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نًُ ١ايعدد
ال شوِ يف إَّٔ ايتّسمج َ١تبادٌٍُ فِهسَٝٚ ٌّٟدإٌ ٚاضعُ ايّٓطامَُ ،تصأٌَ ٚايٛدٛدِ اإلْطاَْٚ ّٞتٓاُّ
َع٘ٚ .ألَّٕ احلاد َ١إىل فَِٗ اآلخَسَ ٚانتِشافِِ٘ تتعدَّ ٣اي ّٛٝاحلاد َ١إىل ايهِتاب ١يف حدّ ذاتٗا ،باتتِ
ايتَّذس َب ُ١اييت تضُُٓٗا ايتّسمجَ ١ع ايعاملَ اخلازد ّٞايٓاجت ُ١عٔ االحتهاىِ بني ايًٍػات ألغساض ٚظٝف،ٍ١ّٝ
عًُ َ١ٝاالتّصاٍَ حتكٝكاً ناَالً ٜطاٍُ اجملاالت
عًُ ،ٍ١ٝأ ٚحضاز ١َّٜضسٚز ً٠حتُ ١ّٝتكتض ٞحتكٝلَ َّ
أَّ ٚ
نًٍُٗاَٜٚ ،طُُ ٛبايًّػ ِ١إىل عٛاِي َِ ايعًٚ َّٛاآلدَاب.
مج ُ١يََُا فُهِت أيػاشُ ايتّازَٜخ ٚملَا تالقَحَت ايجَّكافَاتُ ،إذ ال تُعٓ ٢بِذاْبٍ َُحدَّد ٚال
ٚيٛال ايتّس َ
عامل ٌ١ٝباَتدادٖا َُكرتْ ٌ١اقرتاْاً َُباشساً بايُٛدٛدِ اإلْطاْ ّٞبٌ صازت أٚيً١ّٜ ٛ
بُِٛضِعُ بَ ،ِّٔٝذيو أّْٗا َّ
حتُُٜ ١ّٝصعِّدُٖا ايتّكدُّّ ايعًُ ُّٞايتّكينّ.
إّٕ َٔ أَبسشَ االٖتُاَات اييت تعٓ ٢بٓشسٖا اجملً ١دزاضات ايرتمج ١بشكٗٝا ايٓظسٟ
ٚايتطبٝكٚ ٞاألعُاٍ اإلبداع ١ٝاملرتمجٚ َٔ ١إىل ايًػ ١ايعسب ،١ٝفرتمج ُ١أثس بع ،٘ٓٝتعسٜفٌ ثكايفٌّ،
ٚحضازٚ ،ٌّٟفهس ٌّٟبعامل اإلبداع ٚمتجال ي٘ٚ .ألٕ اْتُا ٤اجلصا٥س َٚؤضطاتٗا يًحضاز ٠اإلضالَ١ٝ
ايعسب ١ٝأَس ال ٜٓاقش بايٓظس إىل احلكا٥ل ٚايٛثا٥ل ،يريو بات َٔ املطًُات إٔ فعٌ ايرتمج ١يف
دلاٍ ايبحح اجلاَع ٞاجلصا٥س ٟجيب إٔ ٜٛد٘ حن ٛخدَ ١ايًػ ١ايعسب ١ٝيف حٛازٖا َع ايًػات نُا
تفعٌ ايبًدإ اييت حترتّ ٖٜٛتٗا.
تعسف َؤضطات ايبحح اجلاَع ٞيف اجلصا٥س ْشاطا حبجٝا يف َطت ٣ٛاملخابس خيص املشازٜع
ايٛطٓ ١ٝيف ايرتمجٖٓ َٔٚ ،١ا دا ٤فعٌ تٓشٝط خمرب ايرتمجٚ ١تعً ١ُٝٝايًػات بإجناش َشسٚع

دلً ١املخرب ٚقد ٚمسٗا باحج ٙٛبـ" :يف الرتمجة"

يته ٕٛصً ١املٛضٛع ٚايباحجني يصٝك ١بايرتمج١

.تٓٛعت حبٛخ ايعدد األ ٍٚبفضٌ َطاُٖ ١باحجني َٔ خمتًف أحنا ٤ايعاملَ َٔ ،ايٝصٜا ٚفسْطا
ٚاملػسب ٚاجلصا٥س ،بًػات َتعدد.٠
تسْ ٛاهل ١٦ٝاملشسف ١عً ٢اجملً ١تعصٜص ْشاطٗا ٚتٜٓٛع َادتٗا يف األعداد ايكادَ ١تفعٝال
حلسن ١ايرتمج ١يف اجلصا٥س ٚايعامل.
زٝ٥ظ ايتحسٜس :أ.د /صاحل بٛزقيب
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:يف الرتمجة

ِ صطلَح
ِ َ ق:العلمي العربي في الفيزياء
ضيّةُ تـأريـخ مراحل نـشأتو وانـتشاره
ْ لم
ُا
ّ َ ّ
كزافيو لولوبر
 فرنسا،جامعة ليوف
:ملخص
إف اؼبوضػػوع الػػذم نتطػػرؽ إليػػو ىنػػا لػػيس إال جانبنػػا مػػن جوانػػب قضػػية تػػاريخ اؼبصػػطلحات العلميػػة العربيػػة

.متنوعة
ٌ  من أين أتت؟ أين يكضعت؟ مىت يكضعت؟ كيف انتشرت؟ كإُف غري ذلك من تساؤالت: اؼبعاصرة

Résumé:
Le sujet traité représente l'un des aspects d'une problématique historique relative aux termes
scientifiques arabes modernes. Plusieurs questions se posent sur leur origine, leur création,
leur propagation, ainsi que d'autres questions qui relèvent de plusieurs champs de recherche.
Abstract
This paper deals with one aspect of historical issue related to modern Arabic scientific terms.
Several questions arise about their origin, their creation, and their propagation, and others
within several fields of research.
Key Words: Scientific Terms, Classical Arabic, Modern Arabic
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ٌأدت دراستنا مصطلحات الفيزيػاء اؼبنتشػرة يف العػاَف العػرب [ ]Lelubre, 1992دبػا ؽبػا مػن اختبلفػات

كمرتادفػػات مػػن بلػػد عػػرب إُف بلػػد عػػرب آخػػر كحػػف مػػن مؤلػػف إُف مؤلػػف آخػػر مػػن نفػػس البلػػد أك نفػػس اعبامعػػة ،

توزعػا جغرافينػا يف
إُف قولنا بوجود ؾبموعات من مصطلحات علميػة عربيػة  -يف ؾبػاؿ الفيزيػاء علػى األقػل  -تتػوزع ن
العاَف العرب  ،تتميز كل كاحػدة مػن ىػذه اعموعػات بطائفػة غػري قليلػة مػن مصػطلحات خاصػة ؽبػا (ال تسػتعمل يف

اعموع ػ ػػات األخ ػ ػػرل  ،أك ال يس ػ ػػتخدـ منه ػ ػػا يف تل ػ ػػك اعموع ػ ػػات األخ ػ ػػرل إال القلي ػ ػػل)  ،كذل ػ ػػك فان ػ ػػب كف ػ ػػرة
اؼبصػػطلحات األخػػرل اؼبشػػرتكة بينهػػا  .كنسػػمي مثػػل ىػػذه اعموع ػػات أرص ــدة مص ــطلحية ككػػل منه ػػا مت ػػداكؿ يف
منطقػة معيٌنػػة مػػن منػػاطق العػػاَف العػػرب  .إف مثػػل مفهػػوـ الرصػػيد اؼبصػػطلحي اؼبتػػداكؿ يف منطقػػة معينػػة مفهػػوـ إصبػػاِف
تقػرييب كبطبيعػػة اغبػػاؿ ال يعػ ذلػػك أف صبيػػع اؼبؤلفػػات العلميػػة الصػػادرة يف ىػػذه اؼبنطقػػة تسػػتخدـ مصػػطلحات ىػػذا
الرصيد اؼبصطلحي  ،كإمبا تستعملها غالبية اؼبؤلفػات العلميػة كعلػى كجػو اػبصػوص اؼبؤلفػات ذات الطػابع اغبكػومي
كشبو اغبكومي .
فقادتنػػا دراس ػػتنا إُف تعيػػني رص ػػيدين مصػػطلحيني رئيس ػػني كنب ػػا مػػن جه ػػة الرص ػػيد اؼبص ػػطلحي اؼبت ػػداكؿ يف
سورية  ،كمن جانب آخر الرصيد اؼبصطلحي اؼبتداكؿ يف مصر .
على كجو اؼبثاؿ  ،يف ؾباؿ الكهرباء  ،لنأخذ طائفة من مصػطلحات زبتلػف مػن بػني الكتػب السػورية كبػني
الكتػػب اؼبص ػرية  ،حيػػث يقػػاؿ ؼبقابلػػة اؼبصػػطلح األجنػػيب ( différence de potentiel, 'potential

' )differenceيف الطائف ػػة األكُف ف ــرق الكم ــون كيف الطائف ػػة الثاني ػػة ف ــرق الجه ــد  ،كؼبقابل ػػة اؼبص ػػطلح األجن ػػيب
(' )circuit électrique, 'electric circuitدارة كهربائيــة للطائفػػة األكُف ودائــرة كهربائيــة (أك كهربيػػة)
للطائفػػة الثانيػػة  ،كؼبقابلػػة اؼبصػػطلح األجنػػيب (' )puissance électrique, 'electric powerاســتطاعة
كهربائية كقدرة كهربائية على الرتتيب  ،ذلك كإف كػاف معظػم اؼبصػطلحات نفػس اؼبصػطلحات لكػبل الرصػيدين ،
مثل التيار الكهربـائي كالمقاومـة الكهربائيـة كإُف غػري ذلػك مػن مصػطلحات ىػذا اؼبيػداف  .فلػنبلح ٍْ ىنػا أف تلػك
اؼبصطلحات القليلػة الػف ذكرناىػا ال تس ٌػمي مفػاىيم حديثػة كػل اغبداثػة بػل مفػاىيم يعػود تعيينيهػا إُف أكثػر مػن مائػة
سنة  ،كىذه اؼبصطلحات معركفة  ،منتشرة اليوـ يف العاَف العرب .

أمػػا األرصػػدة اؼبصػػطلحية األخػػرل فػػيمكن تعيينهػػا يف اؼبنػػاطق اؼبعنيػػة  .مػػثبلن فيمػػا ىبػػص اؼبغػػرب إق ػرار
رصيد مصطلحي علمي بني السػبعينات كالثمانينػات كذلػك يف نطػاؽ مؤسسػات حكوميػة مثػل كزارة الرتبيػة كتكػوين
األطػػر اؼبغربيػػة بغيػػة تعريػػب تعلػػيم اؼبػواد العلميػػة يف مرحلػػة التعلػػيم العػػاـ (كأصػػدرت الػػوزارة اؼبػػذكورة معجمػػني يضػ ٌػماف
2
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اؼبص ػػطلحات اؼبق ػ ٌػرة [معج ػػم فرنس ػػي  -ع ػػرب " مص ػػطلحات الرياض ػػيات يف التعل ػػيم الع ػػاـ" [ ، ] 1980 ،معج ػػم

ػتم اسػػتخداـ ىػػذه اؼبصػػطلحات يف
فرنسػػي  -عػػرب  ":العلػػوـ الطبيعيػػة كالعلػػوـ الفيزيائيػػة " ، ]MLS2 1981 ،فػ ٌ
الكتب اؼبدرسية اؼبغربية .

مػػثبلن إذا أخػػذنا بع ػػني االعتبػػار اؼبفػػاىيم الفيزيائي ػػة الثبلثػػة السػػابقة ال ػػذكر كجػػدنا للمصػػطلحات اؼبوض ػػوعة
ػطلحا جديػ نػدا
للتعلػػيم يف اؼبغػػرب  ،علػػى الرتتيػػب  :فــرق الجهــد  ،دارة كهربائيــة  ،قدرةكهربائيــة َ .ف قبػػد ىنػػا مصػ ن
ابتيكػر بػل مصػطلحات معركفػة منػذ زمػن  ،كعبنػة التعريػػب اؼبعنيػة أختػارت  -يف ىػذه اغبالػة علػى كػل حػاؿ  -قائمػػة
من اؼبصطلحات من بني اؼبصطلحات العربية اؼبرتادفة اؼبوجودة يف الرصػيد اؼبصػطلحي العػرب اؼبعاصػر  .كمػا رأينػا ،

إف اسػتعماؿ ىػذه اؼبصػػطلحات مػوزمع يف منػاطق عربيػػة معينػة ( بصػفة إصباليػػة علػى كػل حػػاؿ ) ؛ ىنػا  ،اؼبصػػطلحاف
األكؿ كالثال ػ ػػث مت ػ ػػداكالف يف مص ػ ػػر كاؼبص ػ ػػطلح الث ػ ػػاين مت ػ ػػداكؿ يف س ػ ػػورية  .فاغبال ػ ػػة ى ػ ػػذه م ػ ػػا معػ ػ ػ ت ػ ػػأريخ ى ػ ػػذه
نؤرخ بالفعل ؟
اؼبصطلحات  ،ماذا ٌ
 -1تــأريخ المصــطلحات العربيــة العلميــة بغيــة دراســة حركــة مصــطلحات مجــال اختصــال معــين عبــر الزمــان
والمكان
 1 - 1م ػػن ب ػػني اؼبب ػػادئ اػباص ػػة بالدراس ػػات اؼبص ػػطلحية  ،عل ػػى كج ػػو اػبص ػػوص عن ػػدما نقص ػػد معاعب ػػة مش ػػكلة
اعتمادا على دراسة ؾبموعة ىػذه اؼبصػطلحات ككػل كال
مصطلحية ما  ،ضركرةي البحث يف مصطلحات ؾباؿ معني
ن
االكتفػػاء بدراسػػة مصػػطلح معػػني علػػى حػػدة  ،دكف أف يؤخػػذ بعػػني االعتبػػار عنصػ نػرا مػػن عناصػػر ىػػذه اعموعػػة -أك
على األقل جػزء منهػا ،-مػع مػا يوجػد لػو مػن عبلقػات صػرفية أك تركيبيػة أك دالليػة مػع ىػذه اؼبصػطلحات األخػرل:

هبب أف نبحث يف اؼبصطلح اؼبع يف كل أبعاده .كمن جهة أخرل ىذا ال يبنعنا أف نرٌكز حبثنا يف مصطلح معني.
نريػػد إذف مػػن جهػػة أف نعػ ٌػني  ،نيػ ٍػتز كجػػود ـبتلػػف أرصػػدة مصػػطلحية يف العػػاَف العػػرب لكػػل منهػػا تػػاريخ ،

أم نشأة كتطور كتفاعل مع األرصػدة األخػرل  .كبغيػة ىػذا نرٌكػز دراسػتنا ىػذه علػى دراسػة بعػض مصػطلحات نيعػ
بتارىبها.

ً
االكتشافات العلميةى كإنشاء النظريػات العلميػة كالقيػاـ بتطبيقااػا التقنيػة
 2 - 1من اؼبعركؼ أف يف العصر اغبديث
أيضػػا أف اللغتػػني األجنبيتػػني اللتػػني حصػػل
كاخػرتاع األدكات اؼبناسػػبة ؽبػػا ٌ كقوعيهػػا كال يػزاؿ يف الغػػرب  ،كمػػا يعػػرؼ ن
أيضػا أنبيػة
بفضلهما العرب على ىذه العلوـ اغبديثة كانتا كال تزاالف تكوناف اللغتني الفرنسية كاإلنكليزية .كال هنمل ن
3
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يف الرتمجة:

الرصيد الرتاثي العرب كىو غري قليل يف ؾباؿ العلوـ ،على كل حػاؿ العلػوـ يف حالتهػا القديبػة .فإشػكاليتنا ىػي كيػف
تكونت اؼبصطلحات العلمية العربية اؼبعاصرة ،ذلك منذ النهضة العربية.
فينػػتمم فبػػا سػػبق -كقػػد يبػػدك ىػػذا مػػن البػػديهيات -أف معظػػم اؼبصػػطلحات العلميػػة العربيػػة -كحػػىت صبيعهػػا
فيمػػا ىبػػص اؼبصػػطلحات اغبديثػػة يف قرننػػا ىػػذا -ال يبكػػن لت ػػاريخ كضػػعها أف يس ػبًق تػػاريخ كضػػع كػػل مصػػطلح مػػن
اؼبصطلحات األجنبية ؛ كيتوفر لنا على ىذا الصدد مراجع تدؿ على تأريخ ىػذه اؼبصػطلحات ( علػى تػأريخ العديػد
منها على كل حػاؿ [مػثبلن  . )]RHLF :كعلػى كجػو اػبصػوص إف أصػبح مصػطلح معػني يػدؿ علػى مفهػوـ جديػد
يف نفس ؾباؿ االختصاص أك يف ؾباؿ آخر فينعكس ذلك يف اؼبصطلح العرب اؼبقابل بعد فرتة من الزمن .
 3 - 1مػػا اؼب ػراد بتػػأريخ اؼبصػػطلح؟ أيػػؤمرخ كضػ يػع ىػػذا اؼبصػػطلح أـ اسػػتعماليو األكؿ ؟ يف بعػػض األحيػػاف يبكننػػا أف
ػردا كػاف أك مؤسسػة رظبيػة أك خاصػة -كظػركؼ الوضػع .كيف معظػم األحيػاف ال
شخصا منف ن
نعرؼ كاضع اؼبصطلح  -ن
نعرؼ ىمن كضع اؼبصطلح كعلينا أف نكتفي باالطٌبلع على الوثيقة األكُف الف كرد فيها اؼبصطلح.

مثػػاؿ اغبالػػة األكُف مػػا حػػدث مػػع "الطبيػػب ،أسػػتاذ ًع ٍل ىمػػي األم ػراض اعبلديػػة كاألمػراض الزىريػػة كعلػػم الطبيعػػة

علمػػي التش ػريح اؼبرضػػي كالني يسػػمم فيػػو سػػاب نقا" ؿبمػػد صبيػػل اػبػػاين
العػػاـ يف اؼبعهػػد الطػػيب العػػرب يف دمشػػق ،أسػػتاذ ى
مؤلػػف كتػػاب " القطــول الينيعــة فــي علــم الطبيعــة " [- ]1930-1932_SUP6كأصػػدرتو اعبامعػػة السػػورية
بدمشق -يف خاسبة كتابو (الباب الثاين يف اؼبصطلحات كالرموز) عندما قاؿ ص :1158
ػت ىػػذه اإلشػػارة (*) يف حػػذاء كػػل مصػػطلح عػػرب كضػػعتيو كَف أكػػن مسػػبوقنا إليػػو كقػػد القػػت
"مث جعلػ ي
كمصطلحات كتاب استحسا نا لدل اؼبؤلفني فأخذكا ينقلوهنا إُف كتبهم".
كيف الص ػػفحة ا خ ػػرة م ػػن كتاب ػػو (ص  )1225ع ػػاد إُف بع ػػض اؼبص ػػطلحات ال ػػف ق ػػد اس ػػتعملها بغي ػػة
إصبلحها قائبلن" :بعد الفراغ من طبع ىذا الكتاب كجدنا لبعض اؼبصطلحات الػف داءت فيػو مػا ىػو أصػلح منهػا"
كاقرتحها لقرائو.
كيف الواقػع إف ىػذه اؼبصػػطلحات الػف اسػػتعملها يف كتابػو كاقرتحهػػا لزمبلئػو ال بػػد أف يكػوف ىػػو قػد اسػػتخدمها
مع طبلبو من قبل!
 4-1علينا ىنا أف نتساءؿ حوؿ مع وضع اؼبصطلح  ،كقد يكوف اؼبقصود من الوضع نتيجةى عمليات ـبتلفة:
4

يف الرتمجة:
(أ)
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االبتكار :لفظة جديدة َف يكن ؽبا سابق.

(ب) إعػػادة اسػػتعماؿ لفظػػة موجػػودة أك مصػػطلح موجػػود سػػاب نقا  ،للمفهػػوـ اؼبعػ ؛ كتنقسػػم ىػػذه اغبالػػة حػػالتني:
بعد -قد تيرؾ.-
إما ال يزاؿ اؼبصطلح األصل متداكالن يف ؾباؿ اختصاصو ،إما َف ييستعمل ي
(جػ)

ؾبرد تغيري صريف أك تركييب ؼبصطلح موجود ساب نقا.

( د)

التعريب.

(ىػ)

اختيار مصطلحات من بني مصطلحات أخرل مرتادفة موجودة ساب نقا  ،ك ٌازباذىا.
فركعػػا كقػػد قبػػد مػػثبلن درجػػات فيمػػا ىبػػص (ج ػ) ك (د) ،
كبطبيعػػة اغبػػاؿ يبكننػػا تقسػػيم كػػل مػػن ىػػذه الطػػرؽ ن

إٍف  .كيف الواقػ ػ ػ ػ ػػع لػ ػ ػ ػ ػػيس ذلػ ػ ػ ػ ػػك بػ ػ ػ ػ ػػأمر ثنػ ػ ػ ػ ػػائي ىامشػ ػ ػ ػ ػػي  .مػ ػ ػ ػ ػػثبلن إذا اعتتنػ ػ ػ ػ ػػا اؼبصػ ػ ػ ػ ػػطلح مقيـ ـ ـ ـ ــاس الضـ ـ ـ ـ ــوء
(' ،)photomètre, 'photometerكس ػػنرل فيم ػػا بع ػػد أف كج ػػوده يع ػػود إُف س ػػنة  ،1838كمرادف ػػو
ـوئي (كال ػػذم َف ن ػػره إال يف معج ػػم ح ػػديث  )1992_LLP1/iفنج ػػد مص ػػطلحني ال
القري ػػب مقي ــاس ض ـ ّ
ِ
الم ْج ِهــر ( )microscopeكال نسػػتطيع أف
ىبتلفػػاف سػػول يف تركيبهمػػا النحػػوم  .كمػػا مػػثبلن يف حػػاؿ الم ْج َهــر ك ُ
مبيٌز بينهما يف النصوص العلمية الف ال تيش ىكل فيها األلفاظ عادةن ؟

 5 - 1لكػػي نعػػرؼ مػػا نقصػػد بتأرىبػػو  ،علينػا أف نتػػذ ٌكر ماىيػػة اؼبصػػطلح  ،فنريػػد ىنػػا باؼبصػػطلح الوحػػدة اؼبعجميػػة
الػػف تسػ ٌػمي كحػػدة مرجعيٌػػة معينػػة (أم مفهومػػا معينػػا) .كسػػنعتت مصػػطلحني اثنػػني ـبتلفػػني نفػػس التس ػػمية عنػػدما
هنتم بكل عبلقة تربط بني مفهوـ معني كبني تسمية معينة.
تسمي مفهومني ـبتلفني .أك بعبارة أخرل ٌ
فلنأخذ مثاؿ االنتشار يف ؾباؿ علم الضوء .ىذا اؼبصطلح ثبلثة مصطلحات:
(أ) ظ ػػاىرة امت ػػداد األش ػػعة الض ػػوئية يف كس ػػط مع ػػني كييع ػػرؼ أهن ػػا تنتش ػػر يف خط ػػوط مس ػػتقيمة يف ك ػػل كس ػػط
متجانس ؛ يقابػل ىػذا اؼبصػطلح (')propagation [1690], 'propagation؛ كيرادفػو مصػطلح
االمتداد.
(ب) ظاىرة ناذبة عن التفاعل بني األمواج الضوئية كجزيئات الوسط حىت ال ينتقل فيػو الضػوء (كىػذه الظػاىرة
سبب اللوف األزرؽ للسماء) كيرادفها ('.)diffusion [1587], 'diffusion', 'scattering
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يف الرتمجة:

ػاح ـبتلفػػة
(جػ ػ) ظػػاىرة ناذبػػة عػػن انعكػػاس الضػػوء علػػى سػػطح غػػري منػػتظم  ،تػػنعكس عليػػو األشػػعة كفػػق منػ و
('.)diffusion , réflexion diffuse, 'diffuse reflection
كما نرل ،إف الفرؽ بػني (أ) كالبقيػة كاضػح يف اللغتػني األجنبيتػني كلكػن لػيس األمػر كػذلك بػني (ب) ك(ج ػ).
كنكتفي ىنا باإلشارة إُف كركد مصطلح االنتثار (بالثاء اؼبثلثة) كيتعلق ىنا بالظاىرة الثالثة :
انتثار (الضوء)

1930_EUPO2:19
1932_SUP6:lex,560
1932_SUPO11:28

 6 - 1فمػػا نريػػد أف نػػؤرخ ىػػو الػػوركد األكؿ السػػتعماؿ اؼبصػػطلح اؼبع ػ لتسػػمية اؼبفهػػوـ اؼبع ػ  .كإذا كػػاف نفػػس
ػتم بعامػل ثػاف
اؼبصطلح يسػمي
ن
مفهومػا آخػر ،فعلينػا أف ن ٌ
ػؤرخ ىػذا االسػتعماؿ الثػاين .كإضػافةن إُف ذلػك يبكننػا أف هن ٌ

ػؤرخ اؼبصػػدر األكؿ الصػػادر يف ىػػذه اؼبنطقػػة كالػػذم وبتػػوم
كىػو اؼبنطقػػة العربيػػة الػػف كرد أك انتشػػر فيهػػا اؼبصػػطلح ،فنػ ٌ
على ىذا اؼبصطلح .

اؼبعتتة
 7-1أنواع اؼبصادر ى
اعتمدنا يف حبثنا يف تأريخ اؼبصطلحات على نوعني من اؼبصادر:
[أ] الكت ػػب كاع ػػبلت ال ػػف تيس ػػتخدـ فيه ػػا اؼبص ػػطلحات يف نط ػػاؽ النص ػػوص العلمي ػػة .كؽب ػػذه اؼبص ػػادر درج ػػات يف
التخصص ككذلك يف التداكؿ .إف ىذا النوع من اؼبصادر يأيت على اؼبرتبة األكُف لتأريخ اؼبصطلحات.
[ب] اؼبعاجم اؼبختصة .ىناؾ نوعاف من اؼبعاجم :
أقراا ىذه اؼبؤسسات .فلهػذا السػبب
 - 1اؼبعاجم الف تي ٍ
صدرىا مؤسسات رظبية ،مثل اعامع ،كتقدـ مصطلحات ٌ
سبثٌل ىذه اؼبعاجم مصػادر لتػاريخ ىػذه اؼبصػطلحات ،ال لتػأريخ كضػع كػل منهػا (إال يف بعػض األحيػاف ،عنػدما يػدؿ

أيضػػا أف
اؼبعجػػم علػػى ذلػػك) .كأضػػف إُف ذلػػك أف الفػػرؽ كبػػري مػػن إق ػرار اؼبصػػطلح كاسػػتخدامو الفعلػػي ..كنعػػرؼ ن
ػادا علػػى جػػذاذات ربػػوم مػػا يوجػػد مػػن مصػػطلحات متداكلػػة أك مسػػجلٌة يف
اعػػامع كاؼبؤسسػػات اؼبعنيػػة تعمػػل اعتمػ ن

اؼبعػػاجم السػػابقة  .كمػػن بينهػػا ( :أ) اؼبعػػاجم العلميػػة الػػف أصػػدراا اعػػامع (مثػػل الػػف أصػػدرىا ؾبمػػع اللغػػة العربيػػة
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يف الرتمجة:

اؼبوحػػدة" الػػف أصػػدرىا اؼبنظمػػة العربيػػة للرتبيػػة كالثقافػػة كالعلػػوـ؛ (جػ ػ) معػػاجم أصػػدراا
بالقػػاىرة) ؛ (ب) "اؼبعػػاجم ٌ

مؤسسات رظبية (مثل اؼبعاجم الف أصدراا كزارة الرتبية الوطنية يف اؼبغرب).

 - 2معػػاجم ألٌفهػػا أشػػخاص أك شػػركات نشػػر ،كىػػذه اؼبعػػاجم غػػري رظبيػػة ،فػػبل نعػػرؼ أص ػبلن سبثيليػػة اؼبصػػطلحات
الواردة فيها -أم  :ىل تيستعمل ىذه اؼبصطلحات ؟ أين تيستعمل ؟-؛ كمرا نرا ال تدؿ علػى مصػادرىا كال نعػرؼ مػا

ػريا مػا تقػدـ عػدة مرتادفػات يػرد قسػط غػري قليػل منهػا مػرة أخػرل لتسػمية
ىو من االجتهاد الشخصػي للمؤلػف ..ككث ن

مفهػػوـ آخػػر ..كاغبالػػة ىػػذه ،مػػاذا سبثػػل معػػاجم ىػػذه الفئػػة لتػػأريخ اؼبصػػطلحات؟ بصػػفة عامػػة ال يبكنهػػا أف تيعتػػت
مصطلحا معيننا قد كرد يف تاريخ معني يف معجم معني.
مصادر ثقة ..ال تدؿ إال على أف
ن
أضػ ػػف إُف ذلػ ػػك أف العديػ ػػد مػ ػػن اؼبعػ ػػاجم اؼبختصػ ػػة -الرظبيػ ػػة منهػ ػػا كغػ ػػري الرظبي ػ ػػة -ليسػ ػػت سػ ػػول قائم ػ ػػة
مص ػػطلحات كال تقػ ػ ٌدـ ؽب ػػا أم تعري ػػف .ى ػػذا هبعله ػػا غ ػػري ص ػػاغبة الس ػػتغبلؽبا بغي ػػة ت ػػاريخ قس ػػط غ ػػري طفي ػػف م ػػن
اؼبص ػػطلحات ،يف حال ػػة التب ػػاس ،عن ػػدما ي ػػدؿ اؼبص ػػطلح عل ػػى ع ػػدة مف ػػاىيم كال يبيٌػػز اؼبعج ػػم بينه ػػا ..كاإلش ػػارة إُف

اؼبصػػطلح األجنػػيب -كمعظػػم اؼبعػػاجم اؼبختصػػة تعتمػػد علػػى اؼبصػػطلح األجنػػيب -ال يكفػػي يف غالبيػػة األحيػػاف ،دبػػا أف
أيضا (سنرل أمثلة لذلك يف ميداف الفوتومرتية ).
ملتبسا ىو ن
اؼبصطلح األجنيب قد يكوف ن
 8 - 1دراسة تارىبية يف مصطلح الكهرباء
عامػة عػن
فلنأخذ مثاؿ تأريخ اؼبصطلح اؼبعركؼ ب”كهرباء" .يبكننا االنطػبلؽ دبػا يػدلنا عليػو ثبلثػة معػاجم ٌ

ىذا اؼبوضوع:

نبتػػدئ باألقػػدـ منهػػا كىػػو محــيل المحــيل لبطػػرس البسػػتاين (الطبعػػة األكُف تعػػود إُف عػػامي - 1866
. )1869
كهرب الشيءى جعل فيو ٌقوة الكهربائيٌػة فهػو ُمكهـ ِرب كالشػيءي ُمكه َـرب  .كىػو مػن اصػطبلح اؼبح ىػدثني * ال َك ْه َربَـا
َ
ي
ػك كيشػاركوي السػندركس
كال َك ْه َربآءُ صمغ شجرة اعبوز
الركمي كىو أنواع كأجودىا النقي هبػذب التػو كاؽبشػاـ إذا يح م
ٌ

يف ذلك  .معمرب كاه ربا بالفارسيٌة كمع كاه تو كربػا جػاذب أم جػاذب التػو  .القطعػة منػو كهربـاة أك كهربـآءة
كالنسبة ً
إليو كهربآءي كمنوي السيٌاؿ ال َك ْه َربَآئي * كال َك ْه َربَآئيّة اعباذبيٌة .
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يف الرتمجة:

مالحظة :إذا حبثنػا ىػذا اؼبصػطلح يف المعجـم الوسـيل (ط  )1973 ،2الػذم أصػدره ؾبمػع اللغػة العربيػة
بالقاىرة -كىو معجم اللغة العامة -فنجد ما يلي :
ط اؼبػاء  :كلمػد مػن حركػة اندفاعػو فيػو ق ٌػوة كهربيَّـة  .ك -الشػيءى  :شػحنىو أك أمػدمه بػالق موة الكهربيَّـة
ب) مسػ ىق ى
* ( ىك ٍهىر ى

[]..

الكهربَــاءُ)  :مػػادة راتينجيمػػة صػػفراء اللػػوف [ ]..كىػػي أكُف اؼبػواد الػػف عػػرؼ تكهركػػا بالػػدلك  ،كمنهػػا اشػػتقت كلمػػة
( ْ
الكهربائية (ممم)  .ك -العامل الطبيعي الذم تنشأ عنو بصػفة عامػة ظػواىر التجػاذب كالتنػافر الػف ربػدث يف حالػة
ػاكم  ،أك نتيجػػة غبركػػة نسػػبيٌة بػػني اؼبغنػػاطيس كدائػػرة معدنيػػة
معينػػة نتيج ػةن للػػدلك أك التسػػخني أك التفاعػػل الكيمػ ٌ

صلة ( .ممم) .
مو ر

(ال َك ْهربا)  :ال َك ْه َرباء .
ً
ـائي)
(ال َك ْهربائي)  :اؼبتخ ر
صص يف علم الكهرباء  .ك -ىم ٍن م ٍهنىتيو االشػتغاؿ بالشػؤكف الكهربائيّـة  .ك(التيػار الكهرب ّ

 :القوة الكهربائيَّة السارية يف اؼبادة  ،كىو نوعاف [. ]..

فمم ػػا قب ػػد يف ى ػػذه اؼب ػػادة  :الكهرب ــا ،كال نع ػػرؼ أى ػػي الكهرب ػػاء م ػػادةن أك ظ ػػاىرةن أك الثنت ػػني؛ الكهرب ــاء
ـائي ،علػى حػد السػواء ،كمػرة أخػرل ال نعػرؼ ىػػل
كالكهربائيّـة ،كال نعػرؼ ىػل يوجػد فػرؽ بينمهػا؛ كهرب ّـي ككهربـ ّ
يوجد فرؽ بني ىاتني الصفتني .أما حركة حرؼ الراء فبل تيكتب إال يف شرح كلمة الكهربا..
أما المنجد فـي اللغـة العربيـة المعاصـرة (ط  )200 ،1كىػو كػذلك معجػم اللغػة العامػة ،فيقػ ٌدـ مػدخلي
الكهرباء كالكهربائية:
َ .ك ْهربــاء  :نػػوع مػػن اللؤلػػؤ [ || ]..مػػادة راتينجيػػة صػػفراء اللػػوف [ ]..كمنهػػا اشػػتقت كلمػػة كهربائيــة (فارسػػية)
ػك أكاغب ػرارة أك االنفعػػاالت الكيماكيػػة " || ]..[ ،كهربــاء
|| (ؼ) قػػوة تتولػػد يف بعػػض األجسػػاـ بواسػػطة اغبػ ٌ

ػك الزجػػاج ًخب ٍرقػػة مػػن اعبيػػوخ || "كهربــاء قىراريػٌػة"  :قسػػم مػػن علػػم
وجبػػة"  :ىػػي الكهربػػاء الػػف يبكػػن إنتاجهػػا حبػ ٌ
يم ى
الطبيعة يبحث يف توازف الكهرباء على األجساـ .
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يف الرتمجة:

ً
ً
ػاص بالكهربـاء " :تيٌػػار
ـائي :
ٌ
متخصػص بع ٍلػم ال َك ْهربـاء || مػن م ٍهنتػو العمػل بالشػؤكف الكهربائيـة || خ ٌ
َ .ك ْهرب ّ
طيسي"  :خاص بال َك ْهربائيّة اؼب ٍغنىطيسيٌة []..[ || ]..
كهربائي" " ،نور كهربائي" || [َ "" ]..ك ْه َر ّ
بائي ىم ٍغنى ٌ
ى
بائي []..
َ .ك ْه َر ّ
بي  :ىك ٍهىر ٌ
إجهاديٌػة
َ .ك ْه َربائيّة  :قػوة الكهرباء || "كهربائيّـة آليٌػة "  :علػم تطبيػق الكهربػاء علػى ا ليٌػات || " كهربائيّـة ٍ
اإلجهاديٌػة" ||..
"  :توليد كهرباء ربت تأثري ضغوط (أك تشوىات) بعض األجساـ اؼبتبلررة " :ظػاىرة الكهربائيّة ٍ
|| " َك ْهربائيّــة ىم ٍغنىطيسػػيٌة"  :قسػػم مػػن علػػم الطبيعػػة يبحػػث يف التفػػاعبلت بػػني بػػني التيٌػػارات الكهربائيّــة كاغبقػػوؿ
اؼبغنطيسيٌة .

اعتمادا على ىذا القاموس من الصعب أف نعرؼ أتتميز الكهربائية من الكهرباء أـ ال..
ك ن
أف مفه ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ الكهرب ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء ظ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىرةن فيزيائي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةن يع ػ ػ ػ ػ ػ ػػود إُف الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرنني الس ػ ػ ػ ػ ػ ػػابع عش ػ ػ ػ ػ ػ ػػر كالث ػ ػ ػ ػ ػ ػػامن عش ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
(] )électricité [1720], 'electricity' [1640-1650فأقػدـ اؼبصػادر العلميػة العربيػة الػف حصػلنا
عليها ىػو " األزىـار البديعـة فـي علـم الطبيعـة " ،كتػاب ألٌفػو الطبيػب الفرنسػي الػدكتور  ،Perronكترصبػو يوحنػا
عنحورم ،كصحح ىذه الرتصبة ؿبمد اؽبػراكم 1254 ،ى ػ [ ،] 1838_EQP1حيػث يػرد بصػفة مطػردة اؼبقابػل
العرب الكهربائية( .بدكف أم إشارة إُف حركة حرؼ الراء).
حضػ ػػره الشػ ػػيخ ؿبمػ ػػد بػ ػػن عمػ ػػر التونسػ ػػي
َف كبصػ ػػل لؤلسػ ػػف علػ ػػى نسػ ػػخة مػ ػػن اؼبعجػ ػػم العلمػ ػػي الػ ػػذم ٌ
( )1857 - 1790عنوانػػو "الشػػذكر الذىبيػػة يف األلفػػاظ الطبيػػة" ككػػاف أصػبلن ترصبػػة للمعجػػم الطػػيب الفرنسػػي
 ،Fabre : Dictionnaire des dictionnaires de Médecineمػػع زيػػادات علميػػة كثػػرية
[ابراىيم بن مراد .]155 - 126 :1997 ،
فاؼبصدر اؼبصرم الثاين الذم توفٌر لنا  ،مصدر الحق بكثري دبا أنو صدر بعد طبسػني سػنة ،كىػو "خالصـة
الطبيعة  -الجزء الثالث :في المغناطيسية والكهربائية" ،بقلم حسػن فػائق كأضبػد عاصػم " ،قػررت كزارة اؼبعػارؼ
العمومي ػػة اس ػػتعماؿ ى ػػذا الكت ػػاب دبدارس ػػها"1339 ،ى ػ ػ[ 1920/ط ،] 1920_ESP2a [ ]4/حي ػػث قب ػػد
أيض ػ ػػا .كيف نف ػ ػػس الف ػ ػػرتة م ػ ػػد ضب ػ ػػدم "ق ـ ــاموس المص ـ ــطلحات العلمي ـ ــة" ( ط) 4 /
مص ػ ػػطلح الكهربائي ـ ــة ن
[ ،] 1924_ELS1حيث قبد نفس اؼبصطلح .
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يف الرتمجة:

يف "معج ـ ـ ـ ــم الفيزيق ـ ـ ـ ــا النووي ـ ـ ـ ــة واإللكتروني ـ ـ ـ ــات" ال ػ ػ ػ ػػذم أص ػ ػ ػ ػػدره ؾبم ػ ػ ػ ػػع اللغ ػ ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػ ػػة بالق ػ ػ ػ ػػاىرة
[ ،]1974_ELPN1قبػ ػػد مصػ ػػطلح الكهربـ ــاء يف مركبػ ػػات مثػ ػػل "ربلػ ػػل بالكهربـ ــاء" أك "الكهربـ ــاء السػ ػػاكنة"
بائي .
كللصفة كهر ّ
كل ػػدينا مص ػػدر ق ػػدًن آخ ػػر يع ػػود إُف س ػػنة  ، 1862ل ػػيس دبص ػػرم ،كى ػػو بقل ػػم س ػػليماف اعبرائ ػػرم اغبسػ ػ
-الذم تعلم اللغة الفرنسية يف فرنسا كترجم مؤلفات فرنسية إُف العربية ككػاف كاتبنػا لػدل القنصػلية الفرنسػية بتػونس،

[ؿبم ػ ػػد مواع ػ ػػدة " ،- ]123 - 122 : 1986 ،رس ػ ػػالة يف حػ ػ ػوادث اعب ػ ػػو أم أس ػ ػػباب الري ػ ػػاح كاغب ػ ػػر كال ػ ػػتد
ػتد كالضػػباب كالرعػػد كالػػتؽ كقػػوس قػػزح ككبػػو ذلػػك كالكهربػػا" ،كتػػاب طيبػػع يف بػػاريس
كالسػػحاب كاؼبطػػر كالػػثلمم كالػ ى

[ .]1862_FQP1ككما يدؿ عليو عنواف الكتاب  ،اؼبقابػل العػرب اؼبسػتعمل ىػو الكهربـا -كال يؤنمػث بػل يػذ مكر
ىذا اؼبصطلح يف نص الكتاب.-
أما بنسبة إُف اؼبصادر السورية فجاءت بعد اغبرب العاؼبية األكُف.
الوثيقػة األكُف الػف حصػلنا عليهػا كانػت "برنـام التعلـيم الثـانوي فـي دولـة سـورية " -كلػو فسػماف :قسػم
عرب كقسم فرنسي ،كضعتو كزارة اؼبعارؼ سنة  .] 1927_SS1[ 1927كقبد فيو من جهػة مصػطلح الكهربـاء
يف اؼبصػػطلح "التحليػػل بالكهربــاء " ،كمػػن جهػػة أخػػرل مصػػطلح الكهربائيــة يف " :ىك ٌميٌػػة الكهربائيّــة" ك"الكهربائيّــة
الساكًنة".
كيف "القطـ ـ ـ ــول الينيعـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي علـ ـ ـ ــم الطبيعـ ـ ـ ــة  -الجـ ـ ـ ــزء الثالـ ـ ـ ــث  :المغناطيسـ ـ ـ ــية والكهربيـ ـ ـ ــة "،
[ ]1932_SUP6cاؼب ػػذكور س ػػاب نقا  ،ق ػػاؿ األس ػػتاذ ؿبم ػػد صبي ػػل اػب ػػاين( ،ص  )836كيبي ػػز ىن ػػا ب ػػني الكهرب ــاء
كالكهربية:
ػاس بيػػاء النسػػب يف كبػػو قولػػك
"أطلقنػػا علػػى القػػوة اؼبنسػػوبة إُف الكهربــاء اسػػم "الكهربيّــة" لػػئبل يقػػع التبػ ه

"مصابيح كهربائية" كأسبلؾ كهربائية".

أمػػا يف كتػػاب الحػػق" ،كت ــاب عل ــم الطبيع ــة -الج ــزء الراب ــع  :ف ــي ال َك ْه ُرب ــاء ،للص ــف األكؿ" ،بقل ػػم

أس ػػاتذة العل ػػوـ يف مدرس ػػف التجهي ػػز كدار اؼبعلم ػػني بدمش ػػق ،]1934_SUPE1[ ،1934 ،ال يق ػػوـ اؼبؤلف ػػوف
بضم الراء).
دبثل ىذا التمييز كيستعملوف مصطلح ال َك ْه ُرباء ( ٌ
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يف الرتمجة:

كللتعرؼ على تاريخ ىػذا اؼبصػطلح اىتممنػا دبػا كرد مػن شػأنو يف اللغػة الرتكيػة العثمانيػة دبػا أف مػن اؼبعػركؼ
أف األت ػراؾ ،يف عهػػد النهض ػة ،اسػػتعملوا ؼبعظػػم مصػػطلحاام مصػػطلحات عربيػػة .كيف الكتػػب العلميػػة الػػف حصػػلنا
عليه ػػا -كتع ػػود إُف بداي ػػة ى ػػذا الق ػػرف -يس ػػتعملوف مص ػػطلح " الكتريـ ـ " ( )électricitéكالص ػػفة اؼبقابل ػػة ى ػػي
كهربائي ـ ــو
كهربائي ـ ــت [ ]1911_OsDTF1ك ُ
الكتريق ـ ــي .كلك ػ ػػن كج ػ ػػدنا يف اؼبع ػ ػػاجم اإلش ػ ػػارة إُف مص ػ ػػطلح ُ

[ ،]1891_OsLFT1/iiمرتادفنػػا ؼبصػػطلح الكتري ـ  ،مػػا يػػدؿ علػػى اسػػتعماؿ أسػػبق للمصػػطلح العػػرب ،كذلػػك
كهربا فيسمي اؼبادة اؼبعركفة).
على شكلو كهربائية كال *كهرباء (أما ُ

أيضا الكثري من اؼبصػطلحات العربيػة
كاىتممنا كذلك دبا حدث يف اللغة الفارسية ،كالف قد استعملت ىي ن

ػرغم مػا نعػرؼ مػن
يف اعاالت العلمية (كال يزاؿ يستخدـ الكثري منها حىت ا ف ،
ن
خصوصا يف ميداف الرياضيات) ف ى
األصػ ػػل الفارسػ ػػي للمصػ ػػطلح العػ ػػرب ،يػ ػػرد فيهػ ػػا حالينػ ػػا اؼبصػ ػػطلح بـ ــرق (كىػ ػػو عػ ػػرب األصػ ػػل!) فانػ ػػب االقتبػ ػػاس

كهربـ ـ ـ ــائي
كهربـ ـ ـ ــا أك ُ
الكتريسـ ـ ـ ــيتو .كلكػ ػ ػ ػػن كجػ ػ ػ ػػدنا يف معػ ػ ػ ػػاجم اللغػ ػ ػ ػػة العامػ ػ ػ ػػة إشػ ػ ػ ػػارة إُف اؼبصػ ػ ػ ػػطلح العػ ػ ػ ػػرب ُ

(...)électricité

كخبلصة القػوؿ يف ىػذا البحػث التػارىبي ،يبػدك -كىػذه نتيجػة مؤقتػة كمػن األكيػد أهنػا ربتػاج إُف اؼبزيػد مػن
اؼبعلومات -أف مصطلح كهربائيـة ،الػذم يكضػع يف مصػر أسػبق مػن مصػطلح كهربـاء .أمػا ىػذا األخػري فوجػدناه يف

ػتخدما يف
سػػورية فانػػب األكؿ يف الربػػع الثػػاين مػػن القػػرف العشػرين .كفيمػػا ىبػػص مصػػطلح كهربيــة ،كقبػػده حالينػػا مسػ ن

مصر بدال من كهربائية أك كهرباء ،حصل كضعو الح نقا .كَف نتطرؽ ىنػا إُف اسػتعماؿ أحػد مػن ىػذه اؼبصػطلحات
يف اؼبناطق األخرل يف العاَف العرب.
 -2الخطوط العامة لحركة المصطلحات العربية في مجال الفيزياء على صدد العالم العربي
 1 - 2إف غرضػػنا األساسػػي ىػػو البحػػث يف تكػ ٌػوف األرصػػدة اؼبصػػطلحية العلميػػة العربيػػة كحركااػػا يف العػػاَف العػػرب.

كاف يتوفر للعرب يف منطلق النهضة العربية بالرصيد العلمي الرتاثي .فمػا كانػت اؼبراكػز اؽبامػة حيػث يكضػعت ،ىع ٍق نػدا
بعػػد عقػػد ،اؼبصػػطلحات العلميػػة العربيػػة اغبديثػػة؟ يبػػدك -كىػػذا معػػركؼ -أف ىػػذه البػػؤر كانػػت تقػػع يف اؼبشػػرؽ،

ككانت يف القرف التاسع عشػر مصـر [[ ،]Crozet, 1996[ ،]Crozet, 1994ؿبمػد ىسػواعي ،]1999 ،

[صبػػاؿ ال ػدين الشػػيٌاؿ- ] 1951 ،كنعػػرؼ دكر اػبػػديو ؿبمػػد علػػي يف إنشػػاء أسػػس ؾبتمػػع حػػديث -كمػػن جهػػة

أيضػػا مػػا حػػدث يف الدكلػػة العثمانيػػة با سػػتانو مػػن
أخػػرل بيــروت -ىنػػاؾ مػػع دكر البعػػث اؼبسػػيحية يف البدايػػة -ك ن
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يف الرتمجة:

اجته ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادات مص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطلحية ؼبواكب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدـ العلم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرب
[of Modern Science & Technology in the Muslim World, 1992

يهمنػا ىنػا فيمػا
]Transfer؛ كمػا ٌ

ىب ػػض اؼبص ػػطلحات العربي ػػة ى ػػو -كم ػػا أش ػرنا إُف ذل ػػك س ػػاب نقا -دكر اؼبص ػػطلحات العربي ػػة يف الرص ػػيد اؼبص ػػطلحي
العثماين.
كػػاف األمػػري مصػػطفي الشػػهاب يشػػري إُف ذلػػك يف كتابػػو "المصــطلحات العلميــة فــي اللغــة العربيــة فــي
القديم والحديث" (ط )1965 - 2/عندما يقوؿ (ص :) 42 - 41
"هبب أف نذكر أنػو عنػدما تنبػو رجػاؿ الدكلػة العثمانيػة يف القػرف اؼباضػي خاصػة إُف ضػركرة ؾبػاراة الغػرب يف
التعليم [ ]..اضطيٌر العلماء يف الدكلة إُف اقتبػاس اؼبصػطلحات العلميػة العربيػة ،كإُف إدماجهػا يف لغػتهم ،ألف الرتكيػة

خاليػػة مػػن األلفػػاظ العلميػػة ،كالعربيػػة [ ]..بالنسػػبة إُف الرتكيػػة كالبلتينيػػة كاليونانيػػة بالنسػػبة إُف لغػػات أكربػػة الكبػػرية.
فعلمػػاء الػػرتؾ اقتبسػوا مػػن كتبنػػا القديبػػة بعػػض مصػػطلحااا العلميػػة الػػف أيلٌفػػت أيػػاـ ؿبمػػد علػػي كإظباعيػػل يف مصػػر،
ً
أيضا يف كتػبهم اؼبصػطلحات العلميػة الفرنسػية ،كال سػيما
كلكنهم َف يوجدكا مصطلحان عربينا ن
جديدا .ككانوا يذكركف ن
الف َف هبدكا ؽبا ما يقابلها بالعربية".
كؾبػػرد تصػػفح أم كتػػاب عثمػػاين علمػػي كػ و
ػاؼ إلدراؾ أنبيػػة دكر اؼبصػػطلحات العربيػػة (اؼبصػػطلحات الرتكيػػة
األصل قليلة جدا كتتعلػق دبفػاىيم تقنيػة؛ أمػا اؼبصػطلحات الفارسػية فعػددىا ؿبػدكد ج نػدا) .كيبكننػا أف نتسػاءؿ علػى
صػبلحية قػوؿ مصػطفي الشػهاب إف الػػرتؾ "َف ً
يوجػدكا مصػطلحان عربينػا جدي نػدا" .كلكػػن كمػا ذكرنػا سػاب نقا إف مفهػػوـ
نوعػػا منػػو ،أم مػػا
الوضػػع اؼبصػػطلحي مفهػػوـ ذك أبعػػاد ـبتلفػػة ،ككػػاف االمػري الشػػهاب قػػد يريػػد بالوضػػع اؼبصػػطلحي ،ن
ػادا علػى
كصفنا باالبتكػار ،أم إهبػاد لفظػة َف يكػن ؽبػا كجػود سػاب نقا .علػى كػل حػاؿ ال نعػرؼ بالضػبط كيػف ،اعتم ن

تكوف الرصيد العلمي العرب العثماين.
أم مصادر عربيةٌ ،

كلكن ما ظهر لنا من أكؿ كىلة ىو تػأثري ىػذا الرصػيد اؼبصػطلحي العثمػاين يف الرصػيد اؼبصػطلحي اؼبتػداكؿ
يف سػػورية .ىػػذا شػػيء قػػد أشػػار إليػػو مؤلفػػوف ،مػػن بيػػنهم األمػػري الشػػهاب ،الػػذم ذكػػر يف كتابػػو ذاتػػو (ص  )41أف
التعلػػيم يف سػػورية بقػػي ييلقػػى باللغػػة الرتكيػػة حػػىت اهنيػػار الدكلػػة العثمانيػػة ،كأف اؼبعلمػػني السػػوريني ،فيمػػا بعػػد ،مػػا زالػوا

يستعملوف ىذه اؼبصطلحات العثمانية يف تعليمهم [.]Monteil, 1960:
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يف الرتمجة:

اعبدكالف ا تياف يقدماف بعض اؼبقاببلت بني اؼبصطلحات الواردة يف الكتب العلمية العثمانية كالسػورية كاؼبصػرية يف
ؾباؿ علم الضوء :
( )1عثماني

( )2متداول في سورية

( )3متداول في مصر

زاكيوء كركد

زاكية كركد

زاكية سقوط

بعد ؿبراقي

بعد ؿبرقي

بعد بؤرم

حزمو كاردة

حزمة كاردة

حزمة ساقطة

ؿبراؽ

ؿبرؽ

بؤرة

foyer

خياؿ

خياؿ

صورة

image

قرينو

قرينة (االنكسار)

معامل (االنكسار)

جسم

جسم

شيء  ،جسم

صفحو

صفحة >طور

طور

منشور

(منش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور منشور

Fr
angle d'incidence
distance focale
faisceau incident

(de

indice
)réfraction
objet
phase
prisme

)>1927_SS1
موشور
شبكو

شبكة

ؿبزكز

منبع

منبع

مصدر

)source (lumineuse

ظاىرم

موىوـ >كنبي

تقديرم

virtuel
)image
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يف الرتمجة:
كيف ؾباالت أخرل يف الفيزياء :
( )1عثماني

( )2متداول في سورية

( )3متداول في مصر

كشيعو

كشيعة

ملف
ٌ

bobine

حركر

يحريرة

يس ٍعر

calorie

ساحو

ساحة >حقل

ؾباؿ

;champ <optique
>magnétique

جرياف

جرياف>SS1تيار

تيار

courant

قدرت

قدرة >طاقة

طاقة

énergie

تكرر

تواتر

تردد

fréquence

تأثري

تأثري >SS1ربريض

حث
تأثري > ٌ

induction

اقتدار ؛ مطمار

طاقة >كموف

جهد

potentiel

شعاع

شعاع

متجو  /متجهة

Fr

vecteur

كنبلح ػػْ م ػػن ى ػػذين اعب ػػدكلني  -كال يب ػػثبلف إال القلي ػػل م ػػن مص ػػطلحات الفيزي ػػاء  -التش ػػابو الواق ػػع ب ػػني معظ ػػم
مصطلحات الفئتني األكُف كالثانية (بني معظمها  ،ال بني سائرىا ! ).
 2 - 2مثاؿ القدرة كالطاقة كاالستطاعة .
إف اؼبقاببلت العربية ؼبفهوـ (' . )puissance, 'power'( ، )énergie, 'energyكفيمػا يلػي
ال نذكر اؼبصادر اؼبغربية كاللبنانية .
 اؼبفهػوـ (] . )énergie [1854], 'energy' [1852كيقػاس ىػذا اؼبقػدار يف النظػاـ الػدكِف للوحػداتباعبوؿ

. 1 joule = 1 watt /s
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يف الرتمجة:
طاقة

1924_ELS1dyn
)1942_ELST01/i(physique
1981_SUP5:9 1981_SUPO7:222 1987_ASP2:31
1987_SUPO8:15 1990_SSP3:41 1999_SLPA1

قي ٍدرة

1932_SUP6:lex,153
1966_SSP1:28 1969_SSPE1
1985_MtSP1:177

1927_SS1:86
1934_SUPE1:60

قدرت

1905_OsDFT1 1910_OsPE1:lex,8 1913_OsP4:lex
فيمػ ػػا ىبػ ػػص مصػ ػػطلح الطاق ـ ــة  ،كضػ ػػعو " العبلمػ ػػة يعقػ ػػوب صػ ػػركؼ "  ،ال ػ ػػذم ق ػ ػػد اس ػ ػػتخدمو يف ؾبل ػ ػػة

"اؼبقطتف" فأصبحت [ىذه اللفظػة] مألوفػة متداكلػة " (مصػطفى الشػهاب " ،نظػرة يف ؾبلػة ؾبمػع فػؤاد األكؿ للغػة
العربيػػة يف مصػػر "  ،يف مجلــة المجمــع العلمــي العربــي  ،اعلػػد  ، 17اعبػػزء  ، )207 :1942 ، 4 / 3كينتقػػد
مصػػطفى الشػػهاب عػػدـ االنتظػػاـ يف اسػػتعماؿ مصػػطلح الطاقــة " فإهنػػا تبلئػػم اؼبع ػ  ،حبيػػث أف يف اللغػػة  ،الطاقػػة
ىػػي االقتػػدار "  .كاعمػػع اؼبصػػرم قػػد أقػ ٌػر ىػػذا اؼبصػػطلح كبعػػض مػؤلفني يف ىػػذه اعلػػة يسػػتخدموف أحيا ػنػا بػػدالن منػػو

مصطلحات أخرل مثل االقتدار أك النشاط أك اؼبقدكرة ...

 اؼبفهوـ (' . )puissance [1869], 'powerكيقػاس ىػذا اؼبقػدار يف النظػاـ الػدكِف للوحػدات بػالواط.watt
استطاعة

1932_SUP6:lex*,142
1934_SUPE1:43
1987_ASP2:95
1990_SSP3:37 1999_SLPA1
1999_SLPA1/ii

قي ٍدرة

1924_ELS1dynstat 1999_SLPA1/i

طاقت

1910_OsPE1:65 1913_OsP4:lex

كمػػن جهػػة أخػػرل جػػدنا نفػػس التسػػمية مقابلػةن ؼبصػػطلح (]( )potentiel [1885يف اؼبصػػطلح اؼبركػػب "فػػرؽ
الطاقة":
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يف الرتمجة:
طاقة

1934_SUPE1:168

ػادا عل ػػى ى ػػذه الفئ ػػة القليل ػػة م ػػن اؼبص ػػطلحات  -كلك ػػن ع ػػدد االمثل ػػة األخ ػػرل غ ػػري قلي ػػل  -سبكنن ػػا ث ػػبلث
اعتم ػ ن

مبلحظات :

( )1تأثري الرصيد اؼبصطلحي العثماين يف الرصيد اؼبصػطلحي يف سػورية ؛ كلكػن  ،ىنػا  ،مصػطلح الطاقـة ح ٌػل ؿبلمػو

مصطلح االستطاعة .
ي

( )2العدي ػػد م ػػن اؼبص ػػطلحات ال ػػف تس ػػتعمل يف موريتاني ػػا كك ػػذلك يف اعبزائ ػػر  -بق ػػدر أق ػ ٌػل  -أت ػػت م ػػن الرص ػػيد
اؼبصطلحي اؼبتداكؿ يف سورية .
ػطلح
( )3يف السبعينات ح ٌػل مصػطلح الطاقـة ؿب ٌػل مصػطلح القـدرة يف الرصػيد اؼبصػطلحي يف سػورية  ،بيػد أف مص ي
االستطاعة يبقى متداكالن يف الرصػيد نفسػو  .ىػل نػرل ىنػا أثػر اعبهػود العربيػة اؼببذكلػة مػن أجػل توحيػد اؼبصػطلحات
على الصدد العرب ؟
كإف كػػاف العديػػد مػػن اؼبصػػطلحات العلميػػة مشػػرتكة يف العػػاَف العػػرب  ،تبقػػى ؾبموعػةه مػػن اؼبصػػطلحات غػػري
كخصوصا ىذه اؼبصطلحات الف تعود جذكر تارىبها إُف أكثر من قرف ...
قابلة للتوحيد بسهولة على ما يبدك ،
ن
 3 - 2كشأف مصطلح الصـفحة ( ] )phase [1850يف الرصػيد اؼبتػداكؿ يف سػورية شػأف مصػطلح القـدرة ،
رغػػم أف االسػػتاذ السػػورم ؿبمػػد صبيػػل اػبػػاين قػػد اقػػرتح كاسػػتعمل يف كتابػػو مصػػطلح الطــور (، )1932_SUP6
الذم ح ٌػل ؿب ٌػل مصػطلح الصـفحة (كالػذم كػاف متػداكال عنػد الػرتؾ) كذلػك يف كػل اؼبصػادرالعربية اغبديثػة  ،مصػرية

أك س ػػورية أك مغاربي ػػة كان ػػت  .كاغبال ػػة ى ػػذه ىػ ػل يبكنن ػػا أف نعل ػػن بوف ػػاء مص ػػطلح الص ــفحة ؟ ال ! ال يػ ػزاؿ ى ػػذا
اؼبصطلح على قيد اغبياة  ،ذلك مثبلن يف كتاب مدرسػي للتعلػيم الثػانوم [ ، ]1991_SSP4:436كأعيػد طبعػو
سنة . 1998
ص ٍفحة
ى
-3

1963_SUPO2:2/ii
1973_SSP2:58
1985_MtSP1:24 1991_SSP4:436
مفصل في بعض مصطلحات قياس الضوء:
بحث ّ

 1 - 3كيبكننػػا فيمػػا يلػػي أف كبػػاكؿ أف نػػرل إشػػكالية تػػأريخ اؼبصػػطلحات العربيػػة يف ميػػداف مػػن اؼبيػػادين الفرعيػػة
ؼبي ػػداف عل ػػم الض ػػوء كى ػػو م ػػا يس ػػمى ب ػػاللغتني الفرنس ػػية كاالنكليزي ػػة (
16
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العدد  :10ديسمرب ( ،4102رددم)4030-1100 :

يف الرتمجة:

] )'photometry' [1815-1825علػػى الرتتيػػب  .ككيػػف يسػػمى باللغػػة العربي ػة ؟ قبػػد عػػدة مقػػاببلت
عربية  ،كما يبدك يف اعبدكؿ التاِف :
التنوير

1987_SUPO8:lex,212

فوتومرتم

1965_SUPO1:9

فوتومرتيٌة

1969_EUP1:527
1971_UL1opt1996_SUBP1:161/ii
1998_LLST5/ii

ً
الض ٍوء
قياس ى

1924_ELS1opt
1971_SUPO5:lex
1971_ULP1a/i 1989_UnLP2/i 1995_LLPOA1
1999_SLPA1 ????_LLST3

ً
ئي
قياس ى
ض ٍو ٌ

1985_ILST2

ً
الض ٍوئيٌة /ج
القياسات ى

1971_ULP1a/ii 1976_UnLP1

ا ًلقياسات الفوتومرتية /ج

1986_EUPO3:15

ضوائيٌة
ًم ٍ

1996_SUBP1:161/i
1998_LLST5/i

الض ٍوء
يمقايىسة ش ٌدة ى

1932_SUP6b:551

الض ٍوء
يمقايىسة ى

1932_SUP6b:lex(photométrie),551

1962_MLS1

1989_UnLP2/ii

اؼبعرب من جهة  ،كمن اعبانب الثاين اؼبصطلح اؼبرٌكػب قيـاس الضـوء ؛ كنبلحػْ
نبلحْ كقوع اؼبصطلح ٌ
أيضػػا اؼبصػػطلح اؼبركػػب ا خػػر مقايســة الضــوء كىػػو قريػػب مػػن اؼبصػػطلح الرتكػػي العثمػػاين (كيف الرصػػيد اؼبصػػطلحي
العثمػػاين اختػػاركا مصػػطلح ضــياء مػػن أجػػل الضػػوء)  ،بيػػد أ ٌف الوحػػدة اؼبصػػطلحية البسػػيطة مضــوائيّة تبػػدك ككأهنػػا
حديثة نوعا ما .
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العدد  :10ديسمرب ( ،4102رددم)4030-1100 :

يف الرتمجة:
مقايسة الضيا

1905_OsDFT1

مقايسوء ضيا

1910_OsPE1:lex,413,415

مقايسوء ضياء

1891_OsLFT1

كدبػػا أف اؼبصػػطلح األجنػػيب متٌصػػل بتسػػمية اعبهػػاز الػػذم يقػػاـ بواسػػطتو بالقياسػػات اؼبتعلقػػة بالضػػوء  ،أم
(] )photomètre [1792], 'photometer [1770-1780كتسػػميتو سػػبقت تسػػمية اؼبيػػداف
هنتم ىنا باؼبقابل العرب  ،كنتوقع بطبيعػة اغبػاؿ كجػود مقػاببلت،
اؼبع كذلك للغتني الفرنسية كاالنكليزية  ،علينا أف ٌ

كىي :

ف ً
وتوم ٍرت

1962_MLS1 1971_UL1opt 1971_ULP1a/i
1976_UnLP1/ii 1983_JUPO2:449/(ii) 19831986_ELP2
1985_ILST2/i
1992_LLP1/ii
1998_LLST5/ii

فوتوميرت

1838_EQP1:313/i

ضواء
ًم ٍ

1989_UnLP2
1998_LLST5/i

ًم ٍقياس ًش ٌدة اإلضاءة

1989_UnLP2/ii

ً
ً
الض ٍوء
م ٍقياس ش ٌدة ى

1962_MLS1 1971_UL1opt

ً
الض ٍوء
م ٍقياس ى

1838_EQP1:313/ii
1932_SUP6b:lex,557
1971_SUPO5:lex 1971_ULP1a/ii 1981_MLS2a
1983_JUPO2:449/i
1983_MLST1
1995_LLPOA1 1999_SLPA1 ????_LLST3
1992_LLP1/i

ً
ئي
م ٍقياس ى
ض ٍو ٌ
ًم ٍقياس قيػ ٌوة اإلضاءة
ًم ٍقياس مقارنة ً
الش ٌدة ً
الضيائيٌة
ى

1976_UnLP1/i
1985_ILST2/ii
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1985_ILST2/iii

1942_ELST01

العدد  :10ديسمرب ( ،4102رددم)4030-1100 :

يف الرتمجة:

نبلح ػػْ كركد اؼبص ػػطلح اؼبقت ػػبس كك ػػذلك اؼبص ػػطلح اؼبرك ػػب ؛ كن ػػرل يف اؼبص ػػدر األق ػػدـ  EQP1تعري ػػب
اؼبصػػطلح الفرنسػػي كفانبػػو  ،كيقػػع بػػني قوسػػني  ،اؼبصػػطلح " اؼبػػرتجم "  ..أمػػا اؼبصػػطلح البسػػيط فػػورد قبػػل طبسػػني
سنة على األقل.
أما فيما ىبص اؼبصطلح العثماين فهو قريب من اؼبصطلح العرب اؼبركب :
مقياس ضيا

1898_OsP3c:7
1905_OsDFT1
1910_OsPE1:lex,416 1913_OsP4:778,lex

مقياس ضياء

1891_OsLFT1

اؼبختصػوف فسػمني  :اؼبقػادير الػف تتعلػق بالطاقػة
كا ف علينا أف تدخل يف ىػذا اعػاؿ  .أكالن يقسػمو حالياػا
ٌ

يعت عنها بوحدات خاصػة بالضػوء
 كنعرؼ أف الضوء عبارة عن اىتزازات كهرمغناطيسية ؽبا طاقة  -كاؼبقادير الف مكمن ىنا كجود سلسلتني من التسميات  :اؼبقادير الفوتومرتية الطاقية من جهة كمن جهػة أخػرل اؼبقػادير الفوتومرتيػة
الضوئية (أك  :بصرية ).
 2 - 3كالقضية اؼبصطلحية ىنا شائكة دبا أف ىذه اؼبقادير قد تغري تعريفهػا كتسػميااا كالوحػدات اؼبتعلقػة بقياسػها
مػع مػركر الػػزمن  .كىػذا مػا يػػذكر مػثبلن الفيزيػائي  Jurgen Meyer-Arendtيف كتابػو الػػذم تيػرجم إُف اللغػػة
العربي ػػة رب ػػت عنػ ػواف " مقدم ػػة للبصػ ػريات الكبلس ػػيكية كاغبديث ػػة " عن ػػدما يق ػػوؿ ( 1983_JUPO2:437
Chap. 3-5 Radiometryقياس اإلشعاع) :
" لقد ٌ اػبلط طويبلن نً بني قياس اإلشعاع كقياس الضوء باستخداـ كفرة من التعػابري كالوحػدات ؛ فأحيانػا

فهمهػا  ،ككػػذلك فػإف تعػػابري أخػرل مثػ ىػل
تيسػتخدـ ألفػا ه
ظ ـبتلفػػة لكميػات متماثلػػة  :فػبعض التعػػابري كػػالشمعة ييسػػاء ي
نوكس  ، Noxفوت  ، photلى ًم ٍرج  ،lumergىيليوس  ... ، heliosقد تىػ يهم اؼبؤر ىخ ال غري .
كقد حدث تقدـ كذا الصػدد يف السػنوات األخػرية كال سػيما منػذ م ٌ
التوص يػل باالتٌفاقػات العاؼبيػة إُف تبػ ٌ
كحدات بسيطة منطقية قابلة للتحويل بسهولة كمبنية على نظاـ الوحػدات العػاؼبي (  SIاختصػا نرا) ؛ كمػن اؼبؤمػل

أ ٍف ىربي مل كحدات ىذا النظاـ تدرهبنا ىؿبى مل الوحدات الف ما زالت تيستخدـ " .

ػتم فيمػا يلػي إال بػالبعض مػن
كثريا ما قبد مبلحظات متماثلػة يف كتػب أخػرل تتعلػق بػذات اعػاؿ  .فػبل هن ٌ
ك ن

اؼبفاىيم الفوتومرتية .
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العدد  :10ديسمرب ( ،4102رددم)4030-1100 :

يف الرتمجة:

 3 - 3أمثلة مقاببلت مصطلح (')luminance [1948], 'luminance
إف اؼبصػ ػػطلحني الفرنسػ ػػي كاالنكليػ ػػزم اغبػ ػػاليني قػ ػػد يكضػ ػػعا سػ ػػنة  ، 1948كلكػ ػػن اؼبصػ ػػطلحات القديبػ ػػة

(َ )*brillance [1928], *éclatف تػػزؿ تسػػتعمل عػػدة سػػنوات  .أمػػا الوحػػدات اؼبسػػتخدمة لقيػػاس ىػػذا
أيضا .
اؼبقدار تغريت خبلؿ ىذا القرف ىي ن
يعػ ٌػرؼ ىػػذا اؼبقػػدار بأنػػو نسػػبة الشػػدة الضػػوئة الػػف يصػػدرىا يف منحػػى معػػني عنصػهػر مػػن السػػطح إُف يمسػ ىقط

ى ػػذا العنص ػػر عل ػػى مس ػػتول عم ػػودم عل ػػى ذل ػػك اؼبنح ػػى  .كالوح ػػدة اؼبس ػػتعملة يف النظ ػػاـ ال ػػدكِف للوح ػػدات ى ػػي
الكنديبل /مرت مربع .
استضاء

1983-1986_ELP2

استضواء

1983-1986_ELP2
*1992_ LLP1اػباصػية الكميػة للضػوء كالػف تػربط بإحسػاس االستضػاءة .كتقػاس
بوحدة القنديلة يف النظاـ الدكِف للوحدات

إشراقيٌة

1998_LLST5/iii

يسطوع

1961_ULP1b 1983-1986_ELP2 1987_SUPO8:217,lex
1999_SLPA1

ًضياء

1980_DLT1

لى ىمعاف

1961_ULP1b
1971_SUPO5:lex 1980_LLST1/i
( --1989_UnLP2 1996_SUBP1:154يعػت عػن عبلقػة شػدة الضػوء
بالنس ػػبة لس ػػطح اؼبنب ػػع  ،كالوح ػػدة اؼبس ػػتعملة يف قياس ػػو ى ػػي الكان ــديال  /م2

)

1999_SLPA1
ؼبعانيٌة

1983_JUPO2:443

نيصوع

1961_UL1opt 1975_RUTE1:lex
1980_LLST1/iii
1985_ILST2 1986_EUPO3: 27(En.يعػرؼ ال ػ --يف اذبػانبعني كعنػد
20

العدد  :10ديسمرب ( ،4102رددم)4030-1100 :

يف الرتمجة:

نقطػػة معينػػة علػػى أم سػػطح بأنػػو كميػػة الفػػيض الػػف تػػرتؾ  -أك تنفػػذ مػػن  -عنص ػػر
سطح وبيط بالنقطة [ ]..كندال /م.. 2
*1995_LLPOA1صػػفة خاصػػة بالسػػطح اؼبضػػاد  .كيعػ ٌػرؼ النصػػوع بالتػػدفق
الض ػػوئي الس ػػاقط عل ػػى كح ػػدة اؼبس ػػاحات  .كيع ػػت عن ػػو بالوحج ػػات التالي ػػة  :ل ػػومن /

سم 2؛ لومن  /م = 2كاحد لوكس ؛ 1998_LLST5 ..
نيورانيٌة

1980_LLST1/ii 1998_LLST5/ii
كلك ػػن علين ػػا أف نلغ ػػي م ػػن ى ػػذا اعب ػػدكؿ ذك ػػر ك ػػل م ػػن  LLP1ك  LLPOA1ب ػػأف التعػ ػريفني الل ػػذين

يقػػدماهنما ال يناسػػباف تعريػػف مفهػػوـ (' )luminance, 'luminanceكمػػا ذكرنػػا ىػػذا التعريػػف سػػاب نقا
(كذلك مع أف ىذين اؼبعجمني اؼبختصني  -كنبا من نفس دار النشر كنفس السلسلة  -يقػدماف تعريػف اؼبصػطلح
)  .إف الكنػػديبل كحػػدة مقػػدار آخػػر (' ، )intensité lumineuse, 'luminous intensityأمػػا
كحػدة اللػوكس فتتعلػق دبقػدار (' . )éclairement lumineux, 'illuminationىػذا  ،كمػاذا يبكننػا
تزكد اؼبصطلحات بأم تعريف ؟
أف نستنتمم
ن
أعتمادا على اؼبصادر الف ال ٌ
أيضػا لكػل مػن ىػذه اؼبصػػطلحات اسػتعماالت أخػرل كمتنافسػة يف اعػاؿ نفسػػو  .مػثبلن مصػطلح السـطوع يقابػػل
ك ن

أيضػػا (' )éclat, luminosité, 'brightness', 'luminosityيف مصػػادر أخػػرل  .كفيمػػا ىبػػص
ن
مصػػادر معجميػػة  ،ال يبكننػػا أف نعػػرؼ بالضػػبط مػػا ىػػو اؼبفهػػوـ اؼبقصػػود دبػػا أف اؼبصػػطلح االنكليػػزم اؼبقابػػل (كىػػو
' )'brightnessقد يشري إُف مفاىيم ـبتلفة  ،من بينها قبد (': )'brightness' = 'luminance
يسطوع

1987_LLT1/i 1999_SLPA1
فإذف فيما ىبص تأريخ اؼبصطلحات العربيػة الػف تسػمي مقػدار (' )luminance, 'luminanceال

يبكنن ػ ػػا ىن ػ ػػا أف نأخ ػ ػػذ بع ػ ػػني االعتب ػ ػػار إال كت ػ ػػب االختص ػ ػػاص اؼب ػ ػػذكورة يف اعب ػ ػػدكؿ (
.) 1983_JUPO2 ،1986_EUPO3 ،1996_SUBP1
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،1987_SUPO8

العدد  :10ديسمرب ( ،4102رددم)4030-1100 :

يف الرتمجة:
الخاتمة:

نظػػن أف مهمػػة تعيػػني مػػا ىػػو الرصػػيد اؼبصػػطلحي العلمػػي العػػرب اؼبعاصػػر علػػى ـبتلػػف أنواعػػو مهمػػة ال بػػد
منها للبحث  .فهذا الرصيد يف الواقع يتفرع إُف أرصدة بينها العديد من العناصر اؼبشرتكة كلكػل كاحػد منهػا عناصػر
خاصػػة لػػو  ،كتطػػورت يف جػػو مػػن االنتشػػار كالتػػداخل كاالمتػزاج  ،كعلػػى الباحػػث يف اؼبصػػطلحات العربيػػة أف يأخػػذ
بعني االعتبار ىذا الواقع الذم لو جذكر قديبة  ،كأسباب تارىبية كاجتماعية متنوعة  .كلتعيني ىػذه الظػاىرة اللغويػة،
أم حركات ىذه األرصدة اؼبصطلحية  ،كبتاج إُف تأريخ مك رونات ىذه اعموعات  ،أم اؼبصطلحات .
فتػػأريخ اؼبصػػطلح يتطلػػب أف نعػػرؼ بالضػػبط مػػا نريػػد تأرىبػػو  .كلػػذلك ال بػػد مػػن تعيػػني العبلقػػة الواقعػػة بػػني
اؼبصطلح كاؼبفهوـ الذم يسميو تعييننا دقي نقا .
كوبتاج الباحث إُف اغبصوؿ على اؼبصادر الف تقػع فيهػا اؼبصػطلحات بكػل أنواعهػا  ،ككػذلك إُف اؼبراجػع
الف تسمح بإدراؾ كيفيات نشأة ىذه اؼبصطلحات كانتشارىا كتطورىا عت السنني كعت أكبػاء العػاَف العػرب  .البػاب
كاسػػع كمفتػػوح كاؼبوضػػوع جػػدير بػػالتزاـ بػػاحثي اعبامعػػات كاؼبعاىػػد العربيػػة هنػػمم ىػػذا العمػػل الػػدقيق إكر نامػػا ؼبػػا أعطػػت
كلن تزاؿ تعطي اللغة العربية يف تقدـ العلوـ .
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:يف الرتمجة
المراجع

.274  ص، 1997 ،  بريكت،  دار الغرب اإلسبلمي،  مسائل في المعجم: ) بن مراد (ابراىيم، مقدمــة تاريخيــة عامــة-.  أزمــة المصــطلح العربــي فــي القــرن التاســع عشــر: ) 1999 ،  ىس ػواعي (ؿبمػػد.  ص14 + 159 ، 1999 ،  دمشق، اؼبعهد الفرنسي للدراسات العربية

 ؾبمػع اللغػة العربيػة، المصطلحات العلمية في اللغة العربيـة فـي القـديم والحـديث، ) الشهاب(األمري مصػطفى. ص219 ، )2 (ط1965 ،  دمشق، بدمشق
 دار الفكػػر: الناشػػر،  تــاريخ الترجمــة والحركــة الثقافيــة فــي عصــر محمــد علــي: ) صبػػاؿ الػػدين. الشػػيٌاؿ (د.  ص81 :  اؼببلحق+  ص228 ، 1951 ،  القاىرة، العرب

 الػدار العربيػة، )1955 - 1840(  حركة الترجمة في تـونس وأبـرز مظاىرىـا فـي األدب: ) مواعدة (ؿبمد. ص502 ، 1986 ،  تونس، للكتاب
- [Crozet, 1994] - CROZET Pascal, "A propos de l'enseignement
scientifique en Egypte .- Transfert et modernisation des sciences
exactes, 1834-1902", in Egypte-Monde arabe, CEDEJ, Le Caire, N°1819, 2e et 3e trimestre 1994: 69-99.
- [Crozet, 1996] - CROZET Pascal, "Les mutations de la langue en
Egypte au XIXe siècle : le cas des manuels scientifiques et
techniques", in Egypte / Monde arabe, N°27-28, 3e & 4e trimestre,
Cedej, Le Caire, 1996:185-211.
- [Lelubre, 1992] - LELUBRE Xavier, La terminologie arabe
contemporaine de l'optique : faits - théories - évaluation, Thèse de
nouveau Doctorat, Université Lumière - Lyon 2, Lyon, 1992, 546 p.
- [Monteil, 1960] - MONTEIL Vincent, L'arabe moderne, Collection:
Etudes arabes et islamiques. Etudes et documents: III, Klincksieck,
Paris, 1960, 386p.
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- [RHLF] - Robert historique de la langue française, sous la direction
d'Alain Rey, Le Robert, Paris, 1ère éd. 1992.
- [Transfer of Modern Science & Technology in the Muslim World,
1992] - Transfer of Modern Science & Technology in the Muslim
World .- Proceedings of the International Symposium on "Modern
Sciences and the Muslim WXorld", Science and Technology Transfer
From the West to the Muslim World From the Renaissance to the
Beginning of the XXth Century (Istanbul 2-4 September 1987), edited
by Ekmeleddin Ihsanoglu, Research Centre of Islamic History and
Culture (ITCICA), Istanbul, 1992, p.
- [Terminologie diachronique, 1989] - Terminologie diachronique. Actes du colloque organisé à Bruxelles les 25 et 26 mars 1988, Centre
de terminologie de Bruxelles / Institut Libre Marie Haps, édité par : C.
de Schaetzen, CIELF / Ministère de la Communauté française de
Belgique, Service de la Langue Française, 1989, 289 p.

1987_ASP2

 العلميـة والرياضـية والتقنيـة:  الشـعب،  السـنة الثانيـة مـن التعلـيم الثـانوي- الفيزيـاء
 معػػركؼ،  جلفػػاكم أسػػيا،  بػػن زرقػػة مػػرًن،  بلخيضػػر مولػػود،  الجــزء األول- الرياضــية
 اؼبعه ػػد،  كزارة الرتبي ػػة الوطني ػػة، طي ػػيب ؿبم ػػد كابرانب ػػي غ ػػويت:  رب ػػت إشػ ػراؼ، ص ػػليحة
. ص185 ، 1987 ،  اعبزائر، الرتبوم الوط

1980_DLT1

Technical Dictionary.- Radio and Television. English,
French, German, Arabic, Classement et définitions:
Badrân Muhammad Badrân, Révision: Anwar
Muhammad Abd al-Wâhid, Al Ahram/ Edition Leipzig,
Le Caire/ Leipzig, 1980.

1983 - 1986_  ص، 1983 :  اعبػزء األكؿ- .  القػاىرة،  ؾبمػع اللغػة العربيػة، معجم الفيزيقا اغبديثػة
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ص  175- 1؛  -اعبزء الثاين 463 – 176 ، 1986 :

ELP2

معجػػم الفيزيقػػا النوكيػػة كاإللكرتكنيػػات ( ، )1ؾبمػػع اللغػػة العربيػػة  ،القػػاىرة 1974_ELPN1 ، 1974 ،
 182ص .
قاموس المصطلحات العلمية  ،تأليف  :ؿبمد ضبدم بػك  -قػررت كزارة اؼبعػارؼ ىػذا

1924_ELS1

الكتاب يف مدارسها الثانوية كيف مدرسة اؼبعلمني العليا  ، -ط1924 ، 4 /
Scientific Technical Terms Dictionary<En-Ar>,
Mohamed Hamdi, Imprimerie al-Ma`ârif, Le Caire,
1924 (4ème édition) (1ère édition: 1912), 115 p.
أقرىــا المجمــع فــي الــدورات الســت 1942_ELST0
مجموعــة المصــطلحات العلميــة والفنيــة التــي ّ
1
األول ــى  ،ؾبم ػػع ف ػؤاد األكؿ للغ ػػة العربي ػػة  ،كزارة اؼبع ػػارؼ العممومي ػػة List of /
Scientific and Technical Terms approved by Fouad I
Academy for the Arab Language, during the First Six
 ،Sessions, Ministry of Educationمطبعػة االمرييػة  ،القػاىرة 1942 ،
 135 ،ص [ الطبيعة . ] 68 - 60 :
األزى ــار البديعـ ــة فـ ــي عل ــم الطبيعـ ــة Perron،

 ،Drترصب ػػة  :يوحن ػػا عنح ػػورم ،

1838_EQP1

تصحيح الرتصبة  :ؿبمد اؽبراكم  ،اؼبطبعة اػبديوية  ،بوالؽ  1254 ،ىػ  ،ص . 330
خالصة الطبيعة  -الجزء الثالث  :في المغناطيسية والكهربائيـة  ،حسػن فػائق كأضبػد 1920_ESP2a
عاصػػم (( ،قػػررت كزارة اؼبعػػارؼ العموميػػة اسػػتعماؿ ىػػذا الكتػػاب دبدارسػػها))  ،مطبعػػة
اؼبعارؼ شارع الفجالو دبصر 1339 ،ىػ[ 1920/ط ، ]4/ص 343
خالص ــة الطبيعـ ــة  -الجـ ــزء الثالـ ــث  :فـ ــي الص ــوت  ،حس ػػن ف ػػائق كأضبػ ػد عاص ػػم 1917_ESP2b ،
((ق ػػررت كزارة اؼبع ػػارؼ العمومي ػػة اس ػػتعماؿ ى ػػذا الكت ػػاب دبدارس ػػها))  ،مطبع ػػة اؼبع ػػارؼ
شارع الفجالو دبصر 1336 ،ىػ[ 1917/ط122 ، ]3/ص ,
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الفيزيق ــا للجامع ــات  ، Harwey White ،ترصب ػػة  :ؿبم ػػد ص ػػاٌف أضب ػػد  ،نبي ػػل

1969_EUP1

بركات  ،سيد رمضاف حدارة  ،؛ مراجعة  :ؿبمود أضبد السربي  ،القاىرة . 1969 ،
البص ــريات الهندس ــية والطبيعي ــة ،مص ػػطفى نظي ػػف [أس ػػتاذ الطبيع ػػة دبدرس ػػة اؼبعلم ػػني 1930_EUPO2
العليػػا العلميػػة] ،عبنػػة التػػأليف كالرتصبػػة كالنشػػر سػػنة  ، 1914مطبعػػة االعتمػػاد بشػػارع
حسن األمت دبصر  1349 ،ىػ ، 1930 /ص756
اإلضاءة ،د .آسر علي زكي  ،د .حسن الكمشوشػي [ اسػتاذاف يف جامعػة االسػكندرية 1986_EUPO3
]  ،ؾبموع ػ ػػة " أس ػ ػػس ش ػ ػػبكات توزي ػ ػػع الق ػ ػػول الكهربي ػ ػػة "  ،كلي ػ ػػة اؽبندس ػ ػػة  -جامع ػ ػػة
االسػػكندرية  ،الناشػػر  :منشػػأة اؼبعػػارؼ باالسػػكندرية  ،جػػبلؿ حػػزم شػػركاه، 1986 ،
ص 175
رسالة في حوادث الجو أي أسباب الرياح والحـر والبـرد والسـحاب والمطـر والـثل

1862_FQP1

والبرد والضباب والرعد والبرق وقوس قزح ونحـو للـك والكهربـا  ،لفقػري ربػو عبػده
َ
سليمن اغبرائرم اغبس .

Traité de Météorologie, de Physique et de
Galvanoplastie, rédigé en arabe d'après les meilleurs
auteurs français, avec les termes techniques arabes,
Soliman al-Harairi (Notaire et secrétaire arabe au
Consulat Général de France à Tunis), Benjamin
Duprat, Libraire de l'Institut de la Bibliothèque
Impériale et du Sénat, Paris, 1862, 262 p.
T. A. Nafoosi, Dictionary of Applied Scientific and
Technical Terms, English-Arabic./
معج ــم المص ــطلحات العلمي ــة والفني ــة والتطبيقي ــة  ،إع ػػداد  :ثاني ػػة عب ػػد آؿ حس ػػني
النافوسي  ،جامعة اؼبوصل  838 ، 1985 ،ص
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1983_JUPO2 [Introduction to Classical مق ّدمـة للبصـريات الكالسيكسـية والحديثـة
 جامع ػػة،  م ػػايػى ٍر أ ًرنٍ ػػدت. جريج ػػني ر:  ت ػػأليف،and

Modern

Optics]

 ؛Jurgen R. Meyer-Arendt, Pacific University الباسػػفيك
 أضبػػد سػػاَف (جامعػػة. د:  مراجعػػة، ) طبػػر حسػػن الشػػيخ (اعبامعػػة األردنيػػة. د: تعريػػب
 منشػػورات ؾبمػػع اللغػػة العربيػػة األردين ضػػمن مشػػركع تعريػػب التعلػػيم العلمػػي، )الريمػػوؾ
>06/2002:< ص742 ، 1983 1/ ط، عماف
ٌ ، اعبامعي

1992_LLP1

معجػػمDictionary of Physics -English-French- Arabic /
, Dr. Ibrahim Hammouda,  عػرب-  فرنسػي-  انكليػزم, - الفيزيػاء
Edited and Revised by : Dr. Mohamad Debs & Dr.
Anwar Abdelwahed, ACADEMIC REFERENCE DICTIONARIES,
Academia International, Beirut, 1992, 630 p.

1995_LLPOA Dictionary of Optics & Acoustics .- English-French1
, Dr.  عػرب-  فرنسػي- انكليػزم, / معجػم البصػريات كالصػوتياتArabic /
Mohamad Al-Nadi, Dr. Mohamad Al-Massiri, Dr. Abd
Al-Fattah al-Shazily, Dr. Saud Al-Jaziri, Dr. Omar AlFarouk Al-Badri, Edited and Revised by : Dr.
Mohamad Debs & Dr. Anwar Abdelwahed, ACADEMIC
REFERENCE DICTIONARIES, Academia International,
Beirut, 1995, 541 p.
1980[1971]_ Ahmed Shafiq al-Khatib, A New Dictionary of
LLST1
Scientific and Technical Terms.- English-Arabic,
Librairie du Liban, Beyrouth, 1980 (5ème éd) (1ère
éd:1971), 750 p.
???_LLST3

 التين ــي ؛-  انكلي ــزي-  فرنس ــي-  عرب ــي، معج ــم المص ــطلحات العلمي ــة والفني ــة
 ص736 ،> <د ت،  بػريكت،  دار لسػاف العػرب،  يوسػف خيػاط: إعداد كتصػنيف
.
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الصــحاح فــي اللغــة والعلــوم (معجػػم كسػػيط)  ،نػػدًن كأسػػامة مرعشػػلي  ،دار اغبضػػارة 1975_LLST4
العربية  ،بريكت  1329 ، 1975 ،ص .54p +
1998_LLST5 E.W. Haddad, Dictionnaire des termes techniques et
scientifiques Français - Arabe, enrichi d'illustrations,
de schémas et de planches en couleurs, Librairie du
Liban Publishers, Beyrouth, 1998 [1ère édition],
852p.
إ .ك .ح ػ ٌداد  ،معجــم المصــطلحات الفنيــة والعلميــة والهندســية فرنســي  -عربــي ،
غني بالرسوم اإليضاحية واللوحات الملونة  ،مكتبة لبناف ناشركف  ،بريكت .
A Dictionary of Audio-visual Technology.- EnglishArabic, with an Arabic-English Glossary, M.E. Sieny et
O.S. Abdullah, Maktabat Lubnân, Beyrouth, 1987, 78
+ 18 p.

1987_LLT1

1962_MLS1 Lexique de physique et de mathématiques.- françaisarabe, IERA, Rabat, 1962.
1981_MLS2 Lexique français-arabe de sciences naturelles et de
sciences physiques, Ministère de l'Education
Nationale et de la Formation des Cadres, Librairie des
Ecoles, Casablanca, 1981, 386p. + 84p.
ضبيػػد كربػػاكم  ،المعجــم فرنســي  -عربــي ( الرياضــيات  ،العلــوم الفيزيائيــة  ،العلــوم 1999_MLST1
الطبيعيــة  ،التكنولوجيــا ) ،كفػػق مقػػررات كزارة الرتبيػػة الوطنيػػة  ، .مكتبػػة األمػػة  ،الػػدار
البيضاء  350 ، 1999 ،ص .
الفيزياء  :الحركات الدورية واأللكترونيات  ،الثالث الثػانوم العلمػي كالرياضػي  ،اعبػزء 1985_MtSP1
األكؿ  ،كزارة التهػػذيب الػػوط  :إقبػػاز اؼبعهػػد الرتبػػوم الػػوط  -نسػػخة منقحػػة  -العػػاـ
الدراسي  [ ، 1986 - 1985نواكشوط ] 285 ،ص .
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1905_OsDFT Ch. SAMY BEY FRASCHERY, Dictionnaire Français-Turc.1
Illustré de 3000 gravures, 4ème éd. entièrement
refondue, Ed. Mihran, Constantinople, 1905.2240p.
Dictionnaire Turc-Français, Ed.
Mihran, Constantinople, 1911.

KELEKIAN,

1911_OsDTF Diran
1

 1891_OsLFT Ant. B. TINGHIR ET K. SINAPIAN, Dictionnaire Français1
Turc des termes techniques des sciences, des lettres
et des arts, (2 tomes), Constantinople, < 1891: Tome
>I : A-H, 423p ; 1892: Tome II : I-Z, 565p
حكمــت طبيعيــو  ،مكتػػب حربيػػوء شػػاىانو برقبػػى سػػنو سػػى  ...مؤلػػف  :حسػػن فتحػػى 1898_OsP3c
فنوف حربيػوء شػاىانو حكمػت طبيعيػو معلمػى قػوؿ اغاسػى )  ،جلػد ثالػث  -اسػتانبوؿ
(قره بت ) مطبعو سى  ،بابعاُف جاده سنده  87 ، 1316ص [ ضيا ]
فيزيـ ـ  ،ع .ج ػػودت [ ت ػػأليف كترصب ػػو ىيئ ػػىت م ػػديرل ]  ،مع ػػارؼ عمومي ػػو نظ ػػاراتى -

1913_OsP4

ت ػ ػػأليف كترصب ػ ػػو كتاخبان ػ ػػو س ػ ػػى  ،ع ػ ػػدد  ، 16 :دار اؼبعلم ػ ػػني ابت ػ ػػدائيلره ـبصوص ػ ػػدر ،
استانبوؿ  -مدبعوء عامره  1331 ،ىػ  847 ،ص  +ؼ .
فن الكتري وتطبيقات صناعيو سى  ،جلد  ، 1ؿبمد رفيق (مهندس مكتبػو مػديرل) 1910_OsPE1 ،
در سعادت  608 ، 1328 ،ص
1975_RUTE1 Yu. Kostikov et V. Krizhanovski, At-tilifizyûn,
Traduction arabe: `Isâm Mihâ'îl, Edition Mir, Moscou,
1975, 452 p.
1999_SLPA1 Dictionary of Technical Terms in the Field of Atomic
Energy English- Arabic
موس ػػعة)
معج ــم المص ــطلحات العلمي ــة والتقني ــة ف ــي الطاق ــة الذري ــة (طبع ػػة جدي ػػدة ٌ
انكلي ػػزم  -ع ػػرب  ،مراجع ػػة عام ػػة كتنس ػػيق  :د .توفي ػػق قس ػػاـ  ،ىيئ ػػة الطاق ػػة الذري ػػة ،
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[دمشق 296 ، ]1999 ،ص  +جداكؿ .

برنام التعليم الثانوي في دولة سـورية  ،كضػعتو كزارة اؼبعػارؼ سػنة  ، 1927عػرب :

1927_SS1

102ص Fr: 55p +
العلوم  ،الثاني الثانوي األدبي  ،تػأليف  :عػبلء الػدين عابػدين  ،أنطػوف مػارين  ،ؿبمػد

1966_SSP1

حتاح ػػت  ، ،كزارة الرتبي ػػة  ،مديري ػػة اؼبطبوع ػػات كالكت ػػب اؼبدرس ػػية  ،دمش ػػق 1975 ،
[ط104 ، ]1966 1/ص..
الفيزيــاء  :الحركــات الدوريــة واأللكترونيــات  -الثالــث الثــانوي العلمــي  ،د .أس ػعد

1973_SSP2

لطفػػي  ،س ػػيف الػػدين بغػػدادم  ،فػػاركؽ سػػلكا  ،أنط ػػوف مػػارين  ،كزارة اؽبربيػػة  ،مػػديرة
اؼبطبوعات كالكتب اؼبدرسية [ 1982 ،إعادة ط302 ، ]1973 2/ص.
الفيزياء  -الثاني الثانوي العلمي ،عبد الرضباف السبلؿ  ،كليد برادعػي  ،عبػد اق قبػاين

1990_SSP3

 ،حسني عامر  ،ؿبمد أديب طالو  ،فاركؽ السلكا  ،أضبد ذك الغ  ،فػواز صبعػو ،كزارة
الرتبيػػة  ،اؼبؤسسػػة العامػػة للمطبوعػػات كالكتػػب اؼبدرسػػية [ 1998 ،ط، ]1990 1/
 296ص
الفيزيــاء  -الثالــث الثــانوي العلمــي ،عبػػد الرضبػػاف السػػبلؿ  ،كليػػد برادعػػي  ،عبػػد اق

1991_SSP4

قب ػػاين  ،حس ػػني ع ػػامر  ،ؿبم ػػد أدي ػػب طػ ػالو  ،ف ػػاركؽ الس ػػلكا  ،أضب ػػد ذك الغػ ػ  ،كزارة
الرتبية  ،اؼبؤسسة العامة للمطبوعات كالكتػب اؼبدرسػية [ 1998 ،إعػادة ط]1991 /
 479 ،ص
الفيزياء الحيوية  ،د .حسني أبو حامد  ،منشػورات جامعػة دمشػق  ،دمشػق 1996_SUBP1 1996 ،
 473 ،ص.
الفيزياء ( - )1الضوء الهندسي والحرارة وتطبيقاتها  ،د .عدناف ؿباسػب كد .جهػاف

1981_SUP5

أبو الثعاج  ،مطبعة الركضة  ،دمشق  391 ، 1981 ،ص
القط ــول الينيع ــة ف ــي عل ــم الطبيع ــة  -اعب ػػزء األكؿ  :الميكاني ــك والموائعوالغ ــازات 1930_.SUP6
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والحرارة  ،ؿبمد صبيل اػباين [ ،دمشق] 1349 ،ىػ 471 ،ص

a

القط ــول الينيع ــة ف ــي عل ــم الطبيع ــة  -اعب ػػزء الث ػػاين  :الحرك ــة االىتزازي ــة والص ــوت 1932_SUP6b
والضـوء  ،ؿبمػػد صبيػل اػبػػاين  ،مطبعػة االعتػػداؿ  ،دمشػق 1350 ،ى ػ  ،ص 471
 811القطــول الينيعــة فــي علــم الطبيعــة  -اعبػػزء الثالػػث  :المغناطيســية والكهربيــة  ،ؿبمػػد 1932_SUP6c
صبيل اػباين  ،مطبعة اعبامعة السورية بدمشق 1351 ،ىػ  ،ص 1225 - 812
كتــاب علــم الطبيعــة  -اعبػػزء الرابػػع  :فــي ال َك ْه ُربــاء  ،للصػػف األكؿ  ،ؿبمػػد ىاشػػم 1934_SUPE1
الفص ػػيح  ،توفي ػػق اؼبنج ػػد  ،انط ػػوف اعبن ػػاكم [أس ػػاتذة العل ػػوـ يف مدرس ػػف التجهي ػػز كدار

اؼبعلمػني بدمشػق] ،مطبعػة الرتقػػي  ،دمشػق  312 ، 1934 ،ص [مػع اعبػزء الثالػػث
 .يف الضوء  ،يف نفس اعلد ]
الفيزياء العامـة التطبيقيـة  -.الجـزء  : 2الضـوء الهندسـي واألجهـزة البصـرية  ،ؿبمػد 1965_SUPO1
بشري مكي  ،جامعة حلب . 1965 ،
الفيزيػػاء العامػػة كالرتيبيػػة  :األخيلػػة الضػػوئية 1971_SUPO5 (Physique générale et ،
expérimentale. Images optiques), - 2 volumes-, (P.
 ، Fleury et J.-P. Mathieuترصبة  ،دمشق . 1971 ،
الفيزيــاء الحديثــة للجامعــات  ،الجــزء الثــاني  -1 :الضــوء واإلشــعاع[ ،جػػيمس أ1981_SUPO7 .
ريتش ػػاردز  ،فرانس ػػيس س ػػريز  ،ـ  .رس ػػل كي ػػر  ،م ػػارؾ ك .زيبانس ػػكي ] تعري ػػب  :عب ػ ػد
ال ػػرزاؽ ق ػػدكرة  ،كجي ػػو الس ػ ٌػماف  ،أضب ػػد ؿبم ػػود اغبص ػػرم ( اس ػػاتذة يف جامع ػػة دمش ػػق )
اؼبطبعة اعبديدة  ،دمشق  303 ، 1981 ،ص

الض ــوء الهندس ــي ،أدى ػػم الس ػ ٌػماف [ ،أس ػػتاذ يف جامع ػػة دمش ػػق ]  ،اؼبطبع ػػة اغبديث ػػة 1987_SUPO8 ،

دمشق  325 ، 1987 ،ص
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يف الرتمجة:

كتـ ــاب علـ ــم الطبيعـ ــة  - -لتالميـ ــذ الصـ ــف األكؿ كالث ػػاين م ػػن اؼب ػػدارس التجهيزي ػػة 1932_SUPO1
1
كدكراؼبعلم ػػني كاؼبواف ػػق للتن ػػاممم اؼبق ػػرر س ػػنة  1932م ػػن قب ػػل كزارة اؼبع ػػارؼ اعبليل ػػة -
الجزء الثالث  :في الضوء ،ؿبمد ىاشم الفصيح  ،اؼبطبعة اغبديثة  ،دمشػق 1932 ،
 ،ط  266 ، 1/ص [مع اعبزء الرابع  .يف الكهرباء  ،يف نفس اعلد ] SUPE1
اؼبصطلحات العلمية الف عيٌرضت على اؼبؤسبر العلمي العرب الرابػع اؼبنعقػد بالقػاىرة (- 6

1961_UL1

 ، )2/1961/ 9االرباد العلمي العرب  ،القاىرة . 1961 ،

Lexicon of Physics- Lexique de Physiqueمعجػم الفيزيػاء أكالطبيع ػػة

la

pour

Permanent

Bureau

1971_ULP1

.-(En-Fr-Ar),

Coordination de l'Arabisation, Rabat, 1971. Publié
dans la revue al-Lisân al-`Arabiyy, 8,3 (1971):65134;135-246.
يتػألف مػن جػزءين  ،ULP1a :حضػرتو كزارة الرتبيػة (مصػر) ؛  ،ULP1bملحػق
حذره اؼبكتب الدائم للتسيق (الرباط) .
المعج ــم الموح ــد للمص ــطلحات العلمي ــة ف ــي مراح ــل التعل ــيم الع ــام  : 2 ،معج ــم 1976_UnLP1
مصطلحات الفيزياء /
The Unified Dictionary of Scientific Terms for General
Education Levels : Dictionary of Physics Terms,
Alecso, Bagdad, 1976, 223 p.
العجــم الموحــد لمصــطلحات الفيزيــاء العامــة والننويــة (اقبليػػزم  -فرنسػػي  -عػػرب) 1989_UnLP2 ،
2
Unified Dictionary for Terminologies of General and
Nuclear Physics (English - French - Arabic) ,2,
.,ALECSO, Tunis, 1989, 407p + 117p.
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يف الرتمجة:

مالحظة  :يدؿ كل كاحد من اغبركؼ الكبػرية لرمػوز اؼبصػادر العربيػة اؼبػذكورة أعػبله  -كتعتمػد ىػذه الرمػوز
علػػى اللغػػة الفرنسػػية  -علػػى مػػا يلػػي  )1( :بلػػد إصػػدار اؼبصػػدر أك بلػػد مؤلفيػػو (مػػثبلن  E = Egypte :مصػػر
 Syrie،سػورية = ) S؛ ( )2نػوع اؼبصػدر (مػثبلن  L = Lexique :معجػم ـبػتص U = Université ،
مسػتول التعلػيم اعبػامعي) ؛ ( )3ؾبػاؿ االختصػاص ( مػثبلن  S = Sciences :العلػوـ P = Physique ،
الفيزيػاء) ؛ ( )4فػرع مػن فػركع اعػاؿ اؼبػذكور سػاب نقا (مػثبلن  :فيمػا ىبػص الفيزيػاء  O = Optique ،علػم الضػوء
 E = Electricité،علم الكهرباء)  .فمثبلن  : SUPO8 :من سورية  ،مستول جػامعي  ،يف الفيزيػاء  ،بصػفة
أخص الضوء  ،كىو اؼبصدر الثامن من نوعو الذم يس ٌجل يف ؾبػ ٌذتنا للمصػادر  .أمػا الرمػز  SUPO8:15فيحيػل
إُف الصفحة اػبامسة عشرة ؽبذا اؼبصدر .
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يف الرتمجة:

ترجمة حرول الجر في القرآن الكريم إلى اإلنجليزية
ؾبدم حاج إبراىيم
اعبامعة اإلسبلمية العاؼبية دباليزيا

ملخص:
ؿبمػد األمػني كعلػى آلػو الطيٌبػني الطػاىرين كأصػحابو
اغبمد ق ٌ
رب العاؼبني كالصبلة كالسبلـ على سيٌد اؼبرسلني نبيٌنا ٌ
الغر اؼبيامني كمن تبعهم بإحساف إُف يوـ الدينٌ ،أما بعد
ٌ

نصػا معيٌنػا
فإ ٌف الرتصبة حب ٌد ذااا عمليٌة ذات إشػكاالت كثػرية كمتعػ ٌددة ,كالوقػوؼ علػى ا ليٌػات الداخليٌػة الػف ربػ ٌوؿ ٌ

من لغة مػا إُف أخػرل يسػتدعي اىتمامػا أكليٌػا فزئيٌػات اللغتػني اؼبصػدر كاؽبػدؼ ،كحػركؼ اعب ٌػر موضػوع ىػذا البحػث
أم كتػػاب بأيػٌة
ؽبػػا مػػن األنبٌيٌػة مػػا ال ىبفػػى علػػى دارس اللغػػة؛ أيػٌة لغػػة كانػػت ،فػػبل تكػػاد زبلػػو صػػفحة مػػن صػػفحات ٌ
اعبر كإف اختلفت التسػميات أك اختلفػت الػدالالت اعبزئيٌػة كالوظػائف الرتكيبيٌػة
لغة من كجود عدد كبري من حركؼ ٌ
اعبر من لغة إُف أخرل.
غبركؼ ٌ

Abstract
Translation is a complicate process; the analysis of the internal mechanisms when translating
a given text from one language into another requires a particular attention about the source
and target languages. Prepositions are the subject of this paper because of their importance for
every researcher in linguistics. They are ubiquitous in every book‘s page regardless of its
language, and they have different names and roles in every language.
Key Words: Translation – Process - Internal Mechanisms – Language - Prepositions
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يف الرتمجة:
المق ّدمة:

خاصػػة ،كىػػذه ؾبتمعػػة تػػؤثٌر تػػأثريا كب ػريا يف عمليٌػػة
إ ٌف غبػػركؼ اعبػػر دالالت متع ػ ٌددة كمعػػاين ـبتلفػػة ككظػػائف ٌ

الرتصبػػة ،كىػػذا مػػا يغيػػب عػػن أنظػػار الكثػػري مػػن الدارسػػني فاالختبلفػػات اؼبوجػػودة يف حػػركؼ اعبػ ٌػر بػػني اللغتػػني العربيٌػػة
كاإلقبليزيػٌػة ليسػػت اختبلفػػات سػػطحيٌة فقػػط ،بػػل ىػػي أكػػت بكثػػري فبٌػا يعتقػػده النػػاس ،فلػػيس ىنػػاؾ مكافئػػات لغويٌػة
ثابتػػة بينهمػػا ،كلػػيس ىنػػاؾ تقابػػل مطٌػرد يف كثػػري مػػن اغبػػاالت بػػني حػػركؼ اعبػ ٌػر ،كتظهػػر االختبلفػػات بوضػػوح عنػػد

عما سواىا ،فنحن ال نػرتجم اغبػرؼ لوحػده
اعبر ليست عمليٌة معزكلة ٌ
التطرؽ إُف اؼبعاين كالدالالت ،فرتصبة حركؼ ٌ
ٌ
اعبر دالالت معجميٌػة ككبويػٌة يكتسػبها مػن
بل نرتجم معو اعبملة أك ٌ
لكل حرؼ من حركؼ ٌ
النص الذم وبتويو؛ إذ ٌ
اللغوم.
الرتاكيب ,كلو أيضا دالالت سياقيٌة وب ٌددىا السياؽ
ٌ

على ىذا األساس جاءت ىذه الدراسة لتعاًف اؼبشػكبلت اؼبتعلٌقػة برتصبػة حػركؼ اعب ٌػر ،فالنظريػٌات اؼبوضػوعة

كمستقل.
ؼبعاعبة آليٌة الرتصبة ال تتناكؿ عادة ىذه اعبزئيٌات اللغويٌة بشكل مباشر
ٌ

اعبر يف القرآف الكرًن إُف اللغة اإلقبليزيٌة.
كسيدعم ىذا البحث دراسة تطبيقيٌة عن ترصبة حركؼ ٌ
مشكلة البحث
ىنػػاؾ مشػػكبلت ع ػ ٌدة تػػتز علػػى السػػطح يف ىػػذا البحػػث ،كى ػػي مشػػكبلت تسػػرتعي انتبػػاه الباح ػػث منػػذ
ليتحسػس العقبػات اؼبتوقٌػع حػدكثها يف عمليٌػة الرتصبػة ،فمػن تلػك اؼبشػػكبلت
اللحظػة األكُف الػف يضػع فيهػا أصػابعو
ٌ

عػػدـ كجػػود آليٌػػة ثابتػػة يف اسػػتبداؿ حػػرؼ جػ ٌػر بػػعخر عنػػد القيػػاـ بعمليٌػػة الرتصبػػة ،فلػػيس ىنػػاؾ مكافئػػات ثابتػػة يبكػػن
ػزم؛ لػذلك يػأيت
االعتماد عليها يف صبيع النصوص كيف ـبتلف السياقات يف الرتصبػة بػني حػركؼ اعب ٌػر العربيٌػة كاإلقبلي ٌ
اعبر.
ىذا البحث اكلة إهباد طرائق منهجيٌة للتعامل مع ترصبة حركؼ ٌ

كىنػاؾ إشػكاليٌة أخػرل تكمػػن يف ترصبػة مصػطلح حػرؼ اعبػ ٌػر نفسػو ،فرتصبػة ( )prepositionsإُف حػػركؼ

اعبر يف العربيٌة أطلق عليهػا ىػذا االسػم
اعبر أك العكس ال زبلو من غلط كعدـ دقٌة ،كال سيٌما إذا علمنا أ ٌف حركؼ ٌ
ٌ

مهم جػ ٌدا يف اللغػة العربيٌػة أل ٌهنػا لغػة إعػرابٌ ،أمػا اللغػة
جر األظباء الف تليها ،كىذا أمر ٌ
أل ٌهنا تؤدم كظيفة كبويٌة ىي ٌ
اإلقبليزيػػة فليسػػت لغػػة إعػراب كلػػيس فيهػػا رفػػع أك نصػػب أك جػػر كػػي ً
تص ػ مح ترصبػػة ( )prepositionsإُف حػػركؼ
ٌ
ٌ
اعبػ ٌػر اإلقبليزيػٌػةٌ ،إال أ ٌف شػػيوع ىػػذا اؼبصػػطلح ىػػو مػػا سػػيدعو الباحػػث إُف اإلشػػارة إُف ( )prepositionsحبػػركؼ
اعبر اإلقبليزيٌة.
ٌ
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يف الرتمجة:
أسئلة البحث

للتعػ ٌػرؼ علػػى مشػػكبلت ىػػذه الدراسػػة كالوقػػوؼ علػػى أسػػباكا ،كالوصػػوؿ إُف نتػػائمم معقولػػة ،يعتقػػد البحػػث

تقرب القارئ من موضوع البحث كإشكاليٌاتو .فمن تلك األسئلة:
ضركرة طرح ىذه اؼبشكبلت على شكل أسئلة ٌ
اعبر اإلقبليزيٌة؟
اعبر العربيٌة ،كما خصائص حركؼ ٌ
 -1ما خصائص حركؼ ٌ

 -2كيػػف نصػػل إُف فهػػم عمليٌػػة ترصبػػة حػػركؼ اعبػ ٌػر كالقيػػاـ كػػا بشػػكل أفضػػل عػػت التعػ ٌػرؼ علػػى معػػاين
عبر؟
حركؼ ا ٌ

اعبر؟
 -3ما الصعوبات الف يواجهها اؼبرتجم أثناء ترصبتو غبركؼ ٌ
اعبر؟
 -4ما الطرائق الف ٌ
كتيسر عمليٌة ترصبة حركؼ ٌ
تسهل ٌ
 -5ىػػل باإلمكػػاف إهبػػاد مكافئػػات سػػياقيٌة أك كظيفيٌػة لكػ ٌػل حػػرؼ مػػن حػػركؼ اعبػ ٌػر ،أك لكػ ٌػل معػ مػػن
معانيها؟
أىدال البحث
وبػاكؿ الباحػػث يف ىػػذا البحػػث الػذم يتنػػاكؿ حػػركؼ اعبػ ٌػر العربيٌػة كاإلقبليزيػٌػة ،كطرائػػق ترصبتهػػا أف يصػػل إُف

مهمة أبرزىا:
أمور ٌ

 -1بيػػاف خصػػائص حػػركؼ اعبػ ٌػر العربيٌػػة كاإلقبليزيػٌػة كاإلفػػادة منهػػا يف تقريػػب الصػػورة إُف أنظػػار دارسػػي
اعبر.
الرتصبة كالعاملني فيها لتكوف عونا ؽبم أثناء ترصبة حركؼ ٌ

 -2اإلفػػادة مػػن معػػاين حػػركؼ اعبػ ٌػر يف عمليٌػػة ترصبتهػػا ،كؿباكلػػة لفػػت أنظػػار اؼبرتصبػػني إُف دكر معانيهػػا يف
عمليٌة الرتصبة.

اعبر.
 -3ربديد الصعوبات كاؼبشكبلت الف قد يواجهها اؼبرتجم أثناء عمليٌة ترصبة حركؼ ٌ
اعبر من العربيٌة إُف اإلقبليزيٌة كبالعكس.
 -4اقرتاح طرائق منهجيٌة كاضحة لعمليٌة ترصبة حركؼ ٌ
لكل مع من معانيها.
لكل حرؼ من حركؼ ٌ
اعبر ،أك ٌ
 -5ؿباكلة إهباد مكافئات سياقيٌة أك كظيفيٌة ٌ
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يف الرتمجة:
أىميّة البحث
ّ
يبكن تلخيص أنبٌيٌة البحث يف نقاط رئيسة ىي:

ػاب يف تسػػهيل عمليٌػػة
 -1التعػ ٌػرؼ إُف معػػاين حػػركؼ اعبػ ٌػر العربيٌػػة كاإلقبليزيٌػػة ،كالتعػ ٌػرؼ إُف دكرىػػا اإلهبػ ٌ
الرتصبة ,كالقياـ بعمليٌة الرتصبة بشكل سليم كال سيٌما من ناحية اؼبع .

 -2تساعد على بياف اؼبشكبلت الف قد يواجهها اؼبرتصبوف عند ترصبة حػركؼ اعب ٌػر ،كؿباكلػة إهبػاد حلػوؿ
مناسبة للحيلولة دكف الوقوع يف األخطاء اؼبشهورة باسم أخطاء الرتصبة.

اعبر يف اللغتني العربيٌػة كاإلقبليزيٌػة ،فضػبل
 -3عدـ كجود دراسة سابقة ذبمع يف طيٌااا بني معاين حركؼ ٌ
عن دراستها لطرائق ترصبتهما.

منه البحث
ائي كالتحليلػ ٌػي ،للوصػػوؿ إُف غػػرض البحػػث الػرئيس عػػت اعبانػػب التطبيقػ ٌػي
يعتمػػد البحػػث اؼبنهجػػني االسػػتقر ٌ
معني ىو ترصبة معػاين القػرآف الكػرًن،
نص ٌ
إجراء دراسة على ٌ
اعبر ،ك ٌ
اؼبتمثٌل بالرتصبة كنظريٌااا كتطبيقها على حركؼ ٌ
كسػػيعتمد البحػػث علػػى تػػرصبتني اثنتػػني األكُف ٌم ػد مرمػػدكؾ بكتػػاؿ ،كالثانيػػة عمػػع اؼبلػػك فهػػد ،كسػػيكوف اختيػػار
اعبر اؼبدركسة كمعانيها ،لذا ستكوف الشواىد للتمثيل ال للحصر.
النماذج بناء على حركؼ ٌ
الدراسات السابقة
قاـ الباحث بالبحث عن دراسات تتنػاكؿ حػركؼ اعب ٌػر العربيٌػة كاإلقبليزيٌػة يف اؼبكتبػات الػف أمكنػو الوصػوؿ

اؼبختصػني بدراسػة اللغػة العربيٌػة
إليها ،ىذا فضػبل عػن البحػث يف شػبكة اإلنرتنػت ،كسػؤاؿ بعػض اإلخػوة كاألصػدقاء
ٌ
كاإلقبليزيٌة عن حبث مشابو أك مقارب ،كبطبيعػة اغبػاؿ سػؤاؿ بعػض أسػاتذة اللغػة العربيٌػة كاللغػة اإلقبليزيٌػة يف اعبامعػة
اإلسبلميٌة العاؼبيٌة دباليزيا ،كجامعة بغداد ،كبعض اعبامعات السوريٌة ،كفيما يبدك لػيس ىنػاؾ مػن تنػاكؿ حػركؼ اعب ٌػر
العربيٌة كاإلقبليزيٌة بالدراسة كالتحليل بالطريقة الف يتناكؽبا ىذا البحث على ح ٌد علم الباحث.

مصطلحات البحث
ذبر معاين األفعاؿ إُف األظبػاء ،أم تيوصػلها إليهػا .كاألظهػر أ ٌهنػا
اعبر أل ٌهنا ٌ
اعبر :ظبٌيت حركؼ ٌ
 -1حرؼ ٌ
ظبٌيػػت بػػذلك ،أل ٌف األظبػػاء تػػأيت بعػػدىا ؾبػ ٌػركرة كمػػا ظبٌيػػت حػػركؼ النصػػب كاعبػػزـ أل ٌف األفعػػاؿ تػػأيت
بعدىا منصوبة أك ؾبزكمة(.)1
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:Preposition -2ح ػرؼ اعبػ ٌػر عبػػارة عػػن كلمػػة توضػػع قبػػل اسػػم اك ضػػمري لتبػ ٌػني العبلقػػة بػػني الشػػيء

اؼبسمى كبني فقرة معيٌنة يف اعبملة)2(.
ٌ

ػؤدم
 -3التحػػوير :طريقػػة مػػن طرائػػق الرتصبػػة تقػػوـ علػػى اسػػتبداؿ جػػزء مػػن الرسػػالة فػػزء آخػػر دكف أف يػ ٌ

ذلك إُف ضياع يف اؼبع كال إُف تغيري يف مضموف الرسالة)3(.
 -4التكييػػف :طريقػػة مػػن طرائػػق الرتصبػػة ،تقػػوـ علػػى إحػػداث تغي ػريات يف الػػببلغ نفسػػو ،كذلػػك بتغيػػري

اؼبنظور)4(.
ػص كامػػل أك يف أقػ ٌػل تقػػدير ألجػػل
إ ٌف اسػػتعراض نظريػٌػات الرتصبػػة كأسػػاليبها يظهػػر أ ٌهنػػا قػػد يكضػػعت ألجػػل نػ ٌ

صبلة متكاملة اؼبع كالبنية أك عبارات بعينها باستثناء مراعااا (أم نظريٌات الرتصبة) للكلمػات الثقافيٌػة الػف يكضػعت

ػاـ بعػػض األسػػاليب كاالقتبػػاس أك التطبيػػع أك زبصيصػػها أسػػاليب لرتصبػػة اؼبصػػطلحات الػػف تيقابػػل عػػادة
ؽبػػا بشػػكل عػ ٌ
توضػػح كيفيٌػػة ترصبتهػػا كال سػػيٌما الكلمػػات
باؼبكافئػػات ٌأمػػا الكلمػػات اؼبفػػردة حبػ ٌد ذااػػا فلػػيس ىنػػاؾ أسػػاليب ؿبػ ٌددة ٌ

الوظيفيٌػة كحػركؼ اعب ٌػر موضػوع ىػذا البحػث ،كمػن ىػذا اؼبنطلػق يسػعى البحػث يف األكراؽ القادمػة إُف ؿباكلػة إهبػػاد

كتوضح كيفيٌة ترصبتو كعبلقة معاين حرؼ اعب ٌػر يف اللغػة اؼبصػدر حبػرؼ
تبني ٌ
أساليب ٌ
اعبر ٌ
توضح عمليٌة ترصبة حرؼ ٌ
اعبػ ٌػر الػػذم يػػرتجم إليػػو يف اللغػػة اؽبػػدؼ .كيػػرل البحػػث أنبٌيٌػػة أف يعػرض لنمػػاذج مػػن حػػركؼ اعبػ ٌػر يف اللغتػػني العربيٌػػة
األكؿ كالثػػاين كيتنػػاكؿ أمثلػػة الرتصبػػة بػػني
كاإلقبليزيػٌػة فيػػدرس معانيهػػا كاسػػتخدامااا الػػف تناكؽبػػا يف الفصػػلني السػػابقني ٌ
اللغتػػني بالتحليػػل كالشػػرح كعلػػى ىػػذا األسػػاس فػػإ ٌف البحػػث سػػريٌكز علػػى النظػػر يف اؼبعػ الػػذم وبملػػو حػػرؼ اعبػ ٌػر يف

اللغة اؼبصدر؛ إذ يساعد ىذا اؼبع علػى االختيػار الصػحيح يف ترصبػة حػرؼ اعب ٌػر إُف اللغػة اؽبػدؼ إضػافة إُف النظػر

اعبر الػذم يػرتجم إليػو يف أغلػب األحيػاف ،أـ إُف
اعبر عند ترصبتو إُف اللغة اؽبدؼ أتيرجم إُف حرؼ ٌ
يف صيغة حرؼ ٌ

حػػرؼ غػػريه ،أـ أنٌػػو ربػ ٌػوؿ إُف صػػيغة أخ ػػرل (أم َف يػػرتجم إُف حػػرؼ ج ػ ٌػر) كػػأف يػػرتجم إُف فع ػػل أك اسػػم ،أـ أنٌػػو
هنائي من اعبملة يف اللغػة اؽبػدؼ مػن دكف تعػويض .إ ٌف الدراسػة التحليليٌػة يف ىػذا اؼببحػث
اختفى ك ٌ حذفو بشكل ٌ

ػث فرضػيٌاتو بأمثلػة يف ترصبػة حػركؼ اعب ٌػر بػني اللغتػػني
تعتمػد علػى النظػر يف أمثلػة ترصبػة حػركؼ اعب ٌػر؛ إذ يػػدعم البح ي

العربيٌة كاإلقبليزيٌة اكلة اسػتخبلص األسػاليب الػف يػرل البحػث أ ٌهنػا حلػوؿ مفيػدة عنػد ترصبتػو كسيستشػهد البحػث
عند شرح األساليب بأمثلة يف ترصبة حركؼ اعب ٌػر بػني اللغتػني العربيٌػة كاإلقبليزيٌػة ،كعلػى ىػذا األسػاس يقس ٌػم البحػث

لكل طريقة بالشرح كالتمثيل كػي تسػاعد اؼبػرتجم
اعبر إُف أنواع رئيسة طبسة
ٌ
أساليب ترصبة حرؼ ٌ
كسيتطرؽ البحث ٌ
اعبر كىذه األساليب ىي:
على فهم سري عمليٌة ترصبة حرؼ ٌ
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الجر ترجمة حرفيّة
المطلب ّ
األول :ترجمة حرل ّ

اعبر اغبرفيٌة؟ لئلجابة على ىذا السؤاؿ ينبغي الرجػوع قلػيبل
ما الذم تعنيو ىذه الطريقة؟ كماىي ترصبة حرؼ ٌ

كالنظػػر يف مع ػ الرتصبػػة اغبرفيٌػػة .إ ٌف الرتصبػػة اغبرفيٌػػة كمػػا سػػبق أف أشػػار إليهػػا البحػػث فيمػػا تق ػ ٌدـ عنػػد في ػ كداربل ػ

األصلي كما لو كانػت خػارج سػياقااا"( ،)5أك كمػا يقػوؿ
النص
"إهباد مكافئات لغويٌة عبميع الكلمات الواردة يف ٌ
ٌ

نيومػػارؾ ىػػي الػػف "ربػ ٌػوؿ الب ػ القواعديػٌػة لل ػػ(ؿ-ـ) إُف أقػػرب مرادفااػػا يف ال ػػ(ؿ-ق)"()6إ ٌف ذلػػك يع ػ أف يكػػوف
لغوم لكلمة اللغػة اؼبصػدر يف اللغػة اؽبػدؼ كىػذا اؼبكػافئ ىػو األكثػر
لغوم ثابت نوعا ما ،أك مرادؼ ٌ
ىناؾ مكافئ ٌ
شيوعا ،كغالبػا مػا يكػوف أقػرب يف اغبضػور كاالسػتدعاء الػذى ٌ عنػد عقػد مقابلػة لغويٌػة بػني اللغتػني اؼبصػدر كاؽبػدؼ

كمػن ىنػػا يػػرل البحػػث إمكانيٌػة تطبيػػق الرتصبػػة اغبرفيٌػػة علػى حػػركؼ اعبػ ٌػر ليكػػوف لك ٌػل حػػرؼ يف اللغػػة اؼبصػػدر حػػرؼ

األكؿ يف االختي ػػار عن ػػد إج ػراء الرتصب ػػة كمث ػػاؿ ذل ػػك ترصب ػػة (يف) إُف ( )inك(إُف) إُف ()to
مقاب ػػل مك ػػافئ ل ػػو ى ػػو ٌ

يوضح عمليٌة ترصبػة حػرؼ اعب ٌػر ترصبػة حرفيٌػة
ك(من) إُف ( )fromك(على) إُف ( )on-uponكىكذا كيف أدناه ما ٌ
كمثاؿ ذلك:
جئت من العراؽ إُف ماليزيا قبل ثبلث سنوات كترصبتها:
I came from Iraq to Malaysia three years ago.
They've lived in France for about a year.

كترصبتها :لقد عاشوا يف فرنسا لسنة تقريبا.
لقػػد تػػرجم حػػرؼ اعبػ ٌػر (مػػن) يف اعبمػػة األكُف إُف ( )fromكىػػو مػػا يػػرتجم إليػػو غالبػػا كتػػرجم حػػرؼ اعبػ ٌػر ( )inيف
عاـ.
اعبملة الثانية إُف (يف) كىو ما يرتجم إليو بشكل ٌ

الجر بحرل آخر بديل
المطلب الثاني :ترجمة حرل ّ
ػاص غبػػركؼ اعبػ ٌػر ،كىبتلػػف ىػػذا االسػػتخداـ مػػن لغػػة إُف أخػػرل كقػػد تتٌسػػع الفػوارؽ
لكػ ٌػل لغػػة اسػػتخدامها اػبػ ٌ

بػػني اسػػتخداـ حػػركؼ اعبػ ٌػر كلٌمػػا اتسػػعت الف ػوارؽ اللغوي ػةٌ كػػاختبلؼ الب ػ النحويٌػػة كالصػػرفيٌة كانتمػػاء اللغتػػني إُف
فصػػيلتني لغػػويٌتني ـبتلفتػػني ،كىػػذا ىػػو اغبػػاؿ القػػائم بػػني اللغتػػني العربيٌػػة كاإلقبليزيػٌػة ،فالغالبيٌػػة العظمػػى مػػن األفعػاؿ يف

اللغتػػني تػرتبط حبػػركؼ جػ ٌػر معيٌنػػة لػػذا وبصػػل تبػػديل بػػني حػػركؼ اعبػ ٌػر؛ إذ يػػرتجم الفعػػل يف اللغػػة اؼبصػػدر إُف فعػػل يف
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جر بعينو ،كىذا ال يع أ ٌف ترصبة الفعل َف تكن دقيقة فػبل عبلقػة لؤلمػر بػذلك ح ٌػىت كلػو
اللغة اؽبدؼ يستلزـ حرؼ ٌ

تػػرجم الفعػػل ترصبػػة حرفيٌػػة؛ إذ ال يوجػػد مػػا يبكػػن فعلػػو يف بعػػض األحيػػاف سػػول االلتػزاـ حبػػرؼ جػ ٌػر آخػػر مػرتبط كػػذا

الفعل كمثاؿ ذلك:

السامة كترصبتها:
ىناؾ أنواع كثرية من اغبشرات ٌ
There are many types of venomous insects
The nice thing about Jenny is that she never gets angry

كترصبتها :الشيء اعبميل في أ ٌهنا ال تغضب أبدا.
كق ػػد ت ػػرجم اغب ػػرؼ (م ػػن) يف اعبم ػػة األكُف إُف ( )ofكَف ي ػػرتجم إُف ( )fromفم ػػن ىن ػػا للتبع ػػيض كاغب ػػرؼ
اؼبقابػػل يف ىػػذا االسػػتخداـ ىػػو ( )ofيف اللغػػة اإلقبليزيػٌػة ٌأمػػا يف اعبمػػة الثانيػػة فقػػد تػػرجم اغبػػرؼ ( )aboutإُف البػػاء

لكن مع اعبملة ال يتناسق مع ىػذا اغبػرؼ بػل مػع مػا تػرجم إليػو
مع العلم أ ٌف ( )aboutغالبا ما يرتجم إُف (عن) ٌ
كىو حرؼ الباء.
اعبر الواحد بع ٌدة بدائل كبو اعبملة:
كقد يكوف باإلمكاف ترصبة حرؼ ٌ
اعبندم دبخالفتو األكامر كترصبتها:
عوقب
ٌ
The soldier got punished with not obeying orders

إذ يبك ػػن ىن ػػا أف نب ػػدؿ ح ػػرؼ اعب ػ ٌػر بب ػػدائل عػ ػ ٌدة ك ػػأف يب ػػدؿ حب ػػرؼ اعب ػ ٌػر ( )inأك ( )forلتحقي ػػق التعلي ػػل
كالسػػببيٌة كمػػا يبكػػن إبدالػػو ب ػرابط ( )conjunctionوبمػػل مع ػ اغبػػرؼ مثػػل ( )becauseلكػ ٌػن األفضػػل ترصبتػػو
كضػح البحػث؛ إذ ىنػاؾ فػرؽ بػني (عوقػب
األكؿ فػاؼبع بالتعليػل ـبتلػف مػن حػرؼ إُف آخػر كمػا سػبق أف ٌ
باغبرؼ ٌ
ػدم
ػدم ؼبخالفتػػو األكامػػر كعوقػػب اعبنػ ٌ
ػدم يف ـبالفتػػو األكامػػر كعوقػػب اعبنػ ٌ
ػدم دبخالفتػػو األكامػػر كعوقػػب اعبنػ ٌ
اعبنػ ٌ
بسبب ـبالفتو األكامر).

الجر بفعل
المطلب الثالث :ترجمة حرل ّ
جر قد يرتجم إُف فعل فقػد يكػوف اؼبعػ أكضػح
قد ال ٌ
جر ،كبدؿ أف يرتجم إُف حرؼ ٌ
يؤدل اؼبع يف اعبملة حبرؼ ٌ
إذا مػا اسػػتبدؿ حػػرؼ اعبػ ٌػر بفعػل ،أك يكػػوف تركيػػب اعبملػػة ركيكػا إذا مػػا ٌ التقيٌػػد حبػػرؼ اعب ٌػر فبػٌػا يػػدفع بػػاؼبرتجم إُف
اعبر كىذا اػبيار يف ىذه اغبالة ىو الفعل كمثاؿ ذلك:
اختيار بديل آخر يف ترصبة حرؼ ٌ
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يف الرتمجة:
للتحرؾ كاللوف األضبر للتوقٌف كترصبتها:
اللوف األخضر ٌ

Green means go, red means stop
The baby cried for her mother, 'Nada' is Spanish for nothing

كترصبتها :بكت الطفلة تريد ٌأمها ك"نادا" تع ال شيء يف اللغة اإلسبانيٌة
فقػػد تػػرجم الػػبلـ يف اعبملػػة األكُف إُف فعػػل ىػػو (ٌ ،)meanأمػػا يف اعبملػػة الثانيػػة فقػػد تػػرجم ( )forإُف فعػػل

(تريد) كالسبب يف ذلػك أ ٌف ىػذا اغبػرؼ إذا تػرجم إُف الػبلـ أك ألجػل (أم إذا تػرجم إُف معػ اغبػرؼ) سػيولٌد لبسػا
يف اؼبع ػ كلػػن يتٌضػػح اؼبقصػػود مػػن اعبملػػة لػػذا يكػػوف مػػن األفضػػل ترصبتػػو إُف فعػػل يبػ ٌػني اؼبع ػ اؼب ػرادٌ ،أمػػا يف اعبملػػة

ػاـ فػػإ ٌف ترصبػػة حػػرؼ اعبػ ٌػر يف اللغػػة العربيٌػػة إُف فعػػل يف
الثالثػػة فقػػد تػػرجم اغبػػرؼ ( )forإُف الفعػػل (تعػ ) كبشػػكل عػ ٌ
اعبر.
األقل استخداما عند ترصبة حرؼ ٌ
اللغة اإلقبليزيٌة أك العكس قليل ج ٌدا كىو األسلوب ٌ
الجر
المطلب الرابع :ترجمة حرل ّ
ػؤدل باالسػم أقػول،
إ ٌف اػبيارات الف تسمح كا اللغة اؽبدؼ قد تقيٌد اؼبرتجم يف بعض األحياف فقد يكػوف اؼبعػ اؼب ٌ
أك قػػد ال يعػػود باإلمكػػاف ترصبػػة حػػرؼ اعبػ ٌػر إُف مػػا يقابلػػو حرفيٌػػا كال حػ ٌػىت حبػػرؼ جػ ٌػر آخػػر فبػٌػا يضػػطر اؼبػػرتجم إُف
اعبر إُف اسم كمثاؿ ذلك:
البحث عن خيارات أخرل كمن ضمن تلك اػبيارات ترصبة حرؼ ٌ
جاء الضابط إُف العشاء يف مبلبسو العسكرية ،كترصبتها:
The officer came to dinner wearing his uniform
I saw the man with the scar on his face

كترصبتها :رأيت الرجل ذا الندبة على كجهو
تػػرجم اغبػػرؼ (يف) يف اعبملػػة األكُف إُف ( )wearingأم (مرتػػديا) حػ ٌػىت ال وبصػػل لػػبس بػػني قدكمػػو البسػػا مبلبسػػو

العسػػكريٌة كقدكم ػو حػػامبل مبلبسػػو العسػػكريٌة كقػػد تػػرجم اغبػػرؼ ( )withيف اعبملػػة الثانيػػة إُف (ذك) حيػػث تعطػػي

ىػػذه الرتصبػػة قػ ٌػوة أكػػت للمعػ فبػٌػا لػػو تػػرجم اغبػػرؼ إُف حػػرؼ البػػاء كفبػٌػا يشػػابو اعبملػػة األكُف يف حالػػة معكوسػػة أم

رم كترصبتها:
بزم تن ٌك ٌ
عند ترصبتها من العربيٌة إُف اإلقبليزيٌة اعبملة:جاء إُف اغبفلة ٌ

He came to the party in a costume
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يف الرتمجة:

األكؿ ال هبيء يف
حيث يبلحْ أ ٌف حرؼ الباء ترجم إُف ( )inكَف يرتجم إُف ( )byأك ( )withفاغبرؼ ٌ

يفرؽ اإلقبليز يف استخدامهم بني ()in
اإلقبليزيٌة مع مع االرتداء ،كالثاين ال ٌ
يعت عن االرتداء بل عن اغبمل؛ إذ ٌ

ك()with؛ إذ كما يف اؼبثالني التاليني:

)She went to the party in a new dress (wearing a new dress
)She went to the party with a new dress (carrying a new dress

كترصبتهما :ذىبت إُف اغبفلػة يف ثػوب جديػد (البسػة ثوبػا جديػدا) كذىبػت إُف اغبفلػة بثػوب جديػد (حاملػة
ثوبػػا جديػػدا) حيػػث يبكػػن القػػوؿ إ ٌف (يف) تع ػ االحت ػواء كالبػػاء اؼببلصػػقة كاالحت ػواء أنسػػب مػػن اؼببلصػػقة يف مثػػاؿ
كهذا.
الجر
المطلب الخامس :حذل حرل ّ
األكؿ
قػد تضػػيق اػبيػػارات اؼبتاحػػة يف ترصبػػة حػرؼ اعبػ ٌػر فػػبل يبكػػن أف يػػرتجم إُف حػرؼ جػ ٌػر آخػػر سػواء أكػػاف اػبيػ ىػار ٌ

(حرفيٌا) أـ كاف البديل ا خر لو (حبرؼ آخر) ككلٌما تباعد الرتكيب بني اللغتني كأصبح أكثػر غرابػة يف اللغػة اؽبػدؼ
كلٌما قلٌت فرص ترصبتو حرفيٌا كقد أكضح البحث أنٌو قد يرتجم إُف فعل أك اسم ،كىنا يتز خيار آخػر كىػو حػذؼ

اعبر يف اللغة اؽبدؼ فبل يعود ىناؾ حاجة إليو فتكوف اعبملة مكتملة اؼبع بدكنو كمثاؿ ذلك:
حرؼ ٌ
اتٌصلت باؼبطعم لتأكيد اغبجز كترصبتها:

I called the restaurant to confirm reservation

 He works as a teacherكترصبتها :يعمل معلٌما
كقػػد اختفػػى حػػرؼ البػػاء يف اعبملػػة األكُف مػػن اعبملػػة يف اللغػػة اؼبصػػدر أل ٌف الفعػػل ( )calledال وبتػػاج إُف
حرؼ جٌر ،كما حذؼ اغبرؼ ( )asمن اعبملة الثانية؛ إذ ال تقبل العربيٌة ىذه الصيغة كترصبػة ىػذه اعبملػة إُف (إنٌػو

يعمل كمعلٌم) ىي نوع من أنواع ا اكاة الركيكة فهو يعمل ىذا العمل ال عمبل يشبهو)7(.

إ ٌف ىػذه األسػاليب اػبمسػة يبكػن أف تعػ ٌد الطريقػة اؼبثلػى لرتصبػة حػرؼ اعب ٌػر ،فػبل يكػاد ىبػرج حػرؼ اعب ٌػر عػػن

اعبر ترصبػة حرفيٌػة تعػ ٌد األسػلوب
كل كاحد منها ،ك ٍ
لكن يبكن القوؿ إ ٌف ترصبة حرؼ ٌ
كاحد منها ،كيتفاكت استعماؿ ٌ
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يف الرتمجة:

األكثر اسػتخداما يليػو ترصبتػو حبػرؼ ج ٌػر بػديل مث حػذؼ حػرؼ اعب ٌػر مثٌ ترصبتػو باسػم مثٌ األق ٌػل بينهػا كىػو ترصبتػو إُف

فعل.

لقػػد كػػاف كاضػػحا أ ٌف أسػػاليب الرتصبػػة كطرائقهػػا عنػػد في ػ كداربل ػ  ،كعنػػد بيػػرت نيومػػارؾ ،ال تتنػػاكؿ جزئيٌػػة

اعبر كطريقة ترصبتها بشكل منفرد ،لذا استنبط البحث ؾبموعة من اإلجراءات الف يرل أ ٌهنا األنسب لرتصبػة
حركؼ ٌ

العامػػة الػػف جػػاء كػػا منظٌػػرك الرتصبػػة ا نػػف
حػػركؼ اعبػ ٌػر ،كقػػد ٌ اسػػتحداث ىػػذه الطرائػػق اعتمػػادا علػػى النظريػٌػات ٌ
ذكرىم ،فهذه الطرائق الف جاء كا البحث تكػاد تكػوف الطرائػق األكُف الػف تػوِف اىتمامػا فػزء مه ٌػم مػن أجػزاء اللغػة

شك يف أيٌة لغة كانت.
مهم كال ٌ
كالكلمات الوظيفيٌة ،كتعاًف طريقة ترصبتها ،كىو جزء ٌ
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يف الرتمجة:
المراجع:
ائي ،معاني النحو ،ج ،3ص.5
-1
ٌ
السامر ٌ

 -2إبراىيم ،الترجمة :المبادئ والتطبيقات ,ص89؛ كمنسي ،كإبػراىيم ،الترجمة أصولها ومبادئها وتطبيقاتها,
ص.93
النحػػاس ،مشــكالت الترجمــة :دراســة تطبيقيّــة( ،الريػػاض :ؾبلٌػػة جامعػػة اؼبلػػك
ؿبمػػد نبيػػل ٌ
 -3ينظػػر :اغبمصػ ٌػيٌ ،
سعود ،د.ت) ,ص.12

ؿبم ػػد ،كؾبم ػػوع م ػػن األس ػػاتذة ،الترجمـ ــة ونظرياتهـ ــا( ,ت ػػونس :بي ػػت اغبكم ػػة1989 ،ـ)،
 -4ينظ ػػر :عجين ػػةٌ ،
ص.278

 -5اؼبصدر السابق نفسو ،ص.88
 -6نيومارؾ ،الجامع في الترجمة ،ص.58
 -7قد وبذؼ اغبرؼ ( )asكقد يرتجم إُف الكاؼ حسب اؼبع  ،ففي اعبمليتني التاليتني:
He's been working as an assistant to the regional manager, She uses an old hat as a
fruit bowl

كترصبتهمػا :إنٌػو يعمػػل مسػاعدا للمػدير اإلقليمػ ٌػي ،كىػي تسػتعمل قبٌعػػة قديبػة كسػلٌة فواكػػو .لقػد حػذؼ اغبػػرؼ ()as

اإلقليمي) ىػي نػوع مػن
من اعبملة األكُف؛ إذ ال تقبل العربيٌة ىذه الصيغة ،كترصبتها إُف (إنٌو يعمل كمساعد للمدير
ٌ

أنواع ا اكاة الركيكة كما ذكر سابقا ،فهو يعمل ىذا العمل ال عمبل يشبهوٌ ،أما يف اعبملة الثانيػة فقػد تػرجم ()as

فلم ػػا
إُف الكػػاؼ أل ٌف القبٌع ػػة القديب ػػة ليسػػت س ػلٌة للفواك ػػو يف األص ػػل ،كعملهػػا ال ػرئيس ـبتل ػػف عػػن عم ػػل الس ػلٌةٌ ،
يشبٌهت القبٌعة بالسلٌة جاز األمر.
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يف الرتمجة:

محاسن العربية في المرآة الغربية /اللسانيات والترجمة وميزان النقد
حافيْ إظباعيلي علوم
اؼبغرب
ملخص:
الرتصبػػة أداة مػػن أدكات ربػػديث الثقافػػة العربيػػة ،كمػػدخل مهػػم لتجػػاكز ذىنيػػة مػػا كػػاف إُف ذىنيػػة مػػا ىػػو كػػائن نػػاجز،
كمفتاح للدخوؿ إُف اإلقبازات العلمية كاؼبعرفية اؼبعاصرة ،الف تشكل مظهرا من مظاىر الوضعية اؼبعرفية اغبديثة.

Abstract
Translation is a means of modernization and development of the Arab culture. It
allows changing the outdated mentality into a more modern one, and helps in the opening
towards the scientific achievements and new technologies.
Key Words: Translation- Modernization- Culture- Mentality- Technologies
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يف الرتمجة:

لقػػد أدرؾ العػػرب منػػذ أمػػد بعيػػد أنبيػػة الرتصبػػة كدكرىػػا يف االنفتػػاح علػػى "ا خػػر" كتعػػرؼ ثقافتػػو كحضػػارتو
للتواصل معو؛ إذ «يذكر مؤرخو نشأة العلوـ اإلنسانية كتطورىػا أهنػا بػدأت يف القػرف األكؿ اؽبجػرم ،مث تطػورت بعػد
ذلك نتيجة لعوامل متعددة ،لتصل مداىا إباف العصر العباسي ،كخباصة عهد اؼبأموف[1]»...
كيف الوقػػت الػػذم أص ػػبحت فيػػو أنبي ػػة الرتصبػػة العلمي ػػة تتعػػاظم الي ػػوـ ،أكث ػػر مػػن أم كق ػػت مض ػػى ،نتيج ػػة
لبلنفجار اؼبعريف الكبري ،كالتقدـ التكنولوجي اؽبائل يف صبيع ؾباالت اغبياة ،تعػي حركػة التعريػب كالرتصبػة يف الػببلد
العربيػػة تعث ػرا كبػريا ،كىػػذا علػػى عكػػس مػػا يفرضػػو منطػػق العقػػل ،الػػذم وبػػتم أف تػػوُف الرتصبػػة أكلويػػة خاصػػة يف العػػاَف
العرب ،لكونو متلقيان للمعرفة العلمية أكثر منو منتجان ؽبا.
كللتػػدليل علػػى زبلػػف الرتصب ػة يف ثقافتنػػا يكفػػي أف نشػػري ىنػػا إُف «أف بلػػداف الػػوطن العػػرب ،البػػالغ تعػػداد
سكاهنا  052مليوف نسمة يف العاـ  ،2990قػد أصػدرت  6795مطبوعػة ،تأليفػا كترصبػة ،يف العػاـ  ،2990منهػا
 548مطبوعػػة فقػػط يف العلػػوـ .بينمػػا دكلػػة كاحػػدة ،كإسػػبانيا ،مػػثبل ،البػػالغ تعػػداد سػػكاهنا  99مليػػوف نسػمة فقػػط،
أص ػػدرت يف الع ػػاـ ذات ػػو  42826مطبوع ػػة ،منه ػػا  0520مطبوع ػػة يف العل ػػوـ .ى ػػذا يع ػ ػ أف دكؿ ال ػػوطن الع ػػرب
ؾبتمعػة ،كتعػػداد سػػكاهنا سػتة أضػػعاؼ تعػػداد سػكاف إسػػبانيا ،تصػػدر فقػط سػػدس مػػا تصػدره إسػػبانيا كحػػدىا ،كالػػف
تعتػػت دكلػػة متقدمػػة علميػػا .كمػػا أف عػػدد عنػػاكين الكتػػب اؼبرتصبػػة ،يف كافػػة أقطػػار الػػوطن العػػرب ،منػػذ مػػا بعػػد عهػػد
اػبليفػػة العباسػػي ،اؼبػػأموف ،كحػػىت عقػػد التسػػعينيات مػػن القػػرف العش ػرين اؼبنصػػرـ ،ال يصػػل ىػػذا العػػدد إُف  25ألػػف
عنواف .كىذا ما يساكم ما ترصبتو دكلة التازيل كحدىا ،كىي من الدكؿ النامية ،يف  4سنوات»].[2
كإذا كػػاف ىػػذا ىػػو كضػػع الرتصبػة عمومػػا يف الثقافػػة العربيػػة ،فػػإف كضػػع الرتصبػػة اللسػػانية لػػيس أحسػػن حػػاال،
على الرغم من إدراؾ العرب ألنبية اللسانيات يف القرف العشرين ،كقدراا اعببارة على صػياغة اؼبعرفػة النقديػة اغبديثػة
كخطرىػػا يف تشػػكيل الػػوعي اؼبنهجػػي اؼبتجػػدد يف العل ػػوـ اإلنسػػانية كاالجتماعيػػة] ،[3كعلػػى الػػرغم ،أيضػػا ،مػػن أف
الرتصبػػة اللسػػانية مػػن أىػػم األبػواب الػػف كػػا يبكػػن ،بػػل ينبغػػي للبحػػاثني العػػرب أف يسػػانبوا يف نشػػر اللسػػانيات العامػػة
اغبديثة بربوعنا نشرا سليما بعيدا عما يكتنػف -مػع األسػف -الكثػري مػن أعمػاؿ التبسػيط اللسػاين الصػادرة بالعربيػة
أصبل من خلل كاضطراب].[4
كتتحكم يف زبلف الرتصبة اللسانية يف ثقافتنا العربية اعتبارات كثرية قبملها فيما يلي:
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يف الرتمجة:

 +تػػأخر البعثػػات اللسػػانية إُف اػبػػارج ،الػػف َف تعػػرؼ إال منتصػػف القػػرف العش ػرين ،حينمػػا أكفػػدت جامعػػة
الق ػػاىرة(جامع ػػة فػ ػؤاد األكؿ س ػػابقا) ع ػػددا م ػػن اؼبعي ػػدين ك ػػا إُف ك ػػل م ػػن إقبلػ ػرتا ،كأؼباني ػػا ،كفرنس ػػا ،للتخص ػػص يف
اللسػانيات العامػة  ،general linguisticsأك اللسػانيات اؼبقارنػة  ،Comparative Linguisticsكمػا تبػع
ذلك من قياـ حركة لسانية حديثة تأليفا كترصبة].[5
 +غي ػػاب ش ػػرط التفاع ػػل اغبض ػػارم ال ػػذم يش ػػجع عل ػػى اإلقب ػػاؿ عل ػػى ترصب ػػة الكت ػػب اللس ػػانية؛ فم ػػا تػ ػزاؿ
اللسانيات تعتت من العلوـ الكمالية عند شروبة عريضة من اؼبثقفني ،كىذا يلخص الوضع اغبػاِف للػدرس اللسػاين يف
ثقافتنػػا ،كىػػو الوضػػع الػػذم يبػػدك نتيجػػة طبيعيػػة ؼببلبسػػات التلقػػي؛ الػػف اعتػػتت اللسػػانيات دبوجبهػػا علمػػا غربيػػا ال
يبكن أف يفيد الثقافة العربية يف شيء].[6
 +ارتباطػػا بغيػػاب شػػرط التفاعػػل اغبضػػارم ،نسػػجل عػػدـ كجػػود سػػوؽ لسػػانية تػػدخل يف عجلػػة الػػركاج .إف
ىػػذه السػػوؽ غػػري موجػػود لػػدينا لؤلسػػف .كىػػذا علػػى عكػػس مػػا قبػػده يف العػػاَف اؼبتقػػدـ؛ فػػأم علػػم مػػن العلػػوـ كيفمػػا
كػػاف ال بػػد ل ػػو مػػن مؤسس ػػات س ػواء علػػى مس ػػتول اإلنتػػاج أك االس ػػتهبلؾ .كم ػػا أف الثقاف ػػة العربي ػػة تفتق ػػر بش ػػكل
ملحػػوظ إُف كػػل جوانػػب التكامػػل الػػذم يفػػرض تػػداخل االختصاصػػات ،حػػىت تكتمػػل الػػدكرة كيػػتم بلػػوغ األىػػداؼ
اؼبتوخػػاة ،كمػػا يؤسػػف لػػو أف اللسػػانيات معرضػػة أكثػػر مػػن غريىػػا الىت ػزاز الوضػػعية بسػػبب حاجتهػػا اؼباسػػة إُف ىػػذا
التكامل .إف أم علم من العلوـ سواء أكاف رياضيا أـ فيزيائيػا أـ لسػانيا ىػو يف حاجػة ماسػة إُف مؤسسػات لئلنتػاج
كالرتكيمم كاالستهبلؾ ،كما أف ؾباالت البحث تفرض ىذا التكامل كالتداخل.
 +إشػػكالية اؼبصػػطلح اللسػػاين :إف » مفػػاتيح العلػػوـ مصػػطلحااا ،كمصػػطلحات العلػػوـ شبارىػػا القصػػول،
فهػػي ؾبمػػع حقائقهػػا اؼبعرفيػػة ،كعنػواف مػػا يتميػػز بػػو كػػل كاحػػد عمػػا سػواه .كلػػيس مػػن مسػػلك يتوسػػل بػػو اإلنسػػاف إُف
منطػػق العلػػم غػػري ألفاظػػو االصػػطبلحية ،حػػىت كأهنػػا تقػػوـ مػػن كػػل علػػم مقػػاـ جهػػاز مػػن الػػدكاؿ ليسػػت مدلوالتػػو إال
ؿباكر العلم ذاتو كمضامني قدره من يقػني اؼبعػارؼ كحقػائق األقػواؿ] .«[7لكػن ،كعلػى الػرغم مػن ىػذه األنبيػة ،فػإف
اؼبصػطلحات اللسػانية العربيػة مػا تػزاؿ تشػكل موضػوعا سػجاليا يف الثقافػة العربيػة ،كتفتقػد إُف الصػرامة االصػػطبلحية
البلزمة ،كتقف عائقا أماـ تطور اللسانيات عوضا عن أف تكوف مساعدا يقربنا من ىذا العلم اغبديث.
 +كجػػود ؾبموعػػة مػػن اؼبػػدعني ،فأصػػبح اػبلػػط قائمػػا بػػني خطابات/ترصبػػات لسػػانية ،كخطابات/ترصبػػات
ؿبسػػوبة علػػى اللسػػانيات ال سبػػت إليهػػا بصػػلة .إف اللسػػانيات بوصػػفها علمػػا مػػن العلػػوـ اإلنسػػانية تقبػػل مػػا يبكػػن أف
نسميو "الشعوذة اللسانية"] .[8كىذا هبعل الكثري من الكتابات/الرتصبػات الػف ربسػب علػى اللسػانيات ،ال تسػاعد
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يف الرتمجة:

النػػاس علػػى اسػػتيعاب اللسػػانيات اسػػتيعابا صػػحيحا .كيزيػػد مػػن تعميػػق ىػػذا اإلشػػكاؿ غيػػاب مؤسسػػة علميػػة يعهػػد
إليها االىتماـ دبراجعة ما يكتب كتقويبو قبل نشره…
غػػري أف ىػػذه الصػػعوبات ال تعػ مطلقػػا أف الثقافػػة العربيػػة ظلػػت أرضػػا مواتػػا ،تنعػػدـ فيهػػا كػػل ترصبػػة جػػادة،
فاإلنصػاؼ يقتضػػي منػػا أف نشػػري إُف أف شبػػة إشػراقات عربيػػة يف ؾبػاؿ الرتصبػػة ،قبحػػت قباحػػا يف تفعيػػل الرتصبػػة كنشػػر
اؼبعرف ػػة ،كسبكػ ػػني الق ػػارئ العػ ػػرب م ػػن االلب ػ ػراط يف الثقاف ػػة اللسػ ػػانية اؼبعاص ػػرة ،كربطػ ػػو بس ػػياقااا الفلسػ ػػفية كاؼبعرفيػ ػػة
كاالس ػػتداللية ،كيف ى ػػذا اإلط ػػار نق ػػدـ مبوذج ػػا ؽب ػػذه الرتصب ػػات اعبػػادة يف اللغ ػػة العربي ػػة ،يتعل ػػق األم ػػر برتصب ػػة كت ػػاب:
"ؿباسن العربية يف اؼبرآة الغربية ،أك داللة الشكل يف العربية يف ضوء اللغات األكركبية".
نبذة عن الكتاب المترجم وأىميتو :
"ؿباسن العربية يف اؼبرآة الغربية ،أك داللة الشكل يف العربية يف ضوء اللغات األكركبية" .ىػو عنػواف الكتػاب
الػػذم ألفػػو اؼبسػػتعرب األمريكػػي اؼبعاصػػر "ديفيػػد جسػػتس" عػػاـ  ،1987كنقلػػو إُف اللغػػة العربيػػة الػػدكتور ضبػػزة بػػن
ق ػػببلف اؼب ػزي  ،كنش ػػره مرك ػػز اؼبل ػػك فيص ػػل للبح ػػوث كالدراس ػػات اإلس ػػبلمية س ػػنة  .2005يق ػػع الكت ػػاب يف 663
صفحة من اغبجم الكبري.
تكمن أنبية ىذا الكتاب فيما يلي :
 أنو دراسة مع مم ىقة للداللػة يف العربيػة مقارنػةن دبػا يف اللغػات األكركبيػة القديبػة كاغبديثػة؛ إذ استقصػى مؤلفػوكثريا من الظواىر اللغويػة الشػكلية الػف تػؤثر يف التعبػري عػن الداللػة.كنػاق نقاشػا مستفيضػا تلػك العبلقػة بػني اؼبعػ
كشػػكل الكلمػػة كبينػػو كبػػني أشػػكاؿ العبػػارات كالرتكيبػػات النحويػػة اؼبختلفػػة .كقػػد تضػػمن الكتػػاب كث ػريا مػػن ا راء
اعبديدة يف ربليل ىذه العبلقة.
 ال ينػػدرج الكتػػاب يف اللسػػانيات اؼبقارنػػة بػػاؼبع الػػدقيق للكلمػػة ،فهػػو كإطػػار نظػػرم ينضػػوم ربػػت ل ػواءاللسػػانيات التوليديػػة ،فيجمػػع مؤلفػػو بػػني منػػاىمم لسػػانية متعػػددة :علػػم التػػاريخ اللغػػوم ،كعلػػم االجتمػػاع اللغػػوم،
اللسانيات الوصفية كاؼبقارنة.
 يػػوفر الكتػػاب للقػػارئ قاعػػدة مػػن اؼبعطيػػات الصواتيةكالص ػرافية كالرتكيبيػػة كالدالليػػة الػػف يبكػػن أف تكػػوفمنطلقا للباحث يف داللة األشكاؿ كالب .كيبكن إعادة صياغتها كربليلها يف مباذج لسانية معاصرة.
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يف الرتمجة:

 يسد الكتاب الطريق على اؼبزاعم التفاضػلية الػف تنطلػق مػن فرضػية اؼبفاضػلة بػني اللغػات ،كىػي أطركحػةإيديولوجيػػة أكثػػر منهػػا علميػػة .كيبكػػن القػػوؿ ،إف ىػػذا الطػػرح حاضػػر يف مػػرجعيتني ثقػػافيتني :مرجعيػػة ثقافيػػة عربيػػة
سبثله ػػا لس ػػانيات ال ػرتاث] ،[9كمرجعي ػػة استش ػراقية متعص ػػبة ألفض ػػلية اللغ ػػات األكربي ػػة] .[10يف ى ػػذا اإلط ػػار يق ػػدـ
الكتػػاب قيمػػة مضػػافة للقػػارئ العػػرب تتمثػػل يف استحضػػار قػراءة اؼبستشػػرقني لعػػدد مػػن الظ ػواىر اللغويػػة كآرائهػػم مػػن
منظ ػػور اؼبقارنػػة أك مػػن منظ ػػور إعػػادة بنػػاء رباليػػل القػػدماء ،أك أحيان ػػا اق ػرتاح اجتهػػادات خاصػػة يف ربلي ػػل الظ ػواىر
اللغويػػة العربيػػة ،كال شػػك أف استحضػػار ىػػذه اؼبنظػػورات االستش ػراقية يف دراسػػة مظػػاىر الصػػرؼ كالرتكيػػب كالداللػػة
سبكن القارئ من اإلؼباـ دبنظورات قرائية متعددة غري منحصرة يف اؼبرجعية النحوية الرتاثية.
 يتميػػز الكتػػاب أيضػػا بدفاعػػو العلمػػي العميػػق عػػن العربيػػة يف مواجهػػة اللغػػط غػػري العلمػػي اؼبػػألوؼ الػػذميثار يف بعض الكتابات اؼبتحيزة ،كيتمثػل يف اإلشػارات الكثػرية إُف مػا يػزعم أكلئػك أف فيػو داللػة علػى عيػوب تصػور
قصور العربيػة كقصػور العقليػة العربيػة الػف تتكلمهػا .كقػد بػني اؼبؤلػف بتفصػيل عميػق أف ىػذه اؼبػزاعم غػري عادلػة ،بػل
عمومػػا ،كمػػا أهنػػا تػػدؿ علػػى أف مػػن يتفوىػػوف بتلػػك
سػػطحية ،كىػػي تػػدؿ علػػى مػػدل جهػػل قائليهػػا بطبيعػػة اللغػػات ن

اؼبقوالت هبهلوف لغاام ىم ،حقيقة ،ألف تلػك العيػوب اؼبزعومػة (إف كانػت عيوبػا بػاؼبفهوـ اللغػوم ا ػض) موجػودة
يف اللغػػات األكركبيػػة نفسػػها الػػف ينظػػركف إليهػػا علػػى أهنػػا النػػوع األرقػػى مػػن اللغػػات .كبػػني أف كث ػريا مػػن تلػػك ا راء
ينطلػػق مػػن مواقػػف مسػػبقة غػػري موضػػوعية مػػن اللغػػة العربيػػة ألسػػباب ثقافيػػة كإيديولوجيػػة يف الغالػػب ،كمػػا سػػنبني يف
عرضػػنا التفصػػيلي تويػػات الكتػػاب .كباؼبقابػػل جػػاء الكتػػاب ردا علميػػا ىادئػػا علػػى ؾبموعػػة مػػن اؼبغالطػػات كاؼب ػزاعم
اؼبتحيػػزة ضػػد اللسػػانيات الػػف يرددىػػا بعػػض البػػاحثني العػػرب ،انطبلقػػا مػػن أف البحػػث اللسػػاين ال يبػػت بصػػلة إُف
الثقافة العربية كاللغة العربية؛ ألنو «حبث أكجدتو ظػركؼ اللغػات األكربيػة الػف زبتلػف يف انتماءااػا كتكوينهػا كبيئااػا
كشعوكا اؼبتكلمة كا كتأرىبها عن العربية كظركفها ،اختبلفا كبريا ،هبعلنا يف موقف رافض لكػل مػا يػراد مػن البػاحثني
اؼبعاص ػرين العػػرب أف يسػػلكوه ،أك يتعػػاملوا بػػو مػػع العربيػػة»].[11فق ػد جػػاء كتػػاب جسػػتس ليفنػػد ىػػذه اؼب ػزاعم مػػن
خبلؿ ؿباكلتو إنصاؼ العربية ،فهدفو ،كما يقوؿ ،أف هبعل من دراستو« :مرآة لسانية متعاطفػة مػع العربيػة .كسػوؼ
تستقصي ىذه الدراسة االسرتاتيجيات كالب الف تبدك كأهنا سبيز ىذه اللغة ،كسوؼ رباكؿ أف ذبلػي عنهػا الغمػوض
بإيراد اؼبشاكات األساسية ؽبا يف اللغػات األكركبيػة اؼبعركفػة .كغرضػي ىنػا ذك شػقني :أف أكشػف للقػارئ اػبصػائص

اؼبتحققة يف الفضػاء اللغػوم العػرب ،كأقصػد بػذلك االرتبػاط بػني الػوزف كاؼبعػ الػذم يبكػن أف تىفخػر بػو العربيػة فخػرا
خاصػػا؛ مث أكشػػف ،حػػني يكػػوف ذلػػك مبلئمػػا ،اإلجػراءات الشػػكلية الػػف نسػتعملها كبػػن [يقصػػد متكلمػػي اللغػػات
اض الداللية نفسها»].[12
األكركبية] يف لغاتنا لنؤدم األغر ى
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يف الرتمجة:
العرض التفصيلي لمحتويات الكتاب :

انػػتظم الكتػػاب يف ثػػبلث مقػػدمات(مقدمػػة اؼبػػرتجم) ك(مقدمػػة اؼبؤلػػف للرتصبػػة العربيػػة) ك(مقدمػػة اؼبؤلػػف)،
كسبهيد كاث عشر فصبل جاءت موزعة على النحو ا يت:
التمهيد :
اس ػػتهلو اؼبؤل ػػف باإلش ػػارة إُف أف مص ػػطلح "اللغ ػػة العربي ػػة "كص ػػف كاس ػػع ج ػػدا ،كق ػػد رس ػػم ح ػػدكد ى ػػذا
اؼبصػػطلح ،كخػػص اسػػتعمالو بتحديػػد دقيػػق يف الدراسػػة الػػف يػػركـ القيػػاـ كػػا ،مػػن غػػري أف يع ػ ذلػػك اغبػػديث عػػن
التاريخ اػبارجي للغة العربية أك أف وبدد مكاهنا يف األسػرة اللغويػة الػف تنتمػي إليهػا .لقػد "بػدأت العربيػة األدبيػة الػف
نعرفهػػا بدايػػة دقيقػػة مػػع القػػرآف الػػذم بػػدأ نزكلػػو شػػفهيا يف سػػنة 610ـ .كمػػع أنػػو َف هبمػػع صبعػػا كػػامبل إال يف خبلفػػة
عثمػ ػػاف (656-644ـ) إال أف ظػ ػػركؼ صبعػ ػػو ذبعلنػ ػػا نطمػ ػػئن اطمئنانػ ػػا يكػ ػػاد يكػ ػػوف كػ ػػامبل إُف الدقػ ػػة الػ ػػف ركم
كا"(ص )17
كيشري اؼبؤلف أيضا إُف أف الشعر صيغ بلغة مشرتكة قريبة مػن اللغػة الػف أنػزؿ كػا القػرآف كازدىػر قبػل البعثػة
بقرف أك يزيد .كما كقف على اؼبشكبلت الف أثارىا تدكين ىذه اؼبػادة اللغويػة بعػد اإلسػبلـ ،كالػف كصػلت إُف حػد
التشكيك يف صحة الشعر اعباىلي(ص .)18-17
يعػػرض اؼبؤلػػف أيضػػا ،للظػػركؼ الػػف سػػاعدت علػػى اسػػتمرار صػػبلح الوصػػف الػػذم أعطػػاه علػػى اإلنتػػاج
األدب كالرظبػػي عػػت العصػػور حػػىت عص ػرنا اغباضػػر ،كمػػن تلػػك الظػػركؼ ،مركزيػػة القػػرآف لػػدين عظػػيم ،كىػػو الكتػػاب
الذم َف يرتجم كَف يعدؿ ،كاؼبكانة السامية للشعر عند العرب.
كيشػري الكاتػػب إُف االختبلفػػات اؼبعجميػػة كاألسػػلوبية ،باإلضػػافة إُف اختبلفػػات ليسػػت أساسػػية يف النحػػو،
لكنهػػا اختبلفػػات ال تزيػػد عػػن تلػػك الػػف قبػػدىا يف لغػػات أخػػرل ،كحػػىت كإف رغبنػػا يف ذبػػزمء ىػػذه اللغػػة النموذجيػػة،
فػإف ذلػك ال يتعػدل حػدكد كصػفها دبصػطلحات مثػل "العربيػة اؼببكػرة" ،فبػا يعػ أف مقيػاس التجػزمء تػارىبي كلػيس
بنيويا؛ فالتمييز بني العربيػة كاللهجػات "ينبغػي أال يتوقػع أف تنطبػق األحكػاـ الػف أطلقهػا علػى"العربيػة" ،لزكمػا ،علػى
أيػة كاحػدة مػن اللهجػات ،ذلػك أف اللهجػات ػ مػع أف أغلبهػا أقػل اختبلفػا بعضػو عػن بعػض مػن اخػتبلؼ الفرنسػية
اليوميػة عػػن البلتينيػة ػ سبثػل لغػػات ـبتلفػة كمػػا سبثػػل بػاألخص منظومػػة مػن الػػديناميات اللسػانية االجتماعيػػة اؼبختلفػػة
جدا"( .ص)19
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كتػػنم ىػػذه اؼببلحظػػة عػػن كعػػي سوسيولسػػاين عميػػق لػػدل الباحػػث ،ألنػػو يقػػارف بػػني العربيػػة الكبلسػػيكية
كاللهجػػات اؼبتفرعػػة عنهػػا ،كاسػػتناد الباحػػث ؼبقػػاييس سوسيولسػػانية أك تارىبيػػة غايتػػو القصػػول منهػػا تفػػادم األحكػػاـ
كالتعميمػػات الزائفػػة .كعلػػى عكػػس اؼبسػػار التػػارىبي االجتمػػاعي كاللغػػوم للعػػاَف البلتيػ /الركمػػانثي (ربػػوؿ اللهجػػات
الركمانثيػػة لتصػػبح لغػػات مبوذجيػػة مكتوبػػة) َف ترتػػق أيػػة ؽبجػػة يف العػػاَف اؼبػػتكلم بالعربيػػة إُف مكانػػة اللغػػة النموذجيػػة
اؼبكتوبػػة حػػىت يف اؼبنطقػػة الػػف تسػػتخدـ فيهػػا تلػػك اللهجػػة ،ؽبػػذا ظػػل متكلمػػو اللهجػػات العربيػػة إُف ا ف يسػػتعملوف
اللغة القديبة اؼبثقلة بالتاريخ يف األغراض األدبية كالرظبية(ص)20
األمر ال يقتصر على صعوبة رسم حدكد اللغة [العربية] ،إذ تتمثل ىذه الصعوبة أيضا يف رسم اغبػدكد بػني
اؼبستويات كاألنواع فيها ،كىذا ما استلزـ حذرا منهجيا يف دراستو الف اىتم فيها باألسلوب كالرتكيب.
صعوبة اللغة العربية:
استهلو اؼبؤلف باغبديث عن مسلمة رئيسة مفادىا صػعوبة اللغػة العربيػة .لقػد كجػد اؼبؤلػف أف العربيػة أكثػر
صعوبة من اللغات اؽبندية األكربيػة اغبديثػة الػف درسػها ،لكنػو هبػادؿ الػذين يػركف أف اللغػة العربيػة صػعبة علػى الػتعلم
ػت ،لكن ػ
قػػائبل" :أمػػا أنػػا فقػػد كجػػدت اللغػػة العربيػػة أكثػػر صػػعوبة مػػن اللغػػات اؽبنديػػة األكركبيػػة اغبديثػػة الػػف درسػ ي

انتهي ػ ػ ػػت إُف أف اعبان ػ ػ ػػب البني ػ ػ ػػوم ا ػ ػ ػػض أم نظامه ػ ػ ػػا اللغ ػ ػ ػػوم اع ػ ػ ػػرد .ال ييس ػ ػ ػ ًهم يف ى ػ ػ ػػذه الص ػ ػ ػػعوبة إال بق ػ ػ ػػدر

ضئيل"(ص.)25

إف اللغة العربية ،من حيث البنية ،لغة مطردة كمصقولة بشكل غري معهود .كتسهم يف ذلك عوامػل عديػدة
منها:
 اطراد األفعاؿ بشكل عاـ ،مع كجود عدد قليػل مػن القواعػد الصػواتية الضػركرية الػف تعمػل علػى الكلمػةلتصل كا إُف شكلها اؼبنطوؽ...
 أف معظم اؼبعجميات تب من ثبلثة أصوات صامتة تدخل يف عدد قليل من أمباط اغبركات (األكزاف) اطراد الرتكيبال كج ػػود يف العربي ػػة إال للم ػػذكر كاؼبؤنػػث ،فباس ػػتثناء ع ػػدد ؿبػػدكد م ػػن اغب ػػاالت ،ىبضػػع الت ػػذكري كالتأني ػػث
لقاعدة داللية كاحدة.
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 -كجود ثبلث حركات لئلعراب فقط(...ص)27

كاؼبشكلة الواحدة يف اللغة العربية ىي مشكلة بنيوية ربديدا ،كىي أنو ال يبكػن التنبػؤ فمػع االسػم ،لوجػود
احتماالت نظرية كثرية.
كيفس ػػر اؼبؤل ػػف ص ػػعوبة اللغ ػػة العربي ػػة بأس ػػباب خ ػػارج اللغ ػػة بوص ػػفها نظام ػػا ؾب ػػردا ،كى ػػي أس ػػباب تارىبي ػػة
كأسػػلوبية كاجتماعيػػة توقػػف علػػى أنبهػػا بتفصػػيل .كدبػػا أف الكتػػاب موجػػو باألسػػاس إُف القػػارئ الغػػرب ،فػػإف اؼبؤلػػف
عادة مػا يسػتدؿ علػى مػا يقولػو بعقػد مقارنػات بػني الوضػع يف اللغػة العربيػة ،كغريىػا مػن اللغػات األخػرل .كمػن أىػم
اػببلصػػات الػػف انتهػػى إليهػػا أف الصػػعوبة الػػف تلصػػق بالعربيػػة ترجػػع باألسػػاس إُف االفرتاضػػات اؼبسػػبقة الػػف تتخفػػى
كراء األفكار اؼبعت عنها ،كلعدـ كجػود طػرؽ تعليميػة عامػة معػرتؼ كػا لتعلػيم العربيػة ،فكتػب اؼبقػدمات اؼبتػوفرة ا ف
ليست مرضية .كبالتاِف يتمكن اؼبؤلف ديفيػد مػن سبييػز مسػتويات الصػعوبة اؼبزعومػة ،كالػف تقػرتف باػبلفيػات اؼبسػبقة
من جهة ،كبعدـ كجود أكباء تيسريية لتعلم اللغة العربية لكوف اعبهػاز التعليمػي ظػل أسػري لغػة النحػاة الواصػفة .كمػا
يقدـ اؼبؤلف على ىذا اؼبستول بعض االقرتاحات اعبديرة باالىتماـ.
كوباكؿ ديفيد جستس دحض الكثري من اؼبقوالت السلبية الف تنطلق من الػزعم بػأف ىنػاؾ عيوبػا بنيويػة يف
اللغػػة العربيػػة فبػػا هبعلهػػا عصػػية علػػى الػػتعلم كالفهػػم كالنمػػو كالوفػػاء بػػالتعبري عػػن األغ ػراض العلميػػة اؼبعاصػػرة .كى ػػي
مقػػوالت سػػادت يف السػػياؽ الثقػػايف الغػػرب (كالعػػرب) ألمػػد طويػػل ،مػػن غػػري أف يتصػػدل ؽبػػا أحػػد بالػػدرس العلمػػي
اؼبستقصي الرصني .كقػد قبػح اؼبؤلػف بتاعػة يف تفنيػد تلػك اؼبقػوالت االااميػة الواحػدة تلػو األخػرل؛ إال أف ربليبلتػو
دفاعا" عن اللغة العربية بقدر ما كانت ذبلية ألمر مهم ىػو أف اللغػة العربيػة لغػة بشػرية طبيعيػة تتضػمن مػن
َف تكن " ن

الظ ػواىر م ػػا تتض ػػمنو اللغ ػػات األخ ػػرل] .[13كم ػػن الغري ػػب أف تس ػػود مث ػػل ى ػػذه اؼب ػزاعم يف س ػػياؽ ىيمن ػػة النم ػػوذج
التوليػدم كاللسػانيات اؼبعرفيػة  Cognitiveالػف تقػوـ علػى فكػرة اشػرتاؾ اللغػات البشػرية يف عػدد مػن اػبصػػائص
البنيويػػة الػػف تشػػكل جػػزءا مػػن اؼبلكػػة اللغويػػة الػػف يتقاظبهػػا البشػػر ،فبػػا يعػ أف الػػرتكيمم ؼبػزاعم مػػن ىػػذا القبيػػل يبقػػى
مقركنا بغايات إيديولوجية أكثر منها علمية.
إطاللة مختصرة على العربية:
يتفيػأ اؼبؤلػػف مػن ىػػذا الفصػػل الوقػوؼ علػػى بعػض اؼبغالطػػات كاألحكػػاـ اؼبسػبقة الػػف تلصػق باللغػػة العربيػػة،
كمن أىم القضايا الف عرض ؽبا يف ىذا الفصل :
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االشرتاؾ اللفظي :التضاد ،كالبساطة ،كاػبشونة
الصلة بني اؼبشتقات من اعبذر الواحد
ظاىرتا االنتفاخ كالعنف
اإلطناب
االزدكاجية اؼبعاصرة
اللبس
التلعب بالكلمات...

فقػػد عػػرض ؽبػػذه القضػػايا كحللهػػا كناقشػػها نقاشػػا مستفيضػػا ،كمػػا كقػػف علػػى آراء الغ ػربيني يف اؼبوض ػػوع
كفندىا حبجمم علمية ،تكشف عن سبكن كبري من ناصية اللغة.
الترابل بين الشكل واالستعمال:
يتحػػدث الكاتػػب يف ىػػذا الفصػػل عػػن ظػػاىرة ال ػرتابط بػػني الشػػكل الصػػريف للكلمػػة كداللػػة اسػػتعماؽبا ،أك
بتعبػػري آخػػر إمكانيػػة التعبػػري عػػن مقولػػة دالليػػة بصػػورة مطػػردة .كيعػػرض رأيػػا عبػػورج مونػػاف يقػػر مػػن خبللػػو بػػأف يف
الفرنسية مثبل إمكانيػات تعبرييػة تتػيح للفرنسػي التمييػز بػني اغبػدث اللحظػي كاغبػدث اؼبتقطػع يف الػزمن كرؤيػة للعػاَف
تشػػرتؾ فيهػػا الفرنسػػية مػػع لغػػات أخػػرل كلغػػة اؽبػػوب .كيعػػرتض الكاتػػب علػػى رأم مونػػاف بػػالقوؿ«:يبكػػن للهوبيػػة أف
تعػػت عػػن التكػرار عػػن طريػػق االشػػتقاؽ اؼبػػألوؼ ،يف حػػني تعػػت الفرنسػػية كاإلقبليزيػػة عنػػو بصػػورة اعتباطيػػة» أم بصػػيغ
كضعت يف األصل ؼبع التكرار.
كعل ػػى العم ػػوـ ،ف ػػإف اللغ ػػات ال تتف ػػاكت يف إمكاني ػػات التعب ػػري ع ػػن ـبتل ػػف ال ػػدالالت معجمي ػػة كان ػػت أك
اشػػتقاقية ،كلكػػن األشػػكاؿ التعبرييػػة البسػػيطة يف كػػل لغػػة تبقػػى ،بقػػوة األشػػياء ،كافيػػة كمؤىلػػة للمشػػاركة يف االقتصػػاد
اللغ ػػوم اؼبن ػػتمم ؼب ػػا ال حص ػػر ل ػػو م ػػن اإلمكاني ػػات التعبريي ػػة .كتعت ػػت ص ػػيغ فرض ػػية س ػػتوكس ،خاص ػػة الص ػػيغة اؼبفص ػػلة
كالصورة األكثر صقبل ،أكجها فبكنة ؽبذه اإلنتاجية التعبريية.
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نحو التثنية وتثنية النحو:

يهتم اؼبؤلف منذ البداية باػبصائص الف سبيز اللغة دبجملها ،أك بأقصى ما يبكن من التعميم.
توجد يف العربية مقولة صرفية مهذبة كمكتملة للمث  ،فهي مهذبة؛ ألنػو ال يوجػد إال هنايتػاف فقػط للمثػ ،
كنبا "اف" يف حاؿ الرفع ،ك"ين" يف النصب كاعبر .كيتقابل ىذا مع التنوعات اؼبختلفة من صيغ اعبمع فيها.
كمقولػػة اؼبثػ مكتملػػة ألهنػػا تنطبػػق يف أغلػػب األحػواؿ بصػػورة مطػػردة :ذلػػك أنػػو قلمػػا توجػػد أظبػػاء معينػػة أك
أفعاؿ ؿبددة تنفرد بعدـ قبوؽبا للتثنية .كىذا على خبلؼ اللغات األكربية الف تفتقر إُف مقولة للمثػ مػع أهنػا كانػت
موجػػودة يف األطػوار القديبػػة منهػػا ،كمػػا أهنػػا موجػػودة يف بعػػض لغػػات الشػػعوب اؼبعاصػػرة الػػف تعػػي يف ظػػل اغبضػػارة
التقنية اؼبعاصرة.
ىػػل مقولػػة اؼبثػ يف العربيػػة ،إذف شػػيء زائػػد ال قيمػػة لػػو ،أم أهنػػا تنتمػػي إُف ذلػػك النػػوع الػػذم زبلػػص منػػو
اؼبتوسط اللغوم النموذجي األكرب؟
إف الفرضية التخمينية ؽبػذا الفصػل أف اؼبثػ يف العربيػة لػيس ؾبػرد حقيقػة شػكلية ،بػل ىػو ،بػدال عػن ذلػك،
غبن إيقاعي يف اؼبعزكفة العذبػة ػبصيصػة الثنائيػة الػف سبيػز العربيػة .كال يزيػد حكػم اؼبولػف ىػذا يف هنايػة األمػر عػن أف
يكوف حكما حدسيا أك اختباريا (.ص)155
هبػػدد الكاتػػب التحػػذير الػػذم ذكػػره يف الفصػػل األكؿ مػػن أف مػػا يقػػاؿ عػػن خصػػائص العربيػػة ىنػػا ال ينطبػػق
إال بصورة عارضة ،على اللهجات العربية كما أنو لن يعرض للغة النموذجية اؼبعاصرة.
لق ػػد تغػ ػػريت العربيػ ػػة يف اؼبسػ ػػتويات الدالليػ ػػة كالرتكيبيػ ػػة كالببلغي ػػة بصػ ػػورة طبيعيػ ػػة باذبػ ػػاه اؼبتوسػ ػػط اللغػ ػػوم
النمػػوذجي األكرب اغبػػديث نتيجػػة القبػػذاب العػػرب إُف اعػػاؿ األكركب ،بػػل لقػػد أدل أثػػر اللغػػات األكربيػػة حػػىت يف
اؼبس ػػتول الص ػػريف إُف اغب ػػد م ػػن اس ػػتعماؿ اؼبثػ ػ يف العربي ػػة النموذجي ػػة اؼبعاص ػػرة ،ب ػػل كص ػػل ى ػػذا الت ػػأثري إُف اغبال ػػة
النموذجية الف تتمثل يف كلمة "عينني" حيث بقي (ما يشبو) اؼبث حىت يف اللهجات.
كيتفق اؼبؤلف مع اؼبنظرين األكائػل مػن غػري أف يشػاركهم يف مقاصػدىم اؼبؤذيػة ،يف أف التطػور الػذم يتمثػل
يف االبتعاد عن اؼبث كالصياغات الف تستعملو عموما تطور ؿبكوـ بعوامل اجتماعية منضبطة( .ص)156
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يف الرتمجة:

كيبػػدك مفهػػوـ "التثنيػػة" كأنػػو نػػوع الزـ مػػن عبقريػػة العربيػػة بشػػكل يش ػبو تقريبػػا أصػػالة "قاعػػدة الثبلثػػة" الػػف
كانت سبيز أسلوب النثر األكرب يف العصور الوسطى.
كوب ػػتمم اؼبؤل ػػف ب ػػأف مقول ػػة اؼبثػ ػ تس ػػتحق أف ت ػػدرس عل ػػى ق ػػدـ اؼبس ػػاكاة م ػػع بع ػػض اإلجػ ػراءات الببلغي ػػة
كالتض ػػمني كالتض ػػاد بص ػػفتها كس ػػيلة صبالي ػػة م ػػن كس ػػائل اللغ ػػة ،كى ػػذا م ػػا يع ػػرض ل ػػو بتفص ػػيل م ػػع مقارن ػة باللغ ػػات
األكربيػػة ،كبػػذلك يػػتمكن اؼبؤلػػف مػػن حػػدس الػرتابط بػػني مقػػوالت تنتمػػي إُف مسػػتويات تبػػدك للوىلػػة األكُف متباينػػة،
فمقولة التثنية تصنف ضمن اؼبقوالت العرضية ،أما التضػاد كالتضػمني فهمػا مقولتػاف معجميتػاف كأسػلوبيتاف ،كدبػا أف
اؽبدؼ العاـ الذم ينتظم يف إطاره الكتاب ىو قرف الشكل بالداللة ،فإف ذلك يسوغ ربط التثنية دبقوالت أخرل.
عشوائية العالمة:
تتصػػل عش ػوائية العبلمػػة يف اللغػػة العربيػػة بالطبيعػػة اغبوسػػبية اعػػردة لنظامهػػا الص ػرايف .كىػػي خاصػػية توليديػػة
تقوـ على ضم جذكر صامتة إُف مواد صائتية الشتقاؽ ،ليس فقط ،العبلمات اللغوية القائمة ،بل ،كاؼبمكنة أيضا.
كيسهم نظاـ كتابة العربية ،بتغييبو النسػيب أك الكلػي للحركػات ،يف التأكيػد علػى الطبيعػة العشػوائية للعبلمػة
اللغويػة فيهػػا ،مػػن حيػػث إف القػارئ يػػدرؾ يف الكلمػػة اؼبكتوبػػة صبلػػة مػن الكلمػػات ا تملػػة كال يصػػل إُف اؼبقصػػود إال
من خبلؿ االستعانة بالسياؽ .كينفي اؼبؤلف أف تكوف لؤلصوات العربية دالالت تؤديها على حػد زعػم الػبعض ،إال
ما يكوف من ترميز صويت كواحد من العمليات العشوائية الف تسهم غالبا يف صوغ الكلمػات مػن كبػو تكػرار حػرؼ
الفاء يف "حفيف" أك تكػرار حػرؼ الػزام يف" أزيػز" مػن دكف أف تكػوف للفػاء داللػة اغبفيػف كال للػزام داللػة األزيػز.
كقد تػرد حػركؼ للداللػة علػى ضػد مػا يعتقػد أهنػا تؤديػو مػن معػ  .كباؼبقابػل فػإف العربيػة تسػتعمل الرمزيػة الصػرفية يف
شػػكل صػػيغ ـبصوصػػة ذات دالالت متميػػزة مػػن غػػري أف تكػػوف لؤلص ػوات اؼبكونػػة ؽبػػا صػػلة بتلػػك الػػدالالت ،كمػػن
ذل ػػك ،م ػػثبل ،دالل ػػة كلم ػػة "اخشوش ػػن" كق ػػد ص ػػار فيه ػػا ط ػػوؿ ص ػػريف عل ػػى اس ػػتكثار م ػػا ت ػػدؿ علي ػػو ،ع ػػادة ،كلم ػػة
"خشن".
مث إف االشػػتقاؽ القػػائم يف العربيػػة علػػى اعتمػػاؿ اعبػػذكر كاألكزاف كأحػػرؼ الزيػػادة اؼبوسػػعة للجػػذكر ،يسػػمح
ؽبػػذه اللغػػة بإنشػػاء حقػػوؿ دالليػػة ارتباطيػػة بػػني اؼبشػػتقات مػػع اسػػتحداث قػػيم دالليػػة تزيػػد عػػن قيمػػة األصػػل اؼبشػػرتؾ
بينها .كيكشف ىذا الفصل عن الكليات التوليدية للنظاـ االشتقاقي كاؼبعجمي العػرب ،كقػد سبكػن اؼبؤلػف مػن ربػط
ميكانزمات التوليد اؼبعجمي باطرادات داللية ؿبددة.
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يف الرتمجة:
التراكم:

استعرض اؼبؤلف يف ىذا الفصل قضية ضخامة اؼبعجم العرب ،مث حاكؿ تصفح األثػر الػذم يبكػن أف ترتكػو
ىػذه الضػػخامة علػػى الداللػة اؼبعجميػػة كبنيػػة اعبمػػل .كمػا أشػػار إُف اخػػتبلؼ البػػاحثني يف تقػديرىم ؽبػػذا الغػ  ،كمػػن
ىؤالء شحنة  1969كبيستوف كىاملتوف جب كىايوكد كمونتيو.
كيرجع سبب الغ اؼبعجمي للغػة العربيػة لػبعض العوامػل االجتماعيػة كالتارىبيػة كمنهػا الصػنعة الشػعرية ،الػف
تعشػػق اإلغ ػراؽ يف البحػػث عػػن االكبرافػػات اللغويػػة اعبديػػدة كاعتمادىػػا اؼببػػالغ فيػػو أحيانػػا عػػن الكلمػػات النػػادرة مػػن
أجػػل الوفػػاء دبتطلبػػات ال ػػوزف ،كقػػد دخلػػت ىػػذه الكلمػػات النػػادرة ؾب ػػاؿ النثػػر منػػذ الصػػدر األكؿ لئلس ػػبلـ كذبل ػػى
حضورىا يف اؼبنظومات التعليمية كالكتب الفقهية الف ازدىرت يف أكاخر العصور الوسطى.
يف اإلطػػار نفسػػو يعػػرض اؼبؤلػػف ؼبػػا كتبػػو ببلشػػري يف اؼبوضػػوع .كتبقػػى العوامػػل التارىبيػػة يف نظػػر اؼبؤلػػف ،مػػن
أىػػم "اؼبػػؤثرات يف مفػػردات العربيػػة كىػػو مػػا أدل إُف غػزارة معجػػم تػرتاكم فيػػو اؼبفػػردات اػباصػػة الدالػػة علػػى األمػػاكن
كاألزمنة" .كقد عرض اؼبؤلف لوضع مشابو يف العتية كاإلقبليزية كاألؼبانية كاإلسبانية.
كىبلػػص جسػػتس إُف أف ؿباكلػػة البحػػث عػػن عبلقػػة اللغػػة حبيػػاة متكلميهػػا مػػن السػػهل أف يوقعنػػا يف اػبطػػأ،
كقد اعتمد اؼبؤلف يف إبراز ىذه العبلقة على االفرتاض الستوكي على كجو اػبصوص.
داللة التضاد:
حظي ػػت خصيص ػػة التض ػػاد يف اللغ ػػة العربي ػػة باىتم ػػاـ كب ػػري من ػػذ العلم ػػاء اؼبس ػػلمني الق ػػدماء ح ػػىت الدارس ػػني
الغػربيني اؼبعاص ػرين ،كمػػا اختلفػػت كجهػػات نظػػرىم بشػػأف ىػػذه الظػػاىرة .لقػػد عػػرض اؼبؤلػػف لوجهػػات النظػػر تلػػك،
كقػػدـ ؾبموعػػة مػػن األمثلػػة للظػػاىرة اؼبدركسػػة ،كخلػػص إُف أف ىػػذا النػػوع مػػن الكلمػػات َف يعػػد مسػػتعمبل ألسػػباب
شرحها بتفصيل .مث حاكؿ بعد ذلك اطراح أكت عدد فبكن من األمثلة اؼبزعومة للتضاد.
كقف عرض اؼبؤلف أيضا ألنواع من التضاد يف اللغة العربيػة ،كمنهػا :التضػاد اؼبعجمػي ،كالرتكيػب التضػادم
السطحي ،كالتناقض(التفكري اؼبزدكج) ،كعن بعػض اؼبقتضػيات عػن الشػكل يف اؼبعجػم ,كمػا أدرج ربػت كػل صػنف
ؾبموعة من القضايا الف كقف عليها بالتحليل كاؼبناقشة اؼبستفيضة كالعميقة.

56

العدد  :10ديسمرب ( ،4102رددم)4030-1100 :

يف الرتمجة:
أسماء النوع:

يناق اؼبؤلف يف ىذا الفصػل صػيغة "فعلػة" الػف تػؤدم معػ الطريقػة الػف ينفػذ كػا الفعػل يف اللغػة العربيػة.
كق ػػد أكرد اؼبص ػػطلحات اإلقبليزي ػػة اؼبرادف ػػة ؽب ػػذا اؼبص ػػطلح اس ػػتنادا إُف ترصب ػػة راي ػػت كىن ػػرم فل ػػي  ،مث ن ػػاق تل ػػك
الطركحات نقاشا مستفيضا من خبلؿ أمثلة أخذىا من كتب طو حسني كمن ألف ليلة كليلة...
"كيبدك كاضحا أف أظباء النػوع علػى كزف فعلػة َف تعػد تسػتعمل بشػكل مطػرد أك قػوم يف العربيػة النموذجيػة
اؼبعاصرة"( .ص )356
كلبلطبلع على غزارة أظبػاء النػوع الػف ركيػت يف العربيػة تفحػص ثبلثػة مواضػع اختارىػا عشػوائيا مػن معجػم
إدكارد لػػني .كمػػا نػػاق الكيفيػػة الػػف تتعامػػل كػػا اإلقبليزيػػة كاللغػػات الغربيػػة منهػػا مػػع ىػػذه الفصػػيلة الدالليػػة نفسػػها
صرفيا(.ص  ،)359كدحض االفرتاض الستوكي يف حالة أظباء النوع يف العربية استنادا إُف ؾبموعة من األسباب.
المظهر العام للتركيب:
ينػػاق اؼبؤلػػف يف ىػػذا الفصػػل كصػػف كلػػيم رايتػػور يكنػػدكرؼ للرتاكيػػب النحويػػة العربيػػة ،كمػػا يشػػري إُف مػػا
تضمنو كتاب كانرتينو من األمثلة العربية النموذجية اؼبعاصرة (.ص383ػ .)390
الفصل العاشر :اللغو(الحشو)
يعود اؼبؤلف يف ىذا الفصل إُف ما أشار إليو يف الفصل الثاين "اعتبار الزيػادة إحػدل اػبصػائص الػف لفتػت
انتباه دارسي العربية غري اؼبتمكنػني" .كقػد اعتػت ىػذا األمػر قاعػدة عامػة عنػد اإلنسػاف؛ حيػث يبيػل معظػم النػاس إُف
اؼببالغة يف الوزف اغبقيقػي للزيػادة يف اللغػات الػف ال يتكلموهنػا؛ كذلػك العتبػارات كثػرية كقػف عليهػا بتفصػيل (كمنهػا
الرتصبػػة اغبرفيػػة ،كاغبشػػو التجسػػيمي كالتلخػػيص) مسػػتدال علػػى القضػػايا الػػف عرضػػها بنصػػوص مػػن القػػرآف الكػػرًن،
كألف ليلة كليلة كما اعتمد أسلوب اؼبقارنة بني العربية كغريىا من اللغات األخرل.
التخصيص:
توجػػد طػػرؽ ـبتلفػػة منطقيػػا يبكػػن كػػا لكلمػػة أف ربػػدد كلمػػة أخػػرل ،أك قضػػية مػػا ،كيسػػتخدـ للداللػػة علػػى
ى ػ ػ ػ ػ ػػذا مص ػ ػ ػ ػ ػػطلحات عدي ػ ػ ػ ػ ػػدة منه ػ ػ ػ ػ ػػا التقيي ػ ػ ػ ػ ػػد restrictionكالتخص ػ ػ ػ ػ ػػيص  specificationكاالختص ػ ػ ػ ػ ػػاص
 specialisationكالتضييق  narrowingكالتسوير  qualificationكالتحديد  )de(limitationكمػع ذلػك
57

العدد  :10ديسمرب ( ،4102رددم)4030-1100 :

يف الرتمجة:

فليست ىناؾ طريقة متفق عليها الستعماؿ ىذه اؼبصطلحات؛ ذلػك أف عػددا كبػريا مػن التخصيصػات تبقػى عصػية
عن التضييق ،ذكر بعضها.
كيهدؼ اؼبؤلف من ىذا الفصل ؿباكلة تعرؼ منظومة من التعقيدات الصرفية الداللية يف العربية عػن قػرب،
كىي اؼبعركفة بػ"التمييز" الذم يسميو ب ػ"اؼبنظومػة" علػى خػبلؼ التسػميات الػف تػرد عنػد بعػض دارسػي العربيػة كػدم
ساسي.
إف الس ػ ػ ػ ػؤاؿ األسػ ػ ػ ػػاس ىػ ػ ػ ػػو :ؼبػ ػ ػ ػػاذا نػ ػ ػ ػػدرس "التمييػ ػ ػ ػػز" حص ػ ػ ػ ػرا بػ ػ ػ ػػدال مػ ػ ػ ػػن معاعبػ ػ ػ ػػة مشػ ػ ػ ػػكل التحديػ ػ ػ ػػد
modificationبصورة مباشرة .كيرجع السبب باألساس إُف أف مناقشة الداللػة بصػورة ذبريديػة صػعبة (كإف كانػت
توحي بالسهولة اػبادعة)
بػػدأ اؼبؤلػػف ،دبػػا يبػػدك أنػػو جػػوىر متجػػانس للشػػكل كالداللػػة ،مث قػػاـ باستكشػػاؼ ارتباطاتػػو اؼبختلفػػة بػػالب
األخ ػػرل الش ػػبيهة كإف َف تك ػػن فباثل ػػة ،كيعت ػػت ى ػػذا األم ػػر ض ػػركريا ،كال س ػػيما إذا أردن ػػا اؼبقارن ػػة باؼبتوس ػػط اللغ ػػوم
النموذجي األكركب ،ذلك أف ىذه اللغات ال تكاد تستعمل الرتكيب اؼبنصوب للتمييز مطلقا.
ربػدث اؼبؤلػػف أيضػا عػػن أخػوات التمييػػز كبنػػات عمػو مبتػػدئا بػبعض التعريفػػات كاألمثلػة ،كبعػػض التنوعػػات
من الرتكيبات اؼبميزة ،كالعدد يف التمييز كسبييز التعبريات الرتكيبية اؼبثلية ،كتنكري التمييز...
السببيات والعزويات
اللغػػات صبيعهػػا تعػػت عػػن السػػببية بطريقػػة أك بػػأخرل ،كالسػػبب الػػذم هبعػػل السػػببية ملفتػػة للنظػػر يف اللغػػات
السػ ػػامية يرجػ ػػع باألسػ ػػاس إُف كػ ػػوف ىػ ػػذه اللغػ ػػات تعػ ػػت عنهػ ػػا بقػ ػػوة ،كىػ ػػو مػ ػػا وبمػ ػػل علػ ػػى الظػ ػػن أف ؽبػ ػػا تفس ػ ػريا
اجتماعيا(.ص )563
كما تضمن الكتاب ؾبموعة من التعليقات الف أغنت كثريا القضايا الف شكلت موضوع ىذا الفصل.
الترجمة العربية للكتاب:
إذا كانت "الرتصبة فنا" ،فإف فنية أم عمل مرتجم يبكن أف تتكشف يف إطار عبلقة ثبلثية األبعاد:
 .1موضوع الكتاب اؼبرتجم
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يف الرتمجة:
 .2فنية الرتصبة
 .3الذات اؼبرتصبة

كقػد سػبق أف عرضػنا يف فقػرات سػابقة] [14ألنبيػة موضػوع الكتػاب اؼبػرتجم ،لػذلك سػنركز بشػكل خػاص
على البعدين األخريين:
أوال .الجانب الفني في الترجمة:
يبكن أف نقف على بعض اعبوانب الفنية يف الرتصبة من خبلؿ اؼبقدمة الف كتبها اؼبرتجم ،كالػف فصػل فيهػا
اغبػػديث عػػن صػػاحب الكتػػاب ،كموضػػوع الكتػػاب ،كعػػن الرتصبػػة كمنهجيػػة عملػػو فيهػػا .كسػػنحاكؿ الوقػػوؼ علػػى
بعض اعبوانب الفنية األخرل للرتصبة يف ثنايػا الكتػاب ككػل .كسػنركز بشػكل خػاص علػى جانػب التوثيػق ،كجوانػب
اإلبانة اللغوية كاألسلوبية كاؼبصطلحية يف الرتصبة.
التوثي :
لعػػل أكؿ اػبطػوات الػػف تسػػبق أم ترصبػػة ،اعبانػػب التػػوثيقي ،فقػػد نصػػت االتفاقيػػات الدكليػػة بشػػأف حقػػوؽ
التػػأليف كالرتصبػػة علػػى أهنػػا ملكيػػة فرديػػة ؼبنتجهػػا ال هب ػػوز لغػػريه اسػػتغبلؽبا دكف موافقتػػو][15؛ لػػذلك ال غرابػػة أف
وبظى ىذا اعبانب باىتماـ اؼبرتجم الذم أكُف حقوؽ النشر عناية كاىتماما كبػريين يبينػاف مػدل حرصػو علػى ضػماف
حقػػوؽ النشػػر ،كقػػد كضػػح حيثيػػات حص ػولو علػػى الرتصبػػة بػػالقوؿ" :فقػػد كتبػػت رسػػالة إُف دار بنجػػامني ف ػرانكلني
للنشػػر ،شػػركة النشػػر العاؼبيػػة اؼبعركفػػة الػػف نشػػرت كتػػاب ديفيػػد جسػػتس ،طالبػػا ظباحهػػا ِف برتصبػػة الكتػػاب إُف اللغػػة
العربية.
كفبا أسػهم يف تػأخر ظهػور الرتصبػة أف الناشػر األصػلي للكتػاب أكضػح ِف أنػو ال يبكػن إعطػاء حقػوؽ نشػره
ػريا باحثنػا عػن ناشػر يأخػذ علػى عاتقػو القيػاـ كػذه اؼبهمػة؛ لكنػ
باللغة العربية إال إُف ناشر معػركؼ .كقػد سػعيت كث ن

أخريا تفضل مركز اؼبلك فيصػل للدراسػات اإلسػبلمية باالتفػاؽ مػع الناشػر األصػلي ،كىػذا مػا
َف أجد أية استجابة .ك ن

كضع حداا ؽبذا التأخري".

كما أف مراسػلة اؼبػرتجم ؼبؤلػف الكتػاب كإطبلعػو علػى بعػض الفصػوؿ ،كإشػادة اؼبؤلػف بالرتصبػة ،كػل ذلػك
نعتته جانبا يف غاية األنبية.

59

العدد  :10ديسمرب ( ،4102رددم)4030-1100 :

يف الرتمجة:
اإلبانة اللغوية في الترجمة :

صػػاغ اؼبػػرتجم ترصبتػػو بأسػػلوب سػػلس ال تكلػػف يف أدائػػو ،بعيػػد عػػن الغمػػوض ،قريػػب إُف األفهػػاـ؛ اسػػتطاع
مػػن خبللػػو أف يقػػدـ أفكػػار الكتػػاب إُف القػػارئ العػػرب .فجػػاءت ترصبػػة الكتػػاب ككػػأف العمػػل مكتػػوب أصػػبل باللغػػة
العربية؛ إذ ال تبدك عليها أية أمارة من عبلمات الرتصبة .كىذا ما جعل النص الناتمم يبػدك أقػرب إُف أف يكػوف تأليفػا
جديدا عن جدارة كاستحقاؽ .كما تتميز لغة الكتاب بالسبلمة كالتاءة من األخطاء اللغويػة ،كمػا ينػدر أف قبػد يف
الكتاب اؼبرتجم أخطاء طباعية ،كىي مزايا تنضاؼ إُف مزاياه السابقة كلها.
اإلبانة المرجعية في الترجمة:
حشد اؼبرتجم ؾبموعة من اؼبرجعيات اللسانية الشارحة ؼبعطيػات اؼبػ  ،يتبػدل مػن خبلؽبػا ذكػاء اؼبػرتجم يف
انتقاء ما يتوافق أحيانا مع األفق التحليلي لصاحب الكتاب ،كيف طريقة معاعبتو للمعطيات ،نذكر منها علػى سػبيل
التمثي ػػل ال اغبص ػػر مرجعي ػػات تنتم ػػي إُف لس ػػانيات الق ػػرف  19كفق ػػو اللغ ػػة اؼبق ػػارف ،كاللس ػػانيات البنيوي ػػة ،كالنس ػػبية
اللغوية...كاؽبػدؼ مػن حشػد كػل ىػذه اؼبرجعيػات مسػاعدة القػارئ علػى إضػاءة قضػايا اؼبػ اؼبتوافقػة أحيانػا مػع أفػق
التحليل كاؼبعاعبة الف يقدمها اؼبؤلف.
التعليقات والشروحات:
مكنػػت تعليقػػات اؼبػػرتجم كشػػركحاتو م ػن توضػػيح كثػػري مػػن األفكػػار ،كمػػا حػػاكؿ يف كثػػري مػػن األحيػػاف أف
يستدرؾ على الكاتب بعض ما فاتو أثناء معاعبتو لبعض الظػواىر] .[16كمػا يبػدم اؼبػرتجم معرفػة لسػانية دقيقػة يف
اغبواشػػي كالتعليقػػات؛ حبيػػث ال يقتصػػر التعليػػق عنػػده علػػى اإلحالػػة علػػى نصػػوص لسػػانية موازيػػة للتعمػػق يف القضػػايا
اؼبطركحة ،كإمبا يتجاكز ىذا اؼبستول إُف اقرتاح معطيات جديدة من اللغة العربية كبعػض اللغػات األخػرل (اإلقبليزيػة
خصوصا) لتفسري قضايا اؼب .
اإلبانة المصطلحية:

أغػ اؼبػػرتجم الكتػػاب بكشػػافات مهمػػة :كشػػاؼ للغػػات ،ككشػػاؼ لؤلعػػبلـ ،ككشػػاؼ ألىػػم اؼبصػػطلحات
الػواردة يف الكتػػاب باللغػػة اإلقبليزيػػة كمقاببلاػػا العربيػػة ،كالصػػفحات الػػف كردت فيهػػا .كسػػنركز بشػػكل خػػاص علػػى
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يف الرتمجة:

اعبانب اؼبصطلحي بالنظر إُف أنبيتو يف الرتصبة ،كبالنظر أيضا إُف الصعوبات الكثرية الف يثريىػا ،كالػف يرتتػب عليهػا
قباح الرتصبة أك فشلها.
لقد أشرنا آنفا إُف أف اؼبصطلح اللساين يبقى من اؼبعوقات الكػتل الػف تقػف حػاجز عثػرة أمػاـ اللسػانيات
العربية ،غري أف للمزي نظرة أخػرل خبصػوص ىػذه اإلشػكالية ،فهػو يعتػت صػوغ اؼبصػطلح جػزءا ال يتجػزأ مػن العمػل
العلمػػي .إف صػػوغ اؼبصػػطلحات عمػػل يف صػػميم البحػػث العلمػػي ،فهػػو جػػزء ال يتج ػزأ منػػو غػػري منفصػػل عنػػو .إف
اؼبصػػطلحات زبلػػق نتيجػػة للحاجػػة إليهػػا أثنػػاء البحػػث كليسػػت عمػػبل مسػػتقبل؛ فصػػوغ اؼبصػػطلحات عمليػػة إبداعيػػة
يقوـ كا اؼبتخصص أثناء قيامو ببحثو حني تلجئو الضػركرة إُف ذلػك ،كتقػوـ ىػذه العمليػة علػى ثػبلث أركػاف أساسػية
ىي :
أ  :اؼبعرفة العلمية الدقيقة بالشيء اؼبراد تسميتو
ب :القدرة اللغوية كربوم اؼبعرفة بقوانني اللغة كمعجمها كطرؽ التعبري عنها
ج :سعة التخيل الف ذبعل اؼبتخصص قادرا يف كقت كجيز على الربط بني الركنني األكلني.
فبلبد من توفر ىذه األركاف الثبلثة لكي يتمكن اؼبتخصص من صوغ مصػطلحات علميػة مبلئمػة ،فمعرفػة
الش ػػيء اؼبػ ػراد تس ػػميتو كح ػػدىا ليس ػػت كفيل ػػة للعث ػػور عل ػػى تس ػػمية موفق ػػة] .[17كيكم ػػن س ػػر اإلخف ػػاؽ يف ص ػػوغ
اؼبصػػطلحات العلميػػة ،يف نظػػر اؼب ػزي  ،يف االعتقػػاد بػػأف ىنػػاؾ مناسػػبة بػػني االسػػم كاؼبسػػمى ،لػػذلك فػػإف كث ػريا مػػن
اؼبشتغلني كذا االىتماـ يوجبػوف أف يكػوف اؼبصػطلح داال علػى مػا يطلػق عليػو مػن حيػث الشػكل أك الوظيفػة أك غػري
ذلك].[18
كيرجػػع اؼبػزي مصػػدر اػبلػػل يف الرتصبػػات اللسػػانية العربيػػة إُف أف كثػريا مػػن اؼبرتصبػػني ليسػوا مػػن اؼبتخصصػػني
يف اللغػػة العربيػػة فػػأكثرىم متخصػػص أساسػػا يف اللغػػة اإلقبليزيػػة أك الفرنسػػية .كمػػن ىنػػا فػػإف اؼبشػػكل يتمثػػل يف عػػدـ
سبرس بعض ىؤالء اؼبرتصبني باألساليب العربية كىو ما ينشأ عنو استغبلؽ تلك الرتصبات كعجمتهػا .كإذا كجػدنا مػن
اؼبرتصب ػػني متخصص ػػا يف اللغ ػػة العربي ػػة ،فإن ػػو ،يف أغل ػػب األحي ػػاف ،يفتق ػػر إُف سب ػػرس ك ػػاؼ باللغ ػػة اؼبص ػػدر فيلج ػػأ إُف
القػواميس لتػػذليل الصػػعوبات الػػف تواجهػػو أثنػػاء عمليػػة الرتصبػػة ،غػػري أف القػواميس ،يف نظػػر اؼبػزي  ،ال يبكػػن أف تػػوفر
معرفة كتعميما للمصطلحات؛ ألف اؼبصطلحات العلمية ىي باألساس كليدة لصفة اإلبداع يف اللغة.
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يف الرتمجة:

إف مشكل الرتصبة ليس مشكل مصطلحات ،يف نظر اؼبزي  ،بل مشػكل التعبػري الػدقيق عػن مضػموف تلػك
اؼبص ػػطلحات ،كعل ػػى ى ػػذا األس ػػاس ف ػػإف اؼبش ػػكبلت اؼبرتبط ػػة باؼبص ػػطلح ى ػػي مش ػػكبلت خارجي ػػة ال عبلق ػػة ؽب ػػا
باؼبصطلح نفسو ،كأف الكثري منهػا ال يقتصػر علػى الوضػع يف اللغػة العربيػة بػل ىػو شػائع يف اللغػات األخػرل كَف يبنػع
من اإلبداع العلمي فيها].[19
كيظهػػر مػػن ترصبػػة الكتػػاب ،الػػذم يبكػػن أف نعتػػته مبوذجػػا تطبيقيػػا ألفكػػار اؼب ػزي السػػابقة ،أف اؼبػػرتجم َف
هبد صعوبات تذكر يف استعماؿ اللغة العربية يف التعبري عن األفكار كاؼبفػاىيم اللسػانية كصػوغ اؼبصػطلحات اؼبناسػبة
ؽبػػا ،سػػاعده علػػى ذلػػك ختتػػو كسبرسػػو ،كالبراطػػو يف الرتصبػػة منػػذ سػػنوات .لقػػد قبػػح اؼبػػرتجم دبهػػارة فائقػػة ،كحنكػػة
متميػػزة ،كاقتػػدار كبػػري ،يف سػػك اؼبصػػطلحات اؼبناسػػبة ،كسػػبك اعبمػػل العربيػػة بشػػكل مػػؤد ،علػػى الػػرغم مػػن صػػعوبة
اعبهػاز االصػطبلحي للكتػػاب الػذم ينتمػي إُف مسػػتويات لسػانية ـبتلفػػة (صػوتية كصػرفية كتركيبيػػة كدالليػة )...كيعػػد
شبرة لتاريخ طويل من التنظري اللساين الغرب.
ثانيا .الذات المترجمة:
يظهر من الرتصبة درجة كعي اؼبرتجم بقضايا الرتصبة دبا ىي قواعد كأسس كمشػكبلت قائمػة ،باإلضػافة إُف
قناعتػػو بػػأف الرتصبػػة الدقيقػػة أس ػػهل السػػبل يف تعريػػف القػػارئ العػػرب عمومػػا كاؼبتخصػػص يف اللسػػانيات علػػى كجػػو
أخ ػػص ،باللس ػػانيات عل ػػى طبيعته ػػا الص ػػحيحة بعي ػػدا ع ػػن االبتس ػػار كالتش ػػويو ال ػػذم ين ػػتمم ع ػػن الت ػػأليف يف أكث ػػر
األحياف] .[20كقد ساعده على ذلك :
*زبصصػػو يف اللس ػػانيات ككفاءت ػػو كامتبلك ػػو اؼبه ػػارات كاػب ػتات العملي ػػة الكافي ػػة ال ػػف مكنت ػػو م ػػن اؼبمارس ػػة
الذكية للرتصبة.
*إؼبامػػو بأس ػرار اللغػػة اؼبصػػدر كاللغػػة اؽبػػدؼ؛ فبػػا أكسػػبو قػػدرة عاليػػة علػػى اسػػتبطاف دالالت اؼبصػػطلحات
اؼبسػتخدمة اسػػتبطانان عميقػان ،ليػػدؿ علػى أصػػل الداللػة كتارىبيتهػػا ،كفهػم النصػػوص كالتعامػل معهػػا بػذكاء ثاقػػب ،مػػع
تتب ػػع تفاص ػػيل العم ػػل اؼب ػػرتجم ،كص ػػياغتو بأس ػػاليب عربي ػػة جذاب ػػة كى ػػذا م ػػا نعت ػػته شب ػػرة م ػػن شب ػػار التخص ػػص ،كس ػػعة
االطبلع.
*صت اؼبرتجم][21كسبرسو كذبربتو الناجحة يف ؾباؿ الرتصبة ،كل ذلك مكنو مػن خػوض غمػار الرتصبػة بكػل
ثقة؛ فقد سبق لو أف ترجم ؾبموعة من الكتب كاألحبػاث اللسػانية بنجػاح كاقتػدار كبػريين ،كمػن ذلػك ترصبتػو لكتػاب
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تشومسػػكي اللغػػة كمشػػكبلت اؼبعرفػػة ،كآفػػاؽ جديػػدة يف دراسػػة الػػذىن] ،[22ككتػػاب سػػتيفن بنكػػر الغريػػزة اللغويػػة:
كيػف يبػدع العقػل اللغػة] ،[23ككتػاب دراسػات يف تػأريخ اللغػة العربيػة] ،[24كىػو ترصبػة لػبعض اؼبقػاالت اؼبشػهورة
الف كتبها باإلقبليزية بعض اؼبستعربني اؼبشهورين عن تاريخ اللغة العربية...
*إحاطة اؼبػرتجم الكبػرية دبوضػوع الكتػاب ،كبالقضػايا اؼبعركضػة فيػو للنقػاش ،كيظهػر ذلػك جليػا يف تعليقاتػو
الكثرية ،الف كضحت مػا اسػتغلق مػن عبػارات الكتػاب الػف اختارىػا اؼبؤلػف بانتقائيػة كبػرية.كيتحػوؿ اؼبػرتجم يف كثػري
من األحياف إُف لساين خبري ،فهو هبتهد يف التعليق على ؾبموعة من اؼبعطيات الواردة يف الكتػاب ،كيتػدخل دبعارفػو
كإمكانياتو الثقافية كاللسانية الواسعة لينقل كجهة نظره اػباصة يف شرح قضايا متعددة ،كالتعليق عليها...
*استعانة اؼبرتجم ببعض اؼبرتصبني لرتصبة النصوص الػف أكردىػا اؼبؤلػف باللغػة األؼبانيػة كاللغػة الفرنسػية كاللغػة
اإلسػبانية ،كقػػد تػػرؾ النصػوص بلغااػػا األصػػلية إُف جانػػب ترصبتهػا العربيػػة ،كمػػا اسػػتعاف بػبعض اؼبػراجعني ،كىػػذا أمػػر
كاف باإلمكاف أف يستغ عنػو بػالنظر إُف كفاءتػو كاحرتافيتػو ،كىػذا يكشػف عػن كعػي اؼبػرتجم العميػق بأنبيػة العمػل
اعبماعي.
صفوة

القول:

كصفوة القوؿ أف ترصبػة كتػاب "ؿباسػن العربيػة يف اؼبػرآة الغربيػة أك داللػة الشػكل يف العربيػة يف ضػوء اللغػات
األكركبيػػة" نعتتىػػا إضػػافة نوعيػػة يف الثقافػػة العربيػػة ،كمبوذجػػا للرتصبػػة اعبيػػدة كاؼبتقنػػة كاؼبقنعػػة يف الوقػػت نفسػػو ،ػبلوىػػا
مػن كثػري مػن مظػػاىر الرتىػل اللغػوم الػػذم تطفػح بػو كثػري مػػن الرتصبػات اللسػانية العربيػػة .صػحيح أف الرتصبػة جػػاءت
متػػأخرة نسػػبيا ،بػػالنظر إُف أنبيػػة الكتػػاب ،كإُف طبيعػػة الػػزمن اللسػػاين؛ فقػػد نشػػر الكتػػاب سػػنة 1987ـ ،كَف تظهػػر
ترصبت ػػو إال يف س ػػنة 2005ـ ،غ ػػري أف ى ػػذا ال نعت ػػته إش ػػكاال ،ألف الكت ػػاب م ػػن أمه ػػات اؼبص ػػادر اؼبعرفي ػػة ،كألف
القضػػايا الػػف يعاعبهػػا مازالػػت قضػػايا راىنػػة ،كسػػتبقى كػػذلك لسػػنوات طويلػػة أخػػرل .كمػػا أف تػػأخر الرتصبػػة ربكمػػت
فيو اعتبارات موضوعية باألساس كشف اؼبرتجم عن بعضها يف اؼبقدمة كمنها]:[25
* صعوبة موضوعو؛ ذلك أف موضوع "الداللة" يعد من أدؽ اؼبواضيع الف تتناكؽبا اللسانيات.
* مث إف اؼبؤلف مغرـ غراما شديدا بالكلمات الغربية كاللهجية كتلػك الػف تعػد مػن األلغػاز كتلػك الػف ربيػل
إُف كثػػري مػػن الظػواىر كاألحػػداث كالشػػخوص الثقافيػػة يف اللغػػات األكركبيػػة ،فقػػد كجػػد اؼبػػرتجم صػػعوبة بالغػػة يف تتبػػع
تلك الظواىر كَف تسعفو اؼبعاجم يف التغلب على تلك اؼبشكبلت يف كثري من األحياف.
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* رفض الناشر األصلي للكتاب إعطاء حقوؽ النشر باللغة العربية إال لناشر معركؼ...
كعلػػى الػػرغم مػػن ىػػذا التػػأخر اؼبػػتر ،كىػػذه الصػػعوبات فقػػد كػػاف سػػعي اؼبػػرتجم حثيثػػا إلخػػراج الكتػػاب إُف
حيز الوجود ،كسبكني القارئ العرب من االطبلع على كاحد من أىم الكتب اللسانية يف العصر اغبديث.
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الهوامش والمراجع :
] -[1عبػػد الػػرضبن حسػػن العػػارؼ ،حركػػة الرتصبػػة اللغويػػة يف اؼبشػػرؽ العػػرب  :مصػػر أمبوذجػػا ،ضػػمن كتػػاب ،عبػػده
بدكم شاعرا كناقدا ،بأقبلـ ؾبموعة من األساتذة ،جامعة الكويت ،فتاير  ،2007ص.308
] - [2حسػن حسػن" ،السػفري"  .2000/03/29يف السػياؽ نفسػو أشػار تقريػر التنميػة العربيػة إُف أف مػا تػػرجم إُف
العربية منذ عصر اؼبأموف يعادؿ ما يرتجم يف اليوناف يف سنة.
] -[3عبػػد السػػبلـ اؼبسػػدم ،مػػا كراء اللغػػة  :حبػث يف اػبلفيػػات اؼبعرفيػػة ،مؤسسػػات عبػػد الكػػرًن بػػن عبػػد اق للنشػػر
كالتوزيع -تونس ،أكتوبر  ،1994ص.27
] - [4من تقدًن صاٌف القرمادم لرتصبة الطيب البكوش لكتاب جورج موناف ،مفاتيح األلسػنية ،ص .06كلبلطػبلع
عل ػػى بع ػػض مظ ػػاىر اػبل ػػل يف الكتاب ػػة اللس ػػانية التمهيدي ػػة ينظ ػػر مقالن ػػا :اللس ػػانيات العربي ػػة كإش ػػكاليات التلق ػػي:
اللسانيات التمهيدية مبوذجا ،ؾبلة فكر كنقد ،العدد  ،58السنة  ،2004ص ص.117-97
][5

 -عبد الرضبن حسن العارؼ ،مرجع مذكور ،ص.310

] - [6فقػػد اعتػػتت اللسػػانيات شػػكبل مػػن أشػػكاؿ اإلمتياليػػة العاؼبيػػة ألهنػػا » تسػػعى جاىػػدة إُف تشػػجيع كػػل صػػوت
يض ػػرب عل ػػى كت ػػر االنس ػػبلخ ع ػػن اللغ ػػة العربي ػػة الواح ػػدة ،كالثقاف ػػة العربي ػػة األص ػػيلة بش ػػىت األش ػػكاؿ االجتماعي ػػة،
كاالقتصػادية ،كالثقافيػػة ،كالعلميػػة (اللسػػانية)« مػازف الػػوعر ،قضػػايا أساسػػية يف علػم اللسػػانيات اغبػػديث ،دار طػػبلس
للدراسػػات كالرتصبػػة كالنش ػػر ،دمشػػق ،الطبع ػػة األكُف1988ص .379لبلسػػتزادة يف ىػػذا اؼبوض ػػوع ينظ ػػر  :ح ػػافيْ
إظباعيلي علوم ،اللسانيات يف الثقافػة العربيػة كإشػكاالت التلقػي ،ضػمن كتػاب  :اللسػاف العػرب كإشػكالية التلقػي،
منشورات مركز دراسات الوحدة العربية ،سلسلة كتب اؼبستقبل العرب( ،)55الطبعة األكُف .2007
]- [7عبد السبلـ اؼبسدم ،قاموس اللسانيات ،الدار العربية للكتاب ،تونس طرابلس  ،1984ص.11
] - [8مػػن حػوار أجرينػػاه مػػع الػػدكتور ؿبمػػد اؼبػػدالكم ،كسينشػػر قريبػػا ضػػمن كتػػاب  :أسػػئلة اللغػػة أسػػئلة اللسػػانيات،
إعداد حافيْ إظباعيلي علوم ككليد أضبد العنايت.
]- [9يتخذ ىذا الصنف من الكتابة اللسانية« الرتاث اللغوم العرب القدًن يف مشوليتػو موضػوعا لدراسػاتو اؼبتنوعػة .أمػا
اؼبػػنهمم الػػذم يصػػدر عنػػو أصػػحاب ىػػذه الكتابػػة فهػػو مػػا يعػػرؼ عػػادة دبػػنهمم القػراءة أك إعػػادة الق ػراءة .كمػػن غايػػات
65

العدد  :10ديسمرب ( ،4102رددم)4030-1100 :

يف الرتمجة:

لسػػانيات ال ػرتاث كأىػػدافها ق ػراءة التصػػورات اللغويػػة القديبػػة كتأكيلهػػا كفػػق مػػا كصػػل إليػػو البحػػث اللسػػاين اغب ػديث
كالتوفيق بني نتائمم الفكر اللغوم القدًن كالنظريػات اللسػانية اغبديثػة ،كبالتػاِف إخراجهػا يف حلػة جديػدة تبػني قيمتهػا
التارىبي ػػة كاغبض ػػارية» .للمزي ػػد م ػػن التوس ػػع يف ى ػػذا اؼبوض ػػوع يبك ػػن الرج ػػوع إُف كت ػػاب ال ػػدكتور مص ػػطفى غلف ػػاف،
اللسانيات العربية اغبديثة ،دراسة نقدية يف اؼبصادر كاألسس النظرية كاؼبنهجية ،منشػورات كليػة ا داب عػني الشػق،
البيضػػاء ،سلسػػلة رسػػائل كأطركحػػات رقػػم  .04كمػػا يبكػػن الرجػػوع إُف أطركحتنػػا ،كربديػػدا الفصػػل الػػذم خصصػػناه
ؼبناقش ػػة ى ػػذا االذب ػػاه ،ح ػػافيْ إظب ػػاعيلي عل ػػوم ،ذبلي ػػات تلق ػػي اللس ػػانيات يف الثقاف ػػة العربي ػػة اغبديث ػػة ،حب ػػث لني ػػل
الدكتوراه ،مرقوف بكلية ا داب كالعلوـ اإلنسانية بنمسيك ،البيضاء .2003
] - [10ضب ػػزة بػ ػػن ق ػػببلف اؼب ػ ػزي  ،التحيػ ػػز اللغ ػػوم كقضػ ػػايا أخ ػػرل ،سلسػ ػػلة كتػ ػػاب الري ػػاض ،العػ ػػدد  ،125الطبعػ ػػة
األكُف1425ىػ2004 /ـ.
]-[11رشػػيد عبػػد الػػرضبن العبيػػدم" ،األلسػػنية اؼبعاصػػرة كالعربيػػة" ،ؾبلػػة الػػذخائر ،العػػدد األكؿ ،السػػنة األكُف ،شػػتاء
2000/1420ـ ،ص.31
]-[12لبلسػتزادة يف ىػػذا اؼبوضػوع يبكػػن الرجػػوع إُف :ضبػزة بػػن قػػببلف اؼبػزي  ،التحيػػز اللغػػوم (كربديػدا الفصػػل الثػػاين،
مكانػة اللغػػة العربيػػة يف الدراسػات اللسػػانية اؼبعاصػػرة) .كمػػا حػاكؿ الػػدكتور هنػػاد اؼبوسػػى الكشػف عػػن بعػػض ذبليػات
حضػػور العربيػػة يف اللسػػانيات األمريكيػػة علػػى كجػػو اػبصػػوص .هنػػاد اؼبوسػػى ،اللغػػة العربيػػة يف مػػرآة ا خػػر :مثػػل مػػن
صورة العربية يف اللسانيات األمريكية ،اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،الطبعة األكُف .2005
] -[13ؿباسن العربية ،ص.7
] - [14نفسو ،ص ص .7-5
] - [15دراسػػات عػن كاقػػع الرتصبػػة يف الػػوطن العػػرب ،نقػػبل عػػن عبػػد الػػرضبن حسػػن العػػارؼ ،حركػػة الرتصبػػة اللغويػػة يف
اؼبشرؽ العرب (مصر أمبوذجا) ،مرجع مذكور ،ص.329
] - [16يبك ػػن أف مبث ػػل ل ػػذلك دب ػػا كرد يف ص  274م ػػن الكت ػػاب ،ح ػػوؿ جن ػػاس القل ػػب ،حي ػػث يش ػػري اؼب ػػرتجم إُف
إمكانية تعميق اؼبقاربة الف يقرتحها اؼبؤلف لتشمل معطيات أخرل غري مذكورة يف اؼب .
][17

 ضبزة بن قببلف اؼبزي  ،التحيز اللغوم ،ص ص.210-21266
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] - [18نفسو ،ص .211
][19

 -نفسو ،ص .214

]-[20م ػػن حػ ػوار أجرين ػػاه م ػػؤخرا م ػػع اؼب ػػرتجم كسينش ػػر قريب ػػا حب ػػوؿ اق ض ػػمن كت ػػاب بعنػ ػواف  :أس ػػئلة اللغ ػػة أس ػػئلة
اللسانيات(قيد الطبع).
] -[21يظهر صت اؼبرتجم كنفسػو الطويػل يف ترصبتػو عموعػة مػن الكتػب اللسػانية الػف يتجػاكز عػدد صػفحااا 500
صفحة ،نذكر بعضها يف اؽبام اؼبواِف.

] -[22تشومسػػكي ،اللغػػة كمشػػكبلت اؼبعرفػػة ،ترصبػػة ضبػػزة بػػن قػػببلف اؼب ػزي  ،الػػدار البيضػػاء :دار توبقػػاؿ للنشػػر،
.1990
 تشومس ػ ػػكي ،آفػ ػ ػػاؽ جدي ػ ػػدة يف دراسػ ػ ػػة اللغػ ػ ػػة كال ػ ػػذىن ،اعلػ ػ ػػس األعلػ ػ ػػى للثقاف ػ ػػة ،العػ ػ ػػدد  ،796الطبعػ ػ ػػةاألكُف.2005
]-[23سػػتيفن بنك ػػر ،الغريػػزة اللغوي ػػة:كيف يب ػػدع العقػػل اللغ ػػة ،ترصب ػػة ضب ػػزة ب ػػن ق ػػببلف اؼب ػزي  ،الري ػػاض ،دار اؼب ػريخ،
1420ىػ 2000/ـ.
] - [24دراس ػ ػػات يف ت ػ ػػأريخ اللغ ػ ػػة العربي ػ ػػة ،ؾبموع ػ ػػة م ػ ػػن اؼبػ ػ ػؤلفني ،الري ػ ػػاض ،دار الفيص ػ ػػل الثقافي ػ ػػة1421 ،ى ػ ػ ػ
2000/ـ.
] - [25من مقدمة اؼبرتجم لكتاب ؿباسن العربية يف اؼبرآة الغربية ،ص.07
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يف الرتمجة:
مؤسسة الترجمة المتخصصة
عرض منهجي تطبيقي
سعيدة كحيل

ـبت الرتصبة كتعليمية اللغات ،جامعة عنابة ،اعبزائر
ملخص:
وبيل الوضع الراىن يف العاَف على حاجة تكوين اعبامعة اعبزائرية كغريىا من اؼبؤسسات اغبيويػة إُف مرتصبػني ـبتصػني
قادرين على مواجهة متطلبات السوؽ الوطنية ك العاؼبية.
نطػػرح يف الدراسػػة إشػػكالية ميدانيػػة عػػن كاقػػع تك ػػوين اؼبػػرتجم يف اعبامعػػة اعبزائريػػة كالعربيػػة كمقارنت ػو باؼبؤسس ػػات
اعبامعية يف كندا يف ؾباؿ التمهني داخل مؤسسة الرتصبة اؼبتخصصة .
ىل توجد يف اعبزائر خدمة الرتصبة اؼبتخصصة كما نوع الوثائق يف ؾباؿ العرض كالطلب ؟
مػن االطػبلع علػى مراجػػع الدراسػة قػرأت مقػاال ؿ "بيػػار مارشػاف" نشػر يف ؾبلػة صبعيػػة اؼبرتصبػني كنػدا "ميتػا" "بعنػواف
:طاكلػػة مسػػتديرة حػػوؿ خدمػػة الرتصبػػة فيػػو كصػػف كاقػػع اغبػػاؿ الػػذم يفتقػػر إُف كثػػري مػػن اغبرفيػػة يف مسػػتول قباعػػة
خدمػػة الرتصبػػة اؼبتخصصػػة علػػى الػػرغم مػػن قػػدـ التجربػػة يف ىػػذا اعػػاؿ حيػػث تعػػود إُف 25سػػنة سػػابقة ىػػذا .كاقػػع
مؤسسة الرتصبة اؼبتخصصة يف بلد حدد كضعيتو اللغوية كب مؤسستو على أسػس متينػة ؟فكيػف اغبػاؿ يف اعبزائػر؟
كىل ىناؾ صلة بني التكوين كالتمهني ؟
مػػاىي اس ػرتاذبيات بنػػاء مؤسسػػة الرتصب ػة اؼبتخصصػػة ككيػػف نك ػػوف مػػرتجم الغػػد داخله ػػا ؟كمػػاىي منهجيػػة العمػػل
اليومي يف ؾباؿ التوثيق كالبحث للرتصبة؟
مػػن ق ػراءة معمقػػة لكتػػاب متخصػػص اختػػار لػػو ":دانيػػاؿ غواديػػك" Gouadec
كاؼبؤسسة سنحاكؿ اقرتاح أسس العمل اؼبنهجي ؼبؤسسة يف الرتصبة اؼبتخصصة.

 Danielعنوانػػا :اؼبػػرتجم كالرتصبػػة

إذا اخرتنا ترصبة الوثائق الطبية يف مؤسسة الرتصبة اؼبتخصصة فما ىي منهجيتها ؟
سنتخذ من مؤسسة األمم اؼبتحدة ميدانا للتجربة نصف فيو نوع الوثائق كالرتصبة اؼبطلوبة.
كسػػنحاكؿ تقػػدًن كصػػف إجرائػػي ؼبشػػركع تكػػوين مػػرتجم داخػػل اؼبؤسسػػة نقػػرتح فيػػو ضػػركرة تغيػػري التنػػاممم كالرؤيػػة
كاغب ػوافز كاألىػػداؼ ،نؤكػػد فيهػػا أف مكانػػة الرتصبػػة اؼبتخصصػػة يف بلػػد مػػا تػػنعكس بالضػػركرة علػػى مكانػػة اؼبػػرتجم
كالرتصبة يف اؼبؤسسة كىي النتيجة الف توصل إليها "ريبوف فرينيت" يف تقصيو ؼبكانػة الرتصبػة اؼبتخصصػة يف اؼبؤسسػة
الكندية فبقدر األنبية الف نوليها للرتصبة يف بلد ما بقدر مردكد اؼبؤسسة .
الكلمات الدالة :التكوين  ،الرتصبة اؼبتخصصة ،التمهني ،اؼبؤسسة ،اؼبنهجية.
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Résumé
L‘ouverture des marchés et la croissance des échanges internationaux génèrent une forte
demande en matière de traduction spécialisée. Que ce soit dans les entreprises publiques ou
privées, l‘importance du traducteur s‘est accrue et en même temps son métier s‘est
complexifié. A côté de ses collègues terminologues, rédacteurs, documentalistes,…etc, il est
chargé de la traduction de plusieurs genres de documents que l‘entreprise produit : des textes
spécialisés, en pharmacologie, économie, droit, …etc. L‘étude porte sur cette problématique.
Mots clés : Traduction, Traduction spécialisée, Terminologues, Documentaliste, Traducteur
Abstract
The opening of new markets and the growth of international trade have led to a higher
demand on specialized translation, whether in public or private companies. For this, the
importance of translator has increased and his job has become more complex. Beside his
colleagues, terminologists, and writers, he is responsible for the translation of many types of
documents and specialized texts produced by different companies in pharmacology,
economics, law, …etc. This paper deals with this issue.
Key Words: Translation, Specialized Translation, Translator, Terminologists,
Documentations
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يف الرتمجة:
-مفهوم الترجمة المتخصصة:

اص ػػطلح عل ػػى الرتصب ػػة اؼبتخصص ػػة يف الت ػػداكؿ ،الرتصب ػػة التقني ػػة كتعػ ػ ترصب ػػة الوث ػػائق يف مي ػػداف متخص ػػص
كدبعجػػم كمفػػردات متخصصػػة غالبػػا مػػا يكػػوف اؼبػػرتجم مولػػدا ؽبػػا .كتتعػػدد الرتصبػػة اؼبتخصصػػة بتعػػدد التخصصػػات
كالفلسفة كالطب كاالقتصاد كالقانوف ...كقد ظبي اؼبرتجم متخصصػا بػالنظر إُف كفػاءة تعػدد االختصاصػات كلػيس
اللغات.
وصف مؤسسة الترجمة المتخصصة :إذا قارنا بني مؤسسة الرتصبة اؼبتخصصة بػاألمس كاليػوـ يف العػاَف قبػد الوصػف متشػاكبل كمتغػايرا فسػوؽ
الرتصبة يف كندا مثبل كاف كال يزاؿ "متكونا من قطاع عاـ كخاص كلكل مؤسستو كشركاتو كخدماتو النوعيػة كبالتػاِف
فإف ىذه اػبدمات ؽبا عبلقة بالطلب خاصة يف مضمار اإلشهار"

()1

فإذا أخذنا مثاال ؼبؤسسة الرتصبة بكندا ،فػإف أىػم الوثػائق الػف تعػرض ذات عبلقػة بالرتصبػة اإلشػهارية بدايػة
مػػن "دليػػل اؽبػػاتف "بػػالنظر إُف االزدكاج اللغػػوم يف االسػػتعماؿ ال ػواقعي يف حضػػور جػػاليتني فرنسػػية كإقبليزيػػة .قػػد
يقرتح من اؼبؤسسة أك من العرض ترصبتو إُف كل اللغات ؼبردكدية التسويق عت الرتصبة .
تتكوف مؤسسة الرتصبة اؼبتخصصة من ؾبموعة مكاتب تضم أنواعا من اؼبرتصبني :
ا رتفوف :كمهمتهم الوحيدة الرتصبة التحريرية يف اؼبؤسسة كعددىم قليل.نصػػف ا رتفػػني  :كظيفػػتهم العمػػل علػػى ترصبػػة كثػػائق اؼبؤسسػػة بتفػػرغ غػػري كامػػل كمهمػػتهم ثانويػػة إذ ؽبػػم منصػػبشػػغل قػػار يف زبصػػص يبكػػن االسػػتعانة بػػو يف الرتصبػػة اؼبؤسسػػاتية مثػػل أسػػاتذة تعلػػيم اللغػػات كاألطبػػاء كاؼبهندسػػني
كرجاؿ القانوف كعددىم كبري .
« Nous entendons par pigiste une personne ayant un emploi permanent, de traducteur ou
d‘une autre profession, et pour laquelle la traduction a la pige constitue une activité
(complémentaire souvent simplement occasionnelle, ils sont très nombreux »)2

اؽبػواة :كىػػم اؼبهتمػػوف بالرتصبػػة كيبكػػن أف تكػػوف مهنػػتهم يف اؼبسػػتقبل .مهمػػتهم اؼبسػػاعدة يف إقبػػاز مراحػػل العمػػلمن اغبصوؿ على العركض إُف اؼبردكد النهائي .كعملهم غري مستقل كتكوينهم خاضع للممارسة اليوميػة حػىت كإف
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كانوا يف األصل حائزين على شهادة يف اللغات آك الرتصبة .كيبكن القوؿ أهنػم يشػكلوف عػددا لغػري ؿبػدكد داخػل
مكاتب الرتصبة ..
تتميز مكاتب مؤسسة الرتصبة اؼبتخصصة بتعدد مهامها إذ يأتيهػا الزبػائن مػن ـبتلػف األنشػطة االقتصػادية
كالتقني ػػة فف ػػي مكت ػػب كاح ػػد ق ػػد قب ػػد كث ػػائق الت ػػأمني كالص ػػيدلة كاغبق ػػوؽ كاإللكرتكني ػػك .إف ى ػػذا التن ػػوع يف الوث ػػائق
أحػػدث نوعػػا جديػػدا مػػن الكفػػاءة الرتصبيػػة كىػػي كفػػاءة اؼبمارسػػة اؼبتخصصػػة لتتطػػور كبػػو نػػوع مػػن التخصػػص اؼبه ػ
اؼبرىوف باؼبردكدية كدقة الرزنامة الزمنية.
أما اؽبيكلة داخل فوج العمل الواحد فتتطلب مديرا كمرتصبا مراجعا كمطلػوب مػن اعبميػع إف يتخصصػوا يف
ؾباؿ الوثائق بالقراءة كالتوثيق كالرتصبة اؼبكثفة يف النمط الواحد:
« Les traducteurs doivent travailler de toutes leurs forces à faire en sorte que la traduction
disparaissent de l‘entreprise. à faire en sorte que l‘on n‘ait plus besoin d‘avoir recours a leurs
services.Ah..je peux certainement demander également aux avocats et aux médecins de faire
(en sorte que l‘on n‘ait plus besoin de leurs services. Nous nous comprenons, n‘est ce pas ? »)3

إف دقػ ػػة كإتقػ ػػاف العمػ ػػل ىػ ػػي الػ ػػف توصػ ػػل إُف ىػ ػػذه النتيجػ ػػة حبيػ ػػث يتحػ ػػوؿ اؼبػ ػػرتجم إُف صػ ػػاحب كثيقػ ػػة
االختصاص.
مكانة الترجمة المتخصصة في المؤسسة:علينػػا أف نفهػػم مكانػػة الرتصبػػة اؼبتخصصػػة يف اؼبؤسسػػة إذا كنػػا نعطػػي قيمػػة للسػػياؽ االجتمػػاعي كالسياسػػي
كاالقتصادم كترتبط الرتصبة يف اؼبؤسسة بأمرين :
تعليم كتكوين اؼبرتجم يف انفتاحو على السوؽ .تنظيم اؼبهنة.كسواء كنا بكندا أك لبناف أك اعبزائر أك اؼبغرب فإف تزايد الطلب على ترصبة الوثػائق يتطلػب ىيكلػة مؤسسػاتية تػوفر
اغبلوؿ السريعة:
« La traduction devient alors une bouée de secours, on se tourne vers elle comme si elle devait
)
(fournir la solution a tous les maux qui s‘abattent alors sur l‘entreprise. » 4
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يف ىػػذه اغبالػػة تتطلػػع اؼبؤسسػػات إُف حػػل مشػػاكلها االقتصػػادية التسػػويقية بالرتصبػػة كتتحػػوؿ الرتصبػػة يف اؼبؤسسػػة إُف
قوة أخرل.
كما ينتظػر السياسػة اللغويػة يف العػاَف العػرب بفعػل التحػوؿ االعػرتاؼ دبكانػة الرتصبػة اؼبتخصصػة ضػمن اؼبؤسسػة كمػا
ينتظر التكوين كاغبرفة من تأطري مدركس يبدأ بالتكوين يف معاىد متعددة اؼبهارات يف شكل كرشػات ترصبيػة مصػغرة
أك ما اصطلح عليو مصانع الرتصبة ذبمع فيو اؼبكاتب اؼبوزعة عشوائيا.
نحو تصور لهيكلة واقعية لمؤسسة الترجمة المتخصصة:م ػػن اؼبعاين ػػة نثب ػػت فراغ ػػا يف ؾب ػػاؿ حض ػػور مؤسس ػػات للرتصب ػػة اؼبتخصص ػػة يف اعبزائ ػػر كإف كان ػػت بع ػػض
اؼبؤسسات االقتصادية زبصص مكتبا لرتصبػة كثائقهػا كغالبػا مػا تكػوف رؤيػة ىػذه اؼبؤسسػات مدركسػة كمنفتحػة علػى
العوؼبػػة أمػػا اغلػػب مكاتػػب الرتصبػػة اؼبوزعػػة عشػوائيا فمهمتهػػا ترصبػػة الوثػػائق القانونيػػة بالدرجػػة األكُف لكنهػا ال تشػػكل
مؤسسة للرتصبة .
نظم ػػت صبعي ػػة اؼبرتصب ػػني ال ػػدكليني بكن ػػدا "ميت ػػا"()5طاكل ػػة مس ػػتديرة ح ػػوؿ تص ػػور ن ػػاجح ؼبؤسس ػػة الرتصب ػػة
اؼبتخصصػػة كاسػػتدعت متخصصػػني يف إدارة اؼبؤسسػػة االقتصػػادية كمرتصبػػا كلسػػانيا ناقش ػوا مواصػػفات تػػأطري الرتصبػػة
كىيكلتهػا يف اؼبؤسسػة فاؼبػدير إدارم يف تكوينػو مكلػف باؼبراجعػة كالتسػيري كعليػو فهػو أيضػا ؿبنػك يف فبارسػة الرتصبػػة
حيػػث وبػػافْ علػػى كضػػعية الن ػواة كليسػػت مهمتػػو حػػل مشػػكل اللغػػة آك التحريػػر كمهمت ػو اؼبركزيػػة أف هبعػػل العمػػل
الرتصبي داخل اؼبؤسسة مستمرا كناجحا باغبصوؿ اؼبستمر على العركض كالتنسيق اإلدارم.
بعد أف حددت مواصفات اؼبدير كبعػده اؼبػرتجم كاؼبراجػع يبػدأ التفكػري يف مكػاف اؼبؤسسػة ككضػعها القػانوين
يف ضػػركرة انتسػػاكا لشػػركة اقتصػػادية كإف كجػػدت شػػركات عاؼبيػػة زبضػػع ؼبؤسسػػة الرتصبػػة يف اؼبػػاؿ كاألعماؿ.بعػػد ىػػذه
اؼبرحلة حدد الفريق اؼبهاـ .
س ػػأحدد ىيكل ػػة كاقعي ػػة اقرتحه ػػا "داني ػػاؿ غوادي ػػك" كق ػػد أعط ػػى قيم ػػة للم ػػرتجم يف ترتي ػػب عن ػواف كتاب ػػو مث
اؼبرتجم كالرتصبة كعبلقتهمػا باؼبؤسسػة "كيبكػن االرتكػاز عليهػا يف ذبسػيد اؼبشػركع كمراعػاة اػبصوصػيات كتتكػوف مػن
ؾبموعة مكاتب تضم:
مديرامرتصبا عاما72
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مرتصبني متخصصني يف الطب كالقانوف كاالقتصاد كالتجارة كاؼباؿ كاألعماؿ ك..مرتصبا لؤلدبمصطلحيا
باحثا ككثائقياؿبررا-مراجعا

()6

كلكل منهم مهمة يف الرتصبة اؼبخصصة داخل اؼبؤسسة.
-5العمل داخل مؤسسة الترجمة المتخصصة :
يدكر العمل يف اؼبؤسسة حوؿ الوثيقة من البحػث التػوثيقي اؼبصػطلحي إُف التقيػيس حسػب نػوع الػنص ،مث
تكػػوين بنػػوؾ مصػػطلحية ؿبوسػػبة مػػن العمػػل علػػى ترصبػػة كثػػائق اؼبؤسسػػة .يكػػوف العمػػل التحليلػػي بػػالتوثيق اؼبوسػػع
للفهػػم ،يليػػو النقػػل بوصػػفو عمػػبل مركزيػػا ،يسػػتعني فيػػو اؼبػػرتجم بالتؾبيػػات كىػػي مػػن كسػػائل العمػػل .يعػػد التصػػحيح
كالتنق ػػيح باؼبراجع ػػة كؽب ػػا مناىجه ػػا العلمي ػػة م ػػن أى ػػم من ػػاىمم تق ػػوًن كمراجع ػػة الرتصب ػػة اؼبتخصص ػػة .كمبث ػػل ل ػػو دبػ ػنهمم
"سيكاؿ".
قامت دائرة اعبودة اللغوية الكندية بتصميم كسيلة للقياس ظبيت بػ :Sical

) ،(Système canadien d‘appréciation de la qualité linguistiqueك ىو منهمم لتقوًن الرتصبة .
استعمل اؼبنهمم ما بني سنف  1986ك  ،1994ليكوف كسيلة الختبػار كفػاءة اؼبرتصبػني ك أيضػا ليسػاعد
مكتب الرتصبة على تقوًن جودة ترصبة الوثائق اؼبتخصصة.
نوع وثائ الترجمة داخل المؤسسة:مػػاذا نػػرتجم ككيػػف نػػرتجم س ػؤاالف مركزيػػاف يف العمػػل اؼبؤسس ػػايت ي ػػتم التمػػرف يف اإلجابػػة العمليػػة عليهم ػػا
بالتكوين اؼبستمر .كمن العرض العاؼبي يبكن كصف الوثائق بأهنا أدلة استعماؿ كعقود كرسػائل كمطويػات إشػهارية
كؿبضر استدعاء كشهادات الدراسة كأدلة االستعانة كتقارير اإلدارة كاؼبقاالت كاؼبطبوعات العلمية ...
إف الوث ػػائق اؼبرتصب ػػة يف اؼبؤسس ػػة ى ػػي لس ػػاف حاؽب ػػا .كيبك ػػن اإلش ػػارة أف ك ػػل كثيق ػػة ربل ػػل بطريق ػػة خاص ػػة
كمتخصصة قد تكوف ـبتصرة أك تفسريية آك شاملة كيتحكم يف الطريقة طلب الزبػوف الػذم تػتحكم فيػو ىػو ا خػر
مؤسستو.
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سبق كاف حددنا أسس النجاح يف الرتصبة داخل اؼبؤسسة كأعطينا األساس الثاين حقػو كيبقػى أف نركػز علػى
التعليم اعبامعي كالتكػوين اؼبهػ

يف ظػل كجػود قطيعػة بينهمػا كسػنقدـ رؤيػة مدركسػة تبػدأ بتحديػد منهجيػة دقيقػة

كدبا أف الوثائق علػى أنػواع سػنتعامل مػع الوثػائق الطبيػة بنوعيهػا الطػيب كالصػيدِف كالػف تشػكل عرضػا مرحبػا يف اعبزائػر
كمنهػػا مدينػػة عنابػػة لوجػػود مركػػب صػػيداؿ كت ػربص طلبػػة قسػػم الرتصبػػة يف مؤسسػػتها الػػف ظبحػػت ؽبػػم دبمارسػػة مهنػػة
الرتصبػػة اؼبتخصصػػة بعػػد حصػػوؽبم علػػى شػػهادة التكػػوين يف اؼبركػػب كتتطلػػب منهجيػػة الرتصبػػة الطبيػػة عصػػبها التوثيػػق
اؼبصطلحي يبدأ إعداده يف درس الرتصبة كينتهي يف عبلقة اؼبػرتجم مػع الوثيقػة اؼبعركضػة  .سػنثبت أيضػا أف التكػوين
يف منهجيػة الرتصبػة اؼبتخصصػػة قاعػدة العمػػل يتطلػب ضػػمن شػركط التمهػني التػػدرب اؼبسػتمر داخػػل مؤسسػة الرتصبػػة
علػػى أنػواع الوثػػائق اؼبعركفػػة كىػػي متنوعػػة اؼبصػدر كتسػػمح ىػػذه اػبطػػة العمليػػة علػػى تكػػوين كفػػاءة جديػػدة كنػػوع مػػن
التخصص ىو الرتصبة اؼبؤسساتية كفق تعاكف بني التكوين اعبامعي كاؼبه ..
 نمولج عملي للترجمة المتخصصة :أية منهجية للترجمة الطبية ؟زبتلف الرتصبة الطبية عن غريىا من اعاالت كاالقتصادية كالقانونية كالتقنية كاألدبية ،فأية منهجية نتبعها؟
يف اغبقيقة ىناؾ اختبلؼ كفق مظاىر عديدة .فإذا أخذنا مثبل منهجية التحليل كانطبلقػا مػن فكػرة أننػا ال
نػػرتجم إال مػػا نفهػػم ألجػػل ذلػػك كبػػن ال كبلػػل النصػػوص إال إذا فهمناىػػا جيػػدا كيظه ػر أف ؾب ػاؿ الطػػب ىػػو أصػػعب
النصػػوص مقاربػػة يف الفهػػم لكػػن أسػػهلها يف الرتصبػػة ذلػك انػػو مػػن السػػهل فهػػم قضػػية ماسػػرتىبت أك عبلقػػة مشػػكلة
البطالػػة بالتضػػخم أحسػػن مػػن معرفػػة م ػا هبػػرم يف عمليػػة تركيػػب الكولسػػرتكؿ كاالضػػطرابات الناذبػػة عػػن ارتفاعػػو يف
الدـ ,أك أخطر من ذلك ؼباذا نبقى اليوـ عاجزين أماـ فريكس فقداف اؼبناعة اؼبكتسبة.
كيبكػن أف نػذكر بػأف أصػغر خليػة يف جسػػم اإلنسػاف ىػي أكثػر تعقيػدا مػػن حيػث البنيػة كالوظيفػة مػن أعقػػد
ا ركػػات كاغبواسػػيب أك العقػػود القانونيػػة اؼبعقػػدة كنػػذكر أف كػػل ىػػذا نػػاتمم عػػن الػػدماغ اإلنسػػاين كمػع ىػػذا يبقػػى ىػػو
ا خر اعهوؿ األكت كنستطيع أف نستنتمم أف النص الطيب لغري األطباء ال وبلل بسهولة.
أيبكن أف نستنتمم بػأف األطبػاء كحػدىم مػؤىلني للرتصبػة الطبيػة؟ ال ألنػو مػن النػادر أف يػرتؾ الطبيػب ظباعتػو
ألجل ريشة القلم كالقاموس كحىت كإف فعلوا عليهم ذبنب كمػائن عمليػة الرتصبػة كالتػداخل بػني اللغػة األصػلية كاللغػة
اؼبستهدفة كالصعوبات الرتكيبية الناذبة عن اختبلؼ بنية اللغتني.
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يف غيػاب اؼبػرتجم اؼبثػاِف للنصػوص الطبيػة كىػوا لطبيػب الػذم تكػوف يف الرتصبػة يوجػد مرتصبػني غػري ـبتصػػني
يف الطب لكنهم يبارسوف اؼبهنة بشرؼ كبري فكيف توصلوا إُف ذلك؟
كىنػػا سػػنقرتح منهجيػػة خاصػػة بالرتصبػػة الطبيػػة تتقي ػد كاػػتم خاصػػة دبرحلػػة التحليػػل كالرتكيػػب الػػذين يق ػػوـ
عليهما قباح الرتصبة الطبية.
مرحلة التحليل:تتطلب حبثا توثيقيا منهجيا تقوـ على مقاربة فهم النص كمعلومات ام البحث اؼبصطلحي االنتظامي.
البحث التوثيقي:هبب أف يكوف منهجي كمنظم كمكثف كؿبدد كربصيل ثقايف ذايت كسنشرح ىذه اؼبرحلة بالتفصيل.
ربدثنا عن فهم النص قبل ترصبتو كىنا علينا التمييز الفاصػل كمػا وبػدده "شػوماخر" بػني الفهػم كاؼبعرفػة كمػا
ينتمم عن ىذا التمييز أف يف اإلدراؾ يكوف الفهم درجة ثانوية إذا كانت اؼبعرفة مرحلة هنائية.
يكوف الفهم أساسا يف اعاؿ الطػيب فإننػا نػزعم انػو بػالتوثيق الفعػاؿ يبكػن فهػم موضػوع طػيب دكف أف نكػوف
أطباء كىذا ال يع معرفتو يبكننا فهم اؼبسار اؼبرضي لبللتهاب العضوم مثبل .لكننا ال نكوف بػذلك أطبػاء ركمػاتزـ.
فالضركرة اؼبنهجية للرتصبة تبدأ أكال بالتوثيق اعبيد قبل الرتصبة كلكن دباذا نبدأ ككيف نبحث؟
كىنا نقرتح على مرتجم اؼبؤسسة طريقا منهجيا منطقيا:
عند قراءة كثيقة الرتصبة ،تعاًف موضوعا عن اؼبرض أك عن دكاء لعبلج مرض على اؼبرتجم أف وبدد ما يأيت:
العضو كاعبهاز أك النسيمم الذم أصابو اؼبرض.توثيق منظم حوؿ بنية العضو كاعبهاز اؼبع قبل اإلصابة كبعدىا.التوثيق يف علم األنسجة اػباصة بالنسيمم اؼبقصود.التوثيق يف الوظائف.-التوثيق يف مظاىر اؼبرض مث اؼبرض ذاتو.
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-التوثيق يف األصوؿ كالتطور كالعبلمات كالوظائف اؼبرضية الواردة .

كأخريا عبلج اؼبرض كاألدكية من حيث نوعها كطبقتها كعملها كأثرىا االهبابية كالسلبية.كىذه اؼبراحل بوصف دقيق:
توثيق يف علم التشريحيف بنية األعضاءيف كظائف اؼبرضيف الصيدلة.ىذه ىي منهجية التوثيق من اجل التحليل الف يتبعها اؼبرتجم يف ترصبة نص حػوؿ ارتفػاع ضػغط الػدـ كمنػو
(ترصبػػة صبػػاؿ كديسػػو سػػنة )1983كىػػو عم ػل قػػدـ للطلبػػة يف زبصػػص الرتصبػػة الطبيػػة كقػػد كجػػو اؼبرتبصػػوف اعتمػػاد
اؼبرحلة اؼبنهجية التوثيقية السابقة.
تضػػم الوثيقػػة باإلضػػافة إُف اؼبعجػػم الطػػيب مسػػردا مصػػطلحيا مرتصبػػا يسػػاعد يف البحػػث اؼبصػػطلحي كالػػذم
يقدـ اؼبعلومة األساسية للفهم.
إف اػبطوة اؼبنهجية الثانية بعد التوثيق تقوـ على البحث اؼبصطلحي الذايت بإقباز البطاقة اؼبصطلحية
كاؼبصطلح األساسي يف موضوع ارتفاع الضغط الدموم ىو ضػغط الػدـ مث اؼبصػطلحات الػف تشػكل حقػبل
مصطلحيا كدالليا كاحدا يف ما ىبص مػا تعرضػنا لػو يف التوثيػق .ففهػم كػل مػا يتعلػق بػالكلى عضػوا ككظيفػة كنسػيجا
فإنو يستطيع فهػم مػىت تضػطرب الوظيفػة كؼبػاذا ككيػف كىػو كػذا سيصػل إُف فهػم اإلصػابة بضػغط الػدـ كمػا يػتمكن
من التحليل.
كنػػورد مثػػاال آخػػر عػػن ترصبػػة كثيقػػة موضػػوعها مػػرض كعػػبلج السػػيدا إذ ال يبكػػن ترصبتػػو دكف معرفػػة جهػػاز
اؼبناعػػة ككي ػف يعمػػل ككيػػف يواجػػو الفريكسػػات ككيػػف يسػػتطيع الفػػريكس اعهػػرم خػػرؽ قواعػػد الػػدفاع ككيػػف يهػػزـ
جهاز اؼبناعة الطبيعي ىذا يع عدـ اإلقداـ على ترصبة النصوص الطبية قبل التوثيق اؼبنهجي اؼبنظم للفهم .
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يظهر أف ىذه اؼبرحلة عويصة من حيث الػزمن كاعبهػد كلكنهػا الطريقػة األضػمن لرتصبػة دقيقػة كصػحيحة بعيػدةع ػػن أخط ػػاء فه ػػم اؼبع ػ  ...مث إف التوثي ػػق اؼب ػػنظم ح ػػوؿ ال ػػنص يض ػػمن لن ػػا ربص ػػيل بن ػػك مص ػػطلحي ل ػػو عبلق ػػة
بالسياؽ كحىت التعرؼ على الرتاكيب كالوحدات الدالة فبا يبهد ؼبرحلة الثانية كىي:
مرحلة التحصيل الفكرم ا دكد ك اؼبكثف :إذ ال يكفي للمػرتجم أف يػتمكن مػن التوثيػق كلكػن كيػف يتوقػفعنو بتحصيل فكرم ؿبدكد كمنظم يستفيد منو يف النص اؼبعػ بالرتصبػة إف إرادة التوقػف عػن التوثيػق يف موضػوع
ما ىي أىم قرار.
تصادؼ عملية التحليل صعوبات داللية يف الرتصبة الطبية كمنها اؼبصاحبات الكاذبة كالتجاكر اػباطئ .
كمن شاف البطاقة اؼبصطلحية أف تتجاكز ىذه األخطاء باستعماؿ اؼبصطلح التق

اؼبكػافئ أك اؼبختصػرات

من باب االقتصاد اللغوم أك التوليد .أما عن التقطيع الدالِف للوحدات فينظم بو اؼبرتجم األفكار.
مرحلة التركيب والتحرير:بعد أف فهم اؼبرتجم اؼبع كتعػرؼ علػى اؼبكافئػات كاؼبصػطلحات التقنيػة اؼبقابلػة سػتكوف مهمتػو تركيػب نػص مفهػوـ
يف لغة أخرل فإذا كاف أىم سؤاؿ يف مرحلة التحليل أك فك الشفرة ماىو موضوع النص؟
فإف ىذين السؤالني مؤكدين يف مرحلة التشفري أك الرتكيب كنبا:
ؼبن يوجو النص؟ألم نوع أك مبط خطاب ينتمي النص؟مستقبل النص اؽبدؼ كمستول اللغة:إف نوع النص لو عبلقة باعبمهور الػذم يسػتقبلو فػإذا كػاف مطبوعػة موضػوعة يف قاعػة اسػتقباؿ اؼبرضػى للمطالعػة
أك للممرضني يف حالة دليل استعماؿ إعبلمي أك مقاال علميا أك فػيلم تكػوي لؤلطبػاء اؼبختصػني كالعػامني كيف ىػذه
اغبالة سيختار اؼبرتجم مسػتول لغػة مناسػبة لكػل صبهػور مسػتقبل فمػثبل إذا تػرجم مطبوعػة عبمهػور عػريض للمطالعػة
فبل يبكنو يف مستول اللغة تعويض اغبمرة باؼبصطلح الطيب .rougeur par .érythème
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()7

-بعض صعوبات ترصبة النص الطيب –تطبيقات آماؿ صباؿ بني الفرنسية كاإلقبليزم:

Certaines abréviations par bonheur ne changent pas et tout traducteur médicalapprend vite à
les connaître, comme:
)IV = intraveineux (dans les deux langues
IM = intramusculaire
B.K. = Bacille de Koch
Mais il arrive que la même abréviation indique deux ou plusieurs notions différentes et l‘on a
par exemple :
SR qui peut être l‘abréviation de :
sédimentation rate = vitesse de sédimentation
sinus rhythm = rythme sinusal
slow-release = à libération lente
stimulus response = stimulus-réponse
Souvent par contre, le français reprend telles quelles les abréviations créées par l‘anglais.

نبلحْ من ىػذا التطبيػق أف صػعوبات الرتصبػة الطبيػة بػني الفرنسػية كاإلقبليزيػة مردىػا مصػدر اؼبصػطلح كىػو
كاحػد يف اللغتػػني حبيػػث يتجػػذر يف اللغػػة البلتينيػػة أك عػػن اليونانيػػة لكػػن ىػػذا التشػػابو ال يسػػهل مهمػػة اؼبػػرتجم إذ أف
اختيار مناسبة اؼبصطلح للسياؽ ذاتو ىبتلػف بػني اللغتػني .فهػل أف الصػعوبات ذااػا يف اللغػة العربيػة عنػد ترصبتهػا أك
نقلها النصوص الطبية ؟ىذا ما ندرسو يف اؼبباحث التالية لػذلك كمػن بػاب تقريػب التعلػيم مػن التكػوين اؼبهػ نقػرتح
ربيني التاممم كتفعيلها بالرتبص يف الورشة أك الشركات اؼبعنية أك اؼبستشفى.
 مثاؿ من ترصبة اؼبصطلح الطيب من مصدر أسطورم :دبػػا أف اؼبصػػطلح الطػػيب عصػػب الػػنص فػػإف التوثيػػق اؼبصػػطلحي للوثيقػػة الطبيػػة يتمحػػور حولػػو كيبػػدأ عمػػل
اعموعة بإقباز البطاقة اؼبصطلحية كىذه مباذج منها:
-أطلس ،مصطلح مستعمل يف اؼبيثولوجيا اإلغريقية.
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كقػػد اسػػتعمل مصػػطلح  Atlasيف علػػم التشػريح مقػػاببل لفقػػرة الرقبػػة الرأسػػية كتػػدعى "األطلػػس" لكوهنػػا ربمػػل
كرة الرأس ،كىي الفقرة السابعة ربديدا.
إف اؼبصطلح الطيب "أطلس" استعارة أصلية من اؼبيثولوجيػا اإلغريقيػة فقػد نػزؿ عليػو عقػاب كبػري ا ؽبػة "زكس"
عاقبو كجعلو وبمل قبة السماء طيلة حياتو ،كالثقػل متعػب كىػي دبثابػة الػرأس يف جسػم اإلنسػاف إذا كػاف يف كضػعية
شػػبيهة مرضػػت فقػرات الرقبػػة .لقػػد اسػػتغلت اللغػػات األكربيػػة اؼبصػػطلح األسػػطورم يف التوظيػػف الطػػيب كمػػا اسػػتغلت
اؼبختصرات كاؼبختزالت للغرض ذاتو من باب التنمية اللغوية كانصاعت ىذه اللغات لتخدـ االستعماؿ.
كعن تقنية ترصبة ىذا اؼبصطلح فهي االقرتاض أم التعبري عن اؼبسمي حبركفو األصلية يف اللغة اؼبستهدفة.
كفاءة تدعيم الترجمة المتخصصة :كأنبها:-كفاءة المردودية

()8

إف مهنػػة الرتصبػػة ككػػل اؼبهػػن ؽبػػا كفػػاءات لغويػػة كترصبيػػة عديػػدة كؽبػػا قواعػػد عمػػل دقيقػػة أنبهػػا ربػػط الوقػػت
بكم العمل اؼبنجز كاعبودة كاؼبردكدية .فكلما اىتم اؼبرتجم بالدقة اؼبعرفية كاللغوية كاستغل الوقت اؼبطلوب كلمػا كػاف
بإمكانػػو قيػػاس ختتػػو يف اؼبهنػػة كىػػذا األمػػر لػػو انعكػػاس علػػى زيػػادة العػػرض فمعيػػار كفػػاءة اؼبردكديػػة م ػرتبط بنجػػاح
استعماؿ العمل يف السوؽ.
"علػػى أف الكفػػاءة الرتصبيػػة َف تعػػد مبنيػػة علػػى اؼبوضػػوعية كإمبػػا علػػى اؼبردكديػػة .لقػػد أكػػد" غواديػػك كمػػن
أسس ىذه الكفاءة نذكر :
احرتاـ عرض الزبوف ،بدقة العمل كمراجعتو بوسائل اؼبساعدة اإللكرتكنية.قدرة االندماج يف فريق العمل اؼبتخصص كحيازة مهارة إدارة اؼبشاريع.تطويع العرض للطلب كالتفاكض مع العارض على االلتزاـ بالوقت كجودة اؼبنتوج.خاتمة:
نس ػػتنتمم م ػػن دراس ػػتنا ؼبوض ػػوع مؤسس ػػة الرتصب ػػة اؼبتخصص ػػة :ع ػػرض منهج ػػي تطبيق ػػي أن ػػو بإمك ػػاف
التكػوين كالتخطػػيط العلمػي أف وبقػػق مشػاريع كاقعيػػة للرتصبػػة اؼبتخصصػة كدعمهػػا لبلقتصػاد حبيػػث تغػدك رافػػدا مهمػػا
79

العدد  :10ديسمرب ( ،4102رددم)4030-1100 :

يف الرتمجة:

كقػػوة اقتصػػادية حبػػد ذااػػا .إذا انطلقنػػا مػػن سياسػػة ترصبػػة كاضػػحة تقػػوـ علػػى ربػػط التعلػػيم بػػالتكوين اؼبه ػ كإعػػداد
كفػػاءات معرفيػػة متخصصػػة باؼبمارسػػة كمػػن ذبربػػة الرتصبػػة يف مؤسسػػة األمػػم اؼبتحػػدة كالرتصبػػة الطبيػػة داخػػل ا ػػيط
اعبامعي كالشركة الحظنا ربسن األداء الطلبة اؼبرتبصني يف الرتصبة اؼبتخصصة باؼبداكمة كالتدريب اؼبستمر.
إف تكػػوين اؼبرتصبػػني يف اعبزائػػر مػػثبل تتكفػػل بػػو اعبامعػػة يف مسػػتول أقسػػاـ الرتصبػػة  ،أمػػا التنظػػيم الوحيػػد
ؼبهنة الرتصبة يف ببلدنا (فيتوُف االرباد الوط للرتاصبة كاؼبرتصبني الدفاع عن مصاٌف اؼبهنة منػذ سػنة  ،1971كيتكػوف
()9

من صبعية عامة كعبنة مديرة كأغلبهم أعضاء منخرطني يف قسم الرتصبة فامعة اعبزائر)

.

علػػى الػػدكؿ العربيػػة كمنهػػا اعبزائػػر إف أرادت تفعيػػل دكرىػػا االقتصػػادم كالعلمػػي أف تضػػع زبطيطػػا كتنفيػػذا
كاضح الرؤية للسياسة اللغوية أكال مث سياسة الرتصبة خبلق تنظيم معاصر للرتصبة اؼبتخصصة يف اؼبؤسسة .
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نمولج مقترح لتدريس الترجمة المتخصصة في الجزائر
عمار بوقريقة
 جيجل،جامعة ؿبمد الصديق بن وبي
الملخص
 ك وبتوم على أمباط ـبتلفة منها كدؼ توجيو،ىذا العمل يبثل مبوذجا يستعمل يف تدريس الرتصبة اؼبتخصصة
 ك الف يبكن تطبيقها على بعض أنواع الرتصبات من خبلؿ،اؼبعلمني إُف طريقة مناسبة لتعليم لغة االختصاص
.اؼببسطة الف من شأهنا تسهيل مهمة التعليم
ٌ بعض النصوص ك األمثلة
Résumé:
Ce travail représente un modèle d'enseignement de la traduction spécialisée, et contient
plusieurs types de traductions spécialisées. Il vise à guider les enseignants de traduction vers
une méthode convenable qui peut être suivie dans l'enseignement de ces types de traductions à
travers des textes et des exemples simplifiés qui facilitent le travail de l‘enseignant.
Mots clés: traduction spécialisée, traduction, enseignement, méthodes d‘enseignement,
guide d‘enseignement de la traduction
Abstract
This paper represents a model to be used in teaching specialized translation, and contains
various types of specialized translations. It aims at guiding the teachers towards a convenient
method of teaching specialized language, which can be applied on such kinds of translations
through some texts and simplified examples that make their task easier.
Key Words: Specialized Translation, Translation, Teaching, Teaching Methods, Teaching
Guide for Translation
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ادؼ ىذه الدراسة إُف عرض مبوذج من اجتهادم اػباص أقرتحو لتدريس الرتصبة اؼبتخصصة .النموذج
اؼبقرتح شبرة ػبتيت يف تدريس لغات االختصاص بأقساـ العلوـ السياسية كالتسيري كاإلنكليزية كإقباز العديد من
الرتصبات اؼبتخصصة النموذجية .النموذج يتضمن طبسة أنواع من الرتصبة اؼبتخصصة كىي :الرتصبة القانونية،
الرتصبة السياسية كالدبلوماسية ،الرتصبة االقتصادية ،الرتصبة الصحفية ،كالرتصبة العلمية ،حبيث أقرتح يف النموذج
ؿباكر أساسية توجو أساتذة الرتصبة إُف الطريقة الف يبكنهم إتباعها يف تدريس كل نوع من ىاتو األنواع اػبمسة.
اؼبداخلة مزكدة بأمثلة كنصوص متخصصة مأخوذة عن مراجع متخصصة كتشرح لؤلساتذة كيفية التعامل مع
تدريس ترصبة النصوص اؼبتخصصة سواء من اعبانب اللغوم (مصطلحات كتراكيب كأسلوب لغة كل ميداف
كعبلقتها باللغة العامة) أك اؼبعريف (اؼبعلومات اؼبتخصصة الف هبب أف يزكد كا طلبة الرتصبة) أك اؼبنهجي(طريقة
ككيفية انتقاء اؼبعلومات كاألكلويات الف يركز عليها األساتذة يف تقدًن اؼبادة كحسن تسيري اغبصص الزمنية).
تكمن أنبية اؼبداخلة يف أهنا تصب يف عمق ا ور الثالث (الرتصبة اؼبتخصصة كمنهجية تدريسها) كىو ؿبور قلما
تكوف ىناؾ اعبرأة للتطرؽ إليو يف اعبزائر .اؼبادة اػباـ للمداخلة ىي الرتصبات نصوص بالعربية بعضها مرفق برتصبتو
إُف اإلنكليزية ،غري أف النموذج صاٌف للتطبيق على الرتصبة بني لغات أخرل.
توطئة:
تعتت الرتصبة اؼبتخصصة من بني أىم الرتصبات الف حظيت ببالغ االىتماـ على اؼبستول العاؼبي ؼبا ؽبا من
أنبية قصول يف تزكيد األفراد كاعتمعات كالدكؿ كاؽبيئات الدكلية كاإلقليمية دبختلف اػبدمات كدفع عجلة
االقتصاد كالتطور كحركة التبادؿ بشىت أنواعو ،العلمي كالثقايف كالتجارم ،كزيادة سبل االحتكاؾ كالتواصل يف
ـبتلف اؼبيادين كاألصعدة .ىاتو األنبية الف قلما ينكرىا أحد دفعت باؼبؤسسات األكاديبية ،جامعات كمعاىد
كمدارس ،كي تضع براممم لتدريس الرتصبة اؼبتخصصة ،فتجد ىناؾ مؤسسات تقدـ تكوينا يف الرتصبة القانونية أك
االقتصادية أك الطبية أك السمعية البصرية ،كذلك حبسب متطلبات السوؽ الف ترمي إُف تلبيتها .غري أف جانب
التكوين يف الرتصبة اؼبتخصصة يف اعبزائر ظل قضية ىامشية َف تعط حقها من االىتماـ كالرعاية يف أقساـ الرتصبة
اعبزائرية .كرباكؿ ىذه اؼبداخلة أف تقرتح منهجا متواضعا لتدريس الرتصبة اؼبتخصصة ،كىو منهمم يتناكؿ طبسة أنواع
من الرتصبة كىي الرتصبة الصحفية ،كالرتصبة السياسية كالدبلوماسية ،كالرتصبة االقتصادية كالرتصبة القانونية كالرتصبة
العلمية.
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 .0صعوبات تدريس الترجمة المتخصصة في الجزائر

يبكن يف كاقع األمر أف نصنف الصعوبات الف تعرتم تدريس الرتصبة اؼبتخصصة يف اعبزائر ،ىذا إف
افرتضنا بأف ىناؾ أصبل تدريس للرتصبة اؼبتخصصة ،إُف صنفني :الصعوبات الف يواجهها اؼبدرس كالصعوبات الف
يواجهها الطالب.
.0.1الصعوبات التي يواجهها المدرس
تتلخص صعوبات الصعوبات الف يواجهها اؼبدرس يف عدـ تلقيهم لتكوين متخصص ابتداء ،إذ أف من
يدرسوف مقاييس الرتصبة بأقساـ الرتصبة أك بأقساـ اللغات األجنبية يف نظاـ ؿ ـ د تلقوا تكوينا عاما يف الرتصبة أك
حىت يف اللغات من خبلؿ ما تعرضوا لو من نصوص تدريبهم على ترصبتها سواء يف طور التدرج أك طور ما بعد
التدرج .فيندر أف ذبد أساتذة تلقوا تكوينا يف لغة اختصاص ما كاللغة الطبية أك اللغة الصحفية أك اللغة القانونية
فضبل عن أف يكونوا قد تلقوا تكوينا يف الرتصبة اؼبتخصصة ،علما أنو يف ترصبة نصوص القانوف ال يشرتط أف يكوف
اؼبرتجم رجل قانوف كيف ترصبة نصوص الطب ال يشرتط أف يكوف اؼبرتجم طبيبا كيف ترصبة النصوص الصحفية ال
يشرتط أف يكوف اؼبرتجم صحفيا كما يذىب إليو الكثري من منظرم الرتصبة اؼبتخصصة .كلذلك غالبا ما يتورع
الكثري من األساتذة عن تقدًن نصوص متخصصة للرتصبة ،باستثناء األساتذة الذين يعملوف أيضا بصفتهم مرتصبني
رظبيني كالذين يقدموف لطلبتهم نصوصا قانونية للرتصبة .كما ذبدر اإلشارة يف ىذا اعبانب إُف عدـ توفر اؼبراجع
اؼبتخصصة الف يبكن للمدرس االعتماد عليها .كمن خبلؿ ذبربف الشخصية يف ترصبة النصوص اؼبتخصصة كثريا
ما عانيت من قضية كىي ركاكة أسلوب اؼبراجع العربية اؼبتخصصة ،إذ يبدك من وبرر ىاتو النصوص ككأنو يرتجم
من لغة أخرل ،ؿبررا األفكار بأسلوب عرب مشيب ،كىو ما صعب من فهمنا اعبيد لتلك النصوص كمن شبة
ترصبتها بدقة.
 4.0الصعوبات التي يواجهها الطالب
يف الواقع أف طلبة الرتصبة بأقساـ الرتصبة يواجهوف صعوبات يف ترصبة النصوص العامة ،فما بالك برتصبة
النصوص اؼبتخصصة .فعدـ إتقاف الطلبة للغة العامة ابتداء يصعب عليهم التحكم يف لغات االختصاص كذلك يف
غياب مراجع أكا ديبية مصممة خصيصا لتدريس لغات االختصاص لغري اؼبختص؛ كإف كانت اؼبراجع التعليمية
للرتصبة العامة من خبلؿ دليل عملي قليلة كؿبدكدة الفعالية الىتماـ بعض منها برتصبة الكلمات كاعبمل ،فإف
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اؼبشكل أعوص ؼبا نتحدث عن الرتصبة اؼبتخصصة ،إذ أكاد أجزـ أف ال توجد باعبزائر مراجع تتناكؿ اؼبمارسة
التطبيقية (كال اعبانب النظرم) للرتصبة اؼبتخصصة .أما الشق ا خر من الصعوبات الف يواجهها الطلبة يف تعلم
الرتصبة اؼبتخصصة فهي نتائمم حتمية للصعوبات الف يواجهها األساتذة ،فالطالب الذم يدرس لدل أستاذ َف يتلق
تكوينا متخصصا يف الرتصبة اؼبتخصصة (ال يف لغة االختصاص كال يف ميداف الرتصبة اؼبتخصصة) ،كيفتقر إُف
اؼبراجع اؼبتخصصة من شأنو أف يكوف ضعيف التكوين يف الرتصبة اؼبتخصصة.
.4التعريف بالترجمات المتخصصة محور المنه المقترح
الرتصبة اؼبتخصصة تتحدد حبضور أمرين اثنني كنبا اؼبادة اؼبتخصصة موضوع الرتصبة كالف يبكن تصنيفها
بوضوح يف ميداف متخصص كلغة االختصاص الف ربرر كا ىاتو اؼبادة .يتز كاقعنا اؼبعاش أف ىناؾ العديد من
اؼبيادين اؼبتخصصة سواء يف ؾباؿ العلوـ كالفنوف (قانوف ،سياسة ،اقتصاد ،تاريخ ،فلسفة ،طب ،فيزياء ،فلك،
ىندسة) أك يف ؾباؿ اغبرؼ كالنشاطات كاؼبهن (زراعة ،صيد ،تعدين ،نسيمم ،معمار ،تعدين...اٍف) .كمع توسع
رقعة كل زبصص كنشاط من جهة كظهور زبصصات كنشاطات جديدة كل مرة كعلى مر الزمن ،تغدك اغباجة
أمس للرتصبة يف ىاتو التخصصات كالنشاطات.
ٌ
0.4

الترجمة الصحفية :نقصد بالرتصبة الصحفية ترصبة النصوص اإلعبلمية ،سواء اؼبكتوبة منها أك السمعية

البصرية .كلذلك فهذه الرتصبة تتناكؿ بالنقل ما تكتبو اعبرائد اليومية كاألسبوعية كاعبلت كما تعرضو القنوات
التلفزيونية من براممم إعبلمية كاؼبواقع اإللكرتكنية من صفحات كيب إعبلمية .كللنصوص اإلعبلمية أمباط كأنواع؛
فهناؾ ما يعرؼ با ألنواع اإلخبارية ،كىي األنواع الف تنطلق من أحداث ملموسة حدثت يف اؼباضي القريب جدا
قصد إعبلـ القراء كا كمن ذلك مثبل اػبت كالتقرير الصحفي؛ كىناؾ ما يعرؼ باألنواع الفكرية ،كىي مواد صحفية
توجو القراء من خبلؿ غرس ؾبموعة من التصورات كالقناعات يف أذىاهنم كمن ذلك مثبل اؼبقاؿ كالتعليق؛ كىناؾ
األنواع التعبريية الف تسلط الضوء على كضعية خاصة من األكضاع أك على حالة خاصة لشخص ما كتتز مدل
()1

تفاعلو مع الوسط االجتماعي الذين يعي فيو ،كمن ذلك الربورتاج الصحفي كالبورتريو.

كقد يعرتض البعض على إدراجنا للرتصبة الصحفية ضمن الرتصبة اؼبتخصصة ،باعتبار أف الرتصبة الصحفية ليست
مرتبطة دبيداف متخصص معني ،كلكننا نرل بأنو هبدر كضعها يف إطار الرتصبة اؼبتخصصة ،ليس فقط ألف
للصحافة لغتها اػباصة ،على األقل مع بعض األنواع الصحفية ،كلكن ألف اعبرائد كاؼبواقع اإللكرتكنية غالبا ما
تدرج بعض اؼب واضيع الف تستلزـ من اؼبرتجم أف يلم ببعض اؼبعارؼ اؼبتخصصة حىت يتمكن من نقلها ،كنقصد
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بذلك مواضيع الصحة كا اكمات كالتقارير االقتص ادية ،كىي مواضيع تشرتؾ مع أنواع الرتصبة الف سنتطرؽ إليها
الحقا.
 4.4الترجمة السياسية والدبلوماسية
كيتناكؿ ىذا النوع ترصبة النص وص السياسية الفقهية الف تكتب يف النظم السياسة (النظاـ اؼبلكي،
اعبمهورم ،كالديبقراطي) كالدساتري (اؼبدكنة ،غري اؼبدكنة ،اؼبرنة ...اٍف) كالعبلقات الدكلية كاػبطابات السياسية
كالتمثيل الدبلوماسي كالقنصلي (سواء تعلق األمر بنصوص فقهية شارحة للممارسة الدبلوماسية أك دبراسبلت
دبلوماسية من أكراؽ اعتماد لتعيني سفري أك استدعاء لو كإهناء ؼبهامو...اٍف)؛ قد يدرج البعض اؼبقاالت الصحفية
كافتتاحيات اعبرائد اليومية كاألسبوعية الف ربلل األحداث كالوقائع السياسية كتتز كجهات النظر كاؼبواقف
السياسية ضمن ىذا النوع من الرتصبة.
 3.4الترجمة االقتصادية
كتتناكؿ ترصبة النصوص الفقهية االقتصادية من مالية كنقود كبنوؾ كذبارة (شركات األشخاص كشركات
األمواؿ) .كما تتناكؿ ترصبة الفواتري كنتائمم مؤشرات البورصة كاالستثمار كحسابات اإلنتاج كاالستهبلؾ كاالدخار.
 2.4الترجمة القانونية
كتتناكؿ بالنقل ت رصبة النصوص الفقهية القانونية من مقاالت ككتب كموسوعات شارحة أك ناقدة للقوانني،
كنصوص التشريع ،من دساتري كقوانني ،سواء منها الوطنية (الفدرالية) أك ا لية ،اؼبوضوعية منها أك اإلجرائية،
كنصوص القضاء من أحكاـ كقرارات قضائية كالتماسات كعرائض (افتتاح الدعول كاؼبعارضة كاالستئناؼ كالتماس
إعادة النظر كالطعن بالنقض...اٍف) كتكليف اغبضور للجلسة كا اضر القضائية كالعقود من بيع كإهبار كىبة
كتوزيع اإلرث (فريضة) ككثائق اغبالة اؼبدنية من شهادات اؼبيبلد كالزكاج كالطبلؽ كالوفاة... ،اٍف.
8.4الترجمة العلمية
الرتصبة العلمية بدكىا تنقسم إُف عدة زبصصات كالرتصبة الطبية كالرتصبة الصيدالنية (يف ؾباؿ الصحة)
كالرتصبة الفلكية كترصبة نصوص الفيزياء أك اؽبندسة دبختلف زبصصااا كالرياضيات ...اٍف.
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تتناكؿ الرتصبة العلمية بالنقل ،على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر ،يف ؾباؿ الطب مراجع أكاديبية تتناكؿ علم
التشريح كالفسيولوجيا كعلم األمراض كالعبلج يف حني تتناكؿ الرتصبة يف اعاؿ الصيدالين نقل نشرات االستعماؿ
اؼبتعلقة باألدكية كاؼبعدات الطبية اؼبوجهة لبلستعماؿ الطيب أك الصحي.
 .3المنه المقترح في تدريس الترجمة المتخصصة
يفرتض يف تطبيق اؼبنهمم اؼبقرتح يف تدريس الرتصبة اؼبتخصصة أف يكوف الطلبة قد تلقوا تكوينا يف الرتصبة
ؼبدة سنة على األقل (يف الواقع مع االذباه كبو غلق أقساـ الرتصبة تعتت ىذه النقطة إشكاؿ أماـ اؼبنهمم اؼبقرتح
حبيث يصعب التكهن بالوقت البلزـ كباغبصص التدريسية كباؼبقاييس اؼبتوفرة الف سبكن من تطبيق اؼبنهمم) ،كبأف
يدرسوا لغات اختصاص اؼبيادين الف ستدرس ترصبة نصوصها (الصحافة ،السياسة ،االقتصاد ،القانوف ،كالعلوـ،
كأنا ىنا أتساءؿ عن ا تول الذم يدرس يف مقياس لغات االختصاص يف أقساـ الرتصبة باعتبار أف ِف ختة يف
تدريس اؼبقياس لطلبة اللغة اإلنكليزية ال طلبة الرتصبة) ،حبيث ىبصص سداسي مثبل لكل لغة اختصاص كترصبة
متخصصة (مثبل السداسي األكؿ من السنة الثانية ىبصص للغة السياسة يف مقياس لغة االختصاص كللرتصبة
السياسية يف مقياس الرتصبة) .يقوـ اؼبنهمم على إتباع مبادئ عامة يف التدريس كىي:
0.3التدرج في العرض :كذلك من خبلؿ:
0.0.3

االنتقال من العام إلى الخال :إذ أف االنتقاؿ من العاـ إُف اػباص طريقة منطقية كفاعلة ،فبل يبكننا

مباشرة أف نصدـ الطالب بأمور متخصصة من دكف أف نعرج على أمور عامة مث نتدرج إُف أف نصل إُف درجة
التخصص ،ففي تدريس الرتصبة االقتصادية مثبل يبكن ألستاذ اؼبقياس مثبل أف يزكد طلبتو دبسرد للمصطلحات
()1

االقتصادية الشائعة كاؼبتداكلة

كبنصوص اقتصادية ربتوم على مصطلحات شائعة متداكلة( ،)2مث بعدىا يبدأ

بالتدرج يف تقدًن مسرد ؼبصطلحات متخصصة( )3كنصوص متخصصة بغرض الرتصبة ،كىي نصوص ربتوم على
مصطلحات تقنية متخصصة كال زبلو من اؼبصطلحات شبو التقنية كالكلمات العامة(.)4
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المصطلح بالعربية

المصطلح باإلنكليزية

سلع

Goods

خدمات

Services

إنتاج

Production

استهبلؾ

Consumption

ذبارة

Trade

مقايضة

Barter

مبيعات

Slaes

راتب

Salary

سعر الفائدة

Interest rate

مسرد للمصطلحات االقتصادية الشائعة والمتداولة
 نص للترجمة
المقايضة
اؼبقايضة عبارة عن مبادلة سلعة بسلعة أخرل يكوف الفرد يف حاجة إليها ،ففي العصور البدائية األكُف الف كاف
اإلنساف فيها ينتمم حاجياتو البسيطة بنفسو كوبقق بذلك صفة االكتفاء الذايت على مستول الفرد أك العائلة َف
تكن ىناؾ حاجة إُف التفكري بإهباد حاجة للتبادؿ ،ألف التبادؿ َف يكن موجودا آنذاؾ.
تتم مبادلة سلعة بسلعة أخرل أك خبدمة أخرل يكوف
كقد عرفت اعتمعات البدائية بعد ذلك نظاـ اؼبقايضة حيث ٌ
الفرد يف حاجة إليها .كمع مركر الزمن أدرؾ الفرد صعوبات إنتاج كل ما وبتاج إليو من السلع كاػبدمات .كما
أدرؾ أنبية التخصص  ،فأصبح كل فرد يبارس فرعا خاصا من فركع اإلنتاج كينتمم كمية أكت من حاجاتو كوبصل
على باقي السلع الف وبتاجها من منتجي تلك السلع أك اػبدمات عن طريق مبادلة فائض إنتاجو بفائض إنتاج
كخدمات ا خرين ،فمنتمم القمح يتخصص يف إنتاجو كوبصل على حاجتو من الصوؼ عن طريق مبادلة كمية من
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 فيكوف التقاء،القمح الفائض عن حاجتو مع منتمم الصوؼ الذم وبتاج إُف القمح كعنده فائض من الصوؼ
.اؼبنتمم باؼبستهلك مباشرا دكف كسيط
Barter
Barter happens when someone exchanges goods for other goods he needs. In the
early primitive ages, there was no need to think about a medium of exchange as
man in those ages was himself producing what he needed of easy-to-make goods
and services and able to ensure sufficiency to himself or his family. Thus, no
exchange was made then.
The primitive societies saw afterwards barter, in which goods or services were
exchanged for other goods or services needed by barterers. Throughout time,
man recognised that it was difficult to produce all the goods and services he
needed and that there was a need for specialisation. Consequently, every
individual began to concern himself with a particular type of production and to
produce a quantity bigger than his need. He used to get the other goods and
services he needed from their producers by exchanging his surplus goods for
theirs. The wheat producer, for instance, had to specialise in its production and
get what he wanted of wool through the exchange of the surplus wheat for wool,
whose producer had a surplus of it and needed wheat. Producers and consumers
had, thus, to meet without an intermediary.

مثال عن ترجمة نصول اقتصادية تحتوي على مصطلحات شائعة متداولة
 أم أف ؽبا مع،نبلحْ أف الكلمات اؼبسطرة ىي مصطلحات اقتصادية ككلمات عادية يف نفس الوقت
.)كاحدا سواء استعملت يف اللغة العامة (سياؽ عاـ) أك يف لغة االقتصاد (سياؽ متخصص
Securities

أكراؽ مالية

financial assets

أصوؿ مالية

Savers

مدخركف

Broker

ظبسار
تأمني

Insurance
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قرض

Loan

استثمار

Investment

ذبار

Dealers

كديعة

Deposit

عميل/زبوف

Customer

تأجري

Leasing

مسرد لمصطلحات اقتصادية متخصصة
 نص للترجمة
المؤسسات المالية
يبكن تصنيف اؼبؤسسات اؼبالية إُف نوعني:
-1الوسطاء الماليون :كىي تلك الفئة الف تتعامل يف األكراؽ اؼبالية الف تصدرىا الشركات اؼبصدرة ؽبذه األكراؽ
كتسمى األكراؽ اؼبالية األكلية كيف نفس الوقت تبيع ىذه األكراؽ يف السوؽ الثانوم إُف اؼبدخرين كتسمى باألكراؽ
اؼبالية الثانوية.
فالبنوؾ التجارية على سبيل اؼبثاؿ تقبل الشيكات اؼبقدمة من العميل أك تفتح حسابات ادخار أك كدائع
كالف تعتت من كجهة نظرؾ كعميل أصل ماِف ،كيشكل ىذا دينا على البنك حيث يبكن استخدامو يف منح
القركض أك االستثمار يف األكراؽ اؼبالية لذلك تعتت البنوؾ التجارية كبنوؾ االدخار كشركات التأمني كشركات
االستثمار كصناديق التأمني كاؼبعاشات كشركات التأجري من أىم الوسطاء اؼباليني [.]...
 -2المؤسسات المالية األخرى :ال تعتت كل من اؼبؤسسات اؼبالية كسطاء ماليني ،لذلك أدرجنا ربت الفئة
اػباصة باؼبؤسسات اؼبالية األخرل ظباسرة األكراؽ اؼبالية ،كذبار األكراؽ اؼبالية ،بنوؾ االستثمار كغريىا.
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 فجمع تلك الفئتني معا يؤدم إُف خلق،يعتت ظباسرة األكراؽ اؼبالية كسطاء بني مشرتيي كبائعي األكراؽ اؼبالية
 كمقابل ذلك وبصل السمسار على عمولة مقابل البحث عن اؼبشرتم اؼبناسب كالبائع،التعامل يف األكراؽ اؼبالية
 أما فيما يتعلق بتجار األكراؽ اؼبالية فبل يقتصر دكرىم على البحث عن مشرتم كبائع لؤلكراؽ اؼبالية.ؽبذه األكراؽ
 لذلك فهم يتحملوف اؼبخاطر اؼبرتتبة على شراء ىذه،كإسباـ ىذه الصفقة بينهما بل شراء ىذه األكراؽ غبساكم
.األكراؽ كاالحتفاظ كا على أمل إعادة بيعها كربقيق ربح مناسب يف اؼبستقبل
Financial Institutions
Financial institutions can be roughly classified into two categories.
1-

Financial intermediaries: they are those institutions dealing in securities
issued by some firms and known as primary securities. These institutions
sell such securities on a secondary market to savers. The securities turn
here into secondary securities. Another example is commercial banks.
They accept the cheques presented by customers and open savings or
deposit accounts which, in the customer‘s view, are seen as financial
assets. The latter is a debt to these banks, which they may use in making
loans or investing in securities. Thus, commercial banks, savings banks,
insurance companies, investment companies, insurance and pension funds
and hiring and leasing firms are among the most important financial
intermediaries.(.....)

2-

Other financial institutions: not all financial institutions are financial
intermediaries. That is why we are going to enlist in this category brokers,
dealers, investment banks, etc. Brokers are intermediaries between buyers
and sellers of securities. Bringing these two parties together creates an
environment for dealing in securities. The broker receives a commission
for finding the suitable purchasers and sellers of securities. As for dealers,
their role is not only to find the purchasers and sellers of securities and to
conclude transactions for them, but also to buy these securities for
themselves. Accordingly, they take risks by buying such securities and
keep them in the hopethat they may sell them in the future and make from
them good profits.
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مثال عن ترجمة لنص اقتصادي متخصص يتضمن مصطلحات متخصصة

 الكلمات اؼبسطرة خبط متصل كاحد تشري إُف اؼبصطلحات التقنية أك اؼبتخصصة. الكلمات اؼبسطرة خبطني متصلني اثنني تشري إُف اؼبصطلحات الف تبدك عادية لكن سياؽ النص يتز بأهناتقنية متخصصة.
 الكلمات اؼبسطرة خبط متقطع تشري إُف اؼبصطلحات شبو التقنية ،كىي تقع بني الكلمات العاديةكاؼبصطلحات التقنية يف درجة التخصص.
 الكلمات اؼبسطرة خبط منكسر تشري إُف الكلمات العادية.االنتقال من األىم إلى األقل أىمية :تتمثل الفائدة األكُف من إتباع ىذا اؼبنهمم يف إدارة الوقت ،حيث قدىبشى األ ستاذ من أف اغبصص اؼبخصصة لتدريس الرتصبة اؼبتخصصة ال تكفي فيكوف بذلك قد أمد طلبتو
با تول األكثر أنبية ،كما ىو أقل أنبية يبكن توجيو الطلبة لو لكي يدرسوه انفراديا .فمثبل يف ترصبة النصوص
الصحفية اإلخبارية يهتم اؼبدرس أكثر بتدريب طلبتو على ترصبة العناكين  ،headlinesكالفقرة األساسية ،lead
باعتبارنبا أىم عناصر اػبت الصحفي كإف كفى الوقت يدركم على ترصبة تفاصيل اػبت .كاػبت الصحفي غالبا ما
يتبع يف ربريره تقنية اؽبرـ اؼبعكوس  ،inverted pyramidكذلك باالنتقاؿ يف عرض اػبت من األىم إُف األقل
أنبية ،كلذؿ فاؼببدأ اؼب تبع ىنا يوافق طريقة التحرير اؼبذكورة ،كما أنو يف نقل األخبار غالبا ما هبت ضيق الوقت
ككبلت األنباء على إهباز اػبت أك ذكر أىم األحداث فيو ،كمن شبة يوافق مبدأ االنتقاؿ من األىم إُف األقل أنبية
أيضا متطلبات السوؽ يف اعاؿ اإلخبارم الصحفي .يف ترصبة عنواف اػبت الصحفي كفقرتو األساسية من العربية
إُف اإلنكليزية يتم الرتكيز خاصة عل االستعماؿ الصحيح لؤلزمنة
) ،(present simple/infinitive/ present perfect/past/pastperfectكصيغة اعهوؿ كاؼبعلوـ
كأسئلة  ،5Ws and H questionsكىي

.who/what/when/where/why/how

()4

 نص للترجمة
 50قتيال ومفقودا في غرق عبّارة بالفلبين
قالت مصادر رظبية إف  28شخصا على األقل غرقوا ك 22يعتتكف يف عداد اؼبفقودين بعد غرؽ عبٌارة قبالة السواحل
الشمالية للفلبني اؼبعركفة بالتيارات القوية كاألمواج العاتية.
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تقل كبو
كجاء يف بياف نقلتو ككالة الصحافة الفرنسية عن حرس السواحل أف العبٌارة "ماهباف" -الف كانت ٌ

96

راكبا -كانت متجهة إُف مدينة أبارم عندما تعرضت ألمواج عاتية قرب مدينة باليستريكس مساء أمس األحد.
كقاؿ قائد حرس السواحل كيلفريدكتامايو إف كبو  46راكبا قبوا من اغبادث .كأضاؼ أف بعضهم أنقذىم صيادكف
من إقليم كاجاياف الشماِف.
The Philippines: 50 dead or missing in ferry sinking
At least 28 passengers have drowned and 22 others have gone missing after a
ferry sank off the Philippines‘ Northern coasts, official sources have said. The
coasts are notorious for strong currents and high seas.
A statement by the coastguards, which was communicated by the French
Press Agency, said that Ferry Majean, with 96 passengers on board, was heading
for the town of Aparri when it ran into high seas near the town of Ballesteros on
Sunday evening. Wilfrie do Tamyo, the coastguard chief, said that about 46
passengers survived the incident. He said that some of them were rescued by
fishermen from the northern province of Cagayan.

مثال يوضح تطبي مبدأ التدرج من األىم إلى المهم من خالل ترجمة خبر صحفي.
 اؼبقطعاف اؼبسطراف بسطرين نبا العنواف بالعربية كترصبتو باإلنكليزية.-

اؼبقطعاف اؼبسطراف بسطر متصل نبا الفقرة األساسية بالعربية كترصبتها باإلنكليزية.

-

اؼبقطعاف اؼبسطراف خبط متقطع نبا تفاصيل اػبت بالعربية كترصبتها باإلنكليزية.

نبلحْ أف العنواف يستعمل صيغة اعهوؿ يف الفعل األكؿ يف الرتصبة اإلنكليزية كصبلة اظبية يف النص
العرب ،يف حني مع الفقرة األساسية ىناؾ استعماؿ للمضارع التاـ كاؼباضي البسيط يف الرتصبة اإلنكليزية كاؼباضي
يف العربية .كما نبلحْ أف أىم معلومة يف اػبت ذكرت يف العنواف كفصلت قليبل يف الفقرة األساسية كذلك من
خبلؿ ذكر إجابات عن األسئلة الف تراعى يف ربرير اػبت الصحفي:
* 28شخصا ك28 passengersand 22 (others) /22من/who
*غرقوا كيعتتكف يف عداد اؼبفقودين havedrowned/gonemissing /ماذاwhat/
*بعد غرؽ عبارة afteraferrysank /مىتwhen /
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*قبالة السواحل الشمالية للفلبني off thePhilippines‘Northerncoast /أينwhere/
*اؼبعركفة بالتيارات القوية كاألمواج العاتيةnotorious for strong currents and high seas/
ؼباذاwhy/

االنتقال من البسيل إلى المعقد :كذلك بالتطرؽ ،يف تقدًن النصوص الف ترتجم ،إُف اؼبواضيع البسيطة مث التدرج
بعدىا إُف األعقد فاألعقد .فمثبل يف ميداف االقتصاد ،يتم التميز بني األكراؽ النقدية (كىي أحد أشكاؿ العملة)
أك النقود دبعناىا الضيق كما يفهمو العامة كاألكراؽ التجارية (كىي أدكات قصرية األجل) ،كاألكراؽ اؼبالية (كىي
أدكات طويلة األجل) ،كيف ترصبة نصوص تتطرؽ إُف ىاتو األدكات الثبلثة ،ينبغي التدرج يف عرضها بالرتتيب الذم
ذكرناه كفقو؛ كيف ترصبة مواضع النظم السياسية مثبل ،يتطرؽ إُف القضايا البسيطة (كتعريف الديبقراطية مثبل) ،مث
ينتقل بعدىا إُف ما ىو أعقد كأنواعها كمزاياىا كعيوكا (الديبقراطية اؼبباشرة ،الديبقراطية شبو اؼبباشرة ،الديبقراطية
النيابية بأنواعها اؼبختلفة من نظاـ برؼباين كشبو رئاسي كرئاسي).
االنتقال من النصول القصيرة إلى النصول الطويلة :كذلك مراعاة ؼبستول الطلبة كتدريبهم على التعامل مع
نقل النصوص الطويلة تدرجيا من ناحية اإلدارة الفاعلة للوقت.

( )5

 نص للترجمة (قصير)
القنصل العام
القنصل العاـ اؼبسلكي ىو أعلى موظف يف السلك القنصلي ،يرأس البعثات القنصلية اؽبامة كيبارس
االختصاصات القنصلية اؼببيٌنة يف اتفاقية فيينا للعبلقات القنصلية.
Consul General
A consul general is the highest officer in the consular staff, heading important
consular posts and exercising consular powers provided for in the Vienna
Convention on Consular Relations.

 نص للترجمة (أطول من الساب )
القنصل الفخري
القنصل الفخرم يبارس نفس اختصاصات القنصل اؼبسلكي ،سواء أكاف قنصبل عاما أـ نائب قنصل أك فبثبل
قنصليا.
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كييعهد عادة كذا اؼبنصب إُف بعض الشخصيات التجارية أك االجتماعية من رعايا الدكلة اؼبوفدة أك رعايا الدكلة
اؼبضيفة دكف أف يتقاضوا أم راتب.
كالقنصل الفخرم يأيت باؼبرتبة الثانية بعد القناصل اؼبسلكيني كيتمتع بامتيازات ؿبدكدة ذكراا اتفاقية فيينا
للعبلقات القنصلية.
Honorary Consular officer
A honorary consular officer exercises the same powers as the career consular
officer, be he a consul general, a consul, a vice-consul or a consular agent.
This position is usually assigned to some trade or social personalities from the
sending State or the receiving State, who do not receive a salary for holding it.
The honorary consular officer ranks second behind the career consular officer.
He is entitled to limited privileges provided for in the Vienna Convention on
Consular Relations.

مثال يوضح تطبي مبدأ االنتقال من النصول القصيرة إلى النصول الطويلة
االعتماد على العرض المتكرر للمفاىيم والمصطلحات :من خبلؿ عرض نصوص ـبتلفة ،حبيث تظهر مفاىيم
متخصصة يف كل مرة بقصد ترسيخها يف أذىاف الطلبة .يتم انتقاء ىاتو اؼبفاىيم بناء على أنبيتها كضركرة معرفتها
أك لتعقدىا كاستلزاـ تكريرىا حىت يتمكن الطلبة من ىضمها.
تنويع أنماط النصول داخل الترجمة المتخصصة الواحدة :إذ توجد عدة أمباط من النصوص اؼبختلفة يف كل
ميداف تقريبا ،كحىت يكوف التكوين فاعبل ينبغي أف يتعرض الطلبة ؼبختلف أمباط النصوص يف الرتصبة اؼبتخصصة
الواحدة  .إف تعرض الطلبة ألمباط ـبتلفة يكسبهم تعلم عدة أساليب يف التحرير ،فأسلوب ربرير نصوص الفقو يف
()6

ؾباؿ القانوف ىبتلف عن ربرير أسلوب التشريع كعن أسلوب العقود كاألحكاـ القضائية كاؼبراسبلت القضائية
ك()7ك ( )8ك(.)9
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 نصول قانونية متعددة األنماط
نمولج عن نص قانوني فقهي
السفتجة

السفتجة ىي ؿبرر مكتوب كفق أكضاع شكلية مذكورة يف القانوف ،كتتضمن أمرا صادرا من شخص ىو الساحب
إُف شخص آخر ىو اؼبسحوب عليو ،بأف يدفع ألمر شخص ثالث ىو اؼبستفيد مبلغا دبجرد االطبلع أك يف
ميعاد معني أك قابل للتعيني .كالسفتجة أىم األكراؽ الف يدكر حوؽبا قانوف الصرؼ .كتفرتض السفتجة كجود ثبلثة
أشخاص :الساحب كىو من وبرر الورقة كيصدر األمر الذم تتضمنو ،كاؼبسحوب عليو كىو من يصدر إليو ىذا
األمر ،مث اؼبستفيد كىو من يصدر األمر لصاغبو.
نمولج عن نص تشريعي
القسم األول
في إنشاء السفتجة وشكلها
المادة<; : 3تعتت السفتجة عمبل ذباريا مهما كاف األشخاص.
المادة : 3<1تشتمل السفتجة على البيانات التالية:
-1

تسمية "سفتجة" يف م السند نفسو كباللغة اؼبستعملة يف ربريره،

-2

أمر غري معلق على قيد أك شرط بدفع مبلغ معني،

-3

اسم من هبب عليو الدفع (اؼبسحوب عليو)،

-4

تاريخ االستحقاؽ،

-5

اؼبكاف الذم هبب فيو الدفع،

-6

اسم من هبب الدفع لو أك ألمره،

-7

بياف تاريخ إنشاء السفتجة كمكانو،

-8

توقيع من أصدر السفتجة (الساحب).
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)مقتطف من القانون التجاري الجزائري

(

نمولج عن عقد إيجار
إيجــار شق ــة
لدل األستاذ  .......اؼبوثق فيجل رقم ......شارع  ........اؼبمضي أسفلو،
================ حضر =================
فهرس

رقم....

التاريخ.........

المؤجر :السيد......... :الساكن برقم  .............جيجل ،اؼبولود  .........كالية…..عاـ
 ..........حبكم صادر يف ..........شهادة ميبلد رقم
الصادرة عن دائرة جيجل بتاريخ
،.............

.............

........

من جهــة

إيجار شقــة

المستأجر :اؼبركز الوط للسجل التجارم الذم يبثلو السيد ..........مأمور فرع السجل

من

التجارم لوالية جيجل ،الساكن بػ............اؼبولود بػ.........كالية ........شهادة ميبلد رقم

السيد

اغبائز لرخصة السياقة رقم الصادرة عن كالية باتنة بتاريخ...........فبثبل للمدير العاـ للمركز

....

الوط للسجل التجارم بناءا على التفويض رقم .......اؼبؤرخ يف......كاؼبقرر الصادر عن
كزير التجارة اؼبؤرخ بتاريخ.....كاؼبسجل ربت الرقم،...........من جهـة أخـرى
.....................................................................................
....................................................................................
============= الشـروط وااللتزامـات =============
ىذا اإلهبار بالشركط كااللتزامات القانونية كالعادية يف مثل ىذا الشأف الف التزـ اؼبستأجر
بتطبيقها كتنفيذىا كىي:
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 -1يلتزـ اؼبستأجر باستغبلؿ الشقة اؼبؤجرة للسكن كعليو أف وبتفْ بنفس االستعماؿ طيلة مدة
اإلهبار.
 -2يصوف الشقة اؼبؤجرة كوبافْ عليها بالرتميمات اإلهبارية كلو اغبرية يف إحداث ما يبدك لو
صاغبا من التحسينات دكف اؼبطالبة كا عند انتهاء مدة اإلهبار.

.................

.....................................................................................
....................................................................................
العقد =============== .بحضـور الشاىدي ــن ===========
-01

السيد

........

اؼبوظف ،الساكن بػ

....

رقم

السياقة رقم .......الصادرة عن دائرة.......بتاريخ

،......

اؼبولود بػ

.......

بتاريخ،............اغبائز لرخصة

..................

 -02السيد ........اؼبوظف ،الساكن بػ .....رقم  ،......اؼبولود بػ ....بتاريخ ،.........اغبائز لرخصة السياقة
رقم.......الصادرة عن دائرة......بتاريخ

.................

إثباتا لمــا لكــر
يحٌرر كانعقد ىذا العقد بػ ....دبكتب اؼبوثق اؼبوقع أدناه،

يف

...........................

كبعد التبلكة كقع الطرفاف كالشاىداف مع اؼبوثق.
انتهى ما بأصلو كبأثره إمضاء من ذكركا أعبله كمبلحظات التسجيل التالية

......

سجل دبفتشية التسجيل كالطابع بػ ،...بتاريخ ،...حبقوؽ ...ؿبصلة حسب كصل رقم

....

مسؤول المفتشية
إمضاء

............

تابع لئلمضاءات
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نمولج عن تنبيو
مكتب األستال/

.............

محضر قضائي لدى اختصال
محكمة ومجلس قضاء جيجل
تنبيو بإخالء سكن
(المواد830 ،84< ،2:8 ،2:2من القانون

المدني)

بتاريخ اليوـ............من شهر ............سنة
كبناء على طلب كرغبة اؼبالك السيد

...............

.......................

الساكن بػ،.......................كالذم يعني موطنو اؼبختار بػ

.....................

قمنا كبن األستاذ ............ا ضر القضائي لدل ؿبكمة كؾبلس قضاء
بتبليغ تنبيو الطالب للمستأجر دبسكنو الكائن بالعنواف التاِف:

.............

....................

حيث كنا ـباطبني....................ىذا التنبيو الذم يتضمن ما يلي:
إف اؼبستأجر السيد

..................

ال هبهل كال يبكنو أف ينكر بأنو وبتل سكنا على ملكية الطالب كالواقع

بػ...........كا دد يف العقد اؼبذكور أعبله عن طريق اإلهبار منذ

.............

كىو الثابت من عقد اإلهبار اؼبرفق كذلك

دببلغ يبثل بدؿ اإلهبار عن كل شهر قدره  ..............د.ج.
كمن أجل إثبات شكلية كمضموف ىذا التنبيو فإف اؼبؤجر كعن طريق السيد ا ضر القضائي اؼبذكور أعبله سلم
نسخة أصلية من ىذا التنبيو للمطلوب كيطلب منو مغادرة كإخبلء السكن الذم يشغلو كذلك قبل الساعة
منتصف النهار من يوـ...........دكف تأخري .على أف يغاد ر السكن شخصيا مع صبيع من يشغل معو أك وبتل ىذا
السكن بإذنو كأف يرتؾ لو حرية التصرؼ يف اؼبسكن بعد القياـ فميع الواجبات اؼبفركضة على اؼبستأجر اؼبغادر
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للسكن .إنو كتطبيقا ألحكاـ اؼبادة

531

من القانوف اؼبدين فإف الطالب يستعمل حقو يف استعادة السكن بناء

على األسباب التالية:
..................................................................................................
إف الطالب ينذر اؼبطلوب دبوجب ىذا التنبيو بأف ىبل السكن الذم يشغلو كأف يسلم لو مفاتيحو قبل منتصف
النهار من يوـ...............كذلك دكف فباطلة كدكف أف يرتؾ فيو ما يعرقل حرية تصرؼ الطالب.
كبكل ربفْ عن كل ما يبكن أف يرتتب من تعويضات نتيجة لبلحتبلؿ غري اؼبستحق كالذم قد يسبب للطالب
أضرارا يف حالة تقاعس اؼبطلوب بعد انتهاء مهلة التنبيو كا دد بيوـ........قبل الساعة  12زكاال.
يحٌرر ىذا ا ضر بعد التحدث مع اؼبطلوب كما ذكر أعبله كبلغ ىذا األخري بنسخة أصلية من التنبيو يف اؼبكاف
كالزماف اؼبذكورين أعبله يف مظركؼ مغلق وبمل اػبا كالعنواف طبقا ؼبا نص عليو القانوف.

اؼبيلية يف

.......

نبلحْ أف لغة نصوص الفقو القانوين سبيل يف أسلوكا إُف اإلنشاء كالكتابات األدبية كلذلك يتعني على
طالب الرتصبة أف وبافْ على األسلوب اإلنشائي يف ترصبتو ؽبا مع اإلبقاء على تقنية اؼبصطلحات اؼبستعملة يف
النص األصلي ،يف حني أف نصوص التشريع ؽبا أسلوكا القانوين اؼبميز الذم يأمر بفعل شيء أك ىبوؿ فعلو أك
ينهى عن فعلو كيستعمل لذلك صيغ لغوية خاصة (يف اإلنكليزية تستعمل

shall

للداللة على األمر ك

may

للداللة على إجازة فعل الشيء كترخيص ذلك كزبويل اغبقوؽ كالسلطات ك may not/shall notللداللة على اؼبنع
كالنهي فعل الشيء) .كما يقاؿ عن لغة نصوص التشريع يقاؿ عن لغة العقود يف جانب األمر كاإلجازة كاؼبنع
با عتبار أف العقد ىو شريعة اؼبتعاقدين .أما لغة العرائض كاألحكاـ القضائية فتعتمد على اإلقناع كلذلك يتوجب
على طالب الرتصبة أف يتقن استخداـ األسلوب القضائي اإلقناعي لكي يرتجم ىاتو النصوص.
انتقاء نوع الترجمة والنصول بحسب متطلبات السوق :حيث أف ضيق الوقت كردبا ؿبدكدية اؼبقاييس أك
اغبصص التدريسية الف زبصص للرتصبة اؼبتخصصة ربتم على األستاذ أف ينتقي كع الرتصبة كالنصوص الف على
ترصبتها طلب أكثر يف السوؽ ،كلذلك فإف كجدت ىاتو العوائق فإننا نعتقد بأنو ينبغي على األستاذ أف يقد مثبل
خري بني تدريس الرتصبة
الرتصبة القانونية على الرتصبة العلمية ألف السوؽ اعبزائرية تطلب األكُف أكثر ،كإف ٌ
الصحفية كاالقتصادية اختار األكُف كذلك دائما تلبية ؼبتطلبات السوؽ اػبدماتية.
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التنسي مع األساتذة :كنقصد بذلك أساتذة لغات االختصاص كأساتذة الرتصبة العامة ،إذ قبل أف يعرض أستاذ
الرتصبة اؼبتخصصة نصا على الطلبة يسبق ذلك حصة يقدـ من خبلؽبا أستاذ لغة االختصاص اؼبعلومات
اؼبتخصصة حوؿ اؼبوضوع سواء تلق األمر باؼبعارؼ اؼبفهوماتية أك اػبصائص اللغوية للغة اؼبيداف اؼبتخصص
(معجم – مصطلحات تقنية ،مصطلحات شبو تقنية ،كلمات عامة متداكلة ،كبو ،أسلوب ،ظواىر لغوية) .ىاتو
الطريفة سبكن الطالب من أف يلمم باب الرتصبة اؼبتخصصة فرأة باعتبار أف يف كل مرة يقدـ على ترصبة نص
متخصص يكوف قد تسلح مسبقا يف مقياس لغة االختصاص .أما التنسيق مع أساتذة الرتصبة العامة  ،فيكمن يف
إعبلـ أستاذ الرتصبة العامة أستاذ الرتصبة اؼبتخصصة باؼبواضيع اؼبتطرؽ إليها يف الرتصبة العامة كذلك حىت يتمكن
أستاذ الرتصبة اؼبتخصصة أف يقارف للطلبة كيتز ؽبم الفركؽ الكائنة بني خصائص الرتصبة اؼبتخصصة كخصائص
الرتصبة العامة ،ككيف أف الرتصبة اؼبتخصصة تستدعي استعماؿ اؼبصطلح التق السيما إذا كانت موجهة إُف
اؼبتخصصني يف ترصبة الكلمة الواحدة كذلك خببلؼ الرتصبة العامة الف توجو إُف عامة القراء كحىت الرتصبة
اؼبتخصصة الوجهة إُف فئة كاسعة من القراء.

()13( )12

ك

مثال عن ترجمة كلمات ترد في نصول عامة أو في نصول متخصصة موجهة إلى فئة واسعة من القراء
ترجمتها باإلنكليزية

الكلمة
القصبة اؽبوائية

windpipe

الكريات الدموية اغبمراء

red blood cells

الكريات الدموية البيضاء

white blood cells

الصفائح الدموية

platelets

ضبرياء)حصبة أؼبانية

(

German measles

(

chickenpox

يضباؽ )جدرم اؼباء
التد

cold

السعاؿ الديكي

Whooping cough
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-03مثال عن ترجمة نفس الكلمات لما ترد في نصول متخصصة موجهة إلى المتخصصين
ترجمتها باإلنكليزية

الكلمة
القصبة اؽبوائية

trachea

الكريات الدموية اغبمراء

erythrocytes

الكريات الدموية البيضاء

leukocytes

الصفائح الدموية

thrombocytes

ضبرياء)حصبة أؼبانية

(

rubeola

(

varicella

يضباؽ )جدرم اؼباء
التد

coryza

السعاؿ الديكي

pertussis

خاتمة
إف النموذج اؼبقرتح مبوذج متواضع كجرمء يف الوقت نفسو ،كمدل قباحو يتوقف على توفر ؾبموعة من
الشركط كأف يكوف ىناؾ مقرر أك برناممم كاضح اؼبعاَف كاألىداؼ كأف زبصص مقاييس بعينها للرتصبة اؼبتخصصة
كتكرس ؽبا حصص تدريسية كأف يكوف أساتذة يف الرتصبة اؼبتخصصة كلو يف أساسيااا كذلك كانطبلقة تتبع دبزيد
من اعبهود كالدراسات كالتجارب ،ىذه الشركط قد ينظر إُف إمكانية توفرىا بعني الريبة السيما كأننا قبهل حاليا
مصري شعبة الرتصبة كأقسامها يف اعبامعة اعبزائرية.
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:عن ترجمة األدبيات الترجمية إلى اللغة العربية
أنطوان برمان نمولجا
غساف لطفي
1 جامعة قسنطينة- قسم الرتصبة
: ملخص
 باعتباره دارسا،يتناكؿ البحث بال ٌدراسة الرتصبات العربية لؤلدبيات الغربية عامة ك أعماؿ أنطواف بريماف خاصة
 لقد ترؾ لنا أنطواف بريماف باعتباره ناقدا ك ؿبلبل للرتصبات عددا كبريا من الدراسات.للرتصبة
ٌ كمنظٌرا ك مؤرخا
 ك من ىذه،النقدية لرتصبات يف ؾباالت ـبتلفة من شعر ك ملحمة ك مسرح ك نثر ك فلسفة ك ربليل نفسي
.التجارب انبثقت تأمبلتو النظرية الرامية إُف بناء مبوذج لنقد الرتصبات
Abstract
In this paper we shed some light on the Arabic translation of western classics, and particularly
the works of Antoine Berman; the famous translation scholar, theoretician, and historian. As a
critic in the field of translation, Berman left a huge number of critical studies about
translations in different fields such as poetry, epic poetry, theatre, prose, philosophy and
psychoanalysis, from which he developed his theoretical points of view.
Key Words: Arabic Translation -Translation Scholar -Critical Studies- Psychoanalysis
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يف تصديره للرتصبة الفرنسية لكتاب ىانس ركبرت ياكس اؼبوسوـ بعنواف "من أجل صبالية للتلقي" ،كتب
جاف ستاركبنسكي ( ) 7 :1978يصف حالة التأخر الف يعانيها انتقاؿ نصوص ياكس إُف الفضاء الثقايف
الفرنسي ك يقوؿ " :يف حني ترصبت دراسات ياكس الرئيسة إُف اإلسبانية ك اإليطالية كالصربية-الكركاتية ك اليابانية
(َ ،)...ف تعرؼ أعمالو يف فرنسا إُف يومنا ىذا إال عت مقالتني أك ثبلث مقاالت" .ك يبقى ياكس ،يف نظر
ستاركبنسكي ،أكفر حظا من نقاد كبار آخرين مثل سبيتزر  Spitzerك آكرباخ  Auerbachاللذين انتظرا
كقتا أطوؿ قبل أف ينتقبل إُف الضفة األخرل من هنر الراين .كتب ستاركبنسكي ىذا الكبلـ سنة  ،1978يف حني
نشرت الدراسات اؼبتضمنة يف الكتاب يف فرتة ترتاكح بني أكاسط الستينات ك أكاسط السبعينات ،أم أف "التأخر"
يف ترصبة ياكس إُف الفرنسية يقاس دبعدؿ ال يتجاكز عشر سنني! ك ىي الفرتة الزمنية الف يقوؿ الناقد التيطاين
تريم ايغلتوف إهنا سبر قبل أف تنتقل األفكار من فرنسا إُف إنكلرتا .ك لنا ىنا أف نسأؿ ،إف كانت ىذه ىي حاؿ
إنكلرتا مع فرنسا ،ك فرنسا مع أؼبانيا ،فماذا عنا كبن العرب؟
ال شك أف السؤاؿ مستغن عن أم جواب ،بل انو سؤاؿ ببلغي َف يكن أصبل ينتظر جوابا ! لنقل إذا
باختصار إف اؽبوة سحيقة بني ما يكتب يف العاَف الغرب (فنحن ال نرتجم ك ال نأخذ ،إال فيما ندر ،إال من العاَف
الغرب أك بعض العاَف الغرب ،ك تلك لوحدىا مشكلة تستحق أف تدرس) ك بني ما يصلنا منو عن طريق الرتصبة .ك
يكفي دليبل على ما نقوؿ أف نعرؼ أف كتاب ياكس اؼبذكور آنفا َف يرتجم على حد علمنا بعد إُف العربية ،أك
تلك ىي اغباؿ على األقل إُف سنة  ، 2002تاريخ الطبعة األكُف لدراسة الدكتور سامي إظباعيل عن نظرية التلقي
األؼبانية ،ك الف ال قبد يف قائمة مصادرىا ترصبة عربية للكتاب ،يف حني قبد ترصبات عربية لدراسات أخرل ؽبانس
ركبرت ياكس.
لسنا ىنا بصدد جلد الذات ،لكن علينا أف نعرتؼ أف حركة الرتصبة يف العاَف العرب ؼبختلف فركع العلوـ،
كا إلنسانية منها خصوصا ،ال تزاؿ إُف حد كبري تراكح مكاهنا .صحيح أف األرقاـ اؼبثرية للهلع الف قدمها تقرير
التنمية البشرية العرب لسنة  2003مثبل ىي أرقاـ سوداكية أكثر فبا هبب ك ىي ليست دقيقة كما بني ذلك عدد
من الباحثني ك من بينهم ريشار جاكموف ()2007؛ ك األمر نفسو ينطبق حىت على معطيات منظمة اليونسكو
فبثلة يف مؤشر الرتصبات  index translationumالف بينت الباحثتاف أناييس بوكوبزا ك جيزاؿ سابريك
( ) 2008ما يعتورىا من نقص رغم أنبيتها الف ال تنكر .ك صحيح أيضا أنو شبة ؿباكالت منهجية جادة هبب أف
ال نبخسها حقها ،مثل مشركع األلف كتاب يف مصر الذم أشرؼ عليو ؼبدة معينة الدكتور جابر عصفور أك
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نتاجات دار اؼبأموف يف عراؽ السبعينات ك الثمانينات ذات اعبودة العالية ،أك سلسلة عاَف الفكر يف الكويت أك
جهود كزارة الثقافة السورية الف نشرت  1400ترصبة بني سنف  1960ك  2004ك كذلك اؼبنظمة العربية
للرتصبة ك مقرىا بريكت .صحيح إذا أف ىنالك جهودا هبب االعرتاؼ كا ،لكن ىذه اعبهود تبقى ناقصة،
خصوصا بالنظر إُف ما فاتنا من نصوص اؼباضي ك إُف كترية ما يكتب ك ينتمم خارج العاَف العرب يف اغباضر ،كما
أف ىذه اعبهود يف كثري من األحياف مشتتة ال تنسيق فيها بني ما ينتمم يف اؼبشرؽ ك ما ينجز يف اؼبغرب على سبيل
اؼبثاؿ ،ناىيك عن قيمة الرتصبات ك ىي اؼبسألة الف سنتناكؽبا بالفحص بعد قليل ،يف ؾباؿ معني ؿبدد ىو
األدبيات الرتصبية.
أما عن تشتت اعبهود بني اؼبرتصبني ك ما يرتتب عنو من ضياع للوقت – كىو ترؼ ال يبكننا ربملو –
فيمكن تلمسو يف ؾباؿ غري بعيد عن الدراسات الرتصبية ،أال ك ىو الدراسات اللسانية ك األدبية .فكتاب دم
سوسري مثبل َ Cours de linguistique généraleف تصدر ترصبتو األكُف إال بعد شبانية ك ستني عاما
من صدكره ( )1984-1916ك كذلك ىي اغباؿ تقريبا مع كتاب فبلديبري بركب
conte

du

Morphologie

()1986-1928

أك

كتاب

نورثورب

فرام

 34( Anatomy of Criticismعاما .)1991-1957 :ىذا من جهة التأخر ،أما من جهة إىدار
اعبهد ،فكتاب دم سوسري ترجم يف ثبلث سنوات طبس ترصبات كاملة يف طبسة بلداف عربية خبمسة عناكين
ـبتلفة ! ك بالفارؽ الزم نفسو ترجم كتاب بركب مرتني أما كتاب فرام فصدرت لو ترصبتاف يف السنة نفسها.
كألجل ذلك نتفق سباما مع يوسف كغليسي ( ) 4 :2004عندما يرل أنو ليس من العدؿ أف يرتجم كتاب ركالف
بارث  le plaisir du texteأربع ترصبات كاملة يشتغل عليها سبعة مرتصبني يف بضع سنني يف حني أف كثريا
من النقاد ا خرين َف تقارب نصوصهم بعد مثل ىاركلد بلوـ ك كثري من نصوص جاؾ ديريدا (لوال اعبهد الفردم
الكبري الذم يبذلو العراقي كاظم جهاد حسن) ك غرينبا كثري .ك إف قاطعنا ىذه اؼبعطيات مع اعبرد الذم قاـ بو
سعيد علوش فسنجد أف نص ركالف بارت اؼبذكور ترجم يف سنتني ثبلث ترصبات كاملة يف اؼبغرب األقصى لوحده
عمل عليها أربعة مرتصبني ! ك ليس ىذا النص استثناء فكثري من نصوص بارث األخرل – مثبل ال حصرا –
حصل معها الشيء نفسو يف كقت صار فيو ىذا الناقد الفرنسي الكبري ما يشبو اؼبوضة .ك ىو ما يطرح السؤاؿ
ملحا حوؿ اسرتاتيجيات الرتصبة ك سياسااا يف العاَف العرب .ك لنا أف نتخيل ما هبره تركيز الرتصبات على نصوص
معينة ك غياب التنسيق من فوضى مصطلحية ،ك اؼبصطلحات مفاتيح العلوـ كما نعلم ...قد بقوؿ قائل انو ال
يبكن أف مبنع مرتصبا أك ناشرا من أف يتصدل لنص ما من النصوص ،لكن حدا أدىن من التنسيق صار الزما ،كقد
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يقوؿ آخر إف تعدد مرتصبات نص كاحد ىو نوع من الثراء ك أف اؼبقاببلت اؼبتنوعة للمصطلحات سيلغي الصاٌف
منها الفاسد ،لكن غياب نشاط نقدم منهجي للرتصبات ،يضاؼ إليو تشبث كل طرؼ دبا عنده ،سيبقي على
كل اؼبرتصبات ،كل منها يف بلد معني ،ك بالتاِف على فوضى اؼبصطلحات ك تضارب اؼبفاىيم.
ك أما قيمة اؼبرتصبات فتلك مسألة أخرل :فعدد كبري من النصوص اؼبرتصبة ترصبت عن نصوص ىي ذااا يف
األصل مرتصبة ك ليس عن النصوص األصل ،مثل نصوص الشكبلنيني الركس الف ترصبت انطبلقا من ترصبتها
الفرنسية الف أقبزىا تزفيتاف تودكركؼ ككتاب "قضايا الشعرية" الذم ترجم عن النسخة الفرنسية الف ترصبت بدكرىا
عن النسخة اإلنكليزية الف ترصبت عن األصل الركسي ! أم أف الكتاب العرب صار على بعد ثبلث مراحل من
كتاب ياكوبسوف ! ك إف كاف سعيد علوش يرل أف ىذا الوضع "شر ال بد منو" فنحن ال نشاطره الرأم بل نرل
ذلك ىدرا للوقت ك اعبهد .ك اؼبرتصبات نفسها من حيث قيمتها تصيب القارئ العرب – إف كاف عارفا بالنص
األصل – خبيبة أمل شديدة خصوصا إف كاف اؼبرتجم علما معركفا يف ؾباؿ النصوص الف يرتصبها ك صارت بذلك
ترصباتو نوعا ما "مكرسة" ،ك سنكتفي ىنا دبثاؿ تعاملنا معو عندما كتبنا مذكرة اؼباجستري ،أال ك ىو ترصبة الناقد ك
اؼبرتجم منذر عياشي لنص ركالف بارث  Sur la lectureضمن األعماؿ الكاملة اؼبرتصبة لو من قبل عياشي،
ك ىو من ىو .ك من اؼبؤسف أف ترصبة عياشي ؽبذا النص ال تبارح فقرة – أك إف شئت قل صبلة – كاحدة منو
دكف أف ترتكب أخطاء أقل ما يقاؿ عنها أهنا مغضبة ك تنتمم بكل بساطة نصا ال يقرأ ،ك يبكننا أف نتخيل ما
ارت كبو عياشي يف حق نصوص أخرل لبارث ذات الشاعرية كاإللغاز العاليني مثل كتابو
 . amoureux fragments d’un discoursكحسبنا من عياشي ترصبتو ىذا النموذج ك غريه كثري:
Pour le militant d’avant-garde, il faut avoir lu Bataille, Artaud

الف تعطينا يف نص عياشي :فبالنسبة للمناضل الطليعي هبب أف يكوف قد قرأ 'اؼبعركة' ك 'آرتو'.
قلنا إف القارئ الذم يعرؼ النص األصل سيخيب أملو عند قراءة مرتصبات كهذه ،لكن اؼبشكلة األكت
تكمن يف القارئ الذم ال يعرؼ اللغة األجنبية ك الذم زباطبو الرتصبة باألساس فتعتت بالتاِف مدخلو الوحيد إُف
النص األجنيب ،ك ىنا تطرح مسألة العقد األخبلقي الذم يربط اؼبرتجم ،ليس فقط بالنص الذم ينتم لرتصبتو
كلكن بالقارئ أيضا .كنسأؿ :كيف يقع مرتصبوف متمرسوف يف أغبلط من ىذا النوع؟ أىو استخفاؼ بالنص
اؼبرتجم؟ أـ استخفاؼ بالقارئ العرب ك شعور من قبل اؼبرتصبني بأهنم "بابو" الوحيد (باؼبع الفضائي كحىت
العقائدم للكلمة) على النص األجنيب ،فبا يولد عندىم إحساسا ما بأنو "لن ينتبو أحد" أك بأف القارئ العرب
107

العدد  :10ديسمرب ( ،4102رددم)4030-1100 :

يف الرتمجة:
اؼبتوسط خصوصا لن يناق

نص الرتصبة ك سيقبلو مهما بدا لو غريبا ك سينسب ىذه الغرابة إُف كاتب النص

األصل أك إُف عجزه ىو كقارئ عن أف يفهم؟...ىي أسئلة نكتفي ىاىنا بطرحها فبل السياؽ ك ال اغبيز يسمحاف
لنا بأكثر من ذلك.
األدبيات الترجمية مترجمة إلى العربية:
ال ىبتلف الوضع كثريا بالنسبة لرتصبة النصوص النظرية الرتصبية بل ردبا يزداد سوءا ،فبل تزاؿ العديد من
النصوص اؼبؤسسة لعلم الرتصبة – قديبها ك حديثها – ببل ترصبة ،ك يكفي مثاال على ذلك نص فالرت بنيامني
الذم شغل الدارسني ك صدرت لو غبد ا ف على األقل ترصبتاف فرنسيتاف ك أخرل إنكليزيتاف ككتبت عنو دراسات
ك شركحات عديدة ،لكن َف ينت مرتجم عرب كاحد لنقلو رغم أنو َف يعد نص غريبا علينا بل صرنا نرل الكثري فبن
يكتبوف عن الرتصبة يف العاَف العرب وبيلوف إليو .ك األمر نفسو يقاؿ عن السواد األعظم من نصوص اؼبنظرين
الفرنسيني ك اإلنكليز ك األؼباف ك الركس...اٍف .ىنالك طبعا بعض االستثناءات اعبديرة بالذكر مثل ترصبة كتاب
فينويت  translator’s invisibilityك كتاب أندرم لوفيفري  Composing the Otherككتاب أك
كتابني عبورج موناف مثبل كخصوصا عدد من كتب اؼبنظرين اإلنكليز كاألمريكاف مثل بيرت نيومارؾ ك يوجني نيدا.
ك ينبغي ىنا أف نشري إُف أف أغلب ما ترجم من نصوص يف ىذا اؼبضمار كاف – على قلتو – منقوال عن
االنكليزية ،لغلبة ىذه اللغة يف الشرؽ العرب – حيث تنجز أغلب الرتصبات – على غريىا من اللغات األجنبية.
على أنو ال بد أف نذكر أف اؼبنظمة العربية للرتصبة خرجت قليبل عن ىذه القاعدة ،فإُف جانب ترصبة كتاب
ادفينغنتسلر contemporary translation theoriesقامت اؼبنظمة بنشر ترصبة لكتاب الدمرياؿ

traduction

la

pour

théorèmes

ككتاب

سيليسكوفيت

كليديرير

 interpréter pour traduireاؼبؤسس ؼبا يعرؼ دبدرسة باريس ك كتاب أنطواف بريماف
 la traduction et la lettreالذم سنتحدث عنو بعد قليل.
أما عن قيمة اؼبرتصبات ك مدل اعبدية الف تنجز كا فتلك أيضا مسالة أخرل :ك نكتفي ىنا دبثاؿ ترصبة
قبيب غزاكم لكتاب مريياـ سبلمة -كار  abasside la traduction à l’époqueكىي الرتصبة الف
نراىا رديئة ،بل ال نظننا نغاِف إف قلنا انو هبب ترصبة الكتاب من جديد ألف الناقل ارتكب أخطاء قاتلة يف
"ترصبة" اقتباسات سبلمة-كار من النصوص العربية القديبة كاعباحْ ك حنني بن اسحق ك علي بن اغبسني
اؼبسعودم .كتبنا كلمة "ترصبة" ىكذا بني مزدكجتني عامدين متعمدين :فهذه االقتباسات ترصبتها الكاتبة لغرض
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إدراجها يف مؤلفها اؼبكتوب بالفرنسية ،لكن اؼبرتجم عندما نقلها إُف العربية ترجم من النص الفرنسي لبلقتباس ك
كأنو األصل بدؿ أف "يعيده إُف كطنو" بأف يبحث عنو يف مظانو من الكتب ك ينقلو مباشرة .ك كانت نتيجة ما
فعلو ىي أننا نقرأ نصوصا يتكلم فيها اؼبسعودم مثبل بأسلوب القرف العشرين ك مفرداتو ك تراكيبو! ك للقارئ أف
وبكم بنفسو:
" يقوؿ اؼبسعودم :ما أف تسلم اؼبتوكل السلطة حىت ألغى التفكري اغبر ك اؼبناقشات الفلسفية ك كل ما كاف بثري
العقوؿ إباف حكم اؼبعتصم ك الواثق ك اؼبأموف ك أعاد السلطة إُف اؼبذىب التقليدم ك اػبضوع للتقاليد الدينية
كطالب من رؤساء مدرسة اغبديث تعليم اغبديث ك كذلك العقيدة ك العبادات الف اعتمداا السنة"...
( )71 :1998بينما لو حبثنا عن النص األصل يف مركج الذىب ك معادف اعبوىر فسنجد" :ك ؼبا أفضت اػببلفة
إُف اؼبتوكل أمر برتؾ النظر ك اؼبباحثة ك اعبداؿ ك الرتؾ ؼبا كاف عليو الناس يف أياـ اؼبعتصم ك الواثق ك اؼبأموف ك
أمر الناس بالتسليم ك التقليد ك أمر شيوخ ا دثني بالتحديث ك إظهار السنة ك اعبماعة" (.1990ج-103 :4
 .) 104ردبا َف ينتبو اؼبرتجم إُف ما فعل ك تلك مصيبة ،أك أنو انتبو ك َف يكلف نفسو عناء البحث يف بطوف
الكتب عن الفقرات اؼبعنية ك تلك برأينا مصيبة أعظم أك أنو انتبو ك حبث ك َف تكن يف متناكؿ يده أك كانت ك
لكنو أراد أف يقركا إُف القارئ اؼبعاصر بأف "يرتصبها" إُف اللغة اغبديثة ،ك يف اغبالتني األخريتني كاف هبب أف ينبو
القارئ ،لكنو َف يكتب مقدمة.
أنطوان بيرمان :الترجمة والحرل
شكل اؼبرتجم ك الفيلسوؼ ك اؼبنظر الفرنسي أنطواف بريماف ما تسميو باربارا غودار "اؼبنعرج األخبلقي"
يف الرتصبة .ك كاف حبق أحد الذين أعطوا للرتصبة ك علومها مكانة متفردة غري خاضعة للمباحث األخرل الف
تنازعتها على مر الزمن ك فرضت ىيمنتها عليها (كاألدب ك اللسانيات...اٍف .).ك ال تزاؿ اؼبفاىيم الف قدمها
كاؼبصطلحات الف صاغها أك أنزؽبا على الفعل الرتصبي (اغبرفية ،أخبلقية الرتصبة ،ربليلية الرتصبة ،التجربة ،التأمل،
ا خر ك الغريية...اٍف ).تثري اىتماـ اؼبرتصبني ك من كرائهم اؼبهتمني بكل ما يرتبط بالثقافات ك العبلقات بينها،
سواء تعلق األمر دبن ساركا على هنجو ك لو إُف حد ما (كلورنس فينويت) أك دبن انتقدكه (مثل آين بريسي) .اؼبهم
أنو صار ؿبطة ال يبكن اؼبركر كا دكف التوقف عندىا .ك يبثل مساره الذم توقف لؤلسف دبوتو اؼبفاجئ ذبسيدا
حيا لتصوره الشموِف ك التأملي للرتصب ة ك لعلم الرتصبة  ،فهو أكال مرتجم لعدد من النصوص األؼبانية
(نوفاليس...اٍف ).ك خصوصا لركايات من األدب األرجنتي (ركاباستوس ك ركبرتو آرلت) ك ىو ثانيا مؤرخ
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للرتصبة ،ك كتابو  l’épreuve de l’étrangerيعد من أصبل ما كتب عن الرتصبة يف أؼبانيا الركمانسية ك كتابا
"ركمانسيا" حبق .مث أنو ثالثا ناقد ك ؿبلل للرتصبات فلقد ترؾ لنا عددا كبريا من الدراسات النقدية لرتصبات يف
ؾباالت ـبتلفة من شعر ك ملحمة ك مسرح ك نثر ك فلسفة ك ربليل نفسي ،ك من ىذه التجارب انبثقت تأمبلتو

النظرية الرامية إُف بناء مبوذج لنقد الرتصبات – ذبسد يف ما يتعلق بالشعر – يف كتابو pour une
 critique des traductions, John Donneك يف ما يتعلق بالنثر يف ما ظباه النزعات التشويهية الف
يعاعبها يف الكتاب الذم نتحدث عن ترصبتو اليوـ.
المترجمة العربية:
اغبق أف اؼبرتصبة العربية لكتاب أنطواف بريماف ـبيبة لؤلمل ك مليئة باألخطاء الف تتوزع على النص دبعدؿ
خطأ كاحد على األقل يف كل صفحة .ك كبن ىنا كبتسب األخطاء الف تؤدم إُف إنتاج معاين ـبالفة أك حىت
مناقضة ؼبعاين صبل النص األصل أك الف زبل بنسيجيتو أك بنسق مصطلحاتو ك مفاىيمو أك الف ذبعل قراءتو
غامضة ك غري مفهومة ،ألننا لو احتسبنا كل ما يف النص من صبل ركيكة الرتفع اؼبعدؿ إُف أكثر من ذلك .ك
ا ري يف األمر أف اؼبرتجم – د .عز الدين اػبطاب – ليس بعيدا عن الفرنسية ،فهو مغرب درس يف فرنسا ك حصل
فيها على الدكتوراه يف االثنولوجيا ك ليست ىذه أكؿ ترصباتو من الفرنسية.
 -1على عتبات النص:
تبدأ رحلتنا اؼبتعبة مع مطبات اؼبرتصبة حىت قبل أف نفتح الكتاب ،فعلى ظهره نقرأ ..." :ك قد شدد برماف
كذا اػبصوص على 'ترجمة الحرل ' الف تقوـ على مبدأ نقل العمل األجنيب بأسلوب هبعلنا ال نشعر بأف ىنالك
ترصبة ،أم دبا يعطي االنطباع بأف اؼبؤلف كاف سيكتب الشيء نفسو ،لو أنو كتب نصو باللغة اؼبرتصبة" ! ك ليست
اؼبسألة مسألة خطأ يكوف قد ارتكبو الناشر ألف ىذه الفقرة مقتطعة من نص اؼبقدمة الف صدر كا عز الدين
اػبطاب لرتصبتو (ص  .) 11ك ىذا اػبطأ ليس باؽبني ألف الفقرة بكل بساطة تقوؿ عكس ما يقولو برماف على
طوؿ كتابو بل إهنا سبثل التعريف الذم يعطيو اؼبفكر الفرنسي للمبدأين اللذين تقوـ عليهما الرتصبة الف ينتقدىا،
كما أف ىذا اػبطأ ليس الوحيد يف نص اؼبرتصبة فلقد كقعنا على عدد كبري فبا يشاكو لن يكوف يف إمكاننا أف
نعرضها كلها لضيق اؼبساحة على أننا سنذكر بعضها بعد قليل ،على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر.
عبلكة على اؼبقدمة ،أردؼ اػبطاب مرتصبتو بثبت تعريفي حاكؿ أف يقدـ فيو شرحا ؼبا اعتته أىم اؼبفاىيم
الف استخدمها برماف ،ك ىو أمر ال بد أف كبمده لو لكننا مع ذلك نطرح السؤاؿ عن جدكل عمل كهذا عندما
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نلقي نظرة على اؼبصطلحات الف اختارىا .فمصطلحات "ربليلية الرتصبة" ك "الرتصبة التحويلية"
 hypertextuelleك "ترصبة اغبرؼ" ك "الرتصبة اؼبتمركزة عرقيا" ك "العقلنة" كلها مشركحة يف م الكتاب ،ك
اؼبرتجم َف يزد على أف أعاد صياغة شركح برماف ؽبذه اؼبفاىيم ،بينما غابت عن الثبت مفاىيم أخرل أساسية لفهم
بعض اؼبفاىيم التمانية ك الف اكتفى اؼبفكر الفرنسي بذكرىا ،ك من بينها مثبل مفهوما "األركيولوجيا" (فوكو) ك
"الغراماتولوجيا" (ديريدا) اللذين جعلهما برماف مبوذجني يؤسس على نسقهما علم الرتصبة كما يتصوره ،ك مفهوما
"التجربة" ك "التأمل" اللذين كاف يبكن للمرتجم اإلضاءة عليهما بردنبا إُف األفق الفينومينولوجي الذم يعطيهما
أبعادنبا ك دالالاما .ك قل الشيء نفسو عن ثبت اؼبصطلحات الذم يلي الثبت التعريفي ،ففيو الكثري من
الكلمات "العامة" الف ال ربتاج إُف أف تدرج يف مسرد من ىذا القبيل ك خصوصا أف اؼبرتجم َف يرتؾ "مصطلحا"
يف م النص إال ك أكرده بأصلو الفرنسي ،بل أنو فعل ذلك بشكل مبالغ فيو أثقل على القراءة فضبل عن أنو َف
يكن دقيقا فيما فعل فهو يرتجم مصطلح  adaptationمرة باالقتباس ك مرة بالتكييف ك مصطلح
 sur-traductionمرة بالرتصبة الزائدة ك مرة بالرتصبة األعلى كما أنو يرتجم بعبارة عامة ىي "األعماؿ
األدبية" مفهوما مركزيا عند أنطواف برماف ىو  les œuvresالذم جر عليو نقد ـبالفيو الذين يركف يف فصلو
ىذا بني بعض األعماؿ الكبرية ك سائر األعماؿ األدبية األخرل فصبل غري مؤسس ك ذاتيا إُف حد كبري.
نس النص:
يف نص يتحدث كاتبو عن الرتصبة اغبرفية الف ربرتـ نسيمم النص ،ما كجدناه ىو أف مرتصبو أتى بالعكس
سباما ،ك كأننا بو يكرر ما الحظو أنطواف برماف على موريس دم كوندياؾ مرتجم مقالة بنيامني الشهرية الف تتناكؿ
مسالة الرتصبة اغبرفية ك تدافع عنها بشكل متطرؼ ،يف حني "نسي" اؼبرتجم نقل صبلة يف غاية األنبية بالنسبة
لفكرة بنيامني القائلة بالتعارض بني الرتصبة ك مهمتها ك بني نظرية التلقي.
فاػبطاب مثبل يعيد صياغة صبل برماف حبيث ينقل اعبمل االعرتاضية من مكاهنا أك يلغيها يف بعض األحياف
ك يعيد كتابتها بشكل يلغي ما فيها من تكرار أك قلب ك تقدًن ك تأخري فيمحو بذلك أسلوب الكاتب ك تدخلو
يف نصو ك حضوره فيو مقدما بذلك مثاال حيا عن النزعة إُف العقلنة الف ينتقدىا النص األصل ! ك من بني
التحريفات الف الحظناىا على طوؿ النص ميل اؼبرتجم إُف ؿبو اغبرؼ اؼبائل  italiqueك ترصبتو بنفس اػبط
الذم كتب بو باقي النص ك ىكذا يتم ضم الكلمات الف تقصد الكاتب "عزؽبا" يف نصو إُف باقي اؼب  ،يف حني
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أف كتابة بعض الكلمات باغبرؼ اؼبائل ليس عمبل عشوائيا فهو قد يهدؼ إُف التأكيد عليها أك إُف اإلبقاء على
مسافة معينة بينها ك بني من يستخدمها...اٍف.
أخطاء المعنى:
على أف اؼبرتجم ،إذ ظبح لنفسو أف يعيد ترتيب صبل النص األصل ،كقع يف اػبطأ اؼبعاكس عندما التصق يف
كثري من األحياف باعبمل التصاقا جعلو تارة يكتب صببل ركيكة مستنسخة استنساخا ك تارة ينتمم صببل خاطئة
ـبالف معناىا ؼبع اعبمل األصلية بل ك مناقض لو ك لفكر الكتاب كلو عندما َف يفهم تركيب اعبمل الف
يرتصبها .ك لن يكوف فبكنا بسبب ضيق اغبيز أف نقدـ جردا كافيا ،لذلك سنكتفي ببعض األمثلة مع ربليل مركز:
 -1اػبطاب..." :أغلب اؼبرتصبني َف يهتموا ،ال يف اؼباضي ك ال يف اغباضر ،كذه العبلقة باغبرؼ .ك ال
يقتصر األمر على عدـ اىتماـ ىؤالء اؼبرتصبني ،بل إف أغلب 'النظريات' الف تتأسس انطبلقا من أعماؽبم
ك تنظمها ك تترىا أك تنتقدىا ،تدين ما تسميو باحتقار ،الرتصبة اغبرفية( "...صص  44-43كبن من
نشدد) .ك لنا أف نسأؿ :ما ؿبل النقد ىنا؟ ك إف رجعنا إُف النص الفرنسي فسنجد
« …mais la plupart des ‘théories’ de la traduction qui s’édifient à partir de cette
)opération, la régissent, la justifient ou la sanctionnent… » (p25

ك ىنا نفهم أف األمر ال يتعلق بالنقد بل بالعكس بالتصديق ك اؼبوافقة ك اإلقرار ك التأكيد ك كذا يستقيم مع
اعبملة ك تصري منطقية مفهومة ،يف حني أف مقابل "النقد" قد زبيلو اؼبرتجم زبيبل انطبلقا من اؼبع الدارج للكلمة
الفرنسية" :جازل" أك "عاقب".
 -2يقوؿ برماف ،يف مرتصبة اػبطاب ،عن تصور الرتصبة السائد يف الغرب  " :ك يتعني علينا مساءلة ىذه
الصورة ك لردبا القياـ ،انطبلقا من ذبربة أكثر أصالة ،كدـ ماىية الرتصبة ك ليس الرتصبة يف حد ذااا".
(ص .) 44ك لنا أف نسأؿ أيضا :ما مع ىدـ ماىية الرتصبة ك ليس الرتصبة يف حد ذااا؟ لنعد إُف النص
الفرنسي:
« C’est cette figure qu’il s’agit de questionner et, peut-être, de détruire, à partir
» d’une expérience plus originelle ; non pas de traduction, mais de son essence
)(p 26
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ك نفهم إذا أف مفعوؿ فعل اؽبدـ يف اللغة الفرنسية ليس ماىية الرتصبة ،بل ىو الصورة ك ىو مفعوؿ مضمر ك
متضمن يف االسم اؼبوصوؿ ،ك ىذا اؽبدـ يتم انطالقا من تجربة نخوضها مع ماىية الترجمة ،ذبربة تكوف أكثر
عمقا ! ك كفى كذا اؼبثاؿ دليبل على مستول األخطاء الف ارتكبت يف ىذه اؼبرتصبة.
 -3اػبطاب " :ليس على الرتصبة إال العمل باغبرؼ اؼبيت ،فهي تسعى لئلحاطة بو ،من أجل إدراؾ الركح
اغبية ك اؼبع " (ص ) 51ك ىذه اعبملة تناقض يف حد ذاتو ك ال مع ؽبا ،أك قد تكوف ذات داللة لو
كانت تعبريا عن رأم أنطواف برماف نفسو ،لكن اعبملة الفرنسية جاءت بعد شرح أنطواف برماف لفصل
بولس بني الركح ك اغبرؼ اؼبب على الفصل األفبلطوين بني ا سوس ك اؼبعقوؿ ك نبا الفصبلف اللذاف
يؤسساف الرتصبة اؼبتمركزة عرقيا ،ك اعبملة تقوؿ:
« La traduction n’a que faire de la lettre morte : elle va, pour le capter, au vif
)de l’esprit » (32, nous soulignons

ك ىي إذا شرح من قبل برماف ،صياغة أخرل بعباراتو ،للقطيعتني األفبلطونية ك البولسية ك ليست رأيو ىو ،ك
اؼبرتجم ،بكل بساطةَ ،ف يفهم الرتكيب الفرنسي الذم شددنا عليو.
 -4اػبطاب " :ك ىكذا ،تؤكد اإلحاطة باؼبع دكما ،أكلوية اللغة " (ص  ،54التشديد لنا)
ك اعبملة العربية متناقضة مع ذااا ك مع ما يقولو أنطواف برماف على طوؿ كتابو ،فتماف يقوؿ إف اإلحاطة باؼبع
تع خيانة حرؼ اللغة األصل من أجل إخضاعو ك إخضاع اؼبع غبرؼ لغة الرتصبة:

« La captation du sens affirme toujours la primauté d’une langue » (34,
)nous soulignons
اإلمساؾ باؼبع يؤكد أكلوية لغة كاحدة ،ك ليس اللغة يف حد ذااا (فهذا تناقض) ،ك ىذه اللغة ىي اللغة اؼبرتجم
إليها.
 -5اػبطاب " :لكن ىذا الذم يتم إنكاره – أم اؼبع ك اغبرؼ – منفصبلف ك متصبلف يف ا ف نفسو "
(ص  .) 63ك ال داعي للحديث عن قواعد اعبملة (إفراد اسم لكن ك تثنية ختىا) فهذه األخطاء أشيع
يف النص من أف يتم ذكرىا كلها .ك لكن لنقرأ اعبملة الفرنسية:
« Mais ce qui est nié – le corps – se venge. La traduction découvre à ses dépens
)que lettre et sens sont à la fois dissociables et indissociables. » (p42
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ك إذا ،أسقط اؼبرتجم اعبملة الفرنسية األكُف ك "دؾبها" مع الثانية ليكتب صبلة عربية كاحدة ،ك كانت النتيجة أف
ما يتم إنكاره ىو اؼبع ك اغبرؼ معا ،ك ىو عكس ما تقولو اعبملة األصلية ألف ما تنكره الرتصبة اؼبتمركزة عرقيا
ىو اغبرؼ ،لصاٌف ما تسميو باؼبع .
 -6اػبطاب " :كل مكتوب وبافْ يف طياتو على جزء ال يبكن ترصبتو ،ك قد يكوف ىذا اعبزء رفيعا جدا ك
ؿبدكدا يف الشعر ،لكنو حقيقي يف نص تق أك قانوين( ! "...ص  )64ك ىنا َف يفهم اؼبرتجم ،مرة
أخرل ،تركيب اعبملة الفرنسية ك عبلمات الوقف فيها فقاؿ عكس ما تقولو ك الغريب أف يف الفقرة
السابقة ؽبذه اعبملة ما كاف سيعني اؼبرتجم على تصحيح فهمو لو أنو قرأ ك راجع ما كتبو .ك لنقرأ كبن
اعبملة الفرنسية:
« Tout écrit tient cependant à préserver en lui une part d’intraduisible : très
élevée pour la poésie, réduite, mais réelle, dans un texte technique ou
)juridique. » (42, nous soulignons

ك اعبملة الف جاءت يف سياؽ حديث برماف عما يسميو أسطورة استحالة الرتصبة كقيمة للنص ،أم أف
القصيدة الف تتمنع على الرتصبة ىي قصيدة حبق ،تقوؿ كما ىو بني ،إف كل النصوص فيها شيء من التمنع على
الرتصبة ،ك أف ىذا الشيء عال جدا في الشعر ،ك ؿبدكد يف النصوص القانونية ك التقنية غري أنو يبقى حقيقيا.
سننهي مداخلتنا بعرض مبوذج أك مبوذجني ؼبا سنسميو غياب اؼبنطق يف تعامل اؼبرتجم مع النص ،ك ىو غياب
يضرب قركئية النص يف الصميم.
 -1يعرؼ ىايدغر مفهوـ "التجربة" كالتاِف يف نص برماف (أم يف اؼبرتصبة الفرنسية للنص األؼباين الف
استخدمها برماف):
« Faire une expérience avec quoi que ce soit (…) cela veut dire : le laisser venir
sur nous, qu‘il nous atteigne, nous tombe dessus, nous renverse et nous rende
autre. Dans cette expression, ‗faire‘ ne signifie justement pas que nous sommes
les opérateurs de l‘expérience ; faire veut dire ici, comme dans la locution ‗faire
une maladie‘, passer à travers, souffrir de bout en bout, endurer, accueillir ce qui
)nous atteint en nous soumettant à lui… » (p16

ك ال ربتاج ىذه العبارة إُف أم شرح فهي مكتفية بذااا فالقارئ يفهم ؿبورية الفعل الفرنسي faireيف مفهوـ
التجربة عند ىايدغر ،لكن اػبطاب يرتجم كا يت..." :ك ال تع لفظة [نقوـ] يف ىذه العبارة بأننا فاعلوف يف ىذه
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التجربة ،بل تع ىنا ،كما ىو األمر يف صيغة عاي اؼبرض( "...ص  .)33ك أقل ما يبكن قولو عن ىذه الرتصبة
أهنا استخفاؼ بنص فيلسوؼ كانت اللغة ك الكلمات ك معانيها أساس التفلسف عنده ،بل كانت فلسفتو كلها
"مسريا إُف اللغة"acheminement vers la parole

 -2نوع ثاف من النماذج الف يتجلى فيها غياب اؼبنطق يف تعامل اؼبرتجم مع النص الذم يرتصبو ىو الطريقة
الف تعامل فيها مع األمثلة الرتصبية الف ساقها أنطواف برماف لشرح فكرة ما أك نقد ترصبة ما ،فهو يأيت
دبقاطع يف لغات أجنبية (البلتينية أك األؼبانية أك االنكليزية...اٍف) ك برتصبتها يف اللغة اؼبستقبلة (الفرنسية
غالبا) مث يقارف .ك با لتاِف فما هبب على اؼبرتجم العرب أف يفعلو ىو أف يورد اؼبقطعني كما نبا يف النص
األصل مث يردفهما برتصبة يكوف ىدفها إفهاـ القارئ اؼبع العاـ للمقطع اؼبع حىت يكوف قادرا على
متابعة القراءة ،على أف يبقى كاضحا لو أف اؼبقارنة ىنا إمبا تعقد بني مقطع انكليزم (مثبل) ك ترصبتو
الفرنسية .لكن اؼبرتجم أكرد اؼبقاطع األصل ك ترجم ترصبااا الفرنسية إُف العربية فصار األمر ك كأف برماف
يعقد مقارنة بني نص التي ك مرتصبتو العربية ! ك يزداد األمر غرابة عندما زبفي اؼبرتصبة العربية اؼبنطقة
اإلشكالية الف توجد يف اؼبقطع الفرنسي ك الف ألجلها أكرده برماف ك حوؽبا دار كل نقاشو ! ك لنلق
نظرة :يف الياذة فرجيليوس قبد البيتني التاليني:
Ibant Obscur isolasubnocte per umbram / perquedomosDitisuacuas et
inaniaregna

عن ترصبة كلوسوفسكي للبيت الثاين يقوؿ أنطواف برماف (يف نص اػبطاب) :إف لفظة  solaالف تع فارغة ك
كحيدة ،قد ترصبة ب"مقفرة" ،للحفاظ على اعانسة الصوتية ) (allitérationمع "مساكن" ك "ديس"( .ص
 ) 167ك لنا أف نسأؿ مرة أخرل :أين ىذه اعانسة الصوتية؟ ك عن ترصبة البيت األكؿ يقوؿ برماف (يف نص
اػبطاب دائما) :إف عبارة  IbantObscuri sola sub nocteستصبح ىي " ك ذىب الغامضوف ربت
الليل اؼبقفر" .فهنالك قلب للصفة الفرنسية كما يف البلتينية .لكن مكاف القلب تغري داخل البيت الشعرم بشكل
يسمح للفرنسية بقبولو( .ص  ) 171ك خر مرة سنسأؿ :أين ىو قلب الصفة؟ فالصفة يف اعبملة العربية يف
مكاهنا ،بل أين ىي أصبل ال فرنسية الف يتحدث عنها اػبطاب؟ ك كيف نتوقع من قارئ اؼبرتصبة أف يفهم ما يقولو
برماف؟ يكفي ،إلزالة كل ىذا الغموض ،أف نورد ترصبة كلوسوفسكي الفرنسية الف أسقطها اػبطاب فيصبح كل
شيء كاضحا أماـ القارئ مفهوما لو:
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Ils allaient obscurs sous la désolée nuit à travers l‘ombre / à travers les demeures
de Dis vaines et les royaumes d‘inanité.

يبقى أف نقوؿ ،لنختم ،إف ما رأيناه ك ىو غيض من فيض ،يبني لنا كم ىو برماف ؿبق يف قولو (مع استبداؿ
"الغرب" عنده "بالعرب" عندنا)" :إف قراءة الرتصبة عند القارئ [العرب] ليست ذبربة مكتملة تامة ،بل ىي شر ال
بد منو .(p 46)"un pis-aller
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:يف الرتمجة
الترجمة وتحليل الخطاب اإلشهاري
الوصالت اإلشهارية في التلفزة الجزائرية
 أنمولجاDanette –Danone
حلومة التجاين
2  جامعة اعبزائر- معهد الرتصبة
:ملخص

الكل
ٌ ، إذ بات صػناعة إعػبلمية كثقافية كسياسية كاقتصادية،وبظى اػبطاب اإلشهارم باىتماـ كبري يف عصػرنا ىذا
 خاصة ك كبن يف عصر العوؼبة ؛ حيث يفرض، يتنافس يف سوقها ك يؤثر إهبابا أك سل با يف توجيو مصاغبو كبوىا
. فكيف نرتجم ىذا النوع من اػبطابات؟ ىذا مقصد اؼبقاؿ.ىذا النظاـ اعبديد نفسو على إنتاج اللغة كالرتصبة
Abstract
Advertising discourse holds a major place today. It does not lack importance compared to
other discourses, as information, culture, politics, and economy. Being in a world of
globalization, nations are constrained to adapt themselves to this new order, which inevitably
guides them towards language and translation activities. So, how can this new mode of
discourse be translated?
Key Words: Advertising – Discourse – Information – Translation – Globalization
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اغبقيقة أف اػبطاب اإلشهارم ليس بدعا من صنع حاضرنا ك إٌمبا قبد لو جذكرا يف ثقافتنا العربية
اإلسبلمية ،دكف إنكار لوجوده يف الثقافات القديبة األخرل  ،فبعض اؼبشاىد الشعرية اؼبدحية مثبل  ،نوع من
اإلشهار السياسي ،كقوؿ زىري بن أب سلمى مادحا :
كل حاؿ من سحيل ك متـ
يبينا لنعم السػيٌداف كجػدسبا *** على ٌ
تداركتما عبسا ك ذبياف بعدما *** تفانوا ك دقٌوا بينهم عطػر منشم
كقد قلتما إف ندرؾ السلم كاسعا *** دباؿ ك معركؼ من القوؿ نسلم ()1
فقد كاف بإمكاف زىري أف ىبتصر ىػذا يف إرسالية مفادىا " أدعوكم إُف السلم ببذؿ اؼباؿ ك القوؿ السديد"،
الكل .ىكذا استطاع زىري أف يعت عن رغبتو يف السلم ك أف يؤثر على مستقبليو
فالسلم ىو اؼبنفعة الف سيجنيها ٌ
بتصوير حاؽبم بني ؾباِف الدمار كالعمار ،أم "ما كاف مع اغبرب " ك" ما سيكوف مع السلم "

ك لو أردنا تركيب صورة بصرية ؽبذه األبيات لرظبنا صورة رجلػني كراءنبا اػبػراب ك الدمار ك أمامهما السلم ك
العمار يبذالف اؼباؿ رمزا لبلنتصار على اعبشع اإلنساين.
ك إليك مثبل آخر لئلشهار السياسي يظهر فيو اؼبتنيب كإشهارم  Publicisteصاحب ضبلة دعائية للحكم
الراشد الذم ينتهجو سيف الدكلة:
يقوؿ :
تفرد العرب يف ال ٌدنيا دبحت ٌده *** ك شارؾ العرب يف إحسانو العجم
ٌ
ك أخلص اق لئلسبلـ نصرتو *** ك إف تقلػب يف آالئػو األمػم ()2
فاؼبتنيب ك ىو الشاعر الذم نعرؼ ال ىبفي إعجابو بشخص سيف الدكلة ،فيجعلو متفرد األصل
اإلسبلـ ربت رايتو ،ك ىو
(ا تد) كأف َف تلد العرب غريه  ،بل إ ٌف اق ىبلص نصرتو كأف َف يسبق ألحد أف نيصر
ي
يكرر ذلك يف أكثر من موضع يف أشعاره.

ك يف أبيات مسكني الدرامي نوع آخر من اإلشهار التجارم بل ىو كذلك ،إذ يركل أنو ساعد تاجرا
كسدت لديو اػبمر السود مقابل شبن يؤديو لو إف ىو باع ىذه اػبمر ك األبيات تقوؿ:
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قل للمليحة يف اػبمار األسود *** مػاذا فعػلت بزاىد متعبد
قد كاف مشٌر للصػبلة ثيابو *** حىت خطرت لو بباب اؼبسجد
ردم عليو صبلتو ك صيامو *** ال تقػتليو حب ٌػق دين ؿبمد ()3
فلم يبق يف اؼبدينة فتاة إالٌ كاشرتت طبارا أسود.

كمهما يكن األمر فإف اإلشهار َف يكن آنذاؾ صناعة مطلوبة لذااا كما ىو الشأف يف عصرنا الراىن،
كل خطاب مهما كاف ال يبكن أف وب ٌقق ىدفو دكف اللجوء إُف ربليلو ك تفكيكو ك إعادة
ك على الرغم من ذلك ٌ
تركيبو خاصة إذا تعلق اعاؿ بالرتصبة ،كيف اغبقيقة أف اؼبرتجم ال ينقل الكبلـ نقبل حرفيا أك تأكيليا فحسب ك إٌمبا

يبر بعملية ربليل للخطاب الذم يتضمنو النٌص فكيف إذا كاف اؼبنقوؿ خطابا إشهاريا
ك ىو ىبوض ذبربة الرتصبة ٌ
فك شفرتو حىت يصل بالرسالة إُف اؼبتلقي فيقنعو ،فقد
يعتمد على عناصر كثرية كي يؤدم ما عليو ،ك يلزـ اؼبرتجم ٌ

نغري ؿبيط اػبطاب ( الد يكور ،اللباس ...مثبل) فبا يع أف ىناؾ عبلقة بني اللغة ك اعتمع كما يذىب
يلزـ أف ٌ
تشومسكي .Chomsky

ك"ما يبيز الرتصبة حق اؼبيز ،سياؽ العبلقات بني ثقافتني ،بني عاؼبني للفكر كاإلحساس .كالتحوؿ من لغة
إُف أخرل القائم على مع خطاب ما ،ىو ربليل كاستخبلص لعبلقات ىذا اػبطاب الداللية .فهذا اؼبسعى
التأكيلي اؼبتمثل يف ربليل اػبطاب ىو فعل رفيع ال ينحصر يف مقابلة بسيطة بني نسقني لسانيني ،كإمبا يستوجب
ملكة فهم كبرية مضمومة إُف القدرة على التبلعب باللغة .كىذا ما هبعل النصية (علم النص) الف يقوـ موضوعها
على دراسة اػبطاب ،توضح عملية الرتصبة أحسن فبا تفعلو اللسانيات العامة التقليدية)4( ".
لذلك سنحاكؿ يف ىذا اؼبقاؿ إلقاء الضوء بالتحليل على بعض الومضات اإلشهارية الف تبثٌها التلفزة
اعبزائرية.
البث السمػعي البصػرم يف بلدنا تطورا ملحػوظا فرضو الواقع السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي
فقد عرؼ ٌ
كَف يعد ذلك الذم وبمل طابع اؼبنفعة العامة (إشهارم تعليمي ،كالدعوة إُف تلقيح األكالد أك زبر األشجار).
من اؼبنتوجات الف تعلن عنها التلفزة اعبزائرية اإلغراء دبنتوجات دانوف "ياغورت دانوف"
 Yaourt Danoneكىي من أكثر العبلمات  Marquesشهرة ك بيعا بعد منتوج "كوكاكوال"
.Coca cola
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ىذا اؼبنتوج الذم يقبل اعبزائرم على شرائو ألنو يف متناكلو يقوؿ البعض ,ك يقوؿ ا خر أنٌو يعوض
الفاكهة لغبلئها ،ك بعضهم يقوؿ أنٌو ملقى يف السوؽ ك لذلك يشرتيو

كالبعض يقوؿ األطفاؿ وببونو ك ىو

يب ٌدىم بالكالسيوـ دعما للحليب الذم أضحى شبيها باؼباء.
ك لكن ىمن ًمن ىؤالء يعرؼ أصل ىذا اؼبنتوج ؟ أغلب من سألت يقوؿ أنٌو ال يعلم ك إٌمبا رأل مثلو يبث

على القنوات الفرنسية ك ىو على األغلب منتوج فرنسي ك إٌمبا اعبزائر تقلٌده.

ك اغبقيقة أف اؼبنتوج فرنسي ،ك دانوف  Danoneىو اسم لشركة ـبتصة يف مشتقات اغبليب ،ظهرت
للوجود على يد مؤسسها "إزاؾ كراسو"  Isaac Carassoرجل أعماؿ من أصل إسباين ،دعا اؼبنتوج كذا
االسم نسبة إُف ابنو دانياؿ  ،Danielدانوف  Danoneكما يدعونو يف اللهجة الكتالونية  Catalanككاف
ذلك إباف اغبرب العاؼبية األكُف .
الومضة األولىDanette :

عرضت التلفزة اعبزائرية يف أياـ خلت ك يف رمضاف ربديدا صورة أسرة جزائرية مؤلفة من أب ك أـ ك ابن
علق ربت
كابنة يسكنوف بيتا من العهد العثماين ك يرتدكف أثوابا جزائرية أصيلة تعود أيضا إُف العهد العثماين ك ٌ
حي القصبة" ،ك قد ٌأدت البنت ك أبوىا دكر البطولة يف ىذه الومضة اإلشهارية .
الصورة دبا يلي " صور من ٌ
تقبل البنت ك يف يدىا كعاء  Danetteك ىي تأكلو مرتمبة فتلتقي أباىا فتقوؿ لو لو بلهجة جزائرية "بابا
غلبك رمضاف "فريد عليها غاضبا " كين غلب رمضاف أنت ثاف " ,مث زبتصر الومضة ليسمع ا ذاف ك ليظهر
األـ أكعية  Danetteتقوؿ  Danette ":بعد لفطور "  ,فيختطفها األب
اعبميع حوؿ مائدة اإلفطار ك يف يد ٌ
ك ينكب عليها أكبل ك ىو يقوؿ ":ىاكليك كيفاه غلب رمضاف " ك تنتهي الومضة اإلشهػارية برجل يرتػدم مئزرا

كل يوـ أحسن".
أبيضا يبسط يػداه ناحية اليمػني ك اليسار ك بابتسامة دانوف ك بتعليق " لنكوف ٌ
الومضة الثانية:دانون Danone 7

ؾبزأة  ،فاألب يشرتم
مرة ٌ
مرة كاملة ك ٌ
ما يبيٌز ىذه الومضة أ ٌف التلفزة اعبزائرية عملت على عرضها ٌ ،
فكل يستفيد بفائدة من فوائده  ،ك ىو يف ىذا ال يذكر إالٌ أباه ك ابنتو
أكعية دانوف  7مشريا إُف أعضاء أسرتو ٌ ،

ك يغفل ذكر زكجتو  ،ك يف كمضة مكملة تظهر الزكجة أنيقة يف يدىا كعاء دانوف  7الذم يفيد مراقبة الوزف على
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ح ٌد قوؽبا  ،كما تشري إُف الفائدة الف هبنيها ابنها فضبل عن متعة التذكؽ الف توفرىا أكعية دانوف ، 7ك يف
اؼبكونة من طبسة أفراد  ،األب ك األـ ك اعب ٌد ك االبن
الومضتني كلتيهما يذبمع العائلة ٌ
منهم كعاء دانوف . 7

كل
كاالبنة ،ك يف يد ٌ

تحليل الومضة األولى Danette:

أم رسالة أك معلومة كما يشري باختني حني تقديبها لشخص ما  ،تثار بواسطة شيء ما كتسعى إُف
إف ٌ
ربقيق ىدؼ ما )5( .لذلك فإ ٌف من الوسائط الف يثار كا إغراء اؼبستقبل  Destinataireيف ىذه الومضة
على ما أعتقد الفضاء اؼبكاين.
ك ىو فضاء رحب أصيل يعبق بأريمم نفحة عثمانية يرتاءل فيها جانب من بيت صغري أشبو بالقصر ،
مفعم دبعاين االنبساط ك الراحػة  ،ك ىو ما يبنح اؼبستقبل االنطباع بالراحة ك اؽبدكء  ،ضالة إنساف العصر  ،ك
كأٌمبا  Danetteال يليق كا إالٌ أف تؤكل يف كسط كالذم ذكرت  ،ك يؤازر ىذا الفضاء اؼبكاين أيقوف( )6اللٌباس
ك ىو أكػثر ما ينبئ كذه النفحة العثمػانية  ،ك ظهور  Danetteيف ىذا اؼبوضع يوحي بتارىبيتها ك إف َف تكن
كل ما يبكن أف يفعلو أف
حي القصبة " فبل يضفي شيئا على الومضة اإلشهارية ك ٌ
كذلك أما تعليق "صور من ّ

العاصمي يف
ائرم
وبصر الفضاء اغبضارم يف حيٌز مكاين ضيٌق  ،ذلك أ ٌف العصر العثماين إنطبع يف ال كعي اعبز ٌ
ٌ

القصبة ك ما جاكرىا غري بعيد كجامع كتشاكة مثبل  ،فبل ب ٌد أ ٌف ا ذاف الذم نسمع عت الومضة اإلشهارية ينطلق

من معذنو.
أما ما يلفت النٌظر فعبل فمحاكلة اؼبخرج إضفاء نكهة الفكاىة على اؼبقطع اإلشهارم حيث تظهر بنت
يف التاسعة أك العاشرة من عمرىا مرتمبة سعيدة بأكلها لػ  Danetteلكنٌها رباكؿ إثارة غضب كالدىا الذم يقبل
عليها متوترا فتزيد من غ ضبو ،إذ بتلفظو لفْ" أنت ثاف" يثار يف أذىاننا مدلوؿ الغضب اؼبضمر الذم كقع خارج
حبجة اؼبلفوظ " ثاف " ك تستمر آثار ىذا الغضب
إطار الومضة اإلشهارية ال ندرم عنو شيئا سول أنٌو كقع ٌأكال ٌ
يفضلو
أعز ما ٌ
إُف اإلفطار حني ىبتطف األب أكعية  Danetteلتكوف ٌأكؿ ما يلتهم ٌ
حىت قبل "شربة رمضاف " ٌ
اعبزائرم عند اإلفطار  ،فقد أخذت  Danetteبلبٌو ك َف يعد يلتفت إُف ما سواىا  ،لتستنكر الطفلة باإليباءات

هبسده الوالد من خبلؿ
سلوؾ كالدىا  ،ك لنا أف نتساءؿ ىل ىو دعوة إُف االستهزاء با باء أـ التاريخ الذم ٌ
النسق الثقايف ( العهد العثماين) .
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كل ىذا كبن ال ننتبو إُف ىذه األكعية الصغرية الف يقبل عليها األب بشراىة حىت نفاجأ بابتسامة
يف ٌ
ذبسد منتوج دانوف  ، Danoneك ىي ابتسامة فرنسية لو أمعنا
 Danoneاغبمراء تعلوىا حركؼ التينية ٌ
النٌظر؛ فاالبتسامة اغبمراء وبيط كا لوناف آخراف األزرؽ ك األبيض  ،كأٌمبا ىو تذكري بأ ٌف اؼبنتوج فرنسي ك ىو
كذلك ،ك يف اؼبلفوظ اؼبكتوب "لنكوف أحسن " دعوة صروبة لئلقباؿ على ىذا اؼبنتوج.
تحليل الومضة الثانية:دانون Danone 7

الومضة الثانية أكثر تركيزا على اؼبنتوج منها من الومضة األكُف فاألب يبلحْ ك ىو يشرتم أكعية
 Danone 7كىي خطوة عملية تبدأ من السوؽ ك تنتهي بالبيت؛ ففعل الشراء يؤدم إُف متعة التذكؽ ك إُف
فكل من بالبيت يتناكؿ ىذا اؼبنتوج  ،لكن األب يف حني يذكر ابنتو
فوائد أخرل صبٌة؛ ك ىذا ما يرٌكز عليو اؼبخرج ٌ

ك أباه يغفل ذكر زكجتو كابنو بينما تغفل الزكجة ذكر زكجها كابنتها يف مقطع ثاف مكمل .

اجهن منبعو العرؼ يف التقليد اعبزائرم إف َف نقل العرب
إ ٌف عدـ ذكر األزكاج لزكجاام أك الزكجات ألزك ٌ

بأكملهم ؛ إنٌو اؼبوركث يف الثقافة العربية .أما تعلٌق األب بذكر ابنتو ك األـ بذكر ابنها فيذ ٌكرنا بعقديت أكديب
كإلكرتا كلكن بطريقة معكوسة.
البنت X

األب Y

األم X

الولد Y

 = X + Xتنافر
 = Y+ Yتنافر
 = X +Yتقارب
ك فبٌا يلفت النظر أيضا يف ىذه الومضة توظيف الرقم "سبعة"  ،ففوائد  Danone 7سبع ىي ٌ :قوة
العضبلت ك صبلبة العظاـ ك النمو كالفلورة اؼبعوية ك مراقبة الوزف ك ىضم البلكتوز ك متعة التذكؽ .منظومة
جديدة تضاؼ إُف مثل منظوماتنا التالية  :ألواف الطيف سبعة  ،عجائب ال ٌدنيا سبعة  ،أصحاب اؼبعلقات سبعة،
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أياـ األسبوع سبعة ك السموات سبع...إٍف ك يكفي أ ٌف للرقم سبعة قدرة سحرية تنبئ بنتاج العمليات اغبسابية
مهما كاف اختيارنا للرقم الذم نريد فالناتمم دائما سبعة٭ ،ك عليك فقط إجراء العمليات اغبسابية التالية:
-

العدد اؼبختار 2 x

-

الناتمم 6 +

-

الناتمم 2 /

-

الناتمم _ العدد اؼبختار

-

الناتمم 7 = 4 +
ك ىكذا فػ  Danone 7منتوج سحرم يوفٌر احتياجات األسرة على الرغم من أ ٌف عدد من يف البيت

مهمتو دفع األذل يف الثقافة الشعبية العربية .
طبسة ك ىذا رقم ثاف ٌ
كل ىذا وباكؿ اإلشهارم التحايل على اؼبستهلك بأم طريقة كانت كي يقنعو بضركرة اقتناء اؼبنتوج
يف ٌ
كالذم وباكؿ فيو أف وباكي ظركؼ الطرح الفرنسي الذم يقرتف عادة بالطبيعة أك بأبطاؿ كرة القدـ الفرنسيني
كل شيء بإمكانو أف يقنع اؼبرسل إليو ك ىو يف الثقافة الفرنسية
كزيداف ،ذلك أف الرتصبة تقتضي إعادة صياغة ٌ
غريه يف الثقافة اعبزائرية.
مهمتو (إقناع اؼبستهلك) باقتناء
ك عليو فإف للفاعل ( اإلشهارم) برناؾبا ( )8يعمل على أساسو إلقباح ٌ

موضوع القيمة ( منتوج دانوف) ؛ ىذا التناممم ىو ؾبموع األفعاؿ السمعية البصرية الف ربفر يف أعماؽ ال كعي
حىت أنٌو أحيانا ال يدرم َف يستهويو شراء ىذا اؼبنتوج دكف ا خر.
اؼبستقبل ٌ ، Destinataire
يبرر رساالت أخرل مضمرة
لكنٌنا نشري أيضا أ ٌف اإلشهارم ك ىو يس ٌدد سهمو ليصيب قلب اؽبدؼ ٌ
ليست ىي اؽبدؼ  ،لكنها مع ذلك ترتؾ أثرا يف ال كعي اؼبستقبل  Destinataireقد ال يريدىا اإلشهارم ك
ال اؽبيئة الف استخدمتو  ،مثاؿ ذلك ما يرتسب يف أذىاف األطفاؿ من عمليات اػبطف ( خطف منتوج فبلش
 Flashمن يد سيٌدة مسنة ) أك السرقة ك الكذب ك األنانية ( إستئثار األب دبا تبقى من عصري دانو Danao

ك ؿباكلة الكذب على أبنائو ك ااامهم دبا َف يقوموا بو ك تظاىره باػبجل) أل ٌف فعلو حقا يدعو إُف اػبجل (ومضة
إشهارية خاصة بشركة دانون .Danone
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ك مهما يكن األمر فاإلشهار أداة من أدكات الثقافة ( )9يسهم يف ازدىارىا كيسمح بتقارب اغبضارات
بل ك يعمل على توطيد أكاصر اإلنسانية بينها ك يتيح فػرص االطٌبلع ك التعلٌم ك االنفتاح على العاَف ككذلك ىو
كل ىذا ال يعتت خائنا ألنو
اؼبرتجم يعمل على خلق خطاب منسجم ك اػبطاب األصل يف اللغة اؼبغايرة  ،ك يف ٌ

ا ف أصبح يف منزلة التاجر ،ك ألف اػبطاب الذم يعاعبو ىو خطاب للمستهلك ،متلق ليس كاؼبتلقني العاديني ،

ىباطبهم ال ليمتعهم بالدرجة األكُف ك إٌمبا ليقنعهم باالستهبلؾ ك ىنا يكوف قد قبح يف مهمتو.
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مالحظة :ىذا اؼبقاؿ نشر ٌأكؿ مرة دبجلة اؼبرتجم مع شيء من التحوير.
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:يف الرتمجة
برمان ومشروع الترجمة
فاطمة الزىراء بوزيدم
2 جامعة اعبزائر،معهد الرتصبة

:ملخص
 ٌأكؿ من رب ٌدث يف ىذا اؼبوضوع يف،Daniel Gouadec "استلهم برماف فكرة ىذا اؼبشركع من "دانياؿ قواديك

 اؼبسار العاـ الذم يسلكو، أم اؼبشركع،قصد بو
 كيي ى،traduction spécialisée ؾباؿ الرتصبة اؼبتخصصة
) (

. 1 كيتجسد من خبلؿ تطبيقو اسرتاتيجية معيٌنة
اؼبرتجم أثناء عملية الرتصبة
ٌ

Abstract
Antoine Berman was inspired in his Translation Project from Daniel Gouadec,
who was the first to talk about this topic in the field of specialized translation. It
is meant by The Translation Project, the path taken by the translator during the
translation process, and that reflects the adoption of particular strategies.
Key Words: Translation Project- Specialized Translation- Translation Process –
Strategies – Berman
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مقدمة:

ص األصل ،ضمن اػبيارات الف
يظهر مشركع الرتصبة جليٌا يف اسرتاتيجية اؼبرتجم ،كيف كيفيٌة مقاربتو للنٌ ٌ

يتٌخذىا لبلوغ ىمسعاه ،كأف ىبتار بني الرتصبة اغبرفيٌة كالتأكيليٌة ،كبني أف ينشر الرتصبة مع األصل كجها لوجو أك
ىبصص مق ٌدمة تفسريية مع الرتصبة ،كيضع اؽبوام لشرح الغامض من ال ىكلًم أك ما يثري
على حدة ،كبني أف ٌ
االلتباس كيتطلب التفسري أك أف يلجأ إُف أدكات تفسريية أرل غري ىذه .ك يؤٌكد برماف أى ٍف ال سبيل لتحقيق ىذا

اؼبشركع إال من خبلؿ الرتصبة(.)2
كيعد التاريخ أدا نة ىامة يلجأ إليها النٌاقد الكتشاؼ موقف اؼبرتجم كمشركعو ،باعتباره السبيل الوحيد للعبور
كمتغري ،ليس لو من ىوية كال حدكد ،إذ يعرض التاريخ
نسيب ٌ
إُف إثراء اؼبضموف ،فهو الذم يثبت أ ٌف الرتصبة فعل ٌ

أمامنا ثراء الرتصبة كفكرىا من فرتة زمنية ألخرل(.)...فالرتصبة ال تظهر يف العصور األخرل كما يف عصر النهضة

مثبل(.)4
كتساعد معرفة تاريخ الرتصبة ،كالفرتة الزمنية الف أيقبزت فيها ،على العثور على "أسباب اإلخفاؽ الرتصبي"

ً
كعلى ًل الرتصبة الناقصة ،كعلى تتير اختيار اؼبرتجم ؼبفردات دكف غريىا ،كلصيغ دكف أخرل .كما سب ٌكننا من
اكتشاؼ إيديولوجية اؼبرتجم أنداؾ ،كبالتاِف ربديد موقفو.
كؼبعرفة مبط الرتصبة ال بد من إجراء التحليل الفعلي ؽبا ،كيع ٌد ىذا اعبزء دبثابة النٌصف ا خر ؼبشركع الرتصبة
باعتبار أف النصف األكؿ يرتكز على كل ما أتى اؼبرتجم على ذكره يف كتاباتو من مداخل ،كخوا  ،كمقاالت،
يتلخص كا يت:
كحوارات  ...قد شرحناه سابقا ػ ػ  ،كلو أف ٌ
نمل الترجمة  +التحليل الفعلي.

مشروع الترجمة
طريقة النشر  +ملحقات الترجمة.

قد ال يتجلٌى للنٌاقد ما سكت عنو اؼبرتجم إال بالقراءة العميقة ،لذا أ ٌكد برماف على أنبية قراءة الرتصبة

كإعادة قراءاا ،إذ ال ب ٌد أحيانا من قراءة ما بني األسطر(.)5
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يف الرتمجة:

الصعبة ذبعل أصحاكا يلجؤكف
ي
كوبد ي
ث أحيانان أف تنشر بعض اؼبشاريع على حدة ،ألف بعض الرتصبات ٌ
إُف الكتابة عن اؼبواقف الصعبة ،كاؼبعزؽ ،كالعراقيل الف كاجهتهم ،إضافة إُف الطٌرائق الف انتهجوىا للخركج منها.
إف مشركع الرتصبة ال يع أنٌو يبكن اإلحاطة كلٌيا كا ،إذ ال بد من االعرتاؼ باػباصية اغبدسية للمرتجم ،ما هبعل
أمورا تنفلت من دائرة العقلنة.
األف التّرجمي عند برمان:
سبق كذكرنا أف برماف قد اقتبس مصطلح " األفق" l‘horizonمن اؽبرمينوطيقا اغبديثة كيع بو اؼبعايري
اللٌغوية ،كاألدبيٌة ،كالثقافية الف رب ٌدد شعور اؼبرتجم ،كتفكريه ،كسلوكو( ،)6كاألفق ،يف اغبقيقة ،مزدكج اؼبدلوؿ ،فهو

من جهة يع حركة اؼبرتجم الف ؽبا أف تتٌسع يف فضاء مفتوح أك أف تضيق من جهة أخرل عندما يبقى اؼبرتجم

ضمن حيٌز من االحتماالت ا دكدة(.)7

كيسعى برماف من خبلؿ استعمالو ؽبذا اؼبصطل ح إُف اؽبركب من الوظيفية أك البنيوية ،الف زبتزؿ دكر
اؼبرتجم يف شخص تيكبٌلو القيود االجتماعية ػ الثقافية إذ يرل يف استعارة مصلحات اؽبرمينوطيقا ،كتوظيفها إسهاما

لئلحاطة بأبعاد الرتصبة كذبلٌيااا.

الفعلي للتّرجمات:
"برمان" والتّحليل
ّ
للرتصبة ،كالذم ىو
يقرتح "برماف" ىنا نسق ربريف النٌصوص ،الذم وبوؿ دكف ربقيق اؽبدؼ
اغبقيقي جر
ٌ
كيبني برماف أف لتحليليٌة
دبثابة فحص يطلق عليو اسم " ربليليٌة الرتصبة"ٌ .l‘analytique de la traduction

ربليل ديكاريت ،إذ يتم من خبللو ربليل نىس ًق التمحر ً
األكؿ ،فهو دبثابة و
يف يجزءنا يجزءا،
مدلوؿ
الرتصبة
ه
مزدكجٌ ،
ه
فأما ٌ
ٌ
ي ى
ٌ

يتلخص ،باعتباره ال شعوريٌا ،يف صبلة من القول الف تبعد الرتصبة عن ىدفها
ك ٌأما الثاين فهو ربليل ػ ػ
نفسي ٌ
ٌ
اػبالص(.)8
كخبصوص حبثنا ،اؼبتمثٌل يف دراسة تلقي "فرانس مايار" " "France Meyerللخطاب األدب يف ترصبتها
الرتصبيٌة" إُف فئات على طريقة برماف الف جاء كا يف كتابو
نقسم "األخطاء ٌ
لركاية فوضى اغبواس ،ارتأينا أف ٌ
شوىات الثبلث عشر" ،ألسباب ع ٌدة ،نذكر
"الترجمة و الحرل أو مقام البعد" ،كالف أطلق عليها اسم "التٌ ٌ
لنتم عملنا النٌقدم كلٌو على الطريقة التمانيٌة كما ابتدأناه ،كأل ٌف
منها كوننا مبتدئني يف ؾباؿ النٌقد الرتصبي ،ك ٌ
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يف الرتمجة:

الرتصبة ،كىكذا تكوف
القارئ اؼبستهدؼ أكثر ىنا ،ىو الطٌلبة
اؼبلموف بأغلب مصطلحات النٌقد ك ٌ
ٌ
اؼبتخصصوف ٌ
الشعر يأيت
أعم كأمشل ،إضافة إُف استخداـ برماف لتجربتو الشخصيٌة كاستخبلصو منها أف التٌشويو يف ٌ
الفائدة ٌ

النص الركائي" نثرا ىو األكثر
كاضحا ٌأما يف النٌثر فبل يظهر لذلك دعا بضركرة إبرازه كدراستو ،من منطلق أف ٌ
عرضة للتحريفات.
 -8-9تحليليّة التّرجمة ونسقيّة التّحريف عند برمان:
وبرؼ الرتصبة كاألمر ىنا يتعلٌق بالرتصبة التحويلية
تسعى التحليليٌة ،حسب برماف ،إُف إبراز ما لو أف ٌ
دبجرد الوعي كا إذ يربى ٌد يد قبليٌا
كالرتصبة اؼبتمركزة عرقيٌا ،كيذكر أنٌو ال يبكن للمرتجم التٌحرر من القول التٌحريفيٌة ٌ

" "a prioriرغبتو يف الرتصبة ،كعليو ،تتم التحليليٌة على مستول نشاط ال ٌذات اؼبرتصبة
" ،"le sujet traducteurبل ال يبكن للمرتجم التحرر من ىذه التحريفات إال إذا خضع للمراقبة بالتحليل
()9

النفسي.

ثرم ،كػ :الركاية ،كاؼبقالة ،كالرسالة ...اٍف ،كونو استند يف
كتتعلٌق التحليلية الف كضعها برماف بالنٌص النٌ ٌ

اػباصة الف اكبصرت يف النٌثر ،كىو سبب ذايتٌ حبت ،إضافة إُف سبب آخر موضوعي كىو كوف
كضعها إُف ذبربتو ٌ
()01

ؾباؿ علم الرتصبة كاف مهمبل إُف يومنا ىذا.

شوه الف يصيب النٌثر( )11األدب عامة إُف طبيعة ىذا األخري ،إذ ييدرج الفضاءى اللغوم
ييرجع برماف التٌ ٌ
كينشط كلٌية "اللغات" اؼبتواجدة داخل لغة كاحدة ،فهو بالتاِف ناتمم عن تداخل اللغات داخل
اؼبتعدد عبماعة ماٌ ،
ً
ْ
اؼببلح ي
شوه ٌ
الشكلي ،كىو األمر ى
الركايةى ىنا يف اؼبقاـ ٌ
األكؿ كوهنا اللوف األكثر عيرضةن للتٌ ٌ
اللغة الواحدة ،كيضع ٌ

لدل بالزاؾ »  ، « Balzacكبركست»  ، « Proustكباستوس كغريىم(.)12

خاصة ؼبا يكوف الناص النٌثرم
األسلوب
كيصيب ىذا التحريف السليب بطبيعة اغباؿ" ،
م
اػبطاب اعبميل" ٌ
ى

مثقبل باعبمل االعرتاضية »  « incidentesكالبلعضويٌة »  « inorganiqueكيشري برماف إُف ملحوظة
ىامة ،كىي أ ٌف كثريا من األعماؿ النثريٌة العظيمة سبتاز بشيء من "رداءة الكتابة" ك"غياب اؼبراقبة" ،قد يبدك األمر
ٌ

مستدال باؼببلحظة الف ق ٌدمها مرتجم
غريبا ،لكنٌو يق ٌدـ نصوص "تولستوم" »  « Leon Tolstoiمثاال لذلك،
ٌ

السلم" »  « la guerre et la paixنفسو ،بوريس دك شلوتزر
ركاية "اغبرب ك ٌ
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يف الرتمجة:

»  ،« Boris de Schloezerالذم يؤٌكد رداءة ىذه الركاية قائبل إف تولستوم كاف يشتغل أنداؾ على القوؿ،
كل شيء ،ما جعلو يغامر فمل ثقيلة ،كمع ٌقدة ،كخاطئة تركيبيٌا(.)13
قوؿ ٌ
ص النٌثرم قد تش ٌكل غناه يف الوقت نفسو ،ألهنا ناذبة عن تع ٌدد
كيضيف برماف بأف "رداءة الكتابة" يف النٌ ٌ

لغاتو ،كيق ٌدـ صبلة من األمثلة ،من بينها ركاية دكف كيشوت »  « Don Quichotteالف ذبمع بني اللغات
يؤدم إُف تتشابك ىذه األخرية ،كىو ما يطلق عليو برماف
اإلسبانية ،كاؼبشحونة باغبديث الشعيب ،كاألمثاؿ ،ما ٌ

اسم "التكاثر البابلي" يف اللغات » « proliferation babélienneللٌغات ،كىو ما يثري أسئلة يف ما ىبص
الرتصبة ،ذلك أف اؼبشكلة األساس يف الرتصبة الشعريٌة تكمن يف مدل احرتاـ "تع ٌدديٌة معاين" » « polysémie

القصيدةٌ ،أما يف النٌثر ،فاحرتاـ "التحريفات اؼبتع ٌددة" داخل الركاية أك اؼبقالة ىي الف سبثٌل اؼبشكلة األساس .كما

عرؼ عليو ال سيما إذا كانت الرتصبة
تكوف التحريفات يف النٌثر أكثر قبوال منو يف الشعر ،بل من ٌ
الصعب التٌ ٌ
السبب الذم هبعل برماف
"جيٌدة"(أم صباليٌة إستتيقيٌة)  ،بينما التحريفات يف الشعر كاضحة ال ؿباؿ .ىذا ىو ٌ
()14

يعتت ربليليٌة ترصبة الركاية نثرا من األمور األكثر استعجاال.

الرتصبة
الرتصبات على ما أظباه "اؼبيوالت التٌحريفيٌة يف ٌ
كخليص "برماف" من خبلؿ يمقاربتو التٌحليليٌة لنقد ٌ
 ، les tendances déformantesكيقصد بو خضوع اؼبرتجم اعبتم ًعب و
الرتصبيٌة اؼبتسبٌبة يف
ملة من
السلوكيٌات ٌ
ٌ ي
ٌ
ي
ي ى ي
ً
كى ً
دـ ىحرفًيمتً ًو لصا ًٌف اؼبع كصباليٌة النٌص اؼبرتجم.
ص األصل،
تشويو النٌ
ى
ٌ
ي
تتم ىذه التٌحليليٌة دبعاينة األمثلة الف يكوف فيها ىدـ حرؼ األصوؿ لفائدة "اؼبع كالشكل اعبميل"
ٌ
كيضمها يف ثبلث عشرة نوع ،يتقاطع بعضها مع ا خر أك ينحدر منو ،كيكوف بعضها أكثر فعالية من ا خر،
ٌ

كتتلخص عموما يف اؼبيوالت التالية :العقلنة ،كالتوضيح،
كبعضها ال ييع سول باللغة الفرنسيٌة الكبلسيكيٌة،
ٌ
الكم ٌي ،كاعانسة ،كىدـ اإليقاع ،كىدـ
كالتٌطويل ،كالتٌبسيط ،كالتٌفخيم ،كاالختصار
الكيفي ،كاالختصار ٌ
ٌ
صيٌة ،كىدـ أك "تغريب" الشبكات اللٌغوية ا لٌيٌة ،كىدـ العبارات
الشبكات ٌ
الضمنيٌة ال ٌدالٌة ،ك كىدـ التٌنسيقات النٌ ٌ

الرتاكبات اللٌغويٌة(.)15
اؼبألوفة كاالصطبلحات ،كؿبو ٌ


العقلنـ ـ ـ ـ ـ ــة  :Rationnalisationتتعلٌق ىذه التٌحليليٌة بالبنيات الرتكيبيٌة للنٌص األصل ،فالنٌص النٌثرم

كيب اعبيمل كمقاطعها
متميٌز بطبيعتو بعبلمات الوقف »  ،« ponctuationsفتعيد العقلنة تر ى

131

العدد  :10ديسمرب ( ،4102رددم)4030-1100 :

يف الرتمجة:

الرتكيبيٌة
تفرعاتو ٌ
» ٌ « séquences
شوه /أم العقلنة ،النٌ ٌ
كتسريىا كفق نظاـ الخطاب ،فتي ٌ
ص األصلي بإخضاع ٌ
()16
كجعلًها خطٌيٌة» .« linéaire
ى
فرعات اػبطٌيٌة الف سبيىيٌز كا النٌثر عموما ،يف كفرة تكرار القوؿ »  ،« reditesككثرة األظباء
تتمثٌل التٌ ٌ

اؼبوصولة »  ،« relativesكأظباء الفاعل »  ،« participesكاعبمل االعرتاضيٌة »  ،« incisesكاعبمل
الطٌويلة ،كاالظبيٌة ،كغريىا .لكن ىذا متعارض سباما مع اؼبنطق اػبطٌي للخطاب ،كىنا يكمن التٌحريف الذم يرب ًدثيو
فرع إُف اػبطٌيٌة(.)17
العقلنة يف النٌ ٌ
ص األصل ،إذ تنقلو نقبل يصفو برماف بالعنيف ،من التٌ ٌ

األساسي للنٌص األصل .فمن اؼبعلوـ أف
ٌأما التٌحريف ا خر الذم تسبٌبو العقلنة ،فينجلي يف قلب اؼبيل
ٌ

اعرد إُف ملموس (ؿبسوس) .كما
النٌثر يطمح إُف ا سوسيٌة »  ،« concrétudeكأبعد من ذلك ،فهو ٌ
وبوؿ ٌ
اعرد بإعادة تنظيم خطٌ ٌي للبنية الرتكيبيٌة،
تفعلو العقلنة كذا ٌ
الصدد ،ىو أ ٌهنا ٌ
ربوؿ النٌص األصل من ا سوس إُف ٌ
ً
األفعاؿ إُف أظباء مع »  ،« substentifsإضافة إُف اختيار األظباء األكثر عيموميٌةن.
عت ترصبة
ككذلك ى

كما يعيب برماف على العقلنة ،ىو كوهنا غري شاملة ،كغري ؿب ٌددة اؼبع  ،إذ تكتفي بقلب
ؾبرد إُف ما ىو ملموس ،كىذا من صميم الرتصبة
»  « inverserما ىو
نظامي إُف ما ليس نظاميٌا ،كما ىو ٌ
ٌ
اؼبتمركزة عرقيا»  ،« ethnocentriqueإذ يتم استبداؿ العبلمة»  « signeبالعمل » . « statut
 التّوضيح :Clarification

يع ٌد التوضيح نتيجةن للعقلنة ،فبفعلو ينتقل النٌص من

البلؿب ٌدد»  « indéfiniإُف ا ٌدد »  . « le définiىناؾ من يرل يف التوضيح ضركرة ال مناص منها ،يضع
ٌ
يتعني علينا تكملتها ،حسب شابري ،لنقل إوباءااا ،كيضيف برماف رأم
برماف ىنا مثاؿ اعبملة الركسيٌة الف ٌ

الصدد إذ يقوؿ « :هبب أف تكوف الرتصبة
الكاتب اإلقبليزم "غالوايكينل" »  « Galway Kinnelكذا ٌ
أكضح بعض الشيء من األصل"  ،كىايدغر الذم يرل أف بإمكاف ىذا التحويل أف يكوف خصبا ،كىودرلني الذم
ىبتصره يف "القدرة القصول»(.)18
ص
للشرح مع
لكن قد يكوف ٌ
يفي ،ذلك أنٌنا أماما "إيضاح" َف يكن موجودا يف النٌ ٌ
سليب ،بل ،كربر ٌ
ٌ
يد تضمينيو ،كإبقاؤه منفتحا للقارئ ،كمن مظاىر اإليضاح نذكر االنتقاؿ من تع ٌدديٌة اؼبع
األصل ،أك إبراز ما أير ى
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يؤدم بنا
»  ،« polysémieإُف أحاديٌة اؼبع  ،« monosémie » ،أما الرتصبة الشارحة فهي نوع آخر ٌ

إُف اؼبيل الثالث(.)19

 التّطويل  :Allongementسبيل الرتصبة عموما إُف أف تكوف أطوؿ من األصل ،كىذا ما يقتضيو التٌطويل
يتم سبديد ما كاف "ضمنيٌا" يف األصل ،فبٌا قد هبعلو فارغا من منظور النٌص األصل ،كال يضيف شيئا
كالعقلنة ،إذ ٌ
يشوش على مبط النٌص ،كإف
إُف داللتو كخطابو سول الكتلة اػباـ .كيذكر برماف أنٌو من شأف التٌطويل أف ٌ

يسمى "الرتصبة
أ ى
ىكض ىحو ،بل كيصري تراخيان قد يؤثٌر سلبا على إيقاعيٌة » « rythmiqueالعمل كىو ما ٌ
تشوه فارغ ،كيق ٌدـ برماف ىنا مثاال
تشوه فبتلئ إُف ٌ
الزائدة"»  .« sur-traductionفالتٌطويل ينقل العمل من ٌ

لشذرات نوفاليس»  « Novalisالف ترصبها غريف ،كالف « كانت يف أصلها األؼباين ـبتصرة بشكل كبري يسمح

باإلحاطة و
دبعاف ال يمتناىية ،ذبعلو "طويبل" دبع ما كعميقا كالبئر ،أصبحت بعد ترصبتها فب ٌددة بشكل مفرط

كمسطٌحة .فقد عمل التطويل ىنا على جعل ما ىو عمودم أفقيٌا»(.)22

 التّفخيـ ـ ـ ـم  :Ennoblissementنصل ىنا إُف مرحلة "ذباكز الرتصبة" ،كىي اغبصوؿ على ترصبة أكثر صباال
(يف الشكل) ،كىو ما يبيٌز الرتصبة األفبلطونيٌة »  « platonicienneالف قبدىا يف الرتصبة الكالسيكيّة .كىنا
كل خطاب أف يكوف صبيبلن ،كىو ما يعطينا التٌحسني
تكمل االستيتيقا (اعبماليٌة) منطق العقلنة ،إذ ٌ
ٌ
يتعني على ٌ

الشعر ،كالتٌحسني الببلغي(.« rhétorisation »)21
عرم »  « poétisationيف ؾباؿ ٌ
ٌ
الش ٌ

بازباذ األصل ما مد نة ٌأكليٌة ،ككذا ال يكوف
كتكمن ىذه اعبماليٌة يف إنتاج يصبل أنيقة » ٌ « élégantes
و
فعاال يف اغبقل
ص األصل كعلى حسابو ،بل يع ٌد ٌ
التٌفخيم دبثابة كتابة يمتج ٌددة كال "فبارسة أسلوبيٌة" انطبلقا من النٌ ٌ
ًً
وصا "فبتازة" ك" يمتقنة" ك"قابلة للقراءة" متخلٌصة من ثقل األصل لصاٌف
ص ن
األدب كالعلوـ اإلنسانيٌة بإنتاجو ني ي

"اؼبع " ،كترتبط ىذه العناصر بشفاىيٌة »  « oralitéمعيٌنة ،يفرزىا حسن التخاطب لدل الشعب (أك فئة من
اؼبث ٌقفني) ،لكن ال عبلقة لو باألناقة الببلغيٌة الف تدعو إليها الكتابة اؼبتج ٌددة» « re-writingembélissant
()22

البلنظامي للنٌثر.
التعددم
الشفاىي كالبعد
الف تقضي على الغ
ٌ
ٌ
ٌ
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ليب للتٌفخيم ،يكمن يف اللٌجوء إُف شبو العاميٌة»  « pseudo-argotالف ذبعل النٌص
لكن اعبانب ٌ
الس ٌ

العاميٌة (أك شبو اللٌهجيٌة
مبتذال ،كإُف لغة "التٌخاطب" ٌ
تؤدم إُف اػبلط بينها كبني ما ىو "شفوم" .فشبو ٌ
 )pseudo-patoisسبثٌل خيانة للشفاىية القركيٌة كلً يسنىن التٌخاطب الصارـ يف اؼبدف(.)23

الكيفي  :Appauvrissement qualitatifيع إبداؿ كلمات النٌص األصل كعباراتو
 االختصار
ّ
ًً
ًً
الِف
كصيىغو  ،بكلمات كعبارات كصيغ ليست دبثل غناىا الصويت (اعبهريم) »  « sonoreكال بغناىا ال ٌد ٌ

»  « signifianteأك باألحرل األيقوينٌ »  ،« iconiqueكيع "األيقوين" ما يش ٌكل صورة بالنسبة ؼبرجعو
()24

»  « référentكينتمم كعياا بالتٌشابو.

بالضركرة،
كيق ٌدـ لنا برماف ،مثاؿ "الفراشة" ،ككيف ٌ اختصارىا الكلمة كيفيٌا  ،فكلمة "فراشة" ال تشبوٌ ،
نتلمس شيئا من الكينونة اؼبرفرفة
تفحصنا ماداا ٌ
الفراشة ذااا ،كلو ٌ
الصوتيٌة ،كاعبسديٌة ،ككثافتها ككلمةٌ ،
ً
يسمى بػ"اؼبساحات
كل على طريقتو ،ما ٌ
»  « l‘êtrepapillonnantللفراشة ،إذ يينتمم الشعر كالنثرٌ ،
الصوتيٌة للكلمات ،كىذا ما ينطبق على األلفاظ الف توصف عادة
األيقونيٌة" .كوبدث أف نرتجم اؼبع ال اغبقيقة ٌ
كملونة" ...إٍف ،كىو ما يش ٌكل "اعبسديٌة األيقونيٌة » « corporéité iconique
بأهنا "لذيذة" ،ك"حيويٌة"ٌ ،
تدمر
للكلمة ،كبالتاِف إذا ما سبٌت عملية التعويض ،الف زبدـ اإلشارة على حساب األيقونة يف عمل بأكملو ،فإهنا ٌ

ىاما من داللتو ك نطقو.
جزءا ٌ

()25

مي،
 االختصار ّ
الكمي  :Appauvrissement quantitatifنع باالختصار ٌ
الكم ٌي النٌقصاف اؼبعج ٌ
الرتكيبيٌة لل ٌدكاؿ .كمن اؼبعلوـ ،أ ٌف
السبلسل ٌ
كل ٌ
نص نثرم ٌ
يتضمن تى ىكوثيران على مستول ال ٌدالالت ،ك ٌ
من حيث إ ٌف ٌ
ائي "غزير" إذ يعرض دك ماؿ غري ثابثة ،دكاؿ عديدة للمدلوؿ الواحد ،إذ تبدك أنبٌيٌة اؼبدلوؿ ىنا من خبلؿ
النٌثر ٌ
الرك ٌ
()26
تع ٌددية ال ٌدكاؿ.
الركائي األرجنتي ركبرتو آرؿ» « RobertoArltالذم كظٌف
كقد ق ٌدـ برماف ،كذا ٌ
الصدد ،مثاال عن ٌ

كل
يتر
ى
للمدلوؿ "كجو" ثبلث دكاؿ»  « semblante, rostroetcaraدكف أف ٌ
توظيف ىذا ال ٌداؿ أك ذاؾ .ك ٌ

ترصبة ال ربرتـ ىذه التٌع ٌدديٌة الثٌبلثيٌة »  ،« triplicitéستجعل العمل ناقصا كغري مفهوـ يف الكثري من األحياف،
كيؤدم ىذا األمر إُف زبريب النٌسيمم اؼبعجمي
نقص أل ٌف ى
ىناؾ دكاؿ أقل مقارنة دبا يوجد يف األصلٌ ،
إذ وبدث ه
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بالكم  ،كطويبلن ،ألنٌو
يهتم كثريا ٌ
للعمل ،كمعجميٌتو »  « lexicalitéفتينتمم الرتصبة نصا فقريا ،علما أ ٌف النٌثر ٌ
الكم ٌي بالتطويل على مستول آخر كذلك بإضافة أدكات التعريف ،ك"الذم،
يتم إخفاء ىذا النقصاف ٌ
غالبا ما ٌ
األصلي(.)27
اؼبعجمي
ك"ماذا" ،كبعض الدكاؿ التفسرييٌة ،كا ٌسنات الف ال عبلقة ؽبا بالنٌسيمم
ٌ
ٌ

السابق ذكرىا بل كذبمع جزءا
 المجانس ـ ـ ــة  :Homogénéisationتنتمم عمليٌة اعانسة عن اؼبيوالت ٌ
متنوعا أصليٌا .كما يبيل العمل
كتتم بتوحيد نسيمم األصل على اؼبستويات كلٌها ،كيكوف ىذا النسيمم ٌ
كبريا منهاٌ ،
يسمى ب ػ"التٌمشيط"
ثرم بالتٌ ٌنوع ،كقبد أف اؼبرتجم ،باؼبقابل ،عادة ما يبيل إُف ربط التٌ ٌنوع ،كالتٌنافر أك ما ٌ
النٌ ٌ

كل حاؿ ،تع ٌد اعانسة يف ح ٌد ذااا ميبل يتأتٌى جذريٌا من كينونة اؼبرتجم(.)28
»  .« peignageكعلى ٌ

 ىدم اإلٌقاعاث  :Destruction des rythmesسبق لًػ"بيدا أليماف" ،ك"ميشونيك" أف درسا
يعرج عليها ضمن اؼبيوالت التحريفيٌة .كيشري
اإليقاعيٌة النٌصيٌة »  ،« rythmique textuelleكىا ىو برماف ٌ
الشعر ،بل لنا أف نقوؿ إ ٌهنا دبثابة تشابك لئليقاعات ،ؽبذا يصعب
أقل إيقاعيٌة من ٌ
برماف ىنا إُف أ ٌف الركاية ليست ٌ
يفسر كيف إ ٌف لركاية
على اؼبرتجم كسر ىذا التٌوتٌر اإليقاعي ،كيعتت برماف ىذا من حسن حْ اؼبرتجم ،ألف ىذا ٌ

القراء.
سيء" أف تأسر ٌ
مرتصبة بشكل " ٌ

ٌإال أ ٌف التٌشويو قد يؤثٌر كثريا يف اإليقاع ،كيظهر ىذا جليا يف استعماؿ عبلمات الو ً
قف ىمثبل .كيق ٌدـ
ٌ
ى

يبني من خبللو ،كيف إ ٌف "فينام" ك"داربنلت"
برماف ىنا مثاال صاغو كلود دكنتوف » ٌ ،« C.Duneton
»  « Viney et Darbelnetيف عملهما اؼبشرتؾ حوؿ األسلوبيٌة اؼبقارنة لئلقبليزية ،كالفرنسيٌة
 ،la stylistique comparée du français de l‘anglaisعمبل على ربسني ،كتكسري إيقاعيٌة نص

لورانس »  « Lawrenceاؼبقتطف من »  .« England, myenglandأدل ىذا التٌحسني إُف تغيري نتة
اإليبائي »  « rythme mimiqueللجملة
علمي ،إُف كسر اإليقاع
النٌص ،كأدل ذبزيئهما اعبي ىم ىل ،بشكل
ٌ
ٌ
كحيويٌتها .كأضاؼ برماف ،لئليضاح ،مثاؿ الرتصبة الف تضمنٌت الف اثنتني ،كعشرين عبلمة من بينها شبانية عشرة
()29

فاصلة مقابل أربع عبلمات للوقف فقط يف األصل !

ضمنيّة :Destruction des réseaux de significance sous-jacents
 ىدم ال ّ
شبكات ال ّدالّة وال ّ

و
كل و
ص ،أم
نصا " ضمنيٌا " تتسلسل فيو صبلة من ال ٌدكاؿ الرئيسيٌة مش ٌكلةن شبكات ىرب ى
عمل ٌ
ت "سطح" النٌ ٌ
وبتوم ٌ
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فلي ىو الذم يش ٌكل كاحدا من الوجوه اإليقاعيٌة لداللة العمل.
حسب برماف ،النٌص اؼبعركض للقراءة ،فالنٌص ٌ
الس ٌ
()32

سياقي الستعماؽبا.
متر
إذ تش ٌكل بعض الكلمات اؼبتباعدة ىذه ٌ
الشبكةػ دكف أف يكوف ىناؾ ٌ
ٌ

كإلبراز ذلك ،يعرض علينا برماف ،مثاؿ "أرلت" » « Arltالذم الحْ لديو سلسة الزائدات
»  « augmentatifsا تية  Cage) :قفص) aile( ،جناح) Portail( ،بىابت) passage( ،ممر)،
فنحصل ،حسب برماف ،على الشكل ا يت:
( géantعمالق) ( vestibuleيردىة)،
ي
جناح
ٌبواب ػ ػػة

قفص

فبػ ػ ػ ػ ٌػر

يردىة
عمبلؽ

أساسي يف ركاية اعانني
الزائدات وبمل مع  ،كيرمز يف اغبقيقة إُف بعد
ٌ
يبني "أرلت" أ ٌف تسلسل ىذه ٌ
ٌ
الركاية بيع هد وبمل
السبعة »  .« les sept fousإ ٌف ىذه ال ٌدكاؿ باعتبارىا زائدات َف تأت اعتباطا ،أل ٌف يف ٌ
ٌ

الضخمة ،كإذا َف تنقلها
السلسة توحي إُف مع الكوابيس ٌ
خاصيٌة ٌ
الزيادة »  .« augmentetivitéإف ىذه ٌ
الرتصبة التٌقليديٌة عاجزة
دمرت أحد األنسجة ال ٌدالٌة »  « tissus signifiantsللعمل .كتبقى ٌ
ٌ
الرتصبة ،تكوف قد ٌ

عن إدراؾ ىذه النٌسقيٌة » .)31(« systématique

 ىدم التّنسيقات  :Destruction des systématismesيتع ٌدل تنسيق عمل ما مستول ال ٌدكاؿ ،إذ
الزمن أحد ىذه التنسيقات ،ككذلك اللٌجوء إُف تابعة
يبت ٌد إُف نوع اعبيمل ،كالرتاكيب اؼبستعملة .كيع ٌد استعماؿ ٌ

كيدمر التٌطويل كالعقلنة ىذا النٌسق ” “systèmeبإضافة عناصر ال تتوافق معو.
»  « subordonnéeمعيٌنةٌ .

أقل
كبالتٌاِف ،عندما يكوف النٌص اؼبرتجم أكثر كضوحا من النٌص األصل فهو يف الوقت نفسو ،أكثر عموميٌة ك ّ
تماسكا ،حىت إ ٌف الرتصبة تصري كاضحة كغامضة يف الوقت نفسو ،كقد ٌبني ىذا ميشونيك يف ترصبتو ألعماؿ

سيبلف (.« Celan »)32
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الرتصبةي كًتابةن الىنى ىسقيٌة
ككذا تصري ٌ
ً
نصا حقيقيٌا،
»  « néophytesاؼببتذلة كاؼبيملٌة .فبل يدرؾ القارئ سباسك النٌص اؼبرتجم ،كال يثق بو كال يعتته ٌ
ص
كيعطي برماف ٌ
اغبق للقارئ يف ىذا فالنص اؼبرتجم ،فعبل ،ليس نصا دبع الكلمةٌ ،
خاصة لكونو ال يشبو النٌ ٌ
كل العجز يف إخفاء االختصار
األصل يف تنسيقو ،كمثلما ال يبكن للوضوح إخفاء ٌ
البلنسقيٌة ،فإف التٌطويل عاجز ٌ

 ،« a-systématqueكشبيهة بكتابات اؼببتدئني

الكمي(.)33
ٌ

شبكات اللّغويّة المحلّيّة و تغريبها Destruction « exotisation » des réseaux
 ىدم ال ّ

ً
كل نثر كبري عبلقات كطيدة مع اللٌغات ا لٌيٌة
 :langagiers vernaculairesىذه النٌقطة ٌ
ىامة ج ٌدا ،فل ٌ
يتضمن تع ٌدديٌة العناصر ا لٌيٌة الف تتضمنٌها ا سوسيٌة
"ال ٌدارجة" .فاؽبدؼ األلس ٌ التٌع ٌددم للنٌثر
ٌ
»  « concrétudeىي األخرل .كيؤٌكد برماف ،يمرتى وكزا على رأم "مونتاين" ،أ ٌف اللٌغة ا ليٌة أكثىػ ير جسديٌةن،
أصد يؽ تعبريا
كأيقونيٌة من اللٌغة اؼبث ٌقفة .كمثاؿ ذلك اللغة الف يتح ٌدث كا البيكاريٌوف كالف حسب مونتاين ،ىي ى

من "فرنسيٌة الكتب".

األدب » سواء
كيؤٌكد برماف كذلك على أنبٌية اللغات ا لٌية ،إذ يش ٌكل اندثارىا خطرا كبريا على العمل
ٌ

تعلٌق األمر حبذؼ أظباء التٌصغري " ، "diminutifsأك تعويض األفعاؿ اؼبعلومة أك تعويض األفعاؿ اؼبعلومة
ربولت إُف
بأفعاؿ مقرتنة بأظباء موصوفة " "actifs""verbesمثبل ،ترصبة الكلمة البريكفيٌة) (alaguanarseب ػ( ٌ

حبرية) ،أك نقل دكاؿ اللٌغة ا لٌيٌة ،مثبلن )" (Pertenoالتطي ٌ" ،لتصبح "أحد ساك
()34
آيرس ".«"Aires""Buenos

بوينس

ىنا يقرتح "برماف" طريقة تقليديٌة للحفاظ على التٌعابري ا لٌيٌة ،كيكوف ذلك بتغريبها ،كبالتاِف يأخذ
تتم بواسطة إجر واء
مطبعي »  « typographiqueكأف نضع مثبل حركفا مائلةن
التٌغريب صيغتني اثنتني :األكُف ٌ
ٌ

ص األصل ،مثٌ الثٌانية أف "نضيف من عندنا" بطريقة ماكرة،
»  « les italiquesلنعزؿ ما َف يكن معزكال يف النٌ ٌ
"إلضفاء اؼبصداقيٌة على عملنا" كنش ٌدد على العبارة ا لٌيٌة مرتكزين على صوراا النٌمطيٌة .كىذا ما يبكن مبلحظتو
الرتصبة الف ذباكزت
يف ترصبة ماردركس ) (Mardrusلػ"ألف ليلة كليلة" »  « Mille et une nuitsكىي ٌ
العرب(.)35
النٌ ٌ
ص ٌ
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كمن اؼبمكن أف يلتقي التٌغريب بالتٌبسيط ،على انٌو تكافؤ .كأف نرتجم عبارة ؿبلٌية بعبارة ؿبلٌية مكافئة
ؽبا من لغة الرتصبة .يق ٌدـ لنا برماف ىنا مثاؿ عامية بوينس إيرس »  « Lunfardoالف تيرتجم بواسطة العاميٌة

الركس أك اإليطاليٌني الذم يقابلو "النٌطق
الباريسيٌة »  ،« l‘argot de parisكمثاؿ نطق ٌ
الفبلحني ٌ
النورماندم" .لكن ،ال يبكن للغة ؿبليٌة بعينها ترصبة لغة ؿبلٌية أخرل ،دبع أ ٌف التٌغريب الذم ينقل غريب اػبارج
السخرية من العمل األصلي.
بواسطة غريب الداخل ٌ
يؤدم إُف ٌ

الصيغ،
بالصور كالتٌعابري ،ك ٌ
 ىدم العبارات الجاىزة  :Destruction des locutionsيفيض النٌثر ٌ
كاألمثاؿ اؼبستىم ٌدة يجزئيٌا من اللٌغة ا لٌيٌة إذ قبد أغلبها ينقل مع أك ذبربة قبدىا يف لغات أخرل .كيقرتح برماف
ي
لتوضيح ذلك مثاال لعبارتني اصطبلحيٌتني » (« idiomatismeجاىزتني) ،استم ٌدنبا من ركاية إعصار

» « Typhonل ػػكونارد»  « Conardنبا :

« He did not care a tinker course / Damne, if this ship isn‘t worse than

» ! Beldam

لقد قاـ اؼبرتجم « Gide »،بنقل اؼبع بشكل يكاد يكوف حرفيٌا كا يت:
كأهنا شتيمة عامل تعدين ،ألذىب إُف اعبحيم ،إذا َف نعتت أنفسنا بدالـ » ."!« Bedlam
"َف ييعًرهي اىتماما ك ٌ
ىذه الرتصبة أدىشت أحد اؼبقارنني( )36برماف أنٌو كاف بإمكانو أف يرتجم العبارة األكُف كا يتَ " :ف يعره
ي
نسي ب ػ
إال قليل اىتماـ" ،أما الثانية ،فبل ب ٌد ،يف ترصبتها ،تعويض استبداؿ "بدالـ" الف ال يفهمها القارئ الفر ٌ
إقبليزم شهري ،كحىت لو كاف التٌكافؤ حاصبل
"شارنتوف" »  ،« Charentonعلى اعتبار أف بدالـ ىو ملجأ
ٌ
حقا ،فإ ٌف استبداؿ عبارة جاىزة بأخرل مكافئة ؽبا يف الرتصبة ىو دبثابة نزعة مركزية عرقيٌة

تكررىا اؼبفرط إُف اغبصوؿ على ركاية تيستعمل فيها صور استعاريٌة
» ٌ ،« ethnocentrique
يؤدم ٌ
ي
()37
فرنسية!
يعوضهما ،كبالتٌاِف يؤٌكد برماف على
كمهما يكن ،فإف مكافئ العبارة االصطبلحيٌة "اعباىزة" ،كاؼبثل ال ٌ
الرتصبة ليست البحث عن اؼبرادفات بل كيرل يف الرغبة يف التعويض باؼبكافئ دليبل على جهلنا باؼبثل لدينا
أ ٌف ٌ
كيق ٌدـ مثاال على ذلك سلسلة األمثاؿ التالية:
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الصبح على الذىب يف ثغرىا.
"تتوفٌر ساعة ٌ
(مثل أؼباين)

الصباح بشكل أقول".
يغرد عصفور ٌ
" ٌ
ركسي)
(مثل ٌ

" من ينهض باكرا يعينو اق"
(مثل إسباينٌ)

()38

 محو التراكبات اللّغويّة  :Effacement des superpositions des languesيوجد نوعاف من
الركائي :تعاي اللهجات مع اللغة اؼبثقفة ،كالتٌعاي اغباصل بني ع ٌدة
الرتاكبات اللغوية اؼبتواجدة داخل العمل ٌ
لغات مث ٌقفة .كمثاؿ ذلك األعماؿ األمريكية البلتينية اؼبكتوبة باإلسبانيٌة الف تنتمي إُف النوع األكؿ ،أما النوع
تتغري فيها اللغة من الناحية الرتكيبيٌة بقعل تأثري لغتني شفاىيٌتني كىي حاالت
الثاين فنجده يف اغباالت الف ٌ

ؿبدكدة .فبا يؤدم إُف اندثار عبلقة اإلدماج بني النص األصل كاللغة ا ليٌة كاللغة اؼبث ٌقفة كبني اللغة الضمنية كلغة
تنوع األمباط اػبطابيٌة
الرتاص اللغوم من أىم ميزات النٌثر،
السطح كغريىا .باعتبار أف ٌ
ٌ
كيتلخص يف ٌ

كتنوع األصوات »  .« hétérophonieكمن النادر
كتنوع األلسن ٌ hétéroglessie
» ٌ « hétérologie
الرتاكب(.)39
أف تنجح الرتصبة يف االحتفاظ بكل كاحدة بغرابتها اػباصة ،ألهنا تعمل غالبا على ؿبور ىذا ٌ

ً
نستنتمم ى ً
كصبلة ً
بني ليلة،
قدم ،ي
اؼبيوؿ التٌحريفيٌة أ ٌف ىذا اإلسهاـ َف يأت ى
بعد ىعرضنا منهمم برماف النٌ ٌ
ي
ات دبنأل عن التٌطبيق ،بل ىو خبلصة يفب و
لقيمن كنظري و
كضحاىا ،كليس ذبميعان و
ارسات خاضعة للتٌ ٌأمل العميق
ي
ي
ٌ
للتٌاريخ ،كالبحث ،كالتٌدقيق اؼبيداينٌ.
رصب ٌي يقوـ على األخبلقيٌة ،كمبدأ
ناتمم عن ٌاذباه تي ي
كلنا أف نصف اؼبنهمم التماين باؼبتكامل ألنٌو مشركع ه
ً
تنوع اللٌغات
حسن ٌ
الضيافة اللغويٌة ،كىو بتحديده ؼبفهوـ "األمانة" يفتح ؾباالن إلغناء اللٌغة اؼبيستىقبلة ليجعل من ٌ
ً
جرد إُف
همة اؼبرتجم
نعم نة ال إشكاالن ،كمن م
األدب ي
عرد بتحقيق عمليٌة االتٌصاؿ بنقلها من ىذا اؼبفهوـ اؼبي ٌ
ذباكزان ٌ
ٌ
ٌ ي
و
ملموس ،ليس إعادة إنتاج النٌص »  ،« reproductionبل كتابةه تكوف عكس اإلغباؽ
آخر
ً
األدب.
»  « l‘annexionباالنفتاح على ا خر ،كالتٌحاكر معو ،ال ؿباكلة
تركيض العمل ٌ
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الرتصبة
إ ٌف برماف يف استقائو من أفكار غريه من اؼبمارسني يف ىذا اغبقل ،جعل غايةى فعل ٌ
ي
» «le traduireيزبتصر يف و
عرم » « poétique
أبعاد ثبلثة :البعد األخبلقي »  « éthiqueكالبعد ٌ
الش ٌ
ى ىي

الفلسفي »  . «philosophiqueفأكُف اىتمامان بالغا باؼبتل ٌقي ،ضمن حركة الزماف كاؼبكاف كالفهم
البعد
ك ي
ٌ
ط مشركعان نقديا
ص األصل ،كبس ى
كالتأكيل ،كبالذات اؼبرتصبة »  « Le sujet traducteurيف نقلها لغرابة النٌ ٌ
يقوـ على اؼبمارسة القرائيٌة كاإلنتاجيٌة كاإلهبابيٌة يكوف قد ذباكز ال ٌدراسات اللسانيٌة كنظريٌة االتٌصاؿ ،ك كفٌق بني
الرتصبة علمان كفنٌا كبو و
نقد يمتٌزف.
ٌ
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ربرؾ الركاية فيصري "نقصاهنا"
فرع الرتكييب ،فإف اؼببالغة يف الشكل ٌ
النٌثر باحتوائو جانبا "مكثٌفا" يتجاكز التٌ ٌ
شوه الداؿ إُف أف النر يغرؽ يف األعماؽ التٌع ٌدديٌة للٌغة ،كىذا ما ادمو العقلنة
شرطا إلمكانيٌتها .فيشري التٌ ٌ
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النمالج غير الكمية لتقويم جودة الترجمة
ؿبمد باب الشيخ
2  اعبزائر،معهد الرتصبة
:ملخص
 ىػػي مقاربػػات لتقػػوًن الرتصبػػة ال تقػػوـ علػػى إحصػػاءnon-quantitative models النمػػاذج غػػري الكميػػة
 بػل تركػز علػى الػنص ك اؼبتلقػي ك اؽبػدؼ مػن الرتصبػة ك العناصػر الثقافيػة الػف هبػب احرتامهػا،األخطاء إحصػاء كميػا
. ك بعبارة أخرل يبكن القوؿ أف التقوًن يف ىاتو النماذج يكوف نوعيا ال كميا.أثناء النقل من لغة إُف أخرل
Résumé
Les modèles non quantitatifs sont des approches d'évaluation de traduction qui
visent une évaluation qualitative des traductions en mettant l'accent sur le texte
et son public cible ainsi que les objectifs de la traduction et les éléments
culturels à respecter lors du transfert d'une langue en une autre. Autrement dit,
l'évaluation est d'une nature purement qualitative et pas quantitative.
Mots clés : Modèle qualitatifs, Approches d‘évaluation, Traduction, Objectifs de
la traduction, Evaluation quantitative
Abstract

Non-quantitative models are translation assessment approaches that aim at a
qualitative assessment of translations, focusing on the text and its target
audience, as well as the objectives of the translations and the cultural elements
that should be kept during the transfer from one language into another. In
other words, the assessment is purely qualitative and not quantitative.
Key Words: Qualitative Model, Evaluation Approaches, Translation,
Translation Objectives, Quantitative Evaluation
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 -1النقد البناء ألنطوان بيرمان

على العكس من النماذج الف تطرقنا إليها سالفا القائمة على تصنيف األخطاء ك إحصػائها ،كضػع "أنطػواف
بريماف" مبوذج تقوًن إهباب للرتصبة األدبية.
انتقد بريماف ما اعتته مبػاذج لتقػوًن الرتصبػة ربركهػا األيديولوجيػة ك األحكػاـ اؼبسػبقة ،يكػوف ىػدؼ اؼبقػوـ مػن
خبلؽبا إبراز عيوب النص األصلي فقط أك تبياف كيف أف الرتصبة مشركطة باؼبعايري يف النص اؽبدؼ.
أسس بريماف لنموذج تقوًن يبني عيوب الرتصبة ك خصائصها ك أصالتها باعتبارىػا عمػبل فنيػا يف الوقػت ذاتػو.
مث يقػػرتح إج ػراء عامػػا يف رأم بريمػػاف قػػد تكػػوف ىنػػاؾ منػػاىمم عديػػدة كـبتلفػػة لنقػػد الرتصبػػة كػػوف ىنػػاؾ العديػػد مػػن
نظريػػات الرتصبػػة .كلػػذلك أسػػس مبوذجػػا ككصػػفو بأنػػو "مسػػار ربليلػػي" ك أشػػار إُف أنػػو يبكػػن أف "يػػتم تعديلػػو كفقػػا
لؤلىداؼ ا ددة لكل ؿبلل كتكييفو مع صبيع أنواع النصوص اؼبعلومة.
يقػرتح بريمػػاف إتبػاع اػبطػوات التاليػة مػػن أجػل نقػػد يؾبػد للرتصبػػة .ينبغػي علػػى الناقػد أكال "قػراءة الرتصبػة كإعػػادة
قراءاػػا "حػػىت يتجنػػب إصػػدار حكػػم متسػػرع مػػن خػػبلؿ االطػػبلع علػػى الػػنص األصػػلي أكال .هبػػب أف يعػػاًف الناقػػد
الرتصبة بوصفها نصا منفردا ،كينبغي بالتاِف ؿباكلة الوقوؼ على كظيفة ،ك سياؽ ك أسلوب الػنص بشػكل فػردم .مث
ينبغي عليو قراءة الرتصبة قراءة نقدية كؿباكلة معرفة إشكالية "اؼبقاطع النصػية" الػف يراىػا مناسػبة للفحػص بعػد ذلػك.
ك تقػػدـ عمليػػة القػراءة ىػػذه أيضػػا مػػا يكفػػي مػػن اؼبػواد للناقػػد لكػػي يبػػني فيمػػا بعػػد نقػػاط القػػوة ك الضػػعف يف الرتصبػػة
ليقارهنا مرة أخرل مع النص األصلي.
“Berman suggests the following steps to be pursued in order to produce a
productive translation criticism. The critique should first ―read and re-read the
translation‖ where he/she will suspend a hasty judgment by seeing the original
text first. The critique should approach the translation as an individual text and
should therefore try to find out the function, the context and the style of the text
individually. Then he/she should read it critically and try to figure out the
problematic ―textual segments‖ which he/she finds appropriate to examine
afterwards. This reading process will also provide enough material for the
critique to point out the strong and weak parts of the translation to further
(compare with the original.”)1
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ك تتمثل اػبطوة الثانية يف قراءة النص األصلي .فبعد إطبلع الناقػد علػى الرتصبػة ،يصػبح قػادرا علػى النظػر يف
قرارات اؼبرتجم بصورة أكثر كضوحا .كما ينبغػي لػو ربليػل خصػائص الػنص اؼبصػدر مػن أجػل مقارنػة عبلقػات الػنص
ضػػمن ثقافػػة الػػف أنػػتمم يف خضػػمها ،ك العناصػػر الشػػكلية الػػف قػػد تػػؤدم إُف مشػػاكل خػػبلؿ عمليػػة الرتصبػػة كاؼبيػزات
األسلوبية ،فضبل عن العناصر السياقية الف ينقلها  .بعد كيتم إقباز ىذا التحليػل القبلػي فػإف نقػد تكػوف قػادرة علػى
تقدًن ربليل دقيق كالتقييم.
كتتمثل اػبطوة الثالثة يف ؿباكلة ربليل أسلوب أك أساليب الرتصبة الف اتبعها اؼبرتجم .ك " ينبغـي علـى الناقـد
أن يكون مطلعا تمام اإلطالع على تعليم المتـرجم وخلفيتـو الثقافيـة و لغـة أو لغـات عملـو و أعمالـو السـابقة
و الط ــرق الت ــي يعتم ــدىا و أفك ــاره و تجارب ــو الس ــابقة م ــن أي مص ــدر ك ــان (كتاب ــات المت ــرجم ،والمق ــاالت
والمقــابالت و وجهــات نظــر القـراء أو النقــاد حــول المتــرجم) .و ستســاعد ىــذه المعلومــات الناقــد علــى فهــم
بحريـة ،وكـذلك أن
اختيارات المترجم و أساليبو في الترجمة (سواء اختـار أن تتـرجم بأمانـة ،ترجمـة حرفيـة أو ُ

تظهــر شخصــية المتــرجم مــن خــالل الترجمــة أم ال ،الــخ) وعلــى تحليــل أفضــل لمشــروع الترجمــة والعمليــة
ككل)2(".
ينصح بريماف الناقد بإجراء ربليل مقارف ،لكنو وبذر الباحث من مغبة ربويل ىػذا األمػر إُف عمليػة "اصػطياد
للخطأ" ،لكن االكتفاء بذكر مباذج عن الرتصبات " غػري اؼبوفقػة" ك الرتصبػات "الناجحػة" يف ترصبػة النصػوص ،فضػبل
عن عرضو ؼبقرتحاتو اػباصة.
ك مػػا هبػػب أف يأخػػذ بعػػني االعتبػػار خػػبلؿ نقػػد الرتصبػػة ىػػو أف كاجػػب الناقػػد ىػػو تقػػدًن دراسػػة موضػػوعية
كمفصػػلة للرتصبػػة مػػن أجػػل إعطػػاء فكػػرة عنهػػا للقػػارئ .ك تتمثــل الخطــوة النهائيــة فــي فحــص مــدى تلقــي الترجمــة
في الثقافة الهدل ،و ما إلا كانت تؤدي وظيفتها أم ال)3(.
كيف اػبتػاـ ،يػػذكر الناقػػد مػػدل قبػػاح ك مقبوليػػة أك كفايػػة الرتصبػة كإف ثبػػت أهنػػا غػػري كافيػػة ،يبكػػن تقػػدًن ترصبػػة
أفضل .يقوؿ بريماف "إف نقدا من ىذا النوع ،يفتح أفقا جديدا أماـ القراء كاؼبرتصبني كالباحثني)4(".
تتمث ػػل اػبط ػوات األساس ػػية ؽب ػػذا اؼب ػػنهمم يف اختي ػػار بع ػػض اؼبق ػػاطع اؼبهم ػة ال ػػف رب ػػوم ج ػػوىر ال ػػنص اؼب ػػرتجم
كمقارن ػػة ىات ػػو "الزكايػ ػػا اؼبتض ػػمنة للمع ػ ػ " م ػػن ال ػػنص اؽبػ ػػدؼ ب ػػالنص األصػ ػػلي .ك ين ػػتمم ع ػػن ىػ ػػذه اؼبقابل ػػة تبيػ ػػاف
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االختبلفات اؼبوجودة بن النص اؼبصدر ك النص اؽبدؼ ،غري أنو يبكن تقويبها باعتبارىا نقاط قوة تسػاىم يف أصػالة
الرتصبة.
يقػوؿ مػالكوَف كيليػامز حػوؿ مبػػوذج النقػد البنػاء لبريمػاف "إف نظػاـ بريمػػاف نظػاـ مغلػق ،كمػا أف مقاربتػو ذبريبيػػة
ال تقوـ على معايري تقوًن ؿبددة .إف ىدفو األظبى ىو تبيػاف جػودة مقاربػة الرتصبػة الػف تظهػر مػن خبلؽبػا ركح الػنص
األصلي)5(".
ك خبلف ػػا ل ػرأم كيلي ػػامز ح ػػوؿ مب ػػوذج بريم ػػاف ،فإنن ػػا نعتق ػػد أف بريم ػػاف ك ػػاف ك ال يػ ػزاؿ رائ ػػدا للنق ػػد ك التق ػػوًن
الرتصبػػي األدب  ،ك مقاربتػػو يبكػػن االسػػتفادة منهػػا يف ربليػػل ك مقارنػػة األصػػل ك الرتصبػػة ،مػػع أخػػذ أسػػلوب الكاتػػب
كمرجعيتػػو االجتماعي ػػة ك الثقافي ػػة ك ك ػػذا تك ػػوين اؼب ػػرتجم ك أس ػػلوبو يف الرتصب ػػة بع ػػني االعتب ػػار ،ح ػػىت يتس ػ للمق ػػوـ
االشتغاؿ على النص ك اغبكم على عمل اؼبرتجم بكل موضوعية ،ك ؽبذا اخرتنا تطبيق ىذا النموذج على مدكنتنا.
 -2النمولج الوظيفي لكاتارينا رايس:
ؿباكلػة منهػا عاكػة مػا تػرل أنػو نقػد عشػوائي ك ذايت للرتصبػات األدبيػة ،تقػرتح  Katharina Reißكاتارينػا
رايػس ،الػف تعػد مػػن أكائػل اؼبنظػرين الػػوظيفيني ك أحػد أقطػاب ىػذه اؼبدرسػػة  ،منهجػا لنقػد الرتصبػػة يقػوـ علػى أنػواع
النصوص ك أىدافها .فبعد انتقاد طريقتني يف الرتصبة ك نبػا الرتصبػة اؼبرتكػزة علػى الػنص  text-orientedكالرتصبػة
اؼبرتكزة على اؽبدؼ  ،goal-oriontedذىبت رايس إُف للقوؿ أنو يتوجػب لزامػا علػى النقػاد تقػوًن جػودة الرتصبػة
بن ػػاء اؼبع ػػايري أك اؼبق ػػاييس ال ػػف تناس ػػب األس ػػلوب اؼبن ػػتهمم ،ك ى ػػذا يعػ ػ أف نأخ ػػذ يف اغبس ػػباف العناص ػػر اللس ػػانية
كالعناصر غري اللسانية اؼبتعلقة بنوع معني من النصوص ك كػذا الوظيفػة اػباصػة بكػل نػص أك صبهػور القػراء اؼبوجهػة
إليهم الرتصبة.
يفهػػم مػػن ىػػذا أف رايػػس قػػد بينػػت ،قبػػل الركز ،أنبيػػة البعػػد النصػػي ك البعػػد الغػػائي (األىػػداؼ ك االسػػتعماؿ
النهػػائي للرتصبػة) لتقػػوًن جػػودة الرتصبػػة .ك يف الوقػػت نفسػػو ،تؤكػػد رايػػس علػػى تػػأثري الظػػركؼ الذاتيػػة اؼبتعلقػػة بالعمليػػة
اؽبرمنيوطيقية ك شخصية ناقد الرتصبة.
تقػػوـ مقاربػػة نقػػد الرتصبػػة لػرايس علػػى نظريتهػػا اؼبتعلقػػة بأمبػػاط النصػػوص .فهػػي تػػرل أف نػػوع الػػنص ىػػو الػػذم
وبدد نوع التكافؤ الذم وبرص اؼبرتجم على إهبػاده يف الرتصبػة ،فلكػل نػص كظيفتػو الػف قػد تكػوف إعبلميػة تواصػلية،
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ك تكػػوف يف نصػػوص أخػػرل كظيفػػة تعبرييػػة أك تػػؤدم كظيفػػة اغبػػث علػػى القيػػاـ بفعػػل معػػني ( اػبطػػب ك اإلعبلنػػات
. كىو بدكره ما وبدد طبيعة التكافؤ اؼبوجود يف الرتصبة، )مثبل
« Dans cette démarche, tout s‘enchaîne en une suite logique de propositions :
a) le texte à traduire s‘inscrit dans une typologie « qui englobe la totalité des
genres de textes que l‘on rencontre dans la pratique » (p. 32) ; b) il correspond à
un type précis - « à dominante informative », « à dominante expressive » ou « à
dominante incitative) ce type, à son tour, « détermine la nature de l‘équivalence
; » ―laquelle penchera tantôt du côté de contenu, tantôt du côté de la forme(ces
deux notions largement discutées et assez clairement définies). La typologie des
textes apparaît donc comme la clé de voûte de tout l‘édifice théorique : tout au
long de l‘ouvrage est développée l‘idée d‘un lien fort entre le type de texte de
départ et la nature de l‘équivalence à établir »)6(

 كلكنػػو مػػن الضػػركرم أف،تقػػوؿ رايػػس أف تقػػوًن الرتصبػػة ال هبػػب أف يركػػز علػػى جوانػػب أك قسػػم معػػني منهػػا
 فػػإف هبػػب ربديػػد األسػػلوب األنسػػب، ك عنػد القيػػاـ كػػذه اػبطػػوة األكُف.يبػػدأ أم تقػػوًن للرتصبػػة بتحديػػد نػػوع الػػنص
 ففػػي النصػػوص الػػف تركػػز علػػى. كمػػن مث تقػػوًن مػػدل اح ػرتاـ اؼبػػرتجم للمعػػايري اؼبناسػػبة لرتصبػػة ذلػػك الػػنص،للرتصبػػة
، ك يكػػوف الرتكيػػز يف النصػػوص الػػف تركػػز علػػى الشػػكل، يكػػوف االىتمػػاـ يف اؼبقػػاـ األكؿ بدقػػة اؼبعلومػػات،اؼبضػػموف
 ك يف النص ػػوص الدعائي ػػة ي ػػرل م ػػدل تأدي ػػة الرتصب ػػة،عل ػػى فح ػػص م ػػدل تأدي ػػة الب ػ الببلغي ػػة ل ػػنفس األث ػػر اعبم ػػاِف
للهػػدؼ اؼبنشػػود مػػن الػػنص األصػػلي ك ىػػل يكػػوف األثػػر الػػذم ترتكػػو الرتصبػػة علػػى صبهػػور اؼبتلقػػني فبػػاثبل لؤلثػػر الػػذم
 نقػػدر مػػا إذا اسػػتيعاب الػػنص مػػن الوسػػائل، ك يف النصػػوص اإلعبلميػػة للوسػػائط السػػمعية،وبدثػػو الػػنص األصػػلي
.اإلعبلمية ذات الصلة ك ما إذا كانت مسانبتو قد أخذىا بعني االعتبار
“So, the evaluation of a translation should not focus on some particular aspect or
section of it, as is so often done, but it should begin rather with a definition of its
text type. Once this is done and the appropriate translation method has been
identified, then the degree to which the translator has met the relevant criteria
can be assessed. In other words, in a content-focused text, it is whether primary
concern has been shown for accuracy of data; in a form-focused text, whether
special attention beyond the general concern for accuracy of information has
been paid to that rhetorical structures will achieve a comparable aesthetic affect;
in an appeal-focused text, whether it achieves the purpose intended by the
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original; in an audio-medial text, whether the relevant media have been
(accommodated and their contributions duly incorporated. ”)7

ك زيادة على ربديد نوع الػنص ك أسػاليب الرتصبػة الػف يعتمػد عليهػا اؼبػرتجم ،تقػوؿ رايػس أنػو هبػب أف تأخػذ
اؼبكونات اللسانية ك غري اللسانية بعني االعتبار .كتتضمن اؼبكونات اللسانية العناصر الدالليػة ك اؼبعجميػة كالنحويػة
ك األسلوبية ك ىي يف نظرىا عناصر تتشابك مع نوع النص .أما العناصر غري اللسانية ،فتأخذ بعػني االعتبػار بطػرؽ
ـبتلفػػة بنػػاء علػػى نػػوع الػػنص .ك تتضػػمن العناصػػر غػػري اللسػػانية العناصػػر التاغماتيػػة  ،ال سػػيما السػػياؽ ك موضػػوع
النص اؼبرتجم ك اغبقبة الف كتب فيها)8(.
كم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا أش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارت راي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس إُف اغب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكد اؼبوض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوعية ك الذاتي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لنق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الرتصب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
»  ،« The objective and subjective limits of translation criticismك أقػػرت إُف أف
استعماؿ الفئات النصية يكوف ؿبدكدا موضوعيا عندما يكوف للنص كظيفة خاصة ليؤديهػا اذبػاه القػارئ "ك يف ىػذه
اغبػػاؿ تسػػتبدؿ الفئػػات النصػػية ك اللسػػانية ك التاغماتيػػة بالفئػػة الوظيفيػػة" ،ك تصػػبح كظيفػػة الػػنص اذبػػاه اؼبتلقػػي ىػػي
العامل األساسي الذم هبب أف يؤخذ بعني االعتبار.
أما اغبدكد الذاتية فهي متعلقة بذاتية اؼبرتجم ك الناقد ك أثر ذلك يف العلمية اؽبرمنيوطيقية.
مػػا يبكػػن أف نسػػتقيو مػػن مبػػوذج كاتارينػػا رايػػس يف نقػػد ك تقػػوًن الرتصبػػة ،أف التقػػوًن م ػرتبط أكال بنػػوع الػػنص
رتجم ك ثانيػػا بتحديػػد أسػػلوب الرتصبػػة الػػذم اعتمػػده اؼبػػرتجم ،ك مػػن مث ننظػػر إُف سػػياؽ الػػنص ك أسػػلوب الكاتػػب
اؼبػي ى
كالعهد الف صدر فيو العمل ،ك بالتاِف فإف اػبطأ يف الرتصبة عند رايس يتحدد بدرجة سباثػل الػنص اؼبػرتجم كاألصػل،
ك عليو فإف االبتعاد عن معايري الػنص اؽبػدؼ قػد ال يشػكل خطػأ ،ك قػد يعتػت أمػرا ضػركريا بالنسػبة بعػض النصػوص
الف تتميز بأسلوب خاص.
« …s‘écarter de la norme de la langue d‘arrivée n‘est pas forcément une erreur
― c‘est même une nécessité dans le cas de textes manifestant une écriture
singulière. « Le traducteur a parfaitement le droit de ‗dépayser le lecteur‘ sans
pour autant le dérouter, à moins que telle ne soit précisément la volonté de
(l‘auteur de l‘original. »)9
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ك عليو ،فإننا نعتقد أف اؼبيزة األساسية ؼبقاربة رايس ،ىي ذلك الرتكيػز علػى نػوع الػنص ك العوامػل اللسػانية ك
غػػري اللسػػانية ا يطػػة بالرتصبػػة ،ك ىػػو صػػاٌف لتقػػوًن ك نقػػد الرتصبػػة األدبيػػة إذا اعتتنػػا أف النصػػوص األدبيػػة ؽبػػا ميزااػػا
اػباصػػة ك أف تقويبهػػا ال يع ػ الوقػػوؼ علػػى األخطػػاء ك إج ػراء إحصػػاء كمػػي ؽبػػا فقػػط بػػل يتعػػدل ذلػػك إُف ربديػػد
مسػػتول الػػنص اؽبػػدؼ باعتبػػاره عمػػبل أدبيػػا بػػدكره ،ك ربليػػل السػػياؽ ك األسػػلوب ك العوامػػل غػػري اللسػػانية اػباصػػة
بالنص.
 -3نظرية سكوبوس:
طػور  Hans Vermeerفريمػػري يف شبانينيػػات القػػرف اؼباضػػي مػن خػػبلؿ نظريػػة اؽبػػدؼ  ،Skoposأسػػلوبا
جديػػدا لتحليػػل الرتصبػػة" .وقــد وضــع فيرميــر فــي نظريتــو ىــدل الــنص الغايــة فــي المقــام األول ،و المتــرجم ىــو
الذي يحدد الهدل بناء على تعليمات صاحب العمـل  .the initiatorو عليـو فـإن إصـدار حكـم عـن أي
ترجمة يكون مع الحفاظ على الغرض األولي للترجمة)10( ".
كقػػد بنػػت  Christiane Nordكريسػػتاف نػػورد انطبلقػػا مػػن مقػػدمات رايػػس يف الرتصبػػة علػػى أهنػػا فعػػل
اتصػػاِف إرادم بػػني لغتػػني ك اقرتحػػت مبوذجػػا ربليليػػا قائمػػا علػػى كظيفػػة ك غػػرض الػػنص اؽبػػدؼ يف الثقافػػة اؽبػػدؼ
كيبكن تطبيقو على النصوص النفعية ك األدبية معا.
" تتحدد الجودة لدى نورد بتواف الترجمة مع الشروط المنصـول عليهـا فـي دفتـر الشـروط ،و تأخـذ
النس ـ المقــامي  le contexte situationnelبعــين االعتبــار )11(".كقػػد يرغػػب اؼبػػرتجم حسػػب كظيفػػة
النص اؽبدؼ ك تعليمػات الرتصبػة الصػادرة عػن صػاحب مشػركع الرتصبػة يف اغبفػاظ علػى صبيػع اػبصػائص الدالليػة ك
الشػكلية للػػنص األصػػلي أك اسػػتعماؿ العناصػػر اؼبوجػػودة يف الػػنص األصػل بشػػكل كاسػػع .ك عليػػو ،فإهنػػا تقػػدـ تصػػورا
إلمكانيػػة إهبػػاد درجػػات ،أك مسػػتويات مػػن اعبػػودة ،لكػػل نػػوع مػػن أن ػواع الرتصبػػات ت ػرتاكح مػػا بػػن األمانػػة اؼبطلقػػة ك
اغبرية اؼبطلقة.
ك يبكن مقابلػة مفهػوـ "الػدرجات" ،أك مسػتويات جػودة الرتصبػة ،لػدل كريسػتياف نػورد بتلػك اؼبندرجػة ضػمن
مبػػوذجي SICALو  .SEPTك ترتكػػز اؼبسػػتويات الػػف تعنيهػػا نػػورد علػػى الق ػرار ال ػواعي إلنتػػاج ترصبػػة "حرفيػػة" أك
"متحػررة" نسػبيا ك ال تتضػػمن مسػتول للتسػامح  niveau de toléranceعػػن األخطػاء غػري اؼبتعمػػدة الػف يقػػع
فيها اؼبرتجم .ك يقوـ "صاحب مشركع" الرتصبة بتحديد تعليمات الرتصبة ك ربديد الغرض اؼبنشود من العمل.
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كلذا فإنو يتوجػب علػى اؼبقػوـ أخػذ غايػة الػنص اؽبػدؼ أك غرضػو بعػني االعتبػار كنقطػة انطػبلؽ لتقػوًن جػودة
الرتصبػػة .ك عليػػو ،تعػػادؿ مقاربػػة نػػورد مقاربػػة الركز الػػذم يركػػز علػػى ضػػركرة مراعػػاة رغبػػات القػػارئ أك اؼبتطلبػػات الػػف
وبددىا صاحب اؼبشركع يف عقده.
كما رأت نورد أف عملية التحليل قبل الرتصبة تتم على مرحلتني :مرحلػة أكُف يػتم خبلؽبػا ربليػل كظيفػة الػنص
اؽبدؼ من خبلؿ كصف العوامل ذات الصلة الف من اؼبفرتض أف تكفل تلقي النص اؼبرتجم من صبهػور معػني ك يف
كضع معني .ك مرحلػة ثانيػة وبلػل خبلؽبػا الػنص اؼبصػدر ،ك ىػي مرحلػة تتضػمن خطػوتني .أمػا اػبطػوة األكُف فيتبػني
اؼبرتجم خبلؽبا توافق مادة النص اؼبصدر مع الشركط الواردة يف تعليمات الرتصبػة الػف يقػدمها لػو صػاحب العمػل .مث
يقػػوـ يف اػبطػػوة الثانيػػة بتحليػػل مفصػػل لغػػرض فهػػم الػػنص اؼبصػػدر مػػع إيػػبلء اىتمػػاـ خػػاص إلرجػػاع كظيفػػة الػػنص
اؽبدؼ.
« Selon le modèle conçu par Ch. Nord (« the looping model »), l‘analyse se
déroule en deux temps : l‘analyse du skopos du texte cible (« target text
skopos») et l‘analyse du texte source. L‘analyse de la fonction du texte cible
repose sur la description de ces facteurs pertinents censés assurer la réception du
texte traduit par un public particulier dans une situation donnée, appelée SITT
(«target situation » ou situation cible). L‘analyse du texte source comporte deux
étapes (cf. Nord, 1991 : 33 .)Dans la première étape, le traducteur doit se rendre
compte de la compatibilité du matériel du texte source avec les exigences
formulées dans les instructions de traduction. Dans la deuxième étape, le
traducteur se livrera à une analyse détaillée ayant pour but la compréhension du
texte source tout en prêtant une attention particulière à restituer la fonction du
(texte cible. »)12

"و ترى نورد على أن تحليل األخطاء غير كال "إنما يجب أن ينظر إلى النص ككـل ووظيفتـو و آثـاره
علــى أنهــا معيــار حاســم فــي نقــد الترجمــة )13(".ك يعػػد ىػػذا شػػرطا أساسػػيا ،ألنػػو بنػػاء علػػى اختيػػار اػبصػػائص
اؼبناس ػػبة لل ػػنص اؼبص ػػدر ،فإن ػػو يبك ػػن أف يتخل ػػى اؼب ػػرتجم ع ػػن بع ػػض عناص ػػر ال ػػنص اؼبص ػػدر ،ك يعتم ػػد أكث ػػر عل ػػى
االسػتلزاـ ،أك يعػوض عنهػا يف جػزء آخػر مػن الػنص ،ك بالفعػل ،كمػا أشػارت  van Leuven-Zwartفػاف لوفػاف
زفارت ،حني طورت الزمة مثرية لبلىتماـ للرتصبػة اؼبوجهػة كبػو الػنص " ،التحػوؿ يف اؼبعػ " الػذم يعػادؿ عػددا كبػريا
من القيم الف ال تناؿ الرضا ك القبوؿ يف الرتصبة اؼبهنية .كقد يتوجػب عػدـ اعتبارىػا أخطػاء سبامػا ،علمػا أنػو ال يبكػن
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يف الرتمجة:

اعتبارىا غري ذلك .ك باختصػار ،فػإف ربليػل األخطػاء يف اؼبسػتول النصػاين األصػغر  micro textualغػري كػاؼ.
ك يف أمثلة ربليل الرتصبات اؼبوجهة كبو الػنص اؼبقدمػة لتوضػيح النمػوذج ،تعتػت أحكػاـ نػورد معياريػة خصوصػية علػى
العمػوـ ،ك عنػػدما يتعلػػق األمػػر حبكػػم مػػا ،فإنػو ال يعتػػت هنائيػػا .ك بالفعػػل ،تػػرل نػػورد أنػو لػػن يكػػوف أبػػدا ىنػػاؾ "تقػػوًن
شػػامل للنصػػوص اؼبرتصبػػة" ،ك لكنهػػا تصػػدر حكمػػا هنائيػػا يشػػمل نصػػوص العينػػة صبيعهػػا" .توافػػق إحػػدل الرتصبػػات
الش ػػركط ال ػػف تفرض ػػها كظيف ػػة ال ػػنص كتوج ػػو اؼبتلق ػػي ".ك لك ػػن ،كي ػػف يبكنه ػػا أف تق ػػدـ تقويب ػػا ش ػػامبل ع ػػن طري ػػق
اؼبقارنات اؼبعيارية اػبصوصية ،خاصة ك أف حكمها قائم على طبيعة األخطاء ك ليس على عددىا)14(".
مػػا يبكػػن استخبلصػػو مػػن عػػرض النمػػوذج الغػػائي لتقػػوًن الرتصبػػة ،ىػػو أف الرتكيػػز علػػى غايػػة الػػنص ك اعبمهػػور
اؼبتلقي ال بد أف يشكل جانبا من جوانب التقوًن سػواء تعلػق األمػر بتطبيػق ىػذا النمػوذج أـ مقاربػات أخػرل ،ك قػد
يصػلح اسػػتعماؿ ىاتػػو اؼبقاربػة لتقػػوًن النصػػوص األدبيػة أك غريىػػا مػػن النصػوص كونػػو قائمػػا علػى اؼبقارنػػة الشػػاملة بػػني
النص اؼبصدر ك النص اؽبدؼ ك ربليل الوحدات النصانية الصغرل ك الكتل.
 -4النمولج الوصفي التفسيري:
قػػدمت  Juliane Houseهاااو يف نسػػخة منقحػػة لعمػػل نشػػر ألكؿ مػػرة سػػنة  ،1977مقاربػػة مفصػػلة
غري كمية ،كصفية تفسريية لتقػوًن جػودة الرتصبػة .ك اسػتعملت ىػاكس علػى غػرار بنسوسػاف ك ركزهنػاكس ،اػبصػائص
الوظيفية للنص الف أشار إليها ىاليدام ( )1978ك كريسػتاؿ ك دايف ( ،)1969ك لكنهػا تػرفض اؼبقاربػة الوظيفيػة
الػػف أقرتحهػػا منظػػرك اؼبدرسػػة الغائيػػة سػػكوبوس كوهنػػا ،حسػػب رأيهػػا ،ذبعػػل أنبيػػة اؼبعػ يف الػػنص اؼبصػػدر أمػرا نسػػبيا
مقارنػػة بأنبيػػة معػػايري الثقافػػة اؽبػػدؼ ك أىػػدافها .كمػػا أهنػػا تػػرفض اؼببػػدأ الػػذم اقرتحػػو كػػل مػػن رايػػس ك فريمػػري الػػذم
مفاده أف "ىدؼ الرتصبة وبدد كسائلها)15(".
ك بالفعػػل ،فقػػد أكردت ىػػاكس يف تقػػدًن مقرتحهػػا تعبػريا صػػروبا عػػن إيباهنػػا بػػاؼبع اؼبسػػتقل للػػنص ،ك نتيجػػة
لذلك ،أنبية التكافؤ ،على الرغم من كوف مفهوـ التكافؤ لديها ربكمو اعتبارات براغماتية ك تواصلية.
تنادم ىاكس دبقاربة نصية لتقوًن جودة الرتصبة على غرار الركز ك نورد" .عادة ما نهمل الجانب النصي
للمعنى في عمليات تقويم الترجمات ،على الرغم من أن ضرورة تحقي الربل بن الجمل المتتابعة في لغة
أخرى والمحافظة على المعنى الداللي المتضمن في النص األصلي ضروري ،خاصة في الترجمات المعماة
" . "covert translationsك من خبلؿ مفهومها للتكافؤ اؼبرتكز على التمييز بني الرتصبة الصروبة overt
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يف الرتمجة:

 ،translationك تع أف الرتصبة تكوف ظاىرة صراحة يف النص اؽبدؼ ،ك covert translationالرتصبة
اؼبعماة ك ىي الرتصبة الف ال تبدك أهنا نص ثاف منقوال عن نص أكؿ بلغة أخرل.
« La dichotomie « overt translation » (une traduction qui est présentée
ouvertement comme telle )versus « covert translation » (un texte qui ne
thématise pas son statut de texte dérivé) s‘est avérée très intéressante, tout
(comme la distinction explicite entre traductions et versions. » )16

ترفض ىاكس الفكرة القائلػة بػأف تقػوًن جػودة الرتصبػة ىػي عمليػة ذاتيػة  ،subjectiveكيف الوقػت نفسػو ،ال
تقلل من درجة صعوبة ربديد مع "معيار االستعماؿ" عن طريق التجربة ،خاصة بالنسبة للوضػع الوحيػد ألم نػص
فردم ك احرتاـ الشركط اؼبتعلقة باؼبعرفة حوؿ اؼبعايري السوسيوثقافية.
كما أهنا تؤكد على أف "التقويم النسبي لألخطاء الفردية...ىو مشكل يختلف من نص آلخر)17(".
ك توضح ىاكس ىذا النموذج ؿبددة ك معلقة على عدـ توافػق الرتصبػة الصػروبة ك الرتصبػة اؼبعمػاة يف عػدد مػن
نصوص العينة .غري أهنا ،على غرار نورد ،ترفض إصدار أية أحكاـ على الرتصبة ككػل ،قائلػة أنػو مػن الصػعب تقػدًن
حكػػم هنػػائي علػػى جػػودة الرتصبػػة تتػػوفر فيػػو كافػػة شػػركط اؼبوضػػوعية .ك يف الواقػػع ،تػػرل ىػػاكس أف مبوذجهػػا كصػػفي
تفسريم كوهنا تعارض األحكاـ القائمة علػى القػيم االجتماعيػة ك النفسػية .ك بعبػارة أخػرل ،ال هبػب أف يصػدر عػن
تقوًن الرتصبة حكم عما إذا كانت الرتصبة ربرتـ معيارا ؿبددا للجودة ،على الرغم من انتقادىا للوظيفيني لنسبيتهم.
كانطبلقا من سبييزىا بني نوعني من الرتصبة ،قسمت ىاكس األخطاء إُف أخطاء صروبة
) overtly erroneous errors (les fautes trop apparentesوأخطاء معماة أك أخطاء غري صروبة
). covertly erroneous errors (les fautes moins apparentes
ىبتص الصنف األكؿ بأخطاء الرتصبة ك األخطاء اللغوية الف ينتمم عنها:
أ)

تشػػوه اؼبعػ التعييػ  le sens dénotatifلعناصػػر الػػنص اؼبػػرتجم مقارنػػة بػػالنص األصػػلي ،ك

ىبص ذلك:
 اغبذؼ اإلضافة153
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يف الرتمجة:

 التغريات الناذبة إما عن سوء اختيار العناصر ،أك نتيجة لسوء ترابطها.ب) خرؽ قواعد نظاـ اللغة اؽبدؼ ،سواء تعلق ذلك بالقواعد النحوية أك معايري االستعماؿ.
(Cas d‘agrammaticalité (transgression du système langagier) et cas
d‘acceptabilité douteuse (transgression des normes d‘usage )).

نشري ىنا إُف أف اغبذؼ ك اإلضافة قد يعتتاف أسػلوبني مػن أسػاليب الرتصبػة األدبيػة ،فقػد هبػد اؼبػرتجم نفسػو
مضطرا إُف إضافة عناصر إليضاح اؼبع ك بالتاِف تصبح اإلضافة أسلوبا من أسػاليب اإليضػاح ك ال يبكػن تصػنيفها
يف خانة اػبطأ ،ك األمر ذاتو بالنسبة للحذؼ.
ك تنتمم األخطاء اؼبعماة أك غري الصروبة يف رأم ىاكس نتيجة لعدـ التوافػق بػني األبعـاد المقاميـة
)( les dimensions situationnellesالف سبيز النص اؼبصدر ك تلك الف تطبع النص اؽبدؼ.
ك األبعاد المقامية ىي نظاـ معقد يضم العناصر التالية:
 -1أبعاد متعلقة بالمستعمل:
 اللغة الفردية  ( idiolecteاألصل اعبغرايف). اللهجة  ( dialecteالطبقة االجتماعية). الزمن (اغبقبة الف أنتمم فيها النص). -2أبعاد متعلقة باالستعمال:
أ)

أداة التخاطب (اللغة اؼبنطوقة أك اؼبكتوبة)

 بسيطة معقدةب)

اؼبشاركة (ثنائية -أحادية)

 بسيطة معقدةج) األدكار االجتماعية (العبلقة بني اؼبؤلف ك اؼبتلقي)
د) اؼبوقف االجتماعي (البعد بني اؼبؤلف ك اؼبتلقي)
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يف الرتمجة:
ك) ؾباؿ النشاط اللساين (النشاط اؼبه للكاتب أك اؼبستول اللغوم)

إف ربليل النص األصلي انطبلقا من ىاتو األبعاد ىو السبيل إُف ربديد كظيفتو.
ك كظيفة النص يف نظر ىاكس ىي تطبيق أك استعماؿ النص يف كضع معني .ك يف ىذا الصػدد سبيػز ىػاكس بػني
نوعني من الوظائف:
-

( )fonction cognitive-référentielleالوظيفة اؼبعرفية-اؼبرجعية.

 ( )les autres fonctions non-cognitivesالوظائف غري اؼبعرفية األخرل.ك حػػىت يكػػوف الػػنص اؼبػػرتجم مكافئػػا لؤلصػػل فإنػػو مػػن الضػػركرم أف تكػػوف لػػو كظيفػػة فباثلػػة لؤلصػػل ك ربقيػػق
ىاتو الوظيفة بالوسائل نفسها (األبعاد اؼبقامية).ك إف َف يتحقق ىػذا التوافػق يف الوظيفػة ،فػإف ذلػك يعتػت خطػأ غػري
صريح (.)covert error
أسس ػػت جولي ػػاف ى ػػاكس مبوذجه ػػا التقػ ػويبي الوص ػػفي التفس ػػريم عل ػػى نظري ػػة الس ػػياؽ ك كظ ػػائف اللغ ػػة عن ػػد
 Halliday & Hasanىاليدام ك رقيػة حسػن ك  Malinowskiملنوفسػكي ،ك ىػي عناصػر نظريػة تسػاعدنا
يف فهم مبوذج التقوًن ،ك عليو فقد ارتأينا أف نشرح ىنا بعضا من ىذه اؼبفاىيم.
مفهوم سياق المقام:
كػػاف الباحػػث األنثربولػػوجي البولنػػدم مالنوفسػػكي  Malinowskiىػػو أكؿ مػػن نظػػر ؼبفهػػوـ سػػياؽ اؼبقػػاـ
 ،context of situationك استعملو فريث  Firthك ىايبز  Hymesالحقا يف حبوثهما حوؿ عناصػر اػبطػاب
ك السياؽ.
ك يعػ سػػياؽ اؼبقػػاـ "الســياق اللســاني و المقــام اللــذان تنــت خاللهــا كلمــة أو خطــاب أو نــص ،فمعنــى
الخطاب ال يتحدد بالمعنى الحرفي للكلمات التي نستعملها ،بل بالمقام و األوضاع التي ننـت خاللهـا ىاتـو
الكلمات( ".ترصبتنا)()18
ك اسػتخلص ىاليػدام ( )Hallidayكمػاكنتوش ( )MacIntoshكسػرتفنس ( )Strevensفبيٌػزات الػنص

من فبيٌزات اؼبقاـ كاقرتحوا العناكين الثبلثة التالية :كىي اعاؿ ( ،)fieldالشػكل ( )modeكالعبلقػة ( )tenorكىػي

اؼبعت عنها.
مفاىيم عامة لوصف كيفية ربديد سياؽ اؼبقاـ ألنواع اؼبعاين ٌ
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يف الرتمجة:
 -المجال :ىو اغبدث الكلي الذم يشتغل فيو النص ،أم موضوع اػبطاب.

 الشــكل :ىػو كظيفػػة الػػنص يف اغبػػدث ،كيضػػم بػػذلك كػل مػػن القنػػاة ( )channelالػػف تتخػػذىا اللغػػة –اؼبنطوقػػةأك اؼبكتوب ػػة ،اؼبرذبل ػػة أك ا ض ػػرة -كنوعه ػػا أك األش ػػكاؿ الببلغي ػػة كالش ػػكل القصص ػػي ( ،)narrativeكالتعليم ػػي
( ،)didacticكاإلقناعي ( ،)persuasiveاٍف)19(.
 العالقة :كىي طبيعة العبلقات االجتماعية القائمة بني اؼبشاركني كنوعها.وب ٌدد كل من اعاؿ ،كالشكل كالعبلقة بصفة صباعية سياؽ مقاـ النص.
 -5المقاربة الحجاجية لتقويم الترجمة:
يرتكػػز مب ػػوذج م ػػالكوَف كليػػامز لتق ػػوًن الرتصب ػػة عل ػػى ربليػػل الفيلس ػػوؼ التيط ػػاين سػػتيفاف ت ػوؼبني لبني ػػة اغبج ػػة
كأعماؿ فبلسفة آخرين حػوؿ االسػتدالؿ ك االنسػجاـ ك االتسػاؽ يف اػبطػاب مػن جهػة ،ك مػنهمم بريؼبػاف ك آخػرين
يف اغبجاج الذم يعتت تطبيقا معاصرا لتحليل أرسطو ك تصنيفو للحجمم ك القيم اؼبتعلقة كا ،من جهة أخرل.
ك يشػػري كليػػامز إُف اعبػػدؿ ا تػػدـ حػػوؿ مفه ػػوـ اؼبقبوليػػة يف الرتصب ػػة ك كسػػائل ربديػػدىا ال ي ػزاؿ قائمػػا بػػني
اؼبنظرين ك التيارات الفكرية ،على الرغم من االتفاؽ على الشركط الف هبب استيفاؤىا يف ترصبة جيدة أك مقبولة.

“In short, the relevance of, and justification for, TQA is stronger than ever. Yet
whereas there is general agreement about the requirement for a translation to be
good,‖ ―satisfactory‖ or ―acceptable,‖ the definition of acceptability and of the
means of determining it are matters of ongoing debate and there is precious little
(agreement on specifics”)20

ينتقػػد كليػػامز يف كتابػػو حػػوؿ اؼبقاربػػة اغبجاجيػػة يف تقػػوًن الرتصبػػة ،صػػدر سػػنة  ،2004النمػػاذج الكميػػة ك
غ ػػري الكمي ػػة لتق ػػوًن الرتصب ػػة ،فه ػػو ي ػػرل أف األكُف  -النم ػػاذج القائم ػػة عل ػػى مع ػػايري -ترتك ػػز عل ػػى تق ػػوًن الوح ػػدات
النصػػانية الصػػغرل  ،micro textualك ىػػي نتيجػػة لػػذلك تطبػػق علػػى مقػػاطع قصػػرية مػػن النصػػوص أك علػػى
اعبمل فقط ،ك ال يبكن استعماؽبا إلجراء تقوًن شامل للنص.
أما النماذج غري الكمية اؼبعياريػة (مبػاذج الركز ،ك ىػاكس ،ك نػورد ،ك ركزهنػاكس ك بانسوسػاف) ،فهػي ترتكػز
على اػبطاب ك ربليل كامل النص ك تقوـ على كظيفة النص ك غايتو.
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كما أف العوامل ا يطة بإنتاج الرتصبات زبتلف ك تعػدد ك ال يبكػن أف نوجػد معيػارا كاحػدا ينطبػق علػى كافػة
الرتصبات اؼبختلفة ،ك إف كجد فإف تطبيقو سيكوف معقدا ك عسريا.
ك زيػػادة عل ػى ذلػػكَ ،ف تقػػدـ مبػػاذج تقػػوًن الرتصبػػة تعريفػػا ؼبفهػػوـ ''خطػػورة اػبطػػأ'‘ بطريقػػة علميػػة يقػػوـ علػػى
نظريػػات ؿبػػددة ،كمػػا أنػػو ال يوجػػد دليػػل كاحػػد علػػى إمكانيػػة تطبيػػق ىػػذه النمػػاذج علػػى أنػواع ـبتلفػػة النصػػوص ،أيػػا
كاف طوؽبا.
a) “In short, the following questions may fairly be asked about the validity
of the models:
In textological, parameter-specific TQA, the target of the assessment is
multiple subject matter, composition, cohesion, tenor, mode, etc. How can
?a valid overall TQA be extracted from the individual assessments
In micro textual TQA, how do we prove that the sample is representative
?of the text units entirety
The following questions may fairly be asked about the reliability of the
models:
In quantitative TQA, how do we prove that the tolerance level is a reliable
?measure of acceptability in all cases

)b

)c
)d
)e

f) How do we ensure that the level of significance of the major error is
(comparable in all cases? »)21

يػػرل كيليػػامز أف اغبجػػاج ال يقتصػػر علػػى النصػػوص ذات الوظيفػػة اإلقناعيػػة فقػػط ،ك أف اغبجػػاج يبتػػد ليشػػمل
العديد من اعاالت كعلم النفس ك القانوف ك االقتصاد ك اؼبنطق ك غريىا.
كقد طور كيليامز مبوذجو مستندا على فئات اػبطاب  discourse categoriesالتالية:
 -1ىيكل اغبجة Rhetorical schema
 -2األنواع الببلغية Rhetorical topology
(أ) العبلقات التنظيمية organizational relations

(ب) أدكات الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػربط ( ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركؼ العط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ك عبلم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات اال س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتدالؿ األخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرل)
)Connectives (conjunctives and other inference indicators
(ج) الوظائف اؼبنطقية Propositional functions
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(د) أنواع اغبجة Types of argument

يتحدث كليامز عن العبلقات اؼبتعػددة الػف تػربط عناصػر اغبجػة بعضػها بػبعض .ك يػرل أف أجػزاء مػن اغبجػة
ىبتلػػف طوؽبػػا ت ػرتبط فيمػػا بينهػػا بعبلقػػات كاؼبشػػكل ك اغبػػل ،كاالسػػتنتاج ك السػػبب ك ال ػرأم ك الػػدليل ،ك الس ػؤاؿ
كاعبػواب .ك يػػرل أف تشػكل اغبجػػة يتحػدد مػػن خػػبلؿ عػدة أدكات كػػأدكات الػربط ك حػػركؼ العطػف مػػثبل .ك يركػػز
كليػػامز علػػى األنبيػػة القصػػول الػػف تكتسػػيها أدكات الػربط ك الػػف عػػادة مػػا يػػتم التغاضػػي عنهػػا يف مبػػاذج الرتصبػػة الػػف
تركػز علػى الوحػدات النصػػانية الصػغرل  .the micro-level assessment systemsك يقػدـ كليػامز لتتيػػر
ىذه الفكرة مثاال يف كتابو عن اؼبقاربة اغبجاجيػة لتقػوًن جػودة الرتصبػة ( ،)2004نصػا باللغػة الفرنسػية ك ترصبتػو إُف
اللغة اإلقبليزيػة ،حيػث

التعامػل مػع بعػض أدكات الػربط بشػكل جيػد ،ك أنبػل الػبعض ا خػر .فػاؼبرتجم مػن اللغػة

الفرنس ػ ػػية إُف اإلقبليزي ػ ػػة يبك ػ ػػن أف يبع ػ ػػد القػ ػ ػػارئ ع ػ ػػن مس ػ ػػار اغبج ػ ػػة مػ ػ ػػن خ ػ ػػبلؿ إنب ػ ػػاؿ بع ػ ػػض أدكات ال ػ ػ ػربط،
كػ " "en effetأك »  « d‘ailleursأك » .« donc
ك يف حػػني يع ػ خطػػأ الرتصبػػة الفػػادح يف مبػػوذج تقػػوًن جػػودة اللغػػة الكنػػدم  Sicalفشػػل اؼبػػرتجم يف نقػػل
عنصر أساسي من الرسالة ،دكف ربديد مع "أساسي" يف تعريف اػبطأ الفادح ،يرل كليامز أف ما ىػو أساسػي ىػو
العناصر الستة الف تشكل ىيكل اغبجة .ك عليو فإنو يعتت أم خطأ يؤثر يف نقل ىاتو العناصر خطأ فادحا.
ك تكوف اؼبرحلػة األكُف يف عمليػة التقػوًن يف نظػر كليػامز ربديػد ىيكػل اغبجػة the argument schema
يف الػػنص األصػػل ،مث قػراءة الرتصبػػة دكف العػػودة إُف الػػنص اؼبصػػدر ،مػػع إيػػبلء أنبيػػة قصػػول للتناسػػق ،coherence
كمػن مث فحػػص الرتصبػة لنػػرل مػا إذا كانػػت تعكػػس ىيكػل اغبجػػة اؼبوجػود يف الػػنص اؼبصػدر أـ ال .ك يقػػوـ اؼبقػػوـ يف
اؼبرحلة األخرية بالتحقق من مدل ؿبافظة اؼبرتجم على الب الببلغية اؼبختلفة.
كقػػد بػػني ك ليػػامز أف مػػا يعتػػت خطػػأ فادحػػا يف الرتصبػػة يف مبػػاذج التقػػوًن التقليديػػة ،كنمػػوذج  Sicalكالنمػػوذج
اؼبعتمػػد مػػن قبػػل مصػػاٌف الرتصبػػة غبكومػػة أكنتػػاريو ،قػػد ال يعتػػت كػػذلك بالنسػػبة للمقاربػػة اغبجاجيػػة يف تقػػوًن جػػودة
الرتصبػة ،ك أف مػا يعتػػت خطػأ بسػػيطا يف اؼبقاربػة اغبجاجيػػة قػد يعتػػت فادحػا حػػني تقػوًن الرتصبػػة باسػتعماؿ النمػػوذجني
السابقني ك العكس صحيح.
يسوؽ لنا برياف موسوب مثاال عن ذلػك مػن خػبلؿ عػرض ترصبػة مػن الفرنسػية إُف اإلقبليزيػة كرد فيهػا ترصبػة
" ب " »  « Brownيف حني يذكر يف النص األصػلي اللػوف "األزرؽ" » ( .« Blueك قػد يكػوف اؼبػرتجم قػد فقػد
تركيػػزه حػػني الرتصبػػة فبػػدؿ األزرؽ بػػالب كػػوف اللػػونني يشػػرتكاف يف اغبػػرؼ األكؿ «»  ،bأك اللػػوف الب ػ مػػذكور يف
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مقطع آخر من النص اؼبصدر ) فهل يبكن أف نعتت ىذا خطأ فادحا؟ .يقوؿ كليامز أنو من كجهػة نظػر أسػتاذ اللغػة
أك مػ ػ ػ ػ ػػن خػ ػ ػ ػ ػػبلؿ معػ ػ ػ ػ ػػايري الرتصبػ ػ ػ ػ ػػة يف مبػ ػ ػ ػ ػػاذج تقػ ػ ػ ػ ػػوًن الرتصبػ ػ ػ ػ ػػة الػ ػ ػ ػ ػػف تركػ ػ ػ ػ ػػز علػ ػ ػ ػ ػػى الب ػ ػ ػ ػ ػ النصػ ػ ػ ػ ػػانية الصػ ػ ػ ػ ػػغرل
 ،micro-textual systemsفػػإف يبكػػن اعتبػػار ذلػػك خطػػأ فادحػػا ،غػػري أنػػو ق ػد يكػػوف أك ال يكػػوف كػػذلك
بالنسبة للنماذج الف تركز على الوحدات النصانية الكتل  .macro textual systemsفإذا كػاف الػنص اؼبػرتجم
تقرير شرطة عن سرقة سيارة فإف خطأ كهذا قد هبعل الرتصبة دكف جدكل.
« Since there is no space here to cite lengthy passages from the texts, let me
illustrate with an imagined text in which an automobile is described in French as
‗blue‘ (blue) and in the English translation as ‗brown‘. (Perhaps the French word
for brown appeared nearby in the text, or perhaps the translator‘s concentration
?lapsed and he wrote a colour word beginning with ‗b‘.) Is this a major error
From the point of view of a language teacher, or a strict interpretation of a micro
textual system, it is. But from a macro-textual point of a view, it may or may not
be major. If the text is a police stolen car report, then it‘s an error which could
well make the translation useless. But it‘s not hard to imagine a context in which
the colour of the car is completely immaterial to the text‘s argument
(schema. »)22

كمػػا أشػػار موسػػوب إُف أف "مــا كــان يعتبــر خطــأ فادحــا فــي النمــالج التقليديــة لتقــويم جــودة الترجمــة،
كـ ــاللغو أو المعن ـ ــى العكسـ ــي ،ق ـ ــد ال يكـ ــون خط ـ ــأ "حاس ـ ــما" error

critical

ف ـ ــي المقارب ـ ــة

الحجاجية( )23(".ترجمتنا)
يؤكػػد كيليػػامز أف ربليػػل الكلمػػات كاعبمػػل يف اؼبقاربػػة اغبجاجيػػة لتقػػوًن الرتصبػػة ال يهػػدؼ إُف قيػػاس مػػدل
مكافئته ػػا للوح ػػدات الص ػػغرل  micro unitsلل ػػنص اؼبص ػػدر ب ػػل لفح ػػص م ػػدل مس ػػانبتها يف ىيك ػػل اغبج ػػة
 " .the argument schemaكان العائ أمام قبول و اعتماد معايير لتقويم جودة الترجمة في نظري علـى
مــر الســنين ،الفشــل فــي تبريــر المعــايير الكميــة و التقــويم اســتنادا إلــى معــايير العليــا لقابليــة الفهــم ،واالتصــال
الفعال ،إضافة إلـى قابليـة الـنص لالسـتعمال  .و بعبـارة أخـرى ،لـم تكـن االنتقـادات الموجهـة للنصـول التـي
اعتبرت غير مرضية مبررة من حيث معيار االتصال( )24(".ترصبتنا)
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كمػػا أف اؼبقاربػػة اغبجاجيػػة قػػد أكجػػدت حلػػوال للعديػػد مػػن اؼبسػػائل العالقػػة ك اغبػػاالت موضػػوع اػبػػبلؼ بػػني
البػػاحثني يف التقػػوًن ،إال أف تطبيقهػػا يسػػتغرؽ كقتػػا أطػػوؿ ك يتطلػػب ربكمػػا جيػػدا يف عناصػػر النظريػػة اغبجاجيػػة ك
اؼبفاىيم اللسانية اؼبتعلقة كا.
كقػػد أثػػار موسػػوب ىػػذه التسػػاؤالت يف تقديبػػو لكتػػاب كيليػػامز قػػائبل " :لــم أزال أتســاءل بعــد قــراءة كتــاب
وليامز  ،بصفتي أشتغل علـى تقـويم الترجمـة بانتظـام  ،عـن الوقـت الـذي ستسـتغرقو عمليـة مراقبـة جـودة نـص
مصدر من  5000كلمة و ترجمتو باستعمال منهجو؟ إل أن تطبيقو يتطلب القيـام بتحديـد ىيكـل الحجـة فـي
ال ــنص المص ــدر أوال ،و القي ــام بتحلي ــل مفص ــل لتل ــك المق ــاطع ف ــي الترجم ــة و الت ــي تتض ــمن مباش ــرة تل ــك
العناصر الستة ثانيا ،و ثالثا ،تحديد القيم و أدنـى عـدد مـن النقـاط التـي توافـ المعـايير المختلفـة ،و مـن ثـم
حسابها)25(".
نسػػتنمم مػػن اؼببلحظػػة الػػف قػػدمها موسػػوب أف تقػػوًن الرتصبػػة باسػػتعماؿ اؼبقاربػػة اغبجاجيػػة قػػد يكػػوف فبكنػػا يف
ظل شركط معينة ،ك قد يكوف أمرا عسريا قػد يتطلػب فريقػا مػن اؼبقػومني إلقبػازه ال سػيما حػني العمػل علػى ترصبػات
نصػػوص طويلػػة ،علػػى الػػرغم مػػن إمكانيػػة أف يقػػدـ لنػػا ىػػذا اؼبػػنهمم نتػػائمم أفضػػل مػػن تلػػك الػػف كبصػػل عليهػػا حػػني
استخداـ النماذج الكمية األخرل لتقوًن الرتصبة.
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"معذبو األرض لفرانز فانون" بين األصل والترجمة: قراءة في
زىراء بورزؽ
2 جامعة اعبزائر،معهد الرتصبة
ملخص
ً
 بسبب األفكار التحررية الف يريد،اؼبستعمر إُف مصادرة الكتاب منذ صدكره كاإلساءة إُف الكاتب
لقد عمد
 كما تقوـ بو من قمع يف، كمعارضتو للسياسة االستعمارية بصفة عامة كالفرنسية بصفة خاصة،الكاتب نشرىا
 بل رسخت ترصباتو إُف العربية،الساحة اعبزائرية أياـ االستعمار كالساحة اإلفريقية أيضان كلكنهم َف يفلحوا يف ذلك
.كاإلقبليزية ألفكاره أكثر فأكثر
Résumé:
Le système colonial a réquisitionné le livre depuis sa publication et a diffamé son auteur à
cause des idées libérales qu'il vise à propager et sa position anti coloniale contre les crimes de
la France en Algérie et en Afrique. Toutefois, ses tentatives ont échoué et les traductions qu'a
effectuées l'auteur vers l'arabe et l'anglais existent toujours.
Mots clés : Colonialisme et le livre, Anti colonialisme, Traduction et Colonialisme,
Traduction période coloniale, Traduction en Algérie
Abstract
The colonial system has always requisitioned the book since its publication and has defamed
its author because of the liberal ideas he seeks to propagate, and anti-colonial position against
the crimes of France in Algeria and Africa. However, his attempts have failed, and to Arabic
and English translations that the author still exist.
Key Words: Colonialism and the Book, Anti-Colonialism, Translation and Colonialism,
Translation in Colonial Period, Translation in Algeria

164

العدد  :10ديسمرب ( ،4102رددم)4030-1100 :

يف الرتمجة:

إف اسرتاتيجية الرتصبة إُف العربية الف قاـ كا كل من "جمال األتاسي وسامي الدروبي" فقد
اؼبستعمر ,إليصاؿ رسالتو ذات
حرصا فيها قدر اؼبستطاع على التقيد بأفكار الكاتب كاغبفاظ على غريية ا خر
ى
بأهنما سلكا اسرتاتيجية التغريب.-
النزعة التحررية- ،كلذلك يبكننا القوؿ ٌ
كنعرض فيما يلي بعض األمثلة من اؼبدكنة لبلستشهاد كا:
مثال:0
يسرد الكاتب مثبلن العبارة ا تية:
"Moi, je voulais monter au djebel". P 242
كىي عبارة مقتطفة من العامية اعبزائرية ,كيقصد كا أنا أردت أف أجنٌد ,أك أف ألتحق باعبنود يف اعببل,
كلكن اؼبرتصبني ترصبا العبارة ترصبة حرفية كحافظان على بيئتها كؿبليتها ,فكانت على النحو ا يت:
"...أنا أردت أف أصعد إُف اعبباؿ "...ص.257
مثال:4
كقبد كذلك العبارة ا تية:
"Que ce soit dans les Djemààs d'Afrique du Nord ou dans les réunions
d'Afrique-Occidentale, la tradition…". P 33

فالكاتب خص لفظة " "Djemààsبسكاف مشاؿ إفريقيا كىي لفظة ؽبا داللتها الثقافية يف الوسط
االجتماعي ؽبؤالء السكاف  -كاعتمع اعبزائرم عينة منو -فػ" :الجماعة" ىم الذين يبثلوف أعياف القبيلة كىم
أصحاب الرأم أثناء االجتماعات ,بينما يغيب ىذا االصطبلح يف الدكؿ الغربية بإفريقيا ,فاكتفى الكاتب بلفظة
" ,"Réunionsكىي الصورة الثقافية الف عمل اؼبرتصباف على إعادة صياغتها كإيصاؽبا لقارئ الرتصبة ,فكانت
ترصبة العبارة كا يت:
"إف اجتماعات "اعبماعة" بإفريقيا الشمالية أك يف االجتماعات الف تعقد بإفريقيا الغربية "...ص.52
مثال:3
كما قبد ألفاظا عربية كأخرل من العامية اعبزائرية يوظفها الكاتب كما ىي يف النص الفرنسي مثبل:
"..."Fellah" ,"Oued" ,"Fellagas" ,"Djebel" ,"Douar" ,"Cheiks" ,"Caïdsليبني كا
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اؼبستعمر الذم يعي
طبيعة اعتمع اعبزائرم
ى
أمورىا.

يف بيئة قركية ,سكانو فبلحوف ,كشيوخ القرية ىم الذين يتدبركف

ككانت الرتصبة ملبية لغرض الكاتب ,فمثبلن بالنسبة للفظة ) "Caïds"(P:90الف كردت يف صيغة
اعبمع ,إذا ما ترصبها اؼبرتصباف إُف العربية يف صيغة اعبمع ستكوف "القادة" كىي ال تليب اؼبع اؼبقصود يف النص
األصلي ,أل ٌف داللتها السياقية توحي أكثر بالقادة السياسيني كزبتلف عن الداللة السياقية الف أرادىا الكاتب،
كلذلك ترصباىا بػ" :الزعماء التقليديون" (ص )108:كنعتت ىذه اللفظة مؤدية أكثر.
كنرل من جهة أخرل أ ٌف الكاتب يوظف ىذه األلفاظ ألنٌو تب القضية اعبزائرية ,كأصبح يدافع عنها
كونو فردان من الشعب اعبزائرم ،فنجده يف أحد اؼبقتطفات يدممم نفسو مع الشعب اعبزائرم كيقوؿ:
"Nous, algériens, au cours de cette guerre avons eu l'occasion, le bonheur de
toucher du doigt un certain nombre de choses". P 163

"كقد أتيح لنا كبن معشر اعبزائريني خبلؿ ىذه اغبرب الف لبوضها أف نلمس بأيدينا ع ٌدة أشياء" .ص.178
استعمل الكاتب ضمري اؼبتكلمني " "Nousكيكوف بذلك قد جعل نفسو صوتان متحدثان باسم كل
اعبزائريني الذين يدافعوف عن األرض كاؽبوية كالكرامة ،...كىو الشيء نفسو الذم ؼبسناه يف الرتصبة العربية عندما
نقرأ" :لنا نحن".
ً
اؼبستعمر كاحتقاره للسكاف
ٌأما يف مواضع أخرل من الكتاب ,فقد عمد الكاتب إُف كشف تسلط

األصليني ,كما مارسو من سياسات شىت لتحطيمهم كطمس ىويتهم ,باعتبارىم شعب جاىل ,حيواين الطباع
كالتصرؼ ,ال يستطيع إدارة شؤكنو...إٍف.
ككاف اؼبرتصباف يف كل مرة وبسناف إيصاؿ الصورة الف أراد الكاتب ذبسيدىا با افظة على الرتكيب
كاألسلوب.
مثال:2
ً
اؼبستعمر يرل السكاف األصليني على ٌأهنم
يقوؿ الكاتب مثبلن يف ىذا اؼبقتطف الذم يتز فيو كيف أ ٌف
مظهر من مظاىر العصياف كالتمرد:
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"La nature hostile, rétive, foncièrement rebelle est effectivement représentée aux
colonies par la brousse, les moustiques, les indigènes et les fièvres". P 222

:ككردت الرتصبة على النحو ا يت
 "السكان األصليون" ك"أمراض, الفيايف كالبعوض: إٌمبا ىي يف اؼبستعمرات, اؼبتمردة, العصية,"فالطبيعة اؼبعادية
.238الحمى" ص
ً
 فهم,اؼبستعمر ؽبذه الفئة كالسخرية منهم
لقد كضع اؼبرتصباف السكاف األصليني بني "شولتين" إلبراز احتقار
.يعتتكهنم أمراضا كأكبئة معدية
:8مثال
:كيقوؿ الكاتب يف مقتطف آخر
"On fait allusion aux mouvements de reptation du Jaune, aux émanations de la
ville indigène, aux hordes, à la puanteur, au pullulement, au grouillement, aux
gesticulations". P 28.

:ككردت الرتصبة إُف العربية كا يت
, تفريخ السكاف, قطعاف األىاِف, أركاث اؼبدينة األصلية, زحف العرؽ األصفر:إهنم يستعملوف ىذه التعابري..."
.47 ص."إٍف...تنمل اعبماىري
،فقد كاف بإمكاف اؼبرتصبني أف يلطفا يف ىذه العبارات حبكم أ ٌهنما عربيني كىي عبارات ؿب ٌقرة بالنسبة ؽبما
. كذلك من باب إيصاؿ اؼبقصد دكمان,كمع ذلك ترصبا اؼبقتطف بكل موضوعية
:9مثال
:كيقوؿ أيضا
"Cette démographie galopante, ces masses hystériques, ces visages d‘où toute humanité a
fui, ces corps obèse qui ne ressemblent plus à rien, cette cohorte sans tête ni queue, ces
enfants qui ont l'air de n'appartenir à personne, cette paresse étalée sous le soleil, se rythme
végétal, tout cela fait partie du vocabulaire colonial". P 28
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كردت الرتصبة إُف العربية كا يت:

ً
اؼبستعمر من مصطلحات :ىؤالء السكاف الذين يدبوف على األرض ,ىذه
"كىذا بعض ما هبرم على لساف
اعبماىري اؼبهسرتة ,ىذه الوجوه الف فر منها كل مع إنساين ,ىذه األجساـ اؼبرتىلة الف ال تشبو شيئان من
األشياء ,ىذا القطيع الذم ال رأس لو كال ذنب ,ىؤالء األطفاؿ الذين ال يبدك أ ٌف ؽبم أىبلن ,ىذا الكسل اؼبستلقي
ربت الشمس ,ىذه اغبياة الف تشبو حياة النباتات...إٍف .ص.48
لقد أسرد الكاتب الكثري من اؼبقتطفات لفضح االستعمار ,ككانت الرتصبة على األغلب كفية للنص األصلي
ً
اؼبستعمر
للمستعمر ,إذ يشبهو
كألفكار صاحبو ,فنجد أف اؼبرتصبني يف ىذا اؼبقتطف قد أرجعا العبارات ا ٌقرة
ى
ع لى أنو حيواف أك نبات أك ال شيء ,كأعادا رسم الصورة الف أراد الكاتب ذبسيدىا يف فكر القارئ بتطبيق تقنية
الرتصبة اغبرفية كاتباع اسرتاتيجية التغريب.
مقاصد المترجم وتصرفاتو لترجمة نص أدب ما بعد االستعمار
مقدمة:
سنتطرؽ يف ىنا إُف مدل تأثري مقاصد اؼبرتجم كنواياه كإيديولوجيتو يف ترصبة أدب ما بعد االستعمار,
الذم ظهر كفرع من فركع الرتصبة األدبية ،كارتأينا زبصيص مبحث لدكر اؼبرتجم يف نقل فكر ما بعد االستعمار
كاغبفاظ على ا خر كغرييتو يف النص اؼبرتجم ,ألنٌنا نرل بأ ٌف شخصيتو كعوامل بناءىا عامل مهم لتحديد مدل
أمانة اؼبرتجم ,أكاف ؿبافظا على آراء صاحب النص ذك الفكر التحررم ٍأـ أنٌو كقف حائبلن دكف نشرىا خاصة إذا
كاف يرتجم إُف لغة ذات نزعة مركزية.

كؽبذا سنبدأ بتعريف الرتصبة األدبية كوف ترصبة فكر ما بعد االستعمار تعد فرعان من فركعها ,لتحديد
مكانة اؼبرتجم كأنبيتو يف ىذه العملية الرتصبية ,كإُف أم مدل يسهم دكره كتكوينو الثقايف كاإليديولوجي يف توجيو
النص اؼبرتجم.
-0ترجمة أدب ما بعد االستعمار:
تع الرتصبة األدبية برتصبة األدب بكل فركعو دبا فيها القصة كالركاية كالشعر كاؼبسرح كـبتلف اؼبقاالت
كالدراسات ذات الطابع الف األدب ،كتندرج مدكنة حبثنا ضمن الفرع األخري الذم اتم بو الرتصبة األدبية ,إذ يعد
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كتاب"فرانزفانون""معذبو األرض" دراسة ذات طابع ف ٌ ك أدب ؽبا يف األخري أىداؼ ثقافية كسياسية كاجتماعية
كاقتصادية...إٍف.
كالفن كالفكر كالثقافة كالتاريخ ,كربرص على نقل تأثري
كتتناكؿ الرتصبة األدبية بصفة عامة عدة ؾباالت ٌ

فكرة ما من لغة النص األصلي إُف لغة النص اؽبدؼ ,كما ربرص أيضان على خلق االنطباع نفسو لدل قارئ

الرتصبة ،كتعتت ىذه الفكرة البيت القصيد يف فكر ما بعد االستعمار الذم وبمل شحنة من األفكار ,كعلى
و
شحنات.
اؼبرتجم أف يوصل تلك األفكار بكل ما ربملو من
يبثل كتاب "فانون" الذم أخذناه كأمبوذج عن ىذا الفكر دليل على ذلك ,نظران لل ٌك ٍم اؽبائل من األفكار

نفسية...أما ىدفنا ا ف فهو إبراز مدل نقل
الف يطرحها سواء أكانت تارىبية أـ ثقافية أـ اجتماعية أـ طبية أـ
ٌ
ربملو
اؼبرتصبني لركح النص ال ؽبيكلو فقط ،كىنا تكمن األنبية البالغة الف توليها الرتصبة األدبية للمرتجم ,إ ٍذ ٌ

مسؤكلية كعناء على اؼبستويني اعبماِف األسلوب كاللفظي االصطبلحي ،فالعملية ال تتجلى يف البحث عن اؼبقابل

اللفظي بإدخاؿ قواميس ,كإٌمبا تقف على اإلدراؾ كالفهم ؼبقتضيات النص ,الذم ليس عبارة عن األفكار
اؼبتسلسلة ,كإٌمبا ىو صبلة من أحاسيس الكاتب كعواطفو كخياالتو كآرائو كتوجهاتو اػباصة بالعاَف الذم وبيط بو،
كيعمد يف التعبري عنها إُف توظيف الصور اعبمالية كاألساليب الببلغية ,كىذا ما يثقل كاىل اؼبرتجم ألنٌو مطالب
بنقل اؼبضموف الفكرم كاغبفاظ على الشكل الف .
كلتذلل الصعاب أماـ اؼبرتجم هبب أف يكوف مطلعان كمتقنان للغة اؼبنقوؿ منها كاللغة اؼبنقوؿ إليها" ،فمن
دكف معرفة حضارة اللغة اؼبنقوؿ منها ال يبكن إالٌ أف يكوف ذلك عامل تعثر كرداءة للرتصبة ,فمعرفة خبايا اعتمع

اللغوم اؼبنقوؿ منو سب ٌكن من الفهم الصحيح للمفهوـ أك اللفْ يف النص اؼبطركح للرتصبة ,فيقع اختيار اؼبقابل
الصحيح أك األقرب إُف الصحة على األقل ,يف الرتصبة باؼبقياس إُف اللغة اؼبنقوؿ إليها"(1).
أضف إُف ذلك "فمهمة اؼبرتجم كقيمتو تتجلياف يف مدل قهره للصعوبات الف يطرحها تعدد اللغات
كتباين الثقافات ,مهمتو أف يقهر االختبلؼ الثقايف كاللغوم ,كأف يبحو اظبو ليسمح لكاتب النص األصلي أف
يتكلم بلغة أخرل من دكف أف يفقد ىويتو(2)".
كعليو يبكننا القوؿ بأ ٌف اؼبرتجم عليو أف يكوف ذلك اعبسر اؼبدعم خبرسانات ثقافية كلغوية متنوعة تضمن
لصاحب النص األصلي أف ينقل من خبللو نصو إُف الضفة األخرل دكف أف ازه ريح تغري من شكلو أك تنقص
من كزنو.
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يبكننا أف نستخلص من خبلؿ ىذا الطرح الشركط الف هبب أف تتوفر يف مرتجم النص األدب ,كندرجها
كا يت:
 هبب أف يكوف ملمان إؼبامان شامبلن بلغة اؼبصدر كلغة اؽبدؼ ,كثقافتيهما.
 هبب أف يكوف على اطبلع بالظركؼ ا يطة الف نشأ النص يف جوىا.

 هبب أف يتب النص األصلي كوبس بكل جزئياتو حىت ينقلو شكبلن كمضمونان قدر اؼبستطاع

إُف اللغة اؽبدؼ ,كيرتؾ لدل قارئ الرتصبة االنطباع نفسو الذم يرتكو النص يف نفس القارئ
األصلي.

 هبب أف تكوف لو قدرات كافية كمهارات فنية يف استعماؿ الصور البيانية كاألساليب الببلغية
حىت وبافْ على صبالية النص األصلي.
غري أ ٌف اؼبرتجم لو ىو ا خر ركحو كمشاعره الف ربركو أحيانان شعوريان كأحيانان أخرل ال شعوريان ,فهل من
اؼبمكن أف هبمدىا أثناء تعاملو مع النص كيقصي كجدكده سبامان ليكوف موضوعيان إُف أقصى ح ٌد أماـ النص
اؼبرتجم.
يقوؿ "أوجين نيدا" ""Eugine Nidaيف ىذا الصدد:
"ليس ىناؾ مرتجم يستطيع ذبنب درجة معينة من التأثري الشخصي على عملو"(3).
فاعبانب الشخصي كالعاطفي للمرتجم هبعلو من الطبيعي أف يتأثر بالنص ,فيدافع عما ىو متناسب مع
تفكريه الدي مثبلن أك االجتماعي أك السياسي...إٍف ,كلذلك هبب على اؼبرتجم أف يتحلى باألمانة العلمية ما
استطاع إُف ذلك سبيبلن .كىو بني نارين كما يقوؿ "بول ريكور"":هبد نفسو بني نارين :رغبة الوفاء كشكوؾ
اػبيانة"(4).
كىو كذلك بني مقاكمتني على حد تعبري "أنطوان برمان"":"Antoine Berman
"Il veut forcer des deux cotés: forcer sa langue à se lester d'étrangeté, forcer
)l'autre langue à se déporter dans sa langue maternelle".(5
فعناء اؼبرتجم يزداد عندما هبت لغتو على التشبع بالغرابة كهبت اللغة األخرل على النزكح إُف لغتو األـ ,فهو
إف صح التعبري بصدد غرس نبتة يف مكاف غري مناخها كلذلك عليو أف هبرم بعض التعديبلت على تلك النبتة
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حىت تتقبل اؼبناخ ,كأف يقوـ أيضا بتغيري مناخي موضعي ؿبل التجربة إُف غاية أف تتقبل النبتة اؼبناخ كتتعود عليو.
أضف إُف ذلك فإف معطيات الزمن كاؼبكاف تزيد من مكابدة اؼبرتجم ,فعلى الرغم من أهنا ثابتة بالنسبة إليو ,إال
أهنا متغرية بالنسبة عبمهور القراء ,كلذلك قبد أنو يف كل مرة يريد فيها الرتصبة ,يطرح اؼبرتجم صبلة من األسئلة:
" من القارئ؟ ما مستول تعليمو؟ كمن أم طبقة اجتماعية؟ كما سنو كجنسو؟ ىل القارئ متعلم أـ
جاىل؟ متخصص أـ غري متخصص؟ أين يبكن كركد النص؟(6)."...
فعندما يبدأ اؼبرتجم بطرح ىذه التساؤالت فإنو سيقحم ذاتو يف العملية الرتصبية إما دبساندة األصل كإما
دبساندة اؽبدؼ ,كؽبذا السبب فإننا سنميز بني نوعني من اؼبرتصبني فيما ىبص مرتصبي نصوص أدب ما بعد
االستعمار:
 مرتجم ذك نزعة مركزية ينقل من أك إُف اللغة اؼبسيطرة.
 مرتجم ربررم ينقل من أك إُف اللغة اؼبسيطر عليها.
 -4تصنيف مترجمي نصول أدب ما بعد االستعمار:
 -0-4مترجم لو نزعة مركزية :نعتت يف ىذه اغبالة أف اؼبرتجم بصدد القياـ برتصبة مركزية عرقية
" ,"Ethnocentriqueكيعرفها الشاعر الفرنسي "كوالردو" " "Colardeauعلى النحو التاِف:
"S'il y a quelque mérite à traduire, ce ne peut être que de perfectionner, s'il est possible, son
original, de l'embellir, de se l'approprier, de lui donner un air national et de naturaliser en
)quelque sorte, cette plante étrangère".(7

يرل الشاعر يف ىذا التعريف أف النص األصلي عبارة عن نبتة أجنبية  -كما سبق كأشرنا -عن بيئتها
كتربتها كهبب أقلمتها .كانطبلقا من ىذا التعريف يبكن أف نطلق على ىذه الرتصبة أيضا مصطلح "الترجمة
االستعالئية" .كيقوـ اؼبرتجم يف ىذا النوع من الرتصبات بطمس خصوصيات النص األصلي كاستبداؽبا بثقافة اللغة
اؽبدؼ كعادااا كقيمها ,فيكوف بذلك قد طمس أفكار نص ما بعد االستعمار التحررية.
كيرجع سبب ىذا التجاىل للنص األصلي أك باألحرل "خيانة النص األصلي" إُف اؼبرتجم ,ألنو ىو
اؼبسؤكؿ يف ازباذ القرار ,كىو مرتجم اكبيازم ذك نزعة عرقية مركزية .كدبا أف ىذه الرتصبات الف ىبدـ فيها اؼبرتجم
ثقافة الغرب كيركج ؽبا انطبلقا من مبدأ خيانة النص األصلي" ,فإف "باسنيت وتريفيدي"
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"Trividi

and

"Bassnettيعتتاف

ىذا

الفعل

"التاريخ

المخزي

للترجمة"

)(8)"(shamful history of translation
"كقد سئل الشاعر اإلقبليزم "إدوارد فيتزجيرالد"( )1856عن منهجيتو يف ترصبة رباعيات عمر
اػبياـ من الفارسية إُف اإلقبليزية ,قاؿ ما فحواه إنو يأخذ نتاج شعوب متخلفة كوبولو إُف ركائع أدبية بلغتو
اؼبتفوقة ,يع اللغة اإلقبليزية" )(9
كلذلك نقوؿ أف الرتصبة يف ىذه اغبالة ترصبة استعبلئية ألف اؼبرتجم ذك نزعة مركزية عرقية –كما سبق
كذكرنا -كيرل لغة النص األصلي لغة دكنية كثقافتو كذلك ىي ثقافة أناس جاىلني متخلفني ,كلذلك هبب عليو
أف يغري ما ىو دكين يف النص إُف ما ىو إقبليزم حضارم ,حبكم أف لغتهم ىي لغة التحضر كالتقدـ كثقافتهم
كذلك.
كباؼبطابقة قبد أف ىذا "األسلوب الذم يعرؼ بػ " "transcriptionأك "الترجمة اإلبداعية" ,انتع
من جديد يف مرحلة ما بعد االستعمار " ,"Post-colonialismeكصار بدعة يف زمن العوؼبة الذم فرضت
فيو اللغة اإلقبليزية نفسها كأداة للتواصل كالتعبري على صعيد عاؼبي").(10
فاؼبرتجم ذك النزعة العرقية اؼبركزية اؼبساند للقطب اؼبهيمن ىو مرتجم خائن لؤلصل ,كرافض لآلخر كؼبد
اعبسور معو ,ألنو ىو الذم يقطعها بنفسو.
كيضرب لنا "علي درويش " يف مقالو " الرتصبة بني االستعبلء الثقايف كاالستبلب اغبضارم" الصادر دبجلة
"ترصبيات" مثاال عن ىؤالء اؼبرتصبني ذكم النزعة اؼبركزية بالشاعرة "آن فيربيرن" الشاعرة األسرتالية اؼبهتمة
بالشؤكف األدبية كالشعرية يف العاَف العرب ,كخاصة يف منطقة اػبليمم .إذ تتب منهمم الرتصبة اإلبداعية :فتأخذ
النص العرب كتصوغو باللغة اإلقبليزية مع إخضاعو ؼبقاييسها الببلغية كاعبمالية كالفنية")(11
كحبجة االستعبلء الثقايف للغة اؽبدؼ ,تكوف الشاعرة قد سلبت النص العرب ركحو ,كىو األسلوب نفسو
الذم يسلكو كل مرتجم ذك نزعة عرقية مركزية ,فيفقد بذلك نص فكر ما بعد االستعمار رسالتو اإلنسانية
كالتارىبية كالسياسية الف كتب من أجل نشرىا ,جراء خيانة اقرتفها اؼبرتجم يف سبيل إرضاء عاطفتو كإيديولوجيتو.
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-4-4مترجم تحرري :كىي حالة اؼبرتجم ذك الفكر التحررم الذم ينقل من أك إُف اللغة اؼبسيطىر عليها.
كقبد أف ىذه اغبالة ىي اغبالة اؼبتوفرة بني أيدينا يف ىذه اؼبدكنة .فما مدل أمانة اؼبرتصبني لصاحب النص
كأفكاره؟ كما السبب يف ذلك؟
يعتت اؼبرتصباف "سامي الدروبي وجمال األتاسي" من مناصرم األفكار التحررية يف الوطن العرب كؽبما
مواقفهما يف ذلك ,كؽبذا السبب قبد أهنما حرصا بعناية على نقل أفكار "فانون" يف كتابو "معذبو األرض" .كقد
كانا كفيني رائو اؼبساندة لشعوب العاَف الثالث كالفاضحة كاؼبنددة للسلطة االستعمارية كنواياىا ,موظفا يف ذلك
القضية اعبزائرية كتجربة معاشة بدأت تأخذ طابعها الدكِف ,كتطرح يف ا افل الدكلية .كأماـ ىذا التصعيد للقضية
اعبزائرية على اؼبستول الدكِف "كانت اؼبوجة األكُف من اؼبرتصبني العرب من السوريني كاللبنانيني مدفوعة بعامل
دعائي سياسي كىو مساندة الثورة اعبزائرية ,أذكر ىنا كل من ترصبات سامي الدركب(12)"...
نستخلص من ىذا أف الدافع القومي السياسي التحررم ىو الذم حث اؼبرتصبني على نقل النص كأفكاره
بأمانة .كىذا ما ربسسناه يف عدة مواقف من الرتصبة:
اؼبستعمر الف صورىا الكاتب على أنو اؼبواطن األصلي كصاحب
 إذ وبافْ اؼبرتصباف على سبثل صورةى
األرض الذم انتهكت حقوقو ,كالذم تعرض لكل أنواع التعذيب اعبسدية كالنفسية ,فأصبح مواطنا
ً
اؼبستعمر ,أما ىو فلم ينل شيئا سول االحتقار
مريضا نفسيا ألنو يرل خريات ببلده يتمتع كا ا خر
كالتهمي كسلب ىويتو يوما بعد يوـ.

ً
اؼبستعمر أيضا يف إعادة نشر أفكار الكاتب الف يبعثها كرسالة
 كما حافْ اؼبرتصباف على سبثل صورةاؼبستعمرة حىت ال ترضخ لبلستعمار كربافْ على مبادئها كقيمها كما فعل الشعب اعبزائرم,
للشعوب
ى
كذلك من خبلؿ ما يأيت بو من حني إُف حني من أفكار كألفاظ كليدة ىذه البيئة اعبزائرية .كؽبذا تب
اؼبرتصباف اؼبقاربة اللسانية كصكا اسرتاتيجية التغريب كعملة للتعامل كا أثناء ترصبة النص.
يؤكد ىذا الطرح مقولة "نيدا"""Nidaالذم يرل بأنو من اؼبستحيل أف نتوخى اؼبوضوعية بنسبة مئة
باؼبائة يف نص الرتصبة ,ألف إيديولوجية اؼبرتجم كمقوماتو الدينية كالتارىبية كتوجهاتو العرقية ىي الف تكوف حائبل
بينو كبني األمانة للنص األصلي .فقد رأينا كيف أف الشاعرة "آن فيربيرن" زبوف النص األصلي كفاءا للغة اؽبدؼ
كثقافتها ,حبكم أهنا تعتتنبا جزءا من مقومااا.

173

العدد  :10ديسمرب ( ،4102رددم)4030-1100 :

يف الرتمجة:

ككيف أف "سامي الدروبي وجمال األتاسي" وبافظاف نبا ا خراف على خبلؼ الشاعرة على النص
األصلي كفاءا ؼببادئهما كمقومااما كأفكارنبا التحررية اؼبناىضة لبلستعمار.
كنستخلص من ىذا العرض أف األمانة ألفكار نص ما بعد االستعمار مرىونة بالتوجو الفكرم للمرتجم,
ما بني مناصر لؤلصل التحررم كمناىض لو ,كلكن ىل أف ربيز اؼبرتجم ألفكاره كمبادئو كثقافتو يكفل دائما
األمانة يف الرتصبة كيضمن شركط ربققها؟ كمىت تتحقق األمانة لرتصبة نصوص ما بعد االستعمار ,علما بأف كل
اؼبقاربات الرتصبية قد أحدثت من أجل اغبفاظ على األمانة للنص األصلي كما يقوؿ "ستاينر" "."Steiner
نعتقد بأف آراء اؼبنظرين زبتلف حوؿ مفهوـ األمانة ,كإال ما كانت اؼبقاربات كالنظريات لتتنوع كتب على
مبادئ ـبتلفة ,فهناؾ من يرل بأف األمانة تكمن يف اغبفاظ على الشكل كىناؾ من يرل بأهنا تكمن يف اغبفاظ
على اؼبضموف ,كىناؾ من يرل بأهنا تتحقق دبراعاة النص األصلي كأفكار كاتبو كىناؾ من يرل بأهنا تتحقق دبراعاة
اللغة اؽبدؼ كقارئها ,كيف ظل اختبلؼ كجهات النظر بني اؼبنظرين حوؿ مفهوـ األمانة ,فإنو من الصعب على
اؼبرتجم أف يصل ؽبا خاصة يف النص األدب كستكوف دائما نسبية ,كىذه ىي النار الف يقع كسطها اؼبرتجم على
حد تعبري "بول ريكور " .فمهما كانت درجة دقة اؼبرتجم فإنو سيتهم ال ؿباؿ بالتقصري يف جانب من اعبوانب,
كستشوب ترصبتو بعض النقائص إما على مستول الشكل كالرتكيب كإما على مستول اؼبع  .كقبد أف "إبراىيم
داسيكو دان بابا" " "Ibrahim Dasuki Dan babaيقوؿ يف ىذا الصدد:
"Puisque la fidélité qui n'est jamais totale dépond de la prise de position du
traducteur vis-à-vis de sa traduction, la question d'imperfection devient
évidente, aucun traducteur ne peut échapper de cette défaillance. Quelle que soit
)la méthode adoptée, il restera toujours une lacune".(13

كتبقى األمانة إذا نسبية يف الرتصبة ,ألنو مهما كانت الطريقة الف يطبقها اؼبرتجم أثناء ترصبتو ,فإف اػببلؼ
سيبقى قائما دكما بني مساندم اغبفاظ على الكتاب األصلي كأراء صاحبو كىم من يطلق عليهم "les
" sourciersكبني من يراعوف القارئ كقواعد اللغة اؽبدؼ كىم "."les ciblistesكيف إطار من يعارض األمانة
للنص األصلي كمن يوافقها ,يبكننا القوؿ بأف األمانة يف الرتصبة أمانتني ,كذلك ما يطلق عليو "أنطوان
بيرمان")" "Antoine Berman" (la double fidélitéاألمانة اؼبزدكجة" ,فقد أحدث ىذا اؼبفهوـ
انطبلقا من تعريف "روزنزفايت" " "Rosenzweigللرتصبة:
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"Traduire: c'est "servir deux maitres", l'œuvre et la langue étrangère, le public et
)la langue propre".(14
فاؼبرتجم عليو إذا أف يقرأ النص كيفهمو فهما جيدا ليلم بكل دالالتو الظاىرة كاػبفية بني األسطر لينقلها
كما ىي إُف القارئ يف اللغة اؽبدؼ ليحدث يف نفسو األثر نفسو الذم وبدثو النص يف نفس القارئ األصلي ,إال
أف اؼبرتجم سيخل بالنص يف جانب من اعبوانب كىي اؼبشكلة القائمة دائما ألف قوة اللفظة كداللتها كإوبائها
زبتلف من لغة ألخرل كأسلوب التعبري عن ذبربة ما ىبتلف من لغة ألخرل أيضا ,زد على ذلك :االختبلفات
البيئية كالزمنية كالثقافية...إٍف ,كل ىذه عوامل تتحكم يف النص الذم يعتت صبلة متداخلة من العوامل اللسانية كما
فوؽ اللسانية ,فإف استطاع اؼبرتجم أف يتجاكز عقبة العوامل ما فوؽ اللسانية فإنو سيكابد حتما يف نقل العوامل
اللسانية الف تتمثل يف اؼبستويات الصوتية كاألسلوبية كالداللية كالنحوية...إٍف.
"Cependant, le problème est loin d'être résolu, car si l'on peut être fidèle à la
sémantique, à la morphologie, à la phonétique, même à la stylistique
séparément, on n'arrive jamais à réaliser toutes ces fidélités en même
)temps"(15

 كفيما ىبص مدكنة حبثنا ,فإننا نرل بأف اؼبرتصبني حرصا قدر اؼبستطاع على أف تكوف األمانة للنصاألصلي كما يتر ذلك ىو اعتمادنبا على تطبيق اؼبقاربة اللسانية كاسرتاتيجية التغريب .كيتبني لقارئ األصل
كالرتصبة أف اؼبرتصبني حرصا على التقيد بأفكار الكاتب الف تتمثل يف:
 التأكيد على أنبية ؿبو االستعمار كخلق إنساف جديد كاع يفرض نفسو يف التاريخ .فنجد الكتاب
يبدأ كذه العبارة "ؿبو االستعمار" كأهنا تكررت كثريا خاصة يف البداية إلبراز أنبية ىذا اغبدث.
 نشر الوعي يف أكساط شعوب العاَف الثالث ليتخلصوا من عقدة النقص يف العبلقة بني "األنا"
ً
اؼبستعمر ,كأنو قادر على بعث نفسو يف ظل مقومات إنسانية عادلة.
اؼبستعمر ك"اآلخر"
ى
يقوؿ فانون:
"Elle introduitdansl'être unrythmepropre, apporté par les nouveaux hommes, un
nouveau langage, une nouvelle humanité". P 22

الرتصبة:
"إف ؿبو االستعمار يبث يف الوجود إيقاعا خاصا هبئ بو الرجاؿ اعبدد ,كوبمل إُف الوجود لغة خاصة كإنسانية
جديدة" .ص.42
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:كيقوؿ أيضا

"Le colonisé, donc, découvre sa vie, sa respiration, les battements de son cœur
sont les mêmes que ceux du colon. Il découvre qu'une peau de colon ne vaut pas
plus qu'une peau d'indigène. C'est-à-dire que cette découverte introduit une
secousse essentielle dans le monde. Toute l'assurance nouvelle et révolutionnaire
du colonisé en découle. Si, en effet, ma vie a le même poids que celle du colon,
son regard ne me foudroie plus, ne m'immobilise plus, sa voix ne me pétrifie
plus. Je ne me trouble plus en sa présence. Pratiquement, je l'emmerde. Non
seulement sa présence ne me gêne plus. Mais déjà je suis en train de lui préparer
de telles embuscades qu'il n'aura bientôt d'autre issue que la fuite". P 31

:الرتصبة
ً
اؼبستعمر كعن تنفسو كضربات
اؼبستعمر إذا أف حياتو كتنفسو كخفقات قلبو ال زبتلف عن حياة
"يكتشف
ى
ً
 كوبدث ىذا االكتشاؼ ىزة.اؼبستعمر ليس خريا من جلد رجل من السكاف األصليني
 كيكتشف أف جلد.قلبو
 إذا كاف غبيايت من القيمة:اؼبستعمر من ثقة جديدة كثورية إمبا ينبع من ىذا
 إف كل ما وبس بو.أساسية يف العاَف
ى
ً
, لن أضطرب أمامو. لن هبمدين صوتو, لن تسمرين يف مكاين, فلن زبيف بعد ا ف نظرتو,اؼبستعمر
مثل ما غبياة
 بل إن منذ ا ف أعد لو من الكمائن ما هبعلو يف القريب ال هبد لنفسو ـبرجا غري, لن يربك كجوده,لن أعبأ بو
.50 ص."اؽبرب
.كاألمثلة كثرية ال نستطيع أف نذكرىا كلها
. التحذير من البورجوازية الوطنية المتلهفة لالستحوال على السلطة ومن مطامعها
:يقوؿ فانون
"Nous avons dit que la bourgeoisie colonisée qui accède au pouvoir emploie son
agressivité de classe à accaparer les postes anciennement détenus par les
étrangers". P 132

:الرتصبة
 تصب طموحها الطبقي على احتكار الوظائف الف,اؼبستعمرة الف تتسلم مقاليد السلطة
"قلنا إف البورجوازية
ى
.149 ص."كاف يستأثر كا األجانب
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 إبراز اغبقد الدفني للغرب ذباه شعوب إفريقيا كذباه ىذه القارة حبيث يركهنا مأكل للمتوحشني كموطنا
كلي غبوـ البشر كالزنوج كىذا على حد تعبري فانوف.
ً
اؼبستعمر على ؿباربة الدين اإلسبلمي بإفريقيا كخاصة بشماؿ إفريقيا كالدكؿ العربية.
 كشف نوايا
يقوؿ فانون:
"C'est le journal "Afrique Nouvelle" qui chaque semaine distillera la haine de
l'Islam et des Arabes…………..on parle d'impérialisme arabe et l'on dénonce
l'impérialisme culturel de l'Islam". P 136

الرتصبة:
" ...تصدر جريدة "إفريقيا اعبديدة" كل أسبوع لتعت عن كره أصفر كبو اإلسبلـ كالعرب.....كىم يتحدثوف عن
استعمار عرب ,كينددكف باالستعمار الثقايف الذم يبارسو اإلسبلـ" .ص.153
يهدؼ الكاتب من كراء ىذه األفكار التحررية إُف إقامة عدالة إنسانية كاجتماعية كثقافية كسياسية ,ككاف
اؼبرتصباف يدافعاف عنها بالتقيد باألمانة يف اؼبضموف كاؼبع قدر اؼبستطاع.
أما فيما ىبص األمانة يف الشكل فيتره استعماؿ اؼبرتصباف للمقاربة اللسانية كخاصة لتقنية الرتصبة اغبرفية
الف ربافْ على األلفاظ كالتعابري كاألسلوب ,إال أننا سجلنا بعض اؽبنات كاؼبطبات الف كقع فيها اؼبرتصباف جراء
التقيد الشديد بالرتصبة اغبرفية الف كاف ينجر عنها أحيانا ركاكة يف التعبري كعدـ تعلفو مع ما ىو دارج يف اللغة
العربية.
كعليو يبكننا القوؿ بأف األمانة يف الرتصبة تبقى نسبية ,فحىت كإف كانت أفكار الكاتب ىي نفسها أفكار
اؼبرتج م كيدافع عنها لنقل أفكار أدب ما بعد االستعمار ,فإف ذلك سيشكل أمامو بعض العراقيل أثناء إعادة
التعبري يف اللغة اؽبدؼ ألنو يدخل "الغرابة " على ىذه اللغة كقارئها ,كقد ىبل بنظامها اللغوم كنظاـ بنائها كىذه
النقطة تعد من عيوب اسرتاتيجية التغريب الف أشرنا إليها سابقا.
كعليو فإف شركط ربقيق األمانة ىي:
 األمانة ؼبقصد الكاتب األصلي. األمانة للغة اؽبدؼ.177
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يف الرتمجة:
 -3شروط تحقي األمانة في ترجمة أدب ما بعد االستعمار:
 -0-3األمانة لمقصد الكاتب:

يتعني على اؼبرتجم أف يتحرل مقاصد الكاتب كأف يكوف كفيا ؽبا ,إذ تتوقف األمانة ؼبقاصد الكاتب على
الفهم الصحيح لقوؿ الكاتب ,كإف أم اكبراؼ عن اؼبع األصلي ىبل يف عملية الرتصبة الف يتحوؿ فيها اؼبرتجم
من متلقي إُف ناقل للرسالة ,فكيف لناقل الرسالة أف يقوـ دبهمتو يف حني أنو َف يتوصل إُف الفهم الصحيح
ؼبقصود الكاتب ككيف لو أف يعيد سبثيل مقصد الكاتب يف حني أف التمثل الذم ارتسم يف فكره أعطى صورة
خاطئة عن اؼبع الصحيح ,كليضمن الكاتب سبثل اؼبع الصحيح عليو أف ال يكتفي بدالالت الكلمات لوحدىا,
كإمبا عليو أف يتعامل معها يف سياقها النصي.
كيقسم "دانييل جيل"" "Daniel Gilleأفكار الكاتب إُف قسمني)16( :
األفكار األساسية.
 األفكار الفرعية :كتتمثل يف:
 األفكار الشخصية .Les informations personnelles -األفكار الف تفرضها االختبلفات اللسانية

Les informations induites par les

.contraintes linguistiques
 األفكار التوجيهية .Les informations d'orientationأما األفكار األساسي ة فهي الف سبثل أساس النص ,فعلى اؼبرتجم أف يفهمها جيدا كأف ينقلها بأمانة
معتمدا يف ذلك على الطريقة األكفل باغبفاظ على اؼبع  .كأما األفكار الفرعية فيستحب اغبفاظ عليها إف
أمكن ,ألهنا جزء من آراء الكاتب.
 -4-3األمانة للغة الهدل:
تتمثل األمانة للغة اؽبدؼ يف احرتاـ خصائصها ,فإذا ما توصل اؼبرتجم إُف اؼبع اؼبقصود ,يتوجب عليو
بعد ذلك إعادة صياغة اؼبع مراعيا يف ذلك اػبصائص النحوية كالصرفية كالرتكيبية للغة اؽبدؼ ,كلكن يبقى ذلك
دكما يف حدكد الداللة السياقية لرتاكيب النص األصلي كأسلوب كاتبو.
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نستنتمم من خبلؿ ىذا العرض الذم قمنا بو أ ٌف الرتصبة تسري على خطى القراءة ,فهي تبلزمها منذ
البداية حىت النهاية ،كما أ ٌف تقيد اؼبرتجم القارئ بالقراءات اعدية الف أشرنا إليها هبعل قراءاتو تكوف دقيقة ،كدقة
القراءة ذبعل اؼبرتجم القارئ يأخذ بعني االعتبار اإلطار الزم كاؼبكاين للنص األصلي حىت يسهل عليو مؤل
كإما مراعاة للقارئ كمتطلباتو ,كذلك حسب
فراغات عدـ التحديد ٌإما تقيدان بالكاتب كالنص األصلي كمقاصده ٌ

االسرتاتيجية الف ينوم اؼبرتجم اتباعها ،كمع ذلك تبقى إعادة الرتصبة كمراجعة الرتصبة فعبلف مستوجباف كؿببذاف

أثناء العمل الرتصبي ,لكي ي رسى اؼبرتجم على شط نص آمن ال تعكر اػبيانة صفو ىوائو ,خاصة يف نص أدب ما
بعد االستعمار الذم يتطلب التدقيق كالتحليل لتتضح الرسالة اؼبراد إيصاؽبا ،فعلى اؼبرتجم القارئ أف يتحلى بركح
اؼبرتجم كاألديب الناقد حىت تكوف قراءتو ربليلية موضوعية كشاملة عبميع جوانب النص فرتسم يف ذىنو سبثبلت
صائبة كتكوف الرتصبة أقرب لؤلصل قدر اإلمكاف ،كذلك من خبلؿ اغبفاظ على القيمة الداللية أللفاظ النص
كخاصة بالنسبة لتلك األلفاظ كالعبارات الف تضفي على النص طابعو أؼبا بعد استعمارم ،كاغبفاظ على اللفْ
اؼبقرتض كالقيم اؼبعنوية للصور البيانية.
كنرل بأف اغبفاظ على ىذه اػبصوصيات يتم بتطبيق اؼبقاربة اللسانية الف ربافْ إُف حد بعيد على فكر
اؼبستعمر
ما بعد االستعمار كتضمن لو استمراريتو يف ظل اؽبيمنة اؼبركزية كيف ظل العوؼبة ،فهي ربافْ على ا خر
ى

بإدراج جوانب من لغتو كثقافتو من خبلؿ استعماؿ اللفْ اؼبقرتض على سبيل اؼبثاؿ ,أما بالنسبة للمقاربات
األخرل فإف تطبيقها على نص ما بعد االستعمار يكوف "بتحفظ" ،ألهنا تراعي القارئ كثقافتو .فبالنسبة غبدكد
التأكيل فهي ضعيفة يف نص ما بعد االستعمار كذلك من أجل ا افظة على غرييتو بنقل ألفاظو كأفكاره معا ،كىذا
ما يتناىف مع مبادئ النظرية الف ام

اللفْ دبجرد اغبصوؿ على اؼبع  ،كتعيد صياغتو يف إطار نظاـ اللغة

اؽبدؼ ،كما أهنا تفسح اعاؿ لتعدد اؼبع  .كبالنسبة ؼبقاربة الغرض فمجاؿ استعماؽبا يف مدكنتنا مسموح ألف
غرض القارئ ىو نفسو غرض الكاتب ،أما يف حاالت أخرل فيجب أكال معرفة مقصد اؼبرتجم ،فإف كاف مساندا
فبل ضري يف استعماؽبا كإف كاف مهيمنا ذك نزعة مركزية فإف استعماؽبا يبعد اؼبرتجم عن األمانة للنص األصلي،
كنستطيع القوؿ بأنو عند توافق غرض الكاتب مع غرض قارئ الرتصبة فإف اؼبقاربة اللسانية تصبح مكافئة ؼبقاربة
الغرض إُف حد بعيد ألف ىديف النصني األصلي كاؼبرتجم ىدؼ كاحد.
كما نرل بأف االسرتاتيجية الف ربافْ على النص األصلي كآراء كتٌاب أدب ما بعد االستعمار ىي
اسرتاتيجية "التغريب " الف تكفل خصوصيات النص اللغوية كالثقافية كالبيئية كالتارىبية ,كتتماشى مع اؼبقاربة
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اللسانية الف أشرنا سابقا بأهنا ىي اؼبقاربة اؼبطبقة لرتصبة ىذا األدب ,ألهنا اتم بالنص األصلي لغة كمع على
حساب اللغة اؽبدؼ كقارئها ,خاصة إف كاف غرض الكاتب من الرتصبة ىو نفسو غرض الكاتب األصلي.
كتضمن ىذه االسرتاتيجية مكانة األقليات اللغوية كالثقافية يف ظل ىيمنة العوؼبة كسياستها االحتوائية الف ادؼ
إُف نشر لغة كثقافة كاحدة.
كهبب على مرتجم أدب ما بعد االستعمار أف يكوف مرتصبا ربرريا ال صاحب نزعة مركزية ليتحرل األمانة
التامة ؼبع كمقصد الكاتب األصلي ,فينقل أفكاره يف إطار ما يسمح بو تركيب اللغة اؽبدؼ ,مع اغبفاظ على
تلك "األلفاظ" ك"الصور الغيرية" الف ربافْ على "اآلخر" كالف أراد الكاتب نشرىا.
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في طرائ تدريس نصول الترجمة
 صورية بوريو:إعداد
0جامعة قسنطينة، قسم الرتصبة
:ملخص

يتعل ػػق البح ػػث يف الطرائ ػػق اؼبعتم ػػدة لتك ػػوين اؼبرتصب ػػني ا رتف ػػني لت ػػدريس نص ػػوص الرتصب ػػة كى ػػو أم ػػر م ػػن اختص ػػاص
 ربديػػد األىػػداؼ: ك تقػػع علػػى عػػاتق ىػػذا األخػػري مسػػؤكليات صبٌػػة يبكػػن أف قبملهػػا فيمػػا يلػػي.األسػػتاذ أك اؼبكػػوف

.اػباصة من اختيار النصوص باعتماد طرائق معاعبة النص اؼبع ٌد للرتصبة تب اسرتاتيجية معينة لربط النظرية بالتطبيق

Abstract
This paper deals with the modalities adopted by the teachers of translation for the formation
of professional translators. The aims of choosing particular texts, by adopting some particular
strategies in treating the texts that should be translated, and the adoption of a particular
strategies to link the theoretical notions with the practice are among the responsibilities that
lie on the teacher‘s shoulders.
Key Words: Teachers of Translation – Formation - Professional Translators – Strategies Teacher‘s Shoulders
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يف الرتمجة:
تحديد األىدال الخاصة:

األى ػػداؼ الرتبوي ػػة نوع ػػاف :عام ػػة ك خاص ػػة .ف ػػإذا كان ػػت األى ػػداؼ العام ػػة سبث ػػل اغبص ػػيلة النهائي ػػة للعملي ػػة
الرتبوية ك تسند عملية ربديدىا إُف جهات ـبتصة ،فإف األىداؼ اػباصة تشتق من األىػداؼ العامػة ك "ينتظػر مػن
دؿ علػى شػيء فإنػو يػدؿ علػى
التبلميذ أف وبققوىػا يف حصػة كاحػدة أك عػدد ؿبػدكد مػن اغبصػص"( .)1ك ىػذا إف ٌ
أف ربقيقهػػا يػػتم علػػى اؼبػػدل القصػػري فهػػي سػػهلة التحقيػػق ك تكػػوف صػػياغتها -ك ىػػي مػػن اختصػػاص اؼبكػػوف -أكثػػر
دقة ك ربديدا.
ك ربديد األىداؼ ذك نفع كبري يف العملية التعليمية بشكل عاـ ،كيف درس ترصبة النصوص علػى كجػو
اػبصوص؛ فهي ترشد اؼبدرس إُف "ربديد مادتو ك تصػميمها ك إُف كيفيػة اسػتغبلؿ النصػوص اؼبػراد ترصبتهػا كالوثػائق
اؼبراد تركيبها ك إُف رسم األنشطة التعليميػة ك التعلميػة اؼببلئمػة للنصػوص اؼبػراد ترصبتهػا ك الوثػائق ك ؼبسػتول التبلميػذ
ك ؿبتول اؼبادة"(.)2
حػػىت ك إف كانػػت األىػػداؼ اػباصػػة تشػػتق مػػن األىػػداؼ العامػػة ،فهػػذا ال يع ػ أهنػػا عمليػػة عش ػوائية ،بػػل
ينبغػػي أف تراعػػى فيهػػا صبلػػة مػػن اؼبعػػايري أنبهػػا التػػدرج ك الػػذم ي ػرتبط أساسػػا "دبسػػتول الفئػػة اؼبسػػتهدفة ك الوسػػائل
التعليمية اؼبتاحة ك غريىا"(.)3
فمسػػتول اؼبتعلمػػني عامػػل مهػم يف ربديػػد األىػػداؼ اػباصػػة ك كيفيػػة توزيعهػػا علػػى الػػدركس ك خػػري دليػػل
علػػى ذلػػك ىػػو اعتمػػاد دكليػػل  Delisleعليػػو يف توزيعػػو لؤلىػػداؼ إذ خصصػػها لفئػػة اؼببتػػدئني يف كتابػػو "ربليػػل
اػبطاب بصفتو طريقة يف الرتصبة" » «L‘analyse du discours comme méthode de traduction

ال ػػذم ك ػػاف ك ال يػ ػزاؿ يع ػػد دس ػػتورا يف تعليمي ػػة الرتصب ػػة .ك ك ػػذلك قب ػػد ب ػػأف ميل ػػيس  )2001(Mélisارتك ػػزت يف
تقسيمها لؤلىداؼ على مستول الدارسني إذ خصصت أىدافا للمبتدئني ك أخرل لذكم اؼبستول اؼبتقدـ.
ك التػػدرج يف كضػػع األىػػداؼ خاصػػة لتػػدريس ترصبػػة النصػػوص لػػيس بػػاألمر اليسػػري "خصوصػػا إذا مػػا علمنػػا
درج ػػة تعقي ػػد عملي ػػة الرتصب ػػة ك تش ػػابك س ػػريكراا اؼبعرفي ػػة ك نش ػػاطها اؼبت ػػأرجح ب ػػني لغت ػػني ـبتلفت ػػني ك م ػػن مث ب ػػني
حضارتني ك ثقافتني متفاكتتني"(.)4

184

العدد  :10ديسمرب ( ،4102رددم)4030-1100 :

يف الرتمجة:

موج ػػو
ك زبتل ػػف مع ػػايري الت ػػدرج م ػػن م ػػدرس إُف آخ ػػر ،إذ قب ػػد ب ػػأف ج ػػوىرم يف درس ػػو للرتصب ػػة -كى ػػو ٌ

للمبتػػدئني -يعمػػد إُف صبػػع األىػػداؼ العامػػة ك يوزعهػػا علػػى كػػل مكػػوف مػػن مكونػػات مػػادة الرتصبػػة(مكوف البحػػث
كالتوثيق ،مكوف معاعبة النصوص ك الوثائق ،مكوف الرتصبة) مث يفرغها على األىداؼ اػباصة(.)5

باؼبقابػػل ترتكػػز دكريػػو يف توزيعهػػا ألىػػدافها الػواردة يف منهاجهػػا التعليمػػي -اؼبقػػرتح لػػذكم اؼبسػػتول اؼبتقػػدـ-
علػػى االنتقػػاؿ مػػن السػػهل إُف الصػػعب أك مػػن البسػػيط إُف اؼبعقػػد فػػإُف األكثػػر تعقيػػدا .فهػػي َف ذبػػزئ الفعػػل الرتصبػػي
إُف مراحلو بل تعاملت معو ككل متكامل .فاؼبتعلموف يبدأكف تكوينهم بالرتصبػة ك ينتهػوف كػا ؿبرتمػني بػذلك  -كيف
كػػل مػػرة -صبيػػع مراحلهػػا مػػن حبػػث تػػوثيقي ك معاعبػػة نصػػوص مقرتحػػة؛ ف ػاؼبتغري الوحيػػد ىػػو درجػػة الصػػعوبة ك الػػف
تكوف بشكل تصاعدم.
ك خبلص ػػة الق ػػوؿ أف ربدي ػػد األى ػػداؼ يف ت ػػدريس ترصب ػػة النص ػػوص ض ػػركرة ملح ػػة ألن ػػو ٌيوج ػػو العملي ػػة

التعليمية ك ينظمها دبختلػف جوانبهػا .ك هبػب أف ىبضػع كػل مػن اختيارىػا ك توزيعهػا إُف دراسػة ؿبكمػة يراعػى فيهػا
التدرج .
اختيار النصول:
الػػنص ىػػو حجػػر الزاكيػػة يف درس ترصبػػة النصػػوص ،فهػػو اؼبػػادة التعليميػػة األساسػػية الػػف يبػ عليهػػا اؼبػػدرس
ـبططو لبلوغ ما سطره من أىداؼ ،ك لذا تكوف مهمة اختياره من الصعوبة دبكاف ك تستغرؽ كقتا طويبل.

"هبمع األساتذة اؼبتخصصػوف علػى مبػدأ أكؿ ك ىػو أف النصػوص اغبقيقيػة كحػدىا الػف تقػرتح للرتصبػة سػواء
كانت عامة ،مستلة من الصحف أك متخصصة"(.)6
كىػػذه النقطػػة التطػػرؽ إليهػػا أثنػػاء التفريػػق بػػني الرتصبػػة التعليميػػة ك الرتصبػػة اؼبهنيػػة .فالنصػػوص يف ىػػذه
األخػػرية ال ينبغػػي أف تكػػوف ؾبػػرد مقتطفػػات مػػن نصػػوص ،أك نصوصػػا مفتكػػة أك معدلػػة كمػػا ىػػي اغبػػاؿ يف الرتصبػػة
التعليمية.
مرد اعتمادىم على ىذا اؼببدأ ىو انشغالني اثنػني :يتمثػل األكؿ يف اػبشػية مػن الوقػوع يف ا ظػور ،مػن
ك ٌ

خبلؿ تضمني النصوص اؼبصطنعة عناصػر غػري طبيعيػة قػد تػؤدم بالفعػل الرتصبػي إُف ؾبانبػة الصػواب .أمػا االنشػغاؿ
الثاين فهو الرغبة يف تعويد مرتجم اؼبستقبل على أنواع النصوص الف ستواجهو فيما بعد يف كاقعو اؼبه (.)7
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ك لتحديػػد معػػايري اختيػػار ىػػذه النصػػوص اغبقيقيػػة ،تقػػرتح دكريػػو اعتمػػاد مبػػدأ التػػدرج يف الصػػعوبة كػػإجراء
أكِف ك الذم يرتكز على ثبلثة ؿباكر" يبكػن اغبػديث عػن ثبلثػة ؿبػاكر :ؿبػور صػعوبة الصػياغة ،ؿبػور صػعوبة البحػث
الوثائقي ك االصطبلحي ك ؿبور إدماج تقنيات متعددة"(.)8
ك الصعوبة يف الصياغة ،يقصد كا الصعوبة يف أسػلوب كتابػة الػنص أمػا صػعوبة البحػث الوثػائقي فتػدؿ
علػػى مػػدل صػػعوبة الوصػػوؿ إُف الوثػػائق اػباصػػة باؼبوضػػوع .يف حػػني أف إدمػػاج تقنيػػات متعػػددة  -ك ىػػو التػػدرج يف
التعقيد -يع اقرتاح نص يتطلب ذبنيد صبلة من التقنيات الف درسها الطلبة كل على حدة.
ك بنػػاء علػػى ىػػذه ا ػػاكر تقػػرتح الباحثػػة اتبػػاع التػػدرج يف اختيػػار نصػػوص العمػػل ػ يف إطػػار تكػػوين يف
الرتصبة التقنية -على النحو ا يت:
"هبب أف يكوف نص العمػل قػادرا علػى إثبػات نقػاط معينػة يف اؼبنهجيػة( )...يفضػل اختيػار نصػوص تعػاًف
مواض ػػيع تتعل ػػق دبج ػػاالت كاع ػػدة( )...ك م ػػن اؼبفي ػػد أيض ػػا اختي ػػار نص ػػوص تق ػػرتب بطبيعته ػػا م ػػن النص ػػوص ال ػػف
سيواجهها مرتصبو اؼبستقبل يف حياام العملية"(.)9
إذف ،ينػػتمم االختيػػار اؼبثػػاِف للػػنص اؼبػراد ترصبتػػو عػػن تبلقػػح معػػايري ثبلثػػة ىػػي :أف وبتػػوم الػػنص اؼبختػػار
على قرينة ما تتطلب تفسري تقنية من تقنيػات الرتصبػة أك اقػرتاح إجػراء منهجػي بعينػو ،ك أف يكػوف مشػاكا للنصػوص
الف يتوقع أف يصادفها الطالب يف عملو مستقببل ،ك مػن األنبيػة دبكػاف أف تعػاًف مواضػيع كثيقػة الصػلة بكػل مػا ىػو
حديث يف صبيع اؼبيادين.
اؼبعػػد للرتصبػػة ،ال يبكػػن أف نقػػوؿ عنػػو أنػػو اختيػػار
حػػىت بعػػد ربديػػد الشػػركط الواجػػب توفرىػػا يف الػػنص ٌ

مبػوذجي ،فهنػاؾ أمػػور أخػرل هبػػب أف تأخػذ بعػػني االعتبػار ،مػن أنبهػػا تقػدًن الػػنص كوثيقػة كاملػػة ،ك إف كػاف يتميػػز
بالطوؿ يبكن أف يطلػب مػن اؼبتعلمػني ترصبػة مقػاطع منػو ،كجػزء مػن كػل ،أم البػد مػن إطبلعهػم علػى ؾبمػل الػنص
نظػرا لؤلنبيػػة الػػف يكتسػػبها السػػياؽ الكلػػي للػػنص يف الرتصبػػة .ك بالتػػاِف يفضػػل تػػوفري نصػػوص قصػػرية ك كاملػػة ،كىػػي
اػباصػػية اؼبميػػزة  -مػػع صبلػػة أخػػرل مػػن اػبصػػائص ذات الفوائػػد التعليميػػة اعبمػػة -للمقػػاالت الصػػحفية "اؼبقالػػة
ذات أنبية كبرية يف العملية التعليمية ،فهي تشكل كبل .ؽبػا بدايػة ك كسػط ك هنايػة .كىػي قابلػة ألف تشػكل سبرينػا يف
ؾباالت ربليل بنية النص ك تفكيكها"(.)10
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تشكل اؼبقالة الصحفية مرتكزا تعليميا بامتياز يف تدريس الرتصبة إشكاال بالنسبة ألساتذة الرتصبػة اؼببتػدئني،
ك ىنا قبد جيل يرشدىم إُف معني ال ينضب ك ىو شبكة اإلنرتنت "يكفي أف زبتار كلمة مفتاحيػة يف اعػاؿ اؼبػراد،
سواء الطب أك القانوف أك( )...ليعرض ؿبرؾ البحث مواقع أنرتنت تعاًف ذلك اؼبوضوع"(.)11
قبل الفراغ مػن اغبػديث عػن اختيػار نصػوص العمػل ،ذبػدر اإلشػارة إُف نقطػة مػن األنبيػة دبكػاف ،قػد تكػوف
ؿبػل جػدؿ بػني أسػاتذة الرتصبػة ،ك الػف تػدكر حػوؿ إمكانيػة احتفػاظ األسػتاذ بالنصػوص نفسػها ك تكرارىػا مػع طلبػة
جػدد ،ففػي الوقػت الػذم يعتقػد فيػػو الػبعض أف ىػذا الفعػل دليػل علػػى كسػل األسػتاذ ك ال مباالتػو ،أم أنػو ال يبػػذؿ
مػػا عليػػو بذلػػو مػػن جهػػد .ك يكتفػػي بػػاجرتار مػػا قدمػػو مػػن سػػنة ألخػػرل ،قبػػد أف جيػػل يشػػجع اعتمػػاد األسػػتاذ علػػى
النصػػوص الػػف يكػػوف قػػد ترصبهػػا -بصػػفتو مػػرتجم -أك قػػد درسػػها لطلبتػػو مػػن قبػػل ،ك حجتػػو يف ذلػػك أف األسػػتاذ "
يكوف قد كقف على ما يف ذلك النص مػن صػعوبات ك مطبػات ،ك ىػذا مػا يتػيح لػو تكييػف اختياراتػو حسػب فػوج
الطلب ػػة اؼبعػ ػ م ػػن جه ػػة ك تق ػػدًن أفض ػػل م ػػا عن ػػده ؼبعاعب ػػة ك ػػل ص ػػعوبة م ػػن الص ػػعوبات ال ػػف تػ ػواجههم م ػػن جه ػػة
أخرل"(.)12
ال شػػك يف أف حجػػة الباحػػث مقنعػػة ،إال أنػػو َف ينتبػػو إُف ضػػركرة ربديػػد مػػدة صػػبلحية النصػػوص ،ك الػػف
ينبغػي أف تكػػوف مرحليػػة ،إذ ال بػػد مػن ذبديػػد النصػػوص بػػني الفػػرتة ك الفػرتة حػػىت ال يصػػبح موضػػوعها  -ك يف كقػػت
قصػػري -جػػزءا مػػن التػػاريخ .ك حػػىت ال يسػػتغل بعػػض األسػػاتذة ىػػذا ال ػرأم فيصػػبحوف مػػن أصػػحاب "القصاصػػات
الصفراء".
الطريقةاألولى :االستعانة بالمعاجم و القواميس
ك تع ػػد ى ػػذه الطريق ػػة "كبلس ػػيكية"؛ إذ يطل ػػب م ػػن اؼب ػػتعلم قػ ػراءة ال ػػنص ع ػػدة مػ ػرات ،مث وب ػػاكؿ ترصبت ػػو
مستنجدا باؼبعاجم (أحادية اللغة) ك القواميس (ثنائية اللغة).
ك ما يعيب ىػذه الطريقػة ،حسػب اؼبنظػرين ،ىػو اعتمػاد الطلبػة علػى القػواميس ثنائيػة اللغػة ،إذ تصػر
دكريو إصػرارا علػى زبلػيص الطلبػة مػن ىػذه العػادة السػيئة علػى حػد تعبريىػا ،ك ذلػك العتبػارات منهجيػة ،فهػي تػرل
بأف رجوع اؼبتعلم إُف تلك القواميس هبعلو يستمر يف التصػاقو بكلمػات الػنص اؼبصػدر ،ك ىػذا عكػس مػا تنػادم بػو
نظريػػة اؼبع ػ ( ،)13فكػػل أنصػػار ىػػذه النظريػػة يػػدعوف إُف التحػػرر مػػن الكلمػػة ك البحػػث عػػن اؼبع ػ ك زبليصػػو ىػػو
ا خػر مػػن الكلمػة ،ك القػػاموس ثنػائي اللغػػة حسػب رأيهػػم يقػف عائقػػا يف كجػو الوصػػوؿ إُف اغبريػة اؼبنشػػودة .ك قػػد
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اعتت جيل  Gileاللجوء إُف القاموس ظاىرة مستفحلة تستلزـ ربسػيس طلبػة الرتصبػة ك التأكيػد علػى يقظػة األسػتاذ
ليس فقط بشأف استيعاب الطلبة للمبادئ بل ك التأكد من سعيهم لبلبتعاد عن القاموس(.)14
مػا يبكػن أف نقولػو خبصػوص ىػذه الطريقػة ،ىػو أهنػا قػد تكػوف صػاغبة للمبتػدئني فقػط ،فاعتمػادىم عليهػػا
هبعلهم ،كىم يف بداية مشوارىم ،يثركف رصيدىم اللغػوم مػن جهػة كيػوقعهم يف بعػض األخطػاء مػن شػاكلة اؼبشػرتؾ
اللفظػػي ك اؼبرتادفػػات فيهملػػوف السػػياؽ يف ترصبػػاام مػػن جهػػة أخػػرل؛ ك مثػػل ىػػذه األخطػػاء ػ ك الػػف سبػػس قضػػايا
جوىريػػة يف الرتصبػػة ػ تش ػػكل أرضػػية خصػػبة ينطلػػق منه ػا األس ػػتاذ يف درسػػو ،ك ال ش ػػيء أفضػػل مػػن العمػػل عل ػػى
األخطاءػ ػ حسػػب اؼبنظ ػرين (بػػاالر  Ballardك ملػػيس مػػثبل) ػ لتكػػوين اؼبرتصبػػني .كمػػا أف الطلبػػة بػػتعلمهم مػػن
أخطائهم يسهل عليهم الفهم ك يرتسخ لديهم ما تعلموه.
الطريقةالثانية :استثمار النصول الموازية في ترجمة النص
ك ىػػي كاحػػدة مػػن الطػػرؽ اغبديثػػة اؼبسػػتعملة يف تكػػوين اؼبرتصبػػني ،ك النصػػوص اؼبوازيػػة ىػػي نصػػوص فباثلػػة
للنص اؼبصدر أم أهنا تعاًف اؼبوضوع نفسو.
يف ىذه الطريقة ،يقرأ اؼبتعلم النص اؼبصدر حىت يتمكن من ربديد مواطن الصػعوبة فيػو ،أم ربديػد اؼبقػاطع
ك اؼبصػػطلحات الػػف تعيػػق فهمػػو لػػو .مث يباشػػر حبثػػو عػػن النصػػوص الػػف تعػػاًف اؼبوضػػوع نفسػػو مػػن جوانبػػو اؼبختلفػػة.
كىبتلػػف حجػػم اؼبعلومػػات اؼب ػراد معرفتهػػا مػػن طالػػب إُف آخػػر حسػػب اؼبكتسػػبات القبليػػة لكػػل كاحػػد .وبػػدد ىػػذا
التفػاكت نػوع البحػػث الػبلزـ لكػل طالػػب أىػو معمػػق أـ كاسػع "ك كلمػا كػػاف ؾبمػوع اؼبعلومػات الػػف يبتلكهػا ضػػئيبل،
كجػػب علػػى البحػػث أف يكػػوف كاسػػعا كمعمقػػا ،ك اؼبقصػػود بواسػػع ،أم يغطػػي ـبتلػػف ن ػواحي اؼبسػػألة ،إف َف يكػػن
كلها؛ أما اؼبقصود دبعمق فهو أف يكوف من شأنو تأمني فهم حقيقي"(.)15
ك النصوص اؼبوازية مزدكجة الفائدة ،فهي تساعد الطالب يف فهمو للػنص بغيػة ترصبتػو ،خصوصػا إذا كانػت
ىذه النصوص باللغتني اؼبصدر ك اؽبدؼ ،فإطبلع الطالب عليها من شأنو أف:
ػ ػ يسػػمح لػػو بػػالفهم اعبيػػد للموضػػوع ،فاؼبعلومػػات اؼبسػػتقاة مػػن النصػػوص اؼبكتوبػػة بػػاللغتني تػػتمم بعضػػها
البعض ك توضح بعضها البعض.
ػ يعوده على اللغة اؼبستخدمة يف اعاؿ اؼبع أم أنو يثرم رصيده اللغوم.
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ػ يسػاعده يف كضػع بطاقػات اصػطبلحية ك توثيقيػة كاملػة تتكػوف مػن اؼبصػطلحات اؼبسػتخرجة بسػياقااا يف
اللغتني)16(.
الطريقة الثالثة :إعداد بطاقة توثيقية للنص ثم ترجمتو
م ػػن أى ػػم الط ػػرؽ اؼبقرتح ػػة عل ػػى الطال ػػب للتعام ػػل م ػػع ال ػػنص قب ػػل ترصبت ػػو ،البطاق ػػات االص ػػطبلحية
كالتوثيقية .كىذه التسمية تدؿ على كجود احتمالني :إما كجود نوعني من البطاقات ك يف ىذه اغبالػة تكػوف البطاقػة
التوثيقية أمشل من االصطبلحية ك إما أهنما تػدالف علػى بطاقػة كاحػدة تضػم االثنػني .ك مػن خػبلؿ التسػمية كػذلك،
يبكن أف تعرؼ البطاقة االصطبلحية بأهنا بطاقة تضم صبلة مػن اؼبصػطلحات اؼبتخصصػة اؼبنتميػة إُف ؾبػاؿ مػا مرفقػة
بتعريفات ك/أك دبقاببلت ؽبا يف لغة أخرل ك حبذا لو تكوف بسياقااا.
أمػػا البطاقػػة التوثيقيػػة أك التوثيقيػػة االصػػطبلحية كمػػا تسػػميها دكريػػو ،ك ىػػي تػػرل ضػػركرة أف يطبػػق عنػػد
تكوينهػػا "الػػنهمم الػػذم يهػػتم لػػيس فقػػط بالكلمػػات خػػبلؿ عمليػػة الرتصبػػة ،كلكػػن أيضػػا بالسػػياؽ اؼبباشػػر ك ظػػركؼ
صياغة اؼبنطوؽ ككاتبو كاؼبرسل إليو ك كل اؼبخزكف اؼبعريف لدل اؼبرتجم"(.)17
ك بالتػػاِف فهػػذه البطاقػػة زبتلػػف عػػن سػػابقتها يف كوهنػػا تضػػم كػػل عناصػػر كضػػعية الػػتلفْ أم السػػياؽ
الكلي للنص .ك تقرتح الباحثة بطاقة توثيقية كذه اؼبواصفات .غري أف البطاقة الف اقرتحتهػا فػايزة القاسػم علػى طلبػة
مدرسة الدكتوراه()18كانت أمشل رغم كجود بعض النقاط اؼبشرتكة بينهما.
حيث أف فايزة القاسم َف تغفل حىت اعبانب اللغوم للنص ك استخراج األخطاء اؼبطبعية()19
ك يشيد اؼبنظركف بأنبية ىػذه الطريقػة بالنسػبة ؼبػرتجم اؼبسػتقبل ك يصػفوهنا بأهنػا أداة عمػل شخصػية يف
البدايػػة ،قػػد تصػػبح ال حقػػا مصػػدرا إلث ػراء بنػػك معلومػػات ،كمػػا أف ىػػذه البطاقػػات يبكػػن أف تأخػػذ مكػػاف اؼبصػػادر
اؼبصػػطلحية التجاريػػة الػػف َف تعػػد كافيػػة كال شػػافية" .لػػذا ،فمػػن األنفػػع للمرتصبػػني أف يكون ػوا مصػػادرىم اؼبصػػطلحية
اػباصة ك غريىا .إذ وبضر معظمهػم معػاجم أك بطاقػات اصػطبلحية أك بنػوؾ اصػطبلحية حسػب التخصػص كغالبػا
ما يرفقوهنا بتعليمات دقيقة حوؿ استعماؿ اؼبصطلح حسب السياؽ أك حسب الزبوف"(.)20
مػػا نستخلصػػو مػػن عػػرض ىػػذه الطػػرؽ الػػثبلث الػػف يبكػػن أف يتبعهػػا طالػػب الرتصبػػة يف إعػػداده لػػدرس
ترصبة النصوص ىو أف الطريقة األكُف ال تصلح إال للمبتدئني ،أما الطريقتني الثانية كالثالثة فهمػا صػاغبتاف للمسػتول
اؼبتقدـ ،كحبذا لو يقوـ األستاذ بتدريب الطلبة على الطريقتني حىت تكوف الفائدة أكت.
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إف كػػل مػػن ربديػػد األىػػداؼ ك اختيػػار الػػنص اؼبناسػػب حبكمػػة ك تػػدبر ،ك كػػذا توجيػػو الطلبػػة يف ربضػػريىم
للػدرس ىػي عوامػل ىامػة تعمػل علػى إقبػاح درس ترصبػة النصػػوص ،بيػد أنػو ال يػزاؿ ىنػاؾ عامػل أساسػي مػن األنبيػػة
دبكػػاف كىػػو طريقػػة سػػري الػػدرس يف حػػد ذاتػػو .فكيػػف قػػارب اؼبنظػػركف لسػػري ىػػذه العمليػػة ك اؼبتعلقػػة دبػػادة شػػائكة
كمتداخلة كالرتصبة؟
بػادئ ذم بػػدء ،إف التقسػػيم السػػائد ؼبراحػل سػػري درس ترصبػة النصػػوص مسػػتمد مػػن مراحػػل عمليػػة الرتصبػػة،
كمهمػػا تعػػددت التسػػميات ك اختلفػػت اؼبقاربػػات يف ظاىرىػػا ،فػػإف ىػػذه اؼبراحػػل ال ػػف تتقاظبهػػا عمليػػة الرتصبػػة مػػع
تعليمهػػا يبكػػن أف قبمعهػػا يف مػػرحلتني اثنتػػني نبػػا :مرحلػػة الفهػػم ك مرحلػػة إعػػادة التعبػػري أك مػػا يعػػرؼ أيضػػا بالتحليػػل
كالرتكيب؛ ذلك أف الطالب يسػعى خبلؽبػا إُف فهػم الػنص ك يتطلػع إُف ربديػد اسػرتاتيجية الرتصبػة الػف يتبناىػا يف آف
مع ػػا .ك م ػػن ىن ػػا ،ينص ػػب اىتم ػػاـ الدراس ػػة عل ػػى مرحل ػػة الفه ػػم .كفيم ػػا ي ػػأيت ع ػػرض ؼبختل ػػف مراح ػػل س ػػري ال ػػدرس
بالرتتيب:
مرحلة القراءة و الفهم:
تعػػد القػراءة دبفهومهػػا العػػاـ ك اػبػػاص اؼبمػػر الوحيػػد اؼبػػؤدم إُف فهػػم الػػنص .ك لػػذا تكتسػػي أنبيػػة كبػػرية
يف تك ػ ػػوين اؼبرتصب ػ ػػني ا رتف ػ ػػني ،ح ػ ػػىت أف ىن ػ ػػاؾ م ػ ػػن كض ػ ػػع ؽب ػ ػػا مقياس ػ ػػا خاص ػ ػػا ك ػ ػػا " القػ ػ ػراءة الناش ػ ػػطة" ()21
»  .« La lecture activeفػالقراءة بغػرض الرتصبػة زبتلػػف كثػريا عػن القػراءات العاديػػة ك ؽبػا مػن اؼبيػزات مػػا
هبعل طالػب الرتصبػة حباجػة إُف اكتسػاب مهػارات عػدة ك صػقلها ،مػن أنبهػا دقػة اؼببلحظػة أك االنتبػاه " اؼبػرتجم ىػو
القارئ األكثر انتباىا ك األكثر اخرتاقا للنص على اإلطبلؽ"(.)22
فػػإذا كػػاف الطالػػب اؼبػػرتجم يف قراءتػػو للػػنص منتبهػػا ك متيقظػػا سبكػػن مػػن اإلؼبػػاـ بكػػل ش ػاردة ك كاردة فيػػو،
كاغبذؼ أك اإلضافة أك األخطاء اؼبطبعية أك اغبػركؼ الكبػرية (إذا كػاف الػنص باللغػة الفرنسػية مػثبل) ،ك كلهػا أمػور
من األنبية دبكػاف ك كجودىػا متوقػع دائمػا .غػري أف قػراءة اؼبػرتجم ال هبػب أف تكػوف متفحصػة فحسػب بػل هبػب أف
تكوف ناقدة أيضا "اؼبرتجم ىو القارئ األكثر نقدا ك ىو ببل شك أفضل قارئ يبكن تصوره"(.)23
ك الغرض من القراءة يف ىذا الصدد مزدكج "تبػدأ عملػك بقػراءة الػنص لغرضػني :األكؿ لفهػم مػا يػدكر
حولػػو كثانيػػا لتحليلػػو مػػن كجهػػة نظػػر مػػرتجم( )...عليػػك أف تقػػرر اؼبػراد مػػن الػػنص ك الطريقػػة الػػف كتػػب كػػا كػػدؼ
انتقاء طريقة ترصبة مناسبة ،ك التعرؼ على مشكبلت خاصة ك أخرل متواترة"()24
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إذف يبكن تقسيم مرحلة القراءة بدكرىا إُف مرحلتني نبا :استخراج اؼبع العاـ للنص مث ربليل النص:
أ-استخراج المعنى العام للنص:
بقراءت ػػو األكُف لل ػػنص ،ك دكف قص ػػد من ػػو ،يبح ػػث الطال ػػب ع ػػن إجاب ػػة للسػ ػؤاؿ "اػبال ػػد" "عم ػػا يتح ػػدث
الػػنص؟"  ،أم أنػػو وبػػاكؿ معرفػػة مضػػموف الػػنص أك مػػا يعػػرؼ بفكرتػػو العامػػة "يتعػػني علػػى عمليػػة الق ػراءة ك الفهػػم
السماح باستخراج الفحول اؼبفهومي ك اإلخبارم يف النص"(.)25
ك إدراؾ فحػػول الػػنص أمػػر سػػهل اؼبنػػاؿ إذا كانػػت لغتػػو عاديػػة ك موضػػوعو متػػداكؿ؛ فبمجػػرد مػػا يقػػع
بصػػر الطالػػب علػػى الرمػػوز الػػف تشػػكل الػػنص اؼبكتػػوب حػػىت يػػتمكن مػػن فكهػػا لتوافقهػػا مػػع مػػا لديػػو مػػن معلومػػات
حػػوؿ اؼبوضػػوع أك مػػا يعػػرؼ باؼبكتسػػبات القبليػػة .ك ىنػػا ذبػػدر اإلشػػارة إُف أف عػػدد الق ػراءات البلزمػػة الكتنػػاه مع ػ
النص زبتلف من قارئ إُف آخر حسب القدرات الذىنية ك اؼبكتسبات القبلية لكل كاحد.
ك أما إذا كاف موضوع النص متخصصػا مكتوبػا بلغػة تقنيػة ،استعصػى علػى اؼبتعلمػني اسػتخراج معنػاه
ك "ىنا يتدخل النهمم اؼبطلوب بشكل خاص يف ترصبة النصوص التقنية ك ىو هنمم البحػث الوثػائقي"( .)26فتكػوف
ق ػراءام األكُف للػػنص دبثابػػة اسػػتطبلع ؼب ػواطن الغمػػوض فيػػو الػػف تعيػػق فهمهػػم لػػو ،ك مػػن مث ربديػػد خطػػة البحػػث
اؼبناس ػ ػػبة بتحدي ػ ػػد اؼبص ػ ػػطلحات ك اؼبق ػ ػػاطع النص ػ ػػية اؼبستعص ػ ػػية م ػ ػػن جه ػ ػػة ك م ػ ػػا يبكن ػ ػػو أف وب ػ ػػل اإلش ػ ػػكاؿ م ػ ػػن
كثائق(موسوعات أك ؾببلت علمية أك كتب )...من جهة أخرل.
ك من ىنا فاؼبع " ليس مرتبطا بالكلمػات بػل يػتم بنػاؤه انطبلقػا منهػا .ك ؽبػذا الغػرض ،هبنػد اؼبػرتجم
معارفو اللغوية كيعبئ معارفو حوؿ اؼبوضوع اؼبعاًف ك معارفو ذات الصلة"()27
ك يف ىذه اؼبرحلة يبكن توظيف نوعني من القراءة نبا:
قراءة عامة ك سريعة ك قد تكوف سطحية؛ ك قراءات موازية الكتساب اؼبعلومات(.)28
ب ـ تحليل النص:
إذا كانت اؼبرحلة السابقة الستخراج اؼبع العاـ للػنص يبكػن أف نقػوؿ أهنػا "قػراءة للػنص" فػإف ىػذه اؼبرحلػة
ك الف تسعى إُف ربليلو من كجهة نظر مرتجم يبكن اعتبارىا "قراءة يف النص".
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إذ تقوـ عملية الرتصبة أساسا على ربصيل مع النص اؼبراد ترصبتو ،ك ربمل كلمة مع ىنا داللػة أكػت مػن
أف يقتصر ربققها على القراءة كحدىا .ك ؽبذا بػات مػن الضػركرم ربسػيس اؼبتعلمػني بأنبيػة اإلحاطػة بػاؼبع األكسػع
الػػذم وبملػػو "اؼبعػ " "بتحديػػد إحداثياتيػػو؛ كضػػعية الػػتلفْ ك السػػياؽ"( ،)29ك تشػػبيو الباحػػث "للمعػ " بنقطػػة يف
معلػػم ال يتحقػػق كجودىػػا إال بوجػػود إحػػداثيتيها اؼبتمثلتػػني يف كضػػعية الػػتلفْ ك السػػياؽ خػػري دليػػل علػػى دكرنبػػا يف
إنشائو ك كجوده أصبل مرىوف بوجودنبا.
ك من ىذا اؼبنطلق ،يتب أغلب اؼبختصني اؼبنهجية نفسػها يف ربليػل الػنص اؼبػراد ترصبتػو ،مصػرين علػى
أف اؼبػػرتجم ك بالتػػاِف الطالػػب عليػػو أف يتعػػود علػػى طػػرح األسػػئلة اؼبسػػاعدة يف ربصػػيل اؼبع ػ ك اؼبسػػتقاة مػػن الرؤيػػة
التاليػػة "فهػػو (اؼبػػرتجم) ال يعمػػل يف الفػراغ؛ إنػػو يػػرتجم مػػن أجػػل شػػخص مػػا ،نصػػا كتبػػو أحػػدىم لشػػخص آخػػر؛ إنػػو
يرتجم يف زمن ما نصا كتب يف زمن آخر ،ك ىو يرتجم نصا ذك مغزل(إذ ال أحد يكتب لئبل يقوؿ شيئا)"(.)30
ك ربليل ىذا القوؿ يوصلنا إُف عرض كل مراحل التحليل النصي بغرض الرتصبة:
أوال:
عبارة" النص ذك مغزل" ىنا تدؿ على قصد الكاتب ،ك الوصوؿ إُف ىذا األخري يسػتلزـ البحػث عػن كػل
العناصػػر اؼبػػذكورة ك ربليلهػػا أم :كاتػػب الػػنص اؼبصػػدر ك متلقيػػو ك زمػػن الكتابػػة مػػن خػػبلؿ اإلجابػػة عػػن صبلػػة مػػن
األسػػئلة "فأمػػاـ نػػص جديػػد يكػػوف كػػل مػػرتجم مطالبػػا بطػػرح بعػػض األسػػئلة :عمػػا يتحػػدث الػػنص؟ مػػن كتبػػو؟ ك ؼبػػن
كتبو؟ ك مىت؟"(.)31
ك اؼبتأمل يف ىذه األسػئلة ،هبػد أهنػا تػدكر حػوؿ السػياؽ ك كضػعية الػتلفْ ك نبػا إحػداثيي اؼبعػ أك القصػد
"()...يأخذ (اؼبرتجم) بعني االعتبار السياؽ اؼبقػامي الػذم أنػتمم فيػو الػنص ك ذلػك فمػع كػل الظػركؼ ا يطػة حػىت
يتمكن من فهم القوؿ ك الذم يفضي إُف الوصوؿ للقصد"(.)32
لتوضػػيح أنبيػػة الظػػركؼ ا يطػػة بإنتػػاج الػػنص أم كػػل مػػن مقامػػو ك سػػياقو يف بنػػاء معنػػاه ك بػػأف الكلمػػات
كحدىا تعجز عن تقدًن اؼبع ك بالتاِف قصد الكاتب ،نتخيل أف مرتصبا فرنسيا طلب منو ترصبػة عنػواف مقػاؿ صػدر
يف جري ػػدة جزائري ػػة إُف اللغ ػػة الفرنس ػػية .ك العنػ ػواف ى ػػو "غ ػػيبلس وبل ػػم ب ػػالعودة لػ ػػ"اػبضر" رغ ػػم إص ػػابتو ب ػ ػ أنفل ػػونزا
الػ"غزاؿ" ! "(.)33
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فهػػل يسػػتطيع ىػػذا اؼبػػرتجم فهػػم ىػػذا العن ػواف ،باسػػتخراج معنػػاه أك مػػا يرمػػي إليػػو مػػن خػػبلؿ ترصبػػة كلماتػػو
مستعينا بالقواميس؟
ك اإلجابػػة طبعػػا ال ،فاعتمػػاد ىػػذا اؼبػػرتجم علػػى الكلمػػات دكف سػػياقها ك اللجػػوء إُف أم قػػاموس كػػاف لػػن
ينتمم عنو ربريف مع العنواف فحسب بل سيحوؿ ؾبالو ككل من ؾباؿ الرياضة إُف ؾباؿ الطب
فكل كلمات العنواف ؽبػا مقػاببلت يف القػاموس مػا عػدا "غػيبلس"  ،فػإف كػاف اؼبػرتجم غػري مطلػع علػى
أخبػػار الرياضػػة ألف غػػيبلس مهػػاجم يف إحػػدل الفػػرؽ الفرنسػػية ،سػػيتفطن حتمػػا إُف كونػػو اسػػم علػػم ،ناىيػػك عػػن
كجود قرينة أخرل تدؿ على ذلك ك ىي الفعل "وبلم".
ك إذا مػػا حػػاكؿ اؼبػػرتجم نقػػل اؼبع ػ الػػذم توصػػل إليػػو إُف اللغػػة الفرنسػػية أك أف العن ػواف أثػػار فض ػولو،
فسيضػطر إُف البحػث للتأكػد مػن كجػػود أنفلػونزا ثالثة(بعػد الطيػور ك اػبنػازير) ك ىػػي أنفلػونزا الغػزالف يف قػارة إفريقيػػا
أين تعي ىذه اغبيونات .ك سيتضمن ـبطط حبثو أيضا تقصػي عبلقػة ىػذه األنفلػونزا باػبضػر أك بػاألحرل أضػرارىا
على آكلي اػبضر .ك كل ىذا البحث يف سبيل أف يػتمكن مػن صػياغة اؼبعػ بصػيغة توصػل اؼبعػ للقػارئ الفرنسػي
بدال من االكتفاء بالرتصبة اغبرفية.
بيد أنو إذا اعتمد على استحضار سياؽ الػنص اللغػوم مث مقامػو االجتمػاعي ك الثقػايف الىتػدل إُف معنػاه.
فإعػػادة العنػواف إُف سػػياقو (الػػنص الكلػػي) هبعلػػو وبػػدد ؾبالػػو بدقػػة ك ىػػو الرياضػػة ك بالتحديػػد كػػرة القػػدـ؛ كالبحػػث
ع ػػن مص ػػدره ك ى ػػو جري ػػدة جزائري ػػة يدل ػػو إُف أف موض ػػوع اؼبق ػػاؿ العب ػػوف جزائري ػػوف ،ك بع ػػد حصػ ػولو عل ػػى ى ػػاتني
اؼبعلومتني يصبح أكثر انتباىػا ،فقػراءة الػنص مػرة أخػرل ذبعلػو يكتشػف اؼبػزدكجتني حػوؿ كلمػف "اػبضػر" ك "غػزاؿ"
فيتأكػد مػن أهنمػا ال تػدالف ال علػى اػبضػركات ك ال علػى اغبيوانػات ك إمبػا نبػا اظبػا علػم .فسػيختار ""les Verts
كمقابػل للخضػر بػدال مػن " "les légumesفالثقافػة الفرنسػية أيضػا ػ ك ردبػا ىػي األسػبق يف ذلػك ػ تسػتعمل ىػذه
التسػميات لفػرؽ كػرة القػدـ حسػب لػوف زم البلعبػني .ففريػق "ليوف"ىػػو ا خػر يعػرؼ يف فرنسػا بػػ". "les Verts
كم ػػا سيس ػػهل إهب ػػاد معلوم ػػات ع ػػن البلع ػػب غػ ػزاؿ لكون ػػو ى ػػو ا خ ػػر مهاصب ػػا يف أح ػػد األندي ػػة األكربي ػػة .ك يبق ػػى
اإلشكاؿ القائم يف العنواف حوؿ أنفلونزا الػ"غزاؿ" كعبلقتها بػ غيبلس .قد يتمكن اؼبرتجم من فهمو بعد فهػم الػنص
ككل.
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أمػا فيمػا ىبػص دكر عامػػل زمػن كتابػة الػػنص يف فهمػو ،نقػوؿ إف ىػػذا العنػواف لػو قػرأه جزائػرم ؼبػا كاجػػو
الصعوبات الف تواجو اؼبرتجم الفرنسي ،فهو يفهم على الفور مع "أنفلػونزا الػػ"غزاؿ" " ك يبتسػم مػن الصػورة البيانيػة
اؼبستعملة ك ىي استعارة ،فاعبمهور اعبزائرم يف الوقت الراىن يعرؼ مػا تػدؿ عليػو ىػذه الصػورة بالتحديػد ك ىػو أف
ىذا البلعب ػ ك ىو مهاجم ػ "صاـ" عن تسديد األىداؼ منذ فػرتة ،فشػبو الكاتػب ذلػك دبػرض األنفلػونزا اؼبعػدم.
أمػػا إذا كػػاف ىػػذا الػػنص سػػيقرأه يف اؼبسػػتقبل ،أم بعػػد مضػػي سػػنوات ،قػػارئ جزائػػرم لػػيس لػػو اطػػبلع علػػى أحػػداث
السػػاعة اػباصػػة بػػالفرتة اغباليػػة ،فلػػن يفهػػم معن ػػاه ك سػػيواجو مشػػكلة يف فهػػم الص ػػورة البيانيػػة تض ػػطره إُف البح ػػث
كاالستقصاء.
ثانيا:
بعد استحضار سياؽ النص اؼبصدر ك الذم أفضػى إُف اكتنػاه معنػاه ك معرفػة قصػد الكاتػب ،ك ىػو
أمػػر يؤكػػد عليػػو جػػل اؼبنظػرين ا ػػدثني ك يػػدعوف إُف حتميػػة جعػػل الطالػػب يعػػي بشػػكل جيػػد بػػل ك يػػؤمن إيبانػػا قويػػا
بأف الرتصبة ال تع تصفيف ؾبموعة من الكلمات اؼبسػتقاة مػن القػواميس بػل "ىػي نقػل ؿبتػول أم رسػالة أم قصػد
أم مع  ،ك ليتم ىذا النقل بنجاح ،هبب أف يبتلك(اؼبرتجم) النص ك ؿبتواه بشكل كلي ،ك ذلػك مػن خػبلؿ كضػع
نفسو مكاف اؼبتلقي ك القياـ بالبلزـ من أجل أف يصل إُف ؾبمل الرسالة"(.)34
ك يقصد بػ" القياـ بالبلزـ" إعادة النص إُف سياقو ك ىػو أمػر قػد الفصػل فيػو أم أف امػتبلؾ اؼبػرتجم
لزماـ اؼبغزل من النص من خبلؿ معرفة الكاتب ك القارئ الذم كتب مػن أجلػو ك الػزمن الػذم كتػب فيػو ،ك َف يبػق
سول " إنو يرتجم من أجل شخص ما" أم متلقي الرتصبة ك يف زمػن غػري زمػن كتابػة الػنص .بالنسػبة لقػارئ الرتصبػة،
يظه ػػر دكر القص ػػد م ػػن جدي ػػد إذ ت ػػرل دكري ػػو ب ػػأف اؼب ػػرتجم س ػػيجعل من ػػو قص ػػدا ل ػػو يف ترصبت ػػو "( )...ك بامتبلك ػػو
للقصد؛ ك بعبارة أخرل ،فهذا ما يريد قولو ىو بدكره لقارئو"(.)35
إذف ك بعػد اسػػتيعاب اؼبػرتجم لقصػػد الكاتػب ،يتبنػػاه ك يسػػعى إليصػالو إُف قارئػػو ،ك لكػن ىػػذا األخػػري
لػػو كبػػري الػػدكر يف ربديػػد الطريقػػة الػػف سػػينقل كػػا اؼبع ػ أم اختيػػار اس ػرتاتيجية الرتصبػػة اؼبناسػػبة ،ك يف ىػػذا الصػػدد،
نرجع إُف اؼبثاؿ السػابق لنسػتدؿ بػو ؾبػددا .ىػل سػيرتجم العنػواف -آنػف الػذكر -مػن اللغػة العربيػة إُف اللغػة الفرنسػية
بالطريقة نفسها إذا طلب منا ترصبتو عبمهور جزائرم مث عبمهور فرنسي؟
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ك اإلجابة تكوف بالنفي طبعا ،ألف اعبمهور اعبزائػرم الػذم سػيقرأ العنػواف باللغػة الفرنسػية ينتمػي إُف الواقػع
الثقػػايف االجتمػػاعي نفسػػو الػػذم ينتمػػي إليػػو اعبمهػػور اعبزائػػرم الػػذم ق ػرأه باللغػػة العربيػػة .ك بالتػػاِف فاعتمػػاد الرتصبػػة
اغبرفيػػة يفػػي بػػالغرض ك سػػيحقق الفهػػم ك يبلػػغ القصػػد ،أمػػا بالنسػػبة للجمهػػور الفرنسػػي فالرتصبػػة اغبرفيػػة سػػتؤدم إُف
البلمع  ،ك من مث ينبغي أف يبحػث اؼبػرتجم عػن حالػة مشػاكة يف الواقػع الفرنسػي ك يسػتعريىا يف ترصبتػو حػىت يػنجح
يف إيصػػاؿ قصػػده ك ىػػو قصػػد الكاتػػب يف الوقػػت نفسػػو .ك يبقػػى ىػػذا ؾبػػرد اقػرتاح فسػػبل تكييػػف الرتصبػػة مػػع ثقافػػة
اؼبتلقي ك كاقعو كثرية.
ك يف س ػػبيل إبػ ػراز دكر متلق ػػي الرتصب ػػة يف اس ػػتكماؿ معػ ػ ال ػػنص ك يف ربدي ػػد اسػ ػرتاتيجية الرتصب ػػة ،يش ػػدد
اؼبنظركف على ضركرة ربديد متلقي الرتصبة ك ىو بطبيعة اغباؿ يكوف افرتاضػيا ،يف إطػار تكػوين مرتصبػني ،ك ىػذا مػن
يعود الطالب على ظركؼ العمل اغبقيقية" .من اؼبفيد تعويد طلبة الرتصبػة علػى مهنػة اؼبسػتقبل بوضػعهم يف
شأنو أف ٌ
مواقف تصطنع فيها ظركؼ فبارسة اؼبهنة"(.)36

ك قبل اؼبضي إُف اؼبرحلة األخرية من مراحل درس ترصبة النصوص ،ك ىػي إعػادة التعبػري عػن اؼبعػ يف اللغػة
اؽبػػدؼ ،نتوقػػف قلػػيبل عنػػد نقطػػة بالغػػة األنبيػػة ،ك ىػػي البحػػث عػػن منطػػق الػػنص ،بعبػػارة أخػػرل ،اسػػتخراج الػػركابط
اؼبنطقيػػة الػػف تػربط أفكػػار الػػنص بعضػػها بػػبعض ك تضػػمن تسلسػػلها فيكػػوف الػػنص متماسػػكا ك متبلضبػػا ،ك نبػػا أىػػم
معيارين من معايري النصية .فاستخراج مفاصل النص يساعد على حسن فهمو من جهػة "اػبػط اؼبتسلسػل يف الػنص
عامل مهػم يف فهمػو"( ،)37ك يسػهم يف ربقيػق سباسػك الػنص اؼبػرتجم كتبلضبػو ككػذا تفػادم االكبرافػات اؼبمكنػة يف
نقل اؼبع مػن جهػة أخػرل "البحػث عػن منطػق الػنص مثػل عبلقػة السػببية بػني ـبتلػف مفػاىيم اؼبلفػوظ .يػؤدم فيمػا
بعد ،ك على افرتاض أف النص سيرتجم ،إُف تفادم أىم حاالت اؼبع اؼبضاد"(.)38
مرحلة إعادة التعبير(الترجمة):
بعد اؼبركر باػبطوات اؼبدركسة سابقا ك اؼبتمثلة يف استخراج الطلبػة ؼبعػ الػنص العػاـ ،مث امػتبلكهم معنػاه
بالكامػ ػػل ك معرفػ ػػة مػ ػػا يرمػ ػػي إليػ ػػو كاتبػ ػػو ،مث معرفػ ػػة القػ ػػارئ الػ ػػذم سػ ػػيوجو إليػ ػػو الػ ػػنص اؼبػ ػػرتجم ،ك مػ ػػن مث اختيػ ػػار
االسرتاتيجية اؼبناسبة للرتصبة .ك يف األخري ،اسػتخراج منطػق الػنص ك كػل ىػذا بتوجيػو مػن أسػتاذىم .أرل أف عمليػة
ترصبػػة الػػنص َف تعػػد تسػػتحق كبػػري عنػػاء ،أك أف يقػػوـ األسػػتاذ دبعيػػة الطلبػػة برتصبتػػو ،إذ أف كتابػػة الػػنص قيػػد الدراسػػة
باللغة اؽبدؼ أصبح ربصيل حاصل ك ىو ما يسمح للطلبة بتقدًن إمكانيات ترصبة متعددة ال يبكػن أف كبكػم علػى
أيها بالصحة أك باػبطأ ،فتحكم اؼبتعلمني يف مع النص هبعلو يف أيديهم كػالعجني يبكػن تشػكيلو كيفمػا شػاءكا يف
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حػدكد مػا تتيحػو ؽبػم اللغػة .إذف ،سػيكوف مػن األجػدل اتبػاع ذبربػة جيػل يف عملػو يف قاعػة الػدرس حػىت ك إف كػاف
ىناؾ اختبلؼ فهو ال وبلل مع طلبتو النص بل يكتفػي بتقديبػو ؽبػم لرتصبتػو ك يبػنحهم مػن الوقػت مػا يكفػي لػذلك
(مػػن أسػػبوع إُف أسػػبوعني) ،أمػػا ىػػذه الدراسػػة فتقػػوـ علػػى التحليػػل اعبمػػاعي لل ػػنص مث يطل ػػب مػػن الطلبػػة ترصبتػػو
دبفردىم .ك يبكن أف نطلق على ىذه اؼبقاربة سبرين التقوًن اعبماعي ،ك ينقسم ىذا األخري إُف مرحلتني:
*فحص الترجمة باعتبارىا نصا مستقال:
حيث يكتب أحد الطلبة ترصبتو على السبورة ،ليقرأىا زمػبلؤه علػى أهنػا نصػا مسػتقبل (أم دكف الرجػوع إُف
الػنص اؼبصػدر) .ك ىػي حالػة يكػوف كضػػع الطلبػة فيهػا أشػبو بوضػع اؼبتلقػػي النهػائي َف يطلػع علػى الػنص اؼبصػػدر ،ك
يتم تقوًن الرتصبة يف ىذه اؼبرحلة على مستويني:
أ -على مستوى الشكل:
يسػػتخرج الطلبػػة أخطػػاء ،ك مقػػاطع غػػري كاضػػحة ك اسػػتعماالت لغويػػة غػػري مناسػػبة ك غريىػػا .ك عنػػد
كشف أحدىم ػبطأ ما ،يطلب األستاذ مػن البقيػة تقػدًن اقرتاحػاام لتنقػيح اؼبلفػوظ ،لينػاق كػل اقػرتاح علػى حػدة
مثريا مشاركة فعالة من طرؼ الطلبة .ك أىم نتيجػة ىبلػص إليهػا اؼبتعلمػوف ىػو أف مشػكلة التعبػري يف اللغػة اؽبػدؼ ال
تكمن غالبا يف البحث عن الكلمة ك العبارة "اؼبكافئة" ك لكن يف طريقة دؾبها حىت تكوف اعبملة مقبولة مػن ناحيػة
األسلوب.
ب -على مستوى المضمون:
ىبتلف كضع الطلبة يف ىذه اغبالة عن كضع قارئ الرتصبة ،فكلهػم علػى اطػبلع بػالنص اؼبصػدر .ك مػع
ذلك فهذه اؼبرحلة ذبعلهم على كعي بػاألثر الػذم يرتكػو الػنص اؽبػدؼ إذا كػاف غػري متسػق أك مبهمػا أك غػري مطػابق
لواقع اؼبتلقي.
فحص األمانة:
بعػػد الف ػراغ مػػن تقػػوًن اؼبلفػػوظ ك تنقيحػػو علػػى السػػبورة بصػػفتو نصػػا مسػػتقبل ،يطلػػب مػػن اؼبتعلمػػني إصػػدار
أحكاـ على مدل تكافؤ النصني اؼبصدر ك اؽبدؼ.
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ما يكتشػفو اؼبتعلمػوف يف ىػذه اؼبرحلػة أف أحكػامهم يف التقػوًن السػابق بػالبلمنطق ك البلكضػوح مػا ىػي يف
اغبقيقػػة إال أخط ػػاء يف نق ػػل اؼبع ػ  ،ك ى ػػذا م ػػا هبعله ػػم ي ػػدركوف عبلق ػػة غم ػػوض الرتصب ػػة دب ػػدل ص ػػحة تأكي ػػل ال ػػنص
اؼبصػػدر ،فيعمػػدكف إُف التأكػػد مػػن أمػػانتهم س ػواء بإعػػادة قراءتػػو أك ربليلػػو مػػن جديػػد .ك ىػػذه اؼبرحلػػة ىػػي فرصػػة
لصػػاحب الرتصبػػة ليوضػػح طريقتػػو ك العراقيػػل الػػف كاجههػػا .ك مػػا ىػػذا إال عػػرض مقتضػػب لتجربػػة أثػػارت اىتمامنػػا،
لبلطبلع على تفاصيلها ك مزاياىا البد من الرجوع إُف مصدرىا األصلي(.)39
تمارين الترجمة:موجػػو لطلبػػة اؼبسػػتول
يرتكػػز درس ترصبػػة النصػػوص ،الػػذم عرضػػو ،أساسػػا علػػى التحليػػل النصػػي فهػػو ٌ

اؼبتقدـ على اػبصوص .فقبل بلوغ ىذه الصورة النهائيػة لػدرس الرتصبػة ،يبػر التكػوين بعػدة مراحػل يعتمػد فيهػا علػى
التمارين لتنمية كفاءات الرتصبة مثل كفاءيت الفهم ك إعادة التعبري ،الكفاءة اؼبنهجية ...ك يتم التػدرج يف تنميػة ىػذه
الكف ػ ػػاءات حس ػ ػػب األنبي ػ ػػة؛ إذ ت ػ ػػوزع التم ػ ػػارين عل ػ ػػى اؼبراح ػ ػػل بطريق ػ ػػة منطقي ػ ػػة وب ػ ػػرتـ فيه ػ ػػا مس ػ ػػتول اؼبتعلم ػ ػػني ك
احتياجاام.
ك يبكن استغبلؿ سبارين الرتصبة يف التقوًن أيضا ،ك يكوف ذلك بطريقتني:
إما أف يتكوف االختبػار مػن سبػارين فقػط ؼبعرفػة مػدل ربكػم الطلبػة يف الكفػاءات اؼبرجػو اكتسػاكا ،ك يكػوف
ىذا خاصة مع اؼببتدئني.
ك إما أف تستعمل التمارين يف االختبار كأدكات مساعدة توجو الطالب يف فهمو للنص ك من مث ترصبتو.
ك سبارين الرتصبة الف اعتمدىا أىل االختصاص كثرية ك متنوعة؛ لذا سنعرض لعينة منها فقط.
نمولج تمرين لـ "دوليل":
يقرتح دكليل يف كتابػو "ربليػل اػبطػاب بصػفتو طريقػة للرتصبػة" ،ك يف القسػم التطبيقػي بالتحديػد ،صبلػة
من التمارين اػباصة باؼببتدئني اؼبوزعة على ثبلثة ك عشرين ىدفا ،ك ىو يرل بأهنا ؾبػرد فكػرة عػن الصػورة الػف يبكػن
أف تتخدىا الدركس التطبيقية.
ك عن مقاربتو يقوؿ أنػو فضػل "مقاربػة مبدعػة" ك ىػي أكثػر مبلءمػة غبركيػة االنتقػاؿ بػني اللغػات" ،كقػد
تبنينػػا مقاربػػة تقػػوـ علػػى ربليػػل اؼبع ػ ك ذلػػك ألهنػػا تعػػرؼ الفعػػل الرتصبػػي بش ػػكل أفضػػل"( .)40كقػػد رت ػب ىػػذه
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التمارين حسب تدرج يرتكز على اكتشاؼ أىم أكجػو اسػتعماؿ اللغػة مػن كجهػة نظػر نصػية .ك عػن الفائػدة اؼبرجػوة
منهػػا يؤكػػد بأهنػػا تعمػػل علػػى "تنميػػة التفكػػري حػػوؿ القواعػػد األساسػػية للرتصبػػة مػػن اإلقبليزيػػة إُف الفرنسػػية ،مشػػكلة
بذلك رياضة ذىنية"(.)41
ك نكتفػػي يف ىػػذه الدراسػػة بعػػرض مبػػوذج كاحػػد عػػن سبارينػػو ك ىػػو التم ػرين األكؿ الػػذم يهػػدؼ إُف جعػػل
اؼبتعلمني يكتشفوف الفرؽ بني التكافؤ يف الداللة ك التكافؤ يف اؼبع (.)42
يف البداية ،يقدـ جػدكال للمتعلمػني يتكػوف مػن ثػبلث خانػات .توضػع يف اػبانػة األكُف كلمػات أك عبػارات
أك حػػىت ملفوظػػا كػػامبل ،مسػػتخرجة مػػن الػػنص اؼبصػػدر ،ك تػػرتؾ اػبػػانتني اؼبتبقيتػػني فػػارغتني .حيػػث أعػػدت اػبانػػة
الوسػػطى خصيصػػا ؼبػػدلوالت العبػػارات اؼبسػػجلة يف اػبانػػة األكُف خػػارج سػػياقااا ،أمػػا اػبانػػة الثالثػػة ك األخػػرية فهػػي
خاصة دبكافئات ترصبية مستمدة من ترصبة مقرتحة للنص.
ك لبلوغ اؽبدؼ من التمرين البد من احرتاـ اؼبراحل التالية:
1ػ يقدـ اعبدكؿ للطلبة ك خانتو األكُف فقط فبلوءة ،ك دكف إطبلعهػم علػى الػنص يطلػب مػنهم مػؤل اػبانػة الوسػطى
مستعينني بقاموس ثنائي اللغة أك معجم ،فيسجلوا كل اؼبقاببلت الف عثركا عليها.
 -2يقدـ األستاذ النص اؼبصدر للطلبػة ليقومػوا برتصبتػو كػل دبفػرده ،ك تكمػن أنبيػة ىػذه اؼبرحلػة يف جعػل كػل كاحػد
م ػػنهم يكتش ػػف ص ػػعوبات الفه ػػم ك إع ػػادة التعب ػػري ال ػػف اعرتض ػػت س ػػبيلو ،فيث ػػركف اؼبناقش ػػة بع ػػد التمػ ػرين ك تك ػػوف
مشاركتهم فعالة.
 -3يف األخ ػػري ،يتلق ػػى الطلب ػػة ترصب ػػة مقرتح ػػة لل ػػنص ف ػػيمؤلكف اػبان ػػة األخ ػػرية م ػػن اعب ػػدكؿ ك اػباص ػػة باؼبكافئ ػػات
السياقية؛ ك يضيف كل طالب اؼبكافئات الف توصل إليها مػن ترصبتػو ليقارهنػا ىػي األخػرل مػع اؼبقػاببلت اغبرفيػة يف
اػبانة الوسطى.
ك يبكن أف قبمل فوائد ىذا التمرين يف ثبلث نقاط ىي:
كعي الطلبة بالطريقة الف هبب أف تقرأ كا النصوص قبل ترصبتها.
اكتشاؼ ؿبدكدية فائدة الوسائل اؼبعجمية يف الرتصبة.
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اإلحاطة بالفركقات بني اؼبكافئات الداللية ك مكافئات اؼبع .
نمولج تمرين ألستالتين من "إيزيت"(:)23

يف إطػػار اقرتاحهمػػا لتم ػرين "الق ػراءة الناشػػطة" ،تعمػػد األسػػتاذتاف إُف إرف ػػاؽ نػػص باللغػػة األـ فملػػة مػػن
األسػػئلة الػػف توجػػو الطالػػب يف فهمػػو للػػنص بغػػرض ترصبتػػو .ك كػػذا يكػػوف التم ػرين دبثابػػة رياضػػة ذىنيػػة يتعػػود عليهػػا
الطالػػب قبػػل اإلقػػداـ علػػى الرتصبػػة .تسػػاعد ىػػذه األسػػئلة الطالػػب علػػى اخ ػرتاؽ الػػنص ك فهمػػو فهمػػا جيػػدا بالقػػدر
الذم هبعل ترصبتو أمرا ىيٌنا.
ترفق األستاذتاف مراحل طريقة عملهما بنموذج لؤلسئلة الف توجو الطالب يف كل مرحلة:
ـ طريقة العمل :يقدـ نص باللغة الفرنسية يتكوف من 800إُف  1000كلمة ،موضػوعو عػاـ ك موجػو إُف اعبمهػور
العريض.
المرحلــة  :0ربديػػد مصػػدر الػػنص ك كجهتػػو ك بيئتو(السػػند الػػذم أخػػد منػػو ،كاتبػػو ،الق ػراء ،زمػػن الكتابػػة ،السػػياؽ
اؼبقامي)
المرحلة  :4تعبئة كل ما يفيد من عناصر الرصيد اؼبعريف(اعاؿ ك اؼبوضوع).
المرحلـ ــة :3ق ػ ػراءة ربليلي ػػة :معاينػ ػػة الص ػػعوبات النحويػ ػػة أك اؼبصػ ػػطلحاتية ،صبالي ػػة األسػ ػػلوب م ػػن شػ ػػرح للتوريػ ػػات
كاالستعارات ك اإلحاالت ك اؼبختصرات أم كل ما ىو مضمر بشكل عاـ ،ك اعبمل الف ربتها خط.
المرحلة  :2قراءة تركيبية :البحث عػن منطػق الػنص (أفكػار أساسػية ،أفكػار ثانويػة ،عبلقػات السػببية) ػ ربديػد بنيػة
النص.
المرحلة  :8ربديد الفكرة الرئيسية للنص أم الفكرة القوة الف تعلق بالذىن بعد الفراغ من القراءة.
األسئلة الموجهة:
1ػ حدد براغماتية النص.
 -2استخرج العناصر الواجب ربديدىا.
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أػ بالنسبة إليك.
ب -بالنسبة للقارئ :يف حاؿ ما كنت سترتجم النص.
-3اشرح اعبمل الف ربتها خط.
-4استخرج بنية النص مستعينا دبخطط.

-5حػػدد الفكػػرة األساسػػية الػػف دفعػػت اؼبؤلػػف إُف كتابػػة ىػػذا الػػنص يف صبلػػة أك صبلتػػني ،مػػا ىػػي قناعتػػو ،مػػاىي
الرسالة الف أراد أف تعلق يف ذاكرة قرائو بعد فراغهم من القراءة؟
تنبيو :ال يتعلق األمر بتلخيص النص ك إمبا بعملية تركيب لفكر الكاتب الستخراج الفكرة القوة لديو.
نمولج تمرين ل "جيل"(:)22
يسػػمي جيػػل ىػػذا التم ػرين ب ػػ"  " CRIPDأم تقريػػر ربليلػػي مػػدممم حػػوؿ اؼبشػػاكل ك الق ػرارات ،ك ىػػو
أشبو ما يكوف بتقوًن ذايت ك بذلك فهو ىبص طلبة اؼبستول اؼبتقدـ.
يق ػ ٌدـ الػػنص للطلبػػة بغيػػة ترصبتػػو ،كىػػو نػػص قصػػري نوعػػا مػػا ،ك يعملػػوف عليػػو ؼبػػدة أسػػبوع أك أسػػبوعني.
كيطل ػػب م ػػنهم إرف ػػاؽ ترصب ػػاام بتحلي ػػل يك ػػوف دبثاب ػػة ؿبص ػػلة يف ش ػػكل مبلحظ ػػات ،أك تقري ػػر ع ػػن اؼبش ػػاكل ال ػػف
كاجهتهم ك عن االسرتاتيجيات اؼبتبعة ك اغبلوؿ اؼبتبناه.
ك عػػن فائػػدة ىػػذا التقريػػر فهػػي مزدكجػػة ،فهػػو مػػن جهػػة يعمػػق فهػػم الطلبػػة ك ربسيسػػهم دبختلػػف جوانػػب
العملية الرتصبية ك مكونااا ،ك يساعد األستاذ يف تشخيصو ؼبا اكتسابو ك ربديػد نقػاط ضػعف كػل طالػب .ك يف
مرحلة متقدمة ،أم مرحلػة التحسػني ،ك بعػد زبطػي عقبػة اكتسػاب مهػارة أساسػية ،تػزداد النصػوص طػوال ك ا جػاؿ
ا ددة قصرا (.)45
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:الهوامش والمراجع
.27  ص، اؼبرجع السابق،) مركاف أبو حويمم1
. 12  ص، اؼبرجع السابق،) أضبد جوىرم2
. 18  ص،) اؼبرجع نفسو3
. 12- 11  ص،) اؼبرجع نفسو4
. 18  ص،) اؼبرجع نفسو5

6) « Un premier principe qui semble faire l‘objet d‘un consensus parmi les
enseignants spécialistes veut que seuls des texts authentiques soient proposes à
la traduction. Qu‘ils soient généraux, tirés de la presse, ou spécialisés ».
-D.Gile, op.cit.,p. 203.
7) Ibid.

. 187  ص، اؼبرجع السابق،) كريستني دكريو8
. 193 ص،) اؼبرجع نفسو9
. 195  ص،) اؼبرجع نفسو10
11) « Il suffit de sélectionner un mot clé dans le domaine recherché, que ce soit
la médecine, le droit, (…) pour qu‘un moteur de recherche trouve des sites
Web traitant de ce sujet ».
-D.Gile, op.cit.,p.204.
12) « (…) leurs pièges et difficultés sont déjà connus de l‘enseignant et
permettant une sélection adaptée au niveau du groupe d‘étudiants concernés,
ainsi qu‘un meilleur traitement de chacun des problèmes qui s‘y présenteront
pour eux ».
-Id.,p.203
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 بتاريخ- مدرسة الدكتوراه-) حسب ما قالتو كريستني دكريو يف حلقتها اؼبخصصة لتعليمية الرتصبة يف إطار13
2009/ 5/ 30
14) -D.Gile, op.cit.,pp. 137-138.

. 71- 70 ص، اؼبرجع السابق،) كريستني دكريو15
. 92  ص،) اؼبرجع نفسو16
. 246  ص،) اؼبرجع نفسو17
) قدمت فايزة القاسم مبوذج ؽبذه البطاقة اؼبصطلحية يف حلقتها اؼبخصصة ؼبقياس الرتصبة االقتصادية الف18
.1  ارجع إُف اؼبلحق رقم،لبلطبلع على مبوذج البطاقة. 2009/ 4/ 4 نشطتها بتاريخ
19) « De ce fait, il apparaît très utile pour les traducteurs de constituer leurs
propres sources, terminologiques ou autres. La plupart d‘entre eux préparent
des glossaires, des fiches terminologiques ou des bases de données
terminologiques, par spécialité, et souvent avec des indications précises sur
l‘usage du terme selon le contexte et le client ».-D.Gile, op.cit.,p. 161.
20) Florence Herbulot et Maryvonne Simoneau, La lecture active à l‘ESIT : un
cours de gymnastique prétraductionnelle, in J.Delisle et H.Lee –Jahnke,
op.cit., p.69.
21) « Le traducteur est le lecteur le plus attentif, le plus pénétrant qui se puis se
trouver ».
22) -Ibid.
23) -« Le traducteur est un lecteur plus critique que tout autre, sans doute le
meilleur lecteur qu‘on puisse imaginer ».
24) -Id.,p.70.

. 11  ص،ت. د، ترصبة حسن غزالة، اعبامع يف الرتصبة،) بيرت نيومارؾ25
. 119  ص، اؼبرجع السابق،) كريستني دكريو26
. 113  ص،) اؼبرجع نفسو27
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28) « (…) le sens n‘est pas attaché aux mots mais se construit à partir des mots.
A cet effet, le traducteur fait appel à ses connaissances linguistiques,
mobilise ses connaissances du sujet traité et ses connaissances connexes ».C.
Durieux, op.cit., p.42.
29) F. Herbulot et M. Simoneau, op. cit., p. 71.
30) « (…) en faisant apparaître les coordonnées : la situation d‘énonciation, le
contexte ».
Michel Ballard, « Téléologie de la traduction universitaire », in Meta, L, 1,
2005, p. 53.
31) « Il (le traducteur) ne travaille pas dans le vide sidéral : il traduit pour
quelqu‘un, un texte écrit par quelqu‘un, pour quelqu‘un d‘autre ; il traduit, à
un moment donné, un texte écrit à un autre moment : il traduit un texte qui
veut dire quelque chose (personne n‘écrit pour ne rien dire) ».F. Herbulot et
M. Simoneau, op.cit., p. 70.
32) « Face à un nouveau texte, tout traducteur est amené à se poser un certain
nombre de questions :De quoi s‘agit-il ? Qui a écrit ? Pour qui ? Quand ? ».
Id., p.71.
33) « (…) (le traducteur) prend en compte la situation de production du texte
rassemblant l‘ensemble des circonstances, ce qui lui permet d‘interpréter le
dire pour en faire émerger le vouloir- dire ».
C. Durieux, op.cit., p. 42.

2012/ 12/ 24 ) ىذا عنواف ؼبقاؿ أخذ من جريدة الشركؽ اعبزائرية – العدد الصادر بتاريخ34
35) « (…) transmettre un contenu, un message, un vouloir- dire, un sens. Et
pour réaliser avec succès cette transmission, il faut s‘approprier totalement le
texte et son contenu, donc se mettre à la place du destinataire et faire le
nécessaire pour qu‘il aperçoive bien la totalité du message émis ».
F. Herbulot et M. Simoneau, op.cit., p. 70.
36) « Il s‘approprie alors le vouloir- dire ; en d‘autres termes, c‘est ce que luimême veut dire à son tour à son lecteur ».C. Durieux, op.cit., p.42.
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37) « il est utile de familiariser les apprentis- traducteurs à leur future métier en
les plaçant dans des situations de simulation des conditions d‘exercice de la
profession ».
Ibid.

. 122  ص، اؼبرجع السابق،) كريستني دكريو38
39) « La recherche de la logique du texte, du lien de causalité entre les divers
concepts énoncés: cette logique permettra, par la suite et dans l‘hypothèse
d‘une traduction, d‘éviter les contre sens majeurs ».
F. Herbulot et M. Simoneau, op.cit., p. 70.
40) D. Gile, op. cit.,pp.208- 212.
41) « Nous avons adopté une approche analytique du sens, car c‘estelle qui
définit le mieux l‘activité traduisante ».J. Delisle, op. cit., p.130.
42) « Leur utilité pédagogique est de favoriser la réflexion sur les règles de base
de la traduction de l‘anglais au français tout en constituent une gymnastique
de l‘esprit ».Ibid.
43) Id., pp. 131 -135.
44) F. Herbulot et M. Simoneau, op. cit., pp. 72- 73.
45) D. Gile, op. cit., pp. 208- 213.
46) Id., p. 208.
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بعض المبادئ األساسية في مجال الترجمة
أظباء بن مالك
جامعة تلمساف
ملخص
تعد الرتصبة حالة خاصة من التواصل ك التلقي يف أم فعل لغوم إنساين ،فهي تعمل على كسر كل اغبواجز
اللغوية الف يبكن أف تقوـ بني ثقافات األمم اؼبختلفة ،حيث تشكل الثغرة الف ينفذ من خبلؽبا اؼبرتصبوف كدؼ
خلق جسر التواصل الذم يربط بني ـبتلف الشعوب .كتعتت أيضا عامبل من عوامل التطور العلمي ك االزدىار
الثقايف.
كسنحاكؿ يف ىذه الورقة البحثية تسليط الضوء على أىم اؼبواضيع اػباصة بالرتصبة ،ك نركز على مبادئ الفعل
الرتصبي.
Abstract
Translation is an act of communication, i.e., it is a means of interaction between
different identities and languages. Moreover, it is a basic element of scientific
and cultural development. So, the present study investigates the act of
translation.
Key Words: Communication, Act of Translation, Culture and Translation,
Interaction, Principles of Translation
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يف الرتمجة:
 -1تعريف الترجمة و غايتها:

إف الرتصبة مشتقة من فعل " ترجم " ،ك على كبو ما جاء يف لسان العرب ،يقاؿ" :ترجم كبلمو دبع فسره
بلساف آخر.1كأما يف معجم المنجد ،فهي ربيل على "نقل الكبلـ من لغة إُف أخرل ،كعلى التأكيل ك التفسري
كالشرح 2كالرتصبة اصطبلحا ىي " نقل األلفاظ ك اؼبعاين ك األساليب من لغة إُف أخرل مع ا افظة على
التكافؤ". 3
كمن ىذه اؼبنطلقات ،يبكن أف ننظر إُف الرتصبة على أهنا عملية يتم من خبلؽبا نقل مع النص اؼبراد
ترصبتو من اللغة اؼبصدر 4إُف اللغ ة اؽبدؼ ،بشرط التحكم يف كلتيهما من جهة ،كإدراؾ ثقافتيهما من جهة
أخرل ،ك ذلك الستحالة فهم النص اؼبراد ترصبتو دكف استحضار القيم الثقافية الف زرعت فيو .كينتمم عن الرتصبة
يف األخري نص جديد باللغة اؼبقابلة ،تتيح لقارئ لغة اؽبدؼ االطبلع ك التعرؼ على ثقافة الغري بلغتو ك بثوب
كسياؽ يتماشياف معو ،كلكن شريطة أالم يشعر باغباجة إُف الرجوع إُف نص األصل.
إف ربقيق ىذه الغاية الف تسعى إليها الرتصبة متوقف على اؼبرتجم الذم يضطلع بدكر فعاؿ ك ىاـ إلقباح
ىذه العملية التواصلية.
 -2ىدل المترجم و شروطو:
تقع على عاتق اؼبرتجم مسؤكلية قباحو أك فشلو يف تبليغ الرسالة إُف القارئ بوفاء ،كيعتمد يف ىذا على
القراءة الفعالة للنص ،بغرض الوصوؿ إُف مقصد الكاتب  ،مث ربويل كبلمو إُف أفكار ،كإعادة صياغتها بلغتو.
نبلحْ إذف أف للمرتجم دكرين :قارئ من جهة ،ك كاتب من جهة أخرل.
هبدر بنا أف نشري يف ىذا السياؽ ،بأف اؼبرتجم ال يكتفي فقط بإتقاف اللغتني أم اللغة اؼبنقولة كاللغة اؼبنقولة
إليها إلقباز ترصبة جيدة ،بل ينبغي إدراؾ عادات كتقاليد ثقافة لغة اؽبدؼ الف تدخل يف إطار اؼبكمبلت معرفية
أك ما تسمى بالغري لغوية  ،حبيث تساعده على اإلحاطة فميع جوانب النص ك بالتاِف الفهم اعبيد ،كعلى حد
قوؿ اعباحْ " هبب على اؼبرتجم أف يعرؼ أبنية الكبلـ ك عادات القوـ كأساليب تفانبهم".5
يبكن أف نلخص الشركط الواجب توفرىا يف اؼبرتجم عموما يف:
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 إتقاف لغة اؼبصدر ك لغة اؽبدؼ ،ك معرفة قواعدنبا الصرفية ،ك النحوية ،كأسلوكا ،كاإلؼباـ بأصوؿ الببلغةإُف حد القدرة على إنشاء صبلة قوية كعبارة سليمة.
 االطبلع على اؼبصطلحات العلمية كطرائق كضعها :االشتقاؽ ،ك التعريب ،كاعاز ،كالنحت ك ما إُفذلك.
 -امتبلؾ معرفة عن اؼبوضوع اؼبرتجم،6ك إدراؾ بالدكافع الف أدت إُف كتابتو.

 -3صعوبات المترجم:
من الواضح أف اؼبرتجم ك ىو كجو لوجو مع النص يلقى صعوبات صبة يف نقل النص من لغة اؼبصدر إُف
لغة اؽبدؼ ك يلقى نفسو متأرجحا بني اختيارين  " :فإما أف يلتزـ بصرامة باألصل على حساب ذكؽ ك لغة
شعبو ،ك إما أف يلتزـ بصرامة بأصالة شعبو على حساب عمل اؼبرتجم".7
يهدؼ اؼبرتجم إُف تبليغ الرسالة بأمانة  ،حبيث ال يتعامل يف الواقع مع ؾبرد ألفاظ
كتعابري ،أك أنظمة لغوية ينقلها من لغة إُف أخرل ،ك إمبا مع نص مثقل حبمولة داللية
ك رمزية .ك ؽبذا فبل ينبغي التقيد بنص األصل ،ك لكن عليو إدراؾ اؼبع الذم يريد الكاتب تبليغو مث التعبري
عنو بأسل وبو اػباص .أما يف حاؿ ما إذا تقيد بأصل النص ،هبد نفسو يقوـ بعملية تقابلية بني اللغتني أم يقابل
كل كلمة دبقابلها يف اللغة األخر  ،ك بالتاِف يفقد النص ركحو ،كالذم ال يبثل فقط تتابع الكلمات كفق نظاـ
لغوم معني بل وبمل ؾبموعة من القيم اؼبختلفة  ،كما يعكس أفكار ك آراء صاحبو .ك كذا الشكل ،يفقد اؼبرتجم
قيمة الرتصبة ك جوىرىا .ك إذا قلنا ال ينبغي التقيد بأصل النص ال نع ذباىلو  ،ك يف ىذا السياؽ  ،أتى األستاذ
حسين خمري بثبلث معايري اقرتحها روجربيل  Roger Bellالستخراج األصل من الرتصبة  ،أك على األقل
إعادة بنائو ك تكوينو ،ك يتمثل ذلك يف ما يأيت: 8
 ال بد أف تعطي الرتصبة كصفا كامبل ألفكار العمل األصلي. ال بد أف يتسم النص اعبديد بنفس األسلوب ك طريقة الكتابة النص األصل. -ال بد أف تتمتع الرتصبة بكافة جوانب السهولة – السبلسة الف تتمتع كا الكتابة األصلية.
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من منطلقات اؼب عيار األكؿ ،ينبغي على اؼبرتجم نقل األفكار كما ىي لكي ال وبدث خلل يف النص
اعبديد ،ك يكره يف اؼبعيار الثاين على احرتاـ أسلوب النص كبنيتو ،أم وبافْ على نغمتو ،ساخرة كانت أـ جادة ،
حاملة على االنشراح أـ االنقباض  ،ك غريىا من األساليب التعبريية الف ربمل معاف كثرية  .ك ينبغي أف وبرتـ
أيضا بنية نص األصل أك جنسو ،فبل هبوز مثبل أف وبوؿ النص من ركاية إُف مسرحية أك من قصيدة إُف مقاؿ .ك
يتمثل اؼبعيار األخري يف منح الرتصبة نصية خاصة كا ،كىكذا نتحصل على نص قابل للقراءة ،يتميز بتماسك
أجزائو ك تبلحم معانيو.
بناء على ما سبق ،يبكن أف نبلحْ أف اؼبرتجم مضطر إُف أخد ما ىو أساسي من النص األصلي  ،مع
إيبلء أنبية خاصة باعبمهور اؼبتلقي ك ثقافتو حيث هبب أف ينمزؿ نفسو منزلة الكاتب ك يراعي القارئ ،ك بطبيعة
اغباؿ ال يبكن للمرتجم اؼبتمكن نقل عادة أك ظاىرة َف يكن للجمهور اؼبتلقي سابق عهد كا ،ك بالتاِف تكوف
ترصبتو غري مفهومة .ك ىنا يتدخل ذكاء اؼبرتجم كختتو يف ميداف الرتصبة الف تؤدم دكرا ىاما يف ىذا اؼبوقف ،
ليحدث التكافؤ بني ثقافتني ـبتلفتني .كمن مث كجب اختيار حل كسط لكي ال ىبوف النص األصل من جهة ك
وبرتـ القارئ من جهة أخرل .يف ىذا السياؽ أكد األستاذ محمد زكي خضر على براعة اؼبرتجم ك على ضركرة
إتقاف التعادؿ أك التقابل اؼبعجمي أك االصطبلحي ك أيضا على القواعد األسلوبية أم القاعدة الببلغية اؼبعركفة
(لكل مقاـ مقاؿ) للغتني اؼبرتجم منها كاؼبرتجم إليها .9من ىذه اؼبنطلقات يبكن أف نقوؿ أف االختيارات الرتصبية
10

مرتبطة باعبمهور اؼبع ك دبستول الثقافة ،ك باحرتاـ "اللوف ا لي"

الذم يطبع ثقافة كل لغة .كعلى سبيل

اؼبثاؿ ،تستعمل يف الثقافة الفرنسية ،العبارة التالية ،cette nouvelle a réchauffé mon cœur :لو تقيد
اؼبرتجم باألصل ألصبحت الرتصبة حرفية ك ببل مع  ،ىنا عليو إهباد ما يقابلها كمع احرتاـ ثقافة لغة اؽبدؼ،
ككانت الرتصبة العربية كا يت :أثلمم ىذا اػبت صدرم.
كىناؾ نقطة ال يبكن أف نغفل عليها ،ك ىي أنو ينبغي على اؼبرتجم أف يكوف موضوعيا يف قراراتو ك اختياره
ك ليس ذاتيا تتحكم فيو خلفياتو اؼبسبقة.
فاؼبرتجم بفضل إتقانو اللغتني ،ك إؼبامو بثقافتهما ،كحدسو الرتصبي ،يستطيع التصدم عبميع العقبات
الف تقف أمامو أثناء نشاطو كالناذبة عن اختبلؼ الثقافات ،كليتمكن يف األخري من إنتاج نص جديد يف لغة
اؽبدؼ ،يستويف صبيع شركط الرتصبة ،كأنبها اغبفاظ على ىوية نص األصل.
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يف الرتمجة:
 -4منهجية الترجمة:

إف اطبلعنا اؼبتواضع على عدد غري قليل من النصوص النظرية يف الرتصبة ،قادنا إُف اػبركج باستنتاج مفاده
أنو ينبغي على مرتجم فبل مزاكلة أم نشاط ترصبي إتباع خطة منهجية لفك شفرة النص األصل بأمانة ،مع
ا افظة على معناه .ك بالتاِف إحداث نفس التأثري الذم تلقاه قارئ النص األصل .ك منو قمنا بتب منهجية يف
ؾباؿ الرتصبة تكوف مرىونة بإتباع خطة تتوزع على ثبلث مراحل  ،ك نلخصها فيما يأيت:
 1-4مرحلة الفهم:
إف ىذه اؼبرحلة سبكن اؼبرتجم من التعرؼ على النص اؼبراد ترصبتو ،بغرض ربديد حقل انتماءه ،كبالتاِف
اخ تيار األدكات التعبريية اؼببلئمة أك اؼبصطلحات العلمية اؼبقرتنة حبقل زبصصو  .تبدأ ىذه اؼبرحلة بالقراءة الفعالة
للنص أم القراءة ما بني األسطر ك بالتاِف التفاعل معو ،ك تعرؼ كريستين دوريو مرحلة القراءة بػ :فك رموز
اإلشارات اللغوية( هنمم البحث عن دالالت األلفاظ) .كإف سبق للمرتجم كأف تعرض ألفكار النص فترتكب
بشكل عفوم يف ذىنو ،كىذا ما سيسهل عملية االستيعاب مث الفهم ،ك ىذا يف حاؿ ما كاف النص اؼبصدر
عاما ،أما إذا كاف نصا متخصصا ،فيختلف األمر ىنا ،فهناؾ مراحل متتالية ربدث يف ذىن اؼبرتجم ك تتم يف
تسلسلها على ىذا النحو :فك رموز الوحدات اللغوية ،البحث عن اغبقائق الف تشري إليها ،تركيب العناصر الف
فهمت بشكل إفرادم عن طريق ربطها دبعلومات مكتسبة سلفا كالتقاط اؼبع اؼبنطوؽ يف النهاية ألنو ينبغي على
اؼبرتجم إدراؾ اؼبع ك فقط بدكف الوعاء اللغوم للغة اؼبصدر ،أم يعمل على نزع الغطاء اللغوم مع االحتفاظ
باؼبع  ،ك ذلك حسب حكمة ساف جريكـ اؼبشهورة  " :إف اؼبع ىو الذم هبب ترصبتو ك كل اؼبع ك ليس
الكلمات".
إف فك شفرة الوحدات يسهل على اؼبرتجم التعرؼ على مدلوالت النص الف تتفاعل مع ـبزكنو اؼبعريف
كربطها بالواقع ك بالتاِف إدراؾ اؼبع  ،ألف اؼبع ىو ما يهم اؼبرتجم ،كىكذا تتم عملية الفهم ،مث تأيت عملية
التأويل الف تكوف يف البداية موضوعية مث سرعاف ما زبتلف من قارئ إُف آخر ك ذلك حسب معلوماتو الشخصية
ك ذباربو كخلفيتو الثقافية ،كتصبح ذاتية كلشرح أفضل لدينا ىنا مثاؿ أتت بو الباحثة كريستني دكريو:
المنطوق:
ترتاكم السحب يف مشاؿ الببلد ك ىبشى ىطوؿ األمطار يف اؼبساء.
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يف الرتمجة:
التأويل الموضوعي:
ستمطر على األرجح.
التأويالت الذاتية:
هبب أالٌ أنسى مظلف إذا خرجت.
هبب أالٌ أنسى إغبلؽ النوافذ قبل خركجي من البيت.

ستؤجل اؼبسرحية الف كاف من اؼبفرتض أف تعرض يف باحة أحد القصور.
كلكن إف اعرتضت الباحث صعوبات لتعددية اؼبدلوالت ،أك غموض يف اؼبع  ،أك يف فهم مصطلحات
النص ،فعليو اللجوء إُف البحوث التوثيقية باالعتماد على ـبتلف اؼبراجع.
بناء على ما سبق ،نستنتمم أف معرفة اؼبوضوع ك اإلؼباـ بالنص اؼبراد ترصبتو يبثبلف القاعدة األساسية الف
ينطلق منها اؼبرتجم لفهم النص.
 2-4مرحلة إعادة التعبير:
ينتقل اؼبرتجم يف ىذه اؼبرحلة إُف صياغة اؼبع الذم استخلصو من نص اؼبصدر يف اؼبرحلة األكُف ،بلغة
اؽبدؼ مع احرتاـ نظامها ،كاستعماؿ أسلوبو الشخصي باستعماؿ اؼبنطق ك ذبانس األفكار دكف مس اؼبع العاـ.
فعليو التحرر من القيود اللغوية للنص اؼبصدر ،مع األخذ بعني االعتبار اؼبتلقي ،كيف حالة كجود اختبلفات بني
الثقافتني ،على اؼبرتجم استعماؿ التقنيات اؼببلئمة مع ذبنيد مكمبلتو اؼبعرفية.
 3-4مرحلة التحقي :
بعد االنتهاء من صياغة النص اؽبدؼ ،ينبغي على اؼبرتجم يف ىذه اؼبرحلة ،التأكد أكال من صحة اختياراتو،
مث من سبلسة أسلوبو " الذم ال هبرم إال أثناء القراءة األخرية الف تكوف يف العادة موضوعية ك نقدية يف ا ف
كاحد'.
حاكلنا يف ىطا اؼبقاؿ إثارة بعض اؼببادئ األساسية اؼبتعلقة دبجاؿ الرتصبة ،كاستنتجنا يف األخري ،أف الرتصبة
ليست ؾبرد عملية نقل من لغة اؼبصدر إُف لغة أخرل ك إمبا ىي مؤسسة كفق قواعد ك شركط ،ينبغي على اؼبرتجم
احرتامها كالتقيد كا.
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ترجمة بالغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم
بين ىاجس النقل السليم وأسرار الصناعة البالغية
عبداق الرشدم
أستاذ التعليم العاِف ،دار اغبديث اغبسنية ،الرباط
ملخص:
يتناكؿ ىذه الدراسة ترصبتني اثنتني ؼبعاين القرآف الكرًن باللغة الفرنسية؛ أكالنبا مد ضبيد اق ،كالثانية ألضبد
دركس؛ كيرصد البحث بعض صور التقدًن كالتأخري يف القرآف الكرًن ،أغراضا ،كدالالت ،كنكتا من جهة؛ كيرصد من
جهة أخرل اإلشكاالت الف يثريىا نقل ىذا األسلوب الركن من أساليب البياف العرب.
Abstract
This study deals with two different and differing French translations of the
meanings of the Quran: the first is of Mohamed Hamid Allah and the second of
Ahmed Derrous. It focuses essentially on the inversion techniques of rhetorical
images of the Holy Quran.
Key Words: Rhetorical Images, Holy Quran and Images, Inversion Technique,
Translation, Interpretation
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يف الرتمجة:
مقدمة:
أستهل مقاِف العلمي باألسئلة التالية :
 -ما اؼبقصود بببلغة النص القرآين؟

 ىل يدخل ضمن مهاـ اؼبرتجم نقل ببلغة نص لو من اػبصوصية ما هبعلنا نقر سلفا باستحالة ربقيق الغاية منعملية الرتصبة؟
 ما حدكد آفاؽ قباح اؼبرتجم كإخفاقو يف عملية نقل ببلغة النص القرآين نقبل سليما؟ ما األسباب الف ذبعل عملية نقل ببلغة القرآف فعبل متعذرا؟_ ما اإلشكاالت الف تثريىا عملية نقل ىذا اؼبستول من مستويات نص القرآف الكرًن؟
 كيف السبيل للتغلب على ىذه اإلشكاالت ،حىت تتقلص دائرة الضياع ،كتكت حظوظ اإلمساؾ بالنصيبالوافر من أسرار ببلغة النص القرآين؟
ينطلق البحث يف ىذا اؼبوضوع من ترصبتني اثنتني ؼبعاين القرآف الكرًن باللغة الفرنسية ؛ أكالنبا مد ضبيد
اق (ت 2002ـ) ،كالثانية ألضبد دركس؛ كىو اختيار لو ما يتره من الزاكية اؼبنهجية؛ كيرصد البحث بعض صور
التقدًن كالتأخري يف القرآف الكرًن ،أغراضا ،كدالالت ،كنكتا من جهة؛ كيرصد من جهة ثانية اإلشكاالت الف
يثريىا نقل ىذا األسلوب الركن من أساليب البياف العرب .
إف القصد من تتبع جهود اؼبرتصبني يف ىذا اؼبستول ليس ىو إثبات اإلخفاؽ ،كتسجيل العجز ،كعدـ
القدرة على اعاراة ،أك ما شاكل ذلك ،بقدر ما يتلخص اؽبدؼ يف رصد اؼبنجز يف باب نقل ببلغة أسلوب
التقدًن كالتأخري ،حىت كبيط ببعض أسرار ىذا الرتكيب يف و
القرآف الكرًن ،كنتبني مقدار اعبهد الذم بذلو اؼبرتصبوف
لئلحاطة بتلك األسرار ،كننبو على اؼبزالق الف تشوب عملية النقل إُف اللغة اؽبدؼ ،كنؤسس لبناء لنموذج يكمن
احتذاؤه يف ترصبة ىذا األسلوب البياين.
كقد بنيت عرضي على سبهيد كمبحثني كخاسبة.
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يف الرتمجة:
تمهيد:

أعجز القرآف الكرًن بببلغتو اػبلق أصبعني ،فأكرىم بيانو ،كلفظو ،كعجيب نظمو .كمع أهنم كانوا أمة بياف
كببلغة ،كجاء اػبطاب الرباين على لغتهم الف يفهموهنا ،حىت يتحقق القصد من الرسالة ،فإف البياف القرآين يفضل
كل بياف؛ ألنو بياف معجز ،أراد لو اغبق أف يكوف كذلك :
( قل لئن اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا بمثل ىذا القرآن ال يأتون بمثلو ولو كان بعضهم لبعض
ظهيرا) ( .سورة اإلسراء /ا ية.)88:
كم وضوع ترصبة معاين القرآف يرتبط ارتباط كثيقا ببياف ىذا النص ،كيتصل بو اتصاال شديدا؛ ألف الغاية الف
هبرم إليها اؼبرتجم ،كيقصد إليها إهنا ىي اإلفهاـ كالبياف .كاعتبارا لدقة البياف الرباين ،كبلوغو الدرجة الف ال
ذبارل ،تفاكتت آراء اللغويني يف مسألة النقل بني اؼبنع كاعبواز ( .)1كالواقع أف كراء ىذين اؼبوقفني كعي متجذر
خبصوصية البياف العرب ،كإيباف قوم بتفرد لساف العرب فملة من اػبصائص ،كالفضائل ال توجد يف غريه من
األلسن " :فإنو ليس يف صبيع األمم أمة أكتيت من العارضة كالبياف كاتساع اعاؿ ما أكتيتو العرب خصيصا من اق،
ؼبا أرىصو يف الرسوؿ ،كأراده من إقامة الدليل على نبوتو بالكتاب ،فجعلو علمو" ( .)2إف ىذا التفرد البياين العرب
بالذات ىو ما سيستند عليو اعبرجاين يف القرف اػبامس ( ت 471ىػ) حني صاغ نظرية النظم - :يقوؿ عبد
القاىر اعبرجاين " :إف للعرب الفضل كاؼبزية يف حسن النظم كالتأليف ،كأف ؽبم يف ذلك شأكا ال يبلغو الدخبلء يف
كبلمهم كاؼبولدكف"

(.)3

كلن يعدـ ىذا الرأم من يناصره؛ فهذا برىاف الدين الزركشي ( ت 794ىػ) يقرر كجوب قراءة القرآف
بلغتو العربية ،كالعلة ":نقص غريه من األلسن عن البياف الذل اختص بو دكف سائر األلسنة" (.)4
كالواقع أف ىذا اؼبوقف من بعض اللغويني القدماء فيو غلو كبري؛ فليس من الصواب يف شيء أف لبتزؿ
البياف يف لغة العرب دكف غريىا من األمم؛ فخاصية البياف مشرتكة بني صبيع األلسنة ،كقد تفوؽ اللغة العربية غريىا
من اللغات يف سعة معجمها ،كاشتقاقها ،كتراكيبها ،كغ معانيها.
كؼبا كانت ترصبة القرآف الكرًن إُف األلسنة األخرل فعبل متعذرا ،قامت اغباجة إُف ترصبة معاين القرآف؛ كىذا
عمل قامت بو أجياؿ ـبتلفة من اؼبسلمني كغري اؼبسلمني من أىل الديانات كاؼبلل األخرل .كقد يستعملوف بدؿ
ترصبة معاين القرآف الرتصبة التفسريية ،كىي " :عبارة عن شرح الكبلـ ،كبياف معناه بلغة أخرل بدكف ؿبافظة على
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يف الرتمجة:

نظم األصل كترتيبو ،كبدكف ا افظة على صبيع معانيو اؼبرادة منو  ،كذلك بأف نفهم اؼبع الذم يراد من األصل ،مث
نأيت لو برتكيب من اللغة اؼبرتجم إليها ،يؤديو كفق الغرض الذم سيق لو)

(.)5

غري أف الرتصبة التفسريية ال تفي فميع أغراض القرآف كمعانيو ،فهي ال تستطيع أف ربيط بالرتاكيب القرآنية؛
كغاية ما تقدمو بعض اؼبفاىيم الكلية كالعامة فبا يتضمنو القرآف الكػرًن .كمػع ذلك فإهنا ضػركرية للوفاء بعاؼبية
القرآف ككونيتو(.)6
إف تعذر فعل ترصبة القرآف الكرًن ال يعود فقط إُف خاصية البياف القرآين ،كإمبا يعود أيضا إُف ؾبموعة من
العوامل؛ منها:
 تنوع مادة القرآف كمضامينو؛ فهو يشتمل على ا كم ،كاؼبتشابو ،كالناسخ ،كاؼبنسوخ ،كاعمل ،كاؼبفصل،كاؼببهم ،كاؼببني ،كالعاـ ،كاػباص ،كاؼبطلق ،كاؼبقيد ،كالظاىر ،كما كراء الظاىر...إٍف.
 كمنها أيضا خاصية النص القرآين ،باعتبار مصدره اإلؽبي؛ فهو نص تشريع ،يوجو حياة الناس ،كيؤثر يفسلوكهم ؛ كقد انتبو اعباحْ ( ت 255ىػ) إُف صعوبة مطلب ترصبة النص الدي  ":فكيف لو كانت ىذه
الكتب كتب دين كإخبار عن اق عز كجل دبا هبوز عليو فبا ال هبوز عليو ،حىت يريد أف يتكلم على تصحيح
اؼبعاين يف الطبائع....كحىت يعرؼ اؼبثل كالبديع كالوحي كالكناية....كاؼبقصور كاؼببسوط كاالختصار ،كحىت يعرؼ
أبنية الكبلـ ،كعادات القوـ ،كأسباب تفانبهم .كالذم ذكرنا قليل من كثري .كمىت َف يعرؼ ذلك اؼبرتجم أخطا يف
تأكيل كػبلـ الدين ،كاػبطأ يف الدين أضر من اػبطأ يف الرياضػة كالصناعة كالفلسفة كالكيمياء" (.)7
إف اإلشكاالت الف يطرحها النص الدي ال تكمن فقط يف مسألة تفسريه ،أك تأكيلو ،بل تكمن أيضا يف
عملية ترصبتو .كاعبامع بني التفسري كالتأكيل كالرتصبة أهنا آليات لقراءة النصوص ،تقدـ فهما ،كتنتمم مع  ،موازيا
ؼبع النص اؼبقركء .كىي صبيعها ؿبفوفة بكثري من اؼبزالق.
 كمنها أيضا اختبلؼ الب الرتكيبية للغات ؛ فكل لغة تتمتع دبجموعة من اػبصائص الرتكيبية؛ كىذايتعذر معو نقل ما يف اللغات من فصاحة القوؿ كببلغتو؛ ألف الببلغة تنشأ ضمن ما تنشأ منو من الرتاكيب
النحوية .كمعلوـ أف للرتاكيب القرآنية خصائص اكتسبتها من دقة كضع ىذه اللغة .إف مع اؼبع يف القرآف
الكرًن ىو ؿبل اإلشكاؿ؛ كىو ما عت عنو أبو إسحاؽ الشاطيب( ت  790ىػ) بالداللة التابعة ()8؛ فهذا اؼبستول
ال يبكن نقلو إُف لغة أخرل مع الوفاء لكامل بيانو كببلغتو ( .)9
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كمع ما يطرحو فعل ترصبة معاين القرآف من إشكاالت معقدة ،فإف عاؼبية رسالة اإلسبلـ ،ككونيتها تقتضي
فعل النقل ،سيما أماـ الواقع اعبديد الذم تعيشو األمة؛ كىو كاقع مليء بالتحديات على ـبتلف اؼبستويات؛ إف
فعل الرتصبة كذا اؼبع ضركرة يقتضيها الواقع اعبديد ردبا أكثر من أم كقت مر كمضى .كقد ذىب الناقد (جاؾ
دريدا) إُف أف الرتصبة ليست حدثا طارئا ،يعكس حالة سقم اعرتت اغبياة السوية ،حياة التفاىم كاالنسجاـ ،بل
ىي ضركرة حياتية ،كضركراا على حد تعبريه نابعة من ؿبدكدية كجودنا كأفراد (.)10
ينصرؼ البحث يف ىذا اؼبوضوع إُف تناكؿ ملمح من مبلمح ببلغة النص القرآين يف مستواىا النظمي:
(التقدًن كالتأخري) .كمعلوـ أف النظم ىو جوىر بياف القرآف الكرًن كإعجازه؛ كفيو وبصل من تكامل العناصر
الداللية كاللغوية ،ما هبعل اؼبع يرقى إُف مستول من الدقة ؛ فيأيت التعبري عن اؼبراد بصورة ال مطمع للخلق يف
اإلتياف دبثلها ،كإف بلغة عربية كلغتو ،فكيف إف أنت أردت أف تنقل ذلك إُف لغة أخرل.
يركـ اؼببحث األكؿ من ىذا العرض العلمي الكشف عن القيمة الببلغية ألسلوب التقدًن كالتأخري ،كبياف
منزلتو من البياف ،كدقة مسالكو ،كخطورة دالالتو ،كبعض جهود العلماء يف مقاربتو من كباة كببلغيني كمفسرين
كعلماء القرآف ،لنجعل ذلك كلو توطئة للمبحث اػباص برتصبة ببلغة التقدًن كالتأخري يف القرآف الكرًن .كقد
اخرتنا أف يكوف اإلهباز سبيلنا كمنزعنا يف ىذه اؼبقاربة.
المبحث األول :التقديم والتأخير :التأصيل النظري:
إف مبحث التقدًن كال تأخري من اؼبباحث اعبليلة اؼبتعلقة بالنظم؛ فهو تركيب يكشف عن غ اللغة العربية،
كقواا ،كسعة معانيها .كيزخر الرتاث النحوم كالببلغي كالتفسريم ببحوث نظرية كتطبيقية حوؿ ىذا األسلوب
البياين يف القرآف الكرًن ،كأشعار العرب.
 -1التقديم والتأخير في رحاب الدراسات النحوية والبالغية والتفسيرية:
أ /في رحاب الدراسات النحوية:
قد يكوف سيبويو بشر بن قنت (ت 180ىػ) من أكائل من طرؽ باب (التقدًن كالتأخري) ،كأدرؾ بعض
أسراره .كمع أف ىذا اؼببحث يظهر يف مواضع متفرقة من (الكتاب) فإننا نسجل أف تناكلو ؽبذا الرتكيب تناكؿ
يتقاطع فيو ا لنحو( :ضبط الوجوه اعبائزة لتقدًن اؼبقدـ) كالببلغة( :التنبيو على بعض أسرار التقدًن) .ك قد جاء
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ربت الفصل الذم وبمل عنواف( :باب الفاعل الذم يتعداه فعلو إُف مفعوؿ)  ":كأهنم إمبا يقدمػوف الذم بيانو
).)11

أىم ؽبم ،كىػم ببيانو أع  ،كإف كانا صبيعا يهماهنم كيعنياهنم"

كنظر أبو سعيد السريايف (ت377ىػ)–من شراح سيبويو -بدكره يف ىذا الرتكيب من خبلؿ تأصيبلتو
النظرية ،ككقف على ضرب من التقدًن ،يكوف بعكس اإلعراب ،فيجعل الفاعل مفعوال ،كاؼبفعوؿ فاعبل .كخبلصة
ما يف ىذا الضرب من التقدًن التبادؿ الظاىرم للمواقع كالوظائف (.)12
كسيخطو البحث يف ىذا الرتكيب خطوات كبرية مع ابن ج (ت 392ىػ) .كحبث أبو الفتح ىذا
األسلوب يف فصل ،يندرج ربت باب من أبواب مصنفو( :اػبصائص) ،عنونو بػ (شجاعة العربية) .كتناكؿ ىذا
اؼببحث يف موضع آخر من نفس الكتاب ،ربت عنواف ( :باب نقض اؼبراتب) .كعنده أف التقدًن على ضربني:
 +األكؿ :ما يقبلو القياس.
 +الثاين :ما يسهلو االضطرار؛ أم ما يدخل ربت باب الضركرة الشعرية (.)13
إف بذكر ىذا اؼببحث كانت كبوية بامتياز؛ فقد نشأ ىذا األسلوب عن عدـ االلتزاـ باألصوؿ ،كتوليد
الفركع .ك تكفل النحاة بتحديد األصوؿ يف العربية ،ككضع القواعد الف تضبط اللغة؛ كيظهر من خبلؿ تلك
القواعد أف التقدًن كالتأخري ليسا متاحني على إطبلؽ؛ دبع أف التصرؼ يف الكبلـ تقديبا كتأخريا ال يأيت كيفما
اتفق؛ بل لقد ضبط النحاة مواضع التقدًن كالتأخري ضبطا ؿبكما ،على اختبلؼ بينهم يف القوؿ؛ كىو ضبط
يرتاكح بني حاالت اعبواز ،كالوجوب ،كاؼبنع؛ كما دققوا النظر يف طبيعة اؼبقدـ كاؼبؤخر على اختبلؼ صوره(:
اؼبسند /اؼبسند إليو /متعلقات الفعل.)..
ب /في رحاب الدراسات البالغية:
ردبا يكوف عبد القاىر اعبرجاين أكؿ ببلغي نبو إُف أسرار كنكت التقدًن كالتأخري ،كأطاؿ الكبلـ يف
أغراضو .كقد خصص لو فصبل يف (دالئل اإلعجاز) ،افتتحو بتأكيد أنبيتو ،كالتنويو بقيمتو الببلغية .يقوؿ" :ىو
باب كثري الفوائد ،جم ا اسن ،كاسع التصرؼ ،بعيد الغاية ،ال يزاؿ يفرت لك عن بديعة ،كيفضي بك إُف لطيفة.
كال تزاؿ تػرل شعرا يركقك مسمعو ،كيلطف لديك موقعو ،مث تنظر فتجد سبب أف راقك ،كلطف عندؾ ،أف قدـ
فيو شيء ،كحػوؿ اللفْ من مكاف إُف مكاف" (.)14
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كَف يقف اعبرجاين عند حدكد الغرض الذم حدده سيبويو للتقدًن كالتأخري؛ نقصد ىنا :العناية كاالىتماـ،
بل عمق البحث يف أغراض أخرل ،ك خطأ التقسيم اؼبعتمد يف التقدًن كالتأخري( :اؼبفيد /غري اؼبفيد) ،كتعليل ذلك
بالعناية أك التوسعة( .)15
كيؤاخذ اعبرجاين غريه من الببلغيني عن انصرافهم عن التعمق يف حبث أغراض التقدًن كالتأخري ،كربامل
على من اعتت البحث يف ىذا الباب ضربا مػن التكلف (.)16
كيعتت تقسيم اعبرجاين للتقدًن كالتأخري ،اعتمادا على معاين النحو الوظيفية ،أرقى تقسيم يركـ اإلحاطة
بأسرار ىذا الرتكيب؛ فهو عنده على ضربني:
 +األكؿ :التقدًن اؼبعنوم؛ كىو تقدًن على نية التأخري " :كذلك يف كل شيء أقررتو مع التقدًن على حكمو الذم
كاف عليو ،كيف جنسو الذم كاف فيو ،كخت اؼببتدأ إذا قدمتو على اؼببتدأ ،كاؼبفعوؿ إذا قدمتو على الفاعل" (.)17
إف اؼبقدـ يف ىذا الضرب األكؿ وبتفْ بوظيفتو النحوية الف كانت لو قبل التقدًن.
 +الثاين :التقدًن اللفظي :كىو تقدًن ال على نية التأخري " :على أف تنقل الشيء من حكم إُف حكم ،كذبعل لو
بابا غري بابو ،كإعرابا غري إعرابو؛ كذلك أف ذبيء إُف اظبني وبتمل كل منهما أف يكوف مبتدأ ،كيكوف ا خر ختا
لو ،فتقدـ تارة ىذا على ذاؾ ،كأخرل ذاؾ على ىذا" (.)18إف اؼبقدـ يف ىذا الضرب الثاين يفقد كظيفتو النحوية
الف كانت لو قبل التقدًن.
كمع أب يعقوب السكاكي ( ت 626ىػ) ستتز قضايا ىذا األسلوب منظمة بدقة ،انسجاما مع مشركعو
الببلغي ،كالذم ىو يف اعبوىر ؿباكلة عبمع علوـ األدب( :صياغة نظرية يف علم األدب) ( .)19عرض
السكاكي ؼببحث التقدًن كالتأخري ضمن مباحث علم اؼبعاين؛ كىو أحد علوـ الببلغة الثبلثة يف صوراا النهائية
عند الببلغيني اؼبتأخرين .كقد حبثو يف أبواب ـبتلفة من أبواب ىذا العلم( :باب اؼبسند إليو/باب اؼبسند/باب
متعلقات الفعل)؛ فالتقدًن كالتأخري حاؿ يعرض ؽبذه األقطاب من الكبلـ .ك قد أخذ السكاكي برأم سيبويو يف
اؼبوضوع ،كقسم العناية إُف:
 ما يتصل بالرتكيب، ما يتصل بشدة االىتماـ كتزايده.219
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مث ذكر أغراضا أخرل تتصل كذا اؼببحث ،كمنها :أف يكوف التقدًن ىو األصل ،كال مقتضى للعدكؿ عنو،
كمنها أيضا :التخصيص ،كالتعريض ،كالتشويق ،إٍف (.)20
كأفرد ضياء الدين ابن األثري (ت637ىػ) ركنا خاصا للتقدًن كالتأخري يف كتابو ( :اؼبثل السائر يف أدب
الكاتب كالشاعر) ،افتتحو بقولو « :كىذا باب طويل عريض ،يشتمل على أسرار دقيقة ،منها ما استخرجتو أنا،
كمنها ما كجدتو يف أقواؿ علماء البياف" (. )21تناكؿ ابن األثري يف ىذا الركن أقساـ التقدًن كالتأخري ،كأغراضو ،كىو
يسوؽ أثناء ذلك كلو شواىد كثرية من القرآف الكرًن ،كالشعر العرب القدًن؛ ككاف صاحب منهمم بديع يف تناكؿ
أغراض ىذا األسلوب ،ككشف أسرار ببلغتو.
ج -في رحاب علوم القرآن :
أخصب علماء القرآف كاؼبفسركف مبحث التقدًن كالتأخري ببحوث نظرية كافرة ،ىذا فضبل عن جهود يف
التطبيق ،ترصد ىذا الرتكيب ،من حيث األغراض كاألسرار الف يفيدىا .كخري من يبثل ىذه اعبهود سليماف بن
عبد القوم الطويف ( ت  710ىػ) يف كتابو ( :اإلكسري يف علم التفسري)؛ فقذ كتب فيو فصبل ربت عنواف( :
شجاعة العربية) ،عرض فيو للتقدًن كالتأخري؛ كمعاعبة الطويف ذبمع بني النظرم كالتطبيقي؛ غري أف عنايتو ىنا
باعبانب النظرم أكت؛ فقد عرؼ بالتقدًن كالتأخري ،كذكر صوره ،كأقسامو ،كأضربو يف اػبت كاالستفهاـ .كأغراضو
الببلغية (.)22
كعرض ابن قيم اعبوزية ( ت 751ىػ) يف كتابو( :الفوائد اؼبشوؽ إُف علوـ القرآف كعلم البياف) أيضا ؽبذا
األسلوب؛ كعنده أف التقدًن كالتأخري دليل على سبكن العرب يف الفصاحة ،كتصرفهم يف الكبلـ ،كقوة ملكتهم
فيو .كما بسط الكبلـ يف إشكاؿ التقدًن كالتأخري بني اغبقيقة كاعاز (.)23
ككتب بدر الدين الزركشي ( ت 794ىػ) يف كتابو ( :التىاف يف علوـ القرآف) فصبل حوؿ أسباب
التقدًن كالتأخري ،كفصبل آخر ألنواعو ،كرصد كثريا من األغراض الببلغية الف يفيدىا ىذا الرتكيب يف القرآف
الكرًن ( . )24
كتناكؿ ىذا اؼببحث أيضا جبلؿ الدين السيوطي ( ت 911ىػ) يف كتابيو( :معرتؾ األقراف) ك( اإلتقاف يف
علوـ القرآف)،فذكر أسرار التقدًن كالتأخري ،كأسبابو ،كحصرىا يف عشرة كجوه (.)25
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كيعثر الدارس على حبوث نظرية كتطبيقية كافرة أيضا حوؿ ىذا األسلوب يف كتب التفسري ،سيما منها ذات
النزكع اللغوم كالبػبلغي ،كخري مػن يبثلها (:الكشاؼ عػن حقائق التنزيل كعيػوف األقاكيػل يف كجػوه التأكيل)عبار اق
الزـبشػرم (ت 538ىػ) ،ك(البحر ا يط) ألب حياف األندلسي الغرناطي (ت 745ىػ) ،ك(ركح اؼبعاين) لؤللوسي
(ت 1270ىػ) ،ك (التحرير كالتنوير) للطاىر بن عاشور (ت 1973ـ).
 -2التقديم والتأخير :دقة المبحث وخطورتو:
َف ىبطئ ابن ج حني عد التقدًن كالتأخري دليبل على شجاعة العربية؛ فهذا األسلوب عدكؿ عن الرتتيب
األصلي الذم تقرر مع النحاة؛ كىو حاجة من حاجات النفس؛ فاللفْ تبع للمع يف النظم ،كالكلم ترتتب يف
النطق بسبب ترتب معانيها يف النفس ،كما قرر ذلك عبد القاىر اعبرجاين (. )26
كالرتتيب يف النحو ربكمو أصوؿ كقواعد؛ منها ما ىو ؿبفوظ ال يبكن ـبالفتو ،كمنها ما ىو غري ؿبفوظ،
يسمح باػبركج عنو لتحقيق أغراض ،ال يتزىا الرتتيب العادم ؼبكونات الكبلـ .كقد ذىب ( برجشتراسر) إُف أف
اللغة العربية ردبا تكوف أكثر اللغات السامية ميبل إُف التقييد (.)27كالرتبة ":قرينة لفظية ،كعبلقة بني جزأين مرتبني
من أجزاء السياؽ ،يدؿ موقع كل منهما من ا خر على معناه" (.)28
ك يتحدث النحاة عن ضربني من الرتب :رتب غري ؿبفوظة( :ما يسمح بالتصرؼ فيو من األبواب النحوية)
( :رتبة اؼببتدأ مع اػبت ،)... ،كرتب ؿبفوظة( :ما يبنع التصرؼ فيو )( :الفعل مع الفاعل كنائبو ،الصلة مع
اؼبوصوؿ ،الصفة مع اؼبوصوؼ ،اعبواب مع اعاب شرطا كاف أـ قسما ،أك غرينبا( :خبلؼ بني البصريني
كالكوفيني يف تقدًن جواب الشرط) ،ما لو اغبق يف الصدارة؛ كبو األظباء كاغبركؼ الف ؽبا الصدر ،كال يقدـ عليها
شيء فبا دخلت عليو؛ كبو أدكات االستفهاـ ،كالشرط ،كالـ االبتداء...اٍف ) .كقد فصل النحاة الكبلـ يف ىذه
اؼبواضع ،كىي كما أسلفت كثرية (.)29
كاألصل يف ىذا الباب-كما يذكر النحاة -أف يتقدـ الفعل ،مث يأيت الفاعل ،كاؼبفعوؿ بو ،مث اؼبفعوؿ
اؼبطلق ،كاؼبفعوؿ لو ،فظرؼ الزماف ،فظرؼ اؼبكاف ،فاؼبفعوؿ معو (.)30
إف التقدًن كالتأخري ينهض على التصرؼ يف عموـ الرتب غري ا فوظة بالنقل(:نقصد ىنا النقل من موضع
إُف آخر) ،لتحقيق أغراض ببلغية ،كأيضا يف بعض الرتب ا فوظة ،بإعادة توزيع الوظائف النحوية ،كالنظر فيما
كراء ذلك من دالالت كأسػرار " :فهو أسلوب عدكِف عن أصل الرتبة ،كمؤشر أسلوب ،إمبا يكوف لغايات تتصل
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باؼبع " ( )31كىو خاصية مشرتكة بني كل اللغات؛ إذ ال توجد لغة كاحدة ترتيب الكلمات فيها جامد ال يتحرؾ
( .)32
إف دقة أسلوب التقدًن كالتأخري كخطورتو يبكن أف نلمسها فبلء يف القرآف الكرًن؛ كرد يف ا ية األكُف مػن
سورة الفاربػة( :اغبمد ق رب العاؼبني) ،ككرد يف ا ية السادسة كالثبلثني من سورة اعباثية( :فللو اغبمد) .ك كرد يف
ا ية التاسعة عشر من سورة االنفطار( :كاألمر يومئذ ق) ،كجاء يف ا ية الرابعة من سورة الركـ( :ق األمر)؛ ككرد
يف ا ية الثامنة كاػبمسني بعد اؼبائتني من سورة البقػرة قػولو تعاُف:
( إل قال إبراىيم رب الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت)؛ فأنت ترل أف إبراىيم عليو السبلـ َف
يقل( :وب ي كيبيت رب)؛ كالفرؽ كبري بني الرتكيبني ؛ كقولو( :رب الذم وبي كيبيت) يفيد أنو ال ؿبيي كال فبيت إال
اق ؛ كلو قيل( :وبي كيبيت رب) لكاف اؼبع  :إف اق قادر على اإلحياء كاإلماتة ،كال مانع أف يقدر عليهما
غريه ،كلذلك قاؿ ذلك اعادؿ( :أنا أحيي كأميت)؛ أم أنا ال غريم؛ ألف النزاع ليس حوؿ قدرة اق تعاُف على
اإلحياء كاإلماتة ،كإمبا النزاع حوؿ تفرده تعاُف بذلك ( .)33
إف اختبلؼ النظم إذف ليس فعبل اعتباطيا ،كإمبا يتحكم فيو اؼبع الذم يراد تبليغو؛ كاختبلؼ النظم
يرتتب عنو اختبلؼ اؼبع  ،ككل عدكؿ عن نظم إُف نظم آخر ال يبكن إال أف يكوف مفيدا؛ ذلك أنو " :من
البعيد أف يكوف يف صبلة النظم ما يدؿ تارة ،كال يدؿ تارة أخرل...فأما أف هبعلو شرهبني ( :يقصد :قسمني
متساكيني) فيزعم أنو للفائدة يف بعضها ،كللتصرؼ يف اللفْ يف غري مع يف بعض ،فمما ينبغي أف يرغب عن
القوؿ بو) (  .)34ككذا اؼبنطق ،يعرض اعبرجاين ألسلوب التقدًن كالتأخري يف القرآف الكرًن ،كأشعار العرب دبنهجو
الفريد يف التحليل ،فيستخلص األسرار ،كهبلي النكت ،كيتز اللطائف .
إف كجوه النظم كثرية  ":فاعلم أف الفركؽ كالوجوه كثرية "

()35

؛ ككا ربصل اؼبزية يف الكبلـ" :كإذ قػد

عرفت ذلك  ( :كجوه النظم) فاعمد إُف ما تواصفوه باغبسن ،كتشاىدكا لو بالفضل ،مث جعلوه كذلك من أجل
النظم خصوصا دكف غريه ،فبا يستحسن لو الشعر أك غري الشعر ،من مع لطيف ،أك حكمة أك أدب ،أك
استعارة أك ذبنيس ،أك غري ذلك فبا ال يدخل يف النظم ،كتأملو ،فإذا رأيتك قد ارربت ،كاىتززت ،كاستحسنت،
فانظػر إُف حػركات األروبية فبا كانت ،كعند ماذا ظهرت" ( . )36كاعبواب بطبيعة اغباؿ أهنا ترجع إُف اإلجراءات
النظمية الف ذكرىا (.)37
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إف مأتى اإلعجاز يف القرآف الكرًن يف النظم ،يف أحكامو ،ككجوىو اؼبختلفة .يقوؿ اػبطاب (388ىػ) ":
كاعلم أف القرآف إمبا صار معجزا ألنو جاء بأفصح األلفاظ يف أحسن نظوـ التأليف ،مضمنا أصح اؼبعاين" (.)38
إف ببلغة التقدًن كالتأخري تقع يف صميم نظرية النظم ،باعتبارىا كجػو اإلعجاز يف القرآف؛ كوبضر ىذا
األسلوب بصوره ك كجوىو اؼبتعددة ،كأسراره الدقيقة بكثرة يف القرآف الكرًن .إف ترصبة ببلغة التقدًن كالتأخري كذا
اؼبع ىي ؿباكلة لنقل ملمح من مبلمح النظم القرآين اؼبعجز.
إف مثل ىذا التأطري النظرم ؼببحث التقدًن كالتأخري ضركرة علمية ينبغي أف تستند إليها كل ؿباكلة ترصبة
ؽبذا األسلوب ،تبتغي تأسيس مبوذج وبتذل يف نقل ببلغة ىذا الرتكيب يف القرآف الكرًن؛ إننا إزاء أسلوب عدكِف،
ىو شاىد على شجاعة العربية ،تأصلت قواعده كأحكامو مع النحاة ،كتقررت معاين معانيو مع علماء الببلغة.
المبحث الثاني ترجمة بالغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم:
دراسة تطبيقية:
 -1حول متن الدراسة:
يشتغل ىذا البحث على نقل ببلغة أسلوب التقدًن كالتأخري يف القرآف الكرًن إُف اللغة الفرنسية؛ كىو وبدد
متنو يف ترصبتني اثنتني ؼبعاين القرآف الكرًن:
أقبز األكُف ؿبمد ضبيد اق ( كالدتو 1908ـ /كفاتو 2002ـ) ./كىي من أكثر الرتصبات ؼبعاين القرآف
ركاجا باللغة الفرنسية؛ كال أدؿ على ذلك من كوف طبعااا كصلت حدكد العشرين .صدرت الطبعة األكُف من
ترصبتو سنة  . 1980كضبيد اق من اؽبنود اؼبسلمني ،كلو إسهامات علمية كثرية يف ؾباؿ الشريعة كالقانوف كالفكر
كربقيق الرتاث .كقد كًف باب الرتصبة من مدخل إؼبامو بكثري من اللغات من جهػة( :اثناف كعشركف لغة) ،كمن
مدخل معرفتو بلغة القرآف من جهة أخػرل؛ فقد صدر لو سنة 1364ىػ كتاب ( :نشر القرآف بكل لساف).
كاشتغل ؿباضرا باؼبركز الوط للبحوث العلمية بباريس أكثر من عشرين سنة ،كحاضر يف كثري من اعبامعات
كمراكز البحث بالعاَف(.)39
كتب ؿبمد ضبيد اق مقدمة لرتصبتو ؼبعاين القرآف ،بسط فيها القوؿ حػوؿ كثري من اؼبوضوعات ذات الصلة
بالقرآف الكرًن ( :مصدر القرآف -مفهوـ الوحي -القرآف كاغبديث -أسلوب القرآف كالتوراة كاإلقبيل -مضموف
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القرآف -اؼبصادر اإلسرائيلية -اؼبفهوـ القرآين للحياة -اؼبرأة يف القرآف -الرؽ -سرية رسوؿ اق ص يف إطار
معطيات القرآف الكرًن -تاريخ تدكين القرآف -ترتيب ا يات كالسور -الكتابة -الرسم القرآين -النحو العرب-
ركاية النص القرآين كحفظو -مشكل التغيريات -مسألة النسخ يف القرآف -تبلكة القرآف -القراءة بدكف انقطاع-
تاريخ ترصبة القرآف ).
كأقبز الرتصبة الثانية الباحث أضبد دركس(:من الدارسني اؼبغاربة ا دثني) .صدرت طبعتها األكُف سنة
 2003عن مطبعة دار اؼبعارؼ اعبديدة بالرباط .كصدرت طبعتها الثانية سنة  ،2009ربت عنواف ترصبة معاين
القرآف للفرانكفونيني ،بدعم من كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية .كتكشف اؼبقدمة عن اىتماـ مبكر كخاص من
اؼبرتجم بالقرآف الكرًن حفظا كتدبرا .كأغبق اؼبرتجم باؼبقدمة تنبيها ذكر فيو بإهباز خصائص ترصبتو ،كمنها:

()40

 +أهنا ليست عمبل أكاديبيا.
 +كليست عمبل حبثيا دبع البحث العلمي الدقيق.
 +كليس من مقاصدىا أف رباكم غريىا من الرتصبات اؼبتداكلة ؼبعاين القرآف.
 -2ترجمة بالغة التقديم والتأخير :دراسة تطبيقية:
سنعمد يف ىذا اؼبستول من الدراسة إُف فحص مباذج من صور التقدًن كالتأخري يف ترصبف معاين القرآف
غبميد اق كأضبد دركس؛ إف الغاية من ىذا الفحص كما أسلفت يف فاربة ىذا العرض العلمي ،ليست ىي
التخطئة ،أك اغبكم بالقصور ،أك العجز ،أك ما شاكل ذلك ،كإمبا الغاية تتبع جهود اؼبرتصبني يف نقل ببلغة
أسلوب التقدًن كالتأخري ،كالتنبيو على بعض مزالق النقل إُف اللغة اؽبدؼ ،كأسباكا ،كاالنتفاع بذلك كلو من أجل
بناء مبوذج ترصبي يبكن اعتماده يف نقل ببلغة القرآف ،يؤمن اؼبع  ،كوبد من ضياع البياف القرآين .كليس بوسعنا يف
مثل ىذا العرض أف تتبع الظاىرة يف صبيع كجوىها ،كحسبنا أف مبثل بنماذج تفي بالقصد.
أ - /تقديم المسند إليو ( :المبتدأ) وىو معتمد على ىمزة االستفهام ،والفعل فعل ماض:
 ومنو في القرآن الكريم قولو تعالى في اآلية الثانية والستين من سورة " األنبياء":( أأنت فعلت ىذا بآلهتنا يا إبراىيم).
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»?Puis : «est-ce toi qui a fait cela à nos dieux, Abraham

 -وورد في ترجمة أحمد دروس:

()42

? N’est-ce pas toi, Abraham, qui a profané ainsi nos dieux

إف نظم ا ية الكريبة يفيد داللة خاصة؛ فنحن ىنا أماـ مسند إليو مقدـ يف الكبلـ( :اؼببتدأ /أنت) ،معتمد
على استفهاـ التقرير ،كالفعل فعل ماض ":فإذا قلت( :أأنت فعلت ذلك) كاف غرضك أف تقرره بأنو
الفاعل.....ال شبهة يف أهنم َف يقولوا ذلك لو عليو السبلـ ،كىم يريدكف أف يقر ؽبم بأف كسر األصناـ قد كاف،
كلكن أف يقر بأنو منو كاف ،ككيف؟ كقد أشاركا إُف الفعل قي قوؽبم( :أأنت فعلت ىذا؟) كقاؿ ىو عليو السبلـ
يف اعبواب(:بل فعلو كبريىم ىذا) .كلو كاف التقرير بالفعػل لكاف اعبواب( :فعلت أك َف أفعل)...كاعلم أف اؽبمزة
فيما ذكرنا تقرير بفعل قد كاف ،كإنكار لو َف كاف ،كتوبيخ لفاعلو عليو" (.)43كجاء جواب إبراىيم عليو السبلـ
على قدر سؤاؽبم ( :بل فعلو كبريىم ىذا فاسألوىم إف كانوا ينطقوف) ( .ا ية.)63 :
يقوؿ الزـبشرم منبها إُف ما يف ىذا األسلوب من ركعة البياف  " :ىذا من معاريض الكبلـ؛ كلطائف ىذا
النوع ال يتغلغ ل فيها إال أذىاف الراضة من علماء اؼبعاين .كالقوؿ فيو أف قصد إبراىيم صلوات اق عليو َف يكن إُف
أف ينسب الفعل الصادر عنو إُف الصنم ،كإمبا قصد تقريره لنفسو ،كإثباتو ؽبا على أسلوب تعريضي ،يبلغ فيو
غػرضو من إلزامهم اغبجة كتبكيتهم" (.)44
إف تقدًن اؼبسند إليو ،اؼبعتمد على االستفهاـ( :اؽبمزة) ،كالفعل فعل ماض ،يفيد التقرير بفعل قد حصل،
كاإلنكار لو ؼبا حصل ،كتوبيخ فاعلو .كىذا اؼبع الببلغي مشركط كذه البنية من النظم ،فإذا اختلت اختل اؼبع
الببلغي.
كيف ترصبة ضبيد اق ؼبع ا ية:
» ?Puis : « est-ce toi qui a fait cela à nos dieux, Abraham

تثري ترصبة مع ا ية إشكاال ىبص االستفهاـ؛ صحيح أف نظم نص ترصبة ضبيد اق فيو حس ينبئ عن
كعي خبصوصية الرتكيب القرآين؛ فقد قدـ أداة االستفهاـ ،EST-CE :مث أردفها باؼبسند إليو .TOI :غيػر أف
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ىذه الداللة الف ذكرناىا( :التقرير بفعل قد كاف كاإلنكار لو كالتوبيخ عليو) ىبص االستفهاـ باؽبمزة دكف غريىا
من األدكات.
أما ترصبة أضبد دركس ،ففيها عدكؿ عن بنية النظم القرآين األصلية؛ فاؼبرتجم اعتمد أسلوب النفي
كاالستفهاـ لنقل اؼبع القرآين:
? N est- ce pas toi Abraham, qui a profané ainsi nos dieux

ألست أنت يا إبراىيم من دنس ىكذا آلهتنا؟
كىذا الرتكيب ال يؤدم قطعا الداللة كاؼبع الذم تقصد إليو ا ية الكريبة؛ مث إف اؼبرتجم ىنا استعمل فعل
( ) profanerمقاببل للفعل( :فعلت) .كداللة ىذا الفعل ىي الرتجيس ،كالتدنيس؛ كيكوف غالبا يف ؾباؿ
اؼبقدسات؛ كالذم تشري إليو ا ية الكريبة بالفعل (فعلت) ىو الكسر كالتحطيم ،حىت صارت فتاتا ،كما يذكر
اؼبفسركف(.)45
ب - /تقديم المسند إليو ( المبتدأ) المعتمد على النفي:
 ومنو في القرآن الكريم قولو تعالى في اآلية السابعة والستين بعد المائة من سورة " البقرة":( وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم اهلل
أعمالهم حسرات عليهم وما ىم بخارجين من النار).
 -ورد في ترجمة حميد اهلل:

()46

Et diront les suiveurs « s‘il était pour nous un retour alors nous les désavouerions comme ils
‘nous ont désavoués ! » ainsi dieu leur montrera leurs actions, sujet de leurs regrets. Et ce n
est pas eux qui sortiront du feu.

 -وورد في ترجمة أحمد دروس:

()47

Les suppôts se mettront alors à gémir : « Ah ! si nous pouvions retourner su terre ! Nous aurions
à les renier à la façon dont ils viennent de nous renier en ce moment » C’est ainsi qu’Allah leur
fera voir leur turpitudes tout en attisant leurs regrets. La fournaise sera à jamais leur demeure .
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كبالنظر إُف نظم ا ية الكريبة( :كما ىم خبارجني منها) فإف الداللة الرتكيبية تقتضي غرض التخصيص؛
كمعناه نفي الفعل عن اؼبسند إليو كإثباتو لغريه .كشركط ىذه الداللة متوفرة؛ كمنها أف يتقدـ اؼبسند إليو أداة نفي،
كأف يكػوف اػبت فعبل( :مذىب اعبمهور) ،أك ما يف مع الفعل من اؼبشتقات( :مذىب جار اق الزـبشرم).
كاؼبتتبع لقولو تعاُف ( :كما ىم خبارجني منها) يف بطوف مصادر التفسري سيقف على خبلؼ كبري على
مستول تأكيل ا ية؛ فاؼبفسركف من أىل السنة يذىبوف إُف أف الداللة ىنا ىي داللة التخصيص؛ كمقتضاىا أف
الكفار لن ىبرجوا من النار ،كغريىم فبن تابوا كأصلحوا سيخرجوف منها .غري أف مفسرا معتزليا كالزـبشرم مثبل
سيجد نفسو ملزما دبمارسة التوجيو الببلغي حىت تستقيم داللة ا ية مع معتقده؛ كمعلوـ أف من أصوؿ االعتزاؿ
أصل اؼبنزلة بني اؼبنزلتني؛ كعندىم أف مرتكب الكبرية ـبلد يف النار .كيعتت الزـبشرم أف تقدًن الضمري ( ىم) يف
ا ية الكريبة يفيد التأكيد كالتقوية فيما أسند إُف الكفار ،كىو عدـ اػبركج من النار ،كليس على سبيل
االختصاص؛ ألف اػبلود يف النار ال ىبتص بو الكفار كحدىم ،كإمبا ىو كصف كجزاء للكفار كالعصاة من
اؼبؤمنني ،الذين ماتوا على غري توبة؛ كىو ىنا يتمسك دبا يقتضيو أصل اؼبذىب من كعيد العصاة كخلودىم يف
النار ،كاق ال ىبلف كعده .كىذا على خبلؼ ما عليو األمر عند أىل السنة " :ال ىبلد يف النار إال الكافر ،أما
العاصي ،كإف أصر على الكبائر فتوحيده ىبرجو منو" (.)48
يقوؿ الزـبشرم ( " :كما ىم خبارجني منها) ( :ىم)  :دبنزلة :
ىم يفرشوف اللبد كل طمرة

كأجرد سباح يبذ اؼبغاليا

يف داللتو على قوة أمرىم فيما أسند إليهم ،ال على االختصاص" (.)49
إف ىذا التوجيو الذم مارسو الزـبشرم ىنا مناؼ ؼبا أصلو الببلغيوف من إفادة تقدًن اؼبسند إليو اؼبعتمد
على النفي لداللة التخصيص؛ كداللة تقوية اغبكم الف أخذ كا ،إمبا ىي من مقتضيات العقيدة .كَف ىبف على
كاء الدين السبكي ( ت  773ىػ) ىذا التوجيو من الزـبشرم لداللة االختصاص يف ا ية " :كىذه دسيسة
اعتزاؿ؛ ألنو لو جعلها ىنا لبلختصاص ،لزمو زبصيص عدـ خركج الكفار ،فيلزـ خركج أصحاب الكبائر من
اؼبسلمني كمذىب أىل السنة .كالزـبشرم أكثر الناس أخذا باالختصاص يف مثل ىذا كغريه من قواعد البيانيني،
فإذا عارضو االعتزاؿ ،فزع من قواعدىم إليو"(.)50
كيف ترصبة ضبيد اق:
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يف الرتمجة:

Et ce n’est pas eux qui sortiront du feu

كيف ترصبة أضبد دركس:
La fournaise sera à jamais leur demeure

نسجل بداية االختبل ؼ التاـ بني نظمي الرتصبتني؛ فرتصبة ضبيد اق حاكلت قدر اإلمكاف نقل اؼبع القرآين
من جهة ،كالوفاء لنظمو من جهة ثانية :كبياف ترصبتو كالتاِف:

وليسوا ىم من سيخرجون من النار
كمكونات نظم ترصبتو الفرنسية كالتاِف :النفي + )CE N’EST PAS/ NEGATION ( :اؼبسند إليو

EUX / :

)+ )SUJETاػبت)VERBE/ SORTIRONT ) :
غري أف ترصبة ا ية الكريبة تثري إشكاال آخر يتعلق األمر باػبت( :خت ما النافية التميمية)( :خبارجني)؛
زيدت فيها الباء على القياس ،ضببل ؿ (ما) على (ليس) ،كما تقرر يف صناعة النحو .كشرط إفادة التخصيص –
كما أسلفت – أف يكوف اػبت فعبل ،أك ما يف معناه ،غري أف داللة اػبت يف ا ية الكريبة يفيد الثبوت؛ ألنو اسم،
كلو كاف فعبل ألفاد اغبدكث كالتجدد.
كأنت ذبد يف ترصبة ضبيد اق اػبت بصيغة الفعل:
)SORTIRONT

 ،(VERBE/كليس بصيغة اسم الفاعل؛ إف األخذ كذا التوجيو يقتضي أف تكوف الرتصبة

كالتاِف:
Et ce n’est pas eux les sortants du feu

أما الباء الف حدثتك عنها فيما مضى يف قولو تعاُف( :خبارجني) فلن تتحملها اللغة اؽبدؼ ،كلن تستطيع
أف تنقلها ،كلو بتكلف.
كيف ترصبة أضبد دركس ؼبع ا ية الكريبة:
La fournaise sera à jamais leur demeure

جهنم ستكون إلى األبد دارىم
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يف الرتمجة:

كىذه ترصبة فيها نقل سطحي للمع العاـ لآلية ( :اػبلود يف النار)؛ كلكنها تشهد على عدكؿ تاـ عن
النظم القرآين ،كما يرتبط بو من معاف ،كأسرار ،كشفنا عن بعضها؛ عدؿ أضبد دركس أكال عن مع العطف أك
اغباؿ الذم ربملو الواك( :كما ىم) – على خبلؼ بني اؼبعربني ، -كعدؿ ثانيا عن مع النفي ،الذم يفيده
الناسخ اغبريف (:ما)؛ كقػدـ يف ترصبتو معمػوؿ اػبت :اعبار كاعركر (من النار) ،بعػد إسقاط حرؼ اعبر ( :من)؛
ألف اللغة اؽبدؼ ال تتحملو .ككانت اغبصيلة أف ضاع اؼبع البياين لآلية الكريبة ،فبثبل يف غرض التخصيص.
د/تقديم ضمير القصة:
 ومنو قولو تعالى في اآلية السابعة عشرة بعد المائة من سورة "المؤمنون":( إنو ال يفلح الكافرون).
ينهض نظم ا ية الكريبة على الناسخ اغبريف( :إف) اؼبشددة؛ كداللتو – كما تقرر ذلك عند النحاة -إثبات
النسبة ،كتقريرىا ،كنفي الشك ،كاإلنكار عنها .كجاء الناسخ متلوا باظبو ،كىو ضمري الشأف؛ كيسمونو أيضا
ضمري األمر ،أك ضمري القصة .كؾبيء ىذا الضمري ىنا يزيد الكبلـ قوة " :ككذلك السبيل أبدا يف كل كبلـ كاف
فيو ضمري قصة؛ فقولو تعاُف( :إنو ال يفلح الكافركف)  ،يفيد من القوة يف نفي الفبلح عن الكافرين ،ما لوقيل:
(إف الكافرين ال يفلحوف) َف يستفد ذلك.كَف يكن ذلك كذلك إال ألنك تعلمو إياه من بعد تقدمة كتنبيو ،أنت
بو يف حكم من بدأ ،كأعاد ،ككطد ،مث ب  ،كلوح ،مث صرح .كال ىبفى مكاف اؼبزية فيما طريقو ىذا الطريق" (.)51
 -جاء في ترجمة حميد اهلل:

()52

Non, les mécréants ne seront pas les gagnants.

اعتمد ضبيدا ق صيغة النفي مرتني )Non / Ne seront pas( :لنقل مع نفي الفبلح عن الكافرين.
كالواقع أف ركح اؼبع القرآين أفلحت الرتصبة يف نقلو ىنا؛ كلكن النظم قصر عن ذلك؛ ألف اللغة الفرنسية ال
تسعف يف نقل ىذا اؼبكوف من مكونات النظم( :إنو) .كاستعماؿ ضبيد اق للنفي مرتني يكشف عن كعي
بالغرض الببلغي لآلية( :فهو يعلم بالنفي أكال /تعويضا عن مع ضمري الشأف ،مث يعيد تأكيده ثانيا ،كىذا أقول
من حيث الداللة).
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يف الرتمجة:

مث إف ىذا الناسخ لو من األسرار العجيبة الشيء الكثري ،بعضها يفصح عنها استعمالو يف نظم ىذه ا ية؛
فهي يربط كا بني أجزاء الكبلـ ،كلو سقطتَ " :ف تر الكبلـ يلتئم  ،كلرأيت اعبملة الثانية ال تتصل باألكُف ،كال
تكوف منها بسبيل ،حىت ذبيء بالفاء" ( . )53كانظر قولو تعاُف ( :كمػن يدع مع اق إلو آخػر ال برىاف لو بو ،فإمبا
حسابو عند ربو إنو ال يفلح الكافركف) ( سورة اؼبؤمنوف/ا ية .)117 :كلو حاكلت أف تأيت بدال عن ( إنو)
بكلمة أك حرؼ يؤدم نفس الوظيفة ،ؼبا كجدت إُف ذلك سبيبل؛ كحىت الفاء ال تفي كذا الغرض ،فاعلم ذلك
 -كيف ترصبة أضبد دركس:

( )54

Les mécréants ne peuvent espérer un quelconque salut.

الكافرون ال يستطيعون أن يتمنوا أي خالل.

إف اؼبرتجم ىنا َف يتقيد بالرتكيب القرآين ،كاستعمل داللة النفي )ne peuvent( :للتعبري عن اؼبع العاـ الذم
تشري إليو ا ية الكريبة ؛ غري أف ترصبتو جاءت أرحب كأكسع من حيث اؼبع .
ث - /تقديم الخبر شبو الجملة والمبتدأ نكرة محضة :
 ومنو قولو تعالى في اآلية السابعة من سورة " البقرة" :(ختم اهلل على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارىم غشاوة ولهم عذاب عظيم).
 -ككرد يف ترصبة ضبيد اق:

()55

Dieu a scellé leurs cœurs et leurs oreilles. Et sur leurs yeux, un bandeau ; et pour eux, un grand
châtiment.

 -ككرد يف ترصبة أضبد دركس:

( )56

Dieu a scellé à jamais leur cœur et bouché leurs oreilles et un voile épais leur couvre la vue ; un
châtiment terrible les attend.

إف نظم قولو تعاُف( :كعلى أبصارىم غشاكة) فيو تقدـ اػبت اعبار كاعركر( :على أبصارىم) على اؼببتدأ:
(غشاكة) .كاألصل – كما تقرر يف صناعة النحو -أف اؼببتدأ ال يصح أف يقع نكرة؛ ألف اغبكم على اعهوؿ ال
يفيد .غري أف النكرة ،إذا أفادت جاز االبتداء كا .ككجوه إفادة النكرة كثرية منها أف يتقدـ اػبت الظرؼ أك اعبار
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يف الرتمجة:

كاعركر .كىنا تن تهي صناعة النحو ،لتبدأ صناعة البياف .إف تقدًن اؼبسند  /اػبت يف ا ية ىو لغرض التنبيو منذ
الوىلة األكُف على أنو خت كليس صفة؛ ألف اػبت يلتبس بالصفة أحيانا ،كإمبا يفرؽ بينهما باعتبارات معنوية .كىا
ىنا غرض آخر ،يرتبط بتنكري اؼبسند إليو اؼبؤخر ( :غشاكة)؛ كالغرض البياين من التنكري ىنا ىو القصد إُف
النوعية؛ كاؼبراد نوع غريب من األغطية ،كىو غطاء التعامي عن آيات اق تعاُف .كمعلوـ أف النكرة " :يتقاذؼ
الذىن من مطالعها إُف مغاركا....فيحصل يف النفس ؽبا فخامة ،كتكتسي منها كسامة .كىذا فيما ليس ؼبفرده
مقدار ـبصوص ،خببلؼ اؼبعرفة ،فإنو لواحد بعينو ،يثبت الذىن عنده ،كيسكن إليو"(.)57
كإذا ذباكزنا اؼبستول الرتكييب إُف اؼبستول الدالِف ،فإف لفظة ( اػبتم) يف ىذه ا ية تثري إشكاال عند
اؼبفسرين .كالزـبشرم وبمل معناىا على اعاز" :فإف قلت ما مع اػبتم على القلوب كاألظباع ،كتغشية األبصار؟
قلت :ال ختم كال تغشية مث على اغبقيقة ،كإمبا ىػو من باب اعاز ،كوبتمل أف يكوف من كبل نوعيو :كنبا
االستعارة كالتمثيل" (.)58
إف ىذا التوجيو الذم يبارسو الزـبشرم ىنا إمبا ىو من مقتضيات العقيدة؛ ألف اؼبعتزلة يركف أف اق ال يفعل
القبيح من األفعاؿ ،لع لمو بقبحها ،كعلمو بغناه عنها .كيبقى القصد إذف من اػبتم إُف صفة القلوب ،بأهنا
كاؼبختوـ عليها .كأما إسناد اػبتم إُف اق عز كجل ،فلينبو على أف ىذه الصفة يف فرط سبكنها ،كثبات قدمها
كالشيء اػبلقي غري العرضي (.)59
فهل انتبو اؼبرتصباف لكل ىذه اإلشكاالت الف تثريىا ا ية الكريبة من زكايا الرتكيب كالداللة؟
إف ترصبة ضبيد اق:
Dieu a scellé leurs cœurs et leurs oreilles. Et sur leurs yeux, un bandeau ; et pour eux, un grand
châtiment

تكشف عن حرص شديد لبللتصاؽ باؼبع القرآين ،مع ؿباكلة نقل بيانو باغبد األدىن من الضياع .كإذا
كانت ا ية الكريبة قد حددت موضوع اػبتم ( :القلوب /السمع) ،فإف اؼبرتجم غري من ىذا الذم يشملو اػبتم؛
كىو عنده)Cœurs / Oreilles( :؛ كا ية الكريبة ال تتحدث عن ا ذاف ،كإمبا تتحدث عن السمع( l’ouie( :
الذم وبصل بسبب األذنني.
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يف الرتمجة:

كحاكؿ ضبيد اق االحتفاظ على النظم القرآين من حيث تقدًن اػبت شبو اعبملة:
( ،)Et sur leurs yeux, un bandeauكعرؼ اؼببتدأ اؼبؤخر)un bandeau( :؛ ألف اللغة اؽبدؼ ال تسمح بتنكريه
ىنا .كقد سبق أف حدثناؾ عن ببلغة التنكري ،فيما مضى.
أما ترصبة أضبد دركس:
Dieu a scellé à jamais leur cœur et bouché leurs oreilles et un voile épais leur couvre la vue ; un
les attend.

châtiment terrible

فجاءت مثقلة دبعاف إضافيةَ ،ف يشر إليها النص القرآين؛ منها اػبتم األبدم ،كتستفاد من لفظة:
( ، )à jamaisكاالنسداد ،كيستفاد من الفعل.)bouché( :مث إنو خلع كصفا على لفظة الغشاكة ( ،)épaisكىذا
َف يرد يف األصل.
كلست أدرم ؼباذا عبأ اؼبرتجم إُف إفراد (القلب) يف ترصبتو ،مع أف ا ية الكريبة تتحدث عن القلوب؛
كباؼبقابل أخذ باعبمع يف (ا ذاف)  .كقد سبق أف نبهنا يف ترصبة ضبيد إُف أف الذم كرد يف ا ية ىو السمع ،كليس
ا ذاف .كما عدؿ أضبد دركس عن الرتكيب القرآين ،كما يتأسس عليو من غرض ببلغي؛ فمقابل(:كعلى أبصارىم
غشاكة) يف ترصبتو ىو :
un voile épais leur couvre la vue

كيف الرتصبة إعراض بني عن الرتكيب األصل ( :تقدـ اػبت شبو اعبملة) ،مع إمكانية اعتماد ىذا الرتكيب يف
اللغة الفرنسية .
ج - /تقديم المفعول بو على الفاعل وجوبا:
ومنو قولو تعالى في اآلية الرابعة واألربعين من سورة " المؤمنون":
( كل ما جاء أمة رسولها كذبوه).
 -ورد في ترجمة حميد اهلل:

()60

Toutes les fois qu'à une communauté vint son messager, ils le traitèrent de menteur.

 -وجاء في ترجمة أحمد دروس:

()61
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يف الرتمجة:
son peuple, il s’est fait traiter

Mais chaque fois qu’un prophète s’est présenté devant
d’imposteur.

إف ا ية الكريبة موضوع الرتصبة تثري على اؼبستول الرتكييب مسألة تقدـ اؼبفعوؿ بو( :أمة) على الفاعل:
(رسوؽبا) .كالتقدًن يف ىذا الباب كاجب؛ ألف الفاعل اؼبتأخر ،اتصل بو ضمري يعود على اؼبفعوؿ اؼبتقدـ .كلو
تقدـ الفاعل ىنا ،لعاد ذلك الضمري على متأخر لفظا كرتبة؛ كىذا غري جائز .إف تقدًن اؼبفعوؿ بو يف ا ية يفيد
غرض العناية ؛ فاؼبقدـ ؿبل االىتماـ.
كق بل فحص الرتصبتني أكد أف أشري إُف ظبة اإلهباز يف العبارة القرآنية ،على خبلؼ ما عليو األمر يف
الرتصبتني.
كعادتو يف الرتصبة ،حاكؿ ضبيد اق االقتداء بالرتكيب القرآين لنقل اؼبع
( )Communautéعلى الفعل ،كأردفو باعبملة الفعلية:

(messager

؛ فقدـ اؼبفعوؿ بو:

 )Vint sonكالضمري )Son( :يعػود على

اؼبفعوؿ بو .كالشك أف كلمة ( ( communautéاؼبقدمة يف ترصبتو ،ىي ؿبل العناية كاالىتماـ.
كحاكؿ أضبد دركس اغبفاظ على اؼبع العاـ لآلية دكف التفات إُف خصوصية تركيبها ،كالدليل على ذلك

أنو استهل ترصبتو بأسلوب االعرتاض ( Mais /)opposition؛ كىذا غري كارد يف ا ية الكريبػة .مث إنو عدؿ
عػن تقدًن اؼبفعوؿ بو ،كقدـ الفاعل أكال ،)Prophète( :مث أردفو بالفعل ،)s’ est présenté( :فاؼبفعوؿ:
(  .)son peupleإف الفاعل يف ىذه البنية جرل على أصلو الذم ىو التقدًن يف اللغة الفرنسية ،على خبلؼ ما
عليو األمر يف ترصبة ضبيد اق.
ح " /كل" الدالة على العموم:
ومنو قولو تعالى في اآلية الثالثة والعشرين من سورة " الحديد":
( واهلل ال يحب كل مختال فخور).
 -ورد في ترجمة حميد اهلل:

( )62

Dieu, cependant, n’aime aucun présomptueux plein de gloriole.
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يف الرتمجة:
 -وورد في ترجمة أحمد دروس:

()63

Allah n’aime pas les fraudeurs présomptueux.

إف ا ية الكريبة بنظمها تقتضي داللة سلب العموم:
تقدـ أداة النفي  +أداة العموـ = سلب العموم /السلب لبعض األفراد فقط.
كباالحتكاـ إُف القاعدة اؼبقررة فإف اؼبع ىو أف اق تعاُف ال وبب بعض الناس من اؼبختالني كالفخورين؛
كلكن اؼبراد من ا ية غري ذلك؛ كىو أف اق تعاُف ال وبب أم كاحد اتصف كذه الصفات .كمعلوـ أف قاعدة
سلب العموـ قاعدة غري مطردة ،فهي زبضع للسياؽ.
كأما قاعدة عموم السلب فتقتضي تقدـ اؼبسند إليو الداؿ على العموـ ،كبعده أداة نفي:
أداة العموـ  +أداة النفي= عموم السلب /السلب عبميع األفراد.
كيف ترصبة ضبيد اق نقل للمع العاـ لآلية ،كلداللتها؛ فا ية الكريبة ،كإف كاف نظمها يفيد عموـ السلب،
إال أف السياؽ يأىب تلك الداللة ،كيرفضها .كاختفت أداة العمػوـ ( كل) يف ترصبة ضبيد اق ،كحضر النفي  .كلو
أردنا أف نأخػذ بلفْ ( كل ) الداؿ على العموـ يف النقل ،لكانت الرتصبة:
Dieu, cependant, n’aime pas tout présomptueux plein de gloriole.

كىذه ترصبة ال تفي باؼبع الذم يقصد إليو النص القرآين.
كجاءت ترصبة أضبد دركس مستوعبة اؼبع العاـ لآلية ،كمعرضة إعراضا تاما عن الرتكيب
القرآين.
خاتمة :
كبعد ،فهذه بعض النماذج كالصور من ترصبة ببلغة التقدًن كالتأخري يف القرآف الكرًن؛ ذلك أف االستقصاء
متعذر يف ىذا الباب .إف نقل ىذا األسلوب من النص القرآين إُف لغة أخرل مطلب يف غاية التعقيد كالصعوبة؛
ألننا ىنا إزاء ملمح من مبلمح النظم؛ كىو كجو إعجاز القرآف الكرًن ،كسر ظبو ىذه الرسالة اػبالدة.

234

العدد  :10ديسمرب ( ،4102رددم)4030-1100 :

يف الرتمجة:

إف ترصبة ىذا األسلوب إُف اللغة الفرنسية مثبل ،يطرح – كما تبني من خبلؿ ىذه النماذج -إشكاالت،
بعضها يرتبط بالرتكيب ،كبعضها خبصائص اللغات ،كبعضها بالفهم ،كبعضها بالعقيدة....،اٍف ؛ ىذا مع العلم أف
مدكنة اشتغالنا ال تضم نص ترصبة من إقباز ا خر  ،الذم ىبالفنا يف اللغة كالدين كالثقافة.
كقد كانت الغاية من تتبع الرتصبتني ىي الوقوؼ على مدل إصابة اؼبرتجم أك إخفاقو يف نقل ببلغة ىذا
األسلوب إُف اللغة اؽبدؼ .كيبدك أف أكثر اؼبزالق يف الرتصبتني يرجع باألساس إُف إغفاؿ النظر يف ببلغة النص
القرآين - ،كالف تنشأ باألساس عن الرتاكيب النحوية – كاالكتفاء بظاىر العبارة ،دكف النفاذ إُف أعماقها،
للوقوؼ على أسرارىا كدالالاا ( ، )64مع ما يتطلبو ذلك النظر من إؼباـ حسن بعلوـ اللغة العربية :معجما ،ككبوا،
كصرفا ،كببلغة. ..اٍف  .إف الرىاف على لغة اؽبدؼ ،دكف قتل لغة النص األصل يفوت على اؼبرتجم فرصة النقل
السليم كاألمني للنص من حيث معانيو العامة ،كما يفوت عليو فرصة نقل شذكر من ببلغتو .كتصدؽ ىذه
اؼببلحظة يف اغباؿ العكس ( :ضبط لغة النص األصل دكف اللغة اؽبدؼ) .كىذا يف الواقع مطلب صعب ،نبو إليو
اعباحْ يف سياؽ حديثو عن شركط اؼبرتجم " :كينبغي أف يكوف أعلم الناس باللغة اؼبنقولة ،كاؼبنقوؿ إليها ،حىت
يكوف فيهما سواء كغاية .كمىت كجدناه أيضا قد تكلم بلسانني ،علمنا أنو قد أدخل الضيم عليهما ،ألف كل
كاحدة من اللغتني ذبذب األخرل ،كتأخذ منها ،كتعرتض عليها ،ككيف يكوف سبكن اللساف منهما ؾبتمعني فيو،
كتمكنو إذا انفرد بالواحدة ،كإمبا لو قوة كاحدة ،فإف تكلم بلغة استفرغت تلك القوة عليهما ،ككذلك إف تكلم
بأكثر من لغتني ،على حساب ذلك ،تكوف الرتصبة عبميع اللغات .ككلما كاف الباب مػن العلم أعسر كأضيق ،
كا لعلماء فيو أقل ،كاف أشػد على اؼبرتجم ،كأجػدر أف ىبطئ فيو .كلن ذبػد البتة مرتصبا يفي بواحػد من ىؤالء
العلماء" (.)65
كلقد كاف من مقاصد ىذا العمل العلمي ؿباكلة بناء مبوذج ( :إجراءات ،كخطوات ،كتقنيات) يبكن السري
على منوالو لرتصبة ببلغة التقدًن كالتأخري يف القرآف الكرًن .كوبلو ِف أف أظبيو عمودا ،قياسا على عمود الشعر.
إف كل عملية ترصبة للنص القرآين ال بد أف تستحضر مطالب ىامة أربعة ،ىي على التواِف :مطلب الوعي
الرتصبي ،كاؼبطلب اللغوم ،كاؼبطلب الشرعي ،كاؼبطلب الثقايف .كىذه أصوؿ يتأسس عليها كل فعل ترصبة ( .)66
أما ت رصبة ببلغة أسلوب التقدًن كالتأخري يف القرآف الكرًن ،فتقع يف صميم اؼبطلب اللغوم .كلتحصيل أعلى
درجات ىذه الببلغة ،كتضييق منافذ ضياعها ،ينبغي التوسل باػبطوات كاإلجراءات التالية:
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 +رصد كل مواضع التقدًن كالتأخري يف القرآف الكرًن  ،على اختبلؼ صور الرتكيب كأنواعو.
 +تصنيف اؼبادة حسب موضوعات ا يات ( :آيات العقيدة ،آيات األحكاـ ،آيات اؼبعامبلت.. ،اٍف).
إف اؽبدؼ من ىذه العملية ىو تبني نوع الرتصبة الف تناسب كل جنس من ىذه األجناس؛ فخطورة الرتصبة يف
موضوعات العقيدة كالعبادات كاؼبعامبلت مثبل أخطر قياسا إُف باقي اؼبوضوعات األخرل.
 +النظر يف أصوؿ التقدًن كالتأخري كما تقرر ذلك لدل النحاة العرب.
 +النظر يف أغراض ىذا األسلوب ،كأسراره ،كنكتو ،من خبلؿ اؼبصادر الببلغية.
 +النظر يف مصنفات التفسري ( :كتب معاين القرآف أكال /مث مصادر التفسري ذات النزكع النحوم
كالببلغي ،كمصنفات علوـ القرآف).
 +النظر يف ىذا األسلوب يف دكاكين فحوؿ شعراء العربية.
 +اإلؼباـ بنحو لغة اؽبدؼ كببلغتها.
 +سبثل اؼبع الببلغي لكل تقدًن كتأخري يف القرآف الكرًن ،قبل اإلقداـ على ترصبتو.
 +اختبار مدل قدرة لغة اؽبدؼ على ربمل نظم التقدًن كالتأخري يف كل آية ،مث اختيار اؼبسلك اؼبناسب يف
الرتصبة ،تبلفيا للوقوع يف االختبلس الرتصبي.
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ىوامش البحث:

 -1انظر :الصاحيب يف فقو اللغة كسنن العرب يف كبلمها ،ربقيق السيد أضبد صقر ،مطبعة دار إحياء الكتب
العربية ( ،د.ت) ،ص16. :
 -2تأكيل مشكل القرآف ،ابن قتيبة ،ربقيق السيد أضبد صقر ،مكتبة دار الرتاث ،طبعػة جديدة ،منقحة،
( 1427ىػ2006 /ـ) ،ص80. :
 -3دالئل اإلعجاز ،عبدا لقاىر اعبرجاين ،قرأه كعلق عليو أبو فهر ؿبمود ؿبمد شاكر ،الطبعة اػبامسة ،مكتبة
اػباقبي ،القاىرة1424 ( ،ىػ2004 /ـ) ،ص249. :
 -4التىاف يف علوـ القرآف ،الزركشي ،ربقيق أبو الفضل إبراىيم  ،دار اؼبعرفة ،بريكت1391( ،ىػ1972 /ـ)،
ج467. -466 :1
 -5التفسري كاؼبفسركف ،ؿبمد حسني الذىيب ،الطبعة الثانية ،دار الكتب اغبديثة ،لبناف1396( ،ىػ1976 /ـ)،
ج ،1ص27. :
 -6نفسو.
 -7اغبيواف ،اعباحْ ،ربقيق عبدالسبلـ ىاركف ،دار إحياء الرتاث العرب1385 ( ،ىػ1965 /ـ) ،ج ،1ص:
78.
 -8اؼبوافقات ،أبو إسحاؽ الشاطيب ،ضبط كزبريمم أحاديث مشهور بن حسن آؿ سلماف ،تقدًن بكر أبو زيد،
الطبعة األكُف ،دار ابن عفاف1421 ( ،ىػ) ،ج ،1ص105. :
 -9إتقاف التىاف ،فضل عباس ،ج ،2ص298. :
 -10ترصباف الفلسفة ،ؿبمد موىوب ،ط ،1اؼبطبعة كالوراقة الوطنية ،مراك 2011 ( ،ـ) ،ص92. :
 -11الكتاب ،سيبويو ،القاىرة1316 ( ،ىػ) ،ج ،1ص34. :
 -12شرح ابن عقيل على األلفية ،ربقيق ؿبي الدين عبدا غبميد ،الطبعة الثانية ،دار الطبلئع ،القاىرة  ،ج،2
ص.61 :
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كمن ىذا الضرب قوؿ األخطل ( :ت 92ىػ) ( :باؽبام ).
قنافذ ىداجوف قد بلغت

قبراف أك بلغت سوآام ىجر

 -13اػبصائص ،أبو الفتح عثماف بن ج  ،ربقيق ؿبمد علي النجار ،القاىرة1371( ،ىػ1952 /ـ) ،ج،2
ص282. :
 -14دالئل اإلعجاز ،ص106. :
 -15نفسو ،ص112. -111 :
 -16نفسو ،ص108. :
 -17نفسو ،ص194. :
 -18نفسو ،ص107. -106 :
 " -19تلخيص اؼبفتاح" كجهود شارحيو :السبكي كابن يعقوب اؼبغرب ،عبداق الرشدم ،أطركحة دكتوراه ،مرقونة
بكلية ا داب ،ظهر اؼبهراز ،فاس ،موسم ،2202 /2001:ص ،62 :كما بعدىا.
 -20مفتاح العلوـ ،أبو يعقػوب السكاكي ،ضبطو ككتب ىوامشو نعيم زرزكر ،الطبعة الثانية ،دار الكتب العلمية،
بريكت1407 ( ،ىػ1987 /ـ) ،ص ،194 :كما بعدىا.
 -21اؼبثل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر ،ضياء الدين ابن األثري ،ربقيق ؿبمد ؿبي الدين عبدا غبميد ،اؼبكتبة
العصرية للطباعة كالنشر ،بريكت1411 ( ،ىػ1990 /ـ) ،ج ،2ص35. :
 -22اإلك سري يف علم التفسري سليماف بن عبد القوم الطويف ،ربقيق ؿبمد عثماف ،الطبعة األكُف ،دار الكتب
العلمية ،بريكت2009 ( ،ـ) ،ص ،154 :كما بعدىا.
 -23الفوائد اؼبشوؽ إُف علوـ القرآف كعلم البياف ،مشس الدين أبو عبداق الزركي اؼبعركؼ بابن القيم اعبوزية ،دار
الكتب العلمية ،بريكت ( ،د.ت).
 -24التىاف يف علوـ القرآف.
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 -25اإلتقاف يف علوـ القرآف ،جبلؿ الدين السيوطي ،ربقيق ؿبمد أبو الفضل إبراىيم ،الطبعة الثالثة ،مكتبة دار
الرتاث ،القاىرة1405 ( ،ىػ1985 /ـ)،ج ،3ص41. -33 :
 -26دالئل اإلعجاز ،ص56. -55 :
 -27التطور النحوم ،برجشرتاسر ،ع بنشره ضبدم البكرم ،القاىرة1929 ( ،ـ) ،ص87. :
 -28اللغة العربية معناىا كمبناىا ،سباـ حساف ،دار الثقافة ،الدار البيضاء1421 ( ،ىػ ،)2001 /ص209. :
 -29اػبصائص ،ابن ج  ،ج ،2ص.390 -382 :
كراجع أيضا :األصوؿ يف النحو ،أبو بكر ابن السراج ،ج ،2ص.257 -231 :
 -30مفتاح العلوـ ،ص113. :
 -31البياف يف ركائػع القرآف ،دراسة لغػوية كأسلوبية للنص القرآين ،سبػاـ حساف ،الطبعة األكُف ،عاَف الكتب،
بيػركت1413 ( ،ىػ1993 /ـ) ،ص279. :
 -32اللغة ،فندريس ،تعريب األستاذين :الدكاخلي ،كالقصاص ،القاىرة ،)1950 ( ،ص187. :
 -33الببلغػة فنوهنا كأفناهنا ،علم اؼبعػاين ،فضل اق حسن عباس ،الطبعة الرابعة ،دار الفػرقاف للنشر كالتوزيػع،
األردف1417 ( ،ىػ1997 /ـ) ص207. :
 -34دالئل اإلعجاز ،ص 111. -110 :
 -35نفسو ،ص87. :
 -36نفسو ،ص85. -84 :
 -37الببلغة العربية أصوؽبا كامتدادااا ،ؿبمد العمرم ،الطبعة األكُف ،إفريقيا الشرؽ ،الدار البيضاء( ،
1999ـ) ،ص356. :
 -38بياف إعجاز القرآف ،اػبطاب ،ضمن :ثبلث رسائل يف إعجاز القرآف ،ربقيق ؿبمد خلف اق أضبد ك ؿبمد
زغلوؿ سبلـ ،الطبعة الرابعة ،دار اؼبعارؼ ،مصر1376 ( ،ىػ1956 /ـ) ،ص24. :
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 -39راجع ترصبتو يف :ؾبلة البصائر ،عدد1986. ،5 :

 -40مقدمة ترصبة أضبػد دركس ؼبعاين القرآف الكػرًن ،الطبعة األكُف ،مطبعة اؼبعارؼ اعبديدة ،الرباط( ،
2003ـ) ،ص5. :
 -41ترصبة ضبيد اق ؼبعاين القرآف الكرًن ،طبعة لبناف ،ص427. :
 -42ترصبة معاين القرآف الكرًن ،أضبد دركس ،ص331. :
 -43دالئل اإلعجاز ،ص 114.-113 :
 -44الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل كعيوف األقاكيل يف كجوه التأكيل ،جار اق الزـبشرم ،دار الكتاب
العرب ،بريكت1406 ( ،ىػ1986 /ـ) ،1 ،ص124. :
 -45تفسري اعببللني ،جبلؿ الدين عبد الرضباف السيوطي ،كجبلؿ الدين ؿبمد أضبد ا لي ،الطبعة الثانية ،دار
الفكر ،بريكت1409 ( ،ىػ1989 /ـ) ،ص.346 :
كانظر :اؼبنهل :قاموس فرنسي -عػرب ،سهيل إدريس ،الطبعة الثانية كالثبلثػوف ،دار ا داب  ،بيػركت( ،
.) profaner) :)2004
 -46ترصبة ضبيد اق ،ص.32 :
 -47ترصبة أضبد دركس ،ص28. :
-48االنتصاؼ من الكشاؼ ،أضبد بن اؼبنري ،مطبوع على ىام ( الكشاؼ) ،ج ،1ص212. :
 -49الكشاؼ ،ج،1ص212. :
 -50عركس األفراح يف شرح تلخيص اؼبفتاح ،كاء الدين السبكي ،طبعة دار السركر ،بريكت ( ،د.ت) ،ج،1
ص424. :
 -51دالئل اإلعجاز ،ص133.-132 :
 -52ترصبة ضبيد اق ،ص456. :
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 -53دالئل اإلعجاز ،ص273. :
 -54ترصبة أضبد دركس ،ص356. :
 -55ترصبة ضبيد اق ،ص4. :
 -56ترصبة أضبد دركس ،ص8. :

 -57التىاف الكاشف عن إعجاز القرآف ،عبد الواحد بن عبد الكرًن الزملكاين ،ربقيق أضبد مطلوب كخدهبة
اغبديثي ،بغداد1383 ( ،ىػ1964 /ـ) ،ص136. :
 -58الكشاؼ ،ج ،1ص48. :
 -59نفسو ،ج ،1ص50. :
 -60ترصبة ضبيد اق ،ص449. :
 -61ترصبة أضبد دركس ،ص.350 :
 -62ترصبة ضبيد اق ،ص722. :
 -63ترصبة أضبد دركس ،ص578. :
 -64تصدؽ ىذه اؼببلحظة إُف حد كبري جدا على ترصبة أضبد دركس.
 -65اغبيواف ،ص76. :
 -66مقدمة عبد اغبميد زاىيد ألعماؿ الندكة الدكلية حوؿ ترصبة ببلغة النص القرآين ،من تنظيم ـبتت ترصبة
معاين القرآف ،كلية ا دب دبراك  ،كمؤسسة دار اغبديث اغبسنية للدراسات اإلسبلمية ،األردف،
( 2012ـ).
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L’enseignement de la langue de spécialité
dans les classes de traduction
Rima LARIBI
Labo TRADIL - UBMA
Résumé:
Tout apprentissage doit commencer par l‘implication psychologique et mentale du sujet
apprenant, cette implication peut devenir une tâche plus difficile que l‘apport des
connaissances. Ce qui peut la rendre encore plus dangereuse c‘est sa pratique inconsciente.
Dans le cas du module de la langue de spécialité, la possibilité d‘exclusion devient plus
dangereuse quand l‘enseignant considère que sa tâche consiste à apprendre et à apporter des
connaissances.
Mots clés: Autonomie de l'étudiant. Langue de specialité. Coopération. Enseignement centré
sur l'enseignant. Implication de l'étudiant.

: ملخص
إف ما يقدـ من معلومات قػد يهػتم الطالػب بتػدكينها كاألسػتاذ فمعهػا لتزكيػد الطالػب كػا أمػر يف غايػة األنبيػة لكػن
العملية الف يتم كا تزكيد الطالب دبا وبتاجو من معلومػات أك دركس أك حبػوث قػد تفقػد جػدكاىا يف بعػض األحيػاف
خاصػػة إذا كانػػت الطريقػػة الػػف تقػػدـ كػػا مباشػػرة كَف اػػدؼ إُف إدماجػػو يف عمليػػة البحػػث ك خلػػق ذاتيػػة يف البحػػث
.ذبعل لديو شخصية الباحث كتزرع فيو نفسيا اندماجا خاصا مع ما يقدـ لو كمع سياؽ البحث العلمي عموما
يهػػدؼ ىػػذا اؼبقػػاؿ إُف دراسػػة خصوصػػية كاحػػد مػػن اؼبقػػاييس اؼبهمػػة يف قسػػم الرتصبػػة كىػػو مقيػػاس لغػػة االختصػػاص
كيهدؼ إُف البحث عن أكثر الطرؽ قباعة يف إدماج الطالػب كجعػل اؼبقيػاس ؾبػاال خصػبا ال فقػط لكسػب اؼبعلومػة
.بل للبحث عنها
Abstract
One of the main issues in teaching was providing the student with the necessary information .
Nowadays, the main concern is how to provide him with the information and how to imply
him in an atmosphere in which he is not only a receiver but also an important factor who can
decide, create, has a different vision and lead his own research .This is what we have chosen
to call "the autonomy of the student" . We try to suggest the ways, methods and solution in
order to imply him the most.
Key Words: Student Autonomy, LSP, Teacher-Centred Approach, Student-Centred
Approach, Methods
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Le statut spécial de la langue de spécialité dans les classes de traduction mérite une
étude de cas et une réflexion approfondie du comment et du pourquoi de l‘enseignement de ce
module qui commence en troisième année et qui semble une extension d‘un autre module, à
savoir la pratique systématique de la langue. « La langue de spécialité », appellation qui peut
être clarifiée par sa traduction anglaise « language for specific purposes », consiste à
enseigner une langue à partir d‘un besoin clairement identifié qui se base sur les besoins et les
objectifs.
Plusieurs facteurs créent chez l‘étudiant l‘idée préétablie d‘un module difficile, entre
autres sa psychologie qui le prépare à un cours ou le taux de communication est minime, il
pense qu‘il est là pour se laisser bourrer le crâne, il ne s‘agit pas pour lui d‘intégrer ce module
dans une expérience personnelle ; ceci ne l‘accuse point, de part de la nature même de
l‘enseignement.
Que le cours soit voué à l‘étude textuelle, linguistique ou thématique, s‘il porte sur la
langue de spécialité dans un domaine technique, scientifique ou encore littéraire, la langue de
spécialité est le module de l‘enseignant, c‘est lui qui apporte l‘information à un groupe
d‘audience souvent passif et non coopérant. Sans pour autant jeter la responsabilité sur cette
partie ou sur l‘autre, l‘objectif de l‘enseignement même dans ce cas n‘est pas réalisé.
L‘un des premiers objectifs donc est d‘intégrer la langue de spécialité dans
l‘expérience personnelle de l‘étudiant voulant d‘abord apprendre à bien communiquer, et faire
en sorte qu‘il perfectionne ses compétences de communication, ces facteurs jouent un rôle
important, non seulement dans la confiance de l‘étudiant, mais aussi dans sa motivation et son
désir de mener à bien la tâche d‘apprendre à traduire et à maîtriser les langues étrangères
Etant donné que la langue de spécialité est un des modules que l‘étudiant considère
des plus difficiles, ceci nous a poussé à poser une question sur la raison de cette constatation.
Le mot « spécialité » qui rebute l‘étudiant devient plus rebutant encore quand l‘enseignant se
présente avec toute une gamme de recommandations, de règles et d‘information qui ne sont
pas des moindres mais qui font de par leur quantité reculer les étudiants qui sont déjà craintifs
et viennent avec l‘idée que la langue de spécialité n‘est qu‘une terminologie donc une affaire
de dictionnaires
Un premier pas consiste d‘abord à impliquer l‘étudiant et à lui assumer la
responsabilité de tout partager avec son enseignant, personne ne possède l‘information, il faut
casser le monopole, ceci peut se réaliser pratiquement sur deux étapes :

1-l‘étudiant se charge au début de s‘enquérir sur un thème donné, qui peut varier entre
une recherche d‘ordres grammaticale ou syntaxique mais ceci ne sera qu‘un début et
l‘enseignant se chargera de la totalité du cours mais en impliquant l‘étudiant graduellement,
en venant en classe, cette charge qui aurait dû être prise par l‘enseignant sera partagée avec
l‘étudiant, ce qui assurera une meilleure participation en classe. L‘enseignement qui était
centré sur l‘enseignant « teacher-centred » devient centré sur l‘étudiant « student-centred »
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2-Dans un deuxième temps vient l‘implication directe de l‘étudiant : la variation
textuelle que représente la langue de spécialité et qui ouvre la porte à plusieurs types de
textes, peut encourager l‘étudiant à s‘identifier mieux avec un domaine plutôt qu‘un autre et
ouvre ainsi la porte à la recherche documentaire dans un domaine donné. Ici l‘autonomie de
l‘étudiant devient plus accentuée car ce dernier choisira des thèmes de recherche qui
l‘intéresse. L‘enseignant dans cette optique ne verra jamais sa place déstabilisée mais verra
son rôle de maître porteur d‘information atténué. Cette perception théorique de
l‘enseignement peut être transférable au module de la langue de spécialité, ainsi on peut citer
les propos de Robert Case qui a mené l‘expérience à son paroxysme pour voir son rôle se
muer d‘un leader pour devenir un coach, et d‘un constructeur pour architecte, et d‘un acteur il
est devenu réalisateur, ainsi il est devenu invisible (dans les coulisses) (Robert Case
2002 :36)
Nous mesurons la difficulté de cette entreprise, car étant donné une réalité importante
à savoir le fait que l‘étudiant n‘a pas appris à débattre en classe, il sera difficile de l‘impliquer
même après avoir lui assigné une tache de recherche, il est important dans ce cas de ne
commencer qu‘avec des exercices qui seront par la suite développés en sujets de recherche.
L‘enseignant ne peut réaliser cette autonomie qu‘en pensant à sa méthode et qu‘en la
révisant, il s‘agit de faire une autocritique qui peut devenir violente s‘il juge que son cours est
infructueux.
Même après avoir décidé de changer de méthode et de donner plus d‘autonomie à
l‘étudiant, l‘enseignant a la responsabilité de tester encore la fécondité de sa méthode et de
voir à quels points elle a pu réaliser ses objectifs, à savoir l‘autonomie de l‘étudiant, il ne
s‘agit pas seulement de donner des ordres à l‘étudiant mais de lui apprendre à apprendre
(learning how to learn) car la plupart des étudiants ont le problème de ne pas pouvoir
diagnostiquer leur propres besoins et d‘évaluer leur apprentissage.
Nous avons tiré ces constatations après quelques mois d‘enseignement de la traduction
durant lesquels nous avons noté à plusieurs reprises que nous nous étalons beaucoup sur des
explications d‘ordres culturel ou linguistique alors que l‘implication des étudiants n‘était
qu‘occasionnelle, à l‘exception de ceux qui se contentent de poser des questions.
Apporter l‘information à l‘étudiant sans que ce dernier ne s‘implique que
superficiellement dans la recherche a été un handicap à la communication. Malgré
l‘importance de ces informations, plusieurs tests nous ont montré que le nombre des étudiants
qui ont retenu ces informations reste rare, nous avons donc décidé d‘essayer une nouvelle
méthode consistant à charger l‘étudiant de diverses taches, nous avons commencé par des
taches vagues pour laisser à l‘étudiant le choix de chercher , ceci nous a prouvé la justesse de
ce que avance « Jeanne Dancette » dans son article sur la représentations des
connaissances où elle affirme que « tout apprentissage serait le fruit d‘une démarche active
prise en charge par la personne qui acquiert des connaissances et des habiletés » (Jeanne
Dancette 2005 :63)et non pas par la personne qui donne l‘information. Nous avons noté que
les étudiants s‘impliquent peu à peu et s‘organisent même pour débattre et pour prouver ce
qu‘ils ont apporté.
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l‘expérience montre que pour devenir traducteur maîtrisant des domaines de spécialités
tels que la médecine ou n‘importe quel autre domaine scientifique, il faut d‘abord « se
familiariser avec la langue de spécialité », mais nous pensons qu‘il y a un mot trompeur et
ambigu dans cette phrase, c‘est le mot « langue », nous nous posons donc la question
suivante : « peut-on se familiariser avec une langue ? » étant donné qu‘une langue est dans
l‘esprit de l‘étudiant l‘ensemble de règles grammaticales et syntaxiques. Apprendre des règles
n‘attirera que peu l‘étudiant, qui s‘il se fie à cette idée, trouvera dans les manuels et les
dictionnaires le salut de son âme. Et on revient ici à la fausse idée selon laquelle le cours de
langue de spécialité est un cours de terminologie, il faut corriger cette idée en expliquant à
l‘étudiant que les aspects culturels, sociolinguistiques ou cognitifs sont une partie indissoluble
d‘un cours de langue de spécialité et en lui montrant par des exemples concrets que la
terminologie n‘est qu‘une représentation de concepts, il s‘agit donc de remplacer le mot
« terminologie » par un autre, à savoir « concept », le domaine de spécialité n‘est pas
l‘accumulation de terminologie (Daniel Gile 2005 :168-169), il est donc inutile de préparer
de longs tableaux terminologiques en espérant que les étudiants vont s‘y intéresser, ce qui
peut les intéresser au contraire est l étude contextuelle de cas, de concepts où il est question
d‘analyser en se référant à des écrits de spécialités, mais il n‘en est pas toujours ainsi, le texte
de spécialité peut être explicité via l‘héritage culturel, c‘est le cas par exemple des textes
juridiques notamment les codes civils par exemple, où la langue de spécialité peut s‘identifier
avec l‘expérience personnelle de l‘étudiant, qui trouvera dans la comparaison de son code
civil algérien et celui français un outil de comparer non pas seulement deux langues mais
deux cultures qui se manifestent dans un langage dont l‘enseignement peut avoir des objectifs
précis, ainsi la langue devient un moyen pour enseigner la culture.
Nous croyons en fin que l‘expérience de l‘enseignement doit avoir comme mots clés :
« l‘autonomie et le partage », l‘évaluation objective que tout enseignant peut mener dans sa
classe peut lui montrer que l‘apprenant ne sera motivé que lorsqu‘il devient un sujet actif et
lorsque l‘apport de l‘enseignant sera partagé avec son apport personnel.
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An Eye on Eye Dialect
Selwa REMICHI
Labo Tradil UBMA
Abstract
This article aims to identify the strategies used to render the Eye Dialect and how it is
translated. More specifically, the purpose is to analyze the translation of Eye Dialect found in
Harry Potter dialogues.
Throughout this article we will define ―Eye dialect‖ and specify its role. Thus, it is worth
investigating the purpose of the writer by using the ―Eye Dialect‖ in order to be able to select
the appropriate strategy of translation.
Key Words: Eye Dialect, Translation, Harry Potter
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What’s Eye Dialect?
―Eye Dialect‖ also known as ―Eye Spelling‖ is a literary technique that uses
nonstandard spelling of a standard word with the aim of drawing the reader‘s attention to
pronunciation, such as: 'fer' for 'for', 'yer' for 'your', 'shore' for 'sure' …etc.
However this difference in spelling does not indicate a difference in the pronunciation
of the word. That is, it is dialect to the eye rather than to the ear. It suggests that a character
"would use a vulgar pronunciation if there were one" and "is at the level of ignorance where
one misspells in this fashion, hence mispronounces as well."
It is to note that being a literary technique utilized by many authors; some eye
dialect forms have become institutionalized, finding their way into dictionaries as new,
distinct lexical entries: helluva, whodunit or whodunit.
The term was first coined by George P. Krapp and used it for the first time in his
chapter "Literary Dialects" in The English Language in America (published originally in
1925).
The term appears in the following passage:
―Of the dialect material employed in American literature, several clear kinds may be
distinguished. First and most extensive in use is the class dialect which distinguishes between
popular and cultivated or standard speech. This calls for no detailed discussion.
The impression of popular speech is easily produced by a sprinkling of such as aint for
isn‘t, done for did, them for those, and similar grammatical improprieties. This impression is
often assisted by what may be termed "Eye Dialect," in which the convention violated is one
of the eye, not of the ear. Thus a dialect writer often spells a word like front as frunt , or face
as fase, or picture as pictsher , not because he intends to indicate here a genuine difference of
pronunciation, but the spelling is merely a friendly nudge to the reader, a knowing look which
establishes a sympathetic sense of superiority between the author and reader as contrasted
with the humble speaker of dialect.‖(1)
More recently, Brett David in his book gives the 'Eye Dialect a new dimension: it‘s any
variation of spelling used to indicate particular pronunciations or accents.
This means that it also refers to pronunciation spellings, that is, spellings of words that
indicate that they are pronounced in a nonstandard way. For example:‖oo‖ for ―who‖,
―Uzzer‖ for ―other‖…etc
Using Eye Dialect to portray the character, the writer‘s intention is to add a specific
description to the character and give him a more exact representation.
These details of pronunciation serve as a cue to the reader about all of a character's
speech; they get the reader closer to the character by providing him a hint that the speech is
different from normal. It indicates either it‘s dialectal, foreign or uneducated. It indicates also
the character‘s background and his social class.
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J.K Rowling played on this literary technique of which she was aware. She confirms
that in an interview with Stephen Fry on BBC Radio 4:‖… SFry: there are characters like
Tonks which for some reason I just instinctively felt she had that slightly sort of Burnley, you
know sort of Jane Horrocks sort of accent. And it just seemed to fit her exactly and I think…
J.K Rowling: It does. […] SFry: And ‗About tat‘ kind of northern writing in it, it‘s just
something that‘s there and I‘m sure it‘s just as I‘m conscious with you sometimes, that you,
you‘re writing a smallish character that, use a turn of phrase that makes me think ‗Now that
sounds like a Cockney,‘ or ‗that‘s… that‘s an older character or that‘s a younger character.‘
[…] What I really enjoy about your reading is, the accents aren‘t intrusive ...‖
J.K Rowling has used eye dialect in Harry Potter, combining it with pronunciation
spelling and nonstandard grammar in the speech of her uneducated characters. An example
in Harry Potter is dialogue spoken by Rubeus Hagrid:
―What‘s this? Feelin‘ sorry for me? Reckon I‘m lonely or summat?‖ ―They won‘ grow
inter nuthin‘,‖ said Hagrid. ―I got ‘em ter feed ter Aragog‖
―It‘s … Aragog. … I think he‘s dyin‘. . , He got ill over the summer an‘ he‘s not
getting‘ better.... I don‘ know what I‘ll do if he ... if he ... We‘ve bin tergether so long‖(2)
It‘s obvious that eye dialect poses many problems for the translator. Simply because not
all languages can display this relationship between the pronunciation and the spelling or the
sound and the orthographic representation.
Thus, it‘s not always possible to transfer the eye dialect in the target language and this
can get much more complicated when the writer‘s intention is to give more details about the
character‘s regional accent or social class.
Morini suggests the following strategies:
―Whenever two or more variants of the same language inhabit the same textual space,
the translator can:
1) write his target text in the standard version of the target language;
2) employ two or more variants of the target language;
3) translate one of the variants by a non-standard (incorrect, popular) variant of the
target language.‖(3)
The translator of Harry Potter into Arabic does not make any changes to differentiate
the character‘s speech. The orthography and the non-standard features have been
standardized. Therefore, the translator has opted for the first strategy.
Was that on purpose or was it due to a lack of equivalence in the Arabic language?
In order to respond, a sociolinguistic study is highly recommended.

249

Fittardjama

N°01 Décembre 2014 (ISSN: 4030-1100)

Endnotes:
(1)George Philip Krapp, The English Language in America (New York: Frederick Ungar
Publishing Co., 1960),I, 228.
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The Importance of ESP in Enhancing Specialized Translation
Leila BELLOUR
Department of Foreign Languages
Mila University Centre
Abstract
Algerian teachers of translation are complaining about the current curriculum, which has
failed to form competent professional translators. Translation is often of a bad quality and the
problem of equivalence and exact translation are always raised. As translators‘ major problem
is linguistic untranslatability and the difficulty to find the exact equivalence, this simple paper
suggests the incorporation of ESP in teaching specialized translation. Because the
interrelatedness of specialized translation and ESP is largely unexplored, the paper is a daring
attempt to vindicate that the integration of ESP (English for Specific Purpose) in the
translation syllabus is important if Algerian universities are to form competent and
professional translators. It is likely to help translators transcend the assorted difficulties and
translate texts as faithfully and as accurately as possible. Because it focuses on students‘
needs and their linguistic skills, ESP is highly recommended for students of specialized
translation.
Key Words: ESP – Specialized Translation – Professional Translators – Linguistic Skills –
Students‘ Needs

الملخص

.إف أساتذة الرتصبة اعبزائريني يشتكوف من منهاج الرتصبة الراىن الذم فشل يف تكوين مرتصبني متخصصني أكفاء
 ك دبا أف إشكالية الرتصبة.دائما ذات نوعية رديئة ك إشكالية الرتادؼ كالرتصبة الدقيقة تبقى دائمة الطرح
إف الرتصبة ن
 فإف ىذه اؼبداخلة تقرتح إدماج اإلقبليزية كلغة،الكتل ىي ال قابلية الرتصبة اللغوية ك صعوبة إهباد الرتصبة الدقيقة

موضوعا
 ك ألف الرتابط بني الرتصبة اؼبتخصصة ك اإلقبليزية كلغة زبصص يبقى.زبصص يف تعليم الرتصبة اؼبتخصصة
ن

 فإف ىذه اؼبقالة ترمي إُف تبياف كيفية إدماج اإلقبليزية كلغة زبصص يف اؼبنهاج الدراسي ك،عموما
غري متطرقا إليو ن
 فمن شأهنا أف تساعد اؼبرتصبني على زبطي الصعوبات كترصبة،دكرىا الفعاؿ يف تكوين مرتصبني متخصصني أكفاء

 فإف اإلقبليزية كلغة زبصص، كألهنا تركز على احتياجات الطلبة كمهارام اللغوية.النصوص بكل أمانة ك إتقاف
.موصى كا لطلبة الرتصبة اؼبتخصصة
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General translators find themselves baffled by the task of translating texts in multiple
disciplines, which they may not have any background about. Their possession of a
considerable amount of linguistic knowledge and competence does not always ensure a
translation of a high quality. Translators seek for the right equivalent in dictionaries,
forgetting that the latter provide meager meanings, which are decontextualized. They may
also resort to the internet, which does not provide them with the right translation. Hence, their
translations will be very poor and erroneous, because of the lack of specialized terminology.
Culture bound texts also makes the task of translation more difficult. Though translators are
expected to produce texts with a topnotch quality, most of the time, general translators fail to
find the exact equivalence at the textual, discursive, and communicative level. What makes
the task of translators more exhaustive is the fact that the latters are not provided with any
feedback during the translation process. In addition to that, they may not have the chance to
have a face to face communication with their clients.
Indeed, Translation course at the university are shut off from the real immediate needs
of the translators. General translators often find that the theory is useless in the field of work.
However, in the recent years, there is an increasing awareness of the need for training students
to be professional translators. In their discussion of specialized, i.e. professional translation,
Maurizio Gotti & Susan Sarcevic state: ―Broadly speaking, specialized translation […] covers
the specialist subject fields falling under non-literary translation, the best known of which
include science and technology, economics, marketing, law, politics, medicine, and mass
1
media.‖ In fact, specialised texts have special characteristics. According to Popovič,
We can distinguish three levels within a specialised text: (a) the level of a general
language, including grammar and syntactical structures common to both fictional and nonfictional writing, (b) the level of terminology which includes specialised vocabulary and
phrases of the branch, (c) the level of formal or scientific language which includes syntactical
2
structures used principally in non-fictional writing.
Linguistic competence, formal and scientific language are required. Of utmost
significance, terminology is a key component of specialised texts. In case the exact
equivalence does not exist in the target language, the translator can provide explanations
instead of terminology. Translators have to translate not word by word, but sense for sense. In
this respect, Baker states that in specialized translation, there is no "one-to-one
3
correspondence"
Specialized translators are always prompted by an external stimulus. Ingrid Meyer and
Pamela Russell state that specialized texts differ from general texts in four parameters:
4
―purpose, target audience, subject matter, and structural conventions.‖ Specialized texts
might include scientific and technical texts, business texts, journalistic texts and legal texts.
Professional translators have to select the appropriate texts, avoiding translating texts, which
fall outside the areas of their expertise. If the translator is not a specialist in the field that the
text deals with, he is likely to tarnish the meaning of the text and to produce a text, which is
full of errors. Ryonhee Kim quotes Tirrkonen-Condit, who states that ―the best translations
are produced in cooperation between professional translators who are also linguists and
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experts in the subject matter of the text‖ . So, to do better translation, translators are in need
not only of more language learning but also of more knowledge about the subject matters that
the translated texts treats.
When encumbered by so many overwhelming linguistic puzzles, specialized translators
try to combat these problems they resort to bilingual dictionaries, a habit which is hard dying.
Translation does not just require competence in two languages, but also knowledge about the
field, which is treated by the text. Translators arenot just in need of linguistic knowledge for
equivalence and fidelity; they also haveto be specialists in the domain-specific texts. A throng
of scholars contend that an understanding of the subject field is very important for specialized
translators. Lynnebowker, for instance, states that ―three of the most important criteria
required to produce ahigh-quality translation are an understanding of the subject field, an
excellent command of the target language, and a good knowledge of the source language.‖ 6In
other words, linguistic competence is not sufficient in the translation process. Professional
translators are supposed to have a deep knowledge about the subject matter treated in the text.
Ignorance or lack of understanding of the subject field is likely to result in comprehension
errors.
In fact, translation university courses do not meet the real social needs and the personal
needs of students, who will be translators in different disciplines. In other words, there is an
utter mismatch between theoretical knowledge and the needs of translators at work. Hence,
integrating ESP is likely to improve specialized translation from English to Arabic and vice
versa. ESP helps translators acquire the adequate specialized vocabulary and highly
specialized lexicon.
As we have mentioned before, integrating ESP in teaching translation will yield great
benefits for translators. In translation from Arabic to English, for instance, ESP is
recommended for specialized translators, because they are in need to be deeply informed
about the substantive content of the translated texts.
Teaching specialized translation in the Algerian universities becomes a necessity,
especially which the LMD system aims at forming students with vocational interests. So, the
curriculum should aim at meeting the increasing demand for specialized translation. An ESPbased methodology for teaching/learning specialized translation is highly required. In fact,
ESP occupies a pivotal place in language teaching/learning. Ken Hyland in ―ESP and
Writing‖ states that ―Teachers do not simply ‗teach writing‘ but teach particular kinds of
7
writing which are valued and expected in some academic and professional contexts.‖ . So,
translators, also, do not just need to be linguistically competent, but they also need to develop
knowledge of different genres and contexts.
Very much like ESP, needs are also of paramount importance in teaching specialized
translation. Educationists always emphasize the importance of needs in language learning.
Specialized translation should be based on needs analysis, which is a very important aspect of
ESP. According to Helen Basturkmen, ―ESP is understood to be about preparing learners to
8
use English within academic, professional, or workplace environments‖ . So, ESP is not
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learned as an end in itself, but rather as a means to an end, which is attaining linguistic
efficiency in the field of the translated text. Since learning General English is not the aim of
the specialized translators, the latter have to be taught bits of English, which is essential in
their profession. Hence, any course in specialized translation should start with needs analysis.
A survey of needs analysis should be conducted to elicit data and information the
professional translators‘ true needs. An awareness of the translators‘ needs is likely to help
course designers to decide about the content. Many researchers have also emphasized the
importance of necessities in ESP. These necessities would also be useful a translation course
design. In their definition of the term, Tom Hutchinson and Alan Waters state:
We can call ‗necessities‘ the type of need determined by the demands of the target
situation; that is, what the learner has to know in order to function effectively in the target
situation. For example, a businessman or woman might need to understand business letters, to
communicate effectively at sales conferences, to get the necessary information from sales
catalogues and so on. He or she will presumably also need to know the linguistic features
-discoursal, functional, structural, lexical- which are commonly used in the situations
9
identified.
Suggestions

1-The translation curriculum in the Algerian universities should move from general to
specialized translation.
2-To form specialized translators, any translation course must be based on an ESP
methodology.
3-There is anurgent need for dictionaries of specialized translation.
4-Universities should be provided with institutes for training specialized translators, who
are subject-field experts. These translators must be trained in different subject fields.
5-In teaching translation, there should be a correlation between the theory and practice.
6-Empirical studies specialized translation is likely to proffer deeper insights into the field.
Conclusion
Translators have a great responsibility towards their clients. To be at the level of their
expectations, professional translators should be aware of the field treated by the texts, which
they are asked to translate. Among the difficulties encountered by general translators are: the
lack of specialized vocabulary and the inability to find the exact equivalence of culture-bound
words. To solve these problems, there is a rallying cry for implementing ESP in translation
courses. This will enhance the production of translated texts, which meet the criteria of
correctness, equivalence, and fidelity. Needs analysis has to be of primal importance in any
curriculum design for students of specialized translation.
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“Word for Word” VS “Interpretation”
in Specialized Translation
Hafida BELLILA
TRADIL – UBMA
Abstract
Translation embodies different activities as long as translated documents differ, providing that
the main purpose of this task is to render a message from the source language into the target
language.
Nevertheless, the process of such mission needs some prerequisites so that the transfer would
be operated as methodical and thoroughly as possible.
Indeed, this path has to go through specific phases which vary according to the type of the
text the translator deals with. Once moving from one language into another, the translator has
to bear in mind that general texts do not require the same terminology management like
specialized ones.
As defined by Jean-René LADMIRAL, we mean by specialized translation all the informative
texts, where the language has a designated function of representation, and documents are
centered on real objects. Such definition may point out that interpretation in specialized
translation is limited.
However, SAGER Juan C. suggests four phases while transferring, where ―interpretation of
specification‖ is included as a step in the first phase, which is called ―Specification Phase‖.
Therefore, limits of interpretation in specialized translation are problematic. Problems cannot
be sum up in linguistic obstacles, i.e. style, syntax, grammar, specialized terms and
expressions, but they go beyond, as it is a matter of passing from a whole system into another,
not only in the letter, but rather, in the spirit of the target text with all the risks, adjustments,
and the culture of the source language as well as the target language.
Key Words: Specialized Translation – Interpretation – Source Language – Target Language–
Transfer

:الملخص
 إال أف عميلة النقل تلك تأخذ منحى مغاير.أساسا إُف نقل رسالة معينة من اللغة اؼبصدر إُف اللغة اؽبدؼ
ادؼ الرتصبة ن

 فمسار ترصبة النصوص العامة ىبتلف بالضركرة عن طريقة العمل على النصوص الف تنتمي إُف حقل.ما إف تغري ا تول

بعدا
 غري أف التأكيل يف ىذا اعاؿ يأخذ ن،" تقتضي الرتصبة اؼبتخصصة اؼبركر دبراحل يتص ٌدرىا "التأكيل، كمنو.عريف معني
 بل، إذ ال يكمن اإلشكاؿ على اؼبستول اللساين فحسب، كيساىم يف اغبد من الوقوع يف العديد من اؼبشكبلت،آخر
Translation as a means of communication holds a sacred message, as

.يتع ٌداه إُف ركح النص األصل

the translator acts as a medium and exercises a new writing, by which he tries to transform the
events that are concealed in a specific text. These events differ from one document to another.
According to the content, scholars could attain a result relevant to the typology of texts the
translator may work on. Indeed, we can distinguish between three main areas of translation:
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The first: the translation of literary and philosophical works;
The second: the translation of science and technology;
The third: the translation of social/ economic/ political topics and institutions.(0)
Others think that there are only two main types:
- The translation of Literary texts;
- The translation of non-literary texts.
Each type has its own exigencies and prerequisites.
As far as specialized translation is concerned, it is characterized by the presence of
specialized terminology. This fact may lead us to believe that translating such kind of texts is
only based on knowing the equivalents of the terms the document includes. The translator in
this sense is asked to follow “a word for word” method if he aims to render the source text
into the target language accurately.
However, terminology alone cannot be the only feature for classifying a text as
―specialized‖. Thus, Literal translation should be abstinent if a translator intends to be correct
and thoroughbred.
For this reason, a translator faces several constraints and needs to choose between two
alternatives. The translator‘s dilemma is how free he is to interfere in the text he is translating.
Therefore, the questions raised while dealing with such type are: How far the translator is
allowed to interpret the source text, to alter it so as to be suitable for reading and to
adapt his new text to the culture of the target audience? Towhich extent can he go
beyond “the word for word method” in the process of his work?
In order to find a response to this question, we need first of all to know the different
components of a specialized document. But, before, we have to bear in mind that the notion of
“a specialized discourse” and “LSP” are not separated from the “common language” or
“the general language”. The system of the latter is the one used in specialized texts. Hence,
problems of both languages may coincide. They differ widely from text to text, and also
―vary depending on the method of rationality, logic, and control. In such a society,
relationships are formed on the basis of shared commonalities‖ (2). Every discourse holds
up dimensions and elements which are reflected not only in ―words‖ (3) or ―terms‖(4) but also
to the way of expressing them. These elements are: linguistic, sociological, cultural, cognitive
and notional. They intervene in every special field and differ from a speciality to another.
Ricoeur noticed: ―We have to dwell with others, in order to be able to conduct in
ourselves as the host guest‖ (5), this means that, if the translator seeks the perfectness, he
would master the elements mentioned above.
At the linguistic level, terminology seems to be the most difficult obstacle we may ever
face. When dealing, for instance, with an economic document, we bump into several
specialized terms and collocations. Rendering them into the TL is not an easy task and cannot
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be only a matter of checking a bilingual dictionary, but rather, a translator has to acquire a
deep knowledge of the field.
For instance, when it comes to terms such as ―brand‖/ ―market‖, they are literally
translated into ―marquee –

 ‖ عبلمػة/ ―marché – ‖السػوؽ. but what can a translator do when he

finds ―churn‖ in an economic text? Is he going to translate it by ―a single word‖? if yes, would
the equivalent ―attrition -  ‖إوهااbe understood by the reader of the TT? It can be the case in
French, however, the Arabic reader would never understand it unless it is explained. ―Churn‖
in this field means ―‖خسارة الزبوف.
Therefore, ―word for word‖ is not always the right choice. Studying now the following
examples. Let us find the procedure of their translation:
- Branding: it is formed of ―brand+ ing ‖,grammatically speaking, it is the
present participle and it has its French grammatical equivalent which is ― verbe + ant‖.
So it is literally rendered into French ―marquant‖; but the most frequent asked
question is: what about Arabic? Here again, we are obliged to interpret and explain it
in more than one word. In a relevant field, it is meant to be ―التجارية

‖كضع العبلمة.

- Franchising : the French equivalent is found in specialized dictionaries as
―franchisage‖, using here the technique of ― partial loan‖. Finding the Arabic
equivalent using the same procedure is ―ideal‖, the unique method in this case is
―Paraphrasing‖ , because ―franchising‖ in the general language means ―

‖االنتخػاب,

امتيػاز – حػق

but in an economic context, it is ―the authorization to sell a company‘s

goods‖ (6). The suitable Arabic translation for this is:

‖ ―عقد تنازؿ مؤسسة عن استعماؿ عنواهنا التجارم قصد الرتكيمم لسلعةSpecialized collocations are made on the basis of fundamental concepts of the field (7).
We have the tendency to just find the equivalent of each word in order to preserve the
meaning, such as:

The English collocation

The French translation

Buying behavior

Comportement d‘achat

السلوؾ الشرائي

Institutional advertising

Publicité institutionnelle

إشهار مؤسسايت
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Nevertheless, for the following example « marketing B to B », are we going to stop at
―ب

 ?‖تسػويق ب إُفThe question asked by the potential reader is: what does ―B to B‖ refer to?

In the original context, the abbreviation is understood, and refers to ―Business‖, thus, in the
target context, it has to be explained and the whole expression must be interpreted by
―اؼبؤسسػػات

‖تسػػويق مػػا بػػني.

Hence, literal translation is ―again‖ impossible, it‘s rather an

explanation (8) and it is considered as one of the free translation procedures suggested by
Vinay and Darbelenet.
On the other hand, as far as metaphors are concerned, the translator faces another
obstacle, which seems to be hard to resolve. Metaphors are generally original, so the translator
is asked to keep this criterion ―the originality‖; at the same time, his task is based on making
the TT reader understand what is exactly meant by an expression. Moreover, the aesthetic
feature in specialized translation is reflected in its clarity and simplicity, unlike literary
translation, where the aesthetic factor is the key of its success and it is totally linked to the
ambiguity that the translator has to reproduce. (9)
Taking the following metaphor as an example; ―flagship product‖, it is defined as ―the
most important product of an organization‖ (10). We can understand by this appellation, that
this kind of product is wanted by everybody, but we cannot translate it literally saying ―

‖يف الرايػة,

منتػوج

it is, in fact, nonsense. Therefore, as it is the most important, it is for sure of a

superior quality, and as we have this concept in Arabic relevant to economics, saying “ منتػوج ذك
 ”جػودة عاليػةis therefore understood by everyone. That‘s why, it is better to use the known
equivalent than trying to create an expression which misleads the reader.
Another problem a translator encounters while working on a specialized document is
―Neologism‖. This means: a newly-coined word or an existing word used in a new sense (11).
Specialists create terms when there is a new concept, so they feel the need of naming things
with the appropriate word (12). Besides, Cabré suggests specific norms which determine
neologism: (13)
1-

The date: it should be recent;

2-

Lexicography: it is a neologism when it is not found in dictionaries;

3-

Unsteadiness: in the meaning, as well as in the form;

4-

Psychology: it is a neologism when users consider it as a new unit.

The hereafter mentioned example seems to respond to those criteria, but the question
raised in this case is: is it interpreted? We will try to analyze the meaning and see whether the
translator chooses ―the borrowing‖ or another procedure.
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―Dogs‖ in a general context is understood by everybody as an animal (chien – )كلػب. In
a literary context, as far as idioms are concerned, the expression ―let sleeping dogs lie‖ means
leave things undistributed, we use then ―the equivalence‖ as a translation procedure. In Arabic
we say ―نائمػة

‖دع الفتنػة.

However, when ―dogs‖ (the plural noun of a dog) is found in a

specialized context raises several constraints. According to Lendreire, dogs in English means
in French ―les poids morts‖ or ―un produit non-rentable‖. For the Arabic translation, the
translator chooses between: ― ‖كػبلب- the literal translation; ―ميتػة
―م ػربح

‖منتػػوج غػػري

‖أكزاف

word for word; or

the explanation technique. The first translation seems to have a bad

connotation in the Arab society, therefore, it should be avoided. The only way to make the
reader understand what is meant by ―dogs‖ is to appeal to ―the explanation‖. ―مػربح

‖منتػوج غػري

is the best suggestion for the translation.
A good translation needs to reflect that terminology. The correct use of terminology is
not sufficient, but it contributes heavily in a thorough work.
As for the cultural element, where the original writer focuses on values, ideas,
ideologies and traditions of the source community; and as the main purpose of translation,
regardless to its type, is to let the readers attach the effects they hope to imagine as they read
along according to their own native culture. The reader is someone blind, who would be able
to catch the sight so far he understands what is meant by an expression. In this context,
Fernando Poyatos reported a blind person‘s speech, the latter said: ―what a novelist writes
about colors means nothing to me, I cannot imagine what you understand by color. I can
imagine, though, shapes and textures of things because I touched many things before, or
smells I am familiar with, or tastes of course, but no colors, no sir!‖ (14) This illustrates very
well that a reader can never understand an expression or a text he is not acquainted with its
nature. The translator, thus explains, adapts the original to the target to reach the aim of his
work.
Specialized translation cannot be excluded from this reality. Indeed, judicial documents
enclose an unlimited number of articles and expressions that bear a heavy load of cultural
background. It forms the main characteristic – in addition to terminology – of the judicial
field. The latter is not a group of terms with different notions, but the way they are expressed
as a whole system form the spirit of a judicial document (15).
In fact, law is a social phenomenon, the product of culture which acquires specific and
unique characteristics in each society. Because of them, it is hardly to grasp the meaning of a
judicial text. This may explain why translators stay bound to the ST. this fidelity to the ST is
put forward in order to justify a merely literal translation. (16)
In translating the Algerian law into French, numerous terms have been lent because
their translation was impossible; as their notion does not exist in the TL. Most of them have a
religious background, and hence, the translator could only interpret the signification.
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In the 54th article in the ―family law‖, the term ―  ‖انخهاcould not be translated, but rather
explained in other words as the following:
L‘épouse peut se séparer de son
conjoint sans l‘accord de ce dernier,
moyennant le versement d‘une somme à titre
de « khol’a »

هبػ ػػوز للزكج ػ ػػة دكف موافق ػ ػػة ال ػ ػػزكج أف تخ ـ ــالع نفس ػ ػػها
)17( .دبقابل ماِف

The concept of ― ‖اػبلػعwas explained, and followed by the lent term ―Khol‘a‖ . The
latter is, therefore, one of the judicial terms which do not have an equivalent in the TL and
cannot easily transferred without making a loan and without adding an expressing interpreting
the Islamic signification.
Consequently, interpretation is a tool to reduce the translation gaps and notional
interferences, as it is an illusion in believing in « the ideal translation » by a perfect
equivalent. (18)
If literal translation leads to nonsense, we appeal to other translation procedures. The
translator is condemned to interpretation as the purpose of each translation is making the text
understood by its readers.
To succeed in translating specialized documents, the translator has to render the
information as accurately as possible, but also as freely as possible.
SL = Source Language;
LSP= Language of Speciality;
TL= Target Language;
TT= Target Text.
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The Importance of Translation in EFL Teaching Experience:
Translation and Second Language Acquisition
Naima BOUGHERIRA
Dpt Traduction – UBMA
Abstract
With the growing importance of learner-centered language teaching, it is argued that anything
that helps the learner in his or her own learning process is surely an asset. Hence, researchers
and practitioners are urged to investigate what is of assistance to learners in order to help
them arrive at their objective in the most economic way. Translation as an aid to learning is
likely to be favored by analytically oriented learners.
This paper will discuss the purpose of translation in the language classroom to develop
learners‘ mastery of English language, since the basic knowledge of translation techniques
that learners gained in the classroom can serve as a solid ground for building up language
skills. This paper then tries to answer the following question: Does translation promote
foreign language learning and foreign language proficiency?
Key Words: EFL – Second Language Acquisition – Translation – Foreign Language
Profeciency

الملخص
إف إبراز دكر الرتصبة الرائد يف ؾباؿ تعليم اللػغات األجنبية يف اعبزائػر ألمرا يف غاية األنبية لكوف الرتصبة أداة ال
يستهاف كا لتعلم اللغات حيث أهنا ال تثمن فحسب اللغة كوسيلة للتواصل ك إمبا تطور الكفاءات اللغوية للطلبة
من خبلؿ فبارسة الفعل الرتصبي الذم من شأنو إبراز اؼبهارات اللغوية للمتعلمني للغات األجنبية ك فتح أفاؽ
.كاسعة لبلتصاؿ ك التفاعل مع األخر
ك ؽبذا كاف اؽبدؼ من ىذه اؼبداخلة ىو الرتكيز على الدكر الفعػاؿ ك القيم للرتصبػة بالنسبة لتعليم اللػغة اإلقبليزية
يف جامعاتنا مع تسػليط الضوء على كيفية تطبيق ىذه الطريقة للوصوؿ إُف اؽبدؼ اؼبنشود أم الكفاءة اللغوية
.لدل طلبة اللغات األجنبية
Le résumé :
Cet article traite le but de la traduction dans la classe de langue pour développer la maîtrise de
la langue anglaise chez les apprenants, étant donné que la connaissance de base des
techniques de traduction que les apprenants ont acquis dans la classe peut servir comme une
base solide pour l‘acquisition des compétences linguistiques. Ce travail tente alors de
répondre à la question suivante: Est-ce que la traduction sert à promouvoir l'apprentissage des
langues étrangères et la maîtrise de la langue étrangère?
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Introduction
The development of linguistic sciences and the rapid increase of practical needs did
previously bring about a violent reaction against the so called ‗Grammar-Translation Method‘
in teaching languages. The consequence was a complete discredit of translation itself as a
teaching tool. The mono-structural version of the ‗Direct Method totally disregards the native
language, both in preparing teaching materials and in classroom practice. However, the most
recent variations, ‗The Contrastive or Bi-Structural Method,‘ allows the use of translation in
so far as it provides a necessary step towards obtaining the data for contrastive analysis,
which in turn becomes a preliminary for grading teaching materials and making decisions
concerning their preparation.
As a matter of fact, translation has become a recognized criterion for establishing the
crucial notion of equivalence. Thus, it must be considered as one of the basic devices for all
those who plan language courses or write language textbooks, in the same way as it is a basic
tool for those who deal with contrastive structural studies for theoretical purposes. Then, the
chief concern here is to try to establish the function and role of translation in the language
teaching process today through many studies conducted in this field of translation and foreign
languages in countries that use English as a Foreign Language to show that translation
retained a legitimate position in modern language teaching, provided it is defined and applied
strictly in accordance with the findings of linguistic science.
Nowadays, translation is widely used in learners‘ foreign language learning process
since the learners often use it as a learning strategy to comprehend, remember, and produce a
foreign language. However, relatively little research attention so far seems to have been
devoted to a consideration of the use of translation in language learning. Thus, this study aims
to explore the role of translation in language learning, particularly in terms of the learning
beliefs and learning strategies about using translation to learn English.
In addition to its usual definition in transferring meanings and conveying messages,
translation can also be viewed as a strategy for learning foreign languages. Oxford defined
translating as “converting the target language expression into the native language (at
various levels, from words and phrases all the way up to whole texts); or converting the
native language into the target language.” (1) Likewise, Chamot described the translation
strategy as “using the first language as a base for understanding and/or producing the
second language.” (2) In a similar vein, the definition of translation in the present study
refers to using one language as a basis for understanding, remembering, or producing another
language, both at the lexical level and the syntactic level, and also in either direction from the
target or the source language into the other language.
Translation has been used by foreign language learners to facilitate language learning
for centuries, but translation has played various roles under different language teaching
methods. While some foreign language educators may consider translation as a critical means
to ensure students‘ comprehension and an important writing exercise, other teachers may
totally ban or discourage the use of the native language and translation in the classroom.
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Review
The issue of the use of translation in language teaching is one on which most language
teachers have a view, but fairly often, teachers‘ views are not strongly in favor of it.(3)
Particularly from the turn of the twentieth century onwards, many theoretical works and
practical methods in language teaching have assumed that a second language (L2) should be
taught without reference to the learners‘ first language (L1). It has become a popular belief
among teachers that the translation of L1 gets in the way with the acquisition of L2. For
example, the Grammar-Translation Method views translation as essential for foreign language
instruction and learning. However, this method has been denounced in foreign language
teaching for decades. Under the later-developed Direct Method and Audio-Lingual Method,
translation was banned and no longer included as a part of classroom activities. In the current
most popular Communicative Language Teaching (CLT) approach, the target language is
used during authentic, functional, communicative activities, and students‘ native language has
no particular role in the classroom. Many CLT teachers maintain that the best way for learners
to achieve native-like control of the target language is to think in that language rather than to
translate or reprocess the target language into their mother tongue.(4)
While many foreign language educators may have ignored the role of translation in
language teaching, from the learners‘ perspective, translation is still widely used in their
learning.(5) For instance, Naiman et al. aimed to identify strategies used by Good Language
Learners (GLLs), and found that one of the strategies often used by GLLs was to “refer back
to their native language(s) judiciously (translate into L1) and make effective crosslingual comparisons at different stages of language learning”(6). In research on learners‘
beliefs about foreign language learning, researchers have suggested that learners‘
preconceived beliefs would likely affect the way they use learning strategies and learn a
foreign language. Wenden‘s study illustrates how beliefs affected learners‘ choice of
strategies, their attending pattern, criteria for evaluating the effectiveness of a language
learning activity, and their planning priorities.(7) Based on her survey of foreign language
students, Horwitz also argues that some preconceived beliefs are likely to restrict the learners‘
range of strategy use.(8)
The Importance of Translation in L2 Learning
In terms of using translation as a learning strategy, translation has often been classified
as one of the cognitive learning strategies. Translation, in a rather broad sense, can be seen as
a phenomenon of transfer of one‘s language to another language. Under the CLT approach,
however, language teachers assume that translating is not a good learning strategy. They
argue that by thinking in the target language, students increase their chances of becoming
fluent and accurate in that language and avoiding interference from their L1. Nonetheless,
such an assumption seems to lack much empirical evidence.(9) Corder would rather
emphasize more on viewing L1 as a valuable resource which learners can use for translation
to make up their limitations in learning a L2. He proposed to reframe the concept of
‗interference‘ as ‗intercession‘ in order to consider learners‘ use of their L1 as a strategy of
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communication.(10) In fact, more and more studies have suggested a positive and facilitative
role of translation or L1 transfer in students‘ language learning. (11)
Additionally, in comparing the use of both translation and context in learning L2
vocabulary, Prince observed that learning vocabulary in context is widely perceived by
teachers as a desirable strategy, but students often actively resist it and believe that the
translation learning, with the new word being linked to its native language equivalent, is more
effective in learning new vocabulary. (12) Because students have often been encouraged by
their teachers to think in the target language, some students may have come to believe that it
is detrimental for them to depend on their native language while learning and using the target
language. In students‘ perceptions about L2 writing through translation versus writing directly
in the L2, Kobayashi and Rinnert reported that 88% of the higher proficiency Japanese
participants preferred direct composition to translation, whereas 53% of lower proficiency
students also favored direct composition. Several students said that they preferred direct
writing because they wanted to be able to think in English.(13) In other cases, in reporting on
a Chinese context linking English learner variables to English achievement, Wen and Johnson
selected ten English major students in China for an in-depth qualitative study to elucidate the
differences between high and low achievers through interviews, diary studies, and strategy
use while working on a reading task. Their data showed that, regarding the use of the mothertongue-avoidance strategy, the low achievers thought the use of translation would not hinder
their progress, but the high achievers stated explicitly that using Chinese would be harmful
for their English learning. Wen and Johnson concluded that Chinese students should be
encouraged to suppress the use of translation resolutely and consciously.(14) Contrary to Wen
and Johnson‘s conclusion, Hsieh found that translation benefited his Taiwanese students‘
English reading in terms of enhancing their reading comprehension, reading strategies,
vocabulary learning, and cultural background knowledge. He administered a questionnaire
regarding attitudes and thoughts toward translation to Taiwanese college students at the end of
one year of EFL instruction using a translation method. Of the 52 participants, 85% expressed
that translating can help them pay attention to the coherence and contextualization of English
reading text; 73% of the students said that they learned the importance of their native
language (Chinese) through translation; 65% thought that they became more aware of
multiple meanings of an English word; 62% felt that translation helped extend vocabulary
knowledge and reading skills.(15) In general, these students believed that the adoption of
translation had positive effects on their English reading and vocabulary learning.
If a strong case for translation in the language classroom is to be made, at least three
things ought to be demonstrated: that criticisms against it are not valid, that learners need it,
and that it promotes their learning. The studies that have tackled commonly made criticisms
(e.g. translation teaches learners about language, and doesn‘t really help them learn how to
use it, or that it fosters the excessive use of the mother tongue) have demonstrated that these
objections are justified only if translation practice amounts to the regular combination of
grammar rules with translation into the target language as the principle practice technique.
They have also shown that if properly designed, translation activities can be employed to
enhance the four skills and develop accuracy, clarity and flexibility. (16) As regards the use of
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the native language, its effect on language acquisition has been the subject of many debates
lately. Addressing the issues connected with it is beyond the scope of this paper. However, it
suffices to say that teachers should constantly bear in mind that in an EFL situation L1 ought
to be employed judiciously.
Translation as a Learning Strategy
Since language learning strategy research mushroomed and various classifications of
these strategies were carried out, translation has usually been identified as one of the cognitive
learning strategies. Moreover, Kobayashi and Rinnert found that Japanese college students
who wrote English essays through Japanese translation were rated higher than those who
wrote directly in English.(17) As for the advantages of translating, the students felt that the
ideas were easier to develop, thoughts and opinions could be expressed more clearly, and
words could be more easily found through the use of dictionary. In addition, translation also
can help in vocabulary acquisition. Prince‘s research results revealed the superiority of using
translation in learning vocabulary in terms of quantity of words learned. It is believed by these
researchers that strategic learners can make intelligent use of the repertoire of their L1 skills
and translation in order to learn a new language.(18) Also, researchers have varied opinions at
which stage the use of translation is most beneficial for the learner. Husain‘s research
suggested that using translation had highly positive effects on the low and intermediate
proficiency learners, but it did not benefit higher level students. The researcher found that
translation strategy could enhance English learning in general. It was also discovered that
students who used translation tended to make more gains in learning vocabulary and phrases,
compared to a lower level gain in learning tenses. This finding implies that semantic aspects
of language are more generally shared across languages than structural aspects.(19)
Another important finding was that the intermediate level students made more gains
than those higher level peers did, and the gains made by the lower level students were higher
than those by the intermediate level students. In other words, the higher level students
benefited the least from translation use. (20) In contrast, other researchers advocate the use of
translation at the advanced level. Advanced learners may have already developed a somewhat
solid foundation of the target language, and thus can be more likely to discern the subtle
differences of vocabulary meaning and grammar usage between their L1 and L2. For
example, Perkins indicates that through translation instruction, “the advanced learner will
always gain some insight into points of L1-L2 difference and conflict on a syntactic,
semantic and stylistic
Translation is seen as an important tool to upgrade high-level students‘ learning. Titford
shares the same view and proposes that translation is an appropriate resource for advanced
learners. He argues that translation can serve as a problem-solving exercise as well as a
cognitive exercise in the classroom.(22) Advanced learners are often keen to know the
underlying rule behind a particular foreign language, and tend to ask the question how an
expression is translated in the foreign language and what rules are involved. More
importantly, the use of translation at the advanced level can help learners extend their
knowledge of the foreign language by making reference to their mother tongue, and then help
267

Fittardjama

N°01 Décembre 2014 (ISSN: 4030-1100)

learners clarify the similarities and the differences between the foreign language and their
native language.
In a study conducted in Central Taiwan. A total of 351 students were selected to
participate for a quantitative survey. The results showed that:
1. Translating helps the participants understand textbook readings.
2. Translating helps them write English composition.
3. Translating helps them understand spoken English.
4. Translating helps them speak English.
5. Translating helps them memorize English vocabulary.
6. Translating helps them understand English grammar rules.
7. Translating helps them learn English idioms and phrases.
8. Translation helps me understand their teacher's English instructions.
9. Translation helps them interact with their classmates in English class to complete
assignments.
10. The more difficult the English assignments are, the more they depend on Chinese
translation.
11. Using Chinese translation helps them finish their English assignments more quickly
and save time.
12. Using Chinese translation while studying helps them better recall the content of a
lesson later.
13. At this stage of learning, the participants think they cannot learn English without
Chinese translation.
14. The participants think everyone has to use Chinese translation at this stage of
learning.
15. Participants feel pressure when they are asked to think directly in English.
16. They finally believe that one needs to be immersed in an English-speaking culture
for some time before he/she is able to think in English.(23)
On the whole, the participants overwhelmingly believe that translating helps them
acquire English language skills such as reading, writing, speaking, vocabulary, idioms, and
phrases. These findings are consistent with Prince‘s (1996) study that students believed that
translation learning was more effective than context learning in learning new vocabulary
words, and with Hsieh‘s findings that Taiwanese students thought that translation helped their
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reading comprehension and vocabulary learning.(24) These findings are further supported and
validated by the interviews with ten participants. These interviewees expressed ideas about
the positive and good effects of using translation in their learning process. The positive
aspects of using translation include that: (1) translation can help students comprehend
English; (2) translation can help students to check whether their comprehension is correct; (3)
translation eases memory constraints in memorizing more words, idioms, grammar, and
sentence structures; (4) translation can help students develop and express ideas in another
language; and (5) translation can help reduce learning anxiety and enhance motivation to learn
English. (25)
Specifically speaking, students most frequently use translation to learn English
vocabulary words, idioms, phrases, and grammar, to read, write, and speak English, and to
check their reading and listening comprehension.
Do Learners Really Need Translation?
To rephrase the question following these findings, will the learner have to use
translation once he has learned l2? The answer to this question is positive, for translation is a
real life communicative activity – the learners translate in class for peers, decodes signs and
notices in the environment, translates instructions and letters for friends and relations, etc.
Moreover, with the increased mobility of persons and goods in a unified, multilingual world,
translation is expected to be practiced almost on daily basis. In addition, one should not lose
sight of that language competence is a two-way system that one needs to be able to
communicate into and from the language system. Yet little guidance is given how to
communicate back into the mother tongue, something that many professionals need to do in
their daily work.
Put more simply, does it help learners learn the language? The reply is again
affirmative. Individual learners have reported that they find it beneficial, and this has been
confirmed by empirical research. Investigating learning strategies employed by students of
English as a second language and in a foreign language setting, O‘Malley and Chamot have
established that translation (defined as using the first language as a base for understanding and
/or producing the second language) accounted for over 30 percent of strategy uses. In both
language groups, beginner students mostly rely on repetition, translation and transfer, whereas
more advanced students resort to inferencing, though without abandoning familiar strategies
such as repetition and translation.(26) The other empirical study reporting findings relevant to
this topic is Friedlander‘s. Drawing on the results of several investigations and his own
experiments, he ascertained that planning on certain language topics seems to be enhanced
when writers use the language of topic-area knowledge. Translation from the native language
into English appears to help rather than hinder writers: they were able to access more
information when working in their first language. Hence, Friedlander concludes that ESL
writers should be encouraged to use their first language while composing a draft and then
translate (27).
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What Kind of Translation do Learners Need?
The purpose of translation in the language classroom is not to train professionals, but to
help learners develop their knowledge of English. In other words, it is a means to an end, not an
end to be achieved. However, some learners may become translators one day, and the basic
knowledge of translation that they have gained in the classroom can serve as a solid ground for
building up translation skills.

The commonly held view is that translation requires a high level of proficiency. As a
cognitively demanding process, it is more appropriate for adult learners. Nonetheless, if
properly designed, translation activities can be successfully applied at all levels and ages. In
deciding whether to use it, the teachers should take into consideration the preferences of their
learners, their own pedagogical objectives and the moment-by-moment exigencies of the
teaching context and situation they are in.
Also, Translating from L2 into L1 seems to be natural, but what about a more
demanding task, rendering L1 into L2? It is certainly advisable to stick to easier modes at
lower levels and leave the difficult ones for a more advanced stage, although some very
simple L1-L2 translation activities, especially those involving awareness raising, can also be
carried out at the initial stages of learning.
We have as well organization. This involves deciding how to administer translation
activities, and choosing the most appropriate forms of classroom interaction. Translation is a
serious business which requires careful preparation both on the part of the teacher and the
learner. Distributing a text and telling your students ―translate‖ is not a very good way to start.
Carefully graded preparatory activities are necessary, and they can be integrated in reading,
listening and writing activities, and also in vocabulary and grammar practice. Since
translation is time consuming, it is advisable that longer pieces should be done at home.
Almost all authors seem to be in agreement that translation is most useful as a quick and
easy way to present the meaning of words and contextualized items, and when it is necessary
to draw attention to certain differences that would otherwise go unnoticed.
However, it would be wrong to limit the role of translation only to the presentation of
lexical items. One should rather explore ways for it appropriate application within the
communicative paradigm, and create challenging language activities which have cognitive
depth. Hence, translation activities pursued in an EFL classroom ought to be used for a
purpose, to create a desire for communication, and encourage students to be creative and
contribute their ideas.
Conclusions
Several researches were reported in this study, and the principal findings suggested that
translation plays a positive role in the English learning experiences. Learners show a high
level use of translation as a learning strategy, and they use a wide variety of strategies
involving translation, including cognitive, memory, compensation, social, and affective
strategies.
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On the whole, translation seems to play an important facilitative role in students‘
English learning process. With respect to students‘ shared beliefs about using translation in
learning English, generally they express the inevitability of translation use at their phase of
learning, and considered translation as a positive learning resource for them to comprehend,
memorize, and produce better English, to acquire English skills, and to complete various
English tasks. When it comes to the use of translation as a strategy to learn English, on
average, students were found to have a medium to high level of translation strategy use. They
employ a wide variety of learning strategies involving translation to help them strengthen
their English skills and solve language problems. Specifically, the use of translation as
memory, compensation, cognitive, affective, and social strategies were identified as
frequently used strategies among these students.
As the findings in this study indicated, the use of translation could be a valuable
resource or tool that can contribute to the development of various language skills. In fact, the
strategic use of L1 or translation would be helpful in developing learners‘ reading efficiency
and maintaining the flow of their conversation and writing tasks. From this study, teachers
may gain insights into the role of translation in the students‘ learning process and ways to
integrate these insights into their teaching. Teachers may not need to prohibit students‘ use of
translation altogether, and they should be more aware of the instances when translation can be
beneficial as students try to develop their English language system. At the same time,
although students on different proficiency levels may use translation as a strategy differently,
they should all be advised to stay away from the possible pitfalls of L1 interference and wordfor-word translations.
Translation seems to be an often used strategy and preferred language practice
technique for many students in EFL settings. As such, it undoubtedly has place in the
language classroom. However, translation is not a time-saving device. It can be invaluable in
provoking discussion and helping teachers increase their own and their students‘ awareness of
the remarkable interaction between the mother tongue and the target language inevitably
occurring in the process of language acquisition.
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Local vs. International Legal Cultures:
The Linguistic Confrontation
Salah BOUREGBI
TRADIL—UBMA

Abstract
Translating is an act of transfer of a word—or an expression—along with its internal
meanings from a source language text to a target language text. But translating word for word
can never be possible: every language has its own characteristics and its own autonomy.
Worse is the translation between languages that do not belong to the same roots, as French vs.
Arabic, or languages that are half cognates, as Anglo-Saxon vs. French, etc… Besides this
difficulty, the field of specialization is another obstacle in translation, mainly for those who
are specialized in a field but are not translators. My modest contribution raises the difficulties
the translator faces in the field of legal system. Most legal systems are specific, particular and
culture-based. Thus, there are some disparities between these systems all around the world. It
is, therefore, a challenging field in the domain of translation because of its linguistic register.
Then: How do we translate? What do we translate, mainly when the target language does not
possess in its judicial system legal instances, as ‗barrister‘, ‗advocate‘, etc…? The register
uncommonness makes the translator, who has no clear-cut knowledge of legal linguistic and
semantic nature, imprisoned or handicapped.
Key Words: Legal System – Translation – Cultures – Register – Translation Difficulties

:ملخص

 ذلك أ ٌف األنظمة القانونية،الصعوبات الف تواجو اؼبرتجم أثناء ترصبتو للنٌص القانوين
ٌ يهدؼ ىذا البحث إُف تبياف

مهمة اؼبرتجم يف ىذا
ٌ  كغالبا ما تكوف مبنية على ثقافة ؿب ٌددة كىو ما هبعل من،زبتلف فيما بينها اختبلفا كبريا
.اعاؿ عسرية كشائكة ج ٌدا

Résumé :
Cette contribution soulève les difficultés auxquelles le traducteur est confronté au domaine de
la traduction juridique. La plupart des systèmes juridiques sont spécifiques, et basés sur des
cultures précises. Ainsi, des disparités entre ces systèmes existent, ce qui rend la traduction
dans ce champ très difficile à cause de ses registres de langue.
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Certainty lacks in translation; approximation is predominating.
Transfer and
juxtaposition are the fulcrum around which translation revolves. But the question that ever
raises itself is: are we certain that what we are reading is what the text intended to or rather
what the translator wants to communicate? It is so difficult to say: ‗yes‘, but so stupid to say
no and refuse any approximation! But is approximation relevant and effective, all the time, in
giving answers to all problems of translation? The critic B. Latour in his book Science in
Action, sticks to the word ‗translation‘ and avoids the term ‗integration/transfer‘ believing
that the latter does not take into account the source text meaning, thus deviates from the SLT
message. He claims that ‗translation‘ refers to the semiotic processes associated with the
movement of ideas and concepts across academic boundaries and the structures of authority
that emerge through these migratory processes.(12) Integration or transfer, he maintains,
suggests that ideas remain intact as they cross a specific register to another. In other words,
the notion of translation suggests that ideas may be reshaped as they cross boundaries and
become embedded in different institutional contexts and intellectual paradigms. (13) In the
same context, Eugene Nida claims that: ―Since no two languages are identical, either in the
meanings given to corresponding symbols or in the ways in which such symbols are arranged
in phrases and sentences, it stands to reason that there can be no absolute correspondence
between languages. Subsequently, there can be no fully exact translations. The total impact of
a translation may be reasonably close to the original, but there can be no identity in
detail.‖(126) the critic translator, S. Lindroos-Hovinheimo, suggests that there is a dialogical
relationship between the text and the translator. But the risk in translation is the renewal of the
text, i.e., the text deviates from its core. He writes: ―Translation is a dialogue possible with the
help of a translator. The translator is the medium through which different texts, languages,
sign and legal systems can interact. It is through the translator‘s work that texts get new lives
in new places, not as mere copies, but as translations.‖(382)
My paper daringly delves within a very complex and complicated topic, which is that of
Law: I mean the legal system and its problem of translation.
No one of us can deny how perilous it is to transfer a word or an expression from one
language to another, namely when there is no equivalence! And so: what about legal text? Y.
Maley states that: ―Language is medium, process and product in the various arenas of the law
where legal texts, spoken or written, are generated in the service of regulating social
behaviour. Once norms and proceedings are recorded, standardised and institutionalised, a
special legal language develops, representing a predictable process and pattern of functional
specialisation‖ (11) In the same vein, Guliana Garzone, in her article ―Legal Translation and
Functionalist Approaches: A Contradiction in Terms,‖ maintains that: ―Legal translation is
certainly among the varieties of translations where the translator is subject to the heaviest
semiotic constraints at all level: the language of law is typically formulaic, obscure, archaic;
legal discourse is culturally mediated; legal texts have a special pragmatic states.‖(3)
Moreover, Gotti asserts that:
Legal writing is typically ritualistic and archaic, being subject to very strict stylistic
conventions in terms of register and diction as well as highly codified genre structures. There
are heavy constraints at all levels, from the macro-structure of texts, to paragraphs, sentences
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and phrases, with systematic resort to standardized forms, of archaic and uncommon in
ordinary text practice, stock phrases, rigid collocations and specialized cohesive devices for
anaphoric and cataphoric as well as homophoric and intertextual reference.
(GottiqtdGarzone4)
Despite the efforts made by states and nations to simplify or use plain language in legal
system, the latter remains very confusing especially with those who have no requirements in
this field: I mean common people. In his Article, ―Legal English,‖ RenataVystrcilova claims
that: ―The complexity of the legal register is most apparent in written documents which are
often not easily understood by the general public, i.e., the consumers of legal services, and,
subsequently, require a lawyer to explain the meaning of the ‗legalese‘ to the consumer.‖ (91)
The language nature of the legal text makes translation very difficult. The translator is
confronted with a special jurisdiction register, and if he does not recourse to lawyers of the
Source Language Text (S.L.T.) and the Target Language Text (T.L.T.), he will not come out
with acceptable and correct results. Renata Vystrcilova maintains that:
Linguistic difficulties often arise when two legal cultures clash during translation.
The root of these problems lies in their varying legal histories, cultures, and
systems. The task of legal translator, like that of any technical translator, is to
transfer one highly technical language, into another highly specialized language.
Simultaneously, translators must acquire a basic knowledge of the legal systems of
the source and target languages and always be sensitive to the fundamental
differences of these systems. One of the principal difficulties in legal translation,
regardless of the subject matter, is the question of conceptual differences between
the two languages and the absence of equivalent terminology. (95)
But can a translator be permanently dependent on Lawyers? Or can he be himself a
lawyer, so that he can translate? Translators are not lawyers. They have only acquired some
theoretical background and some basic practices that enable them to translate in current life.
But having legal texts as translation activity makes them face typical register and uncommon
style. This force des choses puts them face to face with a special language, which constrains
them to learn more about the judicial field so that they could respond skilfully to the
unfamiliar words and expressions of legal language.
What is required in legal translation is the adaptation of terms and style in the target
language softly without any linguistic or cultural constraints. In other words, the legal term
has to be recycled and adapted to the target without any misleading variation: the correct
translation is the one that looks like the original.
But if the translator refuses to disappear, the original becomes distorted and it cannot, in
anyway, give the right and adequate translation. Margaret Marks underlines such matter in her
article, ―Translating and the Law.‖ She maintains that the danger of such refusal to disappear
makes the text rendition of the original look like a new one, far from its original source
(par. 5). Furthermore, Anthony Pym recalls us to the danger that equivalence could beget in
translation. According to him, equivalence is not always the solution. He writes: ―
276

Fittardjama

N°01 Décembre 2014 (ISSN: 4030-1100)

‗equivalence‘ has been used and abused so many times that it is no longer equivalent to
anything, and one quickly gets lost following the wanderings of ‗discourse‘ and associated
concepts.‖ (280)
The specificity of the legal text makes the text itself very rigid and does not accept any
equivalence. So, the faithful translator is the one who fears manipulation and the use of forced
terms to be made as equivalent. I mean cultural and political constraints make the text vague
and lack precision. The translator critic C. Neal Tate assumes that, ―Lawyers are word
doctors, exhibiting a skill in the manipulation of ideas that make lay people nervous. One of
the first lessons a law student learns is that precision in the use of language is important, not
just in the presentation of ideas, but in the details of style and format‖ ( 69). In the same vein
both authors, Judith N. Levi and Anne Graffam, state that form and formulation are very
important in legal system. Besides, legal language holds some political and cultural insights.
(69) So, the translator of the target language is, to some extent, culturally and politically
biased. In the words of James Boyd White, ―Judicial excellence lies less in the choice of
doctrine than in what this doctrine chosen is made to mean.‖ (214). Furthermore, Charles
Martin expands this view and develop his argument otherwise claiming that: ―Translators
need a more basic level of knowledge that enables them to understand underlying principles,
do the research necessary to figure out what they don't understand, and find the right term in
the target language. (par. 13) Someone, for instance, who translates legal documents, has not
really to be a legalese, I mean specialized in legal law, but he does only need to have a
background in legal system of both the source and the target.
So a legal translator has chosen a path littered with obstacles. Judicial texts are typical
to each nation: modes of thoughts, belief, tradition, philosophy and culture are very different.
The prerequisite element that the translator should possess is his ability to communicate
the core of the source text to the target. In his article, ―Translation Error Analysis and the
Interface with Language Teaching,‖ Anthony Pym compares the SLT and TLT to sheep and
goat. Both are different, yet they form a harmony within the shepherd. He writes: ―No matter
how solid the conclusions reached, there will still be goats with the sheep, sheep with the
goats, and no simple examination is going to sort them out or even put the competent sheep
and goats together. If research is to address such contexts, it has to be more cunning than
confrontational. Initial definitions and hypotheses have to be formulated very carefully.‖(279)
But are we able to give a fitful adaptation to the source text? Jean-Paul Vinay and Jean
Darbelnet point out that: ―The refusal to make an adaptation is invariably detected within a
translation because it affects not only the syntactic structure, but also the development of
ideas and how they are represented within the paragraph. Even though translators may
produce a perfectly correct text without adaptation, the absence of adaptation may still be
noticeable by an indefinable tone, something that does not sound quite right.‖ (91)
Being in a world dominated essentially by English language, besides international
institutions that use frequently English, and to some extent French, it has become incentive
for any country whatever is its culture and language to adopt English language as a means of
communication between different and differing countries all around the world. Subsequently,
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translating from and to English language has become a necessity, but at the same time, a real
problem because of the specificities of each language. Then, how can we translate legal
documentation, legislation, agreements, commercial contracts, arbitration, legal transactions
and international legal issues, regulations into the target and vice versa? This problem of
translating does not lie only between languages of different roots, but even between languages
that have the same common roots as Anglo-Saxon, and Latin.
But English language has its own cultural background which widely rich and
diversified. It is not only different from other‘s nations, but within the same community. Its
legal system is derived namely from ‗civil law‘ and ‗common law‘, which are quite different
from the French term ‗droit commun.‘ In the words of Vystrcilova, civil law system traces its
origins to Roman law [....] National legal systems emerged through the process known as
codification. The common law systems have their roots in the British law and include all
present and former members of the British Empire and also the United States of America.
Although the common law and civil law systems share roots in Roman law, the evolution of
the common law system has been much different from that of the civil law. The general
principles of the common law grow not out of codification, but rather out of the judicial
decisions in court cases by individual judges over a long period of time. The common law
system concentrates big power in the courts and gives primary influence within the system to
lawyers. Common law was originally unwritten and existed only in the memories of its legal
practitioners. (91)
As pointed out, English has the privilege to be a common language in inter-cultural
contexts. Having its own cultural context, how can a translator transfer the source to the
target? Christopher Goddard maintains that: ―the relationship between language and culture is
both complex and intricate; in addition, communication problems may arise from cultural
differences. Thus, although English can be described as a tool, which presents us with
unprecedented possibilities for mutual understanding, it can also be argued that English can
also act as a medium and subject of global misunderstanding. (173)
Legal concepts are characterized by unrelated legal systems, which challenge the
translator to give relevant terms to the source text. I mean, there is an absence of equivalence.
Goddard gives us an illustration from English and French: There are two terms to one French
word: ‗piège‘: ‗pitfall‘ and ‗booby trap‘ (176)
‗Curatorship‘ is a confusing term because of its ambiguous meaning: does it mean just
‗guardianship‘ (of a child or a disabled)? Does it mean ‗caregiver‘? Both terms are derived
from the word ‗care‘. Another word ‗curator‘ is the person, who takes care of a museum! ‗in
care‘ means in local authority ‗care‘. So this word brings confusion for the translator of any
language namely languages of the same roots to choose which meaning? ‗Curator‘ is the civil
law equivalent of the common law ‗guardian‘ - but both are legal representatives. This
example, Goddard has given us, ends with a very vague conclusion. The text ends as follows:
―I think I will use ‗curatorship‘ and if the reader does not understand this, the Government
will have to explain what they mean.‖ SO, it‘s very problematic. There is no equivalent term
for the civil expression ‗curatorship‘ in the English common law. (See Goddard 187)
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In his web-article, ―Pitfalls in Legal Translation, the Italian translator Davide De Leo
has underlined a series of equivalence between English, French and Italian languages. He
gives us the following examples:
The first example is the translation from French into Italian. De Leo raises the problem
in translation of the term ‗loi.‘ He wonders: does it mean in Italian ‗legge‘? However, he
doubts because they do not have the same roots. He claims that since these two terms do not
have the same referent, they, subsequently, do not have the same meaning. De Loe states: ―If I
need to translate the French ‗Loi‘ in Italian ‗Legge‘, I am aware that the two terms are not
identical in meaning. For instance, a French law is voted in by an institution (parliament)
which is structured differently to its Italian equivalent; to be passed, the same law might need
a different majority to that required in Italy.‖ (par. 4)
The second example is between the English term ‗death penalty‘ and in Italian ‗pena di
morte‘. According to him, the expression is no doubt very clear. It is to sentence someone to
death. But the problem raised is the following: does this term have equivalence in Italian legal
system? He writes: ―If I am confronted with the English term ‗Death Penalty‘, I understand
exactly what it means and how to translate it into Italian (‗Pena di Morte‘), even though this
penalty does no longer exist in my country‖ (par. 5). What matters, according to De Leo, is
the name of the institution which does not exist in the country of the target language. In other
words, if De Leo is required to give the translated name of the institution, that is absent, in the
T.L.T., what does he do? (par. 5).
The third example is from Italian to English. How do we translate the expression
‗approprazioneindebito‘ into English? De Leo was requested by the British legal authority to
translate this expression into English. He fails to find an adequate equivalence to it.
Nonetheless, he suggests ‗Fraudulent conversion‖ whereas the English Magistrate suggests
‗theft‘. The Italian Magistrates agree upon the term ‗Fraudulent Conversion‘, rather than
‗theft.‘ ―While the English Magistrate had some initial reservations about using a term he
knew to be English,‖ De Leo writes, ―he eventually approved my choice‖ (par. 5).
The absence of equivalences also characterizes the English and French judicial systems.
Due to the background of the English legal system, there are some terms that do not have
equivalences in French language.
The English legal system has ‗Barrister,‘ and ‗Solicitor‘,but the French does not. Then,
how could it be possible to translate or at least to find out an equivalent to these two terms?
Do they mean ‗avoué‘ and ‗notaire‘? It is problematic anyway because the term ‗Barrister‘
literally means a lawyer, who has the right to speak and argue as an ‗advocate‘ in higher law
courts. But in England and Wales the term ‗advocate‘ is not used, whereas in Scotland they
do use it. In other words, though Scotland belongs to Great Britain along with Wales and
England, it uses the term ‗Advocate‘ instead of ‗Barrister‘. ‗Advocate‘ literally means a
person, who speaks in favour of somebody or a cause. In legal register, it means, a person
who does this activity professionally in a court of law. It is equivalent to the term ‗Barrister‘,
but, nonetheless, not the same. What is really astonishing is that this term is absent in the
U.S.A.
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The second term, ‗Solicitor‘, exists in both Great Britain and The U.S.A., but, it holds
different meanings in both countries. In Great Britain, it means a lawyer, who prepares legal
documents, e.g. wills, sale of land or buildings, and advises clients on legal matters and
speaks on their behalf in lower courts. In the U.S.A., it holds a quite different meaning.
‗Solicitor‘ is a person who solicits trade, support, etc…; he looks like a Canvasser, i.e., his job
is to go from person to person and asks for votes, orders for goods, subscriptions, etc…, or
learns about people‘s views on a question. It is noticeable that these two terms are very
confusing because they hold different meanings from one country to another, as the case of
Great Britain and The U.S.A., and in the same country, as the case of England, Wales and
Scotland, in United Kingdom
Then, the question is: how can we equate these two terms with its equivalent in French
language, since they differ in meaning in the same language source? Do they mean ‗notaire‘
or ‗avocat‘ or ‗avoué‘? It is very difficult to adopt any of the terms! Open a French-English
Dictionary, and you will find the following meanings of the term ‗avocat‘ in both English
English and American English:
*‗Avocat‘ means in British English ‗British Jurisdiction Barrister‘, whereas in
American means ‗Attorney-at-law‘.
*‗Avocat de defence‘ means ‗counsel for the defence‘ in British English, whereas in
American it means ‗defence counsel‘.
* ‗Avocat general‘ means in British English ‗counsel for prosecution‘, whereas in
American it means ‗prosecuting attorney‘.
Take the other term ‗notaire‘, and you find the approximate-not even the equivalent
meanings- ‗solicitor‘, ‗lawyer‘, or ‗barrister‘. Compared to the aforementioned definitions,
the term ‗notaire‘ seems to be more general: Literally, ‗notaire‘ means: Officier public
titulaire d‘un office ministériel, chargé de dresser des actes qui ont force authentiqueet force
exécutoire. Dans le cadre de leur activité, les notaires ont un rôle essentiel pour conseiller les
familles dans la gestion et la transmission de leur patrimoine et les entreprises dans leurs
projets d‘investissements et leurs opérations de crédits. ‗‗ Notaire‘‘.
Likewise, the term ‗avoué‘ does not sound exact; it holds a partial meaning of solicitor.
It meansliterally: ―officier ministériel seul compétent pour présenter les parties devant les
cours d‘appel‘‘ (‗‗Avoué‘‘).
‗Solicitor‘ is, in fact, a judicial officer, who is a ‗bias‘ or ‗intermediary‘ between the
lawyer and the citizen. In French language, there are terms that could signify such meaning,
but never in a complete manner: we have ‗avoué‘, or ‗notaire‘. Moreover, the English word
‗Solicitor‘ isdefined in French dictionary as ‗avoué‘ or ‗notaire‘: ―Homme d‘affaires anglais
dont les fonctions s‘apparentent à celles de l‘avoué et du notaire français‖ (‗‗ Solicitor‘‘).
To round off I would say that the theoretical background in translation is not enough;
the translator needs to comprehend and understand the text on its entirety. Furthermore,
lawyers and legal translators should be aware of their cultures and the cultures of others so
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that they could not be trapped by pitfalls. Despite the similarities they share as a fundamental
basis, they, nonetheless, vary in the cultural background of each system. So translating is
transferring through culture the source to the target. In other words, law should not be isolated
from its cultural origins.
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Résumé
L'absence totale d'une équivalence entre les langues sur tous les niveaux fait de la traduction
une mission difficile. Mais cela ne veut pas dire que nous devons nous arrêter de traduire.
Cette recherche traite principalement des techniques utilisées par les traducteurs en vue de
produire un texte non déformé et conforme au génie et au style de la langue d'arrivée. Ces
techniques de la traduction sont bien connues, en particulier depuis l'ouvrage Stylique
comparée et du français de l'anglais de Jean- Pierre Vinay et Jean Darbelnet (Didier, 1958;
nouv. Ed. 1977), jusqu'aux plus récentes recherches. L'important pour l'étudiant est de savoir
que le traducteur dispos d'un grand nombre d'outils qui lui permettent d'aboutir à un texte
authentique et qu'il ne faut surtout pas se contenter systématiquement d'une traduction
littérale. Les techniques traitées dans cette recherche sont la transposition et la modulation.
La transposition consiste à changer la catégorie grammaticale d'un mot en passant d'une
langue à une autre. Ainsi on peut passer (dans la traduction de l'anglais vers le français) du
nom au verbe, à l'adverbe ou à l'adjectif, etc. et de l'adverbe au complément absolu, dans celle
de l'anglais vers le français ou du français vers l'arabe.
La modulation, quant à elle, implique un changement d'éclairage ou de point de vue afin
d'éviter l'emploi d'un mot ou d'une expression qui "passe mal" dans la langue d'arrivée. Elle
permet aussi de tenir compte des différences d'expression entre les deux langues : passage de
l'abstrait au concret, de la cause à l'effet ou du moyen au résultat et de la substance à l'objet,
d'une partie à une autre ou de la partie au tout, etc.
Abstract
The absence of total equivalence among languages on all levels makes translation a difficult if
not an impossible mission. Does this mean that we should stop translating? Of course not.
In this paper, we primarily shed light on the techniques translators use to overcome the
difficulties they face, specially transposition and modulation. These techniques are now well
known, particularly since the pioneering work Stylistique comparée du français et de l'anglais
by Jean-Pierre Vinay and Jean Darbelnet (Didier, 1958: new edition 1977) and more recent
research. It is important the student realize that he/she can call on a great many techniques to
move from one language to another and must at all costs avoid word-for-word translations.
In transposition, the translator changes the grammatical category of the word. It may be
compulsory or optional and multiple combinations are possible. Thus, we can move (in
translating from English into French) from the noun to the verb and from the adverb to the
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adjective, etc., and from the adverb to the absolute object in translating from English to
Arabic or from French into Arabic.
Modulation involves switching angle or point of view in order to translate a word or
expression that "moves" awkwardly from one language to another. It operates by metonymic
transfer – the part for the whole, the container for the content, etc.
Translators are obliged to use these techniques of oblique translation to render a text that does
not deform the target language but abides with its styles. It goes without saying that
translators should not overuse these techniques but resort to them only in cases when they
cannot construct a smooth text in the target language.
Key Words: Translation Techniques – Transposition – Modulation – Translation Difficulties
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Introduction
Cette recherche vise à aider les futurs traducteurs à surmonter une difficulté
d'apprentissage qu'ils éprouvent en début de formation et à leur faire acquérir les réflexes de
base de la transposition et de la modulation du français et de l'anglais vers l'arabe. En effet, en
travaillant sur trois paires de langues nous voudrions atteindre le plus grand nombre de
lecteurs, proposer une méthode pratique qui est le fruit de nombreuses lectures et d'une
expérience de vingt-cinq ans dans les domaines de l'enseignement et de la pratique de la
traduction générale et spécialisée.
Notre travail, en effet, n'est pas une simple accumulation de conseils théoriques. Les
recettes ne font jamais les grands cuisiniers. C'est pourquoi nous nous sommes plutôt basé sur
la démarche pratique espérant guider les premiers pas des futurs traducteurs et leur démontrer
le mécanisme complexe de la traduction. Eclairés sur la démarche à suivre, et les règles de cet
art, ils ne risqueront pas de traduire au hasard en établissant leurs équivalences "à coup de
dés". Un travail sur la traduction qui ne se fonde pas sur des exemples nombreux et précis est
une coquille vide. "Un dictionnaire sans exemples est un squelette" disait Voltaire. C'est
pourquoi nous avons procédé à la traduction d'un grand nombre d'exemples en vue de soutenir
la démonstration des manières de la traduction oblique. En illustrant la transposition et la
modulation au moyen d'exemples "réels" et précis, nous avons également voulu profiter de
l'expérience des traducteurs et réduire ainsi quelque peu l'écart séparant l'université du monde
de travail.
Développement
Le traducteur doit toujours procéder de la façon suivante : chaque fois que la traduction
"directe" ou "littérale" conduit à un énoncé équivalent sur les plans linguistiques et
stylistiques, il la conservera; dans le cas contraire, il doit utiliser la traduction "oblique". C'est
ce qu'on appelle le principe de littéralité. En effet, on recourt souvent à la traduction littérale,
c'est-à-dire directe, comme dans les deux exemples suivants :
1- Room (N).
Pièce/ chambre ( غرفةN).
2- They took hands warmly (Adv).
Ils se serrèrent la main chaleureusement (Adv).
Si une partie du signifiant s'est partiellement transformée, sur le plan phonétique, le
reste quant à lui, demeure inchangé : "room" et pièce/ chambre" ou "warmly" et
"chaleureusement" ont les mêmes formes grammaticales/, en l'occurrence, celles d'un nom
("N") et d'un ("Adv") - ce que l'on peut représenter de la façon suivante :
N

N

Adv

Adv
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Mais quand la traduction littérale s'avère impossible ou maladroite ("calque"), il est
recommandé de recourir à la traduction "oblique" qui procède principalement de deux
manières de transformations : celles qui travaillent sur le signifiant (transposition) et celles qui
travaillent sur le signifié (modulation). Les deux façons peuvent évidemment travailler
séparées ou combinées).
La transposition
La transposition est un procédé de traduction qui consiste à changer la catégorie
grammaticale d'un mot en passant d'une langue à une autre. Obligatoire ou facultative, la
transposition éloigne du simple mot à mot et donne une grande liberté au traducteur qui peut
choisir ce procédé pour respecter un effet de style. La modulation, quant à elle, est un procédé
qui implique un changement d'éclairage ou de point de vue pour éviter l'emploi d'un mot ou
d'une expression qui "passe mal" dans la langue d'arrivée. Il permet aussi de tenir compte des
différences d'expression enttre les deux langues: passage de l'abstrait au concret, de la partie
au tout, de l'affirmation à la négation (Gallix et Walsh 1997: 10 -11 et 15).
Les transpositions simples
Ainsi, pour ce qui concerne les transpositions (anglais-français, anglais-arabe ou encore
français-arabe), nous pouvons dire que les cas sont très nombreux et très variés: elles peuvent
être simples, comme dans les exemples suivants :
1- I'm a fast reader (nom)/ Je lis vite (verbe):

 فعل)أقرأ) بسرعة/()أسرع يف القراءة (اسم
2- Eye clinic (nom)/ Clinique ophtalmologique (adjectif):

(عيادة عينية )صفة
3- At some level of consciousness (nom)/ Plus ou moins consciemment (adverbe):

( شعوريا تقريبا ) صفة النسبة
4-The school has a scientific biass (adjectif)/ L'école favorise les sciences (nom):

(تشجع اؼبدرسة العلوـ)اسم
4- People smoking (adjectif)/ Les fumeurs (nom)/ Les gens qui fument (verbe):

) اسم+ اسم موصوؿ/ الناس الذين يدخنوف (اسم/اؼبدخنوف
5- People are suspicous (adjectif)/ Les gens se méfient (verbe) :

287

Fittardjama

N°01 Décembre 2014 (ISSN: 4030-1100)

(فعل)يرتاب الناس
5- I could feel myself going red in the face (adjectif)/ Je me sentais rougir (verbe):

) اسم+شعرت باػبجل (حرؼ جر
7- It is disturbingly evident that (adjectif)/ Il est inquiétant de voir que (verbe):

(  فعل/ رؤية )اسم/إنو ألمر مقلق أف نرل
8- I soon realized that (adverbe)/ Je ne tardai pas à me rendre compte que (verbe):

ما لبثت أف اكتشفت أف )فعل

(

9- She spoke well of him (adverbe)/ Elle a dit du bien de lui (nom):

) مفعوؿ مطلق/ قالت فيو قوال حسنا (فعل/ ذكرتو باػبري/أثنت عليو
10- What economistes do (verbe) / La conduite des économistes (nom):

)سلوؾ االقتصاديني (اسم
11- The British Premier thinks that (verbe)/ Selon le Premier ministre britannique
(préposition):

)يرل رئيس الوزراء التيطاين أف(فعل
Les transpositions localisées ou localisées enchaînées
Les transpositions peuvent aussi être localisées (transposition à l'intérieur d'un syntagme
qui, de façon globale, ne change pas de catégorie grammaticale):
1- Syntagme adverbial: I said it as a joke / pour plaisanter

/ على سبيل اؼبزاح
2- Syntagmes verbaux: Certains parlent de…/ there is talk of…

…يتكلم البعض على
Ou localisées enchaînées
Comme dans l'exemple suivant:
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- Perhaps you would prefer to travel more comfortably/ Peut-être souhaitez-vous améliorer
votre confort:

لعلك ترغب يف ربسني رفاىيتك
La transposition double ou le chassé-croisé
D'autres transpositions, comme le chassé-croisé, sont doubles puisqu'elles impliquent un
changement de catégorie grammaticale et une permutation syntaxique. La phrase "He ran
across the street" se traduit en français par "Il traversa la rue en courant" et en arabe par"

 "اجتػاز الشػارع جريػاet non par "Il courut à travers la rue" qui signifie " "ركػض عػت الشػارعet qui ne
donne pas le sens de l'expression originale. Ce procédé est bien connu. Il consiste ici à transposer
le verbe anglais (ran) en participe présent (en courant) et la préposition (across) en verbe
(traversa). Mais quand on traduit cette phrase en arabe, le verbe anglaisdevient adjectif modal

( جريا:)اغباؿet la préposition un verbe ( اجتاز:)فعل.
Autres exemples sur le chassé-croisé:
1- He runs up the stairs/ Il monte l'escalier en courant:

يصعد الدرج ركضا
2- He swam across the river/ Il traversa le fleuve à la nage:

عت النهر سباحة

3-He worked himself to death/ Il s'est tué au travail:

أهنك نفسو يف العمل
5- It will wash out/ Cela partira au lavage:

سيزكؿ ذلك بالغسيل
6- The plane thundered down the runway/ L'avion s'élança sur la piste avec un bruit de
tonnerre:

انطلقت الطائرة على اؼبدرج كالرعد
7- The leaves had been blown away/ Les feuilles avaient été emportées par le vent:
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جرفت الريح أكراؽ الشجر
8- The wind blow down the chimney and stirred up the fire/ Le vent s'est engouffré dans la
cheminée et a ravivé le feu:

اندفعت الريح يف اؼبدخنة كأججت النار
9- He ran along the hedge then he crawled through it into the field/ Il longea la haie en
courant puis la traversa en rampant et pénétra dans le champ:

جرل دبحاذاة السياج مث تسلقو كدخل اغبقل
Cependant, le chassé-croisé peut être incomplet : souvent le mode de déplacement reste
implicite en français alors qu'il est signifié en anglais et en arabe :
1- He walked out of the office/ Il sortit du bureau.

خرج من اؼبكتب
2-The wind blew down many chimneys/ Le vent a fait tomber de nombreuses cheminées
("down" est traduit par le verbe, "blew" est sous-entendu):

اهنارت عدة مداخن بفعل الرياح
L'étoffement
L'étoffement est un autre cas de transposition : il est souvent recommandé et parfois
nécessaire d'ajouter une précision en traduisant en vue d'obtenir le même effet dans la langue
de départ. L'étoffement permet aussi d'arriver à une formulation plus authentique que la
simple traduction littérale. Cette amplification est fréquente dans le passage de l'anglais au
français et à l'arabe, qui ont souvent besoin plus de mots. Le traducteur doit naviguer entre
deux écueils : "une littéralité trop sèche et artificielle ou une dilution excessive. Savoir trouver
les termes ou expressions à étoffer est une des clefs d'une bonne traduction" (Gallix et Walsh:
12). Ainsi, l'exemple suivant"Achilles charged across the plain after the fleeing Trojans"
comporte trois difficultés : charged across, after, et fleeingTrojans sont impossibles à
traduire de façon élégante sans changer les catégories grammaticales. Il vaut mieux donc
traduire "Achilles charged across the plain" par "Achilles traversa la plaine à bride abattue"
(le contexte nous indique qu'il était à cheval). Nous avons donc remplacé un verbe (charged)
par un groupe nominal (à bride abattue) et une préposition (across) par un verbe (traversa).
Ceci est très fréquent avec les phrasal verbs et, en général, les verbes de déplacement et les
résultatifs.
Ainsi, il n'était pas possible de traduire after par après à cause de traverser. En outre,
les prépositions anglaises sont beaucoup plus dynamiques, concises et elliptiques que leurs
homologues françaises, et il est conseillé de les manipuler avec la plus grande attention dans
290

Fittardjama

N°01 Décembre 2014 (ISSN: 4030-1100)

une traduction. Une préposition mal traduite peut facilement briser l'équilibre d'une phrase et
même mener à une sous traduction ou une traduction maladroite. Ici, l'idée qu'Achille poursuit
les Troyens, indiquée par after, devait être explicitée en français, ce qu'après ne permettait
pas. Nous avons donc choisi de remplacer la préposition (after) par le groupe nominal (à la
poursuite de).
En ce qui concerne the fleeing Trojans, traduire ce participe présent par un autre aurait
été extrêmement maladroit (les Troyens fuyants). Une autre transposition nous a permis de
remplacer le participe présent par un groupe nominal exprimant la même idée (en déroute)
pour finir avec les Troyens en déroute bien plus plaisant. La phrase finale, après trois
transpositions, toutes légèrement différentes les unes des autres, a donc été:
"Achille traversa la plaine à bride abattue à la poursuite des Troyens en déroute".

.""عت أخيل السهل مرخيا العناف كمطاردا فلوؿ أىل طركادة اؼبنهزمني
Voici aussi d'autres exemples sur l'étoffement:
1- Off the motorway…/ Lorsqu'il a quitté l'autoroute...

عندما خرج من الطريق السيار
2- To sit to her meal/ S'asseoir pour prendre son repas (L'étoffement obligatoire redonne le
verbe sous-entendu dans une expression très usuelle. La phrase complète serait "to sit and
have her meal"):

هبلس لتناكؿ كجبتو
3- My house is bigger than my sister's/ Ma maison est plus grande que celle de ma sœur:

منزِف أكت من منزؿ أخف
4- The big overseas economies/ Les grandes puissances économiques étrangères:

القول االقتصادية األجنبية الكتل
5- And the house was near/ Et la maison apparut, toute proche:

كبدا اؼبنزؿ قريبا جدا
6- He booked into a hotel/ Il réserva une chambre dans un hôtel:

حجز غرفة يف فندؽ
7- We scrutinize/ Nous examinonsdans tous ses détails
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ندقق يف كل تفاصيل
8- He raced over the house (V + Adv)/Il parcourut la maison à toute vitesse:

جاب اؼبنزؿ بأقصى سرعة
9- A smart dresser (Adj + nom)/ Il s'habillait avec élégance (V + syntagme adverbial):

 كاف ملبسو أنيقا/ كاف أنيق اؼبلبس/كاف يتأنق يف ملبسو
Autres cas de transpositions
Les transpositions nous permettent aussi de passer automatiquement du pluriel au
singulier ou au duel (arabe) ou vice versa dans les catégories du nombre, du masculin au
féminin ou vice versa dans les formes nominales, comme dans les exemples suivants :
1- I follow my friend's advice/ Je suis les conseils de mon ami:

أتبع نصيحة صديقي
2- To be part of the furniture/ Faire partie des meubles:

يكوف جزءا من األثاث
3-Thunderous applause/ Une tempête d'applaudissements:

عاصفة من التصفيق
4-You need a holiday / Vous avez besoin de vacances.

أنت حباجة إُف عطلة
Ajoutons qu'on ne rend pas forcément un nom français par son équivalent arabe, et vice
versa. Il faut tout en gardant le sens primitif, savoir lui donner ses substituts conformes au
génie de la langue dans laquelle on traduit. En français aussi bien qu'en arabe, on rend le nom
employé comme complément de nomمضاااإ إنٍااهpar un adjectif épithète, lorsque ce nom
manque dans la langue traduite, ou qu'on recherche un tour plus ample et plus concret:
1-Si vous mangez trop, nous passerons une mauvais nuit

 إف بالغتم يف األكل بتنا يف ليلة سوء2-C'est un jour pluvieux et humide:
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 إنو يوـ مطر كرطوبة3- Un homme riche

 رجل ذك ماؿLes noms abstraits français sont rendus de préférence par des adjectifs arabes employés
comme noms, notamment ceux qui indiquent l'âge, la fonction, l'état moral, car l'arabe,
comme toutes les langues sémitiques est concret :
1- La jeunesse: الشباف
2- La noblesse: النببلء
3- La vertu:

أىل الفضيلة

4- Le vice: الرذيلة

أىل

5- Le personnel: اؼبستخدموف
6- La clientèle:

الزبائن

Au contraire, on trouve parfois en arabe, chez les Anciens, des exemples de l'emploi de
l'abstrait pour le concret. Le français les remplacera par des concrets:

-L'aspect extérieur de la ville est jeune, l'intérieur vétuste

 كباطنها ىرـ، ظاىر اؼبدينة شبابDe plus, il est préférable de remplacer les noms abstraits arabes introduits par la
préposition de possession " "لpar des adjectifs attributs avec le verbe "être":
-Tu es patient et serviable

 لك صت كخدمة-

:

L'arabe, on le sait, affectionne la répétition de termes synonymes ou presque synonymes
comme les substantifs; on en traduit le premier, qu'on renforce par un adjectif ou par tout
autre moyen approprié :
1-Il mange avec un appétit vorace :
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 يأكل بنهم كضراكة-1
2-Il le gronde avec un violent courroux

 ينهره بغيْ كحنق-2
3-Il se lance dans des éloges dithyrambiques:

 يطلق لسانو يف اؼبدح كاإلطراء-3
4- La peine pour un mal sera un mal semblable

 كجزاء سيئة سيئة مثلها-4
L'arabe aussi bien que le français présente certaines tournures singulièrement concises :
idiotismes, proverbes, etc., qui ne se rendent pas avec précision que par l'addition de termes
explicatifs :
1-Toute situation dicte une conduite à suivre:

 لكل زماف تدبري-1
2- Il est parti en pèlerinage:

 ذىب ليؤدم فريضة اغبمم-2
L'emploi d'un substantif arabe au pluriel, confère parfois à ce nom, en amplifiant
l'expression, un sens surabondant, affectif (Hajjar: 1977 :21):
1- Il a versé tout son sang:

سفك دماءه-1
2- Il exhale son dernier souffle:

يلفْ أنفاسو األخرية-2
3- Le feu a jailli de tous les côtés:

اندلعت النرياف من كل جانب-3
4- Tout au début et à la fin du mois:
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يف أكائل الشهر كأكاخره-4
5- Pourquoi toutes ces allées et venues dans le palais?

َف ىذا التطواؼ كالتجواؿ يف جنبات القصر ؟-5
L'adjectif qualificatif, quant à lui, se traduit d'une langue à l'autre, par toutes sortes de
substituts plus appropriés au génie de la langue concernée. L'adjectif qualificatif arabe ou les
participes présent et passé
employés en état d'annexion

 اظبػػي الفاعػػل كاؼبفعػػوؿpris
مضػاؼ

comme adjectifs sont habituellement

suivis d'un déterminatifإليػو

مضػاؼ.

Cette annexion ne

marque pas la dépendance, mais la qualité (annexion de qualification). Le français, qui a aussi
cette tournure, lui préfère la tournure habituelle : un nom suivi d'un adjectif :
Il était beau de visage/ Il avait un beau visage/ le visage beau :

كاف صبيل الوجو
Le fait que ces qualificatifs conservent la force du verbe dont ils sont dérivés, les
conduit, s'ils se rapportent à un nom déterminé, à prendre l'articledéterminatif"أؿ"التعريػف, qui
égale un pronom relatif; d'où la traduction en français par une proposition relative:
-J'ai vu l'homme au père noble / J'ai vu l'homme dont le père est noble

 النبيل األب = الذم ىو نبيل األب: رأيت الرجلLes arabes ont trouvé, pour substituer cette annexion de qualification, des tournures plus
délicates encore qui peuvent toutes se traduire par des relatives en français :

. صبلة اظبية: رأيت رجبل أبوه نبيل

-1

. سبييز:رأيت الرجل النبيل أبا

-2

. فاعل للنعت النسيب:رأيت رجبل نبيبل أبوه

-3

J'ai vu l'homme dont le père est noble.
L'arabe tend naturellement à accoler à un nom deux ou plusieurs qualificatifs de sens
voisin, qu'il coordonne et emploie pour exprimer une qualité complexe. Le français procède
autrement : on garde un seul des adjectifs qu'on renforce par un adverbe, ou bien on remplace
un des adjectifs par un nom de sens équivalent, qui sera qualifié par le second adjectif :
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1-C'est une chose tout à fait étrange

: إف ىذا لشيء غريب عجيب2-(Allah a une bonté indulgente)

)  القرآف الكرًن )إف اق غفور رحيم3-Il se dissipa tant et si bien qu'il en mourût

فلم يزؿ الىيا غافبل حىت ىلك4-Les paroles du messager plurent à Chosroes qui le renvoya tout heureux:

: كرده مسركرا ؿببورا،كسرل كبلـ الرسوؿ. فأعجبMais ces adjectifs qualificatifs d'un même nom peuvent avoir des sens différents : il
s'agit d'une énumération; l'arabe aussi bien que le français les juxtaposent et ne les
coordonnent pas :
1-Il est fidèle, bienfaisant et droit.

: راشد، بار،إنو ألمني-1
Les expressions arabes formées d'un nom qualifié par un adjectif de même racine, quant
à elles, sont rendues en français par le superlatif :
2-Il déploya des efforts extrêmes

 بذؿ اعبهد اعبهيد-2
3-Un été très chaud

 صيف صائف-3
4-Une nuit très obscure

ليلة ليبلء-4
Les adjectifs arabes pris comme noms se traduisent par des équivalents en français : les
deux langues admettent également ces ellipses :
1-Le riche :

الغ
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2-Le pauvre :الفقري
3-Le peu :القليل
On doit généralement traduire par un adjectif, en français, la tournure arabe où un nom
d'action de forme invariable remplace l'adjectif qualificatif :
1-Un homme équitable, des hommes équitables.:

 رجاؿ عدؿ، رجل عادؿ-1
2-Un homme loyal, des hommes loyaux.:

 رجاؿ ثقات، رجل ثقة-2
L'adjectif français mis en apposition à un nom sujet le précède ou le suit, mais il doit
être séparé de lui par une virgule. En général, il a en arabe la valeur d'un

 نعت أك حاؿmais la

tournure verbale donne plus d'allure à la phrase arabe:
1- A la longue, excédé, il lui dit

 قاؿ لو، كبلغ منو اعبهد، فلما طاؿ عليو األمر-1
2- Confiant pleinement en son ami, il lui livra son secret:

كثق بصديقو ثقة تامة فأطلعو على سره-2
Quand l'adjectif arabe ou les participes pris comme adjectifs dérivent d'un verbe à
régime indirect, ils suivent le même régime et leur complément est introduit par la préposition
avec laquelle se construit ce verbe. Mais si l'adjectif dérive d'un verbe à régime direct, son
complément n'en est pas moins introduit par la préposition "( " هHajjar: 29):
1-Il est versé dans toutes sortes de science

 ىو متبحر يف أنواع العلوـ-1
2-Il garde les secrets

ىو كتوـ لؤلسرار-2
Dans le même ordre d'idées, là où le français utilise l'adverbe, l'arabe préfère l'emploi du
complément absolu

اؼبفعوؿ اؼبطلق,

le verbe

الفعل,
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indéterminé, employé au cas direct
de la préposition

 اسم+بػ ػ ػ ػػ,

صفة النسبة,l'adjectif

modal

les particules de l'affirmation

اغباؿ, le nom indéfini précédé

أدكات التوكيدou

la répétition de

termes synonymes ou presque synonymes pour exprimer l'intensité ou l'affirmation

التكرار

للتوكيد, comme dans les exemples suivants (Hechaïmé 1981: 4) et (Guidère 2002: 20):
1- Adverbe = complément absolu :
- Ils marchaient en frappant vigoureusement le sol de leurs pieds:

 كانوا يبشوف كىم يضربوف األرض بأقدامهم ضربا2- Adverbe = verbe :
-Il écrit habilement:

 يبهر يف الكتابة3- Adverbe = adjectif :
-Une expression littéraire exclusivement orale:

 تعبري أدب شفهي حبت4- Adverbe = adjectif de relation indéterminé, employé au cas direct :
-Rien ne s'y oppose administrativement:

.ال شيء وبوؿ دكنو إداريا5- Adverbe = nom indéfini précédé de la préposition اسم+
-Le vent souffle violement: بشدة

ب ـ ـ :

تعصف الريح-

6- Adverbe = adjectif modal:

-Il marche tristement:

يبشي حزينا-

7- Adverbe = affirmation:
a- Il se rendait rarement à ce lieu: اؼبكاف

نادرا ما كاف يذىب إُف ىذا
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b- Il voyage fréquemment:يسافر
c- Il dort insuffisamment: يناـ

 كثريا ما/غالبا ما يسافر

قليبل ما

d- Vous travaillez énormément: تعملوف

كثريا ما

e- Cet homme n'est nullement savant: بعاَف

ليس ىذا الرجل

8- Adverbe = répétition
a- Ce lieu n'est nullement rassurant:باالطمئناف
b- Il donne généreusement: كسخاء

ىذا اؼبكاف ال يوحي باألماف كال

يعطي بكرـ

c- Nous n'avons pas été créés seulement pour nous divertir: كنلعب

 لنلهو/َف لبلق للهو كاللعب

L'analyse des correspondances verbales, quant à elle, est indissociable de la syntaxe
comparée. Les procédés de traduction sont inséparables de la ré-énonciation: on ne traduit pas
des mots mais des contextes. On passera ainsi:
1- de la coordination à la subordination :
- He would sit and read/ Il s'asseyait pour lire/يقرأ

جلس حىت

2- des formes nominales aux formes personnelles du verbe:
-Gradually, the war moving north (participe présent)/ La guerre se déplaçait graduellement
vers le nord (imparfait)/

) مضارع+ كانت اغبرب تنتقل انتقاال تدرهبيا إُف الشماؿ(كاف
Le changement devient également obligatoire quand la structure grammaticale dans la
langue de départ n'existe pas dans la langue d'arrivée. Dans ce cas, le traducteur a souvent des
choix, comme dans les deux exemples suivants :
1-

L'intéressant (adjectif), c'est que/

... أنبية األمر أف/ من اؼبهم أف/ األمر اؼبهم ىو/ ما ىو مهم ىو أف-1
2- Il vient d'arriver (passé récent):

 للتو/ مؤخرا/كصل حديثا-2
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La modulation
Les "modulations" (ou "changements de point de vue"), quant à elles, affectent le sens.
En passant d'un premier signifié à un deuxième, pour pouvoir parler de traduction, il faut que
les deux soient reliés par un lien d'implication réciproque, comme dans l'exemple concret
donné par Vinay et Darbelnet (1977: 238):
-The islands had been the scene of several attacks.
-Ces îles avaient été le théâtre de plusieurs attaques.

. منطقة عدة ىجمات/لقد كانت ىذه اعبزر مسرحLe rapport qui relie "scene" à "théâtre" est celui de la partie au tout. En effet, là ou
l'anglais emploie "scene" qui exprime "la partie", le français et l'arabe emploient "théâtre" et "

 منطقػة/"مسػرحqui expriment le tout. Vinay et Darbelnet donnent tout un ensemble d'autres
correspondances qui sont au nombre de dix:
1-" L'abstrait pour le concret" ou le général pour le particulier"المجرد محل الملموس:
a- To sleep in the open/ Dormir à la belle étoile/العراء
b- I don't mean maybe/ Je ne plaisante pas/جاد

يناـ يف

إن

2- La cause pour l'effet, ou le moyen pour le résultat, la substance pour l'objet السـبب أو:

الوسيلة محل النتيجة أو المادة محل الشيء
a -You're quite a stranger/ On ne vous voit plus/

 أصبحت غريبا كليا/ َف نعد نراؾb- This baffles analysis/ Ceci échappe à l'analyse/

 كقد فات التحليل أف/ كقد غاب عن التحليلc- Seat belt/ Ceinture de sécurité/األماف
d- Life-jacket/ Gilet de sauvetage/
e- Pare-brise/ Windshield/

حزاـ

سرتة النجاة

حاجب الريح
300

Fittardjama

N°01 Décembre 2014 (ISSN: 4030-1100)

3- La partie pour le tout ou vice versa الجزء محل الكل أو العكس:
a- The islands had been the scene of several attacks/ Ces îles -ont été le théâtre de
plusieurs attaques/

 منطقة عدة ىجمات/ لقد كانت ىذه اعبزر مسرحb- To read a book from cover to cover/ Lire un livre de la première à la dernière
page.للجلد

 من اعبلد/يقرأ كتابا من الغبلؼ للغبلؼ

c- He swung the bill in my face/ Il m'agita l'addition sous le nez/كجهي

لوح باغبساب يف

d- I've had the children under my feet / J'ai eu les enfants dans les jambes/

. لقد كاف األطفاؿ قريبني م
4- Une partie pour une autre الجزء محل جزء آخر:
a- He cleared his throat/ Il s'éclaircit la voix:

 بالتنحنح ينقي حنجرتو/ينظف
5- Le renversement des termes األلفاظ
a-The reckless swoop down-hill/

عكس:
Les plongeons effrénés du haut des collines/

الوثب اعبنوين من قمم التبلؿ
b - Health insurance/ Assurance-maladie/ صحي

تأمني

c- Her dress hung loosely/ Elle flottait dans sa robe/

كاف ثوكا كاسعا

6- Le contraire négativé المعاكس المنفي أو النفي المضاعف لإلثبات:
a- He made it plain…/ Il n'a pas caché que…/...
b- Don't make me laugh/ Laissez-moi rire/

أعلن صراحة أف

ما تقولو مضحك

c- He is not coward/ Il n'est pas lâche/ شجاع
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d- They lost their lives in a car crash/ Ils trouvèrent la mort dans un accident de
voiture/

قتلوا يف حادث سيارة

e- We haven't made much headway/ Nous en sommes pratiquement au même point/

 مازلنا نراكح يف مكاننا/َف يتغري الوضع عمليا
7- De l'actif au passif, ou vice versa المعلوم محل المجهول أو العكس:
a-You are wanted on the phone/ On vous demande au téléphone/

أنت مطلوب على اؽباتف

b- Only a miracle saved the world/ Le monde n'a été sauvé que par un miracle/

لقد أنقذت معجزة العاَف
c- He is regarded as the best student/ Il passe pour être le meilleur étudiant

 أفضل طالب/يعتت

d- Canada has publicly demonstrated/ Le Canada a démontré publiquement/عبلنية

لقد برىنت كندا

8-L'espace pour le temps المكان محل الزمان:
a-This in itself presented a difficulty./ Cette opération présentait déjà une difficulté/

ألف ىذه العملية كانت سبثل يف حد ذااا صعوبة
b- When

my generation was writing … these youngsters are studying radio scripts/Alors
que ma génération faisait des vers…les jeunes d'aujourd'hui travaillent des textes pour la
radio/

 فإف شباب اليوـ يكتبوف نصوصا لئلذاعة...بينما كاف جيلي يقرض الشعر
9- Intervalles et limites dans le temps et dans l'espace  التوقفات و الحدود في الزمان والمكان:
1- For the period under review/ Pendant la période de révision/ أثناء فرتة اؼبراجعة
2- No parking between signs/ Limite de stationnement/

فبنوع الوقوؼ بني اإلشارتني
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de symbols تغير الرموز:

- He earns an honest dollar/ Il gagne honnêtement sa vie/ بنزاىة

يكسب رزقو

La modulation peut aussi être un glissement métaphorique, c'est-à-dire par
comparaison implicite:
- They

expected those details to be ironed out/

- Ils estimaient que ces difficultés de détail seraient aplanies/

كانوا يعتقدكف أنو سيتم تذليل ىذه الصعوبات
L'énumération des modulations précédentes n'est pas une liste à la Prévert et l'on peut
toujours y retrouver les procédés classiques de la rhétorique, appliqués en général à une seule
et même langue. "C'est que le procédé N° 1 rappelle la métonymie; le N° 3, la synecdoque;
le N° 6, la litote; le N° 9, la métalepse, etc. Il est important de retrouver dans la subdivision
en deux grandes classes des figures de rhétorique, l'ambivalence déjà notée pour les
modulations ; celles–ci se retrouvent à cheval sur la structure et la métalinguistique, d'où leur
répartition "en figures de pensée et figures de mots ou tropes"(Vinay et Darbelnet : 236).
Conclusion=
La liste des transpostions et modulations que nous avons dressée ne prétend pas à être
exhaustive et l'on peut toujours parler d'autres transpositions ou du recours aux procédés
classiques de la rhétorique. Cependant, nous pensons que les pages précédentes ont montré la
richesse, la force et la productivité de la traduction oblique, notamment la transposition et la
modulation, dans le cas des pairs de langues dont les génies sont différents, comme le français
et l'arabe. Nous pensons aussi qu'une bonne méthode de traduction est celle qui combine
transposition et modulation, c'est-à-dire celle qui travaille en même temps sur le signifiant et
le signifié.
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