العربية اللغة احرتموا الذين

املوجود التوكيد أي القطافسيس ص٢٠٩)، (السماء، النقضية أي األبوفاسيس ص٣١٥، ط٢، منطق، 4

ص٣٣٨). (السماء، األسطقسات ص٢٣٦) (السماء،
كتاب ص٢٣١–٢٤٠)، ج١، (منطق، ألرسطوطاليس الربهان بكتاب املعروف األواخر أنالوطيقا 5

املسمى أرسطوطاليس كتاب ص٢٤-٢٥)، ج١، (منطق، العبارة أي أرمنياس؛ باري أرسطوطاليس
الربهان بكتاب املعروف وهو األواخر أنالوطيقا كتاب ص١)، ج١، (منطق، املقوالت أي قاطيغوريا؛
ج١، (منطق، الربهان يف أرسطوطاليس كتاب من األوىل املقالة ت تمَّ ص٣١٠)، ج٢، (منطق،
كتاب ص٣)، (خطابة، الخطابة أي ريطوريقا؛ املسمى أرسطوطاليس كتاب من األوىل املقالة ص٢٥)،
العرب، عند (أفلوطني الربوبية عىل قول وهو أثولوجيا باليونانية املسمى الفيلسوف أرسطاطاليس
عىل القول وهو أثولوجيا باليونانية املسمى الفيلسوف أرسطوطاليس كتاب من األول امليمر ص١٠)،

.(٤٧ ص٤٣، (أفلوطني، الربوبية
ص٢٥). ج١، (منطق، الربهان كتاب آخر وهي الثانية أنالوطيقا من الثانية املقالة ت تمَّ 6

ص٢٨-٢٩. عياد، شكري مقدمة الشعر، كتاب 7
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

للرشح األوىل النواة بمثابة كان الذي القدماء تعليق بخالف لها، قيمة ال حرفية تاريخية
والتلخيص.8

املذكور النص عرض قبل له مؤقٍت تعريٍف وإعطاء الصوتي بالنقل املصطلح يُذكِّر
بلفٍظ وترجمته رشحه قبل األجنبية باللغات املصطلح ِذكر يف عرصنا يفعل وكما فيه،
اللفظ تعريف ثم معرب، بلفٍظ العربي اللفظ تعريف يتم وأحيانًا العربية.9 اللغة يف مقابل
مرًة املعرب اللفظ تعريف ثم أصيل، عربي فلسفي لفٌظ بها شارحٍة عربية بعبارٍة املعرب
ُمعرَّبة نوعان: واأللفاظ األصيل.10 العربي اللفظ نفس بها عربية بعبارٍة آخر تعريًفا ثانية
كتاب ترجمة جعل الذي هو وهذا معنويٍّا،11 نقًال أو صوتيٍّا نقًال منقولة أي ومخرتعة؛
أو و«األسطقسات» و«العنارص» «األركان» بني متأرجحة زالت ما التاريخ كتب يف أقليدس
نفسها اليونانية اللغة تسمية إن بل يتغري، لم لبلطيموس املجسطي ظل حني يف املبادئ،

اإلغريقية. وأحيانًا اليونانية الغالب يف فتُسمى والرتجمة، التعريب ملنطق َخضَعت
هي أرسطو عند فالخطابة النسبة؛ يف العربي األسلوب ينتقل الصوتي النقل ويف
قاطوغورياس من امُلعرَّب اللفظ شكل يتطور وأحيانًا «ريطورية»،12 وأحيانًا «ريطوريقا»
أنا ومن بريهرمينياس، أو أرميناس باري إىل باريامانياس ومن قاطيغورياس، إىل

أنالوطيقي.13 إىل أنولوطيقيا أو لوطيقي،
الهند، جوز الهند، ماء هند، السند مثل عربية وبطريقٍة أقل الهندية عن والتعريب
يف وخاصة وارد أيًضا الفارسية عن والتعريب والهندسة. والفلك الطب يف خاصة الهند ثم

.١٢٠ هي السابق، 8
ما وهو اليقيني، املؤلف القياس هو الربهان ويُعلِّق «اللينوس» لفظ امُلعلِّق يضع «الربهان» الرشح 9
العبارة، ط١؛ (منطق، القياس ذلك من النفس يف الحاصل العلم هو الربهاني. والعلم بالصوت يخرج

.(٣ هامش ص١٠٣،
طينتها. غيبة مع الحسية للصور ومدركة نفسانية قوٌة … الفنطاسيا بأنه التوهم تعريف ذلك مثال 10

الحدود، (الكندي، طينها غيبة مع املحسوسة األشياء ُصور حضور وهو التخيُّل وهو الفنطاسيا ويُقال
ص١٦٧).

ص٥١. األعسم، 11
.٨١ ص٨٠، الخطابة، 12

.٣٨١ ص٣٦٥–٣٦٧، أرسطو، كتب كمية الكندي، 13
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والرتجمة التعريب رابًعا:

وأخفى، استرت إذا كريكي من مشتق عربي لفٌظ والكيمياء والنهاوند. الرست مثل األلحان
له.14 تعريبًا وليس Alchemy الالتينية لفظ إىل وانتقل

العربية بالحروف بل اليونانية، بالحروف يُكتب يكن لم املصطلح استعىص ما وإذا
املحَدثني عكس عىل العربية، والحروف العربية للغة احرتاًما اليونانية يف به ينطق كما
فهارس أن كما النقل. فن يف شيئًا يضيفون ال وبالتايل اليونانية؛ بالحروف يذكرونها الذين
لغات الرسيانية أو اليونانية أو بالعربية وليست باإلنجليزية الرتجمات نهاية يف األعالم
عالمات عىل اإلبقاء يف األعالم ألسماء الصوتي للنقل طرق عدة وهناك الثالث.15 النقل
كله العلم اسم عىل اإلبقاء ومنها «قاطيقوريا»، أو قاطيغورياس مثل حذفها أو الرفع
باأللف مرًة اإلحالة حرف نقل ومنها أرسطو، أو أرسطوطاليس مثل نهايته حذف أو
أو االسم من الياء حذف ومنها أرمينياس، باري مثل بالياء ومرًة أرمينياس باري يف
غينًا والجيم فاءً الباء تُقلب وقد طالس. أو طاليس مثل عنها كبديل بالكرسة االكتفاء
فواسيس تراخوديا، مثل وذلك الرسيانية أو العربية اللهجات أو اليونانية للهجات طبًقا
لم والتي شارحة، كعبارٍة بالرتجمة معناه عن التعريب يتم التعريب بعد وأحيانًا إلخ. …
مستقل، أدبي كنوٍع الرشح يف الحال هو كما الرشح يطول وقد مصطلح. إىل بعُد تتحول

اليشء.16 يف والتحكم الرباعة من أو املحكمة من ا إمَّ املتحكم السوفسطائي معنى مثل
البوليطيقية، الديالقطيقية، الريطورية، مثل امُلعرَّبة املصطلحات كثرة إن
املرتجم عجز يظهر ومصدًرا، واسًما فعًال مسلجس يسلجس من السلجسة السلوجسمات،
بالشوام أشبه القدماء املرتجمني ويجعل مقابلة، مصطلحاٍت إيجاِد عن العربية اللغة يف
إىل ذلك ترجمة هو التعليق مهمة التعريب. وضحية بالغرب انبهاًرا املحَدثني، واملغاربة
الخارج. من وافًدا وليس الداخل من ناتٌج وكأنه مقروءًا، مستساًغا وجعله العربية اللغة
أو الحكومة يف بالغة الهامش يف جاء الديالقطيقية أو الريطوريقا النص يف ظهر إذا

الربيد، اآلجر، أي تشك اإلنجبيذج مثل العربية الفارسية األلفاظ من مجموعة الخوارزمي يذكر 14

.(١٤٦ ص٣٧–١٤٤، (الخوارزمي، … املهندم عود، حرز، أوح، خورشيد، التاريخ، اإلسكدار،
ص٢٥٦–٢٦٧. الخطابة، 15

بالرأي العكس ومعناه األوىل أنالوطيقي ص٢)، ج١، (منطق، قاطيغوريا املسمى أرسطوطالس كتاب 16

الحَكم السوفسطائي ومعنى ،(٣٨١ (ص٣٦٧، اإليضاح ومعناه أفوذقطيقا ص٣٦٧)، كمية، (الكندي،
.(٣٨٢ (ص٣٦٨، البالغي ومعناه ريطوريقا ص٣٦٨)، (الكندي،

227



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

التعليق يف جاء النص يف بوليطيقا لفظ جاء وإذا الجدل. وصناعة الخطابة صناعة
يف التعريب زاد وكلما التعريب، عىل النص اقترص إذا الرتجمة الهامش مهمة املدينة.
وكثُرت مبدع، عربي نصٍّ إىل منقول أعجمي نصٍّ من لتحويله الرتجمات زادت النص
الذين للُقراء بالنسبة ثَمَّ ومن والحرفية؛ والركاكة السقامة عن يغني فالتعليق التعليقات؛
جديد عربي نصٌّ التعليق التعليق. يهمُّ ما بقْدِر النص يهمُّ ال املشاركون. املؤلِّفون هم
والتعليق نقل النص أصًال. والفرع فرًعا األصل فيصبح امُلعرَّب؛ األعجمي النص من بدًال
أي االعتبار؛ هو «اإليفاغوغي» املصطلحات. استقرار عدم عىل التعريب كثرة وتُدل إبداع.
أن مستحيًال وليس تثبيتي. مشاجري، مشوري، أجناس: ثالثة والريطوريقي االستقراء،
هنا ومن محذوفة؛ غري ترجمٌة التعريب بعُد. فيما استقرارها يتم ثم املصطلحات تبدأ
رشد ابن فعل كما ترجمة، إىل التعريب تحويل أجل من والتلخيصات الرشوح أهمية تأتي
كلها تركها املصطلحات، يف شيئًا يفعل لم الخطابة لنص فامُلرتِجم الخطابة»؛ «تلخيص يف
ف، املثقَّ إىل منه الخواجة إىل أقرب كان أحيانًا. املرتجمة األلفاظ يستعمل أنه مع معربة،
مثل عربية ألفاٍظ صياغة عىل قدرته من بالرغم املحلية، الثقافة إىل منه الغرب إىل أقرب
املزاوالت.17 مثل الرياضية لأللعاب مصطلحاٍت وإيجاد البالد، يف لألصليِّني ُقدماء أو نُكباء
ومن الرتجمة، إىل التعريب من االنتقال هو التعليق ظهور دوافع أحد يكون وقد
وذكر «الشكل»، الهامش ويف النص يف سكيم ذكر مثل املعنوي النقل إىل الصوتي النقل
القيايس باألحمر وفوقها النص يف وسلوجسموس أصول، التعليق ويف النص يف أسطقسات
ويف األفوقطيقية، املقدمة الجدلية، املقدمة الهامش ويف النص يف وأناسطاسيس الجامع،
الرتجمة يف السوفسطائية الجدلية.18 الهامش ويف الديالقطيقية املقدمة الربهاني، الهامش
رشح التعليق مهمة التعليق. يف واملربهن الرتجمة يف والفيلسوف التعليق، يف واملراء

.٢٥ ،٢٣ ،١٧ ،١١ ،٨ ص٦، الخطابة، 17
سلوجسموس النص يف ،(٣ هامش ص٧٩٨، ج٣، (منطق، الشكل الهامش ويف سكيم األصل يف 18

كامل وباألحمر القياسات باألحمر وفوقها السلوجسموسات جمع وكذلك الجامع القياس باألحمر وفوقها
الربهانية، وهي األفوقطيقية املقدمة ص١٠٤)، األول، أنالوطيقا ،٢ ،١ هامش ج٢، (منطق، تام أي
كلِّ صنف من يكون قد الرتجمة يف ص١٠٥)، العبارة، ج١؛ (منطق، الجدلية وهي الديالقطيقية املقدمة
بنيَّ قد كما الرتجمة يف ص١٠٦)، العبارة، ج١؛ (منطق، قياس التعليق ويف سليجسموس منها واحد
باألنسطاسيس يعني باألحمر الهامش يف ص٦)، ج١، (منطق، الجدل صناعة يف كتاب وهو طوبيقا كتاب
النص، يف األوائل ،(١ هامش ص٢٩٩، ج١، (منطق، أخرى وكليًة مرة جزئيًة تكون وقد الجدلية املقدمة
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والرتجمة التعريب رابًعا:

يتحول النص يف فاملعنى واحرتاز؛ سبٌق النص يف يكن لم إن الرتجمة يف امُلعرَّب املصطلح
املغالطة، مثل الرتجمة يف العربي اللفظ العكس؛ يكون وأحيانًا التعليق. يف مصطلح إىل
يرتك وأحيانًا األصيل.19 باللفظ التذكري أجل من السوفسطائيِّني التعليق يف امُلعرَّب واللفظ
إىل حاجٍة دونما السليمة، العربية باللغة معناه ليرشح أوتاماتون مثل التعريب الشارح
يتعلق ال األمر دام وما اللفظ، وليس املعنى هو الهدف دام ما مقابل، عربي مصطلٍح
مهمة فإن النص، صلب يف الصوتي بالنقل املصطلح ذُكر فإذا خاص،20 فلسفي بمصطلٍح
عليه متفٍق واحد فلسفي كمصطلٍح نهائيٍّا تستقر أن قبل العربية، الرتجمة إضافة التعليق
تذهب الرتجمة أن حني يف اللفظ، إىل باملعنى البداية التعليق وظيفة املرتجِمني. كل بني
تعليق بال امُلعرَّب اللفظ يظل وأحيانًا امُلعرَّب.21 للفظ رشح التعليق املعنى. إىل اللفظ من
بطيقوس.22 األنتومني، األيقوس، مثل وذلك اليونانية، يعرف ملن إال مفهوم، غري فيظل
اللفظ من وليس اللفظ إىل املعنى من ومستقرة، سليمة عربيٍة عبارٍة إيجاُد التعليق هدف

املعنى. إىل
مثل تفسري بال يظل منها والبعض املصطلحات. استقرار هو التعليق أهداف وأحد
وقد النعوت.23 إىل املقوالت تغيري مثل يتغري والبعض والربوج. واملجرة، األقىص، الحرم
إىل العكس، أو الصوتي النقل بعد املقرتح العربي اللفظ وضع مجرد التعليق يتجاوز

(ج٣، التعليق يف واملراء النص يف السوفسطائية ،((٢) ص٢٣٨ ج٢، (منطق، املبادئ الهامش ويف
الرتجمة يف فيلسوف ،((١) ص٥٥٢ (ج٢، أصول التعليق ويف الرتجمة يف أسطقسات ،((١) ص٨٤٦
وجب ألفت متى أشياء من مؤلف قول فهو السلوجسموس فأما ،((١) ص١٩٠ (ج٣، التعليق يف مربهن
منطق، (٨)؛ ص١٠٧، ج١، (منطق، بالعرض ال بذاتها منها وجب أُلَفت متى بالعرض، ال بذاتها منها

ص٣٠١). ج١،
ص٣٠٢. ج١، منطق، 19

ص١٣٢. ج١، الطبيعة، 20
فليُسمَّ األطراف من كان ما ا وأمَّ الواسطة، من كان ما عالقة بالحقيقة العالمات هذه من املسمى 21

.((١) ص٣٠٤، ج١، (منطق، تقمريون
.(٧) ص٧٤٥، ج٣، املنطق، 22

العلوية، اآلثار ٣؛ هامش ص١٠، ج١، (الطبيعة، بذاته قائم أي الهامش ويف «مفارق» النص يف مثًال 23

بالفعل Energeia مقال يف بالفعال Entelecheia ترجمة وكذلك ص٢٠٧) السماء، ص١٢؛ ص٦،
.(١ هامش ص٢١٩، (السماء،
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

فإذا بعُد، الفلسفية املصطلحات فيه تستقر لم وقٍت يف آخر بمصطلٍح مصطلٍح رشِح
والتعليق الرتجمة تكون وأحيانًا «املقدار».24 يذكر التعليق فإن الحجم عن النص تحدث
الرتجمة تكون هنا التعليق. يف ما ويشءٍ النص يف شاعٍر لفِظ وجود مثل تماًما متباعَدين
أن يبدو وكذلك مبارش،25 املعنى إىل وتحسينها األلفاظ تتجاوز حرفية، منها أكثر معنويًة

طويلة.26 مدًة أخذ قد األعالم أسماء استقرار

واملعنى الصوت جدل (٢)

جغرافيا، فلسفة، موسيقى، مثل عربية ألفاٍظ إىل تحوَّلت التي املعربة األلفاظ مقابل ويف
ترنسندنتالية، ليربالية، دكتاتورية، ديمقراطية، تقنية، أيديولوجية، نحن نقول وكما
أهم يف التعريب بمرحلة تمر لم البداية منذ مرتجمة، أي منقولة؛ ألفاٌظ هناك كوجيتو.
وال Physis لفظ تعريب يتم لم واإللهيات. الطبيعيات مثل أرسطو عند العلوم أقسام
،Ethos دون واألخالق ،Psuche تعريب دون النفس لفظ وتُرجم ،Metaphusis لفظ
إذ موضوعاته؛ وموضوعاتها الوافد، إىل أقرب موضوعات فهي Politike؛ دون والسياسة
واألفعال والصفات الذات نظرية يف الحال هو كما اإللهيات، يف تطبيق هو أساًسا الوافد إن
هذه ففي السمعيات؛ أو النبوات يف الحال هو كما الرشعيات وللسياسات الدين، أصول يف
القفز وتم غريبًا، املوضوع يكن لم الصوتي. النقل ملرحلة حاجٌة هناك تكن لم املوضوعات

املطابق. العربي باللفظ عنه التعبري ثم مبارشًة املعنى إىل
األسطقسات، األورطي، مثل اآلن حتى وبِقيَت امُلعرَّبة األلفاظ من كثريٌ استقرَّت لقد
الخيال.27 مع تبادلها من بالرغم الفانطاسيا ومثل طينة، األوىل ترجماتها من بالرغم هيوىل،
األسطقس لفظ زال ما فنطاسيا.28 مثل املرتجِمني تأليف يف امُلعرَّبة املصطلحات وتستمر
وكذلك وهندسة، وجغرافيا املوسيقى مثل وأصبح اآلن. وحتى قرون عدة مدى عىل ُمعرَّبًا

.٣ ،٢ ،١ هوامش ص٤٩٧، ج٢، املنطق، 24
ص٨٥. العبارة، ج١؛ منطق، 25

.(٣ هامش ص٦، النفس، (يف ديمقراطية صور ذومقراطس، مثًال 26

ص٩. األخالق، ٧٨؛ ص٧، النفس، يف ١٤٧؛ ص١٣٨، الحيوان، أجزاء أرسطو: 27
العرب، دار شيخو، لويس فلسفية، مقاالت والروح، النفس بني الفرق يف رسالة لوقا: بن قسطا 28

.١٢٦ ص١٢١، ١٩٨٥م، القاهرة، البستاني،
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والرتجمة التعريب رابًعا:

مع امُلعرَّب إيساغوجي لفظ ويظل وسقمونيا. وسوفسطائي الجدل وهو طوبيقي ألفاظ
جديد لفٍظ مع وأحيانًا رشد.29 وابن باجة ابن عرص حتى والرتجمان واملدخل التوطئة
ألفاظ تظهر كما وترجمة. تعريب ودون عادية بلغٍة املضمون عن تعبريًا الفصول وهو
جمًعا أسقطس لفظ وكذلك والعبارة، املقوالت مع بالتباُدل أرمنياس، باري قاطيغورياس،
من وصل قد امُلعرَّب اللفظ أن يعني إنما النقل، يسبق التعريب أن يعني ال مفرًدا. أو
معنى مصادر أحد واالستعمال االستعمال. كثرة من عربيٍّا لفًظا أصبح أنه ا حدٍّ الشهرة
املرتجم إلحساس طبًقا ذلك ويحدث األصوليِّني. عند واالصطالح االشتقاق بجانب اللفظ

إليها.30 املنقول وباللغة منها املنقول باللغة
وأبيلوجسموس، موسيقوس مثل الناقِلني من كثرٍي عند شائعة ُسنًة التعريب ويظل
حنني فعل والتلخيصكما الرشح مرحلة يف متواصًال ويظل جالينوس. عند وأنالوجسموس
وهو سفريوس لفِظ بتعريِب الطب فرق يف جالينوس لكتاب وتلخيص رشح يف إسحاق بن

القياس.31 وهو أفيلوجسموس وكذلك األورام، من نوع

وتعليق وتقديم تحقيق الفارابي، البن املنطق للفارابي، الربهان عىل باجة ابن تعاليق باجة: ابن 29
وأيًضا ،١٦٦ ،١٤٢ ،١٥–١٢١ ص١٢، السماع، رشح وأيًضا ١٩٨٧م، بريوت، املرشق، دار فخري، ماجد
الشعر، تلخيص ،٥٢٠ ،٢٢٥ ،٢٨١ ،٢٦٣ ،٢٤٠ ،٢٣٨ ،٢٨ ص١٣، الخطابة، تلخيص رشد: ابن
،١٤٥ ،١٣٨ ،١٣٠-١٣١ ،١٢٦-١٢٧ ،١٢٢–١٢٤ ص١٠٥، والعالم، السماء تلخيص ،١٣٣ ص١٢١،
ص٦٧، السفسطة، تلخيص ،٣٧٨ ،٣٧٥ ،٣٦٩ ،٣٦٢ ،٣١٧ ،٣١٣ ،٢٨١-٢٨٢ ،١٦٥ ،٢٤٧ ،٢١٢ ،٢١١
السماء جوامع ،١٥٢ ،٣٨–٤٤ ،٣٠-٣١ ،٢٤ ،٢١ ،١٧-١٨ ،١٥ ،١١-١٢ ص١٠، النفس، تلخيص
،١٨–٢٤ ،١٥–٢٦ ص٢-٣، والفساد، الكون ،٦٥-٦٦ ،٢٩-٣٠ ،٢٦-٢٧ ،٢٣ ص١٤-١٥، والعالم،
ص٣-٤، النفس، ،٩٤ ،٨٧ ،٧٨–٨١ ،٥٠-٥١ ،٣١ ،٢٨ ،٢٢ ،٥-٦ ص٣، العلوية، اآلثار ،٣٢ ،٢٩-٣٠
،٨٨ ،٨٥-٨٦ ،٧٦ ،٧٤ ،٦٦ ،٥٩-٦٠ ،٤٨ ،٤٠ ،٣٠-٣١ ص١٢، الطبيعة، بعد ما ،٣٣ ،٢٦ ،١٨ ،١٣

.١٥٤–١٥٩ ،١٤٩ ،١١٩
يتحرك ما كل أن يف أرسطو عىل به طعن فيما جالينوس عىل الرد يف األفرودييس اإلسكندر رسالة 30

تحقيق الدمشقي، عثمان أبي نقل ُمحرِّك، عن يتحرك فإنما
.Nicholas Rescher, Michael E. Marmura, Islamic Research Institute, Pakistan, p. 104
الرسياني من حبيش وترجمة الرسياني، إىل اليونان يف حنني نقل الشعرية، التجربة يف جالينوس كتاب

.٨٣ ،٨١ ،٧٦ ،٧٢-٧٣ ،٦٨-٦٩ ،٦٥-٦٦ ،٦٢-٦٣ ص٥٨-٥٩، السابق، تحقيق العربي، إىل
.R. Walzer, Oxford Univeristy Press, p. 43

.٣٠ ص١٩، ،٢٩٠٦ رقم القاهرة، بجامعة مخطوط اإلسكندرانيِّني، جوامع 31
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

أَحدَّ تمثل نقلها يف اآلن حتى زالت وما تستمر، لم امُلعرَّبة املصطلحات بعض ولكن
بأكملها علوًما أن كما «الكيموس»،32 «األشكيم»، مثل املحَدِثني، املرتجِمني بني اختالف
علم وهو «املناظرية» مثل القدماء، عند كمصطلحاٍت األسماء حيث من بعُد تستقرَّ لم

املوسيقي.33 التأليف وهو الجوهر» و«تأليف املناظر،
أيُّ الحكم، صعوبة لدرجة الرتجمة مع الصوتي، النقل أي التعريب؛ يتشابه وقد
ترجمة؟ أم تعريب هو هل آنية، وترجمته To ainai لفظ مثل وذلك اللفظ وراء الطريَقني
من ترجمة أيًضا تكون أن يمكن إِْن أو أَْن، من آنية ولكنه تعريب أنه الصوت من فواضٌح
أسماء تختلف وقد الوجود.34 إثبات من نوع والتوكيد ونصب، توكيد حرف ، أنَّ حرف
يتم وقد أرسطاطاليس،35 أرسطوطاليس، أرسطو، مثل رسمها أو نطقها حسب األعالم
لم إن التعليق، يف ياسني إىل الدائرة تربيع حاول الذي بروسن مثل األعالم أسماء تعريب
أنبادقليس رشد ابن ذكر التعريب ويؤيد الناقل. من تحريًفا أو الناسخ من ً خطأ األمر يكن

دقليس».36 «ابن أنه عىل
إسحاق بن حنني وتلخيص رشح يف املعرَّبة عىل املنقولة املصطلحات أولوية وتظهر
لكتاب يونس بن متى ترجمة ويف األمراض.37 لشفاء التأتِّي يف غلوقون إىل جالينوس لكتاب
مثل: املعرَّبة األلفاظ تستعمل لم بأكملها موضوعاٍت إن بل املعرَّب، املنقول يتصدَّر الشعر
وأجزاء والصوت، والنغمة، والنظر، واالعتقاد، واملقولة، والعادات، الخرافات، املديح: أجزاء

.٤٤ ص٣٦، النفس، يف أرسطو، 32
.٣٥٣ ص٣٣٦-٣٣٧، ج٢، منطق، أرسطو، 33

.٩ هامش ص٢٠٣، النفس، يف أرسطو، 34
.٣٧٨-٣٧٩ ص٣٦٣-٣٦٤، أرسطو، كتب كمية الكندي، 35

الحديثة، الغربية الفلسفة يف ذلك تقليد املحَدثني أحد ويحاول .(٩) ص٨٤٤، ج٣، منطق، أرسطو، 36
كما يُعرَّب العلم اسم أن العربية اللغة مجمع قواعد وضع من بالرغم تز»، بن «ليب ليبنتز ي ويُسمِّ

أهله. عند يُنطق
رشح مقالتان األمراض، لشفاء التأتي يف غلوقون إىل جالينوس كتاب – ٤ اإلسكندرانيني جوامع 37

للكتاب، العامة املرصية الهيئة سالم، سليم محمد وتعليق تحقيق املتطبب، إسحاق بن حنني وتلخيص
الطبية، واألسماء ،(٣٠) املعرَّب ،(٢٠٠) املنقول ص٥٢٢–٥٣٤، والعقاقري، األدوية ١٩٨٢م، القاهرة،
املنقول نسبة والعقاقري األدوية مصطلحات ويف ص٥٣٧–٥٦٥)، (السابق، ،(٢٠) املعرب ،(٦٠٧) املنقول

.١ : ٢٠ النسبة تبلغ العامة الطبية األسماء ويف ،١ : ٧ املعرب إىل
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والرتجمة التعريب رابًعا:

عىل والرسيانية العربية واللغتنَي للمرتجم فائقة قدرٌة وهي واالستدالل. الدوران، الخرافة:
خطرية، وال زائفة ليست والهجاء باملديح وامللهاة املأساة وترجمة اليونانية.38 اللغة نقل

وكوميديٍّا.39 تراجيديٍّا التعريب، من وأفضل ترجمة أقرُب هي بل
عن غنًى يف العربي املصطلح يصبح اإلبداع، مرحلة إىل النقل مرحلة تجاوز وبعد
«أنالوطيقا إىل حاجٍة دونما الربهان»، كتاب من القائمة «املقالة مثل املعرَّب، املصطلح
عند سواءٌ مبارشًة العربية باللغة وبدئه الذهن، يف املوضوع استقر أن بعد األواخر»،

املحَدثني.40 عند أو القدماء

مثل: ،٨ : ١ بنسبة كلمة، ١٦٠ حوايل واملنقولة ٢٠ حوايل امُلعرَّبة الكلمات عدد 38

املخاطبة، األحاديث، القصص، امللحمة، املأساة، الهجاء، املديح، الحكاية، األشعار، األسمار، الشعر، •
نصنصة. نوح، رواية، إنشاء، الهزل، االستهزاء، املكاملة،

االعتقاد، القياس، املدخل، الخلق، التماثيل، الرسوم، التاريخ، التصوير، التخييل، املحاكاة، التشبيه، •
الجيد. الخرب النظر،

الضجيج، الرتجمة، التأليف، األوزان، الرقص، العيدان، صناعة اللحن، العود، الزمر، املالهي، صناعة •
الصوت. النغمة، الرجح،

الذهن، الضمري، املقولة، الفكرة، رباط، حل، الكالم، املنشور، الكالم التأليف، النظم، القول، •
القول. التعريف، الكلمة، الخرافة،

قيم، رذيلة، املرائني، املنافقني، األرشار، األخيار، األخالق، األعمال، االنفعاالت، الصناعات، العادات، •
بالتطهري. الخالص العدل، الشقاء، العذاب، أَلم، انفعال، الخوف، الرحمة، التأثريات، منكر، شناعة،
االتصال، الدوران، الجوهري، التدوير، التبكيت، التسقيم، االجتهاد، اإلدارة، االستدالل، التقليب، •
مفارق، مشهورة، ناقص، االنتقال، التأدية، االنتهاء، التوبيخ، االقتضاب، االنقباض، الطول، املرسل،
أرليطقس، ديثرمبو، الفواسيس، مثلك واملعرَّب ، ُمتأدٍّ لسان، حقيقي، به مفعول مفعول، متغري،
سطاورقو، ساطوري، بامبو، املطانزة، دراماطا، الناموس، الدستبند، فانطورس، األىف، الفابا،

(رسياني). دورط األسطقس، السوفسطائي، إيسطوريا،

ص٨٥. السابق، 39
ص٤٠٧. ج٢، منطق، أرسطو، 40
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الرتمجة طرق خامًسا:

الثانية أفضل. لفٍظ إىل لتغيريه مشابه بلفٍظ لفٍظ استبدال األوىل ُطرق: بأربِع الرتجمة وتتم
يف نة امُلتضمَّ املعاني كل عن يُعربِّ إليه املنقول الفرد اللفظ ألن شارحٍة عبارٍة إىل لفظ تغيري
إليه املنقوَل ألن وذلك لفظ؛ إىل شارحة عبارٍة استبدال تغيري والثالثة منه. املنقول اللفظ
قوٍل استبدال والرابعة منها. املنقول العبارة من املخترص التعبري عىل وقدرًة تركيًزا أكثُر
حيث من تتساويان إليها واملنقول منها املنقول فاللغتان والِقرص؛ الطول يف مشابه بقوٍل
الفصل القول للرتجمة بالنسبة التعليق يعني وال والرتكيز. اإلسهاب يف التعبري عىل القدرة
تعبريًا ُمصطلَحني، بني والرتدُّد والظن والرتجيح االحتمال يعني قد بل النهائي، والحد
فله صوابًا كان وإن أجٌر فللمرتجم ً خطأ كان إن االجتهاد، يف والرغبة العلمية األمانة عن

أجران.
ملعرفة التعليق وألفاظ الرتجمة ألفاظ بني عمودية مقابالٍت بعدة القيام ويمكن
القديمة العربية الرتجمات من دالٍَّة نماذَج مجرُد وهو الفلسفي. املصطلح ينشأ كيف
كجهاٍز هوامشها يف املذكورة عليها والتعليقات للعلم، مستًوى أرفع أرسطو، ملنطق
النصوص ولباقي واألخالق، والنفس للطبيعة الرتجمات باقي عىل تعميمها ويمكن نقدي.
شامًال، إحصاءً النماذج هذه تعطي وال الفالسفة. من أرسطو لغري أو للرشاح اليونانية
من نوٌع فهو الكيف؛ ظهور حد إىل بالكمِّ يبدأ الذي املعنوي االستقراء ذلك يف يكفي بل

اإلطراد. ملبدأ طبًقا التام االستقراء يفيد الذي الناقص االستقراء
وإن اللفظ شكل عىل تستقرَّ لم التي ذاتها الرتجمة من بدايًة القلق يكون وقد
أو وجدلية تعليمي، جنٍس من أو تعليمية مثًال الُحجج فأنواع املصطلح؛ عىل استقرَّت
نفسه؛ اللفظ يتغري وقد امتحاني. جنٍس من امتحانية أو وممتحنية جديل، جنٍس من
يتم عدة ترجماٌت هناك املماحكة. أو املمتحنية يف الربهانية، أو التعليمية إما فالُحجج



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ترجمٍة كل أن عىل يدل الرتجمات بني الكبري واالختالف احتماًال. وأقربها أفضلها اختيار
املعنى.1 وفهم رشح

جميًعا وتُدل البديل. امُلعلِّق لفظ إىل املرتِجم لفظ من لالنتقال عدة أمثلٌة وهناك
لفظ مرحلتنَي عىل أحيانًا ويتمُّ اإلحكام.2 من مزيٍد نحو الفلسفي املصطلح ر تطوُّ عىل

إىل إسحاق نقل يف نجد «لم ((٢) ص٥٦٤، ج٢، (منطق، أصح» وهو أثانس لنقل موافق «املخرب 1

ص٧٩). ج٢، (منطق، الجنس» أثانس نقل يف ووجدت الجنس الرسياني
2

الصفحة رقم التعليق الرتجمة

(٣) ،٥٠٧ ج٢، الفسخ النفي، اإلبطال
(٣ ،١) ،٥٠٨ ج٢، نفي فسخ
(٢) ،٥٠٩ ج٢، الالئق الواجب
(٢) ،٥١٢ ج٢، الصنف الوضع
(٢) ،٥١٢ ج٢، الجميل الحسن
(٣) ،٥١٢ ج٣، العقيل القياس
(١) ،٥١٧ ج٣، املعنى القول
(٣ ،١) ،٥٢٧ ج٢، الفهم التصور
(٢) ٥٢٩ ج٢ النقص اإلبطال

(٣ ،٢ ،١) ،٥٤٣ ج٢، أجود خري
(٦) ،٥٤٣ ج٢، الصداقة املحبة
(١) ،٥٤٤ ج٢، الرأي الظلمة
(٤ ،٣) ،٥٤٤ ج٢، أنفع موافق
(١) ،٥٤٨ ج٢، القبيح الرش
(٢) ،٥٥٢ ج٢، املوصوف املوضوع
(٢) ج٥٥٧، الحكمة الفهم
(٢) ج٥٦٠، الحي الحيوان
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وواحد للرتجمة واحد اثننَي، اللفَظني هذَين قسمة ثم للُمعلِّق، لفَظني مقابل يف املرتِجم
إىل الرتجمة يف الفسخ ثم التعليق، يف والفسخ النفي إىل الرتجمة يف اإلبطال مثل للتعليق

(٢) ،٥٦٣ ج٢، العفة الفهم، الفقه
(٢) ،٥٧٢ ج٢، التواضع الدعة
(٤) ،٥٧٢ ج٢، العادل الوادع
(٣) ،٥٧٣ ج٢، أذى خوف
(٤) ج٥٧٣، أذى غم
(٥) ،٥٨٠ ج٢، يشء نوع
(١) ،٥٨٣ ج٢، املنفصل املنقسم
(١) ،٥٨٦ ج٢، الجدلية املنطقية
(٣) ،٥٩٠ ج٢، مطلق بسيط
(٣) ،٥٩٠ ج٢، مطلق بسيط
(٢) ،٦٣٣ ج٢، الجسم املصمت
(٢) ،٦٨١ ج٣، املوضوع املوصوف
(٤) ،٦٩١ ج٣، املحاورة املجاهدة
(١) ،٦٩٩ ج٣، يغالط يناقض
(٤) ،٨٣٥ ج٣، يسأل يتكلم
(٣) ،٦٩١ ج٣، األقاويل الكالم
(٢) ،٦٩٤ ج٣، املعاندة املناقضة
(٢) ،٦٩٥ ج٣، تناقض تعارض
(١) ،٦٩٥ ج٣، القياس القول
(١) ،٦٩٦ ج٣، اللغز املثل
(٧) ،٦٩٧ ج٣، املعارف العلوم
(٢) ،٦٩٩ ج٣، األقاويل القياسات
(٦) ،٦٩٩ ج٣، التناقض املعاني
(٧) ،٧٠٠ ج٣، إبطال رفع
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يف والفقه التعليق، يف والنصب والصعوبة الرتجمة يف املكروه وكذلك التعليق، يف النفي
إىل اللغة يف الخالف يؤدي وقد التعليق. يف (إسحاق) والفهم (أثانس) الفهم ثم الرتجمة

(٢) ،٧٠٨ ج٣، املجاهدة املحاورة
(١) ،٧١٦ ج٣، املناقضة املعاندة
(٣) ،٧١٦ ج٣، املعاندة املقاومة
(٦) ،٧١٨ ج٣، العام املشرتك
(٣) ،٧٢٢ ج٣، املضلل املغالط
(٦) ،٧٤٤ ج٣، العلم الصناعة
(٦) ،٧٩٤ ج٣، القول الكلمة
(٦) ،٨٢٥ ج٣، الصوت اللفظ
(٥) ،٨٠٦ ج٣، اللفظ القول
(٧) ،٧٠٨ ج٣، األلفاظ األقاويل
(١) ،٩٨٨ ج٣، الحد القول
(٦) ،٨٠٧ ج٣، متوهم مظنون
(٣) ،٨١٢ ج٣، السبب العلة
(٢) ،٨٢٢ ج٣، عام مشاع
(١) ،٨٣٢ ج٣، التصور الثابت
(٣) ،٨٧١ ج٣، ذات جوهر
(٩) ،٨٩٢ ج٣، الرأي االعتقاد
(٩) ،٨٩٢ ج٣، الرأي االعتقاد
(٢) ،٩٣٦ ج٣، املقوالت النعوت
(٢) ،٩٨٦ ج٣، بالنوع بالصورة
(١١) ،٩٤٢ ج٣، ينقض يحل
(٢ ،١) ،٩٤٢ ج٣،    
(٣ ،١) ،٩٥١ ج٣،    
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هو األلفاظ يف البدائل إيجاد وإن القوة.3 أو القدرة يعني قد فاإلمكان املصطلحات؛ نشأة
والظن،4 البيان هو والرأي مرة. من أكثر األمر ويتكرر املصطلحات. لنشأة بدايٌة أيًضا
كلفٍظ شكٍّ إىل يتحول اللغة من عادي لفٌظ فالَحرية الَحرية؛ يلزمون الذين هم كاك والشُّ

إصالحي.5
تحويل هو التعليق، إىل الرتجمة من اللفظ نقل يف السبب أن إىل اإلشارة تتم وأحيانًا
األرشف لفظ إىل الرتجمة يف األخص لفظ تحويل مثل فنية؛ مصطلحاٍت إىل العادية األلفاظ
التعليق، من ألفاٍظ إىل مرة من أكثر املرتجم اللفظ نفس تغيري يتم وقد مصطلح. كلفٍظ
لفظ إىل خري ولفظ النقض، إىل ومرًة النسخ أو النفي إىل مرًة اإلبطال لفظ تغيري مثل
أفعل إىل خري مثل اسٍم من املرتجم اللفظ شكل يتغري وقد ثانية. مرًة ونافع مرة أجود
ثم التعليق، لفظ إىل املرتجم اللفظ تغيري يتم وقد أنفع. إىل وموافق أجود، مثل تفضيٍل
لفظ يصبح املرتَجم املوضوع فلفظ املرتَجم؛ اللفظ نفسه هو ليصبح التعليق لفظ يعود
ولفظ التعليق. يف املوضوع لفظ يصبح املرتَجم، يف املوصوف ولفظ التعليق، يف املوصوف
التعليق، يف واملجاهدة امُلرتَجم املحاورة لفظ يصبح التعليق، يف واملحاورة املرتَجم املجاهدة
يف واملناقضة املرتجم املعاندة لفظ يصبح التعليق، يف واملعاندة املرتَجم املناقضة ولفظ
فاإلبطال التباُدل؛ عىل ليس ولكن التعليق لفظ نفسه هو املرتجم اللفظ يكون وقد التعليق.
يكون ما وكثريًا املرتجم. الرفع للفظ التعليق لفظ وهو الفسخ، أو النفي لفًظا هو املرتَجم
لفظ مثل والخصوص؛ العموم بني الفرق هو التعليق، ولفظ الرتجمة لفظ بني الفرق
يف القياس يصبح الرتجمة يف والقول التعليق، يف الجدلية لفظ يصبح الرتجمة يف املنطقية
العموم، إىل الخصوص من انتقاًال يكون وقد الخصوص. إىل العموم من انتقاًال التعليق،
األسماء، يف فقط اللفظي التغيري يكون وال التعليق. يف األقاويل إىل الرتجمة يف القياسات من
الرتجمة يف يحل التعليق، يف ويغالط الرتجمة يف يناقض مثل األفعال؛ يف أيًضا يكون بل

التعليق. يف ويسأل الرتجمة يف ويتكلم التعليق، يف وينقص

العبارة، ج١؛ (منطق، اإلمكان قوة، قدرة، أو القوية القادرة باألحمر وفوقها املمكنة األصيل النص يف 3

.(٩٥ ص٩٣،
.((١) ص٨٩، ج١، (منطق، الظن التعليق ويف اليشء األصل يف ،(٦) ص٤٨٦، ج٢، منطق، 4

ص٣١١. ج٢، منطق، 5
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أومريوس مثل األعالم أسماء إسقاط العموم إىل الخصوص من االنتقال مظاهر ومن
إىل الرتجمة يف نوع ومن شاعر، أو ما يشءٍ إىل التعليق يف وتحويلها الرتجمة، يف الواردة

التعليق.6 يف التناُقض إىل الرتجمة يف والسلب اإليجاب ومن التعليق، يف أنواع من نوٍع
كمصطلح فاالستقراء العادية؛ اللغة من املصطلحات تبدأ بلفظ لفٍظ استبدال ويف
الهامش ويف التقاء األصل يف األرض، من أخذ أي التقاط؛ هو عادي بلفٍظ لغويٍّا يبدأ
يف الرضوري مثل التعليق، ولفظ األصل لفظ بني امُلميِّز الفرق يظهر ال وأحيانًا استقراء.7
أحدهما واختياِر املصطلحات استقرار بدايِة حيث من إال التعليق، يف واالضطراري األصل
وكذلك التعليق،9 يف والرضوري األصل يف والواجب الطبيعة.8 لعلم واآلخر املنطق لعلم
موقٍف عىل تُدل كلُّها واالستهجان االستحسان والقبح، الحسن والرفض، القبول ألفاظ
أم املنطق هو هل العلم: طبيعة عىل بينها االختيار ويتوقف والنفي. اإلثبات واحد، ذهنيٍّ
املعنى لتوضيح أو وحده اليشء لتعريف بلفظ لفٍظ رشح يكون وقد الجمال؟ أو األخالق
لفٍظ تبديِل حالِة يف كلها العبارة تركيب برشح التعليق ويقوم بل «يعني»،10 ب والبداية
يبطه الجرح، ربط من والبط العالج. التعليق ويف البط يف اليوناني النص يف آخر،11 مكاَن
االكتفاء وعدم املضمر إظهار الهدف وغريه.12 بٍرت من جراحية عمليٍة إجراء أي شقه؛
تتحوَّل وقد واإلبطال.13 اإلثبات التعليق يف هما النص يف فاألمران بضمري؛ إليه باإلشارة

.(٣) ،(١) ص٥٠٥، ج٢، منطق، 6

.(١) ص١٨٣، ،(٤) ص١٦٦، ج١، منطق، 7

.(١) ص١٧٤، ،(٤) ص١٦٦، ج١، منطق، 8

ص٨٩. ج١، منطق، 9

.(٦) ص٧٦١، ج٣، منطق، 10

فلما له، يكن لم وإن األشياء من يشءٍ فعل عىل قوًة له أن هو «يمكن» تركيب مع أوًال املفهوم كان 11

يعلم، يعلم والذي يكتب يكتب ال الذي أن ذلك بعد املفهوم كان «يمكن» معنى القول جملة من ُحذف
بإضافة املفهوَمني اختالف به بني ُمحاٌل وهذا يعلم ما يتعلم يكون أن والثاني األول املفهوم من فيلزم
فإن يتعلم، ذا هو أنه والثاني اآلن يكتب ليس أنه إال الكتابة يحسن أنه كان األول ألن وحذفه؛ يمكن

.((٢) ص٧٦٢، ج٣، (منطق، يعَلم ما يتعلَّم أنه ألزم واحًدا شيئًا جميًعا أخذا
.(٢) ص٥٣٥، ج٢، منطق، 12

.(٥) ص٥١٦ ج٢ منطق 13
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املصطلح مستوى إىل يرقى أن دون معنوي، لفٍظ إىل حريف لفٍظ من أيًضا العادية اللغة
التعليق.14 يف الثانية أنالوطيقا إىل األصل، يف أنالوطيقا ل تحوُّ مثل

هنا الرتجمة التعليق، يف لفٍظ إىل الرتجمة يف شارح قوُل يتحوَّل أن الثانية والطريقة
الحارض والزمان التعليق، يف تذكر الرتجمة يف للمايض فالزمان تركيز؛ والتعليق إسهاب
يف توبيخ الرتجمة يف السوفسطائيِّني وتبكيت التعليق، يف تعلم الرتجمة يف واملستقبل
مثل ُمثبَت، لفٍظ إىل املنفية العبارة تحويل طريق عن الرتكيز يكون ما وعادًة التعليق.
يف النعم تصبح الرتجمة يف األذى وقلة التعليق، يف الجور تصبح الرتجمة يف الالعدالة

التعليق.15 يف الجهل تصبح الرتجمة يف املعرفة وعدم التعليق،
التعليق، يف شارح قوٍل إىل الرتجمة يف اللفظ يتحول أن الثانية عكس الثالثة والطريقة
السوفسطائية» «تبكيت هو سوفسطيقا فلفظ كثرية؛ ذلك إىل األمثلة استعماًال. األقل وهو
التبصري؛ لفظ يف زيادًة السوفسطائية» بمغالطة «التبصري وهو بالحكمة» «التظاهر وهو
بداية عىل يُدل واملرتجم اللفظ يف فالخالف والوظيفة؛ والوجهة الغاية عىل الرتكيز أي
كل ومحدد. نهائي عربي فلسفي مصطلٍح يف عنه التعبري أجل من واستقالله، املعنى تخلُّق

ص٣٠٩. ج٢، منطق، 14

15

الصفحة رقم التعليق الرتجمة

(٣) ص٥١٤، ج٢، منطق، التذكر للمايض الزمان
(٧) ص٧٣٨، ،(٢ ،١) ص٧٣٧، ج٣، منطق، التعلم واملستقبل للحارض الزمان

(٦) ص٨٠٧، ج٣، منطق، توبيخ السوفسطائيِّني تبكيت
(٦) ص٨٠٧، ج٣، منطق، الجهل املعرفة عدم
(١) ص٨٠٩، ج٣، منطق، الجزئي الفرد الواحد
(٤) ص٩٤٧، ج٣، منطق، جوهر اليشء هذا
(١) ص٥٣٨، ج٣، منطق، النعم األذى قلة
(٣ ،٢) ص٥٤٧، ج٣، منطق، جور عدالة ال
(١) ص٦٩٧، ج٣، منطق، السلمة املوضوعة األشياء
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كلها. الجوانب هذه يجمع واحد مصطلٌح يأتي حتى املعنى جوانب أحد تُظهر ترجمٍة
وضوًحا أكثر التعليق يف الشارح فالقول التوضيح؛ هو ذلك من الهدف يكون ما وغالبًا
عند فاملقابالن تلقائية؛ وأكثَر أسهَل بلغٍة املعنى عن تعبريًا وأكثر الرتجمة، يف اللفظ من
أن عىل يدل إذن الشارح القول التعليق. يف التضاد تحت الداخالن هما مثًال املرتجمني
يحمل قضية، صاحب الناقل كان بلفظ. لفٍظ نقل مجرد وليس الذهن، يف حارض املعنى
األمة عىل التي املفتوحة األمم ثقافة النهاية يف وهي حضارته، يف ويتمثَّلها الغري حضارة

ِلتََعاَرُفوا﴾.16 َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا ﴿َوَجَعْلنَاُكْم وحمايتها رعايتها
مثل التعليق؛ يف شارًحا قوًال الرتجمة يف الشارح القول يبقى أن الرابعة والطريقة
الرتجمة عىل التعليق يكون ال وقد التعليق.17 يف عامة كلية تصبح الرتجمة يف مشاعة مرسلة
اللفظ كان ولو خاصة املعنى، عن التعبري عىل أقدر شارحة بعبارٍة لفظ بل بلفظ، لفًظا
استعمالها يتم األولية األلفاظ من مجموعة إىل الرتكيب تحليل يتم وبالتايل مركبًا؛ األصيل
والذي ،Ein Telos Exein باليونانية هو الذي «أنتلخيا» لفظ مثل وذلك شارحة، كعبارٍة
بالقوة». حياة ذي إىل لجسم طبيعي أول «كمال شارحة عبارٍة إىل نقله يف تحول
الناقل عىل ينبغي «كان يقول: فاملعلق له؛ وتقويًما لألمر تصحيًحا التعليق يكون قد

16

الصفحة رقم التعليق الرتجمة

(٢) ص٥٣٦، ج٢، منطق، اليونانية يف السرية املعاش
(١) ص٥٦١، ج٢، منطق، إرادة بغري كرًها
(١) ص٥٧٤، ج٢، منطق، إرادة اختيار مشيئة
(١) ص٦٠٩، ج٢، منطق، البحر من جزء بسيط

ص٧٩ ج١، منطق، التضاد تحت الداخالن املقابالن
(٧) ص٥٧٥، ج١، منطق، بالوشاية الساعي الساعي
(٦) ص١٠٦، ج١، منطق، املحمود البيان د املحدَّ الرأس
٤١٥ ص٣٢٢، ج١، منطق، ماهية بذاته هو اليشء هو ما

ص٦١٥. ج٢، منطق، 17
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الرتجمة طرق خامًسا:

جديد محدود لتأليٍف منه وانطالًقا له، ورشًحا للمعنى إبراًزا يكون وقد 18«… يقول أن
رشد.19 ابن عند األوسط الرشح لنموذج بداية

18

الصفحة رقم التعليق الرتجمة

(٣ ،٢) ص٨٠٩، ج٣، منطق، عامة كلية مشاعة مرسلة

(منطق، وكمالها القصوى املعجزات غاية السعادة التعليق ويف الغنى، أم السعادة اليوناني األصل يف 19

.((٢) ص٥٣٣، ج٢،
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الفلسفي املصطلح نشأة سادًسا:
وتطوره

الفلسفي املصطلح نشأة (١)

واألفعال األسماء فيها، إشكال ال العادية فاللغة الفلسفي؛ املصطلح هو النقل يف يشء وأهم
الفكر، عصب هو فاملصطلح املصطلح يف اإلشكال إنما بسهولة. فيها النقل يتم والحروف
أحيانًا النفط. عرص يف دمنا ما النفط ق تدفُّ فيتم َغوُرها يُسرب التي الحساسة املناطق
تدل ال ولكنها األواخر، أنالوطيقا أو الثانية أنالوطيقا مثل العادية اللغة ألفاظ تتغري
عند العادية واللغة اللغوي. والجمال األدبي األسلوب مقياسها إنما فني، مصطلٍح عىل
تكشف لبس، وال فيها غموض ال مفهومة مستساغة، سليمة عربية لغٌة الغالب يف القدماء
أو قراءة أو تأويل دون الداخيل، معناه عىل والتعرُّف املنقول، النص كامل احرتام عن
حالة ويف العلمية. األمانة لرشوط يخضع أمني نقٌل هنا فالنقل الرتجمة؛ بداية يف ف تعسُّ
صياغة يف االختالف قديم يقع قد معرب، لفٍظ إىل الصوتي النقل وتحويل التعريب
باسم أصحابه إىل واإلشارة سوفسطيقا، لفظ مثل مذكر جمع أو مؤنث مفرد فيه، الجمع
الحايل، العرص يف نحن لنا فضَّ وكما القدماء ل فضَّ كما السوفسطائيون، أو السوفسطائية

الفني.1 املصطلح إىل العادية اللغة من التكوين يف املصطلحات تبدأ ثم

.(٧ هامش ص٧، النفس، (يف ثانيًا هيوىل ثم أوًال طينة 1



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الفلسفية. املصطلحات نشأة هو التأليف، قبل الرتجمة مرحلة يميز ما أهم إن
املواقف بعض عن التعبري يف تُستخدم املصطلحات من مجموعة هي النهاية يف والفلسفة
وما العملية. واملمارسات السلوك يف بل والفن األدب يف أيًضا عنها تعرب التي اإلنسانية،
حتى عليها نعيش زلنا ما التي الفلسفية، املصطلحات هو الفن عن متميزة الفلسفة يجعل

العربية.2 اللغة وفقر األجنبية املصطلحات صعوبة من شكاية دون اآلن
يف هو إنما املصطلحات، حيث من العربية اللغة قصور عن تُقال التي الشبهة إن
املعاني عن التعبري عىل قادًرا ِرصًفا غربيٍّا أصبح املفكر وكأن ورعونة تنطٌع الحقيقة
فاللغة متغرب؛ مجتمٍع يف للنفس ودعاية الوطنية، اللغات دون وحدها األجنبية باللغات
املصطلحات إيجاد عن قارصة ليست القدماء، عند الفلسفي املصطلح نشأة بدليل العربية،
هو اآلخر أمام النقص بعقدة يشعر والذي الجذور، امُلجتث اللغة عالم هو إنما العلمية.
إنما الواحد. والعلم العاملية والثقافة العاملية اللغة أسطورة ضحية وهو ذلك. يدعي الذي
وليس الداخل من ذاتيٍّا اإلبداع كان لو ذاته، الفلسفي اإلبداع يف اللغة قبل تنشأ الصعوبة
للتعبري؛ كأداٍة طيعًة اللغة ألصبَحِت واكتشافهم، اآلخرين اخرتاع من الخارج، من منقوًال
يواجه فإنه املنقول الخارجي االكتشاف ا أمَّ ذاتية. بلغٍة نفسه عن يُعربِّ الذاتي فاإلبداع
والشكل؛ املضمون يف النقل ألن للتعبري؛ كأداة الطيعة اللغة إيجاد يف الصعوبة هذه مثل
اللغة وكأن نفكر؟ لغٍة بأية السؤال: نشأ لذلك واللفظ؛ املعنى يف واللغة، الفكر يف أي
عليه يصعب أجنبية بلغٍة يفكر ومن التعبري. أدوات من أداٍة مجرد وليست الفكر مضمون
األجنبي. للمصطلح الصوتي النقل أي بالتعريب؛ ويكتفي الفلسفي، املصطلح إبداع إيجاد
املصطلحات تنشأ وبالتايل الوطني، املصطلح إيجاد عليه يسُهل الوطنية باللغة يُفكِّر ومن
الشكل يف واللفظ، املعنى يف واللغة، الفكر يف الذاتي فاإلبداع الفكر؛ لنشأة مواكبة الفلسفية

واملضمون.
مثل مصطلحات إىل االستفهام أدوات تحويِل من داخليَّا الكندي عند املصطلح وينشأ
الهلية، رسالة يف املصطلحات معظم األربعة العلل تصبح كي لم، أي، ما، هل، تحويل

األفعال، ترتيب الحوادث، قصة، Mythos ترتجم النقل بحرفية يتصف الذي مثًال الشعراء كتاب يف 2

Lexis االعتقاد، الفكر، Dianoia الشخصيات، أو األخالق Ithea الخرافة، متى ويرتجمها القصة، أجزاء
أو (الخيمة) املرسح Schene التمثييل، املنظر Huphis الصوت)، (صيغة الغناء Ketopoia العبارة،
السحر األسماء، Ephi يبطن)، ما غريَ يظهر املمثل (ألن املنافقون املراءون، املمثلون، Hepokriai السكن

ص١٨٠–١٩٠). عياد، شكري مقدمة (الشعر،
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وتطوره الفلسفي املصطلح نشأة سادًسا:

تتحول جابر وعند والغائية. والفاعلة والصورية املادية تُصبح أن قبل اللمية األيية، املائية،
كيف، من والكيفية ما، من واملائية هل، من الهلية مصطلحات، إىل االستفهام أدوات
أسلوب جعل الذي وهذا وأحكاًما.3 تصوراٍت يكون أن قبل لغة فاملنطق لم؛ من واللمية
مصطلحات تتداخل مألوفة، غري ألفاًظا مستعمًال األدبي، املستوى ودون ضعيًفا الكندي
املقفع فابن اجتهاًدا؛ العادية اللغة من املصطلحات كانت واإللهيات. والطبيعيات املنطق
يف والفقهاء، العلماء غالبية أي الجمهور؛ رأي اآلمدي يستطلع لذلك عينًا؛4 الجوهر يسمي
كون علة اليشء يكون «أن من األسلوب ر تطوُّ ويتضح ورشحها.5 للمصطلحات وضعهم
طينة من املصطلحات تتطور كما بذاته». «املوجود إىل مهوية» ذاته تكون «أن إىل ذاته»
الواحدة الثقافة تحويل أجل من املصطلح وينشأ التعريب. إىل عوًدا هيوىل إىل عنرص إىل
القديمة، اللغة باستالم أو والرتجمة بالتعريب إما اللغة، طريق عن موروثٍة ثقافٍة إىل
املنقولة املوروثة العلوم بعض تحويل أو اصطالحية، لغٍة إىل عادية لغٍة من وتحويلها
التفاُعل عىل املصطلح نشأة وتكشف خالصة، فلسفية مصطلحاٍت إىل النقلية العقلية أو
املفاهيم إىل النقلية العلوم مفاهيم من االنتقال وواضٌح اللغة. مستوى عىل الحضاري
املطلق. القول إىل الحديث، علم مصطلح وهو املرسل، القول من االنتقال مثل الفلسفية،
العداوة أو الثأر يعني الذي الذهل مثل القديمة، العربية املصطلحات بعض وتظهر
اليونانية، املقابلة املصطلحات صياغة يف األول املعني هو القديم اللغوي والرصيد الحقد، أو
يف الكندي عند هذا ويتضح والرصد، الكمون يعني الذي له االشتقاقي املعنى تلمس مع
التأييس؛ وجود، والال الوجود أي والليس؛ واأليس املاهية، أي القنية؛ مصطلحات استعمال

اإليجاد.6 أي
الدور، يف الوقوع دون البعض، بعضها عىل املصطلحات بعض تعريف ويعتمد
الكندي رسالة يف املصطلحات ومعظم الخاطر،7 علتها واإلرادة السانح علته الخاطر مثل

.١٧٩ ،١٦٥ ،١٤٢ ،١٣٣ ص٧٧–٨٧، األوىل، الفلسفة الكندي: 3

ص٢٧٧. الفلسفي، املصطلح يف: الفلسفية الحدود الخوارزمي: 4
ص٣٤٥. املبني، الكتاب اآلمدي: 5

الحق، الفاعل ص٣٧٤-٣٧٥؛ أرسطو، كتب كمية ١٧٥؛ أو ص١٧٦ الحدود، يف رسالة الكندي: 6

ص١٠٠-١٠١. األوىل، الفلسفة ص١٨١-١٨٢؛
.١٦٩ ص١٧٥، الحدود، رسالة الكندي، 7
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وتعريف شارحة، عبارٍة يف املركب وليس البسيط املصطلح أي مزدوجة؛ وليست مفردة
التعريفان. تباَعد ولو حتى بظاهر، ليس ما بأنها القوة

أخرى مصطلحاٍت يف تُوجد ودينية، إلهية أبعاٌد املصطلحات يف تُوجد ما وبَقْدر
داخل الوافد احتواء عىل قادرة اإلنسانية، الفضائل تعريف مثل خالصة، إنسانية أبعاٌد
الخارج من الجانبنَي، من مفتوح فاملصطلح والطبيعة؛ العقل يف التفاقهما نظًرا املوروث؛
الفضائل تعريف إدخال أمكن ثَمَّ ومن املوروث؛ يف لتعشيقه الداخل ومن الخارج الحتواء
طرفني بني وسًطا الفضيلة وجعل االعتدال، ولفضيلة أفالطون عند وتقسيمها اإلنسانية
بمعانيها الطبيعة مصطلح تحديد يف بقراط احتواءُ أمكن كما والتفريط. اإلفراط ضد
من بالرغم الكندي رسالة يف املذكور الوحيد وهو العلم. عىل للفلسفة تأسيًسا املختلفة

الخالص.8 العقل عىل الحدود» «رسالة اعتماد
التعريفات مثل وراءه الفلسفي التيار عن املصطلحات بعض تحديد ويكشف
دم باعتدال والضحك القلب، دم بغليان الغضب تعريف النفسية، للظواهر البيولوجية
نفس عىل تقوم التي البدن، بآثار يحيط وما بالنفس يتعلق ما إىل األخالق وقسمة القلب،
املطلقة األولوية الكندي يعطي كما وبدن، نفس إىل وقسمته لإلنسان الثنائي التصور

الثالثة.9 العلل باقي عىل املطلقة العلة ويعتربها (الغائية)، التمامية للعلة
النظرية واإللهيات، والطبيعيات املنطق الحكمة، أقسام كل الفلسفي املصطلح ويشمل
املنطق ثم الفلسفة عليها يغلب أخالقية، رسالته يف الكندي مصطلحات من فكثري والعملية؛
وبعضها والرضا، والعشق املحبة مثل بعضمصطلحاته لورود نظًرا التصوف؛ ثم العلم ثم
التوهم نفيسمثل أو اإليقاع مثل موسيقي وبعضها والقسمة، والرضب الجذر مثل رياضية
ثم الفلسفة عليها والغالب والفلك، الطب مثل علوم أسماء أو وجميع كل مثل منطقي أو
واالجتماع السياسة يف املصطلحات وأقل العلوم. ثم الرياضيات ثم اإلنسانيات ثم املنطق
بمفرده الطب تميز وقد العلم. تحديد يف النفيس البعد ويظهر الصديق، تعريف باستثناء
من للفلسفة الرابع التعريف كان لذلك بالطب؛ الكندي اهتمام عىل يدل مما كمصطلٍح
صناعة فالفلسفة العلوم؛ تصنيف حيث من تعريف هو الستة، التعريفات من العلة جهة

ص١٧٥–١٧٩. السابق، 8
ص٧٨. األوىل، الفلسفة ص٧٦؛ السابق، 9
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وتطوره الفلسفي املصطلح نشأة سادًسا:

القدماء بدور واعرتاًفا لصاحبه، للحق إعطاءً بالقدماء تبدأ الِحَكم، وحكمة الصناعات،
تقليًدا.10 أو نقًال وليس للفضل واعرتاًفا أمانًة النفس، إىل القول نسبة دون

تقسيم هو املصطلحات، لتصنيف مدخًال الثالث القرن يف حيان بن جابر ويعطي
ليست رصفة، داخلية قسمٌة وهي عرش. الثاني القرن يف التهانوي يفعل كما العلوم
والرشع فالعقل وعقيل؛ رشعي والدين موروث. وكالهما والدنيا الدين بل والوافد، املوروث
والصنائع. العلوم يشمل والوضع للرشع، مقابل فالوضع ووضع؛ رشع والدنيا الدين. من
تشمل الخارج يف والطبيعة الذهن. يف وأشياء الخارج يف أشياء ومعاٍن، حروف والعقيل
الشاملة القسمة هذه من إذن الفلسفي املصطلح ينشأ واليبوسة. والرطوبة والربدة الحرارة

العلم.11 أداة فاللغة للعلوم؛

.(١٧٣ ص١٦٦، (السابق، بحقائقها» األشياء «وجدان بأنه العلم تعريف مثل 10

ص١٦٧–١٦٩. الفلسفي، املصطلح 11

العلم

دين

رشعي

باطنظاهر

عقيل

حروف

طبيعي

يبوسةرطوبةبرودةحرارة

روحاني

نورانيعلماني

معاني

إلهيفلسفي

دنيا

وضعي (صنائع)رشعي (صفة)

للصنعة

مراد لنفسه

أبيضأحمر

مراد لغCه

Cعقاق

مركب

أبيضأحمرأبيضأحمر

بسيط

Cتداب

برانيجواني

للكفاية
عىل الصنعة
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الرازي مثل العلوم بتقسيم أيًضا والفلسفة الحدود يف رسالته الخوارزمي ويبدأ
املنطق.12 غياب ويُالحظ والسياسة، املنزل وتدبري األخالق العملة وتشمل التهانوي.

بعلوم البداية العلوم، تقسيم هو للتهانوي، الفنون» اصطالحات «كشاف ومدخل
األلفاظ وفن العربية األلفاظ فن فنَّني: عىل ُرتِّب وقد الرشع، بعلوم واالنتهاء اللغة
وتنقسم يُرتجم. لم أو يُطبع لم أو يتم لم الكتاب أن ويبدو الفارسية. وتعني األعجمية،
غري أو عربية آلية، أو آلية غري عملية، أو نظرية ا إمَّ فهي أقسام؛ سبعة املدونة العلوم
كلية. أو جزئية تعليمية، أو عقلية حقيقية، غري أو حقيقية رشعية، غري أو رشعية عربية،
واملعاني والنحو الرصف العربية علوم وتشمل املعرفة. نظرية إطار ضمن كلها وتدخل
والقراءة، والتفسري الكالم الرشعية العلوم وتشمل والقافية. والعروض والبديع والبيان
فهي الحقيقية العلوم ا أمَّ والسلوك. والفرائض والفقه الفقه وأصول والحديث واإلسناد
الزمان. بتغري فيتغري الفقه ا أمَّ والحكمة، املنطق مثل واألديان امللل بتغري تتغري ال التي
نظريٍة إىل وقسمتها الحكمة وعلم املنطق، كتب وأقسام أرسطو ويذكر املنطق ل ويُفصِّ
الرئيس، الشيخ بني كما الرشيعة من مستفادة وكلها الثالثية، إىل منها كلٍّ وقسمة وعملية،
ببيان التقسيم يختتم ثم وفروع. أصول منها ولكلٍّ واملنطقي، والريايضوالطبيعي اإللهي
التتارخانية واملذمومة وكفاية، عني فرض منها واملحمودة واملذمومة، املحمودة العلوم
علم عن فيبُعد والهندسة الفلسفة علم ا وأمَّ والتنجيم. والطلسمات والنرينجيات السحر
عن الفلسفة صورة وهي اآلخرة،13 عىل الدنيا الحياة استحبوا الذين ذلك استخرج اآلخرة،

الصالح. ابن

12

الفلسفة

نظري

طبيعي

اآلثارالطب
العلوية

الطبيعةالحيوانالنباتا.عادن
(ما تحت

فلك القمر)
الكيمياء

ريايضإلهي

العلوم
والحساب

ا.وسيقىالنجومالهندسة

عميل

ص١–٧٦. الفنون، اصطالحات كشاف التهانوي: 13
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وتطوره الفلسفي املصطلح نشأة سادًسا:

الفلسفي املصطلح تطور (٢)

النحو عىل اآلن استقر حتى اإلحكام من ملزيد نشأته، بعد الفلسفي املصطلح ر تطوَّ وقد
التايل:

الحامل مثل لفظان اليوناني اللفظ أن السبب يكون وقد بلفظ. لفظ تغري (أ)
وماهية.14 مائية مثل إمالئيٍّا السبب يكون وقد .Ousia والجوهر Hupokaimenon

14

التطور النشأة

العالم املجرم
جوهر حامل

األعراض املحموالت
التغريُّ السيَالن
مادة طينة

الرياضيات التعاليم
(قضايا) التقابُل التناُضب

القياس الجامعة
التصديق الصدق
ماهية مائية

الحساب العدد
الفلك التنجيم
الرتبة أيية
حقيقة أنية
النوع الصورة
املعادن املعدني
النبات الالنباتي – النباتي
الحيوان الحيواني
الحقيقي املقي

251



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

أفضل، الرسيانية الرتجمة عىل االعتماد السبب يكون وقد بلفَظني. لفَظني تغيري (ب)
الكيان.15 وسمع الطبيعي الخرب مثل

الزيادة الربوبية
النقصان االحتمالية
مادية عنرصية
غائبة غايبة
املطلب الطلب
اللمس املحبس
املغلطي املتحكم
املادية العنرص القابل،

15

التطور النشأة

املطلق القول املرسل القول
ومحمول موضوع ومعقول موضوع

الكيان سمع الطبيعي الخرب
الخمس الكليات الخمسة األسماء
االستواء خط النهار معدل
الثالثة األبعاد الثالثة األقدار
النامية القوة املربية القوة

النباتية النفس اإلنباتية النفس
الكل مدير الكل سايس

ومحمول موضوع ومحمول حامل
ناطقة قوة نطقية قوة

األربعة العنارص األربعة األركان
األربعة العنارص األربعة املواد
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وتطوره الفلسفي املصطلح نشأة سادًسا:

اللغة جماليات مجرد ذلك يف السبب يكون وقد ألفاظ. بثالثِة ألفاظ ثالثِة تغيري (ج)
العبارة.16 وإيقاع

اليونان.17 الرشاح تتبُّع ذلك يف السبب يكون وقد بلفَظني. لفظ تغيري (د)
النقصان.18 نحو أو الزيادة نحو إما فالتغيري بلفَظني؛ ألفاظ ثالثة تغيري (ه)

الشارحة العبارة من املصطلح لتطور طبًقا الرتكيز من ملزيٍد بلفظ لفَظني تغيري (و)
اللفظ. إىل

السيارة الكواكب املتحرية الكواكب
الغضبية القوة الغلبية القوة
الطبيعة بعد ما الطبيعيات فوق ما

الحدود. رسالة سينا: ابن ورسومها؛ األشياء حدود يف رسالة الكندي:
.٣٥-٣٦ ص٢٤-٢٥، الفاضلة، املدينة أهل آراء الفارابي:

16

التطور النشأة

القمر فلك تحت ما القمر فلك حضيض

17

التطور النشأة

والعالم السماء السماء
املشرتكة الخصائص العوام

18

التطور النشأة

العلوية اآلثار واألرض الجو أحداث
الفلك علم السماوية األجرام علوم

253



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

املصطلح إىل املعنوي الرشح من واالنتقال الرتكيز من ملزيد بلفٍظ عبارة تغيري (ز)
اللفظي.19

لفَظني.20 أو لفًظا التعريب إىل الرتجمة أو الرتجمة إىل التعريب تغيري (ح)

يف آخر مساٌر هناك واإلحكام، الرتكيز من مزيٍد نحو التطور مسار إىل وباإلضافة
حتى أرسطو من الرتجمة، يف أيًضا تم الذي املسار نفس وهو التعريب. من االنتقال نمو

19

التطور النشأة

الغائية مفعولة الفاعلة فعل أجل من ما

20

التطور النشأة

واملغالطي املتحكم السوفسطائي
الخطابي ريطوريقا
النقص أنالوطيقا
الهجاء الرتاجيديا
املدح الكوميديا

العنارص األسطقسات
املوسيقى التأليف

هيوىل أسطقسات
األوىل التحليالت األوىل أنالوطيقا
الحيل األثقال، املتحركة األكر علم

امليكانيكا األشغال

الخمسة، الجواهر ص١٩٢؛ الجرم، تناهي ص٢٥٣–٢٥٩؛ األقىص، الِجرم سجود ٣٨٤–٨٤؛ ،٣٧٧
.٢٢٥–٢٣٥ ص٢١٦-٢١٧، العلة، ص١٨٢؛ الفاعل، ص٢٩٥؛ النوم، ص٢٦٥-٢٦٦؛
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وتطوره الفلسفي املصطلح نشأة سادًسا:

ذلك يف واملحك الفلسفية، املصطلحات عن رسائل يف عديدة ذلك عىل والنماذج جالينوس.
تناُقص لقانون طبًقا البنيوي الزماني بل املتوايل، التتابعي الزماني التاريخي التطور ليس

املرتَجم. نسبة وزيادة املعرَّب نسبة
عند الرتجمة إىل التعريب من املصطلح ر تطوُّ يف التدريجي التناُقض ظهر وقد
يستعمل العلوم» «مفاتيح يف الخوارزمي زال فما سواء؛ حدٍّ عىل والفالسفة املؤرِخني
يعطي ثم «ميخانيقون» يذكر مًعا. استعمالهما أو الرتجمة يستعمل مما أكثر التعريب
واألرتماطيقي، الكيان سمع أي كيانا؛ شمعا يف الرسيانية مع يفعل كما تفسريها
مع املوسيقى، أي وأرغانون؛ واصطرالبون، واالصطرونوميا، والجوماطريا، والجغرافيا،
وغرماطيقي؛ والسوفسطائيون، األنا، ولغة اآلخر لغة بني والعربي، اليوناني بني التمايز
العلوم» «مفاتيح الخوارزمي تسمية إن بل الفارسية، من الخراج، أي واألدراج؛ النمو، أي
من قسًما الخوارزمي يضع علم كل يف للعلم. مدخًال باعتبارها املصطلحات إىل تشري إنما
«الحدود ويف واإلسالم.21 الجاهلية يف والروم الفرس عند وألفاظه ومواضعاته مصطلحاته
اليونانية عليها ويغلب املعربة، املصطلحات املرتجمة املصطلحات تتجاوز الفلسفية»

و«مليلوثا».22 كيانا» «شمعا مثل الرسياني القليل باستثناء
خمسة إال لديه تظهر ال حيث الشهرزوري، املتأخرين، املؤرخني عند التحول ويزداد
الناموس أما امليكانيكا، الهيويل، اللوغس، املرتوطيطوس، امليتافيزيقا، معربة: مصطلحات

ألفاظ الرسائل، كتاب مواضعات املاء، ديوان ألفاظ السماح، ألفاظ من والنفقات الضياع ديوان ألفاظ 21
الجاهلية، يف وأيامها العرب أخبار ألفاظ اإلسالم، عرب وأخبار واملغازي الفتوح ألفاظ الفرس، أخبار
،٧٠–٧٧ ص٤٣–٥٠، العلوم، (مفاتيح األحكام مبادئ مواصفات الفلسفة، كتب يف ومواصفات ألفاظ

.(١٣٠–١٣٤ ،٨٢–٨٤
والرتجمة؛ التعريب بني تجمع منها خمسة معرَّبًا، ج١ منطق ٢٢ مصطلحاتها ١٣٨ الخوارزمي يذكر 22
أفودقطيقي، أسطرنوميا، أرتماطيقي، املعربة: املصطلحات .٦ : ١ املعرب إىل املرتجم النسبة تكون وبالتايل
سولوجسموس، سوفسطيقي، سوفسطائي، جومطريا، ثاولوجيا، بيوطيقي، أرميناس، باري إيساغوجي،
= أسطقس التوهم، الخيال، = فانطاسيا املزدوجة: املصطلحات فانطاسيا. لوغيا، فيالسوفيا، طوبيقي،
وأيًضا: املأساة. الهجاء، = الرتاجيديا امللهاة، املدح، = الكوميديا املغالطة، = السفسطة ركن، مادة، عنرص
األسطرنوميا (الهندسة)، الجومطريا (األرتماطيقي)، والعدد الحساب علم (تاولوجيا)، اإللهية األمور علم

اللحون). (علم املوسيقى النجوم)، (علم
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

أصبح حتى تعريبه تم قد قديم فلفٌظ الفلسفة أما معربًا، وليس عربي مصطلٌح فهو
املعرب عىل املرتجم نسبة تزداد ورسومها» األشياء حدود «يف الكندي رسالة ويف عربيٍّا،23
التعريب بني ورابع واألسطقس الهيويل معربة، منها ثالثٍة باستثناءِ مرتجمٌة كلها بل
عربية بعبارٍة تعريفها يتم املعربة األلفاظ وحتى الفانطاسيا، أي التوهم؛ مثل والرتجمة
دخلت حتى منها املعرب واستقر املعنى، يف وليس الصوت يف التعريب وكأن شارحة،
ألفاظ رشح يف املبني» «الكتاب يف اآلمدي وعند الحديث،24 العربي الشعر يف ق التذوُّ يف
عنرص، العربي اللفظ مع أسطقس وهو معرب، مصطلٌح إال يظهر ال واملتكلمني الحكماء
ر بتطوُّ التعريب اختفاء عىل يدل مما النص؛ يف وليس الرشح يف فانطاسيا واحدة ومرًة
املصطلحات كل لتصبح حتى «التعريفات» يف الجرجاني عند النسبة وتزداد الزمن،25
البداية يف كلية املعربة املصطلحات وتختفي والهيوىل،26 األسطقس اثنني: باستثناء مرتجمًة
الواردة الصوفية «اصطالحات يف والجرجاني الحدود» «رسالة يف حيان بن جابر عند
املصطلحات من مجموعة الحدود» «رسالة يف سينا ابن وعند امللكية»،27 الفتوحات يف

النفس ،(٦٣) العقل وهي: معربة فقط خمسة منها مصطلًحا ١٣٦ حوايل الشهروزوري يذكر 23

،(١٠) العنرص الدهر، ،(١٣) املتعلق ،(١٥) الصورة ،(١٧) العلم ،(٢٠) العالم الطبيعة، الجوهر، ،(٢٨)
الفكرة، الزمان، الذوق، الحس، الجسم، الجرم، البقاء، ،(٥) املعاد املبدع، الذهن، ،(٨) الهيوىل القلب،
الرشيعة، الرسمدية، ،(٤) الوحدة الهوية، النواميس، املحبة، الكشف، العاقلة، الغضبية، الشهوة، القوة،
العالم األنوار، عالم السماع، الحق، ،(٣) النور املثال، املادة، الفصل، الفيض، األربعة، العنارص العلة،
املعلول، النبوة، مشكاة األول، املحرك األول، املبدأ القدرة، الفلك، الفعال، العقل العصمة، الجسماني،
مرًة منها كلٌّ يرتدد مصطلًحا سبعني إىل باإلضافة ،(٢) العصمة العدم، العدل، النبوة، املوجود، امللكوت،

واحدة.
الشعرية املرسحية يف الصبور عبد صالح استعمل ،٣٨ : ١ بنسبة مصطلًحا ١١١ الكندي رسالة تضم 24

اليشء يكون منه بأنه األسطقس تعريف ومثل الحالج، لسان عىل أسطقسات لفظ الحالج» «مأساة
الجسم جملة من األشياء أصغر وهو الجسم عنرص هو وأيًضا بالقوة، الكائن وفيه منحالٍّ إليه ويرجع

ص١٦٨). الحدود، (رسالة
.٢٦٧ : ١ إىل النسبة تزداد وبالتايل معربًا، فقط مصطلًحا ٢٦٧ اآلمدي يذكر 25

أي ١٠٠٠٣ : ١ إىل النسبة تزداد وبالتايل معربان، اثنان مصطلحات، ٢٠٠٠٦ الجرجاني يذكر 26

.٩٩٫٩ : ٠٫١
عربية. كلها مصطلًحا ١٨٨ والجرجاني مصطلًحا، ٩٤ حيان بن جابر ويذكر 27
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وتطوره الفلسفي املصطلح نشأة سادًسا:

التعريب من التحوُّل من مزيد ويقع الرتجمة،28 إىل التعريب من فيها النسبة ل تحوُّ يزداد
من تبقى ما يظهر ذلك ومع العلم،29 معيار من الحدود يف الغزايل عند الرتجمة إىل
نشأتها يف كانت وإن تطورها، يف عربية ألفاٍظ إىل تحوََّلت أن بعد معربة، مصطلحاٍت
الثاني القرن يف والتهانوي السابع، القرن يف القفطي عند املتأخرة، العصور حتى وافدة

عرش.30
املرحلة نهاية يف اختفائه بعد القرن، هذا يف الظهور يف جديد من التعريب يبدأ ثم
الوافد تمثيل استطاع الذي للموروث، الحديث الغربي الوافد ملزاحمة األوىل اإلسالمية
العربي، عىل املعرب نسبة تزداد الفلسفية» «املصطلحات ففي كليًة؛ واحتوائه القديم
الغرب، نحو ه التوجُّ ازدياد عىل يدل مما الفلسفي»؛ «املعجم يف أكثر النسبة هذه وتزداد

األفراد.31 إىل الدول من
واملصطلح والتعريب، والرتجمة العرب ولسان العربية اللغة قضية أخريًا وتظهر
اليوناني الفكر بلغته؛ مرتبط فكٍر فكل العربية؛ والبيئة العربية واألسماء الفلسفي
حتى الشافعي منذ الفقهاء موقف وهو العربية، باللغة اإلسالمي والفكر اليونانية، باللغة
مثل ذلك عىل األمثلة ويرضب العرب، لسان إىل كثريًا رشد ابن يشري لذلك تيمية؛ ابن
يوحي مما والكبري؛ الصغري عىل يدل الذي والجليل والظلمة، الضوء عىل يدل الذي الرصيح

عربيَّني لفَظني إىل تحوال أسطقس)، (هيويل، معربان فقط اثنان مصطلًحا، ف٧٤ سينا ابن يذكر 28

.٣٦ : ١ تكون وبالتايل اآلن،
النسبة وتزداد سينا، ابن عند املصطلحنَي نفس هما معربان فقط اثنان مصطلًحا، ٧٦ الغزايل يذكر 29

.٢٧ : ٥ النسبة وتكون ٣٨ : ١ إىل
(رشف فاسليس فاري الجنس)، (أرشف أوغانيس «فاري قاطيغورياس أثولوجيا القفطي يذكر 30

يف أرميناس وباري إيساغوجي التهانوي ويذكر ،(٤٣ ص٣٢، (القفطي، (الخري)» أغاثو فاري امللك)،
ص٤٩). (التهانوي، الفنون مصطلحات كشاِف مقدمِة

كلها مصطلًحا ١٧٦١ يوجد واآلداب للفنون األعىل املجلس أصدره الذي الفلسفية» «املصلحات يف 31

أي منقول والنصف معرب النصف ُمصطلَحني إىل باإلضافة معربًا، مصطلًحا ٢٨ باستثناء عربية
الفنون لرعاية األعىل املجلس والعربية، واإلنجليزية الفرنسية باللغات الفلسفة مصطلحات ،٣٨ : ١ بنسبة
ثابت محمد بدوي، الرحمن عبد محمود، نجيب زكي عفيفي، العال أبو عمل: االجتماعية، والعلوم واآلداب
وافد ٨ معربًا، مصطلًحا ٢٨ منها مصطلًحا ١٠٧٢ هناك الفلسفي املعجم ويف ١٩٦٤م، القاهرة الفندي،
العربية، مرص جمهورية العربية، اللغة مجمع الفلسفي، املعجم ،٦٣ : ١ بتسمية معرب، نصف أو معرب

١٤٠٣ه/١٩٨٣م. القاهرة، األمريية، املطابع لشئون العامة الهيئة
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

العربية. اللغة مستوى إىل اليونانية اللغة مستوى من اليوناني الفكر نقل هو الرشح بأن
ولكن عربيٍّا، مشكًال ليس الهوية فاسم الفلسفي؛ املصطلح ينشأ كيف رشد ابن ويرشح
العرب عند يدل الذي باملعنى هو الرباط، حرف من واشتقوه املرتجمني بعض إليه اضُطر
اسًما وليس اسم من اسم اشتقاق من العرب عادة عىل باملوضوع، املحمول ارتباط عىل
الكينونة. فعل Einai اليوناني اللسان يف الحال هو كما اليشء، ذات عىل يدل حرف من
عىل تدل التي املشتقة األسماء من العرب لسان يف ألنه الوجود؛ من أفضل الهوية ولفظ
الحال هو كما األعراض، تصف التي العرش املقوالت عىل بالداللة أحق كان لذلك األعراض؛
املعلومات، تكرار مجرد الرشح ليس بياض، يف زيد وليس أبيض زيد العرب، لسان يف
وفهم القدماء ترجمة عىل الرشح ويعتمد الشارح، النص يف املرشوح النص إدخال بل
العربي للسان طبًقا عربي مرادٍف وإيجاد اليوناني، املصطلح عىل التغلب وكيفية طرقها،
فقد الفلسفي، املصطلح ونشأة اللغة مستوى عىل إبداع هناك الكالم، يف العرب وعادة
علوم الوافد للوافد، وليس للموروث والؤهم أجانبًا، وليسوا عربًا مثقفني املرتجمون كان
يف الوقوع من سينا ابن يأمن لم املرتجمني حرص ومع الغايات. علوم واملوروث الوسائل
حٍد أي إىل ليعرف اليوناني، اللسان يف واالستعماالت األسماء بعض معاني يُحلل الخطأ،
وعدم وبأينوس بالينوس املثل ورضب الجنس مثل العربي، اللسان يف يقابلها ما هناك
االستعماالت بعض هناك أن كما األول. األب عىل العربي اللسان يف الجنس اسم استعمال
األنا بني وبينهم، بيننا تقابل هناك العربي، اللسان يف مستكره واألرقام العلة مثل اليونانية
اللسان ففي املوروث،32 ولغة الوافد لغة بني اليوناني، واللسان العربي اللسان بني واآلخر،
العمل جنس من الفعل أن الفلسفية، داللته له وهذا العمل، عىل الفعل اسم يطلق اليوناني
القوم بمعنى الجنس عىل العنرصال عىل يدل الجنس أن كما والكمال، التمام عىل يدل مما
يُراد الذي اإليجاب العرب، لسان عىل رشد ابن ويعتمد الهرقليِّني، لسان يف الحال هو كما
وكذلك القرآن، بآيات ذلك عىل واالستشهاد اإليجاب، به يُراد الذين والسلب السلب، به
العربي اللسان يتفق وقد والطبيعية، الصناعية األمور وصف يف العرض أو اليشء مثال
الفرق ومثل الواحد، لليشء الخمسة الفصول تكرار مثل يتفق ال وقد اليوناني، اللسان مع

ص٨٠٥، (تفسري، األوروبية الشعوب وثقافات ثقافته بني اآلن الغرب به يقوم الذي التقابل وهو 32

.(٩٥٧ ،١١٧ ،١١٩٠–١١٩٣ ،٦٣٤ ،٥٥٧–٥٥٩
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وتطوره الفلسفي املصطلح نشأة سادًسا:

العربي السان ففي اليوناني، باللسان ذلك ومقارنة العربي، اللسان يف و«أو» «أم» بني
واحًدا.33 بالرضورة تعني «أو» أن حني يف كالهما، يكون ال قد «أم»

العامة امليتافيزيقية القضايا ناقًال الفلسفي، املصطلح نشأة رشد ابن ويرشح
تحليل يف األصول علم يف الحال هو كما األلفاظ تحليل من ابتداءً لغوية، قضايا إىل
االصطالحي؛ الرشعي واملعنى العريف، واملعنى االشتقاقي، املعنى وأنواعها: األلفاظ، معاني
وكذلك أرسطو، نص يف املرتجمني عند االقتناء من الكندي منذ ظهر الذي القنية فمصطلح
املرتجم، النص يف رشد ابن عند موجوًدا زال وما الكندي، منذ ظهر الذي األيس مصطلح
العربي النحو قواعد استعمال ويمكن عنه، بدًال األشياء وظهور الرشح يف اختفاؤه ثم
يف الكمية بالم املنطق يف «له» رشح مثل نحو واللغة لغة، فاملنطق املنطق؛ ألفاظ لرشح

العربي. النحو
ونشأة النقل، يف والجهل العرب وعادة العرب، لسان أهمية عىل الرتكيز من وبالرغم
صوتي، بتعريٍب أسطوخيا مثل معربًة املصطلحات بعض بقت فقد الفلسفي، املصطلح
مما السوفيطقي السوفسطائي، ومفرًدا، جمًعا ُمعدل صوتي بتعريٍب األسطقس وحريف
األسطقسية مثل نطقه صعب والبعض التكرار، كثرة من العربي األسلوب بنقل يوحي
مرة، عرشين من أكثر واحدة صفحٍة يف أسطقس لفظ يظهر وأحيانًا االستعمال، ونادر
املعربة املصطلحات بعض وتظهر املوروث،34 إىل منه الوافد إىل أقرب األسلوب يجعل مما
تنقسم ال لبعَدين املشرتكة النغمة أو اللفظي، البعد أي األنيطادياسيس؛ مثل املوسيقى من
النقيضة، تعني التي أبوفانسيس مكون النطق أو الفانطاسيا مثل الفلسفة أو التون، أي
والجيوميطريا، البرص علم تعني التي األيطيقي مثل العلم ومصطلحات األنطيفاسيس،
املائة أي أطالييل الفاسدة، البالية املحسوسة األمور علم والجاردوسيا، الهندسة، علم

.٦٥١ ،١٠٦٢ ،١٠٣٩ ،١١٠٧ ص١٣٢٣، تفسري، 33

األسطقسية (٢١٥) األسطقسات اآلتي: النحو عىل الطبيعة بعد ما تفسري يف املعربة األلفاظ مجموع 34

األبوفانسيس، السكنجبني، ،(٣) السوفسطائي ،(٥) الهيويل ،(٩) أسطوخيا ،(٥٥) موسيقوس ،(١٣٠)
تلخيص يف يظهر كما .(١) دياسيس أطاليطي، الجارودسيا، الجيومطريا، األيطيقي، األنطيفانسيس،
لفظ وذكر (ص٢٣٥-٢٣٦). الخطابة تلخيص يف صومعة األكروبولس ترجمة (ص١١٥)، العبارة
،١٢٠٨ ،١٢٠٥ ،٣٥٠ ،٣٤٦ ،٣٣٤ ،١٣٣ (ص٩٥، تفسري (ص١٥١٠)، (٥) هيويل ،(٢٦) أسطقس

.(٢٢٧٦ ،١٢٧٥ ،١٢٥٨ ،١٢٥٤ ،١٢١٢
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

تبقى أن والغريب واملقوالت. قاطيغورياس مثل الرتجمة مع التعريب يتبادل وقد رطل،
نصٍّ إىل نهائيٍّا أرسطو نص يتحول ولم السادس، القرن حتى معربًة املصطلحات هذه

عربي.
يف فعل كما بالعربية استبدالها دون اليونانية األمثلة بعض أيًضا رشد ابن ترك كما
املرتجم وتركها استبدالها دون اليونانية واألماكن األسماء بعض وترك الخطابة، تلخيص
العربي. األسلوب يف ثقيل وهو منها، تهربًا فالن يقول وأحيانًا مفهومة، غري اليوناني
يف إال وعمرو زيد مثل العربية الرخصة استعمال ودون اليونان الشعراء أسماء وترك
ببدائٍل يأتي أن ودون وأثينا، وبوسوس هرمس مثل األسماء تسقط وأحيانًا القليل. أقل
طروادة حرب مثال فيرتك الحربية، املواقع أسماء رشد ابن يُعرِّب وأحيانًا عنها. عربية
واستبدال املتقدم، بالزمن املثل لرضب وصفني الجمل حرب محلها ويقع ميديا، وحرب
الشمس طلوع مثل الساعة وعالمات للمستقبل، بالنسبة عامة وقائَع يونانيتنَي بموقعتنَي
األمثلة لصالح يسقطها ثم نصه بداية يف اليونانية أرسطو أمثلة يستعمل مغربها. من

العربية.35
واآلراء العادية اللغة وهي الفلسفية، للمصطلحات الثاني املصدر إىل رشد ابن ويلجأ
مثل الفطرة، منطق بل املنطق علم هو فقط ليس فاملنطق منها؛ املنطق لتجريد العامة
الصوري املنطق يسبق الشعبي فاملنطق والجوهر؛ العرض مثل الجمهور مصطلحات
الناس. أفواه من الكالم ملنطق نظر أنه من أكثر يفعل لم نفسه وأرسطو مصادره، وأحد
من كانت سواء سواء، حٍد عىل الشارح النص ويف املرشوح النص يف موجودة والفكرة
املعروف أي املشهور؛ لفظ رشد ابن يستعمل وأحيانًا لها. رشد ابن تأكيد من أو أرسطو
مستوينَي، عىل األصوليِّني عند موجود وهو الجماهريية، الشعبية الثقافة أي الناس؛ كل عند
السفسطة تلخيص ويف الفطرة.36 ويف البديهي العقل يف أي الجمهور؛ وعند العقل عند

،٦٥١ ،٥٥١ ،٥٥٧ ،٥٦ ،٥٦٥ ،١٢٣ ،١٥٤٥ ،١٥٤٤ ،١٦٨٤ ،٣٧٤ ،٨١١ ،١٣٢ ص١٢٣، تفسري، 35

.٥٧١ ،٣٣٩٠ ،٣٣٨ ،١٣٠ ،٢٠٠ ،٨٢٤ ،٧٣٢
فرقاليس، أوديتوس، أنطالس، أطليطس، أنطيانس، ديونوسيا، ترقويل، ديونوس، ألفاظ رشد ابن ترك 36
،٦٩٥ ،٢٩٢ ،٢٥٦ ،٢٥٢ ،١٢٣–١٣٢ ،١٤٧٧ ،١٥٤٥ ،٦٦١ (ص٦٥٥، نقطر أمروسيا، فليس، فيلوس،

.(٥١٨
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وتطوره الفلسفي املصطلح نشأة سادًسا:

السوفسطائية، الحكمة هي املرائية والحكمة العربي بالعود اليونانية القيثارة ترجمة
لفظ وهو بالرشيعة اليونانية السنة وترجم واحد. آٍن يف واملرتجم العربي للفظ ُمستعمًال

معربًا. األسطقسات لفظ زال وما إسالمي.37
حنني الطهطاوي، عند خاصًة مرص يف الثاني النهضة عرص يف كذلك الحال واستمر
ديوان به قام الذي الدور بنفس القاهرة يف األلسن مدرسة وقامت الجديد. إسحاق ابن
الطبية بالعلوم وبداية مقصودة لخطٍة طبًقا الثانية الرتجمة وتمت … بغداد يف الحكمة
وبإرشاف الحديثة، العسكرية والصناعات عيل محمد جيش ملطالب تلبية والطبيعية؛
فإن مرص، أقباط وبعض الشام نصارى أما نفسه. يعيد فالتاريخ وتوجيهها؛ الدولة
للثقافة ترويًجا بالرتجمة وقام الغربية، للثقافة والءً أكثَر كان وثقافة لغة منهم البعض
األجنبية للمصطلحات الصوتي والنقل التعريب طريقة ويستعمل لها، ينتسب التي الغربية
الغرب إبداع فالعلم العلمية؛ املصطلحات يف العربية اللغة فقر بدعوى العربية، اللغة إىل
يف امُلعرَّبة األلفاظ من َقْدٍر أكِرب إدخال إىل ذلك أدَّى وقد العاملية. الثقافة وبحجة وحده

العربية.38 اللغة تاريخ
األمر وصل بل اإلنسانية،39 العلوم مصطلحات إىل العلمية املصطلحات األمر وتجاوز
الطعام محالت أسماء خاصة عربية، عباراٍت إىل اليومية الحياة تعبريات من كثرٍي تحوُّل إىل
اللغة عجز إثبات أجل من مفهومة؛ غريَ عويصًة ترجماتهم وأصبحت العامة،40 واملالهي
عن إال الحداثة، عن بعجزها وإحساسها وثقافتها وتراثها لغتها عن األمة وفصل العربية،
العربية اللغة عىل الحفاظ يف السلفية الحركة فعل رد ذلك سبَّب وقد التقليد.41 طريق
ناجحٍة الغربي، للمقابل عربية مصطلحاٍت لنحت العربية اللغة مجامع ومواجهة ونقائها،

.٩٧ ،٨ ص١٣٦، السفسطة، تلخيص 37

جيولوجيا. هيدرولوجيا، سينما، مغناطيسية، كاسيت، تليفون، كومبيوتر، تلفزيون، راديو، مثل وذلك 38

ببليوجرافيا، فينومينولوجيا، مورفولوجيا، جغرافيا، سيكولوجيا، سوسيولوجيا، أيديولوجيا، مثل وذلك 39

إنرتناشيونال. كومبانية، جيوبوليتيك،
لو. أند سويت مريس، برب، أند سولت نيت، آند داي أواي، تيك مثل وذلك 40

الثاني النصف يف طرابييش وجورج القرن، هذا من األول النصف يف موىس سالمة التيار هذا ويمثل 41

لها وترويًجا الغربية للثقافة نقًال بالفرنسية؛ وال بالعربية هي ال التي املائة فاقت التي ترجماته، يف منه
غربي. ماركيس لبناني، ماروني من
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عادة كانت تلك أن بحجة الفلسفة ذلك شمل وقد أخرى.42 مرًة للتندر ومدعاة مرة
إال ذلك يفعلوا لم القدماء أن حني يف سفسطة، موسيقى، هيوىل، فلسفة، أيًضا: القدماء
عربيًة مصطلحاٍت وجدوا ثم أصيل،43 عربي ونحٍت مستساغة وبطريقٍة القليل، أقل يف
العبارة، إىل أرميناس وباري املقوالت، إىل قاطيغورياس وتركوا الثانية، الرتجمة يف أصيلة
إىل وريطوريقا الشعر، إىل وبويتيقا (الثانية)، والربهان (األوىل)، القياس إىل وأنالوطيقا

الخطابة.

العلوم ومن األرض، طبقات علم الخيالة، املرئية، أو الضوئية الشاشة املذياع، الهاتف، مثل وذلك 42

العاملية. الرشكة، السياسية، الجغرافيا الظاهريات، النفس، علم االجتماع، علم اإلنسانية:
أبستمولوجيا، فينومينولوجيا، ترنسندنتال، كوجيتو، املعرَّبة: الحديثة الفلسفية املصطلحات من 43

السينكرونية، الفونيم، التوتم، الشيمائية، االستيطيقا، الديالكتيك، أبستيمة، أكسيولوجيا، أنطولوجيا،
الدياكرونية.
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اللغة ومنطق الرتمجة سابًعا:

الرؤيا «تعبري كتاب هو اللغة ومنطق الرتجمة لعرض تفصيًال النصوص وأكثر
اليوناني اللفظ أن حني يف تفسري، بمعنى محيل لفظ تعبري ولفظ ألرطاميدروس»،1
الغيب، مستوى عىل ولكن العربي، الفراسة علم يقابل كله العالم إن بل «النقد»، يعني
فروع من فرًعا يرتك لم الذي إسحاق بن حنني ترجمه الشهادة. مستوى عىل وليس
للموضوع؛ بنية إليجاد املرتجم وضعها قصرية الكتاب وفصول وترجمه، إال الفلسفة
ترجمة أن عىل يدل مما ملوضوعاتها؛ طبًقا مها يُقسِّ بل خاًما، مادًة يرتجم ال فاملرتجم
وموضوعه وسهل واضٌح وأسلوبه شاملة، كلية لرؤيٍة تخضع إنما والعبارات األلفاظ

خالص. إنسانيٌّ
دراسة يشاء ملن املستفيضة والهوامش للكتاب، الدقيقة العلمية النرشة من وبالرغم
طبًقا اليوناني األصل عىل املراجعة يجوز ال أنه إال حضاريٍّا، نقًال باعتبارها الرتجمة منطق
ال كما الفرع. هو العربية الرتجمة وأن األصل، هو اليوناني النص وأن املطابقة، لنظرية
بني الحضاري املوقف الختالف نظًرا حرفية؛ ترجمًة القديم اليوناني النص ترجمة يجوز
هناك فبينما التاريخ؛ عرب التاريخية املرحلة الختالف وربما الحايل، واملرتجم األول املرتجم
القديمة، الحضارة إىل ينتسب وكالهما األول، واملرتجم املؤلف بني عام ألف من يقرب ما

املتوىف إسحاق ابن حنني العربية إىل اليونانية من نقله الرؤيا، تعبري كتاب األفسيس: أرطاميدروس 1
واآلداب اإلسالمية العلوم مدرس فهد، توفيق د. له وقدم وحققه اليوناني باألصل قابله ٢٦٠ه/٨٧٣م،
الوطني املركز من بمساعدة طبع سرتاسبورج، بجامعة اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية يف العربية
اليوناني والعنوان ١٩٦٤ دمشق بدمشق، العربية للدراسات الفرنيس املعهد باريس، يف العلمي للبحث
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املؤلف انتساب إىل باإلضافة عام، األلَفي عىل يزيد ما الحديث واملرتجم القديم املؤلف فبني
صاحب القديم املرتجم كان وإذا الحديثة. الحضارة إىل واملرتجم القديمة، الحضارة إىل
إىل الوافد بيئة من إياه ناقًال عربي، كنصٍّ اليوناني النص كتابة يعيد حضاري، موقٍف
اإلبداع، إىل النقل من التحول أجل من املوروث، مقاصد إىل الوافد بنية ومن املوروث، بيئة
إىل املحيط ومن األستاذ، إىل التلميذ ومن التعليم، إىل التعلُّم ومن النهاية، إىل البداية ومن
األستاذ، إىل منه التلميذ إىل أقرب حضاري، موقٍف من يخلو الحديث املرتجم فإن املركز،
املطابقة؛ نظرية وضحية الحضاري، اإلبداع عىل يعتمد مما أكثر اللغة قواميس عىل يعتمد
يف التاريخية للنزعة نتيجة الغرب؛ يف املايض القرن يف سادت التي الحرفية، الرتجمة أي

اإلنسانية.2 الدراسات
اللغة مستوى عىل واليونان العرب بني واآلخر، األنا بني بالتمايز إحساس وهناك
داخل اآلخر باعتبارهم اليونانيِّني إىل اإلشارة وتتم والتقاليد. والعادات والعلوم والثقافة
باعتبارهم قومه إىل أو يونانيٍّا، باعتباره نفسه إىل يشري ال اليوناني املؤلف أن مع الرتجمة،
وفعًال اسًما اليونانية اللغة إىل اإلشارة وتتكرر يونانية، باعتبارها ثقافته إىل أو يونانيِّني،
باللغة الفكر الرتباط ونظًرا وجغرافيا؛ وعلًما وتاريًخا وثقافًة، وبيئًة ومثًال وتعبريًا وحرًفا،
إعادة يتطلب مما أخرى؛ لغٍة يف وضعه وإعادة لغة، من للفكر نقًال تكون الرتجمة فإن
من للمعنى إخراج الرتجمة لغة. كل لخصوصية طبًقا التعبري أساليب وتفسري الصياغة
إعادة ذلك ويقتيض الثاني. الخاص اللفظ يف عنه التعبري وإعادة األول، الخاص اللفظ
والصدق الربهنة من مزيد وإعطاء كلية، رؤيٍة يف الجزئي املعنى وإكمال للمعنى، التوازن

الداخيل.3

العد التام، االستقراء يف الخطأ بعض هناك يكون قد الرتجمة، ملنطق نموذًجا النص هذا اخرتنا 2
الخطاب تحليل يتحول ال حتى املقصودة هي العامة والداللة يكفي، املعنوي االستقراء لكن واإلحصاء
اإلضافة حالة يف رشح الرتجمة أن وهي املعارص، الغربي الفكر يف الحال هو كما ذاتها، حد يف غايٍة إىل
وربما اإلبداع. إىل النقل من متصلٍة مراحَل يف األسلوب تغيري حالة يف وعرض الحذف، حالة يف وتلخيص
حتى والرسيانية، اليونانية القديمة باللغات ومعرفًة اللغة، فقه يف تخصًصا أكثر آخر جيٍل إىل نحتاج

دقيق. منطٍق إىل حضاري كنقٍل الرتجمة منطق تحويل يمكن
،١٧٦ ،١٤٦ ،١٤٥ ،١٤٠ ،١٣٧ ،١١٢ ،١١١ ،٩٨ ،٥٥ ،٤٢٣ ،٩٩٨–٣٩٩ ص٣٧٠، الرؤيا، تعبري 3

،٢٢ ص١٣، اليونانية، واألماكن األعالم أسماء ٢٣٧؛ ،٢١٣ ،٢٢٠ ،٢١٨ ،٢٦٤ ،٢١٧ ،٢١٦ ،٢٠٧ ،١٨٩
.٦٣ ،٢٩ ،٢٨
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فالحذف التعبري؛ وإعادة واإلضافة، الحذف الحضاري، النقل ملنطق الرتجمة وتخضع
تكون ال قد واإلضافة اليوناني، النص يف زيادًة يكون قد بل الرتجمة، يف نقًصا ليس
واإلضافة بالحذف الحكم يتوقف إنما اليوناني. النص يف نقًصا بل الرتجمة، يف زيادًة
واإلضافة والحذف املقيس؟ وأيهما املقياس أيهما الفرع؟ وأيهما األصل أيهما اعتبار عىل
يف املوضوع، عىل الرتكيز هو الحذف من القصد أن والحقيقة متعارضان، أنهما يبدو
الحضاري. النقل يف رضوريان وكالهما املعنى، توضيح هو الرشح من القصد أن حني
املرتجم. إحساس عىل ذلك يتوقف بل واإلضافة، الحذف ملوضوَعي دقيق تحديٌد يُوجد وال
اإلضافة تكون وقد املحيل. اليوناني للواقع أو املحلية اليونانية للقيمة الحذف يكون قد
نفس يف واإلضافة الحذف يقع وقد للكون. اإلسالمي التصور عن تُعربِّ التي العامة للقيمة
كلها. الجملة بناء إعادة من ابتداءً الرتجمة، داخل التأليف بزوغ إىل يشري مما العبارة؛
عند كان فما نفسها؛ اليونانية املخطوطات يف اختالف إىل واإلضافة الحذف يرجع وقد
إىل يرجع وقد الحديث. الثاني املرتجم لدى ما هو بالرضورة ليس القديم األول املرتجم
لكثرة ولكن أساس، بال الحضاري النقل منطق يصبح الحالة هذه ويف النسخ، اختالف
ويكفي املصادفة. وتقل القصد يتضح والعربي، اليوناني النصني بني والزيادة النقص
باالستقراء اكتفاءً واألسلوب واإلضافة الحذف الحضاري، النقل منطق من نماذج إعطاء
أو املعنى عىل للحصول يكفي الذي الناقص اإلحصاء أي الشاطبي؛ يقول كما املعنوي

يفيد.4 وال إجراؤه، يستحيل تامٍّ استقراءٍ دون القانون،
رشٍح إىل يحتاج ال قديم، عربي بأسلوٍب تأليًفا الرتجمة جعلت النص كتابة وإعادة
رؤية، ووضع معنًى عن التعبري بل نص، ترجمة القديم املرتجم يشأ لم اختصار؛ أو
تُحذف وبالتايل الوافد؛ تمثُّل بعد للموروث حضاري قصٍد وبلورة موضوع، واكتشاف
الركاكة، بعض تشوبها والتي املوضوع، بيان يف تزيد ال التي املسهبة، الشارحة العبارات
أن حني يف الرتكيز املعنوية الرتجمة وتقتيض مرص. بأهل املرصيِّني ترجمة مثل وذلك
إىل والرجوع والصغر، الكرب من أفضل والنقصان فالزيادة إطالة؛ الحرفية الرتجمة
والغموض اللبس إزالة الحذف من الغاية تكون وقد املنزل. إىل الرجوع من أفضل الوطن

عبارة.5 بأقل للمعنى وتوضيًحا

.Alter األسلوب يف والتغري Ad واإلضافة Om الحذف الثالثة: األنواع هذه بني النارش ميَّز وقد 4

،٣٤٥ ،٣٥٢ ،٣٥١ ،٣٢٠ ،٣١٩ ،٢٧٨ ،٢١٢ ،١٩٥ ،١٨٩ ،١٤٦ ،١٢٥ ،١١٤ ،٩٧ ،٦٠ ،٣٤ السابق، 5
.٦٨ ،٣٩٠ ،٣٣٧ ،٧٠ ،٦٢ ،٣٧ ،٣٨٩
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اللفظ، واختصار املعنى توضيح دواعي من نفيًا واإلثبات إثباتًا النفي قلب يكون وقد
يكون جديًدا قليًال خريها يكون أن من فبدًال يسري؛ ووضع صعوبة بدون حذف مثل
الضد. بنفي اليشء إثبات أو اليشء إلثبات الضد نفي العبارة، حذف يتم وقد كثريًا.6 نفعها
املعنوية؛ الرتجمة متطلبات تقتضيه اليوناني باألسلوب العربي األسلوب واستبدال
الفعلية أو فعلية إىل اإلسمية الجملة تحويل ذلك ويقتيض الحضارة، مستويات أحد فاللغة
عربي، بأسلوٍب النص مضمون كتابة إعادة بل حرفيٍّا نقًال ليست فالرتجمة إسمية؛ إىل
وأمام احتمال. من أكثر بطبيعتها والرتجمة بيانها، وأساليب العربية اللغة لجماليات طبًقا
باللغتنَي وإحساسه املرتجم، ملنطق طبًقا بينها يختار ممكنة، كلها أساليب عدة املرتجم
العد يف لغة كل وطريقة أصدق، والتعبري أفصح، األسلوب يكون قد والعربية، اليونانية
الرتجمة بمنطق الوعي بهذا إسحاق بن حنني ويرصح األرقام.7 واستعمال واإلحصاء
اآلخر، يف نفسه قارئًا واملرتجم، املؤلف عند واالستبدال واإلضافة، الحذف عىل القائم

نفسه.8 إىل اآلخر ومحيًال
للمستوى؛ تغيريًا أو تطويًرا أو تركيًزا الصورة توضيح إىل االستبدال ويهدف
توضيٍح وسائُل ذلك كل والتعميم، التخصيص واإلطالة، االختصار واإلضافة، فالحذف
الصورة تُحذف قد الكلمات؛ معاني تغيري ذلك يقتيض وقد لالستبدال؛ ووسائل للصورة
أضعف كانت إذا الصورة تقوى وقد عنه، التعبري املطلوب املعنى من أقوى كانت إذا
والبيئة والشخص واملكان الزمان متعددة، الصورة وعنارص إيصاله. املطلوب املعنى من

،٤٠٩ ،٣٥٩ ،٣٣٩ ،٣٠٠ ،٢٧٢ ،١٣١ (ص٨١، صحيح غري دون بعليل االكتفاء ص٤١، السابق، 6
.(٤٢٦

،١٢٣ ،١٢٢ ،١٢١ ،١١٦ ،١١٤ ،١٠٨ ،١٠٧ ،١٠٥ ،١٠١ ،٩٩ ،٩١ ،٨٩ ،٨٧ ،٥٣ ص٤٤، السابق، 7
.٤٠٩ ،٣٧٢

أنه مع بعضهم، لقول موافق فيها قويل أن عىل التمام، من عليه قدرُت ما غايَة التمام عىل ذلك وعملُت 8

العرض تمام يف املحتاجتنَي املقالتنَي يف لك وضعته الذي عىل أزيد أن رأيت ثم بالفعل، تمامه يظهر قول
البدن مثل كامًال عملنا يكون أن يجب كان وألنه بقيت، قد بقايا ألن لكن آخر. يشءٍ إىل فيهما الذي
ل وأُحصِّ خاصة، مفردٍة أشياء يف اآلن أقوله ما املتقدم كالمي عىل أزدت ولذلك الحسن؛ التام الصحيح
وصفناه ما يف اإلنسان يجد ال حتى لك، وضعتها معانَي املقالة هذه يف جمعُت وقد مفرًدا. فيها الربهان

(ص٣٦٧-٣٦٨). مالمة ذلك من فيلزمنا تقصريًا، وال خلًال
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أيًضا يحدث وقد واإلثبات. النفي وجدل القلب، طريق عن االستبدال يحدث وقد املحيطة.
الداللة.9 لتوسيع العام إىل الخاص من أو للرتكيز، الخاص إىل العام من ل تحوُّ

هو وكما بها، عربية أمثلٍة استبدال أو كليًة، إسقاطها دون أيًضا األمثلة بناء ويُعاد
صحراوية، بيئٍة إىل بحرية بيئٍة من حضاري نقٌل فالرتجمة والتخليص؛ الرشح يف الحال
إبداع. ذاته حد يف وهو التوحيد، عىل تقوم ثقافٍة إىل اآللهة مفهوم عىل تقوم ثقافٍة ومن
وليس تصور، إىل تصوٍر ومن ثقافة، إىل ثقافٍة ومن بيئة، إىل بيئٍة من انتقال الرتجمة
األعالم وأسماء األمثلة تكثر ذلك ومع لفظ. إىل لفٍظ ومن لغة، إىل لغٍة من نقل مجرد فقط
املمثول عىل الرتكيز أجل من الرتجمة؛ بعد رضوريًة مراحَل التلخيص يجعل مما واألماكن؛
التاريخي واقعه عن مستقًال وجعله إيضاحه، وسائل دون املوضوع وعىل املثل، وعىل
رضب رشح ألن باملمثول؛ واالكتفاء كليًة اليوناني املثل يسقط وقد فيه. نشأ الذي املناخي

إليه.10 املجهول إحالة يمكن فال مجهوًال املثل كان فإذا املعلوم، عىل املجهول هو املثل
العام، إىل الخاص من االنتقال يف كخطوة لقٍب، إىل ويتحول العلم اسم يسقط وقد
الحكيم. بلقب واالكتفاء غريه أو أرسطو الفيلسوف اسم إسقاط مثل املمثول، إىل املثل ومن
واالنتقال العام، إىل الخاص من التحول وسائل أحد لالسم االشتقاقي املعنى يكون وقد
يتم وقد سواء.11 حٍد عىل واملوروث الوافد عىل ينطبق الذي العام، إىل الوافد الخاص من
تُحذف والصديق واألم واالبن باألب املثل رضب تم فإذا متوازنة، بطريقٍة املثل إكمال
دام ما أقرصوأبسط وجعله املثل من التخفيف يتم وقد منها. بدًال البنت وتُوضع الصديقة
حد يصل وقد للنفي. نفي مجرد اآلخر النصف كان إذا نصفه أخذ ويمكن واضًحا، املعنى
يكون حتى وإحكامها الصورة ضبط يتم وقد بأكملها. أسطٍر حذف إىل الصورة تخفيف

الصورة.12 إلحكام أو املعنى لضبط إما املثل، مع متسًقا املعنى
املرتجم أن من فبالرغم للرتجمة؛ اإلسالمية التوجهات يف الحضاري النقل قمة وتبلغ
ويف املرتجم، النص موضوع يف تظهر إسالمية ثقافته أن إال عربي، ولسانه نرصاني

.١١٧ ،١٠٦ ،٩٠ ،١١٥–١١١–١٢٠–١٢٢ ،١٠٩–١١٣ ،١٠٧ ،١٠٠ ص٩٥، السابق، 9
.٤٢٠ ص١٥٩، السابق، 10

.٣٠٤ ،٢٢٠–٢٢٣ ص١٨٤، السابق، 11
،٢٦١ ،٢٥٦ ،٢٤٥ ،٢٤٣ ،٢٣٦ ،٢٣٢ ،٢٢٢ ،٢١٦ ،٢١٥ ،٢١١-٢١٢ ،٢٠٧ ،١٧٨ ص١٨، السابق، 12

.٤٢٣ ،٢٤٥ ،٣٢٠ ،٢٩٦ ،٢٩٥ ،٢٦٣

267



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

اإلسالمية واملصطلحات والحياء، كاإليمان الرتجمة عبارات يف تظهر التي اإلسالمية القيمة
أو «اآللهة» ترجمة ويف والنسخ، والقبح والحسن والفقه والتأويل واألنبياء كالرشائع
اإلسالمية بالعلوم علٍم عىل املرتجمون كان فقد السائدة؛ التوحيد لثقافة نظًرا «املالئكة»
إىل البحار مجتمع من لألحالم الجغرافية البيئة اختالف من وبالرغم ومصطلحاتها،
القرآن، يف املذكور األحالم تفسري هو الرؤيا، تعبري نفسه فاملوضوع الصحراء، مجتمع
أنه كما سريين. ابن وهو الصحابة أعالم فيه كتب والذي يوسف، سورة حوله تدور والذي
التوحيد عىل تركيبه سهل مما القديم، العقيل التنزيه عىل القائم الحكماء لتصور يخضع
وأحالم الخبز يف الفقراء أحالم االجتماعية، بالطبقات مرتبطة األحالم تبدو بل اإلسالمي،
التجارب عىل يقوم املوضوع أن كما العزيز. حلم يف الحال هو كما الثروة، يف األغنياء
والتجربة فالعقل كتابته؛ إعادة أي ترجمته يسهل مما العقل؛ تحليالت وعىل الشخصية
اليونان عند الجنيس والشذوذ بل الجنس بموضوعات ويُمثَّل الوحي. دعامة أيًضا هما
املرتجم من أُضيف فصٌل هناك يكون أن املستبعد غري ومن الدين. يف حياء فال والعرب؛

التوحيد.13 عقيدة مع متفًقا النص يبدو حتى العربية، الرتجمة عىل الناسخ من وربما
والتي العربية، الرتجمة يف اإلسالمية والقيم واملوضوعات املصطلحات بعض وتظهر
تحوَّل يكن لم الذي العصبية لفظ حذف مثل وذلك واإلضافة، الحذف بواعث أحد تكون قد
التوحيد بيئة عىل حرًصا التمثال بلفظ ويُكتَفى هرمس لفظ ويُحذف مفهوم. إىل بعُد
تُحذف وقد واملماليك. األوالد ملكية مثل أخرى مصطلحات تظهر بينما الوثنيِّني، من
موروثة، حضارية صورًة ليست ألنها عجل؛ عىل املقروننَي الحصاننَي مثل بأكملها صورة
وتظهر إسالمي.14 ٌه توجُّ األموال رءوس ع وتجمُّ األغنياء نقد أن كما رشيعة، لهم واليونان
وامللوك الَعرَّافني أمثلة إىل ويُضاف الرجال، قامة يف اللحية قْدر مثل العربية العادات
الشائعة املوضوعات من وهي والتفسري، التأويل مثل ألفاظ تظهر كما واألنبياء. واألمراء
مثل اإلسالمي الفقه يف أبواب وكأنها املوضوعات بعض وتُعرض اإلسالمية، الحضارة يف
املصطلحات وتظهر املعتزلة. ألفاظ من والقبح الحسن لفظا يظهر كما والتطليق، التزويج
وظائف إحدى وهي الحدث، وقوع قبل باملستقبل التنبؤ أي املعرفة؛ تقدمة مثل املتقاربة

ص٣٣٦. السابق، 13
،١٧٥ ،١٦٣ ،٣٠٦ ،٣٠٧ ،٢٢٩ ،٧٥ ،١١٦ ،٩٧ ،٥١ ،٦٩ ،٣٤٨ ،٢٦٠ ،١١٩ ،٩٣ ص٥٤، السابق، 14

.٢٩٥ ،٢٠٤ ،١١٢ ،٥٥ ،٤٨ ،٣٦
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اللغة ومنطق الرتجمة سابًعا:

والوايل والشارع واألئمة والجهاد سنة لفظ يُستعمل وكذلك القديم،15 باملعنى النبوة
واملتكلمني والقضاة والصالة اليونانية، يتحدث ال الذي بربري للفظ ترجمة والعجم،

واألساطري.16 والفرائض
جزء واليهودية النرصانية الثقافة أن إال إسالميٍّا، ليس الكهنة لفظ أن من وبالرغم
اليونان عند والكاهنة والكاهن الكهنة لفظ ظهور يكثر لذلك اإلسالمية؛ الثقافة من
إىل املصطلحات األمر ويتجاوز والقيامة. واآلخرة واملعجزات والهياكل، املرصيِّني، أو
خريه والقدر والقضاء والنبيِّني واملالئكة اآلخر واليوم باهلل باإليمان والوصايا التوجهات
يف األضغاث مثل القرآنية والتعبريات الكالمية، والذم املدح ألفاظ تظهر كما ورشه.17
ويُرتجم واألحرف.18 والكتاب واأللواح واملصاحف والباطن والظاهر األحالم»، «أضغاث
اآلخرة إىل النزول عن الحديث يتم كما اإلسالمي، باملقابل أي بالجحيم هاديس لفظ

القيامة.19 يوم فيها والصعود
بالجمع واآللهة هللا، عني فالراوي العربية؛ الرتجمة يف رئييس كمفهوٍم هللا ويظهر
يُرتجم أو آلهة لفظ يُحذف أو التوحيد، ثقافة إىل الرشك ثقافة من باملفرد، إله إىل يتحول
العظمة أي املجازي؛ املعنى هنا اإلله يعني وقد متعددة. واملالئكة واحد فاهلل املالئكة؛ بلفظ
مديٍح كصفِة للمالك العربي االستعمال مقابل وهو كصفة، فيُستعمل والعلو والسمو
الرتجمة يف هللا صفات وهي ومبدع، مالك وهللا األبواب، عناوين يف ذلك ويكون لألهمية.
تعاىل، مثل هلل اإلسالمية التعظيم ألقاب وتظهر اليوناني.20 النص يف منها أكثر العربية،
هللا.21 وتقوى هللا، عند من باهلل، اإلستعاذة عبارات وتظهر الرب. وجل، عز وتعاىل، تبارك

.٣٢٢ ،٣٢١ ،٢٧٧ ،٢٧٢ ،٢٦٣ ،٢٣٠ ،٢٦٣ ،٢٠٣ ،٥٥ ،١٣٨ ،١٢٩ ص١٢٥-١٢٦، السابق، 15
أساطري. Istoria أقاويل، Mythos 16

سيئ أنه رأى ومن طيب، وعيٍش خري دليل فإنه خوف، عليه وليس القيامة يوم كأنه رأى فمن 17

(ص٣٣٥). وجل عز هلل طيع غري ويكون سوء، عيِش عىل أمره دل الحال،
.٣٣٤-٣٣٥ ص٤١٤، السابق، 18

.٣٧٦ ،٣٢٤-٣٢٥ ،٣٤ ،٢٨ ،١٣ ص٨، ص٣٠-٣١ السابق، 19
،٣٣ ،١٧٩ ،١٥٦ ،١٤٥ ،٣٧١ ،٣٦٤ ،٣٥٣ ،٣٤٨ ،٣٨٠ ،٣٧٩ ،١٧٩–١٨٢ ،١٤٥ ص٣٢، السابق، 20

.٣٨ ،٣٣–٣٥ ،٣٣٥ ،٣٣١ ،٣٢٧ ،٣٢٣ ،٣٢٢ ،٣١٩ ،٣١٢ ،٣١١ ،٢٨٥ ،٣٠٦ ،٢١٥ ،١٨٢ ،١١٧
املقالة ،٣٥ والباب املالئكة، من ملًكا اإلنسان يكون أن يف الثالثة املقالة عرش، الثالث الباب مثل وذلك 21

بذلك، يتصل وما األرض فوق الذين واملالئكة السماء مالئكة يف ٣٦ والباب واملالئكة، هللا إكرام يف األوىل
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

عىل والصلوات والحمدالت، بالبسمالت التأليف يف العادة هي كما الرتجمة وتبدأ
من أو القارئ، من أو الناسخ من أو املرتجم من كان سواء الكرام، وأصحابه الرسول
أن ويبدو اليوناني. النص مؤلف من ليست حتًما ولكنها الشاري، أو البائع أو املالك
رؤيا يف الحال هو كما فعيل حلٍم أو عميقة، نفسية تجربٍة حصيلة كان قد نفسه الكتاب
الحضاري اإلطار تارًكا يشء، لكل الحافظ أبولون لإلله الدعوة املرتجم وترك يوحنا،22

اإلسالمي.23 الحضاري اإلطار به ومستبدًال اليوناني

املالئكة يف ٤٥ بها، يحيط وما األرض مالئكة يف ٣٩ األنهار، مالئكة يف ٣٨ البحر، مالئكة يف ٣٧ الباب
يتزيَّا أو ملًكا اإلنسان يقبل أن يف ١٤ املالئكة، من ملًكا اإلنسان يكون أن يف ١٣ الناس، يشبهون الذين

املالئكة. بزيِّ
كتاب من الثالثة املقالة تمت .(٣٢٢ ،٣١١–٣١٦ (ص١٨٣، واللم واملنة الحول ومنه واملنة الحمد وهلل 22

غفًرا. اللهم الرحيم، الرحمن هللا بسم (ص٤٣٥). رسمًدا واملنة الحمد وهلل الرؤيا تعبري يف أرطاميدروس
هذا مثل إىل تقدمُت عليه توكلُت حني أني وذلك فيها؛ ما جميِع عىل واملطلع الحافظ هللا عىل متكل وأنا
إىل يحركني أراك، كما عيانًا امللك رأيُت فإني اآلن؛ وبخاصة كثريًا ذلك وضع إىل أُحرَّك كنت وقد الكتاب،
كان إذ الكتاب؛ هذا وضع إىل حركني امللك كان أن بعجٍب ذلك وليس الكتاب، هذا وخدمته ولذلك ذلك
لهم يُقال الذين فونيقي، بلدك ألهل موافاة لوديا بلدنا ألهل ألن وذلك وحكمتك؛ نفسك بفضيلة معنيٍّا

(ص٣٦٥-٣٦٦). حمده حق هلل والحمد املتقدمني، آبائنا حديث ينسقون
تقدَّمُت األجداد، إله وهو إرادته عن نزوًال الذي يشء، لكل والحافظ الناظر أبولون لإلله كرَّستها ألنني 23

هذا ألكتب بوضوح وأمرني وعرفني وعيانًا، خصوًصا يل وظهر مراًرا حرضني إذ العمل؛ هذا مثل إىل
(ص٣٦٦-٣٦٧). الرحيم الرحمن هللا بسم الكتاب،
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املصطلحاتاإلسالمية ثامًنا:

مهيئة فكانت عنها، والدفاع العقيدة، فهم حسن الرسيانية الرتجمة من الهدف كان
الرتجمة من الهدف نفس وهو العربية، الرتجمة ستؤديها التي الوظيفة لنفس قبل من

العربية.
هيبوكريتكوس فلفظ اليونانية؛ املصطلحات صياغة يف الجديدة الدينية البيئة وتظهر
ولفظ قرآنية، مصطلحاٌت وهي املنافق أو املرائي هو اليونانية، يف يبطن ما غري يظهر الذي
والنسك هللا لفظ يظهر كما رسيانية.1 وربما كاهن كلمة تحريف ربما فحل مطراغرطوس
أن مع والعربية، الرسيانية يف امللك Theos هللا ويرتجم الطبيعي.2 الدين عىل تأكيًدا له

كجنس.3 هللا استعمال من البداية يف تحرًزا الحكماء؛ عند املفارقة الجواهر من كليهما
العربية اللغة وتلقائية «لعمري»، الرتجمة يف التلقائي العربي األسلوب يظهر وأحيانًا
التعليق يف العفا عليه من بدًال السالم عليه أو اآلخر، وليس تفعل التي هي الذات عن تُعربِّ

والبيان.5 النحو مثل املطابقة املصطلحات بعض تظهر كما اللهم.4 أو

.(٢) ،١٥٩ ،(٥) ص١٨٤، الخطابة، 1
ج١٨٩). (الخطابة، هلل به ك يُتنسَّ مما جميًعا األمرين فإن 2

.(٤) ص١٠٦١، ،(٣) ص١٠٥٢، ج٣، منطق، 3

ص٣٩٨). ج٢، (منطق، اللهم العفا، عليها من بدًال السالم فعليها الصور ا فأمَّ ص٤٢١، ج٢، منطق، 4

يتحرك ما كل أن يف أرسطو، عىل به طعن فيما جالينوس، عىل الرد يف األفرودييس اإلسكندر رسالة 5

الدراسات معهد مارمورا، ريشري، نيقوالوس تحقيق الدمشقي، عثمان أبي نقل محرك، عن يتحرك فإنما
أباد. إسالم اإلسالمية،



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ويظهر التعليق،6 يف والرشيعة النص يف الناموس الرشيعة، باسم الناموس ويرتجم
دون السنة عىل اللفظ استقر أن بعد (القانون)، والسنة الطبيعة بني التعارض
وأحيانًا والرشائع. والقوانني الهوامش ويف النص يف املعادالت تُذكر وأحيانًا الناموس.
األلفاظ ومن النص، يف السنة مثل الجديدة اإلسالمية الحضارة من املصطلحات تُؤثَر
الدينية البيئة من املصطلحات وتظهر اإلجماع.7 لفظ تلقائية الرتجمة خلت التي الفقهية
سيستقر مصطلح الفقهي فالقياس والنشورية؛ الفقهية املقاييس مثل الرتجمة يف الجديدة
اللفظ يستعمل كما والنشور.8 البعث من واألخروي النشوري القياس وكذلك بعُد، فيما
العادة، بمعنى الرشيف والخلق العلماء بمعنى املشايخ ولفظ عالمة، بمعنى آية اإلسالمي

الجرجاني.9 القاهر عبد استعمله كما النَّْظم، مثل القديم العربي اللفظ يظهر وكذلك
عندما ودينًا، ثقافة لغًة، اليونانية البيئة احتواء يتم الرتجمات عىل التعليقات ويف
إسقاطه ويتم اليونانية. البيئة من خاص مثٍل وجود بسبب مفهوم غري النص يكون

الكاهن.10 لفظ استعمال وكذلك معناه، عن والتعبري
التي الجديدة، الثقافية البيئة عن التعليق ألفاظ إىل املرتجمة األلفاظ تغيري ويكشف
يف الحكماء هم الرتجمة يف فاملتكلمون اإلسالمية؛ الثقافة بيئة وهي فيها التعليق يتم
وهي التعليق، يف والنصب الصعوبة هي أصويل، لفٌظ وهو التعليق يف واملكروه التعليق،
اعتماًدا التعليق، يف القبح هو الرتجمة يف والرش فقهية. اصطالحيًة وليست عامة ألفاظ
اتباع من أيًضا تجنبًا التعليق، يف الفهم هو الرتجمة يف والفقه االعتزايل، املصطلح عىل
ألفاٌظ وهي التعليق، يف األذى هو الرتجمة يف والخوف الحكمة. علوم يف الفقه مصطلحات
يف والفهم األصول. لعلم أيًضا تجنبًا التعليق يف الحروف هي الرتجمة يف واألصول قرآنية.
مشهور ولفظ َكِثريًا﴾، َخرْيًا أُوتَِي َفَقْد اْلِحْكَمَة يُْؤَت ﴿َوَمْن التعليق يف الحكمة هو الرتجمة

.٧١ ،٦٧ ،٣٥ ص١٥، خطابة، ص٨٦٢–٨٦٦؛ ج٣، ،(٣) ص٦٣١، ،(٢) ص٦٣٧، ج٢، منطق، 6

ص٤٨٠). ج٢، (منطق، … أنه كلهم الناس عند باإلجماع يظن قد العود يف بعينه واليشء 7

ص٢٩٤). ج١، (منطق، والنشورية والفقهية الخطبية املقاييس 8
.(٤) ،١٨٠ ،١١٢ ،١٠٤ ص٧٩، الخطابة، 9

(الشعر، اإلله من خلق اإلله من حدث التعليقات ويف اإلله، من حلت بعثت الصابات إن عبارة ترك 10

ص١٢٠). (الشعر، الكاهن ص١١٩)،
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اإلسالمية املصطلحات ثامنًا:

علم ويف املنطق يف ذائعة مصطلحاٌت وهي مقبول، إىل أخرى نسخٍة يف تحول النص يف
االسم مثل اليونانية، األمثلة إىل باإلضافة عربية بأمثلٍة املثل ويُرضب الحديث. مصطلح
املرتجم يكاد وال امللوك،11 مللك الخليفة أو أومريوس الشاعر يف والالم باأللف املعروف
من موضٍع يف حسنًا األب ذبح كون مثل ينقله، ا نصٍّ يجد عندما أعصابه عىل يسيطر
واضع عىل طرابلس مدينة بنى الذي الرجل اسم يكون «لعله إسحاق فيعلق املواضع،
الحضاري املوقف عن يكشف مما منه.» لقبولهم عليهم هللا لعنة لصفة هذه سنهتم
النفس؛ عن دفاًعا القيمة حكم يأتي وقد أبناء. أو آباءً البرش ذبح يرفض الذي للمرتجم،
اإلنسان يف لكن الفكري الجزء يف ليست النفس يقول أن «مثل اليوناني النص يف قيل فإن
اليشء وضع إن أنه ومعناه الرسياني، يف هو وكذلك قبيح، املوضع هذا التعليق» «يكون
يف أنه يذكر ولم النفس يف إنه وقال النفس، يف يقل ولم كاإلنسان، العلم فيه يوجه الذي
وبداية الفكر، مضمون يف نقاش واألصيل النص مع املرتجم حوار فهذا الفكري.»12 جزئها
كموضوٍع الحواس دراسة هل الفلسفي. املصطلح نشأة فقط وليس التفكري، عىل التفكري
التي املتكلمني، عند الوجود نظرية يف الحسية بالكيفيات صلة له النفس، كتاب يف غالب
املصطلح نشأة يف أثره الكالم لعلم كان وقد القرآني؟ النص يف الحواسِّ مركزية عن تُعربِّ
الكالم علماء بني انترش اصطالح وهو الدقيق ضد فالجليل القول؛ من الجليل يف الفلسفي
والتفصييل.13 الخاص والدقيق واإلجمايل العام هو الجليل بعده؛ وما الثالث القرن يف
الحسن شكر أن مثل للحضارة، الداخيل املستوى عىل مبارش غري نقٌل هناك يكون وأحيانًا
العقليَّني والقبح الحسن إىل إشارة وكأنها صحيح، عقٍل ذي لكل ظاهر املحسن عىل واجب

املعتزلة.14 عند

ص١٠٤، العبارة، ج١؛ (منطق، امللوك ملك يريد وهو الخليفة أو أومريوس الشاعر القائل: كقول 11

.(١١ هامش
.٣٢٩ ،(١) ،٦٥٦ ،(٧) ص٥٣٠، ج٢، منطق، 12

القسمة هذه تكون (قد الكالم ودقيق الكالم جليل قسمني: إىل اإلسالميِّني» «مقاالت األشعري قسم 13

(يف اإلسالمية) غري الفرق عن الضائع الثاني القسم غري والثاني، األول جزأَين إىل الكتاب قسمة وراء
.(٢ هامش ص٤١، النفس،

شكًرا أن ا أمَّ ص٧٥، ألرسطو، الطبيعة بعد ما مقاالت من الصغرى أللفا عدي بن يحيى تفسري 14

(ص١٨٥). فعادل عليه يجب ما فعل ومن صحيح، عقٍل ذي لكل فظاهٌر إليه، املحسن عىل واجب لحسن
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كما الربوج. مثل جديًدا عربيٍّا لفظيٍّا موروثًا باعتبارها القرآنية األلفاظ تظهر وقد
كما العلوية.15 لآلثار ترجمة العلوي الكون مثل املصطلحات يف الديني الجو يظهر
إىل املوضوع من والتحول املتألهني»، «مديح يف متأله بصفة اآللهة لفظ استبدال يتم
مقابل يف «الجليل» مثل الكالمية، املصطلحات بعض وتظهر اآللهة.16 لتعدُّد تفاديًا الذات
بعض تستعمل كما الخاص. بمعنى والدقيق العام، بمعنى الجليل الكالم من «الدقيق»

الرشيعة.17 مثل الفقه من األلفاظ
النقل يبقى الجزئية الفروق عن النظر برصف التشبيه وكذلك قرآني لفٌظ والتمثيل
الحضاري القياس لقواعد طبًقا حضارتنَي بني وتركيبهما واملعشوق العاشق فاملهم الكيل؛

التايل: النحو عىل

ثالوافد
رو

�و
ا

التمثيل – التشبيها�حاكاة

ا�عنى العقيل

األصل يف وتعني داود، مزامري مثل مزامري Sarinx اليوناني املصطلح ترجمة وكذلك
بالخريية، اكتفاءً الرتجمة من أخيل اسم سقط وإذا الرعاة. مزمار عىل أطلقت ثم أنبوبة
األخالق بني الصلة بيان وهو إسالمي، بباعٍث يتم ذلك فإن أجاتون، آخر اسٍم إىل وتحول

والشعر.
يف الكندي يفعل كما وجل، عز الباري إىل إشارات من املصطلح تحديد يخلو وال
إىل ينتهي ال وحتى أخرى خاطراٍت عدة وهو علته، اإلرادة بأن االستعمال مصطلح تحديد

النبات، ص٣٩٦؛ ،٣ هامش ص٣٣٠، ج١، (الطبيعة، الربوج بكرة تعلًقا له أن وذلك الهامش يف 15

.(١ هامش ص٢٦٥،
.٧٩ ص٥٥، األخالق، 16

أرسطاطاليس رأي بحسب الكل مبادئ يف القول يف األفرودييس اإلسكندر مقالة ص٤١)، النفس، (يف 17

ص١٧٣). العرب، عند (أرسطو الفيلسوف
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البعض؛ لبعضها علًال املخلوقات جعل الذي الباري، فعل إىل العلل هذه كل ترجع الدور،
الدين والعلم؛ الدين بني كالمي موضوٌع وهو الكائنات، يف املتبادلة العلية مسبب هو فاهلل
املصطلحات بعض ويستعمل الكائنات. بني متبادلة عليٍة لوجود والعلم علة، هللا ألن

الخالق. عن الحديث ودون العقيل تعريفها من بالرغم املخلوقات، إرادة مثل الكالمية
الكندي، عند النقلية العلوم من مستمدة كثرية، مصطلحاٌت تُوجد فال ذلك ومع
الفضائل مع الفلسفة تعريف ولكن الخالص، العقيل التحليل عىل يعتمد ومعظمها
الوافد وقراءة املوروث، يف الوافد تعشيق كيفية تُبنيِّ التعريفات، أكرب وهي اإلنسانية
دون الغري تراث القديم، الرتاث أي واحدة كتلًة بالقدماء يبدأ فهو املوروث؛ منظور من
بداية أصوليٍّا، إسالميٍّا منهًجا تتبع الستة والتعريفات اليونان. حكماء عند تشخيصه
موضوعها ثم (علتها)، العلوم بباقي وصلتها (فعلها)، الغائي واملعنى االشتقاقي باملعنى
أصول وعلم الدين أصول علم يف النظرية املقدمات يف التعريف مقاييس وهي (عينها).
بقْدر هللا بأفعال التشبُّه فهي فعلها، حيث من الثاني التعريف أما اإلسالمي. الفقه
البعد بإدخال ِرصف إسالمي تعريٌف فإنه الفضيلة، كامل يكون كي اإلنسان؛ طاقة
الصوفية، قاله ما وهو الصالح، والعمل اإليمان األخالق، يف هللا بأفعال التشبه الجديد،
وما الكامل»، «اإلنسان نظرية يف اإللهية بالصفات والتحيل اإلنسانية األوصاف إسقاط
حقيقة لإلنسان إعادتها ومحاولة واألفعال، والصفات الذات وصف يف املتكلمون قاله
تعلم الفلسفة الثالث، واملعنى رواقيٍّا. أو أفالطونيٍّا تعريًفا وليس مجاًزا، هللا يف وإبقائها
وكالهما ظاهر، الحيس والعالم املوت، بعد فالحقيقة واإلسالم؛ أفالطون بني التقاء املوت،
العقل العقل.18 تحليل يف واملوروث الوافد بني فرق فال الدنيا؛ يف الخلقي الكمال يقتيض
التحول قبل الوافد القديم بالرتاث بداية هو بالقدماء البداية االثننَي، بني االلتقاء مكان هو
نفس فهو للفلسفة واألخري السادس التعريف ا أمَّ اإلبداع. قبل بالنقل البداية الجديد؛ إىل
التشبه هي الفلسفة كانت أن فبعد عقالنية؛ أكثر كاذب تشكٍل مع الثاني، التعريف
األشياء علم أصبحت الفضيلة، كامل اإلنسان يكون أن أي اإلنسان؛ طاقة بقدر هللا بأفعال
يف واألخالق الدين يتوحد وبالتايل اإلنسان؛ طاقة بقْدر وعللها ومائياتها أنياتها األبدية
املركز والبدن، النفس بني العالقة مثل والعالم الباري بني العالقة وتبدو امليتافيزيقا.
تحولت والتي اليونانية، العقلية للثنائية طبًقا بالعرض الجوهر بالقاعدة، القمة باملحيط،

.١٩٩ ،١٧٧–١٧٩ ص١٧٢–١٧٥، الحدود، الكندي، 18
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التشكُّل مضمون عن وكشف وجل، عز الباري إىل واإلشارة الحكماء، عند عقيل إيماٍن إىل
العقلية. الصورة ودون رصاحة الكاذب

لشهرته نظًرا سقراط؛ من فليس لنفسه، اإلنسان معرفة بأنها الفلسفة تعريف ا أمَّ
أَنُْفِسُكْم ﴿َوِيف القرآن من بل األوىل، أصوله يف املسيحي للغرب وترويًجا التاريخية وأولويته
عرف فقد نفسه عرف «من الصوفية يرويه الذي الرسول حديث ومن وَن﴾، تُبِْرصُ أََفَال
ثم املتن، حيث من الفكرة صحة عىل يدل فالوضع موضوًعا؛ أو صحيًحا كان سواء ربه»،
التعريف هذا الكندي ويمدح املعارصون. املصلحون أثره يف وسار شعوريٍّا، سندها خلق
اإلسالمية والحقائق التصورات اكتشاف يف األمم بحق اعرتاًفا الغور، بعيد رشيف بأنه
العقلية. القسمة عىل يقوم الذي النفس، رشف بربهان عليه الكندي ويستدل الوحي. قبل
بعُد. فيما الصفا إخوان وقرر الحكماء انتهى كما أصغر، عالم اإلنسان أن إىل وينتهي
القرنني يف الوسيط العرص يف معروفة الستة أو األربعة التعريفات هذه كانت إذا يهم وال
الرشوح من التفاسري كتب يف قرون بأربعة الكندي قبل أي امليالد؛ بعد والسادس الخامس
إذا إال املقررة، الكتب من معلوماته يستقي مسيحي فيلسوٌف الكندي وكأن الفلسفية،
املسيحية، الغربية الفلسفة عىل باالطالع والزهو الفخر الحكم هذا صاحب غرض كان

األملانية.19 أصولها يف املدرسية الكتب أمهات وعىل
بعض تُرتجم كذلك إسالمية، بمصطلحاٍت اليونانية املصطلحات بعض تُرتجم وكما
من كلٍّ يف واملعنى اللفظ بني متبادًال جدًال يونانية، بمصطلحاٍت اإلسالمية املصطلحات
والبهيمية واإلنسانية املالئكية مصطلحات تعريف ذلك مثال والعربية؛ اليونانية اللغتنَي
والنطق بالحياة واإلنسانية النطق أو بالحياة املالئكية تحديد إسالمية، مصطلحاٌت وهي
جامع والنطق الثالثة، املصطلحات بني جامع فالحياة واملوت؛ بالحياة والبهيمية واملوت،
يتصف الذي هو فاإلنسان والبهيمية؛ اإلنسانية بني جامع واملوت واإلنسانية، املالئكية بني

والبهيمية. املالئكية بني تجمعه صفات بثالث
الوافد؛20 من تقريبًا ثلثها فإن مصطلًحا، وتسعني واحًدا الكندي رسالة نت تضمَّ وإذا
املوروث من والثلثان الكاذب، التشكل لظاهرة طبًقا املوروث عن للتعبري استعماله أجل من

.١٠ هامش ص١٧٣-١٧٤، حدود، الكندي، 19
الرؤية، التوهم، الزمان، الكمية، الجوهر، العنرص، الهيوىل، الجرم، األوىل، العلة مثل: الوافدة األلفاظ 20
االنجذاب، الضعف، الكرس، الطب، الجزء، املحال، األربعة، الطبيعية العلل األزيل، الغريزة، اإليقاع،
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الوافد فبني كمصطلحات؛ بعُد تتحول لم وإن كألفاٍظ الكالم وعلم والسنة، القرآن من
بني واملسافة ألفاظ، املوروث ويف مصطلحات الوافد يف مشرتكة، ألفاٌظ هناك واملوروث
من ينتقل خاطئ، حكٌم يوناني الفلسفي املصطلح بأن فالحكم بعيدة؛ ليست االثننَي
عىل يدل مما قرآني أصلها مشرتكة ألفاٌظ هناك الكل. عىل الحكم إىل الجزء عىل الحكم
باقي حدود إن بل العادية،21 اللغة من ابتداءً لغٍة كل يف واردة املصطلحات نشأة أن
العلة مثل اإلسالمي، التصور عىل خروج أي فيها ليس الخالصة، العقلية املصطلحات
التعريفات بعض قبول من حرج وال املتحركة. غري لكل واملتممة والفاعلة املبدعة األوىل
تصوًرا تعارض ال التي العرفية واملعاني الثقايف، العرص مستوى عن تعرب التي العامة،
استكمال أو للحياة، فاعل آلة ذي طبيعي جرٍم غاية بأنها النفس تعريف مثل إسالميٍّا،
ظهر إسالمي، توجٌه األلفاظ بتحديد والبداية بالقوة.22 حياة ذي طبيعي لجسٍم أول
أنها مع وافدة، بأنها توحي األلفاظ بعض وهناك األصول. علم يف األلفاظ مباحث يف
مثل وذلك وافدة وكأنها بدت املوروث، وانعزال الوافد لشيوع نظًرا ولكن موروثة، أيًضا
قىض فعل من مشتق بل اليوناني، للفظ ترجمة ليس الذي املنطق يف قضية مصطلح
هناك التعريف وعند منطقية.23 داللة منها أكثر فقهية داللٌة ولها قضية، قاٍض يقيض
معركة يف دخوًال أزليٍّا ليس بأنه الفلك تعريف مثل للعالم، الديني التصور عىل حرص
الوقت تعريف كذلك فيها، املتكلمني رأي أساس عىل اإلرادة وتعريف وخلقه، العالم ِقَدم
وكذلك الدهر، الكوني، الزمان مقابل يف للفعل اإلنساني الزمان املتكلمني، عىل اعتماًدا
متكلمي من مستمدة والجزء، والبعض والجميع الكل بني املنطقية الدقيقة التفريقات

مثل: القرآنية األلفاظ اإلنسانية. الفضائل الحذف، الحقد، املالزقة، الشهوة، العشق، الخاطر، الفلسفة،
املحبة، اإلرادة املحسوس، الحاسة، القوة الحس، الحاس، العمل، الفعل، الصورة، اإلبداع، النفس، العقل،
الرطوبة، اليبس، اليقني، العرش، الظن، الكتاب، الوقت، الفلك، القوة، الكذب، الصدق، العلم، الواحد،
اإلنسانية، النجوم، الرضا، الضحك، الغضب، املعرفة، املخلوق، إرادة اإلرادة، الشك، الخالف، الرائحة،

البهيمية. املالئكة،
ص١٧٩. الحدود، رسالة الكندي، 21

الكل، االجتماع، الفهم، الوهم، الجزء، املؤلف، الرأي، املكان، الحركة، العنارص، الكيفية، مثل وذلك 22

االستعمال، الغريية، االنثناء، الربودة، الحرارة، القسمة، الرضب، الصديق، املماسة، البعض، الجميع
االنفصال. االتصال،

.١٧١ ص١٦٥، ورسومها، األشياء حدود يف رسالة الكندي، 23
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العلم مثل الفلسفة بني مشرتكة املصطلحات بعض إن بل للكندي، املعارصين املعتزلة
واليقني. والشك والفلك

عقل وال جنس، وال رسم وال له حد ال هللا أن «الحدود»، رسالة يف سينا ابن ويذكر
اإليمانية.24 بالعبارات وينتهي السلبي، الالهوت يف الحال هو كما له، تركيب وال

تداُخل عىل تدل ا، حدٍّ عرش خمسة اإللهيات يف املفصلة الحدود يف الغزايل ويذكر
عند العقل معنى إىل ويشري والعقل.25 النقل واجتماع والفلسفية الدينية املصطلحات
له. فصل وال جنس وال رسم وال حد ال الباري وأن والجمهور، والفالسفة املتكلمني

القدم. وحدِّ النفس تعريف يف وظهوره للكل، املبدأ بأنه الباري ووصف
ألفاظ رشح يف املبني «الكتاب كتابه، عنوان من واضح هو كما اآلمدي ويعتمد
املوروث عىل وربما واملوروث الوافد عىل مًعا، واملتكلمني الحكماء عىل واملتكلمني»، الحكماء
من بالرغم اليونان، حكماء ورثوا الذين املسلمني حكماء الحكماء أصبح أن بعد وحده،
وتظهر املتأخرة. العصور يف للكالم الحكمة الحتواء لها نظًرا الكالم؛ عىل الحكمة غلبة
سبحانه الباري غري بأنه العالم تعريف مثل املصطلحات، تعريف يف الدينية املوضوعات
وتعريف بالرشف، التقدُّم عىل النبي بتقدُّم املثل ورضب سالب، منطقي حدٌّ فاهلل وتعاىل؛
النبوة، طريق عن هللا معرفة دور، من ذلك يف مما بالرغم رسويل إنك هللا: بقول النبوة
واإلعادة والحرش والشقاوة السعادة موضوعات وتظهر هللا، طريق عن النبوة ومعرفة

املنطقية.26 الحدود داخل
للجرجاني «التعريفات» كتاب يف كليًة املوروث إىل الوافد من التحوُّل ويتضح
األلفاظ لرشح العقلية، منها أكثر النقلية كلها اإلسالمية للعلوم شامل معجم (٨١٦ه)،
مرتبة وغريهم، ين ِ وامُلفرسِّ والرصفيِّني والنحاة واملتكلمني الفقهاء بني عليها املصطلح
وهيوىل. أسطقس فحسب اثنان منها املعرَّب مصطلحات، ٢٠٠٦ ويضم أبجديٍّا.27 ترتيبًا

(ص٢٦٣). َكِبريًا﴾ ُعلُوٍّا يَُقولُوَن ا َعمَّ ﴿تََعاَىل ص٢٣٩، الفلسفي، املصطلح الحدود، رسالة سينا: ابن 24
امللك، الكل، نفس الكلية، النفس الكل، عقل الكيل، العقيل النفس، العقل، االول، املبدأ الباري، هي: 25

ص٢٨٢–٢٨٦). الفلسفي، (املصطلح القديم اإلحداث، الخلق، اإلبداع، املعلول، العلة،
.٣٠٧ ،٣٠٦ ،٣٨٧ ،٣٨٦ ،٣٨٠ ،٣٥١ ،٣٨٦ ص٣٧٠، املبني، الكتاب اآلمدي: 26

،(٣٢) القرآن ،(٣٣) اللغة يذكر املضمون لتحليل وطبًقا ،١٩٥ ،٤٦ ص٧٣، التعريفات، الجرجاني: 27
،(٨) حكيم ،(٩) طالب أبي بن عيل ،(١٢) واملتكلمني الكالم أهل ،(١٨) العريف االبتداء ،(٢٢) الحديث

.(٢) الشعر الرصفيون، ،(٤) النحويون ،(٦) الشافعي املعتزلة
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الناجية، الفرقة حديث مع تتفق حتى املصطلحات مع (٧٣) الكالمية الفرق أسماء وتدخل
عىل املتأخرة العصور يف الحال هو كما والتصوف الفقه يأتي ثم املوضوع، مع الشخص
السنة أهل ويعترب والشافعية، األشعرية سيادته بعد خاصًة والفلسفة، املنطق حساب
ثقافة إىل عوًدا والشعر والرصف النحو اللغة، علوم تسود كما وسطية. جربيًة أشعرية
هللا وكالم لسحًرا»، البيان من «إن حديث ويتصدر االشتقاق. اللغة وتشمل األوىل، العرب
أن حني يف الرسول، من واللفظ هللا، من املعنى أن القديس الحديث ورشح النبي، لسان عىل
بالقرآن واالستشهاد الرسول، من واللفظ املعنى والحديث هللا، من واللفظ واملعنى القرآن
يربو ما ذكر والعلماء، الصوفيِّني الفقهاء ومن بالقرآن، الشعر وتفسري الشعر، أوزان عىل

عباس.28 ابن مقدِّمتهم يف الثالثني عىل
عربي، البن امللكية الفتوحات يف الواردة الصوفية اصطالحات التعريفات إىل ويضم
دون للموروث فقط املعجم يصبح مرة فألول املوروث؛29 إىل الوافد من آخر تحول وهو
بن عيل هو واحًدا علًما إال يذكر ال صاحبه مؤلف واحد، ولكتاٍب بل واحد واملؤلف الوافد،
املالمتية، واحدة، صوفية وطريقًة َشأٍْن﴾، ِيف ُهَو يَْوٍم ﴿ُكلَّ واحدة قرآنية وآيًة طالب، أبي
جزءٌ فهي بالصلوات؛ وتنتهي والحمدالت بالبسمالت املدونات كل وتبدأ لألمناء. تعريف

العام. اإلسالمي التأليف من

إدريس، موىس، الخرض، الدقاق، عيل أبو عياض، بن الفضيل ،(٢) الكلبي ،(٣) عباس ابن مثل 28

املسيب، بن سعيد املكي، طالب أبو إبراهيم، النبي شمعون، ابن الحكيم، فرعون، الحاجب، ابن الخنساء،
دريد، ابن القشريي، سيبويه، محمد اإلمام املعري، العربي، محمد الحنيفة، بن محمد الفراء، عربي، ابن

الجنيد. الثوري، الحسني أبو نافع، بن مالك سهل، الضحاك، الصاغاتي،
ص٢٣٣–٢٤٤. التعريفات، املكية، الفتوحات يف الواردة الصوفية اصطالحات عربي: ابن 29
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التدوين فيه تم الحكمة، لعلوم موضوع إىل تحول الفلسفي املصطلح ألهمية ونظًرا
ودوَّن والرشاح.1 النَقلة الجتهاد تركها دون مصطلحاتهم لضبط أنفسهم الفالسفة من
الباحثني أحد ها أهمَّ وجمع ومصطلحاتهم، وتعريفاتهم ورسومهم حدودهم الفالسفة
طبًقا والحديث، القديم الحضاري الوعي يف املوضوع تخلُّق عىل يدل مما املعارصين؛
هذا يف فكره كل أن مع املوضوع، يف رسالة الفارابي يدون ولم قابل.2 يف قديم ملخطوٍط
عند الفلسفة من جزء الفلسفي فاملصطلح الكندي؛3 بعد لديه الفلسفة لبداية نظًرا اإلطار

واملنطق.4 الفلسفة يف املصطلحات استعمال لكثرة نظًرا الخوارزمي؛
واستقراء املوضوع وحدة عىل يدل مما تختلف، مما أكثر بينها فيما املدونات وتتشابه
التواُصل إىل أقرب فهي جذريٍّا؛ تحوًال يكشف ال املصطلحات تطور وأن الفلسفية، اللغة
والقواميس للمعاجم تقليدها بعد الحديثة، والقواميس املعاجم قبيل االنقطاع إىل منها

اإللهي، العالم يف ونكات جمل وأصنافها أقسامها أقسام، ثالثة إىل الفلسفة باب الخوارزمي يقسم 1

الفلسفة. كتب يف ألفاظ
الفلسفي الرتاث من نصوص العرب، عند الفلسفي املصطلح يف املؤلفات هذه األعسم األمري عبد د. جمع 2

١٩٨٩م. القاهرة، وتحقيق، دراسة ورسومها، األشياء حدود يف
عيون الحكم، فصوص أقل وبدرجٍة املنطق، يف املستعملة األلفاظ مثل مشابهة رسائل للفارابي: 3

العقل. معاني املسائل،
الفلسفي املصطلح تطور (٦-٢) وتطوره الفلسفي املصطلح نشأة (٦) يف قبل من عرض تم 4

– ثانيًا يف أيًضا منها البعض وعرض للمرتجم، امُلعرَّب نسبة معرفة أجل من فقط املصادر هذه بعض
للمصطلحات. اإلسالمية املصادر معرفة أجل من اإلسالمية املصطلحات
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عىل الحديث الغربي الوافد وأولوية املحدثني، ومادة القدماء مادة بني وحريتها األوروبية،
الوافد، عىل املوروث أولوية من القدماء عند سائد كائٌن هو ما عكس عىل القديم، املوروث

املوروث.5 داخل الوافد تمثُّل عىل والقدرة
عليهم يميل أن سألوه الذين أصدقائه، طلب عىل بناء «الحدود» رسالة سينا ابن كتب
من تمنعه وثقة جرأة إىل ويحتاج رسًما، أو ا حدٍّ البرش عىل متعذر أنه مع األشياء، حدود
فإنه قصوره من وبالرغم الحدود. يف الزلل مواطن عىل يدلهم أن عىل وا فأرصُّ الجهل.

العقل.6 بواهب مستعينًا الكتابة عىل أقدم
واملتكلمني»، الحكماء الحكمة ألفاظ رشح يف املبني «الكتاب لتأليف اآلمدي ودوافع
ودافع العلمي.7 الدافع توقف بعد السلطان خدمة هو املتأخرة، العصور يف الحال هو كما
الكتب إىل الرجوع ومادته الفهم، سوء وقع وإال االصطالح، عن االشتباه رفع هو التهانوي
يف متبع هو كما والتخريجات، واملتون الرشوح من االقتباس عليه غلب لذلك واملصادر؛

لذلك. جامع كتاٍب وجود وعدم وامللخصات، الرشوح عرص
ليس «االصطالح العلم من جزءًا املصطلحات يجعل ال الذي هو وحده خلدون وابن
لكانت العلم من املصطلحات كانت فلو العلماء؛ مشاهري إىل أقرب ويجعلها العلم»، من
هو كما واملتأخرين، املتقدمني بني تختلف كما آلخر، عالٍم من املصطلحات تختلف واحدة.
العلم إىل منها األيديولوجيا إىل أقرب املصطلحات املحدثون ويعترب األصول. علم يف واضح
لغة بني يفصل حديث تصوٌر وهو للعالم. العلمية الرؤية إىل منها الفكر وإىل والتاريخ،

لغة. العلم وأن بنائه، من جزء العلم لغة أن والحقيقة العلم، وبناء العلم

العلوم، بنشأة يتعلق حيان، بن لجابر «الحدود» هو املصطلحات يف نص فأول (١)
الدنيا، وعلوم الدين علوم بني تجمع بني ذلك ومع معرب، منها أي يوجد وال عربية، وكلها

ص٢١٧). الفلسفي، املصطلح الفلسفية، (الحدود عندهم» مشهوٌر هو ما «بينُت الخوارزمي: ويقول 5

ص٤٣٠. املقدمة، خلدون: ابن ص٢٣١–٢٦٣، الفلسفي، املصطلح الحدود، يف رسالة سينا: ابن 6
أسد اآلنام، رشف اإلسالم، جمال الفضالء سيد العلماء رئيس الكامل الفاضل الصدر الوايل خدمة 7

واملناصب، العلوم شمل به هللا جمع املؤمنني، أمري خاصة الدين، مرتىض الرفيعة، املنزلة ويل الرشيعة،
وهدية سمية، بخدمة عيلَّ، وامتنانه وكرمه إيلَّ إحسانه لرشف واملراتب، األماكن أعىل منها أحله كما
منتهاه وإليه مبدؤه ومنه ومبناه، أسه هو يكون أن عساه وما النفسية، واآلثار العلوية العلوم من سندية

ص٣٠٦-٣٠٧). املبني، (الكتاب … مراتبه هللا أعىل أشار حتى
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واإللهي، الفلسفي والروحاني، الطبيعي واملعقول، املنقول أي والعقيل؛ الرشعي بني
وظلماني، نوراني الدين: أو العلم يف واحدة لثنائيٍة يخضع وكالهما واملعاني، الحروف
فاعل وبراني، جواني ووضيع، رشيف ودنيا، دين وظاهر، باطن وطبيعي، روحاني
والكيمياء، والطب الطبيعة بني جمًعا لغريه، وصفة لنفسه صفة وبارد، حار ومنفعل،

املوروث.8 أو الوافد من أعالم أسماء إىل إشارٍة أيِّ من وتخلو أقله. والدين
مثل والتجريد التنظري من عالية درجٍة عىل تقوم خالص، فلسفي إبداٌع والرسالة
علٌم فالفلسفة القريبة، وعللها الطبيعية باألمور علم بأنها الفلسفة د تُحدِّ الكندي. رسالة
دون االتساع عىل املصطلحات تحديد ويتم إرشاقيات. أو إلهيات أو أخالًقا وليست طبيعي
وملا للطبيعة واحدة لغٌة فهناك العلوم؛ ونسق الفكر لوحدة نظًرا بعينه؛ علٍم يف إدخاله
أخي».9 يا «انظر الحكماء كعادة القارئ إىل موجه إنساني عربيٌّ واألسلوب الطبيعة. بعد
األشياء حدود يف «رسالة الكندي َن دوَّ الفلسفي املصطلح ضبط أجل ومن (٢)
القواميس حتى الفلسفية، للمصطلحات معجم إلنشاء محاولٍة أول تُعترب والتي ورسومها»،
املصطلحات معاني توضيح منها الغاية املعارصة،10 واملجمعية والجامعية املدرسية
كتب يف استعمالها يكثر التي األلفاظ وهي استخدامها. يف اللبس يقع ال حتى وإحكامها
أو موروث أو وافٍد دون الخالص، العقيل التحليل عىل األحيان معظم يف وتعتمد الفالسفة،
من املادة عىل يبدو مما بالرغم والتجريد، التنظري من عالية درجٍة مع أعالم، أو أعمال ذكر
تراٌث وكأنهم شخصية، ال بطريقٍة القدماء عن الحديث ويتم النحت، إىل منها أقرب تجميٍع
أو الحكماء لفظ عىل استقرار ودون وموروث، وافد بني تمييز دون الحكماء وعن ماٍض،
الحد والرسم؛ الحد بني التمييز يف الدقة عىل العنوان ويدل للموروث. أو للوافد الفالسفة
والعرض بالجنس اليشء تعريف والرسم املميز، والفصل القريب بالجنس تام تعريٌف
املحبة مثل املصطلحات بعض وتتكرر اإلنسانية. والفضائل الفلسفة حد أكربها املميز،
لغة مجرد كان بدايته يف املصطلح أن عىل يدل مما والعمل؛ واإلرادة والطبيعية والغريية
املعاجم يف الحال هو كما أبجديٍّا أو موضوعيٍّا املصطلحات ترتيب يستقر وال الكالم.

علمي. مصطلح ،٤٦ مصطلح، ،٩٤ ص١٦٤–١٨٥، الفلسفي، املصطلح 8
ص١٨٣. السابق، 9

من السابعة وتُعد ،٢٠٣ ،١٩٧-١٩٨ ،١٨٩ املصطلح، ورسومها، األشياء حدود يف رسالة الكندي: 10
ص١٦٥–١٧٩. الفلسفية، الكندي رسائل من الحجم حيث
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والطبيعيات املنطق للعلوم، طبًقا تبويبها وإعادة املصطلحات تجميع ويمكن الحديثة.
الريايض والعلم الربوبية علم إىل الحكمة قسم من أول أنه خاصًة واإللهيات، والرياضيات
وبعض متضاد.11 وبعضها االشتقاق نفس من املصطلحات وبعض الطبيعي. والعلم
وبعض الضحك. مثل فلسفي غري اآلخر والبعض الذهل، مثل مستعملة تعد لم األلفاظ
والصديق، الصدق مثل العادية اللغة إىل أقرب املنطق مصطلحات تجعل املشتقة األلفاظ
الكتاب مثل عام بل فلسفي غري منها والبعض املخلوق. وإرادة واإلرادة والتوهم، والوهم

الخط.12 أو اللفظ أو األذهان أو األعيان يف الوجود عىل داللته من بالرغم
أكثر مجاًال تعطي فإنها (٣٨٧ه) للخوارزمي الفلسفية» «الحدود رسالة أما (٣)
التعريب وكل أرسطو. منطق كتب ألسماء التعريب ومعظم الرتجمة،13 عىل للتعريب
سمع أي كيانا شمع وبالرسيانية الطبع أي الكيان رسياني مرتني: باستثناء يوناني
أسماء عىل الخوارزمي يعتمد وال حيان. بن جابر عند الحال هو كما ومليوتا الكيان،
بالتقابُل إحساس وهناك واحدة. مرًة املقفع وابن مرتني ذُكر الذي أرسطو باستثناء األعالم،
الشهرية املناظرة يف الحال هو كما العرب، ولغة اليونان منطق بني واملوروث، الوافد بني
اآلخر ثقافة بني التقابل هذا ويظهر واملنطق.14 النحو حول يونس بن ومتى السريايف بني
ثالوجيا، باليونانية ى ويُسمَّ اإللهية، األمور علم مثل العبارات من كثرٍي يف األنا وثقافة
ومعنى املنطق، وبالعربية مليلوثا، بالرسيانية لوقيا، باليونانية يُسمى املنطق، العلم، وهذا
بمفرده،15 اليوناني الوافد يظهر وأحيانًا املقوالت. عىل ويقع باليونانية قاطيغورياس

الجزء مثل: واملتضاد واملضاف اإلضافة للمحسوس، الحاسة والقوة والحس الحاس مثل وذلك 11

الضغذ والكرس، االنثناء والرطوبة، اليبوسة والربودة، الحرارة والظن، اليقني والبعض، الجميع والكل،
واالتصال. االنفصال والشك، العلم واالنجذاب،

ص٧٠. الحدود، السابق: 12
مزدوجة، أربعٌة منها معرَّبًا ٢٢ مصطلًحا ١٣٨ مجموع فمن ص٢٠٦–٢٢٨؛ الفلسفي، املصطلح 13

التعريب. إىل الرتجمة تصنيف
يونس بن متى بني والنحو املنطق بني املناظرة يف قراءة واملوروث، الوافد جدل دراستنا: انظر 14

ص١٠٧–١١٨. ج١، ١٩٩٨م، القاهرة، قباء، دار والوطن، الفكر هموم السريايف، سعيد وأبي
بيوطيقي باليونانية ويُسمى ريطوريقي، باليونانية ويُسمى سوفسطيقي، باليونانية ويُسمى مثل 15

(ص٢٢٤–٢٢٨).
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واسم املنطق يف عرض والكم النحو.16 يف والخرب املبتدأ هما املنطق يف واملحول فاملوضوع
حروف هي املنطق يف والرباطات النحو، يف الفعل هي املنطق يف والكلية النحو، يف ناقص
وإبدال واملضمرة املبهمة األسماء هي املنطق يف والخوالف النحو، يف األدوات أو املعاني

النحو. يف األسماء
املصطلحات فلسفة يف مقاٍل إىل أقرب الحدود» «يف (٤٢٨ه) سينا ابن ورسالة (٤)
والحد املنطق، صناعة من جزء الحدود فموضوع للمصطلحات؛17 األبجدية القائمة قبل
البعيد، والفصل القريب وبالجنس الذاتي، بالتمييز اليشء ماهية عىل داالٍّ يكون الحقيقي
األسماء ويستعمل الناقصة الحدود عيوب ويبني الناقص، والحد التام الحد بني ويُفرِّق
وأن النوع، يف يدخل الجنس أن لظنه فرفوريوس وينقد املنطق. يف والفعل والقوة الخمسة
اسم استعمال ويف طوبيقا، كتاب يف عليه ويعتمد الحكيم ويذكر الجنس. يف يدخل النوع
والحكماء القدماء الفالسفة عن ويتحدث الربهان. وكتاب النفس كتاب يذكر كما الجوهر،

الحكيم. والفيلسوف
العلم». «معيار من األول الحد يف مصطلًحا ٧٦ الحدود يف (٥٠٥ه) الغزايل ويذكر (٥)
معيار من جزء أخذ جواز عدم من بالرغم الرازي، الحظ كما مستقلة قراءًة قراءته ويمكن
املنطق من أي العلم؛ معيار من جزء هنا فالحدود الحدود؛ يف خاصة رسالًة وَجعِله العلم،
الرياضية.18 ثم اإللهية ثم الطبيعية املصطلحات عليها وتغلب . مستقالٍّ موضوًعا وليست
ويشري العقل. معاني تحديد يف الباقالني إال املوروث ومن أرسطو، إال الوافد من يذكر وال
كلية إىل الحدود قوانني الغزايل م ويُقسِّ واحدة. مرًة الربهان وإىل مرتنَي النفس كتاب إىل
وترتيب وصورته، مادته الحد، إىل الحاجة عن يتحدث الكلية القوانني ويف وُمفصلة،
وتتوزع واستعصاره. فيه الغلط ومثارات تحصيله، وطرق وأقسامه، بالسؤال، طلبه

الذي هو واملحمول املوصوف، وهو خربًا يقتيض الذي وهو املبتدأ النحويون يسميه الذي املوضوع 16
(ص٢١٦). الصفة وهو املبتدأ خرب النحويون يسميه

وفروفوريوس أرسطو من كل ويذكر ص٢٣١–٢٦٣، الفلسفي، املصطلح الحدود، يف رسالة سينا، ابن 17
الطبيعة بعد وما والطبيعة املنطق بني مصطلًحا) ٧٤) سينا ابن مصطلحات وتتوزع واحدة، مرًة

مصطلًحا). ٦٨) الطبيعة يف وأكثرها
،«١٥» اإللهية ،«٥٥» الطبيعية املصطلحات ص٢٦٦–٣٠١، الفلسفي، املصطلح يف «الحدود»، الغزايل: 18

.«٦» الرياضية
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بينها الفصل صعوبة من بالرغم والرياضيات، والطبيعيات اإللهيات بني املفصلة الحدود
عىل اإللهيات مطلب والطبيعيات. اإللهيات يف الرياضية املصطلحات بعض لدخول نظًرا
حد الحدود وأطول حيس، الطبيعيات ومطلب خالص، عقيلٌّ الرياضيات ومطلب اإلطالق،

الرياضيات. من وُخلُوه الفالسفة» «تهاُفت إىل الغزايل ويحيل العقل.
فهو (٦٣١ه)،19 لآلمدي واملتكلمني»، الحكماء ألفاظ رشح يف املبني «الكتاب ا أمَّ (٦)
املشهورة األلفاظ األول فصَلني: من يتكون رسالة، وليس كتاب املصطلحات، كتب أكرب
الرشوح عرص بداية عىل العنوان يدل كما األكرب. وهو معانيها رشح والثاني األصغر، وهو
عن العقل ف توقُّ بعد الذاكرة نقل عىل والعيش لذاتها، الحضارة واجرتار وامللخصات
يف كتاب وكأنه القياسات تفصيل مع الحكمة، عىل املنطق مصطلحات وتغلب اإلبداع.
يحيل ال املجرد، املنطقي الطابع عليه ويغلب الطبيعيات. مع الرياضيات وتتشابك املنطق،

موروث. أو وافٍد إىل
إىل الوافد من كليًة التحول نموذج (٨١٦ه) للجرجاني «التعريفات» وكتاب (٧)
يف االنهيار فرتة بعد املصطلحات كتاب ويمثل القرآن. لحساب اليونان واختفاء املوروث،
االعرتاف من بالرغم الحكمة كتب وليست العقائد مصادره وامللخصات، الرشوح عرص
الحديثة، والقواميس باملعاجم إيذانًا أبجديٍّا ترتيبًا ومرتبة القوم، كتب من مأخوذة بأنها
النحو وعلماء والصوفية، واملتكلمني والفقهاء العلماء عن مأخوذة أقواٍل تجميع معظمها
لجسٍم أول كمال بأنها النفس تعريف باستثناء وافد أي يظهر وال والبالغة. والرصف
بعضها عىل يوافق علم. أيِّ من الجرجاني يُبنيِّ املصطلحات تعريف ويف آيل.20 طبيعي
التعريفات بعض عىل يحكم ثالثة. مجموعٍة مع محايًدا ويكون اآلخر، البعض مع ويختلف

بالنقصان. اآلخر البعض وعىل بالزيادة
يف الواردة الصوفية اصطالحات «معجم لنفسه (٦٣٨ه) عربي ابن وضع وقد (٨)
يدل مما تأليفه؛ من بمفرده لكتاب معجًما مؤلف يضع مرة وألول املكية». الفتوحات
يُوجد وال عربية املصطلحات تاريخيٍّا. وليس فلسفي موضوٌع املصطلحات معاجم أن عىل

األول ص٣٠٥–٣٨٨، الفلسفي، املصطلح واملتكلمني، الحكمة ألفاظ رشح يف املبني الكتاب اآلمدي: 19
ص». ٧٥» والثاني ص»، ٦»

ما والعلماء الفقهاء من ذكر حني يف ،١ أرسطو ،٣ أفالطون وذكر ص٢١٨، التعريفات، الجرجاني: 20
عباس. ابن مقدمتهم يف الثالثني عىل يزيد
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الجربوت. بمناسبة طالب أبي بن عيل إال األعالم أسماء من يذكر وال ُمعرَّب. واحد مصطلٌح
يَْوٍم ﴿ُكلَّ واحدة قرآنية وآيٌة لألمناء، تعريًفا املالمتية هي واحدة صوفية طريقٌة وتُذكر

َشأٍْن﴾.21 ِيف ُهَو
معجم آخر عرش)، الثاني (القرن للتهانوي الفنون» اصطالحات «كشاف ويعترب (٩)
من مكونة معارَف بدائرة أشبه وهو الفلسفي.22 املصطلح لتدوين رؤية يمثل زال ما
كما أبجديٍّا ترتيبًا مرتبة وهي للتعريفات، مصطلحات معجم مجرد وليس مطولة، مقاالٍت
بها» يتعلق وما املدونة العلوم بيان «يف املقدمة وتضطرب الحديثة. املعاجم يف الحال هو
موضوعاٌت وتتدخل وتفصيًال. إجماًال األقسام عرض ويختلف العلوم، تقسيم فمدخلها
الفرق عرض مع واملبادئ واملسائل املوضوع العلوم، أجزاء مثل العلوم تقسيم داخل أخرى
كل عن للحديث الثمانية الرءوس تعرض ثم العلوم، لتطور نظًرا واملتأخرين املتقدمني بني
واألنحاء والقسمة، واملرتبة، والعلم، واملؤلف، الكتاب) (اسم والسمة واملنفعة، الغاية علم:
دون القسمة جانبَي أحد ويعرض والربهان، والتحديد والتحليل)، (التقسيم التعليمية
والحقيقية الرشعية، غري دون والرشعية العربية، غري دون العربية العلوم فتُعرض اآلخر؛

النبوية. واألحاديث القرآنية اآليات عىل االعتماد ويتم الحقيقية. غري دون
األول السفر من الثالث الجزء آخر يف (١٠٥٠ه) الشريازي الدين صدر ص وُخصِّ (١٠)
وضع وكما الكتاب»، هذا يف املستعملة األلفاظ رشح «يف خاتمة املتعالية»، «الحكمة من
كلها مصطلًحا، وعرشين خمًسا وتضم املكية». «الفتوحات مصطلحات لنفسه عربي ابن
املباحث صاحب الرازي مثل الداخل عىل إال تعتمد ال املعرفة. نظرية يف املوروث من
النبوية.23 واألحاديث القرآنية واآليات املتكلمني، من واملعتزلة الرئيس والشيخ الرشقية،

مصطلًحا. ١٨٨ يضم ص٢٣٣–٢٤٤، السابق، 21
ترجمة البديع، عبد لطفي تحقيق الفنون، اصطالحات كشاف التهانوي: الفاروقي عيل محمد 22

والنرش، للتأليف العامة الهيئة الخويل، أمني مراجعة حسنني، محمد املنعم عبد الفارسية، النصوص
،«٨» القرآنية اآليات ١١٥٨م، عام كتب األوىل)، األربعة (األجزاء ١٩٨٦م القاهرة، العربي، الكتاب دار

.«٤» النبوية األحاديث
١٩٩٠م، الرابعة، الطبعة بريوت، العربي، الرتاث إحياء دار املتعالية، الحكمة الشريازي: الدين صدر 23

بها يظن املفهوم، متقاربة الباب هذا يف مستعملة ألفاٍظ رشح يف البحث خاتمة: ص٥٠٧–٥١٩، ج٣،
(ص٥٠٧). كثرية وهي مرتادفة، أنها
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العقل»، «معاني رسالة يف الفارابي مثل معلنة، غرِي أخرى مصادَر من تجميع وهناك
فالغاية متمايزة؛ أنها مع مرتادفة أنها ويظن املختلفة.24 العقل معاني الشريازي لتحديد
كصورٍة األوىل مرتنَي: الذكر لفظ ويتكرر املتشابهة.25 املصطلحات معاني بني التمييز
وردود؛ واعرتاضات آراء عدة لفٍظ كل تحديد يف يذكر وقد زائلة. كصورٍة والثانية محفوظة

كلفظ.26 استقرائه بعد حتى املعنى يف خالف عليه فاملصطلح
والهدف الرؤية بغياب املتأخرة العصور يف الفلسفية املصطلحات معاجم وتنتهي (١١)
املصطلحات يف معجم وهو (١٠٩٤ه). البقاء ألبي «الكليات» ذلك مثال املصري. فكان
ألفاظ فهارس الوافد، عىل كليًة املوروث فيه يطغى الرتتيب، أبجدي اللغوية، والفروق
اإلسالم قبل العربية الثقافة أصول إىل عوًدا شعر وأبيات نبوية، وأحاديث قرآنية وآيات
البعيد، املايض يف أصبح اليوناني الوافد وكأن والحديث، والقرآن واللغة، الشعر وبعده،

جديد.27 ووافٍد جديد، ودٍم جديدة، رؤيٍة إىل حاجٍة يف اإلسالمية والحضارة
للقايض العلماء» بدستور امللقب الفنون اصطالحات يف العلوم «جامع ذلك ومثل (١٢)
السجع عليه يغلب الكليات، مثل أبجدي معجٌم وهو عرش. الثاني القرن يف الرسول عبد
الجمع عن اإلعالن من بالرغم الكليات، مثل نظرية مقدمٍة أيِّ من وخاٍل والتكلُّف،
املتعصبني نظر عن «مصونًا املتعصبني ضد مكتوٌب وإنه والنقلية، العقلية العلوم بني
الحديثة الفهارس من يخلو أنه كما املتعصبني». املتغلبني مطالعة عن محفوًظا املتفلسفني،
وأن توقف، قد األول الحيوي الدافع أن أيًضا وواضح الكالم. ألسماء أو للمصطلحات

النسيان.28 طواه قد الرشق أو العرب من القديم الوافد

.(٤) األحاديث ،(٣) اآليات ،(١) املعتزلة ،(١) سينا ابن ،(٢) الرازي 24
ص٥١٣. املتعالية، الحكمة 25

الدراية، الحكمة، العقل، الفقه، الفهم، املعرفة، الذكر، الحفظ، التصور، الشعور، اإلدراك، وهي: 26

الفراسة. الرأي، الخرب، الكياسة، الرؤية، الظن، الوهم، الخاطر، الفطنة، الذكاء، الحدس، الفكر، الذهن،
اللغوية، والفروق املصطلحات يف معجم الكليات، اللكنوي: الحسيني موىس سيف أبو البقاء أبو 27

مجلدات). ٥) ١٩٨١-١٩٨٢م، دمشق، املرصي، محمد درويش، عدنان
بدستور امللقب الفنون اصطالحات يف العلوم جامع نكري: األحمد الرسول، عبد بن النبي عبد القايض 28
النظامية، املعارف دائرة من مصورة نسخة ١٩٧٥م، بريوت، للمطبوعات، األعلمي مؤسسة العلماء،

ص٣. ج١، الدكن، أباد، حيدر
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أثر يبدو والعربية» واإلنجليزية الفرنسية باللغات الفلسفة «مصطلحات ويف (١٣)
الثالث األوروبية اللغات هي املعتمدة فاللغات القديم؛ املوروث عىل الحديث الغربي الوافد
للمصطلحات األبجدي فالرتتيب والعربية؛ اإلنجليزية عىل للفرنسية واألولوية الحديثة،
وكلها الالند، معجم عىل الرئييس واالعتماد اليمني، إىل اليسار من كله واملعجم فرنيس
املصطلحات من استيحاء عىل االستفادة مع جديدة، تعريفات صياغات منها أكثر ترجمة
األعالم أسماء من املشتقة املذاهب واستعملت واملؤلفني، املرتجمني عند القديمة العربية
الكيل شبه الغربي التوجه يُبنيِّ مما بمصطلحني، تمثيله يتجاوز ال والرشق كمصطلحات،

للمعجم.29
الوافد احتوى قديم موروٍث بني الثقافة فازَدوَجت حديث، غربي وافٌد ظهر ثم (١٤)
أخذ دون القديم، املوروث عىل الحديث الوافد فغلب الغرب، من حديث ووافٍد القديم،
املدرسية واملعاجم القواميس من مجموعة فظهرت السرتشاد، كنموذج األوىل اللحظة
القدماء من التجميعية املعلومات إعطاء مهمتها والحكومية، واملجمعية والجامعية
املؤسسات أصدرته فما األول، الحضاري للدور استئناف أو رؤية دون واملحدثني،

ستة: عامٍة مبادئَ عىل قام وقد الفلسفي».30 «املعجم مثل
إىل تحولت التي تلك باستثناء العلوم، دون املصطلحات عىل االقتصار األول:
واألخالق امليتافيزيقا عىل االقتصار والثاني: واألرسطية. كاألفالطونية مذاهَب أسماءِ
اإلنسانية. والعلوم الفلسفة بني فصًال واالجتماع، النفس علم دون والجمال واملنطق
والحديثة والوسطى القديمة الغربية، والفلسفة اإلسالمية الفلسفة بني الجمع والثالث:
الرشقي الجناح عىل الغربي الجناح إيثار بداية عىل يدل مما الرشق، فسلفات دون
بعض باستثناء القديم، التاريخي الوعي يف توازنهما عكس عىل التاريخي، الوعي يف
األصلية؛ لغتها يف اإلسالمي اإلنساني الفكر تاريخ يف امُلؤثِّرة الهندية الفلسفة مصطلحات

واآلداب الفنون لرعاية األعىل املجلس والعربية، واإلنجليزية الفرنسية باللغات الفلسفة مصطلحات 29

الفندي، ثابت محمد بدوي، الرحمن عبد محمود، نجيب زكي عفيفي، العال أبو عمل االجتماعية، والعلوم
١٩٦٤م. القاهرة،

العربية، مرص جمهورية األمريية، للمطابع العامة الهيئة العربية، اللغة مجمع الفلسفي، املعجم 30
يوسف محمد الخضريي، محمود إخراجه يف ساعد وقد مدكور، بيومي إبراهيم مقدمة ١٤٠٣ه/١٩٨٣م،

زيدان. سعد الطويل، توفيق أمني، عثمان قاسم، محمود األهواني، فؤاد أحمد موىس،
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والرابع: املعارصة. الوطني التحرر حركة أثناء الهند خاصة الرشق ظهور لبداية نظًرا
الذي الحديث واستعمال الحديث، أمام توارى إذا إال القديم، العربي املصطلح إحياء
من وبمادٍة ضئيلة، حدوٍد يف إال التعريب إىل اللجوء يتم وال ومتناوًال. شائًعا أصبح
اللغتان حلَِّت أن بعد واإلنجليزي الفرنيس املقابل وضع والخامس: الغربية. املصطلحات
األجنبي. مقابل من واحد عربي لفٍظ ووضع القديمة، والالتينية اليونانية محل الحديثتان
إسهاب عكس عىل والتطويل اإلسهاب دون الرئيسية األفكار وعرض الرتكيز والسادس:

القدماء.31
لبعض نقًال الفلسفي»، «املعجم مثل أفراًدا أو مجموعة أيًضا املحدثون وكتب (١٥)
الرتتيب ويتبع أخرى. معاجَم من تجميٍع إىل باإلضافة املبسطة الغربية الفلسفية املعاجم
فهارس مع واإلنجليزية، الفرنسية املرادفات املصطلحات أمام ويضع العربي، األبجدي
الالتيني، أو اليوناني لألصل ذكر ودون العربية، دون النهاية يف وفرنسية إنجليزية
كما حوله. دارت فلسفة أهم املصطلح مع ويذكر العلم، واسم املصطلح بني ويُفرِّق
بمجموعٍة املصطلح ويدعم العامة، واللغة النفس وعلم الفلسفة مصطلحات بني يُفرِّق
دوائر يف الحال هو كما النهاية ويف واملصادر، املحدثني، ومن القدماء من النصوص من
حضور ضعف عىل يدل مما فيه؛ الرشقي الوافد عىل الغربي الوافد ويغلب املعارف.
البعض ملسيحية للمؤلفني التاريخي الوعي يف املعارص اإلسالمي للفكر الرشقي الجناح
ومؤتمر الرشق وريح الوطني التحرر عرص يف صدوره من وبالرغم اآلخر. البعض وغربية
الوافد مع تماًما انتهى قد كان أن بعد الحديث، الغربي الوافد من التعريب بدأ باندونج،

القديم.32 اليوناني

قبل اإلسالمي الفكر يف التعريب زيادة عىل يدل مما ١١٥؛ منها فيها املعرب مصطلًحا، ١٥٥٦ من 31

ومزاحمة الثقافة، ازدواجية بداية عىل يدل مما غربيٍّا علًما ٣٥ ومنها وامللخصات، الرشوح عرص بداية
يف الرشق عىل االنفتاح بداية عىل يبدل مما رشقيٍّا علًما ١١ القديم، للموروث الحديث الغربي الوافد
تواري عىل يدل مما إسالمية أعالم ٤ أجاما)، (أبهيدا، رشقية أعالم ٤ االستعمار، من التحرر مرحلة

املصطلحات. أمام األعالم
تعريب هو ١٩٦٧م، يوليو، مكتبة القاهرة، الفلسفي، املعجم شاللة: يوسف وهبة، مراد كرم، يوسف 32

١٠٧٢ من Runes, Cuvillier, Lalande الالند من إضافات مع البسيط الفلسفي املعجم ملصطلحات
اسم ٣ غربي، علٍم اسم ١٩ معرب، نصف ٧ معرب، وافد ٨ بالكامل، معربة مصطلًحا ٢٨ مصطلحات،

رشقي. علٍم
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املصطلحات تدوين تاسًعا:

التعالُم، وربما العلم عىل سباًقا أصبحت حتى املحدثة القواميس هذه مثل وكثرت (١٦)
والجامعات، املدارس يف االصطالحي للفراغ ا وسدٍّ الرزق وراء وسعيٍّا النرش، يف ومزاحمًة
الرؤية غياب بسبب والحقيقة التاريخية، املادة وجمع والحياد، املوضوعية بدعوى
األوىل الحضارية اللحظة نهاية أزمة األزمة، ازَدوَجت ثَمَّ ومن املحدثني؛ عند الحضارية
الغربي الوافد مع الثانية الحضارية اللحظة بداية وعدم والرشقي، اليوناني الوافد مع

الرشقي.33 وغياب

عزيز ملحمد أخرى ومعاجم ١٩٧٨-١٩٧٩م، بريوت، الفلسفي، املعجم صليبا: جميل ذلك مثال 33

الخياط. ويوسف الحبابي
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التعليق الثالث: الفصل





التعليق إىل الرتمجة من أوًال:

النص وحصار التعليق (١)

املنقول، النص إنتاج إعادة التأليف، إىل املعنوي النقل عىل الخروج بداية والتعليق
إىل معياٍر من وتحويله للنص، مراجعٌة التعليق القراءة. وبداية النص، عن واالستقالل
املنقول ندية الندية، مستوى ومن موضوع إىل ذاٍت ومن مقيس، إىل مقياٍس ومن معار،
بعد األول، النص من تحرٌر التعليق املنقول. عىل الناقل تفوق التفوق، مستوى إىل والناقل،
ورشح بيان التعليق النقد. إىل املعرفة من واالنتقال املعرفة، وهو النقل أغراض استنفاذ
توضيحيٍّا مثًال التعليق يعطي قد احتماًال.1 ولو األصيل النص إىل بالنسبة وتوجه للرتجمة
ويعطي معناه يرشح قد مستفهًما، حوله ويتساءل النص معنى يرشح وقد النص، لرشح
يتجزأ ال جزء هو والقصد. والغرض املعنى وبيان الرشح، بداية التعليق أخرى،2 احتماالت
التعليقات تاريخية. كوثيقٍة النص من جزءًا يكن لم وإن حضاري، كموقٍف النص من
التعليق يف الحضاري. املوقف عىل األصيل النص من داللًة أكثر فهي وبالتايل التفكري؛ بداية
هو الرشح املعنى. نحو باتجاهه للفيلسوف وذكر نحوه، وتوجه باللغة، إحساس هناك
وليست سليمة عربية لغٍة إىل املفهومة املعاني وتحويل اللفظ، إىل املعنى من االنتقال
املرتجم النص يكون وعندما التعليق. نحو خطوة املعنوية الرتجمة كانت لذلك مرتجمة؛
ال قد ضئيل، بقدٍر إال التعليق، إىل الحاجة تظهر ال سليم، عربي بأسلوٍب منقوًال واضًحا،

.((١) ص٧٦٤، ج٣، (منطق، معناه يكون أن يجوز فقد الكتابة علم لإلنسان إن قلت إذا 1
أن شبه ال يحيى: الفاضل «قال ،(٢) ص٧٧٠، ج٣، ،(١) ص٧٧٠، ج٣، ،(٣) ص٧٦٤، ج٣، منطق، 2

.(١ هامش ص٣٦٧، ج٢، (املنطلق، هكذا» املعنى هذا عرب الفيلسوف يكون



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

عدة له تكون فإنه خصبًا النص كان وإذا صغرية.3 فقرًة أو ثالثة أو عبارتنَي يتجاوز
الطبيعة.4 لكتاب األربعة الرشوح مثل ورشوح تعليقاٍت

بني والفروق بالحذف. والثاني باإلضافة األول والتلخيص، الرشح بداية التعليق
وامللخص. الشارح من والتلخيص والرشح املرتجم، من التعليق أن والرشح، التعليق
مستقالن. أدبيان نوعان والتلخيص الرشح أن حني يف املعنوية، الرتجمة من جزء التعليق
الرشح والتلخيص، الرشح ويف الفرع، هو والتعليق األساس، هي الرتجمة التعليق يف
من وجزء الرتجمة، يف داخل التعليق الفرع. هو والرتجمة األساس، هما والتلخيص
مهمة عنها. منفصالن الرتجمة عن فخارجان والتلخيص الرشح أما املعنوية، الرتجمة
كحراس الهوامش يف الصغرية التعليقات يف الخارج من النص محارصة التعليقات

املركز. عىل والحفاظ الداخل يف النص خلق الرتجمة ومهمة لألطراف،
التعليق التعليق. ترشح التي هي الرتجمة وكأن النص، عىل سابًقا التعليق يكون قد
املرشوح النص هو التعليق فيصبح موضوع؛ كرأس عنه والتعبري للنص تلخيص هنا

الشارح. النص هي والرتجمة
عربية بعباراٍت حرفيٍّا، املرتجم النص عن تعبريًا النص من أوضح التعليق يكون قد
فإن للدقة، بغية حرفية الرتجمة كانت فإذا الكتابة، فن حيث من ويًرسا سهولة أكثر
عىل ويغلب األمثلة. برضب ذلك عىل ويُستعان املعنى.5 فهم عىل حرًصا معنوي التعليق

ص٤٣–٤٩. ج١، الطبيعة، 3
ص١٧١. السابق، 4

وهي األفودقطيقية املقدمة بني «والفرق املرتجم النص اآلتي، التعليق عىل العبارة نص مثًال قارن 5

املربهن ألن التناقض؛ جزأَي أحد هي الربهانية أي الجدلية وهي الديالقطيقية املقدمة وبني الربهانية
والتعليق»، التناقض، جزأَي عن مسألة هي البلية وأن الحق، إلثبات يقصد وإنما للجدل، يقصد ليس
منها شيئًا أخرج أن وهو واجبة، كأنها بها يربهن التي باملقدمات يأتي إنما الربهان شأنه الذي والفرق
التناقض جزأي أحد إنما قال ثَم ومن تقدير؛ هي وإنما مسألة وليست صحيحة، مسألٍة مخرج اللفظ من
أم اليشء، أهكذا التناقض، جزأي عن يسأل أن سبيله فإن الجدل شأنه الذي فأما حر، اإلنسان كقولك:
ملا مقدمة فتجعله مفهًما، املسئول به يقرر الذي الجزء املعنى الجزأين: أحد يأخذ قد أنه إال هكذا ليس
املحمود الرأي ألن الظاهر؛ املحمود الرأي من مأخوذًا الجزئي هذا يكون ألن ذلك يف وقصده إثباته، نريد
أو أوائل حقيقية، بمقدماٍت يثبت ما فأما يريد، ما منه ويثبت الجدل، صاحب يأخذه الذي هو الظاهر

.(٧ هامش ص١٠٥، العبارة، ج١؛ (املنطق، برهاني طريق فإنه األوائل من معلومة
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التعليق إىل الرتجمة من أوًال:

الرتجمة من الغاية تتحقق حتى والسماع، واملحارضات األمايل طابع الشارح، القول التعليق
اإلفهام غايتها محارضات أي سماًعا؛ كان ذاته النص وأن خاصًة املعاني، إيصال وهي
إلحدى أو واحدة، لفقرٍة أو واحدة لعبارٍة شارحة فقرة يكون وقد املعاني.6 وإيصال
النص؛ من للمعنى إيصاًال أكثر التعليق يكون قد كله. الكتاب ملجموع أو الكتاب مقاالت
ويحرص باللفظ يبدأ النص أن حني يف طواعيًة، اللفظ فيخرج باملعنى يبدأ التعليق ألن
تختلف ترجمات فهناك وضوًحا؛ واالكثر غموًضا األقل بني ويرتاوح املعنى، فيتوارى عليه
النص يف كان فإذا واملعنى، اللفظ بني الصلة حيث من وغموًضا وضوًحا لغويٍّا بينها فيما
وإذا لواحد. التعليق ففي للبعض النص يف كان وإن املطالب. التعليق ففي «املسائل»
إىل وأقرب وضوًحا أكثر التعليقات يتعدى. التعليق ففي يتجاوز فصل النص يف كان
التعليق بحرف. وحرًفا بلفظ، لفًظا النص ترجمة من املعنى عىل تركيًزا وأكثر العقل،
فلسفي عمل وهو باللفظ. ال باملعنى بالبدن، ال بالروح للنص واحتواء النص شتات لم
مستقلة.7 كموضوعاٍت املعنى مع التعامل عىل القدرة هي الفلسفة كانت إذا باألصالة،
لالستعمال املعنى التعليق، من الغاية فتلك النص؛ من أوضح يكون األحيان من كثرٍي ويف
والتلخيص والرشح التمثيل، هو والتعليق النقل، تمثل فالرتجمة قادمة؛ ملرحلٍة والتطوير
الهضم عملية يسهل مما منطقي؛ برتتيٍب عقًال موضوع من موضوع يخرج االحتواء. هو
عقلية تمرينات الرشح مراحل الوئام. يحدث وبالتايل عقيل، والشارح عقيل، ذاته فالنص
سري، دون واستعماله فيه الوقود وضع بعد للمحرك تشغيل النفس، أمام املعنى لتوضيح

االحتواء. هو والسري الرشح، هو واإلشعال الوقود، هو النص
دون واحد نصٍّ يف الرتجمة مع يُوضع ذاته، يف أو النص لفهم التعليق ألهمية ونظًرا
النص احتواء يتم حتى أربعة، تعليقاٌت تحارصها الرتجمة من فقرة فكل بينهما؛ خلط
وسيلة مجرد والنقل للتعليق، مناسبة مجرد فالرتجمة الوافد؛ املوروث ويتمثل الدخيل،
ال اإلطالق. عىل بمفردها الرتجمة ترتك فلم البداية؛ منذ الرتجمة مع التعليق لإلبداع.8

ص٥٠٣، هامش ص٥٠٢، ج٢، املنطق، ،٤ ،٢ ،١ هامش ص٥٠٢، ،٢ ،١ هامش ص١٢٢، ج١، املنطق، 6
.(٤ هامش

.(٢ ،١ هامش ص٢٠٤، ج١، (املنطق، األسود الهامش يف التعليقات مثل وذلك 7

رشوح مع ،(٢٩٩ ،٢٩٨) حنني بن إسحاق ترجمة «الطبيعة»، كتاب تعليقات نموذج هو هذا 8

له وقدم حققه جزءان، الطيب، الفرج وأبي (٣٢٨ه) يونس ابن وحتى (٣٦٤ه) عدي وابن السمح ابن
١٣٨٥ه/١٩٦٥م. ١٣٨٤ه/١٩٦٤م، القاهرة، والنرش، للطباعة القومية الدار بدوي، الرحمن عبد د.
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الذي املنطق يف تم مما أكثر املحارصة هذه تمت وقد بالتعليق، محارصته دون وافٌد يُوجد
ا أمَّ بالبديهة، قبوله يمكن عقل فاملنطق الصفحة؛ فوق أو الهامش عىل تعليقاته كانت
يتم وحتى بمفرده، النص يرتك ال حتى حصاره يتم العالم، من موقف فهي الطبيعيات
أنه أو املرتجم، وليس بذلك قام الذي هو الناسخ كان وإذا الرئيسية. الثقافة داخل تمثله
هو يهم ما به. قام الذي من يهم ال حضاري موقٍف عىل يدل ذلك فإن ومرتجم، ناسخ

بالتعليق. الوافدة الثقافة حصار وهو نفسه، الفعل
هناك ويظل عليها، التعليق يُبنى حتى النص عبارات أو فقرات بعض تُستعاد وقد
الباحث يفعل كما أرسطو عبارات التعليق يتخلل ما فكثريًا التعليق؛ أو النص بني تواُصل
أو فقرة الشاهد النص يكون وقد الخاص. تحليله داخل الشاهد النص وإدخال املعارص،
التعليق ويبلغ تعليًقا. منه أكثر تأليف أنه عىل يدل مما اصطالًحا؛ أو لفًظا حتى أو عبارة
النقل وأن للتعليق، مناسبة مجرد كان النص أن عىل يدل مما النص؛ حجم ضعف أحيانًا
من والتعليق، املرتجم النص بني كبرية زمنية مسافٍة وجود من وبالرغم لإلبداع. بداية
عام، وربعمائة ألف حوايل أي امليالد؛ بعد العارش القرن حتى امليالد قبل الرابع القرن
األسلوب بجمال يتميز القديم. النص احتواء واستطاع ميسوًرا، سهًال كان التعليق أن إال
العمليات عن وللكشف نص. عىل قراءة وليس مبارش، تأليٌف وكأنه العبارة واستقرار
املحذوف ملعرفة بالتعليق، النص مقارنة أو التعليق يهم ما بَقْدر النص يهم ال الحضارية،
املضمون، تحليل عىل تقوم دراسة وهي املختلف. مع املتطابق والواضح، الغامض والزائد،
باللغات معرفٍة إىل وتحتاج جداولها. إىل واإلشارة بها التنويه فقط يكفي مستقلة، دراسٌة

الفكر. مدخل فاللغة دقيقة؛ معرفًة والعربية والرسيانية اليونانية
ترجم، ما عىل معلٍق إىل املرتجم يتحول عندما الرتجمة، من أخرى مرحلٌة وتبدأ
ويصبح واملؤلف، املرتجم بني التمايُز يبدأ هنا التأليف. يف املؤلف طريقة عىل ويالحظ
باعتباره فقط ليس املنقول النص عىل التعليق ويبدأ مالَحًظا. واملؤلف مالِحًظا املرتجم
عليه ومعلق للنص، دارس هنا املرتجم املؤلف. شخصية عن تعبريًا باعتباره ولكن ا نصٍّ
يستغني حتى والنص، املرتجم بني املسافة وتبعد موضوع. املنقول والنص ذات، املرتجم
رؤية مجال من كليًة النص وينتهي املسافة، بُعدت كلما املنقول، النص عن كليًة املرتجم
يحلل التأليف. مرحلة يف بديًال ا نصٍّ يُبدع الذي املؤلف، للمرتجم املجال إلفساح املرتجم
حضارية قيمٌة وهي فيها، التواُضع وبصفة بها إعجابه عن ويعرب املؤلف، شخصية املرتجم
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مسلًما، كان لو اإلسالمية أو ثقافة فالعروبة نرصانيٍّا؛ كان إن العربية املرتجم ثقافة يف
وازدهارها.9 للعروبة استمرار فاإلسالم

النص عن واالستقالل التعليق يبدأ وبالتايل آخرين، نَقلٍة عىل برشوٍح الناقل يقوم قد
نرشه يمكن النص، عن منفصًال بأكمله مجلٍد إىل وتصل التعليقات تكثر وقد املنقول،10
يدل النص عن التعليقات فصل وإنَّ الوافد.11 يف للتأليف األوىل النواة باعتباره مستقًال
إليها. تُرجم التي الحضارة داخل دال نٍص إىل تحويله الوقت نفس ويف النص، احرتام عىل
التأليف، نحو كمرحلٍة الرشح بداية بل النص، عىل خروًجا تعني ال التعليقات طول وإن
االتجاه أي مثًال؛ كاملقوالت الكتاب موضوع توضيح التعليقات من الهدف كان إذا خاصًة
فهم هو رصاحًة التعليق املسهب.12 النص وراء فيما عقًال توضيحه مبارشة املوضوع نحو
استغلق إذا ويغتمُّ فهم، إذا يفرح يكتب؛ بما ينفعل الناقل كان االجتهاد. حسب للنص
مثل للفكرة، التوضيحية األمثلة بعض عىل الهامش يف التعليق يحتوي وقد األمر.13 عليه
إليضاح األلفاظ بعض يضيف الحديث النارش كان وإذا لالنفعاالت، والغضب الرحمة
املعنى لتوضيح املحدثني عىل حالل القدماء، عىل الزيادة هذه مثل تُعاب فلماذا املعنى،

لخلطهم.14 القدماء عىل حرام

به عما واعتذر التأليف، عىل يعينه ما يجد لم بأنه «السفسطة» نص ينهي أرسطو أن املرتجم يالحظ 9

. ط) و ح ص السفسطة، تلخيص رشد: (ابن صعوبات من
الفرج وأبي يونس بن ومتى عدي وابن السمح ابن رشوح مع «الطبيعة»، كتاب إسحاق بن حنني نقل 10

.١٩ القاهرة، املرصية، النهضة دار و–ل، ص بدوي، الرحمن عبد د. تحقيق «الخطابة»، الطيب بن
نرشها آثر فإنه و«العبارة» «املقوالت» كتابَي تعليقات لكثرة نظًرا أنه بدوي الرحمن عبد د. يذكر 11

ص١٩). ج١، (منطق، أرسطو منطق من األخري املجلد يف حدة عىل
ويف ص٢٣)، ج١، (منطق، املقوالت كتاب موضوع فيها ح يُوضِّ سوار بن للحسن طويلة تعليقٌة تِرد 12

سوار بن للحسن واآلخر يونس، بن متى برش ألبي بعضها تعليقات العبارة، أي أرمنياس؛ باري كتاب
املقالة يف التعليقات وتتواىل األواخر، أنالوطيقا باألحمر أغلبها عديدة تعليقاٌت ص٢٤)، ج١، (منطق،

ص٢٥). ج١، (منطق، الربهان من الثانية
بالقسطنطينية والقدرة االجتهاد بحسب فهم قراءة الربهان) كتاب من (األوىل املقالة هذه قرأت 13

ص٢٦). ج١، (منطق، الناسخ عىل أصله سقم عىل وعملت
.٣ هامش ص١٨٢، ١؛ هامش ص١٨٣، الخطابة، 14
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

القول، بلفظ النص وبداية الخطاب صيغة يف واملنقول الناقل بني التمايز ويظهر
العبارة وتوحي «أرسطوطاليس».15 قال الحديث علم يف الرواية ألفاظ يف الحال هو كما
كتبه بل مجهوًال ليس منقوًال، بل محايًدا ليس فالنص وموضوعه؛ الناقل بني بالتمايُز
التقليد هذا استمر وقد قوله، غري آخر وقوٍل له، مغاير موضوٍع عن الناقل يتحدث أرسطو.
عبارة املكتوب أو امُلمَىل النص يتقدم عندما الكتابة، أو اإلمالء طريق عن التأليف مرحلة يف
رشد)، (ابن الوليد» «أبو قال أو (الفارابي) النرص» «أبو قال أو سينا) (أبن عيل» «أبو قال
التمايُز هذا وبعد منه. املنسوخ أو عليه املمىل النص وبني بينه للتمايُز الناسخ وضعها
يظهر بمعنى ونقله أرسطو، عىل الحكم الناقل يصدر وموضوعه الناقل بني والتباُعد
يصحح فهو مغالطات؛ بل مباكتات ليست وأنها السوفسطائيِّني، مباكتة مثل مضمونه
هنا املرتجم الكتاب. موضوع عن تعبريًا أكثر أفضل، عربي بلفٍظ اليوناني أرسطو لفظ
عن االستقالل من بدرجٍة املرتجم املوضوع فيتناول مشارًكا، مؤلًفا بل حرفيٍّا ناقًال ليس
أرسطو عن الحديث ويتم واآلخر، األنا بني التمايز يحدث التعليق يف األصيل.16 املوقف
الحديث يتم التعليق يف املوضوع. واستقالل النص وحياة املؤلف ملوت بداية مفرد كغائٍب
والنص ذاتًا املعلق يكون بحيث بُعد عن إليه اإلشارة وتبدأ اآلخر، باعتباره أرسطو عن
ظنيٍّا. زال ما القول كان لو حتى للمعلق، االستقالل قْدر يوضح مما موضوًعا؛ عليه املعلق
إىل ونسبته النص، عن الحديث يف القدماء لعادة مخالف واآلخر، األنا بني تمايُز وهو
األخري التمايُز هذا إن إذ نرص»؛ أبو «قال محمد، أبو قال عيل، أبو قال صيغة يف صاحبه
باعتباره أرسطو عن فرفوريوس يتحدث إذ واآلخر؛ الذات بني وليس ونفسها، الذات بني

اآلخر.17

ج١، (منطق، أرسطوطاليس قال والحمدلة البسملة بعد «ريطوريقا» كتاب من الثانية املقالة تبدأ 15

من ابتداءً أرسطو قال ص٢٢) ج١، (منطق، «… أرسطوطاليس «قال الشعر كتاب يف وأيًضا ص٢١)
كتاب من الثانية املقالة «أرسطوطاليس» قال ص٥٣٣) ج٢، (منطق، «قال» ص٤١) (اآلثار، املقال
قال ص١٨١) (الخطابة، الريطورية كتاب من الثالثة املقالة وأيًضأ ص٨٠) (الخطابة، ريطوريقا

. ص٢٩) (الشعر، «أرسطوطاليس»
يرى التي السوفسطائية املباكتات عىل قائلون أنا السوفسطائيِّني، مباكتاته عىل أرسطوطاليس كتاب 16

ص٢٩). ج١، (منطق، بمباكتات وليست مضلالت هي وإنما مباكتات أنها
ج٣، (املنطق، املقوالت يف أرسطوطاليس مذهب دراسة يف ياخروساوريوس الرضوري من كان ملا 17

ص١٠٢١).
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التعليق إىل الرتجمة من أوًال:

يقال ما كل جماعي، عمٌل التعليق للنص. والقراء بل املرتجمني آراء التعليق ويضم
والتجويد بالجودة الحكم التعليق يشمل وتلخيًصا.18 رشًحا وفهًما، ترجمًة النص، حول
ورفض الرشاح، بعض زعم تفنيد عىل يحتوي وقد األصيل. للنص املرتجمني أحد من
ينبغي وما واالقتضاء، املطلب صيغة يف التعليق ويكون املتأخرة. الرتجمات خاصة أقوالهم
مفاضًال قيمة حكم عىل التعليق يحتوي قد النص.19 يف معياري معنًى لوجود يكون أن
حشو؟20 مجرد أم معنًى عىل تحتوي هل الزيادات: وعىل املختلفة، والنسخ الرتجمات بني
الهامش.21 يف تعليق مجرد يبقى وال الرشح، داخل الرتجمات بني التفضيل يدخل وقد

واألقوى.22 كاألظهر االحتمال بصيغة فيُكتب حاسًما، التعليق يكون ال وقد

النص وتقطيع التعليق (٢)

الشارح من أو (إسحاق) املرتجم من أرسطوطاليس» الفيلسوف «قال تكون وقد
كان إذا عما النظر برصف الثالثة، عند واحد تمايُز فهو الناسخ؛ من أو (نيقوالوس)
يُنسب فالنص عربيٍّا؛ أم يونانيٍّا الشارح كان إذا وعما العربية، إىل أو الرسيانية إىل املرتجم
إىل وافٍد من تحول أنه عىل يدل مما أرسطو؛ األصيل النص صاحب إىل وليس الرتجمة إىل

األنا.23 نص إىل اآلخر نص من موروث،

يحيى الفاضل يل قال … أنه القياس كتاب من الثانية املقالة يف تبني قد الخمار) أبي (أي «الحسن 18

ص١٠٤٩، (ج٣، … الرسياني إىل الفصل هذا نقله يف حنني جود وقد ،(٥ هامش ص٣٥٩، ج٢، (منطق،
.(٢ هامش (ص١٠٥٠، … أن املفرسين من قوم زعم (١ هامش

ص٥). ج٣، (املنطق، … هنا ها يكون أن فينبغي قال: يحيى الفاضل 19
.٤ هامش ص٣٣، ج١، الطبيعة، 20

الظن» تحت العلم «أن إسحاق نقل من أجود وهو الفائدة»، تحت العلم «أن الدمشقي نقل يف 21

(الطبيعة، الشارح وليس املرتجم تعليق أي ورشحه؛ إسحاق الهامش يف ذكر ص٥٥٣)، ج٢، (الطبيعة،
ص٥٧٧). ،١ هامش ص٥٦٣، ج٢،

ص١٢٤. ج١، الطبيعة، 22
الحكيم وعد التي املسائل رءوس ذكر ص٣)، (اآلثار، البطريق بن يحيى قال ص٢٤٣، النبات، كتاب 23

ص٨). (أفلوطني، أثولوجيا كتاب يف عنها باإلبانة
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

«قال صيغة يف القول نقل بعد املرتجم، اسم إظهار مجرد التقطيع يكون وقد
أم املرتجم النص هو هل القول، بعد ما عىل الحكم صعوبة ذلك يف والصعوبة إسحاق»،

النص؟24 عىل له تعليق هو هل
والذات الذات، عن املتمايز اآلخر هو إنه أي أرسطوطاليس؛ بقال الرتجمة تبدأ
واآلخر. األنا تمايُز املؤلف عن يتمايز فاملرتجم املوضوع؛ مواجهة يف األنا عنه، املتمايز
املعلق ويُكثر الثالث. الشخص يف أرسطو عن فيتحدث التمايُز، نفس الشارح ويستأنف
والتاريخي واملكاني الزماني البُعد عىل يدل مما أرسطو يبحث أرسطو، قال استعمال من
التقابل: وجه عىل أرسطو أمام يقف الشارح الفرج فأبو واملوضوع؛ الذات بني والحضاري
ملفكر، مفكًرا شخص، مواجهة يف شخص لواحد، واحد أقول.» وأنا … يروم «أرسطو
اليونان فالسفة باقي مع أيًضا بل أرسطو، مع فقط التمايز وليس لحضارة، وحضارة
بعبارة الفقرات تتقطع النص وسط ففي آخر؛25 باعتباره عنه التحدث فيتم أفلوطني، مثل
وامللخص والشارح والناسخ املرتجم غري آلخر ا نصٍّ باعتباره النص ووضع الحكيم»، «قال
أرسطو واحد، يشءٍ ال شيئنَي أمام وكأنه ويحكي ويبني يرشح فأرسطو والقارئ؛26
طرٌف فيه أرسطو مستقل موضوٍع مع الشارح يتعامل ثالث. طرف والشارح وموضوعه،
بل ألرسطو الرشح ليس املوضوع. هو ثالث مرجٌع إذن هناك ثاٍن. طرٌف والشارح أول،
واحد، موضوٍع نحو الرؤية الختالف أرسطو مع الشارح يختلف قد أرسطو. ملوضوع
مبارشة املوضوع يعرضالشارح وأحيانًا يعلق. فال معه يتفق وقد االختالف، بهذا ويرصح
ذاته اليشء عن الشارح يتحدث الشخص. عىل األولوية له فاملوضوع أرسطو»؛ «قال دون
الشخص. عىل األولوية له فاملوضوع أرسطو؛ لغرض مطابًقا الوصف فيخرج ويصفه
وبالتايل أرسطو؛ لغرض مطابًقا الوصف فيخرج ويصفه ذاته اليشء عن الشارح يتحدث
يبدأ الحالة هذه ويف املوضوع.27 مع النظرتان وتتفق واليشء، والشارح الحكيم يتحد

بن إسحاق نقل ويفرتقان، يشرتكان وفيما الجنس، غري الهيوىل أن يف األفرودييس اإلسكندر مقالة 24

بدوي، الرحمن عبد د. لها وقدم حققها أخرى، ورسائل اليونانية يف مفقودة أرسطو عىل رشوح حنني،
١٩٨٦م. بريوت، املرشق، دار

الكلية. النفس يف رمًزا يشبه له كالم 25

ص٦). العرب، عند (أفلوطني «… البقية أول الحكيم: «قال 26

ألن الرشح؛ خالل يف أو املرتجم النص قبل سواء لإلحصاء رضورة نََر لم ص٩١، ج١، الطبيعة، 27
الحديث مثل األمثلة بعض إيراد يمكن ذلك ومع مرة، من أكثر صفحة كل يف أرسطوطاليس إىل اإلشارة
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التعليق إىل الرتجمة من أوًال:

بيان أو يقول قال دون تعليق أرقى وهو نفسه باليشء مبارشة، االسمية بالجملة الشارح
القول. طريق عن مبارشة اليشء إىل الذهاب غرضه،

أرسطو»، «قال أو «قال» القول بأفعال بداية وحداٍت إىل النص تقطيع وظاهرة
أجل من النص يف يعمل من وكلِّ واملخلص، والشارح املعلق قبل املرتجم عمل من تبدأ
والتعليق النص، لتقديم املرتجم يتدخل وقد موروث.28 نٍص إىل وافد نٍص من تحويله
بنصه، موجود غري وهو أسيودس بشعر استشهاده يف أرسطو وينقد املرتجم». «قال عليه
هنا فاملرتجم الشاعر؛ قال ما لخص أو حرٍّا استشهاًدا أعطى قد أرسطو أن افرتاض مع
آخر، مرتجٍم من إضافة التعليق يكون وقد املرتجم. للنص ودارس ومدقق ومحقق مراجع
املراحل يف كتابته وإعادة املرتجم، النص تمثل عملية الستئناف قارئ أو ناسخ ومن بل
من زيادة الهامش يف وتكون والتأليف،29 والعرض والجوامع والتلخيص الرشح التالية،
يفصل الذي للتفسري أوىل وكصورٍة األصيل، للنص احرتاًما القارئ أو الناسخ أو املرتجم
حني يف البتة، جسٍم تداخل عدم بني قد أرسطو أن الهامش يضيف إذ والرشح؛ املتن بني
للفظ رشح مجرد التعليق يكون وقد ثالث.30 مزاٍج يف تتمازج الكيفيات أن جالينوس يرى
يكون وقد الرشح.31 إىل الرتجمة من التحرر وبداية التوضيح، من ملزيٍد معناه وإبراز
«القوى كتاب إىل اإلحالة مثل كتاب، يف الفكرة مصدر إىل باإلحالة الهامش يف التعليق
هوامش عىل التعليقات تبدأ إذ تحديد؛32 دون النص تركه أن بعد لجالينوس، الطبيعية»
عىل زيادة الهامش، يف بأرسطو النص يف جالينوس مقارنة املقارنة، أجل من الرتجمات

«وهذا الحكيم»، ألرسطاطاليس الطبيعي السماع من الثانية املقالة «تمت يف حكيًما باعتباره اآلخر عن
ما يروم «وأرسطو صيغة يف التمايُز قيمة وتبلغ ص٣١٩)، ج١، (الطبيعة، الفيلسوف» أصله ما يبطل

ص٨٠٩). (ج٢، أقول» وأنا … بسبيله هو
هذا املرتجم قال ص٥٣، ١٩٧٧م، القاهرة، بدوي، الرحمن عبد د. تحقيق نيقوماخوس، إىل األخالق 28
اخترص أرسطو ولعل الرجل، كتاب يف نجده ما خالف عىل وهو أسيودس شعر من أرسطو ذكره ما

فنقول. … (ص٥٩) الشاعر» قاله كما ننبه ونحن القول
ص٨٣. السابق، 29

الهيئة املتطبب، العبادي إسحاق بن حنني زيد أبي نقل أبقراط، رأي عىل األسطقسات جالينوس: 30

ص١١٤. ١٩٨٧م، القاهرة، للكتاب، املرصية
ص٢٣٧. أرسطو، 31

ص١٢٨. أبقراط، رأي عىل األسطقسات جالينوس: 32
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

فيحدث تتمازج، الكيفيات أن كطبيب يرى جالينوس كان فإذا للموضوع، النصوتفصيًال
جالينوس مقارنة تتم كما البتة.33 جسًما جسًما يداخل ال أرسطو فإن مزاج، تمازجها من
وإرجاع ملصدر إحالًة التعليق يكون وقد املعرفة. مقدمة يف كليهما ُحجج يف وأبقراط

لجالينوس.34 الطبيعية» «القوى وهو الكتاب السم وذكًرا لعامٍّ تخصيًصا له، الفكرة
فقرات إىل وتقطيعه النص تقديم إىل والتأويل واإلضافة الحذف املرتجم يتجاوز وقد
املؤلف كان األنا. آخر إىل اآلخر أنا وتحويل املرتجم، النص واآلخر املرتجم، األنا، بني تمايًزا
هي التاريخ مراحل والشعراء. الفالسفة بحياة للتواريخ بداية نصه يف الفواصل وضع قد
تبدأ فقرة)، ٨١) فقرات إىل النص تقطيع ويبدأ الفالسفة. حياة وحوادثه الفكر، مراحل
وحداٍت إىل وتحويله حكى، ذكر، مثل القول افعال أو هروشيوس» «قال بعبارة منها كلٌّ

التأليف.35 داخل احتوائها أجل من ملوضوعاتها طبًقا صغرية
موضوٍع يف املرتجم النص يقدم كامل، نصٍّ إىل عبارة أو كلمة اإلضافة تتجاوز وقد
وقد نوح. حتى آدم من الدنيا سنني وعدد آدم وخرب األنبياء قصص مثل املؤلف، يعرفه قد
واملؤلف، املرتجم بني املشرتك فالرصيد التوراتي؛ القصص مع القرآني القصص يختلط
هذا يكون ما وغالبًا ومعشوق. كعاشق ني النصَّ بني التعشيق عملية فيه تتم الذي هو
الذين الرومانيِّني جهل عىل االحتجاج مثل للداللة، وإبراًزا وتركيًزا تلخيًصا املضاف النص
اإليمان. وفضل الدين بركة ويمجدون زمانهم، فضل وينكرون أسالفهم، بحروب يفخرون
كالم ذلك يف «وله املسيح السيد قدوم بعد إال أهلها، هدوء وال الدنيا يف السلم يتم ولم
الكثري». كالمه من ذلك غري «إىل الدنيا، هدوء سبب وأنه اإليمان حرب عن وتحدث كثري».
يُبنيِّ صفحات.36 خمس من أكثر املؤلف غرض لبيان االستهالل بهذا املرتجم اخترص وقد

املتطبب، العبادي، إسحاق بن حنني زيد أبي نقل أبقراط، رأي عىل األسطقسات يف جالينوس كتاب 33

١٩٨٧م، القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة الرتاث، تحقيق مركز سالم، سليم محمد تحقيق
من حبيش وترجمة الرسياني إىل اليوناني من حنني نقل الطبية، التجربة يف جالينوس كتاب ص١١٤،

.R. walzer, Oxford University Press, London, p. 52 كتحقيق العربي إىل الرسياني
ص١٢٨. السابق، 34

.٣٠٦–٤١٧ ،٣٠٩ ،٢٩١ ،٢٨٥ ،٤١٥ ،٣٤٢ ،٢٨٢ ص٧١، السابق، 35
واألعمار املرتجم السبعون قاله ما عىل الدنيا سني وعدة آدم خرب فيه األول الجزء من الخامس الباب 36
(ص٣٤٢، األخرى الفواصل ،٣١٩ الخامس، الجزء من الباب ص٨٢)، (السابق، النبي نوح إىل آدم من

.(٢٣٣ ،٣٥٣
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التعليق إىل الرتجمة من أوًال:

مثل الجديدة، الثقافة يف مألوًفا املوضوع كان إذا خاصة الكيل املرتجم غرض الفاصل
يزل لم بأنه واإلقرار الباري، توحيد وإثبات محَدث، أنه وإثبات العالم ِقدم عىل الرد
ر تصوُّ القدماء لدى يكن فلم وتلخيصه؛ املرتجم النص بني املرتجم يفصل لم حيٍّا. عامًلا
االخرتاع. براءات تسجيل يف املحدثني عند الحال هو كما الذهني، لإلبداع الفردية للملكية
تكون وقد املرتجم. بيئة تحتاجه ال الذي املؤلف، اسرتسال املرتجم يخترص الفاصل ويف
واملراحل التواريخ بيان الفواصل من الهدف يكون وقد جماعي. عمٌل فالنص الناسخ؛ من
بلغة النص عاش املؤلف مات ألحد؛ ملًكا ليس املرتجم فالنص التأليف؛ يف مشاركة
ورفض الروح، عن الجسد ليفصل شديًدا إيجاًزا فصًال املرتجم يوجز قد املعارصين.
النص يف رصاحًة ذلك عن املرتجم ويعلن املسيحية. العقيدة عن للدفاع التاريخ استعمال

للتطويل.» وكراهيًة اإليجاز يف رغبًة ترجمته «تركنا
إضافة احتمال مثل األول، النص عىل بأكملها مقاالٍت إضافة إىل التعليق يصل وقد
بالرضورة يكون ال ثاٍن مؤلٍف من أو املرتجم من ألرسطو األخالق كتاب عىل السابعة املقالة
جديدة أدبية أنواٍع عن تتحدث ألنها كذلك أنها أسلوبها من وواضح القارئ. أو الناسخ
اختصار من كانت سواء هومريوس، شعر من أمثلٍة إىل باإلضافة املوسع، االختصار مثل

مستقلة.37 رسالٍة من أو من أو اإلسكندرانيِّني
أخرى، لغٍة يف ترجمٍة بعد تصوره إىل األصيل النص نقل أجل من التعليق يكون وقد
إىل اليوناني من حنني الناقل فإن القدماء أجداده أحد مثال عن جالينوس تحدث فإذا
يُسمى أنه «مثالة» كونه عىل ويزيد أسقليبوس ويذكر الهامش. يف ذلك يخصص الرسياني

مىض.38 فيما إنسانًا كان أن بعد مثالة كان ألنه «إلًها»؛ أيًضا
بني املؤلف مجهولة بذلك للقيام رسائَل تأليُف تم كافيًا الحضاري النقل يكن لم فإذا
واضع، إىل منسوبة غري األخالق» علم إىل املدخل يف «مقالة ذلك مثال واالنتحال، التأليف
القصيص الطابع عليها يغلب كما الفلسفة.39 يف مخترصة فألحقتها لنيقوالوش ظننتها

ص٣٦٥–٣٨٧. النص، ص٤١–٤٤، عام، تصدير األخالق، أرسطو، 37
من حبيش وترجمة الرسياني، إىل اليوناني من حنني نقل الطيبة، التجربة يف جالينوس كتاب 38

.R. Walzer, Oxford University Press, London, p. 80 تحقيق العربي، إىل الرسياني
ص٣٩٤–٤٣١. األوىل، الضميمة األخالق، أرسطو: 39
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وبلوهر الطري، ورسالة يقظان، بن بحيي أسوة باألدب الفلسفة عن التعبري يمكن حتى
وبوذاسف.

مقدر فاهلل هللا؛ إىل الدعوة مثل اإلسالمي واألسلوب اإلسالمية املصطلحات تظهر وهنا
فالسعادة به؛ االقتداء يجب اسمه، جل اإلله وهو أبدي، أزيل حي وتعاىل جل وهو األعمار،
بأفالطون ألرسطو إكماًال أفالطون، قال كما البرش طاقة بحسب باهلل، االقتداء هي الحقة
حكيم، وجل عز وهللا الخالدة. الفلسفة إىل أرسطو أخالق ومن الكيل، إىل للجزئي وتجاوًزا
عىل أزيل ناطق حيٌّ اإلله باهلل. املقتدي هو السعيد الفاضل واإلنسان حكمة، كلها وأفعاله
من الثانية الضميمة ويف للفضائل. الضامن الباري وهو امليت، الناطق الحي اإلنسان عكس
ولو الطريقة بنفس أيًضا الحضاري النقل يتم اإلسكندرانيِّني»، اختصار األخالق «كتاب
العارفني.40 األخيار من املطلوبة الغاية هو وهللا هللا، من التقرب هي فالعبادة أقل؛ نحٍو عىل
هي والحكمة إنسانية. وبعضها إلهية، بعضها الفضائل أو والخريات اإللهية، والنفس
األموات ثم اآلباء ثم والحق، اآللهة تقصد األوائل والفضائل واإلنسية، اإللهية باألمور العلم
الفضائل عن اإللهية الفضائل تختلف وال املتألهون. وهم اآللهة، خدمة الطاعة وحسن
غرض الخلقي والكمال للعقل، عاش أو نفسه طهر ما إذا إلهيٍّا اإلنسان ويكون اإلنسانية،
اإلرشاقية األفالطونية النزعة هذه وبسبب إلهي. أنه أفالطون يُوصف لذلك إلهي؛ سماوي
الحكمة يف الرشق حكمة مع الغرب حكمة تتوحد حتى الهند، وبراهمة الهند إىل يُحال

الخالدة.

ص٤٣٩–٤٤٥. الثانية، الضميمة السابق، 40
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التعليق وسائل ثانًيا:

وكأن أخرى، ونهايَة مقالة بدايَة ليبني الصفحة؛ أعىل يف النص وسط التعليق ويُوضع
أو الناسخ أو املعلق أو املرتجم ملك الفكر رصيد وكأن دفعات، عىل عنه التعبري يتم الفكر
ذهابها، أو األفكار قدوم عن يعلن حاجب وكأنه الحاجة، قدر منه يُخرج القارئ، حتى
أقسام أو فقراٍت إىل النص تقسيم وإن الهجري.1 بالتاريخ الزيارة تاريخ ويُسجل
عىل التعرف بداية لهو «أ»، حرف من ابتداء لها أرقام ووضع «املواضع»، تقسيم مثل
يسهل حتى بنيتها اكتشاف أجل من بعض؛ عىل بعضها وتركيب املستقلة، املوضوعات
املوضوعات؛ إحصاء يستقر حتى التقسيم يف اضطرابًا الناسخ ويالحظ معها. التعامل
والتقسيم الرتقيم ومراجعة التكرار، واكتشاف حرصاملوضوعات يمكن الرتقيم طريق فعن
عىل بالتنبيه التعليق ويقوم املعاني.2 مع التعامل وبداية النص من للموضوعات إخراج

ويسمون اإلسكندرانيِّني، من الحدث يُقرأ القياس كتاب من املوضع هذا وإىل الثالث» الشكل «انقىض 1

الجهة ذوات املقدمات من املؤلفة املقاييس يف الكالم وهو املقروء، غري الجزء الكتاب هذا من بعده ما
الفاضل نسخة يف وجدُت سوار: بن الحسن «قال تعليق األحمر بالقلم وورد ص١٣٢)، ج١، (املنطق،
بقية ألربع السبت يوم أشكال الثالثة هذه قراءة استُتمت حكايته، هذه ما املوضوع هذا يف ونجعله يحيى

.(١ (هامش وثالثمائة» عرشة سبع سنة األوىل ربيع شهر من
– ج – ب – أ من ابتداءً املشرتكة) العرض (مواضع الجدل من الثانية املقابلة يف يحدث ما هذا 2

(منطق، املركب أو املفرد األبجدي للعد طبًقا يا-يب جديد من ثم ي – ط – ح – ز – و – ه – د
يف إعادة دائًما غري ال بعينه الثالث هو املوضوع «هذا الناسخ أو املرتجم يقول ص٥٠٢–٥٣٢)، ج٢،
ج٢، (منطق، يا» موضوع أنه عىل تدل عالمة النسخ بعض يف عليه أجد ولم أظهر، بنحٍو املوضوع هذا

ص٥١٣).



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

تحويل التعليق وتقسيمه. املوضوع عن إعالنًا مقالة أو فقرة أو ملوضوع والنهاية البداية
بها قام مهمة وهي صلب، إىل والسائل متقطع، نصٍّ إىل املتصل النص إىل املتصل النص
ال واحدة كتلًة النص ألصبح وإال الفقرات، عىل جانبية عناوين بوضع الحديث النارش
والعجيب أجزاءه.4 مبينًا الفواصل قسمة إىل التعليق ويشري تقاطع.3 وال فيها مقاطع
وهم الرتقيم من العربية للرتجمات املسترشقون بها قام التي الحديثة الطبعات تخلو أن
مع تستحق. قيمة أية لديهم شعوريٍّا ال أو شعوريٍّا يمثل ال النص ألن بالرتقيم؛ املوَلعون
الهدف آخر. وينتهي موضوع يبدأ حتى آخره، من الكالم أول ملعرفة به قاموا القدماء أن
ابتالعه ويتم الرشح، داخل النص يختفي حتى بالرشح حصاره هو النص تقطيع من
احتوائه أجل من بل غامًضا النص ليس وابتالعها. مضغها يتم حتى اللقمة وتقطيع فيه

االبتالع.5 يسهل حتى وحصاره
إىل الواحدة والكتلة صلب، فكٍر إىل السائل النص يحيل والرتقيم واالحصاء والعد
إىل الفكر تحويل عىل يدل مما املغاربة؛ بتعبري تمفصالٍت إىل الواحد والعمود أجزاء،
النص يف والرتقيم اإلحصاء يكون وقد الشامل.6 الكل يظهر حتى وتركيبات موضوعات

بالربهان بعينه الواحد اليشء يُعلم أن يمكن هل أن ويف الحد يف الكالم يبدأ هنا «من مثًال الهامش يف 3

.(٦ هامش ص٤١١، ج٢، (املنطق، والحد»
ص١٠٣٦، ج٣، (املنطق، قسمني إىل العام الفصل م يُقسِّ فرفوريوس أن تعلم أن يجب الحسن: 4

يف الكالم منها غرضه أن بنيَّ ثم املذكورة األقسام إىل الفصل فرفوريوس قسم ملَّا الحسن: (١ هامش
.(٢ هامش ص١٠٤٠، ج٣، (املنطق، … مها يُقسِّ أخذ الذاتية الفصول

القاهرة، الجديدة، الثقافة دار البرشي»، الجنس «تربية لكتابه رشحي يف لسنج مع ذلك فعلت وقد 5

١٩٧٧م.
أإن عيل: أبو ص٢). ج١، (الطبيعة، أوجه أربعة من فيها يتكلم لكن … السمح بن عيل أبو يقول 6

تحديد قبل تأتي ص٨١-٨٢). (ج١، وثانيها أولها خمسة أشياء يف التعليم هذا يف يتكلم أرسطوطاليس
ليبني نهاية ال قولنا عليها يقع التي األشياء يقسم أرسطوطاليس إن ص١٧٣). (ج١، أشياء بأربعة الحركة
أخرينَي بحجتنَي أرسطو واحتج ص٢٢٤-٢٢٥). (ج١، نهاية ال ما … أقسام من القسم هذا عىل وليس …
ص٣٧٣). ص٣٥٤–٣٦٠ (ج١، الحجج ترقيم ص٢٧٧). (ج١، والثانية … إحداها املشهورة اآلراء من
فيجب بالعدد الواحدة الحركة وأما ص٥٢٤). (ج١، وهي أخرى بحجٍة يأتي أرسطو إن عيل: وأبو يحيى
(ج٢، واآلخر … إحداهما رضبني عىل يقال نهاية ال وما ص٥٥٢). (ج٢، رشوط ثالثة لها تجتمع أن
الحركة، إبطال يف زينون ذكرها التي الشكوك عدد ص٦٣٦) (ج٢، … أخرى حجة هذه ص٦٢٨)،
(ص٧٢١). ألرسطو والحل ص٧٢٠)، (ج٢، شكَّني الفرج أبو ويورد ص٧١٧-٧١٨)، (ج٢، الفرح أبو
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التعليق وسائل ثانيًا:

إحصاء من والهدف أجزاء،7 بال موحدة الفكرة ويربز النص ويضم الرشح، فيتجاوزه
فالربهان عليها؛ مربهنًا الفكرة عرض هو نفسها، مع واتساق بعقالنيٍة وعرضها الُحجج
اليوناني والفكر األصوليِّني. منطق يف نفيه يجب ثبوته عىل دليل ال وما الفكر، من جزء
مثل الحلول؛ وإحصاء املشكالت وعد والحاجة، القسمة عىل يقوم فهو ذلك؛ عىل يساعد
يتحول الطريقة وبهذه كله. الفلسفة تاريخ يف عليها الردود يف أثارته وما زينون حجج
مثل مناقضات إىل الفكر ويتحول ذهني.8 كالٍم عىل وكأنه وُحجج دعاوى إىل الفكر
مثل للفقرات جانبية عناويَن الناسخ أو املرتجم ويضيف والفرزدق.9 الجرير مناقضات
تمهيًدا موضوٍع يف منها كلٌّ فقرات، إىل النص لتقطيع تمهيًدا الغرب، يف املحدثني النارشين

نصوص.10 دون ذاتها املوضوعات يف للحديث
أجزاء بحذف القول، طريق عن وليس الفعل طريق عن مضمًرا التعليق يكون وقد
الكتاب من ملقتطفات الرتجمة تكون فقد يفيد؛ ما عىل واإلبقاء يفيد ال ما ترك الرتجمة، من
تقوم الرتجمة الداللة. من املستوى نفس عىل كله ليس األصيل فالنص كله؛ للكتاب وليس
املرتجم اهتمام درجة حيث من موضوعات عدة تختلف وقد نقله. ثم بموضوع اهتماٍم عىل
بفعل وذلك اقتباٍس، إىل بطبيعتها املعنوية الرتجمة تتحول وقد النص.11 نفس يف بها
اللغة مثل تحليلية منها املنقول اللغة كانت لو خاصة الشوائب وترك املعنى، عىل الرتكيز
الرتجمة تبدو هنا العربية. اللغة مثل تركيبية إليها املنقول اللغة أن حني يف اليونانية،

(ج٢ … ثالثة شكوًكا يورد أنه الفرج: أبو ص٧٢٨-٧٢٩). (ج٢، الثالث للبيانات الفرج أبي إحصاء
ثم ص٨٣٠-٨٣١). (ج٢، … أرضب ثالثة عىل األشياء أن الوضع هذا يف يبني إنه ص٨٢١-٨٢٢).
بني الذي واالختالف االشرتاك يف الكالم وهو إيساغوجي من الثاني الفصل إيساغوجي. من األول الفصل

الخمسة. هذه
ص١٣٨. ج١، الطبيعة، 7

ص٤٠١–٤٠٣. ج١، الطبيعة، 8
ص٢٩٠). ج١، (الطبية، أفالطون أرسطو ناقض ولقد 9

.(١ هامش ص٢٧٦، (السماء، ساكنة أو متحركة هي وهل وشكلها األرض صورة يف إضافة مثًال 10

ذلك يف السبب يكون قد الثالثة. املقالة من الخامس الفصل معظم يلخص أو البطريق ابن يرتجم لم 11
فكرية داللٍة ذي بغري كانت وربما فاستصعبها. بالرياضيات مملوءة ُقزح لقوِس الرياضية النظرية أن

.(٢ هامش ص٨٥، (اآلثار، الرياضية العلوم يف وأدخل املوضوع، عىل
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

يأتي فالتلخيص التلخيص؛ بداية الرتجمة وهذه واقتباس، وتقليصوضغط تركيز وكأنها
والتلخيص. املعنوية الرتجمة بني االتصال حلقة االقتباس املركزة. املعنوية الرتجمة بعد
هذه تظهر ما وعادًة األعراض. عن والجوهر األطراف، عن القلب فصل هو االقتباس
الدروس وكأنها العربية، الرتجمات آخر يف الذاكرة تتناقلها مأثورة، كأقواٍل االقتباسات

النسيان.12 بعد الذاكرة يف منها يبقى ما أو الرتجمة من املستفادة
مشهورة، وعباراٍت أمثلٍة إىل الرتبة جمال بسبب بعد فيما العبارات بعض تحولت وقد
فقد ا حسٍّ فقد «من إىل ألرسطو علًما» نفقد أن يجب فقد ا حسٍّ فقدنا «إن تحول مثل
النوادر. مثل فيه التأليف يتم أدبيٍّا نوًعا وتصبح املأثورة األقوال تنشأ وهكذا علًما».13
وتصب بالوافد وتختلط واألمثال، والحكم الشعبية اآلداب من جزءٍ إىل منها كثريٌ ويتحول
الرسول وأقوال وأرسطو وأفالطون سقراط أقوال بني فرق هناك يصبح ال حتى فيه

والصوفية. والحكماء
مرحلة الثالثة، املرحلة يف النقد بداية القيمة وحكم قيمة. حكم التعليق يتضمن وقد
أنه لدرجة اللغوي الخالف يزداد فقد موضوعاته؛ يف التأليف إىل الوافد عن كلية التخيل
النوع يف وقبيح وشنيع محال وبني الخلف بني الخالف فمثًال قيمة؛ حكم عىل يحتوي
أخالقي حكٌم القبح أو الشناعة أن حني يف منطقي حكٌم الخالف الدرجة. يف فقط وليس
املعنى من واقرتاب األول املعنى عن وابتعاد له وإظهاٌر للمعنى تقوية فالحكم منطقي؛
معلًقا بل معلًقا مرتجًما فقط ليس واملرتجم التأليف، بداية الناقدة فالتعليقات الثاني؛14
طبيعة وفهم املايض فهم ومهمتنا حضارية. قراءٌة هي بل أخالقيٍّا ليس والتقييم ناقًدا.15
يُوجد فال والصواب؛ بالخطأ خارجيٍّا حكًما عليه الحكم وليس القديم، الحضاري املوقف

قراءة.16 دون رصف تاريٌخ

تلخيص رشد: (ابن ترجمة منه أكثر اقتباس ولكنه أسلوبًا أجمل السفسطة لكتاب ناعمة ابن نقل 12

ط). ج ص السفسطة،
ص٢٦٥. ج٢، املنطق، 13

ص٩٢). ج١، (املنطق، قبح شنيع، محال، وفوقها خلف األصل يف 14

ذلك بينَّا وقد … أراد أن إىل … قوله نرصف أن يحتمل قد فإنه قوله فرفوريوس أغمض قد الحسن: 15
ص٤). ج٣، (املنطق، الكتاب لهذا تفسرينا يف

ص٢٢. عياد، شكري د. مقدمة الشعر، كتاب 16
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املستقل املعنى من االقرتاب درجة عىل أيًضا صاحبه إىل النص نسبة تدل كما
قاطيغوريا»، املسمى أرسطوطاليس «كتاب مثًال: قيل فلو به؛ املرتبط أم الشخص عن
كتاب قيل إذا أما نصه. عىل للمؤلف التقديم بدليل بصاحبه مرتبًطا زال ما النص فإن
أيًضا التقديم بدليل املؤلف عىل األولوية له هنا النص فإن ألرسطوطاليس، «قاطيغوريا»
مرحلة يف معه التعامل يتم حتى بذاته، مستقل كعمٍل النص استقالل نحو كخطوة
ال وكأنه صاحبه، وبني بينه االرتباط فك بعد والتلخيص والرشح التعليق أي التمثيل؛
القارئ يصبح مات قد األول املؤلف كان وملا الثاني. املؤلف هو القارئ ويصبح له. صاحب
القارئ يعبد كان ومن مات، قد املؤلف فإن املؤلف، يعبد كان ومن الحي. املؤلف هو الثاني
يُقىضعىل حتى األعالم أسماء إسقاط التعليق مهام أحد كان يموت.17 ال حي القارئ فإن
ذهني وموضوٍع مستقل معنًى إىل النص وتحويل املعرَّبة، املصطلحات مع النص عجمة
إىل ومرًة أرسطوطاليس، إىل اإلشارة مرًة التاريخ. أو املحلية الثقافات من شوائب بال
واإلشارة كله، االسم من للتخلُّص كخطوة الرفع، أداة بحذف االسم لتقلُّص بدايًة أرسطو
ألقاب. أو أسماء بال مبارشًة املوضوعات إىل الذهاب ثم املجرد، العقل إىل أي الحكيم؛ إىل
يف ذلك بعد الفارابي فعل كما موضوٍع، إىل وتحوله للشخص Idealization عملية وهي
يف حدث وكما الحكيم»، و«أرسطوطاليس اإللهي» «أفالطون الحكيَمني رأيَي بني التوفيق
والعقائد هللا، ابن السيد، املعلم ألقاب: إىل املسيح شخص وتحول املسيحية العقائد تطور

األلوهية.18 عقائد إىل
يظهر والشمول. املحلية بني والعموم، الخصوص بني ألرسطو النص نسبة وترتاوح
لقب يف العموم أقىص ويظهر اليوناني. الفيلسوف بأرسطوطاليس وصفه يف الخصوص

ص٥٩)، ص٢٤ ج١، (منطق، العبارة أي أرمنياس؛ باري أرسطوطاليس كتاب األوىل: الطريقة 17
من األوىل املقالة ت تمَّ ص٢)، ج١، (منطق، املقوالت أي قاطيغوريا؛ املسمى أرسطوطاليس كتاب
بمغالطة التبصري يف أرسطوطاليس كتاب ص٢٥)، ج١، (منطق، الربهان يف أرسطوطاليس كتاب
بكتاب املعروف وهو األواخر أنالوطيقا كتاب الثانية: والطريقة ص٧٤٠). ج٣، (منطق، السوفسطائية

ص٢٤). ج١، (منطق، ألرسطوطاليس الربهان
رسالتنا. وأيًضا ،٢٣٥ ،٢٣١ ،٢٢٥ ،٢١٠ ،١٩٦ ص١٨٨-١٨٩، ج١، الطبيعة، 18

.La Plénoménologie de l’Exégèse, Paris 1965, Le Caire 1987
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إليها. ينتسب التي الحضارة ثم العلم اسم وإسقاط األول، املعلم أو الحكيم أو الفيلسوف
تأتي وقد األعظم. الفيلسوف األول، املعلم الحكيم، الفيلسوف، مثل األلقاب تتكاثر وقد
والحضارة العلم اسم يسقط عندما العلوم قمة وتبلغ بعده. أو العلم اسم قبل األلقاب
التعليق ففي أثولوجيا؛19 مثل املوضوع إال يبقى وال كلها، واأللقاب إليها ينتسب التي
املثايل، النموذج كان أيٍّا الفليسوف، إىل وشخص علوم كاسم أرسطو عن التخيل يبدأ أيًضا
ذاته الفيلسوف إسقاط نحو كخطوٍة مؤلف، له يُعد لم فالنص النبي؛20 الحكمة، صاحب
نصٍّ إبداع أجل من نفسه النص إسقاط نحو كخطوة مؤلف، بال وحده النص يبقى حتى
لظهور كمقدمة العلم اسم إسقاط عىل يدل أرسطو قال من بدًال الحكيم» «قال جديد.
الشخيص االسم لرتك تمهيد االسم بعد الحكيم زيادة أن كما الشخصية، غري الحكمة
بالحكمة. التأليف مرحلة يف ذلك بعد االكتفاء ثم بالحكيم االكتفاء ثم بالحكيم، واالكتفاء
إلسقاط بداية لهو بعده أو العلم اسم قبل الحكيم، الفيلسوف، األلقاب، أرسطو إعطاء وإن
أحد أيًضا ذلك كان وقد بالفكرة. واالكتفاء اللقب يسقط أن قبل باللقب، واالكتفاء االسم

أفلوطني، ،٢٣٤٧ رقم باريس، مخطوط اليوناني، الفيلسوف ألرسطوطاليس أثولوجيا كتاب آخر هذا 19

،٧١٧ رقم حميدية، أرسطاطاليس، العظيم الفيلسوف االول للمعلم أثولوجيا كتاب آخر هذا ص٤٦.
قول وهو أثولوجيا باليونانية املسمى الفيلسوف أرسطوطاليس كتاب من ص٤٩. أفلوطني، إستانبول،
باريس، (مخطوط … الفيلسوف أرسطوطاليس كتاب من األول امليمر ص٨)، (أفلوطني، الربوبية عىل
أفلوطني، ،١٠٢ … (تيمور الفيلسوف أرسطو كتاب من ص٤٣). أفلوطني، ،١٦٤٠ رقم ملحق فاريس،
قول معنى ص١٩٩). أفلوطني، البغدادي، اللطيف لعبد الطبيعة بعد ما (كتاب … الحكيم قال ص٤٧).
(ص٢٣٧–٢٣٩). وأحسن الحكيم قال … الحكيم أحس وقد … الحكيم أن وأعلم (ص٢٠٩)، الحكيم

حرف ص١٢٥؛ (السماء، الحكيم قال .(١ هامش ص١٩٥، العبارة ج١، (منطق، الفيلسوف قال كما 20

،(٩–١٥ ص تصدير، العرب، عند أرسطو الفيلسوف، ألرسطوطاليس الطبيعة بعد ما كتاب من الالم
رسائل ألرسطو، الطبيعة بعد ما مقاالت من الصغرى أللفا عدل بن يحيى (تفسري الفيلسوف قول
(أرسطو … الفيلسوف رأي عىل هو يشء وأي اللون يف اإلسكندر مقالة .(١٨٢ ص١٧٢-١٧٣، فلسفية،
ص نُلخِّ أن فنريد ص٢٨٤-٢٨٥). العرب، عند (أرسطو الفيلسوف قال كما ص٥٥–٦١)، العرب، عند
هي الطبيعية الصورة أن واستبان أيًضا صح «وقد فنقول حه فنُوضِّ والصورة الحركة يف الفيلسوف قول
(ص٢٨٩-٢٩٠). الفليسوف كقول الجواهر من جوهر وأنها وكماله، اليشء تمام وهي الثانية الحركة
(ص٢٥٣). الفيلسوف أرسطاطاليس رأي بحسب الكل مبادئ يف القول يف األفرودييس اإلسكندر مقالة

ص١٠). (أفلوطني، … الفيلسوف أرسطاطاليس كتاب
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عىل اإلله ثم اإلنسان ابن األب، السيد، املعلم، ألقاب له أُعطيت عندما املسيح، تأليه أسباب
ولم األلقاب وباقي يسوع اسم إسقاط تم حتى جيل بعد جيًال وتعظيمي تدريجي نحٍو
فيثاغورس، أفالطون، باسم يُذكرون فإنهم اآلخرون اليونان فالسفة أما اإلله. إال يبَق

الفيلسوف.21 هو وحده وأرسطو

ص١٥). العرب، عند (أفلوطني طيماوس إىل كتابه يف ذكر وما أفالطون، يف 21
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التعليق طرق ثالًثا:

كمي، تعاُمٌل والحذف اإلضافة والتأويل، والحذف، اإلضافة، ثالث: بطرٍق التعليق ويكون
الثقافة، داخل من والخارج، الداخل من النص عىل زيادة اإلضافة كيفي. تعاُمٌل والتأويل
ثقافة من نقص نقص، والحذف الناقل، نص ثقافة الثقافة، خارج من أو املنقول النص
تقل التي الشوائب وترك املستقل معناه عىل والحصول قلبه، عىل الرتكيز أجل من النص
النص اتجاه غري اتجاه يف النص توجيه إعادة فإنه التأويل أم النص. نصل حدة من
النص تعميق أو املنقول النص لوظيفة مغايرة أخرى وظيفٍة يف توظيفه إعادة أو املنقول
تكامل أجل من املنقول النص إكمال أو فيه جديدة ومستوياٍت أبعاد واكتشاف املنقول،
وامللخصات، للرشوح بداية والتعليقات للتعليقات، بداية الرتجمات فتعدُّد واتزانها، رؤيته
مفرسون فاملرتجمون تلخيص؛ أو رشح قراءة وكل قراءة، ترجمة وكل ترجمة، نقل وكل
ذلك بعد الرشح فإن آخر، باعتباره النص عن حديث هو التعليق كان فإذا الرشاح، قبل
شارحة، عبارًة فيصبح التعليق يطول قد ملعناه. إبراز والتلخيص التعليق، لهذا توضيح
استغناء تلخيًصا فيصبح ويقرص كلية، النص عن االستغناء يتم عندما الرشح بداية وهو
األوىل البذرة فهو والتلخيص؛ الرشح بدور أوًال التعليق يقوم النص.1 حرفية عن ايًضا
املعلق فيخرج التعليق يطول قد مستقلَّني. أدبيَّني نوَعني يف يتمايزا أن قبل لهما املشرتكة

الثلج وهو األصغر، من منسوب حيٌّ وهو فيها األوسط بحدود أتى ألنه ذلك قال إنما برش أبو قال 1

من قيايس غري االقرتان أن بها يبني التي املقدمات يعني الربهان يُؤخذ أن ينبغي إنه قال االضطرار. من
العبارة ج١، (منطق، ومهملة محدودة غري هي فلذلك ونقيضتها؛ املقدمة مع تصدق أي مهملة؛ مقدماٍت

.(٣ هامش ص١٥٩،



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

بالجمل التعليقات مستقل. كعمٍل االنفصال يف الرشح يبدأ ثم الرشح، ويبدأ الرتجمة عن
التعليق.2 من الرشح تولُّد بدايُة الشارحة

إىل النص ل تحوُّ وهو السبب، لنفس الرسيانية الرتجمة ِقبل من التعليق بدأ وقد
للدين خدمًة الرسيانية؛ البيئة إىل اليونانية الثقافية البيئة من بانتقاله حضاري موضوٍع
عليه وكان مسبق، وتعليٌق سابقة ترجمٌة العربي النص أمام كان النرصانية. وهو الجديد
النص عىل الرسياني النص إضافة أو اليوناني النص من الرسياني حذف إما يختار: أن
إضافة أو بالرسياني أُسوًة اليوناني النص إضافة أو حذف يُقرِّر أن عليه وكان اليوناني.
أن عليه وكان الرسياني. وإضافة اليوناني حذف أو الرسياني حذف عىل اليوناني النص
باإلضافة، أو بالحذف أو إضافة، أو حذف، بال مبارشة اليوناني النص اتباع أيًضا يُقرِّر
وليس الحضاري النص يهمه العربي املرتجم كان وملَّا السابقة. بالتجارب االسرتشاد دون
أن من بالرغم تاريخية، كوثيقٍة النص أمام الورع هذا كل لديه يكن لم التاريخي، النص
النص، مع التعامل يكن لم املكتوب. والنص ن املدوَّ الكالم عىل قائمة الجديدة الحضارة
تعاُمًال كان بل به، موضوعية معرفٍة أجل من اليوناني إىل الرسياني يف وإضافة حذًفا
أخباًرا، تحمل تاريخية وثيقًة النص ليس الحضارية. للموضوعية طبًقا خالًصا ذاتيٍّا
تكون وبالتايل الحضارات؛3 بني التقاءٍ ونقطة لتفاُعل، حامل حضاري موضوٌع هو بل

اآلتي: العربي املرتجم أمام االحتماالت

احتمالني: يتضمن وهذا اليوناني، األصل عن الرسياني يف والحذف اإلضافة قبول (١)

الحذف. دون الرسياني يف وحدها اإلضافة قبول (أ)
اإلضافة. دون وحده الحذف قبول (ب)

يتضمن وهذا اليوناني، لألصل بالنسبة الرسياني يف والحذف اإلضافة رفض (٢)
جزئيَّني: احتماَلني

الحذف. دون وحدها اإلضافة رفض (أ)
اإلضافة. دون وحده الحذف رفض (ب)

.٥ ،٢ هامش ص٢٨٧، ج١، املنطق، 2
.(٣ هامش ص١٦٤، ج١، (املنطق، الرسياني يف املحذوفة اليوناني األصل يف الزيادة مثًال 3
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وهذا العربي، النص يف مًعا والرسياني اليوناني للنص بالنسبة والحذف اإلضافة (٣)
جزئيَّني: احتماَلني يشمل

الرسيانية. الرتجمة يف والزيادة اليوناني األصل عىل الزيادة (أ)
الرسياني.4 الحذف ومن اليوناني األصل من الحذف (ب)

أو الحذف مثل للموضوعات، طبًقا بتصنيفها للتعليقات شامل إحصاءٍ عمل ويمكن
طبيعة مدى ملعرفة اليوناني؛ النص إىل بالنسبة والعربية الرسيانية الرتجمات يف الزيادة
النص إىل أقرب تكون التي الحرفية بالرتجمة االلتزام ومدى واإلسهاب، الرتكيز يف لغة كل
ال ألنها نظًرا األصيل؛ النص عن وتنقص تزيد قد التي املعنوية الرتجمة أو كما األصيل،
تضعه ثم األصيل، النص من أوًال املعنى تفهم ولكن بعبارة، العبارة أو بلفظ اللفظ ترتجم
السابقة الرتجمات تُذكر املؤلف. به يقوم بما أشبه تلقائيٍّا، إليها املرتجم اللغة من ألفاٍظ يف
يستطيع مخالف، معنًى بها كان فلربما للدقة؛ رعايًة التعليقات يف واختالفاتها املتعددة
الرسياني إىل إحالة عىل التعليق يحتوي اكتشافه. العربية إىل الرسيانية من آخر مرتجٌم
التفكري درجات أُوىل هو والتساؤل محتملة. تفسرياٍت باعتبارها املرتجمني، أقوال ذكر وإىل
التعليقات تذكر كما والتوضيح.5 الرشح دوافع أحد هو واالشتباه بالغموض، واإلحساس
إنما حضارية. داللٍة أية لها تكن لم وإن حتى الرتجمات، مختلف بني النصية واالختالفات

النقل.6 وجوه كل إيراد يف النص أمام الورع هو

.٣ هامش ص٨٦٩، ج٣، ،٥ هامش ص٣٧٧، ج٢، املنطق، 4
.٣ هامش ص٣٦٦، ج١، املنطق، 5

ص١١٢، ،٢ هامش ص١١١، ،٤ هامش ص١١٣، ،١ هامش ص١٠٦، ج١، (املنطق، ثاوفيل نقل 6

،١١ هامش ص٧٨٤، ج٣، املنطق، ،٤ ،٢ هامش ص١٥٥، هامش٤ ص١٣، هامش١ ص١١٢، ،١ هامش
،٢ هامش ص٨٠٨، ،٣ هامش ص٨٠١، ،٣ هامش ص٧٩١، ،٣ هامش ص٧٩٠، ،٣ ،٢ هامش ص٧٨٥،
،٤ هامش ص٨٩٣، ،٢ هامش ص٨٦٩، ،٣ هامش ص٨٥٨، ،٥ هامش ص٨٥٣، ،١ هامش ص٨٣١، ٥
.(٦ هامش ص٩٩٩، ،١ هامش ص٩٨٩، ،٢ هامش ص٩٨٨، ٦ ،٥ هامش ص٩٤٤، هامش ص٩٣٩،
.(٢ هامش ص١١٦، ج١، (املنطق، وأتالس ثاوفيل .(٥ هامش ص١٠٦، ج١، (املنطق، حنني نقل
ولكن ،(٢ هامش ص٧٨٨، ج٣، (املنطق، صاحبها إىل تُنسب وال نقوًال تشمل أخرى تعليقاٌت وهناك

ص٧٩٤). ،٢ هامش (ص٧٩٣، واجب إيرادها
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الغالب يف هو الرسياني النقل يكون اليوناني، النص بني التي االختالفات وبتتبُّع
كلٍّ موقف عىل تدل اليونانية، عن والعربية الرسيانية يف الزيادات ومقابلة الشارح.7 قول
من الحضاري املوقف عن وتكشف اليوناني، النص من والعربي الرسياني املرتجم من
الحضارية املواقف اختالف عن تعرب ألنها األصيل؛ النص من داللة وهذه األول. النص
فقط ليس كما اليوناني، األصل عن والعربي الرسياني النصان اختلف ثَم ومن للنَقلة؛
الالزمة واإلضافات الحذف حيث من بل واإلسهاب، الرتكيز حيث من اللغات لطبيعة نظًرا
اليوناني النص كان فإذا العربي، يف واإلسالمية الرسياني يف املسيحية العقيدة لخدمة
موضوًعا بل تاريخيتنَي، وثيقتنَي ليسا والعربي الرسياني ني النصَّ فإن تاريخية، وثيقًة
ضد األنا وعن الوافد، ضد املحيل الدفاع وهو األول، وهدفها الحضارة غاية يحمل حضاريٍّا

التغريب. ضد الهوية وعن اآلخر،
غري اليونانية لألمثلة وترًكا لألمثلة تغريًا الرسيانية، الرتجمة يف الزيادة تكون وقد
والخط العلم إىل تتغري واإلنسان والفرس فالنطق داللة؛ أكثر أخرى أمثلٍة إىل الدالة،
تزيد وقد رسيانية.8 حضاريٌة الثانية واألمثلة يونانية، طبيعيٌة األوىل األمثلة والطب.
من مستًقى كان لو وحتى النص، يف الصوري القول لتوضيح مثاًال الرسيانية النسخة
الرسياني النص يف حدث العربي النص يف حدث ما آخر.9 مكاٍن من ولكن النص نفس

أو واحد عىل قيل ما الجزئي ثاوفيال نقله الهامش ويف اليشء» بعض عىل قيل ما «والجزئي النص يف 7

الداخلة الرسياني: يف يحيى الفاضل باألحمر الهامش يف .(٥ هامش ص١٠٥، ج١، (املنطق، لكل ليس
أثالس أما إسحاق». بنقل «الحسن باألسود الهامش يف الوضع هذا عند وتحته الخارجة. من أعظم
الرسياني يف الهامش يف وباألحمر .(٢ هامش ص٢٨٤، ج١ «(املنطق، ثاوفيل وكذا العربي، يف ما فوافق
(ص٢٨٤، ثاوفيل نقل كله املوضع هذا عند باألسود» الهامش يف ،(٣ الهامش (ص٨٤، إسحاق بنقل
ص٢٩٨، ،٥ هامش (ص٢٩٧، اليوناني النص عن زيادة ،(٢ هامش (ص٢٩٧، الرسياني يف ،(٢٥ هامش
،(٣ هامش (ص٢٨٩، فوجدته الرسيانية النقول إىل وعدت يحيى. الفاضل بخط وجدته هكذا .(١ هامش
ج١، (املنطق، الرسياني يف .(١ هامش (ص٣٠٤، تذاري نقله ما بالرسيانية يحيى الفاضل بخط وجدت
النحوي يحيى تفسري يف وكذا منفصل، مرايا نقل وهكذا منفصل، الرسياني يف ،(٣ هامش ص٣٤٦،
(ص٣٨١، الرتجمة) يف تغري (مجرد وجوده أبًدا فليس الرسياني يف .(٩ هامش ص٣٧٩، ج٢، (املنطق،

.(١١ هامش
.٤ هامش ص١٢٤، ج١، املنطق، 8

كروم فيه يوجد ال أنه وذلك ، مغنٍّ فيها يوجد ال الصقلبة بلد أن خرسس أنا قول ذلك مثال الرسيانية يف 9

وجدت ،(٢ هامش ص٣٠٣، (املنطق، الرسياني يف ص٣٥٢)، ٢؛ هامش ص٣٥١، ج٢، (املنطق، أيًضا»

318



التعليق طرق ثالثًا:

األمثلة رضب مع لنصوٍص العربية الرتجمات يف الغربي الفكر مع اآلن ويحدث قبل، من
املحلية.10

املرتجم عمل من تعليق بإضافة الناسخ، أو العربي املرتجم يقوم اإلضافة حالة ويف
تتم وأحيانًا املعنى،11 فهم يف به لالسرتشاد اليوناني النص عىل ورشوحه الرسياني،
العربية الزيادة عىل والحكم العربي، النص يف الزيادة ضد الرسياني لصالح املقارنة
ففي بالرضورة؛12 ألزمة ليست العربي النص يف الزيادة فإن وبالتايل باملعني؛ بالخلل
ال قارئ من إضافات األول التعليق: من نوعان الهامش يف هناك الشعر كتاب حالة
تكون وقد املعنى. فهم يف ق يوفَّ ال وقد غالبًا. الحدس عىل يعتمد بل الرسيانية، يعرف
أو الرسياني عىل راجع صاحبها أن عىل تدل إضافات والثاني نفسه. املرتجم وضع من
يف موجودة غري الفقرات بعض املعنى.13 توضيح أو األسلوب تحسني واقرتح اليوناني،
حرفية ليست فالرتجمة النص؛ يف الناسخ أولجها الهامش يف تكون وقد اليوناني. النص
فيه؛ يُْدخله قد الناسخ أن لدرجة منه، جزء بل النص عن ينفصل ال والتعليق معنوية. بل
املوضوع تركيب هو املهم واملؤلف. والشارح واملعلق والناسخ املرتجم بني مركَّب فالنص
كان وإذا نقل.14 مجرد وليست إيداع الرتجمة حرفيٍّا. نقله وليس حضاريٍّا النص وخلق
تتضمن وقد ذاته. مع الفكر اتساق بيان أجل من الرشح، بداية فإنه طويًال التعليق

،(٢ (هامش نقلته رسياني وبخط ،(١ هامش (ص٣٠٤، وهو نقله ما بالرسيانية يحيى الفاضل بخط
.(٥ هامش ص٤١٣، ج١، (املنطق، الرسياني يف

الوسيط: العرص يف املسيحية الفلسفة من «نماذج الغربية: الفلسفة عن األربع ترجماتنا انظر 10

الجنس تربية «لسنج: والسياسة»، الالهوت يف رسالة «اسبينوزا: األكويني»، توما أنسيلم، أوغسطني
موجود». األنا تعاىل «سارتر: البرشي»،

اقتضاب هي الربهانية املقدمة أن الجدلية، وبني الربهانية املقدمة بني الفرق الرسياني املنقول يف 11

مسألة هي الجدلية وأن اقتضابًا، يقتضب بل سؤاًال يسأل ليس املربهن فإن التناقض، جزأي أحد
املخطوط» يف وناقص اليوناني األصل عن «زيادة ٤ت)، هامش ص١٠٣، ج١، (املنطق، التناقض عن

.(١ هامش ص١٨٨، ج١، (املنطق،
هللا أطال برش أبو وذكر قبل. مما الرسياني يف ليس هللا رحمه يحيى الفاضل بخط تعليق الهامش يف 12

.(١ هامش ص٢٧٨، ج١، (املنطق، املعنى ويفسد إليها يُحتاج ال زيادته أن بقاءه
ص١٥. عياد، وشكري مقدمة الشعر، كتاب 13

.٤ هامش ص٢٠، ج١، الطبيعة، 14
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

إىل واإلشارة مخالف، أحمَر بلوٍن األصيل النص فوق تُكتب املرتجم، للنص رشًحا الزيادات
الكون يف التي هي مثًال الطبيعية فاألشياء يريد؛ أو يعني فعل أو أي بلفظ رصاحة ذلك
تاريخية، كوثيقٍة للنص احرتاًما والتعليق، األصل بني التمايز عن يعرب وذلك والفساد،15

عليه. التعليق وبني بينه والفصل
له، داللة ال العمق، من يخلو مسطًحا، الرسياني النص يكون الحذف حالة ويف
العبارات يجعل الرشح طرق أحد والحذف له. هدف ال ذاته، عىل للفكر تعايش مجرد
أو للبخر تُرك ما إذا الخفيف فاملحلول أكثر؛ والرتكيز أقل، امليوعة أكثر، والداللة أقل،
داللة أقل النوع، هذا من األوىل التحليالت نص تركيزه. ويزداد ماؤه يقل الغليان بفعل
املنطق إىل وأقرب أبجدية بحروٍف وأمثال رياضية، أشكاٌل كله والعبارة، املقوالت من
الرتتيب ومرونة الحذف كان وبالتايل بالرتكيز؛ اليونانية عىل الرسيانية وتمتاز الريايض.16
بالرتجمة الرسيان قام العربية. للرتجمة بالنسبة اليشء نفس حدث ما وهو الشائع، هو
اليونانية. من تركيًزا أكثر والرسيانية فالعربية الرتتيب؛ ومرونة الحذف بنفس العربية إىل
اليوناني األصل من الحديث النارش يضيفه تحريًفا، أو إسقاًطا إذن الحذف يعني ال
الرسيانية اللغتنَي لخصائص طبًقا مقصود تركيٌز هو بل األوروبية، بالرتجمة أسوًة

والعربية.
عىل داللة لذلك بل نسيان، أو خطأ أي مثل إسقاط يعني ال الحذف حالة ويف
فإن اليوناني، النص من عبارة سقطت وإذا املحلية.17 الثقافة وترك التلخيص، بداية
معنًى لها يكون ال فقد املقصود؛ الحذف يعني بل املقصود، غري الخطأ يعني ال ذلك

كان وإذا ص٩٤). ج١، (املنطق، فرد معنى عىل أي باألحمر وفوقها اإلطالق، عىل الرتجمة يف 15

مًعا» يُدرك علمهما أن «يعني باألحمر التعليق فإن واحد» األضداد علم إن كقولك «وذلك الرتجمة يف
اإلنسان رآه ما بالرأي يريد التعليق ويف املحمود»، «الرأي الرتجمة يف .(٤ هامش ص١٠٥، ج١، (املنطق،
هذه من بالربهان تقدم مما وال الربهان أوائل هي والتي فيها الشك يقع ال التي األوائل من يكن ولم

.(٧ هامش ص١٠٩، ج١، (املنطق، الناس رآه ما اآلراء من الظاهر واملحمود األوائل.
يف وُوجد العربي يف يُوجد لم هكذا ص٢١٦–٢٢٨). ج١، (املنطق، وآخره أوله عىل العلم الفصل هذا 16

(املنطق، الرسياني األدب تاريخ بكري، حمدي كامل، مراد أيًضا: انظر .(١ هامش (ص٢١٦، الرسياني
ص١٩٤٩). ج١،

ص١٢٣). (الخطابة، فيلون مثل إسقاط 17
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التعليق طرق ثالثًا:

اختصاًرا؛ أكثر العربية الرتجمة معناه.18 إال يرتجم ال شعبيٍّا مثًال كان إذا خاصًة بالعربية،
الرتجمة إصالح يهمنا وال واعية. غري بطريقٍة الرتجمة يف أيًضا يتم الحضاري فالعمل
داللتها لها العربية الرتجمة يف والنقصان فالزيادة اليوناني؛ النص إىل بالرجوع العربية
الوطني الباحث مهمة ليست تاريخية. كوثيقٍة اليوناني النص ضبط من أكثر الحضارية،
آثاره، برتميم يقوم الذي اآلثار عالم تعاُمل القديمة، العربية الرتجمة مع التعامل اليوم
النص إىل يُعاد ال فإنه اليوناني، النص من جزء ُحذف ما فإذا البناء، أصول معرفة بل
والتوجه اإلسهاب وترك الرتكيز عىل يدل الحذف اإلضافة. مثل داللة له فالحذف العربي؛
حينئٍذ مركًزا، التعليق يكون وعندما بعُد. فيما التلخيص سيصبح ما وهو القلب، نحو

االستطراد. ترك أي التلخيص؛ بداية تكون
رشوح يف النص يرجع إذ الرشوح؛ يف أيًضا يحدث الرتجمات يف يحدث وما
أو الشواهد حذف إىل إما العارش، إىل السادس الفصل من الالم لحرف ثامسطيوس
وقد الرئييس. املوضوع عن تخرج التي االستطرادات حذف أو الفهم، عسرية التفاصيل
صلب يف الناسخ التلخيصات هذه أجرى فقد القارئ؛ أو الناسخ أو الشارح بذلك يقوم
الناس، إىل املعنى تقديم يف حضاري دوٌر له فالناسخ الشارح؛ عنها نقل التي الرتجمات

املرتجم.19 عليها يحرص قد والتي النص، هي التي التاريخية الوثيقة تقديم وليس
يجوز فهل اليوناني، النص من جزءًا الرسيانية أو العربية الرتجمة تُسِقط وأحيانًا
النقصان بداللة هو كما القديم النص يظل أم القديم، النص يف زيادتها الحديث للنارش
العربي فاللسان للتكرار؛ تفاديًا السابقة العبارة يف متضمنة ألنها النقصلعبارة والزيادة؟
اليوناني، األصل من الرسيانية الرتجمة تُسِقطه وما اليوناني.20 اللسان من تركيًزا أكثر
األصل عىل زيادًة الرسيانية الرتجمة تضيفه وما العربية. الرتجمة يف جديد من يعود قد

أمكن منه، األعىل النصف أو القدم إبهام يغطي ما أو الحذاء، مقدم صنع أمكن «وإذا مثل وذلك 18

.(٦ هامش ص١٣٤، (الخطابة، اإلبهام» يغطي ما أو املقدم أمكن الحذاء، صنع أمكن وإذا الحذاء، صنع
ص١٥–٢٢. تصدير، العرب، عند أرسطو 19

العبارة يف متضمنة ألنها كيل» محموٍل عىل الكيل فيه يُحمل الذي ذلك ا «حقٍّ عبارة حذف مثل 20

(املنطق، ا» حقٍّ إيجابًا يكون ليس أنه وذلك بحق؛ ليس كليٍّا الكيل حمل فإن املحمول يف «وأما السابقة:
عىل عادل، إنسان ال عادل، إنسان «كل مثال (Waitz (فيتس الحديث النارش ويحذف ص٦٦-٦٧). ج١،
بيكر يحتفظ حني يف أبيض، واحد إنسان ال — أبيض إنسان كل السابق»، املثال بعينه هو أنه أساس
ص٦٧). ج١، (املنطق، الحديث النارش من واإلضافة القديمة العربية الرتجمة يف الحذف بكَليهما Bekker
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

العمليات مقتضيات إن اليوناني. لألصل اتباًعا العربية الرتجمة يف يُحذف قد اليوناني،
من النقل يف مقتضياتها عن مختلفًة تكون قد العربية، إىل الرسيانية من الحضارية
الرسياني يحتاجه وما العربي. يحتاجه قد الرسياني يحتاجه ال ما الرسيانية. إىل اليونانية
ال وما والعربي. الرسياني يحتاجه ال قد اليوناني يحتاجه وما العربي. يحتاجه ال قد
يشمل اإليضاح يف كنظرية فالتعليق والعربي؛ الرسياني يحتاجه قد اليوناني يحتاجه

والزيادة.21 النقصان واإلضافة، الحذف

«الحسن (٢ هامش ص١٨٥، ،٣ هامش ص١١٢، ج٢، (املنطق يف كثرية الرسياني من الحذف وأمثلة
(ص٢٢٥، الرسياني يف ليس هامش» ص٢٨٠ إسحاق بخط الرسياني يف أجده لم الخمار) ابن (أي

.(١ هامش
الرسياني يف ليس ،(٥ هامش ص٣٧٧، ج٢، (املنطق، الرسياني يف ليست إضافة معلوم فذلك ط مثل 21

يف هذا ليس .(٦ هامش (ص٣٠٤، الرسياني ذلك يف يُوجد لم .(٢ هامش ص٢٨٣، ج١، (املنطق، مكانة
.(٢ هامش ص٤٢٠، ج٢، (املنطق، الرسياني
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وإكمالها املعاني مستوى إىل القول وأنواع واللغة األلفاظ مستوى من التعليق ويبدأ
عالم إىل ثم الخاص، وتعميم العام وتخصيص متشابهاتها وإحكام وإظهار وتوضيحها
من والقصد الغرض وبيان الفكر، مسار وصف من ابتداء الخارجي والتحقق األشياء
وهذا الجديدة، بيئته يف وتوظيفه منه، الفائدة أوجه بيان حتى أحكامه وتعليل النص،
مجرد التعليق يكون وقد والحذف. اإلضافة بعد للتعليق الثالثة الطريقة التأويل. هو
يستفيض وقد «أي».1 العطف بحرف اإليضاح يف زيادًة لأللفاظ املرتادفات لبعض ذكر
يف املصطلحات تبدأ وهنا واملاهية.2 الحد هو فالقول والتوضيح والبيان الرشح يف التعليق
عبارة رشح التعليق يكون وقد املصطلح،3 إىل العادية اللغة يف العامة الكلمة من الظهور

الباطني. ومنطقه الداخلية وحركته الفكر تفصيالت لبيان بعبارة،
شارحة صفحاٍت أو فقرة أو عبارة أو واحد لفٍظ مجرد بني كما التعليق ويرتاوح
األول النص الخاص. نصه صياغة يف وبدأ األصيل النص ترك قد املرتجم وكان بأكملها،
يسبق فإنه واحًدا لفًظا التعليق كان فإذا التأليف، هو وليس للتأليف مناسبة مجرد
التعليق كان وإذا «بيان». أو يقصد أو «يعني» بلفظ تسبق عبارة كان وإذا «أي». بحرف

.٣–٥ هوامش ص٨، ج١، الطبيعة، 1
ص١٣). (ج١، الطبيعية» املاهية «الحد التعليق ويف «القول» النص يف 2

.(٤ هامش ص١٦، ج١، (الطبيعة، Entelecheia بالفعل التعليق ويف «االستكمال» النص يف 3
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التعليق يتم الذي الواحد اللفظ يكون قد «يريد».4 لفظ يسبق شارحة فقراٍت عدة أو فقرة
لفًظا بالنص عالقته وتكون واحًدا، لفًظا التعليق يكون وقد حرًفا. أو اسًما أو فعًال عليه
يهدف كما الحدود». «يعني يقول التعليق فإن األقاويل، عن النص تحدث فإذا بلفظ،
فيما سيصبح مما الخطباء؛ وأقوال الفالسفة أقوال القول، أنواع بني التمييز إىل التعليق

والخطابي.5 والجديل الربهاني الخطاب أنواع يف متكاملة نظريًة رشد ابن عند بعُد
دامت ما القسمة وإحكام الناقص، إلكمال الرتجمة بعد طبيعية حركٌة والتعليق
تمت ما فإذا العقل، يف نظرية عىل يقوم الرشح دام وما العقل، عىل ترتكز الرتجمة
القسمة فإن األخص، إىل الخاص إىل العام من ابتداء واسم وكلمة قوٍل إىل العبارة قسمة
الفعل يكن لم وإذا وحرف. وفعل اسم فالكلمة االسم؛ بعد والحرف الفعل بإضافة تكتمل
إعادة الرشح مهمة العربي.6 اللسان يف كذلك فإنها اليوناني، اللسان يف كلماٍت والحرف
وسماع؛ ودروس أمايل األصيل النص وأن خاصة للعقل، طبًقا املرشوحة للمادة الرتتيب
واإلضافة والكيف والكم الجوهر عرشة: أنها عىل أوًال عرضها من بالرغم املقوالت يف فمثًال
اإلضافة تأتي العرض يف أنه إال واالنفعال، والفعل وامللكية والوضع والزمان واملكان
من سواء كثرية أخرى استطراداٍت وجود من بالرغم الكم، قبل الكيف ثم الجوهر بعد
لوضع املحاوالت أُوىل التلخيص ثم الرشح تالميذه.7 أو أرسطو، األصيل، األمر صاحب
بالرضورة ليس الرشح يف الغرض يظهر وقد كاشًفا.8 داالٍّ وجعله العقل يف املرتجم النص

إحصاءٍ إجراء عدم فآثرنا القديمة، العربية الرتجمات من صفحة كل يف األمثال لكثرة نظًرا 4

يف املضمون تحليل منهج يف الحال هو كما رصفة، إحصائيٍة جداول إىل الهوامش تحولت وإال شامل،
من «يقصد» «يريد»، «يعني»، أي للفظ ذكرها دون األمثلة ببعض نكتفي وإنما االجتماعية. العلوم
ج١، (املنطق، الكذب إىل قبله أوًال كان الذي نقيَض أخذت أي ارتجعت؛ معنى واحد مثاٍل مع املنطق

.(١ هامش ص٥٧،
املفرسون ذكره قد ربما الكربى. ويلغون الصغرى يذكرون فإنهم الفالسفة يستعمله ما ذلك يف املثال 5

.(٢ هامش ص٢٠٣، العبارة، ج١؛ (منطق، الكتاب هذا تفاسري يف
ص٢٦. العبارة، ج١؛ منطق، 6

.٥٣-٥٤ ،٣٨ ص٦، املقوالت، ج١، منطق، 7

الوسيط، العرص يف املسيحية الفلسفة من نماذج األربع: ترجماتنا يف الغربي النص مع بذلك قمنا وقد 8

الجنس تربية لسنج: والسياسة، الالهوت يف رسالة (اسبينوزا: األكويني) توما أنسيلم، (أوغسطني،
موجود). األنا تعايل سارتر، البرشي،
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الرشح ألفاظ تحتاج وقد أرسطو. قول «معنى» أو «بني» بلفظ ولكن «الغرض»، بلفظ
بلفظ الغرض يظهر وأحيانًا بدايته،9 وكيفية الرشاح أقوال ملعرفة ألشكالها؛ تحليل إىل
«واستدل ويصبح وطريقه مساره وصف إىل البيان يتجاوز وأحيانًا أن»، «يريد اإلرادة
يف استعملها التي االستدالل، يف وطريقته أرسطو منهج هنا يبني فالشارح أرسطو؛
املوضوعي، الفعل إىل الشخيص الفعل الرشح ألفاظ تتجاوز وأحيانًا موضوعه.10 بيان

وينكشف.11 ويتبني يظهر الذي هو فاملوضوع
إىل النظرة أو املعنى حيث من منه نقص ملا وإتماًما للنص إكماًال التعليق يكون وقد
حيث من الكل إطار يف الجزء ووضع لليشء، وإكمال للمعنى إتمام هو التعليق اليشء.
مهمة املوضوعي.12 والحياد الخالص العقل عىل اعتماًدا املوضوع ورؤية العقيل، املعنى
يشء عن النص تحدث فإذا به، والتذكري عليه والرتكيز املضمر املوضوع إبراز التعليق
عىل يختلط ال حتى اسمه ذكر التعليق أعاد إليه باإلشارة ثانية ومرًة باسمه، وذكره مرة،
املضمر إظهار ويعني باملعلوم.13 للمجهول إلحاًقا يتحدث يشء أي عن له ويظهر القارئ،
احتماالت وبيان وتصحيحه، املناط تحقيق التعليق يف املناط.14 تحقيق األصوليِّني بلغة

الواقع.15 يف صدقه من والتحقق النص يف إليه املشار

(ج٢، يجوز ال أنه الفرج أبو ص٥٤)، (ج١، أنه أرسطو بني ص٢٩)، ج١، (الطبيعة، أن ويبني 9

عيل أبو ص٩١٤)، (ج٢، أنه جدلية يبني أنه ص٤٢)، (ج٢، أن املوضوع هذا يف يبني أنه ص١٩٧)
أن يُبنيِّ أرسطوطاليس أن ص٢١٤)، (ج١، أن يبني ص٨٧)، ص٨٦، ج١، (الطبيعة، أن أوًال بني قد
ثم يحيى: ص٦٠٦)، (ج٢، التحليل بطريق ذلك بني أرسطو إن ثم ويحيى: عيل أبو ص٢٢٤)، (ج١،

ص٩٠٦). (ج٢، أن أرسطو بني
ذلك عىل واستدل ص٢٦١)، (ج١، بأن ذلك عىل واستدالل ص٢٦١)، ج١، (الطبيعة، … أن يريد 10

ص٢٦١). (ج١،
ص٩٠٥). ج٢، (الطبيعة، سلف الذي بالبيان تبني قد فرج أبو 11

.٩ هامش ص٨٩٢، ج٣، املنطق، 12
ج٢، (املنطق، أيًضا جدلية ومسألة التعليق يف تفتقد» الفالسفة يكون «ما عىل النص احتوى إذا 13

.(٢ هامش ص٤٨٥،
.٥ هامش ص٨٣، ج١، الطبيعة، 14

(٤ ،٣ هامش ص٤١٤، ج١، (الطبيعة، حران البلد هذا أن يظن الهامش ويف رسد عىل النص يتحدث 15

(ص٨١٠). الرأي صاحب أفالطون تعيني ص١٨٤)، (ج١، الفيثاغوريِّني إىل الرشح إشارة ومثل
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اآلتي: النحو عىل رئيسية أهداٍف عدة إذن للتعليق

من الرتجمة بدأت فإذا غامًضا، كان إذا النص، ملعنى إيضاح الكيف حيث من (١)
رشح عقيل، عمٍل إىل حاجة يف كله املرتجم النص هذا املعنى. من يبدأ التعليق فإن اللفظ،
ينقص ما إلكمال تأليف أو اإلجمايل، املعنى لبيان تلخيص أو التفصييل، املعنى لبيان
وفهم معنًى إىل للنص تحويل التعليق إنتاجه. إعادة يتم أن بعد محليٍّا استخدامه ثم منه،
إىل وتحويله وتركيزه رشح، يف كله ذلك ضم رضورة أتت هنا ومن فلسفة. إىل أي وعقل؛
املعنى عن الكشف وسائل ومن املرتجم. للنص الفكري والتسطيح ل الرتهُّ من بدًال معنًى
عن وذلك وإبرازه، املعنى ضم أجل من املختلفات بني والتفريق املتشابهات بني الجمع
الطبيعيِّني بني فرق فهناك حالة؛ من أكثر يف املعنى وتجريد املستمرة املقارنات طريق
الشارح يقارن الرشعي، القياس أساس أصويل مقياٌس وهو وأفالطون.16 والفيثاغوريِّني
ثانية ومرًة الوصف، بلغة مرًة النصوص، باقي يف عنه التعبري وطرق املعنى، نفس بني
صاحب بها يقوم التي العمليات طبيعة محدًدا األشكال، بطريق ثالثة ومرًة الشك، بلغة
Paraphrase اللغو يف وليس اإليضاح يف نظرية ألنه الغموض حالة يف التعليق النص.
النص.17 غموض حالة يف التعليق ويأتي الوضوح، يف والنصنظرية اإليضاح، عىل التعليق

الثقة من كنوع آخر، معنًى دون ملعنًى معني فهٍم رضورة عىل تنبيه والتعليق
ومسئول النص صاحب املعلق املرتجم وكأن االشتباه، يف الوقوع من والتحذير بالنفس،
األصول. منطق يف الحال هو كما ملطلق وتقييًدا ملجمل، ومبينًا ملتشابه، إحكاًما حسنه، عن
يكثر ولذلك املعاني؛ إيضاح التعليق من الغرض متشابَهني. شيئنَي بني تمييز هنا التعليق
والظن واليقني واالعتقاد الشك ألفاظ وتوحي للمعاني. والبيان اإليضاح بألفاظ التعليق
عامة نظريٍة وضمن االعتقاد، ألنماط معريف شعوري تحليٍل بصدد أننا والرتدد، واالحتمال

ص٢٩١. ج٢، الطبيعة، 16
هذا يف آخر أمٍر عن يبحث أرسطوطاليس أي يحيى: تعليق … الطبيعة يرى أنه يف شكٍّا يثري إنه 17
ج١، منطق، (العبارة، الشارحة التعليقات من نماذج ص٥٩٩) ج٢، (الطبيعة، يرى ألنه وذلك املوضوع؛
إن يقال أن يجب ،(١ هامش ص١٠٤١، ج٣، (املنطق، … أن تعلم أن يجب الحسن ،(٤ هامش ص١٧٨
عدي بن يحيى (تفسري ورشح» تكلف عن مستغٍن بنيِّ الفصل هذا يف وكالمه ٨س، هامش «ص١٠٤٢،

ص١٩٧). ألرسطو، الطبيعة بعد ما مقاالت مسن الصغرى أللف
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يمتد شيئًا.19 يبني لم النص ألن النص؛ من خفي ما ببيان التعليق يقوم قد لإليضاح.18
الطباع، توجبه ما أنه عىل الواجب، مشرتك، لفٍظ رشح مثل األلفاظ رشح إىل التعليق
حالة يف التمييز أو واملتشابه، املحكم بني والتفرقة االشتباه رفع هي النهاية يف والفلسفة
للنص؛ محتملة قراءاٍت عدة عىل التعليق يحتوي وقد ذلك.20 عىل األمثلة وإعطاء الخلط

وفهمه.21 معناه ضبط أجل من
صورية من وإقالًال التوضيح، يف زيادًة األمثلة رضب طريق عن التعليق يكون وقد
الخاصة األمثلة ترك األوىل خطوتنَي: ذلك ويتضمن التخصيص.22 من نوع وهو التحليل،
األصيل؛ بالنص الخاصة األمثلة ترك تؤدي ال رصفة بيئيٍة أمثلة ألنها األصيل؛ بالنص
محلية أمثلٍة اختيار يتم ثم واإليصال،23 اإليضاح يف دورها تؤدي ال بيئية أمثلة ألنها

وهي الديالقطيقية املقدمة وبني الربهانية وهي األفودقطيقية املقدمة بني «الفرق األصيل النص يف 18

ج١؛ (منطق، القياسية املطلقة املقدمة حد ليأخذ املقدمات بني الفرق أرود إنما التعليق ويف الجدلية».
.(٦ هامش ص١٠٥، العبارة،

غري حيوانًا اإلنسان وجود كان وإن الشك، عىل تدل عبارة وهي لعل، لفظ استعمل «إنما مثًال 19

املشكوك املعاني عىل مقصوًرا التشكك عبارة استعماله ليس أنه عىل بذلك ليدل لوضوحه؛ فيه مشكوك
إىل محتاجة هي بل بنفسها، بينة غرِي صحتها يف عنده شك ال معاٍن يف يستعملها قد وأنه فقط، فيها
الشك نقطة فيستعمل فيها، تبيينها تحتمل ال ذكرها فيها يجري التي املواضع أن إال وإيضاح، تبينٍي
واضحة غري عنده أنها الظنة ويزيل واضحة، عنده كانت وإن واإليضاح، البيان إىل تحتاج أنها عىل لينبه
قال ،(٥ هامش ص٣٧٥، ج٢، (منطق، بينة ظاهرٌة هي معاٍن يف التشكك عبارة الستعماله بينة، وال

.(٥ هامش ص٤٢٥، ج٢، (منطق، بينَّا قد أنه يعني برش أبو
الرشور بعض تكون وإنما الطباع، توجبه ما وعىل االصطالح يوجبه ما عىل تدل مشرتك واجب لفظ 20
(املنطق، املجرمني عقوبات مثل االصطالح عن تكون وقد محالة. ال الطباع عىل وقوعه قبل من واجبة
ذلك مثال اسم، اشرتاك يف واألخرى صادقة واجبة مقدمًة يقدم أن ذلك مثال ،(١ هامش ص٧٥٧، ج٣،
واجب القتل القائلة فاملقدمة يُفعل؛ أن ينبغي فالقتل يُفعل أن ينبغي يجب والذي واجب، القتل يقول أن
أما بواجب. فليس باإلطالق القتل أما القاتل، قتل هو إنما القتل فيه يجب الذي ألن السم؛ باشرتاك هو

.(٦ هامش ص٧٥٧، ج٣، (املنطق، فيها شك ال فصادقة يُفعل أن ينبغي فالواجب القائلة املقدمة
ج١، الطبيعة، ٢؛ هامش ص١٠٤١، ج٣، املنطق، ،١ هامش ص٨٠، ج١، (منطق، «… أنه يبني «لم 21

ص٧٩).
وأيًضا ،(٣ ،٢ هامش ص١٩٢، ج١، (املنطق، الناطق» «مثل الحي»، «مثل األسود: الهامش يف 22

.(٤ هامش (ص٢١٥،
.١٥٥ ،١٤٩-١٥٠ ،١٤٦ ،١٢٠-١٢١ ،١٠٧ ،١ هامش ص٢٢، ج١، الطبيعة، 23
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يكون وقد الشعرى. مثل وذلك املرشوحة للمعاني كحامل العربي، للقارئ معروفة بديلة
اليومية، بالحياة التصالها إنسانية وأكثر وضوًحا أكثر الرشح يف الجديدة األمثلة طابع
مما املثال؛ نفس آخر شارٌح يستعمل وقد الحاجة. لقضاء السوق إىل إنسان ذهاب مثل
أمثلًة الرشح ويذكر آخر. عىل شارح اعتماد أو واحًدا مصدًرا للشارحني بأن يوحي قد
القراءة، من ممكن قْدٍر أكرب عند للمعنى ينترش حتى وشيوًعا، وضوًحا أكثر جديدة خاصة
يف الواحدة كالنقطة النص يف بمنقسم ليس فما والحيوان؛ النبات بني التقابُل لتوضيح
مثل الحية العلوم ويف والطبيعة، املنطق مثل الصورية العلوم يف األمثلة وتفيد التعليق.24
حياء فيها ليس عقالنية، أكثر الرشح يف الجديدة األمثلة تكون وقد والشعر. الخطابة
العانة شعر عن الحديث مثل الدين»، يف حياء «ال أنه الجديدة الحضارة لتصور طبًقا
التعليق تحول عندما أكثر بصورٍة بعُد فيما ذلك اتضح وقد املني.25 من أمثلة وإعطاء
مثاٍل وإحضار القديم املثال ترك رشد، البن الخطابة» «رشح مثل مستقل، رشٍح إىل
ْعرى.27 الشِّ مثل عديدة جغرافيٌة مصطلحاٌت بها جديدة أمثلًة الشارح ويستعمل جديد.26
عدة استعمال يتم وقد (الكلخ).28 اليوناني النص يف الواردة املحلية األمثلة نماذج ومن
عليه، دالٌّ األصيل النص يف األول واملثال مفهوًما أصبح املعنى دام وما أدبية.29 تشبيهاٍت
إليها يُرتَجم التي البيئة يف داللة أكثر جديدة أمثلٍة إنتاج عىل قادًرا يصبح املعنى فإن
حدث وقد الُقراء. عند الثقافية البيئات د لتعدُّ طبًقا ويتضح املعنى يقوى حتى النص،
أمثلٍة خلِق عىل وقدرته املعنى قوة عىل بناءً وتكاثُرها املسيح السيد أمثال يف اليشء نفس

جديدة.

.(١ هامش ص١٢، ج١، (الطبيعة، الواحدة كالنقطة الهامش ويف قسم» نجد ليس «ما النص يف 24

.١٤٧ ص١٣٩، ج١، الطبيعة، 25
ص١٥١. ج١، السابق، 26
ص١٢٨. ج١، السابق، 27

.١ هامش ص١١٣، العلوية، اآلثار 28
البرص من إليه يحتاج بما تفي قد األخرى كانت إذا عبثًا العيننَي إحدى تجعل لم الطبيعة فإن 29

وينصبون أخرى يف الكالب ويطعمون ناحية يف شباًكا يصففون إذ يعبثون أيًضا الصيادون وال وحدها
أرسطو األول، إىل والثالث الثاني الشك تحليل يف مقسيموس عىل الرد يف ثامسطيوس (مقاالت «الفخاخ»

ص٣١٣). العرب، عند
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التعليق األصول.30 بعلم أُسوًة املجمل وتفصيل العام، تخصيص إىل التعليق ويهدف
التعليق فإن املعتدل عن املرتجم النص تحدث فإذا غامًضا، النص يظل ال حتى شارح قوٌل
عىل «آلة» النص ذكر وإذا املعني. التخصيص لفظ بزيادة املقدار»، يف «املعتدل يرشح
عن النص تحدث وإذا النجارون.31 يستعملها التي اآللة بأنها التعليق خصصها العموم
الخاص، إىل العام من انتقال أيًضا وهو الحدود»، «يعني يقول التعليق فإن األقاويل
وجه عىل «الحي» عن النص تحدث وإذا التفكري. عىل التفكري من بنوٍع الفكر وتخصيص
عن النص تحدث وإذا الخصوص. وجه عىل البهيمية عن يتحدث التعليق فإن العموم،
عن النص تحدث وإذا الرشطية. يعني ذلك بأن صه يُخصِّ التعليق فإن الوضع»، «قياسات
فموضوع لعموم؛ تخصيص أيًضا وهو «املقصود»، عن يتحدث التعليق فإن «املوضوع»،
واملقدمة والقصد. املوضوع بني توحيًدا املوضوع، هو منه والقصد منه، القصد هو الكالم
الجدلية.32 القضايا هي املنطقي املوضوع ألن الهامش؛ يف الجدلية الفاحصية النصهي يف

داخلتنَي والالم األلف فتكون ذكره جرى قد ما إىل إما معنينَي: أحد إىل تنرصف اإلطالق عىل املقدمة 30
وإدخاله املقدمة هنا ها وقوله … املعروف العلم مجرى يجري الذي املفرد الواحد إىل وإما للتعريف
القياس عىل املسئولية إنما وهذه العلم، مجرى يجري الذي املفرد وهو الثاني باملعنى هو والالم األلف
البتة شخصيٍّا يكون ال ولذلك كليٍّا؛ إال موضوعها يكون ال وهذه كلية، إال تكون ال وهذه قوامه، بها التي
العموم عىل أورده أنه ينبغي هنا»، ها قوله يُفهم أن «يجب ،(١١ هامش ص١٠٤، العبارة ج١، (منطق،
وما املقدمة ما نقول وأن غرضنا ما تذكر أن ينبغي يقول فكأنه القياس؛ وعىل الحد وعىل املقدمة عىل

.(٢ هامش ص١٠٣، ج٣، (منطق، الحد»
األخري اللفظ وفوق محدود. غري وإما جزئي وإما كيل إما «يعني (١ هامش ص٤٩٥، ج٢، (املنطق، 31

التي األشياء «أعني التعليق ففي الطبيعية األشياء النص يف كان إذا ص١٠٦). ج١، (املنطق، مهمل»
أنه ىف يشاركه ألنه منه القريب أى ٤)»؛ هامش ص١١٢، ص٥، ج١، (املنطق، والفساد» الكون يف
ص١٢٤، ج١، (املنطق، عندما» نشرتط أنا «يعني ،(٢ هامش ص١١٩، ج١، (املنطق، النتيجة ىف يحمل
«… نبني أن نلتمس عندما يعني … بالخلق القياس تبيني نريد عندما نشرتط أنا «يعني ،(٤ ،٣ هامش
ج١، (املنطق، برهان» وإما عكس إما فيها زيد ما إذا «يريد ،(٤ ،٣ هامش ص١٢٤، ج١، (املنطق،
ص١٤١، ج١، (املنطق، «… «يعني ،(١ هامش ص١٣٧، ج١، (املنطق، قوله يعني ،(٣ هامش ص١٢٩،

.(٤ هامش
السابق، ،٣ هامش ص٥٠٠، السابق، ،١ هامش ص٤٩٦، السابق، ،٤ هامش ص٤٩٥، ج٢، منطق، 32

،١ هامش ص٤٨٥، ،٢ ،١ هامش ص١٨٧، السابق، ،١ هامش ص٥٠٠، ،٤ ،٣ هامش ص٤٩٦،
.٤ هامش ص٤٨٧،
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إىل منه التلخيص إىل أقرب فهو الخصوص تعميم أما العموم. تخصيص هو والغالب
اإلضافة. إىل منه أقرب الحذف وإىل التعليق،

واملذاهب والتيارات الوقائع ذكر بمعنى التخصيص من نوًعا أيًضا التعليق ويكون
سماه ما أو للقرآن التاريخي التفسري يف الحال هو كما األعالم، وأسماء التاريخية
النص تركهم ما إذا والفرق املذاهب أصحاب إىل التعليق يشري املناط. تحقيق األصوليون

املذاهب.33 إىل باإلشارة اكتفاء
ال الجزئي فالنص العام؛ يف والخاص الكيل يف الجزئي بإدخال التعليق ويكون
إىل واإلشارة السابق، إىل وبالرجوع بدء، عىل عوًدا الكيل، النص إىل بإحاالت إال يُفهم
يهرب أو الذهن، عىل يفوت ال حتى وحرصه جمعه أعىل، من للموضوع رؤية الالحق،
املنطقية أرسطو، مؤلفات باقي إىل اإلحاالت يف بالكل الجزء تفسري ويبدو الشعور. من
الكلية؛34 أو الجزئية النظرة يف تفاوت من أجزائها بني ما عىل اإللهية، أو الطبيعية أو
يف الكيل إىل َعوٌد املقوالت إىل واإلحالة املنطق.35 يف الكيل إىل َعوٌد املقوالت إىل فاإلحالة
لبيان بها، السادسة املقالة صلة وبيان سابقة، مقالٍة إىل الرجوع يتم كما الطبيعيات.36
ترضبوا «ال والتعارض للتضارب منًعا ببعض، بعضه الكتاب تفسري أي الفكر، مسار
الخطوة خطوة، خطوة النهاية، إىل البداية من الفكر مسار يبدو ببعض.»37 بعضه الكتاب

أصحاب «وهم الرتجمة تزيد ثم بأرثماطيقي» يدعون الذين وأوضحوا بينوا «كما عن النص يتحدث 33

.(٢ هامش ص٢٦٨، (السماء، العربي املرتجم من كرشح املجستي»
رشح يف الربهان كتاب إىل واإلحالة ص٤٩)، ج١، (الطبيعة، يحيى رشح يف السماء كتاب إىل اإلحالة 34

ص٣٤٩). (ج١، يحيى
أقسام أربعة الكيفية املقوالت كتاب يف قسم أرسطو حكم أن وينبغي ص١٧٥، ج١، الطبيعة، 35

ص٧٦٤). ج٢، (الطبيعة، الفرج) (أبو
والزمان املكان يف كالمه فهو الطبيعية األمور يتبع فيما كالمه السمح: بن الحسن عيل أبو يقول 36

قال ص٢). ج١، (الطبيعة، نهاية ال وما الخالء، يف فكالمه تابع أنه يظن فيما كالمه وأما والحركة.
هذا يف ص٤٩). ج٢، (الطبيعة، أن ويبني الحركة يف األواخر املقاالت األربع يف يتكلم فإنه عيل وأبو يحيى

ص٩٢١–٩٢٣). (ج٢، بيانات بأربعة الحركة أن يبني أن التعليم
املقالة يف وكان ص٥٠٨). ج٢، (الطبيعة، الكتاب هذا من األوىل املقالة يف أرسطوطاليس قال يحيى: 37

تحديد املقالة هذه صدر يف أعاد أرسطو كان ملا عيل: وأبو يحيى ص٥١٠). (ج٢، فقال حدها يف الثالثة
أيًضا املقالة هذه يف وهو … يف الخامسة املقالة يف وتكلم … يف السادسة املقالة يف حددها كان قد أشياء
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فقرات بني الطبيعي والتسلسل املنطقي الرتابط إيجاد أجل من الالحقة؛ إىل تؤدي السابقة
هذا؟38 سيقول ولَِم هذا قال ِلَم التعليل، الفكر مسار بيان يصاحب وقد املرتجم. النص
العارض للفكر بالنسبة تقدًما يمثل اإلشكايل والفكر وحدها، كلها املشكلة يعرض وقد
واأللف النسق، يف النظرية إدخال أو بالكل الجزء تفسري ويشمل التقريري.39 الوضعي
النظرية العلوم يف الطبيعة بعد ما إدخال ثم الطبيعة، بعد ما مقاالت سائر داخل الصغرى

العلمية.40 العلوم مقابل يف اإللهي) العلم التعاليم، (الطبيعية،
الفكر الفكر، بنية بل الفكر ليس الصورة، بل املوضوع ليس التعليق يف يهم وما
ألرسطو للمؤلف، الفكري املسار بيان إىل التعليق يهدف كنتيجة. وليس حضاري كموقف
للجزء إرجاًعا بعد؟ فيما سيفعل وماذا اآلن؟ يفعل وماذا قبل؟ من فعل ماذا مثًال،
أو املنطق كتب سائر سواء املؤلفات، باقي بني ويربط السياق. إىل والنص الكل، إىل
تفسري أو بنفسه للنص ورشح بالنص، للنص تفسري التعليق اإللهيات. أو الطبيعيات
الكالم أجزاء بني ربط التعليق النصوص.41 باقي سياق يف للنص ورشح بغريه، للنص
فيتحول النص، لداللة وإيجاد أخرى، نصوٍص إىل وإحالة الداخيل، منطقه عىل واستدالل
دائريٍّا املعنى ومحارصة الشتات، ولمُّ للمتفرقات جمٌع هو مستقل. موضوٍع إىل معناه
سيقوم ما وهو الفصول بتلخيص التعليق يقوم كما نهاية. ال ما إىل طوليٍّا استطراده من

وهو جدلية، بياناٍت يبينها املقالة هذه فيها يتكلم التي واملطالب الخامسة باملقالة ويصلها … يف يتكلم
مدار كان إذا لرشفها املطالب هذه يف ذلك فعل وإنما برهانية. بياناٍت ويبينها الثانية املقالة يف يعيدها

ص٧٣٩-٧٤٠). (ج٢، فيبني يبتدئ وهو األول املحرك إثبات عىل فيها القول
ص١٠٥. ج١، الطبيعة، 38

أقسام ذكر من فرغ ملا ص٥١)، ج١، (الطبيعة، … أن إىل بذلك توصل … أن أرسطو بني ملا عيل: أبو 39
أخذ … أن يبني ملا إنه عيل: وأبو يحيى ص٥٠٠)، (ج٢، فقال … فقال تعلم أيها عن يخربنا أخذ الحركة
إنما ص٦٢١) (ج٢، … اآلن قال … أن أوًال ذكر ملا أرسطو أن واعلم يحيى: (ص٦١٣)، … أن يبني اآلن
األصول قدم ملا أنه الفرج: أبو ص٧٤٣)، (ج٢، أصلني أرسطو اقتضب ص٦٩٩)، (ج٢، ألن ذلك قال

ص٨٧٤). (ج٢، … األول السبب وحدانية يف بالكالم أرسطو إن ثم ص٨٧٤)، (ج٢، الثالثة
الجزء كان ملا (ص١٦٩)، ألرسطو الطبيعة بعد ما مقاالت من الصغرى أللفا عدي بن يحيى تفسري 40

(ص١٧١). اإللهيات وعلم التعاليم وعلم الطبيعة علم إىل ينقسم النظري
العبارة، ج١؛ (املنطق، واحد» كتاٍب مثل ه وَصريَّ الربهان وكتاب (العبارة) الكتاب هذا جمع «وكأنه 41

.(١ هامش ص١٠٣،
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ويُفرسِّ الكيل. القصد ن تُكوِّ التي الجزئية األفكار كل ويحيص بعُد.42 فيما التلخيص به
يف كلها املعاني ووضع وطرقه، االستدالل ومناهج الفكر مراحل بيان تم حتى نقطة كل
والفقرة العبارة األصول وتتجاوز .Axiomatics األوليات علم يف الحال هو كما أصوٍل
وكشف والشامل، الكيل التصور معرفة أجل من كتٍب، من بعده ما إىل كله والكتاب
بني التعليق مهمة األشياء. طبيعة مع واالتفاق واملنطق العقل مع والتسلسل الرتتيب
السابق الفكر مسار بيان ويتضمن الخطاب. تكوين ومراحل واستدالالته الفكر مسار

أخرى. إىل ُحجٍة من واالنتقال والالحق
املعلق وكأن منها، كلٍّ عىل ويردُّ النص حول الشكوك بعض بإيراد املعلق يقوم وقد
ما عىل املسبقة االعرتاضات تخيُّل يف التعليق دقة وتبلغ الفكر. وواضع النص صاحب هو
«فإن أو معرتض» اعرتض «فإن صيغة يف الفقه ويف الكالم يف املسلمني عند مألوف هو
فرفوريوس وبني املتشكِّك الشاكِّ بني ُمتخيَّل حواٍر يف مسبًقا عليه الرد ويتم قائل». قال
وضع من وكالهما عليه، يرد ثم التشكُّك املعلق ص يُلخِّ املعلق. شخصية يتقمص الذي

الخيال.43
النقيض ومن الضد، إىل الضد من القلب، طريق عن الفكر مسار عن التعليق ويكشف
ال ما أي بالضد؛ للمعنى رشًحا التعليق يكون قد العكس.44 إىل العكس ومن النقيض، إىل

(تفسري … أن بني أن بعد ،(٢ هامش ص٤٣٠، ج٢، (منطق، ٣–١٠ من الفصول يلخص هنا وهو 42

ذلك يبني أن يف أخذ … أن بهذا بني أن وبعد ص١٧٩) فلسفية، رسائل الصغرى، أللفا عدي بن يحيى
(ص١٩). … يبني أن يف أخذ يبني أن وبعد (ص١٩٠)، أيًضا

عن الجواب وأما … األول الشك عن الجواب يف فنقول … فيُقال فرفوريوس عىل يتشكك قد الحسن: 43
… قائل يقول فلوال … فرفوريوس قال ملا الحسن: .(١ هامش ص١٠٣٩، ج٣، (املنطق، … الثاني الشك
املتشكك أيها قولك إن يقول كأنه … بقوله الكالم من يكون ما بأوجز إليه وأومأ عليه الشك بهذا وأحس
… قال فرفوريوس فكأن أخرى، حريٌة فهذه … أن قلنا ما إذن زعم قد إنه فقال عاد املتشكك فكأن …
… إنه فنقول أقوى له املتأمل ليكون صه ونُلخِّ الشكَّ نُعيد ألن ينبغي وقد … بأن أيًضا الحرية وتنحل
برش: أبو كله) املنطق يف هامش طول (وهو (١ هامش ص١٠٤٣–١٠٤٦، ج٣، (املنطق، الشك هو فهذا

.(٢ هامش (ص١٠٥٣، قال … قائل له يقول لئال قال ملا
ج١؛ (منطق، الشكل» هذا يف التأليف قسمة سائر يف فعل وكذا الرضوري، غري أرسطو «عكس 44

.(٤ هامش ص١٣٨، العبارة،
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أيًضا بل إيجابًا، النص يريده ما إىل التعليق يشري ال قد يعنيه.45 ال وما الفيلسوف يريده
سلبًا. يريده ال ما إىل

إىل ذلك بعد ل تحوَّ ما وهو قصد. أساًسا فاملعنى النص؛ من الغرض التعليق ويبني
والرشح للفارابي. الطبيعة» بعد ما كتاِب يف أرسطو غرض بيان «يف التأليف يف عنوان
ويُعاد بالقصد.46 واملعنى بالكيل، للجزئي تفسري ألنه وذلك أوضح؛ والغرض والغاية
للنص توجيه هو بالغرض التفسري املعنى، احتواء يتم حتى ومرة مرة بالغرض التذكري
لوجود نظًرا الغرض؛ بيان عىل مفرسان يتفق وقد لالستعمال، ا نصٍّ يصبح حتى وتحريكه
يقوم قد حينئٍذ الغرض، فهم يف والرشاح املفرسون يختلف وأحيانًا للنص،47 مشرتك فهم
ال للعمل،48 كلية متكاملة لنظرٍة طبًقا واحد، غرٍض يف الغرَضني بني للجمع ثالث شارٌح
عدي وابن السمح ابن مثل العرب والرشاح اإلسكندر مثل اليونان الرشاح بني ذلك يف فرق
الغرض كان سواء املؤلف لغرض رشح التعليق الطيب. وابن الفرج وأبو يونس بن ومتى

العبارة، ج١، (املنطق، … بالعكس «أي (٢ هامش ص٣٦٨، (املنطق، «بذاته» يعني ليس برش أبو 45
(املنطق، «… كانت «أي (٢ هامش ص١٣٠، العبارة، ج١؛ (املنطق، … كانت إن أي «(٢ هامش ص١٣٠،
الفصل هذا نقله يف حنني َجوَّد وقد … يريد إنما بل يريد ال الحسن .(٢ هامش ص١٣٨، العبارة، ج١؛

.(١ هامش ص١٠٤٩، ج٣، (املنطق، … هكذا قله فإن، الرسياني إىل
ص٢٥) (ج١ أن الفصل بهذا غرضه ص١)، ج١، (الطبيعة، أن الكتاب هذا يف غرضه عيل أبو قال 46

غرضه ص٢٨)، (ج١، يبطل أن غرضه ص٢٨)، (ج١، أن يبني أن الفصل بهذا أرسطوطاليس غرض
أن أرسطوطاليس غرض كان ملا يحيى: قال (ص١٠٥)، … أن غرضه ص٣٨-٣٩)، (ج١، يبطل أن
أن املقالة هذه يف غرضه ص١٩٥)، (ج١، أن التعليم هذا يف أرسطوطاليس غرض ص١٧٣)، (ج١،
هذه يف غرضه ص٦٨٦) (ج٢، يبني أن التعليم بهذا غرضه الفرج: أبو قال ص٢٧٤)، (ج١، … يف يتكلم
يبني أن التعليم هذا يف غرضه ص٨٠٨)، (ج٢، يبني ثم … املقالة ابتداء يف ذلك يطلق وهو … املقالة
هذا يف وكالمه مجراه، يجري مما بعده ما الفصل هذا يف يفيدنا أن غرضه ما قلنا قد ص٩٢١)، (ج٢،

ص١٩٧). الصغرى، أللف عدي بن يحيى (تفسري ورشح تكلُّف عن مستغٍن بني الفصل
أن يبني أن املقالة هذه صدر يف غرضه ص٥٣٧)، (ج٢، الطبيعة أن غرضه إن عيل وأبو يحيى قال 47

ص٦٠٦). (ج٢،
أن غرضه قوم وقال … يبني أن غرضه اإلسكندر مقال … الفعل بهذا الغرض يف املفرسون اختلف 48
يف أرسطو غرض ص٤٥١)، ج١، (الطبيعة، الفريقان قال ما … غرضه أن أرى وأنا يحيى قال … يبني

ص٤٧٦). (ج١، يعرفنا أن التعليم هذا
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قوًال يصبح حتى مطلبًا مطلبًا التعليق ويطول فرعية،49 أغراٍض إىل تقسيمه أو الكيل
شارًحا.

يرمي الذي البعيد والقصد املعنى وبيان املؤلف غرض عن التعليق يكشف كما
ما كتاِب يف أرسطو» غرض بيان «يف مثل الشارح التأليف يف ذلك بعد ظهر ما وهو إليه.50

خمسة يفيدنا أن النوع يف الكالم آخر إىل أدلة عىل العلم الفصل هذا يف فرفوريوس غرض الحسن 49
أمر يف بها ننتفع رشوًطا فيها يفيدنا منها األول املنطقية: الصناعة يف الناظر إليها يحتاج مطالب
ذلك يفيدنا أن قصد وإنما كثريًا. تعري التي هي إنها ويقول القسمة خاصة يُعلِّمنا والثاني القسمة.
إىل الكثري يجمع أن وهي التحديد صناعة خاصة أيًضا فيه ويُعرِّفنا التحديد صناعة تقوم منها ألن
يف إليها نحتاج رشوًطا يعلمنا والثالث الربهان. يتقوم منها ألن ذلك تعليمنا إىل قصد وإنما الواحد.
بعضها يحمل وكيف مساٍو، وأيها أخصُّ وأيها أعمُّ الخمسة هذه أي يعرفنا أن وهو الربهان. صناعة
الربهان. يف رضورة عليه الوقوف إىل تحتاج وهذا منها، يشءٍ أي عىل يحمل منها يشءٍ وأي بعض، عىل
فهو والرابع فيها. أيًضا نافع النظر هذا إن فقال كتابه صدر يف ذكرها التي هي املطالب الثالثة وهذه
فهو والخامس جزئي. بقوله يريد الذي ما ويُعرِّفنا يرسمه أن أخذ الجزئي ذكر قوله يف تكرر ملا أنه
من الجزء وكل جزء، كل بينهما واملتوسطة فقط، جزء والشخص فقط كالٍّ األجناس جنس كان ملا أنه
فهذه بعده؛ ما وإىل قبله الذي النوع يُضاف التعريف حروف من حرٍف بأي يُعرِّفنا أن أخذ املضاف
ج٣، (املنطق، بزرقة املعجم بحروف عليها علَّمنا وقد هذا. يف فرفوريوس يُعلِّمناها التي املطالب هي
أللف عدي بن يحيى (تفسري بأَْرسه الكتاب هذا يف الفيلسوف غرض كان ملَّا .(٣ هامش ص١٠٣٤،
وما الفصل هذا يف يفيدنا أن غرض ما قلنا قد ص١٦٩). ألرسطو، الطبيعة بعد ما مقاالت من الصغرى

(ص١٩٧). … مجراه يجري مما بعده
ج١؛ (منطق، منفعته لتبيني فيه بغرضه أوًال ح رصَّ الكتب هذه يف ما علٍم إىل ق يُشوِّ أن أراد وملَّا 50

اليقيني العلم هو الربهان يف والغرض الربهان، الكتاب، هذا يف فغرضه (١ هامش ص١٠٣، العبارة،
هذا يف كالمه ابتداء من أرسطوطاليس غرض الحسن: «قال (٣ هامش ص١٠٣، العبارة، ج١؛ (منطق،
هي معاٍن عرشة يف يتكلم أن منه يشءٍ عىل يُقال ال فيما القول وكذلك قوله، هو الفصل آخر وإىل الكتاب
اليشء هو منها فاألول املنطقية؛ الكتب من بعده ولِما بأَْرسه الكتاب هذا يف ما لعلم واملبادئ كاألصول
والرابع املقدمة. والثالث هو؟ ما عنه نفحص الذي اليشء يف والقصد الغرض والثاني عنه. تفحص الذي
والثامن الكامل؟ غري القياس ما والسابع الكامل؟ القياس ما والسادس القياس؟ ما والخامس الحد؟ ما
هذا إن قولنا معنى ما والعارش هذا؟ من يشء يف وال وهذا هذا، من يشء عىل ال هذا إن قولنا: معنى ما
الغرض أعلمنا ثم الربهان، إنه فقال هو؟ ما نفحص عنه الذي اليشء أوًال فعرَّفنا هذا؟ كل عىل ال اليشء
أوًال احتاج قياًسا الربهان وكان الربهان، غرض كان وملَّا الربهاني. العلم فقال: الربهان، عن الفحص يف
وملَّا الحد؟ ما يقول أن إىل احتاج األقل عىل مقدمتنَي من مؤلًفا القياس كان وملَّا القياس؟ ما يُعرِّفنا أن
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للفكر رشًحا والقصد، الغاية طريق عن تفسري هو النهائي الغرض وبيان الطبيعة. بعد
مقاصد يف الحال هو كما بالكل الجزء تفسري النهاية، إىل البداية من مقاصد باعتباره
الغرض وبيان الشاطبي. عند الفقه أصول علم يف الرشيعة مقاصد أصول علم يف الرشيعة
فحص كل كله. للعالم واملبادئ األصول عن كشف هو املعنى ومعرفة املعنى، معرفة هو
من بعضه يتسلسل مسار فالفكر ومعرفة؛ معنًى هو غرضوقصد وكل وقصد، غرض له
تساؤالت، والفكر احتياًجا. بعض عىل بعضه وينبني بعض، عىل بعضه ويتأسس بعض،
الوضع الفكر إلشكاليات ووضع للمعنى، وتأسيس املوضوع مسار يف بحث والتساؤل
بفكرٍة واحدة دفعًة للمقالة الكيل بالقصد للتعريف البداية يف التعليق يكون الصحيح.
من النص ورشح القصد ببيان التعليق يقوم مرتجمة.51 غري عربية عبارٍة ويف رئسية
املعلقون رآها التي األغراض مجموعة التعليق د يُعدِّ وقد وأغراضه. مقاصده لبيان الداخل

إياها.52 ُمرجًحا أفضلها يختار ثم بينها ويقارن اآلخرون،
اآلخر بالبعض البعض نصه وتفسري أرسطو كالم تعليل إىل التعليق يهدف وقد
االحتمال؛ بلغة ذلك عن ويعرب السياق، وإيجاد بالنص النص تفسري الكالم، أجزاء وربط
إيجاد أجل من السبب بيان التعليق مهمة الكالم.53 أجزاء بني آخر ربٌط هناك يكون فقد
إبراز بعُد فيما التعليق من الهدف يكون وقد للنص. أساسية وبنيٍة للسياق داخيل منطٍق

أن من بد ال القياس كان وملَّا ويُعرِّفناه. ذلك ل يُفصِّ أن إىل احتاج كامل وغري كامل منه القياس كان
أيما والسلب باإليجاب الكل عىل املقول يعرفنا أن احتاج سالبة وإما واجبة إما كلية مقدمٌة فيه تكون
املعاني العرشة هذه يف الكالم وجود تبني فقد والعارش؛ والتاسع والثامن الثاني وهي يكون؟ وكيف هو

.(٤ هامش ص٤١٩، ج٢، (املنطق، كتابه» صدر يف أوردها التي
اليشء؟ هو وما الحد يف الكالم إىل مرصوفة الربهان) من (الثانية املقالة هذه يف «وغايته مثل 51

والعلل األسباب يف الكالم وإىل جوهره، نفس يف اليشء هو ما إىل الرتقي وكيف يستخرج؟ طريق وبأي
ص٤٥٣، ،١ هامش ص٤٥١، ج٢، «(املنطق، … أن يعني برش أبو ص٤٠٧).» ج٢، (املنطق، أيًضا
(املنطق، «… أنه تعني وهي … يقل لم برش أبو ،(١ هامش ص٤٦٠، ،٤ هامش ص٤٥٤، ،١ هامش

ص٣٥٤). ج٢،
آخرون وقوم … أن فيه غرضه إن قالوا فقوم … فيه مختلف وآخره … أوله الذي فرفوريوس كالم 52

كالم ألن هؤالء زعم كما القول يكون أن وأخلق … أخرى قسمًة الفصول يقسم أن غرضه إن قالوا
.(١ هامش ص١٠٣٧، ج٣، (املنطق، الغرض نحو متوجه فرفوريوس

يف كالمه ألن الشخصية املقدمة يذكر لم إنما طاليس أرسطو «لعل عدي: بن يحيى الفاضل قال 53

جهٍة من قال «إنما .(١١ هامش ص١٠٤، العبارة، ج١؛ (منطق، منها» القياس يكون التي املقدمة
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أسلوب يظهر كما جديًدا.54 توظيًفا الجديدة بيئته يف املرتجم النص وتوظيف الفائدة،
املؤلف بني مشرتك عنٍرص إىل النص تحويل أجل من القارئ مخاطبة وهو املسلمني الرشاح

والقارئ.55

سمى وحده ألنه هذا قال «إنما ص٤١٢). ج٢، (املنطق، هو» ما بحده مثًال املثلث نعلم قد ألننا واحدة:
ج١؛ (املنطق، املقاييس» إليه تنحل ما غاية أنها إىل نظر حيث من حدوًدا املفردة البسيطة األلفاظ
،(٢ هامش ص٤٠٨، ج٢، (املنطق، … القول بهذا يشري ألنه الشيخ قال ،(٢ هامش ص١٠٧، العبارة،
قال إنما ،(١ هامش ص١٠٣٤، ج٣، (املنطق، املقوالت من ألنه األجناس أو الجنس قال إنما برش أبو
عن يحكي ألنه الرجلني هذين فرفوريوس أورد إنما الحسن: .(٣ هامش (ص١٠٣٥، … خواص ألن هذا

… املقوالت كتاب يف قال أرسطوطاليس ألن هذا قال إنما ص٥)، (ص١٠٥٦، …
الطبيعة بعد ما مقاالت من الصغرى أللفا عدي بن يحيى (تفسري … هو الفصل هذا يف يفيدنا الذي 54

ص١٧-١٨). فلسفية، رسائل ألرسطو،
عما جوابًا إليك بها كتبُت التي األشياء عن الجميل التوبيخ مخرج مخرجه الذي الفحص تأملت ملا 55

رأيي كشف عن أتثاقل ولم غريك معرفة عن مقرصة ليست فيها األمر بصعوبة معرفتك كانت إذ سألتَه
املبادئ يف القول لبثِّ فيه أقصد أكتبه كتابًا يمكن ما بحسب ذلك أضمن وإن له أهًال كنَت إذ لك فيها
رأي بحسب الكل مبادئ يف القول يف األفرودييس اإلسكندر مقالة فأقول أرسطوطاليس رأي بحسب

ص٢٥٣). العرب، عند (أرسطو الفيلسوف أرسطاطاليس
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الحال هو كما الخارج، من وليس الداخل من أي نفسه؛ املرتجم النص من التعليق ومادة
أعمال إىل إحالة فالتعليق نموذًجا؛ أرسطو بالكتاب، الكتاب تفسري التفسري، علوم يف
داخل فقط ليس الكل، إطار يف للجزء إدخاًال بأرسطو، أرسطو ورشح األخرى، أرسطو
بالربهان القياس عىل أو بالعبارة، املقوالت عىل والتعليق املنطق أجزاء مثل وأجزائه علم كل
خارج أيًضا بل شيوًعا، األكثر وهو بالشعر الخطابة عىل أو بالسفسطة الجدل عىل أو
األقل وهو اإللهيات أو الطبيعيات من نصٍّ إىل باإلحالة املنطق يف نصٍّ عىل والتعليق العلم
من وليس أعىل من يُمَسك والنص ككل، العمل وحدة يف إال يُفهم ال كجزء فالنص شيوًعا؛
أرسطو أعمال لرتتيب جهٌد هناك بل جزئية.1 كوحدٍة وليس له شاملة رؤيٍة من أسفل،
واألمثلة العلوم تتعدد الرشح يف فقط.2 بناؤه وليس املذهب ر تطوُّ معرفة أجل من زمانيٍّا

أرسطو.3 مؤلفات باقي إىل واإلحاالت

.(٦ هامش ص٤٥١، ج٢، (املنطق، … الخاصة أن املقوالت كتابه يف أرسطوطاليس أعطى قد 1

كتب إىل واإلحالة (ص١٨٥)، السماء» الطبيعة بعد و«ما الطبيعي» «السماع بعد «السماء» كتب 2

ألرسطو الطبيعة بعد ما مقاالت من الصغرى أللفا عدي بن يحيى تفسري يف الربهان مثل أرسطو
ص١٧-١٨). مقدمة فلسفية، (رسائل

كلِّ يف يُقتُرص ال فِلَم وإال الحق بها يُستخرج كثرية طرٌق لنا تكون أن من نمتعض أن لنا ينبغي فليس 3

تبني قد ،< > يف الذي القياس كان إن أنه وذلك النفس؛ بقاء يف كالرأي واحد قياٍس عىل اآلراء من واحد
واآلخر الظن يف الواقعة األقاويل من أحدهما ليس ألنه عبئًا السياسة يف عنه ُسئل الذي القياس كافيًا
إىل والثالث الثاني الشكل تحليل يف مقسيموس عىل الرد يف ثامسطيوس «مقالة» العلمية األقاويل من
الربهان إىل اإلحالة (ص٣٢٣). األوىل أنالوطيقا إىل إحالة وهناك ص٣١٣)، العرب، عند (أرسطو األول
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الحاجة حيث من أما الظن، منطق قبل يبدو ما عىل اليقني منطق ترجمة تمت وقد
ترتيب حيث من أو الظن من قيمًة أعىل فاليقني القيمة، حيث من أو الثاني قبل لألول
الرابع؛ القرن أواخر يف الشعر كتاب تُرجم فقد اإلسالمي؛ العالم وصلت كما أرسطو كتب
اليونان ترجمة عىل متلهفني يكونوا لم املسلمني أن عىل يدل مما متأخر، عٍرص يف أي
مقام يقوم اإلسالم قبل لديهم الشعر كان الذين الشعراء وهم به، يهتمون موضوٍع يف
مالحَم شعِر وجود عدم من وبالرغم األول. ومنطلقها العربية الثقافة بؤرة بعده، الوحي
باليشء، العلم أجل من كانت الشعر لكتاب الرتجمة أن إال العربي، الشعر يف وتمثيليات

عملية.4 آثاٌر عنها تنتج لم وإن نظرية معرفًة اآلخر ثقافة معرفة
والعبارة املقوالت من الظن، منطق إىل اليقني منطق من انتقاًال إحكاًما الرتجمة وتقل
املسلمني الهتمام ربما والشعر. والخطابة والسفسطة الجدل إىل والثانية األوىل والتحليالت
أهل وهم والشعر الخطابة إىل حاجاتهم لعدم وربما العقل. منطق أي الربهان بمنطق
عن ينأى والجمال، والخري الحق بني يجمع الذي العربي الذوق ألن وربما وبيان. فصاحة

واألخالق.5 املنطق بني الفصل أي والسفسطة؛ الجدل
املقوالت وهما األوَلني الكتابنَي من املنطق كتب مع رسنا كلما التعليقات وتزداد
من انتقلنا كلما أكثر التعليقات وتزداد والربهان. القياس اآلخَرين، الكتابنَي إىل والعبارة
السفسطة، (الجدل، الظن منطق إىل الربهان)، القياس، العبارة، (املقوالت، الربهان منطق
بالتعليق يسمح ال نظري، ووضوٌح عقيل إحكاٌم الربهان منطق ففي الشعر)؛ الخطابة،
يف األنا لرتاث نظًرا بذلك يسمح الظن منطق أن حني يف االجتهادية، والقراءة الذاتي

والشعر. الخطابة

.(٢٥٣ ص١٧٧، (السابق ألرسطو الطبيعة بعد ما مقاالِت من الصغرى األلفا عدي بن يحيى تفسري
وكذلك (ص٢٦٦)، الطبيعي السماع إىل وكذلك رشد ابن يفعل كما الربهانية األقاويل إىل اإلسكندر إحالة
إىل اإلحالة ص٢٨٦–٢٨٨)، (السابق، والفساد الكون إىل اإلحالة (ص٢٧٩)، النفس كتاب إىل اإلحالة
الواحدة القوة أن يف اإلسكندر مقالة يف والفساد الكون إىل اإلحالة (ص٢٨٩–٢٩٤)، الطبيعي السماع

(ص٢٨٤-٢٨٥). أرسطوطاليس رأي عىل جميًعا لألضداد قابلة تكون أن يمكن
ص٤. عياد، شكري د. مقدمة الشعراء، كتاب 4

األوىل، أنالوطيقي الخطابة، كاآلتي: (٢٣٤٦ األهلية (املكتبة باريس مخطوط يف أرسطو كتب ترتيب 5

نسخه تم وقد سوفسطائيا، طوبيقا، الثانية، أنالوطيقا العبارة املقوالت، فرفريوس، أيساغوجي الشعر،
ص١٤). عياد، شكري د. مقدمة الشعر، (كتاب ٤١٨ه قبل

338



التعليق مادة خامًسا:

نظًرا والربهان؛ القياس تطويل دون للمعاني وإبراز تركيٍز إىل حاجٍة يف الكتب وأكثر
لتحليل للتلخيص، أو للرشح الحاجة تظهر وبالتايل االستدالل؛ طرق وتعدُّد األشكال لكثرة
أنه إال القياس، كتب من صورية أقل أنه من بالرغم الربهان، وكتاب لرتكيبها. أو املعاني
استعداًدا معانيه وإبراز تركيزه يتم حتى وتلخيص، رشح تعليق، إىل حاجٍة يف أيًضا كان
مرحلة يف اإلخصاب فيها يأتي حتى للعروس إعداد عملية التعليق واإلنجاب. لالستعمال
أي والعبارة؛ باملقولة باملقارنة القياس، يف الذي الحشو طابع نفس الربهان ففي التأليف؛
ذاته عىل الفكر يعيش عندما أما املحدد. العلمي اللغوي الفكر اللغوية، التعريفية املقدمات
وخلقه. توجيهه ويظهر الفكر يتخارج حتى الرشح إىل الحاجة فتظهر نفسه، مع ويستدل
من املستمرة اإلحاالت تتم حيث املنطق؛ وحدة أيًضا هناك أرسطو أعمال وحدة ومثل
القياس إىل اإلحالة تتم كما الظن، ومنطق اليقني منطق بني تمييز دون آخر، إىل كتاٍب
الخطابة تحيل كما الثانية.7 التحليالت يف حتى باستمرار املقوالت وتظهر الجدل،6 وإىل
العبارة كتاب يحيل كما (السياسة).8 املدنية األقاويل وإىل أنالوطيقا وإىل الطوبيقا إىل
النص داخل يف أرسطو مذهب وحدة الجدل).9 أو (طوبيقا املواضع وإىل القياس إىل
الكون يتناول العلوية اآلثار من الفراغ فبعد والرشاح.10 املرتجمني تصور من فقط وليس
صلب يف الطبيعي السماع إىل إحالة وهناك والنبات، الحيوان يف تطبيقاته ثم والفساد
إحالة النفس يف الطبيعة بعد وما الطبيعي السماع إىل اإلشارة وكذلك السماء.11 موضوع

النص.12 وسط يف

ص١٦١. الخطابة، ،(١٠) ص٤٤٤ ،(١) ص٤٤ ج٢، منطق، 6

ص٤٧٤–٤٨٢. ج٢، منطق، 7

.٣٨ ،١٤ ص٧، الخطابة، 8
إىل أخرى إحالٌة وهناك ص٨٢)، العبارة، ج١؛ (منطق، املواضع يف كتابنا من جزءٍ يف تكلمنا وقد 9

ص٢٠٠). العبارة، ج١؛ (منطق، طوبيقا
وما املتشابهة، وغري األجزاء املتشابهة ذكرنا التي األصناف من صنف كل وصف من فرغنا وإذا 10

هيواله؟ وما هو؟ وكيف هو؟ وكم األصناف، من ذلك وغري والعظام، والعصب واللبن واملني كالدم هو
حركاتها ابتداء أين ومن لألمَرين والفساد الكون منه فرغنا الذي الكتاب هذا من يستقل فيما فنذكر
األشياء جميع عن أخريًا ونفحص حركاتها، ابتداء ومن لألمَرين والفساد الكون منه فراغنا بعد ونفحص

ص١٢١). (اآلثار، األكوان من ذلك أشبه وما والنبات كاإلنسان املكونة
.٣ هامش ص٣٠٨، السماء، 11

.(٤ هامش (ص٤٢، النفس يف املوضوع هذا غري يف وقيل 12
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بدليل أرسطو، عمل وحدة أيًضا هناك اليونانية، الفلسفة وحدة هناك أن وكما
الطبيعة بعد ما إىل اإلحالة تتم الطبيعة ففي العلوم؛ باقي إىل علم كل من اإلحاالت
أرسطو؛ عند ذلك بدأ وقد األخالق.14 علم إىل إحالة هناك املنطق ويف األخالق.13 وإىل
يعرض أن قبل األولني آراء يذكر للفلسفة، مؤرخ أيًضا هو بل فيلسوًفا فقط ليس فأرسطو
وانتقاد قبله، األديان بتاريخ القرآن فعل ما وهو البناء، يسبق فالتطور الخاص؛ لرأيه
فأدرج ذلك، العربي املرتجم عرف وقد املوضوع.15 بناء يعلن أن قبل السابقة التجارب
االستشهاد أي أرسطو نص عىل زيادة اإليضاح، يف زيادًة وأومريوس أنبادقليس كالم

وحدها.16 الفكرة بذكر أرسطو اكتفى أن بعد الدقة من ملزيٍد نفسها بالنصوص
طريق عن وشاملة، عامة كلية نظرٍة يف للنص الجزئية النظرة إكمال بداية والتعليق
إىل نقله قبل حضارته إطار داخل النص مقارنة ذاتها، اليونانية الفلسفة داخل املقارنات
رأيه بني يقارن التعليق فإن أفالطون النص ذكر ما فإذا إليها، املنقول النص حضارة
فردية آراءٌ إال وأرسطو أفالطون وما مشخص، غري وشامٌل عامٌّ فاملوضوع أرسطو؛ ورأي
رأيَي بني «الجمع إىل الفارابي عن التأليف مرحلة يف بعُد فيما سيتحول ما وهو فيه.17
من ا مستمدٍّ التعليق املرتجم يستعمل الحكيم». وأرسطوطاليس اإللهي أفالطون الحكيمني
الحضارة إىل نقله قبل فيها نشأ التي حضارته النصيف وضع أي اليونانية؛ الفلسفة تاريخ
تعني فهم الضمري؛ من بدًال بعينها جماعٍة إىل التعليق يشري وقد إليها.18 تُرجم التي
تاريخ إىل بالرجوع حلها يُحاِول فإنه النص، عىل شكوًكا املعلق أورد فإذا املشائني.19
ألينوس. مثل والرشاح وشيعته وأرسطو وشيعته، أفالطون من كله، اليونانية الفلسفة
الخاص بأسلوبه عنه ويُعربِّ بحسنه، ويحكم األخرى عىل حه ويُرجِّ الحلول أحد ويختار
عىل والربهنة صياغته يف ويشارك لصحته، إثباتًا عليه ويزيد السليمة، العربية وعباراته

.٩٩ ص٩٦، ج١، الطبيعة، 13
ص٤٠٦. ج٢، منطق، 14

ص٧–١٣). النفس، (يف النفس قوى عرض قبل النفس مذاهب أرسطو ذكر 15

.٢ هامش ص٦٨، النفس، يف 16

ص٦٥٧. ج٢، منطق، 17

فسادها الكواكب غروب أن من أرقليطس يراه كان ما إىل ذلك يف يذهب أن يجوز حتى الشيخ قال 18

.(١ هامش ص٤٢٨، ج٢، (املنطق،
.١ هامش ص١٠٢٨، ج٣، املنطق، 19
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األفرودييس اإلسكندر يتناول كما املوضوع.20 يف مباٍرش غريَ تأليًفا يصبح حتى جودته،
وأبيقورس.21 ديموقريطس عند أيًضا بل أرسطو، مؤلفات يف فقط ليس العناية، موضوع
أصبح بل أرسطو، بعد الرشاح عند التاريخي الوعي استمر القدماء عن الحديث وبعد

ازدهاًرا.22 أكثر
معلوماٍت للنصوإعطاء الحضاري التفسري يعني اليونانية الفلسفة النصإىل وإرجاع
أيًضا فالشارح مؤرًخا؛ أرسطو طريقة وهي معينة حضارٍة إىل محليٍّا ا نصٍّ باعتباره عنه،
السابقني؛ الفالسفة مع حوار نفس أرسطو نص وأن خاصة حضارته، داخل للنص مؤرخ
«تفسري يف رشد ابن يفعل كما التطور، تمثل قبله اليونانية والحضارة البنية يمثل فأرسطو
هو ودوره اليونانية، الفلسفة تاريخ يف أرسطو لدور لفهمه بالنسبة الطبيعة» بعد ما
عىل الرشح يحتوي لذلك الدَّوَرين؛ عىل للتشابه تأكيًدا اإلسالمية، الفلسفة لتاريخ بالنسبة
واإلشارة تاريخ، إىل والحكم واقع، إىل النص تحويل أي املناط؛ تحقيق األصوليون سماه ما
واآلراء أصحابها، إىل األفكار إحالة الحالة هذه يف وهي النص. إليها يشري التي األشياء إىل
تاريخ إلجراء فرصة اليوناني النص إىل اإلشارة تكون وقد بها.23 القائلني الفالسفة إىل
الكل، يف الجزء ووضع فيه، نشأ الذي الحضاري إطاره يف النص ووضع اليوناني، للفكر
الحركة.24 إبطال يف زينون حجج إىل األوىل التحليالت ومن زينون، إىل أرسطو من واالنتقال
يف كتابه اللوقوبويل أفلوطني تلميذ الصوري فرفوريوس مدخل إلحاق تم العادة جرت وكما
هناك واآلن قبُل. النصمن داخل من واإلضافة الرشح كان وقد ترجمته. تمت أن بعد املنطق
فرفوريوس هو آخر ملؤلٍف املنطق وهو العلم، نفس يف آخر نصٍّ النص، خارج من زيادة

بحسب واآلخر وأصحابه أرسطوطاليس رأي بحسب أحدهما رضبنَي عىل يحل وهو الشك هو فهذا 20

لطيٌف معنًى وهذا … معناه هذا ما قال بأن جيًدا حالٍّ الشك هذا ألينوس حل وقد … األفالطونيِّني رأي
تنبئ صالحًة زياداٍت فيه وزدُت عليه قدرُت ما بأوضِح العبارة هذه وكسوتُه ألينوس عن فهمتُه ا جدٍّ

.(١ هامش ص١٠٤٣–١٠٤٦، ج٣، (املنطق، عنه
ص٥٥–٦١). العرب، عند (أرسطو وآخرين وأبيقوس ديموقريطس رأي عىل العناية يف 21

الكيان). (سمع الكون بها أبطلوا القدماء من الناس مسألة وحل والكون العدم أو املادة يف مقالة 22

تلميذ مانني وإىل أفالطون تلميذ بكسانقريطس وإىل ص٣١)، ج١، (الطبيعة، أفالطون إىل اإلشارة 23
ص٦). (ج١، ديمقريطس إىل بالعودة للنص عيل أبي رشح ص٣٢)، (ج١، برمانيدس

بطالن عىل زينون حجة ذلك يف واستعمل اليوناني: األصل ويف … قياس … واحد مقدار الهامش يف 24

ص٢٨٢). ج١، (املنطق، املحال إىل الكالم رفع إىل لجأ بأن الحركة
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أنه والعجيب ولغريه.25 ألرسطو اليونانية الحضارة يف املنطقية الكتابات مجموع إلكمال
املقدمة، هذه أفلوطني تلميذ يكتب كيف املحَدثني، من وال القدماء من ال أحد يتساءل لم

والتصوف. املنطق بني واإلرشاق، العقل بني ما وشتان إرشاقيٍّا، بل أرسطيٍّا ليس وهو
التعليق يحتوي فقد الداخل؛ من منها أكثر الخارج من التعليق مادة تكون وقد
منها البعض وينقد بينها يفاضل تصحيح،26 أو لها تأييٍد مع أخرى عربية ترجماٍت عىل
بينها فيما تتفاوت الرتجمة، نفس من مختلفة نسًخا تكون وقد اآلخر. البعض ويقبل
فكري، موقٍف عىل يدل بل النقل، يف ودقة علمية أمانٍة مجرد األمر ليس وصحة. دقًة
البعيدة الرتجمات تذكر كما األخرى. الرتجمة من أكثر ترجمة يف التأويل احتمال وهو
النقل. واستمر الناقل تغري لو حتى كتابة، مدوَّنًة دامت ما حذفها تم ولو حتى االحتمال،
مستحبة التعليقات تكون وقد االبن.27 إىل األب من التغري كان ولو حتى ذلك إىل يُشار
هي ترجمة كل ألن تفسري؛ الرتجمة عىل يُطلق وأحيانًا والرشاح. املرتجمني تفاسري من
صحة عىل الحكم أحيانًا التعليق مهمة حرفيٍّا. نقًال نقله وليس املعنى إبراز أي تفسري؛
فالعجمة والسولوقسموس؛ العجمة بني الخلط يف الخطأ مثل خطأ أو صوابًا الرتجمة،
أحيانًا التعليقات تكون وقد القول.28 يف اللحن هو لوقسموس بينما حرف لفظ يف الخطأ

ص١٠٢١–١٠٦٨. ج٣، املنطق، 25
وهو ترجع» فال الجزئية «فأما البطريق ابن ترجمة ويف فتنعكس» الجزئية «وأما النص كان إذا 26
يحيى يقول (٥ هامش ص١١٢، ج١، (املنطق، أخرى نسخٍة ويف هامش): ص١١٢ ج١، (املنطق، خطأ
ا حقٍّ هذا كان إن إنه ويقول قوائم ألربع متساوية الثالث الزوايا أن النسخ بعض يف يوجد قد النحوي
موضعه يف قليل بعد نقوله فإنا ذلك كيف وأما الخارجية، الزوايا عىل واقعة هي إنما اإلشارة فإن

.(٢ هامش ص٣٨١، ج١، (املنطق،
إسحاق نقل يف بالرسيانية الكتاب هذا من ذلك يتلو وما بالرسيانية حنني نقل بلغ املوضع هذا إىل 27
هذه عىل املوضع هذا قديم نقٍل يف وجدت يحيى: الفاضل قال ،(٢ هامش ص١٤٨، ج١، (املنطق،
الفاضل نسخة يف وجدت الحسن: قال ،(٢ هامش ص٢٤١، ج١، (املنطق، آخر نقٍل ويف … الحكاية
عليه املرضوب هذا حكايته: هذه ما الحاشية يف وقع وقد العالمتنَي، بني ما عىل رضب قد وبخطه يحيى
وعارضُت … من هللا أعزه … نقله وإنما والدي نقل من نسخُت، التي النسخ من به وجدُت فيما يُوجد لم

.(٥ هامش ص٤٤، ج١، (املنطق، يُسقط وال يُقرأ أن فينبغي فيه فوجدتُه الرسياني النقل
مجرى السولوقسموس، املوضع هذا يف أجرى هللا رحمه زكريا أبا الشيخ أن سوار: بن الحسن قال 28

ما عىل اليونانيِّني لغة يف العجمة غري السولوقسموس ألن ذلك يف يصب لم أنه الظن إىل يسبق وقد العجمة.
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التعليق يذكر وقد إليهم.29 وإحالة شهرة أقل أشخاٍص من وأحيانًا معروفة أشخاٍص من
التعليق يحتوي وقد يذكر.30 ال وقد الرسيانية من أو اليونانية من املرتجم وهو املعلق اسم
يف التعليقات وتُستعمل النقل اختالف إىل الرشح يشري كما بعضها.31 أو الرتجمات إحدى
الناتجة الفهم يف لالختالفات أي الكبري؛ للرشح وليس النقل، اختالفات لرصد الهوامش

النقل.32 اختالفات عن
ألنها لألشخاص؛ أو األبطال اليونانية األعالم أسماء تسقط أن الطبيعي من كان
وأجاكس فهرقل متأخرة؛ مرحلٍة يف عربية بأعالٍم استبدالها أو يشء يف املعنى تهم ال

حروٍف جملِة من حرٍف لفِظ يف الخطأ هي العجمة قال: قوله، وهذا باليونانية. ملشهوريهم ثانيًا وجدتُه
بيضة. قولنا مكان الباء بكرس بيضة قولنا مثل أو بيضة مكان بيظة قولنا مثل النفخ مخرج يف أو
فهو اللحن وأما الحرف يف كانت العجمة أن — اللحن وهو — السولوقسموس وبني العجمة بني والفرق
قولنا مكان بيه نقصانه من تكون أن إما حروف جملة من حرف يف تكون التي فالعجمة القول؛ يف
… مثل أزواج عن أو بياض زمان عن أو بياضه مثل املرات عن أو بيضة قولنا مثل تبديله من أو بيضة
املسورة اسم يستعمل أن مثل اللغة يف استعمل قد ملا مخالف معنًى عىل اسم وقع إذا أيًضا تُقال والعجمة
السولوقسموس وسادة. املسورة تُسمى أو املسورة، وهي مردعة املرفقة وهي املخدة يف فيقول املخدة عىل
والكلم األسماء يف تكون التي األشكال من وينفصل الحروف نظم يف يكون خطأ هو اللحن اللحن، وهو
بياض. مثل جزاًفا الناطق به الناطق به ينطق بل علل له فليس اللحن وأما واجبة. علٌة له الشكل أن
ظرف يف أو نوع يف حرف تبديل عن أو حرف نقصان عن أو حرف زيادة عن إما القول يف يكون واللحن
ما يتلوه فيما قال أيًضا الرجل هذا أن إال اقرتان، يف أو حال يف أو زمان، يف أو وجه يف أو ترصيف يف أو
إذ عجمًة؛ يُسمى اآلن السولوقسموس وكان العجمة، باسم والعجمة اللحن وا سمَّ القدماء إن عنه خططناه
كل كان إذا نقله يف مصيبًا الشيخ يكون الوجه هذا وعىل الخاصة. العجمة وعىل عليه تُقال العجمة كانت
ص٧٤٩-٧٥٠). ج٣، (املنطق، خطأ الكالم يف لحن سولوقسموس عجمة كل وليس عجمة سولوقموس
ج٢، (املنطق، برش أبو تعليق ،(٢٦ هامش ص٣٨٢، ج١، (املنطق، املروزي يحيى أبو مثل وذلك 29

.(٦ هامش ص٤٠٢،
إىل الرشح ويشري .(١ هامش ص٢٧، ج١، (الطبيعة، كذا قسطا نقل يف أو كذا إسحاق نقل يف مثل 30

ص٣٨١). ج١، (الطبيعة، والرسياني والدمشقي قسطا بني النقل اختالف
(القويري) قويرا تفسري من كان أنه التعليق يذكر ،(٢ هامش ص٣٧٩، ج١، (املنطق، برش…» أبو «قال 31
وكتاب (مشجر) قاطيغورياس تفسري سوفسطيقا تفسري وله برش، أبي أستاذ إبراهيم إسحاق وأبو
.(٤ هامش ص٨٥١، ج٣، (املنطق، الثاني وأنالوطيقا (مشجر) األوىل وأنالوطيقا (مشجر) ميناس باري
ص١٧٧، ج١، (الطبيعة، يحيى يفرسها والتي عيل أبو يفرسها التي النقل يف االختالفات مثل 32

.(١ هامش
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أي يف غريبة وتبدو والعزى، والالت هبل مثل اإلسالمي العربي الوجدان يف يعيشان ال
َسقَطت وامللخصات، الرشوح الحقة، مرحلٍة يف لذلك للنص؛ جديد حضاري استخداٍم
واملحاورات، الكتب أسماء وكذلك األمثال، رضب يف واألماكن لألشخاص األسماء هذه
املعنى حتى تجعل املحلية األمثلة إن األثينيِّني. ملك مثل الوافد بمحلية يوحي ما وكل
العرب، وجدان يف يعيش ال ذلك فكل مفهوم؛ غري اللفظ خالل من يُفهم أن يمكن الذي
َلْم َمْن َوِمنُْهْم َعَليَْك َقَصْصنَا َمْن ﴿ِمنُْهْم الجاهيل. والشعر واألنبياء إبراهيم يعيش كما
عىل وباعث للسلوك، كتوجيه وظيفته يؤدي أن للرتاث يمكن حتى َعَليَْك﴾، نَْقُصْص
فلسفٍة إىل وتحويله محيل نفسه املرتجم النص أن والخطابة.33 الشعر يف خاصًة الفعل
الغرب يفعل كما عاملية ثقافًة أصبحت أنها يعني ال أخرى، محلية بمادٍة وإكمالها عامة
الذات، عىل تمركًزا األوروبي الوعي أو الالوعي يف رصيحة أو مقنعة عنرصية الحديث،
ثقافة يف قراءته تمت قد اآلخر أن يعني بل األطراف، إىل دفعه أو اآلخر لوجود وإنكاًرا
رؤيٍة يف والنقل) (العقل واألنا (العقل) اآلخر تضم عامة، إنسانية ثقافة خلق أجل من األنا
وثقافته، ولغته محليته يؤكد نفسه النص والطبيعة، والعقل الوحي فيها يتحدد واحدة،
إىل ومتكلمني فقهاء باألصوليِّني حدا ما وهو اليوناني، باللسان مرتبط املقوالت فمبحث

اليوناني. عن العربي اللسان اختالف عىل بناء األرسطي، املنطق نقد
تخليصها ورضورة الحضارة محلية يؤكد اليونانية، باللغة األلفاظ مبحث وارتباط
بأمثلٍة واستبدالها الفكر، عمومية من قْدٍر أكِرب إعطاء أجل من الخاصة، األمثلة من
النقل بعد والتلخيص الرشح مرحلة يف خاصة الجسد، دون الروح الحتواء محلية أخرى
كثرٍي لوجود نظًرا ذلك بعد الرشح يف األعالم أسماء ترِك رضورُة وتبدو والتعليق.34
مخزونًا ليست التي األمثلة، هذه ترك الطبيعي من وكان اليوناني.35 األدب أعالم من

أيرقلس من وأولس طيطالس من أورسطس وجنس الهريقليِّني جنس هرقل إىل فرفوريوس نص يشري 33
أضعاف أنهم عىل قليًال أناًسا أثينية مدينة ويف ص٢٢-٢٣)، ج١، (منطق، أثيني جنٍس من وأفالطون
موسيفوس أرسطومانيس ص٣٨) ج١، (منطق، مقوالت لوقني، ويذكر ص١٩)، ج١، (منطق، أولئك
ج١، (منطق، فلوفيا ألهل تيبا وأهل ثيبا ألهل أثينية أهل مثال ص٢٠٦) ج١، (منطق، عبارة ميقالوس،

ج١). (منطق، ألفالطون قانون مملوءة مثل ص٣٨٥)، ج١، (منطق، فروسفوس ص٢٩٦)،
قلبس. مثل واملركبة البسيطة األسماء وتحليل العبارة مبحث يف ذلك ويتضح 34

ص٤٥). ج٢، ،٤٢٩ ص٤٢٤، ج١، (منطق، إيلياس جيفار أبا مثل 35
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األسماء كانت ولو حتى التأليف، مرحلة يف العربي الوجدان يف حضاريٍّا تراكميٍّا أو نفسيٍّا
العظمة. املثلث تريسماجست أو النفس كرب أخيلوس مثل العربية، يف شيئًا تعني اشتقاًقا
تاريخي واقٍع عن إال تُعربِّ ال التي األعالم، أسماء تسقط حتى الرشح من بد ال كان
التاريخي. الوعي يف الناس عند مخزون دال آخر تاريخي بواقٍع واستبدالها خاص،
األعالم، أسماء من الهائل الكم وأن الرتجمة، يف لكثرتها األسماء هذه إحصاء ويصعب
وجزر ومناطق بلدان من األماكن أسماء والسياسيِّني، والخطباء، والفالسفة، األشخاص،
كان وبالتايل فيه؛ رصيٍد أيِّ من الحايل العربي الوجدان يف له رنني ال ذلك كل لتجعل
اللغة من عربية أمثلٌة محلها تحل وأن املحلية، املادة هذه كل تسقط أن الطبيعي من
اليونانية بالبيئة ومملوءة محلية أرسطو كتب أكثر وكانت العربي. والتاريخ واألدب
تحليل ألنها والشواهد؛ لألمثلة ذكًرا أرسطو منطق كتب أكثر فالخطابة والشعر؛ الخطابة
ديكارت دون كذلك يكون أن الفكر يستطيع ال إذ اآلن؛ مثلنا والشعراء الخطباء لكالم
تكرر فقد القدماء؛ من وأرسطو وأفالطون سقراط دون أي (ماركس)؛ وهيجل وكانط
إىل الخطابة كتاب يشري كما هيجل. يف وأرسطو كانط، يف وأفالطون ديكارت، يف سقراط
نقول ونحن وفلسفتنا. ولغتنا وفكرنا حضارتنا إىل الحايل الغرب يشري كما اليونانيِّني،
حضاري، كائٌن فاإلنسان وبينهم؛ بيننا الحضاري التمايز من بالرغم لهم تبعيًة ذلك
حيث املنطق عكس عىل اليونانية.36 واللغة اليونان شعراء إىل اإلحالة اليشء يف يكثر كما
إىل أقرب واألوديسة اإللياذة مثل والشعر الخطابة الصوري. التحليل عىل الربهان يعتمد
فالشعر والغرب؛ اليوناني الشعر جماليات تخرج ومنها املعلقات. مثل الوطنية الثقافة
معرفة الفيلسوف الفقيه وهو ذلك بعد رشد ابن مهمة كانت عامة. وليست خاصة حالٌة

التاريخ.37 قوانني ملعرفة القديم األدب فيكو درس كما واألصل، القاعدة
ورشًحا املوروث من بالرضورة وليس الوافد، من محلية مادًة التعليق يحتوي وقد
أو اليونانية اللغة عىل اعتماًدا املوروث، إىل نقله قبل اإليضاح من ملزيٍد بالوافد، للوافد

ص١٢١. الشعر، ص٧٣؛ الخطابة، ص٣٣٦؛ ج٢، منطق، 36

أسماؤها؛ املشتقة طريق عىل الكيفيات من كيفية عن اليوناني اللسان يف يُقال فليس أرسطو يقول 37

اليونانيِّني فإن ص٣٤)، ج١، منطق، (مقوالت، اسم اليوناني اللسان يف للقوى يوضع لم أنه وذلك
ص٥٤). ج١، منطق (مقوالت، رشاب فيه بمعنى رشاب له الدن إن يقولون
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ونوع األجناس وجنس والنوع الجنس لرشح اليونانية، الفلسفة أو اليونانية األساطري
الشعر.38 لفهم اليونانيِّني عادات بعض رشح أو األنواع،

بالطرق والتعليق الرتجمة يف املوروث محلية إىل الوافد محلية من التحول أمكن وقد
اآلتية:

املوضوع عىل واإلبقاء منها للتخلص التعليق يف الهامش يف األعالم أسماء إنزال (أ)
التاريخية.39 شوائبه من املثايل

فهم يف يُؤثِّر ال حذفها ألن كلية األعالم بأسماء اململوءة الفقرة هذه اختصار (ب)
املعنى.40

مقدمٍة يف حملية قضيٍة يف كموضوع سقراط، مثل الشائعة األسماء عىل اإلبقاء (ج)
كالباس. محل لشهرته نظًرا سقراط يأتي وقد منتج.41 قياٍس يف صغرى

اللغة يف يقابله ما إىل املجهول عن يعرب الذي كالباس مثل اليوناني االسم إسقاط (د)
وعمر.42 زيد مثل العربية

الصايف الصوت تسمية مثل التعليق يف اليونان عادة عىل اليوناني اللفظ رشح (ه)
النص يتحدث سلوك، عن تعبري بل فارغة، أصواٍت مجرد ليست اللغة كانت ولو أبيض.43

(غري وأفالطون أوفسيدون زيوس أنفوس: ثالثة: إىل النسب يف وارتقائها اليونانيِّني قبائل عند الحسن: 38
… أخيه إىل النسبة يف يرتقي اليونانيِّني بعض ألن وأيًضا ،((١) ص١٠٣١، ج٣، (املنطق، الفيلسوف)

.((٢) ص١٠٣١، ج٣، (منطق،
أهل وكذلك .((٩) ص٣٤٥ ج٢، (منطق، الدائرة تربيع يف وأبرسن أنطيفن إىل الهامش يف اإلشارة 39
أبراقليطس، (ص٤٢٣) طرطارس فوثاغورس، ص٤٣١)، ج٢، (منطق، أراثريا مع ساردس أهل أثينة،

ص٤٨٩). (ج٢، أنبادقليس ص٤٨٦)، ج٢، (منطق، مالسس أنطستانس،
.٩٩٥ ج٣، منطق، 40

ج١، (منطق، كالباس النص ويف جائر سقراط العربية الرتجمة ويف ص٤٦، ج١، منطق املقوالت، 41
ص٩٥).

(منطق، النص» ويف جائر «سقراط العبارة زيد، الرتجمة ويف كالباس العبارة كتاب يف أرسطو نص يف 42

ص٦٦). ج١،
الجماع يقصد املحبة باسم القبلة ون يُسمُّ اليونانيِّني فإن الُقبلة يريد ،(٤) ص٤٩١، ج١، منطق، 43

.((٢) ص٤٩٤، ج١، (منطق، االشتقاقات بالتعاريف يريد ،((٢) ص٤٩٢، ج١، (منطق،
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تكلم وإذا القبلة. يريد التعليق ويضيف الجسم، فعل يف تكون التي املحبة عن العربي
العربية. اللغة يف بذلك املقصود التعليق فإن التصاريف، عن النص

مهمة فتلك احتواء؛ بال الرتجمة يف ودينًا، وثقافًة لغًة اليونانية، البيئة تُرتك ما وغالبًا
لفظ يظهر لذلك اإلبداع؛ قبل والتأليف العرض ثم والجوامع، والتلخيص والرشح التعليق
نهايتها، يف وال بدايتها يف ال الرتجمة وسط الغالب يف ذلك ويكون بالجمع.44 «اآللهة»
عليه هو كما الوافد الديني الفكر يرتك نقل. مجرد حرفية، الرتجمة كانت إذا خاصة
الدينية البيئة يف الحتوائه عليه، التعليق أو منه التحرج أو فيه نظر إعادة دون بألفاظه،
وإغضاب بالواجب النطق مثل اللفظ، عن النظر برصف مقبول املعنى ألن ربما الجديدة.
تصوٌر فاهلل اآللهة؛ عىل والخلق املوت واستحالة اآللهة وإغضاب بالجور، والنطق الناس
االمني النقل مهمته مغرتبًا، أو مستغربًا هنا املرتجم كان الكمال. عىل يدل مثايل حدِّي
والجوامع، وامللخصات الرشوح مرحلة يف وضمه احتوائه قبل والرتجمة النقل مرحلة يف
يفهمها أن دون دينية، ألفاٍظ عىل محتويٍّا املرتجم النص يكون وأحيانًا التالية.45 املراحل
القارئ أو الناسخ انتباه تشد التاريخي، الوعي يف الحقة ملرحلٍة هي كما فترتك املرتجم،
يقترص وقد اإلله. لفظ مثل بعُد فيما الجوامع صاحب أو وامللخص الشارح، أو واملعلق
يف اإلله لفظ يُستعمل وقد إلًها. ويكون هللا ليس ألنه التعريف؛ أداة رفع عىل التعليق
من واملثال هللا من املثال بني فرق ال الوثنيِّني، إله وكأنه تعليق، أي يثري دونما النص

من حلت بعثت الصاما أن ص١٠٩) (الشعر، والجرد السخطة عىل اآللهة أيها خربى عبارة ترك 44

… الخيل عىل متسلحة واآللهة اآلخر الرجال … بطوله الليل كلهم والناس اآللهة وقامت ذكًرا اآللهة
اآللهة أبغضتَك بالجور نطقَت وإن الناس، أبغضك بالواجب نطقَت إن إنك ص١٤٦-١٤٧)، (الشعر،
تموت؛ إنها القائلني وقول مخلوقة اآللهة إن القائلني قول والفرية اإلثم يف سواءٌ ص١٦٢)، (الخطابة،
وإن تتُحن فال آلهة أنها ظننتن إن ص١٦٣)، (الخطابة، آلهة تكون أال جميًعا القوَلني عىل يجب فإنه
بدأ حيث هللا ويسأل القوى به هاجاسيوفس كان وكما ص١٦٧)، (الخطابة، تنُحن فال إنسان أنها ظننتُن
باملخالفات، تكلم خالًفا كان ذلك وألن أبوه؛ رأى ما يرون هل اآللهة) (أي فسألهم ألومفوس بأهل أوًال
بما أللكسندروس فحكم بجمل قيسيوس كتاب يف إيسقراطيس وصف كما هيالني أمر من كان وكالذي

ص١٦٠-١٦١). (الخطابة، به فَحكَمت اآللهة تقدََّمت قد
أثينا اختارت كما وكذلك ص١٦)، (الخطابة، هلل ليس ألنه املصيل سلب بأنه ال رسق بأنه ومثل 45

ص٢٩). (الخطابة، أفلس وهومريوس إسكندر واآللهة هيالنة وثيسيووس أدوسوس
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أن النص ويعترب خاص.46 ديني معنًى له يكون أن دون يُرضب مثٌل كالهما اإلنسان،
رضورة مثل البديهية، األقوال من أنها مع املشككية، األقوال من هللا يُعبد أن ينبغي هل
العدل أن مع هللا، بظلم أحد يموت أن املستحيل من ليس أنه مثل وكذلك الوالدين، احرتام
الحضارة ويف هللا، إىل املتوسطات عن املرتجم النص يتحدث كما العقلية.47 الواجبات من
أم إله هو هل الجن عن الحديث وكذلك والخالق، الخلق بني واسطة ال الجديدة اإلسالمية

مخلوق.48

نضع أن ينبغي ألنه نافع يشءٌ هلل ليس كأنه جهة من إليه محتاًجا زمانًا وليس وقتًا لآلله ألن النعم يف 46

.((٣) ص٢١٠، العبارة، ج١؛ (منطق، إله التعليق ويف وإلًها، إليه نحتاج وزمانًا وقتًا هكذا: الحدود
غري أو موجود أنه بطلبنا وأعني موجود غري أو موجوًدا اإلله أو اإلنسان كان إن نطلب أن ذلك مثال 47

هو ما أو اإلله إذن هو ما نطالب موجود أنه علمنا وإذا أبيض، غري أو أبيض أنه ال اإلطالق عىل موجود
ص٤٠٨). ج١، (منطق، اإلنسان

يكون أن أحد يمتنع ليس ص٤٨٧)، ج١، (منطق املشككية؟ لألقوال نموذج هللا يعبد أن ينبغي هل 48

ص١٥٧). (الخطابة، حال عىل باهلل اإلقرار يجب فقد هللا؟ بظلم ميتًا
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أديبمستقل كنوٍع التعليق سادًسا:

مثل املرتجمني عند عنها استقل فقد وداخلها، الرتجمة من أدبي كنوٍع التعليق بدأ وكما
املؤلف من لفظ والتعليق (٣٦٤ه)، عدي» بن ليحيى كثرية معاٍن عىل عدة «تعاليق
الواجب قضايا أرسطو ترتيب وجاهة بيان هنا التعليق ويعني استعماله.1 املحقق كثر
عىل التعليق يف اليشء نفس ويحدث لها. والتنظري التعقيل من مزيد وإيجاد البسيطة،

واإليجاب. السلب ثنائيات يف أرسطو نظر وجهة ورشح أرمينياس، باري
أدبي نوٍع إىل رشٍح من باإلضافة، املعنوية، للرتجمة تطور من التعليق ويتحول
والحد رشد، ابن بتقسيم الجوامع أو التلخيص أو الرشح إىل أقرب الرتجمة، عن مستقل
تعاليق تأليفه من جزءًا باجة ابن سمى فقد نفسه؛ العمل تسمية هو بينها الفاصل
ال وقد الكالم. أو القول بمجرد التعليق إىل يُشار وقد املفردة». األدوية يف «تعاليق مثل
التلخيص مع حينئٍذ يتشابك قد الذي للتعليق، الصغري الحجم إنما ذاك، وال هذا يكون
وطريقة حجمه عن النظر برصف أدبي، كنوٍع الرشح هذا كل يجمع وقد الجوامع. أو
مرة من أكثر التعليق تكرار املنطقية التعاليق عىل ويُالحظ املرتجم.2 النص مع التعامل

تعاليق ص، ١٩٨٨م، عمان، خليفات، سحبان د. وتحقيق دراسة فلسفية، مقاالت عدي، بن يحيى 1

منه األول الجدول يف أرمينياس باري من الرابع الفصل يف تعليق (ص١٦٧–٢٠٠) كثرية معاٍن يف عدة
(ص١٩٨–٢٠٠). أرمينياس باري يف تعليق

اآلتي: النحو عىل باجة بن تعاليق تصنيف يمكن 2

كتاب يف ارتياض القياس، العبارة، لواحق املقوالت، إيساغوجي، الفصول، مثل املنطقية التعاليق (١)
العبارة، كتاب عىل عنه ريضهللا قوله ومن إكسفورد: مخطوط وصيغة العبارة، املقوالت، الربهان، التحليل،



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

االرتياض؛ من جديد نوٍع وظهور الواحد، الكتاب عىل األسماء واختالف الواحد، الكتاب عىل
الظن. منطق ال اليقن منطق عىل والتعليق والتمثل االستيعاب أجل من التمرينات، أي
والثامنة، السابعة خاصة الكتب من أجزاء عىل التعليق الطبيعية التعليقات عىل ويُالحظ
ذكر وعدم عدة، أجزاءٍ إىل الواحد الكتاب وتقسيم الدقة عىل يدل مما رشد ابن فعل كما
مرًة جالينوس باستثناء أصحابها، عن استقلت التي بأعمالهم واالكتفاء الحكماء أسماء

واحدة.
املبارش، الوافد عىل تعليق الرشح أن حني يف املوروث، الوافد عىل رشح التعليق هل
الوعي يف فلسفي تراُكٍم أجل من والتصحيح، التوضيح غايته موروث إىل يتحول أن قبل
عمق بعد عرص، إىل عٍرص من املوروث الوافد ونقل النفس أمام توضيح هو التاريخي؟
معلًقا يكون باجة ابن فإن املبارش، للوافد شارًحا الفارابي كان فإذا الرؤية، واتساع الزمن
يصبح أن بعد الوافد يف يحدث الفلسفي فالرتاكم فيه؛ مؤلًفا أو له شارًحا أو الرشح عىل
الحكمة أرسار يف يقظان، بن لحيي طفيل ابن رشح مثل املوروث، يف حدوثه قْدر موروثُا

سينا. البن املرشقية
تعاليق باجة ابن ترك وقد عليه؟ والتعليق الرشح برشح باجة ابن غري أحد قام فهل
تعاليق وهي واملرشق. املغرب بني الفلسفي للتواصل كنموذج الفارابي، أعمال معظم عىل
الوافد بني التفرقة ويصعب واحًدا، تعليًقا وليست عديدة، بجزئياٍت تتعلق ألنها بالجمع
إيساغوجي مثل األسماء التحاد نظًرا الفارابي، من املوروث الوافد أو أرسطو من املبارش
وللفارابي ألرسطو ما بني التمييز السياق من يمكن ذلك ومع وللفارابي. لفرفوريوس

باجة. والبن

إضافيان نصان اإلسكوربال مكتبة ويف الربهان يف عنه هللا ريض كالمه القياس، يف عنه هللا ريض كالمه
الخمسة. الفصول يف إيساغوجي، يف غرضه

السماع (من الثامنة معاني يف والثامنة، السابعة معاني يف الثمانية يف قوله ومن الطبيعية التعاليق (٢)
كتاب معاني من الحيوان، كتاب عىل قوله ومن األخرية، الحيوان كتاب مقاالت بعض عىل قول الطبيعي)،
املفردة األدوية كتاب من يشءٍ عىل كالم املفردة، األدوية يف تعاليق النبات، يف النفس، كتاب الحيوان،

لجالينوس.
«الرشح». فصل يف الطبيعي السماع عىل الرشوح مع والثامنة السابعة عىل التعليقات ضم تم (٣)
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مستقل أدبي كنوٍع التعليق سادًسا:

للفارابي إيساغوجي كتاب عىل باجة ابن تعاليق (١)

الرشوح عرص يف املتأخرة الرشوح مثل الداخل، عىل الشارحة العبارة نموذج وهو
أن وبعد القديم، إبداعها وتجرت ذاتها، عىل تعيش الحضارة بدأِت عندما وامللخصات،
الفارابي رشح عىل التعليق التعليق، داخل التناص ويظهر موروث.3 وافٍد إىل الوافد تحول
عبارات تُقطع الحيوان.4 كتاب من ألرسطو قصريان نصان يظهر إذ أرسطو، نص عىل
التأليف إىل أقرب بأكملها صفحات تظهر ثم الطول، إىل منها القرص إىل أقرب الفارابي
إىل وال الوافد إىل يشري ال ألنه التأليف؛ إىل منه اإلبداع إىل أقرب هو بل التعليق،5 إىل منها
أوائل باجة ابن يذكر إذ للتناص؛ معني نسٌق يُوجد وال املوروث. الوافد إىل وال املوروث
رشًحا ليس هنا فالتعليق أخرى؛ أجزاء ويُسِقط عليها ويعلق أواخرها، أو الفارابي رسائل

األجزاء. لبعض تطويًرا بل كليٍّا، جامًعا تلخيًصا أو
حديث من فبدًال إيساغوجي؛ إطار عىل لخروجه الفارابي عىل باجة ابن ويثني
معرفة والثاني الخمسة، األلفاظ األول قسَمني: إىل قسمها الخمسة، األلفاظ عن الفارابي
والثالث واألشخاص، الكليات والثاني غرضه، األول فصول: أربعة الكتاب وجعل املركبات.
أرسطو.6 عن نقًال وليس الفارابي من إبداٌع وهو املركبة. األلفاظ والرابع املفردة، األلفاظ
مع السلب ويظهر الفعل، مشتقات عىل القول، االسم، بأولوية القول أفعال وتظهر

قال.7 ما إىل باإلضافة أرسطو قارئًا الفارابي يقله لم ما باجة ابن ويوضح اإليجاب.
للفارابي.8 إيساغوجي كتاب عىل باجة ابن تعاليق يف الوافد يربز الحال وبطبيعة
مع أرسطو ويظهر املنطق. أجزاء باقي إىل اإلحالة وتتم فرفوريوس. ثم أرسطو ويتقدم
لقراءة باجة ابن قراءة وأرسطو، والفارابي باجة ابن بني تتناصٌّ هنا فالتعليق الفارابي؛
من الفارابي فيها يتكلم ولم يضعها، ولم الفصول، أرسطو يرتب لم ألرسطو. الفارابي
بالنسبة الفارابي بإبداع إحساس لديه باجة فابن كاألجناس؛ ورتبها نظرية هي حيث

ص١١٩–١٣٤. فخري، ماجد وتقديم تحقيق الفارابي، منطق عىل باجة ابن تعاليق 3

ص٤٨. تعاليق، 4

.١٧ واحدة كلمة ،١٠ الطويلة ،١٧ القصرية العبارات 5
.٢٠ قال الفعل ،٢٤ قول االسم القول: مشتقات 6

.٥٠–٥٢ ،٤٥–٤٨ ص٣٥–٣٧، تعاليق، 7

.(١) الجدل الربهان، ،(٢) قاطيغورياس املدخل، ،(٥) إيساغوجي ،(٢) فرفوريوس ،(٥) أرسطو 8
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الفارابي يُقدِّم واحد، من أكثر عىل يُحمل ما وهو الكيل، أرسطو رسم فإذا أرسطو، إىل
أرسطو رسم كما األصناف، كل يشمل ال جزئي أرسطو فرسم أرسطو؛ عىل إضافيٍّا رسًما
رشح ثم الكيفية أرسطو ورسم وأشمل. أعم الفارابي رسم ولكن الجدل، كتاب العرضيف
كتاب يف فعل كما فقط حدودها ذكر أرسطو ألن ومقاصدها؛ ومعانيها أسماءها الفارابي
أرسطو، عىل الفارابي إضافة وتلك يضعها، ولم الفصول هذه أرسطو يرتب لم الجدل.9
العبارة من الخامس فالفصل كلها؛ الصناعة كأجناس وهي املنطق، صناعة وإكماله
أقسام نسبة مثل املنطق إىل الفصول ونسبة لها، تطبيق املشرتكة واألسماء عليها، قائم
فالفارابي للكالم؛ بالنسبة النحو مثل للفلسفة بالنسبة املنطق أن كما النحو. إىل الكالم
وبنية العقيل نظامها ويكشف الفصول، ويرتب العربي، النحو عىل اليوناني املنطق ينقل
متأخًرا أدبيٍّا نوًعا ربما التعليق يجعل مما الفارابي؛ دوَر بدقٍة باجة ابن ويدرك املوضوع.
النقل من التحول يف وسطى كمرحلٍة موروثًا يصبح حتى الوافد تراكم أي الجوامع؛ بعد
يُحمل أرسطو عند فهو الكيل؛ رسم يف الفارابي بإبداع باجة ابن يشعر كما اإلبداع. إىل
من للمعنى الذي باإلمكان رسم وهو جديًدا، رسًما الفارابي يقدم ثم واحد، من أكثر عىل
أكثر نرص أبي فرسم وباالمتناع؛ اإلمكان هذا بعدم الشخص ورسم معقول، هو ما جهٍة
معه مبدع أيًضا فهو للفارابي؛ تأويالت عدة باجة ابن ويعطي وذهنيٍّا. وفلسفيٍّا منطقيٍّا

أرسطو.10 مع مبدًعا الفارابي كان كما
وبطبيعة للفارابي، ايساغوجي كتاب عىل باجة ابن تعاليق يف املوروث ويظهر
اللسان دون العربي اللسان إىل ويُحال ومؤلفاته.11 هو املقدمة، يف الفارابي يأتي الحال
وحده الفارابي للمنطق. شارًحا وليس مؤلف الفارابي أن باجة ابن ويشعر اليوناني.
بالقوة وموجودة وترتيبها، أجزاؤها لها صناعة هي حيث من الفصل وضع الذي هو
هي إنما الصناعة من جزءًا ليست وأحصاها. الفصول هذه الفارابي جمع الوحي، يف
من كجزء هنا وعرضها الصناعة، قبل معرفتها ينبغي التي لألشياء وتحصيل تقرير
ثم ومن الفارابي؛ يف نفسه يقرأ باجة ابن وكأن املنطق وأكمل الفارابي أبدع الصناعة.

.٥٢ ،٤٨ ،٤٧ ص٤٤، تعاليق، 9

.٤٩ ص٤٤، السابق، 10
يف املستعملة األلفاظ ،(٧) الفصول األعمال: ومن ،(٣) القيس امرؤ ،(١١) الفارابي األسماء: من 11

.(٤) العربي اللسان ،(١) الجدل العبارة، املنطق،
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مرحلة أو والرشح للرتجمة قراءة إعادة اإلبداع ألرسطو. بالنسبة مبدًعا الفارابي يكون
نرص، أبو ذكره مما مشتق املنطق صناعة واسم اإلبداع. إىل النقل من تحوُّل أو انتقال

اليونان.12 من وافًدا وليس النطق من العربية اللغة من مشتق علم
أو املدخل واسمه بالكل، الجزء مفًرسا للفارابي الفصول كتاب إىل باجة ابن ويحيل
ويستعمل فيها. يؤلِّف لم الفارابي غري أحًدا ألن إيساغوجي؛ املعرب اللفظ أو الفصول
إحصاء عىل تساعد التي األشياء تعلم منه الغرض الفصول، يف كثريًا الرشط الفارابي
تكون عندما إيساغوجي لفظ ويستعمل الخمسة. الفصول أو كله املنطق فهم وعىل املقوالت،
إيساغوجي وينقسم فيه. الفارابي لتأليف الفصول أو واملدخل فرفوريوس إىل اإلشارة
رشح مهمته وجعل األول، بالتقسيم يلتزم لم الفارابي عند املدخل ولكن فصول أربعة
املدخل لكتاب التوطئة مجرد إيساغوجي ويكون ومعانيها. أسمائها الخمسة الفصول
أضاف ولكنه قبُل، من فرفوريوس قاله ما الفارابي يكرر لم مكانه. يأخذ الذي للفارابي

قراءته.13 وأعاد وتممه عليه
يبني الذي صناعة كل يف املستعملة «األلفاظ الفارابي كتاب إىل باجة ابن ويحيل
فيه استعمل الذي «قاطيغورياس» كتاب إىل يحيل كما املنطق». صناعة اشتقاق فيه
بكتاب يستشهد كما ملوضوع. جنس وكأنها واألشخاص الكليات بني إضافة العرض لفظ
يف ويقصد الوحدة»، «يف مثل الفارابي أعمال بعض إىل باجة ابن ويشري «الجدل».14
املتغرية»، «املوجودات وكتاب الفعال، العقل توحيد يف مذهبه عليه ويبني الواحد معاني
املشارقة من يذكر ولم العالم. أزلية يف أبرقلس عىل الرد ويعني النحوي»، عىل «الرد وكتاب
واألرسطية األفالطونية املصادر عن الحديث أما الصفا. وإخوان الغزايل إال الفارابي بعد
األنا وليس لألنا مصدر اآلخر خالص، استرشاٌق فهو الفارابي عىل معلًقا باجة، ابن عند

لآلخر.15 متمثًال
واقتباًسا الفارابي لرشح استئناًفا العرب لسان إىل باللجوء األلفاظ باجة ابن يرشح
الوجودية والكلية الحرف، هو واألداة العربي، الفعل هي املدخل يف فالكلية منهح لنصٍّ

ص٣٩-٤٠. تعاليق، 12

.٥١-٥٢ ،٤٧ ص٤٠، السابق، 13
.٥٠-٥١ ،٣٩ ،٣٧ ص٣٤، السابق، 14

التحقيق. مقدمة يف فخري ماجد املحقق حكم هو هذا 15
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عىل تدل التي الرابطة تستعمل األلسنة وكل الوجود. يعني الذي الكينونة فعل من مشتقة
أو لنوعه اسًما يكون قد والحرف مضمر.16 فالوجود العربي، اللسان باستثناء الوجود
صنفان، باللفظ عليه املدلول واملعنى الشخص. بها يُعرف عالمة زيد أن كما لنفسه. اسًما
أيل.17 وعنز والغول العنقاء مثل الخيالية، املعاني باستثناء شخيص والثاني معقول األول
فالسوفسطائية األصول؛ علم يف األلفاظ ملبحث طبًقا أيًضا االسم اشرتاك ويظهر
من األلفاظ يفيد فمرًة والخرب؛ والشعر والخطابة الجدل وكذلك االسم، باشرتاك تُقال
يف االشرتاك لحل الفصول أهمية أتت لذلك عليها؛ الدال املعاني ومرة تأليف، هي حيث
جعلها مما مشتقة أسماء وهي ومعانيها، وفائدتها األسماء الفارابي ويرشح األسماء.
مسبًقا، عليه والرد االعرتاض تخيل يف الفقهاء أسلوب ويظهر والرسم.18 الحد إىل أقرب
وتغطية املوضوع، إكمال أجل من باليقني الشكوك عىل والرد مفرتضة، أسئلٍة عىل واإلجابة
بالعربي املثل يرضب كما األصوليِّني.19 طريقة والجواب، السؤال بطريقة جوانبه كل
الكليات رسم وعىل باإلضافة والكواكب، والقمر الشمس تمايُز مثل اإلضافة عىل والزنجي
واألخطل، وجرير القيس امرئ من العربي الشعر من أمثلة باجة ابن ويستعمل املشهورة.
الثقافة حضور عىل يدل مما سالبة؛ أو موجبة قضيٍة يف محموالت أو موضوعات كمجرد
الدينية التعبريات يف اإليماني األسلوب يظهر كما للشارح.20 الثقايف املخزون يف العربية

وتوفيقه».21 هللا «رىض هلل»، «الحمد «اللهم»، مثل

املقوالت عىل تعاليق (٢)

أطول الفارابي، من ُمقتبَسة نصوٍص صورة يف التعليق هذا يف واضًحا التناصُّ ويبدو
أن عىل يدل مما االرتياض التعليق ى يُسمَّ وأحيانًا إيساغوجي. يف املقتبسة النصوص من

يف أمني عثمان عليها واعتمد «الحروف»، كتاب يف عرضها الفارابي عند محورية قضيٌة وهي 16

األجيال»، «حوار يف االجتماعي» الوعي إىل الفردي الوعي «من دراستنا: انظر العربية. اللغة يف الجوانية
ص٧٧–١١٤.

ص٤٢–٤٥. تعاليق، 17

ص٤٤–٥٢. السابق، 18
.٤٨ ،١٣٧ ص٤٧، السابق، 19

.٤٧ ص٥٢، السابق، 20
.٦٦ ،٥٢ ص٤٧، السابق، 21
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إىل منها اإلبداع إىل أقرب بأكملها فقرات هناك ذلك ومع والتمرين. التدريب منه الغاية
الفارابي؛ رشوح أم أرسطو كتب هي هل املقوالت تعاليق إىل اإلحاالت تبني وال التعليق.
وأكمل جديد، نصٍّ يف للنص إنتاج إعادة الرشح والرشح. الرشوح بني فرق هناك يعد فلم
العلم. موضوع إىل الكتاب اسم تجاوزِت اإلحالة إن بل أفًقا، وأشمل وأوسع تعبريًا وأدق

ذاته. املوضوع إىل العلم تجاوزِت كما
القول غالبها يف فهي القول؛ أفعال بال مبارشة املوضوع يف التعليقات تدخل لذلك
ويظهر القول.22 فعل ال القول موضوع الشخص، ال املوضوع الفارابي، إىل املنسوب
والفارابي املوروث، مقابل يف فرفوريوس ثم املقدمة يف أرسطو املنقوالت، تعاليق يف الوافد
ما بني دقيق تمييٍز دون أوقاطغيورياس، واملقوالت العبارة كتاب إىل اإلحالة وتتم بمفرده.
املقوالت باجة ابن ويؤسس املوروث.23 والوافد املبارش الوافد بني للفارابي، وما ألرسطو،
باأللفاظ ويبدأ إسالمي. مقياٌس والفطرة روية، أو فكر دون الفطرة يف أرسطو عند العرش
مجمل، بياُن هو التعليق من فالغرض األصوليِّني؛ عند األلفاظ مباحث من وهي املتواطئة،
مبارشة أرسطو مع باجة ابن يتعامل وهنا أصولية. مقوالٌت وهي العموم وتخصيص
والرسم، الحد بني تفرقته يف فرفوريوس إىل باجة ابن يحيل كما الفارابي. توسط دون
األقاويل يف الضدَّين وجود يف العبارة كتاب إىل ويُحال للحد.24 والفصل للرسم الخاصة
املقوالت كتاب إىل يُحال كما املقوالت. يف املوجودات كليات يف أنهما حني يف العبارة، يف
معلومة غريها تعم وال محسوس، إىل مستندة مفردة معاٍن هي هل ملعرفة أوقاطيغورياس
وللمقوالت عرشة. هي الحالتنَي كلتا ويف غريها، تضم عامة معاٍن هي أم استدالل، بغري
التي املنطق يف األجناس وهي منها. يخرج ما ال فيها يدخل ما عىل ينطبق محدد معنًى

العبارة.25 تسبق
الحال بطبيعة الفارابي ويأتي املقوالت. كتاب عىل باجة ابن تعاليق يف املوروث ويظهر
قاطيغورياس. ثم املقوالت إيساغوجي، املدخل، الخمسة، مؤلفاته، باقي مع املقدمة يف

طويلة عبارات العبارات: حيث ومن نرشها، فخري ماجد يعيد أن قبل من دنلوب نرشها وقد 22

اإلبداعية والفقرات ،(٤٢) الفارابي من املقتبسة النصوص مجموع ،(٢) قصرية ،(٢٠) متوسطة ،(٢٢)
.(١) قولنا القول، ،(١١) قاله ،(٢٩) قوله: القول: ألفعال بالنسبة ،(٥٤ ،٥٢ ،٤٩-٥٠ (ص٣٨،

.(٢) املقوالت ،(٣) العبارة الكتب، ومن ،(٦) الفارابي مقابل يف ،(١) فرفوريوس ،(٣) أرسطو يرتد 23

.٤٦ ،٤٠ ص٣٨، تعاليق، 24

.٥٤ ،٥٢ ص٣٨، السابق، 25
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من الحركة للحكماء.26 موروثًا وافًدا باعتبارهم املتكلمني إىل يُحال أيًضا املوروث ومن
كلها. لصناعة مقدمة ألفاظ، أنها عىل املقوالت تقديم يف إبداعه ولكن الفارابي، عند الكم
ويمكن املقاييس. يف واستعماله استيعابه القطر يستطيع الذي بالعدد ارسطو اكتفى وقد
جعل يف أخطأ أنه البعض ظن من بالرغم وفصلها، وحدها إيساغوجي من استنباطها
مع أو أرسطو مع وليس الفارابي مع فاالتفاق مختلفة؛27 وكمياتها متساوية مواضَع
ما بني بالفرق يشعروا لم ألنهم املتكملني باجة ابن وينقد الفارابي. خالل من أرسطو
واليشء لغريه اليشء بني املشهورة التفرقة وهي نفسه. يف يُعرف وما غريه عن اليشء يميز
التي لواحقها خاصة الخمسة، الفصول الفارابي كتاب إىل باجة ابن ويحيل لذاته.28
معنًى، هو حيث من املدخل يف الذي الحد حد ويذكر للمنطق. العامة املبادئ بمثابة هي
أكثر يف معروف باجة ابن عند فاملوضوع لفظ؛ هو حيث من الفصول يف تحديده بينما
آلة الفارابي عند واملدخل التعليق. موضوع النص من فقط وليس للفارابي، كتاٍب من
ويشري املقوالت. أجناس استنباط يف نافًعا يكون أن وغرضه املنطق، صناعة من وجزء
يف سينا ابن باجة ابن يذكر وال إيساغوجي.29 عن بديًال باعتباره الفصول إىل باجة ابن
وإذا األشعري. مع سهامه عليه يُصوِّب رشد ابن عكس عىل واحدة، مرًة إال مؤلفاته كل
للفارابي تفضيًال هل رشد؟ البن وصلت فكيف األندلس، إىل سينا ابن مؤلفات تصل لم
ضمنًا أو رصاحًة الفارابي، خالل من املقوالت كتاب يف عرًضا سينا ابن ذُكر لقد عليه؟
عليه فيعرتض اإلرشاقيات، وليس الطبيعيات إطار يف ذكره وقد صحته. يف الشك لدرجة
الشائعة القسمة العقول أحكام الفلسفة قسمة باجة ابن يذكر وعندما الفارابي. ملخالفته
األصالة تنقصه مجمع ألنه سينا؛ ابن إىل يشري ال فإنه وممكن، وممتنع رضوري إىل

الفارابي.30 عند باجة ابن يجدهما اللذان واإلبداع
معنًى ُوجد وإال مشرتك اسم فهو معنى؛ من أكثر عىل يدل املقوالت من لفظ وكل
وتأخري بتقديم يُقال ما ومنها متواطئ منها مشككة أسماء وهي منها. واحٍد من أكثر يعم

،(٢) املقوالت إيساغوجي، املدخل، ،(٣) العبارة الخمسة، الفصول ،(٦) الفارابي التعاليق، 26

.(١) املتكلمون ،(١) قاطيغورياس
.٥١ ،٤٣ ،٤١ ص٣٩، السابق، 27

ص٤١. السابق، 28
.٤٨ ،٤٥ ،٤١ ص٣٩، السابق، 29

.٢ هامش ص١٥١، معه ص٨٨، العلوي، املقوالت، 30
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وهي أوىل. الطبيعة فأسماء مشرتكة أسماءً املقوالت كانت فإذا بتناسب، يُقال ما منها
تفسري إلعادة الحال هو كما األلفاظ، مباحث من ابتداءً املقوالت تفسري إلعادة محاولة
كتصورات.31 وليس األصوليِّني عند الحال هو كما األلفاظ مباحث من ابتداءً املقوالت،
عليه والرد االعرتاض وتخيل سلًفا، عليه والرد السؤال ع توقُّ يف الفقهاء أسلوب ويظهر
املقدمات وتظهر اإلضافة. لبيان العربية للعادة طبًقا وعمر بزيد املثل يُرضب كما مسبًقا.

عليه.32 والرحمة له الرىض وطلب الناسخ، أو املؤلف من اإليمانية والخواتيم

العبارة عىل تعاليق (٣)

إلعادة القول تقطيع ويعني بالتعليق. أشبه ولكنه العبارة»، كتاب «من الدقيق والعنوان
خالل من أرسطو املوروث، الوافد تحويل أجل من اللفظ، عىل وليس املعنى، عىل تركيبه
واألشياء. املعاني مستوى إىل األلفاظ مستوى من واالنتقال إبداعي، موروٍث إىل الفارابي،
تحول أن بعد الفارابي نم ابتداء املوضوع، يف التأليف بمعنى بالتعليق باجة ابن يقوم
باجة ابن يدرس باجة. وابن والفارابي أرسطو فكرية، أجيال ثالثة خالله، من أرسطو
نرص أبي عن باجة ابن ويدافع أرسطو. عند قبل من درسه الذي الفارابي عند املوضوع
املعلومات من بل املنطق صناعة من ليس وهذا املمكن. يعرضإلثبات لم أنه الناس ظن إذ
تساوق وإال التحصيل، غري عىل والكذب الصدق يقتسمان املتناقَضني جعل وقد األول.

املمكن.33 وبطل واالستعدادات الرؤية وارتفعت واملمتع، الرضوري
فالظن والكالم؛ واالعتقاد الظن أفعال مع عديدة صيٍغ يف القول أفعال وتظهر
«إشارة قوله القول، أفعال ضمائر عىل ويغلب التعليق. يُبِدده الذي الشائع االعتقاد هو
حجاج كله والتعليق األخرى. الصيغ إىل باإلضافة باجة، البن إشارة «قولنا» للفارابي»،
عليه واملعلق املعلق بني التمايُز لنا ويظهر اعرتاضات. عىل وردود ة، وُمحاجَّ وسجال

ونتائجه. مقدماته الفكر، مسار يظهر كما وقوله.34

.٤٦ ص٣٨، التعليقات، 31
.٦٦ ،٥٠ ص٤٥-٤٦، السابق، 32

.(٥٥ ،٥٣ (ص٣٥، العبارة كتاب من ،(١) بارمنيدس ،(٥) أرسطو ،(٦) جالينوس يرتدد 33

.(١) يقال قلنا، ،(٢) قيل يقول، ،(٤) قولنا ،(٦) قال ،(١٩) قوله 34
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باجة ابن ينقد بارمنيدس. ثم أرسطو ثم لجالينوس باجة ابن يتعرض الوافد ومن
بالعرض بالجوهر ما جعل وأنه واحة، املتغرية املوضوعات جعل أنه يف املنطقي جالينوس
عىل يدل مما الحس، شهادة يف ارتاب كما جالينوس ارتاب وقد املتغرية. الطبائع لذوات
أبطل كما امليتافيزيقا. يف أخطاء إىل تعود املنطق أخطاء وإن بامليتافيزيقيا. املنطق ارتباط
ينقسم. ال املمكن ألن والكذب؛ الصدق يقتسمان املتناقَضني جعله يف املمكن جالينوس
ضد ليس باجة وابن ارتفاعه. عنه نتج بل إبطاله يقصد لم جالينوس أن والحقيقة
املجمل، ويبني العبارة، ويصحح النظر، يدقق أيًضا ولكنه الخط، طول عىل جالينوس
بأنه تذرًعا املمكن حد عىل جالينوس طعن كما األصويل. يفعل كما املتشابه ويحكم
املطلوب واملمكن موجود، معناه ممكن غري قوله يف املمكن ألن جهل وهو املمكن، يستعمل

الزاهقة.35 الطبيعة هو حده
وأمر جزم خمسة: وهو التام، القول أجناس ملعرفة القدماء إىل باجة ابن ويشري
أقسام يشبه وهو آخر. نحٍو عىل ذلك من أكثر تكون أن ويمكن ونداء. وطلبة وترضع
من يحدث موجوًدا يكون أن وأبطالهم القدماء لشك يعرض كما األصوليِّني. عند القول
صدق كذب فإذا بممكن»، «ليس عليه يكذب يحدث أن قبل يحدث ما جميع ألن موجود؛
أم ألرسطو كانت سواء واملقوالت، والقياس العبارة إىل يشري األعمال ومن «ممكن».36
إىل يُحال األشخاص. عن النظر برصف مستقلة موضوعاٍت أو باجة، البن أم للفارابي
وهي املقوالت. توافق من باعتبارها األضداد يف الكل، إىل للجزء إحالًة ذاته العبارة كتاب
بلفظه؛ ال بمعناه العبارة، كتاب من حرٍّا ا نصٍّ باجة ابن ويقتبس املنطق. صناعة من جزء
النقل بني تفرق حضارة يف األلفاظ، مع ال املعاني مع يتعامل التعليق أن عىل يدل مما
إىل يُحال كما الفقه. أصول علم ويف الحديث مصطلح علم يف املعنوي، والنقل اللفظي
العكس أن وباعتبار مقوالت، من تتكون مقدمات من مكون أنه باعتبار القياس، كتاب
باعتباره املقوالت كتاب إىل يُحال وأخريًا موضوًعا. واملحمول محموًال املوضوع تحويل هو

فيها.37 تفكر كيف وللعبارة الفكر ملبادئ حاويًا

ص٥٣–٥٦. العبارة، كتاب من 35

.٥١ ص٣٩، السابق، 36
.٤٦ ،٤٥ ،٥٨ ،٣٣ ص٢٩، السابق، 37
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ثم والقياس العبارة إىل األعمال ومن الفارابي، إىل اإلحالة يف املوروث ويظهر
اللسان خالل من أرسطو باجة ابن ويقرأ العربي، اللسان إىل أيًضا يُحال كما املقوالت.38
النقيَضني من أيٍّ عىل يدل ال الذي االسم وهو املحصل، غري االسم يعرف ال الذي العربي،
العربي؛ اللسان إىل اليوناني اللسان من أرسطو ناقًال ثقيلة، وال خفيفة ال السماء مثل
أرسطو قال فإذا إلكماله، أرسطو عىل الفارابي ويضيف منطًقا. فقط وليس لغة فالفكر
كما الشيئنَي أحد عىل يصدق املوضوع ألن كليهما؛ يف أو الفارابي أضاف أحدهما طباع يف
بتمامه األمر أخذ الفارابي ولكن الصناعة، لزم بما أرسطو اكتفى مًعا. عليهما يصدق
توسط دون مبارشة أرسطو مع باجة ابن يتعامل وأحيانًا التصورات، إلكمال كالعادة
يف مجمًال تصوًرا متصوًرا النفس، يف هو حيث من للممكن أرسطو حد مثل الفارابي،

الطبيعة.39 علم وهو املنطق علم غري آخر علٍم ففي الوجود بحسب حده وأما القضايا،
«املقوالت» أرسطو، كتب بباقي إياه مقارنًا أوسع منظور يف الفارابي باجة ابن يضع

املنطقية.40 وبارميندس جالينوس وبآراء و«القياس»
االمتناع، لبيان اإلسالمي والتاريخ األمثلة رضب يف اإلسالمية الجغرافية البيئة وتظهر
عائق. وقع إذا ذلك وامتناع شهر يف بغداد إىل مرص من السفر بإمكان املثل رضب مثل
املبتدأ أو القضية يف للموضوع كأمثلة وعمر زيد استعمال يف العربي األسلوب يظهر كما
واإلضافة، والنداء واإلنشاء الخرب الكالم، صيغ ويف املتعددة وأشكاله القياس ويف الجملة يف
األصويل الفقهي األسلوب ويظهر إليه. واملشار االسم وبني والشخص، املثال بني والتمييز
إليه املضاف عىل عالمة وضع يف اللسان يظهر كما سلًفا. عليه والرد االعرتاض تخيُّل يف
كل يف العادة جرت كما لألشياء. كالجنس هي بل اإلعراب، تساوي ال والعالمة بها يعرف
اإلعراب تساوي ال اليونانية يف والعالمة معربًا. عالمة إليه املضاف االسم يكون أن لسان،
اللسان يف وهي عالمة، اللسان أهل يجعلها التي لألشياء، كالجنس هي بل العربية، يف

اإلعراب.41 العربي

.(٢) بغداد مرص، ،(٢) العربي اللسان ،(١) املقوالت ،(٢) القياس العبارة، ،(٦) الفارابي يتكرر 38

.٥٦ ،٤٦ ص٣٦، العبارة، كتاب من 39

محمد د. تحقيق الفارابي، نرص ألبي العبارة كتاب ومن أرمينياس باري كتاب يف تعليقات باجة: ابن 40
،(٦) جالينوس نرص، أبو ص٢٧–٥٨، ١٩٧٦م، القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة سالم، سليم

.(٢) القدماء ،(١) العبارة ،(٢) القياس ،(٤) املقوالت ،(١) برمانيدس ،(٥) أرسطو
.٤٧ ،٣٥–٣٩ ص٥٨، السابق، 41
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خفيفة ال أنها بمعنى السماء، لفظ استعمال يف العربي اللسان خصوصية تظهر كما
اإلعراب بعالمات العربي اللسان يتميز وكذلك أرسطو. قصده الذي املعنى وهو ثقيلة، وال

وعمرو. بزيٍد األمثلة ورضب العربي األسلوب يظهر كما األلسنة. باقي عن املختلفة
كما األلسنة كل يعم الذي العام، اللسان إىل العربي اللسان من باجة ابن وينتقل
العالقة مثل العام اللسان وعلم الخاصة اللغة بني فالعالقة األصول؛ علم يف الحال هو
تَُقْل ﴿َفَال واحدة آية الكريم، القرآن يظهر كما الحكم. وعموم السبب خصوص بني
النهي إن إذ والوجود؛ اإلمكان تسلب التي للسالبة كنموذج تَنَْهْرُهَما﴾، َوَال أُفٍّ َلُهَما
األكرب احتواء عىل للداللة األصيل املوروث ويظهر األعز. عن النهي يتضمن األخس عن
محمد عىل والسالم والصالة بالبسملة التعليق يبدأ الحال وبطبيعة املنطق. يف لألصغر
وطلب هللا، من الرضا الناسخ بطلب التعليق وينتهي إيمانية. خاتمٍة بال وينتهي وآله،

للمؤلف.42 الرضوان

أرمينياس باري كتاب تعاليق (٤)

بعنواٍن الكتاب نفس هو أم العبارة كتاب عن مستقل التعليق هذا هل هو والسؤال
إىل أقرب ثم ومن اللفظ؛ دون مبارشة املعنى نحو االتجاه هنا التعليق يعني ُمعرَّب؟43
دراسة وإعادة لها، وتطوير معاٍن يف تفكري بل أقواٍل، عىل ليس هنا التعليق التلخيص.
كان وإذا واالكتمال. النضج مرحلة إىل الفلسفي الوعي وصل أن بعد املوضوع نفس
وضعها التي األدبية لألنواع طبًقا الجوامع إىل أقرب يكون فإنه ذاته، املوضوع دراسة
ونصوص املوضوع. يف تأليف أو للمعنى عرض ألنه القول أفعال تظهر ال لذلك رشد؛ ابن
الطويلة.44 مع القصرية العبارات فيها تتساوى كثرية، ليست التعليق داخل الفارابي
القضايا يف الفارابي يتكلم لم إذ وسلبًا؛ إيجابًا ونفيًا، إثباتًا الفارابي موقف التعليق ويبني

.٦٧ ،٥٠ ،٣٨-٣٩ ،٣٦ ،٥٨ ،٣٨ ،٣٦ ص٥٠، السابق، 42
العبارة، كتاب رشح العبارة، كتاب العبارة وهو أرمينياس، باري كتاب اإلسكندريال، مخطوط يف 43

١٩٦٠م. بريوت، ومارو، كوترش نرش
للكتاب، العامة املرصية الهيئة سالم، سليم محمد د. تحقيق أرمينياس، باري تعاليق باجة، ابن 44

.٢ الطويلة ،٢ القصرية العبارات ص١١–٢٤، ،١٩٧٦ القاهرة،
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يتألف ما يعطي أن أرميناس، كتاب من الفارابي غرض باجة ابن ويبني املقدمات. يف وال
الدالة.45 األلفاظ جهة من القابل والسلب، اإليجاب من الحميل الجازم القول من

أرمينياس باري كتاب يف مستقل أدبي نوٍع إىل باجة ابن عند التعليق وتحول
رشح التعليق ويعني والعرشين.46 السبعة مؤلفاته ضمن أخرى تعاليُق وله للفارابي.
التاريخي الرتاكم إحداث أجل من الوافد وليس املوروث، تفسري الخارج، وليس الداخل
من مبارش تعليق إما نوَعني: عىل وهو وتمثُّله. الوافد تفسري يف تعددية وإيجاد الداخيل،
بلفظه.47 وليس بمعناه عنه مأخوذ تعليق وإما أرمينياس، باري كتاب عىل باجة ابن
«قوله»، أو «قال» الغائب املفرد صيغة يف البداية يف القول فعل املبارش التعليق يف ويظهر
وال أعالم أسماء أي يذكر وال «قولنا».48 صيغة يف االسم الجمع املتكلم صيغ تتواىل ثم
وأنه خاصًة اإلسالمي، املوروث مع أو اليوناني الوافد مع مقارن إطار يف الفارابي يضع
الغرض لفظ يتكرر إذ الغرض؛ ببيان يعلق ولكنه عام، ِمائتَي من يقرب بما بعده أتى
والفكر هدف، فالنص الغرض؛ بيان والتلخيص الرشح مثل فالتعليق املرات؛ عرشات

غاية.
واللسان أرمينياس وباري واحدة مرًة الفارابي ويذكر اإلطالق، عىل أرسطو يذكر وال
بدايًة الوافد يف وأصوله املوروث، خالل من الوافد عىل هنا فالتعليق واحدة؛ مرًة العربي
من الخارج عىل أو الخارج، عىل فقط وليس الداخل عىل فالتعليق التاريخي، للرتاكم
األصول، منطق يف الحال هو كما املشرتكة األسماء وتظهر مبارشة. وليس الداخل خالل
مصطلحات تظهر كما املحصلة. وغري املحصلة األسماء يف العربي اللسان يظهر كما
واقرتان وترضع، وطلب وأمر استفهاٍم إىل الكالم وتقسيم األخبار، مثل األصول علم
من يأتيان والكذب والصدق الطلب. طريق عن يأتي العلم وأكثر بالوضع. الرشيعة لفظ

ص١١. السابق، 45
مخطوط ويف متفرقة، ُوجدت حكمية تعاليق الذهنية، الصناعة يف نرص أبي كتاب عىل تعاليق مثل: 46

يف الفارابي محمد بن نرص أبي كتاب عىل الصائغ بن يحيى بن محمد بكر ألبي تعليق اإلسكوريال
ص٦–٨). (السابق، إيساغوجي من والفصول املدخل

يكن لم وإن معناه، أخذ مما وإن معناه، أخذ مما وهو العبارة، كتاب من وهو الكالم هذا «انقىض 47

ص٥٨). (السابق، بلفظ»
.(١) أقوال فنقول، ،(٣) قوله قال، ،(٦) قولنا 48
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رضب يف العربي األسلوب ويظهر القضية.49 من ال الحكم من أي األخبار؛ من ال الجهات
منطًقا وليس والجملة واالسم والحرف اللفظ العربية، اللغة تحليل يف وعمرو بزيٍد املثل
مستوى عىل القضية شكل يف الفكر مستوى من اليوناني املنطق نقل تم فقد يونانيٍّا؛
بالبسملة املقدمة وتبدأ العربي.50 األسلوب يف الحال هو كما املثل بزيٍد ويُرضب اللغة.

النبيِّني. خاتم عىل بالصلوات وتنتهي والحمدلة،
التعليق؛ بآليات تسميته يمكن فيما أو والهدف، األسلوب يف التعليقات هذه وتشرتك
مع تعاُمل ألنه والفارابي؛ ألرسطو القول أفعال تغيب إيساغوجي عىل التعليق ففي
يف ومشتقاته القول أفعال تظهر املقوالت تعاليق ويف لها. وتنظري مبارشة املوضوعات
القول بعد الفاعل وليس اآلخر إىل إشارة الغائب ضمري من أكثر األنا عن تعبريًا ضمري،
بحيث أيًضا، ومشتقاته القول أفعال تظهر العبارة عىل التعليقات ويف أرسطو. بالرضورة
قول يكون قد بل أرسطو قول بالرضورة وليس املقدمة، يف آخر قوٍل أي قوله يأتي
والفعل. االسم بني موزًعا األنا قول يأتي ثم باالسم تخصيص أحيانًا يتم ألنه نرص؛ أبي
عىل التعليقات ويف رصاحة. مرًة أيًضا الفارابي ذكر فقد رصاحة مرًة أرسطو ذكر وإذا
للتعبري فاألولوية والجمع؛ املفرد املتكلم ضمري يف ومشتقاته القول أفعال تظهر بارامنياس
وحداٍت إىل النص تقطيع بعد الناسخ وضع من وبعضها اآلخر، إىل اإلشارة قبل األنا عن

صغرى.51
اإليضاح أفعال وتظهر يعلم. أن لإلنسان ينبغي وما املعاني نحو التعليقات وتتوجه
والغاية.52 القصد ويظهر وهدفه، الفكر مسار هو فالبيان اليقني؛ إىل الظن من واالنتقال

النتائج.53 إىل املقدمات من الفكري املسار ويبدو

.٢٠ ،١٨ ص٢٤، السابق، 49
رابطة إلظهار حملية قضية يف وكموضوع الزمان، يف اإلنسان عىل الحركة إضافة يف املثل بزيد يُرضب 50
األب بني واإلضافة الجوهر وبيان املفعول، إىل الفاعل يف الحركة وتغيري الحرف، إظهار حني يف الوجود

.(٢٢ ،٢٠ ص١٥، (السابق، والواقع والشخص الذهن يف املعنى بني والصلة واالبن،
ويف ،(١) يقول ،(٢) قوله قلنا، ،(٤) نقول ،(٧) قولنا كاآلتي: القول أفعال املقوالت عىل التعاليق يف 51

التعليقات ويف ،(٤) يقال قيل، ،(٢) يقول ،(٨) قال ،(٩) األنا قول ،(١٨) قوله العبارة: عىل التعليقات
الصيغة ،(١) والجمع والفرد املتكلم ضمري يف ومشتقاته القول أفعال أيًضا تظهر بارامينياس عىل

الناسخ. من (٢) قال ،(١) للمجهول املبني للخطاب، الفعلية
.٥٥ ص٢٧–٢٩، العبارة، ٥١-٥٢؛ ،٤١ ،٣٧-٣٨ ص٤٩، املقوالت، تعاليق 52

.١١-١٢ ،٢١ ص١٣، أرمينياس، باري ص٣٧، إيساغوجي، 53
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التعليق بني التمايُز يظهر كما وعمرو.54 بزيٍد األمثلة رضب يف املحيل املوروث ويظهر
مثل األصولية املصطلحات بعض وتظهر العربي.55 اللسان خصوصية بيان يف والوافد
ثقافة العربية الثقافة ألن نظًرا للوافد؛ الفارابي تمثل عىل التعليق يسهل كما األخبار.
قسمة وكذلك وطلب، وترضع، وأمر، نداء، أقسام: أربعة فالكالم الشعر؛ وأدبها الكالم
الفارابي نص بناء ويُعاد ومرتادفة. ومتباينة، ومستعارة، مشككة، إىل املشرتكة األسماء
الوافد النص تحدث فإذا املوروث، ثقافة يف جديدة أبعاٍد عىل بناء الوافد فيه يتمثل الذي
إىل باإلضافة هذا الرحم. يف اإلنسان هللا خلق يجعله التعليق فإن الرحم، يف اإلنسان عن

النهاية.56 يف اختفت وإن حتى البداية، يف وآله محمد عىل والسالم والصالة البسملة

الربهان عىل تعاليق (٥)

عىل باجة ابن تعاليق يف مستقل، أدبي نوٍع إىل التعاليق ل حوَّ الذي هو باجة ابن ويبدو
نصوٍص إىل الربهان نص تقطيع إنها إذ الرشح إىل أقرب وهي للفارابي.57 الربهان كتاب
رؤيٍة دون صغرية جزئياٍت إىل النص فتحول وابتالعها؛ هضمها يسهل حتى صغرية
الكيل الهدف غاب حتى الجزئية، لألقوال والبيان التفصيل من مزيٍد هو والهدف كلية.58
املغرب من باجة ابن بها يقوم التي العقلية التمارين إىل أقرب التعاليق داللة. بال والقصد
الوافد بتمثُّل الفارابي يقوم إذ الداخيل؛ الفلسفي الرتاكم إلحداث للمرشق الربهان نص عىل

جديد. من التمثل بتمثُّل باجة ابن ويقوم
العلم من أي السياسة؛ من أمثلة بعض باستثناء متناثر جزئي صوريٌّ والتحليل
حتى مرتابط موضوٌع يُوجد ال بالوزير.59 الرئيس عالقة الفارابي، عند األثري املدني
وإجمال والغرض والغاية القصد لتحديد والجوامع والتلخيص الرشح جاء لذلك الربهان؛

.٢٢ ،١٩-٢٠ ص١٣–١٥، السابق، 54
ص١٨. السابق، 55

ص٢٠-٢١. السابق، 56
وتعليق وتقديم تحقيق الفارابي، عند املنطق للفارابي، الربهان عىل باجة ابن تعاليق باجة: ابن 57

ص١٠٦–١٥٩. ب، ملحق ١٩٨٧م، بريوت، املرشق، دار فخري، ماجد د.
.(٣٤) قوله ،(٤٣) قال فقرة، كل داخل القول أفعال تكرار إىل باإلضافة قوًال، ٧٨ األقوال 58

ص١٠٦. السابق، 59
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أقرب املعنى بهذا التعاليق والجوامع. التلخيص يف تركيبه ثم الرشح يف تحليله املوضوع،
عاش عندما العثمانية، الدولة أيام وامللخصات الرشوح عرص يف املتأخرة الرشوح إىل
تأويل. أو قراءة دون قبُل من ومتمثًال له، وناقًال السابق إبداعه مجرتٍّا نفسه، عىل املوروث
املنطقية أرسطو كتب عارًضا الفارابي، مؤلفات باقي إىل باإلحالة تعاليقه باجة ابن ويضع

أرمينياس.60 وباري والقياس، والتحليل، والربهان، إيساغوجي، مثل
رافًضا، أو ناقًدا أو مؤوًِّال أو قارئًا وليس للفارابي، مؤيًدا باجة ابن يبدو الغالب ويف
املواقف التعاليق عن تغيب لذلك الغزايل؛ مع التهافت» «تهافت يف رشد ابن فعل كما
من خاليًا مستويًا، سطحيٍّا مفلطًحا التعاليق يف الفلسفي الفكر يبدو والسجال. الفكرية

والبدائل. والعمق اإلشكال
البيان وأفعال وجوابه الرشط وأفعال االستدالل، صور يف الفكر مسار يبدو ذلك ومع
كما باملقدمات. للنتائج ربًطا سيأتي، ما وإىل تقدم ما إىل اإلحاالت تبدو كما واإليضاح.
يقوم السبب؛ عن بحثًا التعليق يبدو كما ووجوب. اقتضاء فالفكر املاينبغيات؛ تظهر
نادًرا ذلك ومع الحد، درجات أوىل والتقسيم للموضوع، التقسيم يبدو كما التعليل. بدور
يُوجد كما واحد. كلٍّ يف املتناثرة األجزاء توحيد بإمكانه كان الذي والغاية القصد يبدو ما
له محدد، مقصود مساٍر يف متتالية خطواٍت هناك وكأن «فلنرتك»، مثل للنفس األمر فعل
غري القارئ تهم قضية هناك وكأن «واعلم»، القارئ ويخاطب وغاية، وقصد ونهاية بداية
املعارصة، الغربية التحليلية املدارس يف الحال هو كما الصغر، يف املتناهي التحليل هذا

الخطاب.61 تحليل مناهج ويف

.(١) أرمينياس باري القياس، ،(٣) التحليل ،(٤) الربهان ،(٦) إيساغوجي السابق، 60
.١٥٦-١٥٧ ،١٤٣ ،١٣٠-١٣١ ،١٢٧ ،١٢٥ ،١٢٠ ،١١٢ ص١٠٦-١٠٧، السابق، 61
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الرشح إىل التعليق من سابًعا:

الحريف، النص من تحرًرا املعنوي النص كان كما املعنوي، النص من التحرُّر أي والتعليق
والتلخيص الرشح كان النقصان أو بالزيادة التعليق كان فكلما والتلخيص؛ الرشح بداية
حذف. والتلخيص إضافة، الرشح نقصان، والتلخيص زيادة، فالرشح التعليق؛ من نوًعا
فاستقل األول النص من أكرب كبري حدٍّ إىل واإلضافة الزيادة منه وصلت تعليق هو الرشح
يف املنقول، النص عن محدد نسبي خروٌج التعليق بذاته. مستقل كيان له وأصبح عنه،
األول للنص تفتيت األول، للنص إنتاج إعادة ذاتي، استقالل كيل، خروج الرشح أن حني
التلخيص. يف وإخراجها وتمثلها وهضمها مضغها ذلك بعد يسهل حتى األوىل، وحداته إىل
الرشح له. وتاٍل الرشح من أصعب والتلخيص عليه، وسابق التلخيص من أسهل الرشح
أكرب ألنه التلخيص؛ من أصعب الرشح يبدو قد له. جزٌر والتلخيص املنقول للنص مدٌّ
وأسماء تفصيالت دقيق، علٍم من فيه ملا لالنتباه؛ اسرتعاءً وأكثر حضوًرا وأكثر حجًما
وأوضح حجًما، وأقل ثقًال، وأخف فهًما أسهل التلخيص وأن معرَّبة، ومصطلحاٍت أعالم
املران مرحلة يف التلخيص ألن الرشح؛ عىل سابق تاريخيٍّا فالتلخيص ثم ومن أسلوبًا؛
العكس أن والحقيقة بالعلم. ومثقل باملعلومات محشوٌّ ألنه التلخيص؛ تاٍل والرشح األوىل.
األوىل، املران مرحلة يمثل اإلسهاب وأن التلخيص، يسبق الرشح أن بنيويٍّا، الصحيح هو
ثم ومن األول؛ للرشح املتمرسني عند إال تُوجد ال ومهارة، قدرًة يتطلب التلخيص وأن
وليس فكريٍّا املتأخرة األعمال من وتلخيصاته الشباب، أعمال من رشد ابن رشوح كانت

تاريخيٍّا.
فكرٍة يف تفصيليٍّا تعليًقا يكون الحالة هذه ويف الشارح، لنفس التعليق يكون وقد
املعنى وترك الرتجمة، يف مختلَفني ني نصَّ من أو الرشاح، من غريه مع خالف عليها واحدة



النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

والعالم باملوروث، العالم هو للوافد الشارح يكون وقد األصيل.1 للرشح الرئييس الكيل
النفس.2 كتاب يلخص الذي الطبيعي الريايض

نقًال ليس فالنقل التعليق؛3 عن املستقل والتقسيم بالرشح أنفسهم النقلة يقوم وقد
أيًضا بل بعض، عىل بعضها النسخ تصحيحات حيث من فقط رشوح به تكون بل حرفيٍّا،
ويستعمل اليوناني. للنص وتأويل رشوح أحيانًا الرتجمة واإلضافة. الحذف حيث من

حنني.4 بن إلسحاق العربية الرتجمات يف أرسطو» «تأويل عبارة البعض
أواخر كان ورشح، ترجمٍة بني فرق فال بها، وملحق الرتجمة من جزء الرشح
عن يغني الرشوح وأفضل مرتجمني،5 الفالسفة أوائل كان كما مفرسين، املرتجمني
وحضارة ا نصٍّ يكمل رشح حضاريٍّا، وأكمل أوضح فهو عنها؛ بديًال ويكون كلية، الرتجمة
وقد والبيان.6 اإليضاح منه الغاية ألن النص؛ من أوضح الرشح يكون وقد حضارة. تكمل
ويظهر املتن هو الرشح يصبح قد ثم اإليضاح.7 أجل من النص من أطول التفسري يكون
بني املسافة تبُعد حتى الحوايش عىل تخريجات وربما الرشح، عىل حواَيش الرشح، رشح
الحضارة يف وامللخصات الرشوح عرص يف الحال هو وكما األخري، والنص األول النص
القديم األنا نقل بل األنا، مستوى عىل اآلخر نقل النقل، من خاٍل الرشح رشح اإلسالمية،

الجديد.8 األنا عىل

.(١ هامش ص١٠٨، ج١، (الطبيعة، برش أبي مع عيل أبي بني الخالف مثل 1

ألرسطو. النفس كتاب (٤٣٠ه) الهيثم بن الحسن بن محمد لخص 2
بن عيىس سهل أبي وتلخيص السماء، كتاب يف عرشة» الست «املسائل إسحاق بن حنني تعليق مثل 3

الثالثة. املقالة من ِلقسَمني زرعة بن عيىس ورشوح يحيى
ص٣٤٧؛ (الفهرست، وفرسه رشحه ثم «قاطيغورياس» كتاب نقل إسحاق بن حنني أن النديم ابن يذكر 4
املقوالت كتاب عنوان تحت ١٨٤٦م ليبزج يف املقوالت كتاب زنكر نرش وقد ص١٤). ج١، املنطق،
من املستخلصة اليوناني للنص املختلفة والقراءات حنني بن إلسحاق العربية الرتجمة مع ألرسطوطاليس
الرتجمة يف أرسطو «تأويل العبارة كتاب نرشه بوالك وسمى ص١٨)، ج١، (منطق، العربية» «الرتجمة

ص١٩). ج١، (منطق، حنني بن إلسحاق العربية»
أرسطو. طبيعة كتاب عىل السمح ابن رشوح مثل وذلك 5

ص٢٨٦–٢٨٨). العرب، عند (أرسطو … أن وصح اآلن استبان فقد 6

حواشيها ويف الدمشقي يعقوب بن سعيد عثمان أبي ترجمة الفصول، يف األفرودييس اإلسكندر مثال 7

ص٢٩٥–٣٠٨). (السابق، القنائي يونس، بن متى برش أبي عن الطربي ألبي تعاليق
ألرسطو. الطبيعة بعد ما مقاالِت من الصغرى لأللف عدي بن يحيى تفسري مثل وذلك 8
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الرشح إىل التعليق من سابًعا:

السابق الرتجمة تعليق عىل الشارح يعتمد فقد جماعي؛ عمٌل الرتجمة مثل والرشوح
موثَّق.9 رشٌح هو بل ومزاج، ذوق أو عقيل تأمٍل مجرد ليس فرشحه آخر؛ رشٍح عىل أو
شارح كل يُظهر متكامل عمٌل هو الرشاح، شخصيات فيه تظهر ال جماعي عمٌل الرشح
واحد، لنصٍّ شارحان يظهر قد لذلك املوضوع؛ بنية تكتمل حتى الفكر، جوانب أحد
والتفرق التشتت حيث الفرق، وكتب املقاالت بعكس الواحد الحضاري املرشوع يف تعاونًا
وليس الجماعي، العمل عىل يدل بعض عىل بعضهم الرشاح اعتماد الفرق. عرشات إىل
ال وأحيانًا للمعنى. وإبراًزا املطابقة يف زيادًة اليشء نفس عىل والتأكيد الفردية، البطولة
وكأنهما مًعا الشارحان يُذكر وأحيانًا الشخص. ال الفكرة فاملهم التعليق؛ صاحب اسم يِرد

جماعيٍّا. رشًحا مًعا بالرشح قاما أو الرشح، يف متفقان
وذوبانه املعنى وضياع واإلسهاب، التطويل لتفادي رضوري الكم حيث من والرشح
التخليص يف وهذا املرتجم.10 النص يف الذاتي واالستدالل واألمثلة والقضايا العبارات داخل
وأقرص داللة، وأكثر عرًضا وأوضح تركيًزا، وأكثر حجًما، أقل والتلخيص الرشح أوضح،
يتحول فإنه املنطق النص كان فإذا املرتجم، النص استعمال ذلك بعد يسهل حتى توجًها
من األنا، منطق إىل اآلخر منطق من لالستعمال، منطق إىل نظري منطٍق من الرشح بعد
ومسهب، طويل املرتجم النص ألن رضوريٍّا الرشح كان املوروث. منطق إىل الوافد منطق
ال مستٍو، مبلطح، مسطح، مفلطح، عليها، الرتكيز يمكن بؤرة له ليس كثري، حشٌو به
والعثوُر بؤرته وإيجاُد النص لمُّ أوضح، التلخيص يف كان وإن الرشح، مهمة فيه. عمق
عباراٍت مجرد الرشح يكون وقد فكًرا. يُدرُّ خصبًا فعاًال ا نصٍّ يصبح حتى عمقه عىل
طريقة وكأنها املحكمة، الفلسفية العبارات مثل تقريرية، خربية صيغٍة يف وجيزة قصرية
التلخيص ومصادرات.11 أوليات هيئة عىل الكتاب تحرير يف الغرب يف عرش السابع القرن
البيع يف معها التعامل ذلك بعد يمكن حتى الصحيح، إىل الفكة العملة ضم الفكر، تركيز

(الطبيعة، عيل وأبو يحيى قال ومثل ص١٥٣)، ج١، (الطبيعة، إلسحاق تعليق عىل عيل أبي اعتماد 9
،٥٨٩ ،٥٨٦ ،٥٧٠ ،٥٦٤ ،٥٥٦ ،٥٥٣ ،٥٣٧ ،٥٣٤ ،٥٣٣ ،٥٣٢ ،٥٢٤ ،٥٠٠ ،٤٩٣ ص٤٩٠، ج٢،

.(٧٤٤ ،٧٤٣ ،٦٧٥ ،٦٧٢ ،٦٦٩ ،٦٦٧ ،٦٥٤ ،٦٤٦ ،٦٣١ ،٦٢٤ ،٦١٩ ،٦١٣ ،٦٠٨ ،٦٠٧ ،٥٩٣
ص١٤٠). العبارة، ج١؛ (منطق، 10

القياس مادة املقدمات ماهيته، اليشء صورة الغاية، هي الطبيعيات أكثر يف الصورة مثل وذلك 11

ص١٤١). ج١، (الطبيعة،
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الصحيحة. العملة والتلخيصهو الفكة العملة هو الرشح حمًال. أسهل فالصحيح والرشاء؛
إلظهار ذريعة مجرد األول النص فيصري منه، وأطول أهم النص، هو الرشح يكون قد
أطول يكون وقد وقدِّه، مقاسه عىل كذلك رشحه يكون قد قصريًا النص كان إذا الرتاث.12
مقاسه عىل الرشح يكون فقد النصطويًال كان وإذا رشًحا. ويكون االستدالل يف بيانًا منه

تلخيًصا. ويكون للرتكيز منه أقرص يكون وقد ه. وقدِّ
الكتاب مقاالت يف أيًضا بل الكتاب، يف فقط ليس وقًرصا طوًال الكمُّ يختلف وقد
الطبيعة، كتاب يف الثمانية املقاالت بني وقًرصا طوًال الكمِّ، يف تناُسب عدم فهناك الواحد؛
بما النص إنتاج وإعادة األفكار، عىل الرتكيز يف التناُسب من نوٍع إيجاد أجل من وذلك
بل طويًال التعليق يكون وعندما إليها. املنقول الحضارة يف موضوعاته أهمية مع يتالءم
وتمثُّل وتقليب للنص قراءٍة حالة يف والذهن خاطرات، الرشح يكون النص من أطول
بعبارة، عبارة متقطًعا الرشح يكون وعندما إبداع.13 والتعليق نقل، النص له. واحتواء
الكيل. املعنى يتخلق أن النقل مرحلة يف خالصة أكاديميًة ويصبح الكيل، املعنى يفسد فإنه
الوافد وتحويل إليها، املنقول الحضارة داخل املرتجم النص استيعاب الرشح مهمة
معاني عن التعبري طريق عن وذلك محيل، إىل والدخيل الداخل، إىل والخارج املوروث، إىل
األوىل، نشأته عن مستقالٍّ معنًى مع التعاُمل ثم طبيعي، عربي وأسلوٍب بألفاظ النص
مهمة إليها. املنقول الخاصة الحضارة أغراض يف له االستفادة ثم اتزانه، وإيجاد إلكماله
القارئ به يشعر والذي فيه، نشأ الذي الغريب الثقايف الجو من املرتجم النص نقل الرشح
محلية ثقافٍة إىل لتحويله رشحه من بد ال كان بأنه ويشعر املنطق، يقرأ عندما خاصًة
العام. الثقايف الجو يف املنعزلة البؤر لهذه وإذابًة التغريب، عىل قضاءً خالصة، وطنية
ال وحتى اإلسالمي، التصور ضمن الوافدة الجديدة املادة هذه لوضع رضوري إذن الرشح

ألنسليم، العقل عن باحثًا اإليمان أوغسطني، للقديس املعلم (محاورة الغربية الفلسفة مع بذلك قمت 12

واألعمال البرشي الجنس تربية السبيوزا، والسياسة الالهوت يف رسالة اإلكويني، لتوما واملاهية والوجود
أطالب وأنا أترجم لم الناس: تساؤل أمام سارتر) بول لجان موجود األنا تعايل للسنج، األخرى الالهوتية
القدماء الحكماء بدور وعي غري عىل وهم إسالمي؟ وأنا الغرب يف أؤلف لم اإلبداع، إىل النقل من بالتحول
وابتالعها حصارها أجل من وإخراجها وتمثُّلها اآلخر نصوص وتقطيع املوروث، داخل الوافد تمثُّل يف

األنا. ثقافة داخل
ص٣٩٠–٣٩٧. ج١، الطبيعة، 13
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الرشح إىل التعليق من سابًعا:

جديدة ثقافٍة بني الثقافة ازدواجية فتُسبِّب املحلية، للثقافة بأعجميتها جذب مركز تظل
النص يف ذلك ويتطلب الداخل. من موروثة دينية وثقافٍة الخارج من وافدة علمانية

املرتجم:

وتحوله نفسه، حول ودورانه ذاته، عىل الفكر وعيش واإلسهاب، الدال، غري إسقاط (أ)
أي والحوادث. واألماكن األعالم أسماء ذلك يف بما عقيم منتج، غري حاصل، تحصيل إىل

أجنبية. لبنٍة من وافدة ولكنها الداللة تحمل التي التاريخية الوقائع كل
عقيل كموضوٍع ووضعه إليه، التوازن وإعادة للموضوع، العقلية البنية إكمال (ب)
البنية إحكام يتطلب كما نفسه. تلقاء من ويضعه يعيه أن ذهن لكل يمكن مستقل

عليها. الداخلية الرباهني من املزيد وإيجاد وإيضاحها،
نحٍو عىل واستعمالها ومقاصدها إليها، املنقول الحضارة ألغراض بها االستعانة (ج)
ومقصد وسيلة، باعتبارها التوحيد، األول، الحضاري التيار يف كلها صبها ثم آخر،

غاية. إليها املنقول الحضارة
تُسبِّب مغايرة ثقافٍة لتكوين خارجها بقائها من بدًال الحضارة داخل احتواءَها (د)
االزدواجية ونشأة اآلخر، وتقليد الذات بضمور األمر وينتهي للذات، وتحديٍّا الثقايف االغرتاب

وتحرُّر. محافظٍة بني السياسية واالزدواجية وعلمانية، دينية بني الثقافية

الرشح إىل بالحاجة شعر إذا إال القديمة، العربية الرتجمات اإلنسان يقرأ يكاد فال
يف خام مادٌة فهي وتكراره؛ وتذكُّره معه للتعامل والتلخيص الرتكيز إىل أو املعنى لفهم
وهو الرشح، بتجربة القارئ يمر معها. التعامل يسهل حتى فكري عقيل عمٍل إىل حاجٍة
مهمة تأتي وهنا ومراجعة. وتأويل ل تأمُّ وإىل فكري تنشيٍط إىل حاجٍة يف ذهنه يجد أنه
أو الرتجمة قراءة بصدد والقارئ الذهني، النشاط هذا عن للتعبري والتلخيص الرشح
عمٌل ذاته حد يف لهو كلها النصوص هذه نقل عىل املثابرة إن األصيل. النص بصدد املرتجم
العمل مراحل أُوىل الجديدة اللغة إىل األصلية لغته من النص نقل كان إذا خاصًة بطويل،
والتأليف، العرض هو الحقة مرحلٍة أجل من والتلخيص والرشح التعليق التايل، الثقايف
املعنى، لتوضيح الرشح واإلبداع. الخلق عملية قبل واالحتواء التمثل عملية تتم حتى
التعامل إمكانية لبيان والتلخيص الداخيل، التناسق لبيان الرشح إلبرازه. والتلخيص
والتلخيص الرشح فينشأ ذاتي، دافٍع إىل املعنى يتحول أن إذن طبيعي يشءٌ الخارجي.
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النص (٢) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

من تتم الرتجمة كانت فإذا معناه. فهم فقط وليس فيه، التأليف ثم املوضوع، عرض ثم
لفًظا الفكر كان ملا اليشء من والتأليف العرض فإن املعنى، والتلخيصمن والرشح اللفظ،
كاٍف عمٍل دون ويسأمها الرتجمة قراءة من الذهن يمل الفكر. موضوع هو وشيئًا ومعنًى
ينتقل أن واستيعابه، املرتجم بالنص الذهن يتشبع أن بعد الطبيعي من كان لذلك للعقل؛
النقد مرحلة ذلك بعد تأتي ثم عنه، املستقل والتأليف العرض ثم واالحتواء، التمثل إىل
بعد الرتجمة، بعد والتلخيص الرشح من يبدأ إذن النص أعماق فهم املضاد. التأليف ثم
الرشح أمكن ملا العملية، هذه تتم لم لو للفهم. حضاريٍّا وتجهيزه بالنص االعتناء تم أن
بالرشح التمثل يتم حتى النيئ للطعام الطهي عملية مثل التجهيز، هذا دون والتلخيص
دون دائًما، ومستقبًال متقبًال الوعي ولظل العقل، ونشط النص عمل ملا وإال والتلخيص،
كخطوة الشخصية، التجارب تحليل عىل االعتماد ويمكن اب، وهَّ ُمْعٍط وعٍي إىل يتحول أن
بني التمايُز فيه يُمحى الذي الذاتي، اإلبداع إىل الوصول أجل من والتأليف، العرض نحو

املبارش. الواقع عن تعبريًا ويصبح واملوروث، الوافد
إىل النقل من طبيعي انتقاٌل والتلخيص، الرشح إىل والتعليق الرتجمة من واالنتقال
تتحول االستيعاب، بعد مملة عمليٌة الرتجمات فقراءة متوسطة؛ مرحلٍة خالل من اإلبداع
فردية وتاريخيٍة شعوريٍة مراحَل عدة عىل املقروءة، املادة هذه يف نظر إعادة إىل بعُد فيما
أي الجماعي؛ الشعور يف أيًضا يقع الفردي الشعور يف يحدث فما واحد؛ آٍن يف وجماعية

هي: املراحل وهذه الحضاري. الوعي يف

باجة ابن رشوح مثل واحتواؤه واستيعابه تمثُّله يسهل حتى املعنى لتوضيح الرشح (١)
رشد. وابن

االستعمال أجل من املسهب واختصار املرسل، وضم املعنى لرتكيز التلخيص (٢)
رشد. ابن تلخيص مثل املستقل املوضوع لتخلُّف كبداية والتعاُمل،

الوافد. النص مع مشرتكة تجربٍة يف ورؤيته مبارشًة، اليشء نحو للتوجه الجوامع (٣)
هنا الشارح وكأن األصيل، النص عن مستقالٍّ عرًضا الوافدة للموضوعات العرض (٤)

الفارابي. عروض مثل األول املؤلف هو ويصبح املؤلف، موقف يأخذ
كمصادر الوافد مع املوروث ضم مع شامًال تأليًفا املوضوعات يف التأليف (٥)

الفارابي. تأليف مثل وإكماله املوضوع رقعة وتوسيع للموضوع،
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الرشح إىل التعليق من سابًعا:

وهو موضوعه، يف املستقل التأليف بعد قصوره أوجه وبيان الوافد الفكر نقد (٦)
الغزايل. موقف

ويف الوافد موضوعات يف ومواقفه باملوروث واالكتفاء كليًة الوافد الفكر رفض (٧)
الفقهي.14 املوقف وهو املوضوعات من غريها

عن التايل الفصل يف قسم كأول يدخل أن الرشح إىل التعليق من سابًعا: القسم لهذا يمكن كان 14

الرشح. فصل التفسري باب ن لتضمُّ نظًرا هنا ُوضع ولكنه الرشح،
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