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العربية مـن مهامـه العلميـة     لل�غةالمجلس األعلى  كان علينا التركيز بأن�
. يعمـل المجلـس علـى    .. (( 2016) مـن دسـتور   3حسب المـادة الثالثـة (  

ة مة موسـو المجلس يصدر مجل� وفي هذا المجال، فإن� ،))الترجمة إلى العربية
وفي ،  2010 سنة وهذا منذ ،أعدادة) (ست� )6((معالم للترجمة) وصدر منها 

ـ لكـن  و ،نصف سنوية ها تصدرأن�القانون المحلي  منـذ   المجل�ـة ل صـدور  تعط�
2014.  

قـا صـدوره،   معل�وكـان  ) 07هذه الهيأة، فقد أصدرنا العدد السـابع (  إدارة ومنذ تولينا
  صدر العدد بذات المقاالت واللجنة العلمية السابقة.وعوبات التقنية على بعض الص� بنال�غوت

 المختصـين وهكذا، عقدنا العزم على مواصلة إصدار األعداد القادمة، فعملنا على استكتاب 
صالحة للنشـر   الجديدةجنة العلمية منها ما رأته الل� فانتقينا ووردت إلينا مقاالت ترجمية.

  حكمت المقاالت.أبعدما 
دة التـي  الجديـد واالسـتمرارية المتجـد�    النفس) في إطار 8ويأتي ظهور العدد الثامن (

، وفـي هـذا المجـال يتنـزل هـذا      2016العربية منذ سبتمبر  لل�غةوضعها المجلس األعلى 
مـن انشـغاالتهم   عـن كثيـر   ، ويجيـب  أن ينال العدد في نفوسـهم  ءامن القر� موونرالعدد، 

  الترجمية المعاصرة.
 مـن أثـر حضـاري ثقـافي     لمـا لهـا  العربية بمجال الترجمة  لل�غةالمجلس األعلى  يهتم�
غوية بين الشعوب والحضارات، وتهـتم فـي بنـاء    تقرب الثقافات وتزيل الحواجز الل� تثاقفي

 فـي حضـارة العصـر، بمـا     ونعلم ما للترجمة من دور ريـادي  ي.ناسالتكامل الحضاري اإلن
كات البحث، قالت نوعية من مثل الترجمة اآللية، وترجمة محر�نعرفته آليات الترجمة من 

، العلمية لل�غةوا ،الراقية لل�غةغات وكسر حواجز اات الل�معالم وخصوصي� هوصوال إلى استكنا
  ...األصلية. لل�غةاو

àÜ×�ÈÛa@ò�…†
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عطي دروسا في الترجمة ولكن نضع في يد القارئ هذا العدد ليكون معلمـا فـي   نوال    
يراعـي   حضـاري  لفعل التحسينية م النقودمن يهدي لنا عيوبنا، ويقد� الترجمة، ونهيب بكل�

  صيب.ملحسن الرأي ا
ـ   يثـروا الترجمة بأن  ه أمريهم�وندعو من  ة (معـالم للترجمـة) بمقـاالتهم    رصـيد مجل�

لخدمة الترجمـة فـي وطننـا، وهـي      أن يعضدونا خاص�توى حوأفكارهم وما يملكونه من م
  .في الشأن العام�للمواطنة وخدمة  خدمة

   .فمضيف غير مني اإلنتاج، واإلبداع في ما هو ارحأبمن األفكار في قضايا ونرجو مزيدا 

  

....وعلى اهللا التوفيقوعلى اهللا التوفيقوعلى اهللا التوفيقوعلى اهللا التوفيق
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قتصادي والتجاري بسرعة التبادل اإلعالمي والثقافي واالالذي نعيش فيه عصر ز اليتمي�
األمـر  هو واالتصال، ع وسائل اإلعالم وتنو�د وبتعد�أيضا ز كما يتمي�األفراد، بين الجماعات و
الثقافـات والتجـارب   نقـل المعـارف و   عنـد حـد�   فيتوق�ـ ال الترجمة  نشاطالذي يجعل من 

مـن لغـة االنطـالق إلـى لغـة       -كما يصطلح عليـه   - اإلنسانية من لغة إلى لغة أخرى، أو
بـين   االتصـال و وسيلة من وسـائل التواصـل  الترجمة  يجعل منلذلك  ىتعد�ي بل الوصول؛
فـي   اسـالح وإتقانها غات الل�م تعل� صبحيبالذات، في هذا السياق و األمم المختلفة. الشعوب و

ف علـى ثقافـة اآلخـر    يسمح لهم بالتعر� نفسهفي الوقت و عة لغد أفضل،المتطل� جيالاأليد 
الجدير بالـذكر  بالتالي ترجمتها إلى لغتهم الوطنية. و و ،منجزاته الفكريةعلومه وعلى و
المعرفة من علوم د مجاالت تعد�ع وع بتنو�تنو�تعد�د و التطبيقيو النشاط الترجميحقول  أن�

ص يمكننا أن نغفل أن لتخص�الخ. كما ال  ة وعلوم دقيقة وتكنولوجيات...اجتماعيإنسانية و
تها مع مختلـف العلـوم اإلنسـانية    لترجمة جوانب نظرية ذات أهمية بالغة تتقاطع موضوعاا
نفس علـم الـ  وثقافية جية أنثروبولواالجتماعية من لسانيات وعلوم اتصال وعلم اجتماع وو
  غيرها من العلوم األخرى.ديداكتيك، وو

 مجلـة معـالم   تعـود ة سـنوات  وبعـد غيـاب دام عـد�    ،هذه االنشغاالت الفكرية في ظل�و
مكانتهـا   لتحتـل�  غـة العربيـة،  التي تصدر عن المجلس األعلى لل�صة في الترجمة، والمتخص�

القضـايا ذات الصـلة بهـذا    ة بعـض  مقارب لتسهم في في حقل المنشورات الوطنيةالطبيعية 
فـي  البـاحثين  من األساتذة و ةثل� ةالعدد السابع من المجل�هذا يشارك في . والنشاط البشري
ـ بهـذا   قـة المتعل� الجوانببغية معالجة بعض مجال الترجمة  و جمعـت   ص العلمـي. التخص�

  . تو بين ترجمة الدراساالبحثية بين المعالجة النظرية واألساتذة  مقاالت

الجوانـب الثقافيـة   م األستاذ محمـد داود بترجمـة مقـال موسـوم ب"    د�قت البدايةففي 
لثقافـة  ا ن�اختيار هذه الدراسة، يعـود إلـى أ  . ومقاربة لبعض المفاهيم األساسية" للترجمة

 لعـل� . واستراتيجياتهاومضامينها و مع أساليب الترجمة تفاعلالل حقال أساسيا من حيث تمث�
 ؛يقع في صلب عالقات الغيريـة  المترجم ألن�و بالغةأهمية ذات الثقافة هي ب الترجمةعالقة 

ى الفـاعلين  عل حاليا  ويتعين ."الترجمي هوية لثقافته األصلية من خالل نشاطه" إذ يعطي
االنتقال من إثنومركزية سلبية تقوم على طمس اآلخر، إلى إثنومركزية " في هذا المجال

  . "اآلخريجابية تنجز من خالل إظهار إ
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قام األستاذ عبد الحميـد بورايـو بترجمـة مقـال موسـوم      ي ذاته، و في السياق المعرف
الزمن ق المقال إلى مسألة الفضاء ويتطر� إذب"األبعاد األنثروبولوجي�ة والثقافي�ة للعولمة"، 
مهما فك�رنا في المجـادالت   نا "ن�باعتبار أو من حيث العالقة التفاعلية بين هذين العنصرين،

حول الصفة المستجد�ة أو غير المستجد�ة للعولمة، نجد أنفسنا مجبjرين على تقرير أن� ذاتنا 
في العالم توجد مباشرة موسومة بهذه الوضعي�ة. لنستدع فقط إدراكنـا الفطـري� للفضـاء    

  .  "والزمن

مت األسـتاذة  تقـد� صـل،  التواوارتباطـه بـاإلعالم و  علم االجتماع النفسي  مجال ا فيأم�
اإلقناع وعلم الـنفس االجتمـاعي" الـذي جـذب "اهتمـام      بترجمة مقال عن "مفيدة بلهامل 

"اإلقنـاع   د الدراسة علـى أن� ة قرون". و تؤك�السياسيين والمثقفين واألدباء والفالسفة لعد�
ـ   الموضوع هو "فـي حـد�   أن�نسبيا و م النفس االجتماعي حديثعن طريق عل ص ذاتـه تخص�

خالل الحرب العالمية الثانية، ولم يلبـث أن أصـبح أحـد     فهو لم يبدأ في الظهور إال� ،جديد
فـي   تحتـل� "األبحاث حول اإلقنـاع   تشير الدراسة إلى أن�ولة للدراسة". الموضوعات المفض�
تقاطع مع مجـاالت  كما ت ،ا من الدراسات في علم النفس االجتماعيمهم� الوقت الراهن جزء

والتقـارب   ،والسـلوكيات  وتغيير المواقـف  مثل نظريات التأثير واالتجاهات،ة أخرى رئيس
  ."القبول االجتماعي واالتصال والدعايةواالختالف، و

سـس الفسـيولوجية   نذير طيار دراسـة حـول "األ   ترجم األستاذ باب الرياضة، أما في
تـنس أو مـن   ال ن قبل العـب ممارسة الرياضة مإلى  الدراسة فيها تقتطر�للتمرين العضلي"

يمكـن اختصـارها   دة متعد�نشاطات هي بأفعال فردية أو مرك�jبة، و يقومالذي  مصارعالقبل 
 يqنjش�pـط مجمـوع  هو األمر الذي يجعلـه  ، و...دفjعالjوخصمj، ال إسقاطورpب، ضالوجري، ال في

إلـى مـا    أيضـا،  المقال يشير و .هجسمjبمجموع أعضاء وعلى نحو تمييزي هذه الحركات 
عبـر اسـتعماله الطاقـة لخلـق القـوة      "، حركيـة الرياضي من انجـازات رياضـية و  ديه يؤ

الضرورية لتحريك الجسم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى عبر استعمال المعلومات إلنتاج 
  ."عمل منسجم مع محيطه

مسـألة   إلـى فرقاني جازيـة  تعرضت األستاذة  ص،في هذا التخص�تكوين ال فيما يخص�و
سـندان  مطرقـة المصـطلحية و   بـين  ، إذ يجـد نفسـه يتـأرجح   المتـرجم  هايعاني منة م�مه

مهنـة   أن�و الترجمة تتداخل فيـه األنظمـة اللغويـة والثقافيـة،    حقل  أن�باعتبار و .الترجمة
الدراسـة   صـاحبة سعت حيث ، حاجيات سوق العمليستجيب ل كفء اتكوينالمترجم تقتضي 

البرامج التكوينية فـي المعاهـد    من وضع األطر التي تحيط بتكوين المترجم منطلقةإلى "
  ". الجامعات، وصوال إلى الميادين التي يشتغل بها والمجاالت التي يدمج فيهاو

طـرح  ببصـافي رشـيدة    اعتنـت األسـتاذة  لتلقي في ارتباطها با التكافؤات و في حقل  
 و التمييـز بـين الـنص   "منها و تداخلة،دة ومإشكاالت نظرية وابستيمولوجية وثقافية متعد�

 التـي   داتلمحـد� ل ضتكما تعر�أجناسه.  معايير التمييز بين أنواع النص وو  (...) الالنص
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وجـود الـنص   " ن�مشيرة إلى أر من ثقافة إلى أخرى. تختلف من نظرية إلى أخرى، وتتغي�
نمـوذج مـا أو   بفهو من جهة يقترن المفهوم بنظرية مـا أو   ،بيني ل في وضع معرفييتشك�

قات نصية مختلفة في أشكال تعبيرهـا  ومن جهة الممارسة يقترن باإلبداع وبتحق� منهج ماب
محكوما بمنطـق التجاذبـات بـين    " النص وجود يظل�، ". وعلى هذا األساسوأجناس خطابها

 ."النظرية واإلبداع، بين النموذج والنسخة

 الت�قنيـةq فـي  المصطلحاتq مد بلعب�اس بترجمة مقال عنوانه "قام األستاذ حاج أحكما 
الض�ـوءj علـى بعـض مميـزات      الدراسـة المترجمـة   هسل�طq هذت ، إذيدانp الت�رجمةp الفوريةp"م

تpها علـى  شرحq تـداعيا تتمراتp ذاتp الط�ابعp الت�قني، والمفردات المتخص�صpة والمتداولpة في المؤ
رجمـانq وهـوj داخـلj    تطر�قq إلى مختلف التكتيكات التي يلجأq إليها الت�qتعمليةp الت�رجمةp، كما 

pالت�رجمة pحجرة.  

األسـتاذة  و  حنان رزيققامت كل من الباحثة نالت الترجمة في ميدان الرياضة، كما 
 ، حيـث  استراتيجيات الترجمة فـي الصـحافة الرياضـية"   " األهمية إيمان بن محمد بمعالجة

ـ  المتعل� جوانبمن ال جانباتناول الدراسة ت مطلبـا فـي   " يعـد� الـذي  -صقة بـاإلعالم المتخص�
الرياضي  والرهانات التي تواجهه، السـيما   اإلعالمأال وهو  -الجزائرية اإلعالميةالتشريعات 
الواقـع اللغـوي    ة  في ظـل� أخرى، خاص� إلىة الخبر الرياضي أثناء نقله من لغة إشكالية دق�

ى إلـ ميـة الدراسـة تكمـن فـي كونهـا تتطـر�ق       و أه ."الجزائري وتأثيره على هذا النقـل 
 إلى مختلـف نقل الخبر الرياضي من لغة إلى أخرى، والتي تواجه اإلعالميين في  ياتتحد�ال
أحـد  ، مـن خـالل تحليـل    الرياضـي  ترجمـة الـنص الصـحفي   المعتمدة في ستراتيجيات اال

  .للدراجات في مصر اإلفريقيةالنصوص الصحفية الرياضية الخاصة بتغطية البطولة 

"طريـق  م األسـتاذ محمـد سـاري بترجمـة     فقـد تقـد�   ا في مجال الترجمة األدبيـة أم�
قصـيرة   "و هي قصةرالمتظاه"و قصة ، كلود سيمونلصاحبها الروائي الفرنسي  ْفالْندjرا"

تين صـورة صـادقة عـن شـكل     و تعطي هـاتين التـرجم   .رشيد ميمونيلروائي الجزائري ل
سـاري فـي   ين المترجمين، كما تضعنا أمـام أسـلوب األسـتاذ محمـد     مضمون هذين النصو

  الترجمة األدبية.

ه ائـ د العالقـة مـع قر�  ة معالم قـد جـد�  هذا العدد من مجل� ن�و في الختام يمكن القول إ
ين بقضايا الترجمة، كمـا فـتح البـاب أمـام     مهتم�ين  وأساتذة، مختص�فين من طلبة والمثق�

 غات.دراسات الحقة في هذا المجال الحيوي الذي يقتضي كفاءة عالية في التحكم في الل
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RÉSUMÉ 

La problématique de la culture constitue désormais un champ de recherche 
primordial pour travailler à une théorie de la traduction. On se situe ici au niveau du 
sol archéologique, c’est-à-dire au niveau des modes d’être de la culture, et de leurs 
interactions avec les modes de traduire. La traduction n’étant jamais une opération 
neutre, il convient de mettre en évidence les interventions du traducteur réalisées dans 
le cadre de son appartenance à telle ou telle culture. Mais il ne faut pas non plus 
réifier la culture, et il faut mettre en relief également les interventions d’ordre 
purement individuel. Cette relation à la culture est d’une grande importance puisque 
le traducteur, étant au cœur des relations d’altérité, constitue de par son activité 
traduisante, l’identité de sa propre culture. Il s’agit de passer aujourd’hui d’un 
ethnocentrisme négatif, procédant à l’effacement de l’Autre, à un ethnocentrisme 
positif réalisant par la «montre» de l’Autre, la tâche de constitution de l’identité 
propre. Ce dévoilement pour l’identité passe par la critique de la dichotomie par trop 
simpliste «cibliste/sourcier», qui est prisonnière de la langue. Le traducteur se 
donnera en revanche comme tâche, la « montre » du discours de l’Autre. Cette 
problématique interculturelle est examinée à travers cinq champs clés dans lesquels 
se déploie l’activité traduisante : altérité, histoire, critique, éthique et tâches de la 
traduction. 

Mots clés : 

Théorie de la traduction, Culture, Ethnocentrisme, Interculturalité, 
Altérité, Histoire, Critique, Ethique. 

fl~×¹]V“<ة تمثل إشكالية الثقافة منذ اآلن، حقال أساسيا ألجل االشتغال على نظري�
أي على مستوى أساليب الوجود  ؛نا نتموقع في مستوى التربة األركيولوجيةالترجمة. إذ أن�

الترجمة لن تكون أبدا  وباعتبار أن� التي تميز الثقافات في تفاعالتها مع أساليب الترجمة.
الت المترجم والتي ينجزها في إطار انتمائه ن علينا إبراز تدخ�يتعي�ه ؛ فإن�عملية حيادية
الت ذات بل علينا أيضا إظهار التدخ� ؛ا تشييء الثقافةوال يجب إًذ تلك.ولهذه الثقافة أ

لمترجم بمكان وكون ا همي�ةالعالقة مع الثقافة هي من األ وبما أن�الطابع الفردي المحض. 
من خالل نشاطه الترجمي هوية لثقافته األصلية.  كل�ه يشفإن� الغيرية؛صلب عالقات  يقع في
طمس اآلخر، إلى >تقوم علىن علينا اليوم االنتقال من إثنومركزية سلبية ويتعي�

<VÌÖö¹]áçqIêÞæ�…çÒ<‹èçÖ* <Vä¶†i�æ]�<‚Û¦ **
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ة من مهام تشكيل الثقافة األصلية. إثنومركزية إيجابية تنجز من خالل إظهار اآلخر، مهم�
الل�غة لثنائية المفرطة في التبسيط بين "أنصار اعبر نقد  الهوية يمر� الكشف ألجل إن�

. فعلى المترجم، من جهته، أن الل�غةالمصدر"، التي هي سجينة الل�غة أنصار و –الهدف 
سنقوم بفحص هذه اإلشكالية المتداخلة ثقافيا من خالل وة "إبراز" اآلخر. ل بمهم�يتكف�

النقد والتاريخ وهي: الغيرية وخمسة حقول مفتاحية التي يتجلى عبرها النشاط الترجمي 
  مهام الترجمة. واألخالق و

Ö]×ÓÖ]< l^ÛíÖ]fl‚Vة الترجمة، الثقافة، اإلثنومركزية، التداخل الثقافي، الغيرية، نظري�
  التاريخ، النقد، األخالق.

تقتضـي، مـن    أهميتهـا  لكـن�  لمتخصـص؛ ا لدىبديهية  وأولية قد تبدسنبدأ بمالحظة 
الـذرائع   أن�نـدرك   كوننـا يتمثل ذلك في إذ  ؛رارا وتكرارام هاوجهة نظرنا، إعادة تأكيد

بحكم التقليد والتجريب، من ملتقى آلخـر،  كثيرا د ترد�ر الترجمة تتبر�ر تعذ�والتي تهيمن 
 و"، أ الفرنسـية  الل�غـة  هذه العبارة غريبة عن  وتبدمثل: "من  ذلك، وضمن هذا مقال أو

"، الـنص المتـرجم   داالقارئ لن يفهم جي� ى " إن�ة أخرمر� و، أ"رائحة الترجمة تفوح منها"
الخطـاب (بـالمعنى الـذي    تشمل وبالتالي ال  الل�غة  داخلتحديدها  حجج يتم� وذرائع أهي و

هي حجج كابحة لجميع اإلمكانيات التي تميـز  و)، (Benveniste"بنفينيست" يعطيه له 
ن الترجمـة ليسـت عمليـة    هذه المالحظة علـى أ  تدل�و إعادة الكتابة في العملية الترجمية.

ثقافيا، ن العالقات المتداخلة اجتماعيا وضمن مجموعة م عليها أن تفحصبل  لغوية فحسب؛
 لهذاو. الحقا المقابلة لهافيما بين الثقافات األجنبية و في البدايةاألصلية في إطار ثقافتها و

مـا يسـمى عـادة    ضـمن  و، عام�ـة فة بصـ  دورا كبيرا في الترجمـة تلعب العناصر الثقافية 
 لتجلـي  غيـر مناسـب  هـذا النـوع مـن الترجمـة     مقام  أن�و لوالتقنية، وبالترجمة العلمية 

  حاد.  كل�الرهانات الثقافية بش

 )زيلـد (من إسداء التحية لزمالئنا من الجامعة التقنيـة لمدينـة    ، بالمناسبة،لنا البد�و
ـ  للجوانب الثقافية للترجمة؛ كبيراصوا ملتقى الذين خص� ص فمثل هذه اللقاءات، التي تخص�

. 1قريبة ترةبهذه الصورة منذ فومعتادة  لم تكنحال  كل�على  اتموضوعال مثل هذهل ياكل�
م منـذ أربعـين سـنة    قد تقد� (Georges MOUNIN) )جورج مونان( الجدير بالتذكير أن�و

"المسـائل النظريـة للترجمـة"، بمسـألة نظريـة      تقريبا في الفصل الثالث عشر من كتابه 
شرط ضـروري إذ   وكل�ر شرطين لترجمة لغة أجنبية، من توف� يذكرها كالتالي: " ال بد�

منهجـي) إثنوغرافيـة    كل�دراسـة (بشـ  واألجنبيـة،  الل�غـة  أي دراسة  ؛ال يكتفي أحدهما بذاته
يا ما لم تسـتجب  كل�مالئمة المترجمة. ولن تكون ترجمة ما الل�غة الجماعة التي تعبر عنها 
يكون من األفضل أن تستدعى  ). وبطبيعة الحال؛236: 1963نان، لهذين الشرطيين" (مو

علـى  وعلوم إنسانية أخرى لالشتغال على علم الترجمة ذي األوجه المتعددة، ونقصد بذلك 



    2017201720172017א��	א���אول�א��	א���אول�א��	א���אول�א��	א���אول�����–א�
	د�א������א�
	د�א������א�
	د�א������א�
	د�א������                                                                                                                                                                                                                                                                                            

15 

الـنفس  علم وعلم االجتماع وواألنثروبولوجيا الل�غة علوم والتاريخ و، األدب وجه الخصوص�
  الفلسفة.والتحليلي 

ذلـك منـذ   و )؛جورج مونان(ر االستجابة لنداء من اإلقرار بتأخ� البد�في هذا الصدد و
إذا كانـت لـدينا مجموعـة    و، تاريخ نشر كتاب "المسائل النظرية للترجمة". 1963سنة 

ل مـن  القليـ  كبيرة من المقاالت التي لها عالقة بالجوانب الثقافية للترجمة، فال نملك إال�
أن تجد لها صـلة بإشـكاليات   والكتب التي حاولت أن تحيط باإلشكالية الثقافية في مجملها 

في إطار بحثه حـول   (Meschonnic)بفرنسا فقد ذكر "ميشونيك" والترجمة. بينما 
        كـال� ان تشـكل� ثقافتهـا  الل�غـة و  الثقافـة": أن� -الل�غـة  من خالل ابتكاره لمفهوم "والشعرية 
دراسات "ميشونيك" معروفة  . إن�1973ورد ذلك في أحد كتبه الصادر سنة وأ، ال يتجز�

نريد فقط اإلشارة إلى رغبة هذا  لكن� يجعلنا ال نتوقف عندها كثيرا؛بما يكفي، األمر الذي 
فضال والسياسة. والل�غة والتاريخ واألدب  المنظر في تحليل الترجمة ضمن أطار واسع يضم�

 أهمي�ـة  1984الصـادر سـنة    (A. Berman)ب أنطوان برمـان  فقد كان لكتا ؛عن ذلك
علماء الترجمة، في إبانته عن الدور الذي قد منحه تيار ولفت انتباه المترجمين  ؛ إذكبرى
قد حاولنـا مـن   والتيار ذاته الذي ابتكره الرومانسيون األلمان. و هويا للترجمة، كل�ثقافي 

لقد أعطينا، من خـالل إبـراز الفائـدة التـي      ة.جهتنا وضع الترجمة ضمن اإلشكالية الثقافي
رسة الترجمة في إطـار أخالقـي،   ممافي وضع وتكمن في التفسير األركيولوجي للترجمة 

التي تواجه المتـرجمين فـي ترجمـة األعمـال      كل�ها غير شاملة للمشانظرة تركيبية لكن�
األبحـاث فـي هـذا    ول األدبية، غايتنا في ذلك اإلشارة إلى التوجهات التـي تتخـذها األعمـا   

  ). Cordonnier  1995الحقل، ("كوردوني" 

م التوضيحات الالزمة لخمسة مفاهيم مفتاحيـة  نطمح في حدود هذا العرض، أن نقد�و
 بمكان أن تكون مسـتقبال محـل�   همي�ةه من األلنا أن�و أيضا حقوال مفتاحية، يبد تشكل�التي و

التفكير النظري حول الترجمة من خالل  ل�التثمين االجتماعي للنشاط الترجمي، وأيضا مح
  . 2مهام الترجمةوالنقد واألخالقيات والتاريخ والمفاهيم التالية: الغيرية 

 أي بتلـك النصـوص�   األدبيـة؛  االعتبارات التي سنتطرق لها الحقا ترتبط باألعمال إن�
جذورها، وتنشئ الخطـاب (بـالمعنى    وتشكل�ثقافة،  كل�ل جوهر تمث�وع، إلبداالتي تتميز با

هـي بـذلك تعيـد    والذي يمنحه له "بنفينيست")، من خالل فعل الكتابـة الـذي يخترقهـا،    
 يتعل�ـق انتشار الثقافة في اتجاه آفاق أخرى أكثر رحابة كما ترفـع بعدئـذ مـن شـأنها. و    

ـ ننا من عدم االنغالق فيما يسمى تقليديا "األدب". األمر بتحفظ منهجي يمك� يـدفع بنـا    امم�
إلى إدراج أعمال تنتمي إلى المجال العلمي ضمن حقل بحثنا، كوننا نتعامـل مـع نصـوص    
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 كاتبة (بالمعنى الذي يمنحه "ميشونيك")، أي شعرية ال تخـتص� -تتجلى فيها شعرية لذات
  بهذا الكاتب.  إال�

بالمناسبة يسمح لنا عنوان الملتقـى بفـتح المجـال علـى مصـراعيه إلمكانيـة فهـم        و
"الجوانب الثقافية" تشير إلـى المعـاني    بهذا الصدد، يمكننا أن ندرك أن�وصطلح الثقافة. م
      اليـوم هـذه القضـايا     لكـن� و مسألة انتقالها إلى لغة الترجمة؛ مات الثقافية وأيضا إلىالس�و

ة، الثقافة تتدخل في أساليب الترجمـ  إذ علينا أن نفهم أيضا، على أن� ؛ال تدخل في انشغاالتنا
نا سنذهب في هذا االتجاه فيما سنعرضه علـيكم، كـون الترجمـة هـي عمليـة      فيما يخص�و

زيـادة علـى   ونا ال نترجم وبالطريقة نفسها داخـل الثقافـات،   بمعنى أن� كل�ي؛ كل�ثقافية بش
الترجمـة  هناك تفاعل قوي بين أساليب الترجمة وبين أشـكال تجلـي الثقافـات. ف    ذلك أن�

تـتحكم فـي    أهمي�ـة ضمن ترابط مع أنواع أخرى ذات  تشكل�ها تل إن�ب ليست نشاطا معزوال؛
هي بهذا المعنى إذا، جـزء ال يتجـزأ   والتحليل. ومصير األعمال األدبية، مثل النقد والتعليق 

  من تقليد ثقافي يرتبط بعملية البناء لجوهر ثقافة ما. 

نا سنعتمد فـي عرضـنا هـذا    لكن� ؛3مفهوم الثقافة يتميز بالتعقيد الجدير بالذكر أن�و
التفكير لجماعة معينة التي تـدفع  وأي الطرق المشتركة في العيش  المعنى المتداول؛على 

نـا  بمعنـى أن�  ؛مشترك كل�نة بشبأفراد هذه الجماعة إلى التصرف ضمن أوضاع اجتماعية معي�
ب"أسـاليب   1996سـنة   (Michel Foucault)  )ميشـال فوكـو  (نحيل على ما سماه 

كبـرى ألسـاليب العـيش     أهمي�ـة ه من المستحسن إيالء لنا أن�و يبدو" في ثقافة ما. العيش
الوجود القائمة، كونها تستدعي لدى المترجمين أسـاليب ترجميـة قـد تكـون مشـتركة      و

نـة مـن تكـوين الثقافـات، وهـي أيضـا أسـاليب ترجميـة مرتبطـة          نسبيا في مراحـل معي� 
فـي هـذا الشـأن، يخطـر علـى بالنـا       ورجمين. باإلكراهات االجتماعية الضاغطة على المت

د تفكيرنا حـول هـذه   لهذا نحد�واألمم بأوروبا. -السياسي للدولوالثقافي والتكوين اللساني 
األمـم  -الدول ن�إ بصفة أوسع في الثقافة الغربية؛ حيثالمسائل في إطار الثقافة الفرنسية و

  ا من ناحية.  ت نثرها وآدابها على أساس الترجمات، هذكل�بأوروبا قد ش

 ؛الوجه الثاني لمفهوم الثقافة الذي نحيل عليه في هذا المقـام و هومن ناحية أخرى، و
فكريا فحسب (أنظر كـوش   بناءوها ليست تجريدا ألن� عدم تشئي الثقافة؛أي بالتحذير من 

(Cuche) ،1996 :57السـيما  ورسات الفردية بعـين االعتبـار   ممابل علينا أن نأخذ ال )؛
المترجم في عالقته الغيرية مع األجنبي، ومن خالل التصور الذي يملكه عن الـدور  موقف 

التـي  وأي تلـك العالقـة الجدليـة،     ؛الذي ستلعبه ثقافته األصلية في عالقاتها مع اآلخرين
  أي المترجم بالنسبة لنا. لفرد؛اوستمثل إطارا لعرضنا هذا، بين الثقافة 
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ة الغيرية، ويجد المترجم نفسه وجوبا أمام مهم�الترجمة ضمن عالقات  تبرزالغيرية: الغيرية: الغيرية: الغيرية: 
دوره ال يتوقف عند هذا الحد: "فـالمترجم لـيس ذلـك     لكن� نقل القيم والوقائع الثقافية؛

فه علـى  ه، بتعر�بل إن� ؛المكتشف لألقاليم الثقافية المجهولةوالمنقب على االختالفات فحسب 
فـي عبارتـه    (Mallarmé) )يمالرمـ ( اآلخر، يقوم بتغيير رؤى جماعتـه، وكمـا قـال    

بعيـدا عـن أصـحاب القـرار (مـن      ومات عشـيرته". [...]  كل�). يزعج "1887المشهورة (
المتـرجم يخلـط    غيرهم)، وبعيـدا عـن ماديـة النصـوص، [...] إن�    والناشرين، واألوصياء 
 التـي والتي يملكها المتـرجم ذاتـه،   والقيم التي يملكها اآلخر وفي حالة الثقافات واألوراق، 

ة دف�اقـ قـيم  وبينما هي في األصـل ثقافـات    تة الحدود؛كان يراد بها أن تكون مسي�جة ومثب
ــذلك   ومتحر� ــول ب ــا يق ــة كم ــل�ك ــن  ك ــم  Delisle et )وودزورثول (دولي

Woordsworth) ،1995 :193   وتوجد في هذه الفقرة فكرتان أساسـيتان: الفكـرة .(
؛ فإن�ـه  بمعنى آخروين ثقافته األصلية، المترجم يلعب دورا جوهريا في تكو األولى تعني أن�

أي بإدخـال   األصلية من خالل النصوص المترجمـة؛ يعيد بناء هوية ثقافته و كل�يشوك يفك�
ها، كل�الفكرة الثانية على أن الثقافة، مهما كان ش تدل�ونصوص الثقافة األجنبية إلى ثقافته. 

من العناصر المتنوعـة والشـديدة    ل مجموعةها تمث�بل إن� ؛ليست ثابتة وجامدة على اإلطالق
  التعقيد التي تتميز بالتطور والتحرك الدائمين.

ف عنده ما سنتوق� لكن� ا نتناول إشكالية األخالقيات؛فيما بعد سنعالج مسألة الهوية لمو
أيضا بدور المتـرجم ضـمن عالقـات الغيريـة،     وفي الوقت ذاته، بدور الثقافة  يتعل�قاآلن، س

عليه ال يمكن اعتبـار إمعـان النظـر فـي     وه األدوار بدقة كبيرة. يستحسن أن تفحص هذو
فيما يمنحه لنا هنا  تسنكتفي ببعض المالحظاوتطور مفهوم الثقافة بالعمل غير المجدي. 

  هذا اإلطار المحدود.

إبـراز األسـباب التـي جعلـت المعـارف       4الثقافـة" وقد حاولنا في كتابنا "الترجمة و
سـيكي ال يمكنهـا أن   كالكذلك للعصـر ال وسا للعصر الحديث والنظريات التي تنتمي بفرن

رسـة لترجمـة   مماقـد نـتج عـن ذلـك     وفي جذريته الشاملة،  ر اختالف األجنبي إال�تتصو�
هذا النوع من الترجمة قـد أدى خدمـة فـي تكـوين      ممركزة اإلثنية، هذا مع االعتراف أن�

لنا، الدور المخصب وااليجابي لهـذا   هنا يكمن، بالنسبةوبالتوازي خدم ثقافة بالدنا، والنثر 
  النوع من الترجمة.

بفرنسا اقتراح تصور كوني للثقافة يشترك مع مفهوم الحضارة خالل القرن  فقد تم�
        عصـر األنـوار نشـر    و قـد أراد مفكـر  ومن بعد خالل القرن الثـامن عشـر.   والسابع عشر 
كان لديهم اقتناع بضرورة انتفاع الشـعوب األخـرى بمـا    وه من "حسناتهم"، ما اعتقدوا أن�

فضال عن ذلـك  وكان ذلك ممكنا كونهم أبرزوا فكرة وحدة الجنس البشري. وأنجزوه، 
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نصـف. إذ  وأي أكثر من قرنين  التي دامت مدة أطول؛سيكية الفرنسية، هي المرحلة كالفال
تـواتر  رارية: "هنـاك  عرف مفهوم الثقافة في القرن التاسع عشـر توسـعا كبيـرا واسـتم    

الثقافـة  والقرن التاسع عشر بفرنسا. وللفكر الكوني فيما بين القرن الثامن عشر وتواصل 
علـى الـرغم مـن التـأثير     وشيء "ثقافة البشرية جمعاء".  كل�بالمعنى الجماعي، هي قبل 

 بت فكـرة الوحـدة علـى الـوعي بـالتنوع [...]"، هـذا      األلماني في الفكر الفرنسي، فقد تغل�
" الفكرة الفرنسية لكونية الثقافة تسـير منطقيـا بـالتوازي مـع التصـور       باإلضافة إلى أن�

الفرنسـية، حسـب    األم�ـة االختياري لألمة، المنبثق عن الثـورة الفرنسـية: أي ينتمـي إلـى     
النظـر   بغض�و األم�ةيجد ضالته في هذه ومن يتع�رف على نفسه  كل�، (Renan) "رينان"

كونية األنوار بإنتاج خصوصـية  و رهكذا إذا، قام مفك�و). 13: 1996عن أصوله" (كوش 
 مـن الواضـح أن�  والحضـارة:  و األم�ـة في إطـار   فرنسية بعدم النظر في التنوع الثقافي إال�

بفرنسا في القرن التاسع عشر قد أعاق ظهور المفهوم الواصف  السياق األيديولوجي الخاص�
علمـاء اإلثنولوجيـا بـالفكر    ومـن علمـاء االجتمـاع     كبير العديد كل�بشوع إذ تشب� ؛للثقافة

حال دون تفكيرهم في التعدد الثقافي داخل المجتمعات  مم�االكوني لفلسفة األنوار المجردة، 
 في الحقيقة لـم يكـن السـياق التـاريخي،    وفي حدود اإلحالة على "الحضارة".  البشرية إال�

 المهم�ـة مـة االسـتعمارية باسـم    فقـد قامـت الملح   ليسمح بالتساؤل حول هـذا الموضـوع؛  
ه كان على الجميع انتظـار  ). ويضيف "دوني كوش" أن�23"التحضيرية" لفرنسا"(نفسه:

سيظل مفهوم وقدوم الثالثينيات ليصبح مفهوم الثقافة مستعمال من قبل علماء اإلثنولوجيا. 
أخـرى لكـي   أقتضى األمر ثالثين سنة  ؛ إذالثقافة متنافسا مع مفهوم الحضارة لمدة طويلة

  (نفسه.). األنثروبولوجياويأخذ مكانته لدى علم اإلثنولوجيا ويبرز مفهوم الثقافة نهائيا 

كـان   ؛ حيـث سبق يجب استخالص ضرورة التشديد على االستمرارية التاريخية ومم�ا
مفكـر فيـه، وفـي الوقـت      اللاإلى عهد قريب، وجودا نسبيا في ولمفهوم االختالف الثقافي، 

األمـر فـي هـذا الموقـف      ويتعل�قالعمل على االرتقاء بها. والهوية  في إخصابذاته، لدوره 
نا بعيدون عن استخالص النتائج فـي مجـال الترجمـة، سـواء علـى      بمالحظة بسيطة. إذ أن�

صـوص  علـى مسـتوى تطـور عمليـة إعـادة الكتابـة للن�       ممستوى إدخال المالمح الثقافية أ
إذا كانت الترجمة ووالعميق لالختالف الثقافي. على مستوى الفحص العلمي  مالمترجمة، أ

أي  ؛تنقل محتويات األخبار، كما تنقل الخصوصيات الثقافيـة  ا؛ فإن�هثقافيا تواصال متداخال
أي من خـالل أسـاليب    ؛ها تتواصل أيضا بما تمثله بالذاتإن� ؛ بلليس الذاتوما يميز اآلخر 

حول ثقافته في عالقتها وات المترجم تجلب المعلومات حول ذ ؛ حيثللترجمة كما سميناها
  مع اآلخر.

أركيولوجيـة للترجمـة، للـتمكن    و على هذا األساس دعونا إلى اعتماد بحث حفري أو
مـن المستحسـن   ورسـات المتـرجمين.   ممامن ثمـة عـن   ومن الكشف عن أساليب الترجمة 
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قرن التاسـع  بـال  يتعل�قة فيما بخاص�وعلى "ثقوب" المعرفة، و المهم�ةالتأكيد على ضخامة 
العناصر التركيبيـة التـي    ض ألهم�بالقرن العشرين، اللذين نفتقد إلى مراجع تتعر�وعشر 

أن وقد يسهم هذا العمل في اإلبانة عن عدم وجود المطلق في مجـال الترجمـة،   وتميزهما. 
الثقافـة  والتفكير الذي يدور حولها يتغيران مع تغ�ير الثقافة، كـون الترجمـة   ورستها مما

رسـة الترجمـة فـي القـرن السـادس عشـر ال تشـبه        مماف ؛عليهوترتبطان بتطور التاريخ. 
ر، ترجمة هذا العصر ال تشبه ترجمـة القـرن التاسـع عشـ    وسيكي، كالالترجمة في العصر ال

األركيولـوجي، الكيفيـة التـي    و يبرز البحث الحفـري أ  وهكذا دواليك. ومن جهة أخرى؛
مثلما نجـد مترجمـي العصـر    وضبطها. ورسات مماها على توجيه التملكها الثقافة في جملت

ـ  كل�رساتهم، بشممااسيكي قد انحصرت كل�ال فـي هـذا الشـأن، يبـرز     ول. ما، في نظرية التمث�
العصـر  و واضح الكيفية التي كان مترجم كل�، بش(Daniel Mercier) )دانيال ميرسي(
، مجبـرين علـى   أهمي�ـة ذات و بقا تبـد غم من الفروقات التي كانت مسعلى الر�وسيكي، كالال

بالتالي القيام بترجمة ٌتؤقلم وٌتبذر وٌتلحـق  وسيكي كالرستهم في إطار التصور المماوضع 
اسـيكية  كل�الذي كان بإمكانه انتقاد التصورات ال (Diderot)فيهم "ديدرو"  نبموٌتؤمم، و

ـ  ). إذا في هذه الحالة هناك مقارنـة بـين الثقافـة التـي    1995(ميرسي.  س العالقـة  تؤس�
ـ      رسـة اإللحاقيـة   ممابـين ال وة، الكونية مع األجنبي بنـاء علـى معاييرهـا الثقافيـة الخاص�

  للترجمة.

ا في التعامـل  تلعب دورا هام� ؛ إذالترجمة هي تواصل متداخل ثقافيا لقد قلنا أعاله أن�
واضـح،   كلهذه ظاهرة معروفة بشومع الغيرية في تبادل النصوص على المستوى العالمي. 

الكيفية التـي  ويتمثل في الكيفية التي تنتقل بها هذه النصوص، و هوبقي فقط ما ال نعرفه 
نا هنا نعتمـد  مصيرها لما تنتقل إلى الثقافة األخرى. إن�والتعامل بها مع هذه النصوص  يتم�

األمر بوجود فضـاء   ويتعل�ق). 17: 1995على مفهوم االنتقال الذي أثبته (أنطوان برمان، 
تتداول ضمن عالقـة جدليـة    ؛ حيثاألصلي بجانب النص�و لتبادل بين الثقافات المتقابلة، أل

ية) التي هي ليست موضوعا للترجمة ية (وحتى غير النص�"األشكال العديدة للتغييرات النص�
األفـالم  والتعـاليق  والتحاليل وتلك: النصوص النقدية و (المرجع نفسه) في هذه الثقافة أ

ٌتمارس عالقات الغيرية في هذا الفضاء الذي تتواجه فيه تصـورات  وإلى أخره.  واالقتباسات،
ال يمكن لهذه التفـاعالت  وأيضا تصورات الثقافات المتقابلة، حول موضوع األدب، والمترجم 

مجمـوع التغيـرات النصـية، لم�ـا      وتشكل�أن تبقى دون تأثير على العملية الترجمية بذاتها. 
ـ     ويبدو"تحويل األثر األدبي" (نفسه).  تحٌدث، ما يسميه برمان با لنـا هـذا المفهـوم مخص�

يجعل فكرة الترجمة التي كانت تعاني مـن الضـيق، تتسـع لتشـمل      هن�إ بشكل� كبير؛ حيث
: "الترجمة ال تؤثر أن� يؤك�دا فضائها األدبي الطبيعي في مجمله. ويصدق أنطوان برمان لم�

محاطـة بأعمـال نقديـة    ولـك الترجمـة مدعمـة    الثقافـة إال إذا كانـت ت  -الل�غـة  في هذه 
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ضمن التعامل مـع اإلسـناد الترجمـي    و). 18بتحويالت ليست موضوعا للترجمة" (نفسه:و
الل�غـة  علينا أن ال ننسى إضافة مجمل النصوص التي تحيط باألثر األدبي التـي يقـع داخـل    

يجعلنا نتساءل عـن   اومم�على المترجم أن يكون على علم بها. والثقافة التي يملكها اآلخر، 
       مثـل هـذا الموضـوع     الدور الذي ستلعبه الغيرية في التقابل بين النصوص؟ إذا فـإن�  أهمي�ة

بإمكانه اإلتيان بمعلومات هامة عن التأثير الذي قد تمارسـه   ؛ إذزاخرا ال يمكن أن يكون إال�
 وبالتـالي علـى طريقتـه فـي إعـادة      على أسلوبه الترجميوالثقافة األجنبية على المترجم 

  الكتابة.   

ا البحث في الراهن اللجوء إلى مختلـف األدوات المفاهيميـة التـي    من� يقتضي    التاريخ:التاريخ:التاريخ:التاريخ:
هـي علـوم تسـمح لنـا     واألدب، وعلـم االجتمـاع   واألنثروبولوجيا وتوفرها لنا اإلثنولوجيا 

 يتعل�ـق هذا حقيقـي فيمـا   والعناصر المميزة للثقافة في مجال الترجمة.  كل�بتحليل جدي ل
األمور تصعب عندما نلتفت إلى الماضي، بسبب "الثقوب" المعرفية  ؛ لكن�بالترجمات الحالية

بعض المراحل، مثل مرحلة الخائنات الوفيات التي نجدها قد ألهمت  التي اشرنا إليها، مع أن�
  .5كثيرا الدارسين

تـواريخ للترجمـة،    ؛ بـل ن تـاريخ بمكان أن يتكـو�  همي�ةمن األ؛ فإن�ه ومهما كان األمر
يمكـن لتـاريخ الترجمـة أن يخـرج     وكوننا نعاني مـن نقـص كبيـر فـي هـذا المجـال.       

أن يبرز الـدور الـذي لعبـوه داخـل العالقـات المتداخلـة       والنسيان، والمترجمين من الظل 
 ةفـي تشـكيل النصـوص النثريـ    وكذلك دورهم في نقـل المعلومـات المتنوعـة،    وثقافيا، 

ما ذكرناه ال يستنفذ األدوار التي قـام   كل�لعل وفي الوساطة أحيانا، والوطنية، الثقافات و
القصـوى   همي�ـة سيساعد البحث التاريخي بالتالي على إعادة االعتبار لأل ،بها المترجمون. و

هكذا يمكننـا أن نزيـل حالـة الطمـس التـي      والتي يملكها المترجم في التفاعالت الثقافية، 
يكمن ذلك فـي تغييـر وضـعية    ويعرفها المترجم منذ نهاية القرن السادس عشر بفرنسا.  

) التـي ميـزت المتـرجم بظهـور     1984"صفة الخدمية" (برمـان  و"الشخصية الثانوية" 
لـى  يجـب ع  ؛ حيـث جعل من الترجمة نشـاطا ثانويـا   مم�اطغيان الصورة الرمزية للكاتب، و

عامال بسيطا وعلى أن ينظر القارئ إلى المترجم كنسخة ثانية للكاتب والمترجم االختفاء 
  ال روح له.

ة من تواريخ الترجمة في القريب العاجل، مهم� وفضال عما سبق، تمثل كتابة تاريخ أو
هـي  ولـألدب  والمهام الضرورية التي ستمكننا من صياغة ما يمكن اعتباره نظرية للترجمة 

فـي الصـدد عبـر    وشـيء.   كـل� يقتضي منا التوجه إلى ذلك قبل  مم�اصعبة المنال  عملية
 (Jean-François Joly)فرانسـوا جـولي"   -رئيس الفيدرالية الدولية للمترجمين جون

ص ، عن وجهة نظره لما تعرض لتاريخ الترجمة قائال: "ال يمكن لهـذا التخص�ـ  1995سنة 
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أن يقـوي نفسـه   ويتشرب من مكتسـبات الماضـي    الناشئ أن يتوق إلى مستقبل واعد إذا لم
كتابة تاريخ الترجمة تسلط الضوء على الشـبكة المعقـدة للتبـادالت     بالنماذج العريقة. إن�

الحضارات عير مختلف العصور" (ذكره دوليسـل  والثقافات وت بين البشر الثقافية التي تم�
لــه "ليفــين   ث مستشــهدا بمــا يقو  يضــيف ذات المتحــد�  و). 15: 1995وودزورت، و

ـ  (Lieven D’hulst)دولست" ص : "يمثل التاريخ الوسيلة الوحيدة الستعادة وحـدة تخص�
التقاطعات الموجـودة بـين تقاليـد التفكيـر المختلفـة وبـين       وذلك بإبراز التمثالت وما، 

 الحاضر قريبين" (نفسه).وبجعل الماضي والنشاطات المتباعدة، 

؛ فإن�ـه  لتنظير في علم الترجمة حقيقة فعليةإذا كان بإمكان تاريخ الترجمة توحيد او
مثلما نعتقد، الوسيلة الوحيدة لبلوغ تلك الغاية، كون الترجمة تقع فـي تقـاطع    كل�ال يش

كون التركيز المستحسن لدى المنشغلين بعلم الترجمـة  والعلوم اإلنسانية هذا من ناحية 
إهمـال محـاور البحـث     ذلـك ال يعنـي   ؛ فـإن� من ناحيـة أخـرى  ويقع حاليا على التاريخ، 
لـن  وفي هذه النماذج الثالثة كفايـة.  والفلسفة، و واللسانيات أ االمرتبطة باألنثروبولوجي

هذا بالضبط مـا جعـل   وبدراستها من خالل مختلف الجوانب.  نجد وحدة داخل الترجمة إال�
فـي  ته األكيدة من العلوم اإلنسـانية، يجـد صـعوبة كبيـرة     قو� علم الترجمة الذي يستمد�

هذا في رأينا يعود إلـى قلـة اإلمكانيـات البشـرية ال إلـى اإلمكانيـات       ووالتأسيس.  تشكل�ال
  العلمية.    

من المخاطرة اعتبار تاريخ الترجمة "بصفته الوسيلة الفريـدة   ؛ فإن�فضال على ذلكو
قبل البـدء، هـل يمكـن    و لتوحيد" التفكير في مجال الترجمة كما يعتقد "ليفين دولست".

وجـد  تال  ؛ إذمن طرح المسألة المنهجيـة  البد�عليه وث عن وحدة في مجال التاريخ؟ التحد�
األمر الذي قد ال يمنع من العثـور، فـي مجـال    و هوفي الواقع منهجية واحدة في التاريخ، 

هناك أيضا وحتى ذات السجال الذي نعثر عليه لدى المؤرخين. والترجمة، على ذات النقاش 
غياب  طرة أخرى تتمثل في كتابة التاريخ من أجل التاريخ، في ظل�في مجال الترجمة، مخا

  شيء، نشاط متداخل ثقافيا. كل�الترجمة، هي قبل  منهجية علمية صارمة، وتجاهل أن�

نجد في كتاب "المترجمون فـي   ؛ حيثتوضيح هذه النقطة األخيرة بمثال معبر نود�و
يقيم عند هنود الكريس  (James Evans)التاريخ" مقاال تحت عنوان " جيمس ايفانس" 

المتـرجم  ويروي المقال الكيفية التي ابتكـر بهـا هـذا المبشـر     و. 6)35-32بكندا (نفسه: 
في  هذا العمل قد تم� من غير المجدي التذكير بأن�و يبدوالحروف لكتابة لغة هذا الشعب. 
يعاني مـن نقـص   وا كبيرا كل�هذا المقال يطرح مش ؛ إال� أن�إطار تنصير واسع لهؤالء الهنود

كبير، كونه ينطلق من فكرة مسبقة وهي أن العمل الذي قام به هذا المترجم لدى هـؤالء  
مـن  ودون عوائـق.  والتبشير باإلنجيل جرى تلقائيـا   كأن�و"جيد" في حد ذاته، و الهنود ه
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 غرائب األمور أن يتم تغييب الهنود الكريس عن هذه القصة، كما لم يـتم قطعـا التـذكير   
في مثل هذه الحالـة  وأساطيرهم الخاصة. وبنتائج التنصير وكتابة الحروف على قصصهم 

هنـا تكمـن مسـألة    وبالذات على المؤرخ أن يكون في الوقت ذاته عالمـا فـي اإلثنولوجيـا.    
علماء األنثروبولوجيا، أي أين يقع المـؤرخ  وأساسية تخضع للنقاش لدى علماء اإلثنولوجيا 

بين بين؟ األكيد  وعند اآلخر؟ أم هو عند الذات؟ أم ه وة ثقافيا؟ هل هفي العالقة المتداخل
في حالة الهنود الكريس، يمكن لنـا أن نسـتدعي هـذا     ؛ لكن�أننا ال نملك جوابا لهذا السؤال

األمـر بالثنـاء علـى المتـرجم      يتعل�قفي الواقع ال وما يجب أن نقوم به.  هذا أقل�والسؤال 
إال وجـدنا أنفسـنا فـي    والعمل الذي قام به يستحق اإلشادة،  ن�أو لوحسب، و الكونه مترجم

مـن   البـد� بطبيعـة الحـال   وتجـاوزه.   ما نعتقد أن ذلك قـد تـم�  وعالقة ذات اتجاه وحيد، 
التساؤل حول أساليب الترجمـة المعتمـدة مـن قبـل المتـرجم. أمـا فيمـا يخـص كتـاب          

 ؛ بـل ه من قراءة نقديـة للكتـاب  "المترجمون في التاريخ"، فال نريد التوقف عند ما وجهنا
للطاقات المتجمعة ضمن الفيدرالية الدوليـة للمتـرجمين   وعلينا توجيه التحية لهذا العمل 

، كما يوضح تشكل�باألحرى يشرع في الو على وجه الخصوص، لكي يتكون تاريخ للترجمة أ
ه يشـير  فضال على ذلك فإن عنوان الكتـاب ذاتـ  وذلك المشرفون على الكتاب في المقدمة. 

ما بميادين البحث التي تم اختيارها من ن�وإ ؛بتاريخ ما بالمعنى الدقيق يتعل�قاألمر ال  إلى أن�
مـا إثـارة الرغبـة فـي تعميـق      دور المترجم ورب� أهمي�ةعلى  أقطار العالم جاءت لتدل� كل�

 البحث في هذا االتجاه.  

<V‚{ÏßÖ]    المستقبلية أن يكـون   نظرية الترجمةو السعي لتأسيس علم الترجمة أ يقتضي
يزدهر نقد الترجمات الذي سيسمح مع ذلك بفهم الكيفية التي تعامل و ومن المفيد أن ينم

فهم العالقات القائمـة بـين ثقافـة    ومع الثقافة األجنبية، وبها المترجم مع ثقافته األصلية 
ترجمـة  يقوم النقد بخطوة تحليلية للنصوص الم  الذات مع ثقافة اآلخر ضمن إطار أوسع.

بالتـالي تسـليط   وما عن أشكال تجلـي الثقافـات،    كل�بشوبغية الكشف عن أساليب الترجمة 
يسـمح لنـا ال محالـة بـإبراز      مم�ـا الجدلية التـي تجمـع بينهمـا،    والضوء على الديناميكية 

الثقافة مهما كانت  ؛ فإن�مترجم كل�بغض النظر عن فردية والمنظور التاريخي للترجمة. 
المرحلـة الرومانسـية، مـثال)،    و سـيكية أ كالالمرحلـة ال و تاريخية (النهضة أالمرحلة الو أ

ستطبع النشاط الترجمي برؤيتها للعالم. ويسمح العمل النقـدي بتحسـيس المتـرجم بهـذا     
انخراطـه اليـوم فـي للتفاعـل     ويفرض ردة فعل تطرح مسألة موقف المترجم  مم�االوضع، 

  الثقافي لعصره. 

ال يرتبط وة في مجال الترجمة، بخاص�ونا نعيش حاليا أزمة نقد من التسليم بأن� والبد�
وا بعـد  كل�لـم يشـ  وما بسبب عدم خضوع هؤالء النقاد لقاعـدة معينـة   إن�وذلك بغياب النقاد 

فـي مجـال   و يتميز بسلطة علمية مثلما هوجنسا مستقال بحد ذاته، يمكن تحديده بسهولة، 
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مه للنقـد كمـا   ذلك النقص من خالل التعريف الذي يقد� )أنطوان بيرمان(يسجل واألدب. 
يفهمه. إذ يقول: "إذا كان النقـد يعنـي تحلـيال صـارما للترجمـة ولمالمحهـا األساسـية،        

إذا كان النقد يعنـي  ولموقف المترجم، ولألفق الذي انطلقت منه وللمشروع الذي أنشأها و
الترجمات قد بدأ في الظهور شيئا  باألساس توضيح الحقيقة، يمكن القول إذا أن نقدوأيضا 

  .7)14-13: 1995فشيئا" (برمان، 

و هـ وغير سجالي، و ئموقف هادو هوتجاه النقد ( )أنطوان بيرمان(لنا موقف و يبدو
جدير بانتباهنا)، مخصبا إلشكالية التفاعل الثقافي التي نعالجها، كونه يعيد االعتبار للفعل 

 خـاص� و ه حقل ه؛ لكن�ه الدراسات المتعارف عليهادرجت علي مم�االترجمي ضمن حقل أوسع 
تشتمل أوال فكرة تحويل العمل األدبي، كما عالجنـاه سـابقا،   وبالترجمة في حقيقة األمر. 

مختلف أشكال التحويرات التي يعرفها األثر األدبي" سـواء كانـت   وعمل النقد في مجمله "
تفاصـيل العمـل    كـل� ضـا  غير ترجميـة. كمـا تحضـر أي    مغير نصية، ترجمية أ منصية أ

"اإلسناد الترجمـي":  ـ ب )أنطوان بيرمان(يه ما يسم� وهوالجانبي الذي يرافق األثر األدبي. 
تتمثـل فـي المقدمـة    ويتضمن اإلسناد الترجمي جميع النصوص المرافقة التي تدعمـه  و" 

يمكن  الومعجم المصطلحات، إلى أخره. والمالحظات ووالتوطئة والتعليق في نهاية الكتاب 
اإلسـناد الترجمـي    للترجمة أن تكون "عارية" حتى ال تعجز على إنجاز التحويل األدبي. إن�

العصر الفلسفي (القرن التاسع عشر)، لم يعد كافيا اليـوم،  واسيكي كل�الذي طرحه العصر ال
عليـه  وما يقوم به بعض المتـرجمين.   وعليه ال بد من إعادة التفكير في هذه المسألة، وهو

إيجـاد إجمـاع    أهمي�ـة كذلك وكبرى  أهمي�ةاإلسناد الترجمي الجديد كمسألة ذات يبرز 
  .8)68جديد حولها" (نفسه: 

يمكننا بالتـالي  وعلينا اليوم أيضا، أن نعيد التفكير في عالقتنا بالنصوص المترجمة، و
من جهـة ثانيـة اعتبـار أن    واستخالص النتائج لمصلحة الترجمة في الراهن، هذا من جهة، 

قد وفهوم "اإلسناد الترجمي" إمكانيات عظيمة تمكننا من التطرق لمسألة تعذر الترجمة. لم
أن  ؛ إذ)176-172: 1995، (كـوردونيي سبق لنا أن تناولنا إشكالية المسـكوت الثقـافي   

مـا ضـٌعفت معاشـرة    كل� ؛ إذدرجة القابلية للترجمة تتناسب مع درجـة معاشـرة الثقافـات   
بما أننا نعيش ضمن التقليد الثقافي الغربـي  وير في الترجمة.  الثقافات نتج عنه تعذر كب

مبدأ انتقدناه وقت صدوره (نفسه: ضمن صفحات و هوفي ظل أسطورة شفافية المترجم، و
أن المترجم ال يجرؤ على تجاوز الكاتـب مـن أجـل     ؛ إذوضمن مراجع أخرى) 144-146

فاتيح يلج بها األثر األدبـي، وتفـتح   تشكيل الملحقات الثقافية لترجمته التي تمنح لثقافته م
  له في الوقت ذاته فضاءات القابلية للترجمة. 
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من  ول في كون المترجم همن استرجاعه، يتمث� البد�كما يوجد هنا تقليد للترجمة و
ط الـذي كـان   المبس�ـ وما، اكتشـاف دور المعمـم    كل، أي يعيد، بش9يبني اإلسناد الترجمي
ضمن حقل واسـع لتحويـل اآلثـار    وه دور مبني داخل فكر منسجم ؛ لكن�يمتلكه في الماضي

نتمكن من مالحظة العالقـة الجدليـة بـين تعمـيم      ؛ حيثاألدبية. إذا نحن أمام مجال شاسع
عليـه  واالشتغال المرافق لعملية اختزال فضاء تعـذر الترجمـة.   وتبسيط الوقائع الثقافية و

غيـر المترجمـة،   و النصـوص المترجمـة أ  يجب دراسة مسيرة األثر األدبي عبـر مجمـوع   
كـذلك االقتباسـات، إلـى أخـره.، كـون      ووالنصوص الملحقة التي تقوم بالتعليق عليهـا  

  الترجمة تقع ضمن هذه البؤرة الديناميكية.

للتحويل  عام�ةسوى تسجيل غياب "نظرية  )ألنطوان بيرمان(في هذا الصدد ال يمكن و
 ؛ لكـن� 10)56ثقافة" إلى أخرى" (المرجـع نفسـه:   -"لغةاألدبي، أي انتقال األثر األدبي من 

مقترحـات تسـاعد   و جيد اإلمكانية التي يرسمه هذا السبيل للتقدم نحـ  كل�بشوعلينا إدراك 
  المترجمين على المواجهة الجدية لترجمة الثقافة.

Vl^éÎø}ù]    جميع المجهودات التي تبذل في مجال تكوين التصورات النظريـة   تكر�س
 ،بالفعـل وعلى التموقـع بوضـوح فـي عالقـات الغيريـة.       ام هذه المرحلة قادرلجعل مترج

واجبـات  يفرض تاريخ الترجمة والفتوحات المنجزة في إطـار العلـوم اإلنسـانية مواقـف و    
السيما في الموقف تجاه األخر، كـون هـذا   والسيما في العالقات المتفاعلة ثقافيا و جديدة؛

        تأثير على النصوص المترجمة.الموقف على وجه الخصوص له دون شك 

منا نقدا لإلثنومركزية في الترجمة فـي  ا قد قد�إذا كن� اآلن، قليال إلى الوراء، ْدْل́نع³و 
       نـا نـدرك   أن�و لـ والترجمة"، ليس لما كان تمثله اإلثنومركزية آنذاك، وكتابنا "الثقافة 

لما قد يحدثه من سلوكيات لدى  ؛ بلما قد نتج عن هذا التصور من معاناة إنسانية كبيرة
مـن  و ،المترجمين اليوم. كان علينا القيام، من جهة، بعمل التحسيس حول أساليب الترجمة

جهة ثانية طرح السؤال حول المكانة الحالية للترجمات اإلثنومركزية ضمن الفضاء األدبي 
  الثقافي، أي داخل الحركة الكبرى لتحويل النصوص.و

العشرين، من البديهي عدم استطاعتنا التصرف مع ولقرن الواحد لنا مع مطلع او يبدو
هذه الحجة تتجاوز حدود  ؛ لكن�هناك أوال دواعي أخالقية ؛ إذاآلخر مثلما فعلنا في الماضي

هذه الدراسة، وثانيا إن الدور المؤسس على مستوى ثقافة الترجمة على وجه الخصوص قد 
مختلف: إن ثقافتنـا فـي عالقتهـا مـع العـالم       كل�شبإمكاننا أن نعيد تقديم الحجة بوتغير. 

مختلـف. إننـا نتشـبث إذا بالمقاربـة      كل�اليوم، هي في حاجة إلى أن تخصبها الترجمة بشـ 
للترجمة أن تنخرط في سياق األخالقيات التي هي تقوم على  البد�بالنسبة لنا والتاريخية.  

  العمل الترجمي على وجه العموم. رتؤط�ولتحويل اآلثار األدبية،  عام�ةتوجيه الحركة ال
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-153: 1995قد اقترحنا في إطار أخالقيات الترجمة لفظة االنفتاح (كوردونيي، و
 وتشـكل� ضمن صفحات أخرى)، لتوصيف موقف المترجم في عالقته مـع الغيريـة.   و 154

منا عنـه سـابقا.   كل�التوعية الذي توال يتجزأ من عمل التحسيس  اهذه اللفظة الجديدة جزًء
و فـرق ذ و هـ و ،بآخر، مـع الفـرق  و أ كل�الحقيقة أن جميع الثقافات هي إثنومركزية بشو

كبرى، أن بعض تلك الثقافات تهـيمن وبعضـها اآلخـر ال يملـك صـفة الهيمنـة.        أهمي�ة
كان لهذه  ؛ لكن�اسيكية قد فاقمت من الحركة اإلثنومركزيةكل�النزعة ال بفرنسا نجد أن�و

ثقافتنا. وتفسر هـذه  وا كونها من العناصر المؤسسة ألدبنا مخصبوالحركة دورا إيجابيا 
بالتـالي  والثقافـة  الل�غـة و اسيكية على كل�القوة التي كانت في الماضي مدى تأثير األفكار ال

تربك هذه النزعة الموروثة عن التاريخ الترجمة فـي  و. 11على الترجمة في أيامنا الحالية
رسة اإلثنومركزية التي مماللخروج من هذه الوعملية انتشارها الثقافي الذي ال غنى عنه، 

  لرسم سبيل آخر بوضوح، ابتكرنا إذا مفهوم االنفتاح.وتعم�مت، 

ء على المترجم الذي يختار هذا التوجه أن يضطلع بموقف ترجمي يتمثـل فـي إثـرا   و
جعل أساس عمله الترجمي التعامل مع ثقافة اآلخـرين  وثقافته األصلية بإبراز ثقافة األخر 

عليه بترجماته المتتالية، استجالب العناصـر   ؛ إذهنا يكمن مشروعه في الترجمةوباحترام. 
هـادئ مـع عالقـات     كل�يسمح بالتعامل بش مم�االجديدة لثقافته األصلية والثقافية المؤسسة 

التفـاهم التفـاعلي   وضمن معرفة صادقة تمكـن الجميـع مـن تحسـين التواصـل      والغيرية 
  للثقافات في المستقبل.

-هذه األمور هي التي دفعت بنا إلى تسمية هـذا النـوع مـن النشـاط بالترجمـة      لعل�و
ترجمة، كونها لم تعرف إلى اآلن الهناك آثار أدبية في حاجة إلى إعادة  االنكشاف، بسبب أن�
نـه  مطلوب أيضا تقديم نصوص مترجمة للجمهور قد تمك� وكما هولحقة. سوى ترجمات م

نسـبية،   الحقيقة ال يمكن أن تكون إال� من اكتشاف حقيقة األثر األدبي، مع التأكيد على أن�
ل التـاريخي  هـذا التحـو�   ذلك الرتباطها باألدوات المفاهيمية التي نملكها في الـراهن. إن� و

انغــالق ارتــبط بالنزعــة  وهــونغــالق داخــل الــذات، الــذي يتمثــل فــي الخــروج مــن اال
 التواجد في مكان ما مـع األخـر،   واإلثنومركزية، للتموقع في نقطة ليست ثابتة مع ذلك، 

هنـري  (عن الهوية، كما يعتقد بعضهم الـذين انتقـدوا مواقـف    وال يعني التخلي عن الذات 
 Jean-René) )الدميرالروني -جون(هذا ما ذهب إليه و. )أنطوان بيرمان(و )ميشونيك

Ladmiral) نا نرى في ذلـك عالمـة   ن�إ"الحقد على الذات"، أي: "نقول ـالقول ب إلى حد�
: 1997لنا مرضا للثقافة الغربية المعاصرة" (الدميـرال   وعلى الحقد على الذات الذي يبد

133(12 .  
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نـا نجـد    ؛ فإن�على العكس من ذلـك  ؛ لكن�هذه الفكرة فيها تسرع كبير يظهر لنا أن�و
أكثر اتزانا في هذه المسألة. فهذا األخير ال يثبت انتمائه لنظام مـا بـل    )أنطوان بيرمان(

مـا يحـدد الفعـل    إن�و ؛13)94: 1995الحقـوق" (  كـل� يقر له "بويعترف بحرية المترجم، 
ه علـى المتـرجم أن ال يخفـي كيفيـة اشـتغاله      يعني أن� مم�االترجمي في إطار األخالقيات، 

المترجم بتبليـغ القـارئ إذا أقـدم     )أنطوان بيرمان(يوصي وى النص األصلي. الترجمي عل
تكفينـا هـذه   وكي�فـه،   وشـو�هه أ  ومـة)، أ كل�على التالعب بالنص (ليس بالمعنى السـلبي لل 

علـى القـارئ أن   وعلى المترجم أن ال يخفي ذلـك،  واألمثلة الثالثة في التعامل مع النص، 
 ي يتعامل معها.يكون على علم بنوع الترجمة الت

حقيقة محل جدل هنا، يرتبط بمسـألة الهويـة الثقافيـة،     وما ه الجدير بالذكر أن�و
التي يرى فيهـا "دونـيس كـوش"    ورسات هوياتية رائجة، مماوفي الواقع إننا نشاهد بروز 

) أنها "امتـداد لظـاهرة تمجيـد االخـتالف التـي ظهـرت فـي السـبعينيات".         83: 1996(
وضع فـي مجـال الترجمـة،     ؛ لكن�هذه الحركة المتواترة مثل البندولنستطيع أن نتفهم و

نقد اإلثنومركزية ال يعني بأي حال من األحـوال االعتـداء علـى     واالختالف في المقدمة أ
  من اإلقرار على أن النقد ليس جديرا بالقبول. البد�في هذه الحالة والهوية، 

يس جامدا، فالهويـة متنوعـة ومتموجـة،    مفهوم الهوية ل إن�من القول  البد�في البداية 
ر الهوية خارج العالقة القائمـة مـع اآلخـر،    مستمرة. كما ال يمكن تصو�ووصياغتها دائمة 

"الهوية هـي مبنـي يـتم إعـداده ضـمن عالقـة التقابـل بـين          أن� )دونيس كوش(يضيف و
ت" االتصال قائم بين المجموعـة وبـاقي المجموعـا    ؛ ؛ حيثمجموعات أخرىومجموعة ما 

أن الترجمـة   ؛ إذموضوع الهوية في هذا المجال أهمي�ةيدل على  مم�ا). 86(المرجع نفسه: 
هي التي تبني جوهر الثقافات. إن ترقية حركة ترجمية ترافع لصالح االخـتالف الثقـافي   
دون شروط مسبقة في هذه المرحلة يعني اإلسهام فـي إضـافة لبنـة فـي البنـاء العصـري       

بالتالي إقامة العالقات وعل التواصل المتداخل ثقافيا أكثر فعالية، يمكن بذلك جوللهوية. 
ما عرفت اآلخر من خالل نصوصـه، تعـر�ف علـي    كل�بين الثقافات وفق المبدأ الذي يقول: 

  أكثر من خالل نصوصي، وهكذا سنتفاهم أفضل. 

عقيمـة بـالنظر   والمبني علـى أسـاطير قديمـة    الل�غة  حب� )ميشونيك(عندما انتقد و
هـي ميـزات مفترضـة للغـة     والعبقريـة  والصـفاء  وتطور الموفق لثقافتنا، مثل الوضوح لل

من الموقف الدفاعي السـلبي والعقـيم   الل�غة الفرنسية، كان يرمي بذلك إلى تخليص هذه 
 كل�إنمـا إدمـاج الغيريـة بشـ    ي األمر عدم الدوران حـول الـذات و  هنا يقتضو الذي يميزها.

) "تغيير الهوية بواسطة التنوع". وهذا 210: 1977( )كميشوني(لهذا يقترح وإيجابي. 
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ال يعني التراجع أمام "الهويات المتقلبة"، هذا مع االفتراض أنهـا كـذلك، كمـا يحـدثنا     
 البـد�  ؛ حيـث الذي يجب أن يكون والعكس ه ). إن�133: 1997ريني الدميرال" ( –"جون 

 والتحوالت التي يعرفها على نحـ دون خوف ومرافقة ومن التحديق بدقة في العالم الراهن 
 مالئم.  

الكشف مرغوب فيه اليوم، فألننا سجلنا نقصا كبيـرا فـي    -إذا كان تطوير الترجمةو
هذا والمخصب الذي قد تلعبه. وثقافتنا لهذا النشاط، وألننا على وعي تام بالدور التجديدي 
علـى   ؛ بـل ى للترجمـة أخـر  اال يعني أننا نرغب في أن تقصي هذه الوثبة الترجمية أنواًعـ 

لهذا اشرنا في السابق الفائدة التي قد يجنيها المترجم في استعادة دوره والعكس من ذلك. 
أن وبإمكاننا أن نواصل على هذا الـنهج  ودور فقده قبل اليوم.  وهوبصفته مروجا للثقافات 

خنـا داخـل   نقترح إعادة االعتبار في البداية للتمارين التي انتمت للحقل الترجمي فـي تاري 
مهما كان واالقتباس مثال. والتعظل و والحشوالمؤسسة المدرسية، ونعني بذلك المحاكاة 

تكون األمور  أن� ومن اآلن فصاعدا هوالمقترح فما نريد بوضوح  ورس أمم�انوع الترجمة ال
  معلن عنها وبصراحة.  

VÝ^ã¹]    ؛ الكشف، فإذا كانت هذه األخيرة تنـوي إبـراز اآلخـر   -بالترجمة يتعل�قفيما  أم�ا
ثقافة الذات، ضمن الحقل الواسع للعالقات المتفاعلة ثقافيا.  تشكل�ن عليها أيضا أن يتعي� فإن�ه
ها تسهم في بلورة الظاهرة اإلثنومركزيـة، مـع الفـرق    ن�إفي هذا الصدد، يمكن أن نقول و

 ؛ لكـن ه كانت تتم في الماضي عن طريق طمس واسع لآلخربلورتوصياغة األنا  الكبير: أن�
 لقـد أشـرنا أعـاله أن�   و. هإبرازواآلخر  ذلك بإظهار منذ مدة فاألمر أصبح مختلفا إذ يتم�
يـراد   حيـث و؛ الثقافـات  كـل� بدرجة متفاوتـة، فـي   وظاهرة اإلثنومركزية هي موجودة، 

ل الثقافة الغربية كما يعبـر  باإلثنومركزية أن تخضع هذه المرة "الستعمال منهجي" داخ
ف ذاته (المرجع نفسه) فيما بعد ). ويقوم المؤل�116: 1996( )دونيس كوش(عن ذلك 

من اإلثنومركزية، قـد   ان معي�كال: "أنا مقتنع أن ش(Bourdieu) )بورديو(باإلحالة على 
ـ   إذ لفهم حقيقي ايكون شرط  رسـة الخاصـة:  اممالوة ا أشرنا إلى مرجعيـة التجربـة الخاص�

ف علـى الـذات   م فيها [...]. إذ يصعب التعـر� متحك�وشريطة أن تكون تلك اإلحالة واعية و
ف قليال عن التفكير مـن  ا. لنتوق�التي ال نريد معرفتها في اآلخرين الذين يبدون غرباء جد�

يقوداننـا   علم اإلثنولوجيـا وعلم االجتماع  ن�إ ؛ إذمجاملة األقل� وخالل اإلسقاطات األكثر أ
من خاللهـا كمـا تقتضـي بـذلك     وإلى اكتشاف الذات بواسطة النظرة الموضوعية للذات 

م فيـه  مـتحك� و د نفسها في إطار انفتاح واٍع. فالحركة الترجمية التي تحد�"14معرفة اآلخر
االختالف، والهوية واألخر، وبالعكس، علينا أن ندرك جدلية الذات  ؛ بلليست مناقضة للهوية
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لعالقتهمـا المتداخلـة، علـى أن ال يكـون     ووعي واضح لجوهرهما  وتتجه نح ضمن حركة
  المتقابلتين.قافتين تلك من الث وذلك على حساب هذه أ

فـي الواقـع    وللترجمة على مستوى الثقافة هـ  كل�الدور المش أن� نختم بالتأكيد على
لهـا   البد�النهائي، ولهذا ندرك جيدا اآلن سبب امتالك الترجمة لمهام كبيرة وغير محدود 
فـي  الكبرى التي تضطلع بهـا تسـهم    من خالل إنجاز تلك المهام� الترجمةو من القيام بها.

التصورات من  كلويعيد طرح هذا الش .هيتينانمتالال ،الل�غةكمال في والمحدودية البشرية 
ـ تر الترجمة التي لن لة تعذ�يجابي مسأإ كلبشو إعـادة   ا فيمـا يخـص�  عتبر بعدئذ حتمية. أم�

ـ  ؛بالداللة وبالمعنى أ متعلق ؛ فإن�هسانيمستوى الل�الالكتابة في الترجمة، على  ه يـرتبط  لكن�
الل�غـة  مرتبطـا ب  يكـون  أنال يمكن له وامتالك الداللة. والمعنى  حيث بشمولية العالمة من

به، فعملية إعـادة الكتابـة ليسـت     تصنيف ثنائي بسيط ال نقر� وهوالمصدر،  الل�غة والهدف أ
 ،فيمـا بـين الثقـافتين    تتوسط الترجمةو .الل�غةها هي ما يصنعه الخطاب بلكن� ؛غةترجمة لل�

سـتنطقه فـي ثقـافتي    اما وخر اآل بينهما، أي بين ما يقوله نص� ور ضمن عالقة جامعةتتك�و
ـ  وهطاب، والخو  الل�غةبين  ثقافي يتم�صلة ضغط في  غيـر قابـل   ور باسـتمرار  ضغط يتغي�
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  الترجمة. 

  التشديد من قبل المؤلف.  10
ينظـر   ء، مـثال، وحول المسبقات الكالسيكية السارية المفعول إلى اآلن مثل: الوضـوح والعبقريـة والصـفا     11

  ).1997"ميشونيك" (
  التشديد من قبل المؤلف.  12
  التشديد من قبل المؤلف. 13
: عنـدما يأخـذ   (Alban Bensa)هذه اإلحالة مأخوذة من عند "بيار بورديو": "حوار مع "ألبان بنسـا"    14

، 1985، مـارس  56) الكلمة، ضمن مجلة أعمال البحث في العلـوم االجتماعيـة، رقـم     (الكناك: أي الميالنيزيون
  .79ص.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





31 

<Üq�¹]<àèçÓi< <
Jí¶�Ö]<á]‚ß‰æ<íév×Ş’¹]<íÎ†ŞÚ<°e

fl~×¹]“ : وضع األطر التي تحيط بتكوين المترجم منطلقة مـن  إلى تروم هذه الورقة
ل بهـا والمجـاالت   البرامج التكوينية في المعاهد والجامعات، وصوال إلى الميادين التي يشتغ

فتتجـاوز   ،غويـة والثقافيـة  األنظمـة الل@ باعتبار الترجمة حقال تتداخل فيه التي يدمج فيها 
المصـطلحي لترسـم   ث عن مهنة تتعدى العمل المعجمـي و التقليدية للبحبذلك المعادالت 

ق العمل بمردوديـة  ي حاجيات سوع لتغط@تتفر@مهنة تتربع على عرش تكوين كفء و معالم
 .الرواج في بيئتهداع في لغة اآلخر وضمان التلقي وبصمتها اإلبقوامها نوعية وجودة و

Ö]<l^Û×ÓÖ]íÖ]fl‚V< <

 المترجم، التكوين، الترجمة، المصطلحية  
Résumé : 

La formation du traducteur entre l’enclume de la terminologie et le Marteau de la 
traduction 
 Cet article vise à retracer les cadres qui entourent la formation du traducteur à partir des 

programmes de formation dans les instituts et les universités ainsi que les domaines dans 
lesquels il travaille et qu'il s’intègre. Les systèmes linguistiques et culturels se chevauchent 
dans le domaine de la traduction, dépassant les équations traditionnelles, pour viser une 
profession qui va au-delà du travail lexical et terminologique. Une profession efficace et 
capable de couvrir les besoins du marché du travail en garantissant un rendement de qualité 
et la créativité dans la langue de l'Autre pour assurer la réception et la promotion dans son 
environnement. 

Mots clés : 
 traducteur, formation, traduction, terminologie 
Abstract :  
The training of the translator between the anvil of the terminology and the Hammer of the 

translation 
This paper aims to develop the frameworks that surround the training of the translator 

from the training programs in the institutes and universities,as well as the fields in which he 
works and in which he integrates. Linguistic and cultural systems overlap in the field of 
Translation, exceeding the traditional equations, to search for a profession that goes beyond 
lexical and terminological work.An efficient profession able to cover the needs of the labour 
market guaranteeing quality performance and enhancing creativity in the language of the 
Other to ensure the reception and promotion in his environment. 

Key words : 
 translator, training, translation, terminology 
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للكشـف   أداةو قفالتثـا كانت الترجمة وسيلة للتعارف و ،قبائللقنا شعوبا وخY أنمنذ 
هـا وفـي   ورعايته ففي قلب االختالف تسكن الهويـة وترتسـم معالم   توظيفهعن االختالف و

المتلقي هو نفسه تقهر المسافة ليصبح وقع النص المترجم على الهجرة يقطن االستقرار و
  .األصليالذي يحدثه على متلقي النص  األثر

تـداخل مجـاالت   هي مسألة ثقافة ومعرفة و ماإن@؛ ولة لغة فحسبأالترجمة ليست مسو
ـ " ن@إمن هنـا فـ  الحياة في النصوص ونقلها إلى اآلخر، وفي نفخ ها تسهم كل@رة ثيك ة مهم@

 إناالسم هذا  يدوم وفي هذا البقاء الذي ال يستحق@ن يبقى وأص بيسمح للن@ أنالمترجم هي 
  1"داال وتجد@لم يكن تحو@

لقد كانت وظل@ت الترجمة اليوم تدرس على أعلى مستوى في جل أنحاء العالم، وهـذا  
التكوين ليس بهدف تخريج مترجم جي@د؛ وإن@ما بغايـة الحصـول علـى متـرجم قـادر علـى       
         pـرانpالمنافسة في سوق العمل المحلية والدوليـة، ولـن يتـأت@ى لـه هـذا إال@ بـالتكوين والم
والممارسة؛ تكويٌن دعامته األساسية إدراك واقع المصطلح العربي الـذي يتجـه إلـى خـارج     

  ترجمة أكثر مم@ا يت@جه إلى التوليد من الد@اخل.الل@غة العربية في ال

لقد أد@ى كل@ من التطو@ر العلمي والتكنولوجي وثورة المعلومات إلى ظهور عدد هائـل  
من المصطلحات الجديدة في فروع المعرفة المختلفة، ونتج عن ذلـك بالضـرورة ظهـور    

كتابة العلميـة عصـبها   لغات التخصص للد@اللة على هذه المصطلحات الجديدة. وإذا كانت ال
المصطلح وقوامها مفهومه، فهـي بمثابـة المفـاتيح و المختصـرات يسـتخدمها الدارسـون       

  الدراسة.و لتوفير الجهد في تقديم العلوم التي يتناولونها بالبحث

  هذا ويمكن تحديد محاور الدرس المصطلحي في تكوين المترجم على النحو  اآلتي :

  حي؛_تجديد خصائص التعريف المصطل

  _جرد المصطلحات وتصنيفها؛

  _التقييس المصطلحي؛

  _التوثيق وقواعد الجذاذة المصطلحية؛

فلكي يتم@ ضبط المصطلحات اللغوية، البد@ من تحديد منظومة المفاهيم العلمية التـي  
تقطيـع الواقـع   ″تمث@لها تلك المصطلحات. ولالضطالع بهذه المهم@ة، يقوم المصطلحي@ ب: 

والظواهر في الوجود و تصنيفها وهو تقسيم يتبـاين مـن حضـارة إلـى     أي تقسيم األشياء 
″أخرى

ومعرفة كل@ مفهوم يعمل على ضبط موقعه فـي المنظومـة المفهوميـة ويحـد@د       2
فالخطابات ″.في بعض الخصائصالعالقة التي تربطه بالمفاهيم المجاورة التي تشترك معه 
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ة عموما بالخطابات العلميـة والتقنيـة،   والن@صوص التي استعملت فيها المصطلحات والمسم@ا
هي عروض لمعارف وتصو@ر لمـداوالت طـو@رت قصـد تواصـل خـاص والخطـاب كمسـار        
تواصلي هو العماد الذي ينقل ويحو@ل إلى المستقبلين المستهدفين المعلومـات مـع أهـداف    

″معين   محد@دة في سياق
3  

لترجمة ال تقتصـر عناصـره   تت@فق نظريات الترجمة على أن@ االتصال اللغوي بواسطة ا
على المرسل والمرسل إليه والرسالة فحسب؛ وإن@ما للسـياق ومكو@ناتـه دور فـي  الرسـالة     
وتوجيها أو إعاقة وصولها إلى متلقٍ@ في لغة  أخـرى وبيئـة مغـايرة، وعلـى هـذا األسـاس       
فتكوين المترجم ضـروري فـي هـذا المجـال، فهـو مطالـب باإلحاطـة بالوسـط الثقـافي          

ماعي للغة الناقلة والمنقول إليها كي يتمك@ن مـن سـد@ الثغـرات التـي تعيـقY عمليـة       واالجت
التواصل، فعلى المترجم أن يكون قادرا على أداء دورين؛ متلق@ للرسالة ومرسل لها في لغـة  

  ثانية  وعملية التلقي هذه تمر بثالثة مستويات :

  .اإلدراك (من خالل المرجعية الثقافية والمعرفية)-1

  .لتفكيكا-2

  .إعادة البناء بعد فهم المضمون-3

على هذه المستويات؛ فإن@ البحث عن المعنى في مجال الترجمـة يقـوم علـى     اوتأسيًس
تحليل العالقة بين الكلمة والشيء في طور التكوين و تـدريب الطالـب المتـرجم /المـتعلم     
على التمييز بين معاني الكلمات المحصورة في المعاجم ومعنى الكلمات في سياقات متباينة 

وللوصـول إلـى    ″ه وليس في استقالل مفرداته ومكوناتـه  أوال؛ ثم@ معنى النص في شموليت
المفهوم في شموليته أو االقتراب من هذه الشمولية يتوج@ب النظر إلى تحقق سماته الواردة 
على طول الخطاب والمعنى المعب@ر عنه يمكن أن ٌيـرى كظـاهرة متشـاركة موزعـة بـين      

″الجمل ورب@ما بين الخطابات
4  

توس@ع الداللي واالسـتعمال المجـازي وغيرهـا مـن الظـواهر      وعالوة على هذا؛ فإن@ لل
الل@غوية دور في تعد@د معنى الل@فظ الواحد، ويزداد األمر إشكاال فـي تعـد@د دالالت المصـطلح    
الواحد الذي يYع�د@Y أخطر� من تعد@د دالالت الل@فظ، فهذا االختالف يفقـد العلمـاء والمتـرجمين    

أن ينظ@م المعرفـة فـي شـكل    ″عقيما فسمة المصطلح م ي نقاشهالقدرة على التواصل وٌيرد
″تصنيف مفاهيمي لكل فرع من فروع المعرفـة  

أن يـتمك@ن مـن التواصـل المتخصـص     و 5
بأكبر قدر من الفعالية، فلكل@ مصطلح خلفيات معرفية حري بالدارس والباحـث المتـرجم   
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ي فك@ حمولته المعرفيـة  العودة إليها للكشف عن كنه أبعاده الداللية وللتمك@ن مم@ا يسهم ف
  والفكرية  ومراودته ليكشف النقاب عن االنفتاح الذي يتجاوز الداللة الحرفية للمصطلح.

والمالحظ أن@ المصطلح يعاني من معوق آخر يتمث@ل في عدم اجتهـاد الباحـث العربـي    
مم@ا يعطي االنطباع علـى حـد@ قـول بـن معمـر      ″في تأصيل المصطلح اآلتي من بيئة اآلخر

″ضرة بانفراد المصطلح وجد@ته؛ بل و فقدان أصوله في المورث العربيبوخ
6   

وقد أد@ى هذا االضطراب وعدم االستقرار في المصطلح إلى ظهور فئة من النقاد تدعو 
         فترجمـة المصـطلح    7إلى إيقاف قطار النقد؛ ألن@ الفوضى من أمامه والفوضى من ورائـه  

ة والفلسفية وإفراغه من داللته، وبالتالي عجزه عن تحديد ال تعني عزله عن خلفيته الفكري
المعنى.  فليس من السهل اقتالع المصطلح من جذوره لما ينطوي عليه من عمـق تـاريخي   
وفكري يستدعي التريث والبحث عن المصطلح المقابل من  ثقافته وفـي أطـره المرجعيـة    

  التي صيغ  فيها. 

نقل المعنى، فالهدف المتوخ@ى مـن عملهمـا    يسعى كل@ من المترجم والمصطلحي@ إلى
واحد، وقد يبدو للوهلة األولى أنه@ما يؤد@يان الوظيفة نفسـها، وبالتـالي يحتاجـان إلـى ذات     
التكوين ويتطل@بان عين اإلعداد والوسائل؛ لكن@ الحقيقة غير ذلك، فالمصطلح يYعنى بالتوليد 

؛ في حين إن@ المترجم يتعامل دائما مع والتوحيد، وهو بذلك يشتغل في إطار الل@غة الواحدة
  النص الذي يريد نقله من لغة أخرى.

وإذا كان كل@ من المصطلحي@ والمترجم يYعني بالمعنى و يعمـل كـل@ واحـد منهمـا     
جاهدا على استيعابه ثم نقله؛ فإن@ كل@ واحد منهما يبحث عن معنى مختلـف، فالمصـطلحي   

إن@ المترجم يبحث عـن معنـى التسـمية التـي      في حين ؛يبحث عن معنى الشيء أو المفهوم
إلى التعرف علـى ماهيـة الشـيء     هكذا فالمصطلحي مضطر@و″المفهوم أو ٌيسمى بها الشيء 

وتحديد عناصره الرئيسة ....ليتمك@ن من إلحاقه بمنظومة المفاهيم التي ينتمي إليهـا؛ أم@ـا   
يعنيه معرفة معنـى الكلمـة    المترجم فال تعنيه تلك األبحاث المنطقية والوجودية بقدر ما

ومن ثم@ معرفة المعنى الكل@ي للعبارة والفقرة اللتـين يقـوم    ،في السياق الذي استعملت فيه
  8 ″بترجمتهما

من الناحية النظرية، ليس من مهام@ المترجم أن يول@د مصطلحات؛ بل أن يوظ@فهـا فـي   
ها مـن المعـاجم   الماد@ة التي يترجمهـا ويعمـل جاهـدا علـى اسـتخدام مصـطلحات يسـتقي       

عـدم االتفـاق علـى مـدلول محـد@د      ″المتخصصة ويحرص على توحيدها؛ لكن@ المالحظ أن@ 
للمصطلح يقود إلى خلل في الدراسات وتفاوت في البحث وعدم تواصل بـين العلمـاء فيمـا    

وهذا الوضـع يـدعو إلـى      9 ″يقد@مونه من أبحاث تت@صل بالموضوع الذي ال يستقر@ مفهومه
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البحث عن مقابالت عربية لمصطلح لم يستقر في لغتـه األم، وإن كـان األمـر    التريث في 
يمث@ل حجر عثرة في سبيل توفير المصطلحات ومواكبة تقد@م العلوم؛ ألن@ المصطلح يخضع 
في تطوره للتخصص نفسه الذي ينتمي إليه وال يتحد@د إال@ داخل النظام الذي ٌيكـو@ن ذلـك   

، وهي تدل@ على مـا فـي   ر العلوملها صورة حي@ة لتطو@طبيعة المصطلحات تجع″التخصص، ف
″تاريخ العلم من صواب أو خطأ  وهي جزء ال يتجز@أ من أساليب التفكير العلمية

10      

وٌيرجع الديداوي أسباب عدم استقرار المصطلح إلى آفة الترادف تلك الظاهرة التـي  
  يلي :  تنتج عن ما

  جود. وضع مصطلحات دون التأك@د مم@ا هو مو -1

  تعد@د الجهات الواضعة للمصطلح. -2

  11.دة باستمراراالستعجال في وضع مصطلحات الميادين المتجد@-3

تخلـق   12على الترادف و يحد@د تسعة أنواع للترادف  (Ullmann)) أولمان(و يقف 
فال يدل@ هذا االزدحام على السعة ″نوعا من التشويش و الضبابية في فهم المعنى فهما دقيقا 

على ما يسود طرق العمل مـن فوضـى وعلـى     ،ثراء؛ بل هو يدل@ إن كان البد@ من دليلو ال
عيب أساسي هو فقدان األسلوب المنطقي والخلو من النظرات الفلسفية العام@ـة فـي ميـدان    

؛ في حين إن@ الديداوي يرى أن@ وجود المترادفـات لـيس شـر@ا كل@ـه     13الترجمة الى العربية
المقبالت المصطلحية المختلفة قد يـؤد@ي إلـى تثبيـت المصـطلح     فاالحتكاك والتنافس بين 

األفضل بين عدد من المصطلحات ولن يتأت@ى هذا إال@ بالتنسيق واإلحصـاء واالشـتغال بمبـدأ    
  التكامل بين مختلف األقطار العربية، بعيدا عن السبق.

و إلى يسهم االستدالل المعجمي في الوقوف على االختالف وضبط االستعمال وهو يصب
"المواءمة إلى أقصى حد@ مستطاع بين المفردات والمصطلحات في الل@غتـين واالسـتناد إلـى    
المعاجم األحادية والثنائية فما أكثر، بحثا عن داللتها واالنتقال في االتجاهين بين الل@غتين 

 14للتأك@د والمقارنة والموازنة إلى أن يستقر@ الرأي على األصلح واألنسب منهـا للمقـام "   
ولهذا نجد ما ٌيعرف بالمعـادل القريـب والمعـادل الثـانوي والمعـادل المحتمـل والمعـادل        

البد@ أن يدرك الطالـب هـذه المعـادالت ليقـف علـى أهم@يـة        ،السياقي، وفي مرحلة التكوين
السياق في هذا التصنيف وليعرف الكيفية التي تم@ت بها عملية توزيع األلفاظ اللغوية علـى  
أنظمة المفاهيم العلمية والتقنية وعلى المبادئ التي تحكم وضـع المصـطلحات وتوحيـدها    

مصطلحات الوافدة فـي مجـاالت معرفيـة    ليتسنى للمترجم مواجهة هذا الفيض المستمر@ لل
  مختلفة.
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إضافة إلى ذلك، البد@ من إدراك الطالب المترجم قضية تنميط المصطلحات، والمـراد  
بالتنميط "وضع مقاييس الختيار المصطلحات مع تصنيف تلك المقاييس وضـبط ميـادين   

ف من التنميط تطبيقها بهدف تحقيق تواصل أفضل بين مستعمليها، والمتخاطبين بها، فالهد
″إذن تجنب االعتباطية

15  

على هذا األساس يختلف مفهوم التنميط في معناه عما يقصد به توحيد طرق وضـع  و
  المصطلح وآلياته، من اشتقاق ونحت و تعريب.

وفي معرض حديثنا عن التعريب؛ فإن@ مشكلة المصطلح العلمي بالل@غة العربية لم تكـن  
شكل األساس في عزوف الجامعات عن اصـطناع العربيـة   عائقا يحول دون التعريب؛ لكن@ الم

فإذا تلق@ى الطالب تعليمه العالي مصـبوغا بألفـاظ لغتـه وقوالبهـا؛ فإن@ـه      ″لغة علم و تعليم 
″يسهل عليه استيعابه و إضافته إلى مخزونه المعرفي في منظومة مفهومية متكاملة

تسهم 16
اء الترجمـة، التـي تعطـي فرصـة     في عملية تنقله بين منظومة لغوية فكرية وأخـرى أثنـ  

المصطلح المقر من المجامع اللغويـة و اقتـراح تغييـره إن لـم يعـد      ″للطالب كي يراجع 
″مناسبا أو تجديده و توليد ما يتفر@ع عنه استنادا إلى التطو@ر العلمي.

17   

إن@ منطلق تأسيس العلوم وتوطينها وإيصـالها إلـى عام@ـة النـاس قـائم علـى ترجمـة        
جنبي، وبالتالي تداول العلوم ومواكبة الركب اعتمادا على وضع أسس مالئمة المصطلح األ

  لروح الل@غة العربية كي تناسب أبنيتها، لتسد@ الفجوة بينها و بين لغة العلوم.

وتأسيسا على ما سبق؛ فإن@ استغالل الموارد التكنولوجية لعصرنة تكوين المترجم أمر 
ة واقتصاد الس@وق حيث يقتضـي الوضـع أن يـرتبط    ال نقاش فيه، وبخاص@ة في عصر العولم

التكوين بالتمهين وتوضع كل@ التطورات التكنولوجية فـي خدمـة المتـرجم ربحـا للوقـت      
فنظريـة  ″ والجهد، ومحاولة لسد@ الفجوة بين النظري والتطبيق أو بين التكوين والممارسة

عل و عكس ذلـك؛ فـإن@   الترجمة تسمح للمترجم بأن يعرف جي@دا ما يفعل، وما يجب أن يف
أسئلة المترجم تضطر المنظ@ر إلى إعادة التفكير باستمرار في عمله حول هـذه المهنـة. إن@   

″المهم بالنسبة لهذا و ذاك هو عدم االكتفاء بالعيش على ما هو مقر@ر
ذلك على حسـب   18

فرانسوا جاكوب كل@ نظرية علمية محكوم عليها إن عاجال أم آجال بـأن تعـو@ض بواسـطة    
خرى من شأنها تفسير جوانب أخرى من الظواهر. إن@ النظريات تتناسـخ فـي حـين يظـل     أ

  الموضوع نفسه.

التأسـيس  زيادة نشاط الترجمة ووعطفا على ماسبق، هناك حاجة متزايدة وملحة إلى 
لها بوصفها صنعة لها دورها في تطوير المجتمعات والرقي بها، فهي قناة نابضة تربط بين 

تكشف االختالف وتوظ@فه لبناء ثقافة األنا وتطويرها لتواكب ركب التقـد@م  األنا واآلخر، و
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في رخاء اقتصادي هي تلك التي تترجم أكثـر مـن    او التمد@ن، فأكثر الشعوب التي تحيى
غيرها، ولن يتأت@ى لها هذا إال@ إذا سار التكوين في اطراد مع متطلبات سـوق العمـل، تكـوين    

تها، ونزوع إلى الجودة في المنتوج إذا ما وYضع  على محـك@  قوامه تطوير الكفاءات و تنمي
  التقييم و التقويم .

وصفوة القول إن@ توجيه العناية في الجامعات إلـى درس علـم المصـطلح فـي تكـوين      
الطلبة وأهمية هذه القاعدة واألرضية األساسية للمتعلم في حقل الترجمة، وذلك بالوقوف 

مصطلحات لفروع معرفية كثيرة جد@ا ظلت الل@غة العربية تشتكي على التراث وما قد@مه من 
المصطلح والمصطلحية واستعراض تجـارب اآلخـر    مفيها من انعدام المقابالت، ودراسة علو

الترجمة أيضا، والتخفيف مـن  ربية وفي هذا المجال لالستفادة من تطبيقاتها على الل@غة الع
فالـذين يأخـذون مـن    ″مسـتعمل إلـى آخـر     صوره مند أبنيته والتشظي المصطلحي وتعد@

من الثقافة رنسية يلتزمون منهجا معينا يختلف عن منهج أولئك الذين يأخذون الثقافة الف
″اإلنجليزية 

الوسيلة األنسـب لنقـل   مواقف العاملين في هذا الحقل في  إضافة إلى تباين 19
مصـطلحات جديـدة   المصطلحات بين إحياء التراث و إحياء المصـطلحات قديمـة أو خلـق    

  باستخدام آلية من آليات وضع المصطلحات.

كانـت   ورسـما لمعـالم حركيتـه، وإذا    ،جود باستمراروإذا كانت الترجمة مجازا الو
التفكير؛ فإن@ تكوين المترجم البد@ أن يصب@ في هذه الـدائرة  أيضا حركة في فضاء الفكر و

فإذا كانت سمة النص@ األصل ″جنبي.المضيافة التي تمنحه موقعا نديا بالعالقة مع النص األ
األجنبي  مضياف يتقاسم ثقافته ولغته وجسده معجم كريم وفإن@ المتر ؛أحاديته الشحيحة

″ضيفا ممكنا ودائما على رحابة لغته وثقافتـه  باعتباره
بـذلك جسـورا حضـارية     فيمـد@  20

ت�همـش بعـض   سات إن كانت بعض المؤس@و ،للحدود تتنفس من خاللها اآلداب لتتالقحعابرة 
  الترجمات خدمة لمآرب معينة.
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fl~×Úe<“<í{Ç&×Ö^<<Ví{ée†ÃÖ]        يطـرح مفهـوم المقـال إشـكاالت نظريـة وابسـتيمولوجية
، وإشكالية معايير التمييز بـين  والالنص0 النص0وثقافية متعددة ومتداخلة، منها التمييز بين 

حالة االتفاق على محددات للنص، فإن هذه المحددات تختلف من  وأجناسه. وفي النص0أنواع 
يتشـكل   الـنص0 نظرية إلى أخرى، وتتغير من ثقافة إلى أخرى. إضافة إلى ذلك، إن وجود 

منهج ما، بنموذج ما أو بالمفهوم بنظرية ما أو يقترن فهو من جهة  بيني، في وضع معرفي
ة مختلفة في أشكال تعبيرهـا وأجنـاس   صي0ومن جهة الممارسة يقترن باإلبداع وبتحققات ن

بين النموذج  التجاذبات بين النظرية واإلبداع وجوده محكوما بمنطق خطابها، وبالتالي يظل0
من حيث هو موضوع تفكير وتأمل يتصف وضعه  النص0مفهوم  والنسخة. ونتيجة ذلك فإن0

 ه " إشكالي".النظري والمعرفي بأن0

ه ، وال يخضع لحدود نهائية، نظرية أو إجرائية، ألن0قار0إذ ال يستقر على مفهوم واحد، 
بل يتشكل في صـيرورة هجـرة النظريـة وتحوالتهـا المعرفيـة       ؛ال يتقيد بمرجعية أحادية

واالجتماعية وتداخل العلوم اإلنسانية. إنه إذن حقل معرفة متداخلة ومتحولة، ولذلك فإن 
، ينبغـي أن تحقـق درجـة    يسـتيمولوجية االب، من الوجهـة  النص0محاولة لتحديد مفهوم  أي0

ومرجعياتـه   النص0معقولة من المالءمة بصياغة نظام من التماسك واالنسجام بين محددات 
  المتعددة.

ة نظريات تقديم مقترحـات واسـتراتيجيات لتفسـير وإضـاءة الوضـع      وقد حاولت عد0
مثـل علـم    النص0نت علوم عديدة حول مفهوم . وفي هذا السياق تكو0النص0اإلشكالي لمفهوم 

يمكـن أن   الخ،ية والعلوم المعرفية والتأويليـات... النص0والسيميائيات  النص0ولسانيات  النص0
 ترة من التباعد واالختالف:افها في نموذجين على مسافة متونصن0

ال نموذج المحايثة، ويشمل النظريـات التـي سـعت للتنظيـر للـنص، انطالقـا مـن        أو0
ة اتجاهـات نـذكر منهـا النظريـات     الداخليـة. ويتضـمن عـد0   ناته خصائصه المحايثة ومكو0

  الشكالنية والبنيوية والتفكيكية والسيميائية. 

Ü×Ïe<ì‚é�…<»^’e<J�<V                         tJ<á]†âæ<Hí×e<àe<‚·_1<í¶�Ö]<‚ãÃÚ 
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íéu^jË¹]<l^Û×ÓÖ]: المبدأ  -أصول الكلمات -الل0غةازدواجية  - علم الترجمة النظري

 مبدأ -المبدأ التأويلي -مبدأ التكافؤ الديناميكي -المبدأ الثقافي الداللي -اللغوي الشكلي

  الوظيفة المرجعية. - نظرية التأويل -وصالنص0تحليل 

ABSTRACT : 

Le contenu du texte soulève de multiples problèmes théoriques, épistémologiques 
et culturels, entre autres la différence entre le texte et le non- texte et aussi la 
problématique des degrés de différences entre les types de textes et leurs natures.   

Et dans le cas de concordance sur les critères du texte qui se différencient d’une 
théorie à une autre et changent d’une culture à une autre, faut- il encore ajouter que 
l’existence du texte dans le cadre de savoir est lié à une théorie, un type, une méthode 
et ceci d’une part. Et d’autre part la pratique est-elle liée aussi à la créativité textuelle 
dans ses manières d’expression - ainsi sa présence est nouée aux attractions entre la 
théorie et la créativité, le prototype et la copie.  

Résultat de tout cela est que le contenu du texte et le domaine de la pensée et de la 
réflexion restent liés. 

Mots clés : 

Traductologie -  Bilinguisme – Etymologie - Formal Linguistic Method - 
Ethnographical Semantic Method -  Dynamic equivalence method -  The 
Hermeneutic Method - The Text Analysis Method - Théorie de l’interprétation - 
Referential Function. 

التقـاطع  هو حديث عـن   الوجهة التنظيرية،ال شك أن0 الحديث عن حقل الترجمة من 

والترجمـة بوصـفها    بوصفه حقال معرفيـا متكـامال،   المعرفي الحاصل بين حقل اللسانيات

لنفسها الشـرعية  أن تأخذ  تلك المهارات التي أرادت ممارسة تقنية تقوم على مهارات فنية.

ويـزداد األمـر حرصـا علـى      الفعـل الترجمـاتي.  والمعرفية بغيـة تـأمين عمليـة    العلمية 

وهكذا استثمرت الترجمة األسس  وص المقد0سة.النص0الموضوعية واألمانة في مجال ترجمة 

 بــ:  ح ينعت في الدراسات الترجميـة فأفرزت ما أصب ،والمفاهيم العلمية من حقل اللسانيات

  ).Traductologieالترجمة أو علم الترجمة النظري (نظرية 

 وإذا كانت الترجمة قد أتاحت لنفسها الظهور في ساحة البحث اللساني بصفة نظرية؛

فإن0 اعتمادها على القضايا واألبحاث اللسانية ظل ملحوظا فـي السـنوات األخيـرة مـن هـذا      

أصـول   الحـث فـي  و )Bilinguisme( الل0غـة قضـية ازدواجيـة   تـأتي  رأسـها  وعلـى   القرن،

لكــل مــن هــي ، خمــس نظريــات: (Mounin) )مونــان(يــذكر  ).Etymologieالكلمــات(
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 )فينـاي ودار بيلـي  (و )،E.Nida() إيجان نيـدا ()، وW.M.Urbain( )انبولبارمارشال إير(

)Vinayet Darbelnet فيدوروف()، و ()Fedorov،( و)  جـون كـاتفورد ()J.C.Catford،( 

علـى حسـب مـا هـو     تقسيما لنظريـات الترجمـة    )إيجان نيدا(أجرى  )مونان(وعلى غرار 

مكننا أن نحدد على خالف ولكن ي لغوية،غوية والنظرية االجتماعية ال0النظرية الل0 موجود في

الرتباط هذا التصنيف بالموضـوع   )تشاو(نظريات ضمن التقسيم الذي يقوم به  ذلك أربع

يرتبط بموضوع تعليمية الترجمة،  1 (Chow) )تشاو(من حيث إن0 تصنيف  ،المراد معالجته

وهذه النظريات هي : النظرية القواعدية، والنظرية الثقافية، والنظرية التفسيرية، ونظرية 

  أنواع النص0وص.

1- Vê×‘]çjÖ]<¼e^–Ö]æ<íè‚Â]çÏÖ]<í¶�Ö]<íè†¿Þ  

 الل0غـة "الترجمة عملية لغوية وحسب، وضمن هذا اإلطار ينظر إلى  يعتقد رو0ادها بأن0 

على أن0ها قواعد وإلى الترجمة على أن0ها ليست أكثر من استبدال القواعـد والمفـردات فـي    

. وعلى هـذا األسـاس تهـتم هـذه النظريـة بالجانـب       2لغة بقواعد ومفردات في لغة أخرى"

ا تحويـل الرمـوز اللغويـة ابتـداء بالكلمـة      غة أكثر من المعنى ما دامت مهمتهـ الشكلي لل0

والجملة، لذلك فإن0ها تسمح بالترجمة الحرفية، دون مراعاة المميزات الثقافية بين اللغتين، 

ولهذا كان تعليم الترجمة في هـذه النظريـة مقتصـرا علـى القواعـد المقارنـة بوصـفها        

ذه النظريـة كثيـرون   الطريقة الوحيدة المتبناة في منهج تعليميـة الترجمـة، وأنصـار هـ    

 )شاو(الذي يعد0 بحق من مناصري الترجمة الحرفية، وعليه يمي0ز  )نيومارك بيتر(أبرزهم 

غـوي  والمبـدأ اللTraditional Grammar Method،(  0بين مبدأين: مبدأ القواعد التقليدية (

  ).Formal Linguistic Methodالشكلي (

والنسقية يجنح إلى منهج الدراسات اللغويـة  إذا كان هذا المبدأ بخصوصياته اللسانية 

واللسانيات خصوصا أكثر من جنوحه إلى منهج تعليمية الترجمـة نظـرا لمـا يوليـه مـن      

أهمية قصوى لمقارنة األنظمة اللسانية فيما بينها، فإن0 هذا لم يمنع االختصاصيين في حقل 

مـا تعلـق بالمبـدأ اللغـوي     تعليمية الترجمة من االعتماد عليه في كثير من السياقات. أما 

ا يضـفي علـى هـذا المبـدأ     ، مم30الشكلي، فقد تطو0ر مع التطور الذي حدث للغويات البنيوية

طابع الوصفية العلمية على خالف تقريرية المبدأ القواعدي، وما من شك في أن0ـه يسـتقي   

حيـث  . )دي سوسـير (مشروعيته العلمية من حقل اللسانيات البنيوية التي أرسـى دعائمهـا   

سـان البشـري اعتمـادا علـى     غويـة ومسـتويات الل0  يسعى  هذا األخير إلى وصف األجزاء الل0

)، Morphologie)، وعلـم الصـرف (  Phonétiqueمن علم األصـوات (  التحليل البنيوي لكل0

  ).Syntaxeوعلم التركيب (
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سـانية أي تعـذر وجـود عالقـات     ويركز هذا المبدأ على مفهوم اعتباطية العالمـة الل0 

سببية تطابقية بين الوحدات القواعدية للغة وبين معانيها، وذلك طبقا للبعـد االصـطالحي   

) والذي تسلم به هذه النظرية. ويذهب أنصـار هـذا المبـدأ فـي ضـوء      Conventionغة (لل0

مفهوم اعتباطية العالمة اللسانية إلى حد0 التأكيد بأن0ه ال يوجـد هنـاك تكـافؤ دقيـق بـين      

الف الثقافات والذهنيات االجتماعية التي أفرزتهـا، ويمثـل هـذا االتجـاه     نظرا الخت 4اللغات

المصدر بما  الل0غة"استبدال قواعد ومفردات  الذي يع0رف الترجمة بأن0ها: )كاتفورد(بخاص0ة 

  .)5(المصدر" الل0غةالهدف مع استبدال أصوات وكلمات  الل0غةيكافئها من قواعد ومفردات 

2----    <íéÊ^ÏnÖ]<íè†¿ßÖ]ê×‘]çjÖ]<¼e^–Ö]æ:::: " 0هي الثقافة، وأن0  الل0غةترى هذه النظرية أن

أن0 هـذه   . وال شـك0 6الترجمة هي وصف وشرح رؤية العالم عند شـعب مـا لشـعب آخـر"    

 Sapir et( )بنجامين وورف(إدوارد سابير و(النظرية تستمد أصولها المرجعية من فرضية 

Whorf0لغـة تـرتبط برؤيـة     أن0 خصوصـية كـل0   غات، انطالقـا مـن  ) التي تقول بنسبية الل

مختلفة عن العالم وطريقة خاص0ة في تحليل التجربة، ووفقا لذلك فإن0 "الترجمة عمليـة  

نقلية بين الثقافات تسبب مشاكل عويصة كثيرة للمتـرجم ينـتج معظمهـا عـن مشـاكل      

لجوانـب  غتين المعنيتين، وهي تـنجم عـن الخالفـات فـي ا    الفوارق الثقافية الكثيرة بين الل0

  .7البيئية واالجتماعية والسياسية واإليديولوجية والدينية لحياة الثقافتين"

غوي إلى السياقات الثقافية ومن هذا المنطلق، فإن0 الترجمة تتعدى هنا حدود السياق الل0

     ا في هذا الطرح من مخاطر على الترجمة مـن حيـث إن0 المـرء    غم مم0والحضارية على الر0

حدوده التعليمية اإللمام بكل المعطيات الثقافية للمجتمعات، وقد نالحـظ   ال يستطيع ضمن

      صعوبات ذلك في األمثلة التي سنتعامل معها قريبا فـي ضـوء الفعـل التلقـي عـن طريـق       

  ما سم0ي بالتكافؤات الترجمية من منظور تصور عربي.

أساسين في عملية النقـل  وتجدر المالحظة إلى أن0 النظرية الثقافية تمي0ز بين مبدأين 

)، حيث تفطن أصـحاب  Ethnographical Semantic Method( المبدأ الثقافي الداللي هما:

"المصاعب التي تواجهها الترجمة بين الثقافات فأوجدوا العديد مـن الطـرق    هذا المبدأ إلى

يـث  مثل التحليل التكويني حول المالمح الذي ينتهج طريقـة لتقيـيم الكلمـات الفرديـة، ح    

يساعد المترجم بتزويده حدسا حول المالمح المميـزة التـي تسـتند إليهـا الخالفـات بـين       

ا ما يتعلق بتعليم الترجمـة انطالقـا مـن النظريـة     . أم80كلمات متكافئة ظاهريا في لغتين"

الثقافية، فيركز أنصار هذا االتجـاه علـى مـدى إدراك درجـة الحساسـية تجـاه العناصـر        

الثقافية المميزة من لغة إلى لغة، وتلك التي تكون محددة في قـوائم مفرداتيـة وأنظمـة    

  معروفة. مصطلحية يتعي0ن على معلمي الترجمة إحصاؤها في تمارين داللية
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على األلوان والتي قد تختلف  ولعل خير دليل أو مثال على ذلك، المفردات التي تدل0 

غات ال تملك مفردات للتعبيـر عـن ألـوان    من لغة إلى أخرى، فضال على أن0 هناك بعض الل0

) لغة إفريقيـة ال يوجـد   Ewe( )إيفي: ("فعلى سبيل المثال قولنا موجودة في لغات أخرى،

إلى اختراع مركـب   الل0غةحد0دة اللون األصفر لذلك يميل المتحدثون بتلك فيها كلمة م

 .9للداللة على هذا اللون" -ورقة ناضجة-مثل

وهو أقرب مـا يكـون    ):êÓéÚ^ßè‚Ö]<öÊ^ÓjÖ]<_‚fÚ )Dynamic equivalance method -أ

) Caur( )كـور (ل من أشار إلى هذا المفهوم هـو  وقد كان أو0 ة،إلى مفهوم الترجمة الحر0

)  بمبدأ التكافؤ Nida( )نيدا(بمصطلح مبدأ االستجابة المكافئة، في حين سم0اه  1972سنة 

غـات علـى   الديناميكي. ويذهب أنصار هذا المبدأ إلى أن0 هناك عدة روابط مشتركة بين الل0

غم من تباين الثقافات والحضارات، ومن ثمة فالقول بالتكافؤ الـديناميكي معنـاه تكـافؤ    الر0

غتـين المصـدر والهـدف، انطالقـا مـن      ثير واالستجابة لدى دارسي الترجمـات بـين الل0  التأ

"ووفقا لهذا المبدأ فإن0 الناتج النهائي ليس رسالة أخـرى بـل    الوظيفة التواصلية للترجمة

أقرب مكافئ طبيعي، فبدال من التركيز على الخالفات الثقافية وعلى علم الثقافة المقـارن  

 الل0غةى استجابة القر0اء. وينبغي على النص0 الهدف أن ينحصر في قارئ يركز هذا المبدأ عل

 .10المصدر بقارئه" الل0غةالهدف استجابة مكافئة لما فعل نص 

وتماشيا مع ما يقتضيه الضابط التواصلي في عالقته بالجانب الثقـافي الكـائن بـين      

أن0هـا تجس0ـد لنـا مـدى عمـق      غتين، ال ضير من أن نسرد بعضا من المحطات التي نعتقد الل0

التجاور والتحاور القائم بين النظرية الثقافية والنظرية التواصلية فيما يخـص النص0ـوص   

  التي يتعامل معها المترجم.

�l^{Ê^ÏnÖ]æ<l]…^–£]<†ã¿Ú<íÇ>    ----بببب×Ö]::::      ،حينما يعب0ر المفك0ر العالم أو الفيلسوف عن رأيـه

ـ  فإن0ما يعب0ر عن رأيه ذلك بحسب قواعد ثابتة  ا األديـب، والشـاعر مـن    أو منطق مت0سـق، أم0

األدباء، على األخص0، فإن0ه ي�عير جمال التعبير اهتماما أكبر من اهتمامه بدقـة التعبيـر. إن0   

بخـالف  -الشاعر خاص0ة يحب0 الصورة الجميلة أكثر من حب0ه للحقيقة الثابتة، ثم هو يحب0 

ة أو الشعور الواحد أو المنظر الواحـد  أن يكون تعبيره عن الحقيقة الواحد -ما يحب0 العالم

أو الرغبة الواحـدة فـي صـور مختلفـة. إن0 األدب حليـة مـن الحلـي: إن0ـه زينـة للحيـاة           

  .11اإلنسانية

إن0 العقول واأللسن تتالقى في ميادين الحضارة والثقافـة، فـإذا لـم يكـن اإلنكليـزي       

السبق في ذلك، وال أ�حيـل أن  والفرنسي قد أخذا من العربية والعربي، فإن0 للعربيين فضل� 

يكون الجاحظ وزرقاء اليمامة قد عرفا ما قااله من الفرس أو مـن الـروم مـثال، ولكن0همـا     
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يكونان قد استدانا شيئا من رجل قديم ثم وفيا أحفاده ذلك الرجل القـديم مـا كـان قـد     

ي؟، وأين يلتقـي  زرقاء اليمامة واألدب الغرب -يا ترى -استداناه من قبل�. فأين تلتقي ثقافيا 

ومـا موقـع العـالم األلمـاني      واألدب العربـي؟ (Molière)  )موليير(في الوقت نفسه بخيل 

وهل نستطيع أن نجد قاسما مشتركا يـنم   ثقافيا من الدين اإلسالمي؟ (Goethe) )غوته(

  .12عن البعد الثقافي بين شعرائنا وشعرائهم؟

>�fŠÓ�æ>- ج íÚ^ÛéÖ]< ð^Î…‡:  شكسبيرـ (مكبث ل مسرحيةإن0 أدنى تأمل في( 

(Shakespeare)  يهدي بالمتمعن إلى أن0ها تعكس عقدة بارعة في قول الس0احر لـ: مكبث، إن0ه

لن ينهزم بحال من األحوال حتى تسير غابة بيرنام نحو دونسياين، حينها يطمئن مكبث إلى 

ابة بيرنام هذا القول. وفي أحد األيام يدخل حارس على مكبث ويخبره بأن0ه قد شاهد غ

تتحر0ك مسرعة في اتجاه دونسياين. وتحل0 العقدة بأن0 جنود خصومه أرادوا خديعته 

  .13فحملوا على إثرها أغصان أشجار وساروا بها

هذه الخدعة التي نجدها مجس0دة في األدب الغربي على لسان األديب الشهير شكسـبير،  

ن عادات وتقاليد وجـد مـا يقابلهـا    إذا ما نظر إليها المترجم من زاوية ثقافية بما تعكسه م

والشعور بتلك الخدع الكائنة في الروايات الجاهلية عن زرقاء اليمامـة؛ ومفـاد    في الحس0

من مسـيرة ثالثـة    -فيما زعم القوم –أن0ه كانت امرأة صحيحة البصر تبصر  14هذه القصة

ها، وبعـد ثالثـة   أيام. ولقد أنذرت قومها ذات يوم بأن0 غابة تسير في اتجاههم فلم يصـد0قو 

أيام فاجأهم أعداؤهم بجيش كثيف وانتصروا عليهم؛ فأصبحت تطلق هذه الخدعة التي لـم  

يتوقع أهلها على معنى أو حادثة زرقاء اليمامة. وهي تتناسب طرديا مـع حادثـة شكسـبير    

بحكم أن0 القاسم المشترك يجمع القصتين ثقافيا واجتماعيا؛ إذ هناك نواميس مبثوثـة فـي   

اإلنساني ال يستطيع اإلنسان مهمـا كـان نوعـه أو جنسـه أن ينسـلخ عنهـا جملـة         الوجود

  وتفصيال.

وللروائي الفرنسي الشهير موليير عقدة يعرفهـا أهـل       ::::Àu^¢]<Øéāæ<�éÖçÚ<Øéā    ----دددد

البخيل، ومفاد هـذه القصـة كـون أن0 ابـن      االختصاص وذلك في مسرحيته الموسومة بـ:

صي تركة أبيه فوصل إلى غرفة الطعـام فوجـد فيهـا    كان يح (Harpagon) )هارباغون(

قطعة جبن مقروضة من أطرافها؛ فوقف حينها مستغربا، فقيل له: لماذا تستغرب من ذلك؟ 

كـان   قال: كان أبي مسرفا يقرض الج�بنة قرضا. فسئل: وما كان عليه أن يفعل؟ فأجاب:

  .15يجب أن يمسح على قطعة الجبن بقطعة من الخبز

      ند تلقيه لهذه العقدة القائمة علـى خلفيتهـا الثقافيـة الغربيـة، يـدرك     إن0 المترجم ع

ال محالة بأن0 لها ما يبررها ثقافيا في التراث العربي، وذلك في كتـاب الـبخالء للجـاحظ    
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يبين هذا البعـد الـذي يعكـس مـن      الذي عاش قبل موليير بثمانية قرون وبضعة قرن. فهو

زاويته المعرفية خلفية ثقافية تقترب من الواقع الغربي، فيقول فيما معناه إن0ه كـان ابـن   

البخيل يحصي ما تركه له أبوه فوقف عند قطعة من الجبن يتأم0ل في خـط0 عميـق فيهـا.    

ل لـه: ومـا   فقيل له: ما وجه االستغراب؟ قال: كان أبي مسرفا يمسح الجبن بخبزته، فقيـ 

كان عليه أن يفعل؟ فقال لهم: كان يجب أن يقف بعيدا ثم يشير بل�قمة الخبز إلى قطعـة  

بحكـم أن0   -النص0ـين -. األمر الذي يؤه0ل المترجم أن يحقق تواصال بـين الثقـافتين   16الجبن

  غم من اختالف المنبعين أحدهما غربي واآلخر عربي.الحادثة واحدة على الر0

ه ال يوج0ه أساسا في كون أن0 شكسبير قرأ الشعر الجاهلي أو موليير إذا�، ما يمكن قول

قرأ عصر الجاحظ وغيرها من األحكام، ولكن القـول المنطقـي المنهجـي هـو إن0 العقـول      

واأللسن تتالقى وإن0 الحضارات تتجاور وتتحاور، ولكن0 الفضل للمتقـدم علـى كـل حـال.     

وال فضل لنـا   -على حد تعبير عمر فر0وخ-ناوالمتقد0م هو الذي يعطي المتأخر، ونحن أعطي

غبة في العطاء أعظم قيمة من العطاء نفسه، نا كن0ا قد أخذنا أيضا، غير أن0 الر0في العطاء ألن0

وعليه استوجب من المترجم أن يبذل جهده عن طريـق فعـل التلقـي لتبيـان هـذا العطـاء       

النظرية الثقافية تركز بصفة المعرفي الثقافي وهو يتقاطع بين عالم النص0وص. إذا كانت 

ة على نقل النظام الثقافي من منظومة لسانية إلى أخرى، فإن0ها تأخذ أكثر دقة مع هذا عام0

المبدأ من حيث تركيزها على السياق الثقافي وما يتعلـق بـه مـن خصوصـيات اجتماعيـة      

 وفكرية وهلم0 جر0ا.

خلفية الثقافيـة القائمـة بـين    وأبعد من ذلك أن0نا نجد الضابط التواصلي في عالقته بال
النص0ين اللذين يقتحمهما المترجم على نية تجسيد عملية نقلية يحاول فيها بكـل مـا أوتـي    

يأخذ بعده التواصلي من بابه الواسـع عنـدما يتعامـل     الحفاظ على خصوصية النص0 الثقافية،
          مضـمون  المترجم مع نصوص األمثـال التـي لرب0مـا وجـد فيهـا ال مـن حيـث الشـكل وال ال        

ما يمي0زها في عملية النقل عن طريق إشكالية إيجاد المكافئ الترجمي ال مـن حيـث الصـيغة    
وال ما تحويه الصيغة من أبعاد معنوية، األمر الذي جعل مـن ترجمـة األمثـال تصـعب علـى      

  الذي ينتمي إليه. كثير ممن يمارسون الفعل الترجمي بحكم أن0 نص المثل له عالمه الخاص0

3-ê×‘]çjÖ]< ¼e^–Ö]æ< íè�ŠËjÖ]< íè†¿ßÖ]: 0غوية من مجال مع انتقال الدراسات الل
اهتمامها بالل0غة والنظام اللساني إلى ظاهرة الكالم واإلنتاج الكالمي، شاع نموذج النص0 في 
الدراسات المعاصرة وبخاص0ة مع منتصف السبعينات، حيث ظهرت عدة نظريات من مثل: 
نظرية النص0، ولسانيات النص0، والسيميائيات وغيرها، وكانت من االتجاهات التي تناولت 

الدرس النص0 كوحدة أساسية بالتحليل مع مقارنة المعنى فيه بالسياق اللغوي ب
واالجتماعي، ثم ضرورة األخذ بعين االعتبار إنتاج النص0 التي يشغل فيه القارئ نصيا وافرا، 
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و حيث تعد0 "الترجمة في األساس عملية نص لنص، وليست بين لغتين أو بين ثقافتين ...، 
ابقة رموز النص0 األصلي مع رموز النص0 الهدف، ولكن لتفسير ومهمة المترجم ليس مط

  .17النص0 األصلي أي إعادة تركيب معناه أوال ثم نقله إلى قارئ الل0غة الهدف"

أضف إلى ذلك أن0 عملية تلقي النص0 عن طريق فعل التفسير تجعل المترجم يركـز  
في آخر المطاف إلى تحديد أساسا على مقارنة المعنى بالسياق اللغوي واالجتماعي، لتخلص 

وتصنيف النص0وص ضمن أنواع مختلفـة ومتباينـة. وتسـتند هـذه النظريـة علـى مبـدأين        
)، والمبـدأ التـأويلي   The Text Analysis Methodأساسين هما: مبـدأ تحليـل النص0ـوص(   

)The Hermeneutic Method.(  

لمبـدأ إلـى   يسـتند هـذا ا      ):):):):ç{fl’ßÖ]<Ø{é×�<_‚{fÚ))))The Text Analysis Method”>>>----أأأأ

 الل0غةنظريات لغويات النص0وص كما يستفيد من حقوق أخرى مجاورة مثل الذرائعية وعلم 

البراغماتيـة   االجتماعي في دراسة المعنى والسياق النص0ي على لسانيات النص0 والذرائعية أو

االجتمـاعي والنقـد األدبـي واألسـلوبية وعلـم       الل0غةوعلم  Pragmatisme(18أو التداولية (

غويـة كالكلمـة والجملـة علـى     ال ي�سلم بمعنى الوحـدات الل0  البالغة ونظرية االتصال، وهو

  ص.انفراد، بل يترجمها بحسب دالالتها في السياق العام للن0

وبهذا يكون السياق هو الضابط األصلي لتحديد هوية النص0، فالتمييز بـين النص0ـوص   

يفها يفضي إلى تسـهيل عمليـة الترجمـة وتنظـيم مبادئهـا وإجراءاتهـا وفـق أنـواع         وتصن

النص0وص المراد ترجمتها، وبالتالي إمكانية قابليتها أو غير قابليتها للترجمة. فعلى المـرء  

على أن0ه وحدة للترجمة؛ فإن0 المرء ال يستطيع أن يترجم كلمـات   أن يعامل النص0 ككل0 "

إذا كانت جزءا من خطاب كامل، والذي بدوره ينحصر في سياق حال  أو جمال متفرقة إال0

غوي يمكن إعادة خلـق السـياق والحصـول علـى     أكثر عموما، وعن طريق درس السياق الل0

  .19قراءة شاملة للنص"

ومن هذا المنطلق اكتسب حقل تعليمية الترجمة سهولة بيداغوجية إزاء هذا التنظـيم  

انية انتقاء نوعية النص0وص ومدى مالءمتها لتعليم الترجمـة.  ا قد يفضي إلى إمكالعملي، مم0

وال شك أن0 هذا المبدأ الذي تستند عليه النظرية التفسيرية يكون أكثر تطورا وإفادة فـي  

حقل تعليمية الترجمة على غـرار النظـريتين القواعديـة والثقافيـة"...ومن أجـل تعلـيم       

، ومالحقـة األدلـة   الل0غـة اتجاه اسـتعمال   الترجمة ال بد من التدريب على اكتساب حساسية

  .20الخلفية والكتابة بأساليب مختلفة وأنواع نصوص مختلفة"

المبـدأ   نوهذا المبـدأ يختلـف عـ       ):):):):ê×èæ`jÖ]<_‚f¹]))))The Hermeneutic Method    ----بببب

أو  الل0غـة المبادئ السابقة، ألن0ه"ال يستند على االتجاهات الجيدة في علـم   نوحتى ع السابق،
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 -التأويلية الوجوديـة -ل ذات عالقة به، بل يرتبط بمدرسة فلسفية ألمانية أال وهي أي حقو

)، و"هنس جورج جدامار" Heideggerمن "هايدجر" ( وهي المدرسة نفسها التي تضم كًال

)Gadamer  حيث يذهب أصحاب هذا المبدأ إلى ضرورة تتبع المعنى ال داخل النص0 فقـط ،(

 )،Enoncésاعتبار أن0 النص0 هـو خطـاب يحـوي منطوقـات (    وإن0ما خارج إطار النص0 على 

وعليه فإن0 "إرجاع النص0 إلى مجرد كومة رموز ال عمق داللي وراءهـا، هـو مـنهج مـادي     

ساذج يريد أن يناقض المنهج التجريدي الساذج، كذلك الذي يجرد عالم الدالالت بمعـزل  

  .)21(ية التأويل"عن النص0 وسياقه الحيوي...وكال المنهجين تتجاوزهما نظر

و لعل ما يستدعي التريث في هذا المبدأ التأويلي بالذات، هو كيف يلتقي هذا المبـدأ  

مع الضابط التواصلي، أو بعبارة أخرى هل بمقدور المترجم أن يجس0د هذا المبدأ بعيدا عن 

     الخلفية المعرفية التي تأسس في ضوئها حتى أصبح نظرية مسـتقلة فـي حـد0 ذاتهـا وهـي      

إذا� ال ضير من أن نفـرد   ).Théorie de l’interprétationما تنعت اليوم بـ: نظرية التأويل(

وقفة وجيزة حول هذا المبدأ من حيث التأسيس والتأصيل لننظر في نهاية المطاف أن0 هذا 

ــم     ــا: الفه ــي و هم ــق البحــث الترجم ــي عم ــان يصــبان ف ــه إجــراءان اثن ــدأ يتنازع المب

Compréhension)،( والتف)سيرExégèse   الـذي   ا)، الشيء الذي يجعلنا فيما بعـد ننظـر مـ

           تكون له األسـبقية فـي تحقيـق عمليـة تواصـلية بـين النص0ـوص هـل الفهـم أو التفسـير          

  أو التأويل؟...  

) Herméneutiqueو الجدير بالذكر أننا نبتغي صيغة فن التأويل لترجمـة كلمـة (  

)، إذ المالحـظ أن0 الـبعض يفضـل تعريبهـا     Interpretationتمييزا لها عن"التأويل"بمعنى(

ــا  )22(بــــ:علم التأويـــل ــا بــــ"التأويلية" أو أيضـ ، ويفضـــل الـــبعض اآلخـــر تعريبهـ

، بحكم أن0ها أقرب إلى روح الكلمة نفسها، فهناك دوما كلمات هي في )23(بـ"الهيرمنيوطيقا"

  عداد المتعذ0ر ترجمته.

ا اللغــوي علــى كلمــة ) باإلغريقيــة فــي اشـتقاقه Herméneutikéوتتضـمن كلمــة( 

)Tekhné   التي تحيل في األصل إلى معنى الفن، بمعنى االستعمال التقني آلليـات ووسـائل (

. وبمـا أن0 الفـن كآليـة ال ينفـك عـن      )24(لغوية ومنطقية وتصويرية واستعارية ورمزية

 )، فإن0 الهدف الذي ألجله تحب0ذ هذه الوسائل والتقنيات هو الكشف عـن Téléologieالغائية (

حقيقة شيء ما، وتنطبق جملة هذه الوسائل على النص0وص قصـد تحليلهـا وتفسـيرها مـع     

إبراز القيم والحقائق التي تختزنها والمعايير والغايات التي تحيل إليها. وعليه فإن0 مفهوم 

  "الهيرمنيوطيقا" ال يخرج عن تأويل وتفسير وترجمة النص0وص.
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يتم عن  )Schleir Macher()25ير ماخر" (والتأويل عبارة عن فن على حد تعبير "شال

طريق االشتغال على النص0وص قصـد تبيـان بنيتهـا الداخليـة وكـذا الوضـعية ووظيفتهـا        

المعيارية والمعرفية، والبحث عن حقائق مضمرة في واقـع النص0ـوص، ورب0مـا المطموسـة     

ولى والمصادر العتبارات تاريخية وإيديولوجية، ما يجعل من فن التأويل يلتمس البدايات األ

األصلية لكل تأسيس معرفي أو برهاني أو جدلي، مما يؤه0ل من "الفهم عندما يعمل ال يغلو 

فقط أي ال يقول رموزا، وإن0ما  هو يؤو0ل. أي أن0ه يبحـث عمـا هـو أول فـي الشـيء، همـا       

، فهو يحفر في طبقات النص0وص المترسبة والمتراص0ة أي فـي ذاكـرة   )26(األساس واألصل"

ث اإلنساني قصد الكشف عن حقائق دفينة وغابرة، وفتح أقفال الكنـوز المطمـورة فـي    الترا

  عالم النص0وص على اختالف أشكالها وأنواعها.

ثم إن0 نظرة عجلى في لسان العرب البن منظـور تمنحنـا الداللـة نفسـها أي إطـالق      

أي صـار   التأويل على معنى المرجع والمصير المأخوذ في الغالب من آل يؤول إلـى كـذا  

. وعليه تجب في اشتقاقات كلمة تأويل اآلل بمعنى عمد الشيء الذي يسـتند عليـه،   )27(إليه

واآلل بمعنى السراب، والقيمة الداللية و األنطولوجية التي نمنحهـا إلـى اآلل أي السـراب،    

على أساس أن0 األصل الذي تؤول إليه األشياء والذي يبحث عنه التأويل عبـارة عـن لحظـة    

ة متعددة األوجه، أو هو حقل تجوبه جملة العالقـات االختالفيـة و االسـتعارية دون    تأسيسي

إرجاع األشياء إلى قيم متعالية أو أصل مطلق، بحيث يصبح المعنى المكتشف مجـر0د دالالت  

 نسبية صارمة في فحص النص0وص وقراءة التراث.     

أن0 مواجهـة سـلطة    ومما يستدعي التريث في شأن عالقـة التأويـل بواقـع النص0ـوص    

)بتأسيس مبدأ حـديث فـي   W. Delltheyالقراءة األحادية للنص سمحت لـ"فلهالم دلتاي"(

انطالقـا مـن    -علـى حـد0 قولـه   -فن التأويل قائما فيما معناه أن0ه ينبغي أن نفهم النص0ـوص  

النص0وص نفسها وليس اعتبارا من المذهب الذي تنتمي إليه، بحيث ال يوج0ه المذهب الـنص0،  

، وعليـه فـإن0   )28(وإن0ما يستقل هذا األخير بحقيقته عن كل توج0ه يسجنه ضمن إطار خاص

الفهم ال يستند في هذا المقام على الجانب التفسيري الالهوتي في معالجـة النص0ـوص، بـل    

  يعتمد أساسا على التطبيق المنهجي لقواعد التأويل من لغة ونحو ومنطق وترجمـة، وهـو  

 ).Interprétation appliquéeويل المجس0د أو المطب0ق (ما يمكن تسميته بالتأ

يدعو التأويل المطب0ق إلى تشـكيل وعـي تـأويلي قوامـه ذلـك الحـس التـاريخي         إذا�

وذلك قصد  والنقدي الذي يتحلى به المترجم وهو يتناول موضوعات وخصائص النص0وص،

الفعليــة للتــاريخ وهــو مــا يســميه "غــادامير" بالوظيفــة  أصــولها واكتنــاه تراكيبهــا،

)Wirkungsgeschichte()29(       بمعنى تطبيق الـدالالت التـي تكشـف عنهـا حقـائق التـاريخ ،
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والتراث على اللحظة الراهنة، وهو ما أشار إليه الناقد "ياشارساغائي" قائال: "يتخذ الفهـم  

 دوما داللة التطبيق ألن0 التأويل الذي تمارسه في حق التراث يـرتبط دومـا بالسـؤال الـذي    

  .)30(تطرحه أي مشكالتنا الخاص0ة وإمكانية أن يقوم النص0 المقروء إجابة لهذه المشكالت"

غير أن0ه لتجسيد التواصل الترجمي في عالقته باإلجراء التـأويلي، تعتـرض المتـرجم    

قضية ليست باألمر الهين والقائمـة أساسـا علـى ثنائيـة الفهـم والتفسـير،على أسـاس أن0        

)، فإن0ـه يـولي اهتمامـه إلـى     Interprétationمع اإلجراء التـأويلي ( المترجم عندما يتعامل 

الفهم ثم التفسير وهما شيئان يتنازعان بعضهما البعض مع التأويل، وعليـه مـن تكـون لـه     

الصدارة. و يا ترى: هل الفهم والتفسير ثم التأويـل؟ أم أن التأويـل يكـون فـي المرحلـة      

ر إلى حالة تؤه0ل اإلجراء التأويلي ألن تكون له األخيرة عندما يصل كل من الفهم والتفسي

القدرة المعرفية والمنهجية في اقتحام أبعاد النص0، وهـو مـا يمك0ـن المتـرجم حينهـا مـن       

  القبض على دالالت النص0 فتسهل عليه عملية النقل؟

فــي عمليــة االشــتقاق عنــدما يــرى بــأن الفهــم  الل0غــةب (Ricœur)يهــتم "ريكــور" 

Compréhension) (    يقوم أساسا على إدراك شامل وجماعي لشيء ما وهـو ال يخـرج، مـن

حيث اإلجراء المطب0ـق علـى واقـع النص0ـوص، عـن مبـدأ مـا يسـمى فـي حقـل اللسـانيات            

)، األمـر الـذي   Diachronique) أكثر منـه الـدياكروني (  Synchroniqueبالس0اكروني (

نطولوجي ال تخرج عن المجاوزة، جعله يعتقد أن0 العالقة بين التفسير والفهم في معناها األ

وذلك انطالقا من نسق العالمات المغلق أي ما له عالقة بالبنيوية أو المتعالية القائمة على 

  .      )31( -الفينومينولوجيا-مبدأ الحدس الماهوي المجرد 

ثم يذهب في سياق آخر إلى أن0 التفسير ليس إال وسـيطا يسـتعمل غالبـا فـي عمليـة      

العالمات بفهم الذات،غير أن0ه وسيط له من األهمية بمكـان بـاختزال الفهـم    ربطية في فهم 

إلى مجرد تفسير صحيح ومعالجة دفينة للنصوص أو الرمـوز أي الفهـم بوصـفه مسـألة     

سطحية خارجية ال يمكن أن تالمس باطن األشياء...يكون التفسير سابقا على الفهم ولكن0ـه  

بين العالمات، األمر الذي يؤه0ل من التفسير أن يكون ثانوي بوصفه تنظيما أو رب0ما تنسيقا 

 .)32(مجرد سميوطيقا تتأسس على قاعدة الفهم من الدرجة األولى

إن0 المترجم باعتباره مفس0ـرا ال يسـعه أن يجعـل التفـاهم فـي المحادثـة ممكنـا، إال        

جـده  بالمشاركة في الشيء ذاته الذي يعد0 بحق بالنسبة إليه، موضـوع البحـث تمامـا مـا ن    

الذي يستوجب في عملية تفسيره أن يواجه الـنص0 علـى نيـة     -بكسر الراء-بالنسبة للمفس0ر

  .)33(المشاركة الكلية في ما يحمله من معان
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إن0ه الفعل النص0ي أو النشاط الفعلي للنص الذي يجعـل مـن التواصـل الترجمـي يجـد      

يكون في الغالب مثـيال  إلى نص آخر  -المصدر-متنف0سه اإلجرائي لكي يحو0ل النص0 األصلي 

للنص األصلي، وهو ما يؤه0ل المترجم ألن يدرك هذه الديناميكية في التحام الفعل النص0ـي  

مع اإلجراء التواصلي الترجمي. و بعبارة أخرى"إن0 الذي يمكننا من التواصل عـن ب�عـد هـو    

  .)34(مادة النص0 التي ال تنتمي إلى مؤلفها وال إلى قارئها"

المترجم في استخدامه التواصل الترجمي التأويلي فـي ثنايـا واقـع    و غالبا ما يبحث 

النص0 عن حركة داخلية تنظم وتنسق األثر، وعن طاقة هذا األثـر فـي سـبق ذاتـه أو فـي      

ذاته من أجل خلق إبداع آخر لعالم الـنص0 أو شـيئته،    -خارج-بعض السياقات االندفاع بعيدا 

  متنوعة.  وهي حركة مزدوجة دينامية داخلية و قصدية

و من هذا المنطلق يصبح المترجم له الشرعية المعرفية والمنهجية في أن يجعل مـن  

التواصل الترجمي التأويلي يتيح في فهم النص0 إعادة تفسيره وتنظيم فضائه الداللي، وهنـا  

ينتقل المترجم بالنص0 إلى تأويلية بمعنى في جدلية الفهم والتفسير على مسـتوى المعنـى   

  .)35(لنصالمحايث ل

      لعل هذا الطرح، الذي ظاهره فلسفي غير أن0 باطنه ال يخـرج عـن واقـع الـنص0 بكـل      

ما يحمله من زاد معرفي، ينم على أن0 االرتباط بين عمليتي: التواصـل الترجمـي والتأويـل    

واضح كل الوضوح، على أساس أن0 الترجمة في واقع األمر مسعى تأويلي لـيس إال، بحكـم   

عملية ذهنية وإدراكية تستوجب ثقافة موسـوعية واجتهـادا خاص0ـا ومحادثـة     أن0 الترجمة 

فعلية، إذ المترجم ال بد0 له، وهذا أمر ال جدال فيه، من أن يفهـم الـنص0 فهـم المسـتويين:     

الحرفي والضمني بل حتى المجازي في بعض السياقات، محـاوال فـي الوقـت نفسـه إدراك     

  بعدها تأويله تأويال يتماشى ومقتضيات السياق. أبعاده وخلفياته الستيعابه وضبطه ثم

و لعل ما يلفت االنتباه في هذا المقام بالذات، أن0 التواصل الترجمي/التأويلي ينبغي أن 

يراعي في عملية النقل التطابق بين المستويات الثالثة: قصـدية كاتـب الـنص0، و قصـدية     

معنى األول للنص المترجم وبلغـة  المؤلف، ثم قصدية القارئ الضمني، فالمترجم يلتزم بال

الهدف، دون إغفال متلقي الترجمة، وهو بهذا كله يفي بكل ما أوتي بتعهداته إذا أفلـح فـي   

تأويله ونقل البنيات التحتية للنص والتي تتلخص في الغالب األعـم فـي الـتمكن المعقـول     

ر المعب0ر عنهـا فـي   والمقبول من المنظومة الثقافية(القيم الفلسفية واألخالقية وجهة النظ

طيات النص0....)، على أن يفترض من التأويل لكي يؤتي أكله في عملية التواصل الترجمي 

تحريك الموسوعة المعرفية لدى كل من القارئ والمترجم، وتشمل هذا الموسوعة السياق 

ا، اللغوي والسردي والخطابي والنص0ي و المقامي واالجتماعي والثقافي والتداولي وهلم0 جر0
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ذلك أن0 التواصل الترجمي/التأويلي عملية معقدة، يصفه البعض بالخيانة، ويلبسها آخـرون  

ثوب اإلبداع، فهو من ثمة خيانة وإبداع في آن واحد، على أساس أن0ه يتحتم علـى المتـرجم   

المالك لهذا اإلجراء التواصلي الترجمي أن يخلق في ظل0ه عالم خطاب مالئم، أو على األقل 

رض مع وجهة نظر الفاعل السارد ومع النص0 األصلي ومنسجما مـع وجهـة نظـر    غير متعا

  .)36(القارئ المستقبل للنص الثاني والتي غالبا ما تكون نقدية

إن0 التأويل يوازي الفهم، ويسبق عملية الشرح ويمه0د الطريق للترجمة، أمـا الترجمـة   

ن زاد معرفي أن تجمع بنيـة  فهي بالمقابل مسار تأويلي و صيرورة تحاول بكل ما تملكه م

عالم الخطاب ومكوناته من سارد ومسرود له أو محد0ث ومتحد0ث إليه، وبين لغـة االنطـالق   

ولغة الوصول، وبين مترجم ومتلـق للـنص. إن0 التواصـل الترجمي/التـأويلي بكـل أبعـاده       

 المعرفية والثقافية حركية تناصـية تـربط بـين عـوالم مختلفـة،عالم الكاتـب والمؤل�0ـف       

والمترجم بكسر الجيم، والمتلقـي، يشـترط فيـه األمانـة و المالءمـة، الجـودة والجمـال،        

  المحاكاة و المغايرة، المعارف واللغات، الحوار والتحاور بين الثقافات واللغات والنص0وص.

وعليه طو0رت النظرية التأويلية عملية الفهم لعالم النص0وص، ما أصبح يعـرف ضـمن   

األلمانية خاصة مـع المفكـرين األلمـانيين      (Ecole de Constance)"مدرسة كونستنس" 

بأفق االنتظار، على غرار أفق التاريخ الـذي بنـي عليـه     (Iser)و"إيزر" (Jauss)  "ياوس"

"جدامار" مفهومه للوعي التـاريخي فـي فهـم النص0ـوص التاريخيـة والتراثيـة، ذلـك أن0        

ــه   جــدامار ــوعي البشــري المــدو0ن فــي تجارب ــأويلي فــي كشــف ال ــه الت " يركــز عمل

اللغوية...ولكي يحقق للوعي البشري المدون استمراريته، ويحقق كذلك للوعي المـدون  

أنيته...كان يشدد على أهمية إنضاج الممارسة التأويلية في حدود التاريخ والتراث...وهـو  

  .)37(يتحدث بذلك عما يسميه باألفق التاريخي"

وبناء على هذا التصور يحدد "تشاو" فوائد يمكـن للمتـرجم أن يسـتفيد منهـا وهـو      

  يتعامل مع واقع النص0وص وهي على النحو اآلتي:

 ليس هناك من فهم موضوعي حقيقي، - 1

 ال يمكن تجنب التحيزات التي قد تكون إيجابية، - 2

 ليس هناك قراءة نهائية، - 3

 يمكن للمفس0ر إال أن يغي0ر معنى النص0 المصدر، ال - 4

 ال يمكن للترجمة أن تمثل النص0 بشكل كامل، - 5

 .)38(ال يمكن شرح الفهم دائما - 6
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يد المعنى المـراد  يولعل هذه المبادئ تفتح أمام المترجم أفاق نقد النص0 من خالل تح

ص0 من خالل ذلـك الفهـم   بلوغه دونما االلتزام الحرفي بها بل إن0 المترجم بإمكانه بناء الن

  الذي يعطيه للنص ذاته.

4-Vê×‘]çjÖ]<¼e^–Ö]æ<”çfl’ßÖ]<Å]çÞ_<íè†¿Þ   

لعل من أهم الرواد الغربيين الـذين يمثلـون بحـق نظريـة تصـنيف النص0ـوص هـم:        

 )Reiss( و" رايـس"  )Haliday( و "هاليـداي"   )Sigfrieday J. Schmidt"شـميت"( 

بحقل لسانيات النص0 ونظرية الـنص0، هـؤالء الـذين    وغيرهم كثر، إذ يعدون من المهتمين 

قاموا بإجراء تصـنيفات عديـدة ومتنوعـة للنصـوص بحسـب وظائفهـا وفعاليتهـا، ومـدى         

  انعكاساتها على تعليم الترجمة في مستويات متفاوتة.

وتكتسب هذه النظرية قوتها من حيث إن0ها تركز على مسألة التدريب بحيث "عنـدما  

كيف يحلل النص0 فإن0ه يصبح قادرا على إعـادة بنـاء سـياقه وربـط      يدرك متعلم الترجمة

، وحتى وإن كانت "رايس" تميـز بـين ثالثـة أنـواع وهـي: النص0ـوص       )39(السياق بالبنية"

) Werlichاإلخبارية، والنص0وص التعبيرية، والنص0وص المـؤثر الفع0ـال، فـإن0 "ويـرليش" (    

ــرض   ــي: الوصــف، والســرد، والع ــة وه ــى خمس ــه، إال أن0 يقســمها إل ، والجــدل، والتوجي

وقـام   )40() دمج بين الوصف والسـرد ضـمن جـنس واحـد أال وهـو العـرض      Hatimحاتم(

  بتصنيف النص0وص وفق األنموذج اآلتي:

ــية (  .1 ــوص عرض ــفية    Expositoryنص ــي: وص ــة و ه ــواع التالي ــم األن ) وتض

)Descriptive  ــردية ــان، وس ــي المك ــات ف ــراض والعالق ــا لوصــف األغ  ) وتســتعمل أساس

)Narrative   ) وتستعمل أساسا لروايـة األحـداث، و مفاهيميـة (Conceptual  والمسـتعملة (

 .)41(غالبا لتحليل وتركيب المفاهيم

): وتستعمل لتقيـيم الحـوادث وتهـدف إلـى     Argumentativeالنص0وص الجدلية ( .2

الدفاع عن قضية أو اقتراح وجهة نظر، وبالتالي التأثير في السـلوك المسـتقبلي. ويمكـن    

تقسيمها إلى نوعين اثنين هما: جدل صريح ومثال على ذلك الرسالة إلى محـر0ر، وجـدل   

 . )42(ضمني مثال عليها المناقشة الفنية في االفتتاحية

) و تهـدف أساسـا إلـى تخطـيط     Instructionnalمجموعة النص0وص التوجيهيـة (  .3

توجيه بخيارات  وتوجيه سلوك المستقبلي للناس المخاطبين، وتقسم عادة إلى قسمين هما:

كالدعاية واإلعالن، وتوجيه بدون خيارات كالمعاهدات والعقود والوثائق القانونيـة، وهـي   
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أن  (Austin)الحقائق المعرفية التي استطاعت نظرية األفعال الكالمية لصـاحبها "أوسـتن"  

 .)43(تتعمق في مثل هذه األفعال وغيرها كثر

 تأخذ في الحسبان وظيفة الـنص0 المتـرجم،  وعليه فإن0 وظيفة الترجمة ينبغي لها أن 

وبالتالي يكون هدف المترجم األساسي هو تحقيق التكافؤ الوظيفي بالحفـاظ علـى نوعيـة    

النص0 في النسخة المترجمة، هذا التكافؤ الذي ينبغي له أن يحقق نوعا من تجربـة اإلنتـاج   

  والتلقي بين المؤلف والمترجم والمتلقي بصفة عامة.

هذا يبدو أن0 نظرية أنواع النص0وص تفيد تعليمية الترجمة وتطبيقها  وعلى غرار كل

لطبيعتها االنتقائية للنصـوص، وفـي إعـداد وبرمجـة نصـوص وتمـارين الترجمـة وفـق         

تخصصاتها المعرفية، مما يمكنها من أن تكـون منهـا منهجـا مالئمـا فـي تعلـيم وتطبيـق        

  النظريات فعالية. الترجمة ويمكن أن تعتبر من وجهة نظر تعليمية أكثر

وفي هذا اإلطار من االهتمام بعالم النص0وص من الوجهة التحليلية يعتـرض المتـرجم   

في تجسيد الجانب اإلجرائي إدراك تلك المقاصد الخفية التي هي في حقيقة أمرها تختلف 

الذي يجعل من المتـرجم يـدرك أن0 ثمـة مقصـدية لهـا مـن        األمر النص0وص،تبعا لطبيعة 

  المعرفية والمنهجية ما يحقق تواصال من داخل النص0 وخارجه.     المؤهالت 

  íéÃq†¹]<íËé¾çÖ])Referential Function(Vê¶�Ö]Kë‚’ÏÖ]<Ø‘]çjÖ]æ - أ- 

 Referentialالجدير بالذكر أن0 من أهم المرتكزات القائمة في الوظيفة المرجعيـة( 

Functionالقائم فـي الـنص0 األصـلي.     )هو محتوى الرسالة الذاتي، بمعنى موضوع الرسالة

ولعل أهم ميزة تمتاز بها الوظيفة المرجعية تلك" اإلشـارة إلـى كينونـات، و حـاالت، و     

، )44(أحداث وعالئق تشكل عالم تجاربنا الحقيقي وممثلة في القضايا الكامنة تحت النص0وص"

ت إن0ها بدون شـك وظيفـة الجانـب اللغـوي فـي عالقتـه بالوحـدات القائمـة فـي السـياقا          

متعددة الوظـائف مـن الوجهـة القصـدية بالتواصـل       الل0غةالتركيبية، ولكن ماذا عن عالقة 

  الترجمي؟

لعل اإلشكال ال يتعلق في جانب الترجمـة التواصـلية القصـدية، وإن0مـا فـي التواصـل       

، فإن0ـه ي�طـل إلـى عـالم     الل0غةالترجمي/القصدي، بحكم أن0 المترجم وهو يتعامل مع وظيفة 

ة جوانب كامنة وراء اللفظ أثناء عملية النقل،إذ إن0 اللفظ عندما يحـد0د فـي   القصد من عد

تصور المترجم فإن0ه يحاول بكل ما يملك أن يقبض على قصديته حتى يسهل عليـه إيجـاد   

  المكافئ أو المعادل الترجمي.
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لكن قد يعتري المترجم لحظة تعامله مـع البنيـة النص0ـية وفـق الضـابط التواصـلي       

قصدي قرائن حالية تجعله يول0د من اإلجراء القصدي عدة أبعاد داللية تكون فـي  الترجمي/ال

  الغالب مقتصرة على مبدأ التخريج القائم على حركية السياق المتغي0ر والمتجدد.

ولكي نكون على بي0نة من أمرنا في شأن موقع القصدية من التواصل الترجمي ال ضير 

، لنرى كيف يتوسط مبدأ القصدية في العملية الترجمية )45(من أن نعطي بعضا من األمثلة

التي يقوم بها تلقي فعل المترجم وهو يتعامل مع قصدية المؤلف وقصدية المتلقي بحكـم  

  أن0 له الحق في أن يدرك أبعاد الرسالة الذاتي أي موضوع الرسالة.

Ùæù]<Ù^n¹]:46(.أ.14: ها هي الحافلة رقم(  

Hereis the bus 14.A.                                                                   

 الل0غـة اإلنجليزيـة إلـى    الل0غـة ال مندوحة في أن0 المترجم عندما يترجم العبـارة مـن   

العربية، فإن0ه يحاول أن يشير إلى وجود ما يمكن تسميته بـ:كينونة الشـيء القائمـة بـين    

أو تومئ إلى أن0 ثمة تحقيق كينونة وجود الحافلـة  الباث والمتلقي، إذ حكم الصيغة توحي 

  .أ.14الموسومة بـ: 

لكن عندما يعود المترجم إلى داللة التركيب من حيث ما يخفيه مـن دالالت باطنيـة   

محاوال تحقيق تواصل ترجمي وفق مبدأ تداولي، فإن0ه يقوم أساسـا علـى تشـفير القـوة أو     

بي الذي ستقوم من أجله الصيغة وما تحتويـه مـن   اإلرادة الكائنة في الفعل الكالمي التركي

معان وأبعاد. وعليه فأساس التقديرات المصحوبة عـن طريـق فعـل التلقـي تقتضـي بعـدا       

  تأويليا ال يخرج عن بعض الصور لعل من أهمها ما يلي:

لعل القوة التأثيرية بين صاحب القول وما حققته من تواصل يظهر جليا في داللة  .1

نة الحافلة المحددة والمعلومة عن طريق الرقم والهيأة، لكن ماذا عن التركيب وهو كينو

 قصدية المتكلم فيما يخص القوة التحقيقية التي أه0لته سلفا ألن يتلفظ مثل هذا التلفظ؟

قد يظن المترجم أن0 مثل هذه القوة التحقيقية في شأن نعت الحافلة بالرقم ينم  .2

د فيها وذلك مجرد توقفها. ولعل التواصل على حذر الناس من أن يستعدوا بحق للصعو

الترجمي القصدي في هذا الطرح يجعل المترجم يولي اهتمامه إلى وظيفة تداولية قائمة 

 على مبدأ اإلرادة الكائنة في ذاتية الركاب حتى يؤهلوا أنفسهم للصعود.

آخر وهو أن0 التركيبة توحي بأن0 الرك0ـاب يعلمـون    لكن قد يعتري المترجم إحساس

يقينيا بأن0 رؤيتهم للحافلة هو أمر منطقي ومن ثم استوجب من مقام الركاب أن يتضامنوا 
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فيما بينهم عن طريق تحقيق وحدة إرادية تؤه0لهم ألن يحققوا تواصال إراديا يفي بـالغرض  

  المقصود.

وهكذا دواليك يكون المترجم فـي تعاملـه مـع التراكيـب المتصـفة بصـفة القصـد        

ن يولد الكثير من األبعاد والمعاني، وعليه يمكـن للمتـرجم أن يتـرجم    المتغير والمتجدد أ

  العبارة بكل بساطة بـ:

Hereis the bus 14.A.                                                             

وهي عبارة تفي بكل أبعاد التواصل الترجمي القائم على مبدأ القصـدية فـي عالقتهـا    

  بحركية السياق.

<<VêÞ^nÖ]<Ù^n¹]< <

) عبارة الرئيس األمريكي األسبق "رونالد ريقـان"  U. Eco-ينقل لنا " إمبرتو إيكو"(

(R. Reagan) "47(في ندوة صحفية قائال:"في بضع دقائق سأصدر األمر بقنبلة روسيا(  

القـائم بـين    و لفهم وإدراك ب�عد اإلجراء القصدي في عالقته بالتواصل الترجمي -ب-

نظامين لغويين مختلفين؛ال ضير من أن نتوقف عند مثال قد أشار إليه "إمبرتو إيكو" فـي  

 Notes sur la sémiotique de la réception Actes كتابـه الموسـوم بــ:(   

Sémiotiques  وهو يبي0ن بأن0 العبارة التي يتلفظ بها اإلنسان تحمل عدة مقاصد تختلـف (

ات، وعليه استوجب من شخصية المترجم القاضـي بتجسـيد تواصـل    حسب األحوال والمقام

ترجمي في ظل مبدأ القصدية أن يتوقف عند كل االحتماالت القائمـة فـي البنيـة اللغويـة     

التي يتعامل معها، فإذا قبض على المعنى أو القصد جاز له منهجيا أن يحقق عمليـة نقليـة   

  ترجمية بين النص0 المصدر والنص0 الهدف. 

على نية ترجمتها وفق -المثال السالف الذكر- حالة التعامل مع مثل هذه العبارة  و في

مبدأ التواصل الترجمي بغية إدراك مقصدية ما كان يريد "ريقان" الوصول إليه، يقتضي 

 - إن صح0 لنا القول-من المترجم أن يتعامل مع البنية (النص0) على نية أن0ه يفاوضه 

وعة من االحتماالت أو األبعاد الداللية المختبئة من مفاوضة قصدية وذلك بطرح مجم

وراء البنية، فالمترجم بادئ ذي بدء يعلم علما يقينيا بأن0 هذا النص0 المشار إليه من قبل 

"إيكو" يدل حرفيا على مدلوله األول والسطحي غير المبر0ر، وهو شن0 هجوم نووي على 

ال غبار عليها، لكن عندما غدا غالبية  االتحاد السوفيتي. إن0ها القصدية الواضحة التي

الصحافيين يوجهون إلى "ريقان" مدى ب�عد خلفية المعنى من وراء هذا الحكم، أجاب قائال: 



2017201720172017א��	א���אول�א��	א���אول�א��	א���אول�א��	א���אول�����–א�
	د�א������א�
	د�א������א�
	د�א������א�
	د�א������

56 

إن0ه يمزح، األمر الذي جعل المترجم يطرح عدة احتماالت تأويلية قصدية في ظل تحقيق 

  تواصل ترجمي وهي على النحو التالي:

األسمى أن0ه يريـد أن يعـيش سـاعة المـزاح بطريقتـه      لرب0ما هي قصة إنسان هدفه  .1

 الخاص0ة.

لرب0ما هي قصة إنسان غدا يمزح لكنه لم يعلم بحق سياسة المزح الذي يوظ0ف فيـه   .2

 مثل هذه الساعة؟

قد تكون قصة إنسان كان يتلفظ بألفاظ المزاح لكن األلفاظ تحمـل مـن الوجهـة     .3

 تهديدا غير مصر0ح به. -المسكوت عنه -الباطنية

إن0ها قصة تبي0ن مدى البعد الباطني من المزاح الذي حتى ولو كان عاديا عند كثير  .4

 .)48(من الناس لكنه يمكن أن يخفي دالالت جد0 هامة أو خطيرة حسب قائل القول

و من هذا المنطلق يدرك المترجم أهمية الحرفيـة أو الالحرفيـة فـي التعامـل مـع      

وهي الداللة السطحية أو المعنى الحرفـي تثيـر    النص0وص، أدبية كانت أم ال.  هذه القضية

لدى المرجعية المعرفية للمترجم عدة تساؤالت جم0ة حول القصد وتعدد الـدالالت وحريـة   

التأويل واألنساق و التموقعات داخل الخطاب وخارجه. إن0 مسار المترجم مسـار استكشـافي   

في ضوء التفاوض القصـدي   وتأويلي في آن واحد، وهو ما يؤه0له أن يحقق تواصال ترجميا

  الذي يقيمه بين النظامين اللغويين المختلفين.

VoÖ^nÖ]<Ù^n¹] 49(ناولني المكونات(  

Pass me thzoregano 

القصـدي، يجعـل مـن     التعامل مع هذه التركيبة على نية تحقيق التواصل الترجمـي 

المترجم أن0ه لو كان يرغب في السؤال عن الظروف التي صدر فيها هذا الفعـل القـولي أو   

مختلفـة   -على حد اعتقـاده  -فستكون األجوبة قولي على حد تعبير أهل التداولية،اإلنجاز ال

  .اق بكل أحواله ويعتمد ذلك إن كان السؤال هو حول الموقف أو السي للغاية،

اإلنجـازي  لكي يقد0م المترجم جوابا شافيا وكافيا يليق بمقام مقصدية الفعل  غير أن0ه

هم وسلوكهم والوقت المشاركين بعين -وفق الضابط التداولي- عليه أن يحددلسياق القول، 

األمر الذي يؤه0ل من هذا التعامل أن يعطـي  بله أي شيء آخر يخطر بالبال،  ومكان التفاعل،

بمكونات الشكل اإلجمالي الذي لن يقـوده إلـى تشـخيص الموقـف      أو يزو0د المترجم قائمة

ومن ثم يتحقق شرط قصدية الحدث الكالمي  ككل متكامل بدون ب�عد ثقافي يعمه ويحويه،

  الهدف. النص0المصدر و النص0القائم على مبدأ التواصل الترجمي بين 
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بط القصـدي القـائم   ما يمكن أن نستشفه من خالل األمثلة المشار إليها سالفا أن0 الضا

له القدرة  وإن0ما من جانبه الداخلي أيضا، على نية التواصل ليس من جانبه الخارجي فحسب،

تين يتحلـى بهـا المتـرجم وهـو     ءفي أن تكون له الشرعية المعرفية في التمييز بين كفـا 

  وص على نية النقل وهما:النص0يقتحم عالم 

ìð^ËÓÖ]V÷æ_<<Ví{èçÇ×Ö]اقات بالمعرفة اللغوية ومفادها أن0ها قائمـة  وقد تدعى في بعض السي

على إدراك المترجم على مجموعة من أنظمة القواعد التي يقوم عليها النظام اللغوي والتي 

 معرفـة مقصـدية  علـى  المترجم  ن قبل المتكلم أو صانعي الخطاب يساعدعند استخدامها م

ل ما يتعلـق بعـالم السـياق    ناهيك عما تحويه هذه الكفاية اللغوية على معرفة ك المتكلم،

اللغوي بقرائنه اللفظية والمعنوية التي ال مناص للمترجم من التعامـل معهـا بحكـم أن0هـا     

  لنص.عيد في تحديد اإلطار العام لتساهم من قريب أو من ب

وهي لعمري  ومستعمليها من جهة أخرى، من جهة، الل0غةا الكفاءة التي تتوسط بين إن0ه

علـى أسـاس أن0   ا لدى المترجمين إال من رحم رب0ـك،  الهين التحلي بهوسطية ليس باألمر 

الهدف من قبل الفعـل الترجمـي    النص0المصدر و النص0المالك للكفاءة اللغوية الكائنة بين 

تؤ0هل المترجم بحق أن يجس0د تواصال ترجميا قصديا بين النظامين اللغويين. وهذه الملكـة  

ة الماهرة تؤه0ل المترجم من التحلـي بكفـاءة أخـرى هـي     القائمة على مبدأ الكفاية اللغوي

ممتدة لألولى وهي الكفاءة االجتماعية التي تتماشى إلى حد0 بعيد مع طبيعة النظام اللغـوي  

  شكال ومضمونا. 

íéÂ^Ûjq÷]<ìð^ËÓÖ]<^éÞ^m،  التقاليد واألعراف وغيرهما مما يؤه0ل  تلكوهي معرفة مدى

قصدي فع0ال بين أعضاء المجموعة القائمة على اإلنجاز  المترجم من تحقيق تواصل ترجمي

  الفعلي للحدث الكالمي حتى يصبح جزءا ال يتجزأ من معرفة المتكلم الالواعية.

تطواف وجيز حول منزلة فعل التلقي القائم في التصور العربي وهو يتعامل مـع   وه

ليس في السياق الغربي ى الزاد المعرفي الغربي عن طريق النظريات الترجمية التي لها صد

دت فيه، بل لها ما يجعلها تقترب إلى حد كبيـر مـع بعـض السـياقات المعرفيـة      الذي و�ج

  واإلجرائية التي أشار إليها التصور العربي في كثير من المقامات.
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محمد شاهين: نظريات الترجمة وتطبيقاتها في تدريس الترجمة من العربية إلـى اإلنجليزيـة والعكـس،     ينظر -1

  .21، ص.1998مكتبة دار الثقافة والنشر و للتوزيع، عمان، األردن، 
  .22المرجع نفسه: ص. -2
  .24ينظر نفسه: ص. -3
  .25نفسه: ص.  -4
  .25نفسه: ص. -5
  .25نفسه: ص. -6
  .26نفسه: ص. -7
  .27نفسه: ص. -8
  .28نفسه: ص. -9

  .29-28نفسه: ص.ص. -10
م، 1983، 2عمر فر0وخ: الحضارة اإلنسانية وقسط العربـي فيهـا،  دار لبنـان للطباعـة والنشـر، بيـروت، ط       -11

  .25ص.
  .25ينظر المرجع نفسه، ص. -12
  .27ينظر المرجع نفسه: ص. -13
  .27ينظر المرجع نفسه:  ص. -14
  .27ص.ينظر المرجع نفسه:  -15
  .27ينظر المرجع نفسه: ص. -16
  .30نفسه: ص. -17
) وتساؤالتهم عن Pragmatiqueعلى الرغم من اختالف وجهات النظر بين المشتغلين في حقل التداولية ( -18

القيمة العلمية للبحوث التداولية وتشكيكهم في جدواها، فإن0 غالبيتهم يقـرون بـأن0 التداوليـة هـي إيجـاد تلـك       

ة لالستعمال اللغوي قصد التعرف على تلك القدرات اإلنسانية للتواصل اللغوي، ومن ثم يصير مسار القوانين الكلي

الذي جعل من واقعهـا يتنـوع مصـدرها حسـب      األمر اللغوي،التداولية من حيث اإلطالق أن يدعى بعلم االستعمال 

من منـاخ فلسـفي عـام هـو الفلسـفة       المفاهيم الكبرى التي تنطوي تحتها فهناك األفعال الكالمية الذي هو منبثق

) وأمـا نظريـة المالءمـة    Griceالتحليلية، وكذلك مفهوم نظرية المحادثة الذي انبثق من فلسفة بول غرايس(

فقد ولدت من رحم علم النفس المعرفي وهكذا دواليك بالنسبة لكثير من األبعاد المفاهيمية التداولية... عد فـي  

 15، ص.2005، دار الطليعة بيروت، لبنـان،  1التداولية عند العلماء العرب، ط هذا المقام إلى: مسعود صحراوي:

  وما بعدها.
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herméneutique, Archives de philosophie, n=44, 1981, pp :435-453. 

معاصـرة، بيـروت، العـدد     يشار ساغائي: غادامير:الحقيقة حوار وتفاهم، ترجمة محمد شوقي الزين، كتابـات  -30

  .79م، ص.2000، 45

31Cf. Paul Ricoeur : Du Texte à l’action. Essais d’herméneutique. Edition du Seuil, 1986, 

Paris, pp :179-181. 

32- cf. Ibid. pp :181-182. 

مجلة العرب والفكـر  ينظر هانس جورج غادامير: الل0غة كوسيط للتجربة التأويلية، ترجمة أمال أبي سليمان،  -33

  .23، مركز اإلنماء القومي، بيروت، ص.1988العالمي، العدد الثالث، 
  .82، ص.452بول ريكور: مهمة الهيرمنيوطيقا، ترجمة خالدة حامد، مجلة المعرفة، دمشق، العدد  -34
ورات يسـرف،  ينظر جون الدريير:التأويلية واإلبستومولوجيا في بول ريكور، تحوالت العقـل التـأويلي، منشـ    -35

  .111م. ص.1991باريس.،
ينظر في هذا المقام بالذات ألى  خاليد سليكي: أنماط من القراءات في التـراث،  مجلـة جـذور، العـدد األول،      -36
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  .100، ص.1م. ط1998ناظم عودة خضر: األصول المعرفية لنظرية التلقي، دار الشروق، عمان األردن.  -37
  .35-34ينظر محمد شاهين: المرجع السابق، ص. ص.  -38
  .38نفسه: ص. -39
  .42-40ينظر المرجع نفسه: ص.  -40
  .41ينظر نفسه: ص. -41
  .42ينظر نفسه: ص. -42
  .43ينظر المرجع نفسه: ص. -43
  .393الترجمة وعملياتها، المرجع السابق: ص. -44
في هذا المقام وفي  اباب األمانة العلمية واإلنصاف العلمي الموضوعي أن0 غالبية األمثلة التي سنستشهد به من  -45

المقامات اآلتية هي مأخوذة من كتاب:الترجمة وعملياتها.هذا الكتاب الـذي لرب0مـا اطلعنـا عليـه مـرارا وتكـرارا       

حاولنا أن تكـون التعقيبـات مـن جهـدنا وتقـديراتنا      فوجدنا معظم األمثلة تخدم سياقنا المعرفي فأخذنا المثال و

الفكرية والمنهجية وهذا حتى ال نتصف بصفة التبعية في البحث العلمي، ذلكم أن0 طبيعة الموضوع أو اإلشكالية ال 

تقتضي ذلك. إذا� أن األمثلة موجودة في الكتاب وإذا سها القلم وأخذ كلمة أو عبارة أو تركيبة فلعل السبب هـو  

  لقراءة المتكررة والمتعددة لهذا الكتاب ليس إال.تلك ا
  ينظر الترجمة وعملياتها. ص: -46

47-U. Eco; Notes sur la sémiotique de la réception Actes Sémiotiques, Documents, IX, 81, 

(1987) , pp :5-27. 
مجلة الفكر العربي المعاصـر،   ينظر المصطفى شادلي: إشكالية التأويل والترجمة في ضوء سيميائيات التلقي، -48

  .47-46، ص. 1998مركز اإلنماء القومي، بيروت، 
  ينظر الترجمة وعملياتها: الصفحة نفسها. -49
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Ł“{{fl~×¹]<V ــوء�
عــض مميــزات المفــردات المتخص
ص�ــة علــى بيســل
ط� هــذا المقــال� الض
المتداول�ة في المؤتمرات� ذات� الط
ابع� الت
قني، ويشرح� تداعيات�ها على عملية� الت
رجمـة�، كمـا   و

يتطر
ق� إلى مختلف التكتيكات التي يلجأ� إليها الت
�رجمان� وهو� داخل� حجرة� الت
رجمـة� والتـي   
 �والعوامل� التي تؤث
ر� سلبًا على نوعيـة عملـه �فـي مجـال     ستسمح� له� بالت
غل
ب� على المشاكل

المصطلحية.

<Víéu^jË¹]<l^Û×ÓÖ]النوعية ،التقنية المصطلحات ،التكتيك ،الترجمة الفورية.

Résumé : 

    L’article passe en revue certaines caractéristiques du vocabulaire spécialisé des 

conférences techniques et explique leurs incidences sur l’interprétation. Il évoque les 

différentes tactiques utilisées en cabine pour surmonter les problèmes ainsi que les 

principaux paramètres affectant la qualité affectant la qualité de la prestation de 

l’interprète en matière terminologique.  

Mots clés : 

 interprétation simultanée, tactiques, termes techniques, qualité. 

<V₣íÚfl‚ÏÚ< <

أعوص� مشكٍل يواجه�ه�  أن
� ية�رفوالت
رجمة� ال على شؤون� القائمة� ت المصالح�ا اعتبر�لطالم�
ـ غالًبا ما ت�المعجمي، و في الجانب� ل�يتمث
 لمؤتمرات� ذات� الط
ابع� الت
قنيخالل� ا الت
راجمة� �
 ه�وج

مون ال يقـد
  راجمـة� الت
 لكـن
�  ؛في هذا المجال� همعمل� طريقة�ب ق�تتعل
 لهم أسئلًة هذه المصالح�
 الفكريـة�  بيعة�على الط
في أعمالهم دون فيشد
 .رسلون كثيرا في ذلكال يستو شافيًة أجوبًة

 )سيليسـكوفيتش (كـل
� مـن    أعمـال� ، (ويـذك�ر�ون فـي ذلـك    الخطاب� أي تأويل� لمنهجهم؛
)Seleskovich1( و)لوديرير( )Lederer2(  و)ديجين( )Déjean3(   التقنيـة�  يتركـون الجوانـب�  و 

�  ا.جانًب الفورية� للترجمة

<VÌÖö¹]Øéq<Ù^éÞ]� *<<<<<<<<<<<<<<<<<Vä¶†i<Œ^fÃ×e<‚·_<t^u**
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لن يكون� أداء� الت
رجمان� المقبل� على الت
رجمة� فـي المـؤتمرات� ذات�    ،األمر� حقيقة� فيو
 سنحاول� في هذا المقـال� تقـديم�  . وجي
ًدٍة بصفٍة لذلك اإلعداد� تم
الط
ابع� الت
قني جي
ًدا إال
 إذا 

�ت
رجمان� في ة� التي تعيق� الالعوائق� المصطلحي
 إلى مختلف� ض�ذلك، كما سنتعر
 شرح� أسباب
�أو  الص
ـعوبات�  فـي سـبيل� تخط
ـي هـذه     هذا األخيـر�  التي يلجأ� إليها عمله�، ون�برز� التكتيكات

ئج� الت
جـارب�  نتـا إلـى  إلى المالحظة� الميدانية� وهذه . وسنستند� في دراس�ت�نا حولهاتفاف لاال
 زمـالءٍ و )لت
جربـة� إلجـراء ا الذين تطو
عوا ( زمالء�التتشك
ل� العي
نة� � من و زة� بالمخبر�.المنج�

 غـات� . فالل
)فـي المجمـل�   العشرات� (بعض� آخرين اشتغلوا معنا في مؤتمراٍت ذات طابٍع تقني

واالنجليزية� واأللمانية� واالسبانية� واليابانية�  الفرنسية�( العدد� محدودة� بهذه الدراسة� ة�المعني

للـزمالء   أيضا وجهـات النظـر�  ، ووالطرق� بين المسائل� الموجود� التقارب� أن
 بيد� والعبرية�)؛
 وبصـفةٍ  إليـه يعكـس�   المتوصل
� ر�التصو
 أن
� قد تعطي االنطباع� نة�ا في العي
الذين ليسوا طرًف

  .التقنية� الملتقيات� التراجمة العاملين في مجال� مجموع� وضعية� تمثيليٍة

�†Ë¹]VŽl]†³ö¹]<»<₣íéßÏfljÖ]<Łl]< <

ليسْت  هاإذ أن
 ؛ا متغيرًةأبعاًدفي المؤتمرات� الد
�و�لية�  الت
قنية� المتداولة� المفردات� تملك�    
�فـي المـؤتمرات�    قـد تبلـغ�   هـا ن
لك أو االقتصادية�؛ ذات� أهم
يٍة في بعض� االجتماعات� الس
ياسية

� إذا امتلـك�  إال
� اللهـم
�  - الت
رجمـان�  يكـون�  القـد  و. بسـهولةٍ  الكلمات� العلمية� والت
قنية� مئات
 ،هـذه� المـؤتمرات�   ا خـالل� فعلًي هات�داو�ل� بالكلمات� التي سيتم
� مسبٍق على علٍم -ها كل
� الوثائق�

� ا لمواجهة�مستعدً
 يكون� عليه أْنو
ـ ْهم�ف� فعـالً و. المحتملـة�  مـن المفـردات�   الهائل� هذا الكم ا م�
الل
قاء�، ي�حت�مل� و�رود� كلماٍت دخيلٍة قريبٍة من ميدان� الموضـوعة� أو بعيـدٍة    كانت موضوعة�

�ص� 
عنه�. وسنضرب� مث�ل� مؤتمٍر انعقد� حديًثا دار� موضوع�ه� حول� االبتكارات� الت
كنولوجية�، خ�ص
   � ن�قـد تضـم
  ، رالل
يـز�  تطبيقـات� جانٌب منه� لجلسٍة دامْت نصف� يوٍم تمحورْت حـول� موضـوع

والت
وليد� والت
قنـات�   الفم� أمراض� مبحث�والسرطانية ميادين� أخرى كعلوم� األورام� لا اقتحاًم
  الخ...األدوات� تشكيل� آالت�ووالت
لحيم�  الفضاء�بالمرتبطة� بالمالحة� الجو
ية� و

 وال يوج�د� ت�رجماٌن ملمٌ
 بعشرات� اآلالف، ب�ـْل مئـات� اآلالف� مـن المفـردات� التـي ت�مث
ـل�      
فـي   اسـتظهار�ها جميع�هـا؛   التراجمة� حد�أل كما ال يمكن� ما؛ في مؤتمٍر مصطلحاٍت محتملٍة

 �ي� إلـى  ا من شـأنه� أن يـؤد
  ن
 جهل� الت
رجمان� للفظٍة معي
نٍة أو عدم� فهمه� لها فهًما دقيًقإحين
�
        يـتعل
م� الت
�رجمـان�   وي�مكـن� أنْ هذا ا. ا كليً
ا في نقله�عائًق ل�ا يشك
، مم
عدم� فهمه� للفكرة� ككل

– �العديد� من المصـطلحات� خـالل� االجتماعـات� الث
ري
ـة� بالن
قاشـات�       -في إطار� تأديته� لمهام�ه
�لهـا  تتخل
 قصـيرةٍ  عروٍض لكن
� العكس� سيحص�ل� إذا ما تمي
زْت هذه� الل
قاءات� بتقديم� ؛4الفعلية
بالمصـطلحات�   وإذا أراد� الت
�رجمـان� اإلحاطـة�   .ًةحيلمست ة�تكون المهم
 بحيث� موجزٌة نقاشاٌت
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فـي   ل�تتمث
 الٍةلعملية� فع
 ما عليه� سوى الل
جوء�ف ،ترجمته� أداًء جي
ًدا تأدية� تحصيل�ها من أجل�و
  البحث� التوثيقي. 

�م�ة� -وفي إطار� ات
فاقيات�ها –لتراجمة� المؤتمرات�  الد
�و�لية� ة�الجمعي
 وتطالب�
 الجهات� الم�ن�ظ
. المؤتمر�. لتحضير� الضرورية� ومنه� الت
راجمة) بالوثائق�رات� بتزويد� الط
اقم� العامل� (للمؤتم

حصل� على جزٍء منهـا فقـْط،   إذا إذا لْم يتمك
ْن الت
رجمان� من الحصول� على هذه� الوثائق� أو و
بب� جهلـه�  طر� عدم� فهـم� العديـد� مـن المفـردات� بسـ     سيتعر
ض� وهو� يترجم� في المؤتمر� لخ


  . من المعلومات� كبيٍر جزٍء ضياع� ع�رضًة لخطر� يجعل�ه� اللمصطلحات�، مم

<VŁløÓ�₣¹]< <

لمرحلة� األولـى مـن الت
رجمـة�    في إطار� المشكالت� التي قْد تطفو إلى الس
طح� خالل� او
 االحتماليـة�  ن�ـى الب�د
ور� الر
ئيس� الذي تؤد
يه� ية� أي مرحلة� االستماع� والت
حليل�، ننو
ه� بالرفوال

�األصـوات�  تتـابع�  وال  ،نفس�ـها  بالكيفية� األلفاظ� ث�ينطق� المتحد
ال  ْدق�ف� ؛للتلقي لدى المستمع
ـ  كما هـو معـروفٌ   الكلمات� مع تسلسل� فق�يت
 دقيٍقبشكٍل  ؛ وبالت
ـالي عنـدما يسـتمع�    اعالمًي

"، المالئمـة�  أي "الجوانـب�  ع�المسـمو  للصوت� معينًة خصائص�يختار�  الش
خص� للحديث�، فإن
ه�

  .5وتوق
عاته� انتظاره� ق�ف�أ� فق�ها و�ل�فيؤو

ـ  أكثـر�  يتطل
ب� ال اإلعالم� أن
 فهم� الر
سالة� ت�رى نظرية� ،في هذا السياق�و 
ا تتضـم
ن�ه�  مم
ـ  التـي يملك�  المحتملـة�  اإلمكانيات�جميع� إلى  جوع�بل يقتضي الر
 فحسب اإلشارة� 
 يهـا المتلق

 اإلمكانيـات�  هذه مجموع� ل�وال تشك
 هذا والتي بناًء عليها سيختار� اإلشارة� التي يراها مناسبًة.
أكثر مـن   محتملٌة اإلمكانيات� بعض� في أن
 ل�ا يتمث
ًزا ممي
ها تملك مظهًرإن
 إذ ا،ًدا موح
نمٌط


�ف� في مسار� االحتمالية� في درجة�  ع�ر هذا التنو
غيرها، ويؤث
ـ   الرموز� ك 
إذا و ي.لـدى المتلق
فإن
ه� سيفك
ر�  م� يفوق� احتمال� ورود� الكلمات�متلق
ي الر
سالة� مثًال أن
 احتمال� ورود� األرقا أدرك

مـن   (أربعـة)  « quatre »سيكون� مؤش
را أقرب� لـورود� لفظـة�    « K »مباشرًة في أن
 الص
وت� 
 �  .6 (كارثة) « catastrophe »  ورود� كلمة

 ،�وتتـأث
ر� بـرداءة�   (ت�شك
ل� الم�صطلحات� الت
قنية� مؤش
ًرا موجًزا في ظرف� جزٍء من الث
انية
)، أو غريبـةً  المتحـد
ث الص
وت� إذا كان� الجهاز� اإللكتروني ذا نوعيٍة رديئٍة أو كانْت لهجـة�  

اء� ، وبانخفـاض� تركيـز� الت
رجمـان� أثنـ    " ( بعض االضطرابات الصـوتية) الت
شويش�" نتيجة�
مليـة� الت
رجمـة�   تـوازن� ع عامل� األخير� جليًة فـي مفهـوم� "  عملية� الت
رجمة�. وتظهر� أهمي
ة� ال

عنـي  ممـا ي ( الـذ
اكرة�  د�اجهإو ،االستماع� والت
حليل� بينطاقت�ه� إذ يوز
ع� الت
رجمان�  ؛رية�"فوال
       )غـة� الوصـول�  ل زمنيـٍة معي
نـٍة قبـل� نقلهـا إلـى     لمـد
ٍة   عناصـر وجوب� االحتفاظ� بـبعض� ال 

�  . الهدف� في لغة� الخطاب� وإنتاج
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ـ ، وبسهولٍة لالنقطاع� الثالثة� بين الجهود� الثابت� غير� هذا التوازن� ض�قد يتعر
و 
ة بخاص
ـ ل
حاق� به�، فيتأخ
ر� الت
رجمان� في ال ،يتحد
ث� بسرعٍة مثًال إذا كان� الخطيب� 
ا يقتضـي منـه   مم

ي ال يستطيع� سماع� بقية� الخطاب جي
ًدا ، وبالت
الاالستماع� على حساب� ر�في التذك
 ه�نفس� إجهاد�
 سـابقٍ لت
فصيل� فـي مقـاٍل   قْد تم
 الت
طر
ق� إلى مفهوم� "توازن� عملية� الت
رجمة� الش
فوية�" با(و

  . )تبليغ� المعلومات� عبر� الت
رجمة� الش
فوية�" صعوباتوموسوٍم ب"

فإن
ه� مـن المحتمـل� أال
�    ؛الت
نب
ؤ� بالض
عف� لدى الترجمان من جهٍة أخرى، إذا ات
سمْت ب�نى
كـون   على الكلمـات� التـي تصـله عبـر اإلشـارة�      شارة� التي يستقبل�ها في التعر
ف�تساعد�ه اإل

�ثـم
 إن
  المألوفـة�؛   صعبة� الت
شكيل� على عكس الكلمـات�  المتوق
عة� المألوفة� وغير� الكلمات� غير
الت
عر
ف� على الكلمة� ليس� إال
 تمهيدًا لفهـم� المعنـى الـذي ال يتحق
ـق� إال
 إذا كانـْت الكلمـة�       
معلومــًة وخصائص�ــها الص
ــوتية� والص
ــرفية� تســمح� بتحليل�هــا أو إذا كــان� ســياق� وروده�ــا 

 .�  ووضعيت�ها واضحين بما فيه� الكفاية

لغـة�   الفكرة� المعب
ر� عنهـا بمصـطلٍح تقنـي إلـى     نقل�في حين� قْد يعجز� الت
رجمان� عْن 
  بسبب� العوامل� الت
الية�: وذلك ل� والوص

-  � . في لغة� الوصول� المطابق�الجهل� بالمصطلح
لكلمات� يمنع� الت
رجمان� منًعا مؤق
ًتا من استحضار� ا قد "في الذاكرة أو نسياٌن "ثقٌب -

 . المناسبة� في لغة الوصول للت
عبير� عن الفكرة
 ية�. رفوالت
رجمة� ال عملية�فقدان� التواز�ن� ل -
لغـة�   عـن المؤق
ـت�   االبتعـاد�  علـى  قدرة� الت
رجمـان�  ي به� عدم�الت
داخل� الل
ساني، ونعن -

 .� االنطالق
 ).الخوالض
جيج� ... (الت
عبمثل�  على الترجمان أخرى تشو
ش�مصادٌر  -

<VŁ�–vfljÖ]< <

وتشـو
ه� سـمعة�    هذه� الص
عوبات� ضياع� عدٍد كبيٍر من المعلومات� أثنـاء� الت
رجمـة�   ت�سب
ب�
�
 وسـائل� الأن
 إحـدى   7تـرى سيليسـكوفيتش  هذا و .المحاضر� لرسالة� بنقله� الت
رجمان� وتضر

�وثائق� المؤتمر� فـي   عن طريق� في اإلعداد� ، تكمن�عوبات�من هذه الص
 عالمًيا للوقاية� المعتمدة
�عبر� تصـف
ح� وثـائق� المـؤتمر� السـتخراج� منهـا المصـطلحات�        عملية�وتتم
� هذه� ال ها،مجموع

والبحث� عن معانيها من خالل� سياقات� ورود�ها وفي المعاجم� والمراجع� وباالستفسـار� أيضـا   
 الكلم�ـات�  ل�سـج
� حيث ت� ة�صغيرال معاجم�ال لدى المختص
ين. هذا ويفض
ل� أغلب� الت
راجمة� تهيئة�

قـارب  الت
 حسـب�  ع هذه الكلمـات� جم�ت�، وها في المحاضرة�ظهور� تسلسلي من حيث� وفق نظاٍم
  األبجدي. ظام�وفق الن
 ف�صن
�المفاهيمي أو ت�
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 تكـون�  التـي  تلـك� السيما و ؛في الهامش� الوثائق� على ذات� التعليق�آخرون  ل�فض
كما ي�
كـل
�  قلـت�   قلب� عن ظهرالس
واد� األعظم� من الت
راجمة�  يحفظ� للت
الوة�. والها موج
هًة نصوص�

 ��المصطلحات
بْل يكتفون� بتصف
�ح�ها مر
ًة أو مـر
تين قبـل� انطـالق� أشـغال�      ؛للمؤتمر� لة�المشك
    �وتحضـير�   وتحديـدها  المؤتمر�، فهم بذلك� يعتمدون� علـى القـراءة� وضـبط� المصـطلحات

 مـا"  أو "عطٌل ة� حت
ى تترس
خ� الكلمات� في أذهان�ه�م، فإذا ما طرأ� عليه�م طارٌئالمعاجم� الوجيز
 �  . (ينظر لما سيلحق) هم داخل� الحجرة�م�عجم� ون إلى تصف
ح�ؤيلجأثناء� الت
رجمة

لمطالعـة�  لـه  صر� المد
ة� الز
منيـة� الممنوحـة�   ق� الترجمان� التي تواجه� من العوائق�هذا و
 � تـأخ
ر� الجهـات�  فـي   يكمـن�  في المشكلة� األصل�. وها المئات�صفحات� عدد� يتجاوز�التي الوثائق

حيث� قـْد ي�جب�ـر�    ؛ية�رفوالموسمي للت
رجمة� ال الط
ابع� المنظ
مة� في إرسال� الوثائق�، وكذلك
�وفي فتراٍت محـد
دٍة مـن    ٍةراٍت متتابعفي أكثر� من عشر� مؤتم شهريا الت
�رجمان� على العمل

حيث� قـْد ي�جب�ـر�    ان� من الت
حضير� بتأنٍ
 وتمع
ٍنة�. وبفعل� هذه� الظ
روف�، ال يتمك
ن� الت
�رجمالس
ن
 �وزيـع�  م�ـن�ح� لـه� عنـد� ت    حٍثلب دقيٍق بفحٍصأحياًنا على تأدية� بعٍض من مهامه� داخل� الحجرة

� م�سـل
� التـي ت�  ئق�الوثـا وغالًبا ما تكون� في المؤتمر.  المشاركة� الفرق� بين أعضاء� المداخالت
�، ولهذا ينبغي له� أن لمؤتمر�ل  الفعلية� اإلحاطة� بالمفردات�ب له�سمح� ا ال يمم
� ناقصًة للترجمان

تتمث
ل� هاه�نا في البحـث� األفقـي   و ،في عمله ه�سعف�من شأنها أن ت�يتبن
ى إستراتيجية� تحضيٍر 

قـد   ،على ميـداٍن مـا   الت
رجمان�الذي قد يقوم به  ريع�الس
 ط
الع�اال لعل
�و؛ ق� والمتعاقب�المتعم

�خـالل   يساع�د�ه� على فهم� موضوعات� المؤتمرات� وتوق
ع� ظهور� البعض� منها دون� البعض� اآلخر
البحث� في الموسوعات�  من ال بد
 ؛ألجل ذلكا. والحًقها تعم
ق� في دراست�له� لا يدفعمم
، الندوة

� األكثـر� الوثـائق�  االطـالع علـى    ثـم
  ،واستشارة� المتخصصين ،والكتب� المبس
طة� والمدرسية
     رأي نهائي. صين ألجل�للمتخص
 ة ثانيًةمر
 العودة�و ،ًةت
قني

�ن� هذه� الخطوة� الت
�رجمان� من اكتساب� رصيٍد معرفـي  
مواجهـة�  يسـم�ح� لـه� ب   مفيـدٍ ت�مك
�هـذه   المـؤتمرات�، وتعطيـه�   خـالل  د�ر�أن ت� المحتمل�التي من و ،المفردات� المجهولة� من قبله

فـي االجتماعـات�، وتعر
ف�ـه� علـى      التـداول�  المحتملـة�  فـردات� نظرًة شاملًة عـن الم  الطريقة�
القديمـة� والمرك
بـة�    الكلمـات� الكلمات� ذات� األصـل� اإلغريقـي و  كأن يمي
ز� بين� (خصائص�ها 
�  . الوضعيات� وفق� تحليل�المنح�ه� القدرة� على ا يالخ.) مم
...و االقتراض،  واألجنبية

<V�Ùç‘çÖ]<ŽíÇÖ<»<>Žl^òÊ^Ó¹]><àÂ<ŁovfÖ]< <

�
 )، كـون� 8(ينظر سيليسكوفيتش الترجمة� على ضرورة الفهم من أجل� التشديد� لقد تم
ـ  (transcodage) )(أو المرامزة الحرفية� الترجمة� شرعية� إلـى   ، باالسـتناد� اا فيهـ يبدو مطعوًن

  ا: م�حج
تين� رئيستين� ه�
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 �ل�غٍة تتناول� الواق�ـع�  والتي مفاد�ها أن
� كل
�  الحالية�*الفكرة� الش
ائعة� في مجال� الل
سانيات
علـى   معينـة� ال تعب
ـر� مفـردٌة   و )،9(مونان ٍة وتقس
م�ه� إلى وحداٍت مختلفٍةمختلف من جوانب�

  في لغٍة ثانيٍة. "مكافئها" لواقع� نفس�ه� الذي يع�ب
ر� عنها

ألن
  ؛فظة� الواحدة�، وهي ظاهرٌة تتكـو
ن� ت�ك�و
�ًنـا رياضـًيا   عد
د� المعاني لل
* فكرة� حتمية� ت
" �متنـاٍه   عن عـدٍد ال  الت
عبير� وظيفة� التي تملك�الل
غات� تنطوي على عدٍد محدوٍد من الد
الئل

�ـ الحقي مـن تمـثالت�  و ،عناصر� العـالم� الخـارجي  من  متناٍه ال عدٍدو ،من الوضعيات � لـدى  ة�ق
وبالت
الي قد تحمل� مفردٌة ما عد
ة� معاٍن وتحتمل� ترجماٍت مختلفٍة  ؛10"مختلفينالمتكل
مين ال

  المعنى.  اختالف�

بمجر
د� أْن يسمع� البعض� من
ا عبارة� "الفهم� ألجل الت
رجمـة�"، يسـتنتجون بسـرعة أن
�    و
�مستوى ما  فإن
� .11بضمان� عمٍل ترجمي جادٍ
 كفيلٌة ص�الذي يقع فيه الن
 مهارًة ما في المجال

� ،الر
وابط� المنطقية� والوظيفية� بين� عناصر� الملفـوظ�  إلدراك� الحال� ضروري بطبيعة� للفهم
ن المترجمـو  ه إال
�غ�ـ هـذا المسـتوى ال يبل�   لكـن
�  المناسبة للغـة� الوصـول�   المفردات� النتقاء�و
  .12نالمهنيوالتراجمة و


ـ الم� الوثـائق�  ده�الـذي تحـد
   السياق�ف ،عملية� الت
حضير� ا فيما يخصأم ، للمـؤتمرات�  ة�د
�ع�

مـن  و ؛هذا من جهـة  ا،قضي عليه� نهائًيبل ي ؛د� المعاني للفظة� الواحدة�مشكلة� تعد
من  ف�يخف

ه� القطاعـات� المهم
ـة� فـي مجـالي العلـوم�      تشـهد الذي  المتوازي ن
 الت
طو
ر�جهة ثانية، نجد أ
 ��ت�المصطلحات� الت
قنية�  جعل�يوالت
كنولوجيا بدوٍل مختلفٍة منذ� عقوٍد من الز
من
 الواقـع�  ل�فص

إيجـاد� المكافئـات�    الت
راجمـة�  سـيكون� بمقـدور�  هـذا و  . متقاربـةٍ  جد
 أو ةواحٍد رؤيٍة وفق�
� د�، لمجـر
 لتلـك التـي تستعصـي علـى الترجمـة�     ويـة�  للمصطلحات� الت
قن الس
ياقية� المناسبة
�لت
عـاون� مـع   ون لقالئـٌل هـم الت
راجمـة� الـذين يسـع�      وبالمقابل�، ؛الكافية� امتالكهم للوثائق

  في المؤتمر�. اآلخرين والمشاركين� المحاضرين

�مختلفــٌة اختالًفــا واضــًحا عــن متطل
بــات�  وال ب�ــد
� أن نوض
ــح� أن
 متطل
بــات� الت
راجمــة

ياًنا، فعليهم بااللتزام� وي�نش�ر� أح دائٍم بشكٍلالمترجمين ي�حف�ظ�  عمل� المترجم�ين. وباعتبار أن

� و
تحرير� نصٍ
 م�ت�رجٍم منطٍو على مصطلحاٍت ذات  م، وبالت
الي ينبغي له�إكراهاته�بشكل� الن
ص
العام
ية�؛ وهو� ما يؤد
ي  الكلمات� يبة� والص
يغ� المكر
رة� وقليلرطابٍع رسمي، وخالي األلفاظ� الغ

  اختالف� وضع� الت
راجمة� عن وضع� المترجمين اختالًفا جذرًيا. إلى 

الث
رية� بالمعلومات�، يرك
ـز� المسـتمعون للت
رجمـة�    وفي المؤتمرات� ذات� الط
ابع� الت
قني 
�إال
 إذا بدْت لهم العبـارات� مبهمـًة والمصـطلحات�     انتباه�هم على محتواها وال ينتبهون� للش
كل

 ،ومن هنا يظهر� أن
 الت
راجمة� يتمت
عون� بهامٍش أوسٍع من الح�ر
ية� أو صادمًة 13غريبًة أو نادرًة
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بلغـة  إذ يستطيعون� توظيـف� مصـطلحاٍت مسـتحدثٍة وغريبـٍة ويتكل
مـون� بلغـٍة عام
يـٍة أو        
  لمستمعين.        دى ال واضحًةوات� مألوفًة المصطلح تلكأن تكون�  ةط�يشر متخصصة،

Ö]E<�ØÛÃÖ]<₣íérãßÚl^ÓéjÓj<VD< <

تكون� عملية� الت
حضير� فع
الًة إذا استوفى الت
رجمان� وثائق� المؤتمر� جميع�ها وكـان� لـه�   
لها فـي  مت
سٌع من الوقت� لدراست�ها؛ ومشبوهًة إذا لم يتم
 استيفاء� هذين الش
رطين؛ وال معنى 

 �لكن
 الت
رجمان� ال يؤد
ي جميع� ترجماته� أداًء عفوًيا وفع
اًال، حت
ى ولو  ؛الوثائق� والمراجع�غياب
عالوًة على البحث�  –ظروف� عمٍل مالئمٍة. ويلجأ� الت
راجمة� ب محاًطاكان في أحسن� أحواله� و

مصـطلحية�  الص
عوبات� ال الفيالمعروفة� تسمح� لهم بتتكتيكات إلى مجموعٍة من ال –الوثائقي 
مهما اختلفْت طريقة�  التي غالًبا ما تتجل
ى في المؤتمرات�. هذا وتوض
ح� الم�دو
نة� أن
 الت
راجمة�

  نفس�ها: تكتيكات فإن
هم يلجؤون إلى ال ؛تمايزت خبرات�هم وتخالفت لغات� عمل�همتكوين�هم و

ها في أولى مراحل� م�لكي يجتاز� الت
رجمان� حاجز� الت
عر
ف� إلى المصطلحات� الت
قنية� وفه
) �  وهي:  تكتيكات مرحلة� االستماع� والت
حليل�)، يعتمد� على سبع� الت
رجمة

1-
م�هتـدًيا بالس
ـياق� معتمـًدا علـى زاده�      رجمان� لترجمـة� المصـطلح� ومعنـاه�   يسعى الت
ـ  
شـرنا  ا قـْد أ المعرفي مقتفًيا أثر� المؤش
رات� التي تتجل
ى له�. وقْد يبدو هذا األمر� الذي كن

في حال� ما إذا كان� نابًعا مـن إرادة� الت
رجمـان�    تكتيٍك بيد� أن
ه� يتحو
ل� إلى ؛إليه� آنفا بديهًيا
 انتباه�ه�. ويلجأ الت
رجمان� لهذالذي يتطو
ع� لبذل� مجهوده� ويختار� األمور� التي يرك
ز� عليها ا

سـمح�  يلهجًة غريبًة تصع
ب� على الت
رجمان� فهم� الكلمات�؛ و المتحد
ثإذا طبع� كالم�  ،تكتيك�ال
 غيـر� أن
ـه م�ْكلـفٌ    ؛مـًة كاملـةً  بترجمة� مصطلٍح بالكاد� مفهوٍم أو مسموٍع ترج تكتيك�ال اهذ

�بحيـث� ال يتسـن
ى للت
رجمـان�     ،مم
ا يعر
ض� عملية� الت
رجمة� لفقـدان� تواز�ن�هـا   ،للوقت� والجهد
.�   سماع� بقي
ة� الخطاب

يستنجد� الت
رجمان� برفيقه� وهو ترجماٌن ثاٍن يتواجد� داخل� حجـرة� الترجمـة� غيـر�     -2
�بحيـث� يرك
ـز�    ،(الـر
ئيس)  ما يكمن� دوره� في مساعدة� الت
رجمان� الن
شط�وإن
 ؛مدعٍو للترجمة

، بشـكٍل أفضـٍل مـن الت
رجمـان� الن
شـط�      تركيزًا شديًدا على االستماع�، ومنه� يصغي ويفهـم� 
 ويملك� حر
يًة أوسع� في تصف
ح� معجٍم ما أو أي
ة وثيقة أخرى في سبيل� إيجاد� الحـل
، وهنـا   
ما على الت
رجمان� الن
شط� إال
 أن يترد
د� أو يشير� للت
رجمان� المرافق� أو يومي له� أو يكت�ب� لـه�  

فق� ما المطلوب� منه�؛ تبع�ها بعالمة� استفهاٍم حت
ى يعرف� الت
رجمان� المراعلى الورقة� كلمًة وي�
وفي الفرق� الجيدة� يمكن� التنب
ؤ� بالص
عوبات� والبحث� عـن� الحلـول� فـي وقـٍت وجيـٍز ودون      

 
 ؛ان� داخل� حجرة� الت
رجمـة� التي يمتلكه�ا الت
رجم تكتيكات�أحسن� ال تكتيك�ال اهذانتظاٍر. ولعل
بيـد�   ؛إليجاد� المعلومة� المنقوصـة�  رًةفرًصا كثي منح� صاحب�ه�يللوقت� والجهد�، و مقتصٌد ألن
ه�
  فرض� تواج�د� ترجماٍن مرافٍق، وهو� ما ي�عتب�ر� شرًطا غير� متاٍح دائًما. ي أن
ه�
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وتجبر� الت
رجمان� علـى   ،الش
فوية� اعتماًدا كبيًرا على الجملة� العصبية�تعتمد� الت
رجمة�  ••••
حجـرة�  الر
كون� إلى الر
احة� على فتراٍت متواترة�، ومنـه� إذا كانـْت الت
رجمـة� تـتم
� داخـل� ال     

فإن
 الت
رجمان� ال يستطيع� أن يرتاح� إال
 بتواجد� فريٍق مكو
�ٍن مـن   الواحدة� في أكثر� من لغٍة 
�أم
ـا إذا تشـك
ل� الفريـق� مـن      ضـه� رفيق�ـه�؛  ما تعب� ترجمـاٌن عو
 تراجمٍة على األقل
، فكل
 ةثالث

�فإن
 الواحد� منهما ال يستطيع� أن يمك�ث� داخل� الحجـرة� لفتـرٍة طويلـٍة ألن
     ؛ترجمانين اثنين
 ه� سيتراجع�. نشاط�

 ولهذا فالت
راجمة� أمام� حتمية� الت
حضير� خالل� فترة� عمل�ه�م.  ••••
ويضجرون� إذا ما رافق�ه�م تراجمـٌة آخـرون،    أخيًرا، يحب
ذ� الت
راجمة� العمل� على انفراٍد ••••

 ألن
ه�م يوقنون� بنقاط� ضعفهم، وبالتالي يخجلون� ما إن اكتشف� ترجماٌن آخر ذلك�. 

رة� لديه� الت
رجمان� إلى البحث� في الوثائق� المتوف
 في غياب� الت
رجمان� المرافق�، يلجأ�  -3
 اعتمـد� هـذ  يومنـه�   ؛ائم� المفـردات�...الخ لمعـاجم� وقـو  داخل� الحجرة� نحو� وثائق العمـل� وا 

ألن
 الت
رجمان� إذا ما نظ
م� مصطلحات�ه� تنظيًما ورت
ـب�   ؛اعتماًدا كبيًرا على الت
حضير� تكتيك�ال
ويسهل� عليه� فهم� المعلومة� التي  الد
قيق� ى له� فيما بعد� إيجاد� المصطلح�يتسن
سوثائقه� ترتيًبا، 

�ن� الت
رجمـان� مـن إيجـاد� حـلٍ
     ي�أهم
يٍة ألن
ه  وذ تكتيك�ال االت
رجمة�. إن
 هذقبل�ها أثناء� يست
مك
غير� أن
 تصف
ح� المعجـم� يتطل
ـب� جهـًدا     ؛يرمي� بطرفة� عيٍن على الوثيقة� لمشكلته� بمجر
د� أن

إذا كـان  جهيًدا ووقًتا معتب�ًرا، وهو ما ال ننصح� به� إال
 إذا تعل
ـق� األمـر� بمعلومـٍة مهم
ـٍة أو     
�  منسوب�ه� متوس
ط� الس
رعة�.كان� و ،الخطاب� غير� ثريٍ
 نوعا ما بالمعلومات

4- 
لكن
ه� بهذا ال ينق�ل�ها نقًال وافًيا؛ بيد�  ؛رجمان� الفكرة� وهو� ي�ترج�م�هايمكن� أن يبس
ط� الت
مرفقـًة   أن
 فهم�ها سيكتمل� في ذهن� المستمع� إذا كان� سياق� ورود�هـا واضـًحا أو إذا كانـت   

 .�  بسنداٍت مرئيٍة نحو� وسائل� العرض� المتمثل
ة� في صور� العرض� الش
ف
افة� والر
سوم� البيانية

ت�عتبر� الت
رجمة� الت
قريبية� طريقًة آليًة وفع
الًة ألن
 المستمع� غالًبا ما يفهـم� المعنـى    -5
ض� لها ت
ى للص
عوبات� التي يتعر
من خالل� الس
ياق� وبفضل� زاده� المعرفي؛ بْل ال ينتبه� أحياًنا ح

ال سيما إذا تعل
ق� األمر� بأسماء� األعالم� مثل� "عـدد� فـرود" و" ملحقـة� يـاغي" أو      ؛الت
رجمان�
.�   14بمصطلحاٍت ت�نطق� ن�طًقا قريًبا من ن�طق� مكافئاتها في لغة� الوصول

جمـة� إلـى   ضـطر
� الت
را إذا كان� الخطاب� ثري
�ا بالمعلومات� وكان� منس�وب�ه� سـريًعا، ي�  -6
هم لم يفهموا نقطًة معي
نًة أو قد
روا أن
ها ليسْت ذات� أهم
يٍة  وعليه� إْن استنفاذ� طاقاتهم كل
ها

   .�  كبيرٍة، فإن
هْم سيتجاوزونها ويستمر
ون في ترجمة� باقي الخطاب

إذا لم تكْن عملية� الحذف� هذه� نابعًة من خيار� الت
رجمان� وإرادته�، فإن
ها ت�عتبـر� فـي    -
؛ حيث� إن
� من شأن� جهـدي الـذ
اكرة� والت
عبيـر� أن ي�ضـعفا� جهـد�      تكتيًكاهذه� الحالة� حادًثا ال 

ا ما كان� خيـاًرا  الس
مع� وبالت
الي ي�ضي
ع� الت
رجمان� المعلومة� دون وعي؛ بيد� أن
 هذا الحذف� إذ
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فإن
 الت
رجمان� سيتخل
ى كليً
ا عن المعلومة� حاذًفا المصـطلح� الت
قنـي المعب
ـر� عنهـا،      ؛تكتيكًيا
   �مم
ـا يمك
ـن�    ،بحيث يمكن� تبرير� الل
جوء� لهذه� العملية� في كونها مقتصـدًة للوقـت� والجهـد

قصاء� العناصر� الث
انوية�. وتجد�ر� الت
رجمان� من الت
ركيز� على العناصر� المهم
ة� من الخطاب� وإ
اإلشارة� هنا إلى أن
ه� كل
ما كانْت الظروف� التي يعمـل� فيهـا الت
راجمـة� صـعبًة، زاد� احتمـال�      

 .� تضييعهم للمعلومات� حت
ى ولو كانوا على قدٍر عاٍل من الكفاءة

عن عمليـة� الت
رجمـة�    لم
ا يلحظ� الت
رجمان� أن
ه� ضي
ع� معلومًة مهم
ًة، يمكن� أن يتوق
ف� -7
توق
ًفا مؤق
ًتا مخبًرا مستمعيه� بتضييعه� للمعلومـة�، وهنـا سـيتدخ
ل� المسـتمعون� الـذين قـد       

  مباشرًة أو عند� نهاية� العرض�.  المتحد
ثيطلبون توضيحاٍت من 

- �ألن
ها تضي
ع� الوقت� وتضع� سمعة�  إن
 هذه� الت
قنية� غير� شائعٍة بين� الت
راجمة
 .�� ولو على حساب� نزاهت�ه
 الت
رجمان� على المحك

يمكن� أن تخدم� المرحلة� الث
انية�  لاألو
 تكتيكباستثناء� ال تكتيكات كل
� هذه� ال -
 �للت
رجمة� أال وهي عملية� الت
عبير؛ فلكي يتخط
ى الت
رجمان� صعوبات� الت
عبير� عن المصطلحات

 اآلتية:  تكتيكات الواردة� في لغة� االنطالق ونقلها إلى لغة� الوصول�، يلجأ� أيًضا لل

 -وهو� ي�ترجم�  –ت
رجمان� أو يعيد� صياغة� الش
رح� أو إعادة� الص
ياغة�: وهي� أن يشرح� ال -8
 .�  مصطلحاٍت تفتقد� لمقابالٍت في لغته� أو غريبٍة عليه� أو غير� مفهومٍة لديه

الت
وطين�*: وي�قص�د� به� تغييـر� شـكل� المصـطلح� الت
قنـي أو صـوته� ليبـدو متمـاثًال         -9
نسي إلى اللسان� االنجليزي، يكـون�  فأثناء� الت
رجمة� من الل
سان� الفر ؛وصول�لمصطلحات� لغة� ال

  � teledetectionغيـر� أن
ـه يجـوز� ترجمتهـا ب      ؛remote sensingمـثًال   télédétectionمقابل� لفظـة
 .�  منطوقًة على الط
ريقة� االنجليزية

غيـر� شـائعٍة فـي    إن
 تقنية� الت
هجين� هذه� منبوذٌة من لدن� المتعص
بين� للغة� الوصـول�، و 
غير� أن
ه يمكن� تفسير� سبب� تبن
يها من ق�بل� الت
راجمة� بتزامنيـة� العمليـة�    ؛مينأوساط� المترج

       �ووقتية� الكالم�، وهي بذلك� تساهم� في توفير� الوقـت� والجهـد� وتكـون� فع
الـًة فـي الحـاالت
  الث
الثة� اآلتية: 

-  �الل
سانية� نفس�ها إذا كانْت لغة� االنطالق� ولغة� الوصول� كلتاهما تنتميان� للعائلة
فإن
 المتلقي� يفهم� معنى المفردات� األجنبية� ألن
ها تشبه�  ؛ا هو شأن� االسبانية� والفرنسية�مثلم

 .� مفردات� لغته� األم وتشترك� معها في الجذر� نفسه

إذا كان "االستيراد� المعجمي" عملًة متداولًة بين� لغتي االنطالق� والوصول� كليهما مثلما 
الل
غتين� اليابانية� والعبرية� اللتين تبنيتا العديد� من المصطلحات� االنجليزية� وأوجدتا  هو شأن�

تتعايش� سلمًيا مع مصطلحات�  لها مرادفاٍت في معجم�ها إلى أن أصبحْت المصطلحات� المستوردة�
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وي موظ
ًفا مفرداٍت الل
غة� المستور�دة�. وفي المجال� الت
قني، يلجأ� الت
رجمان� لعملية� الت
هجين� اللغ
  .موجودٍة سلًفا في معجم� اللغة� التي يترجم� فيها أو مستحدًثا أخرى قريبًة منها

إذا كان� المستمعون� متعو
دين� على قراءة� نصوٍص تقنيٍة في لغة� االنطالق� دونما  -
�ص� فإن
هم ال يجدون عناًء في الت
عر
ف� إلى المصطلح� المتخص
 ؛د� سماعهاها بسهولة� عنفهم

 .� الذي قْد ينطق�ه� الت
رجمان� نطًقا قريًبا من نطق� هؤالء� المستمعين� للمصطلح� ذات�ه

      �مالحظٌة: إن
 عملية� الت
وطين� هذه� منتشرٌة بفعل� هيمنـة� بعـض� اللغـات� علـى الميـادين
.�  العلمية� والت
قنية

10- �
الوصل�* قد يضل
ل� المستمع�، مثلما هـو الحـال�    إلى لغة� الص
وتي للمفردة� الن
قل� إن
�خصائصها الص
وتية نفسها إلى الفرنسـية   بنقل� « yellowfin » االنجليزية� المفردة� عند� ترجمة

تعتبر� هذه� الط
ريقة� أقل
� فعاليًة و. « thon jaune »التي توف
ر� مكافئا معجمًيا لهذه� العبارة� وهو 

نطق� الكلمة� نطًقا أجنبًيا قْد يضـل
ل� المتلق
ـي حت
ـى وإن كـان� علـى       من تقنية� الت
وطين� ألن

درايٍة بها في شكل�ها المكتوب�، فإن هي� تصلح� بين� لغتين� متقاربتين� مثلما هو حال� االيطاليـة  
مع االسبانية، فهي مضل
لٌة عند� الت
رجمة� بين� االنجليزية� واليابانية� حيث� يكون� من األجدر� هنا 

  بن
ي طريقة� الت
وطين�.  ت

إلـى   « maturity date »المحاكاة�: كأن ي�ترج�م� المصـطلح� االقتصـادي� االنجليـزي     -11
   �(تـاريخ�   « date d’échéance »، وهـو الـذي ي�قصـد� بـه�     « date de maturité »الفرنسـية� بالعبـارة

(�مصطلحاٍت م�تداولٍة فـي مجـال�    عند� الت
عامل� مع� فع
اًال تكتيكال اكون� هذي؛ وقْد االستحقاق
بيد� أن
ه� يتوج
ـب�   ؛حات� بشكٍل متواٍز في عد
ة� دوٍلالتكنولوجيات� الحديثة� حيث� تتطو
ر� المصطل

مـثًال   « tour d’échelle »فالعبـارة� الفرنسـية�    تعل
ق� األمر� بمفرداٍت قديمٍةما توخ
ي الحذر� إذا 
والتي تعني حق
 مالك� المنزل� في العبور� إلى جهة� جاره� من أجـل� االعتنـاء� بالجـدار� الـذي     

 .�  يفصل� بين�ه�ما، قْد ال تؤد
ي معناها الصحيح� إذا ما هي حوك�ي�ْت باالنجليزية

Ö]<Ł…^éj}]<l^ÓéjÓj<V< <

باًطـا وال حسـًما، فهـو    المذكورة� آنًفا منفـردًة وال اعت  تكتيكات ال يختار� الت
رجمان� ال
غالًبا ما يتبع� خطواٍت عديدًة متواليًة في سبيل� تخط
ي الص
ـعوبات� الت
رجميـة�، فقـْد يتـرجم�     

�ن�ه�ا اعتماًد
على المصطلحات� التي بحوزته�، أو يحذف�  اأجزاًء من الخطاب� ناقًال معناها أو م�و�ط
�، أو يقترض� لفظًة ثم
� يشرح�ها فيما بعد� أجزاًء أخرى حذًفا مؤق
ًتا منتظًرا مساعدًة من رفيقه

أنجـع� مـا إن    تكتيكإذا ما سمح� الوقت� بذلك�، أو يحذف� الفكرة� مر
ًة ومر
تين� ثم
� يلجأ� إلى 
  .يعاود� المصطلح� الظهور� ثانيًة

  

  *يسم
ى عند النقل إلى العربية بالت
عريب (المعر
ب) 
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على ثالثة� قوانين خاضـعٍة للعوامـل� الن
فسـية�     تكتيكاتيعتمد� الت
رجمان� في اختياره� لل>
>وهي كما يلي: <

1<V^ãŽÞ]æ_<»æ<^ãŽÖ^Ó�_<�Ø–Ê_<»<ŽíÚç×Ã¹]<�Üè‚ÏjÖ<ŁêÃflŠÖ]<K< <

أن
 الت
رجمة� الش
فوية� تتمث
ل� أساًسا فـي "تحصـيل� المحتـوى     )دانيكا سيليسكوفيتش(ترى 
يرى الت
رجمان� أن
� مهم
ت�ه� األولى تتمث
ـل�   . وفي المؤتمرات� ذات الط
ابع� الت
قني،15المعرفي ونقل�ه"

وعليـه� فـإن
    ؛لك� ساعًيا لتوظيف� األنجع� منهـا المناسبة� لذ  تكتيكات�في نقل� المعلومة� فيختار� ال
   �هذا القانون� يحب
ذ� الت
قنيات� التي تضمن� نقل� المعلومة� نقًال وافًيا، وبالت
الي ي�عتبر� تصـف
ح� مسـرد

ع� من عمليتي الت
بسيط� والت
وطين�، ألن
 الط
ريقة� األولى تضمن� إيجـاد� المفـردة�   المصطلحات� أنج
  المعلومة� نقًال منقوًصا أو عشوائًيا.   نتنقال بينما الطريقتين� األخريين� ؛المفتقدة�

2<ŁáçÞ^Î<K"flØÎ_<Ø}]‚i"<V< <

فـي سـبيل�    تكتيكـات� هذا القانون� من األخطار� التي تنجر
� عند� اختيار� الت
رجمان� لل ينب
ه�
هذه� األخطار� بالط
اقة� والوقت� المسـتهلكين�   ترجمة� األجزاء� المتبقي
ة� من الخطاب�، إذ ترتبط�

ذف� علـى  للجهد� والوقت�. ويرى هذا القانون� أن
 تقنية� الح المت
بع� تكتيك�وبمدى استنزاف� ال
       �انعدام� مردوديتها أفضل� من تقنية� الت
بسيط� المكلفـة� للوقـت� والجهـد� بـالر
غم� مـن ارتفـاع

�  .  مردوديتها في نقل� المعلومة

3<áçÞ^Î<K"flØÎ_<‚ãq"<V< <

بيـد� أن
 أثـر�ه� طـاٍغ علـى أغلـب       ؛الحسبان� االعتبارات� الت
قنية� ال يأخذ� هذا القانون� في
�ديجـين  (. ويتجل
ى هذا المفهـوم� فـي أبحـاث�    17السيما في جانبها الل
ساني 16نشاطات� اإلنسان

كليهمـا حـول الت
رجمـة�     )19Moser( )1978( )مـوزر (و )18K.Déjean Le Feal( )1978( )لوفيـال 
أساسيا لعملية� الت
رجمة. ويحب
ذ� هـذا   ًءاالذي يعتبر�ه� مبد )I.pinchuk20( )بينشوك(الشفوية�، و

�  الت
قنيات� األقل
 استنفاًذا للط
اقة�.  القانون� بدوره

تجدر� اإلشارة� إلى أن
 التقنية� الوحيدة� التـي أجمعـْت عليهـا هـذه القـوانين� علـى        -
اختالفها هي تقنية� االستنجاد� بالت
رجمان� المرافق�؛ ولهذا فإن
 العمل� فـي فـرٍق مشـك
لٍة مـن     

� أمٌر مهم
�. ةتراجمٍة أو أربع ةثالث

  

  
  ب "الد
خيل"*يسم
ى كذلك 
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يخضع� الت
رجمان� بقصٍد أو بدون� قصٍد لهـذه� القـوانين الث
الثـة حيـث� تـرتبط� أهمي
ـة�             
الواحد� منها بالعوامل الن
فسية� واألخالقية�، فالت
رجمـان� الـذي يضـع� ن�صـب� عينيـه� الضـمير�       

�نقـًال أفضـل� مـن نقـل�      المهني� يختار� القانونين األو
لين ألن
هما يساهمان في نقل� المعلومات
أم
ا إذا تعر
ض� الت
رجمان� للت
عب� وكان� يشتغل� في ظـروٍف غيـر� مريحـٍة     ؛القانون� الث
الث� لها

       �ولم يتوف
ْر على وثائق� المؤتمر� أو الحظ� عـدم اكتـراث� القـائمين� علـى شـؤون� المـؤتمر
�بجهد أقـل
"؛ والمتـرجم� الن
زيـه�    العمل إن
ه� سينتهج� بدون شكٍ
 قانون "ف ،بالت
رجمة� الش
فوية

�لكن
 تكرار� ذلك� خالل� الت
رجمة� نفسـه�ا يضـرب�    ؛هو من يصارح� مستمع�ه� بتضييعه� للمعلومة
مصداقيت�ه� ويقل
ل� من مفعول� الخطاب�، ولهذا يبتعد� الت
راجمة� عن هذه� الت
قنية� متذر
عين� بأن
ـه�  


  الظ
روف� الس
يئة� المحيطة� بالت
رجمة�.   ال مناص� من تضييع� معلوماٍت مهم
ٍة في ظل

<VŽí¶†fljÖ]<Žì�çq<»<₣íÛ@Óvj¹]<ŁØÚ]çÃÖ]< <

إن
� المعلومات� الواردة� في ثوب� المصطلحات� الت
قنيـة� تختلـف� نسـب� ضـياع�ها كل
ًيـا أو      
طوًرا، وهذا بالمائة�  10بالمائة تارًة وال تربوا عن  80جزئًيا في الت
رجمة� الفورية�، إْذ تبل�غ� 

وعليه� فهذه� اإلحصائيات� مثيرٌة للجـدل�، غيـر� أن
نـا وبعـد�      ا إلى المدو
نة� التي درسناها�استناًد
تحليلنا للمدو
نة� اكتشفنا بأن
 هناك� ثالثة� عوامٍل قـْد تـتحك
م� فـي قـدرة� الت
رجمـان� علـى       

  و اآلتي: الت
عامل� مع صعوبات� الت
رجمة� في شق
ها المصطلحي، وهي على الن
ح

1<�ÝøÒ<₣íÂ†‰<Kpfl‚vj¹]<V< <

      �فبالر
غم� من أن
 حساب� نسبة�  ؛لمؤث
رة�أهم
� العوامل� ا المتحد
ثيبدو جلًيا أن
 سرعة� كالم
إال
 أن
ه من الواضح� كل
ما أسرع�  ؛تأثير هذه� الس
رعة� على فقدان� المعلومات� أمٌر مستعٍص

�لن  ،كل
ما ارتفعت نسبة� ضياع� المعلومات� والتي ما إن تبلغ� حدً
ا معي
ًنا ،الخطيب� في كالم�ه
 �  .  الخلل�يتمك
ن� أي
� عامٍل آخر من إصالح

2<Vğ÷^Ÿ…]<łÝş_<ğìæøi<VŽh^Ş¤]<�Üè‚Ïi<₣íÏè†�<K< <

      �� أصـعب� مـن ترجمـة� المـداخالت� المرتجلـة
ألن
 محتـواه�   ؛إن
� ترجمة� الخطاب� المتلـو
بيد� أن
ه� وحد�ه� الكفيل� بتمكين� الت
رجمان� مـن   ؛21رٌي ومنسوب�ه� سريٌع وخيال�ه� فقيٌرالمعرفي
� ث

�وغالًبا مـا ت�فضـي ترجمـة� الن
صـوص� المتلـو
ة� إلـى        الت
قنية� المعرفة� القبلية� بالمصطلحات
لكن
 المدو
نـة�   ؛وي ويصع�ب� على المتلق
ي ف�هم�هايشوب�ها الت
داخل� الل
غ ،خطاباٍت مبهمٍة نوًعا ما

تبرز� أن
� ترجمة� هذا الن
وع� من الخطابات� تحمل� في طي
ات�ها مصـطلحاٍت متخص
صـٍة كثيـرٍة    
�  . 22معب
رٍة عن األفكار� الواردة� في لغة� االنطالق
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3<V₣í’fl’~j¹]<ÜŁã₣Ê…^ÃÚæ<Ží¶]†fljÖ]<₣ì�}<K< <

�الت
قنيـة� إال
 عنـد� قـدوم�     ي�جمع� عدٌد كبيٌر من الت
راجمة� أن
هم ال يحفظون� المصطلحات
، ويقـول� بعض�ـهم إن
هـم يحص
ـلون�     23موعد� المداخلة� لكن سـرعان� مـا ينسـوها بعـد� ذلـك     

� الس
نين
؛ لكن
 يبدو أن
� المدو
نة� التي بين� أيدينا تصب
� 24المصطلحات� الت
قنية� وينم
وها على مر
طلحات� الت
قنية� التي يلم
� بها الت
راجمة� في خانة� الموقف� الث
اني، فاإلحصائيات� توض
ح� أن
� المص

المحن
كون� مجهولٌة من لدن� الجدد�، وهو ما يسمح� للفئة� األولـى بترجمـة� الخطـاب� ترجمـًة     
في حين� تبقى الفئة� الث
انية� مكتوفة� األيدي. هذا وت�ع�د
� مكسـًبا الـذ
خيرة� المعرفيـة�     ؛متناسقًة

كويٍن في مجال� ما أو من خالل� الخبرة� التي يكتسـب�ها مـن   التي يحص
ل�ها الش
خص� في إطار� ت
�بيد� أن
ه� ال  ؛مهنٍة معي
نٍة، إن ما هو� د�عي� لترجمة� خطاباٍت تصب
� مواضيع�ها في مجال� اختصاصه

     ،�يستطيع� مضاهاة� الت
رجمان� في وظيفته� كل
ما ابتعد� موضوع� المحاضـرة� عـن هـذا المجـال

ص� في مجال� اإلحصاء� الذي راح� ي�ترجم� مواضـيع� ذات� الص
ـلة� بهـذا    وهو حال� ذلك� المتخص

سرعان� ما تـدن
ى   لكن� ؛ير� المتخص
صينالمجال� ترجمًة أفضل� من ترجمة� زمالئه� الت
راجمة� غ
     �مستواه� مقارنًة بمستواهم بمجر
د� أن أصبح� موضوع� المحاضـرة� يـدور� حـول� اإلحصـائيات

 .�  الد
يمغرافية

  سهل� تعديد� عاملين� آخرين رغم صعوبة� قياس� أثرهما وهما: كما ي

4<V₣írãjß¹]<��–vfljÖ]<₣íéréi]�‰]<K< <

       �ألن
 الت
قني  ؛بكثيٍر من تحضير� المعارف�أفضل يتجل
ى بشكٍل عاٍم أن
 تحضير� المصطلحات
 �المتخص
ص� في مجاله� يهتم
� بجزئيات� الخطاب�، فهو� يرى عموًما في الت
رجمان� الس
اعي لفهم
 �الخطاب� وإفهامه� ذلك� الش
خص� غير الكفؤ�. وعليه�، فإذا اط
لع� الت
رجمان� على ميداٍن ما بواسطة

�طة� وغيرها، سيلم
� بخطوطه� العريضة� التي ست�
ات� عرض� في الن
قاشات� واالجتماعالكتب� المبس
إذا ما تعل
ق� األمر�  ن الت
حضير� يصب�ح� أقل
� فعاليًةلكن
� هذا الن
وع� م  الس
ياسية ويتجن
ب� اإلحراج�

بالمؤتمرات� ذات� الط
ابع� الت
قني حيث� تكمن� أهم
ية� الخطاب� في جوانب�ه� الد
قيقة�، وتقول� 
عموًما  المتحد
ثيجعل� وضعية� الت
رجمان� تختلف� عن وضعية�  لوديرير في هذا الش
أن : "إن
 ما

 25اهتمام� األو
ل� بالمعنى العام� للخطاب� أكثر� من اهتمامه� بجزئياته� أي وحدات� المعنى."
ولكي يتمك
ن� الت
رجمان� من تتب
ع� الخطاب� عليه� أن يفهمه� على مستوياته� الن
ووية� والجزئية� وما 

ذ ينبغي له� أن يفهم� الر
وابط� الوظيفية� بين� الجمل� والعبارات� وكذلك� تسلسل� بين الجزئية�، إ
�  . إال
 أن
 هذه� العملية� تجهد� الت
رجمان� وتجعل� أداءه� متدن
ًيا ؛األفكار
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 توض
ح� المدو
نة� أن
 هناك� تراجمٌة كثٌر استطاعوا أن يترجموا الخطاب� ترجمًة جي
دًة      
�ولكي تكون� طريقة� الت
حضير� فع
الًة ما على الت
رجمان� إال
 أن  ؛دون� أن يفهموه� بكل
 تفاصيل�ه

ي�سب�ق� عملية� البحث� في المصطلحات� الت
قنية� بشرح� وفهم� أساسيات� العلوم� والت
قنيات� التي 
لكن يمكن� أْن يكون� أداء� الت
رجمان� جي
ًدا على الميدان  ضوي تحت� لوائها هذه� المصطلحات�تن

�  . حت
ى ولو لم يمر
 عبر هذه� المرحلة

5I<<VŁá^¶†fljÖ]<^ãe<Ł†flfÃè<�Ö]<₣íÇI×Ö]< <

    �ت�لـز�م� الت
رجمـان�    AIICمن المتعارف� عليه� أن
 الجمعية� الد
�وليـة� لتراجمـة� المـؤتمرات
� أو ما ي
أم
ا إذا اقتضـت الض
ـرورة� وفًقـا لمقتضـيات� الس
ـوق�،       ؛شبه�هابالت
رجمة� إلى لغته� األم

، فـي  27)سيليسـكوفيتش (إذ ترى  26يمكن� أن يترجم� إلى لغته� األجنبية� األولى أي اللغة (ب)،
� يكون� أحسن� من أدائه� في لغته� الث
انية�، أم
ا 
بروس (هذا الش
أن�، أن
 أداء� الت
رجمان� في لغته� األم

يذهب� إلى أبعد� من ذلك� موض
ًحا أن
 الت
رجمة� الفورية� تتعد
ى ك�ون�هـا   )Bros-Brann28( )بران
��    ؛مجر
د� ترجمٍة حرفيٍة للخطاب� األصل
لكـن
�    وعليه� ال يمكن� أن نتـرجم� إال
 إلـى الل
غـة� األم

     �المدو
نة� لم توض
ح فروًقا كبيرًة في هذا الش
أن�، فإذا ات
فقنا علـى أن
� حـاالٍت مثـل ركاكـة
 �� إلى الل
غة� الث
انية�واألسلوب
فإن
� حـاالت� عـدم�    ؛أخطاء� الل
غة� تكث�ر� عند� الت
رجمة� من الل
غة� األم

�ة� كار� تكثـر� عنـد� الت
رجمـة� مـن الل
غـ     وكذا حذف� األف ،دقيًقا    المصطلحات� الت
قنية� فهًما    فهم
�؛ لكن على ما يبدو أن
 الت
رجمان� يمكن� أن يتجاوز� صعوبات� الت
عبير� فـي  
الث
انية� إلى الل
غة� األم

  الل
غة� (ب) إذا ما كان� يمتلك� قدرًة عاليًة على فهم� الخطاب� في الل
غة� (أ) . 

<V₣í³^¤]< <

تغالل�ها (دراست�ها) فـي مجـال� ترجمـة� المـؤتمرات� ذات�     إن
� عمليتي جمع� المعطيات� واس
عـن الت
حليـل� الـد
قيق� لإلحصـائيات�      العهد�، كما أن
نا الزلنـا بعيـدين  الط
ابع� الت
قني حديثتا 

مـن البحـث� فـي مجـال� الت
رجمـة�      فنحن� لم نقطْع بعد أشـواًطا متقد
مـًة    المتعل
قة� بذلك�؛
�ونحن� لـم نـتخط
 بعـد    تعقيًدا وعشوائيًة  أكثر� ظواهر� درس�وعليه� كيف� بنا أْن ن ؛الفورية

   مرحلة� استجالء� الخطوط� العريضة� للظ
اهرة� نفس�ها؟ 

ز� المعطيات� التي بحوزتنا والمتعل
قٌة بالجانب� المصطلحي أن
 الس
ـواد� األعظـم� مـن    بر�ت�
 �الط
ابع� الت
قنـي يرجـع� سـبب�ها إلـى     المعلومات� التي يضي
ع�ها الت
رجمان� خالل� المؤتمرات� ذات

صطلحات� الت
قنية� والت
عبيـر� عنهـا (ترجمتهـا). ونظـًرا لكثـرة�      عجز� الت
رجمان� عن فهم� الم
� محاضرٍة، فإن
� الت
رجمان� ال يكون� فع
اًال في أدائه� إال
 إذا حض
ـر�  
المصطلحات� وتنو
ع�ها في كل

جـودة� األداء� ومردودي�ت�ـه�   أن
  ن خـالل� المدو
نـة�  ويتجل
ـى مـ  هـذا   جي
ًدا قبل� كل
 اجتمـاٍع.  
     �مرتبطتين� بمدى تحضير� الت
رجمان�  للمصطلحات� التي سـيجابهها لم
ـا يسـتدعى  لترجمـة

  الن
صوص� المتلو
ة� والمعادة� صياغتها.
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إن
 السعي� لنقل� المعلومات� نقال كامًال أثناء االجتماعات� الت
قنية� يفرض� تبن
ـي طرائـق�   
  ر� تلك� الش
ائعة�: غي

-  �إن
� الت
رجمة� األكثر� فعاليًة هي� تلك� الت
رجمة� التي تقترب� من الت
رجمة� المنظورة
 .� وال تبتعد� كثيًرا عن الخطاب� المرتجل

- �" الت
رجمة من الل
غة� (ب) إلى الل
غة� (أ) هي األفضل�" ،  ينبغي إعادة� الن
ظر� في فكرة
كرة� أن يقد
موا توضيحاٍت لسانيٍة في المستقبل�، ثم
� إن
� نقاط� إذ يجب� على دعاة هذه� الف

الض
عف� المكتشفة� على مستوى الل
غة� (ب) مقارنًة باللغة� (أ) تمه
د� الط
ريق� لالجتهاد� في 
الت
حسين� الل
غوي المتخص
ص�، هذا الجانب� الغائب� حاليا عن برامج� المدارس� المتخص
صة� في 

 .� الت
رجمة
-  
البحث� المصطلحي مهمٌ
 في مرحلة� الت
حضير�، واألخذ� بهذه� الفكرة� يفترض� إعادة� إن

الت
راجمة� الذين حاجتهم للمصطلحات� أكبر من حاجة�  أن
إذ  ؛المتبن
اة� المناهج� الن
ظر� في
، القواميس� والمعاجم� يعملون� في ظروٍف صعبٍة وهم يتعاملون معالمترجمين� الت
قنيين لها، 

ستكون� أحسن� إذا ما هم وظ
فوا أدواٍت كانت مم
ا يؤد
ي بهم إلى تقديم� ترجمٍة تقريبيٍة 
لكن
 الت
حضير� للت
رجمة� وتبن
ي خطٍط أثناءها ال يكفالن تخط
ي الص
عوبات�  ؛معجميٍة جي
دٍة

��ها والت
ي غالًبا ما ت�سب
ب� ضياع� كمٍ
 معتبٍر من المعلومات
في ذهن�  ( هذا الضياع� يحدث� كل
ينبغي  وه�ناالت
رجمان�، كما لم ت�درس� بعد� آثار� هذا الضياع� على مدى استقبال� المتلقي له�، 

 (� االنطالق� من فرضية� الن
سبة

يمكن� أن ن�شير� إلى أن
 هناك� نوعين� من الت
رجمة� الش
فوية�، تتمث
ل� األولى في وعليه       
فينق�ل� شخصيت�ه� وأسلوب�ه� تزامًنا  المتحد
ثالت
رجمان� ثوب� ة� حيث� يلبس� كيالت
رجمة� الكالسي

مع نقله� للمعلومات�؛ بينما تتعل
ق� الث
انية� بالت
رجمة� الت
قنية� حيث� يكون� الت
رجمان� متدخ
ًال 
متحر
ًرا من شخصيت�ه� ساعًيا لنقل� المعلومة� نقًال وافًيا. هذا وتختلف�  المتحد
ثمختلًفا عن 
والمؤه
الت� الخاص
ة بهذين� االختصاصين�، مم
ا يدعو إلى تبن
ي طرائق� تكوين� األوصاف� 

� اختصاٍص على ح�د
      . ةومناهج� خاص
ة بكل

  

  

  

  

  

  



���	
2017201720172017א���א���אول�א���א���אول�א���א���אول�א���א���אول�����–א���د�א�
	���א���د�א�
	���א���د�א�
	���א���د�א�

78 

<VŁ�Ú]ç�]< <

1
SELESKIVITCH, Danica, l’interprète dans les conférences internationales, Paris, Minard, 

1968. 
2
 LEDERER, Marienne, la traduction simultanée-fondements théoriques, Paris, Larousse, 1978. 

3
 DEJEAN LE FEAL, Karla, lectures et improvisations-incidences de la forme de l’énonciation 

sur la traduction simultanée, doctorat de 3e cycle, université de la Sorbonne nouvelle, Paris, 1978.  
4
 SELESKIVITCH, Danica, l’interprète dans les conférences internationales, Paris, Minard, 

1968,  p 155. 

5
 LEVINSON,S et LIBERMAN, M, « la reconnaissance de la parole par ordinateur » dans pour 

la science, édition française de Scientific American, n° 44, juin, 1981.  

6
 HORMAN, Hans, introduction à la psycholinguistique, Paris, Larousse, 1972, p 78. 

7
SELESKIVITCH, Danica, l’interprète dans les conférences internationales, Paris, Minard, 

1968, p 151. 
  

8
 SELESKIVITCH, Danica, langages,langue et mémoire, Paris, Minard, 1975, pp 41-53. 

9
MOUNIN, George, les problèmes théoriques de la traduction, Paris, Gallimard, 1976, p 48. 

 

10
 GUELBERT, Louis, la créativité lexicale, Paris, Larousse, 1975, p15. 

11
 KOURGANOFF, Vladimir, « quelques traquenards du thème scientifique anglais », dans 

Traduire, n° 103, juin/I, 1980, p04.  

12
 Gille, Daniel,  « textes spécialisés : techniciens ou traducteurs ? », dans Traduire, n° 105, 

décembre, IV, 1980. 

13
 LEDERER, Marienne, la traduction simultanée-fondements théoriques, Paris, Larousse, 

1978 , p168. 

14
SLAMA-CAZACU, Tatiana, langage et contexte, La Haye, Mouton, 1961. 

15
AIIC, Enseignement de l’interprétation, dix ans de colloques (1969-1979), Genève, 1979, 

p34. 
16

ZIPF, G.K, Human Behavior and the principle of least effort, New York, Hefner Publishing 

Co, 1956. 



�2017201720172017א���א���אول�א���א���אول�א���א���אول�א���א���אول�����–א�
	���א�
	���א�
	���א�
	�������א���دא���دא���دא���د                                                                                                                                                                                                                                                                                             �� �� �� �

79 

17
 MILLER, George A, langage et communication, Paris, PUF, 1956. 

18
DEJEAN LE FEAL, Karla, lectures et improvisations-incidences de la forme de l’énonciation 

sur la traduction simultanée, doctorat de 3e cycle, université de la Sorbonne nouvelle, Paris, 1978.  
19

 MOSER, Barbara, «  A hypothetical Model and its practical applications », dans D.Gerver and 

H.W.Sinaiko : language interpretation and communication, New York and London, Plenum Press, 

1977. 
20

PINCHUK, Isadora, Scientific andTechnical Translation, London, André Deutsch, 1977. 

21
 DEJEAN LE FEAL, Karla, lectures et improvisations-incidences de la forme de l’énonciation 

sur la traduction simultanée, doctorat de 3e cycle, université de la Sorbonne nouvelle, Paris, 1978. 
22

 DEJEAN LE FEAL, Karla, « l’enseignement des méthodes d’interprétation », dans Jean 

Delisle, l’enseignement de l’interprétation et de la traduction de la théorie à la pédagogie, Ottawa, 

Edition de l’université d’Ottawa, 1981, p95.  
23

AIIC, Enseignement de l’interprétation, dix ans de colloques (1969-1979), Genève, 1979, 

p64. 
24

 LEDERER, Marienne, « l’approche de l’inconnu » dans E.Weintraub, M.Lederer, J.de 

Clarens : « enseigner l’interprétation », Etudes de linguistique appliquée, n° 12, octobre-décembre, 

1973, p118.  
25

 LEDERER, Marienne, la traduction simultanée-fondements théoriques, Paris, Larousse, 

1978 , p53. 
26

 SKUNCKE,Marie-France, « rapport du colloque sur l’enseignement de la simultanée », 

Bulletin de l’AIIC,IV/2, aout, 1976, p104.  

27
 SELESKIVITCH, Danica, l’interprète dans les conférences internationales, Paris, Minard, 

1968,  p 224. 
28

BROS-BRAN, Eliane, critical comments on HC. Barik’s article « interpreters talk a lot, 

among other things », Bulletin de l’AIIC IV/1, Genève, mars, 1976, p17.  





                                                                                                                                                                                                                                                                                          

81 

Ö]<»<í¶�Ö]<l^éréi]�‰]íÊ^v’<é•^è†Ö]í< <

  

fl~×Ú“:   ـا نتناول في هذه الدراسة موضـوعا� اإلعالمقـة بـ  مـن المواضـيع المتعل�   مهم
�الرياضـي    اإلعـالم أال وهو  -ية الجزائريةاإلعالممطلبا في التشريعات  الذي يعد�-صالمتخص

�أخـرى،   إلـى ة الخبر الرياضي أثناء نقله من لغة والرهانات التي تواجهه، السيما إشكالية دق
�  الجزائري وتأثيره على هذا النقل. الل�غويالواقع  ة  في ظل�خاص

�حيث تولي مختلـف وسـائل    ؛الترجمة الصحفية أحد مقومات الصحافة الحديثة وتعد
، فماهي ، فماهي ، فماهي ، فماهي من خدمات المترجمين اإلعالممؤسسات  أهمية بالغة للترجمة وتستفيد جل� اإلعالم

�أخرى، ومـا هـي اسـتراتيجيات ترجمـة الـنص      أخرى، ومـا هـي اسـتراتيجيات ترجمـة الـنص      أخرى، ومـا هـي اسـتراتيجيات ترجمـة الـنص      أخرى، ومـا هـي اسـتراتيجيات ترجمـة الـنص          إلىإلىإلىإلىيات نقل الخبر الرياضي من لغة يات نقل الخبر الرياضي من لغة يات نقل الخبر الرياضي من لغة يات نقل الخبر الرياضي من لغة تحد�تحد�تحد�تحد
        سواه؟سواه؟سواه؟سواه؟    اااازه عم�زه عم�زه عم�زه عم�الرياضي في ظل خصائصه التي تمي�الرياضي في ظل خصائصه التي تمي�الرياضي في ظل خصائصه التي تمي�الرياضي في ظل خصائصه التي تمي�    الصحفيالصحفيالصحفيالصحفي

من مفهـوم الـنص الصـحفي الرياضـي      ج على كل�سنعر� ،لإلجابة عن هذه التساؤالت
وخصائصه ثم على استراتيجيات الترجمة، لنقوم بعدها بتحليل أحـد النصـوص الصـحفية    

� اإلفريقيةة بتغطية البطولة برقية وكالة األنباء الجزائرية الخاص�ل في الرياضية، والمتمث
)، ميدالية ذهبية للجزائري حمـزة منصـوري  ميدالية ذهبية للجزائري حمـزة منصـوري  ميدالية ذهبية للجزائري حمـزة منصـوري  ميدالية ذهبية للجزائري حمـزة منصـوري  : إفريقياللدراجات في مصر (دراجات/بطولة 

لنحاول في األخير تقديم بعض االقتراحات التي من شأنها التسهيل من عملية نقـل الخبـر   
�        دقة.   الرياضي بكل

<fl‚Ö]<l^{Û×ÓÖ]<<Ví{Ö]<<<< اسـتراتيجية رياضـية، ترجمـة، اسـتراتيجية    ، صـحافة صـحافة ، 
>برقية.صحفي، وكالة األنباء الجزائرية، الترجمة، النص ال <

Abstract 

There is no dispute that sports hold today a very important position as a field 
impacting individuals and nations. its news are followed throughout the world by a 
large number of people using different languages, making thereby the translation an 
essential tool for sports’ news circulation. We focus through this paper, on the 
specificities of journalistic text conveying sports’ information, as well as on the 
relevant translation strategies. Subsequently, this paper aims at defining the best 
translation strategies to be used in such type of texts. Finally, some recommendations 
are found to be useful for improving the journalistic sports text translation and 
overcoming the different hindrances linked to its translation. 
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fl‚ÏÚVíÚ     عنى دراستنا هذه بالجانب الترجمـيfـ     ت �ع للـنص الرياضـي الصـحفي، إذ تتمت
والمجتمعـات   األشخاصأخبار الرياضة بانتشار واسع، وبمتابعة كبيرة من لدن العديد من 

ل الترجمة لتسـهيل عمليـة نقـل الخبـر الرياضـي      لغات متنوعة ومختلفة فتتدخ�ب الناطقة
�حيـث تـولي مختلـف     ؛مات الصحافة الحديثـة إحدى مقو�هي أنحاء العالم، ف وفهمه في كل

مـن خـدمات    اإلعـالم مؤسسـات   كما وتسـتفيد جـل�   ،ية بالغة للترجمةأهم� اإلعالموسائل 
  فماهي استراتيجيات ترجمة النص الصحفي الرياضي؟ فماهي استراتيجيات ترجمة النص الصحفي الرياضي؟ فماهي استراتيجيات ترجمة النص الصحفي الرياضي؟ فماهي استراتيجيات ترجمة النص الصحفي الرياضي؟ المترجمين، 

�من مفهوم الـنص الصـحفي الرياضـي     ج على كل�بغية اإلجابة عن هذا التساؤل سنعر
عالقته باستراتيجيات الترجمة ونتطرق بعـدها  وخصائصه وكذا تطور التنظير الترجمي و

األنواع المختلفة لهـذه االسـتراتيجيات الترجميـة، لنقـوم فـي األخيـر بتحليـل أحـد          إلى
�الخاصة بتغطية  ل في برقية وكالة األنباء الجزائريةالنصوص الصحفية الرياضية، والمتمث

: ميدالية ذهبيـة للجزائـري   اإفريقياجات/بطولة اجات في مصر (در�للدر� اإلفريقيةالبطولة 
  استنباط االستراتيجيات المستعملة لترجمتها. إلىحمزة منصوري)، ساعين بذلك 

  بعدها بتحليل

2222    fl“ßÖ]<Vê•^è†Ö]<êËv’Ö]         عهـد اإلغريـق    إلـى يعـود تـاريخ الصـحافة الرياضـية
ي وكذا ولعهم الشـديد بـالتغن�   ،واهتمامهم الشديد بتسجيل إنجازاتهم وبطوالتهم الرياضية

فقد اكتسـت الصـحافة    ،ا اليومأم� واع األشعار والمالحم واإللياذات؛بها من خالل مختلف أن
حيث أصبحت من بين أكثر األنواع الصحفية شعبية  ؛الرياضية أبعادا مهنية وتجارية أخرى

"هي تلك الصحافة التي تعـالج أساسـا الموضـوعات    رواجا بين مختلف شرائح المجتمع، و
 ؛أو الهاوي أو المهتم� الجمهور المعني بالرياضة المختص� إلىتوجه أساسا  الرياضية، والتي

  . 1ة والمعنية باألنشطة الرياضية"هذه الشرائح المختص� إلىه ها تتوج�ن�إأي 

بعد�ة خصائص  ويمتاز النص� الصحفي الذي تستعمله الصحافة إليصال الخبر الرياضي
ن االنتقـال المفـاجئ المربـك بـين الجمـل      أهم�ها بساطة الل�غـة والتـرابط والتجـانس دو   

، كمـا يضـطلع الـنص    2والفقرات ومحاولة جذب االنتباه والسـعي إلـى اإلقنـاع والتـأثير    
الصحفي الرياضي بعد�ة وظائف على غرار اإلعالم واإلخبار، والشرح والتفسـير والتوضـيح   

تـى التنقيـب عـن    والتعليل، والنقد والتعليق، والتثقيف الرياضي، والتوثيـق والتـأريخ، وح  
  .3الفساد وكشف االنحرافات
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أم�ا لغة الرياضة، سواء أكانت في ميـدان الصـحافة أم فـي ميـدان آخـر، فهـي لغـة        
، وبالت�ـالي، تنـدرج   4تخصصية؛ أي إن�ها لغة طبيعية تfستعمل كناقـل للمعرفـة المتخص�صـة   

بـين   ترجمتها ضمن مجال الترجمة التخصصية، فال يكفـي المخـزون المعرفـي المشـترك    
أكبر عدد من األشخاص للقيـام بعمليتـي فـك� رمـوز الرسـالة وإعـادة ترميزهـا، فيـتم         

، كما تتمي�ز هذه الل�غة بغناها بالمصطلحات الرياضية، لـذا  5االستعانة بالمعارف المتخص�صة
فإن� التمك�ن الجي�د من المصطلح وكذا اإللمام بجانبيه النظري والتطبيقـي أمـر ضـروري    

  .  6وع من الترجماتإلتقان هذا الن

Víéréi]�‰÷]     ارتبطت كلمة "استراتيجية" بالمجال العسكري وبالخطط الحربيـة، 
�ق على العـدو واالنتصـار عليـه، ونجـد     ما يستعمل من مخططات للتفو� فلطالما تعل�قت بكل

ي مفهوم االستراتيجية مستدب�ا في مختلف الل�غات األوربية أو اللغات اإلغريقية/الالتينية، فف
،  strategi وفـي الهنغاريـة (المجريـة)      strategija، وفـي الروسـية   strategieاأللمانية نجـد  
جية ذاتـه مقسـم إلـى جـزأين ويعنـي      فهو مصـطلح اإلسـتراتي    agein stratosوعندما نقول 

 نحصـل علـى     ageinو  stratos الجيش الذي ندفع به إلى األمام". وبوصل طرفي الكلمة"
strategos  وهذا يعني " الجنرال "، والفعل strategô      ـا الصـفة منهـا� يعني قـاد أو أمـر؛ أم

strategikos  والتي تجمع  strategika أعمال الجنرال بالمفهوم العسكري فهي تعني وظائف و
القيـادة للجـيش أو بشـكل     االستراتيجية إذا هـي فـن�   وتعني الصفات التي يمتلكها الجنرال،

  . 7أشمل هي فن القيادة

ــ  �ا فــي أن� وعلــى هــذا المنــوال اقتــرح قــاموس المعــاني االلكترونــي تعريفــا متمثل
    fت�ـي ي�ج�ـب��االستراتيجية فنٌ� م�ن� الفfنfون� الع�ْسك�ر�ي��ة� و�يfْقص�دf ب�ه� الت��ْخط�يطf و�ت�ْحد�يدf الو�س�ـائ�ل� ال
      �األْخذf ب�ه�ا ف�ي الق�م��ة� و�الق�اع�د�ة� ل�ت�ْحق�يق� األْهد�اف� الب�ع�يد�ة�، من جهـة�؛ ومـن جهـة أخـرى، فـإن

شمل من الميدان العسكري فهي خfط��ة شاملة فـي أي� مجـال مـن    االستراتيجية تحمل معنى أ
المجاالت "وضعت الحكومة إستراتيجي��ة مستقبلي��ة للنهوض باالقتصاد القومي�"، كما تfعر�ف 

  كذلك على أن�ها براعة الت��خطيط وذلك بغض� النظر عن ميدان ذلك التخطيط.  

<í{¶�Ö]<»<íéréi]�‰÷]::::      ات الترجمـة غموضـا كبيـرا،    يشهد مفهـوم اسـتراتيجي
خلط بينه وبين بعض المفاهيم الترجمية األخرى (على غرار أسـاليب الترجمـة   ما ي فكثير

أو غيرها)؛ غير أن�نا ومن خالل التعريف الل�غوي السابق يمكننا أن نستنتج أن� االسـتراتيجية  
معـين،  هي مجموع الطرائق المستعملة للتغل�ـب علـى الصـعوبات والعقبـات لبلـوغ هـدف       

وبإسقاط هذا التعريف على ميدان الترجمة؛ فإن� االستراتيجية في الترجمـة هـي مجموعـة    
األساليب والتقنيات والمقاربات والنظريات...الخ التي يتم� استعمالها بغية تجـاوز مشـاكل   

  الترجمة وعقباتها للوصول إلى أحسن ترجمة ممكنة.



2017201720172017א��	א���אول�א��	א���אول�א��	א���אول�א��	א���אول�����–א�
	د�א������א�
	د�א������א�
	د�א������א�
	د�א������

84 

ألسلوب، ويحيل اسـتعماله بالتـالي إلـى    "تfعد�f االستراتيجبة مفهوما أشمل من مفهوم ا
الطريقة المستعملة لترجمة عنصر/ وحدة ما (بما فيها نص ككـل) ... فاالسـتراتيجية إذا   

    8تربط بين األساليب"

<<Ví{¶�Ö]<l^éréi]�{‰]<Å]çÞ_    ق�بـين   (Bell)  9 (188 :1998))بـال (لقـد فـر
وهي التوج�ه  global strategyاالستراتيجية الشاملة  :نوعين من االستراتيجيات وهما

وهي  local strategyالكل�ي المطب�ق على وحدة ترجمية معي�نة، واالستراتيجية المحل�ية 
األساليب والطرائق المستعملة لترجمة جزء أو أجزاء من وحدة ترجمية كاملة على غرار 

  الكلمات والتعابير الجاهزة. 

�10 )فينوتي(ا أم
(Venuti) (1995)  اللة على�فقد استعمل مفهومي التوطين والتغريب للد

هو تمل�ك الـنص وإعـادة كتابتـه وفـق      domesticatingاالستراتيجية الترجمية، فالتوطين 
متطلبات الل�غة المستقبلة ليتقر�ب النص من القـارئ ويسـهل عليـه فهمـه واسـتيعابه، أم�ـا       

 خـالل  مـن  والثقافيـة  فات الل�غويـة االختال على للحفاظ فهو يسعى foreignizing التغريب 
          السـائدة، وبالتـالي فـالنص المتـرجم ال يقـرأ  كـالنص       المحليـة  القـيم  االنحـراف عـن  

  األو�ل؛ و لكن على العكس البد له من أن يحمل آثارا واضحة عن كونه ترجمة.  

  هذا ويلخ�ص الجدول التالي ما سبق:

        االستراتيجية المحلية (أساليب الترجمة)االستراتيجية المحلية (أساليب الترجمة)االستراتيجية المحلية (أساليب الترجمة)االستراتيجية المحلية (أساليب الترجمة)        االستراتيجية الشاملة (طرائق الترجمة)االستراتيجية الشاملة (طرائق الترجمة)االستراتيجية الشاملة (طرائق الترجمة)االستراتيجية الشاملة (طرائق الترجمة)

االســتراتيجية الكليــة المطبقــة علــى وحــدة  
 ترجمية (كاملة) معينة:

 التوطين    ) أ
  التغريب  ) ب

األساليب المستعملة لترجمة جـزء أو أجـزاء    
من وحدة ترجمية كاملة على غرار الكلمات 
والتعابير الجاهزة...الخ: التكـافؤ، التصـرف،   

  الحذف، اإلضافة...

        أنواع استراتيجيات الترجمةأنواع استراتيجيات الترجمةأنواع استراتيجيات الترجمةأنواع استراتيجيات الترجمة    ::::1111جدولجدولجدولجدول

�المتعل�قـة   ز اهتمامنا فيما يلي على إحدى برقيات وكالة األنبـاء الجزائريـة،  وسنرك
بتغطيــة البطولــة اإلفريقيــة للــدراجات فــي مصــر، ســاعين بــذلك إلــى التعــرف علــى  

                  :االستراتيجيات المستعملة لترجمتها

Cyclisme/ Championnats d’Afrique : l'Algérien Hamza Mansouri en or.vendredi, 17 

février 2017 16:15 
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أمثلة من أمثلة من أمثلة من أمثلة من 
بالل�غة بالل�غة بالل�غة بالل�غة         البرقيةالبرقيةالبرقيةالبرقية

    الفرنسيةالفرنسيةالفرنسيةالفرنسية
        

    أمثلة من البرقية أمثلة من البرقية أمثلة من البرقية أمثلة من البرقية 
        المترجمة إلىالمترجمة إلىالمترجمة إلىالمترجمة إلى
        الل�غة العربيةالل�غة العربيةالل�غة العربيةالل�غة العربية

        التعليقالتعليقالتعليقالتعليق

 
 
 
 
 

       
Cyclisme/ 

Championnats 

d'Afrique: 

l'Algérien 

Hamza 

Mansouri en 

or  
  

 
 
 

ــة  دراجات/بطولـــــ
ــة  ــا: ميداليـ إفريقيـ

ــري ــة للجزائ  ذهبي
  حمزة منصوري

استعمل المتـرجم أسـلوب التطويـع وهـو التعبيـر عـن       
�ض الصورة البيانيـة  الفكرة ذاتها بوجهة نظر مغايرة، إذ عو

بأســلوب    Mansouri en orفـي التعبيـر الفرنسـي    
  مباشر بسيط متمثل في ميدالية ذهبية لمنصوري.

فتخل�ى المترجم عن الصورة البيانيـة وتـرجم المعنـى     
فقط (وتالفى بالتالي استعمال منصوري ذهبيا وذلك كمـا  
جاءت في الل�غة الفرنسية)، وآثر التعبير بأسلوب عربي بغية 

  تقريب الفكرة للقارئ العربي وتوطين األسلوب.
�التكافؤ لم يتحقق فلم يصل المترجم إلى األثـر   غير أن

ذاته الموجود فـي الـنص األصـل، فكـان باإلمكـان اسـتعمال       
       �منصوري من ذهـب (صـورة بيانيـة عربيـة مكافئـة) ليـتم
الحفاظ على المعنى والشـكل واألثـر مـع احتـرام عبقريـة      

  الل�غة العربية في اآلن ذاته.

  Le coureur 

algérien 

Hamza 

Mansouri 

  
فاز الدر�اج الجزائري 

  حمزة منصوري
  

وترجمـه   coureur احترم المترجم سـياق مصـطلح    
كانــت لتكــون  coureur بــدر�اج فالترجمــة الحرفيــة ل

غيــر أن� المعرفــة الجي�ــدة بالمصــطلح وســياقه  بق""متســا
سمحت للمترجم باستعمال الترجمة بالتكـافؤ التـي خـدمت    

  المعنى والشكل.  

en course 

contre la 

montre 

individuel 

  
�الســاعة  الســباق ضــد

 فردي.
 

لجأ المتـرجم إلـى اسـتعمال الترجمـة الحرفيـة عنـد       
ترجمة هذه المصطلحات الرياضية، كونهـا تفـي فـي هـذا     
السياق بالمعنى، كما أنها مصـطلحات متعـارف عليهـا فـي     

  الل�غة العربية.

course en 

ligne élite. 

 
 
 

 –الخـط  سباق على  
  نخبة

لجأ المتـرجم إلـى اسـتعمال الترجمـة الحرفيـة عنـد       
ترجمة هذه المصطلحات الرياضية؛ لكنها لم تـف فـي هـذا    
السياق بالمعنى، فالترجمة المتحصل عليها هي ترجمة غيـر  
متعارف عليها في الئحة اإلتحـاد العربـي لل�عبـة، إذ يfت�ـرج�م     

ب الفردي العام كما هـو     course en  ligneمصطلح 
  .UCIمنصوص عليه في قانون االتحاد الد�ولي 
فــي الســياق  Eliteمــن جهــة أخــرى؛ فــإن� المصــطلح 

 برياضـة الـدراجات يقبـل عـدة ترجمـات     الرياضي الخاص 
واستعمال المترجم لمصطلح النخبة هو من بين االختيـارات  
 المتاحة؛ غير أن� استعماله فـي هـذا السـياق بالتحديـد هـو     
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هنـا هـي    Eliteاستعمال غير موفق، فالمقصـود بالمصـطلح   
سنة، وال  23الفئة العمرية للدراجين الذين تفوق أعمارهم 

  يقصد به النخبة أي تصنيف الدراجين أو مستوى أدائهم.
وبالتالي؛ فإن� الترجمة األكثر مالءمة لهذا السياق هـي  

  سنة فما فوق.      23لفئة  –سباق الفردي العام 

Mansouri a 

remporté au 

sprint la 

course 

 
 

وسجل منصوري فـي  
السباق توقيتـا قـدره   

  ج03د 31سا 2

تعني فاز بالسباق في اللحظات األخيرة  au sprintعبارة 
فلـم   لمتسابقين اآلخرين حتى آخـر ن�ف�ـس  بعد منافسة  مع ا

  يكن بعيدا عن منافسه المباشر أي لم يفز بفارق كبير.
ولقد اكتفى المترجم بنقل التوقيت مع إغفال المعنـى   

وكان حرًيا بترجمتها ب "وفاز  au sprint المحدد للعبارة 
منصــوري فــي اللحظــات األخيــرة بالســباق" أو ب "وفــاز 

  منصوري "بالسرعة النهائية".  
وبالتالي لم يوف�ق في نقل المعنى كامال ويرجـع ذلـك   

  فصيل المهم�.  ربما إلى سهو المترجم عن هذا الت
  

qui se 

déroulent à 

Louxor 

(Egypte) 

  
الجاريـــة بمدينـــة  

  األقصر المصرية

اعتمد المترجم على الترجمة باإلضافة محترمـا بـذلك   
التـي تحبـذ إضـافة     طريقة تعبير الل�غة العربية وعبقريتها

بعض التفاصيل واإليضاحات على غرار إضافة (شـهر) قبـل   
ذكر اسم الشهر مثال، شهر جانفي أو شهر مارس أو غيرها، 
أو على غرار الترجمة المقترحة من لـدن متـرجم وكالـة    
االنباء والمتمثلة في إضافة (مدينة) قبـل االسـم (األقصـر)    

  وغيرها كثير من األمثلة.

  devant son 

compatriote 

Oussama 

Chablaoui. Le 

Marocain 

Abdellah 

Loukili 

complète le 

podium. 

ــى   ــد�ما علـــ متقـــ
ــر   ــري االخـ الجزائـ
ــبالوي و  ــامة شـ أسـ
ــد اهللا  ــي عبـ المغربـ

  لوكيلي

وكـان   compatriote  sonغفل المترجم عن نقل معنى 
أحرى بترجمتها ب"مواطنه" للتركيز كما هو الحـال فـي   
النص األصـل علـى الجنسـية الجزائريـة لكـل مـن الفـائز        

  ووصيفة.   

        : تحليل برقية وكالة األنباء الجزائرية: تحليل برقية وكالة األنباء الجزائرية: تحليل برقية وكالة األنباء الجزائرية: تحليل برقية وكالة األنباء الجزائرية2222جدولجدولجدولجدول
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6- <sñ^jßÖ] 

 مـع  التعامـل  في اقتدارا ظهريينبغي على المترجم الصحفي في ميدان الرياضة أن -1
 بقواعـد  اإللمـام  مجـر�د ) لـه  بالنسـبة ( ايـ كاف سيفل ة،يريالتحر ةيالصحف الكتابة مهارات
 ةيالصـحف  الكتابـة  ةيبخصوصـ  لـم� ي أن الضـروري  من ن�ماإو؛ هايإل المترجم بالل�غة الكتابة

) وكذا اإلحاطة بخصوصيات الميدان الرياضـي والـتمك�ن   17: 2009 محمود،( ومهاراتها
 من مصطلحاته.

 ويشهد الواقع الصحفي الرياضي الترجمي بعضا من:

  األخطاء في نقل المصطلحات؛  •
 إهمال نقل بعض التفاصيل المهم�ة في النص� األصلي؛ •
إيراد بعض المقابالت غير المكافئة مم�ا يؤد�ي إلى غياب الدق�ة في بعض األحيان وهذا  •

 ما يؤث�ر سلبا على المعنى العام للنص� األصلي؛

مـة الخبـر   األولوية في الترجمـة الصـحفية الرياضـية للتـوطين بغيـة مالء     تمنح -2
فاألساليب المستعملة في الترجمة الصـحفية هـي علـى العمـوم     الصحفي للجمهور المحل�ي 

 األساليب التي تخدم استراتيجية التوطين.
بمعنى أن� االستراتيجية المحل�ية (أي مختلف األساليب الترجمية) تكون بالمجمل فـي   

خدمة االستراتيجية الشاملة (استراتيجية التوطين)، "يصبح التوطين المطلق االسـتراتيجية  
هدف مسـت السائدة عند التطر�ق إلى ترجمة الخبر، فتfش�ك��لf المواد الخبرية لتالئم الجمهور ال

    (Bielsa et Bassnett, 2009 : 10)    11وتخاط على قياس احتياجاتهم وتوقعاتهم "
ق بميدان الرياضة، بعض أسـاليب  حفي الترجمي المتعل�نالحظ في الواقع الص�نا ن�أغير 

ـ  ،استراتيجية التغريب وتداعياتها على غرار الترجمـة الحرفيـة   �نقـل   ة فيمـا يخـص�  خاص
بعض المصطلحات  ن�المنقول إليها أل الل�غةغياب المكافئ في  إلىويرجع ذلك  ،المصطلحات

 ؛العربية ال تنـتج المصـطلحات   الل�غةاألجنبية، ف الل�غةواقع  إلىالرياضية تنتمي في األساس 
�  . األخرىغات بل تقترضها من الل

 7----    Vl^é‘çjÖ]<˜Ãe         ،ياضـية المختلفـة�التعاون بين المترجمين وفني�ـي االختصاصـات الر
 أصح ترجمة ممكنة؛ إلىللوصول 

  تfعنى بالترجمة الصحفية الرياضية؛فتح تخصصات جامعية   •
اضات من خالل االحتكاك بين الصحفيين والفني�ين المختص�ين في مختلف أنواع الري  •

 التربصات الميدانية؛
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 ىالسهر على ترقية أنشطة التكوين المتواصـل والقيـام بـدورات لتحسـين المسـتو       •
   ئدة المترجمين والصحفيين؛وتجديد المعلومات لفا
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1 - ífléqçÖçeæ†nÞ_<íe†rjÒ<í¹çÃÖ]<V   مهما فك�رنا في المجادالت حول الصـفة المسـتجد�ة
رين علـى تقريـر أن� ذاتنـا فـي العـالم توجـد       أو غير المستجد�ة للعولمة، نجد أنفسنا مجب!

مباشرة موسومة بهذه الوضعي�ة. لنستدع فقط إدراكنا الفطري� للفضاء والزمن. حت�ى فـي  
الشـهير، حصـل    Kantيهي�ة لإلحساس، من أجل شرح تعبير كانت مستوى هذه األشكال البد

 David)1 )دافيـد هـارفي  (بي�نـه   وهكذاشيء له سمة متعل�قة بحدسنا بالمسافة وبالتزامن. 
Harvey) ، يقع تحو�ل تمثيلنا للفضـاء وللـزمن أثنـاء فتـرة يموقعهـا بـين اكتشـافين        إذ

ها فترة ). إن�1916ونظرية النسبية العامة () 1905إلنشتاين هما نظرية النسبية المحدودة (
. تقسيم المهام� وتجس�دها فـي الفضـاء   (FORD) السالسل األولى للتركيب في مصنع فورد

يضمن فعالي�ة قصوى وسيولة كبرى لفيض اإلنتاج. بفضل هذا التنظـيم الفضـائي، يحـدث    
يسـج�ل   Effelأو�ل إشارة إذاعة تم� إرسالها في نفس الفترة من برج إيفل إن� تسريع الزمن. 

أيضا إمكانية تجاوز الفضاء. سلطة االتصاالت بدون سلك ظهرت بوضوح في نفس العام مع 
. أصبح يوجد منذ ذلك الوقت زمنـا  Titanicالطيطانيك  سفيتة الشيوع السريع لنبإ غرق
الثمانيـة وثالثـون مليـارا مـن     وخالل كل� الفضـاء.   م منستخد!يh عمومي�ا متجانسا وشامال

عكست سلطة تـدخل الـزمن    1914المكالمات الهاتفية التي جرت في الواليات المتحدة في 
  والفضاء العمومي في الحياة الخاصة.

في نهاية القرن العشرين، لم يعد في اإلمكان فصل تكنولوجيات االت�صال الجديدة عن و
عوائـق   نلـم تعـد المسـافة والـزمن تشـك�ال     و قتصادي�ة واجتماعي�ة،لصيرورات ا تسارع عام�

كبرى بفضل أقمار االتصال الصناعي�ة واللوح. أد�ى تكثيـف الترابطـات البيني�ـة إلـى إعـادة      
تنظيم فعلي�ة للز�مني�ة مم�ا سمح ألشخاص يتواجدون على مسـافات معتبـرة بـأن يتقاسـموا     

وليكن األمر متعلقا بحرب، –ثا منقولة كبرى نفس التجربة. أمكن مالحظة كيف أن� أحدا
يها ممكنا معا في مختلـف  كان تلق� -)ROCK( )الروك(مباراة كروي�ة، أو حفل لموسيقى 

في وقت حقيقي� بـدون   سhار!تhمأنحاء الكرة األرضية. نفس الشيء، التبادالت المالية أصبحت 
الزمن هـو  -، هذا االنضغاط للفضاء)Harvey( )هارفي(مراعاة بعد المراكز المعنية. حسب 

  معطى أساسي� للعالمي�ة. تقصير للزمن وتضييق للفضاء هما وجهان لنفس الظاهرة.

VÌÖö¹]<‹é×ec<Õ…^Ú <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<¶†ií<Vçè]…çe<‚éÛ£]<‚fÂ 
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تقع تماما  ؛صيرورة تكثيف وتسريع مثل هذه تمي�ز الحياة االجتماعي�ة واالقتصادي�ة إن�
سياق األكثـر  مع ذلك، تندرج في الو ؛في امتداد التحو�الت التقنية لبدايات القرن العشرين

التراكم الذي أصاب الرأسمالي�ة ابتداء من سنوات السـبعينيات، والـذي    طyْرعمومي�ة ألزمة ف!
. شـوهد حينـذاك   post-fordiste الفوردي�ـة -بعد اأوصل إلى قبول النموذج الجديد إلنتاج م

لكن أيضا في  ؛االنتاجض نفسها ليس فقط في محيط فالمرونة تفرنمو� نظام تراكم مرن. 
، )Harvey( )هيرفـي (سير سوق العمل، في تصو�ر المنتجـات والنمـاذج. حسـبما كتبـه     

hاه!ش!يhد hقطاعات إنتاج جديدة تماما أساليب جديـدة فـي تعـويض الخـدمات الماليـة،      « � نمو
   »2 وفوق ذلك كل�ه، تكثيف لمقـادير التجديـدات التجاري�ـة التكنولوجيـة، والتنظيمي�ـة.     

نتـاج واالسـتهالك. فالتعه�ـد    ن رفع رأس المال بتسـريع إنجـاز اإل  المرونة بتحسيسمحت و
-turnمراقبة إلكتروني�ة، هي وسيلة تحديد زمن رقم األعمال والنقل، بتشغيل تكنولوجيات

over         لرأس المال. بفضل الطرق الجديـدة فـي تبـادل المعلومـة وبفضـل عقلنـة طـرق
ى خالل أربـع  د�!ؤ!ة أسرع، فالخدمات المالية أصبحت تhالتوزيع، تنتقل السلع في السوق بوتير

  وعشرين ساعة على أربع وعشرين ساعة.

من المؤك�د جد�ا، أن� المرونة تصيب أشكال االستهالك مع التتابع السريع للموضـات.  و
الموضة من أجل تغذية  »دكتاتوري�ة«  تكون الموضة عادة سريعة الزوال: ليس هناك مثل

تجديد، فمن أجل جلب المستهلك نحـو ألبسـة، أشـياء، ألـوان موسـيقي�ة،      مستمر�ة لرغبة ال
هذه القابلي�ة لتبخ�ـر الرغبـة التـي بلغـت     وألعاب هي نفسها محكوم عليها بالتجديد سريعا. 

تتماشى مع عالم التـراكم المـرن. عـالم     »األشياء سريعة االستعمال« بـ اٍنت!تyها في اْفأوج�
هكـذا يصـف جـان    وحيث تسبق اإلشـارة وتغط�ـي علـى الـواقعي�.      ،اٍتر!هhْظم!يتطل�ب صورا، ت!

ما بعد الحداثة كانتصار للسـطحي�، للصـورة المتحر�كـة:     (Jean Baudrillard)بودري�ارد 
مـن  و. »3انتصار السطح والوضعنة الخالصة على عمق الرغبـة « تسج�ل أمريكا بالنسبة له 

مجتمعا حيث لـم   4في مؤل�فه جمالي�ات االختفاء )Paul Virilio) (بول فيريليو(جهته، يبرز 
  يعد الفضاء والزمن يمث�الن بعدين ملزمين بالنسبة لألفراد. 

 ما بعـد الحداثـة، هـي طبعـا السـيولة     ما يستقطب انتباه المتخص�صين بخصوص جو� و     
متعل�قـا   Harveyكيف يمكن تصو�ر إعادة صياغة العالم؟ يظل� هـارفي والترابطات، الشبكات. 

فألن�  اج والتبادل) دور المحر�ك األو�ل.بشكل من التنظير يسند للبنية القاعدي�ة (أسلوب اإلنت
الرأسمالي�ة كانت في أزمة وتم� خلق أشكال جديدة من التنظيم (ما بعد الفوردي�ة) أصـبحت  
 المرونة هي القاعدة. أصبحت أساليب الحياة وتمثيالت العـالم تصـاغ فـي تحـو�الت أكثـر     
عمقا. نعثر هنا على تأويل ماركسي�، تقليدي� جد�ا إجمـاال. قريبـا مـن هـذا يضـع هـارفي       
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Harvey     في مركز تأم�له شرط ما بعد الحداثة، وليس تحليل الرأسـمالي�ة. إن�هـا التجربـة
مـران، للفنـون   الحديثة للز�من في طور تشـك�لها، يقـد�مها لنـا فـي صـفحات مخص�صـة للع      

ث يهاجم العابر، المتشظ�ي، المنقطع، الفوضوي�، بالنسبة له مـا يمي�ـز   حي التشكيلي�ة ولآلداب؛
األبـراج.   نجـده فـي هندسـة    Baudelaire ما بعد الحداثة، بقدر ما نجد ذلك عند بودلير

              تجربة الزمن هذه والطريقـة التـي تنتهـي بهـا فـي وسـم الفضـاء وعالقتنـا بالمدينـة          و
ـ ْخأن�هـا ال تh  مhه!ْفنفس الوقت، يhال تنفصالن عن العولمة. في  فقـط فـي حتمي�ـة تقنيـة      لhز!ت!

اقتصادي�ة وأن� النظري�ات التي ترك�ز قبل كل� شيء على تحو�الت االقتصاد تسد� الطريق أمام 
  نواح جوهري�ة.

ــاع      ــالم االجتمــ ــذكر عــ ــحيح. يــ ــك صــ ــل� ذلــ ــد أن� كــ ــن المؤك�ــ                                        مــ
كثافـة العالقـات االجتماعي�ـة علـى سـطح الكـرة        5(Anthony Giddens) د�نس أنثوني جيـ 

) العالقات ما بين الوقائع المحل�ي�ة والوقائع البعيـدة.  stretchingاألرضي�ة ويلح� على تمد�د (
للمحل�ي� في الشبكة بالنسبة له هو المظهر األساسي للعولمة. يشهد على ذلـك،   هذا التموقع

يكـون   Singapourمن بين أشياء أخرى، أن� الرخاء المتزايد لمنطقة عمراني�ة في سنغافورة 
في عالقة سببي�ة، عبر شبكة معق�دة من عالقـات اقتصـادية شـاملة، مـع مـا يصـيب منطقـة        

حيث قد يكون بفعل التعر�ض لتبعي�ة بيني�ة أثـر مأسـاوي�    ر.من فق Pittsburgh  بيتسبورق
على الحياة عندما يؤد�ي إلى إلغاء مناصب عمل. لقد تـم�، منـذ اآلن فصـاعدا، القضـاء علـى      

  المسافة الزمني�ة والتفاوت فيها، بفعل التدف�قات القصوى. 

نظيمـات  ما يمي�ز العـالم الحـديث، هـو الحركـة، أكثـر طبعـا مـن البنيـات والت         إن�
المستقر�ة. تشهد على ذلك تنق�الت البشر، وأيضا النمو� الخارق للعادة لالتصال الجماهيري، 

من وجهة نظـر أنثروبولوجي�ـة   وعن طريق الصور العابرة لمختلف أصقاع الكرة األرضي�ة. 
يمكن تعريف العولمة باعتبارها تسريعا لتدف�قات رأس المـال والكائنـات البشـري�ة والسـلع     

ر واألفكار. أنتج هذا التكثيف للتفاعالت والترابطات البينية عالقات تتجاوز الحـدود  والصو
أطر الفعل إلى خـرق حـدود    » تمد�د« الجغرافية والسياسية التقليدية. نفس الشيء أوصل

 حت�ى األماكن األكثر هامشية. فالصورة الذائعـة الصـيت للقريـة الكوني�ـة لمـاك لوهـان      
McLuhan معناها الـدينامي: فـالوعي الْ   يجب أن تفهم فيhـ م ، قبـل كـل� شـيء، هـو     مل!ْوع!

  ا بالكون.ن!ي!ْعا عن�ا، و!ي، رغًمنyْبالتبعيات البينية، التي ت!

كان الفرد قبل اآلن يعيش ويفك�ر ضمن حدود معي�نة. انطالقا من مجـر�د وجهـة    لقد
ا، يت�خـذ البعـد   كانت الدولة الوطني�ة تمث�ل مرجعا مسـتقر�ا: فـي محيطهـ   ونظر جغرافي�ة. 

ـ ف!مhالمحل�ي أهم�ية خارقة للعادة، مانحة ألعضاء المجتمع نقطة تجذ�رهم اْل فـي هـذا   وة. ل!ض�!
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hت!ْنالسياق، كانت البنيات الهوي�اتي�ة تhفي لعبة تقابل دائمة بين الذات واآلخر، بـين الـداخل    ج
من ناحية أخـرى، كسـروا   و العام�ة؛ والخارج. إذ أن� الهجرات، من ناحية، تدف�قات الوسائط

، هـذه  ) Arjun Appadurai( )أرجـون أبـادوراي  (النظام القـائم حينـذاك. كمـا يقتـرح     
الوضعي�ة ال تعد�ل فقط الحياة الماد�ي�ة للبشـر، لكنهـا تنـزع نحـو مـنح دور غيـر مسـبوق        

ليس معنى ذلك أن� المجتمعات السابقة لم تستدع بصفة واسعة، فـي إنتاجاتهـا   و .6للمخي�لة
لكن منذ اآلن فصاعدا لـم تبـق المخي�لـة محـد�دة      ألدبي�ة أو الفن�ي�ة هذه الكفاءة؛منهجي�ة واال

سيطرت علـى الممارسـات اليومي�ـة، خاصـة فـي وضـعي�ات       لقد بمجاالت تعبير مخصوصة. 
الهجرة أين الناس مضطر�ون ألن يبتدعوا في المهجر عالما خاص�ا بهـم، مسـتعملين جميـع    

 هم الوسائط.الصور التي توف�رها ل

  2 - <í{¹çÃ×Ö<ífléÊ^ÏnÖ]<�^Ãeù]V    يمكننا إذن أن نتساءل إن لم يكن من األهـداف الرئيسـي�ة
 هـذا ال يتطل�ـب فقـط تموقعـا    وللمشروع األنثروبولوجي� تمث�ل األبعاد الثقافي�ة للعولمـة.  

لمختص�ين يأتون لكي يكملوا معرفتنا بالنواحي االقتصادي�ة للظاهرة بمساهمة متمحورة على 
يتعل�ق األمر باألحرى ببيان أن� البعد الثقافي هو فـي مركـز الصـيرورة، نظـرا     والثقافة. 

ظـل� خـالل مـد�ة     ومع نتائج لـم تكـن متوق�عـة،   للمكانة التي تشغلها اليوم مخي�لة العولمة. 
رو الحداثة وناقدو الثقافة الجماهيري�ة يطرحون حتمية دنيوي�ة العالم، المضفاة طويلة منظ�

أكثر فأكثر على العقالني�ة العلمي�ة، تم� التحق�ق من أن�ـه علـى العكـس مـن ذلـك جعلـت       
تشهد حركات اليـوم  والوسائط من إعادة استعمال المخي�لة الجمعي�ة من جديد أمرا ممكنا. 

ء أخرى، على هذا البحث عن تسامي�ات جديدة. أضف إلى ذلك، انتشـار  الديني�ة، من بين أشيا
الصور التي من الممكن أن تبدو غير الئقة تماما بالنسبة لمـن يتلق�اهـا هـي أيضـا ذريعـة      

وبعيدا  في انتعاشها بفعل تدف�ق الصوروهذا  لصيغ في التمل�ك حيث تتجل�ى إبداعي�ة معتبرة.
بفضـل   منتقدي الحداثة، تجد المخي�لة آفاقـا جديـدة.   غالة عن الوقوع تحت تأثير فضاضة

صور الفيديو، تعطي جماعات المهاجرين معنى لتجربتها، تتشك�ل في كيانـات جماعي�ـة فـي    
محيط غريب. ما علينا سوى مالحظة التجارب الجمعي�ـة المرتبطـة بالوسـائط والطريقـة     

حداث رياضي�ة تهم�هم مباشرة التي تتشك�ل بها عام�ة الجمهور حول زعيم كارزمي، أو حول أ
حت�ى وإن كانوا يعيشون بعيدين بآالف الكيلومترات. كمثال، هذا المسسلسـل فـي حلقـات    

ع بحماسة الذي تتم مسرحته بصفة كبيرة والذي يتمث�ل في كأس العالم لكرة القدم، المتاب!
yب!من قyرياضـات  ال تختلف عـن ذلـك   و الجمهور في كل� مكان على سطح الكرة األرضية. ل

 الشهيرة بـين هنـود وباكسـتاني�ين     cricketأخرى، كما تشهد هذه المباراة للعبة الكركت 
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وقد جن�دت خمسة  1996التي جرت في إمارة الشارقة سنة  Austrasiaفي كأس أسترازيا 
      .7عشر مليون متفر�ج، من بينهم طبعا مواطنو الفرق المتنافسة، الموز�عين عبر العالم

وترابط بيني� كان من نتائجهما أيضا صنع ما مث�ل بالنسبة لإلثنولـوجي،   تدف�قهناك 
شيء ال يعـو�ض: الخصوصـي�ات الثقافي�ـة. ألـم تفض�ـل      و>، >8<<فلكي� المجر�ات البشري�ة

خصوصي�، ما يمي�ز ثقافة مـا نظـرا لتجـذ�رها فـي      األنثروبولوجيا على الدوام دراسة ماهو
األرض والتاريخ؟ شيوع رؤية نسبي�ة تنكر كل� شكل من أشكال اإلثنية المركزي�ـة، خاصـة   
تلك التي تتأس�س على <<تعال>> ضمني� للثقافة الغربي�ة، هي مـن خصـائص المقاربـة    

ن لالختالف، هم دومـا  وحم�ساألنثروبولوجي�ة. على قدر ما يقال من أن� األنثروبولوجي�ين مت
hاج!و!يبحثون عن األصيل، يجدون أنفسهم يhبواقع موسوم بصيرورات استئصال واجتثـاث   ون!ه

  من األوطان.

العمق على عوالم ثقافي�ة كانت الحدود بينها تبـدو وكأن�هـا غيـر     في الهجراتتؤث�ر 
كان التدف�ق حادثا مـا  قابلة للخرق. هل يمكن الحديث فقط عن اجتثاث ثقافي؟ ألن�ه إذا ما 

بين مختلف القار�ات، يبقى التسـاؤل إذا مـا كـان ال يشـتغل فـي اتجـاه وحيـد. فاألمثلـة         
المذكورة دال�ة، إلى حد� يسمح لنا التوص�ل إلى وجود نشـاط موج�ـه توجيهـا واحـدي�ا مـن      

:<<شـيئا  Ulf Hannerz المركز (الواليات المتحدة) نحو األطراف: كتب أولـف هـان�رز  
دة، لتصبح بالتـدريج  ، ثقافة األطراف تتمث�ل أكثر فأكثر الدالالت واألشكال المستور!فشيئا

>> هذا االنمحاء الذي يصيب االختالفات مرادف لتجانس .9أقل� اختالفا عن ثقافة المركز
زين لهذه اإلمبريالي�ة التي رمDisney وديزني   McDonald’sم. لقد أصبح ماكدونالدمتنا

تعبيرات الثقافي�ة. هل يمكن القول حينئذ بأن� العولمة تتلخ�ص في مجر�د تسعى إلى توحيد ال
  هيمنة خالصة؟

 ؛الفضاء االقتصادي الكوني وت!ْجلyي!ةy سhْلط!اٍت تؤث�ر العولمة في المجتمعات في إعادة رسم
تندس� أيضا في حياتنا اليومية عن طريق تناقل الصور، أشياء استهالكي�ة، تناقل ال تقف في 

الحدود وال المسافات. تبادل معم�م، كان من نتـائج اقتصـاد السـوق كونـه، يسـمح       وجهه
بتقاسم نفس االنجذاب نحو أنماط من الغذاء، من اللباس أو من الموسيقى. هذا هو ما يشهد 

-األصلي�ون أصبحوا يتـابعون مسلسـالت شـمال   األسترالي�ون على تغيير في العمق. فالسك�ان 
بحت إلى حد� كبير مشروبا شعبي�ا في إفريقيا كما في الصـين  أمريكي�ة، وكوكاكوال أص

ي�ة أو في القطب فريقأو في الواليات المتحدة؛ حت�ى أن�ه أصبح في اإلمكان تناولها في قرى إ
تلقى نفس النجاح في أمريكـا العميقـة     McDonald’sالشمالي�؛ أصبحت مطاعم ماكدونالد

أصبح هذا ال يدهش أحدا. أكثر من ذلك، هذا النسق فـي االسـتهالك أنـتج     – وفي شنغاي
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الحداثة  (Marc Augé)10 )أوجي مارك(حسب  الذي يمي�ز »غير المعي�ن «نوعا من الفضاء
بمساحاته الكبيرة، مطاراتـه، محط�ـات خدماتـه، سالسـله الفندقي�ـة. كتـب         ،  »ةز!او!ج!ت!مhاْل

في نفـس الوقـت، تشـك�ل عالمـا       11تخلق التعاقدية اإلفرادي�ة األماكن غير المعي�نة"يقول: 
مشتركا حيث يمكن لكل� واحد أن يجد ما يخص�ه من مؤش�رات، مهما كان بعده عن موطنـه  

  األصلي�.

هل يمكن الحديث بالنسبة لهذا الموضوع عن شكل جديد من الثقافـة التـي تفـرض    و
لهوي�ات والتجـذ�رات فـي األرض العزيـزة    نفسها تدريجي�ا، متجاوزة الحدود ودون أن تمس� ا

على األنثروبولوجيا التقليدي�ة؟ على العكس، هل هناك خطر بالزوال يبقى قائما، يسير نحو 
على ما صنعته الحضارات، في تنو�عها، مـن   مجانسة غير مستساغة تسير نحو القضاء نهائي�ا

أشياء لها قيمتها؟ هذه األسئلة تحتاج إلى الطرح في عصر تناضـل فيـه شـعوب فـي سـبيل      
حفظ تراثها وحيث مفهوم االستثناء مثارا في أوروبا بغرض الدفاع عـن بعـض القطاعـات    

  مثل السينيما في مواجهة تدف�ق إنتاج ثقافي� غزير.

القضي�ة تتعل�ق بنقـاش سـرعان مـا يت�خـذ      الثقافي�ة، من الواضح أن� عندما تثار المسألة
       مـا والتـي    بعدا سياسي�ا ويستدعي على الدوام شيطنة لآلخر ذات أشكال متطـو�رة إلـى حـد�   

تتزع�م مقاومـة  بل  ذات السمة األمريكي�ة؛ال تتوق�ف عند إدانة إمبريالي�ة الثقافة الجماهيرية 
صول في مواجهة هذا الغـازي الـذي مـا انفـك� يفـرض مسلسـالته       المقهورين من كل� األ

أكالتـه الجـاهزة وأحذيتـه الرياضـية المصـنوعة بأثمـان       لتلفزيوني�ة، أفالمه الهليودي�ـة  ا
رخيصة من قبل شعوب وقع استغاللها بصفة مفضوحة. على جبهة الثقافة، هل انتصـر بيـغ   

ي أن� إدانـة اإلمبريالي�ـة الثقافي�ـة    نهائي�ا؟ ليس هناك من شك� ف )Big Brother(بروثر 
تستند على أساس واقعي� فعال.في نفس الوقت، البد� من اإلقرار أن� أغلب المجتمعات لم تفقد 

  شيئا من خصوصي�تها. 

  جــورج(فــي كــل� مكــان فــي العــالم قــادت  هيمنــة األكــل الســريع الموجــودإن� 
 »   McDonaldisationمكدونالداوي�ــة« عــن إلــى الحــديث Ritzer(12 (George)ريتــزر

فقط، لكن أيضا التربية، العمل والترفيـه، الحميـة    ها اإلطعام!تأثيرh ص�hخhالمجتمع الذي ال ي!
hاألمـر بأسـلوب اسـتهالك يفض�ـل الفعالي�ـة ويـوف�ر        الغذائي�ة، العائلة وحت�ى السياسة. يتعل�ق

ــت.         ــس الوق ــي نف ــود ف ــت وللنق ــر للوق ــاد أكث ــة باقتص ــة أو�لي� ــد� حاج ــة س إمكاني�
يشغ�ل عقالني�ـة دقيقـة جـد�ا. فكـل� شـيء بالفعـل        McDonald’s »ماكدونالدز« فمفهوم 

قابـل  محسوب، من طول قطع البطاطس إلى كم�ي�ة اللحم، بحيث يحصل الزبون علـى مـا ي  
        نقوده. على هذا األخير أيضا أن يصرف أقل� ما يمكن مـن الوقـت، بحيـث يتنـاول وجبتـه      
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تتعل�ــق  McDonald’sفــي أقــل� مــا يمكــن مــن الــزمن. خصيصــة أخــرى لماكدونالــدز 
باالستشراف: أين نحن في العالم، هل باإلمكان الحصول على نمط معين من الغذاء العـائلي.  

ة اإلنتاج تنزع إلى تحديد التكاليف باستدعاء تكنولوجيات تقل�ص إلـى  عملي� أخيرا، صيرورة
  أدنى حد� الطاقات البشري�ة المستخدمة.

بخصوص نوعه، هذا النمط من اإلطعام هو طريقة أخرى في تنفيذ ما قام بتجسـيده  و
يجـد   ،13بصفة مدهشة شارلي شابالن في األزمنة الحديثة. نكون في زمن إعـادة اإلنتاجي�ـة  

ـ  ولن يكون من حق�ه سوى رفاه أدنى؛ لكي ال يتأخ�ر أكثـر؛  بون نفسه في جو� عائلي�الز ا مم�
قد يترت�ب عنه تحديد مدخول هذا النمط من المؤس�سات. ماكدو، كما يقال بصفة حميمة، 
هو رمز لهذه األشكال من االستهالك التي شاعت انطالقا من الواليات المتحـدة فـي العـالم،    

  ات في باريس، في موسكو أو في بيكين.فنالت نفس النجاح

في قطاع آخر، نجح أداء ديزني في تغليب ذيوع إنتاجاته بـين األطفـال وفـي إقامـة     و
حضائر ترفيهية حت�ى في أوروبا، له معه نقاط مشتركة. لـه نفـس النـزوع نحـو عقلنـة      

بـائن،  صيرورة عملية اإلنتاج، الحد� األقصى مـن الفوائـد والـذيوع بـين الماليـين مـن الز      
وتجاوز كل� حدود األوطان، ليس في الوجبة، وإنما في الصور التي تشـك�ل مخي�لـة النـاس    

  المنتمين ألصول متنو�عة.

ـ هyإال� ببيان أطروحة العولمة التي فMcDonaldisation  hلم تقم الماكدونالدوي�ة   ْتم!
الصعيد الكوني غيـر   على أن�ها أمبريالي�ة ثقافي�ة ومجانسة ألساليب استهالك و للمخي�لة على

 James) مستساغة. تستدعي لذلك كل�ه عددا من التحف�ظات، كما بي�ن جيمس ل.واطسون 

L.Watson)       فـي كتـاب مخص�ـص بالـذات لتلق�ـي ماكدونالـدز McDonald’s   فـي آسـيا
حيـث تفـرض هيمنـة     ةم!ل!ْوع!مhإلى أطروحة القرية اْل Watsonيرجع واطسون .14الشرقي�ة

تتطل�ب على الدوام اندماجا أكثر وتوح�دا من خـالل أولي�ـة شـبكات االتصـال والشـركات      
العابرة للحدود الوطنية، إلى حد� تقليص األوطان في حضيرة ذات موضوع شامل ومتجانس، 

 .Benjamin Barber15) ضخم، حسب تعبير بنيامين باربر McWorld »ماك وورلد« في
 انتلق�ـي نسـق ماكدونالـدز حسـب البلـد      حد�، في القارة اآلسيوي�ة، يختلـف  يوض�ح إلى أي�

  المستقبلة.

لم يكن انتشـار نمـوذج األكـل السـريع بسـرعة قصـوى مرتبطـا حسـب واطسـون          
Watson yبفرض نمط من اإلنتاج المتماثل من بلد إلى آخر، لhنمـوذجٌ  ق!ب�!ط!ي hـ ي علـى   طhل�!س!

hه لمرونته الكبيرة، جموع الناس المستهلكين بدون تمييز. على العكس من ذلك، يعود نجاح
لقدرته على التكي�ف مع وضعيات ثقافية مختلفـة جـد�ا. يكفـي إلقـاء نظـرة علـى المـواد�        
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فـي إسـرائيل مـثال، أيـن تمنـع المعتقـدات تقـديماللحم        والمقترحة على مختلف البلدان. 
مـا   بدون جبنة. الماكدونالدز الهنديـة، فـي   Big Macم
اكتقديم البيغ  واأللبان معا، يتم�

هم، تخضع لتحريم لحم البقر عند الهنود وتحـريم لحـم الخنزيـر عنـد المسـلمين:      يخص�
  بلحم الغنم. Maharaja Macبالخضر وماهاراجا ماك  McNuggetيقترحون ماكنوغجت 

ف عند هذا الحد�: ظهرت فـي تركيـا   تبديل التشكيلة األصلي�ة للمنتجات ال يتوق� لكن�و
ــات ــديم       yogourts الياغورث ــتم� تق ــائن وي ــن العج ــلطات م ــد س ــا، توج ــي إيطالي ؛ ف

 ؛ في طايوان، في اليابان وفي هونغ كونغ هناك الطاري�ـاكي بـورغر  esperessosإسبيرس�و
Teriyaki Burgers؛ وهناك الهنبورغر hamburgers نـة مـن الخضـر فـي األراضـي      المكو�

(قاعدتـه  McLaksفي الفيليبين، ما كالكـس   McSpaghettiفضة، الماك سباغيتي المنخ
فـي ألمانيـا، هـذا دون ذكـر      Frankfurtersوفرانكف
ورترسمك السـلمون) فـي النـورويج    

بأن� مـا هـو ثابـت     ) (Watson)واطسون(في األوروغواي...يسج�ل  McHuevo الماكهوف
 Big البيـغ مـاك   ،hamburgersالهامبورغرفعال في الكرة األرضية من ماكدونالدز، ليس 

Mac كما يتبادر للذهن، لكن�ه فقط الفري فرنش French fries  عنصر غذائي ال يمكـن أن ،
  .yankee يوسم بأن�ه يانكي

يوصل هذا االستنتاج إلى رفع اللبس عن أطروحة األمبريالية الثقافية: نفس الشـيء،  و
لالسـتهالك مسـو� بـين     إلى فـرض نمـوذج   تنزع McDonald’s ماك دونالدز إذا ما كانت

تالحـظ اسـتثناءات، مـثال فـي     و)،  عانتظر دورك فـي الرتـل مثـل الجميـ     الناس جميعا (
      ، وهـو أمـر   Big Macبانيا كشراب مرافـق للبيـغ مـاك    ريوديجانيرو، أين يمكن طلب شم

مـا كانـت   ال يمكن تصو�ره في الواليات المتحدة. بخصـوص االسـتقبال فـي المطـاعم، إذا     
النادلين في الواليات المتحدة تستدعي الرضا، مثل هذا السلوك في هونغ كونغ أو  ابتسامة

في كوريا، يثير حذر الزبائن. إن� األمر إذن يتعل�ـق بأوجـه مرك�ـزة: يعنـي ذلـك وفـق       
  طريقتهم ما يقصدون نقله للمستهلكين.

أطروحة من مساوئ  هإلى أن�(Watson)  )واطسون(عند سرد هذه التناقضات، ينتهي و
اإلمبريالي�ة الثقافي�ة ، بكل� بساطة وبصفة خالصة، تجاهل التاريخ والخصوصـي�ات المحل�ي�ـة.   

تتضـم�ن  McDonald’s توطين محال�ت الماكدونالدز  صيرورةففالمستهلكون ليسوا آليات؛ 
رابـة  غ« خاصـية  ل وتفضيٍل فضول االستيرادلإشباع هناك مرحلتين على األقل�: في األولى 

exotique «    ـ ة اإلنتاج، لكن في مرحلة ثانية، يكون من الضروري� تكييـف العناصـر الغذائي�
قـع، تـوطين النمـوذج هـو     اجتنابا لظاهرة الرفض. في الوا المقترحة مع الرغبات المحل�ي�ة
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أن يكون قـد  أدرج تغييرات في الثقافة األهلي�ة، ال بد� أيضا من  كان قد : إذا مانتيجة تواطؤ
  خصائصه العام�ة لكي يكون متماشيا مع العادات والسنن المحل�ي. من لعد�

. يمكن مـن خاللهـا   على أحسن وجه مثاال داال� McDonald’s ماكدونالدزماكدونالدزماكدونالدزماكدونالدزحالة تhع!د�h و
hر!و�!ص!ت!إدراك حدود رؤية واحدي�ة للعولمة مhنفـس النمـوذج االسـتهالكي�     ة باعتبارها فرض

بينما  ي�ة يفترض سلبي�ة كل�ي�ة للمواطن؛األمبريالي�ة العالمعلى صعيد الكرة األرضي�ة. خطاب 
يبدو الواقع أكثر تعقيدا. يكون األمر متعل�قا باألحرى بصـيرورات إعـادة حيـازة متنو�عـة     
تضع في حسابها مختلف التجل�يات. عبر الوسائط يتم نقل صور لها عالقة بمجاالت متنو�عة 

ياسة إلى الرياضة، والتي هي قصص تنتظـر الحيـازة   جد�ا، من الخيال إلى االقتصاد، من الس
الممكنة من قبل هذا الجمهور االفتراضي. ال يشاهد مسلسل أمريكي� بنفس الطريقـة إذا مـا   
 ،كان المشاهد ياباني�ا أو إسرائيلي�ا. تختلـف حيـازة المنتوجـات الثقافي�ـة حسـب السـياقات      

ي�ـات، عكـس كـل� شـكل مـن أشـكال       ويمكنها أن تسهم في دعم الخصوصي�ات الفردي�ة والهو
هناك أعمـال حـول تلق�ـي المنتوجـات الثقافي�ـة الجماهيري�ـة ذات داللـة بهـذا         والمجانسة. 

الخصوص، مثل هذه الدراسة حول تلق�ي األفالم الهوليودي�ة من قبل مجموعـة مـن السـكان    
لخاص�ـة،  . هـؤالء األخيـرون، فـي قصصـهم ا    16Warlpiriاألصلي�ين األسترالي�ين، الوارلبيري 

يستعملون عالقات القرابة بين األفراد ويعجبون من عدم التحديد الدقيق لها في ماد�ة هـذه  
األفالم: فـال تعـرف جـد�ة روكـي وال مـن يعتنـي بزوجـة أخيـه. فـي المقابـل، اهتمـام            

بالحوافز الفردي�ة للشخصيات ضئيل، ما دام في محيطهم تطغى الطبقة  Warlpiriالوارلبيري
  ين ينزعون في تأويلهم لسلوك الشخصيات إلى رد�ها إلى ثقافتهم الوطني�ة.على الفرد. أ

إن� االستقبال بعيد عن أن يكون محايدا، فهو يشغ�ل مرجعيـات تاريخيـة تحكـم تأويـل     
هناك مثال آخر يوض�ح أهم�ية هذا النشاط التأويلي؛ يتعلق األمر بتلق�ـي سلسـلة   والرسالة. 

بعضـهم مـن أصـل     .17وعات مختلفة مـن اإلسـرائيلي�ين  داالس عن طريق عي�نة تتضم�ن مجم
روسي، يرون في سلوكات الشخصيات انعكاس لحتمية اجتماعي�ة، بينمـا اإلسـرائيلي�ون مـن    
أصل مغربي اندهشوا للطابع الفض� لهذا العالم، إن�ه غابـة حقيقي�ـة حيـث األفـراد يجـب أن      

عالقـات العائلي�ـة والورطـات    يصارعوا من أجل فرض ذواتهم. اهتم� المتفر�جـون العـرب بال  
األخالقي�ة. على عكس الر�وس، ما أدهشهم، هو قدرة األفراد على أن يتحم�لوا مسؤوليتهم وأن 

  يفرضوا حكمهم الحر�.

ن يكون مرادفا للمجانسـة، حركي�ـة الثقافـة تضـع علـى المحـك�       هكذا، بعيدا عن أو
إنتاجات الغرب باعثـة علـى    صيرورات أكثر تعقيدا. ففكرة عالم ثالث يتمث�ل بصفة سلبية
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الهزء. فهي من ناحية تفترض أن� عملي�ة تلق�ي صور والتمكن من أساليب استهالك آتية مـن  
ل لها، بينما ما يhـر!ى بوضـوح أن� ثقافـة    الخارج تعني تمث�ل القيم الخاص�ة بالمجتمع المرس!

ى، أطروحـة  االستقبال تغي�ر الصيغة وتعيد تأويل الرسـالة حسـب سـننها.من ناحيـة أخـر     
اإلمبريالي�ة الثقافي�ة ترتكز على التعارض بين المركز واألطـراف، التـي يمكـن أن نقـيس     
محدودي�تها، وهي تجهل معطى أساسي�ا للعولمة: بعيدا عن أن تكون موج�هة في اتجاه وحيـد،  
حركة تنق�لها موسومة بتنو�ع الدفق. ليس من باب الصدفة أن تسل�ط هذه المسـائل الضـوء   

 يرة ال تهـتم� فقـط بالـدفق الثقـافي؛    ألنثروبولوجيا الحديثة وإذا ما كانت هذه األخعلى ا
بالطريقة التي تتكي�ف بها المجتمعات مع هذه الوضعي�ة أو تقاومها، مع ظواهر تـذهب   ولكن�

  من الحيازة إلى الرفض.

 يتأك�د ذلك بوضوح بخصوص ماد�ة المطبخ: يماثـل توس�ـع ظـاهرة الماكدونالـدز    و
كوري�ـا. يمكـن أن    مكان صينيا، طايواني�ـا، هنـدي�ا أ  أعالمي�ة المطبخ القادم من آسيا، سواء 

نقول نفس الشيء عن الموسيقى: صلصا، ريغـي، راي، راب، دامونـت لوبيـون حت�ـى البلـوز      
ي�ة والبوب ميوزيك. نفس الشيء، يمكن التذكير باألثر الذي أحدثتـه الصـناعة السـينيمائ   

العولمة الثقافية هي قضي�ة أكثر تعقيدا مم�ـا تظهـر عليـه    عبارات أخرى للشرق األقصى. ب
       أو�ل وهلة. ما يمي�ز العصر الحالي، هـو التنـوع الخـارق للعـادة لألشـكال الثقافيـة، التـي        
ال تنفصل عن دينامي�ة الهجرات، عن وجود جماعات متجانسة عـابرة للقـارات، عـن تكثيـف     

في هذه الشروط، صورة كـرة أرضـية فـي طريقهـا إلـى      وحي�ة. االنتقاالت المهني�ة والسيا
المجانسة واالستغراب تنقضها الوقائع. ما يرتسم، هو باألحرى الوجـه الجديـد لمجتمعـات    

 افي�ة اآلتية من حضـارات بعيـدة؛  حيث تمزج الحدود بين األصيل والتقليدي� والدعامات الثق
  اها. ها تنتقل من أطراف الكرة األرضي�ة إلى أقصلكن�
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ـ بyكتـاب مـارك أ!  ين مـن  مسـتل�  ،ترجمة لمبحثين فرعيين من الفصـل األول **** yعنوانـه يْسل ، 
العنوان الرئيسي للمقال، مـن عنـدنا، واحتفظنـا بـالعنوانين الفـرعيين       "أنثروبولوجية العولمة"

   :للمبحثين كما جاءا في النص األصلي للكتاب والموسوم
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تعود المحاوالت األولى لتغيير آراء اآلخرين إلى العصور الماضية وهـي قديمـة قـدم    

البشرية نفسها. فقد جذب موضوع إلقناع، والخطابة والتالعب بآراء اآلخرين اهتمـام   الل(غة

دراسـة اإلقنـاع عـن     السياسيين والمثقفين واألدباء والفالسفة لعدة قرون. ومع ذلك فـإن( 

ذاتـه   موضـوع اإلقنـاع هـو فـي حـد(      إن(حيـث   ؛جتماعي حديثة نسبياطريق علم النفس اال

تخصص جديد فهو لم يبدأ في الظهور إال خالل الحـرب العالميـة الثانيـة، ولـم يلبـث أن      

  لة للدراسة.أصبح أحد الموضوعات المفض(

ـ  ،األبحاث حول اإلقناع في الوقت الراهن وتحتل( ا مـن الدراسـات فـي علـم     جزءا مهم(

 ،ى مثل نظريات التأثير واالتجاهاتماعي كما تتقاطع مع مجاالت رئيسية أخرالنفس االجت

والتقـارب واالخـتالف، والقبـول االجتمـاعي واالتصـال       ،والسـلوكيات  وتغييـر المواقـف  

  والدعاية.

قسـما أو   في الوقت الراهنسية في علم النفس االجتماعي درامعظم الكتب الص تخص(و

الموسوم ب:"التطـورات فـي    خيرفصال فيها يتناول موضوع اإلقناع. ففي كتاب اإلقناع األ

صفحة، ويفترض أن يعكس  874الذي يتكون من ، 1)2002النظرية والتطبيق (ديالرد وبفو 

ه في منتصف القرن العشرين كانـت "األسـاليب   فاه بأن(الحالة الراهنة لألبحاث، يذك(ر مؤل(

الجتماعية، التي تعتمد في الوقت نفسه على النظريات المجردة والرصد المنـتظم،  العلمية ا

  2األحدث في علوم االتصال "ر قد تم تطويرها تدريجيا "وأن هذا الدليل" يوفر المنظو

، من الدراسات التي بنت افتراضاتها -من وجهة نظر مفاهيمية-وقد تول(د هذا المنظور 

 والدراسات الكمية لالتجاهات والتنبؤ بالسلوكيات التي تـم(  الشامل،على اإلقناع الجماهيري 

تطبيقها على الجنود األمريكيين خالل الحرب العالمية الثانية. وقد مث(ل هذا العمل الضـخم  

والتـي   )Carl Hovland() كـارل هوفالنـد  (الحقا األساس في الدراسات التي أجراها من قبل 

  .Yale) (YCP( )(**3" ( " يال الشهير برنامج االتصاالت -بعد نهاية الحرب –عنها  انبثق

السـويل   ـ:الصـياغة الشـهيرة لـ    مـن انطلق هذا البرنامج فـي دراسـته لإلقنـاع    قد و

)Lasswell:( ؟ لمن ؟ يقول ماذا ؟"من    )إنشـاؤها   ومع أي أثر؟ ". وجـذبت البحـوث التـي تـم

العديـد مـن علمـاء الـنفس     ، اتيات والسـتين يفـي الخمسـين   )YCP( هـذا البرنـامج  بواسطة 

^ÊçÒ…^Ú<^Þ^Ëèc<<<<<<<<<<<í¶†i_ØÚ^ã×e<ì‚éËÚ<�J<<
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ـ   ليـه إا النمـوذج االتصـالي الـذي اسـتند     االجتماعي المشهورين نحو الواليات المتحدة. أم(

ه يشير إلـى الحـاالت التـي    فإن( -حقيقة-ه في حالة ما إذا كان أحدهم قد "اقتنع"د أن(يؤك(ف

األخيـرة  هـذه  ور سلوك المتلقي من خالل المعـامالت الرمزيـة (الرسـائل).    فيها تغي( يتم(

وخـالل  ، تتصرف من خالل التأثير بالجذب والقوة القسرية على عقـل وعواطـف الشـخص   

الفرد، من خالل قدرته على التفكيـر بشـكل    يفترض هذا النموذج أن(و. 4خضوعه "لإلقناع"

 منطقي، يتقبل المعلومات، يقوم بتقييمهـا وتطويرهـا ويسـتخلص االسـتنتاجات المنطقيـة     

ات الكالسيكية في علم النفس االجتماعي التجريبـي، مثـل التنـافر،    تنبع كل النظريو. منها

(نموذج الوضع االحتمالي) وغيرهـا كثيـر    ELMوتغير الموقف، ونظرية التلقيح، ونموذج 

  من التوضيحات والتطورات التي تنبثق من هذا المنهج.

هذا النمـوذج ال يقـدم سـوى جانبـا مـن عالقـة        ته الكبيرة، فإن(أهمي(من غم ر(على الو

اإلقناع بعلم النفس االجتماعي المعاصر. وقد وضعت نظريات إقناع أخرى متطورة باعتماد 

وفي  افتراضات مختلفة، بعدما نقلت اهتمامها إلى دور اإلقناع في المجتمعات المعقدة اليوم،

منـاهج علـى الجانـب االتصـالي     زت هـذه ال في وسائل اإلعالم. وقد رك( التكنولوجيا وكذا

 العمليات الجماعية أكثر من التركيز على تغيير المواقـف كذا على والتأثير االجتماعي و

وتتـرجم هـذا    " Diogène" مـن مجلـة   5األول ل العدد. وهي المواد التي تشك(أو السلوكيات

ـ   سـه الد( فالتنوع في المقاربات والمناهج. حيث نجد في الوقت ن ز علـى  راسـات التـي ترك(

  المواقف وتغيير االتجاهات وكذا المقاالت التي تتمحور حول دراسات التأثير واالتصال.

 )Pablo Briñol( )بـابلو برينيـول  (و )Richard Petty( )ريتشـارد بيتـي  (من  ويقدم كل(

لعمليـات النفسـية األساسـية فـي     ل اشرح انيقترحو اتجاها معاصرا لعلم النفس االجتماعي،

إطارا نظريا يسمح بشرح الظروف التـي يمكـن فيهـا لطـرق      اندكما يحد(تغيير المواقف. 

التحديد الدقيق للمتغيرات التي  ومن ثم( ؛اإلقناع المختلفة إيقاع التأثير على حكم الجمهور

الفاعلة في عملية اإلقناع. وقد شرح الباحثان هذه العملية عبر فئـات   ل اآلليات النفسيةتشك(

لتنظـيم وتيسـير الحصـول علـى      اعمليـ  م دلـيال ويقـد(  مفيـدة ر طريقـة  مختلفة بما يوف(

  المطبوعات الرائدة في هذا المجال.

فين يتناولون موضوع اإلقناع من زاوية عمليـات التـأثير   معظم المؤل( ومع ذلك، فإن(

ورج (جـ حيـث يتنـاول   ، قومون بذلك من وجهـات نظـر مختلفـة   يواالتصال االجتماعي، و

م في مجـال  سألة العالقة بين النفوذ االجتماعي واإلقناع. ويقد(م )Jorge Jesuino( )جوسوينو

ـ      ز هـذه األخيـرة علـى المنـاهج     األبحاث حول تـأثير، نمـاذج أمريكيـة وأوروبيـة، وترك(

العمل على اإلقناع ينبغـي أن   أن( )Jesuino( )جوسوينو(د حيث يؤك(؛ ومجموعات االستقطاب
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وذلك اعتمادا على نمـوذج البنائيـة    ات،ز أكثر على بناء المعنى عن طريق الموضوعيرك(

)، Bakhtine "بــاختين"( )،Piaget ("بياجيــه"  - حســب – علــى ســبيل المثــال -الحواريــة 

   )،Moscovici ( )موسكوفيتشى(و )Vygotsky "("فيجوتسكي 

ـ  التـأثير   إلـى الطبيعـة الجزئيـة لتفسـير     )Martin Bauer () مـارتن بـايير  (ه وقد نب(

نظريـة   ولذلك فهـو يقتـرح بـأن(   ، ز على المداخل غير الموضوعيةاالجتماعي الذي يرك(

فهـي تتعامـل    ،على فكرة الموضوعية المشـتركة  مل أيضاتالتأثير االجتماعية ينبغي أن تش

مع التأثير االجتماعي بداية من  ظاهرة األمر الواقع، والذي يجـب أن يوليـه علـم الـنفس     

لتكنولوجي المعاصر حيـث العالقـات الشخصـية    االجتماعي  مزيدا من االهتمام في السياق ا

  تمر أكثر فأكثر بواسطة األشياء والقطع األثرية.

قد حدثت فاإلقناع الكثير من التحوالت التاريخية. موضوع ومع قدم الل(غة، فقد عرف 

 Stéphane( )ستيفان لـورنس (قام ؛ حيث هذه األخيرة في ظروف اجتماعية وثقافية مختلفة

Laurens   ،االقتـراح،  و) بتحليل عدد من ظواهر التأثير مثل الحيازة، والتنـويم المغناطيسـي

إلـى   أشـار بهدف إظهار مختلف طرق تجسيدها عبر التـاريخ. و وذلك  المشي أثناء النومو

ي التـأثير إلـى والء سـلبي وتعسـف الفـرد فـي       ه في بعض الحاالت يمكن أن يؤد(حقيقة أن(

التغافل عنها في كثير من  أخرى، نادرة بالتأكيد لكن يتم(ه في ظروف في حين أن( ؛السلطة

حيـث يمكـن أن يكـون التـأثير ذا قيمـة لتحفيـز اإلبـداع        ؛ األحيان، يحدث التأثير العكسي

  والذكاء والتفكير النقدي وحدة الحواس.

ية الدراسات فـي  إلى أهم( )Clélia Nascimento-Schulze( )شولز-كليليا ناسيمنتو(ه وتنب(

ـ اصال الت(مجال ا ـ  ة فـي مـا  إلقناعي في المجتمعات المعقدة في الوقت الراهن، وخاص( ق يتعل(

، وهي الدولة التي تتطـور بسـرعة، فقـد    -مثال-بالنشر والكشف العلمي. ففي حالة البرازيل

العلم. وقد وجهـت المبـادرات    هذا بذلت العديد من الجهود لزيادة االهتمام االجتماعي نحو

المؤتمرات والمجالت االستهالكية، ووسـائل اإلعـالم الجماهيريـة     المبذولة نحو مضاعفة

حيث نظر إلى المعرفة واالبتكارات العلميـة كمسـرعات للتنميـة     ؛وكذا المتاحف العلمية

 االقتصادية للوطن. وقد يمكن أن نتساءل ما إذا كان انتشار هذه األنشطة إيجابيا أو سـلبيا، 

  ؟م أو اإلقناعهل هو موجه أكثر نحو التعلي ومن ثم(

تنبع أيضا من حقيقة أننا على تواصـل  ، التغيرات التي توجه مفهومنا لواقعنا الراهنو

دائم من خالل شبكة تكنولوجيا المعلومات، حيث أدخلت وسائل اإلعـالم المعاصـرة أسـاليب    

هيلـين  ( فقد كشـفت "  تحديات جديدة للشركات اليوم. أيضا ومن ثم(، جديدة من اإلقناع

عن الروابط الموجودة بين الصور واإلقناع من جهة، وبين المشاعر  )Helene Joffe ( )جوف
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مثل الخوف والنفور أو التعاطف من جهة أخرى. كما عملت على تسليط الضوء على عـدد  

إلقناعي وكذا اإلمكانيات الجديدة التـي  امن الجوانب المهملة في بعض األحيان من الجانب 

  .تتيحها وسائل اإلعالم

زة للثقافة في تناول الخصوصيات الممي( )Li( )لى( صت كتابات الباحث الصينيص(وتخ

)، التـي  yin () يـين () وyang () يـانغ ( ـالصينية. وقد أثرت البحوث في علم الكونيـات لـ  

كة للكون، على الحياة االجتماعية والعالقات بين الذات اثنتين من القوى المحر( إلىاستندت 

ابالت من القوى المتنافرة والمتكاملة في الوقت نفسه، مثل المتفـوق  واآلخرين. فهذه المتق

بينها بعالقة حوارية منطقية فـي   / المرؤوس، األنا / اآلخر، الفرد/ المجتمع تترابط في ما

 ل هذه العملية بدورها، المفتاح لتحقيق االنسجام ولحل(إطار عملية التواصل واإلقناع. وتمث(

النزاعات التـي تنشـأ أثنـاء التفاعـل اليـومي. وقـد تميـزت الصـين الحديثـة بالمواجهـة           

عن طريق الهدم وإعادة البناء في األنظمة العقائدية والسياسـية واالقتصـادية    اإليديولوجية

المتنــافرة حيــث تتعــايش فــي الصــين المعاصــرة كــل مــن الكونفوشيوســية التقليديــة، 

  جنبا إلى جنب. ا الرأسماليةوالماركسية األرثوذكسية وكذ

وباإلضافة إلى هذه المواضـيع الرئيسـية المتعلقـة بـالمواقف االجتماعيـة وعمليـات       

زت في معظمهـا حـول علـم الـنفس االجتمـاعي      ت إثارة أفكار أخرى ترك(التأثير، فقد تم(

ق يـ عـن طر  إهمـال التـأثير  فـي مقابـل   المعاصر ودور الفكر الواعي في دراسته للتـأثير  

دراسـتها بشـكل    ه لـم تـتم(  اوعي معروفة منذ زمن طويل، فإن(ـ عمليات الل( وعي. ومع أن(االل(

ذلـك، ويبـدو أن علـم الـنفس االجتمـاعي       منتظم. كما يؤكد "سـيرج موسكوفيتشـي "  

اوعي، أبعد هـذا الموضـوع مـن مجاالتـه     بتحرجه من مسألة عمليات التأثير عن طريق الل(

ياقة التـي  ي في الواقع يتقاطع مع "الرموز التقليدية للل(اوعالبحثية. فالتأثير عن طريق الل(

ص محترم من إمكانية تسلل الجنون والنفسية االجتماعية تحصن مجال علم النفس كتخص(

اوعي في مجال اإلقناع والتأثير اهتماما جديدا. ومع ذلك، فقد اكتسبت دراسة الل( ،6إليه " 

وجود التأثيرات التلقائية ضمن آليات اإلقناع وهو ما يشير إليه عدد من الكتاب بتفسيرهم ل

)Jesuino ،لورنس ،Marková.(  

اإلقناع هو ظاهرة تجري في السياق الواسع جدا لالتصال. وتـرتبط بظـواهر أخـرى    

)، Scarantino()سـكارنتينو (والبالغة حسـب   ،)Bauer كما يرى (باور)( مثل "األمر الواقع"

االقتراح والتنويم المغناطيسي كما و)، Sánchez Mazas (     )سانشيز مازاس( والعنف عند

) Petty et Briñol( )بيتـي و برينيـول  ( م كما عندعمليات التعل(و(لورنس)، ) لورانس(يرى 

  ).Marková()مركوفا(والدعاية كما ترى 



�2017201720172017א��	א���אول�א��	א���אول�א��	א���אول�א��	א���אول�����–א�
	د�א������א�
	د�א������א�
	د�א������א�
	د�א������                                                                                                                                                                                                                                                                                             �� �� �� �

109 

الظواهر، سـوف يخـرج علـم الـنفس االجتمـاعي مـن حـدود        ومن خالل تعميق هذه 

  األخرى لإلنسان والمجتمع  ويرتبط بالعلوم صاتالتخص(
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Persuasion et psychologie sociale 
 Ivana Marcova 
Les premières tentatives de changer l’opinion d’autrui sont aussi anciennes que 

le langage humain. Pendant des siècles, la persuasion, la rhétorique et la manipulation 

des opinions ont suscité l’intérêt des hommes politiques, des éducateurs, des écrivains 

et des philosophes. À l’opposé, l’étude de la persuasion par la psychologie sociale est 

relativement récente. La psychologie sociale est elle-même une discipline très jeune. 

Elle s’est constituée en discipline pendant la Deuxième guerre mondiale, et la 

persuasion en est devenue d’emblée l’un des thèmes favoris. Aujourd’hui, les travaux 

sur la persuasion occupent une part importante des recherches en psychologie sociale 

et recoupent  d’autres domaines majeurs tels que les processus d’influence, les 
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attitudes et les changements d’attitude, la convergence et la déviance, l’acceptation 

des normes sociales, la communication et la propagande. 

On trouve une section ou un chapitre consacré à la persuasion dans la plupart 

des manuels de psychologie sociale. Dans le récent The Persuasion Handbook ; 

Developments in Theory and Practice (Dillard et Pfau 2002) qui se compose de 874 

pages et est censé refléter l’état actuel de la recherche, les auteurs rappellent qu’au 

milieu du XX
e siècle « les méthodes des sciences sociales, se servant à la fois de 

théories abstraites et d’un travail systématique d’observation, se sont progressivement 

développées » et que ce manuel « présente la perspective la plus récente en science de 

la communication » (Dillard et Pfau 2002, pp. IX-X). D’un point de vue conceptuel, 

cette perspective naît des imposants travaux sur la persuasion de masse, l’étude 

quantificative des attitudes et la prévision des comportements qui ont été menés sur 

les soldats américains pendant la Deuxième guerre mondiale. Ce travail massif a été à 

l’origine des études ultérieures réalisées par Carl Hovland et qui ont donné naissance, 

après la guerre, au célèbre Yale Communication Program (YCP). Ce programme 

prenait pour point de départ de l’étude de la persuasion la célèbre formulation de 

Lasswell : « Qui dit quoi, à qui et avec quel effet ? ». Les recherches générées par 

le YCP au cours des années cinquante et soixante ont attiré nombre d’excellents 

psychologues sociaux vers les États-Unis. Le modèle communicatif sur lequel il 

s’appuyait affirmait que le fait d’« être persuadé » désigne des situations où l’on 

modifie le comportement du récepteur à travers des transactions symboliques (des 

messages). Ces dernières agissaient par attrait et force coercitive sur la raison et les 

émotions de la personne en train d’« être persuadée » (Miller 1980/2002). Ce modèle 

présuppose qu’un individu, grâce à sa faculté de raisonner logiquement, accepte 

l’information, l’évalue, l’élabore et en tire des conclusions logiques. Des théories 

classiques de la psychologie sociale expérimentale, telles que la dissonance, le 

changement d’attitude, la théorie de l’inoculation, le modèle ELM (Elaboration 

Likelihood Model) et tant d’autres procèdent d’élaborations et de développements de 

cette approche. 

3 

Pour imposant qu’il soit, ce modèle ne raconte qu’une partie de l’histoire de la 

persuasion dans la psychologie sociale contemporaine. D’autres théories de la 

persuasion se sont développées à partir d’hypothèses différentes, se tournant vers le 
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rôle de la persuasion dans les sociétés complexes d’aujourd’hui, dans la technologie 

et dans les médias. Ces approches se focalisent moins sur le changement d’attitudes 

que sur la communication, l’influence sociale et les processus groupaux. Les articles 

qui forment ce numéro de la revue Diogène reflètent cette diversité d’approches. On 

y trouvera à la fois des études consacrées à des recherches axées sur les attitudes et le 

changement d’attitudes et des articles focalisés sur l’étude de l’influence et de la 

communication. 

4 

Richard Petty et Pablo Briñol présentent une tendance actuelle de la psychologie 

sociale qui se propose d’expliquer les processus psychologiques sous-jacents aux 

changements d’attitude. Ils esquissent également un cadre théorique permettant 

d’expliquer les conditions sous lesquelles les différents mécanismes persuasifs sont 

susceptibles d’influencer le jugement des gens et examinent minutieusement les 

variables dont se composent les mécanismes psychologiques qui entrent en jeu dans 

le processus persuasif. Ils articulent ce processus en différentes catégories signifiantes 

et fournissent de la sorte un guide permettant d’organiser et faciliter l’accès aux 

principales publications en la matière. 

Cependant, la plupart des auteurs abordent la persuasion sous l’angle des 

processus d’influence et de communication sociale, et le font à partir de perspectives 

différentes. Jorge Jesuino aborde la question des rapports existant entre l’influence 

sociale et la persuasion. Il met en présence, dans le domaine des recherches sur 

l’influence, les modèles américains et européens, ces derniers se concentrant sur les 

processus et la polarisation de groupe. Jesuino affirme que les travaux sur la 

persuasion devraient se centrer davantage sur la construction de la signification par 

les sujets, selon le modèle, par exemple, d’un constructivisme dialogique à la Piaget, 

Bakhtine, Vygotsky et Moscovici. 

Martin Bauer fait valoir le caractère partiel d’une explication de l’influence 

sociale axée sur l’intersubjectivité et suggère que la théorie de l’influence sociale 

devrait aussi inclure l’idée d’interobjectivité. Il traite de l’influence sociale à partir du 

phénomène du fait accompli, auquel la psychologie sociale devrait accorder une 

attention accrue dans le contexte technologique contemporain, où les relations 

interpersonnelles passent de plus en plus par la médiation des objets et des artefacts. 
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Tout aussi ancienne que le langage, la persuasion connaît maintes 

transformations historiques. Ces dernières surviennent en différentes conditions 

socioculturelles. Stéphane Laurens analyse des phénomènes d’influence tels que la 

possession, l’hypnose, la suggestion, le somnambulisme et le mesmérisme pour 

montrer leurs divers avatars historiques. Il souligne le fait que, dans certains cas, 

l’influence peut conduire à une allégeance passive et arbitraire de l’individu à 

l’autorité, tandis que, dans d’autres circonstances, certes plus rares mais souvent 

négligées, c’est l’effet inverse qui se produit. L’influence peut s’avérer précieuse 

pour stimuler la créativité, l’intelligence, la pensée critique et l’acuité des sens. 

Clélia Nascimento-Schulze attire notre attention sur l’importance des études sur 

la communication persuasive dans les sociétés complexes d’aujourd’hui, notamment 

en ce qui concerne la transmission et la divulgation scientifiques. Dans le cas du 

Brésil, un pays en train de connaître un développement rapide, nombre d’efforts sont 

déployés pour accroître l’attention sociale vers la science. De telles initiatives ont 

amené à multiplier les conférences, les revues grand public, les médias et les musées 

de la science. La connaissance et les innovations scientifiques sont vues comme des 

accélérateurs du développement économique du pays. On peut se demander si cette 

prolifération d’activités est positive ou négative, si elle porte davantage sur 

l’éducation ou sur la persuasion. 

Les changements survenus dans notre perception du temps procèdent aussi du 

fait que nous sommes reliés en permanence par le réseau des technologies de 

l’information. Les nouveaux médias ont introduit de nouvelles méthodes de 

persuasion et posé de nouveaux défis aux sociétés d’aujourd’hui. Helene Joffe 

explore les liens entre images et persuasion, d’une part, et des émotions telles que la 

peur, la répulsion ou l’empathie, d’autre part. Elle porte au jour un certain nombre 

d’aspects parfois négligés de la persuasion ainsi que de nouvelles possibilités offertes 

par les médias. 

Le texte de Li est consacré aux traits spécifiques de la culture chinoise. La 

cosmologie du yang et du yin, articulée autour de deux forces directrices de l’univers, 

marque également la vie sociale et les relations entre le moi et les autres. Ces couples 

de forces antinomiques et complémentaires à la fois, telles que supérieur/subordonné, 

moi/autrui, individu/société, sont dialogiquement interdépendantes dans le processus 

de la communication et de la persuasion. Ce processus, à son tour, représente la clé 
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pour atteindre l’harmonie et pour résoudre les conflits qui se présentent dans 

l’interaction quotidienne. La Chine moderne a été marquée par la confrontation 

idéologique, par la destruction et la reconstruction. Les systèmes idéologiques, 

politiques et économiques antagoniques que sont le confucianisme traditionnel, 

l’orthodoxie marxiste et le capitalisme coexistent dans la Chine actuelle. 

Outre ces thèmes porteurs, ayant trait aux attitudes sociales et aux processus 

d’influence, d’autres idées sont abordées dans ce volume. La plupart de la 

psychologie sociale contemporaine se focalise sur le rôle de la pensée consciente 

dans l’étude sur l’influence, négligeant l’inconscient. Alors que l’existence de 

processus inconscients est connue depuis longtemps, elle n’a pas fait l’objet d’études 

systématiques. Comme l’affirme Serge Moscovici (1993), la psychologie sociale 

semble être gênée par l’inconscient, qu’elle a tenu à l’écart de ses recherches. 

L’inconscient rompt en effet avec « les codes traditionnels de bienséance qui 

protégeaient une psychologie respectable de toute intrusion de la folie et de la psyché 

sociale » (p. 39). Toutefois, l’étude de l’inconscient dans le domaine de la persuasion 

et de l’influence connaît un nouvel intérêt. Plusieurs auteurs l’évoquent tout en 

décrivant la présence d’automatismes dans les mécanismes de la persuasion (Jesuino, 

Laurens, Marková). 

La persuasion est un phénomène qui se déroule dans un plus large contexte 

communicatif. Elle est reliée à d’autres phénomènes tels que le « fait accompli » 

(Bauer), la rhétorique (Scarantino), la violence (Sánchez Mazas), la suggestion et 

l’hypnose (Laurens), les processus d’apprentissage (Petty et Briñol) ou encore la 

propagande (Marková). À travers l’approfondissement de ces phénomènes, la 

psychologie sociale sort de ses limites disciplinaires et se lie à d’autres sciences de 

l’homme et de la société. 
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ê×–ÃÖ]<àè†Ûj×Ö<íéqçÖçéŠËÖ]<‹‰ù]< <

 

¹]Ø}‚V  دة يمكـن       التنس أو اليقوم العب���مصـارٌع بأفعـال فرديـة أو مرك�#بـة، متعـد
اختصارها في التالي: هو يجري، ي#ْضر�ب، ي�سق�ط خصم#ه، ي#ْدف#ع�، وي�ث#ب��ت. ي�ن#ش��ط� مجموع� هـذه  

  الحركات الجسم# برم�#ته وعلى نحو تمييزي.

ممارسة بدنية، يؤدي الرياضـي إنجـازا حركيـا أو رياضـيا، عبـر اسـتعماله        كل�في 
ة لخلق القوة الضرورية لتحريك الجسم، هـذا مـن جهـة. ومـن جهـة أخـرى عبـر        الطاق

هذان العـامالن (الطاقـة والمعلومـات)     استعمال المعلومات إلنتاج عمل منسجم مع محيطه.
  م�ْن موارد جسم الرياضي، ولكن هناك عوامل أخرى.

Vÿ̂ ñéÿÛŁÞ<á_<g«æ ê•^è†Ö]<løâöÚ<Ì×j§< <

• løflâö¹]<VíéqçÖçÊ…ç¹] ...؛القامة، الوزن، عرض المنكبين والحوض، إلخ  

• løflâö¹]<íéqçÖçéfÖ] :ألوكسـجين،  القدرة الحيوية، نسبة الدهون، االستهالك األقصى ل
  توزيع األلياف العضلية؛

• løflâö¹]<VíéÞ‚fÖ] :هناك مجموعتان مصنفتان  

وإعادة تركيب : التي تستدعي التجهيز، االنخراط في اللعب الشرطيةالشرطيةالشرطيةالشرطية    المؤه�التالمؤه�التالمؤه�التالمؤه�الت*     
  ؛الطاقة العضلية الضرورية الشتغال الجسم (الطاقات الهوائية والال�#هوائية)

: التي تستدعي تنسيق الحركات وترشـيدها  العضليةالعضليةالعضليةالعضلية----مؤهالت التنسيق العصبيةمؤهالت التنسيق العصبيةمؤهالت التنسيق العصبيةمؤهالت التنسيق العصبية*      
  رونة، اإلتقان، المهارة الحركية)؛وضبطها (القوة، الم

• løflâö{{¹]<í{{éßÏjÖ]Ií{{éÓéjÓjÖ] :ــ ــة بالثقاف ــاص ذات عالق ــن االختص ــة ع ة المحمول
  الممار#س؛

• løflâö¹]<íéqçÖçÓéŠÖ]æ<íéÎø}ù] :     ،هي العناصر غير القابلـة للتقسـيم فـي اإلنجـاز
ألنها كائنة برأس الممارسين: الشخصية، مستوى المعارف العامة، التحفيز، اإلرادة، مقاومة 

  ، تقبل األلم، الرغبة في النجاح؛stressالكرب 

_<VÌÖö¹]<._<��e<ë…]ç�<ƒ^j‰<<<<<<<<             <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<…^é�<†è„Þ<J�<Vä¶†i 
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• <Vgè…‚{jÖ] التخطـيط قصـير المـدى     لمختلفة للتدريب، األهداف، االختبارات،المبادئ ا
  وبعيد المدى؛

• V‡^¨ý]<î×Â<ì‚Â^Š¹]<ØÚ]çÃÖ]     ابعـة  التغذية، التعـب، الشـروط الماديـة، التسـخين، المت
  الطبية، االنخراط االجتماعي؛

• V¼é�]     ب، سـياق األداء��إطار الحياة، شروط الحياة، مستوى المعرفة العلميـة للمـدر
 مستوى البحر، األهمية اإلعالمية)؛(االرتفاع (عن سطح البحر)، 

• Vì…]�ý] ب ل��مرك��بات اإلنجاز، فـي تفاعلهـا العالئقـي وتناغمهـا.      كلهي تنظيم المدر
مفضلة مـع الرياضـي. إنهـا العالقـة:     يقوم هذا العمل على تحليل شامل للمدر��ب في عالقة 

  رياضي.-مدر��ب

Jì�‚ÃjÚ<ØÚ]çÂ<t^jÞ<H]⁄ƒc<çâ<ê•^è†Ö]<ð]�_< <
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ð]�ù]<tƒ^´V<< <

  ؛وظيفة الضبط) –إعالمي (الجهاز العصبي  -بيو

الجهاز  –الجهاز العضلي –الجهاز العظمي  –ميكانيكي (الوظيفة الحركية  - بيو 
  ؛المفصلي)

وظيفة –الوظيفة الهضمية  –الوظيفة التنفسية  –طاقوي (الوظيفة الدورانية  - بيو 
  في البدء، يكون التدفق البيولوجي للطاقة ؛اإلفراز (اإلفراغ)

مع  -في وضعيات كهذه  -تمك��ن المقاربة الفسيولوجية من معرفة آليات تكي��ف الجسم 
لجهد)؛ هي تمنح وسائل# تعه��د� أو تحسين الجهد ومع إنتاج الطاقة الضرورية لتحقيقه (أي ا

الصفات المكتس#بة ألجل ممارسة نشاط معي�#ن. كما تمك��ن من معرفة كيفية تحويل الجسم 
  للطاقة الكيمياوية المخز�#نة في الغذاء إلى طاقة ميكانيكية وطاقة حرارية.

ضوء  كلالطاقة الموجودة على الكرة األرضية من الشمس، وتصلنا على ش كل�تأتي 
(طاقة ضوئية). تحو��ل ماليين� النباتات الخضراء من كوكبنا جزًء من هذه الطاقة إلى 
طاقة كيمياوية. هذه األخيرة تستعملها النباتات الخضراء إلنشاء الجزيئات العضوية (دهون 

�)، والماء  CO2ريات (غلوسيدات)) انطالقا من ثاني أوكسيد الكربون ((ليبيدات)، سك
)H2O ،() واألزوتN2�اإلنسان بحكم تغذ��يه  إن�». التحليل الضوئي«ى هذا المسار). يسم

من نباتات وحيوانات إلشباع حاجاته الغذائية، تابٌع مباشرة للنباتات وللشمس كذلك، 
  لضمان طاقته. 

�الحركات تحد�ث بفضل تحويل الطاقة الكيمياوية لألغذية التي تصبح  نعلم اآلن أن
  وتنت�ج طاقًة ميكانيكية. nutrimentsية بدورها عناصر مغذ

  .intramusculaire يقع هذا التحول داخل العضلة

l÷�^f¹]æ<ØÏßÖ]<ÄÎçÚ<VÝ‚Ö]< <

يحتوي جسم اإلنسان على ماليين عديدة من الخاليا مختلفة األنواع. خمسون مليون 
  ها ت�ستبد#ل باستمرار.ثانية، ولكن� كل�من هذه الوحدات تموت 

عبر الدم الموجود في األوعية (الشرايين واألوردة)، والمدفوع بالمضخة القلبية تأتي 
الضروري للحياة، على مستوى األسناخ (الحويصالت  األوكسجيناألوكسجيناألوكسجيناألوكسجينالخاليا العضلية، ألخذ 

، كما تأتي ألخذ األغذية والماء على مستوى alvéoles pulmonairesالهوائية) الرئوية
ر الدم مجددا العابر لجميع األعضاء وجميع األجهزة، تقع المبادالت قناة الهضم، بعدها، وعب
  ويجري طرح الفضالت.
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ÜãËÖ]<Øqù<íÖæ^¦< <

�جهد (سباحة، ركض، بستنة) نالحظ تسارع التـنفس والقلـب، وهـذه     عند قيامنا بأي
التكي��فات ليست سوى نتيجة زيادة الحاجة إلى الطاقة لدى العضالت المسـتدعاة بـالتمرين.   

نت�ج هذه الطاقة في قسمها األكبر من احتراٍق يقع داخل العضلة. وكما يحدث في جميـع  ت#
االحتراقات، ال يمكن للوقود أن يحترق طويال بدون مسـاهمة األوكسـجين، وهكـذا يصـبح     

�ته، يمكن لالحتـراق  األوكسجين الوقود الحارق في عملية االحتراق تبعا لشدة التمرين ومد
  .ختلفة من الوقود التي سنجدها: في العضلة أو منقولة عبر الدمأن يستعم�ل أنواعا م

1 - �ن الوقود من نسبة ضئيلة مـن  ة الضعيفة، يتكو�بالنسبة للتمارين الطويلة ذات الشد
  ، في الواقع، الجزء الجوهري منه.كلالغلوسيدات ونسبة كبيرة من الليبيدات التي تش

تنقص النسـبة المئويـة لليبيـدات،    عندما ترتفع السرعة والشدة ارتفاعا تدريجيا،  - 2
 وترتفع نسبة الغلوسيدات.

3 - �نـا باسـتهالكنا الغلوسـيدات فقـط     عندما نجري بسرعة طويال وبشدة قصوى، فإن
  وتحديدا الغ�ل#ْيكوجين، يمكننا الثبات على هذا الدرب.

4 - �العضلة هي التي  فإن� لبضعة ثوان؛ إلجراء حصص تكون السرعة فيها قصوى ولكن
 ى كرياتين فوسفات.الالزم والمسم� تحوي الوقود

ù]ØÒ<íÎ^ŞÖ]<t^jÞc<Øqù< <
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�جوفنا ال ت�ستعم#ل مباشـرة علـى المسـتوى الخلـوي. هـي       األغذية التي ن�ْدخ�لها في إن
مكو�#نة أساسا من كربـون، وهيـدروجين وأوكسـجين. أحـد أهـداف الهضـم هـو كسـر�         

)  substrats حوامـل  كلالجزيئات المرك�#بة بهدف جعل الجسم أكثر قابلية لهـا (علـى شـ   
  .(ATP)وسفات األدينوزين ثالثي الفواستعمال� الطاقة بتخزينها داخل جزيء اسمه: 

،adénineهو جـزيء مكـو�ن مـن األدينـين      )األدينوزين ثالثي الفوسفاتATP (ألـ 

(سكر خماسي) المترابطْين مـع ثـالث مجموعـات مـن الفوسـفات. هـذا        riboseوالريبوز 
طاقة ت�حر�#ر عندما ي#ف�ك��  حاضر في الليف العضلي. ألجل التبسيط يمكن القول أن� ATPألـ

  ).ATPآخر فوسفات ارتباطه  بجزيء ألـ (

ATP = ADP  + Pi  طاقة +←   EM  

  = EM/ طاقة عضلية  = Pi/ فوسفات = ADP  أدينوزين ثنائي الفوسفات

ية صغيرة جدا في العضلة. وال يمكنه الحفاظ على ) حاضر بكم�ATPهذا الحامل (ألـ 
) هو الحامل الوحيد الذي بإمكان الليف العضلي ATPن. ألـ (ثوا 3انقباض عضلي أكثر من

  .استعمال#ه كي يشتغل

�) ألجـل  ATPزم إذن، قيام مصادر أخرى للطاقة بإعادة تركيـب دائمـة للــ (   من الال
  عمل عضلي مستمر.

E<{Ö_<géÒ†i<^èø¤]<‚éÃiATPmømæ<°Ïè†�<�Â<Dí<Vl]…^ŠÚ< <

  األوكسجينالطريق الالهوائي الذي ال يستعمل 

1( <<Ý^¿ßÖ]ATP-CPV ) د ألـ#�) بفضل الطاقة المنت#جة عبر المخزون الخلوي ATPت�ج#د
  .anaérobie alactiqueه مسار الهوائي اللبني . إن�CPلـ 

2( �éÖçÓé×ÇÖ]< Ý^¿ßÖ]V  (المحمول عبر هضم األغذية) الغلوكوز ،�هناك مغذٍ� طاقويٌ
). إنه مسار الهوائي لبني ATP(الذي ينتج الطاقة الضرورية إلعادة تركيب ألـ 

anaérobie lactique.  

        الطريق الالهوائي الذي يستعمل أألوكسجينالطريق الالهوائي الذي يستعمل أألوكسجينالطريق الالهوائي الذي يستعمل أألوكسجينالطريق الالهوائي الذي يستعمل أألوكسجين

3( �érŠÒæù]< Ý^¿ßÖ] : ،يستدعي هذا النظام أكسدة األغذية (غلوسيدات، ليبيدات
ه ). إن�ATPبروتينات) بحضور األوكسجين إلنتاج الطاقة الضرورية إلعادة تركيب ألـ (

  مسار هوائي .
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1-  < Ý^¿ßÖ] ATP-CP<°i^è†ÒE–<Dl^Ë‰çÊV  هو النظام األبسط واألسرع لتجديد ألـ
)ATP ب طاقوي حاضر في الخاليا. هو مسار هوائي اللبني. يسمى هذا#�) انطالقا من مرك

). يقابل هذا النظام جهودا خاطفة ولكنها شديدة، مثل PCكرياتين (-الجزيء الفوسفو
هذا المسار سريع وال يتطلب حضور األوكسجين (الهوائي) وفوق ذلك هو  السرعة.

�ة اللبني (إنتاج ضعيف لحمض اللبن). خالل الثواني األولى من التمرين العضلي ذي الشد
�ثوان  7ولكن بعد  ) في مستوى ثابت نسبيا؛ATPكمية ألـ ( القصوى (عدو سريع)، تستقر

) أضعف من أن تسمح بضمان CP) وألـ (ATPمن الجهد األقصى، تصبح مستويات ألـ (
إجراءات أخرى لمواصلة  قومانقباضات عضلية. بعد هذه المرحلة، على العضالت أن ت

  التغطية الطاقوية.

        هو: السرعةهو: السرعةهو: السرعةهو: السرعةATP-CP    ل للجهد في هذا النظام ل للجهد في هذا النظام ل للجهد في هذا النظام ل للجهد في هذا النظام المفض�المفض�المفض�المفض�    كلكلكلكلالشالشالشالش

2- �éÖçÓé×ÇÖ]<Ý^¿ßÖ] : : : : هو وسيلة أخرى إلنتاج ألـATP    تستلزم تحرير طاقـٍة عبـر
ى لة في الدم. يسم�ريات المتنق�من السك� %99الغلوكوز الذي يمثل  degradationdegradationdegradationdegradationتدر��ك� 

�  . هو مسار الهوائي لبني.glycolyseل الغلوكوز هذا اإلجراء تحل

ينتج هذا الغلوكوز عن هضم الكاربوهيدرات وتدر��ك الغليكوجين الكبدي. عند السكون 
بالغلوكوز العضلة�، والكبد� التي تحو��ل�ه إلى غليكوجين عضلي. هذا األخيـر   (الراحة) تتكفل

��  ن والتدر��ك حسب الطلب.يله ميزة القدرة على التخز

        المفضل للجهد في هذا النظام هو: المقاومة.المفضل للجهد في هذا النظام هو: المقاومة.المفضل للجهد في هذا النظام هو: المقاومة.المفضل للجهد في هذا النظام هو: المقاومة.    كلكلكلكلالشالشالشالش    

يجري هذا اإلنتاج للطاقة في البروتوبالزم العضلي. إنتاج الطاقة مهـمٌ� ولكـن خـالل    
ثانية مع شدة قصـوى إلـى دقيقتـين مـع شـدة أقـل). إسـهام         30نسبيا (من  مدة قصيرة

حمـض   -عبـر رسـم بيـاني معق�#ـد      -األوكسجين غير كاف (الهوائي) األمر الذي يحو��ل 
  البيروفيك إلى حمض لبني.

�ة من األحماض اللبنية في الدم سيربك التوازن الحيوي (انخفاض ية مهم�حضور كم
ف (تيبس في الساقين، وثقـل  وعلى التمرين أن يتوق� يني) في الدم(األس الهيدروج pHألـ 

  في الذراعين، إلخ)

        المفضل للجهد في هذا النظام هو: المقاومةالمفضل للجهد في هذا النظام هو: المقاومةالمفضل للجهد في هذا النظام هو: المقاومةالمفضل للجهد في هذا النظام هو: المقاومة    كلكلكلكلالشالشالشالش

3 - �éréŠÒù]< Ý^¿ßÖ]V  النظام الخلوي األخير إلنتاج الطاقة هو النظام الهوائي
المصانع الحقيقية « (أكسدة األغذية). يحدث هذا التفاعل في الميتوكوندريات

يف العضلي. ي�مك��ن حضور األوكسجين (الطريق الهوائي) الموجودة في الل�» لألوكسجين
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من وقوع� اشتغاٍل بشدة معتدلة، ولكن خالل مدة طويلة. هذا التدر��ك للغلوسيدات 
ذات أثر » بقايا«والليبيدات وبعض البروتينات عبر الطريق الهوائي، يترافق مع إنتاج 

  على التعب في المدى القصير:ضعيف 

  ؛يستلزم الماء� عرقا مطروحا ◊

  ؛ي�طرح غاز الكربون عبر التنفس ◊

� كلكيلوسـعيرة علـى شـ    2000العضالت والكبد هي التي تخز��ن ما يكافئ حـوالي   إن
دقيقة على األقل)، فإن الليبيـدات هـي التـي     45غليكوجين. بالنسبة للجهود طويلة المدد (

  خاص. كلتتدخل بش

(أداء مجهـود  (أداء مجهـود  (أداء مجهـود  (أداء مجهـود      EnduranceEnduranceEnduranceEnduranceالمفضل للجهد في هذا النظام هـو: المداومـة   المفضل للجهد في هذا النظام هـو: المداومـة   المفضل للجهد في هذا النظام هـو: المداومـة   المفضل للجهد في هذا النظام هـو: المداومـة       كلكلكلكلالشالشالشالش
        متوسط ومتواصل)متوسط ومتواصل)متوسط ومتواصل)متوسط ومتواصل)

ليف طاقوي بسعٍة (قـدرة) تسـمح    كليمك�ن تمييز� ، ، ، ، puissanceوقوة وقوة وقوة وقوة     capacitéس�ع#ة س�ع#ة س�ع#ة س�ع#ة 
ما كان التمرين قويا، كان االشـتغال قصـير   كل): débitبمدة� اشتغاٍل (مستقلة عن التدفق 

  صحيح.المدة والعكس 

  ية من الطاقة المتاحة في الخزان.كلهي الكمية ال السعة:السعة:السعة:السعة: )1

: هي الكمية القصوى من الطاقة القابلة لالستعمال خالل وحدة زمنية (تدفق القوةالقوةالقوةالقوة    )2
  الحنفية)

  نظام: كليملك 

  ؛سعة •

  ؛قوة •

  ؛القوة\المدة = السعة •

�ي وعبر اختيار تمارين لهذين المفهومين آثاٌر ثانوية مباشرة على التدريب. على المرب
  نظام لكي ينت�ج أقصى قوة وبأسرع وأطول ما يمكن. كلالعمل، أن يرفع مستوى 

�ما وإن� ؛ليس التحسين المثالي لمردودية اختصاص فحسب-م تدريبه بهدف عليه أن ينظ
�  ة.ة والمد�باللعب على وسائط االستشفاء والشد
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fl~×Ú<Åæ†ËÖ]<Ì×j~¹<íé‰^‰ù]<l]ˆéÛ¹]<“íèçÎ^ŞÖ]< <

  )1989نقال عن م.برادي (
  هوائي  الهوائي لبني  الهوائي اللبني  

        حواملحواملحواملحوامل
substratssubstratssubstratssubstrats    

ATP 
CP  

غلوســيدات (غلوكــوز 
 وغليكوجين)

  ليبيدات غلوسيدات
(نســبة مئويــة   بروتينــات

  ضعيفة)
  دقائق 3دقيقة إلى   ثانية 30إلى  20  معدوم        أجل الفعالية القصوىأجل الفعالية القصوىأجل الفعالية القصوىأجل الفعالية القصوى

ــى    مرتفعة ++  مرتفعة جدا ++++        قوةقوةقوةقوة ــالحجم األقص ــرتبط ب م
  لألوكسجين

  دقيقة 15إلى  3  ثانية 40إلى  25  ثوان 3إلى  2        زمن نفاذ القوة القصوىزمن نفاذ القوة القصوىزمن نفاذ القوة القصوىزمن نفاذ القوة القصوى
  سعة  ضعيف +  ضعيف جدا +        غير محدودغير محدودغير محدودغير محدود

مرتبط بنسبة الحجم األقصى   دقيقتان  ثانية 20و 7بين         زمن نفاذ السعة (المخزون)زمن نفاذ السعة (المخزون)زمن نفاذ السعة (المخزون)زمن نفاذ السعة (المخزون)
  لألوكسجين المستعمل

        عوامل مقي��دة للتمرينعوامل مقي��دة للتمرينعوامل مقي��دة للتمرينعوامل مقي��دة للتمرين
        

 -نظـام إنزيمـي وعصـبي   قوة: 
  عضلي.

ــز   ــاض تركيـ ــعة: انخفـ سـ
 CPمخزونات ألـ 

  

قوة: إنزيمات من تحلل 
ــوائي   ــوز الاله الغلوك
وعــدد مــن األليــاف   

  السريعة
 PHسعة: انخفاض ألـ 

  العضلي.

  قوة: تعب عضلي محلي
ــدل  ــوط معــ ــعة: هبــ ســ

  الغليكوجين

fl~×Ú“< <
        :الفوسفاجينات :الفوسفاجينات :الفوسفاجينات :الفوسفاجينات 1111الطريق الطريق الطريق الطريق 

ATPATPATPATP----CPCPCPCP        
  في العضلة -
 بدون أوكسجين -
 بدون إنتاج لحمض اللبن -
  ''20سعة  -

  الهوائي
  اللبني

  
7''  

        : تحلل غلوكوز: تحلل غلوكوز: تحلل غلوكوز: تحلل غلوكوز2222الطريق الطريق الطريق الطريق 
  غلوسيدات -
 انعدام (أو ضعف) األوكسجين -
 إنتاج حمض اللبن -
 '2سعة  -
  ''20''\15قوة  -

  
  

  الهوائي لبني
45''  

        : تدر��ك هوائي: تدر��ك هوائي: تدر��ك هوائي: تدر��ك هوائي3333الطريق الطريق الطريق الطريق 
 –ليبيدات  –غلوسيدات  -
  بروتينات
 باألوكسجين -
 H2Oإنتاج ألـ  -
 CO2إطالق ألـ  -
 '2قوة  -
  سعة غير محدودة -

  
  
  

  هوائي
6\'9'  
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mønÖ]<l^éßvß¹]<å„â<ìð]†Î<àñéfiíV< <

�ل علــى نحــو تتــابعي، هــي تتشــابك تــدريجيا ال تتــدخ� 3، 2، 1الطــرق الــثالث  أن
هـا ذات� آجـال� تـدخ��لٍ�    ولكن� مختلفة. كما تملـك انطالقـا فوريـا؛    وبالترتيب عبر مسارات

  مبسوطة على طول الزمن.مختلفة وإمكانياتها 

<íé{ŠËßjÖ]<Ý^ruù^e<�Ò„i::::       تتمثل الحركات التنفسـية فـي تجديـد الهـواء داخـل
  الرئتين. وهي تحد�ث على نحو إيقاعي وتناوبي. نمي��ز الشهيق# والزفير#. 

  د دخول الهواء الجوي إلى الرئتين؛يقابل الشهيق تمد��د القفص الصدري، عن ◊

يقابل الزفير انقباض القفص الصـدري، وبالتـالي إخـراج الهـواء الموجـود داخـل        ◊
  ة القفص الصدري والمرونة الرئوية؛الرئتين. هذه الحركات ممكنة بفضل حركي

 12إلــى  10) مــن FR) التــواتر التنفســي ( VPتقابــل التهويــة الرئويــة (   ◊
  نوم) أو العواطف؛ نشاط (عمل عضلي،حركة/الدقيقة. يتغير هذا التواتر تبعا لل
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dËßjÖ]<Ý^ruù]íéŠ<V< <

  

  أحجام:  4، ونقيس spiromètreت�قاس األحجام� بمقياس التنفس 
  )VCل. حجم الهواء ألجل تنفس هادئ ( 0.5الحجم المعتاد بـ  .1

 )VRIل. حجم الهواء اإلضافي خالل شهيق شاق ( 2حجم المخزون الشهيقي بـ  .2

 (VRE)ل. حجم الهواء المجلي�� خالل زفير شاق  1.5حجم المخزون الزفيري بـ  .3

ل. حجم الهواء غير المجلي�� والـذي يبقـى باسـتمرار فـي      1.5الحجم المتبقي بـ  .4
 .(VR)الرئتين 

íéŠËßjÖ]<l^ÃŠÖ]V هناك سعتان تمثالن مجموع األحجام المختلفة:  

  لترات. 5و 4تمثل مجموع األحجام وعادة بين  (CV).السعة الحيوية  .1

 ل.  6األحجام الرئوية، ويمكنها بلوغ  كل. هي مجموع (CT)ية كلالسعة ال .2

‚ã¢]<ÄÚ<êËé¾çÖ]<ÌéÓjÖ]::::         يستلزم التمرين الرياضي تعـديال فـي إيقـاع التهويـة
  xحركـة  12إلـى   10لترات عند السـكون (    6الرئوية، وفي سعتها التي تساوي حوالي 

  لتر من الحجم المعتاد) 0.5

�على مستوى الخاليا العضلية المشار�كة في الجهد. فـي   يصبح طلب األوكسجين أهم
بداية التمرين، هناك ارتفاع في سعة الحركات التنفسية وإيقاعها. يزيد هذا االرتفاع شيئا 
فشيئا مع ارتفاع شدة التمرين العضلي. إذا أصبحت هذه الشـدة معتدلـة وقـد كانـت فـي      

ية: هناك توازن بين االستهالك وإسـهامات  البداية عسيرة، تثبت اإليقاعات التنفسية والدوران
�ها وضعية ثابتة، تقابل مفهوم النفس الثاني حيث يبدو الجهد سهال (مثـال:  األوكسجين، إن

  الهرولة).
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ق (يمكـن للحجـم المعتـاد أن    ما دع�#م الرياضي جهدا شديدا، زاد التدف�كل�في المقابل، 
حركة/الثانية األمـر الـذي يمـنح     70بل  45لتر ولإليقاع أن يرتفع إلى  3.5يصل إلى 

حظة التـي يبلـغ فيهـا التمـرين     لتر من األوكسجين في الدقيقة). في الل� 200إلى  120
 األوكسجين المتـاح علـى المسـتوى العضـلي، نقـول: إن�      كلالحدود التي يستعمل عندها 

�. puissance maximale aérobie (PMA(PMA(PMA(PMA)ته القصـوى الهوائيـة   الرياضي بلغ قو
ة شدة الجهد الموافقة لإلمكانيـات  وتشير إلى قو�Watt عن نفسها بالواط  PMAPMAPMAPMAلـ تعب��ر أ

 VO2)القصوى للرياضي لتزويد عضالته بضـخ قـوي (الحجـم األقصـى لألوكسـجين)      
Max).        

�الرياضي بلغ حجمه األقصى من األوكسـجين (دفـق أقصـى     يقول الفسيولوجيون إن
 VMA. يعب�#ر عن ألـ (VMA))الهوائية دقائق بالسرعة القصوى  7و 6لألوكسجين) بين 

صـفة   VO2 Maxم/سا. هذا المعطى ضروري لتحقيق مخططات تدريب فردية. ألــ  كلبال
 VO2يحددها الموروث الجيني، وهو أكبر عند الذكور من اإلناث. يمكننـا تطـوير ألــ    

Max  25سيما خالل مرحلة البلوغ وهذا إلى غاية  ؛% 30إلى  15من  �م هـذا  سنة. يقـي
غ) فـي المخبـر أو   كلغ العضلي وفـي الدقيقـة (مـل/د/   كلبالميللتر من األوكسجين في ال

غ، في حين أن كلك/د/ 80الميدان. يمكننا أن نعثر لدى الرياضي عالي المستوى على قيمة
  غ. كلمل/د/ 50إلى  46الجالس يبلغ بصعوبة 

جين، يمكن رغم هذه الوضعية الحرجة بالنسبة للرياضي عند الحجم األقصى لألوكس
�م) 3000ته (العدو السريع على خـط اليمـين فـي سـباق     لهذا األخير أن يرفع مجددا شد

دْين دْين دْين دْين ويخلق  lactatémieباستدعاء مساراته الالهوائية. وهذا ينتج لبنية كبيرة في الدم 
. وسـيحد�ث فـي هـذه    récupérationالذي عليه تسديده خالل استشـفائه   األوكسجيناألوكسجيناألوكسجيناألوكسجين

  نف#س مع توقف التمرين.تفي الالمرحلة، طبعا، ضيٌق 

°rŠÒæù]<Łàłèÿ�V     �ص الطلـب الطـاقوي تقلصـا كبيـرا     خالل فترة االستشفاء، يـتقل
مرتفعـا   vo) 2بحكم انتهاء التمرين. وعلى العكس من ذلك، يبقى استهالك األوكسـجين( 

  نسبيا خالل مدة ترتبط مدتها بشدة التمرين.

فـي السـكون يسـمى دْيـن      vo) 2( فـي االستشـفاء وحجـم    vo) 2الفارق بين حجم (
  ).1922 –األوكسجين (هيل 

      من اليسير مالحظة أن القيم التنفسية والقلبية فـي ختـام جهـد، مهمـا كـان نوعـه،       
  ال تعود إال تدريجيا إلى قيمها االبتدائية.
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�استهالك األوكسجين يعـود بـبطء إلـى قيمتـه عنـد       يعني هذا االستشفاء البطيء أن
االنطالق. ي�عر�#ف دين األوكسـجين بكميـة األوكسـجين المسـتهل#كة الزائـدة خـالل فتـرة        

  االستشفاء بالنظر إلى فترة السكون.

الرياضي المشتغل مع نقص األوكسجين في بداية الجهـد، يسـلك طريقـا (مسـارا)     
�ه حال زبون يقترض من البنك للحاجة. عليه إذن . إن�دا من أداة القدرة على المواصلةمجر

  تسديد هذا القرض بنسبة أعلى من نسبة البداية: الدين أعظم من العجز.

�ية هذا الدْين من األوكسجين مرتبطة بشدة الجهد المـؤدي إلـى هـذا    أهم� وذلك ألن
  ما كان الجهد عنيفا كان زمن االستشفاء أطول.كل�العجز ومدته. 

éÒ†i<ì�^Âcð^Ë�j‰÷]<Ùø}<íèçÎ^ŞÖ]<l^Þæˆ~¹]<g< <

أو الدْين الاللبني: يمثل عجزا ضـعيفا مـن األوكسـجين. يعثـر علـى       ATP-CPألـ
  دقائق. 5إلى  3السكون خالل métabolisme  أيض� 

  

  

  

  كيف ي�ستعم#ل هذا االستهالك الزائد من األوكسجين خالل طور االستشفاء؟

تخدم فـائض األوكسـجين فـي إعـادة تشـكيل      جهد من النمط الالهوائي الاللبني: يس
مـن الكريـاتين فـي     %84) يعاد تركيـب أكثـر مـن    ATP-CPمخزونات الفوسفاجين (

  دقيقتين.

<V�f{Ö<àłè�<æ_<ê×–Â<°qçÓé×Æ   �ا، مـع إنتـاج مهـمٍ�    م�ْنت#جة خالل تمرين شـديد جـد
نحتـاج إلـى   لل�#بنات (الكتات). الدين عظيم جدا وألجل إعادة تركيب المكو�نات الطاقويـة  

  أيام) 5ساعة (وحتى  48إلى  10استشفاء طويل من 

  



�2017201720172017א��	א���אول�א��	א���אول�א��	א���אول�א��	א���אول�����–א�
	د�א������א�
	د�א������א�
	د�א������א�
	د�א������                                                                                                                                                                                                                                                                                             �� �� �� �

127

  جهد من النمط اللبني: ي�ستخد#م فائض األوكسجين خصوصا في:
  إعادة تشكيل الفوسفاجينات -1

 دقيقة من االستشفاء. 75ت�ْطر#ح في  %88تحويل حمض اللبن إلى غليكوجين،  -2

 استعادة درجة حرارة جسمية عادية. -3

 حاجات العضالت التنفسية إلى األوكسجين ألجل استشفائها. إشباع -4

<<<<<Vhñ…‚{Û×Ö<]‚{q<Ü{ãÚ<°r{ŠÒæù]<àłè‚{ŽÖ<Øé×vjÖ]<]„â        �ة فـي برمجـة تمـرين بـالقو
�م) أو هوائية معتدلـة (مشـي سـهل) ويكـون     100م، 80م، 60لبنية مثال: (هوائية الال�الال

�  يرا.ب استشفاًء قصإنتاج اللب#ن#ات قليل األهمية. وهذا يتطل

، 120، 100، 80، 60ففي برمجة تمرين بالسعة الالهوائية الاللبنية التكرار مثال: (
150�م قطعا استشفاء كامال بين السالسل إذا كان الهدف هو العمـل  ب أن ينظ�) على المدر

عنـد   -ة (زمن) وطبيعة (سلبية . يجب أن تكون لهذا االستشفاء مد�ATP-CPفي الطريق  
  مشي). –التوقف) أو (نشطة 

، مع إنتاج مهم لل#بنات القـوة الالهوائيـة اللبنيـة مثـال:     2ألجل التدريب في الطريق 
م) على االستشفاء أن يكون أطول. كذلك ينصـح بـإجراء استشـفاء    400-م300-م250(

  د).30إلى  15نشط. (مشي خفيف من 

ضـمن  يمكننـا العمـل    )800-600-500-400في حالة السعة الالهوائية اللبنية مثـال ( 
  (استشفاء أقل) ألجل:  fatigue lactiqueالتعب اللبنيالتعب اللبنيالتعب اللبنيالتعب اللبني

�ة مـن اللبنـات (الالكتـات). وهـذا     تعويد الجسم على تحقيق حصص ذات جرعة مهم
�  ا (ينصح بها للشباب)ة عالية جد�الجهد ذو شد� يستدعي تحفيزا ألن

  المدد الدنيا والقصوى لالستشفاء، المقترحة إثر تمرين أقصى
        زمن االستشفاءزمن االستشفاءزمن االستشفاءزمن االستشفاء        مسار االستشفاءمسار االستشفاءمسار االستشفاءمسار االستشفاء

 ATP-CPاسترداد مخزونات الفوسفاجين في العضلة 
  (سباق سريع)

  د على األكثر5د على األقل   3

  د5د                     3  تسديد الدْين الاللبني (سباق سريع)
  سا46سا باستمرار          10  إعادة تركيب الغليكوجين العضلي

  سا24سا بالفاصل            5
  سا1د استشفاء نشط       30  بن في الدم والعضالتمن حمض الل�التخلص 

  سا2سا استشفاء سلبي           1

< <
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<‚ã¢]<ÄÚ<êËé¾çÖ]<ÌéÓjÖ]< <

  

غ كلـ ) بالميللتر في الدقيقة وفي الVO2 maxيقاس الحجم األقصى لألوكسجين (◊ 
نـة.  غاية نقطـة معي� ة جهد، يرتفع االستهالك أيضا إلى ا شد�غ). إذا رفعنا تدريجي�كل(مل/د/

 #�    تقد��ٍم جديٍد تزايًدا في امتصاص األوكسجين: وهذا هو ألـ كلفوق هذه النقطة، لن يجر
VO2 maxVO2 maxVO2 maxVO2 max.  

وتشير إلى القوة التـي ي�بل#ـغ   watt (القوة القصوى الهوائية)بالواط  PMAتقاس ألـ
  .VO2 maxVO2 maxVO2 maxVO2 max    فيها ألـ

م/سا، خالل االختبارات المخبرية كل(السرعة القصوى الهوائية) بال VMAي�ع#ب�#ر عن ألـ
  أو الميدانية. وهو معطى أساسي بالنسبة للمدر��ب، إلقامة برنامج تدريب فردي.

على نحـو خطـي، تبعـا للتمـرين وكـذلك اسـتهالك�        د (التواتر) القلبيد (التواتر) القلبيد (التواتر) القلبيد (التواتر) القلبيالترد�الترد�الترد�الترد�يزيد 
�  ة التمرين.وعائية على شد� -ها إجابة قلبيةاألوكسجين. إن

المقترحة في الميدان، يجب معرفة مميزات المسارات التي تمك��ن لفهم طبيعة التمارين 
ية القصـوى مـن   ة (الكم�: الحوامل المستعم#لة، أجل� التدخل، القو�ATPمن إعادة تركيب ألـ

الطاقة القابلة لإلنتاج في وحدة زمنية)، سعة أو مداومـة، عوامـل محـد��دة للقـوة، عوامـل      
  لنهائي للتفاعالت، أجل عودة الجسم إلى السكون إلخ....محد��دة للقدرة المداومة، المنتوج ا

<°rŠÒæúÖ<î’Îù]<Ür£]<ÝçãËÚVO2 maxV   يوافق الحجم األقصى لألوكسـجين
VO2 max      طوال التمرين، الكمية القصـوى مـن األوكسـجين المسـتهل#ك مـن الجسـم ،      
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 VO2 max باإلمكان تنشيط ألـفي دقيقة. ومع اعتبار أجل� تدخ��ل الفرع الهوائي، لن يكون 
  إال من أجل جهود تتجاوز الدقيقتين.

غ مـن  كلـ (معبرا عنه باللتر في الدقيقة أو الميللتر في الدقيقة وفي الVO2 max    ألـ
الوعــائي واالســتنفاذ اإلنزيمــي –الــوزن الجســمي) مقي�#ــد أساســا بعمــل الجهــاز القلبــي  

ط سـعته بـالتجهيز الـوراثي والتـدريب     (ميتوكوندريات) لأللياف العضلية المثارة. تـرتب 
أكبر     VO2 max    المجرى قبل سن الخامسة والعشرين. من وجهة نظر إحصائية يكون ألـ

  عند الرجال منه عند النساء. 

<í{Úæ]‚¹]<ÝçãËÚV   ر مفهوم المداومة عن إمكانية االسـتمرار��تسم�#ى السعة الهوائية، وي�عب
�ة تمرين، ي�و#ظ��ف علـى نحـو تفضـيلي النظـام     مد� ة المختارة. ترتبطفي التمرين وفق الشد

المستعم#ل وبمسـتوى التـدريب. بـالقوة القصـوى      VO2maxالهوائي، بالنسبة المئوية للـ
د.  يمكن لشخص مدر�#ب أن يحـافظ علـى   6و 4الهوائية تنفذ طاقة شخص غير مدرب بين 

  د.15و  7قوته القصوى الهوائية بين 
ífjÃÖ]<ÝçãËÚV < <
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ويمكـن متابعتـه    aérobiose: يجري التمرين في وسـط هـوائي   بشدة معتدلةبشدة معتدلةبشدة معتدلةبشدة معتدلةتمرين تمرين تمرين تمرين 
  ).E.M.A=( Endurance Maximale Aérobie ) طويال (المداومة القصوى الهوائية

: على شدة التمرين أن تنخفض لكي يستمر الجسم P.M.A تمرين بشدة مساوية للـتمرين بشدة مساوية للـتمرين بشدة مساوية للـتمرين بشدة مساوية للـ
  . aérobioseفي العمل داخل وسط هوائي 

  تكون الطاقة ذات األصل الهوائي غالبة.  جدا:جدا:جدا:جدا:    تمرين بشدة عاليةتمرين بشدة عاليةتمرين بشدة عاليةتمرين بشدة عالية

êñ]çâøÖ]<ØÛÃÖ]<íÏŞßÚ< <

íéñ]çâøÖ]æ<íéñ]ç�]<ífjÃÖ]<ÝçãËÚ : : : :،أقل من الــ  أقل من الــ  أقل من الــ  أقل من الــ      خالل تمارين شديدةP....M....A  ،  ،  ،  ،  يرتفـع
 VO2مـن ألــ    %60خالل الدقائق األولى للتمرين (بحوالي  lactateslactateslactateslactatesتركيز اللب#ن#ات 

max  ،(      وتبدأ اللب#ن#ات في الظهور. يوافق هذا الطور جزئيـا إسـهاما طاقويـا الهوائيـا. تـم
ممول من حمض اللبن. إنهـا العتبـة    4تثبيته على نحو نظري محض في تركيز دموي لـ 

  الالهوائية، التي تنتقل طبعا مع مستوى التدريب.

ممول)  2ل اللبنات ضعيفا ((عتبة هوائية)، يبقى معد� VO2 maxمن ألـ    %60إلى 
وثابتا. إنها منطقة المداومة األساسية على االستشفاء. إن الرغبة في جـر الفـرع الهـوائي    

  تحت هذه العتبة ال يحدث أي أثر.

 ، نراكم تدريجيا لبنات؛من الحجم األقصى لألوكسجين %85وحتى  %60ما وراء 
�د لدى الرياضـي  60د لدى الجالس و30دا متابعة االستمرار طوال حوالي ولكن يمكننا مجد

�الهوائية). يمكن للعمـل  -ها منطقة عمل السعة الهوائية (منطقة انتقالية هوائيةالمتدرب. إن
  د أو أكثر.20أن يجري عبر أجزاء من 

زيادة  كلممول من اللبنات إنها العتبة الالهوائية. 4و    VO2 maxمن ألـ  %85نحو 
  معدل اللبنات ويقلص متابعة الجهد.في السرعة تحدث ارتفاعا فجائيا في 

العمـل مـع    تجزئةوراء العتبة الالهوائية، إنها منطقة تطوير القوة الهوائية. يجب  ما
  استشفاءات نشطة.

يكون استهالك األوكسجين في الذروة. تتغيـر مـدة   ، VO2 maxمن ألـ  %100مع 
  التراكم اللبني مهم. شخص، ألن� كللمستوى  االتمرين تبًع
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]…ÿ‚łÞøĞÊ<Ðè†�
1

    إلى الرسالة، ومـن جديـد إلـي�     ينظر إلي�، ومن جديدورفع عينيه يشد� رسالة في يده، ي
أرى خلفه النقاط الحمراء، بذلك االحمرار المائـل إلـى األسـود، لألحصـنة      يمكنني أْنو أنا،

عميقا إلـى درجـة   الذي كان الوحل و ض الماء، في ذهاب وإياب متواصلين،التي تقاد إلى حو
لحظتها، تذك�رت أن� صديقا ظهر فجـأة أثنـاء    مستوى األوتاد ولكننيإلى  تنغHرزاأقدامها  أن�

الكـالب   أن� ي كان "واك" يدخل وبيHده طاس قهوة قـائال ، في الوقت الذة الجليديةالليلتلك 
فخ[ي�\ـل إلـي� أننـي أشـاهد الكـالب فـي صـورة         أكلت الوحل، لم أسمع أبدا مثل هذه العبارة،

كائنات أسطورية جهنمية، بأفواه محاطة بالورود، وهي تقضم الوحل األسود وسـط العتمـة   
الكالب تنهش  الصورة مجر�د ذكرى فقط، رب�ما كانت ذئاب البيضاء، الباردة،بأسنان ال الليلية،

ونحـن  اللون، وكنا نلوي أرجلنا  تزيل كل عقبة: اآلن أضحى المكان رماديوتنظف المكان، 
التـي   القديمـة داخـل اآلثـار    نـدعس أوتادنـا   ادكن، متأخرين كالعادة لنداء الصباح، نركض

هكـذا،  م�ك كتبت لـي.  أأأأبعد هنيهة، قال و ،صلبة كما الحجرتركتها األقدام، والتي أضحت 
توقف محاوال القيام بفعـل مـا، قـد    ف حمر�،أن� وجهي يH أحسHست لقد فعلتها برغم منعي إياها،

تكون مجر�د ابتسامة، رب�ما كان يستحيل عليه أن يكون لطيفا (وهو يرغب أن يصير كذلك 
إلـى امتـداد شـاربه     فلم يـؤد�ي هـذا إال   ننا:أن يقل�ص هذه المسافة التي بيدون شك) ولكن 

الشمس، تماما مثل النـاس الـذين   التي سفHعتها  هرة وجهشHبHو الصغير، الصلب، المفلفل الممل�ح،
ديـد  من جHو ون كامد، فيه شيء من سيماء العرب.يقضون معظم أوقاتهم في الهواء الطلق، ل

           شـاهدت فيهـا الرسـالة بـين    أنني أحمـر� مـن الغضـب، تمامـا مثـل اللحظـة التـي        بـ  حس�أ
لم أكن أنظـر إليـه،    دون شك أنني محتقن،يديه، وتعر�فت على الورق. لم أجبه، لقد أدرك 

ضها وهـي  د التي تقبHحر�ك قليال اليH ورغبت في انتزاعها منه وتمزيقها، في الرسالة تد�قحHبل 
Hعدوانيـة  الخاليـة مـن أيـة   وعينـاه   مثل أجنحة اصطفقت جوانبها في الهواء الباردف ةمطوي       

: رب�ما كان فقط منزعجا مثلي، أعـرف  ما بعيدتانا شيء من الود�، ولكنهمفيهبل وال احتقار، 
هذا االحتفال المدني، منغرسHين معايشة نفسي راٍض عن هذا االنزعاج وفيما كنا منهمكHين في 

مـرأة  لحن االثنين تلـك ا ين نHمراع\يHاقة، هنا داخل الوحل المجم�د، نقد�م تنازالت للع[رف واللي
قد يتفه�م إحراجي بال شـك، ذلـك أن�ـه حـر�ك     وفي نهاية المطاف،  التي هي بكل أسف أم�ي،

<VÌÖö¹]Díè]æ…E<áçÛé‰<�ç×Ò¶†ië…^‰<‚Û¦<Ví
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 لقـد لقـد لقـد لقـد  أْن تخاف علـى ابنهـا،   لدى أية أمٍ�من الطبيعي فتلمها،  الالالالشاربه الصغير من جديد قائال 
وكنت أنتH بحاجة إلـي�H،  ، الفرصةجهتي، سأكون سعيدا إذا سنحت لي  ومنومنومنومن فعلت أمرا حسنا،

حضـرة النقيـب،    نعمنعمنعمنعمال تترد�د، وأنا فسوء  وقع لك أي�[ إذاإذاإذاإذاكرا حضرة النقيب، وهو ـشــشــشــشـوأنا 
درجة الحرارة السـبعة أو العشـرة تحـت الصـفر فـي هـذا        تقاربسالة، ك الرحر�ي من جديد

         نة، عـادت حصـ ارتHـوHت األ  يبدو أنـه لـم ينتبـه لـذلك قـط. فبعـد أنْ       لصباح الباكر، ولكنا
، فيما كان الرجـال يركضـون وسـطها ويطلقـون خلفهـا الشـتائم       مخب�بة، متراصفة مثنى

ننا امكبإفكان  باأللجمة الخفيفة،تتشب�Hث األيدي و ظة ويمرحون تاركين أجسادهم تتدلىالغلي
 حـدث لـك أي مكـروه يسـعدني أنْ     إذاإذاإذاإذاهو يكـر�ر  وسماع وقع الحوافر على الوحل المجم�د، 

أتمكن من، طاويا بعد ذلك الرسالة، مولجا إياها في جيبه، وهو يوجه نحوي من جديد شـيئا  
تصورته ابتسامة، ومرة أخرى تحر�ك الشارب المفلفل والمملح نحو جهة واحدة فقط، وبعـد  

يت بالقيام بأقل ممـا  فيما بعد، وبسهولة معهودة، اكتف ذلك استدار على أعقابه وقفل راجعا.
كت حلقتي البطان بعد أن ترج�لت من علـى  سه�لت المشكلة إلى أقصاها، فك� عادة، كنت أقوم به

في المرتين اللتين أوقفت عنه الماء، وبعد ذلك، وبضـربة   ظهر الحصان، رفعت سدادة الزناق
وبعـدها، التحـق    فيما كان ينهـي الشـرب،  واحدة، نزعت الشكيمة وغطستها كلية في المياه 

وبعدها، لـم يبـقH    ه، مستعدا إلمساكه من إحدى أذنيه،مشي إلى جانب، وأنا أبمفردهباإلسطبل 
الصHنفرة حينمـا أجـدها    قة، ومرة تلو األخرى، أمر�ر قماشلي إال مسح القطع الفوالذية بخر

، ذلك أنني اكتسـبت سـمعة منـذ    من األمر شيئاغي�ر ي[ومهما كان األمر، فلن  صدئة بكثرة،
         ولكننـي مـن جانـب آخـر، أظـن أنـه لـم يكـن يبـالي           مد�ة طويلة، فانقطعوا عن مضـايقتي، 

كثيرا، وأنه حينما يوهم نفسه بعدم رؤيتي، وهو يمـر� م[فت�\شـا الفصـيلة، إنمـا يفعـل ذلـك       
احتراما ألم�ي، ال غير، دون أن يبذل جهدا كبيرا، إال إذا كان يعتقد بأن� التلميع مـن األفعـال   

تلك االرتكاسات والعادات المتوارثة، مثل الذي ي[قـال  ا، من التي ال تفيد، والتي يتعذ�ر استبداله
فتـاة التـي   عن الماء الذي ي[مل�Hح، ثم� يحص�Hن، غير أن الذي ي[روى عنها (يعني المـرأة، يعنـي ال  

استطاعت خالل األربع سنوات مـن الـزواج أن   تلك التي  تزو�جها، أو باألحرى التي تزو�جته)
العـادات المتوارثـة،   بأن يترك جانبا عددا ال بأس به مـن هـذه    تنس�يه، أو على األقل أن تقنعه

ـ  م[ سل�منا حتى وإْن أعجبه ذلك أو لم يعجبه،          ه قـد تخلـى عـن عـدٍد منهـا (سـواء       سـبقا بأن�
إذا شـئنا أجبـره    مإذا شئنا تحت تأثير قوة الحب، أ مالقوة، أ مكان ذلك تحت تأثير الحب أأ

ت أسباب التخلي عنها وعمقها، يتعذر نسيانها حتى ولو رغبنـا  الحب) فهناك أشياء، مهما كان
في ذلك، وعادة ما تكون هذه العادات هي األكثر عبثية واألكثر فراغا مـن المعنـى، تلـك    
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تنف�ذ بأمر، مثل ذلك االرتكاس الذي أدى به إلـى سـل سـيفه    التي ال ي[ستعمHل فيها العقل، وال 
خالل السياج : لحظتها، تمك�نـت مـن رؤيتـه علـى      حينما صفعته تلك الزوبعة في األنف من

مثـال  تتلك الهيأة، رافعا يده، شاهرا ذلك السالح الساخر الذي ال يفيد، في حركة وراثيـة ل 
الظل المعت�م الذي رسمه النور ، ذلك افينخي�ال، والذي عل�مه إياه، بدون شك، أجيال من السي�

         معـدن  ،معـا فـي مـادة واحـدة    المنعكس بـدون لـون كـأن الحصـان وراكبـه قـد صـقال        
الفـارس  –، ثم� فجأة انهـار الكـل   العارية حظة على شفرة السيفلHل والشمس المنعكسة رمادي،

صاصي الـذي طفـق يـذوب    في قطعة واحدة على الجنب مثل الجندي الر - والحصان والسيف
واختفـى إال السـيف   على الجنب، دائما في البداية، ثم بسرعة  ابتداء من األقدام ثم مال، ببطء

الذي بقي م[مسكا باليد الممد�دة خلف هيكل الشاحنة المحروق المنهار هنا، بدون حيـاء، مثـل   
التي تلتهمهـا   العجالت المطاطية المثقوبةو ،حيوان، كلبة مملوءة، تسحب بطنها فوق التراب

رة المعلقـة  تنطلق منها رائحة نتنة، تعم�\ق من قوة تلك الـروائح القـذ  النار ببطء ملحوظ، ل
وسط تلك الظهيرة الربيعية الالمعة، محلقة، أو باألحرى، راكدة، لزجة وشفافة وإذا شـئنا  

مثل المياه اآلسنة التي بللت الـديار المصـنوعة مـن اآلجـر      تلك هي روائح الحرب، ،مرئية
ــي   ــيجة: ف ــدائق واألس ــر والح ــها  األحم ــمس بانعكاس ــرت الش ــر، ظه ــح البص ــراق  لم                الب

المعل�ق، أو باألحرى، المخث�ر كأنه جذب إليه في جزء من ثانية كـل الضـوء وكـل المجـد     
، لقد مر�ت فترة طويلة منذ أن فقدHت عـذريتها، ولكننـي   ال غير على الفوالذ العذري... عذراء

أعتقد أنه لم يقصد ذلك ولم يتماه يوم أن ات�خذ قرار الزواج بها، وكان يعرف بال ريب منذ 
ا ا هـذ ة ماذا سينتظره، وهو الذي تقب�Hل سلفا تحمـل مسـؤولية مسـتهلكها مقـد�\م    تلك اللحظ

        ، ولكـن  جـرداء ، مع الفرق أن مكان ومركز هـذه التضـحية لـم يتجس�ـدا فـي ربـوة       الهوىالهوىالهوىالهوى
مصـلوب،  ال... بلـى هذا اللحم السري المخفـي اللذيـذ، اللـين، المـدو�خ، المشـع�ث...      طي� في 

ولكن مع كل هـذا، أHلHـم توجـد مـومس هنـاك،       كهف الـــ...الح، الفم، ر على المذبHمحتضHال
ات يعصـرن أذرعهـن،   روي فـي مثـل هـذا الجـو�، نسـاء نائحـ      رض اتوجود المومس أعتقد أن�

أنه لم يطلب منها التوبة أبـدا، أو علـى األقـل كـان ينتظـر،       مع االفتراض وعاهرات تائبات،
       مرأة تختلف عن تلك الصورة المشهورة بها، منتظرايتمنى أن تفعله بنفسها، أن تتحو�ل إلى ا

         مـن هـذا الـزواج الشـيء المختلـف عـن الـذي كـان مـن المنطقـي أن يتبعـه، متوقعـا              إذا
         أيضا، أو بـاألحرى مرتقبـا هـذه النتيجـة القصـوى، أو قـل الخاتمـة، هـذا االنتحـار، وقـد          

أنيقة، ليس هـذا المشـهد الميلـودرامي والمت�سـخ     وجد في الحرب مناسبة ينقذ فيها وبكيفية 
حيث ترمي الخادمات بأجسادهن تحت عجالت الم\ترو أو أولئك الصيرفيين الـذين يلطخـون   
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ذلك إذا اعتبرنا فعـل القتـل    هوا انتحارهم ويحولونه إلى حادث،كل شيء في مكاتبهم، ليمو�\
حادثا، مستغال الفرصة بشكل تقديري وانتهازا للمناسبة المهداة له ليـتخل�ص مـن    في الحرب

  الشيء الذي من المفروض أن ال يبدأه أصال، قبل أربع سنوات تلHت...

قتHل، ولـم  لقد فهمت هذا، أدركت أن كل ما كان يبحث عنه ويتمناه منذ مد�ة هو أن ي[
اثما فوق حصـانه الم[توق�\ـف، معر�\ضـا نفسـه     ج ،يته واجما في مكانهأفهم ذلك فقط حينما رأ

وسط الطريق دون أن يتعب حصانه أو يوهمنا بأن يدفعه إلـى غايـة أغصـان شـجرة التفـاح      
 المالزم األحمق الذي اعتقد أنه مضطر إلى تقليـده، متخـيال دون شـك أن�   ذلك المحاذية، و

يسـاوره   دون أْنمثل ذلك السلوك هو آخر موضة األناقة وظرف طيب لضـابط الفروسـية،   
أسبابًا ما هي التي دفعت اآلخر إلى القيام بمثل تلك الحماقـات،   الشك ولو للحظة واحدة أن�

األناقة التي تصو�رها ذلك سلوكه ال يجس�د ال شرفا وال شجاعة، وأقل من ذلك تلك  أي أن�
  ولكن السبب فردي محض، ليس بينه وبينها، بل بينه وبين نفسه ليس إال�.  األحمق،

هو أيضا كان بإمكانه أن يفعل ذلك  )إكليزيا(كان يمكنني أْن أفاتحه في الموضوع، و
ـ  وأحسن من�ي. ولكن ما الفائدة؟ ي[خي�ل إلي� أن�  ه قـد قـام بفعـل   ه كان مقتنعا بفعلـه ذاك، وأن�

الل، هكذا على األقل يلفظ آخر أنفاسـه، فرحـا، مبهـورا    مدهٍش، ثم� لماذا نزيل عنه تلك الض\
يعتقد ذلك، من األحسن له أن يكون  ، فمن  األفضل له أْن)رايكزاش(بنفسه، يموت إلى جانب 

ذلك الوجه، الممل قليال، القلق قليال أيضا، منتظـرًا   وراءختفي كان يولن يتساءل عم�ا  اأبلHه
قا اإلجراءات المت�خذة في حالـة هجـوم الطـائرات    في الريف ومختر ومخترقا قانون الخدمة

ــرج    ــي نخ ــا ك ــا ابتعاده ــرين جميع ــة، منتظ ــف المقاطع ــي تقص ــرب وه ــن ق ــة ع              المحل�ق
وجهـه الغـامض الـذي ال يـوحي      ظهر لنامن الخنادق، وهو يدور برشاقة على السرج، قلقا، ي[

نمتطي من جديـد أحصـنتنا، فيمـا     إلينا بشيء ما، وجه عديم التعبير، منتظرا بكل بساطة أْن
اشرة ثم� ومب ست أكثر من نقاط سوداء في الهواء،كانت الطائرات تختفي بعيدة في األفق، لي

يـدفع بحصـانه إلـى األمـام بحركـة      ف يتواصل، ستمر� السير،بعد أن أصبحنا فوق السروج، ي
م يكـن سـيركض   عتقد أنه لبعد خطوة. أ سريعة، ال ثقيلة وال حتى غير مبالية، فقط خطوة

في تلك اللحظة حتى ولو مقابل ذهب الـدنيا كلـه، أو سـيمنح ضـربة لم\ْهمـازه، أو يقـد�م       
، بعبـارات تسـقط علينـا فـي     مكانته لكر�ة الم\دفع، هي مناسبة لقول ذلك في بعض األحيـان 

خطوة، خطوة إًذا، هي أيضا تدخل ضمن ما بدأه منذ أربع سنوات خلـت، أو أنـه قـر�ر     حينها:
يبدأه اآلن وهو ي[نهي، أو باألحرى يبحث عن االنتهـاء، يتقـد�م رويـدا رويـدا، هـادئ       فقط أن

ينتبـه لشـيء، ولـم     ، يتظاهر بأنـه لـم  )إكليزيا(ا يقول األعصاب (وهو كذلك دائما، مثلم
ــرة  ــة، ال غي ــى عاطف ــدا أدن ــب) يظهــر أب ــيئا   وال غض ــبه ش ــي تش ــق الت ــذه الطري               عبــر ه
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بسبب الحرب، بل بسبب الجريمة، مكان يسهل فيه القتل والذبح دون أن تجد مثل مHهلكة، ليس 
خلف سياج أو أجمة، في هدوء تام، كأنهم في  تربصون بكالضحية وقتا للتنفس، أشخاص ي

بط البنادق نحو السدادة المختارة، إنها حـرب حقيقيـة   حفل القنص، فيأخذون جل وقتهم لض
لم يكن ينـوي الثـأر    ْنيكن يتمنى الموت إلكليزيا، وإ لم تساءلت في لحظة إْنف بكل تأكيد،

Hوهو يضع حدا لحياته، ولكن بعد إمعان في الفكرة مدة طويلةده في الوقت نفسه النتقام راو ،
          بدت لي غير مستقيمة، فخ[ي�ل إلي� بأنه فـي تلـك اللحظـة أصـبحت عنـده األشـياء عديمـة       

ظ بـه  ى إكليزيا، ألنه في نهاية المطـاف لقـد احـتف   القيمة، بحيث لم يكن ممكنا أن يسيء إل
أما اآلن، فإنه يهتم بـه مثلمـا، أو بـاألحرى أقـل تمامـا مـن        لخدمته لمدة ليسHت بالقصيرة،

أو بذلك المالزم األبله، غير شاعر بأدنى مسؤولية، ليس فيما يخصنا فقـط، بـل    اهتمامه بي
ا دون ريب أن� ما يمكنـه القيـام بـه    وباألخص فيما يخص�ه هو، دوره، وظيفته كضابط، مفكر

في هذه المرحلة التي وصلنا إليها، أو عدم القيام به في هذه المرحلة التي وصـلنا إليهـا، أو   
ة مهما كانت تافهة: لقد تخل�ص إًذا، أو ع[ز\ل إذا أردنا يكتسي أية أهمي�عدم القيام بأي شيء ال 

تدقيق القول من التزاماته العسكرية منذ الوقت الذي تقل�ص فيه عـدد كوكبتـه إلـى نحـن     
األربعة (يمكن القول بأن� هذه الكوكبة هي كل مـا تبقـى مـن الفيلـق بكاملـه، مـع بعـض        

وهناك)، وهـذا لـم يمنعـه مـن المكـوث       الفرسان القالئل الذين تبعثروا في الطبيعة، من هنا
بكيفية مستقيمة وجامدة على سرجه، أكثر استقامة وأكثـر جمـودا ممـا لـو كـان يقـود       

رى االندحار أو ق[ل حجويلية، ليس في أعز� فترة التقاعد أو باأل 14استعراضا عسكريا لحفل 
بـل العـالم    الكارثة وسط هذا النوع من التعفن الكلـي لألشـياء، وال يخـص الجـيش وحـده،     

بأكمله، وليس فقط في حقيقته الفيزيائية، بل أيضا في التصو�ر الذي كو�نـه حولـه الـذهن    
    (ولكن يبدو أن سبب ذلك هو قلة النوم أيضا، إذ أننا لم نذق طعم النـوم منـذ عشـرة أيـام،     

ا ونحن مسر�جون فوق الخيول) فكان يتفت�ت ويتفك�ك وينقسم إربـ ما عدا اإلغفاءات الضئيلة 
لمر�ة الثانية أو الثالثة، محـذرا  لإربا، ثم� يتحو�ل إلى ماء، إلى فراغ، فيما كان مجهول يناديه 

إياه بعدم التقد�م (كم عددهم؟ ما هويتهم؟ ي[خي�ل إلي� أن�هم من الجرحـى أو مـن المختبئـين    
لـى  يام عداخل الديار المجاورة، أو داخل الخندق، أو أنهم مدنيون، يتعن�تون بكيفية مبهمة لله

رئة أو يدفعون أمامهم عربة أطفال صغيرة مكد�سة تهة م[وجوههم، وهم يجر�ون خلفهم حقيب
تيهـون  بأثاث غير منتقاة بدقة (ليسHت أثاثا بل أشياء، غير صالحة بالتأكيد، فقـط كـي ال ي  

أنفسهم أنهم يحملون معهم شيئا ذا قيمـة ويملكـون بـذلك أي     ابأيديهم فارغة، كي ي[وه\مو
 - مخد�ة مبعوجة بمظلة أو صورة ملو�نـة تجمـع الجـد� والجـد�ة     –لمهم أن يرتبطوا به شيء، ا

أن� الذي يكتسي قيمة في تلك اللحظة هـو المشـي   ما لو المفهوم التعسفي للثمن، للكنز) ك
نحو أي اتجاه كان: ولكنني لم أرهم بالعين، كل ما كان يمكنني رؤيته، مـا كـان يمكننـي    
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             الهــدف المــراد بلوغــه، تلــك اإلشــارة، هــو ذلــك الظهــر  التعــرف عليــه، هــو نــوع مــن
العظمي، النحيف، المتصل�ب، المستقيم جيدا، الجاثم فـوق السـرج وتلـك السـترة الصـرجية      

–قد انقطعت منذ مدة طويلة مـن االهتمـام   ر من النتوء التماثلي لعظم الكتف، والالمعة أكث
هـي أصـوات إًذا، وهميـة،     يحدث على قارعة الطريق)؛ يمكن أْن لمH - القدرة على االهتمام من

نو�احة، تصدر صيحات (تحذير، تهديد) وهي تصلني عبر الضوء السميك الالمع لهـذا اليـوم   
وي الهواء غير المرئـي يحـ   أن�ما لو في حد� ذاته كان مت�سخا، ك نورأن� الما لو الربيعي (ك

المغبـرة والنتنـة) وهـو (أول مـرة      نوع من قذارة الحـرب هو شيئا مثل ماء مدن�س وكدر، 
كنت أستطيع رؤية رأسه وهو يتحر�ك، ي[ظهر طرف وجهه من تحـت الخـوذة حيـث تقـاطع     
            الجبهة الجافة، الصـلبة، وتحـت الحاجـب حـز� المْحجـر ثـم الخـط الجـاف الراسـخ الـذي          

غيـر  الهامـد،  ه يحـط� بصـرH   ،حـد�قهم ال يتغي�ر، الهابط باستقامة من الوجنـة إلـى الـذقن) ي[   
يرى شيئا في الظاهر) على ذلك (أو على األرجح، المكان، النقطة  ، للحظة (دون أْنالفضولي

داه، وليسHت نظرة عتابية أو صـارمة أو مسـتنكرة وال حتـى    االتي انطلق منها الصوت) الذي ن
، : مرتبك وقلـق اطفيف اإذا شئنا استغرابو –تحريك الحاجب: غياب التعبير واالهتمام فقط 

يكن قد ق[د�\م إليه ولـم  كأن يكون جالسا في قاعة الضيافة وفجأة يخاطبه أحد ال يعرفه ولم 
يقاطعه وسط حديث ليعل�ق على أمر ما، أو يقد�م مالحظة في غير محلها (كأن يشير له إلى 
قهوته التي ستبرد أو إلى رماد سيجارته الذي يكون على وشك االنفصال) وهو يبحـث بـاذال   

         يرا، وحسن نية وإرادة حسنة من الصبر واللياقة في محاولـة منـه لفهـم أسـباب    مجهودا كب
ثـم   أو إن كان يمكن ربطها بكيفية ما بالشيء الـذي كـان يرويـه لـه،     أو أهمية المالحظة،

 تفيه، وهو يفك�ر بـدون شـك أن   ت�خذ لنفسه موقفا دون أن ي[حر�ك كتنازل عن المحاولة، وا
 - في الصالونات أم في الحرب–دوما وفي أي مكان وفي جميع المناسبات  ال مناص من االلتقاء

    ناسـيا قـاطع التيـار    - أي يعنـي أنـه تـذكره   –بأشخاص بلهاء وناقصـي تربيـة، وبعـد هـذا     
عنه عينيه، متوقفا بشـكل قطعـي    حو�لي الكهربائي، ماحيا إياه، بل ومتوقفا عن رؤيته قبل أْن

عا رأسه من جديد ومسـتأنفا حديثـه الهـادئ مـع المـالزم      عن رؤية ذلك المكان الفارغ، راف
الصغير، حديث من النوع الذي ي[حتمل أن يقيمه فارسان راكضان جنبا إلى جنب (فـي مكـان   

سيدور بكل تأكيـد حـول الخيـول وأصـدقاء الدفعـة      ترويض الخيول أو في الميدان) الذي 
خضراء مع نساء بفسـاتين ذات  والقنص والسباق. وتهيأ لي أنني كنت حاضرا وشاهدا: ظالل 

األلوان المخططة، واقفات وجالسات علـى المقاعـد الحديديـة للحديقـة، ورجـال بسـراويل       
ليال علـيهن وهـم يضـربون ضـربات     وج\زHم، وهم يحد�ثونهن، مائلين ق قصيرة صافية األلوان

خفيفة على جزمهم بواسطة سوط من األسل، وكانت فساتين الخيول والنساء وجلود الجـزHم  
الصهباء تطلق ألوانا حي�ة (أسـمر محم�ـر، خب�ـازي، وردي، أصـفر) علـى اإليـراق السـميك        
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تثناء كـل  األخضر، وكان هذا النوع من النساء، ليس الذي تنتمي إليه بل الـذي تكو�نـه، باسـ   
األخريات، بنات الع[قداء أو تلك التي تملك أسماء بHي�\نة: شاحبات قليال، نحيفات، وتافهات إلى 
          حدٍ� ما، وهن يحتفظن (حتى وهـن متزوجـات ولـو بعـد الطفـل الثـاني أو الثالـث) بهيئـة         

تلـك التـي   الفتيات، بأذرعهن الطويلة، الناعمة والعاريـة، بقفـازاتهن القصـيرة التـي تشـبه      
وسط - فيه فجأة  تستعملها الطالبات الداخليات، وكذا الفساتين (إلى غاية الوقت الذي يتغي�رن

بـل   فـراس إلى حالة مسترجلة تميـل قلـيال إلـى الصـفة الخيليـة (ال نقصـد األ       - الثالثينات
) وهن� يدخ�نن ويتحد�ثن عن الصيد ومسابقات الخيل مثل الرجال) والطنين الخفيف ةنحصاأل
ء. كانـت تلـك األصـوات    ر الكسـتنا اشجصوات المعل�قة تحت األغصان المور�قة الثقيلة أللأل

قادرة على البقاء الئقة، متساوية وتافهة على الوجه األكمل، وهـي تـتلفظ    رية)(أنثوية، ذك
، وهـن يتحـد�ثن عـن    بوضوح تام أقواال قاسية، تشبه األقوال الصادرة مـن مركـز الحراسـة   

وبشر) وعن المال أو عن صلواتهن األولى بنفس الطريقة التـي ال تقـد�ر   النتوءات (حيوانات 
النتائج المترت�بة عن ذلك السلوك، ودودات، وهن يركبن الخيل بي[سـر، فكانـت األصـوات إذًا    

Hم المتواصل، المضـطرب، تدغدغـه والغبـار المسـحوق غيـر المحسـوس       تختلط بدHعس الج\ز
          ظهيــرة الخضــراء بفوحــان الزهــور والــروث المــذه�ب والمعل�ــق هــو أيضــا وســط هــذه ال

   والروائح، وهو...

بمدغشقر من أب عسكري  في تناناريف 1913كاتب فرنسي من مواليد كلود سيمون كلود سيمون كلود سيمون كلود سيمون 
توفي في الحرب العالمية األولى، فانتقل الطفل إلى فرنسا مع أم�ه حيث عاش وأصبح كاتبـا  

سـنة.   91وعمـره   2005جويلية  6. توفي في 1985روائيا نال جائزة نوبل لآلداب سنة 
ي[عتHبر كلود سيمون من أشهر كتاب موجة "الرواية الجديدة" الفرنسـية التـي ظهـرت فـي     

الن غـوب غريـي وميشـال بيتـور ونتـالي سـاروت.       آمسينيات القرن الماضي مع كل من خ
حيث تكثيـف  امتازت رواياته بالحداثة التي تجاوزت كل تقنيات الكتابة الكالسيكية، سواء من 

     .التي ليست دائما واضحة المعالم الشخصيات مالوصف أ اإلفراط في ماألسلوب السردي أ

  

  

  

  

  

1 Claude SIMON : la route des Flandres. Ed. de Minuit. Paris, 1960. Edition de novembre 1985. PP.9/19. 
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بحركة دقيقة تنم� عـن العـادة    هيد الرجلرن� جرس المنب��ه على السابعة صباحا، فمد� 
الطويلة لرجل لم يتمت�ع قط بنوم الضحى. ال تزال عينـاه مغمضـت1ين. قفـز علـى رجليـه      
وتوج�ه فورا إلى غرفة الحم�ام وهو يفر�ك شعره بأصابعه. ابتسم لنفسه في المرآة ثـم� أدار  

. "أنـا جر�بـت   شـيئا إنْ  لن أخسر" الحنفية. لم تنبعث منها ولو قرقرة. خاطب نفسه قائال:
Uي��ب أمله وخم�ن أنه بإمكان البلدية أْن تتكر�م وتفتح سUـ    وكخ Uيعات و1ر أنابيـب الميـاه ولـو لس

في مثل هذا اليوم العظيم. قصد المطبخ يبحث عن دلـو المـاء فوقـف لحظـة      ةخاص�، قليلة
بارتياح كما  ليومتاريخ ا الحظ"أول ماي".  يتمتع بالنظر إلى الرUزنامة التي تزي�ن الجدار.

 اليوم، سـتلمع فيـه   يبدو لي أن�" وهو ينظر إلى السماء عبر النافذة: غ1مغ1مه، ثم� ه نسي1لو أن�
 . "اخاص�الشمس لمعانا 

متعو�دا على مخاطبة نفسه واألشياء المألوفة بصوت مرتفع. غسل أطرافه  الرجلكان 
بالمقص. وبعد ذلـك، تنـاول فطـورا     إحكام، سو�ى شالغمهبعناية غير معهودة، حل�ق ذقنه ب

لدي� مUت�سع من الوقت، يكفي أْن أكون هناك علـى العاشـرة. لقـد جـو�عني     "صباحيا شهيا. 
 . "التفكير فيما سأقوم به

سأستعمل ما تبقى " شغ�ل الراديو ورافق األناشيد الوطنية المتتالية وهو يUد1ندن مزهوًا.
تحسـبا لكـل طـارئ. مـن      شيء نظيفا داخل البيت من الماء لغسل األواني. هكذا، يكون كل�

  "يعرف؟

ج علبة سـجائر أمريكيـة. جلـس    ة وأخر1بعد أن انتهى من التنظيف، فتح درج الكومود1
على األريكة الوثيرة التي يأوي إليهـا لالسـتمتاع بالموسـيقى، وراح ينتشـي شـيئا فشـيئا       

ثـم� قـام   بنفحات الدخان األبيض، تغمره سعادة كبرى لكونه يملـك وقتـا فارغـا أمامـه.     
ة ات�خـذ  بسـرع  ؛ ولكن�ـه الرتداء بذلة المناسبات الكبرى. ترد�د لحظة في اختيار ربطة العنق

ل . تأم�"السوداء ذات الخطوط الحمراء تليق بالمقام ينبغي الحفاظ على رزانتي. إن�"قراره. 

 La ceinture de l’ogresse : Rachid Mimouni. Ed. Laphomicالقصة مأخوذة مـن المجموعـة القصصـية:     1
Alger 1990. PP. 15/56.  
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ا. نظر إلى ساعته التي أشارت إلى الثامنة حج�نانفسه في مرآة الخزانة، فخرج من االمتحان 
 ."الحافالت اليوم نادرةستكون حان1 وقت الذهاب. " والنصف.

النسيجي الذي يUظهر قضيبا طويال من الخشـب الجديـد، ألقـى نظـرة      ك الج�راب1س1أْم
فاحصة دائرية على المكان ليتأك�د من التنظيم الجي�د لألشياء. وقبل أْن يتوج�ه نحو البـاب،  

 "هل أغلقـت الحنفيـة جيـدا؟   "أدخل يده في جيبه يبحث عن المفتاح، فخطر1ت بباله فكرة: 
يUمكـن جـدا    " ىفاعتبر نباهته عالمـة بUشـر    آخرهاالحنفية كانت مفتوحة إلى الحظ أن� 

وإن كانت جـد� مUسـتبعد1ة،    في هذه الحالة إلى فتح عيون الماء في غيابي. أن تبادر لبلديةل
  كنت سأجد البيت1 غارقا في طوفان حقيقي".

، ثرثارةالسي�دة المهيبة، ال جها لوجه مع جارته. يبدو أن�ه و1د نفس1حينما فتح الباب، وج1
الدرج تراقب المستأجرين المتأخرين عن الدفع. أسـر1ع ليبادرهـا    م1دخ1لضي أيامها على تق

شمئزازا، ا بالتحية، مشيرا لها إلى نوعية الصبيحة الربيعية. دمدم1ت بتذم�ر ثم� مط�ت شفتيها
  ضر1ب به المثل في الحي�:، الذي يUتظهر مزاجها السمج، السيئ

ال يمكـن   مناسـبة عيـد العمـال لغلـق أبوابهـا؟     ت المحال� لماذا اغتن1مت جميعهاه...  -
 العثور على رغيف خبز وال كيس حليب. بماذا سأطع�م أطفالي؟ 

ت بالموت المبكر لزوجها، فأسـرعت إلـى   س�1ها أح1ظهر أن�وكانت تملك منهم الكثير. ي1
يقتـرح عليهـا    أْن ها الثخين، وخم�ـن صدر1 الرجلإنجاب أكبر عدد ممكن من الذرية. تأم�ل 

الـدرج. طاردتـه    نه فض�ل التراجع الحذر وانسـل� مـع  ين. ولكيها الضخم1رضاعهم من ضرع1إ
  قائلة: 

 هل أنت ذاهب للخطوبة اليوم؟  -

  استدار. كانت السي�دة تتفر�س فيه باستهزاء. فرد� قائال:

 وهو كذلك.   -

عندما وصل إلى الطابق األرضي، وقف لثواٍن جامـدا وسـط الـرواق قبـل أْن يUخـاطر      
 التي لفحت وجهه، فألقى ابتسـامة زهـو باتجـاه السـماء:     وج برغم الشمس الساطعةبالخر

كانت األرصفة تـزدحم   ."إنها لبهجة كبيرة أْن ي1تزامن عيد العمال مع يوم ربيعي كهذا"
. كمـا تتمـد�د أمـام المخـابز المغلقـة طـوابير أطفـال غيـر         بعناقيد المراهقين العاطلين

عن السـبب الـذي يجعـل تجـار المدينـة       بدوره الرجلمUنض1بطين ولكن�هم صابرون. تساءل 
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ولـم   لماذا يرفضون البيع؟ هل جمعوا ثروة كبيـرة "العطلة لغلق محالتهم.  لون يوم1ستغ�ي1
  "؟يعودوا بحاجة إلى أموال

ولـة شـاغرة.   لتي فتحت أبوابها مكتظة بالناس وال وجـود لطا المقاهي القليلة اكانت 
، وهـم يتكئـون بمـرافقهم علـى     الضجر ظاهر بشكل صارخ على وجوه الزبـائن المبكـرين  

ومهم هذا وهو لم عم�ا سيفعلون بي1 جميع"فورميكا" الطاوالت. المناقشات معط�لة. يتساءل ال
ه من المؤسـف إلغـاء تظـاهرات أول    ن�نفسه أ ةفي قرار الرجليزل في بدايته بعد. فتساءل 

الواحد إلى الحفل ليس مUكلفا وال عديم الفائدة مثلما يعتقد الكثير منهم. إن� العمال، "ماي. 
وهم مر�ة في السنة،  الذي سيؤكدونه للعالم ينتابهم إحساس بنبل مركزهمس، الثاني جنب

السـنة محبوسـين داخـل    هم الذين يقضـون طـوال أيـام    في الشارع، تحت الشمس، يمشون 
 ."الحظائر

ال أتـزاحم مـع أحـد للصـعود داخـل       ،اليوم علـى األقـل  " كان موقف الحافلة فارغا.
 . "الحافلة

بعد نصف ساعة من االنتظار، ظهرت حافلـة فـي األفـق، جديـدة تقريبـا ومـع ذلـك        
حت دفـع  ت متهر�ئة، تسحب خلفها غيمة دخان أسود متمو�ج. لم ينفتح الباب األوتوماتيكي إال�

 قـة ومتدليـة نحـو األسـفل.    أكتاف المسافرين. وكانت الحواشي المطاطية الواقيـة ممز� 
عبر الزجاج المفتوح، أعلن القـابض   "لماذا تUتر1ك مثل هذه الحافالت الثمينة بدون صيانة؟"

، ركوبعن مكان توج�ه الحافلة. بعدها مباشرة، احتج بعض المسافرين الذين تسارعوا إلى ال
لنزول، مما أد�ى بالصاعدين اآلخرين إلى الخروج كلية من الحافلـة تحـت تـأثير    فطلبوا ا

وسط الزحمة إلى  الرجلقوة دفع الهابطين. لم ي1ستتب الوضع إال بعد دقائق عديدة. فانسل� 
غاية مكان السائق وهو يمسك ج�رابه القماشي بإحكام. ألقـى السـائق نظـرة إلـى المـرآة      

   وقال له: باشرة، ابتسم للزبون الذي تعر�ف عليه لحظتهااالرتدادية، وبطريقة غير م

 في الخدمة؟  أيضا أهال بالرفيق... أنت اليوم -

  رد� المسافر بابتسامة عريضة:

 ال، ال... ليس هذا أبدا. أنا ذاهب إلى وسط المدينة. إنه يوم متمي�ز بالنسبة لي.  -

قصـيدته المفض�ـلة   أعاد السائق بصره إلـى الشـارع المنسـاب أمامـه وطفـق يدنـدن       
  .  (godouard Kipling) د كيْبليْنغ"وارلـ"غوْد
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إشارة إلى السائق ثم ات�جه مسـرعا نحـو زنقـة     الرجلعند هبوطه من الحافلة، أرسل 
إذا "فرعية بخطوات حذرة، وهو يحترس ليتجن�ب برك المياه اآلسنة التي تلط�خ الرضـيف.  

. ومع ذلك لم يكن بإمكانه اإلفالت مـن  "أحذر، فإن� قفا سروالي لن يكون منظره مسرا لْم
رذاذ المالبس المبللة المعلقة في الشرفات. فتساءل هل بإمكان اتخاذ إجـراءات رادعـة ضـد    
أمهات محصنات بذرية كثيرة. أخيرا، وصل إلى الشارع الرئيسـي للمدينـة. كانـت سـعة     

الشـارع غـاص   طبقات البنايات. أعلى ر التي يمكن أن تسقط من األرصفة تحميه من األخطا
كيف يمكن لمدينة صغيرة أْن تحوي هذا العدد الهائل مـن السـكان؟   "ارات. بالرجال والسي�

  "أين يقضون لياليهم قبل أن يخرجوا بهذه الكثرة إلى الشمس؟

احدا كانت بالراجلين، وبعد حوالي خمسين مترا اكتشف و خاص� بحث بعينيه عن ممر�
خطوطه الدهنية البيضاء ال تكاد تUرى. توج�ه نحو الممر� المخط�ط منذ سنوات طويلة، وحاول 

بسرعة فائقة كما لـو أن� أصـحابها    ارات كانت تمر�مرارا العبور دون جدوى، ذلك أن السي�
ع سمحت له فتحة في القطييجدون متعة في زيادة السرعة كلما اقتربوا من مم1رٍ� للراجلين. 

الصاخب بالتقدم قليال. وبعدما وصل إلى وسط القارعة اضطر إلى التوقف. كانـت العربـات   
سم للسائقين الذين يرفضـون  تنقض� عليه مثلما تنقض� األمواج على الحشفة. وقف هنيهة يبت1

التوقف، بل يتجن�بونه دون حتى إنقاٍص في السرعة. سمح لنفسه بأْن يبدي إشارة يـد خفيفـة   
  فكانوا بدون شك يحسبونه أحد المجانين الذين يكثر عددهم في المدينة.  لبعضهم. 

على ركبته وطفق يUخرج الالفتة الخشبية من الجراب النسيجي، ثم  الرجلأخيرا، جثا 
إلى أعلـى، أمسـك بثبـات وباليـدين مـع       نهض واقفا وأخرج صدره إلى األمام، رفع بصره

يشق� النهر اآللي فـي االتجـاه المعـاكس، غيـر      قضيب الالفتة، وتقد�م بخطى وئيدة، ثقيلة،
مباٍل باالضطراب الذي أحدثه. تمه�ل بعض السائقين ليتمعنوا جيـدا هـذا النمـوذج الفريـد     

ركـة المـرور. تجمهـر بعـض     الذي يتحداهم وسط القارعة، وهو يزيـد مـن ضـخامة ح   
 الرجـل  ستمر�1في الوقت الذي يثير في نفوسهم حيرة مريبة. ا المنظر يسليهم الفضوليين.

خ1ـط�  خط�ـط عليهـا ب  وكان قـد   إلى األعلى ير، رصينا، وسط الطريق، يرفع الالفتةفي الس1
  ، بالعربية، ثم بالفرنسية هاتين الكلمتين البسيطتين:فني�
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        الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    ااااي1حي1ي1حي1ي1حي1ي1حي1

Vive le président

كثيـرة مـن المـراهقين     عود المتظاهر الوحيد على أرصـفة الشـارع عناقيـد1   صU جلب
الـذي شـاهد    األو�لناصر الغريب. تـرد�د الشـرطي   لمرافقة هذا المU سارعواالعاطلين الذين ت

Uحيد حول الموقف الواجب اتخاذه. وليتأك�د جيدا مـن حقيقـة المنظـر الـذي     تظاهر الو1الم
 شو�شـت لم يجـرؤ علـى االسـتمرار.     ؛ ولكن�هولىأمام بصره، تقد�م غريزيا بخطوة أ يتجلى
متشابكة من األسئلة وكان حائرا في الموقف الذي ينبغي أن يسلكه. أخيـرا،   ه مجموعٌةذهن1
أخـرى،   هذا الشرطي حكيما. بعد مائة متر كانل االنسحاب، متوجها نحو شارع خلفي. فض�

صعق شرطي آخر وهو يشاهد المنظر الغريب، ولكن هذا األخير لم يتساءل عـن رد� الفعـل   
هذا النوع من الحوادث. كان بحوزتـه جهـاز التواصـل الالسـلكي "الطـالكي       المالئم اتجاه

ًهـا  يارة. كان هذا الشرطي ن1ب�يوالكي"، فأخبر رئيسه الذي يكون متجوال في الحي داخل الس
يحب اتخـاذ المبـادرات بمفـرده.     األو�لبرغم رتبته المحترمة، لم يكن المساعد  ومنضبطا.

، وهذا األخير هتف بحماس إلى كل من الرئاسـة والحـزب   بواسطة الراديو، أخبر المحافظ
  والنقابة. 

وقد  مظاهرة في هذا اليوم. ةمتشابهة وقاطعة: ال، لم تبرم1ج أي� ةكانت األجوبة الثالث
نب�هه محاوروه بأنهم، في مثـل هـذه الحـاالت، يخبـرون دائمـا الصـحافة لتجنيـد الشـعب         

أعطى المحافظ أمـرا بتوقيـف هـذا اإلنسـان      والشرطة لمراقبته. وبعد المكالمات مباشرة،
الغريب. وقد أصبح األمر خطيرا حينما اقترب حامل الالفتة من القصـر الرئاسـي. وكـان    

هـذا   دشرطي ثالث ينتظره وهو على بعد بضعة أمتار فقط من السياج المذه�ب. ولم يتـرد� 
ة، خاص�تواجده في مثل هذا المكان يخو�ل له مسئولية  في التدخل، مقتنعا بأن� لحظةاألخير 

، نـزل  األو�لظة المحد�دة، ظهرت سـيارة المUسـاعد   زيادة إلى أنه كان طموحا. في هذه اللح
اج وال حتجـ بـد� أي� ا لم ي المثير للدهشة أن� الموقوف .بخفة المتظاهر اوأركب منها رجالن

. ولـم يكـن   خلفه الباب غلقتب المحافظ وأداخل مكإلى وأدواته  الرجل سيق1. ةقاومأدنى م
رئيس الشرطة يعرف ماذا سيفعل بهذا الطائش الذي سقط بين ذراعيه في يوم عيد العمال. 

  ى إلى مساعده، قائال له:األو�لبعد تفكير قر�ر أن يعهد مهمة االستجواب 

لـى  أعرفك نبيها في مثل هذه األمور السياسية الطارئة، فحاول أن تجنبنا اللجوء إ -
العصا التي نعتمدها عادة في مثل هذه الحاالت الحساسة. أما أنا، فسأذهب للبحث عن حليـب  

 الغبرة لمولودي األخير. 
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إذا وجدت فال تنساني. لدي� نفس المشكل. لقد أصبحت هذه المادة نادرة في أيامنـا   -
 هذه.

 ي. بعد عودتي. أصارحك بأن هذ1ين األمرين يحيراننقد�م لي التقرير  اتفقنا. -

الذي قد�م له كرسيا، ثم بدأ يتأملـه بنظـرة    األو�لأUدخ�ل المتظاهر إلى مكتب المساعد 
هـذا الموقـف    هادئا. لم يكن خائفا وال مطمئنـا. وكـان   الرجلوهو يدخن سيجارة. جلس 

الحيادي التام يربك الشرطي الذي لم يتمكن من تصنيفه وال مـن االهتـداء إلـى الطريقـة     
األكثر فعالية لمباشرة االستنطاق. لذلك، قر�ر إعطاء مهلة تفكير لنفسه. أخرج من الدرج 

ما الذي كان يجيب بإرادة حسنة، مقد�� الرجلمطبوعا ضخما وبدأ يطرح أسئلة محد�دة على 
ال يكتنـف الملـف بعـض الـنقص، وال      را على أْنص�لتفاصيل الضرورية، كأنه كان مUكل ا

صـة  الشرطي المعلومات بعناية على المسـاحات المخص�  سج�لتفلت أدنى إشارة من محاوره. 
، كـان يعيـد قـراءة مـا كتبـه بصـوت       وبين الفينة واألخرىلهذا الغرض على المطبوعة. 

، وبعد ساعة كاملة قضاها في ملء مطبوعة المUسـتنط1ق  .، للتأك�د، أو لتزجية الوقتمرتفع
  رقع الشرطي رأسه ودفع جانيا الملف الضخم بظهر يده وقال:

ينا المطالب اإلدارية، يمكننا الحديث عـن القضـية التـي    أرض1 وبعد أْن ،... اآلنحسنا -
 ح لي إًذا أصل سUوء التفاهم هذا؟تهمنا. اشر1

 سوء التفاهم؟ -
 هذا ما أطلبه منك. -
 لم أفهم قصدك. -
 وأنا أيضا. -
 إًذا؟ -
 عائلة محترم.  إًذا، أرى بأن�ك رب� -
 ال. -
 نعم؟ -
 حترم. إنني أرمل وبدون أوالد. إن�ك قد سجلته في ملفك. عائلة مU لست رب� -
 ت ببساطة أْن أقول إن�ه يUخي�ل إلي� أن�ك مواطن حسن السلوك.أرد1 -
 هذا يريحني كثيرا. -
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بأن� فعلك هذا حدث نتيجة غلطة مؤسفة. إنـك   ونتيجة لهذا، إن� هدفنا هو اإلقرار -
بدون شك عامل حي� الضمير. رب�ما استدعاك الفرع النقابي لمؤسساتكم إلى المشاركة في 

 مظاهرات أول ماي، وقد دفعك حسك النضالي إلى االستجابة لمثل هذا الواجب. 
 ال. -
بصـراحة.   ا. لنـتكلم نعم بكل تأكيد. أنا ال أجهل كيف تجري األمور على حقيقته -

صم أجـرة يـوم كامـل. إن�    ويعاقبون الغائبين بخ1 الحاضرين ج�لونس1ولين يUأعرف أن� الم1سئ
 العملية غير شرعية، ولكن ما العمل؟ يحدث هذا بنفس الكيفية عندنا في الشرطة.

   ! عندكم أيضا -
عوة نقابتكم للتظاهر لم تكن تهمك إال قليال إلى درجـة  و�ر أن� د1أتص1 ! بكل تأكيد -

 ولة.بق. إن هفوتك هذه نتيجة المباالة مأنه اشتبه عليك مكان التجمهر
 ال. -
د حرية التعبير ممنوعة في هذا البلد، ولكن االستثناء قائم عنـ  كيف ال؟ أعرف بأن� -

 بكل شيء، دون أْن يساورك أي خوف. أجهزة الشرطة، ويمكنك البوح هنا
 ال. -
 كيف ذلك؟ -
مال. وأهتم كثيرا بكـل النشـاطات النقابيـة،    بضرورة التجنيد الدائم للع أنا مقتنع -

 لذلك ال يمكنني الوقوع في مثل هذه الالمباالة عشية أول ماي. 
ك تغي�بـت عـن العمـل بـاألمس، وهـذا مـا حـال دون إعالمـك بإلغـاء          رض أن�فت1أ -

 المظاهرات المبرمجة.
 ال. -
مـن  خصـم  ي الحديث عن الغيابات. يمكن للمسئول أْن ليقال ي نعم، هذا أيضا أعرفه. -

حكامنـا يتفهمـون    ك كنت منشـغال بـأمر مـا. إن�   قل إن�. لن1الكام� ايوم أجرتك الشهرية
ـ  أننابسهولة  نحـب   أبـدا أننـا ال  . ولكـنهم ال يتفهمـون   ومUضـجر  ه شـاق ال نحب العمل. إن�

 التظاهر. إنها سياسة. 
 ال. -
 وما المشكل إًذا؟  -
 



2017201720172017א��	א���אول�א��	א���אول�א��	א���אول�א��	א���אول�����–א�
	د�א������א�
	د�א������א�
	د�א������א�
	د�א������

148 

يد، لـم يبـق1   حياتي وأنا كموظف بالبر لم أتغي�ب باألمس. وأنا ال أتغي�ب أبدا. طوال -
 ى يوم وفاة زوجتي، والثانية كان ذلك رغم إرادتي. األو�لين. المرة مكتبي شاغرا إال مر�ت1

 رغم إرادتك، ماذا تقصد؟ -
 في ذلك اليوم كانت الشرطة تريد أْن تعرف الحقيقة. -
 هل لديك ملف عندنا؟ -
 مUحتمل. -
 إليك.  مUصٍغإنني  -
 زمن بعيد، أيام االستعمار.  حدث هذا منذ -
 المظليون؟ -
 بالضبط. -
 إنك إذا من قدماء المجاهدين. -
 لنتحاش المبالغة.  -
ـ  . وكان علينـا أنْ ةلقد احتفظت الشرطة حقا بجميع الملفات القديم - ب األمـور  نقل�

نة. أريد فعال قبول تصريحك هذا. ولكن اآلن و1أبطاال واألبطال خ1 فقط، ليصبح المتمردون
أصل سوء التفاهم الذي جعلـك تخـرج    عن كشفالتفاصيل حياتك. أحاول فقط ال تهمني 
 .بمفرد�كإلى الشارع للتظاهر 
 ال وجود لسوء تفاهم.  -
كيف وجدت نفسـك وحيـدا وسـط الشـارع رافعـا هـذه        ! مرة أخرى ال أفهمك -

 الالفتة؟ 
 تي. لم يكن هناك تغي�ب أو المباالة أو مظاهرة ملغاة. نزلت إلى الشارع بمحض إراد -
 تعم�د إًذا؟مU أنت1 -
 نعم.  -
 أتقر� بهذا؟ -
 بكل تأكيد. -
 ؟ هـل ؟ ماذا حدث لك؟ هل تعرف إلى أين ستؤدي بك هذه الحماقةهل أنت مجنون -

 وبكل النتائج المترتبة عنها؟  أنت واٍع بخطورة هذه االعترافات
 نعم. -
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موجـود فـي    عولجت في مستشفى األمراض العقلية؟ السؤال غيـر  هل سبق لك أْن -
 االستبيان. إنه نقص فادح. 

 أبدا. -
 رت في األيام األخيرة وأنت بحاجة إلى عالج. هو1يبدو أن� صحتك قد تد1 -
 إنني أتمتع بكل قواي العقلية.  -
إثباتاتك المعروف أن� المعتوهين غير قادرين على الحكم على حالتهم الصحية. إن  -
، كـذب ت ه من األحسن لك أْنأن� ألدركت1 سليم العقل ير دليل على ما أقول. لو كنت1لهي خ
 ة عن فعلك المتهور هذا.بتكابد النتائج المترت من أْنلك خير  فهو

لكل المواطنين بحق التعبير عـن آرائهـم.    قر�الدستور يU ليس في هذا ما أخشاه. إن� -
ولم أفعل سوى أنني استعملت هذا الحق للتعبير عن مسـاندتي لنشـاط الـرئيس وشخصـه.     

 في الشارع ولو لشخص واحد. ليس ممنوعا ب معرفتي، التظاهر وعلى حس
. وانضممت إلـى الشـرطة   ل1تجاوزني. أنا لست إال مساعدا أو�إن� المسائل القانونية ت -

إنها مهنة تتطلب خفة بدنية أكثر منها ذهنية. وكنـت  مباشرة بعد رسوبي في البكالوريا. 
بحد�ة النظر، فقد تعلمت الرمايـة بسـرعة. ولكننـي     دائما أركض بسرعة. وبما أنني أتمتع

لست أكثر بالدة من اآلخرين وأعرف أن� مثل هـذه المظـاهرات ال ينظمهـا إال الحـزب أو     
النقابة. وال أبالي كثيرا بمواد النصوص التي تتحدث عنها. وال أظن بأنها ذات فعاليـة فـي   

ببيتي في أقرب وقت ممكن فإنني من  الشرطة. وبما أننا في يوم راحة، وأنني أريد االلتحاق
 اآلن سأسجل كل تصريحاتك.

ولكن أجهزة الراديو والتلفزيون تتحدث دائما عن المبادرات الشعبية العفوية، حيث  -
 الجماهير مثل رجل واحد...تنتفض 
 إنك تهزأ؟ -
 أبدا، إنني أعتقد اعتقادا راسخا بصحة هذه األقوال.  -
ك علمـ أ ، فـإني فإن أردت أن تتحايل علينـا  يتوج�ب علي� أن أحدثك بلغة صريحة. -

بأنك ستدفع الثمن غاليا. في هذا البلد، يوجـد شـيئان مقدسـان: الرسـول والـرئيس. وال      
Uوإذا انتقدت ، فإنك تريد الحط من اإلسالماألو�لهما بسوء. إذا انتقدت يمس� ح ألحد أْنسم1ي .

 الثاني، فإنك تريد تحطيم الثورة.
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 لمكان؟ وما هي التهمة الموج�هة إلي�؟ اأعرف لماذا أودعتموني هذا  أريد أْن -
 هل تصر� على أن�ك تعم�دت القيام بهذا الفعل وبعد التحضير له؟ -
 نعم. -
القضـية تتجـاوزني، وال أسـتطيع مسـاعدتك. كـان اهللا فـي        في هذه الحالـة، إن�  -

 عونك. 

المحافظ ينتظره في  بهذه العبارة ختم الشرطي الحديث وهو ينهض من مقعده. كان
  مكتبه. فبمجرد دخوله، سأله:

 وبعد؟ -

  فرد� هذا األخير:

 وبعد؟ -
 باءت كل محاولتي بالفشل. ال وجود لعلبة حليب واحدة. وكيف حال صاحبنا؟ -

  الشرطي تقريرا مفص�ال عن االستنطاق. مقد�

قضية سياسية إذا. هـذا لـيس مـن اختصاصـنا، سنسـل�مه فـورا إلـى المصـالح          إنها -
  م تطرح عليه أسئلة معرضة للشبهات.المختصة. وهو أحسن لنا. أظن بأنك ل

ملته على تأكيـد أن� مـا   ال، بكل تأكيد. لقد اكتفيت بأسئلة االستبيان القديم. وح1 -
  م على فعله ليس هفوة.أقد1

نفسه متهمـا بالخيانـة العظمـى أو     الرجلأنه ليس من المستبعد أن يجد هذا  ذلك -
المساس بنظام األمة. حسنا، سأهتف للمصالح المختصة. سيتأخرون دون شك قبل الوصول 

 إلينا. إن هؤالء الناس مشغولون دوما. 
ال يظهر أنه قلق على مصيره. هل أنت متأكـد مـن    الرجليجب أْن أخبرك أن� هذا  -

 الحزب والنقابة لم ينظما تجمعا ما. أن� 
- Uصلت بهم. راسلون الذين ات�1هذا ما أك�ده لي الم 
 رب�ما كانت معلوماتهم ناقصة.  -
 وكيف تفس�ر أنه وUج�د وحيدا؟ -
أنت تعرف أن هذه المظاهرات الرسمية ال تجلب النـاس كثيـرا علـى خـالف مـا        -

وجدت نفسي الحاضر الوحيد فـي  تظهره لنا صور التلفزيون المزو�رة. من جهتي، حدث أن 
 اجتماع خلية الحزب. 
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في انتظار ذلك، اسه1ر على أن يعام1ل معاملة الئقة. وال تUخبر أحدا. كمـا ال أريـد    -
ألعواننا أن يعرفوا شيئا. أتمنى أنه لن يخلق لنـا مشـاكل فـي انتظـار تسـليمه للمصـالح       

 المختصة. ليبق1 معزوال. 
 أين ينبغي وضعه؟ -
 تركه في المكتب. أطلب من أحد رجالك أن يضع فراشا وغطاًء. من األفضل أن ن -
 كلها مشغولة.  -
 باعتقاالت جديدة؟ كيف ذلك؟ هل قمتم  -
سبة أول ماي، وبما أنه يسـكن  اال، ولكن لدينا قريبان ألحد أعواننا أتيا لزيارته بمن -

 داخل يقيمالإليوائهما، فطلب رخصة  على مكانفي غرفتين مع أبنائه األربع عشرة، لم يعثر 
 . ولم أرفض.المحافظة زنزانة
 . الرجلدب�ر رأسك... ال أريد مشاكل مع هذا  -

مكتب المحـافظ فـي الوقـت الـذي كـان هـذا األخيـر يسـتعد          األو�لاقتحم المساعد 
  للخروج. 

 الغريب يطلب مقابلتك.  الرجلإن  -
 ماذا يريد مني؟ -
 . رفض أن يفص1ح لي عن السبب -
أصغ� إلي� جيدا... هذه ثالثة أسابيع وأنا أقوم بالمداومة بدون أن نUدخل في الحساب  -

 هذا اليوم الذي لم يأت في محله إطالقا. أنا مUنه1ك. حاول أْن تعق��له، امن1ح له كل ما يريد. 
 يريد مخاطبتك شخصيا، وهو مصر� على ذلك.  -

  دمدم المحافظ قائال:

 حالة جيدة اليوم.إنه سي�ء الحظ، ألنني لست في  -

توج�ه المحافظ بخطى خفيفة نحو المكتب الذي حUو��ل إلى زنزانة وفتح الباب بعنـف.  
  قد وقف عند دخوله. بقسوة وكان هذا األخير  الرجلنظر إلى 

 أنت هو المتهم؟ تريد مكالمتي؟ إنني مUصٍغ إليك، كUن مختصرا.  -
، اسمح لي أوال بإلقاء التحيـة عليـك. ولكـن بمـا أنـك تطلـب       يا سيدي المحافظ -

االختصار، فأعبر عن مطلبي مباشرة. أالحـظ أنكـم أحضـرتم سـريرا إلـى هـذه الغرفـة،        
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وأستنتج إذًا أنكم تنوون حجزي لمدة طويلة. وأنت بنفسك عاملتني كمت�هم. لهذه األشياء 
 كلها، أطلب منكم تحديد الجنحة التي تتهمونني بها؟ 

 بخطورة ما أقدمت على فعله؟ كيف ذلك؟ أل1ست واٍع -
كنت أجهل أن�ه يمكن لشخص أن يUت�ه1م بجنحة بمجر�د أنـه عب�ـر عـن رأيـه، وعلـى       -

 حسب علمي نحن في بلد ديمقراطي. 
 لم أقل مثل هذا الكالم.  -
زيادة على هذا، فإنني لم أفعل إال أن عب�رت عن مساندتي للرئيس. وهل أسـتنتج أن   -

 سياسي يمنع مساندة الرئيس؟ نظامكم ال
 قطعا ال... -
 إذا، هل قمت بفعل يستحق الردع؟  -
هو أول ماي، عطلة مدفوعة األجـر، وعبـر   إن� حالتك ليست من اختصاصي. اليوم  -

أعوان الشرطة هم أيضا عمال. غدا  كامل التراب الوطني، يتمتع العمال براحة مستحقة. إن�
الفصل في مثل هذه القضايا. وسيجيب هؤالء عن كل سيتولى أمر1ك من يUخو�1ل لهم القانون 

 تساؤالتك. 
 من هم هؤالء الناس؟ لم أفه1م... -
 ة.خاص�المصالح ال -
 عملية غير شرعية. ال وجود لقانون يسمح بتأسيس شرطة سياسية.  -
 لماذا كنت تريد مقابلتي؟  -
 أريد أن أعرف ما هي التهمة الموجهة ضدي. -
بيرة. أنت لست1 محبوسا بل محجوزا إلى غاية انتهـاء  لنتفاد1 اللجوء إلى الكلمات الك -

 التحقيق حول ما قمت به.
 هل قمت بفعل يقع تحت طائلة قانون العقوبات؟  -
 لم أقل مثل هذا الكالم.  -
 إنني أستنتج أن توقيفي هذا هو سبب التعبير عن رأيي.  -
 إن هذه الجنحة غير موجودة في الدستور. أبدا...  -
 بما أنكم ال تستطيعون إحالتي أمام القاضي، فينبغي إطالق سراحي.  -
 مستحيل... -
 ونتيجة لهذا، أطالب بمنحي منزلة السجين السياسي.  -
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لـن  د لسجناء سياسيين. الـرئيس نفسـه أع  ولكنك تعرف جي�دا أن� في بالدنا ال وجو -
 ذلك للصحافيين األجانب. إذا أنت لست سجينا سياسيا. 

 ة بوضعيتي كسجين سياسي. خاص�الأطالب بالحقوق  -
 وما هي هذه الحقوق؟ -
 بدًءا بالحق في اإلعالم. أريد جهاز تلفزيون في غرفتي.  -
أنت تهزأ؟ هذه األجهزة ال تباع إال في السوق السوداء وبـثمن يفـوق خمـس مـرات      -

السعر الرسمي المعلن عنه. أنا نفسي اضطررت إلى استعمال نفوذي كي أقتني ألوالدي هذا 
 هاز. الج

هذه ليس1ت مشكلتي. وأريد أيضا تـوفير جميـع الصـحف بمـا فـي ذلـك الجرائـد         -
 األجنبية.
أن� هذه األخيرة، المستوردة بتقتير كبير، تباع تحت الكونتوار. إن أنت تعرف جي�دا  -

وظيفتي كمحافظ ال تسمح لي بالحصول على نسخة واحدة. ومع ذلك، أنـا أيضـا، أحـب    
ن أحداث. ولكن يحدث لحكومتنا التـي ترهـق نفسـها بأوهـام     معرفة ما يجري في العالم م

 الديمقراطية أن ال تملك وسائل سياستها، أن تنقصها العملة الصعبة. 
 كما أريد ورقا وقلما وظرفين بطابعين بريديين، الواحد للداخل والثاني للخارج.  -
 لمن تريد الكتابة؟ -
 أوال للرئيس، أخبره بما يحدث لي. -
 وتفعل هذا؟ -
تأك�د بأن محيطه يخدعه. هذا ما يفس�ر جميع القرارات السيئة التي يتخـذها.  أنا م -

إنني معجب به وأحترمه كثيرا. لهذا السبب أردت مساندة وتشجيع سياسـته. وأعـرف أنـه    
 سيعترف لي بحقي.

 ستصاب بخيبة أمل دون شك. والرسالة الثانية؟ -
 يتي. إلى منظمة العفو الدولية، لكي تعتني إحدى خالياها بوضع -

متع بأيام الراحة التعويضية كي يهتم بحاجات مولـده  كان المحافظ يعتقد أن�ه سيست
كان مساعده يطلب حضـوره فـورا. لـم    األخير. ولكن في صباح الغد أيقظته رن�ة الهاتف. 

يتمكن حتى من تحليق ذقنه. وصل إلى المكتب في هيئة مهملة وسـحنة مدعوكـة ومـزاج    
  فظ. 

 ماذا حدث؟ -
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 تعق�دت القضية.  -
 لماذا؟ -
 جاء مراسل صحيفة أجنبية يدس أنفه هنا. يظهر أنه على علم بما حدث.  -
إنهـم يحومـون دومـا حـول      !طاعون حقيقـي  !هؤالء الصحفيين الغربيينآه على  -

 أن� الروائح النتنة. وأتساءل لماذا تسـمح الحكومـة بتواجـدهم فـي بالدنـا؟ لحسـن الحـظ�       
 ا مخالفا تماما وإال... ماذا يريد هذا الصحفي؟الصحافة الوطنية تسلك سلوك

 يبحث عن التفاصيل. -
 أتمنى أن�ك عرفت كيف تتمل�ص من أسئلته.  -
 ه تفط�ن إلى ارتباكي. أن� إنه ذكي جدا. أظن� -
نـتخلص مـن هـذا الـدخيل      أْن ه ضروري في مهنتنا. يجبأال تتعلم الكذب أبدا؟ إن� -

 المزعج في أقرب وقت ممكن.

ودليـل الجريمـة. تـنفس     الرجـل يومين، حضرت سـيارة مقنعـة وأخـذت معهـا      بعد
  المحافظ الصعداء وهو يتخلص من المشكلة التي أر�قته خالل اليومين األخيرين. 

ة كثيرا. شخصيا ال أرغب االهتمام ة تسه�ل علينا المهم�خاص�مثل هذه المصالح ال إن� -
 بمثل هذه الحاالت. 

متتابعـة مـن الشـوارع الملتويـة، الضـيقة،       لة عبر مجموعةتسل�ل سائق السيارة المغف
 أْنز�لالمكتظة، وتوقف أمام سياج فيال� جانبية واقعة تحت أشجار باسقة في أعالي العاصمة. 

ارتسمت علـى ثغـره ابتسـامة غريبـة.     . كا رأسهنظر إلى األماكن حوله محر�ف ،المتظاهر
  سأله أحد المرافقين:

 ماذا يحدث لك؟ -
 أنني أعرف هذه األماكن أحسن معرفة.  شيء... أظن� ال شيء، ال -

ها ظريفة. كانت مؤثثة بسرير مجهز بغطاء جديـد وجـوخ   أدخلوه إلى غرفة يبدو أن�
نقي. الحظ أن� الجدران ما زالت على نفس اللون. في زاويـة الغرفـة، يوجـد مغسـل فـوق      

  اإلفريز وقد وضعت فوقه األشياء الضرورية للنظافة. 

هـو ذا المـاء يتـدفق بـرغم     " :اسـتغراب أدار مفتاح الحنفية، نضح الماء بقوة، فسج�ل 
 "! العلو�
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ك، حل�ق ذهنه بعناية، وتأس�ـف لعـدم   وبعد ذلقر�ر اغتنام الفرصة ليغسل وجهه جيدا. 
امتالكه مقصا ليسو�ي شالغمه بقطع بعـض الشـعيرات المتمـر�دة. وفـي لحظـة المراقبـة       

مـن   عنق قميصه كان متسخا. وUد�1 لو تمك�ن هو يالحظ في المرآة أن�النهائية، كان حزينا و
كيف يكون شكلي وأنا بالمالبس " يجف: ولكنه خشي1 أْن يUست1دعى لالستنطاق قبل أْن غسله.

  "الداخلية فقط؟

دخـل عليـه    مد�ةكانت شكوكه في غير محلها. لقد انتظر يوما كامال. وفي تلك ال
Uالبـاب لـم يكـن مغلقـا      حـظ أن� صينية األكل فوق السرير. واليحط المنزل ل مر�تين قي�م

بالمفتاح. سهر إلى غاية منتصف الليل ألنه خشي أن يوق1ظ من النوم لإلجابة عن األسـئلة.  
سوف لن أتركهم يوقعـونني فـي مطبـات    . سأكون بحاجة إلى كل صفائي العقليفك�ر: "

   "بأالعيبهم الشيطانية.

الحظ الحالة التعيسة التي كانت عليـه   ،الصباح، حينما استيقظفي أخيرا. غلبه النوم 
 "ال يكون هذا الوضع في صالحي.. خ1جل من نفسه: "مالبسه

أبعد1ت عنه هذه الوضعية الرغبة في تحليق ذقنه. على العاشرة صـباحا، دخـل الغرفـة    
كان فوقـه  وج�هه إلى مكتب  ثم�يتبعه.  ضرورة تقديم نفسه إليه. طلب منه أْن رجل لم ير1

بكل تأكيد استبيان االستنطاق الذي سيالحقه من اآلن فصاعدا أينمـا حـل�1. جلـس المـالزم     
؛ "بوطاما" قبل أن يدعو ضيفه إلى الجلوس. تظاهر باالنغمـاس فـي قـراءة الوثيقـة     األو�ل
أخيرا، رفع رأسـه، وكانـت    الجالس قبالته. الرجللم يتوقف عن اختالس النظر إلى  ولكن�ه

  ئة تثقل شفتيه. برطمة سي�

 إًذا هكذا، وبكل بساطة، تخرج وحدك إلى الشارع لتتظاهر؟  -
 يمنع ذلك. على حسب علمي، ال يوجد قانون  -
 وما هو هدف المظاهرة؟  -
 لقد قلته من قبل. أعب�ر عن مساندتي للرئيس. هل في هذا الفعل ما يغيظ؟  -
لم أقل هذا. ولكن بإمكانك أن تعب�ـر عـن مسـاندتك بمناسـبة المظـاهرات التـي        -

 ينظمها دوريا الحزب والنقابة. 
 لم أتغي�ب عن المشاركة فيها أبدا.  -
 إذا لماذا تخرج بمفردك؟ -
ألن� الحزب والنقابة لم ينظما تجمعا هذه المر�ة. قد�رت أن ذلك شيء مؤس�ف. لهذا  -

 . السبب، اتخذت مبادرة فردية
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 ولكن من أوحى لك بالفكرة؟  -
 . تامة استقاللية فيدائما أتخذ قراراتي  أناال أحد.  -
 لماذا تعب�ر عن مساندتك للرئيس بهذه الطريقة المكشوفة؟ -
قـد حقـق للبلـد تطـورات      أعتقد بأنه منـذ تواجـده علـى رأس الحـزب والدولـة،      -

 ملحوظة.
 هذا نعرفه جميعا. وهو ما تحكيه الصحف في كل صباح.  -
 ن نمل� من قوله أبدا.ل -
 حقًا؟ -
- Uـ بكل تأكيد. أعاد اإلصالح الزراعي األرض للفالحين. ظهرت قوانين ت ن العمـال  مك��

من المشاركة في تسيير المؤسسات واقتسام األرباح. كما يمكن ألفقـر شـخص أن يعـالج    
مجانا في المستشفيات. إن أبواب المدارس مفتوحة على مصراعيها ألبناء الشـعب، وتزدهـر   

 الجامعات في المدن... 
فـي   اإلنتـاج الفالحـي   ناس كثيرون ال يشاطرونك الرأي. ويقولـون بـأن�  أيوجد  -

العمال يقضون أكثر أوقاتهم في طوابير  المصانع ال تنتج شيئا، وأن� انخفاض مستمر، وأن�
المساحات الكبرى التي تنقصها المواد الضرورية دوما، أكثـر ممـا يقضـونها فـي أمـاكن      

مسـتوى التعلـيم كارثـة     البطالة في ارتفاع مستمر مثل الجنح واألسعار، وأن� أن�عملهم، و
 مؤسسات الصحة تحو�لت إلى أمكنة النتظار الموت... وأن�

 إنه تشهير وقدح.  -
 هل أنت صادق فيما تقول؟  -
 وهل تشك في ذلك؟ -
ية أفراد يتقاضون مقابلـه ثمنـا مرتفعـا.    خاص�إن الخطاب الذي تلفظت به هو عادة  -
 ك مستخدم بريدي. هل لديك طموحات سياسية؟فإن� ،أما أنت1
 ع.يفي مثل سني، ال نغذي مثل هذه المشار -
طي�ب. سنكف عن هذه اللعبة المثيرة للسخرية. إن فعلـك هـذا بالنسـبة إلـي� هـو       -

 مناورة للنيل من شخصية الرئيس.
 كيف ذلك؟ -
أما رجـل واحـد فـي    . في العادة، تتدفق أمواج بشرية في الشوارع لمساندة الرئيس -

 هو دليل قاطع على أن الرئيس ال يحظى بأية مساندة شعبية. الشارع ف



�2017201720172017א��	א���אول�א��	א���אول�א��	א���אول�א��	א���אول�����–א�
	د�א������א�
	د�א������א�
	د�א������א�
	د�א������                                                                                                                                                                                                                                                                                             �� �� �� �
 

157 

 إنك تهزأ؟ -
  ؟في هذا المكان، ال نتسلى إال بين الزمالء. قل لي هل أنت شيوعي -
  ! اهللا يحفظ -
 أل1م تقد�م معهم على فعل شيء ما؟  -
على ذلـك، فـإن� الحـزب     ادةيأنا أميل إلى العزلة. أمشي وحدي مثلما الحظتم. وز -

 الشيوعي ال وجود له بما أنه قد تم� حل�ه.
 هل أنت عضو في حزب معارض للسلطة؟  -
 الجرائد أبدا.ال تتحد�ث عنها أية معارضة؟ ال أعرف أنها موجودة.  -
 هل مس�تكم، أنت أو أي فرد من العائلة، إجراءات تأميم األراضي؟ -
 لدي� عائلة، ولم أملك في حياتي قطعة أرض مهما كانت صغيرة.  ليس1ت -
 تأميم المصانع إذا؟ -
 هل لدي� وجه رجل أعمال؟ كان أبي عامال بالميناء.  -
 حد أعضاء الحكومة؟هل وقع لك خالف شخصي مع أ -
 ليس من عادتي مالزمتهم.  -
 يكفي لهذا اليوم. سنكمل حوارنا الحقا.  -
 الموجهة إلي�؟  أعرف نوع التهمة هل يمكن أْن -
 لحد اآلن حادثة تافهة: التظاهر في الطريق العمومي دون رخصة إدارية.  -

  كان رئيس "بوطاما" قد قال له بالحرف الواحد:

: يملـك كـل فـرد    ث في حياته. ابدأ بماضيهينبغي أن نعرف من هو بالضبط. ابح1 -
إن لـم تـتمكن مـن     في حياته شيئا من التلويث أو الخيانات الصغرى. إنه الشـيطان بعينـه  

مهمـا   ،يمكن استثمار كل حادثـة فـي حياتـه   . في سيرته اكتشاف بعض األسرار المتخفية
. وبعد ماضيه، احفر في حاضره. إن الوجـود مصـنوع مـن    وغير ذات قيمة تافهة ت لكبد1

غيرات يومية وأحقاد أسبابها غير محد�دة. اسأل جيرانه في السكن، زمالء1ه في العمـل. إنـه   
بعينه إْن لم يبوحوا لك ببعض األسرار اللذيذة. وال تنسى تسجيل كـل العناصـر    الشيطان

   قع.اإليجابية. ال نعرف أبدا ماذا سي1

كانت السي�دة الثخينة تعرف بالتجربة أن الشرطة نادرا ما تحقق في صالح المـواطن،  
ولكـن   لذلك ارتأت مباشرة إمكانية استغالل الوضعية لصـالحها. أرادت أن تعـرف أكثـر،   

  "بوطاما" أظهر صرامة فورية وأفهمها بأدب بأنه جاء ليأخذ المعلومات وليس إلعطائها. 
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 إنك يا سي�دي عند عائلة محترمة. ويمكن للجيران أن يؤك�دوا لك ذلـك. إننـي   -
أهتم إال  سنة ولم يحدث لي أدنى شجار مع أحد. ال ةرأسكن في هذه العمارة منذ خمس عش

بأوالدي، وأسهر أن ال يلتحقوا باألمواج الصاعدة للمشردين الذين يعاشرون ليـل الشـوارع.   
. ولكن بما أن الشـرطة هـي التـي تسـألني فـإن�      ال أملك الوقت الزائد ألخصصه لآلخرين
 واجبي المدني يضطرني إلى قول الحقيقة.

  وشجعها الضابط قائال:

 بكل تأكيد سي�دتي. -
غريب شيئا ما. لم أشاهده يقوم بواجباتـه تجـاه الجـار.     الرجلهذا  أصارحكم بأن� -

قليال حديثا صغيرا، معه عند عودته من العمل، كي أتحد�ث  في ردهة الدرجما أنتظره  ةعاد
بدون موضوع محدد، فقط لتغيير الجو� ونسيان الهموم اليومية. هـل تتصـو�ر أنـه ال يكـاد     

عنده أطلـب قلـيال    الباب خلفه. ولمرات عديدة، ذهبتق يتلفظ بكلمتين أو ثالث قبل أن يغل
من الملح أو الخبز أو الحليب... إنك تعرف وال شك مشاكل التموين في البلد... يـزور  

سلعة مهما كانت ضـئيلة.  ين، دون أن يحظى بأية تالمرء محالت عديدة ويعود بيدين فارغ
الجيران أن يتعاونوا فيما بينهم. هل تصد�ق بأنه أغلق الباب في وجهي. ال، حقـا،  ينبغي على 

كل ما يمكن أْن يUقال هو أنه يسلك سلوكا غريبا. هل تصد�ق أنه في اليوم الذي ظهر فيه 
لكبرى، اصطف كل أفراد الحي خلـف الطـابور الطويـل القتنـاء     االموز يباع في المساحات 
 باسـتثناء  ،خمسا وعشرين كيلوغرامـا مـن الفاكهـة العجيبـة     الكرطون الثمين الذي يزن

 ؟ لماذا برب�ك لم يفعل مثل اآلخرين؟ هل حقـا ال يحـب المـوز؟ أال تجـد هـذا     هذا صاحبنا
غير معقول؟ وأقول لك أكثر من هذا: لـم يكـن موجـودا أيضـا يـوم      بل غريبا؟  السلوك

ية رائعة، ناعمة ودافئـة مثـل   وزعوا تلك األغطية المستوردة مباشرة من الصين. إنها أغط
زوجتك التي تنتظرك في الفراش في مساء شـتوي�، شـديد البـرودة. وبيع1ـت فـي السـوق       

الناس كلهم يحتاجون إلـى األغطيـة.    ثالث مرات سعرها الرسمي. إن� بسعر يفوق السوداء
ك�ـدة  ليس1ت من المواد القابلة للتلف، ويمكن المحافظة عليها ألطول مد�ة ممكنـة. وأنـا متأ  

بأنك أسرعت لاللتحاق بالطابور في المساحات الكبرى لحي�ك بمجـر�د سـماعك أن مثـل    
كان مـن   صلت. وهناك ما هو أخطر من كل هذا. ولكنني ال أعرف إْنوتلك األغطية قد 

 حقي البوح به.
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 تساعدي الشرطة. سي�دتي أْن إنه من واجبك� -
ترشـحين إلجـراء القرعـة    هل يمكنك تخي�ل أنه رفض تسجيل اسمه في قائمـة الم  -

التي ستعي�ن المستفيد المحظوظ حينما استلمت اإلدارة التي يشتغل بها حصتها من األجهـزة  
لو سـج�ل   رخس1الكهرومنزلية. ال تقUل لي بأن� مثل هذا السلوك معقول، ها...؟ ماذا كان سي1

اسمه؟ لم يكن مضطرا للوقوف خلف طابور طويل، بل كان بإمكان أن تUحم1ل لـه البضـاعة   
إلى غاية مكتبه. وإذا لم يكن بحاجة إلى ثالجة أو جهاز تلفاز أو طباخة، فكان بإمكانه إفادة 
أحد أصدقائه، بل وأحسن من ذلك أحد جيرانه، أو االحتفاظ بها في بيته تحسبا ألي خلـل  

قع لجهازه الحالي والذي لم يتمكن من تصليحه نظرا لندرة قطع الغيـار، بـل وكـان    قد ي
       بإمكانه أن يفعل مثلما يفعل الجميع، فيبيع الجهاز بفائدة تفـوق ضـعف مرتبـه الشـهري.    

األمثلة أن تقول لي بأنه ليس شخصا غريبا؟ ومع ذلك، فهناك مـا  ال يمكنك بعد كل هذه 
 رطي. هو أْخطر يا سي�دي الش

 إنني مصٍغ إليك سيدتي.  -
 ة ال تهمه إال هو. خاص�إني مترد�دة. على كل حال، حياته ال -
 ال تقومين إال بالواجب.  أنك� إن هذه الخصال تشر�فك سي�دتي، ولكنني أؤك�د لك� -
 ولكن ما هو االتهام الذي توج�هونه له؟ -
كبيرة بالنسبة إنني محظوظ بلقاء سي�دة نبيلة وشريفة مثلك. إن ألخبارك أهمية  -

 للشرطة. وستعرف مصالحنا كيف تتذكر تعاملك الطيب معنا.
 حقا...  -
 أؤك�د لك ذلك. -
 أعزب، يعيش بمفرده.  الرجل ما أردت قوله هو أن� -
 عفوا... -
 نعم، بال زوجة وال أوالد. -
 وحده حقا؟ -
كذلك؟ المؤك�د أن� حياة العزوبية ال تـتالءم مـع    بكل تأكيد. غير معقول، أليس -

 رجل في مثل عمره. كيف يفعل، أطرح عليك السـؤال؟ هـل يتـرد�د علـى تلـك األمكنـة      
أنه يتدب�ر أمره وحيدا في غرفة الحمام؟ وفي الحالتين، فاألمر غير سليم وغير  الفاسدة؟ أم

بيته، رب�ما يفعل ذلك لحماية  صحي، إال إذا كان مصابا بعيب مفزع. فهو ال يدعو أحدا إلى
 سر�ه... 
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 أال يحدث أن تزوره امرأة بين الفينة واألخرى؟  -
ال، أبدا. أؤك�د لك ذلك. زد على هذا أننا، جارتي وأنا، لم نكن لنقبل بمثـل هـذه    -

 الزيارات.
 هل يحدث له أن يقضي لياليه خارج البيت؟ -
 وفي� لسريره كما لو أن أجمل امرأة في الكون تنتظره كل مساء. إنه -
 أل1م يتزوج مرة ثانية؟ -
نع1م ومنذ عشرين سنة. هكذا قالت العجوزان الشرستان اللتان تسـكنان فـي الطـابق     -

السادس. كانت زوجته نصف امرأة، نحيفة ومبتسمة. تو�1ف1ت بعد سـتة أشـهر مـن الـزواج     
قالت لنا الالئي عرفناها. ولكن اليوم، وعلى ضوء ما تعرفه،  بمرض غريب، من السقام مثلما
 ال يمكن استبعاد احتمال القتل. 

 أهكذا تفكرين؟ -
 أظن أن� مهنتك تجبرك على أن ال تستبعد أي احتمال.  -
 الحق معك سي�دتي، سأتبع نصيحتك.  -
ل من المعقول لرجل أن يبقى بال امرأة لمد�ة عشرين سنة؟ والحق يقاوهل ترى أن�ه  -

  أنه لو أراد الزواج لما اضطر إلى الذهاب بعيدا للعثور على من تعتني به وببيته. أنـا مـثال  
ما زلت قادرة على إعطائه كل األطفال الذين يريدهم وبحيوية لم يكن ليحلم بهـا. ولكـن   
هذه مهمته هو. ورغم ذلك، ال أمنع نفسي من التفكير بأنه رجل ال يليق باستعمال المكنسة 

منا جميعا، يتمتع وحده بشقة واسـعة مـن ثـالث       ة. وفوق كل هذا، ولكي يسخروالنشاف
ين. ن صـغيرت1 ل، أكبرهم في سن الـزواج، فـي غـرفت1ي   غرف، بينما أعيش أنا مع سبعة أطفا

ضحك في وجهي. قل لي هل هـو   ؛ ولكن�هق لي أن طلبت منه ولمرات عديدة تبادال عادالسب1
  في السجن؟ وهل سيبقى لمدة طويلة؟

 لماذا تطلبين مني ذلك؟  -
- Uل من أتقد�م إلـى ديـوان السـكن أطلـب تسـجيل      أكون أو� ل أْنفض��في هذه الحالة، أ

وية. وأتمنى أن تدع�م طلبـي. إن مسـاندتك سـتكون مفيـدة لـي.      األو�لشقته باسمي. لدي� 
وفج�ار إلى درجـة   موظفي هذا الديوان مرتشون أعرف كيف تجري مثل هذه الصفقات. إن�

 يUستغرب أن تUمن1ح هذه الشقة إلى فتاة جميلة ولطيفة تحسن استقبالهم وشكرهم على أنه ال
 ة. خاص�طريقتها ال
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استقبل رئيس المصلحة الضابط دون طول االنتظار. إنـه شـاب أنيـق وجـذاب. كـان      
يجلس خلف مكتب مكشوف. وككل رجال الشرطة، يتأفف "بوطاما" من الشرح. دمدم بـين  

  لومات حول أحد عمال البريد.شفتيه أنه يريد مع

  هل يعمل في مصلحتكم منذ مد�ة طويلة؟   -

  ابتسم الموظف. بدا مزهوا بشخصه وحياته. كان نبيها وهادئا. 

زميله في العمل وهو الذي يعد� حسابات دقيقـة، أك�ـد لـي     ينبغي عكس السؤال. إن -
ألنه  بأنني المسئول السابع عشر الذي يتولى رئاسة هذه المؤسسة، وسوف لن أكون األخير

ليس في نيتي الخلود ها هنا. أUسن�د1ت إلي� هذه الوظيفة ألنني أملك شهادة الدراسات العليـا  
لممارسة هذه المسئولية، أنتظر الوقت المناسب  وال أتقن عمال معينا. وبما أنني غير كفء

للتسل�ق أكثر في الوظيفة. والحاصل أنه ال يمكنني أن أكون أقل كفاءة ألتسـل�م وظيفـة   
أخرى. إن مسئولينا الكبار الذين حل�لوا جيدا الوضعية الراهنة يعرفون بأن المسئولين الذين 

لكون أي تأثير على السـير الحسـن   يUعي�نون على رأس وظائف مهمة، وبسبب قصورهم ال يم
لألجهزة التي من المفروض أنهم مكلفون بتسييرها. ولهذا السبب فإنهم يسمحون ألنفسهم 
بتغييرهم مرارا ما دامـوا يخـدمون مصـالحهم، وال يتـرد�دون فـي إسـناد هـذه الوظـائف         

مقابـل،  ألصدقائهم، وهم يعرفون أن� هؤالء عديمو الفعالية تمامـا مثـل المعـوقين. وفـي ال    
كلما هبطنا في السلم اإلداري، كلما ظهرت كفاءات أكثر. لنتكلم بصراحة، ماذا أفعل أنـا  

الوثائق التـي يعـد�ها المرؤوسـان اللـذان     المكتب؟ أؤك�د لك أنني أكتفي بإمضاء هذا في 
يعمالن معي. وال داعي للتأكيد بأنني ال أفقه شيئا في العبارات المعق�ـدة التـي أسـهب فـي     

ها. وأنا مقتنع بأن� الذي أل�فها يتمتع بكفاءة عالية، وقد يكون بـال ريـب عـامال فـي     النطق ب
ى. حينما ال نملك شهادة وال كفاءة، يمكننا الحلم بأن نصبح وزيرا فـي يـوم   األو�لالدرجة 

ما. ما عليك إال النظر إلى مظهر أعضاء الحكومة. وفيما يخصني، سأبقى متفائال بـالرغم  
 الذي تكونه فترة دراستي الطويلة. من العائق الجدي 

ال حظ الضابط لمحاوره الفصيح أنه لم يأت� إلـى مصـلحته ليتعـر�ف علـى تناقضـات      
  البيروقراطية البريدية. 

ة. بالنسبة إلي� ماذا تريدني أن أقول لك؟ بأنه موظف مثالي؟ يبقى هذا دون الحقيق -
بعيد. مثال بسيط كـي نحـد�د    ، بمعنى أنه من بقايا نوع قد انقرض منذ زمنإنه ديناصور

، برغم أنه يسكن في حي� بعيد مـن هنـا. أمـر    موقع صاحبنا: ال يصل إلى عمله متأخرا أبدا
عن الحـافالت النـادرة مثلمـا يبحـث المـرء عـن       دوما عجيب في مدينة يبحث الناس فيها 
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لثامنة. يحضر دائما على الساعة ا ؛ ولكن�هالواحات في الصحراء. ال أعرف كيف يتدب�ر أمره
وليست هذه حالتي طبعا. وال داعي للتحديد بأنه لم يتغي�ـب يومـا واحـدا عـن عملـه منـذ       
سنوات. وحينما جاء زميله وأخبرني بغيابه، أدركت مباشرة بأن� حادثا خطيرا قد وقع لـه.  

 وبالمناسبة هل يمكن أن تقول لي ماذا وقع له؟ ينبغي تسجيل ذلك في التقرير.
 ن مثل هذا السؤال. قل لي، ما هي مواقفه السياسية؟إلجابة علست مرخصا ل -

  لم يتمالك رئيس المصلحة نفسه من الضحك. 

 عفوا، لم أفهم جيدا سؤالك.  -
 أريد معرفة مواقفه السياسية.  -
 إنك تهزأ... -
 هل الحظت ذلك في وجهي؟ -
فـي ذلـك؟ ومـاذا تعنـي      وماذا ي1هم�ني في مواقفه السياسية. هل تراني أتحد�ث معه -

بالدول الديمقراطيـة. أم�ـا عنـدنا، فالسياسـة      خاص�عبارة: مواقف سياسية؟ هذا شيء جيد 
جريدته الموجهة لمناضليه ليعل�مهم كيفيـة التفكيـر   قضية الحزب الواحد الذي ينشر في 

ن عـ في قضايا الساعة الكبرى، ال غير. وعلى المسئولين السياسيين أن يحفظوا هذا الخطاب 
ن، فإنهم يكتفون بقراءة الصفحة الرياضية. وال أحـب الـذين   ظهر قلب. أما بني آدم العاديو

يؤك�ـدون لـك بوقاحـة أن     نيقضون وقتهم في التكهنات أو في نشر الشائعات، مثـل الـذي  
سـبب تـراكم    أن� تحأوض1ـ ون في الوقـت الـراهن، رغـم أن الجرائـد     بعمال النظافة مضر

عطيل تقني للشاحنات المكلفـة بجمعهـا. وال مبـرر فـي البـدء      األوساخ على األرصفة هو ت
ون يتحركون ويقيمون الخسائر ويعد�الهذيان. هل تتذك�ر زلزال األصنام؟ لقد بدأ الناس ب

الموتى وينظمون اإلغاثة قبل أن تجتمع الحكومة وتقر�ر إذا ما كان الزلزال قد وقع أو لم 
شك ماذا يحدث كل سنة. ال يثق المؤمنـون   يقع. بالنسبة لرمضان أيضا، قد الحظت بدون

في ما يعلنه التلفزيون. ويقد�مون الصوم أو يؤخرونه دائما بيوم واحد. هذا لـيس وضـعي   
أنا. لذلك أطلب منك ما هي هذه المواقف؟ وال تظـن بـأنني سـأطلب رأيـه حـول حـرب       

 الفيتنام أو غزو أفغانستان؟ 
 هل ينتمي إلى النقابة؟ -
كل موظف يتلقى بطاقة مع أول إيصـال األجـرة، ويخصـم ثمـن      بكل تأكيد. إن  -

الطوابع بطريقة آلية من األجرة الشهرية، تماما مثل الضرائب والضمان االجتمـاعي وكـذا   
 التبرعات التطوعية لصالح اإلصالح الزراعي أو فلسطين. أال يحدث هذا عندكم؟ 

 أقول هل هو عضو الفرع النقابي؟ أريد أْن -
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ذلـك لـو    صلحة كلها. كيـف يسـتطيع  مك أنه وزميله يسي�ران الت للقد شرح1  -
كان عضوا في الفرع النقابي؟ وحتى حينما ندافع عن حقوق العمال، ال يمكن أن نكون فـي  

 الطاحونة والفرن في آن واحد. 
 هنا؟ زميله حاضرهل  -
 في المكتب المقابل.  -
 شكرًا. -

الكرسي العتيق الذي يجلس عليه زميله الغائب وقد�مـه   انتقل الموظف البريدي لجلب
  للزائر. وبعد ذلك عل�ق مبر�را:

 لم نتعو�د على االستقباالت في هذا المكتب. إن عملنا تقني صرف.  -
 أريد أن أطرح عليك بعض األسئلة فيما يخص زميلك في المكتب.  -
 أنا تحت تصرفك. هل تسمح بمالحظة أولية؟  -
 باختصار شديد... -
 أعرف بأن� رئيسي يميل إلى اإلطناب، ولكنني على نقيضه تماما. -
 إنني مUصٍغ إليك.  -
 يخي�ل إلي� أنني رأيتك قبل ذلك.  -
نعم؟ إننا نتوقع كل شيء من مستخدمي البريد. كنت أظن أن� مثل هذه العبـارات   -

 عديمي الخيال. بعض الطائشين  مخصصة فقط للحسناوات الالئي يطاردهن
 كن في نفس الشارع. رب�ما نس -
 صديقك.مUمكن جدا. ولكنني أتيت هنا ألطلب منك أن تكلمني عن  -
 إنه ليس صديقي. -
 هذا مهم جدا، وكيف ذلك؟ -
 نحن زمالء في العمل ولسنا صديقين.  -
 أفهم ذلك. لقد أك�د لي رئيسك أن� عالمته أحسن من عالمتك.  -
 ماما. كان الوضع دائما على هذه الحالة، وهو أمر عادل ت -
 منذ متى وهو يشتغل هنا؟ -
هو وأنا، يجلـس كـل واحـد منـا خلـف       إننا هل ترى هذين المكتبين الحديدي1ين؟ -

أحدهما، ونحن متقابالن منذ أربعين سنة. عرفت البالد تقلبات وتغيـرا ت كبـرى. انتهـت    
الحرب العالمية الثانية والمسيرة الصينية الطويلة، وحربي كوريا والهند الصينية، نجحت 

حـرب الفيتنـام،    الثورة الكوبية، حروب التحرير واستقالل دول كثيرة بما في ذلك بلدنا،
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على سطح القمر... ولكن هذا المكتب لـم يعـرف أدنـى تغييـر. إنـه جزيـرة        األو�ل الرجل
ى السـاعة الثامنـة والجلـوس    زميلي وأنا على الدخول يوميا علـ األزمنة الثابتة. استمررنا 

األثاث لنبدأ دائما في ملئ نفس البيانات. ال وجود لشيء ثابت أكثر من العمليـة   خلف هذه
 األحداث والرجال.  مد أمام1ْصبيروقراطية. هي وحدها ت1ال

 بالضبط هل تحدثني عن ماضيه؟ -
 يتلخ�ص في كلمتين: جالس قبالتي.  -
 قبل اندالع حرب التحرير، هل كان يناضل في حزب سياسي؟  -
 أجهل ذلك. -
 حقا؟ -
هو وأنا اتفقنا على قاعدة، نحافظ بموجبها عـن نوعيـة عالقتنـا، أن ال يسـأل      إننا -

 أحدنا الثاني أسئلة شخصية. هو سر� تعايشنا الطويل. 
أردت أن أقول بأن الحزب الشيوعي في تلك الفتـرة كـان منتشـرا فـي أوسـاط        -
 البريد.
أفهم من هذا أن� الذي انتمى إلـى حـزب    هذا ليس خطأ. إنني كنت عضوا فيه. هل -

 عمالي قد أصبح اليوم مجرما؟ 
 إنني أستخبر فقط وال أطلق أحكاما. كيف كان موقفه تجاه حرب التحرير؟  -
: الحفاظ علـى سـالمة الـرأس    شبيها بموقف األغلبية الساحقة لسكان هذه المدينة -
 .فقط

 فقط؟ -
ط، حتى في األيام التي يكـون فيهـا   ظل يصل إلى مكتبه على الساعة الثامنة بالضب -

 الحي� مطو�1قا بالمظليين. 
 وكيف كان يفعل؟ -
 أجهل ذلك. -
 ولم يقع له حادث ما؟ -
 اآلن أتذك�ر بأن�ه في يوم من األيام ات�صل بنا ش1خٌص غريب. -
 نعم؟ -
أك�د لنا أنه يمثل الجبهة وطلب منا مساعدته لفتح حسابات جارية خيالية لتسهيل  -

 مية من المال إلى الخارج، والتي كانت حسب قوله مخص�صة لشراء األسلحة.عملية نقل ك
 وبعد؟ -
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 ل. ولم يكن راٍض عن نفسه كثيرا.ب�أنا رف1ضت طبعا. ولكنه ق1  -
 لماذا؟ يمكن له اعتبار الفعل شكال من أشكال المقاومة.   -
أن� رئيس المصلحة وهو فرنسي في ذلك العهد، كان يتمت�ع  اأولهم لسبب1ين اثن1ين:  -

، فلم يتأخ�ر من اكتشاف الحركات الغريبة لتلـك  بكفاءة أعلى من تلك التي تسي��رنا اليوم
الحسابات. ظن� أن� هناك اختالسات فأخبر الشرطة. ولم تتوان1 هذه األخيرة بمسـاعدته فـي   

ة ولم تترد�د لحظة في تبرئتي ليتحمل وحده اص�خاصطياد األرنب الكبير. زارتنا المصالح ال
 رت اآلن. في أعالي العاصمة. آه، إنني تذك� نتائج قراره. أخذوه إلى فيال�

 ماذا تذك�رت؟  -
 بعد توقيفه، جاء رجل يطرح علي� أسئلة حوله.   -
 وما الغريب في األمر؟   -
 إنه يشبهك بشكل غريب.  -
 آنذاك يتجاوز األربع سنوات. لم يكن عمري !إنك تهزأ  -
 بكل تأكيد. وهذا هو الشيء الخطير والمربك في آن واحد.   -
 اسم1ع يا السي.... اكت1ف� بالجواب على األسئلة واحتفظ بتعليقاتك لنفسك.  -
من الـذين يملكـون    ذلك. فأنا. إنك لن تستطيع الرجلال تحاول أن تUْرهبني أيها  -

حياة ملساء إلى درجة أنني ال أخشى أحدا مهما تغي�ر نظام الحكم أو المنـاخ. لقـد التز1ْمـت    
الحياد طوال حياتي إلى حد� أنه يستحيل من الناحية الموضوعية اتهـامي بـأي شـيء كـان     

 سواء من هؤالء أو من أولئك. 
 وماذا حدث بعد ذلك؟  -
 إلى الجلوس في مواجهتي. بعد غياب دام ثالثة أشهر، عاد   -
 وماذا فعلوا له؟  -
 مصارحتي بما وقع له. في لم يرغب   -
-  Uق سراحه بهذه السرعة؟ ومـا هـي األسـباب التـي أد�ت بـإدارة      طل�وكيف حد1ث أْن أ
 إلى إدماجه؟ رب�ما قل1بوه؟البريد 
قل1بوه؟ نعم بدون شك. كان مقلبونا عند االستقالل حينما علـم أن األمـوال التـي     -

 ة. خاص�سه�ل على تحويلها لم تUستخد1م لشراء بندقية واحدة، بل ضخ�مت حسابات 
 وماذا فعل بعد ذلك؟  -
 لم يتلق�1 جوابا واحدا.  ؛ ولكن�هد بتلك االختالساتند�يU ،الجهات ميع1راس1ل ج1  -
 سله الغريب؟ وما مصير مرا  -
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 أصبح وزيرا للمالية. -

ه استUدعي مباشرة بعد أن ارتدى قميصه الذي جـف� لتـوه.   كان المتظاهر مسرورا ألن�
خطوط الطي� لم تحافظ على صالبتها المعهودة في السروال. دخل المكتـب مـادا    الحظ أن�

" تجاهـل اليـد الممـدودة،    شـفتيه. ولكـن "بوطامـا    رفرف علىيده فيما كانت االبتسامة ت
بواجب الجلوس. نف�ذ هذا األخيـر   الرجلوقابله بنظرة قاسية. ثم� وبحركة من ذقنه، أفهم 

  األمر في صمت. دمدم الشرطي قائال:

 لقد عرفت عنك أخبارا كثيرة.  -
 حقا؟ إنك تفاجئني.  -
 اقرأ هذا أو�ال. -

 ثـم�  المقال القصير لجريدة مقصوصـة بعنايـة. بعـد قراءتهـا     يده لتناول الرجلمد� 
  أعادها إلى صاحبها.

 عم؟ن1 -
 كيف استطاع هذا الصحفي األجنبي أن يتعر�ف على مغامرتك؟ -
ال أعرف. كUت�ب على رأس المقط1ع: مUراسلنا الدائم. نستنتج أنه يUقيم في المدينـة.   -

 ويUحت1مل أن يكون قد شاه1د مسيرتي. 
 ؟بأن�ك ستقوم بمظاهرة من أخبره -
  .ديهليست لدي أية فكرة. ولكن المراسل يسكن المدينة، فبإمكانك أن تستخبر ل -
 ليس هذا كل شيء.  -
 أنا في االستماع.  -
 لقد فت�شت منزلك. -
 أتمنى أْن تكون قد استخرجت رخصة التفتيش.  -
 إن مصالحنا ليست بحاجة إلى مثل هذه الرخص أبدا. -
 وماذا اكتشفتم؟ -
جزء من موضوع من نفس الجريدة األجنبية، يصف الحالة السـيئة للطرقـات فـي     -

 الجنوب الغربي للبالد. 
 وماذا تستنتجون؟  -
 تحر�يت لمعرفة النص األصلي في أرشيفنا.  -
 وماذا بعد؟ -
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إنني مضطر إلى المالحظـة بأن�ـك قصصـت الفقـرة األكثـر نقـدا تجـاه شـبكة           -
جميع الطرق الجديدة المنجزة حـديثا لفـك العزلـة     الطرقات، ألن الكاتب بعد ذلك سج�ل

 عن مناطقنا النائية. 
 لم أقرأ ذلك أبدا.  -
 ها هو النص األصلي.  -
ليس هذا ما أردت قوله. أنا مستخدم في البريد، وحالة شبكة الطرقات فـي بالدنـا    -

مـن الهـواة    لم تنل اهتمامي أبدا. ومن جهة أخرى، فأنا نادرا ما أسـافر. بالمقابـل، فـإنني   
 س العالم. ت كأالمتحمسين للعبة الشطرنج، وأتابع بعناية كل نهائيا

 ال أرى العالقة.  -
مقابلة  أجهدت نفسك قليال وقرأت خلف الصفحة ألدركت أنها تحوي تلخيص لو  -
من المقـاالت تعـالج    في الدرج الذي وجدت فيه هذا الموضوع، هناك رزمةإن�  . ثم�تاريخية

 نفس الموضوع. 
 أشياء ذات أهمية في الخلف. ولكن القصاصات األخرى ليس بها -
 .ه الدليل على اهتمامي الكبير بلعبة الشطرنجإن� -
هناك ما هو أخطر. لقد سألت رئيس المصلحة وزميلك في المكتب، فاتفق االثنان  -

 على أنك موظف نموذجي.
 هذا يريحني كثيرا. -
تتأخر عن عملك أيضا. إذا قل لي، هل  لم لقد أك�دا لي أن�ك لم تتغي�ب أبدا وأن�ك -

 بمرض أبدا؟ ي1حدUث لك أْن أص�بت تجد هذا السلوك عاديا؟ أل1م 
 دة وأشكر اهللا على هذه النعمة.ة جي�ع بصح�ني أتمت�إن� -
أل1م يحدث لك أْن زرت خالتك في المستشفى؟ أو استقبلت قريبا لك عائـدا مـن    -

 تخلص منها بسهولة. ها التزامات يصعب الالبقاع المقد�سة؟ إن�
 إنني بدون عائلة.  -
على الوصـول إلـى عملـك دون    قل لي أيضا، كيف تفعل كي تكون دائما مواظبا   -

؟ أعرف بأنك تسكن بعيدا عن مقر عملك، ونعرف جميعا أن� وسائل النقل فـي  أدنى تأخير
المدينة متقلبة األطوار مثل الطفـل الوحيـد لعائلـة ثريـة، وأنـك ال تملـك سـيارة وال        

 ح لي هذه الغرابة من فضلك؟ اإلمكانيات المالية لتسافر بالطاكسي. اشر1
 يستيقظ باكرا فقط.  يكفي لإلنسان أْن -
- Uن أن تقول لي لماذا لم تتزو�ج مرة ثانية؟مكوهل ي 
 . المخالفين له القانونإجباري ويعاقب  الزواجأجهل بأن  -
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 هي على كل حال ظروف تضاعف من خطورة التهمة الموجهة إليك.  -
اآلن معرفـة   أنا محجوز عندكم منذ أيام عديدة وأتقبـل أسـئلتكم، فهـل يمكننـي     -

 إلي�؟ نوعية التهمة الموجهة
 .وسإنك جاس -
 ماذا تقول؟ -
 ك فهمت جيدا قولي. هل تسخر مني؟إن� -
لقد سبق لي أن أك�دت لك أننا هنا ال نتسلى إال بين زمالء المهنـة. لقـد قل1ب1ـك     -

المظليون أثناء إيقافك بعد قضية الحسابات الخيالية. وعدت بعد ذلك إلى مكتبك كـأن�  
 ال تجلب إليك األنظار، سلكت سلوك الموظف النموذجي.  شيئا لم يحدث. ولكي

 ني كنت أعمل بالطريقة نفسها قبل تلك الحادثة. أفيدك بأن�  -
ذلك شيء طبيعي. في تلك الفترة كان رؤساء المصـالح ال يسـتهترون بالعمـل.     -

مواظبتك وانضباطك في العمـل   ولكن األحوال تغي�رت، وخطأك األساسي أنك لم تفهم أن�
ك لم تتـزو�ج ثانيـة خوفـا مـن اكتشـاف رفيقتـك       . واستنتج أن�األو�ل هما مصدر الشك�

 لنشاطاتك المشبوهة.

وأخذت السجين مقي�د اليـدين نحـو سـجن     خاصفي إحدى الليالي، جاءت مجموعة أش
شـهر، ليجـد   بعـد ثالثـة أ   حشروه داخل زنزانة أرضية، ولم يخرج منها إال� عسكري بعيد.

نفسه وحيدا، وجها لوجه مع ثالثة ضباط وقورين، يجلسـون خلـف طاولـة طويلـة. بـادر      
  أعالهم رتبة وقرأ عناصر االتهام: 

ك متهم بالتخابر مع العمالء األجانب والمسـاس بـاألمن الـداخلي والخـارجي     إن� -
ام العام. وقـد  للدولة الوطنية  واختالس أموال الجبهة وإهانة رئيس الدولة واإلخالل بالنظ

 . فما قولك للدفاع عن نفسك؟مشنقةهم الخطيرة إلى التقودك هذه الت�

من عائلة  ببودواو 1945كاتب جزائري باللغة الفرنسية، من مواليد رشيد ميموني رشيد ميموني رشيد ميموني رشيد ميموني 
فالحية فقيرة. تابع دراسته بجامعة الجزائر ونال ليسانس في العلـوم االقتصـادية. اشـتغل    

) 1982أستاذا في المدرسة العليا للتجارة. نشر روايات عديدة أشهرها "النهر المحـو�ل" ( 
). في بداية العشـرية السـوداء، وتحـت    1991) "شقاء يUعاش" (1989و"شرف القبيلة" (

               . 1994فيفري  12اعات اإلرهابية، هجر إلى المغرب وتوفى هناك في تهديد الجم
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التي تحدد نفسها في إطار انفتاح واعي التي تحدد نفسها في إطار انفتاح واعي التي تحدد نفسها في إطار انفتاح واعي التي تحدد نفسها في إطار انفتاح واعي     فالحركة الترجميةفالحركة الترجميةفالحركة الترجميةفالحركة الترجمية
ومتحكم فيه ليست مناقضة للهوية؛ بل بالعكس، علينا أن ومتحكم فيه ليست مناقضة للهوية؛ بل بالعكس، علينا أن ومتحكم فيه ليست مناقضة للهوية؛ بل بالعكس، علينا أن ومتحكم فيه ليست مناقضة للهوية؛ بل بالعكس، علينا أن 
ندرك جدلية الذات واآلخر، والهوية واالختالف، ضمن حركة ندرك جدلية الذات واآلخر، والهوية واالختالف، ضمن حركة ندرك جدلية الذات واآلخر، والهوية واالختالف، ضمن حركة ندرك جدلية الذات واآلخر، والهوية واالختالف، ضمن حركة 
تتجه نحو وعي واضح لجوهرهما ولعالقتهما المتداخلة، على تتجه نحو وعي واضح لجوهرهما ولعالقتهما المتداخلة، على تتجه نحو وعي واضح لجوهرهما ولعالقتهما المتداخلة، على تتجه نحو وعي واضح لجوهرهما ولعالقتهما المتداخلة، على 
أن ال يكون ذلك على حساب هذه أو تلك من الثقافتين أن ال يكون ذلك على حساب هذه أو تلك من الثقافتين أن ال يكون ذلك على حساب هذه أو تلك من الثقافتين أن ال يكون ذلك على حساب هذه أو تلك من الثقافتين 

    ........المتقابلتين.المتقابلتين.المتقابلتين.المتقابلتين.

إذا كان هذا المبدأ بخصوصياته اللسانية والنسقية يجنح إلـى  إذا كان هذا المبدأ بخصوصياته اللسانية والنسقية يجنح إلـى  إذا كان هذا المبدأ بخصوصياته اللسانية والنسقية يجنح إلـى  إذا كان هذا المبدأ بخصوصياته اللسانية والنسقية يجنح إلـى  
منهج الدراسات اللغوية واللسانيات خصوصا أكثر من جنوحه منهج الدراسات اللغوية واللسانيات خصوصا أكثر من جنوحه منهج الدراسات اللغوية واللسانيات خصوصا أكثر من جنوحه منهج الدراسات اللغوية واللسانيات خصوصا أكثر من جنوحه 
إلى منهج تعليمية الترجمة نظرا لما يوليه من أهمية قصـوى  إلى منهج تعليمية الترجمة نظرا لما يوليه من أهمية قصـوى  إلى منهج تعليمية الترجمة نظرا لما يوليه من أهمية قصـوى  إلى منهج تعليمية الترجمة نظرا لما يوليه من أهمية قصـوى  

ية فيمـا بينهـا، فـإنU هـذا لـم يمنـع       ية فيمـا بينهـا، فـإنU هـذا لـم يمنـع       ية فيمـا بينهـا، فـإنU هـذا لـم يمنـع       ية فيمـا بينهـا، فـإنU هـذا لـم يمنـع       لمقارنة األنظمـة اللسـان  لمقارنة األنظمـة اللسـان  لمقارنة األنظمـة اللسـان  لمقارنة األنظمـة اللسـان  
االختصاصيين في حقل تعليمية الترجمة من االعتماد عليه في االختصاصيين في حقل تعليمية الترجمة من االعتماد عليه في االختصاصيين في حقل تعليمية الترجمة من االعتماد عليه في االختصاصيين في حقل تعليمية الترجمة من االعتماد عليه في 

    كثير من السياقات.كثير من السياقات.كثير من السياقات.كثير من السياقات.

تختلف حيازة المنتوجات الثقافيUة حسب السياقات، ويمكنها أن تختلف حيازة المنتوجات الثقافيUة حسب السياقات، ويمكنها أن تختلف حيازة المنتوجات الثقافيUة حسب السياقات، ويمكنها أن تختلف حيازة المنتوجات الثقافيUة حسب السياقات، ويمكنها أن 
تسهم في دعم الخصوصيUات الفرديUة والهويUات، عكس كلU شكل تسهم في دعم الخصوصيUات الفرديUة والهويUات، عكس كلU شكل تسهم في دعم الخصوصيUات الفرديUة والهويUات، عكس كلU شكل تسهم في دعم الخصوصيUات الفرديUة والهويUات، عكس كلU شكل 
من أشكال المجانسة. وهناك أعمال حـول تلقUـي المنتوجـات    من أشكال المجانسة. وهناك أعمال حـول تلقUـي المنتوجـات    من أشكال المجانسة. وهناك أعمال حـول تلقUـي المنتوجـات    من أشكال المجانسة. وهناك أعمال حـول تلقUـي المنتوجـات    
الثقافيUة الجماهيريUة ذات داللـة بهـذا الخصـوص، مثـل هـذه      الثقافيUة الجماهيريUة ذات داللـة بهـذا الخصـوص، مثـل هـذه      الثقافيUة الجماهيريUة ذات داللـة بهـذا الخصـوص، مثـل هـذه      الثقافيUة الجماهيريUة ذات داللـة بهـذا الخصـوص، مثـل هـذه      

الهوليوديUة من قبل مجموعة مـن  الهوليوديUة من قبل مجموعة مـن  الهوليوديUة من قبل مجموعة مـن  الهوليوديUة من قبل مجموعة مـن  الدراسة حول تلقUي األفالم الدراسة حول تلقUي األفالم الدراسة حول تلقUي األفالم الدراسة حول تلقUي األفالم 
    السكان األصليUين األستراليUين،السكان األصليUين األستراليUين،السكان األصليUين األستراليUين،السكان األصليUين األستراليUين،
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وعالوة على هذا إن للتوسع الداللي واالسـتعمال المجـازي   وعالوة على هذا إن للتوسع الداللي واالسـتعمال المجـازي   وعالوة على هذا إن للتوسع الداللي واالسـتعمال المجـازي   وعالوة على هذا إن للتوسع الداللي واالسـتعمال المجـازي   
وغيرها من الظواهر اللغوية دورا في تعـدد معنـى اللفـظ    وغيرها من الظواهر اللغوية دورا في تعـدد معنـى اللفـظ    وغيرها من الظواهر اللغوية دورا في تعـدد معنـى اللفـظ    وغيرها من الظواهر اللغوية دورا في تعـدد معنـى اللفـظ    
الواحد ويزداد األمر إشكاال في تعدد دالالت المصطلح الواحد الواحد ويزداد األمر إشكاال في تعدد دالالت المصطلح الواحد الواحد ويزداد األمر إشكاال في تعدد دالالت المصطلح الواحد الواحد ويزداد األمر إشكاال في تعدد دالالت المصطلح الواحد 

اللفظ، فهذا االختالف يفقد اللفظ، فهذا االختالف يفقد اللفظ، فهذا االختالف يفقد اللفظ، فهذا االختالف يفقد الذي يعد أخطر من تعدد دالالت الذي يعد أخطر من تعدد دالالت الذي يعد أخطر من تعدد دالالت الذي يعد أخطر من تعدد دالالت 
العلماء والمترجمين القدرة على التواصل و ٌيردي نقاشـهم  العلماء والمترجمين القدرة على التواصل و ٌيردي نقاشـهم  العلماء والمترجمين القدرة على التواصل و ٌيردي نقاشـهم  العلماء والمترجمين القدرة على التواصل و ٌيردي نقاشـهم  

    عقيما فسمة المصطلح.عقيما فسمة المصطلح.عقيما فسمة المصطلح.عقيما فسمة المصطلح.

    fليـةgوhUالد fفـي المـؤتمرات hالمتداولة hقنيةUالت hالمفردات hتملك    fليـةgوhUالد fفـي المـؤتمرات hالمتداولة hقنيةUالت hالمفردات hتملك    fليـةgوhUالد fفـي المـؤتمرات hالمتداولة hقنيةUالت hالمفردات hتملك    fليـةgوhUالد fفـي المـؤتمرات hالمتداولة hقنيةUالت hالمفردات hتملك
إذ أنUها ليسْت ذاتg أهمUيٍة في بعضf االجتماعـاتf  إذ أنUها ليسْت ذاتg أهمUيٍة في بعضf االجتماعـاتf  إذ أنUها ليسْت ذاتg أهمUيٍة في بعضf االجتماعـاتf  إذ أنUها ليسْت ذاتg أهمUيٍة في بعضf االجتماعـاتf      ؛؛؛؛أبعاًدا متغيرًةأبعاًدا متغيرًةأبعاًدا متغيرًةأبعاًدا متغيرًة
و االقتصاديةf؛ لكنUها قد تبلغh في المؤتمراتf العلميةf و االقتصاديةf؛ لكنUها قد تبلغh في المؤتمراتf العلميةf و االقتصاديةf؛ لكنUها قد تبلغh في المؤتمراتf العلميةf و االقتصاديةf؛ لكنUها قد تبلغh في المؤتمراتf العلميةf السUياسيةf أالسUياسيةf أالسUياسيةf أالسUياسيةf أ

 hرجمانUالت hبسهولٍة. وقد ال يكون fمئات الكلمات fقنيةUوالت hرجمانUالت hبسهولٍة. وقد ال يكون fمئات الكلمات fقنيةUوالت hرجمانUالت hبسهولٍة. وقد ال يكون fمئات الكلمات fقنيةUوالت hرجمانUالت hبسهولٍة. وقد ال يكون fمئات الكلمات fقنيةUوالت----     gUاللهم gUاللهم gUاللهم gUاللهم
على علٍم مسبٍق بالكلماتf التـي  على علٍم مسبٍق بالكلماتf التـي  على علٍم مسبٍق بالكلماتf التـي  على علٍم مسبٍق بالكلماتf التـي      ----إالgU إذا امتلكg الوثائقg كلgUها إالgU إذا امتلكg الوثائقg كلgUها إالgU إذا امتلكg الوثائقg كلgUها إالgU إذا امتلكg الوثائقg كلgUها 

     gوعليـه أْن يكـون fالمـؤتمرات fهـذه gها فعلًيا خاللhلgداوgت hUسيتم     gوعليـه أْن يكـون fالمـؤتمرات fهـذه gها فعلًيا خاللhلgداوgت hUسيتم     gوعليـه أْن يكـون fالمـؤتمرات fهـذه gها فعلًيا خاللhلgداوgت hUسيتم     gوعليـه أْن يكـون fالمـؤتمرات fهـذه gها فعلًيا خاللhلgداوgت hUسيتم
UًمستعدUًمستعدUًمستعدUًمستعد.fالمحتملة fمن المفردات fالهائل fUهذا الكم fا لمواجهة.fالمحتملة fمن المفردات fالهائل fUهذا الكم fا لمواجهة.fالمحتملة fمن المفردات fالهائل fUهذا الكم fا لمواجهة.fالمحتملة fمن المفردات fالهائل fUهذا الكم fا لمواجهة    

اإلقنـاع الكثيـر مـن    اإلقنـاع الكثيـر مـن    اإلقنـاع الكثيـر مـن    اإلقنـاع الكثيـر مـن    موضـوع  موضـوع  موضـوع  موضـوع  ومع قدم اللUغة، فقد عـرف  ومع قدم اللUغة، فقد عـرف  ومع قدم اللUغة، فقد عـرف  ومع قدم اللUغة، فقد عـرف  
قد حدثت هذه األخيرة في ظـروف  قد حدثت هذه األخيرة في ظـروف  قد حدثت هذه األخيرة في ظـروف  قد حدثت هذه األخيرة في ظـروف  ففففالتحوالت التاريخية. التحوالت التاريخية. التحوالت التاريخية. التحوالت التاريخية. 

قام " سـتيفان لـورنس"   قام " سـتيفان لـورنس"   قام " سـتيفان لـورنس"   قام " سـتيفان لـورنس"   ؛ حيث ؛ حيث ؛ حيث ؛ حيث اجتماعية وثقافية مختلفةاجتماعية وثقافية مختلفةاجتماعية وثقافية مختلفةاجتماعية وثقافية مختلفة
))))Stéphane LaurensStéphane LaurensStéphane LaurensStéphane Laurens بتحليــل عــدد مــن ظــواهر ) بتحليــل عــدد مــن ظــواهر ) بتحليــل عــدد مــن ظــواهر ) بتحليــل عــدد مــن ظــواهر (

االقتـراح،  االقتـراح،  االقتـراح،  االقتـراح،  ووووالتأثير مثل الحيازة، والتنـويم المغناطيسـي،   التأثير مثل الحيازة، والتنـويم المغناطيسـي،   التأثير مثل الحيازة، والتنـويم المغناطيسـي،   التأثير مثل الحيازة، والتنـويم المغناطيسـي،   
بهـدف إظهـار مختلـف طـرق     بهـدف إظهـار مختلـف طـرق     بهـدف إظهـار مختلـف طـرق     بهـدف إظهـار مختلـف طـرق     وذلك وذلك وذلك وذلك     المشي أثناء النومالمشي أثناء النومالمشي أثناء النومالمشي أثناء النوموووو

    تجسيدها عبر التاريخ.تجسيدها عبر التاريخ.تجسيدها عبر التاريخ.تجسيدها عبر التاريخ.
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تمكfUن المقاربة الفسيولوجية من معرفة آليات تكيhUف تمكfUن المقاربة الفسيولوجية من معرفة آليات تكيhUف تمكfUن المقاربة الفسيولوجية من معرفة آليات تكيhUف تمكfUن المقاربة الفسيولوجية من معرفة آليات تكيhUف 
مع الجهد ومع إنتاج الطاقة مع الجهد ومع إنتاج الطاقة مع الجهد ومع إنتاج الطاقة مع الجهد ومع إنتاج الطاقة     ----وضعيات كهذه وضعيات كهذه وضعيات كهذه وضعيات كهذه     فيفيفيفي----الجسم الجسم الجسم الجسم 

الضرورية لتحقيقه (أي الجهد)؛ هي تمنح وسائلg تعهhUدf أو تحسين الضرورية لتحقيقه (أي الجهد)؛ هي تمنح وسائلg تعهhUدf أو تحسين الضرورية لتحقيقه (أي الجهد)؛ هي تمنح وسائلg تعهhUدf أو تحسين الضرورية لتحقيقه (أي الجهد)؛ هي تمنح وسائلg تعهhUدf أو تحسين 
الصفات المكتسgبة ألجل ممارسة نشاط معيgUن. كما تمكfUن من الصفات المكتسgبة ألجل ممارسة نشاط معيgUن. كما تمكfUن من الصفات المكتسgبة ألجل ممارسة نشاط معيgUن. كما تمكfUن من الصفات المكتسgبة ألجل ممارسة نشاط معيgUن. كما تمكfUن من 
معرفة كيفية تحويل الجسم للطاقة الكيمياوية المخزgUنة في معرفة كيفية تحويل الجسم للطاقة الكيمياوية المخزgUنة في معرفة كيفية تحويل الجسم للطاقة الكيمياوية المخزgUنة في معرفة كيفية تحويل الجسم للطاقة الكيمياوية المخزgUنة في 

    الغذاء إلى طاقة ميكانيكية وطاقة حرارية.الغذاء إلى طاقة ميكانيكية وطاقة حرارية.الغذاء إلى طاقة ميكانيكية وطاقة حرارية.الغذاء إلى طاقة ميكانيكية وطاقة حرارية.

كان الرجل متعوUدا على مخاطبة نفسه واألشياء المألوفة بصوت كان الرجل متعوUدا على مخاطبة نفسه واألشياء المألوفة بصوت كان الرجل متعوUدا على مخاطبة نفسه واألشياء المألوفة بصوت كان الرجل متعوUدا على مخاطبة نفسه واألشياء المألوفة بصوت 
مرتفع. غسل أطرافه بعناية غير معهودة، حلUق ذقنه بإحكام، سوUى مرتفع. غسل أطرافه بعناية غير معهودة، حلUق ذقنه بإحكام، سوUى مرتفع. غسل أطرافه بعناية غير معهودة، حلUق ذقنه بإحكام، سوUى مرتفع. غسل أطرافه بعناية غير معهودة، حلUق ذقنه بإحكام، سوUى 
 Uشالغمه بالمقص. وبعد ذلك، تناول فطورا صباحيا شهيا. "لدي Uشالغمه بالمقص. وبعد ذلك، تناول فطورا صباحيا شهيا. "لدي Uشالغمه بالمقص. وبعد ذلك، تناول فطورا صباحيا شهيا. "لدي Uشالغمه بالمقص. وبعد ذلك، تناول فطورا صباحيا شهيا. "لدي
مhتUسع من الوقت، يكفي أْن أكون هناك على العاشرة. لقد جوUعني مhتUسع من الوقت، يكفي أْن أكون هناك على العاشرة. لقد جوUعني مhتUسع من الوقت، يكفي أْن أكون هناك على العاشرة. لقد جوUعني مhتUسع من الوقت، يكفي أْن أكون هناك على العاشرة. لقد جوUعني 

    وم به".وم به".وم به".وم به".التفكير فيما سأقالتفكير فيما سأقالتفكير فيما سأقالتفكير فيما سأق

نgحن االثنين تلك امرأة التي هي بكل أسف أمUي، وفـي  نgحن االثنين تلك امرأة التي هي بكل أسف أمUي، وفـي  نgحن االثنين تلك امرأة التي هي بكل أسف أمUي، وفـي  نgحن االثنين تلك امرأة التي هي بكل أسف أمUي، وفـي      مراعfيgينمراعfيgينمراعfيgينمراعfيgين
نهاية المطاف، قد يتفهUم إحراجي بال شك، ذلك أنUه حرUك شاربه نهاية المطاف، قد يتفهUم إحراجي بال شك، ذلك أنUه حرUك شاربه نهاية المطاف، قد يتفهUم إحراجي بال شك، ذلك أنUه حرUك شاربه نهاية المطاف، قد يتفهUم إحراجي بال شك، ذلك أنUه حرUك شاربه 
الصغير من جديد قائال ال تلمها، فمن الطبيعـي لـدى أيـة أمUٍ أْن    الصغير من جديد قائال ال تلمها، فمن الطبيعـي لـدى أيـة أمUٍ أْن    الصغير من جديد قائال ال تلمها، فمن الطبيعـي لـدى أيـة أمUٍ أْن    الصغير من جديد قائال ال تلمها، فمن الطبيعـي لـدى أيـة أمUٍ أْن    
تخاف على ابنها، لقد فعلت أمرا حسـنا، ومـن جهتـي، سـأكون     تخاف على ابنها، لقد فعلت أمرا حسـنا، ومـن جهتـي، سـأكون     تخاف على ابنها، لقد فعلت أمرا حسـنا، ومـن جهتـي، سـأكون     تخاف على ابنها، لقد فعلت أمرا حسـنا، ومـن جهتـي، سـأكون     

  gسعيدا إذا سنحت لي الفرصة، وكنـت أنـت  gسعيدا إذا سنحت لي الفرصة، وكنـت أنـت  gسعيدا إذا سنحت لي الفرصة، وكنـت أنـت  gوأنـا        سعيدا إذا سنحت لي الفرصة، وكنـت أنـت ،gUوأنـا    بحاجـة إلـي ،gUوأنـا    بحاجـة إلـي ،gUوأنـا    بحاجـة إلـي ،gUبحاجـة إلـي
ـشـكرا حضرة النقيب، وهو إذا وقع لك أيhU سوء فال تتردUد، وأنا ـشـكرا حضرة النقيب، وهو إذا وقع لك أيhU سوء فال تتردUد، وأنا ـشـكرا حضرة النقيب، وهو إذا وقع لك أيhU سوء فال تتردUد، وأنا ـشـكرا حضرة النقيب، وهو إذا وقع لك أيhU سوء فال تتردUد، وأنا 

    نعم حضرة النقيب،نعم حضرة النقيب،نعم حضرة النقيب،نعم حضرة النقيب،

تمنح األولوية في الترجمة الصحفية الرياضية تمنح األولوية في الترجمة الصحفية الرياضية تمنح األولوية في الترجمة الصحفية الرياضية تمنح األولوية في الترجمة الصحفية الرياضية 
للتوطين بغية مالءمة الخبر الصحفي للجمهور للتوطين بغية مالءمة الخبر الصحفي للجمهور للتوطين بغية مالءمة الخبر الصحفي للجمهور للتوطين بغية مالءمة الخبر الصحفي للجمهور 
المحلي، فاألسـاليب المسـتعملة فـي الترجمـة     المحلي، فاألسـاليب المسـتعملة فـي الترجمـة     المحلي، فاألسـاليب المسـتعملة فـي الترجمـة     المحلي، فاألسـاليب المسـتعملة فـي الترجمـة     

يب التي تخـدم  يب التي تخـدم  يب التي تخـدم  يب التي تخـدم  الصحفية هي على العموم األسالالصحفية هي على العموم األسالالصحفية هي على العموم األسالالصحفية هي على العموم األسال

.استراتيجية التوطيناستراتيجية التوطيناستراتيجية التوطيناستراتيجية التوطين
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وال بد&% للت&%رج�مان من أن يكون بيانه� في نفس الترجمة فـي وْزن علمـه فـي نفـس�     "
المنقولة والمنقول� إليها حت&%ـى يكـون فيهم�ـا    المعرفة وينبغي أن يكون أعلم& الناس بالل%غة 

سواًء وغاية ومتى وجدناه أيضًا قد تكل%م بلسانين علمنا أن&%ه قد أدخـل& الضـيم& عليهمـا ألن&%    
كل واحدٍة من اللغتين تجذب األخرى وتأخذ� منها وتعترض� عليها وكيـف يكـون� تمك�%ـن�    

لواحدة وإن&%ما له قو&%ٌة واحدة ف&إْن تكل%م& بلغٍة اللسان منهما مجتمعين فيه كتمك�%ن�ه إذا انفرد با
واحدة است�ْفر�غ&ْت تلك القو&%ة� عليهما وكذلك إْن تكل&%م بأكثر& م�ـْن لغتـين وعلـى حسـاب     
ذلك تكون الترجمة� لجميع اللغات وكل&%ما كان& الباب� من العلم أعسر& وأضيق والعلماء� به 

ن يخطئ فيه ولن تجد البت&%ة& مترجمًا يف�ي بواحٍد من أقل&% كان أشد&% على المترج�م وأجدر& أ
هؤالء العلماء."

الت%رجمة� نفس�ه� موضوع& جدال من خالل هـذا   ترجمة الل%غة أم نقل المعنى؟ يصبح� هدف�"
الخيار. واالدعاء أن% الل%غة تحتوي على المعنى يؤد%ي إلى تركيز كل% الجهـود النظريـة   
على المرامزة، أم%ا اعتماد� الوجـه الث%ـاني للخيـار� بالت%حـالف� مـع مـن يـرى، مـن بـين          

، فهو تبنٍ% للمنهجية� القائمـة�  المترجمين والمنظ%رين، أن%ه� ال ترجمة& من دون نقٍل للمعنى
على الفهم�. وإن كان علينا االنتبـاه إلـى أال% ت�فـر&غ& هـذه الط%ريقـة� مـن فحواهـا؛ ألن%        
الطريقة المقارنة راسخة في الصدور منذ مد%ة وبقو%ة لدرجة أن%ها تجر% في ركابها حت%ى 

يعـد أحـد مـن    أولئك الذين يعتقدون أن%هم قد تخل%صوا منها. ومنـذ وقـت بعيـٍد، لـم     
، إذ تم% رفض� المبـدإ ، ولـم    (transcodage)المنظ%رين يؤك%د� أن% الت%رجمة مرامزة 

يع�ْد هناك أحٌد يدافع على الطريقة. هل تتم% الت%رجمـة كلمـة بكلمـة؟ العبـارة� نفس�ـها      
ذلك، ففي كل% مر%ة تثار� أسئلٌة نظريٌة حول الت%رجمة، يستحوذ� الت%قابـل�   تحقيرية. ومع

 بين& الكلمات� على الن%قاش�."
الت%اويـل سـبيال إلـى الترجمـة    الت%اويـل سـبيال إلـى الترجمـة    الت%اويـل سـبيال إلـى الترجمـة    الت%اويـل سـبيال إلـى الترجمـة    سيليسكوفيتش ولودورير، ترجمة فايزة القاسـم،  

   
، المنظمـة العربيـة

 47، ص2009للترجمة، بيروت، 
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***************************************************************************  

When you’re going through life’s valleys, 

and you think there’s no way out, 

you’re not the first to feel this way.  

There’s hope, without a doubt. 

DAVE ROBERTS

  وأنت تعبر� وديان� الحياة 

  تائها يائسا من منفذ النجاة 

  تذك)ر من مر) بنفس الخطوات 

  ونجا بفضل حبل األمنيات 

ديف روبرتس

***************************************************************************  

parfois, les plus beaux sourires peuvent 
cacher de grands secrets, les plus beaux 
yeux peuvent avoir pleuré durant des heures 
et les cœurs les plus purs peuvent avoir 
souffert  de grandes peines.  

  " يا ما أخفت ألطف� االبتسامات أسراًرا،
  ويا ما بكت أجمل� العيون8 أوقاًتا، 
  ويا ما عانت أصفى القلوب8 آالًما." 

***************************************************************************  

Lukan seg Ubizar meqqar 

 ssyadi Ieḥrar 

si zik nnsen d imnayen 

Imi si Hendu laqrar  

Ma ɣeḍleɣ-k d Iɛar 

Ma teɣḍelḍ-i d ɛarayen 

Le poète Youcef Oukaci (a vécu au début du 18e 
siècle)

   أبيزارأبيزارأبيزارأبيزارال بأس لو أنك من 
  أسياد أحرار

  منذ القدم وهم فرسان
  بال اعتبار هندوهندوهندوهندولكنك من 

  فالفوز عليك عار 
  عارانواالنهزام أمامك 

 الشاعر يوسف �وقاسي ( عاش في بداية القرن الثامن عشر)

**********************************************************************************

ÝøÓÖ]<ÐÞæ…
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Aspects culturels de la traduction : 

 quelques notions clés 

       jean-louis cordonnier 
Université de Franche-Comté, Besançon, France 

RÉSUMÉ 

La problématique de la culture constitue désormais un champ de recherche 

primordial pour travailler à une théorie de la traduction. On se situe ici au niveau 

du sol archéolo- gique, c’est-à-dire au niveau des modes d’être de la culture, et de 

leurs interactions avec les modes de traduire. La traduction n’étant jamais une 

opération neutre, il convient de mettre en évidence les interventions du traducteur 

réalisées dans le cadre de son appar- tenance à telle ou telle culture. Mais il ne faut 

pas non plus réifier la culture, et il faut mettre en relief également les interventions 

d’ordre purement individuel. Cette relation à la culture est d’une grande importance 

puisque le traducteur, étant au cœur des relations d’altérité, constitue de par son 

activité traduisante, l’identité de sa propre culture. Il s’agit de passer aujourd’hui 

d’un ethnocentrisme négatif, procédant à l’effacement de l’Autre, à un 

ethnocentrisme positif réalisant par la « montre » de l’Autre, la tâche de constitution 

de l’identité propre. Ce dévoilement pour l’identité passe par la critique de la 

dichotomie par trop simpliste « cibliste/sourcier », qui est prisonnière de la 

langue. Le traducteur se donnera en revanche comme tâche, la « montre » du 

discours de l’Autre. Cette problé- matique interculturelle est examinée à travers 

cinq champs clés dans lesquels se déploie l’activité traduisante : altérité, histoire, 

critique, éthique et tâches de la traduction. 

ABSTRACT 

The issue of culture is now a primary field of research in developing a theory 

of transla- tion. Here we find ourselves on “archeological terrain” in terms of the 

culture’s way of being and the concomitant interaction with ways of translating. 

Translation is never a neutral operation, and one is forced to demonstrate that the 

act of translating is influ- enced by the translator’s cultural background. Culture, 



2017201720172017א��	א���אول�א��	א���אول�א��	א���אول�א��	א���אول�����–א�
	د�א������א�
	د�א������א�
	د�א������א�
	د�א������

however, must not be reified; purely individual interventions must also be given 

their due. This relation to culture is highly important for the translator who is at 

the heart of relations of otherness, and through the act of translation it forms the 

identity of national culture. This entails mov- ing from negative ethnocentrism, 

which erases the Other, to positive ethnocentrism, showing the Other, and thus 

constitutes the identity of the translator’s culture. This unveiling of identity 

undergoes criticism by the too simplistic “cibliste/sourcier” dichotomy, which is 

a prisoner of language. The translator, however, shows the discourse of the Other. 

These intercultural issues are examined under five translating-as-activity 

headings: otherness, history, criticism, ethics and translating tasks. 

MOTS-CLÉS/KEYWORDS 

altérité, histoire, éthique, l’Autre 

Nous commencerons par une remarque liminaire qui paraîtra une 

évidence pour le spécialiste, mais qu’il  convient à notre avis de réaffirmer 

toujours et encore, tant on entend répéter par la tradition et l ’empirisme, de 

colloque en colloque, voire d’article en article, des arguments annexionnistes 

justifiant une certaine intraduisibilité, tels que: « ça ne sonne pas français », ou 

« ça sent la traduction », ou encore « le lecteur ne 

Meta, XLVII, 1, 2002 

comprendra pas », arguments entièrement situés dans la langue, qui par 

conséquent ne voient pas le discours (au sens de Benveniste), et inhibiteurs 

quant aux potentia- lités du travail de ré-écriture dans l’opération traduisante. 

Cette remarque, c’est que la traduction n’est pas seulement une opération 

linguistique, mais qu’elle est tout entière prise dans un ensemble 

d’interrelations sociales et culturelles, d’abord au sein de sa propre culture, et 

ensuite entre les cultures étrangères en présence. Les paramètres culturels sont à 

même de jouer par conséquent un grand rôle dans la traduction en général, y 

compris dans ce qu’on appelle traditionnellement la traduction scientifique et 

technique, même si ce type de traduction n’est pas le lieu où les enjeux culturels 

se manifestent avec le plus d’acuité. 

Saluons  donc  l ’initiative  de  nos  collègues  de  l ’Université  technique  de 

Yildiz, d’avoir consacré un colloque entier sur les Aspects culturels de la 

traduction. De telles rencontres, entièrement  consacrées  à  ce  thème, somme 
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toute, n’étaient  pas  si  fré- quentes jusqu’à il  y a peu1. Nous rappellerons qu’il  y 

a presque déjà une quarantaine d’années maintenant que G. Mounin, dans ses 

Problèmes théoriques de la traduction, mettait en avant dans son chapitre XIII  ce 

qu’il  appelait un fait théorique, énoncé ainsi : « pour traduire une langue 

étrangère, il faut remplir deux conditions, dont chacune est nécessaire, et dont 

aucune en soi n’est suffisante : étudier la langue étran- gère ;  étudier 

(systématiquement)  l ’ethnographie  de  la  communauté  dont  cette langue 

traduite est l ’expression. Nulle traduction n’est totalement adéquate si cette 

double condition n’est pas satisfaite » (Mounin 1963 : 236). Naturellement, il  est 

sou- haitable de faire appel également à d’autres sciences humaines pour 

travailler à une traductologie aux multiples facettes, et nous pensons en 

particulier à la littérature, à l ’histoire, aux sciences du langage, à l’anthropologie, 

à la sociologie, à la psychanalyse, à la philosophie. 

Il faut dire que depuis 1963, date de la publication des Problèmes 

théoriques, l ’appel de G. Mounin a tardé à se faire entendre, et si nous 

disposons de nombreux articles qui traitent de problèmes ponctuels en 

relation aux aspects culturels de la traduction, nous avons par contre peu 

d’ouvrages qui aient tenté d’embrasser la pro- blématique culturelle dans son 

ensemble, et de la mettre en relation avec les autres problématiques du 

traduire. Cependant, en France, H. Meschonnic (1973) en for- geant dans les 

années soixante-dix le concept de « langue-culture » dans le cadre de sa 

poétique, a voulu indiquer qu’une langue et sa culture forment un tout 

indissociable. Les analyses de H. Meschonnic sont assez connues pour que 

nous n’y insistions pas, mais nous voulions juste signaler ici sa volonté de 

penser la traduction dans un vaste cadre culturel comprenant l ’histoire, la 

littérature, le langage et le politique. Puis, en 1984, un ouvrage d’A. Berman a 

frappé l’attention des traducteurs et des traduc- tologues, en montrant le rôle 

qu’un mouvement culturel tout entier, en l ’occurrence celui imaginé par les 

Romantiques allemands, peut assigner à la traduction. De notre côté, nous 

avons essayé de placer la traduction au sein de la problématique culturelle. En 

montrant tout l ’intérêt qu’il  y a à développer une archéologie de la traduction et 

à situer la pratique du traduire dans le cadre d’une éthique, nous avons donné 

une vue synthétique, mais non exhaustive, des problèmes que les traducteurs 

rencontrent dans la traduction des œuvres, notre objectif consistant aussi à 
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indiquer des directions de travail et de recherche (Cordonnier 1995). 

Dans les limites du présent exposé, nous souhaitons apporter des 

précisions sur cinq notions clés, qui sont aussi cinq champs clés, autour 

desquels il nous paraît souhaitable que se développent dans les temps à venir à 

la fois le travail de mise en valeur sociale de l ’activité traductive, et celui de la 

réflexion traductologique : altérité, histoire, critique, éthique et tâches de la 

traduction2. Les considérations qui vont suivre concernent les œuvres, c’est-à-

dire ces textes qui créent, qui représentent l ’es- sence d’une culture, qui en 

constituent les racines, et qui par le travail d’écriture qui les traverse, créent du 

discours (toujours au sens de Benveniste), redéploient la culture vers d’autres 

horizons désormais élargis et la grandissent. Il  s’agit d’une pré- caution 

méthodologique pour ne pas être enfermé dans ce qu’on appelle tradition- 

nellement « la littérature ». C’est pourquoi nous pouvons inclure dans notre 

champ de recherche des œuvres appartenant aussi au domaine scientifique, dans 

la mesure    où nous sommes confrontés à des textes où se manifeste une poétique 

qui est l’œuvre d’un sujet-écrivain (au sens de H. Meschonnic), c’est-à-dire une 

poétique qui n’appar- tient qu’à lui. 

L’intitulé de notre colloque laisse un large champ des possibles quant à la 

com- préhension du concept de culture. Par « aspects culturels », on peut 

entendre les connotations et les traits culturels, et le problème de leur 

importation dans la langue de traduction. Ce ne sera pas notre préoccupation 

aujourd’hui. On peut comprendre aussi, et c’est dans ce sens que nous irons 

pour notre part dans cet exposé, ce qui fait que la culture intervient dans les 

modes de traduire3, la traduction étant une opération éminemment culturelle, 

en ce sens qu’on ne traduit pas dans toutes les cultures de la même façon, et 

qu’il  y a une interaction entre les modes de traduire et les modes d’être des 

cultures. En outre, la traduction n’est pas une activité isolée, mais elle se 

déploie  en  articulation  avec  d’autres  genres  essentiels  qui  président  au 

destin  des œuvres, comme la critique, le commentaire, l ’analyse. Elle fait donc 

partie en ce sens de toute une tradition culturelle liée à la structuration de 

l ’essence d’une culture. 

Le concept de culture est complexe4. En ce qui nous concerne, nous nous 

réfé- rons ici au sens aujourd’hui très étendu de modes de vie et de pensée 
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communs à une communauté donnée et qui conduisent les individus 

appartenant à cette com- munauté à agir dans certaines situations sociales 

d’une façon commune. C’est-à-dire que nous nous référons à ce que Michel 

Foucault (1966) a appelé les « modes d’être » d’une culture. Il  convient de 

s’intéresser à ces modes d’être, dans la mesure où ils peuvent induire chez les 

traducteurs, des modes de traduire relativement communs à certains moments 

de la constitution des cultures, modes de traduire liés aux con- traintes 

sociales qui pèsent sur eux. À ce propos nous pensons à la formation linguis- 

tique, culturelle, politique, des États-Nations en Europe. Nous situons notre 

réflexion dans le cadre de la culture française, et d’une façon plus large dans 

celui de la culture occidentale, dans la mesure où en Europe les États-Nations 

ont tous constitué leur prose et leur littérature sur la base de traductions. 

D’un autre côté, et c’est le deuxième aspect de la notion de culture auquel 

nous nous référons aujourd’hui, il  faut être attentif à ne pas réifier la culture, 

car elle n’est qu’une abstraction, une construction intellectuelle (voir Cuche 

1996 : 57). Il faut donc tenir compte également des pratiques individuelles, et 

notamment, thème que nous retenons ici, de la position du traducteur dans sa 

relation d’altérité face à l’Étranger, et de la conception qu’il  a du rôle que doit 

jouer sa propre culture dans les rapports d’altérité. C’est donc cette dialectique 

entre la culture et l ’individu, c’est-à-dire pour nous, le traducteur, qui sera le 

cadre de notre exposé. 

Altérité 

La traduction se déployant au sein des rapports d’altérité, le traducteur 

se trouve devant la tâche d’avoir à importer des valeurs, des faits culturels, mais 

ce n’est pas là son  seul  rôle :  « le  traducteur  n’est  pas  uniquement 

prospecteur  des  différences, explorateur de territoires culturels inconnus. Il 

est aussi celui qui, dans sa reconnais- sance de l ’autre, change les perspectives 

de sa communauté, dérange les « mots de sa tribu », pour reprendre 

l ’expression fameuse de Mallarmé (1877). […] Par delà les décideurs 

(commanditaires, éditeurs, etc.), par delà la matérialité des textes, […] il 

brouille les cartes, en l ’occurrence ces cultures, ces valeurs, celles de l ’autre 

comme les siennes propres qu’on voudrait bordées, délimitées, alors qu’elles 

sont fluides, mou- vantes » (Delisle et Woodsworth 1995 : 193). Il y a deux 
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idées fondamentales dans ce passage. La première est que le traducteur joue un 

rôle essentiel dans la constitution de sa propre culture. Autrement dit, il  

déstructure, façonne, restructure l ’identité de sa propre culture, et à travers les 

textes traduits, celle de la culture étrangère. La deuxième idée est que toute 

culture, quelle qu’elle soit, n’est pas un tout absolument stable, figé, mais elle 

est un ensemble divers et complexe caractérisé par de constantes évolutions. 

Nous reviendrons sur la question de l ’identité quand nous aborderons plus 

loin la problématique de l’éthique. Mais ce que nous retiendrons pour l ’instant, 

c’est à la fois le rôle de la culture ainsi que celui du traducteur dans les 

rapports d’altérité, rôles qu’il  convient d’examiner plus précisément. Il n’est donc 

pas inutile de regarder quelle a été l’évolution de la notion de culture. Dans le 

cadre limité qui est ici le nôtre, nous nous contenterons de quelques 

remarques. 

Nous avons tenté de montrer dans Traduction et culture5 en quoi en France 

l’épistémè de l’âge moderne, puis de l’âge classique, ne pouvaient concevoir la 

diffé- rence  de  l’Étranger  dans  toute  sa  radicalité,  ce  qui  a  conduit  à  la 

pratique  de  la traduction ethnocentrique, étant entendu que ce type de 

traduction a servi, et c’est là son rôle fécondateur et positif pour nous, à constituer 

la prose, et parallèlement la culture de notre  pays. 

En France, le xviie, puis le xviiie siècle ont développé une conception 

universa- liste de la culture, associée à la notion de civilisation. Les Lumières 

ont voulu propa- ger ce qu’ils considéraient comme « leurs » bienfaits ; dans leur 

esprit il  s’agissait d’en faire bénéficier les autres peuples. Et cela était possible 

parce que s’était développée l’idée d’une unité du genre humain. En outre, le 

classicisme français est en Europe celui qui dure le plus longtemps, plus de 

deux siècles et demi. Au xixe siècle, il y a à la fois un élargissement et une 

continuité de la notion de culture : « Entre le xviiie et le xixe siècle français, il 

y a une continuité de la pensée universaliste. La culture au sens  collectif, c’est 

avant  tout  la  « culture  de  l ’humanité ». Malgré  l ’influence  alle- mande, l ’idée 

d’unité l ’emporte sur la conscience de la diversité […] », et plus loin 

« En  bonne  logique,  l ’idée  universaliste  française  de  la  culture  va  de 

pair  avec  la conception élective de la nation, issue de la Révolution : 

appartiennent à la nation française, expliquera Renan, tous ceux qui se 
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reconnaissent en elle, quelles que soient leurs origines » (Cuche 1996 : 13). C’est 

donc d’une certaine façon l ’universalisme des Lumières qui, en ne pensant la 

diversité culturelle qu’en référence à la nation et à la civilisation, a conduit à une 

spécificité française : « Il est clair que le contexte idéo- logique propre à la 

France du xixe siècle a bloqué l’émergence du concept descriptif de culture. 

Sociologues et ethnologues étaient eux-mêmes trop imprégnés de l ’uni- 

versalisme abstrait des Lumières pour penser la pluralité culturelle dans les 

sociétés humaines autrement qu’en référence à « la » civilisation. Le contexte 

historique, il  est vrai, ne portait pas à l ’interrogation sur cette question. 

L’épopée coloniale se faisait au nom de la mission « civilisatrice » de la France » 

(ibid. : 23). Denys Cuche ajoute qu’il  faudra attendre les années trente pour que 

le concept de culture commence à être vraiment utilisé par les ethnologues. Il 

restera longtemps en concurrence avec la notion de civilisation, et il lui faudra 

encore trente années pour émerger définitive- ment et prendre une place 

indiscutable en ethnologie et en anthropologie (ibid.). 

De ce qui précède il faut en déduire la nécessité de souligner le continuum 

his- torique, l ’existence jusqu’à il  y a peu d’un relatif impensé de la notion de 

différence culturelle, et en même temps de son rôle pour féconder, faire 

évoluer l ’identité. Il s’agit là d’un simple constat. Dans le domaine de la 

traduction, on est loin d’avoir tiré toutes les conséquences, tant sur le plan de 

l ’importation des traits culturels que sur celui de l’évolution de la ré-écriture 

dans les textes traduits, de l ’examen scienti- fique et approfondi de la différence 

culturelle. Si la traduction est communication interculturelle, elle communique 

des contenus d’information, elle communique des spécificités culturelles, c’est-

à-dire ce qui caractérise l ’Autre et pas le Même, mais elle communique aussi par 

ce qu’elle est, nous voulons dire par là que la façon dont elle se pratique, ce que 

nous avons appelé les modes de traduire, apporte des informations sur l ’être du 

traducteur et de sa culture dans son rapport à l ’Autre. 

C’est pourquoi nous avons appelé à une archéologie de la traduction, pour 

mettre à nu les modes de traduire et partant les modes d’être des traducteurs. 

Il convient d’insister sur l ’ampleur de la tâche et sur les « trous » de 

connaissance, notamment en ce qui concerne le xixe et le xxe siècle, pour 

lesquels nous manquons d’ouvrages de synthèse. Ce travail contribuera 

probablement à montrer qu’il  n’y a pas d’absolu en matière de traduction, et 
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que sa pratique, la réflexion qui se développe autour d’elle changent en même 

temps que la culture change, traduction et culture étant toutes deux  prises  dans 

l ’évolution  de  l ’Histoire. Ainsi  la  pratique  de  la  traduction  au xvie n’est pas 

la même que celle de l’âge classique, qui à son tour n’est pas la même que celle 

du xixe siècle, etc. D’un autre côté, une archéologie montre comment une 

culture dans son ensemble peut orienter, canaliser les pratiques. Ainsi, les 

traducteurs classiques, enfermés en quelque sorte dans la théorie de la 

représentation. À ce pro- pos, Daniel Mercier montre bien comment, malgré des 

différences qui peuvent a priori sembler importantes, les traducteurs de l’âge 

classique sont tous obligés  de situer leur pratique dans le cadre de la 

représentation classique, y compris Diderot    qui a pourtant su mener la critique 

de la disposition classique, et donc de pratiquer    un type de traduction qui 

naturalise, désécrit, annexe, nationalise (Mercier 1995). Il     y a donc dans ce cas 

un parallèle entre la culture qui fonde un rapport universaliste à  l’Étranger,  sur 

ses  propres  critères  culturels,  et  la  pratique  annexionniste  de  la traduction. 

Nous disions plus haut que la traduction est communication interculturelle. 

Elle joue  un  rôle  majeur  dans  l ’altérité  au  niveau  de  la  circulation  des 

textes  dans  le monde. C’est là un phénomène bien connu. Ce qui l ’est moins, 

c’est de savoir com- ment ces textes circulent, ce qu’on en fait, et ce qu’ils 

deviennent d’une culture à l ’autre. Nous reprenons ici le concept de translation, 

développé par Antoine Berman (1995 : 17). Il s’agit d’un espace d’échange entre 

les cultures en présence, où à côté du texte original, circulent dans un rapport 

dialectique, « les nombreuses formes de transformations textuelles (ou même 

non textuelles) qui ne sont pas traductives » (ibid.) :  critiques,  analyses, 

commentaires,  films,  adaptations,  etc.,  dans  l ’une  ou l’autre des cultures. Les 

rapports d’altérité s’exercent en ce lieu dans lequel se con- frontent les 

conceptions du traducteur et aussi celles de chacune des cultures en pré- sence 

au sujet de la littérature. Toutes ces interactions ne peuvent rester sans 

influence sur l ’opération traduisante elle-même. Tout cet ensemble de 

mouvements textuels,  lorsqu’ils  se  produisent,  constituent  ce  qu’Antoine 

Berman  appelle  la 

« translation d’une œuvre » (ibid.). Cette notion nous apparaît très 

féconde dans la mesure où elle élargit la notion de traduction, qui souffrait 

d’étroitesse, à tout son espace littéraire naturel. Antoine Berman voit juste quand 
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il affirme : « une traduc- tion n’agit vraiment dans cette langue-culture que si 

elle est étayée et entourée par des travaux critiques et des translations non 

traductives » (ibid. :    18). 

Mais il  ne faut pas oublier d’ajouter dans l’étayage traductif, l ’ensemble des 

textes qui entourent l’œuvre elle-même dans la langue-culture de l ’Autre, et dont 

le traduc- 

teur  est  à  même  de  prendre  connaissance. En  quoi  l ’altérité  joue-t-elle 

dans  cette confrontation des textes ? Il y a là un sujet d’étude qui ne peut qu’être 

fécond, et appor- ter des informations importantes sur l’influence que peut 

exercer la culture étrangère sur le traducteur et sur son mode de traduire, 

éventuellement sur sa ré-écriture. 

Histoire 

Aujourd’hui il  faut recourir à l ’ensemble des outils conceptuels mis à notre 

disposi- tion par l ’ethnologie, l ’anthropologie, la sociologie, la littérature, et qui 

nous permet- tront d’analyser sérieusement les paramètres de la culture dans la 

traduction. Cela est vrai en ce qui concerne les traductions de maintenant. Mais 

cela est plus difficile dès que l’on se tourne vers le passé, en raison des « trous » 

de connaissance auxquels nous avons fait référence, quoique certaines périodes, 

comme celle des  belles  infidèles aient assez largement inspiré les  analystes6. 

Quoiqu’il  en soit, il  est de première importance que se constituent une 

histoire, des histoires, de la traduction. Nous avons en effet un grave manque 

dans ce domaine. L’histoire de la traduction permettra de sortir les traducteurs 

de l ’ombre, de mettre en exergue leur rôle au cœur des relations 

interculturelles, leur rôle de passeurs d’informations en tous genres, leur rôle 

de constitution des proses et des cultures nationales, leur rôle parfois de 

médiateurs, tout cela sans être exhaustif. Bref, le travail de recherche 

historique aidera à redonner au traducteur toute son impor- tance  au  sein  des 

cultures, et  à  renverser  cet  état  d’effacement  où  il   se  trouve  en France 

depuis  la  fin  du  xvie  siècle.  Il   s’agit  donc  de  renverser  cette  situation  de 

« secondarité» et d’« ancillarité» (Berman 1984) dans laquelle le 

surgissement de la figure  de  l ’auteur  a  plongé  la  traduction,  en  faisant  une 

activité  seconde,  dans laquelle le traducteur devait s’effacer pour ne laisser 

voir au lecteur qu’un double, tâcheron et sans âme. 
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En outre, la constitution d’une histoire, ou d’histoires de la traduction, 

repré- sente l ’une des tâches nécessaires pour que l’on puisse élaborer à terme 

ce qui est peut-être une inaccessible théorie de la traduction et de la littérature. 

Mais au moins aller vers. En 1995, le président de la Fédération internationale 

des traducteurs, Jean- François Joly, parlant justement de l ’histoire de la 

traduction voyait que « cette jeune discipline ne saurait prétendre avoir un avenir 

si elle ne peut pas se nourrir des acquis du passé, se ressourcer à des modèles 

anciens. Faire l ’histoire de la traduction, c’est mettre au jour le réseau complexe 

des échanges culturels intervenus entre les êtres humains, les cultures, les 

civilisations au cours des âges » (Delisle et Woodsworth 1995 : 15). Et il  

ajoutait, citant Lieven D’hulst, « l ’histoire est pratiquement le seul moyen de 

retrouver l ’unité d’une discipline, en montrant les parallèles et les recou- 

pements entre les traditions de pensée et d’activité divergentes, en 

rapprochant le passé et le présent » (ibid.). 

S’il  est tout à fait vrai que l’histoire de la traduction peut introduire une 

unité dans la réflexion traductologique, nous pensons d’une part qu’elle n’est 

pas le seul moyen parce que la traduction se trouve à un carrefour des sciences 

humaines, et d’autre part ce n’est pas parce qu’il  y a actuellement une heureuse 

focalisation des préoccupations  traductologiques  sur  l ’histoire, qu’il   faille 

négliger  pour  autant  les axes de recherches liés à l ’anthropologie, à la 

linguistique ou à la philosophie, pour ne prendre que ces trois exemples. On ne 

pourra trouver une unité de la traduction qu’en  l ’étudiant  sous  tous  ses 

aspects.  C’est  précisément  cela  qui  fait  qu’une traductologie puisant dans les 

sciences humaines une incontestable autorité, a du mal à se constituer. C’est 

d’ailleurs, à notre avis, plus le manque de moyens humains que scientifiques qui 

en constitue la   difficulté. 

D’un autre côté, il  y a un risque à considérer, comme le pense Lieven 

D’hulst, que  l ’histoire  de  la  traduction  serait  « pratiquement  le  seul  moyen 

de  retrouver l ’unité» de la réflexion en matière de traduction. D’abord peut-on 

parler d’unité en histoire ? Il faut commencer par poser ce problème 

méthodologique. En effet, il  n’y a pas une seule méthodologie de l ’histoire. Il  n’y 

a donc pas de raison de ne pas retrou- ver en traduction les débats, voire les 

polémiques, que l’on rencontre chez les histo- riens. Ensuite, en traduction il  y 

a un deuxième risque à vouloir faire de l ’histoire pour  de  l ’histoire, en 
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l ’absence  d’une  méthodologie  scientifique  rigoureuse, et  en perdant de vue 

que la traduction est avant tout une activité interculturelle. 

Nous voudrions illustrer ce dernier point par un exemple parlant. Dans Les 

tra- ducteurs dans l’histoire, se trouve un article intitulé James Evans chez les 

Indiens cris du Canada (ibid. : 32-35)7. Cet article raconte comment ce 

missionnaire-traducteur a inventé un alphabet pour transcrire la langue de ce 

peuple. Inutile de dire que ce travail  s’est  déroulé  dans  le  cadre  beaucoup  plus 

vaste  de  l’évangélisation  de  ces Indiens. Selon nous, cet article pose un 

problème important et souffre d’un manque grave. Il part en effet de l ’a priori 

que le travail du traducteur chez ces Indiens est 

« bon» par définit ion, comme si l’évangélisation allait de soi. Les Indiens 

cris sont étrangement absents de ce récit et les conséquences sur leurs propres 

mythes, et de l’évangélisation, et  de  l ’alphabet, ne  sont  absolument  pas 

évoquées. Dans  un  cas comme celui-là l ’historien doit se doubler d’un 

ethnologue. Il  y a là une question primordiale, qui est débattue en ethnologie et 

en anthropologie : où se trouve la place de  l ’historien  dans  la  relation 

interculturelle ?  Chez  le  Même ?  Chez  l ’Autre ?  Au milieu ? Nous ne pouvons 

pas développer ici une réponse à cette question, mais dans cet exemple l ’Indien 

cri aurait pu pour le moins être convoqué. En effet, il  ne s’agit pas d’encenser le 

traducteur pour le seul fait qu’il  soit traducteur, même si le travail accompli est 

remarquable, ou alors on se trouve dans une relation à sens unique, que pour 

notre part nous croyions dépassée. Bien sûr, il  s’agit aussi d’interroger les modes 

de  traduire  du traducteur. 

Concernant Les traducteurs dans l’histoire, nous ne voudrions pas rester 

sur cette note critique, car il faut saluer cette entreprise et les énergies 

rassemblées par la FIT notamment, pour que vive ou plutôt commence à vivre, 

comme le précisent bien les directeurs  de  l ’ouvrage  dans  leur  Avant-propos, 

une  histoire  de  la  traduction. Du reste, le titre lui-même indique bien qu’il  

ne s’agit pas d’une histoire à proprement parler, mais de pistes qui ont été 

choisies dans le monde entier pour montrer le rôle des traducteurs, et peut-

être pour susciter des envies d’approfondissement. 

Critique 

Pour constituer la traductologie ou la théorie de la traduction de demain, il y 
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a tout intérêt à ce que se développe une critique des traductions, qui permettra 

entre autres  de comprendre comment ont été vécus les rapports du traducteur à sa 

propre culture   et à la culture étrangère, et par extension les rapports de la culture 

du Même à la culture de l ’Autre. La critique passe par une analytique des textes 

traduits pour faire apparaître les modes de traduire et d’une certaine façon les 

modes d’être des cultures, et ainsi de mettre au jour la dynamique et la dialectique 

entre les deux. On fera inévitablement apparaître ainsi la perspective historique 

de la traduction. Car au delà des individualités au niveau des traducteurs, chaque 

culture, chaque époque (Renais- sance, classicisme, romantisme, par exemple), 

marque le traduire de sa propre vision du monde. Le travail critique permettra 

ainsi de conscientiser le traducteur sur cet état de fait, ce qui ne manquera pas par 

contrecoup de poser le problème de l’inscription et de l ’attitude du traducteur 

d’aujourd’hui dans l’interculturalité de son époque. 

Il faut dire que nous vivons actuellement une crise de la critique, et tout 

particu- lièrement dans le domaine de la traduction. Non pas qu’il  y ait absence 

de critiques. Mais plutôt parce que ces critiques n’obéissent à aucune règle, ne 

constituent pas un genre en soi, aisément identifiable, et caractérisé par une 

certaine autorité scientifique dans le domaine de la littérature. Antoine Berman 

tout en définissant ce qu’il  entend par critique, constate cette insuffisance : « 

Mais si critique veut dire analyse rigoureuse d’une traduction, de ses traits 

fondamentaux, du projet qui lui a donné naissance, de l’horizon dans lequel 

elle a surgi, de la position du traducteur ; si critique veut dire 

fondamentalement, dégagement de la vérité d’une traduction, alors il faut dire 

que la critique des traductions commence à peine à exister » (Berman 1995 : 

13-14)8. 

La position (non polémique, soulignons-le) d’Antoine Berman sur la 

critique nous paraît féconde quant à notre problématique de l ’interculturalité 

parce qu’elle resitue l’acte de traduire lui-même dans un champ plus vaste que ne 

le fait la tradition, mais un champ qui est vraiment le sien propre. D’abord cette 

idée de translation de l’œuvre inclut, comme nous l’avons vu, tout le travail de 

la critique et des « nom- breuses formes de transformations de l’œuvre », 

textuelles ou non, traductives ou non. Mais il  y a aussi tout le travail d’à côté qui 

accompagne l’œuvre. C’est ce qu’Antoine Berman appelle « l’étayage de la 

traduction » : « L’étayage de la traduction comprend tous les paratextes qui 
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viennent la soutenir: introduction, préface, postface, notes, glossaires, etc. La 

traduction ne peut pas être “nue” sous peine de ne pas accomplir la translation 

littéraire. Aujourd’hui, les étayages traductifs proposés par l’âge classique, puis 

par l’âge philologique (xixe siècle), ne suffisent plus. Ils doivent être — et sont 

en train de l’être par certains traducteurs — repensés. La question de ces 

nouveaux étayages, et  d’un  nouveau  consensus  à  ce  propos, est  d’une 

importance  cruciale » (ibid. : 68)9. 

Il  faut  donc  repenser  aujourd’hui  notre  rapport  aux  textes  traduits,  et 

nous pourrons en tirer des conséquences pour la traduction d’aujourd’hui. 

D’autre part, sur le plan de la culture, ce concept d’« étayage de la traduction » 

nous paraît riche de possibilités  pour  aborder  l ’intraduisibilit é.  Nous  avons 

en  effet  déjà  abordé  cette question à propos du non-dit culturel (Cordonnier 1995 : 

172-176). Le degré de tra- duisibilité est directement proportionnel au degré de 

fréquentation des cultures. Plus la fréquentation est faible plus le degré 

d’intraduisibilit é paraîtra grand. Et comme dans la tradition occidentale, nous 

vivons sur le mythe de la transparence du traduc-      teur, notion que nous avons en 

son temps critiquée (ibid. : 144-146 et passim), ce dernier n’ose pas sortir de 

l ’ombre de l ’auteur pour constituer l’à côté culturel de la traduction qui donnera à 

sa culture des clés  pour  entrer  dans  l’œuvre,  et  qui  en  même  temps  lui  ouvrira 

des  espaces  de  traduisibilité. 

Il y a là une tradition de la traduction à retrouver, le traducteur construisant 

l’étayage de la traduction10, c’est-à-dire retrouvant d’une certaine manière son 

rôle de vulgarisateur qu’il  a eu dans le passé, mais un rôle de vulgarisateur 

pensé dans la cohérence, dans le champ plus vaste de la translation des œuvres. 

Nous sommes donc devant un immense domaine de recherche où l’on pourra 

observer le rapport dialec- tique entre la vulgarisation des faits culturels et le 

travail consécutif sur la réduction de  l ’espace  de  l ’intraduisibilit é.  Il  faudra 

donc  étudier  tout  le  cheminement  de l’œuvre à travers l ’ensemble des textes 

traduits ou non, des paratextes la commen- tant, des adaptations, etc., car la 

traduction se situe dans ce creuset. 

Antoine Berman ne peut que constater le manque d’« une théorie générale 

de la translation littéraire, du passage d’une œuvre d’une “langue-culture” à une 

autre » (ibid. : 56)11. Mais on voit bien toute la potentialité de  cette  voie  qui  est 
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tracée  pour avancer vers des propositions qui  aideront  les  traducteurs  à  mieux 

affronter  la  traduc- tion  de  la  culture. 

Éthique 

Tous ces efforts de conceptualisation sont destinés à ce que le traducteur 

d’aujour- d’hui puisse se situer clairement dans les rapports d’altérité. En effet, 

l ’histoire de la traduction, les avancées réalisées dans le cadre des sciences 

humaines imposent des attitudes et des devoirs nouveaux. Notamment, dans 

les relations interculturelles, en ce qui concerne l’attitude face à l ’Autre. Car 

cette attitude n’est pas sans avoir quel- que influence dans les textes traduits 

eux-mêmes. 

Faisons maintenant un petit retour en arrière. Si, dans Traduction et culture, 

nous avons fait la critique de l ’ethnocentrisme en traduction, ce n’est pas tant 

pour ce que celui-ci était à l’époque, même si nous savons ce qu’il  a pu induire 

comme souffrances humaines, que pour ce qu’il  peut induire comme 

comportement chez les traducteurs aujourd’hui. Il y avait d’un côté un travail 

de conscientisation à mener sur les modes de traduire, et à se poser d’un autre 

côté la question de la place des traductions  ethnocentriques  aujourd’hui  au 

sein  de  l ’espace  littéraire  et  culturel, dans le grand mouvement de translation 

des    textes. 

Il  est évident qu’à l ’aube du xxie siècle, nous ne pouvons plus nous conduire 

face à l ’Autre comme par le passé. Il y a d’abord des raisons morales, mais cet 

argument dépasse les limites de la présente étude, mais aussi et surtout le rôle 

constitutif sur le plan de la culture de la traduction a changé. On peut aussi 

inverser l ’argument : notre culture dans son rapport au monde, aujourd’hui, a 

besoin d’être fécondée autrement par la traduction. C’est donc bien dans une 

perspective historique que nous nous plaçons. Selon nous, la traduction doit 

se situer maintenant au sein d’une éthique qui présidera au mouvement 

général de translation des œuvres, et plus spécifique- ment au travail traductif 

en général. 

Dans le cadre d’une éthique de la traduction, nous avons proposé le 

néologisme d’ouvertude (Cordonnier 1995 : 153-154 et passim), pour qualifier 

l ’attitude du tra- ducteur dans la relation d’altérité. Ce néologisme fait partie du 

travail de conscienti- sation dont nous avons déjà parlé. Il est vrai que toutes 
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les cultures sont plus ou moins ethnocentriques, à la différence près, et qui est 

quand même de taille, que certaines d’entre elles dominent alors que d’autres 

non. En France le classicisme a exacerbé le mouvement ethnocentrique, mais 

celui-ci a eu un rôle positif et féconda- teur  puisqu’il   est  un  des  éléments 

constitutifs  essentiels  de  notre  littérature  et  de notre culture. Cette force 

passée explique la vigueur des idées classiques sur la langue, sur la culture, et 

partant sur la traduction de nos jours encore12. Cette disposition héritée de 

l ’histoire gêne la traduction dans son nécessaire redéploiement culturel. C’est 

donc pour sortir d’une pratique ethnocentrique trop généralisée, pour montrer 

clairement une autre voie, que nous avons forgé le concept d’ouvertude. 

Il  s’agit donc pour le traducteur qui choisit cette optique d’assumer une 

position traductive qui consiste à féconder la culture propre en faisant de la « 

montre » de la culture de l ’Autre le fondement de son travail. C’est là son 

projet de traduction. Il s’agit, de  traduction  en  traduction, d’apporter  à  sa 

culture  des  éléments  culturels constitutifs nouveaux qui lui permettront peu à 

peu d’envisager les relations d’alté- rité plus sereinement, en meilleure 

connaissance de cause, et d’améliorer la commu- nication et la compréhension 

interculturelles dans le monde de demain. 

C’est pourquoi nous avons appelé à la traduction-dévoilement. Car il  y a à 

retra- duire les œuvres qui n’ont connu jusqu’à présent que des traductions 

annexées, et il y a aussi à donner au public contemporain des textes traduits qui 

laissent entrevoir la vérité de l’œuvre, étant entendu que cette vérité ne peut être 

que relative, en liaison aux outils conceptuels qui sont les nôtres actuellement. 

Mais ce retournement histo- rique qui consiste à sortir de l ’enfermement à 

l ’intérieur du Même, enfermement qui était celui de l ’ethnocentrisme, pour se 

situer en un point, non figé du reste, et se trouvant quelque part vers l ’Autre, 

n’est pas un abandon de soi-même, de l ’identité, comme cela a pu être 

reproché aux positions de Henri Meschonnic ou d’Antoine Berman. C’est 

ainsi que Jean-René Ladmiral va jusqu’à parler de « haine de soi » : 

« disons que nous y voyons un symptôme de la haine de soi qui nous 

semble être une maladie de la culture occidentale de notre temps » (Ladmiral 

1997 : 133)13. 
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Le trait nous semble quelque peu rapide. Au contraire, Antoine Berman 

est très mesuré sur cette question. L’auteur ne fait pas preuve d’esprit de système, 

il  reconnaît la liberté du traducteur, il lui reconnaît même « tous les droits » 

(1995 : 93)14. Simple- ment, il  situe le traduire dans le cadre d’une éthique. Ce 

qui signifie que le traducteur ne doit pas passer sous silence son intervention 

sur le texte original via la traduction. S’il  manipule le texte (sans connotation 

péjorative), s’il  déforme, s’il  adapte, pour ne prendre que ces exemples, Antoine 

Berman considère qu’il  doit l ’annoncer et non le passer sous silence, car il faut 

que le lecteur soit averti du type de traduction auquel il a affaire. 

En fait ce qui est en jeu ici, c’est la question de l ’identité culturelle. Il  est 

vrai qu’on assiste à une certaine mode identitaire. Denys Cuche (1996 : 83) 

constate que celle-ci « est le prolongement du phénomène d’exaltation de la 

différence qui a surgi dans les années soixante-dix ». On peut comprendre ce 

mouvement de pendule, mais en traduction mettre la différence sur le devant 

de la scène ou critiquer l ’ethnocen- trisme ne signifie en aucune façon attenter 

à l ’identité. Ou alors il  faut admettre que la critique n’est pas admise. 

D’abord il  faut dire que la notion d’identité n’est pas figée. Elle est 

diversifiée et fluctuante. Son élaboration est incessante. On ne peut pas la 

concevoir en dehors du rapport à l ’Autre. Denys Cuche ajoute que « l ’identité 

est un construit qui s’élabore dans une relation qui oppose un groupe aux 

autres groupes avec lesquels il est en contact » (ibid. : 86). C’est dire son 

importance cruciale en traduction. Il  est clair que la traduction construit 

l ’essence des cultures. Aujourd’hui, promouvoir un mouve- ment traductif  qui 

sans a priori mettra en avant la différence culturelle, c’est apporter une pierre à 

la structuration contemporaine de l’identité. Il s’agit de lui donner les outils qui 

l’aideront à mieux se déployer dans le monde d’aujourd’hui et de demain. Il s’agit 

donc de rendre plus efficace la communication interculturelle, et partant, les 

relations entre cultures, selon le principe : plus je connaîtrai l ’Autre dans ses 

textes, plus il me connaîtra dans mes textes, mieux nous nous comprendrons. 

Quant à Henri Meschonnic, s’il  critique un amour de la langue qui repose 

sur de vieux mythes, stérilisateurs quant à l’évolution heureuse de notre culture, 

comme la clarté, la pureté, le génie supposés de la langue française, c’est pour 

sortir celle-ci d’une passivité défensive et stérile. Ne plus tourner sur soi-même, 
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mais intégrer positive- ment l ’altérité. Pour cela Henri Meschonnic (1997 : 210) 

propose « une transforma- tion de l ’identité par la diversité ». Il  ne s’agit donc 

pas de baisser les bras devant « les identités  vacillantes »,  à  supposer  qu’elles 

le  soient,  dont  nous  parle  Jean-René Ladmiral  (1997 :  133).  C’est  tout  le 

contraire.  I l  s’agit  de  regarder  le  monde d’aujourd’hui bien en face et 

d’accompagner heureusement sa mutation. 

S’il  est souhaitable que se développe un large mouvement de traduction-

dévoile- ment, c’est parce que nous avons constaté un manque dans notre 

culture, et parce que nous sommes conscient  de son rôle novateur et fécondateur. 

Cela ne signifie pas   que nous désirions que cet élan traductif soit exclusif de tout 

autre type de traduction. Au contraire. Nous avons indiqué plus haut l’intérêt que 

le traducteur aurait à retrou- ver ce rôle de vulgarisateur qu’il  a perdu dans le 

passé. On peut continuer sur cette lancée et proposer de remettre à l ’honneur, 

dans un premier temps dans l’institution scolaire, ces exercices qui ont fait 

partie du champ traductif dans notre histoire, nous voulons  parler  de 

l ’imitation, de  la  paraphrase,  du  pastiche,  de  l ’adaptation, par exemple. Mais 

quel que soit le type de traduction pratiqué et proposé, ce que nous voulons 

clairement, c’est que désormais il  soit clairement affiché. 

Tâches 

Quant à la traduction-dévoilement, si elle se propose de montrer l ’Autre, 

elle a aussi pour tâche, dans l’immense chantier des relations interculturelles, 

de constituer la culture du Même. En ce sens on peut dire qu’elle participe du 

phénomène ethno-centrique. Mais avec une grande différence : alors que dans le 

passé la constitution de soi se faisait largement par l ’effacement, désormais la 

constitution de soi se fait aussi par la mise en évidence de l ’Autre. Nous avons 

indiqué plus haut que l’ethnocen- trisme est, à des degrés divers, de toutes les 

cultures. Mais, comme le formule Denys Cuche  (1996 :  116), dans  la  culture 

occidentale, il   s’agit  cette  fois  d’un  ethnocen- trisme dont on fera un « usage 

méthodologique ». Denys Cuche (ibid.) cite ensuite Pierre Bourdieu : « Je suis 

convaincu qu’une certaine forme d’ethnocentrisme, si l ’on désigne ainsi la 

référence à sa propre expérience, à sa propre pratique, peut être la condition 

d’une véritable compréhension : à condition bien sûr que cette référence soit 

consciente et contrôlée […]. Il est plus difficile de reconnaître dans les autres, 
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d’apparence si étrangers, un moi qu’on ne veut pas connaître. Cessant alors d’être 

des projections plus ou moins complaisantes, l ’ethnologie et la sociologie 

conduisent à une découverte de soi dans et par l ’objectivation de soi qu’exige la 

connaissance de l ’autre15 ». Un mouvement traductif se situant dans une 

ouvertude consciente et con- trôlée n’est donc pas contradictoire avec la 

constitution de l ’identité. Bien au con- traire, il  s’agit d’appréhender la 

dialectique du Même et de l ’Autre, de l ’identité et de la différence, dans un 

mouvement allant vers une conscience claire de leur essence et de leur 

interrelation, qui ne se fasse au détriment ni de l ’une ni de l ’autre des deux 

cultures  en présence. 

Nous terminerons en insistant sur le fait que ce rôle constitutif  de la 

traduction  sur le plan de la culture est infini. On comprendra mieux maintenant 

pourquoi elle       a de formidables tâches devant elle. En cela, dans leur 

réalisation, elle participe de la finitude humaine et de la complétude du langage, 

qui sont, on le sait, infinies. Cette façon de voir repositionne d’une façon 

positive le problème de l’intraduisible qui n’est ainsi plus considéré comme 

une fatalité. Quant au travail de ré-écriture de la traduction, sur le plan 

linguistique, il  n’est pas celui ou du sens, ou de la signifiance, mais celui de la 

totalité du signe, c’est-à-dire celui du sens et de la signifiance. Ni cibliste, ni 

sourcier. Dichotomie simpliste dans laquelle nous ne nous reconnaissons pas. Le 

travail de ré-écriture n’est pas une traduction de la langue, mais de ce que le 

discours fait de la langue. Dans un entre-deux, qui se love dans la relation entre 

les deux cultures, entre ce que dit le texte de l ’Autre, et ce que je lui fais dire 

dans la mienne, dans un rapport de tension culturelle entre langue et discours, 

tension sans cesse changeante, insaisissable. 

NOTES 

1. Le présent article est la version revue et corrigée d’une conférence

prononcée lors du: « Premier colloque international : Les aspects culturels de 

la traduction », organisé par l’Université technique de Yildiz, Istanbul 

(Turquie), 22-24 octobre 1997. 

2. Nous nous donnons pour but ici d’approfondir et d’examiner sous un

autre angle des notions que nous avons introduites ailleurs : cf. Jean-Louis 

Cordonnier, Traduction et culture, 1995. 
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3. Évidemment, « modes de traduire » est à comprendre ici au masculin.

4. Pour un panorama plus complet du concept de culture, nous renvoyons

le lecteur à Cuche  (1996). 

5. Voir la première partie : Pour une archéologie de la traduction. 

6. Signalons à ce propos la parution d’un nouvel ouvrage sur la période

classique : La Traduction à l’âge classique,  études  réunies  par  Michel  Ballard 

et  Lieven  D’hulst,  Lil le,  Presses  universitaires  du Septentrion, 1996. 

7. Cet article est rédigé par Jean Delisle, avec la collaboration de Pierre

Cloutier. 

8. Soul. par l’auteur.

9. Voir note no 70. Soul. par l’auteur.

10. À ne pas confondre avec « l’étayage de l’acte traductif » (Berman 1995 :

68), terme qui désigne tout le travail de recherche documentaire du 

traducteur, toutes les lectures nécessaires à entreprendre pour réussir une 

traduction. 

11. Soul. par l’auteur.

12. Sur les a priori classiques encore en vigueur : clarté, génie, pureté, par

exemple, voir : Meschonnic (1997). 

13. Soul. par l’auteur.

14. Soul. par l’auteur.

15. Cette citation est tirée de Pierre Bourdieu : « Entretien avec Alban Bensa :

quand les Canaques prennent la parole », in Actes de la recherche en sciences 

sociales, no 56, mars 1985, p. 79. 
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LES BASES PHYSIOLOGIQUES DE L’EXERCICE MUSCULAIRE 

Introduction 
Le joueur de tennis ou le lutteur réalise une multitude d’actions individuelles ou combinées que l’on 
peut résumer comme suit : il court, il frappe, il plaque, il pousse, il immobilise. L’ensemble de ces 
gestes mobilise l’organisme dans sa totalité et de façon différenciée. 
Dans chaque pratique physique, l’athlète accompli une performance motrice ou sportive. Il réalise 
celle-ci en utilisant, d’une part, de l’énergie pour créer la force nécessaire à la mise en mouvement 
du corps, d’autre part, des informations pour produire un travail en cohérence avec son 
environnement.  

Ces deux éléments (l’énergie et les informations) sont des ressources pour l’organisme du sportif, 
mais d’autres facteurs interviennent aussi :  

Il faut différencier : 

Les différentes qualités de l’athlète 

��Les qualités Morphologiques : Taille, poids, largeur des épaules, du bassin, des segments, 
etc 

��Les qualités Biologiques : la capacité vitale, le% de graisse, la consommation maximale 
d’oxygène, la répartition des fibres musculaires. 

��Les qualités Physiques : deux groupes répertoriés 
o Les qualités conditionnelles qui font appel à, la fourniture, la mise en jeu et la

resynthèse de l’énergie musculaire nécessaire au fonctionnement de l’organisme (les 
potentiels aérobie et anaérobie) 

o Les qualités Neuromusculaires de coordination qui font appel à la coordination,
au guidage et à la régulation des gestes (force, souplesse, adresse, habileté motrice). 

��Les qualités technico- tactiques en rapport avec la culture de la discipline pratiquée. 
��Les qualités morales et psychologiques : elles sont les éléments indivisibles de la 

performance car situées dans la tête des pratiquants. La personnalité, le niveau de 
connaissances générales, la motivation, la volonté, la résistance au stress, l’acceptation de la 
douleur, le désir de réussite. 

��L’entrainement : les différents principes d’entrainement, les objectifs, les tests, la 
planification à court et long terme. 

��Les facteurs favorisant la performance : l’alimentation, la fatigue, les conditions 
matérielles, l’échauffement, le suivi médical, l’insertion sociale. 

��L’environnement : Le cadre de vie, les conditions de vie, le niveau de connaissance 
scientifique de l’entraîneur, le contexte de prestation  (altitude,  niveau de la mer, 
importance médiatique) 

��La gestion : c’est l’organisation par l’entraîneur de toutes les composantes de la 
performance, dans leurs inter-relations et en harmonie. Ce travail repose sur une analyse 
globale de l’entraîneur dans une relation privilégiée avec l’athlète, c’est la relation 
entraîneur- entraîné.   

La performance du sportif est donc le produit d’une multitude de facteurs. 



Bio-informationnel (Le système Nerveux - La fonction de Régulation) 
BioMécanique (La fonction Motrice-Le système Osseux -Le système Musculaire- Le système 
Articulaire) 
Bio-Energétique (La fonction Circulatoire -La fonction Respiratoire- La fonction Digestive -
La Fonction d’Excrétion) 

Au départ le flux biologique de l’énergie 

L’approche physiologique permet de connaître, dans ces situations par quels mécanismes 
l’organisme s’adapte à l’effort et fournit l’énergie nécessaire à sa réalisation ; elle donne les moyens 
d’entretenir ou d’améliorer les qualités requises pour pratiquer une activité donnée. Elle permet de 
savoir comment l’organisme transfère l’énergie chimique contenue 
dans la nourriture en énergie mécanique et en énergie thermique  

Toute l’énergie qui existe dans la biosphère provient du soleil, elle nous parvient sous forme 
de lumière (Energie lumineuse). Les millions de plantes vertes de notre planète transforment une 
partie de cette énergie en énergie chimique. Celle-ci est utilisée par les plantes vertes pour 
construire les molécules organiques (glucides, lipides, protéines) à partir du bioxyde de carbone 
(CO2), de l’eau (H2O) et de l’azote (N2). Ce processus s’appelle « la photosynthèse ». L’homme 
se nourrissant de plantes et d’animaux pour subvenir à ses besoins alimentaires, dépend donc 
directement des plantes et par le fait même du soleil pour assurer son énergie. 



Nous savons  maintenant que les mouvements s’effectuent grâce à la transformation de 
l’énergie chimique des aliments qui deviennent des nutriments puis des substrats alimentaires et 
produisent de l’énergie mécanique. 

Cette transformation est intra-musculaire. 

Le sang : lieu de transport et d’échanges 

Le corps humain contient plusieurs milliards de cellules de divers types. Cinquante 
millions de ces unités meurent à chaque seconde, mais elles sont remplacées constamment.       

C’est par le sang canalisé dans les vaisseaux sanguins(veines et artères) et propulsé par la 
pompe cardiaque que les cellules musculaires viennent prendre l’oxygène nécessaire à la vie au 
niveau des alvéoles pulmonaires, viennent prendre les aliments et l’eau au niveau du tube digestif. 
Ensuite c’est encore par le sang  qui traverse tous les organes et tous les systèmes que se font les 
échanges et l’élimination des déchets. 

Pour Essayer de comprendre 

Lorsque l’on fait n’importe quel effort (nager, courir, jardiner,) on constate que 
la respiration et le cœur s’accélèrent. Ces adaptations ne sont que la conséquence  de l’élévation des 
besoins en énergie des muscles sollicités par l’exercice. En grande majorité cette énergie provient 
d’une combustion  qui a lieu dans le muscle. Comme dans toutes combustions, ces carburants ne 
pourront brûler longtemps sans l’apport de l’oxygène (O2), l’oxygène devient alors le comburant 
de la combustion. Selon l’intensité et la durée de l’exercice, la combustion pourra utiliser différents 
« carburants » que l’on trouve soit :  

• Dans le muscle
• Transportés par le sang

1. Pour les longs exercices de faible intensité, le carburant  est constitué d’un petit %
de glucides et d’un grand % de lipides qui en constitue pratiquement 

l’essentiel. 

2. Lorsque la vitesse et l’intensité augmentent d’une manière progressive le
pourcentage de lipides diminue et le pourcentage de glucides augmente.



TRAVAIL MUSCULAIRE 

3. Lorsque l’on fait  de la vitesse longue mais à intensité  maximum c’est en
consommant uniquement les glucides et surtout le glycogène que l’on va tenir dans 
cette voie. 
4. Pour réaliser des séances où la vitesse est au maximum mais durant seulement
quelques secondes c’est dans le muscle que l’on va trouver le carburant appelé la 

Créatine Phosphate. 

Manger pour produire de l’énergie 

Comburant 
Oxygène 

Poumons, sang, 
cœur, vaisseaux, 

muscles 
2 

Déchets 
CO2+ Chaleur 
Muscles- Sang 

Poumons 
Peau- Sudation 

3 

Carburants 
Lipides+Glucides 

(Digestion 
muscles, foies, 

tissus) 
1 

= 
Muscle 

Combustion= 
Energie+chaleur 

 Digestion 

Energie 



Les aliments que nous ingérons ne sont pas directement utilisables au niveau cellulaire. Ils 
sont principalement composés de carbone(C), d’hydrogène (H) et d’oxygène (O2). Un des buts de 
la digestion est de casser les molécules complexes afin de les rendre plus assimilables à l’organisme 
(sous forme de substrats) et d’utiliser l’énergie en la stockant dans une molécule dont le nom est 
l’adénosine triphosphate (ATP).  

L’ATP est une molécule composée d’adénine, de ribose qui sont rattachés à 3 groupes 
phosphates. Cette ATP est présente dans la fibre musculaire. Pour simplifier on peut dire qu’une 
énergie est libérée quand le dernier phosphate se détache de la molécule d’ATP 

=  ADP    +  Pi   + Energie ���� EM 

ADP = Adénosine di-phosphate/ Pi = phosphate/ EM= Energie musculaire 
 Ce substrat (l’ATP) est présent en toute petite quantité dans le muscle. Il ne peut maintenir 

une contraction musculaire plus de 3 secondes. L’ATP est le seul substrat que la fibre musculaire 
peut utiliser pour fonctionner.  

Il est donc nécessaire que d’autres sources d’énergie permettent la resynthèse permanente de 
l’ATP pour un travail musculaire continu.  

Les cellules synthétisent l’ATP par 3 processus : 

La voie Anaérobie qui ne fait pas intervenir l’O2 
1) Le système ATP-CP
L’ATP est renouvelé gràce à l’énergie fournie par la réserve cellulaire de CP. C’est un 
processus anaérobie alactique  

2) Le système glycolytique
C’est un nutriment énergétique, le glucose (apporté par la digestion des aliments) qui 
produit l’énergie nécessaire à la resynthèse de l’ATP. C’est un processus anaérobie 
lactique 

La voie Aérobie qui fait intervenir l’O2 
3) Le système oxydatif
Ce système fait appel à l’oxydation des nutriments (glucides, lipides, protéines) en 
présence de l’O2 pour la production d’énergie nécessaire à la resynthèse de l’ATP. C’est 
un processus aérobie 

1) Le système ATP-CP (Créatine-Phosphate)

C’est le système le plus simple et le plus rapide pour renouveler l’ATP à partir d’un 
composé énergétique présent dans les cellules, c’est un processus Anérobie Alactique. Cette 
molécule est appelée la Phospho –Créatine (PC) ou Créatine Phosphate. Ce système correspond 
à des efforts brefs mais intenses comme la vitesse. 

Ce processus est rapide et ne nécessite pas la présence d’oxygène (ANAEROBIE) de plus il 
est ALACTIQUE (faible production d’acide lactique). Durant les premières secondes de l’exercice 
musculaire à intensité maximale (sprint), la quantité d’ATP est maintenue à un niveau relativement 
constant. Mais au bout de 7 secondes à effort maximal, les niveaux d’ATP et de CP deviennent trop 
faibles pour permettre d’assurer des contractions. musculaires.  Au-delà de cette période, les 
muscles doivent utiliser d’autres procédés pour continuer la couverture énergétique. 

La forme d’effort privilégié de ce système ATP-CP : la Vitesse 

ATP



2) le système glycolytique

Un autre moyen de production de l’ATP  implique la libération d’énergie par la dégradation 
du glucose qui représente 99% des sucres circulant dans le sang, ce procédé est appelé glycolyse. 
C’est un processus Anaérobie Lactique. 

 Ce glucose provient de la digestion des hydrates de carbone et de la dégradation du 
glycogène hépatique. Au repos le glucose est pris en charge par le muscle et le foie qui le 
transforme en glycogène musculaire. Celui-ci à l’avantage de pouvoir être stocké et dégradé à la 
demande. La forme d’effort privilégié de ce système : la résistance. 

Cette production d’énergie se déroule dans le sarcoplasme musculaire. La fourniture 
d’énergie est importante mais de durée relativement courte (de 30 secondes à intensité  max à 2’ 
pour une intensité moindre. L’apport de l’oxygène est insuffisant (anérobie) ce qui par un schéma 
complexe,  transformera l’acide pyruvique en acide lactique. 

La présence d’une quantité importante de lactates (acide lactique) dans le sang va perturber 
l’homéostasie (baisse du Ph dans le sang) et l’exercice devra etre interrompu 
(Courbature dans les jambes, les bras lourds, etc) 

La forme d’effort privilégié de ce système : la Résistance 

3) le système oxydatif

Le dernier système cellulaire de production d’énergie est le système aérobie (oxydation des 
nutriments). Cette réaction se produit dans les mitochondries « véritables usines à oxygène » 
situées dans la fibre musculaire. La présence d’O2 (voie aérobie) permet un fonctionnement 
d’intensité modérée mais de très longue durée. Cette dégradation des glucides, des lipides et de 
quelques protéines par voie aérobie s’accompagne d’une production de « résidus » ayant peu 
d’influence à court terme sur la fatigue : 

• De l’eau (H20)� sueur éliminée
• Du gaz carbonique (CO2)� éliminé dans la respiration

Ce sont les muscles et foie qui stockent environ l’équivalent de 2000 Kcal sous forme de glycogène. 
Pour les efforts de longue durée (45 mn minimum) ce sont les lipides  qui interviennent en 
particulier. 

La forme d’effort privilégié de ce système : l’Endurance 

Capacité et Puissance 

Chaque filière énergétique peut être caractérisée par une Capacité qui permet une durée de 
fonctionnement (indépendante du débit) : plus l’exercice est puissant, moins longue est la durée de 
fonctionnement et inversement. 

 ����La capacité : c’est la quantité totale (contenance) d’énergie disponible dans le réservoir 

Réservoir 

 Robinet 
 Débit ���� ����

 ��������
Contenance 



����La puissance : c’est la quantité maximale d’énergie utilisable par unité de temps (débit du 
robinet) 
Chaque système possède :   

• Une capacité
• Une puissance
• Une durée égale à : Capacité

 Puissance 
Ces deux notions ont des répercussions directes sur l’entraînement. L’éducateur de par ses 

choix d’exercices de travail, devra monter le niveau de chaque système pour qu’il fournisse le 
maximum de puissance le plus vite possible et le plus longtemps possible. 

Il devra organiser son entraînement dans le but, non seulement d’optimiser le rendement 
d’une filière, mais en jouant sur les paramètres de récupération, intensité et durée. 

Résumé des caractéristiques essentielles des différentes filières énergétiques 
D’après M.Pradet (1989) 

Anaérobie Alactique Anaérobie Lactique Aérobie 
Substrats ATP 

CP 
Glucides (glucoses et 

glycogène) 
Glucides 
Lipides 

Protéines (faible %) 
Délai d’efficacité 

maximum 
 Nul 20 à 30 secondes 1 à 3minutes 

Puissance Très élevée + + + + Elevée + + Dépend du VO2 max 
Temps d’épuisement à 

puissance maximale 2 à 3 secondes 25 à 40 secondes 3 à 15 mn 
Capacité Très Faible + Faible + Illimité + + + + + 

Temps d’épuisement de la 
capacité (réserve) Entre 7 et 20 secondes 2 minutes 

Dépend du % du VO2 max 
utilisé 

Facteurs limitants de 
l’exercice 

Puissance : système 
enzymatique et neuro- 

musculaire. 
Capacité : baisse de la 

concentration des réserves 
de CP 

Puissance : enzymes de la 
glycolyse anaérobie et 

nombre de fibres rapides 
Capacité : Baisse du pH 

musculaire 

Puissance : fatigue 
musculaire locale 

Capacité : chute du taux du 
glycogène 

RESUME 

Voie I : les phosphagènes 
ATP-PC 

-Dans le muscle 
-Sans Oxygène (O2) 
-Sans production d’acide 
Lactique 
Capacité 20’’ 

Anaérobie 
Alactique 

7’’ 

Voie II : Glycolyse 
-Glucides
-Pas (ou peu) d’O2 
-Production d’acide lactique 
(ou lactates) 
Capacité 2’ 
Puissance 15’’/20’’ 

Anaérobie 
Lactique 

45’’ 

Voie III : Dégradation 
aérobie 

-Glucides-Lipides et Protides 
-Avec O2 

-Dégagement CO2 
-Production H2O 

Puissance 2’ 
Capacité illimitée 

Aérobie 
6’/9’ 

 ATP 



Evolution de la fourniture d’énergie dans le temps 

Intensité 
100 ����Aérobie 
 90  1500m-3000m-marathon 
 80 
 70 
 60 
 50 
 40  ����Anaérobie Lactique 
 30 200m-400m-800m 
 20 
 10 ����Anaérobie Alactique 
 0 60m-100m 
 0  1’  2’  3’  4’ 5’ 

 Temps 
L’interprétation de ces trois courbes montre que : 

Les voies 1, 2, 3 n’interviennent pas successivement  elles se chevauchent progressivement par 
différents processus par ordre. Elles ont un démarrage immédiat, par contre elles ont des délais 
d’interventions différents  et leurs possibilités sont étalées dans le temps. 

Rappel sur les volumes respiratoires 

Les mouvements respiratoires consistent à renouveler l’air des poumons. Ils se produisent 
rythmiquement et alternativement. On distingue l’inspiration et l’expiration. 

• L’inspiration correspond à la dilatation de la cavité thoracique, à l’entrée de l’air
atmosphérique dans les poumons. 

• L’expiration correspond au retrait de la cage thoracique, donc à l’expulsion de l’air intra
pulmonaire. Ces mouvements sont possibles grâce à la mobilité de la cage thoracique et à 
l’élasticité pulmonaire. 

• La ventilation pulmonaire (VP) correspond à la fréquence respiratoire (FR) de 10 à 12
mouvements /minute. Cette fréquence varie suivant l’activité (travail musculaire, sommeil) 
ou les émotions.  

Les volumes respiratoires 

           2 Litres : VRI (Volume de réserve inspiratoire)   
 CV 

        0,5 Litres : VC (Volume courant)  

 1,5 Litres : VRE (Volume de réserve expiratoire) 
CT 

         1,5 Litres : VR (Volume résiduel) 

Les volumes sont mesurés par spiromètre, on mesure 4 volumes : 
1. Le volume courant de 0,5 L. Volume d’air pour une Respiration calme (VC).
2. Le volume de réserve inspiratoire de 2 L.Volume d’air supplémentaire dans une

inspiration forcée (VRI).
3. Le volume de réserve expiratoire de 1,5 L. Volume d’air évacué lors de l’expiration

forcée (VRE).
4. Le volume résiduel de 1,5 L.Volume d’air non expulsé et qui reste en permanence dans

les poumons (VR).

 VRI 

 VC 
        VRE 
………………… 

 VR 



Les capacités respiratoires 

Deux capacités qui représentent l’ensemble des différents volumes : 
1. La capacité vitale (CV). Elle représente l’ensemble des volumes.  Elle représente

normalement entre 4 et 5 L. 
2. La capacité totale (CT). C’est la somme de tous les volumes  pulmonaires, elle peut

atteindre 6 L. 

L’adaptation fonctionnelle à l’effort 

L’exercice physique entraîne une modification du rythme et de l’amplitude de la 
ventilation pulmonaire qui est 6 litres environ au repos (10 à 12 mouvements x 0.5 litres du 
volume courant). 

La demande en oxygène devient plus importante au niveau des cellules musculaires qui 
participent à l’effort. Au début de l’exercice, il y a augmentation de l’amplitude et de la fréquence 
des mouvements respiratoires. Cette élévation croit au fur et à mesure de l’augmentation 
d’intensité de l’exercice musculaire. Si cette intensité  qui était pénible au début devient 
modérée, les rythmes respiratoires et circulatoires se stabilisent : il a équilibre entre la 
consommation et les apports d’O2. C’est un état stable, il correspond à la notion de second souffle 
ou l’effort paraît facile (ex : footing). 

En revanche plus l’athlète  soutient un effort intense, plus le débit augmente (le volume 
courant peut aller jusqu’à 3,5 litres et la fréquence augmenter  jusqu’à 45 voire 70 
mouvements/mn ce qui peut donner de 120 à 200litres d’O2 par minute). Au moment ou 
l’exercice atteint des limites pour lesquelles tout l’oxygène disponible au niveau musculaire est 
utilisé, on dit que l’athlète a atteint sa puissance maximale aérobie (PMA). La PMA s’exprime en 
Watts et indique la puissance de l’intensité d’effort correspondant aux possibilités maximales de 
l’athlète pour livrer de l’oxygène à ses muscles avec un fort débit (VO2 Max).  

Les physiologistes  disent que l’athlète a atteint son VO2 Max (débit maximum d’oxygène) 
entre 6mn et 7mn à la vitesse maximale aérobie ((VMA). La Vma s’exprime en km/h. Cette 
donnée est obligatoire pour réaliser des plans d’entraînement individualisés. Le VO2 max est 
une qualité déterminée par le patrimoine génétique, il est plus important chez les garçons que les 
filles. On peut développer le VO2  Max de 15 à 30  % surtout durant la période pubertaire et cela 
jusqu’à l’age de 25 ans. Cela s’évalue en millilitre d’oxygène par kilogramme de muscle et par 
minute (ml/mn/kg) en laboratoire ou sur le terrain. Chez le sportif de haut niveau on peut trouver 
des valeurs de 80 ml/mn/kg, alors que le sédentaire atteint difficilement 46 à 50 ml/mn/kg. 

Malgré cet état critique pour l’athlète à VO2 Max, celui-ci peut augmenter encore son 
intensité (le sprint dans la ligne droite dans un 3000m) en faisant appel à ses processus anaérobies. 
Cela entraînera une lactatémie importante et créera une importante dette d’O2, qu’il devra payer 
durant sa récupération. 

 Bien sûr ce stade provoque l’essoufflement avec arrêt de l’exercice. 

La dette d’Oxygène 

Au cours de la période de récupération, la demande énergétique est considérablement 
réduite puisque l’exercice est terminé. Par contre, la consommation d’oxygène (VO2) demeure 
relativement élevée pendant une période dont la durée dépend de l’intensité de l’exercice. 

La différence entre le volume (VO2) de la récupération et le volume (VO2) de repos 
s’appelle la dette d’oxygène (O2).Hill (1922). 

Il est aisé de constater que les valeurs respiratoires et cardiaques à la fin d’un effort, quel 
qu’en soit le type, ne reviennent que progressivement à leurs valeurs initiales. 



Cette récupération lente signifie que la consommation d’oxygène retourne lentement à sa 
valeur de départ. La dette d’O2 se définit comme la  quantité d’O2 consommée en excès  pendant la 
période de récupération par rapport à la période de repos : 

 Consommation d’O2 en litre/minute 

 30 
Déficit ::::::

Dette d’oxygène 
 20        O2    :::::::::::: 

::::::::::::: 
 10        ::::::::::::::::: 

 Repos     ::Exercice :: Récupération Temps minute 

 L’athlète ayant fonctionné en manque d’oxygène au début de l’effort, emprunte une voie (processus) 
sans moyen de pouvoir durer. C’est le cas d’un client qui emprunte à la banque par besoin d’argent. Il 
devra alors rembourser cet emprunt à un taux supérieur à celui de départ : la dette est plus importante 
que le déficit. 
 En effet, l’importance de cette dette d’O2 est fonction de l’intensité et de la durée de l’effort ayant 
entraîné ce déficit. Plus l’effort sera violent plus long sera le temps de récupération. 

Resynthèse  des réserves énergétiques au cours de la récupération 

L’ATP-CP ou dette Alactique : représente un faible déficit d’O2. Le métabolisme de repos  est 
retrouvé au bout de 3 à 5 minutes. 

 Contenu en Phosphagène (ATP-CP) du muscle en mM/kg de muscle 
 30 
 25 
 20 
 10 

 5 
 0  I  Temps 

 1mn  2mn  5mn  10mn 
 Exercice  Récupération 

Quelle est l’utilisation de cette surconsommation d’O2 pendant la phase de récupération ? 
Effort de type anaérobie alactique : l’excès d’O2  sert principalement à reconstituer  les réserves de 
phosphagènes (ATP-CP)  plus de 84% de la créatine resynthétisée en 2 mn. 

Glycogène musculaire ou dette Lactique : Produite lors d’un exercice très intense, avec production 
importante de lactates. La dette est très importante et pour la resynthèse des composés énergétiques il 
faut  une récupération très longue de 10 à 48 heures (voire 5 jours) 

• Effort de type lactique : l’excès d’O2 sert notamment :
1. à reconstituer les phosphagènes.
2. à transformer l’acide lactique en glycogène, 88 % éliminé en 75mn de récupération.
3. à retrouver une température corporelle normale.
4. à satisfaire aux besoins en O2 des muscles respiratoires pour leur récupération.

Cette analyse de  la dette d’O2 très importante pour l’entraîneur : 
 Dans la programmation d’exercice en Puissance Anaérobie Alactique ex :( 60m, 80m, 100m)  ou 
aérobie modérée (footing facile) la production de lactates est peu importante. Cela nécessite peu de 
récupération. 



Dans la programmation d’exercice en Capacité Anaérobie Alactique répétition ex :( 60, 80, 100, 
120, 150,) L’entraîneur doit absolument organiser une récupération complète entre les séries si 
l’objectif est de travailler dans la voie ATP-CP. Cette récupération doit avoir une Durée (temps) et 
une Nature (passive- à l’arrêt) ou (active marche- footing). 

 Pour un entraînement dans la voie 2, avec une production importante de lactates Puissance 
Anaérobie Lactique ex :( 250m-300m- 400m) la récupération doit être plus longue. De plus il est 
conseillé de faire une récupération active (petit footing de 15 à 20mn).  
Dans le cas de la Capacité Anaérobie Lactique ex : (400-500-600-800)  on peut travailler en 
fatigue lactique (récupération moindre) pour : 
Habituer l’organisme à réaliser des séances avec une dose importante de lactates. Cela fait appel à 
la motivation car l’effort est d’une très haute intensité (à proscrire chez les jeunes).    

Durées minimales et maximales de récupération suggérées à la suite d’un exercice maximal 

Processus de récupération Temps de récupération 
Rétablissement des réserves de phosphagènes 
du muscle ATP-CP (Sprint) 

3mn minimum  5 mn maximum 

Remboursement de la dette alactique (Sprint) 3mn  5mn 
Resynthèse du glycogène musculaire 10h en continu     46h 

5h par intervalle  24 h 
Elimination de l’acide lactique dans le sang et 
les muscles 

30mn récupération active  1h 
1h récupération passive     2 

L’ADAPTATION  FONCTIONNELLE A L’EFFORT 

      Intensité correspondant à un % de la VO2 max 

 150      Consommation d’O2 (l/mn)         Anaérobie 

       Surcritique 
 VO2 max (ex : 80 ml/mn/kg) 

 CRITIQUE  VMA (ex : 20,5 km/H) 
 Subcritique 

Aérobie 
FC (ex : 196 FC) 

 PMA (ex : 160 Watts) 
Puissance 

• Le VO2 max (Volume d’oxygène maximum) il se mesure en millilitres par minute et par
kg (ml/mn/kg). Si on augmente progressivement l’intensité d’un effort, la consommation
augmente aussi jusqu’à un certain point. Au-dessus de ce point, toute nouvelle
progression dans l’intensité de l’effort n’entraîne plus d’accroissement de l’absorption
d’O2 : c’est le VO2 Max

• La PMA (Puissance Maximale aérobie) se mesure en Watts et indique la puissance à
laquelle le VO2 Max est atteint.



• La VMA (Vitesse Maximale Aérobie) s’exprime en km/h, lors des tests de laboratoire ou
de terrain. Donnée Fondamentale pour l’entraîneur, pour établir un programme
d’entraînement individualisé.

• La Fréquence Cardiaque augmente de façon linéaire en fonction de la puissance de
l’exercice tout comme la consommation d’O2. C’est une réponse cardiovasculaire à
l’intensité de l’exercice.

Pour comprendre la nature des exercices proposés sur le terrain, il faut connaître les 
caractéristiques des processus permettant la resynthèse de l’ATP : substrats utilisés, délai 
d’intervention, puissance (quantité maximale d’énergie susceptible d’être fournie par unité de 
temps), capacité ou endurance, facteurs limitant la puissance, facteurs limitant l’endurance, produit 
terminal des réactions, délai de retour de l’organisme à l’état de repos, etc … 

La notion de VO2 max 

Le volume maximal d’oxygène (VO2 max) correspond, durant l’exercice, à la quantité 
maximum d’oxygène consommée en une minute par l’organisme. Compte tenu du délai 
d’intervention de la filière aérobie, le VO2 max ne pourra être mobilisé que pour des efforts 
dépassant deux minutes. 

 Exprimé en litre par minute ou en millilitre par minute et par kilogramme de poids corporel, 
le VO2 max est essentiellement limité par le fonctionnement  
Du système cardio- vasculaire et l’épuisement enzymatique (mitochondries) des fibres musculaires 
sollicitées. Sa capacité dépend de l’équipement génétique et de l’entraînement effectué avant 25 
ans. D’un point de vue statistique le VO2 max est plus grand chez les hommes que chez les 
femmes. 

La notion d’endurance 

Appelée Capacité aérobie, la notion d’endurance exprime la possibilité de durer dans 
l’exercice à l’intensité choisie. La durée d’un exercice utilisant d’une façon préférentielle le système 
aérobie dépend du pourcentage de VO2 max utilisé et du  niveau d’entraînement. A  puissance 
maximale aérobie un sujet non entraîné s’épuise entre 4 et 6 mn, un sujet entraîne peut maintenir sa 
PMA sur 7 à 15mn. 

La notion de seuil 

Intensité correspondant à un % de la VO2 max 

 2mn  6mn  X mn 
150  Surcritique 
140 
130 
120 
110 
100  Critique 
 90 
 80 
 70 
 60 
 50  Subcritique 

Exercice d’intensité modérée : l’exercice se déroule en aérobiose et peut être poursuivi longtemps (E.MA 
Endurance Maximale Aérobie). 

Exercice d’intensité égale à la P.M.A : l’intensité de l’exercice devra diminuer pour que l’organisme continue de 
fonctionner en aérobiose. 



Exercice d’intensité très élevée : l’énergie de source anaérobie est prédominante. 

Zone de fonctionnement anaérobie 

La notion de seuil aérobie et anaérobie 

Lors d’exercices intenses, inférieurs à la P.MA., la concentration de lactates augmente 
pendant les premières mn de l’exercice (à environ 60% du VO 2 Max), les lactates commencent à 
apparaître. Ce stade correspond en partie à un apport énergétique anaérobique. Il a été fixé d’une 
façon purement théorique à une concentration sanguine de 4 mmol d’acide lactique. C’est le seuil 
anaérobie, qui bien sur se déplace avec le niveau d’entraînement. 

Jusqu’à 60% de VO2 max (seuil aérobie), le taux de lactates reste faible (2mmol) et stable. 
C’est la zone d’endurance fondamentale de récupération. Vouloir entraîner la filière aérobie en 
dessous de ce seuil ne produit aucun effet. 

Au-delà de 60% et jusqu’à 80% de la VO2 max, on accumule 
progressivement des lactates,  mais on peut encore continuer l’exercice durant 
environ 30mn chez le sédentaire et 60 mn chez le sportif entraîné. C’est la 
zone de travail de la capacité aérobie (zone transitionnelle aéro-anaérobie). Le 
travail peut se faire par fraction de 20mn ou plus. 

Vers 85% de VO2 max et 4 mmol de lactates c’est le seuil anaérobie. Toute 
augmentation de l’allure provoque une montée brutale du taux de lactates et 
réduit la poursuite de l’effort. 

Au-delà du seuil anaérobie, c’est la zone de développement de la puissance 
aérobie. Le travail doit être fractionné avec des récupérations actives. 

A 100% de la VO2 max, la consommation d’O2 est maximale. La durée de 
l’exercice varie selon le niveau de chacun, car l’accumulation lactique est importante.  

Indications générales pour l’entraînement 

% Moyen de la VAM % Moyen de la Fc 
Max 

Durée et caractéristiques 
des exercices 

Répercussions 
physiologiques 

50 à 55% 65 à 70 10 à 15’ de course Récupération active 
Pour évacuer l’acide lactique 

après une séance dure 
65 à 69% 71 à 79 Durées longues Equilibre aérobie 

Echauffement avant 
entraînement 

Vitesse favorable pour les 
reprises d’activités de début 

de saison ou d’année scolaire. 
Développement peu efficace 

de l’endurance aérobie 
70 à 79% 80 à 89 Longues durées 

continues 
Course de fond 

Début de l’apparition de 
l’acide lactique sanguin 

Tendance aérobie 
recommandée pour travailler 

en début de saison 
Développement efficace de 

l’endurance aérobie 



% Moyen de la VAM % Moyen de la Fc 
Max 

Durée et caractéristiques 
des exercices 

Répercussions 
physiologiques 

80 à 89% 90 à 97 Courses par intervalles 
longs durée supérieures 

à 6’ x 3, 4 
Rc 2’,3’,4’,5’ 

Augmentation plus 
importante de l’acide lactique 

sanguin. 
Tendance anaérobie lactique 

Développement mixte 
endurance et puissance 

aérobie maximale 
90 à 100% 98 à FC Max Courses par intervalles 

moyens : durée 2’ à 4’ x 
4,6 

Rc longue 2’,3’,4’,5’ 

Accumulation rapide de 
l’acide lactique 

A n’envisager qu’une fois par 
semaine. 

Non souhaitable chez 
l’enfant. 

Développement mixte 
puissance aérobie maximale 

et capacité lactique 
+ de 100 à 120% FC Max Courses par intervalles 

courts type 10’’/20’’, 
15’’/15’’ 
30’’/30’’ 

Sur une durée de 15’ à 
20’ genre fartleck 

Sollicitation maximale de 
tous les systèmes qui 

permettent le transport de 
l’O2 

Développement efficace de la 
puissance aérobie maximale 
sans production de lactates 

Développement de la capacité 
anaérobie alactique 

Relation VO2/Vitesse/ Fréquence cardiaque 
VO2 (ml/min/kg)  Fréquence cardiaque 
80  250 

75 

70 
 200 

60 

 150 

50 

 100 
40 

50  50 
 10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24    Vitesse/km/h 



Relation consommation O2/Lactatémie/vitesse 
VO2 (ml/min/kg)  Lactatémie (mM) 
80  25 
77  VO2 max 

70 
 20 

Seuil Anaérobie 
60 

 15 

50 Seuil Aérobie 
 10 

 2 

40 
 1  5 

 4 
 2 

30  3  récupération  capacité  puissance aérobie  0 
 10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24    V/km/h 

VMA 
1 Seuil Aérobie : pour développer la capacité Aérobie (2mM) 
2 Seuil Anaérobie : c’est la limite de l’acidose acceptable (travail par intervalles) 4(mM) 
3 Récupération (échauffement, maladie, vacances) 

LE SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE 

Le débit cardiaque 
Introduction 

Le cœur est une machine constituée de deux pompes accolées (le cœur droit et le cœur gauche). 
Chacun de ses cœurs est constitué de deux compartiments : l’oreilllette et le ventricule, séparés par 
une valvule qui permet ou non le passage du sang entre ces deux compartiments. La contraction 
s’appelle la systole (éjection du sang dans le circuit), le relâchement s’appelle diastole (remplissage 
du sang). 

Au repos le cœur brasse environ 5 litres de sang à la mn. C’est le débit de repos. 
Le débit cardiaque est une quantité exprimée en litres par minute ou millilitre par minute. Celui-

ci répond à la formule suivante : Débit = Fréquence cardiaque (FC) x le Volume de sang éjecté à 
chaque systole (Volume d’éjection systolique) dans la grande circulation. 

Au repos ce débit est égal à    65 Fc x 77 ml = 5,005litres de sang. 
Le cœur est autonome en ce qui concerne sa contraction, sa fréquence est de 70 battements /mn 

environ. 
Le cœur reçoit deux types d’influences qui vont réguler cette fréquence fondamentale : 
• Première influence
Le système nerveux neuro-végétatif constitué des deux systèmes antagonistes : Sympathique et 

Parasympathique. 

Le système sympathique, lorsqu’il est sollicité à l’exercice notamment, provoque une 
augmentation de la fréquence cardiaque. Le cœur peut accélérer jusqu’à une fréquence dite 
maximale qui dépend non du degré de forme ou d’entraînement mais de l’age du sujet. 



Une formule théorique pour ce calcul : FC Max = 220 – l’âge en années (un sujet de 40 ans peut 
avoir 40-220 = 180 FCMax) 

Le système Parasympathique, lorsqu’il est sollicité au repos notamment, a des effets inverses 
de ceux provoqués par le système sympathique. Il ralenti le cœur. 

Il y a des différences de variations inter-individuelles importantes entre les différents sujets. La 
femme bat légèrement plus vite que l’homme. 

• Deuxième influence
A l’exercice, certaines hormones (comme l’adrénaline) et l’élévation de la température du  corps 

provoquent l’augmentation de la fréquence cardiaque. 

Le cœur et ses réactions immédiates à l’exercice 

Modification de la fréquence cardiaque 
Avant l’exercice, la fréquence cardiaque augmente de façon anticipée (l’émotion ressentie par le 

pratiquant). 
La fréquence cardiaque durant l’exercice augmente rapidement (phase d’accrochage 

cardiaque), pour ensuite se stabiliser progressivement si l’intensité de l’exercice est inférieure ou 
égale à la PMA. Si celle-ci est supérieure à la PMA, la fréquence augmente, atteint son maximum et 
s’y maintient jusqu’à la fin du travail. 

A l’arrêt de l’exercice, la fréquence décroît en deux temps : d’abord rapidement (20 à 35  
secondes) puis beaucoup plus lentement. La première phase correspond au « décrochage 
cardiaque ». La seconde phase correspond au paiement de la dette d’O2 contractée pendant 
l’exercice (voir les courbes de Valérie et de Julien 

Effets de l’entraînement sur le coeur 

Modification de la fréquence cardiaque : 
La fréquence cardiaque maximale serait à l’exercice plus basse chez les entraînes que chez les 
sédentaires. (Même âge). 

La fréquence de repos baisse sous l’effet de l’entraînement. Cela est dû à l’augmentation du 
volume des cavités cardiaques (volume d’éjection systolique). Pour une même Intensité d’exercice 
de type aérobie, la fréquence cardiaque d’un sujet entraîné se stabilise plus facilement et à un seuil 
plus bas que celle d’un sédentaire. Le retour à la normale (fréquence de repos) se fait plus 
rapidement chez le sujet entraîné. 

Effets de l’entraînement sur le Volume d’éjection systolique (V.E.S.) 

La masse et le volume augmentent  avec l’entraînement de type aérobie. Cette Hypertrophie 
cardiaque est une adaptation normale, caractérisée par une augmentation du volume de la cavité et 
un épaississement de ses  parois. Chez les sujets entraînés le V.E.S. peut atteindre 200 ml Cette 
valeur entraînera un débit cardiaque maximum important et donc une VO2 MAX 2 élevée, d’où 
l’importance de commencer par un travail aérobie de 150 à 160 FC, avant d’attaquer un travail plus 
important. 

La fréquence cardiaque est pratiquement le seul indicateur physiologique qui est utilisable sur le 
terrain pour renseigner sur l’intensité de l’exercice. 

Relation entre la fréquence cardiaque et la consommation d’O2 

• Un sujet qui est à sa fréquence cardiaque maximale (débit cardiaque) atteint son volume
d’oxygène maximal (VO2 max) ou livraison d’O2 max.

• 120 Pulsations/minute correspond à un niveau d’activité faible, mais le volume d’éjection
systolique est lui à son maximum. Ce qui est certain c’est que l’on ne peut pas développer la



fonction aérobie à cette fréquence, il faudra travailler dans des zones de 150 FC/mn  pour 
être efficace. 

_200    Fréquence cardiaque 
_190 
_180 
_170  Avant l’entraînement 
_160 
_150 
_140 
_130  Après l’entraînement 
_120 
_110 
_100 
_ 90 
_ 80 
_ 70 
_ 60 
_ 

20  21  22  23   24   25   26   27  28   29  30   31   32  33  34   35   36  37   38   39  40 
 VO2 max 

Relation linéaire entre la fréquence cardiaque et la consommation. 
10 semaines d’entraînement aérobie pour un sujet de 20 ans. 
C’est entre 40 et 50% du VO2 max que le volume d’éjection systolique atteint sa valeur maximale. 
A cette intensité la fréquence cardiaque est de 120 puls/mn, ensuite il se maintient à un niveau 
identique même si l’intensité augmente. 

Le devenir de l’acide lactique 

La glycolyse anaérobie entraîne la production de lactates, déversées dans le sang, perturbant 
ainsi l’équilibre du milieu intérieur (pH) et entravant la contraction musculaire. 
On a longtemps pensé que l’acide lactique était un « déchet toxique » qu’il fallait vite éliminer, ou 
en produire le moins possible. Mais on peut le voir aussi comme un indicateur du potentiel 
anaérobie lactique. 

Chez le sportif, la concentration d’acide lactique, débute après 1mn à 3mn d’effort intense. Il 
déséquilibre l’homéostasie. Il doit être tamponné, éliminé. Les lactates  pouvant être réutilisés 
Comme ATP soit comme glycogène. 

Glycogène 

Glucose 

Acide pyruvique 

 Avec O2  Sans O2 

 Cycle de Krebs  Acide Lactique 

 H2O, CO2, 38ATP 
 Mitochondrie  Acide  Lactates 

 Tampon  Eliminé  + O2 
 (Sang)  (Urines) 

        Glycogène       ATP        
 (Foie, Coeur)     Fibre musculaire 



La partie Acide est absorbée par des substances tampons contenus dans le plasma sanguin. 
 Ce tamponnement évite une élévation trop rapide de l’acidose sanguine, maintenant ainsi un pH du 
sang constant. 

La partie Lactates (avec une structure moléculaire identique au sucre) sert de carburant au 
myocarde. Elle est stockée sous forme de glycogène dans le foie. En présence d’O2 elle sert à la 
resynthèse de l’ATP. 

La Surcompensation 

Les réserves énergétiques influencent le fonctionnement musculaire, de par leurs 
caractéristiques (délais d’intervention, capacité, puissance, facteurs limitants) elles permettent la 
resynthèse de l’ATP. 

La récupération 

La récupération est dépendante de l’effort. Elle se déclenche dès le démarrage de l’activité 
musculaire. 

• Si l’effort est faible, les processus de resynthèse et ceux de dégradation s’équilibrent
(marcher, courir lentement). 

• Si l’effort est de grande intensité, les processus de dégradation dominent : l’effort ne peut
être maintenu pendant une longue durée. 

• Si l’effort est de très grande intensité, les processus de dégradation « noient » ceux de
resynthèse et l’effort cesse rapidement. 

Exigence et sollicitations énergétiques en course en % de la dépense totale 

       AEROBIE 
Courses 
distances 

% de la 
VAM 

Acide gras Glycogène+glucose Glycolyse 
lactique 

ATP-CP 

100m 160/200 2 98 
200m 150/200 4 96 
400m 125/140 5 40 55 
800m 120/125 5 à 8 62 à 65 30 

1500m 101/111 20 à 25 50 à 55 25 
3000m 95/100 5 40 à  45 35 à 40 15 
5000m 86/95 15 50 à 60 15 à 25 10 

10000m 85/90 30 à 40 45 à 55 5 à 10 5 
Semi 78/85 48 à 58 35 à 45 5 2 

Marathon 72/80 55 à 66 30 à 40 2 2 

Le phénomène de surcompensation 

Dès que l’effort s’arrête, les processus de synthèses prédominent sur ceux de dégradation. 
Ensuite les réserves énergétiques sont reconstituées à un niveau supérieur  au niveau initial : ce 
phénomène est la surcompensation. 

Surcompensation 
Exercice  3  4 

Arrêt 

1 2 Niveau initial 

Temps 



L’analyse de cette courbe démontre que : 
• Une phase rapide de récupération (2/3)  90% environ (avec effets immédiats). 
• Une phase lente (4) pour restaurer les 10% restants (c’est la phase de récupération totale

avec effets différés).
• La récupération est irrégulière.
• Plus on fatigue l’athlète en créant un déséquilibre dans son organisme, plus la  récupération

sera importante pour retrouver un nouvel équilibre.

Pour optimiser ce principe, l’athlète a tout intérêt à recommencer un nouvel effort lorsqu’il est en 
phase de surcompensation, car il possède un réservoir énergétique supérieur à celui de départ. C’est 
l’entraîneur qui est gestionnaire de la fatigue de son groupe.  

Efforts

Augmentation du potentiel  Temps 

L’entraîneur doit absolument posséder de bonnes connaissances et une bonne maîtrise de ces 
phénomènes de surcompensation, pour bien répartir les différents efforts dans la séance, la semaine, 
le mois ou l’année. Car le risque serait de : 

• N’avoir aucune amélioration du potentiel avec des charges d’entraînements trop espacées.

 Dés entraînement 
 Niveau de départ 

• Avoir une diminution du potentiel avec des charges trop rapprochées, car les périodes de
récupération ne permettent l’installation de la surcompensation.

  Surentraînement 
Niveau de départ 

Chute 



LES DELAIS DE SURCOMPENSATION 

        Temps de récupération 
Qualités % Effort Substrats 

utilisés 
minimum Incomplet  90 à 95 % Complètement

Anaérobie 
alactique 

Anaérobie 
lactique 

100% 
100% 

ATP 
PC 

Glycogène 
Musculaire 

1.ex 
continus 
2.ex par 

intervalles 

2 mn 

10 h 

5 h 

18 h 

Immédiate 
5 mn 

de 72 
heures 
à 46h 

24 h 

Puissance 
aérobie 

70 à 90 % 
PMA/VMA 

Glycogène 
lipides, 

12h 24h à36 h 

Anaérobie Glycogène 12 à 18h 48h 
Force 

100% 
Elimination 
de l’ac.lacti 

1.Réc active

2.Réc

passive 

30mn 
1h 

2 à 3h 18h 48h 

1h 

2h 

Ces données sont très importantes, car elles représentent de manière chronologique la programmation des 
différentes séances.  

Exercices visant au développement du potentiel aérobie 

CAPACITE PUISSANCE 
TEMPS 20’����1H 12’����15’ 6’����1O’ 2’����4’ 10’’����20’’ 

DISTANCES 36OOM����12000M 2500M����3600M 1400M����2700M 500M����12OOM 50M����120M 
50M/80M 

INTENSITES Travail continu 
60-70% VMA 

70-80% VMA 80-90% VMA 90-100% VMA 110-120%VMA 

VOLUME Effort continu 3/6 Répétition 1 à 3 Répét 2X 3/4 Répét 5X 10 Répét 
RECUPERATION Après effort 10 à 12’ actif 2 à 3’ actif 20 à 40’’ actif 5’’ à 15’’ actif 

12/13 ANS +++ ++ +++ 
14/17 ANS ++ +++ ++ + 
+ 18 ANS + ++ +++ ++ + 

+ Approche/entretien 
++ Entraînement 
+++Dominante 

����La surcompensation est fonction de :
La durée et l’intensité des exercices de travail, la durée et l’intensité des temps de récupérations. 
La fréquence des efforts durant la semaine, la période, la saison. 



La surcharge : plus l’exercice épuise les réserves énergétiques, plus le niveau de surcompensation 
est élevé. 
La récupération : prendre garde aux délais de restauration entre les charges (séances). 

Classification des activités physiques en fonction de leur durée et de la puissance 
développée par rapport à la PMA 

Types de performance 
selon la puissance P 

(relative à la puissance 
maximale aérobie : PMA) 

Durées d’exercice (seconde, 
minute, heure) Substrats 

utilisés 

Catégories de sports selon 
la puissance mise en oeuvre 

Puissance explosive 
P = 10 x PMA 

< 3’’���� ATP 
Récupération = 3mn 

1) Haltérophilie, hauteur,
lancers, service au tennis, 

swing au golf. 
Puissance anaérobie 

alactique 
P = 5 x PMA 

8-10’’����ATP-CP 
Récupération = 7mn 

2) Sprints courts (60-100m) 
25 m natation, 25 m sport 
collectif, saut de cheval en 

gym. 
Puissance anaérobie 

lactique 
P = x 3 PMA 

12-30’’���� ATP-CP+Glucose 
(glycolyse anaérobie) 

Récupération = 10-15mn 

3) Sprints longs (200)
natation 50m, contre 

attaque en foot, 
enchaînements en gym (sol 

et appareils) 
Capacité anaérobie 

lactique 
P = 2 x PMA 

30’’-2’����Glucose (glycolyse 
anaérobie) + oxydation. 

Récupération = 20- 40mn 

4) Sprints prolongés
(400m-800m) natation 

100m-200m, slalom géant 
et descente en ski. 

Puissance maximale 
aérobie 

P = PMA 

2mn-6mn����Glucose 
(glycolyse anaérobie) 

+oxydation. Récupération 
60mn-6 heures 

5) Demi fond court (1500m) 
natation 400m. 

Capacité maximale aérobie 
P = 0,9 x PMA 

6mn-20mn����Glucose 
(glycolyse anaérobie) 

+oxydation. Récupération 
= 2heures pour 6mn 

d’effort����24 heures pour 
20mn 

6) Demi fond long (3000m-
5000m) natation 800m. 

Capacité aérobie II (seuil 
anaérobie) 

P = 0,7-0,8 x PMA 

20mn-60mn����Glucose 
(glycolyse anaérobie) 

+oxydation. Récupération 
= 24-48 heures 

7) Fond court (10000)
natation 1500m, 5 km ski 

de fond, 45’ de match 
intense au foot-ball 

Capacité aérobie I 
P = 0,5-0,7 x PMA 

60mn à plusieurs heures. 
Glucoses et 

lipides+oxydation. 
Récupération = 24 heures 
pour 60’ d’exercice et 7 

jours pour un effort type 
semi ou marathon. 

8) Fond long (semi-
marathon) natation 25 km, 
triathlon, cross country en 

VTT, ski de fond. 



L’EVALUATION PHYSIOLOGIQUE  DU PRATIQUANT 

L’évaluation est une appréciation portée sur l’activité sportive et sur le pratiquant, selon des 
critères préalablement définis. Elle éclaire la décision de l’éducateur sportif dans de nombreux 
domaines : orientation sportive du débutant, détection du talent sportif, sélection du compétiteur, 
organisation et suivi de l’entraînement, etc.… 

Quoi évaluer ? 

Notre domaine dévaluation est centré sur la performance sportive. Elle est réalisée soit dans 
le cadre de l’entraînement, soit le plus souvent pendant une compétition. Elle résulte d’un ensemble 
de capacités physiques, psychologique, intellectuelles et sociales. 

Quand évaluer ? 

Nous pouvons définir trois temps différents dans l’évaluation : 

1. Au début d’un processus d’apprentissage ou d’entraînement. C’est l’évaluation
Diagnostique, elle permet de repérer les manques, les faiblesses. Elle pourra orienter
le travail futur.

2. Au cours du processus d’entraînement. C’est l’évaluation formative, elle permet une
vérification de la progression. Elle autorisera d’éventuelles corrections ou confirmant
le travail accompli.

3. A la fin du processus d’entraînement. C’est l’évaluation sommative, elle fait la
« somme » des acquis, du niveau atteint. Elle permet l’appréciation individuelle par
rapport au groupe. Elle ne pourra pas faire place aux éventuelles corrections car elle
est située en fin de cycle.

Comment évaluer ? 

Evaluer consiste à recueillir des informations sur le résultat et l’activité du pratiquant, à 
interpréter ces données et ensuite prendre une décision. 

Pour fonder ses décisions, l’entraîneur compare les informations issues d’une situation 
observée à ses critères de jugement. 

Situation désirée         EVALUER      Situation concrète 
Performance attendue         c’est         Performance réalisée 

 Interpréter les 
 Ecarts entre 

Conception de l’entraîneur           Recueil 
(Critères de jugement, normes)   d’information 

 d’indicateurs 
 Prendre des décisions 

(D’après Hadji, 1989) 

La situation concrète : Fournit les informations observables sur la performance du pratiquant 
(temps chronométré, nombre d’actions réalisées, saut mesuré, etc..) 

La situation désirée : C’est un niveau de performance attendue ou d’habileté souhaitée ayant 
valeur d’objectif pour l’entraîneur et l’entraîné. Pour comparer ces performances, on fait appel aux 
tables de cotations, aux tests physiques, aux barèmes. 



Pour évaluer, l’entraîneur dispose de tests et de situations d’observation. Les tests, 
confrontation du sportif à une tâche standardisée, ont pour objectif principal de « comparer le 
résultat de l’individu testé aux résultats d’une population ou d’un groupe dont il fait partie » 
( Pierron, 1984). Cette évaluation est dite normative, car elle compare le sujet ou le groupe a lui 
même. 

Ou évaluer ? 

Il existe des tests de laboratoire et des tests de terrain. Les premiers, organisées en milieu hospitalier 
ou dans les structures spécialisées (I.N.S.E.P., CREPS) nécessitent un encadrement humain et 
matériel important. Cela concernent les athlètes de haut niveau ou les pratiquants à risque.  

Le test de laboratoire 

Un protocole rigoureux  régit ce genre de test, c’est une mesure directe car effectuée en 
laboratoire. Les qualités de ces tests sont : 

• La validité : ils mesurent avec précision la qualité physique ou la capacité
Physiologique du sujet. 
• La fidélité : les mesures répétées, effectuées sur les mêmes sujets dans des conditions

identiques, fournissent les mêmes résultats. Cela fiabilisent et crédibilisent ces tests. 
• L’objectivité : les résultats sont indépendants de l’évaluateur.

On peut citer quelques tests de laboratoire :  
����Le test de force : réalisé avec des capteurs ou appareillages de mesure de la force des différents 
mouvements des bras ou des jambes. 
����Le test de détente verticale : s ‘effectuent sur une plate forme de force (test de Bosco) qui 
indique la hauteur de CG de l’athlète au cours d’un saut vertical, la grandeur et la durée de 
l’impulsion. Ce test mesure la force des membres inférieurs. 
����Le test de force vitesse sur bicyclette ergométrique : permet de mesurer la puissance anaérobie 
alactique d’un sujet. Celui-ci pédale (durant quelques secondes) avec la plus grande fréquence 
possible, la roue étant freinée par une résistance  élevée. 
����Le test de Wingate sur bicyclette ergométrique : mesure la capacité anaérobie lactique. Le 
sujet pédale le plus vite possible durant 30’’, le pédalier offrant une résistance normée en fonction 
de l’âge. 
����Le test d’évaluation du métabolisme aérobie : la consommation maximale d’oxygène du sujet 
est mesurée par l’analyse des échanges gazeux respiratoires. Cela soit au cours d’un exercice 
d’intensité progressivement croissante jusqu’à épuisement, soit par une suite d’exercices de plus en 
plus intense. 

Les tests de terrain 
Les résultats aux  tests de laboratoire sont fiables mais nécessitent un matériel médical adapté et 
onéreux. De plus, bien que précis ils sont éloignés dans leur contenu des réalités sportive réelles. 
Aussi l’entraîneur leur préfère t’il les tests de terrain qui évaluent le sportif en « situation ». Mais 
cela reste une mesure indirecte, car ils estiment le résultat de transformations énergétiques à partir 
d’intermédiaire observables. 

• Il est nécessaire que ces tests soient simples dans le matériel utilisé et dans le protocole
de déroulement (les conditions climatiques, la durée du test, l’interprétation de celui-
ci, etc..).

• La validité : ces tests de terrain doivent mesurer exactement ce pour quoi ils ont été
crées en relation avec les mesures directes de laboratoire, sans glissement d’objectifs.

• La fidélité : elle se situe à deux niveaux. Celui lié au matériel utilisé qui doit être le
même pour tous et sur tous les lieux d’évaluation(chronomètre, magnétophone, plots,
repères, sifflets, etc..) et celui lié à l’évalué lui même, qui testé dans des circonstances



identiques ne doit pas obtenir des résultats différents(même par des observateurs 
différents). 

Voici quelques tests de terrain : 

1. EVALUATION DU SYSTEME A.T.P.-P.C.

Rappel : le système des phosphagènes permet de fournir des efforts intenses de courte durée. La 
puissance est évaluée par des tests d’une durée inférieure à 7 secondes. La capacité par des durées 
incluses entre 15 secondes et 20 secondes. 

Les efforts explosifs 

����Le test de détente verticale ( Sargent-test-1921) : avec une planche de 3,50m graduée en 
centimètre à partir de 1,30m (un mur peut aussi faire l’affaire). Le sujet part les pieds joints, avec 
les doigts imprégnés de craie. D’abord lever le bras verticalement et faire une marque, ensuite sans 
prendre d’élan on saute aussi haut que possible avec le bras en extension et faire à nouveau une 
marque. La différence entre les deux marques donne le résultat. 
����Le squat-jump : mesure la détente verticale (en centimètre) avec un appareil (Abalakov- 1931) 
qui se compose d’un mètre ruban fixé à la taille. Le sujet part les genoux fléchis, dos droit et mains 
sur les hanches. Ce test mesure la force concentrique des membres inférieurs. Ce test est une 
amélioration du Sargent-test. 
Résultats <30cm = faible /40cm=moyen/50cmà 60cm= bon/60cm à 70 cm= très bon/ 

��80cm=excellent. 

Les tests de détente verticale ou de lancer sont nombreux, ils sont susceptibles de rendre 
compte de l’évolution des qualités musculaires du pratiquant 

Les exercices de vitesse 

����Le test sur 30 mètres pour les 7 et 12 ans : Départ debout, on double le temps du sujet. Le 
résultat indique le temps mis pour parcourir la distance, ainsi que la vitesse moyenne sur 30m. Cela 
reflète la capacité de faire durer la puissance anaérobie alactique très élevée. 

On peut retrouver le même test en natation sur 15 mètres 
����Le test de l’endurance du système des phosphagènes : mesure la possibilité de durer le 

plus longtemps possible dans la voie métabolique anaérobie alactique. Course de vitesse sur 10 à 20 
secondes. Ex : 40m en 4 secondes =  10 mètres à la seconde 

 100m en 12 secondes  = 8.33m/seconde 
Le rapport est égal à 8.33/10 = 0.83, ce qui est une endurance alactique faible. On doit se 

rapprocher au maximum de 1 pour avoir de très bons résultats.  

2. EVALUATION DU SYSTEME GLYCOLYTIQUE ANAEROBIQUE

Rappel : Le système glycolytique permet de fournir un effort d’une grande intensité entre 30 
secondes à pleine puissance et 2 minutes en capacité. Ces tests produisant une importante 
production de lactates doivent s’adresser à des sportifs confirmés. Ils sont donc à éviter chez les 
jeunes. 

����Le test de Lemon : sur une piste d’athlétisme balisée chaque 50 mètres, le sujet doit courir 
à la vitesse la plus élevée un 500 mètres. On chronomètre le 2è 50 mètres et le dernier 50 mètres. 
On calcul la différence, l’objectif étant d’obtenir la plus petite différence. Cela donne un indicateur 
du potentiel anaérobie lactique. 
Ce test peut être reproduit dans d’autres disciplines, sur des groupes musculaires spécifiques, etc… 



3. EVALUATION DU SYSTEME AEROBIE

Rappel : Les processus aérobies permettent de fournir des efforts de longue durée dont l’intensité 
est limitée par la consommation maximale d’oxygène et la fatigue musculaire. 

����Le test de Cooper : c’est le plus connu, c’est un jeune médecin de l’armée américaine, 
Kenneth Cooper qui le met  au point en 1968(le régiment de Thionville réalise actuellement  sa 
sélection avec ce test en particulier). Il s’agit de parcourir la plus grande distance possible durant 12 
minutes sur une piste balisée à chaque 50 mètres. C’est un test difficile car la méconnaissance de 
l’allure, la résistance au stress, le degré de motivation influence les résultats. 

����L’épreuve de course de 2400 mètres de Cooper : le sujet doit aller le plus vite possible 
sur la distance. Les résultats sont comparés avec le tableau de Cooper. 

����Epreuve de course navette de 20 m à palier de 1mn : Dans un gymnase ou sur un terrain 
baliser deux lignes espacées de 20 mètres. Le protocole comporte la lecture d’une cassette 
enregistrée qui donnera l’allure par des bips. A chaque bip, le pied se bloque sur la ligne d’un coté 
et de l’autre du gymnase (allers-retours). Le rythme augmente par palier toutes les minutes. On peut 
lire ensuite son estimation de VO2 max en fonction du palier atteint. 

On peut réaliser ce test sur une piste avec un balisage tous les 50m, ou changer les paliers qui 
peuvent aller jusqu’à 2 minutes. 

Autres tests 
����Epreuve progressive de course sur piste avec paliers de 2mn (Léger-Boucher, 1982) : 
����Le test de Brue 
����Le Vameval 

Les tests de terrain sont valides, fidèles et facile à mettre en place. De plus ils se déroulent 
dans conditions similaires à la compétition. Mais pour l’approche des pratiques sportives 
informationnelles, les résultats de ces tests doivent être complétés par l’observation du pratiquant 
en situation compétitive.   

L’OBSERVATION 
Les situations où s’élabore la performance (matchs, concours, épreuves) sont riches 

d’enseignements. L’éducateur choisira d’observer des situations élémentaires, avec des règles 
aménagées, en temps restreint, à effectifs réduits. 

Deux exemples : 
Une course prolongée (test de Cooper pour un joueur de tennis) 

36    Secondes 
34  ° 
33 
32 
30 
28  ° 
26  ° 
24  ° 
22  ° 
20  ° 
18  ° 
16  ° 
0  5  10  15  20  25  30 

 Distance en centaines de mètres 

Pour une épreuve qui requiert un investissement énergétique maximal bien maîtrisé, la 
nécessaire connaissance des allures en course passe par l’apprentissage d’une vitesse régulière 



Chez le débutant. On le voit sur cette courbe que le sujet à un départ trop rapide, ensuite c’est 
le coup de massue, baisse progressive de l’allure et lutte contre la fatigue pour rester dans le 
déroulement de l’épreuve. Mauvaise gestion de son effort, de sa course, il ne se connaît pas. 

L’observation des sports collectifs. 
Si la condition physique des joueurs n’est pas d’un très bon niveau, le nombre d’actions de 

grande intensité qu’ils réalisent diminue et le temps de récupération marchée augmente. Le 
footballeur non porteur du ballon se « cachera » derrière l’adversaire et participera moins au jeu, le 
handballeur multipliera les fautes, le volleyeur les maladresses, etc… 

Une observation de leur efficacité offensive à travers une fiche d’observation peut donner une 
« photo » de chacun des joueurs. Cela conduira l’éducateur à proposer des séances axées sur 
l’engagement physique. 

Nom : ZIDANE 
Date : Balles reçues Balles 

conquises 
Balles perdues Passes au tireur Tirs 

30 2 29 3 1 

Les situations d’observation approchent, par des critères variés, les aspects qualitatifs de la 
performance du pratiquant (mobilisation des ressources énergétiques, biomécaniques et 
informationnelles. Dans le domaine de la préparation physique, les techniques d’observation aident 
l’éducateur à choisir des objectifs et à définir des charges ajustées aux possibilités du pratiquant. Une 
évaluation qui se répétée « dessine » l’état de forme du sujet.  

La détermination des objectifs d’entraînement 

Introduction 
Entraîner c’est préparer un programme avec des contenus de séances adapté à l’individu. Mais 
avant l’éducateur doit se centrer résolument sur les motivations des pratiquants. 

Quels objectifs d’entraînement ? 

Les A.P.S. sont motivantes par elles- mêmes ; pourtant certains pratiquants abandonnent. 
L’entraîneur devrait prendre connaissance des nombreuses raisons qui poussent le public auquel il 
s’adresse à pratiquer ou à abandonner. 

L’enfant sportif prend plaisir à manifester une compétence, à se perfectionner dans des 
activités ou à rechercher une approbation sociale. L’adulte a des motivations identiques, mais il 
attribue à une même activité sportive des significations très différentes. Ainsi nager est considéré 
selon le cas comme un sport de performance, un sport de formation ou comme un moyen de 
réhabilitation.  

L’objectif mobilise l’émotion du pratiquant. Ainsi, la réussite de buts réalistes renforce la 
confiance en soi et le sentiment de compétence du pratiquant et par là son adhésion explicite. 
L’enfant recherchera une satisfaction immédiate, obligeant l’éducateur à œuvrer dans une 
perspective à court terme. Les projets à long terme ne motivent que les adultes et adolescents.   

L’entraînement 

Le problème de l’entraînement se pose depuis les J.O. de l’antiquité. C’est après la seconde 
guerre mondiale qu’apparut une approche méthodique de l’entraînement. L’apport des sciences 
(physiologie, biologie, biomécanique, psychologie, sociologie) permit l’apparition d’une 
méthodologie de l’entraînement selon les sports pratiqués. 



La discipline pratiquée 

L’analyse de la discipline permet à l’entraîneur de connaître à quels types d’effort fait appel 
le sport pratiqué par l’athlète. Il va savoir à quels types de dépense énergétiques est liée sa pratique. 
Dans ce cadre on peut distinguer des sports soumis à des efforts continus ou à des efforts 
intermittents. Ex : 

Sports  à efforts continus Sports à efforts intermittents 
Voie Anaérobie Alactique 

Sports de détente, de vitesse, de 
puissance, sauts de cheval en 

gymnastique, etc. 
Voie Anaérobie Lactique 

400-800 en course, 1OO-200-400 
en natation, le ski alpin, le 

patinage, la gymnastique (sol- 
agrès) 

Voie aérobie 
le ski de fond, les courses de fond, 

le cyclisme, l’aviron, etc. 

Ces sports sollicitent à des 
niveaux différents les trois filières 

énergétiques. 

Les  sports collectifs 
Le tennis 

Le tennis de table 
Les sports de combat 

Etc 
Ces sports présentent, sur un fond 
de travail aérobie une succession 

d’efforts courts et intenses, 
espacés de temps de récupération 

Avec les différentes données, l’entraîneur peut orienter, selon l’âge des joueurs et ses 
objectifs, son entraînement et  sa planification. Bien sûr la préparation physique repose sur les 
facteurs énergétiques, mais on doit absolument travailler les facteurs de coordination, les 
composantes technico – tactiques posées par la discipline elle-même. 

On établi un constat après analyse, après l’évaluation des potentiels. On se fixe ensuite des 
objectifs planifiés. 

Pourquoi planifier ? 

 L’acquisition des habiletés motrices et le développement des qualités physiques exigent du 
temps. Une réflexion s’impose aussi sur la durée dans le domaine des acquisitions et dans celui de 
l’adaptation de l’organisme à l’entraînement. 

Nous savons que l’état de forme optimale du sportif est passager. Le plan d’entraînement 
est un document écrit, il reflète les priorités temporaires choisies par l’entraîneur pour développer 
les différents axes de travail qui vont tendre vers la performance. Le plan d’entraînement fera 
l’objet d’un travail permanent d’élaboration et de réajustement. 

La planification est une anticipation des résultats à partir du constat de l’environnement 
social et matériel dans lequel se déroule la préparation (motivation, niveau physique de départ en 
début de saison, les objectifs à atteindre, les conditions matérielles). Mais l’élément central reste 
le calendrier officiel des compétitions. Sa préparation repose sur l’identification de l’activité 
sportive de performance. 

Ex : Planification des objectifs prioritaires de formation physique pour des jeunes joueurs. 

OBJECTIFS 
SEPT/OCTO/NOV/DEC 

PERIODE DE 
PREPARATION FONCIERE 

JAN/FEV/MARS 
PERIODE DES 

COMPETITIONS 
PREPARATOIRES 

AVR/MAI/JUIN/JUIL/AOUT 
PERIODE DE COMPETITION 

ENDURANCE 40%/50% 30% 30% 
VITESSE.DETENTE 10% 30% 10% 

COORDINATION.ADRESSE 20% 20% 60% 
RENF. MUSCU.ETIREMENTS 10%/20% 20% 

NB DE SEANCES 
HEBDOMADAIRES 

2 à 4 2 à 4 1 à 2 

RAPPORT 
PREPAR.PHYSIQUE/TENNIS 

1/1 1/3 1/5 



Pour de nombreux sports tels que, l’athlétisme, la natation, l’aviron, le cyclisme, la saison 
est découpée en deux temps : les compétitions hivernales et les compétitions estivales. L’objectif de 
forme optimale du pratiquant est guidé par ces deux périodes. 

Pour les sports collectifs ou le tennis par exemple, les compétitions se déroulent sur 
plusieurs mois. L’activité de programmation doit s’organiser sur les différents rendez vous 
importants dans la saison. 

Les objectifs d’entraînement à choisir 
L’éducateur devra choisir les thèmes prioritaires à développer. Si le nombre de séances est 

réduit pour diverses raisons, le choix des objectifs est plus risqué ainsi que celui des résultats. 
Doit-on attribuer plus d’importance à la préparation physique ou à la préparation 

spécifique ?. On sait que l’entraînement général améliore la forme physique  et augmente les 
capacités fonctionnelles du pratiquant. Il sera indispensable pour l’éducateur de programmer une 
préparation physique généralisée structurée dans sa planification. 

Il est reconnu que si on ne pratiquait que son activité spécifique, on ne pourrait pas 
atteindre son plus haut niveau personnel !. Des expériences attestent de la justification de cette 
préparation : 

 Deux groupes de jeunes sprinters ont travaillé avec une programmation différente. Le 
premier groupe a eu comme  base de travail : l’endurance(60%), exercices de détente et 
vitesse(25%), Activités diverses(15%). 

Le second groupe a eu un travail axé sur l’endurance(25%) et les exercices de détente et 
vitesse représentaient 60%. 
Après analyse des résultats, on s’aperçoit que le groupe qui progresse le moins à court et long terme 
est celui qui a entamé la spécialisation précoce( le second groupe). 

Les objectifs 
• Définir un objectif,consiste à fixer avec une grande exactitude le but souhaité qui

sera atteint dans une période déterminée : 
Etre au sommet de sa forme physique durant la coupe du monde de football, ou durant les 

championnats du monde d’athlétisme ou pour la période du régional de natation demande les 
mêmes principes de planification. L’entraîneur ne doit pas se tromper, car être en forme trop tôt ou 
trop tard, change toutes les données pour l’athlète ou l’équipe. 

L’objectif principal 
• C’est le but de la saison, l’aboutissement final de la saison. Celui-ci se termine

normalement par l’accomplissement de la performance envisagée. Pour cela il faut 
envisager une notion de long terme. 

Les principes d’entraînement 
Les principes d’entraînement sont issus directement des données fondamentales et sont le 

lien entre la théorie et le terrain. 
L’entraîneur doit s’y référer quotidiennement avant de construire un programme. La charge 

représentée par la notion d’effort/récupération en constitue la base centrale. C’est la mise en place 
des différentes charges de travail qui crée un état de désordre physiologique nécessitant une 
adaptation organique (stimulus). 

Exemple : Plan de Frédéric 
Lundi : 30’ de footing + 2 x 3 x 300m en 52’’ rc 1’/ RC 5’( récupération active)+ 15’ de 

récupération et souplesse. 
Mardi: 65’ de footing (130fc/140fc) et étirements 
Mercredi: 30 de footing + 3 x 10’ au seuil anaérobie rc 4’ au trot 
Jeudi 60’ de footing à 130/145 fc 



Vendredi : Repos 
Samedi : 30’ de footing et 400(68’’)-500(1’25’’)-600(1’40’’)-800(2’20’’)-800-600-500-

400 rc active 1’ 30’’/2’/2’30’’/3’00’’ et 15 ‘ de récupération. 
Dimanche : 30’ de footing à 130 fc + 15’à 160fc +15’ récupération à 130 fc et 

Préparation physique généralisée(PPG). 

La caractéristique de la charge mesure de l’intensité est plus complexe que la mesure de la 
quantité, car elle doit sans cesse se référer aux capacités maximales du sujet, qui ne sont pas 
toujours mesurables. 
D’ou le recours fréquent à deux formes différentes de mesure de l’intensité, qui procèdent de deux 
concepts importants : 

• La charge interne
La charge externe est la mesure de ce que fait l’athlète : par exemple lorsque 

Jennifer effectue un parcours sur son vélo à la vitesse de 42 km/h. Mais cet exercice, 
normal pour une athlète de niveau national représente par contre une tâche à la limite 
de l’agonie pour un amateur qui débute (le bon père de famille qui ne sort le vélo que 
le dimanche) . 

Il est donc nécessaire, pour mieux évaluer ce qui se produit chez un athlète, de mesurer 
également la charge interne  (la fatigue réelle qu’il éprouve). On s’aperçoit alors que choisir une 
même charge interne pour un débutant et un athlète de haut niveau  revient à choisir deux charges 
externes différentes. 

Si on prend la cas de la course à pied, une allure unique de 14 km/h(charge externe) en 
footing pour Eric, Lahouari, Marc, Bruno et Philippe représentera différentes charges internes. On 
peut dire que la charge externe est mesurable, à l’inverse l’organisme subit la charge interne.   

• La nature de la charge
Une charge de travail est spécifique si elle sollicite les mêmes régulations neuro-
musculaires que l’activité pratiquée. 

• La durée de la charge : c’est la durée de l’exercice ou des exercices organisés en
répétitions et en séries.

• L’intensité de la charge : détermine les adaptations organiques très spécifiques.
C’est le degré de difficulté de l’exercice.

• La répétition des exercices et de la récupération entre ceux-ci : nous savons que
toute charge sollicite les processus de récupération. Ceux-ci influencent
l’organisation des exercices proposés au cours de la séance ainsi que leurs
fréquences.

La croissance de la charge 
• Elle repose sur l’augmentation progressive de la charge (durée, intensité,

récupération).

Continuité de la charge 
• Après un arrêt dû à une blessure ou une démotivation, la capacité de performance

décroît. Ce qui est acquis lentement (la capacité pour les efforts énergétiques) 
régresse lentement. Ce qui est acquis rapidement (la puissance) disparaît rapidement. 
Les acquis techniques sont plus stables que les acquis énergétiques (le geste en 
volley reste précis mais on « perd » le souffle). 



L’organisation de l’entraînement en périodes 
La structuration de l’entraînement consiste à intégrer ses différentes composantes en un processus 
cohérent qui assure son unité. Avant de détailler la planification d’un programme, vous ne devez 
pas oublier en tant que futurs éducateurs :  

• qu’un enfant  ou débutant récupère plus lentement qu’un adulte ou un sportif
confirmé. 

• Qu’avec des procédés de récupération adéquats, les sportifs peuvent supporter des
charges d’entraînement supérieures de 15 à 30 %. 

• Il est important d’avoir un travail varié, plus riche en situations pédagogiques, en
lieux agréables, en diversité. Cela permet une meilleure motivation, une récupération 
plus rapide des capacités fonctionnelles du S.N.C 

• De savoir que la plus grande activité des processus biologiques et la plus grande
capacité de travail se situent entre 10h et 13h , et 17 et 20h. 

L’agencement des exercices qui sont les unités de base du processus d’entraînement 
constitue l’organisation de la séance. 

Structure générale de la séance : 
La capacité de travail augmente progressivement en début de séance pendant la période 
d’échauffement qui stimule le S.N.C et active les fonctions végétatives. Cette période se traduit par 
une amélioration de la coordination motrice, une amélioration du rendement énergétique, un gain de 
flexibilité.  

La période d’échauffement se divise en trois parties : 
1. Echauffement général qui stimule les systèmes fonctionnels les plus

importants. 
2. Echauffement spécifique de l’activité qui stimule l’ensemble des

composantes mises en jeu dans la pratique de telle ou telle activité. 
3. Echauffement spécifique de la séance qui stimule d’une façon ciblée ou

élective les systèmes directement concernés par la partie principale de la 
séance. 

Après une séance, il reste la partie terminale de celle-ci qui sera constituée par un 
retour au calme. On se dirige vers l’état initial, on peut travailler la récupération active( léger 
footing) et insister sur la souplesse et la flexibilité. Des massages, des bain chaud, des jacusis , des 
saunas peuvent agrémenter la fin d’une séance. Bien sûr on se doit de boire beaucoup d’eau et 
avaler quelques fruits secs ou des collations sucrées.   

La séance 
La quantité d’effort investie dans une séance est l’un des principaux facteurs de son 

efficacité : plus elle est importante, plus les systèmes fonctionnels sont sollicités, plus l’homéostasie 
est troublée, plus longue sera la durée des processus de récupération. Selon l’objectif que vous 
mettez en place, la séance sera différente(récupération, travail, technique, général, physique, etc). 

 Plusieurs séances dans une semaine seront nécessaires, selon le niveau et l’âge du sujet. 
Bien sûr on ne travaille pas toute l’année de la même manière ni à  la même intensité On est ainsi 
amené à distinguer trois périodes de préparation de durée différente dans la programmation et la 
période de l’entraînement. 

4. Le micro-cycle (petit cycle)
5. Le mésocycle (cycle moyen)
6. Le macrocycle (grand cycle)

1)Le Micro-cycle est généralement d’une durée d’une semaine, pour des raisons
biologiques et sociales. Le nombre d’unités d’entraînement d’un micro-cycle peut aller de 2 
séances pour le sport loisir et atteindre 18 voire 20 séances pour le haut niveau (Matveev). 



Il faut alterner charge et récupération pour travailler avec efficacité. 

On peut trouver 4 micro-cycles : 
1. Microcycle de préparation : à pour but la recherche de la quantité maximale de charge,

avec une intensité modérée. 
2. Microcycle de pré-compétition : Il est caractéristique de la période de compétition, de

l’étape spéciale de la phase préparatoire. Le travail diminue lentement mais l’intensité 
augmente pour sa phase maximale. On peut y placer des compétitions.  

3. Microcycle de compétition : La quantité de travail se réduit brusquement, on peut aussi
prévoir de repos relatif. Dans cette phase on doit amener l’athlète dans un état de fraîcheur 
psychologique et lui apporter la plus grande quantité possible  d’énergie biologique. On 
peut y incorporer des moments de récupération, de relâche, de regénération.  

4. Microcycle de compensation : La charge accumulée dans les phases précédentes exige de
l’organisme une grande dépense d’énergie. C’est pourquoi ce microcycle comporte une 
diminution drastique de la quantité et de l’intensité du travail pouvant aller jusqu’à 70% de 
moins par rapport aux autres cycles. La fréquence de ce cycle est de 1 pour 3 ou 1 pour 4. 
Pendant la phase de compétition, ce rapport est de 1 pour 2. 

 25 km 
 20 
 18 
 15 
 12 
 10 

 8  L     M       M      J       V     S  Durée 1 semaine 

2)Le Mésocycle Peut comprendre l’organisation de 2 à 6 semaines d’entraînement(2 à 6
microcycles). Il faut retrouver dans ce mésocycle : une croissance continue et ininterrompue de 
la charge, depuis la période préparatoire jusqu’à la période de compétition. Le mésocycle avec 
une augmentation croissante sur 3 semaines et un repos relatif en semaine 4 convient très bien 
pour les sports de longue durée( cyclisme, course, aviron natation, etc..). 

Durée 2 à 6 semaines 
Régime croissant  s1  ��������

 s2 s2 
 s1 

 60  80  100 
 %   %  %  20 100% 60% 20%    Régime décroissant 

Des mésocycles avec trois semaines conviennent particulièrement aux discipline de force, 
de vitesse(100m, 200m,400m plat, le kilomètre en vélo, etc..)  

Les mésocycles peuvent être classés selon les types ci-après : 

Mésocycle de préparation : Augmentation de la charge de travail 
Mésocycle de contrôle : Avec des compétitions de contrôles ou des tests, situés en fin de 

préparation. 
Mésocycle de compensation : Ils viennent après des périodes très lourdes de travail, le but 

étant de faire de la fraîcheur avec des séances allégées. 

3)Le Macrocycle est un cycle qui englobe plusieurs mésocycles. Sa durée peut aller de trois
mois à 12 mois. Il comprend trois périodes fondamentales 



1. La période préparatoire
2. La période des compétitions
3. La période de transition

• La période préparatoire : a pour objectif d’élever les capacités de l’athlète
(Période foncière pour les sports énergétiques, travail en capacité. Cette période
se divise en deux grandes étapes :

1. Une étape fondamentale préparatoire
2. une étape spéciale

Dans la première, il y une nette prédominance des exercices à caractère général sur 
les exercices à caractère spécifique avec une élévation progressive. 
Dans l’étape spéciale on essaye de faire coller la technique sportive et la charge 
spécifique, pour préparer à la performance optimale.   

• La période de compétition : durant cette période, l’objectif est d’obtenir un
rendement maximum du travail accompli en amont. La participation à des
compétitions est recherchée pour maintenir le degré de forme à un niveau de
rendement maximum. Attention aux épreuves de travail en anaérobie lactique,
car dans cette voie la forme arrive très vite et peut disparaître très rapidement
aussi.

L’énergie psychique ne peut provenir que de la participation aux compétitions car elle mobilise 
toutes les ressources psychologiques et émotionnelles. 
On peut penser que l’état de forme atteint son maximum après 10 semaines de participation aux 
compétitions.  
Dans les épreuves de forces on peut compter une compétition par semaine, dans les épreuves de 
combats ou de « résistance » il faut laisser un intervalle plus long pour récupérer. Dans le domaine 
du fond on peut participer à 3 semi marathons ou 2 marathons dans l’année et cela concerne le haut 
niveau. 

• Période de transition : durant cette période on récupère d’abord, avec une coupe
franche dans le kilométrage, dans le nombre de séances. On peut changer
d’activités sportives (tennis, Vélo, natation, marche, foot, volley). Le repos est le
meilleur moyen de récupération, on peut y ajouter des soins thermaux, des
massages et surtout on pense à autre chose. Prendre 2 à 4 semaines de vacances
en travaillant légèrement son aérobie et en entretenant sa souplesse ou sa force
n’est pas contre-indiqué.

Cpt Cpt Cpt 

Reprise 
Repos 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Période Préparatoire  Période Compétition     Transition 

3) Le Macrocycle est un cycle qui englobe plusieurs mésocycles. Sa durée peut aller de trois
mois à 12 mois. Il comprend trois périodes fondamentales. 
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