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:�تعد�التّرجمة�بين�اللغات�جسراً�لالنتقال�اللغوي�المتعدد�األوجـه�بـين���ـ�الديباجة
البشر�على�مر�العصور،�وهي�الوسيلة�النّاقلة�للثّقافات،�ولو�أن�النّقل�الحرفي�ال�يكـون��

ه�الخيانة�وافياً�بالغرض،�إالّ�أنّه�ينقل�المعنى�العام،�من�هنا�قيل�"التّرجمة�خيانة".�ففي�هذ
تظهر�خصائص�اللغات�التي�لها�القواسم�المشتركة،�ولكن�هناك�ما�ال�يترجم،�وهناك�ما�
يعبر�عن�خصوصية�صوتية/�معجمية/�صرفية/�نحوية�ال�يوجد�في�لغة�أخرى.�ولهـذا��
فالتّرجمة�فن�الجمع�بين�نقل�المعنى/�نقل�الغالف�اللغوي�الـذي�يغلـف�اللغـة/�نقـل�����

بعمليات�التّرتيب�ومراعاة�التّذكير�والتّأنيـث،�وربـط�الخصوصـيات����األسلوب،�والقيام�
بالثّقافات.�ولهذا�نجد�المحتوى�اللغوي�متفاوتاً�بين�اللغات،�ونجد�اللغات�تتنافس�في�مـا��
بينها،�ويقع�التّباري�على�دراسة/�تدريس�اللغات�وفق�النّفعيـة�الخدماتيـة�فـي�مجـال�����

ا�نراه�اليوم�من�تنافس�اللغات�في�وسائل�التّواصل�االستعمال�اللغوي�للغات،�وبخاصة�م
�ليزية�تنال�الصدارة�ليس�ألنّها�تترجم�أكثر�من�اللغات�األخـرى�گاالجتماعي.�ونرى�اإلن

بل�ألنّها�المرجع�في�التّرجمة�منها،�ال�إليها.�أضف�إلى�ذلك�أن�موقع�اللغة�بما�لها�مـن��
ة�هي�اللغـة�األكثـر���اإلنگليزي�الواضح�أنمن�مكانة�في�الشّابكة�وعدد�مستخدميها�"...�

ـ���%�52شهرةً�على�شبكة�اإلنترنت.�ينتج�ما�يقارب�نحو� ي�علـى��من�المحتـوى�الكلّ
أخـرى.����ة.�أما�النّاإلنترنت�باللغة�اإلنگليزي�صف�اآلخر�من�المحتوى�العـالمي�بلغـات
ـ�جارية�على�اإلنترنت�التـي�ترغـب�بالتّ��ركات�التّالمعلومات�اآلتية�قيمة�للشّ ع�فـي��وس

ةاألسواق�الخارجي.��..�
• ا�علـى�اإلنترنـت)�أي�مـا�يعـادل������948608782ة�(اللغة�اإلنگليزيمستخدم
26.3%.�

                                                           
ـ�أعدت�الكلمة�للملتقى�الوطني�حول�(التّرجمة�بريد�اللغات)�تنظـيم�المجلـس�األعلـى�للغـة�������♥

�م.2020مايو�21العربية،�بتاريخ



     
10101010 

    

        

• اللغة�الصا�على�اإلنترنت)�أي�ما�يعادل��751985224ة�(يني20.8مستخدم%.�
• ا�على�اإلنترنت)�أي�ما�يعادل��277125947ة�(اللغة�اإلسپاني7.7مستخدم%.�
• ا�على�اإلنترنت)�أي�ما�يعادل��168426690(ة�اللغة�العربي4.7مستخدم%.�
• ا�على�اإلنترنت)�أي�ما�يعادل��154525606ة�(اللغة�البرتغالي4.3مستخدم%.�
• ا�على�اإلنترنت)�أي�ما�يعادل��115111595ة�(اللغة�الياباني3.2مستخدم%.�
• ا�على�اإلنترنت)�أي�ما�يعادل��109400982ة�(اللغة�الماليزي3مستخدم%.�
• اللغة�الرا�على�اإلنترنت)�أي�ما�يعادل��103147691ة�(وسي2.9مستخدم%.�
• ا�على�اإلنترنت)�أي�ما�يعادل��102171481ة�(اللغة�الفرنسي2.8مستخدم%.�
• ا�على�اإلنترنت)�أي�ما�يعادل��83825134ة�(اللغة�األلماني1.%2.3مستخدم��."��

وأمام�هذا،�نرى�التّنافس�على�أشده�بين�هذه�اللغات�التي�تحمل�العلم،�ويقـوم�علـى���
رفدها�المنتوج�العلمي�الذي�يعطي�لها�موقعاً�في�الشّابكة،�ويقـع�الطّلـب�عليهـا�مـن�����
فطْرييها�ومن�غير�فطْرييها،�وتعمل�الشّركات�والسـفارات�علـى�اسـتقطاب�السـوق�����

من�معلومات�بلغة�األم،�ولذا�يقع�الطّلب�علـى�ترجمـة����للمنتجات�والخدمات�بما�توفّره
�على�وتيرة�القيادة،�وللحفاظ�ةلوصول�إلى�العالميل�مختلف�العلوم�وتوطينها�فياألم�اللغة�

�.(اللغة�األم)ة�يطرة�على�سوق�التّرجمة�من�وإلى�اللغة�الوطنية�بالسفي�األعمال�التّجاري
لب�األسعار�لخدمات�الطّفي�جميع�األسواق؛�حيث�ترتفع��ولماذا�اللغة�األم؟�ألنّها�المفتاح

عرضٍ�وفقًا�ل�ة�بأقّلالعالي�� في�الواليـات���اً،�فأعلى�تركيبة�لغوية�سعر�slator.comــ
ط�سـعرٍ��ة�مع�متوسالكوري�–ة�ة،�واإلنگليزيالياباني�–ة�ة�هي�اإلنگليزيحدة�األمريكيالمتّ

وهكذا�صناعة�التّرجمة�التي�أصبحت�عملة��.كلمة�دوالر�أمريكيٍ�لكّل�0.75يصل�إلى�
يقع�عليها�الطّلب،�هي�صناعة�لغوية�شاملة�الستثمار�كبير�يدخل�في�ترجمة�الوصـالت��
الشّعرية/�الومضات�اإلشهارية/�األدلّة�السياحية/�ترجمة�األغاني/�الخـرائط/�ترجمـة���

ال�نريد�الخوض�في�هـذا�الميـدان�العـريض،�ففيـه�أنـواع������األلبومات/�التّسويق...�
التّرجمات،�وفيه�النّقحرة،�والتّرجمة�الكتابية�والنّص�الهدف،�ونقل�الحضـارة�والثّقافـة���
والتّرجمة�الشّفوية�السماعية...�ولسنا�في�صدد�توضيح�هذه�المصـطلحات�بقـدر�مـا����
                                                           

�م.�2020سبتمبر��20ل،�استخدام�اللغات�في�الشّابكة.�بتاريخ�گوگـ�ينظر�موقع��1
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لغات�بصورة�من�الصور،�وهي�تنقـل��نصبو�إلى�أهمية�التّرجمة�في�نقلها�وانتقالها�بين�ال
ثقافة�لغة�إلى�لغة�أخرى،�بما�لكّل�واحدة�من�ضروب�نحوية�فكيف�تحصـل�التّرجمـة���
�األمينة؟�هنا�يكون�النّاقل�عبارة�عن�بريد�مضمون�الوصول،�مضـمون�نقـل�المعنـى���
ووضعه�في�نظام�لغة�ذات�مبنى،�والعول�فيها�للسيطرة�على�ثقافة�لغة�الهـدف،�ولغـة���

��نطلق.��الم
�يعتمد�علـى�اإلبـداع�والحـس���إنّه�بذاته�حيث�ومن�هنا،�نرى�التّرجمة�فناً�مستقالً�

وتعمل�على�تمكـين��قافاتوالقدرة�على�تقريب�الثّ�اللغوي�،�واصـل��ة�مـن�التّ�البشـري
ترجمـة��جرت�محاوالت�الحاسوب��ظهور،�ومع�واالستفادة�من�خبرات�بعضهم�البعض

�ترجمة�آلية،�ونجحت�كوسيلة�مساعدة�للتّرجمة�الشّخصـية��بيعيةصوص�من�اللغة�الطّالنّ
وهي�تعيش�التّطوير�في�واقعنا�في�ما�يسمى�(التّرجمة�اآللية).�وال�يفوتنا�في�هذا�المقـام��
على�ما�قام�به�العرب�في�زمن�العباسيين�في�تأسيسهم�(بيت�الحكمة)�الذي�عمل�علـى��

ى�تطور�العربية�وعرفت�نمـاء�نوعيـاً���ترجمة�اإلبداعات�العالمية،�وهي�التي�عملت�عل
�رة�فـي�عصـر�الخليفـة���رجمة�مرحلة�متطوالتّأهلها�للصدارة�والعالمية.�وبلغت�حركة�

����شيد�وابنه�المأمون،�وسمعنا�بمترجمين�يشهد�لهم�التّاريخ�بعبقريـة�فـي�فـنهارون�الر
حمصـي��التّرجمة،�فهذا�حنين�بن�إسحاق�وثابت�بن�قرة�ويوحنـا�البطريـق�وابـن�ال���

وبرزويه�وعبد�اهللا�بن�المقفّع�والجاحظ�الذي�يقول�في�التّرجمان�"وال�بد�للـتّرجمان�من�
في�نفس�الترجمة،�في�وزن�علمه�في�نفس�المعرفة،�وينبغـي�أن�يكـون���ان�يكون�بيانه�

اس�باللغة�المنقولة�والمنقول�إليها،�حتى�يكون�فيهما�سواء�وغاية،�ومتى�وجـدناه��أعلم�النّ
واحـدة�مـن�اللغتـين�����كّل�يم�عليهما،�ألنه�قد�أدخل�الضم�بلسانين،�علمنا�أنّأيضاً�قد�تكلّ

ن�اللسان�منهما�مجتمعين�تجذب�األخرى�وتأخذ�منها،�وتعترض�عليها،�وكيف�يكون�تمكّ
م�بلغة�واحدة�استفرغت�تلـك��ة�واحدة،�فإن�تكلّما�له�قونه�إذا�انفرد�بالواحدة،�وإنّفيه،�كتمكّ

رجمة�لجميـع��م�بأكثر�من�لغتين،�وعلى�حساب�ذلك�تكون�التّإن�تكلّة�عليهما،�وكذلك�القو
علـى���،�كـان�أشـد��ما�كان�الباب�من�العلم�أعسر�وأضيق،�والعلماء�به�أقّلاللغات،�وكلّ

��".ة�مترجماً�يفي�بواحد�من�هؤالء�العلماءالمترجم،�وأجدر�أن�يخطئ�فيه،�ولن�تجد�البتّ
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�أيها�الجمع�الكريم،�نحن�في�موقع�ال�بد�من�التّفكير�في�توطين�المعرفـة�بالعربيـة��
ونجعلها�يترجم�منها�لتعود�إلى�أحسن�من�ماضيها،�ولكن�ضعفها�الحـالي�ال�بـد�مـن����
االعتماد�على�نقل�العلوم�من�اللغات�المتقدمة،�وأوجه�كالمي�إلى�المترجمين�بضـرورة��

طلحات�والمسكوكات�واألمثال�والحكم،�وتعلّم�قواعـد�لغـة���تعلّم�معاني�الكلمات�والمص
الهدف�ولغة�النّقل،�واالستفادة�من�مميزات�كّل�لغة؛�لتكون�التّرجمة�جيدة�لدرجة�يغيـب��
تمييز�األصل�أو�التّرجمة،�ومن�الضروري�تعلّم�الصور�والتّشبيهات�البالغية�ومعرفـة��

�رفة�حضـارة�وثقافـة�كلتـا�اللغتـين����مقابلها�في�اللغة�الهدف،�وضرورة�االطالع�ومع
ليحصل�التّالقح�التّرجمي�غنياً�ويحمل�المذاق�اللغوي،�والتّفنّن�في�النّقل�وإظهار�مواطن�
�الجمال�في�اللغتين،�واإلبداع�في�إيجاد�الكلمات�المالئمة�والتي�تعبر�عن�قصـد�الكاتـب��

��رجمة�بكّل�أريحية.��مما�يعطي�للتّرجمة�نكهة�االستمتاع�في�القراءة�أو�متابعة�التّ
نريد�من�العربية�أن�تحملها�أجنحتها�في�بريدها�الوطني�والعربي�والعالمي،�ويكـون��
لها�الصدى�ورجع�الصدى،�والتّغلّب�على�الصعوبات�في�تضييق�الحدود�بين�التّرجمـة��

دام�المعرفي�في�ذاتها�ولذاتها،�فابحثوا�في�عمليات�التّوطين�والتّكييف�واسـتخ��وطينالتّو
المناسب�للوقت�والتواريخ�والقوانين�وأرقام�الهواتف�التي�تنطبق�على�الموقـع��التّصميم�

�ظر�إلى�الهيكل�المادي�للمنـتج�وخيارات�األلوان�والعديد�من�التفاصيل�بما�فيها�إعادة�النّ
قافـة��راع�مع�الثّالصللغة.�ونرجو�تجنّب�كّل�ما�يؤدي�إلى�الحساسيات�اللغوية،�وتفادي�

ابع�المشتركة�والعادات�والطّالمحلي،�والدخول�إلى�السعـن�طريـق�دمـج�����وق�المحلي
�في�القاسم�الثّقافي�المشترك،�واللغة�الجامعة.�احتياجاته�ورغباته

�
�
�
�
�
�
�
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والسالم�على�سيدنا�محمد�رسـول�اهللا�أشـرف���باسم�اهللا�الرحمان�الرحيم�والصالة�
��المرسلين�وعلى�آله�وصحبه�أجمعين

ة،�الرئيس�الشّسيدي�رئيس�المجلس�األعلى�للغة�العربيللملتقـى�البروفيسـور����رفي
��صالح�بلعيد

السـ�يدات�والس ـ�ادة�أعضاء�اللجنة�العلمي ـ�ة�والس ـ�يدات�والس احثين�أصـحاب��ادة�الب
فعاليات�هذا�الملتقـى،�طلبتنـا����األساتذة�والباحثين�متابعي�المداخالت،�والسيدات�والسادة

��األعزاء
ة�اإلسالم�السالم�عليكم�ورحمة�اهللا�تعالى�وبركاته،أحييكم�بتحي��

�للغات".�وأشـكر��االموسوم�بملتقى�"الترجمة�بريد��أرحب�بكم�في�هذا�الفضاء�العلمي
��الملتقى.تهم�في�إثراء�هذا�اماسهإجميع�المتدخلين�على�مشاركتهم�و

العزيز�ممـا���والذي�يتصادف�مع�ظروف�جائحة�كورونا�التي�يشهدها�العالم�ووطني
�Information�and�Communicationواالتصـال�أدى�الستعمال�تكنولوجيات�اإلعـالم��

Technologiesعنـى��ارجمة�بريد�افتراضيا،�الموسوم�بالتّ�ىليكون�ملتق��للغات�والذي�ي
ظّر،�وكممارسة�مؤسسة�بمبادئ�وأسس�لدى�مختصين�فـي��رجمة�كعلم�قائم�بذاته�منبالتّ
رجمة�هي�بريـد�للغـات،�إذ�أن���خصصات�وهذا�ما�يقودنا�للقول�أن�التّرجمة�لشتى�التّالتّ

ة�باستعمال�المترجم�يقوم�بنقل�العلوم�والمضامين�من�بيئة�إلى�أخرى�بكل�أمانة�واحترافي
��مختلف�تقنيات�واستراتيجيات�الترجمة.��

محاور�هذا�الملتقى�في�محاولة�منا�لتقريب�وجهات�النظر�ومعرفة�إلـى��وقد�اخترنا�
أي�مدى�وصل�السادة�الباحثون�في�دراسة�العالقة�بين�الترجمـة�ونقـل�العلـوم�بـين�����

رجمة�في�خدمة�اللغة�الحضارات،�إذ�ال�بد�أن�يكون�الهدف�الرئيس�هو�االستفادة�من�التّ
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ة�وتطويرها�أوال،�كونه�أحد�المهام�األالعربيـ�ساسي ة�الـذي��ة�للمجلس�األعلى�للغة�العربي
��أتشرف�بعضويتي�بهذا�المجلس�الموقر.

تتسم�مداخالت�هذا�الملتقى�بما�يتفق�وأهدافه�مـن�رصـانة�المواضـيع�وعمقهـا�����
�Translationوارتباطها�بدراسات�الترجمة�( studiesوالمحاور�المقترحـة،�وخدمـة����(

��جلس.المواضيع�المرتبطة�بالترجمة�وفقا�ألهداف�الم
نتمنى�أننا�وفقنا�في�تحضير�وإعداد�هذا�الملتقى�وأن�تعم�االستفادة�لدى�الجميع�مـن��
مشاركين�أساتذة�وباحثين�وطلبة�وأن�يكون�إضافة�حقيقية�للبحث�العلمـي�فـي�مجـال����
الترجمة�في�الجزائر�والوطن�العربي.�وأن�تُؤخذ�التوصيات�المتوصل�إليها�بهذا�الملتقى�

��ون�مرجعا�للباحثين�في�استخدام�الترجمة�لتطوير�اللغة�العربية.بعين�االعتبار�وأن�تك
اكم،�والسالم�عليكم�ورحمـة�اهللا�تعـالى���وفي�األخير،�أشكر�الجميع،�ووفقني�اهللا�وإي

��وبركاته.
��
��
��
��
��
��
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القـرن�األخيـر�إلـى�����فـي��شهده�العالم�الذّي�ريع�ي�السالعلم�قدمالتّأفضى�المقدمة:�
مجـال���أيضـا�طـور��التّوقد�مس�هـذا��،�جال�البرمجيات�على�جميع�األصعدةمتطوير�

سـانيات��باعتبارها�علما�بينيا�تتقدم�خطواته�حسب�ما�يطرأ��على�اللية�اللسانيات�الحاسوب
بكل�خلفياتـه��ي�اللساني�ظرالنّفيه�الجانب�ي�يلتق�ميداني�فه،�أو�الحاسوبيات�من�تغيرات

ليصوغ�ما�اصطلح�عليـه���بكل�تطوراته�ي�المعلوماتي�قنالتّب�بالجانية�والمنهجية�المعرف
فـي��و�كما�ال�يخفى�على�أحد�من�المتخصصين��ية،�بتكنولوجيا�اللسان�أو�الهندسة�اللسان

ية�التّـي��أهم�تطبيقات�اللسانيات�الحاسـوب��بين��منتعد��ية�رجمة�اآللالتّ�هذا�الميدان��فإن
مسـتمدة���ونقلها�إلى�غيرها�من�اللغـات���اآللةفي�إلدخالها�اللغة�كأداة�طيعة�في�تبحث�

ية�والصـرف�ية�حليليـة:�الصـوت��التّمن�اللسانيات�بكـل�مسـتوياتها���ية�ظرالنّمرتكزاتها�
�ياضـيات��الروي�كاء�االصـطناع�الذّعلم�الحاسوب�و�المنطق�ومن�وية�اللالدوية�ركيبالتّو

الختـزال�الكلفـة�والوقـت����سعيا�خصصات�التّيحكمه�مبدأ�تظافر�ي�صرح�تعاوني�فه
حقولهـا��في�المشتغلون��اجتهدمن�هنا�ية،�رجمة�البشرالتّوالجهد�مع�الحفاظ�على�جودة��
ي�تحـاك�يـة��لغو�بنماذجية�اآلل�رجمةالتّزويد�برامج�تي�على�تحقيق�غايتها�القصوى�وه

كهـا�ثـم���ادرإاستقبال�اللغـة�و�ي�في�يقوم�بها�العقل�البشرية�التّي�فسالنّوية�العمليات�العقل
الحاسوب�جهـاز�أصـم�ال�يعمـل�إال�وفـق������لكن،�كل�المطلوبالشّإنتاجها�على��إعادة

توصـيفا��يـة��األنساق�اللغو�هلوصف�أن�تُي�لذلك�ينبغ،�همه�اإلنسان�لصمالذّي�البرنامج�
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ـ�ي�المعـان�ولما�كانت�،�يدركها�اإلنسان�بالفطرةية�التّي�يستنفذ�كل�اإلشكاالت�اللغو ي�ه
ولمـا�اتّسـمت�هـذه�����ص�من�لغة�إلى�أخـرى�النّعند�نقل���ينشدها�المترجمية�التّي�الغا

،�وجب�على�ت�المقام�واختالف�السياق�الثقافيلون�حسب�متطلباالتّوية�يناميكالداألخيرة�ب
ي�فهم�المعـان�في�الموصف�أن�يتدارك�افتقار�الحاسوب�إلى�أظهر�ما�يتكئ�عليه�اإلنسان�

��.�باللغةية�مبلغ�المعرفة�اإلنسان�به�حتى�يبلغ،�الحدسهو�و
وأنواعهـا�ومختلـف���يـة��رجمـة�اآلل�التّ�حـد�إلى�ية�هذه�الورقة�البحثفي�تطرق�سن

�مثلـين�م،�الليـة�الدصعوبات�ال�علىخاصة�الضوء��ونسلّط�تقع�فيها�قدالتّي�الصعوبات�
كمـا���وترجمـان)،�(سيسـتران��يـة��رجمة�اآللالتّاشتغال�نظامين�من�برامج�ية�لذلك�بكيف

�تنـاول�لنوعلميـة)��ية�مختلفة�(أدبية�مقاطع�نص�التّوضيحية�من�نعرض�بعض�األمثلةس
تحسـين��آليا)�قصد�ي�كاء�البشرالذّحاكاة�(م�هذا�المجالفي�بعض�الجهود�المبذولة��أخيرا

��.اآلليةترجمة�لاهن�لالرالوضع�
يـة��توصل�الباحثون�إلى�إمكان�بامتياز،نظاما�اتصاليا�ية�انطالقا�من�كون�اللغة�البشر

اآللة�"�ذلـك��في�إلى�لغة�أخرى�باستدخال�تراكيب�كل�من�اللغتين�ية�لغة�بشري�ترجمة�أ
اللغـة��فـي��أساسها�تحليل�للغة�وتركيب�لهـا��ي�في�رجمة�من�لغة�إلى�أخرى�هالتّألن�

شـاط��النّفلم�ال�تستثمر�اآللة�لتيسـير�تسـيير�هـذا�����؛"المترجم�منها�واللغة�المترجم�إليها
جميـع���العـالم�مـن��وقت�فرضت�فيه�العولمة�نفسـها�علـى���ي�في�الحضاري�اإلنسان

��القطاعات.
علـى��يـة��البدافـي��وانصب�الجهد�،�بين�اللغاتية�رجمة�اآللالتّتطوير�أنظمة������

المحددة�من�اللغة�المصدر�ي�المصطلحات�ذوات�المعانوبعض�ية�ترجمة�المفردات�اللغو
بدايتها�لم�تزد�عن�كونها�معجما�ية�في�رجمة�اآللالتّأن�برامج�ي�ما�يعن،�إلى�اللغة�الهدف

صـوص��النّترجمة�الجمل�وفي�فكير�التّأما�بوادر�،�إلكترونيا�يحل�محل�المعجم�المطبوع�
�Nouam(ي�تشومسـك�تينات�بعدما�جاء�نعـوم��السحدود�في�فقد�ظهرت� tchomsky(�

لغـة��ية�العميقة�ألية�تحليل�البنى�األساسية�وطرح�إمكاني�حويلي�التّوليدالتّحو�ية�النّبنظر
حيـث�ذهـب���ي�،�اللالدوي�حوالنّوي�والمعجمفي�العالم�على�المستوى�الصرية�في�بشر



�
ّ
ــــ
�ــــــــ���ــــ
	ــــ��ا�ــ�

ّ
�ــــ�تــا�ــ�ــ�ــ�ــ��ا���ــ�ــــّ���ــــ�ل:�ا�ــــ��

�

  
17 

 

  

نقلها�وفـق�قـوانين���لجميع�اللغات�ولذلك�يمكن�ية�البنى�األساسفي��اإلى�أن�هناك�تشابه
يـة��ظرالنّتجسيد�هذه�ية�؛�وقد�اقتضى�الحال�بوجود�إمكان�1حليلي�في�التّياضالرالمنطق�

ـ�التّتظافر�الباحثين�من�مختلف�االختصاصات��للنهوض�بهذا�المجـال�� �قيقي�الـد�طبيق
"�من�أعقـد�تطبيقـات�اللسـانيات����ي�الفهري�كما�يرى�عبد�القادر�الفاسية�رجمة�اآللالتّف

وتحتاج�إلى�موارد�معلومات�ومكونات�معالجة�ليسـت��ي،�كاء�االصطناعالذّوية�الحاسوب
��-�ية�قابلالتّالسيما�المقارنة�و�–ية�راسات�اللسانالد؛�فيعلق�نجاحها�على�عمق��2باليسيرة�"

...�وغيرهـا�مـن���ية�ياضالروية�والمنطقية�واالجتماعية�والعصبية�فسالنّراسات�الدوكذا�
�م�المتداخلة�مع�علوم�اللسان�أو�الحاسوب�.العلو

هـا��إلى�أند�هذه�األنواع��تعدافي�روع�الشّ:�يجب�أن�أنبه�القارئ�قبل�أنواع�التّرجمة
فباطالعنـا�علـى���،�د�الباحث�تسليط�الضوء�عليهاييرالتّي�رجمة�التّتختلف�حسب�نمط�

متعددة�وجدنا�أن�لهـا��رجمة�من�زوايا�التّعالجت�موضوع�التّي�بعض�المراجع�المختلفة�
رجمـة��التّوية�قنالتّرجمة�التّوية�رجمة�العلمالتّمثل:�ص�المترجم�النّمرتبطة�بطبيعة��اأنواع

ة�سمالرة�رجمة�الوثائقالتّوية�رجمة�األدبالتّوية�عرالشّرجمة�التّويرجمة�التّوية�ينالدوبعد��ي
أخـرى�محـددة���ية�ترجمات�تقن�ظهرت�،�رجمةالتّفعل�في�االستعانة�باآللة�ية�توسع�عمل

في�وكلها�ية،�رجمة�اآللالتّوية�قمالررجمة�التّوية�رجمة�الفورالتّمثل:�ي�وعالنّخصص�التّب
الـذّي��طـور��التّوتتولد�منها�تفرعات�عديدة�حسـب��،�ع�توسع�هائلواهن�موضالروقتنا�

فـي��وإذا�كان�موضع�اهتمامنـا��ية،�قمنة�واللسانيات�بكل�فروعها�المعرفالريشهده�عالم�
بعـرض�أسـاليبها�فقـط����في�دون�غيرها��سنكتية�رجمة�اآللالتّهذا�البحث�ينصب�على�

��:يه�3ثالثة�أنواع�متباينةفي�والمتمثلة�
وع�من�النّهذا�في�بمساعدة�الحاسوب:�يقوم�اإلنسان�بالجهد�األكبر�ية�ترجمة�بشر •

دفته�لمصطلح�ال�يعـرف�معنـاه�أو���وعند�مصا�،)مدعومة�آلياية�بشر�(ترجمةرجمة�التّ
اللغة�المترجم�إليها�يقـوم�بإدخالهـا�إلـى�الحاسـوب�����في�حتى�كلمات�ال�يعرف�معناها�

القـواميس��فـي��حيث�يقوم�البرنامج�المعد�خصيصا�لـذلك�بالبحـث����مباشر،بأسلوب�
ـ��كما�يمكن�المطلوبة،اللغة�في�الممكنة�ي�وإعطاء�المعنى�أو�المعان�المخزنة، ي�أن�يعط
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يـتم�إيجـاد����مباشرة�حيثوب�مجموعة�من�المصطلحات�بطريقة�مباشرة�أو�غير�الحاس
ظام�أكثر�النّاشات�أو�الطابعات.��وقد�يكون�الشّمعانيها�وطباعتها�على�شكل�تقرير�على�

ص�كامال�وإيجاد�معنى�لكل�كلمة�يجد�لهـا�البرنـامج���النّإذا�كان�باإلمكان�قراءة�ية�فعال
المقابلـة��ي�ص�مـع�المعـان��النّهذه�الحالة�يتم�طباعة�في�و�المخزنة،القواميس�في�معنى�

�رجمة.ية�التّللكلمات�الصعبة�مما�يسهل�عمل
ـ�هـذا��في�بمساعدة�اإلنسان�:�يقوم�الحاسوب�ية�ترجمة�آل • رجمـة��التّوع�مـن��النّ

جوع�إلى�القواميس�المختلفة�المخزنة�الرص�بالنّمدعومة�باإلنسان)�بترجمة�ية�(ترجمة�آل
المعنى�المطلوب�أو�عدم�وجود�معنى�للكلمة�المطلوبة�في�باس�التّوث�حالة�حدفي�و،�فيه

فـي��بـاس�أو��لتّإزالـة�اال�في�اشة�ويطلب�من�اإلنسان�أن�يساعد�الشّيتم�االستفسار�على�
رجمة�يقوم�اإلنسـان��ية�التّنهافي�المطلوبة��وي�تحديث�القواميس�المخزنة�بإضافة�المعان

عن�طريق�برنامج�تحديث�إما�بأسلوب�مباشـر�أو��رجمة�التّاتج�من�النّص�النّباسترجاع�
رجمة�ويستطيع�إدخـال��التّاتج�من�النّص�النّومن�ثمة�يقوم�بمراجعة�مسودة�،�غير�مباشر

�عديالت�الالزمة�عليه�.التّ
على�إدخال�اإلنسان�للنص�ية�رجمة�اآللالتّوع�من�النّيقوم�هذا��شاملة:ية�ترجمة�آل •

بإصدار�نص�ية�يقوم�البرنامج�المعد�للترجمة�اآللحيث�،�المطلوب�ترجمته�إلى�الحاسوب
ظـام��النّومهما�كـان��،�وع�نظاما�متكامال�ومعقداالنّمترجم�باللغة�المطلوبة�ويتطلب�هذا�

إلـى���60رجمة�دقيقة�بنسبة�أكثر�من�التّراسات�لحد�اآلن�ال�تتوقع�أن�تكون�الدمتقنا�فإن�
70%.��

نقـل��في�ينتحيه�المترجم�الذّي�وجه�التّب�رجمة�مرتبطةالتّهذا�وهناك�أنواع�أخرى�من�
��إلى�:��Niomark(4(��صوص�وقد�قسمها�نيوماركالنّ

رجمة�الحرفية:�ويقصد�بها�ترجمة�كلمات�اللغة�المصدر�بصورة�مستقلة�كمـا��التّ •
للغة�المصـدر�وتلتـزم�فقـط����ية�حوالنّراكيب�التّال�تتقيد�بي�فه�السياق،لو�كانت�خارج�

�اللغة�الهدف.في�بتحويلها�إلى�أقرب�معادالتها�
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فتحاول�أن�يكون�تأثيرهـا�فيـه����الهدف،تخاطب�قارئ�اللغة��االتّصالية:رجمة�التّ •
فتميل�إلى�أن�تكـون���المصدر،قراء�اللغة�ي�في�ص�األصلالنّيتركه�الذّي�معادال�للتأثير�

كما�تميل�إلـى���في�مألوف،وثقاي�إطار�لغو�فيتجعل�القارئ�ية�سلسة�وواضحة�وطبيع
�صوص�المعقدة.في�النّركيز�والسيما�التّحديد�والتّالعموميات�ال�إلى�

ية�حدود�ما�تسمح�به�األبنفي�قيق�ي�الدياقالستحاول�نقل�المعنى��الداللية:رجمة�التّ •
للغة�في�اإلطار�الثقافي�وتميل�هذه�الطريقة�إلى�البقاء��الهدف،اللغة�ية�في�اللالدوية�حوالنّ

ال�يجد�فيها�من�العـون��الذّي�أكثر�والء�للمؤلف�منها�لقارئ�اللغة�الهدف�ي�فه�المصدر،
�رجمة�االتّصالية.في�التّما�يجده�

يـة��أو�اآللية�رجمة�البشـر�التّتحت�ي�قسيمات�قد�تنضوالتّيمكن�أن�نالحظ�بأن�هذه�
رجمتين�على�في�التّن�ان�متوفراص�وتوجه�المترجم�وهذان�عنصرالنّلقة�بنمط�ألنها�متع

ة)�تظهر�بحجم�أكبـر��الليالدوية�رجمتين�األخيرتين�(االتّصالالتّحد�سواء،�إال�أن�صعوبة�
��.العنصر�الالحقفي�العتبارات�عديدة�سنذكرها�ية�رجمة�اآللفي�التّبكثير�

من��نقل�نصي�رجمة�هالتّبما�أن��رجمة�اآللية:التّمنها�نظام�ي�يعانالتّي�الصعوبات�
ية�ركيبالتّوية�والصرفية�بأخذ��كل�من�البنى�الصوت�)�2(ية�إلى�لغة�طبيع�)1(ية�لغة�طبيع

من�أجـل��ي�استخدام�برنامج�آلية�عملي�هية�اآللرجمة�التّفإن�،�بعين�االعتبارية�والمعنو
ة�يرجمة�البشرالتّوإذا�كانت�،�نفسها�مع�طموح�كسب�الوقت�وتوفير�الكلفة�والجهدية�الغا

من�صعوبات�جمة�متعلقة�بطبيعـة�المتـرجم�أو�طبيعـة����ي�ال�تزال�إلى�يومنا�هذا�تعان
يكون�أعسر��فإن�الحال،�المتعلقة�باللغة�المصدر�أو�الهدفية�ص�أو�طبيعة�البنى�اللغوالنّ

دقيق�ال�مسـاحة�فيـه���ي�رياضي�بمجال�علم��-�رجمة�التّ�–�إذا�ارتبط�هذا�الفعل�بكثير
التّـي��إال�وفق�األوامـر���فالحاسوب�جهاز�أصم�ال�يشتغل،�االحتماالتللتأويالت�وتعدد�

نا�مسبقا�ضمفإن�نقل�المعان،�مقدمة�هذا�البحثفي�نها�اإلنسان�فيه،�و�كما�بي�من�أعقـد��ي
ضف�إلى�أ،�تكاملها�تنشد�توضيح�المعنى�وإبرازهفي�ألن�كل�المستويات��رجمةالتّأنواع�

علـى�شـكل���ي�فقد�تأت،�وال�يحكمها�هيكل�معينة�يكل�اللغات�زئبقي�في�ذلك�أن�المعان
�سياق�عام�أو�خـاص�...�وهكـذا��،�في�متفرقة�أو�مسكوكةية،�جمل�صحيحة��أو�مجاز
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�صفـي�الـنّ��الالت�المقصودة�الدعالقة�مباشرة�بية�نبين�أن�لكل�المستويات�اللغوي�ولك
�المتعلقة�بمختلف�المسـتويات��هذه�الصعوباتبعض��على�سبيل�المثال�ال�الحصرسنذكر�

وسـبل��يـة��رجمـة�اآلل�في�التّاللة�الداألخير�على�الصعوبات�المتعلقة�بفي�مع�تركيزنا�
��المنشودة�من�خالل�بحثنا.ية�الجوهرية�عالجها�بكونها�الغا

يبحث�المؤلف�دائما�عند�كتابة�نصه�علـى�األصـوات����الصوتي:على�المستوى�-�1
�معينة�كالحزن�أو�الفرح�أو�الغمـوض�أو�الحـب�...إلـخ���ية�تعبر�عن�حالة�شعورالتّي�

شـابه��التّثم�إن�بعـض��،�أن�األصوات�تتباين�من�لغة�إلى�أخرىفي�وتكمن�المشكلة�هنا�
فـي��بالضرورة�إلى�إيحاء�األصوات�نفسها�عن�المشاعر�نفسها�ي�وإن�وجد�فقد�ال�يفض

عـن��ي�أحـالم�مسـتغانم���ومن�ذلك�مثال�تعبير،�اللغة�المنقول�منها�واللغة�المنقول�إليها
��تقول:،�هيرة�"ذاكرة�الجسد"�باإلكثار�من�حروف�الصفيرالشّروايتها�في�عادة�السشعور�
جـاء�شـالل�فـرح����،�اسعة�تماماالتّاعة�السصوتك�على�ي�فاجأني�الالتّاليوم�في�"

��5وشجرة�ياسمين�تساقطت�أزهارها�على�وسادتي"�

نجد�عند�ترجمة�هذه�القطعة�إلى�لغة�مغايرة�أن�تلك�الحروف�قد�فقـدت�قيمتهـا������
مثال�فإننـا��ية�وحتى�عند�ترجمتها�إلى�اللغة�الفرنسية،�اللغة�األصلفي�كانت�تكتسيها�التّي�

تركـه��ي�الذّي�معالسنفس�االنطباع�ي�إال�أنه�ال�يعط�كثيرا�(s)ين�السنلمس�تكرر�حرف�
��يلي:�مافي�ويظهر�ذلك�ي،�األصلص�في�النّكرار�التّ

«�Le�jour�suivant,�ta�voix�ma�surprise�exactement�à�09�heures,�

la�joie�est�arrivé�en�cascade,�les�fleurs�de�jasmin�se�sont�mises�à�

tomber�taie�d’oreiller.�»��

إلـى��ص�إذا�صعوبة�كبرى�تصل�أحيانـا��ية�في�النّتشكل�ترجمة�األصوات�االنفعال
هذه�الحال�بنقله�لالنفعـاالت�بتراكيـب���في�وتظهر�خبرة�المترجم�الفذّ�،�استحالة�ترجمتها

ص�الـنّ�ترجمـة��في�ويظهر�ذلك�جليا�،�اللغة�المنقول�إليهافي�أخرى�تحمل�تعابير�أبلغ�
فـي��يتمثـل��،�معقد�جداي�يتشكل�وفق�نظام�صوتالذّي�القديم�ي�عر�العربالشّأو�ي�القرآن

��قافية.��عر�والالشّبحور�
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يصادفها�المترجم�أثنـاء�ترجمـة���التّي�تكمن�الصعوبات��على�مستوى�المفردات:-�2
يـة��والمعنوية�افتقار�اللغة�المترجم�إليها�(اللغة�الهدف)�إلى�المعادالت�اللفظفي�المفردات�

اللغـة��ي�فـي��وهذا�شيء�طبيع،�اللغة�المترجم�منها�(اللغة�المصدر)في�نفسها�الموجودة�
ي�يختلف�عـن�تحليـل�بـاق���ي�يتضمن�تحليال�خاصا�للعالم�الخارجي�لغوألن�كل�نظام�

صـور��التّمراحل�سابقة�أو�الحقة��وقد�تبنّى�هـذا��في�اللغات�أو�عن�تحليل�اللغة�نفسها�
�Edwardادوارد�سابير�(ي�)�متأثرا�باللسانWolfوولف�(ي�األنثروبولوج Sapirحـين����(

المسؤولة�عن�تقسيم�العالم�لذلك�تختلـف��ي�فه،�ذهب�إلى�أننا�نرى�العالم�من�خالل�لغتنا
�6اللغات� بالضرورة�إلى�تغير�القوالـب��ي�؛�فلكل�بيئة�لغتها�الخاصة�وتغير�البيئة�يفض�

الـة�علـى���الداتّسمت�بوفرة�األلفاظ�التّي�و،�لغة�العرب�قديمافي�وهذا�ما�نلمسه�ية،�اللغو
لى�مختلف�مراحـل�نموهـا���اإلبل�عية�األشياء�المحيطة�بها�بشكل�مفصل�ودقيق�كتسم

�قيـق�الريف�السللتعبير�عن��"مهنديف�حسب�صفته�البارزة�فنقول��"ية�السوصفاتها�وتسم
ال�نقش�علـى��الذّي�يف�الس�للتعبير�عن�"اذجالس" و�يف�القاطعالس�للتعبير�عن�"حسامو�"

�إال�أن�مشكل�ترجمتهـا�،�كل�اللغاتفي�موجودة�ية�وهكذا�...�وهذه�ظاهرة�طبيع�نصله
نفسها�بالعدد�نفسه�مـن��ية�الجوهري�اليزال��قائما�ألن�اللغات�ال�تعمل�على�تقسيم�المعان

فـي��فنجد�مثال�أن�ما�يقابل�معنـى�كلمـة�"سـيف"�����ألن�بيئة�العوالم�مختلفة،�المفردات
جتهد�المترجم�للحصول�على�ما�يعادل�معنى�كلمـة��وإذا�ا"��épée"�هو�لفظة�ية�الفرنس

فـي��مهند�أو�غيرها�وجب�عليه�أن�يضيف�كلمة�أخرى�أو�أكثر�إلدراك�المعنى�الكامل�
غياب�وجود�برنامج�شامل�في�على�اآللة�القيام�به�ي�اللغة�المترجم�منها�وهذا�ما�يستعص

فريعـات��التّاحدة��نفس�كما�أن�اللغات�ال�تفرع�من�اللفظة�الو،�يضم�كل�هذه�االحتماالت
يسميها�فقهاء�اللغة�"�باالشتراك�اللفظـي"�كلفظـة����ية�ظاهرة�لغوي�بمعانيها�المختلفة�وه

:�عين�اإلنسان�والجاسوس�وعين�الحسـد�وعـين���يقد�تعنية�التّي�اللغة�العربفي�"عين"�
ي�نظر�غياب�تمثلفي�رجمة��والتّهذه�الظاهرة�غالبا�أثناء�فعل�ي�الماء�...إلخ�؛�وقد�تؤد

ترجمة�بعيدة�كل�البعـد�عـن���ي�وهية�رجمة�الحرفالتّاللغتين�إلى�ما�يسمى��بفي�ملِّم�بها�
هـذا�و�ينـوء���،�تحقيقهـا�ية�رجمة�اآللالتّحقل�في�تروم�الجهود�ية�التّي�رجمة�االحترافالتّ
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غياب�وجود�معادل�للفظـة��في�رجمة�بمشكل�ثالث�يتمثل�التّمستوى�المفردات�بثقله�على�
تطلق�على�من�يجمع�بـين�اللـؤم���التّي�لكع"��"�اللغة�المقابلة�ومثال�ذلك�كلمة��فيمعينة�

والحماقة�(ودليل�ذلك�قول�أهل�الحجاز:�بال�لكاعة)�وتطلق�أيضا�على�من�يجمـع�بـين���
نيا�حتـى��الـد�سب�بدليل�قول�المصطفى�صلى�اهللا�عليه�وسلم�"ال�تذهب�النّاللؤم�ورداءة�

"�حصـلنا��Google�Traductionموقع�"في�وبعدما�جربنا�ترجمتها��7"تصير�للكع�ابن�لكع
وهـو�معنـى�األكـل����ية�على�كلمة�أخرى�لها�معنى�مغاير�وموجود�لهذه�المادة�المعجم

"Mordre"�،وهذا�إن�دّل�على�شيء�فإنما�يدل�على�عجز�البرنامج�اآلل�علـى�تحديـد���ي
اللغـة�الهـدف���في�لم�يكن��مفردات�اللغة�المصدر�خاصة�إذاي�مقابل�دقيق�لمختلف�معان

��لفظ�دقيق�يعادل�معنى�اللفظ�األول�تماما.
اجحـة�والصـحيحة���النّرجمة�التّيرى�رضا�ناظمين�بأن�"�ركيب:التّعلى�مستوى�-�3

ية�واللسـان�يـة��حوالنّنقل�المفهوم�والحصول�علـى�القوالـب���ي�قيقة�تقتضالدوالمألوفة�و
ما�يعن،�8شيقة�والمالئمة"الر�ة�اختيار��تراكيب�نحوأنه�البد�من�يمالئمة�ومألوفة�للغـة��ي

للغـة��ي�حوالنّالقالب�في�المضمر�ي�بليغالتّالوقت�نفسه�الغرض�ي�في�المنقول�إليها�وتؤد
ـ�قديم�والتّمثل�:�ية�ركيبالتّاستعمال�القوالب�في�وكثيرا�ما�ينوع�الكتّاب�،�المصدر �أخيرالتّ

اختالف�في�لكن�المشكل�يكمن�،�عدةية�لاإلضمار�...�إلخ�ألغراض�دال،�البناء�للمجهول
�ليزيـة��گاإلنـومثال�ذلك�تركيب�الجملة�،�من�لغة�إلى�أخرىية�حوالنّراكيب�التّبناء�هذه�

ـ�و�"��The�story�was�written�by�the�author:�"ي�الالتّحو�النّعلى� قمـت��ي�أذكر�أن
�كتبت�من�قبل�الكاتـب"��تيجة�:�"�القصة�النّبترجمة�هذه�الجملة�قبل�خمس�سنوات�فكانت�

ال�يكـون�إال��يـة��اللغـة�العرب�في�ال�دقة�فيها�؛�ألن�إضمار�الفاعل�ية�وهذه�ترجمة�حرف
حقير�أو�االختصار�أو�لجهل�الفاعل�...�وال�يصح�بحـاٍل�أن�يـذكر���التّلغرض�معين�ك
خ�عاودت�اليوم�بتـاري�ي�األمر�أنفي�لكن�المفرح�والمحفّز�،�للمجهولي�الفاعل�بعد�ما�بن

تيجـة�:�"القصـة�كتبهـا����النّالموقع�نفسه�فكانـت��في�)�ترجمة�الجملة�30/08/2019(
ية�حوالنّاستدخال�مختلف�البنى�في�بأن�الجهود�المبذولة�ي�يوحي�المؤلف"�وهذا�تقدم�نوع

ناقصة�أيضـا�ألنهـا���ية�رجمة�الثانالتّتحيين�دائم�رغم�أن�في�الخاصة�باللغات�مستمرة�و



�
ّ
ــــ
�ــــــــ���ــــ
	ــــ��ا�ــ�

ّ
�ــــ�تــا�ــ�ــ�ــ�ــ��ا���ــ�ــــّ���ــــ�ل:�ا�ــــ��

�

  
23 

 

  

يـة��كما�هو�معروف�جملـة�فعل�ية�و�الجملة�العربية�جملة�اإلسمالتزال�خاضعة�لنظام�ال
��بامتياز.��

الثالث�ية�المستويات�اللغوفي�ماذج�النّبعد�عرض�هذه��–لن�نجانب�الصواب�إذا�قلنا�
األخيـر��فـي��من�مشكالت�عديدة�يترتـب�عنهـا���ي�ال�تزال�تعانية�رجمة�اآللالتّبأن��–

ترجمة�ي�أ،�من�المعنىية�إلى�ترجمة�خالي�ما�يؤدي�اللي�الداضطراب�المستوى�المنطق
وإذا�كـان��،�ذاكرة�الحاسوبفي�تعتمد�فقط�على�مجموع�المفردات�المخزنة�ية�حرفية�آل

المتعلقة�بمختلـف��ية�فكيف�يمكن�لآللة�أن�تتعامل�مع�األنساق�المعنو،�كلالشّاألمر�بهذا�
ة�ياقات�الثقافالسلمعجمية)�وتحتفظ�فقـط�ب�ها�األولى�(التّتفقد�دالالتّي�ويـة��اللـة�الثان�الدي

��غيرات�؟التّغياب�وجود�برنامج�مستوعب�لكل�هذه�في�داولية)�التّ(
ية�رجمة�اآللي�في�التّمقام�العمود�الفقري�اللالدظام�النّيقوم��اللي:الدعلى�المستوى�-�4
��وتحيـل�إليـه���ابقة�تستند�عليـه�ية�السللمستويات�اللغوية�ألن�كل�المعالجات�اآلل،�للغات

لتعلـق�داللـة���ية�ويعد�لذلك�"من�أعسر�المباحث�تناوال�عند�المعنيين�باللسانيات�الحاسوب
أو�يـة��اللة�قد�تكون�معجمالدذلك�أن�،�األلفاظ�بداهة�ب(الفهم)�البعيد�المنال�عن�الحاسوب

يتـداعى���كل�ماية�اكرة�البشري�في�الذّتعني�وهية،�أو�إيحائية�أو�مجازية�أو�نحوية�صرف
فنجد�بأن�هذا�المستوى�يفـرض��،�9إلى�ذهن�ابن�اللغة�من�معان�وعالئق�متصلة�باللفظ�"

صحيحة�وغير�مقبولة�ية�فيمنع�توليد�جمل�نحو،�راكيب�األخرىالتّقيوده�على�منظومات�
�متباينـة�ية�إلى�قرائن�معنوي�اللالدويتفرع�المستوى�،�مك�)السدالليا�مثل�(�أكل�الجدار�

��:ي�نذكرها�فيما�يأتيمكن�أن�
• ةاللة�المعجمالدهي�:�المعاني�ـة��المنسوبة�إلـى�الوحـدات�المعجم��يواضـع�التّبي��

�وتكون�العالقة�بينها�اعتباطية.
• ةاللة�الوظيفالدمعاني)�:�المباني)�وهي�تلك�المتعلقة�بمعاني�ة�الصـيغ�الصـرف��يي

�كلمـة:�مهـذار��فـي��ثار�كلمة:�انكسرت�ومعنى�اإلكفي�المختلفة�مثل�معنى�المطاوعة�
ركيبـات��ي�التّالحضـور)�ومعـان��،�الغيبـة�،�الجنس،�(العددية�صريفالتّالزوائد�ي�ومعان

�10خصيص...)التّواالستفهام�وية�عدالتّ(اإلسناد�وية�حوالنّواألساليب�
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• اللة�الدةياقالسهي�:�التّي�المعاني�ة�فـي��تكتسيها�بعض�الوحدات�المعجميسـياق��ي
مايز�القائم�مثال�بين�داللـة��التّوهذا�حال�،�الجملفي�ورودها�موزعة�مع�وحدات�أخرى�

ـ�"ضرب�األمير�في�نفسها�ية�ياق�وداللة�الوحدة�المعجمالس"ضرب"�منعزلة�عن� كة"�الس
�11األرض"في�"ضرب�محمد�و

�مـوازٍ�المختلفة�تعمـل�بنظـام���ية�نستنتج�من�خالل�هذه�القرائن�أن�المستويات�اللغو
وهذا�أقصى�ما�تسعى�إليه�،�متداخلة�ومعقدةية�البشرية�هنالذّومتكامل�ما�يجعل�العمليات�

مثـل�المفتـرض���التّنمـاذج��ي�تحـاك�ية�تجتهد�"�لخلق�نماذج�حاسوبية�التّي�رجمة�اآللالتّ
يـة��تقييس�أساليب�تفكيـر�اإلنسـان�أثنـاء�عمل���ي�أي،�ذهن�المترجم�البشرفي�وجودها�

��12رجمة�اآللية"التّتطوير�نظم�وبرامج�في�قدما�ي�الحل�األنسب�للمض�وهذا�هو،�رجمةالتّ
تبنـت�مشـاريعها���ية،�؛�وقد�أدى�جوهر�هذه�الفكرة�إلى�ظهور�عدة�أنظمة�للترجمة�اآلل

وإلـى��،�وال�يزال�تطويرها�مستمرا�منذ�ما�يزيد�عن�خمسين�عاما،�العديد�من�المؤسسات
تعتمـد��التّـي��رجمة�المباشرة)�التّعلى�(ي�اسظم�تعتمد�بشكل�أسالنّسنوات�عدة�بقيت�هذه�

ـ�فـي��و،�سيط�لتركيب�الجملمع�تحليل�ب،�للغةية�على�القواميس�الثنائ ات�مكّنـت��الثمانين
رجمـة��التّنظـم��في�من�ظهور�أساليب�أكثر�تعمقا�تتمثل�ية�تطورات�اللسانيات�الحاسوب

يتضـمن��ي�جرد�للمعاناللغة�األصل�إلى�تمثيل�مفي�ص�النّيتم�فيها�تحليل�،�غير�المباشرة
)�Morphologieفي�حليل�الصـر�التّعددا�متتاليا�من�البرامج�للتعرف�على�تركيب�الكلمة�(

(تحليـل��ي�)�ثم�حل�إشكاالت�اللبس�اللغوSyntaxeي�ركيبالتّحليل�التّثم�تركيب�الجملة�(
األنظمة�األخيرة�تم�إدخال�برامج�متممـة�للتمييـز�بـين����في�)�وSémantiqueي�المعان
عرف�على�العالقة�الصحيحة�للمعنـى�مـن���التّمن�أجل�،�المختلفة�للكلمة�الواحدةي�المعان

،�رجمة�غير�المباشـرة�التّأسلوب�في�وهناك�نموذجان�،�صفي�النّخالل�ما�يحيط�بالكلمة�
لغـة��ي�بحيث�يكون�غير�مـرتبط�بهيكلـة�أ��ي�جريدالتّموذج�األول�للتمثيل�النّتم�تصميم�

رجمة�علـى�مـرحلتين���التّوبهذا�تتم�ية،�عدد�من�اللغات�الطبيعليكون�"لغة�وسيطة"�بين�
�أساسيتين�:�من�اللغة�األصل�إلى�اللغة�الوسيطة�ومن�هذه�األخيرة�إلـى�اللغـة�الهـدف���

�اللغـة�الهـدف��في�توليد�تمثيل�مناظر�ي�في�موذج�الثاني�في�النّجريدالتّمثيل�التّويستخدم�
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ي�اللغة�األصل�إلى�تمثيل�تجريدفي�ص�النّل�:�تحليية�ويتضمن�بهذا�ثالث�مراحل�أساس
وعلـى��،�صالـنّ�اللغة�الهدف�وأخيرا�توليد�في�مثيل�إلى�ما�يناظره�التّللمعنى�ثم�نقل�هذا�

ة�التّنمالتّحققته�الذّي�جاح�الباهر�النّغم�من�الرة�في�كنولوجيفقد�بقيت�العديد�،�هذا�المجالي
صوغ�عبـارات�اللغـات���ية�وكيفية�اآلل�رجمةالتّمن�المشاكل�العالقة�فيما�يخص�أنظمة�

�–كما�سبقت�اإلشـارة���–يمكن�تصنيفها�التّي�اهنة�الرماذج�واألنظمة�في�النّآليا�ية�الطبيع
تنقسم�بـدورها�إلـى���التّي�رجمة�غير�المباشرة�التّرجمة�المباشرة�ونظم�التّضمن�:�نظم�

هذه�الفكرة�أكثـر�سـنقوم����ولتوضيح،�13ية�داخلية�قل�ومقاربة�لغوالنّمقاربتين�:�مقاربة�
��أجنبي)�:ي�والثاني�(�األول�عربية�رجمة�اآللالتّبعرض�نموذجين��لمشاريع�

واالتصاالت�بتونس�وهـو�نمـوذج���ية�برنامج�(ترجمان):�قام�به�معهد�المعلومات •
انطالقا�من�ية�وبالضبط�توليد�اللغة�العربي،�للترجمة�المدعومة�بالحاسوب�إنجليزي/عرب

��.يةليزگـاإلنبنيات�اللغة�
�وليـد�التّرجمة�األولية)�ثم�ي�التّقل�(أالنّحليل�والتّرجمة�فيه�عبر�ثالث�مراحل:�التّتتم�

للغتين�المعنيتـين�ومـن�ثـم����ي�قل�القائم�على�الوصف�البنيوالنّويتعلق�األمر�هنا�بمنهج�
��وصف�مالئم�للتقابالت.

وبـذلك��،�اللغة�المنطلـق��يةطح�لبنالسإعطاء�تمثيل�عميق�يتجاوز�في�حليل�التّيتمثل�
ـ��يحقق�"ترجمان"�تحليال�تركيبيا�نصل�بموجبه�إلى�البن للجمـل��يـة��ركيبية�التّجريـة�الشّ

��اللغـة�الهـدف��فـي��(العميق)�ي�اخلالدمثيل�التّإدماج�هذا�في�قل�النّويتمثل�،�ليزيةگاإلنـ
إلـى�اللغـة����من�اللغة�المنطلق�(اإلنجليزية)ية�إلى�نقل�المخصصات�البنيوي�وهو�ما�يؤد

فـي��ص�الهـدف��الـنّ�مثيل�األخير�إلنتـاج��التّوليد�من�هذا�التّوينطلق�،�الهدف�(العربية)
�.هائيةالنّمرحلته�

ـ�هذا�ويقوم�"ترجمان"�فضال�عن�ذلك�بتوليد�وترجمة��� مات�المركبـة�وبعـض���الس
فـي��غير�أنه�مازال�حسب�العاملين�عليه�محدود�القدرات�وقاصـرا��،�الجمل�المسكوكة

يشتغل�حاليـا�علـى�الجمـل�����ألنه-�ية�الطلبية�اهنة�عن�معالجة�الجمل�اإلنشائراله�التّح
فـي��فصيح�بسبب�وجـود�خلـل���ي�وعن�تقديم�ترجمة�ذات�مستوى�لغو�–فقط�ية�الخبر
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يـة��ا�من�المقابالت�العربتقديمه�عددفي�ويتجلى�قصوره�أيضا�،�بعض�الجمل�المترجمة
��السياق.بمعنى�أنه�يهتم�بإيجاد�المقابالت�بعيدا�عن�،�واحدةية�ليزلكلمة�إنج

مـا��،�وعشرين�لغة�ل�هذا�البرنامج�على�أزيد�من�ثالثيشتغ�:برنامج�"سيستران" •
توقف�البحـث��ية،�التّي�كيف�مع�العديد�من�اللغات�من�بينها�العربفي�التّيدل�على�قدرته�

يحتاج�إلـى�مجهـودات���راسات�أنه�الدكما�أظهرت�بعض�ية،�مجالها�العتبارات�مادفي�
ـ�الشّمن�جهة�ولجعله�يعمل�على�الحاسـوب��ية�جبارة�لتحسين�قدراته�باللغة�العرب ي�خص

��.�14من�جهة�ثانية
يعتمد�"سيستران"�على�نوعين�من�المعاجم�:معجم�مزدوج�اللغة�(تتكون�مدخالته�من�

معـاجم��كما�يضـم��،�(تتكون�مدخالتها�من�كلمات�متنوعة)ية�كلمة�واحدة)�ومعاجم�سياق
اعتمـاده�علـى�معـاجم����في�أن�قوته�تكمن�ي�أ،�اذةالشّوالمركبة�وية�لأللفاظ�االصطالح

���يـة�ودالليـة��معلومـات�نحو�يـة��تشمل�باإلضافة�إلى�المقابالت�المعجم،�ضخمةية�ثنائ
مشجعة�مـن�حيـث�جـودة�����افإنه�يقدم�نتائج،�منهاي�ال�يزال�يعانالتّي�ورغم�المشاكل�

�%36إلـى���40راسات�مـن��الدصحيحات�حسب�بعض�التّنسبة�إذ�انخفضت�،�رجمةالتّ
رجمـة��التّلتوضيح�ذلك�أن�نقارن�بين�ترجمة�برنـامج�"سيسـتران"�و��؛�ولقد�اخترنا��15

:�منظمـة��ين�صادرين�عن�هيئتين�رسـميتين�همـا��من�نصين�بسيطمثالين�ية�في�البشر
التّـي��لنخلص�إلى�لمـس�بعـض�الصـعوبات����ي،�ولالدقد�النّوصندوق�ية�الصحة�العالم

��مقارنة�بترجمة�اإلنسان�:ية�رجمة�اآللالتّتواجهها�
����:1مثال�

����األصلية:الجملة�
Since�The�1970s�,�newly�emerging�Diseases�have�been�Identified�at�

the�unprecedented�rate�of�one�or�more�per�year…�
��النّظام:ترجمة�

المعدل�المنقطع�نظير�في�حديثا�عينت�إمرجنغ�أمراض�يتناول�يكون�،�بعيناتالسمنذ�
��من�ون�أر�مور�لكل�سنة...
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����اإلنسان:ترجمة�
عرف�على�أمراض�مستجدة�حديثا�بمعدل�غيـر��التّتم�،�فمنذ�سبعينات�القرن�العشرين

��مسبوق�يبلغ�مرضا�واحدا�أو�أكثر�كل�عام...
��:2مثال�

��األصلية:الجملة�
After� reaching� a� record� high� of� $76� a� barrel� in� August� 2006�,�the�

average�petroleum�spot�price�declined�in�subsequent�months�…�
��ظام:النّترجمة�

لة�بترول�دالمع،��2006آب-�أغسطس�في�برميل��ا�76رتفاع�من�$ابعد�يبلغ�سجل�
��.الحقةشهور�في�انخفض�سبوت�بريس�

����اإلنسان:ترجمة�
هـبط��،�2006أغسـطس��في�دوالرا�للبرميل��76مقداره�ي�فبعد�بلوغ�مستوى�قياس

��...هور�الالحقةي�في�الشّفط�الفورالنّمستوى�سعر�
��To�identify�a»عبـارة��المثال�األول�أن�اآللـة�قـد�ترجمـت����في�الحظنا������

disease� أمراض"�نت�ب�"عي�لمجهوللي�صيغة�المبنبية�األصلالجملة�في�وردت�التّي��"
�ي�غم�من�كون�الفعل�اإلنجليزالرو�على� "�� identify�To��"قد�يعن�اللّغـة��فـي���أحياناي

ـ�هـذا��في�إال�أن�هذا�ال�يصح�"تعيين"�ية�العرب فـاألدق�أن�نقـول�"تشـخيص����،�ياقالس
ومن�هنا�نـدرك�أن�مسـاحة���،�ترجمة�اإلنسانفي�كما�جاء�عرف�عليها�التّاألمراض�أو�

��هن�البشري.الذّالبرنامج�محدودة�جدا�مقارنة�بمقدرة�في�اختيار�العبارات�المتاحة�
الفعـل���حيث�صرفتركيب�األصلي،�التّأن�اآللة�احترمت�صيغة��نا�كذلكالحظ����

اإلنسـان���عكـس�اللّغة�المصدر.�على�في�نت"�إلى�المجهول�تماما�كما�ورد�"عيي�العرب
ب��)سـم�اال�فعـل+�(الفعـوض��،�صياغة�العبارة�حسب�ما�يقتضيه�المقـام��كيفالذّي�

غييـر��التّاإلنسان�لغويا�وقدرته�على�ية�وهذا�يدل�على�استقالل،�)اسم�أداة�جر+�+(مصدر
��راكيب�من�دون�أن�يمس�بالمعنى.في�التّ
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�"ظام�عبـارة��النّترجم�ي،�ما�يخص�المثال�الثانفي�و��� reaching� a� record� ب���"
�معجمـه�في��البرنامج��بحثإذ�،�تماما�أخلّت�بالمعنىية�ترجمة�حرفهذه�و�؛��سجل""يبلغ�

األمـر��لكن�،�بالغرضهذا�وفّى�و،�هاستعمل"يبلغ"�ف�وجدو�"��reaching"�عن�مقابل�للفظة
هـذه��فـي��إال�أنهـا����""سجلي�قد�تعنالتّي���"�record"���لم�يكن�نفسه�فيما�يتعلق�بلفظة
�الجملة�جاءت�مصاحبة�لكلمة "�reaching� مما�أعطاها�معنى�آخر�و�هو�بلوغ�مستوى��"

�ركيبالتّلم�ينظر�إلى�الذّي�ترجمة�اإلنسان،�في�أو�رقم�قياسي،�وهو�بالضبط�ما�جاء� "�
reaching� a� record� على�أنه�يشمل�مفردتين�مستقلتين�بعضهما�عن�بعض،�بل�على��"

اإلنسان�يفهم�بأن�و�"�record"�و�كلمة�"��reaching"�يتكـون�من�كلمةي�أنّه�مركّب�لفظ
تـرجم�المتالزمـة����أجزائـه�و�مجيئهـا�معـا،�لـذا����ي�معان�معنى�المركّب�يشتقّ�منال

��."ب�"�بلوغ�مستوى�قياسي�ليزية�گاإلنـ
اللّغـة��في�جاءت�بها�الكلمات�التّي�يغة�صال�برنامجاحترم�ال،�المثال�األولفي�وكما���

الفعل�المضارع�مع�ضمير�المفرد�المـذكر�رغـم����فصر�هإال�أنّ�)اسم�فعل+(�المصدر�
ق�بكلمة�"بعد"�و�نحن�نعلم�أنّه�ال�يمكن�تصريف�الفعل�إذا�جاء�بعد�الظرف�إالّ�إذا�بِأنه�س

فـي��لم�يصرف�و�جاء�ي�ليس�هذا�فحسب،�بل�أن�الفعل�اإلنجليز،�جاءت�قبله�األداة�"أن"
ن�علـى�اآللـة�أن�تسـتعمل����كـا�ي�الالتّو�ب،��(participle�present)صيغة�اسم�الفاعل�

ركيـب�و�اسـتعمل���التّ�يـر�غالذّي�ترجمة�اإلنسان�في�المصدر،�و�هو�بالضبط�ما�جاء�
هما�"مستوى�قياسـي"�ألنّـه�ال����بلفظتين"�record"�صفة)�و�بذلك�ترجم�اسم+�(مصدر+

�16وحدها�للداللة�على�هذا�المعنىفي�كلمة�تكية�اللّغة�العربفي�يوجد�
يـة�التّـي���ما�سبق�بأن�كل�مشكالت�المسـتويات�اللغو�من�خالل�نستطيع�أن�نالحظ�

يـة��اللالدبكل�ثقلهـا�علـى�الوظيفـة����ي�تتالحم�فيما�بينها�لترم�ية�رجمة�اآللالتّتصادفها�
فكيـف�الحـال���ية،�صوص�العادالنّهذا�حين�يتعلق�األمر�ب،�وتشوهها�بطريقة�من�الطرق

مـن��يـة��قدة�وعلـى�درجـة�عال��خاصة�ومعية�معنوية�أنظمة�لغوفي�اللة�الدإذا�خُزنت�
مـثال����؛�ومن�هذا�البابفي�ثقاأو�ي�أو�ديني�تاريخسياق�تعلق�بتالتّي�جريد�كالعبارات�التّ

؛�فهـذه����:�"إن�شاء�اهللا�تطفى�الجمرة"وداء)�ية�السفترة�معينة�(العشري�في�قول�الجزائر
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شـهدت��ية�التّي�اريخالتّياقات�السإنها�مشحونة�بمختلف�،�العبارة�ليست�بريئة�وال�محايدة
ابتكـار�قوالـب���فـي��مريرة�جعلت�اإلنسان�يبدع�ية�ألنها�خالصة�تجربة�إنسان،�والدتها

اللغـة��ي�متلقفي�وترجمة�هذه�العبارة�حرفيا�أو�بمعناها�لن�يؤثر�،�تصف�معاناتهية�تعبير
�أو�مـا�يطلـق��المسـكوكة��.�أو�العبارات�ي�يتلقاها�القارئ�األصلالتّي�الهدف�بتلك�القوة�

ـ��التّأو�ية�عابير�االصطالحالتّأو�ية�عليها�أيضا�المتالزمات�اللفظ ي�عابير�المتحجـرة�وه
ثابتا�غير�قابل�لالستبدال�بعناصر�أخرى�وال��تتضمن�جزءاية�التّي�متواليات�اللغو"تلك�ال

كما�أن�دالالتها�ال�تستخلص�من�معنى�المفردات�الـواردة��،�للتحريك�حتى�داخل�الجملة
فهمها�على�تجربة�الفرد�مع�لغتـه�وطريقـة�توظيـف����في�بل�يعول�ي�العادالمعجم�في�

مقاماتها�المناسبة�...�ومن�أهم�خصائص�هذه�العبارات�علـى��في�عابير�التّالمجتمع�لهذه�
مكوناتها�مضـمومة�بعضـها���ي�يختلف�عن�معاني�أن�معناها�اإلجمالي،�اللالدالمستوى�
يـة��وفق�قواعد�اختيار�مطردة�تتمتـع�باإلنتاج�أن�معانيها�ال�تبنى�ي�مما�يعن،�إلى�بعض
يأتيها�من�تكوينها�األصم�الجامـد��ي�ركيبالتّبل�إن�نسيجها�ية،�عابير�العادفي�التّالمعروفة�

عـابير�ذات�البنيـات���التّفهـذه��،�؛�وهنا�يكمن�جوهر�اإلشكال�17"فكيك�التّيقبل��الالذّي�
مشروع�مخصص�للترجمة�ي�أي�فالمختلفة�من�لغة�إلى�لغة�لم�تحظ�بعد�ببرنامج�شامل�

إلـى�مكوناتهـا���ية�لسلة�الكالمالستفكيك�ية�المعالجة�اآللية�عملفي�"إذ�جرت�العادة�ية�اآلل
اللـة��الد�-�الغالـب�فـي��–تفقد�التّي�عابير�التّهذه�في�ينعدم�الذّي��ءيالشّوهو�،�الصغرى

ـ�ية،�داولي�التّأية�اللة�الثانالدوتحتفظ�فقط�بية،�األولى�المعجم أنهـا�مرتبطـة���ي�وهذا�يعن
تجعلهـا�ألصـق���يـة��للخطاب�وما�يترتب�عنه�من�آثار�تداولي�أساسا�باالستعمال�اللغو

؛�ولما�استدرك�الموكّلـون���18للغة"ي�اخلالدظام�النّقاليد�والحضارة�منها�بالتّباالستعمال�و
وفق�األوامـر��على�الحاسوب�أنه�جهاز�أصم�ال�يعمل�إال�ية�رجمة�اآللالتّبصياغة�أنظمة�

عابير�على�شكل�مداخل�تشغل�مساحة�خاصـة��ال��التّوجب�أن�تصاغ�هذه�،�المدخلة�فيه
غلـب�علـى���التّتترجم�إال�بتعابير�مسكوكة�من�اللغة�الهدف�إلزالة�اللبس�عن�المعنـى�و�

�Max؛�ولتوضيح�ذلك�ضرب�لنا�محمد�الحناش�المثال�اآلتي:�"ي�اللالدمشكلة�الغياب� a�
cassé� sa� pipeفي�يعنالذّي�"�و��ة�الفرنسيمات"�وإذا�تصورنا�أننا�النعـرف�معنـى���ي"
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أحسـن��فـي��رجمة�التّاللغة�وتكون�نتيجة�ي�سنعود�إلى�قاموس�ثنائ،�لغتهفي�عبير�التّهذا�
لـذلك��ية،�عبير�الحقيقالتّوهذا�ال�يقربنا�إطالقا�من�داللة�،�الحاالت�:�كسر�ماكس�غليونه
اللغة�الهدف�(العربية)�هو�:�قضى�زيد�نحبه�أو�لبـى��في�فإن�المقابل�المسكوك�المناسب�

حتى�على�اإلنسان�مـالم�يكـن���ي�عابير�أنها�تستعصالتّهذه�في�؛�فالمميز��19نداء�ربه...
ولن�تتخطى�اآللة�مشكلتها�إال�ببناء�قاعدة�،�لغتهفي�ملما�بثقافة�اللغة�األخرى�وبما�يقابلها�

��.ية�ا�من�نظائر�داللعابير�وما�يقابلهالتّضخمة�تضم�كل�هذه�ية�بيان
من�أجل�كل�هذه�االعتبارات�وغيرها�مما�لم�يسمح�المقام�بذكرها�ذهب�األستاذ�نهـاد��

يـة��نظمـة�اللغو�ألنة�غيره�من�الن�يكون�على�سي�اللالدظام�النّصيف�تو�الموسى�إلى�أن
مفـردة��ال�بإلحاقنما�نلتزم�فيه�وإ،�الجزئياتبنرسم�فيه�قواعد�شاملة�تنتظم�فلسنا�،�ابقةالس

ومع�،�اإلنسان�عند�سماعهاذهن�رد�إلى�تية�التّي�اللالدعالئق�والفاصيل�التّكل�بية�معجمال
أن�تكون�معالجتـه��ية�بغية�نظمة�اللغوألاية�فيد�من�قواعد�بقستيي�اللالدظام�النّ�ذلك�سيبقى

ا�يتداعى�مع�بابها�تفاصيل�متراكمةفي�تحشد��المث�(عازف)فكلمة�؛�ية�للمفردات�أكثر�آل
للجذر�ية�لة�المعجمالالديمثل�أولها�،�حين�يتعرض�إليها�للوهلة�األولىإلى�ذهن�ابن�اللغة�

اسم�الفاعل�أو�المزيد�بحـرف�مـاض�أو����ت�قراءتها�إما�على�صيغةالثم�احتما�(عزف)
تعينت�سمات�الكلمة�من�كونهـا����؛الينت�حركات�المبنى�باسم�الفاعل�مثفإذا�ما�تع�،أمر
��يـة�والمفعوليـة��والفاعليـة��بتـداء�والخبر�السم�من�االلية�عرابإلالمواقع�ا�فييقع��اًاسم

(عـازف��نحـو��فـي��المعنى�المستفاد�من�المبنى�من�حيث�الثبـوت���هنالذّوتداعى�إلى�
هن�كـذلك��الذّويتداعى�إلى��عازف�الليل)(نحو�في�ختصاص�بزمن�معين�الأو�ا�الكمان)

يـة��دة�معجمويتضح�ثمة�أن�كل�مفر�ي�صالنّمحيط�الكلمة�في�ألفاظ�أخرى�يغلب�تداولها�
ئـق��الاستدخال�تلك�العياقية،�وأن�السوية�حوالنّوية�ت�الصرفالالالدتتعالق�بمجموعة�من�

بـين��ية�قات�الثنائالفيها�بالعفي�يكت�الية�شبكية�ئق�تشعبالالحاسوب�يتوقع�أن�يكون�عفي�
سم�قسـيم��الباية�حوالنّلة�الفي�الدتتعالق�(عازف)��فكلمة،�فحسبي�المعجم�ومعناهاللفظ�

ـ�الباسم�الفاعل،�وتتعالق�بحقل�دية�لة�الصرفالفي�الدوتتعالق�،�الفعل�والحرف مـن��ي�ل
��������20سـياقات�أخـرى��يـة�فـي���وأخرى�إيحائية�ت�مجازالالياقية،�وترد�لدالسالمفردات�
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يعتمـد��يـة��عربتقعيدهم�للغة�الفي�حاة�األوائل�النّو�مثال�على�ذلك�نلحظ�أن�جّل�ما�قدمه�
؛�بحيـث���فهم�نظام�اللغةي�في�يستعين�بها�العقل�البشرالمقام�األول�على�(أدلة�فهم)�في�

�سمالفعندما�يعرف�سيبيويه�ا�؛األدلة��يقوم�ذلك�العقل�بالمقارنة�والقياس�معتمدا�على�تلك
وقدرتـه��ي�حدس�المتلق�عريف�التّفإنه�يخاطب�بهذا��؛�سم�رجل�وفرس�وحائطالفابقوله:�

عامل�مـع��التّأما�،�شياءأليات�اعلى�قياس�ذلك�بامرأة�وحصان�وجدار�وغيرها�من�مسم
لغيـر��ية�وصف�اللغة�العربية�لالحاسوب�فهو�أعقد�من�ذلك�بكثير�ويمكن�تشبيه�ذلك�بعم

اطقين�بغيرها�يحتاج�إلى�توصيف�للقواعد�قـد��النّمن�ية�كما�أن�متعلم�اللغة�العربف،�هاأبنائ
أن�يحتاج�الحاسوب�إلـى�توصـيف�لقواعـد����ي�هيللغة،�فإن�من�البديحتاج�إليه�ابن�ا�ال

�حاجـة�في�لذلك�فهو�ية�،�المجهز�بالقدرة�الفطري�يحتاج�إليها�العقل�البشر�القد�ية�العرب
الفعـل��(فـإن�أردت�أن�تصـف���؛��)أدلة�شكل(ية�جرائإلإلى�أدلة�أقرب�ما�تكون�إلى�ا

كمـا�هـو����–على�سبيل�المثال�للحاسوب�بأدلة�شكل�فإنه�لن�يكفيه�أن�تخبره��)المضارع
�)أنيـت�حروف�(�يبدأ�بأحد�الذّي�بأن�الفعل�المضارع�هو�الفعل��-�البشر�ي�الحال�مع�بن

افترضنا�أننـا��وإن�،�تكرم�)،�يوسف،�ناصر،�(�أكبر�سيختار�بناء�على�هذا�المعيارألنه�
طويـل���-��نصي�أفي�ويحدده��(االسم)يتعرف�على�ي�حاسوب�نطمح�إلى�وضع�برنامج

اللغـة��فـي��رجمة�باالسم�المناسب�تمامـا��التّويقابله�أثناء�فعل��مستدخل�فيه�-�أو�قصير�
أن�تقـدم�لمبـرمج���يـة��علـوم�العرب�في�المتخصص�ي�ثم�طلب�منك�أيها�اللسان،�الهدف

رف�عليه�وتحديده�كافيا�للتع�االسم�وصفا�داالقابلة�للبرمجة�تصف�ية�الحاسوب�مادة�لغو
�)�أدلـة�شـكل��(سم،�وأن�تقدم�اليه�لبتعريف�سيبوفي�تكت�أالّي�ذلك�يعن�نص؛�فإني�أفي�

ـ��التحديد�اعلى��الفهميتمتع�بـ�التعين�من�ية�إجرائ ـ�ماتـه��عالل�السم�مـن�خ ية�كلالشّ
مات�يعرف�بهـا�مـن���السم�علالين�حددوا�الذّحاة�النّ�جهودذلك�في�سعفنا�توس،�وحسب

ومـا��،�عالمات�االسمنوين�وغيرها�من�التّداء�وحرف�الجر�والنّو�(ال)دخول�ية�نحو�قابل
أخرى�نحـو�زيـادة�تـاء����ية�الة�على�أبواب�نحوالديمكن�أن�يأتلف�مع�ذلك�من�الزيادة�

في�ون�النّو�واأللفاء�التّ�المثنى�المذكر�أوفي�ون�النّواأللف�المؤنث،�وزيادة�في�أنيث�التّ
أنيـث،�وغيرهـا���التّاء�لجمع�التّو�أللفالجمع،�وافي�ون�النّووزيادة�الواو��المثنى�المؤنث
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ثم�ترفد�ذلك�كله�بما�قـد�يحتمـل���ية،�سماالدائرة��منج�اللفظ�تخرِ�الالتّي�من�الزيادات�
؛�فتنبـه���حاةالنّمما�لم�يذكره�ي�اللبس�من�قبل�الحاسوب�المفتقر�إلى�الفهم�والحدس�اللغو

�يـابس��ياسـر�)�البتـدائها�ب�(ال)�ونحـو�(��حقالتّفت،�التّ(�إلى�ما�قد�يظن�أنه�اسم�نحو
مـن�أن��(نحـو��حرف�الجر�من�المصدر�المـؤول��ي�وما�يل،�داءالنّباسها�بلتّ)�ال�ياسمين

مما�قـد��)أحمد،�يزيد(نحو�سم�والفعل�الايتقاطع�فيها�ي�التّي�إلى�المبانه�كذلك�وتنب�)�تهمل
وتضيف�إلى�ذلـك��(اسما)�(فعال)�ويتوقع�أن�يلتبس�على�الحاسوب�كونه��صفي�النّيرد�

أخرى�ية�انتفائها�بمحددات�وأدلة�سياقاللفظ)�أو�ية�(اسم�ما�قد�يعين�الحاسوب�على�تحديد
�21(أدلة�شـكل�)�ال�(�أدلـة�فهـم)���ية�ياقالسدلة�األتتوخى�أن�تكون�تلك�المحددات�و�و ؛
ية�األنساق�اللغوعلى��ليتعرفيستعين�بقاعدة�أو�معيار��كما�بينا�سابقا�الحدس�ابن�اللغة�ف

توصـيف��أمس�الحاجـة�إلـى���في�حين�يبقى�الحاسوب�،�في�ياقات�المختلفةالسالمتعلقة�ب
يـراد��التّي��المتباينة�حسب�اللغاتية�ه�على�االهتداء�لمثل�هذه�الظواهر�اللغويعينفي�إضا

����ترجمتها.
عـرف��التّأن�فـي��قدمناها�باختصـار��التّي��راسةالداهد�من�هذه�الشّ�يكمن�الخاتمة:

ـ�معين�ومقابلته�بنظام�آخر�مغاير�تمامـا�لـيس�ب��ي�المطرد�لآللة�على�نظام�لغو يء�الشّ
وللوصـول��،�يقوم�بها�المتـرجم�ية�التّي�هنالذّمن�صميم�المقدرة�ية�ألن�هذه�العمل،�اليسير

�عنـد�ي�يقوم�بها�العقل�البشـر�ية�التّي�لقائية�التّهنالذّالعمليات�عن�هذه��قابالنّإلى�كشف�
يـة��البحـوث�الطب�فـي���أوالوسع�التّ�وجب،�ونقلها��المتباينةية�لتراكيب�اللغولاستيعابه�

يـة��هنالذّ�هذه�العملياتفي�تعنى�بالبحث�التّي�راسات�الدوغيرها�من�ية�والمنطقية�فسالنّو
ومـن��ي�ذهن�المترجم�البشرفي�ماذج�الموجودة�ي�النّتحاكية�لخلق�نماذج�حاسوب�المعقدة�

الفائقـة��يـة��خزينالتّظـل�المقـدرة���في�ي�نظام�لغوكل�ية�تقديم�توصيف�دقيق�لماهثمة�
لوسـائط����رافيعـد�إهـدا���اوحده�لفاظاأل�قائمةمقابلة��ىعلاالعتماد�أما�،�لحواسيب�اليوم

�.مكانات�الحاسوب�المتقدمةإهماال�إلوية�خزين�الحاسوبالتّ
�
�
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��قائمة�المصادر�والمراجع�:

�.منشورات�أحالم�مستغانمي،�ذاكرة�الجسدي،�أحالم�مستغانم .1
مجلـة��،�ومحطة�عمل�المترجمية�رجمة�اآلل،�التّآيت�الطالبية�أمينة�أدرور�وسعد .2

�اآللية.�رجمةالتّوية�سقالنّوليد�والتّ
ترجمـة�نظـام���يـة،��رجمـة�اآلل�التّحدود�ية�إشكالي،�آمنة�فاطمة�الزهراء�طالب .3

�يجامعـة�منتـور��،�مذكرة�ماجستير،�عربية)-�اللفظية(إنجليزية"سيستران"�للمتالزمات�
�.قسنطينة

دار�ي،�ترجمـة�لطيـف�زيتـون���،�رجمةية�في�التّظرالنّالمسائل�،�جورج�مونان .4
�.1�،1994ط،�بيروتي،�المنتخب�العرب

�القـاهرة�،�دار�الثقافة�للنشـر�ية،�والفارسية�بين�العربية�طبيقالتّرجمة�ومناهجها�التّ .5
�.1�،2002ط

د�،�األردن،�وزيـع�التّعالم�الكتب�الحديث�للنشر�و،�رجمةية�التّتعليم،�سعيدة�كحيل .6
�.2009،�ط

يـة��ظرالنّبعـض�الثوابـت����–ية�رجمة�اآللالتّوية�اللسانيات�الحاسوب،�سناء�منعم .7
�.�1ط،�األردنية،�منشورات�مختبر�العلوم�المعرف��-�واإلجرائية

��العربية.عبد�ذياب�العجيلي،�الحاسوب�واللغة� .8
�.2003،�اللغة�والبيئةي،�الفهري�عبد�القادر�الفاس .9

�.علم�اللسانيات�الحديثية�في�قضايا�أساس،�مازن�الوعر .10
فـي��عابير�المسـكوكة��التّللتعرف�على�ي�حاسوبي�برنامج�لسان،�محمد�الحناش .11

�.3مجلد�ي،�واصل�اللسانالتّمجلة�ية،�اللغة�العرب
للغـة��يـة��بناء�معـاجم�آل�ية�في�لسان–�حاسوبية�مشروع�نظر،�محمد�الحناش .12

�.�2عدد�،�2مجلد�ي،�واصل�اللسانالتّمجلة�ية،�العرب
مجلـة��يـة،��اللغة�العربفي�عابير�المسكوكة�التّمالحظات�حول�،�محمد�الحناش .13

�.1العددية،�واصل�اللسانالتّ
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�محمد�الزركان،�اللسانيات�وبرمجة�اللغة�العربية. .14
مجلـة��،�إنجاز�اللغـة�وإدراكهـا��ي�في�هنالذّالمعجم�ية�أهمي،�مصطفى�بوعنان .15

�28العدد�ية،�الطفولة�العرب
��.1988والحاسوب،�مؤسسة�تعريب،�الكويت،�ية�نبيل�علي،�اللغة�العرب .16
�ضـوء�اللسـانيات�الحاسـوبية���في�نحو�توصيف�جديد�ية�نهاد�الموسى،�العرب .17

�1�،2000بيروت،�ط�15شر،�النّللدراسات�وية�المؤسسة�العرب
�:�اإلطار�والمنهج.ية�العربية�اللسانيات�الحاسوبي،�دان�محمد�صالح�كنالوج .18
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��واإلحاالت:الهوامش�

��-واإلجرائيـة�ية�ظرالنّبعض�الثوابت��–ية�رجمة�اآللالتّوية�اللسانيات�الحاسوب،�سناء�منعم،�ينظر1
��.142ص�،�1�،2015ط،�األردنية،�منشورات�مختبر�العلوم�المعرف

��.33ص�،�2003،�اللغة�والبيئة2
��-واإلجرائيـة�ية�ظرالنّبعض�الثوابت��–ية�رجمة�اآللالتّوية�اللسانيات�الحاسوب،�سناء�منعم،�ينظر3

��.173ص�،���http://www.wataonline.net:�ية�رجمة�اآلل،�التّنقال�عن�:�ياسمين�حنونة
��د�ط،�األردن،�وزيـع�التّعالم�الكتـب�الحـديث�للنشـر�و���،�رجمةية�التّتعليم،�سعيدة�كحيل،�ينظر4

��.39ص�،�2009
��.137ص�ي،�منشورات�أحالم�مستغانم،�ذاكرة�الجسد�5

�يدار�المنتخب�العربي،�ترجمة�لطيف�زيتون،�رجمةية�في�التّظرالنّالمسائل�،�جورج�مونان،�ينظر6
�.115،�ص1�،1994ط،�بيروت

7�http://www.alriyadh.com/900667#�

�1�،2002ط،�القـاهرة�،�دار�الثقافة�للنشـر�ية،�والفارسية�بين�العربية�طبيقالتّرجمة�ومناهجها�الت8ّ
��.91ص

��.16ص،�اإلطار�والمنهجية�اللسانيات�الحاسوبي،�وجدان�محمد�صالح�كنال9
��.724ص�،�3العدد،�مجلة�عالم�الفكر،�والحاسوبية�اللغة�العربي،�نبيل�عل10
العدد�ية،�مجلة�الطفولة�العرب،�إنجاز�اللغة�وإدراكهاي�في�هنالذّالمعجم�ية�أهمي،�مصطفى�بوعنان11

��.53ص�،�28
�-واإلجرائيـة�يـة��ظرالنّبعـض�الثوابـت����–ية�رجمة�اآللالتّوية�اللسانيات�الحاسوب،�سناء�منعم12

��.227ص
��.150�،151ص�،�المرجع�نفسه،�ينظر13
نقال�عن��-واإلجرائيةية�ظرالنّبعض�الثوابت��–ية�رجمة�اآللالتّوية�اللسانيات�الحاسوب،�سناء�منعم14

الـوطن��في�رجمة�تّالضمن�"ي،�الوطن�العربية�في�رجمة�اآللالتّتقرير�المسح�عن�،�ريفالشّحسن�"
��.183ص،�للترجمةية�نحو�إنشاء�مؤسسة�عربي�العرب

ية�سقالنّوليد�والتّمجلة�،�ومحطة�عمل�المترجمية�رجمة�اآلل،�التّآيت�الطالبية�أمينة�أدرور�وسعد15
��.84صية،�رجمة�اآللالتّو
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ترجمـة�نظـام���يـة،��رجمـة�اآلل�التّحدود�ية�إشكالي،�لالستزادة�ينظر،�آمنة�فاطمة�الزهراء�طالب16
�قسـنطينة�ي،�جامعـة�منتـور��،�مذكرة�ماجستير،�عربية)-"سيستران"�للمتالزمات�اللفظية(إنجليزية

��.��86�87��135��136ص�،�2008
ية�بناء�معاجم�آلية�في�لسان–حاسوب�ية�محمد�الحناش�:�مشروع�نظرفي�مؤلفي�لالستزادة�ينظر�17

للتعرف�ي�حاسوبي�وبرنامج�لسان�49ص�،�2عدد�،��2مجلدي،�واصل�اللسانالتّمجلة�ية،�للغة�العرب
��.81ص،�3مجلد�ي،�واصل�اللسانالتّمجلة�ية،�اللغة�العربفي�عابير�المسكوكة�التّعلى�

��يـة�واإلجرائيـة��ظرالنّبعـض�الثوابـت����–يـة��رجمة�اآللالتّوية�اللسانيات�الحاسوب،�سناء�منعم18
��.224ص

��35ص،�1العددية،�واصل�اللسانالتّمجلة�ية،�اللغة�العربفي�عابير�المسكوكة�التّمالحظات�حول�19
�ضـوء�اللسـانيات�الحاسـوبية���في�نحو�توصيف�جديد�ية�لالستزادة�ينظر�:�نهاد�الموسى،�العرب20

��.�176إلى���168م،�ص�1�،2000بيروت،�ط�15شر،�النّللدراسات�وية�المؤسسة�العرب
��لالستزادة�حول�هذا�المشروع�ينظر:��21

��:�اإلطار�والمنهج.ية�العربية�اللسانيات�الحاسوبي،�محمد�صالح�كنال�وجدان�-���
��.1988والحاسوب،�مؤسسة�تعريب،�الكويت،�ية�نبيل�علي،�اللغة�العرب�-���
��ضوء�اللسانيات�الحاسوبية.في�نحو�توصيف�جديد�ية�نهاد�الموسى،�العرب�-���
��عبد�ذياب�العجيلي،�الحاسوب�واللغة�العربية.�-���
��محمد�الزركان،�اللسانيات�وبرمجة�اللغة�العربية.�-���
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�الثّقافات�األدبية�ونقل�التّرجمة�واقع:�ابعالر�المحور
�العالقـات��من�نابعا�اهتماما�طويل�زمن�منذ�العربي�باألدب�اإلسبان�اهتم�:الملخص

�اريخالتّ�العالقة�عن�الناتجة�العالقة�هذه�واإلسبان،�العرب�بين�ميزةتالم �فـي��المتمثلـة�ية
�.أخرى�جهة�من�الجغرافي�قاربالتّ�ونتيجة�جهة،�من�األندلس
القـديم��العربـي��بـاألدب��اهتمـوا��ينالـذّ��اإلسبان�المستشرقون�العالقة�هذه�دوجس�
�راثالتّ�الكتب�من�العديد�حققوا�حيث�والحديث، ية�عرالشّ�النصوص���وترجموا�القديمة،ية

ـ�األكاديم�راساتالد�وكثرة�رجماتالتّ�تعدد�اإلطار�هذا�نالحظه�في�والنثرية،�وما �يية�التّ
�حاليـا��االهتمام�أكثر�هذا�وتزايد�درويش،�محمود�وأشعار�محفوظ�نجيب�روايات�تناولت
�فـي��المعاصـر��العربـي��لألدب�الكبير�االنتشار�بعد�خاصةية�واجتماعية�سياس�لدواعي
��.الخارج
�اإلشكال�عن�نجيب�أن�المقال�هذا�في�وسنحاول� �األدب�اإلسبان�ترجم�كيف:�اآلتيةية

�انتشارها�في�ذلك�أسهم�وكيف�ترجمت؟�يالتّ�النصوص�أهم�هي�ما��المعاصر؟�العربي
�عالميا؟

��:اآلتيين�المحورين�نقترح�ذلك�عن�لإلجابة
�المعاصر�العربي�واألدب�اإلسباني�االستشراق-�1
��)نماذج�في�قراءة(ية�اإلسبان�اللغة�إلى�المعاصر�العربي�األدب�لترجمة�مقاربة-�2
قافـات��الثّعوب�المختلفة�وتعرف�بالشّبين�قافي�الثّواصل�التّرجمة�التّ�ززتع�ة:قدمـم

بـين��يـة��اريخالتّمـن�العالقـات����اًحيوي�جزءفهي��رجمةالتّلهذا�عدت�القريبة�والبعيدة،�
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قـافي�بـين���الثّبـادل��التّللتواصـل�و�ية�ئيسالررجمة�هي�القناة�التّألن��عوب�واألمم،الشّ
��1عوب،�وبدونها�ال�يتم�تواصل�ثقافي�ذو�شأن"الشّ

تلقـى�أدباءهـا�نصوصـا����،�والوافدةية�قافات�األجنبية�الثّاستوعبت�ثقافة�محلما�وكلّ�
دوائـر�االبـداع،�فمـن�����تتسـع�وا�،مجاالتها�وتجددتية�قافة�المحلالثّ�تطورت،�جديدة

��.رجمة�لتطوير�األدب�القوميالتّالضروري�االعتماد�على�
رجمة�دائما�ميدانا�شامال�للتواصل،�واكتسبت�بناء�على�المعارف�الجديدة�التّ"برزت�و

ي�يظهـر�أن�أكثرهـا���التّرجمية،�التّدالالت�عدة،�ترمي�في�أساسها�إلى�تحديث�المناهج�
��2"سالةالريتجه�إلى�المترجم�له�ضمانا�لحصول�اإلفهام�وإيصال�

أن��منذ�ظهورها�"االستشراق"،�ذلـك�هذا�الميدان�ي�انخرطت�في�التّومن�المؤسسات�
رجمـة�أداة�مـن�أدوات���التّحيث�تكاملية،�عالقة�هي�رجمة�التّالعالقة�بين�االستشراق�و

أعمـال�المستشـرقين���لهذا�بات�مـن�الضـروري�أن�تـدرس����ة،�يالمؤسسة�االستشراق
يجـب��ووأن�تحلل�مناهجهم،��،خاصة�األدب�العربي�على�اختالف�عصورهمالمترجمة�

فـي�توجيـه���رئيسـا��ي�لعبت�أحيانا�دورا�التّفي�ترجماتهم��أيديولوجياتهمرصد�تأثيرات�
��.ترجماتهم
ن�سلط�الضوء�علـى��،�فمنهم�مرجماتالتّقيمة�هذه�ن�العرب�حول�وراختلف�المفكّ���

شـكك���،�ومنهم�مـن�عريف�باألدب�العربي�عند�العرب�والغربالتّدور�المستشرقين�في�
�نزعـة�الوية�كها�عقدة�الفوقحري�تالتّ�المستشرقين�دوافعل�رجمات�نظراالتّهذه�ية�أهم�في

��.االستعمارية
أحد�المدارس�العريقة�في�االستشراق�وإن�اختلـف�فـي����ويعد�االستشراق�اإلسباني

راث�العربي�اإلسـالمي�منـذ���التّوافع�والغايات،�حيث�أخذ�على�عاتقه�ترجمة�الدبعض�
يـة��غيرات�الجذرالتّيعكس��االمعاصر�بوصفه�نص�فت�إلى�األدب�العربيالتّنشأته،�واآلن�

��العربي�المعاصر؟���ي�يمر�بها�العالم�العربي�المعاصر:�فكيف�ترجم�األدبالتّ
�االستشراق�اإلسباني�مدرسة��:المعاصر�العربي�واألدب�اإلسباني�االستشراق-�1 يعد

من�المصطلح�فقـد�فضـلوا�علـى����ية�بدابمختلف�فروعها،�ية�راسات�العربالدرائدة�في�
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غرار�نظائرهم�الغربيين�مصطلح�"االسـتعراب"�علـى�مصـطلح�"االستشـراق"،�ألن�����
،�وألّحـوا��3انطالقا�من�األندلس�زمانا�وفضـاء�ية�قافة�العربالثّدراساتهم�بدأت�في�حضن�

علـى�مسـتوى���يـة��الغربية�على�هذا�المصطلح�متميزين�عن�باقي�المدارس�االستشراق
األغراضووافع�والمناهج�الد.��

ية�عـن�بـاقي�المـدارس�االستشـراق����اإلسباني�استشراق�مختلف�ستشراق�اال�إذن��
"آسين�ميغـل���ويؤكد�خصوصيته�المستشرق�اإلسباني،�في�المصطلح�والفحوىية�الغرب

��:قائال����(Miguel�Asín�Palacios)�بالثيوس"
ي�تطور�في�أوروبا،�فهو�ليس�ناتج�الذّيختلف�االستعراب�اإلسباني�عن�االستعراب�"

راسـات��الدعن�فضول�علمي�خالص....وليس�مجرد�حماس�تجاري�وامبريـالي�،�إن��
اصة�وحميمة،�إذ�أنها�مرتبطة�بتاريخنا�وتكشـف�عـن���بالنسبة�لنا�هي�حاجة�خية�العرب

���.4"خصائص�مهمة�في�أدبنا��وفكرنا�وفننا
قارب�الجغرافي�من�خالل�قـرب��التّبأنها�ناجمة�عن�ية�ويمكن�تفسير�هذه�الخصوص

قافي�واالجتماعي،�إضـافة��الثّجاري�والتّاسبانيا�من�العالم�اإلسالمي�مما�سهل�االحتكاك�
والحـرب�فـي����سـلم�ي�تأرجح�بين�الالذّ-�اريخي�بين�العرب�واإلسبان�التّقارب�التّإلى�

��.وبعد�سقوطها�األندلس
حيث�أطلـق�مصـطلح����اإلسباني�إلى�العصر�األندلسي�شراقوتعود�جذور�االست����

ـ�"...على�العناصر�المسيح��Mozarabesالمستعربين"" ي�اسـتعربت�فـي�لغتهـا����ية�التّ
ة�ببعض�تراثها�اللغوي�والحضاري،�وقد�كلفت�وعاداتها،�ولكنها�بقيت�على�دينها�محتفظ

ـ�ينالدالعقيدة،�فأبقت�لهم�كنائسهم�وأديرتهم�وطقوسهم�ية�حرية�ولة�اإلسالمالدلهم� ي�ية�التّ
��5كانت�تقام�باللغة�الالتينية..."

اسع�عشر�حيث�أعيـد��قـراءة���التّالقرن�ية�في�نهاي�سباناإل�شراقتطور�االستثم����
يـة��بوجود�العنصر�العربـي�فـي�الهو���من�خالل�االعتراف�،موضوعيةبتاريخ�اسبانيا�

�(""أمريكـو�كاسـترو���راسات�في�كتابات�الداإلسبانية،�ونجد�هذا�النوع�من� Américo�
Castro��(ـ�الشّوأحـد�مكونـات����،فعـاال��لعربي�عنصراا�عنصرالاعتبر�حيث� ية�خص
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وهـذا���المسيحيون�والعرب�واليهود"�،"اسبانيا�عبر�تاريخها:�هير�الشّ�في�كتابه�ية�سباناإل
�يـة�العربقافـة��الثّتعايشها�وتداخلها�مع�عبر�تكونت�ي�التّ�،سبانيةاإل�ية�خصالشّجزء�من�

بعد�تفاعلها�مـع�العـرب�فـي����إال�اسبانيا�لم�تبرز�و�،وأن�اسبانيا�ككيان�سياسي�وثقافي
��.6ن�العاشر�والحادي�عشرنيالقر

في�ية�في�جمعهم�العديد�من�المخطوطات�األندلسوتجلت�جهود�المستشرقين�اإلسبان�
عر�والنثر،�وتحقيقها�وفق�مناهج�علمية،�كما�ترجموا�العديد�الشّاريخ�األدبي�والتّمجاالت�

�مختلفة.ية�منها�إلى�اللغة�اإلسبانية،�وعرضوها�ودرسوها�في�كتب�ومجالت�علم
��اإلسباني�فيما�يلي:�شراق"�خصوصيات�االستيونس�مرابط"المغربي��ويوجز�الباحث

موضوعه�األساسي�"تاريخ�االندلس"�وما�نتج�عن�هذه�الحضـارة�فـي�مختلـف����-�1
��النواحي.

ية�عكس�المدارس�االستشـراق�ية�أغراض�استعمار�الم�يكن�االستشراق�اإلسباني�ذ-�2
��األخرى
عالج�االستشراق�اإلسباني�جهود�أعالم�من�األندلس�مثل�ابن�رشد�وابـن�باجـة���-�3

��وابن�حزم،�وابن�مسرة�وتأثير�أعمالهم�في�النهضة�األوروبية.وابن�طفيل�
��.7نتاجا�إسالميا�وإسبانيا�في�الوقت�نفسهأعالم�األندلس�إإنتاج��اعتبار-���4
وإنتاجها�الفكـري��ية�قافة�العربالثّيتعامل�االستشراق�اإلسباني�على�العموم�مع��لم-�5

��.8ات�اإلسبانيةالذّبعلى�أساس�أنها�ثقافة�اآلخر�بل�هي�ثقافة�قريبة�ملتصقة�
حيـث��في�اسبانيا�إلـى�القـرن�العاشـر،����ية�رجمة�من�اللغة�العربالتّيعود�تاريخ�و

حركـة��هذه�الرجمات�حول�العلوم�الطبيعية،�والجبر�والفلك،�وازدادت�التّتمحورت�هذه�
ع�يشجت�تحتعشر�خاصة�بعد�ظهور�مدرسة�"طليطلة"��الثّالثّاني�عشر�والثّفي�القرنين�

ية�إلى�اللغـة�القشـتال��ية�العرب�كتبألفنسو�العاشر�العالم"�المترجمين�على�ترجمة�الالملك�"
-�نجـيم�التّعلـم��-�الفلـك��-�الطـب��-�ياضاتالرمجاالت�اآلتية:�الفي�خاصة�ية�والالتين

للغزالي�وابن�سينا�وابـن�رشـد�األكثـر����ية�وتبقى�الكتابات�الفلسف،�األدب...�-�جغرافياال
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رجمات�تجاوز�اسبانيا�إلى�كل�أوروبا،�وظلـت�هـذه�الكتـب����التّترجمة،�ألن�تأثير�هذه�
��.9إلى�حد�اآلنية�تدرس�في�الجامعات�األوروب

ية�رجمة�في�العصر�الحديث�مع�بـروز�المدرسـة�االستشـراق���التّوتجددت�حركة��
جل�أعمال�المستشـرقين�اإلسـبان����كانتواستقاللها�عن�االستشراق�الغربي،�وية�اإلسبان

��.ودراساتهاية�حول�ترجمة�النصوص�العرب
لمساني�من�طـرف��التّمثل�"نفح�الطيب"�ألحمد�المقري�ية�وبدأوا�بترجمة�الكتب�العرب
��Serafin"يرونالدالمستشرق�اإلسباني�"سيرافين�ك Calderon)(وتـرجم�المستشـرق����،

تاب�"أخبار�مجموعة"�لمؤلف�مجهول،�وتـرجم��ك�(Emilio�Alcantara)�"إميليو�الكانتارا
ـ�واوين�الدكل�من�"إيميليو�غارسيا�قوميز"�الكثير�من� مـن�العصـر���يـة��العربية�عرالشّ

��.��10األندلسي
القـرن��يـة��المستشرقون�اإلسبان�إلى�األدب�العربي�المعاصر�إال�مع�نها�تلم�يلتفو

سـنة���على�جائزة�نوبـل�العشرين�خاصة�بعد�حصول�الكاتب�المصري�"نجيب�محفوظ"�
،�حيث�أدرك�المستشرقون�اإلسبان�أن�األدب�العربي�ال�يختـزل�فـي�العصـر����1988

جد�أيضا�نصوص�تعكس�اإلنسان�العربي�المعاصر�باهتماماته�الجديـدة��تواألندلسي،�بل�
وطموحاته�المختلفة،�وفق�سياق�مختلف�تماما�عما�كان�سابقا،�ويمكن�أن�نستعرض�أهم�

��:فيما�يليية�المترجمة�إلى�اللغة�اإلسبانية�لعرباية�األعمال�األدب
1�-وايةالر:���
��.1994جمال�الغيطاني:�زيني�بركات،�ترجمة:�ميالقروس�مونريال،�مدريد،�-�
��.1993إميل�حبيبي:�الخطايا،�ترجمة:�ماريا�خيسوس�كارنيثيرو،�مدريد،�-
��.1991روزة�دي�مادارياجا،�مدريد،��:غسان�كنفاني:�أم�سعد،�ترجمة-
��.1988المرساة،�ترجمة:�كالرا�طوماس،�مدريد،��حنا�مينة:-
��.1989نوال�سعداوي:�امرأة�عند�نقطة�الصفر،�ترجمة:�موبيز�هيرادا،�غرناطة،�-
��مال،�ترجمـة:�لـويزا�كـافيرو،�برشـلونة����الشّالطيب�صالح:�مواسم�الهجرة�إلى�-

1990�.��
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��:عرالشّ-�2

�ديل�أمـور،�غرناطـة��صالح�عبد�الصبور:�ناس�من�بالدي،�ترجمة:�مرسيدس�-�
1990.��
��اكرة،�ترجمـة:�روزة�مارتينيـث���الـذّ�صالح�عبد�الصبور:�إبحار�اإلبحار�فـي��-

��.1990مدريد،�
��.1987أدونيس:�قبر�من�أجل�نيويورك،�ترجمة:�تفديريكو�أربوس،�مدريد،-
��فـديريكو�أربـوس،�مدريـد����ورة،�ترجمـة:�الثّعبد�الوهاب�البياتي:�سفر�الفقر�و-

1989.��
�عبد�الوهاب�البيـاتي:�الكتابـة�علـى�الطـين،�ترجمـة:�تفـديريكو�أربـوس�������--
��.1987مدريد،
��.�1989محمود�درويش:�من�فلسطين،�ترجمة:�خوسيه�مارتين،�برشلونة،�-
���المسرح:-�3

��.1987توفيق�الحكيم:�المسرح�االجتماعي،�ترجمة:�خوان�مارتين،�غرناطة،�-
��.�1992المهرج،�ترجمة:�راشيل�دي�ديوس،�مدريد،��محمود�الماغوط:-

يـة��"مرسيدس�ديل�آمـو"�نسـب�ترجمـة�األجنـاس�األدب����ية�ت�الباحثة�اإلسبانلومثّ
��فيما�يلي:ية�إلى�اإلسبانية�المعاصرة�من�اللغة�العرب

����.ية%�روايات�عرب�62ية�روايات�عرب-�
��.%�دواوين�شعرية��13-�
��.قصصية�مجموعات��21�%-�
��.11%�مسرحيات��3-�
ترجمة،�حتـى��ية�هو�أكثر�األجناس�األدبية�واالرأن�جنس�النسب�هذه�من�نالحظ����

إلقبال�القـارئ�اإلسـباني���ية�وايات�العربالرتفضل�نشر�ترجمات�ية�دور�النشر�اإلسبان
يعود�ذلك�إلى�الطبيعة�المعقدة�للشعر�مـن�لغـة���وأقل،��تهعر�فجاءت�نسبالشّأما��،عليها

��وإيقاع.
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�اإلسـبان��اللغة�إلى�المعاصر�العربي�األدب�لترجمة����ر���-�����2 �فـي��قـراءة�(ية

ي�حظيت�باهتمام�المترجمين�اإلسبان�روايات�التّالمعاصرة�ية�من�النماذج�األدب�:�)نماذج
��ي�سنسلط�الضوء�عليها�في�هذه�المداخلة.التّو�"نجيب�محفوظ"

أسهمت�في�حصول�"نجيب�محفوظ"�ي�التّسباب�األويجمع�النقاد�العرب�على�أن�أهم�
إلى�خمسين�أعماله�تصل�األدبي�حيث��هي�غزارة�اإلنتاج�1988على�جائزة�نوبل�سنة�

�ومقاالت�إضافة�إلى�ترجماتـه�وكتاباتـه�الموجهـة����وقصة�قصيرةية�عمال�ما�بين�روا
��لألطفال.

�تطورهـا�المعاصرة�إلسهامه�في�ية�العربية�واالرمن�رواد��اًويعد�نجيب�محفوظ�رائد
ـ�على�مستوى�المضـمون�و�ية�واالر�ه�فيديجدلت�،د�مدرسة�لوحدهااحيث�عده�النق �كلالشّ

إلى�عمق�المجتمع�المصري�والعربـي،�حيـث����تي�تغلغلية�التّوتميزت�أعماله�بالواقع
�رصد�يوميات�اإلنسان�العربي،�وتسرد�تفاصيله�في�أسلوب�سردي�شيق�غيـر�ممـل��ت

ولهذا�انتبه�المستشرقون�اإلسبان�إلى�خصوصيات�كتاباته�ال�سيما�بعد�حصول�"نجيـب��
هـذا��خصوصيات�محفوظ"�على�جائزة�نوبل،�وأثار�هذا�فضول�المواطن�اإلسباني�حول�

ي�ترجمـت�مـا���التّوايات�الروأهم�،�فترجمت�أعماله�مبكرا�إلى�اللغة�اإلسبانية،�الكاتب
��يلي:
��.1989رجمة:�مجموعة�من�الباحثين،�برشلونة،�نجيب�محفوظ:�بين�القصرين،�ت-�
��.1990وق،�ترجمة:�مجموعة�من�الباحثين،�برشلونة،الشّنجيب�محفوظ:�قصر�-
��.1990نجيب�محفوظ:�السكرية،�ترجمة:�مجموعة�من�الباحثين،�برشلونة،�-
��.1990نجيب�محفوظ:�القاهرة�الجديدة،�ترجمة:�مجموعة�من�الباحثين،�برشلونة،�-
��.1990ونهاية،�ترجمة:�جماعة�من�الباحثين،برشلونة،ية�بدا�نجيب�محفوظ:�-
��.1991إنغريد�بيخارانو،�برشلونة،�ترجمة:�نجيب�محفوظ:�اللص�والكالب،��-
��.1991إنغريد�بيخارانو،�برشلونة،��ترجمة:�نجيب�محفوظ:�الخريف�والسمان،�-�

انتباهه�القضـايا��،�يلفت�األصلية�مقارنة�بالنصوصالمترجمة�والقارئ�لهذه�األعمال�
��اآلتية:
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كبرى�في�أي�نص�سردي�فهو�الواجهـة��ية�للعنوان�أهم�ترجمة�العناوين:ية�قض-��1
ي�تواجه�القارئ،�تشي�بالعالقة�الموجودة�بين�المتن�السردي�والكاتب،�وتتجلى�التّاألولى�

فة�يمكن�معر،�لهذا�ي�يبتدئ�بالعنوان�وينتهي�بالنصالذّهذه�العالقة�في�المسار�اإلبداعي�
نجاح�أو�فشل�المتـرجم�مـن���ية�،�ويمكن�تحديد�بدالعنوانلترجمته�المترجم�من�ية�منهج

��العنوان.
شـديدة�فـي�اختيـار����ية�عناوجود�والقارئ�لعناوين�روايات�"نجيب�محفوظ"�يلحظ�
ذات�بـل�هـي�عنـاوين�����،واياتالرالعناوين�فهي�ليست�عناوين�تعكس�فقط�مضامين�

���.وتفاصيلها�المختلفةية�أغلب�األحيان�على�البيئة�المصرتحيلنا�في�ية�حموالت�ثقاف
��:روايات�نجيب�محفوظ�حول�ترجمة�عناوينية�يمكن�أن�نبدي�المالحظات�اآلتو
ي�وردت�في�كلمة�واحدة�فقد�جاءت�مباشرة�التّال�يوجد�إشكال�في�ترجمة�العناوين�-�

ي�تحيلنا�علـى�نفـس���التّ�)espejismo(كلمة�ي�ترجمت�إلى�التّ�السرابية�مثل�في�روا
الالت.الد��

فمثال�في�عنوان��،قافيةالثّمن�خصوصيتها��العناوين�المترجمة�مفرغة�ضجاءت�بع-�
�Hijos(ـ�،�وترجمت�بييختارعربي�حميمي�"أوالد�حارتنا"�تحيلنا�"الحارة"�على�فضاء�

de�nuestro�barrioـ�،�والحارة�أشـمل�مـن���"أبناء�شارعنا")�أي� ال�يحيلنـا��ارع،�والشّ
��واية.الري�نجدها�في�مضمون�التّارع�على�المعاني�الشّ

في�بعض�العناوين�ويـدل�علـى���ية�كلية�الشّرجمة�الحرفالتّاعتمد�المترجمون�على�-�
�ما�نجـد��مثل�،خاصة�وأنها�تحتوي�على�العديد�من�الكلمات�العربيةية�ليونة�اللغة�اإلسبان
�La(إلى��تترجم�،ي�هي�إناء�السكرالتّعنوان�"السكرية"� azucarera(المشتقة�من�كلمة��

)Azucar�(ّأصل�عربي.من�ي�هي�الت�
اتسمت�روايات�"نجيب�محفوظ"�باالستخدام�المكثـف���ترجمة�األشعار�واألغاني:-�2

ي�تثري�الـنص�وتزيـد�مـن����التّ�الخاصة�بالبيئة�المصرية،ية�عبالشّاألغاني�لألشعار�و
ـ��ومن�األمثلة�علـى�ذلـك�األغن���،أجواء�سحريةإلى�وتنقل�القارئ��واقعيته ية�عبيـة�الشّ

��:"قشتمر"ية�في�رواالخاصة�باألعراس�الواردة�
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��"أرخي�الستارة�اللي�في�ريحنا����������������������لحسن�جيرانك�تجرحنا
��12يا�مبسوطين�بالقوي�يا�احنا"

��)�بما�يلي:Isabel�Hervás�Jávegaترجمة�"إيزابيل�إريباس�خافيغا"�(مترجمتها�ال
«�Corre�la�cortina�esa�que�nos�oculta�
Así�mejor,�para�que�los�ojos�de�los�vecinos�no�nos�vean�
Oh,�nosotros�dos,�que�bien�nos�los�pasamos”13�

كل�جاءت�جافـة�فـي���ية�الشّمن�القراءة�األولى�للفقرة�المترجمة�ندرك�أنها�من�ناح
عرية،�وما�يثير�انتباهنا�خاصـة��الشّمن�اإليقاع،�ولغة�بعيدة�تماما�عن�ية�شكل�نثري،�خال

جملـة��إلـى���(السعادة�واالنشراح)ية�ي�تعني�في�اللغة�العربالتّترجمة�كلمة�"مبسوطين"�
�qué�bien(طويلة� nos� los� pasamos(�ّة�ترجمتها�إلى�العبارة�اآلتي�يمكن�التي)كـان��

ـ�س�فعال�درجة�السـعادة��،�وهي�عبارة�ال�تعك)لدينا�وقتا�جميال ـ���التّ ا�ي�كـان�يمـر�به
�ن.����والعاشق

من�روايـات�"نجيـب�محفـوظ"�مـن�����ية�:�ال�تخلو�رواينيةالدترجمة�العناصر�-�3
ـ�ي�تتحـدث�عـن���التّمنها�(ما�عدا�النصوص�ية�خاصة�اإلسالمية�ينالدالعناصر� اريخ�التّ

خـالل�ممارسـات���ين�في�حياة�المجتمع�المصري�من�الدالفرعوني)�فهي�تعكس�مكانة�
ـ��واألحاديـث�النبو�من�خالل�اللغة�المستقاة�من�القرآن�الكـريم��العبادات�و ريفة،�يـة�الشّ

وتعامل�المترجمين�اإلسبان�بحذر�مع�هذه�المفردات�والعبارات�وهذا�ما�نجده�فـي�هـذه���
�الفقرة:
��!لدتي�ال�تتزوجاولكن�و-�"
��لم�يا�قنديل؟-�
��فحرت�قليال�ثم�قلت:-�
��!إنها�أمي-�

��فقال�بهدوء:
��!الزواج�شريعة�اهللا�سبحانه،�ولن�يهون�عليك�أن�تتزوج�وتترك�أمك�وحيدة-�



�ا�ــ�ــ�ــ�ــ�ا��
ــ	ــــّ���ــــ�ل:�
ّ
ــــ��ــــ�ــــ���ــــ��ــــ��ا�ــ�

ّ
�ــ�ــــ�تا�ــــ�

�

  
46 

 

  

��وصمت�قليال�ثم�قال:
��14اهللا�يهدينا�إلى�سواء�السبيل..."-�

��ترجمت�إلى�ما�يلي:
«�-Pero�mi�madre�no�se�va�casar!�-�repliqué�apresuradamente.�
-Por�qué�no,�Quindil?�
Me�quedé�un�poco�perplejo;�luego�exclamé:�
-Porque�es�mi�madre!�
-El� matrimonio� es� una� ley� divina.� No� tiene� que� ser� fácil� para� ti�

casarte� y� dejar� sola� a� tu�madre-� respondió� tranquilamente,� Hizo� una�
pausa�y�añadió:�

-Dios�nos�guie�por�el�buen�camino!”15��
ال�تعكـس��ية�اهللا�سبحانه"�بعبارة�سـطح�اكتفت�المترجمة�بترجمة�عبارة�"شريعة�����

��الموجودة�في�هذه�العبارةية�فعال�المدلوالت�اإلسالم
�)El�matrimonio�es�una� ley�divinaفكلمة�"سبحانه"�غائبـة�غيـر�موجـودة����(�

�Dios�nosي�ترجمت�(التّاهللا�يهدينا�إلى�سواء�السبيل)�(�نضيف�إلى�ذلك�العبارة�األخيرة
guie�por�el�buen�camino�(ّي�نترجمها�(اهللا�يرشدنا�إلى�الطريق�الجيـد)�ويوجـد���الت
�فرق�واضح�بين�العبارتين.���

تتعدد�قضايا�ترجمة�األدب�العربي�المعاصر�إلى�اللغة�اإلسبانية،�فهي�تمـس���ة:اتمخ
عدة�جوانب�ومستويات،�ال�يمكن�حصرها�في�بحث�واحد،�ومع�هذا�يمكن�اسـتعراض��

��في�النقاط�اآلتية:ي�وصل�إليها�البحث�التّج�أهم�النتائ
مـن��يـة��أغلب�األسماء�المذكورة�هي�لمستشرقين�متخرجين�من�أقسام�اللغة�العرب-

��.جامعات�اسبانية



�ا�ــ�ــ�ــ�ــ�ا��
ــ	ــــّ���ــــ�ل:�
ّ
ــــ��ــــ�ــــ���ــــ��ــــ��ا�ــ�

ّ
�ــ�ــــ�تا�ــــ�

�

  
47 

 

  

أحيانا�أخرى،�كما�ية�أحيانا�وجماعية�األعمال�المترجمة�مشتركة�ثنائبعض�جاءت�-
يشترك�فيها�أساتذة�عرب�مغتربين�في�اسبانيا�هذا�يضفي�علـى���التي�نجد�بعض�األعمال

��.العلمية�واألمانةية�العمل�مزيدا�من�المصداق
ي�تواجههم�أثناء�ترجمـة�األعمـال���التّوعي�المترجمين�باإلشكاليات�والصعوبات�-�
��إلى�اللغة�اإلسبانية،�وهذا�ما�يصرح�به�في�مقدماتهم�وفي�بحوثهم�األخرى.ية�العرب
روايات�"نجيب�محفوظ"�بكل�الطـرق�تقريـب�مضـمون�هـذه������وجمحاول�متر-�
ة�رجمة�الحرفالتّوايات�إلى�ذهن�المتلقي�اإلسباني�سواء�بالرفسير.التّرح�والشّب�مأي��

شـى�مـع���ي�تتمية�التّواجتماعية�دينية�صعوبة�ترجمة�المفردات�ذات�خصوص-�����
يترجمها��أن�عاجزا�أمامها،�فإما�وأحيانا�يقف�المترجم�اإلسبانية،�العربيية�المصر�البيئة

قريب�ويشرح�فـي��التّيترجمها�بأن�من�مضمونها�دون�شرح،�وإما�ية�خالية�ترجمة�حرف
�������اإلسباني.الهامش�محاوال�أن�يقربها�للقارئ�

��
��
��
��
��
��
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��
��
��
��
��
��
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ـ�راسة�موضوعا�مهما�شـغل��الدتتناول�هذه��:الملخص ـة��احة�الفكرالسـة��والعلميي

رجمة�كعلـم�لـه�قواعـد����التّفمن�المسلّم�به�أن�رجمة�عبر�العصور"�التّ"المعاصرة�وهو:�
حد�ذاته�كـان��في�هذا�النشاط��لكنونظريات�لم�تنشط�إالّ�مع�بزوغ�فجر�القرن�العشرين�

�مالكـالم�أ��ماإلشارة�أ�مداً�منذ�األزل؛�إذ�مارسه�البشر،�سواء�عن�طريق�اإليماء�أموجو
قافـات��الثّالعصور،�فتبـادلوا�المعلومـات�فيمـا�بيـنهم�وتزاوجـت�������الكتابة،�على�مر

تعبـر��الـذّي��بمثابة�الجسـر���التّرجمة�والزالتّوالحضارات�فيما�بينها�أيضا،�فقد�كانت�
ـ�ي�المجتمعات�من�حولها�دون�أ�يقافات�من�خالله�إلى�باقالثّ تلعـب�دوراً��ي�حاجز؛�فه

خلق�الحوار�بين�اللّغات�المختلفة،�وتضييق�الفجوة�بين�مختلـف�الحضـارات���في�كبيراً�
رجمة�ومـاتزال��التّمتقاربة.�لقد�كانت�ية�وتوطين�الظروف�إليجاد�قاعدة�عالم�،قافاتالثّو

يـة��قافالثّرجمة�بدأت�النهضة�التّطريق�للشعوب�وعن�ية�قافالثّوية�دعامة�النّهضات�الفكر
�عصر�اإلسالم�األولى،�إذ�أدرك�الخلفاء�حاجة�األمة�إلى�استخدام�غـذائها�الفكـري��في�

إلى�النهر�العربي،�ولقـد��ية�قافات�العالمالثّرجمة�الوديان�من�مختلف�التّفتدفقت�بواسطة�
وكانت�أبرز��،معرفيبالنسبة�للتاريخ�الي�عوب�بدور�جوهرالشّرجمة�لدى�كل�التّنهضت�

ـ�حيث�كان�العرب�من���ظاهرة�لنا�نحن�العرب�من�حيث�االستقبال�أو�اإلرسال ابقين�الس
ولـة��يـة�الد�بدافـي��ولة،�وذلـك��الدمن�مؤسسات�ية�رجمة�كمؤسسة�رسمالتّاعتماد�في�
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تقريـب�الفلسـفة���في�سهم�رواد�علم�الكالم�أالعصر�العباسي؛�إذ�في�اإلسالمية،�وخاصة�
��.اإلسالمييّ�من�الفكر�العربية�والهندية�والفارسية�اناليون

يـة��ساؤالت،�كـ:�أهمالتّمما�سبق�يسعى�هذا�العرض�إلى�اإلجابة�عن�مجموعة�من�
رس�الـدّ�تطـور��فـي���الخلفاء�العباسـيين��سهمأقافة�العربية،�كيف�الثّإثراء�في�رجمة�التّ
قـارب��مجال�خلق�تفي�األهداف�رجمة�عند�العرب�بعض�التّهل�حقّقت��العربي؟يّ�اللّغو
العصـر�العباسـي؟�ومـا����ية�في�قافالثّوية�كيف�كانت�الحياة�الفكر؟�قافات�األخرىالثّمع�
ـ�أالتّي�رجمة�وما�العوامل�التّنشاط�حركة�في�لعبه�بيت�الحكمة�الذّي�ور�الد فـي��همت�س

�العصر�العباسي؟في�رجمة�التّازدهار�
��قافة؛�بيت�الحكمة.الثّربية؛�اللغة؛�العرجمة؛�الحضارة�التّ�الة:الدالكلمات�

سارت�تعاليم�اإلسالم�إلى�جزء�كبير�من�العالم�المعروف�خالل�القـرنين��لقد�:�مقدمة
من�الهجرة)،�واستطاعت�قيم�اإلسـالم�وجهـود���يّ�انالثّامن�للميالد�(األول�والثّابع�والس

تْها�القـرون��وأقوى�دولة�عرفَ�أكبر-�أقل�من�قرن�من�الزمان��في-�األسالف�أن�تؤسس�
��غربا.يّ�وقد�امتدت�بقعة�اإلسالم�من�الصين�شرقًا�إلى�المحيط�األطلس�،الوسطى

-�لم�يشهد�العالم�مثلَها�ية�التّي�اإلسالمية�وكما�نرى�فإنه�من�خالل�هذه�الحركة�العالَم
اإلسالم�إلى�العالم�القـديم�كلِّـه�تقريبـا،�ومعـروف�أن������وصل-�هذا�الوقت�الوجيز��في

��نسـيجِ�تعاليمـه��ية�فـي��يس�دينًا�وحسب،�بل�هو�دين�تدخُُل�الحضارة�اإلنساناإلسالم�ل
��ويفتح�للناس�ميادين�المعرفة�والعقل�على�امتداد�الكون�والنفس�والحياة.

ولم�يكُن�ممكنًا�أن�يقف�المسلمون�عند�حدود�الفتوحات�الجغرافية،�بل�كـان�ال�بـد���
سـبقَتْهم،�وأن��التّـي��خـرى��للعرب�والمسلمين�أن�يستوعبوا�خالصة�الحضـارات�األ�

وإال�كانت�مجرد�فتوحات�دنيا�ال�فتوحـات���وها�على�دينهم�وطبيعتهم�الحضاريةيعرض
يقررون�كيف�يمكن�أن�يأخذوا�من�هذه�الحضـارات�مـا�يـتالءم�مـع�����ي�الالتّدين،�وب

�حضارتهم،�ويرفضوا�ما�سوى�ذلك؛�ولهذا�عمدوا�إلى�تجنيد�جيوش�مـن�المتـرجمين��
�وأنسـاق�حياتـه��ي�ظل�مناخهم�اإلسالمفي�ابقة،�السوم�والنظم�واألفكار�لينقلوا�إليها�العل

مـن��يـة��واألدبية�والفلسفية�ترجمة�ونقل�مختلف�الكتب�العلمفي�بدأ�المسلمون�ي�الالتّوب
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علـى�وجـه���ية�والهندية�ريانالسوية�والفارسية�اليونان�،مختلف�الحضارات�وبكل�اللغات
��الخصوص.

صـر�ازدهـار���ع�هو-�عموما-�يّ�ارسين�على�أن�العصر�العباسالدويجمع�كثير�من�
رجمـة�بـدأت���التّجعل�جّل�الباحثين�يجمعون�على�أنّ�ظاهرة�النقل�والذّي�األمر��،العلوم
�رجمة�والنقـل�التّهذا�العصر�بعصر�يّ�بل�حتى�منهم�من�كان�يسم�،العصر�العباسيفي�

سنحاول�من�خاللـه�بيـان���ي�الذّو�المتواضعاختيارنا�لهذا�البحث�في�فقد�كان�هذا�سببا�
ية�الحركة�العلمفي�وابراز�جهود�الخلفاء�العباسيين��،العصر�العباسيفي�رجمة�التّحركة�
ل�خـال�ية�والفكرية�العلم�هذه�الحركةفي��والمترجمون�بيت�الحكمة�لعبهالذّي��ورالدوما�

����؟هذا�العصر
ـ�التّورجمـان��التّلسان�العرب�"�في�جاء��:تعريف�التّرجمة/�1 المفسـران���ان:رجم
يتـرجم��الـذّي��رجمان�بالضم�والفتح:�هـو��التّ�،حديث�هرقل:�قال�لتُرجمانهفي�و�،للسان
��.1راجم�"التّوالجمع��،ينقله�من�لغة�إلى�أخرىي�الكالم�أ
رجمان�والجمـع��التّومنه��،الصحاح�فيقال:�"ترجم�كالمه�إذا�فسره�بلسان�آخرفي�أما�
ي�.�وأضاف�قاموس�المنجد�أن�مـن�معـان��2رى�"رجمة�النقل�من�لغة�إلى�أخالتّو�،تراجم
��عرف�على�سيرة�أحد�األشخاص.التّ�رجمة،التّ

فسير�أو�النقل�من�لغـة��التّاإليضاح�وي�رجمة�يظهر�له�انها�تعني�التّمعانفي�فالمتأمل�
"شـرح���ي،�فهـي�اللغوال�يخرج�عن�المعنى�ي�فنجد�أن�المعنى�االصطالح�،إلى�أخرى

بالنسبة�ي�أو�المستمع.�فهي�به�األخر،�من�لغة�أخرى�إلى�لغة�المتلقوتفسير�ما�يقوله�ويكت
للمترجم�تفسير�فكرة�مصاغة�من�قبل�غيره�ضمن�لغة�أخرى،�وليس�عليه�أن�يفتش�عن�

��.3مكان�بل�كل�ما�يترتب�عليه�أن�ينقلها�بلغة�أخرى"ي�أفي�هذه�الفكرة�
ية�التّي�األنشطة�البشر�رجمة�أحدالتّتكون�ي�واالصطالحي�عريف�اللغوالتّمن�خالل�
تتضـمنها�النصـوص�أو�الكـالم����ي�التّـي��وتهدف�إلى�تفسير�المعان�،وجدت�مند�القدم

�(اللغـة�المصدر)�إلى�نصوص�أو�كالم�بلغة�أخـرى���لغة(لغة�وتحويلها�من��المنطوق،
��المستهدفة).
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نت�رجمة�كاالتّوالحق�أن�حركة�ية:�اإلسالمية�قافة�العربالثّرجمة�والنهوض�بالتّ/�2
نشطة،�فقد�حفَّزت�المسلمين�إلى�اإلفادة�مما�اطَّلعوا�عليه�مـن�كتـب���ية�حركة�علمية�بدا
فكانت�هذه�المترجمات�خير��،شريحِ�العديدة،�مما�تُرجم�ألبقراط�وجالينيوس�وغيرهما�التّ

تعكس�جوانب�عديدة�ية�ما�وضح�لهم�مبهمات�هذا�الموضوع،�كما�أخذت�مصنفاتهم�الطب
��ي.من�الطب�اليونان
بعض�المعـارف؛�فقـد�بـدأ����في�رجمةَ�قد�دفعت�إلى�ظهور�حركة�تأليف�التّكما�أن�

شـتى��في�سائل�والكتب�ليستعملها�الطالب�على�شكل�ملخَّصات�الرالمترجِمون�يضعون�
منها،�ثم�ما�لبثت�هذه�الحركة�أن�توسعت�بـين�العلمـاء���ية�أنواع�العلوم،�وبخاصة�الطب

الطب�والفقـه��في�ن�على�أسس�متينة�من�المعرفة،�"فقد�ظهرت�ين�أخذوا�يكتبوالذّالعرب�
اريخ�واللغة�مثلًا�كتب�كثيرة،�وبعضها�بعدة�أجزاء؛�بحيـث�كـان�بعضـها�أشـبه�����التّو

مختلـف�المواضـيع���في�بالموسوعات،�كما�كان�المؤلف�الواحد�يصنف�عشرات�الكتب�
��4مدللًا�على�سعة�معرفته�بمختلف�العلوم".

�جامـدة�ية�ا؛�فإن�المسلمين�لم�يتعاملوا�مع�هذه�المترجمات�بطريقة�حرفوكما�يتبين�لن
كتابه�في�المال�ي�يقول�أحمد�عل�إذفي�قاالثّإطار�نظامهم�في�بل�سرعان�ما�قاموا�بتفعيلها�

إذا�كان�المسلمون�قد�نقلـوا�وترجمـوا���)�"الحضارة�األوروبيةفي�(أثر�العلماء�المسلمين�
لألمم�األخرى؛�كاليونان�والفرس،�فإنهم�لم�يلبثوا�أن�اعتَمـدوا��ي�لمراث�العالتّكثيرا�من�

ابتكروهـا؛�فـافتَتَحوا�المـدارس�والمعاهـد�����ية�التّـي��على�أنفسهم�وعلى�المناهج�العلم
في�والجامعات،�وألَّفوا�الكتـب�والمراجـع�واألبحـاث،�وأقـاموا�المراصـد�والمشـا������

ة�ة�عالوالمختبرات،�يدفعهم�إلى�ذلك�نشاط�وثَّاب،�وهملَفَتَت�األنظار�إليهم،�وانتزعـت��ي
��."بقالساإلعجاب�بهم،�حتى�لهج�أعداؤهم�باالعتراف�لهم�بالفضل�و

كل�الفنـون�والعلـوم،���في�ولم�يلبث�المسلمون�أن�انطلقوا�إلى�عالم�اإلبداع�����������
إقامة�حضارة�أصبحت�الحضارة�األعظم�خالل�عشرة�قرون،�وإلـى�هـذه���في�ونجحوا�
إن�مكانة�"العربي)،�فيقول:�ي�راث�العلمالتّكتابه�(في�يشير�ياسين�خليل�ية�حضارالنقلة�ال
��:5"تتعين�باتجاهيني�العربي�راث�العلمالتّ
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�:�بما�حقَّقه�العرب�من�تراجم�ونقل�من�لغات�أمم�أخرى�إلـى�اللغـة�العربيـة���األول
�ولبدأ�اإلنسانثيرة،�فحفظوا�بذلك�تراثًا�ضخما�من�العلم؛�إذ�لوال�ذلك�لضاعت�معارف�ك

��عدة�قرون.ية�طلب�المعرفة�والعلم،�ولتأخَّر�ركْب�الحضارة�اإلنسانفي�من�جديد�
:�بما�أضافه�العرب�وابتكروه�من�وسائل�ومعارف�وعلوم�جديـدة�لـم�تكـن����انيالثّ

ـ�الصحيح،�فأنجزوا�بذلك�ي�االتجاه�العلمفي�معروفة�من�قبل،�وما�قاموا�بتطويره� يء�الشّ
�ة�جميع�حقوِل�المعرفة�اإلنسان�فيالكثيروية�ياضالرة�والطبيعية�والهندسيـة��كنولوجالتّويي

ترجمت�مؤلَّفات�العلماء�ي�الالتّالنهضة�األوروبية،�وبفي�وغيرها؛�مما�كان�له�أبلغ�األثر�
تطـوير��فـي��العرب�إلى�اللغة�الالتينية،�وتعرف�عليها�المفكِّرون�والعلماء،�فأفادوا�منها�

��جديدة.ية�االنتقال�به�إلى�مرحلة�تطويرالعلم�و
فـي��خاصة�ية�ولة�اإلسالمالدشهدته�الذّي�واالزدهار�ي�قالرلقد�انبهر�الغربيون�من�

رجمة�وبرز�فيه�مجموعة�كبيـرة��التّأليف�والتّنشطت�فيه�حركة�الذّي�العصر�العباسي؛�و
الـذّي��الـزمن��في�ن"�خصصات�ونمثل�لهذا�بقول�روبرستوالتّمختلف�في�من�العلماء�و

كان�أهـل���،يتدارسونها�وينشرونها�على�الناس�المختلفة،العلوم�في�كان�العرب�يبحثون�
ألنَّهـم���،ولم�يستيقظوا�إال�بعد�الحروب�الصليبية�،وسبات�عميق�،جهل�مطبقفي�أوربا�

����6حينئد�اختلطوا�بالعرب�والمسلمين"
��.والعباسي)ي�األمو�عصرال(اإلسالمية�ولة�في�الدرجمة�وتطورها�التّ/�نشأة�3

افدين�وبـالد�مصـر�وبـالد����الرام�وأرض�الشّكانت�بالد��،قبل�ظهور�اإلسالم�بقليل
وأصبحت��،أنطاكيا�وحران�واإلسكندريةية�في�تشهد�ظهور�مدارس�ومراكز�ثقاف�،فارس

األمر�ية�بدافي�فقد�أفاد�العرب�منها��،عريبالتّرجمة�وفي�التّبعد�ذلك�مراكز�متخصصة�
�الهـام�في�قـا�الثّوي�هذا�الميدان�الفكرفي�ولوا�عليها�حتى�استطاعوا�أن�يثبتوا�أقدامهم�وع
والفكـر�اليونـاني.�وقـد�كـان�لمدرسـة������ي�شكَّل�همزة�وصل�بين�الفكر�العربالذّي�و

��العهـد�األمـوي��فـي��عريـب��التّرجمة�والتّنهوض�حركة�في�األثر�البارز�ية�اإلسكندر
بينمـا���،كانت�تهتم�بالفلسفة�اليونانيةالتّي�وية�حضارة�البيزنطوكانت�من�المراكز�الهامة�لل

��.7علوم)�،فلسفة�،(�لغة�ية�اختص�مركز�انطاكيا�بالحضارة�اإلغريق
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كانـت��ية�رجمة�إلى�العربالتّحركة�النقل�وية�ارسين�على�أن�بداالدويجمع�الكثير�من�
وتوزع�المسـلمين���،المصاحففي�م�حيث�كان�لتدوين�القرآن�الكري�،العصر�األمويفي�
السيما�بعد�احتكاكهم�بـاألمم���،اهتمام�بالكلمة�المكتوبةيّ�األمصار�اثر�الفتح�اإلسالمفي�

��أليف.التّدوين�والنقل�والتّدعا�الخلفاء�األمويين�أن�يأمروا�بالذّي�األمر��،األخرى
فـي��عهـا��أول�الطريق�االعتماد�على�المصـنفات�وجم�يّ�في�وقد�بدأ�العصر�األمو

�كما�وجد�فيه�معربـون�ونقلـة���،إذ�وجد�فيه�مؤلفون�ووجدت�فيه�كتب�ومكتبات�،خزائن
ـ�غير�أنّ�جهود�المؤلفين�والكتاب�كانت�منصبة�على�الحديث�النبـو� ريف�بشـكل��يّ�الشّ

وكـان�الختـراع����،اإلسالمفي�خاص�لئال�يختلط�بكتاب�اهللا�خاصة�بعد�دخول�األعاجم�
ـ���في�حاسما�هذا�العصر�عامال�في�الورق� ر�ونشر�المعرفة�وغـزارة�المؤلفـات�وظه

��.��8الحاجة�للترجمة�والعريب
في�ه)�رائد�هذه�الحركة�وأشهر�من�اهتم�بها�85(ت�ية�بن�يزيد�بن�معاو�الدويعتبر�خ
فهو�عند�ابن�النديم"�أول�من�ترجم�كتب�الطـب�والنجـوم����ية،اإلسالمولة�الدمطلع�عهد�

��.�9وكتب�الكيمياء"
الخليفة�مـروان�بـن�الحكـم����ي�العصر�األموفي�ن�اهتموا�بترجمة�الكتب�يالذّومن�

القـس)�مـن����(أهـون�"�ماسـروجيه"�كتـاب���ي�فقد�ترجم�له�الطبيب�البصر�،ه)65(ت
ة�ريانالس(قـوى�ه)�كتـاب��101كما�ترجم�للخليفة�عمر�بن�عبد�العزيز(ت�،إلى�العربيةي�

����.10ها�ومضارها)العقاقير�منافع�(قوىاألطعمة�منافعها�ومضارها)�وكتاب�
واهتمـام�الخلفـاء�بـالعلم����ي�العصر�األموفي�عريب�التّرجمة�والتّفقد�كان�لمدارس�

كانـت��التّي�و�،للمجتمع�اإلسالميية�والفكرية�بناء�الحياة�العلمفي�ور�الكبير�الد�والعلماء،
في�قـا�الثّ�وتوسيع�أفقهـا��،اإلسالميةية�ولة�العربالدزمن�بناء�ية�تواكب�بنا�الحياة�الحضر

��الحضاري.
أخـدت���،ه)�وانتقال�الخالفة�من�دمشق�إلى�بغـداد�132(ية�ولة�العباسالدومع�ظهور�

العصـر��في�بالنضج�والظهور�ي�العصر�األموفي�غُرست�التّي�ور�األولى�للترجمة�ذالب
��هذا�العصر�إلى�عهدين�هما:في�رجمة�التّويقسم�الباحثون�تاريخ��،العباسي
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-�ه132(العباس�إلى�قيام�دولة�الخليفـة�المـأمون���يّ�دأ�بقيام�دولة�بنيبالعهد�األول:�
��(الفلسـفية�هذا�العهد�الكثير�من�الكتب�ومـن�مختلـف�العلـوم����في�وقد�تُرجم��،ه)198
ـ��،ياضية)�واآلدابالر�،الطبية ي�وقد�نقلها�كتاب�ومترجمون�نالوا�االهتمام�لدى�خلفاء�بن
��.منهم�يشتغل�بنفسه�وكان�كلٌّ�،العباس

ـ�الذّويبدأ�بقيام�دولة�الخليفة�المأمون�واني:�الثّالعهد� الخالفـة��ي�ين�أعقبوه�على�كرس
كـان���،رجمـة�التّوبه�ظهرت�فئة�صالحة�من�المشتغلين�بالعلم�والفلسفة�و�،من�العباسيين

بحيث�يمكن��،وإنما�كمفكرين�،ها�ال�كوسطاء�فحسبنينقلوالتّي�همهم�أن�يصيغوا�الكتب�
وسنحاول��.11طالب�العلم�من�العرب�على�أسرار�العلم�والحكمةمن�خالل�ذلك�أن�يقف�

��ي.الموالالعنصر��في-�العباسي�العصر-�العصررجمة�خالل�هذا�في�التّفصيل�التّ
كان�من�أهم�ما�دعـا���عند�ظهور�اإلسالم:�العصر�العباسيية�في�النهضة�العلم/�4

على�طلب�العلـم���ريفي�الشّالنبو�وحثَّ�الحديث�،إليه�طلب�العلم�والعمل�على�تحصيله
بدر�على�تعليم�المسلمين�إذا�شاءوا��معركةسول�بأسرى�الركما�استعان��،الصينفي�ولو�

كمـا�حـثّ����،نفسه�مالم�يعلم�عشرة�من�المسـلمين�ي�وال�يستطيع�أن�يفد�،افتداء�أنفسهم
��12ألنه�ال�يأمن�جانبهم.بن�ثابت�بأن�يتعلم�كتابة�اليهود�فنصح�زيد��،الصحابة

األمر�كانت�بـالعلوم��ية�بدافي�الصحابة�والعلماء�ية�لكثير�من�الباحثين�أن�عناويذكر�ا
ز�الكتاب�المسـلمون�بـين����،ينيةالدوما�يتعلق�بالقرآن�وتفسيره�والحديث�وروايته.�فقد�مي

فيطلق�علـى���،ها�العرب�من�غيرهمذأخالتّي�تتصل�بالقرآن�الكريم�والعلوم�التّي�العلوم�
أو�الحكيمة�ويطلـق��ية�العلوم�العقلية�انالثّويطلق�على��،رعيةالشّأو�ية�األولى�العلوم�النقل

مثـل:�علـم���ية�نا�علوم�العجم�أو�العلوم�القديمة�أو�علوم�األوائل.�فالعلوم�النقلاعليها�أحي
فتطلق�على�الفلسـفة��ية�بينما�العلوم�العقل�،علم�الحديث�والفقه�والنحو�،فسيرالتّالقراءات�و

ـ�النجوم�والطـب�والموسـيقى�والكيميـاء�باإلضـافة�إلـى�������والهندسة�والعلم اريخ�التّ
��.13والجغرافيا

لها�األثر�الكبيـر��التّي�و�،على�الفلسفة�اليونانيةي�العصر�العباسفي�لقد�وقف�العرب�
كما�وقف�العـرب���،بمنتجات�فالسفتها�وعلمائها�وكتابها�ومفكريهاية�قافة�اإلنسانالثّعلى�
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ـ��الدمنها�"�ونجـد�أن��ية�القديمة�خاصة�الفارس�قافات�والحضاراتالثّعلى� ية�ولـة�العباس
��.14متأثرة�به"يّ�أو�على�األقل�متسمة�بالطابع�الفارس�،إلى�حد�ماية�فارس

فـي��ورواج�ثروتها�أثر�كبير��،ووفرة�ثرواتها�،ولة�العباسيةالدوقد�كان�التساع�رقعة�
د�بدأ�الناس�من�الخليفة�إلى�أقـل�أفـراد���فق�،رق�من�قبلالشّلم�يشهدها�ية�خلق�نهضة�ثقاف
كان�النـاس��ية�ولة�العباسالدعهد�في�ف�،فجأة�طالب�علم�أو�أنصارا�له�االعامة�شأنا�غدو

ليعودوا�بعد�ذلك�إلى�بالدهم�كالنحـل���،يجوبون�القارات�سعيا�إلى�موارد�العلم�والمعرفة
��.15الميذ�المتلهفينالتّيحملون�العلم�إلى�جموع�

�البيـزنطيين�أيام�الخلفاء�العباسـيين�علـى���ية�تصارات�الجيوش�اإلسالمكما�كان�الن
عهد�أبا�جعفر�المنصـور�بـدأ���في�ف�،تألق�هذا�العصر�علميا�وفكريافي�سببا��،وأعدائهم

شيد�على�العهـد�فجمـع�الكتـب����الروقد�سار��،بالمترجمين�والمؤلفينية�االهتمام�والعنا
رجمـة��التّلمأمون�نشطت�حركـة�النقـل�و��ولما�جاء�عصر�ا�،القديمة�على�نطاق�واسع

إلى�مختلف�البلدان�بحثا�عـن�المخطوطـات���ية�وأرسلت�البعثات�العلم�،نشاطا�ملحوظا
وكان�الخليفة�فوق�هذا�يستغل�كل�ما�له�مـن���،القديمة��ومؤلفات�الفرس�واليونان�والهند
ـ�في�وكانت�الكتب�تُجمع��،نفوذ�وسلطة�من�أجل�الوصول�إلى�الهدف ه�مكان�يطلق�علي

��.16نون�ومترجموعلماء�ومفكرويشتغل�فيه��،اسم�بيت�الحكمة�أو�خزانة�الحكمة
لهـا��ية�عربية�مزيجا�من�عقليّ�العصر�العباسية�في�اإلسالمية�قافة�العربالثّقد�كانت�ف

تعرفت�على�مختلـف�العلـوم�وثقافـات����ية�فكرية�وعقل�،نتاج�بيئتهايّ�طبيعة�خاصة�ه
أدى�الـذّي��يء�الشّ�،لت�على�نقلها�وترجمتها�إلى�اللغة�العربيةفعم�،وآداب�األمم�القديمة

ـ�يـة��العلوم�الطبية�خاصة�من�ناح�،ولة�العباسيةالدّإلى�ازدهار� ـ�الروية�والهندس ية�ياض
����على�وجه�الخصوص.ية�والفلك
ـ�في�رجمة�التّازدهرت��:العصر�العباسيفي�رجمة�التّ/�5 ازدهـاراً��يّ�العهد�العباس
منشغلين�بالفتوحات�كمـا�ذكرنـا�وبتوطيـد����يّ�العرب�قبل�العهد�العباسكان��فقد�عظيماً،

دعائم�الحكم،�وما�إن�استقرت�األمور�حتى�جدوا�وراء�العلم�لبنـاء�ونشـر�الحضـارة����
وهنا��،دائرة�الخالفة�االسالميةيتمشى�مع�اتساع�الذّي�على�المستوى�ية�واإلسالمية�العرب
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رجمة�باإلضافة�إلى�العلوم�األخرى.�فما�أن�انقضى�التّوجه�إلى�تنشيط�النقل�والتّالبد�من�
وا�ثبات�ويقين�إلى�كتاب�اهللا�ورسوله،�حتـى�جهـد��في�ابعين�واستند�المسلمون�التّعصر�

يمثل�المرحلة�المبدئية،�ثـم��يّ�،�فكان�العصر�األموشغف�كبيرفي�إلى�تحصيل�المعارف�
الخليفـة��يـة��مـن�وال��سعياً�وراء�العلم�اعتبـاراً�يّ�العصر�العباسفي�انطلق�المسلمون�
علم�الفلسـفة�والفلـك���في�الفقه�متقدماً�في�كان�بارعاً�الذّي�جعفر�المنصور��العباسي،�أبا

��.17وبما�يتصل�بمعرفة�أحوال�النجوم،�ومشجعاً�للعلم�والعلماء
كمـا�عمـل�علـى�����،راث�األجنبيالتّفقد�عمل�الخليفة�أبا�جعفر�المنصور�على�نقل�

وقـد�اسـتدعى�مـن�(جنديسـابور)�الطبيـب�������،خاصة�الطباالهتمام�بالعلم�اليوناني�
وقد�قام�بمعالجة�المنصور��الطب،كانت�له�خبرة�بصناعة�الذّي��،(جورجيوس�جبرائيل)

كما�نقل�للمنصور�كتبا�كثيـرة�مـن�كتـب�����له،شفائه�فأصبح�بعد�ذلك�طبيبا�في�وساهم�
��.18اليونان�إلى�اللغة�العربية

السـيما���،نقل�ثقافة�اآلخرينفي�الخليفة�المنصور�الواضح�من��لهذا�االهتمامونتيجة�
أنشـأ�بيـت���الذّي�منها�الطب�والهندسة�والنجوم�قيل�أن�الخليفة�أبا�جعفر�المنصور�هو�

فقـد�كـان�يـدفع�����،بغداد�وقيل�عنه�أنَّه"�كان�يعرض�األموال�العامة�للخطرفي�الحكمة�
�منقولـة،�أو�ؤلفـات�الجديـدة���والمترجمين�والمؤلفين)�أثمـان�الم��(النقلةلهؤالء�العلماء�

��.19أوزانها�ذهبا"يّ�أو�مؤلفة�ابتداء�بما�يساو�،مترجمة
�جمع�الكثير�من�الباحثين�والمؤرخين�على�أنوية�ولة�العباسالدنشـأ���،دولة�مباركـة�ي

��فيها�العلماء�والفقهاء
ه�)�وابنـه�الخليفـة�المـأمون�����193-�ه170شـيد�(��الرزمن�الخليفة�في�وباألخص�

وأصبح�يطلق�على�هذه�الفتـرة���،رجمة�والنقل�التّازدهرت�حركة�التّي�ه)��218-�ه198(
ولة�وتنفق�عليه�من�الدتتواله��،رجمة�عمال�رسمياالتّهبية؛�بحيث�أصبح�النقل�والذّبالفترة�
فقد�كانـت�دار�الخالفـة�تُرسـل�����،وتحشد�له�أعظم�النقلة�والعلماء�والمفكرين�،الخزينة
فقد�ذُكر�أنَّه�وصـل�إلـى�أسـماع����ية�،والطبية�والفلسفِّية�علمطلب�الكتب�الفي�البعوث�

تخص�العلـوم�القديمـة���التّي�الخليفة�المأمون�أن�هناك�مجموعة�كبيرة�من�الكتب�القديمة�
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��سراديب�مقفلة�لم�تر�النـور�ومحـرم�مطالعتهـا���في�وأنها�كانت�مخزونة��،ومالرّببالد�
�.20وم�إلقناعه�بجلب�هذه�الكتب�الرفنظَّم�وفدا�علميا�وبعثه�إلى�امبراطور� ���

شيد�كانت�منصبةً�على�نقل�كتـب��الرمة�الغالبة�على�اهتمامات�الخليفة�هارون�السو
الطب،�لكن�هذا�ال�يعد�اقتصارا�من�الخليفة�على�هذا�النوع،�فلم�يخُل�عهده�مـن�نقـول���

علمـاء�إلـى���نجيم�والمنطق�والطبيعة�وما�وراء�الطبيعة.�واسـتقدم�ال�في�التّوترجمات،�
ـ�طريق�عودته�من�الغـزو،�ال�سـيما�مـن����في�بغداد،�وجلب�إليها�الكتب�وهو� مال�الشّ

لعاصمة�الخالفة�بغداد.�باإلضافة�إلى�امتداد�شهرة�آل�بختيشوع،�وقـد��ي�مال�الغربالشّو
والحجاج�بـن�يوسـف�بـن�����،شيد،�يوحنا�بن�ماسويهالرعهد�الخليفة�هارون�في�اشتهر�
ـ�رجمـة�و�التّتولى�النقـل�و�ي�يه�على�أنه�أول�عربوينظر�إلى�ابن�ماسو�،مطر أليف�التّ

��.21والعالج
فلم�يبخـل���،ه�وجدهالدسار�على�خطى�و�ه)�218–ه�198(عهد�الخلفة�المأمون�في�و

�كان�يحـب�الكثير�من�الكتب�على�أنَّه�في�عنه�ي�فقد�رو�،على�القائمين�على�بيت�الحكمة
الكثير�من�القضايا�المتعلقـة��في�وكان�يحاورهم��،صبيا�يافعاة�العلماء�منذ�أن�كان�السمج

كما�قـام���،رجمةالتّوعند�توليه�الخالفة�شجع��،عر�وعلم�النجومالشّبعلم�الفلسفة�واألدب�و
عقـد��فـي��بتوجيه�دعوات�للعديد�من�المترجمين�والعلماء�من�مختلف�البلدان�للمشاركة�

��من�أجل�االستفادة�من�خبراتهم.�،ندوات�علمية
ية�ؤالرراجع�إلى�ية�أصيبعة�أن�اهتمام�المأمون�بترجمة�الكتب�اليوناني�أبويقول�ابن�

ـ��في�رآها�التّي� ـ�منامه�إذ�رأى�شـيخا�به ـ�كل�جي�الشّ ا�علـى�منبـر�يقـول�أنـا�����الس
فقيل�له:�أنَّه��،وعندما�استيقظ�المأمون�من�نومه�سأل�عن�أرسطاطاليس�،"أرسطاطاليس"

فأحضر�حنين�بن�اسحاق�وأمره�بنقل�كتب�حكماء�اليونـان���،رجل�حكيم�من�بالد�اليونان
أن�يقول�ابن�الصاعد�األندلسي:"�ولما�أفضت�الخالفـة��الشّهذا�في�.�و22إلى�اللغة�العربية

واستخرجه��،فأقبل�على�طلب�العلم�من�مواضعه�،إلى�المأمون�أتم�ما�بدأه�جده�المنصور
��.23ريفة"شّالوقوة�نفسه��،ريفةالشّبفضل�همته��،من�معادنه
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كما�سار�المأمون�على�خطى�جده�حين�كان�يمنح�للمتـرجمين�والمـؤلفين�والنقلـة����
زيدان�يقول�عن�حنين�بن�اسحاق:�"�وكان�المـأمون�يعطيـه���ي�فهذا�جرج�،اال�كثيرةوأم
رجمـة��التّولذلك�فقد�كان�حنين�يكتـب���،مثالً�بمثٍلية�هب�وزن�ما�ينقله�إلى�العربالذّمن�

وعلى�ورق�غليظ�جدا�لتعظيم�حجم�الكتـاب�وتكثيـر����،وأسطر�متفرقة�،بحروف�غليظة
إنمـا�مـدى�اهتمـام�الخلفـاء������،من�عدمهاية�واالرا�هنا�ليس�صحة�ن.�فما�يهم24وزنه"

عـرف��التّوكذلك�عنايتهم�بنقل�ثقافة�اآلخرين�و�،العباسيين�بالعلماء�والمترجمين�والمؤلفين
�سبيل�العلم�والعلمـاء�في�كل�شيىء�يهون�ف�،هبالذّولو�كلفهم�قناطير�من��علومهم،على�

��العصر�العباسي.���في�رجمة�التّأدت�إلى�ازدهار�التّي�وهذا�كان�من�بين�أهم�األسباب�
أمرهـا���انتقال�هو�العصر،�هذافي��رجمةفي�التّ�ما�أجمل�أن�زيدان"ي�جرج�"ويرى

�على�سبيل–�شاكر�ناءأب�اطَّلع�أن�فبعد�لطة،الس�نطاق�خارج�الناسي�أيد�إلى�الخلفاء�من
�ترجمتهـا�في��بالخلفاء�واقتدوا�نهضوا�العربية،�اللغة�إلى�المترجمة�الكتب�على-المثال
في��مؤلفات�لهؤالء�كان�فقد�كله،�هذا�عن�وفضال�ذلك،�سبيلفي��الكثيرة�األموال�وبذلوا
��.25والهندسة�الفلك
ـ��فحرصـوا��المجال،�هذافي��كبيرا�شوطًا�العباسيون�قطع�قدل مـن���االسـتفادة��ىعل
بـن���ويوحنـا��أسـحق��بـن��كحنين�واألديان،�الجنسيات�مختلف�من�المترجمين�خبرات
�الكتـب��مـن��الكبيـرة��األعداد�ولعل��26وغيرهم�قرة�بن�وثابت�لوقا�بن�وقسطا�ماسويه
�لـم�العباسـيين���إلى�أن�بوضوح�يشير�للنديم�الفهرست�كتابفي��ظهرت�كما�المترجمة
ية�البالد�الحد�سكان�من�االستفادة�إلى�لجأوا�بل�فحسب،�ءالعلما�هؤالء�مثل�على�يعتمدوا
ـ�ية�ريانالسكية�األجنب�باللغات�دقيقة�معرفة�على�وكانوا�األسرفي��وقعوا�ينالذّ ية�والفارس

في��العرب�ألبناء�المختلفة�لغاتهن�تعليمفي��دوري�للجوار�يكون�قد�كذلك�العربية،�واللغة
��.رجمةالتّ�مركز�يوجد�حيث�بغداد
�المترجمـة��الكتـب��كانـت��:العصر�العباسيفي�رجمة�التّبيت�الحكمة�ورواد��/6

�جـاء��اوعنـدم��بغـداد،�في��الخالفة�قصرفي��تحفظ�العلم�ودفاتر�راثالتّ�ومخطوطات
�ران�قصـر�جـد��مـن��والمخطوطات�الكتب�إخراج�إلى�تجها�شیدالر�هارون�الخليفة
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المـأمون���زمـن��حتأصـب�التّـي��و�)�الحكمة�بیت�سماها(�ضخمة�مكتبة�إلى�الخالفة
�لخـزن��وأماكن�،رجمةالتّو�للدرس�أماكن�فیها�للكلمة،�قيقيّ�الدالعلميّ�بالمعنية�أكاديم
ـ��ویقول�الفلكي،�صدالرّ�جانب�إلى�للتأليف�وأماكن�لنقلها،�وأماكن�الكتب �إن�"يّ�القفط

�كرةف�أبتدعالذّي��هو�شیدالرّ�فهارون�المختلفة،ية�العلميّ�للمناخ�رمزا�كان�الحكمة�يتب
يـة��اإلله�العلـوم�ي�ه�المسلمين�العلماء�رأىفي��والحكمة�المأمون،�ابنه�وتبناه�هذا�المعهد

��.27"نجيمالتّو�الطب�وصناعتاية�العددو
كنـوز���تحملالتّي��المترجمة�بالكتب�فائقةية�عنا�ديشالر�عهدفي��الحكمة�يتب�نال�وقد
ي�تـؤت��وأخـذت��واشتدت�فنمت�الكتب،�لها�وجلب�الموظفين�لها�"فعين�األجنبية،�قافةالثّ
��.28كتابا"�الجزیة�یقبل�كان�أنه�والعلماء�بالعلم�شیدالر�اهتمام�وبلغ.�يانعا�طیبا�أكلها

�قصة�الحضـارة�"�كـان�مجمعـا�علميـا����في�وقد�وصف�"�ديورانت"�بيت�الحكمة�
ـ��فلكيا،�ومكتبةومرصدا� ن�بيـت��أقام�فيه�طائفة�من�المترجمين�أجرى�عليهم�األرزاق�م
��.29الكبرى"ية�ونقل�قول�ابن�خلدون�بأن�اإلسالم�مدين�لهذا�البيت�باليقظة�اإلسالم�،المال

العلوم�ومن�أجنـاس�مختلفـة���ي�بمجموعة�طيبة�من�مترجمبيت�الحكمة��ظيوقد�ح
ا�أمعنـا��وإذ�،غايتهم�تقديم�النصوص�المترجمة�بصورة�صحيحة�ومتقنـة��متعددةوأديان�
فهـذا�حنـين�بـن�����،مترجمين�وجدناهم�قد�تخصصوا�بأكثر�من�علمأسماء�الفي�النظر�

كان�ي�وهذا�يعقوب�بن�اسحاق�الكند�،كان�طبيبا�وفيلسوفا�وشاعرا�لغوياي�اسحاق�العباد
فقـد�كـان�فيلسـوفا�����،عنهماي�فيلسوفا�ورياضيا�وفلكيا�وال�يختلف�ثابت�بن�قرة�الحران

فقد�كان�حكيمـا��ي�لفرخان�الطبريء�ينطبق�على�عمر�بن�االشّونفس��،ورياضيا�وفلكيا
الصـاعد���ابـن��رجمـة�يقـول��التّمؤهالت�هؤالء�وقدرتهم�على�في�.�ووعالما�بالنجوم
ح�ّويعقوب�بـن���،:�حنين�بن�اسحاق�العبادياإلسالم�أربعةٌفي�رجمة�التّاق�ذاألندلسي"�إن
��.��30وعمر�بن�الفرخان�الطبري"�،وثابت�بن�قرة�الحراني�،اسحاق�الكندي
صنفها�أطبـاء��التّي��،ن�بين�المهام�الكثيرة�لبيت�الحكمة�ترجمة�الكتب�الطبيةوكان�م
بلغـت�مـا���التّي�أن�بيت�الحكمة�فيه�كل�مؤلفاته�ي�"�جالينوس"�فقد�رو��اليونان�السيما

المولود�بجنديسـابور��ي�بن�ماسويه�النسطور�يوحنا�زكريا�أبوويعد��مؤلفا.�120يقرب�
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رجمة�وأسهموا�فيهـا�خـالل���التّين�رعوا�حركة�الذّرزين�ه)�من�األطباء�البا161سنة�(
وقد�ذكـر�أن�الخليفـة����،فترجمت�باسمه�الكثير�من�الكتب�الطبية�،الهجري�الثّالثّالقرن�
وم�الـر�وبغيرها�من�بالد��أنقرافي��وجدتالتّي�شيد�قلده�ترجمة�الكتب�القديمة�الرهارون�

��.�31حين�افتتحها�المسلمون�فترجم�منها�كثيرا
نقله�إلى�تالميـذه�فكـان���ية�رجمة�وخاصة�ترجمة�الكتب�الطبالتّواهتمام�بن�ماسويه�ب
فـي��ين�برعـوا��الـذّ�أحد�تالمذتـه��ي�المشهور�بالطبيب�العربي�حنين�بن�اسحاق�العباد

وقـد�كـان����،إلى�اللغة�العربيـة�ية�اليونانية�رجمة�خاصة�ما�تعلق�بترجمة�الكتب�الطبالتّ
��.32يرشد�المترجمين�ويصلح�ترجمتهم�،درئيسا�لبيت�الحكمة�ببغدا

فقـد���،خاصـة�يـة��ترجمة�الكتب�الطبفي�فقد�كانت�جهود�حنين�بن�اسحاق�واضحة�
المشـهور"��ي�وترجم�أغلب�كتب�الطبيب�اليونان�،دراسة�الطبفي�ورث�الميل�إلى�أبيه�

�(قـوى�)�وكتـاب��(الحميـات�)�كتابا�منها�كتـاب��90بلغت�أكثر�من�(التّي�جالينوس"�و
��33الطبيعة).
وكـان���،الفهرست�أن�ابن�اسحاق�كان�مقربا�من�الخلفاء�األمراءفي�كر�ابن�النديم�ذوي

فـي��فكـان�محـل�ثقـتهم�����،هم�من�خالل�محاورته�وأجوبتهالسمجفي�حضوره�متميزا�
��ياسة�على�أبناء�جنسه�كما�ذكر�ابن�النديم.الررجمة�وكانت�له�التّشخيص�والعالج�والتّ

ي�يكنـى�بـأب��الـذّي��ه)�و�298ن�اسحاق�العبادي"�(ت�أما�ابنه�"�اسحاق�بن�حنين�ب
رجمة�ومعرفـة��التّوية�معرفة�العلوم�الطبفي�وتمثل�بأبيه��،فكان�طبيبا�مشهورا�،يعقوب
ين�الـذّ�وخدم�الخلفـاء���،وكان�يقوم�بتعريب�الكتب�بعد�أن�نقل�إلى�بيت�الحكمة�،اللغات

��.34خليفة�المعتضد�باهللاخدمهم�أبوه�ثم�انقطع�إلى�القاسم�بن�عبيد�اهللا�وزير�ال
يـة��والهنديـة��كما�كان�لحنين�بن�اسحاق�تالميذ�دربهم�على�ترجمة�الكتب�من�اليونان

منهم�"�عيسـى��ية�تطوير�المعارف�العلم�واضحة�فيوتركوا�خلفهم�لمسات��،إلى�العربية
ن�)�"وخبيش�بن�الحسن�بن�األعسم"�وهو�ابن�أخت�حني(المنافعألَّف�كتاب�الذّي�بن�علي"�

بـن��ي�والطيفـور��،بن�ابراهيمي�وعيسى�بن�يح�،إلى�العربيةية�ريانالسترجم�من�الذّي�و
والحجـاج�بـن����،حنا�بن�البطريقووي�،الطب�يعديدة�ف�اًنقل�له�حنين�كتبالذّي�المتطلب�
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وأبـو�زكريـا����،وسنان�بن�ثابت�بن�قرة�الحراني�،وعبد�اهللا�بن�علي�،يوسف�بن�مضر
��.35بن�البطريقيّ�يح

ه)�مـن�ألمـع���211(عد�أبو�الحسن�ثابت�بن�قرة�بن�مروان�المولود�بحران�سـنة��وي
�ياضـيات�والفلسـفة��الرالطب�والفلك�والهندسة�وفي�فكتب�"�،هجري�الثّالثّعلماء�القرن�

تراجمـه��فـي��وتجـاوز���،بدأها�حنين�بن�اسـحاق�التّي�وقد�تصدر�مدرسة�المترجمين�
تصر�على�بعض�مـا�تُـرجم�مـن�علـوم�����كانت�تقالتّي�رجمة�في�التّالمدارس�القديمة�

��.36"ناول�لتعم�الفائدةالتّفقد�جعل�متونها�سهلة��،اإلغريق
مثـل��ية�إلى�اللغة�العربية�اللغة�الفارسفي�كما�قدم�ابن�النديم�قائمة�بأسماء�المترجمين�

وأحمـد�بـن����،ميميالتّبن�زياد�ي�وعل�الد،وأبناء�خ�،وآل�لوبخت�،األدبفي�ابن�المقفع�
��وأل�المنجم.�،ريذالالبي�يح

وم�بنـو��الـر�بإخراج�الكتب�من�بـالد��ي�فممن�عن�":وعن�أل�المنجم�يقول�ابن�النديم
�ومالـر�وغيـره�إلـى�بـالد�����اسحاق)بن��(حنينغبات�وبعثوا�الروبذلوا��،شاكر�المنجم

خصصـات�ومنهـا�كتـب����التّشتى�في��،فجاؤوهم�بطرائف�الكتب�وغرائب�المصنفات
����37الطب".

�بيتفي��رسالدو�المطالعة�سبل�للناس�قول�أن�الخلفاء�العباسيين�قد�ذللواوخالصة�ال
�رغـب�التّي�و�االخرى،�االمم�عن�المنقولة�والمعارف�لنشر�العلوم�انشئالذّي��الحكمة،
�شتىفي��تقدمتهمالتّي��االمم�وتراث�االمور،�حقائق�على�ليقفوا�،للناس�بتيسيرها�الخلفاء
�علمالـتّ��الـى��النـاس��وشوقوا�قاصد�لكل�ارالد�ابواب�فتحواف�والعلمية،ية�الفكري�النواح
�يحضـرون��الناس�كان�كما�.واالستنساخ�رسالدو�المطالعة�لهم�عليه،�ويسروا�واالقبال

�والفنـون��العلـوم��مختلففي��ار،الد�هذهفي��العلماء�بين�تجرىية�التّي�المناظرات�العلم
��.38ذلك�وغير�اآلراء�وابداء
��
��
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هناك�عوامـل�كثيـرة�أدت�إلـى����:�العصر�العباسيفي�جمة�رالتّ/�عوامل�ازدهار�7
��منها:يّ�العباس�العصرفي�رجمة�التّازدهار�وتطور�

ولـة��الدأواخـر��في�استفحل�الذّي�و�،نشأ�بين�الفرق�اإلسالميةيّ�الذّي�ينالدالجدل� �
جعل�الناس�يتحدثون�عن�القضـاء�والقـدر���الذّي�األمر��،ولة�العباسيةالدوأوائل�ية�األمو
ي�أفـي��ثم�تجادل�المسلمون�والنصـارى�واليهـود����،فكثر�الجدال�بين�المسلمين�،ونحوه

كالمنطق�والفلسفة�واسـتخدموها���،فقد�تسلّح�اليهود�والنصارى�بعلوم�اليونان�،األديان�أنفع
ن�يعكفون�على�دراستها�بعد�نقلها�وترجمتها�إلى�يمما�جعل�المسلم�،الجدل�والمناقشةفي�

�.39اللغة�العربية
يـة��عوب�غير�العربالشّوذلك�بضم��،العصر�العباسيية�في�ولة�اإلسالملدااتساع� �
ين�اسـتوجبت�وحـدة���الدفاعتنقت�اإلسالم�وانتشرت�بينهم�اللغة�العربية"�فوحدت��،للدولة
�تنقل�وتترجم�علومها�القديمـة��(األعاجم)ية�عوب�غير�العربالشّهذا�األمر�جعل��،اللسان

في�سطع�نجمه�الذّي�رز�علمائها�عبد�اهللا�بن�المقفع�ومن�أب�،عوب�الفرسالشّومن�أشهر�
�.40رجمة"التّسماء�
فقد�أعادوا�للعراق�شـهرته���،ولة�العباسيةالدعم�أرجاء�ي�الذّي�طور�االقتصادالتّ �
ـ��في�الدراء�وهذه�النهضة�الثّجارة�"هذا�التّميادين�الزراعة�والصناعة�وفي� ية�ولـة�العباس

وقدموا�حـوافز�للمتـرجمين�والنقلـة�����،من�أماكن�بعيدةجلب�الكتب�في�استغلَّه�الخلفاء�
�.41وانشائهم�لبيت�الحكمة�خير�دليل�على�اهتماهم�بالعلم�والعلماء"�،والمؤلفين
فقد�كان�العرب�يكتبون�على�الحجارة�والجلود�وجريـد���،اكتشاف�صناعة�الورق �
فقد�نقل�المسلمون�صناعة�الـورق�مـن����،صعبة�وغير�آمنة�عكس�الورقي�النخل�وه

ونتيجة�لـذلك�تعـددت�أنواعـه�منهـا:������،وتم�تصنيعه�فيهاية�لصين�إلى�البالد�اإلسالما
النواح�،الطلمي�،ليمانيالس�الطاهر�،الفرعونيي�42الجعفريي��.���

فـي��رجمـة��التّمجـال��ية�في�الجهود�العربعالجت�هذه�المداخلة�موضوع�:�خاتمةال

المعـاجم��فـي���رجمةالتّيث�مفهوم�وقد�كانت�هذه�المعالجة�من�ح�ولة�العباسيةالدعصر�
هـذه��فـي��عموما،�كما�تطرقنا�رجمة�التّالنقل�ووعند�الباحثين�والمهتمين�بحركة�ية�اللغو
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بيـان�حركـة���اريخ�وحاولنـا��التّعبر��رجمة�عند�العرب�وتطورهاالتّالمداخلة�إلى�نشأة�
�ميـة�الحركـة�العل�فـي��وابراز�جهود�الخلفاء�العباسـيين���،العصر�العباسيفي�رجمة�التّ

�هـذه�الحركـة��في�(�خزانة�الحكمة)�والمترجمون��لعبه�بيت�الحكمةالذّي�ور�الدن�ومبيني
فـي��رجمة�خصوصـا��التّتطور�وازدهار�في�كما�تطرقنا�إلى�اسهامات�أهم�المترجمين�

�:اليةالتّراسة�إلى�النتائج�الدوقد�توصلت�هذه��،العصر�العباسي

بنـاء��فـي��ئيس�الـر�ور�ي�الدموالعصر�األفي�عريب�التّرجمة�والتّكان�لمدارس� �
��العصر�العباسي.في�رجمة�التّفقد�تركت�آثارها�على�حركة��،الحياة�العلمية

تُعتبر�أول�حركـة�منظمـة���ي�العصر�العباسفي�حدثت�التّي�رجمة�التّأن�حركة� �
رجمة�مـن��التّفقد�قام�العرب�ب�،ويرجع�ذلك�لتعدد�مصادرها�،تاريخ�المسلمينفي�ومرتبة�

�والهندية.ية�واليونانية�ريانالسوية�كالفارس�لغات�متعددة

بترجمـة�مختلـف����همئخلفـا�رجمة�ورغبة�التّبأمر�النقل�والعباسيين�عامة�ية�عنا �
�واالطالع�على�ثقافات�األمم�األخرى.�،العلوم

والكيميـاء���،ياضـيات�الرو�،والفلـك��،والهندسة�،االهتمام�بترجمة�الكتب�كالطب �
كان�العـرب�يمتلكـون���التّي�وية�ينالدوية�ا�دون�الكتب�األدبوذلك�لحاجتهم�إليه�،والفلسفة

�ثروة�هائلة�منها�تمتد�إلى�العصر�الجاهلي.

تطور�الطب�وانتشار�الكثير�مـن��ي�العصر�العباسفي�رجمة�التّمن�نتائج�حركة� �
باإلضـافة�إلـى�تشـجيع�����،وتطور�العلـوم�الهندسـية���،وابتكار�نظريات�جديدة�،العلوم
ار�العلماء�والمثقفين.ظوعقد�الندوات�حتى�صارت�بغداد�محط�أن�،حالت�العلميةالر�

ظهـور�طبقـة�طيبـة�مـن�المفكـرين������فـي��كان�لبيت�الحكمة�األثر�الواضح� �
فقد�استطاع�هؤالء�العلمـاء�وعـن����،ومعنويي�لما�وفر�لهم�من�دعم�ماد�،والمترجمين

�بـرى�الكية�أن�يقفوا�على�تراث�كبرى�حضارات�البشر�طريق�حركة�واسعة�األطراف
ـ�و�،بناء�حضارتهم�اإلسالميةفي�راث�التّوأن�يفيدوا�من�هذا� دور�فـي��ر�يكمـن��الس�أن

والنقـد���،حليلالتّراسة�والد�إلىبل�تعداه��،رجمة�فحسبالتّالعلماء�لم�يقتصر�على�النقل�و
�اإلسالمية.ية�وهنا�يكمن�سر�الحضارة�العرب�،ثم�االبتكار�واإلضافة�،صحيحالتّو
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خصوصا�بعد�ترجمة�العدد�الهائـل��ية�قافة�العربفي�الثّرجمة�التّآليات��تعددت�:تقديم
عوب�مـن�منظـور���الشّتهتم�بثقافات�التّي�راسات�الدمن�نصوص�الحداثة�ومابعدها�وكذا�

النصـوص�نتيجـة���ونظرا�لغموض�مثل�هذه��راسات�مابعد�الكولونياليةالدوفي�قاالثّالنقد�
نتج�نـوع��ا�تزخر�بهالتّي�المصطلحات�الغريبة�ية�ونوعتحملها�ية�التّي�قافية�الثّللخصوص

وهذا�مـا�حـدث�لـنص�إدوارد�سـعيد�المهـم������رجمة�ية�التّمن�االضطراب�أثناء�عمل
��قافـة�الثّموقـع��بابـا��ي�،�وكـذا�لـنص�هـوم���-�للشرقية�المفاهيم�الغرب-�االستشراق

��قل�المعرفي.لهذا�الحي�ونصوص�أخرى�مهمة�تنتم
فيمـا�يتعلـق���رجمت�إلى�ثقافتنا�تُالتّي�راسة�على�كل�النصوص�الدهذه�في�لن�نركز�

لحديث�عن�نص�واحـد�يعـد���هذه�المداخلة�لمابعد�الكولونيالية،�بل�سنخصص�ية�بالنظر
فقـد�تعـددت����،-�للشرقية�المفاهيم�الغرب-�االستشراقراسات�وهو�نص�الدإنجيال�لهذه�

كمـال��ي�ورالسترجمة�هذا�النص�إلى�أن�وصل�إلى�ثالث�ترجمات�أولها�ترجمة�الناقد�
��اآلخر�نـذير�جزمـاتي��ي�ورالسوآخرها�ترجمة�ي�محمد�عنان�أبو�ديب�وثانيها�ترجمة

نقل�هـذا��في�رجمات�أن�لكل�منها�استراتيجيتها�الخاصة�التّالحظ�على�مختلف�هذه�وما�ي
العبـور�بـين���يـة��وصفه�الكثير�بأنه�نص�معقد�جدا�نظـرا�آلل�الذّي�-��إلى�ثقافتنا�النص

المناسبة�ية�هو�اآللي�فجير�اللغوالتّولهذا�يرى�أبو�ديب�أن��-�يمتاز�بهاالتّي��خصصاتالتّ
رف�به�هـذا�الناقـد،�أمـا����عي�الذّي�فكير�البنيوالتّمستمدة�من�ية�آلي�لنقل�هذا�النص�وه
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المناسبة�لمثل�هذا�النوع�من�النصـوص�نظـرا���ي�ه�فسيرالتّية�فيرى�أن�آلي�محمد�عنان
نوعـا��ي�نذير�جزماتحين�اختلفت�ترجمة�في�نقل�المفاهيم،�في�لتركيزها�على�العصرنة�

أثقلـت��ية�بطريقـة�إنشـائ���توضـيح�المعنـى��وركزت�على��رجمتينالتّين�اتما�عن�ه
سنطرح�بديال�يتمثـل��ية�رجمالتّوبعد�مناقشة�هذه�االستراتيجيات�هذا�النص،�ية�خصوص

فتح�فضـاء�جديـد����أنه�البد�منعلى�موقع�آخر�يصر�من�الذّي�ما�اقترحه�ثائر�ديب�في�
أو�يـة��للدراسات�مابعـد�الكولونيال�ي�عند�محاولة�ترجمة�نصوص�تنتمبلغة�جاك�دريدا،�

�رجمة�بوصفها�هجينا�يقـيم�علـى�الحـواف���التّتستقيم�فيه�الذّي�ذاك�الفضاء��فيقاالثّقد�النّ
��ا.الثّقافية،�ويفرض�نفسه�بوصفه�مفهوما�ثية�الثّعددالتّويعمل�على�إزاحة�

مثل�هذا�النوع�من�النصوص�وكيف�يمكننـا��األنسب�لترجمة�ية�االستراتيجي�فما�ه

نستطيع�من�خاللها�نقل�النص�األصل�بطريقة�تجنبنا�خيانة�ما�يريـد��ية�الوصول�إلى�آل

������قوله؟

ـ�لترجمة�النصوص�مابعد�الكولونياليـة:��ية�كآلي�اللغو�التّفجير-�01 كتـاب��ي�حظ
.�وقد�أثارت�هـذه��كمال�أبوديبي�ورالسعلى�يد�الناقد�ية�بأول�ترجمة�عرب�"االستشراق"

حفّظات،�وذلك�لكونها،�كما�يقـول�النقـاد،�خلخلـت�المحتـوى�����التّرجمة�الكثير�من�التّ
للنسخة�األصلية،�خاصة�أن�كُتَّاب�أمثال�إدوارد�سعيد�يمتازون�بأسلوب�ي�وحالرالفكري/

�"االستشـراق"�لكتـاب��ية�انالثّرجمة�ي�في�التّخاص.�هذا�األسلوب،�كما�بين�محمد�عنان

��البلدان�الناطقة�باللغة�اإلنجليزية.في�صعوبة�للقارئ�حتى�شكل�
ـ���الثّتعريف�إدوارد�سعيد�داخل�في�رجمة�دورا�كبيرا�التّلعبت�� ي�قافـة�العربيـة؛�فه

توفر�لنا�ية�قافات�األخرى�عبر�وسائط�مصطلحالثّتعتبر�وسيطا�معرفيا،�تنتقل�من�خالله�
مع�قـدمها�وأهميتهـا���ية�ي.�وهذه�العملقافالثّالقح�ية�التّعملفي�نصوصا،�لها�دور�فعال�

التّـي��خيلة/الوافدة،�تبقى�من�بين�أخطر�الوسـائل��الدعلى�مستوى�صياغة�المصطلحات�
ة�تشويه�النص�األصلي،�خاصة�عملفي�هم�تسنقل�تلك�المصطلحات�الحداثية.ي��
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خيلـة��الدترجمة�المصطلحات�في�فقد�وجد�النقاد�المعاصرون�العرب�صعوبة�كبيرة�
ـ�وية�منها�والنقدية�مستوياتها�المختلفة�اللسانية�في�قافة�العربالثّعلى� يميائية...،�كـون��الس

لمحاضنها�الغربية،�وثانيـا��ية�وفية�ومعرفية�هذه�المصطلحات�ترتبط�أوال�بخلفيات�فلسف
األمـر��فـي��أن�المترجمين�حين�يترجمون�مثل�هذه�المصطلحات�كثيرا�ما�يتساهلون�«

����1».فيخرج�مرقعاي�تدبير�المصطلح�العربفي�فيتسرعون�
أن�يكون�الناقد�المترجم�عالما�باللغة�المنقول�إليها�والمنقول�منها�فقط،�بـل��في�فال�يك

لغـة��فـي��تقدره�على�وضع�المصـطلح�المواجـه���ية�له�كفاءة�تُرجم«يجب�أن�يكون�
رجمـة�لنقـل���التّلتوسـله�ب�ي�المنطلق،�كونه�قارئا�ترجميا...،�كما�أنه�قارئ�مصـطلح�

��2».المصطلح�من�لغة�المنطلق�إلى�لغة�الهدف
من�ية�فالمترجم�يجب�أن�يتسلح�بأدوات�تمكنه�من�نقل�المصطلح�بطريقة�سليمة�خال�

إذا�كان�المترجم�مجردا�مـن�المسـتلزمات�واألدوات���الغموض؛�متسمة�بالوضوح.�أما�
التّـي��نقل�المصطلحات�والمفاهيم،�تصبح�هذه�الوسيلة�في�رجمة،�وخاصة�ية�في�التّالكاف
جمـود�عـديم���في�ألنها�تحبس�اللفظة�ية�أضعف�الوسائل�االصطالح«رجمة�من�ي�التّه

��3».الفائدة
ي�العلـو�ي�أبوديب،�كما�يرى�هادروط،�وقع�كمال�الشّونتيجة�لعدم�مراعاة�مثل�هذه�

هرطقات�لغوية،�نتج�عنها�اسـتغناء�المتـرجم�عـن����في��"االستشراق�عاريا"،مقاله�في�
آنـذاك،�وأصـبحت���ية�قافة�العربفي�الثّداول�التّدخلت�ميدان�التّي�المصطلحات�المعربة�

ـ����ية�داولالتّتُصنف�ضمن� �بسـني�ي�العربية؛�فاسـتبدال�مصـطلحات�مثـل�أرثوذوكس
للقارئ�أن�هناك�استشـراقا�خاصـا�بأهـل����«ي�بدل�أرثوذوكسي،�توحي�شراق�سنواست
نة.�ولو�أننا�أردنا�أن�نقول�على�هذا�القياس:�طائفة�السوم�الرب�سـوء��السنة�فسوف�نسب

فهم�عظيم،�قد�يترتب�عليه�تراشق�مدفعي.�وهـذه�ورطـة�يتحاشـاها�حتـى�سـدنة������
��4».المجامع

فـي��معناها�بما�يقابلها�في�ال�ترتبط�ية�ابكما�وظف�المترجم�مصطلحات�أخرى�ضب
ـ�التّي�المنقول�منها،�مثل�كلمة�متروبول�ية�اللغة�األصل أو�ي�المركـز�الحواضـر��ي�تعن
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بـدل��ي�المتروبوليتاني،�وقد�ترجمها�كمال�أبوديب�الوطن�األم،�ومصـطلح�فقـه�لغـو���
...�وغيرهـا�مـن���بدل�بيروقراطية،�وشعيرة�بـدل�كليشـة��ية�فيلولوجي،�وكذلك�مكاتب

قافـة��فـي�الثّ�ال�تتطابق�مـع�نظيراتهـا���التّي�وظفها�كمال�أبوديب�والتّي�المصطلحات�
��الغربية.
ركيب�والنحت�مثل�التّباإلضافة�إلى�هذا،�ارتكب�كمال�أبوديب�أخطاء�على�مستوى��

ـ�رأس�مال�بدل�رأسمالية...،�كما�جمع�المترجم�أنسابا�على�صيغة�الجمع�المذكر� الم�الس
أصلها�من�بينها�اإلغريقيـون�بـدل�اإلغريـق،�الهندوسـيون�بـدل������في�وعة�مجمي�ه

ارتكبها�المترجم،�تبقـى�هـذه�المحاولـة����ية�التّي�الهندوس...،�ومع�هذه�األخطاء�اللغو
تجربة�مثقف،�قدم�للثقافة�ي�محاولة�جريئة�من�قبل�كمال�أبوديب�فتحت�على�العالم�العرب

يجب�أن�يتسلح�بها�كل�مثقف�مـن�أجـل�ثقافـة����ي�التّوعيا�جديدا�بمدى�المهمة�ية�العالم
��الوجود.في�تضع�اإلنسان�كأعلى�قيمة�ية�إنسان

التّـي��رجمـة��التّأبداها�النقاد�والقراء�العرب�لهذه�التّي�غم�من�المالحظات�الروعلى�
رجـة�األولـى���الدعلى�الفهم،�إال�أننا�يجب�أن�نُقر�بمالحظة�تعود�بية�وصفت�بأنها�عص

يعتبـر��التّي�راسات�البنيوية،�والدكانت�تعج�بالتّي�تلك�الفترة،�ية�في�فة�العربقاالثّإلى�حال�
��عر�الجاهلي).الشّ(ية�كمال�أبوديب�رائدها،�وأول�من�مارسها�على�النصوص�األدب

كانت�تتسم�بالغموض�وصعوبة�الفهـم��ية�حليالت�البنيوالتّومما�هو�معروف،�أن�تلك�
ـ�حليالت�مرتبطـة�بالمنـاهج���التّجموعة�من�اعتاد�أن�يقرأ�مي�عربي�على�متلق ة�ياقالسي

اريخي...).�ولهذا�كانت�ترجمة�كمال�أبوديب�موضع�نقـاش�ال��التّ(االجتماعي،�النفسي،�
أن�العـبء��ي�غامضة.�أية�لسبب�سوى�النتمائه�إلى�توجه�حبس�اللغة�داخل�آليات�حداث

تلـك��في�انتشرت�انتشار�الوباء�ية�التّي�راسات�البنيوالدرجة�األولى�إلى�طبيعة�الديعود�ب
��الفترة.

أثبتت�ية�التّي�ياقالسمن�جمود�المناهج�ية�قافة�العربالثّفقد�حاول�كمال�أبوديب�إخراج�
قراءاتها�على�جانب�محدد�من�في�قراءة�النصوص،�كونها�كانت�تركز�ية�عملفي�فشلها�

كمال�أبوديب�من�قبل�النقاد�جوانب�تشكالت�النص�المعرفية.�ومن�هنا�اعتبرت�محاولة�
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ـ�ية�براديغم�معرفيا�يسعى�لتأسيس�حداثة�عرب ي�جذورها�مستمدة�من�نسختها�الغربية.�فه
يـة��جـذوره�المعرف�ي�أرادت�تأسيس�مشروع�حـداث�التّي�نموذج�مغاير�لتلك�المحاوالت�

كمشروع�الجابري،�وجورج�طرابيشي،�وما�نشهده�اآلن�من�ي�راث�العربالتّمستمدة�من�
تأسيس�حداثـة��ية�هذا�الميدان�بغفي�حمن�الريقدمها�طه�عبد�ية�التّي�راسات�الفكرالد�تلك

��عربية/إسالمية.
لمـا�طرحـه����اسـتمرارية�-�أبوديبلكمال�ي�المشروع�الحداثي�أ-�كما�يعتبر�أيضا��

تسـتمد�روافـدها���يـة��حول�تأسيس�حداثـة�عرب�ابت�والمتحول"�الثّ"كتابه�في�أدونيس�
ـ�القصائد��جعلالذّي�الغربي.�هذا�االنفتاح�هو�ي�المشروع�الحداثمن�ية�األساس ية�عرالشّ
ـ��أن-�أدونيسي�أ-�يكتبها�أدونيس�غامضة�وصعبة�الفهم.�فهو�يعتبر�التّي� ي�العقل�العرب

مستمد�مـن�العقـل�القـديم����في�لحظة�تأسيسه�لحداثة�خاصة�به،�استند�على�براديغم�معر
ي�ذلك�أن�المستقبل�متضمن�فيـه:�أ�ي�ويعن«ية�نهائكمصدر�للمعرفة�الحقيقية/الي�األصول

قافة�أن�يتصور�إمكان�نشوء�حقائق�أو�معارف�تتخطى�الثّال�يجوز�لمن�يصدر�عن�هذه�
��5».ذلك�القديم

رفض�كل�ي�ألدونيس�وكمال�أبوديب�عند�هذه�النقطة؛�أي�ولم�يقف�المشروع�الحداث
اللغة،�كون�الحداثة�تفجيـر�للغـة����بل�اشتمل�حتى«مرد�عليه�التّما�يمت�بصلة�للتراث�و

��الحاضرة،�والبحث�عن�لغة�المستقبل�المجهول،�أو�كما�أسماها�أدونيس،�اللغـة�اآلليـة��
ـ�ديـب�لغـة�مثقلـة�بالخطـاب�����ي�لغة�الغموض.�واللغة�المورثة�بالنسبة�ألب لطوالس�ي

ـ�ياسي،�والفني...،�وحتى�تتخلص�من�هـذه��السيني،�والدالماضوي؛� لطة�عليهـا�أن�الس�
��6».تبحث�عن�لغة�بكر�لم�تولد�بعد

انتهجها�كمال�أبوديب�أثناء�القيـام��ية�التّي�المنهجي�وحسب�اعتقادنا،�فهذه�الطريقة�ه
�إلدوارد�سـعيد��"-�لطة،�اإلنشاءالسالمعرفة،�-�"االستشراقلكتاب�ية�رجمة�اللغوية�التّبعمل

الـذّي��حليـل��التّبصعوبة�أسلوب�ية�مقدمته�للترجمة�العربفي�فبعد�أن�يقر�كمال�أبوديب�
قراءته�للخطاب�االستشراقي،�يعود�بالالئمة�على�عجـز�اللغـة���في�يتبعه�إدوارد�سعيد�

للفكر�والحضارة�المعاصـرة��ية�صورات�الفكرالتّعن�مواكبة�ي�وضعها�الحالية�في�العرب
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أن�يقال:�أن�تطـور�اللغـة�مشـروط�بتطـور�����ي�وقد�يكون�من�نافل�القول�أو�البديه«
هو�عكس�هـذه�المقولـة،�والقـول�إن�تطـور�����ية�ضارة.�لكن�ما�قد�يقال�بأقل�بديهالح

غيـر��يـة�التّ�لعملي�الحضارة�مشروط�أوال�بتطور�اللغة،�بثورة�لغوية،�بتفجير�للبعد�اللغو
��7».الحضارية-�قافيةالثّطور�التّو

إال�عـن��تصور�المترجم�آلياته�اإلبالغية،�في�ال�يمكن�أن�تكتمل�ي�فجير�اللغوالتّهذا�
ـ���«طريق�القيام�بتوسيع�اللغة� ي�وتوسيع�اللغة�ليس�شرطا�يخيف؛�بل�إنـه�شـرط�أساس

انتقال�المفـاهيم�مـن�البيئـة����ية�ألن�عمل�8».مراحل�الصدام�الحضاريفي�لتطور�اللغة�
هـذا��في�جو�معقّد�تغيب�فيه�الصرامة�من�قبل�الباحثين�في�تتم�ية�إلى�البيئة�العربية�الغرب

نظـر�كمـال���ية�في�داولي.�وال�شك�أن�هذه�العملالتّلمعيار�غالبا�على�االمجال،�ويعتمد�
��تحدث�عنها.ي�التّي�فجير�اللغوية�التّقضفي�أبوديب�تشكل�عائقا�كبيرا�

نظـر��فـي��أن�يتجاوزها�ي�عقَبة�يمكن�للنقد�العربية�ولكن�مع�ذلك�تبقى�هذه�اإلشكال�
ـ���ية�في�األساسية�المترجم�مهما�كانت�صعوبتها.�وتبقى�القض ي�نظر�كمـال�أبوديـب�ه

مشكل�قدرة�اللغة�على�استيعاب�النص�األصلي،�بحيث�ال�يمكن�أن�نفرق�بين�مـا�هـو���
تشكّل�فيها�جنينـا��التّي�الهجرة،�وية�أثناء�عملية�النص�بلغته�األصلفي�مترجم،�وما�كُتب�

قافات.�وهـو�مـا�حصـل�مـع�كتـاب������الثّقبل�أن�يصبح�مشروعا�متنقال�بين�مختلف�
ـ��ي�الذّي�،�كونه�خرج�من�اإلطار�األساسستشراق""اال ية�وضع�له�كجنين�(مناقشـة�قض

�قافات.�وقد�اعترف�الكاتب�بأن�نصـه�الثّخلق�االستشراق)،�إلى�مشروع�تالقفته�مختلف�
��المتعددة،�أصبح�عمال�جماعيا�يتجاوز�المؤلف.رجمات�والقراءات�التّبعد�تلك�

انتهجت�سـمة��ية�التّي�ز�النصوص�الحداثهو�من�أبر"االستشراق"�وباعتبار�أن�كتاب�
ـ�ترجمته�تخضع�لذاك�ية�تميز�النصوص�الحداثية،�فإن�عملية�مرد�كخصوصالتّ ؤال�الس

هل�نسـتطيع��«"االستشراق"�خضم�ترجمته�لكتاب�في�طرحه�كمال�أبوديب�الذّي�المحير�
التّـي��مباشرة�بلفظة،�لها�خصائصها،�وضمن�شـبكة�العالقـات���ية�ترجمة�اللفظة�األجنب

كل�سـياق�أو��في�المترجمة�ية�يتشكل�فيها�األصل؟�ثم�هل�نستطيع�استخدام�اللفظة�العرب
��9».ترد�فيها�اللفظة�المترجمة؟التّي�ياقات�السأغلب�في�
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ـ� إجراءاتهـا��ي�إن�هذه�الصعوبة�تشكل�عائقا�كبيرا�للمترجم�تجعله�أمام�مهمة�تقتض
تتغيـر�وفقـا���يـة�التّـي���ته�المرفولوجالوقوف�عند�المصطلح�الوافد،�وتحديد�بنيية�اللغو

لمقتضيات�اللغة�المهاجرة�إليها.�وهو�أمر�بالغ�الصعوبة،�ألنه�يضـع�المتـرجم�أمـام����
عكس�شقيقاتها�ي�تُعرف�بجانبها�االشتقاقية�التّي�خصوصا�مع�اللغة�العربية�خيارات�لغو

تتـرجم�للغـة���يمكـن�أن��التّي��Ironyمن�اللغات�الهندوأوروبية.�مثال�هذه�الحالة�كلمة�
نظـر�المتـرجم�ال�يمكـن�أن����ية�في�إلى�كلمة�سخرية.�ولكن�هذه�الصيغة�اللغوية�العرب
لغتها�األصلية.�ومن�هنا�اقترح�إضافة�مفـرد�"مفارقـة"���في�قيق�للكلمة�الدالمعنى�ي�تعط
نظره،�حيـث��في�،�واستعملها�بصيغة�مالئمة�أكثر�Ironyقيق�لكلمة�الديتحدد�المعنى�ي�ك

��خرية.السبدل�المفارقة��المفارقة�الفكهة"مته�مصطلح�"ترجفي�وظف�
أن�ترجمة�مثل�هـذا�النـوع�مـن����ي�يريد�أن�يصل�إليها�المترجم،�هالتّي�إن�النقطة�
تكـوين��يـة��تنبع�منـه�عمل�ي�اتية،�كمصدر�أساسالذّجربة�التّتختلط�فيه�الذّي�النصوص�

فـي��كـوين�المعر�التّهـذا��الخبرة�المعرفية،�تتطلب�منه�بوصفه�ناقدا�ترجميا،�أن�يمثل�
المرتبط�بالكاتب�أوال،�وبالنص�ثانيا،�ال�عن�طريق�نقل�معنى�النص،�أو�إنشاء�خطـاب��

هـذه�الحالـة���في�هذا�خيانة�للعقل�الفردي؛�وهو�في�لغته�األصلية،�ألن�في�مواز�للنص�
ـ��«عقل�إدوارد�سعيد� أن�تكـون،�تمثيـل�حصـيلة����ي�إن�مهمة�المترجم،�هـي،�أو�ينبغ

.�أنا�قـادر�علـى�كتابـة����ينقل�إليهاالتّي�اللغة�في�النص�والعقل�الفردي)�ي�الفاعليتين�(أ
االستشراق�بطريقة�مخالفة�لطريقة�إدوارد�سعيد،�لكن�اإلنشاء�الناتج�سيكون�إنشـائي،�ال��

اللغـة��يـة��الخاص�مع�بني�تجسد�حصيلة�تفاعل�عقلية�الممثلة�ستكون�بنية�إنشاؤه،�والبن
��10».نصا�آخر�وذلك�ليس�نقال�أو�ترجمة�سيكوني�أن�نصي�العربية.�أ

فذات�المترجم�يجب�أن�تكون�بعيدة�عن�النص،�وتنظر�إليـه،�كمـا�يـرى�كمـال�����
داخل�اللغة�أو�ي�رجة�األولى�بطبيعة�اللغة�المنقول�إليها؛�أالدترتبط�بية�أبوديب،�من�زاو

ها�المتـرجم�مـن���يضـفي�التّي�بتلك�المحاوالت�ية�انالثّرجة�الدبنيتها�اللغوية.�كما�تتحدد�ب
ائد�داخـل��الساالستعمال�في�يشكل�خلخلة�الذّي�تفجير�المصطلح�في�سهم�خارج�اللغة،�وتُ
�فجير�من�شأنه�أن�يوسع�اللغة�ويجعلها�قادرة�على�استيعاب�ذاك�الغريـب�التّاللغة.�وهذا�
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لثقافة�تلك�األمة.�وكمثال�علـى�هـذا���ي�من�المخزون�االصطالح�اًودمجه�بوصفة�جزء
اختـار�لهـا�كمـال����التّـي��يمقراطية،�الكوزمبوليتانية...،�الداستخدام�مصطلحات�مثل:�

وجسـدها،��يـة��قافة�العربالثّأبوديب�مقابال�مصطلحيا�وهو�المكاتبية،�العوالمية...،�داخل�
اللغـة���إطـار�توسـيع��في�تدخل�ية�بوصفها�طارئا�جديدا�على�اللغة،�وجب�دمجه�كعمل

��لمجاراة�الحضارات�األخرى.��
قدمه�كمال�أبوديـب��الذّي�رجمة�التّقيل�كتبرير�لنص�الذّي�ومع�ذلك،�ومع�كل�الكالم�

وقع�فيها.�فقـد��ية�التّي�للثقافة�العربية،�ال�يمكن�أن�نُبرئ�المترجم�من�تلك�األخطاء�اللغو
�Abu-Dīb’s�Translation�of"الخليل�رسالة�ماجستير�تحـت�عنـوان��ية�خصصت�ناد

Orientalism"��"�"أدرجت�فيهـا���-�دراسة�نقدية-�ترجمة�كمال�أبوديب�لكتاب�االستشراق
النص�المتـرجم��في�ركيب�التّأدت�إلى�ركاكة�ية�التّي�والنحوية�واللغوية�األخطاء�اإلمالئ

�المذكورة�لكتـاب�ية�رجمة�العربفي�التّراسة�إلى�تحديد�المشكالت�البارزة�الدتهدف�هذه�«
والبراغماتية،�وكـذلك��ية�اللالدوية�والنحوية�والمعجمية�المستويات�الكتابفي�االستشراق�

��11».إلى�تقديم�الحلول�المناسبة�لتلك�المشكالت�حيثما�كان�ذلك�ممكنا
ـ�التّوتأخذ�الباحثة�على�هذه� الباحـث�عـن���ي�رجمة�عدم�دقتها،�باإلضافة�إلى�تغاض

ي�رجمة�األولـى�دون�أ�التّتلت�التّي�الطبعات�في�رجمة�التّأخطائه،�ومواصلته�نشر�هذه�
مدعومـة�بالقناعـة���يـة��اعتبرتها�حرفالتّي�ترجمته�في�أدنى�محاولة�منه�إلعادة�النظر�

لهذا�الناقد.�هذه�الحالة�من�المتوقع�أن�تـؤثر�سـلبا���ية�راسات�األدبالدتميز�ية�التّي�البنيو
تقـوم�آلياتهـا���ية�ا�جعل�الباحثة�تتبع�منهجللغة�المنقول�إليها.�وهو�مية�على�األبعاد�اللغو

علـى��ي�انالثّالفصل�في�النص�المترجم،�وتركز�ية�في�للغة�العربية�راسة�الصوتالدعلى�
لكـل�مـن���ية�راكيب�النحوالتّإلى�اإلحاطة�ب�الثّالثّالفصل�في�.�كما�تسعى�.i.eالالحقة�

اللي.�وتخـتم��الـد�ابع�البعد�الرالفصل�في�ونظيرتها�اإلنجليزية.�كما�تعالج�ية�اللغة�العرب
تحدد�من�خالله�ي�الذّي�الفصل�الخامس�حول�ما�أطلقت�عليه�االختالف�العملفي�حديثها�

�12األسماء�الصحيحة�وتنسبها�لمصدرها�الصحيح.
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أطل�علينـا�إدوارد���لنقل�النصوص�مابعد�الكولونيالية:ية�ترجمية�:�آلالتّقريب-�02
عـن���الناقدتتضمن�ملحقا�تحدث�فيه��"االستشراق"بطبعة�جديدة�لكتاب��1995سنة�سعيد�

أدرجها�إدوارد�سعيد�التّي�فاتة�لتّ.�هذه�اال"االستشراق"واجهت�كتاب�التّي�دود�الرمختلف�
بمختلف�صوره،�تُصـنّف�ضـمن����"االستشراق"وصل�إليها�كتاب�التّي�هرة�الشّبعد�تلك�
ا�أنيط�به،�إلى�المعارضة،�وتبيين�أخطاء�النقـد��حدود�مفي�يسعى�الذّي��"نقد�النقد"مجال�
��د�على�المنتقدين�له.الرالكتاب،�وليس�في�قيل�الذّي�
من�خاللها�فسر�إدوارد�سعيد�اعتبار�العرب�كتابه�دفاعـا�عـن���التّي�الطريقة�ي�وه

اإلسالمية،�خاصـة�أن�صـدور�الطبعـة�األولـى�لكتـاب������ية�اإلسالم،�وتأييدا�لألصول
وذلك�بمجرد�-�م،�واعتبره�الغرب�1978إيران�ي�في�مع�ثورة�الخميناالستشراق�تزامن�

التّـي��الذعا�ضدهم.�فالوقوف�على�المرجعيـات���هجوما-�سعيدإلدوارد�ي�االنتماء�العرب
وفهمه،�مهمة�جدا،�وذلك�مـن���"االستشراق"قراءة�كتاب�ية�عملفي�انطلق�منها�الفريقان�
معارضـة�صـريحة�لمـذهب����«وهـو���رسم�له�هذا�الكتابالذّي�أجل�اإلحاطة�بالهدف�

جماعة�بشـرية،�ويعـرب�عـن�تشـككه�����ية�ألية�نسبة�خصائص�جوهري�الجوهرية،�أ
رق�والغرب،�ويحـرص�حرصـا���الشّالقاطعة�مثل�ية�سميات�الفئوالتّجميع�ي�في�الجذر

��13».رق�واإلسالمالشّفاع�أو�حتى�مناقشة�الدشديدا�على�عدم�
أراد�أسـتاذ��التّي�ل�به�صدور�الطبعة�الجديدة،�أردنا�أن�نُذكّر�بهذا�النقاش�حتى�نسته

ـ��-�ي�محمد�عناني�األدب�اإلنجليز ي�الناقد�والمترجم�المعروف�داخل�أسوار�النقـد�العرب
أضـافه��الذّي�ذييل�التّ�هذا-�عنانيمحمد�ي�أ-�ينقلها�للثقافة�العربية.�ويعتبر��أن-�وخارجه

جعله�يقدم�على�إعادة�ترجمة�جديدة�لهذا�الكتـاب،�نظـرا���الذّي�إدوارد�سعيد�هو�المبرر�
تـرتبط�بكتـاب���التّـي��مناقشـة�القضـايا���في�كبرى�ية�عقيب�من�أهمالتّلما�يحتويه�هذا�

تلك�الفترة�من�أجل�في�صاحبت�هذا�الكتاب�التّي�دود�الر،�ومناقشة�مختلف�"االستشراق"
��إعادة�النظر�فيها.
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طـور��التّمقدمته�لهذا�الكتاب،�هـو��ي�في�حمد�عنانوضعه�مي�الذّي�انالثّأما�المبرر��
رجمة�األولى�لهذا�الكتاب؛�فانتشار�مصطلحات�جديـدة��التّمنذ�ية�صاحب�اللغة�العربالذّي�
قافـة��فـي�الثّ�بنظيراتهـا��يـة��للغة�العربي�بفعل�االحتكاك�الحضارية�قافة�العربالثّداخل�

�عريـب�التّتتجاذبها�آليات�(ية�اصطالحمليئا�بثروة�ي�الغربية،�جعل�مخزونها�االصطالح
رجمـات��التّساد�الذّي�من�ذاك�الغموض�ية�قافة�العربالثّالنحت...)�استطاعت�أن�تخلّص�

انتقالهـا��ية�ابقة�بسبب�عدم�دقة�واضطراب�المصطلحات�الوافدة�أثناء�عملالسالعقود�في�
ترعرعـت��التّـي��ربة�التّنشأت�فيها�إلى�تربة�أخرى،�غير�تلك�ية�التّي�من�بيئتها�األصل

��فيها.��
اقترحها�كمال�التّي�قنيات�التّفلغة�العصر�أصبحت�تتطلب�تقنيات�أخرى�مغايرة�لتلك�

عريب�واإلحيـاء،�أضـاف���التّابقة�كالسقنيات�التّفجير�اللغوي.�فباإلضافة�إلى�التّأبوديب�ك
تحويـل��«عنده�ي�،�ويعنفسير"التّ"رجمة�ما�أطلق�عليه�مصطلح�التّهذه�ي�في�محمد�عنان

يقدمـه��الذّي�رح�الشّالفكرة�إلى�لغة�العصر.�وهو�يقترب�اقترابا�كبيرا،�إذن،�من�مفهوم�
فسير�أو�االجتهـاد��التّرجمة�لفظة�التّأننا�نطلق�على�في�بازل�ويلي،�وإن�كان�يختلف�عنه�

interprétation14».يفهمها�أبناء�العصرالتّي�بمعنى�تقديم�المعنى�بالصورة����
ـ�ية�رجة�األولى،�وقضالدفهم�بية�قضي�هي�عنان�ذهنفي�إذن�ية�فالقض ي�أسلوب�ينبغ

الـذّي��انية؛�كون�األسلوب�الثّرجة�الدأن�يحتاط�منه�المترجم�أثناء�نقله�إلى�لغات�أخرى�ب
تمتاز�بعبورها�ية�التّي�قافالثّراسات�الديتبعه�هذا�الكاتب�يندرج�تحت�ما�يطلق�عليه�اآلن�ب

حاقالت).�وهو�ما�يشكل�صـعوبة�حتـى�علـى����التّ(ية�رفلمختلف�الحقول�المعي�المنهج
��القارئ�باللغة�اإلنجليزية.����������������������������������������

أن�يخلّـص�هـذا���ي�مطروحا:�هل�استطاع�محمد�عناني�يبقى�وبقالذّي�ؤال�السلكن�
ـ�ابقة�للناقد�السرجمة�في�التّتعرض�لها�التّي�شويهات�التّالكتاب�من�تلك� ورالس�كمـال��ي

قام�بهـا��التّي�لصدور�ترجمة�جديدة�لهذا�الكتاب�وي�اعالدذلك،�ما�في�؟�وإذا�نجح�أبوديب
�بدمشـق؟�هـل��راسات"�الد"دار�نينوى�للنشر�والصادرة�عن��2016سنة�ي�نذير�جزمات

�رجمـة�التّهـذه��ي�في�قام�بها�نذير�جزماتالتّي�مبرر�إضافة�تعقيبات�جديدة�لهذا�الكتاب�ك
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تغافـل�عنهـا���التّي�م،�و2003كتبها�إدوارد�سعيد�سنةالتّي��إضافة�المقدمة�الجديدةي�وه
وضع�ترجمـة��في�بب�ي�السم،�ه2006ترجمته�سنة�في�قبل�ذلك�بسنوات�ي�محمد�عنان

هـل���؟"االستشـراق"�حملته�هذه�المقدمة�الجديدة�لـ:الذّي�جديدة�لهذا�الكتاب؟�ما�الجديد�
رجمـة��يـة�التّ�تجعلنا�نحكم�على�مقبولالتّي�رجمات�هو�الطريقة�الجديدة�التّهذا�النوع�من�

وشـهرته��"االستشـراق"��وتماشيها�مع�لغة�العصر�كما�يقول�عناني؟�أم�إن�صيت�كتاب�
ية�تدر�أرباحا�مادية�تجعل�من�دور�النشر�والمترجمين�يستغلون�هذا�الكتاب�كسلعة�تجار

اب�وأصـبح��الكت�chosification؛�حيث�تشيأ�ةاآلونة�األخيرفي�معتبرة،�وهو�ما�نالحظه�
بحاجة�إلـى�أن�يقـرأ���ي�مصدر�رزق�لكثير�من�الكتاب�ودور�النشر؟�هل�القارئ�العرب

ترجمة�جديدة�لهذا�الكتاب،�ال�لسبب�سوى�لوجود�مقدمة�جديـدة�أراد�إدوارد�سـعيد�أن���
��قافية...؟����الثّراسات�الدمجال�في�فتح�أبوابا�عديدة�الذّي�يضيفها�إلنجازه�

� تدخل��"االستشراق"بأن�ترجمته�لكتاب�ي�ير�جزماتال�يمكن�أن�نتهم�المترجم�نذ�
التّـي��رجمـة��التّبحتة،�أو�شهرة�إعالمية،�فقد�انتقد�الكثير�من�النقاد�ية�تحت�أغراض�ماد

فـي��القتها�من�قبـل�النقـاد���التّي�الكبيرة�ية�غم�من�المقبولالرقدمها�محمد�عناني؛�على�
ـ�التّي�قافة�العربية،�ومن�بين�هؤالء�تلك�الملحوظات�الثّ أسـتاذ���-�ي�أدرجها�حمزة�المزين

ـ�2016سنة�ية�عودالسياض�الرجريدة�في��-�جامعة�الملك�سعود� ي�م،�فيما�يتعلق�بترجمت
وقـع��التّـي��كمال�أبوديب�ومحمد�عناني،�حيث�علَّق�أستاذ�اللسانيات�على�تلك�الهفوات�

دم�حرصهما�علـى��اق،�ويأخذ�عليهما�عالشّفيها�كال�المترجمين�أثناء�قيامهما�بهذا�العمل�
ـ�ية�التّي�بالهوامش�الضرورية�رجمة�العربالتّتزويد� بفهـم�أيسـر���ي�تسمح�للقارئ�العرب

التّـي��حذفه�لبعض�المقـاطع��ي�.�كما�يأخذ�على�محمد�عنان"االستشراق"وأوضح�لكتاب�
ـ��ي�،�وذلك�عندما�تحدث�دانت"االستشراق"لكتاب�ية�النسخة�األصلفي�وردت� ي�عـن�النب

ـ�الم،�وأضاف�عبارة�عليه�الصالة�والسعليه�الصالة�و ـ�الم،�وعليـه��الس ـ�الس ي�الم�للنب
ـ�ي�عيسى،�وفضل�حمزة�المزين عليـه��ي�لو�أن�المترجم�وضع�تهميشا�لهذا�نزه�فيه�النب

��بشخصيته.ي�ألصقها�دانتالتّي�الم�من�تلك�المواصفات�السالصالة�و
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للترجمة�وخيانة�للنسـخة���حمزة�المزيني،�هو�تشويهي�رأفي�هذا�الحذف�والزيادة،��
سيقع�فيما�حذَّر�منه�إدوارد�سعيد؛�وهو�أن�كتابه�دفاع�عن�ي�األصلية،�ألن�القارئ�العرب

نموذجا�صـغيرا�بـين�مـن�خاللـه�ذاك�����ي�اإلسالم.�باإلضافة�إلى�هذا�أورد�هذا�اللغو
��absoluteترجم�كمال�أبوديـب�عبـارة��رجمتين،�فقد�التّتبع�الذّي�القصور� solidarity�

العربية.�ويترجمها�في�ال�جرس�لها�ية�حرفية�ماسك�المطلق".�وهذه�ترجمة�قاموسالتّبـ"
العربية.�أمـا�إذا��في�كذلك�ال�وقْع�لها�ية�حرفية�ترجمة�قاموسي�ضامن"�وهالتّبـ"ي�عنان

ية�التّـي��أشار�إليه�إدوارد�سعيد،�فنجد�أنه�يورد�الكلمة�العربالذّي�عدنا�إلى�مقال�جليدن�
�"العصبية".�ويتـرجم�أبوديـب�عبـارة���ي�عبير�ويضعها�بين�قوسين�وهالتّبهذا�يقصدها�

free-floating� hostilityة�بـ"عدوان��طليقة�دون�قيد."�ويترجمها�عناني�ة�بــ"العدوانيي
ي�عصـب�ي�يدل�على�مرض�نفسالذّي�رجمتان�ليستا�دقيقتين�لهذا�المصطلح�التّالطليقة".�و

��15.""العداء�المنْفَلتبـمعروف.�ويمكن�ترجمته�
ترجمـة�كتـاب���في�الث،�أن�مترجميها�ينطلقون�مباشرة�الثّرجمات�في�التّوالمالحظ�

جوع�إلى�مـن��الرابقة،�بل�يحاولون�دائما�السرجمات�التّجوع�إلى�الرإدوارد�سعيد�دون�
فكرهم�إلدوارد�سعيد،�ومن�عاصر�إدوارد�سعيد�سواء�داخـل�المؤسسـة���في�هم�أقرب�
من�يعرف�إدوارد�سعيد�عن�قرب.��أمكان�يدرس�فيها،�التّي�بجامعة�كولومبيا�ية�األكاديم

حمـدة،�مـن���ية�الباحثة�وفي�وقد�أمدتن«قائال�ي�أدرجها�محمد�عنانالتّي�المالحظة�ي�وه
خصصـت�إلدوارد��التّـي��راسات�الدجامعة�طنطا،�بعدد�هائل�من�هذه�وتلك�(يقصد�هنا�

رجمـة��التّهور�األخيرة�أقرؤها�وأحـاول�اسـتيعابها�قبـل����في�الشّسعيد)،�عكفتُ�عليها�
��16».وأثناءها�وبعدها

اسم�كمال�أبوديب�إال�مرة�واحدة،�بين�من�خاللهـا�أنـه�لـم����ي�وال�يذكر�محمد�عنان
شـهدت��ية�التّـي��رجمة،�ألنها�كما�يرى�تخرج�عن�لغة�العصر�العلمالتّيطلع�على�هذه�
أن�يقـرأ�ترجمـة���ي�من�حق�القارئ�العربي�الالتّربع�القرن�األخير.�وبفي�تطورا�كبيرا�

غلّفتهـا��يـة��يناقش�أكبر�القضايا�معاصرة�وتجديدا،�بلغـة�علم�الذّي�جديدة�لهذا�الكتاب�
��القرن�الماضي.في�شهدها�العالم�التّي�ريعة�السحوالت�التّ
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�ُأخذ�على�ترجمة�كمال�أبوديب�هو�الغمـوض�وعـدم�الفهـم���الذّي�وبما�أن�الطابع�
ترجمته،�كأنه�يريد�أن�يقـول�نعـم���في�اتبعه�الذّي�اني�من�خالل�المذهب�نالحظ�أن�عن

تسبب�فيها�كمال�أبوديب،�وذلك�ي�التّي�سأزيل�ذاك�الغموض�وتلك�الخيانة�للنص�األصل
قة�حتى�مـن�قبـل�إدوارد���الدفادحة�جعلت�ترجمته�توصف�بعدم�ية�الرتكابه�أخطاء�لغو

قريـب�منـه�إلـى����التّرجمة�إذن�أقرب�إلى�التّي�في�مذهب«حد�ذاته،�فهو�يقول�في�سعيد�
غريب.�فليس�الهدف�منه�هو�تقديم�صورة�مقلوبة�للنص�األصـلي...،�لكـن�صـورة����التّ

يوردها�الكتاب�وقد�اكتسب�أسلوبا�عربيا؛�بمعنـى�أنهـا�أصـبحت����التّي�صادقة�لألفكار�
��17».واضحةية�هذا�الكتاب�معبرا�عنه�بكلمات�عربفي�تمثل�ما�يفهمه�قارئ�اليوم�

إذن،�قارئ�اليوم�هو�ليس�قارئ�األمس،�وقارئ�الغد�ليس�قارئ�اليوم.�فلكل�قـارئ��
يمثله�قراؤه،�والحاضر�لـه�قـراؤه���ي�زمنه�الخاص،�حسب�تعبير�محمد�عناني.�فالماض

ـ�في�طور�التّين�تُصبغ�عليهم�سمة�الذّ يحصـر��ي�مفاهيمهم�اللغوية.�وهو�مبرر�كاف�ك
مانها�الخاص،�كون�ألفاظها�وأساليبها�تعبر�عن�زفي�ترجمة�كمال�أبوديب�ي�محمد�عنان

�كانت�فيها�اللغة�العربية،�على�حـد�قولـه��التّي�تلك�الفترة�في�معانٍ�ترتبط�بثقافة�القارئ�
ي�الـذّي��تلك�الفترة.�عكس�العصـر�الحـال��في�لغة�كالسيكية،�ال�تالئم�متطلبات�الفكر�

ـ���أصـبحت�الـذّي��تمازجت�فيه�الحضارات،�خصوصا�بعد�االسـتعمار�� ية�فيهـا�أرض
نقطة�شراكة�بين��قافة�واإلمبريالية"،الثّ"كتابه�في�المستعمر،�على�حد�قول�إدوارد�سعيد�

��قاطبة.��ية�اإلنسان
ترجمته�الخاصـة�يتجـاوز�تلـك����ي�في�اقترحه�محمد�عنانالذّي��قريب"التّ"ومذهب�
وشعر...،�وينفـتح�علـى���ية�من�رواية�كانت�تركز�على�النصوص�األدبالتّي�المذاهب�

هذا�الكالم�إشارة�واضحة�في�توائم�نص�إدوارد�سعيد.�وية�التّي�قافالثّمختلف�النصوص�
تركـز��يـة��ميزت�كتاباته�ودراساته�األدبية�التّي�البنيوية�إلى�كمال�أبوديب،�كون�المنهج

تنغلق�على�ذاتها،�وال�تتـرك�الفرصـة�إال���ية�نسقفي�على�سلطة�اللغة،�وتحجز�النص�
��يسيج�أفكار�النص.الذّي�للغموض�
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بها�كل�مـن�أراد�أن�يتـرجم���ي�يجب�أن�يهتدية�هو�آلقريـب"��التّ"ومن�هنا،�فمذهب�
شهدناها�مـع��التّي�قافية،�كتلك�الثّراسات�الدنصوصا�عابرة�للحقول،�وتدخل�تحت�إطار�

...،�ونشهدها�اآلن�مـع��Gayatri�Spivakسبيفاك�ي�،�جياترHomi�Bhabhaبابا�ي�هوم
��...ديبيش�شاكراباراتي،�Benita�Parryبينيتا�باري

الـذّي��ويمكن�أن�نضيف�مبررا�آخر�لترجمة�محمد�عناني،�باإلضافة�إلى�الغموض�
ابقة�لكمال�أبوديب،�وهو�وفاء�المترجم�لما�كلّف�به�نفسـه�قبـل�ذلـك����السرجمة�التّساد�

يـة��قافالثّإلى�البيئـة��في�قاالثّارد�سعيد�بسنوات،�من�خالل�اإلصرار�على�نقل�أسلوب�إدو
كيف�تتحكم�أجهـزة�اإلعـالم���-�اإلسالمية�"تغطكتاب�ي�العربية؛�فقد�ترجم�لنا�محمد�عنان

م،�مفتتحا�إياه�بتصـدير�أراد��1981سنة��"-�رؤيتنا�لسائر�بلدان�العالمفي�ويتحكم�الخبراء�
إلدوارد�سعيد،�باعتباره�من�بين�أبرز�المفكـرين��ي�من�خالله�أن�يوضح�األسلوب�العلم

الكولونيالية،�وكـان��ية�قافية،�وأسسوا�لما�يعرف�بالنظرالثّراسات�الدين�افتتحوا�مجال�الذّ
راسـات�مابعـد���الدمضاد�جعل�اسمه�يتربع�على�قائمة�ي�تأسيس�وعفي�لهم�باع�كبير�

عالج�بهـا�الخطـاب���ية�التّي�جهم�إسهاما�كبيرا�من�خالل�تلك�المنهسأالكولونيالية.�كما�
التّـي��بطرق�جديدة،�إلخراج�المرأة�من�نمطيتها�ي�تنوير�الخطاب�النسوي�في�االستشراق

��كورية.الذّعزز�سلطته�في�براديغم�معري�في�اختزلها�النظام�البطرياك
�اتبعه�إدوارد�سعيد�ال�ينبع�من�فراغ،�فهـو�الذّي�صين�الروال�شك�أن�هذا�األسلوب�

ية�ومقصـد�ي�من�خـالل�فكـرة�الـوع���ية�قول�عناني،�وليد�المدرسة�الظاهراتعلى�حد�
اعتبـره�إدوارد��الذّي�جامبتيستا�فيكو،�ي�تجسيده.�كما�أنه�نابع�من�فكر�الفيلسوف�اإليطال

مسيرته�الفكريـة.�وقـد���في�ين�رافقوه�الذّ"�أحد�أبطاله�لطةالسالمثقف�وكتابه�"في�سعيد�
يميز�فكر�إدوارد�سعيد،�كمـا�يـرى�عنـاني����الذّي�المغاير/المتناقض�ي�شكل�هذا�الوع

واالنتسـاب���filiationأساسه�على�فكرة�النسـب(الحتمية)��في�يقوم��تكامليا�ديناميامذهبا�
دينامي؛�بمعنى�أنه�يـربط�بـين�الظـواهر����ي�فهو�مذهب�تكامل«��affiliation(االختيار)
ي�غييـر�(أ�التّبعضا)�ويقبل�مبـدأ�الحركـة�و��يكمل�بعضها�التّي�المجتمع�(في�المختلفة�
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ال�بد�من�وضعه�أساسا�لتحليـل�أ�الذّي�ينامية)�باعتباره�المذهب�الد�ظـاهرة�إنسـانية��ي��
��18».ومن�بينها�الفكر�واألدب

منذ�ترجمته�لهـذا�الكتـاب�وهـو����ي�يريد�أن�يصل�إليه�محمد�عنانالذّي�إن�المبتغى�
المفـاهيم��-�"االستشـراق"�وصوال�عند��لطة"،سال"المثقف�و،�مرورا�بـاإلسالم"ية�"تغط
ـ��ي�قالب�يراعفي�،�هو�صياغة�فكر�إدوارد�سعيد�وأسلوبه�-�للشرقية�الغرب ي�فيـه�المتلق
للشكل�(اللغة)�على�حساب�المعنـى�كمـا���ية�أهمي�رجة�األولى.�فهو�ال�يعطالدبي�العرب

ينقل�فكر�إدوارد�سـعيد��حدود�ما�كلّف�به�نفسه،�أن�في�كان�يفعل�البنيويون،�بل�يسعى،�
أن�المتحدث�هو�إدوارد�سعيد�نفسـه�ولـيس���ي�حتى�ليخيل�للقارئ�العربي�بأسلوب�عرب

ي�نشأ�فيها،�تقتضالتّي�ثقافة�مغايرة�لتلك�في�تمثيل�النص�ية�الي،�فعملالتّمحمد�عناني.�وب
حظة�المالي�ال�على�المدلول.�وهالدعدم�اقتصار�المترجم�على�أسلوب�يغلب�من�خالله�

"تأمالت�حـول�المنفـى�ومقـاالت����مقدمته�لكتاب�إدوارد�سعيد�في�أبداها�ثائر�ديب�التّي�

��فيما�يتعلق�بترجمة�الناقد�كمال�أبوديب.�"01أخرى�
غم�من�أهميتها،�ترجمة�الرحيث�اعتبر�ترجمة�كمال�أبوديب�لكتاب�االستشراق�على�

"تمثيل�النص�«ي�بوديب�أال�وهاتبعها�كمال�أية�التّي�صعبة�وال�تبعث�باالرتياح.�فالمنهج

ـ�ية�لغة�قادرة�على�تجسيد�خصائصه�البنيوفي�المترجم"� يـة��ه�الفكرالتّالكلية،�وليس�رس
�قافيـة�الثّراسات�الدحقل�في�ترجم�نصوصا�مهمة�الذّي�تبدو�لثائر�ديب،��19»....وحسب
إلدوارد�سعيد،�وكـذلك���"فرويد�وغير�األوروبيين"بابا،�وي�لهوم�قافة"الثّ"موقع�ككتاب�
�لـدوغالس�-�الكولونياليـة�رجمة�ما�بعـد��التّنظريات�-�رجمة�واإلمبراطورية"�التّ"كتاب�

إذا�أراد�قـراءة�هـذه���يـة��روبنسون،�غامضة�وتحتاج�إلى�قارئ�يجيد�اللغـة�اإلنجليز�
أن�مـن�المسـتحيل�تمثيـل����ي�بدا�ل«ية�رجمة.�فبعد�اطالعه�على�النص�بلغته�األصلالتّ

تقديم�أو�تأخير،�دون�احتمال�أن�نترجم�بلفظـة��ي�م�كما�هو�بالضبط،�دون�أالنص�المترج
الحقيقة�على�ترجمـة��في�ينطبق�الذّي�واحدة�لفظتين�أو�أكثر،�ودون...�ودون...�األمر�

شـيء��ي�أيـة��تفوق�أهمية�اللغة�أهمي�كثير�من�المواضع...،�فهو�يولفي�أبوديب�ذاتها�
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يدعو�إليه�أن�يكـون�شـرطا�ومنطلقـا�لكـل�����ي�الذّي�فجير�اللغوالتّآخر،�حتى�ال�يكاد�
��20».تفجير
يـة��هذا�كما�بينا�سابقا،�وكما�قال�ثائر�ديب،�إلـى�المصـادر�البنيو��في�وهو�راجع��
كان�النص�فيهـا��التّي�قافة�الثّاستمد�منها�كمال�أبوديب�ثقافته�اللغوية،�تلك�ية�التّي�الفرنس

�غيـر�مـا�وضـعت�لـه����في�دام�الكلمات�يسوده�اللعب�على�األلفاظ�واللحن�أو�استخ«
المزدوجة،�واالشتقاق�الجريء،�ومختلـف�ضـروب�الغمـوض�واإلبهـام�����ي�والمعان
باس.�وحيث�ال�يكون�مصدر�الصعوبة�مقتصرا�على�األسلوب�وحده،�بل�يتعـداه��لتّواال

��21».نقرأ�بهاالتّي�تحكم�الطريقة�التّي�األفكار�ي�تحدية�في�غبة�الجدالرإلى�تلك�
يقترحهـا��التّـي��الجديدة�ية�المنهجإن��رجمة:التّة:�فضاء�تستقيم�فيه�الثّالثّ�اللغة-�03

�قافـة"�الثّ"موقـع��وكذلك��"تأمالت�حول�المنفى"،مقدمة�كتاب�إدوارد�سعيد�في�ثائر�ديب�
تسـتقيم�فيـه���الـذّي��فتح�فضاء�جديد�بلغة�جاك�دريدا،�ذاك�الفضـاء��ي�بابا،�هي�لهوم
��قافيـة�يـة�الثّ�عددالتّرجمة�بوصفها�هجينا�يقيم�على�الحواف،�ويعمـل�علـى�إزاحـة����التّ

كل�ترجمة�يجب�أن�تسعى�إلـى�فـرض�غرابـة����«ا�الثّويفرض�نفسه�بوصفه�مفهوما�ث
�النص�المترجم�على�اللغة�المترجم�إليها،�فيبتعد�عن�ذاك�قليال�لجره�إلـى�هـذه�اللغـة���

��22».ةالثّالنص،�هكذا�حتى�تنشأ�لغة�ثوتبتعد�عن�هذا�قليال�لجرها�إلى�ذلك�
"المـدلول��جوهرها�على�ما�أطلق�عليـه�دريـدا�بــ:���في�ة�تحيل�الثّالثّوهذه�اللغة�

من�كل�ية�رجمة�أن�تكون�خالصة�ونقالتّتستطيع�من�خالله�الذّي�.�هذا�المدلول�المتعالي"
تها�ات�وترهق�الموضوع.�وكذلك�يصبح�االخـتالف�سـم��الذّترتبط�بالتّي�وائب�الشّتلك�
المطلقة؛�كونها�تبحث�عن�األصل�المغيب�ية�فافالشّمن�خالله�تصل�إلى�الخالص�والتّي�
سعيها�هـذا�يقتـرح�دريـدا�هنـا�����في�تحاول�االرتقاء�والوصول�إليه.�وإذا�فشلت�الذّي�

�حويلالتّرجمة�بمقولة�التّمقولة�«استبدال� transformationحيث�هو�تحويل�مـنظم���من�
��23».للغة�من�طرف�لغة�أخرى،�ولنص�معين�من�طرف�نص�آخر

اقترحه�جاك�دريدا،�تَموقـع�ثـائر���الذّي�حويل�التّوبين�تمثيل�النص�لكمال�أبوديب�و
�الـثّ�حديثه�عن�الهجنة.�وبين�هذا�وذاك،�ولد�فضـاء�ث�في�بابا�ي�ديب�على�طريقة�هوم
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فـي��أن�يتنفس�ية�ا�جديدا،�أراد�عبر�هجرته�اللغورجمة�بوصفها�نصية�التّتستقيم�فيه�عمل
تُكرس�الغرابة�(القلق�المقيم،�أو�حالـة���-�على�حد�قول�دريدا�سابقا-�ية�لغة�مغايرة�كفعال

ـ����«رجمة�ية�التّائم)�كفعل�المتناه�أثناء�القيام�بعملالدمن�القلق� ي�مـن�الممكـن�القـول�أنن
مدلوالت�عـذراء��ية�ال�ينقل�أالذّي�حويل�التّمثيل�المخلص�للنص�الممثل�والتّاخترت�بين�

تلك�المنطقة�مـن��في�ا�يزيل�ما�بينهما�من�استقطاب�أو�ثنائية،�الثّنقية،�أن�أقطن�فضاء�ث
��24».رجمةية�التّتولّد�منها�إمكانالتّي�رجمة�ية�التّعدم�قابل

محمـد��ية�كمال�أبوديب�(تمثيل�النص�المترجم)،�وتغريب�وتفسـير�ية�إذن،�بين�تمثيل
ـ�(الغرابة،�الهجنة)�ثائر�ديب�بين�النصوص،�ننتج�نصا�ثية�عناني،�وتموقع ا،�وهـذا��الثّ

التّـي��ال�الفردية،�ية�ترجمته�إال�بالجهود�الجماعية�عملي�ال�يمكن�أن�تستو�الثّالثّالنص�
قافات�األخـرى.��الثّنقل�النصوص�الوافدة�من�ية�عملية�في�طغت�على�المحاوالت�العرب

ي�نستطيع�من�خالله�إخـراج�المصـطلح�النقـد���الذّي�بيل�الوحيد�السهود�هو�فتوحيد�الج
كثير�من�النصوص؛�خاصة�تلـك�النصـوص���في�لبسه�الذّي�من�ذلك�الغموض�ي�العرب
ـ�ي�يار�الحداثالتّتبنّى�أصحابها�التّي� يـة��كموضـة�تميـز�نصوصـهم�اإلبداع���ي�الغرب

قدمـه��الذّي��"االستشراق"نص�في�والمترجمة�على�حد�سواء.�وهو�ما�بدا�واضحا�وجليا�
ي�فجير�اللغوي)�للمصطلح�يمكن�أن�يؤتالتّ(ي�الجانب�اللغوفي�لنا�كمال�أبوديب.�فالحفر�

بأن�حفريـات�البحـث���ي�حس�أدبي�وعندئذ�يتبين�كل�ذ«ي�وليد�االصطالحفي�التّثماره�
يجـود��التّي��مراتالثّيجنيها�الناقد�عن�التّي�أرض�المصطلح�ال�تقل�ثمراتها�ي�في�اللغو

��25».بها�خطاب�النقد�على�عالم�اللغة
ـ�في�غم�من�ذلك،�يبقى�الحفر�الرلكن�على�� فـي��كـوين�المعر�التّوفي�الجانب�الفلس

مارسـه�نقـاد�مابعـد����الذّي�كبرى؛�فالحفر�هنا�يكون�شبيها�بالحفر�ية�للمصطلح�ذا�أهم
وميشـال���j.derridaمـن�أمثـال�جـاك�ديريـدا�����يـة��الميتافيزيقيـا�الغرب�في�الحداثة�
...،�فقد�سعى�هؤالء�إلى�تقويض�تمركـز��f.nitchوفريدريك�نيتشه���M.foucoultفوكو

أصـول��فـي��من�خالل�الحفر��-�بوصفه�مصدرا�للحقيقة-�حول�اللوغوس�ي�الفكر�الغرب
تبدأ�دائمـا�مـن���«قويض،�الجينيالوجيا،�األركيولوجيا...)�فهذه�الحفريات�التّ(الميتافيزيقيا�
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حليل�إلى�المركز،�وإنما�لتجعل�منـه��التّعتبر�كذلك،�ال�لتعيده�عبر�موقع�الهامش،�أو�ما�ي
��26».موقعا�ممكنا�للكتابة�وفضاء�فعليا�للنص...

آخـر�دون��فـي��إلى�حقـل�معر�في�الي،�فبمجرد�نقل�المصطلح�من�حقل�معرالتّوب�
اكتسـبها��التّي�ه�لتّأوال�إلى�إفراغه�من�دالي�هذا�الوافد،�سيؤدية�وخلفية�إدراك�لخصوص

به�ثانيا�إلـى�إعطائـه���ي�احتضنته�لفظا�قبل�أن�تقذف�به�مشروعا،�ويؤدالتّي�ربة�التّ�في
أرض�النشأة�/الميالد.�دون�أن�ننسى�أيضـا�أن�نقـل���في�مفهوما�مغايرا�تماما�لمفهومه�

جعـل��الذّي�ننقل�إليها،�وهو�المبرر�التّي�قافة�الثّالمصطلح�بعوالقه�الفلسفية،�دون�مراعاة�
ية�إذ�إن�القيم�المعرف«إلى�الفوضى�ي�،�قد�يؤد"االستشراق"جمة�كتاب�يعيد�تري�من�عنان

طورها�الفكـر��ية�التّي�القادمة�مع�المصطلح�تختلف�بل�تتعارض�أحيانا�مع�القيم�المعرف
فـي��إلى�خلق�غموض�ية�النهافي�كل�هذه�األمور�واألسباب�أدت��27».المختلفي�الغرب

المعاصر،�فنتجت�أزمة�ي�العربي�الخطاب�النقدالحداثي،�مما�أثر�على�ي�المصطلح�النقد
��مختلف�أطواره�المعرفية.ية�في�مصطلح

فـي��دود�بعضها،�كما�قال�إدوارد�الربمجموعة�من��"االستشراق"وقد�اصطدم�كتاب�
،�كان�متوقعا�خاصة�من�برنارد�لويس�وغيره�من�1995نشرت�سنة�التّي�تذييله�للطبعة�

ـ�يـة��الفهم�خاصة�أولئك�المتحزبين�للنظرالمستشرقين،�والبعض�اآلخر�أساء� ية�الماركس
الكاتب،�ي�عامل�وصادق�جالل�العظم.�ومع�ذلك�ودائما،�حسب�رأي�وعلى�رأسهم�مهد

،�بل�تجـاوز��الثّالثّبلدان�العالم�في�معظمه�إيجابيا�خاصة��"االستشراق"كتاب�ي�كان�تلق
مابعد�الكولونيالية،�ومـا��ة�يكانت�نتائجها�ظهور�ما�يسمى�بالنظرية�ذلك�إلى�تأسيس�نظر

ية�رانجيت�جوها�والناقدة�النسـو�ي�دشنها�الماركسالتّي�ابع"التّ"دراسات�يطلق�عليه�اآلن�
��سبيفاك.ي�جياتر
��
��
��
��
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��الهوامش:

عبد�الملك�مرتاض:�مائة�قضية...�وقضية،�مقاالت�ودراسات�تعالج�قضـايا�فكريـة�ونقديـة�����-�
.���ص��متنوعة،�دار�هومة،�الجزائر،�دط،�دت،

��،�ديسـمبر���،�ع�بلعابد�عبد�الحق:�قصد�رفع�قلق�المصطلح�النقدي،�عالمات�فـي�النقـد،�م���-�
.�	�-�	�،�ص�����جدة،�

خليل�عودة:�المصطلح�النقدي�في�الدراسات�العربية�المعاصرة�بين�األصالة�والتجديد،�مجلـة���-�
��.	�،�ص�����،��،�ع�جامعة�الخليل�للبحوث،�م

����ستشراق�عاريا،�الكرمل�مجلة�االتحـاد�العـام�للكتـاب�الفلسـطينيين،�ع����هادي�العلوي:�اال�-�
�

�،�ص��	�.

��.�	-�	،�ص��	
�،��أدونيس:�الشعرية�العربية،�دار�اآلداب،�بيروت،�ط�-�
.���،�ص�اثة،�حوارية�في�األصول�المعرفيةعبد�الغني�بارة:�إشكالية�تأصيل�الحد�-�
�إدوارد�سعيد:�االستشراق؛�المعرفة،�السلطة،�اإلنشاء،�تر:�كمال�أبوديب،�مكتبة�ديوان�العـرب��-�

��.��-��دط،�دت،�ص�
��.��المرجع�نفسه،�ص��-	

.��،�ص�أبوديب�كمال:�تر�اإلنشاء،�السلطة،�المعرفة،�االستشراق؛:�سعيد�إدوارد�-
.���،�ص�نفسهمرجع�ال�-��

��-Abu-Dib's Translation of Orientalism: A Critical Study. Prepared by Nadia

Khalil Hamad An-Najah National University, Faculty of Graduate Studies, 

2006, p02. 
�� - op cit, pp15-16.

��.���ص�،�-المفاهيم�الغربية�للشرق-إدوارد�سعيد:�االستشراق�-��
.��،�ص�-للشرق�الغربية�المفاهيم-االستشراق:�سعيد�إدوارد�-��
ينظر:�حمزة�المزيني،�ملحوظات�على�ترجمتي�كمـال�أبوديـب�ومحمـد�عنـاني�لكتـاب�������-��

��.	�،�ص��	���،�العدد�����ماي����،�جريدة�الرياض،�السبت���االستشراق
.��-��،�ص�-المفاهيم�الغربية�للشرق-إدوارد�سعيد:�االستشراق�-��
.��-��،�ص�نفسهالمرجع��-��
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�
�.قافاتونقل�الثّية�رجمة�األدبالتّواقع��:محور�المداخلة

مـن��التّي�اللغات�المختلفة�و�الثّقافيبادل�التّساحة�ية�األدب�صوصالنّتعتبر��:الملخص
عوب�على�ثقافة�وحضارة��وآداب�األمم�األخـرى،�فتكتسـب���الشّم�وخاللها�تتعرف�األم

ـ�لهـذه��ي�الحضاروي�االجتماعتتبادل�كماً�هائال��من�المعلومات�حول�الواقع�و �عوبالشّ
�يربط�هذه�الثقافات�مهما�تباعـدت�الذّي�بشكل�خاص�الجسر�ية�رجمة�األدبالتّلذلك�تعتبر�

ياق�أو�مضمون�السنقل�في�ية�تلعب�دورا�بالغ�األهمالتّي�ذلك�من�خالل�كفاءة�المترجم�و
إلـى�اللغـة���يـة��اإلبداعوية�للنص�األصل�بتقنياته�األسـلوب�ية�الثقافية�الخصوصص�والنّ

مـدركا�ال���،سد�الفجوة�بين�الثقافاتعبير�عن�االختالف�والتّقدرته�على�كذا�و�المستهدفة
ثقافـة��–إخفاء�شخصيته�بعدم�الميل�إلحـدى�الثقـافتين���وذاته�هويته�و�محال�عدم�إظهار

على�حساب�األخرى�ولكن�دائما�يوجد�ما�يصـعب���-ص�الهدفالنّثقافة�ص�األصل�والنّ
فـي��المنزاحة�عـن�المـألوف���المعتمة�وية�نقل�المضامين�الثقافهو�م�ومن�مهمة�المترج

ظـل��فـي��يـة��تزال�تفرض�ثقافتها�المركزال�التّي�ية�ص�المستهدف�مثل�الثقافة�الغربالنّ
يحيلهـا��للنص�األصل�وية�يح�الثقافة�األصلإلى�خلق�نزاع�يزي�كنلوجي،�مما�يؤدالتّقدم�التّ

�الثّقـافي�إطار�االنزياح�في�وهذا�ما�يدخل��إعادة�كتابتها،المستقبلة�وية�معايير�الثقافالإلى�
�رجمـة�األدبيـة؟��التّالثّقافي�فـي��نزياح�مواطن�االيف�يستطيع�المترجم�إبراز�معالم�وفك
��؟كيف�يتصرف�إزاءهاو

�دبيـة،�الهيمنـة�الثقافيـة���رجمـة�األ�التّياق�الثقافي،�الس�االنزياح،�:الكلمات�المفتاحية
��.الثقافات�عبر�رجمةالتّ
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حيـث��ية�رجمة�األدبالتّرجمة�البد�أننا�نقصد�في�التّعندما�نتحدث�عن�اإلبداع��:مقدمة
تنقل�لنا�مختلـف��التّي�ية�وائع�العالمالرخالل�األعمال�والمؤلفات�وز�هذا�اإلبداع�من�يبر

يقـوم�بهـا�المتـرجم����التّي�رجمات�التّعوب،�وتعتبر�من�أصعب�الشّصور�الحضارات�و
�بقلـم�عوب�الشّية�يمثل�هوالذّي�موز�الرالخيال�وو�صويرالتّالعواطف�وكونها�تعتمد�على�
هـي��ليست�نقال�لأللفاظ�والمعاني،�بل�ية�رجمة�األدبالتّلهذا�العالم.�لذلك�ف�الكاتب�ونظرته

ألن�مختلف�عن�األصـل��في�ترجمة�إلبداع�يقود�إلى�كتابة�جديدة�ومن�ثم�إلى�فضاء�ثقا
حصـلت��التّـي��هذه�الثقافة�عن�طريق�خبرته�وتجاربه��نقلسيالذّي�الوسيط��الكاتب�هو

وهويتـه�وميوالتـه���فقط،�بل�وينقـل�حقيقتـه����ص�وما�يحتويهالنّ،�فال�ينقل�روح�معه
يجعل�المترجم�هو�اآلخر�أمام�أصعب�عقبة�إذ�يتوجب�عليـه��الذّي�وإيديولوجيته،�األمر�

لوصـول��إلى�لغة�اية�وباألخص�نقل�الخصوصيات�الثقافبكل�أمانة�ي�ص�األدبالنّترجمة�
كنولـوجي،�أصـبح�للثقافـة����التّطور�التّظل�العولمة�وفي�مراعيا�الثقافة�المستقبلة.�لكن�

ـ�عوب�من�خالل�الوسائل�الشّتأثيرا�كبيرا�على�المجتمعات�وية�الغرب ة�معالسة�البصـر�يي
فكير�الخاص�بهـا�محاولـة�ترسـيخه����التّإلى�نمط��تروج�بسهولةالتّي�بمختلف�أشكالها�

الثقافة�ية�إلى�إنزياح�هو�يفضي�إلى�خلق�نزاعي�فرضه�على�الثقافات�األخرى،�ما�يؤدو
����ها�إلى�معايير�اللغة�الهدف.التّللنص�األصل�وإحية�األصل

من�لغـة��استراتيجات�نقلها�هي�ما�وية�الفجوات�الثقافمصدر�هذا�المقال�في�سنتناول�
عوب�الشّتقريب��هوية�رجمة�األدبالتّالهدف؟�وبما�أن�الهدف�من�نشاط��لغةإلى��المصدر

المترجم�يستطيع�اريخ�واآلداب�والفكر،�فكيف�التّللتعرف�على�بعضها�البعض�من�حيث�
كيف�يتصرف�المترجم�إزاء�هـذا��و�رجمة�األدبية؟التّالثّقافي�في�از�مواطن�االنزياح�برإ

��الموضوع؟.
يـة��ظاهرة�ثقافية�رجمة�األدبالتّتُعتبر��الثقافية:�صوصياتلخواية�رجمة�األدبالتّ -�1

يـة��الفكرية�نمفي�التّلتُصبح�عنصرا�مهماً�ية�الحركة�الثقافية�تنمفي��تسهم�بشكل�محسوس
�بين�الثقافات�مزيحة�بذلك�االنشغال�الضيق�باللغـة�ي�تُكرس�البعد�الحوارهي�ف،�للشعوب
بـين��ي�يجـر�الـذّي���حـوار�الجسرا�بين�الثقافات�من�خالل�ي�ص�األدبالنّيعتبر�لذلك�
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�التّرجمـة�-�وجـدت�عر�واألدب�والمسرح،�فحيثما�الشّمثل�ية�ساسعوب�عبر�وسائل�أالشّ
رجمات�أو�بـين��التّكافؤ�بين�التّقياس�مدى�في�الخالف�حول�جودتها�خاصة��وجد-�األدبية

��والمترجمة.��ية�صوص�األصلالنّ
مثـل��يـة��مختلف�األجنـاس�األدب�في�بنقل�المؤلفات�واألعمال�ية�رجمة�األدبالتّتُعنى�

كونه�القـارئ��ي�من�لغة�إلى�أخرى�حيث�يقوم�المترجم�األدبية�واالرعر�والمسرح�والشّ
للنص،�ببحث�عميق�الستكشاف�المضامين�وقصد�الكاتب�عبر�كتاباتـه�وتطغـى����األول

،�فيحاول�المترجم�هنا�إعـادة����CONNOTATIVEعبيرات�اإليحائيةالتّعلى�هذه�الكتابات�
ومبدع�باستخدام�أساليب�واسـتراتيجيات�تخـدم���ي�بشكل�فنللنص�األصل�عبير�التّتشكيل�

وتُحدث�نفس�األثـر��لألصل�ية�عبيرالتّقل�نفس�الوظيفة�رجمة�بحيث�تني�التّالقارئ�وتثر
��Jean،�ويعرف�جان�دوليلص�الهدففي�النّ�ونفس�االستجابة De� Lisle��ّص�األدبالن�ي
��حيث�يقول:��

تتحدث�عن�أمور�جرت�مـع�الكاتـب�أو���ية�عبارة�عن�كتابة�شخصي�ص�األدبالنّ�"
الكون�وفهمه�الخاص�للواقع،�فهو�المؤلف�الخاصة�إلى�ية�اعر،�حيث�يشتمل�على�رؤالشّ

.(جان�دوليـل/��"يتحدث�عن�نفسه�ويصف�عواطفه�وانفعاالته�وتفاعله�الموجود�من�حوله
��).19ص2005جابر�جمال:

طياتهـا��فـي��فقط،�بل�تحمل�ي�ليست�نقال�مباشرا�لأللفاظ�والمعانية�رجمة�األدبالتّ�إن
فـي��والفنية،�يتوجب�على�المترجم�إيجاد�ما�يرد�ية�عبيرالتّوية�ثقافة�كاتبها�وكفاءاته�اللغو

ياق�السة�عبالشّللنص�األصل،�مثل�ترجمة�األقوال�المأثورة�أو�األمثال��الثّقافيال�التّـي��ي
�لمعنـى�نقلـه�ل�جانب�فإلى��المباشر�لتحريفه�للمعنى�المراد�تبليغه.في�قل�الحرالنّيناسبها�

��تحت�عدة�أبعاد�أهمها:ي�تنطوهي�لذلك�فكل�واإليقاع�واألسلوب،�الشّينقل�س
لـذّي��االثّقافي�وي�ياق�األدبالسأداة�للتواصل�بين�قراء�خارج�هي�واصلي:�التّالبعد� -�

�ص�المترجم.النّتبلور�فيه�
المترجم�إلى�خلق�صدى�حسـن��ي�ص�األدبالنّطور�الجمالي:�هو�ارتقاء�التّبعد�� -�
يـة��يخلق�شعورا�بأهمي�ه�نص�أدبأني�المترجم�له،�مما�يعني�واألدب�الثّقافياألساس�في�
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ية�وجمالية�ما،�وذلك�بناء�على�ما�تقدمه�من�صور�فني�وضرورة�تطوير�جنس�نص�أدب
�آداب�الثقافة�المترجم�لها.في�لم�تكن�مألوفة�

:�هو�إدراج�مفاهيم�ومصـطلحات�جديـدة�إلغنـاء�لغـة�����نويع�المفاهيميالتّبعد� -�
�تمـارة�(الوصول�لغة�في�الوصول�خاصة�إذا�كان�بعض�المصطلحات�ال�تملك�معادل�

��.مجلة�الكترونية)�1ص
ـ�والثّقافي�نقل�المدلول�هي�سبة�للمترجم�النّبالمهمة�األصعب�ف�عليهو ياق�الس�الثّقـافي�
ي�تأويلـه�واسـتخراج�المعـان���ص�والنّبفهم�مضمون��هوبدء�،المترجم�منهص�النّللغة�و

����.ء�األلفاظالقابعة�ورا
لغة�عن�طريق�لغـة�أخـرى�ووسـيلة����في�أنها�أداة�للتعبير�في�رجمة�التّية�تبرز�أهم

ونقـل���للسياق�والمضـمون�ية�وفي�لألصل�أية�م�مبادئها�أن�تكون�وفهمن�أتصال�ولال
ة�اللة�الثقافالدة�الثقافة�توصف�بأنها�تجارب�إنسانبطريقة�دقيقة،�ألن�يمرتبطـة�بالحيـاة���ي

بيتـر���ويعرفهـا��كل�مجتمـع،�ية�تعريف�هوفي�كل�ما�يدخل�هي�لألفراد�وية�االجتماع
��ا:،�بأنه1988عام��في-�قافةالثّ-�نيومارك

«�I� define� culture� as� the�way� of� life� and� its�manifestations� that� are�
peculiar�to�a�community�that�uses�a�particular�language�as�its�means�of�

expression.�»(Newmark�Peter2004�:p94).�
�للتعبيـر"�خدم�لغة�معينة�كوسيلة�طريقة�الحياة�ومظاهرها�الخاصة�بمجتمع�يستهي�"

يعتـرف�بـأن�لكـل�����وبـذلك��cultural�wordوهو�من�صاغ�مصطلح�"الكلمة�الثقافية"
فـي��وهذا�يفرض�شروطا�البد�مـن�توفرهـا���الخاصة.�ية�سماتها�الثقافية�مجموعة�لغو

يـة��سالة�األدبالروروح��الثّقافيباين�التّبوصفه�وسيطا�لنقل�هذا�ية�صوص�األدبالنّمترجم�
روط�أن�يكون�علـى�علـم�بالخلفيـات����الشّص�األصل�ومن�بين�أهم�هذه�في�النّالكامنة�
التّي�ية�خاللها�رصد�الفجوات�الثقافللغتين�المترجم�منها�وإليها�حيث�يستطيع�من�ية�الثقاف

في�طور�التّوية�الحياة�االجتماعفي�غيرات�التّرجمة�بسبب�الظروف�والتّتشكل�عائقا�أثناء�



�ا�ــ�ــ�ــ�ــ�ا��
ــ	ــــّ���ــــ�ل:�
ّ
ــــ��ــــ�ــــ���ــــ��ــــ��ا�ــ�

ّ
�ــ�ــــ�تا�ــــ�

�

  
95 

 

  

فـي��يـة��يمكن�إيجاد�الفجوات�الثقافو�،ن�يؤثران�على�اللغة�والكلماتياللذية�الثقافة�الوطن
��الية:التّالمجاالت�
مـن�خـالل����رجمـة�التّوأثرها�علـى��ية�الثقافية�الخلفتبرز�الثقافية:�ية�الخلف -�1.1

االختالف�ي�بدوره�االختالف�بين�الثقافات،�أي�يعنالذّي�االختالف�المتباين�بين�اللغات�و
�بين�اللغة�المصدر�واللغة�الهدف�يصحبه�االختالف�بين�ثقافة�المصدر�وثقافـة�الهـدف��

تمثل�أداة�فعالة�وأكثر�التّي�للكلمات�ية�ترجمة�الخصوصيات�الثقافية�تنبثق�إشكالومن�هنا�
وتنشأ�هذه��لكل�أمة.�الثّقافيتُعبر�عن�الحقيقة�والواقع�هي�لغة�كانت�في�ألي�عنصر�حيو

كاملـة�بثقافـة���يـة��المشاكل�ألن�"القراء�المستهدفين�ال�يمكنهم�دوما�أن�يكونوا�على�درا
��(�Brasiene�:2013p13)المصدر"

ية�الثقافات�والخلفيات�الثقاففي�بمعنى�آخر�أنه�سبب�مثل�هذه�القضايا�هو�االختالفات�
وتُـؤثر�قلـة���ص�الهدف.�النّص�المصدر�قد�يتضمن�مفهوما�غير�مألوف�لقراء�النّألن�

��للكلمـات�يـة��باإليحـاءات�الثقاف�ي�لب�حين�ال�يعالسعلى�فهم�المترجم�بية�المعرفة�الثقاف
�dogأمريكية،�يتعلم�كلمات�مثـل:�كلـب/���عالم�ثقافةفي�مثال�ذلك�أنه�عندما�يكبر�طفل�

�theلإلنسان"/في�هو�"الكلب�هو�الصديق�الوالذّي�للكلمة��الثّقافيسيتعلم�ال�محال�المعنى�

dog� is�man’s� best� friend�،"في��بينما�العكسة،�فينشأ�الطفل�على�فكرة�الثقافة�الصيني
لكنـه��في�غم�من�أنه�والربسبة�لنا�كثقافة�عربية،�النّبو،�الكلب�هو�حيوان�خطير�وقذرأن�

نرى�أن�هناك��هنا�من�أجل�الحراسة.�ئهحالة�اقتنافي�نجس�وال�يجوز�إدخاله�للمنزل�إال�
أن�حيـث��ية�نفس�الثقافة�الصينفي�مثال�آخر�في�و�ثالث�مواقف�مختلفة�لنفس�الحيوان،
،�حيـث���phoenixو�dragonنين�وطـائر�الفينيـف��التّمن�أشهر�الحيوانات�المفضلة�هو�

بينما�طـائر�الفينيـق�يمثـل�اإلمبراطـورة�������يتسم�بالطيبة،الذّي��نين�اإلمبراطورالتّيمثل�
سبة�إلى�الثقافة�اإلنجليزية،�فهو�يرمـز��النّللتنين،�أما�ب�اًيعتبر�كل�الصينيين�أنفسهم�أحفادو

أو�وحش�شرس�وجب�تدميره.�أما�طائر�الفينيق�تمثل�زوجـة���وءالسأو��رالشّغالبا�إلى�
ين�يربطون�الثقافة�بشـكل��الذّفاألشخاص�مرتبطة�بالبعث�والقيامة.�هي�نين�وباألحرى�التّ

وهـذا�الميـل���ية�بمراجع�ثقافإلى�تفسير�األشياء�ي�بلغتهم�األم�يميلون�بشكل�طبيعي�طبيع
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�Intuitiveيـة��الكفـاءة�البديه�يسمى�بي�الطبيع competence.� Jianqing�Wu�:2008.�
125123.(�

حـين�أن��في��فس؛في�النّوس�"الضمير"�على�أنه�حضور�اهللا�الرمثال�آخر�يفهم�في�
وس�الـر�ر.�يمكن�للمرء�أن�يالحـظ�أن�تصـور���الشّاإلنجليز�يعتبرونها�معرفة�للخير�و

كلتا�اللغتين�تعتبـره�مفهومـا����المسلمين؛لمصطلح�"ضمير"�مماثل�تقريبا�لتصور�العرب�
ين،�واهللا�وحده�الحقيقـة.�ففعـل���الدر�كلها�مرتبطة�بالشّالخير�و�العرب؛دينيا.�للمسلمين�
سـبة�لهـم�أن�الضـمير�يشـعر�����النّر�هو�عصيان�اهللا�وبالشّوفعل��اهللا،الخير�هو�طاعة�
الخلفيات�يتجاهل�هذه�الذّي�لذلك�فإن�المترجم��،كل�مكانفي�كل�وقت�وفي�بحضور�اهللا�

لتصـور��لعرف�على�الطرق�المختلفـة��التّأو�الخصوصيات�لن�يكون�قادرا�على�ية�الثقاف
�هذا�المثـال�في�حويل�كما�التّمثل�هذا�في�اس،�واللغات،�والثقافات.�لذلك�النّموجود�بين�ال

نفـس��ي�ه�يعنترجمته�ألنه�قد�يعتبر�أنفي�قد�يسيء�المترجم�فهم�مفهوم�الضمير�ويخطئ�
،�مجلـة��2018شـحرور:�(مختلفة.�اس�من�مناطق�النّ،�ولجميع�جميع�اللغاتفي�يء�الشّ

��الكترونية).��
األصل�والهدف�تبين�جليا�عدم��االختالفات�القائمة�بين�اللغتين�إن�كافؤ:التّ�عدم-�2.1

بعض�الحاالت،�فكل�لغة�لها�نظامها�وقواعدها�الخاصـة�بهـا���في�إال�طابق�التّكافؤ�أو�التّ
المتـرجم�بعـض���،�فغالبا�ما�يصـادف��الليالدوي�ركيبالتّوفي�والصري�حوالنّمن�البناء�

بلد�واحد�فـيعكس��في�رجمة�مثل�الكلمات�الفريدة�من�نوعها�والموجودة�التّالمواقف�أثناء�
بلد�آخر�وهكذا�ينشأ�عدم�تكـافؤ�الكلمـات���في�المكافئ�هذه�الكلمة�الفريدة�غير�الموجودة�

بين��لمباشر،�حتى�أنه�ال�يوجد�مرادف�يطابقاالثّقافي��يظهر�جليا�االختالف�الذّي�األمر�
��المترادفات�بين�اللغات.في�هذا�ما�ينتج�عنه�ندرة�اللغة�الواحدة�وفي�الكلمات�

اللغـة��فـي��أن�الكلمـة���1992سـنة��في��Mona�Bakerكذلك�صرحت�منى�بيكر�
تكـون��الثقافة�المستهدفة�يمكـن�أن��في�المصدر�قد�تعبر�عن�مفهوم�غير�معروف�تماما�

أو�حتى�نوعا�من�الطعـام.��ية�مجردة�أو�ملموسة�وقد�يكون�معتقدا�دينيا�أو�عادة�اجتماع
��:�"/In�other�wordكلمات�أخرىفي�كتابها،�"في�
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«�The�source-language�word�may�express�a�concept�which�is�totally�
unknown�in�the�target�culture.�The�concept�in�question�may�be�abstract�
or�concrete;�it�may�relate�to�a�religious�belief,�a�social�custom,�or�even�a�
type�of�food.�Such�concepts�are�often�referred�to�as�culture�specific�».�
(Baker1992�:p21).�

قسم�المشاكل�األكثر�شـيوعا��في�ية�الثقافية�العناصر�ذات�الخصوص�Bakerوتضع�
رجمة�مـن��التّيصادفها�المترجم�أثناء�التّي�ائعة�الشّتناقشت�حول�األشياء�غير�المكافئة�و

�حيث�حين�أن�لكلتا�اللغتين�ثقافتهما�الخاصة�المميزةفي�اللغة�المصدر�إلى�اللغة�الهدف،�
��الي:التّرتيب�التّرتبتهم�ب

�.أ)�مفاهيم�خاصة�بالثقافة
�.ة�الهدفاللغي�في�ب)�مفهوم�اللغة�المصدر�غير�المعجم
�.ج)�كلمة�اللغة�المصدر�المعقدة�لغويا

�.د)�تميز�اللغة�المصدر�واللغة�الهدف�باختالف�المعنى
�.نسيق�الفائقالتّإلى��TLفتقر�ته)�

�.)hyponymإلى�مصطلح�محدد�(�TLو)�تفتقر�
�.خصيالشّأو�ي�المنظور�الجسدفي�ز)�االختالفات�
�.عبيريالتّالمعنى�في�ح)�االختالفات�
�.كلفي�الشّط)�االختالفات�
�.كرار�والغرض�من�استخدام�أشكال�محددةفي�التّي)�االختالفات�

��).2018(شحرور:�.ص�المصدرفي�النّك)�استخدام�الكلمات�المستعارة�
تتبنـى��بمعنـى������loanwordكلمات�مستعارة�أو�دخيلةبعض�األحيان�في�ويستعمل�

�اللغة�األصـلية�في�لغة�ما�لكلمة�ما�من�لغة�أخرى،�لتُحافظ�على�نطق�يماثل�تلك�الكلمة�
�kaهـي��طق�وفي�النّلها�كلمة�تشبهها�ية�وباللغة�الصين���coffeeية�ليزگاإلنـمثل�قهوة�ب

feiثم�نجد��،ji�pu�cheأ���يjeep���،وكـذلك��سـيارة�الجيـب�sha�faـ�التّـي��� ي�تعن
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sofaة�ليزگاإلنـبأ�ي�األريكة.�فتعطي�فا�عند�استخدامها�مـن��هذه�الكلمات�شعورا�مألوي
��ليز.گـاإلن�وأ�قبل�الصينين

لإلشـارة�إلـى�نفـس����اللغتـين��فـي��ياق�هناك�كلمات�أو�مصطلحات�السذات�في�
هـو�أحـد���الذّي�ي�اللة�مختلفة�مثل�الكارالدالواقع�تكون�في�ياق،�لكن�السالموضوع�أو�

سـبة�لإلنجليـز���النّلكن�ب�نفسه�الكاريي�أ�ga�liية�وبالصينية�العربسبة�للثقافة�النّوابل�بالتّ
�يخلط�عامة�مـع�األرز�الذّي�ي�بالكارهي�طعام�مطي�جاج�أو�اللحم�أو�أالدفهو�يشير�إلى�

��ثقافـة�أخـرى��في�ثقافة�معينة�وغير�موجود�في�وهناك�أمثلة�كثيرة�حول�وجود�مفهوم�
لطريقة�تفكير�شعوبها�وأسلوب�معيشـتهم�وحتـى���أن�لكل�لغة�تفسيرها�الخاص�وفقًا�ي�أ

��.)�Jianqing�Wu�:2008-p124(.موقعهم�الجغرافي
ية�غم�من�أن�المترجم�المحترف�يجد�صعوبة�بالغة�باإلحاطة�بكل�الجوانب�الثقافالروب
قـارب��التّيـة��ص�األصل�ونقلها�إلى�اللغة�الهدف،�إال�أنه�خير�وسيط�لـدعم�آل�النّللغة�و
ب�الثّقافيصبح�نشاطه�أداة�فعالة�لسد�الفجوة�بـين�الثقافـات�وقنـاة����الدرجة�األولى�حيث�ي

ثقافة�كـل�مـن���في�فيتوجب�عليه�أن�يتعمق��.على�آداب�وثقافة�غيرهاعوب�الشّلتعارف�
اللغة�المصدر�والهدف�ألنه�وحده�من�يستطيع�أن�يقدم�تفسيرا�لهـذه�االختالفـات،�مـن����

رجمـة�بـاألخص���التّدراسات�في�وضعت�التّي�خالل�اطالعه�على�مختلف�اإلجراءات�
عنـد�قيامـه���يـة��الخلفيات�الثقافية�وإدراكه�ألهمية�نقل�العناصر�أو�الخصوصيات�الثقاف

سـالة،�كـذلك�إدراكـه����الرتقييما�معقوال�للترجمة�يالئم�نقـل��ي�رجمة�ومن�ثم�يجرالتّب
يـة��الثقافة�االجتماعاليد�وقالتّالخاصة�بالعادات��وي�يمتلكها�القارئ�أو�المتلقالتّي�بالمعرفة�
باتـات�والحيوانـات���النّواإلدارية)�واإليماءات�وحتى�أسماء�ية�ينالدوية�ياسالس(�والمفاهيم

����.المالبسوالمواد�أو�المصنوعات�الغذاء،�وياح�والجبال�الرو
لقد�ُأثيرت�عدة�مشاكل�بسـبب���:اجراءات�نقل�وترجمة�الخصوصيات�الثقافيـة� -�2

يقوم�بها�ية�تعتبر�أهم�عملهي�للغات،�فية�نجمت�عن�االختالفات�الثقافالتّي�هذه�الفجوات�
ـ�محاولة�منه�خلـق�تطـابق�بـين����ي�في�المترجم�األدب ��عبيـر�التّو�impressionأثيرالتّ
expressionأ�وفق�باستمرار�بين�المحتـوى�و�يـ�أن�ي �WANGكل،�وعليـه�يؤكـد���الشّ
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Zuolingقـاط��النّأكيد�على�التّاألدب،�يجب�من�خالل�ممارسته�للترجمة�أنه�عندما�نترجم��
��الية:التّ

�عور�الكامل�للنص�األصل�بدال�من�مجرد�كلمة�واحدة.الشّترجمة�المفهوم�ونقل� -�
�استعمال�أساليب�مختلفة�مع�أنماط�مختلفة. -�
�االهتمام�كثيرا�بالقارئ. -�
�جوانب�أخرى.ي�كثر�من�أالثّقافي�اهتمام�المترجم�بالمكافئ� -�

كافؤ�ولكن�ليس�دائما�على�نفس�المستوى�إذ�يمكنه�اختيـار��التّبإمكان�المترجم�تحقيق�
رجمة�حيـث�يـؤثر���التّية�عملفي��قطة�األساسالنّكونه�في�طريقة�مالئمة�لبناء�مكافئ�ثقا

��).:��Jianqing�Wu2008p125.(عليها�بشكل�كبير
رجمة،�على�األقل�لتحقيق�ترجمـة��التّأكبر�عائق�أمام�هي�ويرى�نيومارك�أن�"الثقافة�

�Newmark(دقيقة�والئقة"� 2010:� -�الخصوصيات�الثقافية–كما�تضعها�نورد��)172-173
Cultural� Specific� Itemsة�رجمة�البراغماتالتّقسم�مشاكل�في��نـاقض��التّاتجة�عن�"النّي

يـة��أن�الخصوصـيات�الثقاف��Wiesermanو�Shäffnerرى�ت�واصليين".التّبين�الموقفين�
غالبـا�مـا���يـة��المناهج�األكثر�تقليدفي�رجمة�ويذكران�أنه�"التّية�عملي�في�كمجال�إشكال

،�وعليه�فبحسـب�بيكـر�ونيومـارك����Untranslabilityتوصف�بأنها�غير�قابلة�للترجمة"
ترجمـة��يـة��عملفـي��ونورد�وشيفنر�وويزرمان،�تثير�الثقافـة�صـعوبات�للمتـرجم����

��CSIs.(Brasiene�:2013.p13)ية�الخصوصيات�الثقاف
األخذ�بعين�االعتبـار�العناصـر���ي�ياق،�يرى�نيومارك�أنه�من�الضرورالسهذا�في�

ة�ياقالسص�كالنّالمحيطة�بي�ة�يتسنى�للمترجم�نقل�العناصر�الثقافيالي:التّكهي�وي��
�ص.النّغرض� -�
�- وافع�والمستوى�الدقنالتّو�الثّقافي�واللغوي�للقراء.��ي�
�ص�المصدر.النّالثّقافي�في�العنصر�ية�أهم -�
�معترف�بها).�اإلطار/�المحيط(هل�توجد�ترجمة -�
�حداثة�الكلمة�أو�المصطلح. -�
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�مستقبل�العنصر�الثقافي. -�
��للترجمة�لنقل�العناصر�الثقافية:ية�تقن�12باإلضافة�إلى�هذه�العناصر،�يقترح�

�culturalالثّقافي،�المكافئ�transferenceقل�النّ equivalence��،ّحييـد(�اسـتخدام���الت
��literal�translationرجمـة�الحرفيـة��التّ،��neutralisationوصـفي)�أو�في�مكافئ�وظي

�componential،�تحليـل�المكونـات���naturalisationطبيعالتّ،��labelرجمة�المؤقتةالتّ
analysisالحذف�،delitionة�،�المزاوجة(بين�أكثر�من�تقنأو�اثنين)يcouplet�،ّرجمـة��الت

��paraphrase،�إعـادة�الصـياغة��accepted�standard�translationالمقبولـة�ية�القياس

�glossالملحقات�والمالحظات and� notes�،المصـنف�classifier�.(Newmark�:1988-

p103)����
فـي��يـة��طريقيتن�لمعاجة�مشكل�الخصوصـيات�الثقاف��Daviesومن�جهته�يقترح�

رجمة�التّقارئ�متناول�في�رجمة�ويعتبر�أن�أكبر�مهام�المترجم�هو�جعل�هذه�الظاهرة�التّ
��وهي:
ص�النّالحفاظ�على�خصائص�ي�مييز�بين�هدفين�أساسيين�للمترجم،�أالتّعندما�يتم� -�

للتـدجين���Venutiالمصدر�أو�تكييفها�مع�الجمهور�المستهدف،�على�سبيل�المثال،�مبادئ�
�غريب.التّو

الفردية،�على�سبيل�المثال��CSIعند�إدراج�قائمة�باإلجراءات�البديلة�للتعامل�مع� -�
����omissionوالحـذف��additionواإلضـافة����preservationاسـتراتيجيات:�الحفـظ��

�واإلبـداع��transformationحول�التّو��localisationوطينالتّو�globalisationوالعولمة
creation.(Brasiene�:2013.p14)��

�الثّقـافي�فـي��االنزيـاح���فهـوم�يتجسد�م�رجمة�األدبية:التّ�الثّقافي�فياالنزياح� -�3
ص�الـنّ�وثقافـة��يـة��من�خالل�حجب�هوضوخ�إلى�ثقافة�الهدف�الرفي�ية�األدبرجمة�التّ

ويعتبر�هذا�أساس�ما�سـعت�إليـه���المصدر�وتطبيعها�وفق�قيم�ومبادئ�الثقافة�المستقبلة،�
�سـعت��نشر�مبادئها�والهيمنة�على�الثقافات�األخرى،�حيثفي�ية�لو�أمريكگـالثقافة�األن

حجمهـا��فـي��مـو��النّومكنتها�من�ية�الواليات�المتحدة�األمريكية�بلورة�هو�إلىرجمة�التّ
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على�شعوب�لم�تكن�اللغـة��ي�ألمريكالثّقافي�وقوتها�بتأديتها�دور�االستحواذ�واالستعمار�
��وطين.��التّبي�فينوت�،�وهذا�ما�أطلق�عليهلغتهم�األصليةية�ليزگاإلنـ

فـي��عكس�استراتيجياتهم�الذّي�ي�المرموقون�األدب�الغربعراء�األمريكيون�الشّترجم�
األجنبي،�حيث�كتـب�ويليـام����الثّقافيقليد�في�التّظهرت�التّي�رجمة�التّرجمة�نظريات�التّ

األولى�إلى�إحرازه�سـمعة��ية�عرالشّأدت�محاولته�الذّي�)�1878-�1794كولن�براينت�(
ي�اقـد�البريطـان��النّوضعها�التّي�"�لنسخة�من�اإللياذة�اتبعت�وصفات�ترجمة�"هومرية�قو

�شعر�هـومر�في�مميزات�الماثيو�آرنولد�قبل�عشر�سنوات�.وأراد�براينت�أن�ينقل�بدقة�
قـة��الدالغالبة�للنصوص�اإلغريقية،�فامتـازت�ب�ية�أنها�الكتابة�العلمب��عرفها�آرنولدالتّي�
�يـة��ليزگاإلنـاتبعتها�استخدامات�اللغة�ية�،�ونتج�عن�ذلك�بروز�ترجمة�توطينالسةالسو
التّتحاشهي�ذلك�الوقت،�وفي�ائدة�الس�ة�راكيب�اللغويعابير�القديمـة�ووظفـت���التّو����ي

�����آللهة�اإلغريق.���ية�األسماء�الالتين
وطين�مركـزة�علـى���التّية�استراتيجية�رجمة�األدبفي�التّية�لقد�جسدت�الثقافة�األمريك

لتعزيـز�القـيم���وسيلة�هي�رجمة�التّ)�أن�1972-�1885اء�باوند(عر�حيث�يرى�إزرالشّ
معينة�تثبت�هذه�القيم�ومن�أهـم��ية�للشعر�بشرط�أن�يختار�المترجم�أشعارا�أجنبية�الحداث

��أعماله:��
�.the�Seafarer1912البحارية�األنجلوساكسونية�المرث -�
�.1932-�1912قوديو�كافالنتيي�عشر�اإليطال�التّشاعر�القرن�الث -�
�.1915بو�ي�اعر�لالشّ -�
�.1920شاعر�الغزل�أرناوت�دانيال -�

صـوص��النّمن�اللهجات�وأساليب�الخطاب�لتطويـع���قام�إزراء�باوند�بتوظيف�عدد
ـ�طـق�و�النّ:�هيائدة�والسية�الثقافية�لألنماط�الكتابية�األجنب ـ�الس ية�لوسكسـون�گـجع�األن
واللهجة�ية�قة�الحداثالدوية�فائيلالرومذهب�ما�قبل��ما�قبل�عهد�الملكة�إليزابيثية�وانجليز
��ارجة،�وتعتمد�هذه�االستراتيجة�على�توطين�واضح.الدية�األمريك
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حديثة�فقـد�أزاحـت���ية�ثر�األمريكالنّعر�والشّوبحلول�القرن�العشرين،�كانت�ترجمة�
��-�فينـوتي�-�أشار�إليها�التّي�ية�فافالشّينتج�عنه�الذّي�ي�جانس�اللغوالتّنزعة�باوند�وتبنت�
ـ�رجمة�ترجمة�بل�تبدو�وكأنها�أصال�أجنبيا.�لكن�التّحيث�ال�تبدو�فيه� الحقيقـة��ية�فافالشّ

الـذّي��أمريكا،�األمر�في�ائدة�السية�وفقا�للقيم�الثقافي�ص�األجنبالنّتوطينا�يكتب�فيه�في�تخ
ـ�أشهر�رواد�ترجمة��)1968-�1930(فتس�ي�جعل�ددل يـة��اإلغريقية�عر�والمسـرح�الشّ

خاطرت�بخلق�انطباع�كـاذب��ية�يمة�قد�اعترف�أن�ترجماته�الحديثة�للقصائد�اإلغريقالقد
/عن�بلهـيش�العمـري��(اإلغريق�ب"�بدال�من�"زيوس"�سيد�آلهة�الربكتابة�"ية�من�الوحدان

����.��)38-�37ص،�2002:فينوتي
�Lawrenceيعتبر� Venutiة�،�أول�من�صاغ�إستراتيجغريب�لترجمـة��التّوطين�والتّي
�:�The�Translator's�Invisibilityكتابه�"اختفاء�المترجم"في�ية�أو�المفاهيم�الثقاف�العناصر

A�history�of� translationالثقافة�األنجلـو��رأيه�أن�في�و�،1998-�1995-�1991سنة�
ه�مـن�المنظـر���اسـتمد�الذّي�صياغة�هذين�المصطلحين،�في�من�ساهمت�هي�ية�أمريك
�رجمـة�التّ�طـرق��حول�Friedrich�Schleiermacherماخر�رفريديريك�شاليي�األلمان
��حيث�يقول:،���"�On�the�Different�Methods�of�Translationالمختلفة

“there�are�only�two.�Either�the�translator�leaves�the�author�in�peace,�
as�much�as�possible,�and�moves�the�reader�towards�him;�or�he�leaves�
the� reader� in� peace,� as� much� as� possible,� and� moves� the� author�
towards�him."(Venuti2004.p20-21)�

�ويقصد�أن�هناك�طريقتين�أمام�المترجم،�إما�أن�يترك�المؤلف�بسالم�قـدر�الممكـن��
��ولفت�انتباه�القارئ�نحوه،�أو�يترك�القارئ�بسالم�قدر�اإلمكان�وينقل�المؤلف�إليه.��

�دجين.التّوطين/�التّتُشير�إلى�ية�غريب�والطريقة�الثانالتّفالطريقة�األولى�تشير�إلى�
��:كما�يلي�وطينالتّية�استراتيجي�ويعرف�فينوت

"A� translated� text,� whether� prose� or� poetry,� fiction� or� nonfiction,� is�
judged�acceptable�by�most�publishers,� reviewers,�and� readers�when� it�
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reads�fluently,�when�the�absence�of�any�linguistic�or�stylistic�peculiarities�
makes� it� seem� transparent,� giving� the� appearance� that� it� reflects� the�
foreign�writer’s�personality�or� intention�or� the�essential�meaning�of� the�
foreign�text"(Venuti�:2004p1).�

مقبوال�مـن��ي�غير�خيال�منثرا،�خياليا�أ�مص�المترجم�سواء�إن�كان�شعرا�أالنّيعتبر�"
خصـائص��ي�ة،�ألن�غياب�أسقاد�والقراء�عندما�يقرؤونه�بسالالنّاشرين�والنّقبل�أغلب�

ـ��ية�وكأنه�يعكس�شخص�،�يظهراتجعله�يبدو�شفافية�أو�أسلوبية�لغو أو�ي�الكاتـب�األجنب
�����ئيس�للنص�األجنبي."الرنوايا�أو�المعنى�

رجة�األولى�من�خـالل�االعتمـاد�علـى����الدوطين�يخدم�أهل�الهدف�بالتّأن��نالحظ
وهي:�اإلبدال�ية�وطينالتّرجمة�التّتمثل�بشكل�واضح�أساليب�ي�التّي�وداربنلي�أساليب�فين

عبيـر��التّيهدف�إلـى��صاغه�نيدا��الذّي�ي�يناميكالدكافؤ�التّكافؤ،�فالتّطويع�والتّكييف�والتّو
اللغة�الهدف،�بهدف�إحـداث��في�ص�األصل�بالمفهوم�القائم�في�النّسالة�المحتواة�الرعن�

اسـتجابة�متكافئـة�إلـى����ي�أي�القارئ�األصلفي�ص�المصدر�النّيحدثه�الذّي�نفس�األثر�
�NIDA�:1969.p192تحقيـق�هـدفها.(��فـي��رجمة�فقد�فشلت�التّأعلى�درجة�وإال�فإن�

ـ�"،�مثـال��إنجيل�مـرقص�ترجمة�الكتاب�المقدس�"�في�ما�جاء�به�مثل�.) �witheredـ

hand�،رجمـة��التّسبة�إليه�أن�هذه�النّابلة"،�وبالذّفقد�تُرجمت�إلى�"اليد�أعاد�ترجمته�الذّي�
�بـات�النّيـذبل�هـو���الذّي�فص�الهدف،�في�النّليست�لها�معنى�وال�تثير�نفس�االستجابة�

�deadالية:�التّرجمة�التّفاقترح� handأ�،�اليد�الميتة�واعتبرها�مؤيدة�للمعنى�ومطـابق��ي
��).23ص2018له.�(عناد:

��:كاآلتيهي�فغريب�التّية�أما�استراتيج
"A� translated� text� should� be� the� site� where� a� different� culture�

emerges,� where� a� reader� gets� a� glimpse� of� a� cultural� other,� and�
resistancy,�a�translation�strategy�based�on�an�aesthetic�of�discontinuity,�
can� best� preserve� that� difference,� that� otherness,� by� reminding� the�
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reader� of� the� gains� and� losses� in� the� translation� process� and� the�
unbridgeable�gaps�between�cultures".(Venuti�:2004.p306).�

،�بحيـث��يتجلى�فيه�االختالف�الثقـافي�الذّي�ص�المترجم�المكان�النّأن�يكون�ي�ينبغ"
ترتكـز��ية�ترجمية�استراتيجهي�يحصل�القارئ�على�لمحة�عن�ثقافة�اآلخر،�والمقاومة�

واآلخر�بشكل�أفضل�من�خالل��هذا�االختالفقاطع،�يمكنها�الحفاظ�على�التّية�جمال�على
�يمكـن��الالتّـي��ية�الثقاف�الفجوات�رجمةالتّية�عملفي��والخسائر�بالمكاسب�القارئتذكير�
��".سدها

تكـون�لصـيقة�بأهـل����ي�عند�فينـوت�ية�غريبالتّرجمة�التّحو�نالحظ�أن�النّعلى�هذا�
ص�األصـل�وإظهـار���النّية�الحفاظ�على�هوفي�غريب�التّالمصدر،�إذ�أنه�يعترف�بدور�

واالقتـراض��يـة��جمـة�الحرف�رالتّ�اليبالهدف�من�خالل�أساللغة�في�شيء�من�غرابته�
��تقوم�على�إظهار�االختالفات�بين�اللغتين.��التّي�والمحاكاة،�

رجمة�في�التّغريب�التّمنهج�ي�في�فينوتسايرت�التّي�ظريات�النّمن�أهم�االتجاهات�وو
�Antoineي�هو�المنظر�الفرنس bermanـد�لهـا���التّـي��ترجمة�الحـرف��من�خالل��مه

ـ�حويلية،�حيث�أطلـق�علـى���التّوية�رجمة�العرقالتّب ـ�التّ رجمـة��التّجنيس�أو�التّوطين�ب
بحيث�أنها�ال�ترحب�بـاالختالف،�ونيومـارك���ية�اوالرترجمة�في�خاصة�ية�اإلثنومركز

��اللية.الدرجمة�التّوية�واصلالتّرجمة�التّية�من�خالل�ثنائ
ص�المصدر،�بحجة�النّوثقافة�ية�حجب�هوفي�أن�المشكلة�تكمن��إلى�بيرمانسبة�النّبف

رجمة�هو�ليس�نقل�المعنى�مـن�لغـة���التّإفهام�القارئ�اللغة�المستهدفة،�لذلك�فالهدف�من�
أنه�يقرأ�نصا�أصليا�بلغتـه�األم��ص�األصل�يجعل�القارئ�النّإلى�أخرى،�ألن�محو�آثار�

وثقافة�األصل�ية�يبين�آثار�محو�هو�الهذا�وضع�هو�اآلخر�مفهومليس�نصا�مترجما،�وو
حويلية،�وتقـوم�علـى�مبـدأين�همـا�����التّرجمة�التّرجمة�المتمركزة�عرقيا�والتّمن�خالل�

��الي:التّك
يقرؤه�هو�نص�متـرجم�وال�يستشـعر�بآثـار����الذّي�ص�النّأال�يشعر�القارئ�بأن� -�
�ص�األصل.النّ
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�ص�المستهدف.النّأثير�على�قارئ�التّرجمة�مطالبة�بتقديم�نص�له�نفس�التّأن� -�
قليد�والمحاكـاة��التّكل�نص�يتولد�عنه�في�تتمثل�هي�فية�حولالتّرجمة�التّمفهوم�أما�عن�

��كييف�واالنتحال.التّو
ـ�هـي��وثقافـة�اآلخـر�و��ية�يقترح�بيرمان�ترجمة�الحرف�للحفاظ�على�هو ي�ال�تعن

شويه�هـدفها��التّحريف�والتّلمقاومة�أساليب�ية�ترجمية�استراتيجهي�بل�ية�رجمة�الحرفالتّ
مـن�الغرابـة���ية�رجمة�الخالالتّسبة�إليه�النّص�فالنّاستقبال�الغريب�أو�الحفاظ�على�غرابة�

����).494،ص2018(عناد:ترجمة�سيئة.هي�
�fluentفافة�الشّولسة�السرجمة�ي�في�التّوطين�لدى�فينوتالتّيتجلى�مفهوم� translation�

��Translator'sإلـى�اختفـاء�المتـرجم���ي�تؤدالتّي��وطينالتّية�ستراتيجإأنها�أساس�ي�أ
Invisibility�،أ�ة�تقديم�ترجمة�سلسة�للنص�الهدف�حيث�تظهر�هويوثقافـة�المتـرجم���ي
يشـعر�القـارئ���ال��حتىص�إلى�القارئ�الهدف�وكأنه�يترجم�إلى�لغته�األم�النّأثناء�نقله�

ـ���وثقافةية�هوفي�وهنا�تختي�ص�األصلالنّص�كأنه�في�النّغرابة�ي�بأ وطين�التّالكاتـب،�ف
��يـرى�كمـا��،�عرف�على�اآلخرالتّويحرم�القارئ�من�يرفض�اآلخر� Venutiأن�مـن��

يسعى�لنشر�الذّي�ي�مركز�العرقالتّاآلخر�هو�مبدأ�ية�أسباب�االنزياح�عن�االعتراف�بهو
فـي��ن�واشرالنّيختارها�التّي��المترجمةواألعمال�شر�النّثقافته،�وذلك�من�خالل�عمليات�

مثل�نشرها�لألعمـال�أو�الكتـب�����تُستوعب�بسهولة،التّي�المتحدة�وبريطانيا�والواليات�
مثـل�األدب��،�تتمشى�مـع�تطلعاتهـا�وأهـدافها���التّي��ية�ليزگاإلنـالمترجمة�إلى�اللغة�

وسالر�ة�حيث�ترجمت�رواي1985بعنوان:"�دكتور�زيفـاجو"��التّي�بوريس�باسترناك�ي�
إلى�اللغـة���1962حياة�إيفان�دينيسوفنش"في�بعنوان:"�يوم��ألكسندر�سولجينيسنية�وروا
عنـد�األمـريكيين���ية�للشـيوع�ية�زعة�المعادالنّفقط�ألنها�أوردت�ونشرت��ية�ليزگاإلنـ

وفييتية،�لذلك�أصـبحت�هـاتين���السوالحكومة�ية�اقدة�للماركسالنّركيز�على�األعمال�التّب
ثر�النّن�بالمقابل�فترجمة�وايتين�من�أفضل�الكتب�المترجمة�مبيعا،�لكالروفييتالس�غيـر��ي

اشرون�األمريكيون�يميلـون�إلـى���النّف�الخمسينيات�كانت�أقل�مبيعا.في�اقد�ي�النّاالنفصال
ركات�الشّتحقق�مبيعا�مربحا�خارج�بالدهم،�وذلك�بسبب�ظهور�التّي�ية�صوص�األجنبالنّ
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�آملين�أن�يحققوا�نفس�األربـاح�كثر�تسويقا،�األالمتعددة�الجنسيات�فيفضلون�نشر�الكتب�
باألعمال�المقتبسة�من�األفـالم���ترتبط�التّي�رجمات�التّباألخص�ية�داخل�الحدود�األمريك

المترجمـة�باللغـة���يـة��والمسرح��وإنفاق�مبالغ�طائلة�على�حقوق�نشر�الكتـب�األجنب�
ة�أخـرى��من�جهة�ومن�جه�لضمان�لفت�انتباه�واهتمام�أكبر�قدر�من�القراء�ية�ليزگاإلنـ

لقراء�األجانب�بحيـث�يخلـق���على�اية�األمريكية�فرض�القيم�الثقاففي�تكون�قد�نجحت�
طلعـات��التّفقط�عندما�يتوافق�مـع��ي�ذات�لغة�واحدة�تتقبل�األجنبية�اشرون�ثقافة�داخلالنّ
�����).40-�39،ص2002:/عن�فينوتيالعمريبلهيش�وقعات�األمريكية.(التّو

مقاومة�ي�أ�غريبالتّويربطها�ب��Resistancyبالمقاومةإلى�ما�سماه�ي�دعا�فينوتلذلك�
تار�عن�القارئ�ليتاح�له�السواالمبريالية،�فترفع�ية�رجسالنّوية�الثقافية�كل�أشكال�العنصر

حين�يوهم�القـارئ�أن���المترجمفي�قد�يختبعض�األحيان��في�اكتشاف�الثقافة�األخرى،�و
ص�يحمل�أساليب�وثقافة�القارئ،�كما�أنه�النّهو�ذات��ية�ليزگاإلنـص�المترجم�باللغة�النّ
ص�المستهدف،�وكذلك�عدم�اسـتخدام��النّعديل�لصالح�التّيف�وكيالتّحين�يلجأ�إلى�في�يخت
رجمـات��فـي�التّ�يـة��عـابير�األمريك�التّويـة��رجمات�األمريكفي�التّية�عابير�البريطانالتّ

����).497،ص2018البريطانية.(عناد:
ـ�����SKOPOS�THEORYالغائيةية�ظرالنّمن�جهة�أخرى�ينظر�أصحاب� ية�إلـى�قض

مسـك�بهويتـه���التّاختفاء�المترجم�أنه�هو�صاحب�القرار،�ويعرف�إن�كان�يتوجب�عليه�
يـة��الثقافوطين،�أو�أن�يتخلى�عن�هويته�التّية�ستراتيجإ�تبنىيي�الالتّويترجم�للغته�األم�وب

ـ��رجمة،�التّص،�وهذا�األمر�يتوقف�على�الهدف�من�النّويغرب� ي�لذلك�قد�يستحسـن�تبن
ية�،�وعليه�فالغاغريبالتّرجمات،�وأحيان�أخرى�يستحسن�استخدام�التّبعض�في�وطين�التّ

��:هذا�الصددفي�ويقول�فارميير�المتبعة.�ية�رجمة�هو�ما�يحدد�االستراتيجالتّمن�
�حيث�من�المستهدفَة�الثَّقافة�مع�المتَرجم�صالنّ�يتَالَءم�أن�أبداية�الغاية�نظر�تَتَطلَّب�ال"
السف�أن�يجب�وقعاتُ�بحيثالتّو�لوكليسـت��هوهـذ��الثّقافة�هذه�مع�دائما�رجمةالتّ�تتكي�

�بنفس�ولنقيضه�رجمةالتّ�من�وعالنّلهذا�ية�ظرالنّ�تتّسع�فيها�التّياإلمكانيات��إحدى�سوى
�تتيحـه��بما�المصدر�صالنّ�ثقافة�خصائص�عن�عبيرالتّ�بقَصد�األخير�هذا�تميز�مع�القدر
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�ممكـن��قيضـين�النّ�هـذين��بـين��ينحصـر��مـا��وكـلّ��إليهـا،��المنقـول��اللّغة�ثقافة
يخدم�ثقافة�الهدف�الذّي�وطين�التّبمبدأ�يشيد�هنا�فارمير�).�(Vermeer�:2000.p231".كذلك

الغائية،�ية�ظرالنّصلب�هي�رجمة�الموجهة�نحو�خدمة�الثقافة�الهدف�التّرجة�األولى�والدب
��.ص�الهدفالنّال�تعترف�باألصل�حيث�وضعت�ست�قواعد�تركز�على�ترجمة�التّي�
فـي��تبرز�مـواطن�االنزيـاح����:رجمة�األدبيةالتّالثّقافي�في�مواطن�االنزياح� -�4

ي�صاغها�فينالتّي�كافؤ�التّطويع�والتّكييف�والتّوهي:�اإلبدال�وية�وطينالتّرجمة�التّأساليب�
��أطلق�عليها�باألساليب�المباشرة�وغير�المباشرة.��التّي��المقارنةية�األسلوبي�في�وداربلنل
��:وطينيةالتّرجمة�التّأساليب�-�1.4
حيـث��ي�يناميكالدوي�كلالشّكافؤ:�التّبين�نوعين�أساسين�من��NIDAيفرق�:��كافؤالتّ�-�

بيئته�وثقافته�ويحـاول��في�بما�هو�موجود�ي�أن�انتهاج�هذا�المكافئ�يسعى�إلى�ربط�المتلق
ـ�السلوك�ضمن�السأيضا�ربطه�بأنماط� ي�ياق�الخاص�بثقافته،�كما�أنه�ال�يلح�على�المتلق

تطويـع�للرسـالة���ي�هي�يناميكالدرجمة�ذات�المكافئ�التّص�المصدر�والنّياق�السفهم�في�
ص�الهـدف�ويتعلـق���في�الـنّ�ص�المصدر�النّتدخل��ال�يوجد�آثاروحيث�يكون�طبيعيا�

��ة�األقوال�والحكم.بترجم
�Hamlet�:�Ay,�sir,�but�‘while�the�grassاستعمل�شكسبير�هذا�المثـال��مثل:�

Grows��ّيالذ�
��While�the�grass�Grows,�the�simpleقديم:ي�انجليزي�استنبطه�من�مثل�شعب�

horse�starves�����
�ترجمة�األقوال�المأثورة�واألمثـال��والحكـم���في�يبذل�المترجم�جهدا�ال�يحسد�عليه�

ية�هذا�المثال�تبرز�استراتيجفي�مشحونة�بالمفاهيم�الثقافية،�ية�كونها�تحمل�انزياحات�دالل
�كل�فمعنى�المثال�هنا�هو�:"نعـم�سـيدي��الشّوطين�بسبب�أن�يتوجب�نقل�المضمون�ال�التّ

المراد�فيجب�البحـث�عـن����ال�تنقل�المعنىية�ترجمة�حرفهي�على�أن��ينمو�العشب"�و
اللغة�الهدف�ليتماشى�والمعنى�المطلوب�حيث�نقول:�"�نعم�سيدي،�كما�يقـول��في�مكافئ�

رجمة�ال�يوجد�ضرر�على�القـارئ��في�التّرياق�من�العراق"،�هنا�ي�التّالمثل،�إلى�أن�يأت



�ا�ــ�ــ�ــ�ــ�ا��
ــ	ــــّ���ــــ�ل:�
ّ
ــــ��ــــ�ــــ���ــــ��ــــ��ا�ــ�

ّ
�ــ�ــــ�تا�ــــ�

�

  
108 

 

  

بالعكس�فأسلوب�المكافئ�قرب�من�المعنى�وأفاد�بنوع�من�االستشهاد�عن�ضياع�ي�العرب
��.)44:�ص2019ي�نقاد(ية�إيجابكانت�ية�وقت.�وهنا�االستراتيجال

فـي��هو�استبدال�جزء�من�الخطاب�بجزء�آخـر�دون�إحـداث�تغييـر�����:اإلبدال�-�
مثل�سالة.الر:��

�Therefore� you�must� not,in� every� case� at� least�;� take� the� higgldy-
piggledy� whale� statements�,� however� authentic,� in� these� extracts,� for�
veritable�gospel�cetotolgy�»�p9-10(Moby�Dick).�

��سـبة�النّ"�لذلك�ليس�عليكم�أن�تأخذوا�هذا�الخليط�من�األقـوال�وإن�كـان�صـحيح����
علم�الحيتان�ال�يأتيه�الباطل�من�بـين��في��كتابا�موثوقا�معتمداجميع�األحوال�في�وتعدوه�

��.11صإحسان�عباس�ترجمة��يديه�وال�من�خلفه"
ـ�ي�في�تعنالتّي��gospelهذا�المثال�أن�المترجم�قد�ترجم�في�نالحظ��� �يـة��ليزگاإلنـ

وهنـا�اسـتبدل���"اإلنجيل"�بـــ:�كتابا�موثوقا�معتمدا،�فالكاتب�يقصد�الكتاب�المقدس،�
الثقافة�الهـدف��في�الثقافة�األصل�"اإلنجيل"،�بجزء�آخر�في�من�الخطاب��اًجزء�المترجم�

غم�من�أنه�يوجـد��الرب�،سالةالرمضمون�في�دون�إحداث�تغيير�"كتبا�موثوقة�ومعتمدة"��
ين،�إال�أنه�أضاف�قائال:"�ال�يأتيـه��الدغير�في�كتب�موثوقة��ومعتمدة�ية�الثقافة�العربفي�

)،�فيـتمكن��42ية�الباطل�من�بين�يديه�وال�من�خلفه"�مقتبسا�إياها�من�(سورة�فصلت�اآل
����للنص�األصل.ي�ينالدماس�المفهوم�التّمن�ي�القارئ�العرب

ركيبة�التّوتغيير��ظرالنّوجهة�في�سالة�من�خالل�تغيير�الرفي�هو�تغيير��:طويعالتّ�-�
����ص�لتوضيح�الفكرة.في�النّالمستخدمة�
��واية:الرنفس�في�مثال�

«�It�will�be�seen�that�this�mere�painsking�burrower�and�gub-worm�of�
a� poor� devil� of� sub-sub� appears� to� have� gone� throught� the� long�
Vaticans� and� street-stalls� of� the� earth,� picking� up� whatever� random�
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allusions� to� whales� he� could� anyways� find� in� any� book� whatsoever,�
sacred�or�profane….p9-10�

أسـميها��التّـي��فـاذة��النّقار،�أن�تلك�األرض�النّ،�أن�هذ�الحفار�سترون�أيها�القراء"�
المكتبـات�وسـراديبها�الطويلـة�ملتقطـا�����يـة��أقبفي�مساعد�الخازن�المساعد�قد�تغلغل�

��.11"صأو�دنيويةية�اإلشارات�المتناثرة�إلى�الحيتان�أيان�وحدها،�من�كتب�دين
بحيث�سالة�الرفي�"�وهذا�تطويع�سترون�أيها�القراءإلى�"�It�will�be�seenتُرجمت�
للمعلوم�ي�إلى�المبن�It�will�be�seenللمجهول�ي�ظر�باالنتقال�من�المبنالنّتغيرت�وجهة�

��إلى�الملموس�"القراء".�Itثم�من�االنتقال�من�المجرد�،��سترون
ثقافـة��في�ما�يقابله��إلىي�ص�األصلفي�النّالواردة�ية�:�تغيير�اإلحالة�الثقافكييفالتّ�-��
��ص�الهدف�ومثال�ذلك�في:النّ

«�Let� us� fly�!let� us� fly,� Old� Nick� take� me� if� it� is� not� Leviathan�
described�by�the�nobel�prophet�Moses�in�the�life�of�patient�job�»Rabelais�
p12.�

الـذّي��إن�لم�يكن�هذا�هو�اللوياثان��جيمالـر�يطان�الشّي�لنهرب،�حاز�روح�!"�لنهرب
��.14.رابليه�صسيرة�أيوب�الصبور"في�موسى�العظيم�ي�بالنّوصفه�

����Oldية�ليزگاإلنـترجمت�العبارة� Nickيطان�الشّ�بــ�إلى�العربية،�لكن��جيمالر
�theي�تعنفي�ترجمة�كلمة�شيطان� devilلكن��،Old� Nickة�تحمل�خلف�ة�ثقافيـة��أمريكيي

المقصود،�فلـو��سالة�حسب�الرسمية،�وهنا�وجب�تكييف�التّيطان�بهذه�الشّفيطلقون�على�
يـة��.�لذلك�وجب�تحقيـق�غا��Nickتصبح�شخص�عجوز�اسمه�ية�حرف�تُرجمت�ترجمة

التّـي��بتوظيف�الكلمات�أو�العبارات�المكافئـة�و��فيكييف�من�خالل�القيام�باستبدال�ثقاالتّ
يطان�الشّفة�مع�الثقافة�المستقبلة،�وهنا�"تكون�مكيالثقافـة��فـي��جيم"�عبـارة�جـاهزة���الر
ة.العربي���
الثقافـة�األصـل���ية�خصوصفي�وطين�حيث�تخالتّتمشى�هذه�االجراءات�مع�مفهوم�ت

�سالة�نحو�الثقافة�الهدف.الركما�هو�ظاهر،�وتحور�
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ص�الـنّ�تحافظ�علـى�ثقافـة���التّي�األساليب�هي�و�غربية:التّرجمة�التّأساليب�-�2.4
ص�النّحيث�يتعرف�القارئ�على�شيء�من�غرابة�المصدر�وتسمح�باالنفتاح�على�اآلخر�

��الي:التّكهي�وفيبرز�االختالف�
هـي��:�تبرز�بشكل�واضح�االختالفات�بين�اللغتين�والثقـافتين،�ف�ةرجمة�الحرفيالتّ�-�

��ترجمة�كلمة�بكلمة�دون�المساس�بالمعنى.
«Well,� I'm� ashamed� of� you,� said� Miss� Ivors� frankly.� To� say� you'd�

write� for� a� paper� like� that.� I� didn't� think� you� were� a� West� Briton.� »�
(Joyce,�2000,�p.130)�

ـ�ي�"حسنا،�أنا�خجلة�منك�ألنك�تكتب�لصحيفة�كتلك.�لم�أكن�أظن�أنك�بريتون ي�غرب
West�Briton��"ص2000ترجمة�أسامة�منزلجي،��

أدت�المعنـى،�ولكنـه�أضـاف����التّـي��يـة��رجمة�الحرفالتّهذا�المثال�استخدمت�في�
فـي��يـة��ثقافية�يشير�إلى�خصوصالذّي�ص�األصل�في�النّية�ليزگاإلنـباللغة��اًمصطلح

ية�قد�ال�يفهم�وجود�هذا�المصطلح�وعليه�كان�علي�الثقافة�البريطانية،�ولكن�القارئ�العرب
ي�اللبس،�من�خالل�الهامش�ويطلق�هذا�المصطلح،�على�رجل�إيرلندي�تقديم�شرح�لتفاد

اكتسب�صفات�ي�ايرلندا�أو�ايرلندفي�يعيش�ي�الحقيقة�رجل�انجليزفي�ألنه�ي�غير�حقيق
���اإلنجليز�وصار�مثلهم.

العبـارة��ي�إذ�يحـاك�نوع�من�االقتراض�هي�سخ،�والنّ:�يطلق�عليها�أيضا�بالمحاكاة-�
��عبيرية،�مثل:��التّ

���Sun�lightمس=الشّشعاع�
�week�endاألسبوع=�ية�نها
ص�المصدر�بل�تركها�على�حالها�ويعيـد��النّعدم�ترجمة�كلمة�من�:�هو�االقتراض-�

رسمها�بحروف�اللغة���الهدف�يستعمله�المترجم�الفتقاره�مقابـل�لهـا.�ويماثـل�هـذا�����
��رجمة�الصوتية.����التّحويل�والكلمة�المستعارة�والتّاألسلوب�ما�جاء�به�نيومارك�وهو�

��
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����:فيل�ذلك�مثا
فجـاء��ي�المسـيح�قصات�بمناسبة�االحتفال�بعيد�الظهور�الريصف�الكاتب�إحدى� -�
�ص:في�النّ

- «�He�waited�outside�the�drawing-room�door�until�the�waltz�should�
finish,�listening�to�the�skirts�that�swept�against�it�and�to�the�shuffling�of�
feet»�(Joyce,�2000,�p.124)�

ـ�هي�"�انتظر�خارج�القاعة�االستقبال�ريثما�تنت -� ـ�وأصـاخ��،�السرقصة�الف مع�الس
�ترجمـة��تنسحب�على�األرض�وإلى�انتقال�األقدام"�جويس،هي�و�أذيال�األثوابلحفيف�
���201ص�،��2000منزلجي،

ولـم���السهذا�المثال�أن�المترجم�استخدم�أسلوب�االقتراض،�لرقصة�الـو�في�نالحظ�
كمـا��للمفهوم،�ية�من�الصفات�الواردة�حرصا�منه�على�تقديم�الصورة�األصلي�يحذف�أ
�theحيث��سبة�"أذيال�األثواب"النّب�أسلوب�اإلضافةاستخدم� skirtsالتّتعن��جسـد��ف�نانيري
����وهن�يرقصن�بارتدائهن�تنانير�طويلة�ولها�أذيال.ساء�النّشكل�صورة�

سالة�الرالحذر�أثناء�نقل�ي�طرحنا،�نجد�أن�المترجم�عليه�توخالتّي�من�خالل�األمثلة�
التّي�ة�الخاصألنها�قد�تعطة،�تحمل�خصوصيات�ثقافي�صورة�مغايرة�عـن�األصـل���ي

فـي��سالة�الرأن�يوصل��ينتج�اللبس�والغموض،�فيلجأ�إلى�كل�أسلوب�من�شأنهي�الالتّوب
منهما�على�ي�شكل�سليم،�فال�ينزاح�عن�نقل�خصوصيات�كل�من�اللغتين،�وال�ينحاز�أل

ن�دو�سـالة�الريقتضـيه�معنـى���حساب�األخرى،�بل�يختار�األسلوب�األنجع�وفق�مـا��
ضوخ�للتداعيات�الرة�ياسالسة�واإلديولوجيوذلك�من�أجل�تقديم�األفضل.��ي�

صين�معـا��النّيتوجب�على�المترجم�اإللمام�بثقافة��هخلصنا�إلى�أن�األخيرفي�و�:خاتمة
ترجمة�الخصوصيات�الثقافية،�وذلك�من�خالل�تطلعـه�إلـى���ي�يستطيع�مجابهة�تحدي�ك

ـ�رجمة،�وكذلك�قمنا�بتوضـيح��ي�التّمنظر�المقدمة�من�قبلية�مختلف�االستراتيج وم�مفه
تشـير�إلـى���التّي�وطين�التّية�استراتيج�يجسدالذّي�ية�األدبرجمة�التّ�الثّقافي�في�االنزياح�

ية�من�مواقف�عنصـر�ي�مركز�العرقالتّما�احتواه�مبدأ�ي�،�أالمهيمنةثقافة�الوجه�نحو�التّ
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�رجمـة�ي�التّآراء�عدد�من�منظـر��برفض�اآلخر�وعدم�االعتراف�به،�وتباينتي�تقتض
�NIDAمثـل��وثقافة�اآلخر�عند�ترجمة�نص�ما،�ية�فهناك�من�انزاح�عن�االعتراف�بهو

من�خالل�االعتـراف�بغرابـة���ية�وطين،�وهناك�من�انزاح�عن�مبدأ�العرقالتّطلق�عليه�بأ
غريـب��التّأطلق��بالذّي��VENUTIته�وثقافته،�مثل�عرف�على�هويالتّعوة�إلى�الداآلخر�و

جاء�بهـا��التّي�األساليب�المباشرة�وغير�المباشرة�في��الثّقافيوتجسدت�مواطن�االنزياح�
كييـف�واإلبـدال���التّكافؤ�والتّأسلوب�هي�وطين�التّمثلت�التّي�وداربنلي،�فاألساليب�ي�فين
��.رجمة�الحرفيةالتّأساليب�االقتراض�والمحاكاة�وهي�غريب�فالتّتبنت��التيطويع،�أما�التّو

� �
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تسـلط���نأ-�عنوانهاكما�يظهر�ذلك�من�خالل��–تروم�هذه�المداخلة��ملخص�المقال:
ـ�في�رجمة�التّو�القواعد�الضوء�على�دور�طريقة لـدى���)الثَّانية(الفرنسـية�غـة��م�اللُّيتعل

ـ��تدريس�اللُّمن�وراء��وإذا�علمنا�أن�الهدف�.ةغة�العربياطقين�باللُّالنّ ية�فـي��غـة�الفرنس
�يناالتصال�مـع�اآلخـر��وعبير�التّلميذ�أداة�تسمح�له�بالتّمنح��هوي�عليم�االبتدائالتّمرحلة�

ـ��ية�فـي��غوغة�بشكل�أفضل،�وتوظيف�مكتسباته�اللُّوإدراك�هذه�اللُّ ية�نشـاطاته�المدرس
يـة��غة�الثانفإن�تعليم�اللُّ�إلى�المعلومات�والمعرفة�العلمية،والوصول�المباشر�ية�واالجتماع

فـي��من�الوسائل�المسـاعدة��ي�عليم�االبتدائالتّمرحلة�في��رجمةالتّالقواعد�و�طريقة��عن
وتعرفه�بصورة�أفضل�على�قواعد�لغته�األولى،�باإلضافة�إلـى��لها�المتعلم�واتقانه�حفظ�
إلـى�أذهـان���يـة��انغـة�الثَّ�تقريـب�اللُّ�في�م�رجمة�وسيلة�المعلِّالتّالقواعد�و�طريقةكون�

����المتعلمين.
لم�نكن�مبـالغين���إن-�جداالصعب�صائبا،�إن�قلت�أنه�من�ي�وأخال�نفس�مقدمة:�–1
تعليم�اللغات�على�األخرى،�بـل�إن��في�طريقة�واحدة�ية�م�مبدأ�أفضلنستخد�أن-�ذلكفي�

�ر�كل�واحـدة�منهـا��ط�ظهواارتبوق�المعتمدة�إيجابيات�وسلبيات،�ائلكل�طريقة�من�الطر
�عدد.�ثم�نزيد�علـى�مـا�تقـدم���التّنوع�والتّب�هاازيمن�العوامل�والظروف،�وامت�بمجموعة

تتفق�مع�بعضها�البعض�علـى��ية�األجنب�تعليم�اللغاتفي��أن�الطرائق�الموضوعة�،فنقول
غة�مـا�يناسـب�سـن����اختيار�من�اللُّا�بترتبط�أساسالتّي�روط�والقواعد�الشّمجموعة�من�

��المتعلم�ومستواه.��
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رجمة�ارتـبط�وجودهـا�بتعلـيم�اللغتـين�����التّطريقة�القواعد�و�عن�البيان،�أني�وغن
منذ�القدم�حتـى��ية�غات�األجنبتعليم�اللُّفي�أوروبا،�وشاع�استعمالها�ية�في�واليونانية�الالتين
يتوفر�فيهـا��التّي�غة�األولى�االنتقال�بالمتعلم�من�اللُّفي�دور�الوسيط�ي�؛�ذلك�أنها�تؤداآلن

يـة��غـة�الثان�راكيـب�إلـى�اللُّ��التّبه�من�األلفاظ�والكلمـات�و��ال�بأسي�على�رصيد�لغو
غـة��لتقريب�اللُّية�رجمة�كآلالتّقواعد�وطريقة�الال�يعرفها.�وعليه،�تستخدم�التّي�المستهدفة�

��قواعدها�ونظامها�اللغوي.في�حكم�التّإلى�أذهان�المتعلمين�وية�الثان
��الية:التّساؤالت�ية�في�التّيمكننا�تلخيص�مشكلة�البحث�األساسالبحث:��مشكلة-��2
ـ�لدى�ية�غة�الثانم�اللُّيتعلفي�رجمة�التّو�القواعد�ما�هو�دور�طريقة�-� للُّغـة��اطقين�باالنّ

��العربية؟
القواعـد���تدفع�المعلم�إلى�اسـتخدام�طريقـة��التّي�أهم�العوامل�واألسباب�ي�ما�ه�-�

��تعليم�اللُّغة�الثَّانية؟����في�رجمة�التّو
�سلبياتها؟وأهم�إيجابياتها�ي�ما�ه�-�
��من�خالل�بحثنا�هذا�نتوقع�وجود�إجابات�عن�الفرضيات�اآلتية:الفرضيات:��–3
اطقين�النّة)�لدى�غة�الثانية(الفرنسيتعلم�اللُّفي�رجمة�التّاعد�ويتجلى�دور�طريقة�القو�-�
مكن�الـتّ�و�،إلى�المـتعلم�ية�انغة�الثَّووسيط�لتقريب�اللُّية�أنها�تستخدم�كآلية�في�غة�العربباللُّ

المـتعلم��ترجمة�الكلمات�بدقة�من�لغة�في��للمعلم�دريب�المنظمالتّمن�قواعدها�عن�طريق�
��.ة�إلى�لغته�األولىالمستهدفية�انالثَّ

رجمة�التّتدفع�المعلم�إلى�استخدام�طريقة�القواعد�والتّي��من�أهم�العوامل�واألسباب�-�
يـة��عن�اللغة�الثانية�معرفوية�لغوية�خلفية�ألهو�عدم�امتالك�المتعلم�ية�تعليم�اللغة�الثانفي�

،�واالنطالق�مـن��رجمةالتّيفرض�عليه�استخدام�طريقة�القواعد�والذّي�؛�األمر�المستهدفة
����ة).غة�الفرنسي(�اللُّ�غة�المستهدفةواستعمالها�كوسيلة�رئيسة�لتعليم�اللُّ�رجمةالتّ

يـة��حوالنّتركز�علـى�تعلـيم�القواعـد����ي�فه�إيجابيات؛رجمة�التّلطريقة�القواعد�و�-�
ـ��ة�القراءة�والكتابة،�ولها�سلبيات؛مهارية�وتدعيمها�بأمثلة�وتنمية�الضرور مـل��تهي�فه
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المستهدفة��علم،�وتقلل�من�فرص�تعرض�المتعلم�للغةفي�التّاألساس�ي�مهارة�الكالم،�وه
��.��للتعلم
��راسة:��ية�الدأهم�–4
دور�طريقة�دقيقة�نرصد�من�خاللها�ية�علمية�راسة�على�منهجالدهذه�في�سنعتمد��-�

��.ةالعربيغة�لُّاطقين�بالالنّ)�لدى�الثانية(الفرنسيةغة�تعلم�اللُّفي�رجمة�التّالقواعد�و
ية،�وذكر�غة�الثانتعليم�اللُّفي�سبة�للمعلم�النّرجمة�بالتّو�القواعدطريقة�ية�أهممعرفة��-�

منهـاج��في�المحتوى�المقرر�تقديم�في��إلى�استخدام�هذه�الطريقة�تدفعهالتّي�أهم�األسباب�
وسـرعة���المـتعلم�فهـم��ية�في�إلى�نتائج�إيجابية�هاي�في�النّ،�وهو�ما�يؤدةغة�الفرنسياللُّ

��الفرنسية.�للغة�اكتسابه
تعلـيم�اللغـة���فـي��رجمة�التّو�القواعد�عرف�على�أهم�إيجابيات�وسلبيات�طريقةالتّ�-�
��سنجريها.ية�التّي�)�من�خالل�المتابعة�الميدان(الفرنسيةية�الثان

للمفـاهيم���سنحاول�إجرائيـا�إعطـاء�تعـاريف����:��إجرائياتحديد�المصطلحات��–�5
��:استنادرفي�المستخدمة�

اإلجـراءات���"الطريقة�بأنهـا��فعرتُ�:��)La�méthode(الطريقة�تعريف��-���1–�5
يتبعها�المدرس�لمساعدة�طلبته�على�تحقيق�األهـداف،�وقـد�تكـون�اإلجـراءات�����التّي�

سـاؤل�أو��التّمناقشات�أو�توجيه�أسئلة�أو�تخطيط�لمشروع�أو�إثارة�تدعو�الطلبـة�إلـى���
��".1لك�من�اإلجراءاتمحاولة�االكتشاف�أو�فرض�أو�غير�ذ

الطريقة�عبارة�عن�أداة�يسـتعين�بهـا����ابقة،�نرى�أنالسظر�إلى�المسوغات�النّوب���
ية�عليمالتّاألهداف�ية�هافي�النّإلى�أذهان�المتعلمين،�لتحقيق�ي�عليمالتّالمعلم�لنقل�المحتوى�

ـ�عـل�و�فاالتّالمرجوة؛�وبذلك�يمكننا�اعتبارها�وسيطة�بين�المعلم�والمتعلم�لتحقيق� أثير�التّ
����المتبادل�بينهما.

��
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�-La�méthode�grammaire)�رجمـة�التّو�القواعـد��طريقـة�تعريف��–�5��-2
traduction):توجد�الكثير�من�الطرائق،�ولـم�يتفـق����ما�يجدر�أن�ننوه�به�بداية،�أنَّه���
لثانية؛�وذلك�أن�اختيار�الطريقـة��تعليم�اللغة�افي�على�الطريقة�المثلى��اآلن�العلماء�حتى

والبيئـة���،للمتعلمـين�ية�من�مثل:�الخصائص�العمرروط�الشّرتبط�كثيرا�بمجموعة�من�ي
�.�وتُعـرف�واألهداف�المرجوة�من�وراء�تعليم�اللغة�الثانية�،يعيشون�فيهاية�التّي�االجتماع
أقدم�طرائق�تدريس�اللغات�األجنبية،�حيث�يرجع�تاريخها�بأنها:"�رجمةالتّ�القواعد�طريقة

معينـة�كمـا�ال���ية�أو�تربوية�على�فكرة�لغوي�حقيقة�ال�تنبني�ضية.�وهإلى�القرون�الما
يـة�الـذّي���واليونانية�معينة،�وإنما�ترجع�جذورها�إلى�تعليم�اللغة�الالتينية�تستند�إلى�نظر

رجمة.�وقد�صنَّفَ�العلماء�هذه�الطريقة�مـن��التّوية�كان�يتمحور�حول�تعليم�القواعد�اللغو
ال�تزال�سـائدة�االسـتخدام���ية�التّي�لقديمة�لتعليم�اللغات�األجنبضمن�طرائق�المدارس�ا

��".2قدمها�وفشل�أساليبها�رغم��العالممناطق�مختلفة�من�في�حتى�اآلن�
الكثيـر��في��تستخدم-�تزالكانت�وال�-�رجمة�التّطريقة��أن-�ههنا�–وتجدر�اإلشارة��

تعلـيم�اللغـة���فـي��طريقة�من�وراء�استخدام�هذه�ال�يء�المستهدفالشّو��من�دول�العالم
رجمة�التّهو�تدريس�قواعدها،�وحث�المتعلم�على�حفظها�واستظهارها�عن�طريق�ية�الثان
األولـى��غـة��اللُّي�أ�غة�األم؛اللُّإلى��غة�المستهدفةاللُّي�؛�أالثانيةغة�قل�بين�اللغتين:�اللُّالنّو

��ية.غة�الثانتعليم�اللُّفي��رجمة�كوسيط�رئيسالتّ،�وباستخدام�للمتعلم
يـة��تُعرف�اللُّغـة�الثَّان��:(La�deuxième�langue)�الثانيةتعريف�اللغة��-���3–�5
تتعلم�عن�طريق�المدرسة،�ويغلب�على�هذه�اللغة�أن�تكـون�رسـمية،���التّي�اللغة��بأنها:"

�حسـب�-�ثوانعن�طريق�المدرسة�ويحصل�فيها�االصطناع،�وقد�تكون�لغات�ي�حيث�تأت
��.��"3يتبنى�تلك�اللغاتالذّي�بالمتعلم�والبيئة�أو�البلد��يلحقي�الذّي�االكتساب�اللغو

عادة�ما�يدرج�بعد�تعلـيم�اللُّغـة���ية�تعليم�اللغة�الثان�ظر�إلى�ماسبق�ذكره،�فإنالنّوب���
غة�األولـى�إلـى���عليم�من�اللُّفي�التّدرج�التّالبالد،�حيث�يتم�ية�في�سمالراألولى�أو�اللُّغة�

المعـارف�والقواعـد���علـى��يكون�بعد�تعرف�المتعلم�ية�انغة�الثَّاللُّتعليم�ي�غة�الثانية؛�أاللُّ
����.للغته�األولىية�األساس
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عن�البيان،�أن�طرائـق�تعلـيم���ي�وغن:وتطورهارجمة�التّنشأة�طريقة�القواعد�و�–6
اتصفت�بمجموعة�من�الصفات�ية�خانات�اللغات�الثانفي�ما�يصنف�ي�غات�األجنبية؛�أاللُّ

رجمة�علـى�تعلـيم���التّنوع،�وسيطرت�لفترة�طويلة�طريقة�القواعد�والتّو�عددالتّواتسمت�ب
غـات��نتيجة�ارتباط�تعليم�اللُّ�هذه�الطريقة�مختلف�دول�العالم.�ونشأتية�في�غات�األجنباللُّ

رجمة�كوسـيط�لتعلـيم���التّوتستخدم��األساس،ية�في�واليونانية�الالتين�غةتعليم�اللُّبية�األجنب
��ية.الثاناللغة�

رجمـة�انتشـرت�منـذ�القـدم�����التّطريقة�القواعد�و�أن-�ههنا�–نويه�به�التّومما�يجدر�
�غـات�تعليم�اللُّ�ميداني�في�فة،�وبقيت�ذات�تأثير�قووذاعت�أساليبها�عبر�العصور�المختل

��.4الكثير�من�دول�العالمفي�حتى�اآلن�مستخدمة��التّز�اسع�عشر،�والالتّإلى�القرن�
ـ�راسات�المنجزة�حتى�اآلن�تجهل�الدفيه،�أن��ال�شكومما� اريخ�المحـدد�لنشـأة���التّ

رجمة�ومراحل�نموها�وتطورها،�وما�يعرف�عنها�أسباب�نشأتها�فقط�التّطريقة�القواعد�و
.�وتجعل�هـذه�الطريقـة�هـدفها����أنها�ارتبط�وجودها�بالحاجة�إلى�تعليم�اللغات�األجنبية

�L’enseignement�des�règles�de�la�langueاألول�تعليم�قواعد�اللغـة�األجنبيـة(��
étrangèreـة��)�عن�طريق�دفع�المتعلم�إلى�حفظها�عن�ظهر�قلب�واسـتظهارها�بغ�أن�ي

�Les�règles�de�la�langueيتعرف�المتعلم�بشكل�أفضـل�علـى�قواعـد�لغتـه�األم(����
maternelleولعل�سهولة�استعمال�هذه�الطريقة�من�قبل�المعلمـين�بالمقارنـة�مـع�����.(

جعل�هذه�الطريقة�تحظـى�باالسـتعمال���الذّي�األخرى�هو�ية�األجنبطرائق�تعليم�اللغات�
��مختلف�دول�العالم.في�الواسع�حتى�اآلن�

�:مبادئها�–�7 رجمـة��التّطريقة�القواعد�وأن��-�آنفا�-�كر�مما�سبق�ذكرهالذّوجدير�ب�
��تتميز�بها�عن�غيرها،�ونقدم�منها:�بنيت�على�مجموعة�من�المبادئ�والخصائص

تعليم�اللغـة��في�ومهم�ي�رجمة�اللغة�األم�كوسيط�أساسالتّلقواعد�وتستخدم�طريقة�ا�-�
ـ�عن�طريق�المقارنة�بين�نظام�اللغـة�األم�واللغـة�الثانيـة،�وب����األجنبية(�الثانية) ��اليالتّ

��عرف�على�اللغتين�وفهمهما�بشكل�أفضل.التّ
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إلـى��يـة��لثانرجمة�من�اللغة�االتّعن�طريق�ية�لتعليم�اللغة�الثانية�رجمة�آلالتّاعتماد��-�
إلـى�أذهـان���يـة��رجمة�وسيلة�المعلم�لتقريب�اللغة�األجنبالتّاللغة�األم،�ومن�هنا،�تكون�

��؛المتعلمين
��؛اللغة�األجنبيةفي�القراءة�والكتابة�ي�مهارتية�رجمة�وبتنمالتّتهتم�طريقة�القواعد�و�-�
وعليه،��نص�متسق.في�يرادها�معزولة�عن�سياقها�ودون�إية�غواللُّ�تقدم�المفردات�-�

��؛وممارستهاية�الثان�غةتعليم�اللُّفي�كعنصر�أساسس��تعتمد�هذه�الطريقة�الجملة
�رجمة�بتعليم�القواعد�مجملة�ثم�مفصـلة�تفصـيال�طـويالً���التّتبدأ�طريقة�القواعد�و�-�

ا�مفصالًوشرحها�شرح�؛5غة�األما�بواسطة�استخدام�اللُّومدعم��
ـ��في�الدمشاركة�ية�أي�ن�يبدهذه�الطريقة�أفي�ال�يحق�للمتعلم��-� ي�رس،�فهـو�متلق

.�وبحكـم�العـدد�الكبيـر����التّعلميـة�-�عليميةالتّية�سلبي،�والمعلم�هو�الفاعل�ومحور�العمل
رجمة�مناسبة�لهذا�العدد�الهائل�من�المتعلمين،�وما�علـى��التّللمتعلمين،�فطريقة�القواعد�و

عن�ظهر�قلب�واستحضـارها��ة�يغوالمتعلم�إال�متابعة�ما�يقوله�المتعلم،�وحفظ�القواعد�اللُّ
��.وقت�الحاجة

�����:��وسلبياتهارجمة�التّإيجابيات�طريقة�القواعد�و�–�8
��قاط�اآلتية:في�النّونجملها�:�اإليجابيات-���1–�8
رجمة�من�تدريس�أكبر�قدر�من�المتعلمين،�بحكم�أنهم�ال�التّتمكننا�طريقة�القواعد�و�-�

�م�المتعلمـين�دد،�وال�الحديث�مع�زمالئهالقسم�بهذا�العفي�فاعل�مع�المعلم�التّيستطيعون�
لى�االستعانة�بالكتاب�المدرسي،�وكراس�يكتبون�عليه�ما�يسـمعونه��الي،�يحتاجون�إالتّوب

��؛من�المعلم
شـرح��فـي��عليم،�وتستخدم�التّكوسيلة�ية�ارس�األصلالدتستخدم�هذه�الطريقة�لغة��-�
الي،�الفهـم��التّن�اللغة�الهدف،�وبالمقارنة�بينها�وبيفي�الجديدة،�وية�العناصر�اللغوي�معان

��؛6واللغة�الهدف�المستهدفةية�الجيد�للغة�المتعلم�األصل
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عـن��يـة��ين�تعلموا�اللغة�الثانالذّياق،�أن�السهذا�في�أجريت�التّي�راسات�الدتؤكد��-�
رجمة�من�اللغة�الهدف�إلى�اللغة�األولى�كانوا�أفضل�وأحسـن�علـى���التّطريق�استخدام�
��؛رجمة�ونقل�المعارف�من�لغة�إلى�أخرىالتّو�باللغة�الهدف�القراءة�والكتابة

ولـى��المراحـل�األ�في�قد�يكون�مفيدا�جدا�ية�عليم�على�القواعد�اللغوفي�التّركيز�التّ�-�
اللسـانيات�أو��في�رجمة�مهمة�للمتخصص�التّمن�تعلم�اللغة،�وقد�تكون�طريقة�القواعد�و

��؛7والثقافاتية�جنبتعليم�اللغات�األفي�
يمكننا�أن�نربح�من�ذلـك��ية�تعليم�اللغة�الثانفي�رجمة�التّدام�طريق�القواعد�وباستخ�-�

تكوين�المعلم�وتوفير�وسائل�لذلك.�ومن�هنـا،�يمكننـا�اختصـار����في��الكثير�من�الوقت
��غة�الهدف.غة�األم�واللُّرجمة�كوسيط�بين�اللُّالتّعن�طريق�استخدام��كل�هذافي�الوقت�
8�–�2�–�قاط�اآلتية:النّ�في:�ونجملها�لبياتالس��
�األسـاس�ي�رجمة�"إهمالها�لمهارة�الكالم،�وهالتّومما�يؤخذ�على�طريق�القواعد�و�-�

باالعتمـاد�علـى���ي�واليونانية؛�أية�حيث�إن�األستاذ�يعلم�اللغة�األجنبية،�كما�تعلم�الالتين
ى�لغـة��علية�ركيز�على�القواعد،�فكان�يسبق�اللغة�األدبالتّرجمة�والتّوية�صوص�األدبالنّ
يعلم�مباشرة�اللغة�األجنبية،�بل�يلتجأ�إلـى�وسـاطة����وال-�تماماتجاهلها��وربما-�خاطبالتّ

بما�هو�هم�كل�متعلم�للغة:�وهو�القدرة�على�اإلفهـام�ال��ي�الالتّاللغة�األصلية.�ثم�ال�يهتم�ب
��؛"8الفهم�وحده

يـة)�ممـا�يجعـل����الثان�اللُّغة(الهدف�غة�تعليم�اللُّفي�اإلكثار�من�استخدام�اللغة�األم��-�
وال�يتمـرن��يـة��ا�للغة�الثانالي،�ال�يتعرض�كثيرالتّعرض�للغة�الثانية،�وبالتّالمتعلم�قليل�

��؛عليها
�االتصـال�رجمة�أنها�لم�تجعـل��التّوجهت�لطريقة�القواعد�والتّي�من�أكبر�المأخذ��-�
غـة�بهـذه���ين�يدرسون�اللُّالذّغة،�ومن�هنا،�فإن�الطالب�هدفا�لها�من�وراء�تعليم�اللُّي�الح

��9غات�األجنبيةمن�تعليم�اللُّية�أصبحت�الغاية�التّي�االتصالية�الطريقة�ال�يكتسبون�الكفا
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تقدم�له،�فهو�ال�يشارك�وال�يحق�لـه�أن��التّي�المعرفة��للمتعلم�تجاهي�لبالسالموقف��-�
رأيه،�فهو�يكتب�فقط�ويترجم�ويحفظ�عن�ظهر�قلب،�ممـا�يقلـل�مـن�حـوافزه�����ي�يبد

��؛لتعلمودوافعه�ل
�-�رجمة�تجعل�المـتعلم�ال�يتقـدم�بخطـى����التّن�ا�إلى�القول�أذهب�المعارضون�أيض
قد�يصعب�عالجهـا��ية�وغير�لغوية�عادات�لغوغة�الهدف،�وتورثه�اكتساب�اللُّفي�ة�حثيث
القائلة�بـأن�كـل���ية�ساناللِّية�وذلك�انطالقا�من�الفرض�؛معلُّالتّمراحل�متقدمة�من�في�حتى�

��.10األخرىية�غواألنساق�اللُّي�م�خاص�بها�يختلف�عن�باقلغة�تتميز�بنظا
����:��الميدانيالجانب��–�9
راسة�بمجموعة�من�الصفات�اقتضى�علينـا��الد:�نظرا�لتميز�راسةالدمنهج��–�9��-1

ية�على�أهم�عرفالتّيهدف�أوالً�إلى�الذّي�،�حليليفي�التّالوصمنهج�الاألمر�االعتماد�على�
تعليم�اللغة�الثانية،�ثم�الوقوف�على�إيجابيات�هذه�الطريقـة��في�رجمة�التّطريقة�القواعد�و

تحليل�للنتائج�المتوصل�إليهـا�عـن�طريـق�المتابعـة������األخيرفي�مع�تقديم��.سلبياتهاو
����الميدانية.

��المجاالت�اآلتية:في�تتحدد�دراستنا��:راسةالدحدود��–�9��-2
��في:ية�راسة�الميدانالد:�تم�إجراء�الحدود�المكانية�–�1
�ميلة".ية�عين�الملوك�والية�"بلدي�وادالذّدباش�ية�ابتدائ�-�
��ميلة".ية�أراس�والية�زيانة�"�بلدفي�هيد�أحمد�قنيية�الشّابتدائ�-�
��2020فيفريراسة�خالل�شهر�الد:�أجريت�الزمانية�الحدود-��2
��)�تمليذًا�وتلميذة.62(اثنين�وستينراسة�من�الدتتكون�عينة�البشرية:��الحدود-��3
��:��راسةالدمجتمع�وعينة��–��3–�9
األفـراد�أو�األشـخاص����جميع«بأنه:�راسة�الدمجتمع��:�يعرفراسةالدمجتمع��–�1
ين�يشكلون�موضوع�مشكلة�البحث.�وهو�جميـع�العناصـر�ذات�العالقـة�بمشـكلة�����الذّ
11يسعى�الباحث�إلى�أن�يعمم�عليها�نتائج�دراستهالتّي�راسة�الد."��
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يـة��را�لصعوبة�أن�تشمل�دراستنا�كـل�المـدارس�االبتدائ��:�ونظراسةالدعينة��–��2
راسـة�علـى�عينـة����الد،�فقد�طبقنـا���2020–�2019راسيةالدنة�السخالل��ميلةية�بوال

��)�تلميذًا�وتلميذة.62(اثنين�وستينمقصودة�تتكون�من�
��وع:النّراسة�حسب�الدعينة��)�خصائص01كل�رقم(الشّ��-�

��المجموع��د�اإلناثعد��كورالذّعدد���المدرسة�االبتدائية
عين�ية�بلدي�وادالذّدباش�ية�ابتدائ

��-�ميلة-�الملوك
15��24��39��

ـ�ابتدائ فـي��هيد�أحمـد�قني�ية�الشّ
��-�ميلة-�زيانة

06��17��23��

����21��41��62المجموع
3�–�ة�أننا�أجرينا�استطالع�-�ههنا�-�أكيدالتّالبد�من��:��االستطالعيةراسة�الدعلـى��ي

دور�وهذا�للكشف�عـن���-�اآلنف�ذكرهما�-�من�تالميذ�المدرستين�االبتدائيتينية�عينة�أول
��ة.غة�العربياطقين�باللُّالنّالفرنسية)�لدى�(الثانية�غة�تعليم�اللُّفي�رجمة�التّطريقة�القواعد�و

��:راسة�االستطالعيةالدعرض��–�3��-1
ـ��مـادة�اللُّ�في�روس�الدتجدر�اإلشارة�بداية،�أننا�حضرنا�مجموعة�من� ية�غـة�الفرنس

انيـة(�الفرنسـية)�لـدى����غـة�الثَّ�تعليم�اللُّفي�رجمة�التّدور�طريقة�القواعد�وللكشف�عن�
��ة.غة�العربياطقين�باللُّالنّ

��:��رجمة�على�مستوى�تعليم�األصواتالتّ�–��1–��1–�3
��ترجمتها�إلى�اللغة�العربية��الجملة�باللغة�الفرنسية

Vous�écrivez�la�lettre�«�a�»وا�الحرف�"اكتب����a�"��
Qui� veut� écrire� la� lettre� «�b�»� au�
tableau�?�

��بورةفي�السb�"الحرف�"في�من�يكتب��

Ecrivez�sur�l’ardoise�la�lettre�«�s�»�"اكتبوا�على�اللوحة�الحرفs��"��
�Souligniez� avec� le� stylo� rouge� la�
lettre�«�u�»�au�mot�suivant�:mur�

�الحرف" �األحمر �باللون الكلمة�في�"�uسطر
��الحائط�بالعربية.ي�تعنالتّي�و�murاآلتية:
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يـة��لغوية�خلفية�أ�ال�يملكية�الذّي�العرباطق�باللُّغة�النّ�(الفرنسية)ية�الثانإن�متعلم�اللُّغة�
�ة).�وعليـه�العربي�اللُّغة(األولى�يملك�سوى�لغته�ال��بذلكعن�اللغة�المستهدفة�للتعلم،�فهو�

حتى�يوصـل��ية�غة�العربإلى�اللُّية�غة�الفرنسرجمة�وسيلة�للترجمة�من�اللُّالتّفالمعلم�يتخذ�
،�نجد�المعلـم��ياقالسهذا�في�مثيل�التّاألفكار�والمعارف�إلى�أذهان�المتعلمين.�ومن�باب�

ترجمها�مباشرة�للمتعلمين�إلـى��«��Ecrivez�sur�l’ardoise�la�lettre�«�sجملة:"في�
بفهـم�مـا����للمتعلمين�وهو�ما�سمح"،���sوا�على�اللوحة�الحـرف"�اكتب�بـ"ية�اللُّغة�العرب

أن�معلـم���-�ههنـا�–رس.�وتجدر�اإلشارة�في�الدفاعل�والمشاركة�معه�التّيقوله�المعلم�و
تعليم�حـروف�اللُّغـة���في��ة)غة�العربيكثيرا�إلى�لغة�المتعلم�األولى(اللُّ�لجأية�اللغة�الفرنس

نطقها�نطقاً�جيدا�ومقارنتها�مع�حـروف�اللغـة���عن�طريق�شرحها�وتبسيطها�وية�الفرنس
��شابه�واالختالف.التّأوجه�ية�في�العرب
��:رجمة�على�مستوى�تعليم�األشياءالتّ�–��2–�1–�3

��ةغة�العربيترجمته�إلى�اللُّ��ةغة�الفرنسييء�باللُّالشّاسم�
Une�tableطاولة���
Un�tableauسبورة���
Un�portableهاتف�محمول���
Une�lampeاحمصب���

�ة�غة�الثانمتعلم�اللُّمن�المتعارف�عليه،�أنقد��معارف�تعلمفي�ال�يجد�صعوبة�كبيرة�ي
�المألوفـة�راكيب�والصـيغ��التّف�،الفصحى)ية�لغته�األولى�(العربفي�ألف�سماعها�ونطقها�

تركته�فرنسا�بعـد��ي�الذّي�نظرا�لألثر�اللغوويتم�تعلمها�وتمثلها�بسهولة�وسرعة�كبيرة.�
على�اللُّغـة���خيلةالدلعديد�من�األلفاظ�األفراد�ل�استعمالبي�جتمع�الجزائرالمفي�ل�االستقال
ي�على�الواقـع�اللغـو���أثرت�بشكل�مباشري�التّي�اليومي�واصل�االجتماعية�في�التّالعرب

ي�واصـل�اليـوم��في�التّالمستخدمة�ية�نجد�أن�بعض�المصطلحات�اللغو�فإننا�،الجزائري
�Une(�-�)،�(لومبـا)�Une�table(�-�ومنهـا:(�طابلـة)���األصلي�ية�ففرنس�كلماتي�ه

lampe(بورتابل)�،(�-��)�Un�portable...(��
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تعلمه�للغـة��ية�بدافي��اا�لغوينظامي�)�يبناللغة�الفرنسية(الثانية�ومن�هنا،�فمتعلم�اللغة�
تمـد�مـتعلم���فكثيرا�مـا�يع��).ةغة�العربياللُّ(األولى�مع�نظام�لغته��المستهدفة�يتشابه�كثيرا

في�ة)�غة�العربياللُّ(األولى�لغته�في�يجدها�التّي�الجاهزة�ية�على�القوالب�اللغوية�اللغة�الثان
�لـه��قدمهاالتّي�ة).�وعليه،�تمثل�المتعلم�واستعاب�األشياء�غة�الفرنسياللُّ(الهدف�غة�تعلم�اللُّ

هذه�الحالة�لـم��في��معلمهنا،�فاللغته�األولى.�من�في�المعلم�بكل�سهولة�ألنه�ألف�سماعها�
��إيصال�معارفه�إلى�أذهان�المتعلمين.في�صعوبة�ية�يجد�أ
��:واصل�مع�المتعلمين�داخل�القسمالتّرجمة�على�مستوى�التّ�–��3–3��-1

��ةغة�العربيترجمتها�إلى�اللُّ��واصل�مع�المتعلمينفي�التّالجمل�المستخدمة�
Mohamed,�tu�as�terminéمحمد�أنهيت���
J’écris�la�date�d’aujourd’hui�sur�le�tableauعلىأكتب�تاريخ�اليوم���بورةالس��
Vous�avez�terminez�?هل�أنهيتم؟���
Rangez�vos�affairesاجمعوا�أدواتكم���

��

لـم��ي�عليم�االبتدائالتّالمرحلة�األولى�من�في�المتعلم��أن-�ههنا�–نويه�به�التّوما�يجدر�
��المقابـل�فـي��و�.غويةولم�يتقن�بعد�قواعدها�اللُّ�،ولىللغته�األية�غويكتسب�بعد�الملكة�اللُّ

دفع�المعلم�الذّي�األمر��،رسالدمع�المعلم�أثناء�ية�واصل�باللغة�الفرنسفي�التّيجد�صعوبة�
إيصـال�األفكـار�إلـى�أذهـان�����فـي��خاطب�التّرجمة�وسيلة�للتواصل�والتّإلى�استخدام�

فـي��الجدول�أعاله،�فالمعلم�في�موجود�ياق�أن�نسوق�المثال�الالسهذا�في�المتعلمين.�ولنا�
��Vous�avez:رس،�قـال�لهـم��الـد�ة�كتابـة��لمحديثه�وتواصله�مع�المتعلمين�حول�تك

terminez�?�،هل�أنهيتم؟.غة�العربية،�مباشرة�هذه�الجملة�إلى�اللُّ�مثم�ترجم�له�
�–�فهم�الجملفي�صعوبة��وجدما�سبق�ذكره،�وجدنا�أن�المتعلم��ف�إلى�كليوأض���

ه�غير�قادر�على�تعلـم�أ�درجة�شعوره�بأن�إلى-�كرالذّفة�الالس�شـيء�جديـد،�إذا�لـم����ي
كـود��الرالمتعلم�بنوع�من�أصيب�ي�الالتّوب�الفصحى،ية�غة�العربله�إلى�اللُّ�يترجمها�المعلم

��للغة�الهدف.ية�اكتساب�األنظمة�اللغوفي�غير�الكامل�ي�الجزئ
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��:انرجمة�على�مستوى�تعليم�األلوالتّ�–��4–��1–�3
��ةغة�العربيترجمته�إلى�اللُّ��ةغة�الفرنسياسم�اللون�باللُّ

Le�vertاألخضر���
Le�bleuاألزرق���
Le�noirاألسود���
Le�jauneاألصفر���

�����
�اللغـة�(المستهدفة�اللغة�في�جديدة�ية�اكتساب�المتعلم�لعناصر�لغو�كر،�أنالذّوجدير�ب

يعيش�فيها�المتعلم؛�وذلـك�لكـون���ة�التّي�يالفرنسية)�تحددها�بصفة�كبيرة�البيئة�االجتماع
للمتعلم.�ومـن�هنـا،�وجـد�بعـض�����ي�هني�الذّئيس�للمعجم�اللغوالراللغة�األم�المكون�
اللـون��كر�ذكر�المعلـم��الذّ،�فعلى�سبيل�فهم�األلوان�دون�ترجمتهافي�المتعلمين�سهولة�

)Le� bleuم�بترجمتهـا��باللون�األزرق�مباشرة�دون�أن�يقوم�المعل�)�فأجاب�البعض�منهم
������إلى�اللُّغة�العربية.

معرفـة�بعـض���عـدم��فـي���ئيسالربب�السإذا�قلنا،�أن�ي�ال�نغالومن�جهة�أخرى،�
يعـود�إلـى����الفصحىية�ها�من�قبل�المعلم�إلى�العربتالمتعلمين�لهذه�األلوان�إال�بعد�ترجم

ـ�غة�اللُّلمات�بالك�فيها�بعضخدم�تسال�يالذّي�لمتعلم�لية�واالجتماعية�البيئة�األسر ية�الفرنس
��.��تواصله�اليومي�في

تعلـم�اللغـة����أن-�رجمةالتّوطريقة�القواعد�ضوء�تصور�في��–ومن�المتعارف�عليه�
غـة��اللُّ(الهـدف��غة�باللُّ�الخاصةية�غواللُّاألنماط��ترجمة�يتحدد�بصورة�كبيرة�بفعلية�الثان

لغتـه��في�ونطق�بها��المتعلمسمعها��سبق�وأنالتّي��فالكلمات.�إلى�اللغة�األولى�ة)الفرنسي
لم�يسمعها�ولم�ينطـق�بهـا���ية�التّي�اللُّغوالمفردات�ويتم�تمثلها�وتعلمها�بسهولة،��األولى

يفرض�على�المعلم�الذّي��األجنبية،�األمرأو�ية�لغة�الثانه�لسبيل�تعلمفي�فإنها�تشكل�عقبة�
تقريب�المعنـى�إلـى�أذهـان����ل�ولىرجمة�من�اللغة�الهدف�إلى�اللغة�األالتّد�طريقة�اعتما

��المتعلمين.
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��:رجمة�على�مستوى�تعليم�أسماء�الحيواناتالتّ�–��5–��1–�3
��ةغة�العربيترجمته�إلى�اللُّ��ةغة�الفرنسياسم�الحيوان�باللُّ

La�vacheالبقرة���
La�poule�جاجةالد��
Le�lionاألسد���
Le�chienالكلب���

����

قائص�المتصلة�بتطبيـق�طريقـة�القواعـد����لنّامن��أنه-�ههنا�–نويه�به�التّوما�يجدر��
�اللغـة�الفرنسـية��ي�عند�بعض�معلمية�اللغوية�نقص�الكفاية�تعليم�اللغة�الثانفي�رجمة�التّو

�حد�ذاته�لم�يتقن�بعد�أساسيات�اللغة�الفرنسية،�فكيف�للمتعلم�أن�يـتعلم�هـذه��في�فالمعلم�
ال�ينطق�بعض�أصـوات���د�المعلمينأحنا�المتابعة�الحظ�خالل�بطريقة�سليمة؟�فمن�اللغة

التّـي��اإليماءات�واإلشارات�والصور��وال�يستعملبطريقة�جيدة�وسليمة،�ية�اللغة�الفرنس
�La(�ة،�ألن�ترجمالحيواناتتجعل�المتعلم�يفرق�بين� vache(حتـى��فـي��بالبقرة�ال�يك�

��لشكلها.ية�ق�المعلم�ذلك�بصورة�توضيحفرفهمها�والمتعلم�ويتمثلها�إن�لم�يي
�الفصـحى�يـة��اللغـة�العرب�ية�اطق�بالعربية�النّيستعمل�متعلم�اللغة�الفرنسومن�هنا،�

أشياء�موجـودة��ي�يسم�تجده-�مثال�–ية�يرتكز�عليه�الكتساب�اللغة�الفرنس�اًأساس�رجمةالتّ
ألن�ي�الفصحى،�ثم�يترجمها�إلى�اللغة�الفرنسية،�وهذا�شـيء�بـديه��ية�القسم�بالعربفي�

ـ�هذا�في�و�.ذهنه�باللغة�العربيةفي�ألولى�ترسخت�اية�العادات�اللغو ياق،�يـأت�الس�دور�ي
يـة��بدافـي��رجمـة��التّعن�طريق�ية�المعلم�لتعويد�المتعلمين�تدريجيا�على�اللغة�الفرنس

��تعلماتهم.
يتبين�لنا�من�خالل�تحليلنا�للمدونة،�وهذا�رغم�أنها�مناقشة�نتائج�المدونة:��–�3��-2

دور�راسـة،�أن��الد،�وهذا�العتبارات�ترتبط�أصالً�بحجـم��لم�تكن�موسعة�بالقدر�الكافي
يـة��غـة�العرب�اطقين�باللُّالنّانية(الفرنسية)�لدى�غة�الثَّتعليم�اللُّفي�رجمة�التّطريقة�القواعد�و

��تظهر�في:
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ة)�لـدى��غـة�الفرنسـي��اللُّ(الثَّانية�غة�تعليم�اللُّفي�رجمة�التّاستخدام�طريقة�القواعد�و�-�
تـرتبط��التّـي��ضرورة�ملحة�فرضتها�مجموعة�من�المعطيـات��ية�غة�العرباطقين�باللُّالنّ

سـابقة�عـن�اللغـة����يـة��مكتسبات�لغوية�ال�يملك�أالذّي�للمتعلم�ية�اللغوية�أساسا�بالخلف
يـة��كآل�رجمـة�التّو�يفرض�على�المعلم�استخدام�طريقة�القواعـد�الذّي�األمر��؛المستهدفة

����؛أذهان�المتعلمينفي�المعنى�والفهم�ووسيط�لتقريب�
ي�فـي��يبقى�باألثر�الطاغ�ة)الفرنسي�اللغة(ة�الثانيتعلم�اللغة�في��تأثير�اللُّغة�األولى�-�

يتحدد�بصفة�كبيرة�بفعل�ية�العربللناطق�باللغة�ية�الفرنسم�اللغة�يلغة�المتعلم؛�حيث�إن�تعل
��كون�قد�تمثلها�واكتسبهايالتّي�)�ةالعربي�(اللغة�الخاصة�بلغته�األولىية�اللغواألنماط�
يـة��تعليم�اللغـة�الثان�في��رجمةالتّكثرة�لجوء�المعلم�إلى�استخدام�طريقة�القواعد�و�-�
،�حيـث�إن�مـتعلم�اللغـة����الفرنسيةوية�بين�اللغتين�العرب�المتباعدةإلى�البنى��أساسا�يعود
ينهما�كبيـرة��تعلم�تلك�اللغة�إذا�كانت�وجوه�االختالف�بفي�يواجه�صعوبات�أكبر�ية�الثان

�به�بين�اللغتين.�ومن�هنـا�الشّجدا�وجوهرية،�بينما�تقل�تلك�الصعوبات�إذا�ازدادت�أوجه�
فـي��صـعوبات�كبيـرة���وجد�المعلم��اللغتين،�فإنالكبير�بين�ي�لالختالف�اللغوونظرا�
لـى�طريقـة�القواعـد����قدمه�للمتعلمين،�وهذا�ما�دفعه�إلى�اللجوء�إالذّي�س�رالدتوضيح�

����؛رس�المقدمالدشرح�كل�حيثيات��فيرجمة�التّو
تعلـم�اللغـة���فـي��متعلم�بلغها�الالتّي�عن�المرحلة��رجمةالتّتعبر�طريقة�القواعد�و�-�

فـي��تسهم�هذه�الطريقة��.�ومن�هنا،تعلمه�للغة�الثانيةية�بدافي��مهمة�طريقةي�الثانية،�فه
�La(انتقالية�ملكة�التولد� compétence� transitoire�(تبنى�على�نظام�تّي�اللدى�المتعلم،�و
فـي��لديـه��ي�االكتساب�اللغوي�وتنامية�اللغوية�للمتعلم،�وتعكس�الخصوصي�انتقالي�لغو

المراحـل��فـي��وطبعـا���علم�قبل�الوصول�إلى�إتقان�اللغة�الثانية.التّمرحلة�من�مراحل�
�رجمـة،�وإنمـا�علينـا���التّال�تصلح�كثيرا�طريقة�القواعد�وية�األخرى�من�تعلم�اللغة�الثان

��األخرى.ية�استخدام�طرائق�تعليم�اللغات�األجنبفي�نويع�التّ
طريقـة��ظر�إلـى��النّاألخير،�أنَّه�ال�يجب�علينا�في�:�وصفوة�القول�خاتمة�10-�-�

يـة��اطقين�باللغـة�العرب�النّلدى��ة)اللغة�الفرنسي(ة�الثانيتعليم�اللغة�في�رجمة�التّالقواعد�و
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ا�علـى��،�بل�يجب�أن�ننظر�إليهة)ة(اللغة�الفرنسيخطر�يهدد�لغة�متعلم�المستهدف�اأنه�على
المراحل�األولى�في�خاصة��ية�تعلم�اللغة�الثانية�في�وضرورية�أساسأنها�طريقة�مهمة�و

����يتعلمها.التّي�عن�اللغة�ية�لغوية�خلفية�أية�علم،�أين�ال�يملك�متعلم�اللغة�الثانالتّمن�
استخدام�هذه�الطريقة�يتجلـى��في�الخطر��ابقة،�نرى�أنالسظر�إلى�المسوغات�النّوب��
اسـتخدام�طرائـق�تعلـيم�اللغـات�����في�نويع�التّوعدم��إليها�المعلم�كثرة�لجوءفي�بكثرة�
ركيز�على�ممارسة�اللغـة�واسـتخدامها�ومعرفـة����التّفالمعلم�بدال�من��،األخرىية�األجنب
رجمـة�مـن�اللغـة����التّاألشياء،�فهو�يلقِّنه�المعارف�باللغة�المستهدفة�عن�طريقة�ية�ماه

�فـي�-�ههنـا�–ويتجلى�دور�المتعلم�.�كرارالتّعن�طريق��إلى�اللغة�األم�وحفظهاية�األجنب
يحفظها�المتعلم�عـن�ظهـر�قلـب����التّي�المعارف�و�االستماع�ثم�الحفظ�عن�ظهر�قلب.

ويرددها�كثيرا�ليدونها�على�الورقة�يوم�االمتحان�سرعان�ما�ينساها�فور�انتهائه�من�هذا�
��المتعلم.���عندفكير�التّاإلبداع�والطريقة��هذه�تقتلي�الالتّوباالمتحان،�

��:��واالقتراحاتوصيات�التّ�–�11
منهـا��ية�يجب�الوقاية�رجمة�نظرة�سلبالتّطريقة�القواعد�وظر�إلى�النّال�يجب�علينا��-�

ـ�ظر�إلى�هذه�النّبل�علينا��،وإتقانهاية�ألنها�ال�تساعد�المتعلم�على�تعلم�اللغة�الثان �ةالطريق
��.عليمفي�التّالمستخدمة��وسائلمن�اقتصاد�للوقت�وربح�لل�لما�توفره�لناية�نظرة�إيجاب

في�قواعدها،�فاألمر��يتقنون�الوية�الميذ�ال�يفهمون�اللغة�الفرنسية�التّإن�كان�غالب��-�
رجمة،�فالمشكلة�كما�أكد�عليها�نـايف�خرمـا���التّهذا�ال�يعود�فقط�إلى�طريقة�القواعد�و

��علـيم�فحسـب��التّظروف�في�فحسب،�وال�ية�دريسالتّالمادة�في�ال�تكمن��حجاج:"ي�وعل
ية�عليمية�التّفيه�العملي�تجري�الذّي�المحيط�االجتماعفي�اللغة�نفسها�فحسب،�وال�في�وال�

الـذّي��".�وهـو�األمـر���12فحسب،�ولكنها�نتيجة�لوضع�تترابط�فيه�هذه�العوامل�جميعها
عـن�طريـق���ية�اللغة�الثاني�في�عليمالتّار�للمحتوى�يفرض�علينا�معالجته�بإعادة�االعتب

تربط�تعليم�اللغـة��التّي�ظرة�الضيقة�النّواالبتعاد�عن��،للمتعلمي�ربطه�بالمحيط�االجتماع
واقع�الحياة�ي�في�الجتماعاي�واصلالتّالبعد��فقط�ال�تتجاوز�ذلكي�عليمالتّببعدها�ية�الفرنس
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المنـاهج��فـي��المخصص�لها�ي�اعالسالحجم��ذلكفي��مع�األخذ�بعين�االعتبار�اليومية،
��عليمية.التّ

اآلن�مركز�اهتمـام�الكثيـر�مـن�البـاحثين�����ية�تشكل�طرائق�تعليم�اللغات�األجنب�-�
ربويـة،�ولعـّل���التّراسات�واألبحاث�الدهذه�الطرائق�حظها�من��التّربويين،�وبذلك�نالتّ

يـة��ربالتّمن�صلب�اهتمام�وزارة�يجب�أن�يكون�ية�االهتمام�بطرائق�تعليم�اللغات�األجنب
يبقى�ركيـزة��الذّي�عليمية،�وثانيا�بالمعلم�ية�التّعلى�اعتبار�أن�المتعلم�محور�العملية�الوطن
المناسـبة��ومن�هنا،�وجب�حسن�اختيار�الطرائـق���.التّعلمية-�علميةالتّية�العملية�في�أساس
التّي�لكل�مرحلة،�وية�رتستجيب�الحتياجات�المتعلم�ورغباته�حسب�الخصائص�العم�التّي

يـة��عليميـة�التّ�نجاح�العملفي�المستهدفة،�وية�ربوالتّتحقّق�األهداف��فيية�هاالنّفي�تسهم�
��ككل.
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وطرائق�تدريسها،�دار�الصفاء�للنشر�ية�عايز،�مناهج�اللغة�العرب�إيمان�إسماعيلزاير،�ي�سعد�عل�1
���56ص�،1�،2014،�عمان،�طوالتّوزيع

ية�ربالتّاطقين�بها،�مكتبة�النّلغير�ية�طرائق�تعليم�اللغة�األجنبفي�محمود�إسماعيل�صيني،�دراسة��2
����136-�134،�ص�2�،1985جالخليج،�لدول�

65،�ص6��،2011طبيقية،دار�هومه،�الجزائر،�طالتّاللسانيات�في�صالح�بلعيد،�دروس�� 3��
�ضوء�المنـاهج�الجديـدة��في�اطقين�بها�النّلغير�ية�ن،�تعليم�اللغة�العربينظر:�مختار�الطاهر�حسي�4

���248،�ص�2003ودان،السالعالمية،��جامعة�إفريقياربية،�ية�التّرسالة�دكتوراه�غير�منشورة،�كل
للناطقين�بلغات�أخرى،�جامعـة�أم�القـرى،�مكـة����ية�اقة،�تعليم�اللغة�العربالنّينظر:محمود�كامل�5

���70،�ص�1985عودية،�السالمكرمة،�
�ضوء�المنـاهج�الجديـدة��في�اطقين�بها�النّلغير�ية�مختار�الطاهر�حسين،�تعليم�اللغة�العرب�ينظر:�6

���248ص
للناطقين�بلغات�أخـرى،�مكتبـة���ية�ينظر:�عبد�العزيز�إبراهيم�العصيلي،�طرائق�تعليم�اللغة�العرب7

���43،�ص�1�،2002ياض،�طالرالملك�فهد،�
�1اللسانيات�العربية،�موفم�للنشر،�الجزائـر،�ج�في�لحاج�صالح،�بحوث�ودراسات�حمان�االرعبد�8
���191،�ص�2007،

250ضوء�المناهج�الجديدة،�صفي�اطقين�بها�النّلغير�ية�مختار�الطاهر�حسين،�تعليم�اللغة�العرب 9��
للطبـع��ية�عربوثقافتها،،�الهالل�الية�ينظر:المصطفى�بن�عبد�اهللا�بوشوك،�تعليم�وتعلم�اللغة�العرب10
���46،ص�2�،1994باط،�طالرشر،النّو
�تعلمها�وتعليمها،�سلسلة�عالم�المعرفـة�ية�،اللغات�األجنب1988حجاج،�ي�ينظر:�نايف�خرما�وعل11

����77الكويت�،�ص
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�لغات�بين�الموجود�باينالتّ�واذابة�المسافة�فضفي��رجمةالتّ�دورمحور�المشاركة:�

��.العالم�وثقافات
النص�حتى�جبهة�في�من�أخمص�كلمة�ي�رجمة�منفى�المترجم�االختيارالتّ�الملخص:

فتّحـت�إمـارة���و�إالّ�أنّها�ما�صدقت�ما�عاهدت�عليه�المترجم،�يوم�أغوتهية�عنوانه؛�به
��:�هيت�لك.التّقو�الكلمات�على�مصراعيها�أمامه
تغيير�مالمح؛�من�شـأنها��و�هجرةو�استقبالو�نزوحي�هو�إنها�لعوب�بآليات�ساحرة؛

تخفـض��و�إما�فاتنة؛�ترفـع�و�أن�تغير�مالمح�النصوص�كيفما�شاءت�فتجعلها�إما�ذميمة
ليس�ألحد�سلطان�عليها؛�حتـى�إنّـه���و�تدني،ي�وتتضاد�تقصو�تشكّل�النصوص�فتتباين

��تفرق�مؤتلفين.و�بإمكانها�أن�تجمع�مختلفين
المترجمون�هـم��و�عوب،الشّبين�في�قاالثّنوع�والتّ�عاونوالتّ�المالسجسر�ي�رجمة�هالتّ

ضـامن�مـن���ي�التّهم�هالتّرسو�العالمفي�العدالة�و�الجمالو�الخيرو�فاهمالتّحملة�مشاعل�
ال�مـراء�فيهـا�أن���التّي�إن�من�الحقائق�و�العالم�أجمع؛في�القيم�و�أجل�تعزيز�هذه�المثل

هاتين�ي�ثقافتي�الالتّبو�تعامل�مع�لغتينيي�رجمالتّالمترجم�يجد�نفسه�أثناء�ممارسته�لعمله�
قافة�تنتج�مـن�بيئـة�لهـا����الثّوليدة�ثقافة�بعينها،�وهذه�ي�اللغتين،�على�اعتبار�أن�اللغة�ه

ي�الـذّي��اإلنسـان�في�وقاالثّنوع�التّإطار�في�خصائصها�المتميزة�عن�غيرها�من�البيئات،�
رجمـة�تخـوض���التّ؛�فإنّنا�نؤكّد�بأن�تكملة�لما�أسلفناهو�تعالى.و�زودنا�به�خالقنا�سبحانه

ظـّل�هـذا���فـي��هنا�يبرز�دور�المترجم�و�بيئتين�متنوعتين،و�ظّل�ثقافتينفي�معركتها�
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يوجدها�حتى�يتعامل�مع�هذا�االختالف�المفروض�عليه�مما�يبرز�التّي�الصيغة�و�نوع،التّ
��مهمته.ية�حساسو�تقع�على�عاتق�المترجمية�التّي�عظم�المسؤول
نوع�ية�التّحساسو�ادراكا�منّا�بخطورةو�الضوء�أكثر�على�هذا�الموضوعي�وحتى�نلق

ي�فكـر�في�ولبناء�ثقاي�بادل�المثمر�المفضوالتّ�االنفتاحية�ونمالتّالحوار�من�أجل�في�وقاالثّ
ـ�ية�الضوء�على�مشكلة�أساسية�تسلّط�هذه�الورقة�البحثي�عالمي�اقتصادي�واجتماعو ي�ه

مسألة�ملحة�بالنسبة�للعالم�أجمـع�إذ��ي�وهي�اللغوفي�وقاالثّنوع�التّضرورة�الحفاظ�على�
لسـان��و�رجمة�ألنها�لغة�العالمي�التّهفي�قاالثّنوع�التّاألفضل�للحفاظ�على�ية�نرى�أن�اآلل

�تعـاون�و�بناء�جسور�سـالم�و�اعتراف�باآلخري�رجمة�بذاتها�هالتّألن�و�متعدد�اللغات،
��قافات.��والثّ�عوبالشّتالقح�بين�مختلف�و�تواصلو

ي�مـاه�و�اللغـوي؟�في�وقاالثّنوع�التّالحفاظ�على�في�رجمة�يا�ترى�التّوعليه�ما�دور�
ـ�الحفاظ�على�هذه�في�يعتمدها�المترجم�ألجل�االسهام�التّي�الميكانيزمات� والتّـي���روةالثّ

وجـود��مباين�الالتّإذابة�و�فض�المسافةفي�رجمة�التّما�هو�دور�و�ه؟التّمن�صميم�رسي�ه
اإلجابة�عليهـا�عبـر�فقـرات����و�ثقافات�العالم؟�تساؤالت�كثيرة�سيتم�طرحهاو�لغات�بين

��الموضوع.ي�في�المداخلة؛�مع�الخروج�بتوصيات�من�شأنها�االسهام�الفعل
عوب�الشّتطلع�ي�تمازجها،�فهو�راثاتالتّتفاعل�في�رجمة�بدور�فعال�التّتقوم��توطئة:

�الفنيـة.�ية�ومواريثها�األدبية�ووانجازاتها�العلمبشكل�مدون�على�تجارب�األمم�وخبراتها�
��من�روائعها�أنّها�تجعلنا�نكتشف�عوالم�جديدة�نسبر�أغوارها�فيما�بعد.و

�نشـاط�لغـوي��ي�وأيضا�"�فعل�إبداعي�ما�هإنّو�فحسب،ية�لغوية�رجمة�تقنالتّليست�
تؤطّرها�كلّها�طبيعة�العالقات�المتبادلة�بـين��و�)1(موقف�أيديولوجي"و�ضرورة�حضاريةو
من�هنـا�يسـتمد���و�معينة؛ية�لحظة�تاريخفي�المترجم�إليه�و�منه�النص�المترجمي�جتمعم

ي�اللغـو�في�وقـا�الثّنـوع��التّالحفـاظ�علـى���في�رجمة�التّالحديث�عن�موضوع؛�دور�
��مشروعيته.
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اإلخـتالف�حرصـا�علـى����رجمة�أن�تختار�بين�طريقين؛�أحدهما�إلغاء�التّهل�على�
ية�ؤال�األهم:�هل�ثمـة�تسـو��والس�إلغاء�الوحدة�حرصا�على�اإلختالف؟ي�انوالثّ�الوحدة،

��اإلختالف؟��في�رجمة�يؤسس�الوحدة�التّتجمع�الطّريقين�لتقديم�تصور�عن�
لعّل�أثرها�أشـد�وضـوحا���و�قافات،والثّ�فضاء�اللّغاتفي�رجمة�كشف�ذات�أخرى�التّ
�المثاقفـة�و�قافيالثّبادل�التّمثل�ية�قافالثّمنظومة�المفاهيم�في�تكمن�ي�قافي�فهالثّفاعل�في�التّ
اإلنفتاح�علـى�اآلخـر�أو���و�اإلستالبفي�وقاالثّالغزو�في�وقاالثّاإلفراغ�في�وقاالثّغلغل�والتّ

يـة��قافالثّالمضـامين��تنقـل��ي�التّي�رجمة�هالتّالعولمة�باعتبار�أن�و�اتالذّاإلنغالق�على�
�منتجـا�و�مع�اآلخـر�فـاعال��في�قاالثّفاعل�التّيكون�ي�لكو�المتنوعة�من�بيئة�إلى�أخرى،

رجمة�"�وسـيلة��التّبب�تعد�السى�معرفتنا�اآلخر.�لهذا�ات�باإلضافة�إلالذّأن�نعرف�ي�ينبغ
�المنشود�بـين�مختلـف�األمـم���ي�قارب�الفكرالتّتحقيق�في�وقاالثّالقح�التّمن�أهم�وسائل�

األثـر��ي�ما�جعل�البعض�يصر�على�نعتها�بالخيانة�الخالّقة...�ألنّها�تعطعوب...�موالشّ
تغريه�لـيس��جديد�مع�جمهور�أوسع�،�وألنّها�ي�تبادل�أدبية�واقعا�جديدا،�إذ�تتيح�له�إمكان

ثرياّ�بين�مختلف�و�،هذا�ما�يضمن�تفاعال�واسعا)�2(بقاء�،�بل�بوجود�ثان�أيضا..."الفقط�ب
مسـار�الحضـارة���ي�في�النّوعي�وحول�الجذرالتّأكبر�دليل�على�ذلك�ية�واألقطار�الفكر

��رجمة�آنذاك�.��التّبفضل�حركة��الهجريين�ي�والثّالثّانالثّالقرنين�ية�في�اإلسالمية�العرب
��ANTOINEيـرى�أنطـوان�مييـه����قافـة:�الثّمن�نقل�اللغة�إلى�نقل� MEILET��"�أن

إلى�لغة�فحسب،بل�من�عالم�إلى�آخر،ألن�كـّل�لفظـة���ال�تكون�بالنقل�من�لغة�رجمة�التّ
ـ��قيقة�بألفاظ�لغة�من�اللغاتالدتعبر�عن�حضارة�معينة،فمعرفتنا� معرفـة�بتـاريخ���ي�تعن

قافـة��في�الثّقافتين�قد�يحتاج�إلى�شرح�الثّإحدى�في�ما�يكون�أمرا�بديهياّ�و�)3(حضارتها�"�
على�ضرورة�اختالف�النص�المترجم�عـن��ليل�الديقيم�في�قاالثّختالف�هذا�االو�األخرى.

؛احتـاج�إلـى�شـرح�أو����ي�فإن�شاء�المترجم�أن�يبتعد�عن�النص�األصلي�النص�األصل
وهمـه��في�ختالف�ألنّه�إن�لم�يفعل�ذلك�خدع�قارئه،و�أدخل�تقوم�شاهدا�على�االية�حاش

��أن�ثقافة�اآلخر�ال�تختلف�عن�ثقافته�.��
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أنّه�على�المترجم�و�النقل�من�لغة�إلى�لغةة�يبوضوح�إلى�عدم�كفاية�تشير�هذه�الفرض
في�قـا�الثّأن�ينقل�البعـد��و�المنقول�إليها،و�قافتين:�المنقول�عنهاالثّبصيرة�بأن�يكون�على�

��قافات�.الثّإلى�قارئه�،�إن�كان�يراد�للتّرجمة�أن�تقوم�بدورها�همزة�وصل�بين�
رجمة�يصبح�ضروريا�للسماح�التّال�يتكلّم�سكّان�األرض�اللغة�نفسها�لذا�"�فإن�نشاط�

علـى�هـذا���و�)4(تصور�العالم�"في�واصل�بين�أفراد�تفصلهم�طرق�ذات�بنيات�مختلفة�التّب
ظاهرة�أكيدة؛�صـحيح�أن�"�فـارق���ية�وعادي�قاء�باألثر�األجنبلتّاالية�األساس�تغدو�عمل

أن�لكـّل��و�رجمـة،�التّتنوع�فعل�في�دوره�ي�منهما�يؤد�،�كلٌّيالمكون�الحضارو�الزمن
لكـن��ال�جـدال�فيمـا����و�الفنّيـة.�ية�ورجمة�خصائصه�الموضوعالتّعصر�من�عصور�

ـ�ية�ما�تقوم�به�من�وظيفة�حضـار�و�رجمة،التّارسون�عليه�من�دور�الدتعارف� ي�،�تكتس
مما�يسـمح���)�5(المعارف�"و�قافاتالثّعوب،�ناهيك�عن�تقارب�الشّقارب�فيما�بين�التّطابع�

هذا�يقودنا�إلـى��و�النّص�المصدر�إلى�النّص�الهدففي�ر�الموجودة�بانتقال�وجهات�النّظ
الواقع.�مما�يسمح�مع�الوقت�و�البرمجةو�اللغةفي�فن�االتّصال�مع�اآلخر�المختلف�تماما�

عليـه��و�انتشار�محموالت�النص�المصدر�فالنصوص�حمالة�أوجه�بالضرورة.و�باتساع
مما�يرفع�مستوى�االدراك�لدى�الطـرفين��قافات�والثّ�تالقح�النصوصفي�رجمة�التّتسهم�

الحـال��و�يجود�النصوصو�توسيع�اآلفاقفي�ال�شك�و�هذا�يسمحو�–الهدفو�المصدر–
وليست�"�مجـرد�نقـل���في�قاالثّتنوع�النسق�ية�في�أساسية�رجمة�استراتيجالتّهذه؛�تكون�

لـى��للنص�األول�من�حضارة�إي�نقل�حضاري�نص�من�لغة�أولى�إلى�لغة�ثانية،�بل�ه
يفترض�أالّ�يكون��هذه�الحال.في�آخر،�وفي�ما�إلى�نسق�ثقافي�حضارة،�أو�من�نسق�ثقا

ال�عـن�سـياقه���و�خرج�منه،الذّي�األول�ي�النص�المصدر�منعزال�عن�سياقه�الحضار
محملـة�بسـياقات����–هذه–النقل�ية�دخل�فيه،�على�أن�تكون�عملي�الذّي�اني�الثّالحضار
ليس�مجرد�استبدال�لفظ�بلفظ�أو�عبـارة��و�جمة�نقال�حضاريارالتّمتعددة�تجعل�ية�حضار

يـة��صحيح�أن�لكّل�أمـة�مقومـات�ثقاف���)6(بعبارة�من�اللغة�المصدر�إلى�اللغة�الهدف�"
تتقدم�وفق�مفاهيمها�الخاصة�بها،�غير�أن�األصح�من�ذلك�هو�المشـترك�بـين���و�تتطور

ال�و�عاضـد�فيمـا�بينهـا؛���التّحضارات�على�اعتبار�وجه�الحاجة�إلى�و�األمم�من�عوامل
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هذا�ما�نعتقده�جازمين�مـن��و�اآلخر�"و�اتالذّواصل�المستمر�بين�التّيتحقّق�هذا�إالّ�عبر�
حضارة�ال�تتم�بالصورة�المرجوة�إالّ�بمـدى�احتكاكهـا�بالعـالم����ية�أن�عوامل�ازدهار�أ

مـن�شـأنها�أن�تفعـل����التّي�رجمة�ية�التّبر�آلاإلفادة�من�الحضارات�األخرى�عو�اآلخر،
��.)7(األمم"و�عوبالشّالمثاقفة�بين�

ي�رجمة�استثمار�مربح�من�حيث�أنّها�تسعى�سعيا�حثيثا�لتحقيق�نشـاط�انتـاج��التّإذا�
والمنظومة�الجديدة�للنّص�الهدف،�عبر�استغالل�فرصـة�االتّصـال���في�قاالثّداخل�النّسق�

ـ��بـادل�التّترقـى�بفضـل���و�ذلك�القديم�والمألوفات�الذّمع�اآلخر�لتتجاوز�هذه� �آزروالتّ
�لـون�و�تنبعـث�بـنفس��ية�وتتجدد�الخبرة�االنساني�الالتّبو�–نتيجة�تعدد�اآلخر–عدد�والتّ
أو�يـة��أو�االجتماعية�أو�الوجدانية�بناء�جديد�على�كافة�المستويات،�العقلو�شكلو�رائحةو
��واء.السخاص�على�حد�و�بوجه�عامية�قافالثّ

عن�بكرة�أبيهـا؛�فـذلك���ية�مما�يضعنا�أمام�حقيقة�ال�مراء�فيها:�إبادة�العزلة�المعرف
ما�هو�سائد�فيغـدو�الـنص���و�يتمازجو�يتشاكلو�يتحورو�القادم�إلى�النّص�الهدف�يتحول

بترجمة�النص�فحسـب؛�بـل���في�.�فالمترجم�ال�يكتمترجم�على�عيوبه�واحة�بحد�ذاتهاال
ولعـّل��سـياق�ثقافتـه�"��في�يدخل�ي�ك�–الهدف–أدوات�لغته�األم�عليه�أن�يشتغل�عليه�ب

اآلخر�ليسـا��و�اتالذّأن�كالّ�من�ي�ات�مع�اآلخر؛�أالذّمن�وراء�هذا�هو�تكوين��المحصلة
��.)8(العطاء�"و�مستقلّين�عن�بعضهما،�من�منظور�األخذ

"�إن�قراءة�فكر�اآلخر�من�شـأنه�أن�يخلـق�مشـروعا����تدجين�المتنوع�المختلـف:��
ات�الذّغالبا�ما�كان�يتعامل�مع�الذّي�تنويريا،�لما�يحمله�من�تصور�مغاير�للفكر�المحلّي،�

بنوع�من�القداسة،�إلى�أن�بدأ�يتحرر�نسـبيا�باالحتكـاك�مـع�����–رصيدها�المعرفيفي�–
��.)9(اآلخر"

�تتفتّـق�األذهـان��و�يتجدد�كّل�مقـدس�ي�وبال�ينسلخ�كّل�قديمية�وقافة�المحلالثّفتنصقل�
فـي��يهذّب�عبر�االحتكاك�باآلخر�و�وقالذّيتقوم�و�والمعالجة�طرق�التّحليلتنفتح�معها�و

ينحسـر��و�راجعالتّمتطورة؛�فيتقهقر�و�جديدةية�أطر�عالقة�جديدة�قائمة�على�أسس�معرف
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في�قـا�الثّمن�خالل�رصيده�عرف�إلى�اآلخر�التّمعه�االنغالق�مقابل�انفتاح�مقصود�نتيجة�
��على�العموم.��ي�الحضارو

�ة�قفزة�نوعو�األمر�مجازفة�كبيرةفي�إالّ�أنالمعروف�أنّه�كلّما�كانت�القفزة�و�عالية،ي
ات�أنّـه�قـد�يفـوت����الذّقد�تحسب�و�ربما�قاتلة،و�أعنف،و�أعلى�كانت�الوقعة�أشدو�أكبر

ية�فائدة�أكثر�للتّنمية�معرفته�بغو�ثقافتهطلّع�على�التّتدبر�له�من�األخذ�وو�اآلخر�ما�تسعى
��توجيه�رؤيا�المعرفة�لديها�عبر�استشراف�فكر�اآلخر.و

شروخات�عميقة�تنعكس�علـى��و�فمن�شأن�االنسياق�وراء�اآلخر�أن�يخلق�تصدعات
�تبينها�ضعيفة�ثابتـة�و�اتالذّعلى�أصعدة�عديدة.�كأن�تهز�صورة�و�بتفاوتية�ات�المحلّالذّ
ير�مهما�استجد�من�أمور�أو�أنّها�متخلّفة�كثيرا�بحيث�يصعب�مـع�تخلّفهـا���رتيبة�ال�تتغو

ـ�و�تقدمه.و�ذاك�اللّحاق�بركب�ثقافة�اآلخر ية�حتّى�أنّها�قد�تزعزع�إحدى�المفاهيم�األساس
وجودها�مما�و�تفردهاو�قد�تكون�سبب�تميزهاية�والتّي�ات�المحلفي�الذّالمقدسة�و�الكبرى

�هو�خطير�كما�نـرى�و�المعرفة�المحلية؛في�المغاير�–يرسخ�لفكرة�توطين�الفكر�اآلخر�
ات�الـذّ�هذا�ما�على�و�من�شأنه�أن�يجعل�ثقافات�تضمحّل�لتحّل�مكانها�أخرى�تعسفية.و

ـ�يـة��قافالثّخصوصـياتها��و�الحسبان�حفاظا�على�كينونتهافي�أن�تضعه�ية�المحلّ ال�ي�ك
حضارة�وليتحقّـق�لهـا���ي�تزول.�وهذا�يضعنا�أمام�فكرة�مؤداها:�أن�أو�تفنىو�تضمحّل

خول�الـد�تضمن�ي�فاعل�كية�التّزام�شرط�قابلالتّواصل�مع�حضارة�اآلخر�البد�لها�من�التّ
واضـحة��ية�مسـتقبل�يـة��العطاء�من�أجل�رؤو�على�األخذية�مبنية�إطار�عالقة�تفاعلفي�

��تهدف�للبناء�ال�الهدم.
ينتج�عنـه��في�رجمة�عمل�ثقاالتّصار�جليا�عندنا�بأن�عبور�للثقافات:�و�للحدودإبطال�

قابلـة��ية�تعبر�عن�أبعاد�حضاري�الجماعات�وهو�تثاقف�طويل�األمد�على�صعيد�األفراد
في�قـا�الثّبـادل��التّعلى�ية�العالقات�المبن�إطارفي�قافات�الثّاالنتشار؛�عبر�تفاعل�و�للتعميم
،اتو�عوبالشّاالبداع�بين�مختلف�و�الحرهو�القومي�كذلك�حوار�ضمني�بين�تجـارب��ي
��عبر�الكلمة�الفاعلة.ية�قافالثّعوب�الشّ
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�نشـر�ثقافـة�االنفتـاح���فـي��قافي؛�بقدر�ما�تـنجح��الثّوبقدر�ما�تبتعد�عن�االستعالء�
لتصبح�جزءا�مـن��ي�وجدان�المتلقّفي�عميقا�ي�ينغرس�تأثيرها�اإليجابو�واصل�الحروالتّ

ال�و�قافـة�العالميـة،��الثّتطـور��ية�في�رجمة�قوة�تشكيل�رئيسالتّ�التّما�زو�قافي"الثّتراثه�
؛�ألنّهـا��)10(رجمـة�"�التّاألدب�المقارن�أن�تنجز�دون�اكتـراث�ب�في�دراسة�ية�تستطيع�أ

قادرة�على�تحويل�وارد�المجتمع�إلـى�قـوى�محركـة����ية�رجة�األولى�فعل�ثقافة�حالدب
يـة��دينامو�قافة�إلى�فعل�حضـاري،�الثّلديها�القدرة�على�تحويل�و�فيه،ية�طّاقات�اإلبداعلل
عصر�العولمـة��في�واحدة�ية�لتغيير�المجتمع،�بعد�أن�أصبح�العالم�كلّه�مساحة�ثقافية�قو

اللغـات��و�قافـات�الثّالمباشر�بـين�مختلـف�أشـكال����ي�وفاعل�اليومالتّتعيش�نوعا�من�
��عوب.��الشّو

�لـف�والتّ�من�الضـياع�ي�راث�العالمالتّحفظ�في�وقد�سبق�لها�أن�لعبت�دورا�أساسا�
المدمرة.�لـذلك�عـدت�حركتهـا����ية�العوامل�الطّبيعو�بسبب�كثرة�الحروب�والمنازعات،

فاعـل��التّقافات�المتنوعة�القادرة�على�الثّذات�ية�دائم�بين�القوى�البشري�بمثابة�فعل�جوار
��وار�األنداد�بين�ثقافات�حية.��اإليجابي،�من�موقع�ح

المفاهيم،�بهدف�نشـر��و�رجمة�من�خالل�توحيد�دالالت�المصطلحاتية�التّوتبرز�أهم
نـافر�فيمـا���والتّ�باعدالتّال�تزيد�من�حدة�و�عوب،الشّمشتركة�تقارب�ما�بين�ية�ثقافة�إنسان

��ثقافاتها�المحلّية.��ية�بينها�على�خلف
روعـة��و�رات�وسيلة�دالّة�على�عظمة�االخـتالف�كّل�الحضافي�رجمة�التّلقد�كانت�

مكانـا�جامعـا���و�الوجود�اإلنساني،ية�حيزا�مثبتا�لكّل�جغراف�–و�ما�تزال–كانت�و�نوعالتّ
��تنوع�أطيافه�على�امتداد�الزمان.��و�أعراقهو�لكّل�لغات�هذا�الوجود

فكرا)�إلى�قيام�هذه�الوحـدات��و�ثقافةو�نشوء�الوحدات�الكبرى�(لغةفي�ر�السويعود�
جعلت�هذه�الوحـدات�مـن���و�معيارا�لكّل�تفردو�عدد،�واتّخاذه�أصال�لكّل�توحد،التّعلى�

��لغاتها�المتعددة.و�ثقافتهاو�كينونتهاو�رجمة�كائنها�الواصل�لوجودها�الممتدالتّ
أن�"�قبل�نقل�اللغة،�على�حد�قـول�ويلمـارت�مـن����في�قاالثّياق�السرجمة�التّإذا�تنقل�

يـة��؛�مما�يشير�إلـى�حتم�)11(قافة�"�الثّعلى�نقل�اللغة،�بل�نقل��مهمة�المترجم�ال�تقتصر
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مـوازين��و�لطة،السحتما�إلى�تلمس�رهانات�ي�هذا�"�يفضو�قافة.والثّ�رجمةالتّالعالقة�بين�
رسـم��فـي��عامة�تتحكّم�ية�مواجهات�ثقاففي�إلى�الوقوف�و�قافات،والثّ�القوى�بين�اللغات

بأسئلة�ي�مرد�ذلك�إلى�ارتباط�هذا�الزوج�المفهومو�قافة،والثّ�رجمةالتّالعالقة�بين�كّل�من�
�عددوالتّ�تستبطن�جدليات�االختالفية�اآلخر،�كما�تعكسها�ممارسات�ثقافو�اتية�والذّالهو
��.)12(المطابقة"و�ماثلوالتّ

ي�ال�تـزال�تـؤد��و�مـة�رجالتّأدت�عريف�باآلخر:�والتّ�اتالذّجسر�عبور�بين�تقديم�
ـ�اقثـسفة�"المم�فليتدعفي�وقاالثّدد�عوالتّ�وعنية�التّامحية�في�عأدوارا�طالئ �قـارب�والتّ�ة"ف

ـ�و�القطة�لإلنبلصية�رت�أرضطالما�وفّلو�ارات.ضالحو�وبعالشّن�ايش�بيعوالتّ الع�اإلق
ـ�يالتّي�ديد�الحد�األدنى�من�المعارف�ية،�وتحالمعرفية�بر�تأسيس�األرضعي�ارضالح ل�قب

ار�المعرفي؛�فاألمم�ال�تبدأ�من�فراغ�بل�من�تهتاإلسو�تويات�الجهلالنّزول�تحتها�إلى�مس
ـ�ليست�شيئا�آخر�غيـر�تجـارب���التّي�االستفادة�من�المترجمات� معـارفهم�و�قينابالس�

��كتاب.ي�خبراتهم�محفوظة�بين�دفّتو
المقابـل�تلعـب�دور���فـي��رجمة�ضرورة�لكّل�إقالع�حضاري؛�فإنّها�التّوإذا�كانت�

�من�خالل�ازدهارهـا�أو�انحـدارها�أو�انحطاطهـا���ية�ورة�الحضارالدتيرمومتر�قياس�
�االسـتبداد�و�األجواء�رائحة�االنحطاطفي�غابت،�علت�و�فترتو�رجمةالتّفحيثما�ضعفت�

يـة��والعلميـة��رجمة،�ارتفعت�الواردات�المعرفالتّحيثما�ازدهرت�و�االستعالء�العرقي.و
يـة��القرائية�هالشّانتقلت�مشكلة�ضعف�و�األدبية؛ية�والفنّية�وتضخّمت�الصادرات�الفكرو

المجـاالت�الالّمحـدودة�بالمقاربـات����في�لدى�القراء�مع�إغراءات�العناوين�الالّمحدودة�
��لالّمحدودة.ا

ي�ترويج�الفكر�اإلنسـان�في�عوب،�من�خالل�اإلسهام�الشّرجمة�وسيلة�تواصل�بين�التّ
�اإلتالفو�الحرقو�عبر�نقله�إلى�لغات�غير�لغته.�كما�أنّها�عامل�إنقاذ�للثّقافة�من�الخرق

ـ�اإلقصاء،�من�خالل�إيداعها�بنوك�المعرفـة�اإلنسـان��و�هميشوالتّ�الضياعو اريخ�ية�والتّ
ابن�رشد�لضـاعت"�الفلسـفة���ي�ألعمال�الفيلسوف�العربية�رجمة�العبرالتّ.�فلوال�يفقاالثّ
ة"�إلى�األبد.الرشدي��



�ا�ــ�ــ�ــ�ــ�ا��
ــ	ــــّ���ــــ�ل:�
ّ
ــــ��ــــ�ــــ���ــــ��ــــ��ا�ــ�

ّ
�ــ�ــــ�تا�ــــ�

�

  
141 

 

  

ـ�الحضارات�على�مر�و�عوبالشّرجمة�دائما�جسرا�للتّواصل�بين�التّلقد�كانت� اريخ�التّ
ـ�بين�في�قاالثّقارب�التّترعى�و�القح�الحضاريين؛ي�والتّالقالتّتعزز� تـدحض��و�عوب،الشّ
رفة�اآلخر�تقـود��قافيين�بين�أمم�األرض،�ما�دامت�معالثّبادل�والتّ�تدعم�الحوارو�الصدام

ـ��واصل.�كما�كوالتّ�ات�عن�طريق�المقارنةالذّتدريجيا�إلى�معرفة� �غـات�اللي�انـت�تغن
اإلبداع�ليقف�عليهـا�أهـل�البحـث����و�للبحثية�توفّر�األرضو�وامالدعلى�ية�تجعلها�حو

��أبحاثهم،�أو�بناء�نظرياتهم،�أو�نشر�إبداعاتهم.في�روع�الشّاع�قبل�اإلبدي�والعلم
عرف�في�جرت�العادة��اللّغوية:�مشترك�بين�مختلفين:ية�وقافية�الثّعددوالتّ�رجمةالتّ

أو�يـة��اشـتراك�ال�تبع�و�من�حيث�أنّها�شراكةية�ذات�داللة�إيجابية�المثاقفة�أن�تكون�عمل
رجمـة��التّال�يتم�إالّ�عبر�أداة�في�دراسة�ما�لآلخر�من�نماء�معرألن"�الحاجة�إلى�و�هيمنة
فـي��رجمة�سببا�التّعليه�تكون�و�؛)13(تشهده"الذّي�كود�الرتفعيل�ثقافتنا�ضد�في�تسهم�التّي�

�بها�بطريقـة�خالّقـة���االنتفاعو�قافات�وتلقيح�هذه�بتلكية�الثّعلى�بقية�قافة�المحلالثّانفتاح�
ية�المدركات�الحضارية.�فقد�علّمنا�تاريخ�العالقات�البشـر�و�المصالحمبدعة�فيما�يخدم�و

باستمرار.�وهـذا�يقودنـا�إلـى����ية�بشكل�دائم�أو�أخرى�متلقّية�أنّه�"�ال�وجود�لثقافة�معط
�أقلّهـا��في�فـي��أفضل�الحاالت�أو�عن�تقاطع�ثقـا�في�متبادل�في�الحديث�عن�تداخل�ثقا

��.��)14(حسنا"�
فنّا�أو�علما�ما�قد�تطور�بمعزل�عـن�"�االحتكـاك�أو���ومن�الصعب�أن�نجد�أدبا�أو�

إالّ�كان�مآل�هـذا�األدب�أو�ذاك��و�رجمة،ية�التّقافات�األخرى�من�خالل�عملالثّواصل�بالتّ
فالمختلف�ال�يقوم�بذاته�لحاجته�إلـى���؛)15(ات"الذّعلى��االنطواءنتيجة��االنحطاطو�الجمود

�رجمـة�التّالمثاقفة:�أو�لنقل�ي�الالتّبو�رجمةالتّية�هذا�ال�يكون�إالّ�عبر�آلو�ما�يختلف�عنه
�–كمـا�نعتقـد��–رجمة�هو�بالضرورة�التّالمثاقفة�مشترك�بين�مختلفين.�إذا�الحديث�عن�و

��بين�األمم.في�قاالثّفاعل�التّيضعنا�أمام�حقيقة�في�عن�فعل�ثقاو�ثاقفالتّهو�حديث�عن�
حقيقة�أن�النّص�المترجم�يفقد�جـزءا�غيـر���في�رجمة�التّكل�من�يمارس�ي�"�ال�يمار

�رجمـة�ية�التّ،�مما�يطرح�إشكال)16(وبعض�تفاصيله�المضمونية"ية�كلالشّيسير�من�مالحته�
فـي��رجمة�التّرجمة؛�مما�يضع�التّمقولة�يدركها�كّل�من�يقوم�على�ي�هفي�وقاالثّالوعاء�و
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من�خاللهـا�ينتقـل���و�ا�المترجمسياق�آليات�معينة�يقوم�بهفي��–حسب�رأينا–هذه�الحالة�
لغة�الهدف�عليه�فيها�أن�يحافظ�علـى�الوعـاء���في�لغة�المصدر�إلى�النص�في�من�نص�

�تعسـف�و�فإذا�ما�أعنتية�ثقافية�األمر�بنوفي��المنقول�إليها.و�للّغتين�المنقول�منهافي�قاالثّ
ية�سـلب�في�فة�تلك�المثاقية�تنمر�لصالح�اللغة�المصدر�يكون�بذلك�متحيزا�مما�يدخل�عملو
��فتكون�ضارة�غير�نافعة.ي�تعالو

ال�مـراء�فيهـا�أن���التّـي��من�الحقـائق��اللّغوي:�في�وقاالثّتفعيل�للتّنوع��.رجمة.التّ
ـ��و�فراغ�منال�تقوم�ي�هو�قافةالثّمن�ثم�و�بهة�"�للنصوص،الشّ"بي�رجمة�تأتالتّ ي�إنّمـا�ه

إنتاجها.�إذن�صار�لزاما�عليهـا�أن��في�تسهم�التّي�روفها،�تتغير�بتغير�العوامل�رهينة�ظ
قافـة�أو��الثّاالختالف،�وإلى�ما�وراء�سؤال�تمثّـل��و�إلى�ما�وراء�سؤال�الوحدةي�تمض

�نـوع�يـة�والتّ�عددالتّاآلخر�فإنّـه�ال�منـاص�مـن����ي�رجمة�تقتضالتّتكييفها.�فما�دامت�
مـة�تفعـيال�حميـدا����رجالتّمن�هنا�تغدو�و�اآلخرفي�معن�التّال�مناص�من�و�االختالف.و

��االختالف.و�نوعوالتّ�عددالتّلفكرة�
��طياتهـا�اآلخـر؛�المختلـف���فـي��بجعبتها�الكثير�تحمل�و�النصوص�الوافداتي�تأت
المسـتقبلة���قافـة�الثّيختار�مـن��الذّي�هذا�األخير�،اآلخر�الغريب�ي�المتعدد�..أو�المتنوع

رجمـة��التّلتحقيق�مراده�تقدمه�لنـا��ية�متّخذا�القارئ�مطينتشر�و�أرضا�خصبة�له�ليتكاثر
��إحداث�تحول�عبر�رحلة�القراءة��ية�ذلك�باللغة�بغفي�مستنجدة�

ية�في�قافية�الثّالكبرى�للتّعددية�البنفي�قافات�بتنوعها�مختبئات�هناك�عميقا�الثّإذن�تقبع�
يكشف�عنها�ية�متناهببراعة�و�المترجم�كفارس�مغوار؛ي�األسفل�ملتزمة�الهدوء�حتى�يأت

إذ�يصـير���النّشـوة؛�و�لشيء�ممتع�ممزوج�بالحماسـة�يحررها؛�يحاورها�ليحورها�إنّه�
به�المطـاف�محـورا���ي�ينتهو�محاوراو�مكاشفاو�مكتشفاي�رجمالتّالفعل��المترجم�بسبب

��بعثا�؟.��و�رجمة�إبداعا،�خلقاالتّأليست�صانعا�خالّقا�...�
آن؛�اآلفاق�ليكمل�المسار�مجابها�في�المؤتلف�-�رجمة�لآلخر�/المختلفالتّوهكذا�تفتح�

الهـدم�عبـر���ية�متجاوزا�جدل�ية؛النهاإلى�ية�ال�يخشى�المسافات�من�البداو�حدياتالتّكّل�
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فريـدا��و�تقدما�بقفزات�مهولة�جامحـا�و�بل�تغيرا�حيويا�اآلخر�بناءية�رجمة�لتغدو�آخرالتّ
��قُدما.ي�نحو�المض�تُنسى،استقبال�ال�و�رحلة�قراءةعبر�

التّـي��اإلبداع�ية�عملي�النّص�المترجم�يحاكو�بهذا�المعنى؛�فإن�المترجم�مبدع�مؤلّف،
نكون�غارقين�فيها،�تحاول�و�بها،و�فيهاا�ينحالتّي�تلك��المألوفة،تحاول�انطالقا�من�اللّغة�

لكنّها�تشكّل�ما�هو�غائب�و�ذاتها،يبدو�ظاهريا�أنّها�اللّغة��مغايرة،غة�الحياة�للي�"�أن�تعط
�يختو�يحصل،عنها،�مخالف�لها�اختالفا�ال�ينفك�17("�في�ال�ينفك�(.��

�هرجمة�التّإن�سبيل�يجمن�ثم�هو�نة،اللغة�إلى�اله�الثّسبيل�يجلكو�نة،قافة�إلى�اله�ي
نتها،�ال�بد�لها�من�أن�تنطلق�من�واقع�هجتكون�فاعلة�و�ثقافة�هجينة�بمقدار�معين،ي�تنبن

�دها.و�رجمة�تنطلق�من�اختالف�اللّغاتالتّمن�إيمان�عميق�باالختالف�ألنتعد��
متعددة�بمقدار�مـا�يوجـد�مـن����ية�ثمة�إجماع�بين�العلماء�على�أن�هناك�أنماطا�ثقاف

إطـار��في�رجمة�التّيبرز�دور�و�تشير�إلى�خصوصيته،التّي�شعوب،�فلكّل�مجتمع�ثقافته�
الهائلة،�إذ�يقدر�علماء�الّلغة�عدد�اللّغات�الموجـودة��ية�اللغوية�قافة�نتيجة�للتّعددية�الثّتعدد
ي�هـذا�يسـتدع��و�يذهب�بعضهم�إلى�أن�هناك�آالف�اللغات.و�لغة،�2500العالم�ب�في�
ـ�افكّل�لغة�من�هذه�اللّغات�تُشكّل�أداة�يتواصل�بهـا���كبيرة،ية�ثقافية�تعدد الـذّي��عب�لشّ

ـ�لهذا�ي�تحتضن�الموروث�الحضارالتّي�كما�تُمثّل�الحاضنة��يتكلّمها، نتيجـة��و�عب�؛الشّ
ضـرورة��و�رجمـة�التّالعالم�تنبـع�ضـرورة���في�ائدة�ية�السقافية�والثّاللغوية�عددالتّلهذه�

الفرد�على�اكتساب�تلك�اللغات�محدودة�،�فـإن��ية�بما�أن�إمكانية�واكتساب�اللغات�األجنب
��قافات�.��والثّ�األممو�واصل�بين�الناسوالتّ�ئيسة�للتّثاقفالررجمة�تظلُّ�القناة�التّ

ين�يقاومون�هضم�الذّ)�18(قافة�"في�الثّغير�التّوبهكذا�معنى�فإن�المترجمين�هم�"�وكالء�
ته،�لكن�ذلك�يستلزم�أن�تكـون�"��منحه�حقّ�ظهور�آخريو�تعطيل�آخريته�بإبرازهو�اآلخر

إلخفاء�تكييفها�ية�ولة�اللّيبيرالالدأكثر�من�كونها�قناعا�أيديولوجيا�تتقنّع�به�ية�قافية�الثّعددالتّ
حقيقيـا�بـين���و�قويـا�و�تبادال�خالّقاية�قافية�الثّعددالتّأن�تكون�ي�أ�؛Oneاألنافي�لآلخر�

يـة��أغلـب�األحيـان،�عبـر�فعال���فـي��من�المؤكّد�أن�هذا�يمكن�أن�يكون،�و�قافات،الثّ
��.)�19(المترجمين�"�
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مـن�هـذه����رعايته؛و�إنّما�إلى�توظيفهو�إذن،�إلى�إلغاء�االختالف�المترجم،ي�ال�يرم
��لتكريس�الغرابة.ية�كفعال�إنّماو�القرابة،�لخلقية�كعملرجمة�أساسا�ال�التّتبدو�ية�الزاو

�ةواضـح�ية�طلّب�رؤظاهرة�تبادالت�تـت�ة"مرجالتّدت�الما�عطلعلى�سبيل�الختام:�
تبـادالت��ي�بذلك�فهو�؛)20(تتوجه�إليه�"والذّي��هنت�مقثبانالذّي�ياق�فصلة�للسمو�حددةمو

�معـروف�أطر�واضحة�ومحددة�أصل�انبعاثهـا��في�الحضارات�و�قافاتوالثّ�بين�اللغات
علـى���اكتسبت�بناءو�رجمة�دائما�ميدانا�شامال�للتواصل،التّتوجهها�مقصود�ف"�برزت�و

التّـي��رجميـة،��التّأساسها�إلى�تحديث�المناهج�ي�في�المعارف�الجديدة�دالالت�عدة،�ترم
��)21("سالة.الرإيصال�و�يظهر�أن�أكثرها�يتّجه�إلى�المترجم�له�ضمانا�لحصول�اإلفهام

إلى�عصر�العقّـاد��ي�الواسعة�الممتدة�من�العصر�الطّهطاوية�قافية�الثّو"�ضمن�الحرك
يء�الكثير�مـن�ثقافـات���الشّالمنفتحة�ية�النّهضوية�قافة�العربالثّ(ف)�قد�دخل�إلى�رحاب�

��).22(كانت�له�نتائجه�العامة�"و�بامتداداته�األمريكية،ي�الغرب�األوروب

ـ���و�سان�بذاتـه�رجمة�ضرورة�أملتها�ظروف�عالقة�اإلنالتّ -�1 ي�بغيـره،�فمنـذ�وع
�تميزه�عن�اآلخر�بدأ�يبحث�عن�فهمه�لهذا�اآلخر�ليعزز�من�فهمه�لذاتـه�و�اإلنسان�بذاته

رجمة�علـى�فـتح���التّأو�لتميزه�عن�ذلك�اآلخر�أو�تواصله�معه،�من�هذا�المنطلق�تعمل�
تحفـظ��و�نسان،خيل�لدى�اإلالتّتوسع�دائرة�و�اتفي�الذّتقحم�اآلخر�و�على�الغيرية،ية�اآلن

تجعل�المرء�يسافر�عبـر�األزمنـة�واألمكنـة،�دون�أن����و�ندثار،عوب�من�االالشّذاكرة�
��يبارح�زمانه�الخاص�أو�مكانه�الخاص.

تطـرأ�حـين�تـدخل����التّي�قافيين،�الثّطور�والتّ�غييرالتّتعبر�المثاقفة�عن�عمليات� -�2
تفاعـل؛�يـتمخّض���و�اتصالفي�إلى�ثقافتين�مختلفتين�أو�أكثر�ي�جماعات�من�الناس�تنتم

��ائدة.ية�السأو�األولية�األصلية�قافالثّاألنماط�في�عنه�حدوث�تغيرات�
عرفتهـا�المجتمعـات���ية�كونها�قد�شكّلت�ظاهرة�إيجابفي�المثاقفة�ية�تتجسد�أهم -�3
�تبادل�المعـارف�و�واصلوالتّ�عبر�تاريخها�الطويل،�وظلّت�أبلغ�وسيلة�للتّقاربية�البشر

�ازدهار�الحضارات.و�امال�قويا�من�عوامل�تطورعو�الخبرات،و
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بـاس�فكـال���ي�التّالغزو�الفكري،�تفاديا�ألو�فريق�بين�المثاقفةي�التّمن�الضرور -�4
هذه�العالقة�تكون�إما�عالقـة��و�المصطلحين�يدّل�على�وجود�عالقة�بين�ثقافتين�أو�أكثر؛

فكـري،�فـالخلط�بـين����وغزو��إما�عالقة�استيالب�حضاريو�مثاقفة،ي�وتفاعل�حضار
�إلى�مغالطة�كبيرة.ي�المصطلحين�يؤد

ـ�و�مؤثّرةو�تكون�المثاقفة�مع�اآلخر�فاعلةي�لك -�5 لنـا�أن�نعـرف���ي�منتجة؛�ينبغ
رجمة،�إذ�أنها�تسـاعدنا�علـى���التّهنا�يتجلّى�دور�و�ات�باإلضافة�إلى�معرفتنا�لآلخرالذّ

خدمـة��في�ال�تزال�و�رجمةالتّقد�كانت�و�ثقافته�إلينا.و�معرفة�اآلخر�عن�طريق�نقل�فكره
األمـم�إلـى�بعضـها�����خالله�ثقافـات�تعبر�من�الذّي�اإلنسان�المتحضر،�كونها�الجسر�

الحياة،�فقـد�أدرك�اإلنسـان���في�تعمق�متعتها�و�البعض،�فتزيد�من�نصيبها�من�المعرفة،
��قافي.الثّرجمة�منذ�زمن�بعيد�كما�أدرك�حقائق�وجوده�التّفضل�
تـتمكّن��التّـي��قافة�الثّألن�ية�عن�إرادة�حضارو�ثقافية،رجمة�عن�إرادة�التّتعبر� -�6

�بالظهور�تصطبغ�بصبغة�ثقافيـة�ي�تبدأ�هالذّي�الوقت�في�من�استيعاب�العلوم�الموجودة�
تظهر�بهذا�المظهر�ال�ترضى�بأن�تتأخر�عمـا��التّي�قافة�الثّمتمدن،�هذه�في�وجود�ثقاي�أ

تريد�أن�تفـرض�نفسـها���و�مهيأة�الستيعابهقافات،�فتكون�الثّغيرها�من�في�يكون�معلوما�
هـذا�مـا�يجعـل�أحـد�����و�قافـات.�الثّللتّعرف�على�غيرها�من�ية�باعتبارها�وسيلة�أساس

قافات�حينما�تبدأ�ترى�نفسها�قادرة�علـى��الثّعلى�موت�ثقافة�ما�من�ية�المؤشّرات�األساس
قافـات؛�بـل���الثّاألخذ�ب�انعدامفي�تعتقد�أنّها�بلغت�الحد�األبعد�و�رجمة،التّعن�ي�أن�تستغن

��قافات�األخرى.الثّالواقع�تشقّ�طريقها�إلى�الموت�حينما�ترغب�عن�األخذ�عن�في�إنها�
��
��
��
��
��
��
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�للغاتي�اآللي�رجمالتّ�بادلالتّ�المداخلة:�محور
�قافـات�الثّ�بـين��وصل�وهمزة�للحضارات،�عبور�مركز�رجمةالتّ�تعتبر:�الملخص

�صـغيرة�ية�قر�عن�عبارة�العالم�أصبح�حيث�اليوم،�نعيشهاالتّي��العولمة�ظلفي��خاصة
�اللغـات��بـين��الهوة�ردمي�في�قنالتّ�طورالتّوأسهم�واقعا،��أمرا�قافاتالثّ�تزاوج�وأصبح

�مـا��وهذا�األسفارو�الزيارات�عن�بديالًي�االجتماع�واصلالتّ�مواقع�وأصبحت�قافاتالثّو
�يحولالذّي��ذلك�العائق�تعد�لم�اللغة�أن�حيث�اآللية،�رجمةالتّب�المتزايد�االهتمام�إلى�أدى
�الفرصة�للتواصلية�واآلنية�اآلل�رجماتالتّ�هذه�أتاحت�فلقد�واألمم،�الشعوب�مختلف�بين
�.اللغات�اختلفت�وإن�حتى�الشعوب�بين

�جـودة��تفـاوت��مـع��،واختالفهـا��كثرتها�يالحظية�اآلل�رجمةالتّ�آلليات�المتتبع�إن
�عصـر��واكبـت�ية�التّي�كالذّ�طبيقاتالتّ�أهم�أحدية�اآلل�رجمةالتّ�تمثل�.المقدمة�الخدمات

�وحاجـة��العنكبوتيـة،��الشبكة�على�راساتالدو�البحوث�انتشار�مع�خاصة�المعلوماتية،
�راسـات�الدو�البحـوث��تمثل-مثالً-�ثيح�األم،�بلغاتها�المعارف�هذهي�تلق�إلى�الشعوب

�الضرورة�ومنه�الشبكة،في��منشور�هو�مما���03بالمئة�ثالثةية�العرب�باللغة�المنشورة
�العلـوم��علـى��المجـال��قتصري�وال�المعارف،�هذه�إلى�للوصول�رجمةالتّ�إلى�الملحة

بالذّكر�وأخص�ة،ياإلنسان�العلوم�حتى�بل�قة،يقالد�ةيالنقد�راساتالد.��
ـ�قرالتّية�في�اآلل�رجمةالتّ�قاتيتطب�دور"ـب�الموسومة�راسةالد�هذهي�تأت ـ��بي �نيب

�:ةيالالتّ�االشكاالت�هايف�نطرحالتّي�و�"�اللغات
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�نيب�قافاتالثّو�والعلوم�المعارف�تبادلية�في�اآلل�رجمةالتّ�قاتيتطب�دور�ماهو �

�المختلفة؟�اللغات

�المختلفة؟�العلوم�مجاالتفي��فعالة�قاتيطبالتّ�هذه�تعتبر�هل �

�اللغوي؟�بادلفي�التّ�قاتيطبالتّ�هذه�كفاءة�مدى�ما �

�قـات�يتطب�اللغوي،�بادلالتّ�اللغات،�نيب�بيقرالتّ�ة،ياآلل�رجمةالتّ:�ةيالمفتاح�الكلمات
��.رجمةالتّ

وجسـرا���،بين�الشعوب�والحضاراتقريب�في�التّ�اًأساسدورا��رجمةالتّتلعب�:�مقدمة
ـ��فيقاالثّعلى�منتوج�اآلخر��االطالعة�تشترط�فقافات�فالمثاقالثّهاما�بين�مختلف� ي�واألدب

حضـارة�لكل��وألنهعبر�جسر�اللغة،��إال،�وهذا�ال�يمر�أثرالتّو�أثيرالتّ،�ليحصل�والعلمي�
��.تلعب�دور�الوسيط�بين�هذه�اللغات�رجمةالتّن�إلغتها�الخاصة،�ف
�ولغـة��األم�اللغـة�يتقنـون���أشخاصوهم��،السابق�على�المترجمينفي�اعتمد�الناس�

�وأصـبحت�تدخل�هذا�الميدان�بـل���رجمةالتّتقنيات��بدأتكذلك�حتى��األمري�اآلخر،�وبق
�.ةرجمالتّعالم�في��ةمهم�ةمكانتحتّل��األخيرة�اآلونةفي�

�Petrusلـوس�هـوتيس���ي�يقول�بطرس�دان:�ةرجمالتّمفهوم� Danielus� Heulius�

عريـف��التّهذا��1لغة�غير�معروفة�جدا"في�نص�كتب�بلغة�معروفة�جدا�ليمثل�نصا�ي�ه"
األخير�ترجمة�نص�من�ي�في�هالتّي�رجمة�التّ�يةض�بشكل�مباشر�لماهعرتعلى�قصره�ي

�لغة�إلى�لغة�أخرى،�على�أن�تكون�اللغة�المترجم�إليها�غير�معروفة�ألهل�ذلـك�البلـد��
ـ�ية�تماما�كما�فعل�المترجم�أحمد�أمين�مع�هذا�الكتاب،�فلقد�ترجمه�من�لغته�األصل ي�وه

لغة�أهـل�البلـد،�إذا���ي�هالتّي�ة،�إلى�العربيية�ال�يعرفها�جل�البالد�العربية�التّي�اإلنجليز
��نقل�نص�من�لغة�إلى�لغة�أخرى.ي�رجمة�هالتّف

رجمات�يمكن�أن�تخلق�مجموعة�من�اإلشكاالت�على�سـبيل�لمـاذا���التّعلى�أن�هذه�
نترجم؟�ولمن�نترجم؟�وعلى�سبيل�ما�يحمله�النص�المترجم�من�ثقافات�وفلسفات�دخيلـة��

��قافة�المترجم�إليها.الثّعلى�
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مكتوب�مـن��ي�تحويل�نص�أصل�ةرجمة�بأنها�"عمليالتّتعريف�في�فنجد�هذا�المعنى�
قافـة��الثّللحضارة�و�رجمة�نقالًالتّاللغة�األخرى،�فتعد�في�اللغة�المصدر�إلى�نص�مكتوب�

�رجمـة�التّاألشخاص�الموكل�لهم�مهمة�في�مهمة،�تتمثل�ية�ويطرح�الكاتب�قض�2والفكر"
،�فعلـى��3قـة�"�الثّما�يسميهم�هوراس�"المتـرجم��ي�يجب�أن�تتواصل�فيهم�صفات،�وه

ص�رى،�خاصة�إذا�كـان�الـنّ��قة�ليترجم�نصا�من�لغة�إلى�لغة�أخالثّالمترجم�أن�يتحلى�ب
البالغة�للترجمة،�حيث�أن�النصوص�المقدسـة�لـديهم���ية�األهمي�ومن�هنا�تأت�نصا�مقدسا

ين�أنزل�القـرآن��الذّين�كتبت�بلغة�ال�يفهمها�الجميع،�عكس�الحال�بالنسبة�للعرب�المسلم
��رجمة.التّبلغتهم،�فال�يحتاجون�إلى�

�كلمه�بكلمـة؟�ي�رجمة�تظهر�إشكاالت�أخرى�على�سبيل�هل�نترجم�حرفيا،�أالتّأثناء�
�Stأم�نترجم�المعاني؟�فالقديس�جيروم� Jeromeيرى�أنه�"ينبغ��في�ترجمة�كلمة�بكلمة�ي

،�وهـذه�مـن���4ين"الـد�ن�أسرار�الكتاب�المقدس،�حيث�أن�ترتيب�المفردات�يعد�سراً�م
أن�مـن�أسـرار�بالغـة����ي�خصائص�الكتب�المقدسة،�حيث�أشار�عبد�القاهر�الجرجان

يـة��عملفـي��قة�أمر�مهم�الثّالنظم،�وبنى�نظريته�على�هذا�األساس.�في�القرآن�الكريم�ه
لوحدها،�ويجب�أن�تقرن�بالخبرة،�على�أن�هذه�الخبرة�يمكن�أن�في�رجمة،�لكنها�ال�تكالتّ

تؤثر�على�النص،�فيقول�أشياء�وفق�ثقافة�النص�الهدف،�ال�وفق�ثقافة�النص�المصـدر.��
قامت�بها�التّي�وإلبراز�هذه�اإلشكاليات�على�ارض�الواقع،�ساق�المؤلف�ترجمة�اإللياذة�

�Anneي�اسـي�فقـه�اللغـة�آن�د��ية�في�المترجمة�والعالمة�الفرنس Dacier1966سـنة����
خمس�نقاط:في�أجملها�التّي�رجمة�والتّهذه�في�واجهتها�التّي�حت�المشاكل�وض��

اإللياذة�يمكـن�أن�ال��التّي�في�طبيعة�األشياء�وطبيعة�القصيدة�حيث�أن�المواضيع� .1
��تروق�لنا.

شـحن�بهـا�هـوميروس����التّي�استعمال�أساليب�المجاز�واالستعارة�والخرافات� .2
��قصائده.

��تتميز�بها�هذه�العصور.التّي�الخصائص�والعادات� .3
�مستويات�الخيال. .4
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��مستويات�البيان. .5
حيث�يصل�الكاتب�إلـى�أن"���المترجم،يقع�فيها�التّي�هذه�المسائل�توضح�اإلشكاالت�

سـام��الرفالمترجم�ك�....وحالررجمة�ليست�تقليدا�أعمى�ال�دخل�فيها�للخيال�وانبعاث�التّ
��.5عمل�النحات"في�وح�الريحاول�أن�يبعث�الذّي�

هو�علم�يهتم�بمعالجة�اللغة�بواسطة�الحاسوب�بطريقـة���:للغةية�تعريف�المعالجة�اآلل
ـ����ية�علم اللغـة��ي�تقوم�على�مبادئ�الخوارزمية،�فقد�عرفت�بأنهـا�تـزاوج�بـين�علم

ية�هذا�العلم�إلى�فئة�العلوم�اإلدراكي�عن�اآلخر،�وينتمية�ال�يقل�أحدهما�أهم�6والحاسوب
”�حينما�قال:”�شعالن�الدخ”�تعريف�في�كاء�االصطناعي،�هذا�ما�الحظناه�الذّبتداخله�مع�

�7الحاسوبيي�وفق�المنظور�العلمية�دراسة�أنظمة�الكمبيوتر�لفهم�توليد�اللغة�الطبيع
طبيقـات��التّعرفه�ميدان�تكنولوجيا�الحواسيب�والذّي�طور�التّساعد��:رجمة�اآلليـة�التّ

رجمـة،�حيـث���التّكثير�من�الميادين،�ومن�بينها�ميدان�في�الزمن�والجهد��في�االختصار
االنتشـار��في�رجمة�من�لغة�إلى�أخرى�وما�زاد�التّظهرت�برامج�وتطبيقات�تساعد�على�

،�حيث�أصبح�اقتناء�هذه�الهواتف�امـرا�يسـيرا،�وجهـزت����ةكيالذّهو�ظهور�الهواتف�
�للغـة�ية�فرع�من�فروع�المعالجة�اآللي�ه"و�.رجمةالتّبتطبيقات�كثيرة،�من�بينها�تطبيقات�

قمنة�والهدف�منها�تسهيل�المهام�أمـام��الرتهتم�بترجمة�اللغة�إلى�لغات�أخرى�باستعمال�
�8فئة�غير�الناطقين�بها"

عن�طريق�مساعدة�الحاسـوب�ألداء�فعـل���ي�كاء�االصطناعالذّوتعرف�بأنها�"تدخل�
راكيـب�ومصـطلحات���التّالمخزنة�بفعل�ية�والمعرفية�رجمة�عن�طريق�األنماط�اللغوالتّ

��.9يترجم�منها"التّي�مقابل�اللغة�في�يسترجعها�
مجال�أو�المهنة�أو�االختصاص،�ألنـه��الرجمة�حسب�ية�التّالحالية�رجمة�اآللالتّتتيح�

فـي��يتغير�معناها�حسب�المهنة�وحسب�االختصاص،�فمـثال��التّي�توجد�بعض�الكلمات�
�Googleتطبيق� traductionة�ن�االنجليزم��ـة��إلـى�العرب�يكلمـة�ي��cultureوكلمـة���

formation10ترجمت�إلى���
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culture��

��ثقافة
��حضارة
��استنبات

��تثقيف
��تهذيب
��حراثة

formation��

��تشكيل
��تكوين
��تكون
��تشكل

��بنية

�

ة�سياقات�وهذا�يدل�علـى��ستعمال�كلمة�ثقافة�عدالرجمة�أن�التّنالحظ�من�خالل�هذه�
��رجمةية�التّعملفي�قة�الدواألداء�وية�قنالتّمستوى�

أوائـل��فـي��بط�بين�الحاسب�واللغـة��ية�الربدا�:رجمة�اآلليةية�في�التّمحطات�تاريخ
وجهـت�لخدمـة���يـة�التّـي���رجمة�اآللالتّاألربعينيات،�أول�ما�انصب�عليه�االهتمام�هو�

لغـة��وأرشفتها�من�ية�،�وذلك�بترجمة�الوثائق�العسكرواالستراتيجيةية�األغراض�العسكر
للغـات��يـة��من�تاريخ�المعالجة�اآللية�إلى�أخرى.�لكن�ما�يسجل�على�هذه�المرحلة�األول

تحقيق�ترجمة�صحيحة،�والسبب�يرجع�إلى�غيـاب�عتـاد���في�الطبيعية،�هو�أنها�فشلت�
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حويل�من�اللغة�المصـدر�إلـى���التّقادر�على�استيعاب�خصائص�النقل�وي�صوري�لسان
بفضل�تطـور��ية�قنالتّوية�يما�بعد،�على�هذه�العوائق�اللغوغلب،�فالتّاللغة�الهدف.�وقد�تم�

يـة��رجمـة�اآلل�التّوالحاسوبية،�وظهور�برمجيات�متطـورة�خاصـة�ب��ية�األبحاث�اللسان
مقدمتها�في�رجمة�لتشمل�ميادين�عدة،�والتّونظمها�اآللية،�حيث�توسعت�مجاالت�تطبيق�

ة�حتى�بلغ�مسـتوى�عاليـا�مـن����قاء�بين�الحاسب�واللغلتّالمجال�اللغوي.�وقد�تدرج�اال
��ألسباب�عديدة،�نذكر�من�أهمها:ي�قنالتّوي�فاعل�العلمالتّ

كاء�الـذّ�اسـتخدام�تقنيـات���فـي��وسـع��التّظهور�الحواسيب�فائقة�السـرعة،�و� •
�مـن�أهـم�مقوماتهـا���ي�عامل�اللغـو�التّتعد�آليات�التّي�االصطناعي،�ونظمه�الخبيرة،�و

��للتعامل�البشري؛��ي�لمضاهاة�اإليقاع�الطبيعوتطوير�قيود�الحيز�والزمن،�واللغة�
مهام�الخبراء�البشريين�مثـل�تلـك���ي�تحاكالتّي�الجيدة�ية�ظهور�النظم�اآللية�بدا •

��وغيرها؛��ية�الخاصة�بتشخيص�األمراض،�وتقديم�االستشارات�الفن
الالزمة،�وذلك�بـاختزال�مضـمون�الخبـرة����ية�للخلفية�إكساب�النظم�اآللية�إمكان •
��بكل�ما�تشمله�من�معلومات�ومعارف�ومهارات�وأحكام؛��ة�يالبشر
عليم�خاصـة،�باعتبـاره���في�التّالحياة�عامة،�وي�جميع�نواحفي�انتشار�الحاسوب� •

��وسيلة�لتعليم�اللغات�وتعلمها؛��
رجمة�اآللية،�وأذكـر��التّمجال�في�بين�دول�العالم�المتقدم�ي�قنالتّوي�سابق�العلمالتّ •
��سابقاً.ي�والشرقي�المعسكرين�الغربنافس�بين�التّهنا�

ي�واصل�الحضارالتّتحقيق�في�رجمة�منحصرة�التّحوالت�العميقة،�لم�تعد�التّإثر�هذه�
علم�ونشـر��التّبين�الشعوب�واألمم،�بل�أصبحت�مصدرا�من�مصادر�المعرفة�وفي�قاالثّو
المعرفة�والمعلومات.�بناء�مجتمع�ية�في�أضحت�وسيلة�أساسي�الالتّقافات�واللغات،�وبالثّ

�واآللـي�ي�رجمة�بنوعيها�البشرالتّعدة�فجوات،�ومنها�فجوة��تعيش-�اليوم-�لذا،�فالعربية
يحتاج�اليوم�إلـى�خبـرات���الذّي�العربي،�ي�الهندسي�وتلك�ثغرة�من�ثغرات�البحث�اللغو

ـ��في�متخصصة�ية�علم والهندسـة��ي�كاء�االصـطناع�الـذّ�وية�ميادين�اللغويـات�الهندس
مسايرة�اللغـات�المتقدمـة�تقنيـا�����يةرجمة.�بغالتّماتية،�وهندسة�المعرفة،�وهندسة�المعلو
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علـى��يـة��واللغـات�األجنب�ية�بين�اللغة�العربية�قمالرومعرفياً،�ومن�ثمة�تقليص�الفجوة�
��رجمة�بصفة�خاصة.التّمستويات�عدة،�وعلى�مستوى�

�11بثالثة�أطوار�هي:ية�رجمة�اآللالتّمرت�
،�وتميزت�بوضع�بعـض��1965إلى�سنة��1940جربة�سنة�التّبدأت��الطور�األول:

تتطلبهـا�ترجمـة���التّي�رجمة،�وازدادت�أهميتها�نظرا�للحاجة�التّلفعل�ية�اللبنات�األساس
تحصل�عليها�المخابرات،�حيث�كان�الصراع�على�أشده�خـالل�الحـرب���التّي�الوثائق�

من�ية�رجمة�الفورالتّجهودها�على��تركز�كلية�الباردة،�فكانت�الواليات�المتحدة�األمريك
�:وسية،�واعتمد�هذا�الطور�علىالراللغة�
�؛اللغةي�ثنائي�االعتماد�على�القاموس�اإللكترون •
• استخدام�طرائق�حل�الشفرات�الس؛ةري�
�؛إعادة�ترتيب�الكلمات •
�؛للترجمةية�األساسية�الوحدة�اللغوفي�اعتبار�الكلمة� •
�؛المختلفة�بين�أجزائهاية�لتحديد�العالقات�النحوالجملة�ية�بنفي�عدم�النظر� •
�؛الكلماتي�عدم�دراسة�تأثير�السياق�على�معان •
�.ةرجمة�اآلليالتّبرمجيات�في�دور�ي�اللالدلم�يكن�للتحليل� •

هـذه��في�،�فقد�حدث�1975إلى�سنة��1956طور�من�سنة�التّبدأ�هذا��:انيالثّالطور�
وقد�اسـتطاع�هـذا���ية�واليابانية�والصينية�الغربعلى�مستوى�اللغات�ي�الفترة�تطور�نسب

يتطلبـه��الـذّي��اختيار�المصـطلح��ية�كيفية�في�رجمة�اآللية�التّغلب�على�إشكالالتّالطور�
�:تخزين�المعلومات�وتميز�هذا�الطور�بـية�عملفي�السياق،�كما�روعيت�

�؛تغيير�المعنى •
�؛جريد�من�المعنىالتّ •
�؛اللغويةية�تشابه�البنيكون�المعنى�معها�مستحيال�لعدم� •
�.لغة�األصل�أو�النقلفي�االعتبار�بخلفيات�اللغة�في�ال�تأخذ� •
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عرفـت�فيهـا���التّـي��المرحلة�ي�إلى�اآلن،�وه�1975يبدأ�من�سنة��:الثّالـثّ�الطور�
�شغيل�لماكروسفت�التّرجمة�تطورا�مدهشا،�بدأ�من�نظام�التّ (Windows)ما�أتبعه�مـن���

�.خصصاتالتّمختلف�في�برمجيات�
�:حيث�تميز�هذا�الطور�بـ

حقـول��فـي��إضافة�المصطلحات�الجديدة�وما�يتعلق�بها�من�معلومات،�وخاصة� •
�؛تصنف�المئات�من�األلفاظ�إلى�اللغة�سنوياالتّي�كنولوجيا�التّالعلوم�و

من�خـالل�إيجـاد�قاعـدة����ي�توفير�الوقت�والجهد�على�المترجم�والباحث�واللغو •
�؛معلومات�شاملة

�؛فيما�يتعلق�بتنسيق�الجهود�لتوحيد�المصطلحاتإيجاد�وسيلة�فعالة� •
�.وبجهد�أقلية�إنتاج�المعاجم�المتخصصة�الحديثة�بصورة�دور •

ة�طرق�للترجمة،�فلم�يعد�األمر�يقتصـر��رت�جوجل�عدطو:�طرق�جوجل�للترجمة
اللغـة�األخـرى،�بـل�تطـورت�����فـي��على�كتابة�الكلمة�أو�الجملة�لنعرف�المقابل�لها�

التّـي��الطـرق��ي�مـايل�فـي��ثة�لتسهل�على�المستخدمين�مهماهم،�وكنولوجيات�الحديالتّ
��12تستخدمها�جوجل�للترجمة.

الكتابة�بلوحة�المفاتيح:�يتم�استخدام�لوحة�المفـاتيح�لكتابـة�الكلمـات�المـراد����� -�1
�ترجمتها

�إجراء�محادثة:�يتم�إدخال�الكلمات�عن�طريق�نطقها�باستخدام�ميكروفون. -�2
صورة�إلى�اللغة�األخـرى��في�قاط�الصور:�حيث�يتم�ترجمة�النص�الموجود�التّ -�3

�قاط�صورة�أو�استيراد�صورة�من�ذاكرة�الهاتف.التّعن�طريق�
�على�ترجمة�فورية.�لالطالعمشاهدة:�نستخدم�كميرا�الهاتف� -�4
�مز�بأصابع�اليد.الرالكتابة�بخط�اليد:�يتم�رسم�الكلمة�أو� -�5
�دون�اتصال�بالبيانات.ية�بال�اتصال:�الحصول�على�ترجمة�نص -�6

��
��
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فـي��رجمـة��التّتطبيقـات��إن�دور��:قريب�بين�اللغاتفي�التّرجمة�التّدور�تطبيقات�
أعمـاق��في�مسألة�تضرب�بجذورها�ي�ليس�باألمر�الحديث،�وإنما�هقريب�بين�اللغات�التّ
دراسة�الحضارات�المتعاقبة�نجد�أنها�أثرت�وتأثرت�بعضـها��في�اريخ.�فإذا�ما�تمعنا�التّ

���m�e�f�g)13(ية�سورة�الحجرات�اآلفي�ببعض،�تصديقًا�لقوله�تعالى� � �h�i�j�
k�l��m�n�po�q���r�s�t�vu�w�x��y�z�l.ـة��هـذه�اآل�في�ف�ي

�داللة�واضحة�على�أن�الناس�مختلفون،�وأنهم�شعوب�وقبائل�متباعدة�جغرافيـا�وفكريـاً��
فكير�ليشجع�النـاس��التّاللون�واللسان�وفي�عاله،�قد�جعل�هذا�االختالف�في�وأن�اهللا�جّل�

قاليد،�وغيرهـا��التّاللغة�والعرق�والعادات�وفي�الفهم�عارف�فيما�بينهم؛�فلوال�اختالتّعلى�
�!المقام�األولفي�من�الفوارق،�لما�كان�هناك�حاجة�للتعارف�

أرجـاء��في�بين�مختلف�الشعوب�والقبائل�ي�واصل�البشرية�التّاريخ�وبداالتّومنذ�فجر�
المعمورة�القريبة�والبعيدة�كانت�هناك�حاجة�ماسة�لوجود�مترجمين�يتقنون�أكثر�من�لغة�

واصـل��التّوالمكتوبة�بين�مختلف�الشـعوب�والقبائـل؛�فيـتم����ية�سائل�الشفهالرإليصال�
واصل�المختلفة�بدءا�مـن�حـاالت�الحـرب�والصـلح�والسـلم������التّوتتحقق�غايات�هذا�

وغيرها�من�قضايا�تتعلق�بـالحروب�والهيمنـة،�وانتهـاء�����والمعاهدات�وتبادل�األسرى
مختلف�ميـادين�العلـوم�والمعرفـة����في�نقل�العلوم�والمعارف�والخبرات�في�بجهودهم�

جمعاء؛�فكـان�دورُ�المتـرجم،�باإلضـافة����ية�لإلنسانية�فاهالرقدم�والتّلتحقيق�االزدهار�و
في�الـذّي��قاالثّأو�بلده،�دور�الوسيط�لكونه�رسوالً�مبتعثًا�من�زعيم�قبيلته�أو�حاكم�منطقته�

جار�يقومـون��التّحالة�والرقافات�والبلدان.�وكان�الثّقارب�بين�مختلف�التّواصل�والتّيسهل�
السفر�واالحتكاك�بشعوب�وثقافات�عديـدة�ممـا���ي�أنفسهم�كونهم�كانوا�كثيربرجمة�التّب

وا�جوانب�كثيرة�من�ثقافـاتهم��مكّنهم�من�إتقان�أكثر�من�لغة،�إلى�جانب�لغاتهم�األم.�فنقل
إلى�شـعوبهم��ية�سافروا�إليها،�ونقلوا�جوانب�كثيرة�من�ثقافات�أجنبية�األم�إلى�بلدان�أجنب
�.وبلدانهم�وثقافاتهم
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سريع�ي�قمالرعصرنا�في�ومع�تقدم�العلوم�والمعارف�وانتشار�تكنولوجيا�المعلومات�
وسرعة�نقلها،�ازداد�الطلـب�علـى���طور�مما�سهل�حفظ�العلوم�والمعارف�التّحول�والتّ

يـة�فـي���نقل�هذه�العلوم�والمعارف�إلى�اللغـات�الح�في�م�اسهالمترجمين�المحترفين�لإل
طـور��التّجمعاء�من�تلك�العلوم�والمعارف،�وتحقق�ية�مختلف�البلدان�بحيث�تنهل�اإلنسان

للترجمـة�اآلليـة،�إال�أن���ية�غم�من�تطوير�برامج�حاسوبالرواالزدهار�المنشود.�وعلى�
��االستغناء�عن�المترجمين�المحترفين،�حتى�يومنا�هذا،�مستحيل�وغير�ممكن�وذلـك�ألن

السـياق�المحـدد�وحسـب����فـي��رجمة�تحتاج�لفهم�الكالم�المراد�نقله�إلى�لغة�أخرى�التّ
�لكـّل�لغـة.��يـة��قافالثّخصائص�اللغة�المنقول�منها�والمنقول�إليها؛�باإلضافة�إلى�األبعاد�

وتطبيقـات��ي�تنتجها�برامج�الحاسوب�اآللية�التّي�وهذه�االعتبارات�ال�يمكن�للترجمة�اآلل
�.اإلحاطة�بها�وتمييزها�كما�يفعل�المترجم�المحترفية�كالذّاألجهزة�

قافـات�مـن���الثّبين�مختلف�في�قاالثّقارب�في�التّم�اهساإلية�وتقع�على�المترجم�مسؤول
تعكـس�تجـارب���يـة��وعلمية�وفلسـف�يـة��واجتماعة�يخالل�اختياره�ترجمة�أعمال�أدب

قافات�والشـعوب،�إن�األعمـال���الثّعامة�تشترك�فيها�كل�ية�وموضوعات�ومفاهيم�إنسان
عامة�قد�ال�يختلف�حولها�شخصـان�مـن�بلـدين�وثقـافتين�����ية�تعالج�قضايا�إنسانالتّي�

ضـيلة�والخيـر؟���ذيلة�والشر؟�ومن�منا�ال�يحض�على�الفالرمختلفتين.�من�منا�ال�يمقت�
تمت�ترجمتها�ية�اريخالتّكثيرة�ألدباء�عرب�كبار�من�مختلف�الحقب�ية�وهناك�أعمال�أدب

وغيرها،�تعالج�قضـايا��ية�واإليطالية�واأللمانية�والفرنسية�كثيرة�كاإلنجليزية�إلى�لغات�ح
عامة؛�كالحب�واالنتقام�والحـرب�والسـلم�واألمانـة�والصـدق�����ية�وموضوعات�إنسان

ي�ال�يمكـن�فصـلها�عـن�أ���ية�التّي�والخيانة�والغش�وغيرها�من�الموضوعات�اإلنسان
يسعى�لنقـل��الذّي�أرجاء�المعمورة.�وهنا�يكمن�دور�المترجم�الفطن�ي�في�مجتمع�إنسان

قافات�فيحقق�بـذلك��الثّالعامة�بين�مختلف�البلدان�وية�جارب�والموضوعات�اإلنسانالتّهذه�
بين�شعوب�البسيطة�على�اخـتالف�ألـوانهم�وألسـنتهم����في�قاثّالأو�ي�قارب�الحضارالتّ

�.وغيرهاية�والسياسية�ينالدوية�والفكرية�ومشاربهم�االجتماع
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�قريب�بـين�مختلـف���التّرجمة�عامل�مساعد�على�التّيمكننا�القول�مما�سبق�ذكره�إن
و�بلـد�مـا���ثقافة�مـا�أ�في�جعل�الغريب�وغير�المألوف�في�قافات�ألنها�تسهم�الثّالبلدان�و

إلـى��يـة��متنوعة�أجنبية�وكتب�علمية�مستساغًا�ومألوفًا�فيه�من�خالل�ترجمة�أعمال�أدب
��اللغة�المحلية؛�وهذا�بدوره�يحد�من�انتشار�ظاهرة�فوبيا�أو�رهاب�األجانب�ومعاداتهم.

تجعلنا�نقبـل��ية�االنفتاح�على�آراء�اآلخرين�ومناقشتها�مناقشة�علمية�رجمة�آللالتّتتيح�
ظـل�القـيم���فـي��يوفر�لنا�الحوار�الهادئ�الذّي�الصواب،�ونعتذر�عن�االختالف،�األمر�

بنـاء��فـي��م�اهسللشعوب�كذلك�فإن�نحن�تعلمنا�لغة�الحوار�وقبول�ثقافته�واإلية�الحضار
التّـي��وهو�مـن�المفـاهيم�المهمـة����ي�ينالدسامح�التّمفاهيمه،�يجعلنا�نترجم�فعال�أسس�

�.طرفالتّوية�على�العصبية�النقائض�المبنبضياعها�تحدث�
اختصار�الجهد�والوقت�ألنها�ال�تتطلب�معرفة�اللغة�األخـرى��ية�رجمة�اآللالتّأتاحت�

جهـاز��فـي��برنـامج�ترجمـة���ي�فتح�الهاتف�النقال�أو�أفي�حتى�تفهم�ما�يريد،�بل�يك
قادرين�علـى��الحاسوب،�لتكتب�الجملة�أو�الكلمة�المراد�ترجمتها،�وحتى�إن�لم�نكن�غير�

كنولوجيات�الحديثة�تصوير�الكلمة�أو�الالفتة�المراد�ترجمتها،�بـل��التّالكتابة،�فقد�أتاحت�
الطريق،�وكان�يتكلم�بلغة�ال�تفهمهـا،�مـا�عليـك����في�وأبعد�من�ذلك،�إذا�قابلت�شخصا�

رجمة،�والنقر�على�أيقونة�الميكروفون�لتسجيل�ما�يتلفظ�به�الشخص�التّسوى�فتح�تطبيق�
سـهمت�بمـا�ال���أقنيات�وأكثر�التّطبيق�بترجمة�هذا�الكالم،�كل�هذه�التّلك،�ليقوم�المقابل�

يـة��قريب�بين�اللغات�والشعوب،�وأصبح�العالم�عبـارة�عـن�قر��في�التّيدع�سبيال�للشك�
اإلمكان�فهـم��في�وال�اللغات،�ألنه�أصبح�ية�صغيرة،�ال�يفصل�بينها�ال�الحدود�الجغراف

��لغة.ي�كلم�بأالتّلغة،�وي�أ
إن�نقل�ثقافات�األمم،�وتحويل�ما�يصفه�البعض�بصراع�للحضـارات�إلـى���:�خاتمة

رجمة.�ولن�يتأتى�هدف�كهـذا،�إال�عـن�طريـق����التّمقدمة�مهام�ي�في�تكامل�ووئام،�يأت
تفهـم��في�منها،�دوراً�جوهرياً�ية�رجمة،�وبخاصة�اآللالتّاالنفتاح�على�اآلخر.�هنا�تلعب�

فـي��محطـة�مهمـة���ية�رجمة�اآللالتّوموروثاته.�إذ�تُعد��الغير،�واحترام�تقاليده،�وقيمه،
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قريب�بينهم،�ومن�أهـم�النتـائج���التّقريب�بين�اللغات�وبذلك�ردم�الهوة�بين�الشعوب،�والتّ
��المتوصل�أليها:

قريب�بين�اللغات،�لما�يحصـل�مـن���في�التّوسيلة�فعالة�ية�رجمة�اآللالتّرجمة�والتّ •
��؛الحضارات�والشعوبتبادل�للثقافات�والمعارف�وتمازج�بين�

قليديـة_��التّرجمة�التّسهولة�الوصول�إليها،�فعكس�في�تكمن�ية�رجمة�اآللية�التّأهم •
زمـان��ي�أفـي��المكان�والزمان_�يمكن�االستنجاد�بهـا��في�وجود�مترجم�ي�تقتضالتّي�

��؛ومكان�وتتوفر�بطرق�مختلفة
امـتالك�هـاتف���في�فيكرجمة�اآللية،�التّتقوم�عليها�التّي�قنيات�التّسهولة�استعمال� •

��؛المتناولفي�نقال�ذكي_�وهو�متاح�لفئة�كبيرة_�حتى�تكون�
من�كتابة�وتصوير�ومحادثة،�جعلتها�أمـرا��ية�رجمة�اآللالتّتعدد�أساليب�استعمال� •

��؛المتناولفي�يسيرا�و
�معرفـة�اللغـة�األم��فـي��اللغتين،�يك�تامعرفة�مسبقة�بكلية�رجمة�اآللالتّال�تحتاج� •

��؛لغة�إلى�لغتك�األمي�يقوم�بنقل�أ�يوالمترجم�اآلل
للمتـرجم،�بحيـث���ي�أن�تأخذ�بعين�االعتبار�المجال�العلمية�رجمة�اآللالتّتستطيع� •

يعطى�المستخدم�عدة�خيارات�تتيح�له�تكييف�الكلمة�المراد�ترجمتها�على�حسب�المجـال��
�؛إليهي�ينتمالذّي�
الحديثـة�أو�مـن�خـالل����يـة��قنية�التّبعدة�مراحل،�من�ناحية�رجمة�اآللالتّمرت� •

�؛واللغويةية�ظريات�اللساناستغالل�النّ
قادرة�علـى��ية�يتطلب�العمل�على�تطوير�هندسات�لغوية�رجمة�اآللالتّإن�تطور� •

فـي��فهم�خصوصيات�كل�خطاب�وتكييفه�بما�يالئم�خصائص�كل�مستخدم،�مما�يسـهم��
��قريب�بين�لغات�العالم��التّ

قريب�بين�اللغـات،�فتطبيـق�جوجـل����في�التّفعاليتها�ية�رجمة�اآللالتّأثبتت�تطبيقات�
��ويمكن�أن�يترجم�منها�إليها.�،13لغة�103للترجمة�يدعم�

��
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ي�كاء�االصـطناع�الـذّ�رجمة�والعولمة�ما�مدى�منافسة�اآلالت�والتّ:�محور�المداخلة
��للمترجم؟

مختلف�المجـاالت�والعلـوم،��وألن�اآللـة����في�را�يعيش�العالم�اليوم�تطو�ملخص:
البـاحثون�يعتمـدون�اآلالت�عامـة�����كل�الميادين؛�فقـد�أصـبح��في�فرضت�وجودها�
البحث�عن�المعلومات�ومعالجتها�وتبادل�المعـارف�والخبـرات��في�ة�والحواسيب�خاص�

فـي��خول�إليها�واستعمالها؛�أصبح�الباحث�يعتمدها�الدر�شبكة�األنترنت�وسهولة�ومع�توفُّ
ـ��ية�بالغة�األهمية�رجمة�من�األعمال�العلمالتّمختلف�أعماله،�وبما�أن� ات�يعتمـد��فقـد�ب

�تسـهيل�عملـه��فـي��رها�شبكة�األنترنت�توفِّالتّي�رجمة�التّوبرامج�ي�كاء�االصطناعالذّ
منافسة�وتدافع�مع�هذا�في�قه�قضى�سنوات�يدرس�هذا�العلم�و�يطبالذّي�فأصبح�المترجم�

مكّن�اآللة�من�اختصار�الكثير�من�الجهد�والوقت.�وباتـت�تنـافس�أهـل����الذّي�طور�التّ
��االختصاص.

�رجمـة�اآلليـة��التّكاء�االصطناعي،�الذّرجمة،�المترجم،�التّاللغة،��الكلمات�المفتاحية:
��البرمجة.

�ابط�بين�الشعوب�واألمـم�الرالجسر�ي�قافية،�فهالثّالظواهر��رجمة�أهمالتّ�تعد�مقدمة:
يـة��والفنيـة��قافالثّوية�واإلنسـان�يـة��ينالدقافات�والحضارات�الثّرجمة�مختلف�التّإذ�تنقل�

�االرتقـاء�بـالفن��في�مختلف�أنحاء�العالم،�كما�تسهم�في�البلدان��من�وإلى�كلِّية�اريخالتّو
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وأدب��ماهو�جديد�مـن�فـن���فة�كّلرواصل�مع�مختلف�البلدان�لمعالتّوالحضارة،�وكذا�
��وعلم...��
يعرفه�العـالم�اليـوم،�لـم�تعـد�����الذّي��فيوالمعري�والعلمي�لوجوكنالتّر�طوالتّومع�

فقط،�بل�أصبح�بإمكـان�اآللـة�أيضـا�ترجمـة�����ي�را�على�المترجم�البشركْرجمة�حالتّ
الذّتكلفة�وهذا�عن�طريق��وبأقلِّ�النصوص�المختلفة�بكبسة�زراألمـر��كاء�االصطناعي�،

��.يكاء�االصطناعالذّة�كبيرة�مع�برامج�منافسفي�جعل�المترجم�اليوم�الذّي�
ة�إشكال�ا�سبق�نجد�أنفسنا�أماموانطالقا�ممة�رئيسيفـي��مفادها:�ماهو�واقع�المترجم�ي

��؟كاء�االصطناعيالذّالعولمة�و�ظلِّ
��ساؤالت،�وهي:التّرها�إلى�عدد�من�تتفرع�بدوية�وهذه�اإلشكال

��رجمة؟ي�التّماه •
��مراحلها؟ي�ماه •
��رجمة�وخصائص�المترجم؟������التّشروط�ي�ماه •
��رجمة؟��التّصعوبات�ومعيقات�ي�ماه •
����أنواعها؟ي�اآللية؟�وماهرجمة�ي�التّماه •
�رجمة�اآللية؟التّأنظمة�ي�ماه •
ـ���ية�أساسية�رجمة�عملالتّ�تعد�رجمة:التّ/�مفهوم�1 ي�ال�يمكن�االسـتغناء�عنهـا،�فه

قافات�من�مختلـف��الثّها�تنتقل�الحضارات�ووبواسطتاألمم�و�الشعوب�ابط�بينالرالجسر�
مفهوميها�اللغوق�إلى�أنحاء�العالم،�لذا�وجب�علينا�أن�نتطر�يواالصطالحي.��

الكالم�بينّـه���ترجم<�<�رجمةالتّمعجم�الوسيط�أن�في�فقد�جاء�ي�أما�من�الجانب�اللغو
معنى�هـذا���1>>�عنه�نقله�من�لغة�إلى�أخرى�لفالن�ذكر�ترجمته.ووضحه�وكالم�غيره�

�هرجمة�التّة،�كما�أن�يقصد�قوله�بكل�دقّالذّي�رجمة�توضيح�الشخص�للكالم�التّأن�نقل�ي
��.ىالكالم�من�لغة�إلى�أخر
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ي�قاموس�اللسانيات�(لجـون�د�في�رجمة�التّة؛�جاء�مفهوم�االصطالحيية�احومن�النّ�
ا�تقصـده�لغـة�أخـرى����عبير�بلغة�أخرى�أو�اللغة�الهدف�عمالتّ<<��)�أنهاDuboisبوا)�(

����2>>�واألسلوبية.ية�اللالد�االحتفاظ�بالتّكافؤات(اللغة�المصدر)�مع�
ـ��إعادة�نقل�وكتابة�نصي�رجمة�هالتّف ة�أو�تعبير�من�اللغة�األصل�إلى�لغة�أخرى�بدقّ

مع�االحتفاظ�باألسلوب�والمعنى�الصحيح�للنص�األصلي��.��
��3رجمة�بعدد�من�المراحل،�تتمثل�فيما�يلي:�ية�التّعمل�تمر�رجمة:التّ/�مراحل�2
�Laالمرحلة�األولى:�مرحلة�الفهـم:�� • compréhension��:ـ� مرحلـة��ي�وه
فـي��اللغة�المصدر�لإلفصاح�عن�المعنى�المراد�تبليغـه��في�تأويل�الخطاب�في�ص�تتلخّ

فسير)�أو�تبيـان�أو��التّ)�(intreprétationأويل)�(التّيقصد�بمصطلح�(�ثاللغة�الهدف؛�حي
إن�<<�هذا�السـياق:��في�)�Jean�Delisleرة،�يقول�(جان�دوليل)�(المضمي�إبراز�المعان

اكتشـاف�هـذا���ي�النص�المراد�ترجمته�إلى�المفصح�عنه�يعنفي�ر�لمضماالنتقال�من�ا
قة�قصد�فهم�إيحاءاته�النص�انطالقا�من�قراءة�معمقيقة،�وهذا�يتطلب�من�المتـرجم�أن��الد

ة�اقيحصل�القيمة�السية�لكل�الكلمات�عبر�وزن�أهمية�ها�النسبلتّداليثم�تقيـيم�األسـلوب���ي
ويضـيف���4>>جاءت�فيها�ولـيس�منعزلـة.��التّي�وحصر�معنى�الجمل�داخل�المقامات�

يـة��تصحيح�القراءة�(...)�وعلـى�نظر�في�أويل�دورا�كبيرا�التّيلعب�<<�(عمر�كوش)�
ر�سبي،�ومن�الممكـن�تصـو��والنِّي�بين�الموضوع�فيالفلس�االختالفأويل�إدراج�هذا�التّ

ـ�الليالدل�استقالله�ن�كلمات�النص�وقضاياه،�وهو�يشكِّالمعنى�بأنه�ينتج�ع ل�،�أو�أنه�يمثِّ
����������مقابـل�فعـل���ية�حقيقـة�الـنص�الموضـوع���ي�قصد�المؤلف�أو�القارئ�بوصفه�ذاتا؛�أ

5>>�د.القص��

ـ�يتعرالتّي�المرحلة�ي�وهرجمة:�التّمرحلة�ما�قبل� • خبايـا���ىف�فيها�المترجم�عل
واألدبيـة)�ونـوع���ية�يعالجها،�تياراته�الفكرالتّي�النص�وكاتبه�(بيئته،�أسلوبه،�المواضيع�

�ي،�تقني)النص�(علمي،�أدبي،�فنّ

�Laمرحلة�االنسالخ�اللغوي:� • déverbalisation�:البحـث���هذه�المرحلةفي�يتم�
داخل�بين�اللغتين�خالل�مرحلة�إعـادة��ي�التّاللغة�الهدف�لتفادفي�جديدة�ية�عن�بنيات�لغو
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ع�بنيات�الـنص�األصـل�بـل����عبير،�وحسب�(دانيكا�سليسكوفتش)�فإن�المترجم�ال�يتتبالتّ
يمكنه�من�تحصيل�المعنى�ي�العكس�يجب�أن�يبتعد�عن�هذه�البنيات�بواسطة�انسالخ�لغو

�تعبيره�خالل�إعادة�كتابة�النص�الهدف.ية�ويحافظ�على�حر

�Laبير:�عالتّمرحلة�إعادة� • reéxpression�:ينبغ�هـذه��فـي��على�المتـرجم��ي
عبير�من�خالل�المحافظة�على�مضمون�الـنص�األصـل�كـامال�دون����التّالمرحلة�إعادة�

قة�والوضوح�محترمـا�ضـوابط���الدزيادة�وال�نقصان�ويخضع�ترجمته�لقدر�كبير�من�
غير�اللغـة��تأليف�نص�جديد�بلغة�ي�رجمة�من�جهة�أخرى�هالتّاللغة�الهدف�وقواعدها،�ف

�المكتوب�بها�النص�األصل.

��رجمة�على�قسمين�أساسين�هما:��ية�التّن�عملتتكو�رجمة:التّ/�شروط�3
• ى�باللغة�األولى.��فهم�اللغة�المصدر�أو�ما�يسم��
��اللغة�الهدف.في�عبير�التّ •

�يريد�ترجمتهـا�التّي�وانطالقا�مما�سبق�فإنه�على�المترجم�أن�يكون�متمكّنا�من�اللغة�
�Lesعابير�التّالكلمات�وي�أن�يفهم�جيدا�معانحيث�عليه� idiomes)كما�يجب�عليه�أيضا��(

يكـون���نأو�مايسمى�بالقواعد�البالغية،�إضافة�إلى�أن�عليـه�أ�ية�معرفة�القواعد�األسلوب
��6ملما�بثقافة�اللغة�وثقافة�النص�األصل.

رجمان�أن�يكون�بيانـه��التّوالبد�من�<<�د�(الجاحظ)�شروط�المترجم�بقوله:�كما�يحد
أن�يكون�أعلم�الناس�باللغة�ي�نفس�المعرفة،�وينبغفي�وزن�علمه،�في�رجمة�التّنفس�في�

ـ��7>>�المنقولة�والمنقول�إليها�حتى�يكون�فيهما�سواء�وغاية. د�أنـه�علـى���وهذا�ما�يؤكِّ
ـ�الذّي�المترجم�أن�يفهم�النص� ى�تكـون��سيترجمه�فهما�جيدا،�ثم�يحاول�شرح�ما�فهم�حتّ

��مته�صحيحة.ترج
رجمة�إعطـاء��التّ)�فيعتبر�أن�1781�-1848)�(�(Jean�cohen)�كوهين�أما)�جون

��واصل��التّحلقة�في�مضمون�واحد�تعبيرين�مختلفين،�ويدخل�المترجم�
��

��المرسل�إليه.---�2سالةالر---�المترجم---�1سالةالر---�المرسل�����
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��8م�ته�تمام�الفهالكاتب�وشخصي�إال�إذا�فهم�المترجم�روحية�ولن�تتم�هذه�العمل
��رجمة:التّ/�صعوبات�4

�George)�)مونان�يقول)�جورج mounin)رجمـة��التّمجمل�حديثه�أن�صعوبة�في��
نات�كلمات�(ناتجة�عن�كون�اللغات�ليست�مدوnomeneclatureتقابل�حقائق�كما�ه�(�ي

����8ة�سلفا�ددائما�وموجو
يـة��ترجمـة�آ�التّصعوبات�<<�أن��فيرى��(�André�Romane()�رومان�أما)�اندريه

فـي��ص�تـتلخَّ�ية�لسانية�أساسها�عملي�في�دة�الجوانب�وهمتعدية�رجمة�عملالتّمن�كون�
���9>>إلصاق�لغة�ما�بلغة�أخرى

�)�نيـدا��اوجـين��(يقولقافات؛�إذ�الثّرجمة:�الحضارات�واختالف�التّومن�صعوبات�
(Eugène� nida)إننا�ال�نستطيع�فهم�الكلمات�فهما�صـحيحا�إذا�مـا���<<أن�هذا�الشّفي��

����10>>ترمز�إليها�ية�التّي�المحلية�قافالثّفصلناها�عن�الظواهر�
كـافؤات��التّد�اجمة�عن�عـدم�تعـد��النّية�ومن�الصعوبات�أيضا�نجد�الصعوبات�اللغو

فـي��بين�اللغتين�اللغة�المصدر�واللغة�الهدف�فهناك�بعض�األلفاظ�مثال�موجودة�ية�اللفظ
ـ��لغة�ما�يمكن�إيجاد�مكافئ�واحد�لها،�كما�أن�لكّل صـياغة��فـي��ة�لغة�قواعدها�الخاص

ية�فـي��أو�داللية�يستعملها�أهل�هذه�اللغة،�أو�ترجمة�صيغة�صرفالتّي�وتركيب�األلفاظ�
ـ�اللغة�الهدف؛�وبية�في�اللالدأو�ية�ة�الصرفالصيغفي�لغة�ما�إلى�ما�يقابله� علـى��ي�الالتّ
��الخواص.المترجم�مراعاة�هذه�

��11رجمة،�ومن�أهمها�مايلي:التّيوجد�الكثير�من�معيقات��رجمة:التّ/�معيقات�5
ل�تشـكّ�يـة�التّـي���وغيـر�اللغو�ية�مختلف�العناصر�اللغوي�تعن�االختالفات�اللغوية:

�طـابق�بـين�الـنص���التّوتجعـل��ي�اللالدوي�ركيبالتّوفي�اختالفات�على�المستوى�الصر
اللغـات�المتقاربـة�مـثال����في��ىمايحدث�حتّغير�ممكنة،�وهو�ية�المصدر�وترجمته�عمل

��واإلسبانية.ية�اإليطال
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لألنسان�تجعله�متطابقـا��ية�إن�الخصائص�األساسف�والمترجم:�االختالفات�بين�المؤلّ
محكوم�بتاريخه�وحضـارته��ي�ألنه�كائن�تاريخإلى�نفس�الجنس�ومختلف�ي�بكونه�ينتم

��من�أخذ�هذه�االختالفات�بعين�االعتبار.�البدي�الالتّومحيطه،�وب
اختالف�المتلقي:�أما�الـنص�الـنص���ويمكن�حصر�داللة�المصدر�من�قبل�المتلقي�،

د�متلقِّالمترجم�فيحدد�اجتمـاع�يه�الخاص�انطالقا�من�محد�أو�ثقـا�يـ��في إال�أن�ي�أو�مهن
بالضرورة�كما�يمكـن��ية�رجمة�ليست�لغوية�التّالمتغيرات�الناجمة�عن�النص�داخل�عمل

��.االعتقادأن�يسود�
�رجمـة�التّزمن�معطى�سابقا�عن�في�حيث�يكتب�النص�المصدر��اختالف�العصور:

تعيـق��ية�للنص�المصدر�وترجمته؛�وذلك�أن�المسافة�الزمنية�تزامن�دنجي�الالتّر�وبفيتعذَّ
��رجمة.ية�التّددات�المشترطة�لعملعالقة�المح

يـة��رجمة�اآللالتّكتور�عمرو�محمد�فرج�مدكورالديعرف��رجمة�اآللية:التّ/�مفهوم�6
الشـكل��فـي��نقل�داللة�باستخدام�لغة�أخرى�غير�اللغة�المصدر،�إنها�تغييـر��<<بقوله:�
form12>>وضعت�لها�الفكرة�أوال�إلى�المترجم�إليهاالتّي�من�اللغة����

نقل�النص�من�اللغة�المصدر�إلى�اللغـة�الهـدف���ي�تعنية�رجمة�اآللالتّومن�هذا�فإن�
��باستخدام�الحاسوب.

��13إلى�:ية�رجمة�اآللالتّتنقسم��رجمة�اآللية:التّ/�أقسام�7
فيها�القارئ�بالوصول�إلى�معلومات�مكتوبـة�بلغـة���في�يكت�للراصد:ية�رجمة�اآللالتّ
��مباشرة.��ية�إلى�ترجمة�متواضعة�أو�سطحومع�مراجعة�بسيطة�يصل�ية�أجنب

هدفها�إنتاج�ترجمة�آلية،�يقوم�معهـا�المتـرجم�المحتـرف�����للمنقح:ية�رجمة�اآللالتّ
��ة.حاوريالتّرجمة�التّرجمة�التّبمراجعة�وتنقيح�النص،�وتعتمد�هذه�

تطلـع�إلـى�مسـاعدة�المتـرجم�لتزويـده�بـالقواميس��������للمترجم:ية�رجمة�اآللالتّ
رجمة�للعبارات�االصطالحية؛�معنى�هذا�أن�البرنامج�ال�يقـوم��التّذاكرة�والموسوعات�و

��دة.إنما�يساعد�المترجم�للوصول�إلى�ترجمة�جيية�رجمة�الفعلالتّب
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اللغة�من�الحصول�علـى��ي�تعمل�على�تمكين�المؤلف�أحاد�ف:للمؤلّية�رجمة�اآللالتّ
رجمـة��التّدون�مراجعة،�وتعتمد�هذه�ية�نصوص�مترجمة�إلى�لغة�أخرى�بترجمة�مرض

على�محاورة�المؤلف�بلغته�األم�عن�قصده�بعبارة�كذا�أو�تعبير�كذا�إلى�أن�يظهر�النص�
��اللغة�األخرى.في�
��رجمة�اآللية:التّ/�أنظمة�8

رجمـة��التّإلى�قسـمين:�األنظمـة�العالميـة،�وأنظمـة�����ية�رجمة�اآللالتّتنقسم�أنظمة�
صة�إلى�العربية.المتخص��

• 14ة:�األنظمة�العالمي�

يـة��البدافـي��رجمة�اآللية،�وكان�التّل�باكورة�أنظمة�:�يمثSystranِّنظام�سيستران�
إلى�اإلنجليزية،�وتطور�النظام�بعد�ذلك�ليشمل�العديد�مـن�اللغـات���ية�وسالريترجم�من�

طوير.التّة،�إال�أنه�ال�يزال�بحاجة�إلى�منها�اللغة�العربي��
يـة��األصـل�للترجمـة�بـين�اإلنجليز���فـي��صا�مخصكان��Logusنظام�لوجوس�

والفيتنامية،�ولكنه�تطوة.ر�وأضيفت�له�لغات�أخرى�مثل�اللغة�العربي��
طورته�جامعة�مونتريال�بكندا�لترجمة�تقارير�الطقـس��الذّي��:taum-Météoنظام�

��ة.والفرنسيية�بين�اللغتين�اإلنجليز
يـة��الواليات�المتحدة�األمريكفي�ر�كان�نظاما�واسع�االنتشا�:weidnerنظام�وايدنر�

ر�برنامجـا�للترجمـة�بـين�اللغتـين�����ة،�ثم�طووالفرنسيية�للترجمة�بين�اللغتين�اإلنجليز
الشـركة�إلـى���يـة��ملك�التّا�بعدما�ف�استخدام�البرنامج�كليّوالعربية،�ثم�توقَّية�اإلنجليز

��شركة�يابانية.
بدأت�أولى�محـاوالت�تطـوير���:�15ة.صة�إلى�اللغة�العربيرجمة�المتخصالتّأنظمة�

��ها�لم�تنجحلكنّي�سبعينات�القرن�الماضية�في�رجمة�اآللالتّبرامج�
�arabي�برنامج�المترجم�العرب transيأت��ـة��رجمـة�اآلل�التّمقدمة�البرامج�يإلـى��ي

لندن،�وأصدرت�منه�برنامجا�مصـغرا،�وهـو���ية�في�رته�شركة�عربطوالذّي�وية�العرب
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وهـو�أشـهر���ي�هبفي�الذّ،�الوا2،�الوافي1الثة�(�الوافيالثّإصداراته�في�في�برنامج�الوا
��العالم�العربي.)في�برنامج�ترجمة

يـة��رجمة�من�اإلنجليزية�التّطورته�شركة�سيموس�وفيه�إمكانبرنامج�الناقل�العربي:�
��والعكس.ية�ألى�العربية�والعكس،�وأيضا�من�الفرنسية�إلى�العرب

��طورته�شركة�أبتك��:�Transferبرنامج�ترانسفيير�
��رجمة�اآللية:التّ/�أنواع�أنظمة�9

��16يمكن�حصرها�فيما�يلي:
�Direct�or�transformer�Architectureحويليـة:��التّالمباشرة�أو�ية�األنظمة�ذات�البن

والقائمـة��ية�اإلحصائية�رجمة�اآللالتّذلة�أنظمة�في�الطريقة�المعتمدة�على�الحاسوب�بما�
��على�األمثلة.

�Indirect�er�Linguisticعرفة�اللغوية:�مغير�المباشرة�أو�ذات�الية�األنظمة�ذات�البن
Khowledge�Architectureة�رجمة�اآللالتّأنظمة��القائمة�على�القواعد�والقائمـة�علـى���ي

��المعرفة.
�hybribاألنظمة�المتداخلة�الهجينة� systems�:وه�تجمـع�بـين�طـرق����التّي�تلك�ي

��متعدد�الحركات�والبنى.ية�ترجمة�آلنظام�في�مختلفة�
��Natural�Machineية�العصبية�رجمة�اآللالتّأنظمة� translationوه��من�أحـدث��ي

��ها�حاليا.وأدقِّية�رجمة�اآللالتّأنظمة�
اآلونـة��في�عرف�العالم��كاء�االصطناعي:الذّظل�العولمة�وفي�المترجم��/�واقع10

�ة�جميـع�جوانـب�الحيـاة�االقتصـاد����األخيرة�انفجارا�علميا�ومعرفيا�مسـ�ي ية�والسياس
لحق�بوسائل�االتصال�أصـبح��الذّي�طور�الكبير�التّوالعلمية،�ومع�ية�قافالثّوية�واالجتماع
ظل�هذه�األجواء�وجـدت�كبـرى���في�أعماله�وانشغاالته،�ف�كلِّفي�مد�اآللة�تاإلنسان�يع

الحصـول�علـى���فـي���صعوبة�كبيـرة�ية�ولالدالشركات�االقتصادية،�وكذا�المنظمات�
فـي��زاد�الشعور�الذّي�لسد�احتياجاتهم،�األمر�ية�نين�بأعداد�كافمترجمين�مؤهلين�ومتمكّ

��والصـناعي�ي�جـار�التّوفـي��والمعري�والعلم�في�قاالثّواصل�ية�التّتلك�المؤسسات�بأهم
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أسرع�ي�فهمية�رجمة�اآللالتّومن�هنا�ظهرت�الحاجة�إلى�وسائل�أخرى�للترجمة،�فكانت�
وتضغط�بكبسـة��تريد�ترجمته�الذّي�فما�عليك�سوى�إدخال�النص��17وأسهل�وأقل�تكلفة؛

اخترتها.التّي�رجمة�مباشرة�باللغة�التّفتظهر�لك��زر��
يعـرف��الذّي�وي�كاء�االصطناعالذّمها�يقدالتّي�ات�العملي�ىحدإية�رجمة�اآللالتّتعتبر�

كاء�الـذّ�بي�دة،�وقـد�سـم��العمليات�المعقّتكتسبها�اآللة�إلجراء�مختلف�التّي�بأنه�القدرة�
العقل�البشـري،��وبمـا�أن���ي�يحاكي�ألنه�يحول�اآللة�الصماء�إلى�عقل�ذكي�االصطناع

رجمة�واحدة�من�أكثر�العمليات�تعقيدا�وصعوبة؛�حيث�يجب�على�المترجم�أن�يكـون��التّ
والمفاهيم�من�لغـة���ين�من�نقل�المعانقافات�والمعارف�والعلوم�ليتمكّالثّملما�بالكثير�من�

دون�يـة��تكون�ترجمة�حرفية�رجمة�اآللالتّحين�أن�في�بدقة�وبنفس�األسلوب،��إلى�أخرى
كثير�من�األحيان�ال�تجـد�اآللـة�المفـردة����في�مراعاة�السياقات�والمواقف�الخارجية،�و

يـة��تكثر�فيها�الصـور�البيان�ية�التّي�النصوص�األدبفي�اللغة�الهدف�خاصة�في�المالئمة�
��شبيهات�وغيرها.التّالستعارات�ومن�ا

يـة��ينالدوية�قافية�الثّأن�يكون�على�علم�بالخلف�ترجم�قبل�ترجمة�النص�عليهكما�أن�الم
سيترجم�له،�إضافة�إلى�أنه�ينقل�أسلوب�الكاتب�كما�هو�فمثال�حـين��الذّي�للكاتب�ية�يئوالب

الـذّي��عليه�أن�يشعر�القارئ�بإحساس�الكاتـب��ي�يترجم�قصيدة�عن�الحرب�أو�األم�ينبغ
��ر�عن�أحاسيسه�بدقة.تعبالتّي�ينقل�نصه�باستعمال�األساليب�واأللفاظ�المناسبة�

أن�تحل�محل��ال�يمكنر�ذكاؤها�وبرمجتها�مما�سبق�يمكن�الجزم�أن�اآللة�مهما�تطو
��وتظل�الحاجة�إلى�مترجم�متخصص�قائمة.ي�المترجم�البشر
��حوصلة:

يـربط��الـذّي��الجسر�ي�قافية،�فهالثّكائز�الرومن�أهم�ية�أساسية�رجمة�عملالتّتعد� •
�؛قافات�المختلفةالثّبين�الشعوب،�وتنقل�الحضارات�و

نقل�النصوص�من�لغة�إلـى�لغـة�أخـرى�مـع�االحتفـاظ������ية�عملي�رجمة�هالتّ •
�؛الليةالدوية�بالخصائص�األسلوب
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اللغـة��فـي��عبير�التّلغة�المصدر�ورجمة�على�قسمين�أساسيين�هما:�فهم�الالتّتقوم� •
�الهدف.

ة�مراحل،�من�أهمهـا:�مرحلـة�الفهـم،�مرحلـة�����رجمة�على�عدية�التّتقوم�عمل •
�؛عبيرالتّاالنسالخ�اللغوي،�مرحلة�إعادة�

�نا�من�اللغتين�اللغة�المصدر�واللغة�الهـدف�من�خصائص�المترجم�أن�يكون�متمكّ •
ظروفـه��نشأ�فيها،�ثقافته،�التّي�سيترجمه�(بيئته�الذّي�وأن�يكون�ملما�بثقافة�كاتب�النص�

�؛جها،�تياراته�الفكرية)لعاالتّي�كتب�فيها�النص،�أسلوبه،�المواضيع�التّي�
ـ�ي�هية�رجمة�اآللالتّ • �أخـرى�باسـتخدام�الحاسـوب����ةنقل�الكالم�من�لغة�إلى�لغ
�؛تكلفة�أسرع�وأسهل�وأقّلي�وقتنا�الحاضر�فهفي�كبيرة�ية�أهمي�وتكتس
اء،�يجب�أن�يرافقها�متـرجم��إال�أنها�تظل�آلة�صمية�رجمة�اآللالتّا�تقدمه�رغم�م •

��متخصص�يلقنها�المعلومات�المناسبة.
��

� ��
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��
��قافات.الثّونقل�ية�رجمة�األدبالتّ:�واقع�المداخلةمحور�
�قـافي�الثّشتى�أنواع�اإلنتـاج��رجمة�وما�تزال�نافذة�النتقال�وظهور�التّكانت��مقدمة:

ـ��أثر�واألخذ�والعالتّأثير�وية�التّعملفي�،�ووسيلة�مهمة�...ونقداأدبا،�وفلسفة،� ي�طـاء،�فه
��ة.قافة�العالميالثّنشر�كنوز�في�وتسهم�ي�اإلنسان�الوجودي�تثرية�أداة�معرف

��وإلى�تبـادل�المعـارف�والخبـرات����،واصلالتّولما�كانت�حاجة�األمم�إلى�الحوار�و
،�كـان��عرف�على�جديد�مـا�ينتجـه�معرفيـا���التّ،�وعاداته�وتقاليدهفي��اآلخرلى�فهم�وإ

علـى��ية�عليه�منظومته�النقدي�المعاصر�محطة�الستقبال�كل�وافد�يبني�الخطاب�المغارب
بامتياز"،�عن�طريق�ما�تـم�إنتاجـه���ي�"�مشتٌل�لغرس�الفكر�النقد�اعتبار�أن�هذه�األخيرة

الـذّي��باعتباره�المجال�ي�وبالخصوص�النقد�،قافيالثّغذّت�مخزونه��من�مناهج�وفلسفات
�أفكـارا،�ولغـة���،دما�جديدا�ميدان�النقدفي�ضخت�رجمة�التّراسة.�ذلك�أن�الدسنخصه�ب
��.��زةيمله�مالمحه�الممعاصر�ي�بذلك�نقد�مغاربليتشكل��وتوجهات،

تأسـيس��فـي��غم�من�ايجابياته�الرعلى��رجمةالتّمجال�في�في�إال�أن�االستثمار�المعر
مـن�حيـث����،شكلت�تحديا�تأويلياية�رجمة�العربالتّف�؛عديدةت�إشكاالخلّف�ي�النقدي�الوع
حقـل��فـي��واسـتثمارها���إنتاجهاوافد�يعكس�ثقافة�معرفة�تم�ل�،واالستقبالي�لقية�التّعمل
عـدد��منهـا�ت��ت؛العديد�مـن�اإلشـكاال��قد�ولّدت�بذلك��المنهج،ية�يحدد�مشروعفي�معر

احتـواء��ية�فـي��اللغة�العربالمشتغلين�على�وعدم�قدرة��،المصطلح�أمام�المفهوم�الواحد
بين��تراوح�،ألخير�لسياق�تأويالت�متصارعةا�سباق�المصطلح�المترجم،�فقد�خضع�هذا
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وعلـى���.عربـي�في�سياق�ثقـا��إلىفي�تأويل�اللفظ�وتأويل�المعنى،�ليحوله�من�سياق�ثقا
غم�من�أن�المصطلح�يخضع�لمنطق�علمالر�أويل�قـد��التّوليس�لمنطق�تأويلي،�فان�هذا�ي

��العقل�العربي.في��واإلبداعطوير�التّاالبتكار�وية�ساعد�على�تأصيل�عمل
:�كيف�استقبل�النقاد�المغاربة�النقد�المعاصر�عبر�نافـذة��اليةية�التّنطرح�اإلشكالية�وعل

فـي��ركيـز��التّلماذا�يتم�وكانت�وراء�هذا�االستقبال؟�التّي�المؤسسات�ي�رجمة؟�وما�هالتّ
��؟رجمة�النقديةالتّتحريك�ية�في�األيديولوجوما�دور��؟آخردون�ي�رجمة�على�اتجاه�نقدالتّ

في�الميدان�المعرفي�عرف�تحوالت�كثيرة�ي�العربي�إن�المشهد�النقد�نص�المداخلة:
كانت�نافـذة�اسـتقبال�منـاهج����التّي�رجمة�التّعبر�انفتاحه�على�اآلخر�الغربي،�عبر�أداة�

ين�الـذّ�ارسـين��الدبجهود�النقاد�وية�كثيرة،�أثرت�الساحة�النقدية�ونظريات�وحقول�معرف
��جعلوا�من�هذه�األخيرة�سبيال�للوصول�لكل�معطى�غربي.

لكل�منجز�ي�مثل�الكلالتّذا�االستقبال�قد�تباين�تبعا�لكل�ناقد،�فمنهم�من�أراد�غير�أن�ه
�البيئة�العربية،�وهذا�ما�جسـدته�أعمـال��في�غربي،�ومنهم�من�أراد�البحث�عن�مثيل�له�

بابهم�يستند�إلى�في�رجمة�فصاروا�عمدة�التّحقل�في�نبغوا�«�ينالذّالمغاربة�ثلة�النقاد��من
رجمة�صنعة�أبدعوا�فيهـا�بمعرفـة�وذوق���التّإذ�اتخذوا�من��،اطمئنانما�يترجمون�بكل�

ترجمة�تأسيسية،�أعطت�اسهامات�ية�بين�عمل�تماهمت�نتاجاتهم�نجد�أن�لذلك�1»حصيفين
��فقط.ي�للثقافة�العربية،�وبين�ترجمة�كان�الغرض�منها�نقل�محتوى�الفكر�الغربية�نقد

��المعاصر:أوال�استقبال�النقاد�المغاربة�النقد�

التّـي���،السيميائيةية�أنموذجا�لألعمال�النقد�"رشيد�بن�مالك"يعتبر��:رشيد�بن�مالك-�1
رجمة،�فقد�ضخ�منتوجا�نقديا،�عبر�ترجمـة��جسـدت�عمـق����التّأليف�والتّتنوعت�بين�

وغيرها،�محاوال�بذلك�ية�واإلنجليزية�مختلف�اللغات�الفرنسي�في�العلمفي�قاطع�المعرالتّ
قـاموس��"قافة�العربية،�ومـن�بـين�مؤلفاتـه�نـذكر:�����ي�في�الثّواقع�سيميائالبحث�عن�
إلى�ي�من�المعجم"،�"السيميائيات�السردية"،�"النصوصي�في�حليل�السيميائالتّ�مصطلحات

��أراد�من�خاللها�نقل�هذا�المصطلح�إلى�النقد�العربـي�التّي�،�وغيرها�من�الكتب�"السردي
معجم�السـيميائية�"،يستوعبه،�ولعل�كتابه�األول��اولغوي�اثقافي�اله�منظومة�وسياق�ِلوجع"�
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ية�السيما�وأنه�أفرد�فيه�مجموعة�من�المصطلحات�السيميائ�،يعتبر�زبدة�مشروعه�النقدي
لقـد�آن�األوان��«�فت�بهذا�المنهج�النقدي،�يقولوعرفي�أغنت�الحقل�المعرالتّي�المترجمة�

يـة��األوروبية�ضوء�اإلنجازات�السـيميائ�في�حول�ما�تحقق�ية�لتقديم�قراءات�موضوع
ة�اهنة�وبلورة�رؤالركفيلة�بتوسيم�نقاط�القوة�ويعف�يتم�على�أساسه�صنعة�خطـاب��الض
��2»جدير�بهذا�االسمي�نقد

-�للنصـوص(عربي�ي�حليل�السـيميائ�التّبقاموس�مصطلحات�:مؤلفه�األول�الموسوم�
معتمدا�نهجـا��ية�السردية�ت�السيميائ،�ركز�فيه�الناقد�على�المصطلحا"فرنسي)-�أنجليزي

يـة��عملفـي��حواريا�سياقيا،�وهو�نهج�يختلف�كل�االختالف�عما�تم�االعتمـاد�عليـه���
رجمة،�فقد�أضاف�من�خالل�هذا�القاموس�عينات�سيميائية،�تتمـازج�مـع�الطـرح����التّ

فـي��حاولت�«حليل�أكثر�مرونة�ودقة�لدى�القارئ،�يقول�التّالغريماسي،�ليجعل�عمليات�
يـة��العربية�راسـات�السـيميائ��الدالمعـاجم�و�ي�فـي��معاينة�الوضع�المصـطلح�ية�البدا

،�ومن�بين�المصـطلحات��3»وجه�الغريماسيالتّالمتخصصة�فالحظت�قلة�البحوث�ذات�
��ترجمها،�نذكر:التّي�
�"غريمـاس�"ترجمته�على�قـاموس��في�اعتمد��،�Sémiotiqueمصطلح�سيمائية-�أ

ـ�-�المعاجم�المزدوجة(إنجليزيفي�يقابها�عربيا�«،�يقول�"كورتيس"و ي�أي�عربي)�عالمت
المعـاجم��فـي��متعلق�بالعالمات،�وطبيا:�أعراضي،�متعلـق�بـاألعراض،�وتقابلهـا����

أن�ترجمته�اعتمدت�علـى��ي�،�أ4»موز�والعالماتية�الرعربي)�نظر-�المزدوجة(فرنسي
،�وفق�لغات�مختلفة،�ليبـين�فيهـا���ثالثة�مفاهيم�مختلفة�كانت�تومئ�بمصطلح�السيميائية

��رجمة.التّقاطع�واالختالف�الحاصل�أثناء�التّعمق�
�السـيميائية�ية�حليلالتّ�،�وهو�عنصر�مهم�من�العناصرdeictiqueمصطلح�مؤشر-�ب

تحيل�علـى��ية�عناصر�ألسني�المؤشرات�ه«بأن��"رشيد�بن�مالك"حيث�يعرفه��األلسنية،
وتنـدرج�ضـمن�هـذه�����،نوالزمانية:�األنا،�الهنا،�اآلية�ئلفظ�واإلحداثيات�الفضاالتّهيئة�

،�فقـد�خـص�هـذا����5»األنا،�األنت)،�الظروف،�أسـماء�اإلشـارة��مائر�(الضالعناصر�
��مائر.الضيستخدم�فيه،�وربطه�بمفاهيم�تتعلق�بالظروف�والذّي�المصطلح�ضمن�السياق�
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بـذلك��رجعـا��م�"فردينانـد�ديسوسـير"��وقد�اعتمد�على�ترجمـة���،�signeدليل-�ج
تعريفه�حول�الوحدة�اللغوية،�بما�تتضـمنه��في�معتدا�بما�جاء�ي�المصطلح�إلى�لفظة�دليل

�ليل�للداللـة�علـى�الوحـدة�اللغويـة����الد�يستعمل«سوسير�من�دال�ومدلول،�حيث�يقول�
ـ�للصورة�ي�ال�هو�اإلدراك�النفسانالدال�والمدلول،�الدالمتكونة�من� وتية،�والمـدلول��الص

لقد�أسهم�رشيد�بن�مالـك�إسـهاما����6»الالدتقترن�بالتّي�األفكار�هو�الفكرة�أو�مجموعة�
بصورة�أوضح�وبطريقة�مبسطة،�ساعيا�لبنـاء�كيـان���ي�نقل�المصطلح�الغربفي�كبيرا�
تحفظ�هويته،�فترجمته�إلى�ثالث�لغات�كانت�ية�التّي�له�خصوصيته�النقدي�عربي�سيميائ

ات�المفكـرة��الذّبناء�منظومة�مصطلحية،�تتداخل�فيها�في�على�حرصه�الكبير�أكبر�دليل�
��تارة�أخرى.ي�تارة�،�وتستأنس�بالمفهوم�الغربية�بالعر

ترجمة�كثير�مـن�المنـاهج���في�لقد�كان�لهذا�الناقد�يد�طولى��لك�مرتاض:عبد�الم/2
ي�السـيميائ�وي�البنيـو��إذ�لم�يقتصر�على�منهج�محدد،�بل�تنوعت�ترجماته�بين�،النقدية

��طبيقـي�التّركيـز�علـى�المحتـوى����في�التّعا�قويا�فْرجمة�دالتّفكيكي،�حيث�أعطته�التّو
ال�إذ�وشـعرية.��يـة��على�نصوص�نثري�بالعمق�اإلجرائي�توح�تكانية�فنماذجه�المنهج

ومـا�بعـدها���ية�فهو�رائد�البنيوي�الحقل�البنيوفي�إنكار�الجهود�المبذولة�من�طرفه��يمكن
��فكيكـي�التّخطاب�النقد�الجزائري.�غير�أن�اختيارنا�لدراساته�سيقع�علـى�المـنهج���في�

علـى�النصـوص���ية�ممارساته�العملفي�تحوالت�هذا�الخطاب�وفي�رجمة�التّلبيان�أثر�
الخطـاب��فـي��حليـل��التّراسة�والدب�هدون�سواي�فكيكالتّاإلبداعية،�وكذلك�لتفرده�بالنقد�

��.الجزائري
كمقابـل���"قويضيةالتّ"عبد�المالك�مرتاض�على�اختيار�مصطلح��رجمة�لدىالتّعملت�
عند��"شريحيةالتّ"ثم��"فكيكيةالتّ"إلى�تم�ترجمته�الذّي��"�Déconstructionائعالشّللمصطلح�

فلسفة�دريدا�في�أن�أصل�المعنى�«،�وقد�اختار�هذا�المصطلح�من�باب�"عبد�اهللا�الغذامي"
يـة��وفـق�نمـاذج�تطبيق��أسيسية،�التّليواصل�دراسته��7»تقويض�يعقبه�بناء�على�أنقاضه

جمال�بغداد)،�ليردفـه��ية�لحكاي�تفكيكي�تحليل�سيميائ-�كتابه�ألف�ليلة�وليلة«��في�تمثلت�
ـ�تفكيكية�بكتب�الحقة�تنهج�نهجا�مركبا�(�سيميائيا�تفكيكيا�مثل�دراسة�سيميائ ة�لقصـيدة��ي
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مركبـة��ية�سيميائية�معالجة�تفكيكي�سردلمحمد�العيد،�وكتاب�تحليل�الخطاب�الي�أين�ليال
ح�بـه��قويضية،�ليكشف�عما�يصرالتّ،�اعتمد�مرتاض�على�القراءة�8»زقاق�المدقية�لروا

ية�لغة�النص�أجزاء،�وأفكارا�أفكارا�ليبين�مركز«النص�وما�يخفيه،�عن�طريق�تقويض�
لغته�على�ضـوء���النص�واالهتداء�إلى�سر�اللعبة�فيه،�ليعاد�تطنيبه�أو�بناؤه،�أو�تركيب

حين�أن�مصـطلح�السـيمياء���في�قويض�اعتبره�منهجا،�التّ،�فمصطلح�9»قويضالتّنتائج�
��قويض�بكـل�آلياتـه�ومسـالكه���التّفقط،�بمعنى�أنه�انتهج�نهج��ااصطالحي�ااعتبره�مرادف

������اء�يفكيـك�والسـيم��التّجمعـت�بـين���التّـي��رجمـات�األخـرى���التّبعيدا�عما�تضمنته�
��شريح،�وغيرها.التّو

على�تدعيم�حركة�المثاقفـة�واإلبـداع���ي�لحمداناعمد�الناقد�حميد��لحمداني:احميد�/3
فـي���األدبـي،�رس�الدتطوير�في�رجمة�والنقد�األدبي،�وساهم�التّالعلوم�اإلنسانية،�كفي�

طوير،�حيث�التّرجمة�عنده�أداة�مثلى�لهذا�التّالمعاصرة،�حيث�مثلت�ية�قافة�العربالثّإطار�
تحليل�األسلوب�لميكائيل�"ترجم�العديد�من�الكتب�والمقاالت،�منها�ترجمته�لكتاب�معايير�

�"والخيـالي�ي�خييلالتّفولفاغنغ�آيزر�فعل�القراءة،�و"ي�،�وترجمته�المشتركة�لكتابر"ريفاتي
��."المعاصرةية�مارسيلو�داسكال�االتجاهات�السيميولوج"وترجمته�المشتركة�لكتاب�

ـ��"لحمدانياحميد�"جهد��تبين��� ي�بصورة�أكبر�وخاصة�فيما�تعلق�بمجال�النقد�األدب
العـالم��في�عريف�به�وإلى�رصد�واقعه�التّفكيكي،�حيث�سعى�إلى�التّيار�في�التّومناهجه�

خاصة�عـن�طريـق�اقتـراح����ية�أوالها�عناالتّي�العربي،�من�حيث�ترجمة�مصطلحاته�
في�تقديم�مفاهيم�أو�تعريفات،�وهذا�ما�وجدناه�في�د�ومحاولة�االجتها�،لهاية�مقابالت�عرب

،�حيث�خصص�فصال�كامال�لهذا�المنهج�من�أجـل��"المعاصري�األدبي�كتابه�الفكر�النقد
��رجمة�واإلضافة�المعرفية.التّ

مقـابال���"فكيكالتّ"مصطلح�ي�لحمدانااقترح��:��déconstructionفكيكالتّمصطلح�-�أ
تقـول��التّـي��رجمات�السالفة�للنقـاد��التّ،�ورفض�déconstructionي�للمصطلح�الفرنس

رجمة�غير�دقيقة�لمصطلح�التّهذه�«كمقابل�له،�حيث�يقول�يبدو�أن��"قويضالتّ"بمصطلح�
المعنـى��في�وهناك�اختالف�كبير��destructionللتقويض�هو�ي�دريدا،�ألن�المقابل�الفعل
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يدل�علـى��الذّي�نظره�في�،�مبينا�بعد�ذلك�داللة�هذا�المصطلح�10»فكيكالتّقويض�والتّبين�
على�خلخلة�أبنيتها�ية�أو�األدبية�تشتغل�من�داخل�النصوص�الفلسفالتّي�القراءة�«نوع�من�

�ر،�اللسان�والكتابـة�الشّمت،�الخير�والصوت�والصدية،�مثل�الضنائيات�الثّالمعتمدة�على�
11»والمعقول.�الخال�والمدلول،�المحسوس�الد��

�حميد:��Disséminationشتتالتّ�-�ب �لحمدانا�قام المصطلح�ي� �"فكيكـي�التّ"بترجمة
Disséminationشتت،�لكنه�يقترح�أيضا�مصطلحالتّب�حيـث��"البعثـرة�"و�"شتيتالتّ"ي�،

هـو��دائما�من�هذه�البعثـرة��ي�يرى�بعد�تمعن�كبير�فيما�أورده�دريدا�أن�الهدف�األساس
الخطـاب�وقيامـه���في�واالنسجام�ية�الطبيعة�المتشتتة�للنص�رغم�مزاعم�القصد�إظهار«

كان�الغـرض��ية�شتت�مرادفات�اصطالحالتّشتيت�والبعثرة�والتّ،�ف12»على�المعنى�الواحد
مع�أيديولوجيته،�ومن�جهة�أخـرى�مـع����جهةمنها�تقديم�مفهوم�عام�وشامل�يتناسب�من�

��لدريدا.ي�صور�الغربالتّ
ذلك�مفهوما�في�قدم�الناقد�ترجمة�هذا�المصطلح�إلى�القارئ�موردا��:Traceاألثر-�ج

الـذّي��مفهـوم�األثـر���«الوقت�ذاته،�معناه�عند�درديا�قائال�يـرتبط��في�خاصا�له،�مبينا�
سياق�شرح�طبيعة�االختالف�أيضا�بما�يتركه�كل�طرف�مـن�تلـك���في�استعمله�دريدا�

نفـس��فـي��الطرف�المقابل�له�من�تغييـر�سـالب�ومـانح����في�نائيات�المذكورة�سلفا�الثّ
لهـا���اقتـرح�التّي�األخرى�وية�فكيكالتّير�من�المصطلحات�،�باإلضافة�إلى�الكث13»الوقت

جعل�التّي�كر�الذّمقابالت�عربية،�ومفاهيم�خاصة�بها�وبرؤيته،�فضال�عن�الكتب�السالفة�
��رجمة�سبيال�للوصول�إلى�معرفتها.التّمن�

يـة��الغربية�مساءلة�المناهج�النقدفي�تعتبر�تجربة�الناقد�محمد�مفتاح��محمد�مفتاح:/4
المعاصر�من�زوايا�متعددة،�وتباينـت�بموجبهـا���ي�فتحت�آفاق�قضايا�النقد�العربتجربة�

عرف�على�جديد�مـا�تنتجـه���التّرجمة�على�التّؤى�المعرفية،�حيث�ساعدته�الرالقضايا�و
�سـاعيا�أليف�،�التّرجمة�والتّبين�ي�فتنوع�جهده�النقد�،من�مناهج�حداثيةية�الحضارة�الغرب

ذاته�العربية،�وذلك�بتأسيسـه�مشـروعا���ي�يرضالذّي�إلى�تمثل�تلك�المناهج�على�النحو�
لهذا�المنتج�الغربي،�ولعل�تركيـزه��ي�راث،�ويبحث�فيه�عن�مقابل�عربالتّثقافيا�يسائل�به�
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يعـد���"نظيـر�التّالنص�من�القراءة�إلى�"و�"مجهول�البيان"كتابه�ي�في�فكيكالتّعلى�المنهج�
أن�محمد���اعتبروانقدنا�العربي،�حتى�أن�الكثير�من�النقاد�في�يار�التّلهذا�ية�إضافة�معرف

من�حيث�كونه�ذاتا�متطورة�تتفاعل�مع�ية�الساحة�العربية�في�ظاهرة�ثقاف«مفتاح��يشكل�
ية�والنسـق�يـة��وتتبنى�مسارا�متدرجا�تتفاعل�فيـه�المنـاهج�الوظيف��ية�المستجدات�البحث

ـ���ية�قافة�العالمالثّاب�مكتسبات�قافية،�وتنحو�إلى�استيعالثّو ي�وتكييفها�مـع�الواقـع�األدب
تحدث�عنه�محمـد��ي�الذّي�فكيكالتّيار�التّ،�وعلى�هذا�فإن�14»والعربيي�المغربي�والفكر

أويل�وخاصة�عند�المحـدثين�إذ�يـرى�أن���ي�التّوهية�مفتاح�كان�من�منطلق�كلمة�مفتاح
ية�رافضة�للثنائيات�القديمة،�وعلى�مفاهيم�سوفسطائية�يار�يعتمد�على�أسس�فلسفالتّهذا�«

يـار��التّكون�النص�من�منظور�هـذا��في�وجعل�منطلقه��15»وفلسفة�عدميةي�وتراث�قبال
ـ�أويالت�واختالفاتها،�وإنما�يقبل�التّال�يقبل��تعدد�« ـ�التّـي��أويالت�المتناقضـة��التّ ي�يلغ

مهمـة�مـن���يـة��نقدية�لى�قض،�فقد�أشار�إانيالثّ،�وفيما�تعلق�بكتابه�16»بعضالبعضها�
التّي��"خاطبالتّ"أعاد�ترجمته�بلفظة�الذّي�و�intertextualitéناص،ي�التّفكيك�وهالتّقضايا�

بـين��يـة��بين�أنـواع�الخطـاب�وداخل��ية�أبسط�تعاريفه�وجود�عالقة�خارجي�في�يعن«
تفرعت�ية�وذكر�فيها�مسألة�تتعلق�بنشوئها،�حيث�رأى�أن�هذه�النظر�17»مستويات�اللغة

آثـار�بـاختين���في�نزعتان�متضادتان�ولكنهما�متكاملتان،�إحداهما�أدبية،�وتتجلى�«عنها�
ية�التّي�فكيكفي�التّتتجلى�ية�أمره،�وثانيهما�فلسفية�بدافي�ومن�تأثر�به�ككريستيفا�وبارت�

وهنـاك��18»آخر�أيامه�وبول�دومن�وهارتمن�وغيـر�هـؤالء��في�يمثلها�دريدا�وبارت�
حيث�أفرد�فيه�مجموعة�مـن�الكتـب�لعـل����ي�ت�بالمنهج�السيميائترجمات�أخرى�تعلق

ـ�بهـا��ي�لفظة�سـيمياء�ليحـاك���اختار،�فلقد�"عر�القديمالشّسيمياء�"أبرزها�كتاب� راث�التّ
صـياغة��ي�اعتبره�نموذجا�يحاك«النص�وية�كتابه�دينامفي�العربي،�ولفظة�السيميائيات�

ن�محمـد�مفتـاح���إنقول�ي�الالتّوب�19»ياضياتالرالة�على�العلوم�كالطبيعيات�والداأللفاظ�
فـي��لـه�المعر�امجفي�جعلته�يبدع�التّي�رجمة�التّأضاف�مصطلحات�جديدة�عن�طريق�

تسير�بالنقـد�نحـو���ية�بما�تم�ترجمته،�وفتح�آفاقا�جديدة�لمشاريع�ثقافي�النقد�األدبي�ويثر
��.أفق�واسع
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كبير�كان�على�المـنهج�أو��ما�يمكن�استنتاجه�من�ترجمة�النقاد،�أن�اهتمامهم�بشكل�-�
دون�آخـر�خاضـع�لعـدة����ي�ركيز�على�ترجمة�منهج�نقـد�التّفكيكي�ذلك�أن�التّالحقل�

مثال�كـان��ي�وجه�اليسارالتّظل�في�والحضارية،�فية�قافالثّوية�مالبسات،�منها�األيديولوج
يركـز��ي�الـذّي��فلك�االتحاد�السوفياتفي�يدور�ي�الذّي�ركيز�على�ترجمة�اإلنتاج�النقدالتّ

ظل�العولمـة��في�كمحرك�للفعل�الحضاري،�وية�االقتصادية�والجدلي�راع�الطبقالصعلى�
��قافية.الثّراسات�الدوية�قافية�الثّكانت�النظرة�موجهة�للكون

��رجمة:التّلفعل�ية�هانات�الحضارالرثانيا/

ـ�عرفه�العالم�الذّي��إن�االنفتاح�فاعل�مع�اآلخر�وتجديد�الفعل�النقدي:التّ-�1 ي�العرب
جديـد�الفكـري،�وبنـاء�ذات����التّعلى�نظيره�الغربي�كان�انفتاحا�حضاريا�معرفيا�بدافع�

قافة�العربية،�ويغيـر��الثّوالحضارية،�انفتاح�يجدد�ية�عارفة،�تتمشى�مع�المعطيات�الفكر
رجمـة�تكـون���يـة�التّ�الحقول�كافة،�ولئن�ذكر�االنفتاح�فـإن�عمل�في��اشتغالهامسارات�

باعتبارها�أداة�للتحديث،�وثانيا�باعتبارها�أداة�لغرس�الفكر.�وحـين���حاضرة�دوما،�أوال
التّـي��أنتجتـه�و�ية�التّي�قافة�العربالثّجزء�من�«جديد�النقدي،�نقول�إن�النقد�التّنتحدث�عن�

ـ�يصعب�تصور�مرحلتها�دون�المـؤثرات�الغربيـة،�إذ�أن�هـذه���� أثيرات�أدت�إلـى��التّ
أن�فـي��،�والريب�20»مسارات�جديدفي�فكرا�وتذوقا�وتحليال�ي�ناول�النقدالتّاالنعطاف�ب

مشتل�لغـرس�الفكـر���«أثير�باعتبارها�التّهذا�في�رجمة�مثلت�النموذج�األسمى�ية�التّعمل
واصل�مع�الغير،�تجعلنا�نسـتقبل��التّالمعرفة�وفي�أصل�وجوهر�ي�،�فه21»بامتيازي�النقد

رجمة،�وال�يمكنهـا�أن�تتجـدد���التّالل�قافة�تتبدى�من�خالثّمن�داخل�ثقافتنا،�ألن�«�اآلخر
،�لـذلك��22»كنفهـا�في�وأن�تدرك�خصوصيتها�إال�من�خالل�إدخال�النصوص�الجديدة�

��تجديد�الفعل�النقدي؟في�رجمة�التّسهمت�أالي:�كيف�التّساؤل�التّوجب�طرح�
رجمة�إلى�نقد�حداثي،�تسارعت�فيه�دوافـع��التّبفعل�ي�العربي�لقد�انتقل�المشهد�النقد

ات�ومـا��يالنقد،�عن�طريق�الكتب�المترجمة،�ولقد�كانت�فترة�الستينفي�أليف�التّنتاج�واإل
�"حسان�عبـاس�"امنها�ترجمة�«رجمة،�ية�التّعملفي�بعدها�المرحلة�األكثر�بروزا�وعمقا�

�"هـايمن�ي�سـتانل�"ي�ومدارسه�الحديثة�لألمريكي�نجم�لكتاب�النقد�األدب�"محمد�يوسف"و
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ـ���"ديفيد�ديشتز"وترجمة�المترجمين�نفسيهما�لكتاب� يـة��بـين�النظر�ي�مناهج�النقـد�األدب
،�وغيرهـا��23»حليل�النفسيية�في�التّمحاضرات�تمهيد�"فرويد"طبيق،�وترجمة�كتاب�التّو

عـرف�علـى���التّرجمة�والتّعززت�بعد�ذلك�دوافع�التّي�تم�ترجمتها،�والتّي�من�المؤلفات�
يتزايد�على�حـد�لـم���ية�والمنهجي�مذهب�النقدالتّها�جعل�االهتمام�بفتأثير«ثقافة�اآلخر�،�

�نظيـر�المنهجـي��التّأصيل�وي�التّ،�إلى�درجة�أن�عنصر24»من�قبلي�يعرفه�النقد�العرب
�لما�حملتـه�هـذه�المفـاهيم���ي�جاوز�الفكرالتّوصل�إلى�مرحلة�اإلبداع�وية�للروافد�الغرب

��25»رجمـة�التّدفع�الغرب�إلى�أن�ينقل�هذه�العلوم�إلى�ثقافتـه�عبـر���«فتطويرهم�للعلوم�
ـ��التّي�رجمة�التّ«�تتم�إال�من�خالل�الية�لذلك�فمواكبة�الحركة�الفكر ي�أدت�دورهـا�العلم

،لذلك�26»أن�تنطلقي�حيث�سمحت�لحركة�اإلبداع�العربي�ور�االجتماعالدباإلضافة�إلى�
والمعرفية،�وازداد�دورها�اإلنتاجي،�وفق�ية�ها�العلمقد�ارتفعت�مكانتية�نجد�الحركة�النقد

الحضـارة��يـة�فـي���ارتبطت�بالنهضة�العلم«محطتين�كان�للترجمة�دور�فيها،�األولى�
�27»أوروبا�منذ�عصر�النهضـة�ية�في�بعث�النهضة�العلمفي�دورها�ية�انالثّاإلسالمية،�و

ور�الحضاري،�فبمـا�أن��الدإلى�ي�ور�النقدالدوعلى�هذا�كان�للترجمة�دور�آخر�تجاوز�
��قافة�والحضارة�اتصاال�وثيقا.الثّفالبد�أن�تتصل�بالعلم�و�،رجمة�معرفةالتّ

ـ����ي�رورالضمن��رجمة:التّلفعل�ية�اإلشكاالت�المعرف-�2 ية�توضـيح��فكـرة�أساس
�كونه�أصبح�نقدا�تسيطر�عليـه�النزعـة�االسـتهالكية���في�والسيما�ي�ترتبط�بالنقد�العرب
ونية،�اتجاه�كل�ما�يتم�استيراده�من�مصـطلحات�ومفـاهيم�مـن����الدو�ويشعر�بالقصور

التّـي��وجميع�ملحقاته�وجزئياتـه��ي�والسيما�ما�يخص�النقد�األدبي�الغربي�الخطاب�النقد
من�العلـوم���ملْعي�يمكن�أن�تنضاف�الى�اإلشكاليات�األخرى�،�فأية�يمكن�أن�تمثل�إشكال

من�عدة�اشكاليات�مـن�ضـمنها؛�اشـكاليات�����يعندما�يتم�اخضاعه�للترجمة�فإنه�سيعان
العقـل��يـة��تخضع�جميعها�لماكنة�وآلالتّي�وفي�ترجمة�المصطلح�والمنهج�وسياقه�المعر

ـ��فـي��رجمة�التّللنص�المترجم،�ألن�ي�أويلالتّأو�الخطاب�ي�أويلالتّ �تأويـل�ي�األصـل�ه
يمكن�العودة�للتاريخ�أويل�التّرجمة�بالتّواجتهاد�من�قبل�المترجم،�وما�يؤكد�حقيقة�ارتباط�

مـع��ية�أويلالتّ،�والمرحلة�جريبيةالتّالمرحلة�«ي�معرفية،�هية�مر�بأربع�مراحل�انتقالالذّي�
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مـع��ية�أويلالتّاإلعالم،�ومرحلة�عودة�ية�ونظرية�والمنطقية�شاليرماخر،�والمرحلة�اللسان
وعلى�هـذا�األسـاس����،28»النرحلة�المعاصرة�للترجمةي�وهية�االنفتاح�على�العلوم�البين

أفـرزت��التّـي��الوافد،�يتأرجح�بين�عمليتين�(علميته�وتأويليته)،�ي�كان�المصطلح�النقد
ـ�«الواحد،�وجعلت�بعضها�يرجع�إلـى��المفهوم�أمام��المصطلحاتتعدد�ية�إشكال راث�التّ

،�فأصـبح��29،»األصيل،�أو�االشتقاق،�وبعضها�اآلخر�يفضـل�االقتـراض�أو�النحـت���
ويكابد�«من�االرتباك�واالنغالق��والفوضى�المصطلحية،�ي�يعاني�ربالعي�الخطاب�النقد

وعثاء�المصطلحات�البراقة،�وكثيـرا�مـا�هبـت�المعالجـات�لتشـخيص�الفيـروس�������
الخاضعة�ية�رجمات�المتوالالتّ،�ف30»طالما�حمل�جريرة�هذا�الطاعوني�الذّي�االصطالح

أنبنـى�عليهـا���التّي�المصطلح�قد�نسفت�خصوصيته�وأسسه�ية�أويل�أمام�علمالتّلمنطق�
مبهم�الحد�والمفهوم،�أو�أن�المفهـوم��ي�ينقل�بمصطلح�عرب«ي�وجعلت�المصطلح�األجنب

المترادفة�أمامه،�أو�أن�المصـطلح��ية�الواحد�قد�ينقل�بعشرات�المصطلحات�العربي�الغرب
الواحد�قد�يصـطنع��ي�الناقد�العربو�أن�أالواحد�قد�يرد�مقابال�لمفهومين�غربيين،�ي�العرب

،فضال�على�هذا�كان�هناك�سؤال�31»صرف،�زيادة�أو�نقصاناالتّمصطلحا�فيه�كثيرا�من�
قدرة�المترجم�أن�يؤؤل�مخارج�الـنص�كمـا���«رجمة�يتعلق�بمدى�التّحاضر�دائما�أثناء�

يحد�مـن��ي�لم�تضبط�يوما�بنموذج�قاعدالتّي�وهكذا�من�اإلشكاالت��32»أدرجها�المؤلف
التّـي��لها�أسسها�وقواعدها�ية�ويؤسس�لمنظومة�مصطلح�والمعرفيي�ا�العبث�المنهجهذ

أصبحت�تتعرض�للميوعة�المفرطة�أمام�هذه�التّي�المصطلح�ومفهوميته�ية�تحفظ�بها�هو
��رجمات�المتوالية.التّ

رجمة�تتعلق�بمدى�توافـق��التّأخرى�أفرزتها�ية�أن�هناك�إشكال�إليه�نويهالتّوما�يجب�
المنهج�مع�طبيعة�المصطلح�الوافد،�إذ�ال�يمكن�الحديث�عن�المصـطلح�دون�االقتـران���

تحتـه��ي�ينطـو�الـذّي��للمصطلحات�المستخدمة�تحدس�بـالمنهج��«قراءة�ي�بالمنهج،�فأ
فـي��ال�محالة�للوقوع�ي�المصطلح�سيفضية�ناقص�بين�المنهج�وتعددالتّف�،33»المصطلح

الـذّي��للسياق�في�عن�الغياب�المعر�فضال�،لنصوصللتطبيق�على�اي�غياب�منطق�الوع
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يجب�على�المترجم�إدراكه�حتى�تتبين�حقيقة�توليد�هـذا�المصـطلح،�إذ���الذّي�أنشئ�فيه�و
��.يصعب�استيعابه�فني،يقترن�بأطوار�فكر�ي�اريخالتّالظرف�

ية�التّـي��واإلجرائية�حوالت�المعرفالتّإن��:رجمة�النقديةالتّاأليديولوجيا�وتحريك�-�3
ية�عمل�،رجمة�نقلتها�من�حدود�الحفاظ�على�شكل�النص�ومحتواه�إلى�ممارسةالتّشهدتها�

إنتاج�النص�وتحريـره،�إذ�إن��في�وأفقا�ية�للمترجم�تعطيه�حرية�تكون�فيها�مشاركة�فعل
واإلبداعية،�خاصة�ية�النقل�األولى�كانت�تضيق�وتقيد�من�فرصة�اإلضافة�المعرفية�عمل

يـة��ثقافتنا�العربفي�رجمة�التّولما�كانت��مجال�النقد�األدبي،في�جمة�رالتّوأننا�نتحدث�عن�
فـي��للترجمة�تجاوز�حدود�الكلمات�والغوص�ية�أويلية�التّالنظر�اتخذتي�ذات�بعد�تأويل

�السياق�بدوره�يحمل�من�المداليل�ما�يعبر�به�المترجم�إلى�ثقافـة�اآلخـر��فغياهب�السياق�
مسـألة��«�إذ�أن�،باعتبارها�نشاطا�وجـوهرا�فيهـا���باأليديولوجيةرجمة�التّلذلك�اقترنت�

ذلـك��فـي��بما�ية�مرتبطة�بكل�األنشطة�اإلنساني�أو�اإليجابي�األيديولوجيا�بمعناها�السلب
ي�فهم�النص�األصـل�ية�منهجيتين؛�منهج�وفق�يتسعدور�المترجم��أخذلذلك��34»رجمةالتّ

�قافـة�الثّو�نقله�بما�يتوافق�مـع�اللغـة��ية�ومنهجبما�يتوافق�مع�ثقافته�ومعتقداته�ومواقفه،�
عالقة�موجودة�وفاعلة�باعتبـار�يقـوم���ي�رجمة�واأليديولوجيا�هالتّفالعالقة�بين��.الهدف

فـي��واالتصال�وتصدير�األفكار�واصل�التّفعل�ي�رجمة�وهالتّتتمتع�بها�التّي�على�السمة�
بها�من�حيث�عالقتين؛�األولـى��رجمة�ترتبط�التّما�جعل��الموجه،ي�ظل�النقد�األيديولوج

حصيلة�مشروع�ترجمة�سواء�اكـان��ي�أن�كل�ترجمة�إنما�هفي�تتمثل�ية�عالقة�خارج«
��أهدافا�مختلفـة�ومنهـا�األهـداف�األيديولوجيـة����رورة�الضفرديا�أم�جماعيا،�يتضمن�ب

لذلك�وجـب���35»تحيل�إلى�ثقافة�معينة،�وقيم�محددة�وأحكام�خاصةية�عالقة�داخلية�انالثّو
�فـي���ماضـيا�وحاضـرا���كانت�تلعبهالذّي�ور�الدمنا�توضيح�فكرة�األيديولوجيا�وبيان�

��توجيه�األفكار.
ـ��،ما�يحمله�المترجم�من�أفكار�وعقيدة�ووجهة�نظري�هية�األيديولوج بمثابـة��ي�وه
وتعمل�على�تشويش�ية�رجمة�الحرفالتّل�نقللمترجم�تية�المعرفية�له،�فالخلفي�موجه�رئيس
يـة��للكلمة�المترجمة،�حتى�أنه�لو�عدنا�إلـى�بدا�ي�إيصال�المعنى�الحقيقفي�واضطراب�
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ية�عصر�الحداثة�كان�هذا�المصطلح�يستخدم�بوصفه�آلية�في�ظهور�مصطلح�األيديولوج
ينيـة،�حتـى�أن�هنـاك����الدمحاربة�األفكار�القديمة�مثل�في�أو�أداة�تمارس�دورا�كبيرا�

محاربة�كـل�شـيء���في�يتبلور�ي�ئيسالرعليهم�األيديولوجيين�كان�عملهم�جماعة�أطلق�
عصـر��ية�في�عندما�ارتبطت�بالسياسية�سلبية�قديم،�وبمرور�الزمن�أصبحت�األيديولوج

ـ��هذه�األخيرةوعلى�أساس�ذلك�أصبحت��بونابرت"،�نابليون" ـ�ي�التّـي��ه رر�األمـر��تب
يدل�على�الحلم�أو�أمـل���كانالذّي��"توبيااليو"مصطلح�بي�الواقع،�حتى�جاء�مقابل�لها�سم

تعبـر�عـن���التّي��"األيديولوجية"بين�ي�المستقبل،�فأصبح�هناك�صراع�جدلفي�عوب�الشّ
جديـد��التّتبحث�عـن��التّي��"اليوتوبيا"وبين��،بات�وتبرير�األمر�الواقعالثّفكير�وية�التّأحاد

حـاول���"النقد�واأليديولوجية"كتابه�في��"أنجلتون"كذلك�نجد�والمستقبل�وكل�شيء�جميل،�
متحيزة،�أما�عن�عالقتهـا��ية�تكون�فيه�أيديولوجالتّي��،عالقة�النقد�باأليديولوجيا�يبينأن�

وهذا�ما�تجسد�أثنـاء�ترجمـة����ومصلحيي�تكون�ذات�بعد�أحادية�فاأليديولوج�؛بالمعرفة
رسـت��إنما�يدل�على�أن�األيديولوجيا�ما�جم�للمصطلحات�الوافدة،�فتعدد�المصطلحالمتر

�وجيـه�التّهـذا��في�رجمية،�وفق�تداعيات�ثقافة�األنا�ومدى�هيمنتها�ية�التّالعملفي�تأثيرها�
خدمة�هذه�األيديولوجيا�وأغراضـها،�ألن��في�تطويع�نصه�في��يجهد«�المترجم�حتى�أن

ـ� تسـخر�المتـرجم�ال���ي�التّـي��األيديولوجيا�غالبا�ما�تكون�ال�واعية�ويكاد�يقول�إنها�ه
حـال��ي�رجمة�ال�يمكن�فصلهما�بأالتّما�نالحظه�أن�األيديولوجيا�وي�الالتّوب�،36»العكس

يـة��توجيه�األفكار�العامة�والخاصة�أثنـاء�العمل�في�لعبته�الذّي�من�األحوال�نظرا�للدور�
وجيه�يتمشى�مع�طبيعة�النصوص�المترجمة��بما�تحمله�من�التّرجمية،�سواء�كان�هذا�التّ
رجمـة�دائمـا���التّالمترجم،�ألن�ية�يخالفه�وينحو�مسارا�وفق�ذات�مقافة�وعادات�وتقاليد،�أث

ومضـمرة،�ال�يملـك���يـة��وموضوعية،�علنية�لدوافع�ذات«تستجيب�ية�اضطرارية�عمل
تفعلها�األيديولوجيا�كانـت�سـببا���التّي�،�فكل�هذه�العوامل�37»المترجم�سوى�اإلذعان�لها

��رجمة.التّتوجيه�في��رئيسا
��
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ـ�فاعل،�ضمن�قاعدتالتّتحقيق�في�رجمة�أداة�مثلى�التّتعتبر��خاتمة: ـ�أثير�وي�التّ �أثرالتّ
ـ��التّعبر�ما�تتيحه�من�إمكانيات�معرفية،�تجسد�بها�منظومة� بهـا��ي�واصل�العلمـي،�لتبن

توصـلنا��التّـي��النتائج�جديدة،�ومن�أهم�ية�أسيس�لمباحث�معرفالتّمداخل�يتم�على�إثرها�

��:إليها
رجمـة��التّعن�طريق��اآلخرنقد�المعاصر�حصيلة�تفاعل�مع�للكان�استقبال�النقاد� •
��؛كانت�بوابة�لضخ�كل�منتوج�معرفيالتّي�
عبـر�ترجمتـه���ية�السـيميائ�ية�أنموذجا�لألعمال�النقد�"رشيد�بن�مالك"مثل�الناقد� •

وترجمتهـا��ية�تخصص�بنقل�المصـطلحات�السـيميائ��الذّي��،الخاصة�لهذا�الحقل�النقدي
��؛ضمن�ثالث�لغات

ي�وبنيـو�ي�بـين�سـيميائ��ية�للمناهج�النقد�"لك�مرتاضعبد�الم"تنوعت�ترجمات� •
أعطاه�ترجمـة�مخالفـة���ي�الذّي�فكيكالتّالمنهج�في�مسهبا�حديثا�وجهدا�خاصا��وتفكيكي،

��؛ةقويضيالتّللترجمات�السابقة�سميت�ب
ـ�في�تدعيم�حركة�اإلبداع�ي�في�لحمداناحميد�"سهم�أ-� • عـن�طريـق���ي�النقد�االدب

من�جهـة،�ومـن���ي�فتحت�له�آفاقا�رحبة�لالطالع�على�ثقافة�اآلخر�الغربالتّي�رجمة�التّ
في�داني؛�حيث�تخصص�الحمجهة�أخرى�فقد�كان�للتفكيك�حظ�واسع�من�جهد�وترجمة�

��؛خاصا،�وأعطى�لكل�واحد�ترجمة�ومفهوما�مصطلحات�هذا�الحقل
قافـة��الثّمشروعا�ثقافيا�خاصـا�ب�رجمة�في�التّ�"محمد�مفتاح"شكلت�تجربة�الناقد� •

بما�يتوافق�مـع��ي�ونقل�المصطلح�األجنب�،على�ثقافة�اآلخر�االطالعالعربية،�تم�بموجبه�
؛ةذاته�العربي��

ـ�التّركيز�على�المنهج�التّمؤلفاته�على�في��"محمد�مفتاح"اعتمد�الناقد� • ومـا��ي�فكيك
ب،�ثم�ترجمته�واختيـاره��خاطالتّأعاد�ترجمته�إلى�الذّي�ناص�التّتعلق�به�من�نظريات�ك

��؛راث�العربيالتّ�مابهي�ليحاك�والسيميائيات�لمصطلح�السيمياء
عن�ية�والمسارات�اإلبداعية�المعطيات�الفكرفي�على�اآلخر�تجديدا��االنفتاحمثل� •

��؛واصل�وغرس�األفكارالتّكانت�األداة�األولى�للتحديث�وبناء�التّي�رجمة�التّطريق�
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تسارعت�فيـه�دوافـع�اإلنتـاج����ي�رجمة�إلى�نقد�حداثالتّبفعل�ي�انتقل�النقد�العرب •
��؛أليفالتّو

رجمـة��التّعن�طريق�ية�قافة�العربية�في�الثّوالعلمية�ارتفعت�مكانة�الحركة�المعرف •
أوروبـا�منـذ���في�الحضارة�اإلسالمية،�وكذلك�ية�في�النهضة�العلمفي�كانت�سببا�التّي�

��؛عصر�النهضة
وأخـرى��يـة��وفوائد�كان�لها�أيضا�إشـكاالت�منهج�مثلما�كان�للترجمة�محاسن� •
��؛االستهالكيةعة�زباعتباره�نقدا�أصبحت�تسيطر�عليه�الني�بها�النقد�العربي�ابتلية�معرف
أويـل��التّخضع�لمنطـق��الذّي�ترجمة�المصطلح�في�رجمة�التّتجسدت�إشكاالت� •

أخرى�تمثلـت��ة�يأفرز�عدة�مصطلحات�أمام�المفهوم�الواحد،�باإلضافة�إلى�إشكالالذّي�و
وجهـين،�إذ�إن��ي�عملة�واحـدة�ذ��اعتبراوافق�بين�المصطلح�والمنهج�اللذين�التّعدم�في�
��؛للنصوصي�طبيقالتّعدد�خلف�غياب�المنطق�التّهذا�

وفق�منظور�األنـا��ية�رجمة�النقدالتّتحريك�في�دور�بارز�ي�كان�للفعل�األيديولوج •
�.حمل�معه�عادات�وثقافة�وفكراالذّي�

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
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�عـابير�التّيصـطلح�عليهـا�ب��عبـارات��بصـيغ�و�يـة��تزخر�اللغات�الطبيع�ملخص:
ـ�ي�صيغ�ال�يمكن�عادة�فهم�معناها�من�معـان�ي�هوية�االصطالح يـة��دات�المعجمالوح
ي�بل�معناها�يكون�اصطالحيا.�كما�أن�هذه�الصيغ�تعكس�نظـرة�مسـتخدم���لهاالمكونة�

تشكلت�بفعل�عوامل�كثيرة�كالمنـاخ��التّي�ومالمح�من�ثقافتهم�ي�اللغة�إلى�العالم�الخارج
عابير�من�لغة�إلـى�أخـرى�قـد����التّين�وغيرها.�لذا�فإن�نقل�هذه�الدوفي�والموقع�الجغرا

��يطرح�إشكاال�للمترجمين.
عرف�على�طرق�تعامل�المترجمين�مع�هذا�النـوع��التّراسة�الدهذه��خاللنهدف�من�

ولبلوغ�هدفنا�استقينا�بعض�األمثلة��نقلها.في�يعتمدونها�التّي�الحلول�ي�عابير�وما�هالتّمن�
��ياسمينة�خضرا.��ي�كاف)�للكاتب�الجزائر�)�(القريبة�Cousine�Kالقصيرة:ية�واالرمن�

لت�توصالد�ة�عابير�االصطالحالتّراسة�إلى�أنهي�ـة��معجم�وحداتيال�متكاملـة�ي�،
�اللغة�المسـتهدفة�في�ا�عن�مكافئات�وحدات�للترجمة،�يبحث�لهي�تترجم�كلمة�بكلمة�بل�ه

بواسـطة�عبـارة���ي�عابير�هالتّشيوعا�لنقل�لطريقة�األكثر�أن�اوهو�أمر�ال�يتحقق�دائما�و
��).paraphraseشارحة�(

رجمة�بواسـطة�عبـارة�شـارحة����التّقافة،�الثّ�،عبير�االصالحيالتّ:�الكلمات�المفاتيح
)paraphrase�،(رجمة�بعبارة�مكافئة.التّ�العبارة،اقتراض���

ال�يمكن�استنباط�معناهـا��التّي�والصيغ�عبارات�بعض�التتضمن�اللغات�على��مقدمة:
تثير�إشكاليات�للمتعلمين�األجانب��عادة�ماي�الكلمات�المكونة�لها�وهي�من�مجموع�معان

هذا�ما�دفع�الباحثين�إلـى�تسـليط���و��إليها،�ينقلون�منها�أو�نيالذّلتلك�اللغة�أو�للمترجمين�
�����ال�تخلو�منها�لغة�طبيعية.��ية�التّي�الضوء�على�هذه�الظاهرة�اللغو
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ية�فـي��عـابير�االصـطالح��التّوروبيون�باألاهتم�اللغويون��:والمصطلح�المفهوم-�1
ـ��وخاصـة�من�القرن�العشـرين��ي�انالثّالنصف� �و�Babkinوس�مثـل��الـر�ن�واللغوي

Amosovaمثـل�أطلقوا�عليها�مصطلحات�مختلفة�و�وغيرهما�:� Idiomsو�� idiomatic�
expressionو��idiomatic�phrase1ة�عابير�االصطالحالتّواعتبروا��جزءا�من�البحـث��ي

األوروبيـون�واألمريكيـون�بدراسـتها����ثم�اعتنى�ية�وربطوها�بالصناعة�المعجمي�اللغو
��.2فظهرت�عندهم�عدة�معاجم�فضال�عن�عدة�كتب�تعليمية

��Nidaلقد�وضع�الباحثون�تعاريف�مختلفة�للتعابير�االصطالحية،�فمثال�يقدم�العالمان
��:اليالتّ�عريفالتTaber�ّو

“Expression� comprenant� plusieurs�mots� et� dans� le� sens� ne� peux� pas� se�
déduire�d'après�le�sens�des�mots�prix�individuellement,�pour�l'analyse�du�sens�
d'un�idiotisme,�il�faut�donc�le�traiter�comme�un�terme�indivisible”�3�

معناها�من�خالل�فهم�معنى�كل�كلمة�على�عبارة�تتضمن�عدة�كلمات�ال�يمكن�فهم�«
�»يجب�إذن�اعتباره�مصطلحا�كال�ال�يتجـزأ�ية�.�ولتحليل�معنى�العبارة�االصطالحةحد

��(ترجمتنا).
هو�وحدة�ي�عبير�االصطالحالتّ«�:كاآلتيي�عبير�االصطالحي�التّالقاسمي�ويعرف�عل

ـ�ي�ال�يمكن�دائما�استخالص�معناها�من�مجموع�معـان�ية�دالل ردات�أو�العناصـر��المف
��4»المكونة�له.
عبارة�ذات�معنًـى��"�االصطالحية:)�هو"�العبارة�Idiomمعجم�المورد�أن�(في�وورد�

����5مفرداتها�منفصلةً."ي�ال�يمكن�أن�يدرك�من�مجرد�فهم�معان
ـ�عريـف��التّفقد�قدما���Stork�F،�Cو��Hartmann�R،�Rالباحثان�أما "أنّهـا��الي:�التّ

يـة��العادي�ا،�وهو�عادة�ليس�مجموع�المعانتمتلك�معنى�خاصالتّي�مجموعة�من�الكلمات�
كما�أنّه�ال�يمكن�أن�يترجم�حرفيا�إلى�لغة�أخرى�دون�أن�يفقـد�المعنـى����الكلمات،لهذه�

��6الخاص."
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ال�ية�كلها�تتفق�على�أن�العبـارات�االصـطالح���هاابقة�أنّالسعاريف�التّالمالحظ�من�
المستقلة�للكلمات�المكونة�لها�ويجب�أن�تعامل�كوحدة�ي�انيمكن�استنباط�معانيها�من�المع

تتضمن�كلمة�أو�إشارة�إلى�المعنـى��ية�ال�تتجزأ،�غير�أننا�قد�نعثر�على�تعابير�اصطالح
أو�كمـا��ية�.�وهذا�ما�أدى�بالباحثين�إلى�تقسيم�العبارات�االصطالح7إليهي�يرمالذّي�العام�

�pureثالثة�أنواع:�المصـطلح�البحـت�(���إلى8)�Idiomالمصطلح�(ي�يطلق�عليها�عنان
idiomإلـى���وال�يتفتـت�ال�يمكن�تبريره�منطقيا،�ألنّه�ال�ينقسـم��الذّي�هو�"المصطلح�)�و

فـي��راكيب�ينـدر��التّأن�هذا�النوع�من�ي�ويعتقد�محمد�عنان�منها.يتكون�التّي�العناصر�
��9ألنها�لغة�منطق�وثباتية�اللغة�العرب
�to(ي�اإلنجليز�يعبير�االصطالحالتّفمثال� blow� the� gaffـ� ـ�)�بمعنى�"يفش الس�ر"ي��

�toفإن�الفعل�( blowيعن�(�ي)(ينفخ)�وgaffيعن�(�العمود�الخشبي�ـ�ذا�ي ن�الحديديـة�الس�
ويتضح�أن�معنـى�العبـارة�ال����10بكة.الشّمكة�بعد�اقتناصها�بالسيخرج�به�الصياد�الذّي�

��لمفرداته.ية�المعجمي�يمكن�استخالصه�من�المعان
فهو�قريب�الصلة�من�النوع�البحت�ولكنه�قد�يتضمن�كلمة�أو�إشارة�ي�انالثّأما�النوع�

دائمـا��ي�به�من�طرف�خفي،�وحسب�عناني�إليه،�بل�ويوحي�يرمالذّي�إلى�المعنى�العام�
�to�beat�one’sوهناك�أمثلة�كثيـرة�مثـل�:(���11العربية.في�نعرفه�الذّي�هذا�هو�النوع�

breast(يدق�صدره)�ومعناه�االصطالحي:�يندم�على�ما�فعل�أو�علـى��في�ه�الحر)�ومعنا
)�ومعنـاه��to�burn�one’s�boatما�فات.�ويقابله�لدينا:�يعض�بنان�النـدم".�أو�تعبيـر�(��

راجـع��ي�التّجعـة،�أ�الرالحرفي:�يحرق�قواربه،�ومعناه�االصـطالحي:�يقطـع�خـط����
تعني:�يعدو�أو�ينطلق�بسـرعة��ي�التّ)�وto�burn�the�windوكذلك�العبارة�(�12مستحيل.�

�from(ي�اللغة�العربية.�والعبير�االصـطالح�في�ال�تصدق.�أو�أطلق�ساقيه�للريح� the�
fire�pan� into�the� fire�(يعنالذّي��حرفيا�"كيهربت�من�المقالة،�فسـقطت��التّي�مكة�الس

��مضاء�بالنار".��الرالنار"�أو�"إلى�من�سيء�إلى�أسوأ"�أو�"كالمستجير�من�في�
فئة�االرتباط�بين�لفظتين�أو�أكثر،�وهو�ارتباط�ال�يستند�إالّ�إلـى��ي�ة�فهالثّالثّأما�الفئة�

إلى�ما�يصطلح�عليه�المجتمع�وإن�كان�له�سند�من�االستعارة�ومن�المنطـق��ي�العرف،�أ
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يـة��)�و�يقابله�بالعرب�He�jumped�for�joy(�!واثب�بالفرحالتّبطبيعة�الحال،�فمثال�ارتباط�
ي�أو�الجسدية،�مثل�ارتباط�اللـون�الـورد��ية�حا).�وارتباط�اللون�بالحالة�النفس(يطير�فر
��the�pink�of�healt.(13بالصفة�(

�Avihai(�وهذا�تقريبا�ما�ذهب�إليه Shivtielأفيخا�(�دراسة�لـه�حـول���في�شيفتيل�ي
�:وهـي�ية�ن�من�العبارات�االصطالحإذ�يفرق�بين�نوعيية�العربية�العبارات�االصطالح
تتكون�عادة�من�كلمـة�فـأكثر�وال���التّي�"العبارة�ي�)�وهIdioms(ية�العبارات�االصطالح

�toمثل�العبارة�(�14الكلمات�المكونة�لها'ي�يمكن�استنتاج�معناها�من�مجموع�معان burn�
the�midnight�oilـة��يعمل�حتى�وقت�متأخر.�أو�العبارة�العرب�:تعنيالتّي�)�وضـرب��ي"

��عمل�فكره�حتى�يتوصل�إلى�حل.��ناها:�ي"�ومعأسداسٍفي�أخماسا�
"شبه�عبـارة��ي�)�أsemi-idiomيطلق�عليه�مصطلح�(عابير�فالتّمن�ي�انالثّما�النوع�أ

تتضمن�كلمة�أو�أكثر�استخدمت�بمعناها�الحرفي.�مثـل��التّي�العبارة�ي�اصطالحية"�وه
)to�talk�nineteen�to�the�dozenو�(تعنالتّي��ي)ّـ�وقف)�التّحدث�دون�الت عبـارة��ي�ه

ال�يعـرف�شـيئا،�ألن���ي�وكذلك�العبارة�"ال�يعرف�الكوع�من�البوع"�أية�شبه�اصطالح
����15عبير.التّفي�في�الفعل�"يعرف"�قد�حافظ�على�معناه�الحر

أنواع�منها�ما�ال�يمكـن�فهمـه�مـن����ية�يتضح�لنا�مما�سبق�أن�العبارات�االصطالح
إليه�من�خالل�إشارة�أو�كلمـة��ي�ما�ترمالكلمات�المكونة�لها�ومنها�ما�يمكن�فهم�ي�معان

عادة�تقوم�على�استعارة�قديمة�أو�جديـدة�وقـد�يمكـن����ي�وهفي�احتفظت�بمعناها�الحر
لغة�الصحافة.�غير�أننـا�نجـد�مـن����في�تعبيرات�شائعة�ي�وهية�ترجمتها�ترجمة�حرف

�تدخل�ويعتبرها�ال�هذا�النوع�من�العبارات�القائمة�على�االستعاراتي�الباحثين�من�يستثن
عنده�إذا�أمكن�اسـتنتاج�معناهـا�بمعرفـة�معناهـا�����ية�عابير�االصطالحالتّضمن�مفهوم�

��16الحرفي.
��
��
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النقـاط��ي�في�القاسمي�لخصها�عل�بجملة�من�الخصائصية�تتسم�العبارات�االصطالح
��17الية:التّ

ذمـه��في�«عبير�في�التّبديل�أو�الحذف،�فمثال�ال�يمكن�تبديل�التّعديل�أو�التّال�تقبل��-�1
�ب.الركلمه�اهللا�ب»�اهللا

على�قـدم��«عبير�االصطالحي،�فمثال�التّعناصر�في�أخير�التّقديم�أو�التّعدم�جواز�-�2
�».على�ساق�وقدم«أخير�فيه�وتصبح�التّقديم�والتّال�يمكن�»�وساق
ـ�ويـة��عرابالعالمـة�اإل�في�للمطابقة�ية�الفعلية�عابير�االصطالحالتّتتأثر�-�3 خص�الشّ

نذر�«ي�عبير�االصطالحالتّأنيث)،�التّذكير�والتّوالجمع)،�والنوع�(ية�ثنالتّو�والعدد�(اإلفراد
��».نذرت�نفسها«ي�يأت»�نفسه

�Monaوهذا�تقريبا�ما�ذهبت�إليه�منى�بيكر�( Baker�(أنّه�ال�يمكن�تغيير�نظـام��في�
أو�حذف�كلمة�منه�أو�إضافة�كلمة�إليـه�أو�اسـتبدال���ي�عبير�االصطالحفي�التّالكلمات�

��18له.ية�النحوية�فيه�أو�تغيير�البن�كلمة
ـة�فـي���ينشأ�متحدثو�لغة�ما�ولنقل�اللغـة�العرب��:المعنى�ةاصطالحيـة��بيئـة�ثقاف�يي

االنجليزية،�وتفرض�عليهم�ضروبا�من�أو�ية�الفرنسية�قافالثّعن�البيئة��تختلفية�وحضار
عبيـرات��التّإلى�أخرى،�فمـثال��ية�ولغوية�فكير�واستخدام�اللغة�تختلف�من�منظومة�ثقافالتّ

تعبيـرات�تقـوم�علـى����يـة��العربفي�فء،�تقابلها�الدتقوم�على�استعارة�ية�التّي�االنجليز
�Itفتعبيـر�(��قافتين،الثّفء�والبرودة�بين�الداستعارة�البرودة�نظرا�لتفاوت�داللة� warms�

the�cockles�of�my�heartيقابله�بالعرب�(ة�لقدي)ـ���(إنها�تثلج�صدري)�أو� ي�قـرت�عين
طريقـة��ية�إذن�الكثير�تعكس�الكثير�من�العبارات�االصـطالح��19هو�البرد.والقر�بها)،�

فـي��وهنا�تكمن�صعوبة�نقلها�أو�إيجاد�مكافئات�لها�ي�نظر�مستخدميها�إلى�العالم�الخارج
�لغة�أخرى.

�مثلهـا�مثـل��ية�بتعابير�اصطالحية�تزخر�اللغة�العرب�:ةالعربيية�عابير�االصطالحالتّ
اللغات�غير�أن�الكثير�منها�ال�يعرف�كيف�ظهرت�وتطورت�و�يرجـع�شـيفيتيل���ي�باق
)Shivtiel�(20القرآن�نحو�(قاب�قوسـين)���:مثل��رعابير�إلى�عدة�مصادالتّمصدر�هذه��
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ـ�والحـديث��ية�بمعنى�قريب�جدا�والكتاب�المقدس�نحو�(كبش�فداء)�بمعنى�ضح ريف�الشّ
عر�(�ال�ناقة�له�وال�جمل)�بمعنى�ليس�لـه��الشّهلة�والسالغنيمة�ي�نحو�(الغنيمة�الباردة)�أ

حمار)�بمعنى�عاد�ويـداه��ي�نحو�(�جاء�بقرن�:العامةية�مثال�العربواألصله�بالموضوع،�
فارغتان�و�الفولكلور�نحو�(وتد��جحا)�بمعنى�موطئ�قـدم�و�كـذلك�إلـى�األحـداث�����

نحو�(هنـا��ية�قنالتّنحو�(بعد�خراب�البصرة)�بمعنى�بعد�فقدان�األمل�والعبارات�ية�اريخالتّ
مويه�التّالعيون)�بمعنى�في�ماد�الرعريب�نحو�(ذر�التّمربط�الفرس)�بمعنى�لب�الكالم،�و�

��عتيم.التّأو�

خاصـة��ية�إن�لكل�لغة�عبارات�اصطالح�:ةعابير�االصطالحيالتّرجمة�والتّدراسات�
اللغتـين��فـي��اللغات�ونجد�أن�هذا�النوع�من�الصيغ�توظف�بكثـرة��ي�باقتنفرد�بها�عن�

ارج�والصـحافة�ونشـرات�األخبـار�واللقـاءات�����الدالحديث�ية�في�واإلنجليزية�الفرنس
الناس�يلجئون�لتوظيف�هذا�النوع�من�العبارات�ألسـباب���21سميةالر�ويعتقد�أبو�سعدة�أن

ي�اإلفصاح�عن�مقصـده�مباشـرة�أ��في�كلم�مختلفة�منها�تجميل�الكالم�وعدم�رغبة�المت
حتمـا��ي�إذن�فالمترجم�سيلتق�Taboos(.22لطيف،�خاصة�إذا�تعلق�األمر�بالمحرمات�(التّ

��بعبارة�من�هذه�النوع�ويجب�أن�يجد�لها�حال.��
البحتة�أو�كما�يطلـق��ية�أن�القاعدة�العامة�لترجمة�العبارات�االصطالحي�ويعتقد�عنان

�pure(في�أو�الصا�عليها�"المصطلح�البحت�" idiom�(فتيـت�إلـى���التّال�تقبـل��التّـي��و
سياقها�المحدد�حتـى�يبـرز���في�عناصرها�وإنّما�يترجمها�المترجم�وفقا�لمعناها�العام،�و

��)bats�in�the�belfryفمـال�العبـارة�(���23ها�دون�محاولة�للداللة�علـى�مكوناتهـا.��لتّدال
برج�الكنيسة)�و�معناها�العام�(لقـد�اختـل�عقلـه)�و����في�(لديه�خفافيش�في�معناها�الحر

رأسـه��فـي���(إنعبير�المكـافئ��التّرأسه�الطيور�طنينا)�و�أما�في�معناها�المقابل�(تطن�
تقوم�على�استعارة�ميتة�أو�حية،�فقد�تصـلح��ية�التّي�انالثّأما�الفئة�.�24أخالطا�و�أمشاجا)�

ـ��ية�هذه�الفئة�للترجمة�بعناصرها�األصل اللغـة��فـي��ق�إيجـاد�مكـافئ���أو�عـن�طري
��25المستهدفة.
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طرحها�هـذا�النـوع�مـن����يالتّي�تطرق�مترجمو�الكتاب�المقدس�كذلك�إلى�المشاكل�
)�J.C�MARGOTعابير:�فعلى�سبيل�المثال�يعتقـد�الباحـث�جـون�كلـود�مـارغو�(�����التّ

إلى�ية�يعد�مصدرا�هاما�للتعابير�االصطالحالذّي�ترجمة�الكتاب�المقدس�في�المتخصص�
عابير�إما�إلى�العجلة�أو�اعتمـاد��التّترجمة�هذا�النوع�من�في�أن�فشل�بعض�المترجمين�

يـة��إلى�تـأويالت�عديمـة�المعنـى�أو�عبث���ي�سيفضالذّي�رجمة�كلمة�بكلمة�التّأسلوب�
)absurdeوكذلك�الى�إرادة�بعض�المترجمين�إلى�الحفاظ�على�أجنب�(ـة��ي)étrangeté�(
�originalité.(26عبير�أو�طرافته�(التّ

ين�هم�بصـدد�نقـل�نصـوص����الذّرشادات�للمترجمين�إلويقدم�ذات�الباحث�بعض�ا
����27كاآلتي:�ي�عابير�وهالتّتتضمن�هذا�النوع�من�

عامل�معها�كوحدة�ترجمة�وليس�كلمة�كلمة،�ثـم��التّعرف�عليها�للتمكن�من�التّوجوب�
مستهدفة�يتوافق�مـع��اللغة�الفي�البحث�عن�معناها�وبعد�ذلك�العثور�على�مكافئ�مقبول�

�للتعبير�المصدر.ية�عبيرالتّوية�الوظيفتين�اإلبالغ
ة�رجمة�الحرفالتّه�من�كما�ينبة�للتعابير�االصطالحيمباشـرة�(�يSystématiqueإذ��،(

رجمة�التّاللغة�المصدر�أوال�يمكنه�من�تقرير�إذا�ما�كانت�في�أن�إحاطة�المترجم�بمعناها�
عـابير��التّلـبعض��يـة��رجمـة�الحرف�التّالطريقة�المالئمة�أم�ال،�فقد�تتوافق�ي�هية�الحرف

�حاالت�استثنائية.ي�اللغتين�المصدر�والهدف�وهية�في�االصطالح
�Monaتشير�منى�بيكر�( Baker(المشاكل���إلى�أنفـي��عابير�التّتسببها�ة�التّي�ئيسالر

لغة�المصدر�من�جهـة�وعـدم���الفي�عرف�عليها�التّعدم�القدرة�على�في�رجمة�تكمن�التّ
اللغة�الهدف.�ولكن�حتـى�عنـدما�يـدرك����في�مناسبة��ةالقدرة�على�الوصول�الى�ترجم

من�المصاعب،�فأحيانـا���رجمة�لن�تخُلية�التّعمل�نفإعابير�االصطالحية،�التّهؤالء�تلك�
اللغة�الهدف�حين�يكون�نتاج�ثقافـه�معينـه،�فمـثال�العبـارة�����في�ال�يوجد�نظير�للتعبير�

)Jekyll�and�Hyde�(وصـف�شـخص�ذو�شخصـيتين�مـزدوجتين����في�تستخدم�التّي���
ي�وهـذا�يسـتدع��ية�العربفي�عبير�التّجانب�منها�خير�واآلخر�شرير�ال�يوجد�نظير�لهذا�

��.��28اللغة�الهدففي�الخروج�بترجمة�تحافظ�على�المعنى�بمنأى�عن�المجاز�
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يمكـن�للمتـرجم���التّـي���بدورها�تصنيفا�أكثر�تفضيال�لالستراتيجيات29وتقدم�بيكر�
��اللجوء�إليها�عندما�يصادف�تعبيرا�اصطالحيا�كاآلتي:��

بآخر�مطابق�شكال�ومضمونا:�وتذكر�الباحثة�أن�هـذا��ي�ترجمة�تركيب�اصطالح-�1
حاالت�نادرة،�وهـو�أن�يوظـف�المتـرجم�عبـارة/تعبيرا�����في�اإلجراء�غير�ممكن�إالّ�

اللغـة��ي�فـي��عبير�االصـطالح�التّاللغة�المستهدفة�له�تقريبا�نفس�معنى�في�اصطالحيا�
��مكافئة.��ية�المصدر�ويتركب�من�وحدات�معجم

��"�head�over�heelمثل:�"رأسا�على�عقب":�
يمكن��:المبنىفي�بآخر�يحمل�المعنى�ذاته�لكن�مختلف�ي�ترجمة�تعبير�اصطالح-�2

عبيـر��التّمستهدفة�لهـا�نفـس�معنـى����اللغة�الفي�العثور�عادة�على�تعابير�اصطالحيه�
�مختلفة.��ية�اللغة�المصدر�ولكنها�تتكون�من�وحدات�معجمي�في�االصطالح

من�اللغة�المصدر:�قد�يلجأ�المترجم�إلى�اقتـراض��ي�عبير�االصطالحالتّاقتراض�-�3
تعبر�عن�التّي�وهو�أمر�مألوف�مثل�اقتراض�بعض�المصطلحات�ية�العبارة�االصطالح

��قافة.الثّ
األكثـر��ية�)�:�وتعـد�هـذه�االسـتراتيج���Paraphraseتبدال�العبارة�بمعناها�(اس-�4

اللغة�المستهدفة�أو�من�غيـر�الالئـق���في�في�استعماال�عندما�ال�يمكن�إيجاد�مكافئ�وظي
��بين�اللغتين.ية�استخدام�مصطلحات�للفروقات�أسلوب

ـ�ي�العب�اللفظالتّحذف�-�5 �علـى�العبـارة�االصـطالحية:�وتتمثـل�هـذه�����ي�المبن
سياق�يسـمح�بـذلك�بعيـدا�عـن�����في�فقط�للعبارة�في�نقل�المعنى�الحرية�في�االستراتيج

��للغة.��ي�االستخدام�المسل
ي�عبيـر�االصـطالح��التّكلية:�قد�يقوم�المترجم�بحـذف��ي�عبير�االصطالحالتّحذف�

�لصعوبة�نقله�أو�ألسباب�أسلوبية.
مـا��ية�ليل�من�شأن�خاصباختصار�إما�حذف�أو�تقي�وتعن�:�عويضية�التّاستراتيج-�6

مكان�آخر.�وهذه�في�مكان�ما�من�النص�وتعويضها�في�)�idiomaticity(ية�كاالصطالح
بـل�تتعلـق�بتعـويض�كـل�����ية�عابير�االصطالحالتّليست�حكرا�فقط�على�ية�االستراتيج
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مكـان�محـدد���في�ال�يمكن�إعادة�انتاجها�مباشرة�ية�أسلوبية�المعنى�أو�خاصفي�خسارة�
��المستهدف.من�النص�

ين�أكدوا�على�ضرورة�االبتعاد�عـن��الذّرجمة�والتّبعد�استعراض�بعض�آراء�علماء�
�pureالغيـر�شـفافة�(��ية�عابير�االصـطالح�التّترجمة�في�رجمة�كلمة�بكلمة�خاصة�التّ

idiomsاللغـة��فـي��عامل�معها�كوحدات�للترجمة�والبحث�عن�تعـابير�مكافئـة���التّ)�و
ى�نفسه�وإن�اختلفا�شـكال�ذلـك�أن�اللغـات�"تختلـف�����المعني�المستهدفة�يمكن�أن�تؤد

����30عبير."التّفكير�وطرق�التّقافات�ومثلها�أنماط�الثّباختالف�
عرف�علـى�الحلـول�الممكنـة����التّراسة�هو�الدالهدف�من�هذه��:المدونة�والمنهجية

قصيرة�للكاتـب��ية�رواي�وهي�وائالرلترجمة�العبارات�االصطالحية،�وقد�اخترنا�النص�
�Cousineياسمينة�خضرا�والمعنونة�ب(ي�الجزائر K(31المترجمـة��ترجمتهـا��التّي�و��

.�ويبدو�أن�الكاتـب�يوظـف�هـذا����32نهله�بيضون،�تحت�عنوان:�"القريبة�كاف"ية�اللبنان
ه�بصورة�مكثفة�إذ�عثرنا�علـى�عـدة�دراسـات�تناولـت�����رواياتفي�عابير�التّالنوع�من�

ومدى�نجاح�المتـرجمين��ية�إلى�العربية�من�الفرنس�عابيرالتّالموضوع�ذاته�وهو�نقل�هذه�
��33نقلها.في�

المصـدر��ية�راسة،�إذ�بعد�عدة�قراءات�للرواالدهذه�ي�في�قابلالتّاعتمدنا�على�المنهج�
ثم�انتقلنا�إلى�النص�المسـتهدف��ية�باللغة�الفرنسية�استخرجنا�بعض�العبارات�االصطالح
نقـل��فـي��الموظفـة��ية�وحـددنا�االسـتراتيج��يـة��واستخرجنا�ما�يكافئها�باللغـة�العرب�

��عبير�االصطالحي.التّالعبارة/
��
��
��
��
��
��
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�بعض�األمثلة:��

�عابير�االصطالحية:��التّنقل�في�االستراتجيات�المستخدمة�

�):paraphraseترجمة�معنى�العبارة�( )1
��ية��باللغة�الفرنسية�العبارة�االصطالح��النص�المستهدف��في�مايقابلها�

ـ�أن�أخبط�عليها�حتى�ي�"بوسع ي�يغمى�عل
����34أحد."ي�ولن�يسمعن

��

«�Je�peux�cogner�dessus�jusqu’à��
tomber� dans� les� pommes,� personne�
ne�m’entendra.�»35�

�36...�"سخرت�مني"(...)�،�ثم��«(…)�elle�m’avait�ri�au�nez��..�»37�

��je�remuais�ciel�et�terre�…�»39»��38..."أبذل�جهدا�فظيعا"كنت�

��de�ma�voix�blanche�»�41...�»���40عديم�النبرة.."�ي�"...بصوت

�اقتراض�العبارة�:���
��باللغة�الفرنسيةية�العبارة�االصطالح��النص�المستهدففي�ما�يقابلها�

�يلتصق�بجسدالذّي�يء�الشّ"...وذلك� مثل�ي
��42رداء�نيسوس."

«�…et� cette� chose� qui�me� colle� à� la�
peau�telle�une�tunique�de�Nessus.�»43��

�تلك�الفتاة�لوحـدها�� تختصـر�الليـل���"كأن
����44."والنهار

«�Cette� fille� était,� à�elle� seule,� le� jour�
et�la�nuit.�»�45�

��Je»����46.�هيا�..."أطلب�منك�القمر"لم� ne� t’ai� pas� demandé� la� lune,�
pourtant.�»47�

لن�تبلـغ�مسـتوى���"وكل�خيرات�األرض�
��48."كاحله

«�…toutes�les�bontés�de�la�terre�ne�lui�
arriveraient�pas�à�la�cheville.�»�49�

���pur،"خالص"فهو�نجاح� et�…il� est� un� succès��«
»�,dur��

��

��

�
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�رجمة�بعبارة�مكافئة:��التّ )2
اجتازت�أم"�50.�"بلمح�البصرالبهو.�ي��«�Ma�mère� traverse� le� hall� en� coup�

de�vent.�»51��
��بجلده"�ذينفالذّي�ر�الشّ"أما�

��

«�Quand�au�mal�qu’il�s’en�tire�à�bon�
compte�»52�

��C’est»��35ص"كان�ذلك�فأال�سيئا�.." un� signe� de� mauvais�
augure�»�p.29�

�suppôt�de�Satan�»p.59…»��76ص�"يطانية�الشّزبان"

���عبير:التّحذف�
«�Amine�jette�l’éponge�.�»53�
«�Je� ne� suis� pas� obligée� de� prendre� tes� propos� pour� argent�

comptant.�P39�»�
��49على�تصديق�كالمك.�صي�ال�شيء�يرغمن

اعتمدت�على�مجموعـة�مـن���رجمة�لمتن�اابقة�أالسيتضح�لنا�من�األمثلة��:المناقشة
����:استراتيجيتيوخاصة�على�لقصة�ثنايا�افي�ة�مبثوثالية�عابير�االصطالحالتّالحلول�لنقل�

عبير�االصطالحي:�قامت�المترجمة�باقتراض�عـدد�مـن���التّاقتراض� -�1
�demander(�مثـل�ترجمتها�حرفيا�ي�أية�عابير�االصطالحالتّ la� lune(أ��طلـب��ي

للنص�المستهدف�يفهم�هـذا��ي�طلب�شيء�مستحيل�ونظن�أن�المتلقي�تعنالتّي�القمر�و
��tunique(المعنى.�كما�نقلت�العبارة de� Nessus(ه"�ورداء�نيسوس"ب��عبـارة��ي

ية�تفسيرية�أضافت�حاششرا�ظاهره�خير�وي�وتعنية�مستمدة�من�الميثولوجيا�اإلغريق
�Neعبيرين�االصطالحيين�(في�التّتشرح�فيها�العبارة�ونعتقد�أنّها�أحسنت�صنعا.�أما�

pas�arriver�à�la�cheville�de�qqnيبلـغ�كاحلـه��ال�"ترجمتها�حرفيا�ب�التّي�)�و"�
)�240"دونه�بكثير�"�(المنهـل،�ص�ي�ذلك�ألن�العبارة�ببساطة�تعنفي�فإنها�لم�توفق�

ليس��اكون�تعبيرألن�النتيجة�ستية�رجمة�الحرفالتّن�أنه�يجب�االحتراس�مي�وهذا�يعن
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�leأما�العبارة�"�له�معنى. jour�et� la�nuit�"فتعن�أومتضـادين��"شيئين�أو�شخصين�ي�
المؤلـف���ما�قصـده�مثل�القريبة�ونظن�أن�هذا��"لديه�شخصيتين�متناقضتين�اًشخص"

�وليس�كما�ترجمتها�المترجمة�ب"تختصر�الليل�و�النهار".
:�ترجمت�المترجمـة�بعـض���)paraphrase(استبدال�العبارة�بمعناها -�2

�tomberالعبارات�بمعناها�مثـل�عبـارة�'�� dans� les� pommes�'ـ�التّـي��و ي�تعن
�خرية.��ي�السيعنالذّي�و)�rire�au�nezعبير�(التّوكذلك�اإلغماء،�

وظفـت��اللغة�المسـتهدفة:��في�بعبارة�مكافئة�ي�عبير�األصلالتّاستبدال� -�3
كعبارات�مكافئة�للعبارات�مثـل:��ية�من�اللغة�العربية�المترجمة�عبارات�اصطالح

�coup�deكعبارة�مكافئة�ل(�"بلمح�البصر" vent�(ـ�و كمكـافئ��بجلـده"���ذكذلك�"ينف
�seللعبارة� tirer�à�bon�compte�"تعنالتّي�و��فـي��ينجو�من�خطر�.�و�كـذلك��ي
�ب(فأل�سيء)�.�mauvais�augureعبارة�(

رجمة�عبارات�مكافئة�أو�ما�في�التّ:�لم�نجد�يعبير�االصطالحالتّحذف� -�4
ـ�التّي�و)�jeter�l’épongeيفيد�معناها.�مثل�العبارة�( ـ�ي�التّتعن عـن�شـيء�أو���ي�خل

)�prendre�quelque�chose�pour�argent�comptantوكذلك�العبارة�(االستسالم،�
���.��!أو�بسذاجة�ي�حرالتّ:�تصديق�أمر�دون�يتعنالتّي�و�

ظـاهرة�مـن�الظـواهر����على�تسليط�الضوء�راسة�الدكان�الهدف�من�هذه��:الخاتمة
صيغ�تمتلك�معنـى��ي�هوية�عابير�االصطالحي�التّجميع�اللغات�وهفي�الموجودة�ية�اللغو

هذه�الصـيغ�فـإن���ية�عدم�شفافلخاصا�ال�يستخرج�عادة�من�الكلمات�المكونة�لها.�ونظرا�
فإن�هناك�عدة�طرق�لنقلهـا���نفاترجمين�عند�مصادفتها.�وكما�بينا�آنقلها�قد�يشكل�أرقا�للم

من�الفروض�أن�يكـون�قـادرا���الذّي�على�كفاءة�المترجم��رجة�األولىالدولكنها�تعتمد�ب
ى�تحديدها�وفهمها�ثم�نقلها�وهذا�يتطلب�منه�أن�يحوز�على�مخزون�ال�بأس�به�مـن��عل

قافـة��الثّوأن�يكون�مطلعـا�علـى����العملي�لغتفي�سياقاتها�في�هذا�النوع�من�العبارات�
��قافة.الثّيشتغل�عليهما�ألن�الكثير�من�هذه�العبارات�مرتبطة�بالتّي�المرتبطة�باللغتين�
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ـ�رجمـة��ية�في�التّاالصطالح�عابيرالتّ�لترجمةية�وكيفية�كمدراسة�بي�نوص ة�معالسي
رجمة�مهم�جدا�لالنتشار�الواسـع��التّخاصة�أن�هذا�النوع�من��)audiovisuel(ية�البصر

عـابير��التّتكثر�من�توظيـف��التّي��والمكتوبةية�والصحافة�المرئية�لألفالم�واألفالم�الوثائق
�Le(مثال�صحيفة��االصطالحية. Mondeة�نسالفر�ة�ونسختها�العربيدراسـة���وإجـراء�ي

�).تقابيلة�وهذا�يمهد�لوضع�معجم�للتعابير�االصطالحية
�وخصائصـها�وتلقـين��ية�االصـطالح�عابير�ية�التّتخصيص�وقت�كاف�لتدريس�ماه

بـين���واختالفهـا�لتحسيس�الطلبة�بهذا�النوع�من�الصـيغ��ية�عليمالتّالمناهج�في�بعضها�
��قافية.الثّاللغات�بسبب�االختالفات�

كـافؤ��التّوالعكس�تعتمد�علـى��ي�اللغة�فرنسي/عربية�وأخيرا�نقترح�إعداد�معاجم�ثنائ
حتى�يـتمكن�المترجمـون�والمتعلمـون����ي�والفكري�كلالشّوفي�بمختلف�أنواعه:�الوظي
��جوع�إليها�عند�الحاجة.الراألجانب�والباحثون�من�

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
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��
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����������������
��.نقل�الخبراتوية�رجمة�العلمالتّواقع��:05المحور��المداخلة:محور�

نقل�العلوم�والمعـارف�بـين���في�رجمة�المتخصصة�دورا�مهِما�ي�التّتؤد�:ملخصال
بنقـل��فـي��تأنهـا�ال��ي�رجمة�خيانة�"�أالتّ،�يقال:�"�إن�األمم�والمجتمعات�مختلفة�اللغات

قد�شهد�العالم�و�،،�بل�تنقل�معانٍ�مقربة�فقطالمقصودة�حرفيا�من�لغة�إلى�أخرىي�المعان
ـ�فـي��العصر�الحديث�على�الخصوص�نشاطا�هاما�ي�في�العرب يـة��العلـوم�األجنب�ي�تلق

شـملت�عـدة�مجـاالت����التّي�رجمة�التّالمختلفة�عن�طريق�وسائل�مختلفة،�منها�وسيلة�
ـ�ي�ل�اللسانيات.��فما�هو�واقع�ترجمة�المصطلح�اللسـان�نذكر�منها�مجاية�معرف ي�األجنب

���العصر�الحديث؟������ية�في�إلى�اللغة�العرب
��الحلول�المقترحة�لمعالجة�مشكالته؟ي�وما�ه
������:��ة�البحثخـط

�أهميتها.،�أنواعها،�رجمةالتّتعريف��� -�
العصـر�الحـديث���ية�في�إلى�اللغة�العربي�األجنبي�واقع�ترجمة�المصطلح�اللسان -�

���.)والتّحديات�(المشكالت
�وتوصيات.�:�اقتراحاتةماتخ -�

��حديات.التّية،�اللغة�العربي،�المصطلح�اللسان،�رجمةالتّية:�الكلمات�المفتاح
Summary :�Specialized translation plays an important role in the 

transfer of science and knowledge between nations and societies of 
different languages . It is said: “Translation is treason.” That is, it does 
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not fulfill the transfer of the intended meanings literally from one 
language to another, but rather the transfer of meanings only close, and 
the Arab world has witnessed in the era The hadith in particular is an 
important activity in receiving various foreign sciences through various 
means, including the means of translation, which included several areas 
of knowledge, including the field of linguistics .  

- What is the reality of translating the foreign linguistic term into 
Arabic in the modern era ? 

- What are the proposed solutions to address his problems ? 
Search plan : 
- Definition of translation, its types, and its importance . 
- The reality of translating the foreign linguistic term into Arabic in 

the modern era (problems and challenges) . 
Conclusion: suggestions and recommendations . 
Key words: translation, linguistic term, Arabic language, challenges . 

�

قافات�بين�والثّ�المعارفو�العلوملنقل�ية�ضرورية�رجمة�وسيلة�حضارالتّ�تعد�مقدمة:
ألنها�القناة�ي،�م�به�عنوان�هذا�الملتقى�العلمسكما�وبحق�"بريد�اللغات"�ي�فه،�لغات�العالم

مختلـف�مجـاالت���،�وفـي��مختلف�القاراتفي�األمم�و�عوبالشّبين��ةالوحيدية�واصلالتّ
لتسـتقبلها��،�من�مبانيهـا�المعبر�عنها�ضي�فاللغة�المصدر�ترسل�المعانية،�الحياة�اإلنسان

بها.ة�اللغة�الهدف�(المترجم�إليها)�فتتخذ�لها�مبانٍ�خاص��
في��ي�المقصودة)المعاني�أي�الفكر(العلمي�ورجمة�أشبه�بإعادة�تغليف�المنتوج�التّف��

رجمـة�مـن���التّتقاس�به�دقـة��ي�غليف�الجديد�هو�الذالتّهذا�و�مغاير�لألولي�قالب�شكل
المستخلصة�مـن��ية�المواد�الغذائتحفظ�فيه�ي�حد�بعيد�بالوعاء�الذفهو�أشبه�إلى�،�عدمها

ـ�ية�قيمتها�الغذائو�فمنها�ما�يحافظ�على�سالمتها،�الحافظة�لهاية�األظرف�الطبيع �يكما�ه
المقصودة�مـن�لغـة�إلـى����ي�الحفاظ�على�نقل�المعانفي�رجمة�الجيدة�التّهذا�هو�حال�و

�قد�تتحول�إلى�مواد�سـامة�قاتلـة��و�االضمحاللو�لفالتّضها�إلى�منها�ما�يعرو�أخرى.
�المقصودة�من�لغة�إلـى�أخـرى��ي�إفساد�نقل�المعانفي�ديئة�الررجمة�التّهذا�يماثل�حال�و

��عنها.عبير�التّبسوء�
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العصر�الحـديث��ية�في�إلى�اللغة�العربرجمة�التّعن�طريق�نقلت�التّي�من�العلوم�و��
إمـا�بشـكل���ية�مترجمون�من�مختلف�األقطار�العربقام�بذلك��الحديثةية�اللسانيات�الغرب

أو�بمبـادرة��،�معتمـدة�تحت�إشراف�هيئة�متخصصـة��إما�ذلك��كاني،�أو�جماعي�فرد
نظـرا�لعـدة���،�الحديث�المترجمي�العربي�بذلك�تباينت�حاالت�المنجز�اللسانشخصية.�و
����في�بلورتها.همت�أسظروف�

ية�إلى�اللغة�العربي�األجنبي�اللسان�ما�هو�واقع�ترجمة�المصطلحمن�هذا�المنطلق�و��
����مشكالته؟الحلول�المقترحة�لمعالجة�ي�ما�هو����الحديث؟العصر�في�

رجمـة��التّتعريـف���ةالمعاصـر�ية�معجم�اللغة�العربفي�ورد�:�لغة�:رجمةالتّتعريف�
�وضـحه�و�بينـه�:�ترجم�الكالم�-�«�ي:�منها�ما�يل،�ترد�فيهاية�التّي�حسب�سياقاتها�اللغو

:�ترجم�عن�آماله�–طبيق�التّأو�نقله�إلى�مستوى�،�نفّذه:�إلى�عمل�ترجم�القرار�–فسره�و
��عبر�عنها�.و�أبانها

هـذا�المعنـى���و�1»�أخـرى.�فسره�بلغة�،�نقله�من�لغة�إلى�أخرى:�ترجم�الكتابـ�
��ياق.السهذا�في�يهمنا�ي�األخير�هو�الذ
أهم�هذه�،�وباختالف�وجهات�النظر�إليهامختلفة�و�للترجمة�تعريفات�كثيرة:�اصطالحا

معناها�نقـل�معنـى����التّرجمة«:�seleskovitchتعريف�سليسكوفيتش�ي:�عريفات�ما�يلالتّ
عليها�النص�إلى�لغة�أخـرى�...�التّي�ليس�أن�ننقل�اللغة�،�ويتضمنها�نصالتّي�سالة�الر�
فهـذا���2»�يـة.�لغوية�ليست�عملو�اتصالية�عملي�رجمة�هالتّ�سليسكوفيتش�أنتضيف�و
يعتبرها�وسيلة�لنقل�المعنى�المعبر�عنه�،�والمعنىية�رجمة�من�زاوالتّعريف�ينظر�إلى�التّ

لكليهما�الحاملة�ية�ركيز�على�البنى�اللغوالتّواصل�دون�التّبلغة�ما�إلى�لغة�أخرى�لتسهيل�
اللغـة��فـي��المهم�هو�ايصال�المعنى�المقصود�بما�هو�موجود�ي�أ�ذاك.لهذا�المعنى�أو�

��المستقبل.و�فاهم�بين�الطرفين�المرسلوالتّ�واصلالتّليحسن�،�المقابلة�دون�اخالل�به
�LOللغـة��ية�تبديل�المادة�النصية�عمل�هي«:�للترجمة�Catfordتعريف�كاتفورد� •
�L�T�«�.3لغة�أخرى�(�اللغـة�المنقـول�إليهـا����ية�في�مساوية�بمادة�نص�األصلية)�(اللغة
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مـا�يسـاويها���،�والمنقول�منهاية�المادة�اللغوية�رجمة�من�زاوالتّعريف�ينظر�إلى�التّهذا�و
��إليها.اللغة�المنقول�في�

�Houseتعريف�ج�.�هاوس� • .� jة�عمل«�:���للترجمة�في�إحالل�نص�داللي�اللغة�ي
رجمة�من�التّعريف�ينظر�إلى�التّهذا�و�4»�عنها.المترجم�إليها�محل�نص�باللغة�المترجم�

��عريف�األول�(تعريف�سليسكوفيتش)�.التّهو�ال�يبتعد�كثيرا�عن�معنى�ي،�والداللالجانب�
إعادة�إنتاج�نـص�مـن���ية�عن�عمل�عبارة«:�للترجمة�Taberتابر�و�تعريف�نايدا •
فـي��سـالة��الربين�،�واللغة�المترجم�عنهافي�سالة�الرام�بين�التّوي�الطبيعي�ساوالتّخالل�

هـو��و�التّواصلي،رجمة�من�الجانب�التّعريف�ينظر�إلى�لتّاهذا�و�5»�إليها.اللغة�المترجم�
يـة��العملفـي��ركيز�على�جانـب�مهـم���التّيتقاطع�مع�تعريف�سليسكوفيتش�من�خالل�

هنـاك��و�اللغة.تؤديها�التّي�واصل�هو�من�بين�الوظائف�،�والتّسالةالرهو�و�أالية�واصلالتّ
��ذكرها.تعريفات�أخرى�يطول�بنا�

��ي:��هو�رجمةالتّتوجد�ثالثة�أنماط�من�:�أنماطها
�)�newordingأو�ما�يسمى�بإعادة�الصـياغة�(��،�رجمة�داخل�اللغة�نفسهاالتّ�–�1«�

��من�خالل�رموز�أخرى�من�اللغة�نفسها�.ية�موز�اللغوالرنوع�من�تفسير�ي�هو
�Translation(ي�قليـد�التّرجمـة�بمعناهـا���التّرجمة�بين�اللغات�أو�التّ�–�2 proper(��

��إلى�لغة�أخرى.��ية�تفسير�النصوص�اللغوي�هو
هذه�ترجمـة�للرمـوز���،�و)Transmtuation(يةيموطيقالسموز�الربين��التّرجمة-��3
��6»أخرى.من�خالل�رموز�ية�للغو

من�أهمها�مـا���عديدة.أنواع�كثيرة�للترجمة�تصنّف�حسب�اعتبارات��هناك:�أنواعها
��ي:��يل

ية:�/�ترجمة�فورية�ترجمة�آن:�تسمىي�األصلحسب�اعتبار�تزامنها�مع�النص��–�1
����إلقائه.أثناء�ي�مصاحبة�للنص�األصل

ترجمـة�حـرة�/�ترجمـة����:�قيد�باللفظ�تسـمى�التّحسب�مراعاتها�للمعنى�دون��–�2
����النقل.ية�ال�تتقيد�بحرف:�بتصرف
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النقل�من�لغة�إلى�أخرى�نقال�ية:�ترجمة�حرف:�حسب�تقيدها�بمعنى�اللفظ�تسمى�–�3
��حرفيا�...��

ـ��تسـتخدم�ية�التّـي��رجمة�اآلل:�التّحسب�الوسيلة�المستعملة�فيها�تسمى�–�4 �ابرنامج
برنامج�الحاسوب�الذهو�:�وامترجِم�ينفـذها�قبـل���و�يترجم�كل�عبارة�إلى�لغة�اآللـة�ي

����7.وتنفيذهاية�الالتّترجمة�العبارة�
��آلية.ترجمة�ية،�ترجمة�شفوية،�ترجمة�تحرير:�طريقة�إجرائها�إلى�وتقسم�حسب

��:��أهميتها
�يةحيـاة�اإلنسـان��في��تؤديهي�الكبير�الذي�الدور�الحضارفي�رجمة�ية�التّأهم�تتجلى

��ي:��من�ذلك�ما�يلو
المهارات�و�تبادل�الخبراتو�خصص�الواحدالتّمجال�ي�في�واصل�العلمالتّتسهيل� -�

�المتطورة؛مختلف�البلدان�في�الحاصل�ي�طور�العلمالتّلمواكبة�
األمم�مختلفـة��و�عوبالشّقافات�بين�والثّ�األفكارو�المعارفو�نقل�العلومفي�تساهم� -�

�؛المعمورةمختلف�أرجاء�في�اللغات�
�األعـراف�و�الجماعات�مختلفـة�اللغـات��و�فاهم�بين�األفرادوالتّ�واصلالتّتيسر� -�

�؛تواصليةرجمة�غايتها�التّف�والعادات.
طريق�النمـو��في�ائرة�والس�عوب�المتطورالشّتضييق�الهوة�الفارقة�بين�في�تسهم� -�
هـذا�يعـد���يـة،�و�كنولوجية�والتّعرف�على�المنجزات�العلمالتّمن�خالل�تسهيل�،�شيئا�ما

���ي�العلمي.نشر�الوعفي�يسهم�و�ليم�المفيدالسمحفزا�للتفكير�
العصـر�الحـديث���ية�فـي��إلى�اللغة�العربي�األجنبي�واقع�ترجمة�المصطلح�اللسان

ـ�ي�رجمة�من�أهم�خصائص�المصطلح�اللسـان�التّتعتبر�:�حديات)والتّ�(المشكالت ي�العرب
و�أرجمـة��التّعن�طريـق��ية�أن�هذا�المصطلح�مأخوذ�غالبا�من�اللغات�الغربي�الحديث�أ

العصـر�الحـديث���في�الباحثين�اللغويين�العرب��بعض�هذا�راجع�لتأثر،�وعريب�أحياناالتّ
��إلـى�الخـارج�سـابقا���يـة��خاصة�عن�طريق�البعثـات�العلم�ية�الغربية�بالبحوث�اللسان
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هو�ترجمة�ما�اسـتجد�مـن���،�بهذا�العلم�الوافدي�فالمصدر�الوحيد�لتعريف�القارئ�العرب
إال�أنـه��،�هذا�أمر�محمـود�،�والمتسارعي�هذا�الميدان�لمواكبة�البحث�العلمفي�البحوث�

الوقـت��في�لم�تتدارك�و�ال�تحمد�عواقبها�إن�استمرتالتّي�الهفوات�و�اتسم�ببعض�الهنات
ة�وهذا�هو�الهدف�من�هذه�الورقة�البحث،�واهنالرهو�حث�الباحثين�المختصـين�علـى���ي

من�أجـل��ية�لبالسقليل�من�آثارها�التّأو�على�األقل�،�العمل�جادين�لتجاوز�هذه�الصعوبات
مـن�هـذا�المنطلـق����و�لجديـدة�.�اية�دقيقة�للمصطلحات�اللسانو�تقديم�ترجمة�مضبوطة

��ي:��حديات�فيما�يلوالتّ�سنعرج�على�أهم�هذه�المشكالت
���ية�العربيـة:�بعض�المؤلفـات�اللسـان��في�غموض�بعض�المفاهيم�المترجمة��–�1
ية�المؤلفـات�اللسـان��فهم�محتوى�بعض�في�صعوبة�كبيرة�ي�ما�يجد�القارئ�العربكثيرا�
إلـى��ي�تؤدية�التّي�رجمة�الحرف:�التّعدة�أسباب�منهاويرجع�ذلك�إلى�،�المترجمةية�العرب
أو�عدم�تمكن�المتـرجم�مـن����واضحة.عدم�نقل�المعنى�بصورة�،�وعبيرفي�التّكاكة�الر

أو��لألخـرى.�إهمالـه��و�الهتمامه�بإحداهما،�إحدى�اللغتين�المنقول�منها�أو�المترجم�إليها
ية�بعـض�الكتـب�اللسـان����قد�تحرجنا�من�ذكر�أمثلة�من،�ورجمةفي�التّخصص�التّعدم�

��ذلك.كعينات�تثبت�ية�المترجمة�إلى�العرب
2�–�اللسان�المصطلحترجمة�د�تعد�األجنبي�ة:��مختلف�األقطار�العربفي�الواحد�يي��

هـذه��ي،�والعربي�المنجز�اللسانفي�الواحد�ي�األجنبي�تتعدد�ترجمة�المصطلح�اللسان
الـدرس��ي�يعتبر�عقبة�أمام�تلقي،�والقارئ�العربمنها�ي�يعانية�الظاهرة�تعد�مشكلة�حقيق

رجمة�إلى�ثالثـة�محـاور���في�التّأن�نرجع�أسباب�االختالف��يمكن«ي،�والعربي�اللسان
ال��8»�البراغماتيـة.�واألسـباب��ية�األسباب�اللسانية�واألسباب�المعرففي�كبرى�نصنّفها�

��لتفصيلها.يتسع�المقام�ههنا�
"�ية�الفوضى�المصطلحبــ�"ظاهرة�ال�هذهي�احثين�يسمأن�بعض�الب�نشير�هنا�إلىو
للمفهـوم�الواحـد)�كمـا�سـماها�����ي�المصطلح�(التّعددأو�ية�تشهدها�اللسانيات�العربالتّي�

ال�يتسـع��ي�مداخلته�بملتقى�المصطلح�اللسانفي�قد�ذكر�أسبابها�ي�ومبارك�تريكالباحث�
ينقـل�عنهـا���ية�التّي�تعدد�اللغات�األجنبي:�ما�يلأهمها��من،�والمقام�لذكرها�كلها�ها�هنا
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�تعـدد�ي�وللمصطلح�األجنبية�تضع�المقابالت�العربالتّي�تعدد�الجهات�ي،�والباحث�العرب
مـن�أمثلـة���و�.9...ية�القطرية�وطرائق�الوضع�المتبعة�مع�سيادة�النزعة�الفردو�أساليب
القـول�منهـا���في�سيرل�لألعمال�المتضمنة�و�نجد�عدة�تسميات�لتصنيفات�أوستين�ذلك
تسـمى�باألمريـات�أو�األفعـال�����Exercivitesصنف�الممارسيات�:�عند�أوستين:�مثال
�يـة�تسـمى�األفعـال�اإلقرار���verdictivesصنف�الحكميـات��،�ونفيذياتالتّأو�ية�مرسالتّ
ـ�صنف�،�و(الوعدية)�كليفالتّتسمى�أفعال��commissivesصنف�الوعديات�و لوكيات�الس

behabitivesنيـات��التّصـنف��و�،اتيسمى�اإلخباري�بيexpositivesتسـمى�األفعـال����
�Directivesوجيهيـات��التّصـنف��:�أما�عند�سيرل�العرضيات.عبيرية)�أو�التّ(ية�العرض

يسـمى���Assertivesمثيليـات��التّصـنف��و�،)األوامـر�(�تسمى�األمريات�أو�الطلبيات
�عهـد�التّلزاميـات�أو�أفعـال���صنف�الوعديات�يسـمى�اإل�،�وقريريات�أو�اإلخبارياتالتّ
صـنف��و،�صـريحيات�أو�اإلعالنيـات��التّتسـمى���Expressivesصنف�اإليقاعيات�و
ربما�توجـد�مقـابالت���و�،10تسمى�البوحيات�أو�اإلفصاحات�déclarationsعبيريات�التّ

����عليها.مراجع�أخرى�لم�نطلع�في�أخرى�
��pragmatiqueمصطلح�(من�ذلك�أيضا�و�� /� pragmaticsـة��)�له�مقابالت�عرب�ي
يسمى�أيضا�بـــ��و�11)ية�النفع،�علم�المقاصد،�البراغماتيهية،�الذرائعية�داولالتّ(�:�كثيرة
في�حمن�الحاج�صالح�الرعبد�ي�الجزائر:�عند�الباحثينية�سمالتّخاطب"�نجد�هذه�التّ"علم�

ال��«حيث�يرى�أنه��"ية�االستعمال�العربالوضع�وية�نظر�خاطب�بينوالتّ�كتابه��"الخطاب
القـديم��في�مام�إال�االستعمال�.�أما�التّهذا�المعنى�بي�يمكن�أن�تؤدية�كلمة�عربية�توجد�أ

فالمتعارف�عليه�بعد�سيبويه�هو�أن�يقابل�وضع�اللغة�االستعمال�عند�جميع�اللغـويين�أو��
»األصوليين.الخطاب�عند�

12
�"�معلال�ذلـك�بعـدم��ية�داولالتّلم�يعترض�على�مصطلح�"�و�

ـ�إلى�اعتماد�مصطلح�جديد�ما�دام�يوجد�ية�الحاجة�الداع ـ�ي�راث�اللغـو�في�التّ ي�العرب
كتابـه�"��في�ي�محمد�محمد�يونس�علي�الباحث�الليبو�،�13مصطلح�أصيل�يمكن�توظيفه

�Medievalهو�ترجمة�(ي�خاطب�اإلسالمي"�الذالتّعلم� islamic� pragmatics(كتابه�"�و�
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ترجمة�بعض�اللسانيين�العرب�لهـذا��فيه�انتقد�ي�"�الذخاطبوالتّ�الداللةي�علمفي�مقدمة�
اعتبرها�ترجمة�غير�و.�ية�أو�النفعية،�أو�الذرائعية،�داولالتّاألصل�بي�المصطلح�اإلغريق

يتفـق��ي�)�الـذ��(�the�science�of�useاالستعمال��بعلم«ألن�الغربيين�يفسرونه�،�موفقة
�يعرف�بالوضع�عنـد�علمـاء�أصـول�الفقـه����تماما�مع�مباحث�االستعمال�المقابلة�لما�

14البالغيين�العرب�القدماء�.و
��������مثلة�علـى�هـذه�الظـاهرة�كثيـرة�جـدا�يصـعب�������األو�

����ههنا.حصرها�
يحـدث��و�الحديثي�الدرس�اللساني�تلقية�في�يعد�مشكلة�حقيقي�عدد�المصطلحالتّهذا�و

تُحـدث��و�بتعدد�المفاهيمألنها�توهم�،�تحصيل�المفاهيم�الحديثة�المترجمةفي�شرخا�كبيرا�
ـ�أو�مـا�يمكـن�أن�نطلـق�عليـه�ظـاهرة������ي،�العربي�صيد�اللغوفي�الرهدرا� رف�التّ

يجـد�عنـاء���و�ترهق�الباحث�فكرياي�فهي،�مبدأ�االقتصاد�اللغوفي�تناي�التّي�المصطلح
لذا�تناول�الكثيـر���عليه.المفهوم�الدالة�و�وفيق�بين�هذه�المصطلحات�المتعددةفي�التّكبيرا�

حمن�الحاج�صـالح�مـن���الرمن�بينهم�عبد�،�ن�الباحثين�هذه�الظاهرة�من�زوايا�مختلفةم
توحيد�المصـطلحات��يهدف�من�خالله�إلى�انتشار�وي�الذية�خالل�مشروع�الذخيرة�العرب

شـيوع�المصـطلحات���في�دورها�ية�والذخيرة�العرب":�مقال�لهفي�قد�بين�ذلك�ية�والعرب
عبـد��ي:�الذين�تناولوا�ظاهرة�اضطراب�المصطلح�اللسـان�من�الباحثين�،�و�15"توحيدهاو

�ـ�بحث���الساللسانيات�وفي�المصطلح�ية�إشكال":�مقال�لهفي�،�الملك�مرتاض في�يمائيات
����16ـ�"علل�االضطرابو�المفاهيم
راث�في�التّ�ر�عنهارغم�وجود�ما�يعبي�للمصطلح�األجنبجديدة��قابالتابتكار�م�–�3
ـ�ي�ظاهرة�أخرى�تعد�من�عيوب�المصطلح�اللسان�هذهو�:األصيلي�العربي�اللغو ي�العرب

تحدث�قطيعـة��،�واألصيلةية�ألنها�تهمل�استعمال�الفصيح�من�المفردات�العرب،�المترجم
ي�العربي�راث�اللغوالتّتزخر�به�كنوز�ي�األصيل�الذي�العربي�صيد�اللغوالربين�ية�حقيق
ـ��اًغريب�فيصبح�األول�مهمالً،�الحديثالعصر�في�بين�ما�ابتكر�من�ألفاظ�حديثة�و ي�انوالثّ

يندثر�و�تجعله�يتآكلي�وراثي�التّتهدم�الصرح�اللغوية�هذه�كارثة�فعل،�واًمشهور�مستعمالً
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حمن�الـر�تفطن�إليه�بعض�الباحثين�العرب�منهم�العالمـة�عبـد���ي�شيئا�فشيئا،�األمر�الذ
فـي��كبا�على�البحث�الحثيـث��طفق�من،�وحذّر�من�خطورة�هذا�الفعلي�الحاج�صالح�الذ

����فيه�.ية�الجوانب�العلمو�بصفة�خاصة�إلظهار�كنوزهي�النحوي�والعربي�تراثنا�اللغو
�كان�المفهوم�قديما�(تراثيـا)��إذا«:�حمن�الحاج�صالحالرأن�يقول�عبد�الشّهذا�في�و��
ذلك�المفهوم�فتحدث�قطيعـة�بـين�المفـاهيم����ي�اللفظ�حديثا�فإن�هذا�اللفظ�الحديث�يغطو
كأنها�تحمل�مفـاهيم�جديـدة�لـم����و�المصطلحات�الحديثة�فتصبح�هذه�األخيرةية�وراثالتّ

فـي��فتيش�بعمـق��والتّ�محيصالتّتكتشف�الحقيقة�البد�من�ي�لكو�يتطرق�إليها�أحد�سابقا
ـ� قـد�تأسـف�الحـاج�صـالح�مـن�اسـتحداث�������و�17»�كتب�القدامى�العرب�المبدعين�

ألن�هـذا�قـد����.18لها�لفظ�يدل�عليها�موجودة�قديما�وية�دة�لمفاهيم�علملحات�جديمصط
أو�أنها�تفتقر�إلى�األلفـاظ�الدالـة����عاجزة�على�مواكبة�العصرية�بأن�اللغة�العربي�يوح

إال�بابتكار�ألفاظ�جديدة�بعيـدة�عـن�اللغـة����ية�علمية�وعلى�ما�استجد�من�مفاهيم�حضار
ال�تخلو�التّي�ليست�كذلك�ما�عدا�بعض�الحاالت�ي�ه،�والقحةالفصيحة�األصيلة�ية�العرب

��العالم.منها�لغة�من�لغات�
مصـطلح��ترجمـة��،�وإطالق�مصطلح�االستبدال�بدل�االستعارة:�من�أمثلة�ذلكو���

)pragmatique� /� pragmatics(بمصطلح�عرب��ة:�حديثيالتّداولي)(الذ��ذاع�و�شـاع�ي
ي�الـذ�و�خاطب"�أو�"علم�االسـتعمال"�التّهو�"علم�و�األصيلي�راثالتّأكثر�من�المصطلح�

��ي.علمحمد�يونس�و�حمان�الحاج�صالحالرأطلقه�عبد�
المشـاكل���منفي�المفهوم:�ومختلف�عنه�ي�بآخر�تراثي�ترجمة�مصطلح�أجنب�–�4
�اسـتخدام�«العصر�الحديث�في�المترجم�ي�منها�واقع�المصطلح�اللسان�العربي�يعانالتّي�

عند�ورود��اًفيحدث�لُبس،�راثفي�التّلمفهوم�جديد�مختلف�عن�مفهومه�ي�راثالتّالمصطلح�
�الداللـة�الجديـدة��و�فهم�المصطلح�بين�الداللة�القديمةفي�يجعل�القارئ�يتردد�و�المصطلح

هذا�اللبس�إلى�سوء�فهم.�تتضح�هذه�المشكلة�مـثال�عنـدما�نسـتخدم�كلمـة�����ي�قد�يؤدو
تـارة�بـالمحتوى���،�وضعيفالتّإلى�ي�ر�يؤديتغي�هو�إحداثو�اإلدغام�تارة�بالمعنى�القديم

�لمصطلح��ي�الدالل Assimilationو�يعن�ر�يؤديإحداث�تغيي�إلى�تشابه�أو�إلى�تماثـل��ي
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هو�ما�يحتِّم�ي�والعربي�يعقّد�حالة�الدرس�اللساني�هذا�الخلط�المفهومو�19»�صوتين.بين�
تـذليل�هاتـه���و�هذه�العقباتي�هذا�المجال�العمل�على�تخطفي�على�الباحثين�المختصين�

�����الصعوبات.
صحيف�أو�عـدم�الدقـة���التّالناتج�عن�ي�اللسانترجمة�المصطلح�في��االختالف-��5

في�"�ية�قنالتّللحجاج�أو�ية�نذكر�مثال�ما�سماه�عز�الدين�الناجح�"المقاربة�اللسان�في�النقل:
لسـورة��ية�لسـان�يـة��تداولمن�خالل�دراسة�ية�اللغة�العربية�في�الحجاجية�مقاله�"العبقر
�هـو�موشـلر��يـة��يعزو�عز�الدين�الناجح�ما�سوغ�له�نعتها�بكونهـا�تقن�و�20اإلخالص"

"�حيث�أشارا�إلـى�أن�هنـاك���ية�داولي�في�التّمعجمهما�"�القاموس�الموسوعفي�ريبول�و
عريـف�إلـى�ديكـرو����التّذا�يعود�هي�وقنالتّالمفهوم�و�المفهوم�العام:�ضربين�من�الحجاج

ية�النسخة�المترجمة�بالعربفي�عند�رجوعنا�إلى�هذا�القاموس�المذكور�آنفا�و�.مبروأنسكو
�21للحجاج�إطالقـا�ي�قنالتّالمفهوم�ريبول�لم�يذكرا�ووجدنا�أن�موشالر�،�المذكورة�أعاله

نسباه�إلى�ديكرو�وحده�دون�أنسكومبر�عكس�ما�أورده�عز�وي،�المفهوم�الفنإنما�ذكرا�و
أو�إلى�عدم�الدقـة��،�لعل�هذا�يعود�إلى�تصحيفو�سابقا.مقاله�المذكور�في�الدين�الناجح�

الـدرس��ي�فـي��عدد�المصـطلح�التّ�أحدثي�ذرجمة�الفي�التّاالختالف�أو�إلى�،�النقلفي�
حباشة�إلـى�أسـباب�اخـتالف�االختيـارات�����الكما�نبه�صابر��الحديث.ي�العربي�اللسان

�ذكـر�أن�و�22والحجاج.ية�داولالتّكتابه�في�يعمد�إليها�الباحثون�العرب�ية�التّي�االصطالح
لم�،�و23االصطالحيأو�ي�المعنى�الفني�و:�المعنى�العادديكرو�يفرق�بين�معنيين�للحجاج

نقـل��في�نبه�الحاج�صالح�إلى�بعض�األخطاء��قدو�.هذا�يؤيد�موقفناي�وقنالتّالمعنى�يذكر�
المفهـوم��يـة��تأدفي�األخطاء�":�مقال�لهفي�رجمة�خاصة�التّى�أخرى�بالمفاهيم�من�لغة�إل

�����.�24"رجمة�خاصةوالتّ�عريبفي�التّ
ـ��ية:�واحد�لعدة�مصطلحات�أجنبي�وجود�مقابل�عرب�–�6 ي�يصادف�القـارئ�العرب

واحد�أحيانا�يعبر�عن�مفهومين�أجنبيين�أو�ي�المهتم�باللسانيات�الحديثة�وجود�مقابل�عرب
الدالـة�علـى���ية�المفروض�أن�تتعدد�األلفاظ�المقابلة�لتعدد�األلفاظ�األجنبكان�من�،�وأكثر
تحديـد��في�يكون�للسياق�دور�بارز�ي�الذي�حالة�المشترك�اللفظفي�المختلفة�إال�ي�المعان
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ي،�النسبة�إليهـا�سـياق��و�ياقالسكلمة�استخدام�«�ي:�من�أمثلة�ذلك�ما�يل،�والمقصود�منه
ـ�ي�أ��Associative(مصطلح)وييننجدها�تقابل�عند�بعض�اللغ تقابـل�أيضـا���ي،�واقتران

�أ�syntagmaticمصطلح� وتركيبي�،تقابل�أيضا�مصطلح�يcontextualهـذا�هـو���و��
الواحدة�لمفهومين�مختلفين�يقلـل�مـن�درجـة����ية�الصحيح�...�إن�استخدام�الكلمة�العرب

هذا�األمر�ينفر�القارئ�و�25»الغموض�.�و�حاالت�كثيرة�إلى�اللُّبسي�في�يؤدو�الوضوح
ألنه�يبذل�جهدا�فكريا�،�القلقو�يجعله�يشعر�بالحيرة،�ومن�اإلقبال�على�تحصيل�هذا�العلم

�����������المقصود.مضاعفا�للوصول�إلى�المعنى�
)�15ذكـر�منهـا�(��ي�وعوائق�الوضع�المصـطلح�ي�قد�عدد�الباحث�خالد�اليعبودو��

الفهـم���عدم-�«ي:�هو�مة�بصفة�مختصرةرجالتّخمسة�عشر�عائقا�سنذكر�منها�ما�يتعلق�ب
موحدة�لوضع�ية�غياب�منهج�–�ية�التّرجمة.عملفي�رعة�الس�–�األجنبي.الدقيق�للمفهوم�

اخـتالف�دالالت���–�الخاصة.الخلط�من�الباحثين�بين�اللغة�العامة�واللغة��–�المصطلح.
�بينها.نسيق�التّتعدد�الجهات�الواضعة�للمصطلح�وانعدام��–�الدارس.المصطلح�باختالف�

هـذه�مشـكالت���و�26...»تضـع�المصـطلح���التّي�انعدام�صفة�اإللزام�لدى�الهيئات��–
على�ية�العمل�بجدي�ينبغية،�إلى�العربية�واضحة�تعيق�توحيد�ترجمة�المصطلحات�العلم

��المجال.هذا�في�المتخصصة�ية�سمالرلها�بحزم�من�قبل�الهيئات�ي�صدوالتّ�تجاوزها
يالحـظ�القـارئ����ية:العرباللغة�إلى�ي�مصطلح�أجنبمفهوم��ترجمةفي��الخطأ-��7

يـة��ترجمة�بعض�المصطلحات�األجنبفي�اللسانيات�أحيانا�وجود�أخطاء�في�المتخصص�
يـة��تأدفـي��األخطـاء��قاال�بعنوان�"�قد�أفرد�الحاج�صالح�لهذا�الغرض�مية،�وإلى�العرب

مـن�عـدة���ية�عالج�فيه�هذه�القضالمذكور�أسفله�"�رجمة�خاصةالتّعريب�وفي�التّهوم�المف
إلى�اللغـة��ي�ترجمة�مفهوم�مصطلح�أجنبفي�هو�الخطأ�و�نذكر�منه�جانبا�واحدا�جوانب.
يتصـف��التّي�هو�الصفة�و�الصوتياتفي�يستعمل�ي�الذ�Featuresترجمة�:�هوية�والعرب

ـ�،�بها�الفونيم�(الوحدة�الصوتية) ـ�التّيترجمها�بعض�من�ليس�له�اختصاص�ب ي�راث�العلم
�يـة.�الذاتبالمالمح�مع�إجماع�علمائنا�القدامى�بتسميتها�بالصفة�المميزة�للحرف�أو�ي�العرب

��خاصة.منها�معنى�مالمح�الوجه�،�وهذه�لها�معنيان�منها�الصفة�عامةية�فالكلمة�اإلنجليز
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يواجـه��:�(المترجم)�الحديثي�العربي�تواجه�توحيد�المصطلح�اللسانالتّي�حديات�التّ
توحيـدها�عـدة���يـة�و�على�مستوى�ترجمة�المصـطلحات�العلم�ي�العربي�اللسان�البحث
الرتباطها�بطريقـة�غيـر���،�اهنالرالوقت�في�يتعسر�تذليلها�،�وصعوبات�جمة،�تحديات

��يلي:من�أهمها�ما�،�والبحتي�ال�تمت�بصلة�إلى�المجال�العلمية�مباشرة�بظروف�خارج
منهـا�الوضـع���لعدة�اعتبارات�متداخلة�ية�الفردية�صعوبة�توحيد�الجهود�العرب -�
ياسالسالر�اهن�الذي�ة،�تشهده�البلدان�العربيالذي�عدم�االهتمـام�كثيـرا���و�فككالتّيتسم�بي

يـة��منه�بعض�الدول�العربي�نظرا�لما�تعان�بصفة�خاصةي�البحث�اللغوي�وبالجانب�العلم
ياسـات��السعلـى��ية�هيمنة�أجنبية،�ومشاكل�اقتصادوية،�صراعات�إقليم،�ومن�حروب

��الدول.لبعض�ية�الداخل
يـة��لتوحيد�المصـطلحات�العلم�مشاريع�الواعدة�صعوبة�إيجاد�صيغة�لتمويل�ال -�

ـ�ية،�وألن�اللغة�مسألة�هو،�بنسب�متفاوتةية�تشارك�فيها�كل�الدول�العرب،�المترجمة ي�ه
هـذا��و�ي�بينهـا.�واصل�العلمالتّيسهل�،�ومجتمعةيعود�عليها�بالنفع�،�وقاسم�مشترك�بينها

ـ��في�األمر�يتطلب�جهودا�متضافرة�من�طرف�الكثير�من�الباحثين� بـل��ي�العـالم�العرب
العمـل�علـى�تنفيـذه����و�لتسهيل�العمل�المطلوبية�يحتاج�إلى�دعم�كل�الحكومات�العرب

��بكاملها.ألن�ذلك�مشروع�أمة�ي،�الدعم�المادو�ميدانيا�عن�طريق�سن�القوانين
يـة��األجنبية�استعمال�ترجمة�موحدة�للمصطلحات�اللسانرض�اعتماد�استحالة�ف -�
لعـدة���ي�العربـي)�اللسان�ية�(المنجزكل�المؤلفات�العربية،�وفي�كل�الجامعات�العربفي�

���سابقا.منها�ما�ذكر�أسباب�
يـة��الدولية�مقترحات�الملتقيات�العلمو�بتنفيذ�توصياتية�زام�الدول�العربالتّعدم� -�
الخاصة�بالدرس�اللسانابقة�الس�العربي�،مما�يجعلها�حبيسة�األدراجي�ـ�،�فـوف�والر ي�فه

���مسمى.حبر�على�ورق�إلى�أجل�غير�
��
��
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إلـى��ي�لمعالجة�مشكالت�ترجمة�المصـطلح�اللسـان��توصيات�و�اقتراحات:�ةماتخ
��ية�وتحدياته.العرب
ـ�السالموحدة�للترجمة�بعيدا�عـن�الهيمنـة���ية�ضرورة�تفعيل�الهيئات�العرب -� ية�ياس

�يتسم�بالدقـة�ي�فالبحث�العلمي،�أو�االستعالء�الجهوية�الفردية�أو�األنانية�النزعات�العرقو
�ية�المحضة.إال�المبادئ�العلم،�اعتباري�يتدخل�فيها�أال�ية�التّي�الموضوعو

إلبقـاء��،�ما�أمكـن�ذلـك��ية�للمصطلحات�األجنبية�راثالتّشبث�بالمقابالت�التّيجب� -�
�االستعمال.متداولة�ية�الفصيحة�الصحيحة�حية�المفردات�العرب

ن�تطلب�ذلك�بحثـا�معمقـا���إو�قدر�المستطاعتجنب�ابتكار�مقابالت�جديدة�ي�ينبغ -�
�العربي.راث�التّكنوز�في�
من�خـالل�الحـرص�علـى����،�الموحدةية�اللسانعلى�شيوع�المصطلحات��العمل -�

���ية�العربية.المنجزات�اللسانو�مختلف�المحافلفي�استعمالها�
�ينفرد�به�بعـض�البـاحثين��ي�الذي�المصطلحالغموض�و�يستحسن�تجنب�اإليغال -�

�اللسانية.ترجمة�بعض�المؤلفات�في�العرب�
عبـد��ي�العالمة�الجزائردعا�إليه�ي�الذية�يجب�إعادة�بعث�مشروع�الذخيرة�العرب -�
افهو�مشروع�ضـخم�يتطلـب�جهـود���ألنه�مشروع�أمة�بكاملها��حمن�الحاج�صالحالر�
�ية�وعلمية.كبيرة�سياسية�عرب
�للترجمة�المتفق�عليها�من�قبل�الباحثين�العـرب�ية�قيد�بالضوابط�المعياري�التّينبغ -�

�ية�العربية.احة�العلمفي�السمن�مصطلحات��عليه�الحفاظ�على�استعمال�ما�استقرو
الدالة�على�مـا��ية�وضع�المصطلحات�العلمي�في�الفرديستحسن�تجنب�االجتهاد� -�

�المستطاع.قدر�ية�أجنبية�استجد�من�مصطلحات�علم
��
��
��
��
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�المراجع:و�هوامشال

الطبعـة��،�القـاهرة�،�عالم�الكتـب�،�المعاصرةية�اللغة�العربمعجم�،�آخرونو�أحمد�مختار�عمر�-��1
.�288ص�،�2008،�األولى

مدخل�إلى�علم�التّرجمة،�ترجمـة�علـى�إبـراهيم�����–نظرياتها�و�رجمة،�التّأوتادو�ألبير��أمبارو -��2
��.�45ص�،�1�،2007المنوفي،�المركز�القومي�للترجمة،�القاهرة،�ط�

مدخل�إلى�علم�التّرجمة،�ترجمـة�علـى�إبـراهيم�����–نظرياتها�و�رجمةالتّ،�أوتادو�ألبير��أمبارو�-��3
�،46ص�المنوفي�.

مدخل�إلى�علم�التّرجمة،�ترجمـة�علـى�إبـراهيم�����–نظرياتها�و�رجمة،�التّأوتادو�ألبير��أمبارو�-��4
�،46ص�المنوفي�.

مدخل�إلى�علم�التّرجمة،�ترجمـة�علـى�إبـراهيم�����–نظرياتها�و�رجمة،�التّأوتادو�ألبير��أمبارو�-��5
�،46ص�المنوفي�.

مدخل�إلى�علم�التّرجمة،�ترجمـة�علـى�إبـراهيم�����–نظرياتها�و�رجمة،�التّأوتادو�ألبير��أمبارو�-��6
�،32ص�المنوفي�.��

.�289ص�عاصرة،�المية�معجم�اللغة�العرب،�آخرونو�أحمد�مختار�عمر -��7
،�ص�1�،2013اللساني�وتأسيس�المفهوم،�دار�األمان،�الربـاط،�ط���المصطلح،�خليفةي�الميساو�-��8
95�.��
�يـة�النزعة�الفرنكـو�أنجلوفون�ية�وراثية�التّبين�المرجعي�العربي�الخطاب�اللساني،�مبارك�تريكـ�-��9

�09ي�يـوم�،�2المنعقد�بجامعة�البليدة�ي�الجامعي�عليمالتّالدرس�في�توظيفه�ي�وملتقى�المصطلح�اللسان
ـ�ية�في�.�كما�أشار�يوسف�مقران�إلى�الفوضى�المصطلح�9ص�،�10��/12��/2014و ي�العالم�العرب

عوالس�في�وحيد�المصطلحالتّإلى�ي�واقع�حال�البحث�المصطلح:�مقالهي�� ـ�المجال�العربي�أنموذجا�ي
.212،�ص�2011،�ديسمبر�14العدد��للغة�العربية،ي�ـ�مجلة�المجمع�الجزائر

مع�محاولة�ية�داولالتّاللسانيات�ي،�في�خليفة�بوجاد�-�ية:�الالتّهذا�المجال�إلى�المراجع�في�ينظر� -��10
يـة��داول،�التّفيليب�بالنشيه�-�و�ما�بعدها�.و�97ص�،�1�،2009ط�،�الجزائر،�تأصيله...،�بيت�الحكمة
ص��،�1�،2007ط،�سـوريا�ية،�الالذق،�دار�الحوار،�ترجمة�صابر�الحباشة،�من�أوستين�إلى�غوفمان

�عالم�الكتـب�الحـديث��ي،�عرالشّللخطاب�ي�حليل�اللسانالتّمدخل�إلى�،�نعمان�بوقرة��-�و�.�66و�62
�يـة�للتداولي�القـاموس�الموسـوع��،�آن�ريبولو�جاك�موشلر�-�و�.101ص�،�1�،2008ط�،�األردن
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دار�،�مـيالد�مراجعـة�خالـد���،�بإشراف�عز�الدين�المجدوب،�الباحثينو�ترجمة�مجموعة�من�األساتذة
��.�76و�75،�ص�.�2010ي،�انالثّحب�،�الستونس،�للترجمةي�المركز�الوطن،�سيناترا

.�96اللساني�وتأسيس�المفهوم،�ص��المصطلح،�خليفةي�الميساو -��11
�1ط�،�االسـتعمال�و�الوضـع�يـة��نظرفـي��خاطب�والتّ�الخطاب،�حمن�الحاج�صالحالرعبد��-��12

��.�211ص�،�2013ية،�العرب�للغةي�منشورات�المجمع�الجزائر
ـ�ي�محاضرة�عنوانها:�"البحث�اللسانفي�سمعت�هذا�منه�مباشرة��-��13 �المعاصـر�ـ�واقـع���ي�العرب
جامعـة��،�اللغاتو�اآلدابية�كلية،�ألقاها�بقاعة�المحاضرات�"�بن�شنب�"�قسم�اللغة�العرب،�تحديات�"و

يوم�اإلثنين�،�جمع�غفير�من�طلبتهاية�وهذا�بحضور�أساتذة�الكلو�.ية�بالمد،�عين�الذهب،�يحيى�فارس
قام�به�قبـل�وفاتـه���ي�كان�هذا�آخر�نشاط�علم،�واسعة�صباحاالتّاعة�السعلى�،�م�06��/02��/2017

��)�.ي�بتسجيل�صوتي�موثقة�عندي�أسكنه�فسيح�جناته�.(�وهو�بشهر�واحد�رحمه�اهللا
الجديـد���دار�الكتـاب�،�1ط�،�خاطـب�والتّ�الداللـة�ي�علمفي�مقدمة�ي،�محمد�محمد�يونس�عل�-��14

��.�5ص�،�2004،�المتحدة،�بيروت،�لبنان
مجلـة��،�توحيدهاو�شيوع�المصطلحاتفي�دورها�ية�والذخيرة�العرب،�حمن�الحاج�صالحالرعبد��-��15

��.�ما�بعدهاو�9ص�،�2013ديسمبر�،�18ع�ية،�للغة�العربي�المجمع�الجزائر
�ـ�بحث��والس�اللسانياتفي�المصطلح�ية�إشكال،�عبد�المالك�مرتاض�-��16 علل�و�المفاهيمفي�يمائيات

��.�27ص�،�2005ي�ما،�1ع�ية،�للغة�العربي�مجلة�المجمع�الجزائر،�االضطراب�ـ
ـ�ي�محاضرة�عنوانها:�"البحث�اللسانفي�سمعت�هذا�منه�مباشرة� -��17 �ـ�واقـع���ي�العرب �المعاصـر
المشار�إليها�سابقا�.�.ية�بالمد،�الذهبعين�،�جامعة�يحيى�فارسبألقاها�،�تحديات�"و

مجلة�المجمـع��،�علم�المصطلح�الحديثي�في�أدوات�البحث�العلم،�حمن�الحاج�صالحالرعبد�  -��18
.�15ص�،�2008ديسمبر�،�07ع�ية،�للغة�العربي�الجزائر

�1،�مكتبة�غريب،�القاهرة،�مصـر،�ط��لعلم�المصطلحي�األسس�اللغوي،�حجازي�محمود�فهم -��19
.228ص�،�1995
لسـورة��ية�لسانية�من�خالل�دراسة�تداولية�اللغة�العربية�في�الحجاجية�العبقر،�عزالدين�الناجح -��20

.�165ص�،�2007ديسمبر�،�6العدد�ية،�للغة�العربي�مجلة�المجمع�الجزائر،�اإلخالص
�الباحثينو�مجموعة�من�األساتذة�ت�.ية،�للتداولي�الموسوعآن�ريبول،�القاموس�و�جاك�موشلر -��21
. 94ـ��92ص�
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�صفحات�للدراسات�والنشر،�دمشق�–مداخل�ونصوص��–الحجاج�ية�وداول،�التّحباشةالصابر� -��22
.���46ص�،�1�،2008سوريا،�ط�

.�21ص�،�الحجاجية�وداول،�التّحباشةالصابر� -��23
مجلـة��،�رجمة�خاصـة�والتّ�عريبفي�التّالمفهوم�ية�تأدفي�األخطاء�،�حمن�الحاج�صالحالرعبد� -��24

.�ما�بعدهاو�9ص�،�2010ديسمبر�،�12ع�ية،�للغة�العربي�المجمع�الجزائر
��.�229ص�،�لعلم�المصطلحي�األسس�اللغوي،�حجازي�محمود�فهم�-��25
�اللغـات��والمتعـددة�يـة��نائالثّية�اللسـان��المعاجم�وبناء�المصطلح�توليد�آلياتي،�خالد�اليعبود��-��26

.�37،�ص�2006منشورات�ما�بعد�الحداثة،�فاس،�المغرب،�
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��قافات.الثّنقل�ية�ورجمة�األدبالتّ:�واقع�المحور�الرابع
بالفعل�.�و1ما�تملكهامتالك�في�عادة�القصوى�تكمن�السإن�إيكو��إمبرتو�يقول�مقدمـة:�

فـي��يقـف��الذّي�القارئ�ي�ثرنلو�العلومو�نمد�جسرا�من�المعرفةي�نحن�نملك�لغتين�لكف
����.عةقافات�المتنوالثّبعالم�من��دون�سالح�لغوي،�الضفة�األخرى

ث�الجميع�لغة�واحـدة،�فهـل�كنـا����،�ماذا�لو�تحدتساءلتي�قبل�الولوج�إلى�موضوع
ية�انالثّما�المقصود�باللغة��لنا�أن�نتساءل�لحقَّلو�كان�األمر�كذلك�و�رجمة؟التّلنسمع�عن�

اللغة�للجميـع�سـتجعل���ية�هل�يمكن�أن�تنشأ�لغة�ثانية؟�األكيد�أن�وحدانو�ة؟الثّالثّاللغة�و
ـ�يتالعب�به�أصحاب�األفكـار��ي�د�خيال�غيبرجمة�مجرالتّ معقـول��الالَّفـي��ابحة�الس

ـ�و�حاجة�إلى�ترجمـة�في�نحن�و�لكاألمر�ليس�كذواقع�لكن�ي�والوجود �ى�متـرجمين�إل
��.��اللغات�مئاتمادامت�هناك�

العلـم��في�األدب�يختلف�عن�استخدامها�في�د�أن�استخدام�اللغة�إن�النظرة�الحديثة�تؤكّ
أن�تعامـل�الجميـع�ال����يـزعم��صاحب�هذه�المقولةبي�كأنو�2الحياة�اليومية.في�مثال�أو�

كبيـادق��استخدامها�في�لغات�عديدة�نتالعب�ي�ه�واحدة،�بلية�يقتصر�على�منظومة�لغو
نهايتـه�النصـر�أو���في�طا�جديدا،�يتحقق�كل�مرة�شوفي�لتخلق��هاكحرن�،طرنجالشّلعبة�

��الهزيمة.
�تـب�المبـدع��فرض�على�الكاريمون�طحال�إلى�اللغة�كمنظومة�رموز�تُلقد�تعرض�

يـة��المنظومـة�بحر�هـذه��في�ف�يتيح�لهذا�الكائن�أن�يتصرالذّي�ميزها�عن�األسلوب�و
"�اللغة�بنـاء�مفـروض���قماشه:م�،�فهو�يفصلها�كما�يفصل�المصماللغةفي�يفتقدها�مطلقة�
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أكبـر���يستغلُّو�قها�اللغةاألسلوب�مجموعة�من�اإلمكانيات�تحقِّو�على�األديب�من�الخارج
�المعنـى�يـة��ال�تهمـه�تأد�الذّي�صانع�الجمال�الماهر�و�قدر�ممكن�منها�الكاتب�الناجح،

ق�هـذا��إذا�لم�يتحقّو�؛أجملهاو�أحسنهاو�بلالسالمعنى�بأوضح�إيصال�ي�بل�يبغ�؛حسبو
��3انعدم�معه�األسلوب."و�األمر�فشل�الكاتب

فوالشّفت�"�شلوميت"�النص�بأنه�الخطاب�وقد�عر�أو�الكتابي�أو�هو�مـا�نقـرأ�...��ي�
يـة��أو�عمل�لبكتابته،�فعمن�يقوم�مي�،�فهذا�يستدعلما�كان�النص�هو�الخطاب�المكتوبو

يه�بـ�"اإلنتاج�هو�ما�تسمة�هنا�يحق�لنا�أن�نتساءل�عن�عملو�.4رد"السمـن��و�اإلنتـاج�ي
ـ����ي�وف�الحقيقأليس�هو�المؤلِّ�بالكتابة؟يقوم� ي�كيف�تـتم�مشـاركة�القـارئ�االفتراض

قـع�مركـزه�بـين����تموما�دور�المترجم�بين�كل�عناصر�هذه�العملية،�هل�يو�والحقيقي؟�
��القارئ�المفتقد�للغة�األولى؟وي�الكاتب�األصل

ـ��"�النص�بأنـه�البن�ية�واوالر�كتابه�"�اللسانياتفي�أما�فاولر�فقد�عرف� ـة�السة�رديي
يبدو�هذا�الناقـد��و�5االستمرارية.و�زها�االنسجاميميالتّي�نة،�األكثر�إدراكا�ومعايية،�النص

بانتهـاج��ي�فهم�المقصود�الكلية�عملل�تسهية�التّي�قليدالتّارسين�مطالبة�بالمبادئ�الدأقرب�
هنا�أيضا�نتساءل�هل�فهـم��و�والجمالي.ي�سلسل�المحكم�للخطاب�الفني�والتّمولالشّناغم�التّ

��المترجم�كقارئ�للنص�يتأسس�على�تتبع�المقصودية؟
هو�بذلك�يـراه�يجمـع���و�بارث"�إلى�تحديد�النص�من�خالل�سطحه�الظاهر«وينتقل�

فة�بغرض�توصـيل��فهو�"نسيج�الكلمات�الموظَّية�الكتابة�مرة�ثان�ثم�؛اللةالدبين�الكتابة�و
يـة��كأن�ثمـة�عمل�و�6الكتابة."ية�طح�يدرك�بصريا�من�خالل�عملالسهذا�و�معنى�ثابت،

�د�(األفكـار)�بالجمع�بـين�المجـر��ي�رد،�بحيث�تبدأ�وتنتهو�النص�من�أخذفي�متشابكة�
ية�فـي��انالثّالمرحلة�في�بارث�"�يبدأ�كأن�دور�المترجم�حسب�"�و�الملموس�(المكتوب).و

��انية.��الثّعامل�مع�داللة�النص�ثم�مرحلة�الكتابة�التّمرحلة�
��
��
��
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��:مظاهر�الخطاب�(النص)�«�Jacques�Fontanille»ي�و�يحدد�جاك�فونتان
مختلـف��المقـاطع�و�فـي��هو�يخص�انتظـام�الـنص���ف�:la�cohésionاالتساق� .1

تجعـل�كـل���التّـي��سلسل)�التّماثل،،�التّاالحتواء،�(التّركيباإلجراءات�المتعلقة�باالنتظام�
�متعلقا�ـ�غير�مستقل�ـ�بالمقاطع�األخرى�قريبة�كانت�أو�بعيدة.ي�مقطع�نص
�laاالنسجام� .2 cohérence�:التّهو�و�ه�المقصدوج�يتم�ذلك�من�خالل�،�وللخطابي
�دة�للنص.شاكالت�المتعدالتّلفظ�يصنع�التّأن�

واقـع�األمـر���فـي��الجمل،�بل�ي�تتالفي�االنسجام�المعنويين�ال�يكمنان�و�إن�االتساق
شـرط���(بتحقـق�ي�الفهم�المحلو�القياسي�وذلك�باحتكامه�إلى�مبدأ�؛يرجعان�إلى�القارئ

�فاعل)��التّ
�laالحم�التّناسب�أو�التّ .3 congruence:يتمظهر�،�ولفظالتّهو�األثر�المباشر�لفعل�و�
�7حاد�النص�مع�الخطاب.اتّفي�ذلك�

ميزات�النص�األدب�هذا�فيما�يخص�ة�قبل�عمليته�من�لغته�المصدر�إلى�لغـة��ترجمي
المتـرجم�للمـادة����بهـا�أن�يضـطلع��ي�ينبغالتّي�من�األساسيات�ي�تبدو�لوالتّي��،الهدف

�ة.دبياأل
ـ�ك�؛يـة�دبتمس�عديد�األنـواع�األ�التّي�تلك�ية�رجمة�األدبالتّهنا،�يقصد�ب�ومن �عرالشّ

"�ألن�المتـرجم��يـة��رجمة�اإلبداعالتّهناك�من�يسميها�بو�،يةواالرو�،المسرحو�،القصةو
إعـادة��يـة��نهـا�عمل�إن�بعض�الباحثين�يروو�النص�المترجم.في�مبدع�ي�للنص�اإلبداع

رجمـة��التّمكثفة،�تجعـل��ية�تخيلية�لما�تتميز�به�هذه�النصوص�من�طاقة�تصوير،�إبداع
رجمة�التّلقي...�فتصبح�بذلك�والتّ�واصلالتّالمعنى�وو�عالقتها�بالنص�فيية�تأويلممارسة�
مختلفة�عن�األولى،�بحيث�يتالعـب��و�جديدةية�توليد�للنص�بلغة�ثانو�تحويلو�إعادة�إنتاج

ثـاقف،�ليشـكل���والتّ�فاعلالتّسهولة،�عن�طريق�و�ثقافتين�بكل�راحةو�المترجم�بين�لغتين
ضفتين،�مرتبطا�بالنص�األصل�يقف�بينا�نص�خادما�لقارئ�يشترك�معه�و�فكراو�روحاي
�8ية.انالثّاللغة�في�
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أويل�ببنائـه�خـالل�الجهـد����التّأصاب�إيكو�حينما�صرح:�إن�النص�كيان�يقوم�وقد�
مـن�هنـا�يسـتحوذ����و�9على�أساس�ما�ينشئه�نتيجة�له.ي�اتالذّالمتواصل�إلقرار�صوابه�

كـذا��ي�ورئ�العـاد�نراه�مهمـا�للقـا��الذّي�أويل�التّالمترجم�على�هذا�الكيان�عن�طريق�
��.��كصانع�لنص�جديد�للمترجم
عـادة�فـإن���إبداع�مختلف.�و�الكنهو�دة�ال�تنفصل�عن�اإلبداعالجيية�رجمة�األدبالتّإن�

اها�أو�تمنى�أن�يكون�هـو�كاتبهـا�األول.���يتبنّالتّي�المترجم�ال�يحسن�ترجمة�إال�الكتب�
الصـعب�أن�نتـرجم���باطن�روح�المبـدع�األول،�إذ�مـن���في�أن�نسكن�ي�رجمة�هالتّف

ال�نتشارك�معه�عالمـه��.�ولشخص�ال�نفهمه�أو�ال�نحترمه�أو�نتقاسم�معه�المبادئ�نفسها
�إلى�تحريك�األحاسـيس�ي�الفني�وغوليبحث�المترجم�أثناء�اشتغاله�ال�األخالقي.ي�والفكر

عديـد�البـاحثين�يعتقـد�أن����و�حركته�هو�كمتلق�للنص�األصلي.التّي�االنفعاالت�نفسها�و
جماليـا���شكال-�األصليعلى�أساس�النص��–تسعى�إلى�تقديم�ية�النصوص�األدبترجمة�

��نفسها.ية�عبيرالتّجديدا�يمتلك�القوة�
شعر�آخر�المطاف�تُفي�لكنها�و�اقةوالشّ�بالمهمة�الصعبةية�رجمة�األدبالتّف�صنّا�تُكم
رجمة�عندالتّ"�فريد:ها�بالمتعة.�يقول�احمد�شفيق�صاحب�ه�–كالكتابة��–ي�سعي�إلـى��ي

يـة��أسر�األنانو�جواد�األثرة،ي�،�هقابضةية�رزو�تخل�عن�رذيلةي�ما�هربو�المشاركة،
����10ما�وراء�الكلمات�من�طاقة."و�رجمة�متعة�اللعب�بالكلماتالتّيضيف�أيضا�أن�و�...

�،�حيث�الموارد�تهدف�إلى�إحداث�المتعـة�ة�البعد�الجماليبقوية�نصوص�األدبتتسم�ال
����11انفعاالت�معينة�إلى�القارئ.�كذلك�من�خالل�نقلو

ألنها�أكثرها�تـأثيرا��،�أكثر�أنواع�إعادة�الكتابة�بروزاي�هية�رجمة�األدبالتّ�ودائما�فإن
حيث�تستطيع�إسقاط�صورة�كاتب�واحد�أو�مجموعة�مـن�األعمـال����؛من�حيث�اإلمكان

��12على�ثقافة�أخرى،�بنقلها�ذلك�الكتاب�أو�تلك�األعمال�خارج�ثقافتها�األصلية.
ضمن�ما�يصطلح�على�ي�رجمالتّالوسط�في��يةوائالرلألعمال�ية�رجمة�األدبالتّتدرج�

المترجم�مهمة�نقل�مجمـوع��ي�تسميته�بمؤسسة�إعادة�الكتابة،�بحيث�يحمل�معيد�الكتابة�أ
إلى�ثقافته�لقارئ�غير�محترف�يفتقد�آليات�ولوج�النص�األصلي،�فهـذا��ية�وائالراألعمال�
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ـ�لهذا�يجهل�لغتها.�وية�التّي�وائالرصوص�را�من�يقربه�من�النيبقى�منتظي�المتلق بب�الس
�دها�عن�اقتنـاع�أو�مجبـرا��تعوية�المشروعة�باستراتيجو�يتقدم�المترجم�بجرأته�المطلوبة

قـد�سـمى���و�،وفق�ثقافتهي�الجملة،�أو�مغيرا�للموجود�النصو�محافظا�تارة�على�الكلمة
مريرية،�بحيث�يذكر�اندريه�لـوفيفر�أن��التّبعض�الباحثين�هذا�االشتغال�باالستراتيجيات�

��والمترجمة�تحقق�أهدافها�بطرق�عديدة�وليس�واحدة.��ية�النصوص�األصل
هذه�و�كاتب�أول)و�(قارئالمترجم�هو�ذلك�الخادم�لسيدين�ي�هنا�فمعيد�الكتابة�أ�ومن
سـنحاول���وتطبيقيـة�يـة��معرفويـة��مل�حمولـة�ثقاف�تحي�فهرغم�اختصارها�و�المقولة

،�بما�تحمه�من�خطورة�بين�تملك�للنص�ثم�تحرر�منـه�مـن���المكتوبهذا�في�توضيحها�
��بين�مقاربة�لصيقة�بحذر�وارتباط�له.و�،جهة

يـة��عملفـي��يقسم�القراءة�كخطـوة�أولـى����«Michael�Otten»نجد�"�مايكل�أوتن"�
��:�13رجمة�إلىالتّ

�Lieux�deحديد�التّأماكن� .1 certitudes�"هو��يصل�المعنـى�فيهـا���التّي�المنطقة�ي
�تلك�أشبه�بخط�مستقيم�يصل�المكتوب�بالقارئ.��و�،بيسر
�Lieuxأماكن�الالتحديد .2 d’incertitudes:تتجمـع��التّـي��نقصد�بها�تلك�المنطقة�و�
البيـاض��،�موز�الغامضـة�الرلميحات�الضمنية،�ية،�التّالضباب،�الغموض�مساحات:فيها�
�ر.ير�مفهوم�أو�مبرالغ

ما�يشتغل�عليه�المترجم�القارئ�للنص�المرغوب�نقله�إلى�لغة�الهدف�هـو���،ومن�هنا
يـة��بأدواتـه�الفكر�ي�مزالرتأويل�الغامض�وو�تفسير�مجهودا�فيإذ�يبدل�ي،�انالثّالجزء�
��قافية.والثّ

تحتاج�إلـى��التّي�وما�يلفت�االنتباه�أن�"�امبرتو�إيكو"�يقرب�النص�من�اآللة�الكسولة�
أويـل�بـل���التّيأخـذ�مبـادرة���يـة،��قافالثّبخلفيته�ي�فهذا�الكائن�اإلنساني،�قارئ�أنموذج

يبـادر�بهـا�القـارئ����التّـي��أويـل��التّالقراءة�وية�هذا�الباحث،�فرضي�سموي��14يحققها.
��.�«Topic»)�(الطوبيك
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واقع�األمر�محاولة�إلعادة�بناء�النص�من�خـالل�إعـادة�بنـاء����ي�في�فكل�قراءة�ه
��15قصديته.م

رصـد�الموضـوع�أو���ي�فـي��يمتلكها�الوعالتّي�القدرة�ي�هية�والمالحظ�أن�المقصد
ي�فالنص�يلعب�دور�الوسـيط�اللغـو��16كانفتاح�على�الموضوع.ي�باألحرى�كينونة�الوع

قد�أعطى�"�بول�ريكـور�"�لمصـطلح���و�أحاسيسه�إلى�القارئ.و�ينقل�أفكار�الكاتبالذّي�
ق�ذلك�يتحقَّو�داخل�المعنى�الجلي.�في�كشف�المعنى�الخفي�أويل�مفهوما�محددا�يتمثل�التّ

كانـت��التّـي��األفكار�و�جاربالتّيسعى�إلى�معايشة�،�وحينما�يأخذ�المؤول�مكان�المؤلف
�القصـد��توجـه�أو�ليدرك�لحظة�انبثاق�المعنـى�و�ية،�ميالد�النص�بصورة�ذهنفي�سببا�
��17"�.ي�نكهالتّبـ�"�الفعل�ية�"شالير�ماخر�"�هذه�العملي�ويسم

أصبحت�القراءة�معهم�مجاورة�و�،يأويليين�هو�الكاتب�الحقيقالتّلقد�أصبح�القارئ�مع�
مسألة�تأويل،�فبقـدر�مـا���ي�هية�النهافي�لمسألة�استكشاف�ما�يعنيه�النص،�ألن�المسألة�

ما�نؤول،�يكون�النص�بنـا،�فـال�فعـل�للـنص�دون�����مدى�،�وما�نؤولية�بكيفو�نؤول
��18تأويلنا.
ـ�ي�وأويل�اللغوي�التّماخر�"�لفهم�النصوص�بمنهجيستعين�"شالير�و عـادة��إلي�النفس

ا�لهـذ�ية�األولية�ومفهوم�الفهم�هو�إعادة�تأسيس�المقاصد�األصلوعليه�يغدو�.�إنتاج�المعنى
��19نصوصه.و�أثرهفي�عبير�عنه�التّوأراد�قوله��ماو�،على�ضوء�حياته�الفكرية�؛المؤلَف

إنما�عبر�سبر�أغـوار��،�ويقولها�النص�ال�تنكشف�عبر�قراءة�ساذجةالتّي�إن�األشياء�
للـنص��يـة��قـراءة�واع�بل�و�أولىقراءة�كخطوة�ي�رجمة�بذلك�هالتّف�20بنيته�ونسقيته.
الجملة،�نجد�أن�المترجم�"�بينما�يعمل�المترجم�المحافظ�على�مستوى�الكلمة�أو��المصدر.

قافة�مـع�ذلـك���الثّتلك�في�وظيفة�النص�و�.قافة�إجماالالثّيعمل�على�مستوى�الجريء�"�
��21.تختلف�فيما�بينها�مقاما�أحياناو�رجمات�بمرور�الزمن،التّتتعاقب�

التّـي��قنيات�التّأهم��-�من�خالل�هذه�المداخلة-�إبراز�و�وما�سوف�نسعى�إليه،�هو�تتبع
سيسـلط�علـى���ي�تركيـز�وية،�على�روايات�أدبي�رجمالتّين�اشتغاله�ترافق�المترجم�ح

ياسمينة�خضرة�"�فضل�الليل�ية�قد�انتقيت�لذلك�رواو�إلى�العربية،ية�رجمة�من�الفرنسالتّ
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ثـم��ية�مقصوديته�الجمالتمييز��لغة�النص�وفي�أويل�والتّ�على�النهار�"موضحة�دور�الفهم
تسير�االختيارات��المعروضة�أمـام�المتـرجم،�فأحيانـا����التّي�االنتقاء�ية�سننتقل�إلى�عمل
بحيـث���،هن�المترجم�بكم�أكبر�من�المطلـوب�ذفي�الجمل�المعروضة�و�تصبح�الكلمات

يتطلبهـا�الـنص���ية�التّـي��عرالشّوقبل�ذلك�األكثر�قربا�للغة��،يجبر�على�انتقاء�األنسب
هـذا��وفـي���ملة�واحدة،عويض�وجهان�لعوالتّ�مقولة�أن�االنتقاء�ي�هنا�تحضرنو�.ياألدب

إن�،�ترجمـة�الكلمـات���،�هل�يجب�ترجمة�المعنى�أمل�األبديؤاالسالجانب�نتساءل�ذلك�
يقـول�:"����Steinerمن�هنا�وجدنا�سـتاينر�و�،تختار�ذلكو�تحددي�التّي�خبرة�المترجم�ه

��22الفهم.ي�رجمة�هالتّ
على�سـبيل��ية�الخارجية�ويعرف�الفهم�بأنه�هو:�االنتقال�من�داللة�النص�إلى�المرجع

هو�ي�ارسين�فهم�األثر�الفنالدويعتبر�عديد�23المطابقة�أو�االختالف�بما�تتيحه�المصداقية.
��24فهم�للحقيقة.

ـ��أوي�أو�أدبي�أويل�يذكر�أن�كل�قراءة�لنص�أو�أثر�فنالتّوعن�عالقة�القراءة�ب �فيفلس
ية�مادام�هذا�النص�أو�هذا�األثر�هو�نسيج�عالقات�تأويل�،تأويل�للتراثتتحول�إلى�قراءة�

ناص�أو�حضور�النصوص�الغائبـة��التّهنا�نقارب�مسمى�و�25اريخ.في�التّمثبتة�ية�خطابو
����.��رجمةالتّأثناء�

ـ�و�ويعتبر�غادمير�أن�الوجود�الجدير�بالفهم�هو�اللغة، دراك�هـو��إلاالوجود�الجدير�ب
هذه�المسـاحة��في�ال�يمكن�إدراكه�إال�ية�ونونته�اللغوأن�الوجود�ال�ينفك�عن�كيي�أ،�اللغة
مزالرة�والدة�الليفـي��،�بتعبير�آخر�يتبلور�الوجـود��أفقا�ممتدا�أوبوصفها�عالما�مفتوحا�ي

�26أو�صيغة�خطابية.ية�أو�قيمة�بالغية�نطاق�اللغة�بوصفة�شبكة�مجاز
اختيـار�األسـلوب���يـة��تحدد�لنـا�آل�ية�التّي�مفاهيم�اللسانيات�الوصفي�بل�تحضرن�

عامل�التّفال�يمكن��،وائيين�ليست�واحدةالرأن�أساليب�ي�وائالرالنقد�ي�في�المناسب،�فبديه
قـد�نبـالغ���و�.أو�أسلوب�ياسمينة�خضرة�،مع�أسلوب�كامو�كأسلوب�مولود�فرعون�مثال

يـة��تتشـكل�وفـق�المـؤثرات�االجتماع���و�بالقول�أن�حتى�أساليب�النص�الواحد�تتنوع
وليفـات،�هـذا���التّنا�عن�االنتقاء�سيدفعنا�إلى�تمييزه�عن�ات�االستدعائية.�وحديثؤثرالمو
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�يـة�ثم�كمرحلة�تال�؛ياقالسأو�ية�ياقالسقربه�بو�شرحه�رومان�جاكوبسونالذّي�المصطلح�
مز،�إذ�أن�الرمن�خالل�ية�عرالشّاألدب�على�ديمومة�اللغة�ية�في�أويلالتّسنوضح�اشتغال�

��.��ةلى�رموز�متناهييل�يحول�اللغة�إأوالتّاألدب�أن�في�المعروف�
الحقيقة�الزين:"ي�ذلك�يقول�شوقوفي��صدر،رجمة�إلى�تأويل�للنص�المالتّإذن�تحتاج�

�؛أويل�ليس�مجرد�وصف�أمين�للواقع�أو�تفسير�متطابق�للـنص�التّعبارة�عن�تأويل�...ف
����27الحقيقة�تأويالت.في�أويل�التّاختالق"..."ي�كيكفالتّعبير�التّب�أوإنما�هو�"حالة�"�و

المترجمة�تحقق،�أو�على�األقل�تهدف�إلى�تحقيق�أثرها�بطـرق��ية�والنصوص�األصل
�28"مختلفـة.�يـة��بالجمع�بين�"اسـتراتيجيات�تمرير�ي�عادة�ما�يتحقق�األثر�النهائو�عدة،

فعـل��ت�أنأن�تفسر�لماذا�يمكن�لهذه�الكلمـات��ي�مبرتو�إيكو:�أن�تؤول�نصا�يعنيذهب�أو
:�ليس�صعبا�إدراك�فكرة�االنـزالق�المسـتمر���أيضاو�يقول��29ال�غيرها)اء�شتى�(أشي

�)للنص�ي�عن�الفكرة،�فبالنسبة�إليه�ال�يوجد�معنى�حقيقي�قد�عبر�بول�فليرو�للمعنى، Il�
n’y�a�pas�de�vrais�sens�d’un�texte)30��

��:عملية�توجه�للمترجم�كإستراتيجالتّي�من�المطالب�و
قـة��الدالبحث�عـن���فعلو�يالزمه�فعل�القراءة�باستمرار�المترجم�أنفي�يستحب� .1
�المعجمي.في�دالالت�النص�المراد�ترجمته�بعيدا�على�النقل�الحري�لمعانية�اللغو
�.يةالمقاطع�األساسية�البحث�عن�مقصودو�محاولة�تأويل .2
�عبير.التّ�بلغته�المحبوكة�إن�صحي�عبير�عن�روح�النص�األدبالتّ .3
األفضل�أن�نترجم�إلى�اللغـة���إليها.�فمني�ينتمية�التّي�المكتبة�اللغولة�إثراء�ومحا .4
��نترجم�له.الذّي�فهم�عالم�القارئ�و�،�بسبب�سهولة�فهمهااألم

ـ���Wolf(�رولفي�منهم�األلمانو�و�قد�اقترح�بعض�النقاد ي�)�تصنيفات�للفـراغ�النص
��خمسة�أنواع:في�
إلى�ممـا�ال�يشـير�إليـه�����ييفض،�اًيشكل�من�الالتحديد�هو�على�األرجح�اتفاق .1
�بعـض�الحـاالت��في�سبيل�المثال��(علىالمالءمة�في�بسبب�ما�يعانيه�من�نقص��؛النص

�ما)ية�لون�عيون�شخص
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�يشعر�فيها�القارئ�لسبب�مهما�كان�ببعض�الخلل.ية�كل�فضاء�أو�نقطة�نص .2
�نفعل�مشاركة�القارئ.ي�حيث�قتلنا�عمدا�شيئا�ما�لكية�كل�فضاء�أو�نقطة�نص .3
�حيث�يتعثر�القارئ�بدالالت�متناقضة.ية�فضاء�أو�نقطة�نصكل� .4
أفق�مرجع�مكثف�إلى�حد�أن�القارئ�ليس�في�تندرج�ية�كل�فضاء�أو�نقطة�نص .5

��31بخصوصه�داللة�تحافظ�على�المعنى�بكل�أشكاله.��ي�بوسعه�أن�يبن
�تسبقه�أو�تعـيش�معـه��ية�التّي�إن�الكاتب�هو�القارئ�األول�لعمله�ألن�األعمال�األدب

تحفيـزه�لطـرح���فـي��،�تسـارع��يطرح�عليها�أسئلتهو�نما�يحاورهاال�ترضيه�حيوالتّي�
ةإجاباته�الخاص�،ل�إلى�متلق�فعال�وبذلك�يتحوun� récepteur� actif�،فيخلق�أفق�انتظار�

�المعادلة�نفسها�تنطبق�على�المترجم�فهو�القـارئ�األول�لعملـه�المتـرجم���و�جديد.ي�أدب
��يؤثر.و�بالنص�األصلي،�فهو�باستمرار�متلق�فعال�تأثريسارع�إلى�مقارنته�والذّي�

ـ����به،�تحاملاالية�للنص�بغو�إن�القراءة�مقاربة�للموضوع أن�ي�أن�نقـرأ�الـنص�يعن
القـارئ.�إن�فعـل���و�خاصة�بين�المكتوبو�مما�يخلق�عالقة�مميزة،�داخلهية�نمتلك�رؤ

�الجمـل�ي�تـوال�و�المكتوبلكن�انا�ضمن�نشاطات�القارئ�العادي.�والكتابة�ال�يجد�له�مك
يـة��حـدود�الفكر�الفـي��األفق"�مى�"الكلمات�ضمن�لغة�ما�يفتح�قوانينه�الخاصة�بما�يسو

تصـحح��التّي�نبؤ،�فتتوالى�الصفحات�التّينتج�عن�ذلك�القدرة�على�و�.للمتلقيية�عوروالشّ
قريبـة�أو��كريات�الالذّنائي.�فبفعل�القراءة�تتجدد�الثّسياق�هذا�الحوار�في�أو�تغير�أو�تقبل�

��دالالت�النص.�إدراكتساعد�على�التّي�البعيدة�
ركيـب�لمختلـف���والتّ�جميـع�ية�التّأثناء�مجريات�القراءة�بعملالمترجم�يقوم�القارئ�

بـث��يـة��يشبه�هذا�الوضع�عملو�،أو�لكل�ما�مر�به�من�مفاهيمية�األدبية�والعناصر�اللغو
فيتحول�ذلـك�الـنص���ي،�والكلي�مولالشّبذلك�يتحقق�االنسجام�و�الصور�بشكل�متجدد.�

هكذا�تعاملنا�مع�و�الجمال.و�يزخر�بالفنيات�،يإبداعالمطاف�إلى�عمل�ية�نهافي�المشتت�
ـ�����«��Ce�que�le�jour�doit�à�la�nuit»ية�روافي�مدونتنا�المتمثلة� ية�بالنسـخة�الفرنس

يـة��واالرم�أن�معلـو�و�"�فضل�الليل�على�النهار�"ي�للكاتب�محمد�سارية�ترجمتها�العربو
�منها�العربية،�المشـار�إليهـا�سـابقا.���و�لى�عديد�اللغاتإترجمت�و�،حققت�نجاحا�كبيرا
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ة�واوالرتحكي�الذّي�عن�البطل�يونس�الطفل�الجزائري�واجـد��التّما�بعد�و�عايش�ما�قبلي
مـع�أسـرته���يـة��واالرالجزائر.�يرافق�القارئ�الطفل�يونس�طيلة�أحداث�ي�في�الفرنس
ة�التّي�يفالرعلـى��و�حرق�محصولها�بفعل�فاعل�لالستيالء�عليهـا�ُأالتّي�فقدت�أرضها�ي

أن�تهاجر�إلى�وهران�بحثا�عن�حيـاة�أفضـل���لى�إكل�العائلة�اضطرت�البيت�العائلي،�ف
�قد�تكفل�العـم�و�ائريين�البسطاء.يسيرا�للجزو�وهران�لم�يكن�سهالفي�لكن�الواقع�و�لها.
ـ�الدبذلك�مسـاره��تغير�و�ير�اسمه�إلى�جوناستغالذّي�بيونس�ية�زوجته�الفرنسو ي�راس
كما�تعلق�قلبه�بإميلي،�حـب�حياتـه�رغـم�����،يةقات�فرنسا،�فقد�ارتبط�بصداالجتماعيو

��.لديارهمو�ألراضيهم�وداءالستفرقهما�بعد�االستقالل�نتيجة�مغادرة�األقدام�
المتـرجم�مـن���غير�فيهـا��ية�التّي�واالرهذا�عن�المضمون�المختصر�للرواية،�هذه�

يـة�الـذّي���رجمـة�الحرف�التّكما�زاوج�بـين���إلى�الحاضر.ي�الزمن،�فتحول�من�الماض
سوف�أقدم�لـذلك�بعـض���و�رجمة�بتصرف�بجميع�أنواعها،التّبين�و�؛غريبالتّأشعرتنا�ب
الفهـم�ثـم���بفعل�القـراءة�و�ي�حاولت�بعد�مرورو�؛يةواالراستخرجتها�من�التّي�النماذج�

ـ�أويل�أن�أطابق�بيالتّ توصـل��و�،يةن�ما�توصل�إليه�قارئ�النص�المكتوب�باللغة�الفرنس
����بقلم�محمد�ساري.ي�إليه�قارئ�النص�العرب
��ية:الفرنسفمثال�أمام�الجملة�

1. Je�ne�lui�connaissais�pas�d’amis.�P6�
ـ��و�7ال�أعرف�له�أصدقاء.صابعة،�السالصفحة�في�عثرنا�على�المقابل� أن�ي�بـدا�ل

له�أصدقاء�مطلقـا)�ألن���أر�(لمباستخدام�اإلبدال�فنقول�و�باستخدام�(لم)في�األنسب�هو�الن
ة�ؤالرأسبق�عند�الطفل�يونس�من�المعرفة.ي��

�استوقفتني،�فهيية�التّي�انالثّلة�أما�الجم
2. Nous�vivions�sur�notre�lopin�de�terre.�P�6�

قـد�وفـق���،�ف7أرضنا.�صفي�كنا�نعيش��بهذه�الصورة:ية�وافي�الرفكانت�ترجمتها�
لم�تؤثر�التّي��(قطعة)وحاول�أن�يقلل�من�الكلمات�بحذف��،فهم�داللة�الجملةفي�المترجم�

��على�الفكرة.كثيرا�
�فهي:لغة�هدفها،�و�مصدرها�ةقارننا�بين�لغالتّي�ة�الثّالثّأما�الجملة�

3. Lorsque�ma�mère�me�chargeait�de�lui�porter�son�repas.�P�6��
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،�فهنا�تأويل�المترجم�للمعنى�غير�صحيح،�فاألم�8أكله.�ص�بحمل�ي�حينما�تتكفل�أم
كمـا���،هذا�لم�يتطابق�مع�الجملة�المترجمـة�و�ه،الدبة�لومن�كلفت�الطفل�لحمل�الوجي�ه

الحركة�مـن�البيـت�إلـى�����فعلصاحبة�ي�يفهم�أن�األم�هالذّي�ي،�يكتشف�القارئ�العرب
والجملـة���وجبـة�غذائـه.)���ملبحي�تكلفني�تالدوكانت��حينما(األصح�و�.قطعة�األرض

قـد��و�قافة�الهدف،في�الثّرجمة�بتصرف�عن�طرق�البحث�عن�المقابل�التّابعة،�كانت�بالر
���رجمة�األدبية:في�التّحرر�هو�األنجع�التّألن�وفق�فيها�المترجم�محمد�ساري،�

4. Mais�depuis�quelques�semaines,�il�était�aux�anges.�P�7�
��8بضعة�أسابيع.�ص�ولكنه�يكاد�يطير�فرحا�منذ�

�الجملة�الخامسة
5. Le�vendredi�d’après�?p�8�

ية�الالتّلو�فضل�المترجم،�و�8الجمعة�األخرى...:�فيالحرفكانت�باقتراح�هذا�المقابل�
��لكانت�الصياغة�أفضل.

�ية��ادسة�فكانت�ترجمتها�حرفية،�فأمام�الجملة�الفرنسالسوالجملة�
6. C’est�toi,�le�patron,�tu�siffle�et�on�rapplique.�P�8�

لـو��و�8صاللحظة.في�نكون�عندك�و�أن.�تصفرالشّأنت�صاحب�اقترح�"�المترجم"�
لكان�أقرب�إلـى�القـارئ����الحين)في�تشير�لنا�نسرع��(حينماالجزء�في�ذكر�مكان�ذلك،�

��الجزائري.
�mon)ترجمـة��ية�ابعة:�فقد�حذف�المترجم�كلالسوالجملة� vieux)(قبـل�هـذا)�ال���و�

��النص�الفرنسيفي�اللة�الموجودة�الدتناسب�
7. Pour�ça,�il�faudrait�d’abord�en�avoir�une,�mon�vieux.�p�8��

�حقق�ذلـك�:�حتى�يتاليةالتّفحبذا�لو�استخدم�الصياغة��9.قبل�هذا�عليك�أوال�أن�تملكها
��،�يا�سيدي.لك�أن�تملك�واحدةي�ينبغ

فكانـت���قافـة�الهـدف،��الثّفي�امنة،�فقد�تصرف�المترجم�بما�هو�موجود�الثّوالجملة�
�فأمام�،األكثر�توفيقا

8. Nous�passâmes�la�nuit�à�la�belle�étoile.�P12�
��15قضينا�الليلة�تحت�ضوء�القمر.ص�وجدت:
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���،��أويلفي�التّحريفات�والتّ�مليئة�بالفجواتي�اسعة،�فبدت�لالتّوالجملة�
9. L’odeur� insoutenable� du� carburant� et� les� virages� serrés� finirent�

par�me�terrasser.�p�12�
�.15الوجوه�المتشنجة�إلى�صرعي،�فغفـوت.�ص�و�االحتمالية�ائحة�العصالرانتهت�

�كذا�من�المنعطفـات�الضـيقة��و�:�صرعت�تلقائيا�من�رائحة�الوقود�المزعجةياقتراحو
��فنمت.

قرأهـا،��حتى�أية�عن�النسخة�الفرنسي�كت�بحثحري�الجملة�لتي�هوالجملة�العاشرة:�
يـة��اللغـة�العرب�في�بأن�البطل�يونس�هو�حفيد�العم،�فالحفيد�ي�ال�يوحية�واالرفمضمون�

�الفرنسية:����ية�ولنقارن�معا�النسختين�العربو�هو�ابن�االبن�أو�ابن�البنت�فقط،
10. C’est�mon�neveu�?�s’enquit� l’inconnu�en�s’approchant�de�moi.�

P13�
ية�فـي��هو�خطأ�يتكرر�مرة�ثانو�،17؟�ص�حفيدي�:�هذايقال�الغريب�هو�يقترب�من

��موضع�آخر
11. C’est�la�même�chose,�Issa,�ton�fils�il�est�de�mon�sang.�P�20�

األصـح��و�28،�إنه�دمي.صحفيدياألمر�سيان،�يا�عيسى،�ابنك��–على�لسان�العم�
��أخي)���(ابن

��أهم�الفروقات:جدول�لتحديد�ية�في�المتبقية�قابالت�اللغوالتّللوقت�سأضع�واختصارا�
��المالحظات��النص�المترجم����بالفرنسيةي�النص�األصل

C’était� mon� oncle,� j’ignorai�
jusqu’à�son�existence.�P�13�

�كنـت�أجهـل���� �عمـي. إنه
��17وجوده.�ص�

ـ�� �مـن�الماض �الزمن ي�تغيير
��المستغرق�إلى�الحاضر

Mon� père� n’y� alla� pas�
par�quatre�chemins.�P13�

لـم�يتـردد.���ي�ولم�ينتظر�أب
��17ص

هناك�المقابـل�العربـي:�لـم����
��وران.والد�يحاول�أبي،�اللف

Décidément,� tu� ne�
comprendras� jamais� rien,�
mon�frère.�P�21��

أبدا�يا�ي�دائما�هكذا،�لن�تفهمن
��28أخي.ص

الصياغة�تحتاج�إلـى�إعـادة���
أنك��،بناء:�من�المؤكد،�يا�أخي

��.تفهم�أنلن�تستطيع�أبدا�
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Quels�oiseaux�?�
Des� chardonnerets,� je� les�
attrape� avec� des� branches�
enduites�de�colle…�

�عصافير؟��ي�أ
عصافير�ملونة�جميلة.�أقبض�
ــة��� ــدان�مبلل ــا�بعي عليه

��38بالصمغ.ص

��طيور�الحسون.ي�العصافير�ه

C’est� vrai� ou� avais-je� la�
tête.�–�Dans� les�nuages.� P�
40��

ـ� �-��ي�صحيح�أين�كان�رأس
��52فوق�الغيوم�بدون�شك�

�نسـتبد� ل�(رأسـي)��يمكن�أن
����باستخدام�اإلبدال.ي�بعقل

Il� n’avait� que� deux� Arabes�
dans�ma�classe,�Abdelkader�
et� Brahim,� des� fils� de�
dignitaires� que� les�
domestique� venaient�
récupérer� à� la� sortie� de�
l’école.�P�46�

عبد�ي�قسمفي�يوجد�عربيان�
�أعيـان��و�القادر �ابنا إبراهيم،

يرافقهما�الخدم�إلـى�مـدخل���
�64المدرسة.�

��

�األخير�ممـا�� �الجزء �تغيير تم
اللة،�فـرق��الدأدى�إلى�تحويل�

أن�ية�ورجمة�العربالتّكبير�بين�
الخــدم�ي�نقتــرح:�يــأت�

عند�الخروج�من��االسترجاعهم
�الخـروج��� �فموعـد المدرسة.

��الميذ...التّيشاهده�جميع�
Reviens� un� peu� sur� terre,�
me� lança�Germaine�dans� la�
cuisine.�Tu� as� cassé� la�
moitie� de� � ma� vaisselle� en�
deux�jours.�P89�

�لقـد�� �إلى�األرض�قليال، عد
�فـي��وانكسرت�نصف�األ ي

هكــذا�صــرخت��المطــبخ.
�إيـا� �موبخة �فـي��جرمان ي

���124المطبخ.ص

�انالثّالجزء� رجمة�نجد�التّمن�ي
�مـن�الـالزم���أكثر��فيه�تأويالً

��الفعل�(نبهتني).في�كان�يكو

J’osais� espérer� un� miracle,�
il�n’eut�pas�lieu.�P�92�

انتظرت�معجزة،�لكنهـا�لـم���
�129تأت.�

��

ال�و�تأويل�المترجم�يخصه�هو
نتشارك�فيه�معه،�كنت�آمـل��

��لكن�هيهات.و�معجزةفي�
La� musique� marquant� une�
pause,� je� raccompagnai�ma�
cavalière� et� retourna� à� ma�
place.�P�105�

توقفت�الموسيقى�لفترة�راحة،�
إلى�مكانهـا،���ي�رافقت�فارست

وعدت�رفقـة�سـيمون.ص���
147�

��

�تصرف�المتـرجم�باإلضـافة��
ــت��و ــرح،�توقف ــن�نقت نح

ــيق ــلتيني�الموس ــين�وص ��ب
كانها��ثم�إلى�مي�فرافقت�رفيقت

��عدت�إلى�طاولتي.
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تمـس��ية�التّـي��يختلف�عن�العملية�رجمة�األدبفي�التّعامل�مع�اللغة�التّمن�هنا،�فإن�
موز،�بكل�ما�تشكله�هـذه��الررجمة�األدبية.�فهو�اشتغال�على�منظومتين�مختلفتين�من�التّ

��.قواعدو�المنظومة�من�قوانين
�للكاتب�مجموعة�من�اإلمكانـات�ي�للمترجم�كما�يتيح�اإلبداع�الفنية�رجمة�األدبالتّتتيح�

حيث�يقـف�المتـرجم�للـنص�����فني.ي�والمعنى�بشكل�جمالاإلجراءات�الحرة�لتوصيل�و
مرحلة�األولى،�لينتقل�بعد�ذلك�إلى�إعادة�الكتابة�بلغـة��الفي�موقف�القارئ�الفعال�ي�األدب
رغم�صـعوبة��و�لمسها�قارئ�النص�المصدر.ية�التّي�خيلية�والتّصويرالتّبنفس�القوة�ية�ثان

�الـنص�ية�صـود�قبناء�لمو�أويلوالتّ�لفهمترتكز�على�آليات�معقدة�من�االتّي�هذه�المهمة�
آخـر��في�تركيب�للغة�جديدة�تهتم�بمختلف�األساليب�المتنوعة،�إال�أنها�تخلق�لديه�متعة�و

��واصل�بين�عالمين�لغويين.��التّجسرا�من�ي�المطاف،�ألنه�يخدم�لسيدين،�يبن
يير�"�فضل�الليل�على�النهار"�أنه�فضل�تغية�لرواي�ترجمة�محمد�سار�والمالحظ�في
إلى�الحاضر،�انطالقا�من�توظيف�الفعـل���(l’imparfait)المستغرق�ي�الزمن�من�الماض

�لدرجة�حرفيتهي�نه�الصق�النص�األصلالة�على�الحاضر.�كما�أالدو�الصيغ�المضارع�أ
��.وائيالرلكنه�جاء�حامال�لروح�النص�و
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La�traduction�est�un�moyen�de�connaître�l'autre�et�de�le�lire�

dans�une�gestation�pour�autrui�comparée��

��
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��
�قافاتالثّونقل�ية�رجمة�األدبالتّواقع��محور�المداخلة:

فـي��انفجـر��الذّي�العالم�تقاربا�بفضل�االنفتاح�في�هد�الجوانب�المختلفة�تش�:الملخّص
بـين��في�قـا�الثّبادل�التّواصل�سهال�بفعل�عديد�األسباب�أهمها�التّ�وجعل،�األخيرةاآلونة�
راسـات��الدهذا�األخير�حافظ�عليه�األدب�المقارن�وجعله�أساسا�تُبنى�عليـه��،�القوميات

��رجمة.ية�التّالموضوعات،�يةالصورائ،�أثيرالتّأثّر�والتّع�وهو�ما�نجده�م،�ابعة�له�بعدهالتّ
التّـي��وقد�كانت�هذه�األخيرة�وسيطا�لمعرفة�اآلخر�من�خالل�المحـاوالت�األولـى���

فـي��كان�طابعه�الذّي�خاصة�مع�مجال�الصورلوجيا��هذا�اإلطارفي�رجمة�التّقامت�بها�
اة�مناسـبة�لمعرفـة���رجمـة�كـأد��التّفوجـدت��،�قراءة�الشّعوب�وتصويرها�عبر�اآلداب

األدب�المقـارن�؟��فـي��رجمـة��التّقافات�عبر�قناة�الثّفهل�تجسد�نقل�،�واستجالء�الصور
��؟��ية�دبعلم�الصورة�األفي�رجمة�وجود�الصورة�بين�األنا�واآلخر�التّوكيف�حقّقت�

قارن�األدب�المفي�راسات�الدنتائج�هذه�األسئلة�بفعل�تتبع�بعض�في�سنحاول�البحث�
��رجمة�أساسا�لها�.التّاعتمدت�التّي�و،�يةو�الصورائ

��ية��الصورائ،�األدب�المقارن،�قافاتالثّ،�رجمةالتّ�:ية�الكلمات�المفتاح���
Résumé�:� Les� différents� aspects� du� monde� connaissent� une�

convergence�grâce�à�l'ouverture�qui�a�explosé�récemment,�et�a�rendu�la�
communication� facile� pour� de� nombreuses� raisons,� dont� la� plus�
importante� est� l'échange� culturel� entre� nationalités,� cette� dernière�
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préservée�par�la�littérature�comparée�et�en�faisant�une�base�sur�laquelle�
reposent�les�études�qui�s'y�rapportent,�que�l'on�retrouve�avec�influence�
et�influence,�la�sismique,�Objectivité,�traduction�...�

Ce� dernier� a� été� un�médiateur� pour� connaître� l'autre� à� travers� les�
premières�tentatives�de�traduction�dans�ce�contexte,�en�particulier�avec�
le�champ�de�l'image,�qui�était�caractéristique�de�la�lecture�des�peuples�
et�de�leur�représentation�à�travers�la�littérature.�J'ai�trouvé�la�traduction�
comme� un� outil� approprié� pour� connaître� et� clarifier� les� images.� La�
transmission�des�cultures�par� le�canal�de� la� traduction� incarné�dans� la�
littérature� Comparatif?� Et� comment� la� traduction� a-t-elle� atteint�
l'existence�de�l'image�entre�l'ego�et�l'autre�dans�la�science�de�l'imagerie�
littéraire?�

Nous� essaierons� de� rechercher� les� résultats� de� ces� questions� en�
suivant�quelques�études.�

en� littérature�comparée�et� visuelle,�pour� lesquelles� la� traduction� est�
basée.�

Les�mots� clés� :� Traduction,� cultures,� littérature� comparée,� Semi-
circulaire�

ولعـّل��،�قافات�وانفتاح�األمـم�الثّقاء�التّنقطة�األدب�المقارن�منذ�بدايته��لعب�مقدمـة:�
ومـن��،�واصل�وتسالك�الّلغات�والمضامينالتّ�أساسا�كانت�لضبط�اارتبط�بهالتّي�المفاهيم�

�من�بعضصات�والمناهج�كالصـورا�التّذلك�انبثقت�مع�مرور�الزةئخصـة�الظاهرات،�يي�
وانفـرد���رجمة�واالستشراق�..�وقد�سار�بعضها�جنبا�إلى�جنب�رفقتهالتّثير�وأالتّأثّر�والتّ

��.البعض�اآلخر
إطـار�األدب�المقـارن�مـن����فـي���دورها�كرابط�مباشري�رجمة�على�تبنِّالتّعملت�

تعميقهـا�للوسـائط���في�رجمة�التّفكرة��أن�نطرح�وسنحاولية�طبيقالتّوية�ظرالنّاحيتين�النّ
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مجـال�قـراءة���في�خاصة�،�ينبيفي�صدام�ثقافي�كان�فيها�األنا�واآلخر�ية�التّي�واصلالتّ
رجمـة��التّيق�تحق�اإلجابة�على�مدىية�وهذا�بغ،�لصورة�األدبيةمن�باب�اأحدهما�لآلخر�

صـوص��النّانبثقت�عبر�التّي�قافات�بين�الهنا�والهناك�واستجالئها�لمختلف�الصور�الثّلنقل�
رجمـة�وسـيطا���التّاتّخـذت��التّي�ة�من�األعمال�وقد�تم�اختيار�مجموع�والفنونية�األدب

��.األدب�المقارن�وميدان�علم�الصورة�األدبيةفي�معرفيا�وفكريا�وثقافيا�بحتا�
األدب�فـي��رجمة�ودورهـا��التّالحديث�عن��إن�:في�األدب�المقارنمة�رجالتّ�ــ1

جاء�ألجلها�األدب�التّي�إطار�إرساء�المفاهيم�العامة�وتثبيث�القيم�في�المقارن�حلقة�فريدة�
ن�حين�ذهب�إلى�بسط�المقارة�ؤالرة�فـي��بين�اآلداب�القوميراتهـا�المختلفـة�مـع����تأثُّي
فـي��وما�يشغلنا�هو�ما�حدث��ت،االتّصاال�ظهور�هذهو�ياًرجمة�تمشالتّفظهرت�،�بعضها

ترجمتـه�إلليـاذة���في�"�ي�من�محاوالت�كان�أهمها�مقدمة�"سليمان�البستانية�البلدان�العرب
لكثير�من�القضايا�المتّصلة�بـاألدب��ي�أن�يتعرض�البستاني�وكان�من�الطبيع(هوميروس
�ظر�إلى�هـذه�الموضـوعات�نظـرة���لم�يني�هذه�المقدمة�..غير�أن�البستانفي�المقارن�

أثير�"بـل�نظـر�فيهـا�نظـرة�����التّأثّر�وية�التّبحثها�عند�قضفي�الوقوف�ي�"مقارِنة"ــ�أ
ـ� ي�واليونـان�ي�"مقابِلة"�ترصد�الظواهر�المتشابهة�ــ�أو�المتخالفةـ�بين�األدبين�العرب

����1الحقيقة��المقابلة�)في�وفيهما�المقارنة�أو�،�بخاصة�اللذَين�تدور�حولها
فقد�تطـورت��أما�فيما�بعد�،�يالوطن�العبفي�وجود�األدب�المقارن�ية�بدافي�كان�هذا�

قـام��وأصـبحث�تُ�،�نربطها�للثقافات�المختلفـة�عبـر�األدب�المقـار���في�رجمة�التّحياة�
ـ�المقارنات�المختلفة�بفضل�ترجمة�الكثير�من�أعمال�الغرب� ي�كما�فعل�ذلك�"محمد�غنيم

رجمـة�لهـذا���التّ((وقد�مهـدت��ية�العربية�واية�في�الرالغرب�دراسته�للمؤثّراتفي�هالل"
إحصـاء�للقصـص���،�بيروتفي�مجلّد�نشر�في�فقد�جمع�األستاذ�"يوسف�داغر"،،�أثيرالتّ

فكان�عددها�نحـو�عشـرة���،�أوائل�هذا�القرنفي�و،�اسع�عشرالتّالقرن�في�ترجمت�التّي�
ـ�بمعنى�،�ثيراذاتها�تأفي�رجمة�ال�تعد�التّوإذا�كانت�،�آالف�قصة فـي��أثير�المفهـوم��التّ

فإنّها�سبيل�قو،�راسات�المقارنةالد�2أثير))التّمن�سبل�هذا�ي����
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�بط�بـين�اآلداب�المختلفـة��في�الـر�رجمة�كمنهج�قائم�بذاته�التّسبة�لدور�النّإنّه�لمهم�ب
،فقد�يدفع�بالعمل�المترجم�إلى�إضـافة��هذا�اإلطارفي�لألدب�المقارن��مهمش�وليس�كتابع

�وغيرهـا�ية�مجال�العلوم�اإلنسانية�في�سبيل�الكشف�عن�فن�من�الفنون�األدبفي�يمكن��ما
كونت�تلك�األعمال�الـواردة�مـن���التّي�قاط�النّن�أن�يصل�إلى�مختلف�كما�يتأتّى�للمقارِ

��السرديات�بصفة�عامة.آخرى�كما�حدث�ذلك�مع�ية�تأثّرات�أصحابها�بآداب�قوم
رجمة�بإسهاب�بعـد��التّأسهمت�فيه�،�دب�المقارنتبناه�األذّي�الأثير�المتبادل�التّهذا�إن�
بفعل�ترجمة�تلـك��ية�قافة�الغربية�في�الثّوجود�تأثيرات�ألعمال�عربالمقابل�في�ظهر�أن�

�كما�حدث�مع�قصة�مجنون�ليلـى�للعرب�ي�اريخ�األدبفي�التّكانت�طليعة�التّي�األعمال�
هذين�العملين�اللـذين�اتّخـذ�منهمـا����،�يةإلالهللكوميديا�اية�المصادر�العرب�وكذلك�تأثير

مجال�في�ارس�الدهـذا���،�لعديد�المحـاوالت��رس�المقارن�مجاال�واسعاًالد�وال�شـك�أن
ة�ارس�كان�على�دراالدـة��تفاصيلها�بغفي�رجمة�والبحث�التّبيإتقـان�فعـل�المقارنـة����ي

بـين��ليلى�والمجنون�ة�يطغى�على�شخصالذّي�صور�التّفإن�أما�العمل�األول�،�بحذافيره
رجمة�((وال�شك�أن�قيسا�قـد�غيـر�لغتـه����التّمثال�تغير�عبر�ي�والفارسي�األدبين�العرب

أن�تتغير�آراؤه�وبعـض�معـالم���في�فال�غرابة�،�يووطنه�حين�انتقل�إلى�األدب�الفارس
ممثّـل�ألعظـم�وأخطـر����،�فيلسوففي�فهو�عند�شعراء�الفرس�جميعا�صو،�شخصيته

����3وحية))ية�الرفالقضايا�الفلس
وجـدت�فيهـا���ية�التّي�دبالبيئة�األ�تغيرجديد�بفعل�التّصور�يكتب�له�التّال�شك�أن�هذا�

اخـتالف��على�إثـر��ي�األدب�العربفي�هذه�القصة،وهو�ما�أضاف�الكثير�على�وجودها�
��.رجمة�التّالقراءات�عبر�تلك�

ـ�راسات�تجمع�علـى�أن��الدفإن�جّل�ي�انالثّأما�العمل� صـاحب���"ي�أليغـر�ي�"دانت
ة�رجمة�سيدالتّهذا�االحتكاك�كانت�،�هالتّلرسية�قد�تأثّر�بالمصادر�العربية�الكوميديا�اإلاله

حلة�إلى�اآلخـرة��بفعـل�ترجمـة�بعـض�����الرفيه�بعد�أن�ربطت�الغرب�بعالم�الخيال�و
لة�وكـذا�رسـا��،�صلى�اهللا�عليه�وسلمي�بالنّتحدثت�عن�إسراء�ومعراج�التّي�صوص�النّ

حدث�الذّي�نقّل�عبر�االحتكاك�القريب�التّأما�هذا�األخير�فإنّه�سهل�،�العالءي�الغفران�ألب
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يبقى�لقصة�اإلسراء�والمعـراج��،�سالةالربين�العرب�وغيرهم�من�األمم�بعد�ظهور�هذه�
ي�شـيرول�ي�نشر�الباحث�اإليطال((لم�يستوعبها�الغرب�بقوة�ولكنّهم�نقلوها�إلى�لغاتهمالتّي�

E.Cerulliوالباحث�اإلسبان،�مونوز�سندينويMunoz� Sendinoودون�أن�يعلم�أحـدهما��،
يشتمل�على�قصة�معـراج��ي�عربي�لكتاب�أسبانية�والالتينية�سخة�الفرنسالنّ،�بعمل�اآلخر

وعنـوان��،�وصعوده�إلى�السـماوات�،�محمد�صلى�اهللا�عليه�وسلم�ومروره�بجهنّمي�بالنّ
�Libroية�اإلسبانفي�الكتاب� della���Scalaـة��سخة�الالتينفي�النّو��ـ��ي ية�واللغـة�الفرنس

����Liber�Scalae�and�Livre�de�l’eschiele�Mohaet�((4القديمة�عنوانه�
المقابـل��فـي��جعـل��،�دائرة�االتّصال�بين�الشّعوبفي�حدث�الذّي�هذا�االمتزاج�إن�

دب�رجمـة�واأل�التّحـدث�بـين���الـذّي��ذلك�،�حدوث�اتّصال�ال�يمكن�أن�نفصل�طرفيه
بر�اللغات�المختلفـة�أحـد���قامت�به�قراءة�اآلخر�عالذّي�ور�الدأبان�عن�الذّي�المقارن�و

رجمة�واألدب�المقـارن��التّنشير�من�خاللها�إلى�وجود�مجال�لتوسيع�رقعة�التّي�موز�الر
��آن�واحد�.في�

إالّ�مجرد�تلميح�للعديـد�منهـا���ي�هذا�المقام�فما�هفي�يقت�سالتّي�بخصوص�األمثلة�
األدب�إلـى���عمد�من�خاللها�المترجمون�ودارسـو�التّي�صاحب�تلك�االنبثاقات�ي�الذّو

في�وجدت�التّي�رجمة�التّانغالق�تام�قبل�وجود�في�قافات�الثّكانت�فيها�التّي�تبيين�الحقيقة�
لهـذا��ي�طبيقالتّ،وسنترك�الجانب�واصلالتّالمناسبة�لبعث�بذور�ية�األدب�المقارن�األرض
��كان�الجزائريون�أبطاال�لها�.التّي�ت�البحث�مجاال�للمحاوال

فقد�كانـت���اآلخر�قراءةرجمة�أو�ما�يسمى�بالتّ�:يةرجمة�وعلم�الصورة�األدبالتّ�ـ2
ووضعت�جسرا�امتد�فيه�الّلقاء�وظهرت�،�أوجدت�الصورلوجياالتّي�من�األدوات�المهمة�

ارتبطـت��التّـي��لة�حالرمن�خالله�قراءة�اآلخر�دون�أن�يكون�الّلقاء�مباشرا�على�غرار�
حالة�عند�إعجابهم�إلى�محاولة�ترجمة�آثـار�"��الرفقد�عمد�،�رجمةالتّاألخرى�بآفاق�ي�ه

��اآلخر"�.
تلخيص�صور�مختلفة�منها�ما�وجـد��في�وقد�كان�لمواكبة�هذه�القراءات�بابا�واسعا�

�اختالف�الّلغات�وآخر�لتباين�األجنـاس�والقوميـات��في�وآخر�،�تباعد�الجغرافيات�في�



�
ّ
ــــ
�ــــــــ���ــــ
	ــــ��ا�ــ�

ّ
�ــ�ــــ�تا�ــ�ــ�ــ�ــ��ا���ــ�ــــّ���ــــ�ل:�ا�ــــ�

�

  
248 

 

  

صـوير�فقـد���التّرجمـة�و�ية�التّسياق�اقتراب�األمم�من�بعضها�تحت�رافي�لّها�تدخل�ولع
سـبيل��فـي��تلعبه�الذّي�ور�المهم�الدظر�إلى�النّب،�تشكيل�الصورفي�عدت�((وسيطا�جيدا�
قارب�بين�الشّـعوب،بعد�أن�تفسـح�لهـا�المجـال�لالحتكـاك������التّنهضة�األمم،وتحقيق�

يحرك�ذاكـرة�اآلخـر���الذّي�المؤشّر�ي�وكانت�الّلغة�ه.�5)فاعل)التّحاور،والتّعارف،والتّو
ـ��في�سيطرت�التّي�فلقد�تهاوت�تلك�القوى�،�كّل�ما�كتب�عنه ي�فترات�من�الوجـود�األدب

ن�بمعرفـة"اآلخر"��فلما�يهِم�المقارِ،�قارب�أساس�العالقات�والكتاباتالتّبين�األمم�وجعلت�
هذا�ما�يجعله�يبثّ�عنـه��في�و،�ذا�األخيريعتمده�هالذّي�يضّل�يبحث�عن�المكون�،�هناك

رجمة�التّوبذلك�فإن�((،�تلك�الصور�المختلفة�ويثبتها�دون�أن�يكون�الحوار�مباشرا�بينهما
وكانت�أساسـا��،�تكوين�صورة�شعب�لدى�آخرفي�من�لغة�إلى�أخرى�لعبت�دورا�حيويا�

يـة�التّـي���ربتكوين�األدب�المقارن�عند�العرب�وعند�غيرهم�من�الشّعوب�العفي�فاعال�
��6أسست�لهذا�العلم�))

سـواء�مـع����ةبين�الشّعوب�واسعفي�القح�المعرالتّإطار�في�وقد�كانت�ترجمة�اآلخر�
فقد�قرأ�األوربيون�العرب�من�خالل�ترجمتهم�،�بعد�وجوده�وتطوره�مهذا�المجال�أية�بدا

م�العـرب��وترج،�فعرفوا�عاداتهم�ومعتقدهم�ولغاتهم�واستفادوا�من�ذلك،�أللف�ليلة�وليلة
تلخيص�أخبار�باريس�"�في�"�تخليص�اإلبريز�في�عن�هؤالء�ما�مكّنهم�من�إعجاب�كما�

وعرف�األوروبيون�بعضهم�وانفتحوا�علـى�ثقافـاتهم�فترجمـت�أعمـال�����،�يللطهطاو
ثقافاته�عـن��في�كما�نقل�عن�األلمان�"�غوته�"�وما�مثّله�،�ي"شكسبير"�والمجتمع�اإلنجليز

نسبرجر�"�الدفقد�ألّف�ب،�حتى�الكتابة�مرجمة�من�لغة�أخرى�ألتّاسواء�ما�تعلّق�ب��مجتمعه
��فرنسا�".في�غوته�
وإرسـاء�مجـال���،�أسست�لهكذا�انتقـاالت�للصـور�المباشـرة���التّي�رجمات�التّمن�

كان�بمثابـة�الوصـل���الذّي�األدب�المقارن�"�ترجمة�ألف�ليلة�وليلة�"�في�الصورولوجيا�
"�فـي��خصت�العالم�من�وجهة�غير�معروفة��كشف�عن�موسوعة�لمجاالت�مختلفةالذّي�

�فيمـا�بعـد��ي�عد�من�عيون�األدب�الشّعبالذّي�ص�النّالهناك�"�((حيث�أخذت�ترجمة�هذا�
فانبهر�به�الكتّـاب�األوروبيـون�:�فـولتير����،�أخذت�صدى�أدبيا�تجاوزت�شهرته�اآلفاق
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ين�قلّـدوا��ي�الـذّ�وغيرهم�من�رواد�األدب�الفرنس،�ومونتيسكيو�وكربيون�اإلبن�وديدرو
إنّما�امتد�لما�يصوره�الكتاب�مـن��،�الكتابة�فقطفي�قليد�لم�يكن�التّهذا�.�7))ي�أسلوب�الّليال

الواقع�كما�فعل�"�غوته�"�حين�راح�يقلّد�بعـض�شخصـيات�هـذه����في�حياة�وترجمتها�
فنجـد�"��،�مجتمعا�وتقليدا،�إطار�قراءة�"�اآلخر�"�مكانا�وشخصافي�وهو�نفسه�،�القصص
الـذّي��هضة�واالنفتاح�"الفرنسي"�األمـر��النّ"�قد�قرأ�من�خالل�ي�عة�الطّهطاورافع�رفا
تخليص�أخبار�باريس�"�ورغـم�أن�المصـنّف���في�مؤلّفه�"�تلخيص�اإلبريز�في�انعكس�

لمحنا�له�من�أوهو�ما�،�يحلة�إلّا�أنّه�يتضمن�جزءا�من�قراءة�الفرنسالركان�ضمن�كتب�
هـذا��في�ويدخل�،�عن�اآلخرية�تكوين�الصورة�األدب�فيداخل�بين�هذه�الوسائط�التّخالل�

"�عن�لغة�الباريسيين�وفنونهم�((اعلم�أن�البارزيين�يختصون�مـن��ي�ما�تحدثه�"الطّهطاو
��8الغويصات�))في�ودقّة�الفهم�وغوص�ذهنهم�،�صارى�بذكاء�العقلالنّبين�كثير�من�

ـ�،�إطـار�المقارنـة��في�وضعها��التي�والمالحظ�من�خالل�القراءة و�ملفـت�ألن��وه
حالة�كان�واحدا�من�الراد�الرهذا�المجال.في�و��

هذه�الحالة�فهو�مقارِن�من�خاللهـا��في�قراءتنا�للمترجم�في�سياق�آخر�ما�نجده�في�و
يعمل�على�تقص�ا�يصنعه�من�مؤثّرات�مختلفة�لما�رآه�أو�سمعهيكما�،�أحوال�العالم��مم

شـاع��التّـي��األول�فهو�الحضـارة���أما،�إعجاب�وهروبفي�أطّل�"�جيته"على�الشّرق�
ـ�الذّي�فهو�الوضع�ي�انالثّوأما�،�أرجاء�المكان�هناكفي�بريقها� ي�آل�إليه�المجتمع�الغرب

ي�يوان�الشّـرق�الـد�كتابـه�"��في�وكان�هذا�ية�حين�أغلق�كل�األفق�عن�اإلنسان�واإلنسان
لكاتب�بالشّـرق��فقد�حصل�إعجاب�ا،�أبهى�حللهفي�"�وهو�قراءة�لآلخر�ي�للمؤلّف�الغرب

ظّل�الصورلوجيا�في�ولعّل�ما�كان�يصنع�الّلقاء�،�حتى�قبل�أن�يراه�ويذهب�بين�أحضانه
فقد�كان�"�جيته"�مطلّـا��،�كثير�من�االتّصاالتفي�"�اإلعجاب�"�و"اليأس"�وهو�ما�اجتمع�

كانـت��التّـي��تلك�الصـور��،�آثاره�صورا�لذلك�االنبهارفي�على�حضارة�بأكملها�كون�
خيـال��في�ازحين�النّلمكان�"هناك"((وأعادت�صورة�هؤالء�الجنود�المسلمين�افي�مفقودة�

ولئن�كـان���9نفسه�حياة�الشّرق))في�وبدأ�يحيا�،�"جيته"�صورة�تيمورلنك�بجنوده�األقوياء
إال�،�جمعت�هذا�األديب�بالشّرق�بعد�قراءته�لبعض��أشـعاره�التّي�أثير�من�المميزات�التّ
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ذهنه�وجعلته�يرسم�عن�"�اآلخر"�بعضـا���على�األخرىي�بت�هغلّتصوير�قد�التّأن�ميزة�
استمرت�،�ربطت�الشّعوب�وبدأت�معها�البداياتالتّي�قاط�النّنقطة�من�ي�من�تفاصيله�وه

فقد�تأثّرت�أوروبا�كلّها�بــما��،�األطراف�متداخلة�األفكارية�فيما�بعد�إلى�تبادالت�مترام
إذ�"�الهوس"�وهو�أحد�،�يد�مع�الشّرقيزي�هذا�وراح�الصدام�الحضارفي�فعله�"�جوته�"�

إذ�ال�يخـص�انبهـار�الشّـرق����،�لم�يكن�من�طرف�واحدية�مكونات�علم�الصورة�األدب
��إنّما�انبهار�متبادل�.،�بالغرب�فقط

ديـوان�"��فـي��ذات�اإلطار�ترجم�"فيكتور�هوجو"�بعضا�من�صـور�الشّـرق���في�و
�من�باب�قـراءة�اآلخـر��ية�ألدبكان�هو�اآلخر�تشكيل�لميدان�الصورة�االذّي�الشّرقيات"�

حـافظ��التّي�قاليد�التّ"الهنا�"�محطّما�تلك�في�فضال�عن�أنه�أبدى�ارتباطا�مباشرا�بالموجود�
وعلى�وتيرة�اإلعجاب�نفسه�كون�الغرب�عـن��،�خالصي�حيز�نرجسفي�عليها�الغرب�

بينه�ما�وجـد��لإلنسان�والمكان�ومن�ية�قافية�الثّؤالرإطار�في�كّل�مكان�عالقة�في�العرب�
(ولقد�تمكّنت�صورة�األندلس�من�نفوس�الشّعراء�وأصبحت�مصدر���مع�"فيكتور�هوجو"

كر�الشّـاعر��الـذّ�ومانسيين�نخص�بالرحديد�الشّعراء�الفرنسيين�التّوعلى�وجه�،�إلهام�لهم
����victor�hugo(10فيكتور�هوجو�

وجعلته�يـزداد��مضامين�علم�الصورة��على�استولتالتّي�شكّل�التّفكان�هذا�من�معالم�
الـذّي��كانت�صعبة�الوالدة�مع�هذا�االعتزال�التّي�إطار�هذه�البدايات�في�تطورا�ويكتمل�

مـا�بعـد�العصـر����فـي��سواء�خالل�الضعف�كالشّرق�وما�كانوا�يعيشونه�،�شهده�العالم
كانـت��ية�قافالثّ،فالقطيعة�أو�الغرب�وما�أحدثه�الصراع�بينهم�من�شقاق�وخراب،�يهبالذّ

بعث�الحـوار��ية�في�من�جديد�للعالقات�المترامرجمات�التّطرح�هذه�ها�لمحاولة�سببا�وجي
��أطرها�الضيقة�أو�الواسعة�.ية�في�بين�المجموعات�البشرفي�البين�ثقا
��رجمة�واآلخر�:التّ�ـ���3

هذا�اإلطار�علـى�دراسـة���في�نركّز��أدب�األنا:في�ـ�دراسة�صورة�اآلخر�1ـ�3
ـ�والشك�أن�هذا�،�يأدب�األنا�الجزائرفي�ب"�"الغرفي�صورة�اآلخر�ممثّال� وع�مـن��النّ

ة�طبيقالتّمادته�في�راسات�قد�شهد�نقصا�الدنظرا�لطبيعة�ية�ؤالركانـت��التّـي��والقطيعة�ي
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هـذا��،�بصفة�عامة�ألسباب�عديدة�أهمهـا�االسـتعمار��ي�ذاكرة�األنا�العربفي�موجودة�
لتصـوير��حد�ذاته�لوجود�اتّصال�بين�العرب�والغرب�وكـذا��في�كان�سببا�الذّي�األخير�

أولـت�عنايتهـا�إلـى����التّي�راسات�ي�الد((قليلة�هي�من�طرف�األنا�العربي�اآلخر�الغرب
يـة��وجه�مـن�أهم�التّغم�مما�لهذا�الر"األنا"�على�ي�أدبنا�العربفي�دراسة�صورة�"اآلخر"

دراسة�صورة�ية�التقل�عن�أهمي�وموخدمة�األدب�الق،�جالء�صورة�الشّعوبفي�كبرى�
��11الوقت�نفسه�جالء�لصورة�"األنا"))في�أدب�"اآلخر"،ألن�معرفة�"اآلخر"�هو�في�"األنا"�

تجعلهـم�يكتشـفون���التّي�الوسائط�فبعد�أن�بسط�العرب�بقاءهم�بين�هؤالء�مالوا�ألحد�
�خـر�كانـت�بلغـة�اآل��التّـي��كتاباتهم�في�وهو�ما�يظهر�،�ياآلخر�بشكل�واضح�وحقيق

رآهـا�أو��التّي�صورات�التّمجموعة�من�تعبيرا�ملفتا�عن�هذا�المسار�كانت�في�رجمة�التّف
"صـورة��ي�أدبنـا�الجزائـر��في�طليعة�هذا�في�وكان�،�قرأها�األنا�األديب�بطبيعة�الحال

استطاع�أن�يخرج�الكثير�مـن��الذّي�،�"لعبد�المجيد�حنونية�رباالمغية�واي�في�الرالفرنس
من�خالل�مدونة�خص�بها�منطقة�المغـرب��ي�مخيلة�"األنا"�العربفي�دارت�التّي�الصور�
في�ولعّل�،�وايات�المترجمةالرعض�أخذ�بعضا�من�تلك�الصور�من�خالل�بوقد�،�يالعرب

رجمة�أو�األعمـال�المترجمـة�كـأداة�مباشـرة�����التّهذا�ما�يضيف�إلى�طبيعة�استخدام�
معرفـة�اآلخـر�معرفـة����فـي��شـرة��باالصور�المباشرة�وغير�المي�تجلّللوصول�إلى�

منهـا�خمـس�عشـرة����،�يةإحدى�وثالثين�روا31وايات�المختارة�الرحقيقية((وكان�عدد�
حاول�من�خاللها�تقـديم��،�يةمكتوبة�باللغة�الفرنسية�روا16وية�مكتوبة�باللغة�العربية�روا

ـ�،�وائيين�المغاربةالرأقالم�تمثّلته�مثلما�ي�وهو�الفرنس�صورة�اآلخر �دق�وأمانـة�بكل�ص
يربطه�بالباث�مـاض�دام��الذّي�حيال�هذا�"اآلخر"ية�اتالذّرفّع�عن�التّو،�حيزالتّوبعيدا�عن�
����12وعصيب))
ميـدان�علـم���في�يادة�الركانت�له�الذّي�طبيق�يجد�أن�هذا�العمل�التّهذا�في�المتمعن�

مـة�أكثـر���واختيار�األعمال�المترج،�رجمة�سبيال�للتوصل�إلى�اآلخرالتّاعتمد�،�الصورة
ية�وائالرظّل�وجود�األعمال�في�ذلك�ية�كان�مؤشّرا�ألهمية�من�تلك�المكتوبة�باللغة�العرب
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وهـو��،�أكثر�من�غيرهاي�لدى�"األنا"�العربية�وغيرها�من�اللغات�األجنبية�باللغة�الفرنس
��ربطها�لألنا�بالهناك.في�ور�الفعال�للترجمة�الدتقصى�في�هم�سأما�ساعد�و
فـي���صـورة�اآلخـر��في�"�ي�زروقية�به�"عال�معاصر�فنجد�ما�قامت�عملفي�أما�

ة�واالرة�الجزائريأكثر�بقد��،2010إلى��1950من�ي�الت�التّألمحـدثت�لآلخـر���التّي�حو
رجمة�حاضرة�فيه�أيضا�وذلك�بفعل�الحـديث�عـن���التّكانت�ي�الذّي�اإلبداع�الجزائرفي�
ة�واالرة�الجزائريحدثت�فيها�وانعكاس�هذا�علـى�ترجمـة���لتّي�اغييرات�التّالمترجمة�وي

كما�أن�ما�قامـت�بـه���،�واستخالص�الصور�المختلفة�من�خاللها،�الصورائيةفي�اآلخر�
في�كتورة�الدمنر�فضاء�واسع�سهذا�اإلطار�كان�عبمـا�ارتـبط����مأ،�واء�ما�ارتبط�بالز

ية�أربعين�رواي�حوالفي�تتمثّل�،�تم�اختيارها�للتحليلالتّي�والمدونة�حد�ذاته((في�باآلخر�
وتتوزع�تواريخ�صدورها�طيلة�فترة�ستين�سـنة�مـن���ية�والفرنسية�بين�العرب،�يةجزائر
وذكرها�لصـفات��،�وكان�اختيارها�وفقا�لتعبيرها�عن�اآلخر،�يالجزائري�وائالراإلبداع�

ـ���،�وإبداء�المواقف�منه،�أو�لعالقتها�باألنا،�له ا�فمنها�المشهورة�لشـهرة�أصـحابها�ومنه
��13شر�ومنها�القديمة))النّمنها�حديثة�،�المغمورة

تناسـب��التّـي��تلـك�األعمـال���في�ماذج�كانت�ترى�النّفالباحثة�لدى�اختيارها�لتلك��
�يحـدد�اآلخـر��الـذّي��رجمة�هنا�المقياس�ية�التّوهو�ما�يجعل�من�عمل،�ترجمتها�لآلخر

ال�تخضـع�للترجمـة����ي�التّيبين�هذه�الصور�وتلك�أية�تلك�المقارنة�الضمنفي�خاصة�
��وجاءت�باللغة�األصل.
راسات�نجد�ترجمـة��الدم�تُقَم�عليها�لوصورت�اآلخر�التّي�مترجمة�أما�من�األعمال�ال

فـي��يادة�أيضـا��الركانت�له�الذّي�هذا�الباحث�،�يهبالذّالحمار�ية�وا"�لرالعيد�دودوي�أب"
لـى�الوجـود�رأينـا�أن����فحين�خرج�هذا�العمل�إ،�يةرجمة�وعلم�الصورة�األدبالتّمجال�

جـل��لمـن�خاللهـا�و��التّي�هذا�الكتاب�كانت�بمثابة�االنطالقة�في�المترجم�وضع�مقدمة�
تماشـيا��،�يمن�الصور�لآلخـر�اليونـان���وكشف�فيها�مجموعةية�مجال�المقارنات�األدب

ورغـم�أن�مـنهج���،�وايـات�الرمن�خالل�تصنيفها�كأقدم�وتاريخها�ية�واالروطبيعة�هذه�
إال�أنّها�ية�واالرمة�"دودو"�لهذه�األدب�المقارن�هو�ما�طغى�على�دارسة�وترجفي��أثيرالتّ
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�فنجد�صورة�المرأة�السـاحرة�،�اآلخر�التّطالتّي�حد�ذاتها�كشفا�لعديد�الصور�في�كانت�
�ـ�وهو�طبيعة��في�المتأصلة� ــ�إذ�ال�يخلو�كتاب�مـن�كتـب����ذلك�المجتمعفي�الخيال

ة�واالرإال�ويأتي�حر�الحديرا�حالة�من�حاالت�السفـي��كانت�تحـدث��التّي�يث�فيه�مصو
وتجمـد��،�وتعلّـق�األرض�،�نزل�السماءتُ،�يةثنايا�المجتمع�((إنّها�ساحرة�ذات�قوة�شيطان

وتزيـل��،�جـوم�النّوتطفئ�،�وتستنزل�اآللهة،�وتستخرج�األرواح،�وتذيب�الجبال،�الينابيع
��14باألضواء�حقّا))ي�العالم�السفل

احـة�والطمأنينـة���الرفتوفّر�لهـم��،�اسالنّكانت�تملك�التّي�ميرو"�العجوز�هو�حال�"
كانت�تفتح�أبوابها�أمام�هالك�هؤالء،فمثّلـت��التّي�وتسحر�عقولهم�فأرواحهم�بفعل�الحانة�

ولـم��،�سبيل�أن�يفقد�عقلهفي�شيء�ي�يهب�أالذّي�مخمور�الهذه�األخيرة�صورة�للرجل�
�ها�قد�جاء�إله�الخمر�بـاخوس�((لم�الغيب�عالم�اآللهةازا�من�عايكن�هذا�إال�تجسيدا�وإيع

سلحة�من�غير�جنود،سنشرب�اليوم�هـذه�الخمـرة�كلهـا����مرشد�إلهة�الجمال�وحامل�األ
غبة�الحية،فعندما�تبحر�إلهـة�الجمـال�ال�تطلـب����الرلتزيل�عنّا�الحياء�الفاتر�وتبعث�فينا�

����15من�الخمر))في�اك�ما�يكوأن�يكون�هني�الليل�الحيوفي�أكثر�من�أن�يشتعل�المصباح�
يـة��ن�امتزجت�بالخيال�فإنّها�كانت�انطالقـة�ح�الصور�وصور�أخرى�كثيرة�وإتلك�
رجمـة��التّاسـتخدمت�فيـه���الذّي�وي�المقارنة�من�خالل�تبنيها�لألدب�العالمية�للصورائ

بـين�القوميـات���في�قـا�الثّوي�صـادم�الحضـار��التّممارسة�طقوس�ي�في�كجانب�حيو
هـذا��فـي��رجمة�واألدب�المقـارن��التّتلفة�وهو�الهدف�المشترك�بين�والمجتمعات�المخ

��اإلطار.
عبـر�عليـه���الذّي�صورة�مصغّرة�عن�اآلخر�والمختلفة�كانت�ية�إن�هذه�األمثلة�الح�

مارسنا�معه�شكال�مـن��ية�طليعة�اآلداب�العالم�في�كانالذّي�خر�فاآل،�األنا�من�خالل�أدبه
التّـي��هذا�مـن�األسـباب����ولعّلتثاياه�ورؤاه�في��ملّص�من�البحثالتّوأشكال�اإلجحاف�

صورة�األنا�عنـد��في�تجعل�األنا�الباحث��يتقصى�السهل�والموجود�وهو�ما�انعكس�فعال�
��اآلخر�مثلما�سنوضح�ذلك�.
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هذا�الجانب�حديث�عن�ممارسـة��في�الحديث��أدب�اآلخر:في�ـ�صورة�األنا�2ـ��3
مختلـف�األعمـال���فـي��ع�األنا�والهنـا��المترجمين�عملهم�كمقارنين�ومصورين�لمجتم

فحـدثت��يـة��احتكاك�بين�الطرفين�هنا�مر�خـارج�إطـار�العرب��ي�ذلك�أن�أ،�المترجمة
من�ذلك�مـا��،�يةوممثّال�للذات�والهي�واإلسالمي�المجتمع�العربية�رجمة�وصاحبت�رؤالتّ

روا�ين�صـو�لـذّ�اأخذها�عـن�األلمـان���التّي�رجمات�في�التّقام�به�أديبنا�"أبو�العيد�دودو"
��ي�األلماني�حالة�والشّاعر�واللغوالرمثل�((ي�المجتمع�الجزائر ��هاينريش ـ�فـون��ـ�ف

شمال�في�كتب�عدة�مؤلفات�عن�الجزائر�مثل�كتابه�الشّهير�"ثالث�سنوات�الذّي�سان�التّم
ومثـل��،�إفريقيا"خصص�ثالثة�أجزاء�منه�للحديث�عن�الجزائر�وأهلها�وطبيعتهـا�ي�غرب

تصويرا�دقيقا�مثل�قصة�"مـدخّنو��ية�صور�فيها�الحياة�الجزائرالتّي�ن�القصص�العديد�م
ـ�مثـل�حكا�ية�ومطوالت�شعر�الجزائر"،في�الحشيش� �و"الجزائـر"��وميـة"�الر"قبـر��ة�ي

كتور�دودو�كـل�العنـاوين���الـد�وقد�ترجم�،�في�الصحراء"و"البليدة"و"مازونة"و�"ورحلة�
��16رة�الجزائر�عند�األلمان))دراسة�صوفي�كر�واستثمرها�الذّالسالفة�
رجمات�محقّقا�التّتلك�في�تبنّاه�"دودو"�فتوغّل�الذّي�كان�الهم�الوحيد��عنّاية�ؤالرف�كشْ

أخذها�اآلخر�التّي�فأراد�أن�يفهم�من�تلك�الصور�،�ما�لم�يصل�إليه�غيره�من�الجزائريين
��وما�أحاط�بها.ية�ات�الجزائرالذّكيف�قرأ�ي�األلمان
هذا�الجانب�من�تصوير�اآلخر�ية�في�للوصول�إلى�الصور�األدبة�مباشرة�رجمة�أداالتّ
ـ�1830حالين�األلمان�الرمؤلفات�في�وغّل�لكتاب�"الجزائر�التّو،�لألنا يوضـح��"1850ـ

تجعل�الصعب�سـهال�بعـد�أن�يكتشـف�القـارئ�����التّي�،�رجمةالتّأكثر�طبيعة�استخدام�
الهنا�ينقله�في�ما��فبعد�أن�يكتشف�اآلخر،�هناكالقافة�من�الهنا�إلى�الثّنقل�ية�مقارِن�كيفوال

��و�هو�مـا�فعلـه�األلمـان���،�بفعل�ترجمة�اآلخر�كذاتي�مخيلة�اآلخر�الجمعفي�فيصبح�
ولـم��،�فعال�اجتماعيا�تجاوز�األنا�"كذات�"وبعد�أن�ترجم�ذلك�"أبو�العيد�"�فإن�هذا�أصبح�

من�تأليف�كتب�ية�((فالغاللغات�تجاوزت�الحدود�واالتّي�جمة�رالتّيحدث�كّل�هذا�إال�بفعل�
ة�حالت�األلمانالرة�إنّما�كانت�تقديم�بطاقة�هويتعرف�المـواطن�األلمـان��ي�بـالجزائر�ي�

��17تشكيل�صورة�معينة�لديه�فيما�يتعلّق�بهذا�البلد))في�وتساهم�
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ية�من�وجهة�نظر�اسـتعمار�،�عارف�شابه�من�اإليجابيات�والسلبياتالتّورغم�أن�هذا�
إذ�كـان��،�هذا�اإلطارفي�ونظرتهم�ية�يبقى�نسبيا�نظرا�لطبيعة�الكتابات�األلمان�إال�أن�ذلك

��شيء�آخر.ي�اهتمامهم�بالبحث�أكثر�من�أ
وهـو�مـا���،�أعمال�معاصرةفي�اآلخر�لألنا�وتصويره�ية�ذات�السياق�انتقلت�رؤفي�

بـاء��مخيال�اآلخر�لدى�األدفي�العديد�من�األعمال�من�بينها�"صورة�الجزائر�نلحظه�مع�
وقـد�كـان�اختيـار�الباحـث�����،�اسع�عشر"�للباحث�أغامير�محمدالتّالقرن�في�الفرنسيين�

ط�اآلخـر��كان�من�أهم�ما�ربالذّي�االستعمار��هوي�للفرنسيين�نظرا�لوجود�رابط�اتّصال
قام�باختيارها�كانت�بطبيعـة��التّي�المدونة�،�القرن�العشرين�خاصةفي�الغرب�بأنا�العرب�

ـ��التّي�ة�لتبيّن�مختلف�الصور�رجمالتّالحال�تعتمد� عـن��ي�انطبعت�عند�األديـب�الفرنس
محـاوال��،�كتب�له�أن�يرتحل�بين�مدن�الجزائر�فيكتب�عنهاالذّي�و�الجزائر�والجزائريين
ففصل�الكاتب�ماحدث�لهؤالء�عبر�قصصهم�المختلفـة�وروايـاتهم���،�بذلك�تصوير�مارآه

قصصـه��فـي��زار�مليانة�وتحـدث�عنهـا���فيذكر�أنّه��أما�"ألفونس�دوديه"،�كتبوهاالتّي�
أواخر�سـنة��في�زار�الجزائر�،�ساخري�ومسرحي�ألفونس�دوديه�كاتب�وروائالمختلفة�((
مليانـة��فـي��..فقضى�بها�ثالثة�أشهر�زار�فيها�منطقة�الجزائر�والبليدة�وأقام�مدة�1861

نشـرت��،�وزار�المناطق�المجاورة�لها�وكتب�من�وحيها�عدة�أقاصيص�ومذكرات�سفر
�..وكتب�قصصـا�أخـرى��ي�مجموعة�رسائل�طاحونتفي�الصحافة�ثم�ظهر�بعضها�ي�ف

ـ��في�الجزائر�ومنها�في�أحداثها�ي�تجر را�الموسـوم��مليانة�ويليها�الجراد�وأخيـرا�ال�آخ
قام�بها�د.أحمد�منور�تحـت�عنـوان���ية�التّي�رجمة�العربفي�التّصدرت�التّي�أوت�و15

��18))وسام�اآلغا
ؤى�حول�"األنا"�المكان�هو�صور�ترجمت�تأثّر�"اآلخـر"��الرإن�تكوين�مجموعة�من�

وهـو�مـا�تبـرره����،�علق�واإلعجاب�فيما�بعـد�التّأدى�إلى�زيادة�الذّي�وارتباطه�بالهنا�
ما�قـام���فيشرح��الباحث�"أغامير�محمد"،�صاحبت�"دوديه"أو�أتت�بعدهالتّي�واصالت�التّ

�زائر�لمجموعـة�مـن�األسـباب���الج�قادته�إلىالتّي�حالت�الرتلك�في�دو�مبسان"ي�به�"غ
ـ�الـذّي��الجزائر�وي�في�أدت�بدورها�إلى�بسط�رؤيته�المتعلّقة�بالعالم�اإلسالمالتّي�و اء�ج
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دو�موبسان�كانت�البحث�عن�دفء�الشمس�ي�بمجموعة�من�الكتب((فوجهة�غية�هافي�النّ
مـن��يـة��وح�العربالـر�بحثا�عن��AU�Soleilكتابهفي�ولكن�أيضا�كما�يصرح�هو�نفسه�

صـوف��التّحلة�كان�مهتما�بالر.خالل�هذه�ي�صوف�اإلسالمالتّفس�والنّخالل�هوايته�لعلم�
��19))فسالنّويبحث�عن�دفء�الصحراء�وعن�فيافيها�الشاسعة�تحت�وطأة�ي�اإلسالم

هو�مـا�مكّـن�البـاحثين�مـن�عقـد������،�فالهروب�من�واقع�إلى�آخر�كان�عند�هؤالء
وإن�كانت�ترجمـة��ي�وه،�كانت�نظرة�اآلخر�لألنا�المقارنات�المختلفة�والحكم�على�كيف

ال�يعرف�االستسالم�كان�يبحـث��الذّي�فاآلخر�،�كانت�ترجمة�للثّقافة�أيضاإال�أنّها�ية�أدب
��د�أن�يكتب�بلغته�عن�ذلك.بعالهنا�وهو�ما�قد�يتمكّن�له�في�جاة�النّعن�بعض�من�

ـ�،�ة�هذه�المدونةينهافي�الحديث�عن�"لويس�برتراند"�في�و هـذا�الكاتـب�كـان�����إنف
مختلفا�عن�سابقيه�فقد�أخذت�منه�الجزائر�وقتا�طويال�بين�دراسته�وعمله�بها�وهـو�مـا���

رغم�نظرته�المختلفة�((يظهر�أن�لويس�برتراند�عاش�اكتشـاف��جعله�األكثر�ارتباطا�بها�
�� ��الجزائر�كعمل�مملوء�بالعاطفة ـ�ـ�أرض�األحالم�وأرض�الفرص ي�ـ�يأتيها�األوروب

�فاض�فارغ�اليدين�والجيوب�وبقدرة�قادر�يصبح�معمرا�يملك�ضيعة�أو�ضـيعا�الوي�خال
��20بأسعار�جد�زهيدة))ية�بطريقة�استعبادي�يشغّل�األهال

التّـي��األدب�المقارن�من�خالل�هذه�األعمال�في�رجمة�التّهذا�اإلطار�استخدمت�في�و
أطـر��في�األنا�واآلخر��ل�بينصمن�االتّصال�الحاية�قاط�الصور�األدبالتّإلى�مجال��التّم

��مختلفة�أهمها�االستعمار�.
�وغيرهـا�ية�إطار�العلوم�اإلنسانية�في�عندما�ولج�العالم�ميدان�المقارنات�األدب�خاتمة:

فعمد�إلى�،�رافق�تلك�المقارنات�خالل�ولوج�القوميات�المختلفةالذّي�وأم�التّرجمة�التّوجد�
ص�إلـى�غيـر���النّكتفاء�بمجرد�تبديل�تعلّم�تفاصيلها�قصد�ممارستها�خارج�إطارها�كاال

��مرافقتها�لألدب�المقارن.في�إنّما�أكثر�من�ذلك�،�لغته
وبعـد�أن��،�ميدان�من�ميادين�ومنـاهج�األدب�المقـارن��ي�رجمة�عن�أالتّلم�تخرج�

ة�الصورائفي�مت�كأساس�ال�مجال�للتفريط�فيه�استخدبين�مسارينفقد�كانت�،�المقارنةي:��
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فـي��قد�ظهـر�هـذا���،�الهناك�واستخدامه�لدى�األنافي�د�أوال:ترجمة�مختلف�ما�وج
��رافقها.��الذّي�هميش�التّرجمة�والتّمورس�حول�الذّي�بحوثنا�قليال�نظرا�للتضييق�

اآلخر�حول�ذلك�ومختلف�ما�اكتشـفه�مـن���ية�الهنا�ورؤفي�البحث�فيما�حدث�ثانيا:
ل�باالكتشـاف��نظرا�لالهتمام�المتواصهذا�اإلطار�كثيرة�في�وقد�كانت�األعمال�،�صور

��.من�طرف�اآلخر�"الغرب�"�
يـة��لمجال�علم�الصورة�األدبي�رجمة�كانت�المتمم�الحالتّبحثنا�هذا�نجد�أن�ية�نهافي�و
وما�علينا�سوى�تكثيف�البحوث�حول�ذلـك��،�قافاتالثّمازال�لآلن�يربط�بين�األمم�والذّي�

ية�تربطها�بالعلوم�اإلنسـان�التّي�إنّما�بالعالقة�،�إطارها�وفقطفي�رجمة�ليس�التّوممارسة�
�����المختلفة�.
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للنشـر��ية�ؤسسة�العربالم،�يحمان�بدوالرترجمة�عبد�،�يللمؤلف�الغربي�يوان�الشّرقالد،�جيته�ـ�9
�8إلسكندرية،صا،�وزيعالتّو
�الجلفـة�،�مقاربـات�مجلّة�،�قيات�فيكتور�هوجوشرفي�األندلس�،�عمار�رجال�/عائشة�حمزة�ـ�10

�60ص،�5�،2019المجلد�،�3العدد
ـ��فـي��راسات�المقارنة�الدواقع�،�صغور�أحالم�ـ��11 اآلداب�واللغـات��يـة��كل،�يالمغـرب�العرب

�217ـ216ص�،2009ـ2008،،جامعة�وهرانوالفنون
�219ـ218ـالمرجع�نفسه،ص�12
يـة��،كل2010إلى�سـنة��1950من�سنة�ية�الجزائرية�وافي�الرصورة�اآلخر�،�يزروقية�ـ�عال�13

�10،ص2017،�جامعة�شلف،�اآلداب�والفنون
�،بيـروت�3ط،�منشورات�االختالف،�ت�أبو�العيد�دودو،�يهبالذّالحمار�،�ـ�لوكيوس�أبوليوس�14

�51،ص2004
�65ص�،�ـ�المصدر�نفسه�15
عـدد��،�يـة�ة�اللغة�العربمجلّ،�الجزائرفي�عبد�المجيد�حنون،أبو�العيد�دودو�واألدب�المقارن��ـ�16

�168ص،�2004،الجزائر،�خاص
اآلداب�يـة��كل،�بـول�سـارتر���أدب�ألبير�كـامو�وجـون��في�صورة�الجزائر�،�ـ�حمزة�وشان�17

�52ص،2015ـ2014،واللغات،جامعة�شلف
اسـع��التّالقـرن��في�مخيال�اآلخر�لدى�األدباء�الفرنسيين�في�ـ�أغامير�محمد،صورة�الجزائر��18

�104ص،2014ـ2013،اللغات�والفنون،جامعة�وهران،اآلداب�وية�كل،�عشر
�139ـ�المرجع�نفسه،ص�19
�195ـ�المرجع�نفسه،ص�20
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عبرهـا�بنقـل����المتـرجم	وأرقاها،�حيث�يقوم�ية�أحد�أهم�الفنون�األدب		رجمةالتّ��تعتبر
إلى�اللّغة�الهدف،�فهو�هنا�ينقل�ما�ينقله�من�بيئة�إلـى���رالثّقافة�والمعرفة�من�اللّغة�المصد

أخرى�قصد�نشر�العلوم�إذ�يعتبـر�تمـازج�المعلـوم�والمعـارف�وتالقـح�الثّقافـات�������
�والحضارات�صانع�للمعرفة�البشرية.

ترجمـة��فـي��منذ�القديم�ويتجلّـى�هـذا���ية�قديم�مارسته�البشر��أيضا�علم�رجمةالتّو
وم�الـر�اريخ�أن�العرب�والتّين�سبقوهم،�كما�يشهد�الذّاليونانيين�عن�المصريين�الفراعنة�

�عن�اليونانيين�علومهم�وفلسفتهم.�ترجموا
حياتنـا،�فمـع�انتشـار����في�العصر�الحديث�تلعب�دورا�مهما�في��رجمةالتّوال�تزال�

فأضـحى���المترجمينوتزايد�الطلب�على��رجمةالتّية�واصل�الحديثة�زادت�أهمالتّوسائل�
ية�كـل�المؤسسـات�االقتصـاد���فـي��يحظى�بمكانة�مرموقة�وحضوره�واجب��المترجم

غبة�إلى�صناعة�الرمن�فن�قائم�على�الموهبة�و�رجمةالتّتقريبا.�لتنتقل�ية�والفنادق�السياح
	.ومنهجيةية�قائمة�على�أسس�وقواعد�علم

�m�o�p�q��r�s�t�u�wv�x��y�z	المقدمة:

{�|�l ة�آواضحة�عظيمة�تشير�بوضوح�إلى�أيـة��اختالف�اللسان�آ�نمـن��ي

الجهـاز��فـي��اللسان�هنا�ليس�المقصود�به�ذلك�العضو��آيات�اهللا،�والكل�يجمع�على�أن
ال�يجادل�فيها�أحـد،�فقـد���ية�ربانية�بل�هو�اللغة�عينها،�ولما�كان�اختالف�اللغة�آي�طقالنّ

��m�e�f�gعـارف�فقـال��التّجاء�األمر�منه�سبحانه�وتعـالى�ب� � � �h�i�j�k�
l��m�n�po�l.��
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�نق�تفريق�السنتنا�لنـدرك�مباشـرة�أ��عارف�وقد�سبالتّل�أنفسنا�كيف�يمكننا�وهنا�نسأ
ـ��التّرجمة�بمفهومها�العصري،�وقد�مـرت��التّواصل�يكون�عن�طريق�التّ دة�رجمـة�بع

كسـب��يمكن�التّي�األعمال�ي�ن�شأت�قل�عمال�كباقحتى�أصبحت�صناعة،�أو�إمراحل�
لـى�هـذا�المصـطلح����علم�وفن�أيضا،�وخالل�أوراقنا�هذه�سنتطرق�إي�بها،�وه�العيش

أنواعها�وكيـف�يمكـن�للثقافـة����ي�رجمة�وماهالتّرجمة"�وصناعتها�وكيف�يتم�صنع�التّ"
��رجمة�بمفهومها�الواسع.��التّصناعة�في�والعولمة�أن�تسهما�

واصـل،�مارسـه���التّعتيق،�هدفه�ي�ونشاط�حضاري�رجمة�سلوك�لغوالتّ	:رجمةالتّ
اقلة�للمعرفة�بـين��النّبمثابة�السكة�ي�فه�الثّقافات،وتبادل��جارةالتّاالنسان�منذ�القدم،�قصد�

��الحاضر.ي�والشعوب،�وبين�الماضو�االمم
،�ومنهم�الفيـروز��ررجمة�وشرحها�أكثرهم�بأنها�تفسيالتّاألقدمون�إلى�مادة��تعرض«

ذلك�يقـول��في�أو�معربة،�وية�ذا�كانت�عربإأصلها�فيما�في�أبادي،�وابن�قتيبة،�واختلف�
فمنهم�ية�ين�رأوها�عربالذّبيان�لغة�ما�بلغة�أخرى�أما�ية�الفارسفي�هانوي"�إن�معناها�التّ"

��1»الفيروز�أبادي"�"�وابن�المنظور"�و"مرتضى�الزبيدي"«

I. 	رجمة:التّتعريف	

I. 		:لغة	ة�عاريف�اللغوالتّاختلفت�وتنوعت�ونذكر�أهمها:للتّرجمة�ي��
ينقله�مـن�لغـة�إلـى�لغـة�أخـرى������ي�يترجم�الكالم�أ«":	تعريف	"ابن	المنظور .1

�2»يفسر�الكالمالذّي�رجمان�وهو�التّوالشخص�يسمى�
رجمـان�كعنفـوان���التّ«القاموس	المحيط	"للفيروز	أبادي"	:في	رجمة	التّتعريف	 .2

������؛�المفسر�للسان��وترجمة��وترجم�عنه�والفعل�يـدل�علـى�أصـالة���وزعفران�وريهقان
��3»	اءالتّ

رجمان�قيل�نقله�من�لغة�إلى�أخرى�والفعل�يدل�التّترجم�:	«تعريف	تاج	العـروس	 .3
رجمة�التّووزنها�(تفعالن)،�قال�"ابن�قتيبة":�إن�ي�الكلمة�أصلفي�اء�التّاء�والتّعلى�أصالة�

	.4»جمالرتفعلة�من�
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للتّرجمة�وتشابهت��ية�عاريف�االصطالحالتّتعددت�	رجمة	اصـطالحا:	التّتعريف		-	ب	
األخـرى��اللغـة�الهـدف����و�ضرورة�وجود�لغتين�إحداهما�اللغة�المصدرفي�واشتركت�

�ية�لغة�اولى�(�اللغة�المصدر)�إلى�لغة�ثانفي�عبير�عما�هو�مكتوب�ي�التّرجمة�هالتّ«�فقيل
عبير��عن�فكرة�واحدة�أو�عدة�أفكار�بواسـطة��ي�التّرجمة�هالتّأن�ي�هي(�اللّغة�الهدف)�أ

عبير��هذه�على�عنصرين��مترابطين�ال�ثالث�لهمـا�كمـا�ال���التّ�ية�الكلمات،��وتقوم�عمل
��ن�فهما:ايمكن�لألول�أن�يتواجد�من�دون�الثاني:�أما�العنصر

اللغة�في�عليها�الكلمات�ي�تنطوالتّي�"��الفكرةرجمة�هو�"ية�التّعملفي�:�العنصر	االول
��"معنى"�تلك�الكلمات.ي�الهدف�أ

بالشكل�ي�اللّغتين�المصدر�والهدف.�ونعنفي�"�الكلمات�شكلفهو�"�أما	العنصر	الثاني:
هنا�تركيبة�الجمل�وضروب�الفصاحة�والبالغة�من�تقارب�وتنـاقض�وتـوازن�وتقيـد����

��5»بقواعد�اللغة�

رجمـة���ية�التّعملفي�كافؤ�بين�اللّغتين�األساسيتين�التّعريف�إلى�ضرورة�التّينص�هذا�
شكل�الكلمات��ومعناها�وهذا�أيضـا��في�كافؤ�التّلغة�المصدر�ولغة�الهدف�،�ويتجلى�هذا�

عبير�بلغة�ي�التّرجمة�هالتّ«�رجمة�حيث�قال:�التّتعريف�في�ما�ذهب�إليه�"روجرت�بيل"�
يـة��اللالدكـافؤات��التّاخرى�أو�لغة�الهدف�عما�عبر�عنه�بلغة�المصدر�مع�االحتفـاظ�ب�

عابير�من�لغة�أولى�(لغة�المصدر)�إلـى�لغـة���التّنقل�ي�رجمة�هالتّأنّ�ي�أ�6»ية�األسلوبو
مـة��رجالتّ(�اللّغة�المنقل�إليها)��وبهذا�تكون�ية�(�لغة�الهدف)�وفق�شروط�اللّغة�الثانية�ثان
��مكتوبة�.�منقل�للّغة�من�لغة�إلى�لغة�سواء�كانت�هذه�اللغة�مسموعة�أي�ه

II. 	وأساليبهاالتّأنواع	رجمة	رجمة�إلى�عدة�أقسام�حسب�كّل�باحـث�حيـث���التّتنقسم�
��:7"فرومان�جاكبسون"�يقسمها�إلى�ثالثة�اقسام

ـ���:	رجمة	ضمن	اللغة	الواحدةالتّ	:أوال تفسـير��ي�أو�إعادة�صـياغة�الكلمـات�(وه
��اللّغة�نفسها).في�باستخدام�إشارات�أخرى�ية�االشارات�اللفظ
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بواسـطة��يـة��تفسير�اإلشارات�اللّفظي�وه�حويل:التّترجمة	سمياء	نصين	أو		:ثانيا
��.ية�إشارات�نظم�إشارات�غير�لفظ

رجمة�ضمن�اللّغة�الواحدة�تلجـأ�إلـى�مـزيج�مـن�����التّأن��"�كيفويبين�"جاكبسون«
فسير�الكامل�لوحدة�بمفردها�...�وبهذا�قاموسـا�لمـا���التّسعيا�منها�إلى��الوحدات�المرمزة

كلمة�"تام"�كمرادف�لكلمة�"مثالي"،�كلمة�"�مركَبةٌ"�كمـرادف��ي�يدعى�بالمفردات�قد�يعط
ن�بما�أن�كـل��ين�ال�يمكن�ان�نقول�أن�هناك�تكافؤ�بيالتّمن�الحي�أفي�لكلمة�"نَقْْل"،�ولكن�

ال�يمكـن��التّـي��الضمنية،�وتداعيات�األفكـار��ي�ة�من�المعانعلى�مجموعي�وحدة�تحتو
����8»تحويلها�

المشافهة�فينتج�لنا�نوعين�مـن��و�حريرالتّرجمة�أيضا�إلى�نوع�آخر�بحسب�التّوتقسم�
ونجد�العرب�هنا�قد�ميـزوا�بـين����،حريريةالتّرجمة	ية	والتّرجمة	الشّفهالتّرجمة�هما�التّ

�حريريـة)	التّرجمة	التّ(ترجمان)�حيث�يشير�اللّفظ�األول��إلى�الكتابة�(و�(مترجم)ي�لفظت
ية�رجمـة�الشّـفو��التّ،�وتعد�رجمة	الشّفهية)التّاقل�مشافهة�(النّفيشير�إلى�ي�أما�اللّفظ�الثان

ية�حريرالتّرجمة�التّألنّها�تتّخذ�وقتا�محدودا�عكس�ية�حريرالتّرجمة�التّأصعب�بكثير�من�
أنها�تخلو�من�الصعوبات،��وتتجلّـى��ي�ترجم�فيها�كل�الوقت�وهذا�ال�يعنيكون��للمالتّي�

�قـة�الدبية�رجمة�الشّـفه�التّتمتاز�عن��ي�ص�المراد�ترجمته،��وهفي�النّأبرز��مشاكلها��
��أنّي.والتّ

��تنقسم�إلى�نوعين�بدورها�هما:ية�حريرالتّرجمة�التّو��
		أو	المتخصصة.ية	رجمة	العلمالتّ •

		.		األدبيةرجمة	التّ •

ياضـيات��الرالبحتة:�كتب�ية�يقصد�بها�ترجمة�العلوم�األساس«�:رجمة	العلميةالتّ  -		أ
بـات��النّوالفيزياء��والكيمياء�وعلم�الحياة�(البيو�لوجيا)�وعلم�األرض(�الجيولوجيا)�وعلم�

الهندسـات�علـى�أنواعهـا����و�الصيدلةو�:�الطبية�طبيقالتّوعلم�الحيوان،��وكتب�العلوم�
فـي��وتكمن�صعوبة�ترجمة�هذه�المجـاالت���9»قنيات�التّكنولوجيا��والتّوكتب�المختلفة��
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صعوبة��ترجمة�مصطلحاتها��حيث�يكون�للمصطلح�خصائص��يجب�مراعاتهـا�عنـد���
يـة��الصـور�البيان�يـة�و�رجمة،�ومعروف�عن�المصطلح�أنه�يخلو�من�الجماليات�االدبالتّ
حمل�مفهـوم�واحـد�ال���في�قة�،�والصرامة�الدالمحسنات�البديعية،�فهو�ال�يعترف�إال�بو

�أول�.التّمجال�فيه�للتأويل�اول�
أحـق���الدمن�المخترع�أو�المبتكر�فالو�قادم�جديدكونه�في�وتكمن�صعوبة�المصطلح�

��Ordinateurالمصـطلح�كلمـة���صعوبة�ترجمةالمولود�وخير�مثال�نسوقه�على�ية�بتسم

انقسمنا�طوائـف،�منّـا�مـن�����واحدا�فقدلها�مقابال��لم�نجدي�عالمنا�العربفي�ال�زلنا��التّي
يلجـأ�إلـى����وبعـض��من�يسميه�كمبيوتر�الحاسوب�ومنّاي�كالذّهذا�الجهاز��يطلق�على

توفـق��"أرديناتور"،�وحاولت�المعاجم�المتخصصة�حّل�هذه�المعضلة�فلم��عريب�فيسميهالتّ
��رجمة�المتخصصة�مثل:ية�في�التّما�تمليه�المقاييس�األساس�رغم

�البعد	عن	الجماليات -�
�زام	بالموضوعلتّاال -�
�رجمةفي	التّقة	واألمانة	الدزام	بلتّاال -�
ص�الـنّ�ألن�ية�رجمة�العلمالتّأصعب�من�ية�رجمة�األدبالتّإن�«:	رجمة	األدبيةالتّ  -		ب

على�أحاسيس�المؤلف�وتخيالته�وهو�نص�نسـجته��ي�ليس�فكرة�فحسب�بل�ينطوي�األدب
ي�يكون�جميال�ومثيرا،�ولذا�كان�أمام�المترجم�أن�يأتيد�شاعر�أو�ناثر�موهوب�قصد�أن�

ص�األصيل�وال�يضـعف��النّقل�ما�يبرز�في�النّنص�مقابل�يتوفر�فيه�إلى�جانب�األمانة�
	أثره�وال�ينقص�من�جماله�ولذا�قيل�بحق:

����10»ال�يترجم�الشعر�إال�شاعر�وال�ينقل�األدب�إال�أديب�
�قنيـة�التّصوص�النّكبيرة�إذا�ما�قارناه�بمترجم��يةبحرية�صوص�االدبالنّيتمتع�مترجم�

مجـال��فـي��يضيف�أشياء�و�ص،�فيحذف�اشياءالنّعامل�مع�ية�في�التّفهو�يملك�كل�الحر
تحتـاج��ي�انها�سهلة�متاحة�للجميع،�فهي�واسع�من�تراكيب�اللّغة�وكلماتها،�وهذا�ال�يعن

ة�الواسعة�من�أجل�نقل�المعنـى��الثقافو�متع�بالخيال�الخصبالتّإلى�المعرفة�الجيدة�للغة،�و
��فن�وإبداع�وثقة�وأمانة.ي�من�لغة�إلى�أخرى�كما�هو�أو�يقارب�أن�يكون�هو�فه
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في�المولود�القديم�بشبيهة�ي�إنما�هي�األدبوي�العلمرجمة�بنوعيها�التّويمكننا�القول�أن�
��ومسؤولية.أمانة�ودقة�في�لهذا�المولود�ي�اعالرالبيئة�الجديدة�والمترجم�هو�

يلتزم�فيها�المترجم�التّي�رجمة�ي�التّه«�:ةرجمة	الحرفيالتّ	:ةحريريالتّرجمة	التّأنواع	
رجمة�حيـث�ال��التّأنواع��أأسوي�ويتقيد�فيها�بالمعنى�الحر�للكلمات،�وهي�ص�االصلالنّب

قيد�علـى��ي�فه�11»تترك�للمترجم�فرصة�للتصرف�بمرونة�للوصول�إلى�أحسن�صياغة
�فكيـر�التّبـا،�ال�يسـتطيع���ثقافته�وتجعله�مثـل�اآللـة�تقري��في�تكبح�إبداعه�وتخ�المترجم

فـي��للكلمات�توافقت�هذه�الكلمات�واستسيغت�في�،�فهو�مقيد�فيها�بالمعنى�الحراإلبداعو
	رجمات�على�اإلطالق.التّأسوء�ي�لهذا�فه�ال،بيئتها�الجديدة�أو�

يتدخل�المترجم�بتفسير�وشرح�بعض�األلفاظ�الغامضـة��«:	وفسيريةالتّرجمة	التّ .1
	.12»الهوامشفي�ص�االصلي،�ويفضل�ان�يكون�ذلك�في�النّترد�التّي�والعبارات�

عبيـر��التّوأكثر�قدرة�على�ية�رجمة�يجد�المترجم�نفسه�أكثر�حرالتّوع�من�النّهذا�في�
ي�ص�األصـل�في�النّوإيصال�المعنى�المراد�إيصاله�للمتلقي،�وتفسير�كل�ما�يراه�غامضا�

في�فسير�التّاللغة�الهدف�فهم�المراد�وخير�أن�يكون�هذا�الشرح�وفي�ليسهل�على�القارئ�
��شتت�عند�القراءة.التّالهوامش�من�أجل�تجنيب�القارئ�

يـؤخر�ويقـدم�العبـارات����وفيها�يمكن�للمترجم�أن�يبدل�و«:	رجمة	بتصرفالتّ .2
وايـات�والمجلّـات���الرترجمـة�الكتـب�و��في�وع�شائع�النّبغرض�حسن�الصياغة�وهذا�

مـع��ص�بما�يـراه�مناسـبا���في�النّصرف�في�التّحيث�يكون�للمترجم�الحق��13»وغيرها
يجـده���ويحذف�مـا�ينقل�إليها�فيغير�ما�يجب�تغييره�ويضع�ما�يراه�مناسبا،�التّي��الثقافة

يـة��حرترجمة�محببة�عند�المترجمين�لما�فيها�مـن��ي�سبب�كان،�وهي�غير�مناسب�أل
�وإبداعه.على�إظهار�ثقافة�المترجم��وقدرة
يترجمه�ويقدمـه��الذّي�يختصر�المترجم�الموضوع��وفيها«�:لخيصيةالتّرجمة	التّ .3

ص�ثـم��الـنّ�يحملها�التّي�ترجمة�تقوم�أساسا�على�الفهم�العام�للفكرة�ي�وه�14»بأسلوبه�هو
�ترجمتها�وفق�أسلوب�المترجم�وأساليب�اللغة�الهدف.إعادة�
�
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�ة:رجمة	الشفويالتّأنواع	 �
��إلى�قسمين�أساسين�هما:ية�رجمة�الشّفوالتّتنقسم�

��ة.عاقبيالتّرجمة�التّة،�رجمة�الفوريالتّ
بـين��ية�ترتكز�على�إقامـة�اتصـاالت�شـفه���ية�عملي�ه«:	ةرجمة	الفوريالتّ  -��أ

�ره�بلغته�المصـد�التّإلقاء�رسفي�شخصين�متحدثين�ال�يتكلمان�اللغة�نفسها،�يبدأ�المتحدث�
�ليقوم�المترجم�بترجمتها�اوال�بأول.

ي�فاهم�بين�متكلمين�بلغات�مختلفة�وهالتّالحتياجات�ية�الفورية�رجمة�الشفوالتّوجدت�
ائما�بذاته�له�معاهـده��صناعة�أو�اختصاصا�قي�العصر�الحالفي�شوء�وصارت�النّقديمة�

ومع�تطور��.15»اغبون�وال�يتقنه�إال�المتفقون�الروبرامجه�وأصوله�وأساليبه�يرغب�فيه�
لفـاز��التّرجمة�كثيرا�على�شاشـات��التّوع�من�النّكنولوجيا�أصبحنا�نرى�هذا�التّالعصر�و

ـ����ية�قنالتّحيث�تقوم�ية�ولالدالمؤتمرات�في�و ي�الحديثة�علـى�أن�يصـل�إلـى�أذن�المتلق
��رجمة�مباشرة�دون�الحاجة�إلى�أن�يكون�المترجم�بالقرب�من�المتكلم.التّ

فيها�المتحدث�ليتيح�للمتـرجم�نقـل�كالمـه�للغـة������يتوقف«:	تبعيةالتّرجمة	التّ  -��ب
ول�الـد�المقابالت�بـين�رؤسـاء���في�رجمة�التّ�النّوع�منوعادة�يستخدم�هذا��المترجم�لها

16»وكبار�المسؤولين
جملة�أو�مجموعة�من�الكلمات�ثـم�يصـمت����وفيها�يتكلم�المتحدث�.

تاركا�المجال�للمترجم�من�أجل�ترجمة�هذه�الكلمات�إلى�المستمع�وبعد�االنتهـاء�يقـوم���
المه�في�قاعات�مغلقـة��كم�يتوقف�وهكذا�حتى�ينهي�المترجم�المتحدث�بمواصلة�كالمه�ث

��.المتطورة�أو�عن�طريق�المقابلة�مباشرةية�كنولوجالتّالوسائل�إما�بواسطة�
		رجمة.التّأساليب	

تكون�عادة�عندما�يكون�المفهوم�واحدا�أو�يكـون�تركيـب���:	رجمة	المباشرةالتّ  -		أ
	الجملة�واحدا�وتشمل�مايلي:

	االقتباس •

	االستعارة •
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	رجمة	الحرفيةالتّ •

	وتشمل�ما�يلي:ية�رجمة�الملتوالتّويطلق�عليها�أيضا��:رجمة	بتصرفالتّ  -		ب

	بديل		التّ •

	االدخال		 •

	المعادلة •

	17	قريبالتّ •

��اآلن�لتفصيل�هذه�االساليب�مستهلين�الكالم�باالقتباس.ي�نأت
عرفت�األمم�االقتباس�منذ�القدم�ويتم�من�خالله�اقتراض�كلمـات�أو��:	القتباسا -�1

ـ�عهد�المأمون�كان�العرب�يطبقون�هذا�في�مفردات�من�لغة�أخرى�وعند�العرب� وع�النّ
ذلـك�الوقـت����فـي��رجمة�فأخذوا�بعض�الكلمات�من�اللغات�االخـرى�السـائدة��التّمن�

ـ�العربية،�فأضحت�جـزءا�مـن���في�،�وأدخلوها�والالتينيةية�كالفارس ـ�التّ ي�راث�المعجم
علـم��فـي��كتابـه�"�مقدمـة���فـي��القاسمي"�إلى�هذا�الموضوع�ي�العربي،�وتطرق�"عل

اطقون�بلغة�مـا�إلـى���النّعرفتها�اللغات�عموما�حيث�يعمد�ية�عملي�المصطلح"�فقال:�ه
��18اخرى�عندما�تدعو�الحاجة�إلى�ذلك�.استعارة�ألفاظ�من�لغة�

ي�من�ضروب�المجاز�اللغـو��ضرب«أنّها�تعرف�االستعارة�على�االستعارة:	 -�2
ي�تشبيه�بليغ�حذفت�منه�االداة�ووجه�الشبه�وأحد�ركني�شبيه،�فهالتّترتبط�ارتباطا�وثيقا�ب

القـرن��ية�في�المصطلحات�الطبفي�أو�المشبه�به�وقد�ظهرت�االستعارة��المشبه(شبيه�التّ
مـن��ية�هم�على�تلك�المكتشفات�الطبءاالطباء�أسما�إطالق�الباحثين�م�وذلك�من�خالل19

��.19»أمراض�وغيرها
اللغـة�المصـدر���فـي��أن�يقوم�المترجم�بإبدال�كلمة��ي�وه�:	ةرجمة	الحرفيالتّ -	3

ـ��اللغة�الهدف،�ويكون�هفي�بكلمة�اخرى�مقابلة�لها� ن�اذا�اإلجراء�ناجحا�إذا�كانـت�اللغت
من�نفس�العائلة(�االنجليزية،�االيطالية،�االسبانية،�االلمانية)،�وهذا�بحكم�تقارب�الثقافتين�

والثقافي،�أما�إذا�كانـت��ي�واالجتماعي�داخل�اللغوالتّاللغتين�وهو�ما�يسهل�حصول�في�
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على�سبيل�المثـال�فيعـد�هـذا�����ية�االنجليزية�ون�من�غير�العائلة�نفسها�مثل�العربااللغت
صـفوة��«�هذا�قيـل:�في�الغرض�المرجو�منه�وي�رجمة�مستقبحا،�وال�يؤدالتّع�من�والنّ

	20.»تخريب��اللغة�وإفسادهافي�تظل�ناقصة�وقد�تكون�سببا�ية�رجمة��الحرفالتّالقول�أن�

	وتقوم�على:	:رجمة	بتصرفالتّ -	4

ـ�التّاستبدال�تعبير�بتعبير�آخر�مطابق�له�نحويا�ويسمى�أيضـا��ي�أ	بديل:التّ • ديل�ب
	:اللغوي،�وهو�ينقسم�إلى�قسمين

يكون�محور�الجملة�المنقول�منها�والمنقـول��الذّي�وهو��أساسيايطلق�عليه�	األول: -	
	إليها

	الجملة.في�ذلك�المحور�أي�بدل��بديالويطلق�عليه�الثاني:	 -	

بديل�إال�أن�هذا�غيـر��التّالوجهان�وقد�يطرأ�تغيير�طفيف�على�المعنى�غير��ويجوز«
الفعل�أو�تتـداخل��ية�عندما�تبدأ�لغة�ما�ببني�ساند�وهية�التّبديل�عملالتّمستحب�ومن�أنواع�
��21»الجملةفي�والمسند�والمسند�إليه�ي�فيها�األفعال�والمعان

وهو�استحداث�تعابير�مقابلة�دخيلة�على�اللغة�المنقـول�إليهـا�يقـول�"����االدخال:	 •
قـل�ال��النّألن�لغـة��يـة��الحرفرجمة�التّاالدخال�عندما�تتعذر��ويحدث«يداوي"�الدمحمد�

فـي��مـدونا��و�مفروغا�منـه،��خيل�شيئاالدعبير�التّتستسيغها�ويكون�قسرا�عندما�يصبح�
العـالم��و�القواميس�ومقبوال،�ويكون�طوعيا�عندما�يعمد�المترجم�المتشبع�بروح�لغته�االم

��.22»�المالئم.و�عبير�المقابلالتّإلى�إيجاد�و�بأصولها�وقواعدها�إلى�الخلق
عبير�عن�المعنى�الواحـد�بشـتى�األسـاليب�المختلفـة�تمـام������ي�التّه«�المعادلة: •

بـديل��التّبير�االصطالحية،�وهذا�االخير�يجمع�بين�اعالتّهذا�اإلطار�في�االختالف�وتدخل�
		23»	والمعادلة

قـل��النّلغة�في�وتستعمل�هذه�الطريقة�عنما�ال�يوجد�موقف�لغة�األصل�قريب:	التّ •
ي�أنه�ال�يمكن�الحد�أن�يعرف�ما�هو�الجبن�إال�إذا�ذاقـه،�أ�	معناهالمشهور�ما�«إطالقا�و

المخيلة،�وهذا�قول�في�المسمى�و�بين�االسمية�وذهنية�أنه�البد�أن�تكون�هناك�عالقة�سبب
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�ـة��كل�ما�يتعلـق�باألزيـاء�األجنب��في�قريب�مستحسن�ومستحب�السيما�التّحق�إال�أني
ال��بل�إنـه��أهازيج�ورقصات�وموسيقىمن��الشعبيراث�التّوبالمأكوالت�والمشروبات�و

	.24»	رجمةالتّ�منية�الغاهو�الذّي�فهام�إال�بطل�عنصر�اإلو�غنى�عنه

وركيـزة���ية�رجمة�من�أهم�الظواهر�الثقافالتّتعد��رجمة:التّصناعة	في	الثقافة	ية	أهم
�نقـل�الخبـرات��وتبـادل���و�واصل�بين�الحضـارات�التّصلبة�من�ركائزها�فعبرها�يتم�

تحدث�نتيجة��شكل�من�أشكال�االتصال�بين�التّي�فاعالت�التّمجموع�«ي�المعلومات�إذ�ه
مثل،�وغير�ذلـك��والتّ�فضالرأثر،�واالستيراد�والحوار،�ووالتّ�أثيرالتّالثقافات�المختلفة�،�ك

فكير،�وأسـلوب�معالجـة�القضـايا�����التّطريقة�في�إلى�ظهور�عناصر�جديدة�ي�مما�يؤد
ركيبة�الثقافية،�وتركيب�المفاهيم��ال�يمكـن��التّأن�ي�يعنالذّي�،�األمر�وتحليل�اإلشكاليات

��.�25»�ية�إلى�ما�كانت��عليه�قبل�هذه�العمل�–حال�من�األحوال�ي�بأ�-�أن�تبقى�أو�تعود
رجمـة��يـة�التّ�ثقافة�واسعة�وإطالع�جيد�سـهلت�عليـه�عمل���افكلما�كان�المترجم�ذ

�االطـالع�كصناعة�أو�كمهنة،�وترتبط�الثقافة�باللغة�ارتباطا�قويا�لذا�وجب�على�المترجم�
فـي��على�الثقافة�المترجم�منها�حيث�كلما�زاد�علمه�بتلك�الثقافة�استطاع�اخراج�ترجمته�

كل�مركب�يشتمل�على�«على�أنها�ا�المتلقي،�وتعرف�الثقافة�أدق�صورة�يمكن�أن�يفهمه
العرف�وغير�ذلك�من�االمكانـات�أو��وت�والفنون�واألخالق�والقانون�المعرفة�والمعتقدا

��.26»المجتمع�في�يكتسبها�االنسان�باعتباره�عضوا�التّي�العادات�
رجٌل�ثقفٌ�إذا�كـان�ضـابطا�لمـا����"�«ابن�السكيثمفهومها�عند�"في�كما�أن�الثقافة�

.�لهذا�وجـب�علـى�صـانع����27»علمالتّيحتويه�قائما�به،�ويقال�ثقف�الشيء�وهو�سرعة�
نقلهـا���المفاهيم�والمصطلحات�المرادفي�تحكم�لمن�الثقافة�ما�يؤهله�لي�رجمة�أن�يحوالتّ

تعـارض��في�كثير�من�األحيان�يقع�المترجم�في�بيئة�إلى�أخرى�تعد�غريبة�عنها،�و�من
ينية،�ما�يتوجـب�عليـه�اسـتعمال�ثقافتـه�����الد�مأية�االخالقية�احالنّالثقافتين�سواء�على�

غالبا�ما�يكون�مشبعا�بنوع�واحد�من�الثقافة�الذّي��وإرضاء�المتلقيللموازنة�بين�الثقافتين�
��).األم�(الثقافة
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ثقافـة�الفـرد�ويعرفهـا:�بأنهـا�����ي�في�يقول�"مالك�بن�نبي"�عن�تأثير�العالم�الخارج
الفـرد�منـذ�والدتـه����فـي��تؤثر�ة�التّي�يوالقيم�االجتماعية�مجموعة�من�الصفات�الخلق«

ولـد�فيـه���الذّي�الوسط�في�تربط�سلوكه�بأسلوب�الحياة�التّي�ويصبح�ال�شعوريا�العالقة�
��28»يشكل�فيه�الفرد�طباعه�وشخصيتهالذّي�المحيط�ي�فه

ـ�يستخدمها�جماعة�مخصوصة�من�التّي�مجموعة�من�القواعد�ي�هالتّي�فاللغة� اس�النّ
يـة��جزء�من�ثقافتهم�ودليل�على�انتمائهم�الثقـافي،�ومـن�ناح��ي�بينهم�وهللتواصل�فيما�

�اللغة.في�الثقافة�إال�أنهم�يختلفون�في�مشتركة�ية�أخرى�هناك�جماعات�بشر
غم�من�اخـتالف��الررجمة�أمر�مسلم�به�بالتّإن�مفهوم�الثقافة�وانعكاسه�على�صناعة�

افة�وهذا�هو�من�الثق�اآلراء�حول�إذا�ما�كانت�اللغة�جزءاجح�عندنا،�واالكيد�من�هـذا��الر
ي�ظـر�النّرجمة�وإخراجها�مـن�شـكلها���التّصناعة�في�كله�أن�الثقافة�تسهم�بشكل�فعال�

محله�يكسب�في�لتحط�بها�على�ميدان�الحياة�الواقعية،�ليصبح�المترجم�عامال�مثل�عامل�
امتصـاص��فـي��سهمت�وبشكل�كبير�أرجمة�قد�التّقوت�يومه�من�ترجمته،�وبهذا�تكون�

��قليل�منها.التّالبطالة�او�
الحقبة�االخيرة�من�القرن�العشرين�في�يشهد�العلم��رجمة.التّصناعة	في	أثر	العولمة	

العولمة�بأنها�اعطاء�طـابع���وتعرف�Globalisationنظاما�عالميا�جديدا�يسمى�العولمة�
�المصـطلحات��العـالم�بتوحيـد��العالمية،�وخلق�تواصل�بين�جميع�دول��وصفةية�الشمول

��كنولوجيا.التّواحد�أساسه�ي�مجتمع�علمفي�سكان�العالم��المفاهيم�ودمجو
�رجمـة،�إيجابيـا�وسـلبيا���التّأما�محور�دراستنا�فهو�العولمة�وأثرها�على�صـناعة��

فـي��طـور�الهائـل���التّإلى�جانب�ية�جارية�والتّالثقافية�وسمالرنتيجة�لتوسع�العالقات�«و
رجمـة��التّما�صاحب�ذلك�من�تراكم�المعلومات�الهائل�مما�جعـل��و�كنولوجياوالتّ�العلوم

رجمـة�بعـض���التّوقد�ساعدت���.29»بين�الشعوب�ي�الفكري�ووسيلة�هامة�للتبادل�العلم
جارب�وقنـاة��والتّ�مو�رغم�صغرها�حيث�شكلت�جسرا�هاما�ناقال�للخبراتفي�النّالمدن�

�المجتمعات.و�االقتصاد�بين�األمم�إنعاشإلى�ية�مربحة�مؤدية�تجار
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تضـم��يـة�التّـي���اللغوية�عددالتّرجمة�ال�تطمس��الهوية،�بل�تهدف�إلى�إبراز�التّإن�
�رجمة�هـو��التّتتوخاه�الذّي�ما�بين�اللغات�في�قريب�التّ«الخصوصيات�الثقافية،�حيث�أن

فعل�ذاته�علـى�خلـق���رجمة،�أذ�توحد�بين�اللغات�تعمل�بالالتّالوقت�ذاته�اتحاد،�وأن�في�
رجمة�خلقا�للقرابة�فحسـب�،�وإنمـا�ايضـا����التّاالختالف�بينهما،�وانكار�حدته،�فليست�

ات�الـذّ�انفصال�وابتعاد،�إنها�تقريب�ي�إنما�هو�للغرابة،�أنها�ليست�وصال�فحسب�اًتكريس
ذ�اآلخر�ال�يمكن�أن�تلغى�نهائيا�إو�اتالذّبين�اآلخر�لكنها�أيضا�فصل�بينها�فالمسافة�بين�

��.30»ال�آخرو�انها�لو�ألغيت�لما�ظل�هناك،�ال�انا
ـ�بالفناء�أو�ية�أو�الهويات�الثقافية�ال�تهدد�الهو«أما�محبو�العولمة�فيرون�أنها� �ذويبالتّ

��.31»�بل�تعيد�تشكيلها�أو�تطويرها�للتكيف�مع�العصر
واصـل��التّالعولمة�إذ�انـه�بواسـطتها�يـتم����في��ور�األساسالدرجمة�التّحيث�تلعب�

طمس�حاضر�الشـعوب��ية�في�رجمة�المسؤولالتّال�يمكن�تحميل�ووعبرها�تنقل�الثقافات،�
أنهـا��فـي��للعولمة�وتأثيرها�على�الشعوب�ية�وإخفاء�ماضيها�حيث�تظهر�الجوانب�السلب

ول�الـد�ول�الكبرى�السيطرة�على�الدمنه�تستطيع�ي�أس�مالالرظام�النّمخرج�من�مخارج�
تها�ولغتها�بطريقة�غير�مباشرة�وخير�مثال�على�هذا�هيمنة�اللغـة��الصغرى�وفرض�ثقاف

على�العالم�حيث�أصبحت�لغة�العلم�وصارت�معظم�دول�العالم�تدرسها�كلغـة��ية�االنجليز
��مدارسها.ية�في�ثان

ي�رجمة�بالعولمة�فأصبحت�اآلن�واضحة�إذ�انه�من�الضـرور�التّأما�عالقة�صناعة�
التّـي��كيـة،�و�الذّرجمة�مثل�الحواسيب،�والهواتـف��في�التّديثة�جدا�استعمال�الوسائل�الح

�صـوص�والكلمـات��النّعامـل�مـع���فـي�التّ�السيطرة،�و�تتخذها�العولمة�كوسيلة�للهيمنة
المصـدر��و�بقواعد�اللغتين�الهدف�اإللمامالمفاهيم،�ويجب�على�المترجم�و�المصطلحاتو

تواجه�التّي�وتجنب�االخطاء�الشائعة�قدر�المستطاع�وهذه�قائمة�لبعض�االخطاء�الشائعة�
��رجمة.التّصانع�

��
��
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		:32رجمةفي	التّبعض	األخطاء	الشائعة	
		

		الصواب		الخطأ

��ذهب�إلى�أخيه��ذهب�إلى�عند�أخيه

��إياك�والكذب��إياك�الكذب

��تناول�الطعامفي�ال�بأس���ال�بأس�من�تناول�الطعام

��ال�بد�من�أن�يأتي��بد�أن�يأتيال�

��هذا�بدل�من�ذلك��هذا�بدل�عن�ذلك��

��اختلط�بعضهم�ببعض���اختلطوا�ببعضهم

��أنهم�تعساء��إنهم�تعيسون

��استحم�بماء�ساخن��أخذ�حماما�ساخنا

��ركب�قطار�الصباح��أخذ�قطار�الصباح

��بدر�منه��بدر�عنه��

��رجل�تعس��رجل�تعيس

و�حرفة�مرهون�بإخالص�صـاحبها،�واجتهـاده���مهنة�أي�أفي�جاح�النّإن��الخاتمة:
كونها��تقوم�على�مجموعة�في�رجمة��تتشارك�مع�غيرها��من�المهن،�التّفيها،�وصناعة�

�رجمة�ال�تتطلب�الجسم�بقدر�ما�تتطلـب�العقـل��التّالقواعد�غير�أن�مهنة��و�من�األسس
وال��عملهفي�ناجحا�فعقل�المترجم�هو�عضالته�هنا،�وبقدر�ذكائه�وفطنته،�وثقافته�يكون�

هـو�مصـيرها����مجتمعاتنا�العربية،�ومافي�ادرة��النّنفسنا�عن�هذه�المهنة�بد��أن�نسأل�أ
رغم�ما�ي�عالمنا�العربفي�تلعبه�التزال�محتشمة�الذّي�المهم�و�ور�الفعالالدغم��من�الرفب

وإحياء�للسياحة�وهذا�ما�يجلـب�العملـة���ي�الوطن�لالقتصادتستطيع�أن�تقدمه�من�إنعاش�
رجمة�من�مناصب�عمل��نسـتطيع��التّالصعبة�للبلد�،�أضف�أيضا�ما�تستطيع�أن�توفره�

��عن�طريقها�الحد�من�مشكل�البطالة�عند�المثقفين�.��
��
��
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�قائمة	المصادر
الطبعـة���االحتـراف��يـة�و�اإلصـالح�والهوا�و�يداوي،�مناهج�المترجم�بـين�الكتابـة���الدمحمد�� -�1

�.28ار�البيضاء،�المغرب،صالدالعربي،�في�المركز�الثقا�2005األولى
،�مـادة��4�1992وزيع،�بيـروت،�ط�التّشر�ووالنّ�ابن�المنظور،�لسان�العرب،�دار�صادر�للطباعة -�2

�رجم�.���
كتور�محمـد��الـد�ين�محمد�بن�يعقوب�الفيروز�أبادي،�قاموس�المحيط،�مراجعة�واشراف�الدمجد� -�3

�مادة�ترجمان.���2008ه،�1429ي،�بيروت،�لبنان،�االسكندري،�دار�الكتاب�العرب
مرتضى�الزبيدي،�تاج�العروس�من�جواهر�القاموس،�دار�الفكر،�بيروت،�لبنـان،�بـاب�المـيم���� -�4

�.13،�ص1994
الطبعـة���اتـب�الجماعيـة��الررجمـة�وأصـولها،�دار���التّرجمان�المحترف،�صناعة�التّموسوعة� -�5

�.42،ص2001األولى،
�طبيـق�،بيـروت��التّو�يـة��ظرالنّرجمة�وعملياتهـا��التّين�حميد،�الدي�روجرت�بيل،�ترجمة�د�مح -�6

�.25لبنان،ص
للكتـاب،�ص��ية�السورية�رجمة،�فؤاد�عبد�المطلب،�دمشق،�الهيئة�العلمالتّسوزان�باستن،�دراسات� -�7

38.�
�39رجمة،�صالتّسوزان�باستن،�دراسات� -�8
دمشـق���دار�طـالس��،1عريـب�،�ط�التّرجمـة�والمصـطلح��و��في�التّدراسات�ي�شحاذة�الخور -�9

�.70،ص1989
�.�74عريب،�صالتّرجمة�والمصطلح��وفي�التّدراسات�ي�شحاذة�الخور -�10
�.9،ص�2004المبتدئين،�دار�الطالئع�،�القاهرة،و�رجمة�للطالبالتّأكرم�مؤمن،�فن�� -�11
�.9المبتدئين�،�صو�رجمة�للطالبالتّأكرم�مؤمن،�فن�� -�12
�.9المبتدئين�،�صو�رجمة�للطالبالتّأكرم�مؤمن،�فن�� -�13
�.9المبتدئين�،�صو�رجمة�للطالبالتّأكرم�مؤمن،�فن�� -�14
دمشـق���،�دار�طـالس�1عريـب�،�ط�التّرجمـة�والمصـطلح��و��في�التّدراسات�ي�شحاذة�الخور -�15

�.67،ص1989
�.67عريب،�صالتّرجمة�والمصطلح��وفي�التّدراسات�ي�شحاذة�الخور -�16
��سوسـة��شـر�النّدار�المعارف�للطباعـة�و��طبيق�،ية�والتّظرالنّرجمة�بين�التّيداوي،�علم�الدمحمد� -�17

�.174،�ص�1992تونس�
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بدمشق،�المجلد�ية�وسائل�وضع�المصطلح��العلمي،�مجلة�مجمع�اللغة�العربي�حمادي�محمد�ضار -�18
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رجمة�من�أجـل��التّلهذا�جاءت�ية�سمة�من�سمات�البشري�عدد�اللغوالتّإن��الملخص:
نتهم�ومشاربهم،�ومع�الوقت�أصـبح�لفعـل���السواصل�بين�الناس�على�اختالف�التّتحقيق�

أخرى�من�بينها�أن�تصير�أداة�نقل�للعلوم�واآلداب�والمعـارف،�ولـئن���ي�رجمة�دواعالتّ
بداياتها�فنا�فرديا،�فإنها�ما�لبثت�أن�تحولت�إلى�علم�قـائم�بذاتـه�لـه����في�رجمة�التّكانت�

ي�الحياة�تفطن�العالم�العربي�جميع�مناحفي�رجمة�ية�التّظرياته،�ونظرا��لفاعلرجاالته�ون
إلى�قيمتها�فأنشأ�لها�معاهد�خاصة�تمنح�الفرد�تكوينا�خاصا�يؤهلـه�لممارسـة�الفعـل����

قافـة��الثّزود�بالتّكوين�معرفة�المترجم�باللغات�المتعددة،�والتّتحت�هذا��ي�وينطوي�رجمالتّ
التّـي��خصصي)�وغيرها�من�الخبرات�التّ(ي�قنالتّوي�كوين�اللغوالتّالعامة،�باإلضافة�إلى�

المقام�األول�إلى�كشف�سبل�تكـوين��في�يتنزل�تصور�بحثنا��للمترجم�أن�يمتلكها.ي�ينبغ
بعـث��في�العالم�العربي،�ومعرفة�سمات�المترجم�المتكون،�ومن�ثم�أثره�في�المترجمين�

��رجمة.التّحركة�
��عدد�اللغوي.التّخصص،�التّقافة،�الثّكوين،�التّرجمة،�اللغات،�التّالكلمات�المفاتيح:�

��

abstract:�Multilingualism� is� a� feature� of� humanity.� This� is� why�

translation�came�in�order�to�achieve�communication�between�people�of�
different� tongues�and� their�paths.�With� time,� the�act�of� translation�has�
become� other� reasons,� including� becoming� a� transmission� tool� for�
science,�literature,�and�knowledge.�It�turned�into�a�stand-alone�science�
that�has�its�men�and�theories,�and�given�the�effectiveness�of�translation�



�
ّ
ــــ
�ــــــــ���ــــ
	ــــ��ا�ــ�

ّ
�ــ�ــــ�تا�ــ�ــ�ــ�ــ��ا���ــ�ــــّ���ــــ�ل:�ا�ــــ�

�

  
276 

 

  

in� all� aspects� of� life,� the� Arab� world� is� aware� of� its� value,� so� it� has�
established� special� institutes� that� give� the� individual� a� special� training�
that�qualifies�him�to�practice�the�translation�verb.�Technician�(specialist)�
and� other� experiences� that� the� translator� should� possess.� The�
perception� of� our� research� relates� primarily� to� revealing� the� ways� of�
training�translators�in�the�Arab�world,�knowing�the�characteristics�of�the�
formed� translator,� and� then� its� effect� in� reviving� the� translation�
movement.�

Keywords:� translation,� languages,� composition,� culture,�

specialization,�multilingualism.�

كان�لزامـا�علـى�الدارسـين����ية�تواصلية�األصل�عملفي�رجمة�التّلما�كانت��تمهيد:
عـن�عمليـات���يـة��ال�يقـل�أهم�ي�رجمالتّإعطاءها�حقها�من�البحث�والدراسة،�فالفعل�

عـارف�بـاآلخر�وبثقافتـه����التّمنذ�األزل�قصد��مارسها�اإلنسانالتّي�واصل�األخرى�التّ

����m�e�f�gوخبراته�مصداقا�لقوله�جـل�وعـال:�� �h�i�j�k�l��m�
n�po�l �1.��

يمكنه�أن�يجسد�حضـارات��ي�ولغوفي�رجمة�أهم�عمل�ثقاالتّعالوة�على�هذا�تعتبر�
قافات�المتعددة�أن�تتمازج�فيمـا��الثّلألفكار�المختلفة�واألمم�وثقافاتها،�إذ�بواسطتها�يمكن�

رجمة�أهم�سبيل�إلـى�تمـازج���التّياق�أن�"السهذا�ي�في�بينها،�حيث�يكشف�إدوارد�البستان
تنهمر�فيها�بحـار��التّي�الفجوة�ي�العالم،�وهفي�شرر�النبوغ�ي�العبقريات�المختلفة�وتالق

،�ولوالهـا�لكـان���2وزها�من�أمة�غيرهـا"�العلوم�بين�األمم�لتغترف�منها�كل�أمة�ما�يع
ة�ورة�العلمالثّبيل�إلى�هذه�السيشهدها�العالم�اليوم�أعسر�مما�نظن.التّي�كنولوجيا�التّوي��

تقـدم�العلـوم���في�سهموا�بشكل�كبير�أوإنه�ليس�من�المغاالة�االعتراف�للعرب�بأنهم�
ـ�� م�ازدهـار��أيـا�يـة��ورومانية�وتداولها�نظرا�لما�قدموه�من�ترجمات�لنصـوص�فارس

التّي�الدقة�رجمات�تفتقر�نوعا�ما�إلى�التّحتى�وإن�كانت�هذه�ية�سالماإلية�الحضارة�العرب
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ذلـك��ي�فـي��رجمالتّ،�كما�أنهم�حاولوا�أن�يحددوا�شروط�النشاط�رجمة�اليومالتّتعرفها�
��الوقت�رغم�أنها�كانت�جهودا�تحتاج�إلى�الكثير�من�الضبط�وإعادة�النظر.

هـذا�البـاب���في�إذ�يمكننا�أن�نستشهد�ية�راثالتّالعديد�من�الكتب��هاوهذه�المسألة�تؤكد
رجمـة�علـى���ية�التّحقق�عملبها�تالتّي�روط�الشّث�نجده�قد�حدد�حي�،بجهود�الجاحظ�مثال

فـي��رجمة�التّنفس�في�الوجه�الصحيح�حيث�يقول:�"�والبد�للترجمان�من�أن�يكون�بيانه�
ن�أعلم�الناس�باللغة�المنقولة�والمنقول�إليها�أن�يكوي�نفس�المعرفة،�وينبغفي�وزن�علمه�

فتوا�إلى�مسألة�التّين�الذّ،�فالجاحظ�كان�من�النقاد�األوائل�3حتى�يكون�فيهما�سواء�وغاية"
��سياق�النقد�القائم�آنذاك.في�فاتة�عجلى�التّرجمة�حتى�وإن�كانت�التّ

ودها�نقـاد��حمالت�شرسة�على�بعض�المترجمين�يقي�عالمنا�العربفي�كثيرا�ما�نشهد�
�،والنصوص�الدينيـة��ية�متخصصون�ال�سيما�إذا�ما�تعلق�األمر�بترجمة�النصوص�األدب

أو�أنهـا���،رجمات�بأنها�قاصرة�وال�تعكس�حقيقة�النص�األصليالتّبحيث�توصف�بعض�
"كثير�من��:ياقالسهذا�ي�في�هذا�األخير،�يقول�حميد�عالوفي�المقصودة�ي�أخلت�بالمعان

محيص�أنها�شوهت�المعنى�وانحرفت�بـه�عـن���التّالدراسة�والنقد�ورجمات�ثبت�بعد�التّ
ـ�التّبمن�يقبل�على�ممارسة�الفعـل��ي�لذا�كان�حر�،4أصله�ومقصد�صاحبه"� أن�ي�رجم

د�القارئ�يدرك�الفرق�بـين��تؤهله�لهذا�الفعل�حتى�ال�يكاية�ومعرفية�يتزود�بمهارات�لغو
��والنص�المترجم.ي�صلالنص�األ

وصفهم�لصور�النزاهة�وإنكـار��في�أويل،�مبالغين�التّحريف�ولتّاهذا�وقد�حذروا�من�
�يجب�على�المترجم�النزيه�القيـام�بهـا��التّي�ضحيات�التّومشيدين�ب�،رجمةالتّات�أثناء�الذّ

،�ولعلهـم��5المطلقة�أسلوبا�لهم�فكانت�النتيجة�إنتاج�ترجمات�غامضةية�فاتخذوا�من�الحرف
�sainعنـد�سـان�جيـروم���ي�بعدها�الفيلولـوج�في�ذلك�على�مفهوم�األمانة�في�استندوا�

jeraumeصـور��التّرجمة�حسب�هـذا��التّفيما�يخص�ترجمة�النصوص�الدينية،�وكأن�ب��
تحتاج�نتائج�دقيقة�ومضبوطة�تعتمد�على�اسـتبدال�الكلمـات�بمـا����ية�حسابية�مجرد�عمل

هكـذا�ترجمـة���ال�لإلبداع�أمام�كل�فإنه�ال�مجالشّ،�وبهذا�6اللغة�المترجم�إليهافي�يقابلها�
،�وهذا�الوضـع�تطلـب�مـن�الدارسـين�والبحثـين������7النصفي�حضور�المترجم�ي�تلغ



�
ّ
ــــ
�ــــــــ���ــــ
	ــــ��ا�ــ�

ّ
�ــ�ــــ�تا�ــ�ــ�ــ�ــ��ا���ــ�ــــّ���ــــ�ل:�ا�ــــ�

�

  
278 

 

  

يضـمن�تحقـق���الـذّي��تكوين�المترجمين�ألنه�األساس�في�المتخصصين�إعادة�النظر�
��ترجمات�صحيحة.

أمـام�الوضـع����:رجمـي�التّوأثره�على�الفعـل��ي�العالم�العربفي�تكوين�المترجمين�
العالم�العربفي�اهن�للترجمة�الر�ـة��كان�البد�من�إعادة�االعتبـار�إلـى�أهم��يتكـوين��ي

طـور��في�التّظل�الجهل�بطبيعة�دورها�في�هضم�حقها�التّي�رجمة�التّالمترجم�وإلى�مهنة�
واسـع�ينطلـق�مـن�قـيم�����ي�مشروع�حضارية�في�رجمة�تظل�حجر�الزاوالتّعلم،�فالتّو

�وعولمـة��من�سـوق�حـرة،��ة�يتعامله�مع�مستجدات�الحضارة�الحالفي�وثوابت�األمة�
��قصد�بتكوين�المترجم؟وأنترنيت...إلخ،�فماذا�ن
رجمة�فن�أم�علـم؟�إذا��التّأن�نحدد�أمرا�معينا:�هل�ي�ؤال�ينبغالسقبل�اإلجابة�عن�هذا�

هذه�الحالة�لسنا�بحاجة�إلى�الحديث�عما�يسمى�بتكـوين��في�رجمة�فن�فإننا�التّسلمنا�بأن�
اكتسبها�التّي�رات�والخبية�اتالذّرجمة�بمهاراته�التّل�ام�فعأمفي�المترجم�ألن�المترجم�يستك

رجمة�فـن��التّطمان:�"لو�سلمنا�بأن�ية�أن�يقول�حسين�عطالشّهذا�في�و�،بطريقة�عصامية
ح�ال�قيمة�له�إن�هو�لم�يصـادف��فأصب�،دريبية�التّانتفت�أهم-�عر�مثالالشّكفن�-�صرف
،�واألمـر��8عر"الشّا�يمتلك�الموهبة،�فمن�غير�المعقول�أن�يتدرب�أحد�على�كتابة�شخص

��اعتقادنا�أنها�فن.في�لن�تحتاج�إلى�دربة�والممارسة�إذا�كان�ي�فه�،نفسه�بالنسبة�للترجمة
مختلـف�المـدارس�والمعاهـد����في�رجمة�علما�كما�هو�معمول�به�التّأما�إذا�اعتبرنا�

تحت�ما�يسمى�علـم��ي�الغرب�مأي�العالم�العربفي�مة�سواء�رجية�التّتعليمفي�المتخصصة�
كوين�المترجم�مسوغاته،�حيـث�أن�هـذا�العلـم����،�فهنا�يأخذ�الحديث�عن�فكرة�ترجمةالتّ

��سيكون�له�أعالمه�ومنهجيته�ونظرياته.
وأصدرت�على��1963للمترجمين�مؤتمرا�بدوبروفنيك�سنة�ية�العالمية�عقدت�الفدرال

��:9حددت�كما�يليالتّي�إثره�ميثاقا�للمترجم،�أهم�ما�جاء�فيه�أدوات�تكوين�المترجم�
على�المتـرجم��ي�تملالتّي�األمانة�ي�النص�المترجم�وهفي�وجوب�تحقق�األمانة� �

��.واجبا�أخالقيا�وآخر�قانونيا
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رجمة�األمينة�تحـافظ�علـى���التّوالحرفية،�ف�رجمتين�األمينةالتّعدم�الخلط�بين� �
��.تخل�بهية�رجمة�الحرفالتّحين�ي�في�المعنى�األصل

ضرورة�امتالك�المترجم�معرفة�جيدة�باللغة�المنقول�عنها�واللغة�المنقول�إليهـا�� �
��.على�حد�سواء

رجمة�حتى�يضمن�تحقـق�ترجمـة���التّبموضوع�ية�قافة�الكافالثّزود�بالتّوجوب� �
��.محترفة
وجـه��التّع�عن�ترجمة�مـا�يخـرج�عـن�اختصـاص�المتـرجم�أي(�����االمتنا �

�خصصي).التّ
وجب�أيضـا��ي�العالم�العربفي�رجمة�التّواقع�في�من�خالل�الحاجة�إلى�إعادة�النظر�

مستوى�عال�ي�رجمة�وإعدادهم�حتى�يكونوا�ذوفي�التّكفل�بتكوين�أساتذة�متخصصين�التّ
ـ�ي�كـوين�التّوهذا�ي�العالم�الغرب�قافات�منالثّمهمة�نقل�العلوم�وي�يسمح�لهم�بتول أن�ي�نبغ

��يراعى�فيه�جانبين�على�األقل�هما:
قافـة��الثّرجمة�أو�فشلها�مرهونا�بحجـم��التّغالبا�ما�يكون�نجاح�ي:�قافالثّالجانب�/�1
قافة�تعبر�"عن�دور�اللغـة��الثّذلك�ألن��،يترجم�عنهاالتّي�يكتسبها�المترجم�عن�األمة�التّي�

ومؤسسـات�المجتمـع����،والفـن��،قاليـد�التّو�،والطقوس�الدينيـة��،والمعتقدات�،واألفكار
قنية،�لذلك�وجب�أن�تركز�دروس�الحضـارة�علـى�هـذه�العناصـر�ألن�����التّواألدوات�
إلـى�هـذه���ية�يتعامل�معها�المترجم�ال�تخلو�من�إشارة�صريحة�أو�ضمنالتّي�النصوص�

��.10العناصر"
قد�يبدو�للباحث�أن�هذا�الجانب�صعب�تحققه�بنسب�كبيرة،�ذلك�ألن�المتـرجم��إال�أنه�

معرفـة�المتحـدثين���ي�تحصيل�ثقافة�أمة�ما�فإن�تحصيله�لـن�يضـاه��في�مهما�اجتهد�
ي�تخطفي�ألجل�هذا�من�المقترح�أن�"نزوده�بأدوات�وتقنيات�تساعده��،األصليين�بثقافتهم

ـ�،�11رجمـة"�التّ�سـبيل��تعتـرض�التّـي��العقبات� ��تلـك�العقبـات.����ديل�يـذلل�لـه��كب
مع�دروس�علـم��ية�رجمة�لها�قرابة�قوالتّقسم�في�كوين�ية�التّإن�عملي:�الجانب�اللسان/�2

يتكئ�على�عالقة�مسـتمرة��ي�الفصل�الدراسفي�رجمة�التّاللغة/�اللسانيات،�ذلك�ألن�تعلم�
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بمنأى�عن�اللغـة��رجمة�أن�يكون�التّبممارسة�اللغة،�وعلى�هذا�األساس�"ال�يمكن�ألستاذ�
ـ�ية�في�ثم�إن�الممارسة�الميدان�،ومناهج�تعلمها ي�ترجمة�النصوص�تحيل�إلى�نتيجة�وه

يـة��داخلية�ال�يمكن�أن�تجرى�إال�من�خالل�مقاربـة�لسـان���-�مثال�–أن�ترجمة�المعنى�
وممارسـة��ية�فاعل�بين�النظريات�والمعارف�اللغوالتّوالمالحظ�أنه�من�خالل��،وخارجية

يـة��رجمالتّمارين�التّبناء�في�ات�الذّناجح�ويظهر�هذا�األمر�بي�شأ�فعل�ديداكتيكرجمة�ينالتّ
الحـديث�علـى���ي�ومن�نتائج�البحث�اللسـان��12اللغات"ية�تستفيد�من�تمارين�تعليمالتّي�

ـ�ي�الالتّوب�،تواصليةية�عملي�األمر�هية�نهافي�رجمة�التّألن��،العموم واحـدة�مـن���ي�ه
،�سوسـير�وأتباعـه��ي�قال�بها�دالتّي�تعنى�بها�اللسانيات�الحديثة��ية�التّيالظواهر�اللغو

��للمترجم�أن�يتكون�فيه�تحت�هذا�الجانب(اللساني)�مايلي:ي�ومما�ينبغ
يقبل�علـى��الذّي�بما�كان�معرفة�المترجم�لنمط�النص�ية�من�األهم�معرفة�النص:أ/�

ـ�عمله،�فغياب�هـذا��ية�في�حى�والمادة�األساسالرترجمته�ألنه�قطب� رط�ال�محالـة��الشّ
ـ��،إلى�نتائج�غير�مرجوةي�سيؤد ي�"والحديث�عن�النص�إنما�مبعثه�أن�المترجم�مهما�أوت

يـة��يتعامل�معها�إال�أنه�سيظل�قاصرا�علـى�تأد�التّي�من�معرفة�باللغات�أو�الحضارات�
أن�عمله�على�أكمل�وجه�ما�لم�يكن�له�تعامل�ومعرفة�وخبرة�بأنماط�النصـوص،�ذلـك���

��.13رجمة"التّيحدد�نمط�الذّي�نمط�النص�هو�
��قدرات�مزدوجة�لدى�المترجم:ية�ب/�تنم

����la�vouloir�direقولهي�قدرة�علة�الفهم�لتقييم�ما�يود�النص�األصل �
لغـة�أخـرى���فـي��قدرة�على�إعادة�الصياغة�من�أجل�إعادة�بناء�هذا�الـنص�� �
يـة��انالثّويـة��عـاليتين�األولـى�تأويل��حرير)�وهذا�يتطلب�كفاءتين�التّبها�تقنيات�ي�(ونعن

�14تعبيرية
تمت�اإلشارة�إليهـا�سـابقا�مـن����التّي�ن�المترجم�من�هذه�المسائل�والجوانب�مكّإن�ت

فـي��العالم�العربي،�وتحدث�نقلة�نوعيا�في�رجمة�التّعلم�في�شأنها�أن�تبعث�حركة�جديدة�
هـذه�النصـوص���فـي��قـة��الثّطبيعة�النصوص�المترجمة،�كما�أنها�تعمل�على�تعزيز�
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كوين�الالزم�سينتج�لنـا�ال�محالـة���التّعالمنا�العربي،�ألن�تسلح�المترجم�بفي�المترجمة�
��الحاجة.�تبرزينة�يمكن�للقارئ�أن�يثق�فيها�ويعود�إليها�كلما�تطلّ�ةمترجم�اًنصوص

��رجمة�اإلبداعية):التّسمات�المترجم�المتكون(شروط�تحقق�

��:��15فيما�يلي��e.nidaس�حددها�أوجين�نايدا�حقيقتها�على�أربعة�أسفي�رجمة�التّتقوم�
�المعنىية�تأد -�
�توصيل�روح�األصل�وأسلوبه -�
�عبيرفي�التّاالتسام�بالبساطة� -�
�إحداث�استجابة�تماثل�استجابة�قارئ�األصل -�
المتـرجم��في�روط�الواجب�توفرها�الشّجملة�من��تظافري�ق�هذه�األسس�ينبغحقّتولت

��يلي:�كماي�ه
المتـرجم�أن�يكـون����يتعين�علـى�أ/�تحقق�الملكة�اللغوية(المستلزمات�اللسانية):�

ينقـل��التّـي��"واعيا�بأسرار�اللغـة���،اللغة�سواء�اللغة�األصل�أم�اللغة�الهدففي�متحكما�
المفـردات��ي�معانفي�ينقل�إليها�ومدركا�للفروق�الدقيقة�بين�اللغتين�ال�التّي�عنها�واللغة�

يـة��ركيبالتّتستفاد�من�الهيئـة��التّي�الخصوصيات�في�حقيقتها�ومجازها�بل�في�وال��،فقط
رجمة�قاصـرة�عـن���التّوإال�كانت��،اللغتينفي�أيضا�حتى�يستطيع�الموازنة�بين�الكالم�

فـدون�هـذه�الملكـة�سـيقع������،16و�مخالفة�لمعناه�كال�أو�بعضا"،�أإفادة�المعنى�األصلي
لنص�المتن�ية�بذلك�المسايرة�الحرفي�ال�نعنو�،المترجم�فيما�يسمى�بخيانة�النص�األصلي

ـ�الرويسم�النص�المترجم�ب�،ألن�ذلك�من�شأنه�أن�يخل�باألسلوب �هكاكة�وبتر�المعنى�ألن
��خيانة�النص�األصلي.ي�سيعود�إلى�نفس�النقطة�وه

مرهون�أيضا�بسـعة�اطـالع���ي�رجمالتّإن�نجاح�الفعل��قافة�الكافية:الثّب/�امتالك�
ن�اللغـة��ذلك�ألن�نقل�نص�ما�م�كما�سبقت�اإلشارة،�قافات�والحضاراتالثّالمترجم�على�

مختلـف��ي�تجلية�يتطلب�معرفة�معمقة�بتقاليد�المجتمعين�وكيفاألصل�إلى�اللغة�الهدف�"
قـاء�كتلتـين���التّهنا�تتجاوز�المطابقة�بين�لغتين�مختلفتين�بل�هو�ية�فالعمل�،لديهماي�المعان

حتيـة...�لـذلك���التّبقة�بينهما�إال�باالطالع�على�بناهما�حضاريتين�ال�يمكن�الوفاء�للمطا
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�لديـه�ي�تختلف�ترجمة�النص�الواحد�من�مترجم�إلى�آخر�الختالف�االطالع�الموسـوع�
��.17يصوغ�وفقه�تجربته�المعرفية"في�حيث�إن�لكل�منهما�شخصيته�وخزان�معر

� فـي��للمترجم�أيضا�أن�يكون�ضـليعا��ي�ينبغية�قافالثّ�المشاربإلى�جانب�تعدد��
خاصة�إذا�كـان�الـنص����،قافيةالثّاختصاصه�يمتلك�كل�ما�من�شأنه�أن�يوسع�مكتسباته�

رجمة�هنـا�سـتكلفه�جهـدا����التّ�المستهدف�ال�يخلو�من�ضروب�المجاز�واالستعارة�ألن
يـة��لذا�"إذا�أراد�المترجم�القيام�بدوره�على�أتم�وجه�فهو�مطالب�بمعرفـة�كيف��ا،مضاعف

األصـل�والهـدف���ي�وافرة�بلغتية�عامل�مع�مختلف�هذه�الضروب�وذلك�بمعرفة�وافالتّ
عطش�الـدائم�لمسـتجدات���التّويتحقق�هذان�العامالن�بالبحث�المستمر�و�،على�حد�سواء

فيسعى�المترجم�دائما�إلـى�تحسـين����،ما�يعطيه�كفاءة�من�أجل�القيام�بعمله�،اختصاصه
والوسائل�وبهذا�تصـبح�ترجماتـه�أفضـل�����مجال�اختصاصه�بشتى�الطرقفي�معارفه�
��.18ه�أقل"ءوأخطا
،�حيـث�أن��19مة�بإنتاج�وتوليد�األلفاظ�والعباراتالسترتبط�هذه�/�الطالقة�اللغوية:�ج

تتخلل�مدونته�ويبـدأ�آليـا���التّي�القراءة�ينتبه�إلى�بعض�الصعوبات�ية�المترجم�أثناء�عمل
من�بينها�معرفة�سبل�مراعاته�لمسـتويات�اللغـة����،20عامل�معهاية�التّفكير�فيها�وبكيفالتّب

تشـعر��ية�ترجمته�على�درجة�من�الطالقة�اللغوي�،�حتى�تأت21استعملها�كاتب�النصالتّي�
األصـل�عـن�طريـق����في�مة�السالنص�األصلي،�وتكتسب�هذه�في�القارئ�وكأنه�يقرأ�

�.جربة�واالطالع�الواسع�حتى�يتمكن�المترجم�من�إبداع�نصوص�مترجمةالتّ
يـة�فـي���أن�يظهر�المترجم�كل�قدراته�اللغوي�أثناء�كل�فعل�ترجمي�بناء�عليه�ينبغو

قافية،�فاللغة�وحـدها�حتـى���الثّإلى�جانب�توظيف�خبراته،�ومكتسباته��،نص�لغة�الهدف
قارئ�الـنص�المتـرجم�وال���في�إال�أنها�ال�تكي�وإن�كانت�أهم�عنصر�لنقل�النص�األصل

ال�تعكس�المعنـى��ية�ألنه�سيكون�مباشرة�مع�ترجمة�حرفكل�المطلوب،�الشّغليله�بفي�تش
��األصلي.
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ونقصد�بها�القدرة�على�توظيف�استراتيجيات�عدة�من�أجل�حل�مشـكل���/�المرونة:د
صلب�والوقوف�عند�طريقـة�أو�فكـرة���التّعكس�ي�وه�،ما�قد�يعترض�طريق�المترجم

��تبلغ�بالمترجم�حد�اإلبداع.ية�سمة�أساسي�فه�،22معينة�
فـي��وتحتاج�منـه�مرونـة����قد�تقف�حجرة�عثرة�أمام�المترجمالتّي�كالت�المش�ومن

لهـذا�ال�تمثـل����،اللغة�المترجم�إليهاية�في�صعوبة�"�إيجاد�المقابالت�اللغونذكر��عاملالتّ
يـة��إنهـا�عمل�ية�ومعرفية�حيوية�عملي�نقل�من�لغة�إلى�لغة�أخرى�بل�هية�رجمة�عملالتّ

رجمة�أساسا�بمدى�قـدرة��في�التّترتبط�مسألة�اإلبداع��وعليه،�23قراءة�وتلق�وإبداع�معا"
ـ�التّترض�طريقه�أثناء�الفعل�يمكن�أت�تعالتّي�المترجم�على�إيجاد�حل�للمآزق� �"ي�رجم

أو�أن�يـتمكن���،اللغة�الهـدف�في�كأن�يجد�مكافئا�لمفردة�ما�أو�عبارة�ليس�لها�ما�يقابلها�
�يبة�عن�قراء�اللغة�المتـرجم�إليهـا��صورة�غرفي�عبير�بسالسة�عن�فكرة�وردت�التّمن�

النص�المصـدر�دون�أن�تكـون�مثـارا����في�أثير�عينه�كما�التّبحيث�تحمل�القوة�ذاتها�و
��.24لالستغراب�وال�لالستهجان"

لـه����األصـل�في�إلى�أن�كل�مترجم�هو�فنان��أيضا�شارةاإل�ياقالسهذا�في�ويجدر�
حيث�"�لـه�طريقتـه�ووسـائله�����،رجمةالتّمشكل�أثناء�فعل�ي�أي�لتفادية�موسوعته�الفن

يـة��قنالتّوالبراعة�ية�وتقنياته�وحيله�إزاء�حواره�مع�مختلف�المواضيع�وبهذه�الوسائل�الفن
بعـض��فـي��راق�قد�يتجـاوز��ي�وفني�يمكن�للمترجم�أن�يصيغ�تجربته�على�نحو�جمال

مـد�األمـين���كما�أشار�محية�وهذه�العمل�،25ذاته"ي�للنص�األصلية�األحيان�القيمة�الجمال
ـ��التّي�'توظيف�الموسوعة�الفنية"�ية�عملي�هي�بحر علـى��ي�من�شأنها�أيضـا�أن�تغط

��النص.في�يمكن�أن�تحدث�التّي�مختلف�أشكال�الخيانة�
األصل�ليسـت�مجـرد���في�رجمة�ية�التّإن�عمل�معرفة�سياق�النص�وفهم�معانيه:ه/�

هـذا��في�ارتباطا�وثيقا�بالمعنى،�وتبليغ�ترتبط�ية�عملي�نقل�متعلقة�باللغات،�بل�هية�عمل
ال�يترجم�المترجم�الكفء�الكلمات�فقط،�وإنمـا�يقـوم�بنقـل����:�"ياق�يقول�سان�جيرومالس

أنـه�علـى���ي�،�مما�يعن26ولذا�فإنه�يرجع�دائما�للسياق�والمقام"��،الفكر�المستتر�وراءها
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فـي��مناسب�لهـا��تمكنه�من�معرفة�اللفظة�المناسبة�للسياق�الالتّي�المترجم�امتالك�الملكة�
��النص.

�édmondي�قول�إيدمون�كارفي�وقد�نجد� caryتفصيال�أكثر�لما�ذهب�إليـه�سـان����
كافؤ�بين�نصين�ثـم��التّتهدف�إلى�إيجاد�ية�التّي�العملي�رجمة�هالتّجيروم�حيث�يرى�أن:�"

كافؤ�دائما�وأبـدا�متوقفـا�علـى�طبيعـة�����التّويكون�هذا��،عبير�عنهما�بلغتين�مختلفتينالتّ
ي�عبين�وكذا�المنـاخ�المعنـو��الشّالنصين�والمتلقين�لهما،�والعالقات�الموجودة�بين�ثقافة�

والحسي،�وهو�متوقف�أيضا�على�كل�الحوادث�الخاصة�بزمان�نص�االنطالق�في�قاالثّو
��.27ونص�الوصول�ومكانهما"

رجمة�أن�يقرأ�الـنص�قـراءة���التّفعل�للمترجم�قبل�القيام�بي�على�ضوء�هذا�فإنه�ينبغ
النص�ومن�ثم�يتعين�عليه�اختيار�مسـتوى��في�تمكنه�من�اكتشاف�المعنى�المراد�ية�تحليل
وأسلوب�معينين�يتناسبان�مع�النص�المراد�ترجمته،�فالمترجم�قبل�كل�شيء�هـو��ي�لغو

�مرحلـة�فـي��على�المترجم�أيضا�حتى�يتمكن��ا�األخير�يتعينذقارئ�وما�يتعين�على�ه
الحقة�أن�يقدم�صياغة�للنص�يفترض�فيها�أنها�على�درجة�من�الوفـاء�لمعنـى�الـنص����

�وأسلوبه.ي�األصل
رجمـة�بأنهـا�"تكـرار����التّفتصف�من�جهتها��Mme�de�staelستايل�ي�يدة�دالسأما�

شكل�من�أشكال�اإلبداع�وليس�كما�يتـراءى��ي�هي�الالتّ،�وب28للموسيقى�بآالت�مختلفة"�
استبدال�لفظة�بغيرها�من�اللغة�األصل�إلى�اللغـة��في�للبعض�أنها�"سهلة�ويسيرة�تتلخص�

ؤهالت�وكفاءات�من�أجـل��رجمة�عدة�مالتّإذ�تتطلب��،الهدف،�فاألمر�ليس�بهذه�البساطة
مجـال��فـي��صة�الوقت�نفسه�خافي�إضافة�إلى�أن�المترجم�يقوم�بعدة�أدوار�القيام�بها،�

،�وهذا�الفعل�إن�تحقق�على�الوجه�الصحيح�فإنه�سينتج�ترجمـة��29رجمة�المتخصصة"التّ
��من�حيث�القيمة�.ي�النص�األصلي�تضاهية�إبداع

مرحلة�القراءة�األخيـرة�حقهـا���ي�على�ضوء�هذا�الطرح�فإنه�"البد�للمترجم�أن�يعط
ناسـق�بـين���التّتقان�وواإلومستحقها�حتى�يتمكن�من�الوصول�إلى�ترجمة�تتسم�باإلجادة�

ألن�هذه�الخطوة�من�شـأنها�أن�تجعـل����،30العناصر�ويقال�عنها�حينئذ�ترجمة�إبداعية"�
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ياق�يشير�السهذا�في�المترجم�قادرا�على�ملء�فجوات�النص�وسد�ثغراته�الحاصلة�فيه�و
العمـل���يقوم�بها�المترجم�الجاد�بامتياز�فينقلية�أويلالتّإلى�أن�"هذه�المبادرة�ي�حميد�عالو

يـة��إلى�بيئة�ثقافية�وهبته�لغته�األصلية�التّي�والجمالية�والنفسية�بمقتضياته�االجتماعي�الفن
ية�التّـي��جديدة�فيقرب�العمل�إلى�أذهان�قرائه�الجدد،�دون�أن�يفقد�معالمه�األصـل�ية�وفن

��.31ترجم"ي�الذّي�أودعه�إياه�الكاتب�األول�صاحب�العمل�اإلبداع
�32رجمة�"هو�اعتبارها�فعـل�قـراءة�وتـأول"���التّفإن�منطلق��صورلتّاعلى�هذا�بناء�

��يخضع�إليهـا�المتلقـي��التّي�روط�الشّأن�يخضع�لنفس�ي�وعليه�يتضح�أن�المترجم�ينبغ
ـ��في�فيكون�أمينا�ي�هذا�الفعل�القرائفي�فهو�إما�أن�يكون�مجتهدا� ي�نقل�المعنـى�الحقيق

المعنى�محرفا،�وال�تتحقـق���يرا�فيأتاآلن�نفسه،�وإما�أن�يكون�مقصفي�للنص�ومبدعا�
��فيه�صفة�اإلبداع.

النص�المراد�ترجمته�يـرتبط�أساسـا���ي�ومن�جهة�أخرى��فإن�الفهم�الصحيح�لمعان
يحظى�بها�هذا�النص�"قبل�أن�يقدم�على�تحويل�الـنص�إلـى�لغـة����التّي�القراءة�ية�بنوع

محاورته�لـه�ضـمن���على�استنطاق�دالالت�النص�من�خالل��-�ال�محالة–الهدف�سيقدم�
أفق�توقعاته...�ذلك�أن�قراءة�المترجم�ستستند�حتما�إلى�عقل�صاغت�قدراته�على�الفهـم��

��قافيـة�الثّو�،والقراءة�خبرته�المتراكمـة�بفعـل�تجـارب�الحيـاة�ومعطياتهـا�الماديـة������
فإن�ما�يقدم�المترجم�على�تحويله�إلى�لغة�الهـدف�هـو���ي�الالتّوب�،واألدبية�،والحضارية
الـذّي��المؤلـف��ية�شكلت�مقصـد�التّي�ابتة�ي�الثّءته�وتأويله�للنص�ال�المعانخالصة�قرا

هذا�فإن�المترجم�سيغدو�عنصرا�فعـاال�يشـارك���وفقا�لو،�33لحظة�القراءة"في�سيتوارى�
��إنتاج�نصه.��في�المبدع�
حقيقة�األمر�مقدمة�إلبـداع��ي�في�رجمة�هالتّسياق�في�مام�هذه�الحقيقة�فإن�"القراءة�وأ

بمعنى�أنه�لـن���،اللغة�الهدف،�فالمترجم�باعتباره�قارئا�لن�يقرأ�من�فراغي�فنص�جديد�
�إليهما�المتـرجم�ي�ين�ينتمذلي�الواالجتماعي�ياق�النفسالسيتسن�للقراءة�أن�تتم�بمنأى�عن�
موقف�حرج،�فهو�مطالب�بأن�يعيـد�بنـاء���في�القراءة�ية�وسيقف�هذا�المترجم�أثناء�عمل
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المستهدفة،�كما�أسلفنا�ولن�يتأتى�لـه�أداء�هـذه�المهمـة�دون�أن����اللغة�في�رسالة�جديدة�
��.34يحمل�النص�المترجم�آثارا�من�ثقافته"

لتحقيـق��ي�فإن�المترجم�دون�شك�سيقيم�عالقة�وطيدة�مع�الـنص�األصـل��ي�الالتّوب
تحقيـق��ية�الهدف�المنشود�عبر�القيام�بقراءات�متعددة�(أولية/سطحية،�وأخرى�معمقة)�بغ

فـي��القابعة�ية�الخفي�البحث�عن�المعاني�ولتحقيق�ذلك�أيضا�ينبغ�،ح�للنصالفهم�الصحي
حيث�"كلمـا���،شارة�إليهاسبقت�اإلالتّي�نتيجة�القراءات�المتعددة�ي�أعماق�النص،�وهذا�يأت
فـي��المترجم�كلما�تيسر�له�أن�يربط�بين�الكلمـات�الـواردة����ذلكاتسعت�دائرة�القراءة�ل

�.35اللغة�الهدف"في�تشير�إليها�الكلمات�التّي�مة�العاي�والمعاني�النص�األصل
يشهدها�العالم�جـراء��التّي�حوالت�الهائلة�التّوفي�ظل�هذا�االنفجار�المعرفي��خاتمة:

رجمـة��التّفات�إلـى�فعـل���لتّمختلف�مجاالت�الحياة�أصبح�االفي�طور�الهائل�التّالنماء�و
عوب�المختلفة�لهذا�الشّمن�أجل�تبادل�المعارف�والخبرات�بين�ية�والمترجم�ضرورة�حتم

ي�نامالتّظل�هذا�في�المترجم�ودوره�ية�أن�ندرك�أهمية�من�هذه�الورقة�البحثية�كانت�الغا
�ة�يشهده�العالم�اليوم�وهو�غاالذّيال�تخلو�من�الحرص�على�تشديد�االهتمـام�بتكـوين���ي

أجل�أن�يكونوا�مؤهلين�ألداء�رساالتهم�وتقـديم��المترجمين�بهدف�إعدادهم�وتأهيلهم�من�
��تدنو�من�النص�األصل�شكال�ومضمونا�قدر�االستطاعة.ية�ترجمات�إبداع
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فـي��رجمات�المتخصصة�المهمـة��التّمن�بين�ية�رجمة�اإلقتصادالتّتعتبر��:الملخص
مست�االقتصـادات�الكبـرى���ية�التّي�قد�برزت�اهميتها�بعد�األزمة�المالو�اهنالرالوقت�
خصـص��التّضل�هذه�األزمة�كثر�الطلب�على�هذا�فبو�ركوض�عميق،في�ها��اإي�ةًتارك

ضع�أليـات��وو�خروج�بحلولالية�عاون�بغوالتّ�واصلوالتّ�فاوضالتّرجمة�من�أجل�في�التّ
��العالمية.ية�قتصادللحد�من�هذه�الكارثة�اال

ي�فدورها�الفعال�من�جهة��ية�ورجمة�االقتصادية�التّطرق�ألهمالتّبحثنا�في�سنحاول�
واصـل�بـين���التّتسـهيل��و�المتباينـة�ية�النظريات�االقتصاد�و�ياسات�والس�نقل���النظم

من�جهة�أخـرى��و�,,,,إلخ)ولالدأو�صناع�القرار�فيما�بينهم�(وزراء,�روساء�ن�المختصي
الهيئات�،�ومن�بين�أهداف�بحثنـا��و�ولالدبين�مختلف�ية�قتصادتسهيل�المبادالت�االفي�

أنـه�يفتقـر���و�هتمـام�إليـه�خاصـة���جذب�االو�رجمةفي�التّخصص�التّإبراز�مزايا�هذا�
كذلك�مـن�أجـل�تشـجيع����و�األخرىية�رجمالتّخصصات�التّأبحاث�مقارنةً�بو�لدراسات

ي�ستعنا�أثناء�بحثنا�بالمنهج�االسـتدالل�اض�به.�الباحثين�على�تقديم�إسهامات�تنهو�الطلبة
ليل�الـد�مـع�توضـيح�وعـرض����ية�حليالت�من�النصوص�االصلالتّستنباط�القواعد�وال

��.والبرهان
ية�قتصـاد�رجمـة�اال�التّعريف�بالتّوأخيرا�نرتقب�الوصول�لبعض�النتائج�على�غرار�

قافي.كمـا��الثّنوع�التّإثراء�في�،�باإلضافة�إلى�إسهاماتها�يةولالدمكانتها�وبراز�أهميتها�إو
��خصص.���التّوصيات�لتطوير�هذا�التّسندرج�مجموعة�من�

عالم�متخلـف��و�ول�(عالم�متقدمالدمن�بين�معايير�تصنيف�االقتصاد�يعتبر��:المقدمة
ـ��بي�الوقت�الحالفي�ما�يسمى�)��(le�monde�émergentsأو� ويعكـس��ئ�العـالم�الناش
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�األمـم��ولالـد�بفضله�تبنى�الذّي���ية�كما��يعتبر�الحجر�األساسولالداحة�في�السمكانتها�
��المجتمعات.و

كمـا�أن���الحكومة)�المؤسسات،�مرتبط�باألعوان�االقتصاديين�(األسر،االقتصاد�إن�
ـ�و�هناك�عالقة�وطيدة�بين�مختلف�هؤالء�األعوان�المؤسسـات�تنـتج�� �ر�تسـتهلك�األس

تجارة�خارجية،ومن�خالل�هذه�العالقات�كلها�نـدرك��ية�وقتصادم�عالقات�االحكومة�تقيو
��حياتنا.في�االقتصاد�ية�مدى�أهم

تسوده�عـدة��و�يسةالحبي�األراضو�قاليمدولة�باإلضافة�لأل�197لم�يتكون�من�إن�العا
نتمائهـا��معينـة�بحكـم�ا��ية�ياسة�اقتصادفكل�دولة���تنتهج�سية�قتصادسياسات�او�مةظأن

ية�شـريعات�االقتصـاد��ي�والتّنلساالفي�وقاالثّباين�التّللمستعمرات�القديمة،�زد�على�ذلك�
ية�الأسمالروية�شتراكراع�االصية�خاصة�بعد�نهاي�العالم�الخارج�نفتاح�علىاالو�المتعددة

�-�مبـدأ�رابـح��ي�تبنو�ولالدجديدة�بين�مختلف�ية�قتصادإقامة�عالقات�افي�تجسد��ذّيال
هـذا��ية�قتصـاد�رجمـة�اال�التّزيادة�الطلب�علـى��في��أسهمترابح،�تعتبر�كلها�عوامل�

تسـهيل��فـي��األونة�األخيرة�نظـرا�ألهميتـه���في�اد�الطلب�عليه�ديزالذّي�خصص�التّ
مبـادالت��و�إبـرام�معاهـدات��فـي���واإلسهام�نلساالي�واصل�بين�المختصين�متعددالتّ
��ول�.الدبين�مختلف�ية�قتصادا

رجمـة��التّبفضـله�انفـتح�مجـال����الذّي�و�،ر�اإلشارة�أنه�يوجد�عامل�اخردكما�تج
تـداولتها��و�شـهدها�العـالم��ية�التّي�قتصادمختلف�األزمات�االفي�المتمثل�ية�وقتصاداال

ـ��اًرجمة�دورالتّت�بعأصبحث�حديث�الجميع�فلي�تالالبو�موسائل�اإلعال نقـل��فـي��ا�مهم
��لمختلف�شعوب�العالم�.و�المعلومات�بمختلف�اللغات

ذلـك�حسـب���ية�وقتصـاد�رجمـة�اال�ية�التّلبحث�المتواضع�ألهمهذ�افي�سنتطرق�
��الية:ية�التّاإلشكال

��قتصادية؟رجمة�االالتّما�المقصود�ب
��خصص؟التّتطور�هذا�و�كيف�نشأ

��
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��ماذا�قدمت�لنا�من�إسهامات؟ية�وقتصادرجمة�االالتّإيجابيات�ي�ماه
��خصص؟التّيمكن�أن�تنهض�بالتّي�مختلف�األليات�ي�ماه

ساؤالت�من�خالل�بحثنا�كما�سـنختمه�بمجموعـة���التّإذن�سنحاول�اإلجابة�على�هذه�
خصص�أو�تفـتح��التّربما�تكون�إضافة�لهذا�و�خد�بعين�اإلعتبارؤقد�تالتّي�وصيات�التّمن�

��ة.المجال�لدراسات�الحق
خصص،يجب�ان�نشير�بأن�التّطرق�لتعريف�هذا�التّقبل�:�رجمة�االقتصاديةية�التّماه

رجمـة��التّأو�يـة��المالرجمة�التّخصص�فنجد�من�يستعمل�التّفيه�عدة�تسميات�تطلق�على�
بأننـا���كرأن�نـذّ�في�حاالت�مماثلة�يكفي�قتصادية،�ترجمة�األعمال�...إلخ،�فاالية�والمال

�mot)بحيث�يعتبر�كلمة�عامةي�قتصادنترجم�المجال�اال générique)ندرج�تحته�عدة�ت��
يـة��جـارة�الخارج�يـة�التّ�الجبا�،المحاسـبة��،الماليـة�االقتصـاد��في�صصات�فنجد�تخ

تعتبـر�كلمـات���ية�والتّـي��تخصصات�فرعسيير،إدارة�األعمال...�إلخ�من�التّاألعمال،
�motsخاصة� spécifiquesأشرنا�إليه�الذّي�وضيح�التّبعد�و�الغني،و�بهذا�المجال�الواسع�
شـاملة��ية�بكل�بساطة�ألنها�تسمية�قتصادرجمة�االالتّخصص�بي�التّفضل�أن�نسمفمن�األ

��وجامعة�لكل�الفروع�.
�قانونيـة�الرجمـة�المتخصصـة(���التّنوع�من�أنـواع��ية�في�قتصادرجمة�االالتّتتمثل�

االقتصـاد��مة�كل�النصوص�المتعلقة�بمجـال��تعنى�بترجو�اإلشهارية)�األدبية،�ياسيةالس
من�أهم�ما�يترجم�فيها�نجـد��وارة�خارجية)عامة،جباية،تجية�مختلف�فروعه(محاسبة،مالو
�االتّفاقيـاّت��صـادية،�قتالصحافة�اال�مقاالت�انين�األساسية،القوو�ركاتالشّقارير،عقود�التّ
��قتصادية.المعاهدات�االو

تخصص�أو�مجال�بمرور�الـزمن��ي�أن�يتطور�أي�إنه�من�البديه�:خصصالتّتطور�
األبحـاث��و�راساتالدونشر�ي�كنولوجالتّطور�التّتجددت�بفضل�و�فمختلف�العلوم�تغيرت

ـ�خصـص��التّإذ�عرف�ية�قتصادرجمة�االالتّاألمر�نفسه�ينطبق�على�و�المعاصرة، �اًطلب
بسـبب��و�ولالدبين�مختلف�ية�قوية�ذلك�لعدم�وجود�عالقات�إقتصادية�والبدافي��اًممحتش

��شتراكية.االية�وأسمالالرالنزاع�بين�
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ـ�الحرب�الباردة�بين�اإلتحـاد��ية�نهاو�ولكن�مع�مرور�الوقت ووفياتالس�ـ�ي ات�الوالي
ـ�الدبظهـور��و�لمتخاصـمة�ول�االدبين�ية�قتصادالمتحدة�تم�تطبيع�العالقات�اال ية�بلوماس

تجلـت��االقتصـاد��تحريك�عجلة�و�زيادة�النموو�تهدف�لجلب�اإلستثمارية�التّي�قتصاداال
ـ���واصوالتّ�فاوضالتّالحاجة�الماسة�لوسطاء�من�أجل�تسهيل� رو�ل،و�عنـدما�أيقـن�منظ

ية�قتصـاد�رجمة�االالتّمقاالت�تعالج�و�ة�كتبت�عدرجمة�بأن�فيه�مجال�بدأ�يزدهر�نشرالتّ
ـ����في�شرع�و رجمـة��التّول�تكوين�مترجميين�متخصصين�ومـن�بـين�المنشـورات�ح
��رجمة�اإلقتصادية"��في�التّ"�مدخل�للترجمة��نذكر�مقال�جون�دوليلية�قتصاداال

���«��initiation�à�la�traduction��économique»كتاب�و��
��«�traduire�le�discours�économique�»��

��'ترجمة�الخطاب�االقتصادي"
��يوسيف�إلياسو�براداية�سام�"نيللمؤلف�"��1992والصادر�سنة�

ــومة�ب�� ــوراه�الموسـ ــالة�دكتـ ــافة�لرسـ ��»باإلضـ le� discours�
économique�:problème� de� traduction� générale� et� d’arabisation�»� � � ���

مختلف�ية�وقتصادرجمة�االية�التّمتطرقا�فيها�ألهم�1994ناقشها�سنةالتّي�ليوسف�إلياس�
�Frédériqueعريب،�كما�نذكر�أيضـا�مقـال���ية�التّقضو�مشاكلها Houbertـ�� وم�الموس
���La�problématique�de»يـة��المالية�وقتصـاد�االرجمة�ية�التّبإشكال la� traduction�

économique�et� financière�»ه�من�بين�أبرز�مترجمبحيث�يعتبر�صاحب���الميـدان��ي
��خصص.التّحد�ذاته�يصنف�ضمن�مرجعيات�في�المقال�ي�وقتصاداال

�.طويلـة��أبرزها�والقائمةو�لكننا�ذكرنا�أهمهاو�رجمةالتّراسات�حول�الدتطرقنا�ألهم�
التّـي��المتعـددة��ية�تصادقإبراز�أهميتها،األزمات�االفي�همت�أسالتّي�من�بين�العوامل�و

��ومن�أشهرها:�شهدها�العالم
األسوأ�خـالل�القـرن���ي�تعتبر�هذه�األزمة�ه�:��1939-�1929أزمة�الكساد�الكبير�

�1929عـام��يـة�فـي���العشرين،�ويعتقد�أنها�بدأت�عندما�انهارت�سوق�األسهم�األميرك
�.آنذاكية�الفقيرة�لإلدارة�األميركية�ياسات�االقتصادالسوالحقا�تفاقم�األمر�بسبب�
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خل�ومعـدالت��في�الـد�استمر�الكساد�عشر�سنوات�تقريبا،�وأسفر�عن�خسارة�هائلة�
�.ول�الصناعيةفي�الداإلنتاج،�خاصة�في�ونقص�ية�بطالة�قياس

ذروة�األزمة�عـام��في�المئة�في��25ي�الالواليات�المتحدة�بلغ�معدل�البطالة�حوفي�و
1933.1��

بدأت�األزمة�عندما�قرر�أعضاء�منظمة�أوبك�(خاصـة��:�1973أزمة�أسعار�النفط�
الح�إلـى�إسـرائيل���السقرار�الواليات�المتحدة�بإرسال�شحنات��د�علىالرمن�العرب)،�
����1973خالل�حرب�

إلـى�الواليـات�المتحـدة������وقررت�دول�أوبك�إعالن�حظر�النفط،�ووقف�صادراته
أسعار�الـنفط،�تبعتـه�أزمـة����في�وحلفائها.�وقد�أدى�هذا�إلى�نقص�كبير�وارتفاع�حاد�

وقد�أدت�هذه�األزمـة�إلـى����.الواليات�المتحدة�والعديد�من�البلدان�المتقدمةية�في�اقتصاد
�أسـعار�الطاقـة)��فـي��الرتفـاع�الحـاد���(ناشـئ�عـن�ا��ية�حدوث�تضخم�مرتفع�للغا

�اقتصادي.�ونتيجة�لذلك،�سمى�االقتصاديون�هذه�الفترة�باسم��وركود "Stagflation"أ�،�ي
2.ضخمالتّكود�زائد�الر�

ضخم�إلى�مستويات�التّوقد�استغرق�األمر�عدة�سنوات�حتى�ينتعش�اإلنتاج�ويتراجع�
�.ما�قبل�األزمة

،�وسرعان�ما�انتشرت�1997تايالند�عام�في�بدأت�األزمة�:�1997ية�األزمة�اآلسيو
وأثـارت�تـدفقات�رؤوس�األمـوال�����.جـاريين�التّدول�شرق�آسيا�وشركائها�ي�إلى�باق

تعرف�التّي��ولالد�إلى�اقتصادات�شرق�آسيا�أو�مجموعةالمضاربة�من�البلدان�المتقدمة�
�تايالند �مثل �اآلسيوية" �كونغ��وسنغافورة��وماليزيا��وإندونيسيا��بـ"النمور وكوريـا����وهونغ

اقتصادات�في�يون�الداالئتمان،�وتراكم�في�فاؤل،�أدت�إلى�اإلفراط�التّالجنوبية،�حالة�من�
�34.ولالدهذه�
عـن�سـعر�صـرف����ي�خلالتّإلى�ية�ايالندالتّ،�اضطرت�الحكومة�1997يوليو�في�و
حافظت�عليه�لفترة�طويلـة،�بسـبب�قلـة����ي�الذّي�والر�األميركالدابت�مقابل�الثّا�عملته

�.مصادر�العمالت�األجنبية
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اآلسـيوية،�مـا�انعكـس����ية�وقد�أدى�هذا�إلى�اندالع�موجة�فزع�وسط�األسواق�المال
�.والراتالدتصل�قيمتها�مليارات�ية�التّي�سريعا�على�االستثمارات�األجنب

األسواق�وتزايد�قلق�المسـتثمرين�مـن�حـاالت�اإلفـالس�����في�عر�الذّومع�انتشار�
جميـع�أنحـاء���ي�فـي��المحتملة�لحكومات�شرق�آسيا،�بدأت�المخاوف�من�االنهيار�المال

��.االنتشار،�وقد�استغرق�األمر�سنوات�للتعافيفي�العالم�
إلى�ركود��2007ية�في�أدت�األزمة�االقتصاد:��2008–�2007ية�األزمة�االقتصاد

دمـارا���2007،�وأحدث�ركـود��1929منذ�ركود�عام�ية�يعتبر�أشد�أزمة�اقتصاد�كبير،
�.جميع�أنحاء�العالمية�في�األسواق�المالفي�

الواليـات��في���وقد�اندلعت�األزمة�بسبب�انهيار�ما�سميت�وقتها�بـ"الفقاعة�العقارية"
،�كما�أن�2008سبتمبر�ي�في�المتحدة،�ما�أدى�إلى�انهيار�بنك�"ليمان�براذرز"�االستثمار

��5.كانت�على�شفا�االنهيارية�العالمية�العديد�من�المؤسسات�المال
�عافيالتّغير�مسبوقة،�واستغرق�ية�ب�إنهاء�األزمة�عمليات�إنقاذ�حكومتطلَّوقد�
�.والراتالدسنوات،�بعدما�خسر�العالم�ماليين�الوظائف�ومليارات�عشر�)�10(نحو�

زيـادة��ية�ورجمـة�اإلقتصـاد��التّل�الكثير�عن�عالقة�هذه�األزمات�بإزدهار�قد�يتساء
فـي��أثرت�كثيرا��قداالقتصاد�يمكننا�مع�هذا�الفضول�أن�نعلل�بأن�أزمات��الطلب�عليها،
مختلـف�وسـائل���م�تداولها�من�تو�تقشف�فقر،�،إفالس�،نجم�عنها�بطالةو�عدة�مجتمعات

،�إذن�أثـارت�الضـجة���أشهر�الصـحف�و�اإلعالم�بحيث�أصبحث�حديث�كبرى�القنوات
هتمـام��ابدأ�و�عوب�المتضررة�فهم�ما�يحدثالشّفضول�الجمهور�وكما�حاولت�ية�اإلعالم
كـان�مـن���دة�قافـات�متعـد��والثّ�نلسبما�أن�اال�جميع�أنحاء�العالم،في�االقتصاد�الناس�ب

عـالم��فـي��لنقل�كل�ما�يحـدث��ي�تقمص�دور�وسيط�لغوو�رجمةالتّتدخل�ي�الضرور
��قتصاد.اال

�قتصـادية�رجمـة�اال�التّفيه�عوامل�أخرى�فتحت�المجال�أمام�كما�تجدر�اإلشارة�أن�
جـارة��التّتتمثـل��و�خصصالتّبفضلها�زاد�الطلب�على�ية�التّي�ارة�الخارججالتّمن�بينها�و

أن�هنـاك�دولـة���ي�،�أاتفتقر�إليهالتّي�ول�الددمات�بين�الخو�لعالس"�تبادل�في�ية�الخارج
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تفصل�بينها�حـدود��ية�من�ميزاتها�انها�تقوم�بين�اطراف�دولو�مستوردةأخرى�و�مصدرة
فـي��داول�التّسياسية،�وموانع�تداول�وأنظمة،�وقوانين،�وآليات،�ليست�قائمة�بين�أطراف�

ة�جارالتّوق�السجارة�التّالوطنية.�ويمكن�النظر�إلى�ية�ولالدعلى�أنها�ذلك�النـوع�مـن���ي
ـ�دفقات�(الصادرات�والـواردات)��لتّاينصب�على�كتلة�الذّي�جارة�التّ ة�لعالسالمنظـورة�ي�����
المجتمـع��ي�فـي��بـادل�االقتصـاد��التّيمكننا�أن�نستنتج�بأنها�حصيلة�توسع�عمليات�و�"

الجغرافية.�بحيث�لم�تعـد��ي�بادل�االقتصادالتّنتجت�عن�اتساع�رقعة�سوق�التّي��البشري
ة�وق�مغلقة�أو�قائمة�على�منطقة�جغرافالسجتمعاً�وتكويناً�سياسياً�واحـداً.��واحدة�تضم�مي

يـة��فيها�بين�أقـاليم�ذات�مقومـات�اجتماع��ية�والخدمية�لعالسبل�اتسعت�لتتم�المبادالت�
��6مختلفةية�وسياس

ال�ية�التّـي��قتصـاد�رجمة�االالتّتتضح�أكثر�فأكثر�مكانة�ية�وبتعريفنا�للتجارة�الخارج
مـن�دونهـا���والتّي��ولالدبين�مختلف�ي�جارالتّبادل�ية�التّعملفي�يمكن�اإلستغناء�عنها�

��.ية�ولالدجارة�التّواصل�بين��مختلف�أطراف�التّيستحيل�
تأسـيس�منطمـات���خصـص�هـو���التّبفضله�زاد�الطلب�على�الذّي�العامل�األخر�

مختلف�أشغالها�إلى�عدة�لغات،�كما�تعد�الندوات�و�ناتهااتترجم�بيية�والتّي�عالمية�قتصادا
سـتعانة��خصـص،حيث�يـتم�اال��يـة�التّ�انحة�إلبراز�أهمسالفرصة�الية�العالمية�قتصاداال

��من�أبرز�هذه�الندوات:و�بالمترجمين�المتخصصين
نطلـق�المنتـدى���ا:�)forum�économique�mondiale(ي�العالمي�قتصادالمنتدى�اال

�.،�وكان�يهدف�إلى�"تحسين�وضع�العالم"�بحسب�وثائقه1971عام�ي�العالمي�االقتصاد
منتجع�دافوس�للتزلج�بجبال�األلب،�قادة�قطـاع��في�يعقد�سنويا�الذّي�ويجمع�المنتدى،�

ـ�السالمجـاالت��فـي��بارزة�ية�جارة�مع�شخصيات�قيادالتّاألعمال�و يـة��واألكاديمية�ياس
وينتهز�الكثير�منهم�هذه�الفرصة�لعقد�اجتماعـات�خاصـة�تتنـاول����.�واألعمال�الخيرية

��.نهم،�وإلبرام�صفقات�تجاريةبلدافي�قضايا�مثل�االستثمار�
��
��
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��:فإن�)(vincent�ferteyفي�وحسب�الصح
La� présence� des� interprètes� est� pourtant� indispensable.� A� la� fois�

pour�les�journalistes�présents�au�balcon�de�la�salle�mais�aussi�pour�les�
intervenants� présents� à� la� tribune.� Car� tous� ne� s’expriment� pas� en�
anglais.�C’est�le�cas�du�ministre�russe�des�Finances�Aleksei�Kudrin�qui�
ne�se�s’est�toujours�pas�plié�à�la�règle�du�«�all�in�english�»7.�

تارة�أخرى�للمشـاركين��و�المنتدى�تارة�للصحفييني�في�راجمة�ضرورالتّحضور��
مثـل��يـة��المنصة�ألنهم�بطبيعة�الحال�ال�يعبرون�جميعا�باللغة�اإلنجليزفي�الحاضرين�

��»يـة��كـل�شـئ�باإلنجليز���«�لحد�األن�لم�يستجب�لقاعدةالذّي��يةوسى�للمالالرالوزير�
��(ترجمتنا)

��:ويضيف�قائال
�Derrière�les�baies�vitrées,�ils�sont�deux�par�deux�à�traduire�en�russe,�

en� arabe,� en� français…� les� prises� de� paroles� des� patrons� de�
multinationales�et�des�autres�leaders�mondiaux8.�

ترجمـة�مـداخالت�رؤسـاء����ب�ية�الزجاج�هةراجمة�أزواجا�من�وراء�الواجالتّيقوم�
��.الفرنسيةية�ووسية،�العربالرقادة�العالم��إلى�و�ركات�متعددة�الجنسياتالشّ

تنعقد�كل�سنة�من�بين�أهـم��ية�التّي�قتصادالتندرج�القمم�ا:�ةالعالميية�قتصادالقمم�اال
��رتيب�األتي:التّنذكر�أهمها�حسب�والتّي��قتصادييناتحتاج�تراجمة�التّي�الملتثيات�

يـة��غاي�فـي��قتصادا�عتبر�المجموعة�العشرون�منتدىت�:G20المجموعة�العشرون�
�وهـو�ية�قتصادإيجاد�حلول�لألزمات�االي�ووافق�االقتصادالتّينعقد�سنويا�بهدف�ية�ماأله

دولة�باإلضـافة���19رؤساء��ية�والمالوزراء��البنوك�المركزية،ي�يجمع�كل�من�محافظ
ـ��العرب�قيا�الجنوبية،�المملكةيهم�(إفر�19األعضاء�ي�وتحاد�األوروبإلى�اال ـة�السعوديةي�
�تركيا،�الواليـات�المتحـدة�األمريكيـة����،إيطاليا�المملكة�المتحدة،�روسيا،�فرنسا�ألمانيا،

�البرازيـل��األرجنتـين،�المكسـيك،���،�اليابـان،�الصين،�كوريا�الجنوبية�هند،�إندونيسياال
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ية�فيـه�اإلسـبان���ايغن�ايلغو�االملحوظ�أن�أعضاء�المنتدى�يشكلون�تنوعو�،كندا)�أستراليا،
�للواليـات�المتحـدة��ية�لغة�رسمية�(المكسيك�األرجنتين)�اإلنجليزية�بالنسبة�للدول�الالتين

�وسـية�الرولـدينا��ية�عودية�الستخص�المملكة�العربية�العرب�بالنسبة�للبرازيل،ية�البرتغال
��...إلخ.ية�الصين�اإليطالية،
مـن���للمنتدى�فرصة�صانحة�للترجمة�المتخصصة�االقتصـادية�ي�عدد�اللغوالتّيتيح�

على�وجه�الخصوص�المـؤتمرات��ية�وولالدأجل�فرض�مكانتها��على�مستوى�المحافل�
��قتصادية.اال

ية�قتصـاد�ول�االالـد�بدورها�تجمـع��ي�هالتّي�)��7المجموعة�(كما�ال�ننسى�أن�نذكر
المجموعـة���(أو�،�المرتفـع��(P.I.B)الخام�ي�اخلالدالمعروفة�بناتجها�و�العالمفي�الكبرى�

وضعها�صندوق�النقـد��التّي�قتراض�لإلتفاقيات�العامة�لال�ي�تنتمالتّي�ول�ي�الدهو�)10
ولالد�ة�الغاو�1962سنة�ية�قتراح�موارد�مالا�منهاية�إضافيتوضـع�تحـت�تصـرف����ي

�فرنسـا��الواليات�المتحدة،�ندا،ك�بلجيكا،�ها�هم:�ألمانيا،ؤأعضاو�9الصندوق�عند�الحاجة
��إيطاليا

��سويسرا�.�ويد،الس�المملكة�المتحدة،�هولندا،�اليابان،
التّـي��تعتبر�هذه�الندوة�الهيئـة���:)��O.M.C(جارة�العالميةالتّلمنظمة�ية�الندوة�الوزار
فـي��تمثلون�ين�يالذّ��كل�األعضاء�تجمعو�نعقد�الندوة�كل�سنتينتو�العلياتصدر�القرارات�

تحادات�جمركية،�إن�الندوة�مخولة�إلتخاد�قرارات�حول�كل�المسائل�المتعلقـة��ا�بلدان�أو
��.10متعددة�األطرافية�جارالتّباإلتفاقيات�

الفرصـة��ية�الجمعتعتبر�هذه���ولي:الدصندوق�النقد�ي�وللبنك�العالمية�نوية�السالجمع�
البنـوك��ي�قتصـاديين�(وزراء�الماليـة،�محـافظ���المناسبة�لجمع�مختلف�الفـاعليين�اال�

ل�جـدول��يتناوو�المجتمع�المدني)ي�قتصاد،األساتذة�الجامعيين،�ممثللمركزية،خبراء�االا
لعالمية،محاربـة��اية�قتصادعلى�غرار�الظروف�االية�عدة�قضايا�اقتصادية�أعمال�الجمع

ات�بعقد�عـدة�تظـاهر���ية�ا�لمساعدات،كما�تسمح�الجمعية�فعال�قتصادية،االية�نمالتّالفقر،
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(نـدوات،�مـؤتمرات���ي�العـالم�ي�النظام�المالية�وولية�الدنمالتّ�العالمي،االقتصاد�حول�
��.11صحفية...)

ية�قتصـاد�رجمـة�اال�التّياز�ال�يستغنى�فيه�عن�بإمتي�لقاء�اقتصادية�إذن�تعتبر�الجمع
�.قتصاديينبإعتبارها�همزة�وصل�بين�مختلف�الفاعليين�اال

�)اإلقتصاديةية�نمالتّعاون�والتّمنتدى�منظمة� O.C.D.E)�:تم�إستحداث�المنتدى�سنة��
تنـدرج�ضـمن���ي�والتّي�جتماعاالاالقتصاد�حديات�الكبرى�المتعلقة�بالتّشة�لمناق�2000

فيـه�ممثلـون�سـامون����ي�تقلي�إذستمر�هذا�الحدث�لمدة�يومين�ولي،�يالدجدول�األعمال�
�مون،شخصيات�من�المجتمـع�المـدني،نقابات،جامعيون��للحكومات،�رؤساء�مديرون�عا

��12.اإلعالمو
رجمة�بصفة�عامـة�تسـهل���التّإن��ولي:الدعلى�الصعيد�ية�رجمة�اإلقتصادالتّمزايا��

�المعرفة�من�حضارة�ألخـرى�و�تنقل�العلومو�مختلف�األطرافحوار�بين�والتّ�واصلالتّ
طـرأت��التّي�المستجدات�و�طوراتالتّاألمم�من�و�عوبالشّستفادت�الكثير�من�ابفضلها�و

رجمـة��التّإال�أن�ية�أصبحت�لغة�عالمية�غم�من�أن�اللغة�اإلنجليزالربية�وحياتنا�اليومفي�
االقتصاد�مجال�في�رجمة�التّ،عالوة�على�ذلك�أصبحت�أهميتهاو�تتمتع�بمكانتها�التّال�ز

مزايـا��و�مـن�بـين�إيجابيـات���و�سوق�العملفي�خصصات�المطلوبة�بكثرة�التّمن�بين�
��خصص�نذكر�مايلي:التّ

�بـأن�جـل�علـوم�المـال����إن�الجميع�يعلم��:يةالنظريات�اإلقتصادو�ترجمة�العلوم�1
هذا�ال�يعنـى��و�تطورت�عند�الغربو�الفروع�نشأتو�خصصاتالتّبمختلف�االقتصاد�و

�لكن�مند�سقوط�األنـدلس�إنـدثرت�العلـوم���و�إسهام�ي�قتصاد�أأن�العرب�لم�يقدموا�لال
��ختراعات�عند�العرب.االو

ـ��نظرياتهـا�و�كل�واحدة�منها�روادهـا�لو�المتباينة�بمدارسهاالقتصاد�يعرف� نذكر�س
فـي��بجب�ان�نتجنب�المتاهة�و�فيه�تفاصيل�عميقةي�قتصادختصار�أهمها�إلن�الفكر�االاب

��هذه�األمور.
��
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��:قتصاديةأهم�المدارس�اال
��.الفيزيوقراطيي�الطبيع�المدرسة�أو�المذهب�1
2�ةالمدرسة�الكالسيكي.��
��.ةالميركنتيليية�جارالتّ�المدرسة��3
4�ةالمدرسة�الكينيزي.��
�����.يةالمدرسة�الماركس�5

املة�بحيـت�فيـه�مـدارس����ليست�ش�القائمةي�وقتصادهب�الفكر�االإذن�هذه�أهم�مذا
تنـوع�وجهـات���و�تعـدد�وهذا�كله�يرجع�ل�ياراتالتّطرق�ألبرز�التّلكن�فضلنا�و�أخرى
��النظر.

بفضـلها��و�وجهات�النظـر�و�رياتظنقل�كل�هذه�النّفي��اًّمهم�اًّجد�اًّإن�للترجمة�دور
ترجمت�أفكـار�رواد��و�كل�أنحاء�العالمفي�ت�تدرس��أصبحية�وقتصادعلوم�االال�نتشرتا

�Laالخفيـة"��"اليـد�يـة��المعروف�بنظر��Adam�Smithسميثعلى�غرار�أدم�االقتصاد�
main� invisible�»�«مؤلفه�المشهور"�ثروة�األمم"و���«�Wealth� of� Nations�»الـذّي���

يـة��جتماعهو�صاحب�الطبقة�اال«����karl�Marx»�"كارل�ماركس�ترجم�إلى�عدة�لغات،"
�leنذاك�"الطبقة�الكادحة"�آالجديدة� prolétariat�»��«من�بين�أهـم�نظرياتـه�صـراع���و��

ذائعة�الصيت��من�بينها�"رأس�المال"،�"�العمل��االقتصاد�في�الطبقات�كم�ألف�عدة�كتب�
لفات�بدورها�ترجمـت�مـن���ياسي"�وهذه�المؤالساالقتصاد�نقد��رأس�المال"،"و�المأجور
�John"�جون�كينيز"األخير�لدينا�في�،�واتغلى�عدة�لإية�األلمان Keynes�»�«صـاحب���

حالـة��فـي��يمكن�أن�يكون�ي�الكلاالقتصاد�أن�ي�أبرزها�هواالقتصاد�في�ات�عدة�نظري
غلـب�علـى���فـي�التّ�تدخل�الحكومة�للمساعدة��إلى�وازن�لفترة�طويلة�لذلك�يدعوالتّعدم�

مـن�أهـم���و�13زيادة�النمـو.�و�ذلك�من�أجل�الحد�من�البطالةو�،انخفاض�الطلب�الكلي
�الفائـدة�و�العامة�للتشـغيل�ية�نقلت�لعدة�لغات�"النظرو�اًكبير�اًت�رواجيلقالتّي�منشوراته�

إذن�خالصـة���.النقود"في�للسالم"�اإلصالح�النقدي"��"بحث�ية�قتصادالنقود"،�"النتائج�االو
راسـات��الد�إثـراء�فـي��مت�هسأقد�ي�قتصادالفكر�االالقول�هو�أن�ترجمة�مختلف�كتب�
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االقتصاد�مواصلة�مسار�خدمة�في�لمختصين�او�قتصاديينلالفتحت�المجال�ية�وقتصاداال
قوالر�به.ي��

لكـل��و�لقد�عرف�العالم�عدة�نظم�اقتصـادية،��:يةقتصادياسات�االوالس�ترجمة�النظم
��العالم:�ية�في�قتصادمن�أبرز�النظم�االو�تطبقها،و�هاتتبعية�ادقتصدولة�سياسة�ا

وتوزيـع��ية�جتماعينص�على�العدالة�اال�يقتصادعبارة�عن�نظام�اي�:�هاالشتراكية�
�جتماعيـة�من�بين�أهدافه�المسـاواة�اال�و�,ولةالداالنتاج�سواء�على�العمال�او�و�رواتالثّ

فـي��ولـة��الدشتراكيون�تدخل�عامة�على�المصلحة�الخاصة،يفضل�االتشجيع�المصلحة�ال
�14.قتصادسوق�اال
ةأسمالالره�:ي�نظام�إقتصادي�وزيع�مملوكـة�للقطـاع���والتّ�تكون�فيه�وسائل�اإلنتاجي

برغبـة���طـوير�مرتَبِطَـة��يـة�والتّ�نميـة�التّ�تكـون�عمل�و�المؤسسـات،�الخاص�أو�لـ�
داخـل�سـوق����ستثمارها�مرة�آخرىاحتفاظ�بأرباحهم�أو�إعادة�االفي�سواء��ركات،الشّ
�.حرة

يمكن�الحصول�عليه�من�خالل�االستثمار�ي�خصالشّبح�الر:�ي�أسمالالراالقتصاد�في�
�.تشغيل�العمالةو�رأس�المالفي�
تعتقـد�أن�قـوانين���والتّي��أسمالية،الرالحر�أو�المشاريع�الحرة�هو�أساس�االقتصاد�و

ية�النهافي�سوف�يضاعف�ي�دخُّل�الحكومالتّالطلب�باإلضافة�إلى�أقل�قدر�من�و�العرض
�15.رِضاء�المستَهلكية�ورفاه

المختلط�على�أنه�نظـام�يجمـع���ي�مكن�تعريف�النظام�االقتصادي�:المختلطاالقتصاد�
ـ�ي�أسمالالربين�بعض�جوانب�النظام� ي�النظـام�االقتصـاد��ي�والنظام�االشتراكي.�يحم

اسـتخدام�رأس��ية�فـي��االقتصـاد�ية�الخاصة�ويسمح�بمستوى�من�الحرية�المختلط�الملك
بهـدف�تحقيقهـا���ية�األنشطة�االقتصادفي�دخل�التّالمال،�ولكنه�يسمح�أيضا�للحكومات�ب

��16.ألهداف�اجتماعية
��
��
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تطرقنا�إليها�أعاله�وبطبيعـة�الحـال���التّي�ظم�مختلف�الن�مني�ولالداالقتصاد�يتشكل�
التّـي��القـوانين��و�ياساتوالس�مجموعة�من�القواعد�ننا�نتحدث�عنفإ�اًعندما�نذكر�نظام

�مختلفـة�ية�قتصـاد�ا�اًول�نظمالدشئ�ما،إذن�انتهجت�الكثير�من�في�جب�تطبيقها�للتحكم�ي
ـ��ية�قتصـاد�هناك�دول�أخرى�باشرت�إصالحات�او ـ�ي�بتغييـر�جزئ لنظامهـا��ي�أو�كل
التّـي��نقل�مختلف�األنظمـة��في�رجمة�عامال�أساسيا�التّوتعتبر�،�بلعدة�أسباي�قتصاداال

تعـد��التّـي��فنـزويال��و�إلى�كوباية�شتراكقيم�االو�ئتبنتها�دول�متعددة�فمثال�تم�نقل�مباد
��سمية.الرلغتهما�ية�اإلسبان

بـادل��التّبـاألخص��ية�وقتصادالإن�المبادالت�ا�:بين�األممي�قتصادبادل�االالتّتسهيل�
صـدير�يـزداد�يومـا�بعـد�����التّسـتيراد�و�شركات�االعدد�و�رتفاع�مستمراي�في�جارالتّ

فنجدها�تلجـأ��ية�حاجياتها�األساسية�لتلبية�جارة�الخارجالتّيوم،تعتمد�الكثير�من�األمم�على�
دول�ي�تصدر�لبـاق�ي�بفضل�إقتصادها�القوي�التّي�دول�أخرو�الخدماتو�لعالسستيراد�ال

بـين��يـة��عبارة�عن�وسـاطة�لغو�ي�هالتّي�رجمة�التّكل�هذه�العمليات�تسهلها�العالم،�و
يـة��جارالتّالمبادالت�ية�في�قتصادألجنبية،�إذن�كل�يحتاج�للترجمة�االمختلف�األطراف�ا

�������المتـرجم�يقـوم�بمهامـه����و�الموانئفي�لع�السفاوض�حتى�مرحلة�شحن�التّنطالقا�من�ا
خاصـة�عنـد���يـة��مختلف�الوثائق�البنكو�بادل،�يترجم�سنداتالتّتفاقيت�او�(�يترجم�عقود

��خليص�الجمركي،�....إلخ).التّ،�يترجم�وثائق�عتماد�المستنديعامل�باالالتّ
القضـائيين��فئة�المسـاعدين��المترجم�إلى�ي�ينتم�تقديم�يد�المساعدة�للجهات�القضائية:

الطبيب�الموثق،�محافظ�البيع�بالمزاد�العلني،�المحضر�القضائي،ين�لدى�المحاكم�(المعتمد
...إلخ)�بحيث�يتم�طلب�خدماتـه�عنـد�الحاجـة����رعي،الخبراء�بمختلف�تخصصاتهم،الشّ

عندما�يتعلق�و�،أثناء�محاكمة�ماية�فوالشّرجمة�التّمن�أجل��أمسواء�لترجمة�نصوص�ما�
��المحاكم؟ي�في�قتصادل�بعض�ما�دخل�المترجم�االءص�سيتساالمتخصمر�بالمترجم�األ

جب�أن�ننسـى��لكن�ال�يو�القانونفي�هم�متخصصين�المحاكم�أغلبفي�ن�المترجمين�إ
علـى��يـة��جارية�والتّقتصادؤون�االفي�الشّالمتخصصة�ية�القضائ�رجمة�لدى�الجهاتالتّ

��.وليةالدللمؤسسات�ية�قتصاداالم�بالمصالح�تهتي�التّي�ولالدحكيم�التّغرار�محاكم�
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ـ�االقتصاد�في�تحدثنا�عن�المترجم�المتخصص��وعندما يـة��عـدم�أهل�ي�فهذا�ال�يعن
ـ��اًيكون�شخص�لكن�من�األحسن�أني�والمترجم�القانون �جـارة،�المـال��التّبقضـايا���اًملم

�الستنجاديفضل�ا�"،�من�هذه�الفكرةأهل�مكة�أدرى�بشعابها�"�كما�يقول�المثلو�األعمال،و
األعمال�ونفس�األمـر�ينطبـق�علـى����و�مجال�المالفي�نظرا�لحنكته�ي�قتصادبمترجم�ا
�حكـيم�التّ�المنزاعـات،�فـي��يتم�توكيل�المختصين�ي�وولالدحكيم�التّمجال�في�المحامين�

����األعمالو
يتكفـل��ية�سمالرإن�ترجمة�الوثائق��:األعمالو�سندلت�المالو�ترجمة�مختلف�وثائق

ي�لتفادية�واألهمية�غافي�مستندات�و�ومحلف�ألن�األمر�يتعلق�بوثائقبها�مترجم�معتمد�
في�يكو�زوير�إضافة�أو�حذف�معطيات�أو�معلومات)،التّها(نقصد�هنا�اتالعب�بمحتوي�أ

تشريعات�فعلى�و�تخضع�لقوانينو�أن�نذكر�بأن�ممارسة�هذه�المهنة�يختلف�من�بلد�ألخر
ـ�ة�يالجزائر�مكاتب�عمومفي�سبيل�المثال�نجد� ية�القضـائ��السللترجمة�معتمدة�لدى�المج

تشـمل�مجـاالت���التّـي��متعددة�من�الوثـائق���اًاعلكن�لسيت�متخصصة�وإنما�تقبل�أنوو
(تقـارير��يـة��وابق�العدلية،...إلخ)�،�وثـائق�طب�السكالقانون�(أحكام�قضائية،�مستخرج�

�للشـركات��يـة��ل(�الحصيلة�الماية�قتصادوثائق�اجراحية...إلخ)��ية�طبية،بروتوكول�عمل
��المحاسب....إلخ)��������������������������������الخبير�و�محافظ�الحسابات�،�محاضرية�القوانين�األساس

لكن�حسـب�مـا���واالقتصاد�في�ليست�مختصة�ي�فهية�ب�العمومإذن�بالنسبة�للمكات
عامل�مع�مترجم�حـر��التّأو��ائق�مماثلةبوث�اًخاص�اًتوظف�مترجمذكرنا�سابقا�يستحب�أن�

�)�(يعـرف�ب�أو�ما� freelance� translatorيوجـد�أيضـا�المتـرجم�األجيـر�����و�le�
traducteur� salarié)�(ة�اإلدارات�العمومو�المؤسساتفي�يوظف�الذّي�مهمته�ترجمـة��ي

ظـام��يخضـع�للنّ�ية�ون�لديه�أجرة�شـهر�خريالموظفيين�اآلي�هو�كباقو�مختلف�الوثائق
اخلالد�ة�االقتصادأ�الكثير�من�المؤسسات�المعمول�به،�تلجييف�مترجمين�من�أجل�لتوظي

��للشركاء�األجانب.م�سواء�تلك�الموجهة�للزبائن�أية�القيام�بعدة�مهام�ترجم
رجمـة�العديـد�مـن����التّغزت�مجـال��لقد��:ةالعنكبوتيبكة�الشّعبر��رجمةالتّوكاالت�

تقـوم���رجمة�تنشط�معظمها�عبر�اإلنترنت،التّتقترح�خدمات�التّي�المؤسسات�و�الوكاالت
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،�عند�واصل�اإلجتماعيالتّعبر�مواقع�ية�وسمالرويج�لخدماتها�عن�طريق�صفحاتها�رالتّب
مـن�إيجابـات�هـذه����و�رجمةفي�التّقتراحها�لعدة�تخصصات�ازيارة�مواقعها�سنالحظ�

�خاص�مختصين�كل�حسب�مجاله�المفضـل�رجمة�ألشالتّالمؤسسات�أنها�تمنح�مشاريع�
ائنها�ترجمـة��تقترح�على�زبالتّي��«��CG�traduction�et�interpretation»�مثل�مؤسسة

ـ���و�المجالفي�من�طرف�محترفيين�االقتصاد�ية�وعالم�المالفي� ي�حسـب�المؤسسـة�فه
رجمـة��فـي�التّ�فة�لوكاالت�متخصصـة��باإلضا�خصصفي�التّأحسن�المترجمين��تختار

�اليـة:�التّتعنـى�بترجمـة�القطاعـات����التّـي����Acoladعلى�غرار�وكالـة�ية�قتصاداال
رجمـة��التّتقدم�خـدمات��التّي�كالت�الوو�إن�المؤسساتوزيع.التّسويق،الصناعة،البيئة،التّ
مـن�أهـم���و�ذكر�مثالين�فقـط.��ي�كان�من�الضرور�تزايد�مستمر�لذلكية�في�قتصاداال

���������������������������������������القائمة�األتية:في�دها�المجال�نعفي�تترجم�التّي�الوثائق�
��قتصاديةمختلف�الهيئات�االية�والمالللبنوك،�المؤسسات�ية�نوالسقارير�التّ�-�
المـدقيقين��و�الحسـابات�ي�الصادرة�عن�محافظي�المحاسبي�ودقيق�المالالتّتقارير��-�

��)�(Auditeurs�financiersالماليين��
عـدم��المتعلقة�بالضرائب(مستخرج�جداول،والوثائق�ية�صريحات�الجبائالتّمختلف��-�

��...إلخ)�����������������الوجود�الخضوع�للضريبة،شهادة
ـ��شـركات���تقاقيـات�او�وثـائق،عقود��-� �police(��كـذلك�البوليصـات��و�أمينالتّ

d’assurance(��
��ية��مختلف�المطويات�اإلعالمو�مذكرات�المصالح�-�

رجمـة��يـة�التّ�بحثنا�المتواضع�ألهمفي�تطرقنا��:قتصاديةرجمة�االالتّأليات�االرتقاء�ب
االقتصـاد��كيف�يسهل�تداول�و�خصصالتّبيات�أبرزنا�مختلف�إيجاي�وولالدعلى�الصعيد�

مـن�عـدة���ي�تعـان�ية�قتصادرجمة�االالتّ�التّالمجتمع،�لكن�لألسف�ال�زلمختلف�شرائح�
علـى���خصص،�إعتماداالتّبحاث�حول�األو�راساتالد�مكوين�أالتّنقائص�سواء�من�حيث�

��ن�مايلي:خصص�تبيالتّهاحول�اأجرينالتّي�معاينة�ال
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المجـال�ال��في�المتواضعة�من�خالل�تجربتنا��:خصصالتّراسات�حول�الدنقص��-�1
تعالج�تقريبا�نفـس�المواضـيع���ي�وإن�وجدت�فه�المنشوراتو�يفتقر�للدراسات�حظنا�أنه

كم�هائل�مـن��أخرى�تزخر�بية�أخرى��يوجد�تخصصات�ترجمية�واإلشكاليات،�من�ناح
يركز�البـاحثون��ية�التّي�رجمة�القانونالتّخير�مثال�على�ذلك�و�المراجع�بإختالف�أنواعها

ختيار�مواضيع�مذكراتهم�حول�احتى�الطلبة�نجدهم�يفضلون�و�معظم�دراساتهمفي�عليها�
ية�في�خصص�أهمالتّال�تعير�التّي�معاهد��رجمة�القانونية،�دون�أن�ننسى�الجامعات�والالتّ

موثوقـة��و�حديثـة�ية�تصادإنعدام�معاجم�اق�ندواتها�العلمية،و�ما�زاد�الطين�بلةو�اتهاملتقي
تطـور��في�هو�الذّي�االقتصاد�كل�مستجدات�عالم�و�تتناول�المصطلحات�المولدةو�تواكب

��الكليات.و�المكتباتفي�ابقة�السمستمر�حيث�نجد�نفس�المعاجم�
يجب�مراعاة�مـا��ية�قتصاداالرجمة�التّتخصص�يمس�بالذّي�للقضاء�على�هذا�النقص�

��يلي:
��قتصاديةرجمة�االالتّهتمام�بالطلبة�لالو�نتحفيز�الباحثي�-�
�رورة�تخصيص�نـدوات�رجمة�بضالتّعاهد�ومية�تذكير�مختلف�المؤسسات�الجامع-�

؛للتخصص�ةوملتقيات�سنوي��
�قتـراح�مواضـيع�المـذكرات���أثناء�اية�رجمة�االقتصادالتّإدراج�محاور�خاصة�ب�-�
؛الجامعية�سائلوالر��
،�ألن�فيه�قتصادتطور�عالم�االو�تتمشىية�ستحداث�مشاريع�لتأليف�معاجم�اقتصادا�-�

��؛نوات�األخيرةالسإصدار�المعاجم�خالل�في�نقص�كبير�
��؛ةقتصاديرجمة�االالتّلكتب�تعالج�قضايا�ي�اعستكتاب�جماقتراح�ا-�
فاقيـات�مـع���تّابرام�اإنشاء�منح�أو�ية�وخصص�بما�فيه�الكفافي�التّتمويل�الباحثين�-�

��.المجال�لتبادل�الطلبةفي�مؤسسات�متخصصة�
رجمـة��التّتندرج�ضـمن��االقتصاد�إن�ترجمة��:كوين�ومتطلبات�سوق�العملالتّ�-�2

ي�أو�كفاءات�خاصة،�إن�المجال�معـروف�بأهميتـه��و�تتطلب�مهاراتالتّي�المتخصصة�
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ضـد��ية�المتابعة�القضـائ�ية�حتمالارجمة�قد�يكبد�خسائر�كبيرة�والتّخطأ�أو�إنزالق�أثناء�
��:��véronica�romànحسب�فيرونيكا�رومان�و�الحذري�يجب�توخلذلك��المترجم

�«�Il� vaut� mieux� refuser� un� travail� que� livrer� une� mauvaise�
traduction.�»17��

يلعـب����"�(ترجمتنـا)��ضل�رفض�خدمة�ما�بدال�من�تسليم�ترجمة�ركيكة"�من�األف�
كـل�تكـوين���،�ألن�لتطرقنا�إليها�أعالهالتّي�كل�المشاكل�ي�تفادفي��اًيأساس�اًكوين�دورالتّ

يجـب�علـى�المكـون����ي�وقتنا�الحالفي�وأهداف�منشودة،�كفاءات�يسعى�الوصول�إليها
مسار�المتـرجم�المتخصـص،�ألن���في�محاولة�دمجها��و�مراعاة�متطلبات�سوق�العمل

�يتعلـق�األمـر�بترجمـة�المـال����خاصة�عنـدما��و�الجميع�يبحث�عن�أحسن�المترجمين
��.في�ربح�الوقت�الكاو�تقطاب�زبائنسايسعى�أصحابه�للربح،�المصلحة،�الذّي�األعمال�و

خطيط�لتكوين�فعـال��ية�التّأن�المكون�تقع�على�عاتقه�مسؤولي�إذن�خالصة�القول�ه
��.سوق�العملفي�روط�المطلوبة�حاليا�الشّحسب�

�(بيـع�يـة��هو�حياتنا�اليوماالقتصاد�ثنا�المتواضع�نذّكرمن�جديد�أن�لختام�بح�الخاتمة:
�لوجيات�الجديـدة�مع�ظهـور�اإليـديو��و�يعتبر�من�أهم�العلومو�شراء,مبادالت,�تجارية)

ة�بلوماسوالدة�قتصادااليأصبحت�كل�ية�قتصـاد�ا�االول�تبحث�عن�مصـالحه�الدتحـت��ي
ومن�نتـائج�هـذه���إنما�هناك�مصلحة�دائمة"،�و�ال�صديق�دائمو�"ال�يوجد�عدو�دائم�شعار
ة�قتصادياسة�الجديدة،�إقامة�عالقات�االستعـاون��و�فاقيـات�شـراكة��إبـرام�إتّ�و�جديدةي
بأخـد�مكانـة���ية�قتصـاد�كل�هذا�سمح�للترجمـة�اال�ي�جارالتّل�بادالتّتوسيع��قتصادي،ا

زدهـار��إل�خصصات�المطلوبة�نظراالتّأصبحت�من�بين�ي�وولالدمتأرجحة�على�الصعيد�
في�خرى،�كما�لعبت�دور�الوسيط��من�جهة�أية�ع�األزمة�العالمإندالو�من�جهةاالقتصاد�
��.ددةات�متعنقله�نحو�لغفي�سهمت�بشكل�كبير�أي�وولالداالقتصاد�

��
��
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ـ�التّـي��وصيات�التّالميدان�في�عتبار�وتطبق�خد�بعين�االؤنتمنى�أن�ت�وصيات:التّ ن�م
��إزدهاره.في�تسهم�ية�وقتصادرجمة�االالتّشأنها�أن�تخدم�مجال�

جميـع���ىمجال�ال�يمكن�اإلستغناء�عنه�لذلك�يجب�أن�تسـع�ية�قتصادرجمة�االالتّ�-�
��؛لتطويره�وتحسينهية�الجهات�الوص

رجمة�تمويـل�كـل�مـا����التّالقائميين�على�مجال�و�اميينالسيرجى�من�المسؤولين��-�
����؛خصصالتّيتعلق�بهذا�

�خصـص�علـى�مسـتوى�المعاهـد����التّب�من�األحسن�القيام�بحمـالت�للتعريـف���-�
����؛الجامعاتو

البـاحثين��و�فتح�أبوابها�أمام�الطلبـة�ية�قتصادالمؤسسات�االو�ناشد�جميع�الهيئاتن�-�
�؛قتصاديةرجمة�االالتّالمهتمين�ب

خبـراء��اليجب�أن�يخضع�لرقابة�المختصين�وية�قتصاداال�رجمةفي�التّكوين�التّن�إ�-�
��؛المجالفي�

أخرى�ية�مؤسسات�جامعخصص�مع�في�التّرجمة�مطالبة�بتبادل�خبراتها�التّمعاهد��-�
��.كتساب�خبرة�األخرينإلو�للتشاور

��
��
��
��
��
��
��
��
��
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Title:�Economic�translation�in�academia�–�difficulties�and�

challenges��

Ë‘J�<ífléêÏè‚‘J�<HëçÎ<Ù^¶< <

tJ<‚‘^Î<flë<|^e†Ú–<í×Î…æJ< <

��رجمات�المتخصصةالتّالمحور�األول:�

نجمـت��ية�التّـي��المعاصرة�المشكالت�المصطلحية�اللغة�العربفي�كثرت��الملخص:
تتوافـد��التّـي��نعيشه�اليوم�والمصطلحات�الجديـدة��ي�الذّي�كنولوجالتّوي�قدم�العلمالتّعن�

لها�ية�كبتها�وإيجاد�مقابالت�لغولغات�أخرى�موافي�وتظهر�بسرعة�قد�ال�يمكن�للباحثين�
ليست�استثناء�من�هـذه��ية�العربية�واستعمالها.�واللغة�االقتصادية�قنالتّاكتساب�في�للتأخر�

ين�عادة�ما�يكونـون�أول�مـن���الذّالقاعدة،�فمستعملوها�خاصة�من�الباحثين�األكاديميين�
إلـى���كثيـر�مـن�الحـاالت���في�يصادف�ويطلع�على�المصطلحات�الجديدة�مضطرون�

االجتهاد�إليجاد�مقابالت�لهذه�المصطلحات�وهذا�ما�يطرح�أماهم�الكثير�من�الصـعوبات��
فـي��ستراتيجيات�المستعملة�رجمة�وعدم�إلمامهم�باإلالتّمجال�في�خاصة�لضعف�تكوينهم�

ـ���ية�هذا�السياق.�نحاول�من�خالل�هذه�الورقة�البحث اللغـة��ية�الحـديث�عـن�خصوص
التّـي��رجمة،�كما�نعرض�أهـم�المشـاكل���التّأساسا�بفعل�وسماتها�المتصلة�ية�االقتصاد

��هذا�المجال�إلى�جانب�أمثلة�عن�األخطاء�الشائعة.��في�تعترض�الباحثين�
�ترجمة�متخصصة،�ترجمـة�اقتصـادية،�خطـاب�اقتصـادي����الكلمات�المفتاحية:�

��مصطلح
�مجـال�فـي��رجمة�المتخصصة�"ترجمة�مواد�تتميز�بكونها�تقـع��التّيقصد�ب:�مقدمة
تستعمل�مـن���محدد�كمامعين�على�نحو�القانون�واالقتصاد�والطب،�لها�نوع��يتخصص

��(دوريـو��المجـال"�فـي��عادة�ما�يتشكل�مـن�متخصصـين���الذّي�قبل�جمهور�معين�و
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السنوات�األخيرة�في�رجمة�المتخصصة�تحظى�باهتمام�متزايد�التّ.�لقد�أصبحت�)2007
التّـي��وية�المترجمين�األمريكية�قدمتها�جمعالتّي�اإلحصائيات�في�الواقع�في�وهذا�يظهر�
رجمة�العالمي،�كما�أظهرت�التّمن�سوق����10تشغل�فقط�ية�رجمة�األدبالتّأظهرت�أن�
ـ�ية�قدمتها�جمعالتّي�اإلحصائيات� يـة��قنالتّرجمـة��التّ)�أن�2001(ية�المترجمين�الفرنس

جمـة��رالتّمـن�سـوق�����80ي�(مؤلفات�علمية،�قانونية،�اقتصادية،�طبية)�تمثل�حوال
��.(Vicente�Garcia,�2009)�يالعالم

رجمة�االقتصادية،�إذ�تعد�ي�التّى�باهتمام�متزايد�هتحظالتّي�خصصات�التّإن�من�أهم�
األكثر�ثـراء�بـين�اللغـات.�فاللغـة������-�على�نحو�خاصليزية�گية�اإلنـاللغة�االقتصاد

ـ�ليزية�گاإلنـ �Lingua)�قنيـات�التّلغـة�العلـوم�و��ي�عموما�كما�أصبح�معروفا�اليوم�ه
franca)المجال�االقتصادفي�االتصال�في�.�كما�تلعب�دورا�بارزا��سواء�على�مستوى�ي

فـي��على�المستوى�األكاديمي.�إذ�يالحظ�أنها�اللغة�المسـتعملة���مأية�عامالت�االقتصادالتّ
ولية،�كما�أنها�اللغة�السائدة�أيضـا��الدإبرام�العقود�والمعاهدات�في�وية�جارالتّالمفاوضات�

ية�ى�مستوى�الشركات�متعددة�الجنسيات.�وقد�أصبحت�هذه�اللغة�معتمدة�كلغة�رسـم�عل
كـوين��التّأصبحت�تحرص�على�أن�يكون�ية�التّي�ولالدالعديد�من�الجامعات�في�للتدريس�

ولي،�وهذا�ما�أدى�إلى�هيمنـة��الدمع�متطلبات�سوق�العمل��تمشياًليزية�گاإلنـفيها�باللغة�
أصـبحت��الـذّي��غم�من�االهتمـام��الرالمنشورة.�وعلى�ية�العلمهذه�اللغة�على�األبحاث�

ق)،�إال�أن�هذا�االهتمام�ال�يـزال�غيـر���بالسافي�تحظى�به�هذه�اللغة�(بعد�أن�تم�إهمالها�
�هذا�المجال�على�الصعيد�األكـاديمي�في�مقارنة�بالحجم�الكبير�لألبحاث�الموجودة��فكا

��وبمتطلبات�سوق�العمل�على�الصعيد�المهني.��
يظهر�على�نحو�خـاص��ية�رجمة�االقتصادالتّتحظى�به�اللغة�والذّي�ن�هذا�االهتمام�إ
خصص�العمل�باستمرار�على�ترجمة�في�التّالحقل�األكاديمي،�أين�يقع�على�الباحثين�في�

ونقلها�باستمرار�إلـى�اللغـة���ليزية�گاإلنـاألساس�باللغة�في�األبحاث�الجديدة�المنشورة�
يجـب�أن�يحظـى�بـه����الذّي�كوين�التّالجدل�المتعلق�بطبيعة�العربية.�ويظهر�جليا�هنا�

ليكون�ي�المجال�االقتصادفي�هل�يجب�أن�يحصل�على�تكوين�ي�المترجم�االقتصادي،�أ
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رجمة.�بعبارة�أخرى�:�هل�يجـب��في�التّرجمة�أم�عليه�أن�يتمتع�بتكوين�التّمؤهال�للقيام�ب
مترجم�القيـام�بهـذه���ي�يمكن�ألاالقتصاد؟�أم�في�مختصا�ي�أن�يكون�المترجم�االقتصاد

��؟ي�والمصطلحي�رجمة�مع�االعتماد�على�البحث�الوثائقالتّ
الكثير�من�المشـاكل��في�تتخبط�ية�العربية�الواقع�أن�اللغة�االقتصادفي�إن�ما�يالحظ�

إلى�نشـر��كثير�من�األحيان�في�قد�تصل�التّي�رجمة،�والتّقل�والنّالعموم�على�في�اتجة�النّ
راسـين�دون�انتبـاه�لهـا.�تتميـز�اللغـة������الدة�وخاطئة�وتداولها�بين�معلومات�مغلوط

سواء�عن�اللغة��؛بانتشار�كبير�للمصطلحات�المقترضة�بشكل�مباشرية�العربية�االقتصاد
حال�عـدم��ية�في�ليزگـعن�اللغة�اإلن�مجاهزة�أية�حال�وجود�ترجمة�فرنسية�في�الفرنس
ستعمال�المصطلح�اإلنجليزي.�كما�تتميز�اللغة�أو�شيوع�اية�اللغة�الفرنسفي�مقابل�وجود�

الواقـع�نتيجـة���فـي��إنتاج�المصطلحات،�وهـذا��في�بوجود�قصور�ية�العربية�االقتصاد
فـي��ظام�االقتصادي.�فالمالحظ�أن�العديد�من�المفاهيم�ال�نجدها�سوى�النّلمتسوى�تطور�

ـ�ي�القتصادالواقع�افي�وغير�موجودة�ية�أنها�مفاهيم�نظري�الكتب�والمقاالت،�أ ي�العرب
،�ومثال�ذلك�العديد�من�المنتجات�ال�حاجة�ملحة�لترجمتهاي�الالتّعامل�بها�وبالتّال�يتم�ي�أ

�Financialواالبتكارات�(ية�المال innovations�(التحظى�باهتمام�المترجمين�لكـون��التّي�
نظمـة�األكثـر���محدودا�نوعا�ما�مقارنة�باألية�العربية�األنظمة�االقتصادفي�عامل�بها�التّ

اللغة�العربية،�نجد�حالة�وجود�أكثر�ي�في�مقابل�غياب�المصطلح�االقتصادفي�تطورا.�و
ومـن�حالـة����،يـة�العربية�من�ترجمة�واحدة�وهو�ما�يزيد�من�عدم�دقة�اللغة�االقتصاد

��كثير�من�الحاالت.في�الفوضى�المصطلحية،�وهذا�نتيجة�الختالف�اللغة�المترجم�منها�
خاصـة��ية�رجمة�االقتصـاد�التّالواقع�عند�ممارسة�في�ل�المالحظة�إن�جميع�المشاك

أهم�المشاكل�والعراقيـل��ي�:�ماهية�الية�التّتجعلنا�نطرح�اإلشكالي�ألغراض�البحث�العلم
السبل�ي�؟�وما�هية�رجمة�االقتصادالتّتعترض�الباحثين�األكادميين�عن�تعاملهم�مع�التّي�

��؟ية�االقتصادية�ة�واالرتقاء�باللغة�العربرجمالتّالممكنة�لزيادة�جودة�هذه�
رجمـة��التّعـن�واقـع���ية�ألجل�معالجة�هذه�اإلشكالية،�قمنا�بإجراء�دراسة�استطالع

يـة��الحقل�األكاديمي،�عينتها�مكونة�من�جملة�من�األساتذة�البـاحثين�بكل�ية�في�االقتصاد
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ورقلـة،��بمربـاح��ي�قاصـد�سيير�بجامعة�التّوعلوم�ية�جارالتّوالعلوم�ية�العلوم�االقتصاد
رجمـة��التّتواجه�الباحث�عند�القيـام�بنفسـه�ب��التّي�أظهرت�العديد�من�الصعوبات�التّي�و

��رجمة.التّتخصص�في�كوين�التّوضعف�ية�خاصة�مع�غياب�المرجع�؛يةاالقتصاد
لقد�شهد�علم�االقتصاد�على�نحو�خاص�تطورا�كبيـرا��:�اللغة�االقتصاديةتطور�:�أوال

والحرب�الباردة.�فبعد�أن�كانت�جهود�العلمـاء�والبـاحثين���ية�انية�الثّمعقب�الحرب�العال
ي�أسمالالراألبحاث�المرتبطة�بخدمة�الصراع�بين�المعسكرين�(في�موظفة�بشكل�خاص�

لخدمة�البحـوث��ي�سلح،�تحولت�بعد�انهيار�المعسكر�الشيوعالتّوالشيوعي)�والسباق�نحو�
علـى�نحـو���يـة��الواليات�المتحدة�األمريكفي��ياالقتصادية،�إذ�أصبح�المجال�االقتصاد

خاص�آنذاك�األكثر�استقطابا�للباحثين�من�شـتى�العلـوم،�وهـذا�راجـع�لالزدهـار������
��تسعينات�القرن�الماضي.في�بشكل�خاص�ي�شهده�االقتصاد�األمريكي�الذّي�االقتصاد
ياضـيات��الرخصصات�المتنوعة�وبشـكل�خـاص���في�التّاتجه�الباحثون�إذن������

كان�يحصل�ية�التّي�نظرا�للعوائد�المغرية�البنوك�واألسواق�المالفي�زياء�إلى�العمل�والفي
وجه�علـى�سـرعة�تطـور�اللغـة�����التّوانعكس�هذا��،القطاع�الماليفي�عليها�العاملون�

عرفت�ظهور�العديد�من�المصطلحات�والمفاهيم�الجديدة�لمواكبة�الكـم��ية�التّي�االقتصاد
قيقـة��الدظهرت�نتيجة�للتزاوج�بين�العلـوم��التّي�ماذج�الجديدة�النّظريات�والنّالكبير�من�

غم�مـن�اعتبـاره�فرعـا�مـن�العلـوم������الروعلم�االقتصاد،�وغدا�علم�االقتصاد،�على�
�ياضـيات�واإلحصـاء��الرقيقة�على�نحو�كل�من�الدوبفعل�االستعانة�بالعلوم�ية�االجتماع

��دقة.ية�أحد�أكثر�العلوم�اإلنسان
منتصف�القرن�العشرين�كما�أشـرنا��في�تطورا�ملحوظا�ية�االقتصادية�ظرالنّعرفت�

ة�ظرالنّهذه�في�طور�العديد�من�الجوانب�التّهذا��له�سابقا،�ولقد�مسبشكل�عـام�سـواء���ي
يـة��ظرالنّالسابق�على�نحو�ما�حدث�مـع��في�من�خالل�تطور�نظريات�كانت�موجودة�

يـة��ظرالنّة�على�نحو�ما�حدث�مـع��إرساء�معالم�واضحة�لنظريات�جديد�مالمحاسبية،�أ
��من�خمسينات�القرن�الماضي.����ية�برزت�بشكل�مستقل�بداية�التّي�المال
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باإلضـافة�إلـى����،يإلى�تطور�الواقع�االقتصـاد�ي�طور�يعود�بشكل�أساسالتّإن�هذا�
طـور��التّوبفعـل���،يةاالقتصـاد�يـة��ظرالنّتستعين�بهـا��ية�التّي�ظريات�العلمالنّتطور�

ـ���ية�مؤخرا،�وهذا�ما�سمح�بصياغة�مفاهيم�نظري�ولوجكنالتّ ية�جديـدة�ونمـاذج�رياض
وتحديد�العالقة�بين�مختلف�المتغيرات�المدروسـة،�كمـا����،يةلتفسير�الظواهر�االقتصاد

ية�سمح�ذلك�أيضا�ببناء�العديد�من�المؤشرات�وأدوات�لقياس�مختلف�الظواهر�االقتصـاد�
ر�األدوات�المستخدمة�من�طرف�الحكومات�سـواء��عبي�شاط�االقتصادفي�النّأو�للتدخل�

��.��)2016(فني،�ية�قدالنّالسياسة��مأية�عبر�السياسة�االقتصاد
باختالف�فروعها�انعكسـت��ية�االقتصادية�ظرالنّميزت�التّي�طورات�التّإن�جميع�����

في�بشكل�واضح�على�المصطلحات�الموظفة�للتعبير�عن�المفاهيم�والمتغيرات�الجديدة.�ف
ات�سابقة�الحظنا�ظهور�مفهوم�القيمة�وما�ارتبط�به�من�نقاش�خاصة�عـن�الفـرق���فتر

ي�مثال�بين�القيمة�والسعر�أو�الفرق�بين�مختلف�أنواع�القيمة�سواء�من�منظور�اقتصـاد�
ـ�ية�مالي،�باإلضافة�إلى�انتشار�مصطلحات�اقتصاد�مأي�محاسب�مأ علـى�نحـو���ية�أساس

ـ�الثّارية.�كما�أن�سنوات�المنافسة،�االحتكار،�المنافسة�االحتك ي�الثينات�من�القرن�الماض
ية�االقتصـاد�ية�ظرالنّضخم،�وبعد�أن�كانت�التّعرفت�ظهور�مصطلح�الكساد�ومصطلح�

ظاهرة�جديـدة��ي�سبعينات�القرن�الماضفي�تعتبر�أن�أحدهما�هو�نقيض�اآلخر،�ظهرت�
ر�مصـطلح�جديـد���بكساد�السلع،�ونتج�عنها�ظهو-�ضخمالتّ–اقتران�ارتفاع�األسعار�ي�ه

بتغير�الهدف�ية�االقتصادية�ظرالنّ.�كما�سمح�تطور�)2016(فني،�ي�ضخمالتّهو�الكساد�
ئيسالر�ة�النّمن�معالجة�المشكلة�االقتصاد�القتصادلعلم�ايـة��اتجة�أساسـا�عـن�محدود��يي

�غير�متناهية،�إلى�االتجاه�نحـو�مفهـوم��ية�ها�من�حاجات�إنسانلدرة)�وما�يقابالنّالموارد�(
�sustainableالمستدامة�(ية�نمالتّاالستدامة�أو� development�(يركز�على�جميـع��الذّي�

ي�اإلنسان�يقضفي�تضمن�حق�األجيال�القادمة�مع�االقتناع�بأن�االستثمار�التّي�الجوانب�
محـدودة،�فاإلنسـان�قـادر����ية�الموارد،�فإذا�كانت�الموارد�الطبيعية�على�مشكل�محدود
اضبة.�وقد�صاحب�تغير�هـذا�الفكـر���النّجاد�حلول�بديلة�لهذه�الموارد�بتفكيره�وإبداعه�إي

ـ�ركيز�على�مصطلحات�مثـل��التّظهور�وانتشار�مصطلحات�جديدة،�فبعدما�كان� �درةالنّ
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للموارد...الخ،�ظهـرت�مصـطلحات���ي�سيير�العقالنالتّاضبة،�لعنة�الموارد�النّالموارد�
ظـرة��النّبداع،�ناهيـك�عـن�تغيـر����اإل�نحو�رأس�المال�البشري،�االبتكار�جديدة�على

وظهـور���،المجتمعفي�إلى�طرف�فاعل�ي�من�مجرد�عون�اقتصادية�للمؤسسة�االقتصاد
�csr:�corporate�social(ية�االجتماعية�مفهوم�المسؤول responsibilityومفهوم�خلـق���(
��وغيرها�من�المصطلحات.���،ومفهوم�االقتصاد�األخضر�،القيمة�المشتركة

ية�الجديدة�وبفعـل�تكـرار�األزمـات�االقتصـاد����ية�من�األلفية�وبدا�كما�نالحظ����
أو�الحكـم��ية�أو�كما�يشير�له�البعض�بالحاكم�،ظهور�مصطلح�الحوكمةية�والفضائح�المال

تهدف�للرقابة�أكثر�على�حركة�األموال�ومحاربة�التّي�اشد�وغيرها�من�المصطلحات�الر
وظهور�ي�وحيد�المحاسبالتّعملت�على�التّي�ي�ظهور�المساعفي�الفساد،�وقد�انعكس�هذا�

وتبيـيض��ي�هـرب�الضـريب��التّللقضاء�على�جميع�أشكال�ية�والمالية�المعايير�المحاسب
األموال.�أما�اليوم�فمن�أكثر�المصطلحات�انتشـارا�نجـد�مفهـوم�اقتصـاد�المعرفـة������

)knowledge� economy�،(ة�تعتمد�فلسفته�على�كمالذّي�لـى��علومـات�والقـدرة�ع��المي
ـ��الوصول�إليها .�دوتمثل�المعرفة�رأسمال�هذا�االقتصاد�وتتميز�بكونها�ال�تحتكر�وال�تنف

ي�واصل�االجتمـاع�التّالسريع�وانتشار�وسائل�ي�كنولوجالتّطور�التّإذن�نالحظ�أنه�وبفعل�
درة�إلـى�مفهـوم���النّ)�حدث�االنتقال�من�مفهوم�TICوتكنولوجيا�المعلومات�واالتصال�(

لإلنتاج�من�أرض�وعمل�ورأس�مـال�إلـى�إبـداع����ة�ئيسالرالعوامل�المعرفة�وتحولت�
توليد�ي�في�كاء�االصطناعالذّومعلومات�وذكاء.�وقد�بدأ�االنتشار�الواسع�اليوم�لتطبيقات�

�Bigجديدة�على�نحو�مفهوم�البيانات�الضـخمة�(�ية�مصطلحات�اقتصاد dataتقنيـات���،(
Blockchainـ�� �،�وظهـور�مصـطلح��)Bitcoin(�كـالبيتكوين�ية�،�العمـالت�االفتراض

��).Finteck(ية�كنولوجيا�المالالتّ
اليوم�من�ليزية�گية�اإلنـاللغة�االقتصاد�تعد�:كلغة�متخصصـة�ية�اللغة�االقتصاد�ثانيا:

�عموما�كما�أصبح�معروفاليزية�گاإلنـأكثر�اللغات�المتخصصة�ثراء�واستعماال،�فاللغة�
ـ�قنيات.�وتلعب�اللغة�التّة�العلوم�وكما�تعتبر�لغية�واصل�األساسالتّلغة�ي�ه ليزيـة��گاإلنـ

�English�is�the�lingua'المجـال�االقتصـادي،���فـي��واصل�في�التّأيضا�دورا�بارزا�
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franca�of�today’s�business�and�academic�worlds'�(Podhonnik,�2015,�p.�
ـ�ليزية�گاإلنـ.�إذن�فاللغة�(1078 �المجـال�فـي��االتصـال��ي�فـي��اليوم�عنصر�أساس

علـى�المسـتوى����مأية�عامالت�االقتصادالتّاالتصال�على�مستوى�في�سواء�ي�االقتصاد
إبرام�العقود�والمعاهدات�في�وية�جارالتّالمفاوضات�في�اللغة�المستعملة�ي�األكاديمي،�فه

بـن���ولية،�كما�أنها�اللغة�السائدة�أيضا�على�مستوى�الشركات�المتعـددة�الجنسـيات��الد)
العديد�من�في�للتدريس�ية�د�أصبحت�هذه�اللغة�معتمدة�كلغة�رسم،�وق�)2017مختاري،�
المعتمـد�باللغـة�����أصبحت�تحرص�علـى�أن�يكـون�تكوينهـا���ية�التّي�ولالدالجامعات�

هذه�اللغـة���هيمنةولي،�وهذا�ما�أدى�إلى�الدتماشيا�مع�متطلبات�سوق�العمل�ليزية�گاإلنـ
أصـبحت��الـذّي��غم�من�االهتمـام��الرالمنشورة،�غير�أنه�وعلى�ية�على�األبحاث�العلم

هـذا��في�مقارنة�بالحجم�الكبير�لألبحاث�الموجودة��تحظى�به،��إال�أنه�ال�يزال�غير�كاف
المجال�على�الصعيد�األكاديمي،�وبمتطلبات�سوق�العمل�على�الصـعيد�المهنـي.�وقـد����

يفترض�أن�تحظـى��في�الذّي�)�عدم�االهتمام�الكاPodhonnik,�2015فسرت�"بودونيك"�(
خصصـات��التّمجال�االقتصاد�واألعمال�إلى�غياب�األبحاث�متعددة�في�به�أبحاث�اللغة�

علوم�اللغة،�باإلضافة�إلـى�طغيـان���في�مجال�االقتصاد�وفي�تزاوج�بين�البحث�التّي�و
،�وعليه�فما�يتوقع�هـو�أن��)Podhonnik�،2015(ليزية�گاإلنـاألبحاث�والباحثين�باللغة�

جميـع�اللغـات�االقتصـادية،�وسـنجد�أن�����في�قد�أثرت�ية�ليزگية�اإلنـاللغة�االقتصاد
��جميع�اللغات�األخرى.في�موجود�ي�اإلنجليزي�المصطلح�االقتصاد

ليزيـة��گية�اإلنـوعلى�نحو�خاص�اللغة�االقتصادية�بدأ�االهتمام�باللغة�االقتصاد����
)L’anglais�économique(مع�القرن�العشرين�بشكل�تـدريجي،�إذ�لـم�تكـن�اللغـة������

ياضـيات��الرين�اهتموا�بعلـوم�أخـرى�خاصـة����الذّودورها�تشغل�اهتمام�االقتصاديين�
ول�وتحريـر��الـد�الحدود�بين�ي�والفيزياء�كما�سبق�ذكره،�إال�أن�ظهور�العولمة�وتالش

أسمالي،�كل�هذه�العوامل�أدت�إلـى�االهتمـام���الروهيمنة�االقتصاد�ية�جارالتّالمعامالت�
ـ�نحو�خاص�اللغة��أكثر�باللغات�المتخصصة�وعلى التّـي��االقتصـادية،��ليزيـة��گاإلنـ

أصبحت�محور�اهتمام�الجميع�مما�دفع�باللغويين�واالقتصاديين�على�حد�سواء�للبحـث��
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�لتعلـيم�هـذه�اللغـة�واكتسـابها.����يـة��أكثر�حول�السبل�والطرق�المناسبة�واألكثر�فعال
(Beuchat,�2012)����

����ة�ف�"بن�مختاري"�اللغة�االقتصـاد�يعرهـا�"لغـة�متخصصـة�بأسـلوبها�����بكوني
خصص،�إنها�لغة�خطاب�التّلغات�ي�ن�باقعتميزها�التّي�قيقة�الدوتراكيبها�ومصطلحاتها�

كما�"تعـالج�اللغـة�المتخصصـة����)�114صفحة��2017(بن�مختاري،�المال�واألعمال"
ميدانا�معينا�يضم�مجموعة�من�الميادين�الفرعيـة،�وتشـتمل�علـى�معجـم�����ية�االقتصاد
����)28،�صفحة�2014(بزاوشة،��تراكيب�نمطية"في�رج�يدي�اقتصاد
بكونها�لغة�حية،�حيث�يقـول�:"�تعـد�اللغـة����ية�اللغة�االقتصاد�يصف�"هوبرت"����
يـة��ذات�الوقت�لغة�عالفي�متفردة�كما�أنها�ية�ذات�خصوصية�لغة�حية�والمالية�االقتصاد

�قنية"��(ترجمتنا)التّ (Houbert,� يـة��لهذه�اللغة�بأنها�ح�وصفهفي�ويرجع�السبب��(2001
العديد�مـن��في�عبير�عنه�بسهولة،�وهذا�ما�يظهر�التّمواكبة�كل�جديد�وفي�إلى�سرعتها�

تميل�إلى�شخصنة�الظواهر�االقتصـادية،�علـى�سـبيل����التّي�العبارات�المستعملة�فيها�و
ومـا���(Marché�joue�au�yo-yo))�أو�Marché�en�plein�euphorieالمثال�عبـارة�(�

�Dollarوالر�على�نحو�(الدتصف�حركة�التّي�العبارات�ي�فنجده�أيضا� se� redresse,�

se� rélève,� dégringoleة�تبسط�المفاهيم�االقتصادالتّي�)�وغيرها�من�العبارات�وتقـدم��ي
ـ�ية�في�المتغيرات�االقتصاد �,Houbert)�بسـهولة�ي�صورة�بسيطة�مجسدة�يفهمها�المتلق

2001)��.�
عن�غيرها�من�اللغات�المتخصصة�من�حيث�طبيعة�ويمكن�أن�تختلف�هذه�اللغة�����

تقتصر�فيه�اللغات�األخـرى�علـى�المختصـين����الذّي�الوقت�في�لها،�في�الجمهور�المتلق
الـذّي��وحدهم�على�نحو�لغة�الطب�أو�لغة�القانون،�فهذه�اللغة�ونظرا�لطبيعة�هذا�العلـم��

تهـم��ية�تصـاد�يهم�المختص�وغير�المختص�على�نحو�سواء،�فاألخبار�والمستجدات�االق
القراءة�واالطالع�بشكل�دائـم�ومسـتمر،�تـم�تبسـيط�����في�غبة�الرالجميع�وتدفعهم�إلى�

)vulgarisationة�المقاالت�الصـحف�في�)�بعض�جوانب�هذه�اللغة�خاصة�وحتـى�مـن���ي
تتكفل�بشرح�المصطلحات�الصعبة�حتـى�تسـهل���ية�التّي�خالل�بعض�المواقع�اإللكترون
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�/retail�investorقارئ�غير�المختص�أو�للمستثمر�البسـيط�(�للية�فهم�المعلومة�االقتصاد
peitt� investisseurة�وجود�العديد�من�المصـطلحات�االقتصـاد��في�).�إال�أن�هذا�ال�يني

وهـذا����ال�يفهمها�إال�أهل�االختصاص�(تبقى�حكرا�على�أهل�االختصاص)،التّي�قيقة�الد
تبـذلها�الكتابـة���التّـي��لجهـود��غم�من�االر�إنه�وعلىما�أشار�إليه�"هوبرت"�حيث�قال�

طور�المستمر�لهذه�المفاهيم�يفـرض��التّتبسيط�المفاهيم�االقتصادية،�إال�أن�ية�في�الصحف
خصص�ناهيك�عن�أن�فهم�جميـع��التّكثير�من�الحاالت�استعمال�مصطلحات�شديدة�في�

ل.�المجافي�متع�بمعارف�عميقة�التّصوص�قد�يتطلب�النّوع�من�النّالجوانب�المتعلقة�بهذا�
(Houbert,�2001)����

بأسلوب�يميل�إلـى��ية�الكتابات�الصحفية�في�تتميز�فيه�اللغة�االقتصادالذّي�الوقت�في�
شبيه�أو�االسـتعارة�أو��التّقنيات�على�غرار�التّتبسيط�المفاهيم�للقارئ�باستعمال�العديد�من�

صوص�نّفي�الالمستعملة�ية�توظيف�مصطلحات�من�مجاالت�أخرى،�فإن�اللغة�االقتصاد
ي�ولالـد�قد�النّكتقارير�صندوق�ية�ولالدقارير�الصادرة�عن�مختلف�الهيئات�في�التّالواردة�

ية�على�غرار�البنوك�المركزية�مثال�وتلك�الصادرة�عن�المؤسسات�المالي�ولالدأو�البنك�
يطبعها�أسلوب�أكثـر�تعقيـدا�مـن�خـالل�اسـتعمال������ي�صنيف�االئتمانالتّأو�وكاالت�

جهد�لشرحها�أو�تبسيطها�ي�محددة�دون�بذل�أي�يقة�وواضحة�وذات�معانمصطلحات�دق
االبتعاد�عن�المعنى�المراد�من�ورائها،�ناهيك�عن�أن�المستهدف�من�هـذه��ي�وهذا�لتفاد

�(Houbert,�2001)�رجة�األولى.الدقارير�هو�أهل�االختصاص�بالتّ
��تتميز�بـكونها:ية�وعليه�يمكن�القول�أن�اللغة�االقتصاد��
غير�مختصـين�لكـون�موضـوعها�(علـم������مغة�تهم�الجميع�سواء�مختصين�أل �

��االقتصاد)�يهم�الجميع؛
قنية،�وقد�يتم�تبسيطها�عند�مخاطبـة�الجمهـور�العـام����التّخصص�والتّلغة�شديدة� �

��لتسهيل�الفهم؛
ياضـيات�واإلحصـاء�واالقتصـاد����الرلغة�البيانات�واألرقام�الرتباط�هذا�العلم�ب �

��القياسي؛
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��موز�واالختصارات؛الراستعمال� �
وما�يفرضه�هذا�من�اسـتحداث��ية�طور�لتسارع�األحداث�االقتصادالتّلغة�شديدة� �

�)115،�صفحة�2017(بن�مختاري،��طور؛التّمصطلحات�ومفاهيم�جديدة�لمواكبة�هذا�
التّي�بالعديد�من�المزايا�ي�يتميز�الخطاب�االقتصاد:�ية:�خصائص�اللغة�االقتصادالثّاث

مـن�سـرعة���ي�حد�ذاته�وما�يفرضه�الواقع�االقتصادفي�لم�االقتصاد�تعود�إلى�طبيعة�ع
ص�هـو�المصـطلح���النّظهور�المستجدات�وتدفق�المعلومات،�ولعل�أهم�ميزة�تميز�هذا�

يعـين�مفهومـا���الذّي�مز�الراالقتصادي،�والمقصود�بالمصطلح�هو�"اللفظ�أو�العبارة�أو�
من�قبيل�اللفظ�المفرد�مصـطلح��ف�.مجردا�أو�محسوسا�داخل�مجال�من�مجاالت�المعرفة"

"ركيب�نجد�"المشـكلة��التّضخم"�"المضاربة"،�ومن�قبيل�العبارة�أو�التّوريق"�"التّكود"�"الر
مـز��الرموز�فنجـد��الرالمستدامة"�"االقتصاد�األخضر"،�أما�من�قبيل�ية�نمالتّاالقتصادية"�"

قد�النّال�على�صندوق�الدولالد�ي)IMFوالمنظمة�العالم�(ة�لي�)لتجـارة�WTOوالمعـايير���(
ة�ولالدة�قارير�المالالتّإلعداد�يي(IFRS)اتج�المحلالنّ،�و�اإلجمـال�ي�ي)GDPبزاوشـة�)�.(�

��نجد:ي�.�ولعل�من�أهم�خصائص�الخطاب�االقتصاد)2014
ية�تتميز�اللغـة�االقتصـاد���:يةورالتّمع�توظيف�ية�شخصنة�الظواهر�االقتصاد .1

مـن��ية�عبير�عن�الظواهر�االقتصـاد�التّللعب�بالكلمات�وباية�الكتابات�الصحففي�خاصة�
د�هذه�الظواهر�وتقربها�من�فهم�الجمهور�المتلقي،�فنجد�العديد�خالل�توظيف�تعابير�تجس

للغـة�كمـا���ي�(وهو�ما�يعكس�الطابع�الحية�من�األمثلة�عن�شخصنة�الظواهر�االقتصاد
أو��جذابـة�ية�/�ورقة�مال�le�titre�à�tout�pour�séduireأشرنا�سابقا)�على�نحو�عبارة�(

�لصناع�القـرار�ية�كثيرا�باالتجاهات�السياسية�للمستثمر).�كما�تتأثر�اللغة�االقتصادية�مغر
عابير�تمشا�مع�ما�هو�مقبول�سياسيا�وهذا�مـن�خـالل���التّوعليه�تميل�إلى�إعادة�صياغة�

صريح�بهـا�مـع���التّخشى�يي�التّي�"تمكن�المتكلم�من�إخفاء�المعانية�التّي�ورالتّاستخدام�
إحراج�المخاطـب�أو�إيالمـه�أو���ي�الكالم.�وقد�تستعمل�للتأدب�وتفادفي�الصدق�ي�تحر

،�ومن�أمثلتهـا�االتجـاه�إلـى����)59،�صفحة�2014(بزاوشة،��للتملص�من�المسؤولية"
�)demandeur�d’emploiبعبارة�(طالب�العمل/�'�chommeurاستبدال�مصطلح�'بطال/�
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�petitهم�صغير/�واستبدال�عبارة�(مسا porteur�/بعبارة�(مستثمر�فردي�(actionnaire�

individuelة�)،�أو�استبدال�تسمة�"�بتسمالثّالثّ"بلدان�العالم�يـ���ي ي�جديدة�أكثـر�تهـذيبا�وه
�اميـة".�النّ"البلـدان��ية�مو"�لتحل�محلها�تسـم�النّطريق�في�دان�األقل�نموا�أو�السائرة�ل"الب

(Houbert,�2001)��
الذّي�نظرا�للتطور�المستمر��:)Neologismsعابير�الجديدة�(لتّاالمصطلحات�و .2

غير�المسـتمر��التّيعود�إلى�الذّي�على�نحو�خاص)�وليزية�گاإلنـ(ية�تعرفه�اللغة�االقتصاد
ي�المجـال�المـال��في�جديدة،�خاصة�ية�بفعل�ظهور�منتجات�اقتصادي�للمحيط�االقتصاد

ونظريات�جديدة،�نالحـظ��ية�ر�اتجاهات�فكراألسواق�المالية،�أو�بفعل�ظهوفي�عامل�التّو
)�وتعابير�مسـتحدثة�للتعبيـر�عـن����neologismsباستمرار�دخول�مصطلحات�جديدة�(

مرتبط�أساسـا�بتطـور���ية�وضعيات�معينة.�وعليه�يمكن�القول�أن�تطور�اللغة�االقتصاد
وحاجة�المتعاملين�إلى�مصطلحات�وعبارات�جديدة�للتعبيـر�عـن���ية�األنظمة�االقتصاد

ـ�ية�اجاتهم،�وهذا�ما�يؤكده�"هوبرت"�بقوله�أن�"اللغـة�االقتصـاد��ح لغـة�منتجـة���ي�ه
���(Houbert,�2001)�.1للمصطلحات�الجديدة"

ظهـرت��التّي�قافة�الثّالبيئة�وية�إذن�فهذه�المصطلحات�الجديدة�شديدة�الصلة�بخصوص
راه�الحقـا��كما�سـن�ي�حديات�للمترجم�االقتصادالتّفيها،�وهذا�األمر�قد�يطرح�الكثير�من�

مـن��ية�االقتصـاد�ية�احالنّرجمة�إلى�لغات�بلدان�أقل�تطورا�من�التّخاصة،�خاصة�عند�
ة�ول�األنجلو�سكسونالدعموما.�وقد�أشار�"هوبرت"�إلى�أمثلة�عن�هـذه�المصـطلحات���ي

�حدثت�آنـذاك�ية�التّي�كنلوجالتّزامن�مع�القفزة�التّالجديدة�بية�ظهرت�مع�مطلع�األلفالتّي�
�عامل�عبـر�األنترنـت��التّعامالت�االقتصادية،�أال�وهو�التّيجتها�اتجاه�جديد�من�وظهر�نت

�Newوظهرت�آنذاك�العديد�من�المصـطلحات�علـى�نحـو�:�االقتصـاد�الجديـد�(�����

economy/� Nouvelle� economy�(ة�في�عامالت�االقتصادالتّلإلشارة�إلى�االتجاه�نحو�ي
�Dot-comألنترنت�(فقاعة�اية�العالم�االفتراضي،�إضافة�إلى�تسم bubble(لإلشـارة����

                                                           
1
 ‘La langue économique est génératrice de nombreux néologismes’ 
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قطـاع��فـي��أسعار�أسهم�الشركات�العاملـة��ي�في�إلى�االرتفاع�المبالغ�فيه�وغير�الحقيق
�����(Houbert,�2001).�األلفينكنولوجيا�مع�مطلع�سنوات��التّ

المسـتدامة��يـة��نمالتّوجـه�نحـو���التّأما�اليوم�فقد�ظهرت�مصطلحات�جديدة�تعكس�
)�"االقتصـاد��Green�economyلى�نحو�"االقتصـاد�األخضـر"�(��والحفاظ�على�البيئة�ع

�Clean/�Renewable"�(�"طاقـة�نظيفـة/�متجـددة����)Purple�economyالبنفسجي"�(

energyالعديد�من�الكتابات�االقتصادية.في�)....الخ�وهو�ما�انعكس�بالفعل���
)�"اسـتعمال��Metonymyيقصد�بالمجاز�المرسـل�(��:استخدام�المجاز�المرسل .3
المجـاز�المرسـل�المعنـى����ي�لغير�ما�وضع�له�أو�لعالقة�المالبسة،�حيث�يـؤد�اللفظ�

.�)53،�صـفحة��2014(بزاوشة،�المقصود�بإيجاز...وهو�ضرب�من�ضروب�البالغة"�
تكـرار��ي�بلجوئها�بكثرة�إلى�هذه�األداة�خاصة�من�أجل�تفـاد�ية�وتتميز�الكتابة�االقتصاد

�اللغة�المصـدر�في�عبير�عنها�بطريقة�مختلفة�التّيمكن�التّي�بعض�العبارات�والمسميات�
ص�الهدف،�بشـرط�أن�تكـون���في�النّكرار�أيضا�ي�التّكما�يعتبر�أداة�هامة�للمترجم�لتفاد

الصيغة�الجديدة�شائعة�االستعمال�ومقبولة�لدى�الجمهور�المخاطب،�إضافة�إلى�مراعـاة��
عند�أول�اسـتعمال�قبـل���ية�ترد�فيه�مع�ضرورة�اإلشارة�إلى�العبارة�األصلالذّي�السياق�

هذا�السياق،�ما�أشـار�لـه���في�استبدالها�بعبارات�ومسميات�أخرى.�ومن�أشهر�األمثلة�
�عوضا�عـن�اليـورو��'�Monnie�unique"هوبرت"�من�استعمال�عبارة�''العملة�الوحيدة/�

"�عوضـا�عـن�"الواليـات�المتحـدة�����L’oncle�Samواستعمال�عبارة�"بالد�العم�سـام/��
�����(Houbert,�2001)�من�األمثلة�األخرى.�األمريكية"�وغيرها

�)collocation�and�cooccurrenceوارد�(التّرادف�والتّالمتالزمات�اللفظية،� .4

يعرفهـا��التّـي��ويـة��باالستعمال�الكبير�للمتالزمات�اللفظي�يتميز�الخطاب�االقتصاد
حيانـا�مـن���متواردة�مؤلفة�عادة�من�كلمتـين،�وأ�ية�"حسن�غزالة"�بكونها�"عبارات�بالغ

متالزمات�ألنهـا�تـالزم���ي�اللغة،�فهفي�ثالث�أو�أكثر�تتوارد�مع�بعضها�عادة�وتتالزم�
وافق�المتكررين�التّوارد�والتّالزم�إذن�من�التّاللغة،�ففي�بعضها�بعضا�من�حيث�ورودها�

فـي��.�فالمالحظ��)256،�صفحة�2020(بوعالم�اهللا�و�بن�قويدر،��للكلمات�مع�بعضها"
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توارد�العديد�من�المصطلحات�بشكل�دائم�مع�بعضها�البعض،�فهنـاك��ة�ياللغة�االقتصاد
عبير�علـى�ظـواهر���التّتستعمل�مع�بعض�عند�التّي�إذن�قائمة�من�المصطلحات�المحددة�

اللغـة��فـي��نجـد��التّـي��فط�والـنّ�عبير�مثال�عن�انخفاض�أسـعار��التّمعينة،�على�نحو�
نخفاض�باختالف�درجاتـه�علـى���تعبر�عن�االالتّي�العديد�من�المصطلحات�ليزية�گاإلنـ
باإلضافة�إلى�العبارات�المسـتعملة��)،�decline/�drop/�decrease/�collapse/fallنحو�(

�,economic�boomعلـى�نحـو�(��ي�للتعبير�عن�ازدهار�وتحسن�الوضـع�االقتصـاد��

expansion,�growth,�Euphoria�(.وغيرها�من�األمثلة��
�Abbreviations(يـة��ألوائلتوظيف�المختصرات�والحروف�االسـتهاللية/�ا� .5

and�Acronyms(�

صوص�المتخصصة�تزخر�باسـتعمال��ي�النّعلى�غرار�باقية�صوص�االقتصادالنّإن�
يقصد�بها�األحرف�األولى�من�تعبير�ما�أو�اسـم��التّي�)�وabbreviationsالمختصرات�(

��ماذج...الخ��النّمركب�على�نحو�أسماء�المنظمات،�المعامالت،�
GDP�:�Gross�Domestic�Product��/ّاتج�المحلالن�اإلجماليي��

LBO�:�Leverege�buy-outاالستحواذ�باالعتماد�على��/فع�الماليالر��
PER�:�Price�Earning�Ratioمضاعف�السعر�على�العائد�/���

IMF�:�International�Monetary�Fundقد�النّ/�صندوق�وليالد��
تنطـق��التّي�)�Acronyms(ية�ألوائلأو�الحروف�اية�تهاللباإلضافة�إلى�الحروف�االس

�2014(بزاوشـة،���فيها�الحروف�األولى�كاسم�جديد،�ويصبح�بمثابة�مفردة�قائمة�بذاتها.
�هذا�الصدد�كثيرة�على�نحو:في�واألمثلة��)56صفحة�

Brexitـ�� ـ�ي�/�البريكسيت�:�انسحاب�وخروج�بريطانيا�من�االتحـاد�األوروب ي�وه
�(Britain�Exit)الحروف�األولى�من�عبارة�

NAFTAة�التّ/�نافطا�:�اتفاقة�جارة�الحرة�ألمريكـا�الشـمال��يي�/North� American�

Free�Trade�Agreement�
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MENA��/مينا�:�دول�الشرق�األوسط�وشمال�إفريقيـا��/Middle�East�and�North�

Africa��
�)�termes�passe-partoutوالكلمات�متعددة�االستعماالت�(�األسماء�المركبة .6

الخطاب�االقتصادي،�تتابع�مجموعة�مـن�الكلمـات�أو���في�سماء�المركبة�يقصد�باأل
��تشـكل�نـواة�المجموعـة���التّي�تعمل�جميعها�على�تغيير�الكلمة�األخيرة�التّي�العناصر�

مشكلة�من�اسم�أو�اسمين�يضاف�إليها�مجموعة�ليزية�گاإلنـاللغة�في�ونجد�هذه�الصيغة�
أن�المجموع�يحيل�إلى�فكـرة�واحـدة.���ي�أ�لتكون�مفهوما�وحيداية�عوت�الضرورالنّمن�

��اللغة�اإلنجليزية:��في�ومن�أمثلة�هذه�الصيغ�نجد�
Off-balance�sheet�banking�ّةعامالت�خارج�الميزانالتي���
Investment�grade�securitiesة�األوراق�المال�ةاالستثماريي��

Short-term�loansالقروض�قصيرة�األجل����
Low-default�riskوقف�عن�التّخطر�عدم�السداد�أو��انخفاض�فع��الد�

Asset-backed� mortgage� securitiesة�النّاألوراق�المال���اتجة�عـن�توريـق���ي
��األصول�العقارية

ـ��ية�كما�توظف�اللغة�االقتصاد���� كلمـات��ي�المفردات�متعددة�االسـتعماالت،�وه
والمتـرجم�أيضـا����تستعمل�فيه،�ويقع�على�القارئالذّي�يختلف�معناها�باختالف�السياق�

وردت�فيه�باإلضافة�إلى�توظيف�خبرتـه��الذّي�فهم�المقصود�منها�باالعتماد�على�السياق�
�نـذكر:�ية�اللغة�االقتصـاد�في�تتكرر�كثيرا�التّي�ومعارفه�المسبقة.�ومن�أمثلة�المفردات�

عدة�سياقات�سواء�لإلشـارة�إلـى���في�يستعمل�الذّي�"�environmentمصطلح�"المحيط/
تتعامـل��التّي�يضم�مختلف�األطراف�الذّي�لي،�االقتصادي،�محيط�المؤسسة�المحيط�الما

�Marketعبـارة�"�فـي��يتكرر�كثيرا�الذّي�"�Sentimentمعها،�ومصطلح�" sentiment�"
عبير�عنها�مباشـرة��التّيمكن�التّي�أو�الجو�العام�للسوق،�وية�فسالنّيعبر�عن�الحالة�الذّي�و

��شـاؤم،�الحـذر��التّفـاؤل،��التّعـه��بوصف�هـذه�الحالـة�علـى�نحـو،�السـوق�يطب�����
����(Houbert,�2001)�حاالت�أخرى.في�السياق�حذفها�ي�المخاطرة....الخ،�كما�يستدع
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إن�من�أهم�سمات�اللغات�المتخصصـة�كمـا����:اللغة�االقتصاديةفي�االستعارة� .7
قة�إلى�جانب�البساطة�والوضوح�واإليجـاز.��الدوية�متع�بالموضوعالتّذكرناه�سابقا،�هو�

خصائصها�للعلـوم��في�أخرى�يجب�أن�تكون�اللغات�المعبرة�عن�العلوم�مشابهة��بعبارة
قة�والوضوح،�فوجود�صور�الدمتع�بالتّالمرتبطة�بها.�فإذا�كان�على�اللغات�المتخصصة�

��والمضامين�العلمية.��ي�على�نحو�االستعارة�سيؤثر�على�نقل�المعانية�بالغ
صوص�المتخصصة�وعلى�نحـو�خـاص���في�النّإن�الحديث�عن�استعمال�االستعارة�

استعمال�هـذه��ية�حد�ذاتها�وصوال�إلى�كيففي�اللغة�االقتصادية،�يتجاوز�مجال�اللغة�في�
�,Langer(�"النجـر�"تدريس�وتعلم�علم�االقتصاد،�وهذا�ما�أوضـحه��في�األداة� 2015�(

فـي��)�سنة�األخيرة،�حدث�تطور�كبيـر��35حين�أشار�إلى�أنه�وخالل�الخمس�وثالثين�(
يـة��وجماليـة��ظر�إلى�االستعارة�واالنتقـال�مـن�اعتبارهـا�مجـرد�أداة�لغو����النّ�وجهة

)linguistic� ornament�(ة�إلى�اعتبارها�أداة�معرفي)cognitive� deviceوعلى��،(غم�الر
راسـات��الدواضحة�حول�دور�االستعارة،�إال�أن�هناك�العديد�من�ية�من�عدم�وجود�نظر

علم�عند�اإلنسان�وهو�ما�يشـار��التّوية�بناء�المعارف�اللغوي�فهذه�األداة�ية�تثبت�أهمالتّي�
�CMT)�(Conceptualاالسـتعارة�المفاهيميـة"�(��ية�إليه�بـ�"نظر metaphor� theory�(

��تقوم�على�إثبات�أن�دور�االستعارة�يتمثل�في:التّي�و
تسمح�االستعارة�بفهم�مجال�معين�من�خالل�اللجوء�إلى�مجال�آخـر،�حيـث��� �

�targetمجال�الهدف�(يسمى�األول�بال domainـ�)�ويسـمى�� بالمجـال�المصـدر���ي�انالثّ
)Source�domain؛(�

عبير�بالكلمات،�وإنما�يتعداه�إلى�إسقاط�التّال�يقتصر�دور�االستعارة�على�مجرد� �
�المجال�الهدف؛في�للمجال�المصدر�ية�اخلية�الدحتى�البن
ـ�ي�تساعد�االستعارة�على�تبسيط�الجانب�المفاهيم � دف�ممـا�يسـهل���للمجال�اله

�عقل�المستعمل�أو�المتعلم؛في�استيعابه�
المجال�الهـدف��في�تساعد�االستعارة�على�تسليط�الضوء�على�بعض�الجوانب� �

�تعمل�كمصفاة�للنظر�لهذا�المجال؛ي�وإخفاء�أخرى،�وعليه�فه
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المجال�الهدف�وتسمح�بتقـديمها��في�تسمح�االستعارة�بتسليط�العناصر�المجردة� �
�مختلف�قابل�للفهم؛وعرضها�وفقا�لمنظور�

إن�استعمال�االستعارة�يتناغم�مع�تجارب�اإلنسان�وعالقته�بالعالم�الخـارجي،�� �
�(Langer,�2015,�p.�309)�لإلنسان؛ي�ظام�المفاهيمي�النّفاعل�هو�ما�يبنالتّفهذا�

توضـيح�المفـاهيم���في�استعمال�االستعارة�ية�إن�جميع�هذه�العناصر�توضح�أهم����
على�نحو�خاص.�وتعتبر�االستعارة�كما�ذكرنا�سابقا�مـن��ية�عليمالتّية�العملفي�عموما�و

ال�ية�أهم�خصائص�اللغة�االقتصادية�حيث�يعتبر�الكثير�من�الباحثين�أن�اللغة�االقتصـاد�
تقتصر�فقط�على�كونها�مجرد�قائمة�من�المصطلحات،�وإنما�تشتمل�أيضا�على�العديـد��

�Poetic(ة�يالالت�العاطفالدعابير�والصيغ�ذات�التّمن� functionقول�في�)،�وهذا�ما�نجده�
�,Vicente(�"فيسانتي" اللغـات��ي�تتميز�عن�بـاق�ية�أن�اللغة�االقتصاد�ترىالتّي�)�2007

العاطفية،�الصيغ�المجردة�علـى��ي�من�المعانية�كونها�"تظهر�درجة�عالفي�المتخصصة�
اللغـة��ية�فـي��حعابير�االصـطال�التّنحو�االستعارة�وهذا�ما�يفسر�وجود�عدد�كبير�من�

���(Vicente,�2007)�∗اإلنجليزية"ية�االقتصاد
محـل�جـدل�بـين����ية�للنصوص�االقتصـاد�ية�ولطالما�شكلت�الطبيعة�االستعار����

�,McCloskey)ماكلوسكي"��ي�االقتصاديين،�ويعتبر�"ديردر ين�الـذّ�من�األوائل��(1998
فيـه�إلـى����ادعالذّي�و��"�The�Rhetoric��of�Economicsكتابه�"في�أثاروا�هذا�الجدل�

للنص�االقتصادي،�وأكد�فيـه��ية�االعتبار�للطبيعة�االستعارفي�ضرورة�االهتمام�واألخذ�
�عابير�االستعارية.�كما�لخص�كل�من�"كالمـر�&�ليونـارد"��التّعلى�أن�هذه�اللغة�مثقلة�ب

(Klamer�&�Leonard,�1995)النّوجهت��ظر�حول�هذه�المسألة�بـين�مـن�يـرفض����ي
لهذه�اللغة�ويرى�فيها�إنقاصا�من�دقة�هذا�العلـم،�وبـين���ية�لطبيعة�االستعاراالعتراف�با

من�يعتبرها�أداة�لتقريب�األفكار�وتبسيط�المفاهيم.�وقد�أوردا�العديد�مـن�األمثلـة�عـن����

                                                           
∗
 ‘…it shows a high degree of emotive meaning, abstract processes like 

metaphor, which bring about the great number of idioms used in business 
English’ 
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ولكثرة�مـا�تـم���التّي�اإلنجليزية،�وية�اللغة�االقتصادفي�شائعة�االستعمال�الاالستعارات�
لالقتصاديين�حتى�أن�البعض�منهم�اليـدرك��ي�اموس�اللغوتداولها�أصبحت�جزءا�من�الق

����ما�يستعمله�من�تعابير�ليس�إال�استعارات،�فمن�بين�هذه�األمثلة:�أنبعض�األحيان�في�
• Labor�market�
• Frozen�assets�
• Time�is�money�
• Invisible�hand�
• GNP�is�up�
• Prices�are�inflated�
• Policy�instruments���

اللغة�تتميز��:حدياتالتّ:�الواقع�ويةإلى�اللغة�العربي�االقتصاد:�ترجمة�الخطاب�رابعا
رجمـة��التّمعظمها�عن�فعـل��في�نتجت�التّي�بالكثير�من�الخصائص�ية�العربية�االقتصاد

وهـذا�يعـود�للظـروف����ية�والفرنسليزية�گاإلنـخاصة�منها�اللغة�ية�من�اللغات�األجنب
رجمة�عـن�اللغـة���التّيميلون�إلى�ي�رق�العربالمشفي�المعروفة،�فالمترجمون�ية�اريخالتّ

ول�الـد�كنولوجيا،�إال�أن�كثيرا�من�هـذه��التّعدا�عن�كونها�لغة�العلم�والتّي�وليزية�گاإلنـ
عامل�باللغة�التّول�تميل�إلى�الدجعل�هذه�ي�الذّي�تاريخها�لالنتداب�البريطانفي�تعرضت�

كمـا��ي�عرضت�إلى�االحتالل�الفرنستي�التّي�مقابل�دول�المغرب�العربليزية�في�گاإلنـ
مـع��يـة��اريخالتّ(استمرار�العالقات�للظروف�ية�وتتعامل�بشكل�أكبر�مع�القارة�األوروب

يـة��القارة�األوروبية)�مما�جعلها�تميل�أكثر�للتعامل�باللغة�الفرنسية.�وعليه�فاللغـة�العرب�
ي�تصـاد�مجـال�كالمجـال�االق��في�صوص�المتخصصة.�ففي�النّشهدت�أكبر�تطوراتها�

بعـض�األحيـان�تطـور�الواقـع�����في�قد�فاق�ية�مثال،�نالحظ�أن�تطور�اللغة�االقتصاد
�الث�(العربيـة�الـثّ�بين�اللغات�ي�ول�العربية،�كما�أن�االحتكاك�اللغوي�في�الداالقتصاد

إثراء�هذه�اللغـة�إال�أنـه�أدى�إلـى����في�غم�من�إسهامه�الرواالنجليزية)�على�ية�الفرنس
فـي��)�إلى�"قصـور�معر�2007يداوي"�(الده�"يرجعالتّي�مصطلحية"�الظهور�"الفوضى�
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يتميز�بهـا�الخطـاب���التّي�.�وألجل�الوقوف�على�الخصائص�رجمة"التّبالمادة�موضوع�
يواجهها�البـاحثون��التّي�خاصة�ما�ارتبط�منها�بالصعوبات�ية�اللغة�العربي�في�االقتصاد

هم�مـن�أوائـل�المتصـلين����كـون�ي�المجال�االقتصـاد�في�األكاديميون�المتخصصون�
والمصطلحات�المعبرة�عنها،�قمنا�بإجراء�دراسة�ية�والمتعاملين�مع�المستجدات�االقتصاد

العلـوم��يـة��كلفـي��يواجههـا�البـاحثون���التّي�حول�المشاكل�والصعوبات�ية�استطالع
مرباح�بورقلـة،�وتوصـلنا���ي�سيير�بجامعة�قاصدالتّوعلوم�ية�جارالتّوالعلوم�ية�االقتصاد

تعيشه�اللغـة��الذّي�الواقع�وحديات�التّتعبر�عن�التّي�قاط�النّلى�استخالص�مجموعة�من�إ
��:��ي�من�أهمها�ما�يلالتّي�وي�الحقل�األكاديمية�في�االقتصاد

بانتشار�كبير�للمصـطلحات�المقترضـة�بشـكل����ية�العربية�تتميز�اللغة�االقتصاد�-��
جاهزة�أو�عـن�اللغـة���ية�جمة�فرنسحالة�وجود�ترية�في�مباشر�سواء�عن�اللغة�الفرنس

شيوع�استعمال�المصـطلح���مأية�اللغة�الفرنسفي�حال�عدم�وجود�مقابل�ليزية�في�گاإلنـ
يـة��ليست�حكرا�على�اللغة�العربليزية�گاإلنـاإلنجليزي.�وظاهرة�استعمال�المصطلحات�

قد�تتمحور�بشكل�خـاص�حـول�غيـاب�المفهـوم�����التّي�يمكن�فهم�أسبابها�التّي�فقط�و
غم�من�وجود�الرعلى�ية�اللغة�الفرنسفي�شائعة�أيضا�ي�اللغة�العربية،�فهي�في�االقتصاد

توظف�وتلجـأ��ال�تزال�ية�الفرنسية�المفهوم�والمصطلح�على�حد�سواء،�فاللغة�االقتصاد
غم��الـر�علـى��وغم�من�وجـود�مقابلهـا���الرعلى�ليزية�گاإلنـلعديد�من�المصطلحات�ل

على�ضرورة�االعتمـاد�علـى�المصـطلحات����ية�لغة�الفرنسإصرار�المحافظين�على�ال
إال�أن�الواقع�يظهر��.للحفاظ�على�اللغة�من�غزو�المصطلحات�االنجلوسكسونيةية�الفرنس

فـاخر��في�التّحبا��ماستمرار�العمل�بهذه�المصطلحات�سواء�لسهولتها�وشيوع�استخدامها�أ
)snobisme(�����"على�نحو�اسـتعمال�كلمـات�أو�عبـارات�كــ�Start-up�"لإلشـارة��

�jeuneغم�من�وجود�مقابل�لهـا�أال�وهـو�"��الراشئة�على�النّللمؤسسات� entrepriseأو��"
"Small�capsـ� �petitesغم�مـن�أن�مقابلهـا�هـو�"���الر"�كمقابل�للمؤسسات�الصغيرة�ب

entreprises�"(Houbert,�2001)��
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ـ�ة�ياللغة�االقتصادليزية�في�گاإلنـوقد�أدى�استمرار�استعمال�المصطلحات� ية�الفرنس
سمية،�وهو�ما�أشارت�له�"الفـوا"��الرإلى�العديد�من�األخطاء�حتى�على�مستوى�الكتابات�

رجمات�الخاطئة�المستعملة�على�نحـو��التّ)�من�خالل�مجموعة�من�األمثلة�عن�2003(
�droitعبارة�" corporatif"�ّاتجة�عن�نسخ�عبارة�"النcorporate� lawواألدق�ترجمتهـا���"
�loiإلـى�"� sur� les�sociétés"�)Lavoie�،2003(����"كمـا�ونجـد�نسـخ�عبـارة��،le�

sentiment�de�marché�"ة�گاإلنـعن�العبارة�ليزي"market�sentimentاللغة�في�".�أما�
ـ��ية�العرب مـا�دفعـت���ي�فغياب�المفهوم�وغياب�أو�عدم�دقة�المصطلحات�المسـتعملة�ه

أو�على�األقل�ية�و�الفرنسأليزية�گاإلنـالمجال�إلى�استعمال�المصطلحات�في�المختصين�
اإلشارة�إليها�باستمرار�سعيا�للدقة�خاصة�إذا�تعلق�األمر�بمفاهيم�جديدة.�ومثـال�ذلـك���

ـ�في�تستعمل�حتى�التّي�"�وBlue�chipsاستعمال�عبارة�" لإلشـارة�إلـى���ية�اللغة�الفرنس
�على�مستوى�سوق�المـال�ية�الشركات�األحسن�أداء�واألكبر�من�حيث�رسملتها�البورص

اللغـة��فـي��إلضافة�إلى�استعمال�المصطلحات�المذكورة�أعاله�على�نحو�ما�هو�شائع�با
��الفرنسية.

فـي��إنتاج�المصطلحات،�وهـذا��في�بوجود�قصور�ية�العربية�تتميز�اللغة�االقتصاد-�
ظام�االقتصادي.�فالمالحظ�أن�العديـد�مـن�المفـاهيم�ال����النّالواقع�نتيجة�لمستوى�تطور�

الواقـع��فـي��وغير�موجـودة��ية�أنها�مفاهيم�نظري�قاالت،�أالكتب�والمفي�نجدها�سوى�
ال�حاجة�ماسة�لترجمتها،�ومثال�ذلـك��ي�الالتّعامل�بها�وبالتّال�يتم�ي�أي�العربي�االقتصاد

�Financialواالبتكارات�(ية�العديد�من�المنتجات�المال innovations(كعقـود�المشـتقات����
�عامل�بها�محـدود�التّباهتمام�المترجمين�لكون��ال�تحظىالتّي��والخيارات�وعقود�المبادلة

��.غير�الجزائرية�أسواق�مالفي�كونها�موجودة��مع
اللغة�العربية،�نجد�حالة�وجود�أكثـر��ي�في�المقابل�لغياب�المصطلح�االقتصادفي��-�

ومـن�حالـة���يـة��العربية�من�ترجمة�واحدة�وهو�ما�يزيد�من�عدم�دقة�اللغة�االقتصـاد�
كثير�من�الحاالت�إلى�اخـتالف�اللغـة�المتـرجم����في�يعود�هذا�الفوضى�المصطلحية.�و

سـيير"��التّترجمـة�مصـطلح�"��في�هذا�الشأن،�منها�االختالف�في�منها.�واألمثلة�كثيرة�
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ـ�النّدول�شمال�إفريقيا�وفي�المستخدم� �la"ي�اتج�عن�ترجمة�المصطلح�الفرنس gestion�"
ـ�ال�وهو�"اإلدارة"�ودول�الشرق�األوسط�أفي�مقابل�ذات�المصطلح�المستعمل�في� اتج�النّ

"،�وقـد�يبـدو�لغيـر�المخـتص�أن�����management"ي�عن�ترجمة�المصطلح�اإلنجليز
الواقـع��فـي��سيير"�و"اإلدارة"�يشيران�إلى�معنيين�مختلفين�إال�أن�معناهمـا��التّمصطلح�"

��واحد.��
إلى�اختالف�المصطلحات�ي�إن�اختالف�اللغة�المترجم�عنها�إضافة�إلى�كونه�يؤد�-�
رجمـة��فـي�التّ�أيضا�إلى�حدوث�أخطاء�ي�عملة�للتعبير�عن�نفس�المفهوم،�قد�يؤدالمست

رجمة�ناتج�ببساطة�عن�في�التّوانتشار�استعمالها،�ولعل�من�أهم�األمثلة�عن�حدوث�خطأ�
أال�يـة��ظريات�المالالنّرجمة�وشيوع�استعماله�أال�وهو�ترجمة�اسم�إحدى�أهم�التّترجمة�

ـ�يـة��باللغة�العربية�سمالتّاألسواق�المالية"�فهذه��كفاءةية�أو�فرضية�"نظري�وه ي�فـي��ه
ـ�التّي�وية�باللغة�الفرنسية�ظرية�النّالواقع�ناتجة�عن�ترجمة�تسم �l’efficience�des"ي�ه

marchés� financiersة�سمالتّ"�أما�بالعودة�إلى�ة�األصلية�للنظريـ�باللغة�ي ليزيـة��گاإلنـ
�efficient�market"�ي�فه hypothesisكلمـة�"�في�دقيق�التّ"،�وبمجرد�effcientنـدرك���"

"�وهمـا��efficiencyهو�ليس�ترجمة�لمصـطلح�"��"efficienceالخطأ�الواقع،�فمصطلح�"
�عبارة�عن�" faux� amisفمصطلح��"efficiencyكان�األصح�به�أن�يترجم�إلى�مصطلح��

"efficacité"ة�اللغة�الفرنسفي���لغـة�العربيـة.���الفـي��ومن�ثم�إلى�مصطلح�"الفعاليـة"��ي
ناتجـة�عـن�قيـام����ي�وهية�العربية�اللغة�االقتصادفي�واألمثلة�عن�هذه�األخطاء�كثيرة�

كفاءة�المترجم�ومن�في�معظم�الحاالت�إلى�نقص�ي�في�رجمة�أالتّالمتخصصين�أنفسهم�ب
��ثم�صعوبة�تصحيح�الخطأ�عند�شيوعه.��

عنـد��ي�قد�تؤدالتّي�وذات�السياق�إلى�مثال�آخر�عن�هذه�األخطاء�الشائعة�في�نشير�
ـ�الرعدم�إدراكها�إلى�مشاكل�على�مستوى�الممارسة،�مثال�ترجمة�المجاميع� ية�فـي��ئيس

فـي��إلى�عمودين�األصول�والخصوم�المترجمان�على�سبيل�المثال�ية�المحاسبية�الميزان
ي�ظام�المحاسـب�النّكان�إلى�وقت�كبير�مستوحى�من�الذّي�و-�ي�الجزائري�ظام�المحاسبالنّ
�actifsالمصطلحين�الفرنسيين�"�عن-�فرنسيال et� passifs�."أما�عنـد�ترجمـة�هـذين����
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�assets"ي�المصطلحين�إلى�اللغة�اإلنجليزية،�فعادة�ما�نجد�مصـطلح� and� liabilities�"
رجمة�المباشرة�وإنما�العـودة�إلـى���التّالواقع،�إذ�األصح�ليست�في�وهذه�ترجمة�خاطئة�

ـ�ية�يقسم�الميزانالذّي��ينجلوسكسوناألي�ظام�المحاسبالنّ ي�إلى�ثالث�مجموعات�كبرى�ه
من�جهة�ومن�جهـة�الخصـوم�نجـد�مجمـوعتين�همـا�"حقـوق��������assetsاألصول/�
�owner’sالملكيــة/ equityــة�لمجموعــة�األمــوال�الخاصــة��ومجموعــة� "�المقابل

ظـام�الفرنكفـوني،�وعليـه�فمصـطلح�����فـي�النّ�"�المقابلة�للديون�liabilitiesزامات/لتّ"اال
"liabilitiesة�زامات�الخارجلتّ"�ال�يقصد�به�الخصوم�وإنما�يقصد�به�االفـي��فقط،�وعليه�في

حد�ذاته�وسياق�ظهوره�ألجل�الوصول�إلـى��في�بعض�األحيان�البد�من�فهم�المصطلح�
ص�الـنّ�ركيز�على�كفاءة�متـرجم��التّترجمة�صحيحة�ودقيقة�له�وهذا�ما�يعيدنا�دائما�إلى�

��االقتصادي.
يزيد�من�حالة�الفوضى�خاصة�عندما�ينتشر�استعمال�ي�العرب�إن�غياب�المصطلح�-�

المجال،�وبمجـرد��ي�في�تم�اعتمادها�استجابة�للحاجة�لمصطلح�عربالتّي�ترجمة�معينة�و
ية�التّـي��رجمات�الحرفالتّشيوع�المصطلح�سيكون�من�الصعب�تغييره�فيما�بعد.�من�بين�

ـ� �creativeكترجمـة�لــ�"���عبـارة�"المحاسـبة�اإلبداعيـة"���ي�تم�اعتمادها�بسرعة�ه

accountingقد�يلجأ�إليهـا�المحاسـبون���التّي�العبات�والحيل�التّتشير�إلى�جملة�التّي�"�و
عليـه��ي�للمؤسسة�تظهرها�بحال�أحسن�مما�هية�المالية�لتقديم�صورة�زائفة�عن�الوضع

مة�رجالتّأخرى�عدا�عن�ية�الواقع�كان�من�األحسن�اللجوء�إلى�استراتيجفي�الواقع.�وفي�
يحمل�إيحـاء�إيجابيـا�ال���ية�اللغة�العربفي�سمية،�فالمقابل�التّإليجاد�مقابل�لهذه�ية�الحرف

لهذه�الممارسة.�وعليه�البد�من�العمل�على�اقتراح�ترجمات�أكثر�ي�يعكس�المعنى�الحقيق
��للمصطلح�وتوحيدها�للحد�من�هذه�الفوضى�المصطلحية.ي�تناسبا�مع�المفهوم�األصل

ية�أيضا�بصعوبة�ترجمة�العبـارات�االصـطالح��ية�العربية�القتصادتتميز�اللغة�ا�-�
)business� idiomsالمجال�االقتصادي،�فنظـرا�لكـون�هـذه����في�)�شائعة�االستعمال�

�cultureتظهر�فيهـا�(�التّي�المصطلحات�تتأثر�بثقافة�اللغة� specific(ويزيـد�خلقهـا�����
ية�مرة�لتعـابير�تعكـس�وضـع���والحاجة�المستي�واستعمالها�مع�تطور�المحيط�االقتصاد
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تيجة�النّأقل�تطورا،�في�العالم�العربية�في�معينة،�ونظرا�لكون�األنظمة�االقتصادية�تواصل
عابير�وما�هو�موجود�التّال�تظهر�فيها�حاجة�ملحة�لهذه�ية�العربية�أن�اللغة�االقتصادي�ه

يـة��ناتج�عن�ترجمـة�حرف��وإنما�هوية�قافة�العربالثّأو�ي�فيها�ليس�وليد�الواقع�االقتصاد
�bull"ي�عموما.�ومن�أمثلة�هذه�العبارات�نجد�عبـارت�ليزية�گية�اإلنـللتعابير�االصطالح

market"تعنالتّي�و���سوق�صعودي"�عكس�"ي"bear� marketالمقصود�بهـا�"سـوق����"
وإن�كانتـا�بالفعـل�تعكسـان�����لتينال"صعودي/هبوطي"�ي�وقد�تم�اعتماد�كلمت��هبوطي"
العبارة�االصطالحية،�في�الموجود�ي�لمقصود�إال�أنهما�ال�تنقالن�الجانب�البالغالمعنى�ا

فترة�مـا��في�كان�ي�الذّي�"�تعكسان�ثقافة�الشعب�األمريكbull-bear"ي�إذ�أن�اختيار�كلمت
ب�وتم�تشـبيه�الصـراع�بـين����الدور�والثّتجمع�بين�ية�التّي�المكسيك�متأثرا�بالمصارعة

ور�يسعى�إلخـراج��الثّببة�وكيف�أن�الديران�والثّل�بالصراع�بين�سوق�المافي�المتعاملين�
ين�يضاربون�علـى�ارتفـاع���الذّب�من�حلبة�الصراع�بقرنيه�بشكل�مشابه�للمستثمرين�الد

��والعكس.ي�على�كون�السوق�صعودي�أية�أسعار�األوراق�المال
�الملحـة��للحاجـة��وهـذا��كبيـر��باهتمام�اليوم�ةاالقتصادي�رجمةالتّ�تحظى�:الخاتمة
اللغة�لمستعملي�األفكـار��عن�للتعابير�المناسبة�عابيروالتّ�المصطلحات�إليجاد�ةاالقتصادي�
ـ�.�خـاص��نحـو��على�ةالعربي�اللغة�وفي�المختلفة�اللغات�في�العلوم�ومضامين �أخرفالتّ
�يجعـل��ةاالقتصـادي��المصـطلحات��ترجمة�وفي�قنياتوالتّ�العلوم�اكتساب�في�الملحوظ
بـالمترجم��األمـر��قتعلّ�سواء�المناسبة�المقابالت�عن�دائم�بحث�في�لغةال�هذه�مستعملي�
لكونه�المختص�بالباحث�أو�صالمتخص�علـى��ظهوره�عند�المصطلح�يصادف�من�لأو�
�حـديات�والتّ�الصعوبات�أهم�ةحثيالب�الورقة�هذه�خالل�من�ناقشنا�ولقد.�ظريالنّ�الصعيد

�إلـى��فقـط��لـيس��كثيـرة��حاالت�في�همواضطرار�األكاديميون�الباحثون�يواجهها�التي
�االرتقـاء��فـي��رجمةالتّ�دور�إظهار�حاولنا�كما�المصطلحات،�توليد�إلى�وإنما�رجمةالتّ

�علـى��اقتصارها�عوض�ةالعربي�المعرفة�صناعة�في�ودورها�ةالعربي�ةاالقتصادي�باللغة
التّ�ورالدالتّ�فاعليواصلي.��

��
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يسود�اعتقاد�شائع�بين�أوساط�القانونيين�مفاده�أنـه�ال�يمكـن�للمتـرجم�أن����:�مقدمة
المتـرجم�أن�يكـون���فـي��يشترط�أهل�القانون��لذلك�،يترجم�نصا�قانونيا�لجهله�القانون

ـ�ي�القانون�كما�يتعين�على�المترجم،�1مترجماو�قانونيا أمـام�رجـل�القـانون����ي�أن�ينحن
علـى��ي�الجانب�القانونية�يمكن�أن�يرفض�أو�يغير�ترجمته�ألحقي�الذّي�خصوصا�القاض
��الجانب�اللساني.

يـة��رجمـة�القانون�التّبأن�رجل�القانون�غير�مؤهل�للقيام�ب�2يعتقد�جمار�المقابل،في��
مناهج�ترجمـة��و�أو�غيرها�تتطلب�إتقان�تقنياتية�رجمة�القانونالتّألن�،�إن�أتقن�اللغتينو

فـي���المتـرجم.�تصقل�كفاءة�ية�التّي�رجمية�التّضافة�إلى�المفاهيم�النظرنص�معين،�باإل
القدرة�على�استعمال�ي�أن�تكون�للمترجم�القانوني�ينبغبأنه�3ياق،�تعتقد�سارسفيكالسذات�

يـة��تحقق�اآلثـار�القانون�ية�التّي�عبير�عن�األفعال�القانونالتّمن�أجل�ية�بفعالية�اللغة�القانون
��المرجوة.��

زامات�المترجم�إلـى��الت4�ّزامات�صنف�جمارلتّلالي�صنيف�القانونالتّ�وباالعتماد�على
ـ�ية�التّي�ثالثة�أصناف�بحسب�نوع�النصوص�القانون تنقسـم��ي�يشتغل�عليها�المترجم�وه

��ثالثة�أصناف�سنتطرق�إليها�فيما�يلي:��
يـة��لغوو�رجمةالتّمتعلقة�بية�على�وسائل�نظري�يتوفر�المترجم�القانون:�زاماتلتّاال/�1

�علـى�أسـاليب��ي�تحتـو�ية�تمكنه�من�إنتاج�ترجمة�جيدة�للنص�القانوني.�فاللغة�القانون
هذا�ما�يمكنه�من�تقـديم��و�،مرادفات�يمكن�للمترجم�استخدامها�بطريقة�أفضلو�عباراتو

حذر��5جمار�غير�أنإنما�يمكن�أن�يقترح�مرادفا�له.�و�نص�ال�يكرر�فيه�نفس�المصطلح
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ـ�و�بدقةية�ترجمة�العبارات�القانوني�يقتضي�الذّي�عاقدالتّالمجال�في�من�ذلك� ي�إال�سيفض
��لغوي.��ي�وخطأ�قانوني�ذلك�إلى�ما�سماه�بالخطأ�المضاعف�أ

ـ�همـا���6اقترحها�جمارالتّي�زامات�لتّمن�اال�ي�والثّالثّانالثّأما�النوعان� �زام�نتـائج�التّ
ية�ألن�وضـع�،�على�مستوى�واحـد�ي�القانونزامات�المترجم�التّليست�و�زام�ضمانوالتّ

�ولـة�فـي�الد�باعتباره�موظف��فهناك�مترجم�القوانين�رجمةالتّتختلف�باختالف��المترجم
مترجم�يهتم�بـالعقود�أو�كلمـا�يتعلـق����ية�وولالديشتغل�بالمعاهدات�ي�هناك�مترجم�دولو

��بالقانون�الخاص.��
لكن�القاسم�المشـترك���،المترجم�تختلفيلتزم�بها�التّي�الضمانات�و�عليه�فإن�النتائجو�

هنـاك�نـوع���و�رجمة،التّنجاعة�و�ضمان�جودةي�وهو�انتظار�نتيجة�من�المترجم�القانون
ية�نصوص�المذاهب�القانوني�هو�وجود�نتيجةي�تقتضية�التّي�من�النصوص�القانون�الثّث

��نونية.العلوم�القاي�وتعتبر�أساس�الفكر�القانونية�التّي�يارات�الفكرالتّأو�
يقـوم�المتـرجم���التّـي��زامات�بحسب�نوع�النصوص�لتّتختلف�اال،�فضال�عن�ذلك

لكـن��،�زام�وسـائل�التّيكون��ابعة�للقانون�العامالتّترجمة�القوانين�في�بترجمتها�في�القانون
ترجمة�نصوص�القانون�الخـاص��في�أما��ن.يالضمان�يكونان�متضاعفو�النتيجةي�زامالتّ
المقـام��فـي���المائة�"�ينتظر�الزبون�من�المتـرجم�في�زام�الوسائل�ليس�مطلوبا�مائة�التّف

ـ��ي�لـنص�االنطـالق�أ��ي�األول�أن�يعيد�إنتاج�المحتوى�القانون بتكـافؤ���اأن�ينـتج�نص
�.��7وظيفي

عليه�أن�يحـتكم�إلـى���ي�فإن�المترجم�القانونية�بنصوص�المذاهب�الفكر�وفيما�يتعلق
مـع��ي�أنه�يعيد�إنتـاج�محتواهـا�القـانون���ي�الضمان،�أو�النتائجو�الوسائلوزامات�لتّاال

زامـات��التّبهـدف�تلخـيص���و�استعملها�المؤلفون.التّي�كل�أو�اللغة�الشّالمحافظة�على�
��اقترحها�جمار.ي�التّي�زامات�المترجم�القانونالتّالمترجم�سندرج�أدناه�الئحة�

��
��
��
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��8زامات�المترجم�القانونيالتّجدول�
�النصوص�المـراد�� طبيعة

��ترجمتها��
مســـتوى�

��الصعوبة��
ــ زام�التّــ
��الوسائل��

ــ زام�التّـ
��النتائج��

��زام�الضمان��التّ

��++��++��+��2-���1ي��قانون،�قانون�تنظيم
�±��++�±����2وثائق�اإلجراءات��و�أحكام

�القانون ��العقود ،�(عقـد�يـة
��وصية)��

3��±�++��±�

��++��++��++����1ية��المذاهب�الفكر
��يخضع�لها�المترجم��التّي�+=�درجة�القيود�

����يتمتع�بها�المترجمية�التّي�الحر�درجة�±
�=�صعوبة�كبيرة��3=�صعوبة�مرتفعة�/2=�صعوبة�متوسطة/�3مستوى�الصعوبة�
يعتقـد��الذّي��9�Moskowitzهناك�من�القانونيين�غرار�موسكوفيتش�على�نحو�مماثل

أن�ي�أ،�مضـمون�المعلومـة��ين�ونفس�التّللرسفي�كافؤ�الوظيالتّبأن�على�المترجم�تحقيق�
ـة��ذلك�شأن�النظريات�الوظيففي�سالة�غير�قابلة�للتغيير�شأنه�الرخصوصـا�رايـس��ي��
فلن�يستطيع�إنتاج�رسالة��إالو�سالة�األصلية"الرعلى�المترجم�"فهم"�ي�يتم�ذلك�ينبغي�لكو

�لغة�الوصول.��في�مفهومة�و�مكافئة
ي�من�صاغ�وصايا�للمتـرجم�القـانون��ية�رجمة�القانونفي�التّالمختصين��هناك�منو�

ـ�ي،�لخص�فيها�مهام�المترجم�القانونالتّي��10مثلما�فعل�ذلك�جمار وصـايا�عشـر���ي�وه
��الي:��التّكي�وهية�رجمة�القانونالتّميدان�ية�في�رجمية�التّمجمل�العملي�تغط

1�-القانون.في�أن�تكون�متخصصا��ينبغي��
��حافظ�على�اللغة.و�مترجما�ابق-�2
��القانون.في�المبادئ�العامة��استوعب-�3
��معانيها.دقائق�و�لغة�القانون�امتلك-�4
��لغتك،�لغة�الوصول.�أتقن-�5
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��لغته�كلما�أمكن�ذلك.ي�واألجنبي�النظام�القانون�افهم-�6
��زواياه.من�كل�ي�النظام�القانون�اعرف-�7
��كذا�تفسيره.و�حافظ�على�مقصد�الكاتبو�أمينا�قدر�المستطاع�كن-�8
��لغتك.ية�عبقر�احترم-�9

��قّة.الدأثبت�قدرتك�على�و�تستسلم�للسهولة�ال-�10
�زامات�المترجم�المختلفة�سـواء�كانـت��التّما�تم�ذكره�بخصوص�ية�أهم�وبالرغم�من

ي�علـى�المتـرجم�القـانون���ي�ينبغالتّي�زام�الضمان�التّزام�النتائج�أو�التّ�مزام�وسائل�أالتّ
إلى�إتبـاع���،�إضافةالعقود�خصوصاو�عموماية�عهد�بها�أثناء�ترجمة�النصوص�القانونالتّ

فات�إليـه��لتّاالي�إال�أنه�هناك�جانبا�أخر�ينبغ�للوصايا�العشر�المذكورةي�المترجم�القانون
يقوم�بعملـه�علـى�أكمـل����ي�أن�تتوفر�فيه�كي�من�الضرورالتّي�وهو�كفاءات�المترجم�

تعلمها�أثناء�مساره�ي�غمن�مهارات�ينبي�هذا�الجانب�يمثل�تكوين�المترجم�القانونو�وجه.
راسالد�ة�التّوكذا�ما�يتعلق�بتعليمية�رجمة�القانونيكتخصص�احترافي.��ي��

رجمـة��فـي�التّ�على�المترجم�اإللمام�بالفروع�المسـاعدة��ي�إضافة�إلى�ما�سبق،�ينبغ
��سنتحدث�عنها�فيما�يأتي:��ية�والتّي�القانون
قراءة�نصـوص���الطالب�المترجم�على�11بوكيه�حث:�للمترجمية�قافة�المعرفالثّ/�2
عـود�علـى���التّفيما�يخصنا�هنا)�من�أجل�ية�اللغة�الهدف�(باللغة�العربفي�محررة�ية�قانون

فهم�النصـوص��ية�يسهل�عمل�امم،�لغتها�المستعملةو�طريقة�كتابتهاية�والنصوص�القانون
لـب�المتـرجم�ثقافـة����يكتسب�الطاي�لكو�ية.الفرنسأو�المحررة�باللغة�ية�األصلية�القانون
علـى�منطـق���يـة��رجمة�القانونية�التّتعليمية�مرتبطة�بالقانون�أسس�بوكيه�منهجية�معرف

��القانون�ولغته.
ـ��التّي�ائجة�الرللفكرة��12بوكيه�تصدى�منطق�القانون�كمنطق�للغة: ي�تفيد�بأنـه�ينبغ

�لكنـه�ية،�القانونيتمكن�من�ترجمة�النصوص�ي�أن�يكون�قانونيا�كي�على�المترجم�القانون
�للقـانون.�ية�الوقت�ذاته�لم�ينكر�ضرورة�اكتساب�الطالب�المترجم�للمفاهيم�األساسوفي�
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قدمها�بجامعة�جنيف�اقترح�بوكيه�بأن�يتلقـى�الطالـب���ية�التّي�عليمالتّفمن�خالل�تجربته�
��بحثنا.�سياقية�في�اللغة�العربي�المترجم�مقدمة�بمثابة�"�مدخل�إلى�القانون"�باللغة�األم�أ

المـادة��يـة�و�مدخل�إلى�القانون�مغايرا�من�حيـث�المنهج�الكما�شدد�على�أن�يكون�
إنما�يكون�محتوى�هذا�المقياس�مالئمـا�لطلبـة���و�القانونية،لما�يتلقاه�طلبة�العلوم�ية�العلم
مـن��ي�خاصة�بالقانون�الـوطن�ية�رجمة.�لذلك�من�المفيد�أن�يشتمل�على�مفاهيم�قانونالتّ

ـ�ية�توصيف�للمؤسسات�القانونو�تصنيفاتهو�مصادر�القانون لهـذه��ي�الجزائرية.�لكن�ينبغ
تحملـه،�ثـم�إدراج���ي�التّـي��الفكر�القانونو�سياق�تطبيقهاو�المقدمة�أن�تشير�إلى�القوانين

ـ��و�ربما�فروعهو�تعريفات�لمصادر�القانون للـنص��ي�خصوصا�االهتمام�بتحليـل�منطق
ربطهـا�بسـياقها���يـة�و�تحمـل�قواعـد�قانون��ي�ي�التّقنين�المدنالتّمثل�نصوص�ي�األدائ

�ماحالسمثل�اإللزام�أو�الجواز�أو�ية�تحديد�القاعدة�القانوني�الملموس.�بعبارة�أخرى،�ينبغ
معرفة�ما�يترتب�قانونا�على�من�يخالفها."�بهذه�الطريقة�يركز�المدخل�إلـى�القـانون���و

�نون�ألنه�هو�منطـق�لغتـه��منطق�القافي�حكم�والتّ�دريبالتّالموجه�إلى�المترجمين�على�
����13".خطابهو

تدريس�المدخل�إلى�القانون�فإنـه�علـى�المـدرس�أن����في��14بحسب�طريقة�بوكيه�
قد�تكون�فقرة�أو�بنـدا�مـن�بنـود����ية�التّي�يعرض�على�الطالب�المترجمين�قواعد�قانون

التّـي��الظروف�ية�واألفعال�القانونو�أن�يحللها�من�خالل�تحديد�الضمائرو�قنين�المدني،التّ
��الي:التّهنا�نقترض�مثاله�و�من�الفاعلو�الفعلي�من�هو�متلقي�ويتم�فيها�الفعل�القانون

«�Tout�fait�quelconque�de�l’homme,�qui�cause�à�autrui�un�dommage,�
oblige�celui�par�la�faut�duquel�il�est�arrivé,�à�le�réparer.�»��

�«�Tout�fait(1)�quelconque(2)�de�l’homme(3),�qui�cause(4)�à�autrui(5)�
un� dommage(6),� oblige� celui� par� la� faute(7)� duquel� il� est� arrivé,� à� le�
réparer.��

حددت�بصفة�مستفيضة�إلـى�أن��التّي�يتم�شرح�المفاهيم�ية�بعد�أن�تقسم�الفقرة�القانون
مـا�يسـمى���ويـة��ثم�يربط�المدرس�بين�القواعد�القانون�المترجمون،يستوعبها�الطالب�
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األسـلوب��فـي��أو�ية�األحكـام�القضـائ��في�يستعمل�الذّي��syllogismeبالقياس�القانوني
عديدة�بهدف�تعويد�الطلبـة�علـى�المنطـق����ية�يتم�عرض�نماذج�قضائ�القضائي.�بعدها

��أن�النتيجة�تترتب�على�الفعل.ي�أية�ببالسمثل�عالقة�ي�القانون
مقيـاس�المـدخل�إلـى����في�طرق�التّبأن�يتم��15بوكيه�اقترح�الحاالت�الملموسة:-�2

كيـف�يمكـن�للطلبـة����و�القانون�إلى�حاالت�ملموسة�تمثل�مسار�المنطـق�القـانوني،��
هنا�أشـار�إلـى�أن���و�فكير�القانوني.التّالمترجمين�االستفادة�منها�من�أجل�اكتساب�آليات�

لكـن�علـى���و�يـة،�مراقبة�المعارف�أثناء�االمتحان�ال�تكون�مماثلة�لطلبة�العلوم�القانون
تفسير�الحادثـة�الملموسـة���و�مقدور�الطلبة�المترجمين�فهمفي�المدرس�أن�يرى�إذا�كان�

��العقد�القانوني.في�دليس�أو�البطالن�التّمثل�ية�بالقواعد�القانون�وربطها
تهتم�بوظيفـة�الخطـاب���ية�غم�من�أن�اللسانيات�القانونالرب:�ية/�اللسانيات�القانون3
�16إال�أن�كـورني�ي�دراسة�متزامنة�للخطاب�القانوني�ما�يعنية�اآلناللحظة�ي�في�القانون

مفرداتـه�باعتبـار�أن���و�لهذا�الخطـاب�ية�أشار�إلى�ضرورة�اللجوء�إلى�دراسة�تاريخ
����ية.تطورية�القانون�يحمل�صبغة�تاريخ

ي�أصلها�من�أجل�فهم�مدلولها�الحـال�و�جوع�إلى�جذور�الكلماتي�الرفمن�الضرور
�للداللة�القديمة�أو�قد�يتغير�مع�مرور�الوقت.�اًن�امتدادقد�يكوالذّي�

تحقيق�القـانون��و�مفرداته�من�أجل�خلقو�عباراتهي�ويستخدم�القانون�الخطاب�القانون
�expression�juridiqueي�عبير�القـانون�التّمن�خالل�و�مكتوبا�مسواء�كان�القانون�شفهيا�أ

�قـارير�فـي�التّ�كـذا��و�غيرهـا�يـة�و�القانونالعقود�و�تحرير�القوانينفي�يتدخل�القانون�
��المرافعات.و

علـم��فـي��بمثابة�تخصـص�مسـاعد���ية�أن�اللسانيات�القانون�17لذلك�اعتبر�كورني�
ــريع�التّ ��technique»ش législative�»ــوانين�� ــب�الق ــم�تركي ــن�عل ــزء�م �أو�ج

«�légistique�»�ة�التّي�حريرالتّمن�الممارسة��.كما�تمثل�جزءالقضـاء�فـي��تستعمل�ي�
��لدى�الموثقين�أو�المحاميين.��و
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اختصاص�يهتم�به�القانونيون�مـن�أجـل�دراسـة�اللغـة�����ية�تعتبر�اللسانيات�القانون
الميـدان��فـي��سميت�كذلك�ألنها�كثيرا�ما�تطبق�المفاهيم�العامـة�للسـانيات���ية�والقانون

العلوم�القانونيـة.�ألن�القـانون�يسـتخدم�اللغـة�����في�تخصص�له�مكانته�ي�وه�القانوني،
من�أجل�تنظيم�عالقات�األفراد�سواء�مع�ية�يراها�المشرع�ضرورالتّي�ليفرض�القواعد�
بعض�البلدان�خصوصا�فرنسا�في�ابعة�للدولة.�كما�أنه�التّمع�الهيئات��مبعضهم�البعض�أ

للطالب�أن�يقدموا�أطروحـات���يمكنية�وفرعا�من�العلوم�القانونية�تعتبر�اللسانيات�القانون
�يبينو�شجيعالتّالحقوق.�وهو�أمر�يستحق�في�كتوراه�الدمن�أجل�الحصول�على�شهادات�

��الميدان�القانوني.في�اللغة�ية�لنا�مدى�أهم
ـ�يـة��ين�اهتمـوا�باللغـة�القانون��الـذّ�من�بين�الكتاب�الفرنسيين�و� نـذكر��ية�الفرنس

�Géradجيرار Cornuالذّي�كورن��هذا�الموضوع�كتابين�أساسين�األول�يتعلق�في�ألف�ي
��Souriouxمعجم�المفردات�القانونية.�باإلضافة�إلى�سوريوي�انوالثّ�باللسانيات�القانونية،

��ين�اهتما�بالخطاب�القانوني.ذّلال��Leratلوراو
ي�ألنها�تساعد�على�فهـم�الـنص�القـانون���ية�دورا�هاما�للغاية�اللسانيات�القانون�تلعب

هـذا�الفهـم�يتجسـد����و�قضـائيا،��متعاقديا�أ�ماعه�سواء�كان�نصا�تشريعيا�أبمختلف�أنو
حتـى�الجمـل�أو���ية�والعبارات�القانونو�خالل�البحث�عن�داللة�المفردات�بالضرورة�من

تساعد�كـذلك�علـى���ية�تحرير�النصوص�القانون�فمثلما�تساعد�اللسانيات�على��الفقرات.
����غيرهم.و�القانونيين�المختصين�على�غرار�القضاةتأويل�معناها�أو�تفسيرها�من�طرف�

أويل�تتم�أوال�عبر�النص�ثم�ينتقـل��ية�التّ"�إلى�أن�عمل18هذا�الصدد،�أشار�كورنيفي�
�يريد�محرر�النص�توصـيله�الذّي�المفردات�من�أجل�تحديد�المعنى�و�المؤول�إلى�الجمل

�ي.القانونأويل�التّتتقاسمها�كل�مدارس�ية�هذه�عملو
يـة��األصـناف�القانون�فـي��بدور�فعال�ية�ى�ما�سبق�تقوم�اللسانيات�القانونإضافة�إل

catégories� juridiquesيعنالتّي���بها�كورني�ة�مؤسسة�قانون19يقـانون�معـين�أو����أوي
ماهيتها�من�ي�تستقي�وه،�عريفات�المعطاة�لهاالتّيمر�فهمها�حتما�من�خالل�التّي�عقد�ما�
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كل�"اللغة"�يسـاعد�علـى���شّهنا�نرى�بأن�و�بواسطة�اللغةية�خالل�تعريف�المفاهيم�القانون
��.يالقانونفهم�"المحتوى"�

�ة�في�تتدخل�اللسانيات�القانون،�ياق�ذاتهفي�السالذّي�فهم�الفكر�القانوني�ـ�ي بـه��ي�يعن
محاولة�إعـادة�مسـار�فكـر����و�العالقة�بينهماو�معرفة�الواقعةو�معرفة�القانوني�كورن

هـو��و�المنطق�القانونيينو�عن�العالقة�الوطيدة�بين�الخطابي�رنتحدث�كو�لذلك�الكاتب.
فـي��تتعقـب��و�تحمل�طابعا�بنيويا�ألنها�"تحلـل�الخطـاب��ية�يرى�بأن�اللسانيات�القانون

��.��"20�21رط�إلى�النتيجةالشّمن�و�االنتقال�من�الواقعة�إلى�القانون�énoncéالملفوظ�
ـ�الـذّي��أخرى�مثل�تاريخ�القانون�ية�كما�يتعدى�دور�اللسانيات�إلى�مجاالت�قانون تم�ي

عادة�ما�يكون�امتدادا�الذّي�بواسطة�اللغة،�فالقانون�القديم�يساعد�على�فهم�القانون�الجديد�
العقـد��فـي��مثلما�هو�الحال��استعمالها�أو�تطويرها،ية�وله�من�خالل�أخذ�المفاهيم�القانون

ـ�أمين�أو�التّكعقد�ي�عصرنا�الحالفي�عة�متنو�جدو�أصبحت�تسمياته�كثيرةالذّي� فر�أو�الس
ي�النظام�القـانون�و�يحتم�معرفة�اللغةالذّي�ينسحب�ذلك�على�القانون�المقارن���االستهالك.

فتحليـل���أخر�أجنبي.ي�واالختالف�بين�قانون�وطنو�بهالشّاألخر،�من�أجل�تحديد�أوجه�
ـ��يساعد�كثيـرا��ية�معرفة�المؤسسات�القانونو�البحث�عن�معانيهاو�المفردات ي�علـى�تبن

رجمـة��التّدور�ي�هنا�يـأت�و�القانون�المستقبل،في�محاولة�زرعها�و�جديدةية�مفاهيم�قانون
ال�يـة��تعطيها�صبغة�محلي�وخيلة�عن�القانون�الوطنالدتثبت�هذه�المفاهيم�ية�التّي�القانون

��األصل.ية�للمصطلحات�القانوني�حال�ابتعدت�عن�االقتراض�الطاغفي�غرابة�فيها�
ألنها�تساعد�على�فهم�الـنص���أويلية�التّعملفي�دورا�هاما�ية�اللسانيات�القانوني�تؤد
يـة��العبـارات�القانون�و�بمختلف�أنواعه�من�خالل�البحث�عن�داللة�المفـردات�ي�القانون

تتم�أوال�عبر�ية�عملي�ه�22أويل�حسب�كورنيية�التّفعملي،�مقصد�محرر�النص�القانونو
المفردات�من�أجل�تحديد�المعنى�المراد�إيصاله�مـن��و�الجملالنص�ثم�ينتقل�المؤول�إلى�

��أويل�القانوني.��التّتتقاسمها�كل�مدارس�ية�هذه�عملو�لدن�مرسل�النص
يـة��القانون�المقارن�هو�تخصص�من�تخصصات�العلوم�القانون:�القانون�المقارن/�4

مـن�أجـل����comparatisteالمعروفون�باسم�المقارنين�و�يقوم�بها�القانونيونية�هو�عملو
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محاولة�استخراج�محاسن�أو�مسـاوئ�نظـام���و�،الموجودةية�المقارنة�بين�األنظمة�القانون
المفهـوم��فـي��يكون�أكثـر�مالئمـة.�أمـا����ي�معين�قصد�تحسينه�أو�تصويبه�كي�قانون
بلـد�اللغـة���فـي��يتعلق�األمر�بإقامة�عالقة�بين�المؤسسات�المماثلة�الموجودة��رجمي،التّ

سواء�كان��يمكن�استعمالها�للتعبير�عن�الخطاب�األصل،والتّي��لد�اللغة�الهدفبو�األصل
الخطاب�برمته.�من�في�حتى�و�راكيبالتّعلى�مستوى��مأية�ذلك�على�مستوى�المصطلح

كر�أن�استعمال�القانون�المقارن�من�لدن�المترجم�سيسـاعده�علـى�اختيـار����الذّالجدير�ب
ي�إذ�يكـون�المفهـوم�القـانون���،�أخرىية�سة�قانونمؤس�ممحكمة�أية�كافؤ�األمثل�لتسمالتّ

�مرجمة�سواء�كان�متلقيا�قانونيـا�أ�ي�التّالفهم�لمتلقية�هذا�ما�يسهل�عملو�القيمةفي�مماثال�
��متلقيا�عاديا.

أن�يسـتنجد��ي�للمتـرجم�القـانون��ي�أنه�من�الضرور�23إضافة�إلى�ذلك�يعتقد�بوكيه
ـ�نة�مصطلحات�محيأن�تحمل�ي�ينبغوالتّي��بقواميس�متخصصة ياقالسcontextualisé�

غالبـا��ي�معنى�المفهوم�القانوني�حتى�ال�يضطر�المترجم�إلى�اختيار�مصطلحات�ال�تؤد
خطأ�ترجمـة�علمـا�أنهـا�تمـنح�����في�القواميس�غير�المتخصصة�إلى�الوقوع�ي�ما�تؤد

عمليا�حث�أما��قيق.الدليس�على�المعنى�ية�والمترجم�عدة�مكافئات�تتأسس�على�االحتمال
ألنها�تقـرب�الفهـم���،�اللغةية�بنوك�معلومات�أحادو�بوكيه�المترجم�اللجوء�إلى�قواميس

إضافة�إلى�ذلك�على�المترجم�المحترف�أن�يؤسس�معجما�خاصا�به��معين.أكثر�لمفهوم�
��ترجمتها�كلما�أمكنه�ذلك.و�يضيف�فيه�مصطلحات

رجمة�خصوصا�والتّ�عموما�رجمةي�في�التّالبحث�الوثائقي�يكتس:�ي/البحث�الوثـائق�5
لما�يقدمـه�لـه�مـن�����المترجمي�للمترجم�القانونية�خيرة�المعرفالذّبالغة�ألنه�يعتبر�ية�أهم

خاصة�أثناء�ترجمـة�المصـطلحات���،�يحتاجها�المترجمالتّي�خدمات�تتصل�بالمعلومات�
فـي��تسـميتها��و�غالبا�ما�تختلف�تعريفاتهـا�ية�التّي�تعكس�المفاهيم�القانونية�التّي�القانون

تختلـف��ي�فهم�النص�بالنسبة�للمترجم�القانونية�الهدف.�فعملو�النظامين�القانونيين�األصل
فـي��يكتو�ال�يهتم�كثيرا�بالمعنى�العميق�للنصي�الذّي�يقوم�بها�القارئ�العادالتّي�عن�تلك�

�تعليه�أن�يبحث�عن�دقائق�معنى�الكلماي�المترجم�القانون�غير�أني�أو�أولي�بفهم�سطح
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غالب�األحيـان�ببحـث���في�يقوم�و�الموضوعو�عليه�أن�"�يجند�معارفه�المتعلقة�باللغةو
����24موز"الرمناسب�بحيث�ال�تقتصر�قراءته�عن�فك�ي�توثيق

التّـي��ئيسة�الرالمصادر�ي�للمترجم�القانوني�الميدان�القانونفي�بسب�كثرة�المعلومات�
تتبـاين�درجتـه���ي�فالبحث�الوثـائق�ية�رجمالتّية�عليه�اللجوء�إليها�أثناء�تنفيذه�للعملي�يبغ

اللغـة�مثـل�كنـدا�تختلـف�����ي�ثنـائ�و�ظامالنّي�بلد�ثنائ�ففي�ة،رجميالتّية�حسب�الوضع
شاقة،�نتيجة�ي�عدد�وهنا�تكون�مهمة�المترجم�القانونتتو�تعريفاتهاية�والمصطلحات�القانون

ي�أثناء�بحثه�عن�معـان�ي�انونيتقيد�بها�المترجم�القالتّي�نوع�المصادر��25لذلك�حدد�جمار
��الهدف.��ي�منه�ترجمتها�إلى�النظام�القانونو�األصلي�النظام�القانونية�في�المفاهيم�القانون

إلى�قسمين�فـرعيين��ي�الميدان�القانونية�في�نمطيته�المصادر�الوثائقفي��26جمار�قسم
االجتهـاد��و�شـريع�التّتنقسـم�بـدورها�إلـى����التّي�يضم�القسم�األول�المصادر�الملزمة�

تيـارات��و�من�العـرف��كالًي�فيحوية�انوالثّالخاص�بالمصادر�ي�انالثّالقضائي،�أما�اقسم�
القواميس.�باإلضافة�إلـى�الوثـائق���و�الموسوعاتية�والقوائم�المصطلحي�والفكر�القانون

���الوثائق�اإلدارية.ية�واألحكام�القضائو�كصيغ�العقودية�القانون
أساسـا���تظهـر�ي�التّي�زامات�المترجم�القانونالتّهذه�المداخلة�إلى�في�تطرقنا��خاتمة:

بحسب�صعوبتها،�كما�عرجنـا�علـى�الوصـايا����و�من�خالل�النصوص�المراد�ترجمتها
العالم.�فضال�عن�ية�في�رجمة�القانونالتّيعتبر�من�قامات�الذّي�صاغها�جمار�التّي�العشر�

أداء�مهمتـه.��ي�في�اعد�المترجم�القانونتسالتّي�أننا�تحدثنا�باختصار�عن�بعض�الميادين�
القـانون��يـة�و�دون�الحديث�عن�اللسـانيات�القانون�ية�فال�يمكن�الحديث�عن�ترجمة�قانون

�للمترجم.ية�يشكل�ذخيرة�معرفي�الذّي�المقارن�إضافة�البحث�الوثائق
تكـوين��فـي��صور�بعـين�االعتبـار���التّنظرنا�أخذ�هذا�ي�في�عليه�من�الضرورو�

���.القانونيي�ورجمالتّالمستويين�في�كيف�يكون�محضرا�ي�قانونالمترجم�ال
��
��
�
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��.أنموذجا–�يةالعرب�الحضارة-�:�العصور�عبر�رجمةالتّ�:المداخلة�محور
�يةاإلنسـان��قدم�قديم�فعل�هي�وإنما�،الحالي�العصر�وليدة�رجمةالتّ�تكن�لم�:ملخصال
�وتبـادل��األمم�ازدهار�عوامل�من�حيوي�وعامل�ت،الحضارا�بناء�أسس�من�فهي�نفسها
�مـن��نفيسة�ذخائر�يةاإلنسان�لفقدت�ولوالها�،الحياة�مجاالت�شتى�في�والخبرات�فالمعار
�حبيسـة��البقـاء��وأ�لفناءا�صوب�حتما�سائرا�مصيرها�كان�يالتّ�واآلداب�والفنون�العلوم
�صـرح��فـي��يةأساس�ولبنة�يةاألهم�يةغا�في�أمرا�رجمةالتّ�تاريخ�كان�المو�معينين،�قوم
�لمـداخلتنا��موضوعا�اخترناه�ووسائله�الثقافي�بادلالتّ�أعمدة�من�عمودا�تعد�يالتّ�،رجمةالتّ
�-�يدعى�كما�رجمةالتّ�فن�أو-��رجمةالتّ�لفعل�األولى�رهاصاتاإل�إلى�فيها�طرقسنت�يالتّ
�تـاريخ��عـن��تحدثسن�كما�)الهندية�البابلية،�الفرعونية،(�القديمة�يةرقالشّ�الحضارات�في
�لنا�ستكون�فيما)�ومانيةالر�،اإلغريقية(�القديمة�يةالغرب�الحضارات�في�وبداياتها�رجمةالتّ

�قبـل��فيمـا��يـة�العرب�الحضـارة��في�ومنهجياتها�اأعالمه�رجمةالتّ�بتاريخ�خاصة�وقفة
�مـن��والهـدف��األندلس�في�العرب��حضارة�و�العباسي�العصر�من�كل�وفي�اإلسالم،

تعيين�هو�راسةالد�المختلفـة��األمـم��بـين��العلوم�لنقل�كوسيلة�رجمةالتّ�لعبته�الذي�ورالد�
�الحوار�باب�فتح�في�ثقافي�كفعل�هادور�معرفة�وكذا�األولى،�يةاإلنسان�جاربالتّ�وتطوير

�عبـر��الفعـل��هذا�تطور�وكيف��،معا�آن�في�ومتشابهة�مختلفة�متعاقبة�حضارات�أمام
��.متواصلة�تواريخ

�المعـارف��ونقـل��،واصـل�التّ�عوامـل��من�أساساً�عامال�رجمةالتّ�تعد�:المقال�نص
�ولـوال��،العـالم��مسـتوى��على�يةاإلنسان�جاربالتّ�يرووتط�األممو�عوبالشّ�بين�والعلوم
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�األزمنـة��فـي��عاشـت��يالتّ�األمم�وخاصة�لآلخرين�األولين�علوم�وصلت�لما�رجمةالتّ
�يةالبشـر��تقـدم��في�يسهم�امم�مالعلو�مستجدات�حقلال�السابق�فيها�يضيف�يالتّ�الغابرة

�أو�األقـوال��أو�الكـالم��تحويل�أو�نقل�تعني�فاتهاتعري�أبسط�في�رجمةالتّو«�،وازدهارها
ـ��المنقول�القول�أو�النص�روح�على�المحافظة�مع�أخرى�لغة�إلى�لغة�من�العبارات �ذاوه
�مـن��للترجمـة��لما�1»وأساليب�ومبادئ�براعة�إلى�تاجتح�وأمانة�يةومسؤول�،شاق�عمل
�يـة�العرب�اللغـة��في�وليس�والحضارات،�العصور�سائر�في�وإنّما�عصرنا�في�ال�يةأهم

�بـين��باوتقار�تفاوتا�وثقافاتها�عوبالشّ�لغات�بين�أن�ذلك�اللغات،�سائر�في�وإنّما�فحسب
�أنـه��الحضارات�تعاقب�أثبت�وقد�عنه�غنى�ال�فكريا�وتعاونا�تبادال�الحضارة،�مستويات

�مـا��وهـذا��رجمـة،�التّ�خالل�من�إالّ�غيرها�في�وأثّرت�وأسهمت�قامت�حضارة�من�ما
��.�القديمة�يةوالغرب�يةرقالشّ�يةاإلنسان�الحضارات�أولى�منذ�نلمسه
��:القديمة�يةرقالشّ�الحضارات�في�رجمةالتّ-��أوال

�فـي��حضارة�أقدم�أن�اآلثار�علماء�من�عدد�يؤكد�:يةالبابل�الحضارة�في�رجمةالتّ-�1
�بعـد��الحضـارة��تلك�وعرفت�-�السومريين�حضارة–�افدينالر�بالد�حضارة�هي�العالم
�ويعـود��العراق،�في�يةالمسمار�بالكتابة�المكتوبة�يةينالطّ�األلواح�من�شظايا�على�العثور
�في�ترجمة�أول�تاريخ�ويحدد�الميالد�قبل�السادسة�يةاأللف�إلى�نيومريالس�حضارة�تاريخ

�الـذين��نـوح��أبناء�أراد�لما�وقعت�يالتّ�الحادثة�من)كوينالتّ(�إنجيل�حسب«بابل�حضارة
�بزقـرة��الحقيقـة��فـي��يتعلـق��األمر�كان"�بابل�برج"��صعود�اللغة�نفس�يتكلمون�كانوا

ziggouratةبابيل�مربعة��بيد�ء،السما�لتسلق�ي�أن�وهـذا��بتشـتيتهم��صلفهم�عاقب�بالر�
�وكـان��فـاهم،�التّ�على�القدرة�وعدم�شتتالتّ�بواسطة�الناس�عوقب�هكذا�إذن�لغاتهم�بتعدد
�فـي��ظلّـت��بابـل��كلمـة��إن�والحال�واصلالتّ�بقصد�رجمةالتّ�يبتكروا�أن�حينئذ�عليهم
�الجلبـة��وسـط��تفـاهم��دون�يتحدثون�أناس�باجتماع�توحي�يةاإلنجليز�في�كما�يةالفرنس

�وجـه��على�وجدت�يالتّ�الحضارات�أقدم�في�رجمةالتّ�لفعل�أريخالتّ�تم�وبهذا�2والفوضى
�األلـف��خـالل��األوسـط��رقالشّ�تاريخ�في�المشهورة�رجماتالتّ�أولى�لتكون�.األرض
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�الخلـود��عن�البحث�حول�يةالسوريان�جلجامش�ملحمة�ترجمة�وهي�،الميالد�قبل�الثالث
��.يةالسومر�من�إنطالقا�∗∗∗∗الهوريةو�يةالحين�اللغة�إلى

�علـى��قانونـه��بنقش�رابي�حمو�أمر�افدين،الر�بالد�في�كبير�زمني�بفارق�ذلك�بعد
�والمتـرجم��يةاألكاد�باللّغة�الموضوع�القانون�لهذا�وكان�م،�ق�1700سنة�حوالي�نصب
��3قاطبة�األوسط�رقالشّ�ىعل�كبير�تأثير�الهورية،�إلى
�مـع��وتطورت�فاهمالتّو�واصلالتّ�إلى�الحاجة�بفعل�بدأت�بابل�حضارة�في�رجمةالتّف
�المعارف�وتطوير�الحياة�أمور�لتسيير�عنها،�غنى�ال�وحاجة�ثقافيا�زاماالتّ�لتصبح�الزمن
��.آنذاك�واالزدهار�رطوالتّ�صور�أقصى�بلغت�يالتّ�الحضارة�تلك�في

�منـذ��يـة�الفرعون�الحضارة�في�رجمةالتّ�بدأت�:الفرعونية�الحضارة�في�رجمةالتّ-�2
�وألهـداف��يةحدس�بطريقة�تتم�كانت�حيث�المصريين�قدماء�مع�م،�ق�سنة5000حوالي
�حقبة�وتميزت�جيرانهم،�مع�يةواالقتصاد�يةالسياس�عالقاتهم�بحكم�تواصلية،�يةنفع�دينية،

�فتمـت��مـرة��ألول�يةاألدب�رجمةالتّ�نمط�بظهور�م�ق�سنة��3000بعد�فيما�نالسومريي
�إلـى��البـاحثين��من�عدد�أشار�كما�األوسط،�رقالشّ�لغات�إلى��"قلقامش�ملحمة"�ترجمة
�يطلبون�أخناتون�الملك�إلى�امالشّ�أمراء�أرسلها�يالتّ�سائلالر�خالل�من�مترجمين�وجود
�الملـك��بين�عقدت�يالتّ�المعاهدة�إلى�ذلك،�بعد�شاراتاإل�وتتوالى�المعونة،�أو�المال�فيها

�صـورة��مـنهم��كـل��بيـد��كان�حيث�،�ينيالحيث�وملك�مصر�فرعون�الثاني�رمسيس
��4بلغته�المعاهدة
�ذلك�مثال�األخرى�اللغات�من�المترجمة�اإلنجازات�من�مجموعة�على�العثور�تم�كما

�فـي��حمـادي��نجـع��منطقة�في�مصادفة�عليها�العثور�تم�يالتّ�حمادي�نجع�مخطوطات
�ترجمـات��على�تحتوي�إذ�،)م4ق(�قبل�ما�إلى�تاريخها�ويرجع�،)�م1954(مصر�صعيد
�مـن��فصـول��:مثـل��نصوص،وال�راساتالد�من�لعديد�يةالقبط�يةالمصر�اللغة�إلى�تعود

�كانـت��قديمـة��يةيونان�يةفلسف�ونصوص�بل�،زرادشتية�ونصوص�أفالطون�يةجمهور

�بمنزلة�يحظون�الكتّاب�وكان�القديمة،�الحضارة�مهد�مصر�أضحت�سومر�وبعد5مفقودة
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�يةاإلسـكندر��فـي��للترجمة�مدرسة�وأنشأت�ت،اللّغا�من�العديد�إلى�ترجموا�وقد�األمراء
�مـن��جـزء��وهـي�-���روزته�حجرة�سمحت�وقد�الميالد،�بعد)�2ق(�في�تشتغل�وظلت
�بفـك��لشـامبليون��-�)م1799(�في�والمكتشف-��م�ق��196إلى�تاريخه�يرتقي�النصب

ةالهيروغليف�موزالرن��الـنقش��نفـس��تحمل�وألنها�يـة�الهيروغليف�بـالحروف��المـدوي�
��6واإلغريقية

�الحضـارة��فـي��رجمةالتّ�عن�الحديث�سنحصر�:الهندية�الحضارة�في�رجمةالتّ-�3
�بهـا��شغف�يالتّ�اللغات�أكثر�من�كانت�ألنها�الهندية،�اللغة�إلى�يةالعرب�اللغة�من�يةالهند

�عن�اإلسالم،�قبل�نداله�إلى�وصلت�يةالعرب�اللّغة�أن�المؤرخين�بعض�يقول�فكما�الهنود،
�بشـكل��منظما�واصلالتّ�أصبح�الهند�إلى�اإلسالم�دخول�بعد�ولكن�العرب�جارالتّ�طريق
�الهنـود��إلقناع�العربي�األدبي�راثالتّب�عريفالتّ�إلى�احتاجوا�المسلمين�عاةالد�ألن�أفضل

��.الجديد�ينالدب
�القارة�شبه�في�لمسلمينا�يةغالب�ألن�المجال،�هذا�في�األسد�نصيب�يةاألرد�للّغة�فكان
�يـة�األرد�اللّغتـين��بـين��الكبيـرة��شابهاتالتّ�إلى�باإلضافة�اللّغة،�تلك�يتحدثون�يةالهند

�ابـن��مقدمـة�:�"مثـل��يـة�الهند�إلى�يةالعرب�األعمال�من�العديد�ترجمت�وقد�والعربية،

����."خلدون
�رجـة�الدب�الكريم�القرآن�بترجمة�يةاإلسالم�الفتوحات�يةبدا�في�الهند�مسلمو�اهتم�كما
�اللغـات��إلى�الكريم�القرآن�تراجم�عدد�أن�يةإحصائ�دراسات�أفادت�فقد�وتفسيره،�األولى
�يـة�النبو�األحاديـث��بترجمـة��الهنود�اعتنى�كما�وتفسير،�ترجمة�مئتي�عن�تربو�يةالهند
�جانـب��إلى�هذا�ترجمة،��70يةاألرد�إلى�األحاديث�ترجمات�عدد�تجاوز�حيث�ريفة،الشّ
��.الخ....�صوفالتّو�ينالد�أصولو�الفقه،�بترجمة�الكبير�ماماالهت

�مولوي�فترجم�المختلفة�لغاتهم�إلى�يةالعرب�يةاألدب�واآلثار�الكتب�بترجمة�اهتموا�كما

�ترجمهـا��،"الحريري�مقامات"�،الجنبوري�على�روشن�مولوي�و�البلغرامي�ينالد�أوحد
�ديـوان�"�وشرح�ترجمةب�يوبنديالد�علي�ارالفق�ذو�قام�كما�بشرحها،�قام�كما�يةاألرد�إلى
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�المعلقـات�"�بنقـل��مترجم�من�أكثر�اهتم�كما�،"الحماسة�ديوان"و��يةاألرد�باللغة�"المتنبي

�فـي��أما�،"السهارنبوري�الحسن�فيض"�رأسهم�على�وشرحها�يةاألرد�اللغة�إلى�"السبع
�خلـدون��وابـن��"جبير�ابن"و�"بطوطة�ابن�رحلة"�لغاتهم�إلى�الهنود�نقل�فقد�اريخالتّ�علم
�أمهـات��مـن��وغيرها�"�والنحـل��الملل"و�طالبيروني"�و�"األثير�ابن"�و"�بريالطّ�تاريخ"و

��.اريخالتّو�بالطّ�في�الكتب
��:يةالغرب�الحضارات�في�رجمةالتّ�تاريخ�:ثانيا

ـ��أنفسـهم��يعتبرون�اليونانيون�كان�لما�:اإلغريقية�الحضارة�في�رجمةالتّ-�1 �عبالشّ
�اليسير�نزرالّ�إال�يترجموا�لم�فإنهم�،األخرى�للشعوب�ثقافته�يحمل�لذيوا�تحضرا�األكثر
�بقـاع��معظـم��في�اإلغريقي�فوذالنّ�انتشار�بحكم�لكن�وآثارهم،�األخرى�األمم�علوم�من
ـ�و�أثيرالتّو�االحتكاك�لهم�كان�فقد�فلسفتهم�وحتى�ولغتهم�ثقافتهم�مستوى�على�العالم �أثرالتّ
��.والمفكرون�العلماء�بها�مله�شهد�معينة�مواضيع�في�باآلخر
�أبـدعها��يالتّ�"األوديسة�ملحمة"�أن�األدب�تاريخ�ميدان�في�راساتالد�أغلب�تؤكد�إذ
�فـي��والسـبب��،"السومرية�جلجامش�بملحمة"�تأثرت�قد�هوميروس�اإلغريقي�اعرالشّ
ـ��أدب�يف�أثّرت�المتوسط�البحر�منطقة�في�يةأسطور�أفكار�شيوع�ذلك �األدنـى��رقالشّ
ـ��هذا�ويعود�المنطقتين�بين�الوصل�حلقة�هي�كريت�منطقة�وكانت�،ناناليو�وأدب �أثرالتّ
��7اآلخر�للعالم�أديسيوس�بها�قام�يالتّ�الزيارة�إلى

�ملحمـة��داخـل��،معه�من�لك�وغرق�سفينته�تحطمت�لذيا�البطل�فكرة�تحضر�كما
ـ�و�الغـرق��من�نجا�الذي�المالح�اةالمسم�يةالمصر�القصة�في�وردت�يالتّ�األوديسة �يالتّ
��.م�ق�2000سنة�قبل�ما�إلى�ترجع
�يونـان�ال�أدب�تأثر�فقد�،الصدفة�وليدة�المشابهات�هذه�كل�نتكو�أن�يمكن�ال�يالالتّوب

ـ�يقالفينو�والبـابليين��يينالسومر�أدب�من�بستواقت�القديم،�رقالشّ�وقصص�بأساطير ��8يني
ـ��فـن��أي�يةاألدب�الكتابة�فن�نسميه�أن�يمكن�ما�كذلك�اإلغريق�تعلم�كما �الـذي��أليفالتّ

�مما�يصنعوا�أن�على�الفائقة�بالقدرة�تميزوا�قاإلغري�لكن�اليومية،�األحاديث�عن�يختلف
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�المتعـذر��من�صار�حتى�للحياة�ورؤيتهم�طبائعهم�مع�اتفق�جديدا�شيئا�الغير�عن�يأخذون
�الحـروف��اختـراع��أن�كما�القديم،�رقالشّ�لحضارات�به�يدينون�ما�مقدار�بدقة�نحدد�أن

���9يةالفينيق�من�االشتقاق�طريق�عن�كان�يةاليونان�يةالهجائ
�إلـى��الحاجة�األوائل�ومانيونالر�يستشعر�لم�:ومانيةالر�الحضارة�في�رجمةالتّ-���2
�اللغة�وهي�اليونانية،�اللغة�على�يطلق�وصفا�كانت�عهدهم�في�النبيلة�اللّغة�ألن�رجمة،التّ
�اليونـان��على�روما�تغلّبت�عندما�بكثير�لكذ�بعد�المهذبين،�الناس�جميع�يمتلكها�كان�يالتّ

��.الميالد�قبل�األول�القرن�في�يةعالم�لغة�بوصفها�نفسها�يةالالتين�اللغة�فرضت
�المبادئ�في�لنظرا�أعمل�كما�بترجمتها�اليونانية،�اآلثار�شيشرون�الخطيب�أشاع�وقد
�القـديس��هـو��يـة�بالالّتين�يتعلق�فيما�شهرة�األكثر�المترجم�أن�غير�،للترجمة�النظرية

�في��10المترجمين�رئيس�يعتبر�أنه�والحال�م،�384سنة�"لإلنجيل"�ترجمته�بفضل�جيروم
��.الوقت�ذلك

�يقـرأ��ألن)�م�ق43(�سـنة��باقتراحـه��للترجمة،�محددا�منهجا�شرونشي�وضع�كما
�باللغـة��كتابتـه��إعادة�في�ويشرع�جانبا�ينحيه�ثم�يةاألصل�بلغته�األصلي،�النص�المترجم
��11الحرفية�رجمةالتّب�زاملتّاال�دون�إليها�المنقول
�قـد��وتركيباتهـا��مواطنها�اختلفت�مهما�القديمة�الحضارات�أن�القول�يمكننا�سبق�مما
�ريقـة�الطّ�يةناح�من�كثيرا�يختلف�ال�واحدا�مسارا�عموما�اتخذ�الذي�رجمةالتّ�فعل�عرفت
�لتنـتج��بعض�مع�بعضها�جميعا�الحضارات�تلك�لتفاعل�أساسا�رجمةالتّ�لتكون�والكمية،
��.والمادية�يةالفكر�حاجاته�به�يسد�ما�لإلنسان
��:ةالعربي�الحضارة�في�رجمةالتّ:�ثالثا

�األولى�جاهليتهم�في�العرب�أن�يقال�:اإلسالم�قبل�ما�العرب�حضارة�في�رجمةالتّ-�1
�الحجـاز��يةباد�في�والنّهب�الغزو�إال�لهم�وليس�والجهالة�الفوضى�في�غارقين�قوما�كانوا
�لغات�أـرقى�من�تعد�يالتّ�بلغتهم�تميزوا�لكنهم�العربية،�البالد�من�وغيرها�ونجد�امالشّو

����ومعانيها�اليبهاأس�في�العالم
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�قبـل��الـيمن��فـي��مدنالتّ�بقايا�من�يةاألثر�االكتشافات�تلك�أيالر�هذا�على�يدّل�وما
�عليه�عثروا�ما�ألن�فيفالطّ�إال�األطالل�تلك�من�يظهر�لم�،�قرنا�عشر�ببضعة�اإلسالم،

�العـرب��فضل�إلى�باإلضافة�مالالر�من�مدفونا�بقي�ما�جانب�في�يذكر�ال�األحافير،�من
�عثـروا��يالتّ�حمورابي�شريعة�وهي�وآشور�بابل�آثار�من�قرؤوه�مما�والعلم�يةمدنال�في

�األسـود��الحجـر��مـن��مسـلة��على�المسماري�بالحرف�منقوشة�السوس�بالد�في�عليها
�األمة�طبقات�في�تبحث�مادة�281من�مؤلفة�وهي�م،.ق�18القرن�في�هذا�وكان�الصلب
�والنصـوص��والفلـك��والحسـاب��إلرثوا�بنـي�التّو�والزواج�وواجباتها�المرأة�وحقوق

�عليهـا��حـافظ��يالت�12�ّالعلوم�من�وغيرها�والعقود�والصكوك�يةينالد�يةواألدع�يةاريخالتّ
�الكبيـر��األثر�لها�كان�إذن�يةحمورابال�ولةالدف�المنقوشة�سائلالرو�الكتب�في�،�حمورابي

�فـي��والسـبب��العربية،�الجزيرة�قبائل�مع�والمعرفي�الثقافي�بادلالتّو�القحالتّ�إحداث�في
�والـذيوع��يوعالشّ�إلى�باإلضافة�الجزيرة�وسكان�الحمورابيين�لغة�بين�قاربالتّ�هو�ذلك
��13القبائل�بين�يةالعرب�اللغة�عرفته�الذي
�وتمازجـا��اختالطـا��عرفـت��األمم�من�كغيرها�الجاهلي�العصر�في�العرب�أمة�نإ
�تعبيرات�هؤالء�من�اكتسبوا�إذ�الحياة،�مجاالت�مختلف�في�وتأثر�وتأثير�األخرى�باألمم
�هـذا��وربمـا��وغيرها�وأدبهم�وأخالقهم�األمم�تلك�عادات�من�اقتبسوا�كما�جديدة�وألفاظ
�وأوفـر��أفضل�آخر�إلى�مكان�من�نقلالتّ�على�رتهمفأجب�بيعةالطّ�اقتضتها�ظروف�نتيجة
�لالطـالع��الكبيـر��العرب�حب�ربما�أو�القبائل�بين�الحروب�كثرة�إلى�باإلضافة�للحياة،
�ينفتحون�العرب�جعل�إذن�فاالختالط�الحرب�مأ�بالسلم�سواء��14الغير�جعبة�في�ما�على
�اقتبسـوا��كما...�ومانالرو�واليونان�الفرس�من�واللغات�واألفكار�الثقافات�لفمخت�على
�أن�بحكم�حالت،الرو�للتجارة�السفر�أثناء�الهنود�من�همالطّيخ�كان�ممن�يةالسانسكريت�من

�الهنـد��تجـارة��فكـل�...��والغرب�رقالشّ�بين�االتصال�واسطة�كانت�يةالعرب�الجزيرة
�:الكلمـات��هـذه��ومن�العرب�ببالد�تمر�كانت�المغرب،�أو�امالشّ�أو�مصر�إلى�المحمولة
�يـة�جارالتّ�المصـطلحات��من�وغيرها�،�اإلضاءة�أو�اإلشراق�على�وتدالن�بهاء�صبح،
��الكريمة�الحجارة�وأسماء
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�المعـرب��الخطـاب��بـن��عمر�يعتبر�:اإلسالمية�يةالعرب�الحضارة�في�رجمةالتّ-�2
�ديـوان��فأسس�الفرس،�عن�نقال�واوين،الد�بتعريب�أمر�حيث�اإلسالم�مجيء�بعد�األول
�المسـلمون��برع�فقد�15البريد�أو�سائلالر�وديوان��ورواتبهم�الجنود�أسماء�لتسجيل�الجند

�حضـارة��فـي��الواسـع��األثر�لها�كان�جيدة�أعماالً�فيها�وأنجزوا�،�رجمةالتّ�في�األوائل
�العـرب��العلماء�من�هناك�كان�فقد�الفورية،�رجمةالتّ�عرفوا�أنهم�حتى�المسلمين،�العرب
�القـرآن��فيفسر�يساره،�على�الفرس�ومن�يمينه�على�العرب�من�طالب�وسط�يجلس�من

��16واليسر�السهولة�بنفس�للفرس�يةوبالفارس�للعرب�يةبالعرب�الكريم
�بـن��الدخ�يد�على�يةاألمو�ولةالد�هذه�عهد�في�علمي،�طابع�ذات�ترجمة�أول�وكانت

�المتـوفي��مـروان��آل�بحكيم�لقّب�وقد�والفلسفة،�للعلوم�محبا�كان�الذي�،معاوية�بن�يزيد
�إلـى��ولـة�الد�دواوين�باقي�يبتعر�الحكم�بن�مروان�الخليفة�واستكمل�هجرية،��90سنة
��.العربية�اللغة
�يـة�اريخالتّ�العوامـل��من�مجموعة�سهمتأ�لقد�:العباسية�الحضارة�في�رجمةالتّ-�3

�الهجـري��الثالث�القرن�خالل�عصرها�حواضر�أكبر�إحدى�بغداد�جعل�في�يةوالحضار
�وذلك�طالوسي�العصر�عالم�في�الكبرى�المدن�وإحدى�يةاإلسالم�يةاإلمبراطور�وعاصمة
�عـام��العباسـيون��بهـا��حّل�أن�بعد�،�والفكري�العلمي�ونشاطها�وتمدنها�تطورها�بسبب
�مغرقة�حضارات�والدة�شهدت�قد�،�المفتوحة�البلدان�كانت�وقد�األمويين،�محل�م�749
�يةوسـور��الفرس،�بالد�من�يةاآلت�المعطيات�بكل�تغتني�يةالعرب�الثقافة�وكانت��القدم�في

�عام�المنصور�الخليفة�عصر�في�وبخاصة�ذهبيا،�عصرا�بفضله�العرب�فعرفت�ومصر
��17م713،�733

�ابـن��حنين�مدرسة�فيها�ارتقت�للتّرجمة،�امةه�حركة�خالل�من�مازجالتّ�هذا�تم�ولقد

�فال�المدرسة�مثلتها�يالتّ�يةاألساس�المحاولة�من�غمالر�وعلى�يادة،الر�مرتبة�إلى�إسـحاق�
�مثلـت��يالتّو�سبقتها،�يالتّ�رجمةالتّ�حركة�عن�مستقلة�أو�منعزلة�ظاهرة�تعتبر�أن�يمكن



�
ّ
ــــ
�ــــــــ���ــــ
	ــــ��ا�ــ�

ّ
�ــ�ــــ�تا�ــ�ــ�ــ�ــ��ا���ــ�ــــّ���ــــ�ل:�ا�ــــ�

�

  
353 

 

  

�المؤلفـات��عـدد��أو�رجمـي�التّ�النشاط�ضخامة�مستوى�على�سواء�قمتها�المدرسة�هذه
��.رجمةالتّ�يةنوع�مستوى�على�أو�المترجمة،

�على�وذلك�المترجمين�من�أجيال�بثالثة�العباسي�العصر�في�رجمةالتّ�تاريخ�مر�وقد�
�18األجيال�هذه�تحديد�صعوبة�من�غمالر��

�وقـع��ذيال�العباسي�العصر�يةبدا�في�الجيل�هذا�برز:�م813-��753األول�الجيل-�
�بعلـم��م774-��753المنصور�الخليفة�اهتم�وقد�،�شيدالرو�المنصور�الخليفة�حكم�تحت
�إلـى��طلبـا��أرسـل��كمـا��العلـم،��هـذا��تعالج�يالتّ�الهندسة�كتب�بترجمة�وأمر�الفلك

�وترجمـة��لبطليمـوس��"المجسـطي��إقليدس�أعمال"�يرسل�بأن�يةالبيزنط�يةاإلمبراطور
�رجمـات�التّ�أولى�إقليدس�كتاب�يعتبر�خلدون�البن�فقاوو�،�يةالعرب�إلى"�إقليدس"�كتاب
�كتـاب��بينهـا��من�كثيرة�كتبا�نفسه�للخليفة�المقفع�ابن�ترجم�فقد�أسبق،�عصر�إلى�تعود

�أمر�يةالسنسكريت�عن�يةفارس�ترجمة�من�إنطالقا�"الملوك�سلوك�قواعد"�الهندي�بانشنتر
ـ��يةاليونان�يةبالطّ�لفاتالمؤ�بترجمة�شيدالر�هارون�وأمر)�579-�531(�كسرويه�بها �يالتّ

��.�رجمةالتّ�بمهمة�المكلفة�الفتوحات�أثناء�جمعت
�وهـو��)م�833-�813(�سنة�المأمون�الخليفة�عهد�من�حقبته�تمتد�:الثاني�الجيل-�2
�مثـل��مترجمـون��بها�يرتبط�يالتّ�والمدرسة�،�إسحاق�بن�حنين�إليه�ينتمي�الذي�الجيل
�وكلهـم��،لوقا�بن�قرة�بن�ثابتو�،لوقا�بن�اكوستو�،مطر�بن�الحجاجو�البطريق�بن�يحي

��19رجمةالتّ�حركة�في�تألقا�األكثر�المرحلة�من�جزءا�يشكلون
�ومـن��،�10القرن�يةنها�إلى�،)م912(�سنة�من�الثالث�الجيل�يمتد:�الثالث�الجيل-�3
�ال�و��عـادي��بن�يحي�ثابت،�بن�سنان�،�يونس�بن�متى"�نذكر�آنئذ�لمعت�يالتّ�األسماء
�األساس�للدور�نظرا�العباسي�العصر�يةبدا�في�يةالفكر�الحياة�استعراض�نهمل�أن�يمكننا
�هيرالشّ�الحكمة�بيت�وبخاصة�العصر،�ذلك�في�والخاصة�العامة�المكتبات�به�قامت�الذي
�يـذكر��"الفهرسـت�"�كتابه�في�النديم�ابن�أمثال�من�العرب�المؤرخين�أن�غير�بغداد،�في
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�كلهـا��يـة�اليونان�الكتب�ترجمات�إليها�نقل�الذي�شيدالر�عهد�مع�عالقتها�في�المكتبة�هذه
����20للترجمة�المخصصة�وبيزنطة�الهند�من�المنقولة�والكتب�العربية،�الكتب�وكذلك
�ابـن��ويشـير��الثـامن��القرن�من�الثاني�النصف�في�المكتبة�هذه�تأسيس�تاريخ�يحدد

�نباحـت��ابن�سهل�ابن�ذاكرا�شيدالر�الخليفة�مع�عالقتها�في�الحكمة�خزانات�إلى�النديم
��.العربية�إلى�يةالفارس�من�والمترجم�المكتبي

�يـة�حقيق�دراسـات��مركـز��إلـى��بسيطة�مكتبة�من�الحكمة�بيت�تحول�ما�وسرعان
�بـين��األعمـال��صـنيف�ت�إلى�أدى�مما�يةالعرب�إلى�يةاليونان�الكتب�بترجمة�تخصصت

��21والمجلدين�والمترجمين�النّساخ
�اهتمامـا��أقل�اإلسالمي�الغرب�يكن�لم�:األندلسية�يةالعرب�الحضارة�في�رجمةالتّ-�3
�مـن��إنّـه��حيث...�وغرناطة�وقرطبة�طليطلة�في�والمترجمين�للترجمة�وتقديرا�وشغفا
�كانـت��األنـدلس��أن�على�يشهد�اريخالتّو�22بينهم�المفاضلة�أو�لهم�قائمة�وضع�الصعب
�مراكـز��تحجـب��جعلها�مما�ذائع�صيت�لها�وكان�رجمة،التّ�مراكز�من�للكثير�الحاضنة
�فـي��األنجـوفيين��الملوك�من�وبتشجيع�وبية،الجن�وإيطاليا�يةصقل�في�إشعاعا�أقل�أخرى
�قبـل��مـن��يـة�الالتين�إلى�اليوناني�راثالتّ�ترجم�ميالدي�عشر�والثاني�السادس�القرنين

�تـرجم��وكـذا��كبـار،��يونانيين�لكتاب�يةعرب�تفاسير�ترجمت�كما�،اإلفريقي�قسطنطين
"�رشـد��بـن�ا"و�،"�سـينا��ابن�تفاسير"�مع"�األرسطي�بيعيالطّ�اريخالتّ"�سكوت�ميكائيل

�بيأل"�بيةالطّ�الموسوعة"�سليم�بن�فرج�المدعو�أقريجانتي�اليهودي�وترجم�،"�الغزالي"و

�فـي��،�اسـع�التّ�القرن�بعد�إسبانيا�في�يةثقاف�صالت�تمت�النحو�نفس�وعلى�ازيالر�بكر
�اإلسـالم��بين�وسائط�كانوا�الذين�اليهود�حيث�السيما�مختلطون،�سكان�بها�يالتّ�المناطق
�والمعـارف��اليونـاني��اإلرث�بـين��الوسـيطة،��نفسها�هي�يةالعرب�أن�علما�يةوالمسيح
�المعرفـة��لنشر�مركز�أكثر�األندلس�كانت�عشر،�الحادي�القرن�حوالي�وهكذا�يةاألوروب
�فـي��يعيشون�كانوا�يالتّ�الجماعة�ولغة�دين�غير�ولغة�دينا�يمارسون�مترجمين�بواسطة
��23صلبها
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�في�األول�حضورها�كان�فقد�قديم،�فعل�هو�رجمةالتّ�فعل�أن�القول�يمكن�سبق�ومما
�هامـا��ساسـا�أ�كونها�على�واضح�دليل�وهذا�،�يةاإلنسان�عرفتها�يالتّ�الحضارات�أعرق
�المجـاورة��للحضـارات��الثقافي�اإلرث�وصلنا�لما�ولوالها�،الحضارات�بناء�أسس�من

�كليلـة��مثل�األدب�وروائع�وأرسطو�أفالطون�ذخائر�يةنساناإل�أنقذت�هاسطتاوفب�والقديمة
�والعلـم��الحكمـة��كنوز�من�وغيرها�وجانيلوس��أبوقراط�وطب��إقليدس�وهندسة�ودمنة
�الذي�الفكري�ونتاجها�بأساليبها�يةوالعنا�بها�زاملتّاال�عن�الغنى�حاجة�رجمةالتّ�فعل�فكان
��.�أخرى�إلى�ثقافة�ومن�جيل�ىإل�جيل�من�تنتقل�والمعارف�واألفكار�العلوم�جعل

� ��
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��بيـروت��ناشـرون،��مكتبـة��عريب،التّو�رجمةالتّ�في�األساليب�أوضح:�عقل�جان�صايغ،�فيليب11
.17ص�،5،�1994ط�لبنان،

�وزو�تيـزي��معمـري��مولود�جامعة�يحياتن،�محمد�ترجمة�رجمة،التّ�موسوعة:�رضوان�جوئيل2
.�7ص�،�2010دط،�اللغوية،�الممارسة�مخبر�منشورات

�إيـران��غـرب��تركيـا،��شرق�وجنوب�سوريا�شرق�وشمال�العراق�شمال�في�اللغة�هذه�انتشرت∗
.الميالد�قبل��2230من�بدءا�الغربي�وشمالها

.�8ص�رجمة،التّ�موسوعة�رضوان،�جوئيل3
��العلمي�اإلعصار�دار�تاريخي�منطلق�من�رجمةالتّ–�رجمةالتّ�أصول:قاسم�أحمد�الحاج�علي:�ينظر4

.11،ص�1،�2001ط�األردن،
.173ص�العربي،�الوطن�في�رجمةالتّ:�وآخرون�الخولي�أسامة5
.7ص�،�رجمةالتّ�موسوعة:�رضوان�جوئييل�6
�دط�،�اإلسـكندرية��مكتبـة��،�الدين�عالء�دار�منشورات�،2ج�،�اإلغريقي�الفكر:��الخطيب�محمد7

.�244ص�دت،
��بيـروت��،�العربيـة��النهضة�دار�،�الميالدي�العصر�في�اليوناني�اريخالتّ:علي�أحمد�اللطيف�عبد8

.183،184ص�،1ج�لبنان،
.244،245ص�،�اإلغريقي�الفكر:��الخطيب�محمد��9
�للطبع�سينا�ابن�مكتبة�والعكس،�العربية�إلى�اإلنجليزية�من�رجمةالتّ�أسس:�نجيب�محمد�عزالدين10

.06ص�،5،�2005ط�،�الجديدة�مصر�،�القاهرة�،�وزيعالتّو�والنشر
��.7ص�،�نفسه�المرجع�11
��دط�1،2007ج�،�الجزائر�،�وزيعالتّو�للنشر�موفم�،�العربية�اللغة�آداب�تاريخ:��زيدان�جورجي12
.38ص
.39ص�نفسه،�المرجع13
.61،63ص�العربية،�اللغة�آداب�تاريخ:��زيدان�جورجي�14
.11ص�،�رجمةالتّ�أصول:�قاسم�أحمد�الحاج�علي�15
�الجزائر�باتنة،�،�وزيعالتّو�نشروال�للطباعة�الشهاب�دار�األدبي،�النقد�في�أوراق:�رماني�إبراهيم16
.119،�120ص�،1،�1985ط
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��رجمةالتّ�في�وأهميتها�حنين�بن�إسحاق�ومدرسة�العباسي،�العصر�في�رجمةالتّ:�كار�سالمة�مريم17
.12ص�،�1991دط،�سوريا،�دمشق،�الثقافة،�وزارة�منشورات�،�عزاوي�نجيب�تر
.13،ص�نفسه�المرجع18
.13ص�العباسي،�العصر�في�رجمةالتّ:�كار�سالمة�مريم�:ينظر19
.15ص�نفسه،�المرجع�20
.15ص�كار،�سالمة�مريم:�ينظر21
�النشـروال��للطباعـة��الهدى�دار�العربية،�للغة�األعلى�المجلس:�إحيائها�وشروط�رجمةالتّ�أهمية�22

.10ص�الجزائر،
��.�12ص�رجمة،التّ�موسوعة:�رضوان�جوئيل�23
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ظهـور��فـي��كانت�السبب�يعرفها�العالم�يوميا�التّي�طورات�التّغيرات�والتّإنّ�:�تقديم

مـوز��الرأضف�إلـى�ذلـك�جملـة�مـن������،يةقنالتّوية�عدد�كبير�من�المصطلحات�العلم
فـي��مقابلـة�لهـا�أو�لمصـطلحاتها����ية�تعبر�أيضا�عن�مفاهيم�علمالتّي�والمختصرات�

أرض�فـي��األساس�بصاحب�الفكرة�والمنمذج�لها�في�الوضع�تتعلق�ية�،�إن�عملاألساس
تعبـر�عـن���ية�التّي�مة�اللغوالواقع�حيث�يطلق�على�فكرته�بعد�تحققها�اسما�يصبح�العال

التّـي��ما�يعرف�بالمصطلح.�وجـّل�المصـطلحات���ي�هية�هذه�العالمة�اللغو�،امفهومه
����األصل�ذات�منشئ�غربي.ي�في�نستوردها�اليوم�ه

يـة��أهمهـا�كيف��إشكاالت�عدة�تواجهحد�ذاتها�في�نقل�تلك�المصطلحات�ية�إن�قض
ي�أم�عن�طريق�تعريبها�أية�هل�عن�طريق�ترجمتها�بمحاولة�إيجاد�مقابالت�عرب�:نقلها

�األولأما��:فانقسم�الباحثون�فيه�قسمينالعربية؟�في�بما�يقابلها�ية�باستبدال�حروفها�األجنب
دون�يـة��غـة�العرب�لإلـى�ال�ية�من�لغتها�األصلية�فهو�القائل�باقتراض�المصطلحات�العلم

��بالعربي.ي�إحداث�تغييرات�سوى�استبدال�الحرف�األجنب
يـة��قنالتّوية�المصطلحات�العلم�عمل�على�إيجاد�ما�يناسبقال�بضرورة�الفي�انالثّأما�

��:��1رأيهالقديم�معلال�ي�راث�العربالتّالعودة�إلى�بقتراحا�لذلك�وقدم�اية�غة�العربلالفي�
���؛ربط�حاضر�اللغة�بماضيها �
�؛توفير�جهد�البحث�عن�مصطلحات�جديدة �
�؛وسهولتهي�راثالتّسالمة�المصطلح� �
�اللغوي.�االقتراضتجنب�مخاطر� �
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إذ�نالحظ�مـؤخرا��ي�العربي�توحيد�المصطلح�العلمفي�اإلسهام�واألهم�من�هذا�كله�
ينـاقض��الذّي�وهو�الشيء��،علميح�يدل�عليه�أكثر�من�مصطلح�بأن�المفهوم�الواحد�أص

نـدوة��«ندوته�المعنونـة:��في�عريب�التّحددها�مكتب�تنسيق�ية�التّي�مبادئ�األساسالأهم�
شـارك��التّي�و»�20/02/1981-�18ي�العربي�توحيد�منهجيات�وضع�المصطلح�العلم

،�والعراقـي��،يوالمصـر��،األردنيية�منها�مجمع�الغة�العربية�فيها�عديد�المجامع�العرب
التّـي��و�باطالروجامعة�محمد�الخامس�ب�،يةوالعراق�،يةونسالتّو�،يةعليم�الجزائرالتّووزارة�

فـي��المضـمون�الواحـد���ي�الواحد�ذي�مصطلح�واحد�للمفهوم�العلموضع��نذكر�منها:�
��2الحقل�الواحد

الـة��الدعديد�المصـطلحات��أحايين�كثيرة�في�يلمس��علم�من�العلومي�إن�مالحظة�أ
�طالما�حذر�منه�علماء�اللغـة�وعلـم�المصـطلح���الذّي�على�المفهوم�الواحد�وهو�الشيء�

المصـطلحين�أو��ي�حيرة�مـن�أمـره�أ��ي�والباحث�فمستعمل�حديد�ذلك�ألن�يجعل�الالتّب
هو�بصدد�اسـتعماله�أو�البحـث���الذّي�ال�على�المفهوم�الدالمصطلحات�هو�ي�باألحرى�أ

»�فجـوة�«الثـة:��الثّبالمترادفات��)gap(ي�فيه�مثاال�على�ذلك�مقابلة�المصطلح�اإلنجليز
هـذه���نكـو�لي�علـيم�العـال��التّلم�يتوقف�على�مستوى��...واألمر3»فرجة«و»�فسحة«و
أكثر�تعمقا�وأكثر�اجتهادا�والشخص�ربما�سيصبح�قادرا�علـى�البحـث����العليا�راساتالد
قبل�وإذا�تمعنا�جيدا�فإننا�سنالحظ�أن�هذه�الظاهرة�مست�ي�محيص�بشكل�أكبر�من�ذالتّو

�فـي�مثيل�التّفنجد�على�سبيل�ي�انوالثّوالمتوسط�وي�عليم�االبتدائي�التّاألطوار�أية�حتى�بق
فـي��أمـا��»�الصفة«يقدم�للتلميذ�مصطلح�ي�عليم�االبتدائالتّمرحلة�ية�في�مادة�اللغة�العرب

عـدد��التّوكلنا�نعلم�أن�هذا�»�عتالنّ«ي�ه»�الصفة«عليم�المتوسط�فيقدم�على�أن�التّمرحلة�
يـة��والكوفية،�حيـث�تبنّـت�الكوف��ية�استعمال�المصطلح�كان�منذ�المدرستين�البصرفي�

،�ولما�كان�األمر�كذلك�فلماذا�4»عتالنّ«فتبنّت�مصطلح�ية�أما�البصر»�الصفة«مصطلح�
عليم�المتوسط�يقول�لك:�التّالمصطلحين�أصح،�فتجد�تلميذ�ي�حيرة�من�أفي�لميذ�التّنجعل�

سـتكون��ي�ثم�يسألك�مباشرة:�هـل�إجـابت��»�صفة«ي�عليم�االبتدائالتّمرحلة�في�درسناه�
بخلط�ي�الحقيقة�فإن�هذا�السؤال�يوحفي�وم�أقل�نعتا؟�صحيحة�إذا�أعربت�فقلت�صفة�ول
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واحد�بل�أصـبح���عدد�حكرا�على�علمالتّبق�هذا�ولم�يالميذ،�التّلدى�ي�ومفاهيمي�مصطلح
مـادة��،�وباختالف�علومهاية�اللغة�العرب�مادةفي�فنجده�ية�عليمالتّالعلوم�سمة�تميز�أغلب�

��الفيزياء...إلخ
محاولة�للكشف�عن�ظـاهرة��في�مادة�علوم�الطبيعة�والحياة�في�عمق�أكثر�التّسنقوم�ب�

البحث�فيما�يلي:�هل�وظّـف�مؤلفـو���ية�تعدد�المصطلح�وعلى�هذا�األساس�صغنا�إشكال
مـا��كتب�علوم�الطبيعية؟�وي�في�المدرسي�ظاهرة�تعدد�المصطلح�العلمية�الكتب�المدرس

����طن�العربي؟الجزائر�والوي�في�المدرسي�سبل�توحيد�المصطلح�العلمي�ه
ية�المؤلفات�المصطلحي�في�يعرف�المصطلح�العلم:�أوال/�واضعو�المصطلح�العلمي

تدّل�على�مفاهيم�تتعلق�بفرع�ية�التّي�موز�اللغوالرعبارة�عن�مجموعة�من�«�على�أنّه:

بمختلـف��ية�راسات�المصـطلح�الديعد�أساس�الذّي�و�،5»كنولوجياالتّمن�فروع�العلم�أو�
طُرِحت�على�مستوى�علم�المصطلح،�وقد�عمل�على�ية�التّي�والمنهجية�العلماإلشكاالت�

��عديد�األفراد�والمؤسسات�نذكر�منها:ية�اللغة�العربفي�وضعه�
عملـت��التّـي��من�المؤسسات�العربـي:��ي�.�المؤسسات�الواضعة�للمصطلح�العلم1

الـذّي��بالقـاهرة���يـة�:�مجمع�اللغة�العربنذكر�المجامع�اللغويةية�على�وضع�اللغة�العرب
بمصر�وجمـع��ية�تركيز�الخزائن�العربية�في�جهد�من�البدا«وقد��)م1936(تأسس�عام�

ـ�والخصوصية،�ونشر�ية�الخزائن�العالمفي�نقيب�عليها�التّادرة�والنّالمخطوطات� راث�التّ

يـة��قنالتّوية�بعد�تحقيقه،�وتنقيحه�عالوة�على�وضع�المصطلحات�العلمي�العربي�العلم

يـة��الجامعـات�والمؤسسـات�العلم��في�ها�المثلى�التّعلى�أداء�رسية�تساعد�العربالتّي�

ـ�ومن�أهم�تلك�المجامع�أيضـا�المجمـع�ال��،�6»وليةالد ـ�ي�علم تأسـس��ي�الـذّي��العراق
الوطن�العربي،�إضافة�إلـى�المجـامع���ية�في�...وغيرهما�من�المجامع�العلم7م)1963(

��بالجزائر.��ية�المجلس�األعلى�للغة�العربمن�مثل�ية�نجد�الجامعات�والمجالس�العلم
ومن�األفراد�نجد�الصحفيين�والمترجمين�والكتاب�حيـث�يحـاول�كـل�����.�األفراد:2

��لغتها�األصل.في�تصادفهم�التّي�تلك�هؤالء�أن�يضعوا�مصطلحات�مقابلة�ل
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هـو��ية�اللغة�العربي�في�قنالتّوي�جهات�الواضعة�للمصطلح�العلمالفي�عدد�التّإن�هذا�
المدرسي،�حيث�نجد�ي�ومن�ثم�المصطلح�العلم�ما�يسبب�ظاهرة�تعدد�المصطلح�العلمي

يستعمل�مصـطلح���مصطلح�"سيتوبالزم"�ونجد�آخر-�مثيلالتّعلى�سبيل�-�مؤلفا�يستعمل�
��عليمية.التّالمؤلفات�في�"هيولى"�وينعكس�ذلك�فيما�بعد�

ـ��ين�تنـاولوا��الذّكثيرون�هم�:�المدرسيي�أوال/�المصطلح�العلم ي�المصـطلح�العلم
تـدّل��ية�موز�اللغوالرعبارة�عن�مجموعة�من�«على�أنّه:�ي�القاسمي�راسة�فعرفه�علالدب

علـى��ي�،�وعرفه�البوشـيخ�8»كنولوجياالتّعلى�مفاهيم�تتعلق�بفرع�من�فروع�العلم�أو�
الثـة:��الثّعلم�من�العلوم،�بأصنافها�ي�أفي�مفاهيم�معينة�ي�تسمالتّي�تلك�األلفاظ�«أنّه:�

ي�أفي�عصر�األعصار،�وي�أفي�العلوم�الشرعية،�والعلوم�اإلنسانية،�والعلوم�المادية،�

تخصـص�مـن���ي�أفـي��اتجـاه�مـن�اإلتجاهـات،�و���ي�مصر�من�األمصار،�ولدى�أ

ـ�اصطلح�عليه�من�قي�الذّي�مز�اللغوالرهو�ي�وعليه�فالمصطلح�العلم�9»خصصاتالتّ ل�ب
معين.�أمـا�المصـطلح���ي�للداللة�على�مفهوم�علممجال�ما�في�مجموعة�من�المختصين�

اتفق�عليهـا��التّي�تعبر�عن�مفاهيم�ما�وية�التّي�موز�اللّغوالرمجمل�فهو�ي�المدرسي�العلم
تعرفها�بأدقّ�صورها�إلـى��التّي�علم�من�العلوم،�فانتقلت�من�بيئة�المخابر�وفي�أصحابها�

قـة�والوضـوح�ويجـب�أن����الدب�يالمدرسي�يتميز�المصطلح�العلمحيث�بيئة�المدرسة.�
ـ�ي�استعمال�المصطلح�العلمفي�ية�مؤلفو�الكتب�المدرسي�يراع جملـة�مـن���ي�المدرس

ال�من�المصطلح�االنتقو�،االنتقال�من�المصطلح�البسيط�إلى�المعقدما�يلي:�منها��الشروط
�المتنـاول�إطار�العلم�في�لى�الخاص�االنتقال�من�المصطلح�العام�إالمفرد�إلى�المركب،�و

لميذ�عند�استعمال�مصطلح�التّن�مراعاة�س،�واالنتقال�من�المفهوم�العام�إلى�المتخصصو
�لتلميذ.لية�لعاة�المكتسبات�القبامرما،�و
��المدرسيي�.�آليات�شرح�المصطلح�العلم1

المقدمـة��ية�بجملة�من�اآلليات�لشرح�المصطلحات�العلمية�تستعين�الكتب�المدرس
��:��10والمتمثلة�فيما�يليي�للتالميذ�كّل�حسب�ما�يقتضيه�المصطلح�ومفهومه�العلم
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يـة��تقتـرن�بالمصـطلحات�العلم��التّـي��عريفات�التّ:�تلك�عليميالتّعريف�ية�التّآل �
محـددة��يـة��صـيغة�لغو�في�تقوم�بحصر�المفاهيم�التّي�وية�الكتب�المدرسفي�المستعملة�

�ذهن�المتعلمين.تقريبها�من�ية�وواضحة�بغ
ثانٍ؛�حيث�يكون�للمصـطلحين�األول��ي�تقديم�مصطلح�علمي�وه�رادف:ية�التّآل �

ـ�في�أنّها�تسهم�ية�نفسه،�ولعل�أهم�عيوب�هذه�اآللي�المفهوم�العلمي�انالثّو ظـاهرة��ي�تنم
�عدد�المصطلحي.التّ

ـ��أ�سـواء�ي�تقديم�مصطلح�أجنبي�وتعن�المقابل:ية�آل � ـ�انجليزأم��اًيكـان�فرنس اًي�
�الكتاب�المدرسي.في�أو�المعرب�المستعمل�ي�العربي�للمصطلح�العلم

أو�الشـيء�المـراد���ية�قنالتّعن�الظاهرة�أو�ية�تقديم�صور�توضيح�الصورة:ية�آل �
�تدريسه.����

أو�أكثر�يكـون��ن�يتقديم�عبارة�مشكّلة�من�كلمتي�وتعن�العبارة�االصطالحية:ية�آل �
مصطلح�ولكن�سرعان�ما�تصبح�تلك�العبـارات�مصـطلحات���عريف�بالالتّالغرض�منها�

�كثير�من�األحيان.ي�في�عدد�المصطلحالتّأيضا�إلى�ي�تؤدي�مرادفة�وه
هن�الـذّ�تقديم�أمثلة�تعمل�على�توضيح�وتقريب�المفهوم�مـن��ي�وتعن�المثال:ية�آل �

�عن�طريق�استحضار�األمثلة�عن�ذلك.
في�تشبيه�عنصر�ما�بعنصر�آخر�أكثر�وضوحا�ية�عملفي�وتتمثل��شبيه:ية�التّآل �

ذهن�المتلقي.�
��ي��يتميز�المصطلح�المدرس

تعـارف�العلمـاء���:�عريف�المصـطلحي�التّوي�عليمالتّعريف�التّبيان�الفرق�بين��.2
�عريف�المنطقالتّعريفات�ثالثة�أنواع�هي:�التّوالباحثون�على�أن�عريف�اللغـوي�التّ،�وي�

جدير�بنا�أن�نسلط�الضوء�على�نـوع�آخـر�هـو�����هوالحظنا�أنعريف�المصطلحي،�التّو
�يتضمن�مجموعـة�ي�عريفات�عبارة�عن�قالب�لغوالتّوع�من�النّهذا��11عليميالتّعريف�التّ
الكتـب��فـي��المبرمجـة��ي�تميز�شيئا�ما�عن�غيره�وهية�التّي�الخصائص�المفاهيم�من
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تقريـب��ية�لتالميذ�مرحلة�أو�سنة�معينة�بغالموجهة�ما�وية�المتعلقة�بمادة�تعليمية�المدرس
ـ�التّلميذ؛�وللتعريف�التّذهن�في�تلك�الخصائص�والميزات� �أنـواع�نـذكر�منهـا:���ي�عليم

ــف�تحليلــ� �Définitionي�تعري analytiqueــني�� ــف�تص �Définitionفي�،�تعري
classificatriceتعريف�مفاهيم�،�يDéfinition�conceptuelleإلخ�...��

المنظومـة��فـي��إلى�تحديـد�موقـع�المفهـوم����ي�فيرم«ي�المصطلحعريف�التّأما�

أو�المجال�المعرفي،�وتبيين�عالقاته�بمفاهيم�تلـك�المنظومـة���ي�للحقل�العلمية�المفهوم

؛�إن�مواطن�االتفاق�بـين�كـل�مـن����12»تميزه�عن�تلك�المفاهيمالتّي�وذكر�خصائصه�
��كون�كلٍّ�منهما:��في�متمثلة�ي�عليمالتّعريف�التّوي�عريف�المصطلحالتّ

يـة��،�وعالقتـه�ببق�مـا�ي�حقل�علمفي�المفاهيم�ية�سبة�لبقالنّيحدد�موقع�المفهوم�ب �
�المفاهيم.
�تميزه�عن�غير�من�المفاهيم.التّي�ذكر�الخصائص� �

المعاجم�المتخصصـة��في�يستعمل�ي�عريف�المصطلحالتّكون�في�غير�أنّهما�يختلفان�
ـ�ي�في�عليمالتّعريف�التّفال�يكون�موجها�لفئة�معينة�بينما�يكون� موجهـا��ية�الكتب�المدرس

ال�وي�سن�المتلقية�ذكر�الخصائص�المفهومي�في�معينة،�أما�األول�فال�يراعية�لفئة�عمر
لميـذ��التّسـن��ية�ذكر�الخصائص�المفهومي�في�عليمالتّعريف�ي�التّمكتسباته،�بينما�يراع

����ومكتسباته.
يقصـد�بـه�وجـود����ي�عـدد�المصـطلح��التّ�؟رادفالتّالمصطلح�هو�تعدد�هل��ثانيا/

يناقض�أحد�أهم�مبـادئ��الذي��أكثر�للداللة�على�نفس�المفهوم؛�وهو�الشيءفمصطلحين�
اللغة�في�علم�المصطلح�والقائل�بداللة�المصطلح�الواحد�على�المفهوم�الواحد�وأمثلة�ذلك�

غـدة���=ية�تيموسمثيل:�(هيولى�=�سيتوبالزم)،�و(غدة�التّنذكر�على�سبيل��ةكثيرية�العرب
فـي��،�تعد�ظاهرة�تعـدد�المصـطلح���جينة)�=�و(مورثة����إيدز)�=�صعترية)،�و(سيدا

إلى�الحـد��ية�ولالدسعت�عديد�المؤسسات�التّي�شكاالت�من�اإلية�قنالتّوية�المجاالت�العلم
الوقـت��ي�في�قنالتّوي�إطار�مسعاها�الطامح�إلى�تقنين�المصطلح�العلمفي�من�انتشارها�

خصـص�يـذهبون�إلـى�أنّـه�مـن������التّنجد�فيه�بعض�الباحثين�من�أصحاب�غير�الذّي�
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اللغـات��فـي��وأن�ظاهرة�تعدد�المصطلح�ي�قنالتّوي�المستحيل�أن�يقنن�المصطلح�العلم
يعرف�على�أنّه:�ما�اختلف�لفظـه��الذّي�اللغة؛�هذا�األخير�في�رادف�التّالخاصة�من�قبيل�

مدلول�واحد�كاألسد�والسبع،�والليث،�وأسـامة��واتفق�معناه،�أو�اطالق�عدة�كلمات�على�
��.13مسمى�واحدي�تعنالتّي�و...
لنا��سيتضح-�والتّرادفتعدد�المصطلح،�-�هاتين�الظاهرتينفي�ظر�النّغير�أن�إمعان��
التّي�قاط�النّعلى�أهم�الوقوف�ي�الالتّمن�خالل�الجدول�وقد�حاولنا��ليسا�شيئا�واحدا.أنّهما�

��يختلفان�فيها:
��عدد�المصطلحيالتّ��رادفالتّ

��عام
��اللغة�العامة

��متعلق�بالكلمة
��جمال�اللغة��في�يسهم�

��خاص
��اللغة�الخاصة

��متعلق�بالمصطلح
��إلى�خلط�المفاهيم�ومنه�خلط�اللغةي�يؤد

لم�يبق�تعدد�المصـطلح�ظـاهرة���:�المدرسيي�نماذج�من�تعدد�المصطلح�العلم�ا/الثّث
مجاالت�بحثها؛�ولكن�انتقلت�تلك�الظاهرة�إلى�أوسع�من�في�مختلف�العلوم�في�انتشرت�

ـ�التّذلك�لتشمل�مجال� ي�تنـام�ية�عليم،�حيث�الحظنا�خالل�تصفحنا�لبعض�الكتب�المدرس
المجـال��فـي��أهم�ما�أدى�إلـى�ذلـك���المدرسي،�ولعل�ي�ظاهرة�تعدد�المصطلح�العلم

�صـادر�إنجليزيـة��المؤلفين؛�حيث�يوجد�من�المؤلفين�من�يأخذ�مـن�م��مصادري�عليمالتّ
ـ� المـأخوذ�عنـه،�أمـا����ي�ومنهم�من�يأخذ�من�مصادر�فرنسية،�من�جهة�األصل�األجنب

فإن�ظـاهرة�تعـدد����المتخصصة�والموسوعات�المعاجمفي�والمتمثلة�ية�المصادر�العرب
واضحة�جدا�حيث�ال�نكاد�نجد�معجمين�متفقين�حـول�كـل�المصـطلحات����المصطلح�

فـي��هذا�الخصوص�فإن�تعدد�المصـطلح�موجـود���في�كليهما؛�وفي�المستعملة�ية�العلم
إلـى��ية�الساعية�ولالدامع�ومختلف�المؤسسات�أقرتها�المجالتّي��مأية�المعاجم�سواء�الفرد

استعمال�المصطلح�العلمي،�ومن�جهة�أخرى�عدم�اتفاق�المؤلفين�علـى�توحيـد���ي�ترق
عريـب�أو��التّكتب�تنسـيق��نشرها�مالتّي�فلو�اعتمدوا�المعاجم�ي�والعربي�المصدر�األجنب
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نسيق�فيما�بيـنهم��التّلكان�األمر�مختلفا�أضف�إلى�ذلك�عدم�ية�المجلس�األعلى�للغة�العرب
��الواحـدة�يـة��عليمالتّالسنة�في�الكتاب�الواحد�في�من�سنة�إلى�سنة�أخرى�وربما�بين�مؤل

�مجال�ما�مصطلح�"هيولى"�ونجـد�آخـر��في�أو�ية�وحدة�تعليمفي�نجد�منهم�من�يستعمل�
فـي��أضف�إلى�ذلك�بعض�آليات�الشرح�المعتمدة��يستعمل�مصطلح�"سيتوبالزم"...إلخ،

عريف�بمصطلح�ما،�التّتعتمد�ذكر�المرادف�عند�التّي�المرادف�ية�مثل�آلية�الكتب�المدرس
سرعان�ما�تصبح�لقلة�عدد�مصـطلحاها��ية�التّي�عبارة�االصطالحالية�أضف�إلى�ذلك�آل

ـ��التّيستعمل�خاللها�التّي�المقابل�ية�مصطلحا�مرادفا�لألول،�وآل ي�لميذ�المصـطلح�األجنب
ومع�الوقت�يصبح�كأنّه�من�قبيل�المصطلح�المقترض�وهذه�اآلليات�مـن��ية�بطريقة�عفو
نماذج�تعـدد�المصـطلح���والمدرسي.�ي�إلى�تعدد�المصطلح�العلمي�تؤدالتّي�أهم�اآلليات�

��منه�ما�يلي:�كثير�نذكرية�الكتب�المدرسي�في�المدرسي�العلم
��المفهوم��انيالثّالمصطلح���المصطلح�األول

��14والعضياتية�تمثل�الجزء�السائل�من�الخل��سيتوبالزم��هيولى
�بمحددات�المستضـد����المركب�المناعي��المعقد�المناعي �المضاد �الجسم يرتبط

فـي��ارتباطا�نوعيا�(لوجود�تكامل�بنـوي)��
ثبيــت�ويشــكالن�معــا�المعقــد�التّموقــع�

����15مضاد+مستضد)المناعي(جسم�
ا�طبقة�نيرة،�سمحت�ممتين�تتخللهطبقتين�عات��غشاء�هيولي��غشاء�سيتوبالزمي

ـة��راسات�البيوكيميائالدبتحديـد�مكوناتـه���ي
ــين��� ــن�طبقت ــون�م ــة،�إذ�يتك الكيميائي
فسفوليبيديتين�تتخللهـا�بروتينـات�مختلفـة����

يـة��األحجام�ومتباينة�األوضاع�تمتاز�بالحرك
��16وعدم�اإلستقرار

فـي��توجـد��ية�للعوامل�الوراثي�الشكل�الماد��الجبنة��المورثة
ية�بشكل�أجزاء�مادية�كل�خاليا�العضوية�أنو

����17محمولة�على�الصبغيات
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�العصبالرتنتشر���ية��عصبالالسيالة���رسالة�عصبية على�طول�الليـف��ية�سالة
على�شكل�كمونات�عمل�ذات�سعة�ي�العصب

ـ��ية�ثابثة�خالل�ثان إذن�تشـفر��ي�واحـدة�فه
بشكل�تردد�لكمونات�العمل�حيث�كلما�زادت�

نبيه�زادت�كمونات�العمل�الصـادرة��التّشدة�
��18عنها

تحدد�فيما�بينهـا�تجـاويف�وأكيـاس����التّي���الشبكة�األندوبالسمية��الشبكة�الهيولية
بشـكل��ية�وأنابيب�وحويصالت�وتكون�مطو

��19»�الهيولىفي�معقّد�
�LT4يـة��الخاليا�اللمفاويهاجم�الذّي��VIHفير��إيدز��سيدا

����20والبلعميات�الكبيرة�وبلعميات�األنسجة
ويختلـف��ية�كل�جسم�غريب�يدخل�العضو��مولد�الضد��مستضد

ية�عنها�وراثيا�فيحرضها�على�استجابة�مناع
21��

�الغدة���يموسيةالتّالغدة� �السعترية، الغدة
��الصعترية

ـ�� ي�عضـو�مركـز��ي�تقع�فوق�القلـب�وه
�LTية�الخاليا�اللمفاولمفاوي،�يتم�فيها�نضج�

22��
��
��

ية�المدرسية�من�خالل�هذا�الجدول�أن�كل�مصطلحين�من�المصطلحات�العلمنالحظ�
قد�يـؤثر�بشـكل����نفسه،�وهذاي�للداللة�على�المفهوم�العلمية�الكتب�المدرسفي�استعملت�

تقديم�مصطلح�يـدل�علـى�مفهـوم����ية�ألن�عمل�تعليم�وتعلم�العلوم�ذلكية�على�عمل�كبير
هـذا�المصـطلح���في�ما�ثم�يختية�مرحلة�تعليمفي�سنة�أو�في�مجال�معين�في�ما�ي�علم

إلـى��ي�ذاته�يؤدي�المجال�العلمي�في�ويظهر�مصطلح�آخر�يعبر�عن�نفس�المفهوم�العلم
ومـة��المنظفـي��إلى�خلـط��ي�يؤدالذّي�والمفاهيم�في�خلط�المصطلح�من�جهة،�وخلط�

�ي�المدرسي�ملالمصطلح�العنماذج�تعدد�
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لميذ�لهذه�المفاهيم�صـحيحا��التّالعلم�بأكمله�فال�يكون�اكتساب�في��ككل�ومن�ثمية�المفهوم
علـيم��التّمرحلـة��ي�فـي��غشاء�هيول�حمبنيا�على�أسس�علمية،�عندما�نقدم�للتلميذ�مصطل

لـيم��عالتّمرحلة�في�ليجد�ية�يحيط�بمكونات�الخلالذّي�فيع�الرالمتوسط�للداللة�على�الجدار�
��نفس�المفهوم�معبرا�عنه�بمصطلح�غشاء�سيتوبالزمي،��ي�انوالثّ

جّل�األمثلـة��في�مثلما�هو�موضح�-�الكتاب�الواحد�في�نجد�ية�راسالدنفس�السنة�في�و
مصطلحين�أو�أكثر�للداللة�على�ذات�المفهوم�نجد�مثال:�مصطلح�"سيدا"�وهـو���–السابقة�

عن�غيره�ألنّه�شاع�استعماله��الكتب�أن�يكتفوا�بهفي�األكثر�استعماال�وكان�األفضل�بمؤل
بعـض��فـي��وهذا�من�أهم�شروط�وضع�مصطلح�كما�نجد�مصطلح�"إيدز"�كما�نجـد��

�األحيان�مصطلح�"فقدان�المناعة�المكتسبة"�للداللة�على�المفهوم�ذاته�أال�وهو:�فيـروس��
VIHة�الخاليا�اللمفاويهاجم�الذّي��يLT4والبلعميات�الكبيرة�وبلعميات�األنسجة�.��

ـ��:�يالمدرسي�سبل�توحيد�المصطلح�العلمرابعا/� ي�يقصد�بتوحيد�المصـطلح�العلم
ـ��في�ما�ي�للداللة�على�مفهوم�علمواحد�ي�اختيار�مصطلح�علمي�المدرس ي�مجـال�علم
��ما��ية�متعلق�بمادة�تعليمي�كتاب�مدرسفي�معين�

سـلط��نالبـد�أن��التّي�من�أهم�القضايا�ي�المدرسي�توحيد�المصطلح�العلمية�إن�قض
فـي��ظـر��النّعليها�بحوثنا�ألن�محاولة�الحد�من�انتشار�هذه�الظاهرة�فاألحرى�أن�نعيد�

الكثير�من�المعاجم�واالتفاق�حول�مصطلح�موحد�بين�الجميع�وإعادة�طبع�مجمـل�تلـك���
يـة��يعمل�على�تأليفها�ونشـرها�مختلـف�المجـامع�العرب���التّي�أم�ية�المعاجم�سواء�الفرد

فـي��نتبناها�ية�التّي�المنظومة�المصطلحفي�ظر�النّقبل�هذا�أن�نعيد�وية�ولالدوالمؤسسات�
تبدأ�من�المدرسة�ي�الحد�من�انتشار�تعدد�المصطلح�العلمية�ذلك�ألن�عملية�كتبنا�المدرس

فإذا�استطعنا�أن�نسـتعمل�مصـطلحا���ي�المدرسي�بالحد�من�انتشار�تعدد�المصطلح�العلم
يـة��فهذه�بادرة�خير�تنم�عن�بداية�كل�الكتب�المدرسفي�وية�عليمالتّكل�المراحل�في��اًواحد
توحيد�المصـطلح��ية�الوطن�العربي،�فإذا�كانت�عملي�في�توحيد�المصطلح�العلمية�عمل
في�ولة�الواحدة�فهذا�دليل�على�أن�االنطالق�الدمدرسة�في�غير�متحققة�ي�المدرسي�العلم
��وحيد�البد�تنطلق�من:ية�التّعمل
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�ولة�الواحـدة�في�الدالجامعة��مدرسة�وكذاي�في�المدرسي�صطلح�العلمتوحيد�الم •
عريب�أو�المجامع�أو�مجالس�اللغـة��التّينشرها�مكتب�تنسيق�التّي�باالعتماد�على�المعاجم�

�.نفس�المشكل�مجددافي�قع�نال�ي�باالتفاق�على�اعتماد�معاجم�مؤسسة�واحدة�ك
عن�طريق�دراسة�ية�ول�العربالدعلى�مستوى�ي�المدرسي�توحيد�المصطلح�العلم •
ة�حمسللمصطلحات�العلمية�الكتب�المدرسفي��ةية�لكل�مادة�تعليميومقارنتهـا�واعتمـاد��ي�
المتخصصـة،�واعتمـاد�معـاجم����يـة��المعاجم�العربفي�المصطلح�األكثر�ورودا�ي�وتبن

�يكون�هناك�اتفاق.ي�دولة�كالفي�اعتمدت�التّي�ولتكن�المؤسسة��ةمؤسسة�واحد
من�المدرسة��االنتقالي�؛�أعلى�نطاق�أوسعي�العلمنتقال�إلى�توحيد�المصطلح�اال •

����مستوى�الوطن�العربي,�على�ولة�الواحدة�بعدهافي�الد.�إلى�كل�المجاالت�البحثية
كونها�المرحلة�األولى�لتوحيد�في�تكمن�ي�المدرسي�المصطلح�العلم�توحيدية�إن�أهم

��علـى�نطـاق�واسـع���ي�الوطن�العربفي�ولة�الواحدة�والدي�في�قنالتّوي�المصطلح�العلم
تكون�اللغـة��ي�الوطن�العربفي��موحدةية�لغة�علموضع�ية�إمكانتوحيده�حيث�يضمن�لنا�

��مز.الرلغتها�العامة�سواء�على�مستوى�المصطلح�أم�المختصر�أم�ي�هية�العرب
يضعها�ية�التّي�عليمالتّالجزائر�مثال�يمكن�أن�نستفيد�من�مختلف�األدلة�والمعاجم�في�ف

ساتذة�االطـالع�علـى���األوحيد؛�حيث�يستطيع�ية�التّعملية�في�المجلس�األعلى�للغة�العرب
فـي��واعتماد�المصطلحات�الموضوعة�فيها�قبل�االنطالق�ية�عليمالتّهذه�األدلة�والمعاجم�

��عموماية�والعربية�المدرسة�الجزائرفي�وحيد�الشامل�ية�التّعمل
-�تعـدد�المصـطلح��ية�إشـكال�:�"موضوعنا�الموسومفي�خالل�البحث��من:�الخاتمة

��تائج�نوجزها�فيما�يلي:النّ"�توصلنا�إلى�جملة�من�-�أنموذجاي�المدرسي�المصطلح�العلم
إلى�مجال�اللغـة�الخاصـة���ي�تنتمالتّي�فريق�بين�بعض�المصطلحات�التّ.البد�من�1

يكون�بين�الذّي�رادف�التّ:�يمصطلحمثيل�التّإلى�اللغة�العامة؛�على�سبيل�ي�وأخرى�تنتم
يزيد�من�جمال�وقوة�اللغة�وهو�محمـود،�وبـين�تعـدد����الذّي�اللغة�العامة�وفي�الكلمات�

طالمـا�دعـت���الذّي�اللغة�الخاصة�وفي�يكون�بين�المصطلحات�ي�الذّي�المصطلح�العلم
��األجنبية.�مأية�هذا�المجال�سواء�العربفي�الفاعلة�ية�إلى�الحد�منه�جميع�المؤسسات�العلم
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عليمي،�حيث�يكون�األول�عامـا��التّعريف�التّوي�عريف�المصطلحالتّفريق�بين�التّ.�2
سن�الفئة�الموجـه�إليهـا،�أمـا����ال�متعلقا�بجميع�المصطلحات�وال�يراعى�عند�صياغته�

المدرسة�يراعى�عند�صياغته�سـن�الفئـة�الموجـه����ية�فيتعلق�بالمصطلحات�العلمي�انالثّ
��إليها.
ـ��في�بعض�اآلليات�ية�الكتب�المدرس�.�تعتمد3 ـ�ي�شرح�المصـطلح�العلم ي�المدرس
العبـارة��ية�المرادف،�آلية�إلى�انتشار�ظاهرة�تعدده�بشكل�كبير�هذه�اآلليات�هي:�آلي�تؤد

��المقابل.ية�االصطالحي،�آل
ـ��في�واضحة�ي�المدرسي�.ظاهرة�تعدد�المصطلح�العلم4 سـواء��ية�الكتـب�المدرس

��أم�األدبية.ية�العلمالمتعلقة�بالمواد�
تبدأ�من�المدرسة�لهذا�البـد�علينـا�أن���ي�العربي�توحيد�المصطلح�العلمية�.�إن�عمل5

ثـم��ولة�الواحـدة��في�الدالمدرسة�والجامعة�في�توحيد�هذه�المصطلحات�ية�في�جنتبع�منه
��ككل.ي�الوطن�العرب

يـة��المؤسسـات�العلم�تقوم�بنشـرها�مختلـف���التّي�.�اعتماد�المعاجم�المتخصصة�6
عـاون�مـع�مختلـف�المجـامع�����التّعريب�بالتّخصوصا�ما�ينشره�مكتب�تنسيق�ية�والبحث

��العربية.
على�األقل�اعتماد�ما�يقوم�المجلس�األعلى�بنشره�مـن���ية.�يمكن�للمدرسة�الجزائر7

��المدرسي.ي�متخصصة�من�أجل�توحيد�المصطلح�العلمية�معاجم�تعليم
��الكتب�وإعادة�طبعها�بعد�تنقيحها�من�هذه�الظاهرة.��هذه�في�ظر�النّ.إعادة�8
��
��
��
��
��
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�الهوامش:

�بيـروت�وتطبيقاته�العلمية،�مكتبة�لبنان�ناشرون،�ية�ظرالنّالقاسمي،�علم�المصطلح�أسسه�ي�عل�-1
��.244م،�ص2�،2019لبنان،�ط

العربي،�مجلـة�اللسـان���ي�عريب،�ندوة�توحيد�منهجيات�وضع�المصطلح�العلمالتّمكتب�تنسيق��-2
��.175،�ص18باط،�المغرب،�عالرالعربي،�

��.233وتطبيقاته�العلمية،�صية�ظرالنّالقاسمي،�علم�المصطلح�أسسه�ي�عل�-3
من�سيبويه�إلى�الزمخشري،�عالم�الكتب�ي�طلح�البصرعبابنة،�تطور�المصية�عطي�ينظر:�يح�-4

��.118م،�ص1�،2006الحديث،�إربد،�األردن،�ط
��.229وتطبيقاته�العملية،�صية�ظرالنّالقاسمي،�علم�المصطلح�أسسه�ي�عل�5-

�عريبالتّبالقاهرة،�مجلة�اللسان�العربي،�مكتب�تنسيق�ية�عبد�الحليم�منتصر،�مجمع�اللغة�العرب-�6
92م،�ص1�،1964المغرب،�عباط،�الر.��

العراقي،�مجلة�اللسان�العربي،�مكتـب�تنسـيق���ي�العراقي،�نشاط�المجمع�العلمي�المجمع�العلم-7
��.1/369م،�7�،1970باط،�المغرب،�عالرعريب،�التّ
��.229وتطبيقاته�العملية،�صية�ظرالنّالقاسمي،�علم�المصطلح�أسسه�ي�عل�8-

�رجمـة�التّوزيـع�و�التّشـر�و�النّمصطلحية،�دار�السالم�للطباعـة�و�الشاهد�البوشيخي،�دراسات��-9
��.15م،�ص2�،2012القاهرة،�مصر،�ط

ـ��ي�بين�الكتاب�المدرسي�ينظر:�سارة�لعقد،�تعدد�استعمال�المصطلح�العلم�-10 ي�والمعجـم�العرب
�تامنغست،�الجزائـر�ي�،�المركز�الجامع3،�ع8اللغة�واألدب،�مجلدفي�المتخصص،�مجلة�إشكاالت�

��.184م،�ص2019
الكتب�المدرسية،�مجلة�اللغة�في��ية�للمصطلحات�العلمية�عليمالتّعريفات�التّينظر:�سارة�لعقد،��-11

��.238م،�ص2019،��المجلس�األعلى�للغة�العربية،�الجزائر،�43،�ع21العربية،�مجلد�
��.799وتطبيقاته�العلمية،�صية�ظرالنّالقاسمي،�علم�المصطلح�أسسه�ي�عل�-12
�1وخصائصها،�دار�العلم�للماليين،�بيـروت،�لبنـان،�ط��ية�إيميل�بديع�يعقوب،�فقه�اللغة�العرب�-13

��.173م،�ص1982
ي�يوان�الـوطن�الد،�،�(ش�ع�ت)�2س��ين�وآخرون،�علوم�الطبيعة�والحياةالدنصر�ية�بوزكر�-14

��.81م،�ص2013للمطبوعات�المدرسية،�الجزائر،�
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ي�يوان�الـوطن�الـد�،�،�(ش�ع�ت)�3علوم�الطبيعة�والحياة�سوآخرون،�ي�بوشالغم�عبد�العال�-15
��.113م،�ص2009للمطبوعات�المدرسية،�الجزائر،�

��.111ص�،�المصدر�نفسه-16
ي�يوان�الـوطن�الـد�،��ج�م(ع�تـك)،��1بولوذينات�السعيد�وآخرون،�علوم�الطبيعة�والحياة�س�-17

��.154م،�ص2013للمطبوعات�المدرسية،�الجزائر،�
��.198ص�،�المصدر�نفسه�-18
��.92ص(ش�ع�ت)�،��2ين�وآخرون،�علوم�الطبيعة�والحياة�س�الدنصر�ية�بوزكر�-19
��.115،�ص(ش�ع�ت)��3وآخرون،�علوم�الطبيعة�والحياة�سي�بوشالغم�عبد�العال�-20
��.86،�ص�المصدر�نفسه-21
��.100ص�،نفسه�-22
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�ترض�الكائنات�الحية�من�مـرض�وصـحة��يعترضها�ما�يعي�غة�كائن�حالل�مقدمة:
أساس�نقـل��ي�وهمها،�وحياة�وموت،�وقوة�وضعف،�ترتبط�ارتباطا�وثيقا�بحاملها�ومتكلّ

ات�عبرها،�العديد�من�اللّغـات��العلوم�والمعارف،�تنتقل�عبر�الحضارات�وتنتقل�الحضار
غـة��مثلـة�فـأين�اللّ��اريخ�الكثير�مـن�األ�التّت�وشادت�وبعدها�ماتت�وفاتت،�ويذكر�ساد
ة�نسكريتالسة�واليونانيةتينيوالالّي...��

نة�المتكلمين�بها،�وهم�من�لسأ"اللغة�كائن؛�ألنَّها�تحيا�على�أحد�الباحثين�أن�ويرى����
ويتغير،�واللغة�ي�لذلك�تتطور�وتتغير�بفعل�الزمن،�كما�يتطور�الكائن�الحي�األحياء،�وه

طور�التّسلسلة�حلقات�طويلة�من�في�حلقة�ي�من�اللغات،�فه�ليست�بِدعاية�الجاهلية�العرب
رويت�لنا،�منذ�أن�خلق�التّي�بصورتها��النّاسأنها�لم�تكن�كما�يتخيل�بعض�ي�غير؛�أالتّو

يـة��ثيرة�منها�بنفموت�اللّغات�وانقراضها�راجع�إلى�أسباب�ك�،1"اهللا�األرض�ومن�عليها
ـ�وسبب�مهم�يتمثل�حوية،�النّوية�والصوتية�والصرفية�ركيبالتّاللّغة�وطبيعتها� اطقين�في�النّ

غة�ومستعمليها،�فإن�هم�ضعفوا�ضعفت�لغتهم�وإن�تطـوروا�وتزعمـوا�قويـت����بهذه�اللّ
محيطـه،��في�وتصارع�لغة�الضعيف�المنهزم�وتمتد�المنتصر�تناوش�ي�لغتهم،�فلغة�القو

نفس�في�لمعرفة�الجديدة،�واقتصاده�وإدارته�وتعليمه،�وتوصل�إليه�افي�وتنساب�تدريجيا�
هـذا��فـي��الوقت�يتقلّص�نفوذ�لغة�المنهزم�وتتخلّى�عن�وظائفها،�وتتراجع�إلى�الوراء،�و

�.إلى�االنقراضي�ضعف�قد�يؤد
أنتج�لنا�هيكلـة�للعـالم���الذّي�كنولوجيا�التّمجال�في�ويشهد�هذا�العصر�تطورا�هائال�

تشاهدها�من��أصبح�العالم�قرية�صغيرةبان،�حيث�الحسفي�لم�يكن�ي�واالفتراضي�الواقع
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قافات�وشعر�كل�الثّعوب�وتخالطت�الشّوراء�شاشة�ال�تتعدى�الخمس�بوصات،�وتقارب�
ول�المتطورة�إلى�الدثقافتهم�ولغتهم�إذ�سعت�ي�الالتّوب�وانتمائهمقوم�بالخطر�على�هويتهم�

ها�بالعولمة،�غير�أن�ما�يصطلح�عليي�ولغة�موحدة،�وهية�تصدير�ثقافة�معينة�بإيديولوج
ـ�ية�واإلنسـان�ية�قنالتّهذه�األخيرة�عمت�كل�شيء�وأصابت�كل�المجاالت� رت�علـى��أثّ

�خاص�وفريد�من�نوعـه�ية�اللّغات�بشكل�واضح�ملفت،�وكما�نعلم�أن�وضع�اللّغة�العرب
لغات�العالم�وذلك�لما�تكتسيه�من�ثوب�القداسة�واحتوائها�للقـرآن��ي�ما�قوبلت�مع�باق�اإذ
��وثابت�من�ثوابتها.ية�العربية�أساس�من�أسس�الهوي�لكريم،�وها

رجمة�من�وإلـى��التّتصدير�اللغات�وتوحيدها�في�اعتمدتها�العولمة�التّي�ومن�األسس�
إلى�لغات�العـالم�وتُـرجم���ية�من�الكتب�ترجمت�من�العرب�اًاللغات�العالمية،�فنلحظ�كثير

ـ���التّإليها�أيضا�الكثير�من�اآلداب�العالمية،�وقد�عرفت� �القـديم��ذرجمة�عنـد�العـرب�من
ير�يجد�أن�المسلمين�لما�انشغلوا�بالفتوحـات�والغـزو�لنشـر����الساريخ�وفي�التّفالمتطلع�

�ومان�ونشروا�فيها�لغـتهم�وديـنهم،�وجـدوا�أن�هـذه����الراإلسالم�ففتحوا�بالد�الفرس�و
�قافة�والعلوم�والطب�واإلدارة�والعسـكر�الثّميادين�الحضارة�وفي�عوب�تفوقت�عليهم�الشّ
افتقرت�إلـى�مصـطلحات�العلـم�والطـب�����ية�التّي�لغتهم�متطورة�على�العربي�الالتّوب

عامالت،�وذلك�لغرابة�هذه�العلـوم��في�التّر�المسلمون�هذه�المصطلحات�واإلدارة،�ولم�يغي
العصـر��فـي��وا�على�هذه�الحال�حتى�خالفة�عبد�الملك�بن�مروان�واستمرية�على�العرب
مـن�لغـة���ية�نقلت�اللّغة�العربالتّي�حكمه�العديد�من�الحركات�في�ظهرت�التّي�األموي،�

يـة��أمة�ولغة�دين�وعبادة�إلى�لغة�عالمية،�غير�أن�هذه�الحركات�أثّرت�إيجابا�على�العرب
المساس�بهويتها�وال�ثوابت�األمة،�بـل�كانـت���دون�ية�فنقلتها�من�لغة�أمة�إلى�لغة�عالم

زيـادة���هذه�الحركات�الكبـرى��من�بتوجهات�األمة�وثوابتها،�ونذكر�مصطلحاتها�مشبعة
��:رجمةالتّعلى�

��.قعيد�لقواعد�اللّغةالتّدوين�والتّعريب،�حركة�التّحركة�
ومـا���لغة�عالميةية�من�لغة�أمة�إلى�نقل�اللغة�العربفي�سهمت�هذه�الحركات�أفكيف�

��العصر�القديم؟في�تناولتها�التّي�للتّرجمة�وأهم�العلوم�ية�اريخالتّالمراحل�ي�ه
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ي�فـي��هذا�القرن�الهجرية�بدافي�العولمة�كظاهرة�بدأ�انطالقها��تعريف�العولمة:�/1
��واقتصادية:�أحداث�كبرى�سياسية،�وتقنية�ةبثالثمرتبطة�ي�وهي�مانينات�الميالدالثّ

ـ�رق�والغرب،�وانهيار�االتحـاد��الشّحيث�انتهاء�المواجهة�بين��:ياسيةالس  .�أ وفيتالس�ي
�.رقيالشّوتفكك�المعسكر�

فـي��هائلة�ية�ورة�المعلوماتية،�حيث�شهدت�هذه�الفترة�طفرة�تقني�الثّوه�:قنيةالتّ  .�ب
ـ�إسهمت�أوانتقال�المعلومات،�حيث�ية�مجال�االتصاالت�اإللكترون فـي��فعالـة���اتماهس

��.حدوث�العولمة
م،�ومقرهـا�جنيـف���1995عام�ية�جارة�العالمالتّوظهور�منظمة��:االقتصادية�  .�ت

بادل�الحر�التّ(الجات)�وكتتويج�النتشار�مذهب�ية�العامة�للتعريفة�الجمركية�لتخلف�االتفاق
تسيطر�على�العالم�شرقه�وغربه،�وهو�ما�وافـق��ية�بات�أيديولوجالذّي�وق�السواقتصاد�

عامـاً�علـى����50االحتفال�بمـرور��في�م،�أثناء�مشاركتهم�1998عليه�قادة�العالم�عام�
��2.ركات�متعددة�الجنسياتالشّوظهور��،الجات

اختلف�تعريف�العولمة�انطالقا�من�جهـة�ومجـال�تعريفهـا،�فبـالعض�يعرفهـا������
في�قـا�الثّالمجـال��فـي���اآلخـر��قني،�والـبعض�التّوي�المجال�االقتصادفي�ويحصرها�

�االستعمار�بثـوب�جديـد��ي�العولمة�ه":�بقولهي�سعد�البازعكتور�الدواإلنساني�وعرفها�
ويحمل�قيماً�تدعم�انتشار�تلك�المصالح�وترسخها�إنهـا��ية�ثوب�تشكله�المصالح�االقتصاد

إنهـا�بكـل�بسـاطة����،�واضحةية�مباشرة�أو�مخالب�عسكرية�االستعمار�بال�هيمنة�سياس
واألسـواق�وربطهـا���يـة��االقتصادات�المحلّللهيمنة�على�ي�يدفعها�الجشع�اإلنسانية�عمل

وإذا�كان�البحث�عن�األسـواق��،�بأنظمة�أكبر�والحصول�على�أكبر�قدر�من�المستهلكين
فـي��للتسويق�مطلباً�إنسانياً�قديماً�وحيوياً�ومشروعاً،�فإن�ما�يحدث�هنا�يختلـف��ي�عالسو
يـة��مـن�ناح�ي�ؤدويية�ه�بحث�يمارس�منافسة�غير�متكافئة�وربما�غير�شريفة�من�ناحأنّ

�.�3"وثقافيةية�طريقه�من�قيم�وممارسات�اقتصادفي�أخرى�إلى�إضعاف�كل�ما�قد�يقف�
ولـو�علـى���يـة��كتور�أن�العولمة�تسعى�لتحقيق�أهداف�عالمالدونستنتج�من�تعريف�

الغرب�يريد�فرض�نموذجـه�وثقافتـه�وسـلوكياته�وقيمـه�����ف"�واألديان،�ية�ب�الهواحس
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العولمة�صيغة�مهذبة�في�وأنماطه�واستهالكه�على�اآلخرين،�وإذا�كان�الفرنسيون�يرون�
قدم�واالتجاه�التّكلغة�ية�غــة�اإلنجليزثالثة�رموز�هو�سيادة�اللّفي�تتجلى�التّي�لألمركة�

لة�وإمكاناتها�الضخمة،�ومشـروب��نحو�العالمية،�وسيطرة�سينما�هوليود�وثقافتها�الضح
��4"الكوكاكوال�وشطائر�البرجر�والكنتاكي

�في�� �تتمثل �قافَـة�الثّو�ياسةالسو�واالجتماعِ�االقتصاد�ُألمورِ�الواضح�داخُلالتّ�"وأيضا
�ودونالسو ،لُوك�اعتداد�ذكري�وددبِالح�ياسالس� �وطـنٍ��إلى�انتماء�أو�يادةالس�ذات�للدوِلية

دحدأو�م�لدولة�ونود�،نةعيم�إلى�الحاجة�اتإجراء�"ةكومي5.ح�
ثوابت�األمة�وهويتها�ي�هية�واإلسالمية�عوب�العربالشّولعّل�أخوف�ما�تخاف�عليه��

ي�يجـر�الـذّي��للوجود،�واللسـان��ية�توفر�رؤالتّي�دائماً�جماع�ثالثة�عناصر:�العقيدة��"
ولسانها�عربـي،��في�فعقيدتها�اإلسالم�الصا�.6"الطويل�المدىفي�قاالثّراث�التّعبير�به،�والتّ

��ورثته�عن�أجدادها.��الذّي�وتراثها�موروثها�
بسماتها�ية�األقرب�إلى�اللُّغة�األم.�واللُّغةُ�العربوامية،�السإحدى�اللُّغات�ية�اللُّغةُ�العرب�

ورِ�المنـوط��ية�الـد�،�وتأدالعلوم�والمعارفال�تزاُل�قادرةً�على�حمِل��رنةوخصاِئصها�الم
علـى�سـاِئرِ�����فَضـلَها�اهللا���التّي�لُغَـةُ�نَبِيك�ية�:"�إن�اللُّغَةَ�العربِابن�جني،�يقوُل�بها

"وما�من�لُغَة�تسـتطيع�َأن�تُطَـاوَِل�اللُّغَـةَ�����،7رجات"ي�الداللُّغَات،�وفرعت�بها�فيه�سام
هاِئيـة،�وليسـتْ���النّاُخْتيرتْ�ِلتَحمـَل�رِسـالَةَ�اِهللا���التّي�الوسيلةُ�ي�شَرفها،�فهية�في�العربِ

ساِئرِ�اللُّغات�من�قُـوة��في�تسمو�بها�على�ما�أودع�اُهللا�التّي�وحدها�ي�هية�وحالرمنزلَتُها�
جميع�اللُّغَات�ال�يجِد�فيهـا�علـى�مـا����عةُ�فاألمر�فيها�واضح،�ومن�يتْبع�السوبيانٍ،�أما�

اهسمعته�لُغَةً�تُض�8اللغةَ�العربيةَ"ي.��
ـ��نةلساال�بينِ�نم�هنزو�الموه�،ةنَّالج�ِلهَأ�المكَ�سانهذا�اللِّ"�الفارابي:يقول� مـ��ن �لِّكُ

ي�فبنى�مبـان��ستشنعي�وَأ�نستهجيما�من�كلِّ��بهذَّ،�والمسيسةخَ�لِّكُ�نى�ملَّع،�والمةصيقنَ
اللُّ�باين�بها�جميعَأ�من�إعرابٍ�؛غاتوجداُهللا�ه�له،�وتأليف�بين�حركة�9"حالَّه�بـه��كونٍوس�

ير�يجد�أن�المسلمين�لما�انشغلوا�بالفتوحـات�والغـزو�لنشـر����الساريخ�وفي�التّاظر�النّو
ومان�ونشروا�فيها�لغـتهم�وديـنهم،�وجـدوا�أن�هـذه�����الرففتحوا�بالد�الفرس�و�اإلسالم
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قافة�والعلوم�والطب�واإلدارة�والعسـكر�الثّميادين�الحضارة�وفي�عوب�تفوقت�عليهم�الش�
افتقرت�إلـى�مصـطلحات�العلـم�والطـب�����ية�التّي�لغتهم�متطورة�على�العربي�الالتّوب

وذلك�لغرابة�هذه�العلـوم��عامالتفي�التّر�المسلمون�هذه�المصطلحات�واإلدارة،�ولم�يغي�،
العصـر��فـي��واستمروا�على�هذه�الحال�حتى�خالفة�عبد�الملك�بن�مروان�ية�على�العرب
مـن�لغـة���ية�نقلت�اللّغة�العربالتّي�حكمه�العديد�من�الحركات�في�ظهرت�التّي�األموي،�

يـة��أمة�ولغة�دين�وعبادة�إلى�لغة�عالمية،�غير�أن�هذه�الحركات�أثّرت�إيجابا�على�العرب
دون�المساس�بهويتها�وال�ثوابت�األمة،�بـل�كانـت���ية�فنقلتها�من�لغة�أمة�إلى�لغة�عالم

��باختصار:مصطلحاتها�مشبعة�بتوجهات�األمة�وثوابتها،�ونذكر�هذه�الحركات�الكبرى��
ـ�ية�العهود�اإلسالمفي�وقد�بدأت�أولى�المحاوالت�للتعريب�"�:عريبالتّحركة�  . أ �بـ

راهم�على�نقـش��الدقود)�وذلك�منذ�عهد�الخليفة�عمر�بن�الخطاب�فقد�ضرب�النّ(تعريب�
هللا)�ونقش�بعضها�اآلخر�(محمد�رسـول�اهللا)�أو���وجعل�نقش�بعضها�(الحمدية�الكسرو

ـة��وضرب�عثمان�بن�عفان�دراهم�عرب�،ت�معيارها�وأوزانها(ال�إله�إال�اهللا�وحده)�وتبي
معترف�بها�إلى�أن�جـاء�عبـد���ية�األمصار�اإلسالمفي�ولم�يكن��،10)�"بنقش�(اهللا�أكبر

�معتـرف�بهـا��ية�إسـالم�يـة��سكة�عرب�وسكي�العهد�األموية�بدافي�الملك�بن�مروان�
"��وم�آنذاك،ية�الرباقتصادها�وسياستها�وتخلّت�عن�تبعية�اإلسالمية�ولة�العربالدواستقلّت�

البالد�المفتوحة�أمـا��في�وجدت�التّي��ما�تلكواوين�وال�سيالدعهده�أيضاً�بدأ�تعريب�في�و
ة�واوين�األولى�(الجند�وبيت�المال)�فقد�كانت�باللغة�العربالدعهد�الخليفة�في�منذ�نشأتها�ي

أبقاها�العـرب�علـى�حالهـا����البالد�المفتوحة�فقد�في�وجدت�التّي�أما��،عمر�بن�الخطاب
العراق�وسائر�بـالد��في�وحساباتها�فظلت�على�ما�كانت�عليه،�فية�المختصة�بالجباي�وه
ويبدو��،مصر�بالقبطيةفي�اليونانية)�و(ية�ومالرام�كانت�بفي�الشّوية�رق�كانت�بالفارسالشّ

ليها�منعـاً��كان�يقصد�منه�ضبط�أعمالها�واإلشراف�عية�واوين�المالالدأن�دوافع�تعريب�
عريب)�إلى�إيجاد�طبقة�جديدة�مـن�الكتـاب���التّوأدى�هذا�اإلجراء�(،�زويرالتّمن�الغش�و

،�ويعتبر�تعريب�الدواوين�من�أعظم�األحداث�السياسية�11"رائعةية�أدبية�وإلى�نهضة�لغو
  ��12بعد�جمع�القرآن�نظم�وفق�خطّة�شاملة�
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المحاوالت�األولى�فيه�خـالل�العصـر���ا�تعريب�العلوم�فقد�بدأت�أم�رجمة:التّحركة�
وعلى�نطاق�ضيق�واقتصرت�علـى�العلـوم���ية�وكانت�على�األغلب�جهود�فردي�األمو
ما�عربت�بعـض��(كالمنطق�والفلسفة�والهندسة)�كية�كالطب�والفلك�والعلوم�العقلية�العمل

ظ�مخطـط)��مثل�البرجد�(وهو�كساء�غليية�طلقوا�عليها�كلماتها�األصلأوية�األلفاظ�اليونان
وم�كالزبرجد�والزمرد�والياقوت�ومقاييس�الرب�اتصالهموأسماء�أشياء�عرفها�العرب�بعد�

كالقولنج�والبرقوق�أو�كلمات�ية�أو�نباتية�وأسماء�طبية�كالقيراط�واألوقية�وأوزان�رومان
��13.كالجاثليق�والبطريق�وغيرهمية�نصران

نشطت�منذ�أواخر�ية�التّي�انالثّا�الحركة�وأم...�:لقواعد�اللّغة�قعيدالتّدوين�والتّحركة�
رأى�القائمون�بهـا��ية�حركة�لغوي�فهية�الالتّة�الثّالثّوطوال�القرون�ي�األول�الهجرالقرن�

ي�اإلسـالم�ين�الدباعتبارها�لغة�القرآن�الكريم،�ولغة�ية�غة�العربوجوب�المحافظة�على�اللّ
ية�عوب�غير�العربالشّمن�طرف��تحريف�أو�تصحيف�قد�تتعرض�لهماي�الحنيف،�من�أ

ؤلي،�المتـوفى��الـد��األسودأبى�ي�حو،�على�يدالنّ،�وهكذا�نشأ�علم�اإلسالماعتنقت�التّي�
���14.لوهوفص�هـ،�ثم�تناوله�منه�علماء�البصرة�والكوفة�فأكملوه�69سنة�

�لغةٌمن��تحولتية�يمكن�أن�نقول�أنها�"عاشتها�العربالتّي�وبعد�هذه�الحركات�الكبرى�
�قبل �في �لقـد��،غداً�لنخلعه�اليوم�نرتديه�ثوباً�غةاللّ�ستْلب�،عالمية�لُغة�إلى�عامٍ�مئة�خالِلية

�العرب�اللُّغةُ�وجدتْ �فكونـت��بطابِعهـا،��وطَبعتْهم�بهم�وامتزجتْ�الجماعات�من�تجاوباًية
�الماد�حياتَهم�وطبعت�وثقافتَهم،�قَيمهم�وشكلّت�ومدارِكَهم،�تفكيرهم �فأعطـتْ��والعقليةَ،ية
،�وخـالل�تحولهـا�هـذا����15"مميـزاً��واحداً�وجهاً�الثالثّ�القاراتفي��المختلفة�لألجناسِ

حافظت�على�ثوابت�األمة�وهويتها�بل�ونقلتها�إلى�الكثير�مـن�المجتمعـات�والشّـعوب����
ـ�العرب�قتْالتّواألخرى،� ـ�ذاك�"كاية�بكثير�من�اللّغات�آن ـ�وية�لفارس ة�ريانالسبطيـة��والقي

�فه�القُوة،�أسباب�عندها�وكان�ية�والعبرية،والبربر القُرآنِ،�لغةُي��ـزوتتمي��قـو��ببنـاء�ي
�جديـدة��كثيرة�بألفاظ�نيتْعف�اإلسالمِ�رسالةَية�العرب�حملتْ�لَقَد،�غزيرةً�مادةً�وتملك�محكَمٍ،
�سلوك�وقواعد�ونُظمٍ�وأفكارٍ�مفاهيم�من�اإلسالم�بِه�جاء�عما�للتَّعبيرِ �لُغـةَ��وأصـبحتْ�،

الثّو�ينِالدقافة�ةارضكْمِ�والحوالح�� �العرب�اللُّغةُ�وكانتْ�واحد�آنٍفي �في �وانتشارِها�سعتهاية
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�اإلنكليز�اللُّغة�عولمةَ�تُشْبِه�العالمِ،�أرجاءفي� �إلـى��سـابق�التّو�االنتشارِ�حيثُ�من�اليومية
�تحمـلْ��ولـم��الحضاريةَ،�وآفاقَها�اللُّغويةَ،�حدودها�تتجاوز�لمية�العرب�اللُّغةَ�ولكن�تَعلُّمها،
�لمخلـوق�ية�واإلنسـان��ياسية،السو�والعسكرية،ية�االقتصاد�يطرةالسو�واألذَى�رالشّ�نزعةَ
��أهلها.في�وية�اللّغة�العربفي�أثّرت�كثيرا�التّي�16،األيامِ�هذه�عولمةُ�تحملُه�كما

��):قافةالثّ،�غة�العربيةعلى�ثوابت�األمة�(اللّية�لبالسة�مآثار�العول/2�-1
منـاخ�حـاد�مـن����في�ابت�أن�العولمة�تتوسع�الثّ�اإلسالمية:ية�قافة�العربالثّب/�على�

ثقافة�مـا�بعـد���ي�داول،�فثقافة�العولمة�هالتّو�اإلنتاجراجع�للثّقافة�المكتوبة�على�صعيد�التّ
ر�على�ثّؤتي�المكتوب،�وميالد�لثقافة�الصورة،�فهالمكتوب�ثقافة�ميالدها�احتضار�لثّقافة�

��أغلبه�مكتوب�ومحفوظ�بين�دفّات�الكتب.��الذّي�ثنا�وومورية�ثقافتنا�العرب
يـة��قافية�الثّأسس�للعدوان�على�الهوية�قافة�العربالثّأثر�الواضح�للعولمة�على�التّوهذا�

قافة�وانتشـار�القـيم�والمبـادئ����الثّمة�وذلك�بطمسها�وغزوها�وتفتيتها،�وتغير�مفاهيم�لأل
�المخالفة�لهويتنا�وعاداتنا.

عن�الكون�واإلنسان�والحيـاة��ية�كما�أن�العولمة�تسعى�إلعادة�تشكيل�المفاهيم�األساس
يروج�لها�الغرب�ثقافياً�وفكرياً،�فالكون�التّي�عند�المسلمين،�واالستعاضة�عنها�بالمفاهيم�

لم�يخلق�تسخيراً�لإلنسان،�ليكون�ميدان�امتحان�للناس�ية�والفكرية�قافالثّنظر�العولمة�في�
البتالئهم�أيهم�أحسن�عمالً!!،�واإلنسان�لم�يخلق�لهدف�عبادة�اهللا�تعالى�!!�وهذه�المفاهيم�

��.17سوى�خرافةية�قافالثّوية�مة�الفكرنظر�العولفي�للعقيدة�اإلسالمية،�ليست�ية�األساس
ثمة�قانون�واحد�وثقافة��بالكون�والخالق�والمخلوق�كون�"�ةالتّغير�في�المفاهيم�المتعلّق

ولذا�فإن�ثمة��ظام�الطبيعيالنّواحدة�تكتسب�وحدتها�من�كونها�جزءاً�من�ية�واحدة�وإنسان
ية�تتجه�دائماً�نحو�تصـف�ي�المادي�نموذجاً�واحداً�للتطور،�ويالحظ�أن�حركة�البناء�الفكر

يـة��الهيومانيـة��نائالثّ(الخالق�/�المخلوق)�وعن�ية�ينية�الدنائالثّنجمت�عن�التّي�نائيات�الثّ
إلـى�أن��ي�لناصر�الحميـد�ية�عودفي�الس19�وقد�أشارت�دراسة،�18)�(اإلنسان/�الطبيعة

ـ�رجة�األولـى،�مثـل:���ي�في�الديأتية�أثير�على�الجوانب�األخالقالتّ �رويج�لإلباحيـة�التّ
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سـاء�بتقليـد�األزيـاء����النّواالختالط،�وما�إلى�ذلك�مما�يخالف�القيم�اإلسالمية،�وإغراء�
��.وابط�األسريةالرأثير�على�التّوأدوات�الزينة،�وكذلك�ية�الغرب

سـان��إلـى�اللّ�ية�أصل�الهوي�هالتّي�قافات�الثّووإذا�انتقلنا�من�العقائد��أ/�على�اللّغة:
وعاء�الفكر�وقالبه�الحي،�وما�نراه�اليـوم��ي�واصل،�وهالتّفاهم�والتّأداة�ي�هالتّي�واللغة�

�نقلهـا،�وال�أدلّ�في�من�اإلسهام�ية�غة�نسبة�عالقافة�الغربية،�حيث�تشكل�اللّالثّمن�طغيان�
%)�باأللمانيـة،��9غة�اإلنجليزية�و(%)�من�معطيات�األنترنت�بالل88ّعلى�ذلك�من�أن�(

��20.غاتاللّي�%)�يوزع�على�باق1%)�بالفرنسية،�و(2و(
مرة�المرة�النحراف�أهل�اللغـة�نحـو�مـآزق����الثّكان�ية�إن�انحسار�مد�اللغة�العرب"�

وح�وقوة�الفكر�وقوة�الضـمير��الرقوة�في�تتمثل�ية�التّي�أبعدتهم�عن�مصادر�القوة�الحقيق
ود�عـن��الـذّ�صون�الحقوق�وفي�الكيان،�وية�حمافي�ات،�والذّتحصين�في�وقوة�اإلرادة�

علـى��يـة��ظم�الغربالنّالمصالح�العليا�لألمة.�وتَزامن�ذلك�مع�هيمنة�األفكار�والمذاهب�و
فرضت�سياسات�وأملـت�اختيـارات�تَتَعـارض�مـع�����التّي�وي�واإلسالمي�العقل�العرب

استتبع�ذلـك�مـن����اإلسالمية،�مع�ماية�للشعوب�العربية�والحضارية�قافالثّالخصوصيات�
نارها�بعض�أبناء�الضاد�من�جهة،�ومـن��في�غة�العربية،�ينفخ�شن�حرب�شعواء�على�اللّ

تعمل�من�أجل�فرض�لغاتهـا��ية�التّي�جهة�أخرى�تشجع�وتحرض�عليها�العناصر�األجنب
خصوصياتها،�إليمانها�بأن�ية�عوب�غير�القادرة�على�حماالشّوثقافاتها�ونظم�حياتها�على�

�21".يـة��بيل�نحو�االستحواذ�على�األمور�وتسخيرها�لخدمة�مصالحها�الحيوالسذلك�هو�
��إثر�العولمة�اللّغوية،�ونذكر�منها:ي�العالم�العربفي��مظاهروبذلك�تمظهرت�عدة�

غات�ثم�االنتقال�إلى�اللّية�هجات�العامغة�الفصحى�إلى�اللّ.�تغير�لغة�الخطاب�من�الل1ّ
��واالنجليزية.ية�كالفرنسية�األجنب
��.��لإلشهاركلغة�ية�األجنبغات�.استعمال�الل2ّ
��أو�االنجليزية.��������������������������ية�قالة،�بالفرنسالنّواصل�والهواتف�التّراسل،�عبر�مواقع�التّ.�3
��للتوظيف.ية�.�اشتراط�إتقان�اللّغات�األجنب4
مسابقات�االمتحانات.������������������������������في�كمقياس�للتوظيف�وية�.�اعتماد�اللّغات�األجنب5
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��والفرنسية.ية�الفنادق�باإلنجليزفي�.�كتابة�قوائم�الطعام�واالستقبال�6
كنتـاكي��،�مثـل:��حياة�المتكلِّم�العربـي�في�ية�األجنب.�االستعمال�الكثير�للمفردات�7

�أكاديميـة��،اسـتراتيجية�ز،�ببايز،�فاستافود،�سوبر�ماركت،�تلفون،�إنترنـت،��الدماكدون
��.كمبيوتر،�تاكسي،�ماسج،�موبايل،�فورمات،�...إلخ

ـ�والمعنـوي،�وب�ي�وحالرعلمنة�الفصحى�وإفراغها�من�مضمونها�.8 لمنـة��عي�الالتّ
إحصاءات�منظمة�اليونسـكو�عـن�الـوطن�����واإلعالم�تشيرية�راسالدالبرامج�والمناهج�

سـوريا��في�البث�كما�ي�ما�بين�ثلث�إجمال�تستوردية�لفزيون�العربالتّأن�شبكات�ي�العرب
لبنـان�فـإن�البـرامج����في�تونس�والجزائر،�أما�في�كما�ي�ومصر،�ونصف�هذا�اإلجمال

ومعلـوم�أثـر�هـذه����)�%58.2المواد�المبثة�إذ�تبلغ�(ي�تزيد�على�نصف�إجمالية�األجنب
��22.البرامج�على�العقائد�والقيم�واألخالق�والعادات�واللغة

��ح�للعلم.للغة�عبادة،�وحصرها�في�المجال�الديني�وأنها�ال�تص.اعتبار�الفصحى�9
مما�يؤدي�إلـى���األخرى،ية�غات�األجنببين�اللّغة�الفصحى�واللّي�الصراع�اللّغو�.10

��اندثار�الفصحى�وإحالل�للمصطلحات�األجنبية.
��قويم�الميالديالتّوشيوع�استخدام��.11
ي�الـذّي��على�الطاغوت�الحالي�الحقيق�دالر�إن"�:لبيةالسسبل�مقاومة�اآلثار��/2�-2

ـ��الذّي�موذج�الصحيح�النّيسمى�العولمة،�هو�إبراز� ي�يجب�أن�يكون�عليه�اإلنسـان،�لك
يمكن�أن�يتقدم�اإلنسان�علمياً�وتكنولوجياً�واقتصـادياً���أنه-�الواقععالم�في�–اس�النّيصدق�

�ناياالـد�فته،�مترفـع�عـن���وحربياً�وسياسياً�وهو�محافظ�على�إنسانيته،�محافظ�على�نظا
علـى��ية�لبالسوسبل�مقاومة�آثارها��،23"جس،�قائم�بالقسط،�معتدل�الميزانالرمتطهر�من�

��كثيرة�منها:ية�الهو
بيـان�خطـر�العولمـة����تنفوس�أفراد�المجتمع�الواحد،�وية�في�أ/تعزيز�وتكريس�الهو

��عليه.
��عنه.بهات�الشّبيان�إيجابياته�ورد�تب/إظهار�سماحة�اإلسالم�و
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علـيم،�وتسـهيل�تدريسـها����التّوسائل�اإلعالم،�ومناهج�ية�في�غة�العربباللّية�العناج/�
قليص�مـن��التّرجمة�والتّعريب،�والتّباللغة�العربية:�تفعيل�ية�وتحبيبها�للطالب،�ومن�العنا

��.حدود�الحاجة�الالزمةفي�علق�باللغات�األخرى�إال�التّ
قافة،�وإن�كانـت�تنبـع�مـن����ية�الثّحيث�أن�حر�وتدعيمها،ية�قافية�الثّضمان�الحر�د/

الوقـت�نفسـه���في�على�األفراد،�فإنها�ية�توزيع�اإلمكانات�واإلبداعات�اإلنسانفي�العدالة�
علـى��ية�وزيادة�عطائها.�ولكن�ال�يجوز�فهم�الحرية�قافالثّإغناء�الحياة�في��عامل�أساس

ـ�ية�رأنها�فتح�للباب�أمام�كل�تعبير،�وقبول�كل�فكر،�ولكن�الح يـة��الحري�المقصودة�ه
��24.المنضبطة�بضوابط

وكشـف��يـة��عليم�بتعزيـز�الهو�التّأن�يقوم�ه/�الدور�الكبير�لإلعالم�والتّعليم�وذلك�"�
استخدام�كافـة�الوسـائل�واألسـاليب����ي�ربوالتّالعولمة�ومضارها،�ويتحتم�على�اإلعالم�

فـي��تأصيل�القيم�والمهارات�والمعـارف�والمعلومـات���في�ينجح�ي�والطرق�المتاحة�ك
مؤسسات�المجتمع�ومنظماته،�وبما�أن�البث�المباشر�يهدد�هويتنا�بتنشئة�صغارنا�علـى��

ن�بتحصـين��وربويين�واإلعالميين�مطـالب�التّقيم�وعادات�تخالف�فكر�أمتهم�وثقافتها�فإن�
أن�يتحـدث��ي�ربـو�التّم�غريب،�ونحن�نريد�من�اإلعالالتّاألطفال�ضد�ثقافة�االستهالك�و

يـة��المهمة�واللصيقة�بحياة�المجتمع،�كما�نريد�منه�تقديم�مـادة�غن�ية�ربوالتّعن�المسائل�
ـ�لميذ�والطالـب�و�التّتحدث�أثراً�إيجابياً،�وتترك�صدى�قوياً�بنفس�الصغير�وية�ثر اب�الشّ

��.25"وتساعد�على�اكتشاف�ما�يملك�من�طاقات�ومهارات
بـات���:من�العولمة)ية�تستفيد�العرب�(كيفية�اللّغة�العربإيجابيات�العولمة�على��/3

�ظاهرة�تكاد�تكون�كونيـة�ي�ما�هليست�شراً�يتقى�أو�خطراً�يدفع،�وإنَّمعروفًا�أن�العولمة�
��كيـف�مـع�متغيراتهـا���التّعامل�معها�والتّلبيات�واإليجابيات،�إن�توافرت�شروط�السلها�

مقدمة�هذه�في�،�وتغلّب�على�ما�يترتب�عليها�من�مشكالالتّلبيات�والسأمكن�تجاوز�تلك�
اتية،�على�مستوى�األفراد�والجماعـات،�وعلـى�مسـتوى����الذّروط�امتالك�القدرات�الشّ

هـو�بمثابـة���الذّي�شيد�ي�الرالحضاري�وفر�على�الوعالتّالحكومات�والهيئات�األهلية،�و
خـاذ�القـرارات�الواعيـة،�للبنـاء�����ياسات�الحكيمة،�واتِّالستقود�نحو�رسم�التّي�البوصلة�
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في�اتي،�ولالنفتاح�على�آفاق�العصر،�ولالندماج�الذ��تياراته،�من�منطلق�االقتنـاع�بـأن�
�والحضـارية�ية�قافالثّشبث�بخصوصياتها�التّوية�ات�وترقيتها�والحفاظ�على�الهوية�الذّحما

فاعل�اإلنسانالتّساحة�في�بإثبات�الحضور��رهين�في�قـا�الثّار�مضـمار�الحـو��فـي��وي
خـاء،�علـى���الرمـاء�و�النّقـدم�و�التّمسيرة�في�حالف�الحضاري،�وباإلسهام�الفاعل�التّو

والقـدرات��يـة��اتالذّامتالك�القـوة��في��ومما�ال�شك�فيه�أن�ولي.الدوي�الصعيدين�اإلقليم
عكاسـات��واالنية�لبالسأثيرات�التّواالقتصادية،�الحصانةَ�ضد�ية�والصناعية�قانالتّوية�العلم

االقتحـام��فـي��بـات،�و�الثّاالكتساح�لمواقع�االستقرار�وفي�الضارة�لنظام�العولمة�اآلخذ�
قافات�والحضارات�بعضها�عن�بعض،�والقدرة�على�الثّتميز�التّي�لمعاقل�الخصوصيات�
��26"عدد�الحضاري.التّوفي�قاالثّنوع�التّبية�إغناء�الحضارة�اإلنسان

كتور�كمـال��الديقول�ومن�هذه�العولمة�راجع�إلى�نفس�متكلّميها،�ية�فإن�استفادة�العرب
ا�إلـى��فها،�ونموها�وازدهارها،�كل�أولئك�يرجع�أوالً�وأخـر�جمود�اللغة�وتخلّ�إن�بشر:"

العالم�مـن��في�فاعل�مع�الحياة،�وما�يجري،�التّعامل�والتّها،�وإلى�نصيبهم�من�وضع�أهل
فإن�كان�لهم�من�ذلك�كله�حظ�موفور�انعكـس��أفكار�وثقافات�ومعارف�جديدة�ومتنامية،�

غة�على�حالهـا�دون�حـراك�أو���صيب�أو�انعدم،�بقيت�اللّالنّهذا��غة،�وإن�قّلأثره�على�اللّ
غة�ال�تحيا�وال�تموت�بنفسها،�وإنما�يلحقها�هذا�الوجه�أو�ذاك�بحسب�الظـروف��تقدم،�اللّ

ـ�لنّابية�تحيط�بها،�فإن�كانت�الظروف�فاعلة�غنالتّي�والمالبسات� في�قـا�الثّوي�شاط�العلم
��ا�عـن�هـذه�الظـروف���تعبيـر�ي�ورد�فعلها�القوية�والفكري،�كان�للغة�استجابتها�الفور

شاط�اإلنساني،�وإن�حرمت�اللغـة�مـن�هـذا����النّوأمارة�ما�يموج�به�المجتمع�من�ألوان�
حـين��في��،خلف�والجمودالتّوقدمت�للجاهلين�فرصة�وصمها�ب،�فاعل�ظلت�على�حالهاالتّ
27قومها�هم�الجامدون�المتخلفون"��أن.��

بشكل�عام�وعلـى�اللّغـة�بشـكل����ي�للعولمة�على�الفرد�العربية�ومن�اآلثار�االيجاب�
��خاص�ما�يلي:

لخطـر��ي�وإعادة�ضبطها�وفق�أسس�واضـحة�المعـالم�للتّصـد���ية�أ/تحديد�المرجع
المرجع:�البـد�مـن���تحديد�ية�متحدثا�عن�أهمي�كتور�طه�جابر�العلوانالديقول�العولمة،�
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راث�كلّه�وحـده��التّمن�جديد،�بحيث�ال�يصبح�لهذه�األمة�ي�تحديد�اإلطار�المرجعية�عمل
إطـارا�مرجعيـا�بحجـج�����-�وكما�هي–مصدر�األصالة،�وال�المعاصرة�والحداثة�كلها�

يرجع�إليها�هذا�الحد�مـن��التّي�مختلفة،�فإن�اإلنسان�ال�يمكن�أن�يبدع�إذا�بلغت�مصادره�
أن�يتحدد�للمسلم�المعاصـر�بـالقرآن���ي�ينبغي�فاإلطار�المرجعي�الالتّعة،�وبالسالكثرة�و

ـ�ظم�وقواعـدها،�وب�الـنّ�صور�والعقيدة�والقيم،�وألسس�التّمصدرا�ومنشأ�للفكر�و نّة�الس
����باعتبارها�مصدرا�مبينا�لهذا�القرآن�بمختلف�أنواع�البيانية�بوالنّ

غـات�تحـدثاً�ونطقـاً�ضـمن�����من�أكثر�اللّية�العربِاللُّغَة��تعد�:اللّغة�العربيةية�عالم
ثها�أكثـر�مـن���العالم،�إذ�يتحدفي�غات�انتشاراً�امية،�وإحدى�أكثر�اللّالسغات�مجموعة�اللّ

الوطن�العربي،�باإلضافة�إلى�العديـد�مـن�المنـاطق����في�مليون�نسمة�يتوزعون��422
نغال�وإرتيريا�وإثيوبيا�وجنـوب��السوي�األخرى�المجاورة�كاألحواز�وتركيا�وتشاد�ومال

ة�كما�تستعمل�لغة�ثان�،ودان�و�إيرانالسـأ�علمـاء���"���مليون�نسمة���540لما�يناهزيويتنب
غات�مهدد�باالنقراض�واالندثار،�كما�حدث�قديما�العالم�بأن�مستقبل�كثير�من�اللّفي�غة�اللّ

فـي��سـتبقى��ي�التّـي��غات�همع�كثير�من�اللغات�الميتة�بعد�حياة�قديمة�وأن�قلة�من�الل
هذه�اللغات�المتوقع�بقاؤها،�لن�تكون�إال�مـن�ضـمن����الئل�إلى�أنالدتشير�المستقبل،��و

أمريكا�وأوروبا�في�من�الكوكب�األرضي،�ي�مالالشّتشغل�الجزء�ية�التّي�لغات�األمم�القو
اللغـة��مقـدمتها��فـي��ورق�األدنى�والهند�والصين�وخاصة�منها�اللغات�العالمية،�الشّو

�:�العربيـة،�األسـبانية،�الصـينية���ثم�اللغات�األربع�الباقيـة��اإلنجليزية،�تليها�الفرنسية
ة�وسالرالقـوة��فـي��لغة�دونهـا���200-�70إضافة�إلى�ما�يتراوح�بين��بمنازل�متقاربةي

متفاوتة�جدا�فيمـا�بينهـا���ي�واإليطالية،�ثم�اللغات�اإلسكندنافية،�وهية�واأللمانية�كالبرتغال
ـ��96أزيد�من�ي�لغة،�أ�6500لقوة،�أما�حواليافي� تتآكـل��ي�%�من�لغات�العـالم،�فه

إذا�التّـي��باستمرار�وتتقهقر�أمام�غزو�اللغات�القوية،�وخاصة�منها�اللغـة�اإلنجليزيـة���
ا،�أن�تبتلع�لوحدها�هـذا�الكـم���عليه�اليوم،�فمن�المحتمل�جدي�سارت�األمور�على�ما�ه

�العالميـة�يـة��ألخرى،�بل�وأن�تبتلع�بعد�ذلك�اللغات�القوالهائل�من�اللغات،�الواحدة�تلو�ا
��.27نينالسقاومت�على�مدى�آالف�التّي�
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ـ��خطراية�ستصير�العربالتّي�مجموعة�من�األسباب�ي�الم�المسدالسذكر�عبد� �احقيقي
ية�واحدة�من�اللغات�العالمية�كون�العرب�هميشية،التّوسياساتهم�ية�قافالثّعلى�دعاة�العولمة�

��:��،�منهاسيكتب�لها�البقاءالتّي�
المستقبل�المنظور�فضـالً�عـن���ية�في�غة�العربللّي�.�احتمال�تزايد�الوزن�الحضار1

مليوناً،�وهو�يمثل�إلى�جانـب���270ي�لحوالية�هو�اللغة�القومي�البعيد.....فاللسان�العرب
يتوقـون�إلـى���كلهـم���ي�مليون��مسلم�غير�عرب�850ألكثر�منية�اعتبارية�ذلك�مرجع

أضـعف��فـي��فـإنهم��يـة��اكتساب�اللغة�العربية؛�فإن�لم�يتقنوها�ألنها�ليست�لغتهم�القوم
��اإليمان�يناصرونها�ويحتمون�بأنموذجها.

�الحديثـة�ية�قاطعة،�وأعلق�بمعطيات�المعرفة�اللسانية�قيقة�علمحبتميزت�ية�.�العرب2
اريخ�الموثوق�بـه�يكتـب�للسـان����التّتاريخ�البشرية،�على�ما�نعلمه�من�في�فألول�مرة�

ية�والصـرف�ية�سبعة�عشر�قرناً�محتفظـاً�بمنظومتـه�الصـوت���ي�ر�حوالعمأن�يي�طبيع
ظـام��النّالالت�دون�أن�يتزعزع�ي�في�الدطور�الحتمالتّفيطوعها�جميعاً�ليواكب�ية�حوالنّو
��من�داخله.ي�الثالثّ

3اللسان�العرب�.�أن�وشاهد�ححامل�تراث،�وناقل�معرفة،�ي�التّـي��على�الجـذور��ي
�28والفلسفية.ية�والطبية�ظرالنّكل�العلوم�في�استلهم�منها�الغرب�نهضته�الحديثة�

�ال�":كوتهبل�قـائالً��ريتشارد�خطرا�على�العولمة�وقد�صرحية�كيف�ال�تصير�العرب
يـة��غن�آداب�لـه��شعبا�وأنالعربية،��اللُّغة�محلَّ�تحلُّية�واالنجليزية�الفَرنس�اللُّغةَ�أن�يعقُل

�تكاد�مادة�ذاتُ�مرنةٌ�ولغةٌ�العربية،�كاآلدابِ�متنوعةٌ �ينبـذُ��وال�ماضيه�يخُون�ال�تفنى�ال
ـ��باينالتّ�إن�وأجداده،�آباِئه�طريق�عن�طويلة�قُرونٍ�بعد�إليه�وصَل�إرثاً �الـذّي��الجزئ ي
�لُغـةً��تـتكلَّم�ية�عرب�منطقةٌ�فسيكون�لدينا�يزوَل،�وعليه�أن�البدية�العرب�اللَّهجات�بين�يبدو

�29بـاهر"��مسـتقبلٌ��لها�سيكون�أني�مذهب�مجيد،�وفى�ماضٍية�للعرب�كان�شاملةً،�واحدةً
�جـارة�للتِّيـة��دول�غـةً�لُيـة��العرب�صـارتْ��دقَ�"األستاذ�فنتجيو:وفي�ذات�الصدد�يقول�

سيجريد�هونكهالمستشرقة�وتقول��30."لومِوالع�العربِ�مؤلفة�كتاب�شمس�علـى���تسطع
�العـرب��غمطُوال�ي�بالحقيقةي�نادي�نوربيين�ممن�اُأل�يظهر�أن�اُهللا�شاء�لقد"��:31بِرالغَ
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.�"�اا�وحديثًقديمية�البشر�قافةللثَّية�إنسان�دمةًوا�خ،�وأدةًعالمي�وا�رسالةًهم�حملُأنَّفي�هم،�حقَّ
�نهضـة��أصـحاب��العرب�وربيين،�أنمن�اُأل�العلمِ�أهُل�يعلم�أن�ةٌبها�سإنَّ"��:أيضا�وتقوُل

ـ��فاقتْ�هضةُالنّهذه��من�قبل،�وأنية�ها�اإلنسانلم�تعرفْية�علم أو��ونـان�ه�اليكثيراً�ما�تركَ
الرومان،�وال�يقدرون�هذا.�إن�ة�وا�ثمانظلُّ�العربرونٍقُيعلماً�وفنـاً���ون�على�العالم،�يشع

�،�ونشروا�لواءورِالنّإلى��لماتوها�من�الظُّوروبا�وأخرجُأ�،�كما�أخذوا�بيدوأدباً�وحضارةً
المدنيةأقاصفي�هم�ذهبوا��،�إن�يـ�في��البالد�ودانيها،�سواء �مآسيا�أو�إفريقيا�أو�أوروبا،�ثُ

��"�.ِلضا�الفَبهذَ�االعترافَ�وروبا�على�العربُِأ�نكرتُ
��دون�المساس�بثوابتها�وهويتها:ية�العربية�األسباب�إلى�عالمأهم�

ـ�لتطويرها�ي�عالسوهوض�بها�النّوية�غة�العربالحفاظ�على�اللّ • قضـية��ا�باعتباره
�قافة.الثّوية�سبيل�الحفاظ�على�الهوي�وهوواجبا�قوميا�ووطنيا؛�ية�عصر�ضرورة

�لها�االنتقال�عبر�األجيال.حمل�هويتنا�وحضارتنا�وضمنت�الذّي�الوعاء�ي�ه •
�لغة�العبادة�والقرآن.ي�هية�غة�العرباللّ •
�.غات�على�مستوى�العالمتعد�من�أقدم�اللّية�غة�العرباللّ� •
�تعلمها�للمجتهد�والعالم�والفقيه.ية�شرط� •
�ىالتّاألداة�ي�واصل�فحسب،�بل�هالتّالمجتمعات�ال�تقتصر�على�في�غة�وظيفة�اللّ •

انتشـار��فـي��العامل�األول�ي�قافي،�وهالثّراث�التّى�يحفظ�الذّيفكر�بها�اإلنسان�والوعاء�
�.حضرالتّقافة�والثّ

�ول�والحضارات.الدأساس�من�أسس�بناء�المجتمعات�و� •
األلفاظ�وقُدرةً�في�من�أوعى�اللغات�على�اإلطالق�وأكثرها�جزالةً�ية�للُّغة�العربا� •

�طور.التّومواكبة��على�استيعاب�المعانى
��:اوترقيتها�عالميية�تدعيم�منزلة�العربفي�وهذه�تدابير�مقترحة�تسهم�

��ياسي:السسبة�الجانب�النّب •
جـارب��التّللشركات�والعمال�الوافدين�ومن�أحسـن��ية�غة�العربعامل�باللّالتّاشتراط��أ/

�أنيـة��ركات�والمصارف�األمريكالشّعندما�فرضت�على�أكبر�ية�جربة�اليابانالتّاجحة�النّ
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تتعامل�باللغة�اليابانية،�فكان�لها�ما�أرادت.�ولسنا�أحسبنا�عاجزين�عن�فعل�ذلـك،�بـل���
����32.متعاجزين!

والقنصليات،�لتقيبر�الثّقافات�ية�فارات�العربفي�السية�ثقافوملحقات�افتتاح�مراكز��ب/
للخبـراء�والمتخصصـين���ية�باللغة�العربتكوينية�تعليمية�م�دورات�يتقدالعربية�وتسعى�ل

الوطن�العربفي�العمل�في�اغبين�الر�اح�والطلبة.مدفوعة�األجرييوغيرهم�من�الس�،��
مقابلة�التّرجمة�إلى�العربية�للسلع�المستوردة،�مع�وضـع�مـا�يسـمى����اشتراط��ج/

��بالجمركة�اللّغوية.
ثيقـة��د/�فرض�قوانين�تجبر�التّعامل�باللغة�العربية�ومعاقبة�كل�من�يمضي�علـى�و�

ـ��اللّ�حماية«كما�فعلت�فرنسا�حين�سنّت�قانون�مكتوبة�بالفرنسية،� �سـنة�»ية�غـة�الفرنس
إبـان��ية�غة�الفرنساللّية�عام�على�قانون�حماي�صدر�بمناسبة�مرور�مائتالذّي��م،1994

ـ���ـيوقِّ�نم�لُّكُ�يعاقب«ورد�فيه�ية�الذّي�ورة�الفرنسالثّ ية�ع�وثيقة�بغيـر�اللغـة�الفرنس
��.»جن�ستة�أشهرالسمن�وظيفته�وببالفصل�

وتيسـير���الجامعية�منها،�وبخاصة�عليم،التّ�مراحل�جميعية�في�العرب�غةباللّية�العنا�د/
تكـوين�األسـاتذة����ةبالموازا�،قواعدها�وتطوير�برامجها�الحتواء�كافّة�العلوم�والمعارف

��والخبراء�عليها.
ية�مسـتقبل�ية�ونظرات�استشـراف��جيدةية�سياسات�لغو�اعتماد33السياسات�اللّغوية: •

��الية:التّلبناء�مجتمع�معرفي،�وذلك�بالطرق�ية�تجاه�العرب
��.دعم�اللغة�العربيةفي�تعريب�الحاسوب�ومنزلته��أ/

��.العربيةية�راسات�اللسانية�الدترق�ب/
��.العربيةية�اللسانيات�الحاسوب�ج/
��.ألغراض�خاصةية�تعليم�اللغة�العرب�د/
��.وآدابها�ومهاراتهاية�اللغة�العربتطوير�تعليم��ه/

�،�نشر،�توثيـق،�توظيـف��(نقلبعالم�المعرفة�بشتى�مجاالتها،�ية�و/�ربط�اللغة�العرب
��.توليد)



�
ّ
ــــ
�ــــــــ���ــــ
	ــــ��ا�ــ�

ّ
�ــ�ــــ�تا�ــ�ــ�ــ�ــ��ا���ــ�ــــّ���ــــ�ل:�ا�ــــ�

�

  
388 

 

  

• بهات�المثارة�حولها:الشّد�على�الر�
�علـى�الفصـحى��يـة��:�فضل�العامومنها�،بهات�المثارة�حول�اللغة�العربيةالشّإبطال�

�للحوسبة....ي�صعوبة�الجذر�العرب،�العربيالحرف�،�ليست�لغة�علمية�العرب
��خاتمة:

مكَّنتها�من�البقـاء��التّي�مات�والمقومات�السكثيرا�من�الخصائص�وية�تمتلك�العرب •
وسايرت�العصر،�وحافظت�على�أصولها�وثوابتها،�مما�يؤمل�بمستقبل�زاهر�لها،�إذا�ما�

��بعلم�الحاسوب.صالحهم،�وسعوا�إلى�ربطها�في�روض�أهلها�العولمة�وجعلوها�
عربي،�وتنظيم�محنّك�وتعاون�بين�ي�يحتاج�إلى�قرار�سياسية�مستقبل�اللغة�العرب •

ة�جارب�اللّغوالتّاطقة�بها،�ويستعين�بالنّول�الدوالمقترحات�العلمية.ي��
�إيجابيات�العولمة.ستفادة�من�لالي�عالس؛�العولمة�ليست�شرا�خالصا •
ير�مع�السوذلك�بالحفاظ�على�مقوماته�وثوابته�ومحاولة�ي�إصالح�المجتمع�العرب •

�متطلبات�العصر.
جمع�بين�الباحثين�والخبراء�لتبادل�الخبـرات��تالتّي�تنظيم�المؤتمرات�والملتقيات� •

�والمعارف�والخروج�بحلول�جيدة�وعصرية.
��
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��:والمجالّت�المراجع�والمصادر
��.م2012مصر،�-�،�القاهرةقافةالثّو�للتعليمي�مؤسسة�هنداو،�ضحى�اإلسالم�،أحمد�أمين

  .بدون�تاريخ�،العربي،�القاهرة�األدبأحمد�حسن�الزيات،�تاريخ�

��بين�حماتها�وخصومها،��ية�اللغة�العربأنور�الجندي،�
�افـدين�الرمجلة�آداب�،�والعباسيي�العصرين�األموفي�عريب�التّ،��و���ق����طن�ا	��وز��� 
��.7العدد�
جار�وآخرون،�دار�سزكين�للطباعـة��النّتحقيق�عبد�الحليم�أبو�الفتح،�المحتسب،�ي�ابن�جن�

��ه.1406-�م1982انية،�الثّ،�الطّبعة�مصر-�القاهرةشر،�النّو
دار�،�منصـور�ي�تحقيق:�فؤاد�عل،�علوم�اللغة�وأنواعهافي�المزهر��،ييوطالسين�الدجالل�

��م.1،�1998،�طبيروت�،الكتب�العلمية

��م.1982أنور،�الفصحى�لغة�القرآن،�ط�الكتاب�اللبناني،�بيروت،�ي�الجند

والقيـاس،�مجلّـة�المجمـع����ية�بين�القوانين�الصـوت�ي�طور�اللّغوالتّواب،�التّرمضان�عبد�
مجلة�حصـاد��عرض�لكتاب�بدائل�العولمة�للدكتور�سعيد�الالوندي،��،حمديي�عبدالباق�بالقاهرة.

��.م2003-�هـ�1424األول��ى،�جماد135الفكر،�العدد�
�هونكة، �ترجمة�على�تسطع�العرب�شمس�زيغريد �وكمال�فاروق�الغرب، �سوقيالد�بيضون

��.م�1993الجيل،�بيروت،�انية،�دارالثّ�الطبعة
دط.�المجلـة�العربيـة،����،قافيةية�الثّتأكيد�الهوفي�اإلعالم�ية�الحارثي،�مسئولي�ساعد�العراب

��.تد
اآلخر،�المثقفون�والعولمـة��ي�نحن�والعولمة�من�يرب�7سلسلة�كتاب�المعرفة��،سعد�البازعي

  .م1999-�هـ1420األولى��والضرر،�الطبعةوالضرورة�

�القـاهرة�،�سـطور��كتـاب�،�سطور�مجلة�،العولمة�والعولمة�المضادة�،الم�المسديالسعبد�
��.م1999
�-�الحيـاة��،�جريـدة��أمام�تحديات�المستقبلية�العرباللغة�،�ويجريالتّالعزيز�بن�عثمان��عبد

��م.01/05/2008
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قفي،�مجلة�آفـاق��الثّعهد�الحجاج�بن�يوسف�في�عبد�الكريم�ذنون،�تعريب�دواوين�العراق�
��.بغداد،�م�1979سنة��،ابعة�أغسطس�آبالرنة�الس-��12عدد�الالعربية،�

�ر�ومسـتقبل،�مكتبـة�اآلداب��عبد�اهللا�أحمد�جاد�الكريم،�سيدة�اللّغات�ماضٍ�مشرق�ومحاض
��م.2009القاهرة،�

مرحلة�ما�بعد�اإلمبريالية،�مجلـة��ية�في�العالمية�أسمالالرعبد�اهللا�إسماعيل�صبري،�الكوكبة�
��.1997تموز/�آب��4الطريق�العدد�

��ابط:الروترويض�العولمة،�ية�عبد�اهللا�جاد�الكريم�حسن،�اللّغة�العرب
��.م2001منشورات�دار�الهالل،�فبراير��،منظور�غربيالوهاب�المسيري،�العالم�من��عبد

)�ربيع�236لإلعالم�بألمانيا،�العدد�(ية�ار�اإلسالمالدائد،�تصدر�عن�الرمجلة�،�عمار�طالبي
��لوكيات�واألخالق،�د.�السم،�دراسة�بعنوان�العولمة�وأثرها�على�2002هـ/�مايو�1424األول�
�34العـدد��،بنواكشوطي�الوطني�ربوالتّعليم�المعهد�التّ�مجلة،�قافيةالثّوالعولمة�ية�غة�العرباللّ

28�/2003نة�الس.  

ـ�1421روق،�القـاهرة،�الطبعـة�األولـى����الشّمحمد�قطب،�المسلمون�والعولمة،�دار� �هـ
  .م2000

�وزيـع،�المنصـورة��التّة�وعالم�بال�هوية،�دار�الكلمة�للنشـر�و�عولممحمود�سمير�المنير،�ال
��.م�2000-�هـ�1421مصر،�الطبعة�األولى،�

نظمهـا�مركـز���يـة�التّـي���دوة�الفكرالنّعرب�والعولمة،�بحوث�ومناقشات�الجاني،�الدنبيل�
  .م1998انية،�الثّدراسات�الوحدة�العربية،�الطبعة�

��م2004-�2العدد،�6مجلة�البصائر،�جامعة�البترا،�م�العولمة�اللغوية،�،�العناتي�وليد
 ابكة:الشّالمواقع�على�

��ابط:���الروآراء�المفكرين�الغربيين�"،�ية�مقال�"اللغة�العرب
https://www.voiceofarabic.net/ar/articles/1748��

ة�في�مستقبل�اللغة�العرب،�وليد�العناتيشـبكة�صـوت�العربيـة،����ظل�العولمةي�،�ابط:�����الـر
https://www.voiceofarabic.net/ar/articles/1754.�
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 :ا��وا�ش

1غوطور�اللّالت�ة�بين�القوانين�الصوتيـ��،وابالتّرمضان�عبد��والقياس،ي �ة�المجمـع�بالقـاهرة��مجلّ
.109،�ص33ج

مجلـة���،حمـدي�ي�عرض�لكتاب�بدائل�العولمة�للدكتور�سعيد�الالوندي،�عرض�عبدالباق�ينظر:�2
.36ص:��م،�2003-هـ�1424األول��ى،�جماد135حصاد�الفكر،�العدد�

�اآلخر،�المثقفون�والعولمة�والضرورة�والضـرر�ي�نحن�والعولمة�من�يرب�:المعرفةسلسلة�كتاب�3
��.73م،�ص:�1999هـ�1420الطبعة�األولى�،�بحث�لألستاذ�سعد�البازعي

�وزيع،�المنصورة،�مصـر�التّة�وعالم�بال�هوية،�د.�محمود�سمير�المنير،�دار�الكلمة�للنشر�وعولمال4
��.129م،�ص:�2000-هـ�1421الطبعة�األولى،�

مجلـة���ي،صـبر�مرحلة�ما�بعد�اإلمبريالية،�عبـد�اهللا�إسـماعيل���ية�في�العالمية�أسمالالرالكوكبة�5
��.47،�ص�1997تموز/�آب��4يق�العدد�الطر

�وزيع،�المنصـورة،�مصـر��التّوعالم�بال�هوية،�محمود�سمير�المنير،�دار�الكلمة�للنشر�و�العولمة6
��.146م،�ص:�2000-هـ�1421الطبعة�األولى،�

��.�32،�ص1ج�الفتح،أبو�ابن�جني��،المحتسب�7
.306صم��1982،ط�الكتاب�اللبناني،�بيروتي�أنور،�الجند�،ينظر:�الفصحى�لغة�القرآن�8
ـ����ين،الديوطي،�جالل�الس،�علوم�اللغة�وأنواعهافي�المزهر�ينظر�:���9 �1 ي�تحقيـق:�فـؤاد�عل

��272ص-1جم،1،�1998،�طبيروت�،دار�الكتب�العلمية،�منصور
��.32قود،�صالنّكتاب�ي�المقريز��10
افدين،�العدد�الرمجلة�آداب�،�د.��و��ق���طن�ا	�وز���،�والعباسيي�العصرين�األموفي�عريب�الت11ّ
��.66-41،�ص7
ذنون،�مجلة�آفـاق���الكريمقفي،�عبد�الثّعهد�الحجاج�بن�يوسف�في�تعريب�دواوين�العراق��:انظر12

��.98-79ص��،بغداد،�م�1979سنة��،ابعة�أغسطس�آبالرنة�الس-�12عدد�الالعربية،�
.281،�ص1أحمد�أمين�ضحى�اإلسالم،�جـ13
.206بدون�تاريخ،�ص��،العربي،�القاهرة�األدبانظر�أحمد�حسن�الزيات،�تاريخ��14
��.368ص���زيغريد،�هونكة�الغرب،��على�تسطع�العرب�شمس�15
�15ص�وترويض�العولمة،�أ�د�عبد�اهللا�جاد�الكريم�حسـن،��ية�:�بحث�بعنوان:�اللّغة�العرب�انظر16
ابط:الر��
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�ميمـي�التّالمعاصرة،�محمد�بن�سعد�ية�قافة�العربالثّظل�ية�في�قافية�الثّالهوية�ظر:�العولمة�وقضان17
.275-274م،�ص:��2001-هـ�1422الطبعة�األولى،�

��م2001الوهاب�المسيري،�منشـورات�دار�الهـالل،�فبرايـر�����غربي،�د.�عبدالعالم�من�منظور�18
��.127ص:�

هـ/�1424)�ربيع�األول�236لإلعالم�بألمانيا،�العدد�(ية�ار�اإلسالمالدائد،�تصدر�عن�الرمجلة�19
لوكيات�واألخالق،�د.�عمار�طـالبي،�ص:��السم،�دراسة�بعنوان�العولمة�وأثرها�على�2002مايو�
10.��
المعاصرة،�محمد�بن�سـعد��ية�قافة�العربالثّظل�ية�في�قافية�الثّالهوية�العولمة�وقضللتوسع�ينظر:�20
.111م،�ص:��2001-هـ�1422ميمي،�الطبعة�األولى�التّ

��.30المرجع�نفسه،�ص�21
نظمها�مركز�دراسـات�الوحـدة���ية�التّي�دوة�الفكرالنّالعرب�والعولمة،�بحوث�ومناقشات�ينظر�22

.335م،�ص:�1998انية،�الثّجاني،�الطبعة�الدالعربية،�تعقيب�نبيل�
�م2000هــ،��1421روق،�القاهرة،�الطبعة�األولى�الشّالمسلمون�والعولمة،�محمد�قطب،�دار�23
.49ص:�
�ميميالتّالمعاصرة،�محمد�بن�سعد�ية�قافة�العربالثّظل�ية�في�قافية�الثّالهوية�نظر:�العولمة�وقضا�24

.263م،�ص:��2001-هـ�1422الطبعة�األولى�
الحارثي،�المجلة�العربية،�د.�ي�قافية،�د.�ساعد�العرابية�الثّتأكيد�الهوفي�اإلعالم�ية�مسئولانظر:�25

��.30ط.�ت�ص:�
�

�-الحياة�،��جريدة�العزيز�بن�عثمان�عبد�،ويجريالتّ،�أمام�تحديات�المستقبلية�اللغة�العرب�ينظر:�26
��م.01/05/2008
نة�الس�،34العدد�،بنواكشوطي�الوطني�ربوالتّعليم�المعهد�التّمجلة�،�قافيةالثّوالعولمة�ية�غة�العربالل27ّ

.121ص�،�28�/2003
ـ�المسدي،�عبد���،العولمة�والعولمة�المضادة�28 القـاهرة�،�سـطور��كتـاب�،�سـطور��،مجلةالمالس��

�.390ص،�م1999
�وينظر�:�جاد�الكـريم��،�وما�بعدها25ص�أنور�الجندي،�بين�حماتها�وخصومها،�ية�العرباللغة��29

��م.2009غات�ماضٍ�مشرق�ومحاضر�ومستقبل،�مكتبة�اآلداب،�القاهرة�،�عبد�اهللا�أحمد،�سيدة�اللّ
���،�الرابط:�وآراء�المفكرين�الغربيين�"ية�ينظر:�مقال�"اللغة�العرب�30
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1748https://www.voiceofarabic.net/ar/articles/��
�هونكة،�على�تسطع�العرب�شمس�31 �زيغريد �وكمـال��فاروق�ترجمة�الغرب، �سـوقي�الد�بيضون

��.368ص�م،��1993بيروت،�الجيل،�دار�انية،الثّ�الطبعة

م2004-2العدد،�6،�مجلة�البصائر،�جامعة�البترا،�مالعناتي�اللغوية،�وليدالعولمة�ينظر:��32
�����ابط:الرالعربية،��صوت،�شبكة�د.�وليد�العناتي�،�قبل�اللغة�العربية�في�ظل�العولمةمستينظر:��.33

https://www.voiceofarabic.net/ar/articles/1754��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��





�
ّ
ــــ
�ــــــــ���ــــ
	ــــ��ا�ــ�

ّ
�ــ�ــــ�تا�ــ�ــ�ــ�ــ��ا���ــ�ــــّ���ــــ�ل:�ا�ــــ�

�

  
395 

 

  

�l^Š‰ö¹]�…æ��»�x×�’¹]�í¶†iflŠÖ]êÞ^� �

e†ÃÖ]�íÇ×Ö�î×Âù]�‹×�]�íflé^qƒç´_�†ñ]ˆ¢^e� �
� �

��������������������������������������������������������������������‡æˆÃÚ<Üé×£]<‚fÂ<J�< <

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÃÚ^¢]<ˆÒ†¹]<flêÍç’Ö]çe<ÀéË£]<‚fÂI<í×éÚ< <
��

يكـون�بـين�النسـقين����الـذّي��ناسق�واالنسجام�التّالعلم�أساسا�على�ي�ينبنالملخص:�
ـ�للعلوم،�ومعرفة�ية�والمصطلحي،�إذ�تعد�المصطلحات�المفاتيح�األساسي�المفهوم بكة�الشّ

��مغاليقه.��ي�الضامن�للولوج�فيه�وتخطي�علم�من�العلوم�هي�يتضمنها�أية�التّي�المصطلح
شغلت�التّي�الحديث�وجدنا�أن�من�أهم�القضايا�ي�العربي�رس�اللسانفي�الدوإذا�تأملنا�
قافـة��الثّترجمة�المصطلح،�فكون�هذا�العلـم�مسـتوردا�مـن����ية�إشكالي�الباحثين�فيه�ه

ـ���هذا�المجال�كانت�ترجمة�في�واألعمال�األولى��،الغربية �يينربألعمـال�اللسـانيين�الغ
يـة��وكون�الجهود�األولى�عبارة�عن�جهود�فردية،�فقد�نتج�عن�ذلك�إغراق�اللغـة�العرب�

المصطلحات�وكـان�ذلـك�بسـبب����في�فوضى��بالمصطلحات�المترجمة،�مما�أدى�إلى
��قافة�العربية.��الثّاألوائل�للسانيات�إلى��للناقلينية�والمعرفية�اختالف�المرجعيات�اللغو

كان�لزاما�أن�ي�الوطن�العربفي�اللسانيات�ي�أثر�سلبا�على�تلقالذّي�وأمام�هذا�الواقع�
��اللسـانيات�فـي��هذه�المعضلة�ومحاولة�إيجاد�حل�لها،�ألنها�أعاقت�البحـث��في�ينظر�

لى�العربية،�ومـن��من�أجل�توحيد�ترجمة�المصطلحات�إي�العمل�الجماعفي�وكان�الحل�
��اهتمت�بتنظيم�تلك�الجهود.��التّي�والمؤسسات�ية�أجل�ذلك�ُأنشئت�المجامع�اللغو

تكفـل��التّـي��هذه�المداخلة�استعراض�إحدى�تلك�الجهـود،�و�في�وعلى�هذا�نحاول�
التّـي���"معالم"على�عاتقه�من�خالل�مجلته�أخذها�بالجزائر�ية�المجلس�األعلى�للغة�العرب

تعنـى�بترجمـة���التّـي��أطلتها�هذه�المؤسسـة�و�التّي�رجمة�ومختلف�المشاريع�التّتعنى�ب
������المصطلح�اللساني.
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هذا�الحقل�منذ�في�المشتغلين�العرب�ي�ترجمة�المصطلح�اللسانية�شغلت�قضتوطئة:�
�ى�العربية،�فقد�كان�هـذا�االنتقـال�بفضـل���إلية�قافة�الغربالثّبدايات�انتقال�اللسانيات�من�

ي�تعريف�القارئ�العربين�أخذوا�على�عاتقهم�مهمة�جهود�نخبة�من�اللسانيين�العرب،�الذّ
واألمريكيـة،�وذلـك�منـذ����يـة��بهذا�العلم�الجديد�منذ�تخرجهم�من�الجامعـات�األوروب�

��الخمسينات�من�القرن�الماضي.��
تهم�استقوها�من�أسـاتذ�ية�التّي�وكان�حرص�هؤالء�اللسانيين�على�نقل�القضايا�اللسان

تقـديمها�إلـى����ومحاولـة�-�ية�في�الغربالغالب�رواد�المدارس�اللسانفي�ين�كانوا�الذّو–
أبسط�شكل�ممكن،�كان�ذلك�متناسبا�طردا�مع�حرصهم�علـى�دقـة���ي�في�القارئ�العرب

�كل�فرع�من�فـروع�اللسـانيات��في�كل�اتجاه�لساني،�وفي�نقلهم�للمصطلحات�المتداولة�
عالمات�المعرفة،�وسمات�تعـرف�بهـا���ي�طلحات�هالمصوذلك�لمعرفتهم�ووعيهم�أن�"

توحة�تنتظم�بها�الحياة�سكونا�وحركـة،�وتتعـارف�بهـا����ألوان�مختلفة�مفي�العلوم،�وه
��.�1األجيال،�وتتحاور�بها�الحضارات،�وتتقدم�بها�األمم"

فـي��وضعها�اللسـانيون�العـرب���التّي�وكان�نتيجة�ذلك�أن�كانت�المؤلفات�األولى�
مـن�جهـة،�وأيضـا�ترجمـة�����ية�عن�ترجمة�لمختلف�القضايا�اللسانمجملها�عبارة�عن�
��.��من�جهة�أخرى�مختلف�المجاالت�اللسانيةفي�المستعملة�ية�للمصطلحات�اللسان

تعريف�اللسانيات�أن�تلك�الجهود�كانت�فردية،�وتتعلـق��ية�لكن�ما�أثر�سلبا�على�عمل
األخرى،�وهذا�ما�جعـل��ية�مناهج�أو�المدارس�اللسانمعزل�عن�الفي�معين�ي�بمنهج�لسان
تلـك��ي�في�معجما�لسانيا�خاصا�به،�وما�يجسد�ذلك�هو�أن�كل�كتاب�لساني�أن�لكل�لسان
ـ�يـة��باللغـة�اإلنجليز�ية�بملحق�يرصد�فيه�المصطلحات�اللساني�الفترة�ينته ية�أو�الفرنس

كتابـه���آخرفي��عرانالسمحمود�،�ومثال�على�ذلك�ما�قام�به�وترجمتها�إلى�اللغة�العربية
ية�اإلنجليز)،�حيث�وضع�معجما�جمع�فيه�المصطلحات�علم�اللغة�مقدمة�للقارئ�العربي(

��.2وترجمتها�إلى�اللغة�العربية
،�واالنتقـال�إلـى���رجمات�من�جهةالتّوكثرت�وتشعبها،�ية�راسة�اللسانالدومع�تطور�

�المصـطلحات�ذلك�كم�كبيـر�مـن���من�جهة�أخرى،�فقد�نتج�عن�ية�أليف�باللغة�العربالتّ
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وم�واحد�حتى�اختلطت�على�المتلقـين،�وهـو�مـا����ونتجت�حتى�مصطلحات�كثيرة�لمفه
جل�تنظـيم�هـذا���يستوجب�جهدا�كبيرا�من�أالذّي�اصطلح�عليه�بفوضى�المصطلحات،�و

��الحقل.��
بالمصطلح�ية�من�أجل�العناية�استعراض�الجهود�العربية�هذه�الورقة�البحثفي�نحاول�

لمسـار��اللغة�العربية،�وقبل�ذلك�يكون�عـرض��في�يد�المصطلح�ومحاولة�توحي�اللسان
����العربية.ية�األبحاث�اللساني�في�المصطلح�اللسان

�العربية:��قافة�الثّظروف�انتقال�اللسانيات�إلى��1 شهد�منتصف�الخمسـينات�مـن����
اللسانيات،�وكان�ذلـك�بعـد�عـودة����في�أليف�التّ�مجالفي�حركة�نشيطة�ي�القرن�الماض

فقـد��نشر�ما�تعلموه�على�يد�اللسانيين�الغربيين،�في�ورغبتهم��من�أورباية�الطالبالبعثات�
ـ�ي�تعرف�المجتمع�العربية�في�سهمت�هذه�البعثات�العلمأ ي�على�مستجدات�البحث�العلم

أوربا،�وكذلك�فعل�من�تالهـم��في�اللغة�من�خالل�احتكاك�هؤالء�الطلبة�بعلماء�اللغة�في�
عادوا�ومعهم�منـاهج��ف�،أوربا�خاصةية�في�رواد�المدارس�اللغوين�احتكوا�بالذّمن�الطلبة�

تـأثر�كثيـرا���ي�الـذّي��البحث�اللغوي.�أو�كما�حدث�مع�رفاعـة�الطهطـاو��في�جديدة�
)،�"ولعـل�مـا�حملـه����م1758�-1838(�(DE�SACY)ي�دو�ساسي�بالمستشرق�الفرنس

كانت�تقوم�على�استيعاب�مسـيرة��ية�التّي�المبعوثون�إلى�أوربا�من�أفكار�الحضارة�الغرب
إلى�الخـروج��ية�حفز�المجتمعات�اإلنسانفي�شاملة�تسهم�ية�وتكوين�رؤي�اريخ�البشرالتّ

بزوغ�في�ذلك�أثر�حاسم�لأن��يبدو-�جديدةمن�ظلمات�العصور�الوسطى�إلى�آفاق�أخرى�
��.���3الحديثة"ية�فجر�النهضة�العرب
جميـع��في�طور�الحاصل�التّا،�ومعايشة�فر�إلى�أوربفي�السالحظ��مأما�من�لم�يسعفه

ية�مصر�الجامعة�األهلفي�ُأنشئت��الجامعات�المصرية،�إذفي�تلقوا�تكوينا��المجاالت،�فقد
�األوربيـة�يـة��راسة�اللغوالدتداول�وإشاعة�جانب�من�في�كان�لها�"أثر�التّي��،م)1908(
م)�وكـان�علـم�اللغـة����1925ولة�أمر�الجامعـة�(�ي�الدهذا�االهتمام�عقب�تول�ادزاداو
دراسة�وتدريس�اللغات�طول�هذه�في�ائد�السهو�المنهج�ية�امالسالمقارن�للغات�ي�اريخالتّ

ـ�ية�راسة�اللغوالدالفترة�وبعدها�أيضا.�إذ�كان�هذا�الفرع�من� ية�التّـي��من�المواد�األساس
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�ىتـول��.4اآلداب�بالجامعة�المصرية"ة�يبكلية�رقالشّواللغات�ية�قسم�اللغة�العربفي�تدرس�
فقـه��في�دريس�والبحث�التّمهمة�ية�ين�استقدمتهم�الجامعة�المصرالذّمن�المستشرقين��عدد

امية،�وعلى�يدهم�تكون�مجموعة�مـن�البـاحثين،�وكـان�معظـم�هـؤالء������الساللغات�
،�وأشـهرهم��"شـاده�"و�"بـول�كـراوس��"و�"أنو�ليتمـان�"من�أمثال��اً،المستشرقين�ألمان

حيث�كـان�هـذا�الكتـاب����"،�للغة�العربيةي�طور�النحوالتّ"صاحب�كتاب��"برجشتراسر"
فهو�عبارة�عـن�مجموعـة���ية�امالسفقه�اللغات�في�المقارن�ي�اريخالتّ"ممثال�لهذا�االتجاه�

هـذا�الكتـاب�نجـد����في�م).�و1929عام�(ية�الجامعة�المصرفي�من�المحاضرات�ألقاها�
يـة��باإلضافة�إلى�بعض�أفكـار�البنيو�ية�بقا�على�اللغة�العربالمقارن�مطي�اريخالتّالمنهج�
�،أوربا�آنـذاك�في�ائد�السعريف�بالمنهج�في�التّهم�هؤالء�المستشرقون�سأفقد��5الوصفية"

مختلف�عما�ية�دراسة�اللغة�العربفي�محاولة�إرساء�منهج�جديد�و�،وتكوين�باحثين�عرب
امية،�فقد�السمن�خالل�ربطها�ومقارنتها�بشقيقاتها�من�اللغات��اللغة�القدامىقام�به�علماء�

ما�عرفه�في�ال�كان�لهم�دور�فعرس�اللغوالد�العربي�ـة��الحديث�مـن�نهضـة�فكر��يي
��ومنهجية.

مـن�أكثـر�الجوانـب����ي�يعد�االهتمام�بالمصطلح�اللسان�واقع�المصطلح�اللساني:�2
تكتسـيها��يـة�التّـي���أساسـا�إلـى�األهم��اللسانيات،�ويرجع�ذلك�في�عند�الباحث�ية�أهم

كل�فن�توضح�أن�في�"فإذا�استبان�خطر�المصطلح�مجال�معرفي؛�ي�أفي�المصطلحات�
جل�االصطالحالس�الذّي�هو�الكشف�المفهومي�يقيم�للعلـم�سـوره�الجـامع�وحصـنه�����ي

��حرماتـه�رادعـا�إيـاه�أن�يالبـس�غيـره�����ي�يرسي�الذّي�ياج�العقلالسالمانع،�فهو�له�ك
����.6وحاضرا�غيره�أن�يلتبس�به

ـ�ية�قافة�العربية�في�الثّلكن�المتتبع�للمصطلحات�اللسان إلـى��ي�يجد�أن�واقعها�ال�يرتق
ذلـك�هـو���في�يرنو�كل�باحث�الوصول�إليها،�ولعل�أهم�سبب�التّي�مستوى�الطموحات�

أن�أغلب�هؤالء�المؤلفين�استقوا�المصطلحات�من�أصلها�الغربـي،�حيـث�كـان����كون�
ـ�ية�من�اإلنجليزي�يستعمل�المصطلح�الغرببعضهم� بلفظـه�معتمـدا�علـى����ية�أو�الفرنس

�المصطلحات�(فونولوجيا،�فوناتيك،�سيمانتيك،�فونيم،�مـونيم�في�االقتراض�اللفظي،�كما�
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��الغربيـة�يـة��اللفظيـة��على�نفس�البنية�مقابلتها�بمصطلحات�عربو�مورفيم...�وغيرها)
ليكسيم...وغيرها)،�ومرد�ذلك�إلـى���صوتم،�لفظم،�(ية�مثل�المصطلحات�اآلتفي�وذلك�

عريب�بدال�من�وضـع��التّرجمة�والتّ"يتجه�إلى�ي�رس�العربي�في�الدأن�المصطلح�اللسان
وتوليد�مصطلحات�من�صميم�اللغة�العربية،�وذلك�باالعتمـاد�علـى�آليـات�ووسـائل�����

�وعدم�اسـتقراره��واضطرابهي�المصطلح�اللسانية�الوضع�المختلفة،�هذا�ما�أدى�إلى�عفو
عمل�موحدة�تؤطر�فيها�العمـل�المصـطلحي،�فبهـذا�يفتقـد�����ية�وكذا�عدم�وجود�منهج

ضرورة�ي�قيق،�وهالدتجعله�مصطلحا�بمعناه�التّي�المصطلح�أهم�خصائص�االصطالح�
������������قـة�والوضـوح�وعـدم����الدعـدد�وأن�يمتـاز�ب��التّوحيـد�وعـدم���التّبنائه�على�االتفاق�و
��.7اللبس�والغموض"

� ويمكن�تفسير�هذا�الواقع�من�خالل�بدايات�نقل�اللسانيات�إلى�العربيـة،�حيـث����
عيـل�األول�مـن���الراسـتمده��كانت�مجمل�تلك�الجهود�فردية،�وتعتمد�أساسا�على�مـا��

إلى�أوربا�وأمريكـا،�فكانـت�أغلـب����ية�ين�استفادوا�من�بعثات�علمالذّاللسانيين�العرب�
مختلـف�المـدارس�والمنـاهج����ية�في�ضايا�اللسانالمؤلفات�نقال�مترجما�لتلك�اآلراء�والق

المصطلحات�إلى�صـعوبة��في�ذبذب�التّأيعاز�ذلك�ولئن�أمكن�تكونوا�فيها.�ية�التّي�اللسان
رس�الـد�أصابت�ية�البدايات،�فإن�استمرار�ذلك�وتشعبه�وازدياد�وطأته�فهو�مشكلة�حقيق

��تلقي.��أكثر�عناصر�أهمية،�جعلته�عصيا�على�المي�في�العربي�اللسان
ي�شهده�المصطلح�اللسـان�الذّي�أمام�هذا�الواقع��العربـي:�ي�المصطلح�اللسان�أزمة�3

ـ�تؤثر�سلبا�علـى��التّي�أن�تصيبه�الكثير�من�المشكالت�ي�العربي،�فإنه�من�الطبيع ي�تلق
ـ�ي�طالب�العرباللسانيات�عند�ال صـعوبات��ي�وحتى�بعض�الباحثين�المتخصصين،�وه

،�وهو�أمر�أعـاق��بحد�سواءي�من�المصطلحات�والجانب�المفهومي�مست�الجانب�اللفظ
فـي��الوطن�العربي،�حيث�تعددت�المصطلحات�للمفهوم�الواحد�ي�في�كثيرا�البحث�اللسان

فقـد��واحد،�وزادت�حدة�األمر�عند�النظر�إلى�اللسانيات�بمختلف�اتجاهاتها،�ي�اتجاه�لسان
فـي��شعب�التّفكان�هذا�الخلط�و�عصيا،�تعددت�المصطلحات�وتشعبت،�وأصبح�حصرها

وعـدم�تمكنهـا�مـن����ي�الوطن�العربفي�حاجزا�أمام�تقدم�اللسانيات�ي�الحقل�المصطلح
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"ما�تعانيه�العلوم�المقترضة�من�ي�حتى�أصبحت�تعانعند�الغرب؛�ي�مواكبة�البحث�اللسان
متناول�الباحثين�العرب�مـن�حيـث���ي�في�رس�األجنبالدتتصل�بوضع�ثمرات�مشكالت�

ريع�حتى�يبقى�االتصال�ي�السطور�العلمالتّغة�واألسلوب�والطرق�المنهجية،�وبمتابعة�الل
مستمرا�دون�انقطاع�وبابتـداع�المصـطلحات�الموافقـة����ي�واألجنبي�رسين�العربالدبين�

��.8للعلم�من�جهة�والمستمدة�من�اللغة�من�جهة�أخرى"
� اللسـانيات��ية�في�أساسية�وازدادت�خطورة�المشكلة�وحدتها�عندما�تعلقت�بقض�

ـ�التّي�ات�المصطلحية�قضي�العربية،�وه مفـاتيح�العلـوم���ي�تعد�باتفاق�كل�الباحثين�ه
والقنطرة�الموصلة�إلى�فهمها،�وأن�"نشأة�العلوم�وتطورها�واكتمالها�وإبـداع�مفاهيمهـا���
�ووضوحها�مرتبط�باألساس�بمصطلحاتها�وثباتها�ووصفها�وتعبيرها�بدقة�عن�المفـاهيم�

فـي��اللسانيات،�إذا�لم�يسبقه�تطوير�ي�في�نه�من�الصعب�أن�يتطور�البحث�العلمولذلك�فإ
��.9ها"لتّوسائله�ووضع�المصطلحات�المالئمة�للمفاهيم�المراد�تحديد�دال

وقع�فيها�اللسـانيون�العـرب���التّي�يمكن�حصر�أسباب�المشكالت�أسباب�األزمة:��4
��اآلتي:��ي�في�فيما�يخص�المصطلح�اللسان

إلى�تعدد�المصطلح،�فكّل�باحث�يعتمد�ي�توليد�المصطلحات�يفض�اختالف�وسائل -�
��؛وضع�المصطلحفي�طريقة�معينة�

عريب،�إذ�أنّها�ال�تمتلـك�سـلطة���التّومؤسسات�ية�انعدام�سلطة�مجامع�اللغة�العرب -�
��؛10فرض�المصطلحات�والكتب�المعربة�على�الجامعات�والمؤلّفين�ودور�النّشر

للسانيين�العـرب،�وتـوزعهم�بـين����في�والمعري�العلمكوين�التّاختالف�مصادر� -�
��؛واأللمانيةية�واالنجليزية�قافة�الفرنسالثّ

��؛للسانيين�العربي�بين�المستوى�العلمي�والمنهجي�فاوت�النظرالتّ -�
وظهور�المزيد�من�المفاهيم،�وهـو�مـا���ي�العالمي�طور�المستمر�للبحث�اللّسانالتّ -�
��؛جديدةية�عربية�انضرورة�توفير�مصطلحات�لسي�يعن

ينهل�منه�إما�لسد�حاجيات�الطّلب�ي�عربي�ولغوي�نحوي�وجود�تراث�اصطالح -�
��؛باس�األمور�على�أصحابهالتّالمتزايد�وإما�ال



�
ّ
ــــ
�ــــــــ���ــــ
	ــــ��ا�ــ�

ّ
�ــ�ــــ�تا�ــ�ــ�ــ�ــ��ا���ــ�ــــّ���ــــ�ل:�ا�ــــ�

�

  
401 

 

  

وضـع�المصـطلح����فـي�-�قطريةتتحول�إلى�نزعة�التّي�-�ية�سيادة�النّزعة�الفرد -�
��.11صائبااآلخر�ولو�كان�ي�المتخصص�وعدم�االكتراث�برأي�العرب
التّـي��أسباب�هذه�الفوضى�بقوله:�"فاختالف�الينـابيع��ي�الم�المسدالسويلخص�عبد��

تكسـو��التّـي��وطبيعة�الجـدة���…ي�وسكسوني�ينهل�منها�علماء�العرب�اليوم�بين�التين
وما�ينشأ�عنه�من�توليد�مطّرد�ي�ثم�طفرة�الوضع�المفهوم�…المعاصرةية�المعرفة�اللّسان
كّل�ذلك�قد�تضـافر���…وتكاثر�المناهجية�المدارس�اللّساني�بحسب�توالي�للمصطلح�الفنّ

خـالف�أقـرب�إلـى����التّفجعله�إلى�االستعصـاء�و�ي�العربي�فعقّد�واقع�المصطلح�اللّسان
بين�متصـورات��ية�ومما�ازداد�به�األمر�تفاقما�دوران�المعرفة�اللّغو�…ماثلالتّوية�سوالتّ

��.12"…مستحدثة�ومفاهيم�متوارثة
��النقاط�اآلتية:��في�تكمن�مظاهر�تلك�األزمة�

ـ��ي�عدد:�ويقصد�به�وجود�أكثر�من�مصطلح�عربالتّ .1 ي�مقابل�للمصـطلح�األجنب
ـ�أحصى�عبـد��الذّي�الواحد�وأبلغ�مثال�على�ذلك�مصطلح�(اللّسانيات)� الس�الم�المسـد�ي

�الالنغويسـتيك�المصطلحات�المترجمة�والمعربة�له�ثالثة�وعشرين�مصطلحا�من�بينهـا��
…نيةلسعلم�اللّغة�اال

13����
المصطلح�العربي:�يعتمد�وضوح�المصطلح�ودقّتـه�علـى�وضـوح����ية�ضباب .2

طابق�بين�المصطلح�ومدلوله�قدر�اإلمكان،�لكن�لألسف�نجـد��التّالمفهوم�وحده�لذا�وجب�
��مة�فلجأوا�إلى�وضع�ألفاظ�غامضة�ومبهمة.السالمصطلح�لم�يعنوا�بهذه�ي�واضع
ين�درسـوا��الذّاللّغوية:�تظهر�هذه�المشكلة�جليا�عند�المثقّفين�العرب�ة�ياالزدواج .3

فـي��تعلّموها�منطلقًا�التّي�يتخذون�اللّغة�ية�بلغات�أجنبية.�فعندما�يترجمون�إلى�اللّغة�العرب
��ترجمة�المصطلحات.��

راث:�إن�استعمال�لفـظ��في�التّلمفهوم�جديد�عما�هو�ي�راثالتّاستخدام�المصطلح� .4
إلى�الخلط�بين�المفاهيم�وغموضها،�يقول�عبد�القادر�ي�للداللة�على�مفهوم�جديد�يؤدقديم�
الفهري:�"توظيف�المصطلح�القديم�لنقل�مفاهيم�جديدة،�من�شأنه�أن�يفسـد�علينـا���ي�الفاس

�.��14"…واءالسعلى�ية�تمثّل�المفاهيم�الواردة�والمفاهيم�المحل
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التّـي��من�الحلـول��العربي:�ي�اللّسانالحلول�المقترحة�لمعالجة�مشاكل�المصطلح��7
��نذكر:ي�تم�اقتراحها�لوضع�حد�لمشكلة�المصطلح�اللّسان

يـة��محددة�من�خـالل�منهج�ية�على�أسس�وضوابط�علمي�بناء�المصطلح�اللّسان -�
��؛وفق�قواعد�اللّغة�العربية

ـ�بالمصطلح،�وتحقيق�ية�عاون�بين�األفراد�والجهات�المعنالتّ -� رابط�واالتّصـال��التّ
موضوع�المصطلح،�واعتمـادهم��في�بينهم�تجنّبا�لالختالف،�ومشاركة�أهل�االختصاص�

��؛15وضعهفي�ثابتة�ية�على�منهج
يـة��أجنبية�عربية�نحتاج�إلى�نوعين�اثنين�من�المعاجم�اللّسانية،�األول�معاجم�لسان -�

ـ�ربية.�أمـا�النّـوع���ومقابلتها�العية�توضع�الكلمة�األجنبي�)،�أفرنسية-�انجليزية( ي�انالثّ
وعـالم��ي�العربي،�وتشرح�ماذا�يعني�تضع�المصطلح�اللّساني�،�أعربية-�عربيةمعاجم�

��؛16يدل
اللغـة��يـة��إلى�ترقية�اعي�السالوطن�العربية�في�ضرورة�تدعيم�المشاريع�اللّغو -�
��؛خيرة�العربيةالذّوتنميتها�كمشروع�ية�العرب
يسـير��الذّي�رجمة�وأساليبها�وتقنياتها�ورسم�خطّة�موحدة�تبين�المسار�التّبية�العنا -�

�.17ترجمته�للمصطلحاتي�في�عليه�المترجم�العرب
ي�إن�واقـع�المصـطلح�اللسـان���المصطلح�اللساني:��ترجمةية�في�الجهود�العرب�8

ـ�الرمحاوالت�جادة�لتصحيحه�قصد�ي�يستدعالذّي�العربي،�و ية�راسـات�اللسـان��الدبي�ق
حاولت�التّي�الغربي،�ال�يجعلنا�بحال�ننكر�الجهود�الجادة�ي�وجعلها�مواكبة�للدرس�اللسان

شكل�يجعل�تلقيه�أكثر�سهولة�وأقل�تشـعبا،�ممـا���في�وتقديمه�ي�توحيد�المصطلح�اللسان
ية�األبحاث�اللسانفع�أكثر�نحو�تطوير�الدالوطن�العربي،�وفي�تعزيز�اللسانيات�في�يسهم�

إلـى��ي�لقت�تلك�الجهود�أساسا�فيما�يخص�ترجمـة�المصـطلح�اللسـان���العربية،�وقد�تع
عرض�لبعض�تلـك��ي�وأخرى�جماعية.�وفيما�يأتية�العربية،�وتراوحت�بين�جهود�فرد

��الجهود.
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ومحاولة�ضبطها�ية�كان�االهتمام�بترجمة�المصطلحات�اللسان�الجهود�الفردية:�1.8
ـ�من�أولويات�اللسانيين�العرب�منذ�بدايات�ي�العربي�وتعريفها�للمتلق هـذا��فـي��أليف�التّ

�الكتـاب�فـي��استعملوها�التّي�المجال،�حيث�كانوا�يردفون�مؤلفاتهم�بمعجم�المصطلحات�
��تبنـوه�ي�الـذّي��االتجـاه�اللسـان��فـي��وقد�يتجاوزون�ذلك�إلى�المصطلحات�المستعملة�

بعـض�األحيـان���فـي��ون�،�وقد�يضعوترجمته�إلى�العربيةي�فيضعون�المصطلح�الغرب
��شرحا�لتلك�المصطلحات.��

عرف�على�مصـطلحات��التّعلى�ي�العربي�ولئن�كان�هذا�العمل�قد�ساعد�كثيرا�المتلق
معجم�ي�المقابل،�فقد�كان�لكل�لسانفي�جديدة،�وجعل�قراءة�تلك�الكتب�أكثر�سهولة،�لكن�

وعلى�مدى�معرفتـه��للمؤلف�ي�رجمة�تعتمد�على�الجهد�الفردالتّخاص�به،�بحيث�كانت�
الغالب�يكون�ذلك�عن�طريق�االقتراض�اللغـوي.�وإن��في�،�وباللغتين�المصدر�والهدف

بعض�مصطلحاتهم،�فإنه�ال�يعـدو�أن�يكـون���في�حدث�وتقاطع�بعض�هؤالء�اللسانيين�
وهذا�ما�ولّد�فوضـى��للمصطلح،�أما�المفهوم�فيختلف�عندهما،�ية�اللفظية�البنفي�تقاطعا�

الة�على�مفهوم�واحد،�أو�كثرت�الدسانيات�العربية؛�إذ�كثرت�األلفاظ�اللفي�المصطلحات�
وجعل�الطلبة�يتيهون�بين�عدد�كثيـر��ي�العربي�المفاهيم�للفظ�الواحد،�وهذا�ما�أربك�المتلق

��ألفاظها�ومفاهيمها.في�تتشعب�التّي�جدا�من�المصطلحات�
ـ�رجمات؛�التّوما�زاد�من�تأزم�الوضع�هو�اختالف�اللغات�مصدر� بعض�المـؤلفين��ف

إلى�العربية،�وبعضهم�اآلخر�ثقـافتهم�أنجلـو���ية�يترجمون�من�الفرنسية�ثقافتهم�فرنكوفون
وهو�ما�زاد�من�حدة�األزمـة،�وجعـل���إلى�العربية،�ية�يترجمون�من�اإلنجليزية�سكسون

وخير�مثـال�لـذلك�ترجمـة����اللسانيات،�ية�في�األمر�يصل�إلى�الخلط�بين�مفاهيم�أساس
إلى�ي�الم�المسدالسإلى�العربية،�حيث�يشير�عبد��linguisticsأو��linguistiqueمصطلح�

�نية،�لغويات،�علـم�اللغـة��الس(لسانيات،�ية�العربفي�مصطلحا��23أنها�قوبلت�بأكثر�من�
(اللغـة،�اللسـان)،�فهمـا����ي�وكذا�اإلشكال�الخاص�بمصـلح�علم�اللسان،....وغيرها)،�

فظ�والمفهوم�معا،�وهما�من�أكثـر�المصـطلحات���اللفي�مصطلحان�أصابهما�الغموض�
��من�ظاهرة�فوضى�المصطلحات.��تضررا�ية�اللسان
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�قليل�من�حدة�األزمـة�التّلبيات،�فقد�برزت�جهود�أخرى�سعت�إلى�السومع�كل�تلك�
س�تهتم�بالمصطلح�اللساني،�قدمها�بعض�اللسانيين�العرب،�حيـث��من�خالل�وضع�قوامي

أو�بهما�معا،�ثم�ترجمتـه��ية�أو�اإلنجليزية�باللغة�الفرنسية�يعرضون�المصطلحات�اللسان
بعـض�الحـاالت���فـي��مع�شرح�مستفيض�لتلك�المصطلحات،�أو�االكتفاء�ية�إلى�العرب

��اآلتي:��في�وتتمثل�أشهر�وأهم�تلك�األعمال��بالمقابل�باللغة�العربية.
م�قاموسـا�سـماه�"قـاموس����1989عام�ي�في�أصدر�المسدالم�المسدي:�السعبد�-�

ومقابالتها�العربية،�وقد�اكتفـى�بمقابلـة���ية�اللسانيات"،�ووضع�فيه�المصطلحات�الفرنس
المصطلحات�من�حيث�األلفاظ�دون�تقديم�مفاهيم�لتلك�المصطلحات،�وقد�رتبهـا�وفقـا���

القاموس�نجده�يضـع��ية�نهافي�من�األلف�إلى�الياء،�لكن�ية�للغة�العربي�للترتيب�األبجد
��.��18الالتينيين�Zو�Yفي�مصطلحات�تحت�حر

ضه�لتلك�المصطلحات�ومقابالتها،�استهل�المسدوقبل�عر�قاموسه�بمقدمة�طويلـة��ي
فصيل�إلى�ما�التّالكامل،�وفيه�يعرض�ب�علم�المصطلح،�كما�يوضحه�عنوان�القاموسفي�

ذلك�يقـول:��في�قافة�العربية،�وفي�الثّيتعلق�بعلم�المصطلح�وإشكاالت�وضع�المصطلح�
ـ��ية�كلة�المصطلحات�اللسانالعرب�مش"لقد�واجه� ي�لقالتّمنذ�تصدوا�لهذا�العلم�الحـديث�ب

مثّل�ومحاولة�اإلنشاء�والوضع،�ولقد�كان�شأن�جيل�اللسانيين�األوائل�مـع�عملهـم���التّو
كشأن�كل�من�اختصوا�بحقول�المعارف�األخـرى�مـع�مـا�اختصـوا�بـه:�مغالبـة�������

بل�االصـطالحية،�فكـان�االحتيـال�علـى�����السالمتصورات�ومراودة�المفاهيم�بمختلف�
يـة��تصورات�معرفي�من�حيث�هية�جّل�األحيان�سابقا�للحيرة�االصطالحفي�المدلوالت�
��.19وال�العلمية"الديتصل�جميعها�بصياغة�ية�وتقنيات�لغو

بمشـاركة��ية�لمصطلحات�اللسانل�معجما�أصدر�بدورهالفهري:�ي�عبد�القادر�الفاس-�
ي�يؤلفه�الفاسالذّي�الوحيد�ي�م،�وهو�ليس�المعجم�اللسان2007سنة�العمري،�وذلك�ية�ناد

��.��1984�،1985الفهري،�بل�سبق�له�وأصدر�قواميس�أعوام�
افع�إليراده�هاهنا�هـو�محاولـة�صـاحبه�تنويـع�����الدهذا�المعجم،�وهو�في�والالفت�

فـي��ضمنها�معجمه،�وذلك�بأخذ�مجموعة�من�المصطلحات�ية�التّي�المصطلحات�اللسان
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ألفاظا�مـن���المعجم�"في�مقدمته�أنه�أدمج�في�مختلفة،�إذ�يصرح�ية�مذاهب�ومدارس�لسان
ـ�في�مدارس�مختلفة،�إذا�ما�أخذنا�بعين�االعتبار�أن�اللسانيات� تكلّمـت��ي�المغرب�العرب

وظلّـت��،�Martinetتزعمهـا�مارتينيـه���ية�التّي�الفرنسية�أوال�بمفردات�المدرسة�الوظيف
كـوين��التّحصـر��في�على�الخصوص.�وقد�كنا�حريصين�على�تالحبيسة�هذه�المفردات�

ي�وليـد�التّالمرجعيات�الفرنسية،�ووسعنا�ذلك�لمدارس�أخرى�ضمنها�النحو�ي�في�اللسان
��.��20أو�الصورية�وأفعال�الكالم،�والحجاج،�إلخ"ية�صورالتّاللة�الدحويلي،�والتّ

طرقا�مألوفـة��وضع�المصطلحات�فإنه�يصفه�بالجرأة؛�إذ�"لم�نتبع�في�أما�عن�منهجه�
فـي��يوع،�مثال،�مع�أنـه�مبـدأ�مسـتحب����الشّإيجاد�األلفاظ�المطلوبة،�لم�نركن�إلى�في�

وضـع��ية�فـي��بالمراد،�وألننا�توخينـا�النسـق��في�المجال،�ألن�هناك�ألفاظا�شائعة�ال�ت
الفهـري،�إذ��ي�معروف�عن�الفاس�.�وهو�أمر21يوع"الشّتتعارض�ومبدأ�التّي�المقابالت،�

كثيـر�مـن���فـي��،�إذ�نالحظه�يتفـرد��خاصة�بهية�ائع�عنه�أنه�يمتلك�شبكة�مصطلحالشّ
ـ��التّي�المصطلحات� في�يوظفها�إلى�حد�قد�يجعلها�"كأنها�غامضة،�نحو:�المركـب�الص

اسـتخدم�"الحقـة"�وهمـا����الذّي�الوقت�في�والمركب�الوصفي،�ونحو�استخدامه�"كاسعة"�
فـي��يسبب�إرباكا�لدى�القـارئ�ألنـه�يظنهمـا�متغـايرتين�����الذّي�بمعنى�واحد،�األمر�

معجمه�على�"كثير�مـن�المولـدات�الجديـدة،�ألن����في�.�ودليل�ذلك�أنه�اعتمد�22المعنى"
فـي��لم�يسبق�أن�نُقلت�إلى�العربية،�وقد�انفردنـا�بـذلك���ية�كثيرا�من�المصطلحات�الغرب

��.��23يان"كثير�من�األح
إلى�وضع�ي�الفهري�المعجم،�فقد�عمد�الفاسفي�أما�عن�طريقة�تنظيمه�للمصطلحات�

والعربية،�وكـان�ترتيبـه���ية�سثم�إعطاء�مقابالتها�باللغتين�الفرنية�المصطلحات�اإلنجليز
فـي��،�وقد�انتهج�Aصعودا�إلى�أول�حروفها��Zية�اإلنجليزية�األلفبائفي�من�آخر�حرف�
�ذلك�لصـعوبة�هـذا�المجـال���واالكتفاء�باللفظ�دون�المفهوم�ي�في�المسدذلك�نفس�منهج�

إن�اختيار�مفهوم�مالئم�من�بين�الئحـة�المفـاهيم���هذا�الصدد:�"ي�في�الفهري�يقول�الفاس
فـي��يعبر�عنها�اللفظ�المشترك�يتطلب�مجهودا�معرفيا�خاصـا،�ويتسـبب�أحيانـا����التّي�

������.24أخطاء"
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ميـدان��فـي��من�خالل�تجربته��-�الحظ�الحاج�صالح�حمن�الحاج�صالح:�الرعبد�-�
ياق�ليست�منعدمـة�تمامـا،�وال�يمكـن�أن����السهذا�ية�في�أن�الجهود�العرب�-�المصطلحية

�البالد�العربيـة�في�المنتشرة�ية�ينكرها�أحد،�وتجدر�اإلشارة�هنا�إلى�جهود�المجامع�اللغو
وقاصرة�عن�ية�غير�كافمن�مجمع�دمشق�إلى�المجمع�الجزائري،�لكن�تبقى�هذه�الجهود�

تسير�عليها�األبحاث�العلمية،�وعدد�المصطلحات�الجديـدة��التّي�ريعة�الساحتواء�الوتيرة�
هذا�الصـدد��في�رجمة�فأمرها�جلل؛�حيث�تبقى�المحاوالت�القليلة�التّيتم�إنتاجها،�أما�التّي�

فـي��ظهـرت��لتّي�ية�اوعدم�االنتظام؛�فـ"الكثرة�الكاثرة�من�المفاهيم�العلمية�تتسم�بالفرد
المشكل�كما�كـان��ي�المصطلحات،�وبقي�عصرنا�الحاضر�أعجزت�إلى�حد�كبير�واضع

كتابا�ية�فقد�يحاول�هذا�العالم�أو�ذاك�أن�ينقل�إلى�العربي�أول�أمره.�أما�الكتاب�العلمفي�
بالغرض،�إذ�تبقى�مبعثـرة�غيـر���في�ال�تية�علم�من�العلوم�إال�أن�هذه�األعمال�الفردفي�

فـي��أمام�هذا�الواقع،�جاءت�مبادرات�الحاج�صـالح��.�25بعض�المجامع"في�إال��منتظمة
إعـداد�المعـاجم���فـي��تذكر�له�عدة�إسهامات�خاصة��وترجمتها�إذوضع�المصطلحات�

����26الخاصة�بالمصطلحات�نذكر�منها:
�م�مطبوع.��1972)�سنة�فرنسي-�عربيإعداده�لمعجم�مصطلحات�اإلعالميات�( -�
�-�ونيو�(عربيالرمعجم�مصطلحات�علم�اللسان.�مطبوع�ب -� �فرنسي).�
�المعجم�الموحد�لمصطلحات�اللسانيات. -�
واإلجابة�عنها:�وقـد��في�يخ�جالل�الحنالشّجويد�لفضيلة�التّمصطلحات�في�مسائل� -�

مسائل�ذات�الصلة�بقضايا�الصوتيات�القديمة،�وربطهـا�بالصـوتيات����أجاب�عن�عشر
بذبات�وما�ينتج�عـن�ذلـك���الذّمجال�في�قنيات�التّالحديثة،�بعد�االستعانة�بما�أنتجته�آخر�

قضايا�تعـود��ي�يعرفها�جهاز�النطق.�وهالتّي�غيرات�التّومختلف�ية�من�األداءات�الصوت
�رآن�الكريم.��إلى�مسائل�قديمة�عالجها�المجودون�للق
وجهـين�اثنـين؛�أمـا����في�عند�الحاج�صالح�ية�تتوزع�المصطلحات�والمفاهيم�اللسان

العربي،�حيث�نجده�يعيد�إحياء�بعض�المصـطلحات��ي�راث�اللغوالتّأحدهما�فهو�متعلق�ب
فـي��تعبر�عنه،�أو�ألنه�لم�يجد�الذّي�ألنه�يراها�أكثر�مناسبة�للداللة�على�المفهوم�ية�راثالتّ
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اللسانيات�الحديثة�ما�يعبر�عنها،�كما�هو�الحال�بالنسبة�إلى�مصطلح�"المثال"،�وما�يعبـر��
عوض�بعـض���-�راثالتّمما�استمده�من��-�عنه�عنده،�كما�نجده�يستعمل�بعضها�اآلخر�

علـى��يـة��اقترحها�باحثون�عرب�مقابالت�لمصطلحات�غربية�التّي�المصطلحات�العرب
يسـتعمله��الـذّي��ترحه�بدال�عن�مصطلح�"علم�اللغة"�اقالذّي�غرار�مصطلح�"اللسانيات"�

ـ� .�أمـا��linguisticsي�،�أو�اإلنجليـز�linguistiqueي�المشارقة�مقابال�للمصطلح�الفرنس
من�ابتكاره،�يضعها�للتعبير�عـن��ي�هالتّي�بعض�المصطلحات�في�فيتمثل�ي�انالثّالوجه�

��مفهوم�ما�أو�مقابالت�لمصطلحات�غربية.
�قافة�العربيـة�في�الثّكان�لتفاقم�أزمة�المصطلح�:�لمصطلحيةالمؤسسات�اجهود��2.8

هذا�الحقل،�جعل�اللسانيين�يسـعون��في�قدم�التّاللسانيات�وعلى�ي�وتأثيرها�سلبيا�على�تلق
�ؤى�وتوحيـد�المصـطلحات�اللسـانية���الـر�جاهدين�للتخلص�منها�وإيجاد�سبل�لتقريب�

يقصد�منه�تنظـيم��ي�الذّي�الجماع�وأدركوا�أن�ذلك�لن�يتحقق�إال�بتوحيد�جهودهم�والعمل
يـة��إلى�استثمار�كل�الفرص�المتاحة�من�أجل�تحسـين�عمل��شبكة�المصطلحات،�فعمدوا

عـرض�لـبعض�تلـك����ي�إلى�العربية،�وفيما�يـأت�ية�ترجمة�وتوحيد�المصطلحات�الغرب
��الجهود�الجماعية:��

طرحت�من�أجـل�جمـع�اللسـانيين����التّي�وهو�من�الحلول�الندوات�والمؤتمرات:�-�
العمل�على�تحديـد�سـبل���باحث�حول�كيفيات�التّوتقريب�وجهات�النظر�لديهم،�ومن�ثمة�

التّـي��من�أجل�تجاوز�العقبـات�والمشـاكل���ي�عالسالبالد�العربية،�وفي�رجمة�التّتوحيد�
��.��هذا�المجالفي�قافة�العربية،�وتنظيم�العمل�الثّنقل�اللسانيات�إلى�ية�تواجهها�عمل

ـ�في�تذكر�التّي�ومن�أهم�تلك�الندوات� نـدوة�(اللسـانيات�واللغـة����ي�هذا�المجال،�ه
والجامعـة��يـة��واالجتماعية�راسات�واألبحاث�االقتصـاد�الدنظمها�مركز�التّي�العربية)�

م،�وحضرها�ثلـة��1978ديسمبر��19-�13الفترة�بين�في�تونس�في�ونسية،�وكان�ذلك�التّ
رق�والمغرب.�ومن�أهم�مظاهر�تلك�الندوة�أن�تم�اقتـراح��من�اللسانيين�العرب�من�المش

يتـرجم�بهـا���التّـي��المصطلحات�األخرى�ي�استعمال�مصطلح�"اللسانيات"�بدال�عن�باق
نية"�أو�"علم�لسمن�مثل�"االليزي�گاإلنـ�Linguisticsوي�الفرنس�Linguistiqueمصطلحا�
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نشرت�فيه�أعمال�تلك�النـدوة�العبـارة���الذّي�مطلع�الكتاب�في�اللغة"�وغيرها.�وقد�دون�
بـدال�مـن�مصـطلح�����اللسـانيات�الندوة�تقرر:�استعمال�مصطلح�ية�الية:�"تبعا�لتوصالتّ
��".نيةلساال

ـ�تلت�تلك�الندوة�هو�عدم�التّي�المؤلفات�في�ولكن�المالحظ� زام�اللسـانيين�بـذلك���التّ
حسان�بعد�سنتين�فقـط��أصدره�تمام�الذّي�القرار،�ولعل�خير�مثال�على�ذلك�هو�الكتاب�

حيـث���)،العربـي�ي�للفكر�اللغوية�،�دراسة�إبستيمولوج(األصولمن�تلك�الندوة�وعنونه�
نالحظ�تمسكه�بمصطلح�علم�اللغة�واشتق�منه�مصطلح�"اللغوي"�بـدال�عـن�مصـطلح����

��"اللساني".
عارفين�بالمصـطلحات�أنـه�"إذا�تعـددت����عرف�الفي�ابت�الثّإن�المجامع�اللغوية:�-�

بهـا��ي�الة�على�مضمون�واحد،�فإن�صراعها�من�أجل�البقاء،�قد�يـود�الدالمصطلحات�
كثيـرا�إذا�حـدث،�وإذا�كـان����ي�على�أحدها.�أما�بقاؤها�جميعا�فال�يجدي�جميعا،�أو�يبق

��.27دها"األمر�كذلك،�فإن�توحيد�الجهود�المصطلحية،�من�شأنه�أن�يحفظ�الطاقات�فال�يبد
محاولة�وضـع�أسـس�مـن����إلى�ية�العربية�وعيا�بهذه�الحقيقة،�سعت�المجامع�اللغو

مختلف�المجاالت،�ورصـد�المصـطلحات���في�ترجمة�المصطلحات�ية�خاللها�تنظم�عمل
ـ� ي�المتعددة�للمفهوم�الواحد�قصد�اختيار�وتثبيت�األنسب�منها�واألقرب�إلى�المفهوم�الغرب

��ذلك�المجال.����في�مصطلح�واألكثر�تعبيرا�عن�مفهوم�ال
ي�وجدت�منذ�زمن�قديم�جدا،�حيث�تأسس�المجمـع�اللغـو��ية�العربية�والمجامع�اللغو

تأسس�فيها�هذا�المجمع�وواقع�أغلـب��التّي�الفترة�ية�ونظرا�لحساسم،�1919بدمشق�سنة�
البلدان�القابعة�تحت�سيطرة�االستعمار�األجنبي،�فقد�عمد�هـذا�المجمـع�إلـى�ضـمان�����

عليها،�ومن�ية�المتعلقة�بالمحافظة�على�اللغة�العربية،�ومن�سيطرة�اللغات�األجنباألمور�
��:��28اليةالتّأجل�ذلك�حمل�على�عاتقه�المهام�

�وإحياء�مخطوطاتهـا��آدابهاوأوضاعها�العصرية،�ونشر�ية�النظر�إلى�اللغة�العرب -�
ة،�وتـأليف��وتعريب�ما�ينقصها�من�كتب�العلوم�والصناعات،�والفنون�عن�اللغات�العربي

�ما�يحتاج�إليه�من�الكتب�مختلفة�المواضيع�على�نمط�جديد.
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جمع�اآلثار�القديمة�من�تماثيل�وأدوات�ونقود�وكتابات،�وخاصة�ما�كـان�منهـا��� -�
�عربيا،�وتأسيس�متحف�لها.��

والغربية،�وإنشاء�مكتبة�عامـة��ية�جمع�المخطوطات�القديمة�والمطبوعات�العرب -�
�لها.��
مال�وأفكار�المجمع،�وتربط�بينـه�وبـين�المجـامع����إصدار�مجلة�تنشر�فيها�أع -�

���المختلفة.ية�والجامعات�والمؤسسات�العلم
ضم�لجانـا�للمصـطلحات���الذّي�العراقي،�ي�م�تأسس�المجمع�العلم1926سنة�في�و
رجمة،�وتحقيق�المخطوطات،�وكان�نشـاط�تلـك���التّأليف�والنشر�والتّللمعاجم�وية�العلم

��دافعا�الستمرار�المجمع.��اللجان�
المصـطلحات��يـة��تحقيقها�هـو�"رعا�ي�يسعى�المجمع�العلمالتّي�ومن�أهم�الجهود�

بها،�وتوجيه�مجهوده�ونشاطه�إلى�توسيع�أفقهـا،�وتثبيتهـا�ونشـرها�بالنقـل�����ية�والعنا
��.29عريب�واالشتقاق"التّو

عامـل�مـع���التّ�فيما�يخصي�العراقي�المجمع�العلمفي�عمل�اللجان�ية�وترتكز�منهج
��:��30المصطلحات�على�ما�يأتي

على�المعرب،�وعدم�اللجوء�إلى�تعريب�المصطلح�إال�ي�تفضيل�المصطلح�العرب -�
؛إذا�تعذّر�وجود�مصطلح�عربي���

القديمة�المماتة�لوضع�المصطلحات�شرط�أال�يكون�ية�أن�يستفاد�من�األلفاظ�العرب -�
ـ�ودالي�يقع�اللبس�بين�المعنى�اللغوالمصطلح�من�األلفاظ�المتداولة�المعروفة�حتى�ال� ه�لتّ

؛ةاالصطالحي���
���؛مفهوم�واحدي�ذي�مقابل�كل�مصطلح�أجنبفي�إدراج�مصطلح�واحد�فقط� -�
�؛واحدةية�الواحد�ألكثر�من�داللة�اصطالحي�تجنّب�استعمال�اللفظ�العرب -�
�ه�للسامع،�كما�أنه�اللتّبدالي�تجنب�النحت�ألنه�ليس�من�طبيعة�العربية،�وال�يوح -�

�نادرة.ية�العربفي�يخضع�لقواعد�ثابتة،�ولذا�كانت�مسموعاته�
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لم�يتحسن�بسبب�سـيطرة��ية�م،�وحال�العرب1938وأسس�مجمع�اللغة�بالقاهرة�سنة�
��:��31على�البالد�العربية،�فكانت�مهامه�محصورة�فيي�االستعمار�الغرب

�متطلبات�العلـوم�عبير�تعبيرا�سائغا�عن�التّوتمكينها�من�ية�الحفاظ�على�اللغة�العرب -�
�؛كنولوجيا�المعاصرةالتّوالفنون�الغربية،�و

�من�األلفاظ�والصيغية�نبيه�على�ما�ينبو�عن�العربالتّديدة،�والسوضع�المعاجم� -�
مصر�وغيرها�مـن��ية�في�الحديثة،�بدراستها�دراسة�علمية�باللهجات�العربية�العنا -�

�؛أقطار�البلدان�العربية
يصـدرها��التّـي��مصطلحات�المتنوعة،�وللقـرارات��بالتعنى�ية�إنشاء�مجلة�علم -�

المستفيضة�وما�يتبعها�مـن�دراسـات���ية�اللغة،�وللبحوث�اللغوفي�وسع�التّالمجمع�قصد�
���وبحوث�أدبية.

لجانـا�للتعريـب����هم�تأسس�مجمع�اللغة�األردني،�ويضـم�بـدور��1976سنة�في�و
فـي��تعريب�العلـوم��في�راث.�وقد�أسهم�كثيرا�التّرجمة�والتّواألصول�والمصطلحات�و

ي�ولالـد�الجامعات،�كما�أصدر�كتابين�خصص�األول�لتعريب�رموز�وحـدات�النظـام���
��جارة�واالقتصاد�والمصارف.��التّبمصطلحات�ي�انالثّومصطلحاتها،�كما�يعنى�

النقـاط��ية�فـي��المصطلحات�العلمترجمة�تعامله�مع�في�المجمع�ية�وتكمن�استراتيج
��:��32اآلتية
���؛معبرا�تعبيرا�دقيقا�على�المصطلح�األجنبيي�العربأن�يكون�المقابل� -�
���يدّل�عليها�المصطلح�األجنبيالتّي�معبرا�عن�الوظيفة�ي�أن�يكون�المقابل�العرب -�
���عربيا�تراثيا�كلما�كان�ذلك�ممكناي�للمصطلح�األجنبي�أن�يكون�المقابل�العرب -�
مـع�تحـوير���ي�جنبهو�المصطلح�األي�للمصطلح�األجنبي�أن�يكون�المقابل�العرب -�

�؛يجعل�له�جرسا�عربيا
ـ�هو�نفسـه�إذا�كـان�مـن����ي�للمصطلح�األجنبي�أن�يكون�المقابل�العرب -� يوع�الشّ

�يوع.الذّو
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�العمـل�في�نسيق�التّومن�أجل�العمل�على�توحيد�جهود�هذه�المجامع�اللغوية،�وبهدف�
ـ��فـي��يسعى�كل�مجمع�إرساءها�التّي�تحقيق�األهداف�وضمان� فـي��وي�الـوطن�العرب

الـذّي��األوساط�العلمية،�وسعيا�منها�إلى�تنظيم�االتصال�بينها،�وتحقيقا�للهدف�األسـمى��
لكل�مـن�دمشـق�والعـراق����ية�من�ترنو�كل�المجامع�تحقيقه،�فقد�أسست�المجامع�اللغو

م،�وانضـم�إليـه�المجمـع����1971العربية"�سنة�ية�واللغوية�ومصر�"اتحاد�المجامع�العلم
��.��بعد�تأسيسه�مباشرةي�األردن

ـ�� ي�لكن�لم�تستطع�هذه�المجامع�رغم�جهودها�الجادة�والكثيرة�أن�تنظم�البحـث�العلم
الوطن�العربي�ولم�تصل�إلى�توحيد�المصطلحات،�ذلك�أنها�ال�تمتلك�سـلفا�فـرض���في�

المصطلحات�والكتب�المعربة�على�الجامعات�والمؤلفين،�ودور�النشر،�ويسـاعد�علـى���
تطبـق��يـة��اللغة�العربية�لحماية�عربية�حكوملطة�عدم�وجود�تشريعات�السضمور�هذه�

بصرامة�وقوة،�ومادامت�الحال�كذلك�تبقى�جهود�المجامع�ناقصـة،�إذ�يحتـاج�توحيـد����
���.وضع�المصطلحاتفي�قيد�بما�تتفق�عليه�الجماعة�التّالمصطلحات�االحترام�و

�والعلـوم��قافـة�الثّوية�للتربية�هو�مكتب�تابع�للمنظمة�العرب�:عريبالتّمكتب�تنسيق�-�
ية�"استكمال�المصطلحات�العلمية�في�م،�وتكمن�أهميته�األساس1961باط�عام�الرتأسس�ب

م�على�إصـدار��1964وتوحيدها.�ويعكف�منذ�يناير�ي�العالم�العربفي�وألفاظ�الحضارة�
�متخصـص�ي�مجلة�"اللسان�العربي"،�ويهدف�هذا�المكتب�أساسا�إلى�"تصور�جهاز�عرب

م�اسـه�واإل�المصـطلحات�الحديثـة���تعريبمجال�ية�في�ول�العربلداجهود�يعنى�بتنسيق�
جميـع��فـي��الحياة�العامـة،�و�ية�في�بل�الستعمال�اللغة�العربالسإيجاد�أنجع�في�الفعال�
عريـب��التّواإلعالمية،�ومتابعة�حركة�ية�والعلمية�قافالثّكل�األنشطة�في�عليم�والتّمراحل�

��.33قنية"التّوية�خصصات�العلمالتّجميع�في�
وترقيتها�لتواكـب��ية�باللغة�العربية�العنافي�ومنذ�تأسيسه،�فقد�حاول�المكتب�اإلسهام�

عبير�عن�المنجزات�الحديثة�التّيشهده�العالم،�وتظل�دائما�قادرة�على�ي�الذّي�طور�العلمالتّ
��:��34أجل�ذلك�فإنه�يعمل�على�المجاالت�ومنمختلف�في�العلوم�في�
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ـ��استعمال�اللغة�العربفي�للتوسع��تبذلالتّي��تنسيق�الجهود -� فـي��دريس�ية�فـي�التّ
���؛عليمالتّجميع�مراحل�

ـ��ية�فـي��والحضـار�ية�عريب�وتطور�اللغة�العلمالتّتتبع�حركة� -� ي�الـوطن�العرب
���؛عريف�بهاالتّراسات�المتعلقة�بهذا�الموضوع�ونشرها�والدوخارجه،�بجمع�

بالمصطلحات�الحديثـة�ولتوحيـد���ية�تبذل�إلغناء�اللغة�العربالتّي�تنسيق�الجهود� -�
���بالوسائل�الممكنة.ي�الوطن�العربي�في�الحضاري�المصطلح�العلم

��:��35ولتحقيق�ذلك�فإنه�يعتمد�مجموعة�من�اإلجراءات�يتمثل�أهمها�في
�والعلماء�ونشاط�األدباء�والمتـرجمين�ية�إليه�بحوث�المجامع�اللغوي�تتبع�ما�تنته -�

���؛عريبالتّوجمع�ذلك�كله�وتنسيقه�وتصنيفه�تمهيدا�للعرض�على�مؤتمرات�
يـة��والعلميـة��عليمالتّوالهيئات�والمنظمـات��ية�عاون�الوثيق�مع�المجامع�اللغوالتّ -�

���؛البالد�العربيةية�في�قافالثّو
يـة��ميدان�المصـطلحات�العلم�في�العاملة�ية�ولية�الدعاون�مع�المؤسسات�العلمالتّ -�

���؛الموحدي�من�أجل�نشر�المصطلح�العربية�قنالتّو
���؛الخاصة�ببرامج�المكتبية�راسالداإلعداد�لعقد�الندوات�والحلقات� -�
���؛لنشر�نتائج�أنشطة�المكتبية�إصدار�مجلة�دور -�
�عريب.��التّتقرها�مؤتمرات�التّي�نشر�المعاجم� -�

من�أجل�ضبط�ية�المصطلحات�أثناء�تعريبها�إلى�اللغة�العربيرنو�المكتب�إلى�توحيد�
الفوضـى�وكثـرة���فـي��قدر�اإلمكان،�وتجنـب�الوقـوع���ية�شبكة�المصطلحات�العرب

وضع�المصـطلحات�طريقـة���في�نه�ينتهج�للمفهوم�الواحد،�ولذلك�فإية�المشتركات�اللفظ
��:��36خاصة�تعتمد�أساسا�على

ي�لح�اللغـو�بين�مـدلول�المصـط���ضرورة�وجود�مناسبة�أو�مشاركة�أو�مشابهة -�
���؛المصطلح�أن�يستوعب�كل�معناه�العلميفي�ومدلوله�االصطالحي�وال�يشترط�

الحقـل��فـي��المضمون�الواحد�ي�الواحد�ذي�وضع�مصطلح�واحد�للمفهوم�العلم -�
���؛الواحد
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الحقـل�الواحـد،�وتفضـيل�اللفـظ�����في�الالت�للمصطلح�الواحد�الدتجنب�تعدد� -�
���؛المشتركالمختص�على�اللفظ�

وخاصة�ما�استعمل�منه�أو�ما�استقر�منـه�مـن���ي�راث�العربالتّاستقراء�وإحياء� -�
�صالحة�لالستعمال�الحديث،�ما�ورد�فيه�من�ألفاظ�معربة.��ية�عربية�مصطلحات�علم

طبقـا��ية�الجديدة�باألفضلية�توليد�المصطلحات�العلمية�في�استخدام�الوسائل�اللغو -�
���؛وليد�بما�فيه�من�مجاز�واشتقاق�وتعريب�ونحتالتّفراث�التّالي:�التّللترتيب�

���؛الفصيحة�المتواترة�على�الكلمات�المعربةية�تفضيل�الكلمات�العرب -�
���؛تفضيل�الكلمة�الجزلة�الواضحة،�وتجنب�النافر�والمحظور�من�األلفاظ -�
�؛ال�تسمح�بهالتّي�تسمح�باالشتقاق�على�الكلمة�التّي�تفضيل�الكلمة� -�
على�تسهيل�االشـتقاق�والنسـبة�واإلضـافة����دة�ألنها�تساعد�تفضيل�الكلمة�المفر -�

���؛والجمعية�ثنالتّو
كاأللفـاظ�ذات��ية�عريب�عند�الحاجة،�وخاصة�المصطلحات�ذات�الصيغة�العالمالتّ -�

���أو�الالتيني.ي�األصل�اليونان
باللغات�ية�مجال�المعاجم�اللسانية،�فقد�أصدر�المكتب�معجما�للمصطلحات�اللسانفي�و
م�بعد�أن�كانـت��2002عام�ية�انالثّطبعته�في�الث�(اإلنجليزية،�والفرنسية،�العربية)،�الثّ

إعداده�ثلة�مـن�اللسـانيين�العـرب����في�م�بتونس،�وقد�تعاون�1989طبعته�األولى�سنة�
حقـل�اللسـانيات���فـي��وغيرهم�ممن�لهم�باع�كبير�ي�الفهري�أمثال�الحاج�صالح�والفاس

��العربية.��
جعلته�متداوال�بكثرة�عند�الطلبـة�والبـاحثين���التّي�ذا�المعجم�وومن�أكثر�إيجابيات�ه

فـي��من�حيث�المصطلحات�مما�استجد�ي�العرب�المتهمين�باللسانيات،�هو�أن�المعجم�ثر
ـ�ي�مختلف�القواميس�والمعاجم�واألبحاث�العربية،�كما�أنه�مزود�بفهرسين�عرب ي�وفرنس

الوصول�إلـى��ية�مما�يسهل�عمللفبائيا،�وكذا�ترقيم�خاص�بكل�مصطلح،�مرتب�ترتيبا�أ
��نبحث�عنه.الذّي��المصطلح
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وبما�يتميز�به�هذا�المعجم�مقارنة�مع�المعاجم�المذكورة�سابقا�هو�إيـراده�المفـاهيم���
تعريفا�وشرحا،�وإن�كان�ي�الخاصة�بكل�مصطلح�ولم�يكتف�بإعطاء�المقابالت،�بل�يعط

لمـن�يتصـفح���ية�أحيانا�بالغرض،�وال�تقدم�معلومات�كاففي�ال�تذلك�بطريقة�مختصرة�
��مصطلح�اللساني.����ي�المعجم�بحثا�عن�تعريف�أل

هيئـة��يـة��يعد�المجلس�األعلى�للغة�العرب�بالجزائر:ية�المجلس�األعلى�للغة�العرب-�
م،�وهـو�ذو��1998تابعة�لرئاسة�الجمهوريـة،�تأسـس�سـنة����ية�استشارية�ثقافية�علم

يـة��لعلمإعداد�واقتراح�العناصـر�ا�في�مجال�تخصصه؛�إذ�"يسهم�في�صالحيات�كبيرة�
العامة�لبـرامج�تعمـيم���ية�ياسة�الوطنالسإطار�ية�في�تشكل�قاعدة�وضع�برامج�وطنالتّي�

لتمكينها�مـن�إنجـاز���ية�قنالتّوية�استعمال�اللغة�العربية،�ويعمل�على�تعبئة�الكفاءات�العلم
تساعد�على�ازدهار�اللغة�العربية،�ويـدرس��التّي�راسات�واألبحاث،�واقتراح�البرامج�الد
الخاصة�بتعمـيم�اسـتعمال�اللغـة����ية�مخططات�وبرامج�العمل�القطاعفي�رأيه�ي�ويبد

ببعض��مدى�مالءمة�اآلجال�المتعلقةفي�العربية،�ويتأكد�من�انسجامها�وفعاليتها،�وينظر�
محاور�ثالثة�في�.�ويمكن�أن�تتلخص�مهام�المجلس�37عليم�العالي..."في�التّخصصات�التّ

العلـوم��فـي��رجمـة،�تعمـيم�اسـتعمال�اللغـة�����التّهي:�ازدهار�اللغة�العربية،�ية�أساس
��كنولوجيا.��التّو

عكف�المجلس�على�إنجازها،�ونشطت�التّي�وتحقيقا�لهذا�الغرض،�تعددت�المشاريع�
�الـتّ�اللغة�العربية،�وتوية�ترنو�إلى�ترقالتّي�المشاريع��بإطالق�سلسلة�من�تلك�الحركة�

فـي��تجمـع�البـاحثين�الجزائـريين����ية�التّـي��راسالدواأليام�ية�الملتقيات�والندوات�العلم
من�أجـل��ي�عالسقضايا�تخدم�اللغة�العربية،�وفي�باحث�التّاختصاصات�متعددة�من�أجل�

،�ولتوثيق�تلك�اإلسهامات�يقـوم�المجلـس���ر�اللغة�العربيةلصالح�ازدهااستثمار�خبراتهم�
ظاهرات�ويوفرهـا��التّتلك�في�قدمها�الباحثون�التّي�بإصدار�كتاب�ينشر�فيه�تلك�األبحاث�

��.��لمن�أراد�االستفادة�منهاي�للتحميل�المجان
�طور�اإلنجـاز�في�قام�المجلس�بإطالق�عدد�من�المشاريع،�بعضها�اكتمل�وبعضها�

ـ��التّي�الثة�الثّمشاريع�تسعى�إلى�تحقيق�المحاور�ي�وه ية�التّـي��تعد�من�المهـام�األساس
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ـ��الثّ،�ومن�بينها�معجم�المجتمع�الجزائريفي�يسعى�تحقيقها� ة،�ومعلمـة��قافـة�الجزائري
ة،�والمعجم�العربالمخطوطات�الجزائري�الموحد�أللفاظ�الحياة�العامة.��ي��

إذ�الغـرض��م،�2009،�وذلك�سـنة��"معالم"ة�رجمة،�فقد�انشئت�مجلالتّأما�ما�يخص�
رجمـة��التّرجمة�وتشجيع�حركة�التّحقل�ي�في�البحث�العلمية�ترقفي�المساهمة�منها�هو�"

يـة��وإليها.�ولتحقيق�هذا�المسعى،�تعنى�المجلة�بنشر�األبحـاث�األكاديم�ية�من�اللغة�العرب
جادة�المتعلقـة�بشـتى�فـروع����والنقدية،�األصيلة�والية�طبيقالتّمنها�وية�والعلمية،�النظر

قنيـة،�وبمختلـف���التّوية�والعلمية�مختلف�الحقول�األدبفي�رجمة�العامة�والمتخصصة�التّ
وترجمـة�بـالنظر���ية�وترجمـة�شـفو��ية�أشكالها�القديمة�والمستحدثة�من�ترجمة�تحرير

عديد�الميـادين�ذات��في�وغيرها،�وية�وترجمة�محوسبة�وترجمة�آلية�وترجمة�سمعبصر
كنولوجيـا��التّوعلـوم�االتصـال�و��يـة��واجتماعية�وعلوم�إنسـان�ية�من�علوم�لغو�الصلة

وغيرها.�وإذ�تسعى�المجلة�إلى�النهوض�ية�عليمالتّوعلم�النفس�وية�قافالثّواألنتروبولوجيا�
بين�العلـوم��ية�رجمة�بحثا�وممارسة�على�المديين�القريب�والبعيد�لتحتل�مكانتها�الطبيعالتّب

واصل�مع�الباحثين�واألساتذة�المختصين�والمهتمين�بقضـايا��التّفتح�باب�األخرى،�فإنها�ت
وتنشر�نتائج�أبحـاثهم��ية�واألجنبية�ول�العربالدرجمة�من�الجزائر�وخارجها�من�كافة�التّ

ـ�يـة��أو�األمازيغيـة��المكتوبة�باللغـة�العرب�ية�رجمالتّوخبراتهم�ية�العلم أو�ية�أو�الفرنس
يـة�فـي���فالمتصفح�ألعداد�هذه�المجلة�يلمس�جد�.38"بعد�تحكيمهاة�يأو�اإلسبانية�اإلنجليز

��هذه�المجلة�الواعدة.��في�تنشر�التّي�اختيار�المواضيع�والمقاالت�
المسـمى�"المبـرق"���ي�هذا�الصدد�إلى�القاموس�الموسوعفي�وتجدر�اإلشارة�أيضا�

مسـابقة��فـي��أصله�مشروعا�شارك�به�في�كتور�محمود�إبراقن،�وكان�الدوضعه��الذّي
م،�ويضم�عددا�كبيرا�من�األدلـة��2001سنة�ية�نظمها�المجلس�األعلى�للغة�العربية�علم
��اإلعالم�واالتصال.�وربطها�بمجال�مواضيع�الحياة�المختلفةفي�

�مجـال�ترجمـة�المصـطلح�اللسـاني����ية�في�كان�هذا�عرض�للتجربة�العرب�خاتمة:
اللغـة��يـة��سعت�من�أجل�ترقالتّي�هذا�المجال،�وفي�ومحاولة�لرصد�اإلسهامات�الجادة�

طـور��التّقافة�والعلم،�وأن�تساير�الثّتعبر�عن�الحضارة�والتّي�وجعلها�من�اللغات�ية�العرب
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مختلف�المجاالت�بأن�توفر�لها�شبكة�مصطلحات�مضبوطة�وموحـدة�مـن���ي�في�العلم
يسير�بـوتيرة�سـريعة�جـدا،�وأصـبحت�����الذّي�عالم�اليوم�في�أجل�احتواء�كل�مستجد�

��فترات�قصيرة�جدا.��في�تستجد�منتجاته�
ونشـاط��يـة��قد�أبان�عن�حرفية�ومن�خالل�ذلك�تبين�أن�المجلس�األعلى�للغة�العرب

المشتغلة�على�ية�ساحة�المؤسسات�العربفي�هذا�المجال�تحديدا،�رغم�حداثته�في�محمود�
ينظمهـا��ية�التّي�ورالدظاهرات�التّوالمشاريع�و�وازدهارها،ية�المحافظة�على�اللغة�العرب

اسـتعمال�اللغـة���يـة��ؤوب�نحو�خلق�فضـاء�لترق�الدالمجلس�دالئل�على�جديته�وسعيه�
��هذا�المجال.في�ائدة�ية�الرالعربية،�وتجعله�من�المؤسسات�العرب
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���.39،�صم2�،1988المغرب،�ط
��.13لجامعي،�صرس�اي�في�الدالمصطلح�اللّسانية�بوشاقور،�إشكالي�عل�-15
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وبحث�سـبل�نشـر�المصـطلح����ي�وضع�المصطلح�العربية�الخطيب،�تطوير�منهج�أحمد�شفيق�36
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ــ��38 ــن�صــفحة�تق ــى�المنصــة�الجزائر�م ــالم�عل ــة�مع ــة�ديم�مجل ــالت�العلمي ــة�للمج ي
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/237��
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إلى�تطوير�جميع�مجاالت�المعرفة،�حيث�يعرف�استخدام�ية�قنالتّورة�الثّت�أد�مقدمة:
مستمرا�بسببشر�لآلالت�تزايدا�الب�قة�فالد�ـ��االنجاز�ي يعـد��و�سـليم،�التّي�والسـرعة�ف

ـ��و�تسهمالتّي�الحاسوب�واحدا�من�األجهزة� .�طـور�التّكنولـوجي��التّي�بشكل�ملحـوظ�ف
معالجته�ي�شري،�يواجه�الحاسوب�تحديا�كبيرا�فالبما�توصل�إليه�العقل��وباعتباره�أرقى
هو�حديث�عـن��ية�شرالبللغات�الحديث�عن�او�اإلنسان،ية�ذلك�أنها�خاصية�للغات�الطبيع
��عد�عن�اللغات�المبرمجة�حاسوبيا�أو�رياضيا.الببعيدة�كل�ية�عفوية�إبداعات�جماع

للغـات��يـة��وإن�كان�الهدف�من�علم�اللغة،�أو�اللسانيات،�هـو�تقـديم�دراسـة�علم���
قـاط�المشـتركة���النّتشهده�لغات�اإلنسان،�من�خالل�معرفة�الذّي�نوع�التّوراء�ية،�الطبيع
طريقة�توظيف�مستعمليها�لهـا�عنـد�تواصـلهم؛�فقـد�لعـب������و�تجمع�لغات�العالمالتّي�

�Natural)يـة��هذا�المجال�من�خالل�معالجـة�اللغـات�الطبيع��ي�الحاسوب�دورا�هاما�ف
Language�Processing)�.����

تهدف�إلى�فهم�لغة�اإلنسـان�مـن�خـالل����التّي�أحد�األبحاث�ية�رجمة�اآللالتّتعد�و�
�ةالحاسوبيللغويات�ي�مجال�فرعي�هو�واصل،التّمختلفة�بغرض�و�عديدةاستخدام�لغات�

(Computational�Linguistics)ة�تعمل�على�نظرالتّي��تطبيـق�اسـتخدام�الحاسـوب����ي
رجمة�التّإلى�أخرى.�وتسمى�أيضا�ية�من�لغة�طبيعية�فوالشّصوص�المكتوبة�والنّرجمة�لتّ

�Computer-Assistedبمساعدة�الحاسوب�( Translation(هو��قواعـد�تعتمد�علـى��ي�
فيهـا��قتصر�تو�بيانات�مشفرة،�كلمات�وتعبيرات�وجمل�مع�مقابالتها�من�اللغة�الهدف،و

تـدخل��ي�ص،�ممـا�يسـتدع��النّيتألف�منها�التّي�على�ترجمة�المفردات�الحاسوب��مهمة
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الحاسـوب��ترجمها�له�التّي�المفردات�ي�إلعادة�تحريره�مستعينا�بمعانشري)�الب(المترجم�
رجمـة��التّراكيب.�كما�يطلـق�عليهـا�اسـم����التّترجمة�ي�خل�بشكل�كبير�فدون�أن�يتد
علـى��و�ترتكز�على�برمجيـات�الحاسـوب��ي�هو�)Software�Translation(المبرمجة�

��رغماتية.��ية�والبوالمعجمية�حوالنّوية�جميع�مستوياتها:�الصرفي�قيقة�فية�الدالمعرفة�اللغو
الحاسوب�أحدثها�ية�التّي�قنالتّورة�الثّظل�ي�فية�ضرورية�حتمية�اآلل�رجمةالتّتعتبر�و�

نقلها،�إضـافة�إلـى�االنفتـاح����سرعة�و�امتازت�بوفرة�المعلومات�التّيية�العلم�والنّهضة
أيـن�أصـبح�االحتكـاك�بـين�����ية،�العنكبوت�خالل�الشّبكةالمباشر�على�ثقافات�العالم�من�

�نقل�المعلومة.��غير�أنـه�ي�مرونة�فو�توفره�من�سرعة�قافات�حاضرا�بقوة،�نظرا�لماالثّ
أضحت�ية،�جميع�الميادين�المعرفي�الحديثة�فية�قنالتّته�مااههساو�نظرا�لتدخل�الحاسوبو

ـ�مجـاراة��و�لمواكبة�تحـوالت�هـذا�العصـر���ية�رجمة�اآللالتّالحاجة�ملحة�إلى� ورة�الثّ
��.كنولوجيةالتّ

�قـة�الدبال�تتسـم���أن�مخرجاتهانجد��المال،و�الجهدو�من�توفيرها�للوقت�لكن�بالرغم
قواعد�اللغة�الهـدف،�ذلـك�أن���و�لها،�لتصويب�الجمل�حتى�تتناسبية�دون�مراجعة�بشر
الكلمات�المناسبة��اختياركذا�و�رجمة�وهو�ليس�متحدث�باللغة�الهدف؛التّالحاسوب�يقوم�ب
ـ��حيان،األكثير�من�ي�عنه�اآللة�ف�ما�تعجزهو�و�ية،قافالثّبسبب�الفروق� ال�تـدرك��ي�فه

ياق�الس�يساعد�فالذّي�تحديد�المعنى�يتدخل�اإلنسان�أمـر��لذلك�نجد�أن�و�قيق�للكلمات،الد
�ال�مناص�منه.��ي�حتم

لتلـك��ية�صيرة�المساوالبأو�ي�اتي�الذّالمترجمين�اآلليين�يفتقرون�إلى�الوع�وطالما�أن
من�المهن�العريقـة��ي�هو�مطلوبة�دائماً،ية�شرالبرجمة�التّالموجودة�عند�اإلنسان�ستظل�

فاهم�بين�األفـراد�مهمـا�اختلفـت����التّألنها�من�أهم�وسائل�ية،�شرالبصنعت�تاريخ�التّي�
نتهم.�وقد�وضع�المترجمون�السيجب�معرفتها�لكالتّي�ابقون�بعض�األسس�الس�تتم�هذه�ي
ت�لنـا�بجميـع���كما�سخروا�كل�خبراتهم�لتطويرها�حتى�وصل�على�أكمل�وجه،ية�العمل

��نظرياتها�الحالية.
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حـو��النّقصوى�عند�علماء�ية�رجمة�له�أهمية�التّعملي�في�شرالبواالستعانة�بالعنصر�
رجمة�بشـكل��التّال�يقوم�بي�شرالباريخ�ومجاالت�متعددة�أخرى،�فالمترجم�التّوالفلسفة�و

هو�ما�تعجز�اآللـة��و�ص�والمغزى�منه،النّآلي،�إن�عمله�يقوم�على�أساس�فهمه�لروح�
للنص�ليقـوم�بعـدها���ي�للمحتوى�األصلي�فسير�الفنالتّعن�إدراكه،��كما��أنه�يعتمد�على�

م�الجمهور�المسـتهدف،�إذ�أنـه���ئبإعادة�صياغة�الكلمات�والعبارات�وإعادة�ترتيبها�لتال
ية�برات�المختلفة�والعبارات�االصـطالح�النّوية�واللهجات�المحلية�قافالثّيدرك�الحساسيات�

التّـي��أحد�الجوانب�المهمة�ي�هية�قافالثّالحساسيات�و�.وهذا�ما�يستحيل�على�اآللة�إدراكه
��لغتها.��ي�رجمة،�ذلك�أن�قيمة�كل�ثقافة�منسوجة�فالتّيجب�مراعاتها�أثناء�

ـ��أهميتهـا�يـة�و�اآللرجمة�ية�التّماه�ةمعرفحث�إلى�الب،�يهدف�هذا�وعليه ظـل��ي�ف
هـل��و�ورد�فيهالذّي�ياق�السإدراك�و�صالنّمدى�تستطيع�برامجها�فهم�ي�إلى�أو�،العولمة
يحدثه�اإلنسان�إذا�مـا��الذّي�أثير�التّما�مدى�و�بأمانة،تنقله�ي�وقافالثّ�تدرك�العنصرلها�أن�

�الغمـوض�عنهـا��و�إزالة�اللـبس�و�تحسين�ترجماتهاستكمل�عمل�الحاسوب�من�خالل�
��؟تعديلهاو

يمكـن��ية�التّي�إلى�األنظمة�الحاسوبية�رجمة�اآللالتّتشير�:�اآلليةرجمة�التّمفهوم� .1
ـ�أن�تنتج�ترجمة�مع�أو�بدون�مساعدة�إنسانية.�وهـو�مجـال��� مـن�اللسـانيات���ي�فرع

ي�الـذّي��حـد�التّيكمـن��و�اآللة.رجمة�باستخدام�ية�التّتحاول�حوسبة�عملية�التّي�الحاسوب
إنتـاج��و�ص�المصدرالنّبرمجة�جهاز�الكمبيوتر�لفهم�ية�كيفي�فية�رجمة�اآللالتّتطمح�إليه�

غة،�تهـتم��للية�فرع�من�فروع�المعالجة�اآللي�هو�اللغة�الهدف.ي�نص�جديد�مكافئ�له�ف
ـ�الفهم�أمام�فئة�غيـر���الرقمنة�لتسهيلبترجمة�اللغة�إلى�لغات�أخرى�باستعمال� اطقين�النّ

�بها.��
فعـل���ألداء�عن�طريق�مساعدة�الحاسـوب�ي�كاء�االصطناعالذّوتعرف�بأنها�تدخل�

مصـطلحات��الو�راكيـب�التّالمخزنة�بفعل�ية�والمعرفية�اللغو�األنماط�رجمة�من�خاللالتّ
��1يترجم�منها.�التّي�مقابل�اللغة�ي�يسترجعها�فالتّي�
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Machine-aided translation (also automatic translation, computer 
translation, machine translation): Transmission of a natural-language text 
into an equivalent text of another natural language with the aid of a 
computer program. Such programs have (with varying specializations 
and success) lexical, grammatical, and, in part, encyclopaedic knowledge 
bases.  2  

شكل�أقـراص�مرنـة�أو���ي�باستخدام�الحاسوب�متاحة�لمستخدميها�ف�والتّرجمة�اآللية
�اللغوية.�السترنيت)،�أو�من�خالل�أجهزة�خاصة�كاألط(االنية�بكة�العالمالشّمواقع�على�

بمفردهـا�غيـر���ية�رجمة�اآللالتّرجمة�بمساعدة�الحاسوب�ألن�التّيصطلح�عليها�أيضا�بو
�عن�الحاسوب.�����للنص�النّاتجحرير�والتّ�عديلالتّالبد�من�تدخل�اإلنسان�بو�ممكنة

The boundaries between machine-aided human translation (MAHT) 
and human-aided machine translation (HAMT) are often uncertain and 
the term computer-aided translation (CAT) can cover both, but the central 
core of MT itself is the automation of the full translation process.   3  

�الواقـع�ي�فية،�رجمة�اآللالتّتطرح�رجمة�اآللية:�ية�والتّاللغات�الطبيعية�ديناميك .2
كذا�مشـكل��و�اللغة،�بمعنى�اشتمال�كل�لغات�العالم�على�خصائص�معينة،ية�مشكل�عالم
تميـز��يـة�و�اخلالدتحكم�الوظائف�التّي�األساسيات�و�تسير�وفقها�لغات�العالمالتّي�المبادئ�

االعتبـار:��ن�يجب�أخذهما�بعـين��ين�اثنتيالتّهنا�نجد�حو�كل�لغة�عن�غيرها�من�اللغات.
��سياق�الكالم.ية�دينامكو�للغات�المختلفةية�واألكاديمية�كلالشّلمعرفة�ا�ديناميكية

يمكـن�تصـنيفها�إلـى�مجمـوعتين�����التّي�سلسلة�من�العقبات�ية�رجمة�اآللالتّتواجه�
ية�واألكاديمية�كلالشّرئيستين�تتمثل�األولى�بصعوبة�وضع�صيغة�معينة�ومحددة�للمعرفة�

إقامتها�بين�اللغات�مـن�أجـل���ي�ينبغالتّي�العالقة�ي�فهية�انالثّحول�اللغات�المختلفة�أما�
��اآللية.رجمة�التّتحقيق�
ـ�المعرفة�ية�ديناميك .1.2 �للغـات�يـة��اللغوية�وكلالشّ (la�métalangue)�:لغـة��

تصف�من�خالله�الظواهر�المجـردة��والذّي��حديث�اللغة�عن�نفسهاي�هية�المعرفة�الطبيع
تجمعهم�ضمن�سياق�معين.�فلغـة�المعرفـة���التّي�العالقة�و�ألفاظهاو�تحكم�قواعدهاالتّي�
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للغات�تسمح�بشـرح��ية�اللغوية�وكلالشّهذه�أو�ما�يمكن�أن�نطلق�عليه�المعرفة�ية�الطبيع
��تحمله.��الذّي�كذا�المعنى�ية�والعبارات�من�خالل�معرفة�تركيبتها�اللغو

La métalangue naturelle est le discours de la langue sur elle-même. 
Elle exprime les microphénomènes abstraits du travail dans la langue 
naturelle. La langue se replie ainsi sur elle-même pour rendre compte de 
son propre fonctionnement. La métalangue naturelle est le fondement de 
toute utilisation de la langue en contexte. La saisie de cette métalangue 
permet d’expliquer les expressions ou effets de sens, qui ne sont que des 
phénomènes. 4  

لغة�أمراً�هينـاً�وذلـك�ألن�اللغـة�يمكـن�����ي�ألية�واألكاديمية�كلالشّتعد�المعرفة��الو
الليـة.��الدومجموعة�من�المفاهيم�ية�اعتبارها�عالقة�مهمة�جداً�بين�مجموعة�صيغ�نحو

ص�المـراد��الـنّ�صريحة�ضـمن��ية�حوالنّتكون�الصيغة��يمكن�أن�ال�ذلك،واألكثر�من�
ومن�هذا�المنطق�يمكننا�القول�أن��اللغة،ي�لمتكلمية�ترجمته�وإنما�تعود�إلى�معرفة�أساس

�).(المعاجم�والقواعد�هاالحقيقة�عرض�مجرد�لنحوي�في�معرفة�لغة�ما�ه
لغـة�أمـر���ية�حو�ألالنّقيقة�والفاعلة�لعلم�الدومن�الضرورة�أن�نشير�إلى�أن�المعرفة�

ـ�التّوي�نيـو�البالمجالين�ي�عقبات�كثيرة�ف�)العملياتيون(إذ�واجه�المحللون�ي�إشكال ي�ركيب
ـ��كلمات.للجملة�ألن�هناك�جمل�كثيرة�جداً�تتكون�من�أكثر�من�عشر� مثـل�هـذه���ي�فف

أويـل��التّكما�أن�مسـألة���المختلفة.ية�حوالنّأويالت�التّالحالة�نجد�أن�الجمل�تثير�عشرات�
اللالد�تم�تحليلها�نحوياً�دقيقة�هالتّي�للصيغ�ي�فف�ومعقدة.األخرى�ي�الغيعبيـر��التّيتم��الب

سبة�للشكل�المـدروس.��النّبية�أو�صريحة�ولكن�بصيغة�داخلية�اللة�بطريقة�ضمنالدعن�
للشكل�المـدروس��ية�اخلالد:�نجد�الطريقة�الصريحة�والصيغة��5يوضح�ذلكي�الالتّالمثال�

أو�بصـورة���؛العشـب�الطـازج�"���ي�ترعى�فالتّي�قرة�البينظر�إلى�و�"�جان�يتنزهي�ف
حليـل��التّيبـدو���،�مثل�:�"�أذهب�وأحضر�لك�بيضـة�"�ية�صريحة�ولكن�بصيغة�خارج

اللالد�بسيطاً�ولكن�من�الممكن�أن�يكون�له�معنى�داللي�آخر�وحسب�يياق�الخارجالس�ي
يضـة�إال�أن�هنـاك���البهنا�يقع�األثر�على�،�للحدث�مثال�:�"�أذهب�وأحضر�لك�بيضة"�



�
ّ
ــــ
�ــــــــ���ــــ
	ــــ��ا�ــ�

ّ
�ــ�ــــ�تا�ــ�ــ�ــ�ــ��ا���ــ�ــــّ���ــــ�ل:�ا�ــــ�

�

  
426 

 

  

"�أن�يتركـك��هأنك�تطلب�مني�يعن�(va�te�faire�cuire�un�œuf)�تعبيرا�شعبيا�معروف�
����.�ياقالسوشأنك�أو�أن�ال�يسبب�لك�اإلزعاج�"�وذلك�حسب�

معناهـا�علـى�الموقـف����بمعنى�أن�بعض�الجمل�ال�تعنى�ما�تقوله�حرفيا،�ويتحدد�
ـ� الملـح��ي�االجتماعي،�كأن�تقول�لشخص�على�سبيل�المثال:�هل�من�الممكن�أن�تعطين

التّي�بجوارك؟�فهذا�ليس�سؤاال�يحتاج�إلى�إجابة،�ولكنه�طلب،�وكل�أشباه�هذه�العبارات�
تحديات�شديدة�الصعوبة�أمام�عقل�الحاسـب��و�تمثل�مشكالتي�تعنى�غير�مدلولها�الحرف

�ة�أن�يفهم�المواقف�االجتماع�يصعبالذّيأو�يفسرها�أو�يتصرف�وفقا�لهاي��.��
�ة�التّي�حوالنّ�فالعالقةوبالتّالييقيمها�المترجم�بين�لغتين�يجب�أن�تنقل�يالتّـي��اللة�الد

ينقلهـا��التّي�إلى�نحو�لغة�الهدف�بالطريقة�ذاتها�ي�ص�األصلالنّنحو�ي�عبير�عنها�فالتّتم�
��اللة.الدعلم�

�حو،�نجد�أن�كل�لغة�من�اللغات�تمتاز�بطريقـة�بنـاء�قواعـدها����النّعن��حديثناوفي
رجمة�من�لغة�األصـل�إلـى�لغـة����التّحال�من�األحوال�القيام�بي�وصرفها�وال�يمكن�بأ

الهدف�إال�بعد�إيجاد�الحلول�للمشكلة�المعقدة�الخاصة�باالنتقال�من�نحو�لغة�المصدر�إلى�
انتمـاء�بعـض�اللغـات����ي�االنتقال�هية�تسهل�عملالتّي�ومن�األمور��الهدف.نحو�لغة�

ة�شرالبة�إلى�عوائل�لغوية�حوالنّمعينة�تعتمد�الصيغ�يـة��وكحقيقة�علم�ذاتها.يـة��ولغويي
يـة��بين�اللغتين�كلما�زادت�صعوبة�تطبيـق�نظر�ي�حوالنّعد�البيمكننا�القول�أنه�كلما�زاد�

���6ية.اآللرجمة�التّ
هو�بدوره�نتيجـة�آلليـات���و�ص�نتيجة�لفعل�الكالمالنّسياق�الكالم:�ية�ديناميك .2.2
هو�موضـوع��و�مكان�معينين.�و�مانزي�جود�موضوع�حديث�فو�علىية�مبنية�ديناميك
�laاللة�(الدعلم��دراسة sémantique�(�ة�الزمنيتضمن�الخبرة�الذّية�والمكانيوالخبـرة��ي
��وتصوراتهم�وكل�ما�يحيط�بهم.اللغة�وكذلك�أحالمهم�وآمالهم�ي�لمستعملية�العقالن
يتحدد�معناها�حسـب��و�تتعدد�معانيهاالتّي�لغات�العالم�توجد�بعض�الكلمات��كلي�وف

التّـي��حديات�التّهو�من�أكبر�ي�واللالدياق،�وتعرف�باسم�اللبس�السالجملة�أو�ي�موقعها�ف
ـ�ية،�رجمة�اآللالتّتواجه� المعالجـة��و�ليـل�للتحية�ذلك�أنها�تتخذ�من�الجملة�الوحدة�األساس
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يـة��رجمـة�اآلل�التّبمعنى�أن�أنظمة��؛يلحقها�من�الكالمو�ير�اهتماما�لما�يسبقهادون�أن�تع
ذلـك��يـة��رجمة�اآللالتّهو�ما�يعيب�و�،وردت�فيهالذّي�ياق�الستعالج�الجملة�خارج�نطاق�

ناء�الخـارجي)��البsyntaxique)�((ي�عبارة�عن�ربط�بين�نموذج�نحوية�شرالباللغة�أن�
إقامة�العالقة�بين�هـاذين��ية�اخلي)�إال�أن�نظرالدناء�البsémantique)�((ي�اللالدوالعالم�

لـذلك���.ن��بين�المشكالت�األكثر�تعقيـداً�مي�هو�رجمة�لم�تنجز�بعد،�ي�التّموذجين�فالنّ
العناصـر��العالقات�بين�و�المراجعو�عبير�عن�اإلشاراتالتّبعمق�كبير�و�اللةالديمثل�علم�

�وازن�بين�العناصـر�التّوتعمل�هذه�اإلشارات�على�إيجاد��وتجسدها،تمثلها�ية�التّي�الحقيق
ومـن���مدلوالتها.و�حين�تعمل�العالقات�على�ربطها�من�أجل�تعريف�معانيهاي�المواد�فو

وصل�إلى�اكتشاف�معـارف��ي�التّمتكامل�لعلم�داللة�اللغة�ينبغو�متناسق�بناء�نموذجأجل�
����صعبة.حالة�ي�وخبراتهم�وهمستعمليها�
رجمة�التّما�تقدم�تفترض��على�وبناءقيقة�من�اللغة�األصل�إلى�اللغة�الهدف�وجود�الد

�la�compréhension�automatiqueللنصوص�(ي�حلول�ناجعة�لمشكلة�االستيعاب�اآلل
des� textes�(�ة�نه�من�الممكن�تحقيق�أنظمة�ترجمة�آلاال�يبدو�سهل�المنال.�لذلك�فالذّيي

تتمكن�اللغـات�مـن���ي�كية�بدرجة�كافي�اللالدوي�حوالنّشريطة�أن�تقبل�تقييداً�للمجالين�
ي�اللالـد�وي�حـو�النّأن�تستند�الجهود�الحثيثة�على�المجالين�ي�كما�ينبغ�دقيقة.خذ�نماذج�أ

��7اللة.والد�حوي�النّوعلى�الجمع�والمجانسة�والمواءمة�بين�علم
الواقع�يصعب�على�الحاسوب�تقـديم��ي�ف�:رجمة�اآلليةالتّي�الغموض�فية�إشكال .3

قـد�تـم���و�ندرة�المكافئات�اللغويـة.�و�بين�اللغتينية�حوالنّترجمات�دقيقة�لكثرة�الفروق�
ي�الـذّي��اللي�الـد�حـو�النّإجراء�العديد�من�األبحاث�بغرض�إيجاد�حل�لشكل�الغموض�

�يتوجب�عليـه�تقـديمها�وفـاء���ي�التّي�يحول�دون�تقديمه�للمعانو�يؤرق�جهاز�الحاسوب
�للنص�األصلي.��
ص�المصدر�على�تصنيف�الوحدات�النّوضيح�أو�إزالة�الغموض�من�التّ�وتقوم�عملية

�الجملـة�(فعـل��ي�كأن�تعرف�بوظيفتها�ف�فيه،وردت�الذّي�ياق�السمع�مراعاة�ية�المعجم
��اللواحق.��و�وابقالسذر�من�معرفة�الجلية�كذا�مورفولوجيتها�األساسو�فاعل�أو�مفعول�به)
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ـ�التّي�تجارب�إزالة�الغموض��بينومن� ـ�أجريت�ف الس�نوات�األخيـرة،�نجـد�أن���ي
واالعتمـاد�المترجمـة��متعددة�مثل�إحصاء�الكلمات�و�احثين�عمدوا�إلى�تقنيات�عديدةالب�

يـة��اللالدويـة��حوالنّواستخدام�الخصـائص���المصطلحات،لتكرار�ي�سبالنّعلى�المعدل�
ة�راغماتوالبلتحديد�معنى�كلمة�ما�في�سياق�ما.��ي���

ـ�����معالجتهي�تواجه�الحاسوب�فالتّي��الصعوباتوتتمثل� ي�للغـات�اإلنسـان�إمـا�ف
ـ��)الضمنية(و�اللبس�أية�على�مختلف�المستويات�اللغوو�الغموض�بكل�أنواعه ي�الوارد�ف
��شر.��البعمليات�االتصال�بين�

ـ���ظاهرةي�الغموض�اللغوالغموض�اللغوي:� .1.3 كـل�اللغـات���ي�لها�وجودهـا�ف
ا�مـا��البغو�المعنى،و�إلى�الكلمة�فالجملة�تمس�كل�مستوياتها�من�الصوتي�هية�والطبيع

لمستوى�معين��لغوية�موجهفسيرات�المحتملة�لكل�وحدة�التّتعدد�ي�يتجلى�هذا�الغموض�ف
��.المعالجةو�حليلالتّمن�

Ambiguity can occur at all these levels. It is a property of linguistic 
expressions. If an expression (word/phrase/sentence) has more than one 
interpretation we can refer it as ambiguous8 

الـذّي��هذه�الظاهرة�إذا�تمت�معالجة�اللغة�باستعمال�الحاسوب�أو�اآللة��وتزداد�أهمية
عن�مواكبـة���اعاجزي�صطناعاالكاء�الذّهذا�المجال�يبقى�ي�رغم�كل�ما�حققه�من�تقدم�ف

ي�اللي�والـد�حوي�والنّمستواه�الصرفي�فية�غموض�اللغات�الطبيعو�فك�لبسي�اإلنسان�ف
راغماتي.والب�

Natural languages are ambiguous, so computers are not able to 
understand language the way people do. Natural Language Processing 
(NLP) is concerned with the development of computational models of 
aspects of human language processing. Ambiguity can occur at various 
levels of NLP. Ambiguity could be Lexical, Syntactic, Semantic, 
Pragmatic etc.9 

��نجد:��ي�اللغو�ومن�الغموض
متعـددة��ية�عندما�تحتمل�فئات�نحو�وهو�يخص�المفردات�الغموض�المعجمي: -�

�:�’silver‘كلمة��مثل�،آن�واحدي�صفة�فو�فعالو�ن�تكون�اسماأك
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She bagged two silver medals. (noun)  
She made a silver speech. (adjective) 
His worries had silvered his hair. (verb) 

باستعمال�عالمـات��ية،�المعجممن�خالل�توضيح�الفئة�ي�الغموض�المعجميمكن�حل�
�تمييز�أجزاء�الكالم parts-of-speech� tagging،حيث�أن�العديد�من�الكلمات�يمكـن���

فتحديد�إن�كانت�الكلمة�اسما�أو�فعال�أو�ي�الالتّبو�لفظي،إلى�أكثر�من�تصنيف�ي�أن�تنتم
���الغموض.وع�من�النّا�أو�ظرفا�أو�صفة�هو�الحل�لتجاوز�هذا�فحر

عـدة��اللي،�حيث�يمكن�لكلمة�أن�تحمـل��ي�الدإضافة�إلى�هذا�نجد�الغموض�المعجم
هذا�الغموض�يكون�إما�من�قبيـل��و�،سياق�الكالمو�يصعب�تحديد�المعنى�المتوافقي�معان

ـ�و�.�polysemyي�اللالدأو��homonymyي�المشترك�اللفظ االنجليزيـة:��ي�مثال�ذلك�ف
they�passed�the�port�at�midnightحيث�تدل�كلمة���portـ�على�معنيين،�فقد�� ي�تعن

"ميناء"،�فيصبح�معنى�الجملة:�"لقد�مروا�بالميناء�بعد�منتصف�الليل"،�كما�قد�تدل�علـى��
ي�القـو��بيذالنّمن�ثم�يصبح�معنى�الجملة:�"�لقد�تناولوا�نوعا�من�و�بيذ�القوي،النّنوع�من�

��10.بعد�منتصف�الليل"
ي�باستعمال�تقنيـات�توضـيح�معـان���ي�اللي�الدهذا�الغموض�المعجم�ويمكن�تجنب
لحقـت��و�سـبقت�التّـي��جوع�إلى�الكلمات�الرمن�خالل��ياق�المجاورالسالكلمات�حسب�
ـ�جوع�إلـى��الربي�الغامضة�أو�من�خالل�ترتيب�المعانية�الوحدة�المعجم ياق�العـام��الس

�للنص�باستخدام�الحاسوب.��
هـو��و�ص،الـنّ�للجملة�أو�تركيبـة��ية�اللغوية�نالبهو�يخص�و�حوي:النّالغموض� −
��نوعان:

�(Chomsky)ي�ضرب�بها�تشومسكالتّي�من�أشهر�الجمل�ي�هو�جملتيني�ويتمثل�ف
�المثل�على�هذا�اللون�من�الغموض.�أما�الجملة�األولى�فهي:����

Flying�planes�can�be�dangerous�
�صحيحة�نحويا،�إال�أنها�تحمل�معنيين،�هما:���جملةوهي��

Planes�which�are�flying�can�be�dangerous.�
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To�fly�planes�is�dangerous.�
لة�مشتق،�طبقا�لتحليـل��للجمي�طحالسركيب�التّأن��حوي،�ذلكالنّ�بسبب�تركيبهاوذلك�

��هما:��و�،underlying�structuresمن�تركيبين�عميقين�تشومسكي،�
Planes�fly�
Someone�flies�planes.�

ـ����scope�ambiguityوع�من�الغموض�بــالنّويدعى�هذا� ي�،�فمثال�نجد�الصفة�ف
��غامضة�المعنى،���ية�الالتّالجملة�

�
Old�men�and�women�were�taken�to�safe�locations.�

��فتركيبة�الجملة�تحمل�تفسيرين�إما:��
(Old�man�and�woman)�were�taken�to�safe�locations�����

��أو���
((Old�man)�and�woman)�were�taken�to�save�locations.��

��انية.����والثّ�فال�نفهم�إن�كانت�"الصفة"�تعود�على�الكلمة�األولى�فقط�أو�األولى
The�scope�of�quantifiers�is�often�not�clear�and�creates�ambiguity.11�

ـ�المثل�علـى�هـذا����أيضـا�ي�تشومسكبها��ضربالتّي�ية�انالثّ�وأما�الجملة وع�مـن��النّ
��الغموض�هي:

The�policemen�were�ordered�to�stop�smoking�after�midnight�
��جملة�لها�أربعة�معان:��ي�هو��
�دخين�بعد�منتصف�الليل؛التّرطة�بالكف�عن�الشّمر�رجال�أ
�دخين؛التّبالكف�عن��الليل،رطة،�بعد�منتصف�الشّمر�رجال�أ

�دخين�بعد�منتصف�الليل؛��التّاس�عن�النّرطة�بمنع�الشّأمر�رجال�
�دخين.التّ�اس�منالنّرطة�بعد�منتصف�الليل�بمنع�الشّأمر�رجال�
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�Attachementيسمى�من�الغموض��وهذا�النّوع Ambighuity،يكون�عندما�يحتمل�و�
��الجملة�عدة�مواضع.ي�عنصر�ف

A�sentence�has�attachment�ambiguity� if�a�constituent�fits�more�than�
one� position� in� a� parse� tree.� Attachment� ambiguity�arises� from�
uncertainty�of�attaching�a�phrase�or�clause�to�a�part�of�a�sentence. �12 �

��:��ومثال�ذلك
The�man�saw�the�girl�with�the�telescope.�

ـ�و�،�إن�كان�يشاهدها�(telescope)كلمة�ي�فالغموض�يكمن�ف تحمـل�جهـاز���ي�ه
���13.الجهاز�هذاليسكوب�أو�شاهدها�مستعمال�التّ

ال�ي�اللالـد�ركيـب��التّنوع�آخر�من�الغموض�يمـس���وهواللي:�الدالغموض� −
حوي،�حيث�نجد�أن�هناك�بعض�الجمل�يمكن�أن�تكون�صحيحة�نحويا�لكن�يشـوبها��النّ

ضـرب�بهـا���التّـي��شير�إلى�الجملة�نهذا�الصدد�ي�فو�اللي،الدغموض�على�المستوى�
��colorless�green�ideas�sleep�furiouslyاللبس:وع�من�النّالمثل�عن�هذا�ي�تشومسك

هو�"�األفكار�الخضراء�عديمة�اللون�تنام�بغضب/�غاضبة"،�أي�جملة�صحيحة�نحويـا�ي�
��حالة�اإلفراد.ي�في�هو�كل�كلماتها�واضحة�المعنى�لكن�ال�داللة�لهاو

Semantic Ambiguity: This occurs when the meaning of the words 
themselves can be misinterpreted. Even after the syntax and the meanings 
of the individual words have been resolved, there are two ways of 
reading the sentence.  14 

��الي:��التّنالخظ�المثال�
Seema�loves�her�mother�and�Sriya�does�too.�

�Sriya�likes�her�ownأو����Sriya�loves�Seema’s�motherإما:فسير�يكون�التّف
mother��

وما�هو�ي�مييز�بين�ما�هو�منطقالتّالكمبيوتر�بشكل�عام�ال�يتمكن�من��ونجد�أن�جهاز
�غير�ذلك.
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فيه�سـياق��ي�إلى�موقف�يعطي�راغماتالبراغماتي:�يشير�الغموض�البالغموض� -�
للغـات��يـة��المعالجـة�اآلل�ي�هو�واحدة�من�أصعب�المهام�فو�متعددة.الجملة�تفسيرات�

�األفكـار�و�المعتقـدات��المشـاعر،��المسـتخدم،�ية�تتضمن�المشكلة�معالجة�نو�ية،الطبيع
�هو�ما�يستحيل�على�اآللة�إدراكه.و�األساليب،

Pragmatic ambiguity arises when the statement is not specific, and the 
context does not provide the information needed to clarify the statement. 

Information is missing, and must be inferred.�15�

فاعـل��التّجزءا�من�سياق�ي�شاط�اللغوالنّدائما�ما�يكون�:�(Implicite)منيةالضّ .2.3
البيـة��هو�ما�يمثل�الغو�اشتغاله،ية�كيفو�همابيتمتعان�بمعرفة�العالم�المحيط��بين�شخصين

ـ�ياق�الالزمة�إلزالة�الغموض،�غير�أن�مفهـوم�الكـالم�ي��السالعظمى�من�عناصر� ل�ظ
هو�مـا�ال�يمكـن�لآللـة�أو����و�ضمنية.ي�تحمل�معانية�الطبيع�كانت�العبارةغامضا�إذا�

على�المعـارف��ي�مع�اإلنسان�ذلك�أنه�ال�يحتو�تواصلي�الحاسوب�تداركه�حالما�دخل�ف
فهـم�كـل�الكلمـات����و�وهو�ما�يحول�دون�فك�اآللة�لشفرة�العبارةية�أو�الخلفية�األساس

كـذا��و�صالـنّ�يه�فينصب�الذّي�ذلك�لعدم�اطالعها�على�العالم�أو�المجال�و�المكونة�لها،
ياق�الس�16ورد�فيه.الذّي��

ـ��تصبح�ا�المعرفة،غياب�مثل�هذه�ي�وف ية�لعديد�من�مشاكل�الفهم�األخـرى�مستعص
عـابير��التّ،�وبشكل�أعم،��métaphoresواالستعارات��ellipsesالحذف��،�مثل:على�الحل
�.�figures�de�styleية�المجاز
تُعزز�وسـائل��ي�بالعراقة،�فهية�شرالبرجمة�التّ��تميزت�البشرية:رجمة�التّمزايا� .4
ـ�ي�شـر�البواالستعانة�بالعنصـر��نتهم،�السفاهم�بين�األفراد�مهما�اختلفت�التّ يـة��عملي�ف
اريخ�ومجاالت�متعددة�أخـرى��التّحو�والفلسفة�والنّقصوى�عند�علماء�ية�رجمة�له�أهمالتّ

يتم�هـذا��ي�يجب�معرفتها�لكالتّي�وقد�وضع�المترجمون�منذ�قديم�الزمان�بعض�األسس�
�األمر�على�أكمل�وجه�ممكن.
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رجمة�علـى�أسـاس���التّرجمة�بشكل�آلي،�ولكنه�يقوم�بالتّال�يقوم�بي�شرالبفالمترجم�
أخطاء�ألنها�ال�تفهـم��ي�فية�رجمة�اآللالتّص�والمغزى�منه،�فكثيرا�ما�تقع�النّفهمه�لروح�

ال�بـد�أن��ي�الذّي�تيجة�ترجمة�ال�تدرك�المعنى�األساسالنّص�األصلي،�فنجد�أن�النّروح�
الجهد�كونها�و�للوقت�ية�واستهالكهاشرالبرجمة�التّتكلفة��من�ارتفاعغم�الرعلى�و�تبرزه.
عبـر��تتـوفر�العديـد�منهـا�����إذية�بالمجانتتسم�ية�التّي�اآللرجمة�التّ�عكسية،�فورغير�

صـوص�علـى���النّاستخدامها�وقتما�أردت�وإنهاء�ترجمة�العديد�مـن���يمكنو�،اإلنترنت
����:���17ريةشالب�رجمةالتّنجد�أن��،رجماتالتّلتلك�ي�الفور�دون�الحاجة�إلى�دفع�مقابل�ماد

يجب�مراعاتهـا�أثنـاء�ترجمـة����التّي�إن�أحد�الجوانب�المهمة��:قافةالثّمفعمة�ب - 
فلكـل�ثقافـة����،جميع�أنحاء�العالمي�يتم�متابعتها�فية�التّي�قافالثّالحساسيات�ي�المحتوى�ه

مـدركاً�لهـذه�المعـايير����يجب�على�المترجم�أن�يكون�لغتها.�لذلك،�ي�قيمها�المنسوجة�ف
�المختلفة.��ية�قافالثّوالقيم�
ـ���تحويلرجمة�فكرة�ي�التّتتعد�:ياقالساإلبقاء�على� -  ي�الكلمات�إلى�ما�يقابلهـا�ف

جوهره�ومـع�المعنـى���ي�ياق�متسق�فالساللغة�المستهدفة،�فإن�لم�تكن�الجمل�مترابطة�و
ـ��ألنرجمة،�التّسالة�المقصودة�من�الرص�معناه�وتفقد�النّالعام�فقد�يفقد� ياق�والمعنـى��الس

�–فسير�لما�يقال�التّبي�شرالبفاهم،�لهذا�يقوم�المترجم�التّواصل�وي�التّفية�للغا�انالعام�مهم
يجد�الطريقة�المثلى�إليصالها�من�خالل�االنتقـاء���ثم-�المكتوبةية�بما�يتجاوز�الكلمات�الفعل

�.ما�بين�كلمات�اللغة�المستهدفة
يـة��اآللرجمـة��التّال�تسـتطيع��التّي�فمن�بين�القيود�عن�تقديمه،��اآللةتعجز��وهو�ما
������:18اأنهي�كسرها�ه

قد�يكون�باإلمكان�ي�كاء�االصطناعالذّكنولوجيا�والتّبفعل��:قافةالثّال�تستطيع�فهم� - 
وبرمجتها�لترجمة�الكلمات�أو�حتى�الجمل�والفقرات،�لكن�ال�ية�رجمة�اآللالتّعمل�أدوات�

فاعالت�التّقافة�أو�الثّتوجد�وسيلة�على�اإلطالق�يمكنك�من�خاللها�برمجة�تلك�اآللة�لفهم�
ة،�شرالبالثّوتحتوي�قافات�المختلفة�في�العالم�على�عناصر�مختلفـة�ذات�طـابع�فريـد����ي

فإذا�ما�ي�الالتّ،�وباستيعابهآللة�على�اا�يستحيل�قافات،�وهو�مالثّومحدد�لكل�ثقافة�من�تلك�
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عنها�تفتقـر��ية�هائالنّرجمات�التّقافات�فهذا�بالضرورة�أن�ية�الثّكانت�اآللة�ال�تعلم�عن�ماه
م�مجملها�سوى�نسخ�للكالي�في�لد�المستهدفة�وأنها�ما�هالبوهو�ثقافة�ي�إلى�عنصر�حيو
�.اللغة�الهدفي�إلى�ما�يقابله�ف

There is no way you can program a machine to understand culture. 
Different cultures in the world have different lexical items that are unique 
to that specific culture. Machines don’t have the complexity to 
understand or recognize slang, idioms and in some cases names. This is 
one challenge machines have never been able to overcome and it will be 
extremely difficult for them too.19 

معـانٍ��مختلف�لغات�العالم،�تحمل�ي�ف�،توجد�كلمات�:ياقالسربط�الكلمات�بال�ت - 
�ياق�العـام�السمرتبطة�بيجب�أن�تكون�هذه�الكلمات��لتحديد�المعنى�المقصود�و�،مزدوجة

�ية�ال�يمكن�القيام�بذلك�إال�من�خـالل�ترجمـة�بشـر���و�،هو�ما�يستحيل�على�اآللة�فعلهو
حقيبة�أو�حـدوث��ي�إلى�ثقوب�فتشير��ية�اللغة�اإلنجليزي�ف�”��tears”�كلمة�مثال�ذلكو

ي�شـر�البهل�علـى�المتـرجم���السمن�ف،��"موعالد"أيضا�ي�عنتقد�و�شيء�ما،ي�تمزيق�ف
تحديد�المعنى�الصحيح�من�خالل�مطابقة�الكلمة�على�الفور�مع�المحتوى�واإلتيـان�بمـا���

��هو�ما�تعجز�اآللة�عن�فعله.و�،ياقالسيناسب�
In the different languages, there are words with dual meanings and 

this can be a significant problem for the machine translators. These words 
have to be related to the context to help determine their true meanings 
and only a human translation can do this.20 

ي�تحملها�الكلمات�بشكل�ضـمن�التّي�برة�والعواطف�النّعرف�على�التّال�يمكنها� - 

تتعدد�أنواع�الوثائق�والمستندات،�وعلى�هذا�يصبح�لكـل�وثيقـة�مكتوبـة�����:طياتهاي�ف
رجمة،�فـإن��التّأسلوب�ونغمة�مختلفة�مقارنة�بالوثيقة�األخرى�ولكن�عندما�يتعلق�األمر�ب

�صوص�المترجمة�لها�نفـس�األسـلوب��النّالبد�أن�تكون�ية،�ولك�الجزئال�تدرك�تاآلالت�
�إذا�كانت�تفتقر�إلى�ذلك،�فإن�معنـى�المسـتند�يتراجـع���و�يفهمها�القارئ،ي�غمة�لكوالنّ
إعادة�إنشاء�شيء�مماثل�ألسـلوب��و�قادر�على�مطابقةالي�شرالببإمكان�المترجم����لكن�
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ـ�ي�سطحنص�ينتج�عنه�،�مما�تفتقر�لذلك��اآللةغير�أن�ية،�ونبرة�تلك�الوثيقة�األصل ي�ف
����.��اللغة�المصدري�في�األصلص�النّروح�ي�اللغة�الهدف�ال�يحاك

Every document written has different style and tone as compared to 
the other one. A document can have poetic, funny or persuasive style and 
tone but when it comes to translation, machines miss them. The 
document is meant to have that specific style and tone for it to be 
understood by the reader and if it lacks that, then the document’s 
meaning can go down the drain. Only a human translation can be able to 
match and recreate something similar to the style and tone of that 
document. The machine translator will lose the intended tone and 
intricate nuances of the original document thus producing something that 
is flat and soul-less.21 

ـ����:اإلنسانضرورة�تدخل�ية�واآللرجمة�التّ .5 ي�وإن�االعتماد�على�اآللـة�كليـا�ف
�اإلنسـان�للترجمة�يلجأ�دوما�إلى�تدخل�ية�رامج�اآللالبرجمة�أمر�مشكوك�فيه�فمستخدم�التّ

��دخل�أشكال�عدة،�منها:التّ�ولهذا
�Post-Editing)حرير�الالحـق��التّرجمة�مع�التّ .1.5 Systems):حيـث�يتـابع����
يعدل�ما�يـراه�مـن���و�ص�المترجم�آليا�فيقوم�بتحريره�تحريرا�نهائياي�النّشرالبالمترجم�
موذج�األكثـر��النّهو�و�تصبح�قابلة�للنشر.و�رجمةالتّحتى�تنقح�ية�أبنو�مفرداتو�تركيبات

ثم�جعل�المتـرجم���المصدر،ص�النّبترجمة�ية�رجمة�اآللالتّانتشارا�حيث�أنه�يسمح�لنظام�
شرالب�ة�ويعدل�كل�ما�جاء�فيها�من�أخطاء�نحوو�رجمةالتّينقح�ي22داللية.�ي��

ـ�حرير�التّرجمة�مع�التّ .2.5 ابقالس�(Pre-Editing�Systems)�:وفيـه�يقـوم����
ية،�تراكيب�محددة�تمهيدا�للترجمـة�الحاسـوب��و�ص�بمفرداتالنّبإعداد�ي�شرالبالمترجم�

شـرات��والنّ�صوص�المحددة�مثل�كتيبـات�االسـتعمال��النّطريقة�ال�تصلح�إال�مع�ي�هو
جنـرال��“ركات�مثـل�شـركة���الشّصورة�معدلة�بعض�ي�قد�طبقته�فو�الطقس.ية�والطب

تعليمات�ي�ركات�تعطالشّأمريكا،�فهذه�ي�لأللعاب�ف”�ماتيل“�ةوشركـ��كنداي�ف”�موتورز
ص�ي�الـنّ�وهناك�من�يعط�.مراعاة�قواعد�معينةية�صوص�باللغة�األصلالنّن�يكتبون�للذي

إلزالة�العقبـات�مثـل����الحاسوب،ص�بلغة�يفهمها�النّإلى�محرر�ليعيد�صياغة�ي�األصل
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ة�حوالنّنى�البة�ليعطىالفوارق�و�الكلمات�الغامضةو�المعقدةيالليص�المعـدل�بعـد���النّ�الد
���23.ذلك�للحاسوب�ليترجمه

�Interactive)يةحاورالتّرجمة�التّ.�3.5 Translation):ـة��رجمة�اآللالتّتعرف�بو�ي
الكلمـات��و�يتبادل�معه�الخيـارات�و�مع�الحاسوبي�شرالبفيها�يجلس�المترجم�و�أيضا،

رجمة�جملة�جملة،�حيث�يظهر�جزء�مـن��التّ�وتتم�هذه24ليصل�ألفضل�ترجمة�ممكنة.�
�ان�المترجم�والحاسـوب.�يكون�هناك�حوار�بين�اإلنسو�رجمةالتّص�مع�ما�يقابله�من�النّ
ضرورة�وجود�المترجم�أمام�الحاسـوب��ي�هذا�األسلوب�في�فية�تكمن�المشكلة�األساسو

ـ��التّب�بوم�الحاسواألسلوبين�اآلخرين�قد�يقي�رجمة،�بينما�فية�التّطـوال�عمل ي�رجمـة�ف
��25نفس�المكان.ي�للموظفين،�كما�أن�المحرر�ال�يشترط�وجوده�فية�سمالرل�أوقات�العم

�أنه�ال�يزال�ترجمـة�بشـرية.��ي�للترجمة�بمساعدة�الحاسوب�هية�األساس�وبقى�الفائدة
وعملهم�أكثـر�اتسـاقا���ية�رمجيات�أكثر�إنتاجالب�يستخدمون�هذهين�الذّيعتبر�المترجمون�و

الوقت�الحالي،�هنـاك�جهـود���ي�فو�كنولوجيا.التّين�ال�يستخدمون�هذه�الذّمن�المترجمين�
رجمـة��ية�والتّشرالبرجمة�التّإنهاء�الجدل�القائم�بين�و�هذا�المجال�لدمج�المنهجيني�تبذل�ف
رغـم���هـا�لشـر�مـن�خال��البيتواصل�ية�إنسانية�ال�تزال�عملو�رجمة�كانتالتّألن�ية�اآلل

��نتهم.��الساختالف�
قـد��و�،للتواصـل�ية�بمثابة�أداة�أساسباتت�و�رجمة�ضرورة�ملحةالتّأصبحت�اتمة:�خ
معتمد�أو�مترجم�مستقل�محترف،�لكـن���مكتب�ترجمة�رجمة�تمر�عبر�خدماتالتّكانت�

أثير�مع�تطـور��التّمزيدا�من�ية�رجمة�اآللالتّاكتسبت�أدوات�ية�نوات�القليلة�الماضي�السف
رجمـة��التّغم�مـن�سـرعة���الربو�شري،البالمترجم��تزاحمكنولوجيا،�وأصبحت�اآللة�التّ
ـ��خاصة��إال�أن�مخرجاتها�غير�موثوقةية�اآلل تتطلـب�ترجمـة���التّـي��المجـاالت��ي�ف

ي�شـر�البيجب�االستعانة�بالعنصـر��ية�للحصول�على�نتائج�مرضو�محتويات�ضخمة،
�الهـدف��محترمة�للغةو�رجمة�مطابقة�للنص��المصدرالتّنقيح،�حتى�تكون�والتّ�للمراجعة

،�إذ�يتوجـب�عليـه�مراجعـة����ية�اآللرجمة�التّمن�مجال��اإلنسان�إقصاء�ال�يمكن�لذلك
شـاط�تحكمـه���النّالن�هـذا��يـة،��قبل�اعتمادها�كترجمات�نهائمخرجات�الحاسوب�كلها�
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�ية�لسانعناصر� (linguistique)ة�أسلوبوي(stylistique)ة�معرفوي(cognitive)ـة�اجتماعي�
(sociale)إدراكهاال�يمكن�للحاسوب�.����

En raison des subtilités du langage humain et de l'existence possible 
de nombreuses traductions et interprétations différentes de certains mots 
et phrases, les traductions automatiques présentent des limites. 
WorldLingo décline toute responsabilité concernant l'exactitude de la 
traduction et les plaintes relatives à votre utilisation des services de 
traduction WorldLingo. 26 

 

��المراجع�:و�قائمة�المصادر

��ية��باللغة�العرب .1
رجمـة��يـة�والتّ�رجمة�الفورالتّرجمة�بأنواعها�كافة�التّفن�ي�رجمة:�دراسات�فالتّأصول� -�
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��المحور:�التّرجمة�المتخصصة

وم�اإلنسانية؛�اسـتحقتها�بعلميتهـا���تحتل�اللسانيات�مكانة�مرموقة�في�العل�الملخص:
ة،�إال�أنهـا�تواجـه�بعـض����في�الثّقافة�العربي�ودقتها،�ما�جعلها�تَفرض�وجودها�فرضا

العوائق�أحيانا�في�البحث�اللساني�العربي�خاصة�في�مصطلحاتها،�ألن�جميـع�اللغـات���
��ةتصطنع�دواال�عندما�تصطدمها�مدلوالت�حديثة،�دون�تلقـي�الـداخل�عليهـا�مباشـر����

جهـازه�المصـطلحي���وتُمثل�التّرجمة�إحدى�أهم�الوسائل�الفعالة�في�تطوير�العلم�ونمو�
ونظرا�لتشتت�األعمال�المصطلحية�اللّسانية�في�الثّقافة�العربية�بصورة�واضحة�وجليـة��
مما�خلق�تباينا�سواء�على�مستوى�المفاهيم�أم�على�مستوى�الصيغ�االصطالحية�ذاتهـا��

اج�فيه�إلى�تشكيل�مادة�لسانية�أصـيلة�وموحـدة�ال�يشـوبها�قلـق�����في�الوقت�الذّي�تحت
��اصطالحي.

نقل�المصطلحات�اللسانية�من�النّسـق�اللسـاني���قضية�يهدف�هذا�البحث�إلى�معالجة�
الغربي�إلى�النّسق�اللساني�العربي،�والمشاكل�التّي�تعترض�هذه�العملية�ترجمـةً،�فـي���

مية�مصطلحية�مضبوطة؛�حيث�إن�المصطلح�سبيل�الوصول�إلى�تأسيس�منظومة�مفاهي
هو�المفتاح�األولي�لفهم�أي�علم�من�العلوم،�وقد�اتخذنا�مدونة�لهذه�الورقة�البحثية�تتمثـل��

،�لعبد�اللسانيات�مع�مقدمة�في�علم�المصطلح�سقامو�هام:�في�معجم�لساني�متخصص
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هـي��المسـدي؟�مـا����وعليه�ما�هو�واقع�ترجمة�المصطلح�اللساني�عند�السالم�المسدي:
إشكالية�المصطلح�اللساني�المترجم؟�ما�هو�مـنهج�المسـدي�فـي�تعاملـه�مـع�������حدود

��المصطلح�اللساني؟��
إذْ�يحاول�البحث�اإلجابة�عن�هذه�التّساؤالت�من�خـالل�الوقـوف�علـى�الجهـاز�����
المفاهيمي�للسانيات�وإشكالية�مصطلحاتها�أوال،�بتوضيح�مفاهيمها�ومفهـوم�المصـطلح���

ني�وواقعه�في�الثّقافة�العربية،�وثانيا�تتبع�منهج�ترجمة�المصطلح�اللساني�عند�عبـد��اللسا
السالم�المسدي،�وبناء�على�هذه�المراجعة�يقترح�بعض�التّعديالت�عليه�ليكون�أكثر�دقـة��
وتوحيدا،�كونه�من�اللسانيين�المغاربة�وأحد�رموز�المصطلح�اللساني�الذّين�كـان�لهـم���

اللسانيات�بأسسها�ومبادئها�العلمية�الصحيحة�والدقيقة�وتركوا�فيـه���ل�السبق�في�نشرضف
��أثرا�علميا�طيبا.

التّرجمة،�المصطلح�اللساني،�قاموس�اللسـانيات،�عبـد�السـالم�����الكلمات�المفاتيح:
��المسدي،�المنهج،�اآللية.

The� title� of� the� intervention:� the� term� linguistically� translated�
problematic� ally� and� solutions� when� Abdessalam� Al-Masdi� in� the�
dictionary� of� linguistics� (Arabic-� French-� French-Arabic)� with� an�
introduction�to�the�science�of�the�term.�
Summary:Linguistics�occupies�a�prominent�place�in�the�humanities;�

She�deserved�it�with�her�Scientific�and�accuracy,�What�made�it�impose�
its� existence� in� Arab� culture,�However,� they� sometimes� face� some�
obstacles�in�Arabic�linguistic�research,�especially�in�their�terms,�Because�
all� languages� are�made� up� of� douala� when� they� are� encountered� by�
modern� meanings,� without� directly� receiving� the� inside,�Translation� is�
one�of�the�most�effective�means�in�the�development�of�science�and�the�
growth� of� its� terminological� apparatus.� Given� the� clear� and� obvious�
dispersion� of� the� tongue-in-the-world� terminology� works� in� Arab�
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culture,�which�created�and�proved�to�be�different�both�at�the�conceptual�
level�and�at�the�level�of�the�conventional�formulas�themselves,�At�a�time�
when� you� need� to� create� an� authentic,� unified� tongue�material� that� is�
not�marred�by�conventional�anxiety.�

This� research� aims� to� address� the� transfer� of� linguistic� terms� from�
the� Western� linguistic� theme� to� the� Arabic� linguistic� theme,�And� the�
problems� in� this� process� are� translated,�In� order� to� achieve� the�
establishment�of� a� precise� lysed�conceptual� system;�Since� the� term� is�
the�primary�key�to�understanding�any�science,�We�have�adopted�a�blog�
for�this�paper,�which�is�an�important,�specialized�linguistic�dictionary:�the�
dictionary�of�linguistics�with�an�introduction�to�the�science�of�the�term,�by�
Abdessalam� Masdi:�So� what� is� the� reality� of� translating� the� linguistic�
term� in� the� masdi?�What� are� the� problematic� limits� of� the� translated�
linguistic�term?�What�is�the�approach�of�the�masedi�in�his�dealings�with�
the� linguistic� term?� The� research� tries� to� answer� these� questions� by�
identifying�the�conceptual�apparatus�of�the�tongues�and�the�problematic�
terms� first,�By� clarifying� its� concepts� and� the� concept� of� the� linguistic�
term�and�its�reality�in�Arab�cultureAnd�secondly,�you�follow�the�method�
of�translating�the�linguistic�term�at�Abdessalam�Al-Masdi,�Based�on�this�
review,� some� amendments� are� proposed� to� be� more� precise� and�
standardized,�Being�a�Moroccan�linguist�and�one�of� the�symbols�of�the�
linguistic� term,� who� had� the� first� chapter� in� the� dissemination� of�
linguistics� with� its� correct� and� accurate� scientific� principles� and� left� a�
good�scientific�effect�in�it.�
Keywords:� translation,� linguistic� term,� linguistic� dictionary,�

Abdessalam�Al-Masdi,�curriculum,�mechanism�
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��:المفاهيمي�للسانيات�وإشكالية�مصطلحاتها�الجهاز-�1
�∗∗∗∗أوال:�مفهوم�اللّسانيات (Linguistique):المدخل�لفهم�العلوم�وإدراك�معانيهـا����إن

هو�مصطلحاتها،�لهذا�وجب�علينا�أن�نحدد�ما�المقصود�باللّسانيات؟�ومـا�موضـوعها؟���
��وما�هي�خصائصها؟��

مصطلح��(اللّسان)،�وقد�حدد�مفهومـه�فـي����اللّسانيات�في�اللغة�تنحدر�من�:لغة-�1
��المعاجم�العربية�على�الشّكل�اآلتي:

ه)�في�مادة�(لسن):�"الالم�والسين�والنّون�أصل�صحيح�يـدل��395يقول�ابن�فارس(ت
على�طول�لطيف�غيـر�بـائن،�فـإذا�كثـر�فهـي�السـنة،�ويقال:لَسـنْتَه�إذا�أخذتـه���������

��1حة،�واللّسن:�اللغة،�يقال�لكل�قوم�ِلسن�أي�لغة"بلسانك،...واللَّسن:�جودة�اللِّسان�والفصا
�:يتضح�لنا�بأن�اللِّسان�يحمل�مفهوم�اللّغة،�وله�أيضا�معنى�آلة�الكالم،�كقوله�تعـالى�

﴿� �Οs9r&�≅yè�gwΥ�…�������uΖ�Štã�∩∇∪���$�Ρ$|¡�9uρ�	�tGx�x©uρ﴾2�،ومن�الشّواهد�على�معنى�اللّغة�قوله�
�� �وجـّل: عز﴿!$tΒuρ�$uΖ
=y™�‘r&��Β��Αθ™�‘�āω�)��β$|¡�=�/����Β�θs%�š��t7�Š�9��Ν�λm;����≅�Ò�Šsù�ª!$#�tΒ��!$t±o„�

“�‰�γtƒuρ�tΒ��!$t±o„���uθ�δuρ��“ƒ�“yè�9$#��Ο‹�3ys�9$#�﴾3����والمقصود�منه�في�هذه�اآلية:�اللّغـة�وهـي
�﴿تعـالى:��الكلمات�المتعارفة�داخل�كل�قوم�من�األقوام،�ويقال�لكل�قوم�ِلسان،�قوله� ��Βuρ�

���G≈tƒ#u�,
=yz��N≡uθ≈yϑ�¡9$#��Ú�‘F{$#uρ�#≈n=�G�z$#uρ��Ν�6�GoΨ�¡�9r&����3�Ρ≡uθ�9r&uρ����β�)�’�û�y7�9≡sŒ� M≈tƒUψ�
t�ϑ�=≈yè
فاالختالف�في�االلسنة�إشارة�إلى�اختالف�اللغات،�وإلى�اخـتالف�النّغمـات����9﴾4!�=

لكل�إنسان�نغمة�مخصوصة�يميزها�الس�له�صورة�مخصوصة�يميزهـا��فإن�مع،�كما�أن
.�يتبين�لنا�من�المفاهيم�السابقة�أن�المعنى�اللُّغوي�للِّسـان�يـدور�حـول�اللّغـة�����5البصر"

��والكالم.�����
أما�اللّسانيات�في�اصطالح�اللّسانيين�فهـي�مـأخوذة�"مـن�اللّسـان������:اصطالحا-�ب

فأصبح�علما�يبحـث�فـي�الّلسـان�أي:����واللّسان�يعني�اللغة�فأضفنا�الياء�واأللف�والتّاء،�
اللغة.�إذًا�اللّسانيات�هي�الدراسة�العلمية�للغات�البشرية�من�خالل�لغة�كـل�قـوم�مـن����
األقوام،�وعندما�نقول�"علمية"�فإنّنا�نعني�بها�المالحظة،�ووضع�الفرضـيات�وفحصـها���
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ميـز�الدراسـة���والتّجريب�والدقة�والشّمولية�والموضوعية،�وهذه�الخصائص�هي�التّي�ت
��.6اللغوية�الحديثة�عن�الدراسة�اللغوية�القديمة"

يتضح�من�خالل�هذا�التّعريف�أن�المعنى�االصطالحي�للّسانيات�قريب�جـدا�مـن���
المعنى�اللّغوي�من�حيث�كون�اللّسانيات�تعود�إلى�اللِّسان،�ويقصد�بها�دراسة�اللغة�علميا�

منطوقة�أم�مكتوبة،�لغة�أم�لهجـة،�حضـارية�أم����سواء�أكانت��-رغم�أنه�أطلق�اللّسان-
بدائية...،��وتُركز�على�اللغة�تحديدا�موضوعا�لها�ألنها�موجودة�عنـد�جميـع�البشـر����
بهدف�معرفة�أسرارها�وخصائصها،�لهذا�تمتاز�بالعلمية؛�حيث�إنها�تُعامل�اللغـة�علـى���

مـن�المالحظـة����أساس�أنها�ظاهرة�كغيرها�من�الظواهر�التّي�تخضع�للتجريب�انطالقا
والفرضية،�فهي�تصف�الظاهرة�اللغوية�كما�هي�ال�كما�يجب�أن�تكـون،�بعيـدا�عـن�����

-كما�هو�الحال�في�الدراسات�السابقة�التّي�تضع�معايير�إلنشاء�قوالب�لغوية-المعيارية�
"العلـم�الـذّي����،�وكل�هذه�السمات�جعلت�اللّسانيات�أكثر�دقة�وشمولية،�فقيل�بــأنها:�

اللغة�اإلنسانية�دراسة�علمية�تقوم�على�الوصف�ومعاينة�الوقائع�بعيداً�عن�النّزعة��يدرس
��.7التّعليمية�واألحكام�المعيارية"

علميا�موضوعيا�في�تعاملها�مـع�اللّغـة،�ألنهـا����ى�وتبعا�لذلك�فاللّسانيات�تنحو�منح
علـى�دراسـة����رتقتص«فهي�تَعتبِرها�نسقا�من�العالمات�داخل�نظام�ووفق�قواعد،�لهذا�

��.8خصائص�نسق�اإلشارات�أو�الشّفرة�التّي�يمكن�وصفها�انطالقا�من�بنية�الرسائل"
نستنتج�مما�تقدم�أن�اللّسانيات�حققت�علمية�للدراسة�اللغوية�وفق�أسس�موضـوعية��
وهذا�ما�جعلها�تختلف�عن�الدراسات�السابقة،�فلم�تبق�هناك�غاية�لدراسة�اللغـة�سـوى���

ية،�خاصة�وأن�المنهج�تغير،�كما�أنها�تشمل�كـل�اللغـات�فـي�أصـواتها�����الغاية�العلم
ومفرداتها،�وصرفها�ونحوها�وداللتّها،�وأيضا�جوانبها�النّفسية�واالجتماعية...،�وعليـه��
فإن�من�أهم�خصائصها:�الشّمولية،�االنسجام،�االقتصاد؛�والمقصود�بالشّمولية:�دراسـة��

قص،�أما�االنسجام:�فيعني�عدم�وجود�أي�تناقض�أثناء�الظاهرة�اللسانية�كاملة�دون�أي�ن
��.9الدراسة،�ويقصد�باالقتصاد:��أن�تتم�الدراسة�بأسلوب�موجز�مع�الدقة�في�التّحليل
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تعاني�اللّسانيات�في�الثّقافة�العربية�على��ثانيا:�عوائق�اللسانيات�في�الثّقافة�العربية:
ا�لغياب�رصيد�مشترك�وموحد�ألن"�النّظـر��مستوى�الجهاز�المفهومي�المصطلحي�وهذ

إلى�الرصيد�الفني�للّسانيات�العربية�في�مجال�الدراسة�المصطلحية،�نجـد�أنـه�مـازال����
يشكو�من�عقبات�حقيقية�لغياب�رصيد�مشترك�يوحد�اللّسانين�ويؤلف�بيـنهم،�فرصـيدنا���

ل�واالبتكـار��المصطلحي�في�مجال�اللّسانيات�هو�ضرب�من�األهواء�النّابعة�من�الميـو�
��10الشّخصي�الذّي�ال�يتقيد�بمنهجية�علمية�دقيقة"

يراد�بالمصطلح�اللساني�ذلك�الدال�الذّي�يعبر�عـن���ثالثّا:�مفهوم�المصطلح�اللساني:
مفهوم�لساني�بطريقة�موضوعية�علمية�ودقيقة�بعيدة�عن�الذّات،�فالمصطلح�يرتبط�فـي��

و�اللسانيات،�وعليه:�"هو�المصـطلح�الـذّي���هذا�المقام�أساسا�بحقل�علمي�حديث�أال�وه
يتداوله�اللسانيون�للتعبير�عن�أفكار�ومفاهيم�لسانية،�يمكن�أن�يكون�مضلة�بحثية�تضـم��

بنـاء�علـى�مـا�تقـدم������11تحت�جناحيها�أعماال�علمية�تبحث�في�المصطلحات�اللسانية"
ت�ومفـاهيم��فالمصطلح�اللساني�هو�المصطلح�الذّي�يستعمله�اللسانيون�لتوضيح�مـدلوال�

لسانية،�وبالتّالي�فهو�ذلك�الرمز�اللغوي�المتداول�في�مجال�اللسانيات؛�أي�ما�تم�إنتاجـه��
�في�دائرة�اللسانيات

بهـا�المصـطلح�جعلـت�����ظـى�إن�األهمية�التّي�يح�رابعا:�آليات�وضع�المصطلح:
ـ��� ة�علمية،�تخضـع�لمقـاييس�لغوية�دقيقة�ومنهجية�الباحثين�العرب�يضعون�إستراتيجي

مستقاة�من�المخزون�المعرفي�والثّقافي�الذّي�يزخر�به�التّراث�اللغوي�العربي،�من�أجـل��
���ل�مصادر�عديـدة�علـى�أنبها�المصطلحات،�وتُجم�إيجاد�جملة�من�اآلليات�التّي�تتوالد

المصطلحات�في�العربية،�تعتمد�على�آليـات�منهـا:����13وتوليد�12الرؤية�السائدة�لوضع
��النّحت،�التّركيب�والتّعريب�والتّرجمة.�االشتقاق،�المجاز،

من�الخصائص�النّادرة�التّي�تتفوق�بها�اللغة�العربيـة���:(�Dérivation)االشتقاق�-�1
على�لغات�العالم�أجمع،�ويشكل�إحدى�أكثر�اآلليات�المعتمدة�في�توليد�المصطلح،�فهـو��

ظة�فـي�المعـاجم���وسيلة�وآلية�لصناعة�مصطلحات�عربية�من�مادة�لغوية�عربية�محفو
بأوزان�عربية،�وعليه�فاالشتقاق:�أخذ�صيغة�من�أخرى�مـع�اتفاقهمـا�معنـى�ومـادة�����
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فاالشتقاق�هو�أخذ�لفظ�من�لفظ،�وهو�اقتطـاع�فـرع�مـن�����14أصلية،�وهيأة�تركيب�لها"
أصل،�مع�التّوافق�والتّناسب�بينهما�في�المعنى�والمادة�األصلية،�والمادة�األصـلية�التّـي���

تقات�منها�اسم�الفاعل،�واسم�المفعول...،�وعليه:�"إنما�هو�هذا�التّقولـب��تتفرع�منها�المش
�ة�أنة�الواحدة،�والذّي�لواله�لتعذر�على�العربيفي�نطاق�المادة�اللغوي�الصرفي�المظهري

.�ومـا�يمكـن�أن�نُمثـل�لـه�مـن�المصـطلحات�اللسـانية�المشـتقة�هـو����������15تحيا"
ذلك�ما�نجده�عند�أحمد�المتوكل�فـي�النّحـو���مصطلح(اللسانيات)�المشتق�من(اللسان)،�ك

الوظيفي،�فقد�اشتق�من�الفعل(حمل)�مصـطلح(الحمل)�للداللـة�علـى�بنيـة�الجملـة������
��و(المحمول)�ليدل�على�الفعل.���

هو�استعمال�الكلمة�بداللة�تتجاوز�معناها�اللغـوي�األول��:�Métaphorerالمجاز�-�2
معرفي�محدد،�لهـذا�فهـو�آليـة�����للحصول�على�مفهوم�اصطالحي�في�ميدان�علمي�أو

مولدة�للمصطلح�وإثراء�اللغة،�و"مكمن�المجاز�استعداد�اللغة�النجاز�تحوالت�داللية�بين�
أجزائها:�يتحرك�الدال�فَيزاح�عن�مدلوله�ليالبس�مدلوال�قائما�أو�مستحدثا�وهكذا�يصـبح��

ثلة�المصـطلحات��ومن�أم�16المجاز�جسر�العبور�تمتطيه�الدوال�بين�الحقول�المفهومية"
اللسانية�المجازية،�مصطلح(الحمل)،�يدل�في�اللغة�على�ما�هو�موجـود�فـي�بطـن�أو����
شجرة...،�فيقال:�امرأة�حامل�وجبال�محملة،�انتقل�مجازا�إلى�حقل�النّحو�الوظيفي�ليدل�
على:�بنية�الجملة،�ووجه�الشّبه�بين�المعنيين�يكمن�فـي�أن�الجملـة�تحمـل�مكوناتهـا�����

��ا�تحمل�الجمال�األمتعة.وعناصرها�كم

هو�انتزاع�كلمة�من�كلمتين�أو�أكثر�شـرط�أن�يكـون����(Abbreviation)النّحـت�-�3
هناك�تناسب�بين�المنحوت�والمنحوت�منه�في�اللفظ�والمعنى،�وهو"�تؤخذ�كلمـة�مـن���

،�فالنّحت�من�الوسائل�واآلليات�المساعدة�على�توليد�17كلمتين�وتنحت�منهما�كلمة�واحدة"
تخراج�وبناء�صيغ�جديدة�إما�عن�طريـق�المـزج�بـين�لفظتـين�أو�����المصطلحات؛�باس

االختزال�بحذف�بعض�الحروف،�ومن�أمثلة�المصطلحات�اللسانية�الموضـوعة�عـن���
��طريق�النّحت�مصطلح�(الزمانكية)�المنحوت�من(الزمان)�و(المكان).
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�The)التّركيب-�4 composition)�:يقصد�به�في�اللغة�ضم�الشّيء�إلى�شيء�آخـر��
شيئا�واحدا�أما�في�االصطالح�فهو:�"ضم�كلمة�إلى�أخـرى�بحيـث�تصـبحان�����ليصبحا

وحدة�معجمية�واحدة�ذات�مفهوم�واحد�وتحتفظ�الكلمتان�المكونتـان�للكلمـة�المركَّبـة����
ومن�أمثلة�المصـطلحات�اللسـانية�المركبـة:�����18الجديدة�بجميع�صوامتهما�وصوائتهما"

��ي�مكون�من�(الحقول)�و(الداللة).الحقول�الداللية،�فهذا�التّركيب�تركيب�وصف

�19يراد�به�في�اللغة�العربية�معنى�التّبيين�والتّهـذيب�:�(Localization)التّعريب�-�5
وإحالل�اللفظ�العربي�محل�اللفظ�األجنبي،�أو�نقل�اللفظ�ومعناه�من�اللغة�األجنبيـة�إلـى���

رات�له�انسجاما�مـع��اللغة�العربية،�كما�هو�دون�تغيير�فيه�واستثناء�إحداث�بعض�التّغيي
�20النّظامين�الصوتي�والصرفي�للغة�العربية،�وفي�اللسانيات�المصطلح�اللساني�المعرب

هو"اللفظ�الذّي�اقترضته�اللغة�العربية�في�مجال�علم�اللغة(اللسانيات)�وأخضعته�لنظامهـا��
الخاص�بإجراء�تغيرات�عليه�إما�بالزيـادة�أو�النّقصـان،�أو�بإبـدال�بعـض�حروفـه������

الذّي�خضع�لنظام�صرف�اللغة،�فأصبح�معربا�علـى�النّحـو����(Glossematique)مثل:
بحرف�(الغين)،�وزيـادة�اليـاء�والتّـاء����(G)،�وهذا�بإبدال�حرف21اآلتي:(غلوسيماتية)"

�(Monéme)المربوطة�وفقا�لمقاييس�اللغة�العربية،�وأيضا�كتعريب�المصطلح�اللسـاني�
��كتعريبٍ�كلي�بمصطلح(مونيم).

تَمثل�إحدى�أهم�الوسائل�التّي�بها�يتطور�العلم�وينمـو��:�(Translation)التّرجمة-�6
�22جهازه�المصطلحي�وتَحمل�في�المعاجم�العربية�معـانٍ�منهـا:�التّفسـير�واإليضـاح����

والنّقل،�فقد�جاء�في�المعجم�الوسيط:�"ترجم�الكالم:�بينه�ووضحه،�وكالم�غيره�وعنـه:��
قصد�بها�نقل�مضمون�نـص�مـن�لغتـه����.�وعليه�فالتّرجمة�ي23نقله�من�لغة�إلى�أخرى"

األصل(اللغة�المنقول�منها)�إلى�لغة�أو�لغات�أخرى�هي�اللغة�الهدف(أو�اللغة�المنقـول��
إليها)�وتحرص�التّرجمة�المصطلحية�على�التّطابق�بين�التّصور،�والمفهوم�والمصـطلح��

القاسـم���فتقوم�على"الجمع�بين�نظام�التّصورات�ونظام�اللغة،�فيكون�هذا�الجمـع�بمثابـة��
المشترك�الذّي�يسمح�بانتقال�مجموعة�المصطلحات�الخاصـة�بلغـة�إلـى�مجموعـة�����

"�يتضح�لنـا��24مصطلحات�لغة�أخرى�مع�اإلشارة�إلى�التّفاوتات�القائمة�بين�المجموعتين
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من�هذا�أن:�ترجمة�المصطلح�ال�تركز�على�نقل�التّسميات�والدالالت�فقط،�بـل��بنقـل���
حات�في�قالب�لغوي�جديد،وعلى�وجود�لغتين�هما�لغـة��التّصورات�والمفاهيم�والمصطل

التّعبير�عم�التّرجمة�هي�المصدر�ولغة�الهدف؛�حيث�إن��ا�هو�مكتوب�في�لغة�أولى�هـي
��اللغة�المصدر�إلى�اللغة�الثّانية�هي�اللغة�الهدف.

أما�المصطلح�اللساني�المترجم�فهو:"المصطلح�اللساني�الذّي�دخـل�إلـى�الـدرس����
25عن�طريق�التّرجمة،�باعتباره�نقال�للمفاهيم�المستجدة�على�ساحة�اللسـانيات"��العربي�.

يقابلـه���الـذّي��(Sémantique)ومن�أمثلة�المصطلحات�اللسانية�المترجمـة�مصـطلح��
��.مصطلح�(الداللة)

لعـّل�مـن�أهـم����:�خامسا:�إشكالية�المصطلح�اللّساني�في�الدرس�اللساني�العربي
ائدة�لوضـع�المصـطلح،�بحيـث�����مشكالت�المصطلح�اللسانيما�يتعلق�باالتجاهات�الس

أدى�مـا��نجدها�موسومة�باالرتجالية�من�ناحية،�وبعدم�االنضباط�من�ناحية�أخرى،�وهذا�
إلى�خلق�كثير�من�المشكالت�أمام�المصطلح�اللساني�فكادت�أن�توصله�إلى�حالـة�يفقـد���

علـى�االتفـاق�أو����فيها�هويته،�ويتخلى�عن�أخص�خصائصه،�وهي�ضـرورة�بنائـه��
االصطالح�بين�المشتغلين�باللغة�وعلومها�ألنه:�"إذا�كانت�مصطلحات�العلوم�تعاني�من�

،�فغلبة�األعمـال��26مشكلة�التّعريب،�فإن�مصطلحات�االلسنية�تعاني�من�مشكلة�التّوحيد"
والتّوجهات�الفردية�في�وضع�المصطلح�اللساني�أصبحت�تشكل�عتبة�في�وجه�التّوحيـد��

��تفاق.واال
كما�يحيلنا�واقع�المصطلح�اللساني�على�أنه�يتجه�إلى�خارج�اللغة�العربية�بالتّرجمـة��
أكثر�مما�يتجه�إلى�التّوليد�من�داخلها،�فنجد�مثال�بأن�المصطلحات�غلبت�عليها�العفويـة��
واالرتجالية�والتّي�تترتب�عنها�نتائج�سلبية�كاالضطراب�والفوضـى،�وكـذلك�الكثـرة����

وضوح�الرؤية،�وأيضا�المحاوالت�غير�المنصفة�إلخضـاع�المعطيـات����والخلط،�وعدم
��.27العربية�للنظريات�الجديدة

كما�كان�لتعدد�مصادر�المصطلح�وكثرتها�وتنوعها�نظرا�لتعدد�مشـارب�اللسـانين���
ومصادرهم،�وكانت�أغلب�المصطلحات�غربية�المنشأ�وصلتنا�عـن�طريـق�التّرجمـة����
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سـهمت��أبت�عليها�العفوية�فأدت�إلى�نتائج�سلبية�شاعت�تراجم�متعددة�للمصطلحات�غل
طالع�الباحثين�العرب�على�أبحاث�زمالئهم�زاد�مـن��افي�تعدد�المصطلح،�كما�أن�عدم�

تأزم�وضع�المصطلح�اللساني،�وأيضا�بسبب�عدم�االستجابة�الكاملة�للمصطلحات�التّـي��
ه�مـن�مصـطلحات���ُأقرت�من�قبل�المجامع�اللغوية،�ولعدم�وجود�سلطة�ِلفرض�ما�تقرر

وكذا�لغياب�اإلجماع�حول�وضع�المصطلحات�اللسانية�الحديثة�التّي�يـتم�تـداولها�فـي����
��.28الدرس�اللساني

وكثيرا�ما�يعتَمد�على�التّرجمة�في�وضع�المصطلحات،�لكن�قد�يعمد�إليها�اللسـانيون��
دون�التّسلح�بأدواتها�ومطالبها،�وبهذا�أضـحت�التّرجمـة�تُمثـل�أضـعف�الوسـائل������

الصطالحية،�ألنها�تُحبِس�اللفظة�في�جمود�عديم�الفائدة،�وعليه�صار�المفهوم�األجنبـي��ا
غامضا�عند�وضع�مصطلح�له�في�العربية،�رغم�أن�داللتّه�قد�تكون�واضحة�في�لغتـه��
األصلية،�وهذا�ما�يؤدي�إلى�شيوع�اإلبهام�والغموض�وما�أنتج�كذلك�نوعا�من�اإلربـاك��

طلحات�اللسانية،�وخاصة�التّرجمات�التّـي�انطلقـت�مـن����والخلط�بين�الكثير�من�المص
مبادرات�فردية�في�ظل�غياب�هيئـات�متخصصـة�ذات�مبـادرة�جماعيـة،�تسـعى������

،�ومن�مظاهر�الفوضى�المصطلحية�فـي�الدراسـة���29لمراجعةالمصطلح�اللساني�وتثبيته
لفرع�مـن��اللسانية�من�جانب�التّرجمة،�مصطلح(اللسانيات)،�الذّي�أصبح�علما�على�هذا�ا

الالنغوستيك،�وفقه�اللغـة��:�30الدراسات�اللغوية،�فقد�بلغ�ثالثة�وعشرين�مصطلحا�بدءا�
��وعلم�اللغة،�علم�اللغة�النّظري�الحديث،�مرورا�بااللسنية....��

��:�منهج�ترجمة�المصطلح�اللساني�عند�عبد�السالم�المسدي2

عربي)�في�مقدمة�-�فرنسي-�فرنسي-�قاموس�اللسانيات(عربي�بالمدونة:�التّعريف-�1
في�علم�المصطلح،�هو�معجم�متخصص�مصطلحي،�مجـال�االختصـاص�فيـه�هـو�����

م،�ويعـد1989��اللسانيات،�تمت�طباعته�ونشره�من�طرف�الدار�العربية�للكتـاب�عـام��
تحتاج�فيها�اللغـة���معجما�لسانيا�هاما؛�ألن�خروجه�للساحة�اللغوية�العربية�كان�في�فترة

�إلـى��للسانيات�باعتبارها�وافدا�جديدا�في�الثّقافة�العربية.�تحتـاج�العربية�إلى�التّعريف�با
��آليات�منهجية�تبسط�تلقى�العلم�الجديد.



ا�ــ�ــ
ــ	ــ��ا���ــ�ــ
ّ
ــــ��ــــ�ــــ���ــــ��ــــ��ا�ــ�

ّ

ــ�ــــ�تــّ���ــــ�ل:�ا�ــــ



  
451 

 

  

ن�الجـزء��ءي:�قسم�عبد�السالم�المسدي�قاموسه�إلى�جزمضمون�القاموس�وصف-�2
��عربـي�فكان�عبارة�عن�قاموس�لساني�ا�الجزء�الثّانية�أقسام،�أماألول�مقسم�إلى�ثماني

��سي.فرن
مثلت�مقدمة�طويلة�فـي���الجزء�األول:�جزء�الباحث�القسم�األول�إلى�ثمانية�أجزاء:

��علم�المصطلحات�في�ست�وتسعين�صفحة

انطلق�من�أن�العلوم�بمثابة�األنسجة�العضوية�التّي�تنمـو���العلوم�ومصطلحاتها:-�1
هيم�فترد�الفعـل��خالياها�نموا�رياضيا�فإنها�أشد�المنبهات�وقعا�على�اللغة،�تستفزها�بالمفا

ووضح�أهمية�المصطلحات�ودورها�في�العلـوم�التّـي�تحويهـا����31بوالدة�المصطلحات.
حيث�إن�مفاتيح�العلوم�مصطلحاتها�ومصطلحات�العلوم�ثمارها�القصـوى،�ومـا�مـن����
مسلك�يتوصل�به�إلى�العلم�إلـى�ألفاظـه�االصـطالحية؛�فهـي�إذا�تنمـاز�بالضـبط�������

ا�عالقة�تتسم�بالتّفاعل�ألن�التّفاعل�صيرورة�نحـو��المصطلحي�الخاص�من�ثم�فإن�بينهم
مآل�يتغير�فيه�كل�من�طرفي�الفعل�واالنفعال،�كما�أن�عالقة�التّفاعل�"الوزن�المعرفـي��
في�كل�علم�رهين�مصطلحاته�لذلك�نُسميها�أدواته�الفعالة�ألنها�تولِّده�عضـويا�وتنشـئ���

وعليه�فالعالقة�الوظيفيـة���32والنّماء.�صرحه�ثم�تصبح�خالياه�الجنيتية�التّي�تكفل�التّكاثر
��هي�العالقة�الجامعة�بين�المعرفة�والمصطلح.

:�عد�المصطلح�رمزا�داال�علـى�مفهـوم�معـين����القضية�االصطالحية�أعراض-�2
وأدرك�أن�"الجهاز�المصطلحي�في�كل�علم�هو�بمثابة�لغته�الصـورية�بـل�قـل�هـو�����

اعتبار�كل�مصطلح�فـي�أي�علـم�مـن�����رياضياته�النّوعية،�وكل�ذلك�يفضي�جدال�إلى
العلوم�ركنا�يرتكز�عليه�في�البناء�المعرفي،�فيكون�للمصطلح�من�الوظائف�الصورية�ما�

،�وإذا�ما�فُقـد��33يكون�للرمز�السيني�في�المعادلة�الرياضية�كالهما�سنم�التّجريد�الذّهني"
��مفاهيمه.�هذا�الرمز�سنفقد�العلم�الذّي�اصطلح�عليه�لإلشارة�به�إلى�أحد

انطلق�المسـدي�مـن�أن�اللغـة�ظـاهرة�جماعيـة������اللسانيات�والمصطلحات:��-�3
واجتماعية�تتحرك�طوعا�كلما�تلقت�منبها�خارجيا�إذ�مـا�إن�يسـتفزها�الحـافز�حتـى�����
تستجيب�بواسطة�االنتظام�الداخلي�الذّي�يمكنهـا�مـن�اسـتيعاب�الحاجـة�المتجـددة������
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انطالقا�من��34اللغة�لنفسها�نهجا�من�الحركة�الذّاتيةوالمقتضيات�المتولّدة�وهكذا�تصطنع�
يخلق�داخل�نظامه�اللغوي،�وخلقه�ال�يكون�بإبداع�صيغة�لغوية�جديـدة���هذا��فالمصطلح

ثم�وضح�الدوافع�التّي�دفعت�باللغات�في�البحث�والتّجديد�في�المصطلح�اللساني؛�حيـث��
�وال�عندما�تقيذكر�أنتحمهـا�مـدلوالت�مسـتحدثة����"كل�اللغات�تعيش�مخاض�تولّد�الد

بصرف�النّظر�عن�سعي�الجهاز�اللغوي�إلى�استيعاب�المدلول�الجديد�دون�استقبال�الدال�
الغريب�وذلك�باللّجوء�إلى�استبطان�تعود�فيه�اللغة�نفسها�لتفجر�بعض�ألفاظها�بالطاقـات��

صطلحي�في�الداللية�المتغايرة.�وليست�هذه�الظاهرة�وقفا�على�مواجهة�اللغة�للرصيد�الم
؛�أي�إن�اللغة�تسـتلزم�البحـث���35العلوم�والمعارف�لكنها�شاملة�للمتن�القاموسي�الواسع.

في�المصطلح،�فهو�الضرورة�التّي�يفرضها�الواقـع�المتغيـر�واالكتشـاف�المعرفـي�����
وقد�يكون�هذا�بآلية��والعلمي�الجديد�مما�يجبر�اللغة�على�إيجاد�المداليل�للمعارف�الجديدة

؛�والمقصود�منه�أن�تَرجِع�اللغة�لذاتها�مفجِـرة�رصـيدا�مصـطلحيا�جديـدا�����االستبطان
يتناسب�والمؤثرات�المبعوثة�من�خارج�اللغة،�وحسب�المسدي�فإن�آليـة�االسـتبطان�ال���
���ة�فحسب�بل�تساعد�في�بناء�القـاموس�االصـطالحيتساعد�في�حل�األزمة�المصطلحي

ألن�اللغـة�تسـعى����جبه�التّطور�المعرفـي،�وفق�ما�يستحدث�في�الساحة�العلمية�وما�يتو
دوما�إلى�استيعاب�المدلوالت�دون�دوالها�إن�باإلحياء�وإن�بالتّوليد�فإذا�أعيـت�الحيلـة���

��استقبلت�القادم�عليها�داال�ومدلوال.
ويرى�أن�على�اللسانيات�أن�"تتبنى�ضمن�محاور�اهتمامها�قضية�المصـطلح،�فقـد���

أفنان�متعددة�منها�البحوث�التّأثيلة�تلك�التّي�تعنـى���كانت�عنايتها�بالموضوع�مبثوثة�بين
باألصول�االشتقاقية�وتاريخ�تفرعها�ومنها�البحوث�المختصة�بالرصـيد�اللّفظـي�فـي����

؛�أي�ضرورة�تبني�الدراسـات�اللسـانية���36فرعين�من�علم�اللسان:�القاموسة�والمعجمية
ات�السـابقة�كـالبحوث�التّأثيليـة����للمسألة�المصطلحية�ألن�هذا�ما�كان�مبثوثا�في�الدراس

فـي��وغيرها�التّي�اهتمت�باألصول�االشتقاقية�وتاريخها�الداللي،�فكانت�بمثابة�إسهامات�
��توليد�منهج�علمي�لغوي�يقوم�عليه�وضع�المصطلحات.
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يشخص�المسدي�في�هذا�القسم�واقع�المصـطلحات��االصطالح�والحركة�الذّاتية:�-�4
قا�من�عدة�إشكاالت،�حسب�ما�جاء�في�قوله:�"ويطـرد�تنـاول���في�البيئة�العربية،�انطال

القضية�االصطالحية�في�الدراسات�العربية�اطرادا�تعالج�في�سياق�التّـأريخ�لحركـات���
التّرجمة،�وفي�سياق�الحديث�عن�وضع�المصطلح�العلمي�والفني�فضال�عمـا�صـنعته���

طلقهـا�إال�لسـد�ذرائـع����المجامع�العلمية�المتعددة�في�الوطن�العربـي�تنشـأ�فـي�من���
�-�المصطلحات،�وقد�طفحت�هذه�األبحاث�جميعها�من�لدن�األفراد�ومن�لدن�المؤسسـات�

باستقراءات�هي�من�الدقة�والشّمول�بحيث�تكاد�أن�تسد�رمق�الحاجة�المتجـددة.�فهـذا���
؛�يتضح�من�هذا�القـول��37على�مدار�المعالجة�التّطبيقية�وهي�أعظم�خطرا�وأعجل�نفعا"

ت�المصطلح�العربي�تتضح�بداية�من�تاريخ�حركات�التّرجمة؛�حيث�يسلم�أن�أن�معضال
��التّأريخ�لحركات�التّرجمة�يعد�حال�مناسبا�في�معالجة�إشكالية�المصـطلحات�العربيـة��

فمن�خالل�هذا�التّأريخ�يتم�استعراض�أهم�عمليات�النّقل�للمصطلحات�التّـي�تـم�نقلهـا����
نهجية�القديمة�التّي�انتهجها�العرب�القدامى�فـي�نقـل���للتراث�العربي�بالوقوف�على�الم

المصطلحات�وترجمتها،�ومما�يساعد�أيضا�في�دراسة�المصـطلح�المجـامع�العلميـة����
اللغوية�إذْ�لها�مكانة�في�العناية�باللغة�قديمها�وحديثها،�وعليه�فهي�تملك�القدرة�على�تلبية�

-�مية�فهي�تقتصر�على�مجـال�محـدود��المتطلبات�العلمية�للغة،�لكن�رغم�كل�هذه�األه
يتمثل�في�سد�ذرائع�داخل�حيز�المصطلحات�لهذا�فهي�في�حاجة�إلـى���-�حسب�المسدي

التّفعيل�وفق�ما�تقتضيه�القضية�االصطالحية�وإلى�جانب�المجامع�فهناك�أعمـال�فـي���
مجال�خدمة�المصطلح�تنماز�بالدقة�والضبط�والشّـمولية�مـن�طـرف�العديـد�مـن������

��في�هذا�المجال.المتخصصين�
ومن�العواقب�التّي�تعرقل�المصطلح�في�البيئة�العربية�اخـتالط�القضـية�اللغويـة����
بالمعضلة�الحضارية�بتالبس�الوجهتين�بما�يحمل�اللغة�تبعات�الموقف�التّـاريخي�حينـا���
ويرهق�التّاريخ�بما�يظن�أنه�من�تبعات�اللغة�أحيانا�أخرى،�ومن�العواقب�كـذلك�التّـي���

اظر�في�معضلة�المصطلح�كما�بسطتها�البحوث�العربيـة�المعاصـرة�مـن����تستوقف�النّ
الوجهة�التّنظيرية�فتتمثل�في�توارث�تصورات�تصنيفية�ماانفكت�تتضارب�مـع�حقـائق���
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المعرفة�اللسانية�المتطورة،�ومدار�هذا�التّصنيف�هو�ما�يصطلح�عليه�بوسائل�نمو�اللغـة��
بين�ناموس�الحركة�الذّاتية�فـي�الظـاهرة����في�العربية�وفي�ذلك�منذ�البدء�بعض�الخلط

اللغوية�ومطاطية�جهازها�في�استيعاب�الجديد�من�المدلوالت،�وسنتبين�صـالت�الـربط���
بين�الخاصتين�وفي�سياق�هذه�الطرائق�يرد�استعراض�االشـتقاق�والمجـاز�والنّحـت����

مسـتوى���والتّعريب،�أما�محط�اإلشكال�ومكمن�االستغراب�ففي�تقديم�هذه�القضايا�على
نوعي�متجانس�وكأنها�متماثالث�بل�كأنما�هي�بدائل�في�وضع�المصطلح�تتوازى�فـي��

؛�ويتضح�لنا�أن�اإلشكال�واقـع��38نوعيتها�وتتفاضل�في�إجرائها�على�نهج�التّوليد�الداللي
فـالجهود�الفرديـة�أوجـدت�أزمـة������في�اآللة�المنهجية�التّي�ينبني�عليها�علم�المصطلح

في�اختيار�وسائل�وضع�المصطلحات�وتوليدها�بطريقة�عشوائية�ال�تقـيم���الحركة�الذّاتية
��حدودا�لكيف�ومتى�تستعمل�طريقة�معينة�بدال�من�الطرق�األخرى.

من�حق�اللساني�بادئ�ذي�بدء�أما�في�مجال�حقل�اللسانيات�فإن�عبد�السالم�يرى�أنه�
صطلحات�العلميـة��أن�يؤسس�بعض�المعايير�في�معالجة�قضية�الوضع�ضمن�مسألة�الم

والفنية،�وأبعدها�شأنا�معيار�االستعمال�فالمصطلح�يبتكر�فيوضع�ويبثّ�ثم�يقذف�به�فـي��
حلبة�االستعمال�فإما�أن�يروج�فيثبت،�وإما�أن�يكسد�فيمحى�وقد�يـدلى�بمصـطلحين�أو���
أكثر�لمتصور�واحد�فتتسابق�المصطلحات�الموضوعة�وتتنافس�في"سوق"�الـرواج�ثـم���

��.39لألقوى�فيستبقيه،�ويتوارى�األضعف�يحكم�االستعمال
بمقتضاه�يمر�المتصور�الطارئ�بمراحـل�ثـالث���مراتب�التّجريد�االصطالحي:��-�5

��تتعاقب�في�الزمان�وتترادف�في�الصيرورة،�فالمفهوم�المستحدث�يقتحم�المجال�الـذّهني
افيـة��السائد�في�المجموعات�االجتماعية�التّي�يحولها�الرابط�اللغوي�إلـى�مجموعـة�ثق��

حضارية،�وبقدر�قرب�ذلك�المفهوم�من�المتصورات�الرائجة�في�منعطفات�قاموس�تلـك��
استيعابه�وهذه�المرحلة�هي�مرحلة�التّقبل،�ثم�التّفجيـر�ثـم���المجموعة�بتيسير�على�اللغة�

�ومن�الشّواهد�على�هذا�سواء�في�قديم�اللغة�أم�في�حديثها:�نجد�أن�العرب�تقبلوا�التّجريد
ألفاظ�اليونانيين�فأخذوها�أوال�وفجروها�ثانيا�ثم�جردوا�منها�مصطلحات�تأليفية،�من�ذلك�
قولهم�في�علوم�الفلسفة�مثال:�إيساغوجي�وقاطا�غورياس�وباري�أميناس،�فلمـا�شـاع���
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تداولها�فجروها�فقالوا:(المدخل�إلى�المنطق)�و(كتاب�األسماء�المفردة)�و(كتاب�األسـماء��
ا).�وما�إن�استقر�األمر�حتى�تجاوز�العرب�مرتبة�التّفجيـر�إلـى���المجموعة�إلى�غيره

،�وهذا�ينطبق�على�اللسانيات�حيـث��40منزلة�التّجريد�فقالو:�المدخل�والمقوالت�والعبارة
تعيش�أكبر�مخاض�مصطلحي�إذ�تتأرجح�ألفاظها�في�التّصنيف�العربي�منزلـة�التّقبـل���

د�واالنتزاع:�فمن�الفوناتيـك�إلـى�علـم����ومرتبة�التّفجير�ومدارج�الصوغ�الكلي�بالتّجري
�.41األصوات�الحديث�إلى�الصوتيات

ويقف�المسدي�في�هذا�القسم�أيضا�على�ما�تمتلكه�اللغة�العربية�من�قـدرات�تراثيـة���
تسهم�في�بناء�المصطلحات،�وتتجلى�هذه�القدرات�في�آليات�وضع�المصـطلحات�مـن���

ية،�والنّحت؛�وهو�ظاهرة�لغويـة�هنـدو���اشتقاق؛�وهو�خاصية�اللغات�السامية�مثل�العرب
أوروبية�وله�بعض�الصور�في�اللغة�العربية،�والدخيل؛�ظاهرة�لغوية�قديمـة�وحديثـة���

طلبـه�اللغـة�مـن����تمالزمة�لجميع�اللغات�في�اصطناع�المدلوالت�الجديدة�وفـق�مـا�ت��
يـات��ها�اصطالحيا.�ويـرى�أنهـا�آل��ئمصطلحات،�والمجاز�أيضا�آلية�لتنمية�اللغة�وإثرا

تستخدم�في�الوقع�العربي�في�شكل�ثنائيات،�ثنائية:�االشتقاق�والنّحت،�وثنائيـة�الـدخيل���
��والمجاز.
ذكر�فيه�بعض�االختالفات�التّي�طـرأت�علـى���العلم�وعلم�مصطلحه:��مصطلح-�6

ترجمة�مصطلحات�اللسانيات،�ألسباب�عدة�أهمها�اختالف�المصادر�التّي�يعتمد�عليهـا��
م�أو�بحوثهم�المتعلقة�بالدرس�اللساني،�والتّردد�بـين�المفـاهيم���المترجمون�في�ترجماته

المستحدثة�والمفاهيم�التّراثية.�ثم�يعرض�مراحل�التّجريـد�المصـطلحي�لهـذا�العلـم.�����
عند�إنشاء�"معهد�العلـوم�اللسـانية���1966والغالب�على�حسبه�أنه�ظهر�في�الجزائر�سنة
معهد�منشورا�حدد�فيـه�مهامـه�فكـان����والصوتية"�التّابع�لجامعة�الجزائر�وقد�أصدر�ال

يستعمل�مصطلح(اللساني)�و(اللسانية)�في�مجرى�النّعت�ثم�استعمل�عند�الحـديث�عـن���
العلم�ذاته�لفظ�علم�اللسانيات�...غير�أن�الذّي�كرس�المصطلح�وبوأه�منزلـة�اإلشـعاع���

فـي�الجامعـة����1978"اللسانيات"،�إلـى�غايـة��1971إنما�هو�صدور�مجلة�المعهد�سنة
��.42ونسية�حين�تم�االتفاق�على�تكريس�مصطلح�اللّسانيات�اسم�للعلمالتّ
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ومن�أسباب�فوضى�المصطلح�اللساني�أن�هذا�العلم�قد�حمل�على�كاهله�كل�أسـباب��
التّشتت�االصطالحي�بين�العرب�ثم�أضاف�إليها�علال�ودوافع�تراكمت�باقتضاء�نوعيـة��

قة�اللسانية�عامة�وبمستلمات�الدة�خاصة:�اختالف�اليانبيع�التّي�ينهل�منهـا��المعرفة�اللغوي
علماء�العرب�اليوم�بين�التيني�وجرماني�وسالفي،�وطبيعة�الجدة�المتجددة�التّي�تكسـو��
المعرفة�اللسانية�المعاصرة،�وتراكب�األدوات�التّعريفية�والمفردات�االصـطالحية�ممـا���

ة�اللغويـة،�وأخيـرا���يقتضيه�تزاوج�مادة�العلم�وموضوعه�في�شيء�واحد�هو�الظـاهر�
���بحسـب�تـوالي�وما�ينشأ�عنه�من�توليد�مطرد�للمصطلح�الفني�طفرة�الوضع�المفهومي
المدارس�اللسانية�وتكاثر�المناهج،�فكل�هذه�األسباب�تضافرت�فعقدت�واقع�المصـطلح��

��.43اللساني�العربي�فجعله�إلى�االستعصاء�والتّخالف�أقرب�منه�إلى�التّسوية�والتّماثل
ينطلق�المسدي�في�هذا�القسـم�مـن�أن���جهود�العربية�في�المصطلح�اللساني:�ال�-�7

العرب�واجهوا�مشكلة�اللسانيات�منذ�أن�تصدوا�لهذا�العلـم�بـالتّلقي؛�االنفتـاح�علـى�����
اللسانيات�الغربية�واستقبالها،�ثم�التّمثل؛�وهو�البحث�في�صور�االشتراك�الـذّي�يمكـن���

لتّراث�وربطها�فيما�يقابلها�من�عوائد�اللسـانيات��استنتاجه�من�خالل�استحضار�مكونات�ا
����يـأتي�ة�األساس�في�هذا�المجال؛�فبعـد�التّلقـيالغربية،�ثم�اإلنشاء�والوضع؛�وهو�البغي
التّمثل،�وبعدها�يجيء�دور�التّطبيق�والحصول�على�النّتيجة�المرجوة�في�امـتالك�الكـم���

عالجـة�مـا�يعتـرض�اللغـة�����الهائل�من�المصطلحات�اللسانية،�وبهذا�استطاع�العرب�م
��.44العربية�في�ميدان�التّأسيس�االصطالحي

ثم�يعرض�أهم�المؤلفات�التّي�ظهرت�مثل:�محاولة�عبد�الحميد�الـدخالوي�ومحمـد���
�ة�إشكالها�الفنيالقصاص�ترجمة�كتاب�فندرياس�اللغة؛�وفيه�لم�تبلغ�المصطلحات�اللساني

غة�المفاهيم�الكلية،�كما�ترجم�عبد�الحليم�إال�نادرا�مما�سهل�به�عمل�المترجمين�في�صيا
النّجار�كتاب�يوهان�فك:�"العربية�دراسات�في�اللغة�واللهجات�واألساليب"؛�اتكـل�فيـه���
الباحث�على�المفاهيم�اللسانية�مما�حمل�المترجم�على�االجتهاد�االصطالحي�في�مواطن�

��عديدة.��



ا�ــ�ــ
ــ	ــ��ا���ــ�ــ
ّ
ــــ��ــــ�ــــ���ــــ��ــــ��ا�ــ�

ّ

ــ�ــــ�تــّ���ــــ�ل:�ا�ــــ



  
457 

 

  

ثيرا�في�نص�الكتاب�ترجمة�عبد�الرحمن�أيوب�لكتاب�جسبرسن؛�وفيه�تصرف�ك�-�
��فجعل�بهذا�التّرجمة�تفسيرا�وتأويال�أو�شرحا�وتحليال.

ترجمة�صالح�القرمادي�لكتاب�كانتينو:�"دروس�في�علم�األصوات�العربية"�فكـان���-�
����وال�سيما�في�حقـل�الصـوتيات؛�حيـث�إن�خطوة�متميزة�في�بلورة�المصطلح�اللساني

ال�الفنية�نحو�مرتبتها�التّجريدية�التّي�تؤلـف��المترجم�بذل�جهودا�حاسمة�في�التّرقي�بالدو
األشتات�المفهومية�ضمن�متصور�متوحد�وكان�نتيجة�هذا�أن�المصطلحات�جاءت�مـع��
مقابالتها�من�حيث�التّحليل�أو�التّجريد�للفظ�الواحد�لفظ�يقابلـه،�وذيـل�مؤلفـه�بكشـف�����

تها�العربية،�وفـي��للمصطلحات�مرتبة�على�تريب�الهجاء�الفرنسي�وذكرت�أمامها�مقابال
.��ويصرح�ترجمته�مزج�بين�االشتقاق�والتّعريب�والتّوليد�المعنوي�في�المصطلح�الواحد

عبد�السالم�المسدي�بأن�هذه�التّرجمة�أعانته�على�تخطي�العديد�من�الصعاب�المفهوميـة��
بالتّصرف�في�أسلوب�الصوغ�االصطالحي�نفسه،�وهكـذا���مسواء�باقتفاء�أثره�مباشرة�أ

��.45نا�من�وضع:�المنْظَم�والمعلَم�والمفْهم�والصيغم�واللّفظم�والصرفم�والمنغمتمك
وكذلك�يتحدث�عن�كتابه�األسلوب�واألسلوبية؛�الذّي�ضمنه�مالحـق�منهـا�كشـف����
للمفاهيم�اللسانية�المعاصرة�انطلق�فيه�من�مصطلحات�وردت�في�سياق�البحث�فأثبتهـا��

.�أما�تجربته�46تحليل�مضامينها�بشكل�مستفيض�مترجمة�ومرتبة�على�هجاء�العربية�مع
المصطلحية�في�كتاب�التّفكير�اللساني�في�الحضارة�العربية،�فكـان�يبتكـر�المصـطلح����
المناسب�يولده�من�سجل�الرصيد�المشترك�حينـا�ومـن�قـاموس�العلـوم�الرياضـية������

ترجمـات��والفيزيائية�حينا�آخر،�وآثر�أن�يضع�لتلك�المصطلحات�العربيـة�المبتكـرة���
إضـافة�إلـى���.�47فرنسية�توضع�ألول�مرة،�وقد�جمع�كل�ذلك�في�ملحق�اصـطالحي�

عرضه�للمقاالت�التّي�كتبت�في�بعض�الدوريات�قبل�ظهور�قاموسه،�وهي�تزيـد�عـن���
��ثالثين�مرجعا.

حدد�القاموس�المختص�بأنه�يقوم�علـى�محاولـة���المختص�ونماذجه:��القاموس-�8
ي�يقوم�عليها�علم�من�العلوم،�وأنه�يرد�وحيد�اللسـان��إحصاء�المنظومة�االصطالحية�التّ

بحيث�يذكر�المصطلح�العلمي�ثم�يؤتى�له�الشّرح�المناسب�على�قدر�المقام�الـذّي�يتجـه���
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فيه�إلى�مستعمل�القاموس،�كما�قد�يرد�متعدد�االلسنة�وأقله�أن�يكون�ثنائي�اللسان،�وفـي��
��وضع�القاموس�اللساني.

��اللسانيات�نستنتج:من�خالل�وصف�مضمون�قاموس�
��علم�المصطلح�من�أكثر�العلوم�أهمية�بعده�القاسم�المشترك�بـين�العلـوم�كلهـا����-�

��حيث�يلقى�أهمية�في�شتى�المجاالت�لمسايرته�التّطورات�الحاصلة.
وضع�المسدي�ضوابط�محددة�في�صياغة�المصطلح�اللساني�مثلت�هذه�الضوابط��-�

مركزا�على�منهجية�علمية�دقيقة�فـي�ذلـك����مميزات�وسمات�المصطلح�اللساني�عنده،
فيؤكد�على�أن�صياغة�المصطلح�اللساني�تعتمد�على�حركـة�مـن�التّبلـور�المتـدرج�����
خضعت�إلى�عملية�تعديل�داللية�متواصلة�فمن�منزلة�التّقبل�إلى�مرتبـة�التّفجيـر�ثـم����

ج�المتـزامن��التّجريد،�ونقيس�على�هذا�تقبل(السنكرونية)�ثم�تفجير�اللفـظ�إلـى�(المـنه���
المتعاصر�أو�المتواقت)�ثم�تجريد�مصطلح(اآلنية)،�كما�تقيس�دخول�(الدياكرونيـة)�ثـم���
انحالل�المفهوم�إلى�عبارة�(المنهج�التّطوري�أو�المتعاقب�أو�التّـاريخي)�حتـى�تركـز����

��.��48التّجريد�فتبلور�مصطلح�(الزمانية)
ال،�فإمـا�أن�يـروج���المصطلح�يبتكر�فيوضع�ويبث�ثم�يقذف�به�في�حلبة�االستعم�-�

فيثبت�وإما�أن�يكسب�فيمحى،�وقد�يدلى�بمصطلحين�أو�أكثر�لمتصور�واحد،�فتتسـابق��
المصطلحات�الموضوعة�وتتناقض�في�سوق�الرواج،�ثـم�يحلـم�االسـتعمال�لألقـوى�����

��49فيستبقه�ويتوارى�األضعف
المقابـل��:�عبارة�عن�قائمة�مصطلحات�لسانية�باللغة�الفرنسية�وقدم�لها�القسم�الثّاني

باللغة�العربية�في�اثنين�وسبعين�صفحة.�وبلغ�عدد�المصطلحات�اللسـانية�أربعـة�آالف���
وثالثمائة�وخمسين�مصطلحا،�انتهج�فيها�التّرتيب�األبجدي�من�دون�ذكر�شرح�لهـا�أو��

لمفاهيمها�نستنتج�أنه�الهدف�هو�التّثبيت�للمصطلح�وترجمته،�ورغم�تأكيده�علـى���تعريف
وم�لكل�مصطلح�ذلك�في�قوله:�"فالقاموس�المختص�قد�يرد�إذن�وحيـد��أهمية�تحديد�مفه

اللسان�بحيث�يذكر�المصطلح�العلمي�ثم�يؤتى�له�بالشّرح�المناسب�على�قدر�المقام�الـذّي��
��.50يتجه�فيه�إلى�مستعمل�القاموس"
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تقارب�تخصصـات��تنوعت�المصطلحات�اللسانية�المترجمة؛�حيث��مادة�المعجم:�:
جهـاز��مصطلحات�صوتية�(بين�مصطلحات�اللسانيات�ومستوياتها؛��لغوية�كثيرة�تجمع

)�Voix�activeمبني�للمعلـوم/�)،�مصطلحات�صرفية،�ونحويـة(�appareil�vocalالنّطق/
)،�ومنهـا�المتخصـص�فـي�فـروع�����antanaclaseومصطلحات�داللية(جناس�داللي/
�sociologie�du/اجتماع�اللغةاللسانيات�كاللسانيات�االجتماعية( langag�(ومصـطلحات��

-�،�وأخرى�فـي�أمـراض�الكـالم�(�ثغثغـة����)Australienفي�تاريخ�اللغات(األسترالية/
Lallationوهناك�مصطلحات�في�علم�المعاجم�،(�

يظهـر�لنـا����منهج�عبد�السالم�المسدي�في�وضع�المصطلحات�قاموس�اللسانيات:
فـالمنهج��جليا�تبني�المنهج�الوصفي�في�تصنيفه�للمصطلح�اللساني�وضـبطه،�وعليـه���

يساعد�في�تتبع�الظاهرة�الوصفي�هو�المجال�المنهجي�للسانيات�ولعلم�المصطلح؛�حيث�
اللغوية،�واستجالء�جزئياتها�من�أصولها،�ووصف�واقع�ترجمة�المصطلح�اللساني�فـي��

ذا�انطلقنا�من�أي�مدلول�اصطالحي�في�اللسانيات�كما�سـنّه��إالثّقافة�العربية،�ويرى�أنه�
اللغات�األجنبية�فحاولنا�ترجمته�إلى�العربية�كان�يسيرا�أن�نضع�لـه��روادها�في�إحدى�

اجح�أن�توضع�له�ألفاظ�عدة�بحسب�المجتهدين،�وكثيـرا���داالمناسبا،�بل�يكون�من�الر
دقيقا�غير�رشيق�ولكنّه�غير�دقيـق،�واألمـر�فـي�����ما�يتعذر�الحسم�بين�مصطلح�يأتي

ن�األلفاظ�وإنما�تستبين�حقيقة�المصـطلحات��ال�جملة�م�هحقيقته�ال�يعود�إلى�لفظ�بمعزل
��.51في�رؤية�شاملة�لدوالّها�ومدلوالتها

حاولت�هذه�الدراسة�الكشف�عن�واقع�المصطلح�اللساني�في�الدرس�اللساني���خاتمة:
العربي�عموما�والمصطلح�اللساني�المترجم�خصوصا،�من�خالل�قاموس�اللسانيات�مـع��

فـي�وضـع���مقدمة�في�علم�المصطلح�لعبد�الس�الم�المسدي،�وهذا�بإبراز�منهج�المسدي
المصطلح�اللساني،�واستعراض�مظاهر�األزمة�االصطالحية�في�الثّقافة�العربية،�وعليـه��

��فقد�تنوعت�النّتائج�المتوصل�إليها�من�خالل�هذه�الدراسة،�وهي�كاآلتي:
اني�الغربي�ومـا��إن�الدرس�اللساني�العربي�يعتمد�اعتمادا�كبيرا�على�الدرس�اللس�-�

�ينتجه،�ومن�هنا�يتوجب�االرتكاز�على�آلية�التّرجمة�في�صناعة�جهازه�المصطلحي.
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عرفت�اللسانيات�في�الثّقافة�العربية�إشكالية�خلّفت�وراءهـا�زخمـا�هـائال�مـن������-�
المصطلحات�اللسانية�النّاتجة�عن�تطور�اللسانيات�الغربية�من�جهة�وحين�تلقيهـا�فـي���

��بية�من�جهة�أخرى.الثّقافة�العر
يعاني�البحث�اللساني�في�الثّقافة�العربية�مجموعة�من�العوائـق،�منهـا�إشـكالية�����-�

��المصطلح�وطرق�وضعه�وترجمته.��
ربط�بين�الشّعوب�واألمم�تسـاعد�فـي���ت�التيتعد�التّرجمة�إحدى�آليات�التّواصل��-�

��تطور�والرقي�العلمي.ثراء�الثّقافات�وازدهارها�مما�جعّل�منها�ميدانا�خصبا�ثريا�لل
المصطلح�اللساني�عند�المسدي�قد�تميز�في�وضعه�للمصطلحات�مقـابال�وحيـدا����-�

الفرنسية،�وكُلل�قاموسه�باالستعمال�داخل�الوطن�العربي�ليصبح��مسواء�باللغة�العربية�أ
��أكثر�القواميس�اعتمادا.

�-��أزمة�ثقافة�وفكـر�بالد�رجـة�األولـى��األزمة�ليست�في�المصطلح�بقدر�ما�هي��
�كغياب�الوعي�بالخلفيات�الثّقافية�التّي�تَشكّل�فيها�المصطلح.���

يعد�المصطلح�عموما�والمصطلح�اللساني�خصوصا�العتبة�األولى�في�فهم�العلوم� -�
�والولوج�إلى�البحث�العلمي�واالستفادة�منه.

حات�اللسـانية��يحتاج�الدرس�اللساني�في�الثّقافة�العربية�إلى�االنفتاح�على�المصطل�-�
الغربية،�لكن�دون�التّبعية�واالنقياد�فقط،�ألنه�يقلل�ويحد�من�تطور�المعرفـة،�إذْ�وجـب���

��االجتهاد�والتّطوير�بما�يتالءم�والثّقافة�العربية.

وضح�المسدي�في�كتابه�قيمة�المصطلحات�في�العلوم�فهو�األساس�لبناء�المعارف��-�
��جتمعات،�خاصة�في�ظل�التّطور�المعرفي�والعلمي.والضابط�للعوم�بالنّسبة�لألفراد�والم

�-��رس�العربي�في�قاموسيوضح�المسديفي�الد�ة�بناء�قاموس�لسانياللسانيات�كيفي��
المصطلحات�اللسانية�المترجمة�عند�عبد�السالم�المسدي�تفتقـر�إلـى�مـا�هـو������-�

تلـك�الحقبـة���مستحدث�في�حقل�اللسانيات�إال�أنه�يغطي�مساحة�من�البحث�اللساني�في�
��التّي�ظهر�فيها�عمله�المصطلحي.
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وضع�المصطلح�اللساني�وغيره�من�المصطلحات�يتم�على�مراحل�ثالث:�التّقبـل���-�
��ثم�التّفجير�وأخيرا�التّجريد.

بذاته؛�وهذا�ألهميته�وعلميتـه�للعلـوم�اللغويـة�����اًيعد�المصطلح�اللساني�علما�قائم�-�
�ة�األخرى�خاصة�بعد�التّوسع�االستعمالية�والنّقديراسات�األدبيفي�الد�للمصطلح�اللساني

��وحتى�العلوم�غير�اللغوية.
ترجمة�المصطلحات�اللسانية�إلى�اللغة�العربية�أثرى�المعجـم�العربـي؛�حيـث�����-�

��أضاف�لها�مصطلحات�ومفاهيم�لغات�أخرى.
��ا،�سـواءا�وترجمة�وتعريبوضع�غم�من�وجود�أعمال�لضبط�المصطلح�اللسانيبالر

لى�مستوى�الجهود�الفردية�أم�الجماعية،�والدليل�على�ذلك�هو�العديد�مـن�المعجمـات���ع
االصطالحية�الحديثة،�ولكن�بما�أن�أسباب�إشكالية�المصـطلح�اللسـاني�فـي�الـدرس�����
اللساني�العربي�المعاصر�متشعبة�األطراف�المتسببة�فيها،�خاصة�فيما�يتعلـق�بواضـع���

��ـ:المصطلح،�توصي�الدراسة�ب
إن�التّعاون�واإلتحاد�بين�اللغويين�والمترجمين�أثناء�وضع�المصـطلحات�مـن��� -�

�شأنه�أن�يقلل�من�حدة�الوضع.
دقة�المصطلح�اللساني�تعني�تجنب�مظاهر�نقص�الدقة�ولعل�السبيل�إلـى�هـذا��� -�

يجب�أن�تتوفر�فيه�صفات:�كأن�يكون�قـد�مـارس�العلـم�����المصطلح�إذْيتعلق�بواضع�
ة�أنـة�أو����والثّانييكون�متقننا�للغـة�أوروبي�ة�وفقهها�والثّالثّة�أنيكون�متقننا�للغة�العربي

�أكثر،�كما�يشترط�أن�يكون�منظَما�ِلمجمع�أو�جامعة�أو�منظمة�متخصصة.
إن�المصطلح�اللساني�ال�يتم�وضعه�بصفة�عشوائية،�وإنما�وفق�معايير�وشـروط�� -�

ق�التّوحيد�االصطالحي�والقضاء�على�ينبغي�احترامها�وتطبيقها�بصرامة،�من�أجل�تحقي
��القلق�االصطالحي.

��

��

��
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��قائمة�المصادر�والمراجع:��

لبنـان���-�أحمد�محمد�قدور:�اللسانيات�وآفاق�الدرس�اللغوي،�دار�الفكر�المعاصر،�بيروت�-�1
���م.3�،2008م.�:�مبادئ�اللسانيات،�دار�الفكر،�دمشق،�ط2001دط،�
ات،�تح:�عدنان�درويش�ومحمد�المصري،�منشـورات��ه):�الكلي1094أبو�البقاء�الكوفي(ت�-�2

��م.1982وزارة�األوقاف�السورية،�د�بلد،�دط،�
�2ديوان�المطبوعـات�الجزائريـة،�الجزائـر،�ط����أحمد�مومن�:�اللسانيات�النّشأة�والتّطور،�-�3

��م.2005
جورج�مونان:�معجم�اللسانيات،�تر:�جمال�الحضري،�مجد�المؤسسة�الجامعية�للدراسـات���-�4
��م.1�،2012شر�والتّوزيع،�د�بلد،�طوالنّ
حافظ�إسماعيلي�علوي،�وليد�أحمد�العناتي:�أسئلة�اللغة�أسئلة�اللسانيات�حصيلة�نصف�قرن��-�5

من�اللسانيات�في�الثّقافة�العربية،�مطابع�الدار�العربية�للعلوم،�دار�اآلمـان،�لبنـان/�الجزائـر/����
����.م1�،2009المغرب،�ط

خرون:�اللّسان�العربي�وإشكالية�التّلقي،�مركز�دراسـة�الوحـدة���حافظ�إسماعيلي�علوي�وآ�-�6
���م.1�،2007العربية،�بيروت،�لبنان،�ط

��م.1�،2003خليفة�الميساوي:�المصطلح�اللّساني�وتأسيس�المفهوم،�دار�األمان،�الرباط،�ط�-�7
��2خولة�طالب�اإلبراهيمي:�مبادئ�في�اللسـانيات،�دار�القصـبة�للنشـر،�الجزائـر،�ط�����-�8

���م.2006
الراغب�األصفهاني�(أبو�الحسين�بن�محمد):�المفردات�في�غريب�القـرآن،�تـح:�مركـز�����-�9

��الدراسات�والبحوث،�مكتبة�نزار�مصطفى�الباز،��د�بلد،�دط،�دت.��
عبد�الرحمن�جالل�الدين�السيوطي:�المزهر�في�علوم�اللغة�وأنواعها،�تح:�محمد�أحمـد���-�10

��م.1986لمكتبة�العصرية�صيدا�بيروت،�دط،�جاد�المولى�وآخران،�منشورات�ا
�-�سمير�شريف�أستيتية:�اللسانيات�المجال�والوظيفة�والمنهج،�عالم�الكتب�الحديث،�إربـد��-�11

��م.�2008األردن،�دط،�
عبد�السالم�المسدي:�مباحث�تأسيسية�في�اللسانيات،�دار�الكتاب�الجديدة�المتحـدة،�لينـان����-�12
��.�1�،1998ط



ا�ــ�ــ
ــ	ــ��ا���ــ�ــ
ّ
ــــ��ــــ�ــــ���ــــ��ــــ��ا�ــ�

ّ

ــ�ــــ�تــّ���ــــ�ل:�ا�ــــ



  
463 

 

  

عربي�مع�مقدمة�في�علم�-�فرنسي�فرنسي-�المسدي:�قاموس�اللسانيات�عربيعبد�السالم��-�13
��المصطلح،�الدار�العربية�للكتاب،�د�بلد،�دط،�دت.

عبد�القادر�الفاسي�الفهري:�اللسانيات�واللغة�العربية،�نماذج�تركيبيـة�ودالليـة،�الـدار�����-�14
��م.1�،1985البيضاء،�المغرب،�ط

ح�أسسه�النّظرية�وتطبيقاته�العملية،�مكتبـة�لبنـان�ناشـرون����علي�القاسمي:�علم�المصطل�-�15
�لبنان،�د.ط،�دت.���-�بيروت
ابن�فارس�(أبو�الحسين�أحمد):�مقاييس�اللغة،�تح:�عبد�السالم�محمد�هارون،�دار�الفكـر���-�16

��.��5م،ج1979للطباعة�والنّشر�والتّوزيع،�د�بلد،�دط،�
يعتها�موضوعها�مفاهيمهـا،�دار�الكتـاب���مصطفى�غلفان:�اللسانيات�العامة�تاريخها�طب�-�17

��م.�1�،2010الجديدة�المتحدة،�د�بلد،�ط
(أبو�الفضل�جمال�الدين�محمد�بن�مكرم):�لسان�العرب�،�1ابن�منظور:�لسان�العرب،�ج�-�18

��.2دار�صادر�بيروت،�دط،�دت،�مج
الموحـد���المنظمة�العربية�للتربية�والثّقافة�والعلوم،�مكتـب�تنسـيق�التّعريـب:�المعجـم�����-�19

�2المغـرب،�ط��-�عربي)،�مطبعة�النّجاح�الجديدة�الدار�البيضاء-�فرنسي-�لمصطلحات�(إنجليزي
��م.�2002
��م.5�،2011مجمع�اللغة�العربية:�المعجم�الوسيط،�مكتبة�الشّروق�الدولية،�مصر،�ط�-�20
21�-�الجديد،�منشورات�الد�العربي�ة�المصطلح،�في�الخطاب�النّقديار�يوسف�وغليسي:�إشكالي

��،�دت.1العربية�للعلوم�ناشرون،�بيروت،�منشورات�االختالف،�الجزائر،�ط
يوسف�مقران:�المصطلح�اللساني�المترجم،�مدخل�نظري�إلى�المصطلحات،�دار�مؤسسة��-�22

��،�دت.1رسالن�للطباعة�والنّشر�والتّوزيع،�سوريا،�ط
��ينظر:

��جالت:م�
��3ضبط�المنهجية،�مجلـة�عـالم�الفكـر���العربي�وي�أحمد�مختار�عمر:�المصطلح�االلسن�-�1
��م.3�،1989،�ع20مج
جياللي�بن�يشو:�مشكلة�اضطراب�داللة�المصطلح�اللساني،�مجلة�مجمع�اللغـة�العربيـة����-�2
����.24ع
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حماد�أبو�شاويش:�مشكلة�المصطلح�في�النّقد�األدبي�الحديث،�مجلة�كلية�التّربيـة،�المجلـد����-�3
���.1997،�يناير�1األول،�ع

4�-�م.2003الم�المسدي:�االلتّباس�المعرفي�وتبرئة�المصطلح،�مجلة�ثقافات:�عبد�الس��
المصـطلح��-�نعيمة�سعدية:�تلقي�المصطلح�اللسـاني�فـي�الـدرس�العربـي�المعاصـر������-�5

��.147م،�ص2016،�جوان�19واالتجاهات،�مجلة�كلية�اآلداب�محمد�خيضر�(بسكرة)،�ع
بد�السالم�المسدي،�رسالة�ماجيسـتير،�تخصـص���عبد�الرحيم�البار:�التّفكير�اللساني�عند�ع�-�6

��.2014/2015اللسانيات�واللغة�العربية،�جامعة�محمد�خيضر�بسكرة�كلية�األداب�واللغات،�
��
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�:الهوامش

)،�ألته�قُدمت�له�ترجمات�Linguistiqueنستعمل�في�البحث�مصطلح�اللسانيات�ترجمة�لمصطلح(∗
غة)�في�بلدان�المشرق�العربي،�وبـ(االلسنية)في�لبنان،�أمـا�فـي���عدة،�فقد�تمت�مقابلته�بـ(علم�الل

بلدان�المغرب�العربي�فقد�تم�تفضيل�(اللسانيات)،�لإلطالع�ينظر:�أحمد�مختار�عمر:�المصـطلح��
��.8م،�ص3�،1989،�ع20،�مج3االلسني�العربي�وضبط�المنهجية،�مجلة�عالم�الفكر

ة،�تح:�عبد�السالم�محمد�هارون،�دار�الفكر�للطباعـة��س�اللغي:�مقاي)ابن�فارس(أبو�الحسين�أحمد1
��.247-246،�مادة(لسن)�ص5م،ج1979،دط�،�د�بلد،والنّشر�والتّوزيع

):�المفـردات�فـي���(أبو�الحسين�بن�محمـد�الراغب�األصفهاني��.09-08سورة�البلد:�اآليات���2
ص�،�دت�،�دط،د�بلد،��مكتبة�نزار�مصطفى�الباز�تح:�مركز�الدراسات�والبحوث،�غريب�القرآن،

��مادة�(لسن).�،850
��.04سورة�إبراهيم:�اآلية���3
��.22سورة�الروم:�اآلية��4
5���اغب�األصفهانيراسات��):�المفردات�في�غريب�القرآن،(أبو�الحسين�بن�محمدالرتح:�مركز�الد

��مادة�(لسن).�،850ص�،�دت�،�دط،،��د�بلدمكتبة�نزار�مصطفى�الباز�والبحوث،
علوي،�وليد�أحمد�العناتي:�أسئلة�اللغة�أسئلة�اللسانيات�حصيلة�نصف�قرن�مـن��ي�حافظ�إسماعيل6

��اللسانيات�في�الثّقافة�العربية،�مطابع�الدار�العربية�للعلوم،�دار�اآلمان،�لبنـان/الجزائر/�المغـرب��
الحضـري،�مجـد����.وينظر:جورج�مونان:�معجم�اللسانيات،�تر:�جمـال�109م،�ص1�،2009ط

370م،�ص1�،2012ة�للدراسات�والنّشر�والتّوزيع،�د�بلد،�طالمؤسسة�الجامعي.��
.�وينظر:�خولة�طالـب�اإلبراهيمـي:�مبـادئ�فـي�����15أحمد�محمد�قدور:�مبادئ�اللسانيات،�ص7

��.9م،�ص2�،2006اللسانيات،�دار�القصبة�للنشر،�الجزائر،�ط
تـاب�الجديـدة���مصطفى�غلفان:�اللسانيات�العامة�تاريخها�طبيعتها�موضوعها�مفاهيمها،�دار�الك8

��.�15م،�ص1�،2010،�ط،�د�بلدالمتحدة
�م2�،2005أحمد�مومن�:�اللسانيات�النّشأة�والتّطور،�ديوان�المطبوعات�الجزائرية،�الجزائـر،�ط�9

��.14ص
�علوي�وآخرون:�اللّسان�العربي�وإشكالية�التّلقي،�مركز�دراسة�الوحدة�العربيـة�ي�حافظ�إسماعيل10

��.109م،�ص1�،2007بيروت،�لبنان،�ط
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�-سمير�شريف�أستيتية:�اللسانيات�المجال�والوظيفة�والمنهج،�عالم�الكتـب�الحـديث،�إربـد����-11
��.341م،�ص�2008األردن،�دط،�

�Le)يقصد�بالوضع12 statut)تعيين�اللفظ�للمعنى،�بحيث�يدل�عليه�من�غير�قرينة".�أبو�البقـاء��"�:
شـورات�وزارة�األوقـاف���ه):�الكليات،�تح:�عدنان�درويش�ومحمد�المصري،�من1094الكوفي(ت

��.32م،�ص1982السورية،�د�بلد،�دط،�
:�"تخصص�يهتم�بالمظاهر�المتصلة�بالظواهر�الجديدة�التّي�تظهر�في�(Création)يقصد�بالتّوليد13

اللغات،�والتّوليد�يعتمد�على�شحن�ألفاظ�قديمة�بدالالت�جديدة�".�عبد�القـادر�الفاسـي�الفهـري:����
��.405اللسانيات�واللغة�العربية،�ص�

عبد�الرحمن�جالل�الدين�السيوطي:�المزهر�في�علوم�اللغة�وأنواعها،�تح:�محمـد�أحمـد�جـاد����14
��.346م،�ص1986المولى�وآخران،�منشورات�المكتبة�العصرية�صيدا�بيروت،�دط،�

�1عبد�السالم�المسدي:�مباحث�تأسيسية�في�اللسانيات،�دار�الكتاب�الجديدة�المتحـدة،�لينـان،�ط��15
��.328أحمد�بن�فارس:�مقاييس�اللغة،�ص��..59/ص1998

عربي�مـع�مقدمـة�فـي�علـم�����-فرنسي�فرنسي-عبد�السالم�المسدي:�قاموس�اللسانيات�عربي16
��.44-43المصطلح،�الدار�العربية�للكتاب،�د�بلد،�دط،�دت،�ص

��.328أحمد�بن�فارس:�مقاييس�اللغة،�ص�17
�عة�أنـواع:�التّركيـب�اإلضـافي���.�والتّركيب�على�سب449علي�القاسمي:�علم�المصطلح،�ص-18

التّركيب�الوصفي،�التّركيب�اإلضافي�الوصفي،�التّركيب�المزجي،�التّركيـب�العـددي،�التّركيـب����
..التّركيب�اإلتباعي�،اإلسنادي��

��.590-588،�ص1ينظر:�ابن�منظور:�لسان�العرب،�ج19
نهما.�فالدخيل�هو:"كل�كلمة�يتداخل�أحيانا�مفهوم�(المعرب)�مع�(الدخيل)�لهذا�البد�من�التّفريق�بي20

أجنبية�دخلت�العربية�ولم�تندمج�في�بنيتها،�بل�ظلت�محافظة�على�خصائصها�الصوتية�والصرفية".�
.�والمصطلح�اللساني�الدخيل:�هو�المصـطلح�الـذّي���87يوسف�وغليسي:�إشكالية�المصطلح،�ص�

ه�دون�إدخال�أي�تغيير�عليـه�مثـل���أخذته�العربية�من�باقي�اللغات�في�اللسانيات،�وأبقته�على�حال
مصطلح(كريول)؛�وهو�"لغة�ناتجة�عن�خليط�من�المقررات�امتزجت�لظروف�تاريخية،�أو�سوسيو�
ثقافية�إلى�لغة�قبيلة�أو�عشيرة�ما".�المنظمة�العربية�للتربية�والثّقافـة�والعلـوم،�مكتـب�تنسـيق�����

،�مطبعة�النّجاح�الجديـدة�الـدار���عربي)-فرنسي-التّعريب:�المعجم�الموحد�لمصطلحات�(إنجليزي
��.128م،�ص2�،2002المغرب،�ط�-البيضاء
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المنظمة�العربية�للتربية�والثّقافة�والعلوم،�مكتب�تنسيق�التّعريب:�المعجم�الموحـد�لمصـطلحات���21
��.62عربي)،�ص-فرنسي-(إنجليزي

��.47،�ص3ينظر:�ابن�منظور:�لسان�العرب،�مج22
�87م،�ص5�،2011،�مكتبة�الشّروق�الدوليـة،�مصـر،�ط��مجمع�اللغة�العربية:�المعجم�الوسيط23

��مادة(ترجمة).
�م1�،2003خليفة�الميساوي:�المصطلح�اللّساني�وتأسـيس�المفهـوم،�دار�األمـان،�الربـاط،�ط����24
��.76ص
يوسف�مقران:�المصطلح�اللساني�المترجم،�مدخل�نظري�إلى�المصطلحات،�دار�مؤسسة�رسالن�25

��.128،�دت،�ص1سوريا،�طللطباعة�والنّشر�والتّوزيع،�
أحمد�مختار�عمر:�المصطلح�االلسني�وضبط�المنهجية،�المصطلح�االلسـني�العربـي�وضـبط����26

��.5م،�ص61�،1989-60المنهجي،�مجلة�عالم�الفكر�العربي��المعاصر،�ع
.�وينظر:�أحمـد�محمـد���393ينظر:�عبد�القادر�الفاسي�الفهري:�اللسانيات�واللغة�العربية،�ص�27

�م2001لبنـان،�دط،���-للسانيات�وآفاق�الدرس�اللغوي،�دار�الفكـر�المعاصـر،�بيـروت���قدور:�ا
-ينظر:�نعيمة�سعدية:�تلقي�المصطلح�اللساني�فـي�الـدرس�العربـي�المعاصـر����.��33-12ص

�م2016،�جـوان��19،�مجلة�كلية�اآلداب�محمـد�خيضـر�(بسـكرة)،�ع���-المصطلح�واالتجاهات
�.147ص
��.205-204االلتّباس�المعرفي�وتبرئة�المصطلح،�ص�عبد�السالم�المسدي:��-�27
�ينظر:�جياللي�بن�يشو:�مشكلة�اضطراب�داللة�المصطلح�اللساني،�مجلة�مجمع�اللغـة�العربيـة��28
��165-161،�ص24ع
ينظر:�حماد�أبو�شاويش:�مشكلة�المصطلح�في�النّقد�األدبي�الحديث،�مجلة�كلية�التّربية،�المجلـد��29

��.205ص�،1997،�يناير�1األول،�ع
.�وينظر:أحمد�قدور:�اللسـانيات�وآفـاق���71ينظر:�عبد�السالم�المسدي:�قاموس�اللسانيات،�ص�30

��.)32.�وكذلك�كتابه:�مبادئ�اللسانيات،�ص12-11الدرس�اللغوي،�ص
��.20عبد�السالم�المسدي:�قاموس�اللسانيات،�ص31
��.12المصدر�نفسه،�صينظر:�32
��.15المصدر�نفسه،�ص33
��.19المصدر�نفسه،�ص�34
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��.20المصدر�نفسه،�ص35
��.21المصدر�نفسه،�ص36
��.25المصدر�نفسه،�ص37
��.26المصدر�نفسه،�ص�ينظر:�38
��.27المصدر�نفسه،�ص39
��.52ينطر�المصدر�نفسه،�ص�40
��.53المصدر�نفسه،�ص41
��.71المصدر�نفسه،�ص42
��.55المصدر�نفسه،�ص43
يستير،�تخصص�اللسانيات�عبد�الرحيم�البار:�التّفكير�اللساني�عند�عبد�السالم�المسدي،�رسالة�ماج44

��.117،�ص2014/2015واللغة�العربية،�جامعة�محمد�خيضر�بسكرة�كلية�األداب�واللغات،�
��.76بنظر�المصدر�نفسه،�ص�45
��.80بنظر�المصدر�نفسه،�ص46
��.86بنظر�المصدر�نفسه،�ص47
��.53المصدر�نفسه�ص48
��.27المصدر�نفسه،�ص49
��91المصدر�نفسه،�ص.�50
��.93بنظر�المصدر�نفسه،�ص51
��
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