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        شر:شر:شر:شر:مسؤول الن�مسؤول الن�مسؤول الن�مسؤول الن�
  أ.د.  صالح بلعيد

 .األعلى للغة العربي�ة رئيس المجلس
***** 

        

        حرير:حرير:حرير:حرير:رئيس الت�رئيس الت�رئيس الت�رئيس الت�
  د داود.أ.د.  محم�

*******  
        

        نائب رئيس لتحرير:نائب رئيس لتحرير:نائب رئيس لتحرير:نائب رئيس لتحرير:
  أوسكورت. دمحم� أ.د.

*******  
        

        حرير:حرير:حرير:حرير:الت�الت�الت�الت�    ةةةةسكرتيرسكرتيرسكرتيرسكرتير
 .نورة مراح  . أ

*******  
        

        حرير:حرير:حرير:حرير:هيئة الت�هيئة الت�هيئة الت�هيئة الت�
  أ.د. حبيب مونسي؛

  أ.د. عبد الحميد بورايو؛
  أ.د. عبد القادر بوزيدة؛

  أ.د. أحمد قسوم؛
  أ.د. مفيدة بلهامل؛
  أ. محمد ساري؛

  أ. عبد الكريم شريفي.
*******  

        

        ة:ة:ة:ة:الهيئة االستشاري�الهيئة االستشاري�الهيئة االستشاري�الهيئة االستشاري�
 أ. عبد الحميد نون؛
 أ. طاهر لبيب؛

 أ. يونس صوالحي؛
 موهوب؛ أ. محمد أيت

  أ. علي الغا؛
  أ. صبحي البستاني؛

  أ. سان ياغي؛

أ. محمد ثناء اهللا الندوي.
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 أن تكون المداخلة أصيلة، مبتكرة، متس�مة بالط�رافة والجد�ة. -1
 أن ال تكون منشورة/مستل�ة لدى جهة أخرى. -2
 مستوفية لشروط البحث األكاديمي� من حيث الش�كل والمحتوى.أن تكون  -3
أن ترتبط بالض�وابط العلمي�ة المتعارف عليها فـي حالـة عالمـات الوقـف واإلحـاالت       -4

 والض�بط.
تقبل المجل�ة الد�راسات حـول الت�رجمـة والمقـاالت الفكري�ـة المترجمـة إلـى الل�غـة         -5

 العربي�ة؛
 في حالة الت�رجمة، يرفق المترجم عمله بالنص� األصلي�،  -6
 .14بنط  simplifiedتكتب بخط� وصفحة؛  30إلى  12 تنجز المداخلة من أن -7
  . في آخر المداخلة.12بنفس الخط� بنط  آليا امشوالهأن تكتب  -8
 21/29أن تكتب المداخلة على مقاس   -9

يمـين   2أسـفل الص�ـفحة،    2سـم أعلـى الص�ـفحة،     2أن تكون المرجعي�ات الكتابي�ة: -10
  يسار الص�فحة. 2الص�فحة، 

  وعليه؛ فإن� الل�جنة العلمي�ة للمجلس تعتمد اآلتي:

 تخضع كل� المداخالت للت�حكيم؛ -

تحتفظ الل�جنة بالحق� في تصحيح األخطـاء، وتقـويم أسـاليب القـول بمـا ال يخـل�        -
 جوهري�ا بمقاصد المداخلة؛

 المقبولة ال تعاد إلى أصحابها؛المداخالت غير  -

على البريد اإللكتروني� الذي يظهر في روابـط    wordترسل المداخلة بنظام وورد/ -
 االت�صال؛

ال تعب�ر المداخالت المنشورة إل�ا على آراء أصحابها، وهم وحدهم من يتحم�لون كامل  -
 د األخالق العلمي�ة؛المسؤولي�ة حول حج�ة البيانات، وما يتبع ذلك من قضايا اإلخالل بقواع

) خمس نسخ ورقي�ة بعد 5لصاحب المداخلة حق� الحصول على نسخة إلكترونية + ( -
 النشر.
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    املراسالت:املراسالت:املراسالت:املراسالت:

    جملّة معامل، الس األعلى للغة العربيةجملّة معامل، الس األعلى للغة العربيةجملّة معامل، الس األعلى للغة العربيةجملّة معامل، الس األعلى للغة العربية

ديدوش مراد، اجلزائرديدوش مراد، اجلزائرديدوش مراد، اجلزائرديدوش مراد، اجلزائر    575ص.ب. ص.ب. ص.ب. ص.ب. ، ، ، ، شارع فرانكلني روزفلت، اجلزائرشارع فرانكلني روزفلت، اجلزائرشارع فرانكلني روزفلت، اجلزائرشارع فرانكلني روزفلت، اجلزائر     

17 07 23 21 (213+)اهلاتف/ الناسوخ:  اهلاتف/ الناسوخ:  اهلاتف/ الناسوخ:  اهلاتف/ الناسوخ:  

www.asjp.cerist.dz                                        maalim.traduc@gmail.com                الربيد االلكتروينّ:الربيد االلكتروينّ:الربيد االلكتروينّ:الربيد االلكتروينّ:

 المجلس ا�على للّغة العربّية
نكلين روزفلتا، شارع فر52العنوان:   

، ديدوش مراد، الجزائر.525ص.ب  

16/17 07 23 21 213+:  الھاتف

 07 07 23 21 213+:اسوخالنّ 

www.hcla.dz :الموقع ا*لكتروني 
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7.....................................................................................................العدد:العدد:العدد:العدد:    كلمةكلمةكلمةكلمة �

 9...........<يد أمجاد " دار الحكمة "يد أمجاد " دار الحكمة "يد أمجاد " دار الحكمة "يد أمجاد " دار الحكمة ": من أجل مشروع قومي للترجمة يع: من أجل مشروع قومي للترجمة يع: من أجل مشروع قومي للترجمة يع: من أجل مشروع قومي للترجمة يعلت�رجمة  والت�نميةلت�رجمة  والت�نميةلت�رجمة  والت�نميةلت�رجمة  والت�نمية[ �

    د. بوجمعة وعلي                                                                                                                                                                                                                                                                                    

        

 21212121........................................المترجم كوسيط بين الثقافات: ترجمة ما ال مقابل لهالمترجم كوسيط بين الثقافات: ترجمة ما ال مقابل لهالمترجم كوسيط بين الثقافات: ترجمة ما ال مقابل لهالمترجم كوسيط بين الثقافات: ترجمة ما ال مقابل له �

  : آمنة  روبة1المؤلف                                     

  : د.محمد الشريف بن دالي حسين2المؤلف 

    

 33333333................................................................................................................................................................أنظمة الترجمة اآللية، وتقويم النتائج ..................أنظمة الترجمة اآللية، وتقويم النتائج ..................أنظمة الترجمة اآللية، وتقويم النتائج ..................أنظمة الترجمة اآللية، وتقويم النتائج .................. �

  جميلة غري�بد.                                                                    

    

 47474747..........أهمية بنوك المصطلحات وذاكرات الترجمة في معالجة المصطلح السياسي والتقني أهمية بنوك المصطلحات وذاكرات الترجمة في معالجة المصطلح السياسي والتقني أهمية بنوك المصطلحات وذاكرات الترجمة في معالجة المصطلح السياسي والتقني أهمية بنوك المصطلحات وذاكرات الترجمة في معالجة المصطلح السياسي والتقني  �

 شواقري مريمأ.                                                                        

    

        61616161................................................................................................................................................................................................................................................................أهمية تطوير وسائل تعليم الل�غة أهمية تطوير وسائل تعليم الل�غة أهمية تطوير وسائل تعليم الل�غة أهمية تطوير وسائل تعليم الل�غة  �

 بن باجي عبد الناصر  . أ

    

    77771111..................................آموآموآموآمودراسة األدب العربي المعاصر في اسبانيا مرسيدس ديل دراسة األدب العربي المعاصر في اسبانيا مرسيدس ديل دراسة األدب العربي المعاصر في اسبانيا مرسيدس ديل دراسة األدب العربي المعاصر في اسبانيا مرسيدس ديل  �

 د. أمينة بوكيل                                                                       

    

    88883333..........................مترجم المصطلحات والنصوص البيولوجية بين التكوين والتمهينمترجم المصطلحات والنصوص البيولوجية بين التكوين والتمهينمترجم المصطلحات والنصوص البيولوجية بين التكوين والتمهينمترجم المصطلحات والنصوص البيولوجية بين التكوين والتمهين �

  سارة لعقد.د                                                                    
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 99997777مشكلة التأسيس في فينومينولوجيا إدموند هسرل ( كالوس هالد )..........................مشكلة التأسيس في فينومينولوجيا إدموند هسرل ( كالوس هالد )..........................مشكلة التأسيس في فينومينولوجيا إدموند هسرل ( كالوس هالد )..........................مشكلة التأسيس في فينومينولوجيا إدموند هسرل ( كالوس هالد ).......................... �

  أ.د. نادية بونفقة                                                                       

 

    111105050505........................................................................................................................................................................................مقاربات الحرفية والتصرف في ترجمة الشعرمقاربات الحرفية والتصرف في ترجمة الشعرمقاربات الحرفية والتصرف في ترجمة الشعرمقاربات الحرفية والتصرف في ترجمة الشعر �

  الطالب: بن عبد النور أحمد                                                                                                                                                                                                                                             

 

في التوثيق: دراسة في مشكلة االختالف في توثيق بحوث العلوم في التوثيق: دراسة في مشكلة االختالف في توثيق بحوث العلوم في التوثيق: دراسة في مشكلة االختالف في توثيق بحوث العلوم في التوثيق: دراسة في مشكلة االختالف في توثيق بحوث العلوم     وڤشيكا للللنظام دلينظام دلينظام دلينظام دلي �

            111137373737....................................................................................ا لهذا النظام ................ا لهذا النظام ................ا لهذا النظام ................ا لهذا النظام ................اإلنسانية في الجامعات الجزائرية وفقاإلنسانية في الجامعات الجزائرية وفقاإلنسانية في الجامعات الجزائرية وفقاإلنسانية في الجامعات الجزائرية وفق

    ياسين بوراس  .... أأأأ

l^Î†ËjÚ< <
    

    111173737373........................................................................................................2018201820182018إصدارات للمجلس األعلى للغة العربية في مجال الترجمة إصدارات للمجلس األعلى للغة العربية في مجال الترجمة إصدارات للمجلس األعلى للغة العربية في مجال الترجمة إصدارات للمجلس األعلى للغة العربية في مجال الترجمة  �

    111181818181ترجمة إلى العربية.............................................................................ترجمة إلى العربية.............................................................................ترجمة إلى العربية.............................................................................ترجمة إلى العربية............................................................................. �

    111183838383مصطلحات باللغة األمازيغية...................................................................مصطلحات باللغة األمازيغية...................................................................مصطلحات باللغة األمازيغية...................................................................مصطلحات باللغة األمازيغية................................................................... �

    111184848484................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    زووم على العددزووم على العددزووم على العددزووم على العدد �

    111189898989رونق الكالم ....................................................................................رونق الكالم ....................................................................................رونق الكالم ....................................................................................رونق الكالم .................................................................................... �
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Translation and Development: for a national translation project to 

bring glory back to “ Dar El Hikma” 
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            ::::مةمةمةمةمقد�مقد�مقد�مقد�

ـ  الت�رجمـة  أصبحت إعادة النظر إلـى       ـ  ة جديـدة تفرضـها الت�  نظـرة علمي� ة غيـرات العالمي�

واإلقليمية، في إطار التوجه نحو ما يسمى بمجتمع المعرفة، وذلك لتجاوز منطق المقاربـة  

التقليدية، الذي كان يطغى في العديد مـن المـؤتمرات واللقـاءات العلميـة علـى المسـتوى       

  لضرورات السياسية واألمنية والقومية.  االعربي؛ حيث كانت تتم معالجتها على أساس 

ابق، إذ أصـبحت  ا كان عليه األمر في الس�وأكبر مم� تأخذ أبعادا أهم� الت�رجمةلقد أصبحت 

استخدام تكنولوجيا المعلومـات   وقت مضى، في ظل� مرتبطة باالقتصاد والت�نمية أكثر من أي�

 1.ةة هام�ة وتنموي�ة وثقافي�التي تتيح فرصا اقتصادية واجتماعي�

Introduction: To rethink in the translation has become a new scientific vision 
imposed by global and regional changes in the so-called knowledge society to 
overcome the logic of the traditional approach, which was so present in many 
conferences and scientific meetings at the Arab level. and treated on the basis of 
political, security and national necessities. 

ونقل نـص مـن ل�غـة    2 هي نقل الكالم من لغة إلى لغة أخرى،الت�رجمة ::::الت�رجمةالت�رجمةالت�رجمةالت�رجمةمفهوم مفهوم مفهوم مفهوم - - - - 1
إلـى  أو تحول داللي من الل�غة "أ" 3 تعرف بالل�غة المصدر إلى لغة أخرى تعرف بالل�غة الهدف،

ـ        ة فـي  الل�غة "ب"، يؤخذ فيـه بعـين االعتبـار منطـق اللغتـين "أ" و "ب" وخصائصـها العام�
  4التركيب واألسلوب والذوق.

bo.ouali@gmail.comالبريد اإللكتروني�: البريد اإللكتروني�: البريد اإللكتروني�: البريد اإللكتروني�: المغرب، المغرب، المغرب، المغرب، ، ، ، ، المغربالمغربالمغربالمغربجامعة جامعة جامعة جامعة     *
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ممكنة نظريا، وقائمة عمليا، وإمكانها النظـري يتعلـق بوجـود كليـات لسـانية      الت�رجمة ف
ليهـا، ويفهـم   ووضعيات متقاربة؛ وهي قائمة عمليا حينما يتقن المترجم الل�غة التـي ينقـل إ  

  5الل�غة التي ينقل عنها، مدركا الفحوى الث�قافي لهذه الل�غة.

        وتوليد الل�غة:وتوليد الل�غة:وتوليد الل�غة:وتوليد الل�غة:الت�رجمة الت�رجمة الت�رجمة الت�رجمة - - - - 2

فهـي تعتمـد    في جوهرها، على توظيف آلية التوليد فـي الل�غـة، ومـن تـم�    الت�رجمة تعمل 
  6باألساس على:

 اللي عن طريق صيغ لفظية موجودة أصال في الل�غة.  وضع التقابل الد� -

اختراع المقابل الداللي عن طريق بناء صيغ لفظية تؤدي إلى المعنى المـراد باالشـتقاق    -
 والنحت. 

نـات التـي   التعديل"، بإخضـاع هـذا الحامـل إلـى المكو�    "نقل الحامل الداللي عن طريق  -
 يستوجبها قبوله في الل�غة المستقبلة.  

هذه الحاجـات مـن    تاحة في سد�تعمل على استغالل جميع الوسائل الممكنة، والمالت�رجمة ف
المصطلحات المناسبة، اقتراضا وتوليدا بسيطا أو مركبا، لفظيا أو دالليـا، علـى أن تتحقـق    

المهجـن؛ الـذي   أوهذه الوسائل بشرائطها وأصولها، دون الوقوع فيما يسمى بالتوليد الهجين 
بين لفظ عربي  يقوم على المزج في اللفظ المولد الواحد بين لفظ عربي ولفظ أعجمي، أو

ومكون من مكونات لفظ أعجمي قد يكون سابقة أو الحقة، أو جـزء مـن كلمـة يونانيـة أو     
التينية قديمة، ومن أمثلة هذا المزج الهجين نجد: السيكولسانيات لترجمة اللسانيات النفسية 

تسهم بشكل كبيـر فـي توليـد    الت�رجمة ف 7والسوسيولسانيات لترجمة اللسانيات االجتماعية.
األلفاظ والمصطلحات داخـل المنظومـة العامـة للغـات والعربيـة باألسـاس، فتتفـرع عنهـا         
مجموعات حديثة وجديدة كعربية الصحافة وعربية األعمال وعربية الحقوق وعربية األدب 

  7وغيرها.

        وتوسيع بنية الل�غة:وتوسيع بنية الل�غة:وتوسيع بنية الل�غة:وتوسيع بنية الل�غة:الت�رجمة الت�رجمة الت�رجمة الت�رجمة - - - - 3333

المنشـأ، أو المتـرجم منـه    الهادفة إلى أن تجسد ما تستطيعه من بنية فكر الت�رجمة تسعى 
أنها بمثابـة تفجيـر داخلـي     أوال، وأن تسهم في توسيع بنية الل�غة التي يترجم إليها ثانيا، أي�

للغة المستقبلة، وليست حشرا لكل شيء في البنية القائمة بشرحه وتبسيطه، والتفجيـر هنـا   
كمـا  8 نة وإضـافة، معناه توسيع بنية الل�غة القائمة وتحديدها بحيث تصبح أكثر غنى ومرو

وسيلة مهمـة وأساسـية إلغنـاء الل�غـة بمعـارف جديـدة أنتجتهـا لغـات أخـرى          الت�رجمة أن 
تثـري دراسـة الل�غـة وتغنيهـا     الت�رجمـة  واستيعابها بهدف إعادة إنتاجها في إبداعات جديدة. ف
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 هي باألساس نظرية في دراسـة الت�رجمة وتساعد على تطويرها وتنميتها؛ ألن أية نظرية في 
  9اآللية مثال وسيلة لحوسبة الل�غة.الت�رجمة الل�غة، كما أن 

        وتحصيل العلم والمعرفة بالل�غة الوطنية:وتحصيل العلم والمعرفة بالل�غة الوطنية:وتحصيل العلم والمعرفة بالل�غة الوطنية:وتحصيل العلم والمعرفة بالل�غة الوطنية:الت�رجمة الت�رجمة الت�رجمة الت�رجمة - - - - 4444

حلقة أساسية فـي سلسـلة، تبـدأ بتحصـيل العلـوم والمعـارف بالل�غـة األم        الت�رجمة تعتبر 
وتثبيـت االنتمـاء إلـى     وتنتهي باالنتماء إلى الث�قافة الوطني�ة، مرورا ببناء المنظومة الفكرية،

  الهوية الفردي�ة منها والجماعي�ة، وفي هذا اإلطار نشير إلى أن:

ال يمكن أن تكون بمفردها العامل الوحيد في تطوير العلم، والمعرفة والثقافـة  الت�رجمة     - - - - 
وبناء الهوية. إنما هي عامل أساسي من عوامل التطوير والتقـدم، ويمكـن أن تكـون بمنزلـة     

  اسية من لبنات البناء الفكري، والث�قافي في المجتمع.  اللبنة األس

لوحدها ال تمكن أبناء الل�غة المترجم إليها، من االلتحاق بركب التطور الفكري الت�رجمة     - - - - 
والعلمي، بل أن يحملوا ما يترجم إلـى لغـتهم ويسـتوعبوه ويتمثلـوه ليبـدعوا مـن خاللـه        

  فيتحقق لهم ذلك التقدم والتطور المنشود.  

، البد أن يخضع للبحث، والتدبر، والنقـد، والتطويـع   الت�رجمةالفكر المحمول من خالل     - - - - 
من قبل أصحاب الل�غة المترجم إليها، حتى يدخل في سـياق منظـومتهم الفكريـة، والث�قافيـة     

  واألخالقية القيمية، واالجتماعية الحضارية.  

ه لـوال الخليفـة أبـو    ، ألن�رجمةالت�البد للحكام والمسؤولين، من التدخل لتفعيل سياسية  - - - - 
يعقوب يوسف، لما اتجه ابن رشد إلى شرح أرسطو، ولما كان لديـه مـا يكفـي مـن الوقـت      

ـ    ، يـديرها  الت�رجمـة ة بوالمال لفعل ذلك، وعليه فإن الدولة مطالبة بإقامـة مؤسسـات خاص�
  خبراء ومختصون، في إطار سياسة واضحة، ورؤية استراتيجية، وأهداف محددة.  

        غوية:غوية:غوية:غوية:ة الل�ة الل�ة الل�ة الل�والتبعي�والتبعي�والتبعي�والتبعي�الت�رجمة الت�رجمة الت�رجمة الت�رجمة - - - - 5555

الشاملة، المحاطة بنحو الل�غـة المت�ـرجم   الت�رجمة الناجحة والمفيدة هي تلك الت�رجمة  إن�
إليها من كل الجوانب ألنها تخلص الناس من التبعية اللغوية، وتعلمهم نوعا مـن االسـتقالل   

، وتحول دون استيراد لغـة  وتساعدهم في الحفاظ على الهوية اللغوية والث�قافية من االستالب
أجنبي�ة كبديل عن الل�غة الوطني�ة، كمـا تحـول دون القطيعـة بيـنهم وبـين التـراث واإلرث       

لهـا جانبـان: جانـب الشـكل الـذي      الت�رجمة . ف10الث�قافي، والحضاري الذي استوعبته وأبدعته
يرتبط بكل ما هو وطني أو قومي؛ أي كل ما له عالقة بالل�غة المتـرجم إليهـا، مثـل طـرق     
الكتابة والتوثيق والتعليم واألنساق النظرية والمصـطلح، وجانـب المضـمون الـذي يـرتبط      

م وطـرق  بالوقائع الطبيعية واالجتماعية، كما تحددت وتجسدت في خبرات الناس ومهـاراته 
هي التي تقوم بدور الوسيط بين العقل واألشـياء  الت�رجمة تفكيرهم االجتماعية والث�قافية.  ف
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الواردة من الل�غة األخرى، أو بين الشكل الوطني الخالص والمضمون اإلنساني العـام باعتبـاره   
  11خبرات ومهارات لألمم األخرى.

ري الشـامل والمتكامـل للمجتمـع أو    إذا لم تقم على المشروع الث�قافي والحضاالت�رجمة ف
األمة، والذي تؤدي فيه دور التعـرف والتعريـف بـاآلخر، فـي تمايزاتـه وعاداتـه وتقاليـده        
ومعارفه وعلومه وفنونه وقيمه وآدابه، فإنها تصبح آلية مـن آليـات ترسـيخ حالـة التبعيـة      

 12وتثبيت واقع االستالب.

        والتفاعل الحضاري:والتفاعل الحضاري:والتفاعل الحضاري:والتفاعل الحضاري:الت�رجمة الت�رجمة الت�رجمة الت�رجمة - - - - 6

مـن  الت�رجمة وجود اإلنسان والثقافة اللذين تعبر عنهما الل�غة، ففعل الت�رجمة يعكس تاريخ 
فعل الذات، يتسع مع اتساعها، ويضيق مع انحصارها، لكن هذا التالزم بـين الفعلـين ال يـدرك    
ببساطة نظرا الرتباطه الشديد بالهوية التي تشكل نواة شـبكة مـن المفـاهيم والمصـطلحات     

ن جهة صلب الل�غة وآليات تفاعلها مع الذات والوجود ومـن جهـة أخـرى    بالغة الداللة، فهي م
  13نقطة تقاطع ميادين معرفية كثيرة، كالفلسفة، والتاريخ وعلم االجتماع وعلم النفس

مؤشر حقيقي على حجم تمثل األنا واآلخر وحجم الجسـور الممتـدة بينهمـا    الت�رجمة إن� 
التقدم والتطور، فالبلدان المتقدمة هي التـي   ومعدلالت�رجمة حيث أن هناك عالقة بين حجم 

تترجم أكثر. كما أنها آلية من آليات إرسـاء دعـائم التفاعـل الث�قـافي، والحـوار اإلنسـاني       
للعولمـة  و  الكوني، وهذا ما يجعلها حاجة كونية، وإحدى الرهانات األساسية للتنمية من جهة

  14من جهة أخرى.

        واألمم:واألمم:واألمم:واألمم:قافات قافات قافات قافات وحيوية الث�وحيوية الث�وحيوية الث�وحيوية الث�الت�رجمة الت�رجمة الت�رجمة الت�رجمة - - - - 7

تتجاوز نقل المعرفة من لغة إلى أخرى، لتصبح في وجه مـن أوجههـا   الت�رجمة إن وظيفة 
دليل حيوية األمة وعافيتها؛ فهي تشير إلى أنها مسـتعدة ولـديها قابليـة للتفاعـل واالنفتـاح      
والصراع والمقاومة، وأنها تدافع عن نفسها وتحاول تعزيز مواقعها. أما حينما يـتم التخلـي   

لتؤخذ العلوم والمعارف باللغات األجنبية، فهذا يعني أن األمم األخرى قد تقـوى  الت�رجمة عن 
نفوذها وامتد إلى غاياته القصوى، بوصوله إلى الل�غة؛ التي هي آخر المعاقل والحصـون لـدى   

  15األمم.

كانت وما تزال لـدى كـل األمـم والشـعوب المتقدمـة والناميـة والمتخلفـة        الت�رجمة ف
ضـروريات الحيـاة، ووسـيلة لتبـادل المعلومـات واألفكـار، واكتسـاب العلـوم         ضرورة من 

فـة، هـو أن األولـى    مة واألمـم المتخل� بين األمم المتقد�الت�رجمة والمعارف، إال أن الفرق في 
تأخذ وتعطي أي تترجم من غيرها ويترجم عنها، بينما الثانية تأخـذ دون أن تعطـي تتـرجم    

  16ها ال تملك ما تعطي منه.اد يأخذ منها، ألن�من غيرها فقط، وغيرها ال يك
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        العلوم والمعارف:العلوم والمعارف:العلوم والمعارف:العلوم والمعارف:    وتطوروتطوروتطوروتطورالت�رجمة الت�رجمة الت�رجمة الت�رجمة - - - - 8888

تضع بين أيدي الناس وسائل العمل الحديثة وأدواته، وتجعل كـل مـن يقـف    الت�رجمة إن� 
على عتبة هذا العصر الزاخر بالجديد المستمر، في حالة االسـتعداد الـدائم للمشـاركة فـي     
صنع التطور والتقدم، ألنه كي يتم االطالع واالستفادة من منجزات العصر ال يكفـي اطـالع   

للغات األجنبية، بل البد من إتاحـة الفرصـة والمجـال أمـام     أقلية من الناس (النخبة) عليه با
عامة الناس وخاصتهم، ليكونوا على وعي ومعرفة واتصال مباشر بما يجري في عالم العلـوم  

الت�رجمـة  والتقنيات من اختراعات، واكتشافات، وإنجازات، وهذا لن يتأتى لهم إال مـن خـالل   
ليست هـي التقـدم   الت�رجمة ف 17ها ويبدعون بها.إلى لغتهم الوطنية التي يتحدثونها ويفهمون

والتطور، ولكنها أداة فعالة في هذا السبيل، لذلك نجد أن أوسع حركة للترجمة المعاصـرة  
من أهم وسائل تبادل األفكـار، ونقـل   الت�رجمة وعليه فإن 18 قائمة بين لغات الدول المتقدمة،

إنها الجسـر الـذي يصـل بـين الحضـارات      الثقافات والمعارف، وتطوير العلوم والتقنيات بل 
  19المختلفة، بغرض تحقيق التقدم والرقي الفكري والعلمي.

        والنهضة:والنهضة:والنهضة:والنهضة:الت�رجمة الت�رجمة الت�رجمة الت�رجمة - - - - 9

أدت إلى حركات كبرى بفعل الت�رجمة يشهد التاريخ أن والحركات الفكرية: والحركات الفكرية: والحركات الفكرية: والحركات الفكرية: الت�رجمة الت�رجمة الت�رجمة الت�رجمة - - - - أ أ أ أ 
مـن األقـوام    التحوالت الفكرية والعلمية والصناعية، التي خلفتهـا األفكـار والعلـوم الـواردة    

        20واألمم األخرى، من خالل نقل وترجمة ثقافتهم وحضارتهم، ويتجلى ذلك في كون:

مـن الفارسـية واليونانيـة فـي العصـر العباسـي، أدت إلـى ازدهـار         الت�رجمة أن حركة - 
 الحضارة العربية اإلسالمية وريادتها العلمية والحضارية لقرون طويلة.  

إلـى الالتينيـة، أدت إلـى الثـورة الصـناعية والعلميـة       من العربيـة  الت�رجمة أن حركة - 
 الحديثة التي مازالت مستمرة. 

التي قام بها السوفيات عقب الثورة البولشيفية، أدت إلى نشر الفكـر  الت�رجمة أن حركة - 
 االشتراكي والشيوعي.

تقـدم   التي قامت بها اليابان، بعد الحرب العالميـة الثانيـة، أدت إلـى   الت�رجمة أن حركة - 
اآلليـة، التـي   الت�رجمـة  أن حركـة   اليابان وريادتها للعالم، في المجال العلمي، والتكنولوجي،

 تعرفها أمريكا واليابان، أدت إلى ثورة "تكنولوجيا المعلومات".

النهضات الفكرية، والث�قافية، والعلميـة، والتكنولوجيـة    تاريخيا كل�الت�رجمة لقد واكبت 
وكانت أداة أساسية في تطور كـل الحضـارات المتقدمـة، ويكفـي أن      التي عرفها العالم، بل

، ونقارنه بمؤشرات التقدم والتطور، لنخلص إلى أن الدول األكثـر  الت�رجمةننظر إلى حجم 
 21تقدما هي التي تترجم أكثر، وتجارب اليابان، وإسـبانيا، وفرنسـا وإسـرائيل خيـر دليـل.     
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االهتمام، الذي يمكن لمجتمع أن يخصصه لهذا النوع مـن  إذن تكشف مقدار الت�رجمة فحركة 
المهن الث�قافية، التي تجعله ينفتح ويتواصل، ويتفاعـل مـع العـالم علـى جميـع المسـتويات       

م ترجمت إلـى الل�غـة   1988و 1984العلمية، والث�قافية والتكنولوجية. فاليابان مثال ما بين 
إلـى آالف المقـاالت والـدوريات العلميـة     ألف عنوان كتـاب إضـافة    22اليابانية أكثر من 

تخصـيص أوقـاتهم    علـى  والث�قافية، واألدبية، والفكريـة، ممـا يعنـي أن اليابـانيين عـازمون     
وأموالهم من أجل جعل األفكار، واإلنتاجات العلمية واألعمال واإلبـداعات األدبيـة، المنشـورة    

تطويع لغتهم ألكثر المتطلبـات  باللغات األخرى متاحة لهم في لغتهم، وهذا ما ساعدهم على 
  22الوظيفية حداثة.

ه ليسـت هنـاك أمـة تقـدمت     اريخ القديم والحديث، أن�يؤكد الت�والنهضة: والنهضة: والنهضة: والنهضة: الت�رجمة الت�رجمة الت�رجمة الت�رجمة - - - -     بببب        
أمر  والنهضةالت�رجمة بدون مشروع ترجمة كبير ومؤسس، ومنظم. فاالرتباط الوثيق بين 

ة في العصور والحضارات القديمة والحديثة وخاص� د وثابت تاريخيا، وقد تكرر في كل�مؤك�
  ، من خالل مرحلتين أساسيتين:اإلسالمي� اريخ العربي�الت�

العظيمة التي شـهدها العصـر العباسـي، مـن خـالل      الت�رجمة األولى تمثلت في حركة   - 
تأسيس "بيت الحكمة" أيام حكم المأمون، وكانت حافزا لتشكيل العلم العربي اإلسـالمي فـي   

ثـر فـي   تقاليد علمية وفكرية، وكان لها أكبر األالت�رجمة م، إذ خلقت هذه 10و 8لقرنين ا
  .، وفي الحضارة اإلنسانية بشكل عام�ص�الحضارة اإلسالمية بشكل خا

العلمية، التي شهدتها مصر أيام حكـم محمـد علـي    الت�رجمة الثانية: تمثلت في حركة  -  
لنهضة جديـدة، لكنهـا فشـلت ألسـباب كثيـرة ال      م)، وكانت بمثابة تمهيد 1840- 1805(

كانت الخطوة األولى األساسية الت�رجمة (: مجال لذكرها، يقول الدكتور خير الدين حسيب
في بناء الحضارة العربية اإلسالمية في العصـر العباسـي األول، ونحتـاج اآلن إلـى االهتمـام      

سالم السيد حامـد أن األمـة   في حين يؤكد الدكتور عبد ال 23كمقدمة للنهضة).الت�رجمة ب
المترجمة، التي تترجم فقط (تترجم دون أن تبدع) هي أمة ضـعيفة، وأقـل حضـارة ماديـة     

تحاول النهوض والخـروج مـن متاهـة التخلـف وهاويـة      الت�رجمة ومدنية من غيرها...لكن 
  24ضمحالل.الالغياب وا

ثقـافي وحضـاري   كلما كانت نشيطة وقوية ومنظمة، وعبارة عن مشـروع  الت�رجمة  إن� 
وطني وقومي، كلما أدت إلى التقدم في مختلـف ميـادين ومجـاالت العلـم والمعرفـة، مـن       

  25الفلسفة إلى الطب مرورا بالموسيقى والفلك.

كفعل ونشاط فكري وثقـافي ولغـوي، وإلـى    الت�رجمة تحتاج والمأسسة: والمأسسة: والمأسسة: والمأسسة: الت�رجمة  الت�رجمة  الت�رجمة  الت�رجمة      - - - - 10
وقواعد بيانـات المصـطلحات، ووسـائل    بنية تحتية وبيئة تقنية مناسبة هما عبارة عن وثائق 

تحتاج الت�رجمة كما أن  26االتصال، وإلى معرفة جيدة باللغات المترجم منها والمترجم إليها
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إلى سياسة ومؤسسات وأطر وإمكانيات مادية، كما كـان األمـر فـي العصـر العباسـي أيـام       
هدفـه   27رجمـة، المأمون و"بيت الحكمة"، حتى أن هناك من يطالب بإنشاء مجلـس أعلـى للت  

ترجمة كل ما هو جديد ومفيـد مـن العلـوم والمعـارف، مـن أجـل مسـايرة روح العصـر         
  ومستجداته العلمية والفكرية، والث�قافية والتكنولوجية.

في عملية نقـل العلـوم والمعـارف، واسـتيعابها وتهيـئ      الت�رجمة إن� اإليمان بدور وأهمية 
  شروط النهضة والتقدم يقتضي إرادة سياسية، وتخطيطا محكما، يمكن أن تتمثل في:  

 تدبير المسألة اللغوية وتنظيم العالقات بين اللغات.   -  

 تحديث المنظومة التربوية، ومراجعة االختيارات التعليمية القائمة.   -  

 ة.ات، والمعاهد الجامعي�ة، والكلي�عليمي�سات الت�رجمة في المؤس�خلق شعب للت -  

، مثـل:  الت�رجمةتوحيد المصطلحات، واالستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال  -  
كمدرسـة "بـاريس"   الت�رجمـة  التجربة اليابانية واإلسبانية، ومـن المـدارس العالميـة فـي     

 28ومدرسة "جنيف".

تحتاج إلى مشروع قومي وحضاري، هدفه الخروج من واقع التخلف والتبعي�ـة  الت�رجمة إن� 
العربية قد شهدت منذ مطلـع  الت�رجمة وااللتحاق بركب التطور والتقدم. ويبدو أن حركة 

القرن الحالي، إنشاء مراكز، ومنظمات ومعاهد، وصلت إلى أعلى درجات النقل مـن مختلـف   
، ومراحل الت�رجمة  المترجمة، ونوعية مواضيعها، ودقة  اللغات األجنبية من حيث قيمة الكتب

  29إنتاج النصوص المترجمة.

        لمترجم:لمترجم:لمترجم:لمترجم:ااااووووالت�رجمة الت�رجمة الت�رجمة الت�رجمة - - - -  11

أن المت�ـرجم كالممثـل، عليـه أن يجـوس     الت�رجمة ين في مجال يرى الكثير من المختص�
داخل شخصية المؤلف ويلبسها ليتقن دوره، وبالقدر الذي تتـوارى فيـه شخصـيته األصـل�ية     

تتحدد في درجة التقليد، إال أن الصعوبة التي يواجهها الت�رجمة فقيمة 30،الت�رجمة  ينجح في 
واألغراض والمقاصد التـي   المترجمون، تكمن في مدى نقل المضامين الخفية والقي�م الكامنة

ــة    ــة والفقهي ــد، والقواعــد القانوني ــادات، والتقالي ــا الع ــن�ص األصــلي، بمــا فيه ــا ال يحتويه
فهناك من يرى أن المت�رجم ليس مجرد وسيط محايد ال تأثير له وال عطاء  31والمصطلحات

ون بل إن دوره مهم وتزداد أهميته، كلما كان للن�ص المترجم صـلة بشـؤون الفقـه والقـان    
حيث يصبح المترجم نفسه مشرعا، وهو ينقل الـنص القـانوني ويجتهـد  ليكـون لـه نفـس       

فـي حقيقتهـا تحليـل    الت�رجمـة  المدلول، ونفس الوقع في الل�غة المترجم إليها وعليـه، فـإن�   
وتركيب، وبالتالي فإن معاناة المترجم في صياغة الـن�ص المتـرجم خصوصـا فـي الميـدان      

 32اناة أصحابه المنتجين لنصوصه األصليةالقانوني، ال تقل عن مع
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هي حجر األساس في طريق التبادل الث�قـافي  الت�رجمة أن  ال شك�والت�نمية: والت�نمية: والت�نمية: والت�نمية: الت�رجمة الت�رجمة الت�رجمة الت�رجمة     - - - - 12
والمعرفي والعلمي بين الشعوب واألمم وهي السبيل إلى معرفة ما عند اآلخـرين مـن أفكـار    

فهـي مـن أسـس الت�نميـة     وتصورات، وإبداعات، وإنجازات فـي مختلـف الميـادين، وبالتـالي     
ال تقتصـر  الت�رجمـة  فأهميـة   .االقتصادية، واالجتماعية، والث�قافية، والعلمية، وبناء الحضـارة 

التي تترجم أضعاف مـا تترجمـه    على الدول المتخلفة فقط، بل تتعداها إلى الدول المتقدمة
تشـير بعـض   الدول النامية والمتخلفة رغبة منها في مسايرة الجديد في كـل المجـاالت. و  

كتابا  325325325325    الدراسات العلمية واإلحصائية الدولية، إلى أن الكتب التي تترجم إلى العربية تبلغ
مقارنة بما يترجم إلى  ةعشر في السنة على مستوى الوطن العربي، تجعله في المرتبة الثامن

  األلمانية أو الفرنسية أو االسبانية أو العبرية، بل إلى التشيكية أو الكرواتية.  

تمكن من توطين العلم والمعرفة، كما تمكن من خلق لغة جديدة، داخـل الل�غـة   الت�رجمة ف
وعالقتهـا بمؤشـرات التقـدم    الت�رجمـة  الهدف (المترجم إليها) ويكفي أن تبحث فـي حجـم   

والت�نمية، لتعرف أن الدول المتقدمة هي التي تترجم أكثر كما في حالة اليابـان، وأمريكـا   
دليل قوة ونهضة األمـم وليسـت عالمـة تـأخر أو     الت�رجمة . ف33وإسبانيا، وفرنسا، وإسرائيل

  نكوص. 

استثمار طويل األمد فـي الحفـاظ علـى    الت�رجمة فإذا كانت اللغات ثروات اجتماعي�ة، فإن 
وريادتها وبقائها بل إن كل ترجمة إلى لغة ما هي بمثابة إضافة في قيمتهـا، فالل�غـة    قيمتها
لدى لغـة عـن طريـق التوحيـد     الت�رجمة وتتطور بالممارسة، كما أن قابلية الت�رجمة تنمو ب

  34واالبتكار المستمر للمفردات يحقق فائدة لالقتصاد القومي الذي يعتمد عليها.

        خاتمة:خاتمة:خاتمة:خاتمة:

إن� المجتمعات الطموحة، هي التي تستفيد من عوائد التفاعـل والتواصـل بـين الحضـارات     
دورا أساسيا ومحوريا، مما يجعل الحاجة ماسة حد الضـرورة  الت�رجمة حيث تلعب والث�قافات، 

إلى مشاريع وخطط محكمة ومنظمة ومؤسسـة للترجمـة، قصـد تطـوير اللغـات وإغنائهـا       
ستيعاب التطور المعرفي الحاصـل فـي اللغـات والث�قافـات واألمـم      وتنميتها، بما يمكنها من ا

 35األخرى في أفق تحقيق الت�نمية الشاملة المنشودة.
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        ::::المراجع المعتمدةالمراجع المعتمدةالمراجع المعتمدةالمراجع المعتمدة

الزين، نزار، تعريب التعليم وتعلم اللغات األجنبية، مدخل إلى نهضـة الـوطن، شـركة المطبوعـات      -1

 للتوزيع والنشر

 ).  1997، (1ط    -2

، دار 1الفهري، عبد القادر، حوار الل�غة، إعداد حافيظ االسماعيلي العلوي، منشورات زاويـة، ط  الفاسي  - 2
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Le traducteur, en tant que médiateur entre différentes cultures ; 
 cas d’intraduisibilité
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لطالما بنت الترجمة جسورا بين األمم، وازدادت أهميتها اليوم في ظل العولمة  :الملخصالملخصالملخصالملخص
وتطور التكنولوجيات الحديثة، فحققـت تقاربـا أكثـر، ليـأتي بعـد ذلـك دور المتـرجم        

الثقافات المختلفة، غايته نقل خصوصيات هذه الثقافة من خـالل جملـة مـن    كوسيط بين 
الخيارات التي يتخذها إلنجاح هذه العملية. غير أن نقـل هـذه الخصوصـيات لـيس بـاألمر      
الهين؛ فكثيرا ما يجد المترجم نفسه أمام فراغات ثقافية يصعب نقلها إلى اآلخر لتعارضـها  

معتقده. فيا ترى، كيف يتعامل هـذا الوسـيط المسـؤول    مع ما يتقبله أو مع إيديلوجيته و
عن تحقيق التفاعل الثقافي مع ما ال يقبل النقل أو مع ما يصعب التعبيـر عنـه فـي ثقافـة     

  أخرى؟ ما هي اإلجراءات التي يمكن أن يتخذها؟ وكيف يؤثر قراره على هذا التواصل؟
            ية، التغريب، األقلمة.الترجمة، التواصل، الخصوصيات الثقافالكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: 

    
RésuméRésuméRésuméRésumé    :::: Depuis l’aube des temps, la traduction joue un rôle 

primordial pour rapprocher les peuples en tissant des liens entre les 
différentes cultures du monde d’antan et d’aujourd’hui, et tient 
toujours sa place comme moyen de communication à l’ère des 
nouvelles technologies. Ainsi, et au-delà des barrières linguistiques, 
le traducteur, en tant que médiateur entre ces différentes cultures, 

  ، المؤلف المرسل.           mina_rou@hotmail.frmina_rou@hotmail.frmina_rou@hotmail.frmina_rou@hotmail.fr، الجزائر، البريد اإللكتروني:2جامعة الجزائر*
      mcbendali@yahoo.frmcbendali@yahoo.frmcbendali@yahoo.frmcbendali@yahoo.fr        ، الجزائر، البريد اإللكتروني:2جامعة الجزائر†
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est en mesure de transmettre à l’autre ce qu’il pourrait lui paraitre 
étrange et bizarre. Une tâche épineuse pour ce médiateur qui se 
trouvera inévitablement face à des vides lexicaux, dus aux 
spécificités que la culture de l’autre s’approprie, difficiles à rendre 
dans une culture complètement différente.  À cet égard nous posons 
les questions suivantes : quelles décisions le traducteur devrait 
prendre face à certains cas d’intraduisibilité ? Et quelles en seraient 
les conséquences ? 

Mots clésMots clésMots clésMots clés    ::::    Traduction, communication, spécificités culturelles, 
exotisme, naturalisation. 

    

        مة:مة:مة:مة:المقد�المقد�المقد�المقد�
بـادل بـين الشـعوب علـى اخـتالف      والت� واصـل تتعدد الثقافات وتتباين اللغات، ويبقى الت� 

وانتماءاتها العرقية والدينية غاية ورغبة تحركهـا دوافـع عديـدة، اختلفـت بـين       أجناسها
غات التي مهما كان سبب تعددها تعد وسيلة الشـعوب للتعبيـر عـن    األمس واليوم. هاته الل�
عنة سلطها إلـه علـى   والتها ونظرتها إلى الكون.  وسواء نشأت عن ليأفكارها ومعتقداتها وم

قوم تحد�وه ببناء برج يصل إلى السماء فعاقبهم بتعدد ألسنهم كمـا تـروي أسـطورة بـرج     
بابل، أو أنها نشأت من تطور لغات أصـلية تفرعـت عنهـا لغـات أخـرى، تفرقهـا خصـائص        
وتجمعها خصائص، فإن هذا التعدد اللغوي لم يمنع اإلنسان مـن إيجـاد طريقـة للتواصـل.     

مة من بنى هاته الجسور بين الحضارات واألمم تبادلوا مـن خاللهـا المعـارف    فكانت الترج
وكو�نوا العالقات التجارية ونهلت بفضلها الثقافات بعضها مـن بعـض. وال تـزال الترجمـة     
الحلقة الرابطة التي يجتمع بواسطتها أقصى الطـرفين، وازدادت أهميتهـا اليـوم فـي ظـل      

همت في جعل هذا أسواالتصال. فحققت تقاربا أكثر، و العولمة وتطور تكنولوجيات اإلعالم
  العالم قرية كونية اضمحلت فيها القيود وتالشت فيها المسافات.

الحاجة الماسة لالحتكاك باآلخر قد تجاوزت الرغبة في التواصل معـه إلـى ضـرورة     إن�
قـل  التعرف على ثقافته، وهنا يأتي دور المترجم كوسيط بـين هـذه الثقافـات؛ غيـر أن ن    

الخصوصيات التي تتميز بها ثقافة عن أخرى ليس باألمر الهين؛ فكثيرا ما يجـد المتـرجم   
نفسه أمام فراغات ثقافية يصعب نقلها إلى اآلخر لتعارضها مع ما يتقبله أو مع ايديلوجيته 
ومعتقده. فيا ترى، كيف يتعامل هذا الوسيط المسؤول عن تحقيق التفاعل الثقافي مع مـا  

قل أو ما يصعب التعبير عنه في ثقافة أخرى؟ ما هي اإلجـراءات التـي يمكـن أن    ال يقبل الن
  يتخذها، وكيف يؤثر قراره على هذا التواصل؟

يمتلك المترجم بنقله الخصوصيات الثقافية خيارات عديدة، فهو من يقرر مـا إذا كـان   
تقلـيص  تقريب القارئ من الثقافة األجنبية هـو األنسـب بالحفـاظ علـى خصوصـياتها، أو      
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والمنقول إليها بأقلمة عناصرها هـو الخيـار األمثـل     الفوارق بين الثقافتين: المنقول منها
فكثيرا ما يجد هذا المترجم نفسه أمام عناصر تعيق عملية التبادل الثقافي بغض النظر عن 
االستراتيجية التي تبناها أو القرار الذي اتخذه، وهنا نتحدث عن تلـك الفراغـات الثقافيـة    

ناتجة عن تفرد لغة وثقافة عن لغة وثقافـة أخـرى. وهـذا مـا يـرتبط تحديـدا بأسـماء        ال
  األطباق واألزياء واألماكن والطقوس وغيرها. 

مما ال شك فيه أن العديد من المنظرين قد تنـاولوا إشـكالية نقـل الثقافـة، غيـر أننـا       
يات الثقافية مـن  سنحاول اإلجابة عن تساؤالتنا من خالل التطرق إلى صعوبة نقل الخصوص

وذلـك بعـرض التقنيـات التـي       (Marianne Lederer)وجهة نظر ماريـان لـوديرير  
  اقترحتها لتجاوز هذه الصعوبات مع أمثلة توضح ذلك.

وستنطوي خطة بحثنا على مجموعة من النقاط، حيث سنتطرق فيهـا أوال، إلـى مفهـوم    
سنتناول دور المتـرجم كوسـيط   الثقافة لنحدد عناصرها والفروع التي تندرج ضمنها، ثم 

بين الثقافات، غايته تحقيق التواصل الفعال بينها، لننتقل بعـدها إلـى الصـعوبات التـي قـد      
تواجه المترجم في نقل هذه الخصوصيات والحلول التي يمكن أن يلجأ إليها لتجاوزها وفق 

  ما اقترحته لوديرير ابتغاء نقل الثقافة.
. وقـد نالـت   بعضالـ وية المجتمعات، فتميزهـا عـن   تشكل الثقافة ه مفهوم الثقافة:مفهوم الثقافة:مفهوم الثقافة:مفهوم الثقافة: .1

اهتمام العديد من الباحثين وتباينت اآلراء في تعريفها. ومن بـين البـاحثين الـذين اهتمـوا     
بدراستها مالك بن نبي الذي أرجع تاريخ ظهور هذا المصطلح إلـى عصـر النهضـة أو مـا     

األدب والفنـون والعلـوم.   يعرف بعصر التنوير في أوروبا، والذي عرف ازدهارا كبيرا في 
... إن فكرة (ثقافة) فكرة حديثة جاءتنا من أوروبا، واللفظة التي ... إن فكرة (ثقافة) فكرة حديثة جاءتنا من أوروبا، واللفظة التي ... إن فكرة (ثقافة) فكرة حديثة جاءتنا من أوروبا، واللفظة التي ... إن فكرة (ثقافة) فكرة حديثة جاءتنا من أوروبا، واللفظة التي ويقول مالك بن نبي: " 

   1111أطلقت عليها هي نفسها صورة حقيقية للعبقرية األوروبية."أطلقت عليها هي نفسها صورة حقيقية للعبقرية األوروبية."أطلقت عليها هي نفسها صورة حقيقية للعبقرية األوروبية."أطلقت عليها هي نفسها صورة حقيقية للعبقرية األوروبية."
ويستخلص من ذلك أن الثقافة ارتبطت في نشأتها بمظاهر التطور الفكري الذي شهدته 

السادس عشر وهي مفهـوم وافـد علـى الفكـر العربـي. أمـا عـن أشـمل         أوروبا في القرن 
  تعريفاتها قيورد بن نبي التعريف التالي:

فات الخلقية والقيم االجتماعية، التي تـؤثر  فات الخلقية والقيم االجتماعية، التي تـؤثر  فات الخلقية والقيم االجتماعية، التي تـؤثر  فات الخلقية والقيم االجتماعية، التي تـؤثر  " هي مجموعة من الص�" هي مجموعة من الص�" هي مجموعة من الص�" هي مجموعة من الص�    
في الفرد منذ والدته وتصبح ال شعوريا العالقة التي تربط سـلوكه  في الفرد منذ والدته وتصبح ال شعوريا العالقة التي تربط سـلوكه  في الفرد منذ والدته وتصبح ال شعوريا العالقة التي تربط سـلوكه  في الفرد منذ والدته وتصبح ال شعوريا العالقة التي تربط سـلوكه  

علـى هـذا التعريـف،    علـى هـذا التعريـف،    علـى هـذا التعريـف،    علـى هـذا التعريـف،        بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه، فهـي بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه، فهـي بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه، فهـي بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه، فهـي 
        2222المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته".المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته".المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته".المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته".

  وتتحدث لوديرير عن الثقافة فتقول:
««««    Pour les Français, la culture sousPour les Français, la culture sousPour les Français, la culture sousPour les Français, la culture sous----entend l’art, la entend l’art, la entend l’art, la entend l’art, la 
littérature, la musiquelittérature, la musiquelittérature, la musiquelittérature, la musique     [[[[ …………]]]]Le mot anglais Le mot anglais Le mot anglais Le mot anglais cultureculturecultureculture    en en en en 
revanche renvoie à des éléments aussi divers que revanche renvoie à des éléments aussi divers que revanche renvoie à des éléments aussi divers que revanche renvoie à des éléments aussi divers que 
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coutumes, nourriture, vêtements, logement, mœurs, coutumes, nourriture, vêtements, logement, mœurs, coutumes, nourriture, vêtements, logement, mœurs, coutumes, nourriture, vêtements, logement, mœurs, 
traditions.traditions.traditions.traditions.»»»»3333    

بالنســبة إلــى الفرنســيين تضــم الثقافــة الفــن و األدب و الموســيقى [...] واللفــظ   (
" (ثقافة) يحيل عوضا عـن ذلـك، إلـى عناصـر متنوعـة كتنـوع        cultureاالنجليزي "

  تقاليد). (ترجمتنا) العادات و الطعام و اللباس و المسكن و األعراف و ال
وبالتالي فالثقافة هي جملة المظاهر الحضارية التي أنشأها الفرد بتفاعله فـي محيطـه.   

 وهي تتجسد في عادات الشعوب وتقاليدها وفنها وأدبها وممارساتها وحتى معتقداتها.
هم الترجمة باعتبارها أداة تواصل بين الثقافـات  تس المترجم كوسيط بين الثقافات:المترجم كوسيط بين الثقافات:المترجم كوسيط بين الثقافات:المترجم كوسيط بين الثقافات: .2

والحضارات في إنشاء التبادل المعرفي بين مختلف المجتمعات، سواء أكانت الفروقات التي 
تميزها عن بعضها البعض صغيرة أم كبيرة. فالترجمة عملية لغوية غرضها األساسي نقـل  
الشكل والمضمون مع الحفـاظ علـى الخصـائص الثقافيـة والصـرفية والنحويـة للغتـين:        

ا. وعليه يجد المترجم نفسه أمام جملة من الخيارات والقرارت المنقول منها والمنقول إليه
التي يجب أن يتخذها على عدة مستويات حتى ي¹نجح هذه العملية. وتخضع عملية الترجمـة  

اللغتـين. وتعـد    تارجم احترامها من باب األمانة لكللجملة من المعايير التي يجب على المت
مراعاتها أثناء الفعل الترجمي، إضافة إلـى تبـاين   الثقافة أحد أهم هذه المعايير التي يجب 
  البنى اللغوية وتميزها عن بعضها البعض.

استحالة وجود تشابه بـين لغتـين لدرجـة    ( Edward Sapir ) ويؤكد إدوارد سابير 
التماثل، و يرجع هذا االختالف اللغوي إلى الواقع االجتماعي لكـل لغـة و سـياقها الثقـافي     

 فيرى:
الثقافة هي الجسد واللغة هي قلب ذاك الجسد، وينتج عـن  الثقافة هي الجسد واللغة هي قلب ذاك الجسد، وينتج عـن  الثقافة هي الجسد واللغة هي قلب ذاك الجسد، وينتج عـن  الثقافة هي الجسد واللغة هي قلب ذاك الجسد، وينتج عـن  ... أن ... أن ... أن ... أن "  

التفاعل بينهما استمرار طاقة الحياة. وكما أن الجراح الذي يجـري  التفاعل بينهما استمرار طاقة الحياة. وكما أن الجراح الذي يجـري  التفاعل بينهما استمرار طاقة الحياة. وكما أن الجراح الذي يجـري  التفاعل بينهما استمرار طاقة الحياة. وكما أن الجراح الذي يجـري  
عملية القلب ال يستطيع أن يتجاهل الجسد الذي يحيط به، كـذلك  عملية القلب ال يستطيع أن يتجاهل الجسد الذي يحيط به، كـذلك  عملية القلب ال يستطيع أن يتجاهل الجسد الذي يحيط به، كـذلك  عملية القلب ال يستطيع أن يتجاهل الجسد الذي يحيط به، كـذلك  

تعاملـه  تعاملـه  تعاملـه  تعاملـه   كان على المترجم أن يقوم بعملية محفوفة بالمخاطر حينكان على المترجم أن يقوم بعملية محفوفة بالمخاطر حينكان على المترجم أن يقوم بعملية محفوفة بالمخاطر حينكان على المترجم أن يقوم بعملية محفوفة بالمخاطر حين
        4444مع النص بمعزل عن الثقافة."مع النص بمعزل عن الثقافة."مع النص بمعزل عن الثقافة."مع النص بمعزل عن الثقافة."

فلكل لغة خصائصها، وال يقتصر االختالف بـين اللغـات علـى التراكيـب واأللفـاظ، بـل       
يتعدى ذلك إلى مستعمليها وخلفياتهم، إذ ترتبط اللغة ارتباطا وثيقا بالثقافـة، وهـذا مـا    
يعزز الفوارق بين المجتمعات، ويرفع التحدي أمام المترجم الذي يجد نفسه كوسيط بين 

ة إيجاد الحلول ألكثر المشكالت تعقيدا. و كمـا يقـول داربلنـي    هذه الثقافات أمام ضرور
(Darbelnet) :  

««««    TouteTouteTouteToute    langue est liée à une culture dont elle est le langue est liée à une culture dont elle est le langue est liée à une culture dont elle est le langue est liée à une culture dont elle est le 
véhicule. Les civilisations sont si différentes qu’on véhicule. Les civilisations sont si différentes qu’on véhicule. Les civilisations sont si différentes qu’on véhicule. Les civilisations sont si différentes qu’on 
n’aurait pas tort de dire que chacune d’elle est un n’aurait pas tort de dire que chacune d’elle est un n’aurait pas tort de dire que chacune d’elle est un n’aurait pas tort de dire que chacune d’elle est un 
monde à part, il serait monde à part, il serait monde à part, il serait monde à part, il serait donc difficile que tous ces donc difficile que tous ces donc difficile que tous ces donc difficile que tous ces 
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mondes si hétérogènes puissent se comprendre mondes si hétérogènes puissent se comprendre mondes si hétérogènes puissent se comprendre mondes si hétérogènes puissent se comprendre 
entièrement sans une certaine initiationentièrement sans une certaine initiationentièrement sans une certaine initiationentièrement sans une certaine initiation    »»»»  . . . .5555     

ه لم يكن مـن  لغة بثقافة تنقلها. فالحضارات مختلفة بهذا االختالف حتى أن� (ترتبط كل�
 يكون إذا من العسير على كل� هواحدة منها يشكل عالما مستقال، وأن� كل� الخطأ أن نقول إن�

  هذه العوالم المتغايرة أن تتفاهم تفاهما تاما دون اطالع وتدريب). (ترجمتنا)
نـة أو ترجمـة بعـض الخصوصـيات     فقد يستعسر على المترجم التعبير عن مواقـف معي� 

 ة التي قد ال يتقبلها القارئ إن نقلت كما هي لتعارضها مع أفكـاره ومعتقداتـه، ألن�  قافي�الث�
التعبير عن ثقافة شعب ما، بلغة شعب آخر، من أصعب األهداف التي يسعى لتحقيقهـا، غيـر   

له خيارات عديدة لتجاوز هذه الصعوبات مادامت غايته تكمن في تحقيـق التواصـل بـين     أن�
الثقافات، وحتى إن تبين له استحالة ذلـك فـي الوهلـة األولـى، فعليـه أن يبـادر ويتخـذ        

  الذي هو بصدد ترجمته.  ق ما يتماشى مع النص�القرارات الصحيحة وف
الثقافة تشمل مجموعة من العناصر المختلفة التـي تتمثـل فـي األدب والفنـون      وبما أن�

والعادات والتقاليد واللباس وغيرها من المظاهر التي تميـز الشـعوب عـن بعضـها الـبعض      
ن الثقافـات أن  وتؤثر على سلوكهم ولغتهم ونمط معيشتهم، فعلى المترجم كوسـيط بـي  

يكون ملما بهذه العناصر الثقافية وأال يكتفي بإتقانه اللغات. أما كفاءتـه الحقيقـة فـتكمن    
في كيفية تعامله مع الفراغ الثقافي الذي قد يعترض طريقه، وفي كيفية إعـادة صـياغته   
الظواهر التي قد تختص بها ثقافة عـن غيرهـا، ومـن تـم إيصـالها إلـى القـارئ بطريقـة         

  ها ويتقبلها، فتطلعه على اآلخر فيتمكن من معرفته.يستوعب
تعد ماريان لوديرير من المنظرين نقل الخصوصيات الثقافية عند ماريان لوديرير: نقل الخصوصيات الثقافية عند ماريان لوديرير: نقل الخصوصيات الثقافية عند ماريان لوديرير: نقل الخصوصيات الثقافية عند ماريان لوديرير:  .3

الذي تطرقوا إلى صعوبة نقل المظاهر الثقافية والتعبير عنها في لغـة تختلـف عـن اللغـة     
صـعوبة التعبيـر عـن بعـض     األولى. ومن خالل تناولها إلشكالية غياب المقابـل اللغـوي و  

المفاهيم التي ترتبط بالخلفيات االجتماعية والحضارية اقترحت بعـض الحلـول التـي قـد     
وأن لكل لغة رؤية  خاص�ةتساعد المترجم أثناء ترجمته النصوص ذات الخصوصية الثقافية، 

مختلفة عن العالم. فبالنسبة لها، على المترجم أن يتعامل بحذر مـع جهـل القـارئ الـنص     
  األصلي محاوال قدر المستطاع إيصال المعنى له حيث تقول:

« Les coutumes religieuses et traditionnelles « Les coutumes religieuses et traditionnelles « Les coutumes religieuses et traditionnelles « Les coutumes religieuses et traditionnelles 
mentionnées par l’originale ne sont pas évidentes mentionnées par l’originale ne sont pas évidentes mentionnées par l’originale ne sont pas évidentes mentionnées par l’originale ne sont pas évidentes 
pour le lecteur de la traduction. Il ne s’agit pas pour le lecteur de la traduction. Il ne s’agit pas pour le lecteur de la traduction. Il ne s’agit pas pour le lecteur de la traduction. Il ne s’agit pas 
seulement de savoir quel mot placer dans la langue seulement de savoir quel mot placer dans la langue seulement de savoir quel mot placer dans la langue seulement de savoir quel mot placer dans la langue 
d’arrd’arrd’arrd’arrivée en correspondance à celui de la langue ivée en correspondance à celui de la langue ivée en correspondance à celui de la langue ivée en correspondance à celui de la langue 
de départ, mais aussi et surtout de savoir comment de départ, mais aussi et surtout de savoir comment de départ, mais aussi et surtout de savoir comment de départ, mais aussi et surtout de savoir comment 
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faire passer au maximum le monde implicite que faire passer au maximum le monde implicite que faire passer au maximum le monde implicite que faire passer au maximum le monde implicite que 
recouvre le langage de l’autre »recouvre le langage de l’autre »recouvre le langage de l’autre »recouvre le langage de l’autre »6666    

(بالنسبة لقارئ الترجمة لم تكن العادات الدينية والتقاليد المذكورة في النص األصـلي  
جالية واضحة. فالمسألة ال تكمن فقط في إيجاد مقابل للفظة ما فـي الـنص األصـلي، بـل     

، في معرفة كيفية نقل أقصى ما يمكـن مـن معلومـات عـن العـالم      خاص�ةتكمن كذلك، و
 المضمر الذي تحجبه لغة اآلخر). (ترجمتنا).

هـو   فوظيفة المترجم األساسية هي إفهام القـارئ مـن خـالل تسـليط الضـوء علـى مـا       
  وهذا ما من شأنه أن يسهل عليه استيعاب األجزاء الغامضة في النص. مضمر،

أما بالنسبة للحلول التي اقترحتها لتجاوز صـعوبات نقـل الثقافـة، فتمثلـت فـي بعـض       
  التقنيات التي قد تساعد المترجم لبلوغ هدفه، ونلخصها فيما يلي:

التقنية في حالة وجود مكـافئ   يلجأ المترجم إلى هذه ::::((((l’adaptationl’adaptationl’adaptationl’adaptation)))). التكييف . التكييف . التكييف . التكييف 1.31.31.31.3
ومـن   .في النص المترجم لكنه ال ينطبق تماما مع المفهوم الذي ورد فـي الـنص األصـلي   

الـذي يقصـد بـه     ««««Law firmLaw firmLaw firmLaw firm»النظام القضائي األمريكي: مصـطلح   أمثلة ذلك نجد في
شركة تتألف من مجموعة محامين يتولون قضايا مختلفة والذي ي¹ترجم إلى الفرنسية بــ  

))))CabinetCabinetCabinetCabinet    d’avocatd’avocatd’avocatd’avocat((((    وعلى الرغم من الفرق الواضح الذي نستشـفه بـين المصـطلحين .
فإن المقابل الفرنسي يبقى في هذه الحالة هو الترجمة المناسـبة حسـب لـوديرير، ونحـن     

(مكتـب  (مكتـب  (مكتـب  (مكتـب  نشاطرها الرأي، وإن كانت الترجمة الحرفية للمقابل الفرنسي في الحقيقـة هـي   
. وهكذا يتبين لنا واضحا (شركة محاماة)(شركة محاماة)(شركة محاماة)(شركة محاماة)بارة تعني ع ((((LawLawLawLaw    firmfirmfirmfirm))))في حين أن  محاماة)،محاماة)،محاماة)،محاماة)،

جليا أنه على المترجم في بعض الحاالت، أن يكيف "العبارة" في النص األصـلي مـع أقـرب    
  7"عبارة" مؤدية للمعنى في النص المترجم، حتى وإن كانت ال تنطبق معها انطباقا تاما.

"شــيفرة "شــيفرة "شــيفرة "شــيفرة كتـاب  وعلـى غـرار ذلـك، يمكـن أن نضـرب مثـاال آخـر ورد فـي ترجمـة          
حيث ترجمت لفظة  ( ( ( (DanDanDanDan    BrownBrownBrownBrown)))) "دان براون""دان براون""دان براون""دان براون"للمؤلف  ((((LeLeLeLe    DaDaDaDa    VinciVinciVinciVinci    codecodecodecode))))دافنشي"دافنشي"دافنشي"دافنشي"

««««DoxologieDoxologieDoxologieDoxologie»»»»  و التسبيح خاص بالديانة اإلسالمية و يعني ذكـر المـؤمن   "التسبيح". "التسبيح". "التسبيح". "التسبيح". بـ
، فـي حـين   (GloireGloireGloireGloire    auauauau    ToutToutToutTout    PuissantPuissantPuissantPuissant)عبارة "سبحان اهللا" التـي نترجمهـا نحـن بــ     

في الديانة المسيحية "صالة يمتدح فيها الرب"، و علـى الـرغم    تعني ««««    DoxologieDoxologieDoxologieDoxologie    »»»»    أن
و انتماء كل منهما إلى ديانة تختلف عن األخرى، إال أن المترجمـة   من اختالف المفهومين

سمة محمد عبد ربه كيفت الموقفين فقابلت الموقـف فـي اللغـة المنقـول منهـا بموقـف       
 مقارب في اللغة المنقول إليها.

بالنسبة للودرير يتمثل دور المتـرجم األساسـي فـي        ((((la conversionla conversionla conversionla conversion)))). التبديل . التبديل . التبديل . التبديل 2.32.32.32.3
 نقل أفكار النص األصلي وإيصالها إلى القارئ حتى وإن تطلـب منـه ذلـك تبـديل ألفاظـه     
كيال يتوقف محتارا أمام ما يجهله أو ما ال يتقبله. و قد أوردت لوديرير مثاال عـن طبـق   
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يشتهر في أمريكـا الشـمالية    وووو ( ( ( (FrijFrijFrijFrijolesolesolesoles    refritosrefritosrefritosrefritos))))من أمريكا الجنوبية يطلق عليه اسم 
، و هو طبق يتمثل في هريسة من الفاصولياء يكون لونهـا أسـود أو   ((((Fried beansFried beansFried beansFried beans))))    باسم

و بالتـالي فـال تطـرح     أحمر تشتهر به أمريكا الجنوبية ومعروف فـي أمريكـا الشـمالية،   
 Haricots Haricots Haricots Haricots((((خالفا لترجمته إلـى اللغـة الفرنسـية بــ       ترجمته إلى االنجليزية أي إشكال

fritsfritsfritsfrits((((  (فاصولياء مقلية)(فاصولياء مقلية)(فاصولياء مقلية)(فاصولياء مقلية)        التي  ال تعكس طبيعة الطبـق، هـذا مـن جهـة. ثـم إن القـارئ
الفرنسي كما تؤكد لوديرير نفسها لن يتعرف علـى الطبـق باعتبـاره طبقـا غريبـا عـن       

كان المترجم اللجوء إلـى  ثقافته. ونحن نذهب إلى ما ذهبت إليه لودرير التي ترى بأنه بإم
خيارين: أولهما ترجمة الطبق بفاصولياء سوداء أو حمراء األمر الذي سيحافظ جزئيا على 
الخصوصية الثقافية، وثانيهما، أن يستبدله باسم طبق آخر مـن نفـس الثقافـة شـريطة أن     

اعاة مثال وهذا مر    ((((TortillaTortillaTortillaTortilla))))يكون معروفا أكثر وأال تطرح ترجمته إشكاال "كالتورتيا" 
  .8لسياق النص

كذلك، ترجمة بعض برامج الطبخ مـن  » التبديل«ومن األمثلة التي توظف فيها تقنية 
لغة أجنبية كاإلنجليزية إلى اللغة العربية. فحين يتعلق األمر "بلحم الخنزير" مثال نجـد  
المترجم يستبدل هذه العبارة "بلحم الخروف" أو "لحم العجل" تحاشيا الشمئزاز القـارئ  

 المسلم من الطعام ألن ثقافته ومعتقده ال يتقبالن أكل "لحم الخنزير".
يلجأ المترجم إلى هذه التقنية حسب لودرير، في  ::::((((l’explicitationl’explicitationl’explicitationl’explicitation)))). التصريح . التصريح . التصريح . التصريح 3.33.33.33.3

الـنص   لقـارئ حال وجود غموض على مستوى بعض عناصر النص التي قد تكون مفهومـة  
يتعين على المترجم ما دام السياق غيـر   األصلي، غامضة مبهمة لقارىء الترجمة. فعند ذاك

ليدرك قارئ الترجمـة الفكـرة   » التصريح«كفيل باستجالء غوامض الفكرة، أن يعمد إلى 
التي أراد المؤلف نقلها إلى القراء. وتوضيحا لـذلك تسـتعين لـوديرير بمثـال مـن نـص       

دون ما أي شرح، ذلـك ألن اللفظـة ال تطـرح أي     ((((SafewaySafewaySafewaySafeway))))أمريكي وردت فيه لفظة 
تعني سلسـلة متـاجر معروفـة فـي      (Safeway(Safeway(Safeway(Safeway))))إشكال. فال تحول دون فهم النص إذ إن 

يجد ذا الواليات المتحدة األمريكية، لكن القراء الفرنسيين أو القراء العرب يجهلون ذلك. ل
 LeLeLeLe    supermarché supermarché supermarché supermarché»كـأن يقـول   » التصـريح «المترجم نفسه مضطرا إلى اللجوء إلى 

SafewaySafewaySafewaySafeway))))     9بحسب اللغة التي ينقل إليها."متجر سيفواي" "متجر سيفواي" "متجر سيفواي" "متجر سيفواي" أو  
حينما تكون في اللغة المنقول إليهـا  » التصريح«وقد يلجأ المترجم كذلك إلى تقنية 

. من خالل تقديم ترجمة شارحة تصف الموقف في ((((vides lexicauxvides lexicauxvides lexicauxvides lexicaux)))) "فراغات معجمية""فراغات معجمية""فراغات معجمية""فراغات معجمية"
حالة غياب المقابل، ونورد في هذا الصدد مثـاال اخترنـاه مـن كتـاب دان بـراون (شـيفرة       

لمأل الفراغ المضحوض في اللغـة المنقـول إليهـا    » التصريح«دافنشي)، و¹ظفت فيه تقنية 
بهـا العمـارة    ويتعلق ذلك بترجمة مصطلح يطلق تعبيرا عن أحـد الرمـوز التـي تخـتص    

و الـذي نقـل فـي        ««««    l'abside secondairel'abside secondairel'abside secondairel'abside secondaire »الكنسية الكاثوليكية والمتمثل في عبـارة  
ويقصد بذلك الجـزء األعلـى   "الجزء الثانوي الناتئ النصف دائري"، "الجزء الثانوي الناتئ النصف دائري"، "الجزء الثانوي الناتئ النصف دائري"، "الجزء الثانوي الناتئ النصف دائري"، النسخة العربية إلى 
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من مخطط الكنيسة الذي يكون على شكل نصف دائرة، ونظرا لغياب مقابل دقيق للمصـطلح  
ربية ما يرجع إلى الخصوصية الثقافية وتباين الخلفية الحضارية؛ فقد أنجزت في اللغة الع

المترجمة ترجمة تصف الشـكل الهندسـي الـذي يكـون عليـه هـذا الجـزء مـع شـيء مـن           
 بإضافة "من الكنيسة" إلفهام القارئ.» التصريح«

يعـرف أنطـوان برمـان    : : : : ((((l’ethnocentrismel’ethnocentrismel’ethnocentrismel’ethnocentrisme)))). الترجمة المتمركزة عرقيـا  . الترجمة المتمركزة عرقيـا  . الترجمة المتمركزة عرقيـا  . الترجمة المتمركزة عرقيـا  4.34.34.34.3
(Antoine BermanAntoine BermanAntoine BermanAntoine Berman) :الترجمة المتمركزة عرقيا على أنها  

وقيمها، واعتبار الخارج عن إطار وقيمها، واعتبار الخارج عن إطار وقيمها، واعتبار الخارج عن إطار وقيمها، واعتبار الخارج عن إطار     " إرجاع كل شيء إلى ثقافة المترجم وإلى معاييرها" إرجاع كل شيء إلى ثقافة المترجم وإلى معاييرها" إرجاع كل شيء إلى ثقافة المترجم وإلى معاييرها" إرجاع كل شيء إلى ثقافة المترجم وإلى معاييرها
هذه االثقافة (نعني بذلك كل ما هو غريب) سلبيا، يتعين أن يكون ملحقا ومهيأ للمساهمة هذه االثقافة (نعني بذلك كل ما هو غريب) سلبيا، يتعين أن يكون ملحقا ومهيأ للمساهمة هذه االثقافة (نعني بذلك كل ما هو غريب) سلبيا، يتعين أن يكون ملحقا ومهيأ للمساهمة هذه االثقافة (نعني بذلك كل ما هو غريب) سلبيا، يتعين أن يكون ملحقا ومهيأ للمساهمة 

        10101010في إغناء هذه الثقافة".في إغناء هذه الثقافة".في إغناء هذه الثقافة".في إغناء هذه الثقافة".
 غريب عن الثقافـة المنقـول إليهـا إذا مـا تعـارض معهـا      وهي بذلك تقصي كل ما هو 

وتستدعي نقل عناصر النص األصلي بطريقة ال يستشـعر فيهـا القـارئ أنـه بصـدد قـراءة       
 ترجمة بل بقراءة نص محرر بلغته.

وترى لوديرير أن تبني المترجم هذه التقنية سيقلص الفروقات الثقافية ويضـمن فهـم   
قارئ النص. وزيادة على ذلك فقد يقضي توظيفها على خصائص ثقافة النص األصلي وقد 
يؤدي إلى ارتكاب بعض األخطاء في الترجمة، إذ ال ينبغي حصر عناصـر الثقافـة المنقـول    

  « « « «    SafewaySafewaySafewaySafeway»فقط، للحفاظ على ما هـو مـألوف. فترجمـة    إليها في سياقات ال تالئمها، 
، و هي عبارة عن سلسة متاجر معروفة في فرنسا ««««    MonoprixMonoprixMonoprixMonoprix    »»»» مثال إلى الفرنسية بـ 

وغير موجودة في الواليات المتحدة، من شأنها أن تقضي علـى الفروقـات الثقافيـة، و ذاك    
ضل حسـب لـودرير أن يسـتعمل    و عليه، فإنه من األف يعد "تبديال" سلبيا و غير ضروري.

كما هو وأن يقترضه من لغته األصلية، و هو ما يطلـق عليـه    المترجم المصطلح األجنبي
التغريب ) أي الميل إلى الطابع األجنبي. وال بد من اإلشارة إلى أن  ( ««««    l’exotismel’exotismel’exotismel’exotisme»»»»اسم 

التغريب يقتضي الحفاظ على خصائص الثقافـة المنقـول إليهـا علـى عكـس التمركزيـة       
   11العرقية.

فتحقيق التواصل بين الثقافات والتقريب بينها بفضـل الترجمـة، ال يـتم بإيجـاد مكـافئ      
للفظة في اللغة المنقول إليها فقط، بل يتحقق كذلك من خالل مجموعة مـن اإلجـراءات   
التي يتخذها المترجم ليمنح القارئ فرصة التعرف على اآلخر. أضف إلى ذلك أن لوديرير 

  تؤكد ما يلي:
« Le transfert du culturel consiste à approcher au Le transfert du culturel consiste à approcher au Le transfert du culturel consiste à approcher au Le transfert du culturel consiste à approcher au 
lecteur étranger des connaissances sur un monde qui lecteur étranger des connaissances sur un monde qui lecteur étranger des connaissances sur un monde qui lecteur étranger des connaissances sur un monde qui 
n’est pas le sien. Cet apport ne comble pas n’est pas le sien. Cet apport ne comble pas n’est pas le sien. Cet apport ne comble pas n’est pas le sien. Cet apport ne comble pas 
intégralement la distance entre les deux mondes mais intégralement la distance entre les deux mondes mais intégralement la distance entre les deux mondes mais intégralement la distance entre les deux mondes mais 
entreentreentreentre----ouvre une fenêtre sur la culture originaleouvre une fenêtre sur la culture originaleouvre une fenêtre sur la culture originaleouvre une fenêtre sur la culture originale    »»»»  . . . .12121212     
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ة يهدف إلى إطالع قارئ أجنبي على "معرفة" تخص عالما غيـر  ينقل األمور الثقاف إن� (
عالمه. وهذا اإلسهام ال يقضي تماما على الفوارق القائمة بين العالمين ولكنه يفـتح نافـذة   

  . (ترجمتنا)) على ثقافة النص األصلي
عناصـر ثقافـة الـنص األصـلي      ))))naturalisationnaturalisationnaturalisationnaturalisation    ((((فطمس هذه االختالفات "بأقلمـة"  

مقابلتها بعناصر مألوفة لدى القارئ، أمر ال يليق بالمترجم الماهر الذي تقـع عليـه فـي    و
 نظر لوديرير مسؤولية التعريف باآلخر و توضيح كل ما هو غامض للقارئ حيث تقول:

 ««««    Le bon traducteur s’interdit de naturaliser la culture Le bon traducteur s’interdit de naturaliser la culture Le bon traducteur s’interdit de naturaliser la culture Le bon traducteur s’interdit de naturaliser la culture 
de l’original, comme il s’interdit de laisser dans de l’original, comme il s’interdit de laisser dans de l’original, comme il s’interdit de laisser dans de l’original, comme il s’interdit de laisser dans 
l’ombre ce qu’il convient de faire l’ombre ce qu’il convient de faire l’ombre ce qu’il convient de faire l’ombre ce qu’il convient de faire comprendrecomprendrecomprendrecomprendre    »»»»....13131313    
    

المترجم الماهر يمتنع عن أقلمة ثقافة النص األصلي، كما يمتنع عن ترك غموض  إن� (
  . (ترجمتنا))ءما يجدر إفهامه للقرا

وهكذا يتبين لنا أن الحفاظ علـى الخصوصـيات الثقافيـة أمـر ضـروري، ويبقـى علـى        
المترجم نقلها بطريقة يفهمها القارئ ويتقبلها. وعند ذاك سيكون قد أدى دوره على أكمل 
وجه. فقد وصل جسورا بين الثقافات، ولم يمنع قارئـه مـن اكتشـاف اآلخـر بـأن يبقيـه       

وهذا ال يمنع من أن "األقلمة" من االستراتيجات التـي قـد يلجـأ إليهـا      متقوقعا في عالمه.
 المترجم إن دعته الضرورة إلى ذلك.

من المؤكد أنه نقل الخصوصـيات الثقافيـة يضـع الكثيـر مـن العوائـق أمـام         الخاتمة:الخاتمة:الخاتمة:الخاتمة:
إذا ما تعلق األمر بترجمة بعض المرجعيات الثقافية التي قد ال يوجـد لهـا    خاص�ةالمترجم 

بل في الثقافة المنقول إليها، وهذا ما يرتبط أساسا بأسماء األطباق واألماكن ومظـاهر  مقا
الفن والعمران وهلم جرا، غير أن أمام هذا المترجم حلوال كثيـرة لتخطيهـا، مـن خـالل     
توظيف التقنية المناسبة لكل مسألة، شريطة أن يحافظ على الفروقات الثقافية وأن ينقلهـا  

يستوعبها. فالغاية من نقل الثقافة هو التعريف باآلخر والتفاعل معـه.   إلى القارئ بطريقة
وإذا ما كان طمس االختالفات الثقافية هو خيار المترجم بحجة اإلبقاء على ما هو مـألوف  

للترجمـة   . فكيـف واأليـديولوجي لدى القارئ حفاظا على مضـمونه االجتمـاعي والـديني    
والثقافي. إذ يفتـرض بهـا أن تكـون     ده المعرفيهم في زيادة رصيوالحالة هذه، من أن تس

جسرا يربطه بعوالم أخرى يجهلها، ال أن تبني حوله جدرانا تحميه من هذه العوالم الغريبة 
عنه. ووظيفة المترجم كوسيط بين الثقافات تتمثل في مساعدة القارئ على الفهم، وعلـى  

ن يكـون دليلـه فـي رحلتـه     االستيعاب كي تفتح له أبواب على عوالم مختلفة. فيصبح كم
قادرا على أن يقرب إليه مضمون النص تارة ويكشف لـه "المضـمر" تـارة أخـرى دون أن     
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يطمس خصوصيات هاته العوالم المختلفة. ومهما استصعب األمر على هـذا الوسـيط، فإنـه    
 سيتمكن دائما من إيجاد الحل ألكثر المشكالت تعقيدا.

بين الثقافات هـو المسـؤول األول عـن تحقيـق     المترجم كوسيط     النتائج والتوصيات:النتائج والتوصيات:النتائج والتوصيات:النتائج والتوصيات:
التفاعل الثقافي من خالل القرارات التي يتخذها كما أن دوره األساسي هـو إفهـام القـارئ    

 وتعريفه باآلخر، وذلك بنقل ما هو غريب بكل سالسة وبطريقة يتقبلها قارئ الترجمة.
ال يكتفـي   الثقافيـة وأن على المترجم كوسيط بين الثقافات أن يكون ملما بالعناصر  •

بإتقانه اللغات. أما كفاءته الحقيقة فتكمن في كيفية تعامله مع الفراغات الثقافية التي قد 
    تعترض طريقه، وفي كيفية إعادة صياغته الظواهر التي قد تختص بها ثقافة عن غيرها.

حـال   في حالة اصطدام المترجم ببعض الكلمات أو العبارات التي ال مقابل لها أو فـي  •
تعذر نقل بعض العناصر الثقافية الواردة في النص األصـلي، فإنـه بإمكانـه االعتمـاد علـى      

، والتـي مـن   »التصـريح «و » التبـديل «و » كـالتكييف » التقنيات التي كنا تحدثنا عنها
فتيسر عملية إفهام القارئ، وذلك مع مراعاة سياق النص األصـلي   شأنها أن تزيل الغموض

 مة. وخلفية قارئ الترج
من خالل تعرضنا لنقل الثقافة من وجهة نظر لوديرير استنتجنا أنـه يجـب الحفـاظ     •

ال يعدان الحل األنسب » لتمركز العرقي «و» األقلمة «على الخصوصيات الثقافية حيث أن
دائما، إذ من شأن أي منهما أن ينقص من قيمة الـنص األصـلي، فـال يحقـق مبـدأ التفاعـل       

 الثقافي.
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        الملخ�ص:الملخ�ص:الملخ�ص:الملخ�ص:

الت�رجمة اآللي�ة فرع من فروع الل�ساني�ات الحاسوبي�ة، التـي تسـهم فـي اسـتخدام بـرامج      
لترجمة نص، أو خطاب من لغة إلى أخرى. غير أن� أنظمة الجيل األو�ل القت إخفاقـات، أد�ت  
إلى استدعاء متخص�صين للبحث عن أنظمة جديدة، تأخذ بعين االعتبار الخصائص الل�سـاني�ة  

 ينحيث ظهرت على إثرها أنظمة الجيلـ     المختلفة، للن�هوض بمستوى جودة الت�رجمة اآللي�ة،
الث�اني والث�الث. تقف هذه الد�راسة عنـد مختلـف األنظمـة، ونتائجهـا الت�طبيقي�ـة، وتحديـد       

  الكيفي�ة التي يتم� على إثرها تقويم جودة نتاج ترجمة آلي�ة. 

  أنظمة . -معالجة آلية للغات   –ترجمة آلي�ة            ::::تاحيةتاحيةتاحيةتاحيةكلمات مفكلمات مفكلمات مفكلمات مف
  

AbstractAbstractAbstractAbstract    :::: 
Machine translation is a branch of computer linguistics that 

contributes to the use of programs to translate a text, or a speech 
from one language to another. However, the first-generation systems 
encountered failures, which led to the call of specialists to search for 
new systems, taking into account the different linguistic 
characteristics, to improve the quality of automatic translation, 
followed by the second and third generation systems. This study 

 V- ghriebdjamila.2015@gmail.com>، الجزائر، البريد اإللكتروني�عن�ابة، جامعة باجي مختار  ∗∗∗∗
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stands for different systems, their applied results, and determining 
how to evaluate the quality of an automatic translation product....    

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords    ::::    Automatic translation - Automatic language processing - 
systems....    

  : المقد�مة المقد�مة المقد�مة المقد�مة  -1

تندرج "الت�رجمة اآللي�ة" ضمن مجموعة من البحوث، ال�تي أجريت فـي إطـار "المعالجـة    

. وقد بدأت أول البحوث فـي هـذا المجـال، مـع     1950اآللي�ة لل�غات الطبيعي�ة"، أوائل سنة 

الن�جاحات الكبيرة التي شهدتها تكنولوجيا المعلومات، في إطـار معالجـة البيانـات الر�قمي�ـة     

الط�ابع الر�ياضي� الص�رف، وال سـي�ما مـا تعل�ـق    ال تحمل جاالت األخرى، التي وغيرها من الم

 بال�لغة.

ال�لغات الط�بيعي�ة؛ ترجع (نظريا�) إلـى   معالجةويمكن القول بأن� خيبات األمل التي أعقبت 

لالشتغال على ال�لغـة؛ هـو اسـتبدال    التي ألهمت الباحثين في تلك الفترة حقيقة أن� الفكرة 

  بيانات العددي�ة بالبيانات األبجدي�ة الر�قمي�ة التي تشك�ل الكلمات.بسيط لل

مع اعتمادهـا   في الواقع ؛ الت�رجمة اآللي�ة في بداياتها كانت في األساس ترجمة للكلمات،

المستوى الت�طبيقي� بمدى تعقيد ال�لسـان   أساسا على القواميس، األمر الذي فاجأ العلماء على

البشري�، وبروز إشكاالت جسام، ذلك أن� الكلمة ليست لوحدها الوحدة األساس للت�رجمة  بل 

للت�رجمة أن تكون على مسـتوى الجملـة والفقـرة (الـن�ص)، خاص�ـة بالن�صـوص غيـر         البد�

يرد قبلها و بعدها من كلمـات  فكثيرة هي الكلمات التي يتحد�د معناها من خالل ما  العلمي�ة،

  1 وبالت�الي فإن� االعتماد على القاموس ثنائي ال�لغة وحده؛ لن يؤد�ي إلى حل� مشكلة الت�رجمة.

وعليه؛ فهذه الد�راسة تسعى إلى بناء إطار نظري� تأسيسي� للت�رجمـة اآللي�ـة، تنطلـق مـن     

اآللي�ـة تتعل�ـق بمـدى تطـو�ر     خالله لطرح اإلشكالي�ة الكبرى، أال وهي؛ هل جـودة الت�رجمـة   

أنظمتها، من حيث التحك�م اآللي� في األنظمة الل�ساني�ة المختلفة؟ وتسـاؤالت أخـرى فرعي�ـة    

  جاءت في إطار تقويمنا لنتائج الد�راسة، تمك�ن القارئ من جس� نبض جودة أي عمل ترجمي�.

        تعريف الت�رجمة اآللي�ة:تعريف الت�رجمة اآللي�ة:تعريف الت�رجمة اآللي�ة:تعريف الت�رجمة اآللي�ة: -2

 )2لضمان ترجمة الن�صوص بالوسائل الحاسـوبي�ة "تقنية تعر�ف الترجمة اآللية على أن�ها:

  مع ضمان أن�ه:
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ترتيبـات   "، مع عدم وجـود أي� 1ل" أو الن�ص المصدر المكتوب بلغة "1نإلدخال نص� "-

 التي سيخضع لها، يتم�: قبل المعالجة اآللي�ةقبل المعالجة اآللي�ةقبل المعالجة اآللي�ةقبل المعالجة اآللي�ةخاص�ة 

تضـطر�  "، أو اللغة الهدف، بحيث ال 2ل" أو نص� مترجم مكتوب بلغة "2نإخراج نص� "-

. إن� توقعـات  1إلى إجراء تعديالت، ليعترف بها المسـتعملون علـى أن�هـا ترجمـة للـن�ص� ن     

  فيما يلي : 3المحاوالت األولى للت�رجمة اآللي�ة كانت كبيرة جد�ا، يجملها علي فرغلي

  أن يقوم الحاسوب بعمل المترجم.-

  ℅95أن تكون دق�ة الت�رجمة بنسبة -

  سرعة فائقة لآللة.-

  أدبي�ا. ماآللة بترجمة أي� نص�، سواء أكان علمي�ا أ أن تقوم-

إال أن� الت�رجمة اآللي�ة لم تصل بعد( إلى غاية يومنا هذا)، إلى المستوى الذي يعكس بدق�ة 

  معطيات الت�عريف أعاله. وعليه؛ يمكن رصد األنواع الت�الية:

        أنواع الت�رجمة اآللي�ة:أنواع الت�رجمة اآللي�ة:أنواع الت�رجمة اآللي�ة:أنواع الت�رجمة اآللي�ة: -3

مـة اآللي�ـة، بعضـها يعمـل بالفعـل مثـل:       في الواقـع، هنـاك العديـد مـن أنظمـة الت�رج     

)أو METALو ميتـال(  )،TAUM METEOمتيـو(  ) أو نظـام تـوم  SYSTRANسيسـتران( 

)؛ إل�ا أن�ها جميعها تلجـأ بعـد   ALPS Systems ou Weidnerأنظمة الشر�كات األمريكي�ة (

المنـتج.  مرحلة المعالجة اآللي�ة، إلى المترجمين البشري�ين الذين يقد�مون مراجعـة للـن�ص   

  وعليه؛ يمكن أن تصن�ف الت�رجمة اآللي�ة حسب الت�دخ�ل البشري� في العملي�ة إلى نوعين:

        ترجمة آلي�ة (مباشرة):ترجمة آلي�ة (مباشرة):ترجمة آلي�ة (مباشرة):ترجمة آلي�ة (مباشرة): 3-1

ظهرت هذه الت�رجمة مع البحوث األولى، التي تهدف إلى جمع جميع المعلومـات ال�الزمـة   

دون تـدخ�ل   في برنامج الحاسوب والتي يجب أن تـوف�ر ترجمـة للـن�ص األصـلي�،     للت�رجمة

بشري� لكي يكون ناجحا(راجع تعريف الت�رجمة اآللي�ة من الصفحة الس�ابقة). وهـي ترجمـة   

والش�كل  ، 4يتم� فيها استخدام القواميس ثنائي�ة الل�غة، مع تحليل بسيط نسبي�ا لتركيب الجمل

  الت�الي يبي�ن تصو�را للت�رجمة اآللي�ة المباشرة:
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        5555(أو الكاملة)(أو الكاملة)(أو الكاملة)(أو الكاملة)    يبي�ن نظام الت�رجمة اآللي�ة المباشرةيبي�ن نظام الت�رجمة اآللي�ة المباشرةيبي�ن نظام الت�رجمة اآللي�ة المباشرةيبي�ن نظام الت�رجمة اآللي�ة المباشرة    ))))1111((((الش�كلالش�كلالش�كلالش�كل

  
        الت�رجمة بمساعدة الحاسوب:الت�رجمة بمساعدة الحاسوب:الت�رجمة بمساعدة الحاسوب:الت�رجمة بمساعدة الحاسوب: 3-2

ظهر مصطلح الت�رجمة بمساعدة الحاسوب بعد مصـطلح الت�رجمـة المباشـرة. أي؛ بعـد      

  حيث يتم فيها استدعاء للمعرفة البشري�ة إم�ا :  الن�ظم األولى للت�رجمة المباشرة.إخفاقات 

  

نص جاهز 

بداية

إدخال الّنص  نص  تحليل

 مفكّك
 قواميس

 الجذور

 األوزان

 السوابق

قاموس  تحليل

تركيب 

تحليل داللي
قواميس  

متخصصة 

نظام مترجم آلي نهايةمترجم نص 
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  لمراجعة الن�ص� الن�هائي�. لي�ةفي نهاية المعالجة اآل-

  6ةثناء تسم�ى بالمقاربة الت�فاعلي�أو أثناء المعالجة (حسب الض�رورة). وفي هذه األ-

معظم أنظمة الت�رجمة المحوسبة كانت في البداية نظم لـــ "الت�رجمة  الواقع ؛ فإن� ي�أ

ي ضوء نتائج المخرجات التي فو .للمصطلح (أي دون تدخ�ل بشري�) اآللي�ة" بالمعنى األو�ل

يختارها الباحثون، ونظًرا إلجبارهم في نهاية الت�حليل لالستعانة بأكثر من مترجم بشري� 

حالة، تم� اختيار مصطلح " ترجمة بمساعدة الحاسوب"؛  ألن�ها لتحسين الت�رجمة؛ في هذه ال

  استيفاء شروط نجاح الت�رجمة اآللي�ة كما تم� تعريفها بالص�فحات الس�ابقة. كانت استحالة

    األنظمة الت�فاعلي�ة:األنظمة الت�فاعلي�ة:األنظمة الت�فاعلي�ة:األنظمة الت�فاعلي�ة:

يقصد بنظام الت�رجمة اآللي�ة؛ مجموع البرامج و المكو�نات البرمجي�ة المساعدة، التي تؤد�ي 

من لغة طبيعية إلى لغة طبيعية أخرى. ويتكو�ن نظام الت�رجمة اآللي�ة  7 الت�رجمة اآللي�ةعمل 

من عد�ة برامج، نذكر منها: المعجم االلكترونـي� والمـدق�ق اإلمالئـي�، والمصـح�ح الن�حـوي�      

تعتمد األنظمة الت�فاعلي�ة على مقاربـة مختلفـة؛ تسـعى إلـى     كما ...إلخ 8وذاكرة الت�رجمة

لمعرفة البشري�ة. وفي حالة الوقوع بأي�ة مشكلة غير متوق�عة عند تطبيـق الن�ظـام   محاكاة ا

يتم� استدعاء المستخدم الت�خاذ القرار، الذي يرجع في الن�هاية إليه. في البداية يسأل الن�ظـام  

المستخدم القتراح احتمال من االحتماالت، التي تعرض عليه عادة في شكل قائمة قـد تكـون   

في الواقع؛ لقد استغرق األمر عددا مـن إخفاقـات أنظمـة      9نحوي�ة، أو أسلوبي�ة معجمي�ة، أو

الجيل األو�ل للت�رجمة اآللي�ة، كي يمنح المهندسون المشاركون في هذه األعمال ال�لسـاني�ين  

الت�طبيقي�ين حص�تهم من البحث، للن�هـوض بمسـتوى الت�رجمـة اآللي�ـة. وقبـل الخـوض فـي        

رجمة اآللي�ة وتشع�باتها نشير إلى أن� لها عد�ة تصـنيفات، يسـتند كـل    الحديث عن أنظمة الت�

واحد منها إلى معيار معي�ن، والمخط�ط اإليضاحي� الت�ـالي يـوجز ويعـرض أهـم� تصـنيفات      

  أنظمة الت�رجمة اآللي�ة:
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        يبي�ن أنظمة الت�رجمة اآللي�ةيبي�ن أنظمة الت�رجمة اآللي�ةيبي�ن أنظمة الت�رجمة اآللي�ةيبي�ن أنظمة الت�رجمة اآللي�ة    ))))2222((((الش�كلالش�كلالش�كلالش�كل

        أنواع أنظمة الت�رجمة اآللي�ة:أنواع أنظمة الت�رجمة اآللي�ة:أنواع أنظمة الت�رجمة اآللي�ة:أنواع أنظمة الت�رجمة اآللي�ة:    3-3-1

        المعيار األو�ل؛ بحسب عدد ال�لغات، وات�جاهات الت�رجمة:المعيار األو�ل؛ بحسب عدد ال�لغات، وات�جاهات الت�رجمة:المعيار األو�ل؛ بحسب عدد ال�لغات، وات�جاهات الت�رجمة:المعيار األو�ل؛ بحسب عدد ال�لغات، وات�جاهات الت�رجمة:    3-3-1-1

        أنظمة ثنائي�ة ال�لغة:أنظمة ثنائي�ة ال�لغة:أنظمة ثنائي�ة ال�لغة:أنظمة ثنائي�ة ال�لغة:  - - - -  أأأأ
  وهي أنظمة تقوم بعملي�ة الت�رجمة بين لغتين محد�دتين، وتنقسم بدورها إلى قسمين:

األنظمة الث�نائي�ة أحادي�ة االت�جاه؛ وتتم� فيها الت�رجمة من ال�لغة المصدر إلى ال�لغـة الهـدف   
  فقط، وال يمكنها الت�رجمة من ال�لغة الهدف إلى ال�لغة المصدر.

األنظمة الث�نائية ذات االت�جاهين؛ وتتم� فيها الت�رجمة باالت�جاهين( من الن�ص� المصدر إلـى  
            عكس)الن�ص� الهدف، وال

وتتم� بين أي� زوج من ال�لغـات، وهـي األخـرى تنقسـم إلـى      أنظمة متعد�دة ال�لغة:  أنظمة متعد�دة ال�لغة:  أنظمة متعد�دة ال�لغة:  أنظمة متعد�دة ال�لغة:    - - - -  بببب
    10نوعين؛ أنظمة متعد�دة ال�لغة ذات ات�جاه واحد، وأنظمة متعد�دة ال�لغة ذات ات�جاهين

 أحادية االجتاه

 ثنائية االجتاه

 األنظمة املباشرة

 أنظمة الوسيطة

التحويلية األنظمة  

 النظم املعتمدة على األمثلة

 االحصائيات  النظم املعتمدة على

 ثنائية اللغة

 متعددة اللغة

القامئة عىل القامئة عىل القامئة عىل القامئة عىل 

 ذخرية لغويةذخرية لغويةذخرية لغويةذخرية لغوية

عدد اللغات 

ااهاجتاو   

الطرق العامة 

واخلاصة 

املستخدمة يف 

 بنائها

 املعيار

أ
ية
آلل
ة ا
مج
تر
 ال
مة
ظ
 ن

القائمة على 

اللغويةالقواعد   
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        المعيار الث�اني؛ بحسب الط�رق العام�ة، والخاص�ة المستخدمة في بنائها:المعيار الث�اني؛ بحسب الط�رق العام�ة، والخاص�ة المستخدمة في بنائها:المعيار الث�اني؛ بحسب الط�رق العام�ة، والخاص�ة المستخدمة في بنائها:المعيار الث�اني؛ بحسب الط�رق العام�ة، والخاص�ة المستخدمة في بنائها: 3-3-1-2 
        على القواعد ال�لغوي�ة:على القواعد ال�لغوي�ة:على القواعد ال�لغوي�ة:على القواعد ال�لغوي�ة:األنظمة القائمة األنظمة القائمة األنظمة القائمة األنظمة القائمة   - - - -  أأأأ
:  تعد� أقدم أنظمة الت�رجمة اآللي�ة؛ إذ تصنف ضمن الجيل األو�ل من األنظمة المباشرةاألنظمة المباشرةاألنظمة المباشرةاألنظمة المباشرة    1111----أأأأ

أجيال الت�رجمة اآللي�ة، وتتم� فيها عملي�ة الت�رجمة بصفة مباشرة؛ أي أن�ها تقوم علـى أسـاس   
وتمـر�   11قـاموس ثنـائي� ال�لغـة.   المقابالت ال�لفظي�ة، والمقارنة المعجمي�ة المباشرة لكلمـات  

  عملي�ة الت�رجمة فيها على ثالث مراحل:

: ويتم� فيهـا تحديـد كلمـات ال�لغـة المصـدر، والت�عـر�ف علـى        مرحلة الت�حليل الص�رفي�مرحلة الت�حليل الص�رفي�مرحلة الت�حليل الص�رفي�مرحلة الت�حليل الص�رفي�
  الز�يادات فيها، ومن تم� إرجاع األشكال المصر�فة منها، إلى مصادرها األساسي�ة غير المصر�فة.

يتم� فيها عملي�ة البحث في القاموس عـن الكلمـات المقابلـة     :مرحلة المقارنة المعجمي�ةمرحلة المقارنة المعجمي�ةمرحلة المقارنة المعجمي�ةمرحلة المقارنة المعجمي�ة
  لل�غة المصدر في ال�لغة الهدف.

: يتم� فيها عملي�ة إعادة ترتيـب الكلمـات فـي ال�لغـة الهـدف، وفقـا       مرحلة إعادة الت�رتيبمرحلة إعادة الت�رتيبمرحلة إعادة الت�رتيبمرحلة إعادة الت�رتيب
   12لوظيفتها اإلعرابي�ة في الجملة

على الر�غم من أن� هذه األنظمة كانت بوصلة أمل في نجاح الت�رجمة اآللي�ة؛ إل�ا أن�هـا      
تتخل�لها العديد من الن�قائص، حيث كانت ترجمتها حرفي�ة ال تعبأ ال بالس�ياق، وال بـالر�وابط  

ن الن�حوية، والص�رفي�ة بين الكلمات، وكذا تغيـب عنهـا العالقـات الد�اللي�ـة التـي تؤل�ـف بـي       
). ولتجاوز هذه الن�قائص عمد الباحثون إلى تصميم أنظمـة أخـرى تأخـذ بعـين     13األلفاظ

  الث�اني والث�الث . يناالعتبار الخصائص ال�لساني�ة المختلفة. بناء عليه؛ ظهرت أنظمة الجيل

        أنظمة ال�لغة الوسيطة:أنظمة ال�لغة الوسيطة:أنظمة ال�لغة الوسيطة:أنظمة ال�لغة الوسيطة:    2222----أأأأ

لـى معالجـة الـن�ص�    تعد� من أقدم األنظمة غير المباشرة، وتعتمد عملي�ة الت�رجمة فيها، ع
المصدر عن طريق المثيالت الوسيطة؛ أي أن�ها تتقو�م بتمثيل المعنى بشكل تجريدي�، في لغة 

  حيادي�ة مشركة بين أكثر من لسان. وتتم� وفق مرحلتين:

: يتم� فيها تحليل الن�ص� المصدر، ونقله إلى بنى ونماذج ممث�لة في ال�لغـة  مرحلة الت�حليلمرحلة الت�حليلمرحلة الت�حليلمرحلة الت�حليل
  الوسيطة.

        ....: يتم� فيها توليد الن�ص� الهدف، من الن�ماذج الممث�لة للن�ص� المصدرالت�وليدالت�وليدالت�وليدالت�وليدمرحلة مرحلة مرحلة مرحلة 

على الر�غم من أن� هذه األنظمة تخط�ت معظم العقبات التي كانت تعـاني منهـا األنظمـة    
من العيوب، وذلك لصعوبة وضـع تعريـف محـد�د للغـة وسـيطة       والقديمة؛ إل�ا أنه�ا ال تخل³

      14141414....لغوي�ة للغات العالمتراعي خصائص األنظمة ال�
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        األنظمة الت�حويلي�ة:األنظمة الت�حويلي�ة:األنظمة الت�حويلي�ة:األنظمة الت�حويلي�ة:    3333----أأأأ

تختلف هذه األنظمة عن األنظمة األخرى، فـي اعتمـاد عملي�ـة ترجمتهـا علـى لغتـين          
وسيطتين؛ إذ تتعل�ق األولى بال�لغة المصدر، والث�انية بال�لغة الهدف. كما تختلـف عنهـا فـي    

عملي�ة الت�حويل؛ إذ تمر� عملي�ـة الت�رجمـة   إضافة عملي�ة مضافة، بين الت�حليل والت�وليد؛ وهي 
  فيها على ثالث مراحل:

  : يتم� فيها قلب الن�ص� المصدر إلى بنية وسيطة للغة المصدر.مرحلة الت�حليلمرحلة الت�حليلمرحلة الت�حليلمرحلة الت�حليل

: يتم� فيها تحويل البنية الوسيطة للغة المصدر إلى مكافئتها الهـدف؛ أي  مرحلة الت�حويلمرحلة الت�حويلمرحلة الت�حويلمرحلة الت�حويل
  مثيل وسيط آخر للغة الهدف.مرحلة الت�مثيل الوسيط للغة المصدر، إلى ت

 . 15طالقا مـن البنيـة الوسـيطة الهـدف    : ويتم� فيها توليد الن�ص� الهدف، انمرحلة الت�وليدمرحلة الت�وليدمرحلة الت�وليدمرحلة الت�وليد
  ويشار إلى أن� نجاح هذه األنظمة، مرتبط بالد�رجة األولى بمدى نجاح الوصف ال�لساني لها.

  القواعد:وفيما يلي؛ مخط�ط يوض�ح الفرق بين األنظمة اآللي�ة القائمة على 

  الوسيطة           

        

        

 

  

  الن�ص� المصدر                                    الن�ص� الهدف                          

    

    16161616يبي�ن الفرق بين األنظمة اآللي�ة القائمة على القواعد يبي�ن الفرق بين األنظمة اآللي�ة القائمة على القواعد يبي�ن الفرق بين األنظمة اآللي�ة القائمة على القواعد يبي�ن الفرق بين األنظمة اآللي�ة القائمة على القواعد ) ) ) ) 3333((((الش�كلالش�كلالش�كلالش�كل

فـي عـدد عملي�ـات المعالجـة اآللي�ـة      يكمن الفرق بين األنظمـة المـذكورة بـالمخط�ط؛    
ال�لساني�ة. فالمالحظ أن� األنظمة المباشرة ال فصل بين مرحلة الت�حليل، والت�وليد؛ إذ تعتمـد  
عملي�ة ترجمتها على المقابل المعجمي� ال غير. بينما تفصـل أنظمـة ال�لغـة الوسـيطة بـين      

ن األخيرة بإضافتها لمرحلة الت�حويـل  المرحلتين(الت�حليل، والت�وليد)أم�ا الت�حويلي�ة؛ فتزيد ع
        . . . . التي تتوس�ط المرحلتين الس�ابقتين

 التّحويلية

المباشرة
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        األنظمة القائمة على ذخيرة لغوي�ة:األنظمة القائمة على ذخيرة لغوي�ة:األنظمة القائمة على ذخيرة لغوي�ة:األنظمة القائمة على ذخيرة لغوي�ة:  ---- بببب
        األنظمة المعتمدة على األمثلة :األنظمة المعتمدة على األمثلة :األنظمة المعتمدة على األمثلة :األنظمة المعتمدة على األمثلة :    1111----بببب

م، إذ 1984"سـنة  Nagao Makoto-تم� استحداثها من قبل الباحث "ناجاو مـاكوتو 
الت�رجمـات، باالعتمـاد علـى قاعـدة معلومـات      تقوم هذه األنظمة على الت�نـاظر بـين أزواج   

لنصوص متقابلة بين لغتين أو أكثر، سبق و أن تـم� ترجمتهـا مـن قبـل متـرجمين بشـر       
محترفين، ويعني ذلك أن� عملي�ة الت�رجمة تتم� عن طريق المحاكاة والقياس علـى مـا هـو    

فة فـي مجـاالت   مخز�ن في قاعدة المعلومات، من أمثلة الن�صوص المترجمة بين لغات مختل
  علمي�ة ومعرفي�ة عد�ة، إذ تمر� هذه الت�رجمة فيها بمراحل ثالث:

  : يتم� فيها البحث عن أمثلة مشابهة للن�ص� المصدر في ال�لغة الهدف.مرحلة الت�طابقمرحلة الت�طابقمرحلة الت�طابقمرحلة الت�طابق

: يتم� فيها اختيار من بين األمثلة، ما يوافـق الـن�ص� المصـدر فـي ال�لغـة      مرحلة الت�وافقمرحلة الت�وافقمرحلة الت�وافقمرحلة الت�وافق
  الهدف .

: يتم� فيها ترتيب الكلمات والعبارات المترجمة، ومـن ثم�ـة توليـد    لت�رتيبلت�رتيبلت�رتيبلت�رتيبمرحلة إعادة امرحلة إعادة امرحلة إعادة امرحلة إعادة ا
  17الن�ص� في ال�لغة الهدف. 

        األنظمة المعتمدة على اإلحصائي�ات:األنظمة المعتمدة على اإلحصائي�ات:األنظمة المعتمدة على اإلحصائي�ات:األنظمة المعتمدة على اإلحصائي�ات:    2222----بببب

تستند هذه األنظمة إلى مجموعة ضخمة من المدو�نات المترجمة من قبـل البشـر، التـي    
عابير ال�لغوية بنحوهـا وصـرفها. إذ   تحتوي بين دفاتها معظم الكلمات الشائعة، ومختلف الت�

تعتمد عملي�ة الت�رجمة فيها على الجداول اإلحصائي�ة، فيستخرج الحاسوب منها مثال الكلمات 
غير المكر�رة في الذ�خيرة، ويصن�فها في قائمـة، ثـم يسـتخرج بعـد ذلـك كـل كلمتـين        

تين، ثم يكون قائمـة  متعاقبتين، ويكون منها قائمة أخرى خاص�ة بالعبارات المكو�نة من كلم
بثالث كلمات متعاقبة، وهكذا حتى يصل الحاسوب إلى أكبر عدد ممكن من الكلمات. وتـتم�  

  عملي�ة الت�رجمة فيها وفق اآلتي:

  القيام بعملي�ة إحصائي�ة، حول ترجمة الجملة المصدر في ال�لغة الهدف.

ن للجملـة المصـدر   البحث بكيفي�ة آلي�ة عن أكثر احتمال لترجمة معي�نة، ذلـك إذا كـا  
  أكثر من ترجمة.

  18بعد ذلك يقوم الن�ظام بتحديد الجملة الهدف، واختيار أكثر االحتماالت.
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  شرح تقريبي� لعملي�ة الت�رجمة وفق الن�ظم اإلحصائي�ة :

        (ج مص)= جملة من النص المصدر / (ج هد)= جملة من النص الهدف(ج مص)= جملة من النص المصدر / (ج هد)= جملة من النص الهدف(ج مص)= جملة من النص المصدر / (ج هد)= جملة من النص الهدف(ج مص)= جملة من النص المصدر / (ج هد)= جملة من النص الهدف

  لتكن (ج مص) هي الجملة المراد ترجمتها .

  لترجمة (ج مص) نماذج متعددة في مدو�نة الت�رجمة فنجد مثال :و لتكن 

  ).3). ج هد (2). ج هد (1ج هد (

  و لتكن محط�ة فك� الت�شفير، أنتجت الن�سب اآلتية للن�ماذج الت�رجمي�ة :

  ).30) ن (%3). ج هد (20) ن (%2). ج هد (50%) ن (1ج هد (

  كثر احتماال فتصبح :فالبرنامج حسب هذه المحط�ة؛ يختار الت�رجمة األ

  .1(ج مص) تقابل (ج هد) 

أم�ا الحديث عن نتاج األنظمة، وتقويم جودة الت�رجمة اآللي�ة؛ فترتبط بمدى تطو�رها، من 
 -بدايـة -لمعالجة هـذا العنصـر؛ ت³طـرح   و حيث الت�حكم اآللي في األنظمة ال�لسانية المختلفة.

 مجموعة من الت�ساؤالت المهم�ة كالت�الي:

    اآللي�ة، وتقويم الن�تائج:اآللي�ة، وتقويم الن�تائج:اآللي�ة، وتقويم الن�تائج:اآللي�ة، وتقويم الن�تائج:    الت�رجمةالت�رجمةالت�رجمةالت�رجمة -4
هل من الض�روري� أن نستنتج أن أنظمة الت�رجمة اآللي�ة، التي يـتم� فيهـا اسـتخدام متـرجم     
بشري� في نهاية العالج؛ أنظمة فاشلة؟ وعليه؛ هل يجب الت�خلي عن العمل في الت�رجمة اآللي�ـة  

ها، يجب الت�قي�د بالش�روط المعب�ـر  ؟ إذا افترضنا أن�ه لتنجح أنظمة الت�رجمة اآللي�ة، وتبلغ أهداف
 إلى إثارة تساؤالت حول تقييم هذا الن�جاح، نحو: - أيضا- عنها في تعريفنا. يؤد�ي بنا هذا

كيف يتم� تقييم جودة نص� تم� إنتاجه من خالل نظام للت�رجمة اآللي�ـة ؟ وكيـف يمكـن    
للمرء أن يقي�م جودة الت�رجمة، بغض الن�ظر عن كيفي�ة الحصول عليها؟ و هل يوجد ات�فـاق  
عندما يتعل�ق األمر بالحكم على جودة ترجمة "إنساني�ة" ؟ كل� هـذه األسـئلة تشـترك فـي     

جودة الت�رجمة المنتجة؛ فهي تعالج مجـال الت�رجمـة اآللي�ـة مـن حيـث      إثارة مشكلة تقييم 
المنتج الن�هائي�. سوف نقول عند هذا المستوى مـن الت�حليـل؛ أن� فشـل أو نجـاح نظـام مـا       
لـلت�رجمة اآللي�ة؛ يتوق�ف على نوعي�ة المنتج الن�هائي�، كما ال يجب أن تحجب مشكلة الجودة 

 ا الوسطى غير المرئي�ة للمستخدم.للت�رجمة اآللي�ة، في مرحلته
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ضـعيف   -من وجهة نظر الت�حليل والمعالجة اآللي�ـة   -في الواقع؛ يمكن أن يتصو�ر نظاًما 

نسبًيا، ورب�ما بدون فائدة نظري�ة، لكن يقترب مع ذلك من معايير الجـودة والن�جـاح، حيـث    

 ل.أن�ه من الط�بيعي� ادماجه في الت�طبيق الص�ناعي� على سبيل المثا

وعليه؛ إذا كان الن�ظام مصم�ًما للت�عامل فقط مع الن�صوص، التـي تغط�ـي حقًلـا معجمي�ـا     

صغيًرا نسبيً�ا، وحيث يتم� تقليل بنية الجمل إلى عدد معي�ن من الهياكـل؛ فمـن المـرج�ح أن    

تكون جودة الت�رجمة مرضية. لذلك؛ من المهم� توخ�ي الحذر عند تقييم جودة نظام ترجمة 

لتحديد جودة المعالجة اآللي�ة المنف�ذة؛ ال يقتصر األمر على جودة الن�ص� الـذي   -عي�نم -آلي�ة

تم� إنتاجه؛ ولكن أيًضا طبيعة الن�ص� الذي يتلق�اه الن�ظام بعد�ه مدخال. عالوة على ذلك؛ مـن  

  الض�روري� في هذا المجال؛ الت�مييز بين المشاريع الت�جريبي�ة الط�موحة التي لم تثبـت بعـد  

  ن المشاريع الص�ناعي�ة أو الت�جاري�ة المتاحة للجمهور، التي ال تكون أهدافها متماثلة.م

        الخاتمة:الخاتمة:الخاتمة:الخاتمة: -5

في خاتمة الد�راسة؛ نشير إلى أن� مجموع األسئلة التي تم� طرحها في تقويم الن�تائج، تفتح 

يات عيه للباحثين المتخص�صين في الت�رجمة، والت�رجمـة اآللي�ـة، وال�لسـان   االمجال على مصر

الحاسوبي�ة، وكذا اللساني�ات التطبيقي�ة؛ لتبادل الخبـرات، والت�فاعـل فيمـا بيـنهم، للوصـول      

بالت�رجمة اآللي�ة إلى آفاق سامية، ترتقي بالفكر اإلنساني� إلى أسمى الد�رجات، وتفك� القيود 

  على تشن�جات العصبي�ة، والعنصري�ة، والط�ائفي�ة.
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        قائمة المصادر، والمراجعقائمة المصادر، والمراجعقائمة المصادر، والمراجعقائمة المصادر، والمراجع

        بالل�غة العربي�ة:بالل�غة العربي�ة:بالل�غة العربي�ة:بالل�غة العربي�ة:

دائرة الحاسب االلكتروني، دراسة فني�ة حول الت�رجمة اآللي�ة في الوطن العربي�، المنظمـة العربي�ـة    -

  .1985للت�ربية، والث�قافة والعلوم، تونس،

سناء منعم، اللسانيات الحاسوبية، والترجمة اآللية، بعض الثوابت النظرية واإلجرائية، عالم الكتـب   -

 .2015ة األولى، الحديث، الطبع

 .3،1987،ع18علي فرغلي، الذكاء االصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية، مجلة عالم الفكر،م -

علي يحي السرحاني، الترجمة اآللية، الندوة الدولية األولى، اللغة العربية وآدابها، نظرة معاصـرة   -

 .2015قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة كيراال، الهند، 

اهيم وعائشة رابع محمد، نظم الترجمـة اآلليـة اإلحصـائية، والتحويليـة: دراسـة      مجدي حاج إبر -

، الجامعـة اإلسـالمية العالميـة، ماليزيـا جـوان      1تحويلية مقارنة، مجلة الدراسـات اللغويـة واألدبيـة، ع   

2012. 

، مـؤتمر الت�عريـب الحـادي عشـر، المنظ�مـة      محمد زكي خضر، اللغة العربية والترجمـة اآلليـة   -

 م.16/10/2001-12ي�ة للت�ربية، والث�قافة والعلوم، عم�ان، العرب

 دراسة إحصائية مقارنـة  -مولوجي قروجي صورية، الترجمة األدبية في ضوء األسلوبية االحصائية -

رسـالة مقد�مـة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي        -نموذجـا -ألسلوب  سارتر،  بين األصل والترجمة، الجـدار 

 م.2009م/2008ي�ة اآلداب و الل�غات و الفنون، جامعة الس�انيا، وهران الت�رجمة، قسم الت�رجمة، كل

مكتبـة   -انجليـزي، عربـي  -نبيل الزهيري، قاموس مصطلحات المعلوماتية واللغويـات الحاسـوبية    -

  .2003، 1لبنان، ط-ناشرون

  Mosesوفاء بن التركي ونصر الـدين سـمار، اختبـار أداء نظـام الترجمـة اآلليـة االحصـائية        -

، المعهد العالي العربي للترجمـة  2، ع20،مج  Ristعربي، مجلة -المكيف لدعم الثنائية اللغوية انجليزي

 .م2013، الجزائر، 16013بئر مراد رايس 
  

            ::::بالل�غة األجنبي�ةبالل�غة األجنبي�ةبالل�غة األجنبي�ةبالل�غة األجنبي�ة
JJJJ. Baudé -  1988 -  Autres articles 

LE BULLETIN DE L'EPI N° 52. La traduction  automatique. Frédérique 
LAB.  

PDF https://www.epi.asso.fr/fic_pdf/b52p165.pdf 

JJJJean Dubois et autres, Dictionnaire de linguistique et des sciences du 
langage,Larousse-Bordas/HER1999 Paris. 

SSSSneha Tripathi and Juran Krishna Sarkel, Approaches, to machine  

translation, Annals of libreary and information stuties,vol 
57,December,2010. 
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importance des banques de termes et des mémoires de traduction dans le 
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تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية برامج الترجمـة اآلليـة فـي    الملخص:الملخص:الملخص:الملخص:
تسهيل مهمة المترجم باعتبارها أداة عون و مسـاعدة و بالخصـوص مـا يعـرف بـذاكرات      
الترجمة و بنوك المصطلحات أين يتم تخزين المعلومات و حفظها و العـودة إليهـا كلمـا    

لعل ما يهمنـا نحـن هـو المصـطلح و الـذي      دعت الحاجة لذلك من و إلى لغات متعددة و 
يطرح  بدوره صعوبات أبرزها قضية التوحيد خاصة إن تعلق األمـر بالمصـطلح السياسـي    

التقني ألنها مجاالت علمية في تطور مستمر لذلك نشهد ما يسمى اليوم بعملية التوليـد  و
المتـرجم  لذا فالسؤال المطروح هو كيف تتم معالجة هذا النوع من المصـطلحات و هـل   

  مطالب اليوم خاصة في عصر العولمة بالتحكم التام في أدوات و برامج الترجمة اآللية.

  : لسانيات ، ذكـاء اصـطناعي ، ترجمـة آليـة ، معـاجم متخصصـة        الكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحية
  معالجة ، جودة ، مراجعة.....

AbstractAbstractAbstractAbstract    ::::    

This paper aims to give a clear study about the use of translation 
memories, terminology databases and electronic dictionaries which 
are now regarded as indispensable for the work of professional 
translators it describes how these tools can be a useful strategy to 
increased productivity and quality improvement specially in 
political and technical domain.                                                                   

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: terminology databases, linguistics, translation 
memories, artificial intelligence, quality, glossaries, evaluation....... 
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بدأت حاجة اإلنسان إلى الترجمة منذ أن احتاج إلى التواصـل مـع غيـره مـن         مقدمــة:مقدمــة:مقدمــة:مقدمــة:
البشر من غير بني لغته ، و كانت الترجمة وما تزال من أنجح وسائل الـتالقح الحضـاري   
بين األمم والشعوب ألنها الناقـل للفكـر والثقافـة والمعرفـة.ومع ازديـاد الكـم المعرفـي        

عـالم السـيما فـي عصـر تفجـر المعلومـات وثـورة        المعلوماتي الصادر من شتى بقـاع ال و
االتصاالت، متمثال فـي العولمـة وتـداعياتها، ازدادت الحاجـة إلـى الترجمـة والمتـرجمين        
المتخصصين، فزاد بذلك العبء الملقى على عاتقهم ، وبذلك تنامت الحاجة إلى االستعانة 

اف تقنيـات الـذكاء   المترجم البشري في عملية الترجمة.خاصة بعد اكتشـ  بدلبالحاسوب 
االصطناعي التي من شأنها أن تعطي جودة ونجاحا ال يستهان بهما . وبناء على ذلك،ارتأينا 

هذا النـوع الـذي اكتسـب أهميـة      حْولأن يتمحور موضوع بحثنا عن الترجمة الحاسوبية
بالغة خاصة في ظل تعدد وسائل التواصل واالتصال، ناهيك عن التعدد اللغوي الذي تشـهده  

األمـر   دول العالم وهيمنة اللغة االنجليزية التي أصبحت وبدون منازع لغة التقنية األولى،
  الذي يقودنا إلى طرح عدد من التساؤالت تكمن فيما يلي:

  اللغة العربية في ظل التطور التكنولوجي مقارنة بغيرها من اللغات؟ما واقع  -
ما هي الجهود المبذولة في عمليات توحيد المصـطلح؟ أو بـاألحرى مـا هـي جهـود       -

العلماء والمتخصصين الرامية إلى خلق أنظمة وبرامج للترجمة الحاسـوبية تفـي بـإثراء    
  القواميس والمعاجم اللغوية؟

يـة خلـق برمجيـات مسـعفة ألنظمـة الترجمـة خاصـة بالنسـبة         ما هي حـدود إمكان  -
  للمتخصصين؟

  هل ينوب الحاسوب عن اإلنسان في عملية الترجمة؟ -
  هل تتمتع الترجمة المستعانة بالحاسوب بجودة المترجم البشري؟ -
هل ما أنجزته اللسـانيات الحاسـوبية، وهندسـات اللغـة،وأبحاث الـذكاء االصـطناعي        -

لجة للمصطلحات،التي تشهد تزايدا مستمرا علـى مختلـف المسـتويات    كفيل بتحقيق معا
السياسـي والتقنـي ؟ وهـل     ينوفي جميع الميادين،خاصة إن تم الحـديث عـن المصـطلحْ   

  تستجيب أنظمة الترجمة المتوفرة حاليا في األسواق لسد هذه الحاجة المتسارعة؟
  ال؟هل الترجمة الحاسوبية هي حقيقة ملموسة أم ضرب من الخي -

، طبقا لعوامل أجنبية و طبقا لتأثيرات أجنبيـة، هـي   ينإن اللغة في تطور وتغير مستمر�
هوية األمة، وأعظم مقومات وجودها. واألمـم الحيـة تحـافظ علـى لغاتهـا حفاظهـا علـى        

  أوطانها. وفي هذا الصدد يمكننا القول أن:

ة مسـبقا حـين   " اكتساب اللغة، هو أمر يشبه نمو جسم الطفل ونضجه بطريقـة محـدد  
  1يقدم له غذاء مالئم وبيئة حافزة..."
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وإن النقل بين اللغات عملية البد منهـا ، السـيما فـي عصـرنا هـذا حيـث يـزداد تحـول         
كوكبنا الصغير إلى وطن عالمي لكن عملية النقل أو الترجمـة هـذه هـي عمليـة حافلـة      

مصغرة للثقافـة وال   بالمشاكل والتعقيدات كون أن اللغة " ليست نظرية للواقع أو صورة
  2هي صفة للكينونة، إنما هي في أفضل األحوال أداة للتفكير ..."

(فرديناند دي سوسير) على أهمية اللغة بوصفها   Ferdinand de Saussureولقد ألح
  موضع الدراسة األول بالنسبة لعلماء اللسانيات من خالل قوله: 

«La langue existe dans la collectivité sous «La langue existe dans la collectivité sous «La langue existe dans la collectivité sous «La langue existe dans la collectivité sous la forme d’une la forme d’une la forme d’une la forme d’une 

somme d’empreinte déposés dans chaque cerveausomme d’empreinte déposés dans chaque cerveausomme d’empreinte déposés dans chaque cerveausomme d’empreinte déposés dans chaque cerveau    .a peu prés .a peu prés .a peu prés .a peu prés 

comme un dictionnaire dont tout les exemplaires, identiques, comme un dictionnaire dont tout les exemplaires, identiques, comme un dictionnaire dont tout les exemplaires, identiques, comme un dictionnaire dont tout les exemplaires, identiques, 

seraient répartis entre les individus»seraient répartis entre les individus»seraient répartis entre les individus»seraient répartis entre les individus»3333        

تتواجد اللغة في كل دماغ وفي كل جماعة على شكل عملة اقتراض تقريبا كقاموس «
 (ترجمتنا).» ألفراد فيما بينهميتشاطره ا

  وعليه فالترجمة من المنظور اللساني هي: 

عملية ثنائية، تتجلى في فك شفرة النص األصلي وهي عملية ذهنية تتجلى فـي ربـط   «
  4».كل عنصر من العناصر اللغوية المكونة للنص األصلي....

 (جون دوليل) حول الترجمة: Jean Delisleوفي هذا الصدد يقول

«La traduction compare deux systèmes linguistiques, Elle est 

essentiellement une opération de transcodage»5 

  (ترجمتنا).» تقارن الترجمة مابين نظامين لسانيين، هي بالضرورة عملية ترقنة « 
كما يعد الحاسوب أحد أهم االختراعات المتطـورة، التـي انتشـر اسـتعمالها فـي جميـع       

،  وهو مشتق  (computer) قوق المعرفية ، والحاسوب يقابله في االنجليزية مصطلح الح
وهو ،  Ordinateur)أي حسب، أما في الفرنسية فيقابله مصطلح ( (compute)من الفعل 

 أي نظم ورتب. (Ordonner)مشتق من الفعل 
و إن ظهور الحواسيب، كان نتاج مراحل متسلسلة من البحث والدراسة حيـث تضـافرت   
الجهود، فكانت أول الحلقات ظهور األجهزة اليدوية للحساب، حيث اخترع الصينيون المعداد 

(Abacus)  ق.م  ليأتي بعدها تأليف كتاب الجبر والمقابلـة للخـوارزمي عـام     2000في
انتشر استخدام أنظمة العد الهندية، والعربية التي امتـازت  م ،  12م وبمجيء، القرن  825

  6بوجود الصفر عكس العد الروماني الخالي منه.
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  وبذلك فإن للعرب الفضل الكبير في ذلك الترميز الثنائي الذي تعتمده الحواسيب.

( باسكال) حينما قـدم سـنة    Pascalوترجع الفكرة الرئيسية في اختراع الحاسوب إلى
  اختراعه القيم، والمتمثل في آلة ميكانيكية قادرة على الجمع.م  1642

(ليبنيز) بعض التعديالت على آلة باسكال و أصـبحت قـادرة علـى     Leibniz وقد أضاف
  القيام بعمليات الضرب والجمع والطرح.

( جوزيف جاكار) إدخـال تحسـين    Joseph - Jacquardم استطاع    1806وفي عام 
ب، وكـذلك ورقـة   وت نسيج مبرمجة بواسطة شـريط ورقـي مثقـ   على فكرة استعمال آال

  .وبة مثق

في التفكيـر بـاختراع    (Charles Babbage)م بدأ العالم االنجليزي  1822وفي عام 
جديد، وهي آلة امتازت بالدقة سماها المحرك التحليلي ، ويعتبر هذا العالم األب الحقيقـي  

  7خزن.للحاسوب، ألنه أول من وجد فكرة البرنامج الم

ومن هذا المنطلق حاولنا أن نربط اللغة بالحاسوب، أو ما يسمى باللسـانيات الحاسـوبية   
والتي تعرف على أنها: " فرع من اللسانيات التطبيقية، وهي تمثل نموذجـا رائعـا للتعـاون    

  بين اللسانيين وعلماء الحاسوب."

حققتهـا مختلـف   وقد اسـتطاعت اللسـانيات الحاسـوبية أن تسـتفيد مـن النتـائج التـي        
النظريات، بما فيها النظرية التوليدية النحويـة لشومسـكي، والنظريـة الرياضـية لشـانون      

  إضافة إلى عملتي الترميز والتشفير.

م لتتخـذ فـي البدايـة     1945وقد ظهرت اللسانيات الحاسوبية في جامعة جورج تاون   
تصبح بعـد ذلـك علمـا قائمـا     طابع الترجمة اآللية من اللغات األخرى إلى اإلنجليزية ، ول

بذاته، ال يخص اللغة االنجليزية وحدها ، بل إن البحث فيه امتد ليشمل العديـد مـن لغـات    
  8العالم.

والحديث عن اللغة والحاسوب هو حديث عن خدمتين متبادلتين بينهمـا ، تتمثـل األولـى    
  في خدمة اللغة للحاسوب وتكمن الثانية في خدمة الحاسوب للغة.

لى ذلك يمكننا القول أن " تراكم المقاربات الحاسوبية للغة، يظهـر أن بـرامج   وبناءا ع
الحاسوب اآللي ذات البنية المبسطة على نحو غير محدود بالمقارنة مع الدماغ البشـري أو  
حتى الحيواني، تمتلك قدرة قوية للغاية علـى إسـقاط اسـتنتاجات انطالقـا مـن كميـات       

  9محدودة من المعطيات..."
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العربية لديها القدرة الكاملة للنمو والتطور، وباستغالل إمكانياتها المتاحـة مثـل    واللغة
  االشتقاق والنحت والتعريب والتوليد يكون بإمكانها اللحاق بغيرها من لغات العلم اليوم.

        مفهوم الترجمة اآللية: مفهوم الترجمة اآللية: مفهوم الترجمة اآللية: مفهوم الترجمة اآللية: 

أخـرى  نعني بالترجمة اآللية أو اإللكترونية كل عملية ترجمة نص من لغة طبيعية إلى 
باستخدام اآللة متمثلة في الحاسوب، غالبا بشكل جزئي أو كلي في عمليـة الترجمـة، لـذا    

 10بوسعنا أن نطلق عليها مصطلح " الترجمة الحاسوبية " أيضا

        أنماط الترجمة الحاسوبية:أنماط الترجمة الحاسوبية:أنماط الترجمة الحاسوبية:أنماط الترجمة الحاسوبية:

الترجمة لمجرد أخذ فكرة عامة عن المادة المطلوب ترجمتهـا، وهـذا النـوع يصـلح      -1
ترنت، وكذلك رسائل البريد االلكترونـي والمحادثـات الفوريـة    لترجمة بعض مواقع االن

  عبر الشبكة وخير مثال على ذلك ما يقدمه موقع " غوغل ".
الترجمة الدقيقة لمحتوى النص المراد نقله للغة أخرى مثل ترجمة نـص علمـي أو    -2

  تقرير طبي أو قطعة أدبية.
ذلك، لكن ترجمـة اللغـة   وال شك أن الحاسوب يقوم بدور كبير ويعمل بالتدريج على 

اإلنسانية تتطلب قدرا هائال من المعالجة والتحليل، والتي لن تتم ولن تنجح إال مـن خـالل   
  التعاون ما بين اإلنسان واآللة اختصارا للوقت والجهد.

فعملية الترجمة الحاسوبية، أي بمساعدة اآللة لها عدة مهام ، عادة مـا تـتم فـي الوقـت     
تتم بترتيب زمني دقيق ، ولكن تتطلـب عمليـات مختلفـة، لعـل مـن      نفسه أو على األقل ال 

  11أهمها: 

بإدخـال   موهو إنتاج الترجمة سواء عن طريق الكتابة فوق النص األصـلي أ  التحرير:التحرير:التحرير:التحرير:    ----****
  الترجمة في جزء (نافذة) من الشاشة بينما يمكن اإلطالع على النص األصلي في جزء آخر.

البحث عن أو إدخال مصطلحات في قاموس أو قاعدة  إدارة المصطلحات المستخدمة:إدارة المصطلحات المستخدمة:إدارة المصطلحات المستخدمة:إدارة المصطلحات المستخدمة:    ----****
  بيانات يمكن لآللة قراءتها قبل أو   أثناء أو بعد عملية الترجمة.

بمعنى اختيار المعادل في اللغة الهدف على المسـتويات النحويـة    الترجمة المالئمة:الترجمة المالئمة:الترجمة المالئمة:الترجمة المالئمة:    ----****
ة مـن  والمعجمية والنصية والوظيفية، حيث يمكن للمترجم أن يسـتعين بمجموعـة متنوعـ   

  األدوات.
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وانطالقا من ذلك يمكننا اإلشارة إلى أن الحاسوب يعطيك ، ما تعطيـه أوال  حيـث أنـه    
 يعطيك ما تسجله في ذاكرته أو تعلمه على فعله ومن ثم كلمـا كـان التحليـل اللغـوي    

   12والقواعد اللغوية دقيقة كلما أدى ذلك إلى ترجمات أقرب إلى الصواب.

مجال الترجمة اآللية، وقـع فـي سـنوات التسـعينات حيـث      وإن من أهم تطور حصل في 
أصبحت أجهزة الكمبيوتر أكثر قوة فـزادت بـذلك قـدرتها علـى التخـزين ، وانخفضـت       
تكلفتها ويتجلى ذلك في االنتقال من المقاربات  المبنية على القواعـد النحويـة المعتمـدة    

الكلمـات الواحـدة تلـو     ) حيث كان الحاسوب يعالج1960 -1946في أنظمة الجيل األول (
األخرى دون أن يتم يقوم بأي تحليل صرفي أو نحوي، إلى ما يدعي بالمقاربات اإلحصائية 
المنبثقة من دراسة اللسانيات المبينة علـى المدونـة " والتـي تعتمـد علـى مجموعـة مـن        
النصوص المترجمة، مخزنة في ذاكرات الترجمة حيث تتم الترجمة على ثالث مراحل هي 

  13ليل فالنقل فالتوليد " التح

وعليه يجدر القول، أن تطور الترجمة اآللية وارتقاء أنظمتها يتوقف على عاملين اثنـين  
األول يخص تقدم األبحاث في كل ما يتعلق باللغة وباللسانيات التطبيقية، أما الثـاني فهـو   

رامج يرتبط بكل ما تحرزه التكنولوجيا من تقدم، يمكن مـن تـوفير أجهـزة ووسـائل وبـ     
  مختلفة.

  تحتاج الترجمة اآللية إلى إمكانيـات فنيـة ضـخمة، ال تتمثـل فـي الحاسـوب وتجهيـزه       
وحسب،  وإنما في البرمجة ووضع معجم خاص يحسن التعامل مع خصوصياتها، حيث يجب 
أن يضمن هذا المعجم كل المفارقـات واالحتمـاالت التـي قـد تعتـرض طريـق الترجمـة        

  14مونان" إلى أربعة مجاالت وهي :الصحيحة، والتي ردها جورج 

  الداللة. -

  التركيز النحوي. -

  اختالف رؤى العالم. -

  تعدد الحضارات. -

لقد أصبح وجود الحاسوب، شرطا لوجود معجم فـي جميـع مراحلـه     أنواع المعاجم:أنواع المعاجم:أنواع المعاجم:أنواع المعاجم:    ----****
خاصة مع التطور التكنولوجي وتعاظم دور الحاسوب، فإن التفرقة بين المعاجم الموسوعية 

ية لم يعد لها محل حيث أصبح التداخل ميزة تزيد من قيمة المعجم الموسوعي عـن  واللغو
المعجم اللغوي المحدود ، كما أظهرت النتائج أن المعاجم االلكترونية لهـا تـأثير إيجـابي    
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لذا فأنواع المعاجم هي : معاجم ورقيـة، معـاجم الكترونيـة، معـاجم عامـة       15على التعلم.
  ال.معاجم متخصصة، ومعاجم أطف

يشار للمصطلح بلفظين هما: االصطالح والمصطلح ، فأولهما مصدر من الفعـل اصـطلح    
أما اآلخر فاسم مفعول منه، وقد استعملت صيغة المصدر للداللة على المراد باسم المفعول  
ويقصد بها األلفاظ التي تحمل دالالت خاصة متعارف عليها بين طائفة معينة في مجـال أو  

  16ختلف مدلول المصطلح من مجال إلى آخر. حقل معين ، إذ ي

وعليه فإن علم المصطلح يعرف على أنه العلم الذي يبحـث فـي العالقـة بـين المفـاهيم      
العلمية والمصطلحات اللغوية التي تعبر عنها ، ومن خالل هذا التعبير والتعريف يتبين لنـا  

  17أن علم المصطلح ينطوي على ثالثة مجاالت أساسية أال وهي: 

  لمفاهيم العلمية.ا -

  المصطلحات اللغوية. -

  السبل العامة في وضع اللغات العلمية. -

والمصطلحية ال تنحصر على العلوم فحسب ، فحتى الفنون كالرسم والموسيقى والطبخ 
لهـا مصــطلحاتها، بـل يمكــن أن يكــون للشـخص الواحــد علــى غـرار الكاتــب والصــحفي      

  يعرف من خاللها المذهب الذي ينتمي إليه. مصطلحاته الخاصة التي يتميز بها، والتي

و لو تحدثنا عن الترجمة العلمية أو التعريب العلمي، والمقصود به تعريب المصـطلحات  
  المتخصصة بعلم معين، حيث أن هناك مبادئ أساسية لتعريب المصطلحات وهي:

  منها. لغة العربية واللغة األجنبية التي سوف ينقل المصطلحبال�المعرفة التامة     ----    
  في المادة العلمية. ًاأن يكون متخصص -
  التحقيق في مفهوم المادة العلمية ومدلولها قبل محاولة تعريبها. -
  يجب أن تعرب المصطلحات المتعارف عليها عالميا بلفظها. -
  استخدام اللغة العربية الفصحى وإحياء ما اندثر منها. -

يـات كبيـرة لوضـع المصـطلحات العلميـة      فاللغة العربية على سبيل المثال، تقدم إمكان
جذرا مما يسهل عمليـة وضـع المصـطلحات    9273وذلك بسبب ميزاتها، حيث تحتوي على

  18العلمية، وكذلك مرونة النظام االشتقاقي، وإمكانية استخدام جميع العمليات الصرفية. 
حرفـا، ومـع ذلـك     44444وخير مثال على ذلك "الصين"، التي يبلغ عـدد حروفهـا  

فماذا  استوعبت هذه الحروف، -آلة-عت أن تحقق نصرا أسطوريا،من خالل ابتكار تقنيةاستطا
  ن؟ينقول عن اللغة العربية وأحرفها الثمانية والعشر
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وفي ظل ذلك، البد من تضافر الجهود واألبحاث لالرتقـاء بأسـاليب البحـث اللغـوي،من     
مصطلحية، مع الولوج نحـو السـاحة   خالل اعتماد نظام حوسبة آلي يبنى على قاعدة بيانات 

المعجمية، وصوال إلى تطوير نظام شبكي للمصطلحات مما ينتج حلقـة وصـل دائمـة بـين     
  العاملين في الحقل المصطلحي على امتداد الساحة العربية والدولية.

 وفي هذا الصدد يمكننا القول:
«Les dictionnaires intégrés aux logiciels de traduction «Les dictionnaires intégrés aux logiciels de traduction «Les dictionnaires intégrés aux logiciels de traduction «Les dictionnaires intégrés aux logiciels de traduction 

ne ne ne ne sont pas seulement une liste de mots ou d’expressions sont pas seulement une liste de mots ou d’expressions sont pas seulement une liste de mots ou d’expressions sont pas seulement une liste de mots ou d’expressions 

avec leur traduction, chaque mot ou expression doit être  avec leur traduction, chaque mot ou expression doit être  avec leur traduction, chaque mot ou expression doit être  avec leur traduction, chaque mot ou expression doit être  

définit  avec des informations linguistiques…… dans la définit  avec des informations linguistiques…… dans la définit  avec des informations linguistiques…… dans la définit  avec des informations linguistiques…… dans la 

langue source puis dans la langue cible»langue source puis dans la langue cible»langue source puis dans la langue cible»langue source puis dans la langue cible»19  
مجـرد قـوائم مـن الكلمـات أو      فالقواميس المدمجة في أنظمة الترجمة، ليست فقط« 

العبارات مع ترجماتها، فكل كلمة أو عبارة يجب أن تعرف بمعلومات لسـانية....في اللغـة   
  (ترجمتنا).». األصل ثم في اللغة الهدف

ال تقتصر استخدامات الحاسوب على الترجمة اآللية مباشرة ،أي ترجمة النصوص الكاملة 
لخدمـة   يـدة يـتم فيهـا اسـتخدام الحاسـوب     بواسطة الحاسـوب ،بـل إن هنـاك وسـائل عد    

  المترجمين.

يسميها البعض بنوك المعطيات المصطلحية ، وهناك عـدد مـن    بنوك المصطلحات:بنوك المصطلحات:بنوك المصطلحات:بنوك المصطلحات:    ----****  
  بنوك المصطلحات اآللية في العالم نذكر منها: 

Lexis   في وزارة الدفاع األلمانيـة و Team   فـي ميـونيخ  و Eurodicautom   فـي
 في كندا...الخ.  Termiun و  لوكسمبورغ  

تعتبر هذه من التطـورات الحديثـة نسـبيا فـي مجـال الخـدمات        ذاكرات الترجمة:ذاكرات الترجمة:ذاكرات الترجمة:ذاكرات الترجمة:    ----****
الحاسوبية للمترجمين ويتلخص عمل هذه البرامج في الرجوع إلى المخزون في الحاسوب 
من نصوص مترجمة سابقا ، وتقديمها للمترجم لالستفادة منها مباشرة أو القيام بتنقيحهـا  

 ديالت عليها ، موفرة بذلك الكثير من الوقت والجهد على المتـرجمين مثـل:  وإجراء التع
Déjà vu, Word fast, Trados  .ويتعامل بعضها مع اللغة العربية 

تشير كلمـة االصـطناعي إلـى اآللـة والحواسـيب علـى وجـه         الذكاء االصطناعي:الذكاء االصطناعي:الذكاء االصطناعي:الذكاء االصطناعي:    ----****
  الخصوص ، يمكن تعريف الذكاء على أنه: 
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لإلنسان باستخدام النماذج الحسابية ، إلكساب الحاسـب بعضـها    " دراسة الملكات العقلية
منها ، ويعد مجال الذكاء االصطناعي أحد المجاالت الحديثة ، فقد ظهرت بوادره ، وصـك  

  20م..."  1956سم الذكاء االصطناعي سنة ا

 ، فهي تلك النظم  البالغة التعقيد والدقة التي يستخدمها البشر في أما اللغات الطبيعيةأما اللغات الطبيعيةأما اللغات الطبيعيةأما اللغات الطبيعية
الخطاب والكتابة ، أما معالجة اللغات الطبيعية في الحواسيب هي القيام بدراسة نظم اللغات 
الطبيعية المكتوبة ، والمنطوقة للتعرف على مكوناتها وتحديد العالقات بين هذه المكونـات  
بغرض الوصول إلى قيام الحاسوب بالفهم والتعرف هذا من جهة أخرى االستجابة والتوليد 

   21خرى.من جهة أ

زى إلى مسألة التمثـل المعرفـي واللغـوي لـدى     عوإن الجودة في ترجمة النصوص ، ال ت
   22الحاسوب فحسب ، بل أيضا إلى نوعية النظريات اللسانية ومدى واقعيتها.

        واقع الترجمة الحاسوبية: واقع الترجمة الحاسوبية: واقع الترجمة الحاسوبية: واقع الترجمة الحاسوبية:  -
لقد أدى انفتاح العالم وتداخل لغاته بعضها ببعض وتطور الوسائل التقنية إلـى ضـرورة   
اإلسراع في نقل مختلف المعلومات وتناقلها بين مختلـف اللغـات ، وظهـرت علـى السـاحة      
محاوالت جادة ، لتفعيل استخدام الترجمة ، وقد ثبـت مـن التجربـة  أن الترجمـة اآلليـة      

  .℅ 4إلى  2تتطلب مراجعة بنسبة من للنصوص العلمية والتقنية 

أحيانا حتى تصبح الترجمة مقبولة للنشر، وهـذا التنقـيح يشـمل تعـديالت مـن حيـث        
المعجم أو الكلمات ومن حيث التراكيب وغير ذلك ، وإن المترجم غالبـا مـا يـتقن لغـة     

اللغـة  واحدة من اللغة األم التي ينقل منها وإليها ، فيعني ذلك ندرة شـديدة فـيمن يـتقن    
الكورية أو اليابانية مع العربية ، وهذا ما يعطي أهمية إضـافية للحاسـوب ، خاصـة إذا تـم     
تحسين أدائه وسرعته مع التقدم  التقني الجاري اليوم حيث تشير اإلحصاءات إلى وجود ما 

برنامج للترجمة اآللية ، خاصة اللغات األوربية  في السوق رغم أن نوعيتها  1000يقارب 
  23يدة بشكل عام لكن الطلب عليها عال جدا..." ليست ج

أما فيما يخص المشروعات العربية الحديثة، نجد عددا من األنظمة العاملـة والمتـوفرة   
   24حاليا في األسواق وهي:

فـي لنـدن، ولـدى الشـركات      ATA" الذي طورتـه شـركة   " نظام المترجم العربي" نظام المترجم العربي" نظام المترجم العربي" نظام المترجم العربي    ----
  المذكورة فرع في "مسقط" عاصمة عمان.

وقد طورته شركة عربية أيضا في لندن وكان متوافرا في األسواق  عربترانز"عربترانز"عربترانز"عربترانز"" نظام " نظام " نظام " نظام ----
  العربية.
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الذي طورته شركة سيمس العربية في باريس ، وهـذا النظـام    " نظام الناقل العربي "" نظام الناقل العربي "" نظام الناقل العربي "" نظام الناقل العربي "----
أكثر طموحا  حيث لدى الشركة المـذكورة أربعـة بـرامج للترجمـة بـين االنجليزيـة       

  والعربية وبين الفرنسية والعربية.

  وهي أيضا شركة عربية تعمل في إحدى ضواحي واشنطن. " نظام أبتاك"" نظام أبتاك"" نظام أبتاك"" نظام أبتاك"----

  وهو برنامج مختصر كما يبدو من المترجم العربي. " الوافي "" الوافي "" الوافي "" الوافي "----

وهو أيضا مشتق كما يبـدو مـن " المتـرجم العربـي" وهـو متـاح علـى         " المسبار"" المسبار"" المسبار"" المسبار"----
  األنترنت.

ويعد هذا النوع من البرمجيـات مـن بـين آخـر مسـتجدات الـذكاء        المفهرس اآللي:المفهرس اآللي:المفهرس اآللي:المفهرس اآللي:----****
 ضـمن سـياقات عـدة     االصطناعي  بوصفه برمجة تسمح باستخدام المصطلحات   وتواترها 

تستمد من مدونة أحادية أو متعددة اللغات ، وفي نظرنا ما يميز هذه الموارد عـن المـوارد   
اميس وموسوعات ، هو سرعة الوصـول  الكالسيكية للبحث المصطلحي وحتى التوثيق من قو

إلى المعلومات ودقة هذه الوسائل في تحديد مكافئه  في اللغة أو اللغات األخـرى ، فحسـب   
بل تضعه في سياق معين يسمح باستيعاب مفهومه ، وتورد جملة تواتراته وعالقته بالمحيط 

  25أو بحقول أخرى من المعرفة.

يس مقرا لها أكبر شركة للترجمة اآللية ، والتي  تتخذ بارSystran وتعتبر شركة 
التـي تملكتهـا شـركة تـايم      Aolفي العـالم، ومـع أن الالئحـة تضـم غوغـل و يـاهو و       

م  2004مليون دوالر عام  13لم تتجاوز  ، فإن عائداتها السنويةTime Warnerوارنر
لعـالم  ، وهذا ضمن سوق الترجمة بفروعها  حيث تقدر قيمتها اإلجمالية في كافة أنحـاء ا 

رئـيس مجلـس إدارة    ) ) ) )باتاكـاكيس باتاكـاكيس باتاكـاكيس باتاكـاكيس ((((    Patakakisبعشر ماليـين دوالر سـنويا ، ويقـول   
  سيسترون ومديرها:

  26" إننا صغار جدا ، لكننا األكبر" . 

ومن خالل ذلك سنقوم برصد مجموعة مـن المصـطلحات التقنيـة ، وهـي مصـطلحات      
برنـامج ، أال وهـو "   خاصة بمجال االتصاالت ، قمنا بترجمتها من خالل االسـتعانة بهـذا ال  

بدوره األسواق العالمية ، ومدى معالجته للمصـطلح ، الـذي مـن دون     اسيستران" الذي غز
  شك يحتاج دوما لمراجعة وتنقيح . إضافة إلى سرد بعض المصطلحات باللغة الفرنسية.
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 ترجمة اآللةترجمة اآللةترجمة اآللةترجمة اآللة الترجمة البشريةالترجمة البشريةالترجمة البشريةالترجمة البشرية المصطلح باللغة اإلنجليزيةالمصطلح باللغة اإلنجليزيةالمصطلح باللغة اإلنجليزيةالمصطلح باللغة اإلنجليزية    

Run تنقـل ، جـرى ،   أفاض ، ترشح     مرور آلي ،
    ركض...الخ

Remedial action عالجي     إجراء تصحيحي    

Computer assisted 
learning CAL 

    حاسوب شخصي    التعلم بمساعدة الحاسوب

Clearing- Clear مقاصة    تحرير    

Digitization رقمي    رقمنة    

Earthing System أرض� ، أرض....    نظام تأريض    

Electrostatic بالكهرباء الساكنةخاص     كهروسكوني    

Label ــم ، عــي�ن ،      وسم ــزة ، عل� عالمــة ممي
    عنون....

Conversion A/N تحويل     تحويل قياسي رقمي    AAAA    /N/N/N/N    

واآلن ، سنعرض مجموعـة مـن المصـطلحات السياسـية ، والتـي تمـت ترجمتهـا أيضـا                    
 وهي كاآلتي:   Systranباالعتماد على نظام 

    الترجمة اآللية    البشريةالترجمة     المصطلح السياسي

Hostage رهينة     رهينة    

Blockade حاصر، محاصرة    حصار    

Withdrawal انتقال    انسحاب    

Hijack اختطف ، اختطاف    اختطاف طائرة    

Atomic bomb ذري    قنبلة ذرية    

Treaty إتفاق ، ميثاق    معاهدة    

Blast  نسف ،هدم ، إنفجار    إنفجار    

warfare حارب ، حرب    حرب    

Homeland وطن    وطن    

Plot خطط ، تآمر، خطة    مؤامرة    
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 :التعليقالتعليقالتعليقالتعليق

من خالل ما تم ذكره، نستنتج أن الترجمة الخامة التي ينتجهـا الحاسـوب،تحتاج دومـا    

إلى تصحيح وتدقيق من قبل المترجم لتكون فـي مسـتوى الجودة،خاصـة إن تعلـق األمـر      

مـع االسـتعمال الجيـد لـبعض     بمصطلحات تنتمي إلى حقول معينة كالسياسـة والتقنيـة،   

التعابير الشائعة والتي يـتم تـداولها علـى النطـاق العـالمي، وهنـا تظهـر قضـية توحيـد          

 المصطلحات للداللة على المفاهيم.

ويبقى الحاسوب عرضة للخطأ، وقد ال يرقى إلى مستوى الترجمـة البشـرية،غير أنـه ال    

   يمكننا أن نقلل من شأنه أو أهميته في عصرنا الحالي.

الذي اتخذناه كمثال، قد حقـق   systranمع العلم أن أنظمة الترجمة اآللية ومن بينها

عل هذا اإلنجاز إنجازات معتبرة ، خصوصا من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية والعكس،ول

Æهم مستقبال في تطور الحركة الترجميـة بـين لغـات العـالم، فالترجمـة      سالتقني الكبير ي

،وقد تبين لنا من خالل األمثلة التي أوردناها أن اللغة العربية تتكون مـن   تجري بين لغتين

االسم والفعل بينما تتكون اللغة اإلنجليزية والفرنسية في الغالب من جمل اسمية  ، مموطة 

أحيانا، ومختزلة أحيانا أخرى ،األمر الذي يستدعي من نظام الترجمة أن يكون عالي الكفاءة 

ور باستمرار. فنحن نعيش في عصر تتحدد فيـه أهميـة األمـم بقـدر مـا      على التط ًا،وقادر

تنجزه في مجال العلوم و تطبيقاتها التقنية ، و لكي نجد مكانا تحت شمس هـذا العصـر ال   

بد أن تتوجه خطواتنا األولى بجدية و تخطيط علمي نحو الترجمة الحاسوبية التي تعتبـر  

وب ، كما تعـد فـي نفـس الوقـت أحـد السـياقات       من أولى المجاالت التي اشتغل بها الحاس

النهائية التي تصب فيها معظم روافد نظم التحليل و التركيب اللغوي ، و ال يـزال يواجـه   

  هذا الجانب صعوبات مختلفة أهمها :

عدم التقابل الكامل بين مفردات اللغة المختلفة، باإلضافة إلى التباين في نظام الجمـل   -

ت، خاصـة تلـك التـي تنتمـي لفصـائل لغويـة متباينـة كالعربيـة         و التراكيب بين اللغا

  اإلنجليزية مثال.و

  تعدد المكافئ اللغوي للمصطلح عند ترجمته من لغة إلى لغة أخرى. -

  المشاكل المتعلقة بمعالجة عنصر الداللة لغويا. -

 ًااستيعابوو عليه ، فإن نجاح الترجمة الحاسوبية يتطلب فهما عميقا لكل مستويات اللغة 

  لجميع الجوانب و القضايا اللغوية . شامًال
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        الخاتمة:الخاتمة:الخاتمة:الخاتمة:

لقد أدى االنتشار الواسع للشبكة المعلوماتية،إلى إلزام المترجم المتخصص التحصن بزاد 

تقني يكفيه مؤونة االعتكاف الدائم على الكتب والمعاجم والقواميس، حيـث مكنـت الثـورة    

هم سأالترجمة وبنوك المصطلحات وغيرها، وقد اإللكترونية من ظهور ما يسمى بذاكرات 

هذا الصرح المعلوماتي بدوره في الكشف عن ضرورة االهتمام بالترجمة الحاسوبية خاصـة  

في نقل اإلنتاج العلمي والثقافي  وخالفا للرأي الشائع حول الترجمة الحاسوبية باعتبارهـا  

حقل الترجمة ،لكنها في نفس  أداة فحسب، هي في نظرنا عملية مهمة  تفيد المترجم وتفيد

الوقت تستدعي من المترجم المراجعة والتحسين والتدقيق والتصحيح وإعـادة الصـياغة إن   

لزم األمر، بحكم أن كل مترجم قد يضيف على النص و مصطلحاته لمساته الشخصية،التي 

هـود  قد تعجز اآللة عن فهمها أو استيعابها وتبقى الترجمة الحاسـوبية إضـافة نوعيـة للج   

البشرية، تلبي الطلب الهائل والمتنامي لترجمة الوثائق العلمية والتقنية ، وأدلة االسـتخدام  

  وغيرها مدعمة بذلك مبادئ التخصص في الترجمة .
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The Importance of Materials Development for Language Learning 
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تعد� الوسائل التعليمية شريكا مهما في عملي�ة تعليم الل�غات  ملخ�ص البحث الل�غة العربي�ة:ملخ�ص البحث الل�غة العربي�ة:ملخ�ص البحث الل�غة العربي�ة:ملخ�ص البحث الل�غة العربي�ة:
وتسـهل عمليـة الـتعل�م مـن جهـة أخـرى.        ألن�ها تتوسط المتعل�م والل�غة المتعل�مة، من جهة

المقـال   اضروريا وهذا ما نادى به صاحب هذ بها وتطويرها يعد� أمراولذلك فإن� االهتمام 
فأس�س جمعي�ة مختص�ة في ذلك، ليعر�ف بهذا المجال الجديد الـذ�ي سـم�اه بمجـال تطـوير     
الوسائل التعليمية. وعر�ف كذلك هذه الوسائل، وبي�ن سبل تطويرها والفئات القائمة علـى  

  تطويرها. 
 ، تعليم، لغة، تطوير، متعل�م، عملية تعليمي�ة.: وسائلالكلمات المفتاحي�ةالكلمات المفتاحي�ةالكلمات المفتاحي�ةالكلمات المفتاحي�ة

        ملخ�ص البحث بالل�غة االنجليزية:ملخ�ص البحث بالل�غة االنجليزية:ملخ�ص البحث بالل�غة االنجليزية:ملخ�ص البحث بالل�غة االنجليزية:
Educational means are an important partner in the process of 

teaching languages, because they mediate the learner and the 
learned language, on the one hand, and facilitate the process of 
learning on the other. Therefore, attention to and development is 
necessary, and this is what the author of this article, founded a 
competent association, to know this new area, which he called the 
field of development of educational aids. He also defined these 
means, and ways of developing them and the groups that are based 
on their development. 
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: means, education, language, development, learner, 

educational process. 
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دفع الت�طو�ر العلمي� اليوم في الكثير مـن القطاعـات االجتماعي�ـة، إلـى      مة المترجم:مة المترجم:مة المترجم:مة المترجم:مقد�مقد�مقد�مقد�
االعتماد بشكل أكبر على الوسائل التقني�ة في تلبي�ة حاجيات هذه القطاعات، حت�ـى أصـبحت   

بين اإلنسان والحياة. ومن أهم المجاالت وأكثرها حيوي�ـة  -ال غًنى عنه-هذه الوسائل وسيطا
ل�م الل�غات على اختالفها، واختالف أغراض هذا الت�علم إال� أن� القاسم اليوم في العالم، مجال تع

المشترك فيها جميعا هو السعي� إلى تحصيل هذه الل�غة في أقصر وقت ممكـن، وفـي أغلـب    
األحيان بطريقة فردي�ة. فكان البحث عن الوسائل الكفيلة لتحقيق هـذه الش�ـروط، وتقليـل    

دية المستعملة في الت�عليم ال تلبي هذه الغرض وال تحقق هذا الوسائل الت�قليأن الكلفة. وبما 
الش�رط، توجه البحث إلى تطوير هذه الوسائل وتحسين أدائها، فظهر تخصص جديد ضـمن  

 (Materials تطـوير وسـائل تعلـيم الل�غـة    تطـوير وسـائل تعلـيم الل�غـة    تطـوير وسـائل تعلـيم الل�غـة    تطـوير وسـائل تعلـيم الل�غـة    الل�سانيات الت�طبيقية، اصـطلح عليـه بمجـال:    

(Development for Language Learning   الكثيـر مـن البـاحثين فـي     . لقـي اهتمـام
بين أيدينا نموذج لهذا االهتمـام، أو�ال وتعريـف بهـذا     ف بلدان العام وهذا المقال الذ�يمختل

، أحد Brian TomlinsonBrian TomlinsonBrian TomlinsonBrian Tomlinson    توملينسونتوملينسونتوملينسونتوملينسون    براين المجال الحديث ثانيا، كتبه الباحث االنجليزي
ا المقـال  مؤسسي هذا المجال، ومن أكثر الباحثين اهتماما بتطـويره. يقـد�م لنـا فـي هـذ     

ملخصا عن هذا المجال وعـن أهميتـه، وعـن الفئـة المسـتهدفة بـه، وعـن طـرق تفعيلـه          
 واالستفادة منه، وعن تطويره كذلك.

 Materials development 1998في كتاب لي صدر سـنة (  أوردت�    مقد�مة المؤل�ف:مقد�مة المؤل�ف:مقد�مة المؤل�ف:مقد�مة المؤل�ف:

in language teachingعدد �ه لم يتم نشر إال�جًدا مـن الكتـب حـول تطـوير      القلي ا)، أن
وسائل تعليم الل�غة. وقد عكس هذا الش�عور في ذلك الوقت بأن� تطوير هذه الوسـائل كـان   
"غير أكاديمي� بشكل كاٍف" ليتم الت�عامل معه كحقل في حد� ذاته، وأن�ه كان "جـزًءا مـن   

ًال من "وسـيلة  المنهجي�ة، حيث يتم تقديم الوسائل عادًة كأمثلة على األساليب في العمل بد
. في أوائل الت�سعينيات واجهت صعوبة فـي الحصـول    1ستكشاف مبادئ وإجراءات تنميتها"ال

، وقـد   Lutonجامعةعلى دورة ماجستير متخص�صة في مجال تطوير الوسائل الت�عليمي�ة من 
بفتح تخصص في تطوير هذه الوسائل. لكنن�ي نجحت بعدها فـي   IATEFL فشلت� في إقناع

) " لجمـع المعلمـين   1993جمعي�ة تنمي�ـة وسـائل تعلـيم الل�غـة سـنة        MATSDA تشكيل
ز ودعـم البحـث واالبتكـار    والباحثين والمؤلفين والن�اشـرين فـي مسـعى مشـترك لتحفيـ     

دورا هامـا مـن خـالل تنظـيم المـؤتمرات       MATSDAومنذ ذلك الحين، لعبت 2 ،روالت�طو
في جعل تطوير الوسائل حقـال دراسـيا أكاديميـا     Folioوورشات العمل وكذلك مجلتها 

ومنذ تلك الس�نة بدأ ت�زايد االهتمام بفكرة تطوير الوسائل، مع تغي�ر  ومشروعا علميا مهما.
  Byrd  ،1995ملحوظ على الت�ركيز الس�ابق على االهتمامات العملي�ة (علـى سـبيل المثـال،   

Cunningsworth  ،1984  ،1996  Hidalgo et al.  ،1995  ؛Mc Donough 
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)، وكذلك تطبيق الن�ظريات بدق�ة لممارسـة فع�الـة (علـى سـبيل المثـال      Shaw  ،1993و
Harwood ،2010  ،2013 McDonough  وMcGrath  ،2002 ،2013  ؛Shaw 

 Tomlinson  ،2003  ،2008  ،2011  ،2012  ،2013a ،2013b؛  Masuhara ،2013و

Tomlinson  و Masuhara ،2004 2010 يادة في االعتراف�وجنبًا إلى جنب مع هذه الز .(
بأهمي�ة تطوير الوسائل، بدأ يتزايد عدد الجامعات الت�ي تقدم دورات تدريبي�ـة فـي الوحـدات    

مـن   الد�راسية المعتنية بتطوير الوسائل وتزايد عدد طال�ب الـدكتوراه فـي هـذا المجـال.    
 هو أحد أهم اهتمامات البحوث التطبيقية.المسلم به اليوم أن تطوير الوسائل التعليمية 

؟ الوسائل التعليمي�ة هي " أي�� شيء يمكن استخدامه لتسهيل ما هي وسائل تعليم الل�غةما هي وسائل تعليم الل�غةما هي وسائل تعليم الل�غةما هي وسائل تعليم الل�غة -1
عملية تعل�م اللغة بما في ذلك الكتب الدراسية ومقاطع الفيديو وبطاقات الفالش واأللعـاب  

. ويمكن أن تكون "معلوماتية (تزويـد  3والمواقع اإللكترونية وتفاعالت الهاتف المحمول" 
المتعلم بالمعلومات حول اللغة المستهدفة)، تعليمية (توجيه المتعلم أثناء ممارسة اللغـة).  
تجريبية (تزويد بخبرة عملية عن كيفية استعمال اللغة). استثارية (تشجيع المتعلم علـى  

ومن الناحية  4ة المستهدفة) استخدام اللغة) استكشافية (مساعدة المتعلم على استكشاف اللغ
المثالية، يجب تطوير الوسائل التعليمية لتناسب التعلم الذاتي فضال عن تطوريها لتحسـين  

  التدريس. ويجب أن تؤدي جميع الوظائف المحددة أعاله.
إن� تطوير الوسائل الت�عليمية، عملي�ة إنتـاج   ؟ما المقصود بتطوير وسائل تعليم الل�غةما المقصود بتطوير وسائل تعليم الل�غةما المقصود بتطوير وسائل تعليم الل�غةما المقصود بتطوير وسائل تعليم الل�غة -2

وتقييم وتطويع واستغالل الوسائل الت�ي تهدف إلى تسهيل اكتساب اللغة وتطويرهـا. وهـو   
أيضا مجال للد�راسة األكاديمي�ة الت�ي ت�حقق في مبادئ وإجـراءات تصـميم وإعـداد وتقيـيم     

الباحثون فـي  هذه الوسائل ولي الوسائل التعليمي�ة. ومن األفضل، أن يتفاعل كل من مستعم
تطويرها لتبادل الخبرة بينهما مـن خـالل المـؤتمرات والمحاضـرات والمنشـورات. كـان       
مستعملو الوسائل الت�عليمية في الماضي، إم�ا معلمين ينقصهم االطالع الكافي على اللسانيات 

لفعلي�ـة لعمليـة   التطبيقية، أو لسانيين تطبيقيين ينقصهم االط�الع الكافي علـى الممارسـة ا  
في الوقت الحاضر فهناك العديد من الخبراء في مجال تطوير الوسائل  التعليم والتعلم. أم�ا

الت�عليمية، يجمعون بين الخبرة العملية كمعلمين، والخبرة النظرية كباحثين فـي مجـال   
تطوير هذه الوسائل. كما أجري عدد من المؤتمرات في اآلونة األخيرة نوقش فيهـا كـل   

مبادئ وإجراءات تطوير هذه الوسائل من الناحية النظرية والموضحة في العمل (علـى   من
حول الل�غويات الت�طبيقية وتطوير الوسائل التعليمية في  MATSDAسبيل المثال، مؤتمر 

وتطوير الوسـائل التعليميـة    SLAبشأن  MATSDAومؤتمر  2012سنة  Limerickجامعة 
  ).2014سنة  Liverpoolفي جامعة 
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كان هناك عدد من الحركات الت�ي حاولت  ما هي أهمي�ة تطوير الوسائل الت�عليمية؟ما هي أهمي�ة تطوير الوسائل الت�عليمية؟ما هي أهمي�ة تطوير الوسائل الت�عليمية؟ما هي أهمي�ة تطوير الوسائل الت�عليمية؟ -3
تطوير مقاربات حر�ة لطرق استعمال هذه الوسائل في تدريس الل�غات (علـى سـبيل المثـال    

. ولكن من المقبول بشكل عام أن Meddings (2001و Thornburyفي  Dogmeحركة 
. والمالحظ أن� " الوسائل  5م تعتمد على هذه الوسائلء العالمعظم الد�روس، في معظم أنحا

الت�عليمية تعمل بشكل عام كأساس للكثير مـن المـدخالت الل�غويـة، الت�ـي يتلقاهـا الطـالب       
وللكثير من الممارسات الل�غوية الت�ي تحدث في الفصل الد�راسي". ومن المقبول أيًضا بشكل 

). وهذا يعني Tomlinson ،2010الد�راسية (عام أن معظم معلمي الل�غات يستخدمون الكتب 
أن� " كل� معل�م هو مطو�°ر لهذه الوسائل" ألن�ه يقـوم بتقيـيم الوسـائل المتاحـة، وتكييفهـا      
واستبدالها، واستكمالها وإيجاد طرق فع�الة الستعمالها في الفصول الد�راسية. وبالت�الي يجب 

مصـم�مة لتـدريب أو تعلـيم أو تكـوين      أن يكون تطوير هذه الوسائل محورًيا في أي�° دورة
معلمين جدد أو ممارسـين. ويجـب أن يكـون لـه أهمي�ـة مـن قبـل الل�غـويين الت�طبيقيـين          
والمدربين الذ�ين يقومون بتشغيل هذه الـد�ورات و/أو نشـر المقـاالت، والفصـول، والكتـب      

المعلمـين لحقيقـة   الستخدامها. باإلضافة إلى األهمي�ة العملي�ة الواضحة الن�اتجة عـن إدراك  
"  وأهمي�ة هذه الوسائل الت�عليمي�ة الص�في�ة، يمكـن كـذلك أن يكـون هـذا ال�تطـوير مفيـًدا      

وتحقيـق الت�نميـة   -كطريقة لمساعدة المعلمين في فهـم وتطبيـق نظري�ـات تعلـيم الل�غـة      
 .6الش�خصي�ة والمهني�ة"

راجعـت فـي       هم:هم:هم:هم:تطوير الوسائل التعليمية لتدريب المعلمين / وتكوينهم / وتعلـيم تطوير الوسائل التعليمية لتدريب المعلمين / وتكوينهم / وتعلـيم تطوير الوسائل التعليمية لتدريب المعلمين / وتكوينهم / وتعلـيم تطوير الوسائل التعليمية لتدريب المعلمين / وتكوينهم / وتعلـيم  -4
)، تحـت عنـوان:   2014مقال لي، صدر في المجل�ة األوروبي�ـة للسـانيات الت�طبيقيـة سـنة (    

تطـوير أداء  ب، األدبيات المتعلقـة  تطوير أداء المعلمين من خالل تطوير الوسائل الت�عليميةتطوير أداء المعلمين من خالل تطوير الوسائل الت�عليميةتطوير أداء المعلمين من خالل تطوير الوسائل الت�عليميةتطوير أداء المعلمين من خالل تطوير الوسائل الت�عليمية
المعلمين من خـالل تطـوير الوسـائل التعليميـة. وقـد�مت حسـابا شخصـًيا عـن الـد�ورات          
والمشاريع الت�ي تهدف إلى تسهيل نمو� أداء المعلم من خالل تطوير هذه الوسـائل. وقـد�مت   
تقريًرا عن الردود على استبيان يدعو المشاركين الس�ابقين فـي دورات ومشـاريع تطـوير    

 فكرتـي تفكير في ما (إذا كان هنـاك أي شـيء) اكتسـبوه مـن مشـاركتهم.      المدرسين لل
الرئيسي�ة هي أن� المشاركة في تطوير الوسائل يمكن أن تزيد الوعي، والحيوي�ـة، واإلبـداع   

 واحترام الذ�ات. ويمكن أيضا أن تحس�°ن آفاق الت�طور الوظيفي أيضا.
عليميـة فـي الـد�ورات الت�دريبيـة     لقد أدرجت عناصر جوهري�ة لتطوير الوسـائل الت�       

. Zambia، وفـي  Vanuatuاألولي�ة للمدرسين المتـدربين، فـي المـدارس االبتدائي�ـة فـي      
. Kobe و  Cambridgeولمعلمي اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبي�ة للمراهقين والش�باب فـي  

تير باإلضافة إلى ذلك، رك�زت على تطوير الوسائل كعنصر رئيسـي، فـي دورات الماجسـ   
، وفي الجامعـة  ة، وأنقرBilkentوفي جامعة ، Anaheimوالد�كتوراه للمعلمين، في جامعة
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لتعليم اللغـات. وقمـت كـذلك بتصـميم      Norwichوفي معهد  Singaporeالوطنية في 
 Leedsوجامعـة    Lutonوتقديم دورات ماجستير مخص�صـة لهـذا الغـرض فـي جامعـة      

Metropolitan. 

إدارة هذه الدورات نتيجة؛ هي أن الط�ريقة األكثر فعالية للقيام لقد أفادتني الخبرة في 
بذلك هي تزويد المشاركين بخبرة ملموسة كأساس للمالحظة والت�فكير الت�ـأملي. ومـا   

 كنت أميل إليه في هذه الد�ورات هو:

توفير تجربة المواد المبتكرة في العمل، واطـالع المشـاركين علـى تحليـل وتقيـيم      • 
 ؛وإجراءات هذه الوسائلمبادئ 

إعطاء المشاركين بيانات تحفيزية حول قضايا تطوير الوسائل التعليمية للرد عليهـا  • 
 ؛(على سبيل المثال، "يجب أن تكون جميع المواد حقيقية")

مساعدة المشاركين على استخدام خبراتهم ومقرراتهم الدراسية كمتعلمين ومعلمين • 
  ؛سائل التعليميةفي تطوير وتقييم الولغويين (إن وجد) الستخدامها 

مساعدة المشاركين على استخدام معاييرهم وخبراتهم لتكييف هذه الوسائل لتناسـب  • 
  ؛الفئة المستهدفة من المتعلمين. أو�ال وتطوريها ثانيا

  ؛حمل المشاركين على تقييم فعالية هذه الوسائل المستخدمة• 

م والت�خطـيط، وال�رسـوم الت�وضـيحية    كما قمت أيًضـا بإضـافة جلسـات حـول التصـمي     
للحصول على وصف كامل وأمثلة عـن إجـراءات تفعيـل مثـل هـذه        7والوسائل الرقمي�ة.

 الد�ورات.

ولقد وجدت أيًضا أن عمليات المحاكاة يمكن أن تساعد المشاركين على إدراًك القضـايا  
فـي تطـوير    المهمة في اكتساب اللغة وتطويرها. كما يمكـن أن تجعلهـم أكثـر تحكمـا    

 Tomlinson توملسوند وتكييف هذه الوسائل مع ما يناسب فئة المتعلمين المستهدفة. يشد�
على قيمة عمليات المحاكاة المعتمدة في دورات تطوير  ،)Masuhara)2013 وماسوهارا 

الوسائل الت�عليمية، ويشيران إلى أن� العديد من المشاركين في دوراتهـم " كـانوا قـادرين    
ر أفكار ووسائل مبتكرة لتتناسب مـع البيئـات الجديـدة، والت�ـي يمكـنهم الحًقـا       على تطوي

تكييفها وتطويرها لتناسب ببيئات العمل الخاصة بهـم ". كمـا ذكـرا أن� العديـد مـنهم "      
  .8تمكنوا من تطوير ثقتهم بأنفسهم في مواجهة األحداث غير المتوقعة في وظائفهم" 
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الت�دريبية الت�ي أجريتها، هو أن� المشاركين في البدايـة  ما يالحظ في بداية هذه الد�ورات 
مرتبكون ويفتقرون إلى الث�قة. ولكن مع تطور وعيهم ومهاراتهم يكتسبون الثقة والخبـرة  
وينم�ون شخصي�ة وخبرة مهني�ة كبيرة. ويرجع ذلك إلى استفادتهم من مالحظات أقرانهم 

سـاب اللغـة وتطويرهـا. وفيمـا يلـي بعـض       ومدربيهم البن�اءة، ومن القضايا المتعلقة باكت
 2014)(التعليقات من الـر�دود علـى اسـتبياني حـول دورات تطـوير الوسـائل التعليميـة        

Tomlinson:  

إبـداعا.   هم في نمو المعلم: فلقـد أصـبح أكثـر وعًيـا وأكثـر     "من المؤكد أنه يس• 
الجيـدة لهـا تـأثير    وعالوة على ذلك، يجد تنمية الوسائل ممتعة للغاية كما أن� نتائجهـا  

  كبير على دافعية المعلم.

 هم هذا المجال في نمو المعلم من خالل منحهم الكفاءة العملية."يس• 

ويمكن اسـتخدامه   "في رأيي، يقدم هذا المجال ربًطا بين الجانبين الن�ظري والت�طبيقي• 
 كأداة لتطوير الوعي بتعلم اللغة والتدريس ".

وعـي المعلـم بأهميـة     هارات التفكير النقـدي ويتطـور  "تطوير الوسائل يطور حقا م• 
  الجمهور والسياق. 

البحوث في مجال تطوير الوسائل يساعد المعلم على تطوير كفاءتـه المهنيـة    مواكبة
 كان العامل األهم بالنسبة لي هو لتطوير إبداعه. " وربما

 .""يساعد المعلمين على اتخاذ قرارات مضبوطة بشأن أنشطتهم التعليمية• 

 ". "التدريب على تطوير الوسائل يجعلنا ندرك المزيد من الخيارات والمزايا• 

  "الوسائل هي المفاتيح التي تسمح للمعلمين بفتح عالم جديد ..."• 

من أجل تطوير الوسائل لتعزيز نوع نمو كفاءة المعلم، وجدت أنه من المهم جًدا (كما 
 ) ذكر ما يلي:Tomlinson 2014هو مذكور في 

 يتلقى المعلمون مالحظات بناءة أثناء وبعد الدورة أو المشروع؛-1

 يتلقى المعلمون دعًما إيجابًيا وحافًزا أثناء الدورة أو المشروع وبعده؛-2

. أن يكون القائمون علـى الـدورة التدريبيـة أو المشـروع مـن مطـوري الوسـائل        4
  التعليمية المتحمسين وذوي الخبرة.
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دورة أو المشروع على دراية بأبحاث اكتساب اللغـة الثانيـة   . يكون القائمون على ال5
 وأبحاث الفصول الدراسية وغيرها من المجاالت ذات الصلة باللسانيات التطبيقية؛

 . يقدم القائمون على الدورة أو المشروع وجهات نظر ولكنهم ال يلزموها اآلخرين6

علـى اختيـار المـواد     . تجمع الدورة بين التنظير والممارسة لتسـاعد المشـاركين  7
 وتكييفها وتطويرها بطرق فعالة؛

تقدم الدورة أو المشـروع التوجيـه للمشـاركين، ولكنهـا تمـنحهم أيضـا بعـض        - 8
 المسؤولية في اتخاذ القرارات الخاصة بهم؛

 يتم تشجيع المشاركين على العمل معا بشكل تعاوني؛- 9

  أمل الذاتي.. يتم تشجيع المشاركين على المراقبة الذاتية والت10

لقـد قمـت بتشـغيل إصـدارات مصـغرة مـن        :تطوير الوسائل التعليمية للممارسينتطوير الوسائل التعليمية للممارسينتطوير الوسائل التعليمية للممارسينتطوير الوسائل التعليمية للممارسين -5
الدورات المذكورة أعاله للمدرسين الممارسين، إم�ا كدورات تحفيزي�ـة لجعـل المعلمـين    
يفكرون ويجرون أساليب جديدة (على سبيل المثال في بلجيكا وبوتسـوانا ولوكسـمبورج   

تركيـا وفيتنـام) أو كتحضـير للت�غييـر المؤسسـي أو      وموريشيوس وسيشيل وتـونس و 
الوطني (على سبيل المثال، في هونغ كونغ وعمان وتركيا وفيتنام). كمـا قمـت بـإدارة    
مثل هذه الد�ورات استعداًدا لمشاركة المعلمين في مشـاريع تطـوير الوسـائل فـي ناميبيـا      

ورات. ألن�ـه كـان لـدينا    في تفعيل العديد من هـذه الـد�   ماسوهاراماسوهاراماسوهاراماسوهاراوتركيا. ولقد ساعدني 
وجهات نظر متشابهة حول الحاجة إلـى تطـوير هـذه الوسـائل المبدئي�ـة، وأفضـل الس�ـبل        

  لتسهيل اكتساب الل�غة وال�تنمي�ة من خاللها. 
أعتقد أن� المؤلفين يمكـن أن يسـتفيدوا بشـكل     :تطوير الوسائل الموجهة للمؤلفينتطوير الوسائل الموجهة للمؤلفينتطوير الوسائل الموجهة للمؤلفينتطوير الوسائل الموجهة للمؤلفين -6

من المشاركين في دورات تطوير الوسـائل  كبير من دورات تطوير الوسائل. انتقل العديد 
لـك موجهـا للن�اشـرين    ليصبحوا مؤلفين ناجحين في مجال إعداد الوسائل، سـواء كـان ذ  

لمشاريع وزارة الت�ربية الوطني�ة. ومـع ذلـك، فمـن الن�ـادر للغايـة بالنسـبة        مالت�جاريين أ
حت�ى لتشـجيعهم علـى    للن�اشرين أو وزارات الت�عليم أن يضعوا دورات للكتاب خاصة بهم، أو

االلتحاق بالد�ورات الموجودة في أي مكان آخر. لقد قمت بإعداد دورات تدريبي�ـة لهـم فـي    
في فيتنام، وأدرت مـرة دورات قصـيرة لهـم مـن      Hueفي أنقرة وجامعة  Bilkentجامعة 

Longman نظمتها ،MATSDA  أمثلة أخرى ممن يأخـذون دورات قبـل �ي ال أعرف أي�لكن . 
ذه فرصة لتحفيـز الت�فكيـر والمناقشـة والط�اقـة وتسـهيل      إعداد هذه الوسائل. فه أو أثناء

  تطوير الوعي والمهارات ذات الص�لة بهذا المجال.
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) 2008في ورقة عامة، ( Chapelle شابيل أشار    تطوير الوسائل الموجهة للباحثين:تطوير الوسائل الموجهة للباحثين:تطوير الوسائل الموجهة للباحثين:تطوير الوسائل الموجهة للباحثين: -7
ي تم� نشرها حول تقييم هذه الوسائل. يمكـن أن يكـون لهـا مـا     إلى مدى ضآلة األبحاث الت�

يبررها، وهو نفس التبرير المتعلق بالبحث في تطوير واستخدام المواد أيضـا. هـذا األمـر    
ليس مفاجًئا حًقا ألن�ه لم يتم قبول المجال إال مؤخًرا كنظام أكاديمي محتـرم، وبالت�ـالي   

، حدثت زيادة كبيـرة فـي األبحـاث    شابيلشابيلشابيلشابيل كمجال مشروع للبحث. ومع ذلك، منذ تعليق
المنشورة حول تطوير الوسائل، اعتراًفـا بمـدى أهمي�تهـا كواحـدة مـن أكثـر المجـاالت        

) بحًثا حـول تقيـيم   Tomlinson 2008المطبقة في الل�سانيات التطبيقية. تضم�ن كتابي (
اروود الكتب المدرسي�ة في العديد من مختلف مناطق العـالم، وتضـم�ن كـذلك كتـاب هـ     

Harwood )2010     تقارير عن عدد من المشاريع البحثية فـي مجـال اللغـة اإلنجليزيـة (
تحتـوي   )Tomlinson 2013 A) و(Tomlinson 2011لألغراض األكاديمية. كـذلك ( 

على الكثير من اإلشارة إلى مشاريع البحوث، أكثر من اإلصدارات األولى الت�ي تحل� محلهـا  
إلى العديد  )Tomlinson 2013 B)، و(يشير 2013ن وآخرو McDonough(كما يفعل 

ة الت�ي تبحث في المبادرات بين مختلف مجاالت الل�سـانيات التطبيقيـة.   من المشاريع البحثي�
) إلـى العديـد مـن مشـاريع األبحـاث      2013وآخـرون   (McGrathويشير كذلك كتاب

(خاصة تلك الت�ي تتضمن تحقيقات حول كيفية قيام المعلمـين بتقيـيم الكتـب الدراسـية     
وكيفية تكيفها وإكمالها). ومع ذلك، فإن� أو�ل كتاب مخص�ـص لنشـر تقـارير مشـاريع     

                      (Tomlinsonأبحــاث تطــوير الوســائل فــي جميــع أنحــاء العــالم كــان علــى األرجــح  
 قيـد  ). يتم اآلن استكمال هذا الكتاب من قبل كتاب آخـر وهـو اآلن  Masuhara 2010 و

  التحضير.
من المالحظ اليوم زيادة المنشورات المتضم�نة إلعالنات بحـوث تطـوير الوسـائل، إال� أن�    
األجمل من ذلك هو زيـادة عـدد الطـالب الـذ�ين يجـرون اآلن مشـاريع بحـث ماجسـتير         

ه في هذا الت�خصص. وهذا أد�ى إلى زيادة الت�قارير حول بحـوث تطـوير الوسـائل    ودكتورا
/ جامعــة  MATSDA(علــى ســبيل المثــال، مــؤتمر  MATSDAالت�عليميــة فــي مــؤتمرات 

Limerick    ،طبيقيــة وتطـوير الوســائل�حـول اللســانيات التMATSDA ومــؤتمر جامعــة .
 Liverpoolجامعـة    / MATSDAومـؤتمر   2013ليفربول حول التمتع بالتعلم في عـام  

). كما أد�ى إلى زيادة عدد طلبات الحصول على 2014وتطوير الوسائل في عام  SLAبشأن 
المشورة من طالب الماجستير والدكتوراه من جميع أنحاء العالم (على األقل مرة واحـدة  

  في األسبوع من طالب الدراسات العليا في تطوير الوسائل البحثي�ة).
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وكما سبق أن قلت فإن مجال تطوير  ائل الموجهة للسانيات التطبيقية:ائل الموجهة للسانيات التطبيقية:ائل الموجهة للسانيات التطبيقية:ائل الموجهة للسانيات التطبيقية:تطوير الوستطوير الوستطوير الوستطوير الوس -8
الوسائل حقق من التقدم النظري بما فيه الكفاية ليتم قبوله كمجال أكاديمي في اللغويات 

  التطبيقية.
ما يالحظ اليوم أن العديد من اللسـانيين التطبيقيـين يدرسـون النتـائج المحص�ـلة مـن       

 Tomlinsonأبحاثهم المتخصصة في تطوير الوسائل التعليمية، علـى سـبيل المثـال، فـي     
تحليل الخطاب، والتداولية، واكتسـاب اللغـة   بأ)، قام باحثون في مثل هذا تخصص  2013(

لدراسية، وتخطيط اللغة، وعلم التربية بتدريس فصول تربط الثانية، والبحث في الفصول ا
بين أبحاثهم وبين مجال تطوير الوسائل. كمـا قـدم العديـد مـنهم عروضـا حـول هـذه        

حول اللسـانيات التطبيقيـة وتطـوير     Limerick/ جامعة  MATSDAالروابط في مؤتمر 
           Rod Ellisيـة مثـل   ، وقام خبراء بارزون في اكتساب اللغـة الثان 2013الوسائل في عام 

  MATSDAبربط أبحاثهم بالمجال نفسـه فـي    Pauline Foster وAlison Mackey و
. كما أن العديد من اللسانيين التطبيقيـين يحضـرون   2014في جوان  Liverpoolجامعة 

اآلن المؤتمرات والندوات وورش العمل حول المجال، ويتم دعوة الخبراء والمختصـين فـي   
لتقديم عروضهم في هذه المؤتمرات. على سبيل المثال، تمت دعوتي مؤخًرا لتقديم المجال 

عرض حول مجال تطوير الوسائل للطالب والباحثين اللسانيين التطبيقيين في المـؤتمرات  
 ,Augsburg, Bogota, Liverpool, Pontianak, Pragueوالحلقـات الدراسـية فـي    
Sarawak and Stirling.  

يت�ضح مم�ا سبق ذكره أن مجال تطوير وسائل تدريس اللغة أمـر مهـم للغايـة     خالصة:خالصة:خالصة:خالصة:
كمشروع عملي وكمجال أكاديمي للدراسة على حد سواء. في هذه األيـام يـتم تطعيمـه    
بالجانبين؛ الن�ظري والتطبيقي وتدعمه البحوث كذلك. كما أعتقد أن�ه أكثر إجرائية من 

التطبيقيـة. ولـذلك ينبغـي أن يكـون عنصـرا       جميع التخصصات الموجودة في اللسـانيات 
إلزاميا ليس فقط في دورات إعـداد ودعـم المعلمـين ولكـن مـن جميـع دورات اللسـانيات        
التطبيقية أيضا. ولحسن الحظ يعتقد الكثير من اللسانيين التطبيقيين هذا األمر أيًضا. مـا  

ت التطبيقيـة، لكـن   هو مهم بالنسبة للمستقبل ليس فقط بعث في مجال الحيويـة اللسـانيا  
التعليمية بمبادئ قائمـة علـى    وسائلمجال تطوير ال-من أي وقت مضى أكثر-كذلك دعم

المالحظة، والبحث في مدى تأثيرها في األشخاص الذين يستخدمونها. وفـي األخيـر نحـن    
مدينون في ذلـك لمتعلمـي اللغـة، ومدرسـيها، ومخططـي برامجهـا ولمجـال اللسـانيات         

 التطبيقية.
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    66، ص 2001توملينسون، 1
2222     Tomlinson 1998 p :3.     

  143نفس المرجع ص:      3333
  نفس المرجع     4444
  

5555     Richards 251، ص 2001   
6666     Tomlinson 67، ص 2001،   

Tomlinson d 2013انظر      7777
  503نفس المرجع ص:      8888
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تحاول الباحثة في هذا المقال دراسة كيف بدأ األكاديميون اإلسبان االهتمـام  ص: ص: ص: ص: الملخ�الملخ�الملخ�الملخ�
  باألدب العربي المعاصر على غرار اهتمامهم المكثف باألدب األندلسي.

تـرجمتهم األدب العربـي   وحل�لت الباحثة جهود المستعربين فـي القـرن العشـرين عبـر     
الحديث، في ضوء العالقات العربية اإلسبانية، كما عرضت الدوافع المختلفة لدراسـة األدب  

  العربي المعاصر.

وتتابع الباحثة شرح كيفية تلقي الجامعات اإلسبانية نصوص األدب العربي المعاصر من 
تزايـد االهتمـام   خالل إنجاز مجموعة رسائل الدكتوراه ومـذكرات التخـرج، واعترفـت ب   

بترجمة األدب العربي المعاصر لما يشهده العالم العربي مـن تغيـرات جذريـة ومتسـارعة     
  لتختم في األخير بعرض قائمة ألهم األعمال األدبية العربية المترجمة.

وتكمن أهمية هذا المقال في كونه يحدد لنا كيفية تلقي اآلخر األدب العربي المعاصـر  
  ذا التلقي.والدوافع التي تحدد ه

 اللغة العربية  -الترجمة -االستعراب-األدب العربي المعاصرالكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: 
  

Le résume:Le résume:Le résume:Le résume:    Cet article est de « Mercedece Del Amo » : une 
académicienne espagnole de l’Université de Grenade, 

Elle a essayé dans cet article d’étudier comment les académiciens 
espagnols sont intéressé à la littérature arabe contemporaine, et comme 
ils s’intéressent beaucoup à la littérature andalouse. 

La chercheur analysa les efforts arabistes au le vingtième siècle à 
travers la traduction de la littérature arabe moderne, A la lumière des 

leaminaz@yahoo.fr، الجزائر، البريد اإللكتروني�: ، الجزائر، البريد اإللكتروني�: ، الجزائر، البريد اإللكتروني�: ، الجزائر، البريد اإللكتروني�: جامعة جيجلجامعة جيجلجامعة جيجلجامعة جيجل    - - - -     قسم اللغة واألدب العربي�قسم اللغة واألدب العربي�قسم اللغة واألدب العربي�قسم اللغة واألدب العربي�*
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relations arabo-espagnols, elle a exposé aussi leurs différents motives 
pour étudier la littérature arabe. 

Ensuite la chercheur a expliqué comment les textes arabes littéraires 
ont reçu par les Universitaires espagnols, à partir Des thèses de 
doctorats et des mémoires de licences, et elle a reconnu que la 
traduction la littérature arabe est de plus en plus, Alors que le monde 
arabe contemporain connaît des changements radicales et rapides, Elle 
conclut en exposant la liste des œuvres littéraires arabes traduits en 
espagnole.   

L'importance de cet article se manifeste dans la maniéré de recevoir 
l’Autre  la littérature arabe contemporaine, et les motifs qui déterminent 
cette réception. 

Les mots clés:Les mots clés:Les mots clés:Les mots clés: La littérature arabe contemporaine- l’arabisme – la 
traduction- la langue arabe. 

يرجع اهتمام المستعربين اإلسبان بدراسة األدب العربي المعاصر إلى مدة قصيرة ليست قبل 
األربعينات، ويعود استخدامنا اسم "األدب العربي الحـديث والمعاصـر" إلـى المظـاهر األدبيـة      

سوريا ولبنان ومصر في النصـف الثـاني    الناتجة عن النهضة، وبرزت هذه الظاهرة في منطقة
  عشرين، لتنتقل فيما بعد إلى دول أخرى في المنطقة.المن القرن التاسع عشر وبداية القرن 

وتهدف هذه المداخلة إلى تحديد وضعية األدب العربي ومدى انتشاره في بلدنا حتـى اليـوم   
تعراب اإلسباني الذي كان فـي  وهذا هو موضوع هذه المداخلة، مع األخذ بعين االعتبار أن االس

األربعينات والخمسينات (كقسم كبير في الوقت الحالي) هـو ذو هـدف علمـي مخـتص فـي      
العالم العربي الكالسيكي، موضوعه األساسي "األندلس" وال يمكن في حقيقـة األمـر االسـتهانة    

عاصر فهو خطيـر  بهذا الموضوع الممتد بجذوره التاريخية في بلدنا، أما هذا العالم العربي الم
  حسب كلمات "بيدرو مارتنيث مونتابيث"  

)Pedro Martinez Montavez    حيث عرفه كمجتمع "مميز بوضـعيته الغيـر مسـتقرة (
  3بين األزمات والضغوطات صادم ومصدوم "

ال يعتبر العالم العربي المعاصر بطريقة منتظمة بالنسبة للمستعربين مجاال جادا للدراسـات  
يستحق الدراسة بعمق، وبقيت هذه الفكرة حتى السنوات الستينات، إذا أردنا أن العلمية، ومجديا 

  نتجاهل اآلراء الموجودة حتى اليوم.

ومع ذلك فإن جاذبية "التعايش" لفتت انتباه بعض المستعربين الذين تخصصـوا فـي األدب   
أوقـات   العربي الكالسيكي وسوف ينفقون العديد من الساعات في أعمـالهم البحثيـة مسـخرين   

فراغهم في ترجمة مختارات صغيرة من األعمال األدبية المعاصرة، ومن هذا المنطلق سـنعتمد  
على بعض الترجمات الجميلة مثل رواية "يوميات نائـب فـي األريـاف"  لــ"توفيق الحكـيم"      
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)، أو كتـاب "األيـام" لطـه حسـين، بالنثيـة، قشـتالة التـي ترجمهـا         IHAC)، مدريد (1955(
)، وكتاب أيضا توفيـق الحكـيم "يقظـة     Emilio Garcia Lopez"إيميليو غارثيا لوبيث" ( 

) José Maria Forneas)، وحسب نسخة "خوسيه ماريـا فورنيـاس" (  IHACشعب"، مدريد (
)، وكتاب "اسمع، يـا رضـا"   IHAC()، مدريد 1963و"المدينة الشريرة" لـ"كامل حسين" (

  ).IHACلـ"أنيس فريحة"، مدريد: (

 ولكن جاء التكريس الحقيقي للعالم العربي المعاصر على يد "بيدرو مارتينيثث مونتابيث"  

)Pedro Martinez Montavez(4     في نهاية الخمسينات، ولن أركز على سـيرته الشخصـية
ومذكرته"، وسلسلة المحاضـرات المصـورة التـي    التي جمعها في أحد فصول كتاب "المثقف 

قدمت في كلية الفلسفة واآلداب في جامعة غرناطة، بل سأسلط الضوء علـى إنجـازين هـامين    
اف علمية، إضافة إلى إنشـاء  حسب رأيي، هما:  هو أوال تكوين مدرسة للمستعربين سªخرت ألهد

الفرعـي (مجلـة حـول العـالم      مستعجلة كمجلة "المنارة" الهامة، التي كـان عنوانهـا   أعمال
 اإلسالمي الحديث).–العربي 

وعرض "مارتينيث مونتابيث" األفكار التي دفعته إلى فتح مجال عمل جديـد، مـع منهجيـة    
إذن إن  5جديدة وشخصيات عرضها في مقالـه "تـأمالت حـول االسـتعراب ودوره االجتمـاعي"     

، لـم يكـن مـن    6لم المهمـش" عن التزام المستعرب كـ"ناطق رسمي للعـا  1975الكالم سنة 
  .1492السهل أن يكون مفهوما، ألن االستعراب الرسمي كان مغروسا منذ سنة 

ويوجد بين أيدينا عشرة أعداد نادرة مـن مجلـة "المنـارة"، وتبقـى قـراءة وإعـادة قـراءة        
مقاالتها تجربة جديدة، وهي اآلن أكثر روعة مما كانت عليه من قبل، واستمرت عملية طبـع  

مشروع متقدمة إلى األمام لمدة عشرين سنة لتضطر للتوقف، ويوجد إسهامات في هـذه  هذا ال
الـذي   7العربي: أزمة طاقـة" - المجلة مثل إسهام "بشارة خضر": "مقدمة في الحوار األوروبي

، بل أيضا لحرب الخليج، هو مراجعة للثقافـة اإلسـبانية فـي    73قدم مفاتيح ليس فقط ألزمة 
به "مارتنيث مونتابيث" في "انعكاس مشاكل العالم العربـي المعاصـر    ذلك الوقت مثل ما قام

، أو إحاالت أخرى لموضع الدراسة مثـل "جوانـب الواقـع     8)"1974- 1939للمثقف اإلسباني (
  )، "ماريا خيسوس بيغيرا"  Marcelino Villegasلمارثيلينو بياغاس (  9األدبي النسوي العربي"

) Maria Jesus Viguera ،( ) "فيرناندو دي آغريـدا"Fernando De Agreda (    و"بيـدرو
)، أو "مظاهر الواقع األدبي العربي فـي  Pedro Martinez Montavez(  "مارتينيثث مونتابيث

فيرنانــدو بيــرال"  و"  )Fernando De Agredaلـــ"فيرناندو دي آغريــدا (  10المغــرب"
)Peral  Fernando.وهذا بعض األمثلة ،(  
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المقاالت األساسية يوجد أيضا أعـداد مخصصـة لترجمـات قصـص وأشـعار       إضافة إلى هذه
ومقطوعات ومقابالت أدبية معاصرة، وكميـة جيـدة مـن الصـفحات المسـخرة الستعراضـات       

    ة  بيبلوغرافيا هامة ال يوجد مثلها على حد علمي.  ومراجعات كتب، وتعد أعداد هذه المجل�

ألوائل لالستعراب مع هيئة نشـر منـذ العـدد    وكانت هذه المجلة أيضا واحدة من المجالت ا
األول، إضافة إلى أن مديرها وأسماء أخرى كانوا يمثلون جيال من الدارسين المـواظبين علـى   
دراسة العالم العربـي، مـنهم مـن تـرك المجـال المعاصـر، مثـل " لــ"فيرناندو دي آغريـدا          

)Fernando De Agreda ) "و"لويزا كـافيرو ،(Luiza Caveroيغيـل دي إيبالثـا"   )، و"م
)Miguel De Eplza) "و"ســيرافين فــانخول ،(Serafin Fanjul "و"فيرنانــدو بيــرال ،(
)Peral  Fernando   ) "و"خوسـيه رودريغيـث طروبوخـو ،(Jose Rodriguez Trobojo (

) " Mahmud Sobh)، و"محمـود صـبح" (  Carmen Ruiz Bravo"كارمن رويث بـابو" ( 
) و"بيـدرو  Marcelino Villegas)، لمارثيلينو بياغاس (Jesus Vigueraخيسوس بيغيرا" (

)  Bernabe Lopez Garcia)، و"بيرنابي لوبيث غارثيـا" ( Pedro Chalmetaتشالميطا" (
...إلى آخره، كل هؤالء شـكلوا قسـما مـن فريـق     (Federico Arbos) "فريديريكو آربوس"

  التحرير.

، حيث وضع مديرها مالحظة أوليـة  1974سنة   6- 5وبدأت على الفور الصعوبات في العدد 
حذ�ر فيها من العوائق والضغوطات الرسمية الممارسة على "استقاللية الحكم والتسـيير حيـث   

، وتزايـدت هـذه الضـغوطات    11يمكن أن يفرض علينا، ونريد أن نبقي عليه فوق كـل شـيء"  
إذن كيـف  أكثر قوة لتنتهي بعد ثالث سنوات.ويسقط مـرة أخـرى هـذا المشـروع الكبيـر،      

تقدمت دراسات األدب العربي المعاصر في بلدنا ولماذا عرفت هذه المبادرة الفشل؟، لكـن يجـب   
أن نعرف أنها تجربة مجدية، وأن من شاركوا في هـذا المشـروع كـانوا لوحـدهم فـي هـذا       

  الطريق، وآخرون عاشوا بعيدا متأثرين جدا.

في جامعة غرناطة  وبقيت  وعبعض مذكرات الليسانس حول هذا الموض 1968وقرأنا منذ 
سـنة   معزولة  مقارنة بالكمية الهائلة الخاصة باألندلس، وبدأ االهتمام باألدب العربي المعاصر

اهتماما واضحا من خالل عدد معتبر من رسائل الدكتوراه ومذكرات الليسانس  حـول   1980
شـرة مـذكرة   رسالة دكتـوراه وتسـعة ع   عشر تياثن 1988هذا الموضوع، وقرأت خالل سنة 

، وبهذا افتتح خطا جديدا للبحث فـي جامعتنـا   12تخرج حول العالم العربي المعاصر في قسمنا
                                                                                                    .  13وهو خط غير قابل للعودة إلى الوراء

ويتكون في الوقت الحالي فريق البحث للدراسات العربية المعاصرة من سبعة عشر عضـوا  
من جامعات مختلفة: غرناطة، ومالقا وإشبيلية، وسخ�روا نشاطهم البحثي للتقرب أكثر مـن  
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ال، وشاركوا فـي ترجمـة أربعـة    أعم 10ترجمت  1985الشعب العربي المعاصر. ومنذ سنة 
  .أخرى

 .1990اس من بالدي، ترجمة: مرسيدس ديل أمور، غرناطة، صالح عبد الصبور: ن .1
أنطولوجيــا: أنطولوجيــا قصــص مغربيــة، ترجمــة: إزابيــل الثــارو وآخــرون، جامعــة  .2

  .1990مورسية،
أطلس:  قصص عربية حتى اآلن، ترجمة: غوادالوبي سايث وآخرون، مدريد، كانتا آرابيا  .3

1985.  
  .1991جنات بن نونة: مرآة المتهمة: صورة امرأة مغربية، جامعة غرناطة،  .4
جنات بن نونة: الرفيقة، مشاهد مغربية: رؤية اجتماعية للستينات عـن طريـق سـاردين     .5

 .1991ترجمة: غوادالوبي سايث غرناطة، إمبريديسور، 
 .1987توفيق الحكيم: المسرح االجتماعي، ترجمة: خوان مارتين، غرناطة،  .6
ــا مارتنيــث     .7 ــاة أفضــل، ترجمــة: أنطوني توفيــق الحكــيم: األيــادي الناعمــة ونحــو حي

  .1991غرناطة،  إمبريديسور،
توفيق الحكيم وآخرون: في المشهد المصري(أربع مسرحيين، أربع مؤلفـات)، ترجمـة:    .8

 .1991بيالر ليروال، إمبريديسور غرناطة، 
غرناطـة   إمبريديسـور،  نجيب محفوظ: حب تحت المطر، ترجمة: مرسيدس ديـل آمـو،   .9

1988. 
 .1990نجيب محفوظ: قصر الشوق، ترجمة: مجموعة من الباحثين، برشلونة، .10
  .1990نجيب محفوظ: السكرية، ترجمة: مجموعة من الباحثين، برشلونة، .11
 .1989نوال سعداوي: امرأة عند نقطة الصفر، ترجمة: لوبيز هيرادا، غرناطة،  .12
فؤاد التكرلي: الوجه اآلخر وخمس قصص، ترجمة : سالفادور بينيا، كانتا آريبيا مدريد  .13

1988. 
لطيفة الزيات: الشيخوخة وقصص أخرى، ترجمة: دلـوريس ديـل مـار باديـا، غرناطـة       .14

1990. 
 Miscelanea de Estudios Arabes yونشــرت الدراســات النقديــة فــي مجلــة ( 

Hebaicosأعـداد، منهمـا اثنـين     ةألفها الفريق، أين صدر خمسـ  ) وفي مجموعة الكتب التي
 حول الموضوع:

غرناطة  جامعة - بيالر ليروال: مقاربة المسرح المصري الحديث، دراسات عربية معاصرة - 
1990.  

خوان أنطونيو باتشيكو،: األدب، النقد األدبي ومحاوالت في مجلة "األدب"، دراسـات أدبيـة   
  .1990غرناطة،  جامعة - معاصرة
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يوجد عدد غير محدد من المسـتعربين متفـرق بـين الجامعـات اإلسـبانية لدراسـة األدب       
كفريق منظم، ومنهم شباب ظهروا بقوة في هذا المجـال   واالعربي المعاصر، وإن كانوا ليس

  وبهذا تزايد اهتمام المختصين بالموضوع.

لـدى عامـة    اكبيـر  الفضـو  1988وأثار حصول "نجيب محفوظ" على جائزة نوبل سنة 
الشعب حول هذا األدب وتكشف لنا دراسة عابرة  للناشرين أن هذه دور النشر هـي ذات طـابع   

هذا القصـور حيـث    (Carmen Ruiz)تجاري ال تختص  باألدب، وكس�رت "كارمن رويث" 
، وبدأت هذه المهمـة فـي تقـديمهم نتـائج     CantaArabia)أنشأت دار نشر "كانت آرابيا" (

في مجموعة "ألف نص ونص"(حتى اللحظة يوجد ثمانية عناوين) إضـافة  هامة، التي ظهرت 
وظهرت أيضا سلسلة النهضـة   (Almoradu) إلى مجموعتين أخيريتين: دراسات "المورادو"

)، للشــاعر الغرنــاطي Impredisurفــي دار النشــر وفيمــا بعــد ظهــرت "إيمبريديســور" (
الذي نشر حتى اآلن سـتة عنـاوين    )Ignacio Llamas Labella"إغناسيو ياماس البيال"  (

من الشعر، والرواية والقصص، وحاول مع هذه المجموعة االقتراب مـن الجمهـور األندلسـي    
في البداية، عن طريق جهود مترجمي فريـق بحثـي للدراسـات     ومن الثقافة العربية الحديثة

هتمـام بـألدب   العربية المعاصرة، ووجهت هذه الجهود نحو أربعة أجناس أدبية مـع زيـادة اال  
  النسوي، الذي كان هو المنسي الكبير من طرف مترجمينا.

ــط"  (   و   ــيض المتوس ــر األب ــرق والبح ــر "المش ــرت دار نش  Oriente y delنش
Mediterraneoأعمال أدبية باللغة الفرنسية، رغم أن هذه الحركة بـدأت بسـرعة    ة) خمس

وعية ذات جودة عالية ونشـرت   تضعف، وظهر اثنان من بين تلك الكتب حتى اآلن، وهي من ن
في شكل رقمي لعشاق الكتب، مرفقة برسوم  توضـيحية ممتـازة ومطبوعـة فـي ورق جيـد      

عمال فنيا، وكان من الضروري الحفاظ على نشاط هذه الترجمة  ةوحققت دور النشر الثالث
  في بلدنا.

األدب غ الكبيـر فـي نشـر هـذا     الفـرا  1988وهكذا أدركت دور النشر التجارية في سـنة  
  بدأت في تدارك األمر ولفت االنتباه. وعليه

، خمسـة منهـا لنجيـب    1990-1988) سـتة أعمـال بـين    Alcorونشرت دار نشر الكور(  
  طيب صالح المتمثل في "مواسم الهجرة للشمال".لمحفوظ منها الثالثية واحد ل

اء من هـذا  "ليون األفريقي" وابتد 1988) سنة Alianzaوظهرت في دار نشر "اليانثا" (  
  لنجيب محفوظ أيضا. اواحد منهم  1990التاريخ  نشرت أربعة عناوين اخرى سنة 

) ثالثة أعمال لـ"طاهر بن جلول" الذي حصل على Peninsulaونشرت دار "الجزيرة" ( 
)، هذا الكاتب المغربي الذي يكتب باللغـة الفرنسـية ونشـرت    Goncourtجائزة "غونكورت"(

)، ونشرت Marcelino Villegas( "مارثيلينو بغاس"  عبر ترجمةعنوانين لنجيب محفوظ 



    ������������������	������	������	������	��������������������������������������������������������    �Wد�������77771111صWصWصWص08080808����������������������������������������������������W��������א���א���א���א�����������������������������������������������������������2019201920192019و�لو�لو�لو�ل�א���א��א���א��א���א��א���א�א��א��א��א������������������������������������������������������������������11111111א��د�Wא��د�Wא��د�Wא J� J� J� J88882222��������� �� �� �� �
 

  
77 

 

  

لنجيـب محفـوظ، وظهـرت أيضـا      استة أعمال، أربـع منهـ   ) Libertarias"ليبيرتارياس"(
)، أمـا درا نشـر "إبيريـون"     Janes) و"خـانيس"  ( Plazaترجمات  في دار نشر "بالثـا" ( 

)Hiperion (رى نشرت عنوانا واحدا.نشر أخ ارفسخرت اهتمامها بالشعر، ويوجد د 

إذن يبدو بعد هذه الجولة البانورامية أن األدب العربـي المعاصـر خـرج مـن قوقعـة دور      
النشر الصغيرة ذات طابع تجاري، بصورة أكثر أو أقل، وقسم كبير من هـذا الجمهـور هـو    
 من المستعربين، وبقيت بعض العناوين العربية ما يكفي من الوقت في قائمة الكتـب األكثـر  

زقـاق   )، مثل في حالة روايـة " Paisبيعا إلى درجت نشرت في الصحف شهريا مثل جريدة (
  المدق"، التي بقيت تقريبا لمدة عام، أو مثل "ليون إفريقي".

)  التي هـي  1991- 1985ونختم بأننا نذهب إلى ما تؤكده إحصائية ما نشر بين سنوات (
حاجز الذي كـان يبـدو فـي السـابق أن ال     في زيادة حسب الفقرات السابقة، والتي اجتازت ال

  يمكن تجاوزه، وحسب المختصين أن هذا األدب يعني كثيرا للقراء.

  .1989صالح عبد الصبور: ناس من بالدي، ترجمة: مرسيدس ديل أمور، غرناطة، - 

صالح عبد الصبور: إبحار في الـذاكرة، ترجمـة: روزة إيزابيـل مارتينيـث ليـو، مدريـد       - 
1990.  

  .1989أبو سلمى: أبيات في النيران، ترجمة: عبد اهللا الغيادي، أيوسو، مدريد، - 

  .1987أدونيس: قبر من أجل نيويورك، ترجمة: فديريكو أربوس، مدريد، علي سعيد - 

أنطولوجيا: أنطولوجيا قصة عراقية راهنة، ترجمة: لوث غارثيا كاستانيوــ دار المـأمون   - 
  .  1988بغداد، 

ــا: - ــة، ترجمــة: إزابيــل الثــارو وآخــرون، جامعــة  أنطولوجي ــا قصــص مغربي أنطولوجي
  .1990مورسية،

مدريـد    أطلس: قصص عربية حتى اآلن، ترجمة: غوادالوبي سايث وآخرون، كانتا آرابيـا -
1985.  

  .1991حسن الباشا: شيء من األيام األخرى، ترجمة: خوان خمينيث، كانتا آرابيا، مدريد -

  .1989ر الفقر والثورة، ترجمة: فديريكو أربوس، مدريد، عبد الوهاب البياتي: سف

عبد الوهاب البياتي: حب أكبر مني، ترجمة: بيـدرو مارتنيـث مونتابيـث، مدريـد، جمعيـة      
  .1985العربية - الصداقة اإلسبانية

  .1987عبد الوهاب البياتي: الكتابة على الطين، ترجمة: فديريكو أربوس، مدريد،- 
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  .1987الطاهر بن جلون: طفل الرمل، ترجمة: ألبيرتو بيالبا، برشلونة، - 

  .1988الطاهر بن جلون: ليلة القدر، ترجمة: ألبيرتو بيالبا، برشلونة، - 

الطاهر بن جلون: يوم صامت في طنجة، ترجمة: ألبيرتـو كالفيـرا، الجزيـرة، برشـلونة     - 
1990.  

  .1991غربية، جامعة غرناطة، جنات بن نونة: مرآة المتهمة: صورة امرأة م-

جنات بن نونة: الرفيقة، مشاهد مغربية: رؤية اجتماعيـة للسـتينات عـن طريـق سـاردين      -
  .1991ترجمة: غوادالوبي سايث غرناطة، إمبريديسور، 

محمد شكور ولوبيث خورخي: أنطولوجيا قصص مغربية باللغة اإلسبانية، غرناطـة أبـاغو   - 
1985.  

طين، ترجمـة: خوسـيه مـارتين أرناثيبـا وعبـد الكـريم جهـاد        محمود درويش: من فلس-  - 
  . 1989برشلونة، 

  .1990سعيد فيردي: طفل في الحرب، دار نشر المشرق والبحر األبيض المتوسط، مدريد - 

إيزابيل إيبرهاردت: بالد الرمل: قصص جزائرية، ترجمة: إينماكوالدا خمينيـث، دار نشـر   - 
  .1990المشرق والبحر األبيض المتوسط، 

إميل حبيبي: الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد بن أبي النحس المتشـائل، ترجمـة: ليونـور    - 
  .1990مارتنيث، دار نشر موشنيك، برشلونة، 

  .1987توفيق الحكيم: المسرح االجتماعي، ترجمة: خوان مارتين، غرناطة، -

توفيق الحكيم: األيادي الناعمة ونحو حياة أفضـل، ترجمـة: أنطونيـا مارتنيـث، غرناطـة       -
  .1991إمبريديسور، 

مسرحيين، أربـع مؤلفـات)، ترجمـة:     ةتوفيق الحكيم وآخرون: في المشهد المصري(أربع-
  .1991بيالر ليروال، غرناطة  إمبريديسور، 

  .1991رثيا، ليبيرتارياس، مدريد، سونا اهللا إبراهيم: اللجنة، ترجمة: المودينا غا- 

أوراق مـن فلسـطين وقصـص أخـرى، ترجمـة: عبـد اهللا غيـادي         ةغسان كنفـاني: ثالثـ  - 
  .1989أوريخينس، مدريد، 

ناصر خمير: قصة رواة القصص، ترجمة: أوغسطين لوبيث و م.طابويو، النقـد، برشـلونة   - 
1987.  
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  .1988أمين معلوف: ليون اإلفريقي، مدريد، أليانثا، - 

  .1989أمين معلوف: الحروب الصليبية كما يراها العرب، مدريد، أليانثا، - 

  .1989، مدريد، أليانثا، قندأمين معلوف: سمر- 

  .1991أمين معلوف: حدائق النور، مدريد، أليانثا، - 

  .1988نجيب محفوظ: زقاق المدق، ترجمة: إيلينا بالينتي، الكور، برشلونة، - 

  .1988نجيب محفوظ: ميرامار، ترجمة: ماغدالينا مارتنيث، برشلونة، إكاريا، - 

نجيب محفوظ: حب تحت المطر، ترجمـة: مرسـيدس ديـل آمـو، مدريـد، إمبريديسـور        - 
1988.  

، مدريـد  IHACنجيب محفوظ: حكاية بال بداية وبال نهايـة، ترجمـة: مـارثيلينو بيغـاس،     - 
1988.  

  .1989ل، ترجمة: فديريكو أربوس، لبيرتاريا، مدريد، نجيب محفوظ: ثرثرة فوق الني- 

  .  1989نجيب محفوظ: بداية ونهاية، ترجمة: مارثيلينو بيغاس، برشلونة،  

  .1989نجيب محفوظ: السراب، ترجمة: مارثيلينو بيغاس، دار نشر الجزيرة، برشلونة، - 

  .1989نجيب محفوظ: أوالد حارتنا، الكور، برشلونة،  - 

  .1989بين القصرين، الكور، برشلونة،  نجيب محفوظ: - 

  .1989نجيب محفوظ: حوارات، الكور، برشلونة،  - 

  .1990نجيب محفوظ: قصر الشوق، ترجمة: مجموعة من الباحثين، برشلونة،- 

  .1990نجيب محفوظ: القاهرة الجديدة، ترجمة: ماثيلينو بيغاس، برشلونة،  - 

نجيب محفوظ: ملحمـة الحـرافيش، ترجمـة: جوالنـدا غونزاليـث، لبيرتاريـاس، مدريـد        - 
1990  .  

  .1990نجيب محفوظ: السكرية، ترجمة: مجموعة من الباحثين، برشلونة، - 

نجيب محفوظ: اللص والكالب، ترجمـة: إنغريـد بيخـارانو وماريـا لـويزا بريتـو، بالثـا        - 
  .1991وخانيت، برشلونة، 

لسمان والخريف، ترجمة: إنغريد بيخارانو وماريـا لـويزا بريتـو، بالثـا     نجيب محفوظ: ا- 
  .1991وخانيت، برشلونة، 
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  .1989لبيرتارياس، مدريد،  إيدمون مالح: المجرى الثابت،- 

  .1991مولود معمري: قصص بربرية، ترجمة: ماريو ميرلينو، إيسباسا كالب، مدريد، - 

  .1988مدريد، حنا مينة: المرساة، ترجمة: كالرا طوماس، - 

  .1989ميخائيل نعيمة: كان ما كان، ترجمة: منتسرات عبد اهللا، سابديل، - 

مجموعة مؤلفين: الشعر العربي الـراهن، ترجمـة: بيـدرو مارتنيـث مونتابيـث وآخـرون       - 
  .  1985ليتورال، مدريد، 

  .1987نزار قباني: أنت، الحب، ترجمة: بيدرو مارتنيث مونتابيث، كانت أرابيا، مدريد، - 

مجموعة مؤلفين: خمسة قرون من الشعر العربـي، ترجمـة: بيـدرو مارتنيـث مونتابيـث      - 
  .1989وآخرون،  ليتورال، مدريد 

عبد الرحمن مجيد الرباعي: سر الماء وقصص أخرى، ترجمة: لويزا برييتو، ألبـا، مدريـد   - 
1986.  

  .1989نوال سعداوي: امرأة عند نقطة الصفر، ترجمة: لوبيز هيرادا، غرناطة، - 

  .1987الطيب صالح: روايتان سودانيتان، ترجمة: ميالغروس نوين، كانتا آريبيا، مدريد - 

  . 1990الطيب صالح: مواسم الهجرة إلى الشمال، ترجمة: لويزا كافيرو، برشلونة، - 

  .1987رفيق الشامي: يد ملؤها النجوم، ترجمة: خوسيه رودرغيث، الفاغيرا، مدريد، - 

  .1990رفيق الشامي: حكواتي الليل، ترجمة: أنطون ديتريش، سيرويال، مدريد، - 

  فؤاد التكرلي: الوجه اآلخر وخمـس قصـص، ترجمـة: سـالفادور بينيـا، كانتـا آريبيـا        - 
  .1988مدريد، 

  .1985جميل: جميل وجميلة، ترجمة: كارمن رويث برافو، ماخستيريو، مدريد، - 

لطيفة الزيات: الشيخوخة وقصص أخرى، ترجمـة: دلـوريس ديـل مـار باديـا، غرناطـة       - 
1990  
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        الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش

 هذا المقال هو جزء من كتاب جماعي:هذا المقال هو جزء من كتاب جماعي:هذا المقال هو جزء من كتاب جماعي:هذا المقال هو جزء من كتاب جماعي:1

Colectivo: Confluencias de culturas en el mediterráneo, ED FRANCISCO MUÑOZ,  
UNIVERSIDAD DE GRANADA, 2008.... 

) من جامعة غرناطة،  ترجمت ) من جامعة غرناطة،  ترجمت ) من جامعة غرناطة،  ترجمت ) من جامعة غرناطة،  ترجمت     Mercedece Del Amoهي األكاديمية والمترجمة اإلسبانية "مرسيدس ديل آمو" (هي األكاديمية والمترجمة اإلسبانية "مرسيدس ديل آمو" (هي األكاديمية والمترجمة اإلسبانية "مرسيدس ديل آمو" (هي األكاديمية والمترجمة اإلسبانية "مرسيدس ديل آمو" ( 2
 مثل روايات نجيب محفوظ.مثل روايات نجيب محفوظ.مثل روايات نجيب محفوظ.مثل روايات نجيب محفوظ.    ةةةةالعديد من النصوص العربية المعاصرالعديد من النصوص العربية المعاصرالعديد من النصوص العربية المعاصرالعديد من النصوص العربية المعاصر

3 Mercédese Del Amo: La repercusión de los problemas del mundo árabe 
contemporáneo en el intelectual español (1939-1974), Almenara, 10, (1976-1977), 10. 

 ترجم إلى اللغة اإلسبانية العديد من النصوص من بينها الكتب اآلتية: ترجم إلى اللغة اإلسبانية العديد من النصوص من بينها الكتب اآلتية: ترجم إلى اللغة اإلسبانية العديد من النصوص من بينها الكتب اآلتية: ترجم إلى اللغة اإلسبانية العديد من النصوص من بينها الكتب اآلتية:      4

P Martínez Montavez (1956), La escuela siro-americana, Tetuán, Itimad, (1958), 
Poesía árabe contemporánea, Madrid, Escelicer Nizar Kabbani (1965), Poemas 
amorosos árabes, Madrid, IHAC; P Martínez Montavez (1965), Siete cuentas egipcios 
contemporáneos, Madrid, IEEI; Adonis (1968), Canciones de Mihyar el de Damasco, 
Madrid, IHAC; P Martínez Montavez (1969), Poetas palestinos de la resistencia, 
Madrid, Casa Hispano-Árabe; (1970), Poetas árabes realistas, Madrid, Rialp; Tawfiq 
al-Haqim (1977), Sherezada, Madrid, IEEI; P Martínez Montavez (1980), El poema es 
filistin, Madrid, Molinos de Agua (1985), Poesía árabe actual, Malaga; Al-Bayati 
(1986), Amor más grande que yo mismo, Madrid, AAHA; Kabbani (1987), Tu, amor, 
Madrid, Cantarabia; y estudios como P Martínez Montavez (1974) Introducción a la 
literatura árabe moderna, 1Ed. Madrid, Almenara; (1985) 2 Ed. Madrid, CantArabia; 
(1977), Exploraciones en literatura neoárabe, Madrid, IHAC; (1977), Ensayos 
marginales de arabismo, Madrid, Universidad Autónoma; (1982) La literatura árabe y 
España, Madrid, UNESCO; (1990), La literatura árabe de hoy, Madrid, CantArabe     .     .     .     . 
5 Almenara, 7-8 (verano 1975) 3-37. 
6Op. cit, 6.  
7 Almenara, 9 (verano 1976) 3-28. 
8 Almenara, 10 (1976-77) 4-47. 
9 Almenara, 1 (Primavera 1971) 87-137. 
10 Almenara, 2 (Primavera 1972) 133-187. 
11 Op. Cit., 3.    

 ينظر:ينظر:ينظر:ينظر: 12

J M. Forneas Besteiro(1991), « Informe sobre trabajos académicos de temática árabe 
moderna en la Universidad de Granada durante los últimos veinte años», en Actas de 
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las Jornadas de Literatura Árabe Moderna y Contemporánea, Madrid, Universidad 
Autónoma, 125-131....        

 ينظر أيضا: ينظر أيضا: ينظر أيضا: ينظر أيضا:  13

Memorias de licenciatura y tesis doctorales presentadas en la Universidad de 
Granada sobre estudios árabes e islámicos”, en Actas de las Primeras Jornadas-
Debate de Arabismo (Granada 2-8 de diciembre 1985), Granada, Universidad- CSIC, 
119-127....    
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la traduction des termes et textes biologique ; 

entre formation et profession 
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<VÙ^‰…ý]<�è…^i18<I03<I2018<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<VÙçfÏÖ]<�è…^i17<I03<I2019

ـ   من أهم� المتخص�صةتعتبر الترجمة العلمية ملخص عربي: ملخص عربي: ملخص عربي: ملخص عربي:   �ة التـي مـن   الفـروع العلمي
الجدير بنا االهتمام بها خصوصا عنـدما يتعلـق األمـر بترجمـة المصـطلحات والنصـوص       

�والبيولوجية بالتحديد ألن�ها نقطة اهتمامنا ذلك ألن� الترجمة في مجـال تخصـص   ة العلمي
ما ال يكون هكذا ألي كان الترجمة منه وإليه؛ فالعمل على ترجمة مصطلحات علمية خاصة 
بتخصص ما أو نصوص خاصة بعلم ما ال يمكن أن يقوم به إال شخص عارف بثالثة مجاالت 

لحية، والمجال العلمي المـراد الترجمـة منـه أو إليـه     هي: مجال الترجمة، ومجال المصط
وعلى هذا األساس فنحن في حاجة إلى مترجمين متخصصين في شـت�ى المجـاالت العلميـة    

  والمعرفية.

: المترجم، المصطلحي، المترجم المصطلحي، المصطلح العلمي، النص الكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحية
  العلمي.

    AbstractAbstractAbstractAbstract::::    La traduction scientifique spécialisée est considérée comme 
l ̓une des branches scientifique les plus importantes qui dit attirer notre 
attention ̦surtout en ce qui concerne particulièrement ̦ la traduction des 
termes et textes scientifique et biologique ̦ vu son intérêt ̦ du fiat la 
traduction dans domaine de n ̓importe qu ̓elle spécialité ne peut jamais 
être attribué  à quiconque le travail de traduction des termes 
scientifiques relatifs à une spécialité particulière ou des textes ont 
relation avec une science précise ne peut être réalisé que par une 

  saralaked@gmail.com، الجزائر، البريد اإللكتروني:   2الجزائر -أبو القاسم سعد اهللا جامعة  *
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personne ayant connaissances dans trois domaines : le domaine de la 
traduction ̦ le domaine de la terminologie ̦ et le champ scientifique que 
nous voulons le traduire ou traduire vers lui ̦ et sur cette base ̦ nous 
besoin de traducteurs spécialisés dans divers domaines scientifiques de 
la connaissance. 

Mots clefsMots clefsMots clefsMots clefs : : : : La traduction scientifique/ de domaine de la traduction/ le 
domaine de la terminologie/ le champ scientifique/ les termes 
scientifique/ les textes scientifique. 

    

تعتبر الترجمة العلمية من أهم القضايا التي كان لزاما علينا أن نزيـل عنهـا   اإلشكالية: اإلشكالية: اإلشكالية: اإلشكالية: 
الغبار ألن�ها وفي أبسط ما يمكن أن يقال عنها إن�ها نقل لتلك النصوص العلمية من لغة إلى 

ومع التطور الذي ي{شهد به للغرب في مجـال العلـوم والتكنولوجيـا؛ فإن�ـه مـن       لغة أخرى،
بغيـة اللحـاق بركـب األمـم المتقدمـة       العربي�ةنقوم بنقل تلك العلوم إلى  الضروري أن

وليست الترجمة بالفعل الذي يمكن ألي� كان أن يقـوم بـه خصوصـا عنـدما نتحـدث عـن       
الترجمة العلمية باعتبار أن�ها تتخذ من التخصص المجال الرئيس الذي يعتمد عليه؛ ومعنى 

راية بالتخصص الذي يود� أن يتـرجم إليـه؛ وكـذلك    هذا أن� المترجم البد أن� يكون على د
الحال مع متـرجم المصـطلحات البيولوجيـة فيجـب عليـه أن يكـون علـى درايـة واسـعة          
بالبيولوجيا كتخصص؛ ذلك ألن� نقل هذه المصطلحات يكون مقرونا بنقل تلك النصوص 

ض األمـور  البيولوجية التي تسمح باستظهار مفهوم تلك المصطلحات العلمية، فإغفـال بعـ  
في الترجمة العلمية والبيولوجية خاصة من قبل المترجم ستفضي إلى أخطـاء علميـة دون   
شك ولعل أهم مثال عن ذلك االعتقاد القائم لدى الكثير أن� هناك حباال صـوتية، واألصـل   
حبالن صوتيان؛ وهذا دون شك راجع إلى تكـوين المتـرجم المتخصـص واإلشـكال الـذي      

خصوص كيف يجب أن يكون تكـوين المتـرجم البيولـوجي؟ ومتـى     يطرح نفسه في هذا ال
  نقول أن�ه أصبح لدينا مترجم مصطلحي في مجال ما؟

1.    �الطرق التي أقر�ها العلماء والباحثون والتي  تعتبر الترجمة من أهم�ة: ة: ة: ة: الترجمة العلمي�الترجمة العلمي�الترجمة العلمي�الترجمة العلمي
ق األمـر  عنـدما يتعلـ   العربي�ة، ومن األجنبية إلى 1تروم نقل العلوم من لغة إلى لغة أخرى

، وفي إطار عملية النقل هذه كان لزاما على الناقلين أن� يقوموا بنقل تلـك  العربي�ةباللغة 
العلوم في إطار لغات التخصص حيث كان اهتمامهم مركـزا حـول ترجمـة المصـطلحات     

على ترجمـة  «التي تدل   العلمية؛ لذلك فإن� حدود دراستنا محصورة في الترجمة العلمية
أي تلك الترجمة التي يشتغل موضوعها على خطابات تنتمي إلـى مجـاالت   الخطاب العلمي 

العلوم ويتميز موضوعها بالطابع الكوني غير الخاص بجماعـة لغويـة معينة...وتسـتجيب    
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، وعلى هذا فإن� الترجمة العلميـة تشـتغل   2»لشروط الدقة والموضوعية والمنهجية العلمية
  على ترجمة الخطاب العلمي.

فإن�ه من الضروري أن نشير إلى أن�ها تتأسس علـى جملـة مـن الشـروط      وبالحديث عنها
  أهمها:

 الدقة: ويدخل في ذلك االستعمال الصحيح للغة، والبساطة، والوضوح. �
 والموضوعية.  �
 المنهجية العلمي�ة.  �
 التوفيق في المصطلحات العلمية المستجدة. �

الطبيـة والترجمـة    بدورها تنقسم إلى عدة تخصصـات كالترجمـة  «والترجمة العلمية 
الصيدالنية (في مجال الصحة) والترجمة الفلكية وترجمة نصـوص الفيزيـاء أو الهندسـة    

؛ ومعنى هذا أن�ها تكون متخصصة عندما تتعلق بعلم من 3»بمختلف تخصصاتها والرياضيات
العلوم دون غيره كترجمة علم الرياضيات، أو ترجمة علم الفيزياء، أو ترجمة علم األحياء 

  .-بيويلوجياال-

موقف المتلقي ولـيس المنـتج فـي    « تقف في أحايين كثيرة  العربي�ةولما كانت اللغة 
مجال الثقافة والعلوم فإن�ها مضطر�ة للتعامل اليومي في وسائل اإلعالم والتعلـيم مـع كـٍم    

 4»العربي�ـة هائل من الكلمات والمفاهيم الجديدة التي ليست لها مقابالت جاهزة فـي اللغـة   
سـبيلنا الوحيـد   «باعتبارها  المتخص�صةفقد كان علينا أن نهتم  بالترجمة العلمية  لذلك

اليوم  العربي�ة، خاصة وأن� المكتبة 5»لتدارك الركب واستيعاب العلوم والتقنيات وتوطيدها
وهو من أهم االشكاالت التـي   6666»»»»نقص واضح في المؤلفات العلمي�ة والمترجمات«تشكو من 

ي خالل بحثه بالرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال، هذه الجهود تواجه الباحث العرب
التي تطرح هي األخرى اشكاال آخر يتمثل في عدم انتاج ترجمي� دائم ومستمر ومنظم حيث 

تتميز مهنة الترجمة في بالدنا بالفوضى والتسيب وانعدام أي معايير تنظم ممارسـتها إال  «
كاالت تعتبر إلى درجة ما السبب وراء السـعي الـدؤوب   ،  ولعل هذه االش7»في مجال محدود

؛ وخاصـة إذا تعلـق األمـر بترجمـة     العربي�ـة من أجـل النهـوض بالترجمـة العلمي�ـة إلـى      
المصطلحات العلمية والتي يمكننا أن نعدها جزءا هاما في عملية ترجمة النصوص العلمي�ـة  

  .العربي�ةمن اللغات األجنبية إلى 

فالترجمة العلمية محكومة بلغة تخصص الـنص  الترجمة العلمية ولغة التخصص: الترجمة العلمية ولغة التخصص: الترجمة العلمية ولغة التخصص: الترجمة العلمية ولغة التخصص:     1.1
الذي نريد ترجمته فإذا أردنا ترجمة نص طبي البد� علـى المتـرجم أن يكـون متمكنـا مـن      
المصطلحات والمفاهيم الطبية وعارفا بمختلف التراكيب اللغويـة فـي اللغتـين المنقـول     
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غة التخصص تلك محكومـة بعنصـرين رئيسـين همـا     منهما...وهلم� جرا، وعلى هذا فإن� ل
النصوص والمصطلحات العلمية المتعلقة به والمشك�لة في األساس للغـة التخصـص المـراد    

  الترجمة في إطارها.

ويذهب الباحثون إلى أن� النصوص العلمية تنقسم إلى ترجمة النصوص العلمية: ترجمة النصوص العلمية: ترجمة النصوص العلمية: ترجمة النصوص العلمية:  1.1.1
  قسمين هما:

لغة علمية تتميـز  «النصوص التي تعتمد على وهي نصوص علمية متخصصة: نصوص علمية متخصصة: نصوص علمية متخصصة: نصوص علمية متخصصة:     1.1.1.1
؛ ومعنى هذا أن� 8»بمصطلحات ال يستطيع أن يدرك معناها إال القارئ أو الدارس المتخصص

تلك النصوص متخصصة لدرجة أن�ه لن يفهـم معناهـا إال الـذي تعمـق فـي بحـث ذلـك        
لب مـثال ال  التخصص ألن�ه يصبح ملمً�ا بكل مصطلحاته العلمية فنص يتحدث عن جراحة الق

يمكن ألي مترجم أن يقوم بترجمته إال إذا كان على دراية بتخصص جراحة القلب في حد 
 ذاته وهكذا مع بقية العلوم.

مبسـطة  ««««وهي النصوص التي تعتمد على لغة نصوص علمية غير متخصصة: نصوص علمية غير متخصصة: نصوص علمية غير متخصصة: نصوص علمية غير متخصصة:     2.1.1.1
يخدم  كما يحدث عندما يقصد من هذا التبسيط تعميم المعرفة العلمية أو وضعها في قالب

على اعتبار أن� هـذه النصـوص موج�هـة للتالميـذ والتـي يكـون           9999»»»»أهداف التربية والتعليم
        الغرض منها هو تبسيط المعارف وتعميمها بين المتعلمين في مستويات مختلفة.

إن� محاولة الخـوض فـي قضـية ترجمـة النصـوص      ترجمة المصطلحات العلمية: ترجمة المصطلحات العلمية: ترجمة المصطلحات العلمية: ترجمة المصطلحات العلمية:     2.1
العلمية التي بات من الضروري الرجوع إليها باعتبارها الوعاء الذي يحوي تلـك المعـارف   

 �يجعلنـا نتوقـف قلـيال    أن والمفاهيم التي تروم الترجمة نقلها من لغة إلى لغة أخرى البد
ر لغـة تخصصـية باتـت    فـي إطـا   المتخص�صةعلى أهم الركائز التي تقوم عليها الترجمة 

تفرض نفسها في عالم التكوين والتمهين معا؛ وعندما نتحدث عن التمهين فإن�نا نتحدث عن 
الحدث الفعلي للعملية الترجمي�ة؛ ذلك ألن� المترجم بات يجد نفسه وإن كان يتقن اللغتين 

ي معا أمام ضرورة التوسع في فهم مجمل المصطلحات العلمية الجديـدة والمسـتحدثة التـ   
يعرضها النص األصل وكذا ما يقابلها في النص الذي هو في صدده في اللغة المنقول إليها 
ومعنى هذا أن�ه من الضروري على المترجم العودة إلى مجمـل المعـاجم والقـواميس التـي     
تتناول المصطلحات التي يتضمنها النص الذي هو في صدده؛ حيث يفرض هذا األخير نوعـا  

النص فيزيائيا كان عليه أن يضطلع بالمصطلحات الفيزيائية التـي  من التخصص فإذا كان 
تم� اسـتعمالها، وإذا كـان الـنص بيولوجيـا كـان ل¦زامـا عليـه أن يضـطلع بالمصـطلحات          

  البيولوجية التي يتضمنها النص البيولوجي. 
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األلفاظ التي تسمي مفاهيم معينة فـي أي علـم   «هي تلك المصطلحات العلمية: المصطلحات العلمية: المصطلحات العلمية: المصطلحات العلمية:     1.2.1
، وهـذه  10»م بأصنافها الثالثة العلوم الشرعية، والعلوم اإلنسانية والعلـوم الماديـة  من العلو

مختـرع أو  مختـرع أو  مختـرع أو  مختـرع أو      األخيرة هي موضع بحثنا، وهي جمع مفرده المصطلح العلمي من منطلـق أن�ـه  
ونلمس في هذا القول . . . . 11111111مقترح من قبل م{̈ؤلف عارف ومتمكن من جوانب الشكل والمعنىمقترح من قبل م{̈ؤلف عارف ومتمكن من جوانب الشكل والمعنىمقترح من قبل م{̈ؤلف عارف ومتمكن من جوانب الشكل والمعنىمقترح من قبل م{̈ؤلف عارف ومتمكن من جوانب الشكل والمعنى

العلمية والتي يضطلع بصـناعتها مختصـون فـي مجـال     قضية صناعة وتوليد المصطلحات 
لفظ ات�فق على اتخاذه للتعبير عن معنى مـن المعـاني العلميـة فالتصـعيد     «معين باعتباره 

مصطلح كيماوي، وال̈هيو̈لى مصطلح فلسفي، والجراحة مصطلح طبي، والتطعـيم مصـطلح   
عل هذا الشرط في ، ومن هنا فالبد� من أن يكون واضعه من أصحاب التخصص ول12»زراعي

وضعه ينعكس تماما علـى عمليـة الترجمـة إذ البـد� مـن أن يكـون المتـرجم علـى درايـة          
        بالتخصص الذي هو بصدد الترجمة فيه؛ أي في مجال معين من لغة إلى لغة أخرى.

وعندما حاول دبوغراند تقديم تعريفات للمصطلحيات توص�ـل إلـى االفتراضـات التاليـة     
  ذلك العلم: اعتبر فيها أن�««««والتي 

 فهرس للمعجم المتخصص. �
 وسيلة للتدخل في الخطاب المتخصص. �
 .المتخص�صةأداة تمكن من تنشيط األطر المعرفية  �
نظام إشارات تميز بين أهل العلم والدخالء؛ أي المتخصصين وغير المتخصصـين فـي    �

 .13»علم معين
حديد نوع اللغـة  ومن هنا فمن المؤكد أن� المصطلح العلمي باتت له أهمية كبيرة في ت

  :14المعتمدة أثناء نقل المعرفة والعلوم وأصبح له مكانة مرموقة ألسباب نذكر منها

اضطرار األخصائيين إلى التخاطب والتواصل في شتى المعـارف والعلـوم ومـع شـتى      �
 الفئات سواء المختصين أم غيرهم. 

اللغات األخرى التي أن�ه بات من الصعب جدا دون اإللمام بها نقل أو ترجمة العلوم من  �
 أحرزت تفوقا علميا كاللغة االنجليزية.

وعلى هذا فإن� العمل الترجمي� في مختلـف العلـوم بـات منوطـا بترجمـة المصـطلحات       
العلمية الخاصة بعلم بعينه وإذا كان البد� من أن يصطدم المصطلحي بمصـطلحات جديـدة   

جم ومقتضــيات عملــه خلفيــة ترجميــة لكــي يتبــين حاجــة المتــر««««فالبــد أن تكــون لــه 
؛ ومعنى هذا أن�ه على المصطلحي أن يحيط بالترجمة باعتبارها علمـا وفن�ـا   15»المصطلحي

حتى يتسنى له ترجمة تلك المصطلحات العلمية وفق ما تمليه الترجمة العلميـة الدقيقـة   
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وما يقتضيه العمل المصطلحي. وعندما نتحدث عن المصـطلحات والنصـوص البيولوجيـة    
  أن يكون المصطلحي على دراية بما يلي: فمن الضروري

اإلحاطة باللغتين المنقول منها والمنقـول إليهـا وكـل مـا تفرضـه الترجمـة مـن         �
 إلزامات يجب العمل بها أثناء القيام بها.

اإلحاطة بالجانب المصطلحي أي ما يمليه علم المصطلح من شـروط يجـب توفرهـا     �
ا هو موجود في اللغة األصل؛ أي المنقول في المصطلح الجديد الذي يتم وضعه في مقابل م

منها في حالة أن�ها الترجمة األولى لهـذا المصـطلح؛ وال يتسـنى للمصـطلحي ذلـك إال إذا      
أحاط بالتراث اللغوي والعلمي العربي ومستجدات علم المصطلح فإذا كـان هنـاك مـرادف    

تكـون الترجمـة   ترج¦م قبال فاألصل أن توضع نشرات للمصطلحات العلمية المترجمة حتـى  
 فيما بعد أسهل ونتجنب بذلك التعدد المصطلحي الذي بات يربك العلوم.

اإللمام بالخصوصيات التي تفرضها المادة العلمية المترجم منها والمترجم إليها ومـن   �
هنا يجدر بنا أن نشير إلى ضـرورة إلمـام أهـل االصـطالح والمتـرجمين بعلـوم األحيـاء        

 . المتخص�صةفيه الترجمة باعتبارها المجال الذي تتم 
ومن خالل ما عرضناه فإن� جل� الباحثين في علم المصطلح يركـزون اهتمـامهم عنـد      

بالعودة إلى النصوص التي ورد واسـتعمل فيهـا لـذلك     العربي�ةترجمة مصطلح أجنبي إلى 
اإلحاطة بتقنيات الترجمة األساسية ابتـداء مـن التحليـل البنيـوي� للـنص      «فمن الضروري 

األجنبي وانتهاء بالصياغة السليمة للنص� الـوطني� ومـرورا بكيفيـة التعامـل مـع السـوابق       
فإن� أي محاولة لترجمة تلك  . ومن هنا16»واللواحق واللواصق وغيرها من قضايا المعجم

المصطلحات البيولوجية وباإلضافة إلى العودة إلى النصوص األصلية التي وردت فيها تلك 
النصوص فإن�ه من الضروري أن يركز المترجمون والمصطلحيون اهتمامهم حول اللواصق 

  .ي�ةالعربالتي تتعلق بجل� تلك المصطلحات ومحاولة مقابالتها بما يناسبها في اللغة 

ويطلق مصطلح اللواصق بشكل عـام علـى الزوائـد التـي     : : : : العربي�ةالعربي�ةالعربي�ةالعربي�ةاللواصق في اللواصق في اللواصق في اللواصق في     2.2.12.2.12.2.12.2.1
تستعملها اللغات المزجي�ة عن طريق إلصاقها بجدع الكلمة، وفي خصوص هذه النقطة فقـد  
تناولها عديد الباحثين؛ حيث كانوا على مذاهب متفرقة ففي الوقت الذي يرى فيه بعضـهم  

ند نقل المصطلحات العلمية، ذهب ع العربي�ةوجوب ترجمة اللواصق من اللغات الالتينية إلى 
آخرون إلى أن�ه ال مانع من استخدامها كما جاءت فـي لغتهـا األصـل مـع إخضـاعها للغـة       

أي تعريبها، في حين يذهب البعض إلى استخدام النحت وفي هذا هناك من يرى بأن  العربي�ة
النحت لكـن   يستخدم النحت في النقل بشكل كلي�، وهناك من يرى أن�ه ال مانع من استخدام

بشكل جزئي أي جزء من المصطلح عربي وآخر أجنبي نحو ثاني أكسـيد الكـاربون، وفـي    
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مقابل هذه المذاهب نجد مذهبا آخر يرى أن�ه من الواجب استقراء اللواصق التـي اسـتعملت   
  واستخدامها إن لزم األمر. العربي�ةقديما في 

فإن� علي القاسمي يذهب إلى أن�  وفي خضم هذا الخالف المنهجي المتعلق بنقل الل�واصق 
لغة اشتقاقية ويمكن أن تستغني عن تلك اللواصـق فـي وضـع المصـطلحات      العربي�ةاللغة 

العلمية من مختلف الجذور اللغوية. واللواصـق المالحـظ تبنيهـا فـي نقـل المصـطلحات       
ث أنواع كثيرة اللواصق مـن حيـث موقعهـا واللواصـق مـن حيـ       العربي�ةالعلمي�ة في اللغة 

 الوظيفة.

يتـداخل عمـل المصـطلحي    .مترجم المصطلحات البيولوجية بين التكوين والتمهين: .مترجم المصطلحات البيولوجية بين التكوين والتمهين: .مترجم المصطلحات البيولوجية بين التكوين والتمهين: .مترجم المصطلحات البيولوجية بين التكوين والتمهين: 2
بعمل المترجم حين يتعلق األمر بترجمة المصطلحات البيولوجية من لغة إلى لغـة أخـرى   
وكنا قد أسلفنا الذكر حول أهم الشروط التـي يجـب أن تتـوفر فـي المصـطلحي حتـى       

حات البيولوجية وعندما نتحدث عـن المتـرجم المتخصـص    تتسنى له إمكانية نقل المصطل
ونعني هنا المترجم للعلوم البيولوجية فإن�ه يجد نفسه أمام المصطلح البيولوجي الذي إم�ـا  

، فيحاول معرفة مفهوم المصطلح 17سبق وأن ت{رج¦م، وإم�ا أن يجد نفسه أمام مصطلح جديد
  المقابل في اللغة المترجم إليها.الجديد في اللغة المترجم منها ومحاولة إيجاد 

وعلى هذا األساس وقبل أي شيء من هو المتـرجم؟ ومـن هـو المصـطلحي؟ ومـن هـو       
  المترجم المصطلحي كاقتراح جديد؟

تحدث الكثير عن المترجم معتبـرين إي�ـاه كاتبـا؛ ومـن منظـور      من هو المترجم؟ من هو المترجم؟ من هو المترجم؟ من هو المترجم؟ 1.2
؛ لـذلك  18ى لغة الكاتب الجديـد هؤالء فإن� المترجم هو ناقل األفكار عن كاتبها األصلي إل

فإن� عمل المترجم هو عبارة عن فعل فكري ال يمكن ألي� كان القيام به، وعلى هذا األسـاس  
  ح{د¦دت جملة من الشروط الواجب توفرها فيه نذكر منها:

 ؛للغة األصل واللغة المنقول إليهاأن يتقن المترجم لغتي الترجمة ا �
غتين ألن المصطلحات خاضـعة لثقافـة الجماعـة    أن تكون له ثقافة واسعة في كال الل �

تتدخل القوى الثقافية واالجتماعية في تحديد ما يترجم وطرائـق تقديمـه   «اللغوية؛ حيث 
 ؛19»إلى الثقافة المستهدفة

 ؛أن يكون المترجم ملم�ا بالموضوع المراد ترجمته �
 ؛أن تكون لديه خبرة ومهارة في التعامل مع النصوص المراد ترجمتها �

العمل على ترجمة المصطلحات العلمية باألمر اليسير البسـيط الـذي يمكـن ألي     وليس
شخص أن يقوم به بمجرد أن�ه يتقن اللغتين المترجم منها والمترجم لها، وليس العمل على 
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ترجمة هذه المصطلحات يكون بمقابلة األلفاظ بعضها ببعض؛ وإن�ما تكـون بـاالنطالق مـن    
  تعمل فيها المصطلح العلمي.الخلفية النصية التي نشأ واس

إن� عمل المصطلحي بات يشكل فعال حاسـما فـي عمليـة تنميـة     من هو المصطلحي؟ من هو المصطلحي؟ من هو المصطلحي؟ من هو المصطلحي؟ 2.2
وترقيتهــا ذلــك أن� جــل� المصــطلحيين تنصــب دراســاتهم حــول دراســة   العربي�ــةاللغــة 

المقابلة لنظيرتها الغربية في محاولة لربطها بالتراث العلمي العربـي   العربي�ةالمصطلحات 
  التالية:   د عمل المصطلحي في المراحل الخمسننا أن نجسويمك

مرحلة الجمع: حيث يقـوم المصـطلحي فـي هـذه المرحلـة بجمـع المصـطلحات         �
 ؛الموضوعة لمختلف التصورات والمبثوثة في نصوصها األصلية

مرحلة الوصف: حيث يقوم المصطلحي فـي هـذه المرحلـة بعمليـة وصـف تلـك        �
 ؛الشرح والتعريفالتصورات وتناول كل جوانبها 

مرحلة المعالجة والضبط: يقوم المصطلحي في هذه المرحلة بعمليـة معالجـة هـذه     �
المصطلحات باالنطالق من تصوراتها وذلك بمطابقتها للمبادئ المتفق عليها حول شـروط  

 ؛وضع المصطلحات، وضبطها كل حسب حقله الداللي
تلـف المصـطلحات   مرحلة الوضع: وفي هذه المرحلة يقـوم المصـطلحي بوضـع مخ    �

 العلمية.
: بعد عملية الوضع تأتي أصعب عمليـة فـي االصـطالح أال    """"مرحلة االستعمال"التداول �

وهي المرحلة التي يقدم فيها المصطلح للمستعملين، فإذا لم يكن قد انتشر بمصـطلح آخـر   
فهذا سيضمن له الشيوع واالستعمال بنسبة عالية لكن إذا كان قد اسـتعمل بمصـطلح آخـر    

ا سيجعل استعماله يقتصر على واضعيه، ولعل أهم سبب قد يؤدي إلى شيوع المصـطلح  فهذ
لغته األصل بين المستعملين، أوال: حاجتهم الماسة إلـى مصـطلح يعبـر عـن االلمفهـوم أو      
المخترع الجديد ثانيا: أن� عملية وضع المصطلحات يستغرق وقتا طويال، وخالل هذا الوقت 

استعماله كما هو في لغته األصل فعلى سبيل المثال اسـتعمالنا  يكون فيه المصطلح قد شاع 
ي وضـعه المصـطلحيون وبقـي    ذوض مصطلح(اللوحة اإللكتونية) واللمصطلح (طابالت) ع

رهين الكتب والمداخالت المقترحة له والقائلة به؛ ذلك ألن� عملية وضعه اسـتغرقت وقتـا   
ته األصل لشدة حاجة المسـتعملين  غأطول من الالزم بحيث استعمل المصطلح كما هو في ل

 ؛إلى مصطلح يعبر عن المخترع الجديد
إن� الحديث في هـذه النقطـة بالتحديـد يقودنـا أوال     من هو المترجم المصطلحي: من هو المترجم المصطلحي: من هو المترجم المصطلحي: من هو المترجم المصطلحي:     3.2

وقبل أي شيء إلى الوقوف على الفاعلين في كال المجالين سواء مجال الترجمة أم مجـال  
ه في جملة النقاط السابقة، فليس المترجم هو المصطلحي، وهو األمر الذي حاولنا القيام ب

ذاته المصطلحي وبالعودة إلى الماضـي القريـب نجـد أن� المتـرجم هـو مـن كـان يضـع         
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وربما هذا هو السبب الذي ذهب به البعض إلـى عـدم    العربي�ةالمصطلحات العلمية في اللغة 
وضوح المصطلحات العلمية في داللتهـا علـى المعـاني الدقيقـة المتعلقـة بهـا ذلـك ألن        
المترجمين ليسوا على درجة عالية من المعرفة المصطلحية سواء التراثية أم الحديثة، لهذا 

المتـرجم عـن المصـطلحي أو     نجد العديد من الباحثين يعددون الفروق التي يختلف فيهـا 
باألحرى الشروط الواجب توفرها في المترجم حتى يصـبح مصـطلحيا، وقـد حـاول علـي      
القاسمي االجابة عن السؤال الذي طرحه في هذا الخصوص ومفاده: متـى يصـبح المتـرجم    

. أو باألحرى متى يمكننا أن نصل إلى تكـوين متـرجم مصـطلحي لعلومنـا ال     20مصطلحيا؟
    والدقيقة لعلومنا؟ المتخص�صةمكن أن تحول بينه وبين الترجمة ل يييجد عراق

وفي إطار محاولة اإلجابة عـن هـذا السـؤال يمكننـا القـول إن� عمـل المتـرجم وعمـل         
المصطلحي مكمالن لبعضهما وإذا كان للمترجم الحق في أن يضطلع بوضـع المصـطلحات   

ن يكـون علـى درايـة بكـل صـغيرة      أو غيرها، فمن الواجب أيضا أ العربي�ةالعلمية في اللغة 
وكبيرة في المصطلحية باعتبارها المنظومة العليا التي تنقسم بدورها إلـى فرعيهـا علـم    
المصطلح وصناعة المصطلح باإلضافة إلى ما كنا ذكرناه سابقا من شروط يجب توفرهـا  
في المترجم. وككل هذا من أجل تكوين مترجم مصطلحي يكون قادرا على الترجمـة فـي   

  تخصص الذي ك{و�ن في تخصص معين وفق الترسيمة التالية:ال

  

                                                               

  

  

  

 

 
 

 

                          

  

وعلى هذا فإن� المترجم المصطلحي البد� أن يكون مكو�نا في ثالثة مجـاالت أساسـية هـي    
مجال الترجمة، ومجال المصطلحية ومجـال التخصـص الـذي سـيترجم فيـه. فـإذا كـان        

املترجم 

 املتخصص

 )1جماالت تكوين املترجم املصطلحي للمصطلحات العلمية(

جمال املصطلحية     

الترمجة جمال  

ص(س)جمال التخص  
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–البـد� أن� يكـون مكونـا فـي المجـالين الثـابتين       المترجم سيترجم في مجال البيولوجيـا  
  والمجال المتغير والذي يكون مجال البيولوجيا في هذا الحال...إلخ -الترجمة والمصطلحية

وتجدر بنا االشارة إلى أن� جل� مراحل عمـل المتـرجم المصـطلحي تنطلـق مـن خـالل       
مفهومها وتعريفها فـي  النصوص التي وردت فيها هذه المصطلحات العلمية والعودة بها إلى 

النصوص هاهنا هي المادة الخام التي «اللغة األصل، وهو األصل في هذه العملية؛ ذلك ألن 
يجب أن تعالج داخل مختبر التحليالت بكـل األدوات واإلمكانـات لتقطـر منهـا المعلومـات      

ومن خالل هذا فإن� والحجة في االهتمـام بالنصـوص هـو كونهـا      21»المصطلحية تقطيرا
المادة الخام أو بعبارة أخرى هي البيئة التي استعملت فيها المصـطلحات اسـتعماال حقيقيـا    

فمــا الحظنــاه عنــد العلمــاء الغــربيين فــي هــذا الميــدان هــو اعتمــادهم المطــرد علــى «
مـازالوا لـم يحققـوا المطلـوب مـن      ، عكس العرب الذين وإن حاولوا فـإن�هم  22»االستعمال

بحوثهم على حد تعبير عبد الرحمان الحاج صالح؛ وذلك مـن أجـل الوصـول إلـى وضـع      
 . العربي�ةمعجم عربي يأخذ باالستعمال للمصطلحات العلمية 

من خالل البحث يمكننا أن نخلص إلى جملة من النتائج والتـي نوجزهـا فيمـا    الخاتمة: الخاتمة: الخاتمة: الخاتمة: 
  يلي:

ة البد� أن يقوم بها شخص تتوفر فيه جملة من الشروط؛ فال يقـوم  أن� الترجمة العلمي-1
بها المترجم لعدم اطالعه على المصطلحية اطالعا كافيـا، كمـا ال يمكـن للمصـطلحي أن     
يقوم بها ذلك ألن�ه قد يكون من غير المتقنين للغتين الناقل منها والمنقول إليهـا؛ لـذلك   

م بهـا متـرجم مكـو�ن فـي مجـال الترجمـة       فإن� الترجمة العلمية متخصصة يجب أن يقـو 
والمصطلحية والتخصص المتـرجم منـه وإليـه إن�ـه الـذي أطلقنـا عليـه اسـم المتـرجم          

  المصطلحي.

أن� ترجمة المصطلحات العلمية ال تترجم إال باالنطالق مـن النصـوص األصـلية التـي     -2
صـطلحات فـي   استعملت فيها؛ ذلك ألننا نهدف إلى ترجمة معاني تلك المصـطلحات ال الم 

  حد ذاتها ألن� الترجمة الحرفية قد توقعنا في أخطاء علمية خطيرة.

مـن أجـل تخـريج متـرجمين      المتخص�صةيجب فتح تخصصات علمية تهتم بالترجمة -3
  متخصصين في شتى المجاالت العلمية.

وضع نشرات للمصطلحات العلمية المترجمة وضرورة الرجوع إليهـا عنـد الترجمـة    -4
أجل استبيان ما إذا كان المصطلح مترجما من قبل فيجب أن يستعمل ذلك  من المتخص�صة

  المصطلح وأن يترجم إن لم يكن قد ت{رج¦م من قبل.
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        المصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجع

ألكاديميـة المملكـة    العربي�ةندوة لجنة اللغة أحمد الجوهري: بيداغوجيا الترجمة العلمية، -1
  .م، الرباط، المملكة المغربية1995للطباعة والنشر،  العربي�ةالمغربية: الترجة العلمية، الهالل 

 -العلوم الطبيعيـة كنمـوذج  -أحمد حطاب: المصطلحات العلمية وأهميتها في مجال الترجمة-2
للطباعـة   العربي�ـة ألكاديمية المملكة المغربية: الترجة العلمية، الهالل  العربي�ةندوة لجنة اللغة 

  .م، الرباط، المملكة المغربية1995والنشر، 

  -عمقه التراثي وبعـده المعاصـر  - العربي�ةرجاء وحيد دويدري: المصطلح العلمي في اللغة -3
  م.2010، 1دار الفكر، دمشق، سوريا ط

  الشاهد البوشيخي: -4

مشق، عدد خاص بد العربي�ةمشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية، مجلة مجمع اللغة -
  م.2003يتضمن القسم األول من بحوث ندوة المعجم العربي، 

  نظرات في المصطلح والمنهج، د ت، د ط -

في الجزائـر، مخبـر الترجمـة     المتخص�صة ةعمار بوقريقة: نموذج مقترح لتدريس الترجم-5
ألول، جـوان  وتعليمية اللغات: مجلة في الترجمة، جامعة باجي مختـار، عنابـة، الجزائـر، العـدد ا    

  م.2014

، مجلة المجمع العربي�ةعبد الرحمان الحاج صالح: المعجم العربي واالستعمال الحقيقي للغة -6
  م.2005السنة األولى، ماي  1، العددالعربي�ةالجزائري للغة 

  عبد العزيز لودي�ي: مالحظات حول أهمية إنشاء هيئة وطنيـة للترجمـة العلميـة والتقنيـة    -7
للطباعـة   العربي�ـة ألكاديمية المملكة المغربية: الترجة العلمية، الهالل  العربي�ةندوة لجنة اللغة 

  م، الرباط، المملكة المغربية.1995والنشر، 

في المغرب بين اختالالت التعد�دي�ة وتعث�ـرات   العربي�ةعبد القادر الفاسي الفهري: أزمة اللغة -8
  .5م، ط2010حدة، بيروت، لبنان، الترجمة، دار الكتاب الجديد المت

  علي القاسمي: علم المصطلح أسسه النظريـة وتطبيقاتـه العمليـة، مكتبـة لبنـان ناشـرون      -9
  .1م، ط2008بيروت، لبنان،

محمد الديداوي: الترجمة والتواصل دراسـة تحليليـة عمليـة إلشـكالية االصـطالح ودور      -10
  .1م، ط2000، الرباط، المترجم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء
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للدراسات والنشر، بيـروت   العربي�ةمحمد عصفور: دراسات في الترجمة ونقدها، المؤسسة -11
  .1م، ط2009لبنان، 

  محمد عناني:-12

  .5م، ط2000لونجمان، مصر، -فن الترجمة، الشركة المصرية العالمية للنشر-

-ة المصـرية العالميـة للنشـر   الترجمة الحديثة مدخل إلى مبحث دراسات الترجمة، الشـرك  -
  .1م، ط2003لونجمان، مصر، 

-13  Antoine C. Mattar : la traduction pratique français-arabe. Arabe-
français٫ dar elmachreq sarl byrouth٫ 2003٫ P13. 

-14  Sur la direction de Henri Béjount et Philippe THoiron, Le sens en 
terminologie presse universitaires de Lyon,2000, P13. 
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        ::::صصصصملخ	ملخ	ملخ	ملخ	

أعلـى لعـالم يمكـن لإلنسـان أن يشـعر فيـه براحتـه وأن        من أجل الوصول إلى نموذج 
، يدرج هسرل في فلسفته األخيرة مفهوما جديدا وأساسـيا  "يعيش" فيه بكامل قواه العقلية

وهـو عـالم    أال عـام، في تاريخ الفلسفة األوروبية بوجه خاص والفلسفة اإلنسـانية بوجـه   
قبل التقنية، والذي انطلق منه مع ذلـك  وما  قبل العلم عالم ماالحياة الذي يعني به أساسا 

  كل علم وكل حضارة.

إال أن تجاهل اإلنسان لهذا العالم قد أوقعه حسب هسرل في أزمة نفسية تاريخية حادة ال 
لى لهذا العالم وتأسيس كل شيء يمكن الخروج منها إال بالعودة إلى المفاهيم والمبادئ األو

  على ضوئها من جديد. 

، خاصة في كتابه األخير أزمة العلـوم األوروبيـة   انطالقا من هذه اإلشكالية يهتم هسرل
بتجديد الفلسفة بصفتها علما وأساسـا لكـل عمـل علمـي      والفينومينولوجيا الترنسندنتالية

  تناولها النص اآلتي. ، ومن هنا بالضبط يطرح إشكالية التأسيس التي يعموما

        ::::الكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحية

التأسيس، عالم الحياة، اإلدراك، الظاهرة النفسية، النقد، منهج الـرد المـاهوي، القصـدية    
  .  الموضوعية، التحليل التأسيسي، مجاالت الوجود، الماهية، الشعور، الموجود في ذاته

        

nbounafaka@hotmail.com: ، الجزائر، البريد اإلألكتروني	1جامعة الجزائر *
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        النصالنصالنصالنص

إن الفينومينولوجيا التي أس	سها هسرل قد عملت على إثراء الفلسفة وكذا مجموعة من  
العلوم في الثلث األول من قرننا وهذا بكيفية متنوعة، كمـا أث	ـرت عليهـا جزئيـا بكيفيـة      

 حاسمة. 

كتاب هسرل األخير "أزمة العلوم األوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية" لعام  إن	
)، ال زال األزمـة سنتين قبل وفاته (والذي صـار يعـرف فيمـا بعـد بــ       هي كتبذ، ال1936

يملك تأثيرا متجددا على الدوام وممتدا إلى الحاضر، فقد ارتـبط أساسـا بإدخـال مفهـوم     
  عالم الحياة. 

إن الصدمة الكارثية جراء الظروف البيئية، وكذا التـذمر مـن مجتمـع مـنظ	tم وموجـه      
عقالنيا ولكن أكثر عنفا على الدوام، ، هذا وغيره من العوامل قد أدى إلى ظهـور تـأمالت   
عديدة تبحث في يومنا هذا عن النموذج األعلى لعالم يمكن لإلنسان أن يشـعر فيـه براحتـه    

قواه العقلية. هكذا طفا شعار هسـرل "عـالم الحيـاة" مـن جديـد      وأن "يعيش" فيه بكامل 
وبشكل متزايد في الوقت الحاضر في المجالس العلمية والنقاشات العامة. مـن المؤكـد أن   

في هذا الموضوع تقوم على أرضية أقـل تـرد	دا ممـا كانـت عليـه سـابقا        اإلسهاماتأغلب 
لمة "عالم الحياة" إلى مفهوم فلسفي مقارنة بالسياقات الفكرية التي رفع هسرل ضمنها ك

  أساسي [...].

إن تأمل هسرل لعالم الحياة يتضمن نقدا جـذريا لـروح العلـم المعاصـر. إال أن الشـيء      
المالحظ هو أن هذا النقد ليس معاديا في جوهره للعلم. على العكس يتعلق األمـر بالنسـبة   

لمي عموما. بهذا مـن الممكـن   إلى هسرل بتجديد الفلسفة بصفتها علما وأساسا لكل عمل ع
أن يساعدنا تأمله لعالم الحياة على تفادي هذا التذمر المتزايد مـن العلـم ومـن الحضـارة     
والذي يشهد انتشارا متواصال في أيامنا هذه، خاصة في أوساط المذاهب الرومانسـية التـي   

ني، أي إلى عالم تق -علمي وقبل -تتبناها الحركات الشبانية التي تدعو للعودة إلى عالم قبل
  سليم. 

من خالل هذا التذمر يتجلى من جديـد التـوتر بـين "الثقـافتين المميـزتين" لعصـرنا       
واللتين تدور حولهما نقاشات تعود إلى الستينات، وبالضبط إثر ظهور أطروحـات الروائـي   

  والعالم االنجليزي شارل سناو. يبدو الوجود المعاصر وكأنه منشطر إلى جزأين: 
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تقنـي عقلـي مـع     ₋اة المجردة من الروح في عالم مطبوع بطابع علمي طبيعيجزء الحي
  شخصي متطور بكل شهاداته الثقافية.  ₋مؤسساته، وجزء الوجود الممتلئ في عالم تاريخي

 إن هذا التمزق ينعكس أيضا في تردد الفلسفة الحاضرة بين إرث حبلين ثقافيين. 

t	علميـا، ذي المصـدر    ₋ه توجيها تحليليـا  تقف محاوالت متنوعة في وجه التفكير الموج
 الوضعي المعاصر، بغية ربط المحاوالت الترنسـندنتالية الفلسـفية، الديالكتيـة    ₋التجريبي

  الوجودية الفلسفية أو التأويلية بالتقليد األوروبي القديم. 

من الجانبين، الشيء الذي يجعلـه مـؤهال تـأهيال     يمتلك تفكير هسرل قابلية لالنجذاب
قا لالضطالع بدور الوسيط بين "الثقافتين". يعتبر هسرل من خالل تكوينه الرياضـي  مسب

المنصرم قريبا من التقليدين المـذكورين فـي البدايـة     19ضمن الوضعية العقلية للقرن 
فكما هو الحال في المذهب الوضعي في زمانه يتزاوج في تفكير هسرل البحث عن "مفهوم 

لديه بنظرية عالم الحياة التي تنتمي إلى فلسفته األخيرة، مـع  طبيعي للحياة"، والذي ت�و	ج 
محاولة تأسيس المعرفة. لذلك فليس من بـاب الصـدفة أن تتكـاثر فـي وقتنـا المعاصـر       
 ₋المحاوالت من أجل إقامة جسور بين التفكيـر التحليلـي المسـيطر فـي المجـال األنجلـو      

أمريكي وفينومينولوجيا هسرل. غير أنـه يمكننـا أن نتأمـل فـي الجانـب اآلخـر السـياق        
الترنسندنتالي الفلسفي للتحليالت األخيـرة المتعلقـة بعـالم الحيـاة أيضـا كحصـن ضـد        
الخسارة التاريخية أو على األقل ضد االستعمال الطائش للتقليد الفلسفي الكالسـيكي الـذي   

علميا نظريا. إن ممـا يتماشـى   ₋لفلسفة الموج	tهة توجيها تحليليايمكن مالحظته في أجزاء ا
مع هذا الجانب من العمل الكلي لهسرل كون إشكالية عالم الحياة توجد في ترابط داخلـي  
مع التفكير الوجودي الفلسفي التأويلي الذي تطور لدى هيدجر، سارتر، جادامـار وآخـرين   

  في حوار دائم مع هسرل. 

ي إلى هذا السياق كون مفهوم عالم الحياة يكتسب مجددا داللة خاصـة  وبالمثل مما ينتم
  في الفلسفة االجتماعية لهابرماس التي تنتمي إلى تقليد المذهب الهيجلي اليساري [...].

الصورة األولى التي برزت بها الفينومينولوجيا إلى الوجود، هي رغبتها في أن  صحيح أن	
ص من األحكام المسبقة. غيـر  وبشكل جذري إلى التخل	تكون منهجا فلسفيا يسعى من جديد 

شـيلر   ₋أن الفينومينولوجيا لم تعد عند هسرل، وال عند كبار الفينومينولوجيين اآلخرين 
مجرد منهج، بل إنهـا صـارت    -هيدجر، سارتر، مارلو بونتي، حتى نقتصر على ذكر أهمهم

ما هو موجـود بـالنظر إلـى    تساؤال عن كل  ₋حسب التعريف القديم ألرسطو ₋فلسفة، أي 
وجوده. تتخذ الفينومينولوجيا بصفتها فلسفة، لدى هسرل، شـكل تحليـل تأسيسـي، يجعـل     
"الوجود" يكتسب طـابع موضـوعية مؤس	tسـة فـي الشـعور [...]. إن كـل التحلـيالت، إذا        
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تناولناها في أبسط صيغة، تفيدنا في تأسيس التفسير المتعلق بالصفة والكيفية التي يظهـر  
ا العالم لإلنسان؛ إن الموضوع األساسي للبحـث الفينومينولـوجي التأسيسـي هـو العـالم      به

بصفته تجليا، بصفته "ظاهرة". إن تطور فكر هسرل قد قاده فـي السـنوات األخيـرة إلـى     
تحديد العالم المتجل	ي باعتباره عالم حياة؛ إن "عالم الحياة" ليس شيئا آخر سوى "العالم" 

مع إثـراء هـام للمعنـى بعـد      -ابقا دائما في تفكيره الخاص بالتأسيسالذي تناوله هسرل س
  ذلك بكل تأكيد.  

في الحقيقة يعطي هسرل بواسطة تحليالته التأسيسية الـدليل الملمـوس علـى الموقـف     
المثالي الذي تسعى إليه فينومينولوجيته. ذلك أنه في الموقـف الطبيعـي، وهـو الموقـف     

تحو	له إلى الفلسفة الفينومينولوجية، يكون العالم مع األشياء األول لإلنسان من العالم، قبل 
الموجودة فيه كشيء موضوعي، أي كموجـود فـي ذاتـه، أو كشـيء قـائم بذاتـه دون أي       

–ارتباط بالشعور. إال أن إعطاء العالم للشعور اإلنساني، أو بعبارة أخرى "ظهوره" "الذاتي 
عن الذات، والمفهوم على هـذا النحـو. إن    النسبي" سيتمي	ز عن وجوده الموضوعي المستقل

وجـود العـالم المسـتقل عـن الشـعور إلـى ظهـوره         رد	المثالية الفينومينولوجية لهسرل ت
المطابق للشعور. هذا الر	د	 ال يبر	ره هسرل ابتداء بأي نوع من الحجج العامة المعروفة من 

وضـمن تحلـيالت جزئيـة    خالل تاريخ الفلسفة المعاصرة. إنه يقد	م باألحرى بشكل وصفي 
مفصلة، الكيفية التي يتوصل بها الشعور اإلنسـاني عنـد مختلـف أنـواع الموضـوعية إلـى       

 االعتراف بالمجال الوجودي المطابق باعتباره قائما في ذاته. 

  "ظهور" الموضوعات يتحق	ق عند تأمله بصورة أكثر دقة على النحو التالي:  إن	

، أي بصفته موضـوعا،  لنفسه بصفته شيئا مماثالصحيح أن كل موضوع يأتي إلى وعيي 
إال أنه يهب نفسه إلي	 ضمن تنو	ع كيفيات وجوده المعطى التي تتبد	ل ذاتيا فـي كـل مـرة    

الظرفية هذه   -حسب الظرف. لو كان الشعور ال يتضمن سوى تعاقب أنماط اإلعطاء الذاتية
وهي الموضوعات التي نكون فلن يظهر لنا أي عالم بموضوعات ماكثة على صورة متماثلة، 

مقتنعين في الموقف الطبيعي بكونها قائمة في ذاتها ببداهة يقينية. إن كـون الموضـوعات   
نسبية ظرفية [...].  -ذاتية  خصوصيةقائمة في ذاتها يعني أنها شيء أكثر من المعطى في 

 إن الموضوع الخارجي يصادفني بصـفته شـيئا قائمـا بمعـزل عـن تنـوع أنمـاط اإلعطـاء        
المطابقة، وبالتالي باعتباره مفارقا لها. غير أن إدراك الموضوعات بصفتها مفارقة يجب أن 

  الظرفي.  -يقوم على أساس معي	ن، ذلك أنه ال يمكن تحفيزه سوى بواسطة الظهور الذاتي

المهمة العامة للبحث التأسيسي ت�حد	tد بواسطة تحليل هذا التحفيز في مختلـف أنـواع    إن	
  الموضوعية. 



    ������������������	������	������	������	��������������������������������������������������������    �Wد�������99997777صWصWصWص08080808����������������������������������������������������W��������א���א���א���א�����������������������������������������������������������2019201920192019و�لو�لو�لو�ل�א���א��א���א��א���א��א���א�א��א��א��א��������������������������������������������������11111111א��د�Wא��د�Wא��د�Wא J� J� J� J111104040404��������� �� �� �� �
 

  
101 

 

  

يكون اهتمام اإلنسان في الموقف الطبيعي موج	tها نحو الموضوعات، بحيث تبقـى أنمـاط   
  اإلعطاء التي بواسطتها فقط يمكن للموضوعات أن تظهر للشعور، بعيدة عن االنتباه. 

إنها ال تتحول في الغالب األعم إلى موضوع، وإذا تحولت فإن ذلك ال يكـون إال بكيفيـة   
تخليصها من اختفائها الراجع إلى عدم اتخاذها موضوعا إلدراكنـا  متقط	عة. لكي نتمكن من 

يحتاج األمر إلى التأمل الفينومينولوجي الممي	ز، الذي بواسطته سيتبي	ن بـأن كـل أنمـاط    
  اإلعطاء يمكن تقسيمها إلى مجموعتين كبيرتين:

في المجموعة األولى يمكن لموضوع ما أن يعطى لي على نحو يجعلني أمتلـك عندئـذ   
لشعور بإحالة وارتباط بأنماط إعطاء أخرى ممكنة بالنسبة إلي	، يكون فيها هذا الموضـوع  ا

حاضرا بالنسبة إلي	 في قرب حدسي	 من األشياء، وفي المجموعة الثانية يمكن للموضوع أن 
 . 1يظهر لي بالضبط ضمن هذا القرب من األشياء الذي يعد	ه هسرل بمثابة أصالة

التtمثالت البعيدة عن األشياء، الغامضة، الحاجبـة أو المشـو	�هة بـأي شـكل كـان،       كل	 إن	
الالمحد	tدة، األكثر أو األقل تجريدا من المضمون تملك، نظرا إلى أن مضمون معيشـها ال  
يشبع الشعور، الميل إلى أن "تحق	ق" ذاتهـا فـي أنمـاط إعطـاء أصـلية خاصـة بالموضـوع        

قد تم	 رسم إمكانيات انطالقا من المضمون المعيشـي المعطـى    المعني. في الوقت ذاته يكون
في الحاضر، بحيث يستطيع الشعور من خالل تحقيقها، أن يحقق ذاته. يكـون الشـعور فـي    
نظر هسرل قصديا، أي موج	tها نحو أشياء، وإلى حالة التوج	ه هذه ينتمي بطريقة غير قابلة 

ن سوى للظواهر الشعورية المحق	�قـة بشـكل   لالنفصال القصد إلى التحقيق، ذلك أنه ال يمك
أصلي أن تمد	 الشعور في األصل بموضوعات مع مضمون محد	د من األشياء؛ أما إذا انعـدمت  
إمكانية التحقيق فال يمكن أن يكون هنالك على العموم أي شعور بالموضوعات. لهذا يجـب  

صلية التـي تحف	ـز الشـعور    أن تبنى التحليالت المؤدية إلى التأسيس على أنماط اإلعطاء األ
الفينومينولوجيـا تصـف لنـا، مثلمـا يفعـل       على تمكين نفسه من مقابلة الموضـوعات. إن	 

الشعور الذي يحيا بطريقة أصلية، عملية بناء الموضوعات أمام الشعور، وهـي الموضـوعات   
t	ي هسرل عملية البناء الخاصة بالشعور والمبي	نة التي تظهر له كشيء موجود في ذاته. يسم

  "التأسيس". -مستعينا بمفهوم مقتبtس من الكانطية الجديدة -بواسطة التحليل

أنمـاط اإلعطـاء    قإن التحليل التأسيسي يكشف عن الكيفية التي بواسـطتها يحف	ـز تحقـ   
األصلية الشعور إلى رفع الخصوصية الظرفية ألنماط اإلعطاء هذه إلـى أنـواع معي	tنـة مـن     

القناعة بالوجود أو ("التصديق بالعالم"). لهذا فمم	ا يصـف   الموضوعية ومن ثمة إلى بلوغ
به هسرل فينومينولوجيته هو كونها فلسفة ترنسندنتالية، نظرا إلى أنها تقوم بتفسير هذا 

  التعالي، بصفتها نظرية تحليلية تأسيسية. 



����د��������������� �!��"#����د�����%$�	�א����������� �!��"#����د�����%$�	�א����������� �!��"#����د�����%$�	�א����������� �!��"#�&�*ل�()وس�&��&�*ل�()وس�&��&�*ل�()وس�&��&�*ل�()وس�&�������%$�	�א �� �� �� �
 

  
102 

 

  

التحليالت التأسيسية ترتبط في كل مرة بمجال محد	د من الموضوعات، وتسـعى إلـى    إ
ن  كيف يتحقق وجود موضوعات تنتمي إلى نوع أو ضرب معي	ن من الوجود في أفعال تبيا

شعورية مطابقة. إن ما يؤل	ف السلك الناقل بالنسبة إلى التحلـيالت هـو البنـى الماهويـة     
العامة لمثل هذه المجاالت الموضوعاتية أو موضـوعات اإلدراك كاألعـداد مـثال، الـدالالت     

  قيم األخالقية إلخ. اللغوية، معايير الحق، ال

هذا، ويمكن التعرف على البنى الماهوية بواسطة منهج الرد الماهوي (أي الرد المـرتبط  
باأليدوس أوالماهية) الذي بواسطته نغض الطرف عـن الوقـائع لكـي نوج	ـه انتباهنـا إلـى       
تحديداتها العامة. وحتى ال يبقى هسرل متقوقعـا فـي إطـار مجموعـة غيـر منس	tـقة مـن        

أفكار إلى فينومينولوجيا خالصـة   ""الجزء الثاني من كتابه  تحليالت جزئية، فقد قس	م في
) ألول مرة الموجود عمومـا إلـى   2أفكار(الموسوم بعد ذلك بـ 2وفلسفة فينومينولوجية"

ثالث مجاالت شاملة: الطبيعة المادية التي تضـم األشـياء فـي المكـان، الطبيعـة الحيوانيـة       
الشخصـي. ويـرى أن التحديـدات األساسـية      ₋(المنعtشة بالروح أو الحية) و العالم العقلي 

طتها وجـود  الخاصة بوجود كل مجال من هذه المجاالت تتطو	ر إلى نظريات يتحد	د بواسـ 
أنواع الموضوعات الخاصة بهذه المجاالت. هذه "األنطلوجيات المحلية" تتضمن في الوقـت  

  ذاته الشروط القبلية التي بواسطتها يمكن وضع حدود بين ميادين العلوم الجزئية. 

بهذا يقع على عاتق البحث التأسيسي جملة من الواجبات التي يعود ترتيبهـا إلـى الفكـرة    
كون كل أنواع الظواهر النفسية القصدية ترجع إلى بعضها البعض من خالل المتمثلة في 

ارتباطها باألصالة. فإذا كان الشعور غير قريب من األشياء فإنه يحيل مسـبقا إلـى أصـالة    
فإنـه يحيـا أيضـا مـن      ديمومتهامستقبلية أو ممكنة، وإذا كان قريبا من األشياء ومحققا ل

حيل من جديد انطالقا من مضـمونه الشـيئي، إلـى ظـواهر     خالل أصالة معيشة سابقا. إنه ي
قصدية أخرى، ما كان ليكون هو نفسه ممكنا من دونها. على هذا النحو تكون كل ظـاهرة  

  نفسية "مؤس	tسة" في حاالت أخرى.

للتحلـيالت   منهجـي لقد صارت فكرة التأسيس هذه حاسمة جدا بالنسبة إلـى الترتيـب ال  
ا اكتسـبت أيضـا أهميـة منهجيـة جوهريـة فـي الحركـة        التأسيسية الهسـرلية، بـل إنهـ   

الفينومينولوجية برم	تها. باإلضافة إلى هذا، فقـد قـادت هسـرل إلـى التسـليم بـأن إدراك       
األشياء في المكان صار بمثابة مثال أصلي وأساس لحياة قصدية، نظرا إلى أنه مفترtض فـي  

رف دائمـا بالفعـل بإحساسـي أو    كل	 األنواع األخرى من الظواهر النفسية. فكما أنني أتصـ 
بإرادتي، أو عمليا بنشاط تجاه شيء يصادفني، فـإنني أفتـرض دائمـا وجـوده. إن اسـتعمال      
بضاعة استهالكية على سبيل المثال أو محبة شـخص آخـر ال يكونـان ممكنـين مـن دون      
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ا التجربة التي تبي	ن لي أن ما يظهر لي مفيدا أو محبوبا موجود على العموم. غيـر أن هـذ  
اليقين المتعلق بالوجود يحصل لي ابتداء من خالل اإلدراك الحسي. بهذا يوجد بين اإلدراك 
الحسي وبقية الظواهر النفسية القصدية "عالقة تأسيس" من جانب واحد، حيث إن الحاالت 
المعيشة القصدية المتبق	ية ال تكون ممكنة دون إدراك، لكن العكس صحيح تماما. بهذا يصبح 

الذي تكون موضوعاته معطـاة   2222األفكارذاته المجال الوجودي الذي تناوله كتاب في الوقت 
في إدراك حسي	، بعبارة أخـرى تصـبح الطبيعـة الماديـة إذن بمثابـة المجـال الموضـوعي        

  التأسيسي. 

إلى تصور العالم المعيش قصديا، باعتبـاره مبنيـا    في شروط األساس بهذا يؤد	ي التفكير
بمعنى من المعاني في شكل طبقات. ولقد طور هذه الفكرة الطبقية إلى النهاية بعـد ذلـك   

  لكن بطريقة مستقلة عن الفينومينولوجيا.  ،3نيكوالي هارتمان

يؤل	ف بالنسبة إلى هسرل كل	 من اإلدراك بصفته تقريـرا للوجـود وكـذا الموضـوعات     
لمعطاة فيه، الطبقة الرئيسية في بناء التجربة المتعلقة بالعالم. لقد تم	 فيما بعد معارضـة  ا

الوجـود  هذه النظرية في جملتها بطريقة حاسمة من قبل كـل مـن هيـدجر فـي كتابـه      
بواسطة عرضه للبراكسيس اإلنساني اليـومي، أيـن يكـون " الموجـود الحاضـر"      والزمن 

ء ثانويا، وشيلر أيضا من خالل تحليالته لعالقـات التعـاطف   بخالف "الموجود المتاح" إعطا
  والمحبة.

صحيح أن اإلدراك بالنسبة إلى هسرل هو الحالة النفسية األساسية في [عمليـة] تأسـيس   
العالم الواقعي، إال أن هذا ال يعني أنه ال يمكن أن يكون هو اآلخر مبنيا على وقـائع نفسـية   

ر أن يؤسس حتى في هـذه الوقـائع النفسـية األكثـر     من مستوى أعمق. من الممكن للشعو
عمقا موضوعية ما، حتى وإن لم يتمكن بعد من تأسيس األشياء المادية فـي المكـان أو فـي    

.المجاالت الوجودية ذات المستوى األعلى، مثل العالم الحي	 والشخصي

 
 نص مقتبس من كتاب:

Klaus Held, Edmund Husserl  Phänomenologie der Lebenswelt
Ausgewählte Texte II (Reclam 2002 S. 5-13) 
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        الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش

1 Originarität 
لكنه لم ينشر إال بعد وفاته 1913وهو الكتاب الذي ألفه سنة 2

3 Nicolai Hartmann
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AbstractAbstractAbstractAbstract    
The translator needs to understand the stages surrounding 

the creative process of the author of the original text, with the 
aim of reflecting the original text author's view and the 
circumstances that pushed him to write, especially, a mysterious 
poetic text that depicts the different socio-cultural, religious and 
artistic image, in which the symbol is brought up.  
This requires the study of language within interdisciplinary 

structures within a complex set of systems. 
We will discuss the most important views on the translation 

of poetry: there is a great debate - may be considered sterile -  
that the translation of poetry is acbetrayal to the original text, 
and thus, translated of poetry is impossible.  Or is this view 
excessive and extreme? For a  poem can be transferred to 
another language without distortion.  
In this article, we will consider this dualism in the arab and 

western worlds by studying the theories of meaning and 
equivalence and their. Since poetry carries elements of 
expression that may vary according to societies. 
We will examine some of the attitudes and suggested 

translation strategies, procedures and methods in order to set 
the general framework that the translator may adopt in general.  
Especially with the poetic texts with regard to the transfer of 

the aesthetic, musical and rhythmic aspects. 
 

 VêÞæ�ÓÖ÷]<‚è�Ö]<Huncprogrammes@gmail.com>>02الجـــامعة: الجزائر –معهد الترجمة: بن عكنون ∗∗∗∗ 
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ترجمة، الشعر، ترجمة الشعر، الحرفية، التصـرف، التكـافؤ، نيومـارك    الكلمات الداللية: الكلمات الداللية: الكلمات الداللية: الكلمات الداللية: 
 ليفيفر، فيناي وداربلني، استحالة ترجمة الشعر، قابلية ترجمة الشعر

        المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة �
تتسم اإلنسانية بحتمية التفاعل التي ال مفرe منها بين الثقافات من خالل التأثير والتـأثر  
المشتركين،  والترجمة هي من أدوات هذا التالقي الحضاري والثقافي الخالeق بين الشعوب 

في ظهور ألوان وأجناس أدبية لـم يعرفهـا    أسهمواألمم، وقوٌة محركة لعجلة اإلبداع، مما 
قبل لوال الترجمة، إذ هـي بالنهايـة عمـل أنسـاني يـتم بـين ثقـافتين ولغتـين         العرب من 
  مختلفتين. 

يحتاج المترجم إلى تتبع المراحل التي تحيط بالعملية اإلبداعية لمؤلeـف الـنص األصـل    
ما يتعداها فتسبقها أو تصاحبها، بهدف ترجمٍة تعكس� نظرة المؤلـف   مسواء تلك اللسانية أ
دفعته للكتابة، وخاصة مع نص شعري غامض يزيد في غموضه البعد  األصل والظروف التي

الزمني مابين الكاتـب األصـل والمتـرجم،  وحتـى التباعـد الجغرافـي الموج�ـب الخـتالف         
المفردات والعادات الثقافية والدينية والفنية، ليحضر فيه الرمز، فيتطلب األمر دراسة اللغة 

 من األنظمة.ضمن بنيات مترابطة داخل مجموعة معقدة 

وسنتطرق ألهم اآلراء التي تناولت ترجمة الشعر: إذ أنe هناك جدال كبيرا ونقاشـا قـد   
يراه البعض عقيما، فذهب من ذهب إلى حد اعتبار الترجمة خيانة له فيستحيل بهذا الح�كـم�  
أن يترجم، لنرى إن كان في هذا مغاالٌة وتطرٌف، أم أنه ينeم عـن تجربـة صـادقة ال تـرى     
القصيدة مجرد كلمات وموسيقى صوتية يمكن نقلها إلى لغـة أخـرى مـن دون تشـويه أو     
تحريف مشين، أخذا برأي بول ريكور القائل بأنe الترجمة عجز مقبول، لننتقل إلى النظـر  
في ثنائية الحرفية والتصرف وأهم أنصارهما في العالمين العربي والغربي، ويسـتلزم هـذا   

ة  نظريات المعنى والتكـافؤ  ومـدى ارتباطهمـا بثنـائيتي الحرفيـة      األمر� االنتقال� لمعالج
والتصرف، متجاوزين فكرة استحالة ترجمة الشعر. وبما أنe الشعر يحمـل عناصـر تعبيـر    
وتصوير قد تختلف باختالف البيئة والمجتمع وما شاع فيه مـن أخـالق، فسـندرس بعـض     

مل معـه. وسـنعالج إسـتراتيجيات    مواقف المترجمين حيال ذلك "األجنبي"، وكيفية التعا
 .eالترجمة التي اقترحها لوفيفر، ألنها تعالج اإلطار العام الذي قد يتبناه مترجم الشعر عامة
باإلضافة إلى مناهج الترجمة التي اقترحها نيومارك، ومـدى قابليـة تطبيقهـا فعليـا علـى      

مة لفيناي و داربلني إلى إمكانية تطبيق أساليب الترج ترجمة الشعر بشكل خاص. باإلضافة
ها خاصـة مـع نصـوص    ع فيها النص لتحوالت أخرى لم يصفمع وضعيات ترجمية ال يخض

  .شعرية خاصة فيما يتعلق بنقل الجانب الجمالي والموسيقي واإليقاعي
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        : : : : قابلية ترجمة الشعرقابلية ترجمة الشعرقابلية ترجمة الشعرقابلية ترجمة الشعر -1
وترجمة الشعر خاصًة، باعتباره الجنس األدبي األصعب في مجال األدب، تطـرح مشـكالت   

 ،eما ينشده المترجم إيصال دالالت المعنى بنفس القدر من اإليحاء بغرض إحداث أخص eإذ أن
لكـن   نفس القدر من التأثير الذي حصل مع قارئ النص األصلي على قارئ النص المترجم.

  السؤال المطروح بقوة هو مدى إمكانية تحقيق هذا النقل: 
“The translation of poetry is generally held to be the most 

difficult, demanding, and possibly rewarding form of translation. It 
has been the subject of a great deal of discussion, particularly 
within the field of LITERARY TRANSLATION, where far more has 
been written about the translation of poetry than about either 
prose or DRAMA. Much of the discussion consists of a theoretical 
questioning of the very possibility of poetry translation, even 
though its practice is universally accepted and has been for at least 
2000 years, during which translated poetry has influenced and 
often become part of the canon of the TL poetic tradition”.(1).... 

ي�نظ�ر إلى ترجمة الشعر عموما كأكثر أنـواع الترجمـة صـعوبة وتطلبـا.      """"    الترجمة:الترجمة:الترجمة:الترجمة:
وعلى األغلب�، األكثر مردودية ولقد أثارت ترجمة الشعر الكثير من النقاش، خاصة ضـمن  

    فأسالت حبرا كثيرا، أكثر مما ت�ط�لeب�ه البحث عن ترجمة النثـر أو الترجمة األدبية، الترجمة األدبية، الترجمة األدبية، الترجمة األدبية، مجال 
حول التسـاؤالت النظريـة عـن إمكانيـة ترجمـة الشـعر.       . ولقد تركزت النقاشات الدراماالدراماالدراماالدراما

وذلك على الرغم من أن العالم ت�ب�ن�eى ترجمة الشعر ومارسها منذ ألفي سنة كأقـل تقـدير   
فترة أثeرت فيها ترجمة الشعر وغالبا ما كانت جزءا مبدئيا من تقاليـد الشـعر فـي اللغـة     

 Transferما سمeاه آليات النقل  ) هو أن146:1964ومكمن الصعوبة عند نايدا (الهدف."، 
mechanism .هي األصعب على اإلطالق على التحليل  

لجـوهر الـنص، إذ أنـه "ومـع مطـالع       -والخيانة كذلك -ومن هنا تبرز فكرة األمانة 
النهضة في أوروبا انتشرت المقولة اإليطالية القائلة بخيانة الترجمـة للشـعر، أي بإلغائـه    

  . . . . )2(كعتبة"

،  التي شاعت فـي  « les belles infidèles  »ونستذكر هنا عبارة الجميالت الخائنات 
" الذي Gilles Minagesالقرن السابع عشر بفرنسا، ويرجع أصل التعبير إلى جيل ميناج "

" حيـث قـال   Perrot D’Ablancourtأطلقه بمناسبة قراءته لترجمات بيرو دابلونكـور "  
" كانت جميلـة و لكنهـا   Toursعنها: "تذكرني بامرأة كنت قد أحببتها في مدينة تور" 

  ).).).).3333(((("خائنة
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)، وتطرق مجدeدا لهـذا المفهـوم   1955وعنون جورج مونان أول كتاب له بهذا العنوان(
) ، ضمن سلسلة كتب كتابـات مـن الجنـوب "    1976في كتابه " اللسانيات والترجمة" (

Cahiers du sudقال " الترجمات عندنا كالنساء، لكي يكـن كـامالت ينبغـي أن     " حينما
  . . . . )4(في نفس الوقت"  تيكنe وفيات و جميال

أي أن الجمال مطلوب على أالe تسجل تنازالت مذلeة، ومن هنـا وجـب النظـر فـي مسـار      
  ترجمة الشعر، إذ هناك ثالثة جوانب أساسية تطرح بقوة عند التحدث عن ترجمة الشعر:

استحالة العملية أصال، ومن هنا نستشف أنها دعوة ضمنية لتـذوق  ريق أول يرى فــف •
الشعر بلغته األصلية. وهذا " بسبب الهوeة الفاصلة بين لغات الشعوب وثقافاتها والتي يكـوeن  

  )5(الشعر أبرز سمة لها" 
إمكانية الترجمة نثرا، سواء تعلق األمر بالشـعر أو بـأي نـوع آخـر مـن      وفريق يرى  •
، و ال يمكـن نقلهـا بتصـرف    )6(صوص، " وذلك لما يتضمنه من قيم فكرية وحضـارية" الن

 فت�ش�وeه.
وفريق آخر ال يرى ضيرا التصرف." مثلما فعل سليمان البسـتاني فـي نقلـه إلليـاذة      •

 ....)7(هوميروس ألنeه يرى الشعر إذا ترجم نثرا ذهب رونقه وبهت رواؤه"
  استحالة ترجمة الشعر:استحالة ترجمة الشعر:استحالة ترجمة الشعر:استحالة ترجمة الشعر: -2

الشعر عصـي علـى المتـرجمين، وإن كـانوا مـن المتمرسـين، لدرجـة        يرى كثير بأن 
االستحالة لتعذر وجود المقابل اللفظي والداللي أو المكافئ المعنوي والثقـافي. وأوeل مـن   
يجب التطرق لنظرته في استحالة ترجمة الشعر العربي هو الجـاحظ إذ قـال: " وفضـيلة    

العرب، والشعر ال يستطاع أن يترجم، وال الشعر مقصورة على العرب، وعلى من تكلم بلسان 
يجوز عليه النقل، ومتى ح�ــو�eل� تقطeع نظمه وبطل وزنـه، وذهـب حسـنه وسـقط موضـع      
التعجب، ال كالكالم المنثور. والكالم المنثور المبتدأ على ذلك أحسن وأوقع من المنثـور  

الفني " المعجـز  ركز الجاحظ على الجانب الجمالي ، في))))8888((((الذي تحول من موزون الشعر"
  " في لغة العرب التي ال يمكن نقلها، إذ أنe شكلها ال ي�ستطاع أن يضاهى عند األقوام األخرى.

لكن وإن كان الشعر عند العرب ديوانهم إالe أنه من غير المنصف القول بتفـردهم فيـه    
من بين جميع األمم. ففي كالم الجـاحظ نـوع مـن التفـاخر بتلـك المزيـة الحضـارية        

قافية، وتلك نظرة قاصرة. والجاحظ نشـأ فـي بيئـة حضـارية وثقافيـة لـم تشـتغل        والث
  األوروبية.  منظيرتها األسيوية أ مبترجمة الشعر، سواء البيئة العربية أ

ويحتج في ذلك قائال بأن الترجمان على حصافته لن يحقق أبـدا الغـرض الـذي ابتغـاه     
ائلين بأنe " الترجمان ال يؤدي أبدا مـا  المؤلف األصلي، ومستأنسا برأي مناصري الشعر الق

حـدوده، وال   ايامذاهبه، ودقائق اختصاراته، وخفقال الحكيم، على خصائص معانيه، وحقائق 
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   eيقدر أن يوفيها حقوقها، ويؤدي األمانة فيها، ويقوم بما يلزم الوكيل ويجب علـى الجـري
قهـا وصـدقها، إالe أن يكـون    وكيف يقدر على أدائها وتسليم معانيها، واإلخبار عنها على ح

     بالعلم في معانيها، واستعمال تصاريف ألفاظها، وتـأويالت مخارجهـا، مثـل مؤلـف الكتـاب      
واضــعه. فمتــى كــان رحمــه اهللا تعــالى ابــن البطريــق، وابــن ناعمــة،وابن قــرeة، وابــن و

فهريزوثيفيل، وابن وهيلي، وابن المقفـع، مثـل ارسـطوطاليس، ومتـى كـان خالـد مثـل        
  ....)9(طون؟"أفال

 ):Shelley’)1792-1822‘وفي نفس المنحى يذهب شيلي 
“Shelley, too, believed essentially in the impossibility of poetical 

translation, and yet he produced several verse translations from 
Greek, Latin, Spanish and, Italian poetry, and is good” (10) 

اعتقد شيلي أيضا باستحالة ترجمة الشعر، مع أنeه ترجم العديد من القصائد  الترجمة: "الترجمة: "الترجمة: "الترجمة: "
  الجيدة من الشعر اإلغريقي والالتيني واالسباني وااليطالي."

وننتقل إلى العصر الحالي لنستشف رأي أهم من نادى باستحالة ترجمـة الشـعر، ابتـداء    
وإن رأى بتعذر العملية إالe أنeه يرى نافذة  بياكبسون، وإن كان أقل حدeة من الجاحظ. فهو،

  ضيقة من خاللها يمكن أن ينقل المترجم شيئا من خصائص الشعر إلى لغات أخرى.
 «Poetry by definition is untranslatable. Only creative transposition 

is possible» (11). 
هـو   ، بمعنـى اإلبـدال،  ، بمعنـى اإلبـدال،  ، بمعنـى اإلبـدال،  ، بمعنـى اإلبـدال،  فالشعر، طبعا تستحيل� ترجمته.و وحده النقل الخالeق الترجمة: "الترجمة: "الترجمة: "الترجمة: "

  ".الممكن
ويضاف إلى هؤالء رأي بيتر جاي الذي قال بأنeه لم تقع عيناه بعد علـى مبـدأ أو قاعـدة    

   .ساعدته على جعل ترجمة بيت شعر واحد فقط تبدو حقيقية

اءات القصـيدة ورنينهـا التـي    ومن أهم المآخذ على مترجم الشعر عجزه على نقـل إيحـ  
تنفرد بها اللغة األصل والتـي ال تعتبرهـا اللغـة الهـدف لالخـتالف الثقـافي واالجتمـاعي        

ها ومزاياهـا العروضـية   اموسـيق  –جـراء الترجمـة   –واللغوي، " وحـين تفقـد القصـيدة    
  ).).).).12121212((((والبالغية فإنها تفقد الكثير، وقد تتحول إلى نثر محايد تافه" 

ــه Ctaford(ويعــزو كــاتفورد   ــد تطرق ــه) عن ــن نقل ــهلحــدود الممك ــن نقل ــهلحــدود الممك ــن نقل ــهلحــدود الممك ــن نقل  limits of'  لحــدود الممك
translatability   ة لمضـمون الـنص   ' التعذر في الترجمة إلى استحالة بناء صـور مناسـب
 ثقـافي ثقـافي ثقـافي ثقـافي و  لسـاني لسـاني لسـاني لسـاني بشـكل عـام، نقـع فـي معضـلة التعـذر مـع نـوعين:         األصل وسياقاته. و

(Linguistic and cultural untranslatability).    ويرجع الدميرال اسـتحالة الترجمـة
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داخل النص المصدر. والذي يشكل الخصوصـية   (Forme du signifiant) شكل الدالشكل الدالشكل الدالشكل الدالإلى 
  .الداللية والثقافية لتلك اللغة

    الشعر نثرا ونظما:الشعر نثرا ونظما:الشعر نثرا ونظما:الشعر نثرا ونظما:ترجمة ترجمة ترجمة ترجمة      -3
القـائمين حـول الطريقـة    " dichotomy"من المهم الخوض فـي التفـرeعين األساسـين    

الشعر،الحرفية أم التصرف، ومدى حضورهما في دراسات الترجمة للذين األمثل في ترجمة 
 يؤيدون فكرة ترجمة الشعر:

اللغة المترجم إليهـا ، دون   قواعديقصد بالحرفية هنا ترجمة الشعر نثرا بما يتواءم مع 
النظر في إيجاد المقابل الفني الجمالي المتمثل في الوزن وموسيقى الشعر، والذي إن راعاه 

رجم، يجد نفسه مضطرا للتصرف. ويقصد بالتصرف، ترجمة الشـعر نظمـا: أي شـعرا    المت
        بشعر. 

ويطرح هذا النقل جدلية التعامل مع الخصائص الثقافية في اللغـة المتـرجم إليهـا بمـا     
يوافقها على أساس التصرف في كل عناصر القصيدة اللغوية والثقافيـة، أو الحفـاظ علـى    

  في النقل.الخصائص الثقافية الحضارية 

 فهل هذا ممكن؟ وأي التنازالت أشدe إيالما بالقصيدة األصل؟ و بأخفe األضرار؟
يشدد بعض المترجمين والمنظرين على ضرورة ترجمة الشعر شـعرًا، ألن الـنظم جـزء    
أساس من القصيدة، فإذا أراد المترجم أن ينقل المعنى كما هو، فيجب أن يبرز الموسـيقى  

حتى وإن تلقينا صعوبات بسبب اختالف الـوزن الموسـيقي مـن لغـة     واإليقاع في القصيدة، 
وأكeد القصيدة المترجمة بنجاح هي دوما قصيدة أخرى، ألخرى، ويقول بيتر نيومارك بأن 

  على ضرورة إبداع قصيدة جديدة ومستقلة:
"The translation of poetry is the field where most emphasis is 

normally put on the creation of a new independent poem, and 
where literal translation is usually condemned" (13). 

ترجمة الشعر مجال يكون فيه التركيز األكبر على خلـق قصـيدة جديـدة    " " " " الترجمة: الترجمة: الترجمة: الترجمة: 
  ومستقلة، حيث تكون الترجمة الحرفية غير مستساغة.".

بالشعر، فيجـب إيجـاد الصـورة الشـعرية     وجويل رضوان حينما قالت أنه إن تعلeق األمر 
  المكافئة.

‘S’il s’agit d’un poème, il faut trouver une forme poétique 
équivalente’ (14) 

ويضاف إلى ذلك أنe ميل بعض المترجمين نحو ترجمة الشعر نثرًا كل هـذا كـان لـه    
يؤدي إلى تغير ماهيـة  أثر سلبي على الشعر العربي، ألن له تقاليد كبيرة وعريقة، مما قد 
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الشعر و وظيفته الحقيقية من خالل نقل الشعر من بيئته األصلية للبيئة المستقبلة الغريبة 
لترجمة الشعر بالشعر، رغم أهميتها، إال  نلكن ترجمة القصيدة، بالنسبة لمناوئي عنه تماما.

من صـميمه هـذه   أنها، إن تمeت نظما، فهذا ليس في صالح القصيدة، ألن الشاعر الذي أخرج 
القصيدة أبدع مضمونا خاصا، بلغة خاصة، وال يمكن ألحد أن ينقل تلك اللوحـة الشـعرية   

 بنفس القدر، وال شك أنه شكل ال يستطيع غيره أن يأتي بمثله.

من جهة أخرى، فإنe بعض المترجمين يرون بأنe الحرفيـة مجديـة لعـدم القـدرة علـى      
تبت بها، ويرون أن يتـرجم الشـعر نثـرًا، لكـي     احتواء خصوصيات القصيدة واللغة التي ك

تسهل عملية الترجمة ، فال تصبح عملية 'ترقيعية'  تفقد القصيدة قيمها وقيمتها ، خصوصا 
أن الذائقة العربية الحديثة بدأت تتجه نحو النثر شيئا فشيئا وتفاعلت معـه تـدريجيا، وإن   

                                   كانت الزالت تميل للقصيدة التقليدية.               
ويجب التأكيد على حدود حرية المترجم حتى ال يترجم بمـا يتعـارض وروح الـنص     

األصلي، واالكتفاء بمحاولة إعادة تجسيد النص الشعري، إذ أنe القصيدة تحتمل العديد مـن  
  المعاني.

ذا إلى ظهور رؤى لكن ال ضير من وجود ترجمات عربية حديثة ألشعار غربية ، إذ أدى ه
واتجاهات جديدة مثل قصيدة النثر ، فهي النتيجـة الطبيعيـة  لهـذا النـوع مـن الترجمـة       

 واالستعداد  لتقبل الشعر المترجم هو في حدe ذاته دليل قبول لآلخر. 
    مقاربات الترجمة بين الحرفية والتصرف وتطبيقها في الشعر:مقاربات الترجمة بين الحرفية والتصرف وتطبيقها في الشعر:مقاربات الترجمة بين الحرفية والتصرف وتطبيقها في الشعر:مقاربات الترجمة بين الحرفية والتصرف وتطبيقها في الشعر:     -4

قطبين جمع كلe منهما مؤيـدين، وتصـدى   تضاربت اآلراء حول فكرتين رئيسيتين شكلتا 
-word-for، أو كلمة بكلمة" " literal translationلهم معارضون، وهما: الحرفية "

word        ة، أو ترجمـة المعنـى بمعنـىeفي مقابل التصرف، ويطلق عليـه الترجمـة الحـر ،"       
 "sense-for-sense " يراه نقاشا عقيما " )15(". حتى وإن كان شتاينرsterile حول "

  ثالوث الترجمة الحرفية والحرeة واألمينة.

" في القـرن األوeل قبـل المـيالد،    Ciceroويرجع هذا النقاش إلى المترجم شيشرون " 
والقديس جيروم في القرن الرابع بعد الميالد. وكان القدامى بالمناسـبة يربطـون معنـى    

  "  Faithfulnessالحرفية باألمانة "

معارضا لمبدأ النقل الحرفي. وصرح بأنه لم يجد من الضروري أن ولقد كان شيشرون 
  ينقل كلمة بكلمة، لكنه يحافظ على األسلوب العام وقوة اللغة.

"، إذ  ars Poetica" نفس الرأي في كتابه ' فن الشعر' "  Horaceوكان لهوراس "
لهـذه اآلراء   رأى بإنتاج ترجمة ممتعة وسائغة من الناحية الجمالية ومبتكرة. ولقـد كـان  
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األثر الكبير في العديد من المترجمين أمثـال القـديس جيـروم فـي ترجمتـه مـن اللغـة        
اليونانية، حتى وإن كانت لهذه اآلراء أعباء  وأثمان باهظة إذ وصلت لحد اتهامه بالهرطقة 

 "heresy   " هو ومن اتبع نهجه كإتيـان دولـي ، "Étienne Dolet) "1509-1546 (
eة عن الدين المسيحي وسجن لوقت طويل، ليحرق بعدها، هو وكتبه،  بأمر الذي أتهم بالرد

قواعد للمترجم من أجل  السوربون، وكان دولي قد وضع خمس من معهد الالهوت بجامعة
  ترجمة ناجحة، إذ يجب أن :

يفهم على نحو كامل المعنى الذي قصده الكاتب األصلي ومادeته، على أن يشعر بحرية  .1
 ان غامضا في ذلك النص.في استيضاح ما ك

 يتقن اللغتين، حتى ال ينتقص من عظمة اللغة. .2
 يتفادى الترجمة كلمة بكلمة. .3
 يتجنب الصورة الالتينية واألشكال اللغوية الغريبة. .4
يجمع بين الكلمات ويصـلها بعضـها بـبعض بأسـلوب بليـغ لتحاشـي الركاكـة فـي          .5

 األسلوب.
" ثالثـة أشـكال    Drydenصـنeف لـدراين "   وفي القرن السـابع عشـر، فـي انجلتـرة،     

 للترجمة:
“ First, that of MetaphraseMetaphraseMetaphraseMetaphrase, or turning an Author Word by Word, 

and Line by Line, from one Language into another Thus, or near 
this manner, wasHorace his Art of Poetry translated byBen 
Johnson.  

أي كلمة بكلمة وسطر بسطر من لغة إلـى   : : : :     MetaphraseMetaphraseMetaphraseMetaphraseي ي ي ي الطريقة األولى وهالطريقة األولى وهالطريقة األولى وهالطريقة األولى وه •
 Art of لغة أخرى، وبهذه الطريقة ترجم بن جونسون كتاب هـوراس " فـن الشـعر " "   

Poetry ". 
The second way is that of ParaphraseParaphraseParaphraseParaphrase, or Translation with 

Latitude, where the Author is kept in view by the Translator, so as 
never to be lost, but his words are not so strictly follow’d as his 
sense; and that too is admitted to be amplified, but not alter’d. 
Such is Mr.Waller’s Translation ofVirgil’s Fourth Æneid.  

أي الترجمة بحرية، أين يقتفي المتـرجم  :  :  :  :  Paraphraseوهي وهي وهي وهي     الطريقة الثانية الطريقة الثانية الطريقة الثانية الطريقة الثانية  •
خطى الكاتب األصلي، كيال يحيد عن الطريق.إالe أنe اختياره للكلمات ليس بنفس الصـرامة  
التي يقتضيها نقل المعاني. وهذا ما يستلزم التصرف والمبالغـة فـي العبـارات، علـى أن ال     
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يـادة  لترجمتـه لإل " فـي  Mr.Waller يغيرها بأكملها. وهذا ما يوافـق طريقـة والتـر "   
  الرابعة لفرجيل.

The Third way is that of Imitation, where the Translator(if now 
he has not lost that Name) assumes the liberty, not only to vary 
from the words and sence, but to forsake them both as he sees 
occasion; and taking only some general hints from the Original, to 
run division on the Ground-work, as he pleases. Such is 
Mr.Cowley’s practice in turning two Odes ofPindar, and one 
ofHorace, into English   " (16) 

أيـن   وهي بشكل أو بآخر تطويعأو المحاكاة  ::::’’’’Imitation‘    الطريقة الثالثة وهي الطريقة الثالثة وهي الطريقة الثالثة وهي الطريقة الثالثة وهي  •
يجد المترجم حرية كبيرة جدا (إن لم يخسر في هـذه الحـال اسـمه كمتـرجم) ، وهـي      

ما رأى ذلك مناسبا آخـذا  جمة كلمة بكلمة و معنى بمعنى كلe"التخلي" عن كلe من التر
' فـي   Cowleyفقط تلميحات النص األصل العامeة، وهـذا مـا يوافـق ترجمـات كـاولي '      

 )، وأنشودة أخرى لهوراس.Pindarن من أناشيد بيندار(ترجمته إلى اإلنجليزية ألنشودتي
" ، وذلك عندما انتقد ترجمات بن  Metaphraseو درايدن ال يؤيد الصنف األول "  •

) واتهمـه   Verbal copier"، ووصـفه " بناسـخ لفظـي" (   Ben Johnsonجونسـون " 
 بالغموض في ترجمته هوراس.

  حرفية والتصرف فيقول:ولقد أخد منزلة اآلخذ بالعصا من الوسط بين ال

 “On the whole matter, I thought fit to steer betwixt the two 
extremes of paraphrase and literal translation; to keep as near my 
author as I could, without losing all his graces, the most eminent of 
which are in the beauty of his words; and those words, I must add, 
are always figurative.” ((((17171717).).).).    

أرى من المناسب أن أتخذ سبيال وسطا بين الطرفين: التصـرف والترجمـة    """"    الترجمة:الترجمة:الترجمة:الترجمة:
الحرفية، أن أبقى على مسافة قريبة من الكاتب بقدر المستطاع، دون إهمـال رونـق الـنص    

علـى أنeهـا    الذي يبرز فيه  بشكل أكبر جمال الكلمات، تلك الكلمات التي يجـب أن أؤكـد  
    دائما مجازية."

وتميeز القرن السابع عشر بالمحاكاة، أمeا القرن الثامن عشر فشهد حـرص المتـرجمين   
في أوائـل القـرن التاسـع عشـر ناقشـوا      على نقل روح النص األصلي. إالe أنe الرومانسيين 

     مواضيع تتعلق بقابلية الترجمة وتعذرها.
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) فارقة في مجـال نظريـة الترجمـة    Schleiermacherولقد كانت آراء شاليرماخر (
بأن أعطى قيمة كبيـرة لمـا هـو أجنبـي إذ يـرى بأنـه علـى المتـرجم أن يتبنeـى نهجـا           

في الترجمـة، موجهـا    -بمعنى األقلمة  « naturalizing »ضد  -« alienating» تغريبيا
و أجنبـي وأن  لمـا هـ  نفسه نحو لغة النص األصل ومضمونه، إذ يجب عليه أن يعطي قيمـة  

اللغة  ينقله للغته.  وشهد القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين نقاشا حادا حول وضع
 خاصة في بريطانيا بـين قطبـين: فرانسـيس نيومـان     ،(Form)، والشكل  (status)األصل

(Francis Newman)  وماثيو آرنولد(Matthew Arnold)     فيما يخـص الترجمـة عـن
  هوميروس.

"Newman’s Iliad received little attention in the periodicals—until, 
several years later, Matthew Arnold decided to attack it in a lecture 
series published as On Translating Homer (1861). Arnold, then 
Professor of Poetry at Oxford, described the lectures as an effort “to lay 
down the true principles on which a translation of Homer should be 
founded”, and these were principles diametrically opposed to Newman’s 
(Arnold,1960:238) .Arnold wanted translation to transcend, rather than 
signify, linguistic and cultural differences, and so he prized the 
illusionism of transparent discourse, using the “strange language” of 
mystical transcendence to describe the process of domestication"(18) 

لم تهتم المجالت المتخصصة في الترجمة بإلياذة نيومان، إلى أن قرر ماثيو  """"    الترجمة:الترجمة:الترجمة:الترجمة:
آرنولد، أستاذ الشـعر بجامعـة أوكسـفورد، مهاجمتـه بعـد سـنوات، وذلـك فـي سلسـلة          

. وكان آرنولد قد وصـف تلـك   On Translating Homer (1861) :محاضراته بعنوان 
    ان تتـوفر لترجمـة هـوميروس،     المحاضرات كجهد لتأسيس القواعد الصحيحة التي يجب

د آرنولد أن تسـمو الترجمـة علـى    كانت تلك القواعد متعارضة تماما مع نيومان.  وأراو
ختالفات الثقافية واللغوية. وبهذا ، فقـد استحسـن الطـابع الخـداعي للخطـاب الشـفاف       الا

 مـة األقلو باستخدام "اللغة الغريبة" للتسامي الغـامض مـن أجـل وصـف عمليـة التقريـب      
domestication".  

، و قـد  )الترجمة باستخدام لغـة قديمـة  (إذ أكeد نيومان على عامل التغريب، عن طريق 
رأى بأنeه قد وصل بترجماته لجمهور عريض. إالe أنeه لقي معارضة شديدة من ماثيو الـذي  

" طريقـة    On Translating Homerأيeـد فـي كتابـه " حـول ترجمـة هـوميروس "       
         ، التي تعني اللغة المعاصرة ألولئك القراء.) الشفافةالترجمة (
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والمشكل في طريقة الترجمة لدى نيومان أنeه قد ال يفهمها جميع القـراء، كونهـا لغـًة    
) وكذا وجوب اإلبقاء علـى روح الـنص األجنبيـة وعـدم      archaicأسلوب� تعبيرها قديم( 

لية  وميل القراء لطريقـة مـاثيو آرنولـد    التصرف فيها، كي توائم العناصر الثقافية المح
        دليل على التوجه العام السائد آنذاك بتفضيل الترجمة الحرeة. 

"، و هو عنـوان   The translator’s invisibility المترجم " تواريتواريتواريتواريومنه ظهر مصطلح 
لوصف وضع المترجم والمسافة الواجـب  ) Venuti")1995الكتاب الذي ألeفـــه فينوتي "

  " الترجمة ال تبدو ترجمة بل أصال"  ا المترجم فال يتجاوزها، فيجعليقف عنده أن

“The translation seems as if it were not in fact a translation, but 
a text originally written in English”((((19191919))))  

فال تبدو الترجمة كأنها في الواقع ترجمة، بل نصeـا مكتوبـا أصـال باللغـة      """"    الترجمة:الترجمة:الترجمة:الترجمة:
 االنجليزية."

ولقد تناول بالدراسة كذلك فكرتين أطلق عليهما مصطلحين فاصـلين: الترجمـة مـع    
" والترجمـة بالحفـاظ علـى    domesticationالحفاظ على المالمح القومية أي األقلمـة " 

فـي      ولقد أصـرe علـى فكـرة التغريـب     ".foreignization" التغريبالتغريبالتغريبالتغريبالعناصر األجنبية أي 
  .Scandals of translation ‘ ’)1998فضائح الترجمة' (''''    كتابه

ولهذا التواري فائدة كبيرة، وهي توفير مصـداقية أكبـر فـي عمليـة التواصـل بـين        
يحقـق المتـرجم    المؤلف األصلي وقارئ الترجمة عبر جسر الترجمة الخفي. و بالتالي، "

القـارئ مـن تحسـس     ر نجاح له في الظهور عندما يختفي وراء المؤلف، حتى يـتمكن أكب
 )20(شخصية وأسلوب المؤلف األصلي"

وفي النصف الثاني من القرن العشرين، سعى الباحثون في نظريـة الترجمـة إلـى إعـادة     
تعريف مفهوم الحرفية والتصرف، وذلك بطابع تغلب عليه السمة العلمية، بالربط ما بـين  
كل مجاالت العلم التي تبحث في اللغة، بعيـدا عـن الوصـفات المثاليـة التـي تفتقـر إلـى        

  التعريف الدقيق، كما وصفها شتاينر:

“We have seen how much of the theory of translation - if there is one 
as distinct from idealized recipes - pivots monotonously around 
undefined alternatives: ‘letter’ or ‘spirit’, ‘word’ or ‘sense’. The 
dichotomy is assumed to have analysable meaning. This is the central 
epistemological weakness and sleight of hand.”(21) 
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هـذا إن وجـدت وأمكـن     -لقد رأينا أنe قدرا كبيرا مـن نظريـة الترجمـة     """"    الترجمة:الترجمة:الترجمة:الترجمة:
يدور وبشكل ممـل حـول بـدائل غيـر معرeفـة:        -تمييزها بوصفات معالجة بطريقة مثلى

"الحرفية" أو "الـروح" أو "الكلمـة" أو "المعنـى".   ومـن المفتـرض أن يحتـوي لهـذا        
  لمعرفي وبراعة اليد."التشعب على معنى يمكن تحليله. وهنا يكمن الضعف ا

وهذا معناه أن التنظير في مجال الترجمة منذ القـدم افتقـر لمعـايير تحليـل لسـانية       
علمية، ولم تكن تلك النظريات سوى تعبيرا عن تجربة شخصية خاصة ال يمكن بـأي حـال   

  تعميمها، واعتبارها أساسا لعمل المترجم. 

حركة الترجمة وازدهرت خاصـة فـي    والوطن العربي لم يشذe عن القاعدة، ففيه نشطت
العصر العباسي بترجمة كتب اليونان خاصة، انطالقا من اللغة السـريانية كلغـة وسـيطة.    
ولقد خصصت الدولة لهذا الغرض وسائل مادية ضخمة بأن كرeمت المتـرجمين وخصـتهم   
بمعاملة جيدة وأرسلت بعثات علمية خصوصـا إلـى اإلسـكندرية لكونهـا وريثـة الحضـارة       

غريبة، وكان أغلب المترجمين في بادئ األمر نصارى من السريان، وأتى من بعـدهم مـن   ال
المسلمين ممن أكملوا مسيرتهم ومن أهم هؤالء المترجمين النصـارى حنـين بـن اسـحق     
واسحق ابن حنين وابن ناعمة الحمصي وابن فهريز وتيوفيل بن توما المشـهور بترجماتـه   

بن لوقا البعلبكي. ومن المسلمين ع�ر�ف خالد بـن يزيـد   ألرسطو،  وابن البطريق،  و قسط 
بن معاوية، الذي قام بأوeل نقٍل في اإلسالم. وكان المنحى العام السـائد ألهـم المتـرجمين    

  يتراوح كذلك بين الحرفية والتصرف، ولنستعرض أهم المترجمين:

  الطريقة األولى: •
"The first [method], associated with Yuhanna Ibn al-Batriq and 

Ibn Nacima al-Himsi, was highly literal and consisted of translating 
each Greek word with an equivalent Arabic word and, where none 
existed, borrowing the Greek word into Arabic (    ".... 22)  

 اتخصe الطريقة األولى ابن البطريق وابن ناعمـة، إذ تقيeـدا فـي ترجماتهمـ     """"    الترجمة:الترجمة:الترجمة:الترجمة:
بالحرفية إلى ابعد حدe، وذلك بترجمة كلe لفظة يونانية بنظريتها العربية. وإن لم يوجد 

        لها مقابل، يقومان بصقل تلك الكلمات صقال عربيا بما يسمى "االقتراض"."

إعادة ترجمتها في عهد المأمون الحقا على لكن تلك الترجمات لم تكن ناجحة، إذ وجب 
يد حنين ابن اسحق، الـذي اتبeـع المنحـى اآلخـر، التصـرف فـي الترجمـة، باإلضـافة إلـى          

 الجوهري.
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  الطريقة الثانية:  •
“ The second method, associated with Ibn Ishaq and al-Jawahari, 

consisted of translating sense-for-sense, creating fluent target 
texts which conveyed the meaning of the original without 
distorting the target language » "((((23232323)))).... 

ترجمة المعنى بما يقابله مـن معنـى فـي اللغـة     وتمثلت تلك الترجمة في  """"    الترجمة:الترجمة:الترجمة:الترجمة:
العربية، فأنتجوا نصوصا ذات تعابير سلسة و دقيقـة فـي نقـل رسـالة الـنص األصـل، دون       

  اإلخالل بالنص المترجم. "

وال عجب في بقاء اسم ابن اسحق المعا بجودة ترجماته، إذ كان حريصا جدeا على تقديم 
و لم يستفرد بالقرار الفردي في عمله، فكان في عمل جيد، استنفذ منه كل جهده و وقته، 

عمله "يعمد إلى جمع أكبر عدد من المخطوطات للكتاب الواحد قبل إقدامه على ترجمتـه،  
كما كان يرجع إلى ترجمات سابقيه و يستنير بآراء العلماء القدامى حتـى الوصـول إلـى    

عمـل االنفـرادي و إنeمـا    درجة كبيرة من إتقان الترجمة و جودتها....و لم يكن يـؤمن بال 
بالجماعي، لذا نراه يختار معاونين يعهد إلـيهم مـا ينقلـه مـن اليونانيـة إلـى السـريانية        

  ....)24(فينقلونه إلى العربية، و ال يتوانى عن مراجعة ترجماتهم وتدقيقها"

 التكافؤ في الترجمة واألثر المكافئ:     -5
حاول المنظرون في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي السعي نحو تحليل يحمل 
صورة لمجموعٍة أكثر� تماسكا من المبادئ حول الترجمة تناولـت قضـايا لسـانية كبـرى     

، بغية ايجاد تعريـف لـه، وأهـم األعمـال التـي      ' التكافؤ'' التكافؤ'' التكافؤ'' التكافؤ'أثيرت حول المعنى وحول قضية 
تنسب لياكبسون عـن طبيعـة المعنـى اللسـاني والتكـافؤ       تطرقت لهذا المفهوم تلك التي

  بمعناه الحديث.

    :)Jakobson(المعنى اللغوي والتكافؤ عند ياكبسون المعنى اللغوي والتكافؤ عند ياكبسون المعنى اللغوي والتكافؤ عند ياكبسون المعنى اللغوي والتكافؤ عند ياكبسون  - 5-1
  ألنواع الترجمة:  ةتقسيمات ثالث    )(25أعطى ياكبسون

 rewording): أو إعادة الصياغة '  intralingual(  الترجمة داخل اللغة الواحدة  -01
' بألفاظ أخرى: التي نقوم من خاللها بتفسير العالمات اللغوية بعالمات أخـرى مـن نفـس    

  اللغة.
' تفسـير   translation proper): أو '  interlingualالترجمة ما بـين اللغـات(    -02

 عالمات لغوية بأخرى إلى لغة مختلفة.
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: (transmutation))))) أو (Intersemiotic    ترجمــة األنظمــة المختلفــة اإلشــارة  -03
 non-verbalوالتي نقوم من خاللها باستبدال عالمات لغوية بأخرى في نظام غير لغوي 

sign system  . 
وينتقل بعد ذلك إلى فكرة التكافؤ بين الكلمـات التـي تنتمـي إلـى لغتـين مختلفتـين،       

  فيقول: 

“Likewise, on the level of interlingual translation, there is 
ordinarily no full equivalence between code-unit” (26)    

                        " code-unitsال يوجد في العادة  تكافؤ تامe بين وحدات الشيفرة  اللغوية"  """"    الترجمة:الترجمة:الترجمة:الترجمة:
ومنه، فإنe المترجم يعيد صياغة الشفرة الخاصة بهذه الرسالة التي تلقاها من مصدر آخـر  
ويعيـد إرسـالها، وهكـذا، فـإن الترجمـة تسـتلزم وجـود رسـالتين متكـافئتين بشـيفرتين           

  مختلفتين."

في االختالف بأنه المشكلة األساسية في اللغة ومحور اهتمام اللسانيات،  ئويرى في التكاف
وال يكمن مشكل المعنى اللغوي ومكافئه عنده في عجز اللغة بل في االختالف في التركيب 

  اللغوي والمصطلح.

) التـي تشـمل   morphological categoriesوال يقتصر األمر على التصنيف الشـكلي ( 
) Affixes( )  وزوائـد الكلمـات  roots"  مثل أصـل الكلمـات (  lexical codesاألسماء " 

 obligatory the)، بل حتى في الشكل النحوي الملزم "phonemes(والوحدات الصوتية 
grammatical categories  )على مستوى التذكير والتأنيث "grammatical gender 

  " أي زمن الفعل وطرق تصريفه. verb morphology) وهيئة الفعل " 

وإن كان باإلمكان  تجاوز هذه االختالفات وترجمتها ، فـإنe ياكبسـون يسـتثني الشـعر     
يكون فيه للتماثل الصوتي صفة داللية، وال يمكن أن نترجمها، بل تتطلب إبداال خالeقـا   حيث

  كما سبق ذكره.

 ):Nida(نظرية التكافؤ عند نيدا - 5-2
ولقد استحوذت دراسات الترجمة التي تبحث في المعنى والمكافئ وقابلية الترجمـة فـي   

بتصور علمي جديـد،   )Nida(الستينيات من القرن الماضي، وعالجها األمريكي أوجين نيدا 
 formalيقوم على تصور مصطلحين كان لهمـا بـالغ األثـر، وهمـا : المكـافئ الشـكلي "      

equivalenceميكي، أو الدينامي "" والمكافئ الديناdynamic equivalence  باإلضـافة "
        ". equivalent effectلمبدأ التأثير المكافئ " 
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) في دراسة التكافؤ وم�ي�eز� بين نوعين اثنين منه وهما التكافؤ الشـكلي  1982توسع نيدا (
   والتكافؤ الديناميكي:

 ويعرeفه بما يلي: ::::)Formal equivalence( التكافؤ الشكليالتكافؤ الشكليالتكافؤ الشكليالتكافؤ الشكلي -
“Formal equivalence focuses attention on the message itself, in 

both form and content. In such a translation, one is concerned with 
such correspondences as poetry to poetry, sentence to sentence, 
and concept to concept. Viewed from this formal orientation, one is 
concerned that the message in the receptor language should match 
as closely as possible the different elements in the source 
language.” ((((27272727)))) 

وفـي هـذا    يركز التكافؤ الشكلي على الرسالة نفسها في كل من الشكل والمضـمون.  """"
لتناسـب: شـعرا بشـعر، وجملـة بجملـة، ومفهومـا       النوع من الترجمات، ي�عنى المتـرجم با 

. وانطالقا من هـذا، فـالمرء يركـز اهتمامـه علـى أن تكـون الرسـالة فـي اللغـة          بمفهوم
 مختلف العناصر الموجودة في اللغة المصدر." منالمستقبلة قريبة قدر اإلمكان 

الحواشـي  أنe أهم مثال على هذا النـوع مـن الترجمـات هـو الترجمـة ذات       ويضيف نيدا
)gloss translation ا مــن تراكيــب اللغــة المصــدر، وتكــون ملحقــةeوالقريبــة جــد ، (

، وكثيرا ما تستعمل في المجال األكاديمي حتى تتيح  (footnotes) بالحواشي الشارحة لها
للطالب معارف أكبر عن اللغة المصدر وثقافتها، معطيا مثاال عن الطالب اإلنجليـز لـألدب   

وهـو    يصور الوسيطة الذين ال يملكون معارف كافية بلغة الـنص األصـل  الفرنسي في الع
األسلوب الذي يقوم على إيجاد كلمة أو صيغة تشكل المكافئ األقرب فـي اللغـة المتـرجم    

لنـوع مـن   إليها، وهو ال ينصح باللجوء إليه إال في حاالت قصوى ألنeه ال يمكن إيجاد هـذا ا 
خلال في تركيب اللغة الهدف وأسلوبها مما يؤثر سـلبا   في اللغات دائما، وقد يسبب ئالتكاف

 .على محتوى الرسالة

ويقترح أن يحل محلeه نوع آخر من التكافؤ الذي يضمن تأدية الرسالة بأمانة حتى ولـو  
كان ذلك على حساب البنية الخارجية للنص، وهو ما أطلق عليه اسم التكافؤ الـديناميكي،  

 :أو الدينامي

ويترجم كذلك بمصطلح "المكافئ         ((((DynamicDynamicDynamicDynamic    equivalenceequivalenceequivalenceequivalence))))    ::::    الديناميالديناميالديناميالديناميالتكافؤ التكافؤ التكافؤ التكافؤ  -
    :الديناميكي"

“One way of defining D.E. is to describe it as; the closest natural 
equivalent to the source-language message” (28).    
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هو المبدأ الذي يقوم على ترجمة معنى الرسالة من اللغة المصدر إلى اللغة  """"    الترجمة:الترجمة:الترجمة:الترجمة:
  الهدف باختيار المكافئ الطبيعي األقرب."

وذلك عبر أسلوب يحدث تأثيرا على قراء الترجمة بنفس القوة مع ما يحدثه على قراء 
"، bilingualويكون هذا النوع من الترجمات موجها لشـخص ثنـائي اللغـة "    النص األصلي

" الذي يرى بأن الترجمة هي مجرد خطاب ك�ت�ـب�  biculturalوبالتالي فهو ثنائي الثقافة "
وحسب نيدا دائما، فانه على الرغم من التغير الذي يحدثه التكافؤ الديناميكي بصيغة أخرى، 

صلي أخـذا  على البنى الشكلية للنص، إالe أنeه يعتبره حال ناجعا ما دام ينقل معنى الرسالة األ
ويستند التكافؤ الديناميكي على ما يسـميه نيـدا مبـدأ "تكـافؤ      .بسياق النص بعين االعتبار

  .التأثير"

 قائال:" The principle of equivalent effect" ويشرح نيدا هذا المبدأ 
 “In such a translation one is not so concerned with matching the 

receptor language with the source language message, but with the 
dynamic relationship that the relationship between receptor and 
message should be substantially the same as that which existed 
between the original receptors and the message” (29).    

في هذه الترجمة، ال يعنى المترجم بمطابقـة رسـالة لغـة المتلقـي باللغـة       """"    الترجمة:الترجمة:الترجمة:الترجمة:
أيـن ينبغـي أن تكـون العالقـة بـين المتلقـي والرسـالة        األصل، ولكن بالعالقة الدينامكيـة  

  بين المتلقي األصلي والرسالة."متطابقة جوهريا مع نفس العالقة التي كانت قائمة 

) هدفـه تكـافؤ   1964:159مبدأ جوهري عنـد نيـدا (  "naturalness" وطبيعية التعبير
للرسـالة فـي اللغـة      "natural equivalent" التأثير من أجل إيجاد أقرب مكافئ طبيعي

كون المصدر بغرض الوفاء باالحتياجات اللغوية والتطلعات الثقافية للمتلقي، محافظا على 
التعبير طبيعيا، ويقول نيدا بأن نجاح الرسالة يعتمد أساسا على تحقيق االستجابة المكافئة. 

  :وأن ذلك أحد المتطلبات األساسية األربعة في الترجمة التي هي
 "meet four basic requirements of (1) making sense, (2) conveying the 

spirit and manner of the original, (3) having a natural and easy form of 
expression, and (4) producing a similar response."(30). 

التمتـع   )03(ونقل روح األصـل و طريقتـه،    )02(و استيفاء المعنى،) 01(     الترجمة:الترجمة:الترجمة:الترجمة:
 .إحداث نفس التأثير )04(و بشكل التعبير الطبيعي واليسير المأخذ،
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، وإن   (Peter Newmark)كثيرين أهمهـم بيتـر نيومـارك   ولقد أثرت آراء نيدا على 
الــذي اعتبــره نيومــارك غيــر عملــي  " تــأثير التكــافؤ "" تــأثير التكــافؤ "" تــأثير التكــافؤ "" تــأثير التكــافؤ "كــان قــد اختلــف معــه حــول 

'inoperant'    في حال اختلف النصان زمنيا ومكانيا. ويقترح في نظريتـه عـن الترجمـة ،
 " :communicative" ، و التوصيلية "semanticالداللية "تقسيمين: 

 “Communicative translationCommunicative translationCommunicative translationCommunicative translation attempts to produce on its reader: 
an effect as close as possible to that obtained on the readers of the 
original. Semantic translationSemantic translationSemantic translationSemantic translation attempts to render, as closely as the 
semantic and syntactic structures of the second language allow, 
the exact contextual meaning of the original” ((((31313131)))) 

تسعى الترجمة التوصيلية إلحداث نفس التأثير قدر اإلمكـان علـى قرائهـا ،     """"    الترجمة:الترجمة:الترجمة:الترجمة:
مثلما أحدثه النص األصلي على قرائه. وتسعى الترجمة الدالليـة لنقـل المضـمون الـدقيق     

اللية والنحوية اللغة الثانية"، أي أنe األمانة لمعاني النص األصل بما تسمح به التراكيب الد
في نقل تراكيب اللغة شرط للتأثير في قارئ النص المترجم،  وأساس للحكم علـى نجـاح   

  الترجمة.

    ): 32( نظرية المعنى في الترجمةنظرية المعنى في الترجمةنظرية المعنى في الترجمةنظرية المعنى في الترجمة     -6
ويعتبر التأويل طريقا ممهدة للترجمة، إذ تؤكد على ضرورة الفهم واالستيعاب والتأويل 

وتقوم النظرية على أن عملية الترجمة تبقى نفسها مهما كانت اللغات، ومهمـا  قبل الترجمة، 
اختلف نوع النصوص. فاالنتقال من نص إلى نص آخـر بفكـر متحـرر مـن اللفـظ عمليـة       
مستقلة عن اللغات. وذلك بمعرفة طبيعة اآلليات الذهنية والمعرفية المطلوبة في الترجمـة،  

لنص وإعادة التعبير عن هـذا المعنـى. ومـا اللغـة فـي      سواء كانت شفهية أو كتابية بفهم ا
الترجمة إالe وسيلة لنقل المعنى ليس إال، وال ينبغي ترجمتها في حد ذاتها. وتعتمد النظريـة  
على عدة مفاهيم أهمها مفهوم التكافؤ لتطابق المعنى بين خطابين في لغتين مختلفتين الذي 

واللفظية. فالمهم هو إعادة التعبيـر عـن المقصـد    ال يهم فيه التباين بين التراكيب النحوية 
بواسطة خطاب يتقيد بشكل الخطاب األصلي من حيث نوعه وسجله اللغـوي ويحتـرم مبـادئ    

وعليه، تجاوزت هذه النظرية كل النظريات اللسانية التي تضع الترجمة     اللغة المنقول إليها.
  .للغةفي دائرة المقارنة بين اللغات أو تراها وسيلة لتعليم ا

 ) في الترجمة:Antoine Bermanنظرية أنطوان برمان ( -7
في نظريته "التغريب في الترجمة"، يخلص"برمان" أن�e الترجمة وسـيلة للتعـرف علـى    
اللغة المترجم إليها وثقافتها، وتهدف إلى التحاور مع اآلخر، ممـا يسـمح بمقارنـة الـذات     

" "محنــة  l'Epreuve de l'Etrangerبــاآلخر أي "األجنبــي". و أكeــد فــي كتابــه " 
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بما أنe العملية التي يقـوم بهـا مجـرد ترجمـة      -األجنبي".  أنeه من الواجب على المترجم 
ولقـد    المحافظة على خصوصية النص األصلي و عدم طمسـه.  -وليست تأليفا لنص جديد 

 )  في ذلك قائال:Venutiأيدeه فينوتي (
“Good translation manifests in its own language the foreignness of the 

foreign text” (((( 33333333    ))))    

 إنe الترجمة تجلي العناصر األجنبية في النص المترجم في لغتها الخاصة." """"    الترجمة:الترجمة:الترجمة:الترجمة:
كما بيeن أنe الترجمة الحرفية تحاول أن تكون أمينة لألصل قدر اإلمكـان، كمـا تسـمح    

شوهات التي يضطر لها المترجم، وتهدف إلى المحافظة على المعنى على حسـاب  بتجاوز الت
: التفخـيم  Déformation الشكل وجمالية النص األصلي، وقد ذكر من بين هذه التشوهات

L’ennoblissement  أو التبســــيطvulgarisation  أو التطويــــلl’allongement  أو
 la destructionأو تـدمير اإليقـاع    l’appauvrissement quantitatifاإلفقار الكمـي  
des rythmes   وهذه العناصر تعمل على تدمير الشبكة الـدوال الخفيـة :  Signifiants 
sous-jacents 

 l’exotisationفي حين أن اإلغراب في التعبير " أي محاولة فرض التعابير الغريبـة "  
des locutions       المحليـة  مـن شـأنه أن يـدمر الشـبكة اللغويـةréseau langagiers 
vernaculaires         ويمحــو تراكبيــة اللغــة أي نظامهــا. وذلــك ضــمن الترجمــة ،
)  كونها تلـك الترجمـة التـي تطمـس     traduction ethnocentriqueاإلثنومركزية (

خصوصيات النص األصلي وتغيرها بثقافة لغة الترجمة وعاداتها وقيمها، فت�رجع كل شـيء  
مترجم، وتعتبر كل ما هو أجنبي عن هذه الثقافة سلبيا ، أو مجرد زيادة إلى ثقافة النص ال

 غير مفيدة.
    ) والترجمة ما فوق النصية:) والترجمة ما فوق النصية:) والترجمة ما فوق النصية:) والترجمة ما فوق النصية:BermanBermanBermanBermanبيرمان (بيرمان (بيرمان (بيرمان (     -8

" أيـن يقـوم    Traduction Hypertextuelleيعارض برمان الترجمة ما فوق النصية "
المترجم بتحويل الشكل انطالقا من نص موجود قبال، و ذلك بإدخال تغييرات شكلية علـى  
نص موجود مسبقا يقدم على أساس أنه النص األصلي. ويعتبرها نتاجا للتقليد أو المحاكاة 

  أو السرقة أو التكييف.
    :(la poétique du traduire)هنري ميشونيك وشعرية الترجمة هنري ميشونيك وشعرية الترجمة هنري ميشونيك وشعرية الترجمة هنري ميشونيك وشعرية الترجمة      -9

بأنه يسـتحيل علـى المتـرجم أن     Henri Meschnnic) 2009-1932(ونيك يرى ميش
يبقى وفيا، ومنه فهو يرى بأن األعمال المترجمـة ناقصـة دائمـا، إذ أنeهـا فـي كثيـر مـن        
الحاالت تفقد عدeة جوانب فتغفل عنها أو تعجز عن ترجمة جوانب أخرى. وتهـتم نظريتـه   

فـي النثـر، وهـو مـن القالئـل       مي الشعر أباإليقاع والمحسنات اللفظية سواء كان ذلك ف
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الذين اهتموا بترجمة الشعر و نقد ترجمة الشعر، كما يرفض "ميشونيك" الفكرة القائلة 
 بأنe الشعراء، و ال أحد غيرهم، هم من يستطيعون ترجمة الشعر.

    ::::((((André Lefèvre))))    أندريه لوفيفرأندريه لوفيفرأندريه لوفيفرأندريه لوفيفر    عندعندعندعندالشعرالشعرالشعرالشعر    استراتيجيات ترجمةاستراتيجيات ترجمةاستراتيجيات ترجمةاستراتيجيات ترجمة -10
بأن النص، وليس الكلمة، هو مـا يشـكل مـا سـماه      (1945-1996) أندريه لوفيفراعتبر 

"، و قـد لخـصthe operational ‘unit’ of translation    eوحـدة الترجمـة العمليـة "   
  ) هي:1975لوفيفر سبع استراتيجيات مهمة (

محاولة إعادة تقديم الصوت من اللغة األصل إلى اللغـة الهـدف، مـع     المقاطع الصوتية:المقاطع الصوتية:المقاطع الصوتية:المقاطع الصوتية: 
ر إلى أنه علـى الـرغم مـن أن    فيلمعنى في نفس الوقت. وتوصل لوفيتقديم شرح مقبول ل

لكـن النتيجـة إجمـاال     (onomatopoeia) هذا األمر قد يفيد مع األشياء المسماة بأصواتها
 هي ترجمة تعوزها الدقة، وغالبًا ما تحيد عن المعنى.

كلمة إلـى تحريـف    -أين يؤدي التركيز على الترجمة كلمة  الترجمة الحرفية:الترجمة الحرفية:الترجمة الحرفية:الترجمة الحرفية: .1
  .معنى العمل األصل ومبناه

أين يكون المعيار الغالب إعادة� صياغة� الوزن الشعري للغـة   ترجمة الوزن الشعري:ترجمة الوزن الشعري:ترجمة الوزن الشعري:ترجمة الوزن الشعري: .2
األصل. وقد استنتج لوفيفر أن هذه الترجمة، مثلها مثل الترجمـة الحرفيـة تركـز علـى     

  .على حساب النص كوحدة تامة جانب واحد من نص اللغة األصل
وهنا استنتج لوفيفر أن هـذه الترجمـة تـؤدي إلـى      الترجمة من الشعر إلى النثر:الترجمة من الشعر إلى النثر:الترجمة من الشعر إلى النثر:الترجمة من الشعر إلى النثر: .3

تشويه المعنى، والقيمة التواصلية، و بنية النص في اللغة األصل الناتج عـن هـذه الطريقـة    
زن حتى إن لم تكن بنفس القدر من الدرجة في ن�ْوع�ْي الترجمة الحرفيـة أو ترجمـة الـو   و

  .الشعري
"يواجـه المتـرجم قيـودا مضـاعفة" للـوزن والقافيـة        ترجمة القافية الشـعرية: ترجمة القافية الشـعرية: ترجمة القافية الشـعرية: ترجمة القافية الشـعرية:  .4

الشعرية. وهنا تصبح نتائج لوفيفر قاسية على نحو خاص، فهو يشعر أن الناتج� مجرد رسم 
 .كاريكاتوري

وفيها يتمe التأكيد مرeة أخرى على القيود المفروضة على ترجمة الشعر المرسل: ترجمة الشعر المرسل: ترجمة الشعر المرسل: ترجمة الشعر المرسل:  .5
اختياره لتركيب ما، مع أنـه باإلمكـان مالحظـة الدقـة العاليـة والدرجـة       المترجم بسبب 

  .الرفيعة للتوجه الح�رفي
، حيـث يـتم   "النسخ المعدلـة" "النسخ المعدلـة" "النسخ المعدلـة" "النسخ المعدلـة" تحت هذا العنوان يناقش لوفيفر ما أسماه  التفسير:التفسير:التفسير:التفسير: .6

االحتفاظ بمادة النص في اللغة األصل، لكن بتغيير في الشكل. باإلضافة إلى المحاكاة حيث 
شعرا من لدنه يحتفظ فيه فقـط بـالعنوان و نقطـة االنطـالق مـع الـنص        ينظ�م المترجم

 ....))))34343434((((    األصل، هذا إن تمe التوافق.
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     و ترجمة الشعر:و ترجمة الشعر:و ترجمة الشعر:و ترجمة الشعر:    بيتر نيوماركبيتر نيوماركبيتر نيوماركبيتر نيوماركمناهج الترجمة وإجراءاتها لمناهج الترجمة وإجراءاتها لمناهج الترجمة وإجراءاتها لمناهج الترجمة وإجراءاتها ل -11
بالنصوص ككل، في حين تسـتخدم   ) (Translation methodsTranslation methodsTranslation methodsTranslation methodsتتعلق مناهج الترجمة 

  .) في الجمل و وحدات اللغة األصغرTranslation Translation Translation Translation proceduresproceduresproceduresproceduresإجراءات الترجمة (
و عدeد نيومارك المناهج الثمانيـة  ): ): ): ): Translation methodsTranslation methodsTranslation methodsTranslation methodsمناهج الترجمة (مناهج الترجمة (مناهج الترجمة (مناهج الترجمة (     - - - - 1111- - - - 11111111
    اآلتية: 

o ) الترجمة كلمة بكلمة (الترجمة كلمة بكلمة (الترجمة كلمة بكلمة (الترجمة كلمة بكلمةwordwordwordword----forforforfor----wordwordwordword :( :( :( :(   االحتفاظ بترتيب الكلمات، أيـن تتـرجم
        .الكلمات الثقافية الكلمات بمعناها الحرفي كلeما أمكننا ذلك وبشكل منفرد، بما في ذلك

o ) الترجمة الحرفية (الترجمة الحرفية (الترجمة الحرفية (الترجمة الحرفيةliteral translationliteral translationliteral translationliteral translation:(:(:(:(        ال يهم ترتيب الكلمـات هنـا، إذ يحـتفظ
        بالتراكيب النحوية بإيجاد المكافئ األقرب.

o ) الترجمة األمينة (الترجمة األمينة (الترجمة األمينة (الترجمة األمينةfaithfulfaithfulfaithfulfaithful    translationtranslationtranslationtranslation :( :( :( :( والتي، وإن بقيت ضمن حدود التراكيب
    بالحسبان عوامل المضمون في النص األصل.القاعدية للغة المترجم إليها، فإنeها تأخذ 

o ) الترجمة الداللية (الترجمة الداللية (الترجمة الداللية (الترجمة الدالليةsemanticsemanticsemanticsemantic    translationtranslationtranslationtranslation:(:(:(:( المعنوية"، يكون التأكيد هنا  وتسمى"
، و "faithful" بشكل أكبر من الترجمة األمينـة  " naturalness " على طبيعية الترجمة

الحيادي في اللغة المترجم يكون التأكيد فيها على ترجمة بعض الكلمات الثقافية لمكافئها 
إليها: أي أنe هناك بعض من الحرية إذ يكون" االهتمام هنا بالقيمة الجماليـة علـى حسـاب    

        ).).).).35353535((((    المعنى إذا اقتضى األمر"
o ) الترجمة التوصيلية (الترجمة التوصيلية (الترجمة التوصيلية (الترجمة التوصيليةCommunicativeCommunicativeCommunicativeCommunicative    translationtranslationtranslationtranslation :( :( :( :( إعادة صياغة الرسالة بشكل

القراءة فـي الـنص المتـرجم إليـه     دقيق شكال ومضمونا، لكن بتركيز أكبر على طبيعية 
    .وكذلك قابليتها ومدى إدراك قارئ الترجمة لها

o  ــطالحية ــة االص ــطالحية الترجم ــة االص ــطالحية الترجم ــة االص ــطالحية الترجم ــة االص ــابير  : : : : ((((IdiomaticIdiomaticIdiomaticIdiomatic    translationtranslationtranslationtranslation))))    الترجم ــتخدم التع ــن تس أي
        .اللفظية غير الموجودة في النص األصلي االصطالحية والمتالزمات

o ةeةالترجمة الحرeةالترجمة الحرeةالترجمة الحرeالترجمة الحر((((freefreefreefree    translationtranslationtranslationtranslation))))  :  :  :  : محتوى النص الهدف يكون التركيز فيها على
أكثر منه على الشكل، وهذا ما يعني أن نفس المحتوى يتمe التعبير عنه في اللغـة الهـدف،   

    .حتى و إن تطلeب األمر استخدام تراكيب نحوية متباينة جدeا
o التصرفالتصرفالتصرفالتصرف((((adaptaionadaptaionadaptaionadaptaion))))  :  :  :  : أكثر أشكال الترجمة حرية، و ي�ْعتم�د� فيه التأويل النابع من

    .حساب الترجمة في حدe ذاتها لغة الهدف و ثقافتها على
    وهي:وهي:وهي:وهي:        ))))----198853::::52((((وأضاف إليها خمسة أخرىوأضاف إليها خمسة أخرىوأضاف إليها خمسة أخرىوأضاف إليها خمسة أخرى •
o ) ترجمة الخدمات (ترجمة الخدمات (ترجمة الخدمات (ترجمة الخدماتServiceServiceServiceService    translationtranslationtranslationtranslation :( :( :( :( الترجمة بلغة االستعمال المعتاد إلى لغة
    .أخرى
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o الترجمة النثريةالترجمة النثريةالترجمة النثريةالترجمة النثرية        :(:(:(:(PlainPlainPlainPlain    proseproseproseprose    translationtranslationtranslationtranslation))))  ترجمة الشعر والدراما الشعرية إلى
    ....نثر
o الترجمة التوصيليةالترجمة التوصيليةالترجمة التوصيليةالترجمة التوصيلية    :(:(:(:(InformationInformationInformationInformation    translationtranslationtranslationtranslation)    معلومـات بلغـة غيـر    إيصـال

أحيانا بشكل أكثر منطقية، وقد تختصر في أجـزاء منهـا مـن دون اللجـوء     أدبية، ومرتبة 
    إلعادة السبك في التلخيص.

o    الترجمـة اإلدراكيـة   الترجمـة اإلدراكيـة   الترجمـة اإلدراكيـة   الترجمـة اإلدراكيـة)CognitiveCognitiveCognitiveCognitive    translationtranslationtranslationtranslation      النقـل فيهـا عبـر اإلبـدال eيـتم :(
"transposition المجازيــة بلغــة بســيطة تســتعمل فيهــا الترجمــة " وترجمــة التعــابير

    الحرفية.
o الترجمة األكاديميةالترجمة األكاديميةالترجمة األكاديميةالترجمة األكاديمية    ))))AcademicAcademicAcademicAcademic    translationtranslationtranslationtranslation :( :( :( :(ية، تستعمل في الجامعات البريطان

" فـي  non-existent" غيـر موجـود "  Elegantوأنيـق "  وهي الترجمة بأسلوب أدبي راق
    األصل.
إلى مباشرة وغيـر   موتنقس :(translation procedures)إجراءات الترجمة إجراءات الترجمة إجراءات الترجمة إجراءات الترجمة          - - - - 2222- - - - 11111111

    مباشرة:
    ويمكن تلخيصها فيما يلي:  مباشرة:مباشرة:مباشرة:مباشرة:  - - - -  أأأأ
• Literal translationLiteral translationLiteral translationLiteral translation    ::::     (الترجمة الحرفية) (الترجمة الحرفية) (الترجمة الحرفية) (الترجمة الحرفية)    الترجمة الحرفية تختلـف هنـا عـن

 one-to-oneوكذلك عن الترجمة معنى بمعنى  word-for-word الترجمة كلمة بكلمة
translation.        

فالترجمة كلمة بكلمة نقل� قواعد اللغة األصلية وطريقة نظم الكالم فيها، باإلضافة إلى 
إلى اللغة المترجم إليها، فهي تستخدم  primary meaningsمعاني كلماتها األساسية 

 .في ترجمة الجمل البسيطة المحايدة

األصـلية  في حين أنe الترجمة معنى بمعنى أشمل. ففيها نترجم كل كلمـة مـن اللغـة    
  كلمة مقابلة في اللغة المستهدفة ولكن المعنى األساسي في كل من الكلمتين قد يختلف.

Example::::    I passed the exam  = نجحت في االمتحان    

يختلـف عـن المعنـى     pass المعنى في الجملتين صحيح ولكن المعنى األساسـي لكلمـة  
اللفظية هو الذي أعطى المعنى. و مـن  األساسي لكلمة نجح، و وحده السياق في المتالزمة 

أجل الحفاظ على معاني المتالزمات اللفظية التي تفهم في سياقها، فإن المترجم يلجأ لهـذا  
اإلجراء أكثر من لجوئه للترجمة كلمة بكلمة. وتعتبر الترجمة الحرفية صعبة التطبيـق  

لمعنى نفسه فـي اللغتـين   بعد مستوى الكلمة، ويستنتج من هذا الكالم أنe الكلمات ال تحمل ا
  بل معاني متشابهة.
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أما ترجمة المجاز، فالترجمة الحرفية تفيد المترجم إن كان المجـاز مبتكـرا.  أمـا إذا    
، فال يستقيم المعنى المراد إيصـاله. وبـالرغم مـن    )stock( كان ضمن المخزون الثقافي

نص األصل حتـى وإن  أهمية السياق فان مترجم النص األدبي مضطر لتتبع خطوات كاتب ال
  خرج عن السياق عن طريق االبتداع الداللي أو النحوي.

• TransferenceTransferenceTransferenceTransference::::    (النقل اللفظي)(النقل اللفظي)(النقل اللفظي)(النقل اللفظي)   ويسمى التحويل، وهو نقل األسماء عن طريق
استبدال حروف اللغة المستهدفة بحروف اللغة األصلية بما يضمن كتابتها صـوتيا أو ممـا   

وال يتـرجم إلـى اللغـة المسـتهدفة وال تضـمن      له داللة خاصة ببلد اللغة األصل وثقافتـه  
وذلك إلضفاء اللون المحلي االجتماعي والثقافي الذي يزخر بـه الـنص    .الترجمة انتقالها

األصلي إلى النص في اللغة المستهدفة حتى يثير انتباه القارئ ويعرفه على مالمح ثقافـات  
  .األخر

« Transference (emprunt, loan word, transcription). It is the 
same as Catford's transference, and includes transliteration, which 
relates to the conversion of different alphabets: e.g. Russian 
(Cyrillic), Greek, Arabic, Chinese, etc. into English. » (36)    

• ThroughThroughThroughThrough    translationtranslationtranslationtranslation : : : :))))     (ترجمة حرفية للمتالزمات اللفظيـة  الترجمة البينية) الترجمة البينية) الترجمة البينية) الترجمة البينية
' في أن المترجم ينقل حرفيـا مـع الحفـاظ    loans' والمتراكبات، وتتميز عن االقتراض

 على الشكل األصلي للعبارات
"(ILO, BIT (F), IAO (G); WHO, QMS (F), WGO (G); NATO, OTAN (F), NATO (G). 

• Naturalization Naturalization Naturalization Naturalization ) :) :) :) :هو تطويع ))))األقلمةاألقلمةاألقلمةاألقلمة adaptation     أللفـاظ اللغـة األصـل
     .المنقولة لفظيا، معجميا و نحويا،  حيث تخضع إلى تكييف صرفي في اللغة المستهدفة

Example:Example:Example:Example: Thatcherisme. 

    وتتضمن العناصر اآلتية :: : : : إجراءات غير مباشرةإجراءات غير مباشرةإجراءات غير مباشرةإجراءات غير مباشرة  ---- بببب
• Equivalence::::    في المعنى بما يراه قـارئ   ئالتكافيكون التركيز على ) ) ) ) (التكافؤ(التكافؤ(التكافؤ(التكافؤ

النص الهدف، وهذا يعني أنه بإمكان المترجم أن يكـرس التكـافؤ فـي الشـكل أو أن يختـار      
وتـدخل    ترجمة ال تشبه النص األصل بشكل دقيق، ولكنها األقرب إلى محتوى اللغة الهدف.

    ضمنه عناصر هي:
األصلي بكلمة ثقافية فـي اللغـة   تترجم الكلمة الثقافية في النص     المكافئ الثقافي:المكافئ الثقافي:المكافئ الثقافي:المكافئ الثقافي: .1

        المترجم إليها.
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“They can be used in general texts, publicity and propaganda, as 
well as for brief explanation to readers who are ignorant of the 
relevant SL culture.”    ((((37373737))))....        

Example:Example:Example:Example:    BaccalauréatBaccalauréatBaccalauréatBaccalauréat:::: is translated as '(the French) "A" 
level'.    

ويمكن أن تستعمل هذه الطريقة في ترجمـة النصـوص العامـة و االشـهارية والدعائيـة      
  وكشرح قصير للقارئ الذي يجهل ثقافة النص األصل.

يتــرجم فيهــا الكلمــة الثقافيــة بأســلوب حــر: أي باســتخدام     المكــافئ الــوظيفي:المكــافئ الــوظيفي:المكــافئ الــوظيفي:المكــافئ الــوظيفي: .2
        مصطلحات خاصة جديدة

“This procedure, which is a cultural componential analysis, is the 
most accurate way of translating i.e. deculturalising a cultural 
word.        ............ Example:Example:Example:Example:    Baccalauréat:Baccalauréat:Baccalauréat:Baccalauréat: 'French secondary school leaving 
exam'(38)     

أي تحليل مكون ثقافي ويستخدم باعتباره أكثر الطرق دقeة للترجمـة، فتنـزع الصـبغة    
  الثقافية عن الكلمة. 

        .الترجمة باستعمال الوصفالمكافئ الوصفي: المكافئ الوصفي: المكافئ الوصفي: المكافئ الوصفي:  .3
Example:Example:Example:Example: "Samurai is described as 'the Japanese aristocracy 

from the eleventh to the nineteenth century" 

  الساموراي من الطبقة االرستقراطية في اليابان في القرن الحادي عشر. مثال:مثال:مثال:مثال:

• SynonymySynonymySynonymySynonymy(المترادفات) :(المترادفات) :(المترادفات) :(المترادفات) :       اختيار مكافئ في اللغة الهدف يكون قريبا مـن حيـث
المعنى لكلمة من كلمات اللغة األصلية في سياق معين حيث عدم توفر مكافئ دقيق لهـا. و  

  الحرفية للكلمة.يلجأ إليه المترجم عندما ال يجد الترجمة 
“I use the word 'synonym' in the sense of a near TL equivalent to 

an SL word in a context, where a precise equivalent may or may 
not exist.”(39). 

• Reduction and expansionReduction and expansionReduction and expansionReduction and expansion:(التوسيع و اإلنقاص) ::(التوسيع و اإلنقاص) ::(التوسيع و اإلنقاص) ::(التوسيع و اإلنقاص) :   زيادة عناصر أو إنقاصها
        في الترجمة.

Adding or removing elements in translation. 
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• ParaphraseParaphraseParaphraseParaphrase : : : :    ))))  لمتـرجم الصـياغة بألفـاظ أخـرى مـع      اااا    يعيـد      ) ) ) )إعـادة السـبك  إعـادة السـبك  إعـادة السـبك  إعـادة السـبك
  المحافظة على المعنى

 "This is an amplification or explanation of the meaning of a 
segment of the text. It is used in an 'anonymous' text when it is 
poorly written, or has important implications and omissions."(40). 

• CompensationCompensationCompensationCompensation : : : :  (التعويض)  (التعويض)  (التعويض)  (التعويض)      أي عند حصـول ضـياع فـي المعنـى أو التـأثير
الصوتي أو المجاز من جزء في الجملة فيعوض في جزء أخر من نفس الجملة أو في جملة 

قد تصعب إعادة التأثير الصوتي نفسه, و قد تستحيل. و لكن التعويض يظل دائما   مجاورة
 ممكنا، و إن نسبيا.

“This is said to occur when loss of meaning, sound-effect, 
metaphor or pragmatic effect in one part of a sentence is 
compensated in another part or in a contiguous sentence” (41) 

• TranspositionTranspositionTranspositionTransposition : : : : (التحويل ) (التحويل ) (التحويل ) (التحويل )      أي تغيير في التراكيـب ويقصـد بـه تغييـر فـي
 القواعد من اللغة األصلية إلى اللغة المستهدفة.

  “ A 'shift' (Catford's term) or 'transposition' (Vinay and 
Darbelnet) is a translation procedure involving a change in the 
grammar from SL to TL” (42) 

والمترجم قد يقوم بعمليات استبدال أثناء الترجمة بطريقة حدسية بسبب افتقـار اللغـة   
اللغة األصلية. وقد يلجأ المترجم إلى االسـتبدال عنـدما   المستهدفة لبنية نحوية توجد في 

تكون الترجمة الحرفية ممكنة نحويـا ولكنهـا ال تـتالءم مـع االسـتعمال االعتيـادي للغـة        
مقصود من قبل الكاتب. وقد يسـتخدم هـذا   الالمستهدفة مع ضمان عدم االنحراف األسلوبي 

، وهي عدم وجود وحدة معجمية  ) gap lexical (اإلجراء لغرض استبدال فجوة معجمية 
  واحدة  تؤدي المعنى المقصود في اللغة المستهدفة ببنية نحوية.

• ModulationModulationModulationModulation : : : : (اإلقالب) (اإلقالب) (اإلقالب) (اإلقالب)    
“Vinay and Darbelnet coined the term 'modulation' to define 'a 

variation through a change of viewpoint, of perspective (eclairage) 
and very often of category of thought'. (43) 

إحداث تغيير في طريقة النظر لألشياء مع الحفاظ على المعنـى العـام، و ذلـك عنـدما     
ترفض الترجمة الحرفية. ومن الحاالت التي يستخدم فيهـا القلـب مـا يسـمى  بالمنـاقض      

 double negativeأو قلب الثنائي المنفي إلى ايجابي  negated contraryالمنفي 
to positive أو العكس مثل:    
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il n'a pas hesité =  'He acted at onceil n'a pas hesité =  'He acted at onceil n'a pas hesité =  'He acted at onceil n'a pas hesité =  'He acted at once    

    و يستخدم القلب:و يستخدم القلب:و يستخدم القلب:و يستخدم القلب:

في تغطية فجوة معجمية في اللغة المستهدفة لتكون مكافئا مناسبا ألخرى فـي اللغـة    ••••
 األصلية

  abstract for concreteفي قلب المحسوس إلى مجرد  ••••
  cause for effectقلب السبب إلى نتيجة  ••••
 passive to activeالمعلوم للمجهول  ••••
 .لتوكيد احد عناصر المعنى ••••
 
•     : Componential analysis: Componential analysis: Componential analysis: Componential analysis    ))))التحليل التركيبيالتحليل التركيبيالتحليل التركيبيالتحليل التركيبي( ( ( (     

 “This is the splitting up of a lexical unit into its sense 
components, often one-to-two, -three or -four translations.”   (  44 ) 

المعجمية من حيث مكونات معناها في اللغة األصل ومقارنتهـا  ويقصد به تحليل الوحدة 
بمكونات معنى وحدة معجمية من اللغة المستهدفة يكون لها معنى مشـابه ولكنهـا ال تبـدو    
مناظرة لها. ويتخذ هذا اإلجراء خاصة عند ترجمة الكلمات المفاتيح أو الوحدات المعجمية 

 المهمة ضمن السياق.
Example:Example:Example:Example:    “ Murky=“ Murky=“ Murky=“ Murky='dark', 'cloudy', 'drizzly', 'fuzzy', 'rainy', 

'dirty', 'unclear', ‘impenetrable', 'thick', 'heavy', 'gloomy', always 
with a negative connotation. ‘Hell is murky’, Macbeth, V.I.38’ “    

Murky ،مظلم، غائم، كثير الرذاذ، ممطر، متسخ، مبهم، ال يمكن النفاذ إليه، كثيف = 
ثقيل، عبوس. و ذلك خارج سياقها. وبعد هذا التحليل لمكونات معنى الكلمة، نقوم باختيار 

  المعنى األنسب الذي يفرضه السياق.
  ونأخذ بعين االعتبار المتالزمات اللفظية وسياقاتها:

ExampleExampleExampleExample:::: Murky sky = سماء غائمة / -- alley =  ممشى مظلـم / -- water 
 ماضي أسود  = past -- / ماء قذر=

• :Recognized:Recognized:Recognized:Recognized    translationtranslationtranslationtranslation    ))))ق�ة�eق�ةالترجمة الم�ص�د�eق�ةالترجمة الم�ص�د�eق�ةالترجمة الم�ص�د�eالترجمة الم�ص�د((((    
"You should normally use the official or the generally accepted 

translation of any institutional term". ( 45   )  
الترجمة الرسمية أو المتفق عليها للمصـطلحات المسـتخدمة فـي المؤسسـات، وخاصـة      

  الدولية. الرسمية
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• :Translation label:Translation label:Translation label:Translation label    ))))الترجمة الموسومةالترجمة الموسومةالترجمة الموسومةالترجمة الموسومة((((        
للمصطلحات التي ال وجـود التفـاق حـول ترجمتهـا فـي اللغـة        ظرفية ومؤقتةظرفية ومؤقتةظرفية ومؤقتةظرفية ومؤقتةترجمة 

يمكن حذفها فيما   (inverted commas)المترجم إليها.  وتوضع بين هاللين مزدوجين
 بعد، بعد حصول االتفاق على ترجمتها مثال.

  

• : Notes, additions, : Notes, additions, : Notes, additions, : Notes, additions, glossesglossesglossesglosses    ))))المالحظات و اإلضافات و الشروحالمالحظات و اإلضافات و الشروحالمالحظات و اإلضافات و الشروحالمالحظات و اإلضافات و الشروح((((        
" supplying additional information in a translation. The additional 

information a translator may have to add to his version is normally 
cultural (accounting for difference between SL and TL culture), 
technical (relating to the topic) or linguistic (explaining wayward 
use of words)” (46). 

تزويد قارئ الترجمة بمعلومات إضافية، وعادة ما تكون هذه اإلضافات ثقافيـة أو تقنيـة   
  أو لغوية.

• :Couplets:Couplets:Couplets:Couplets    ))))الثنائيـات أو الثالثيـات أو الرباعيـات، ويقصـد بهـا دمـج           ))))الثنائياتالثنائياتالثنائياتالثنائيات
التـوالي لمعالجـة   إجراءين اثنين أو ثالثة إجراءات أو أربعة من كل ما ذكر سابقا علـى  

    مشكلة واحدة.
    األسلوبية المقارنة و ترجمة الشعر: األسلوبية المقارنة و ترجمة الشعر: األسلوبية المقارنة و ترجمة الشعر: األسلوبية المقارنة و ترجمة الشعر:  -12

)، يقترح الكاتبـان  1958في كتابهما " األسلوبية المقارنة بين الفرنسية واإلنجليزية" (
فيناي و داربلني إجراءات سبعة يقسمانها إلى ثالثة إجراءات في إطـار الترجمـة المباشـرة     

الترجمة غير المباشرة. و وفقا لهما، فال بد أن يلجـأ المتـرجم،   وأربعة إجراءات في إطار 
غير وعي، إلى تلك اإلجراءات التي يصـفها لتوصـيل الرسـالة والمعنـى      مسواء عن وعي أ

  المراد أخذا بعين االعتبار مقتضيات اللغة المنقول إليها:

ــرة: - ــة المباش ــرة:الترجم ــة المباش ــرة:الترجم ــة المباش ــرة:الترجم ــة المباش ــراض (    الترجم ــخ(Borrowingاالقت ــة Calque) والنس ) والترجم
    )Literal translationرفية(الح
) Modulation) والتعــديل (Transpositionاإلبــدال(::::الترجمــة غيــر المباشــرةالترجمــة غيــر المباشــرةالترجمــة غيــر المباشــرةالترجمــة غيــر المباشــرة -

                         ). Equivalence) والتكافؤ (  Adaptationواألقلمة (
ويشدد فيناي وداربلني بشكل خاص على أهميـة الترجمـة غيـر المباشـرة، السـيما فـي       

الترجمة المباشرة تختص بالمحافظة علـى تركيـب اللغـة األصـلية     الترجمات األدبية:ألن 
غالًبا ما تولد نوعا من عدم الرضا في نفس قارئ النص المترجم، لكونه يحـس بأنeـه نـص    
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مترجم، في حين أن التعابير المتجذرة في اللغة ال تتطلب جهًدا إضـافًيا لفهمهـا فـال يـتم     
     التوقف عندها.

و داربلني كونها، وإن كانت "تقدم حلوال جاهزة وتجيب  وأساليب الترجمة لدى فيناي
. بمعنى أنeها تسعى للتحسين في )47(على مشكالت دقيقة لكنها حلول تأتي من خارج السياق"

نوعية تعليم الترجمـة. وتضـيف ديريـو بأنeهمـا يعتبـران بـأن  كتابهمـا يقـدم طريقـة          
ة وصفية مقارنة للغتين بيـد  للمترجمين المحترفين " طريقة في الترجمة من خالل دراس

أن كتابا كهذا، مهما كان ثريا و مهما، يقع في مرحلة تسبق الترجمة، أي علـى مسـتوى   
تعلم اللغة، وتبقى دراستهما الوصفية على مستوى اللغـة حصـرا بمـا أنهـا تتعلـق بكلمـات       

    .)48( ومصطلحات خارجة عن أي سياق"

        الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة �
والشعرية خاصًة، مرتبطة بشـكل وثيـق بدراسـة مـا     نخلص بأنe ترجمة األعمال األدبية، 

أحاط بالنص األصل من عوامل، داخلية وخارجية، وما أبرزته من آليات ليصل لشكله الـذي  
 تطلبت أهميته� ترجمت�ه�.

وال بد من وجود نهج معين للتعامل مع نص اللغة األصل، وبهذا فهو يخضع إلى تحديـد  
يساهم في إنتاجه، بما فيها التاريخية باعتبار اللغة ظاهرة العوامل التي جعلت الكاتب األصل 

لغوية تعكس فكر المجتمع وثقافته بغية الفهم الكلي من أجل الوصـول لترجمـة صـحيحة    
تعكس صورة النص األصل بمعناه وما يتوقع منه، عبر اإلبقاء قدر اإلمكان علـى الخصـائص   

النصـوص الشـعرية الحفـاظ علـى      النصية لألصل وبنيته وخصائصه األسلوبية. وفي حـال 
الوظيفة الشعرية وجمالية القصيدة األصل والغرض التواصـلي لتلـك القصـيدة ودالالتهـا     

 الثقافية.

تلك الدراسة الضرورية تمهeد لعملية الترجمة وترافقها ضـمن قواعـد علميـة. وكلهـا     
العوامـل  ميادين تؤطر للمترجم أرضية عمـل. وبمـا أنe الشـعر مـرآة الشـعب الثقافيـة، ف      

األجنبية حيوية يجب على المترجم التعامل معها بكل حذر. ودراسة استراتيجيات الترجمـة  
ومناهجها، يمثل إطاراعاما يساعدنا على تكوين فكرة واضحة على مـدى التوجـه المنهجـي    

  والعلمي في ترجمة العمل لقياس مدى مصداقية المترجم.
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        مراجع والمصادر:مراجع والمصادر:مراجع والمصادر:مراجع والمصادر:الالالالقائمة قائمة قائمة قائمة 
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مجموعة من المؤلفين، ترجمـة وتحقيـق: إبـراهيم أحمـد. الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون         
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 العدد األول . - 28المجلد –)، مجلة جامعة دمشق2012السيد أحمد، عزت،( ....5555
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 المصرية العامة، القاهرة،.  
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 المصرية.
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    الملخ�ص: الملخ�ص: الملخ�ص: الملخ�ص: 

يعالج هذا المقال مشكلة االختالف في توثيق مختلف البحوث العلمي�ـة الخاص�ـة بـالعلوم    
شـيكاغو، انطالقـا مـن تحديـد مفهـوم      اإلنساني�ة في الجامعات الجزائري�ة، وفقا لنظام دليل 

الت�وثيق، وأهدافه العلمي�ة، مع تحديد أسباب هذا االختالف الوارد فـي توثيـق مختلـف هـذه     
البحوث العلمي�ة، وفقا لهذا الن�ظام في مختلف جامعات الوطن، ثم بيان الط�ريقـة الص�ـحيحة   

تلـف البحـوث العلمي�ـة    لتوثيق هذا الن�ظام لمختلف المصادر ال�تي يمكـن اعتمادهـا فـي مخ   
الخاص�ة بهذا الت�خصص� العام�؛ بـدءا بالكتـب المقد�سـة، ثـم� المعـاجم الل�غوي�ـة، والقـواميس        
المصطلحي�ة، والموسوعات العلمي�ة، وكـذا الكتـب، والمخطوطـات، والمقـاالت والملتقيـات      

ة، استنادا إلـى  والمحاضرات، والبحوث الجامعي�ة، والبرامج الت�لفزيوني�ة، والمقابالت الش�خصي�
 The chicago Manual of Style: 15th( عشـر  الخامس إصداره في وڤشيكادليل نظام 

edition.وثيق�صة في أنظمة الت�ة المتخص�وكذا جملة من المقاالت العلمي (  

    الكلمات المفتاحي�ة: الكلمات المفتاحي�ة: الكلمات المفتاحي�ة: الكلمات المفتاحي�ة: 

 توثيق، بحوث، العلوم اإلنساني�ة. ،وڤشيكانظام، دليل، 
AbstractAbstractAbstractAbstract: : : : This article addresses the issue of difference in the 

documentation of various scientific researches related to humanities in 
various Algerian universities according to The Chicago Manual of Style. 
The paper starts with identifying the concept of documentation and its 
scientific objectives. Then, it identifies the reasons for this difference in 
the documentation of various scientific researches according to this 

  yacineyh25@gmail.com ، الجزائر، البريد اإللكتروني�:بوعريريج-جامعة محم�د البشير اإلبراهمي�، برج*



����م�د�����م�د�����م�د�����م�د������وڤشيكا������ !�"�א�� !�"�א�� !�"�א�� !�"�א �� �� �� �

138

style in different universities across Algeria. Based on the 15th edition 
The Chicago Manual of Style, and a set of style guides, this paper 
suggests the appropriate way to cite the different references starting 
with the holy books, dictionaries, encyclopaedia, books, manuscripts, 
articles, conference papers, lectures, academic researches, TV shows 
and interviews. 

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Style, guide, Chicago, documentation, researches, 
Humanities. 

ي�ع�د�� الت�وثيق من ضروريات الكتابة في البحث العلمي� بصفة عام�ة، بحيـث يتعـذ��ر    مقد�مة:مقد�مة:مقد�مة:مقد�مة:
على كل� باحث أْن يؤس��س للكتابة في أي موضوع من موضوعات البحث العلمي�، دون اعتماد 
نظام محد�د يضبط عملي�ة الت�وثيق، ال�تي ت�ع�د�� إحدى األسس المنهجي�ـة فـي كتابـة البحـوث     

ندرج عملي�ة الت�وثيق من البحث العلمي�، ضمن أخالقيات الباحث الذي تقتضي منه العلمي�ة. وت
  األمانة العلمي�ة، أْن يعتمد هذه الت�قني�ة في نسبة المعلومات إلى أصحابها.

) أحـد أنظمـة الت�وثيـق    The Chicago Manual of Style( وڤشـيكا  ويعد�� نظام دليـل 
البحوث العلمي�ـة، إلـى جانـب غيـره مـن أنظمـة الت�وثيـق        العالمي�ة، ال�تي ت�عت�مد في توثيق 

) ونظـام جمعي�ـة علـم الـن�فس األمريكي��ـة      MLAالعالمي�ة: كنظام جمعي�ة الل�غات الحديثة (
)APA) �ونظــام هــارفرد المرجعــي (Harvard reference system ونظــام مجلــس (

هـا مـن حيـث معلومـات     ) وهي األنظمة ال�تي تختلف في ما بينCBEمحر��ري علم األحياء (
  طريقة الت�وثيق، وكذا الت�خص�صات العلمي�ة التي ت�ْعن�ى بتوثيقها.

في توثيقه للبحوث العلمي�ة بتوثيق بحوث العلوم اإلنسـاني�ة   وڤشيكاويختص�� نظام دليل 
وكذا العلوم االجتماعي�ة، والعلوم الط�بيعي�ة، في اعتماده علـى نظـامين فـي الت�وثيـق، نظـام      

الت�اريخ) والـذي يعنـى   -في المتن حسب تاريخ المؤل�ف أو ما ي�سم��ى بنظام (المؤل�ف الت�وثيق
بتوثيق بحوث كل� من علم االجتماع والعلوم الط�بيعي�ة، ونظام الت�وثيق في الحواشي أو مـا  

العنوان) ال�ذي ي�ْعن�ـى بتوثيـق بحـوث العلـوم اإلنسـاني�ة: كالت�ـاريخ       -ي�سم��ى بنظام (المؤل�ف
  ة، واألدب، والفنون.والفلسف

وتعتمد أغلب بحوث العلوم اإلنساني�ة، وكذا العلوم االجتماعي�ة في الجامعـات الجزائري�ـة   
باعتباره األنسب لتوثيـق هـذا    -عن قصد أو غير قصد-في الت�وثيق  وڤشيكاعلى نظام دليل 

الن�وع من البحوث العلمي�ة، وأسهل الط�رائق في الت�وثيق، وأكثرها اقتصادا في عـدم تكـراره   
لمعلومات الت�وثيق، غير أن� اعتماد هذه البحوث العلمي�ة على هذا الن�ظام في الت�وثيـق، عـرف   

ْن تقضي على الهدف األساس من استخدام هذه الت�قني�ة في البحوث اختالفات متنو��عة كادت أ
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العلمي�ة، وهو توخ��ي األمانة العلمي�ة، إلى جانب توحيد لغة البحث العلمي�؛ حيث صارت مجمل 
بحوث تخص�صات هذين العلمين، تعرف في طريقة توثيقها وفقا لهذا الن�ظام، طرائق متعد��دة 

في عددها عد�د� إصداراته الحقيقي�ة، وفي تنو�عها االختالف ال�ذي واختالفات متنو�عة، تجاوزت 
ال ي�مك�ن معه الجمع بينها وبين الط�ريقة الص�حيحة لتوثيق هذا الن�ظام، إال� في الموضع، وهو 
الت�وثيق ضمن الحواشي/ الهوامش. وأضحت بعـدها مقولـة� (المنهجي�ـة منهجي�ـات) مبـر��را      

هذا الن�وع من البحـوث العلمي�ـة، بغـض� الن�ظـر عـن صـح�تها        العتماد أي� طريقة في توثيق
. كما صار بعدها التزام الباحث في هذه العلوم بطريقة واحدة وڤشيكابالن�سبة لنظام دليل 

في الت�وثيق حج�ة الستخدام أي� طريقة في توثيق بحوثها العلمي�ة، بغض الن�ظـر عـن صـح�ة    
  غيره من أنظمة الت�وثيق.هذه الط�ريقة بالن�سبة لهذا الن�ظام أو 

ويعالج هذا المقال بناء على هذا اإلشكال، مشكلة هذا االختالف في توثيق البحوث العلمي�ة 
، في محاولة منه البحث في  وڤشـيكا الخاص�ة بتخص�صات العلوم اإلنساني�ة، وفقا لنظام دليل 

الن�ظـام؛ لحـل مشـكلة     الط�ريقة الص�حيحة لتوثيق هذا الن�وع من البحوث العلمي�ة وفقا لهذا
االختالف الواردة في توثيق مختلف البحوث العلمي�ة، الخاص�ـة بالت�خص�صـات العلمي�ـة ال�تـي     

وهذا اسـتنادا إلـى دليـل نظـام      وڤشيكاتندرج تحت هذا الت�خصص� العام� اعتمادا على نظام 
 )The chicago Manual of Style: 15th editionفي إصداره الخـامس عشـر (   وڤشيكا

وكذا جملة من المقاالت العلمي�ة المخت�صة في أنظمة الت�وثيق؛ باعتبار أن� هـذا الن�ـوع مـن    
الموضوعات أحوج ما نكون إليـه فـي كتابـة بحوثنـا العلمي�ـة الخاص�ـة بمختلـف العلـوم         
اإلنساني�ة، وبخاص�ة أن� اعتماد الط�ريقة الص�حيحة في الت�وثيق وفقا ألي� نظـام، صـار شـرطا    

للن�شر في المجالت المتخص�صة في هذه العلوم، كمـا تكـاد تنعـدم فيـه الد�راسـات      إلزامي�ا 
العربي�ة الخاص�ة بأنظمة الت�وثيق في هذا العلم بالت�حديد، باستثناء الد��راسـات ال�تـي أ�ْنج�ـزت    
حول أنظمة الت�وثيق بصفة عام�ة دون الن�ظر في الط�ريقة الص�حيحة لتوثيق هـذا الن�ظـام أو   

إلى دليل توثيق هذا الن�ظـام فـي إصـداره األخيـر المنشـور عـن مطبعـة جامعـة          االستناد
  .وڤشيكا

ونهدف بدراستنا لهذا الموضوع ضمن هذا المقال إلى اإلجابة عن جملـة مـن الت�سـاؤالت    
  المتعل�قة بالموضوع، أهم�ها: 

  ما المقصود بالت�وثيق في البحث العلمي�، وما هي أهدافه؟ -

ما أسباب االختالف في توثيق مختلف العلوم اإلنساني�ة في الجامعات الجزائري�ـة وفقـا    -
  ؟ وڤشيكالنظام 
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لمختلف المصـادر والمراجـع التـي     وڤشـيكا ما الط�ريقة الص�حيحة لتوثيق نظام دليل  -
  يمكن اعتمادها في هذا الن�وع من البحوث العلمي�ة؟ 

يأخذ المعنى االصطالحي� للت�وثيـق فـي البحـث     لمي�:لمي�:لمي�:لمي�:أو�ال. مفهوم الت��وثيق في البحث العأو�ال. مفهوم الت��وثيق في البحث العأو�ال. مفهوم الت��وثيق في البحث العأو�ال. مفهوم الت��وثيق في البحث الع
العلمي� المعنى ذاته ال�ذي يأخذه في داللته الل�غوي�ة، من حيث كونه إثباتا لمعلومات المصدر 
إثباتا محكما، بما ال يدع مجاال للش�ك� في صح�تها، وهو المعنى ذاته الذي يأخذه الت�وثيق في 

كام. وفي ما يلي توضيٌح لعالقـة الت�ـرادف ال�تـي تجمـع بـين      داللته الل�غوي�ة الد�الة على اإلح
  الم�عني�ين: 

اْلـو�او� و�الث��ـاء�   """"هــ):  395جاء في (معجم مقاييس الل�غة) البن فارس ( . الت�وثيق لغة:. الت�وثيق لغة:. الت�وثيق لغة:. الت�وثيق لغة:1111
ومنها الث��قة والو�ثاق والت�وثيق؛ فالث�قة فـي الر�جـل    1و�اْلق�اف� ك�ل�م�ٌة ت�د�ل�� ع�ل�ى ع�ْقٍد و�إ�ْحك�اٍم."

هي اإلحكام في الت�ثبت منه بما ال يدع مجاال للش�ك في صدقه، والو�ثـاق إحكـام الش��ـد فـي     
الش�يء، والت�وثيق في الفعل والقول هو إثباته بالت�سجيل أو الت�دوين إثباتا محكما، بما ال يدع 

  كذب فيهما.مجاال للش�ك أو الن�سيان أو ال

انتقل مفهوم الت�وثيق في العصر الحديث من معناه الل�غـوي� الـد�ال    . الت�وثيق اصطالحا:. الت�وثيق اصطالحا:. الت�وثيق اصطالحا:. الت�وثيق اصطالحا:2222
على اإلحكام في الش�يء إلى الد�اللة على فن� من فنون الكتابة؛ حيث صار ي�ْقص�د به "تسـجيل  

ي تقـوم  وهو يشمل جميع مجاالت الحيـاة ال�تـ   2المعلومات حسب ط�ر�ق ع�ْلمي�ة مت�فق عليها."
أساسا على وظيفي�ة الكتابة: كـاإلدارة، والهندسـة، والط�ـب، واإلعـالم، والت�علـيم، والبحـث       
العلمي�، وغيرها من مجاالت الحياة. وإْن كان هذا الت�عريف االصطالحي� لمفهوم الت�وثيـق ال  

ر أن� يخرج الت�وثيق في مختلف هذه المجاالت عن معناه الل�غوي� الد�ال علـى اإلحكـام، باعتبـا   
الت�وثيق في كل� منها، يستلزم الت�ثب�ت من صح�ة المعلومات قبل تدوينها بما ال يـدع مجـاال   

  للشك� في صح�تها، وهو في حد� ذاته إحكام. 

وينطبق هذا الت��حديد لمفهوم الت��وثيق على مفهوم الت��وثيق في البحـث العلمـي��، باعتبـاره    
، باإلشارة إلى مصادرها األصـلي�ة اعتمـادا علـى    يقتضي إثبات صحة المعلومات إثباتا محكما

"اإلشارة إلـى  معلومات الت�وثيق الخاص�ة بالمصدر، ولهذا ع�ر��ف الت�وثيق في هذا المجال بأن�ه 
 3مصدر المعلومة ال�تي أوردها الباحث ضمن بحثه، حفاظا على مجهودات الغير وحقـوقهم." 

نة العلمي�ة التي تقتضي مـن الباحـث اإلشـارة    ويرتبط بهذا الت�وثيق في البحث العلمي� باألما
وال يقتصر مفهوم الت�وثيق في وظيفتـه بالن�سـبة للبحـث    إلى مصدر كل� معلومة منقولة. 

العلمي� على الن�صوص العلمي�ـة فقـط؛ بـل يتعـد�اه إلـى البيانـات اإلحصـائي�ة، والر�سـومات         
فزيوني�ـة/ اإلذاعي�ـة والمقـاالت    الت�وضيحي�ة والجداول، والص��ور، والخـرائط، والبـرامج الت�ل  

باعتبارها وسائط لنقل المعرفـة، وأن�   4الص�حفي�ة، وكل� األشكال ال�تي ترد عليها المعلومات.
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اعتمادها كمصادر لنقل المعلومات يستلزم توثيقها توخي�ا لألمانة العلمي�ة التي هي الهـدف  
 األساس من عملي�ة الت�وثيق.

يتضم�ن الت�وثيق في البحث العلمـي� جملـة مـن     حث العلمي�:حث العلمي�:حث العلمي�:حث العلمي�:أهداف الت�وثيق في البأهداف الت�وثيق في البأهداف الت�وثيق في البأهداف الت�وثيق في الب    ....ثانياثانياثانياثانيا
   5األهداف أهم�ها:

  الحفاظ على األمانة العلمي�ة؛ -

  تعزيز الن�تائج المتوص�ل إليها من خالل طبيعة المصادر والمراجع الم�عتم�دة في البحث؛ -

ت�وثيق الخاص�ـة  بيان مدى حداثة المعلومات الم�عتم�دة في البحث، استنادا إلى معلومات ال -
  بالمصادر والمراجع؛

  اإلسهام في الت�راكم المعرفي� للعلوم الذي ي�ع�د�� إحدى وسائل تطويرها؛ -

  اإلسهام في بيان الس�رقات العلمي�ة في توثيق المعلومات المنقولة عن الغير دون توثيق؛ -

  توحيد لغة البحث العلمي�. -

ال تحتـاج   ::::وڤشـيكا ثالثا. أسباب االختالف في توثيق البحوث العلمي�ة وفقا لنظام دليل ثالثا. أسباب االختالف في توثيق البحوث العلمي�ة وفقا لنظام دليل ثالثا. أسباب االختالف في توثيق البحوث العلمي�ة وفقا لنظام دليل ثالثا. أسباب االختالف في توثيق البحوث العلمي�ة وفقا لنظام دليل 
مشكلة االختالف في توثيق البحوث العلمي�ة الخاص�ة بالعلوم اإلنسـاني�ة، وفقـا لنظـام دليـل     

 البحوث توثيق في االختالف أن� باعتبار ماد�يا؛ إثباتها إلى الجزائري�ة، الجامعات في ،وڤشيكا
وجامعة، إلـى   جامعة بين االختالف فيها تجاوز العام�، العلم هذا بتخص�صات الخاص�ة العلمي�ة

االختالف بين باحث وآخر، مثلما تشهده مختلف البحوث العلمي�ة الخاص�ة بتخص�صات العلوم 
  اإلنساني�ة في مختلف جامعات الوطن.

وال ترتبط مشكلة االختالف في توثيق البحوث العلمي�ة الخاص�ة بالعلوم اإلنساني�ة والعلوم 
عات الجزائري�ة، بعدم اعتماد طريقة الت�وثيق الجام في وڤشـيكا االجتماعي�ة وفقا لنظام دليل 

ي�ـة  الص�حيحة لهذا النظام فحسب بل تتعد��اه إلى اعتماد طرائق في الت�وثيق ال تمت�� أحيانـا بأ 
صلة إلى طبيعة هذه الت�خص�صات العلمي�ة وأضحى من خالل هـذا توثيـق البحـوث العلمي�ـة     
الخاص�ة بالعلوم اإلنساني�ة في مختلف جامعات الوطن، يختلف باختالف المؤس�سات واألفـراد  
ال باختالف الت�خص�صات العلمي�ة كما تقتضيه الحقيقة العلمي�ة المرتبطة بتخص�ـص أنظمـة   

ي البحث العلمي�. ويمكن رد�� هذا االختالف في توثيق البحوث العلمي�ة وفقا لنظـام  الت�وثيق ف
  الجامعات الجزائري�ة، إلى جملة من األسباب أهم�ها: في ، وڤشيكادليل 
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 The Chicago Manual of( الت�وثيق في وڤشـيكا عدم ترجمة الد�ليل الخاص� بنظام  -

Style ة؛�ة إلى العربي�لتمكين البـاحثين مـن معرفـة طبيعتـه؛ مـن حيـث       ) من لغته األصلي
  طريقة توثيقه، وكذا العلوم التي يختص�� بتوثيقها؛ ومن ثم�ة اإلسهام في نشره؛

 محـر�ر  برنـامج  يتيحـه  ال�ـذي  وڤشـيكا عدم اعتماد الت�وثيق اآللي� وفقـا لنظـام دليـل     -
  ).Microsoft Word( الن�صوص

  الن�ظام من مصادره األصلي�ة؛عدم االط�الع على طريقة توثيق هذا  -

عدم صدور قرارات إلزامي�ة توح��د طريقة توثيـق البحـوث العلمي�ـة الخاص�ـة بـالعلوم       -
  اإلنساني�ة وفقا لهذا الن�ظام؛

االعتقاد الخاطئ حول تعد�د أنظمة توثيق هذا الن�ظام في الحواشـي/ الهـوامش، وال�ـذي     -
  نهجي�ة منهجي�ات)؛تلخص�ه لدى الكثير من الباحثين مقولة (الم

للن�شر في المجالت العلمي�ة المتخص�صة في بحوث  ∗عدم وضع هذا الن�ظام شرطا إلزامي�ا -
  العلوم اإلنساني�ة؛

عدم إعطاء طريقة الت�وثيق الص�حيحة لهذا الن�ظام األهم�ية القصوى في كتابة البحـوث   -
  العلمي�ة الخاص�ة بالعلوم اإلنساني�ة؛

ات العلمي�ة الخاص�ة بأنظمة الت�وثيق ودورها في توحيد لغـة البحـث   عدم تفعيل الملتقي -
  العلمي�؛

  عدم معرفة طبيعة الن�ظام الت�وثيقي� الذي يتالءم مع طبيعة الت�خص�صات العلمي�ة. -

ي�ْنس�ب هذا الن�ظام في  ):):):):The Chicago Manual of StyleThe Chicago Manual of StyleThe Chicago Manual of StyleThe Chicago Manual of Style((((    وڤشـيكا رابعا. نظام دليل رابعا. نظام دليل رابعا. نظام دليل رابعا. نظام دليل 
 بحوثهـا  توثيق في خاص�ا نظاما لنفسها ات�خذت ال�تي األمريكي�ة، وڤشيكاالت�وثيق إلى جامعة 

) تحـت  1906بداية من عام سٍت وتسعمئة وألف ( خاص�، دليل عبر نشره في وبدأت العلمي�ة
الذي عرف عـد�ة إصـدارات     (The Chicago Manual of Style) وڤشيكااسم دليل نمط 

) ضـمن واحـد وثمـانين    2003وألفـين ( كان آخرها اإلصدار الخامس عشر، عـام ثالثـة   
) صفحة، وهو اإلصدار الذي عرف من خالله هـذا الن�ظـام تعـديالت    2681( يوستمئة وألف

  6مختلفة وإضافات متنو�عة.

، باعتماده طريقتين في الت�وثيق التوثيق أنظمة من غيره عن وڤشـيكا ويتمي�ز نظام دليل 
بالن�سبة لمختلف العلوم، طريقة الت�وثيق في المتن حسب تـاريخ المؤل��ـف بالن�سـبة للعلـوم     
الط�بيعي�ة، والعلوم االجتماعي�ة. وطريقة الت�وثيق في الهوامش أو الحواشي بالن�سـبة للعلـوم   
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وفي ما يلي الت�فصـيل   7اإلنساني�ة. اإلنساني�ة، كاألدب، والت�اريخ والفنون، وغيرها من العلوم
 في طريقة توثيق هذا الن�ظام وفقا للط�ريقتين.

 وڤشيكايختص� نظام الت�وثيق في المتن بالن�سبة لنظام دليل . نظام الت�وثيق في المتن: . نظام الت�وثيق في المتن: . نظام الت�وثيق في المتن: . نظام الت�وثيق في المتن: 1111
بتوثيق بحوث العلوم الط�بيعي�ة كالفيزياء، وعلم األحياء، وكذا بحوث العلـوم االجتماعي�ـة   
وهي العلوم التي ي�عتم�د في توثيق بحوثها العلمي�ة نظام الت�وثيق فـي المـتن حسـب تـاريخ     
المؤل��ف بين قوسين، بجزئين مت�ص�ل�ْين من معلومات الت�وثيق في حالة االقتباس غير الحرفي� 

الثة أجزاء مت�صلة في حالة االقتباس الحرفي�، بعد نص� االقتباس مباشرة؛ يتضم�ن الجـزء  وث
األو�ل من معلومات الت�وثيق االسم األخير للمؤل�ف (لقـب المؤل�ـف/ اسـم العائلـة) والجـزء      
الث�اني سنة الن�شر، أم�ا الجزء الث�الث فيشير إلى رقم الص�ـفحة، مفصـول بينـه وبـين بقي�ـة      

  8بفاصلة.األجزاء 

وفيما يتعل��ق بتوثيق المصادر والمراجع ضمن الفهرس الخاص� بها، وفقا لنظام الت�وثيـق  
جملة من معلومات الت�وثيق تشمل  وڤشيكافي المتن حسب تاريخ المؤل�ف، يعتمد نظام دليل 

شر االسم األخير ثم� االسم األو�ل للمؤل��ف مفصول بينهما بفاصلة وبعدهما نقطة، ثم� سنة الن�
بعدها نقطة، ثم� البلد ودار الن�شر مفصول بينهما بنقطتين متعامدتين وبعدهما نقطـة. مـع   
ضرورة ترك خمس مسافات في هامش األسطر الموالي�ة للس�طر األو�ل فـي المصـدر ال�ـذي    
يطول توثيقه ألكثر من سطر، وترتيبهـا ترتيبـا أبجـدي�ا حسـب الحـرف األو�ل لألسـماء       

وفي ما يلي الت�فصيل في طريقة توثيق هذا الن�ظام في كـل� مـن    9.األخيرة من دون ترقيم
  10المتن والفهرس مع الت�مثيل، ضمن الجدول اآلتي:

    أنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيق    معلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيق
    الت�وثيق في المتنالت�وثيق في المتنالت�وثيق في المتنالت�وثيق في المتن    (االسم األخير للمؤل��ف سنة الن�شر، الص�فحة)

  )56، 1970(عمر 
(Davies 1999, 23) 
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  المصري�ة العام�ة للت�أليف والن�شر.  

Davies, Paul. 1999. The fifth miracle: The search for the 
origin of life. New York: Simon & Schuster....    

    مثالمثالمثالمثال

يختص� نظام الت�وثيق في الحواشـي/ الهـوامش، بالن�سـبة    . نظام الت�وثيق في الحواشي: . نظام الت�وثيق في الحواشي: . نظام الت�وثيق في الحواشي: . نظام الت�وثيق في الحواشي: 2222
، بتوثيق بحوث العلوم اإلنساني�ة، كـاألدب، والت�ـاريخ، والفنـون، وهـي      وڤشيكالنظام دليل 
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بحوثها العلمي�ة وفقا لهذا الن�ظام، نظام الت�وثيق في الحواشـي/  العلوم التي ي�عت�مد في توثيق 
الهوامش، بذكر جميع معلومات الت�وثيق الخاص�ة بالمصـدر، وترقيمهـا بالتت�ـابع فـي كـل�      
صفحة ضمن الهامش، مع نظام خاص� في حالة تكرار المرجع. وتشمل هذه المعلومات االسم 

ا فاصلة، ثم� عنـوان الكتـاب بخـط� مائـل، يليـه بـين       األو�ل ثم� االسم األخير للمؤل��ف بعدهم
قوسين بعدهما فاصلة، البلد ودار الن�شـر مفصـول بينهمـا بنقطتـين متعامـدتين وبعـدهما       

  11فاصلة، تليها سنة الن�شر، ثم� رقم الص�فحة بعده نقطة.

 وفيما يتعل��ق بتوثيق المصادر والمراجع ضمن الفهرس الخاص� بها، وفقا لنظام الت�وثيـق 
بمعلومات الت�وثيق نفسها التي ذ�ك�ـرت   وڤشـيكا في الحواشي/ الهوامش، يحتفظ نظام دليل 

في الهامش باستثناء الت��غيير في رتبة االسم األخير؛ العتماده في ترتيب المصادر، واسـتبدال  
الفاصلة بعدهما بنقطة، وكذا إسقاط األقواس، ورقم الص�فحة من معلومـات الت�وثيـق. مـع    

خمس مسافات في هامش األسطر الموالي�ة للس�طر األو�ل فـي المصـدر ال�ـذي     ضرورة ترك
يطول توثيقه ألكثر من سطر، وترتيبهـا ترتيبـا أبجـديا حسـب الحـرف األو�ل لألسـماء       
األخيرة من دون ترقيم. وفي ما يلي الت�فصيل في طريقة توثيق هذا الن�ظام فـي كـل� مـن    

  12ل اآلتي:المتن والفهرس مع الت�مثيل، ضمن الجدو
    أنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيق    معلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيق

(البلد: دار الن�شر، سنة  عنوان الكتاباالسم األو�ل ثم� االسم األخير للمؤل��ف، 
    الن�شر)، رقم الص�فحة.

    الت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامش

(القـاهرة: الهيئـة    تاريخ الل�غة العربي�ـة فـي مصـر   . أحمد مختار عمر، 1
  .56)، 1970المصري�ة العام�ة للت�أليف والن�شر، 

1. Paul Davies, The Fifth Miracle: The    Search for the Origin 
of Life (New York: Simon    & Schuster, 1999), 23. 

    مثالمثالمثالمثال

. البلـد: دار  عنـوان الكتـاب  االسم األخير، ثم� االسـم األو�ل للمؤل��ـف.   
    الن�شر. الن�شر، سنة

ــي  ــق فــ ــي الت�وثيــ ــق فــ ــي الت�وثيــ ــق فــ ــي الت�وثيــ ــق فــ الت�وثيــ
    الفهرسالفهرسالفهرسالفهرس

. القـاهرة: الهيئـة   تاريخ الل�غة العربي�ة في مصـر عمر، أحمد مختار. 
  .1970المصري�ة العام�ة للت�أليف والن�شر، 

Davies, Paul. The Fifth Miracle: The Search for the Origin 
of Life. New York: Simon & Schuster, 1999. 

    مثالمثالمثالمثال

يعتمد نظـام دليـل    لبحوث العلوم اإلنساني�ة:لبحوث العلوم اإلنساني�ة:لبحوث العلوم اإلنساني�ة:لبحوث العلوم اإلنساني�ة:    وڤشـيكا خامسا. طريقة توثيق نظام دليل خامسا. طريقة توثيق نظام دليل خامسا. طريقة توثيق نظام دليل خامسا. طريقة توثيق نظام دليل 
طريقتين في الت�وثيق بالن�سبة لمختلف العلوم، طريقة الت�وثيق فـي المـتن حسـب     وڤشـيكا 

تاريخ المؤل��ف بالن�سبة للعلوم الط�بيعي�ة والعلوم االجتماعي�ة. وطريقة الت�وثيق في الهـوامش  
أو الحواشي بالن�سبة للعلوم اإلنساني�ة. وبما أن� بحثنا ينصـب� حـول االخـتالف فـي طريقـة      
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العلوم اإلنساني�ة بالت�حديد وفقا لهذا الن�ظام، فإننا سنركز بدراسـتنا لطريقـة   توثيق بحوث 
توثيق هذا الن�ظام على طريقة الت�وثيق ضمن الحواشي/ الهوامش، باعتبارها الط�ريقة األنسب 

  لمختلف بحوث العلوم اإلنساني�ة.

يمكـن  مراجـع التـي   وال المصـادر  لمختلـف  وڤشـيكا وتختلف طريقة توثيق نظام دليل 
اعتمادها في مختلف بحوث العلوم اإلنساني�ة، باختالف طبيعـة هـذه المصـادر، بـين الكتـب      
 المقد�ســة، والمعــاجم الل�غوي�ــة والقــواميس المصــطلحي�ة، والموســوعات العلمي�ــة، والكتــب
ــرامج    ــة، والب ــات والمحاضــرات، والبحــوث الجامعي� ــاالت، والملتقي ــات، والمق والمخطوط

قابالت الش�خصي�ة، وهي ال�تي تختلف في طريقة توثيقها وفقا لهذا الن�ظـام  ، والمالت�لفزيوني�ة
  من حيث معلومات الت�وثيق، وطريقة ترتيبها:

تشمل الكتب المقد�سة في العلوم اإلنساني�ة، الكتـب الخاص�ـة بتشـريع     . الكتب المقد�سة:. الكتب المقد�سة:. الكتب المقد�سة:. الكتب المقد�سة:1111
 13:يلي ما ، وڤشيكاالد�يانات عند مختلف الش�عوب، وهي تشمل وفقا لنظام دليل 

  الت�وارة (كتاب العهد القديم) -

  اإلنجيل (كتاب العهد الجديد) -

  (الكتاب الهندي المقد�س في الد�يانة الهندوسي�ة) البهاغافاد غيتا -

  كتاب الص�الة المشتركة (كتاب الص�الة الر�سمي�ة للكنيسة اإلنجليزي�ة) -

  مخطوطات البحر المي�ت (نصوص ديني�ة يهودي�ة) -

  المشناه (نصوص شارحة للعهد القديم/ الت�وراة) -

  القرآن الكريم (خاتم الكتب الس�ماوي�ة) -

  الس��ن�ة (الحديث الن�بوي الش�ريف) -

  سوترا (نصوص هندي�ة ديني�ة قديمة) -

  الت�لمود (كتاب تعليم الد�يانة اليهودي�ة) -

  تريبيتاكا (األسفار البوذي�ة) -

  من كتاب الفيدا) األوبانيشاد (الجزء األخير -

  الفيدا (الكتاب المقدس للد�يانة الهندوسي�ة) -
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، ضـمن المـتن    وڤشـيكا ويتم� عادة توثيق كل� من هذه الكتب المقد�سة وفقا لنظام دليل 
بين قوسين أو في الحواشي، من دون توثيق لها في قائمة المصادر والمراجـع أو الفهـرس   

الت�وثيق الخاص�ة بهذا الن�وع مـن المصـادر، تشـمل: اسـم     باعتماد ثالثة أجزاء من معلومات 
الكتاب أو اختصارا له في الل�غات الالتيني�ة، ورقم الس�ورة/ الفصل، ورقم اآلية، مفصول بـين  
الجزء األو�ل والجزء الث�اني من معلومات الت�وثيق بنقطة، وبين الجزء الث�اني والجزء الث�الث 

 14و م�مث��ل له في الجدول:بنقطتين متعامدتين. وفقا لما ه
    أنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيق    معلومات الت��وثيقمعلومات الت��وثيقمعلومات الت��وثيقمعلومات الت��وثيق

    الت�وثيق في المتنالت�وثيق في المتنالت�وثيق في المتنالت�وثيق في المتن    (اسم الكتاب. اسم الس�ورة/ الفصل: رقم اآلية)
    )11(القرآن الكريم. المجادلة: 

  )11-9(إنجيل يوحن�ا. اإلصحاح األو�ل: 
(Gen. 25:19(Gen. 25:19(Gen. 25:19(Gen. 25:19----36:43)36:43)36:43)36:43)    

    مثالمثالمثالمثال

    الت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامش    اآلية.. اسم الكتاب. اسم الس�ورة/ الفصل: رقم 1
  .11. القرآن الكريم. المجادلة: 1
  .11-9إنجيل يوحن�ا. اإلصحاح األو�ل: . 1

1. Thess. 4:11.1. Thess. 4:11.1. Thess. 4:11.1. Thess. 4:11. 
    مثالمثالمثالمثال

وينطبق على كتب الحديث الن�بوي� الش�ريف ما ينطبق على الكتب المقد�سـة فـي طريقـة    
باعتماد جـزئين مـن معلومـات    توثيقها وهو أْن ت�وث��ق في المتن بين قوسين أو في الهامش، 

الت�وثيق، تشمل اسم الر�اوي ورقم الحديث مفصـول بينهمـا بنقطتـين متعامـدتين، غيـر أن�      
اختالف ترقيم األحاديث بين كتاب وآخر، بـل حت�ـى بـين طبعـة وأخـرى لـنفس الكتـاب        
يضطر�نا إلى إعادة توثيقها ضمن قائمة المصادر والمراجع، اعتمادا علـى مجمـل معلومـات    

 لت�وثيق، لتحديد الكتاب والط�بعة الم�عتم�دة، وفقا لما هو ممث�ل له في الجدول اآلتي:ا
    أنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيق    معلومات الت��وثيقمعلومات الت��وثيقمعلومات الت��وثيقمعلومات الت��وثيق

    الت�وثيق في المتنالت�وثيق في المتنالت�وثيق في المتنالت�وثيق في المتن (اسم الر�اوي: رقم الحديث)
    مثالمثالمثالمثال )1767(الت�رمذي: 

    الت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامش . اسم الر�اوي: رقم الحديث.1
    مثالمثالمثالمثال .1767. الت�رمذي�: 1

. الت�حقيق. الط�بعة. الجـزء.  عنوان الكتاباالسم األخير، ثم� االسم األو�ل للر�اوي. 
 البلد: دار الن�شر، سنة الن�شر.

    الت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرس

. تح. أحمـد محم�ـد شـاكر    سنن الت�رمذيالت�رمذي�، أبو عيسى محم�د بن عيسى. 
الحلبـي�،  . مصر: شركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي     4. ج2وآخرين. ط

1975. 
    مثالمثالمثالمثال
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يتم� توثيق كل� من  . المعاجم الل�غوي�ة، والقواميس المصطلحي�ة، والموسوعات العلمي�ة:. المعاجم الل�غوي�ة، والقواميس المصطلحي�ة، والموسوعات العلمي�ة:. المعاجم الل�غوي�ة، والقواميس المصطلحي�ة، والموسوعات العلمي�ة:. المعاجم الل�غوي�ة، والقواميس المصطلحي�ة، والموسوعات العلمي�ة:2222
المعاجم الل�غوي�ة، والقواميس المصطلحي�ة، والموسوعات العلمي�ـة، ال�تـي يـتم� اعتمادهـا فـي      

في الحواشي/ الهوامش، بذكر جميع معلومـات الت�وثيـق    وڤشـيكا البحث، وفقا لنظام دليل 
الخاص��ة بالمصدر، بما فيها المؤل��ف والعنـوان، والت�حقيـق أو الت�رجمـة، والط�بعـة، والجـزء      
وكذا حقائق الن�شر، ال�تي تشمل: البلد، ودار الن�شر والس�ـنة، غيـر أن� تحديـد موضـع نـص�      

ضمن الهامش ال يكون استنادا إلى رقم الص�ـفحة   االقتباس في توثيق هذا الن�وع من المصادر
بل يكون باعتماد الماد�ة أو المصطلح ال�ذي يندرج ضمنه نص� االقتباس  وال�ذي يسقط بدوره 
في توثيق كل� من هذه المصادر ضمن ترتيبها في الفهرس. وفـي مـا يلـي الت�فصـيل فـي      

لهذا الن�ظام فـي كـل� مـن     كل� من المعاجم، والقواميس والموسوعات، وفقا طريقة توثيق
     15المتن والفهرس مع الت�مثيل، ضمن الجدول اآلتي:

    أنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيق    معلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيق
. االسم األو�ل ثم� االسم األخير للمؤل��ف، عنـوان المعجـم/ القـاموس/ الموسـوعة،     1

    الماد�ة.الت�حقيق/ الت��رجمة، الط��بعة. (البلد: دار الن�شر، سنة الن�شر)، الجزء: 
الت�وثيـــق فـــي  الت�وثيـــق فـــي  الت�وثيـــق فـــي  الت�وثيـــق فـــي  

    الهامشالهامشالهامشالهامش
أبو نصر إسماعيل بن حم�اد الجوهري�، تاج الل�غة وصحاح العربي�ة، تح. أحمد عبـد  . 1

  : ماد�ة "و ث ق".4)، ج2009. (بيروت: دار العلم للماليين، 4الغفور عط�ار، ط
. (القـاهرة: ميريـت   1قاموس الس�رديات، تـر. السـي�د إمـام. ط    برنس، يرالدچ. 2

  )، ماد�ة "الس�رد".2003 ،والمعلوماتللن�شر 
. (اإلمارات: مركـز الش�ـارقة لإلبـداع الفكـري�،     1. دائرة المعارف اإلسالمي�ة، ط3

    )، ماد�ة "القدس".1998
3. 3. 3. 3. The Times Guide to English Style and Usage, rev. ed., comp. 
Tim Austin (London: Times Books, 1999), s.vv. "police ranks," 
"postal addresses." 
4. MLA Style Manual and Guide to Scholarly Publishing, 2nd ed., 
ed. Joseph Gibaldi (New York: Modern Language Association of 
America, 1998), 6.9.4. 

    مثالمثالمثالمثال

االسم األخير ثم� االسـم األو�ل للمؤل��ـف. عنـوان المعجـم/ القـاموس/ الموسـوعة.       
    الت�حقيق/ الت��رجمة. الط��بعة. الجزء. البلد: دار الن�شر، سنة الن�شر.

الت�وثيـــق فـــي  الت�وثيـــق فـــي  الت�وثيـــق فـــي  الت�وثيـــق فـــي  
    الفهرسالفهرسالفهرسالفهرس

الجوهري�، أبو نصر إسماعيل بن حم�اد. تاج الل�غة وصحاح العربي�ـة. تـح. أحمـد    
  .2009. بيروت: دار العلم للماليين، 4. ج4عبد الغفور عط�ار. ط

. القاهرة: ميريت للن�شر 1السي�د إمام. ط. قاموس الس�رديات. تر. يرالدچبرنس، 
  .2003 ،والمعلومات

. اإلمـارات: مركـز الش�ـارقة لإلبـداع الفكـري�،      1دائرة المعارف اإلسالمي�ة. ط
1998.    

Diccionario de historia de Venezuela. 3 vols. Caracas: Fundación 
Polar, 1988....    

    مثالمثالمثالمثال
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باختالف طبيعتها، بين  وڤشـيكا تختلف طريقة توثيق الكتب وفقا لنظام دليل  . الكتب:. الكتب:. الكتب:. الكتب:3333
التي تنفرد باسم الم�ؤل��ف، أو تجمع بينه وبين اسم المحق�ق، أو بينه وبين اسم المتـرجم، أو  
بينه وبين اسم الجامع، أو بين التي تم� نشرها ضمن طبعة واحدة والتي تـم� نشـرها ضـمن    

بين التي تتضم�ن جزءا واحد�ا، وال�تـي تتضـم�ن عـد�ة أجـزاء إذا تـم�       عد�ة طبعات مختلفة، أو
نشرها ضمن عد�ة أجزاء؛ وعليه فإن� توثيق هذا الن�وع من المصـادر علـى اخـتالف طبيعتـه     

  16وفقا لهذا الن�ظام، يكون وفقا لما هو ممث�ل له في الجدول اآلتي:
    أنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيق    معلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيق
، الت�حقيـق/ الت��رجمـة/   عنـوان الكتـاب  السم األخير للمؤل��ف، االسم األو�ل ثم� ا

    الت�جميع. الط��بعة. (البلد: دار الن�شر، سنة الن�شر)، الجزء:رقم الص�فحة.
    الت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامش

(القـاهرة: الهيئـة    تـاريخ الل�غـة العربي�ـة فـي مصـر     . أحمد مختار عمر، 1
  .56)، 1970المصري�ة العام�ة للت�أليف والن�شر، 

. ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر فـي تـاريخ العـرب والبربـر ...، تـح.      2
  .03:7)، ج1988. (بيروت: دار الفكر، 2خليل شحادة، ط

. 5، تـر. عبـد الحلـيم الن�جـار، ط    تاريخ األدب العربي�. كارل بروكلمان، 3
  .68:2)، 1983دار المعارف،  (القاهرة:

. 1. أحمد طالب اإلبراهمـي�، جـامع، آثـار محم�ـد البشـير اإلبراهيمـي�، ط      4
  .37:5)، ج1997(بيروت: دار الغرب اإلسالمي�، 

1. Paul Davies, The Fifth Miracle: The    Search for the Origin of 
Life (New York: Simon    & Schuster, 1999), 23.    

6. Yves Bonnefoy, New and Selected Poems, ed. John 
Naughton and Anthony Rudolf (Chicago: University of Chicago 
Press, 1995).    

7. Rigoberta Menchú, Crossing Borders, trans. and ed. Ann 
Wright (New York: Verso, 1999). 

1. Karen V. Harper-Dorton and Martin Herbert, Working with 
Children, Adolescents, and Their Families, 3rd ed. (Chicago: 
Lyceum Books, 2002), 43. 

36. Muriel St. Clare Byrne, ed., The Lisle Letters (Chicago: 
University of Chicago Press, 1981), 4:243.    

    مثالمثالمثالمثال

. الت�حقيـق/ الت��رجمـة/   عنـوان الكتـاب  االسم األخير، ثم� االسـم األو�ل للمؤل��ـف.   
    الت�جميع. الط��بعة. الجزء. البلد: دار الن�شر، سنة الن�شر.

    الت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرس

. القـاهرة: الهيئـة المصـري�ة    تاريخ الل�غة العربي�ة في مصـر عمر، أحمد مختار. 
  .1970العام�ة للت�أليف والن�شر، 

خ العرب والبربر ومن عاصرهم مـن  ابن خلدون. ديوان المبتدأ والخبر في تاري
    .1988. بيروت: دار الفكر، 7. ج2ذوي الش�أن األكبر. تح. خليل شحادة. ط

. 2. ج5. تـر. عبـد الحلـيم الن�جـار. ط    تاريخ األدب العربي�بروكلمان، كارل. 

    مثالمثالمثالمثال
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  .1983القاهرة: دار المعارف، 
. 5. ج1اإلبراهمي�. أحمد طالـب. جـامع. آثـار محم�ـد البشـير اإلبراهيمـي�. ط      

  .1997بيروت: دار الغرب اإلسالمي�، 
Davies, Paul. The Fifth Miracle: The Search for the Origin 
of Life. New York: Simon & Schuster, 1999. 
Bonnefoy, Yves. New and Selected Poems. Edited by John 
Naughton and Anthony Rudolf. Chicago: University of 
Chicago Press, 1995. 
Menchú, Rigoberta. Crossing Borders. Translated and 
edited by Ann Wright. New York: Verso, 1999.    
Harper-Dorton, Karen V., and Herbert, Martin. Working 
with Children, Adolescents, and Their Families. 3rd ed. 
Chicago: Lyceum Books, 2002.    
Pelikan, Jaroslav. The Christian Tradition: A History of the 
Development of Doctrine. Vol. 1, The Emergence of the 
Catholic Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 
1971.    

تشمل المخطوطـات مجمـل الكتـب غيـر المنشـورة، وكـذا الوثـائق         المخطوطات:المخطوطات:المخطوطات:المخطوطات:    ----4
ريخي�ة التي تشمل الر�سائل الخاص�ة، والمذك�رات، والخرائط، والوثائق الر�سمي�ة، ال�تـي ال  االت�

تتضم�ن بدورها أي�ا من معلومات الن��شـر غيـر أن الحاجـة إلـى المعلومـات ال�تـي يمكـن أْن        
يتضم�نها هذا الن�وع من المصادر، قد تضطر الباحث إلى االعتماد عليها مصادر علمي�ة، يستند 

يها في إثبات بعض الحقائق العلمي�ة المرتبطة بموضوع بحثه، وهـو مـا يسـتلزم منـه أن     إل
يعمد إلى توثيقها، وفقا ألي نظام يعتمده في بحثه. وفي ما يلي الت�فصيل في طريقة توثيق 

  كل� من هذه المصادر المخطوطة، ضمن المتن والفهرس وفقا لنظام دليل شيكاغو:

مصطلح الكتب المخطوطة على مجمـل الكتـب التـي تـم�      ينطبق الكتب المخطوطة:الكتب المخطوطة:الكتب المخطوطة:الكتب المخطوطة: 1.4
نسخها يدوي�ا قديما أو باآللة الر�اقنة حديثا، وال�تي تحتاج بدورها إلـى إعـادة تحقيـق فـي     
ماد�تها العلمي�ة، من حيث األعالم والش�واهد، باعتبارهما شـاهدين مـاد�يين علـى مـدى صـح�ة      

من المصادر المخطوطة، وهي تنقسم بذلك إلـى  الحقائق العلمي�ة ال�تي يتضم�نها هذا الن�وع 
نوعين: مخطوطات م�حق��قة أو منشورة ومخطوطات غير م�حق��قة أو غيـر منشـورة؛ يأخـذ    
الن�وع األو�ل في طريقة توثيقه طريقة توثيق الكتاب المتـرجم، ويأخـذ الن�ـوع الث�ـاني فـي      

لومات األساسي�ة ال�تي يتضم�نها طريقة توثيقه طريقة توثيق الوثائق الت�اريخي�ة، باعتماد المع
المخطوط في الت�وثيق بما فيها االسم األو�ل واالسم األخيـر للمؤل��ـف، وعنـوان المخطـوط     
بخط� مائل، وتاريخ الن�سخ، واسم المجموعة ورقم اإليداع، ومكان اإليـداع، والبلـد، وعنـوان    
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للمؤل�ـف فـي الت�وثيـق    الفصل. مع إسقاط عنوان الفصل، والت�غيير في رتبة االسـم األخيـر   
ضمن الهامش؛ العتماده في الت�رتيب. وفي ما يلي الت�فصيل في طريقة توثيق هذا الن�وع من 

  17المصادر المخطوطة، وفقا لنظام دليل شيكاغو، مع الت�مثيل ضمن الجدول اآلتي:
    أنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيق    معلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيق

، تاريخ الن�سـخ، اسـم   المخطوطعنوان االسم األو�ل ثم االسم األخير للمؤل��ف، 
    المجموعة، رقم اإليداع، مكان اإليداع، البلد، عنوان الفصل.

ــي   ــق فـ ــي  الت�وثيـ ــق فـ ــي  الت�وثيـ ــق فـ ــي  الت�وثيـ ــق فـ الت�وثيـ
    الهامشالهامشالهامشالهامش

هـ، مكتبـة  895، مختصر لطيف في علم المنطق. محم�د بن يونس الس�نوسي�، 1
    جامعة الن�جاح الوطني�ة، نابلس، المقد��مة.

    مثالمثالمثالمثال

. تـاريخ الن�سـخ. اسـم    عنوان المخطـوط ف. االسم األخير، ثم االسم األو�ل للمؤل��
    المجموعة. رقم اإليداع. مكان اإليداع. البلد. عنوان الفصل.

ــي   ــق فـ ــي  الت�وثيـ ــق فـ ــي  الت�وثيـ ــق فـ ــي  الت�وثيـ ــق فـ الت�وثيـ
    الفهرسالفهرسالفهرسالفهرس

هــ. مكتبـة   895. مختصر لطيف في علم المنطـق الس�نوسي�، محم�د بن يونس. 
    جامعة الن�جاح الوطني�ة. نابلس.

    مثالمثالمثالمثال

تشــمل الوثــائق الت�اريخي�ــة الر�ســائل الخاص�ــة والمــذك�رات،  الوثــائق الت�اريخي�ــة:الوثــائق الت�اريخي�ــة:الوثــائق الت�اريخي�ــة:الوثــائق الت�اريخي�ــة:    2.4
والخرائط، وكذا الوثائق الر�سمي�ة الص�ادرة عن مؤس�سات حكوميـة�، كـالعقود، والمواثيـق،    
وتقارير االجتماعات الر�سمي�ة والمراسالت اإلداري�ة، وغيرها من الوثائق ال�تي تنـدرج تحـت   

ن أن تتضم�ن بعض الحقائق العلمي�ة المرتبطة بتاريخ هذا الن�وع من المخطوطات، والتي يمك
نسخها. ويعتمد نظام دليل شيكاغو في توثيق هـذا الن�ـوع مـن المصـادر، علـى جملـة مـن        
معلومات الت�وثيق تشمل: اسم الم�رس�ل والم�رس�ل إليـه فـي الر�سـائل الخاص�ـة، أو موضـوع      

الن�سخ باليوم والش�هر والس�ـنة، ثـم اسـم    الوثيقة والمؤس�س�ة في الوثائق الر�سمي�ة، ثم� تاريخ 
المجموعة، ثم رقم اإليداع الت�سلسلي�، إذا كانت المخطوطات مرقمة تسلسلي�ا، ومكان اإليداع 
بالت�حديد، والبلد. مع إسقاط اسم الم�رس�ل والم�رس�ل إليه في الر�سـائل، وموضـوع الوثيقـة    

ي كليهما، مـن معلومـات الت�وثيـق ضـمن     والمؤس�س�ة في الوثائق الر�سمي�ة، وكذا الت�اريخ ف
الفهرس واالعتماد على اسم المجموعة في ترتيب هذا الن�وع من المصـادر ضـمن الفهـرس    
الخاص� بها. وفي ما يلي الت�فصيل في طريقة توثيق هذا الن�وع مـن المصـادر المخطوطـة،    

  18تي:ضمن المتن والفهرس وفقا لنظام دليل شيكاغو، مع الت�مثيل ضمن الجدول اآل
    أنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيق    معلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيق

اسم الم�رس�ل والم�رس�ل إليه/ موضوع الوثيقة والمؤس�سة، تـاريخ الن�سـخ بـاليوم    
    والش�هر والس�نة، اسم المجموعة، رقم اإليداع الت�سلسلي�، مكان اإليداع، البلد.

    الت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامش

، أوراق إدوارد م. 1918سـبتمبر   25جورج كريل إلى الكولونيل هاوس، . 40
   ....هاوس، مكتبة جامعة ييل

  
    مثالمثالمثالمثال
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، مجموعـة فيليـبس مـن    1733ينـاير   13إلى األمناء،     ليثوربڤأو    جيمس. 41
    ، مكتبة جامعة جورجيا.14200:13مونت، ڤمخطوطات إي

مريم تشارلز، مكتبـة  أوراق     ،1923يناير  26بورتون إلى مريم، تلغرام، . 42
  جامعة شيكاغو.

لغـاء  إلمحضر لجنة تحسـين أوضـاع الس�ـود األحـرار، جمعي�ـة بنسـلفانيا           .43
، أوراق جمعي�ة بنسـلفانيا إللغـاء العبودي�ـة، المجتمـع     1803–1790العبودي�ة، 

  ....الت�اريخي� في بنسلفانيا، فيالدلفيا
40. George Creel to Colonel House, 25 September 1918, 

Edward M. House Papers, Yale University Library. 
41. James Oglethorpe to the Trustees, 13 January 1733, 

Phillipps Collection of Egmont Manuscripts, 14200:13, 
University of Georgia Library.    

42. Burton to Merriam, telegram, 26 January 1923, 
Charles E. Merriam Papers, University of Chicago Library.    

43. Minutes of the Committee for Improving the 
Condition    of Free Blacks, Pennsylvania Abolition Society, 
1790–1803,    Papers of the Pennsylvania Society for the 
Abolition of    Slavery, Historical Society of Pennsylvania, 
Philadelphia....    

    الت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرس    المجموعة. مكان اإليداع، البلد.اسم 
  ....مكتبة جامعة جورجيا. مجموعة فيليبس    .مونتڤإيمخطوطات 

    ....مكتبة جامعة ييل أوراق، هاوس، إدوارد م.
  ....مكتبة جامعة شيكاغو    أوراق، تشارلز، مريم.

ــلفانيا   ــة بنس ــة الت�اريخي� ــة. أوراق. الجمعي� ــاء العبودي� ــلفانيا إللغ ــة بنس ، جمعي�
  ....فيالدلفيا

Egmont Manuscripts. Phillipps Collection. University of 
Georgia Library. 
House, Edward M., Papers. Yale University Library.    
Merriam, Charles E., Papers. University of Chicago    
Library.    
Pennsylvania Society for the Abolition of Slavery. Papers. 
Historical Society of Pennsylvania, Philadelphia.    

    مثالمثالمثالمثال

تختلف طبيعة المقاالت التي يمكن اعتمادها في مختلـف البحـوث العلمي�ـة    . المقاالت: . المقاالت: . المقاالت: . المقاالت: 5
الخاص�ة بالعلوم اإلنساني�ة، باختالف وظيفتها بين المقـاالت العلمي�ـة، والمقـاالت الص��ـحفية،     
والمقاالت اإللكتروني�ة. كما تختلف في طريقة توثيقها في أي نظام مـن أنظمـة الت�وثيـق    
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در، الختالف معلومات الت�وثيق الخاص�ة بها عـن معلومـات الت�وثيـق    العالمي�ة عن بقية المصا
الخاص�ة بمختلف المصادر، فهي وإْن كانت تشترك مع غيرهـا مـن المصـادر فـي تضـم�نها      
لمؤل�ف، إال أن�ها ليست بالحجم ال�ذي يؤهلها أْن تكون بمستوى الكتاب ال�ـذي يتطل�ـب نشـرها    

د، ودار الن�شر، والس�نة. وعليه فإن� توثيقها ال يتجاوز تحت عد�ة حقائق خاص�ة بالن�شر، كالبل
تحديد اسم المؤل�ف وعنوان المقال بين شولتين، إلى جانـب اسـم المجل�ـة أو الص�ـحيفة أو     
الموقع اإللكتروني� الذي ن�ش�رت فيه. وفي ما يلي الت�فصيل في طريقة توثيق كل� منها على 

  :وڤشيكاحدة، وفقا لنظام دليل 

ينطبق مصطلح المقاالت العلمي�ة على المقاالت التي يـتم� نشـرها    الت العلمي�ة:الت العلمي�ة:الت العلمي�ة:الت العلمي�ة:المقاالمقاالمقاالمقا    1.5
). ISSNفي مجالت علمي�ة محكمة وطني�ا أو دولي�ا، تحت الر�قم الت�سلسلي� الد�ولي الم�وح��ـد ( 

فـي كـل� مـن الحواشـي      وڤشـيكا ويتم� توثيق هذا الن�وع من المقاالت وفقا لنظـام دليـل   
ت�وثيق ذاتها ال�تي تتضم�ن: االسم األو�ل واالسم األخير للكاتب، وعنوان والفهرس بمعلومات ال

المقال بين شولتين، ثم� اسم المجل�ة بخط� مائل إلى جانب رقم العـدد ثـم� الت�ـاريخ بالش�ـهر     
والس�نة بين قوسين، يليه بعد نقطتين متعامدتين رقم الص�فحة. مع الت�غيير في رتبة االسـم  

خير بالن�سبة للكاتب، واستبدال الفاصلة بعدهما بالن�قطة، ورقـم الص�ـفحة   واألو�ل واالسم األ
بعدد صفحات المقال كاملة بالن�سبة لترقيم المجل�ة، ضمن الت�وثيق في الفهرس، وفقـا لمـا   

   19هو ممث��ل له في الجدول اآلتي:

    أنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيق    معلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيق

ورقـم   اسـم المجل�ـة  . االسم األو�ل ثم� االسم األخير للكاتب، "عنوان المقـال،"  1
    العدد (الت�اريخ بالش�هر والس�نة): رقم الص�فحة.

    الت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامش

مجل�ـة  هــ،"  398-358. آمال كبير، "الر�ؤية الس�ردي�ة في مقامات الهمذاني، 1
  .190): 2017(ديسمبر  07 اآلداب والل�غات

2. Kathleen Burnett and Eliza T. Dresang, "Rhizomorphic 
Reading: The Emergence of a New Aesthetic in Literature 
for Youth," Library Journal 69 (October 1999): 439.    

    مثالمثالمثالمثال

ورقم العـدد   اسم المجل�ةاالسم األخير، ثم� االسم األو�ل للكاتب. "عنوان المقال." 
    (الت�اريخ بالش�هر والس�نة): عدد صفحات المقال.

    الت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرس

مجل�ـة  هــ."  398-358كبير، آمال. "الر�ؤية الس�ردي�ة في مقامـات الهمـذاني،   
  .202-186): 2017(ديسمبر  07 اآلداب والل�غات

Burnett, Kathleen, and Eliza T. Dresang. "Rhizomorphic 
Reading: The Emergence of a New Aesthetic in Literature 
for Youth." Library Journal 69 (October 1999): 421–45. 

    مثالمثالمثالمثال
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ينطبق كذلك مصـطلح المقـاالت الص�ـحفي�ة علـى المقـاالت/       المقاالت الص�حفي�ة:المقاالت الص�حفي�ة:المقاالت الص�حفي�ة:المقاالت الص�حفي�ة: 2.5
األعمدة ال�تي يتم� نشرها في إحدى الجرائـد اليومي�ـة أو األسـبوعي�ة أو الش�ـهري�ة أو نصـف      
شهري�ة في مختلف دول العالم. ويتم� كذلك توثيق هذا الن�وع من المقـاالت وفقـا لنظـام    

في كل� من الحواشي والفهرس بمعلومات الت�وثيق ذاتها ال�تـي تتضـم�ن، اسـم     وڤشيكادليل 
الكاتب، وعنوان المقال/ العمود بين شولتين، ثم� اسـم الص�ـحيفة بخـط� مائـل، ثـم� الت�ـاريخ       
باليوم والش�هر، ثم� الس�نة، مع الت�غيير في رتبة االسم األو�ل واالسم األخير بالن�سـبة للكاتـب،   

اصلة بعدهما بالن�قطة ضمن الت�وثيق في الفهرس، وفقا لما هو ممث��ـل لـه فـي    واستبدال الف
 20الجدول اآلتي:

    أنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيق    معلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيق

، الت�اريخ اسم الص�حيفة. االسم األو�ل ثم� االسم األخير للكاتب، "عنوان المقال،" 1
    باليوم والش�هر، ثم� الس�نة.

    الت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامش

 30، الن�هـار الجديـد  سـبتمبر،"   5. نوال زايد، "الد�خول المدرسي� القادم يوم 1
  .2018جويلي�ة، 

2. Mike Royko, "Next Time, Dan, Take Aim at Arnold," 
Chicago Tribune, September 23, 1992.... 

    مثالمثالمثالمثال

الت�ـاريخ  ، اسم الص�ـحيفة االسم األخير، ثم� االسم األو�ل للكاتب. "عنوان المقال،" 
  باليوم والش�هر، ثم� الس�نة.

    
    الت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرس

 30، الن�هـار الجديـد  سـبتمبر،"   5زايد، نوال. "الد�خول المدرسي� القـادم يـوم   
  .2018جويلي�ة، 

Royko, Mike. "Next Time, Dan, Take Aim at Arnold," 
Chicago Tribune, September 23, 1992. 

    مثالمثالمثالمثال

ينطبق مصطلح المقاالت اإللكتروني�ة على مجمـل المقـاالت    اإللكتروني�ة:اإللكتروني�ة:اإللكتروني�ة:اإللكتروني�ة:المقاالت المقاالت المقاالت المقاالت     3.53.53.53.5
المنشورة إلكتروني�ا في صحيفة أو مجل�ة أو موقع إلكترونـي� خـاص�، وال تختلـف طريقـة     

 أو العلمي�ـة  المقـاالت  مـن  غيرها عن وڤشيكاتوثيق هذا الن�وع من المقاالت في نظام دليل 
إال من جهة إضافة عنوان الموقـع اإللكترونـي� إلـى جانـب معلومـات       المطبوعة، الص��حفي�ة

الت�وثيق الخاص�ة بهذا الن�وع من المصادر، مع ضرورة إنهـاء عنـاوين المواقـع اإللكتروني�ـة     
الز�يارة بين قوسين إلى جملة معلومات الت�وثيق. وفـي   بخط� مائل، وإضافة تاريخ الوصول/
 مـع  ،وڤشـيكا هذا الن�وع من المقاالت، وفقا لنظام دليـل   ما يلي الت�فصيل في طريقة توثيق

  21:اآلتي الجدول في الت�مثيل
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    معلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيق

أنـــــواع 
الت�وثيق

 

ورقـم العـدد،    اسم الص�حيفة/ المجل�ة. االسم األو�ل ثم� االسم األخير للكاتب، "عنوان المقال،" 1
الت�اريخ باليوم والش�هر، ثم� الس�نة/ (الت�اريخ بالش�هر والس�نة)، عنوان الموقع اإللكتروني�. (تـاريخ  

  الز�يارة).
    

الت�وثيــق فــي 
ش
الهام

 

  ،2018أوت،  02، الن�هار أونالين"بلماضي رسمي�ا مدر�با للمنتخب الوطني�،"  وافي مهاجري،. 1
https://www.ennaharonline.com/.     يارة في�ت الز�2018أوت،  02(تم(     

  ،موضوع أكبر موقع عربي� بالعالم. رندا مصطفى، "تاريخ الجزائر المعاصر،" 2
https://mawdoo3.com/. (((( 2018أوت،  02تم�ت الز�يارة في  )))). 

  ، "أدب الجزائر،" ويكيبيديا الموسوعة الحر�ة. 3
https://ar.wikipedia.org/wiki/.    (((( 2018أوت،  02تم�ت الز�يارة في  )))) 

العـدد  عود الن�ـد  . فاطمة صغير، "مظاهر أدبي�ة الن�ص الن�ثري� عند محم�د البشير اإلبراهيمي�،" 4
  ،  )2018(صيف  9الفصلي� 

https://www.oudnad.net/spip.php?article1968&lang=ar. 
1. Alison Mitchell and Frank Bruni, "Scars Still Raw,    Bush Clashes 
with    McCain," New York Times, March 25, 2001,    
http://www.nytimes.com/2001/03/25/politics/25MCCA.html    (accessed    
January 2, 2002).        
13. Richard Stenger, "Tiny Human-Borne Monitoring    Device Sparks    
Privacy Fears," CNN.com, December 20, 1999,    
http://www.cnn.com/1999/TECH/ptech/12/20/implant.device/.    
33. Reuters, "Russian Blasts Kill 21, Injure More Than 140," Yahoo! 
News, March 24, 2001, http://dailynews.yahoo.com/.    
33. Mark A. Hlatky et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in 
Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results 
from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) 
Trial," Journal of the American  Medical Association 287, no. 5 (2002),    
 http://jama.amaassn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html####aainfo 
(accessed January 7, 2002).    

    مثالمثالمثالمثال

ورقـم العـدد،    اسم الص�ـحيفة/ المجل�ـة  االسم األخير، ثم� االسم األو�ل للكاتب. "عنوان المقال." 
وان الموقع اإللكتروني�. (تـاريخ  الت�اريخ باليوم والش�هر، ثم� الس�نة/ (الت�اريخ بالش�هر والس�نة). عن

  الز�يارة).
    
    
    

س
الت�وثيق في الفهر
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  .2018أوت،  02، الن�هار أونالين"بلماضي رسمي�ا مدر�با للمنتخب الوطني�." مهاجري، وافي. 
https://www.ennaharonline.com/. /. /. /.  يارة في�ت الز�2018أوت،  02(تم(     

  ،موضوع أكبر موقع عربي� بالعالممصطفى، رندا. "تاريخ الجزائر المعاصر." 
https://mawdoo3.com/.    (((( 2018أوت،  02تم�ت الز�يارة في  )))). 

  . "أدب الجزائر."  ويكيبيديا الموسوعة الحر�ة
https://ar.wikipedia.org/wiki/.    (((( 2018أوت،  02تم�ت الز�يارة في  )))) 

العـدد  عـود الن�ـد   صغير، فاطمة. "مظاهر أدبي�ة الن�ص الن�ثري� عند محم�د البشير اإلبراهيمـي�."  
  .  )2018(صيف  9الفصلي� 

https://www.oudnad.net/spip.php?article1968&lang=ar.    
Mitchell, Alison, and Frank Bruni. "Scars Still Raw, Bush Clashes with 
McCain." New York Times, March 25, 2001. 
http://www.nytimes.com/2001/03/25/politics/25MCCA. html (accessed 
January 2, 2002). 
Stenger, Richard. "Tiny Human-Borne Monitoring Device Sparks 
Privacy Fears." CNN.com, December 20, 1999. 
http://www.cnn.com/1999/TECH/ptech/12/20/implant. device/. 
Reuters. "Russian Blasts Kill 21, Injure More Than 140." Yahoo! News, 
March 24, 2001. http://dailynews.yahoo.com/.    
Hlatky, Mark A., Derek Boothroyd, Eric Vittinghoff, Penny Sharp, and 
Mary A. Whooley. "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in 
Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results 
from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) 
Trial." Journal of the American Medical Association 287, no. 5 
(February 6, 2002).    
 http://jama.ama-assn.org/issues/v287n5/rfull/    
joc10108.html#aainfo (accessed January 7, 2002).    

    مثالمثالمثالمثال

تشمل الملتقيات باعتبارها إحدى المصادر العلمي�ة ال�تي يمكن أن ت�عت�م�د في  الملتقيات:الملتقيات:الملتقيات:الملتقيات:    ....6666
بحث من بحوث العلوم اإلنساني�ة، األيام الد�راسي�ة، والن�دوات العلمي�ة، والملتقيات/ المؤتمرات 
ق الوطني�ة والد�ولي�ة، وال�تي عادة ما ت�ْنش�ر أعمالها ضمن عدد خاص� بأيام الملتقى. ويتم� توثي

، توثيق الكتـاب المشـترك؛ حيـث تشـمل      وڤشيكاهذا الن�وع من المصادر وفقا لنظام دليل 
معلومات الت�وثيق الخاص�ة بهذا الن�وع من المصادر: االسم األو�ل واالسم األخير للمشارك، ثم� 

عنوان الملتقى بخـط�� مائـل   بين شولتين/ عالمتي تنصيص، ثم� عنوان المداخلة/ المشاركة 
ن قوسين المكان بالت�حديـد، والبلـد، والت�ـاريخ بـاليوم والش�ـهر والس�ـنة، ثـم� عـدد         يليه بي

الص�فحات كاملة استنادا إلى ترقيم الكتاب الخاص� بأعمال الملتقى. وفي ما يلـي الت�فصـيل   
  22:اآلتي الجدول ضمن الت�مثيل مع ، وڤشيكافي طريقة توثيق الملتقيات وفقا لنظام دليل 
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    أنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيق    معلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيق
 عنـوان الملتقـى  االسم األو�ل ثم� االسم األخيـر للمشـارك، "عنـوان المداخلـة،"     

    (المكان: البلد، الت�اريخ باليوم والش�هر، ثم� الس�نة)، عدد الص�فحات كاملة.
    الت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامش

. حسين شل�وف، "إسهام الط�رائق الن�شطة فـي ترقيـة تـدريس الل�غـة العربي�ـة:      1
(المكتبـة   ازدهار الل�غة العربي�ـة: اآلليـات والت�حـد�يات   الت�عليم الث�انوي أنموذجا،" 

  .360-283)، 2017أفريل،  20-19الوطني�ة الجزائري�ة الحام�ة: الجزائر، 
3. . . . Anne Carr and Douglas J. Schuurman, "Religion and 
Feminism: A Reformist Christian    Analysis," in Religion, 
Feminism, and the    Family, ed. Anne Carr and Mary Stewart 
Van    Leeuwen (Louisville, KY: Westminster John    Knox Press, 
1996), 11–32....    

    مثالمثالمثالمثال

. عنـوان الملتقـى  االسم األخير، ثم� االسم األو�ل للمشارك. "عنـوان المداخلـة."   
    المكان: البلد، الت�اريخ باليوم والش�هر، ثم� الس�نة، عدد الص�فحات كاملة.

    الت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرس

شل�وف، حسين. "إسهام الط�رائق الن�شطة في ترقية تدريس الل�غة العربي�ة: الت�عليم 
ذجا،" ازدهار الل�غة العربي�ة: اآلليات والت�حـد�يات. المكتبـة الوطني�ـة    الث�انوي أنمو

  .360-283، 2017أفريل،  20-19الجزائري�ة الحام�ة: الجزائر، 
Carr, Anne and Douglas J. Schuurman. "Religion and 
Feminism: A Reformist Christian    Analysis...." in Religion, 
Feminism, and the    Family, ed. Anne Carr and Mary Stewart 
Van    Leeuwen. Louisville, KY: Westminster John    Knox Press, 
1996, 11–32. 

    مثالمثالمثالمثال

تعد� المحاضرات إحدى المصادر العلمي�ة التي يمكن اعتمادها في مختلف  . المحاضرات:. المحاضرات:. المحاضرات:. المحاضرات:7777
البحوث العلمي�ة بصفة عام�ة، وهي تأخذ في طريقة توثيقها وفقا ألي� نظام طريقـة توثيـق   
األعمال غير المنشورة: كالمخطوطات، والخطب، والر�سائل الخاص�ة، والمذك�رات، والوثائق 

لجانب العلمي� فيها جعلها تأخذ شـكال آخـر مـن أشـكال الت�وثيـق      الر�سمي�ة ...إلخ. غير أن� ا
لتمييزها عن بقية األعمال غير المنشورة؛ حيث يتضم�ن هذا الن�وع من المصادر في توثيقـه  

االسـم األو�ل واالسـم األخيـر للمحاضـر ثـم� عنـوان       جملة من معلومـات الت�وثيـق تشـمل    
المحاضرة بين شولتين/ عالمتي تنصيص، ثم� ماد�ة المحاضرات بخط� مائل إلى جانـب رقـم   
المحاضرة ضمن سلسة المحاضرات، يليه بين قوسين المكـان بالت�حديـد، والبلـد، والت�ـاريخ     

توثيـق المحاضـرات وفقـا لنظـام     باليوم والش�هر والس�نة. وفي ما يلي الت�فصيل في طريقة 
 23:اآلتي الجدول ضمن الت�مثيل مع ، وڤشيكادليل 
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    أنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيق    معلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيق
االسم األو�ل ثم� االسم األخير للمحاضر، "عنوان المحاضرة،" مـاد�ة المحاضـرات   

    ورقم المحاضرة (المكان: البلد، الت�اريخ باليوم والش�هر، والس�نة).
    الهامشالهامشالهامشالهامش    الت�وثيق فيالت�وثيق فيالت�وثيق فيالت�وثيق في

)،" محاضـرات  Searle. خديجة بوخش�ة، "نظري�ة أفعال الكالم عنـد سـيرل (  1
  ).2017مارس،  15(جامعة سعيدة: الجزائر،  06في الل�ساني�ات الت�داولي�ة 

2. Stacy D’Erasmo, "The Craft and Career of Writing" 
(lecture, Northwestern University, Evanston, IL, April 26, 
2000). 

    مثالمثالمثالمثال

االسم األو�ل ثم� االسم األخير للمحاضر. "عنوان المحاضرة." ماد�ة المحاضـرات  
  ورقم المحاضرة. المكان: البلد، الت�اريخ باليوم والش�هر، والس�نة.

    
    الت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرس

)." محاضرات فـي  Searleبوخش�ة، خديجة. "نظري�ة أفعال الكالم عند سيرل (
        ....2017مارس،  15. جامعة سعيدة: الجزائر، 06الت�داولي�ة الل�ساني�ات 

D’Erasmo, Stacy. "The Craft and Career of Writing." 
lecture, Northwestern University, Evanston, IL, April 26, 
2000.    
    

    مثالمثالمثالمثال

يقصد بالبحوث الجامعي�ة تلك البحـوث العلمي�ـة المؤه�لـة لنيـل      . البحوث الجامعي�ة:. البحوث الجامعي�ة:. البحوث الجامعي�ة:. البحوث الجامعي�ة:8
إحدى شهادات الت�عليم الجامعي�، بما فيها شـهادة الل�يسـانس، وشـهادة الماجسـتير/ الماسـتر      
وشهادة الد�كتوراه، ويأخذ هذا الن�وع من المصادر في طريقـة توثيقـه وفقـا لنظـام دليـل      

ص بدل كتابتهـا  تنصي عالمتي بين العناوين وضع باستثناء الكتب توثيق طريقة ، وڤشـيكا 
مائل، وذلك بتضم�ن معلومات الت�وثيق الخاص�ـة بـالبحوث الجامعي�ـة ضـمن الهـامش      بخط� 

االسم األو�ل واالسم األخير للط�الب، وعنوان البحث بـين شـولتين/ عالمتـي تنصـيص، ثـم�      
طبيعة البحث (مذكرة ليسانس، أو بحث ماجستير/ ماسـتر، أو أطروحـة دكتـوراه) إلـى     

نة بين قوسين، ثم الص�فحة. مع سقوط األقـواس وأرقـام   جانب اسم الجامعة والت�اريخ بالس�
الص�فحات ضمن الت�وثيق في الفهرس. وفي ما يلي الت�فصيل في طريقة توثيق هذا الن�وع من 

  24:اآلتي الجدول ضمن الت�مثيل مع ، وڤشيكاالمصادر، وفقا لنظام دليل 
    أنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيق    معلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيق

األخير للط�الب، "عنـوان البحـث،" (طبيعـة البحـث، اسـم      االسم األو�ل ثم� االسم 
    الجامعة، الت�اريخ بالس�نة)، رقم الص�فحة.

    الت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامش

-1830. أحمد بن جابو، "المهـاجرون الجزائري�ـون ونشـاطهم فـي تـونس،      1
    .61)، ص2011-2010،" (أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان، 1945

  
    مثالمثالمثالمثال
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1. Dorothy Ross, "The Irish-Catholic    Immigrant, 1880–
1900: A Study in Social    Mobility," (master ’s thesis, 
Columbia    University, n.d.), 142–55. 
االسم األخير، ثم� االسم األو�ل للط�الب. "عنوان البحث." طبيعة البحث، اسم 

    الجامعة، الت�اريخ بالس�نة.
    الت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرس

-1830"المهاجرون الجزائري�ون ونشـاطهم فـي تـونس،    بن جابو، أحمد. 
  .2011-2010." أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان، 1945

Murphy, Priscilla Coit. """"What a Book Can Do: Silent 
Spring and Media-Borne Public Debate." PhD diss., 
University of North Carolina, 2000. 

    مثالمثالمثالمثال

تختلف طبيعة البرامج اإلعالمي�ة الت�لفزيوني�ة أو اإلذاعي�ة، باختالف  اإلعالمي�ة:اإلعالمي�ة:اإلعالمي�ة:اإلعالمي�ة:. البرامج . البرامج . البرامج . البرامج 9
وظيفتها اإلعالمي�ة، بـين البـرامج اإلخباري�ـة، والبـرامج الت�رفيهي�ـة، والبـرامج الت�ثقيفي�ـة،        
ا والبرامج الد�يني�ة والبرامج الت�عليمي�ة والبرامج االجتماعي�ة، كما تختلف قنوات بث� كل� منه
حسب البلد، وطبيعة القناة الن�اقلة للبرنامج فيه، ولهذا يعتمد توثيق هذا الن�وع من المصادر 
العلمي�ة بالن�سبة لمختلف بحوث العلوم اإلنساني�ة وفقا ألي� نظام، بالد�رجة األولى علـى اسـم   

خ بـاليوم  مخرج البرنامج/ منش�ط البرنامج، واسم البرنامج والبلد، وقناة البث�، وكذا الت�اري
والش�هر والس�نة. وفي ما يلي الت�فصيل في طريقة توثيق كل� من هـذه البـرامج اإلعالمي�ـة،    

  25وفقا لنظام دليل شيكاغو، مع الت�مثيل ضمن الجدول اآلتي:
    أنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيق    معلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيق

االسم األو�ل ثم االسم األخير لمخرج البرنامج/ منش�ط البرنامج/ أو اسم القنـاة،  
    قناة البث�، الت�اريخ باليوم والش�هر، ثم� الس�نة.    ، البلد،اسم البرنامج

    الت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامش

قنـاة  . الجزيرة الوثائقي�ـة، "حـرب الجزائـر.. شـهادات الض�ـمير،" الد�وحـة،       1
  .2018جويلي�ة،  01، الجزيرة الوثائقي�ة

قناة حنبعـل،  ، تونس، 4، جمسلسل وادي الذ�ئاب،" 51. عثمان سيناف، "الحلقة 2
  .2018مارس،  19
  .2013نوفمبر،  01، اإلمارات، قناة الظ�فرة، فيلم الر�سالة. مصطفى العق�اد، 3

1. Associated Press, "Westchester Approves Measure on 
Gun Safety," New York Times, June 12, 2000.    
3. Max Stafford-Clark, Our Lady of Sligo, Irish Repertory 
Theater, New York, New York Times, April 21, 2000. 

    مثالمثالمثالمثال

ماد�ة المحاضـرات  االسم األو�ل ثم� االسم األخير للمحاضر. "عنوان المحاضرة." 
    ورقم المحاضرة. المكان: البلد، الت�اريخ باليوم والش�هر، ثم� الس�نة.

    الت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرس

قناة الجزيـرة  الجزيرة الوثائقي�ة. "حرب الجزائر.. شهادات الض�مير." الد�وحة. 
  .2018جويلي�ة،  01، الوثائقي�ة

    مثالمثالمثالمثال
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. تونس. قنـاة حنبعـل،   4. جمسلسل وادي الذ�ئاب." 51سيناف، عثمان. "الحلقة 
  .2018مارس،  19
  .2013 نوفمبر، 01. اإلمارات. قناة الظ�فرة، فيلم الر�سالة. العق�اد، مصطفى. 3

Associated Press. "Westchester Approves Measure on Gun 
Safety." New York Times, June 12, 2000.    
Stafford-Clark, Max. Our Lady of Sligo. New York, New 
York Times, April 21, 2000.    

تشــمل المقــابالت الش�خصــي�ة الحــوارات المباشــرة وكــذا  المقــابالت الش�خصــي�ة:المقــابالت الش�خصــي�ة:المقــابالت الش�خصــي�ة:المقــابالت الش�خصــي�ة:    .10
االت�صاالت الهاتفي�ة: محفوظة، أو مبثوثة، أو منشورة. ويتم� توثيق كل� منهـا فـي مختلـف    

  البحوث العلمي�ة الخاص�ة بالعلوم اإلنساني�ة وفقا لنظام دليل شيكاغو، على الن�حو اآلتي:

ع من المقابالت في توثيقـه مجموعـة مـن    يعتمد هذا الن�و المقابالت المحفوظة:المقابالت المحفوظة:المقابالت المحفوظة:المقابالت المحفوظة: 1.10
معلومات الت�وثيق تشمل: االسم الكامل للش�خصي�ة ال�تي تم�ت مقابلتها، مع معلومـات مـوجزة   
عنه بين قوسين إذا كان ضروري�ا ثم� اسم الم�حاو�ر، ثـم� مكـان المقابلـة وتاريخهـا بـاليوم      

األصل للمقابلـة ضـمن شـريط     ، مع توفير نسخة طبقةاش�هر ثم� الس�نة، إذا كان معروفوال
تسجيل؛ حيث يمكن العثور عليه. وفي ما يلي الت�فصيل في طريقة توثيـق هـذا الن�ـوع مـن     

    26المقابالت وفقا لنظام دليل شيكاغو مع الت�مثيل ضمن الجدول اآلتي:
    أنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيق    معلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيق

االسـم األو�ل ثـم   االسم األو�ل ثم االسم األخير للش�خصي�ة (معلومـات مـوجزة)،   
    االسم األخير للمحاو�ر، مكان المقابلة، تاريخ المقابلة باليوم والش�هر، ثم� الس�نة.

    الت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامش

أندرو ماكميالن (المستشـار الر�ئيسـي�، شـعبة مركـز االسـتثمار، منظ�مـة       . 7
    ....1998األغذي�ة والز�راعة)، في مناقشة مع المؤلف، سبتمبر 

.  67A A A A، مقابلة 1974نوفمبر،  20مقابلة مع ميلتون سن، بنيامين سبوك، . 8
  ، المكتبة الوطنية للط�ب، بيثيسدا.نسخة سن، مجموعة الت�اريخ الش�فوي�

    ....ماكميالن، مناقشة سبوك، مقابلة. 9

    مثالمثالمثالمثال

االسم األخير، ثم االسم األو�ل للش�خصي�ة (معلومـات مـوجزة). االسـم األو�ل ثـم     
    مكان المقابلة. تاريخ المقابلة باليوم والش�هر، ثم� الس�نة.االسم األخير للمحاو�ر. 

    الت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرس

ماكميالن، أندرو (المستشار الر�ئيسي�، شعبة مركز االستثمار، منظ�مـة األغذي�ـة   
    ....1998والز�راعة). في مناقشة مع المؤلف. سبتمبر 
. 67AAAAة . مقابلـ 1974نـوفمبر،   20سبوك، بنيامين. مقابلة مع ميلتون سـن.  

  ، المكتبة الوطنية للط�ب، بيثيسدا.نسخة سن، مجموعة الت�اريخ الش�فوي�
    ....ماكميالن. مناقشة سبوك. مقابلة

    مثالمثالمثالمثال
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يعتمد هذا الن�وع من المقابالت فـي توثيقـه طريقـة توثيـق      المقابالت المبثوثة:المقابالت المبثوثة:المقابالت المبثوثة:المقابالت المبثوثة:    2.10
البرامج الت�لفزيوني�ة أو اإلذاعي�ة، في إضافة اسم البرنامج وقناة البث� إلـى جملـة معلومـات    
الت�وثيق الخاص�ة بالمقابالت المبثوثة لتشمل بذلك معلومات الت�وثيق الخاص�ـة بهـذا الن�ـوع    

خصي�ة ال�تي تم�ت مقابلتها مع معلومـات مـوجزة عنـه بـين     من المقابالت: االسم الكامل للش�
بخط� مائل، ثم القناة اإلذاعي�ة/   قوسين إذا كان ضروري�ا، ثم� اسم المحاور ثم� اسم البرنامج

قناة البث�، وأخيرا الت�اريخ باليوم والش�هر ثم� الس�نة. وفي ما يلي الت�فصيل في طريقة توثيق 
  27قا لنظام دليل شيكاغو مع الت�مثيل ضمن الجدول اآلتي:هذا الن�وع من المقابالت وف

    أنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيق    معلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيق
االسم األو�ل ثم االسم األخير للش�خصي�ة (معلومـات مـوجزة)، االسـم األو�ل ثـم     

، ثم القنـاة اإلذاعي�ـة/ قنـاة البـث�، وأخيـرا      اسم البرنامجاالسم األخير للمحاو�ر، 
    والش�هر، ثم� الس�نة.الت�اريخ باليوم 

    الت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامش

قنـاة  ، NewsHour مقابلة مع روبـرت ماكنيـل، برنـامج    ماكجورج بوندي
    ....1990فبراير،  PBSPBSPBSPBS( ،7777اإلذاعة العام�ة (

    مثالمثالمثالمثال

االسم األو�ل ثم االسم األخير للش�خصي�ة (معلومـات مـوجزة)، االسـم األو�ل ثـم     
م القنـاة اإلذاعي�ـة/ قنـاة البـث�، وأخيـرا      ، ثاسم البرنامجاالسم األخير للمحاو�ر، 

    الت�اريخ باليوم والش�هر، ثم� الس�نة.
    الت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرس

قنـاة  ، NewsHour مقابلة مع روبـرت ماكنيـل. برنـامج    ماكجورج بوندي
    ....1990فبراير،  PBSPBSPBSPBS( .7777اإلذاعة العام�ة (

    مثالمثالمثالمثال

يعتمد هذا الن�وع من المقابالت في توثيقـه طريقـة توثيـق     المقابالت المنشورة:المقابالت المنشورة:المقابالت المنشورة:المقابالت المنشورة: 3.10
مقال ضمن مجل�ة أو الفصل ضمن كتاب، حيث تشمل معلومات الت�وثيق الخاص�ة بـه: االسـم   
األو�ل ثم� االسم األخير للم�حاو�ر أو�ال ثم� موضوع الحوار بين شـولتين، ثـم� االسـم الكامـل     

ق الن�شر بـين قوسـين، بمـا فيهـا البلـد ودار الن�شـر       للش�خصي�ة ال�تي تم�ت مقابلتها، ثم� حقائ
والس�نة، وأخيرا رقم الصف�حة بالن�سبة للت�وثيق في المتن وعـدد صـفحات المقابلـة كاملـة     
بالن�سبة للت�وثيق في الفهرس. وفي ما يلي الت�فصـيل فـي طريقـة توثيـق هـذا الن�ـوع مـن        

  28لجدول اآلتي:المقابالت وفقا لنظام دليل شيكاغو مع الت�مثيل ضمن ا
    أنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيقأنواع الت�وثيق    معلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيقمعلومات الت�وثيق

االسم األو�ل ثم� االسم األخير للم�حاو�ر، "موضوع الحوار بين شولتين،" االسم 
    الكامل للش�خصي�ة الم�قاب�ل�ة، (البلد: دار الن�شر، الس�نة)، رقم الصف�حة.

    الت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامشالت�وثيق في الهامش

"أسئلة الل�غـة أسـئلة الل�سـانيات:    حافظ إسماعيلي علوي ووليد أحمد العن�اتي 
حصيلة نصف قرن من الل�سانيات في الث�قافة العربي�ة،" حـوار مـع تمـام حس�ـان.     

  .50)، 2009. (الر�باط: دار األمان، 1ط
    

    مثالمثالمثالمثال
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11. Michael Fortun and Kim Fortun, “Making Space, 
Speaking Truth: The Institute for Policy Studies, 1963–
1995" (includes an interview with Marcus Raskin and 
Richard Barnet), in Corporate Futures, ed. George E. 
Marcus, Late Editions 5 (Chicago: University of Chicago 
Press, 1998), 257....    
االسم األخير، ثم� األو�ل االسم للم�حاو�ر. "موضوع الحوار بين شـولتين." االسـم   

    الكامل للش�خصي�ة الم�قاب�ل�ة. البلد: دار الن�شر، الس�نة: عدد صفحات المقابلة.
    الت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرسالت�وثيق في الفهرس

علوي، حافظ إسماعيلي، ووليد أحمد العن�اتي. "أسـئلة الل�غـة أسـئلة الل�سـانيات:     
حصيلة نصف قرن من الل�سانيات في الث�قافة العربي�ة." حاور مـع تمـام حس�ـان.    

  .54-50: 2009ار األمان، . الر�باط: د1ط
Bellour, Raymond. "Alternation, Segmentation, Hypnosis: 
Interview with Raymond Bellour." By Janet Bergstrom. 
Camera Obscura, nos. 3–4 ( ( ( (Summer 1979): 89–94....    

    مثالمثالمثالمثال

جملة من القواعـد فـي توثيـق مختلـف      وڤشيكايعتمد نظام دليل سادسا. قواعد عام�ة: سادسا. قواعد عام�ة: سادسا. قواعد عام�ة: سادسا. قواعد عام�ة: 
المصادر والمراجع ضمن الهامش أو الفهرس، أهم�ها بالن�سبة لمختلـف المصـادر والمراجـع    

  الس�ابقة ال�تي يمكن اعتمادها في مختلف بحوث العلوم اإلنساني�ة، ما يلي:

 . يتم� توثيق المصادر مع أو�ل اقتباس بذكر معلومات الت�وثيق كاملة، كمـا هـي فـي   1
عبارة عن تعليقـات ختامي�ـة فـي نهايـة     م كان هذا الت�وثيق ضمن الحواشي أالفهرس؛ سواء 

الفصول أو المقاالت. مع ترقيمها في كل� مقال أو فصل بالت�تابع، من دون أْن يسـتمر� هـذا   
ويفض�ـل نظـام دليـل     الت�رقيم عبر البحث بأكمله، أو يأخذ ترقيما جديدا في كل� صفحة.

اعتماد نموذج الت�وثيق القصير/ الموجز، مع توثيق أو��ل اقتباس من أي� ب كما يوصيشيكاغو 
بشكل يمك�ن القراء من العودة مصدر، إذا تضم�ن الفهرس جميع المصادر الواردة في الهامش، 

إليه للحصول على معلومات الت�وثيق الخاص�ة بالمصدر، لسهولة االسـتخدام واالقتصـاد فـي    
   29كرار المعلومات.الت�وثيق؛ حيث يقل�ل من ت

. يتم� ترقيم الت�وثيق ضمن الحواشي/ الهوامش أو ضمن الت�عليقات الختامي�ة بالت�تابع في 2
كل� مقال أو فصل، من دون أْن يستمر� هذا الت�رقيم عبر البحث بأكملـه، أو يأخـذ ترقيمـا    

  30جديدا في كل� صفحة.

. تشمل معلومات الت�وثيق كاملـة مـع الت�رتيـب: االسـم الكامـل للمؤل��ـف/ المـؤل�ف�ين        3
والعنوان الكامل للمصدر بما في ذلك العنـوان الـر�ئيس والعنـوان الفرعـي�، والمحق�ـق أو      
المترجم أو الجامع، والط�بعة إذا كان المصدر في غير طبعتـه األولـى، والجـزء/ األجـزاء     

س�لسلة إذا كان ضمن سلسلة ثم� حقائق الن�شر بما فيها البلد، ودار الن�شـر  الم�عتم�دة، ورقم ال
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والت�اريخ وأخيـرا الص�ـفحة والعنـوان اإللكترونـي� بالن�سـبة للمصـادر اإللكتروني�ـة. وهـي         
المعلومات ال�تي تختلف في طريقة ترتيبها حسب طبيعة المصدر، كما يتم� حذف بعضها في 

  31الت�وثيق المتكر�ر للمصدر.

متعامـدتين   . ي�فصل بين العنوان الر�ئيس والعنوان الفرعي� لمختلف المصادر بنقطتـين 4
  32وبين مختلف العناوين الفرعي�ة بفاصلة منقوطة.

. ي�فصل بين الت�واريخ ال�تي تشكل� جزءا من العنوان الر�ئيس أو العنوان الفرعي� لمختلف 5
جـاءت هـذه الت�ـواريخ غيـر متصـلة بأحـد       المصادر وهذين العناونْين، بفاصلة منقوطة إذا 

  33حروف الجر�.

. تسقط عالمة الت�رقيم الموالي�ة للعنوان إذا تضم�ن العنوان الر�ئيسي� أو الفرعي� عالمـة  6
  34تعج�ب أو استفهام.

. ي�ْفص�ل بين العناصر الر�ئيسة لمعلومات الت�وثيق ضمن الهامش بفاصلة، ويفصل بينهـا  7
  35ضمن الفهرس بنقطة.

يتم� توثيق المصدر ال�ذي يتكر�ر ألكثر من مـر�ة مباشـرة باعتمـاد عبـارة (المرجـع      . 8
نفسه) إلى جانب رقم الص�فحة والجزء؛ حيث تأخذ مكان اسـم المؤلـف وعنـوان المصـدر.     

  36وبعبارة (المرجع نفسه) لوحدها إذا كانت معلومات الت�وثيق متطابقة.

مر�ة في صفحات موالي�ة، باعتمـاد نمـوذج    . يتم� توثيق المصدر ال�ذي يتكر�ر ألكثر من9
الت�وثيق القصير/ الموجز. وال يوصي نظام دليل شيكاغو باستخدام عبـارة (مرجـع سـابق)    
ألن�ها تدل� على اإلهمال وتعمل على تضليل القارئ؛ باعتبار أن� هـذه العبـارة مم�ـا يمكـن أن     

تشعر القـارئ باإلحبـاط؛ حيـث    تشير إلى العديد من المصادر ال�تي استشهد بها سابقا، كما 
  37تضطر�ه للبحث مر�ة أخرى عن معلومات الت�وثيق الخاص�ة بالمصدر.

يعتمد نموذج الت�وثيق القصـير/ المـوجز علـى االسـم األخيـر للمؤل��ـف، والعنـوان        . 10
الر�ئيس دون العنوان الفرعي� للمصدر ال�ذي تم� االستشهاد به، مع تقصـيره إذا طـال ألكثـر    

  6:38-4مات. وفقا لما هو م�مث��ل له في األمثلة من أربع كل

  .43. مورلي، الفقر وعدم المساواة، 4

  .138. شوارتز، "المواطنون والقومي�ة،" 5

  .140، 189. كايزر، "أدب هارلم،" 6
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. يعتمد نموذج الت�وثيق القصير/ الموجز في توثيق المصادر المشتركة بين مؤل��فين 11
األخير، على ذكر االسم كامال، أو األحرف األولى من االسم أو أكثر يشتركان في االسم 
  39األو�ل إلى جانب االسم األخير.

. يمكن اختصار العناوين الر�ئيسة أو الفرعي�ة الط��ويلة لمختلف المصادر في الت�وثيـق  12
في نهايته بشكل  ثة نقاط في وسط العنوان أو أربعضمن الهامش أو الفهرس، باستخدام ثال

  40لقارئ على معرفة العنوان الكامل للمصدر.يساعد ا

. يتم� توثيق المصادر المشتركة بين مؤل�فْين أو ثالثـة، اعتمـادا علـى ذكـر جميـع      13
أسماء المؤل��فين مفصول بين كل� منهما بفاصلة، مع إعادة الت��رتيب في الفهرس بين االسـم  

  41األو�ل واالسم األخير بالن�سبة للمؤل�ف األو�ل فحسب.

يتم� توثيق المصادر المشتركة بين أربعة مؤل�فين إلى عشرة، اعتمادا على ذكر اسم . 14
) فـي  and othersالمؤل��ف األو�ل واإلشارة إلى البقي�ة بعبارة (وآخـرون) فـي العربي�ـة و(   

الل�غة اإلنجليزي�ة من دون فاصلة متداخلة، مع ضرورة ذكر جميع أسماء المـؤل�فين ضـمن   
  42الفهرس.

توثيق المصادر المشتركة بين أكثر من أحد عشر مؤل�فا، اعتمادا علـى ذكـر   . يتم� 15
 andبعبارة (وآخرون) في العربي�ة و( بقي�ةبعة األوائل، واإلشارة إلى الأسماء المؤل�فين الس�

others     ة من دون فاصلة متداخلة، مع ضـرورة ذكـر جميـع أسـماء�غة اإلنجليزي�في الل (
  43المؤل�فين ضمن الفهرس.

. يتم� توثيق المصادر ال�تي تم� تحقيقها أو ترجمتها أو جمعها، بإضافة اسم المحق�ق أو 16
المترجم أو الجامع، بعد العنوان مباشرة، مسبوقا باختصار (تح.) أو (تـر.) أو (تـج.) فـي    

  44) في الل�غة اإلنجليزي�ة..comp) أو (.trans) أو (.edالعربي�ة، واختصار (

التي تتضم�ن محق�قا أو مترجما أو جامعا بدال من مؤل��ف، تحـت   . يتم� توثيق المصادر17
اسم المحق�ق أو المترجم، أو الجامع، متبوعا في العربي�ة باختصار (تح) أو (تـر) أو (تـج)   

ــة ( ــي اإلنجليزي� ــرد و(.edوف ــع، أو (.eds) للمف ــرد، و(.comp) للجم ) .comps) للمف
ذه االختصارات في توثيق هذا الن�ـوع مـن   ) للمفرد والجمع مع إسقاط ه.transللجمع، و(

  45المصادر ضمن الفهرس.

. يتم� توثيق المصادر ال�تي في غير طبعتها األولى؛ بإضافة رقم الط�بعة أو وصف لهـا  18
  بعد العنـوان مباشـرة، أو بعـد اسـم المتـرجم أو المحـرر أو الجـامع، بصـيغة مختصـرة         

) فـي اإلنجليزي�ـة مـثال؛ للت�عبيـر عـن      .2nd ed.) في العربي�ـة و( 2باستخدام الر�مز (ط
) فــي .rev. edالط�بعــة الث�انيــة للمصــدر. أو اســتخدام الر�مــز (دط.) فــي العربي�ــة و(
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اإلنجليزي�ة للت�عبير عن الط�بعة المنق�حة من دون ترقيم. ويتبع رقم الط�بعـة، فـي الت�وثيـق    
  46ضمن الفهرس رقم الجزء إذا تم� طبع الكتاب ضمن عد�ة أجزاء.

. تشمل حقائق الن�شر: البلد، ودار الن�شر، والت�اريخ، هذه المعلومات يـتم� وضـعها بـين    19
قوسين في الت�وثيق ضمن الهامش، وتسقط األقواس في توثيقهـا ضـمن الفهـرس. تتوس�ـط     

  47الن�قطتان المتعامدتان البلد ودار الن�شر، ويتبع الت�اريخ دار الن�شر مسبوقا بفاصلة.

في تحديد مكان الن�شر ضمن معلومات الت�وثيق، على اسـم البلـد الـذي    . يتم� االعتماد 20
تتضم�نه الص�فحة الخاص�ة بحقوق الط�بع والن�شر ضمن الكتاب، وإذا تضـم�نت هـذه الص�ـفحة    
اسم بلدين مختلفين ي�عتمد األو�ل فيهما لتحديد مكان الن�شر. أم�ا إذا لـم تتضـم�ن الص�ـفحة    

أي اسم بلد للن��شـر، فـيمكن اإلشـارة إليـه ضـمن معلومـات        الخاص�ة بحقوق الط�بع والن�شر
  48) في الل�غة اإلنجليزي�ة..n.pالت�وثيق بالر�مز (دب) بالن�سبة للعربي�ة و(

. يمكن السم البلد في معلومات الت�وثيق أن يعوض� دار الن�شر إذا كانت غير معروفـة  21
  49أو متضم�نة في الص�فحة الخاص�ة بحقوق الط�بع والن�شر.

. يشترط في معلومات الت�وثيق الخاص�ة بالمصادر التي يتم� نشرها في عد�ة دور نشـر  22
  50إدراج اسم الن�اشر األكثر صلة بمستخدم االقتباس.

. ي�ْرم�ز في اإلشارة إلى تاريخ الن�شر غير المتض�ـمن فـي الص�ـفحة الخاص�ـة بحقـوق      23
  51) في الل�غة اإلنجليزي�ة..n.dالط�بع والن�شر بالر�مز (دت) في الل�غة للعربي�ة و(

. يتم� االعتماد في تحديد موضع االقتباس من المصدر؛ إم�ا على أرقام الص�فحات كما 24
هو في الكتب أو أرقام العناوين الر�ئيسة أو الفرعي�ة كما هو في هذا الد�ليل؛ بحيث إذا امتد� 

ة، يـتم� تحديـد موضـع    وين متواليـ اموضع االقتباس ألكثر من صفحة متوالي�ة أو عد�ة عن
االقتباس باعتماد الت�رقيم الش�امل/ المت�صل؛ أي بإعطاء األرقام األولى واألخيـرة للص�ـفحات   

). أما إذا 41-36.10) أو األرقام األولى واألخيرة للعناوين الر�ئيسة أو الفرعي�ة (34-36(
في تحديـد موضـع    امتد� موضع االقتباس عبر عد�ة صفحات أو عناوين متفر�قة؛ فإن�ه يعتمد

  52).8.21، 8.18) أو العناوين (18، 13االقتباس الت�رقيم المنفصل في ترقيم الص�فحات (

. يتم� االعتماد في توثيق اقتباس معي�ن ضمن مقال لمجل�ة دوري�ة، على تحديـد أرقـام   25
ش�امل/ الص��فحات المعني�ة فقط، في حين يتم� االعتماد في توثيق المقال ككل� على الت�رقيم ال

 53بتحديد رقم الص�فحة األولى واألخيرة للمقال ضمن المجل�ة. -كما في الفهرس-المت�صل 

يتم� في توثيق المصادر اإللكتروني�ة بكسر عناوين المواقع اإللكتروني�ـة عنـد نهايـة    . 26
كل� سطر باالستراحة بعد شرطة مائلة (/) أو شرطة مائلـة مزدوجـة (//) أو قبـل ألـف     
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) أو تسـطير (_) أو عالمـة   -و فتـرة اسـتراحة، أو فاصـلة (،) أو واصـلة (    ممدودة (~) أ
  54).&استفهام (؟) أو رقم، أو عالمة يساوي (=) أو عالمة عطف (

.  يستوجب نص� االقتباس ال�ذي يتض�من بعض األخطاء المنطقي�ة أو الن�حوي�ة ال�تي لـم  27
باعتبارهـا مم�ـا يمكـن أن يـؤث�ر علـى      ينتبه إليها المؤل��ف، إعادة صياغته وتصحيح أخطائه، 

  55سمعة المؤل��ف والن��اشر.

قائمة أبجدي�ة موح�دة لترتيب مختلف المصادر والمراجع  وڤشيكا. يعتمد نظام دليل 28
التي يمكن اعتمادها في البحث؛ حيث تعد� هذه الط�ريقة األفضـل واألكثـر شـيوعا بالن�سـبة     

مع  لهذا الن�ظام؛ باعتبارها تسمح بالجمع بين مختلف المصادر التي تعود إلى نفس المؤل��ف.
ن مختلف المصادر، وتبدأ أبجدي�تها مـع كـل� قسـم    إمكاني�ة اعتماد فهرسة م�قس��مة تفصل بي

عندما يتضم�ن الفهرس مصادر مخطوطة، أو مجموعات أرشيفي�ة، أو مواد أخرى ال تتناسـب  
  56مع قائمة أبجدي�ة موحد�ة.

. تستوجب معلومات الت�وثيق ضمن الفهرس الت�طابق بينها وبين معلومات الت�وثيق في 29
إدخاال لمعلومات الت�وثيق� الخاص�ة بالمصدر في كل� من  الهامش. كما يستوجب كل� اقتباس

ويقع على عاتق المؤل�ف هذه المسؤولي�ة فضًال عن دق�ـة المعلومـات فـي     ،الهامش والفهرس
الت�وثيق. ويستوجب كذلك المقال أْن يقع ترقيم الص�ـفح�ة المعطـى فـي الت�وثيـق ضـمن      

 57ت�وثيق ضمن الفهرس.الهامش، ضمن نطاق ترقيم صفحات المقال كاملة في ال

. ت�حذ�ف الد��رجة العلمي�ة واأللقاب المهني�ة، من األسماء الش�خصي�ة في معظـم سـياقات   30
البحث دون أن تفقد هذه األسماء صفة االحترام فيهـا، وهـذه القاعـدة تسـتثني� الخطابـات      

 58األسماء.المباشرة ال�تي عادة ما تظهر فيها هذه الد�رجات أو األلقاب جنبا إلى جنب مع 

. يتم� ترتيب أسماء األعالم العربي�ة المبدوءة بـ (الـ) الت�عريف تحت الحـرف الث�ـاني   31
مباشرة في حين يتم� ترتيب أسماء األعالم التي تبدأ بـ (أبو، وابن، وعبـد) تحـت الحـروف    

  59األولى لهذه األسماء باعتبارها جزءًا ال يتجز��أ من االسم.

ال�تي تعود إلى نفس المؤل�ف زمني�ا، إذا اختلفت تـواريخ نشـرها   ترتيب المصادر  . يتم�32
  60وأبجدي�ا إذا ات�فقت في تاريخ الن�شر.

. تتم� كتابة أسماء األعالم المعروفة كالعلماء، والملوك، والقديسين باسـم الش�ـهرة   33
 61وت�رت��ب أبجدي�ا حسب هذا االسم.

طات مت�صلة متبوعة بنقطة، محل�� اسم . ت�ح�ل�� ضمن قائمة المصادر والمراجع ثالث شر34
  62المؤل��ف ال�ذي يتكر��ر ألكثر من مر�ة في المصادر المتتالي�ة.
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لسنا ند�عي في هذا المقال أفضلي�ة نظام دليـل شـيكاغو علـى غيـره مـن أنظمـة        خاتمة:خاتمة:خاتمة:خاتمة:
 الت�وثيق العالمي�ة في توثيق مختلف البحوث العلمي�ة الخاص�ة بـالعلوم اإلنسـاني�ة، بقـدر مـا    
ننتصر للحقيقة العلمي�ة والض�رورة المنهجي�ـة، الل�تـين تلزمـان الباحـث باعتمـاد الط�ريقـة       
الص�حيحة لتوثيق أي� نظام، واعتماد طريقة الت�وثيق ال�تي تتالءم مع طبيعة الت�خص�ص. وهذه 
الحقيقة العلمي�ة والض�رورة المنهجي�ة تبطالن مقولة المنهجي�ة منهجي�ات في توثيق مختلـف  

بحوث العلمي�ة الخاص�ة بتخصص�ات العلوم اإلنساني�ة؛ ففي غياب قدرة الفـرد علـى تأسـيس    ال
نظام توثيقي� خاص� به، يبقى نظام دليل شيكاغو في إصداره الخامس عشر الن�ظام اإللزامـي�  
لتوثيق مختلف البحـوث العلمي�ـة الخاص�ـة بـالعلوم اإلنسـانية�، بمـا فيهـا األدب، والت�ـاريخ         

وعلم اآلثار، وعلم األديان وغيرها من الت�خص�صات العلمي�ة ال�تي تندرج تحت هـذا  والفلسفة، 
الت�خص�ص العام�. وما تم� استخالصه من نتائج حول موضوع هذا المقال، يرتبط بالخصائص 
ال�تي يتمي�ز بها نظام دليل شيكاغو عن غيره من أنظمة الت�وثيق في توثيق مختلف البحـوث  

  العلوم اإلنساني�ة وال�تي أهم�ها:العلمي�ة الخاص�ة ب

عدم مقاطعة القارئ أثناء متابعة القراءة في فصله بـين معلومـات البحـث ومعلومـات      -
الت�وثيق في جزئين منفصلين؛ باعتبار أن� معلومات الت�وثيق في المتن مم�ـا يمكـن أن يعيـق    

ساني�ة، وبصفة خاص�ة في متابعة القراءة، لهذا استخدم هذا الن�ظام بشكل أكبر في العلوم اإلن
كما ع�ـد�� أفضـل األنظمـة مرونـة مـن حيـث طريقـة الت�وثيـق          .الت�اريخ، واألدب، والفنون

  وأكثرها استعماال في مختلف مجاالت البحث العلمي� الخاص�ة بالعلوم اإلنساني�ة.

 االقتصاد في تكرار معلومات الت�وثيق بين الهامش والفهرس، باستخدام نموذج الت�وثيـق  -
  القصير/ الموجز في الت�وثيق ضمن الهامش، واستخدام نموذج التوثيق الت�ام ضمن الفهرس؛

االقتصاد في استخدام عالمات الت�رقيم بالت�خل�ص من كثرة األقواس الم�عتم�دة في نظـام   -
)APA؛(  

توفير عناء الت�مييز بين مختلف المصادر بتوحيده قائمـة المصـادر والمراجـع ضـمن      -
  دي�ة موح�دة.قائمة أبج
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  قائمة المصادر والمراجع:

: ماد�ة     "و ث 6ج)، 1979الفكر،  هارون، دط. (دب: دار محم�د الس�الم الل�غة، تح. عبد مقاييس معجم فارس: بن أحمد. 1111

  ق".

  .ق" ث "و ماد�ة )،2008 الكتب، عالم: (دب. 1ط المعاصرة، العربي�ة الل�غة معجم عمر، مختار . أحمد 2222

  . ينظر: مبتعث للد�راسات واالستشارات األكاديمي�ة، "أنواع توثيق المراجع في البحث العلمي�،"  3333

  https://www.mobt3ath.com) .2018جويلية،  17.(تم�ت الز�يارة في 

  " مصادر، بثالثة العلمي� البحث في الت�وثيق طرق" والت�طوير، العلمي� للبحث الوفاق . ينظر: أكاديمي�ة 4444

  https://wefaak.com.) 2018جويلية،  09.(تم�ت الز�يارة في 

  )،"APA. ينظر: جامعة دمشق، "أساليب توثيق المعلومات باعتماد أسلوب ( 5555

  http://www.damascusuniversity.edu.sy/ce/srd) .2018جويلية،  08الز�يارة في .(تم�ت  

ينظر في ذلك شروط الن�شر في كل� من مجل�ة الت�واصل في العلوم اإلنساني�ة واالجتماعي�ة الص�ادرة عن جامعة باجي   ∗∗∗∗

  مختار، بعن�ابة.

6666. see: University of Chicago Press Staff, The chicago Manual of Style, 15th ed. 

(Chicago: University of Chicago Press, 2003), Preface. 

7777. see: Ibid., 16.3-4. 

8888. see: Ibid., 17.3. 

9999. see: Ibid. 

  غد للد�راسات الد�ولي�ة،" . ينظر: جامعة بيرزيت، "معايير الت�وثيق المت�بعة في معهد أبو ال 10101010

http://ialiis.birzeit.edu/sites/default/files/chicago%20style%202-4-2011-thesis_0.pdf 

) 2017جويلي�ة،  13.(تم�ت الز�يارة في    

11111111. see: University of Chicago Press Staff, The chicago Manual of Style, 16.3. 

12121212. see: Ibid., 17.3. 

13131313 - see: Ibid., 8.111. 

14141414. see: Ibid., 17.247. 
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15151515. see: Ibid., 17.238. 

16161616. see: Ibid., 17.3, 42, 79, 84, 85, 86. 

17171717. see: Ibid., 2-21, 17.222, 230, 231. 

18181818. see: Ibid., 17.230-231. 

19191919. see: Ibid., 17.3, 56, 57. 

20202020. see: Ibid., 17.188, 198. 

21212121. see: Ibid., 17.81, 87, 198. 

22222222. see: Ibid., 8.76, 17.71, 69, 215. 

23232323. see: Ibid., 8-93, 215. 

24242424. see: Ibid., 17.213-214. 

25252525. see: Ibid., 8.196, 17.197, 202. 

26262626 - see: Ibid., 17.204, 207. 

27272727 - see: Ibid., 17.204-05. 

28282828 - see: Ibid., 17.204, 07. 

29292929. see: Ibid., 16.3, 26. 

30303030. see: Ibid., 16.26. 

31313131. see: Ibid., 17.17. 

32323232. see: Ibid., 17.53-54. 

33333333. see: Ibid., 17.57. 

34343434. see: Ibid., 17.61. 

35353535. see: Ibid., 16.15. 

36363636. see: Ibid., 16.47. 

37373737. see: Ibid., 16.50. 
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38383838. see: Ibid., 16.42. 

39393939. see: Ibid., 16.44. 

40404040. see: Ibid., 17.62-63. 

41414141. see: Ibid., 17.27-28. 

42424242. see: Ibid., 17.29. 

43434343. see: Ibid., 17.30. 

44444444. see: Ibid., 17.42. 

45454545. see: Ibid., 17.41. 

46464646. see Ibid., 17.79. 

47474747. see: Ibid., 17.96. 

48484848. see: Ibid.,17.99, 119. 

49494949. see: Ibid., 17.97, 109. 

50505050. see: Ibid., 17.113. 

51515151. see: Ibid., 17.119. 

52525252. see: Ibid., 18.12. 

53535353. see: Ibid., 17.168. 

54545454. see: Ibid., 17.11. 

55555555. see: Ibid., 11.04. 

56565656. see: Ibid., 16.72, 80, 92 ,93. 

57575757. see: Ibid., 16.107. 

58585858. see: Ibid., 15.20. 

59595959. see: Ibid., 8.17, 18.74. 

60606060. see: Ibid., 16.87-88. 
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61616161. see: Ibid., 17.25. 

62626262. see: Ibid., 16.84-85. 
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بالل,غـة   1909ريـديارد كبلـين    Rudyard Kipling هذه قصيدة مشـهورة لصـاحبها  
 André Maurois، مترجم بالل,غة الفرنسية من لدن أنـدري مـوروا    « If » اإلنجليزية

  :1918سنة 

<

Tu seras un Homme, mon fils 

Célèbre poème de Rudyard Kipling, écrit en 
1909. 
Si… Tu seras un homme, mon fils 
Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie  
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, 
Ou perdre en un seul coup le gain de cent 
parties  
Sans un geste et sans un soupir ;  

Si tu peux être amant sans être fou d’amour, 
Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre, 
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,  
Pourtant lutter et te défendre ;  

Si tu peux supporter d’entendre tes paroles  
Travesties par des gueux pour exciter des sots, 
Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches 
folles  
Sans mentir toi-même d’un mot ;  

Si tu peux rester digne en étant populaire,  
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois, 
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère,  
Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ;  

Si tu sais méditer, observer et connaitre,  
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur, 
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton 
maitre,  
Penser sans n’être qu’un penseur ;  

ë�]æ�^è�ğøq…�áçÓj‰� �
        

  إذا كنت... ستصبح رجًال يا ولدي
  إذا كنت تستطيع رئيت كل, ما بنيتTه يتحطم قدامك

  وبدون أن تتفوه بكلمة تقوم بإعادة بناءه
  أو فقدان كل,T ما اكتسبته

  بدون إشارة أو نفس
  
  

  إذا كنت تستطيع الحب دون أن تكون عاشًقا
  أن تكون قوًيا وحنوًنا مًعاإذا كنت تستطيع 

  يكرهونك وال تكرههم
  وتدافع عن نفسك

  
  إذا كنت تستطيع سماع كالمك يتردد على اسماعك 

  محرف من أفواه من أجل إثارة السكارى الثملة
  وتسمعهم يكذبون وال تكذب بحرف

  
  

  إذا كنت تستطيع أن تكون وقور وأنت مشهور
  مستشار الملكإذا كنت تستطيع أن تكون من الشعب وأنت 

  إذا كنت تستطيع حqب جيع أصدقاءك كأخوة
  دون أن يكون أحدهم كل, شيء لك

  
  

  

  إذا كنت  تستطيع أن تفكر وتتأمل وتتعرف
  بدون أن تصبح شكاك أو مد,مر
  تحلم وال تجعل حلمك سي,دك

  فكر كمفكر فقط 
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Si tu peux être dur sans jamais être en rage, 
Si tu peux être brave et jamais imprudent,  
Si tu sais être bon, si tu sais être sage,  
Sans être moral ni pédant ;  

Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite  
Et recevoir ces deux menteurs d’un même 
front,  
Si tu peux conserver ton courage et ta tête  
Quand tous les autres les perdront,  
Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la 
Victoire  
Seront à tout jamais tes esclaves soumis,  
Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire 
Tu seras un homme, mon fils. 

  
  إذا كنت تستطيع أن تكون متشدد وال تغضب

  وحريصإذا كنت تستطيع أن تكون شجاع 
  إذا كنت تستطيع أن تكون طيب وحكيم

  بدون أن تكون متفلسف ومتعالم
  

  إذا كنت تستطيع أن تلتقي بالن,جاح بعد الفشل 
  وتستقبل هذان الكذابان بنفس الوجه

  إذا كنت تستطيع التمسك بشجاعتك وعقلك 
  حين يفقدهم الجميع

إذن الملوك واآللهة والحظ والن,جاح سيكونان دائًمـا عبيـًدا   
  لك

  وأفضل من كل هذا  
ستكون رجًال يا ولدي
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  أTوثول = أرنب

  أغآردا= فأر

  أمشيش= قط

  يزآم= أسدإ

  ينيسي= قنفذإ

  يفكآر= سلحفاةإ

  ثايازيط = دجاجة

  أيازيظ = ديك

  أسرذون = بغل

  أوذيو = حصان

  أعاروس = حلزون

  أفروخ = عصفور

  أقجون = كلب

  أغيول = حمار

  ثافوناست = بقرة
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إن, أنظمة الجيل األو,ل القت إخفاقـات، أد,ت إلـى اسـتدعاء     -1
متخص,صين للبحث عن أنظمة جديـدة، تأخـذ بعـين االعتبـار     

للن,هــوض بمســتوى جــودة الخصــائص الل,ســاني,ة المختلفــة، 
الت,رجمة اآللي,ة حيث ظهرت على إثرها أنظمـة الجيـل الث,ـاني    
والث,الث.  وفي هذه المقالـة نكتشـف مختلـف الد,راسـات عـن      
مختلف األنظمة، ونتائجها الت,طبيقي,ة، وتحديـد الكيفي,ـة ال,تـي    

 . يتم, على إثرها تقويم جودة نتائج الت,رجمة آلي,ة

اليـوم تفـرض علينـا نظـرة      غيرات العالمية واإلقليميةالت,إن, -2
وجه نحو ما يسـمى بمجتمـع   ، في إطار الت,علمية إلى الت,رجمة

ذي كـان  التقليدية، ال,المعرفة، وذلك لتجاوز منطق المقاربة 
قـاءات العلميـة علـى    يطغى فـي العديـد مـن المـؤتمرات والل,    

المستوى العربـي؛ حيـث كانـت تـتم معالجتهـا علـى أسـاس        
أصـبحت مرتبطـة   وياسية واألمنيـة والقوميـة.   رورات الس,الض,

باالقتصاد والت,نمية أكثر من أي وقت مضى، في ظل اسـتخدام  
ا اقتصـادية واجتماعيـة   فرًصـ  تي تتـيح تكنولوجيا المعلومات ال,
 وثقافية وتنموية هامة.
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دور المت,ـرجم كوسـيط بـين الث,قافـات المختلفـة،      نكتشف  -3
فكثيرا ما يجد المت,رجم نفسه أمام فراغات ثقافية يصعب نقلهـا  
إلى اآلخر لتعارضها مع ما يتقبله أو مع إيديلوجيتـه ومعتقـده.   

الوسيط المسؤول عن تحقيق التفاعل فيا ترى، كيف يتعامل هذا 
عبيـر عنـه فـي    قل أو مع ما يصعب الت,الثقافي مع ما ال يقبل الن,

تي يمكن أن يتخـذها؟ وكيـف   ثقافة أخرى؟ ما هي اإلجراءات ال,
  واصل؟يؤثر قراره على هذا الت,

راسة تسـليط الضـوء علـى أهميـة بـرامج      هذه الد,من هدف ال-4
رجمة اآللية في تسهيل مهمة المتـرجم باعتبارهـا أداة عـون    الت,

رجمـة وبنـوك   مـا يعـرف بـذاكرات الت,   ومساعدة وبالخصوص 
المصطلحات أين يتم تخزين المعلومات وحفظها والعـودة إليهـا   

ولعل ما يهمنا  ,ما دعت الحاجة لذلك من وإلى لغات متعددةكل,
ذي يطرح  بدوره صعوبات أبرزها قضية نحن هو المصطلح و ال,

هـا  التوحيد خاصة إن تعلق األمر بالمصطلح السياسي والتقني ألن,
مية في تطور مستمر لذلك نشهد مـا يسـمى اليـوم    مجاالت عل,

بعملية التوليد لذا فالسؤال المطروح هو كيف تتم معالجة هذا 
النوع من المصطلحات وهل المترجم مطالب اليـوم خاصـة فـي    

 رجمة اآللية.حكم التام في أدوات وبرامج الت,عصر العولمة بالت,
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 عليمي,ة المتعل,م والل,غة المتعل,مة، من جهـة الوسائل الت, تتوسط -5
عل,م من جهة أخرى. ولذلك فـإن, االهتمـام بهـا    وتسهل عملية الت,

المقـال،   اصاحب هذ يقوله ا وهذا ماا ضرورًيوتطويرها يعد, أمًر
أس,س جمعي,ة مختص,ة في ذلك، ليعر,ف بهذا المجال الجديـد  قد ف

الذ,ي سم,اه بمجال تطوير الوسائل التعليمي,ة. وعر,ف كذلك هذه 
 الوسائل، وبي,ن سبل تطويرها والفئات القائمة على تطويرها. 

تحاول الباحثة في هذا المقال دراسة كيف بدأ األكـاديميون  -6
اإلسبان االهتمام باألدب العربي, المعاصـر علـى غـرار اهتمـامهم     
المكثف باألدب األندلسي، وحل,لت الباحثة جهود المستعربين فـي  

دب العربي, الحديث، فـي ضـوء   لألالقرن العشرين عبر ترجمتهم 
وافع المختلفـة  ا عرضـت الـد,  العالقات العربي,ـة اإلسـبانية، كمـ   

لدراسة األدب العربي, المعاصر. وتتـابع الباحثـة شـرح كيفيـة     
تلقي الجامعات اإلسبانية نصـوص األدب العربـي, المعاصـر مـن     

خـرج،  خالل إنجاز  مجموعة رسائل الـدكتوراه ومـذكرات الت,  
واعترفت بتزايد االهتمام بترجمـة األدب العربـي, المعاصـر لمـا     

العربي, من تغيرات جذرية ومتسارعة، لتخـتم فـي   يشهده العالم 
األخير بعرض قائمة ألهم األعمال األدبيـة العربي,ـة المترجمـة،    
وتكمن أهمية هذا المقال في كونه يحدد لنا كيفية تلقي اآلخر 

  األدب العربي, المعاصر، والدوافع التي تحدد هذا التلقي.
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العمل على ترجمة مصطلحات علمية خاصة بتخصـص مـا   إن, -7
أو نصوص خاصة بعلم ما ال يمكن أن يقوم به إال شخص عارف 
بثالثــة مجــاالت هــي: مجــال الت,رجمــة، ومجــال المصــطلحية 

العلمي, المراد الت,رجمة منه أو إليه؛ وعلى هذا األساس والمجال 
فنحن في حاجة إلى مترجمين متخصصين في شـت,ى المجـاالت   

الت,رجمـة العلمي,ـة   ، وعليـه يجـب االهتمـام    العلمي,ة والمعرفيـة 
 المتخصصة

  

من أجل الوصول إلى نموذج أعلـى لعـالTم يمكـن لإلنسـان أن     -8
"يعيش" فيه بكامل قـواه العقليـة يـدرج     يشعر فيه براحته وأن

إدموند هسرل في فلسفته األخيرة مفهوًما جديـًدا وأساسـًيا فـي    
تاريخ الفلسفة األوروبية بوجه خاص والفلسفة اإلنسان,ية بوجـه  
عام، أال وهو عالTم الحياة الذي يعني به أساًسا عالTم ما قبل العلـم  

كـل علـم وكـل     وما قبل الت,قنية، والذي انطلق منه مع ذلـك 
حضارة. إال أن,  تجاهل اإلنسـان لهـذا العـالم قـد أوقعـه حسـب       
هسرل في أزمة نفسي,ة تاريخية حادة ال يمكن الخـروج منهـا إال   
بالعودة إلى المفاهيم والمبادئ األو,لى لهذا العالم وتأسيس كـل  
شيء على ضوئها من جديد. انطالقـا مـن هـذه اإلشـكالية يهـتم      

األخيــر أزمــة العلــوم األوروبيــة  هســرل، خاصــة فــي كتابــه
الترنسندنتالية بتجديد الفلسفة بصفتها علًمـا   والفينومينولوجيا

  وأساًسا لكل عمل علمي عموما.
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ألهم اآلراء التي تناولت ترجمـة الشـعر: إذ أن,    الباحث طرقت-9
ا، فذهب من ذهب ا قد يراه البعض عقيًما ونقاًشكبيًر هناك جدًال

إلى حد اعتبار الت,رجمـة خيانـة لـه فيسـتحيل بهـذا الحqكـم  أن       
ـ  ه يـن,م عـن   يترجم، لنرى إن كان في هذا مغاالٌة وتطرٌف، أم أن,

تجربة صادقة ال ترى القصيدة مجرد كلمات وموسيقى صـوتية  
يمكن نقلها إلى لغة أخرى من دون تشـويه أو تحريـف مشـين،    

جمة عجز مقبول، لننتقـل  ا برأي بول ريكور القائل بأن, الت,رأخًذ
إلى النظر في ثنائية الحرفية والتصـرف وأهـم أنصـارهما فـي     

  .العالمين العربي والغربي

االختالف فـي توثيـق البحـوث العلمي,ـة     مقال يعالج مشكلة  -10
ـ  ا لنظـام  الخاص,ة بالعلوم اإلنساني,ة في الجامعات الجزائري,ة وفًق

ـ  ا مـن تحديـد مفهـوم الت,وثيـق، وأهدافـه      دليل شيكاغو، انطالًق
العلمي,ة، مع تحديد أسباب هذا االختالف الوارد في توثيق مختلف 

لـف جامعـات   هذه البحوث العلمي,ة، وفقا لهـذا الن,ظـام فـي مخت   
الوطن، ثم بيان الط,ريقة الص,حيحة لتوثيق هذا الن,ظام لمختلـف  
المصادر ال,تي يمكن اعتمادها في مختلف البحوث العلمي,ة الخاص,ة 

ا بالكتب المقد,سة، ثم, المعاجم الل,غوي,ـة،  بهذا الت,خصص, العام,؛ بدًء
والقواميس المصطلحي,ة، والموسـوعات العلمي,ـة، وكـذا الكتـب،     

مخطوطات، والمقاالت والملتقيـات والمحاضـرات، والبحـوث    وال
الجامعي,ة، والبرامج الت,لفزيوني,ة، والمقابالت الش,خصـي,ة، اسـتنادا   

 Theو فـي إصـداره الخـامس عشـر (    ڤإلى دليـل نظـام شـيكا   
chicago Manual of Style: 15th edition وكذا جملة من (

  .ثيقالمقاالت العلمي,ة المتخص,صة في أنظمة الت,و
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: الحياة، هو الشيء ال,ذي يحدث لك وأنت مشغول بفعل أمور أخرى.جون لينونجون لينونجون لينونجون لينون  

John Lennon : Lavie, c'est le truc qui se passe quand t'es occupé à faire autre 

chose. 

   وقت في ضرب الحائط على أمل تحويله إلى باب. التضيع ال كوكو شانيل: كوكو شانيل: كوكو شانيل: كوكو شانيل: 

Coco Chanel: Don’t spend time beating on a wall, hoping to transform it into a 

door. 

اء والعبقرية، هو أن, العبقرية لها حدود.الفرق بين الغب :ألبرت أينشتاينألبرت أينشتاينألبرت أينشتاينألبرت أينشتاين  

The difference between stupidity and genius is that genius has its limits 

، وفرحة.اإلبداع هو الذكاء في انبساط  - 

Albert Einstein Creativity is intelligence having fun.  

ا بقدر ما تصبح عليه ما تحصل عليه من خالل تحقيق أهدافك ليس مهًم ن,: إهنري ديفيد ثوروهنري ديفيد ثوروهنري ديفيد ثوروهنري ديفيد ثورو
 من خالل تحقيقها . 

Henry David Thoreau:What you get by achieving your goals is not as 

important as what you become by achieving your goals.  

    Qui sème le vent récolte la tempête :مثل فرنسيمثل فرنسيمثل فرنسيمثل فرنسي

  يزرع الر,يح يحصد العاصفة.من  - 
  مثل أمازيغي: ثTنTايTْس ث ْخس ي: خTاْس مTا كTسTاْغ زTْلمTْغ

    قالت الن,عجة: رغم أن,ني أرعى إال أن,ني أرى بحذاقة ( أرى وال يغيب عني شيء). - 
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لقد عمل المجلس األعلى لل	غة العربي	ـة علـى مرافقـة اإلعالمي	ـين، والر	فـع مـن حسـن        
استعمال الل	غة العربي	ة عبر الملتقيات والن	دوات ومختلف الد	راسات؛ تشجيعًا لوسائل اإلعـالم  

اإلعالم يهـدف مـن ورائهـا    في خدمة الل	غة العربي	ة؛ لذا فقد أطلق المجلس، جائزة لوسائل 
  إلى:
  تشجيع الص	حافيين على الكتابة بالل	غة العربية؛ تحريرا وتحليال وبحثا؛ -
-      Dفكيـر وسـالمة	ية كبيـرة باعتبارهـا أداًة للت	ة الفصيحة أهم	شجيع على إيالء العربي	الت

  الت	فكير من سالمتها؛
  مالها في اإلعالم اإللكتروني	؛تشجيع الكتابة بالعربي	ة الفصيحة والن	شر بها، واستع - 
  إعادة االعتبار ألهم	ية الت	كوين في الل	غة العربي	ة؛ -
  االعتزاز بالل	غة بحسبانها مكو	نا أساسيًا من مكو	نات الهو	ية الوطنية؛ -
الحفاظ على نضارة العربي	ة، وطمأنة اإلعالميين بأن	 هنـاك مؤس	سـات لغوي	ـة رسـمي	ة      -

مDعتمدة تتابع تطو	رات الل	غة وتسهر على الحفاظ عليها؛ وفي مقد	متها المجلس األعلى لل	غـة  
        العربي	ة.  

 لـف : تشجيعًا لوسائل اإلعالم الوطني	ة، فإن	 الجـائزة مفتوحـة لمخت  ـ المعني	ون بالجائزةـ المعني	ون بالجائزةـ المعني	ون بالجائزةـ المعني	ون بالجائزة
  اإلعالمي	ين العاملين في الص	حافة المكتوبة واإللكتروني	ة والمسموعة والمرئي	ة المعتمدة.

تDمنح الجـائزة ألحسـن عمـل إعالمـي	 (مقـال، تحقيـق روبورتـاج        مجاالت الجائزة: مجاالت الجائزة: مجاالت الجائزة: مجاالت الجائزة:         ----
    قي المجاالت اآلتية: بورتريه) عن الل	غة العربي	ة

  ة والمجتمع.الل	غة العربي	 - - - - 1111
  ة للعلوم والت	كنولوجيا.مواكبة الل	غة العربي	 - - - - 2222
  تحد	يات الل	غة العربي	ة ورهاناتها.. - - - - 3333
  الل	غة العربي	ة من خالل المضامين الموج	هة للط	فل. - - - - 4444
  الل	غة العربي	ة واإلنترنيت في شبكات الت	واصل االجتماعي	.. - - - - 5555
 الل	غة الهجينة وأثرها الس	لبي	. - - - - 6666
 شخصي	ات خدمت الل	غة العربي	ة. - - - - 7777
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  العربي	ة.أخرى تتعل	ق بالل	غة  - - - - 8888
        شروط الجائزة: شروط الجائزة: شروط الجائزة: شروط الجائزة: ----
  أن يكون الص	حافي من جنسية جزائري	ة. - - - - 1111
  أن يقد	م العمل بالل	غة العربي	ة. - - - - 2222
  أن يثبت اإلعالمي انتسابه لوسيلة إعالمي	ة وطني	ة بصفة رسمي	ة. - - - - 3333
  أال	 يكون عضًوا من أعضاء لجنة الت	حكيم. - - - - 4444
 أن يصل العمل المقترح في الحي	ز الزمني المطلوب. - - - - 5555
 العمل المقد	م حصل على جائزة.أن ال يكون  - - - - 6666
 .2019سبتمبر  30أن يكون العمل قد نDشر أو بDث	 من تاريخ بث	 اإلعالن إلى غاية  - - - - 7777
  أكتوبر آخر أجل لتسل	م األعمال. 10حDد	د يوم  -8888
  ، بمناسبة اليوم العالمي	 لل	غة العربي	ة. 2019ديسمبر  18تسل	م الجائزة في  -9
حسـن عمـل إعالمـي	 مكتـوب، وإذاعـي	 وتلفزيـوني	       تمـنح الجـائزة أل  قيمة الجائزة: قيمة الجائزة: قيمة الجائزة: قيمة الجائزة:  -

 وإلكتروني	.
  قيمة مالي	ة، وعيني	ة معتبرة  - - - - 1111
        المDسهمون:المDسهمون:المDسهمون:المDسهمون:    ----
  المجلس األعلى لل	غة العربي	ة؛ -
  وزارة الث	قافة؛ -
  وزارة البريد والمواصالت الس	لكي	ة والال	سلكي	ة والت	كنولوجي	ات والر	قمنة؛-
 الت	قليدي	ة؛وزارة الس	ياحة والص	ناعات  -
  شركة سونالغاز؛  -
  ؛CONDOR)كوندور(  -
  )؛  OOREDOOأريدو( -
  ات	صاالت الجزائر . -
  : روابط االت	صالروابط االت	صالروابط االت	صالروابط االت	صال    ----

  ؛0559937484/ المحمول:  021.23.07.11ـ الهاتف: 
  razzakghit@yahoo.comـ البريد اإللكتروني:

  شارع فرانكلين روزفلت، الجزائر.، 08العنوان: 
  ، ديدوش مراد، الجزائر.575ص.ب.          
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 جـائزة المجلـس لل	غـة العربي	ـة لسـنة     جـائزة المجلـس لل	غـة العربي	ـة لسـنة     جـائزة المجلـس لل	غـة العربي	ـة لسـنة     جـائزة المجلـس لل	غـة العربي	ـة لسـنة     يعلن المجلس األعلى للغة العربي	ة عن تنظـيم ( 
التي تهدف إلى تشجيع الباحثين من داخـل الـوطن، وتثمـين منجـزاتهم العلمي	ـة      ) ) ) ) 2020202020202020

والمعرفي	ة واإلبداعي	ة، ذات المردود النوعي	 الهادف إلى إثراء ال	لغة العربي	ـة، واإلسـهام فـي    
  سواء أكانت هذه األعمال مؤل	فة بال	لغة العربي	ة، أم مترجمة إليها. نشرها وترقيتها،

  :شروط الترشح للجائزةشروط الترشح للجائزةشروط الترشح للجائزةشروط الترشح للجائزةـ   1
  أن يقد	م العمل بالل	غة العربي	ة؛ -    
  أن يتوف	ر العمل على قواعد المنهجي	ة العلمي	ة؛ -    
أن يكون العمل موثق	ًا وأصيًال، وفي مجـال الت	رجمـة ترفـق نسـخة للـن	ص بلغتـه        -    

  األصلي	ة؛
) صـفحة  500500500500) صـفحة وخمسـمائة (  100100100100أن يكون العمل المقد	م بين مائة/ مئة ( -   

 )؛14141414حجم  simplified arabic(مكتوبة بخط	 
  أال	 يكون العمل قد نال به صاحبه جائزة أو شهادة علمي	ة؛ -    
  أال	 يكون العمل قد نDشر؛ -    
  أن يندرج العمل في أحد المجاالت المذكورة أدناه؛ -    
  قرارات لجنة الت	حكيم غير قابلة للطعن؛ -    
  ال تر	د األعمال إلى أصحابها؛ سواء فازت أم لم تفز؛ -    
ق	 للحائز على جائزة المجلس لل	غة العربي	ـة، أن يتقـد	م بعمـل آخـر إال	 بعـد      ال يح -    

  مرور دورتين من حصوله عليها.
تعرض األعمال المرش	حة على لجنة تحكيم؛ مكو	نة من ذوي االختصاص والذين ال  -      

  يسمح لهم بالمشاركة في الجائزة.
  
    500.000500.000500.000500.000دج، يوز	ع بمقـدار  2.000.0002.000.0002.000.0002.000.000:  حد	د مبلغ الجائزة بـ مبلغ الجائزةمبلغ الجائزةمبلغ الجائزةمبلغ الجائزةـ   2

  دج لكل	 مجال  من المجاالت األربعة التالية:
  جائزة المجلس في العلوم والت	�قانات. – 1/ 2   
  جائزة المجلس في علوم الل	سان. - 2/ 2   



  www.hcla.dzموقع الس:          00) 213( 21 23 07 70الناسوخ:          00) 213( 21 23 07 09اهلاتف:            .الس األعلى للّغة العربية

  .جائزة المجلس في الت	رجمة إلى العربي	ة - 3/ 2   
  ت	واصل االجتماعي	 بالل	غة العربي	ة.جائزة المجلس في وسائل اال	تصال وال – 4/ 2   
تشجيعي	ة؛ يوز	ع المبلغ المالي	 فـي كـل	 مجـال     -في حالة وجود جائزتين: استحقاقي	ة   

  من مجاالت جائزة المجلس للغة العربي	ة على الن	حو الت	الي:
  ؛ لجائزة االستحقاق 70707070% -   
  للجائزة الت	شجيعي	ة. 30303030% -   

وفي حالة حجب جائزة في مجال من المجاالت، يمكن للجنة الت	حكيم أن تقتـرح جـائزة   
من  %50505050تشجيعي	ة، تقطتعها من المجال المحجوب إلى مجال آخر، على أال	 تتجاوز قيمتها 

   مبلغ الجائزة الث	انية.
تDحال  تنشر األعمال الفائزة، ضمن منشورات المجلس باستثناء الجائزة الت	شجيعي	ة التي - 

على هيئتي تحرير مجلتي: الل	غة العربي	ة، ومجلة معالم للت	رجمة؛ للت	ـداول بشـأن إمكاني	ـة    
  نشرها في عدد من أعدادهما.

تصبح األعمال الفائزة بجائزة المجلس م�ْلكا للمجلس، إال أن	ه يمكن لمؤلف	هـا اسـتعادة    -  
  ) سنوات من نشر العمل.03030303حقوقه بعد انقضاء ثالث (

    
  : يتكو	ن طلب الت	رش	ح للجائزة من الوثائق اآلتي	ة:طلب الت	رش	حطلب الت	رش	حطلب الت	رش	حطلب الت	رش	ح ـ  3

  طلب خطي	؛ -       
  نسخة من وثيقة الهوية (بطاقة الت	عريف أو رخصة الس	ياقة)؛ -       
  السيرة العلمي	ة للمشارك؛  -       
  من البحث المقد	م لنيل الجائزة: 02020202نسختين/ -       
  / مسج	لة على قرص؛ىالن	سخة األو	ل*        
الن	سخة الث	انية /توج	ه عن طريق البريد المسج	ل، ويكون تاريخ الختم البريدي و *       

  شاهدًا على ذلك.
  ....2020202020202020مارس مارس مارس مارس     31313131إلى غاية إلى غاية إلى غاية إلى غاية      إن	 باب الت	رش	ح مفتوحللت	ذكير؛ للت	ذكير؛ للت	ذكير؛ للت	ذكير؛ ـ   4
  .  021 23 88 99/  021 23 07 09لالستفسار: االت	صال بالر	وابط: الهاتف:   

 majljaiza@gmail.comahmedsouheil29ahmedsouheil29ahmedsouheil29ahmedsouheil29  البريد اإللكتروني:
  :يوج	ه مل	ف الت	رش	ح إلى العنوان اآلتييوج	ه مل	ف الت	رش	ح إلى العنوان اآلتييوج	ه مل	ف الت	رش	ح إلى العنوان اآلتييوج	ه مل	ف الت	رش	ح إلى العنوان اآلتيـ   5

        الس	يد رئيس المجلس األعلى لل	غة العربي	ةالس	يد رئيس المجلس األعلى لل	غة العربي	ةالس	يد رئيس المجلس األعلى لل	غة العربي	ةالس	يد رئيس المجلس األعلى لل	غة العربي	ة
  شارع فرانكلين روزفلت، الجزائر.

  أو
  شارع ديدوش مراد الجزائر العاصمة 575575575575ص.ب : 

 ).).).).2020202020202020(جائزة المجلس لل	غة العربي	ة (جائزة المجلس لل	غة العربي	ة (جائزة المجلس لل	غة العربي	ة (جائزة المجلس لل	غة العربي	ة 
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 05، شارع محمد مسعودي القبة القديمة- الجزائر

  -021.68.86.48- 05.42.72.40.22الهواتف: 021.68.86.49

khaldou99_ed@yahoo.fr: البريد اإللكتروني
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