 03.41مائدة مستديرة ،يشرف عليها د .مسري بشة املنسق العلمي للندوة.
بعيدا عن الطرح النظريّ والتطبيقيّ الذي التصق بعامل الترمجة على مدى
القرن العشرين وما شهده من صراعات لدى املتخصصني يف هذا اجملال
العلميّ ،إنّ اهلدف من هذه اجللسة العلميّة هو مناقشة مشاكل نقل املعارف
يف جماالت العلوم اإلنسانيّة بشكل عام واملوسيقى واملوسيقولوجيا بوجه خاص
بناء على ما متّ تناوله وتدارسه يف أشغال الندوة العلميّة مع تقييم ما ورد يف
مواضيعها وجوهرها إىل جانب حتديد البعض من نتائجها األوليّة.
ستكون هذه اجللسة يف شكل خليّة تفكري هدفها النظر يف إمكانيّة بعث فريق
علميّ يشتغل بشكل دائم حتت عنوان مركز الدراسات للبحوث املوسيقيّة
واملوسيقولوجيّة تُنجز أعماله على أساس مشاريع يقترحُها ويقدمها وينشرها
وتكون الترمجة من بني حماوره األساسيّة.
ميكن هلذا املشروع أن يتحقق إذا متّ تكثيف كلّ اجلهود وتوحيدها داخل
مؤسسات تُعىن هبذا الدور كمركز املوسيقى العربيّة واملتوسطيّة (النجمة
الزهراء) واملركز الوطين للترمجة (تونس) واملعاهد العليا للموسيقى وملَ ال
منظمة اجملمع العريب للموسيقى اليت قد ختصص عددا خاصّا للترمجة يف
إطار منشورات جملة البحث املوسيقيّ اليت يشرف عليها األستاذ حممود
قطاط ،وغريها من املؤسسات املهتمة هبذا اجملال البحثي من وحدات حبث
وخمابر تابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلميّ ومجعيّات متخصّصة يف
البحوث والدراسات العلميّة.
ستشرف على هذه األشغال جلنة علميّة متخصصة تتكون من أساتذة
جامعيني يقع تركيز أعضائها خالل هذه اجللسة العلميّة ،وتكون القرارات
املتخذة خالل هذه اجللسة مُحدّدة ملسارات هذا املشروع إن شاء له أن
يتحقق ،لذا تعوّل اجلمعيّة كثريا على حضوركم ومسامهتكم معنا.

موضوع الندوة
لقد برهنت الترمجة بشكل عام على أنّها من بني اآلليّات اليت ال ميكن االستغناء
عنها يف جتديد الثقافات وتطوير املسائل الفكريّة وتوسيعها بني الشعوب ،وإن
ازدادت احلاجة إىل ترمجة بعض األعمال األدبيّة وعلوم الطب والفلك واملوسيقى
والفلسفة والرياضيات عن اليونان ،فإنّ وترية هذا النشاط قد تراجع منذ عدّة
قرون ليُمارس من قبل الشعوب اليت استفادت من هذه التراجم ومن مجلة احلصيلة
املعرفيّة اليت نقلتها إىل لغاهتا لتستثمرها يف تطوّر معارفها النظريّة واالختباريّة.
ومن بني املعارف اليت مل تلق احليز األدىن من الترمجة طيلة القرن العشرين وما
تاله ،جند البحث املوسيقي وما محله من دراسات تطبيقيّة ونظريّة،
واملوسيقولوجيا اليت تفرّعت مواضيعها ومضامينها ومناهجها وإشكاليّاهتا
واصطالحاهتا وتعدّدت اختصاصاهتا وحتوّلت إىل حركات فكريّة ومدارس أخذت
جماالت عدّة وعناوين توزّعت بني "املوسيقولوجيا املقارنة" و"املوسيقولوجيا
التارخييّة" و"فيلولوجيا املوسيقى" و"املوسيقولوجيا النظاميّة" و"اإلثنوموسيقولوجيا"
و"املوسيقولوجيا التحليليّة" و"املنهجيّة املوسيقولوجيّة" (إيبستيمولوجيا
املوسيقولوجيا) و"املوسيقولوجيا الشّاملة" و"أنتروبولوجيا املوسيقى"  ...إىل جانب
تفرّعات أخرى دقيقة يف التخصص جاءت كنتيجة إلشكاليات ومقاربات جديدة
تأقلمت بشكل طبيعيّ مع ظهور تعابري موسيقيّة حديثة .وأمام هذا الكم اهلائل من
التفرعات املوسيقولوجيّة ،نرى أنّنا يف أشدّ احلاجة اآلن لنقل تلك املعارف من
لغاهتا األصليّة إىل اللغة العربيّة بقصد تأسيس موسيقولوجيا تفكّر وتكتب وتنطق
عربيّا.
من حيث األسلوب ،جتمع الترمجة تقنيّات وآليّات علميّة وأخرى فنيّة نظّر
هلا أصحاب االختصاص وكان للسانيّني النصيب األوفر من هذا التنظري الذين
حبثوا عن املعىن السياقيّ كإشكاليّة مركزيّة يف الترمجة ،وعن التكيّف مع النص
الذي يُجيز للمترجم يف حدود معقوليّة التّصرف والشّرح والتلخيص والتأويل وتطويع
املباين واملعاين والبحث يف املصطلحات مع كيفيّة توظيفها يف صياغاهتا املترجَمة
واملعرّبة ،ما يستدعي لزوما التمكن اجليّد من اللغتني؛ لغة النص األصلي واللغة
املترجم إليها .كلّ ذلك بقصد جتاوز صعوبة نقل النص العلميّ الذي ال ميكن
السيطرة عليه إال بتوّفر عنصر البحث الشخصيّ داخل التّخصّص حبيث تكون لغة
املترجم متوافقة مع لغة االختصاص العلميّ ويف نفس الوقت مع خطاب صاحب
النصّ األصلي ،وهو ما ينسحب حتما على آليّات وتقنيّات ترمجة املعارف املوسيقيّة
واملوسيقولوجيّة موضوع أشغالنا يف هذه الندوة.

الترجمة في المعارف الموسيقيّة
والموسيقولوجيّة

يومي  7-6ماي 4102

الزهراء  -سيدي بوسعيد
قصر النجمة ّ
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 0.11استقبال املشاركني
 0.01كلمة السيد املدير العام ملركز املوسيقى العربيّة واملتوسطيّة
د .سفيان الفقي
 0..1كلمة السيد وزير الثقافة واحملافظة على التراث د ,مراد
الصكلي
 0..1كلمة منسق الندوة د .مسري بشة

يدير احلوار  :د .حممود قطاط
 /0.41حممود قطاط ،أستاذ متميّز ،املعهد العايل للموسيقى،
جامعة تونس  :مدخل إىل الترمجة يف جمايل املوسيقى والعلوم
املوسيقيّة
 / 0.11حافظ قويعة ،أستاذ حماضر ،كليّة اآلداب والعلوم
اإلنسانيّة ،جامعة صفاقس  :إشكالية التعريب :الواقع واآلفاق،
 /01.01منري السعيداين ،أستاذ حماضر ,املعهد العايل للعلوم
اإلنسانيّة ابن شرف ،جامعة تونس :الترمجة إىل العربيّة يف
العلوم االجتماعيّة :قراءة استشرافيّة،
 01.41نقاش
 00.41زيارة ملتحف اآلالت املوسيقية التابع لقصر النجمة
الزّهراء يؤمنها حمافظ القصر السيد منري اهلنتايت.
03.41

الغذاء
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يدير احلوار :د .األسعد الزواري ،أستاذ حماضر ،املعهد العايل للموسيقى،
جامعة صفاقس
 /03.41د .أنيس املؤدب ،أستاذ مساعد للتعليم العايل ،املعهد العايل
للموسيقى ،جامعة تونس  :تعريب العلوم املوسيقيّة :ملاذا؟ ملن؟ وكيف؟.
 /03.31إيناس العفاس بن نصري ،،مساعدة للتعليم العايل ،املعهد العايل
للموسيقى ،جامعة صفاقس  :حتديّات الترمجة املتخصصة ،النصوص
املوسيقولوجيّة منوذجا.
 /01.11د .رضا اهليشري ،مساعد للتعليم العايل ،املعهد العايل لفنون
امللتيميديا ،جامعة منوبة  :الترمجة يف املوسيقى والعلوم املوسيقيّة (مزنلقاهتا
وفوائدها وآفاقها).
 01.01نقاش
 01.31استراحة

يدير احلوار ،د .األسعد قريعة ،أستاذ حماضر ،املعهد العايل للموسيقى،
جامعة تونس
 / 01.01األسعد قريعة ،،أستاذ حماضر ،املعهد العايل للموسيقى ،جامعة
تونس  :إشكاليّة تعريب النصوص التقنيّة املوسيقيّة
 /01.41عزيز الورتاين ،،باحث يف الدكتوراه ،املعهد العايل للموسيقى بتونس:
منهج التحليل املوسيقي العريب وإشكالية ترمجة املصطلحات التقنية
 /01.31عصام معتوق باحث يف الدكتوراه ،املعهد العايل للموسيقى بتونس :
أثر ترمجة املصطلحات التقنية للموسيقى الغربيّة الكالسيكيّة يف البحوث املهتمة
باملوسيقى املشرقيّة
 /00.11د .رضا بن منصور ،،أستاذ مساعد للتعليم العايل ،املعهد العايل
للموسيقى ،جامعة تونس  :إشكاليّة الترمجة احلينيّة للمصطلحات املوسيقيّة يف
حصة تدريس املوسيقى باملرحلة اإلعداديّة
 01.01نقاش
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يدير احلوار ،د .حممد مسعود إدريس ،أستاذ تعليم عايل ،مدير املعهد العايل
للتنشيط الشبايب والثقايف ببئر الباي ،جامعة تونس
 /10.00د .حممد مسعود إدريس،
L’expérience de la traduction d’un ouvrage classique de la
musique tunisienne : al Aghânî d’Errazgui

 /10.15.حممد املصمودي ،مساعد للتعليم العايل ،املعهد العايل للموسيقى،
جامعة صفاقس  :قراءة نقديّة يف املعجم املوحد ملصطلحات املوسيقيّة،
 /10.30د .أنس غراب ،أستاذ مساعد للتعليم العايل ،املعهد العايل للموسيقى،
جامعة سوسة  :حول ترمجة النّصوص العربيّة القدمية يف « كتاب املوسيقى العربيّة »
للبارون درلنجي،
 10.45نقاش
 11.00استراحة

يدير احلوار ،د .سفيان الفقي ،أ .مساعد ،مدير عام مركز املوسيقى العربية
واملتوسطيّة (النجمة الزهراء)
 /11.30د .األسعد بن محيدة ،أستاذ مساعد للتعليم العايل ،املعهد
العايل لفنون امللتيميديا ،جامعة منوبة  :جدليّة املبىن واملعىن يف ترمجة
النصوص املوسيقولوجيّة.
 /11.45علياء العريب الطرابلسي,باحثة يف مرحلة الدكتوراه ،املعهد
العايل للموسيقى بتونس :أمهّيّة الترمجة ألعمال املستشرقني يف املوسيقى
العربية.
 /12.00د .مسري بشة ،أستاذ مساعد للتعليم العايل متحصّل على التأهيل اجلامعي ،املعهد
العايل للموسيقى ،جامعة تونس  :نقل املعارف املوسيقولوجيّة املعاصرة إىل اللّغة العربيّة:
دراسة يف التحليل الترمجيّ لكتاب "متجيد املوسيقولوجيا.
 12.15نقاش
 13.00الغذاء

 03.41مائدة مستديرة ،يشرف عليها د .مسري بشة املنسق العلمي للندوة.

