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مقدِّمة
���خ���ت م���ج���م���وع���ة م����ن ال���ع���اق���ات  ت���رسَّ
واإليرانّي  العربّي  الشعبين  بين  المتشابكة 
ا  اجتماعيًّ تاقًحا  فأثمرت  العصور،  مّر  على 
��ا ارت��ك��ز على  ��ا، وح��ض��اريًّ ��ا، ون��ف��س��يًّ وف��ك��ريًّ
مجموعة كبيرة، ومؤثِّرة من العوامل التي ال 
ق إلى وقتنا الراهن. ولعلَّ  تزال تتنامى وتتعمَّ
ز عصرنا الحالّي عن  مة الرئيسة التي ُتميِّ السِّ
غيره من العصور الّسابقة هي ِسمة االنفتاح، 
وعلى  والحضارات،  الّشعوب  بين  والّتاقي 
وج����ه ال���خ���ص���وص ب��ع��د ث�����ورة االّت����ص����االت 
العالم  أج���زاء  بين  ربطت  التي  المتسارعة 
العالمّي  الّتراث  ألنَّ  مذهل،  بشكٍل  وشعوبه 

ليس ملًكا ألّمٍة من دون غيرها من األمم.
إّن ال��ع��اق��ة ب��ي��ن ال��ّش��ع��وب ف��ي ت��ط��ّوٍر 
م��س��ت��م��ّر، ول�����أدب أه��ّم��ّي��ة ك��ب��رى ف���ي رف��د 
بات من  لذلك  وإغنائها،  ة  اإلنسانيَّ الحضارة 
واإليرانّيين  العرب،  القّراء  اّطاع  الّضرورّي 
على وجٍه كبير األهّمّية من وجوه االنفتاح، 
وِس��م��ة ب����ارزة م��ن ِس��م��ات ج��س��ور ال��ّت��اق��ي 
الفكرّي، والّتاقح الّثقافّي بين الّشعبين، أال 
وهو دور األدب��اء، والمترجمين في نقل كّم 
الّلغة  إلى  الفارسّي  األدب��ّي  النِّتاج  من  كبير 

ما  خيرة  على  العرب  إط��اع  بغية  العربّية 
األدبّي،  الّنتاج  الحالّي، من  العصر  أنتج في 
الكبار  األدباء  ومن  صة.  المتخصِّ والّدراسات 
ال��ذي��ن أب���دع���وا ف��ي إخ����راج ج��واه��ر األدب 
ال��ف��ارس��ّي إل���ى ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ّي، وس��اه��م��وا 
ف���ي إط��اع��ن��ا ع��ل��ى آداب األم����م األخ����رى، 
الباب  وفتحوا  ال��ف��ارس��ّي،  األدب  ما  سيَّ وال 
األدب��ّي،  الّتاقح  جوانب  الستجاء  أمامنا 
واالّطاع على تجارٍب مبدعيه، الذين أبلوا 
باًء حسًنا في رفد عصر االنفتاح بالتعاون 
مة، األديبة األستاذة  المثمر، والترجمات القيِّ
ال��دور  ال��دك��ت��ورة دالل ع��ّب��اس التي ك��ان لها 
المتباينة،  الّثقافات  بين  التقريب  في  الًمِهّم 
خفايا  ق���راءة  على  كبيرة  ق���درة  المتاكها 
التي  البعيدة  بالغايات  الّنصوص، واإلحاطة 
يرمي إليها الُمبدع، وبداللة الّنّص الفارسّي، 
ال��ع��رب��ّي،  ال��ّن��ّص  دالل  م��ع  انسجامه  وم���دى 
ومدى  العالم،  إلى  الفارسّي  األدي��ب  ورؤي��ة 
ترجماتها  في  األم��ور  ه��ذه  على  محافظتها 
األدب  أّن  في  منها  وإيماًنا  ة؛  الجمَّ ��ة  األدب��يَّ
في  األخ����رى،  اآلداب  م��ع  يتكامل  ال��ق��وم��ّي 
ت��وج��ي��ه ال���وع���ي اإلن���س���ان���ّي، وال���ّن���ه���وض به 
عوب  “بوصفه صات فّنّية تربط ما بين الشُّ

دالل عّباس ُتْوِدُع النَّصَّ روَحها ُثمَّ تنقلهما إلى لغتها
د. نعيمة محّمد شكر*

* أستاذة األدب المقارن، الجامعة اللبنانّية، كّلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية، الفرع الرابع.
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باختاف  تختلف  ة  إنسانيَّ بروابط  وال��ّدول 
ور والكتاب”)1(. الصُّ

منذ  كبيًرا  نجاًحا  ع��ّب��اس  دالل  حّققت 
بلسان  والنِّفاق  ن  التديُّ كتاب  ترجمت  أن 
القّط والفأر للشيخ البهائّي، لتغوص بعدها 
��ع��ر،  ��ث��ر، وال��شِّ أك��ث��ر ف��أك��ث��ر ف��ي ج��واه��ر ال��نَّ
واالجتماع،  اريخ،  والتَّ واية،  والرِّ والفلسفة، 
واإلشراف على أطاريح في األدب المقارن، 
الّتعاون  تعزيز  في  فّعاالً  إسهاًما  ولُتسهم 
واإليرانّية،  العربّية  األّمتين  بين  الّثقافي 
والمترجمين  األدب���اء  ع��رش  على  ولتتربَّع 
األدب���اء،  ك��ب��ار  بشهادة  وذل���ك  المشهورين، 
هذا  وف��ي  والعلماء.  واألس��ات��ذة،  والفقهاء، 
رئيس  أرسلها  رسالة  تستحضرني  المقام، 
الدكتور  الّسابق  اإلي��ران��ّي  ال��ن��ّواب  مجلس 
ع����ادل ح�����ّداد م��دي��ر ع����اّم م��ؤّس��س��ة دائ���رة 
��ة إل���ى األس���ت���اذة دالل  ال��م��ع��ارف اإلس��ام��يَّ
ع��ّب��اس ي��ث��ّم��ن فيها ج��ه��وده��ا ال��ك��ب��ي��رة في 
ت��رج��م��ة دائ����رة م��ع��ارف ال��ع��ال��م اإلس��ام��ّي، 
ويحّثها على االستمرار، بعد أن توّقفت عن 

الّترجمة لظروٍف خاّصة يقول فيها:
اإلسامّي،  العالم  معارف  دائ��رة  “تفتخر 

األّي��ام  منذ  معها  الحثيث  بتعاونك  وتعتّز 
األول����ى ف��ي ت��رج��م��ة دائ����رة م��ع��ارف ال��ع��ال��م، 
لقد  العربّية.  باللغة  الكبير  األثر  وتنقيح هذا 
ساهمت دّقتك في العمل برفع مستواه لدى 
أهل العلم، وبين المراكز الجامعّية، والبحثّية 
إالَّ  لذلك ال يسعني هنا  العربّية،  البلدان  في 

ر جهودك الجّبارة خال هذه  ن، وأقدِّ أن أثمِّ
ي  تستمرِّ أن  أم��ل  وكلِّي  ��وال،  ال��طِّ الّسنوات 
العظيم  ال���م���ش���روع  ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذا  ف���ي  م��ع��ن��ا 
والحضارة  الّثقافة،  لمنهل  خدمة  ُيعّد  الذي 

اإلسامّيتين”.
مع فائق االحترام

غالمعلّي حّداد عادل
ة مدير مؤّسسة دائرة المعارف اإلسالميَّ

1393 /9 /3

في  عّباس  دالل  األس��ت��اذة  ساهمت  لقد   
إذكاء الحيوّية بين اآلداب من خال عملّيات 
لذا  بالعربّية.  ة  الفارسيَّ من  والترجمة  النَّقل، 
اء  القرَّ العون والقدرة على إطاع  أسأل هللا 
ع��ل��ى غ��ي��ٍض م���ن ف��ي��ض ع��ط��اءات��ه��ا وإرث��ه��ا 
خدمة  ف��ي  وضعته  ال��ذي  الّثمين  ال��ح��ض��ارّي 
لتقّدم  لنقل ما هو ض���رورّي  اإلن��س��ان، وذل��ك 
عاماً  الترجمة  بوصف  وتطّورها،  الّشعوب 
الّشعوب،  الّتاقي، والّتفاعل بين  من عوامل 
وآث�����اره�����ا واض����ح����ة، وج���ل���ّي���ة ف����ي ت���واص���ل 
األمم  بين  جسًرا  تقيم  أّنها  “ذلك  الحضارات 
أساسه االلتقاء الذي من شأنه تدعيم ِصات 
تراث  تنقل  ألّنها  البشر؛  بين  وال���وّد  القربى، 
واآلداب،  والمعارف،  العلوم،  في  ة  اإلنسانيَّ
وتدخل على الّلغة المنقول إليها إيًقاًعا جديًدا 

ُيضفي عليها حيوّيًة لم تعرفها من قبل”)2(.
بثقافتها  عّباس  دالل  ترجمة  كانت  لقد 
العالية صلة وصل بين لبنان وإيران، وعامل 
الحّي  واألن��م��وذج  ال��ّن��ظ��ر،  لوجهات  تقريب 

على أّننا شعٌب واحد ذو لسانين.
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أهّمّية الّترجمة وحركتها
على  ان��ف��ت��اح  ه��ي  اآلداب  ت��رج��م��ة  إنَّ 
ثقافّي  “نشاط  وهي  لها.  ٌل  وَتَمثُّ قافات،  الثَّ
إنسانّي ال غنى عنه”)3(؛ ألّن انتقال المعارف 
لغة، ش��رٌط ض��رورّي  إلى  لغٍة  اإلنسانّية من 
وإطاعهم  الّشعوب،  بين  الّتاقي  لتحقيق 
ع��ل��ى م��ا ف��ي ه���ذا األدب م��ن ج��م��ال��ّي��ة، أو 
ت��س��ت��ح��ّق  رؤى  أو  م��ض��ام��ي��ن،  أو  أف���ك���ار، 
لها  لما  إنتاجها،  وإع���ادة  أم��ام��ه��ا،  ال��وق��وف 
م���ن أه��ّم��ّي��ة ف���ي رف����ِد ال���ّت���راث ال��ح��ض��ارّي 
ة، وإغنائه، وتطويره، ولعلَّ العامل  لإلنسانيَّ
الّثقافّية،  العاقات  عمق  ُيظهر  الذي  األّول 
الّشعبين  ب��ي��ن  واالج��ت��م��اع��ّي��ة  وال��ف��ك��رّي��ة، 
العربّي، واإليرانّي منذ القدم، ومنذ اعتناق 
اإلي���ران���ّي���ي���ن ال���ّدي���ن اإلس����ام����ّي ال��ج��دي��د، 
الكتب  وترجمتهم  العربّية،  اللغة  وتعّلمهم 
الفارسّية بالعربّية كما فعل ابن المقّفع الذي 
“األدب  وِدمنة”، وكتاب  “كليلة  كتاب  ترجم 

الكبير” و”األدب الّصغير”)4(.
��ر  وك����ان ن��ت��ي��ج��ة ه���ذا ال��ّت��اق��ي أْن ت��أثَّ
العرب بالحضارة الفارسّية القديمة، ونهلوا 
عب  الشَّ تأّثر  كما  لهم،  راق  ما  ينابيعها  من 
التي  ��ة  واألدب��يَّ ة،  الفكريَّ بالنَّهضة  اإلي��ران��ّي 
ازده�����رت ف��ي ال��ع��ص��ر ال��ع��ّب��اس، وش��ارك��وا 
��ال��ة ف��ي ت��ط��وي��ره��ا م��ن خ��ال  م��ش��ارك��ة ف��عَّ
التي أعطت هذه  الواسعة،  رجمة  التَّ حركة 
ة التي  ماتها العلميَّ النَّهضة ثمارها، نظًرا لمقوِّ

غه. تستحّق هذا النَّقل وتسوِّ

للّترجمة  ف��إّن  المجال،  ه��ذا  من  انطاًقا 
تأثيراتها العميقة في رفع المستوى الّثقافّي 
“إّن  نقول:  ع��ن��دم��ا  ن��غ��ال��ي  وال  ع����اّم.  ب��ش��ك��ٍل 
الّترجمة مسألة مصيرّية لكّل ثقافة، وبالّتالي 

لكّل مجتمع”)5(.
ل���ذا س��ن��ح��اول ف��ي ه���ذه ال���دراس���ة إل��ق��اء 
م��ا ترجمته األس��ت��اذة  ب��ع��ض  ال��ّض��وء ع��ل��ى 

الدكتورة دالل عّباس بالعربّية.

2- قواعد االختيار )الجودة – الموضوع(

أدرك���ت دالل ع��ّب��اس حجم ال���ّدور ال��ذي 
األدب���ّي  ��ت��اج  ال��نِّ ن��ق��ل  ف��ي  ترجماتها  ي��ه  ت��ؤدِّ
الفارسّي إلى اللغة العربّية، فاعتنت باختيار 
للواقع  رؤيتها  مع  يتوافق  بما  موضوعاتها 
ز كبير  العربّي. وكان للمرأة نصيٌب وافر، وحيِّ
من  وذل��ك  وترجماتها،  األدي��ب��ة  كتابات  م��ن 
م  ال في تقدُّ منطلق إيمانها بدور المرأة الفعَّ
عالية  بمهارٍة  نجحت  كما  وازدهارها،  ��ة  األمَّ
وتناولت  اإليرانّية.  ة  الّنسويَّ ال��ّرؤى  نقل  في 
وذهنها  البليغة،  ولغتها  الّدقيقة  بترجماتها 
والفكرّي،  االجتماعّي،  المرأة  واق��ع  اقب  الثَّ
الحداثّية  المضامين  وج��وه��ر  وال��ّس��ي��اس��ّي، 
اإليرانّيين  األدباء  كبار  في أشعار، وكتابات 
أم���ث���ال ال��ّش��اع��ر پ���روي���ن اع��ت��ص��ام��ّي، ال��ت��ي 
أشكال  ك��ّل  وناهضت  الفقر،  بأدبها  حاربت 
الّظالمة.  ة  االجتماعيَّ والّظواهر  العنصرّية، 
المظلومين،  ح��ق��وق  ع��ن  ب��ذوده��ا  وُع��رف��ت 
��ة م���س���اواة ال���م���رأة ب��ال��رج��ل،  ��ت ق��ض��يَّ وت��ب��نَّ
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في  المناحي  ه��ذه  على  المترجمة  وإض��اءة 
في  األدب��ّي��ة  ال��ّدراس��ات  مجّلة  ف��ي  مقاالتها 
الّثقافتين العربّية والفارسّية وتفاعلهما خير 
في  ال��م��رأة  دور  ألهّمّية  إدراك��ه��ا  على  دليل 

العصر الحديث)6(.

3- أشهر الكتب المترجمة

بترجمة  ت��م��ّرس��ه��ا  ع��ّب��اس  دالل  أث��ب��ت��ت 
ة، وأجادت في  اآلداب المنقولة عن الفارسيَّ

اختيار عناوين موضوعاتها منها:

القّط  بلسان  والنِّفاق  ن  التديُّ كتاب   -1-3

والفأر للّشيخ البهائّي)7(، وهو يعتمد 
األسلوب القصصّي الوعظّي بلسان 

القّط والفأر
إل��ى  ي��ص��ل  ل��م  علم”  “طالب  ه��و  ف��ال��ق��ّط 
أن  لنفسه  يبيح  ذلك  ومع  االجتهاد،  مرحلة 
ن. والفأر  يقف واعًظا في أمور الّدين والتديُّ
والمعرفة.  العلم  قليل  دع��ي  م��ت��ص��ّوف  ه��و 
البهائّي  ينتقد  القصصّي  الّنّص  سياق  وفي 
الّنّص،  الّدين الذين وقفوا عند ظاهر  رجال 
أو على  اإلس���ام،  ا هو جوهر  عمَّ وأع��رض��وا 
خالية  وق��ل��وب��ه��م  ق��ل��ي��ل،  “علمهم  قوله:  ح���ّد 
م��ن ال��ع��رف��ان، واّدع���اؤه���م أك��ث��ر م��ن علمهم، 
أج��ل  م��ن  وم��ع��رف��ت��ه��م  منصبهم  ي��س��ت��غ��ّل��ون 

مآربهم الخاّصة”.
في  كبيًرا  نجاًحا  ع��ّب��اس  دالل  أظ��ه��رت 
ترجمة هذا العمل األدبّي، وأبدعت في نقل 

الّتعليمّي،  ال��ّت��رب��وّي  القصصّي  ال��ت��راث  ه��ذا 
مشاعر  متقّمصة  الّنّص،  جمالّيات  متلّمسة 
ال��ك��ات��ب وأح��اس��ي��س��ه، ن��اق��ل��ة ال��م��ع��ن��ى على 
الفّنّية إلى  حيح مضّيقة حبكتها  وجهه الصَّ

سياق الحدث.
تضع  بالعربّية  الكتاب  ه��ذا  ترجمة  إّن 
��ا ي��ج��ري في  نة م��مَّ ال��ق��ارئ ال��ع��رب��ّي أم���ام بيِّ
مجتمعات طاَّب العلم، فهي إًذا ذات منحى 

تعليمّي، بطريقٍة غير مباشرة.

النظرّيان  والبسط  القبض  كتاب   -2 -3

اإليرانّي  للفيلسوف  الّشريعة،  في 
الدكتور عبد الكريم سروش

يبحث هذا الكتاب في استجابة الّشريعة 
ة  ة، ولتراكم المعارف البشريَّ رات الزمنيَّ للمتغيِّ
ة القبض والبسط، التي يقصد  عن طريق آليَّ
الكاتب من ورائها تكامل المعرفة الدينّية مع 
ة في فهم الّشريعة المنقبضة  المعرفة البشريَّ
البعض  في  والمنبسطة  األحيان،  بعض  في 

اآلخر.
وق���د أح��س��ن��ت ال��م��ت��رج��م��ة اخ��ت��ي��ار ه��ذا 
ا  الكتاب بعد أن أثار جدالً واسًعا، ونقاًشا حادًّ
اإليرانّية  ة  والفكريَّ ة  الدينيَّ األوس���اط  ف��ي 
��دي��ن وم��ع��ارض��ي��ن، ل��ذل��ك ج��اءت  ب��ي��ن م��ؤيِّ
سعت  وق��د  ا.  جدًّ ة  ُمِهمَّ الكتاب  ه��ذا  ترجمة 
علم  ف��ي  ال��واس��ع��ة  بمعرفتها  ع��ّب��اس  دالل 
الّتحّول  إبراز خاصّية  إلى  اإلبستمولوجيا)8( 
البشرّية، ومن  المعرفة  تمّيز  التي  والّتغيير، 
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ضمنها المعرفة الدينّية ألّن “أسئلة كّل عصر 
أن  يمكن  وال  العصر،  ذل��ك  علوم  وليدة  هي 
ا.  تطرأ على بال أحد، قبل نضج العصر علميًّ
وثانًيا  األسئلة،  فإّن  تتجّدد،  العلوم  أّن  وبما 
تبقى  المنطلق  ه��ذا  وم��ن  تتجّدد.  األج��وب��ة 

المعرفة الدينّية في تجّدد مستمر”)9(.
وفي هذا يبرز دور المترجمة في إعادة 
ن��ّص ج��دي��د، وعمل  ال��ّن��ّص، وإن��ت��اج  تشفير 

أدبّي حديث يتاءم وعصرنا الحديث.

ك��ت��اب ج��دل��ّي��ة ال��ح��رّي��ة وال��ع��ب��ودّي��ة   -3-3

دراسة قرآنّية في الّدالالت واألبعاد
يحاول هذا الكتاب تسليط الّضوء على 
لشخٍص  ال��ع��ب��ودّي��ة  م��ن  التخّلص  م��وض��وع 
الّشهوات.  عبودّية  من  والتحّرر  جماعة،  أو 
بأشكالها  الحياة  م  لينظِّ ج��اء  اإلس���ام  وأّن 
للّناس  يكفل  بما  المتعّددة،  وصورها  كاّفة، 
م  ال��ت��ي تنظِّ ال��م��ن��ض��ب��ط��ة  ال��ك��ام��ل��ة  ال���ح���ّرّي���ة 
عيشهم. وقد أدركت دالل عّباس أهّمّية هذا 
خال  م��ن  االجتماعّية  حياتنا  ف��ي  الكتاب 
والحّساسة  ال��ّدق��ي��ق��ة  ب��ال��ج��وان��ب  إحاطتها 
��ة في  ال��ُم��ِه��مَّ للقيم االن��ف��ع��ال��ّي��ة، وال��ّس��ل��وك��ّي��ة 
عالية  بأمانٍة  األفكار  نقلت  ل��ذا  الفرد.  حياة 
األدّل��ة  استنباط  على  وق��درة  وموضوعّية، 
من مدارك القرآن الذي أرسى دعائم الحّرّية 
العقل  إل��ى تحرير  اإلن��س��ان، ودع��ا  بني  ف��ي 
عوامل  محاسبة  على  “وركَّز  الّسلطان،  من 
ي��ات  ب��ة وال��م��ف��س��دة ل��ل��ح��رِّ ال��م��ح��ي��ط ال��م��خ��رَّ

م���ن م��ع��ت��دي��ن، وم��س��ت��ع��م��ري��ن، وم��ح��ت��ّل��ي��ن، 
وم���س���ت���ب���ّدي���ن، وغ����ّش����اش����ي����ن، ول����ص����وص، 

وطواغيت، ومستكبرين، وخونة”)10(.

3-4- اإلسالم والمسلمون في فرنسا

دراس����ة اج��ت��م��اع��ّي��ة تبحث ف��ي أوض���اع 
األولى  الهجرات  منذ  فرنسا،  في  المسلمين 
قضّية  وت��ط��رح  الّتسعينّيات،  أوائ���ل  ح��ّت��ى 
إل��ى جانب  ف��ي فرنسا،  ال��وج��ود اإلس��ام��ّي 

ة)11(. ف اإلسام مع القيم الغربيَّ إشكالّية تكيُّ
وق����د اّت���ح���دت ع��ن��اص��ر ع���دي���دة ل��ن��ج��اح 
بقدرات  يتعّلق  ما  منها  الكتاب؛  ترجمة هذا 
المترجمة المعّبرة عن جوهر الّنّص الفارسّي، 
ومنها ما يتعلَّق باهتمامها بالواقع االجتماعّي 
تجلَّى  وقد  عاّم.  بشكٍل  والعربّي  اإلسامّي 
ذل���ك ف��ي إظ��ه��اره��ا ل��ل��م��ب��ادئ ال��ت��ي ارت��ك��زت 
الِحقبة  تلك  في  الفرنسّية  العلمانّية  عليها 

ة بقسوة. والتي تعاملت مع المظاهر الدينيَّ

3-5- رواية األرض المحروقة

اهتمام  م��ح��ّط  اإلي��ران��ّي��ة  ال��رواي��ة  شّكلت 
اإلب��داع��ات  على  اّطاعها  لجهة  ع��ّب��اس،  دالل 
اإليرانّية، واإلفادة من تجارب كّتابها، وآرائهم 
ف��ي ال��ح��ي��اة وال���وج���ود، ف��ع��م��دت إل���ى تقديم 
ال��ف��ارس��ّي��ة  ال��ل��غ��ة  يتقنون  م��ن  إل���ى  الّنصيحة 
على  ومنها  ال��ّرواي��ات،  من  الّنوع  هذا  بترجمة 
للكاتب  المحروقة  المثال رواية األرض  سبيل 
ال��ت��ي ح��رص��ت على  م��ح��م��ود،  أح��م��د  المشهور 
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تحريف  التأّكد من عدم  بغية  بدّقة  مراجعتها 
على  المستطاع  قدر  والحفاظ  األصلّي،  الّنّص 
توعية  في  واية  الرِّ به  تنهض  ال��ذي  المضمون 
القارئ العربّي إلى مخاطر الحروب ووحشّيتها 
ر اللحظات واألّيام  ومرارتها؛ إذ إّن الرواية تصوِّ
األولى للحرب التي قامت بين العراق وإيران، 
يصّور  والتي  األه��واز  منطقة  على  وبالتحديد 
الكاتب موتها وانبعاثها لحظة بلحظة، وموت 
فقد  اآلخ��ر،  تلو  الواحد  والجيران  األصحاب، 
نقص  المعيشة،  غاء  المنازل،  تدمير  ة،  األحبَّ
المتحّمس  الّشباب  واندفاع  الغذائّية،  المواّد 
وك��ان  ونهبها.  ال��ّث��روات  واستغال  للشهادة... 
واي���ة هو  ال��ش��يء ال��غ��ال��ب ع��ل��ى م��ج��ري��ات ال���رِّ
الحرب، القذائف، الّرصاص، الّصواريخ، الّدمار، 

الموت المّجاني...)12(.
ب��ارٌز في مراجعة  للّترجمة دوٌر  كما كان 
آجورلو  لحسين  دك��ت��وراه  أط��روح��ة  ترجمة 
ة  وء على القضيَّ وتحقيقها، التي ُتسلِّط الضَّ
در)13(  د موسى الصَّ ة في فكر السيِّ الفلسطينيَّ
وأصبحت  الباحثين،  أذه���ان  شغلت  ال��ت��ي 
اإليديولوجّي،  للقمع  رمًزا  األخير  القرن  في 
كبيًرا  ال��ص��ه��ي��ون��ّي، وداف���ًع���ا  واالس��ت��ع��م��ارّي 

النتصار المقاومة على العدّو الّصهيونّي.

ال��ع��ال��م اإلس��الم��ّي  دائ����رة م��ع��ارف   -6-3

المجلَّد األّول
ة على كّل  تشتمل دائرة المعارف اإلساميَّ
يرة  ة، وتتناول السِّ ريعة اإلساميَّ ما يتعلَّق بالشَّ

رين  والمفسِّ ة،  األئمَّ وتراجم  ريفة،  الشَّ ة  النبويَّ
��ري��ن،  وآراءه��������م، ك��م��ا ت��ت��ن��اول س���ي���رة ال��م��ف��كِّ
والّشعراء، والفنَّانين، إضافًة إلى تاريخ اإلسام 
الخلفاء،  عاشها  التي  واألح����داث  ��ي��اس��ّي،  ال��سِّ
كما  وغيرهم.  والقادة  واألم���راء،  والّساطين، 
ة  البلدة اإلساميَّ ا لجغرافّية  ُمِهمًّ ًزا  أفردت حيِّ
وطالت  والدينّية،  الّتاريخّية  اآلثار  وصف  مع 
في  التعّددة  االجتماعّية  وال��ع��ادات  الّتقاليد، 

العالم اإلسامّي بأسره.
وق���د ت��ن��اول��ت دالل ع��ّب��اس ب��ال��ت��رج��م��ة، 
والتحقيق، والمراجعة مئات المقاالت الطّبّية، 
بالّتراث  تزخر  التي  والّتاريخّية  ة،  والفلسفيَّ
الموسوعة،  ه��ذه  ف��ي  األدب����ّي، واإلس���ام���ّي 
ة،  العلميَّ الّثورة  مواكبة  بأهّمّية  منها  إيماًنا 
��ة ال��ف��اع��ل��ة وال��ح��ض��ارة  واألس��ال��ي��ب ال��ب��ح��ث��يَّ
ألهّمّية  منها  وإدراًك���ا  اسخة،  الرَّ ة  اإلساميَّ
ا، وضرورة الحفاظ على  اللغة العربّية عالميًّ
ة، من هذا المنطلق  تاريخ الّشعوب اإلساميَّ
تمّكنت دالل عّباس من خوض غمار تقنّيات 
أساليب  إت��ق��ان  وم��ن  ال��م��وس��وع��ات،  ترجمة 
ال��م��ع��اج��م، وط���رق االس��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا، وذل��ك 
وموضوعّيتها،  ال����ّدؤوب،  عملها  خ��ال  م��ن 
وأمانتها، ووقوفها على ما يحمله الّنّص من 
الكنز  هذا  ترفد  ومعلومات  وأفكار،  ألفاظ، 
والحضارة  قافة،  الثَّ نتاجات  ب��أه��ّم  مين  الثَّ
جودة  فإّن  سابًقا،  ذكرنا  وكما  اإلسامّيتين. 
كبار  لشهادة  مصدًرا  كانت  الترجمات  ه��ذه 

العلماء البارزين في هذا المجال)14(.
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ة 3-7- والية الفقيه الديمقراطيَّ

ي��ت��ولَّ��ى ه��ذا ال��ك��ت��اب اإلج��اب��ة على أحد 
إيران،  الّسياسّي في  النِّظام  أوجه تحّديات 
تعّد من  التي  الفقيه”  “والية  و”هي موضوع 
ة  اإلساميَّ ة  الجمهوريَّ في  المناصب  أعلى 
من  الفقيه  ول���ّي  ُينتخب  حيث  اإلي��ران��ّي��ة، 
الّشعب  ينتخبه  ال��ذي  الخبراء”)15(  مجلس 
ع بمواصفاٍت محّددة  مباشرًة، وعليه أن يتمتَّ
والعدالة،  ة،  العلميَّ كالكفاءة  القيادة؛  له  تخوِّ

والّتقوى، والبصيرة...
وب��م��ا أّن ه���ذا ال��ك��ت��اب ُي���ج���ري م��ق��ارن��ًة 
إي��ران،  ف��ي  الفقيه  ول��ّي  ات  صاحيَّ بين  م��ا 
ة، فقد أوكلت  ات قادة الّدول الغربيَّ وصاحيَّ
المقارن  األدب  أس��ت��اذة  إل��ى  ترجمته  ة  َمَهمَّ
ال��ع��ل��ي��ا ف��ي الجامعة  ال���ّدراس���ات  ف��ي ق��س��م 
اللبنانّية الدكتورة دالل عّباس، التي خلصت 
إي��ران شعبّي  في  النِّظام  أنَّ  االستنتاج  إلى 
يتساوى  ق��ان��ون��ّي  وه��و حكم  وش���رع���ّي”)16(، 
��ض  ف��ي��ه ال��ج��م��ي��ع أم����ام ال���ق���ان���ون، م���ا ُي��خ��فِّ
بنظائرها  مقارنًة  إي��ران  في  الّسلطة  تمركز 
المّتحدة  والواليات  وفرنسا،  بريطانيا،  في 

ة. األميركيَّ
من  لديها  م��ا  بكّل  المترجمة  استعانت 
عالم  بين  ال��ع��اق��ة  عمق  إلدراك  إم��ك��ان��ّي��ات 
المعاني  وع��ال��م  ال��ّس��ي��اس��ّي��ة،  المصطلحات 
إنَّ  ال��ق��ول  ُيمكن  ذل��ك  على  وب��ن��اًء  الفقهّية. 
الّترجمة الّناجحة الّدقيقة تقترب من المعنى 
عن طريق المقارنة وتحديد أوجه االختاف 

راع الذي  واالئتاف لتكشف عن جوانب الصِّ
ال يخلو منه أّي دستور.

الخاتمة
األدب��ّي��ة،  ع��ّب��اس  دالل  ترجمات  حظيت 
��ة  ��ة، واالج��ت��م��اع��يَّ ��اري��خ��يَّ ��ة، وال��تَّ ��ي��اس��يَّ وال��سِّ
تذّوقها،  على  فأقبلوا  فين،  المثقَّ باهتمام 
ون��ق��ده��ا، وال��ب��ح��ث ف��ي م���دى ت��واف��ق ه��ذه 
ل ما  ��ق��اف��ّي، وأوَّ ال��ثَّ ال��ُم��ن��اخ  ال��ّت��رج��م��ات م��ع 
ه��و عدم  ال��ّت��رج��م��ات  ه��ذه  ف��ي  النَّظر  يلفت 
الّترجمة،  أث��ن��اء  ف��ي  ال��ح��رف��ّي  ال��ّن��ّص  ع  تتبُّ
وذل���ك ف��ي م��ح��اول��ٍة الل��ت��ق��اط األف��ك��ار التي 
تخرج  لم  المترجمة  ف��إّن  وكذلك  يتضّمنها، 
عن روح الّنّص الفارسّي، من خال الحفاظ 
المستطاع،  المستخدمة قدر  الّتراكيب  على 
الكتاب  ح��اول  ال��ذي  المضمون  على  وكذلك 
تناوله  ما  بأغلب  أحاطت  وقد  عنه.  عبير  التَّ
أنَّ  درج��ٍة  إل��ى  وتراكيب،  أفكار  من  الكتاب 
نصٍّ  أم��ام  أّن��ه  يشعر  يكاد  ال  العربّي  القارئ 
مترجم، وإّنما يشعر أّنه أمام نصٍّ عربّي ِصيَغ 
جهٍة  وم��ن  العربّية.  اللغة  تتطلَّبه  ما  وف��اق 
ثانية، فإنَّ المفردة التي تأتلف مع غيرها في 
قيمًة  تكتسب  فإّنها  م��ح��ّددة،  ال��ّن��ّص  سياق 
البنية  “فالعنصر خارج  الّترجمة  جديدًة في 
داخ��ل  قيمته  يكتسب  فهو  داخ��ل��ه��ا،  غ��ي��ره 
ة العناصر، بموقعه  البنية، وفي عاقاته ببقيَّ
العناصر،  تنتظم  التي  العاقات  شبكة  في 

التي تنهض لها البنية فتنتج نسقها”)17(.
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الدكتورة  المترجمة  إّن  القول  نستطيع 
اء  ��ق��ت ف��ي إط���اع ال��ق��رَّ دالل ع��ّب��اس ق��د ُوفِّ
اب  العرب، على ما أنتجته قرائح األدباء والكتَّ
ف��ي األم���م األخ�����رى، وت��زوي��ده��م ب��ث��ق��اف��اٍت، 
أن  واستطاعت  جديدة.  وم��ع��ارف  وأف��ك��ار، 
تضع يدها على الخفايا الكثيرة التي يكتنزها 
ل نظرتها إلى العالم  الّنّص الفارسّي، وأن تمثِّ
من حولها بما قدَّمت من تراكيب، وبما أْجَرت 
إذا  بالجوهر،  تمّس  أن  دون  من تصّرف من 

كانت قد أجرت بعض الّتعديات على الّنّص 
العربّي، فإّنها قد جعلته يتوافق وذوق القارئ 
ه  العربّي، ومع الّثقافة العربّية، دون أن تشوِّ

ته، وُتفقده المناخ الذي يشيعه. جماليَّ
ف��ي معنى  ع��ّب��اس  أخ���ي���ًرا غ��اص��ت دالل 
بطبقات  وأحاطت  البعيدة،  ومراميه  الّنّص 
ا، وليس  الّلغة المترجمة، وجعلت المنقول حيًّ
مجّرد صورة ال حياة فيها، وساهمت مساهمًة 

ة. راسات النَّقديَّ كبيرًة في إغناء الِفكر والدِّ
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