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»

الصفحة األولى...

• «الإ�صالح الربوت�ستانتي يف �أوروبا»
• لوت�شِ يا فيليت�شي

• «�أ�سقف يف �شبه اجلزيرة العربية»
• باول هندر

• «�صغار ي�صعب ال�سيطرة عليهم»
• �أوه �إن يونغ

• «�أ�سرار فولغا بلغاريا»
• يوري �سوبرينينكو

• «املوجة الثالثة من االحتجاج»
• �إيلى فوده ،و�أوين وينكلر

• «اليورو ومعركة الأفكار»
• جمموعة م�ؤلفني

• «�سجن الن�سوية»
• �سريين �أدلبي ال�سباعي

• «�سلم �إىل ال�سماء»
• ميخائيل خازين و�سريغي �شيغلوف

• «العامل اجلديد»
• مار�سيل غو�شيه

• «مذكرات كا�ستوربا الغاندي ال�سرية»
• نيليما دامليا

• «اجلنة الآن :ق�صة اليوتوبيا الأمريكية»
• كري�س جانينغ

هالل الحجري
من الأطروحات العلمية امل ُ ِه ّمة التي �أجنزها العمانيون
يف اخلارج ،ر�سالة دكتوراه بعنوان َّ ْ
«الت َج َم ُة وتوظي ُفها يف
تدري�س ِّ
ال�ش ْعر :دِرا�س ٌة تنظري ّية ،مع تطبيقها يف ُع َمان»،
قدمها الدكتور خالد بن حممد البلو�شي جلامعة نوتينجهام
يف بريطانيا� ،سنة .2007
ُ
ُلخ�ص درا�ستِه �أ َّن ّ ْ
الباحث يف م َّ
التجمة �أُهْ مِ لتْ يف
ُي�ؤ ّكد
التدري�س َرد ًْحا من الزمن ،دون �سببٍ مُقنع� ،إال فرا ًرا من
الطريق ِة املُتوا َرثة يف
الرتجمة ال ّن ْحو ّية .ورغم نداءاتِ
َ
مال ال َّتعليم ،ف�إنّ
بع�ض الأكادمييني بتوظيفِ الرتجمة يف َ َ
�إمكان ّياتِها مل تُ�ستك�شفْ ب ْعد .ويُ�شري الباحث �إىل �أ َّن �أطروح َته
ب َد ْو َر الرتجمة يف تدري�س ِّ
ال�ش ْع ِر الإجنليزي .واعتمادا
َت ْ�س ِ ُ
على النظريات املت�صلة بالأدب والرتجمة ،ي ُ
ُ
الباحث
ُجادل
ب�أنّ الرتجم َة ُت َخ ْلخِ ُل النظا َم اللغويَّ الفري َد ِّ
لل�ش ْعر ،و ُت�ض ّي ُق
َ
م َّد ٍد �أ�سا�سا؛ ومن هنا ف�إنها ُت�ؤ ِّثر يف خ ِ�صي�صَ ة
ري ُ َ
ًوا�سعا غ َ
التباين الت�أويلي ِّ
لل�ش ْعر .ويرى �أي�ضا �أنه من خِ اللِ توجي ِه
ِ
انتبا ِه ُّ
الطالبِ �إىل �أ ْو ُج ِه الق�صو ِر يف الرتجمةُ ،يكنُ توعي ُتهم
بخِ طاب ِّ
ولتو�ضيح النقا�ش ،قام الباحث بو�ض ِع بع�ض
ال�شعر.
ِ
الق�صائد الإجنليزية مع ترجماتِها العربية لل ُمقارنة.
ُ
الباحث مدى �إهمالِ الرتجمة يف
يف اجلزء الأ َّول ،در�س
املناهج الرئي�س ِة لتدري�س اللغة والأدب ،ويف اجلزء
بع�ض
ِ
الثاينَ ،
ناق�ش النظرياتِ املت�صل َة بالأدب والرتجمة؛ لو َْ�ض ِع
�إطا ٍر تربويٍّ مُقا َرن .و�إمياناً منه ب�أنّ النظري َة والتطبي َق يف
يجب �أن يعتم َد �أحدُهما على
علم الرتبية ال ينف�صالن ،بل ُ
الآخر� ،سعى �إىل ا�ستك�شاف النتائج العملية الناجم ِة عن
توظيفِ الرتجمة .وعليه ،قام بتدري�س م ََ�ساقٍ  ،يف عُمان ،حول
الأ�سلوب ّي ِة املُرتكز ِة على الرتجمة ،وقد ا�ستعر�ض م�ضامي َنه
ُ
الباحث ُح ْزم ًة
يف اجلزء الثالث .و يف اجلزء الرابع ،عر�ض
من الأن�شطة القائمة على الرتجمة ،والتي بناها على َ�س ْبِه
للإمكان ّياتِ الرتبوية للرتجمة تنظري ًّيا وتطبيق ًّيا .كما �أنه
اقرت َح � ً
أي�ضا ،يف هذا اجلزء� ،أن�شط ًة ُمتلفة مث َل مقا َرن ِة
ق�صيد ٍة باللغ ِة الإجنليزية برتجماتِها املتعدّد ِة �أو برتجماتِ
ريا� ،أ ّكد الباحث على �أ َّن الرتجمة ُيكن
َن ْث ّية لها .و�أخ ً
�أن ُتو ِّف َر ُف َر�صاً رائع ًة للتع ّلم ،وت�ساعدَنا يف جتاو ِز م�شكلة
�صح َح املفهو َم ال�ض ّيق لـ
اال�ستخدام الآيل للغة الإجنليزية ،و ُت ّ
«اللغة الأم» ،وتكو َن مب َثاب ِة عامِ لٍ َتْفيزي.
ويف مالحظاته اخلتام ّيةِ� ،أكد الدكتور خالد �أ ّنه تعليقا
«مَار�سة الرتجمة قد
على ما �أ�شار �إليه (هاوت) من �أن ُ
ربا
�أُدِينتْ ب�شدة لفرتة طويلة دون �أ�سبابٍ ُم ْقنِعة؛ ولهذا ّ
حان الوقتُ لأنْ نعي َد النظ َر يف هذه املِهْنة»َ ،ذ َكر (كوك) �أنه
«ونحن نقرتبُ من الق ْرنِ اجلديد ،من امل�أمول �أن َت َتح ّق َق هذه
تعليم اللغة» .وعليه ،اعتمادًا على
ال ُّنبوء ُة بنه�ض ِة الرتجم ِة يف ِ
النظريات امل ّت�صلة بالرتجمة ِّ
وال�ش ْعر والأدبِ يف تدري�س اللغة
الإجنليزية ،ف�إ ّنه ي�أم ُل �أن ُت ْ�سه َم �أطروح ُته ،هذه ،يف َتعزيز
ق�ضية الرتجمة ب�صِفِتِها م َْ�ص َد ًرا َت ْعليم ًّيا.
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