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  ♥كلمة في هذا الملتقى    

 صالح بلعيد. رئيس المجلس األعلى لّلغة العربّية

 

العاّمة  ة التي اعتمدتها الجمعّيةدأب المجلس األعلى لّلغة العربّية على االحتفاء باألّيام القارّ 
وء على لضّ اعلى عقد هذا اللقاء ببرنامج يكون فيه تسليط فق المجتمع الّدولي واتّ ة حدالمتّ لألمم 

المهّمة في حياة البشر من زاوية العيش معًا في إطار التّنّوع الثّقافي والذي سّنت مختلف الجوانب 
حوار والتّنمّية من أجل الاء جالّيوم العالمّي للتّنّوع الثّقافّي له يوماً موسوماً (العيش معاً بسالم). وٕاّن 

داث التّنمّية وصوالً إلى إح ؛عوبوالعمل على تقارب الشّ  ،الثّقافاتالمستديمة، وسّد كّل الفجوات بين 
م، هناك ثالثة 2021وقد أبان تقرير األمم المّتحدة حول التّنمّية البشرّية لعام في كافة أشكالها. 

هذا روري االهتمام بأبعاد ثقافّية، فأصبح من الضّ  لها الّصراعات الكبرى في العالمأرباع من 
وأّن لكّل بمعانيها اإلنسانّية، ) Diversity(نروم أن تحصل المثاقفة الحاملة للتّنّوع الموضوع الذي 

ورة تكامًال تضيف ص رادة ُتشّكل مع بقّية العناصر األخرى التي من حولهاشيء من حولنا له فِ 
 ملة لما حولنااالشّ انت لثقافة آحاد. وبذا يحصل أن تتقّوى الّنظرة ّصغرى التي كورة الللصّ كبرى 

لنا و نّوعون فنحن الّبشر بطبيعتنا مت. رغم تعّدد ثقافاتنا مّما يراه أو يعيشه اآلخر في كّرة تجمعنا
نوّع ذا التّ هتقاربة ومتباعدة، وال بّد من قبول مختلفة وأشكال ملكّل لغة ثقافة، ولنا ألوان لغات مختلفة، و 
، أفضل بحانه وتعالى خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف ونتواصل ونصبحسوتطّورنا، والله تقّدمنا الذي ُيسهم في 

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ� ونعيش أحسن ونتكامل في تنّوعنا، والجمال في التّنّوع
وبذا يمكن أن نقول: . 13الحجرات  َّىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب

كالهما ظاهرتان أزليتان غارقتان في الِقدم، وكالهما طبيعيتان وواقعيتان وفطريتان، إّن الّترجمة والثّقافة 
ة في تحقيق ر عايش بدون األخرى، فالّترجمة هي تلك الوسيلة الفاعلة والمؤثّ بحيث ال يمكن ألحداهما التّ 

عن كثير من العالئق  فالّتواصل الثّقافّي بين الّشعوب، وتعزيز األواصر الفكرّية والثّقافّية بينهما، والكش
 خفى على أحد أّن الّترجمة هي بيت الحضارة في تحقيق رسالتها الثّقافّية فيي ال ، كماالثّقافّية المشتركة

مختلفة مان والمكان، وٕاّنها الّنافذة التي تفتحها الشعوب اللذلك أصبحت رفيقتها الّدائمة عبر الزّ  ؛العالم أجمع
كل عصور الوعّي واالرتقاء في حياة األمم إّنما تبدأ بالّترجمات، وهذا الذي  لتستنير بنور غيرها، لذلك فإنّ 

شهدناه في العصر الّذهبي اإلسالمّي بالّتحديد العصر األموي والعباسي عندما كانت الّترجمة رسالة لبناء 
  .العالم منطلقها الحضارة الّشرقّية التي أعطت أكثر مّما أخذت حضارة

                                                           

 
مايو من كّل سنة) في  21ـ ألقيت الكلمة في الملتقى الوطني حول الّتنّوع الثّقافي، بمناسبة اليوم العالمي للتنّوع الثّقافي (♥
   م.2022مايو  22المجلس األعلى لّلغة العربّية بتاريخ  رحاب

رئيسالكلمة   



 

ّق نالت القبول العالمي وأصبح دون حالمتأّمل في تاريخ الّترجمة سيكتشف مواقف وأحداث كثيرة إّن 
ة، رغم منطلقها الواضح، ولكن أضحى ذلك من الحضارة الكلّية التي أسهمت فيها المثاقفة ة الفكريّ الملكيّ 

كييفها ل على تعزيزها أو تبشكل أّن كّل حضارة ال تبدأ من العدم، بل تأخذ أفكار الحضارة الّسابقة وتعم
بمرونة تكون فيها اإلضافة، واإلضافة هنا هي التّأسيس لحضارة جديدة. ويمكن أن نعّزز ذلك بشاهد ةأّن 

كتاب (كليلة ودمنة) الذي ترجمه (عبد الله ابن المقفع) ثم ُترجم عن طريق الّنسخة العربّية إلى ترجمة 
ثم ُترجم  ،ّرياضيات عنوانه (العناصر) ترجمه العرب وحفظوهباقي اللغات األخرى، وكتاب (إقليدس) في ال

مّرة أخرى إلى الّلغات الالتينّية، فعرفت أوروپا الّرياضيات من خالل هذا الكتاب الذي انتقل من لغة إلى 
من نتائج ازدهار حركة الّترجمة في العصر وكان  أخرى والذي تأّسست عليه الجامعات والعلماء الّيوم.

 الل مئة سنة أو أكثر، وهو ُيعدّ وذلك كّله تّم خ ،ياعراث اإلسالمّي من الضّ لعباسّي حفظ التّ األموي وا
مة التي همّية حركة الّترجوهكذا أخواني، ونظرًا أل نجازًا حضاريًا رائعًا وضخمًا ال نظير له في حياة األمم.إ

انّية مع ة اإلسالمّية واالنطالقة الثّ كانت وراء أكبر انطالقتين للّنهضة؛ االنطالقة األولى في عصر الّنهض
موضوع (الّدراسات ب 2022عصر الّنهضة األوروپّية، اخترنا االحتفاء بالّيوم العالمي للتّنّوع الثّقافّي لسنة 

وللمجلس  الّترجمّية في العالم العربّي) لمعرفة مستجّدات هذا الميدان وعرض حال الّترجمّية العربّية حاليا.
ربّي عاّمة مجال الّترجمة في العالم العفي م بها للّنهوض العربّية في هذا الموضوع أعمال ُيسهِ  األعلى لّلغة

  نذكر منها:و وفي الجزائر خاّصة 

تنصيبه للجنة متخّصصة في ترجمة الكتب العلمّية والتّقنّية، وهي لجنة تتكّون من خبراء  .1
ومترجمين متطّوعين انظّموا إلى نظرة المجلس واهتمامه بترجمة العلوم والتّقانات إلى اللغة العربّية؛ لغة 

  فقد ترجمت هذه اللجنة كتب نذكر:  كل العلوم.
  ّول؛كتاب دليل الّتمريض في جزئه األ  •
  كتاب إسعاف الطوارئ؛  •
  كتاب معلومات هاّمة عن اإلصابات الّرياضّية. •

ستاذ إلى الّلغة العربّية لأل فرنسّيةترجمتهما من اللغة ال تن تمّ اآخر  للمجلس كتابانكما سيصدر 
 فل في اإلسالم) وذلك بمناسبة اليوم العالميّ حقوق الطّ + (األطفال عبر التّاريخ :هما )مصطفى خياطي(

ا في الّتكوين الجامعي متهألهميّ  االلجنة لهذه الكتب راجع كان اختيارُ و  .2022جوان  01للّطفل في 
اعد ُتسعلمّية ة بقيممرجعًا أساسًا يشّكالن ا مبي والشبه طبّي، كونهالب الجزائري في الّتخّصص الطّ للطّ 
  وّفر له ماّدة علمّية غنّية بلغة قريبة منه ومن ثقافته.تو  ،البالطّ 

هذه الكتب األولى من سلسلة من الكتب العلمّية التي يروم المجلس ترجمتها وجعلها مصدرًا ضمن وتعّد 
ف كما عمل المجلس وال يزال يعمل بالّشراكة مع مختل .والّطبّية مصادر المعرفة اللغوّية العلمّية والتّقنّية



 

ر على سبيل نذكو بلغة عربّية فصيحة، خّصص الوطنّية لتقديم ماّدة علمّية في التّ والمؤّسسات وزارات ال
  المثال: 

ل اقات المتجّددة ومع المحافظة الّسامّية لألمازيغّية وهو دليدليل البيئة بالّشراكة مع وزارة البيئة والطّ ـ 2
  . )، مازيغيّ ، فرنسيّ اللغات (عربيّ  ثالثيّ 
  ليل الّسياحي؛الدّ   •
  قاموس مصطلحات الفالحة؛ •
 ياء فأسهم في إنجازها ُنخبة من أك يرها من األّدلة واإلصدارات التيدليل اإلدارة والمحاسبة وغ •

  سون عملهم في تطوير اللغة العربّية.الوطن الذين ُيكرّ 
من المجالت العلمّية المصّنفة، والتي  )ج(مجّلة معالم للّترجمة؛ وهي مجّلة مصّنفة بالّصنف  .3

ستجّدات (مجّلة معالم) هي مجّلة ُتعنى بترجمة م. وٕاّن في المستقبل القريب )ب(نعمل على ترقيتها للّصنف 
الفكر العالمّي، يصُدر لها عدد خاّص بمناسبة هذا اليوم العالمّي للتنّوع الثّقافّي من أجل الحوار والتّنمّية 

  .2022مايو  21يوم 
بتمبر س 30نة أيضًا، نذكر اليوم العالمّي للّترجمة يوم ومن بين احتفائيات المجلس لهذه السّ  .4

) تأثير؟ الّترجمة والهوّية أّي عالقة؟ وأيّ (وطنياً ُيَعاَلُج من خالله إشكالّية:  ىث قمنا ببرمجة ملتقحي 2022
ابكّية تشتمل وهي عبارة عن ِمنّصة ش  البطاقّية الوطنّية للُمترجمين الجزائرّيين:ونشير في هذا المقام لمشروع 

ُتسّلط هذه و المترجمين الجزائريين القدامى والمحدثين، داخل الوطن وخارجه.  كلّ  على قواعد بيانات تضمّ 
ا في الّترجمة حقل الّترجمة، وترصد إبداعاتهفي وء على الّنخبة الجزائرّية المشتغلة المنّصة اإللكترونّية الضّ 

 منتظم لما سح آليّ من العربّية وٕاليها، وتقترح مشاريع ترجمّية في مختلف المجاالت المعرفّية من خالل م
الجزائرّي  خّصصات، للّرقّي بالعمل الّترجميّ فات في مختلف العلوم والتّ ابكّية من مؤلّ تعرضه المتاجر الشّ 

  خصوًصا، والعربّي عموًما.

  .الربط بين الجهات المهتمة بالّترجمة والمترجمين -

ر شية تكاليف حقوق دور النّ اعمة لألعمال الّترجمّية والمترجمين؛ لتغطالّربط بين الجهات الدّ   -
  فين، وكذا أعباء المترجمين.ذوالمؤل

) التي كانت تصدرها الجمعّية التّاريخّية Revue Africaineفريقّية (مشروع المجّلة األ .6
، في مجاالت 1962إلى  1856بين  نت أزيد من ألفين وثالثمئة مقالة، نشرت ماالجزائرّية، وقد تضمّ 

لألهمّية التي تكتسبها تلك المقاالت، يعمل المجلس على جمع هذه المقاالت والعمل معرفّية مختلفة، ونظرًا 
  على ترجمتها.

مارسًة يهّتم بقضايا الّترجمة تنظيرًا ومٌر معرفّي فكرّي مجّلة معالم االفتراضّي وهو منب منبر .7
تح المجال ًا بحيث سيفبمداخالت قّيمة من أساتذة ودكاترة ونأمل أن يكون ممّيز ونعمل على تطويره وٕاثرائه 

تراضّية وخلق مساحة اف ،لبة لالستفادة من مواد مختلفة ومتعّددة لتطوير علم الّترجمةأمام المترجمين والطّ 



 

 واسترجاع مكانة الّترجمة الّضرورّية والّبناءة للحضارات على ُتسهم في إغناء اإلنتاج المعرفّي بشكل عامّ 
  .بشكل خاّص  ة ال نظير لها في حياة األممغرار ما كانت عليه سابقًا لبناء حضار 

في تعميم استعمال اللغة العربّية في األعلى كّل هذه األعمال تدخل ضمن استراتيجّية المجلس و   
ترحات نروم من هذا الّلقاء أن ُيسفر على جملة مقو  .ّية والّتشجيع على الّترجمةالميادين العلمّية والّتكنولوج
لوجوه في ذلك بحضور هذه ا (الّدراسات الّترجمّية في العالم العربّي) وال شكّ  بخصوص موضوعه المهمّ 

، ونشكر لهم حضورهم الوجاهي مجال الّترجمة من مختلف جامعات الوطنفي أعالم وهم يّرة النّ 
 ؛ وصفة كانت لها بصمات تاريخّية ال تمحىبيت الحكمة ونأمل أن يعود بنا الّزمن لوصفة واالفتراضي،

وأنتج حضارة  ،عظيم لّلغة العربّية، وفيها تزامن القرار والفكر والعمل والمال فاتحة تطوير تاريخيّ نت كما كا
ّية كّل لها وقع في كّل القارات، ونالت فيها العربهي الحضارة الّشرقّية بميسم اللغة العربّية، وكان  كبرى

ها ووفرة إنتاجها، وخدمتها من قبل المقامات، وتداخلت كما تعاركت مع كّل اللغات، وانتصرت بمرونت
فطرييها ومن غير الّناطقين بغيرها، فهل يمكن أن نعتبر، ونعمل على وصفة معاصرة لإلفادة من خميرة 

  األمن والّسالم.و مثاقفة هي الكتاب العيش معًا، و هي أفق فّك الّصراع، و وهي  ؛الّترجمة
الموسوم (الّدراسات الترجمّية في العالم  الوطنيوأعلن بداية أشغال هذا الملتقى  ،كلمتيوبذا أختم 

  ه والمؤمنون. كم ورسولُ كت خطواتكم، وقل اعملوا فسيرى الله عملَ وبورِ  العربي)
 

 



  

 

  كتورة إنعام بيوضاألستاذة الدّ كلمة 

  مديرة المعهد العالّي العربّي للّترجمة

  

 الذي تريد "مشروع الوجود"قصص ترويها في إطار  ،دون استثناء من ،ةة حيّ مجموعة بشريّ  إّن لكلّ 

  .قافيّ ها الثّ ل أفقة بها والتي تشكّ الخاصّ  "ةرديّ ة السّ الهويّ "المحافظة عليه والعمل على استمراره عن طريق 

سب إيقاعات وامتزاجها ح ، نصل إلى فكرة تداخل اآلفاقما اقتربنا منهوبما أّن األفق من طبيعته االبتعاد كلّ 

" التي قافيّ الثّ وع نللتّ  رس في وثيقة "اإلعالن العالميّ كٌ ع الذي نوّ متفاوتة تؤول إلى إفراز تنوع ثقافي. هذا التّ 

افات قعن تأكيد إيمانهم بأّن الحوار بين الثّ  الموقعونعّبر فيها  تي، وال2001أصدرتها اليونيسكو، في العام 

قافات الثّ  ة الصراع بينورفضهم القاطع للطرح القائل بحتميّ لم العالميين، والسّ ل أفضل ضمان لألمن يشكّ 

قل رجمة التي تلعب دور الوسيط بنهو التّ قافات والسبيل األهم واألنجع لحوار الحضارات والثّ  .والحضارات

ي تلخصه "أسطورة الذالمفحم على ضجيج اللغات وهي كذلك الرد  ،ةقافيّ جارب وتقريب المسافة بين اآلفاق الثّ التّ 

  .ما بعد بابل""لتنقلنا إلى  بابل"

مناهج و ات نتعّلمها لالنتقال من لغة إلى أخرى، بل آليات رجمة أنها ليست مجرد تقنيدارس التّ على  ىفال يخو 

 ،ى بكل ما ينطوي على ذلك من خاصيات وخصوصيات ملموسةمترابطة تخّولنا االنتقال من ثقافة إلى أخر 

ة والكليات الكونيّ  ةكافئات الوضعيّ بمعنى أنها تقوم أيضا على الم .عن سيرورة التاريخ وليست مجردة أو منفصلة

  ها.ها وقبولها على حالأقلمتها واالستحواذ عليها أو تكريس ة والتي تتمّ جارب البشريّ ز التّ التي تميّ 

 .فيما بينها رجمةدرجة استحالة أو تعذر التّ عن بعضها البعض إلى ومن هذا المنطلق، فاللغات ليست غريبة 

ألساس رجمة هي االفتراض المسبق االتّ  ةقابليّ دليل على أّن وبما أننا قادرون على تعلم لغة غير لغتنا، فهذا 

  قافات.بادل بين الثّ ة التّ لقابليّ 

شرفيّةكلمـة   



  

 

وث والممارس في ة المور تنصهر في بوتقتها تعّددية ة عالميّ بادل الذي يؤدي بدوره إلى خلق لغة فكريّ هذا التّ 

شابه من تّ ق الة نفسها التي تخلالقابليّ رؤيتها للعالم، وهي  ها الروحي والمادي، أي كل ما يشكليببعدكل ثقافة 

  ندًا. دّ من الض االختالف، وتخلق

ألن مطلق، ة في الفإننا غالبا ما نتكلم عن الخسارة، إذ ال توجد ترجمة مثاليّ رجمة عمومًا، نتكلم عن التّ  نحي

ة مفترضة ة إلى تدارك خسار كرار في العمل الواحد، سعيًا في كل مرّ شاط الوحيد الذي يحتمل التّ رجمة هي النّ التّ 

 رجمة على مر العصور تصب فيبادئ التي تمخضت عنها قرائح منظري التّ والمما، وكل اإلرشادات والقواعد 

  وكيف يمكن استرجاعه. ،ةرجميّ ة التّ حايل على ما يمكن فقدانه أثناء العمليّ ة التّ كيفيّ 

يد عن الهدف ة يحالربح فينظر إليه بعين الريبة، فأن تكون ترجمة نص ما أفضل منه بلغته األصليّ أما 

أن رجمة لتّ أثير. إذ ال ينبغي لام في المعنى واألسلوب والتّ كافؤ التّ ل في التّ المتمثّ  رجمةللتّ األساس واألسمى 

انه عندما يختفي وراء المؤلف ويتكلم بلستتجاوز األصل وال أن تقف دونه، والمترجم يحقق أكبر حضور له 

  وفكره وأسلوبه.

ل، ، وأسلوب، وثقافة اللغة األصعرف على اآلخر من خالل معارفالتّ  أوالً ميزتان:  رجمة في اعتقادناإّن للتّ 

ته مة التي يجريها القارئ بين قناعاته التي تجسدها منظو العفويّ عرف على الذات من خالل المقارنة التّ وثانيًا 

تلطفه أو د وغير مألوف يسجّ ستماآلخر بما فيها من  ة، ومنظومةقافيّ ة والثّ على تراكماتها االجتماعيّ  ةاللسانيّ 

  يستهجنه.

 ،ضرنا الحديثوحاين ماضينا الوسيط ة بة الفكريّ عيطات قد تسهم في تقليص رقعة القوهذه المقارنة بالذّ 

على أساس  ةأو إعادة تركيب هذه البنيّ  ،ة العقلي دون المساس ببنيّ حديث المادّ ت في نوع من التّ والتي تجلّ 

لك إلى وضع رؤية تة. كما قد تقودنا مقارنة كة واالجتماعيّ فاعالت اإلنسانيّ جديدي للفكر والتّ بالمفهوم التّ  ،حداثي

  بالماضي من منطلقات الحاضر. اث مع مساءلتها ليعيد بناء الوعيّ ر لمشروع مجتمع يستقرئ مقومات التّ 



  

 

  (Rostow : 1960 stages of economic growth)إن أي نهضة تتحقق باتباع مراحل ثالث: 

  Traditionمرحلة التراث أو التقاليد 

  Transitionة:المرحلة االنتقاليّ 

    Take offمحلة اإلقالع أو االنطالق.

ة يّ قافة وكلّيتها من لغة وآداب وعقيدة وشريعة وعقل وذهنراث تجعله يشمل تمام الثّ ظرة إلى التّ وٕاذا كانت النّ 

نجعل من و  ،ال يأتيها الباطل من بين يديها أو من خلفها، فكيف نسائله من دون زعزعة ما يكتنفه من جمود

  ة العلوم؟فكرة المعرفة شرطًا للمضي قدمًا؟ وكيف نخرج من هالمية الغيبيات إلى صرام

س ة إلى كائنات لها تراث". وهذا لن يتأتى إال بتأسيعلينا أن نتحول، كما يقول الجابري، من "كائنات تراثيّ 

تلهم من سة جديدة تته، وٕاحداث منظومة فكريّ راث المدّون واستقرائه بلغة العصر وأدوامنهج جديد لمعاينة التّ 

جد صداها البعيد ة التي توهو ما تمثله المرحلة االنتقاليّ  .لثبات الماضي سيرورة الحاضر وحركيته نحو المستقب

اريخ ة في التّ رجمرجمة الذهبي" وهي من أعظم حركات التّ الذي يسمى "بعصر التّ  ،في فترة القرن الرابع الهجري

هضة اب النّ وأن نقف على أسب ،عظيمة وبمعزل عن التعتيم أو التّ ، وينبغي أن ندرسها بتمام الموضوعيّ البشريّ 

  .روستو ة التي ولدتها وهي مرحلة اإلقالع حسبة والعلميّ الفكريّ 

و حضارة واحد أو على تراث أ وعلميّ  ة محصورة في منبع ثقافيّ رجمة إلى العربيّ قل والتّ ة النّ لم تكن عمليّ 

مم أعة جعلتهم يستفيدون من خالصة علوم وثقافات ة ومتنوّ ة ثريّ بعينها، مما أتاح للعرب الوصول إلى مادّ 

ار ة والتواصل. وكما أشوأرسى ركائز التسامح واإلنسانيّ  ،عنوّ دة. األمر الذي دّعم مبادئ االنفتاح والتّ متعدّ 

تشييد المدن ة أن يتوجهوا لة ومعتقداتهم اإليمانيّ بعد أن اطمأنوا إلى قوتهم العسكريّ  كراوثر: "وكان من الطبيعيّ 

لهم. وكان العرب المسلمون أمة جديدة بال تراث علمي سابق، فقرأوا الرائعة ودراسة ثقافة الحضارات التي دانت 

ة ة والهنديّ ة والالتينيّ قافات اإلغريقيّ للقدماء بعقول متفتحة من دون خلفيات تعيقهم، ولذلك وقفت الثّ  راث الفكريّ التّ 

ندهم أن شة للمعرفة عة المتعطوكان من نتائج هذه العقليّ  سبة لهم على قدم المساواة.ة جميعًا بالنّ والصينيّ 



  

 

وهي إحدى السمات  ةة في المعرفة أو وحدة المعرفة اإلنسانيّ أصبحوا بالفعل المؤسسين الحقيقيين لمفهوم العالميّ 

  سبة للعلم الحديث".ة بالنّ بالغة األهميّ 

الذين  ءة أن ترتقي لوال المترجمين األوائل بالطبع، لكن الفضل األكبر يعود للعلماوما كان للحضارة العربيّ 

ميادين  ىمة المضافة التي أبدعوها في شتّ أسسوا على العلوم المنقولة دعائم حضارتهم الجديدة من خالل القيّ 

من ثم خلق و  ،رجمة نشاطًا إنسانيًا يتوخى كسر الحواجز وعبور حدود المجهولوقد أصبحت التّ  .العلوم والفنون

في  والصينيّ  والبربريّ  ركيّ والتّ  والفارسيّ  ويتجاور العربيّ اور دة المشارب واألطياف حيث يتحمتعدّ  مجتمعات

  والتسامح العقدي. والتعايش اإلنسانيّ  من التناغم الفكريّ  جوّ 

 ة، لكن حالنا اليوم يشبه حال أسالفنا الذين كانوا في بداية عهدهم "أمّ مضىة لعهد قد يبدو ذلك صورة مثاليّ 

ة المبدعة كيّ ة كبرى أنجزت في المرحلة الكالسية وعلميّ ا مكتسبات فكريّ فو سابق" لكنهم خلّ  جديدة بال تراث علميّ 

ارق رجمة في القرون الستة األولى من تاريخ اإلسالم، والفتمثل العلوم والمعارف المنقولة عن طريق التّ  تلت التي

، وتمزق ةة تغط في سبات عميق" وآن األوان (أو فات) لتنهض من غفوتها الكهفيّ البسيط بيننا هو أننا اآلن "أمّ 

لوم تتقدم التي تغرق فيها. الع اإلنكارة لخروج من حالة التغفيق وربما أشرطة تحنيطها. لكنها ال تبدي أي نيّ 

تى قة في شومن التكنولوجيات الخار  االصطناعيّ  اءة، أين نحن من التطورات المذهلة للذكبسرعة ضوئيّ 

  مة؟ ة المهولة التي تفصلنا عن األمم المتقدّ الميادين، بل أين نحن من الفجوة الرقميّ 

خلف ليس قدرا محتوما او عاهة مستديمة تصاب بها األمم، ولكن ليس من سبيل لمن ال ينتج المعرفة التّ  إنّ 

قومات وعاء الفكر والحاضنة لم سوى نقلها أو تمثلها بلغات من ينتجها. وأهمية اللغة ال تقتصر على كونها

التي تنظمها  ةمن داخل منظومته الفكريّ ال يمكنه أن يجتهد وينتج إال  اإلنسانيّ ة، بل أن العقل قافيّ ة الثّ الهويّ 

 تجعلتحتها  رزحتة اليوم بسبب هاالت القداسة التي تطوقها وغالالت المحبة التي وما تعانيه اللغة العربيّ  .اللغة

جمة من ر بمثابة الكفر. وال يختلف الضالعون في علم التّ الصفائيين من أي محاولة لتطويرها تعتبر في نظر 

ها، وأكثر مرونة ة بذاتأن اللغة التي يترجم منها وٕاليها هي لغة أكثر عرضة للتوسع واإلثراء من اللغات المكتفيّ 



  

 

ر أوال إلى ظة هي حالة في غاية التعقيد بالنّ ربيّ ن. لكن الشك أن مسألة اللغة العييفي تقبل التجديد والتح

جماع ة التي تحظى بنوع من اإلة اللغوية التي تتسم بها وٕالى صعوبة تحديد ماهية اللغة المعياريّ االزدواجيّ 

لى بوضوح ة التي تستخدم في تعليميتها، وهو أمر يتجللغويّ إضافة إلى غياب تحديد صارم للمستويات ا التوافقي.

  ة للمبتدئين الصغار. لغير الناطقين بها، ناهيك عن المقررات التعليميّ ة تعليم العربيّ  في مناهج

ر أّن ما يحدث غي .يثري الكالم اللسان ة اللسان والكالم بحيثواللغة من المنظور السوسوري تقوم على ثنائيّ 

كما أن . ةحاالت التواصل الفعليّ ة أو اللغة في ة اللغة المحكيّ وديّ وهذا يرجع إلى محد ،ة هو العكسفي العربيّ 

 ةتقر إلى حركيّ ة تتسم بالثبات وتفة تنتمي إلى فئات لغوية وموضوعاتيّ ة باللغة المعياريّ التواصليّ الوضعيات 

  ة المبثوثة في التعابير الدارجة.ة المعبرة عن المشاعر اإلنسانيّ المنطوق المعاش، وٕالى الشحنات العاطفيّ 

ة اليوم هو التشكيك في قدرتها على احتواء المستجد من فكر وعلم من قبل لعربيّ للغة ا إّن المشكل األساس

 اللساني الذي انعكس على مخرجات التعليم بكل مما أسفر عن حالة من التذبذب ،ةة والثقافيّ النخب السياسيّ 

ة، على ا أو التنظيميّ منهة ة، التأسيسيّ ضمر في القرارات السياسيّ جهر والمٌ المٌ أطواره. والرياء اللغوي الفاضح بين 

نا من أو في آخر. وال مناص ل اتجاهبابيا يعيق الحركة في ضقد خلق وضعا  واإلقليميّ  المستويين القطريّ 

ى وتنتهي تبدأ من األطوار األول ،على لغة للتدريس، أياً كانت هذه اللغةوضع حد لهذا النفاق باالعتماد الصريح 

ونطوع  ةلتصبح لغة تراث وفلكلور. أو أن نتحلى بالشجاعة التاريخيّ  "على المعاش"ة ونحيل اللغة العربيّ  ،بآخرها

  ة.لغتنا لترافقنا على درب التقدم والتنميّ 

  مصيرياً رجمة خيارًا وهنا تكون التّ 

ة وعلمية ضمن أوساط ال تعتبر لغتها لغة عمل وحب في اعتقادي، ال جدوى من بعث حركة ترجمة ثقافيّ 

     في اعتمادها بهذه الصفة. اليقينوال تمتلك 



 

  الثّقافيّ  لإلشعاعكلمة ممّثل الوكالة الجزائرّية 

 عبد القادر عناناألستاذ 

  

  

  ؛باسم الله والحمد لله

  ؛(صلى الله عليه وسّلم)والصالة والسالم على رسول الله 

  ؛السّيد صالح بلعيد؛ رئيس المجلس األعلى لّلغة العربّية

  ؛العالي العربّي للّترجمةالسّيدة إنعام بيوض؛ مديرة المعهد 

  ؛الملتقى السّيدة قلو ياسمين رئيسة

  ؛شرف كبير أن أكون معكم في هذا الملتقى

  ؛ادة الحضورالسّ 

  ؛المثقفين، المترجمين، الصحفيين، أهل الثّقافة، الفّن واالبداع

  ؛أرّحب بي عندكم وأرّحب بكم كذلك

ّززت منظمة ة، وبهذا الّتصريح عالعالم، لها أبعاد ثقافيّ كما تعلمون، ثالثة أرباع الّصراعات الكبرى في 

  .للتنّوع الثّقافيّ  ة اعتمادها لليوم العالميّ األمم المّتحدّ 

ستقرار يصبح وسيلة لتحقيق اال بدوره أن يمكننا أن نحّول هذا الصراع المدّمر إلى تنّوع ثقافّي، يمكن

 وزارة الثّقافة ةوصايّ  تحت فيّ االثّق لإلشعاعة لة الجزائريّ نمّية المستديمة، وٕان الوكاوالتّ  والتعايش السلميّ 

من خالل تصدير الثّقافة الجزائرّية ومن أجل الّتعريف بها  والفنون، انطلقت منذ نشأتها في هذا المسعى

استقبال الثّقافات األجنبّية لالطالع على ما يحتويه  ،خارج حدود الوطن هذا من جهة، ومن جهة أخرى

  ة يمكنها أن تتعايش وتتالقح من أجل الحوار مع اآلخر.ثقافيّ  كنوزالعالم من 

الحوار مع اآلخر، من أدواته التي ال يمكن أن يتّم بدونها، هي الّترجمة؛ والمكتبات كما تعلمون تزخر 

 تناقلها بين األمم على اختالفها عن طريق الّترجمة، كيف ساهمت هذه تمّ  بتلك اآلداب والعلوم والفنون التي

  األخيرة في نقل تجارب الفرس والرومان إلى العالم اإلسالمّي في احدى مراحل تطّورها.

في العالم العربّي، محور هذا الملتقى، هي كفيلة بدفع هذه العجلة التي تدور حيًنا  إّن الّدراسات الّترجمّية

وتتوّقف أحياًنا، من أجل رسم معالم استراتيجّية الّترجمة التي تقضي على استكشافّية ممتعة، نستكشف فيها 

  ما تنتجه العقول الّذكّية في كّل بقاع العالم.

 2021ديسمبر  12/13د قّدمت يومّي الثّقافي، كانت ق لإلشعاعجزائرّية أعود لإلشارة كذلك، أّن الوكالة ال

بالمكتبة الوطنّية الجزائرّية، منتدى الّترجمة األدبّية والتّاريخّية في الجزائر، وكان من أبرز توصيات واقتراحات 

شرفيّةكلمـة   



 

ن أجل ى ذلك، مإلميع يعلم كم نحن في أمّس الحاجة المشاركين؛ تأسيس المركز الجزائرّي للّترجمة، والج

 ابرً حترقّية وتطوير وتأطير هذا المجال، ويطمح كل المثقفين واألدباء والجامعيين أن ال تبقى هذه الّتوصيات 

لّترجمة ل ة قد تكون من انشاء وتأسيس المركز الجزائريّ لى ورق، بل تتحّول إلى آليات عملّية ميدانّية، والبدايّ إ

نا شراكة جاّدة ومثمرة مع المجلس األعلى لّلغة العربّية، وهو مشكور تكون ل وهذا أملنا، وأملنا كذلك، أن

على هذه المبادرة، من أجل استثمار كّل الصّيغ الممكنة حتى تكون لّلغة العربّية المكانة التي تستحقها 

  .ة اشعاعها الذي يليق بهاقافة الجزائريّ ويكون للثّ 

  . على كّل هذا االهتماما جزيًال شكرً 

  .ة وتقدير لكّل الحاضرينوتحّية محبّ 

  .شكًرا لكم

  



 

  

  كلمة رئيسة الملتقى

  أ.د قلو ياسمية

  

  أشرف المرسلين  ىالسالم علو  الصّالةو  الّله الرحمن الرحيم باسم

  ادة الكرام السّ و  داتالسيّ 

   صالح بلعيد  لبروفيسوراغة العربّية المجلس األعلى للّ رئيس د السيّ 

  عام بيوض الّدكتورة إنرجمة للتّ  العربيّ  السّيدة مديرة المعهد العاليّ 

  نورالّدين عّداد. قافيّ الثّ  شعاعمدير الوكالة الوطنية لإلممّثل السيد 

  الضيوف الكرام 

  ادة األعزاء السّ و  داتالسيّ 

  وبركاته ىرحمة الله تعالو  السالم عليكم

من أجل  قافيّ الثّ  عنوّ للتّ  باليوم العالميّ  حتفاءً اة  غة العربيّ نرّحب بكم اليوم في رحاب المجلس األعلى للّ 

 ،ا عالمّياة يومً حدّ الذي سّجلته األمم المتّ و  ،من شهر ماي من كّل سنة 21ـ الذي يصادف تاريخ الو  ،ةنميّ التّ و  الحوار

ما تعتبر ك ،ولّيةالدّ و  ةاإلقليميّ و  ةالمستويات الوطنيّ  ىبرامج تعاون علو  وضع خطط عمل ىتسعي من خالله إلو 

 قافيّ ارف المشترك الثّ عالتّ و  فاهمتعزيز التّ  ىالتي تهدف إلو  ،) قافيّ قارب الثّ السنة الختامّية لبرنامج (التّ  2022سنة 

افات عبر قأدوات الحوار ما بين الثّ و  تحديد أسس ىٕالو  ،ضمن إطار متعّدد للقيم المشتركة ّدينيّ الو  الّلغوي واالثنيّ 

 ة المستدامة.نميّ للتّ  خدمة وسائل اإلعالم و  عليم الجّيدالتّ 

  ؛ادة الكرامالسّ و  داتالسيّ 

  :المترجم صفاتتستدعي من  رجمة فعٌل ثقافيّ التّ 

  قدي الفكر النّ و  اآلخرو  األناتمثل و  سامحالتّ 

« el traductor como un mediador eutre culturas  »claudias salmeri  

« Le traducteur est un médiateur»   

  )Anthony pym(وكما جاء في قول 

« there are simply people whose professions require  That they know and 

operate in more than onecultural farme at one »(pym , 2006 : 751). 

اإلشعاع  في تحقيقظر كما يساهم ة بتقريب وجهات النّ قافيّ نمّو الممارسة الثّ  ىفالمترجم يساعد عل

  تعزيز الهوّية.و  قافيّ الثّ 

رئيسة كلمـة 

 الملتقى



 

  ؛ادة الكرامالسّ و  يداتالسّ 

ي بإسهامات يأت ما إن كان الباحث العربيّ تساءلنا فيه  ،موضوعاتيّ و  إطار زمنيّ  الوطنيّ  ىلهذا الملتق

ي قالب وصفها فو  مفاهيم الغير استيرادأم أّن جّل جهده يقتصر في  ،دولّياو  عربّيا(impactful)مؤّثرة 

  .عربيّ 

 :وتراوحت محاوره بين

 .رجمّية في الوطن العربيّ راسات التّ للدّ  اريخيّ التطّور التّ  -

 رجمّية الرائدة في العالم العربّي.مفاهيم التّ  -

 غير العربّية.و  رجمّية العربّيةقاليد التّ مقارنة بين التّ  -

 نشرها.و  رجمةفي التّ  سياسة الوطن العربيّ  -

 .رجمةفي علم التّ  العربيّ  اإلجماع المصطلحيّ  -

 ة.رجمة العربيّ سوق التّ  -

 .رجمة في الوطن العربيّ برامج تدريس التّ  -

ثرّيا  ىوبفضلهم جاء برنامج الملتق ،رجميعوة مجموعة من الباحثين المتمّيزين في الحقل التّ وقد لّبت الدّ 

 ىفعاليات هذا الملتق انطالققاشات التي سيسُعنا المشاركة فيها فور للكثير من النّ ا مثيرً ا و جد.  

  ؛ادة الكرامالسّ و  داتالسيّ 

  جزائررجمّية العربّية انطالقا من للة التّ قبولكم رفع رايّ  ىعلو  وجودكم معنا ىال يسعني إّال أن أشكركم عل

  الحمد لله.و  شكرا

  بركاته.و  ىرحمة الله تعالو  والسالم عليكم



 

 
 امجلهوريــّـة اجلزائريــّـة ادّلميقراطيــّـة الّشعبيــّـة

 رئاســــة اجلُمهُوريـــّـة

 اجمَلِلس اأَلعََْل لِلّغة الـــعربيّة

 

 اجمللس األأعَل للغة العربيّة  

 و

 ،خمرب الّّتمجة وتعّدد التّخّصصات

 2جامعة اجلزائر معهد الّّتمجة،  

 

 وطنيَّا حول: ى ن ملتق  ينّظام

 "ة يف العامل العربّ مجيّ راسات الّتّ ادلّ "

 وم العاملي للتّنوّع الثّقايف من أأجل احلوار والتمّنيّةمبناس بة اليّ 
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خيرة، فنالحظ فتح العديد من نقلة معتبرة خالل السنوات األ ة في الوطن العربي  رجمي  راسات الت  تشهد الد  
واجد كما نالحظ الت  . ةرجمة، وذلك في العديد من الجامعات العربي  كتوراه والماستر في مجال الت  مسارات الد  

حم الكبير والواسع الذي ة، وخير دليل الز  رجمي  ة حول موضوع الت  المتزايد للمقاالت المكتوبة باللغة العربي  
توراه في كة لمناقشة رسائل الد  رجمة. هذا ناهيك عن الوتيرة العالي  ة في ميدان الت  تواجهه المجالت العلمي  

 .... ةة وأخرى ميداني  ة ومقارنة وأخرى تحليلي  ة، والتي تتراوح مواضيعها من دراسات وصفي  رجمي  ميدان الت  
 ،ة الحديثة في قاموسه العربي  رجمي  في دمج المفاهيم الت   كما نالحظ المجهود المستمر للباحث الجزائري  

بالش راكة مع المجلس األعلى للغة ٢ر ئامعة الجزاصات في جخص  د الت  رجمة وتعد  ى بمخبر الت  وهذا ما أد  
ات الميدان معرفة مستجد   وال من أجلأ، ة في الوطن العربي  رجمي  راسات الت  لى اقتراح موضوع الد  إ العربي ة،
ثرت المكتبة أسهامات إب احث العربي  ذا جاء الب  إحث فيما ا من أجل الب  ة وثاني  ساس دراسة زمني  أعلى 

ا؟ ا ثم دولي  ة عربي  رجمي  ر الت  في تطو   تثر أد العد   حوث الكثيفة من حيثي هل عدد الب  أ .ةالمي  ة العرجمي  الت  
نه أة وال تقتبس بحوثه أصالتها إال في بنقل مفاهيم الغير إلى اللغة العربي   ال يقوم إال   احث العربي  الب   أم أن  

 ة؟ة إلى اللغة العربي  جاء بها من لغة أجنبي  

Inter.trad lab 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 اجمَلِلس اأَلعََْل لِلّغة الـــعربيّة

 

 



 

خصصات المجال لتقديم بحوث في د الت  رجمة وتعد  ة، يفتح مخبر الت  في مرحلة ثاني   ه أن  كما ننو  
. وذلك ة في الوطن العربي  رجمي  راسات الت  ة، وهذا في استكتاب دولي عنوانه: الد  ة في لغات أجنبي  رجمي  الت  
 .ةسهامات العرب في لغات غير اللغة العربي  إعريف بللت  

ا، ومحاولة تحديد المنحى الذي ة حالي  رجمية العربي  يهدف إلى عرض حال الت   ،، هذا الملتقى الوطني  إذا  
د جرد ألعمال مستوردة في م أنها مجر  أة مؤثرة حوث الحالي  ن كانت الب  ا  ستتخذه في السنوات المقبلة و 

 .ةصيغة عربي  
 :الي  احثين في هذا الموضوع، وتأتي المحاور كالت  سهامات الب  إب بنرح  

 .ة في الوطن العربي  رجمي  راسات الت  للد   اريخي  ت  ر الطو  الت   -1
 .ائدة في العالم العربي  ة الر  رجمي  مفاهيم الت   -2
 .ة ...(ة واألمريكي  ي ـ پة، األورة )اآلسيوي  ة وغير العربي  ة العربي  رجمي  قاليد الت  مقارنة بين الت   -3
 رجمة ونشرها.في الت   سياسة الوطن العربي   -4
 رجمة.في علم الت   العربي   اإلجماع المصطلحي   -5
 ة.رجمة العربي  سوق الت   -6
 .رجمة في الوطن العربي  برامج تدريس الت   -7

 شروط المشاركة في الملتقى: 
   ـاني ةپواإلسـ ،ةة، والفرنسي  ليزي  گـة، واإلنالمشاركة في الملتقى باللغات العربي. 
   كلمة.  222م للمشاركة ضمن محاور الملتقى وأال يتجاوز يجب أن يكون الملخص المقد 
   م إلى جهة أخرى سابقا، وليس مستال من م للمشاركة أصيال لم يقد  حث المقد  يجب أن يكون الب

 أطروحة أو بحث آخر.
   ة المتعارف عليها.ة والمنهجي  حث األصول العلمي  يجب أن يتبع الب 
   صفحات بما في ذلك  12صفحة وال يقل عن  22حث يجب أن ال يتجاوز عدد صفحات الب

 الهوامش.المراجع و 
   حث بخط يكتب البSimplified Arabic ة بالخط نفسه حجم وتكتب العناوين الرئيسي   14 حجم
 ة. غات األجنبي  لل   12بحجم  Times New Romanو.  16
   مع الملخص.  مختصرة للب احثة يجب إرسال سيرة ذاتي 
   ة.حكيم من طرف اللجنة العلمي  حوث للت  تخضع جميع الب 

 لتقى: المستهدفون من الم
   رجمة واللغات، وغيرهم من ص الت  احثين: أساتذة، وطلبة الدكتوراه في تخص  ين والب  جميع األكاديمي

 رجمة في الجزائر وخارجها.   المشتغلين بالت  
 



 

 مواعيد مهمة: 
   2022ريل پأ 10 ات:آخر أجل الستقبال الملخص 
   2022ريل ـپأ 14: ات المقبولةاإلعالن عن الملخص 
 2022 ـريلپأ 01: قبال المداخالت كاملةآخر أجل الست  
 3133مايو  30: تاريخ انعقاد الملتقى  
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 ر صالح بلعيد، رئيس المجلس األعلى للغة العربي ة؛ـروفسو پ: الـالر ئيس الش رفي للملتقى 
 مخبر الت رجمة وتعد د الت خصصات؛2جامعة الجزائر  –د. قلو ياسمين أ.: رئيسة الملتقى ، 
 ؛2الجزائر  جامعة-هاجر: ساسي منس قة الملتقى 
 :اللجنة الت نظيمي ة 
 بوربابة راشدة، ممث لة المجلس األعلى للغة العربي ة؛ 
 مي ة:اللجنة العل 
 أ.د عيسي العياشي؛
 د. محمد رضا بوخالفة؛ 
 د. مريبعي سهيلة؛ 
 .د.العلجة مجاجي؛أ 
 أ.د الجازية فرقاني؛ 
 أ.د جمال قوي؛ 
 أ.د سعيدة كحيل؛ 
 أ.د صغور أحالم؛ 
 د. عبد الفتاح بن احمد؛ 
 د. بن عبد النور احمد؛ 
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  ؟ّيةرجميات العربللتّ  ّيةجيأي استرات
   *سعيدة كحيلأ.د 

  2022/ 05/  30تاريخ القبــــــول:                                2022/ 06/  03تاريخ االستالم: 

  

. ومع ّيةبأنها منظومة من األفكار الثانو  ّيةرجمالتّ  رجميات على خالف الممارسةالتّ  يحكم على :ملخص
 طبيقي وتفاعلالتّ  في المنجز رجمةالتّ  راسة سؤاال يتعلق بجدوى دراساتالدّ  ح في هذهفإننا نطر ذلك، 

 .رجمةالتّ  نظير الغربي مع العربي في مجالالتّ 

بالنظر إلى  ظرياتالنّ  لبعضنقترح شرًحا و  .عالميا ظري للترجمةالنّ  ياقالسّ  تتعامل دراستنا مع
 لدراسات ّيةالعرب ّيةستراتيجتائج لالالنّ  من خالل ونخطط ،ّيةربالع ّيةرجمالتّ  ّيةقدالنّ  راساتالدّ  سطوها على

 تفرد ،تائجالنّ  ومن .رجميات والمحافظة على هويتهاالتّ  هل منالنّ  بتحديد سبيل إنجازها بين رجمةالتّ 
في حقل الممارسة بالنظر إلى  راكم المعرفيالتّ  رجمة باستثمارالتّ  ّيةفي حقل تعليم ّيةراسات العربالدّ 
  .رجمةالتّ  لعلم ّيةكاملالتّ  ّيةاصالخ

  راكم المعرفي.التّ  نظير،التّ  رجمة،التّ  ّيةجيراتتاس رجمة،التّ  ممارسة ،رجمياتالتّ  :ّيةكلمات مفتاح
ABSTRAC: Theorizing for translation is often described as a complementary act 

providing no benefit to practice. However, a question arises as to what is the interest of 

the theoretical conceptions of translation from Cicero to the present day. 

Our study deals with the theoretical context of translation. It proposes an 

explanation to the ethnological and ideological institution and schematizes the 

practical strategies of translation studies. 

Keywords: Translation Studies, Translation Practice, Translation Strategy, 

Theorization, Accumulation of Knowledge. 

أو  ّيةرجميات العربالتّ  تخص ّيةاستراتيجتتعلق بتحديد راسة على مساءلة الدّ  تنبني هذه :مقدمة. 1

  .ورة المأثور العربي منتجا وتصوراوالتي ال تصف بالضر  ّيةباألحرى المكتوبة باللغة العرب

ـــد حقيقـــة أن المنجـــز ـــةطبيقـــي للترجمـــة العربالتّ  ومـــن المبـــدئي تأكي ـــى المســـح الم ّي ـــداني وبـــالرجوع إل ي
 ما دراساتأ إال انه موجود.بينها وبين تجارب بعض اللغات في العالم  اقم فارقً الرّ  لدراسات تتبعته وٕان كان

ابعـــة مـــن الممارســـة لحـــل النّ  ّيـــةظر النّ  صـــوراتالتّ  والتـــي نعنـــي بهـــا مجموعـــة ّيـــةالعربرجميـــات التّ  رجمـــة أوالتّ 
مــن  ّيــةرجميـات العربالتّ  راسـة علــى توجــهالدّ  سـنركز فــي هــذه .تها فلــم تحــظ بوصـف ميــداني لمنجزهــاصـعوبا

ــــث الطبيعــــة الفرد ــــةحي ــــى والتأســــيس المؤسســــاتي، ّي  صــــيد الفكــــري وتضــــافرالرّ  وهــــل تعتمــــد تصــــوراتها عل
وغيرهـا دون إقصــاء  ّيــةرجميـات الغربالتّ  هــل مـن أدبيــاتالنّ  أم أن طبيعـة العلــم تجعـل ؟ّيــةخصصـات العربالتّ 

 ّيــةغـدت مجـرد ترجمــة للترجميـات الغرب بحيــثقاصـرة  ّيـةرجميــات العربتّ ال فهـل للمنجـز العربـي أمــر محتـوم؟
  أي دور للترجمة في بناء الذات المفكرة؟ خطيط؟التّ  قد يعزى إلى شح الممارسة وضعفوهو أمر 

                                                 
  (المؤلف المرسل)  kohsaida@yahoo.frالجزائر،  ،(مخبر الترجمة وتعليمية اللغات، قسم الترجمة) ةعناب-جامعة باجي مختار*
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 طبيــق علــى المنجــزالتّ  راســة علــى انتقــاء نظريــات مارســت حضــورا أكثــر مــن غيرهــا فــيالدّ ا وســتحيل
  طبيقي.التّ 

 أليف والترجمـةالتّ  من تجربتي   فيوصف نماذج ساؤل إلى التّ  على هذا ّيةالموضوع نحتاج لإلجابة
سأوضـــح  .رجمـــةالتّ  ّيـــةراســـات وهـــو تعليمالدّ  ذهطبيقـــي لهـــالتّ  رجميـــات وبخاصـــة فـــي المجـــالالتّ  فـــي مجـــال
   تائج.النّ  أقف علىاألسباب و 

 :الجدلرجميات من الفكرة إلى التّ .2

رجمــة باعتبارهــا مرادفــات مــع التّ  رجمــة أو علــمالتّ  رجمــة أو نظريــاتتّ ال يقصــد بالترجميــات أو دراســات
رجمة مرادفات من حقل داللـي واحـد يحـتكم إلـى التّ  رجمة وعلمالتّ  رجميات ونظرياتالتّ  إذ أن-اختالف بينها

ـــةوجـــود المعمـــار المصـــطلحي والمـــنهج والنظر  ـــ رجمـــة تتميـــز عنهـــا بالتأصـــيلالتّ  ، بينمـــا دراســـاتّي اريخي الّت
 ميشـونيكابعة من الممارسة لحل صعوباتها. ومـن المنظـرين لهـذا المفهـوم النّ  ّيةظر النّ  صوراتالتّ  وعةمجم

Meschonic  عـــن ســؤال وجـــه لــه بخصـــوصحـــين أجــاب  نظيـــر فــي الممارســـةالتّ  بجـــدوىالــذي آمـــن 
 ةعـن ممارسـ رجميـاتالتّ  خف أن يـتم فصـل مـا يـدعىالّسـ أعتقد شخصيا أنـه مـن الخطـأ ومـن« :رجمياتالتّ 

»ألننا عندما نقوم بشيء ما نخمن فيه بالضرورة رجمةالتّ 
)i(. د من فكـرة  طرحهـا شيشـرون الرّ  ولقد جاء هذا

فكيـر العربـي التّ  ي تعامـل معهـاالتّـ ّيةريانالّسـ ودولي وشاليماخر قديما وكذلك حنـين بـن اسـحق مـن المدرسـة
حرة ،وهل لهذا الوصف دور موجـه  مأ ّيةفرجمة سواء حر التّ  ي أثيرت حول طريقةالتّ  صوراتالتّ  ّيةحول أهم
 Raphaël Confiantغيـر أن مناقشـة الفكـرة كانـت بطريقـة يصـفها "رافائيـل كونفيـون" ، رجمـةالتّ  لممارسـة

قــاش الــذي نجــده فــي مجــاالت النّ  ســيمتعكم غيــاب ذلــك الهــدوء فــي رجمــةالتّ  دراســاتلــو أنكــم تقــرأون كتــب «

تائم واألحكـام وهـو لعمـري مـا يزيـد األمـر الّشـ رجمـة يتقـاذف الجميـعالتّ  األخرى، ففي ميـدان ّيةالعلوم اإلنسان
»متعـة

)ii(. مـن جهتـي أعتبـر هـذا الجـدل مثـيال لمــا ألـف حـول جـدوى العلـوم الواصـفة للغـة ومنهـا اللســانيات 

خاصــة أن الطــرح كــان أعمقــا مــن المتــرجمين الــذين أرادوا  رجمــة،التّ  لكننــي أجــد أن األمــر أهــم فــي مجــال
للممارسـة بأنهـا فـن ال يتقنـه مـن إال مـن يملـك  ّيـةوفـي هـذا اإلطـار حـددوا ماه ل تنظير أو فلسـفة،إقصاء ك

بالوصف إلى درجة االتفاق  ّيةرجمالتّ  ي أمدت المدونةالتّ  إال أن هذا الجدل فندته روح العلوم .ّيةموهبة فطر 
 واالســتراتيجياتؤى الــرّ  ببا لتوحيــدرجمــة ســالتّ  نظيــر فــيالتّ  وقــد كــان قنيــات.التّ  علــى معــايير للترجمــة ومنهــا

  قة برغم اختالف اللغات والثقافات.الدّ  رجمي إلىالتّ  لتصل بالدرس
رجميـات أو التّ  رجمة إمـا فـي مجاالتهـا باعتبارهـا علمـا يتطلـب البحـث فـيالتّ  كوين اليوم فيالتّ  أصبح

رجمــي التّ  ، وبعالقــة المنجــزّيــةأو تحرير  ّيةرجمــة شــفو التّ  لهــا صــلة أوال بنــوع الكتابــة فــي ّيــةتخصصــات تطبيق
عوة إلــى ترجميــات الــدّ  ومنهــا فـرد بترجميــات تخصــها،التّ  وبينهمــا تحــاول بعــض البلــدان خصصــات.التّ  بتعـدد
  .... ّيةوأيضا عرب ّيةوألمان ّيةوأخرى إنجليز  ّيةفرنس

بنـى خصصـات يالتّ  رجمـة فعـل متضـافرالتّ  رجمـة مـع العلـم أنالتّ  فهل يمكن أن تنفرد لغة بدراسات

  حاور بين اللغات والثقافات في إطار االستبدال المعرفي؟التّ  على

  :ظري للترجمياتالنّ  ياقالسّ  تحديد. 3
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رجمة ووجهتها التّ  رجمي من حيث عالقته بمنجزه وهو المترجم وبطريقةالتّ  رجميات بالمنجزالتّ  عنيت
دد المــدارس وتطورهــا عبــر الــزمن.  اهن الــذي تعــدد تعريفــه بتعــالــرّ  وطبيعتهــا مــن حيــث األمانــة ذلــك المفهــوم

  .ّيةرجمالتّ  ّيةظري والتطبيقي للعملالنّ مست الجانب  ّيةظر النّ  صوراتالتّ ومن المالحظ أن
رجميـات بالـدرس اللسـاني هـي: "غـرض المتـرجم" الـذي التّ  قبـل أن تتـأثر ومن أهم األفكـار المطروحـة

المتــرجم وهنــا تتــدخل عوامــل أخــرى  ّيةبشخصــ مثــل المؤسســة أو المؤلــف أوقــد يــرتبط إمــا بــأغراض أكبــر 
أو  ّيـــة، إضــافة الــى مــا تفرضــه ظــروف تاريخّيـــةكقراءاتــه الخاصــة للــنص وتأويالتــه، وحتــى توجهاتــه الفكر 

  :Eugène Nidaما، يقول "أوجين نيدا"  ّيةإيديولوج
 رجمــة. وبــالطبعالتّ  تعتبــر أغــراض المتــرجم الخاصــة عوامــل مهمــة فــي تعيــين شــكل ...كمــا

تكــون للمتــرجم أغــراض تشــبه علــى العمــوم أو تنســجم علــى األقــل مــع أغــراض  يفتــرض أن
المؤلــف االصــلي لكــن ذلــك األمــر ال يعتبــر أمــرا ضــروريا. فعلــى ســبيل المثــال، يهــتم راوي 

ثنوغرافيا الذي يشرع في ترجمة إلجمهور سامعيه لكن عالم ا ّيةقصة (سان بالس) فقط بتسل
 ّيةعـن تركيـب شخصـ ّيـةاء جمهور قرائـه فكـرة تأملهذه القصص يمكن أن يعنى أكثر بإعط 

    )305، صفحة 2014. (نيدا، القصة
أي كــــان ســــببا فــــي تــــدفق تصــــورات حــــول الموضــــوع ومنــــه دور المتــــرجم وهكــــذا بنــــي الرّ ولعــــل هــــذا 

  رجمة من صعوبات الممارسة.التّ سياق
 اللســانيات ومرحلــة مــاقبــل اللسـانيات ومرحلــة  مرحلــة مــا رجميــات بـثالث مراحــل:التّ  وقـد حــدد ســياق 

رجمي. ولكل مرحلة أعالمها ومدارسـها ونظرياتهـا يمكـن مراجعتهـا مـن التّ  بعد اللسانيات أو ترجميات الفعل
ــةقــراءة المــؤلفين تعليم رجمــي األجنبــي بــل التّ  رجمــة ولــم أقتصــر فيهمــا علــى المنجــزالتّ  رجمــة ودراســاتالتّ  ّي

رجمـة نـذكر منهـا الجـاحظ وابـن التّ  ي بنـي عليهـا علـمالتّـ بدأت بالمنجز العربي وٕان كـان إرهاصـا للتصـورات
  .ّيةتيم

  :الّتخصصات رجميات ضمن تعددالتّ .4

ــــم ــــم االجتمــــاع وعل ــــنّ  قــــدمت اللســــانيات وعل ــــاء ال ــــوم االتصــــال والقــــانون والرياضــــيات والفيزي فس وعل
رجمـة التّ  تمكما قد .طبيقيالتّ  ظري الذي يصف المنجزالنّ  رجميالتّ  والتكنولوجيا ... خدمات جليلة للمنجز

  ظري.النّ  ي يقوم عليها المنجزالتّ لهذه العلوم المدونات
أثير والــذي يختلــف بــين المــدارس التّــ ومــن "جــورج مونــان" و"فيــدروف" و"نيــدا" و"نيومــارك "ظهــر هــذا

قافـــات واالخــتالف والتمــايز بــين اللغــات والث الحــدودثنولوجيــا مــثال بصــفتها مؤسســة تكـــرس فاإل ونظرياتهــا.
 ّيـةبعـد الكولونيال مـا ّيـةظر النّ  لت حضورا قويـا فـي ترجمـة تصـوراتها، لتجـد تواصـال وتـداخال "نظريـا" مـعشك
ي خضـعت التّـ عوبالّشـ ي يمكن أن تتحرر من خاللهـاالتّ  مايز هي الوسيلةالتّ  ترى أن المحافظة على يالتّ 

  ير الثقافي.النّ لالستعمار من
أو عنصـرا    un passeurممـارس للترجمـة باعتبـاره نـاقالنظيـر لمقاصـد اإلثنولـوجي الالتّ  ومنـه بـدأ
    إعادة الكتابة. ّيةفاعال في عمل
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الّترجميـات وجـود في ّيـةثنولوج: هـل للمؤسسـة اإلالسؤال الذي نجده جديرا بـالطرح فـي هـذا اإلطـار هـو
ــ ّيــةالعرب ّيــة؟ ومــا هــي االتجاهــات الفكر العربّيــة ق معــه ولــو فــي ي يمكــن أن تقتــرب مــن هــذا المــنهج وتتفــالّت

  .ّيةصورات اإليديولوجالتّ  وهو ما مهد لنشأة المبدأ الذي يتمثل في الواقع في: اإلبقاء على غرابة الغريب.
ــــبالنظر إلـــى أن أغلـــب  ،ّيـــةرجميـــات العربالتّ  رجمـــة علـــى نشـــر أفكـــار هـــذه المؤسســـة فـــيالتّ  ســـاعدت

كتـاب الجزائـريين سـواء بالعربّيـة بيقـي مـثال للطالتّ  خضعت لالستعمار، وبالتـالي كـان المنجـز ّيةالبلدان العرب
 باسـتعمال المـنهج والطريقـة ّيةقدالنّ  راساتالدّ  صورات، مما ساعد على تطورالتّ  مشوبا بكل هذه ّيةالفرنس مأ

ي اسـتعملت الكـم المعرفـي للترجميـات فـي التّـ والمؤلفـات ّيـةسـائل الجامعالرّ  ظري مئـاتالنّ  ودليل هذا المنجز
  يديولوجيا.جيا واإلثنولو مجال اإل

  :يديولوجيا فيالّترجمياتاإل. 5

 Traduction)( يطرح بعض المنظرين الموضوع من جانبه االيـديولوجي . فـي كتابـه "الترجمـة والثقافـة"
et culture  جـون لـويس كـوردونيييتحـدث)(Jean Louis Cordonnier  ّيـةعمـا أسـماه إيديولوج 
هدفت الى مسح اآلخر ألنها لم تقبل  ّيةأوروب ّيةممارسة تاريخ والتي يرى أنها  l’annexionطمس  اآلخر

   )Berman, 1991, p. 29. (اختالفه فلم تكن لآلخر باعتباره مختلفا ثقافيا مكانة في الغـرب
ابع عشـر "عصـر الجمـيالت الّسـ ي سـادت فـي القـرنالتّ  ّيةرجمالتّ  يلمح كوردونيي هنا إلى الممارسات

ي تلخـص التّـ)(Gilles Ménage جيـل مينـاج ّيةاسـتنادا إلـى تسـم )les belles infidèles (الخائنـات"
وهـو  ّيـةترجمة  تعنى بتجنيس اآلخر لحد تغيب فيه كل مالمحـه الذات ّيةممارسة عصر بأكمله اعتمد منهج

ومـن هـذه  .)l’ethnocentrisme )Berman, 1991, p. 29مركـز العرقـي التّ  بيرمـانمـا يطلـق عليـه 
هذا الحب الكوني الذي يجعل أي لغة عريقة كانت أو حديثة مكافئة للغة " حب الوطن: هوممفاألفكار نشأ 

يجـب أن يقـرر االنتمـاء إلـى . أمرا غير مناسب وغير كفيل بإقامة استعمال خاص مثيل بحب الـوطن األم،
ـــــا بـــــــدون هـــــــوادة فـــــــي وضـــــــع لغـــــــة واحـــــــدة ال غيـــــــر،                     ترضـــــــيه وســـــــيط ال ّيةخوفـــــــا مـــــــن أن يصـــــــبح عائمــ

)Berman, 1991, p. 29(.  
أي الــرّ  ، فحــين نطبــق هــذاّيــةؤ الرّ  وٕان كــان موقــف شــالير مــاخر يســتند علــى مبــدأ فلســفي لتبريــر هــذه

ي تعتمـد التّـ فـي الجزائـر ّيةالفرنسـ ّيةجنيسـالتّ  حدث في الجزائر زمن االستعمار فإننـا سـننقد الطريقـة على ما
ا كـان صـاحبه سـيكتب لـو أنــه كـان ناطقـا باللغـة الهـدف. وفـي هــذه الي: تقـديم عمـل يمثــل مـالتّـ علـى المبـدأ

حين يتخلى المواطن عن ثقافته مـن أجـل  ّيةالوجهة لن يكون للمترجم أكثر من خيار يجسد فيه طمس الهو 
  اإليديولوجي.  حوير لتّ لغة وثقافة أخرى بفعال

 ّيــةرجميــات العربالتّ  فــي دوفــازت بنصــيب األســرجمــة التّ  االيــديولوجيا علــى تصــورات هكــذا هيمنــت   
كانــت اختيـــارا موجهـــا بـــدأ  ّيـــةرجميـــات العربالتّ  وعليــه أرى إن وجهـــة طبيقـــي المصـــاحب.التّ  لتصــف المنجـــز

إن هــذا  .تــدريبا لعقــم المخيلــة ي تنبــع بعيــدا عــن الفعــلالتّــ رجمــة فــي غيــاب أي دعــم للتصــوراتالتّ  باســتثمار
خاصــة ألن األمـــر مســـتحيل، بــالنظر إلـــى طبيعـــة العلـــم  ةّيـــعوة إلـــى ترجميـــات عربالــدّ  يعنـــي أبـــدا الحكــم ال
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علينـا  ضـمن المنجـز العـالمي.رجميـات التّ  ثر. إال أننـا نفضـل وجـود سـمات مميـزة لهـذهأووجهة االنفتاح والت
  .ّيةوالدعوة إلى ترجميات عرب ّيةعوة للسانيات عربالدّ  ال نقارن بين هنا أن
  ؟ّيةللترجميات الغرب ّيةأي استراتيج. 6

وهـو الّترجمـة علينـا  ي اتخـذت لهـا معـوال  التّـ ّيةرجميات العربالتّ  ّيةعرض إلى وجهة واستراتيجالتّ  بلق
ــــ إذ ال يمكــــن للتصــــور ّيــــةرجميــــات الغربالتّ  ّيةأن نحــــدد اســــتراتيج ابع مــــن فعــــل تطبيقــــي متنــــوع أن يولــــد الّن

أهـل المصـدر وأهـل  ّيةت إلى استراتيجرجمياالتّ  الذي وجه Ladmiral "الدميرال" ـونبدأ ب واحدة. ّيةاستراتيج
نظريـات   وقـد ظهـرت .Traduire: théorèmes pour la traduction 1979 :فـي كتابـه الهـدف

 أخرى تدعم توجهه وتبني عليه أو تختلف عنه وتقدم البديل.
 لــىصــور االنطبــاعي إالتّ  والعبــور مــن ّيــةفــي ســد الثغــرة العلم ّيــةرجميــات الغربالتّ  علينــا أن نقــر بــدور

فقــد تــرك " برمــان" مــع  اني والكنــدي.بليــزي واأللمــاني واإلســكرنســي واإلنأليف الفالتّــ ممثلــة فــي ّيــةقــة العلمالدّ 
رجمـة كانـت والتـزال زادا التّ  ّيةفـي نقـد وشـعر  ّيـةمقـوالت ترجم cMeschonni Berman et "ميشـونيك"

مختلفــة  ّيةللبـاحثين فـي قـراءة المــدونات بمختلـف اللغـات . فقــد رسـم كـل منهمـا حــدودا للترجميـات واسـتراتيج
والطرائـق والتقنيـات، فبرمـان نفسـه لمـح إلـى  االسـتراتيجياتما من مدرسة واحـدة، مـن خـالل الحكـم علـى وه

  حيث يقول: Alainعلى لسان "آالن"  ّيةللمترجم؟ مستشهدا بتجربة شعر  ّيةاإلجابة عن سؤال أي استراتيج
يقــي حرفيــا ليــزي أو التينــي أو إغر كشــاعر إنتراودنــي دائمــا فكــرة أننــا نســتطيع ترجمــة عمــل ل

ظــــام لكــــي النّ  ا، محــــافظين حتــــى علــــىئدون أن نغيــــر أو نتصــــرف أو دون أن نضــــيف شــــي
جربــة حتــى التّ  ومــن جهتــي لــم أتمكــن مــن القيــام بهــذه المقابلــة. ّيــةنحصــل علــى البحــر والقاف

متداخلـة  إلـى تحصـيل منمنمـة ّيـةنهايتها، فذلك يتطلب وقتا وصـبرا نـادرا وقـد نصـل فـي البدا
غير مرتبة يجمعها الصق ولكنه ال يلملمها. ما يتبقـى هـو القـوة، االنبجـاس  وهجينة: قطعها

ليــزي فــي عمقــه، إغريقــي كليــزي أكثــر مــن االنكالــّنص إنإن  وقــع:التّ  بــل وهــزة عنيفــة تتجــاوز
ي تتركهـا هـذه التّـ ال يمكـن أن نخفـي اللـذة )iii(.ّيـةأكثر من اإلغريقي والتيني أكثـر مـن الالتين

عجــب واالنبهــار. وقــد وصــف بارمــان هــذه التّ  الــذي ال يجــد أمامهــا ســوىالمقولــة فــي المتــرجم 
ــةالمدونــة بالرائعــة األدب ألن المغــامرة تبــدو فريــدة ومشــوقة لكنهــا، كمــا أورد الكاتــب تتطلــب  ّي

ــةجهــدا كبيــرا بــل إنهــا عمل  تشــبه والدة األعمــال الكبــرى والمؤلفــات الخالــدة. هــذه ،ّيةقيصــر  ّي
ويبـدو  فني ولكنه في اآلن ذاته عمـل علمـيتضعها في إطار عمل رجمة التّ  ظرة لممارسةالنّ 

رجمــة تجعــل المتــرجم متعلقــا بحبلــين كــل التّ  الكاتــب هنــا كأنــه يرمــي الــى مؤسســة جديــدة فــي
معاكسة االول الى االصـل والثـاني الـى رغبتـه بإحـداث نـص شـعري  ّيةمنهما يجذبه الى ناح

رغم أننا  .الّتغريب من خالل للتقريب ّيةتراتيجليزي... بفعل اسكنالّنص اإل ليزي أكثر منكإن
نصــا شـعريا إبــداعيا. إال أن بارمــان يجــزم علــى  الحرفّيــةنشـكك فــي امكــان أن يولــد مـن رحــم 

ـــةإمكان ـــذي يـــرفض كـــل الثنائيـــات  ّي تحقيـــق هـــذا الهـــدف. وهـــو مـــا يشـــاركه فيـــه ميشـــونيك ال
كمـا أنـه لـيس  كل اللغـوي،لشّ ا فليس هناك معنى أو داللة بمعزل عن رجمة،التّ  المتضادة في
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 وهــو األمــر الــذي يجعلــه أيضــا يــرفض أي تنظيــر للعمــل كل.الّشــ هنــاك مضــمون مجــرد مــن
 ّيةي تعـد اسـتراتيجالتّـ رجمـةالتّ  ّيةشعر رجمي بعيدا عن الفعل مستبدال إياه بما يطلق عليه التّ 

نظيـر التّ  وهـو يقصـيطبيقـي التّ  لها آلياتها الخاصة بهـا. لقـد أراد ميشـونيك أن يتقيـد بـالمنجز
ص، هنـاك لحمـة واحـدة الـنّ  عنـدما يكـون ...« :يقول رجمة.التّ  رجميات علىالتّ  الذي تمارسه

 وال لســــــانيات الّتواصــــــل ّيــــــةباســــــتطاعة ال نظر  . لــــــيسقابلــــــة للترجمــــــة باعتبارهــــــا واحــــــدة

 فشــلنظيـر لنجـاح أو التّ  رجمـة قـادرة علـىالتّ  ّية...أن تتكفـل بهـذا الكـل، وحـدها شـعر رجمـةالتّ 
»رجمــــاتالتّ 

)iv(.بعيــــدة عــــن الكــــم المتعلــــق  ّيــــةرجمــــة نقلــــة نوعالتّ  ّيةوهــــو بهــــذا ينقــــل اســــتراتيج

  رجمي بمساره.التّ  بالوصف من خارج الفعل
رجمـة هـي توغـل فـي التّ  ّيـةحجر عثرة أمـام المتـرجم ألن عمل انتقف نتاالستراتيجييعتبر ميشونيك أن 

عــن نظيــره األصــلي. وهــو مــا يجعلنــا  ّيةيــر ثــانوي وال يقــل شــعر عمــل غ ،والكتابــة والتمثــل واإلبداعّيــةالعمــل 
 سـتوىبـل أيضـا وخاصـة علـى م ّيـةعلى مستوى األعمال األدب ّيةترجم ّيةنستنتج أنه ال يدعو فقط إلى شعر 

  ؟ّيةترجم ّيةرجمة استراتيجالتّ  وهو توجه موجه.  والسؤال المطروح كيف تصنع التّفكير حول اللغة والثقافة
 رجمة موجهة قبل أي شـيء نحـو اإلخبـار بخصـائصالتّ  تصبح«: )(DanielGileال جيل يقول داني

. ففــي »ص األصــليالنّ عبيــر فــي المجموعــة المدروســة ال نحــو االســتجابة للوظيفــة األولــى وألغــراض كاتبــالتّ 
ــةســياق ترجمــة حــوار شــفهي مــثال نجــد أن عمل  قــل ال تهــتم كثيــرا بالمحافظــة علــى وظيفــة مــن وظــائفالنّ  ّي

ي تحكمهـم أعـراف تختلـف التّـ بـين المتحـدثين  The Phatic Function" ّيـةوهـي "الصـلة الكالم ّيةعر لّشـا
مثال ذلك محاورة تقـع بـين فـردين وال كما هي ويضرب محمد عناني  الدّ من لغة ألخرى بل وتعمد إلى ترك

  : مصريين يتساومان سلعة 
  ؟ ناوي تبيع بكام )1(
 بي النّ صلي عل� )2(
  ! نبياللهم صلي عليك يا )1(
  ! بي صالهالنّ )     كمان زيد2(
  )    اللهم صلي عليه...هيه ؟    1(

A : What’s your selling price ? 
B :  Bless the prophet  
A : May he be blessed ! 
B : Once more bless him ! 
A : May he be blessed…Well ?  ( 12، الصفحة 2005عناني،  ) 

 بقـدر مـا تعـّرف بطريقـة ّيـةال تتـرجم فكـرة الحـوار وآليتـه اللغو  المفـروض أنمـن  ّيةإن هذه االسـتراتيج
 ّيـةمـن خـالل ضـياع الصـلة الكالم ّيةعبير عند المصريين فـي يوميـاتهم الصـعبة، حيـث ضـاعت المقصـدالتّ 

و سمي أالرّ  ند هذه المجموعات المتكلمة والتي تختلف فيما بينها وبين المجتمع في كالهعبين أفعال الكالم 
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وهـي  رجمة إال من مترجم داخل هذه المجموعـات معايشـة وتمـثال للمسـكوت عنـه.التّ  وال يمكن تحقق العام.
 رجمة بحسب رأي ميشونيك.التّ  ّيةأولى عتبات شعر 

  ؟ ّيةللترجميات العرب ّيةاستراتيجأي . 7

المــــدونات وتنقــــد وتراجــــع  لكــــي تصــــف ّيــــةراســــات الغربالدّ  مــــن نتــــائج ّيــــةرجميــــات العربالتّ  اســــتفادت
 ّيــةوبــالنظر إلــى ضــعف تجســيد صــفة العلم راثــي،التّ  رسالــدّ  ي لــم تســتثمر فــيالتّــ صــوراتالتّ  . فبعــدالمختلفــة

ــاتفوردمــن وجهــة نظــر  ّيةاللســان ّيــةظر النّ رجمــة عنــد الغــرب. فقــد كانــت التّ  لعلــم الــذي أعطــى  Catford ك
اقد المغربي سعيد النّ  وقد استفاد ه واالختالف.شابالتّ  رجمة على أساسالتّ  للتقابل اللغوي والثقافي شأنا يوجه

ـــةعلـــوش مـــن نظر  ـــدا وتـــأثر بمصـــطلح شـــعر  ّي ـــدالتّ  رجمـــة دون أن يعـــي آليـــاتالتّ  ّيةكـــاتفورد وني  طبيـــق، لينق
. ومــن ّيةلألدبيــات الفرنســ ّيــةرجمــات المغربالتّ  ّيةر لبــودلير بعنــوان شــعر الّشــ لــديوان أزهــار ّيــةرجمــات العربالتّ 

ــةظر النّ  طبــق عمليــا األســس قراءتــه يتبــين أنــه ــةرجمــات  العربالتّ  رجمــة علــىالتّ  فــي ّيةاللســان ّي ،وحكــم فــي  ّي
رجمـة ممكنـة ألنهـا التّ  "مونـان" خاطئـا حـين  ارتـأى أن األخير على عـدم جـدوى ترجمـة الثقافـة، وهـو مـا رآه

المختلفـة تتقاسـم فيمـا  خل فيها، أهمها أن هذه العوالماوألن جوانب أخرى كثيرة تتد فقط، ّيةلغو  ّيةليست عمل
 هــي تلــك المالمــح الكليــات«: ، يقــول les universaux)(أطلــق عليهــا اســم "الكليــات"  بينهــا أمــورا أكثــر،

»ي تعّبر هذه اللغات عنهاالتّ  ي توجد في كل اللغات أو في كل الثقافاتالتّ 
)v(  تأتي هذه المقولة مـن لسـاني

 اســـتحالة ي اعتـــاد اللســـانيون ترديـــدها آنـــذاك وهـــي:التّـــ يفنـــد الفكـــرة المقولبـــة الجـــاهزةرجمـــة، لالتّ  فـــي مســـائل
  .الّترجمة

 الترجمــة حالــة مــن حــاالت«رجمــة باللغــة. يقــول "مونــان": التّ  لــربط ّيــةالطبيعتيجــة النّ  وهــذه الفكــرة هــي
مـا، باعتبارهـا  ّيةواصل تتم كما هو الحال فـي كـل تـدرب علـى االتصـال عـن طريـق تحديـد مالمـح وضـعالتّ 

ولكننـا  .)vi(»نافر بين تراكيب اللغتين عن طريق تطـابق الوضـعيتينالتّ  مشتركة بين متخاطبين. ويتم تجاوز
ياقات ليسـت دائمـا العنصـر المشـترك الّسـ ياق، إنالسّ  هنا نتساءل حول ما يراهن عليه "جورج مونان" وهو:

مدرســة المعنــى وهــو األمــر الــذي تجيــب عنــه  ة؟رجمــة مســتحيلالتّ  بــين ثقــافتين فهــل فــي هــذه الحالــة تصــبح

تركـه  األصـليص الـنّ  الـذي مـن شـأن األثـرص قـراءة شـاملة لفهـم الـنّ  قراءة إلى ّيةظر النّ  هذه تدعو .بباريس
ارحة وهــي كلهــا الّشــ كــافؤ والتطويــع واالســتبدال والتكييف...والتصــريح والترجمــةالتّ  مــن خــالل القــارئعلــى 

رجمـة فعـل التّ  بأن" Marianne Lederer"ماريان لوديرار"  تعتقد عذر.التّ  حوتقنيات العمل الذي يسمح بم
  موز وٕاعادة صياغتها.الرّ فهم وٕافهام عبر فك
محاولـة لفهــم  أو مدرسـة المعنـى ّيـةأويلالتّ  تصـورات المدرسـةالمعاصـرة  ّيـةرجميـات العربالتّ  لقـد تمثلـت

مهمـة  مثـل يجـد لـه تواصـال مـع آراءالتّ  ذاهـ أنى ر أو  .مكن اللغـويالـتّ  يجري في ذهـن المتـرجم بعيـدا عـن ما
ي سـياقه وضـمن فـولكنـه لـم يـدرس  موغيره والجاحظ ّيةوالثعالبي وابن تيم راث العربي عند الجرجانيالتّ  في

 .ّيـةعلى يـد المدرسـة الحنين ّيةوبخاصة منها الطب ّيةوبالتالي أفرغ من محتواه الواصف للترجمة العرب أهدافه
فـي  ّيـةرجميـات الغربالتّ  ، وبـدتعريـف المصـطلحيالتّ  مشـوبة بالتعقيـد وضـعف ّيـةبات العر صـور التّ  لقد غـدت

  حصيل والتأصيل المعاصر.التّ  حضورا في نقد المدونة نتيجة ضعف أكثرمسائل المعنى 
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ـــةالغائ ّيـــةظر النّ  أمـــا يـــار المعاصـــر بأجيالهـــا وفـــي حســـاب مرحلـــة مـــا بعـــد التّ  والتـــي تصـــنف ضـــمن ّي
خاصــة للترجميــات  ّيةاســتراتيجالقــرار فقــد صــنعت  ّيــةرجمــي وكــذلك نظر التّ  بنظريــات الفعــلاللســانيات ممثلــة 
ــةلــيس فقــط الغرب ــةرجميــات العربالتّ  رجمــة تــأثرتالتّ  ولكــن وبفعــل ّي اليــوم بهــا وأصــبح االهتمــام بالعمليــات  ّي

لممارسة دون العودة صور لالتّ  دريجي للسانيات وٕاخضاعالتّ  اإلقصاءعلى حساب اللغة وبالتالي تم  ّيةالذهن
وقـــد اســـتفادت منـــاهج نقـــد وتقـــويم ,رجمـــي التّ  مســـار آخـــر غيـــر المســـاررجمـــة ألي التّ  فـــي تفســـير عمليـــات

ـــةظر النّ  مـــن هـــذه ّيةومراجعـــة المـــدونات االقتصـــاد ـــدا بشـــكل واضـــح ّي  ّيـــةأثير أيضـــا فـــي مجـــال تعليمالتّـــ وب
"التعليمــة  طلحات مدرســة "ســكوبوسمــن خــالل مصــ ّيــةرجمــة المهنالتّ  وفــي ســوق، رجمــةالتّ ا وبيـداغوجي

  .ّيةوالهدف والغا

  :ّيةلترجميات العربلأليف التّ نماذج من تجربتي في . 8

ــةرجميــات العربالتّ  ّيةاســتراتيجلحســم الجــدل حــول طبيعــة   فــي فــإنني أعــود إلــى تجربتــي المعاصــرة، ّي
وباتـت مؤلفـا  ّيـةالجامعـات العربي ألفتها في مقرر كثير مـن التّ  أليف لهذا المجال بعد أن اعتمدت الكتبالتّ 

ــربمــونرجمــة التّ  والمتــرجمين ببــاريس، وفــي مكتبــة مؤسســات راجمــةالتّ  فــي مكتبــات مدرســة فــي كتــاب ف .الي
 عنـــد العـــرب.رجمـــة التّ  صـــور األول لطريقـــةالتّ  تتبعـــت فـــي صـــفحاته األولـــى تجربـــة وضـــع رجمـــةالتّ  ّيـــةتعليم

حــين  ،ممجســدي وقــد أورده فــي كتــاب الغيــث الالمــيال ابــع عشــرالرّ  الصــفدي وهــو مــن علمــاء القــرن وتتبعــت
تقـوم علـى تحصـيل  ّيـةوالثان ّيـةطريقان ينسبان للمتـرجم أحـدها الحرف ّيةجعل للترجمة عند العرب عن اليونان

  .على األولى ّيةب الصفدي الثانالمعنى من الجملة وقد غلّ 
 تجربـــةفـــي  ّيـــةجمـــة العربر التّ  س بـــه فـــي وضـــع تصـــورات لدراســـاتأبـــ ال بحيـــزكمـــا حظـــي الجـــاحظ  

ـــةرجمـــة عـــن اليونانالتّ  ـــى ينلصـــلتهم بالمصـــدر  ،ريانالّســـ حتـــى وٕان مارســـها ّي ـــاني والعربـــي عل  واءالّســـ اليون
جت رجمة المعاصرة واسـتنتالتّ  ورد في موسوعة صورات وماالتّ  وقد بنيت مقارنة بين هذه .)2009(كحيل، 

 ودقة صياغة المصطلحات ،خصص في مجال بعينهالتّ  ينقصها هو وما ،أن المفاهيم والموضوعات واحدة
جــال مرجمــة للكــم المعرفــي فــي التّ  ار علــمخاصــة بعــد اســتثم ،ّيــةرجميــات الغربالتّ  أكبــر فــي ّيــةعناي تجــد التّــ

  خصصات.التّ  تعدد
رجمــــان وهــــو المفســــر للســــان واســــتعمل التّ  ي يجــــب أن تتــــوفر فــــيالتّــــ روطالّشــــ تطــــرق الجــــاحظ إلــــى

قـل الـذي يحمـل معـه النّ  دونة وهي اللغة المنقول منها والمنقول إليها مفضـالمصطلحات صريحة تصف الم
وهـو . ي تتقيـد بـالحرفالتّـ رجمـةالتّ  عبيـر عنهـا. علـى عكـسالتّ  رواسب األصل ويتـرك بعضـها ليغيـر طريقـة

-Translation :ّيةوالفرنســ ّيــةليز كوعبــرا عــن الثقافــة اإلن ّيــةاليونانالفــرق تمامــا بــين مصــطلحين اشــتقا عــن 
Traduction.  

وٕان تجـاوزه  عر وهـو الـوزن.الّشـ تناول الجاحظ أيضا فـي كتابـه الحيـوان موضـوع ترجمـة المعجـز فـي
لمـا  العربي ّيةرؤ  فعر إال أن هذا اإلسهام يصالشّ  األرجنتيني بورخيس الذي وجد حال لمسألة تعذر ترجمة

  عر لقداسته عندهم ألنه يحوي تراثهم.الشّ  وهو ّيةسمي علم العرب
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ولـــم يـــنس الجـــاحظ موضـــوع ترجمـــة معـــاني القـــرآن الكـــريم وأورد مســـائل فـــي علـــم المناســـبات تفســـر 
  رجميات المعاصرة. التّ  ولقيت تداوال في ّيةوقد تمثل آراءه ابن تيم توجهه.

لبنـــاء  ّيـــةقابلالتّ  راســـاتالدّ  فقـــد اســـتفدت مـــن ّيـــةومـــن بـــاب دعـــم المجـــاالت الصـــغرى للترجميـــات العرب
ــةاللغــة العرب تصــور ترجمــي بــين  والثقــافي ّيةمســتوياته اللســان بجميــع قابــل اللغــويالتّ  فــي مجــال ّيةوالفرنســ ّي
  )2009(كحيل،  استمدت من الممارسة. ّيةصور بأمثلة تطبيقالتّ  مدعمة ،العالم ّيةبمختلف تجليات رؤ 
 مينـــه وبـــينصـــيد العربـــي وتثالرّ  رجميـــات علـــى المزاوجـــة بـــينالتّ  أليف فـــيالتّـــ ّيةاســـتراتيجولقـــد بنيـــت 

مسـتفيدة  أو إليهـا ّيةالمترجمة عن الفرنس ّيةالعرب تواستثمارها في المدونا ّيةللترجمات الغرب ّيةرجمة العلمالتّ 
صورات أيضا وقد توصلت التّ  غير أن هذه االستفادة وجهت نحو المقارنة بين .للعلم ّيةالمصطلح قةالدّ  من

راث اليونـاني إلـى لغـتهم التّـ د العـرب كيـف ال وهـم مـن بـادر بنقـلعن ّيةرجمالتّ  جربةالتّ  إلى الثراء الفكري في
يمكـن أن نختلـف حولهـا أن  ي الالتّـ إن الحقيقـة أليف.التّـ حـين لـم يعتـرف اليونـان بفضـل غيـرهم علـيهم فـي

وأن االعتداد باألنا فـي وجـود الفـراغ  ،ن أن ينشأ إال في عالقة مع اآلخرأي فعل أو تصور ترجمي ال يمك
رجمــة علــم تراكمــي يجــب أن يوجــه ألغــراض بنــاء الــذات بتنوعهــا التّ  إن طائــل وراءهــا. فســطة السالفكــري 

 ّيــةمــن خـالل بنــاء هو  ّيــةوعليــه يكــون البحـث عــن تفــرد للترجميـات العرب .يعلمـالثقـافي والمعرفــي وخاصــة ال
ميـات سياســة وكمــا للترجمـة فوائــد نحصـيها فنفقــه سـرها فكــذلك للترج للترجميـات وفــق تخطـيط راشــد وموجـه.

  للتأثر مع ترك األثر في اآلخر. تمد الجسر
 ّيــةوقـد بنيتـه علـى خطـة منهج ،رجمـةالتّ  دراسـات :ـيمكـن أن نـرى هـذا المقتـرح فـي كتـابي الموسـوم بـ

عامــل مــع التّ  رجمــة فــيالتّ  والترجمــة وتوظيــف تقنيــات ّيــةالعرب ّيةتقــوم علــى عــرض دراســات فــي المصــطلح
 ّيةأن المحاوالت فرد ،ّيةأليف للترجميات العربالتّ  ما نالحظه في تجربة. )2013(كحيل،  .ّيةمدونات جزائر 

وايـا الطيبـة فـي هـذا النّ  فبـرغم وجـود .ّيـةمعززة بقرار مؤسساتي مـدعوم مـن سياسـة موحـدة للبلـدان العرب ريغ
 تــأليف فــيفــي دعمــه لل ّيــةتيجــة غائبــة نــذكر بهــذا الصــدد دور المجلــس األعلــى للغــة العربالنّ  اإلطــار إال أن

اللغـات الهـوامش علـى حسـاب  رجمة بإصدار جـوائز محفـزة وتخصيصـه مجلـة لهـذا العلـم وٕادارتـه لمنتـدىالتّ 
 ّيـةللترجمة تأليفا وترجمة إال أن هـذه الجهـود الجماع ّيةاألمر مشجع أيضا مع المنظمة العرب لغات المركز.

  تبقى خاصة ببلد دون غيره وحكرا على لغات قد تهمش.
دعا مركز دراسات  2000رجمة أحيانا حبرا على ورق فمنذ سنة التّ  هود الخاصة بملتقياتوتبقى الج

للترجمـة تضـم كـل  ّيـةرجمـة فـي الـوطن العربـي إلـى إنشـاء مؤسسـة عربالتّ  فـي مـؤتمر بعنـوان ّيةالوحدة العرب
رجمـي لكـن هـل رأى لتّ ا هضـة بالتـأليفالنّ  ألنه يـراهن علـى ّيةواعتبروا المشروع له جدوى أول ّيةالبلدان العرب

  .)2000، ّية(مركز دراسات الوحدة العرب اليوم؟ ورالنّ  هذا المشروع عمليا
وهـو الغائـب فـي  ّيـةرجميـات العربالتّ  شر بدور ريـادي فـي اإلشـهار للتـأليف فـيالنّ  يمكن أن تقوم دور

ومنهـا كتــاب ســعد  ّيــةرجميـات الغربالتّ  رويج لترجمــةالتّـ وق نجــدالّسـ فمـن االطــالع علـى هــذا رجمــة.التّ  سـوق
وكـذلك ترجمـة حسـن غزالـة  ،رجمـة اتجاهـات معاصـرةالتّ  ّيةفي نظر  لمؤلف "إدوين غنتسلر"لمصلوح ترجمة 

 أليفالّتــ ي يــزاوج فيهــا فــيالّتــ يــداويالدّ  علــى خــالف مؤلفــات ســماعيل صــيني لكتــب نيومــارك...إومحمــود 
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المنجـز األممـي  مأ ّيـةسـواء تراث ّيـةوالمدونـة العرب رجميـاتالتّ  راكم المعرفي الغربي في مجالالتّ  رجمي بينالتّ 
يرشـحها ألن ي تتخـذ الممارسـة سـبيال للتـأليف مزيجـا جيـدا التّـ وأعتبـر مؤلفاتـه .ّيـةرجمة العربالتّ  حضورفي 

 أليف الخــاص باألدبيــاتالتّــ فــي حــين نجــد .راثالتّــ مســحة ىبــالنظر إلــ ،ّيــةرجميــات العربالتّ تكــون تأليفــا في
فريــق بحــث فــي إطــار  ّيــةوفــي هــذا اإلطــار أقــدم مثــاال لعمــل جمــاعي أنجزتــه بمع .امهمشــ ّيــةعربال ّيــةرجمالتّ 

المترجمة من  ّيةاإلبداع ّيةدليل بيبليوغرافي لألعمال األدب" بعنوان: PNRرجمة التّ  لميدان ّيةالمشاريع الوطن
 ّيــةوالتنم رجمــةالتّ  ســوقلــى العمــل وعائــده ع ّيــةوبــرغم أهم). 2018" (كحيــل وأخريــات، ّيــةوٕالــى اللغــة العرب

إلـى أن وضـع  ،اللغات إال أنـه بقـي حبـيس مكتبـة المخبـر ّيةرجمة وتعليمالتّ  والتكوين وبرغم نشره من مخبر
ــةعلــى عكــس المكتبــة العرب ّيــةالحظنــا طلبــا كبيــرا مــن جامعــات أجنبحينهــا  ،إلكترونيــا فــي موقــع المخبــر  ّي

والكتابـة عامـة  القـراءة ّيةاسـتراتيجغيـاب  يعـود هـذا األمـر إلـى ، وقـدّيـةالمحتشمة ناهيك عـن المكتبـة الجزائر 
 .خاصة رجمةالتّ  في ترجمياتو 

  رجمة مثاالالتّ  ّيةمجال تعليم :ّيةبرجميات العر التّ  أليف فيالتّ  ّيةفاعل. 9

 ّيــةرجمــة عنــد العــرب وخاصــة فــي مجــال تعليمالتّ  علــى تطــور علــم ّيــةرجميــات الغربالتّ  لقــد أثــر تطــور
 مـع ،رجمـة عربيـاالتّ  طبيقي لدراساتالتّ  خصصالتّ  أليف في هذاالتّ  والتي تعد رائدة في ،في الجزائررجمة التّ 

 خصــــص بتعــــددالتّ  ابب يرجــــع إلــــى عالقــــة هــــذالّســــ ولعــــل .قــــائصالنّ  بــــرغم انيا وكنــــدا عالميــــابق إلســــپالّســــ
كنولوجيــا كليــا التّ  مارفــي الميــدان البيــداغوجي المتطــور إلــى حــد اســتث ّيــةظر النّ  وللصــلةخصصــات مباشــرة التّ 

  رجميات واإلعالم اآللي.التّ  فيه في عالقة بين
مهمـة جـدا  ّيـةجربـة الجزائر التّ  خصـص عربيـا أو دوليـا فـإنالتّ  ي فـي مـؤتمرات تخـص هـذاامهسإومن 

منذ سنة بتأخر عن خصص من باحثين التّ  حيث استفاد ،رجمةالتّ  ّيةظير في تعليمنالتّ  خاصة في ترجميات
راكم المعرفـي التّـ هـذا المجـال باالسـتفادة مـنفـي  ّيةرجميات الجزائر التّ  تتميز .1995مس سنوات بخ ّيةانپاس

  رجمة.التّ  وٕاسقاطها على ميدان تدريست خصصاالتّ  للعلوم متعددة
تركــز علــى اللســاني بــل  ي الالتّــ تــائج الجديــدةالنّ  فــي وضــع مناهجهــا مــن رجمــةالتّ  ّيــةاســتفادت تعليم

 .ل المعرفـي وهندسـة الـذهن والـذاكرةمثالتّ  إلى معنى المعرفة أوال، ثم معرفة جوهر تباهاالن وأصبح، المعرفي
االسـتبدال  ّيـةلوهي أمور تركز باألساس على المترجم وحواسه وأجهزة اللغة والذاكرة وتجعلهـا فـي خدمـة عم

 ّيـةرامج في مجـال تعليمإلى بناء الب ّيةؤ الرّ  لقد تغيرت الذي يتم مع الملفوظ والخطاب. صوريالتّ  المفاهيمي
قــل النّ  برمجيــات تســمح بعمليــات اســتعملترجمــة و التّ  يــتم فــي مخــابر االســتراتيجياترجمــة وأصــبح تنفيــذ التّ 

، خاصــة فــي ظــل الحجــر الصــحي وتــوفير بعــض خــدمات هــذه البرمجيــات والبــرامج ســواء شــفويا أو كتابيــا
ـــا ـــا  .مجان  ّيةاســـتراتيجرجمـــة مـــن إحـــداث ثـــورة فـــي التّ  كمـــا ســـمحت األجيـــال الجديـــدة فـــي مجـــال تكنولوجي

  رجمة.التّ  ّيةترجميات تعليم
  ؟ّيةبيل إلى ترجميات عربالسّ ام 1.9

يمكــن أن نختلــف حولهــا أن أي فعـل أو تصــور ترجمــي ال يمكــن أن ينشــأ إال  ي الالتّــ الحقيقـة −
 .طائل وراءها في عالقة مع اآلخر وأن االعتداد باألنا في وجود الفراغ الفكري سفسطة ال
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رجمة علم تراكمي يجب أن يوجه ألغراض بناء الـذات بتنوعهـا الثقـافي والمعرفـي وخاصـة التّ إن −
  العلمي.

للترجميـات وفـق  ّيـةإال مـن خـالل بنـاء هو  ّيـةوعليه ال يكون البحـث عـن تفـرد للترجميـات العرب −
  تخطيط راشد وموجه.

  للترجميات سياسة تمد الجسر للتأثر مع ترك األثر في اآلخر. −
إال مــــن  ّيــــةهو  ّيــــةيمكــــن أن يكــــون للترجميــــات العرب ابق الالّســــ أطير العلمــــيالتّــــ ودفــــي وجــــ −

  بمختلف اللغات وحتى اللهجات. ّيةوالمحل ّيةراثالتّ  طبيق على مدوناتهالتّ خالال
يكــون إال بتأكيــد مفــاده أن  راســة الالدّ  ؤال اإلشــكالي فــي عنــوان هــذهالّســ إن اإلجابــة عــن ة:خاتمــ. 10

ي تنبــع أفكارهــا مــن الممارســة متعــددة التّــ رجميــاتالتّ  وطبيعــة خصصــاتالت متضــافررجمــة التّ  طبيعــة علــم
 كغيرهـا مـن اللغـات األخـرى تسـتفيد ّيـةرجميـات العربالتّ  ّيةاسـتراتيجاللغات تؤدي إلى نتيجة واحدة وهـي أن 

 إال أن ذاتها عن اآلخر.يعني أنه بإمكانها االنفراد ب راكم المعرفي لتبني هويتها الخاصة بها، وهذا الالتّ  من
المعرفـي الـذي اسـتثمر  راكمالتـ وتجعـل ّيـةال تخطط ألفق البحـث فـي مسـائلها ذات األولو  ّيةرجميات العربالتّ 

للترجميـات  خطيطبـالتغيا في ظل  ّيةوحتى المؤسسات ّيةإن الجهود الفرد ترجمة وتأليفا في خدمة أغراضها.
بمختلف لغات االستعمال دون إقصاء لها من أجل الحفظ علـى الذي يجب أن ينطلق من مدوناتها  ّيةالعرب

ي تشــجع علــى الكتابــة التّــ اعمــة والحــوافزالدّ  شــرالنّ  رجميــات إلــى دورالتّ  فــي أليفالتــ ويفتقــر الثــراء والتميــز.
   .والقراءة

لمـنهج خطيط االتّ البـد منـي التّـ ،ّيـةرجميـات العربالتّ  بل في أدبيات ّيةرجميات الغربالتّ  ليس في أدبيات
  خاصة بها. ّيةهو  لبناء

أليف التّـ رجمـة حقـل خصـب فـيالتّ  ّيةرجميات في مجال تعليمالتّ  راسة إلى نتيجة مفادها أنالدّ انتهت 
  بها. نويهالتّ والتطبيق بالنظر إلى الخصوصيات وتتبوأ األعمال المنجزة في الجزائر مكانة مرموقة يمكن

مـاذج النّ  تفنده ّيةرجميات العربالتّ  ينفي وجود أعمال في لبي الذيالسّ  راسة إلى أن الحكمالدّ  توصلت 
 ال مدروســة ّيةاســتراتيجشــاملة وفــق  ّيــةخطــيط لترجميــات عربالتّ  ويكفــي فقــط برمجــة ،راســةالدّ  المــذكورة فــي

  .منه ّيةاالستفادة العلممن  ّيةتقصي اآلخر بل تبني الهو 
  ثبت المراجع. 11

   والمترجمة: ّيةالمراجع العرب
 لونجمان.-لنشر ّيةالعالم ّيةركة المصر الشّ  ). القاهرة:3). مرشد المترجم (ط2005محمد. (عناني، 

. جامعــة ّيــةالمترجمــة مــن وٕالــى اللغــة العرب ّيــةاإلبداع ّيــةدليــل بيبليــوغرافي لألعمــال األدب ).2018. (وأخريــات ، ســعيدةكحيــل

  .اللغات ّيةرجمة وتعليمالتّ  مخبر عنابة:

 .دار مجدالوي للنشر والتوزيع :عمان. رجمةتّ ال دراسات). 2013( ---

 .عالم الكتب الحديث :عمان .رجمةالتّ  ّيةتعليم). 2009( ---
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  :هوامش

i–  : ورد النص ترجمة تلخيصية لهذا األصل    
« Pour moi, c’est une erreur et une absurdité de séparer ce qu’on appelle la théorie de ce qu’on 
appelle la pratique, parce que forcément, quand on fait une chose on réfléchit à ce qu’on fait » 
(Meschonnic,  [1982] 2009, p. 713). 

ii–  : ورد النص ترجمة تلخيصية لهذا األصل    
« Et si vous lisez la littérature traductologique, vous serez très amusés de constater qu’il n’y règne 
pas cette sérénité de gentlemen qu’on trouve dans les autres sciences humaines plus anciennement 
installées : on s’y lance des anathèmes et des injures à tour de bras et c’est ma foi assez 
réjouissant » (traduire en milieu diglossique, https://www.jstor.org/stable/25481035)  

iii– ينظر في النص األصلي التالي :    
« J’ai cette idée qu’on peut toujours traduire un poète, anglais, latin ou grec, exactement mot pour 
mot, sans rien ajouter, et en conservant même l’ordre, tant qu’enfin on trouvera le mètre et même le 
rime. J’ai rarement poussé l’essai jusque-là ; il y faut du temps, je dis des mois, et une rare 
patience. On arrive d’abord à une sorte de mosaïque barbare : les morceaux sont mal joints : le 
ciment les assemble mais ne les accorde point. Il reste la force, l’éclat, une violence même, et plus 
sans doute qu’il faudrait. C’est plus anglais que l’anglais, plus grec que le grec, plus latin que le 
latin » (Alain, cité dans : Berman, 1991, p. 25) 

iv– :الترجمة تلخيصية للنص التالي  
« La « langue »-la « littérature», -ou la langue-la culture, ou le sens-la forme : il n’y a pas deux 
chose dissociables, hétérogènes. Quand il y a un texte, il y a un tout, traduisible comme tout. Ni une 
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théorie de la communication, ni une linguistique de la traduction…ne peuvent en rendre compte, car 
ce sont des conceptualisations dualistes. Seule une poétique de la traduction peut théoriser le 
succès ou l’échec des traductions ». (Meschonnic, 1999, p. 480) 

v–  النص األصلي الوارد تلخيصه ترجمةينظر في :    
« Les universaux sont les traits qui se retrouvent dans toutes les langues, ou dans toutes les 
cultures exprimées par ces langues ». (Mounin, 1976, p. 196) 

vi–  النص األصليينظر في :    
« La traduction est un cas de communication dans lequel, comme dans tout apprentissage de la 
communication, celle-ci se fait d’abord par le biais d’une identification de certains traits d’une 
situation, comme étant communs pour deux locuteurs. Les hétérogénéités des syntaxes sont 
« court-circuité » par l’identité de la situation ». (Mounin, 1976, p. 266) 
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  مجّلة معالم للّترجمة أنموذجا ّيةرجمالتّ راسات الدّ شر اإللكتروني في توسيع دائرة النّ  ّيةفاعل
Effectiveness of electronic publishing in the expanding of the translation studies: 

Maalim journal as a sample  
  

     *د. بن شريف محمد هشام
  ♣ّيةط.د. قداوي سوم                                                                           

  2022/ 05/  21تاريخ القبــــــول:                         2022/ 06/ 03تاريخ االستالم: 
  

ي ُتعنى التّ راسات الدّ على عاتقها مهمة توسيع دائرة  ّيةااللكترون ّيةالمجالت العلمحملت العديد من : صملخّ 
 ّيةي تصدر عن المجلس األعلى للغة العربالتّ رجمة تنظيرا وتطبيقا ومن أهمها مجلة معالم المحكمة التّ بقضايا 

بها وتطويرها؛ على اعتبار أنها علم وصنعة، إذ يحتاج إليها  ّيةالعنا ّيةرجمة وأهمالتّ  ّيةي تسهم في ترقالتّ 
سنقوم بإبراز  ّيةومن خالل هذه الورقة البحث، ّيةاالستغناء عنها في أبحاثهم العلملطلبة ال يمكن لالباحثون و 

 يالتّ رجمّي من خالل تسليط الضوء على اإلنجازات التّ الجانب المشرق للنشر العلمي االلكتروني في الحقل 
هوض باإلنتاج العلمي والفكري من خالل تعزيز مشاركة مختلف النّ حققتها مجلة معالم ومدى مساهمتها في 

  في الجزائر. ّيةخب العلمالنّ 

  .مجلة معالم؛ شر االلكترونيالنّ ؛ رجمةالتّ : ّيةكلمات مفتاح
Abstract: This study seeks to show the bright side of electronic publishing in Algeria, 
especially since many scientific journals have taken upon themselves the task of expanding 
the circle of translation studies, the most important of which is the Journal of the Court 
Landmarks issued by the Supreme Council of the Arabic Language, which contributes to the 
promotion of translation and the importance of care and development 
Keywords: translation; electronic publishing; Maalim journal. 

شر االلكتروني في العالم عموما وفي الجزائر على النّ ي تقّلدها التّ  ّيةاألهمعلى  اثنانال يختلف  مة:مقدّ  .1
وكذا إبراز  ّيةنوات األخيرة نظرا لفاعليته في االرتقاء بالجامعات الجزائر السّ وجه الخصوص، خاصة في 

في  ّيةهمت المنصات والوسائط الرقمأسي يقدمها للباحثين، فقد التّ ازات في ظل االمتي ّيةالكفاءات الجزائر 
والجهد، لذا أصبحت  ّية، كما قللت عليهم األعباء المادّيةشر في مختلف المجالت العلمالنّ  ّيةتسهيل عمل

خصصات قبلة لمعظم الباحثين لنشر ثمار التّ في مختلف  ّيةهذه المنصات بما تضمه من مجالت علم
  .فيها ّيةأبحاثهم العلم

على عاتقها مهمة توسيع دائرة  ّيةلكترونإلا ّيةلت العديد من المجالت العلمرجمة فقد حمالتّ أما في حقل       
ي تصدر عن المجلس التّ رجمة تنظيرا وتطبيقا ومن أهمها مجلة معالم المحكمة التّ ي ُتعنى بقضايا التّ راسات الدّ 

بها وتطويرها؛ على اعتبار أنها علم وصنعة، إذ  ّيةالعنا ّيةرجمة وأهمالتّ  ّيةي تسهم في ترقالتّ  ّيةاألعلى للغة العرب
أي لغة وتطويرها ال  ّيةركات. كما أن ترقالشّ واوين والوزارات و الدّ يحتاج إليها الباحثون والطلبة وال تستغني عنها 

                                           
 

  (المؤلف المرسل)  bencherihichem@yahoo.fr، ، الجزائرالبيض-المركز الجامعي نور البشير   *  

   soumykad@yahoo.com، الجزائر، 1معهد الترجمة جامعة وهران     ♣ 
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، بل تتطلب إثراء اللغة باإلبداع في شتى العلوم والفنون ّيةتتوقف عند المساجالت والمرافعات الخطاب
سنقوم بإبراز الجانب المشرق للنشر العلمي االلكتروني في الحقل  ّيةومن خالل هذه الورقة البحث.واآلداب

هوض باإلنتاج النّ ي حققتها مجلة معالم ومدى مساهمتها في التّ رجمّي من خالل تسليط الضوء على اإلنجازات التّ 
  ائر.في الجز  ّيةخب العلمالنّ العلمي والفكري من خالل تعزيز مشاركة مختلف 

واصل التّ رجمة في إشاعة التّ ور الجوهري الذي لعبته الدّ على الرغم من  رجمة و موضوعها:التّ .دراسات 2

اريخ ، إال أنه لم يتم دراستها "بوصفها موضوعا أكاديميا في الواقع إال في التّ بين بني البشر، على مدى 
ة " رجمالتّ "دراسات  ّية،و ظهرت تسم)2010(ماندي و علي جواد،  صف الثاني من القرن العشرين "النّ 

، إذ كان 1972ألقاها في سنة  ّيةهولمز من خالل دراسة توضيح.بفضل الباحث األمريكي جيمس س
ابق، و عّرف السّ رجمة" للداللة عليها في التّ بعض الباحثين ،أمثال "نايدا" و "ويلس"، يستخدمون اسم "علم 

(ماندي و علي  راجم"التّ رجمة و التّ هولمز هذا الفرع على أنه يعنى ب" جملة المشاكل المحيطة بظاهرة 
 ّيةهذا باإلضافة إلى كيف ّيةطبيقالتّ رجمة التّ نظير لممارسات التّ بمعنى أنه العلم الذي يهتم ب )2010جواد، 

ي قام هولمز من خاللها بتوضيح التّ إعداد المترجمين وتدريبهم كما قام بتصنيفها و وضع لها خريطة ، و 
  حو اآلتي :النّ رجمة على التّ أقسام دراسات 

تنقسم هي األخرى إلى قسمين نظري " و pure" "رجمة الصرفةالتّ دراسات " يعرف بو  :ظريالنّ القسم  - 1
théorique    وصفي وdescriptif،  راسات إلىالدّ ق من الشّ ويهدف هذا: 

 ).ّيةرجمة الوصفالتّ  ّيةرجمة (نظر التّ وصف ظواهر  •
 .)2010(ماندي و علي جواد،  رجمة)"التّ  ّيةنبؤ بها (نظر التّ مبادئ تقوم عل شرح هذه الظواهر و إيجاد  •

  :وهو يشمل traduction appliquée ّيةطبيقالتّ رجمة التّ يعرف باسم  :طبيقيالتّ القسم  - 2
 تدريبهم إعداد المترجمين و  •
 المعلومات. ّيةتقنحو و النّ كتب رجمة مثل المعاجم و التّ وسائل  •
  )2010(ماندي و علي جواد،  رجمة."التّ أي تقويم  رجمة،التّ نقد  •

هو" أنها تقدم توضيحا للعمل بين - تعبير توريعلى حّد –قسيم الذي اقترحه هولمز التّ إن الغرض من هذا 
ومن  )2010(ماندي و علي جواد،  ي غالبا ما كانت مبهمة في الماضي "التّ رجمة التّ مختلف مجاالت دراسات 

وهو ما أكدته منى  رجمة يدور في فلك مجاالت محددة،التّ رجمة أو علم التّ خالل ما سبق نستنتج أن دراسات 
  في موسوعتها  بقولها : رجمة وعلم المصطلح التّ بايكر حينما تطرقت إلى العالقة بين 

“Translating and terminology function on two different linguistic and cognitive planes and, 
as disciplines, focus on different areas of languages study, Translating is arguably a 
fundamentally applied linguistic activity, concerned with the manipulation of texts, 
terminology, in the other hand ,uses texts only as one of the range of source materials in one 
of its many applications” (Baker & Malmkjaer, 1998) 
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علم المصطلح تختلف إذ يركز كل واحد منهما رجمة و التّ ي يعمل عليها كل من التّ  ّيةالمعرفو  ّيةإن الميادين اللغو 
بينما يستعمل علم المصطلح  صوص،النّ عامل مع التّ رجمة تعنى بالتّ ف ،ّيةراسات اللغو الدّ على جوانب مختلفة من 

   رجمة لنا).التّ باعتبارها وسيلة من الوسائل المستعمل في إحدى تطبيقاته المتعددة" (صوص فقط النّ 

  
  )2010(ماندي و علي جواد، رجمة (كما نقلها توري) التّ . خريطة هولمز حول دراسات  2.1كل الشّ 

، تأسست ّيةهي مجلة محّكمة، نصف سنو  معالم للترجمة شر:النّ أسيس وشروط التّ نبذة عن مجلة معالم: .3
البحث العلمي في  ّيةفي ترق امهس، تهدف إلى اإلّية، وتصدر عن المجلس األعلى للغة العرب2009سنة 
وٕاليها. ولتحقيق هذا المسعى، تعنى المجلة بنشر  ّيةرجمة من اللغة العربالتّ رجمة وتشجيع حركة التّ حقل 

، األصيلة والجادة المتعلقة بشتى فروع ّيةقدالنّ و  ّيةطبيقالتّ منها و  ّيةظر نّ ال، ّيةوالعلم ّيةاألبحاث األكاديم
، وبمختلف أشكالها القديمة ّيةقنالتّ و  ّيةوالعلم ّيةرجمة العامة والمتخصصة في مختلف الحقول األدبالتّ 

محوسبة وترجمة  ّيةبصر  ّيةظر وترجمة سمعالنّ وترجمة ب ّيةوترجمة شفو  ّيةوالمستحدثة من ترجمة تحرير 
م وعلو  ّيةواجتماع ّيةوعلوم إنسان ّيةوغيرها، وفي عديد الميادين ذات الصلة من علوم لغو  ّيةوترجمة آل

وغيرها. وٕاذ تسعى المجلة إلى  ّيةعليمالتّ فس و النّ وعلم  ّيةولوجيا الثقافكنولوجيا واألنتروپالتّ االتصال و 
 بين العلوم األخرى ّيةوالبعيد لتحتل مكانتها الطبيعرجمة بحثا وممارسة على المديين القريب التّ هوض بالنّ 

رجمة من الجزائر وخارجها التّ واصل مع الباحثين واألساتذة المختصين والمهتمين بقضايا التّ فإنها تفتح باب 
ولقد دعا المجلس  ،)2009(معالم،  ّيةوتنشر نتائج أبحاثهم باللغة العرب ّيةواألجنب ّيةول العربالدّ من كافة 

في إثراء رصيد  امهسرجمة، إلى اإلالتّ جميع المهتمين والباحثين في حقل   ّيةاألعلى للغة العرب
نشرها في المجلة، كما أشارت هيئة المجلة في دعوتها ، إلى أنها  ّيةبمقاالتهم ودراساتهم بغ” معالم”مجلة 
، ويشترط أن تكون هذه ّيةالمترجمة إلى اللغة العرب ّيةالفكر رجمة والمقاالت التّ راسات حول الدّ تقبل 
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 ّيةقدالنّ ، كما تنشر العروض والقراءات ّيةراسات لم تُنشر من قبل، وتخضع للمعايير األكاديمالدّ رجمات و التّ 
 رجمة. وعلى المترجم أن يرفقالتّ المتنوعة شريطة أن تكون لها عالقة ب ّيةللكتب والمجالت واألخبار العلم

، مع وضع الكلمات ّيةليز كأو اإلن ّيةوٕاحدى اللغتين الفرنس ّيةالعرب ص األصلي، وبملخص باللغةالنّ عمله ب
تقييم من قبل  ّيةرجمة لعملالتّ كما تخضع  المتعارف عليها، ّيةواألكاديم ّيةقيد بالضوابط العلمالتّ ، و ّيةالمفتاح

داء النّ شر ويشمل النّ ال المقبول بشهادة إفادة ب. وُيخطر صاحب المقّيةر السّ خبراء مختصين، وفق قواعد 
راسات الحديثة في فروع المعرفة الدّ يميائيات و السّ رجمة واللسانيات و التّ كل المبدعين في إبستمولوجيا علم 

وفنون اإلبداع والجماليات، لتكون جسرا متينا لحوار الثقافات، ومعلما عن طريق  ّيةواالجتماع ّيةالعلم
  المثاقفة مع العالم.

وتفاوتت، فهناك من  يااللكترونشر النّ ي خصت التّ فسيرات التّ عريفات و التّ تباينت  شر اإللكتروني:النّ  ّيةماه.4
إيصال المعلومة إلى  ّيةرّكز على عملحميل، وهناك من التّ ز في تعريفه على الوسيط المستخدم في ركّ 

  عريفات:التّ المتلقي، ومن بين هذه 

  .)1999(زين،  "توفير مصادر المعلومات بشكل الكتروني وفوري"- 
جهيزات التّ فاسير يستخدم الحاسوب و التّ شر االلكتروني يمكن تفسيره بطرق مختلفة وفي أبسط النّ "مصطلح - 

فاسير تعقيدا يتم استغالل التّ قليدي على الورق، وفي أكثر التّ إلنتاج المطبوع  ّيةالمترابطة به ألغراض اقتصاد
في إنشاء أشكال جديدة تماما من  ّيةفاعلالتّ بما في ذلك الحركة والصوت والمظاهر  ّيةااللكترون ّيةاألوع

  .)2000(الهوش،  المطبوعات، وهنالك تفسيرات أخرى عديدة بين هذين الطرفين"
  .شر االلكتروني العديد من المزاياالنّ يحقق  شر االلكتروني:النّ مزايا .1.4

  سبة للناشرين:النّ ب-أ
جليد التّ شر اإللكتروني نالحظ انعدام وجود تكلفة الطباعة على الورق و النّ فى  :شرالنّ انخفاض تكلفة - 1

غليف للناشر مع وجود تكلفة زهيدة جًدا للطباعة ألقراص الليزر وتكلفتها ال تقارن بتكلفه طباعه الكتب التّ و 
تكلفة تخزين ونقل وشحن  إذ إنشر النّ خزين و التّ تضائل وخاصة المجلدات الكبيرة والموسوعات باإلضافة إلى 

ي يتم تحميلها من خالل المواقع التّ سواء على أقراص الليزر أو  ّيةسخ اإللكترونالنّ ضخمة مقارنة ب ّيةالكتب الورق
  .)2001(الصوفي،  .ّيةوالبوابات اإللكترون

في حالة تسويق وتوزيع المحتوى اإللكتروني من خالل البوابات والمواقع تكون العالقة  :عدم الحاجة لموزعين-
هائي فال حاجة لوكالء وال موزعين ويتم شراء وتحميل المحتوى مباشرة من اإلنترنت النّ اشر والمستخدم النّ بين 

 ودفع قيمته بواسطة بطاقات االئتمان، مما يساعد على تخفيض سعر المستهلك وتشجيع شراء كميات كبيرة.
  .)2001(الصوفي، 

شر النّ رعة الفائقة في السّ إتاحة المحتوى اإللكتروني من خالل اإلنترنت يعني  :يوعالشّ سرعة االنتشار و -
الحصول عليه في أي مكان في العالم، وذلك بمجرد نشره على الموقع أو البوابة وبدون وجود أي  ّيةوٕامكان

  شر الورقي.النّ و  ّيةقليدالتّ حواجز مما يتيح فتح أسواق كثيرة يصعب الوصول إليها بالطرق 
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رويج للمحتوى التّ سويق اإللكتروني في التّ حيث يتم االستفادة من محركات البحث وطرق  ق تسويق مبتكره:طر-
  اشر الذي يقدمه.النّ اإللكتروني واإلشارة إلى موقع تواجده على اإلنترنت و 

  .الكتاب الورقي وق وهى ميزه ال تتوفر فىالسّ فالكتاب اإللكتروني ال تنفذ طبعاته من  :ّيةاالستمرار -

مكن أصدرا عديل والحذف للمحتوى اإللكتروني يالتّ نتيجة لسهوله اإلضافة و  سرعة إعداد اإلصدارات الجديدة:- 
  فترات متقاربه. يأكثر من طبعه للكتاب ف

  .اتج عن نفايات تصنيع الورقالنّ لوث التّ من خالل الحد من  المحافظة على البيئة:-
 عديالتالتّ حيث يمكن بسهولة تنقيح المادة المنشورة الكترونيا وحصول القارئ على  نقيح:التّ عديل و التّ سهولة -

عديالت الجديدة، وكل ما يحتاجه فقط هو تعديل التّ اشر إلى إعادة طباعة الكتاب واإلعالنات بالنّ فال يحتاج 
  ت.عديالت الجديدة على شبكة االنترنالتّ المادة المخزنة إلكترونيا ومن ثم وضع المادة ب

  .)2016(المعلومات،  سبة للمستخدم:النّ ب.ب

عديل واإلضافة، وبدال من تصفح كل التّ داخل المحتوي ومعالجته إلكترونًيا بالقص واللصق و  :سهولة البحث-
  .آليكلمات بشكل  أويمكن للحاسوب البحث عن كلمة  الكتاب المطبوع أوصفحات البحث 

  .ّيةورق ي يرغبها المستخدم حتى يتمتع بقراءتها كنسخةالتّ لألجزاء : الطباعة ّيةوجود إمكان-

تقديم المحتوى في صورة برنامج تفاعلي بالصوت والصورة  ّيةإمكان حيث تتوفر استخدام الوسائط المتعددة:-
للمحتوى بدرجة كبيرة لفائدة المستخدم وهذه الميزة تظهر  ّيةوالرسوم المتحركة والفيديو ترتفع القيمة والفائدة الحقيق

  وغيرها الكثير من المؤلفات. ّيةوالموسوعات العلم ّيةعليمالتّ بوضوح في القصص والمناهج 

  المتصلة القواميس والمعاجم. وذلك من خالل الروابط الكلمات والمصطلحات: معانيعرف على التّ  ّيةمكانإ-

دريب حيث يتيح التّ دريب: في المدارس والجامعات ومراكز التّ عليم و التّ سهولة استخدام المحتوى اإللكتروني في 
رح في الفصل، كما يسهل الشّ و  حضيرالتّ للمدرس واألستاذ والمدرب تناول مادة المحتوى بصورة أسهل وأيسر في 

  ن خالل شبكة اإلنترنت.روس المعدة بين المعلمين واألساتذة الكترونيا مالدّ تبادل 
تحتلها الوثائق  يالتّ شر اإللكتروني يمكن االستغناء عن المساحات النّ  ّيةتقن باستخدام :المكانيتوفير الحيز -

ر يمكن أن يتسع لعدد للتخزين فقرص الليز  رفوف أو مساحات إلىالمطبوعة، حيث ال يحتاج الكتاب اإللكتروني 
 serveur بجهاز حاسوب خادم " أيضاصوص، حيث يمكن استبدال تلك المساحات النّ من  ةألف صفح 500

  ويكون موصوال بشبكة االنترنت. ّيةلكترونالوثائق اإل ّيةتوضع عل ّيةعال ّيةينقدرة تخز  هل "

للتعامل  ةبه على االنترنت دون الحاجلخاص يستطيع المؤلف نشر عمله مباشره على الموقع ا شر الذاتي:النّ -
  .شر أو الموزعينالنّ مع دور 

وأفكارهم ويتبادلون  اآلخرينوار حاإللكتروني على  أداءشر النّ  ّيةحيث يؤثر المشاركون في عمل :ّيةفاعلالتّ -
. فمن خالل منصات ّيةفاعلالتّ  أوالمتبادلة  ّيةوالمعلومات ّيةالممارسة االتصال ّيةمعهم المعلومات، وهو ما يطلق عل

المتكامل والمتفاعل عن بعد، مما  منتديات االتصال والحوار الثقافيمن  دسيظهر نوع جدي لكترونياالشر النّ 
  على غرار منبر معالم االفتراضي. سيجعل المتلقي متفاعال مع وسائل االتصال تفاعالت ايجابيا
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بمعنى االنتشار حول العالم وداخل كل طبقة من طبقات المجتمع، وسرعة وصول العدد  يوع واالنتشار:الشّ -
  .ّيةقليدالتّ قل النّ وسائل  إلىالمستخدم دون الحاجة  إلى

التصال والمعلومات االجديدة للنشر اإللكتروني ووسائل  ّيةاألساسالبيئة  أنعلى أساس  :ّيةوالكون ّيةالعالم-
  من خالل االنترنت.وهذا  .ّيةأصبحت بيئة عالم

  ريع عن طريق كثرة القراء والمطلعين.السّ .ُيَمكن من االنتشار 2
 ير من الكتاباتشر لكثالنّ  ّيةكوين الثقافي المستمر، وذلك عن طريق فعل القراءة الموازي لعملالتّ يفتح باب     
  اتب.راكم الثقافي الواعي لدى الكالتّ الرصيد المعرفي، وتُفعل  يي تغنالتّ تلك 

ي قد تكون المستحيلة المقاربة بفعل البعد الجغرافي، أو بسبب التّ ولوج الكثير من الفضاءات، تلك ليعطى فرصة 
  )2016(المعلومات،  الطويلة. ّيةجربة اإلبداعالتّ ن وانعدام السّ االختالف اإليديولوجي، أو حتى بسبب حداثة 

بادر األساتذة الباحثون بإنشاء مخابر بحث  :في الجزائر ّيةرجمالتّ راسات الدّ ي تعنى بالتّ  ّيةالمجالت العلم.5
راسات في الدّ هذه األبحاث و  ُمنجز، ليتم نشر ّيةفي مختلف الجامعات الجزائر رجمة التّ تعنى بقضايا  ّيةعلم

من شأنها ي التّ و  ASJP ّيةللمجالت العلم ّيةالجزائر  منصةالومصنفة موجودة في محكمة  ّيةمجالت علم
البحث عل في دفع عجلة في الجزائر، إدراكا منهم بدورها الفا رجمةالتّ مختلف قضايا ى تسليط الضوء عل

  عنها:  )2021(الجامعات الجزائرية،  رجمةالتّ في  ّيةالعلمالمجالت ألهم ي جدول فيما يلو  الجزائر  العلمي في

  مؤسسة االنتماء  المجلةعنوان 

  جامعة عنابة  رجمةالتّ في 
  1جامعة قسنطينة   للترجمة الحديثة ّيةالعالم المجلة

  1جامعة وهران  المترجم

  1جامعة وهران   ّيةآفاق ترجم

  ّيةالمجلس األعلى للغة العرب  معالم

  2جامعة الجزائر-   رجمةالتّ دفاتر 

  2جامعة الجزائر  خصصاتالتّ تعدد رجمة و التّ 

  2ة وهرانجامع  اللغات رجمة و التّ 
Journal of Languages and 

 Translation   لف الشّ جامعة  

  

  .ASJPرجمة الموجودة في منصة التّ ي تعنى بقضايا التّ المصنفة  ّية. المجالت العلم1جدول رقم 
إلى وجود ظهرت المجلة انطالقا من الحاجة الملحة  :ّيةرجمالتّ راسات الدّ إسهامات مجلة معالم في  .1.6

رجمة و نظرياتها، و ضرورة تشجيع التّ راسات و األبحاث المختصة في الدّ وعاء علمي يعنى ب
ي تمس واقع البحث التّ ي تعالج مختلف القضايا التّ  ّيةالباحثين على نشر أبحاثهم و دراساتهم العلم
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 ّيةراسات األكاديمالدّ هوض بالنّ وكان المسعى األساسي للمجلة منذ تأسيسها هو رجمة، التّ العربي في 
في جميع  ّيةي أضحت حاجة ماسة وضرور التّ  ّيةالحضار  ّيةعملرجمة في الجزائر، هذه الالتّ في حقل 

وعشرون  ةعشرة سنة، صدر خاللها ست ثالث - حتى اآلن -عت مجلة معالم  المجاالت، ولقد قط
وفي شتى المجاالت. وقد ال نبالغ إذا  رجمة بجميع أنواعهاالتّ مقاال في  292) عددا يتخللها 26(

رس الدّ عالمَة تحول في  رصينة، واضعًة ، دون شك ّيةهمت في إرساء تقاليد علمسأقلنا إنها قد 
 ّيةي تتسم بالرزانة العلمالتّ البحوث الجيدة حول ئر، إذ أنها تصب اهتمامها دائما رجمي في الجزاالتّ 

يم من طرف ثلة من خيرة ما أنجبت الجامعات والطابع األكاديمي خاصة وأنها تخضع للتحك
كما أن المجلة توفر المعلومات الحديثة و تتيحها على نطاق أوسع من أساتذة وباحثين ،  ّيةالجزائر 

 ّية، فإن عمل ّيةخزين الرقمالتّ رجمة ، وبفضل أدوات التّ ي تطرأ على حقل التّ لمواكبة المستجدات 
الحفاظ عليها  ّيةبغ ّيةقليدالتّ ون أنجع وأضمن من األساليب الفكري ستك (archive)توثيق اإلنتاج 

 ، ّيةللمجالت العلم ّيةي تقدمها البوابة الجزائر التّ سهيالت التّ وتوريثها لألجيال القادمة وذلك بفضل 
أمام الباحثين والطلبة حول الموضوعات  ّيةعليمالتّ و  ّيةاآلفاق العلم ي تفتحالتّ باإلضافة إلى البحوث 

 كتوراهالدّ وهو ما أكده االستبيان الذي قمنا به مع مجموعة من طلبة  تشغل بالهم واهتماماتهمي التّ 
 :ي تخدم بحثنا ما يليالتّ تائج النّ أهم حيث كانت  ،1جامعة وهران-رجمةالتّ في معهد  واألساتذة

 

 

 

  

  
  

10%

66%

15%

9%

لدرجة العلمية للمشاركين في االستبيانا

أساتذة التعليم العالي

طلبة الدكتوراه

أستاذ محاضر

أستاذ مساعد
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كتوراه بأعلى نسبة الدّ حظيت فئة طلبة  تباينت رتب ودرجات األفراد الذين شاركوا في اإلجابة على االستبيان، إذ
، في حين لم تتجاوز %15و %10راوحت فئتي األساتذة المحاضرين والمساعدين بين )، بينما ت%66مشاركة (

الفئات المذكورة أعاله اعتباطيا بل إدراكا منا بمدى ولإلشارة لم يكن اختيار  ،%9عليم العالي التّ نسبة أساتذة 
ي تضمن لطلبة التّ  ّيةشر، إضافة إلى ضرورة نشر المقاالت العلمالنّ رتبهم إلى البحث و حاجة األساتذة بمختلف 

  كتوراه مناقشة رسائلهم.الدّ 
، إذ تعتبر رجمةالتّ شر العلمي في حقل النّ مجال إلى أن مجلة معالم رائدة في  من خالل هذا االستبيانونخلص 

ي تحتوي عليها التّ على اختالف رتبها ألسباب عديدة نذكر منها حداثة المعلومات  ّيةخب العلمالنّ منفذا تلجأ إليه 
ا مصدر سخي ينهل منه الطلبة ي تمر بها من تقييم وتقويم، إضافة إلى كونهالتّ ي تُنشر بعد المراحل التّ المقاالت 

لة معالم شر في مجالنّ إلى  راسون والباحثونالدّ ي تخدم مواضيع دراساتهم، كما يسعى معظم التّ المعلومات  خاصة
  ي تتمتع بها المجلة.التّ  ّيةحكيم ونسبة المرئالتّ نظرا لجودة 

75%

25%

عالمنسبة معرفة طلبة وأساتذة الترجمة لمجلة م

oui

non

47%

25%

28%

 أسباب انتقاء مجلة معالم من طرف األساتذة

والطلبة

حداثة المعلومات

االطالع على الدراسات 
السابقة

نشر المقاالت
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يسعى القائمون على إدارة المجلة إلى إنشاء موقع رسمي خاص بها حتى يتسنى  تطلعات طاقم المجلة:.2.6
سجيل في الموقع التّ وكذا الباحثين من اإلفادة واالستفادة مما يتم نشره بعد أن يتم  ّيةرجمالتّ راسات الدّ للمهتمين ب

  الي يتمكن من االطالع على أي جديد يخص المجلة.التّ وب ببريد الكتروني وكلمة سر،

  :يلي ي تصبو إليها المجلة فيماالتّ ويمكن أن نجمل األهداف 
بها من بحوث في علمي اللسانيات ما يتصل جمة و ر التّ في مجال دراسات  ّيةوالعرب ّيةإغناء المكتبة الجزائر - 
 ؛المصطلحو 
 ؛ّيةراسات العربالدّ إلى جانب  ّيةبلغات أجنب ّيةرجمالتّ إتاحة الفرصة لنشر البحوث -
 ؛رجميات بصفة خاصةالتّ تنشيط حركة البحث العلمي بوجه عام، و البحث في -
 ؛ّيةو االجتماع ّيةفي اإلشعاع الثقافي و العلمي للدراسات و البحوث اإلنسان امهساإل-
 ؛عوب المختلفةالشّ رجمة باعتبارها قاطرة للتواصل الحضاري بين التّ إعادة االعتبار إلى حركة -
محكمة  ّيةأكاديم ّيةتعليما و بحثا و ترجمة من خالل بحوث علم ّيةهوض بواقع اللغة العربالنّ اإلسهام في -
  رائدة.و 

رجمة على التّ نشر و توزيع المعلومات في حقل  ّيةفي عمل ّيةجوهر شر االلكتروني تحوالت النّ أحدث  الخاتمة:
نظرا  ّية، كما أعطتها صبغة عالمّيةاألخرى، ورفعت من منسوب األبحاث العلم ّيةغرار جميع الحقول المعرف

شر في النّ لتوفرها في الفضاء االلكتروني المتاح للجميع في مختلف أنحاء العالم، ويتمثل الهدف األساسي من 
في  امهسفي استغالل المعلومات واستثمارها للرفع من مستويات البحث العلمي وتشجيع اإل  ّيةالمجالت االلكترون

كامل التّ  ّيةرجمة وقضالتّ والباحثين المتخصصين إلى واقع  وتوجيه أنظار المهتمين ّيةرجمالتّ هوض بالحركة النّ 
  المعرفي في الجزائر وفي العالم العربي .
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  وحيدالتّ  همّ وليد و التّ بين فوضى ّية إلى العربّية رجمالتّ نقل مفاهيم 

رجمة نموذجاالتّ أساليب   
Transfering translation concepts into Arabic between terminology generation chaos 

and desire for unification 

Translation Procedures as a Model 

  ♣بوخلف فايزة .د

  2022/ 06/  24تاريخ القبــــــول:             2022/ 06/  20تاريخ االستالم: 

حات ي يحفل بها هذا العلم، فالمصطلالتّ خاصة للمصطلحات ّية رجمة إيالء عناالتّ يقتضي تدريس  الملخص:
سيل من  ّيةرجمالتّ طور الحاصل في مضمار التّ فقد رافق  .وفهم المصطلحات نصف العلمهي مفاتيح العلوم 

هي تسليط ة يّ من هذه األوراق البحثّية إن الغاعبر مصطلحات مختلفة.  المكّرسةظريات النّ المفاهيم المؤسسة لتلك 
د تعدّ  في ظل ة.اللغة العربيّ نقلها إلى ّية الوافدة من الغرب وكيفّية رجمالتّ الضوء على بعض تلك المصطلحات 

فيني ي اقترحها تّ الرجمة التّ على أساليب راسة تقتصر الدّ الواحد.  للمصطلح األجنبيّ ّية في اللغة العرب تمقابالال1

وذلك من خالل إجراء مقارنة بين المصطلحات  ،رجميالتّ رس نظرا ألهميتها في الدّ  Vinay et Darbelnet وداربلني
  ة.دة في اللغة العربيّ ومقابالتها المتعدّ ّية األصل

 .رادفالتّ  ،رجمةالتّ أساليب  ،ةرجميّ التّ  ،المصطلحاتة: الكلمات المفتاحيّ 
Abstract : Teaching translation requires paying special attention to the terminology used 

in this discipline.It is widely argued that terminology is the key to science so that the later 
can’t be reached without understanding the former. The developments recently witnessed in 
the field of translation were accompanied by a huge number of concepts founding translation 
theories through the use of different terms. The present paper attempts to shed light on some 
of those terms and how they got translated into Arabic ; many aquivalents are given in Arabic 
for one and the same single term in English. Drawing on a comparative approach, the case 
study of this pape ris limited to translation procedures suggested by Vinay and Darbelnet. 

Keywords : terms, translation theory, translation procedures-synonymy 

اختالف ي اقترنت بّية التّ رجمة جاء متأخرا مقارنة بممارستها األزلنظير للتّ التّ على الرغم من أن  مقدمة: .1
رجمة لتّ اقاشات المستمرة حول قضايا النّ إال أن ما أسفرت عنه  ،واصل فيما بينهمالتّ حاجتهم إلى و  البشرألسنة 

من القرن العشرين  انيّ صف الثّ النّ  العلوم فيرجمة إلى مصاف التّ وتبلورها في نظريات متباينة سمح بارتقاء مجال 
سيلة و اديميا مستقال بذاته بعدما كانت مجرد ا أكفرعً  بحلتصسع االمعاهد من الباب الو خلها إلى الجامعات و دأو 

 المفاهيم رجمة سيل منّية التّ طور الحاصل في مضمار نظر التّ . وقد رافق ذلك الحديثةّية لتعليم اللغات األجنب
تسليط هي ّية من هذه األوراق البحثّية إن الغا. مصطلحات مختلفة ي تم تكريسها عبرالتّ و  ظرياتالنّ المؤسسة لتلك 

 نخص بالذكرو  .اللغة العربية إلى نقلهاّية وكيف الوافدة من الغرب ّيةرجمالتّ تلك المصطلحات بعض  الضوء على

                                                           
f.boukhelef@univ-  الجزائر بالشلف، بوعلي بن حسيبة جامعة ،رجمةالتّ و اللغات تعليم في صالواالتّ  اإلعالم تكنولوجيات مخبر ♣

chlef.dz (المؤلف المرسل) 
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ى مدى وأثر ذلك عل للمصطلح األجنبي الواحد.ّية أكثر من مقابل في اللغة العرب مصادفةو رادف التّ  ةظاهر  
 رجمةلتّ استقتصر الدراسة على المصطلحات المتصلة بأساليب ّية منهج العتباراتلكن  رجمة،التّ استعاب درس 

ذلك من و  رجمة أن يمضي قدما دون المرور بهاالتّ ي ال يمكن لدارس التّ رجمي و التّ نظرا ألهميتها في الدرس 
et  Vinay( فيني وداربلني ساليبأ ثم مقابلة رجمة المختلفة عند الغربالتّ خالل إجراء مقارنة بين اساليب 

Darbelnet (اصة لدى رجمة خّية التّ أثر ذلك على فهم نظر مع تبيان ّية دة في اللغة العربالمتعدّ  وترجماتها
  .ةاالصطالحيّ من هذه الفوضى  تحاول الدراسة اقتراح بعض الحلول للحدّ كما  .المبتدئين المتعلمين

  رادفالتّ و  اللفظيّ  االشتراكرجمة بين التّ مفاهيم  .2

لمصطلحات ا همف كذا تدريسها في المعاهد والجامعاتو  رجمة ومن ثمة تطبيق أسسهاّية التّ فهم نظر يقتضي       
 ةلح في أي مجال من مجاالت المعرفي يكتسيها المصطالتّ القصوى ّية نظرا لألهم ي يحفل بها هذا العلم،التّ 

لح هو ألن المصطفهم المصطلحات نصف العلم و  فالمصطلحات هي مفاتيح العلوم على حد تعبير الخوارزمي
  ي يرتبط بعضها ببعض في شكل منظومة.التّ والمعرفة ما هي إال مجموعة من المفاهيم ، لفظ يعبر عن مفهوم

اهيم ما الشق األول فمعني بتأسيس تلك المففأ ،إلى شقين أساسين الورقةأن نقسم هذه  نا بناء على ذلكيمكن
نقل تلك المفاهيم فهو منوط بوهو صلب موضوعنا الشق الثاني ، أما في لغتها األصل وفي ثقافتها الغربيةّية رجمالتّ 

 واالشتراك رادفلتّ االمتمثلة في ّية المصطلح ىفوضالات متباينة تعكس ظاهرة بأشكال مختلفة وبمسميّ ّية إلى العرب
الحمزاوي (قبل. والتّ  الّتوحيد-إلىإضافة ي تعترض سبيل المصطلح المستجد التّ العقبات  أبرز اللفظي، وهي من بين

  )15-13: 1986 دوبوغراند نقال عن
بل أن ق رجمة لدى المتعلم المبتدئ، لكنالتّ في اكتساب كفاءة  رجمةالتّ تقتصر هذه الورقة على دراسة أساليب 

 ةيّ الصطالحارجمة إلى العربية، حري بنا أن نسلط الضوء على بعض المشاكل التّ نقل أساليب ّية نتطرق إلى كيف
 ضمنخر ألخرى ومن منّظر آلّية رجمة من نظر التّ تختلف أساليب حيث  المتن. رجمة في اللغةالتّ الخاصة بأساليب 

يث لغات العمل من حّية رجمالتّ جارب التّ  واختالفرجمة التّ تضارب الرؤى حول مفهوم  ، وذلك بسببنفسهاّية ظر النّ 
جد أن المفاهيم ن ،الغربيين المقترحة من طرف بعض المنظرينوٕاذا تفحصنا العديد من األساليب  .صوصالنّ وأنواع 

رجمة من لتّ اليب أسا المثال على سبيل فإذا تناولناواإلجراءات هي نفسها، لكن أطلقت عليها مسميات مختلفة. 
 بعضها يتطابق نجداللذان يمثالن المدرسة الكندية،  )et Darbelnet Vinay ()7719( فيني وداربلني وجهة نظر

في الجدول و  لكن بمسميات أخرى.و  )Peter Newmark( )1988( بيتر نيومارك ي اقترحهاالتّ مع المفاهيم  تماما
  منها. ما تشابهنبرز ا و مي اقترحها كل منهالتّ األساليب الموالي سنستعرض أهم 

   )Peter Newmark(و مجتمعان )et Darbelnet Vinay(رجمة حسب التّ : أساليب 1جدول

 Peter Newmark  Vinay and 

Darbelnet  

  

Transference Borrowing/Emprunt  01  
Naturalization Calque  02  
Cultural equivalent Literal translation  03  
Functional Equivalent Transposition 04  
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Translation label 11 
Compensation 12 
Componential analysis 13 
Reduction and expansion 14 
Paraphrase 15 

  

أساليب  سبعة يقترحان-مجتمعان- )et Darbelnet Vinay( وداربلنيفيني ضح أن وفق الجدول السابق، يتّ    
رجمة التّ نها أساليب غير مباشرة تنتج ع أربعةو ّية رجمة الحرفالتّ نتج عنها ت ،رةمنها أساليب مباش ، ثالثةرجمةللتّ 

مع أن تلك األساليب تبدو . ةتقنيّ  خمس عشرة عن يقلّ  ال ما فيقترح )Peter Newmark( بيتر نيومارك ة. أماالحرّ 
  .مختلفة صنيفين تحت مسمياتالتّ تسمياتها، إال أن بعضها يتكرر مفهوميا بين  الختالفمختلفة في ظاهرها 

 يطلق عليه )emprunt or borrowing(بشكل عام )et Darbelnet Vinay( فيني وداربلنيما يسميه إن       
ص النّ اللفظ األجنبي من  هو أسلوب يعنى أخذو  )transferance( مصطلح )Peter Newmark(بيتر نيومارك 

 : )Peter Newmark(افتقار اللغة المستقبلة لما يقابله. ص الهدف بسببالنّ استعماله كما هو في المصدر و 

 الذي )transcription( مصطلح قبل ذلك قد أطلق على نفس المفهوم )Newmark( نيومارككان و  )(18  1988
 -adoption( بنيالتّ  -)loan words(الكلمات المستعارةيتخذ عدة أشكال تشمل و  للكلماتّية يعني الكتابة الصوت

)transfer  ّقلالن. )Peter Newmark : 1982 : p.30 ( 
المفهوم  نو يقصد )Peter Newmark( بيتر نيوماركو  مجتمعان) et Darbelnet Vinay( فيني وداربلني مع أن 
معنى ذلك  . ليسأو داال مختلفا كل منهما يطلق عليه مصطلحا مختلفا ، لكنبعبارة أخرى المدلول نفسه أو-نفسه

ة يّ قد يرجع ذلك إلى أن كل منهما يركز على خاصولكن حتما أن أحدهما قد أخفق في إيجاد المصطلح المناسب، 
  . رجمي المقترحالتّ  معينة في األسلوب

دلوله منت أو صغيرة بين مدلوله اللغوي و ال بد من مشاركة أو مشابهة كبيرة كاو  فال توجد المصطلحات ارتجاال
جامعة للمسمى كما يظن الذين لم يدرسوا علوم اللغات بل يرمز رمزا ّية فالمصطلح ال يعني تسم. االصطالحي

 محمد حازي( للمعنىّية ضعفا على حساب األحرف المؤدو  هذه الصلة تختلف قوةو  المرموز إليهو  لصلة بين الرمز
  ) 395ص ،2004

 عليه لدالاالمصطلح ولكن يختلفان في اختيار  ،رجمةالتّ ألساليب خر آ في مفهوم أيضا يشترك المنظران 
 سبةالنّ ب )through translation(و )et Darbelnet Vinay( فيني وداربلنيسبة النّ ب calqueـكل من  ــب يتعلق األمرو 

أو طريقة ة يّ العبارة األصلّية أسلوب يقصد به استعارة بن هوو  لبيتر نيومارك، )Peter Newmark( لبيتر نيومارك
  لمكونات تلك العبارة في اللغة الهدف.ّية رجمة ترجمة حرفالتّ عبير مع التّ 
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اللذان يعنيان و  .نفس األسلوب طلقان علىاللذان ي )،shift و  transposition( لمصطلحيّ  سبةالنّ كذلك األمر بو  
  .ةحويّ النّ في الفئات  غييرالتّ 

  ةالفوضى المصطلحيّ  في ظلّ ّية رجمة إلى العربالتّ نقل أساليب  -3

ا إال بعد بروز ي لم يتم تثمينهالتّ الجاحظ ّية إذا استثنينا نظر ، بشكل عام هي نتاج غربي رجمةّية التّ ن نظر بما أ
ة. وهنا بيت القصيد بمقابالتها العربيّية رجمالتّ تلك المفاهيم  عابيمعني باست فإن الطالب العربي ،ظريات الغربيةالنّ 

وليد التّ تعكس ظاهرة فوضى  الّتي-المصطلحات-إذ يصادف الطالب للمفهوم الواحد العديد من المقابالت العربية
  .المصطلح ةعاإلى منهج موحد لصن االحتكامعدم و 

لكن أمام الفوضى الحاصلة يصبح المصطلح عائقا و  الحري بالمصطلح أن ينظم المعرفة ال أن يشوشها.ف
لمعنى وال يجوز أن يوضع ل ال غنى عنه اعلى المصطلح شرط االتفاقمما يجعل  ،الفهمّية عملحقيقيا يحول دون 

  واحدة.ّية العلمي الواحد أكثر من لفظة اصطالح
Vinay ( فيني وداربلنينجد أن  )  Francaisnglais A comparéeStylistique( ـإذا عدنا إلى كتابهما الموسوم ب

et Darbelnet( تمثل .أربعة غير مباشرةو  ثالثة منها مباشرة ،سبعة أساليب للترجمة كما جاء من قبل يقترحان 
ّية الملتو  وغير المباشرة أ رجمةالتّ  فتنتج عنها أما األساليب غير المباشرة، رجمة الحرفيةالتّ األساليب المباشرة 

Traduction Oblique ،كل من تشمل األساليب المباشرة )L’emprunt-le calque et la traduction littérale( 
 )la transposition- la modulation-l’équivalence - -l’adaptation( كال من تشمل األساليب غير المباشرةو 

L’emprunt : ي اللغة ف إيجاد مقابل لكلمة معينةرجمة حينما يتعذر على المترجم التّ يستخدم هذا األسلوب في
أو أنه يتعمد اإلبقاء عليها على الرغم من وجود  .إلى اللغة الهدف فينقلها كما هي من اللغة المصدر ،الهدف
-تليفون -تليسكوب-الية: تكنولوجياالتّ الكلمات ّية العرباللغة  مثل ذلك فيّية و حفاظا على شحنتها الثقاف لها مقابل

  ...فاكس-كمبيوتر
 ننجد أن الكثير مو  ،، نجدها متعددةاألسلوبهذا لمقابل ي وضعت كّية التّ المصطلحات العربإذا عدنا إلى 

نعام ا ومن بين هؤالء ،كمقابل له القتراضا يؤثرون استخدام مصطلحرجمة التّ الباحثين العرب في مجال 
ركيز على المفهوم التّ أكثر من  كلفظ Emprunt. مصطلح على هو تطابق شكلي، تركز ترجمتهو  )2003(بيوض

) وهو 236-213: 2020( بكوش محبوبةو  وقد استخدم ذات المصطلح من طرف برابح محمد .الذي يقابله
رجمة لتّ االجزائريين عند الحديث عن األسلوب المباشر األول ألساليب  األكاديميينالمقابل األكثر تداوال من طرف 

  دية.الكنّية ي تطرح المدرسة األسلوبالتّ 
 Empruntلمصطلح  كمقابل االستعارة مصطلح من يفضل استخدامالباحثين العرب  ضمن جهة أخرى نجد بع

بل إننا  ،تدل على معناهو  لالقتراضهي مرادف  االستعارةالحقيقة أن و  ،)1986( الحمزاويمحمد رشاد ومنهم 
و أن مصطلح لذي يطرح هلكن المشكل االذي يعتبر استعارة للكلمات من لغة أجنبية،  االقتراضنستخدمها لتعريف 

باستعمالها ايضا كمقابل  ; metaphoreّية يقابله باللغة األجنبو  بيانيأسلوب  علىّية في اللغة العرب يطلق االستعارة
 في Emprunt لـ كمقابل االقتباس الديداوي مصطلح استخدم من جهته، .اللفظي االشتراكسنقع رهن  Emprunt لـ

   )84ص ،2002(عريب والتّ  رجمةالتّ كتابه 
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الذي  عريبلتّ اهو مصطلح ّية و راثي الموجود في اللغة العربالتّ من الباحثين استخدام المعنى  أخرىفئة  وتفضل
إذ ينطبق ّية شكلال ّية وظيفترجمة  هيو  )9طاهر الجزائري: الشيخ)ّية إلى العربّية نقل الكلمة من العجميعني 

 إدخالعريب التّ حيث يقصد ب .et Darbelnet Vinayعلى المفهوم الذي يقصده ّية عريب في العربالتّ مصطلح 
ريب كون عالتّ ال يمثل إال نوعا من أنواع  االقتراضلكن الجدير بالذكر أن  .اللغة العربية إلىّية الكلمات األعجم

: 2022عمار مليكة:و  (وضحة فاطمة الزهراء .االقتراضأخرى إلى جانب ّية هذا األخير ينطوي على أساليب فرع
187-208 (  

Calque :ّية البنأو ة للصيغ االقتراضحيث يكون ب االستعارة أو االقتراضعلى أنه نوع من  هذا األسلوبعرف ي
يترجم هذا المصطلح و  )p.74 :1958 teet Darbeln Vinay :( ترجمة حرفية ي تكونهالتّ مع ترجمة العناصر ّية األجنب

محاكاة  يّ ي استعملت مصطلحالتّ إلنعام بيوض  سبةالنّ ب من قبل بعض المترجمين العرب بالمحاكاة كما هو الشأن
ساسيين لهذا أوهما نوعين  calque d’expression و calque de structure  كمقابلينّية أو محاكاة تعبير ّية بنيو 

  رجمة.األسلوب المباشر للتّ 
  (الدال) ال للمفهوم(المدلول). هو المقابل الشكلي المباشر للفظسخ و النّ أما الحمزاوي فقد استعمل مصطلح 

ظ اللفظي. حيث يطلق لف االشتراكإلى مشكل  مجددا مما يؤدي ،االستعارةمصطلح ستخدم قد اأما الديداوي ف 
  .رجمةالتّ في مجال  على أكثر من أسلوبّية في اللغة العرب االستعارة

Traduction littérale :فس وهو ن رجمة الحرفية،التّ ح هو للهذا المصط إن المصطلح العربي الشائع كمقابل
كمقابل في ة يّ رجمة شبه الحرفالتّ م مصطلح الكن الديداوي فضل استخدالمصطلح الذي استخدمته انعام بيوض، 

 .)91: 2002( .العربية
ّية يز هما اإلنجل تين متقاربتينكانا يتعامالن مع لغ ،هذا األسلوب Darbelnetet  Vinay داربلنيو  فيني حينما أوجد

فقد  ٕاليهاة و يّ ، الذي يترجم من العربممكنة الحدوث بينهما. أما الديداويبطبيعة الحال ّية رجمة الحرفالتّ و  ،الفرنسيةو 
استحالة تطبيقه عند منه ب ادراكاّية رجمة شبه الحرفالتّ عليه  أطلقو ّية األسلوب في اللغة العربّية فضل تغيير تسم

أما  .راثينالتّ د من الرصيظامين اللغويين و النّ ركيب بين التّ  الختالفأخرى ّية ولغات أجنبّية اللغة العرب عامل معالتّ 
 ضمن األساليبّية رجمة الحرفالتّ لم يقر بوجود  إال أنه et Darbelnet Vinay وعلى الرغم من تأثره بأساليب الحمزاوي
  .حشيةوالتّ  ضخيمالتّ هما و  اقترح بديلين عنهاو  المباشرة

Transposition :داربلنيو  فيني قصدي )tet Darbelne Vinay( تغيير ّية مكانإ غير المباشر بهذا األسلوب
هذا  ام بيوضنعت إص الهدف إما اجباريا أو اختياريا. وقد ترجموالنّ  المصدر صالنّ بين ّية حو النّ المترجم للفئات 

ات لم يوجد أثر لهذا األسلوب ضمن مقترحو  .مقابال له بديلالتّ فاختار مصطلح الديداوي  ل، أماإلبداابمصطلح ال
  الحمزاوي

Modulation :داربلنيو  يعتبر هذا األسلوب هو الخامس في تصنيف فيني )tet Darbelne Vinay(  يتمثل في و
يلجأ إليه المترجم  .) p.51(الضوء ظر أو اتجاه تسليط النّ تنويع يحدث في الرسالة ناتج عن تغيير في وجهة 

 طويعلتّ افي كتابها مصطلح  بيوض إنعام. استعملت أو اإلبدال نتائج مرضيةّية رجمة الحرفالتّ حينما ال تعطي 
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 مصطلحلمع أن المعادلة هو أقرب معنى  .المعادلةكمقابل لهذا األسلوب. بينما استخدم الديداوي مصطلح 
Equivalence الذي يطلقه )tet Darbelne Vinay(  آخر أسلوبعلى. 

Equivalence :هذا األسلوب حسب يعني )tet Darbelne Vinay( مختلفةّية تراكيبّية و استخدام وسائل أسلوب 
كافؤ كمقابل لتّ امصطلح نعام بيوض إتستخدم و  تعبر عن واقع واحد.ّية تماما في نصين مختلفين لتصوير وضع

مصطلح  وهو قريبالتّ أما الديداوي فيستخدم مصطلح  وهو نفس المصطلح الذي يتبناه الحمزاوي،، لهذا المصطلح
أكبر قدر ب واصل المتخصصالتّ مكين من التّ إلى  أساسا صطلحبحيث يرمي استعمال الم خصيصالتّ يفتقر إلى 

  ممكن من الفعالية.
Adaptation : أما انعام بيوض فتستخدم مصطلح ، األسلوبيجعل الحمزاوي من مصطلح المؤالفة مقابال لهذا

اشرة مجموع األساليب غير المب على-صرفالتّ -يطلق الديداوي هذا المصطلح نفسه ،كمقابل له فيما صرفالتّ 
 )tet Darbelne Vinay( داربلنيو  فينيبذكر ست مقابالت ألساليب  الديداوييكتفي و  رجمة غير المباشرة.كبديل للتّ 

ليا عن ك لالستغناءمما دفعه ، األسلوب السابعو  بأن الفوارق غير واضحة بين األسلوب السادس االعتقادلشدة 
  األسلوب األخير.

األخرى، تزخر برصيد هائل من المصطلحات الذي يعكس ّية رجمة إذن كغيرها من المجاالت المعرفّية التّ نظر 
في رجمة. لكن لتّ اساهمت في تأسيس علم و  اللغات قل بينّية النّ ي تبلورت حول عملالتّ وجهات، والتّ  مختلف الرؤى
 ٕادراكو  ة،لتلك المفاهيم المتداخلعاب الطالب يعوبة بمكان استح من الصبيص ،الحاصلة ّيةاالصطالحظل الفوضى 

دون أن تقف  عابهااستيو  ر للطلبة فهم تلك المفاهيميف يمكن أن نيسّ كف ي تميز بعضها عن بعض.التّ الفروقات 
  بة عقبة أمام ذلك؟المصطلحات المعبرة عنها في اللغة المتن أو المعرّ 

لمعارف اى السطح كلما أردنا نقل العلوم و تطفو علي تظهر و التّ ح من أبرز اإلشكاالت المصطلّية إن إشكال
ا أهمه عدة أسبابلتزال مطروحة بشدة  مسألة وضع المصطلح العربي ماو  )392ص محمد حازي: (ّية باللغة العرب

يعزى و  ،تطبيقها ميدانيا في جميع الدول العربيةو  واحدة في صنع المصطلح العلمي العربيّية عدم تبني منهج
 وانفراد الجهود مع غياب طريقة الصناعةو  اختالف الفهم إلىاختالف صناعة المصطلح في اللسان العربي 

  .نسيقالتّ 
 طلحكوين بدورها على المصوالتّ  دريسّية التّ عمل تركز: رجميالتّ على الدرس ّية أثر الفوضى المصطلح-4

فهم المصطلحات نصف العلم ألن المصطلح هو و  فالمصطلحات هي مفاتيح العلوم على حد تعبير الخوارزمي
ي يرتبط بعضها ببعض في شكل منظومة. التّ مجموعة من المفاهيم ما هي إال المعرفة و  لفظ يعبر عن مفهوم

 ؤكد دوبوغرانديو  طابق قدر اإلمكان.التّ لضمان  الموازنة بينهاو  هيمالمفا المصطلحي المقارنة بينيستوجب العمل 
Beaugrande )1991( هو ما و  اكتساب الفصاحة في ميدان ما.و  لقيالتّ أداة منظمة للتلقين أو  أن المصطلحيات

على دور المصطلح في نقل المفاهيم بحيث ترمي المصطلحيات إلى تنظيم المعرفة  حينما يؤكد الديداوي يدعمه
   ) 47ص  :2000: (الديداوي .في شكل تصنيف مفاهيمي لكل فرع من الفروع العلمية

ّية قدر األهم علىو  المعارف من لغة إلى أخرى،و  من الوسائل الفعالة في نقل العلومّية رجمة المصطلحالتّ تعتبر 
ي تكتسيها في نشر العلوم، يمكنها أن تكون في المقابل عامال من عوامل خلق البلبلة وسوء الفهم. ذلك أن التّ 
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بساطه عليه أن يكون . بينبغي على المترجم أن يتحلى بهاّية عالّية ومعرفّية تتطلب قدرات لغو ّية رجمة المصطلحالتّ 
ي تنتقل من التّ تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى الفرق القائم بين المعجميات و  معجميا ومصطلحيا متعدد اللغات.

ترجم متى انعدم المصطلح في اللغة المف لى المبنى.إي تنتقل من المعنى التّ المبنى إلى المعنى والمصطلحيات 
ترجم ينبغي أن يتصدى لها مي ّية التّ في هذه العمل سيايرئ عنصرا-المفاهيمترجمة -رجمة المصطلحيةالتّ شكلت  إليها

 )51ص : 2000 :الديداوي(ترجمته. متمرس في و  قادر على اإللمام بالموضوع

طور التّ لك وقد رافق ذ ، فإنها قد شهدت تطورا ملحوظا في العقود القليلة الماضية.رجمةّية التّ نظر سبة لالنّ ب
هي تزخر بالمفاهيم . فتكريسها عبر مصطلحات مختلفةي تم والتّ  ظرياتالنّ الحاصل سيل من المفاهيم المؤسسة لتلك 

جمة في تطوير ر ّية التّ ي تكتسيها نظر التّ البالغة ّية األهمعلى الرغم من أنه و غير  بالقدر الذي منحها صفة العلم.
تركز على  يالتّ رجمة التّ من محاضرات امتعاضهم  معظم الطلبة يبدي ،رجمةالتّ ٕاعداده لولوج سوق و  كفاءة الطالب

بيقي الذي طالتّ بالجانب  فيما يظهرون اهتماما كبيرارجمة ويرون عدم جدوى إدراجه، التّ ظري في درس النّ الجانب 
للترجمة من أهم  ظريالنّ يعتبر الموقف السلبي للطلبة من الدرس و  يعّدونه السبيل األمثل لتأهيلهم لعالم الشغل،

خدام تلك ظر عن عدم قدرة الطلبة على استالنّ علم. هذا بغض التّ ّية على عمل االصطالحّيةللفوضى ّية اآلثار السلب
 كوينة التّ يّ من إدراج تلك المفاهيم ضمن عملّية الرئيسّية األساليب بشكل صحيح في أغلب األحوال مما يجهض الغا

سببا ي و مأمام فهمهم ألدبيات هذا المجال األكادي حجر عثرةّية تقف تلك الفوضى المصطلحوغالبا ما دريب. والتّ 
ّية من شأن نظر ف طبيقي.التّ ظري مكمال للجانب النّ تلك المواقف المتناقضة، إذ ينبغي أن يكون الجانب في ترسيخ 

رجمة لتّ ارجمة المساهمة في تكوين مترجم واعي قادر على إيجاد حلوله بنفسه مستقبال، ألنها تسمح له بفهم التّ 
في ّية عليمة التّ يّ إذ ينبغي أن تتمحور العمل الصائبة.ّية رجمالتّ  القراراتفهما عميقا وتوّلد لديه القدرة على اختيار 

ارها على رجمة. فاقتصالتّ أّال تقتصر فقط على ناتج و  رجمة في حد ذاتها،ّية التّ رجمي على مسار عملالتّ الدرس 
من جهة أخرى  ،جميةر التّ  اتهمالختيار نظير يجعلنا أمام مترجمين آليين ال يملكون مبّررات التّ طبيق غير المّدعم بالتّ 

طبيقي إلى لتّ ارجمي أكثر مما تستحق، فتتحول من أداة لفهم الجانب التّ ظريات من حيز الدرس النّ ينبغي أال تشغل 
  موضوع الفهم في حد ذاته. 

ناك من هرجمة، نجد أن التّ ي تمثل أساليب التّ للمصطلحات ّية إذا تفحصنا معظم المقابالت العرب الخاتمة:
ر عن ظالنّ بغض ّية يحاول نقل المفاهيم من خالل إيجاد المصطلح المناسب أو المالئم للمفهوم باللغة العرب

للداللة عليه. أما البعض األخر فيحاول ترجمة المصطلح أي ّية المصطلح األصلي الذي أختير في اللغة األصل
هو فرع من و  مييز بين علم المصطلحالتّ ا ينبغي الدال مباشرة دون األخذ بعين اإلعتبار المفهوم الذي يقابله وهن

يهتم بدراسة  معمقة،و  دقيقةّية دراسة علمّية قنالتّ مستجد ّية و دراسة المصطلحات العلم فروع علم اللسان يقوم على
لى هذا ي نطلقها عّية التّ سمالتّ المدلول يعنى المفهوم أما الدال فهو اللفظ أو و  المدلول نحو الدالمصطلح ما من 

على و  يتحرك المعجمي بعكس اتجاه المصطلحي الذي ينتقل من الدال إلى المدلول. علم المعاجم اينو  المفهوم.
خصصين. أن يتقمص دور المصطلحي إليجاد المصطلحات المناسبة لتلك التّ المترجم أن يتموقع بين هذين 
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عة المصطلح العربي تجاوزنا مشكل من جهة أخرى إذا توحدت آليات صناو  المفاهيم في اللغة الهدف.ه.ا من جهة
  .الواحدتعدد المصطلحات للمفهوم 

علمين سبة للمتالنّ العارمة، خاصة ب االصطالحّية أمام هذه الفوضى، رجمةالتّ  تدريسّية تيسير عمل قصد
ّية ليز نكللغة اإلون غالبا باي تكوالتّ  ،في لغتها المصدر أوال يتعين على األستاذ تلقين الطلبة لتلك المفاهيمالمبتدئين، 

طلق على المفهوم ي تالتّ الطلبة المترادفات  أن يتناول رفقةكي يدركوا المعنى الحقيقي للمفهوم، كما يتعين عليه 
وهنا تجدر لمية. عّية محاولة إشراك الطلبة في اختيار األنسب منها بناء على مقاييس لغو و  حليلوالتّ  قدالنّ ب الواحد

ي تشرح مفهوم كل مصطلح من وجهة نظر مستحدثه أو التّ بالقواميس المتخصصة سلح التّ اإلشارة إلى ضرورة 
يختلف و  ه عليهكافؤ الذي يبني نيدا نظريتالتّ كافؤ من وجهة نظر فيني وداربلني يختلف عن التّ مثال مفهوم  صانعه.

  غيرهم.كاتفورد و  وأ كافؤ لبيتر نيو ماركالتّ مفهوم  أيضا عن

  :الهوامش

 .تنميطها بيروت، الغرب اإلسالميو  توحيدهاو  العامة لترجمة المصطلحاتّية المنهج )1986( رشادمحمد  الحمزاوي -
  المركز الثقافي العربي، واصلوالتّ  رجمةالتّ  )2000( الديداوي -
  المركز الثقافي العربي ،عريبوالتّ  رجمةالتّ ) 2002( الديداوي -
  9عريب القاهرة المطبعة المنيري دون تاريخ صالتّ قريب ألصول التّ الشيخ طاهر الجزائري  -
مجلد  ةإلى العربيّية ص الصحفي من اإلنجليز النّ في ترجمة  واالقتراض سخالنّ ) 2020( بكوش محجوبةو  برابح محمد -
   236-213مجلة معالم، المجلس األعلى للغة العربية،  01، عدد 12

 دار الفرابي لبنان ANEP اإلشهارو  للنشرّية المؤسسة الوطن ،حلولو  مشاكلّية رجمة األدبالتّ  )2003(انعام  بيوض -

   .ة، المجلس األعلى للغة العربيشروط احيائها و  رجمةالتّ  -في رحاب المصطلح العلمي العربي )2004( محمد حازي -
 01عدد ، 2لقي، مجلد والتّ  رجمةّية التّ اشكال-قديالنّ ) هجرة المصطلح 2022عمار مليكة(و  وضحة فاطمة الزهراء -
رجمة والتّ  اإلتصال في تعليم اللغاتو  ، مخبر تكنولوجيات اإلعالم Journal of Languages &Translationمجلة

   208-187جامعة الشلف. ص 
 -Beaugrande R.de(1991) discourse training and terminology paper presented to iitf 

worshop 7-9 november . 
- Jean-Paul Vinay, Jean Darbelnet La Stylistique comparée du français et de l’anglais .

1958 
Montréal, Québec : Beauchemin,1977. 
 - Peter Newmark (1982) Approaches to translation, Oxford ; Pergamon press 
- Peter Newmark (1988) A Text book of Translation, Prentice HaH International vUIO Ltd. 
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الواقع واآلفاق والحلول رجمة في الجزائر:التّ   
  *مجاهدي فايزة  .د

  2022/ 05/  30تاريخ القبــــــول:                                2022/ 06/  03تاريخ االستالم: 
  

نبه اإلنسان حيث ت ملحة، ّيةتواصل ّيةمنذ البوادر األولى لميالدها بتحقيق غارجمة التّ ارتبط مفهوم : الملخص
ت المختلفة والذين اطقين للغاالنّ بذلك الهوة بين واصل مع غيره ممن ال يتكلمون بلسانه مضيقة التّ إلى أهميتها في 

  يجدون صعوبة في إحداث تواصل لغوي بين متعددي اللغات.
هي ف عوب ثقافيا وحضاريا،الشّ قاء التّ وفي  ّيةمهمة جدا في خدمة الحضارة اإلنسانرجمة مكانة التّ وتحتل    

وب األخرى وما عالشّ تفتح اآلفاق على مصراعيها لألدباء والمفكرين على اختالف اهتماماتهم لالطالع على ثقافة 
  وصلوا إليه من تطور في مختلف العلوم.

المواضيع المعقدة بسبب طبيعة  أهمرجمة في الوطن العربي عامة والجزائر خاصة من التّ يمثل موضوع   
احث في ما يصطدم به الب فأولرجمة في الجزائر التّ ي يعيشها مصطلح التّ خصص وشساعته وكذلك األزمة التّ 

توثق اإلنتاج  ةيّ طنفال توجد في الجزائر بيبلوغرافيا و  لتوثيق،لرجمة هو أزمة المعطيات والغياب الكلي التّ حقل 
ارسين في هذا الميدان أن ينطلقوا من العدم في الدّ لذلك على  رجمي وتصنف مجاالته وترصد مساراته،التّ 

  رجمة في الجزائر تعيش وضعا حرجا يتطلب تضافر الجهود وٕايجاد الحلول لتطويرها.التّ بحوثهمف
  :ّيةالالتّ  ّيةشكالاإلواستنادا لما سبق نطرح 

وماهي  رجمة؟التّ بدورها في بعث  ّيةوهل قامت المؤسسات والهيئات الثقاف رجمة في الجزائر؟التّ ماهو واقع    
  ر؟رجمة في الجزائالتّ ا للنهوض بحقل ي ينبغي إيجادها وتفعيلهالتّ الحلول 

 ّيةلوهي عم مة إلى أخرى،أرجمة منذ األزل بنقل الحضارات والثقافات والفكر من التّ ارتبطت حركة  مقدمة:
  .فاعل اإلنساني بين األممالتّ للتواصل الحضاري و  ّيةحيو  ّيةولها أهم ،ّيةنقل قديمة قدم البشر 

د من وسطاء فكان الب ي تعرضت لها،التّ رجمان من أقدم المهن في الجزائر بفعل حركات الغزو التّ تعد مهنة و  

 ّيةب الزمنأدوارا مختلفة باختالف الحق رجمة في الجزائرالتّ فلعبت  لغويين يلعبون دور همزة الوصل بين األطراف،
ل واستخدم الجزائريون خالل فترة االحتال رجمان قائمة المهن الموروثة عن العهد العثماني،التّ فقد تصدرت مهمة 

بمعنى ) (interprèteفي المجال القضائي بمعنى كاتب الضبط والمترجم الفوري ولفظ  )(traducteurلفظ مترجم 
  محامي.

وأهل  ّيةلفرنسلطة االسّ قويا إذ كان المستعمر بحاجة لوسطاء بين  ّيةاللساني في الحقبة االستعمار  الوضع كان  
رجمة التّ دروس  وأدخلت ،ّيةفتهم في وظائف عليا باإلدارة الفرنست بالمترجمين ورفعت من شأنهم ووظفاهتم البالد،

 

 المرسل) (المؤلف faiza.m30@yahoo.com  دراسات أدبية بين القديم والحديث تخصص: -تلمسان -الجامعة: أبو بكر بلقايد * 
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هالي ين األواصل بالتّ  ّيةوٕاعداد مترجمين يسهلون عمل ّيةس والمعاهد من أجل تعليم اللغة الفرنسر في مناهج المدا
  .واإلدارة والقضاء والجيش

جزائر إلى سياسة ال ت، واتجهعليم واإلدارةالتّ رجمة في الجزائر إلى وسيلة لتعريب التّ وبعد االستقالل تحولت   
  محلها. ّيةالعربوٕاحالل اللغة  ّيةسمالرّ ي كانت اللغة التّ عريب للتخلص من لغة المستعمر التّ 

منذ أن وطئت أقدام المستعمر الفرنسي الجزائر وهدفه هو نشر  :رجمة في الجزائر في عهد االستعمارالتّ / 1
لطات السّ عمدت و  ومحاولة القضاء عليها، ّيةالعرب وبدأ باستهداف اللغة وتعميم استعمال لغته ّيةقافة الفرنسالث

 بدون ّيةس العربمحاربتها للمدار  ّيةفواصلت اإلدارة الفرنس ،ّيةاللغة الوطن محل ّيةعلى إحالل اللغة الفرنس ّيةالفرنس
 ولم تبق في البالد سوى ثالث أسستها سنة ،ّيةالعرب ّيةسمالرّ هوادة إلى أن توصلت إلى إغالق جميع المدارس 

  .†رجمة"التّ يني والقضائي و الدّ بغرض تخريج مجموعة من الموظفين في المجال  1850
هو  وكان هدف هذه المدارس وتلمسان بالغرب، رق،الشّ قسنطينة في  في الوسط، ّيةومن بين المدارس المد   

كوين في لتّ اوكان تركيزها على  ،واألدبريعة الشّ تكوين موظفين مختصين في مجاالت محدودة ال تتعدى القضاء و 
ولم تضع تلك المدارس أي  ،14و12خالل ق  ّيةاإلسالمريعة والقضاء وفق المناهج المعمول بها في المدارس الشّ 

حو النّ نامج ويتضمن البر  ّيةروس باللغة العربالدّ كوين بثالث سنوات وتقدم التّ حاق بها وحددت مدة لتّ شروط لال
  .جديد مجانياالتّ ريعة وكان الشّ واألدب والحقوق و 

حيث أصبح  ،1876المؤسسات في سنة مراقبة تلك  ّيةلطات العسكر السّ ثم تغير قانون المدرسة بعد تولي    
وفي  ّيةراسات اإلسالمالدّ وتتوج دراستهم بشهادة اإلجازة في  سنة، 25و 17يشترط على الطالب أن يكون سنه بين 

 إلى إضافةراسي لدّ اضمن البرنامج  ّيةفتم إدراج اللغة الفرنس ّيةدريس بمعلم اللغة الفرنسالتّ تم تعزيز طاقم  1883
كوين التّ لتمدد فترة  1895مدارس للدراسات العليا سنة  ىاريخ والجغرافيا، فتحولت تلك المدارس إلالتّ ياضيات و الرّ 
  سنة. 20-15مدرس ليتراوح بين التّ لى أربع سنوات مع خفض سن ع
 )version(غة األم و إلى اللّ  ّيةجنبغة األقل من اللّ النّ ي تعني التّ )thèmes(وكان الطالب يدرسون ما يعرف بـ     

غة أما اللّ  ة األم،غكانت تعتبر هي اللّ  ّيةاللغة الفرنس غير أن ،ّيةغة األجنبقل من اللغة األم إلى اللّ النّ ي تعني التّ 
  الذي أقرته فرنسا. ّيةانطالقا من مبدأ الجزائر فرنس ّيةغة ثانفكانت تدرس على أنها لّ  ّيةالعرب
ي كانت شائعة وقتئد وتتلخص هذه الطريقة في ترجمة المفردات التّ حو النّ رجمة و التّ طريقة واستخدمت   

 ّيةلغة الفرنسوكان هدف هذه الطريقة تعليم ال ّيةللغة الفرنس ّيةحو النّ راكيب وتلقين الطالب القواعد التّ صوص و النّ و 
 علي القاسميل يقو  مزدوجي اللغة من جهة أخرى. أيضا العمل على تكوين عبير بها كتابيا،التّ مكن من فهمها و التّ و 

مة من رجالتّ في بلدان المغرب العربي أن إدخال دروس  ّية"لقد وجدت اإلدارة الفرنس هذه الطريقة: ّيةعلى أهم
ما تعليم ه من أغراضها في آن واحد:أو العكس في مناهج المدارس والمعاهد يخدم غرضين  ّيةإلى العرب ّيةالفرنس

ين األهالي من المترجمين لتكون وسيلة للتواصل ب ّيةن وٕاعداد العناصر الضرور ونشرها في هذه البلدا ّيةاللغة الفرنس
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كل إدارة  هياكل في المستوى المركزي أو المحلي وهكذا أصبحت وظيفة المترجم من الوظائف البارزة والهامة في
  .‡في بلدان المغرب العربي" ّيةالفرنس ّيةلحما
 غةلّ ي هي التّ  ّيةوهي العام للغة المستعملة ّيةفو الشّ  رجمةالتّ رجمة في العهد االستعماري من التّ وانتقلت   

اهتمام فرنسا  وكان في اإلدارة وأماكن العمل، ّيةسمالرّ  للوثائق ّيةأي ترجمة كتاب ّيةاليومي إلى ترجمة رسم االتصال
يفة ضعف رجمة كانت ضعالتّ غير أن هذه  الجزائري، ي يفهمها كل طبقات المجتمعالتّ ارجة ألنها اللغة الدّ بترجمة 

 1842تنظيم لفرقة المترجمين سنة  األمر الذي دفع المستعمر إلى إنشاء أول مترجميها وكان أسلوبها ركيكا،
  رجمة قليال.التّ فتحسنت 

 ّيةياسالسّ  صوصالنّ فتطورت  رجمة إلى درجة أعلى،التّ عليم الفرنسي في الجزائر انتقلت التّ وبعد انطالق   
 )زيس(عيد والقاضي الفرنسي السّ من طرف محمد ولد  ّيةكترجمة مجموعة من األحكام القضائ ّيةسمالرّ والوثائق 

وقد أخذت  ،ةيّ عبالشّ واألغاني  ّيةصوص األدبالنّ أما في المجال األدبي فترجم الفرنسيون الكثير من  ،1886سنة 
 )ّيةمرقندالسّ (ن ترجمة حدثنا ع قدم فنجد مثال أبو القاسم سعد اللهالتّ حقها في  ّيةإلى الفرنس ّيةرجمة من العربالتّ كذلك 

  م.1905زاق األشرف سنة الرّ في البالغة لعبد 
د الصادق م الحاج محمجحيث تر  اريخ،التّ طور فتجاوزت األدب لتصل مجال التّ رجمة طريقها في التّ وواصلت   

بعدة  ةيّ رجمة في الجزائر خالل الحقبة االستعمار التّ ومرت  )الورتالني(الجزء الخاص بالمغرب العربي من رحلة 
ة فتركت العديد من األعمال المترجم طور واالزدهار،التّ االستعمار إلى مرحلة  ّيةمراحل فمن مرحلة الخمول في بدا

    في تخصصات عديدة.
اللغة  الجزائر بعد االستقالل بطغيانفي  ّيةاللسان ّيةاتسمت الوضع رجمة في الجزائر بعد االستقالل:التّ / 2
في  ّيةربإلحياء اللغة الع ّيةالجزائر إلى إنشاء عدد من المؤسسات اللغو  ت، فاضطر ّيةعلى اللغة العرب ّيةالفرنس

  عريب ومن بين تلك المؤسسات:التّ إطار تجسيد قرار 
مين المدرسة العليا للمترجمين والمترجبعد االستقالل بادرت اليونسكو إلى إنشاء  */المدرسة العليا للترجمة:

كفل بمهمة التّ جل أوذلك من  ،1953ي أنشأت في سنة التّ ي الجزائر العاصمة نظيرة مدرسة باريس ف الفوريين
 ّيةولة اإلدار الدّ من إنشاء هذه المدرسة هي إعداد المترجمين لتعريب مختلف مرافق  ّيةعريب وكانت الغاالتّ 
  ي حددتها مايلي:التّ هداف ومن بين األ ّيةربو التّ و 

فات اللغة متوفرين على ثقا العليا من حيث علم ّيةتكوين هيئة مترجمين معربين من ذوي األهل -
 متينة؛
 العليا من حيث اللغة حائزين على دراسة من ّيةتكوين هيئة مترجمين اختصاصيين من ذوي األهل -

 .ّيةئيسالرّ  ّيةالمستوى العالي في االختصاصات العلم
ي غيبها تّ ال ّيةكان إنشاء هذه المدرسة ضرورة ملحة بمجرد نيل الجزائر استقاللها ألن استعادة اللغة العرب  

ويعتبر إنشاء هذه المدرسة أهم قرار خرج به ميثاق  هلة"السّ المستعمر ألزيد من قرن من الزمن لم تكن بالمهمة 
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ماي المتضمن إنشاء مدرسة عليا للمترجمين  11في  49من خالل إصدار المرسوم  1964الجزائر األول سنة 
تمتعون ي تكوين هيئة من المترجمينعريب عن طريق التّ والغرض من هذا القرار هو تدعيم حركة بجامعة الجزائر،

 ةيّ وفي اإلرشاد والمصالح العموم ّيةاستغاللهم في إقامة عالقات خارجمن أجل  ّيةبمستوى عال في اللغة العرب
  .§عريب فهذا المرسوم صدر بعد مرور سنتين من االستقالل"التّ سيير لدفع عجلة التّ ولجان 
 ّية: العربهي ّيةأساس تثالثة تخصصافي  نإنشائها تعمل على تكوين مترجمي ّيةكانت المدرسة في بدا   
تدرس نخصص ، وكانت ّيةألمان-ّيةفرنس-ّيةعرب-ّيةاسبان ،ّيةفرنس-ّيةانپاس-ّيةفرنس ،ّيةعرب-ّيةليز واالنك-ّيةوالفرنس

شبه  ّيةعليموكانت هذه المدرسة ت من أجل تكوين مترجمين فوريين للعمل في المؤتمرات، ّيةالفور  ّيةفو الشّ رجمة التّ 
  في جامعة الجزائر. ّيةبمعهد اللغات األجنب 1970مستقلة إال أنها ألحقت عام 

 ّيةكلب ّيةالعليا للترجمة بمعهد اللغات األجنب تم إلحاق المدرسة 1971في سنة  :رجمة بجامعة الجزائرالتّ */قسم 
 ّيةبعدما استقل ن معهد اللغات األجنب ،1975رجمة في سنة التّ ثم أنشئ قسم  بجامعة الجزائر، ّيةالعلوم اإلنسان

  .ّيةرجمة الفور التّ رجمة و التّ وتم الحقا تحويل هذا القسم إلى معهد متخصص في 
  بجامعة الجزائر: ّيةرجمة الفور التّ رجمة و التّ */معهد 

كون "إذ ي رجمة على عدة مستوياتالتّ كوين في التّ وكلت للمعهد مهمة أفقد  1985تم إنشاء هذا المعهد سنة   
ي فإنه يكون أساتذة مساعدين جامعيين ف الماجستيرعلى مستوى الليسانس مترجمين مهنيين، أما على مستوى 

 ّيةاأللمان-ّيةنسفهي الفر  ّيةأما اللغات األجنب ،ّيةي تعد اللغة األساسالتّ  ّيةواللغات المدرسة به هي العرب رجمة،التّ 
  .ّيةي تعد ثانو التّ  ّيةباإلضافة إلى االيطال ،ّيةليز واالنك ّيةانپاالس

 شهادة على المترشح حاق بالمعهد حصوللتّ كوين أربع سنوات أثناء الليسانس ويشترط في االالتّ وتدوم مدة   
جامعي  ي عادة ما تسبق كل دخولالتّ هذه األخيرة  حاق بالمعهد.لتّ وأن ينجح في مسابقة اال آدابالبكالوريا شعبة 

  .**بحوالي شهر واحد خالل شهر سبتمبر"
عض مة على مستوى برجالتّ وبالموازاة مع وجود هذا المعهد بالعاصمة ثم تدريجيا استحداث العديد من أقسام   

تجميد  ه ثمّ غير أن تلمسان ومعسكر وسيدي بلعباس وبشار...وغيرها،وزو وعنابة ووهران و -الجامعات كتيزي
ؤى الخاصة الرّ بحجة عدم نجاعة المناهج المتبعة وضرورة تغيير  2008/2009ليسانس ترجمة خالل الموسم 
  بتكوين المترجمين في الجزائر.

هذه الفكرة إال  دتجسّ تتعود فكرة إنشائه إلى ثمانينيات القرن الماضي ولم   :*/المعهد العالي العربي للترجمة

نظرا " ي تقف وراء إنشاء هذا المعهد آنذاك يقول شحاذة الخوري:التّ ومن األسباب  بعد أكثر من عقدين من الزمن،
في صون الحضارة  الذي تؤديه ورالدّ وذلك بإقرارها ب ي اعترفت هيئة األمم المتحدة بعالميتهاالتّ  ّيةلمكانة اللغة العرب

جة الماسة ونظرا للحا لديها ولدى وكاالتها المتخصصة إلى جانب لغات أخرى، ّيةثم عدها إياها لغة رسم ّيةاإلنسان
وفي  ا ومطبوعاتهاووثائقهي تحتاج إلى ترجمة التّ كتابيين وفوريين يعملون في المؤسسات والمنظمات  إلى مترجمين
الستحداث  ّيةبول العر الدّ نشأ تفكير لدى جامعة  ومقدرة. ّيةبكفا ّيةولالدّ و  ّيةاإلقليمواللقاءات  دواتالنّ المؤتمرات و 
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خريجي  بالفة الذكر إلى جانالسّ وٕاليها في المجاالت  ّيةرجمة من العربالتّ معهد عربي عال ينهض خريجوه بأعباء 
ول لدّ ا....وتعاونت األمانة العامة لجامعة ّيةجنبواأل ّيةرجمة ومعاهدها القائمة في البلدان العربالتّ بعض مدارس 

،على هذا األمر 1979منذ عام  ّيةوالثقافة والعلوم بوصفها بيت الخبرة الثقاف ّيةللترب ّيةمع المنظمة العرب ّيةالعرب
 عةمبإعداد دراسة جدوى حازت على موافقة مجلس الجا ّيةرجمة في إدارة الثقافة بالمنظمة العربالتّ وقامت وحدة 

ظام النّ  ظام األساسي للمعهد ومشروعالنّ رجمة بتكليف من المنظمة بوضع مشروع التّ شاركت وحدة  وبعدئذ ّيةالعرب
  .††"ّيةنو السّ اخلي ومشروع الموازنة الدّ 

ن منهم في ؛ عشرين طالباعهد أول دفعة من الطلبة ضمت ثالثيواستقبل الم 2004افتتح المعهد عام   
  .ّيةرجمة الفور التّ وعشرة في اختصاصات  ّيةحرير التّ رجمة التّ اختصاص 

ل يحتاج إلى ب ّيةيعتمد على قدراته الذات أنال يمكن للمترجم  :ّيةوالمصطلح ّيةوالمعجم ّية*/ المؤسسات اللغو 
 فكلما توفرت المعاجم وتعددت أصنافها وجد المترجم فيها ّيةوالمصطلح ّيةوالمعجم ّيةما تنتجه المؤسسات اللغو 

  وسهل عمله ومن بين تلك المؤسسات: هالتّ ض

حنفي بن عيسى:"وها هي ذي بالدنا تضيف حلقة الدكتور يقول  :المركز الوطني للترجمة والمصطلحات-

 ‡‡"1980جديدة لكي يصبح هذا القطاع الثقافي منتجا وذلك بإنشاء المركز الوطني للترجمة والمصطلحات عام 
  لى أرض الواقع.ذكر عتلكن لم يحقق هذا المركز أي نتائج 

هيئة للتنسيق هذه ال أنشأت "ّيةلدى رئاسة الجمهور  ّيةهو عبارة عن هيئة استشار  :ّيةغة العربالمجلس األعلى للّ -
وقد خولت له كامل الصالحيات  ،§§وتنميتها" وترقيتها ّيةتعميم استعمال اللغة العرب ّيةبين الهيئات المشرفة على عمل

  عريب.التّ لتجسيد مشروع 
 عريب إضافة إلى تنفيذ المهام المنوطة بهالتّ دارات على ي تساعد اإلالتّ نشر المعاجم  من بين أهم مهامه:  

  ي توزع عبر محاور مختلفة منها:التّ ن المجلس العديد من المنشورات عوقد صدرت 
عامل مع المواطن لتّ ا ّيةمللتسهيل ع ّيةفي اإلدارة الجزائر  ّيةي تعد بمثابة وسائل عمل ضرور التّ  ّية"األدلة الوظيف

سيير التّ ي دليل وظيفي ف ّيةوتوحيد المصطلحات لتقريب اإلدارة من المواطن مثل معجم المصطلحات اإلدار  ّيةبالعرب
  المالي...

بات راسات واألبحاث المتخصصة والمقار الدّ ي تتضمن في أعدادها التّ  ّيةالمجلة المتخصصة مثل اللغة العرب  
رجمة إضافة إلى مجلة معالم المتخصصة في ت كنولوجي،التّ طور العلمي و التّ  ّيةتواكب حرك ّيةي تجعل العربالتّ 

ونظم ا كنولوجيالتّ ومجلة العلوم و  ،ّيةواآلداب من مختلف اللغات إلى العرب مستجدات العلوم والمعارف والفنون
  .ّيةودول ّيةفي شكل ندوات وطن ّيةالمجلس العديد من اللقاءات الفكر 
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غير أن  1986باسم معهد هواري بومدين أنشئ سنة  ّيةاصطلح عليه بدا :في الجزائر ّيةاللغة العرب مجمع-

 ّيةالوطن ّية.تتمثل أهداف هذه المؤسسة في خدمة اللغة العرب1998أسيس الفعلي لهذا المعجم لم يتم إال في التّ 
  لعصر.لوالمحافظة على سالمتها ومواكبتها  عي إلثرائها وتنميتها وتطويرها،السّ ب

من جملة األهداف المسطرة"ترجمة أو تعريب المصطلحات المتداولة في العالم المعاصر في جميع حقول   
اللغة  ةيّ قة في وظيفة الكلمة وعبقر الدّ في المجتمع مع مراعاة الضبط و  ّيةالمعرفة ومختلف أعمال الحياة اليوم

  .***وضع المعاجم المتخصصة" لىع ويعتمد في ذلك ّيةالعرب
هو مؤسسة ذات طابع علمي وتكنولوجي"وهو تحت  :ّيةقني لتطوير اللغة العربالتّ مركز البحث العلمي و -
 ّيةوالصوت ّيةالعلوم اللسان خلفا لمعهد 1991عليم العالي والبحث العلمي أنشئ هذا المركز عام التّ وزارة  ّيةوصا

يضم خمسة أقسام تندرج ضمن كل قسم  2003طابع علمي وتكنولوجي في  ذات ّيةأصبح المركز مؤسسة عموم
 بليغ المنطوق لتّ اغات المقارنة وقسم وتعليم اللّ  ،ّيةغة العربمن قسم علم تعليم اللّ  فرق بحث وتمثل هذه األقسام كال

م قسو  ةيّ والمصطلحات العرب والمعجميات ّيةقسم اللسانيات العرب وعلم أمراض الكالم وقسم المعلومات اللساني،
  يميائيات.السّ رجمة إضافة إلى قسم التّ 

  :ّيةالالتّ ويهدف المركز إلى تحقيق األهداف  
 ؛ّيةاستدعاء خبراء من آفاق مختلفة يجمعهم هدف البحث في اللغة العرب" -
تستجيب  ّيةتقن ّيةوكذا كل منهج الفونويتيكي-األكوستيكي واإللكترونيكاآللي  كاإلعالمكنولوجيا التّ استعمال  -

 خصصات الحديثة؛التّ  لضروريات البحوث متعددة
من  ّيةالمنهج وجهاتالتّ تشكل رابطا ابستيمولوجيا من شأنه تنسيق  ّيةالبحوث على نظريات علم تأسيس -

  .†††وافق واالنسجام"التّ كل فرقة لخلق 

عريب وذلك التّ في تنفيذ مخطط  ّيةإلى خريجي الثانويات الفرنكو إسالم ّيةاخلالدّ لجأت وزارة   :المترجمون-

ولة لدّ اعلى مستوى مختلف إدارات  ّيةسمالرّ عريب من خالل استحداث مكاتب للترجمة التّ  ّيةلإلشراف على عمل
الذي يقضي بإحداث مكاتب للترجمة في مختلف الوزارات بحيث تقوم  1969فيفري 8"صدور مرسوم  وذلك عقب

أكتوبر  02كما صدر مرسوم في  ،ّيةسمالرّ صوص النّ للوثائق والمراسالت و  ّيةرجمة إلى العربالتّ هذه المكاتب ب
 ةيّ ولة ويبين حقوقه وواجباته وعلى إثر انتهاء أعمال الجمعالدّ المترجم بوصفه موظفا في  ّيةيحدد وضع 1969

ر قانون تأسيس صد 1971فبراير  13-11العامة لالتحاد الوطني للتراجمة والمترجمين في الجزائر في الفترة من 
  .‡‡‡هذا االتحاد"

 ةيّ سمي أما فيما يخص المترجم الثقافي الذي يتولى مهمة نقل اآلثار العلمالرّ رجمان التّ واقتصر األمر على   
مالمحه غير محددة وحقوقه وواجباته غير معلومة في ظل غياب قانون خاص  التّ "فماز  أخرى إلىمن لغة  ّيةواألدب

  الثقافي ويملي عليه ماله من حقوق وما عليه من واجبات.المترجم  ّيةيحدد هو 
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 ّيةار ذات األبعاد الحض ّيةواضحة توضح وتنظم مجال هذه الممارسة الثقاف ّيةفنظرا النعدام نصوص قانون  
لقانوني ضارب أحيانا كما سمح هذا الفراغ االتّ المترجم الثقافي في الجزائر محل اختالف يصل إلى حد  ّيةهو  تبقى
  رجمي على مدار سنوات.التّ ي انعكست سلبا على اإلنتاج التّ تشار الفوضى بان

  :ّيةالالتّ قاط النّ رجمة والمترجمين في الجزائر في التّ ويمكن إعطاء صورة واضحة عن    
 في الجزائر ال يعكس العدد الهائل ّيةوعلم ّيةدين ّيةترجمات ثقاف ل منإن ما أنجز منذ االستقال -

ي كانت من المفروض أن التّ رجمة و التّ ي تخرجت على مدى أزيد من أربعة عقود من أقسام التّ لإلطارات 
بما فيها ترجمة العلوم واآلداب وسبب ذلك أن المترجم  رجمة بمختلف أشكالها،التّ تعطي دفعا قويا لحركة 

 ريع؛السّ خل الدّ  ّيةفي حين تفضل األغلب إضافة إلى وظيفته، ّيةرجمة كحرفة ثانالتّ يقبل على 
 ّيةمة القانونرجالتّ أو آت ي تتيح المكافالتّ  ّيةرجمة الفور التّ ومن بين ما يستقطب المترجمين هي  -

محمد  يقول على حساب ترجمة الكتب. فتح مكاتب خاصة بهم من جل المتخرجين تمكنحيث  ّيةسمالرّ 
حرمان ين المقتدرين) و "هناك عوامل كثيرة تتسبب في استنزاف هذه الكفاءات (ويقصد المترجم زرمان:
ريق العمل عن ط ّيةرجمة الفور التّ رجمة منها... ومنها أيضا ميل كثير من المترجمين إلى تعاطي التّ ميدان 

دة من تواجه منافسة شدي ّيةوعلم ّيةي تعد ضرورة حيو التّ في المؤتمرات وبذلك أصبحت ترجمة الكتب 
  ؛§§§الجانب الذي يكرس ضعفها وتأخرها"

ا هو محمد ساري الذي ترجم خمسة عشر عمال لحد اآلن في النّ المترجم تكوينا ومثعدم تلقي  -
 وايات؛الرّ و  ّيةراسات األدبالدّ اريخ و التّ 

تخصص بعضهم في ترجمة مجال معين مثل يحي بوعزيز وأبو القاسم سعد الله اللذان اختصا  -
 الدّ كر خة الفيزياء والكيمياء وأبو بكتور صالح يحياوي الذي اختص في ترجمالدّ و  ّيةاريخالتّ رجمة التّ في 

  رجمة بين العلم والفن.التّ  ّيةياضيات وهو ما يعيدنا إلى جدلالرّ سعد الله الذي اشتهر بترجمة 
مال فقاموا بترجمة بعض األع قل بين اللغات،النّ  ّيةغير جزائريين أسهموا في عمل اعربً  مترجمين ونجد   

 الذي تولى ترجمة ونسيالتّ المترجم  مثل صالح قرمادي، ونشروها في الجزائر، ّيةغة الفرنسالمكتوبة باللّ  ّيةالجزائر 
هناك مجموعة من المترجمين العرب الذين وفدوا إلى الجزائر كأساتذة معربين ان كما  لرشيد بوجدرة، )اإلنكار( ّيةروا

مثل  ّيةامعبدعم من ديوان المطبوعات الج ّيةإلى اللغة العرب ّيةالعلم بتولوا مهمة نقل الكت عريب،التّ تزامنا مع قرار 
  أنطوان عبده.

 ّيةلفرنسي نشرت العديد من األعمال باللغتين االتّ ها مثل منشورات ألفا يهناك دور نشر لم تورد نشر اسم مترجمو  
) لوسيلة ئروحلى سناء الجزا نة،إبزيم زي( كتاب وٕاغفال اسم المترجم من بينها ص فقط،النّ مع ذكر مؤلف  ّيةوالعرب

 )هارلنّ افضل الليل على ( ّيةروا عمال من بينها:تازملي وعمدت منشورات سيديا إلى ذكر أسماء مترجمي بعض األ
ي نظر ي يقبع فيها المترجم فالتّ  ّيةللغالف مما يعكس المكانة المتدن ّيةلمترجمها محمد ساري في الورقة الخلف

  اشرين.النّ 
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3/األعمال المترجمة: ترجمت العديد من األعمال منذ االستقالل إلى يومنا هذا، فعلى صعيد الكم هناك عدد 

"فال يوجد هناك بيبلوغرافيا  وثيقالتّ كبير من األعمال المترجمة لكن لألسف تبدو المهمة صعبة في ظل أزمة 
ي نشرتها التّ باستثناء تلك اإلحصاءات القديمة  تحصي األعمال المترجمة منذ حقبة االستقالل إلى يومنا هذا،

 ي تقتصر على األعمال المترجمة في فترة عشر سنوات،التّ مع مطلع الثمانينات و  والعلوم للثقافة ّيةالمنظمة العرب
 ّيةالعرب ىإل ّيةاألجنبترجمة من اللغات  ةعشر  ،حيث أحصت المنظمة ستت1980 ّيةإلى غا 1970امتدت من 

ي أنجزها آنذاك التّ راسة الدّ إحصاءات مستقاة من وهي  ّيةإلى اللغات األجنب ّيةترجمة من العرب ،وتسع وثالثين
رجمة في الجزائر".التّ حنفي بن عيسى عن واقع   

) ّيةمفهومللحضارة للثقافة لل ّيةآفاق جزائر :(كتاب نجد ّيةإلى العرب ّيةي ترجمت من الفرنسالتّ ومن األعمال   
 يسىع) لمالك حداد ترجمة حنفي بن رصيف األزهار ال يجيب( قصة أيضا ريف،الشّ مالك بن نبي ترجمة الطيب 

  واألعمال كثيرة. ) آلسيا جبار وترجمه علي الصادق نساخ،احمرار الفجر( ّيةروا أيضا
 لعبد الحميد بن هدوقة ترجمة ) (le vent du sudنجد: ّيةإلى الفرنس ّيةي ترجمت من العربالتّ أما األعمال   

باإلضافة إلى العديد  للطاهر وطار ترجمة مارسيل دوبوا. le tremblement de terre ّيةوروا مارسيل دوبوا،
  من األعمال.

مات وفحص رجالتّ تلك  إتمام ّيةرجمة في الجزائر هو كيفالتّ إن أول ما يعترض  :رجمة في الجزائرالتّ / جودة 4

نعدام األدوات ا قد منهاالنّ تعترض هذا  لكن هناك صعوبات رجمي،التّ قد النّ  روهو ال يتأتى إال عبقل النّ جودة  مدى
قد األدبي لنّ اقد ما جعل محاوالت نقد األعمال المترجمة تطبق معايير النّ المقارنة و  ّيةي تعينه على عملالتّ  ّيةاألول

 ّيةقدلنّ اأو مجرد إسقاط عشوائي للمناهج  ّيةانطباع وتلك المحاوالت ال تتعدى كونها أحكاما ص المعرب،النّ على 
مين وفق "متباينة بين آراء المترج ين مصطفى:الدّ رجمي على حد قول حسام التّ قد النّ حين تغدو مقاييس  ّيةالغرب
  .****في اللغة المترجمة واللغة األم" ّيةي يتم بها بناء الملكة اللغو التّ  ّيةاآلل

 والضعف متعثرة تشكو االرتباك التّ ماز  رجمة بالجزائرالتّ يتضح جليا أن حركة  بالجزائر:رجمة التّ / تحديات 5
ما م رجمة في الجزائر هي أزمة على مختلف المستويات،التّ ي تؤكد أن التّ إلى جملة من المالحظات  خلصناحيث 

في الجزائر  رجمةالتّ لكن قبل ذلك علينا أن نتحدث عن تحديات  في الجزائر، انعكس سلبا على المشهد الثقافي
يالء إرجمة وعدم لتّ ارجمة ووجوب تطويرها وتزايد القلق حول واقع التّ  ّيةالثالثة تزايد الوعي بأهم ّيةفمنذ مطلع األلف

إبراز  منهانوات األخيرة الغرض السّ سجلت عدة مبادرات خالل  لكنو  ها من قبل أهل االختصاص،لاهتمام أكبر 
ضافة إلى ظهور باإل رجمة،التّ دوات والملتقيات تناولت واقع النّ فأقيمت  رجمة بالجزائر وسبل تجاوزها،التّ عمق أزمة 

توى ال يرقى يعضها إلى مس التّ تلك الجهود ماز  أن غير هوض بها،النّ رجمة وتحمل هم التّ مختبرات تختص ب
  الجزائر.رجمة في التّ ي أصبحت تفرضها التّ حديات التّ 

ومن جهة  ةيّ واللغة والعرب ّيةرجمة منها ما هو متعلق بالهو التّ وتواجه الجزائر تحديات كبيرة على مستوى    
  ريع.تدفق معرفي س من كنولوجياالتّ تحديات عامة تتشاركها الجزائر مع دول أخرى في ظل العولمة وما تفرزه 

 

  

60



 63-53عدد خاّص         ص:            2022الّسنة:           13مجّلة معالم           المجّلد: 
 

    

 

ديدة إلى مواجهة تحديات ج رجمة في الجزائرالتّ يتطلب بعث  رجمة في الجزائر:التّ /حلول للنهوص بحقل 6
ة ولدينا بعض الحلول لبعث حرك ،هتالزم التّ رجمي منذ أمد بعيد والز التّ الحقل  إلى جانب مشاكل أخرى الزمت

  رجمة بقوة منها:التّ 
هل الذي يسمح ألشجيع المغري التّ عم المالي و الدّ اجعة يصحبها النّ ياسات الملزمة و السّ إصدار القرارات -

  ؛ّيةحقيق ّيةاشرين بخلق حركة ترجمالنّ االختصاص من المترجمين واللغويين و 
ولد بي العر للترجمة وهذا ما نادى به أهل االختصاص منذ االستقالل حيث يقول محمد  ّيةإنشاء مؤسسة وطن-

ع لما شغل تفعيل هذا المشرو من ي أول للترجمة وال ّيةمؤسسة وطن إلنجاز"قد ال نكون أول من فكر وسعى  خليفة:
ركت جروحا عميقة ت ّيةاريخ بعد غياب طويل ومحن قاسالتّ في الجزائر تعود إلى الجغرافيا و  ّيةاستراتيج ّيةله من أهم

ول مراجع الختالف حاإلى اليوم االنشطار اللساني و  ّيةألجيال متعاقبة من مضاعفاتها الباق ّيةفي الذاكرة الجماع
لعربي من تراثه األمازيغي إلى عمقه ا إلى وطن واحد وهبه الله موقعا جيو ثقافيا متعدد األبعاد، واالنتماء ّيةالهو 

  .††††اإلسالمي واألفريقي إلى مجاورته للقوس الالتيني"
 اء الكتبشر، ولجنة اقتنالنّ والمراجعة، و  قل الجيد،النّ و  ،باختيار الكت بمراحل هي: ّيةرجمة الثقافالتّ وتمر   

  شر؛النّ نسيق ودائرة التّ و  ةدائرة المراجع قل،النّ ودائرة 
سائل لرّ ارجمة وذلك بنشر األعمال المنجزة من طرف الباحثين فمئات التّ في مجال  ّيةتثمين البحوث الجامع-

راسات الدّ  رجمةالتّ  ّيةرجمة سواء ما تعلق بنظر التّ خصصات بما فيها التّ مختلف المجاالت و  يسنويا فواألبحاث تنجز 
  وغيرها؛ ّيةطبيقالتّ رجمة التّ  أم رجمة،التّ ونقد  المقارنة،

قل بين اللغات وذلك باستثمار الكفاءات في ترجمة أعمال بسيطة وسهلة في إطار النّ  ّيةإشراك الطلبة في عمل-
  لمشرف؛أو تربص تطبيقي بإشراف ا تخرجمذكرات 

رجمة وجمع الباحثين من كل أقطار العالم من أجل عرض أفكارهم في سبيل التّ عقد مؤتمرات وندوات حول -
  رجمة؛التّ هوض بالنّ 

شر أم لنّ ارجمة سواء بمؤسسات التّ شريعات وذلك بالحد من الفوضى الذي ضربت حقل التّ ظر في النّ إعادة -
  بالمترجم نفسه؛

يتعين عليها  يالتّ شر النّ لألعمال المترجمة للمساعدة على تجسيد تعاون مؤسسات  ّيةبيبلوغرافيا وطن إنشاء-
عن  ةيّ ليل شقا للمترجمات يتضمن كل المعلومات الضرور الدّ وأن تخصص ضمن  تحيين دليل منشوراتها سنويا

البيبلوغرافيا  هذه ّيةوتكمن أهم واللغة المترجم منها وٕاليها، وسنة نشره، موضوعه، مترجمه، ،مؤلفه عنوان الكتاب،
  وٕاليها. ّيةفي تكوين قاعدة بيانات نستطيع من خاللها معرفة إجمالي ما نترجم من العرب

هذا من و  شتت وضعف المردود،التّ تسوده الفوضى ويغلب عليه  متأزمرجمة في الجزائر التّ وضع  إن خاتمة:

نسيق بين التّ خطيط و التّ باإلضافة إلى غياب  رجمة في الجزائر وازدهارها،التّ ي تعوق تطور التّ سباب جملة األ
  لنا إليها مايلي:ي توصالتّ تائج النّ ومن  ،ّيةرجمة العلمالتّ خالل االهتمام ب رجمة منالتّ تطوير  ويمكن ،ّيةالجهات المعن

 

  

61



  الّترجمة في الجزائر: الواقع واآلفاق والحلول

 

 

  رجمة ومستوى المترجم؛التّ  ّيةظر في كيفالنّ رجمة في الجزائر بحاجة إلى إعادة التّ -
  ؛ّيةاإلنسان موكتب العلو  ّيةالكتب األدبهناك إفراط في ترجمة -
  ؛ّيةخصالشّ وطغى عليها االرتجال والمنفعة  ّيةرجمة بالفردالتّ اتسمت أعمال -
  رامج تكوين المترجمين في الجزائر؛ظر في بالنّ إعادة -
  داخل وخارج الجامعة؛ ّيةدريبالتّ ورات الدّ ركيز على التّ -
  رجمة؛التّ ي أقسام كشرط القبول ف ّيةواللغات األجنب ّيةفي اللغة العرب ّيةفو الشّ و  ّيةركيز على الكفاءة الكتابالتّ -
ا في بناء ا فاعال ومشاركليكون شخص تشجيع المترجم الثقافي وسن قوانين تحميه باإلضافة إلى تكوينه-

  الحضارة؛
  ؛ّيةمن وٕالى العرب ّيةرجمالتّ  ّيةتشجيع العمل-
  تخصيص مكافآت وجوائز ألحسن عمل مترجم.-
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ترجمة معاني القرآن الكريمل مقاربة ونح المقدسسؤال المنهج في ترجمة   

The Methods of Scripture Translations 

-Toward a Theory of Translating the Meanings of the Quran 

*د. رحمة بوسحابة                                                                                     

 2022/ 05/  31تاريخ القبــــــول:                         2022/ 06/  03تاريخ االستالم: 

 والمالءمة الوظيفي، كافؤالتّ  حديدالتّ وب المقدس، الكتاب لترجمات ّيةظر النّ  هذه الورقة األطر اقشتن :ملّخص
بعين االعتبار  ياق والمتلقيالسّ وهي مقاربات تأخذ في معظمها  الثقافات، بين والوساطة الوظيفي-األدبي كافؤالتّ و 

 ريعالسّ  االنتشار خالل منأثير' محورّيا، والذي تحّقق بالفعل التّ الي كان تركيزها على عنصر 'التّ بشكل أساسي، وب
  .العالم أنحاء جميع في المقدس الكتاب لترجمة
 أن يمكن مدى أي وٕالى القرآن، معاني ترجمة حول اإلطار هذا في أساسي سؤال طرح إلى ويقودنا ذلك2       
ذا ما حاولت . هرجمة؟التّ وع من النّ هذا  في ّيةالغرب ظرياتالنّ  هذه تطبيق يمكن مدى أي وٕالى األثر، نفس تحقق

خالل تدارس مسار ترجمة الكتاب المقّدس، ومقارنته بمسار ترجمة معاني القرآن الكريم، وتحديد الورقة مقاربته من 
  أثير.التّ اإلفادة منه من أجل تحقيق نفس  ّيةإمكان

  .يرأثالتّ  -المنهج-ترجمة معاني القرآن الكريم -ترجمة المقّدس نظريات -ترجمة المقدس: ّيةكلمات مفتاح
Abstract: The present paper argues for the theoretical frames of the Scripture Translations, 

namely the functional equivalence, relevance, literary-functional equivalence and 
intercultural mediation, that most of them consider the context and the recipient as main 
factors in the translation process, therefore their focus on “the influence” was pivotal, as it 
has already been achieved through the rapid spread of the translation of the Bible all over the 
world. This leads us to put forward a fundamental question about translating the meanings of 
the Qur’an, and to what extent it can achieve the same effect, and to what extent can these 
western theories be applied to translating the meanings of the Qur’an. 
          Within this framework, the article deals with the study of the process of translating the 
Bible and comparing it with the process of translating the meanings of the Qur’an, identifying 
the differences between them, and the possibility of benefiting from it in order to achieve the 
same effect. 
Keywords: Scripture translations; theories of scripture translations; translating the 
meanings of the Qur’an; methods; influence.  

سواء في ما تعّلق ، ّيةالثقافة الغربفي  ينيالدّ رجمة ودراساتها واألفكار والخطابات حولها بالبعد التّ ارتبطت مة:قدّ   
ترجمة أو في ما تعّلق بوراة، التّ قّصة بابل في رجمة الذي يعزى إلى األسطورة المعروفة، وهي التّ بمسألة منشأ 

بحث في ترجمة ت ّيةهذا الزخم تولّدت نظريات ترجم ، ومناريخالتّ الكتب ترجمة في الذي يعّد أكثر  الكتاب المقّدس

                                           

  (المؤلف المرسل)  mascara.dz-rahma.boushaba@univأستاذة محاضرة أ، جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر، الجزائر*  
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 افات وغيرهاي، والوساطة بين الثقكافؤ األدبي الوظيفالتّ المالءمة، و  ّيةكافؤ الوظيفي، ونظر التّ أسها المقّدس على ر 
حي ص المقّدس المسيالنّ عامل مع التّ ركيز على منهج كل منها في التّ وهو ما ستحاول هذه الورقة عرضه مع 

  .وترجمته
ي استثمار هذه المقاربات في ترجمة معان ّيةمدى إمكانتحديد للبحث هي محاولة  ّيةهائالنّ  ّيةوستكون الغا      

جال العربي في المبل وشبه غائبة  ،محتشمة التّ في هذا اإلطار الز  ّيةجربة اإلسالمالتّ القرآن الكريم، خاّصة وأّن 
 يجةنت رجمة، وذلكالتّ وع من النّ لهذا  ّيةظر النّ المناهج واألطر مسائل البحث في  من حيثواإلسالمي عموما، 

 ّيةة خطابممارسفي هذا اإلطار رجمة التّ  باعتبار أن، وهو األمر الذي أصبح ضرورة ّيةوأخرى فقه ّيةظروف تاريخ
قل النّ  ةيّ تتوّلى مهّمة نقل معتقدات وأفكار إلى متلّقي آخر، مع ما تقّدمه نظرّياتها من آلّيات تسهم في ضبط عمل
  هذه، وتزويد المترجم بمختلف االستراتيجيات واآللّيات لالشتغال على المتن وترجمته إلى اللغات األخرى. 

في ترجمة  ةيّ جربة الغربالتّ عريج بشكل حتمي في هذا اإلطار على التّ البّد من  ّيةوللتعامل مع هذه اإلشكال        
ونبذ ما  -جربتينالتّ مع حفظ الفروق بين - القرآن الكريم ةيّ المقّدس، وتمحيصها وأخذ ما يتوافق منها مع خصوص

م، وصوال في ترجمة معاني القرآن الكري ّيةرجمالتّ ثّم تحديد اإلطار العام الستثمار مختلف المقاربات ، يتنافى معها
  .أثير فيهالتّ المتلّقي و  باستجابةتتعّلق  ّيةوحضار  ّيةوثقاف ّيةسئلة لسانأليثير  ،تقعيد نظري يتجاوز مجال الفقه إلى

 باطا عضويا، وذلكارتين الدّ ب ّيةرجمة في الثقافة الغربالتّ ترتبط   :للترجمة في الفكر الغربي ّيةينالدّ جذور لا .1
قّدس، أما الثالث كتاب المترجمة الالثاني بوراة، و التّ قّصة بابل في ب يتعّلق األّول منها ّيةضمن ثالثة محاور رئيس

  :بها في هذا المجال ّيةنظير التّ ارتباط الجهود فهو 
أسطورة ألصل  ي تعدّ التّ ، و )9-1: 11كوين التّ ( سفر نةلسّ حادثة تبلبل االوهي : وراةالتّ قّصة بابل في  -1-1
 إلىصل قّمته ت وبرجمدينة بعد ببناء ،  (shinar)ب للشعب الذي هاجر إلى أرض شنار الرّ بعد عقاب فرجمة، التّ 
ي لتّ اومن هنا كانت ظاهرة االختالف  نتهم حتى أصبح ال يفهم أحدهم اآلخر،السّ الله  شوّش ف ،عليها ماءالسّ 

عالجة هذه مخص الوحيد القادر على الشّ المترجم باعتباره يبرز وهنا ، فاهمالتّ تتطّلب الحاجة للّتواصل بغرض 
ومنسيين من لرّ ا، فاعتبر بعض ّيةالمعاني من هذه القصة الالهوت لهامفي است المفّكرينوقد تعّمق بعض  المسألة،

 ّيةعملرجمة تّ ال أنّ وجورج ستاينر  ،وهيدجر ،بنجامين أمثالومنسيين من الرّ بعد الو  ،وجوتة ،وهامبرت ،أمثال هردر
  .)31، صفحة 2010(بايكر،  ،1ّيةمثال

، تماما ّيةصوص األصلالنّ فكرة قداسة   Antoine Berman تبّنى أنطوان بارمان وفي هذا اإلطار           
أولى اهتماما خاّصا باألصل  Hالذي  Jack Derrida جاك دريدا كما تناول ، ّيةينالدّ سبة للنصوص النّ كما هو األمر ب

ي لتّ االالهوتي للترجمة، من خالل تأّمالته في قّصة بابل، منطلقا من البحث في مدلوالت اللفظ نفسه "بابل" 
هو بذلك يحاول و "األب اإلله"، هو ي تعني اإلله ، فيكون المعنى الُكلي التّ و"بيل"  ي تعني األب التّ تتكّون من 'با' 

حمن أن الرّ بد رجمة، ويرى طه عالتّ وراة حتى ال تستفرد هذه األخيرة بفكرة أصل التّ ب ّيةسيحربط هذه الفكرة الم
، أو أّي عامل ثابت يصُلح ألن )deep( ّيةباطن ّيةأو ُبن )(kernelنواة  ّيةبقوله بعدم وجود بن"دريدا" عّمم الفكرة 

، رغم 2فسهارجمة نالتّ  ّية، ُيشّككون في إمكانةيّ فكيكالتّ أعالم  معهيكون أساسا  للمقارنة، وهو ما جعل دريدا، و 
  األولى.الفلسفة  ّيةرجمة هي قضالتّ إقراِرهم بأّن 
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 فارباألسمن مجموعة كتب تسمى كتاب المسيحيين المقّدس، ويتكّون  هوالكتاب المقّدس:  ترجمة -2 -1
أما المسيحيون  "ناخالتّ " اسموثالثون األولى منها مشتركة بين اليهود والمسيحيين، يطلق عليها اليهود  تسعة

ناخ أو العهد التّ  "، ويتكّونالعهد الجديد "، وأضافوا إليها سبًعا وعشرين كتاًبا آخر تشّكلالقديمالعهد  فيسمونها
كتب و  ّيةاريخالتّ ي تؤلف أسفار موسى الخمسة، ثم األسفار التّ  وراةالتّ  لهامجموعة أقسام وفروع أو  من القديم

سفر و  سائلالرّ و  األربعة ّيةاألناجيل القانون يقسم بدوره إلى العهد الجديد األنبياء والحكمة، في حين أن
  .ؤيارّ الو  األعمال

"العهد ل ّيةونان، والي"العهد األول"ـسبة لالنّ ب ّيةواآلرام ّيةهي العبر  ّيةوراتالتّ للنصوص  ّيةاللغات األصلو           
 مقولة إطار في انتشارها في لترجمةلفي جوهرها  ّيةتدين المسيحومنها ُترجمت إلى أغلب لغات األرض، إذ  الثاني،
وع من ثقافة في خالص المسيح يسبشكل مستمر رجمات تتوّسط التّ "أن  تنّص علىبشير المسيحي التّ في  ّيةأساس

امة جسد والقيالتّ ، وهو ما يعني بشكل خاص توسيعا لمعاني MKOLE, 2008, p. 253-ClaudeLOBA-(Jean( "3إلى أخرى
 لدى شعوب وثقافات متنوعة. 

وهي  لميالدإلى القرن الخامس قبل ا ّيةوالمسيح ّيةقاليد اليهودالتّ يعود تاريخ ترجمات الكتاب المقدس في و           
ف موسوعة روتلدج بحسب تصني ّيةاريخ إلى ثالث فترات أساسالتّ مستمرة إلى اليوم. ويقسم هذا  التّ ز ي ماالتّ  ّيةالعمل

  .)34، صفحة 2010(بايكر،  :4واليالتّ على  هيللترجمة، و 

األولى فيها هي نسخة  رجمةالتّ  :)ق م 200 إلىق م  Greco- Roman  )700:  ّيةومانالرّ  ّيةاإلغريقالفترة    -أ
ت ، وتمّ  5interpretatio Septuaginta Seniorum و العهد القديمأ ّيةللتوراة العبر  ّيةاليونان ّيةبعينالسّ رجمة التّ 

و يزيد) أبعون( س لكون من قام بها ّيةبعينالسّ ميت ب، وسُ ّيةتب أصال باليونانوالبعض اآلخر كُ  ّيةالعبر عن اللغة 
تّمت قد و  ، ق م ) 247-285الملك بطليموس الثاني فيالدلوفس ( أيامفي  ّيةاإلسكندر شيخا يهوديا في مدينة 

رجمة التّ ئ ، ومبادمن جهة ريعةالشّ  ائلعلى مسثر عظيم أ اوايات، وكان لهالرّ في اثنين وسبعين يوما بحسب 
  ي استخدمت في الكتب المقّدسة الحقا.التّ المصطلحات و 

 ةيّ رجمات األولى لكتب العهد الجديد إلى اللغة الالتينالتّ وفي هذه المرحلة أيضا، تّمت ترجمة بعض من        
 عمل القديس جيروم  ويعدS Jérôme  إعادة ترجمة الكتاب المقدس من اللغة أهّمها على اإلطالق، فهو من توّلى
ي تّمت عن التّ ائعة آنذاك هي تلك الشّ رجمات التّ ، في حين كانت  Vulgateفيما سّمي بـ  ّيةإلى الالتين ّيةالعبر 

اعتباره كما وصفها جيروم، منحازا بذلك إلى ترجمة المعنى ب ّيةكاكة والحرفالرّ سمت بي اتّ التّ ، و ّيةبعينالسّ رجمة التّ 
 ةمسيحيي العصور القديم ّيةبين غالب ّيةمكانة محور تدريجًيا  Vulgate رجمةالتّ  بحسب منظوره. وقد اكتسبت ّيةأولو 

ي القرن نطاق واسع ف لينتشر استخدامها على، لعديد من الكتاب في القرن الخامسبعد أن تم تبنيها من قبل ا
) رسمًيا 1546مجلس ترينت (ا، واعترف بها بأكمله ّيةفي الكنيسة الغرب ّممتعُ اسع التّ وبحلول القرن  .ادسالسّ 

  .ّيةالكاثوليك ّيةومانالرّ سمي للكنيسة الرّ الكتاب المقدس  توأصبح
 اإلطالقوأهّمها على  ،ّيةكل اللغات األوروب إلىوراة تقريبا التّ ت ترجمة تم في هذه الفترة  :ينيالدّ  اإلصالحفترة   -ب

دافع رجمة" الذي يالتّ رفقها بكتابه "مبادئ أي التّ  ،ّيةاأللمان إلىMartin Luther  (1483-1546( لوثرترجمة مارتن 
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 رجمةالتّ رجمة وهي لتّ اي تبّناها في إنجاز هذه التّ كافؤ في ترجمة الكتب المقّدسة ومبادئه التّ فيه عن رؤيته حول 
في هذا  William Tyndal  )1536-1494"(وليام تانديل"ي قدمها التّ القيمة  اتماهساإل إلى إضافة الحّرة.

البالغة لمجازة ا الي لنسخة الملك جيمسالتّ للتطوير  ّيةاألساسعتبر ترجمته للعهد الجديد القاعدة الذي تُ اإلطار، و 
 بشير المسيحي .التّ في تاريخ  ّيةاألهم

 إلىرجمات الجديدة التّ و  نقيحاتالتّ  بإنتاج األولى، تتعلق أساسيتينمرحلتين  إلىوتنقسم بدورها  :الفترة الحديثة  -ت
ة مخطوطات ودراس اآلثارعلم  بها ي جاءالتّ الجديدة  واآلراءبناء على االكتشافات  ،ّيةاألوروبالعديد من اللغات 

وغيرها  ّيةالقياس ّيةاألمريكسخة النّ و  م،1885المنقحة  ّيةليز كسخة االنالنّ في هذه المرحلة  برز ما تم أومن  ،وراةالتّ 
ي ببعثات مّ ا سُ م إطارلغات العالم الثالث في  إلىفتتعلق بقيام المبشرين بترجمات عديدة  ّيةالمرحلة الثان أما

 اإليمان.

 تجاوزه بل يني،لدّ ا بالبعد اريخيالتّ  االرتباط مجّرد في ودراساتها رجمةالتّ  على ينيالدّ  أثيرالتّ  يتوّقف لمو          
 الكتب رجمةت على تعتمد رجمةالتّ  في المقاربات أغلب أنّ  إذ خلفه، الكامنة ّيةالفكر  ّيةؤ الرّ و  بالمنهج مّدها إلى

 في متمّثال لهدفا للّنص أو ّيةالحرف رجمةالتّ  في متمّثال األصل للنص انتصارها في منهجها، شرعنة في المقّدسة
 األحيان. بعض في كفيرالتّ  إلى أفضى الذي الخالف حد تصل عميقة اختالفات من بينها وما ،ّيةحويلالتّ  رجمةالتّ 

أغلب  اقت عنهي انبثالتّ واة النّ  تعد ترجمة الكتاب المقّدس :المقّدس الكتاب بترجمة رجمةالتّ  نظريات ارتباط -1-3
اسع عشر الذي كان فيه انتشار التّ  خالفا للقرن - أصبح القرن العشرون، وقد للترجمة ّيةظر النّ البذور 

 translation" Bible of "science theهو قرن "علم ترجمة الكتاب المقدس"   -الكتاب المقدس من األولويات
  : )Allgemeine Diskussion ،2018( 6ّيةالالتّ وذلك نتيجة للعوامل 

ى إل ، وهو ما أّدى(مثل اللسانيات) بترجمة الكتاب المقدس ّيةخصصات العلمالتّ ارتباط بعض  �
 ؛رجمات بجميع أنواعهاالتّ مراجعة 

للحصول  ةالمؤهلtarget groups  ركيز على الجماعات المستهدفةالتّ لّقي، بالتّ عنصر ركيز على التّ  �
 ؛ّيةالمسيح ّيةنمالتّ على مساعدات 

ي طورت استراتيجيات ونماذج للوصول إلى هؤالء من خالل التّ الموجهة، و  ّيةاإلرسالسهيالت التّ  �
ر هذه المجموعات المستهدفة محو وسياق أصبحت لغة وثقافة ، إذ ّيةياقالسّ  ّيةعاليم المسيحالتّ 

 ؛البحث

من مترجم  worker development Christian heT المسيحي  ّيةنمالتّ منصب عامل  طويرت �
 ؛ريع الموجهة نحو اللغة)مثل المشاإلى مدرب أو مدير مشاريع (

 ةيّ خصصات العلمالتّ المعلومات و  ّيةإعادة اكتشاف وتطوير نماذج االتصال في مجاالت تقن �
طورت ي تالتّ  رجمةالتّ وعلوم االتصال و  ّيةاألخرى، وهي علم اللغة (العصبي) والعلوم االجتماع

 ؛ة بهاالمرتبط ّيةاالجتماعطبيقات التّ بسبب مظهرها العالمي و المقدس ترجمة الكتاب  بفضل

 .ّيةمسيحال ّيةنمالتّ رقي في سياق مساعدات الشّ المجال لتزايد الوجود  فسحت ّيةالهيمنة الغرب �
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فترة الحديثة في السولي الرّ مسعى لخدمة ال أداة فّعالةمي لترجمة الكتاب المقدس هو وقد ثبت أن الفرع األكادي       
ز مساعدات خارج نطاق تركي إلى بدايات القرن العشريني كانت التّ ألنه يخاطب المجموعات المستهدفة  ،والمعاصرة

الوصول الهدف المسيحي المتمثل في "تحقيق دور هام في  ترجمة الكتاب المقدسومن هنا كان ل ،ّيةالمسيح ّيةنمالتّ 
  )20-19: 28متى (world the of peoples the all "reach"إلى جميع شعوب العالم" 

ظهرت استراتيجيات ومقاربات متنّوعة لتحقيق هذا الهدف، ورؤى جديدة وموّسعة في  في هذا اإلطارو       
ي بنيت بشكل مركزي على الجمهور المستهدف التّ ، و رجمة للمساعدة في ترجمة الكتاب المقدسالتّ االتصال و 

  وضرورة فهمه للكتاب المقّدس.

منها المقاربات  في هذا اإلطاررجمة التّ من نظريات انبثقت العديد  :ترجمة الكتاب المقدس نظريات -2
 وغيرها ين الثقافاتب والمقارنة ،ّيةفسير التّ و  ،والمالءمة ،ّيةاللغو -ّيةصالنّ و  ،ّيةوالوصف ،ّيةوالوظيف ،ّيةالحرف

ص النّ نحو  راآلخاألصل و  صالنّ  نحو لكن يمكن بشكل عام تصنيفها ضمن نوعين رئيسيين، يتجه األّول
  : الهدف

وراتي التّ ص لنّ ا إنتاج إعادةالمترجم في  ّيةوحر  ّيةلة الحرفأمسإّن : )ّيةظرّيات المتجهة نحو األصل (الحرفالنّ  -2-1
 ّيةرجمة الحرفلتّ االكتاب المقّدس، إذ يرى أنصار  ي ترجمةاألكثر إثارة للجدل ف ّيةوسيولسانالسّ  ّيةهي القض

 ّيةرجمة الحرفالتّ يار اآلخر التّ ي أضفوا عليها صفة القداسة، بينما هاجم التّ رجمة، التّ -أنها األقرب لألصل
ص النّ راث في التّ حضور الكم الهائل من نظرا لصعوبة إنجازها،  وغموضها، وعسر فهمها، ذلك أن 

ومن هذه الصعوبات  ،)39، صفحة 2010(بايكر،  7داع المترجم ويعرقل فهم القارئإبوراتي يخنق التّ 
العظمى  ّيةلغالب، لتتجه اّيةللكتاب المقّدسة بعيدة عن مرامي وجوهر المسيح ّيةرجمة الحرفالتّ والعراقيل ُعدت 
  ص الهدف.النّ ؤى نحو المتلقي و الرّ من المقاربات و 

 وهي عديدة ومتنّوعة، ومن أهّمها: ):ّيةحويلالتّ ظريات المتجهة نحو الهدف (النّ  2-2

لترجمات  الذعا الذي قّدم نقدا Eugene Nidaنايدايوجين رتبط ارتباطا وثيقا بوت: الوظيفي كافؤالتّ نظرّيات   -أ
ه ويقّدم بناء عليديدة. الشّ  ّيةم، واتسمت بالحرف19ي تمت في القرن التّ ابقة، خاّصة تلك السّ الكتاب المقّدس 

ي رجمة تتكون من إعادة إنتاج أقرب مكافئ طبيعي فالتّ على أن  الذي ينّص  "يناميكيالدّ ؤ فكاالتّ " مفهومه
للرسالة  ةيّ يهدف إلى إيصال رسالة وف، فهو لغة المتلقي من حيث المعنى واألسلوب لرسالة اللغة المصدر

ص النّ كلة هي وٕاعادةحليل التّ ، ويتم ذلك عبر تلقيفي لغة الم ّيةواضحة وطبيع على أن تكون ّيةاألصل
8حسبه هيب مراحل أربععلى  طبيق ذلكويتم ت .على المتلقي أثيرالتّ عنصر ركيز على التّ ، مع المصدر

  
(Jean-ClaudeLOBA-MKOLE, 2008):  

 ؛ل مترجم واحد من فريق المترجمينالمرحلة األولى تشير إلى ترجمة نص من قب •

 ؛بل الفريقمن قِ ص النّ تصحيح  ّيةل المرحلة الثانمثّ تُ  •

 ؛من قبل الفريق (مراجع، مصمم، فاحص مخطوطة صالنّ ة صياغ تتّم فيها إعادةالمرحلة الثالثة   •

  ؛ّيةمالحظات خارجعمل بوالمستشار ترجمة، لجنة ترجمة، إلخ)  •

68



  رجمة معاني القرآن الكريمتّ ل مقاربةو المقدس نحرجمة سؤال المنهج في تّ 

  

 

 

لفريق قبل والموافقة عليها من قبل ا ،للنص المترجم ّيةهائالنّ إعادة القراءة  ناتجابعة واألخيرة هي الرّ المرحلة  •
  روع في اإلنتاج. الشّ 

ي ينبغي أن لتّ ابشيري الذي يقوم على ضرورة نشر كلمة الله التّ نايدا بارتباطها بمشروعه  ّيةتّتسم رؤ و            
عالقة في لأثير فيه، ذلك أّن االتّ استجابة المتلّقي و من هنا كان تركيزه على مسألة و تكون في متناول الجميع، 

لوب أثير المطالتّ رجمة يعتمد بشكل كبير تحقيق التّ وأن نجاح  ،God)(ب الرّ سبة إليه هي بين الُمتلقي و النّ رجمة بالتّ 
ابة أثير نفسه في المتلّقي األصلي. ويمكن للمترجم في حالة لم تتحّقق االستجالتّ في المتلقي، بنفس درجة تحقق 

9 صالنّ المطلوبة اللجوء إلى إجراء تعديالت وتغييرات في 
ويعطي نايدا مثاال في هذا ،  )136(غينتسلر، صفحة  

ي التّ "ملكة الجنوب" من إنجيل لوقا، و     the queen of the south » Luke 11:31 »اإلطار بترجمة العبارة: 
يمن)، أي بلقيس، ويرى أن ترجمتها حرفيا قد يؤّدي إلى تضليل القارئ، الذي ال يمكنه التّ يقصد بها ملكة اليمن(

يك) الذين بتعّرفون على ( بالمكسTarascanإدراك معنى ملكة الجنوب في سياقها، ويضرب مثال بسكان تاراسكان 
 Woman who was ruling:  ّيةوضيحالتّ اإلضافة بالجملة  ّيةالكتاب المقّدس ألّول مّرة، وهنا يقترح استخدام تقن

in the south country’10حتى يمكنه ادراك المعنى المقصود
g, p. (Nida & Eugene, Toward a science of translatin 

229)   
نه لم غم من أالرّ الوظيفي على مجال ترجمات الكتاب المقدس لنحو نصف قرن على كافؤ التّ وقد سيطر        
يا وى عالومع ذلك هناك تجارب عديدة حققت مست، تبنته يالتّ رجمات التّ كامل في العديد من بال تطبيق منهجهيتم 
  . صلللتوا ّيةعلى الجوانب المعرفنظرا لتركيزه  خاّصة في لغات العالم الثالث، كافؤ الوظيفيالتّ من 

 ّيةياق في فهم الظواهر البنيو السّ على بدورها ز ركّ تُ  ،ّيةمعرف ّيةتداول ّيةوهي نظر  :المالءمة ّيةنظر   -ب
ماثل التّ حقيق بمدى قدرة المترجم على ت ّيةظر النّ هذه استنادا إلى  ّيةرجمالتّ  ّيةيرتبط نجاح العملو  لملفوظات.ل

راها مالئمة ومناسبة ي يالتّ نقل االفتراضات ، وذلك بتركيزه على ص المترجمالنّ ص األصل و النّ أويلي بين التّ 
ص لنّ اياقي المطلوب، وهو ما يقلل الجهد المبذول في تحليل السّ الي تحقيق األثر التّ ، وبللقارئ الهدف

11الهدف
 ةيّ يلعب سياق االتصال دوًرا رئيسًيا في مساعدة الجمهور على إنشاء بيئة معرف اإلطارا في هذو  . 

ريقة لتفسير ، وقد تّم تطبيق هذه الطالمشتركة ّيةصالنّ و  ّيةصالنّ و  ّيةمتبادلة مع المؤلف، أي العناصر الظرف
 ؤياالرّ رار في سفر كالتّ أو االقتباسات و "، 2متى "بعض مقاطع الكتاب المقدس مثل صيغة االقتباس في 

ظري الطاغي لنّ ا، ولطابعها ّيةصالنّ من حيث اختزالها للعناصر  ّيةظر النّ قد موجها لهذه النّ لكن مع ذلك يبقى 
 سبة للمترجمالنّ ب

12
  MKOLE, 2008)-ClaudeLOBA-(Jean . 

، بتركيزه يتطوًرا جديًدا للتكافؤ الوظيف الوظيفي-األدبي كافؤالتّ يشكل : الوظيفي-كافؤ األدبيالتّ  ّيةنظر   -ت
 ؤكدت ّيةظر لنّ اهذه ، فإن كتابا أدبياالكتاب المقدس كون ظر إلى النّ بو ، ّيةمات األدبالسّ بشكل كبير على 

وتلك الخاصة بالجمهور ، للنصوص المصدر ّيةمات األدبالسّ تحتاج إلى أن تعكس ته أن ترجم على
من خالل  اتيور التّ ص النّ وحدة وتنوع  تحديد ّيةمات األدبالسّ الوعي ب شمليو . وقتفي نفس الالمستهدف 

  وغيرهما. ناصالتّ و  دراسة عنصري االنسجام
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 ّيةط العملكافؤ الذي ظّل يربالتّ بناء على نقد مفاهيم  ّيةظر النّ نشأت هذه : الوساطة بين الثقافات ّيةنظر   -ث
ي عن البعد غاضالتّ ببعدين فحسب هما اللغة والثقافة (الهدف والمصدر) مع -بحسب أصحابها– ّيةرجمالتّ 

رجمة باعتبارها التّ مقاربة  إنف للمتلقي، وبذلك ّيةقليدالتّ ي يقصد بها الثقافة التّ قاليد و التّ الثالث المتمّثل في 
يالت األبعاد تتضمن بعض تمث ّيةثالث ّيةرجمة كعملالتّ وساطة بين الثقافات هي محاولة إلعادة صياغة 

 ّية، وتشمل نظر ةيّ الخاصة بالثقافة الهدف الحال قاليدالتّ وأخيرا  تقاليدها،وتلك الخاصة ب ،ّيةالثقافة األصل
احترام و  ،ّيةحال، والوالء للثقافة ال ّيةاإلخالص للثقافة األصل ّيةبذلك ثالث قيم أساس الثقافاتبين الوساطة 

  قاليد.التّ 

متعّددة ألهداف  ،المتلقيبياق و السّ المعاصرة تعتد ب ّيةرجمالتّ أغلب المقاربات  وبشكل عام يمكن القول أنّ          
خالل انتشار ترجمة  بالفعل من أثير محورّيا، وهو ما تحّققالتّ عنصر بشير أبرزها ولهذا كان تركيزها على التّ يعتبر 

، وهو ما يدفعنا إلى طرح سؤال جوهري في هذا بشكل سريع الكتاب المقّدس في كّل أنحاء العالم وأغلب لغاته
 طبيقلى أي مدى يمكن تأثير نفسه، وإ التّ يمكنها تحقيق ، وٕالى أي مدى اإلطار حول ترجمة معاني القرآن الكريم

 على ترجمة معاني القرآن الكريم؟ ّيةظرّيات الغربالنّ هذه 

تدادها ، ولكن بأهداف تتجاوز حدود هذه اللغة وامّيةلغة العربنزل القرآن الكريم بال :ترجمة معاني القرآن الكريم -3
جمعاء، وهو ما يعني ضرورة إبالغها إلى جميع اللغات  ّيةالبشر  إلى ّيةسالة المحمدالرّ الحضاري، ليتوجه ب

رجمة، وهو األمر الذي لم يباشره المسلمون بشكل ممنهج لقرون طويلة، فاسحين المجال لغير التّ عبر 
  .حياناحريف الممنهج أالتّ حد  إلىمع ما اعترى ترجماتهم من قصور وصل  ،بالقيام بتلك المهّمةالمسلمين 

 إلسالميافي الفكر  ترجمة القرآن الكريمل واإلجازةحريم التّ مسالة  إلىويعود عزوف المسلمين عن ذلك          
 بإصداره 1936ريف عام الشّ  األزهرمها ي حسالتّ ني المعجز نفسه، وهي المسألة آص القر النّ عامل مع التّ وصعوبة 

 تتمّ  ترجمته يف الجهود بدأت الوقت ذلك ومنذ نفسه. القرآني صالنّ  وليس القرآن معاني ترجمة فيها يجيز فتوى
ون بمختلف ي اعتمدها المترجمالتّ بمساءلة المناهج تتعّلق  ،فاتحة الباب أمام طرح أسئلة جديدة الصيغة، لهذه وفقا

  وتوجهاتهم في نقل هذه المعاني إلى اللغات األخرى.عقائدهم 
في مجال ترجمة معاني القرآن  ّيةظر النّ أن اغلب الجهود  من الثابت: مناهج ترجمة معاني القران الكريم 3-1

الالزمة روط الشّ و  جتهتّم بتحديد المنه ّيةنظر  تمكّننا من طرح ،متكاملة ّيةتشكيل رؤ  من أجل بعد الكريم لم تتبلور
، أو تلك هنا وهناك ّيةسوى بعض الجهود الفردفي هذا اإلطار،  ّيةجربة الغربالتّ إلنتاج ترجمة جّيدة على غرار 

 ثلم مواضيع وسياقات أخرى باعتبارها مباحث ضمنليس بشكل مستقل بل  اإلسالمي،راث التّ في  المبثوثة
حمن الرّ د وطه عب ،الزرقانيمن المتقدمين، و والزمخشري  ،وابن حجر العسقالني ،وابن قتيبة ،اطبيالشّ إسهامات 

  وغيرهما من المتأخرين.

تقودنا إلى  ّيةمواإلسال ّيةجربتين المسيحالتّ رجمة ومنطلقاتهما في التّ والواقع أن مقارنة معّمقة بين مساري           
له ترجمة اب المقّدس المسيحي أصالجزم باالختالف المفصلي بين المسارين لسببين رئيسيين، األّول لكون الكت

رجمة يطرح دوما عدة إشكاليات تتعّلق بمدى الفقد والخسارة مقارنة مع التّ عامل مع التّ وليس أصال كما ورد آنفا، و 
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ص لنّ اين إضفاء القداسة على ترجمة ومترجمي الكتاب المقّدس، مقارنة مع الدّ ص األصلي، مهما حاول رجال النّ 
عّلق بب. واألمر اآلخر يتالسّ ّرمت ترجمة حرفه لهذا حُ  ، والذيص األصلي المحفوظالنّ ّل القرآني الذي ظّل ويظ

ي تتّسم باإلعجاز على عدة مستويات وهو األمر الذي اعترف به حتى غير التّ ص نفسه النّ بخصائص هذا 
 دسالكتاب المقعلى عكس ترجمة -المسلمين الذين اشتغلوا عليه ألغراض متعدّدة، وهو ما جعل أغلب الجهود

صه على معانيه، واستكشاف خصائ عّرفالتّ رجمة تتّم بغرض التّ البحوث بغرض  نحو األصل، فكانتتّتجه 
ألة مراعاة لمس ّيةلتداولي وغيرها، مع تناول محدود للغامن البعد الصوتي إلى  ،على كافة المستويات ّيةعجاز اإل

   سياقات المتلقين.
فسيري التّ ارس ألغلب ترجمات معاني القرآن الكريم المعتمدة سيلتمس ُبعدها دّ الوبناء على ذلك فان          

 تناولها يتّ ال المسألة هيو  ،نيآالقر  صالنّ  معاني ّيةقدس مع تناسبت ،رجمةالتّ المستند إلى ضوابط صارمة في 
 استلهمه الذي "،الثقيل القول 'ترجمة هو:' مصطلحا لها وسكّ  حليل،التّ و  رسالدّ ب حمنالرّ  عبد طه المغربي المفكر

لعظمة معانيه  5المزمل: " ِإنا َسُنْلِقي َعَلْيَك َقْوًال َثِقيًال " الثقيل: بالقول الكريم للقرآن وجل عز الله وصف من
  .)208 صفحة ،2012 ، العمل سؤال (الرحمن،  13فهوأوصا
من استحالة اإلحاطة بكل ألفاظ ومعاني القول الثقيل، وأن كل ترجمة في  ّيةبداحمن الرّ وينطلق طه عبد           

 يعني ال أصيللتّ ا " أنّ  قولهب الكريم القرآن لمعاني ّيةأصيلالتّ  للترجمة مفهومهويطرح  ،هذا اإلطار هي قول خفيف
 سؤال حمن،(الر  الثقيل" قولال في الذات إقامة يعني وٕانما بعضهم، فعل كما الخفيف القول إلى الثقيل القول رد

 شحتر  وقد الثقيل القول قراءة على بالقدرة المترجم "يتشبع أن هنا يقصد وهو ، )208 صفحة ،2012 ، العمل
14)208 صفحة ،2012 ، العمل سؤال (الرحمن، وح"الرّ ب دتوتأيّ  باإليمان

 وال تطاول عدم من ذلك يعنيه وما ، 
لى المتلقي، مع للقول الثقيل ال تتوّجه إ ّيةأصيلالتّ رجمة التّ  أنّ حمن الرّ ويرى طه عبد  .تحريف وال تبديل وال اغترار

ات هو ى إليه باعتبار إن مجال تحقق الذنقل المتلقّ ن يُ أ"على العكس من ذلك، وٕانما، ّيةداولالتّ مراعاة خصوصياته 
 ضرورة على يؤّكد بهذا حمنالرّ  عبد وطه 15)207، صفحة 2012(الرحمن، سؤال العمل ،  "،األصليهذا القول 

  .)studies translation( رجمةالتّ  دراسات في المصطلحي بمعناها للمعاني ّيةالحرف رجمةالتّ ب قّيدالتّ 
ي أن ترجمة معانأي متقّدمين ومحدثين،  ه الغالب لدى كل من تناولوا المسألةوجّ التّ والواقع أن هذا هو         

المنطق األصلي للنص القرآني، عند تقاطع المبنى والمعنى، ومحاولة إنتاج  مع  ّيةالقرآن الكريم البد أن تتعامل بدا
حتوى من م معنىمن إضافة أو حذف أو تبديل ألي  أو تصّرف خالصة للقول الثقيل، دون تحويل ّيةترجمة لغو 

 ّيةحو النّ و  ّيةقريبة قدر اإلمكان من بنى األصل المعجم  ص القرآنى األصلي قدر اإلمكان، بل ترجمة تكونالنّ 
رجمة، بل فى لتّ اليس في نص   ّيةالقرآنلآليات  ّيةياقالسّ ، مع شرح األلفاظ الّصعبة، وتقديم المناسبات  ّيةاللالدّ و 

  ي.ص األصلالنّ  ّية، ألجل الحفاظ على خصوص ّيةصوص المواز النّ في إطار ما يسّمى ب منفصلة ّيةشروحات هامش
لحليم عبد ا في انجاز ترجماتهم، ومن أهّمها ترجمة ّيةؤ الرّ وقد حاول المسلمون بشكل خاص تمّثل هذه          
ي التّ في الفترة المعاصرة، و  جامعة لندنب ّيةواإلفريق ّيةرقالشّ راسات الدّ مدرسة  في ّيةراسات اإلسالمالدّ  أستاذمحمود 

  لمعاني القرآن الكريم. ّيةعصر رجمات الالتّ من أحسن تعّد 
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رجمة تتفّرغ األستاذ عبد الحليم محمود ل ترجمة معاني القرآن الكريم عند عبد الحليم محمود: ّيةمنهج 3-2  
رتبة  ي منحتهالتّ  لتراكملكة ان ّرم على إثرها من قبلي كُ التّ و ، بع سنواتالسّ لمدة تفوق  للقرآن الكريم ّيةعصر 

  .فاهم بين األديانالتّ واألدب و  ّيةتقديرًا لخدماته للثقافة العرب،  2008عام  ّيةالبريطان ّيةاإلمبراطور 
قّدم  صفحة من القطع المتوسط، 464ي صدرت عن مطبعة جامعة أكسفورد في التّ رجمة التّ وتقع هذه          

بأسلوب  كتبها قدو  في الصفحة نفسها. رجمةالتّ ص العربي أمام النّ يظهر فيها  ّيةفيها ترجمة في شكل نصوص متواز 
اة المقدمات حول حي كما ضّمن ترجمته عددا من القديمة، ّيةليز االنكاللغة قدر اإلمكان  متجنبا، رحديث وميسّ 

خصائصه و ونزول الوحي، وجمع القرآن، وبنيته اريخي لبعثته، التّ ياق السّ محمد (صلى الله عليه وسلم) و سول الرّ 
حول لالستزادة  ةيّ له، مع إضافة قائمة ببلوجراف ّيةليز كفسير وتاريخ موجز للترجمات اإلنالتّ ، وقضايا ّيةاألسلوب

مة رجالتّ عمله ب أن إلى كتور عبد الحليمالدّ  ويشير .  (Abdelhalim, 2005, p. X.xxx)16المقدمة موضوعات
أكد له واكتشاف معانيه الصحيحة، و ، له أن الفهم اللغوي الصحيح هو المفتاح األول الكتشاف عظمة القرآن ثبتأ

 .وكيف أنه صيغ صياغة عجيبة تفهم منها كل يوم أشياء جديدة لم تلمحها من قبل ،عظمة القرآنعلى 

ي التّ على عدد من الخصائص المهمة  - ص القرآنيالنّ مع اعترافه بصعوبة ترجمة -وقد حرص المترجم        
ومن  ،ال تخاطب إال األكاديميين إلى ترجمة عبير عن المعنى المقصود، أوالتّ يؤدي إهمالها إلى االرتباك أو إساءة 

 :17)2013(لخالفة،  أهّمها

 ؛تفسير القرآن لبعضه البعض ّيةلبناء على خاصا �

 ؛االعتبار بعينفهم الور المحوري للسياق في الدّ أخذ  �

 ؛ّيةمراعاة الوجوه المختلفة للتعبيرات القرآن �

 ؛معنىمن ال ّيةخال ّيةعندما يؤدي إلى إنجليز  ّيةواالصطالحات العربزام الحرفي بالبنى لتّ تجنب اال �

 ؛الواحدة من القرآن ّيةمراعاة ظاهرة تغير الضمائر في سياق اآل �

ها بعد ي صارت متعارفا عليالتّ وقت نزول الوحي وليس المعاني  ّيةللكلمة القرآن ّيةمراعاة المعاني اللغو  �
 ؛ذلك

               .ودل مرشدة للسور أي ما قل استخدام مقدمات موجزة وهوامش  �
 ئدة، ففياالسّ رجمات التّ ي خالفت الكثير من التّ رجمات التّ وفي هذا اإلطار قّدم عبد الحليم محمود بعض         

  من سورة البقرة: 228 ّيةترجمته لآل
ْسَالمِ  َغْيرَ  َيْبَتغِ  َوَمنْ "      قرآن الكريم :       "ِمَن اْلَخاِسِرينَ  اْآلِخَرةِ  ِفي َوُهوَ  ِمْنهُ  ُيْقَبلَ  َفَلنْ  ِديًنا اْإلِ

"If anyone seeks a religion other than [islam] complete devotion to God, it will not be 

accepted from him: he will be one of the losers in 

the Hereafter." 

قوسين معقوفين وبحروف مائلة حتى  بينواضعا إياها   [islam]"" بـ اإلسالمقابل لفظ " نالحظ أنه          
ن من جهة أخرى، وقّدم في المقابل وفي مت ّيةهائالنّ رجمة التّ يحافظ على اللفظ األصلي من جهة، وأن ال تعتبر 
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إلسالم' ايستند في فهم لفظ'بمعنى الخضوع الكامل لله ، وهو بذلك " complete devotion to God"العبارة:  ّيةاآل
  الكامل لله دون أن نشرك به أحدا. سليم واالخالصالتّ عني يالذي إلى معناه اللغوي 

ظ اإلسالم هنا مسلمون، وعليه فإن فهم لف بأنهم ابقينالسّ  األنبياء قد وصف جميع ويبٍرر ترجمته بكون القرآن      
، ّيةماو السّ األديان  ّيةوسلم، وبين اإلسالم وبقبي محمد صلى الله عليه النّ ين سيقيم حاجزا بينهم وبين الدّ بمعنى 

 المقدسة الكتبب ويعّزز المترجم اختياره هذا بأن القرآن الكريم نفسه، وفي مواضع كثيرة، يحدد بوضوح عالقته
َل َعَلْيَك ٱْلِكتََٰب ِبٱْلَحق ُمَصدًقا لَما َبْيَن َيَدْيِه َوَأنَزَل مثل قوله تعالى: " ابقةالسّ  ْورَ ٱلَنزنِجيلَ ات   - 3آل عمران –" َة َوٱإلِْ

اْلِكتَاِب َتَعاَلْوْا ِإَلى  ُقْل َيا َأْهلَ ": يانات البحث عن المشترك بينها في قوله تعالىالدّ كما يناشد القرآن الكريم أهل هذه 
ْعًضا َأْرَباًبا من ُدوِن الّلِه َفِإن َتَولْوْا َشْيًئا َوَال َيتِخَذ َبْعُضَنا بَ  َكَلَمٍة َسَواء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأال َنْعُبَد ِإال الّلَه َوَال ُنْشِرَك ِبهِ 

  تفسير القرآن بعضها بعضا. ّية، وهو بذلك يستند إلى خاص64عمران  .[َفُقوُلوْا اْشَهُدوْا ِبَأنا ُمْسِلُمون

 ، سورة البقرة228 ةيّ اآل -"َواللُه َعِزيٌز َحِكيمٌ  ،َعَلْيِهن َدَرَجةٌ َوِللرَجاِل ":ّيةوفي ترجمته لآل    قرآن الكريم:    

"and husbands have a degree [of right] over them: [both should remember that] God is 

almighty and wise". 

ٌفّسرت بشكل واسع من  ّية،  ويشير في هذا المقام إلى أّن اآل menوليس    husbandsب 'جالالرّ ' لفظ ترجم
ى جل، مع أن اإلحالة هنا ليست علالرّ طرف المسلمين وغير المسلمين على أنها انتقاص من مكانة المرأة مقارنة ب

واج ياق هنا هو الطالق بين األز السّ ص القرآني، و النّ جل والمرأة بل على األزواج والزوجات كما ورد في سياق الرّ 
  .)Abdelhalim ،2005( والزوجات

لّيين في ياق والمعنى اللغوي األصالسّ المنهج الذي يعتد بوهكذا قدم عبد الحليم ترجمته للمعاني وفق هذا          
لحفاظ قدر ا، مع محاولته لقرآني نفسه في تفسير بعضه البعضص االنّ إضافة إلى االعتماد على  ،المقام األّول

 إلسالماوّجه نحو المتلقي الغربي، ومحاولة تقديم التّ ، وأهدافه في ذلك واضحة هي ّيةالمعاني األصلاإلمكان على 
. غيرهاو  مثل العالقة مع اآلخر وحقوق المرأة ّيةاإلشكالائدة خصوصا في القضايا السّ عكس تلك  ّيةبصورة حضار 

ألي مدونة  محّل دراسة وبحث ألنه لم يشره تظّل رغم أن مسألة تفسير  ،محاولته رائدة في مجاله ّيةهاالنّ وتبقى في 
  تفسير اشتغل عليها.

في ترجمة المقّدس بكل أنواعها هي تجربة متمّيزة  ّيةاإلنسانجربة التّ ن في األخير يمكن القول إ :خاتمة     
تتجاوز البعد  اواألشكلة لكونها نصوصً  ّيةاريخ، إذ تلّفها الكثير من الخصوصالتّ ومساراتها شائكة على امتداد 

وح ما بين ، تتراّيةؤى حولها هي محاوالت نسبالرّ كل أو المضمون، وكّل المقاربات و الشّ البشري إن على مستوى 
ابعا والمنع هنا يكتسيان ط اإلجازة، سوى أن ّيةترجم ّيةالمعنوي، على غرار أي عمل قل الحرفي أوالنّ إجازة أو منع 

هذا المجال لم  رجمة فيالتّ لثابت في المسألة أنه رغم الجدل واألشكلة فإن جهود حريم. لكن االتّ حليل و التّ دينيا من 
 ّيةقنالتّ و  ّيةماعواالجت ّيةطّورات الحاصلة في مجاالت العلوم اللغو التّ تتوّقف، بل ازدادت وتيرتها بشكل كبير مع 
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عوب بمختلف شّ اللمته إلى مختلف في خدمة ترجمة المقّدس وتبليغ ك ّيةرجمالتّ االتصال، فكانت المقاربات  وأدوات
 إلسالمياوال شّك أن كثافة ومدى تقّدم هذا الزخم يختلف ما بين ترجمة الكتاب المقّدس المسيحي ونظيره   لغاتها.

 ّيةّلق ببنألسباب عّدة تتع ّيةاطقين بالعربالنّ لغير  ، اإلسالمالذي الزال يخطو خطوات محتشمة في مجال تبليغ 
ترجمة القرآن الكريم ومعانيه من جهة، ونتيجة  ّيةالذي الزال يتعامل بحرص مع مشروع اإلسالميالعقل العربي 

 ّيةرجملتّ اص القرآني نفسه المعجزة على عدة مستويات من جهة أخرى، وهو ما يجعل ترجمته وفق المقاربات النّ  ّيةبن
ات، هدفها في قنيّ التّ ضافات وحذف وغيرها من حويل من إالتّ مرّكبة باعتبار أن أغلبها تنحو إلى  ّيةالمعاصرة عمل

صوص النّ أكثر من االهتمام ب ،في المقام األّول ّيةأثير في المتلّقي وحمله على اعتناق المسيحالتّ ذلك واضح هو 
  اريخ. التّ في غياهب  ّيةسخة األصلالنّ ي هي نفسها ترجمة بعد ضياع التّ  ّيةاألصل

رآن الكريم ترجمة لمعاني الق ّيةة جهود متمّيزة لبعض المسلمين الذي باشروا عملوقد بدأت في اآلونة األخير          
مساس بجوهر وسياقاتها دون ال ّيةرجمّيات، باالعتداد بالثقافات المتلقالتّ طّورات الحاصلة في مجال التّ مع إفادة من 

خالصة ، دون تحويل من إضافة أو حذف أو  ّيةومحاولة إنتاج ترجمة لغو  لمعاني القرآن الكريم، ّيةالمعاني األصل
 فاظ الّصعبةل، مع شرح األّيةاللالدّ و  ّيةحو النّ و  ّيةقريبة من بنى األصل المعجم ترجمة تكون بل، تبديل قدر اإلمكان

فصلة ، ألجل نم ّيةرجمة، بل فى شروحات هامشالتّ ليس في نص   ّيةيات القرآنلآل ّيةياقالسّ تقديم المناسبات و 
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  .واصل االجتماعيّ التّ وأثرها على مواقع  رجمة في الوطن الوطن العربيّ التّ  ّيةتعليم
Teaching translation in the Arab world and its impact on social networking sites  

    *محمد تنقب .د
  2022/ 05/  18تاريخ القبــــــول:                                 2022/ 06/ 03تاريخ االستالم: 

  

واصل التّ ريع وخصوصا في جانب السّ كنولوجي التّ طور التّ اظر اليوم للعالم العربي في ظل هذا النّ إّن : صملخّ 
بيل الوحيد السّ عوب، وهي الشّ رجمة ونشرها، فهي جسر للتواصل بين التّ لتعليم  ّيةاالجتماعي؛ يرى الضرورة الحتم

أكبر أن من أجل تطوير مكانته ووظيفته، حيث  ّيةالعاليم ّيةإلجتماعالذي يضمن مشاركة الفرد في المنظومة ا
بان الشّ واصل اإللكتروني، الذي يمثل منظومة جديدة تفرض وجودها في أواسط التّ مجال تواصلي اليوم هو 

، أصبح لزاما على المجامع واصلالتّ  ّيةيؤثر في عمل اختالف الجنس البشري من حيث اللغة بما أنّ خاصة، و 
رجمة التّ ووضع أسس وقواعد لضبط  واصل االجتماعيالتّ عدد اللغوي في شبكات التّ نوع و التّ رصد مالمح  ّيةغو الل

  الصحيحة للمصطلحات والكلمات.

واصل بين التّ هوض بأسلوب النّ رجمة وتعليمها من أجل التّ تعلم  ّيةظر في أهمالنّ من أجل قد هذا البحث عُ وقد 
  األفراد الذين تختلف لغاتهم.

  واصل االجتماعي.التّ ؛ مواقع ّيةاللغة العرب ّيةرجمة؛ تعليمالتّ : ّيةلمات مفتاحك
Abstract: The viewer today of the Arab world in light of this rapid technological 

development, especially in the aspect of social communication; He sees the inevitable 
necessity to teach and publish translation, as it is a bridge of communication between 
peoples, and it is the only way that guarantees the individual’s participation in the global 
social system in order to develop his position and his job, as the largest field of 
communication today is electronic communication, which represents a new system that 
imposes its presence among young people in particular. Since the difference of the human 
race in terms of language affects the communication process, it has become necessary for 
the linguistic academies to monitor the features of diversity and multilingualism in social 
networks and to establish foundations and rules to control the correct translation of terms 
and words. 

This research was held in order to consider the importance of translation and its teaching 
in order to advance the style of communication between people of different languages. 
Keywords: Translation; Teaching Arabic; Social Media  

 وجياتكنولالمتسارعة في مجال  طوراتالتّ يشهد مجموعة من مما الشك فيه أن الوطن العربي  مة:مقدّ ) 1
ولدى  نا العربي ربوع وطنواصل االجتماعي في مختلف التّ مواقع ومن أكثر البرامج المتطورة انتشارا  المعلومات؛

مّكنتهم من ج وهذه البراممين وأميين... صغارا وكبارا، نساء ورجاال وشيوخا، متعل ّيةالفئات االجتماع مختلف
زاد من تسهيل  يوالذمهما كانت المسافات بينهم، دون أي عوائق ريع مع بعضهم البعض السّ هل و السّ  واصلالتّ 

                                           
 

   (المؤلف المرسل) mohammed.tankeub@gmail.com، الجزائر ،- الشلف -جامعة حسيبة بن بوعلي   *  
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Smart phones ّيةاختراع الهواتف الذك واصلالتّ  ّيةعمل كـــــ:  ّيةواصلالتّ البرامج ) المزودة بأحدث  فيسبوك ( 
(facebook) ويترالتّ و   (twitter)، والفايبر(viber) ، ) واألنستغرام instagram الواتساب و )،  (whatsapp)  

صغيرة. ّيةي جعلت العالم قر التّ من المواقع؛  ووغيرها  

أما عن  سلبا وٕايجابا،قد تأثرت  ّيةاللغة العربطورات قد مست عديد المجاالت فإن التّ ولما كانت هذه 

ي التّ طبيقات التّ األدوات و توفير  ، وذلك عن طريقّيةلغة العربال نولوجيا في نشركالتّ همت أسالجانب اإليجابي فقد 

 ّيةقمالرّ وكذلك نشر المدونات ، واللغة الفصيحة ّيةعلى القواعد العرب باالعتماد ّيةفكرة تعليم العرب تساعد في

 لبي فيكمن فيالسّ ار، أما الجانب للصغ ّيةكالمعاجم بمختلف موضوعاتها وكذا برامج تعليم اللغة العرب ّيةاإللكترون

سائل القصيرة المتداولة الرّ  استعمال من  عريب الغير مؤسس، وهذا ما نراه لألسف كل يومالتّ وظيف العشوائي و التّ 

قيقة للمصطلحات  الدّ رجمة التّ توظيف عن األفراد والجماعات، كاالختصار والمزج بين اللغات، هذا كله بعيدا  بين

رجمة التّ واصل بين شخصين من لغتين مختلفتين، فكيف يمكن استعمال التّ ها في مجال والكلمات وتوظيف

يحّدق الذي  خطر حتى نتجنب الواصل االجتماعي التّ شبكات ي نتجت عن تعلم صحيح على التّ الصحيحة 

  ؟ّيةباللغة العرب

  تحديد مفهوماتي للمصطلحات:) 2

الحظ األوفر في الكتب وبين الباحثين نرى أّنه قد أخذ  ّيةعليمالتّ عند البحث في مصطلح  :ّيةعليمالتّ  )1- 2

، فنجد من الباحثين 1ارسين المهتمين بهذا المجال فكان لهذا المصطلح تعاريف عديدة وبوجهات نظر مختلفةالدّ و 

عليمي ومنهم من التّ من ركز في تعريفه على المعلم ومنهم من ركز على المتعلم ومنهم من ركز على المحتوى 

 .بعضيداكتيكي وعالقتها ببعضها الالدّ على مكونات المثلث  ركز

دريس اللغوي التّ : " علم يهتم بقضايا ّيةعليمالتّ فقال بأن  ّيةعليمالتّ فقد عرف " عبد المجيد عيساني " 

وطبيعة تنظيمها وعالقتها بالمعلمين  ّيةياسة العامة للمعارف اللغو السّ شاملة غير مجزأة من حيث تحديد 

 ائرة الكبرىالدّ تفعيلها والصعوبات المتوقعة إلى غير ذلك مما له صلة بهذه  ّيةمين وبطرق اكتسابها وبكيفوالمتعل

ليست ما يجري داخل الصف فقط بل إن هذا العمل ُيعُد عمًال متأخرًا لكنه ضروري يسبق  ّيةعليمالتّ لذلك ف

  .2بأشياء"

، وألشكال تنظيم حاالت دريس وتقنياتهالتّ لطرائق  ّيةمالعلراسة الدّ : " ير ابرير وآخرون " أنها" بش وقال

 مشودة، سواء على المستوى العقلي أالوصول إلى تحقيق األهداف المن ّيةلميذ لها، بغالتّ ي يخضع التّ علم التّ 

  . 3ي يطرحها تعليم مختلف المواد"التّ كما يتضمن البحث المسائل  ،الحسي
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راسة الدّ دريس التّ : " يقصد بعلم دريس فيقول في تعريفه لهاالتّ علم ب ةيّ عليمالتّ ريج " الدّ يقابل " محمد ما 

لميذ قصد بلوغ األهداف المنشودة التّ ي يخضع لها التّ علم التّ دريس وتقنياته وألشكال تنظيم مواقف التّ لطرق  ّيةالعلم

  .4الحركي"- الحسي مالوجداني أ ملى المستوى العقلي أسواء ع

تعريفًا إجرائيا فهي في نظرنا علم نظري  ّيةعاريف يمكننا أن نجعل للتعليمالتّ إذًا من خالل كل هذه 

تكمله  ّيةركائز تعتبر كمقومات أساس ، وهو علم يقوم على ثالثوتنظمه ي تحكمهالتّ تطبيقي له أسسه وقواعده 

مجموعة  :ًا هيإذ ّيةعليمالتّ . فعليميالتّ والمحتوى ، وهي المعلم والمتعلم يكون للعلم وجود بعدمها بحيث ال

ي يقوم بها المعلم والمتعلم لتحقيق التّ لوكات المخطط لها والمدعمة بالطرق والوسائل واألساليب و السّ المواقف و 

  الحسي للمتعلم. مواء على المستوى العقلي أأهداف وغايات منشودة يرجى تحقيقها س

 يكون أن اللغة المرادة، والبد للمترجم إلى صلمن لغة األ للمفاهيم والغايات نقال رجمةالتّ  تعتبر رجمة:التّ  )2- 2

ي يريد نقلها إليها، ويعبر المصطلح المترجم عن " التّ  اللغة المفاهيم وما يقابلها في هذه بمعنى سابقة ّيةدرا على

 5ثقافة اآلخرين وحضارتهم مما يستوجب ترجمتها حد قول الخواريزمي فإن ترجمة المصطلح هي مفاتيح العلوم"

  . عليها واإلطالع ّيةالغرب ولالدّ  اكتشافات مختلف لنشر المصطلح ترجمة وجب اعلى هذو 

 المسافات وتقليص الحواجز وكسر واصل االجتماعيالتّ  لتحقيق رجمة في نقل المصطلحالتّ  ّيةوتبرز أهم

 المستهلك تعد يالتّ  ّيةالعرب البلدان على ينطبق ما وهذا المعرفي والفكري، الميدان ومستهلك المنتج بين والفجوة

 الجديدة المصطلحات صنع في متخصصة جماعات فهناك العدم، يوجد من لم والمصطلح ،األخرون ينتجه لما

يعدونها للمترجم، كما  اليالتّ وب الغرض، لهذا معينة ومعطيات وقواعد مبادئ إلى دورهم االستناد بديهيات ومن

 حاجات تتبين لكي ّيةترجم ّيةلخلف المصطلحي كامتال ضرورة في تتمثل عنها نغفل أال يجب هناك حقيقة

  .6ّيةاالصطالح عمله المترجم ومقتضيات

قل الصحيحة النّ لطريقة  المترجمفهم عليمي لها و التّ للترجمة في توظيف الفعل  ّيةالفعلالممارسة إذا ف

  .اجحالنّ يداكتيكي الدّ عل والف ّيةلسانالمقاربة الللنص األصلي أي أن ترجمة المعنى ال يمكن أن تقوم إال من خالل 

جارب، وتبادل التّ نقل األفكار و  واصل االجتماعي على أنه "التّ يمكن أن نعّرف  واصل االجتماعي:التّ  )3- 2

 7"يجابي، وبواسطة رسائل تتم بين مرسل ومتلقيإوالجامعات بتفاعل  الذوات واألفراد الخبرات والمعارف بين

جوهر العالقات مجال تخصصصه وهواياته، وهذا كله لتحقيق وطبعا هذا حسب طاقة كل شخص وقدراته و 

 ّية"هي تركيبة اجتماعحيث ؛ ّيةالثان ّيةاأللف ّيةسعينات وبداالتّ وقد ظهر هذا المصطلح في  ا،وتطوره ّيةاإلنسان

 العالقات بين ّيةواصل وتقو التّ أي هدفها دعم  ؛8"أو مؤسساتت تم صناعتها من قبل أفراد وجماعا ّيةالكترون

، مشاركة ّيةالفور  عارف، الصداقة، المراسلة، المحادثةالتّ : الواحدة وذلك من خالل ّيةالمنتمين للشبكة االجتماع

 .الوسائط مع اآلخرين كالصور والفيديوهات والبرمجيات

78



  واصل االجتماعيّ وأثرها على مواقع التّ  رجمة في الوطن الوطن العربيّ ة التّ تعليميّ 

 

 

واصل بين التّ تتيح  ّيةمجموعة من المواقع على شبكة االنترنيت العالمواصل االجتماعي هي "التّ وشبكات 

 افتراضي يجمعهم االنضمام أو االنتماء لبلد أو مدرسة أو فئة معينة في نظام عالمي لنقل اد في بيئة مجتمعاألفر 

مشاركة الفاعلين الذين يتواصلون مع عريف بأنفسهم و التّ اد بتسمح لألفر  ّية. فهي مواقع الكترون9"المعلومات

تبادل معلومات وغيرها، وتتم  أو بعضهم البعض ضمن عالقات محددة مثل: صداقات، أعمال مشتركة

  .10األعضاء فيما بينهم بكات من خالل استمرار تفاعلالشّ المحافظة على وجود هذه 

تواصل شفهي واصل االجتماعي قسمان: التّ واصل اللغوي بشكل عام في مواقع التّ  واصل اللغوي:التّ أنواع  )3

يراد نقلها إلى المستقِبل باستخدام  يالتّ المعارف واألصوات المعبرة عن األفكار و  ّيةفهالشّ وتستخدم فيه اللغة 

، وهذه ّيةومرئ ّيةفقط أو صوت ّية؛ وتكون صوتّيةالذك آليات كالهاتف ومكبر الصوت، أو الحاسوب واللوحات

 .واصل الكتابيالتّ والجسم دورا فعاال ال تتوافر في  األخيرة تلعب فيها اإليماءات وحركات الوجه

 فهيالشّ واصل بالكالم التّ من  ّيةل الكتابي: وتستخدم فيه الكتابة، ويكون أكثر رسمواصالتّ  والقسم الثاني

سالة المكتوبة الرّ  حيث إّن الكتابة تعتمد على استخدام اللغة والمهارة في عرض المكتوب، لذلك يجب أن تكون

 كاملة في ذاتها لكي تتجنب الفهم الخاطئ لها.

ما رجمة التّ تعليم ل وظيف اإللكترونيالتّ إن  واصل االجتماعي:التّ ى مواقع رجمة علالتّ لتعليم الواقع الفعلي ) 4

 الصحيحة ّيةرجمالتّ للطرق  ّيةعليمالتّ عليمي الميداني لها؛ إذ أصبح هناك العديد من البرامج التّ فتئ يطغى على 

وصلنا إليه، حيث  في الوقت الذي ّية، بل يمكن القول أنها أصبحت ضرور رجمةالتّ تعلم  ي يتداولها محبوالتّ 

اطقين بغير لغته من أجل تبادل المعارف والخبرات، وعلى النّ أصبح لزاما على الفرد أن يتقنها لكي يتواصل مع 

 :”Euronews“ في تقرير قناة  S.KneeVah قميات في جامعة كولومبياالرّ نفيذي في قسم التّ يقول المدير  هذا

 ّيةأهم، هذا يبين 11"اسالنّ راسي، كما هي جزٌء من حياة الدّ وتين الرّ ن ستكون جزءًا م ّيةبكات االجتماعالشّ أّن "“

ول الدّ اهن، خصوصًا في الرّ الوقت  ي تفرض نفسها فيالتّ  رجمةالتّ  تعليمواصل االجتماعي في التّ ودور مواقع 

إلى ي تؤدي التّ أنسب الحلول لذا وجب علينا البحث على ، ي هي في حاجة ماسة لتعلم لغة الغربالتّ  ّيةالعرب

كنولوجي التّ م العصر ئستراتجيات جديدة تواي تخضع الالتّ و في العالم العربي للترجمة  ّيةتعليمبناء سياسة 

  الحديث. 

) لذا Facebookباب هو الفيسبوك (الشّ لتواصل االجتماعي الذي أدمن عليه الكثير من لولعل أشهر موقع      

 ّيةربو التّ الجامعات والمؤسسات غّير الفايسبوك قواعد االّتصال في حيث رجمة، التّ تعليم  ّيةوجب استغالله في عمل

 ّيةاألغلبُيشّكلون معاهد والأصبح ُطّالب الجامعات إذ ، عليم عن بعدالتّ  ّيةخصوصا مع موجة كورونا وتوظيف تقن

والعديد من ص ذلك نظرًا للخصائجتماعي وعلى رأسها الفايسبوك، و واُصل االالتّ مواقع  ي تستخدمالتّ العظمى 

 .الكم المعلوماتي الذي يحتوي عليهفي  مواُصلي االجتماعي، أالتّ الجانب  بها، سواًء من يتميزي التّ الميزات 
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 ّيةبكة االجتماعالشّ ال ريب أّن الخصائص المذكورة سابقًا، دفعت المتعلمين إلى استخدام وبناء على هذا "

الحقل المعرفي لدى المتعلم، وهو ما ُتؤّكده اإلحصائيات هم بشكل أو بآخر في ، لُتسFacebook” فايسبوك“

مليون ُمستخدم  680مليار ُمستخدم، و Facebook( 1.3(موقع الفايسبوك ُمستخدمياألخيرة، حيث بلغ عدد 

يجعلنا نركز كثيرا على توظيف هذا الموقع في جانب يء الذي الشّ وهو  .12"2014ّقال في سنة النّ على الهاتف 

 مة في الوطن العربي. رجالتّ تعليم 

  الي:التّ حو النّ رجمة على التّ تعليم  ّيةواصل االجتماعي في عملالتّ ويكمن توظيف مواقع 

 ونشرا فيها تعلما وٕاثراء ةرجمة ودعوة الطالب للمشاركالتّ تهتم بموضوع  ّيةمجموعات أو صفحات تعليمإنشاء -

ور و - ؛13الُمناقشة حولهااّدة وتباُدلها بين الّطلبة، و ّية الُمناسبة للمعليمالتّ مقاطع الفيديو نشر الص 

الحوار مع ُمختلف حتى يسهل  ّيةليز واإلنك ّيةكالفرنس ّيةاللغات العالممحاولة تعلم مختلف اللغات خاصة - 

 ؛لبناء المترجم ّيةخصالشّ الي دعم القدرات التّ م وباألشخاص عبر العال

  .14قاشالنّ ُمطالبة بنشر مواضيع للحوار و الر الفايسبوك من خالل شاُركي عبالتّ عليم التّ االعتماد على ما يسمى ب- 

واصل معه، وٕايجاد التّ معرفة اآلخر، و ل األمثل بيلالسّ رجمة هي التّ ّن من خالل ما سبق يمكن القول إ

في جميع المجاالت عامة والوطن العربي  ّيةمن أجل االرتقاء بالحضارة البشر فاعل الثقافي والحضاري. وهذا التّ 

الواضحة  ّيةؤ الرّ ؛ حيث أّن ما تقدمه لنا يعطينا رجمة في معرفة إدراك حقيقتنا ومعرفة ذاتناالتّ تساعدنا اصة. و خ

 بيننا وبين العالم الغربي.شابه واالختالف فيما التّ نقارن أوجه يمكننا أن ف

 ّيةٕالى اللغة العربرجمي من و التّ تاج النّ العربي يتمثل في قلة وطننا رجمة في التّ  ّيةلب إشكالرغم أن و 

  لغة أخرى. ّيةبنتاج أ هقارنوذلك عندما ن، ودقته وكذلك تشتت مصطلحاته

منها إيجاد المقابل لكل كلمة أو  ّيةليست الغارجمة من لغة إلى أخرى التّ  عن الباحث الكريم أنّ وال يخفى 

الفائدة على  وبهذا تعملتها، بينهما، وٕالى تواصل المجتمعات وقطع عز  ّيةالعالقة الثقافإيجاد  مصطلح بل هي

في  والجامعات ّيةربو التّ مؤسسات الالحكومات و فما على  ،لكل ّيةعوب بأكملها مع اختالف أشربتها اللغو الشّ 

ي من خاللها التّ رجمة التّ للرقي ب ّيةوبرامج تعليم ّيةإال توظيف كل ما يتوفر من وسائل تكنولوجالوطن العربي 

   عامل مع مختلف الجنسيات والثقافات.التّ عي الذي يتقن نقوم ببناء االنسان االجتما

كبير  هم بشكلتسواُصل االجتماعي التّ مواقع وفي ختام هذا البحث المتواضع ال يسعنا إال القول أّن  خاتمة: )5

الجديدة علينا أن نتقّبل العالقة “يقول فيليب كيو أّنه حيث عن بعد، للترجمة  ّيةعليمالتّ ممارسة ال تسهيل في وفّعال

د على تغيير  ّيةإّنها طريقة بيداغوج… ي تربُطنا بالعالم الجديد الذي يستقبُلناالتّ  من  .15"والفهم ّيةؤ الرّ ظام و النّ للتعو

ويجعل الوطن عليم، التّ مجال سينهض ب ّيةرجمة عبر هذه الوسائط االجتماعالتّ أن تعليم  خالل هذا يمكن القول

  مة.ول المتقدالدّ العربي يلحق بركب 
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  واصل االجتماعيّ وأثرها على مواقع التّ  رجمة في الوطن الوطن العربيّ ة التّ تعليميّ 

 

 

  :ّيةالالتّ تائج النّ وقد رسى هذا البحث على 

 هم في تحقيق أغراضتسي من شأنها أن التّ واصل االجتماعي التّ على مواقع  ّيةعليمالتّ عى لتوفير الخدمات السّ - 

  رجمة الصحيحة عند المتعلم؛التّ 

ألساتذة خاصة واصل االجتماعي من طرف الطلبة واالتّ كبير جدًا على مواقع القبال دعم وتشجيع اإل - 

 جيه الصحيح لبناء فرد واعي ومثقف؛و التّ ) وتوجيهه  Facebookالفايسبوك(

 حصيل؛التّ االكتساب و  ّيةبة تسهل عملبين األساتذة والطل ّيةجعل قنوات تواصل- 

 ؛تسهل على الطلبة الوصول إلى مصادر المعلوماتي من شأنها أن التّ وضع المصادر والمدونات - 

عليم التّ في  تكويني منها عدم توفر التّ عليم و التّ واصل االجتماعي في التّ ُتعيق استخدام مواقع ي التّ المشاكل  حل- 

  عبر الوطن العربي. ّيةبكالشّ مديدات التّ وكذلك االنقطاعات في ، لألساتذة اإللكتروني

  † قائمة المراجع: )6
  .م2000 الجزائر، (د.ط)، ،ّيةجامعديوان المطبوعات ال ،ّيةطبيقالتّ ودراسات في اللسانيات  ،أحمد حساني -
   .المغرب البيضاء ارالدّ  عالمات، مجله" والمصطلح رجمةالتّ " مالك بن أسماء -
،جوان 4الجزائر،ع ، جامعة باتنة،ّيةمجلة العلوم اإلنسان ،ّيةاللغات في تدريس البالغة العرب ّيةاستثمار تعليم ،رضا جوامع -

  .م2006
 1432 ،ّيةعودالسّ  ّيةالمملكة العرب - خطر أم فرصة، المدينة المنورة ّيةبكات االجتماعالشّ  سلطان مسفر مبارك الصاعدي، -
  .ه
 غزة ،ّيةماجستير، الجامعة اإلسالم واصل االجتماعي: أنواعه، ضوابطه، آثاره ومعوقاته، رسالةالتّ ماجد رجن العبد سكر،  -

   .م 2011فلسطين: 
  .م2000 البليدة، ، قصر الكتاب،ّيةليمعالتّ  ّيةتحليل العمل ريج،الدّ محمد  -
 الجزائر عنابة، الحديثة، جامعة باجي مختار، ّيةراسة اللسانالدّ راث و التّ بين  ّيةعليمالتّ مفاهيم ، ّيةمخبر اللسانيات واللغة العرب -

2009.  
من مستخدمي موقع  ّيةدراسة فن ،ّيةاالجتماع وتأثره في العالقات ّيةبكات االجتماعالشّ مريم نريمان نوارة، استخدام مواقع  -

  .م 2012 ،الجزائر الفيسبوك في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة
  .7المعلومات، عّية للُعلوم و للعالم االفتراضي، المجّلة العرب ّيةاالجتماعّية و فسالنّ حسينة قيدوم: األبعاد -
  .2008األردن: -طبيقات، عمان التّ و  عباس صادق، اإلعالم الجديد، المفاهيم والوسائل-  
 .م2011 ، القاهرة،1علم، دار الكتاب الحديث، طالتّ نظريات ، عبد المجيد عيساني-
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    :ّيةالمواقع اإللكترون
، على 2016جانفي  10، تاريخ اإلتاحة: 2014في سنغافورة، ”Learning world“ تقرير حول :”Euronews“ قناة -

  video.euronews.com ى:  متاح عل  ،21:49اعة: السّ 
- Statistic brain: Facebook Statistics,  op.cit  
اعة: السّ على  14/12/2014عليم، تاريخ اإلتاحة: التّ في  ّيةبكات االجتماعالشّ االستفادة من  ّيةمري: كيفالشّ عبد الكريم -

  http://abdulkrem556.blogspot.com/2011/12/blog-post_17.htmlعلى:   ، ُمتاح14:13
 08، تاريخ اإلتاحة: 2013_ 12_25عبر الويب، نشر في  ّيةعليمالتّ والمجتمعات  ّيةتامر المالح: البرمجيات االجتماع-

-http://kenanaonline.com/users/tamer2011   ، ُمتاح على12:13اعة: السّ على  2014سبتمبر 
com/posts/576441    

  :هوامش )7
 

 
،جوان 4الجزائر،ع مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة باتنة، استثمار تعليمية اللغات في تدريس البالغة العربية،، رضا جوامع :ينظر1 

(د.ط)،الجزائر  ية،ديوان المطبوعات الجامع وأحمد حساني دراسات في اللسانيات التطبيقية، ، 27م، ص2006
  .130م،ص2000،
  .11ص م،2011، القاهرة ،1دار الكتاب الحديث، ط نظريات التعلم،، عبد المجيد عيساني 2
 باجي مختار، عنابةمفاهيم التعليمية بين التراث والدراسة اللسانية الحديثة، مخبر اللسانيات واللغة العربية، جامعة : ينظر3 

  .84، ص2009الجزائر، 
  .3ص م،2000 البليدة، قصر الكتاب،، تحليل العملية التعليمية ،لدريجمحمد ا4
  .155عالمات، الدار البيضاء المغرب. ص  المصطلح" مجلهأسماء بن مالك "الترجمة و 5 
  .156نفسه، ص6 
 -مية،غزةماجستير، الجامعة اإلسال ماجد رجن العبد سكر، التواصل االجتماعي: أنواعه، ضوابطه، آثاره ومعوقاته، رسالة7 

  .(بتصرف) 10م، ص  2011فلسطين: 
  .157ص  ،2008األردن: - هيم والوسائل والتطبيقات، عمان عباس صادق، اإلعالم الجديد، المفا8 
 1432،السعودية المملكة العربية - ينظر: سلطان مسفر مبارك الصاعدي، الشبكات االجتماعية خطر أم فرصة، المدينة المنورة9 

  .9ه، ص 
 

دراسة فنية من مستخدمي موقع  مريم نريمان نوارة، استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثره في العالقات االجتماعية،ينظر: 10
  .4م، ص  2012 ،الجزائر -الفيسبوك في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة

، على الساعة: 2016جانفي  10تاريخ اإلتاحة:  ،2014في سنغافورة،  ”Learning world“تقرير حول  :”Euronews“قناة11 
  video.euronews.com ى:  متاح عل  ،21:49

Statistic brain: Facebook Statistics,  op.cit 12  
على الّساعة:  14/12/2014عبد الكريم الشمري: كيفية االستفادة من الشبكات االجتماعية في التعليم، تاريخ اإلتاحة: 13 

  http://abdulkrem556.blogspot.com/2011/12/blog-post_17.html  :على ، ُمتاح14:13
سبتمبر  08، تاريخ اإلتاحة: 2013_ 12_25تامر المالح: البرمجيات االجتماعية والمجتمعات التعليمية عبر الويب، نشر في 14

    http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/576441   :، ُمتاح على12:13على الّساعة:  2014
  .14، ص 7االجتماعية للعالم االفتراضي، المجّلة العربية للُعلوم والمعلومات، عو حسينة قيدوم: األبعاد النفسية 15 
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  الحديث رس اللغويّ الدّ في تلقي  ّيةرجمة العلمالتّ  ّيةميكانيزم

 رس اللهجي أنموذجا)الدّ ( 
Mechanism of scientific translation in receiving a modern linguistic lesson 

(The dialectical lesson as a model) 
  

    *دحمان بونوة عويشةأ. 
  ♦براهيمي بوداود أ.

  2022/ 05/  30تاريخ القبــــــول:                         2022/ 06/  03 تاريخ االستالم:
  

 ّيةفّعال، كما أّن لها ّيةالمعارف بين الحضارات اإلنساناقل لمختلف العلوم و النّ رجمة الوسيط التّ تعّد : صملخّ 
  عب.الشّ لكشف عن كل ما هو جديد بين كبيرة في تطوير العلوم وا

رجمة التّ وهي  ّيةقنالتّ كنولوجي يشهد العالم اليوم إقبال كبيرا على االستعانة بهذه التّ في و ونظرا لإلنفجار المعر 
، ولهذا فإّن ّيةقنالتّ ، أو ّية، أو الطبيعّية، أو العلوم اللغو ّيةسواء العلوم اإلنسان ّيةفي ترجمة المعارف والعلوم الغرب

 المؤسسة على ضوابط ومبادئ دقيقة ّيةرجمة العلمالتّ  ّيةنهجليم لهذه المعارف مقترنا اقترانا مباشرا بمالسّ الفهم 
قائمة بذاتها حول سوء ترجمة المفاهيم والمصطلحات، وهذا  ّيةولألسف لو انتقلنا إلى الواقع اللغوي لوجدنا إشكال

لمختصين في للترجمة، وقلة المترجمين ا ّيةاالبستيم ّيةالعلم ّيةغياب المنهجأبرزها يعود لعّدة أسباب وعوامل من 
، ونظرا لهذا ظهرت عّدة فنتج عن هذا الفهم المغالط للتصور اللغوي الغربي ونظرياته وٕاشكالياته رس اللغوي،الدّ 

، ومن ذلك نجد أّن سوء ترجمة ما رس اللغوي الحديث، والفهم المغالط للنظرياتالدّ إشكاليات منها االنزياح عن 
عديد من الباحثين العرب اليوم ينظرون إلى دراسة اللهجات على رس اللهجي جعل الالدّ توصل إليه الغرب في 
  الي تم تهميشها وٕازاحتها من االهتمام العلمي.التّ أّنها تهديم للفصحى وب
  : ّيةقاط اآلتالنّ إلى معالجة  ّيةوتهدف ورقتنا البحث

 ؛رجمةالتّ عريف اإلجرائي لمفهوم التّ  •
 ؛ّيةباحة العر السّ رس اللغوي في الدّ تلقي  ّيةإشكال •
 ؛رس اللغوي العربيالدّ في  ّيةرجمة العلمالتّ  ّيةفّعال •
 ؛ّيةستيمي بين مفهوم اللهجة والعامفريق االبالتّ نموذج  •
 .ّيةلترجمة المصطلح اللغوي في الثقافة العرب ّيةاإلجراءات العلم •
  المصطلحات. - المفاهيم - رس اللهجيالدّ  - رس اللغويالدّ  -  رجمةالتّ  :ّيةالكلمات المفتاح

Abstract: Translation is the mediator of various sciences and knowledge among human 
civilizations, and it has great effectiveness in developing sciences and revealing all that is 
new among the people. 
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Given the explosion of knowledge and technology, the world today is witnessing a great 
demand for the use of this technology, which is translation, in translating knowledge and 
Western sciences, whether humanities, linguistic sciences, natural sciences, or technology. 
Unfortunately, if we move to the linguistic reality, we will find a stand-alone problem about 
the mistranslation of concepts and terms, and this is due to several reasons and factors, most 
notably the absence of the scientific epistemic methodology for translation, and the lack of 
translators specialized in the linguistic lesson. For this reason, several problems emerged, 
including the deviation from the modern linguistic lesson, and the misunderstanding of 
theories, and from this we find that the poor translation of what the West has reached in the 
dialectic lesson has made many Arab researchers today look at the study of dialects as a 
subversion of the classical and thus it has been marginalized and removed from scientific 
interest. 
Our research paper aims to address the following points: 
 •Procedural definition of the concept of translation 
The problem of receiving language lessons in the Arab arena 
The effectiveness of scientific translation in the Arabic language lesson 
 •The epistemic differentiation model between the concept of dialect and colloquial. 
 •Scientific procedures for translating linguistic term into Arabic culture. 
Keywords: translation - linguistic lesson - dialectic lesson - concepts - terminology. 

وضع البحث و  ّيةمة المقال على تمهيد مناسب للموضوع، ثم طرح إلشكاليجب أن تحتوي مقدّ مة: مقدّ  .1
 الفرضيات المناسبة، باإلضافة إلى تحديد أهداف البحث ومنهجيته.

في نقل المفاهيم  ّيةلقي المعرفي والعلمي للعلوم الغريبة يستلزم على المترجمين دقة المنهجالتّ إّن مقدمة:  .2
رس الدّ ، ألّن االطالع على حقيقة ما توصل إليه الغرب في ّيةالعرب ّيةاحة اللغو السّ والمصطلحات إلى 

رس اللهجي بصفة خاصة، يستلزم علينا إدراك مفاهيم ومصطلحات وتصورات الدّ اللغوي بصفة عامة و 
رس اللغوي العربي اليوم لما توصل إليه الدّ ئيسي الكامن وراء عدم مواكبة الرّ بب السّ العلم، ولهذا إّن 

هج العلمي والمعرفي الذي لنّ اإلى االنزياح عن  التّ ي التّ رجمة التّ رس اللغوي الغرب يعود إلى سوء الدّ 
  طرحه الغرب.

رس اللغوي الغربي في الدّ ما هي العوامل واألسباب الكامنة وراء سوء تلقي  :ّيةاآلت ّيةوعليه، نطرح اإلشكال

ما و ؟، ّيةستيمي بين مفهوم كال من مصطلح اللهجة والعام وما هو الفرق االب؟، ّيةالعرب ّيةاحة اللغو السّ 

رس اللهجي بصفة خاصة؟، وما هي اآلليات الدّ رس اللغوي بصفة عامة و الدّ جمة في تلقي ر التّ  ّيةمدى فّعال

  ؟ ّيةفي ترجمته للمصطلحات الغرب ي ينبغي أن يتقيد بها المترجمالتّ  ّيةوالضوابط العلم

  : ّيةقاط اآلتالنّ إلى معالجة  ّيةوتهدف ورقتنا البحث
 رجمة التّ عريف اإلجرائي لمفهوم التّ  •
 ّيةاحة العربالسّ رس اللغوي في الدّ لقي ت ّيةإشكال •
 رس اللغوي العربيالدّ في  ّيةرجمة العلمالتّ  ّيةفّعال •
 .ّيةفريق االبستيمي بين مفهوم اللهجة والعامالتّ نموذج  •
 .ّيةلترجمة المصطلح اللغوي في الثقافة العرب ّيةاإلجراءات العلم •

 (Traduction)رجمة التّ  المفهوم اإلجرائي لمصطلح - 1
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 ريفها:تع 1- 1

) ما يلي: هـ 711هي مصدر من الفعل َتْرَجَم، جاء في لسان العرب البن منظور (ت لغة: -أ
ِم َوالَفِتحِ  -  ْرُجَمانالتّ - ْرُجَمان: الُمَفسر ِلْلَساِن، َوِفي َحِدْيث َهْرَقل: َقاَل ِلُتْرُجَماِنه: التّ ْرُجَماُن و التّ '' َوُهَو  ِبالض

فالفعل  1(َراِجم َوَقْد َتْرَجَمُه َوَتْرَجَم َعْنُه...التّ َأيّْ َيْنُقُلُه ِمْن ُلَغِة ِإَلى ُأْخَرى، والَجْمُع الِذي ُيَتْرِجُم الَكَالَم، 
ْرَجمان، وأيضا التّ و أْرُجَمان التّ ترجم يعني نقل الكالم من لغة إلى أخرى، والذي ينقل لنا الكالم هو 

  الُمَتْرِجم.

رجمة بأّنها: ''نقل كالم من لغة إلى أخرى بطريقة لتّ ايعّرف محّمد أحمد منصور  اصطالحا: - ب
رجمة التّ ، وجاء في تعريف آخر أّن 2صحيحة نحوا ومعنى، دون نقصان أو زيادة ُيخل بالمضمون''

مكين على صعيد التّ  ّيةالّالزمة لدعم عمل ّية.. اقتناص ألفضل معارف حضارة العصر العالم.هي:'' 
ص النّ ، بمعنى أّنها عبارة عن ترجمة 3الصراع العالمّي.'' منافسة، أوحدي والالتّ استراتيجّي في سياق 
رجمة بانتقاء أفضل المعارف ألجل التّ  ّية، وتتم عملاللةالدّ ركيب و التّ دف مع مراعاة األصلي إلى الّلغة اله

  كنولوجي.التّ مواكبة االنفجار العلمي و 

قائمة لحد اليوم، ولقد اهتم  ّيةإّن هذه اإلشكال :ةيّ احة العربالسّ رس اللغوي الغربي في الدّ تلقي  ّيةإشكال - 2
ت كما تمارس عند غيرنا في ''أّن اللسانيا حيث قال:مصطفى غلفان بها العديد من الباحثين ومن بينهم 

، غير الذي ّيةاحة الغربالسّ ، أي أّن ما طرحته اللسانيات في 4في اتجاه مغاير'' ّيةالعرب ّيةوفي أبحاثنا اللغو اتجاه،
ي تبرهن على ذلك هي التّ الئل الدّ ، بل تم تحريف اتجاهها الصحيح، ومن بين أولى ّيةإلى الثقافة العرب نقل

  .بين الباحثين ّيةوتعدد وخلط في ترجمة المصطلحات اللسان فوضى واختالف
ضّللت ي التّ   ّيةبللمفاهيم الغر  ّيةرجمة العربالتّ سوء  ّيةإشكاللقي إلى التّ ولقد أرجع خليفة الميساوي سوء هذا     

هم في تطوير البحث اللساني ءت بها اللسانيات، وفي عوض أن تسي جاالتّ القارئ وأكسبته مفاهيم غير المفاهيم 
، أصبحت تمثل ضربا من المغالطة والعدول عن المعنى ّيةالعربي، ومواكبته للتطور المعرفي للسانيات الغرب

رس اللساني العربي، واألمر لم الدّ صورات ومفاهيم خاطئة في ، وتّيةاألصلي الصحيح، فنتج عنه أخطاء معرف
عدد المصطلحي لمفهوم التّ نوع و التّ فرقة بين الباحثين في المجال الواحد، وتجد التّ يقف عند هذا الحد بل أفرز 

 واحد، والمصطلح الواحد لمفاهيم متغيرة ومتطورة، فشكل نوعا من اإلرباك لدى الباحث اللساني العربي وعدم
متعددة، وأّن هذا العلم ال يعرف الثبات، فهو في تطور مستمر، ولهذا  ّيةظريات اللسانالنّ اإلمساك بها، ألّن 

 ّيةرجمة إلى اختالف المهارات اللسانالتّ  ّيةسبب اختالف عمل كما يعود، 5يصعب على المتلقي فهمها واستيعابها
  6.ياقاتالسّ بين المترجمين، وتعدد  ّيةوالمعرف

يدفعنا إلى البحث عن تفسيرات جديدة  ّيةافظ إسماعيل العلوي: '' إّن الوضع الحالي للسانيات العربيقول ح
لقي، إّنها إشكاالت سابقة عن حدوث التّ لما تعيشه من نكوص، وهي ما وجدناه فعال فيما نعّبر عنه بإشكاالت 

  :ّيةالمصطلحات هي األسباب اآلت، وعليه، فلكل نتيجة سبب، ونتيجة فوضى 7 األزمة كما يتحدث عنها...''
ا هو كثرة تداول المصطلحات لمفهوم واحد وعدم االتفاق على استعمال مصطلحً  عدد واالضطراب:التّ  -أ

ن مصطلحا و يقابله ثالثة وعشر الذي ) Linguistique( واحد ونضرب مثاال على ذلك في ترجمة مصطلح
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حو النّ للسانيات مع مقدمة في علم المصطلح'' على الم المسدي في معجمه ''قاموس االسّ عربيا، ورصدها عبد 
لالنغويستيك، فقه اللغة، علم اللغة، علم اللغة الحديث، علم اللغة العام، علم اللغة العام الحديث، علم ااآلتي: ''

راسات الدّ  ّيةفقه اللغة، علم اللغات، علم اللغات العام، علوم اللغة، علم اللسان، علم اللسان البشري، علم اللسان
 ّيةنلسّ ظر اللغوي الحديث، اللغويات الجديدة، اللغويات، االالنّ المعاصرة،  ّيةراسات اللغو الدّ الحديثة،  ّيةاللغو 
حديد أّن هناك خلط مصطلحي في ترجمة مصطلح التّ ، المالحظ  في هذا 8'نيات، اللُسنيات، اللسانيات'لسّ اال

فقه اللغة وليست اللغويات، وليست علوم اللغة، فهذه اللسانيات، والمتمثل في أّن اللسانيات ليست هي 
عدد تضارب آراء التّ خصصات لها مجالها وموضوعها غير موضوع  ومجال اللسانيات، ولقد خلق هذا التّ 

 الباحثين العرب في تحديد موضوع اللسانيات أهو اللغة أم اللسان؟.

عند الطلبة حيث وجدوا  تلقي اللسانيات ر بشكل مباشر علىعدد واالضطراب االصطالحي أثالتّ فهذا     
  الي رسخت لديهم فكرة صعوبة فهم اللسانيات ونظرياتها.التّ أنفسهم أمام ركام من المصطلحات وب

في ظهور فريقين من الباحثين منهم من  تتمثل هذه االتجاهاتتعدد اتجاهات وضع المصطلح:   - ب
حذير التّ األلفاظ القديمة و  ومهاجمة إحياءاوزه، دعو إلى تجيراث، ومنهم من التّ رى ضرورة اللجوء إلى ي

 منها.

في ترجمة ووضع المصطلحات  ّيةوالذات ّيةالموحدة بين المجامع نتج عنها العفو  ّيةالعلم ّيةإذن، فغياب المنهج
 9الي تعددها واختالفها.التّ الوافدة من الغرب وب

 ّيةاول المصطلحات األجنبالمالحظ في الواقع اللغوي العربي تد البطء في وضع المصطلح: -ج
تترجم إّال بعد مرور الال يوجد لها مقابل، ولهذا تترسخ عند الباحثين والطلبة، و  هلفترة من الوقت بحكم أنّ 

 10فترة من الزمن، وهذا يؤدي إلى فوضى المصطلحات.

نجده عند ترجمته  ولهذا ّيةمستويين فما أكثر من اللغات اإلنسان وهي امتالك المختص: ّيةاللغو  ّيةاالزدواج-د
 11ي وجد بها هذا األخير.التّ واسطا في ترجمة المصطلح ال اللغة  ّيةيتخذ اللغة الثان ّيةلنص أو لمصطلحات غرب

لقد نتج عن االنفتاح على المعارف راث: التّ راثي لمفهوم جديد مختلف عما هو في التّ استخدام المصطلح - هـ
رس العربي القديم، وفريق آخر الدّ بت في ظهور فريق منبهر ويلغي ي تسالتّ نوع من األزمة و  ّيةوالعلوم الغرب

رس اللغوي العربي القديم ويرفض أي تجديد، ولهذا يحاول عوربة اللسانيات أي يحاول الدّ ممجد ومنغلق على 
 12.راث اللغوي العربي وليس من معطيات اللسانيات الحديثةالتّ تنطلق من  ّيةالبحث عن صياغة لسان

  رس اللغوي العربي:الدّ في  ّيةرجمة العلملتّ ا ّيةفّعال -3
  13:ّيةالّضرورات اآلت رجمة يفرض علينا إدراكالتّ  ّيةإّن إدراك أهمّ 

أو  طورالتّ جديد وهي أمام خيارين هما إّما التّ حديث و التّ في حاجة ماّسة إلى  ّيةأّن لغتنا العرب    )1
  مثال وعبرة. ّيةريانالسّ و  ّيةفي الّلغتين الالتين االنقراض، واالنقراض الّلغوي ظاهرة معروفة وواقعة ولنا

في عالمنا العربّي، وهي لغتنا األّم وال مجال  ّيةعليمالتّ  ّيةفي العمل ّيةهي األداة الجوهر  ّيةأّن الّلغة العرب    )2
من علوم  لتركها عرضة للجمود، واالكتفاء بما بين أيادينا من علوم معارف كتبت بلغة العرب، بل علينا أن ننقل

(لغة األّم)، ال أن نقذف بهم إلى مواطن الّلغات  ّيةومعارف اآلخرين ما يمكننا أن نعّلمه ألبنائنا بالّلغة العرب
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ي يراها الباحث العربّي في العلوم التّ واالنتماء، حينما تصطدم بحجم المعرفة  ّيةاألخرى فتزداد الفجوة بين الهو 
  .ّيةي كتبت بالّلغات األجنبالتّ 

يحّد من حجم المستفيدين منه، ويجعله مستهجنًا غريبًا  ّيةكما أن حصر العلم في نطاق الّلغة األجنب    )3
أن يكون العلم متاحًا للجميع بحيث ال  ّيةفي مجتمع ال يتناوله بلغته األّم، وقد فرضت ضرورات الّثورة العلم

هذا االنفصال يتزايد كّلما ازداد إغراق العالم في يحدث االنفصال االجتماعّي بين العالم والمجتمع، وال شّك أّن 
فعند  صيل أبسط مكّونات وأسس هذا العلمتناول العلم بلغة غير لغة مجتمعه، فنجده يغالب كي يستطيع شرح وتو 

ي تربط بين الباحث ومجتمعه نجد أن الباحث يزداد علمًا بعلمه بينما يتزايد جهل التّ غياب الّلغة المشتركة 
  هذا العلم.المجتمع ب

أمام الباحث العربي  ّيةتتمثل في وجوب إزالة المعّوقات االقتصاد ّيةكما أّن هناك ضرورات اقتصاد    )4
وتكاليفها وما  ّيةووضع المراجع والمصادر بلغة يعيش في كنفها ويتقنها، فنرفع عن كاهله عبء تعّلم اللغة األجنب

وهذا فضًال  ّيةجة إجادة تمّكنه من اإللمام المطلوب بالّلغة األجنبلن يصل إلى در  ّيةهاالنّ تستغرقه من وقت، وفي 
يقّلل من فرص ومجاالت البحث ويقصرها على قّلة من  ّيةللمؤّلفات األجنب ّيةعن أن عدم وفرة ترجمات علم

  .ّيةالباحثين استطاعوا أن يجيدوا الّلغة األجنب
المتمّثلة في صعوبة حفظ الباحث العربي للمصطلح األجنبّي بينما تتالشى هذه  ّيةالّضرورة الّلغو     )5

ي ال تجعل الباحث التّ ها الواضحة لتّ يسّهل حفظها وتكون لها دال ّيةالصعوبة في حال طرح مصطلحات عرب
  يعاني من غرابة المصطلح األجنبّي ويستهجنه.

ارس للعلم الدّ حديث في مجال البحث، فالتّ طوير و التّ إلى  ةيّ هاالنّ ي تقود في التّ ضرورة الفهم واالستيعاب   )6
بلغته األم يسّهل عليه أن يفهم ويستوعب الجوانب المختلفة للعلم الذي يتخّصص فيه، ولكن قصر تداول بعض 

ارس والباحث، يكون نتيجتها في غالب األحيان خطأ الدّ أمام  ّيةيضع عراقيل ّلغو  ّيةالعلوم على الّلغات األجنب
لبي على مكانة الّلغة األّم ويرّسخ السّ له تأثيره  ّيةالفهم أو عدم االستيعاب، واستمرار تداول هذه العلوم بلغات أجنب

  .ّيةلّلغات األجنب ّيةالّلغو  ّيةبعالتّ 
 احتياجات الوطن العربيّ  ّيةتغطا يحّقق فوائد متعّددة لعّل أهّمه ّيةإن االنطالق من علوم يّتم تداولها بالعرب )7

  من الكوادر والكفاءات بدًال من تصديرها للخارج.
ي تقوم على التّ ضرورة توفير المراجع العاّمة والمتخّصصة وهذا أمر بديهي إلثراء حركة البحث العلمّي  )8

  ّجديد.التّ طوير و التّ مراجعة ما توّصل إليه العلم واالنطالق منه إلى 
المختلفة  ّيةعامل مع العلوم بالّلغات األجنبالتّ تنشأ نتيجة ي التّ وحيد االصطالحي للمصطلح و التّ ضرورة   )9

فكثير  قل يتّم لعلم ظهر بلغة معّينةالنّ ناتجة عن تعّدد الّلغات ذاتها حّتى وٕان كان  ّيةاصطالح ّيةفنجد هناك تعّدد
وفي ألمانيا بالّلغة  ّيةسلكن يتم تدريسها في فرنسا بالّلغة الفرن ّيةليز كد يكون منشَأها دوٌل تتحّدث اإلنمن العلوم ق

  .ّيةاأللمان
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رس اللغوي العربي سواء على الدّ في  ّيةرجمة سيحدث قفزة نوعالتّ قة في الدّ إّن الوعي االبستيمي بضرورة 
كب الحضاري الرّ عليمي أم حتى المنهجي، وتنشيط حركة البحث العلمي ومنه سنلتحق بالتّ المستوى العلمي أم 

  ي تم ذكرها.التّ ارة، بشرط توفير المتطلبات والضروريات ولم ال نكون في مكان الّصد
  :(Slang) ّيةلعام) واDialect( فريق االبستيمي بين مفهومي اللهجةالتّ نموذج  - 4

، فهناك من يعتبرهما كمترادفين، وهناك من يفرق بينهما فالصنف األّول يرى ّيةهناك تداخل بين اللهجة والعام
 ّيةي يجري بها الحديث اليومي، ويتخذ مصطلح العامالتّ ، و ّيةؤون العادالشّ في  ي تستخدمالتّ هي  ّيةأّن ''العام

، واللغة ّيةالعام ّيةارج، واللهجة والعربالدّ كل اللغوي الشّ ، و ّيةأسماء عّدة عند بعض اللغويين المحدثين كاللغة العام
'الشّ ارج، والكالم العامي ولغة الدّ ارجة، والكالم الدّ  ّن اللهجة هي المستوى القريب من ، في حين أ14عب...'

  والمكسرة. ّيةي تخلو من المفردات األعجمالتّ الفصحى و 
للكالم تبعد إلى درجة  ّيةمستويات محلفتعتبر   dialectفرق ماريو باي بينهم في قوله: ''أّما اللهجات ولقد 

وع من اللهجات الذي يتصف نّ الفيشير إلى هذا   Patoisكبيرة أو صغيرة عن المستوى المعياري، أّما المصطلح 
وع من اللهجات في شكل كتابي، بينما النّ واحدة. وال يظهر هذا  ّيةإلى درجة كبيرة، كأن تكون لهجة قر  ّيةبالمحل

 Jargonفي صورة مكتوبة ويظهر لها أدب مزدهر له جذوره البعيدة. وأّما المصطلح   Dialectsتبدو اللهجات 
فيطلق على المستوى  Slangالخاصة بطبقة معينة أو حرفة. أّما المصطلح  ّيةفيطلق على الكلمات االصطالح

أو حتى على ي يقل مستوى تعليمها وقد تكون واسعة االنتشار، التّ فيع الذي تستعمله الطبقات الرّ الكالمي غير 
  15.مستوى الوطن كله...''

اسع وأن كان من الممكن أن ن نعتبر اللهجات شكال محليا للكالم يستعمل في محيط و أ''ويمكن وعليه، 
 ّيةولكن توجد سلسة من الخصائص المحل تصنف اللهجات إلى وحدات كبيرة على أساس من سماتها العامة، ...

 أخرى وعلى أساس من الحقيقة ّيةاحمن ن ّيةومالمح متبان ّيةمع بعض مالمح مشتركة من ناح ّيةغير المتناه
 ّيةالمحل ّيةلها لهجتها الخاصة...وقد وضع الفرنسيون لهذه الصورة الكالم ّيةالمطلقة فإّن كل مدينة أو بلدة أو قر 

  patois .''16 غير المكتوبة اسم 
أديات المختلفة للغة الفصحى، واللهجة هي التّ هي ذلك المستوى العام والبسيط، أّما اللهجة فهي تلك  ّيةفالعام

  ميز كل مجتمع عن اآلخري تالتّ  ّيةالمستوى اللغوي أو بمعنى آخر هي البصمة اللغو 
اللة، في الدّ ي تشتمل على قدر واسع من الفصاحة وبخاصة في مستوى األلفاظ و التّ ونستنتج أّن اللهجة هي 

خيل، فهي الدّ و  ّيةارع أو هي خليط من اللهجات ومن الفصحى ومن اللغات األجنبالشّ فهي لغة  ّيةحين أّن العام
  17اللة. الدّ لهجة يغلب عليها الفصاحة في مستوى األلفاظ و أمشاج من الكالم يغلب عليها الفساد وال

 : ّيةلترجمة المصطلح اللساني في الثقافة العرب ّيةاإلجراءات العلم - 5

رجمة، وتتمثل في التّ  ّيةلقد اجتهد العديد من الباحثين المختصين في تحديد اإلجراءات الالزمة أثناء عمل
  : ّيةقاط اآلتالنّ زام بلتّ اال
ص أو العمل األصلي ومن ثم يتم ترجمته إلى العمل النّ رجمة بعد فهم التّ  ّيةتتم عمل تاج:الفهم واإلن •

رجمة بدون فهم وٕادراك العمل األول وتحديد أسسه ومرتكزاته، ولهذا ينبغي أن التّ  ّيةالهدف، ويستحيل قيام عمل
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تسنى له فهمه وٕاعادة إنتاجه باللسان ، حتى يّيةوالمعرف ّيةوالثقاف ّيةص االجتماعالنّ يكون المترجم ملما بأبعاد 
فهم  ّيةرجمة عملالتّ ، وعليه ف19، ولهذا يقول: '' المترجم ال يترجم لكي يفهم بل يفهم لكي يترجم''18الهدف

المفهوم ليم للنص األصلي سيؤدي إلى االنزياح عن السّ نقل، ولهذا الفهم غير  ّيةوٕادراك قبل أن تكون عمل
  ؛الصحيح الذي ُأنتج ألجله

إّن المترجمين صنفان هما: صنف الهواة الذين تلقوا المعارف بشكل عام، أو يتقنون كوين المترجم: ت •
 رجمةالتّ  ّيةلسانين مختلفين أو أكثر، أي غير المختصين، ولهذا يرى خليفة الميساوي أنهم أقل جودة في عمل

المترجمين المحترفين أي ألّن معظمهم ينزاح عن المعنى األصلي للنص، أّما الصنف الثاني فهو صنف 
رجمة وٕادراك أسسها ومبادئها وتجاوز التّ  ّيةالمختصين الذين تكونوا علميا وأكاديميا، وهؤالء هم األنسب لعمل

  20صعوباتها وعراقيلها.

 ي ينبغي أن يكتسبها المترجمالتّ تكوين المترجم، يسن خليفة الميساوي مجموعة من اآلليات  ّيةونظرا ألهم
  رجمة.التّ  ّيةي ينبغي اتباعها أثناء عملتّ الواإلجراءات 

    21ي ينبغي أن يتزود بها المترجم وهي كاآلتي:التّ أوّال: اآلليات 
ي تتحكم التّ  ّيةظر النّ ، وهو ما يخّول له معرفة القواعد ّيةطبيقالتّ كوين المعّمق في اللسانيات العامة واللسانيات التّ  ∗

 ؛الليالدّ ركيبي و التّ في نظام اللغة 
تحليل صوص وربطها وترابطها و النّ اشتغال  ّيةص، وهو ما يخّول له معرفة كيفالنّ كوين المعمق في لسانيات التّ  ∗

 ؛نسيجها اللساني والبرغماتي
كوين المعّمق في نظريات تحليل الخطاب، وهو ما يخّول له معرفة استراتيجيات إنتاج الخطاب ومكّونات التّ  ∗

 ؛يلهٕامكانيات فهمهه، واتجاهات تأو عالمه و 
كوين المعمق في تاريخ العلوم واألفكار، وهو ما يخّول له معرفة سياقات إنتاجها وأبعاد تكوينها وخلفيات التّ  ∗

 ؛ّيةجواالبتسمولو  ّيةنظمها المعرف
، وهو ّيةوأبعادها االجتماع ّيةمييز التّ كوين المعمق في تاريخ الثقافات والحضارات والوقوف عند خصوصياتها التّ  ∗

خصوصيات، وعلى محفوف لحظة إنتاجه بهذه األبعاد وال صّكن من فهمها وترجمتها، إذ كّل نمالتّ ما يخّول له 
 ؛المترجم أن يدركها

خصصات التّ صوص في مختلف النّ طبيق على ترجمة التّ مرن المستمر و التّ : تتعلق بطبيقالتّ الممارسة و   •
ليم السّ تكسبه البديهة وسرعة الفهم الصحيح و رجمة، و التّ  ّيةللمترجم عمل تحسن ّيةوبدرجات مختلفة، فهذه اآلل

  22باألخص. ّيةرجمة الفور التّ للنص األصلي، وهذا ما تتطلبه 
  نتسنتج مما سبق أّن:  خاتمة: .5

 .ّيةليم للمعارف والمعلومات األجنبالسّ ترجمة المفاهيم والمصطلحات مرهون بالفهم الصحيح و  •
حديث لما توصل إليه الغرب، يعود إلى سوء نقل المفاهيم أهم سبب لعدم مواكبة البحث اللغوي العربي ال  •

 وترجمة المصطلحات.
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رجمة وسيلة مهّمة اليوم في حياتنا بصفة عامة، والبحث العلمي بصفة خاصة باعتبار أّن اإلنتاج العلمي التّ  •
 كنولوجي غربي.التّ والمعرفي و 

رجمة ونقل التّ يعود إلى سوء  ّيةاحة اللغو السّ  رس اللغوي العربي اليوم عن ما جاء به الغرب فيالدّ سبب انزياح  •
 المفاهيم واألفكار إلى الملتقي العربي.

 .ّيةوٕابستمولوج ّيةوفكر  ّيةومعرف ّيةالبد أن تقوم على أسس علم ّيةرجمة العلمالتّ  •
إلى  المترجم قبل أن يصبح ناقال للمفاهيم والمصطلحات عليه أن يكون مختصا في العلم الذي يود ترجمته ونقله •

 .ّيةاحة العربالسّ 
 ّيةي ترجمت ترجمة ذاتالتّ رس اللهجي يعاني تهميشا في الوطن العربي وهذا يعود لسوء فهم أسسه ومبادئه الدّ  •

 الي صار ُينظر إليه نظرة أنه تهديم للفصحى.التّ ، وبّيةأكثر من كونها موضوع
كمستوى عامي ومزيج من اللغات  ّيةبين العامفريق التّ دراسة اللهجات ال يعني أنها تهديم للفصحى، بل البد من  •

ي تعّد بصمة كل مجتمع من التّ والمفردات المكّسرة، بينما اللهجة هي ذلك المستوى القريب من الفصحى و  ّيةاألجنب
 الواحدة. ّيةموذجالنّ المجتمعات داخل اللغة 

  :قائمة المصادر والمراجع- 6
 

 
  .66ص ، مادة(تَْرَجَم)،12مج ابن منظور، لسان العرب، 1
 م2006هـ/2،1427، القاهرة، مصر، طحمد منصور، التّرجمة بين النّظرية والتّطبيق، دار الكمال للّطباعة والنّشرمحمد أ 2

  .27ص
ينظر: شوفي جالل، التّرجمة في العالم العربّي الواقع والتّحديات (في ضوء مقاربة إحصائية واضحة الّداللة)، المركز القومي  3

  .55ص م،2010، 1للتّرجمة، القاهرة، ط

 (حصيلة نصف قرن من اللسانيات في الثقافة العربية) أسئلة اللغة، أسئلة اللسانياتحافظ إسماعيلي علوي، وليد أحمد العناتي،  4 

  .255م، ص2009، 1الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط

  .28- 27م، ص2013، 1، الجزائر، طمنشورات االختالفالمصطلح اللساني وتأسيس المفهوم،  ينظر، خليفة الميساوي،5 

  94المصدر نفسه، ص6 

  .62م، ص2009، 1حافظ إسماعيل العلوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط7 

  .72م، ص1984عبد السالم المسدي، قاموس في اللسانيات مع مقدمة في علم المصطلح، الدار العربية للكتاب، (د.ط)، 8 

  .197بتصرف: حسين نجاة، إشكالية المصطلح اللساني وأزمة الدقة المصطلحية في المعاجم العربية، ص9 

  .197المرجع نفسه، صبتصرف:  10 

، 20ينظر: سليمة بلعزوي، عوائق توحيد المصطلح اللساني العربي (الواقع واآلفاق)، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ع11 

  .40ص

ن خميس الملخ، اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة، رابط المقال:  ينظر: حس12 

http://www.aljabriabed.net/n96_07khamis.htm  :2020-08-29، تاريخ االطالع.   
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- 23حسام الدين مصطفى، دور الترجمة والتعريب في تطوير البحث العلمي العربي، موقع مؤسسة النور للثقافة واإلعالم،  13

 .pm.01:31م، 04-2018

http://www.alnoor.se/article.asp?id=115234  

  .33لويس جون كالفي، علم االجتماع اللغوي ص14 

  .138، ص1998، 8تر: أحمد مختار عمر، عالم الكتب، مصر، ط ماريو باي، أسس علم اللغة،15 

  . 69م،  ص1998، 8ة، مصر، طماريو باي، أسس علم اللغة، ترجمة وتحقيق: أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهر16 

، ماهي اللهجة؟ مقابل مع مجمع اللغة االفتراضي، موقع المقابلة: الرزاق فراج الصاعديعبد ينظر: 17 

https://www.youtube.com/watch?v=hY8KTl8JcsM  
  

  .86، صالمصدر نفسهينظر: 18 

  .86المصدر نفسه، ص19 

  .86ينظر: المصدر نفسه، ص20 

  .87-86المصدر نفسه، ص21 

  .87ينظر: المصدر نفسه، ص22 
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 في حقل تعليم اللغات ّيةعليمالتّ رجمة التّ استثمار  ّيةفعال
L'efficacité d'investir dans la traduction pédagogique dans le domaine de l'éducation 

  

     *الالوي نجاة عبد .د
  2022/ 05/  31تاريخ القبــــــول:                        2022/ 06/  03تاريخ االستالم: 

  

رجمة ونجزم بأن هناك عالقة وطيدة بين التّ تمثل وسيلة لتعليم اللغات و  ّيةعليمالتّ رجمة التّ إن : صملخ
 ّيةهذه األخير على الظواهر اللغو  ّية، كما تكون مبن ّيةعليمالتّ رجمة التّ رجمة ولدت عنها ما يسمى بالتّ و  ّيةعليمالتّ 

حيث  ّيةعليمالتّ لم(األستاذ) والمتعلم(الطالب) والمادة وتكون قائمة على مثلث تعليمي ديداكتيكي يتمثل في المع
في حقل تعليم اللغات خاصة  ّيةعليمالتّ رجمة التّ تتفاعل هذه العناصر والمرتكزات لتحقيق األهداف المرجوة من 

يف في تعليم اللغات المتعددة، وتمكين المتعلمين من توظ ّيةعليمي عامة الكتساب كفاءات تواصلالتّ والميدان 
فاهم بين البشر التّ واصل و التّ لدراسة اللغات، وذلك من أجل تزويدهم برصيد لغوي ثري يمكنهم من  ّيةمناهج تعليم

  أو العكس. ّيةعن طريق ترجمة نص من اللغة األم إلى اللغة األجنب

  .، تعليم اللغاتّيةعليمالتّ رجمة التّ رجمة، التّ  ،ّيةعليمالتّ  اللغة،: ّيةكلمات مفتاح

Abstract: La traduction pédagogique représente un moyen d'enseignement des langues et 

de la traduction, et nous sommes certains qu'il existe une relation étroite entre 

l'enseignement et la traduction, qui a donné naissance à la traduction dite pédagogique, et 

cette dernière est basée sur des phénomènes linguistiques et est basée sur un triangle 

pédagogique didactique représenté dans l'enseignant (professeur), l'apprenant (élève) et le 

matériel pédagogique où ces éléments et piliers interagissent pour atteindre les objectifs 

souhaités de la traduction pédagogique dans le domaine de l'enseignement des langues en 

particulier et le domaine éducatif en général d'acquérir des compétences communicatives 

dans l'enseignement de plusieurs langues, et de permettre aux apprenants d'employer des 

programmes d'enseignement pour étudier les langues, afin de leur fournir un équilibre 

linguistique riche qui leur permet de communiquer et de se comprendre entre humains en 

traduisant un texte de la langue maternelle vers un langue étrangère ou vice versa. 
Keywords: Langue; éducation; traduction; traduction pédagogique; enseignement des 

langues. 

ي تسعى إلى االنفتاح على العالم بمختلف شعوبه وثقافته التّ  ّيةماذج الحالنّ رجمة أحد التّ تعد  : مةمقدّ . 1
 ّيةخصصات سواء كانت علمالتّ في كل  ّيةوالعرب ّيةستفادة من الثقافات الغربفاعل واالالتّ واصل في جو يسوده التّ و 

   ّيةي تناولناها في هذه الورقة البحثالتّ رجمة التّ ومن بين أنواع  خصصات.التّ جادة في مختلف  ّيةأو أكاديم
مي تربوي يسعى إلى تعليم الحديثة باعتبارها تمثل نشاط تعلي ّيةي تعد من العلوم المعرفالتّ  ّيةعليمالتّ رجمة التّ 

تكون قائمة  ّيةعليمالتّ رجمة التّ من أجل إثراء  للرصيد اللغوي، ف ّيةاألجنب ّيةاللغو  ّيةاللغات وذلك الكتساب المعرف
رجمة على تطبيق يتأسس على نص أو التّ إلى اللغة الهدف، وتقوم هذه  ّيةمن اللغة األجنب ّيةعلى عالقة ثنائ

                                           

 

 (المؤلف المرسل)  nonoabd3@gmail.com، الجزائر، جامعة الدكتور موالي الطاهر سعيدة   *  
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رجمة ِبعدها ذات بعد ثنائي، غير أنها تشترط أن يكون المترجم التّ الب متمرنًا على مقطع نصي ويكون فيه الط
ولديه سعة واسعة في الفهم واختيار المعاني واأللفاظ مهما كان هذا  ّيةحو النّ متخصص ومتمكن في القواعد 

  المتخصص سواًء أستاذ أو طالب.
؟ ما هي ّيةعليمالتّ رجمة التّ حو اآلتي: ما المقصود بالنّ لى ع ّيةورقتي البحث ّيةانطالقا من هنا يمكن معالجة إشكال

 ّيةعليمالتّ ي تسعى إلى تحقيقيها في حقل تعليم اللغات؟ وما عالقة التّ ؟ وما هي األهداف ّيةعليمالتّ رجمة التّ أنواع 
ي ترتكز التّ ماذج النّ هم اللغات؟ وما هي أ ّيةفي تعليم ّيةعليمالتّ رجمة التّ كيف يمكن استثمار  ؟ّيةعليمالتّ رجمة التّ ب

  عليمة؟ التّ رجمة التّ عليها 
ـــ إن  ّيةمختلفة سأعالج في ورقتي البحث ّيةتتجاذبها حقول معرف ّيةجوهر  ّيةوفق هذا الطرح الذي يشير إلى قض 

 لغاتل تعليم الي تسعى إلى تحقيقها في حقالتّ أنواعها واألهداف ، موضحة ّيةعليمالتّ رجمة التّ تعريف شاء الله ــ 
رجمة التّ ي تقوم عليها التّ ئيسة الرّ ماذج النّ أهم و  ، وأوضحّيةعليمالتّ رجمة و التّ ة بين العالقة القائم ألتناول بعد ذلك

  تائج المتوصل لتحقيقها.النّ ب ّيةوسأختم ورقتي البحث استثمار فاعليتها في حقل تعليم اللغات، ّيةوكيف ،ّيةعليمالتّ 
رجمة:التّ مفهوم  .2  

"ممارسة قديمة وهي كتابة في اللغة المنقول إليها لنقل المعنى تبعا للهدف  رجمة بأنها عبارة عنالتّ  تعرف     
االنتقال من لغة إلى أخرى ومن ثقافة إلى أخرى لتبين المترجم عنه للمترجم له الذي  ّيةالمرجو منها، وهي عمل

حويل من اللغة المنقول التّ ة في جوهرها، ألنه مع بدء رجمة مراجعالتّ في الغالب ال يفهم اللغة المترجم منها، ف
مرهونة بخصائص المترجم من حيث الخبرة  ّيةهاالنّ رجمة في التّ ، وتكون ّيةالكتابة منذ البدا ّيةمنها تبدأ معه عمل

  )2007، الديداوي("ّيةفسالنّ والكفاءة والحالة 
       نص ُكتب بلغة معروفة جدًا ليمثل نصًا في لغة غير  يرجمة تعنالتّ ويعرفها أحد الباحثين قائال إن"

  )1997عنان،(معروفة"
نقل من لغة إلى لغة أخرى وتأتي في شكل تجربة تقسم بمعايشة الغير في نصوصه  ّية"عمل ويقصد بها كذلك  

  )1997 عنان،(وٕاعادة كتابتها في إطار ثقافي ولغوي آخر" ّية، مع محاولة اكتشافه عبر قراءة ثقافّيةاألصل

رجمة يمكن القول، بأنها تمثل نقل لغة إلى لغة أخر التّ عاريف المأخوذة عن مفهوم التّ من خالل هذه        
وترتكز على معياريين أساسيين يتمثالن في المعيار اللساني المتمثل في اللغة والمعيار الثقافي يتمثل في العادات 

راث الثقافي والموروث التّ عليها المجتمعات، وذلك من أجل الحفاظ على ي تقوم التّ قاليد والمبادئ والقيم التّ و 
  األدبي.

 غة المنقول إليها وفي تطوير الموروث الثقافي الذي من خالله التّ وعلى هذا األساس فإنرجمة تسهم في إثراء الل
  تتمكن المجتمعات من االنفتاح على الثقافات المتعددة.
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  :ةيّ عليمالتّ رجمة التّ . 3

   :ّيةعليمالتّ رجمة التّ مفهوم 1.2

صيد الرّ وٕاثراء  ّيةيقصد بها "تمارين كنشاط لتعليم اللغات غايته الوحيدة اكتساب اللغة األجنب ّيةعليمالتّ رجمة التّ     
المشهورة والمعروفة  ّيةوفي الغالب نشاط يبنى على الثنائ ّيةاللغوي أو الختيار الفهم واكتساب اللغة األجنب

رجمة التّ إلى اللغة الهدف، وتلجأ  ّيةرجمة من اللغة األجنبالتّ أو العكس  ّيةرجمة من اللغة األم إلى اللغة األجنبالتّ ب
 ّيةي تعد شكال من أشكالها باعتبار أن المعلم يوظفها في العملالتّ  ّيةفسير التّ رجمة التّ إلى توظيف  ّيةعليمالتّ 
أو  ّيةجل شرح وتفسير صعوبة مستويات اللغة سواء كانت هذه اللغة نحو حديد في اللغة األم من أالتّ ب ّيةعليمالتّ 

  ).2009سعيدة، "(ّيةومعجم ّيةأو دالل ّيةأو تركيب ّيةصرف
مسبقة وهذه اللغويات تقوم  ّيةكما تعرف بأّنها عبارة عن "تمرين يتمحور يشكل عام وكامل حول مطابقات لغو 

صوص واختيارها يكون النّ لغة تكون عبارة عن مستوى تركيب ال ّيةمأخوذة من بن ّيةعلى نصوص ومقاطع نص
ويعرفها  ّيةعليمالتّ رجمة التّ أول من استعمل مصطلح جان دوليل ، ويعد ّيةعليمالتّ مرين المعتمد للترجمة التّ ضمن  

مرين التّ ن هذا قابل معها سواًء كاالتّ ما و  ّيةتهدف إلى تعليم لغة أجنب ّيةبأنها عبارة عن استخدام تمارين تعليم
رجمة على جمل بسيطة ومركبة أو من نصوص ذات مقاطع مختلفة، شرط أن التّ كتابيا أم شفهيا، وتقوم هذه 

رجمة الجيدة، وبهذا فهي تمثل أداة التّ مكن من التّ جيدة للغات بغرض  ّيةيكون هذا المترجم يمتلك قدرة معرف
هادفة يستقبلها المتعلم في  ّيةمن أجل الحصول على نتيجة تعليم ّيةتساعد المعلم على تقديم المادة المعرف ّيةتعليم

  ).2007دوريو، عاّمة، وتعليم اللغات خاصة"( ّيةعليمالتّ  ّيةحقل العمل
    تمرينًا ونشاطًا لغويًا ذات بعد تعليمي هادف يتم في قاعة  ّيةعليمالتّ رجمة التّ بناًء على هذا يمكن القول، إن

 ّيةص، وٕانما تهتم بعملالنّ ص أو المعنى الذي ينقله النّ ة باعتبارها ال تهتم بمضمون الدرس، فهي تمثل وسيل
رجمة إلى التّ ، وتسعى هذه ّيةركيبالتّ و  ّيةوالدالل ّيةحو النّ و  ّيةوالصرف ّيةكالصوت ّيةرجمة في مختلف مستوياتها اللغو التّ 

معلمي  س هذا الحقل المعرفي كمقياس مستقل من قبل، كما ُيَدر ّيةمن أجل إتقان لغة ثان ّيةاكتساب المعرفة اللغو 
على وسائل  ّيةعليمالتّ رجمة التّ ، كما ترتكز ّيةأو ألمان ّيةأو فرنس ّيةانأو اسپ ّيةليز كاللغات سواًء كانت لغة ان

هم حكم في الفالتّ عبير وال ترتكز على لغات االختصاص، وعليه يمكن القول بأنها تمثل طريقة لتعلم اللغة و التّ 
  .ّيةوتجعل اللغة جزُء ال يتجزء منها قصد الوصول إلى معرفة اللغة الثان

حصل التّ قويم من أجل التّ على عدة وظائف نذكر منها: اكتساب اللغة وٕاتقانها، كما تهتم ب ّيةعليمالتّ رجمة التّ وتقوم 
سيخ المعرفة لدى المتعلم الذي ، وتقوم على تر راكيبالتّ الستيعاب والفهم وتثبيت المعرفي المكتسب، وتهتم أيضا با

  هو في حد ذاته المترجم.
  :ّيةعليمالتّ رجمة التّ أهداف  2.2

 حو اآلتي:النّ إلى تحقيق مجموعة من األهداف يمكن حصرها على  ّيةعليمالتّ رجمة التّ تسعى 
 ؛ومرنة ّيةتهدف إلى توظيف اللغات، وذلك بجعل لغة المترجم قو  ّيةعليمالتّ رجمة التّ  - 

 ؛ّيةإلى لغة ثان ّيةعليمالتّ صوص النّ فكير المنطقي وذلك من خالل تحليل التّ على  ّيةعليمالتّ رجمة التّ ترتكز  - 
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عرف على الثقافات األخرى وتاريخها، وذلك من خالل تنفيذ عملياتها التّ إلى  ّيةعليمالتّ رجمة التّ تسعى  - 

 ؛ي تقوم عليهاالتّ واستراتيجياتها 

  خارج سياقها. صوصالنّ تترجم  ّيةعليمالتّ رجمة التّ  - 

 :)2003(أورتاد،  ثالثة أنواع يمكن ذكرها كاآلتي ّيةعليمالتّ للترجمة  :ّيةعليمالتّ رجمة التّ أنواع   .3
ي يوظف فيها المعلم لغة الدارسين أي التّ رجمة فهي التّ أحد أنواع  ّيةفسير التّ رجمة التّ تعد  :ّيةفسير التّ رجمة التّ 1.3

سبة إلى المتعلم أو النّ عبير عنها  غيرها أن هذه الكلمات تكون جديدة بالتّ أو اللغة األم، وذلك بعد ترجمة كلمة 

حوي النّ رجمة بشرح نقاط  االختالف بين لغتين أو شرح مستوى من مستويات اللغة كالتّ يقوم المتعلم في هذه 

علمين على إدراك رجمة بدور المترجم الذي يساعد ويرشد المتالتّ وع من النّ مثال، حيث يقوم المعلم في هذا 

ص المراد ترجمتها وبفضل  هذا الدور الفعال الذي يلعبه المترجم لبقي النّ وفهم معنى الكلمة أو الجملة أو 

 بالمستوى اللغوي. ّيةتتطلب أن يكون المترجم ذو كفاءة عال ّيةعليمالتّ رجمة التّ المعنى غامض، وعليه ف

مصطنعة وال يمكن  ّيةعلى نصوص تعليم رجمةالتّ تقوم هذه     :ّيةرجمة من اللغة األم إلى اللغة األجنبالتّ 2.3

وأن  رجمة على المتعلمالتّ وع من النّ ذا ؛ حيث يرتكز هّيةالحقيق ّيةصوص األصلالنّ تشبيهها أو مقارنتها ب

على تمارين وتطبيقات متداخلة  ّيةرجمة مبنالتّ حوي للغة كما تكون هذه النّ تامة بالمستوى  ّيةيكون على درا

 اللغة األم. ّيةي بنف

 إلى اللغة األم:  ّيةرجمة من اللغة األجنبالتّ 3.3

رجمة من اللغة التّ كما تسعى  ّيةرجمة أن يكون المعلم على معرفة متقدمة باللغة األجنبالتّ وع من النّ يتطلب هذا   
صوص ومن النّ نه من فهم المستوى الذي يمك ليبلغ المتعلم ّيةيم اللغة األجنبإلى اللغة األم إلى تعل ّيةاألجنب

رجمة تشترط ضرورة الفهم للنصوص التّ الي فإن هذه التّ وب ّيةرجمة من اللغة األم وذلك بإتقان اللغة األجنبالتّ 
 . ّيةعليمالتّ 
تتجاذبه عدة تخصصات مختلفة كاللسانيات العاّمة بكل فروعها، وعلم  ّيةمن الحقول المعرف تعليم اللغات:. 4

طرائق تعليم اللغات وتذليل الصعوبات "فس اللغوي وعلم االجتماع، ويقصد بتعليم اللغات النّ فس وعلم النّ 

، كما تسعى إلى اكتساب المتعلم ّيةالبصر  ّيةمعالسّ ي تقف في سبيل المتعلم، وذلك باستعمال الوسائل التّ 

م اللغات يهتم بدراسة اللغة حدث والقراءة والكتابة، فتعليالتّ المتمثلة في مهارة االستماع و  ّيةالمهارات اللغو 

أو  ّيةفيها باعتبارها ترتبط باألدب والثقافة فأصبح يطلق عليها بتعليم اللغات إما اللغة األجنب ّيةكبؤرة أساس

  .)1978"(نايف، علي، ّيةالثان

 ّيةالثان أو اللغة ّيةواصل باللغة األجنبالتّ كما تهدف تعليم اللغات إلى البحث عن أنجع الطرق الكتساب مهارة 
 في قوله: برينواصل بشكل جيد وهذا مت وضحه الباحث التّ  ّيةألن أهم نشاط في تعليم اللغة يكمن دوره في كيف

 واصل.التّ بل لتعلم السّ واصل وأنجع التّ شاط األساسي في الفهم هو النّ إن  
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مكن من اكتساب طرق التّ عى إلى ي تسالتّ  ّيةوعليه يمكن القول، إن تعليم اللغات يعد من الحقول المعرف     
ياق السّ رجمة وفي هذا التّ ، كما تعد من العلوم المعقدة باعتبارها تعالج نوعين من ّيةومناهج تدريس اللغات األجنب

رجمة بين التّ من المهم جدا أن تميز في تعليم "رجمة التّ عليم في مجال التّ عن نوعين من  هولمس جيمس يقول:
 اواختبار مدى اكتسابها، أم  ّيةرجمة ُوظفت كأداة لتعليم اللغات األجنبالتّ ثل األول في أن اتجاهين أساسيين يتم

رجمة في المعاهد والجامعات هدفه إعداد مترجمين التّ الثاني فهو ظاهرة حديثة العهد يكمن في أن دروس 
وع األخير يتعلق بتكوين المترجمين، نحتاج فيه اإلجابة عن العديد من األسئلة النّ ناجحين ومحترفين، وهذا 

تظهر مالمحها مع تعليم اللغات  ّيةعليمالتّ رجمة التّ علم وتصميم المناهج ومن هنا بدأت مالمح التّ المتعلقة بطرق 
  .)2007اجحي، الرّ "(ّيةاألجنب

وتعليم اللغات ال يمكن الفصل بينهما باعتبار  ّيةعليمالتّ مة رجالتّ وعلى هذا األساس تظهر العالقة القائمة بين   
 طور وازدهاره في الحقل التّ ي تسمح بمواكبة التّ  ّيةرجمة ال يمكن أْن تتم إال من خالل تعلم اللغات األجنبالتّ أن
  ربوي.      التّ عليمي التّ 

 في حقل تعليم اللغات:  ّيةعليمالتّ رجمة التّ استثمار  .5

      ّيةربالتّ وباعتبار هذه األخيرة تمثل ثمرة تالقح علوم المعرفة كعلم  ّيةرجمة جزء من تعليم اللغات األجنبالتّ  تعد 
اللغات ألن  ّيةوحي لتعليمالرّ ي تعد األب التّ فس وعلم االجتماع عاّمة وعلوم اللسان خاصة اللسانيات النّ وعلم 

رجمة سواًء التّ مارين على التّ وع من النّ ويعتمد هذا  ّيةديم المعرفة اللغو تمكن المتعلم من تق ّيةرجمة وسيلة تعليمالتّ 
وتطبيق عليها مستويات لغوي؛ حيث يقوم المعلم على لفت انتباه المتعلمين وتصحيح  ّيةأو تحرير  ّيةكانت تفسير 

أو  ّيةص مكتوبة أو شفو وتطبق على نصو  ّيةلغو  ّيةهنا تعد تمرين تقوم على ثنائ ّيةعليمالتّ رجمة التّ ف أخطائهم.
المستعملة  ّيةعليمالتّ وسيلة من الوسائل  ّيةعليمالتّ رجمة التّ على مقاطع أو على جمل قصيرة وطويلة وبهذا تكون 

  .ّيةاللغو  ّيةاحالنّ لتحسين وتطوير مستوى المتعلمين من 
  :)2001(روجر،في في حقل تعليم اللغات بطريقتين تتمثالن ّيةعليمالتّ رجمة التّ وعليه يمكن استثمار 

رجمة وتكون مشافهة؛ حيث تهدف إلى شرح الفوراق التّ في  ّيةالطريقة األولى وتتمثل في الطريقة الجماع - 1

ي يشترط على المتعلمين التّ  ّيةحو النّ راكيب التّ واختالف  ّيةما بين اللغتين كتطابق المقابالت المعجم ّيةاللغو 

 تعليمها وٕاتقانها.

وهنا يتمكن المعلم من تقييم أداء  ّيةرجمة وتكون كتابالتّ في  ّيةفتتمثل في الطريقة الفرد ّيةأما الطريقة الثان - 2

 .ّيةعليمالتّ  ّيةالمتعلمين مع معرفة مدى نجاحهم وفهمهم في العمل

  :)2001(روجر،  ي وجب على المعلم تلقينها للمتعلمين تكون عن طريقالتّ ومن بين الطرائق 
ف القليل من استعمال اللغة مع توظي ّيةللغة األم أي لغة المتعلم األصلبا ّيةعليمالتّ تقديم الدروس  -

 ؛الهدف

 ؛طقالنّ رجمة وعدم االهتمام بالتّ رة ركيز على مهاالتّ  -

 ؛ّيةركيبالتّ و  ّيةحو النّ و  ّيةوالصرف ّيةالصوت ّيةاجالنّ االهتمام بمستويات اللغة سواًء من  -
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 ؛ّيةعليمالتّ ج ضمن البرام ّيةصوص المنطو النّ االهتمام بقراءة  -

 كأنماط جاهزة للتعليم. ّيةعليمالتّ  ّيةتقديم البن -

تقوم هذه الطريقة "عليمي إْذ التّ وهناك طريقة أخرى لتعلم اللغات وتعد من الطرق المباشرة والحديثة في الحقل     
، كما تسعى هذه ّيةنبعبير عنها باللغة األجالتّ وتكون عن طريق تقديم عبارات وتمثيلها ثم  ّيةقائالتّ على مبدأ 

وصل إلى المعرفة مباشرة التّ حتى يتمكن المتعلم من  ّيةلممارسة اللغة األجنب ّيةالطريقة إلى توفير المواقف الطبيع
بط المباشر الرّ تتمثل في الدال والمدلول، وهنا يمكن القول بأن هذه الطريقة تجعل المتعلم قادرًا على  ّيةبعالقة ثنائ

داخالت مع بنيات اللغة األم؛ حيث يكون المتعلم مطالب التّ وتجنب كل  ّيةمياتها باللغة األجنببين األشياء ومس
  . )2001"(روجر،ّيةعليمالتّ  ّيةواصلالتّ كوسيلة تواصل وحيدة في كل المواقف  ّيةبفرض استخدام اللغة األجنب

ثل أيضا جسر وصل بين اللغات والثقافات تمثل وسيلة لتعليم لغة، وتم ّيةعليمالتّ رجمة التّ وعلى هذا األساس نجد  
  .ّيةرجمة ال يمكن أن تتم إال من خالل حضور تعلم اللغات األجنبالتّ ف

 في ضوء حقل تعليم اللغات:    ّيةعليمالتّ رجمة التّ ماذج المعتمد في النّ أهم  .6

ماذج إلى النّ ذه تسعى ه على عدة نماذج لها عالقة وطيدة بحقل تعليم اللغات؛ حيث ّيةعليمالتّ رجمة التّ تستند 
:)2007(دوريو،  ماذج نذكر ما يليالنّ تحقيق أهداف ونتائج، ومن بين هذه   

باعتبار أن هذه األخيرة  ّيةعليمالتّ رجمة التّ  ذج اللساني أول نموذج ترتكز عليهمو النّ يعد   موذج اللساني:النّ  1.6

ألنه تقوم  ّيةقابلالتّ ا وخاصة اللسانيات تمثل حقل معرفي تلعب فيه اللسانيات الدور الفعال بكل فروعه

رجمة التّ موذج اللساني جزء من النّ وجعلت هذا  ّيةوالمنهج ّيةاالبستيمولوج ّيةاحالنّ رجمة من التّ بتطوير 

  ي يقوم عليها.التّ قائما بذاته له أسسه ومناهجه ومرتكزاته  ءكعلما

قابلي إلى المقابلة بين  نظامين لغويين مختلفين وذلك التّ حليل التّ يسعى نموذج  : قابليّ التّ حليل التّ نموذج  2.6

موذج إلى حل النّ ، كما يهدف هذا ّيةوالدالل ّيةحو النّ و  ّيةوالصرف ّيةكالصوت ّيةعرف على الفروق اللغو التّ قصد 

قاء اللغات مع بعضها البعض ومثال ذلك تعليم اللغة التّ ي تظهر عند التّ  ّيةوالعمل ّيةعليمالتّ المشاكل 

فينتج عن ذلك مشكالت  ّيةي تعتمد على اللغة األم؛ حيث تؤثر في معظم اللغات األجنبالتّ  ّيةنباألج

رجمة في التّ قابل بمقاربة نظامين لغويين مختلفين وتسهم التّ وصعوبات يتلقاها المتعلم وهنا يظهر مصطلح 

اعتبارها تمثل الوسيلة الوحيدة أو العكس ب ّيةقل اللغوي عن طريق نقل اللغة األم إلى اللغة األجنبالنّ هذا 

يقول في ذلك:" إن صعوبة تشارلز فريز ، وفي هذا الصدد نحد الباحث ّيةعليمالتّ  ّيةلمعرفة صعوبات العمل

ي تواجه إعداد التّ  ّيةسبة إلى المتعلم تنشأ عنها المقارنة بين اللغة األم واللغة األجنبالنّ ب ّيةتعلم اللغة األجنب

هي تلك تعد على وصف لعلم اللغة المراد تعلمها مع وصف موازنتها في  ّيةلمواد فعالالمواد ألن أكثر ا

  سبة إلى متعلميها".النّ اللغة األم ب
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ي تعتمد التّ ماذج النّ أويل أو كما هو معروف بنموذج المعنى من أكثر التّ يعد نموذج  :أويليّ التّ موذج النّ  3.6

وكان لها اهتمامها  ّيةاللسان ّيةظر النّ غات؛ حيث ظهرت بعد في حقل تعليم الل ّيةعليمالتّ رجمة التّ عليها 

باعتبارهما يمثالن شكلين مختلفين غير أنهما  ّيةحرير التّ و  ّيةرجمة الفور التّ رجمة خاصة التّ الخاص بعلم 

كل الواحد جديرة أن تطبق في الشّ جربة في التّ اتجة عن النّ  ّيةظر النّ سالة، ألن الرّ يهتمان بنقل مضمون 

واصل وتتجسد إال من خالل التّ أويلي ال تتم إال من خالل التّ موذج النّ رجمة عند أصحاب التّ يهما، فكلت

ي التّ و  ّيةالمعروفة بالمكونات المعرف ّيةفهالشّ ياق ما يحمله من العناصر السّ الملفوظ الذي يضيف إليه 

  سالة المراد ترجمتها.الرّ تشكل جزء ال يتجزأ من 

ي كان لها الدور الفعال التّ ظريات النّ موذج الوظيفي على مجموعة من النّ يعتمد : وظيفيّ موذج الالنّ  4.6      
ظريات في حقل النّ واصل بفضل تفاعل هذه التّ  ّيةالملفوظات ونظر  ّيةونظر  ّيةالبراغمات ّيةظر النّ نذكر منها 

موذج على الجانب النّ ا ؛ حث اعتمد هذّيةعليمالتّ رجمة التّ رجمة، كان للنموذج الوظيفي دور هام في التّ 
صوص النّ الموجودة بين نصوص المصدر و  ّيةطبيقي وذلك من خالل تركيزها على العالقة الوظيفالتّ 

الخاصة دائما  ّيةواصلالتّ كل والوظيفة الشّ المستهدفة أي بين اللغة األصل والهدف كما اهتمت أيضا ب
رجمة التّ موذج الوظيفي قد انتقل من النّ ون ص المترجم لنا، وعلى هذا األساس يكالنّ ص المصدر أي النّ ب

مثلت نشاط  ّيةعليمالتّ رجمة التّ ، وهنا يمكن القول بأن ّيةاللغات خاصة اللغة األجنب ّيةإلى تعليم ّيةعليمالتّ 
  في مجال تعليم اللغات.    ّيةيستند على مناهج تطبيق

 في حقل تعليم اللغات ّيةعليمالتّ رجمة لتّ ااستثمار  ّيةفعالالموسومة ب  ّيةفي ختام ورقتي البحث خاتمة: .7
 وسيلة مهمة في حقل تعليم اللغات وباعتبار هذه األخيرة تمثل ثمرة  ّيةعليمالتّ رجمة التّ يمكن القول، إن تعد
رجمة له التّ مختلفة أدت إلى استقالليته وأصبح علم قائم بذاته وتوظيف هذا العلم في  ّيةتالقح علوم معرف

كنولوجي الذي كان له األثر الكبير في التّ طور التّ و  ّيةيمة غير أنه استحدث بظهور مناهج تعليمالقد جذوره
وحقل تعليم اللغات  ّيةعليمالتّ رجمة التّ عليمي، وبهذا يمكن أن نستخلص أنه ال يمكن الفصل بين التّ الحقل 

ة إلى نقل لغتين مختلفتين رجمة بحاجة ماسالتّ ألنهما عنصران يكمالن بعضهما البعض وذلك باعتبار أن 
  لمتعلم اللغات.

  قاط وهي:النّ نستخلص مجموعة من  ّيةوعلى هذا األساس فإننا من خالل هذه الورقة البحث
تقتضي أن يكون المتعلم ضليعا باللغة المترجم منها واللغة المترجم إليها، كما يجب أن  ّيةعليمالتّ رجمة التّ  -

  ؛ي يستمدها منهاالتّ باللغة  ّيةتماعواج ّيةنودي ّيةوثقاف ّيةفكر  ّيةتكون له خلف

  ؛رجمة تحتاج إلى أن يكون المتعلم متمكنا من اللغة األمالتّ  -

 ؛ّيةعليمالتّ ستيعاب وذلك بالممارسة تعزز الفهم واال ّيةعليمالتّ رجمة التّ  -

 ّيةك القدرة الكافمارين في حقل تدريس اللغات، كما تمكن المتعلم من امتالالتّ مرتبطة ب ّيةعليمالتّ رجمة التّ  -

 ؛المختلفة ّيةغة ومستوياتها المعرفلل ّيةللممارسة الفعل
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حدث والقراءة والكتابة؛ التّ لة في مهارة االستماع و األربعة المتمثّ  ّيةتهتم بالمهارات اللغو  ّيةعليمالتّ رجمة التّ  -

 ؛بطرف ناجعة يّ عليمالتّ فها في الحقل حيث توظّ 

ة تحتاج إلى معلم ومتعلم ومادّ  ّيةعليمالتّ  ّيةباعتبار أن العمل ّيةواصلالتّ اءة توظف الكف ّيةعليمالتّ رجمة التّ  -

 واصل جسر بينهما.التّ ، ويكون ّيةتعليم

  † . قائمة المراجع:6
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  أْم إشكال؟ واّل وَوحدة المدلول: ثراءٌ الدّ بين تعدد  ّيةم إلى العربالمصطلح المترجَ 
* قسمّية بن العـمري. أ

 2022/ 05/  30تاريخ القبــــــول:                                2022/ 06/  03تاريخ االستالم: 
  

ي كثيرا ما التّ  ّيةالالت القصالدّ لشتى رجمة تواصل وانفتاح على مواطن الظل، واستكشاف التّ  مقدمة:
اء لألفكار واستقصصوص المكتوبة على نحو جلي صريح، النّ أو  ّيةفو الشّ يتعذر مثولها في الملفوظات 

وسعة مستوى ل توالقيم والمعاني واألشياء بأدوات اللغة. إنها تطلع إلثراء الذات وصقلها وتشذيبها من خال
ركيبي لتّ اسيجي النّ ضمن مجموع  –وتقييمه وتقويمه. ويمثل المصطلح صيد الذاتي الرّ مراجعة و االطالع 

ي يسهم في تّ ال المثلى واصلالتّ  ّيةحاسمة في استيعاب المدلوالت وتبليغها إلى المتلقي. وعمل أداة-للغة 
  .صفاتاالمو بناء أركانها المصطلح يرتهن نجاحها بجملة من 

                                  شروط المصطلح األمثل: – 2
فترض أن فإنه يقة. وعليه الدّ إن أهم ما يتطلبه المصطلح في أي ميدان معرفي أن تتحقق فيه سمات 

  :ّيةتتوفر فيه الميزات اآلت
  ن أو حضورا في نصوص.لسّ اطراد المصطلح من حيث استعماله جرًيا على اال –1
  بالمدلول المراد. وفاؤه –2
  أويل عنه.التّ  ّيةانتفاء قابل –3
4–  ضادّ التّ أو  فال يكون من المشترك اللفظي ،د معناهتفر.  
ألفاظ سبة إليه بال اضطرار إلى االستعانة بالنّ ، وقابليته للتطويع الصرفي إذ يمكن سهولة نطقه –5

  .فسالنّ فس ال النّ للداللة على الصفة من علم  ) أخرى (نفساني
.Psychologie psycholoqique 
  Psychique نفسي"خالفا لـ" :   
  تعدد المصطلح: أسباب-3
  د المصطلح:ات تعد بّ طَ مَ  –4
ما يكون تعدد صورة المصطلح عامل إرباك للمتلقي، العتبارات منها على كثيرا  أويل:التّ  ّيةقابل-أ

 وقربا من تواجدهم زمانا ومكاناالخصوص عدم إجماع الباحثين على استعماله، الختالفهم من حيث 
ي ف بميدان معرفي مغاير كما هي الحالخصص وبعدا، وتماهي المصطلح مع مصطلح آخر موصول التّ 

  :ّيةمختلفين في األمثلة اآلتالمدلولين ال
  )(Assimilation، فالمعادل العربي األول صوتي، بينما الثاني المماثلة واإلدماج 
   . اريخ الجزائريالتّ متعلق ب1

                                                           

 benguesmia.ensb@gmail.comبوزريعة، الجزائر –المدرسة العليا لألساتذة *
 المرسل) المؤلف( 
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يرا ما ض ذلك، وكثوالمراد بذلك كثرة المصطلحات للمفهوم الواحد دونما داع يفر  عدد الصوري:التّ فرط  –ب 
لحات ي تتعدد فيها المراجع ذات المصطالتّ ستغالق المقاصد على المتلقي ال سيما في الحاالت يفضي ذلك إلى ا

  غير الموحدة.
  عدد االصطالحي الصوري:                التّ من  نماذج-5

Affixe  ُمْدَرج داخلة 
   Affriquée ّيةمزج مركب 

Alvéo-dentaux (sons)   ّيةاألسنان ّيةاألصوات اللثو 
A.P.I. : Alphabet Phonétique International 

  / ّيةالعالم ّيةولالدّ  ّيةالصوت ّيةاألبجد
Arbitraire (~ Onomatopée)  2 = تعسفي= تحكمي اعتباطي  

  Appareil phonatoire  طقيالنّ الجهاز 
 Archigraphème الحرف المشترك = األصلي 
 Archiphonème مثال :  الصوتيي تحقق طاء بسبب الجوار التّ اء التّ / فونيم مشترك ك م أصلييفون  : 

 اصطبر : اصتبر وهو أصل مهمل.
 Assimilation تماثل تأثر وتأثير صوتي مماَثلة  

Assimilation de point  de lieu d’articulation : ّيةمماثلة مخرج  
Assimilation linguistique ّيةمماَثلة لغو  ّية/ لسان 

Assimilation totale  3إدغام ّيةمماثلة كل 
Assimilation régressive   ّيةمماثلة رجعـ 
Assimilation progressive   ّيةمماثلة تقـدم 
Assimilation alternative   ّيةمماثلة تبادل 

Assimilation de sonorité    ّيةمماثلة جهر Assimilation de voisement  
Assimilation partielle   مماثلة ناقصة / ّيةمماثلة جزئ  

Adjectif superlatif   إلخّيةفي الفرنس نعت أقصى ،  
عدو بسرعة أكبر رغم وظيفيته: ي ّيةاإلعراب في العربحويون في النّ عت هنا وقد أغفله النّ والفرق جلي بين نوعي 
 .في ِقبال: يعدو بأكبر سرعة

 Bilabial (شفوي مزدوج): الباء والميم والواو شفتاني  
 Chaȋne parlée ّية(كالم ّيةسلسلة صوت( 

 Changements segmentaux األصوات المفردة والمشددة ّيةتغيرات ِقطع 
  Changements suprasegmentaux  نغـيم والمْفصلالتّ ْبر و النّ ك ّيةِقطع /بعدتغيرات فوق   

 Consonne ساكن صحيح صامت حرف 
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(Semi) consonne radicale صامت جذري(-شبه( 
 Cordes vocales (les deux) أوتار تشريحياال حبال / ال  حبالن (وتران) صوتيان  

 Diphtongue الحركة المركبة الحركة المزدوجة 
 Dissimilation تخالف تغاير مخاَلفة 

Dissimilation consonantique   تخالف مخالفة الحروف الصحيحة                                                                                                ة(ـمخالفة صامتيتخالف (
Dissmilation licite مخالفة جائزة / مباحة 

Dissimilation progressive  ّيةتقدم مخالفة ّيةأمام/ مخالفة 
Dissimilation régressive ّيةرجع مخالفة ّيةخلف/ مخالفة 

Distinctivité   ّية/ تمايز  ّيةتمييز 
Emphatique = Vélaire  صوت فخم ، طبقي  

 ، تباعا.''في: الصاد والطاء في ''اصطبربينما صفة مفخم عارضة، كما  ّيةوينبغي أن نشير أن صفة فخم أصل
Emprunt  مقتَرضدخيل ، 

Epenthétique  دخيل تسهيلي مقَحم صوت 
Expressif بالغيتعبيري ، 

Fricatif ـكاكي، رخو، طليـق، تسريبياحت  
Gémination  شديد في أنه يقبل الفك إلى صوتين بسيطين التّ عن  تضعيف ويختلف  

 شبابيك. كما في: ُسّلم ساللم، شّباك
Glotal stop  حنجري ، وقفي همزة قطع 

Graphisme consonantique  ّيةصامت كتابة 
  Gutturales  حنكيات 
 Hapaxépie  مخاَلفة 
  Haplolalie  مخاَلفة  
 Haplologie  مخاَلفة 

Interdentales  ث و ذ و ظ : وهي، ّيةبين أسنان أصوات 
  Intonation ـيمتنغ 

Jointure =Joncture  مْفصل 
Labial  شفوي مزدوج (شفتانيان( 

Labio-dental أسناني -شفوي 
Laryngal حنجري     
Lexème عنصر معجمي 
Linéaire  خطي 
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Liquide  مائع 
Majuscule كبير ُتستهل به الجمل واألعالم حرف... 
Métathèse مكاني قلب 

Morphèmes de possession ّيةالِمْلك قرائن 
* Non attesté مستعَمل = أصل بعيد غير* 
  Non emphatique رقيق 

 Notation usuelle ّيةكتابة إمالئ : ّيةعاد كتابة 
Occlusif وقفي=حبيس= انسدادي= شديدانفجاري =. 

    Occlusif géminé انفجاري مشدد  
Occlusion : Stop  انحباس : ّيةوقفشدة  :انفجار 

 :شديدالتّ انسداد، باصطالح القدامى، وهو غير 
Onomatopée  محاكاة، تقليدّيةإيحائ ، 

 Paires minimales (مزدوجات صغرى) ثنائيات دنيا 
Parler أداء ّيةتأد ، 

Points d’articulation / Lieu… مخرج 
Point d’articulation interdental  مخرج أسناني/ مخرج بين أسناني  

Ponctuation رقـيمالتّ الوقـف = عالمات  عالمات 
Prétérit ماضمنقـطع: ماض بسيط زمن ، 

 Prosodique (son) غير وظيفي صوت تطريزي ، 
Radical  جذر، أصل 

 Rupture d’hiatus  حذف علة قاء الصائتينالتّ منع ، 
 Tension تضعيف تشديد ، 

Schwa =Voyelle furtive, 
Voyelle centrale, Voyelle 

neutre  
 حركة مخـتـلسة = حركة مخطـوفة، صائت3

  مركزي، صائت صفـري، صائت حيادي
 Segments graphiques  ّيةحروف خط Graphèmes 

  Sonore Voiced (=Voisé) مجهور 
Sonorité Voiceness  جهر 

Sourd مهموس 

104



 107-102عدد خاّص         ص:            2022الّسنة:           13مجّلة معالم           المجّلد: 
 

 

Spirant رخو، طليق، تسريبي 
 Spirant (e) ḇ باء رخوة مجهورة 
 Spirant (e) ž  = رخوة ّيةجيم فارس : ژج 

 Spirantisation رخاوة طالقة تسريب 
 Standardisation  تنميط لغةّيةمعيار ، 

 Syntagme تركيب : Syntaxe يطلق أيضا على  ّيةركيب في العربالتّ و 
 ThèmeSquelette consonantique وأشباه الصوامت في حكم  مادة، جذر، الهيكل الصامتي)

 5ديد الذي هو الصوت االنفجاريالشّ مشدد وال ينبغي الخلط بينه وبين  Tendu ).الصوائت
مييز بين المشدد والمضعف فاألول ال يقبل الفك إلى صوتين بسيطين، كما في طاء في التّ كما يجب  ''   
  ''قّطع
 سمة مميزة / عالمة مميزة Trait pertinent فضيلة 
 ّيةوصف ّيةكتابة صوت Transcription phonétique تمثيل صوتي   
 ّيةوظيفـ ّيةكتابة صوت Transcription phonologique تمثيل صوتي وظيفي/ تشكيلي  
  Dialecte /  / Allophone VarianteVariété / 5لهجة / ألوفون 6متنوعة / متغيرة / 

Voyelle ، صائت، حركة مصوت  
Voyelle furtive /ə/: Voyelle  Voyelle zérocentrale, Voyelle neutre, 8  حركة أو صائت

  9صفري صائت حيادي صائت مركزي صائت مختلس 
Voyelle initiale, Initial vowel ّيةصائت صداري حركة بدائ  

      ''البدائي'' من شأنه أن يفضي إلى الخلط بينه بـ 10وينبغي أن نشير إلى أن وصف هذا الصوت 
.Primitif / Primitive  تماما، أال وهو مصطلح آخر مختلف وبين 

خلص ي سقناها لالستشهاد، فإننا سنالتّ  ّيةعدد االصطالحي: إذا تأملنا هذه المدونة االصطالحالتّ  ّيةعدم وظيف
لذلك  ، وليس ثمة من داعّيةعدد الصوري كل ذلك ال يخدم اللغة االصطالحالتّ إلى أن المرادفة واالشتراك اللفظي و 

  أصال.
غير قابل للتأويل إذ من شأن ذلك أن يضلل  ،قارا ،أن يكون واضحامن أخص خصائص المصطلح  خاتمة:

ص ما ليس منه، وقد يستنبط منه ما ال صلة له به بسبب انفتاح المصطلح على مدلوالت النّ القارئ، فيقحم في 
  أخرى.
إن ترجمة المصطلحات ال تقتصر على إثراء لغوي، بل هي انفتاح ثقافي ومعرفي على ما لدى األمم    

  طوير.التّ حسين و التّ وتطلع إلى  ،وتقويم ،متقدمة، وتصحيح للذاتال
الزخم  رصيدها المعرفي، ويفتح بابا على اآلخرين لإلفادة منٕاثراء وعليه، فالمصطلح يسهم في تطوير اللغة و    

  ول.الدّ و  عوبالشّ فاعل بن التّ قارب و التّ المذهل الذي هيأ عوامل  ّيةقنالتّ افق ال سيما في عصر الدّ المعرفي 
-----------------------------  
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  ّيةالعرب ّيةرجمالتّ لسانيات المتون في الدراسات 
Corpus Linguistics in Arabic Translation Studies 

  

     *محمد أبو عمرأ.   
  2022/ 05/  17تاريخ القبــــــول:                        2022/ 06/  03تاريخ االستالم: 

  

على مستوى العالم، إال أنها  ّيةفي الدراسات اللغو  أصبحت لسانيات المتون من المنهجيات المتأصلة :صملخّ 
ي تطبق التّ  ّيةالعرب ّيةرجمالتّ . وحتى اآلن تعد الدراسات ّيةال تزال تعتبر في مهدها فيما يخص اللغة العرب

في المتوفرة للباحثين وغياب الدعم الكا ّيةلسانيات المتون نادرة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها قلة المتون العرب
  في أدوات بناء المتون وتحليلها. ّيةلمعالجة اللغة العرب

، حيث يقدم ّيةالعرب ّيةرجمالتّ لدراسات ا أن تفتحها أمام ّيةي يمكن لهذه المنهجالتّ اآلفاق إبراز هدف البحث ستيو 
 انيات المتوني تعتمد في منهجيتها على لسالتّ  ّيةالعرب ّيةرجمالتّ الدراسات  بعض ي تتناولهاالتّ عرًضا للجوانب 

ويلي ذلك عرض ، Sketch Engineبناء متن أحادي اللغة وآخر متواٍز على منصة  ّيةعمللوصف  يتبعه
  .علم األحياء مجال طور فيالتّ استغالل المتون في تقصي المحتوى الداللي لمصطلح  ّيةلكيف

  .ّيةالعرب ّيةرجمالتّ دراسات ال؛ ّيةالمدونات اللغو ؛ لسانيات المدونات؛ لسانيات المتون: ّيةكلمات مفتاح†
Abstract: Corpus linguistics is an established methodology in translation studies 

worldwide. Nonetheless, it is still in its early stages where Arabic is concerned. Studies in 

Arabic translation studies that apply corpus linguistics approaches are still rare due to 

several reasons, such as the scarcity of available Arabic corpora and the lack of support for 

Arabic processing in corpus tools. 

This study highlights the potential of corpus linguistics in Arabic translation studies. The 

study reviews research published in Arabic where corpus linguistics is applied, outlines the 

process of building a monolingual corpus and a parallel corpus on Sketch Engine, and 

demonstrates the use of corpora by investigating the conceptual scope of the term taṭawwur 

in biology. 

Keywords: corpus linguistics; corpora; Arabic translation studies. 
حمن الحاج صالح كان من أوائل اللغويين العرب الذين الرّ يمكن القول إن أستاذ اللسانيات عبد مة: مقدّ  .1

، حيث بادر منذ ثمانينات ّيةل دراسة اللغة العربكنولوجيا الحديثة في مجاالتّ ي تتيحها التّ تنبهوا إلى اإلمكانيات 
إلى الدعوة إلنشاء ما أسماه بنك المعلومات  ّيةالعرب ّيةالقرن العشرين في معرض طرحه لمشروع الذخيرة اللغو 

) باعتبار 1999، 1996) وذلك قبل تطويره لفكرة المشروع (الحاج صالح، 1986(الحاج صالح،  ّيةاللغو 
. وهذا المفهوم ّيةتمثل االستعمال الحقيقي للغة في مختلف البلدان العرب ّيةآلي للنصوص العربالذخيرة نفسها بنك 

)، وأبسط تعريف له أنه مجموعة من corpusالذي كان الحاج صالح سباًقا بطرحه هو ما يطلق عليه متن (
رى تداول هذا ، فقد جّية). وٕاضافة إلى مصطلح الذخيرة اللغو 19، ص 2015صوص الموثقة (صالح، النّ 

                                           

 

   (المؤلف المرسل)  mohammad.aboomar2@mail.dcu.ie، أيرلندا، جامعة مدينة دبلن   *  
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) بعض ما ورد منها في 20، ص 2018عن طريق عدة مصطلحات حصر العصيمي ( ّيةالمفهوم باللغة العرب
" و"الكتلة ّية" و"المدونة اللغو ّية، ومن أبرز هذه المصطلحات "عينة البحث اللغوي" و"المادة اللغو ّيةمصادر عرب

طلح األخير نظًرا القتضابه وعدم ابتذاله في مجاالت " و"المكنز" و"المتن". وقد فضل العصيمي المصّيةاللغو 
 ) وهذا البحث يتبعه في ذلك.23أخرى (ص 

من منطلق تجريبي وما يقتضيه ذلك من االعتماد على  ّيةأما استخدام المتون في دراسة الظواهر اللغو 
و ما يطلق عليه لسانيات يتعذر على الباحث تحليلها يدويا فه ّيةصوص الطبيعالنّ الحاسوب لتحليل قدر كبير من 

). ويميل بعض الباحثين ومنهم العصيمي إلى اعتبار 2018) (العصيمي، corpus linguisticsالمتون (
لسانيات المتون أحد فروع علم اللسانيات وما يتبع ذلك من كونها تطرح نظريات خاصة بها، بينما يميل آخرون 

) قابلة للتطبيق في مختلف مجاالت البحث اللغوي empirical methodology( ّيةاختبار  ّيةإلى اعتبارها منهج
 ).186، ص 2015مري & الثبيتي، الشّ موثوقة ومنظمة ( ّيةمن أجل استخالص نتائج اختبار 

منها على سبيل المثال  ّيةلسانيات المتون للقيام بدراسات في العديد من المجاالت اللغو  ّيةويمكن تطبيق منهج
 ت اكتساب اللغة وتعليمها وتعلمها، ودراساّيةوالصرف ّيةحو النّ ، والدراسات ّيةمصطلحوال ّيةالدراسات المعجم

). وتتطلب مثل هذه الدراسات إما متون عامة 2015(صالح،  ّيةرجمالتّ ودراسات تحليل الخطاب، والدراسات 
استخدام محدد مجال معين أو  ّيةتكون بمثابة مرجع الستعمال اللغة بشكل عام أو متون متخصصة بنيت لتغط

). ويمكن للمتون أن تحتوي على لغة واحدة أو عدة لغات، أما المتون متعددة 267، ص 2015للغة (المجيول، 
على نصوص بأحد اللغات وترجماتها  ّيةأو متقابلة، بحيث تحتوي المتون المتواز  ّيةاللغات فيمكن أن تكون متواز 

متشابهة بلغتين أو أكثر (المجيول،  ّيةلة على نصوص أصلبلغة أخرى أو أكثر، بينما تحتوي المتون المتقاب
2015(.  

، إال أن لسانيات المتون ّيةالعرب ّيةنبه المبكر لمزايا االستعانة بالمتون في الدراسات اللغو التّ غم من الرّ وعلى 
). ويتضح ذلك على وجه الخصوص في 1، ص 2019وآخرون،  McEnery( ال تزال تعتبر في مهدها ّيةالعرب

أو  ّيةي تعتمد على المتون سواء تلك المنشورة بالعربالتّ ، حيث تقل الدراسات ّيةالعرب ّيةرجمالتّ مجال الدراسات 
إمكانات أدوات بناء المتون  ّيةالمتاحة للباحثين أو محدود ّية، ولعل من أسباب ذلك قلة المتون العربّيةباإلنجليز 

) في دراستهما عن 2019، وهو ما تطرق إليه حمودي وبوتشاشة (ةيّ عامل مع اللغة العربالتّ وتحليلها فيما يخص 
  .ّيةرجمالتّ تطبيقات لسانيات المتون في مجال الدراسات 

من ثالثة جوانب. يقيم  ّيةالعرب ّيةرجمالتّ ومن هذا المنطلق، يتناول هذا البحث استغالل المتون في الدراسات 
في هذا المجال من حيث موضوع الدراسة  ّيةة بالعرببعض الدراسات المنشور  ّيةالجانب األول مدى خصوص

ها وتحليلها، بينما يركز الجانب الثاني على بناء المتون المتخصصة ئستعانة بها وأدوات بناي تم االالتّ والمتون 
ن أحدهما عربي واآلخر متواز يحتوي على نيْ بناء متْ  ّيةوذلك عبر وصف عمل ّيةرجمالتّ ألغراض الدراسات 

، أما الجانب الثالث فيقدم تطبيًقا عمليا على استغالل المتون في الدراسات ّيةوترجماتها العرب ّيةيز لكنصوص إن
طور" كما يستعمل في الخطاب العلمي التّ عبر تقصي المحتوى الداللي لمصطلح علمي وهو " ّيةرجمالتّ 

 المعاصر.
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  ّيةالعرب ّيةرجمالتّ المتون في الدراسات  .2

عموما كانت رسالة  ّيةرجمالتّ لسانيات المتون في الدراسات  ّيةي استغلت منهجالتّ سات لعل من أوائل الدرا
لروايات  ّيةليز ببناء متن صغير يضم ترجمات إنكدكتوراه قدمتها نجاح شامة إلى جامعة أوكسفورد، حيث قامت 

 Baker, 1995(ر مترجمة غي ّيةليز رجمات مقارنة بروايات إنكالتّ هذه  وقامت بتحليل تكرار الكلمات في ّيةعرب
سعينات عندما التّ لم ينتشر إال في  ّيةرجمالتّ بشكل منظم في الدراسات  ّية. ولكن تبني هذه المنهج)228ص 

 descriptive( ّيةالوصف ّيةرجمالتّ نبهت منى بيكر إلى ما يمكن أن تقدمه لسانيات المتون للدراسات 
translation studies( ّية) من فوائد تطبيقBernardini & Kenny, 2020(.  

ي تتناول في التّ و  ّيةالمعتمدة على المتون المنشورة بلغات أجنب ّيةرجمالتّ ومنذ ذلك الحين تعددت الدراسات 
 ّيةبشكل مباشر أو غير مباشر، ولكن من المالحظ ندرة الدراسات المنشورة باللغة العرب ّيةموضوعها اللغة العرب

في معرض سرده  ّيةدراسات منشورة بالعرب ّيةأل (2018)عدم ذكر الدكروري في هذا المجال، ومن شواهد ذلك 
وٕاليها، كما الحظ  ّيةرجمة من اللغة العربالتّ لسانيات المتون لدراسة  ّيةألمثلة على دراسات اعتمدت على منهج

لكنها نشرت ها باحثون عرب و نفذ معظم ّيةي اعتمدت على المتون العربالتّ الدكروري بشكل عام أن الدراسات 
، مع العلم أن ّيةدراسات منشورة بالعربل). ومن هذا المنطلق وجب تقديم بعض األمثلة 155(ص  ّيةليز باإلنك

ي لم تنشر، كما يجب التّ الدراسات المذكورة هنا ال تشمل رسائل الدكتوراه وأوراق المؤتمرات وغيرها من الدراسات 
ي أمكن العثور عليها واالطالع على نصها كامال، وهي ال التّ تلك  نبيه على أن الدراسات المذكورة أدناه هيالتّ 

  تمثل حصرا وافًيا لجميع ما نشر في هذا المجال.

 ّيةرجمالتّ عرضا عاما للسانيات المتون وفوائد استخدامها في الدراسات  (2019)يقدم حمودي وبوتشاشة 
مثاال تحليليا يتناول االستعماالت المتعددة لكلمة  بشكل عام، وللتدليل على هذه الفوائد فإنهما يقدمان ّيةالعرب

. وقد استخدما في ذلك عدة متون، ولكن لم ّيةليز في اللغة اإلنك ي يمكن أن تستعمل لترجمتهاالتّ "باب" والكلمات 
  يحددا أداة تحليل المتون المستخدمة.

ين يحضان على طرح )2021، 2019(وفي مجال أكثر تخصًصا وهو تدريب المترجمين، قدم قريمط 
رجمة وتدريب المترجمين على التّ رجمة وذلك من خالل استغاللها في تعليم التّ استعمال المتون في تدريس 

تنفيذ ذلك واكتفى  ّيةعلى كيف ّيةن من أمثلة عملصوص، وٕان خال الطرحاالنّ في ترجمة  االستعانة بها عمليا
دراسة  )2020(وفي سياق مشابه نشر فكري وباقري  وصيات.التّ قريمط بوضع إطار نظري للتنفيذ وتقديم بعض 

بإنشائه ليكون  ّية، وهي متن عربي قامت جامعة اإلسكندر ّيةالعالم ّيةالعرب ّيةاستخدام المدونة اللغو  ّيةحول إمكان
 ّيةرجمة بين اللغتين العربالتّ ، من أجل تدريس )Alansary & Nagi, 2014(المعاصرة  ّيةمرجعا للغة العرب

ناحر" في التّ استخدام هذا المتن للتعرف على االستخدامات المختلفة لكلمة " ّية. وقد أوردا كمثال إمكانّيةسوالفار 
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. وتستشهد هذه الدراسة ّيةمناسبة لكل استخدام منها في مصادر فارس ّيةثم البحث عن ترجمات فارس ّيةاللغة العرب
  الع عليها وقت كتابة هذا البحث.ولكن لم يمكن االط ،بعدة دراسات مماثلة نشرت في إيران

باستخدام المتون مصدرا للمعلومات ووسيلة  (2016)وعلى صعيد تقني، قام سعدان ونصر الدين وبجاوي 
، حيث قمن ببناء متن يتكون من نصوص متاحة ّيةلالختبار في طرحهن لطريقة مستحدثة لرومنة األسماء العرب

ظام عبر بناء متن النّ قدرات هذا  نومنة الالتي قمن بتطويره، ثم اختبر الرّ عبر اإلنترنت واستعماله مصدرا لنظام 
متواز عن طريق المحاذاة، وذلك دون توضيح ما استخدمنه من أدوات لبناء هذه المتون. كما أجرى شتيوي 

 ّيةعربعرف اآللي على الدالالت الالتّ في تطوير  ّيةدراسة دلال فيها على إسهامات المتون المتواز  (2021)وداني 
 ّيةلبعض المقتطفات على ثالثة أنظمة مختلفة تعتمد على المتون المتواز  ّيةرجمة اآللالتّ وذلك عبر اختبار جودة 

 computational( ّيةلتطوير خوارزمياتها. وهاتان الدراستان تعتبران أقرب إلى مجال اللسانيات الحاسوب
linguistics هما.في كليرجمة هي لب الموضوع التّ نت ، وٕان كاّيةرجمالتّ ) منهما إلى الدراسات  

، حيث ال يزال ّيةالعرب ّيةرجمالتّ ابقة حداثة االعتماد على المتون في الدراسات السّ ويتبين في الدراسات 
الزم اللفظي التّ استخدامها يقتصر على خواص بسيطة مثل البحث وال يمتد إلى الخواص أكثر تقدًما مثل 

)collocation كرار (التّ ) أو توزيعdispersion قدم الكبير الذي شهدته لسانيات التّ غم من الرّ )، وذلك على
  .)Bernardini & Kenny, 2020( ّيةليز المنشورة باإلنك ّيةرجمالتّ المتون في الدراسات 

والثاني متواز يحتوي تصميم وبناء متنين متخصصين، أحدهما أحادي اللغة  ّيةالي وصفا لعملالتّ ويقدم القسم 
  وتحليلها. ّيةرجمالتّ ، وذلك بغرض استخدامهما في اكتشاف الظواهر ّيةوترجماتها العرب ّيةليز صوص إنحكعلى ن

  متخصصة وبناؤها ّيةتصميم متون عرب .3

 ون أن تعين على الوصول إلجاباتهايمكن للمت ّيةبطرح أسئلة بحث ّيةبحث ّيةيبدأ اتباع لسانيات المتون كمنهج
بل وسيلة لتحقيق أهداف الدراسة. وبناء على ذلك ينبغي أوال تحديد األغراض  ،ذاتها في حد ّيةفالمتون ليست غا

المنتظرة من استخدام المتون، ثم تقصي المتون المتاحة لتقييم مدى مناسبتها لتحقيق هذه األغراض، فإن توفرت 
، ص 2015تي، الثبي(، وٕان لم تتوفر وجب تصميم متن مناسب وبناؤه ونعمت متون تفي بالغرض كان بها

149(.  

على ترجمة الخطاب المعاصر في مجال  ّيةؤال البحثي الذي يطرحه البحث هو: ما تأثير الثقافة العربالسّ و 
ؤال وضيق مجاله فإن اإلجابة عنه تتطلب متونا خاصة، ومن ثم السّ  ّيةطوري؟ ونظرا لخصوصالتّ علم األحياء 

طور البيولوجي، أحدهما متواز يحتوي على التّ ما جرى تصميم الدراسة بحيث تعتمد على متنين موضوعه
مترجمة وغير  ّية، واآلخر أحادي اللغة يحتوي على نصوص عربّيةكاملة وترجماتها العرب ّيةليز وص إنكنص

 2020إلى  2016صوص المنشورة في الفترة من النّ مترجمة. وعالوة على ذلك، فقد تقرر اقتصار المتنين على 
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 ّيةصوص الكاملة المنشورة بالعربالنّ  من ًرا، مع محاولة إدراج أكبر قدر ممكنلضمان كون الخطاب معاص
  الفصحى في هذه الفترة باختالف مصادرها وطرق نشرها.

الغرض منها اختبار األدوات الالزمة  ّيةتم تقسيم العمل على عدة مراحل، حيث كانت المرحلة األولى تجريب
ر المحتملة للنصوص المستهدفة وذلك عن طريق بناء متن متواز لبناء المتون وتحليلها واستكشاف المصاد

ي التّ  ّيةلبناء المتنين المذكورين أعاله باختيار عدد من المجالت العرب ّيةتجريبي. وبعد ذلك بدأت المرحلة الثان
البيولوجي طور التّ ي تتناول التّ صوص النّ عن  ّيةتنشط في مجال نشر العلوم والبحث فيها وفي مواقعها اإللكترون

صنيف الذي تحدده المجلة نفسها للمقاالت أو عن التّ ئيسي، وتم تحديد ذلك إما عن طريق الرّ بصفته موضوعها 
ص أو ملخصه أو االقتباسات المأخوذة منه النّ طور أو أحد المصطلحات المتصلة به في عنوان التّ طريق ذكر 

)pull quote ي شملتها هذه التّ عليه من نصوص في المصادر تعداد ما تم العثور  1). ويعرض الجدول رقم
وسع التّ غير مترجم. ومن المخطط أن يتم في مراحل قادمة  انصً  99نصا مترجما و 199ي بلغت التّ المرحلة، و 
أخرى باإلضافة إلى ما يتوفر من كتب نشرت عن  ّيةصوص بحيث تشمل مجالت ومواقع إلكترونالنّ في إدراج 

  المحددة أعاله. ةيّ طور في الفترة الزمنالتّ 

  صوص ومصادرهاالنّ : 1 رقم جدولال

  صوصالنّ عدد   المصدر

  126   ّيةنيتشر الطبعة العرب
  16  رق األوسطالشّ نيتشر 

  152  للعلم
  1  العلوم للعموم
  3  كوكب العلم

  298  المجموع
 ّيةالعربصوص النّ مت ترجمتها، ثم جمعت ي تالتّ  ّيةاألصل ّيةليز صوص اإلنكالنّ  وبعد ذلك جرى البحث عن

عرف التّ ي نشرت عليها أو بواسطة التّ سخ من المواقع النّ إما عن طريق  ّيةرقميا في ملفات نص ّيةليز واإلنك
الالزمة  ّية)، مع تسجيل جميع البيانات المرجعoptical character recognitionالبصري على المحارف (

على  ّيةبترجماتها العرب ّيةليز صوص اإلنكالنّ كما تم أيضا محاذاة  إليها الحًقا. صوص واإلشارةالنّ لتعريف هذه 
)، وقد تمت هذه alignmentي تتيح ذلك وهو ما يطلق عليه المحاذاة (التّ مستوى الجمل عن طريق أحد البرامج 

 .)Trados Studio) 2021الخطوة آليا ثم روجعت نتائجها يدويا عبر أداة تتيح ذلك وهي 

ن فهي إما متاحة ، ولهذه األدوات نوعهي بناء المتنين على أحد أدوات تحليل المتون ّيةالالتّ وكانت الخطوة 
). ووقع االختيار على 243، ص 2015المجيول، عبر اإلنترنت أو على شكل برنامج يعمل على الحاسوب (
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). وتتيح 2014وآخرون،  Kilgarriffوهي أداة متاحة لالستخدام عبر اإلنترنت ( )Sketch Engine(أداة تسمى
وتحليلها بشكل مقبول مقارنة بغيرها من األدوات المتاحة، كما تتيح مشاركة هذه  ّيةهذه األداة بناء المتون العرب

) دون web browserالمتون مع باحثين آخرين وقيامهم بتحليلها عن طريق أحد برامج استعراض الويب (
ي جرى جمعها التّ للنصوص  ّيةالفكر  ّيةما يتوافق مع القيود المتعلقة بحقوق الملكالحاجة لتنزيل المتون نفسها ب

). وتتيح هذه األداة الوصول إلى العديد من المتون المعدة مسبًقا، كما تتيح 162–161، ص 2015الثبيتي، (
  ).2014وآخرون،  Kilgarriffللمستخدم بناء متونه الخاصة (

) وهي metadataعريف (التّ بما يسمى بيانات )Sketch Engine( صوص علىالنّ وبعد ذلك تم تزويد 
، ومنها على )66، ص 2018الدكروري، (صوص المدرجة تتيح تعريفها وتحليلها بطرق مختلفة النّ بيانات عن 

 ر مترجم، واسم المؤلف أو المترجمأو غي اص مترجمالنّ شر، وما إذا كان النّ ص، وتاريخ النّ سبيل المثال مصدر 
ص ، 2015(آليا بما يسميه الثبيتي ) Sketch Engine(عريف حسب الحاجة. هذا ويقوم التّ ا من بيانات وغيره
)، وهو تحديد أقسام الكالم مثل األسماء وأنواعها من part-of -speech taggingحوي (النّ وسيم التّ ) 268

  وجمع واألفعال وأزمنتها وما إلى ذلك. ّيةإفراد وتثن

كلمة موزعة على متنين  273,959متن عربي يبلغ حجمه والدة لهذه المرحلة  ّيةهائالنّ وكانت المحصلة 
من إجمالي عدد كلمات المتن  %61.5)، أحدهما يحتوي على نصوص مترجمة ويمثل subcorporaفرعيين (

من المتن. أما المتن المتوازي فيحتوي على ما  %38.5والثاني يحتوي على نصوص غير مترجمة ويمثل 
ذان وهصوص. النّ تمثل ترجمة هذه  ّيةكلمة عرب 168,447و ّيةليز صوص اإلنكالنّ كلمة من  141,556ه مجموع

حليل الوارد في القسم التّ ، و ّيةالمتنان وٕان كانا يعتبران صغيري الحجم إال أنهما كافيان للقيام بتحليالت استكشاف
  الي مثال على ذلك.التّ 

  طور في علم األحياءالتّ  تطبيق عملي: المحتوى الداللي لمصطلح .4

، فقد كان أحدها ّيةتحققها من جراء إنشاء الذخيرة اللغو  )1999(ي توقع الحاج صالح التّ بالعودة إلى الفوائد 
. ويقدم هذا القسم نموذًجا على ذلك عن طريق تقصي المحتوي ّيةالدراسة المنتظمة لتطور دالالت األلفاظ العلم

ذين جرى لد في الخطاب العربي المعاصر، وذلك باالعتماد على المتنين الطور كما ير التّ الداللي لمصطلح 
لمدينة الملك  ّيةالعرب ّيةوهو "المدونة اللغو  ّيةوصفهما أعاله باإلضافة إلى متن عام يتخذ بمثابة مرجع للغة العرب

 1500تتجاوز  ّيةمن. وهذا المتن المرجعي يغطي فترة ز )Al -Thubaity, 2015(" ّيةقنالتّ عبد العزيز للعلوم و 
ويبلغ حجمه حالًيا أكثر من مليار كلمة، وهو أقرب المتون المتاحة للتصور الذي طرحه الحاج صالح منذ  اعام

  عدة عقود.
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اسع عشر، حيث اعتمدته مجلة المقتطف لترجمة التّ طور إلى أواخر القرن التّ يرجع تاريخ مصطلح    
. وقد )Elshakry, 2016( 1876من عام  ّيةوذلك بدا) evolution(مصطلح علمي كان حديثا آنذاك وهو 

  ول أن هذا االشتقاق من مادة داالتّ عندما بدأ المصطلح في  (1935)ظن الكثيرون ومنهم شكيب أرسالن 
من العثور تمكن الحقا  )1935(شاشيبي النّ ، إال أن ّيةر) مستحدث وذلك لعدم وروده في المعاجم العرب(ط و 

ما طرحه  ّيةالعرب ّيةاريخي في المدونة اللغو التّ وزيع التّ قديمة. وتدعم بيانات  ّيةعلى أمثلة له في نصوص عرب
) للمصطلح إلى ذكره للمرة األولى في نصوص ترجع إلى dispersionكرار (التّ شاشيبي، حيث يشير توزيع النّ 

 ّيةاريخالتّ على توزيع ورود المصطلح حسب الفترة  2رقم  ميالديا. ويحتوي الجدول 1100إلى  1001الفترة من 
بيان مدى انتشار هذا توزيع وذلك لالتّ تمثيال مرئيا لهذا  1وضيحي رقم التّ سم الرّ بالمتن المرجعي، كما يقدم 

قها ي ترافالتّ وابق واللواحق السّ ظر عن النّ االشتقاق في العقود األخيرة. ويسترجع هذا البحث جذع الكلمة بغض 
  اسما. تعماالت الكلمة سواء أكانت فعال أمصوص، كما يشمل البحث جميع اسالنّ في 
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  ّيةالعرب ّيةفي المدونة اللغو  اريخي للفظة "تطور"التّ وزيع التّ : 2 رقم جدولال

  صوصالنّ عدد   تكرار اللفظ  (ميالديا) ّيةالفترة الزمن

0-600  0  0  
601 -700  0  0  
701 -800  0  0  
801 -900  0  0  
901 -1000  0  0  

1001-1100  2  2  
1101-1200  3  3  
1201-1300  3  3  
1301-1400  13  11  
1401-1500  6  4  
1501-1600  4  2  
1601-1700  22  16  
1701-1800  0  0  
1801-1900  8  7  
1901-1980  488  240  
1981-1990  79  63  
1991-2000  2959  1911  
2001-2010  40,536  28,812  
2011-2020  10,383  8597  

  39,671 54,506  المجموع
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  ّيةالعرب ّيةاريخي لكلمة للفظة "تطور" في المدونة اللغو التّ وزيع التّ : 1كل رقم الشّ 

مع بدء ) evolution(ه الستعماله في ترجمة مصطلح إعادة إحيائإذن يمكن القول إن المصطلح جرى 
ظر إلى المتن المتوازي الذي جرى وصفه في القسم النّ . وبّيةطور باللغة العربالتّ  ّيةانتشار الحديث عن نظر 

ياقي المتوازي السّ ابق فإن هذا هو الوضع القائم في الخطاب العربي المعاصر، حيث تشير نتائج الكشف السّ 
)parallel concordanceإلى ترجمة مصطلح ()evolution( مرة، بينما  201بل العربي "تطور" إلى المقا

طور" قد استقر في التّ جرت ترجمته بالمصطلح "نشوء" مرتين فقط. ومن هذا المنطلق يمكن القول إن مصطلح "
  في مجال علم األحياء.)evolution(كمقابل لمصطلح  ّيةاللغة العرب

طور"، حيث إنه عند التّ " ولكن البحث العكسي في المتن المتوازي يكشف بعًدا آخر الستخدامات مصطلح
كما ورد أعاله فقد ) evolution(تبين أنه باإلضافة الستعماله كمقابل لمصطلح  ّيةالبحث عن استعماالته اإلسم

في )progress(في سبع حاالت و )progression(حالة و 39في ) development(استعمل أيضا لترجمة 
 )phylogenomic( جمة مصطلحات مركبة مثلين، باإلضافة إلى وروده مع كلمات أخرى لتر التّ ح
داللي أوسع  ذو محتوى ّيةطور في اللغة العربالتّ . ومن ثم يمكن القول إن مصطلح )paleoanthropologist(و

  ليزي.كمن مقابله اإلن
مشاكل تتعلق بغموض  )development(ليشمل مصطلح  ّيةطور في اللغة العربالتّ ويشكل توسع مصطلح 

معنى دالليا محددا  ) development(اب العلمي الخاص بعلم األحياء، حيث يحمل مصطلح المعنى في الخط
 ّيةإلى عمل )development(. ففي علم األحياء الحديث يشير مصطلح )evolution (يختلف عن معنى

أما مصطلح  مثل الخاليا واألعضاء واألطراف، ّيةللكائنات الح ّيةاالنتقال من الجينات إلى المكونات الجسمان
)evolution( تتوارثه األجيال  ّيةي بموجبها يحدث تغير في صفات الكائنات الحالتّ  ّيةفيشير إلى العمل
)Futuyma & Kirkpatrick, 2017( ذين ترجما لأدناه هذين المعنيين المختلفين وال 2و 1. ويبين المثالين رقم

طور للتعبير عن معنى التّ استخدام مصطلح  3رقم باستعمال نفس المصطلح، كما يقدم المثال  ّيةإلى العرب
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)development(  وسع التّ صوص غير المترجمة، ما يشير إلى عدم اقتصار هذا النّ الموضح أعاله في أحد
في جميع  ّيةوترجماتها العرب ّيةليز كصوص المترجمة فقط. وقد تم تسطير المصطلحات اإلنالنّ الداللي على 

  األمثلة للتوضيح.
  )1(  بمصطلح "تطور" developmentترجمة 

Those studies show that there are major differences between primate and 
(Rossant, 2016) .as the embryo implants in the uterus development mouse 

  

انغراس الفئران، مع  تطورئيسيات، و الرّ  تطور وتظهر تلك الدراسات أن هناك اختالفات كبيرة بين
  )2016روسانت، (حم. الرّ الجنين في 

  

  )2(  بمصطلح "تطور" evolutionترجمة 
Cooney et al. analysed the beak shapes of more than 2,000 extant avian 
of  evolution species to investigate how beak shape has diverged during the

birds. )Bhullar, 2017(  

  

ي تعيش حاليا؛ ليدرسوا كيف التّ نوع من الطيور  2,000وآخرون أشكال مناقير أكثر من  حلل كوني
  )2017بولر، (الطيور.  تطور تنوعت أشكال المناقير أثناء

  

  )3(  .في نص غير مترجم developmentاستعمال تطور بمعنى 
فكير التّ الذاكرة واإلدراك و قشرة المخ؛ وهي الجزء الذي يتحكم في  تطورإلى زيادة  ّيةوتؤدي تلك العمل

  .)2018البرجي، ( لدى الحيوانات والبشر. يتطورواللغة والوعي، كما أنها آخر جزء 
  

طرق مختلفة  ن مع هذه الظاهرة بثالثوقد أشارت نتائج البحث في المتن المتوازي إلى تعامل المترجمي       
مستخدمين  ّيةموا بترجمة المصطلحين إلى العربعند ورود المصطلحين اإلنجليزيين في نفس الجملة، حيث قا

، أو قاموا بدمج المصطلحين. وتوضح )development (المصطلح "تطور"، أو بحثوا عن بديل آخر لترجمة
  هذه الطرق المختلفة. 6و 5و 4األمثلة 

  )4(  بمصطلح "تطور" evolutionو developmentترجمة 
ich contain a nucleus and other of eukaryotic cells, wh development The

 bound compartments, is one of the most enigmatic events in the-membrane

of life on Earth. (Ettema, 2016) evolution 

  

مغلفة بالغشاء واحدا من أكثر  ّيةي تحتوي على نواة ومناطق حيز التّ واة النّ  ّيةالخاليا حقيق تطوريعتبر 
  )2016إيتيما، ( الحياة على سطح األرض. تطورلغامضة في األحداث ا

  

  

  )development  )5اللجوء إلى بديل آخر لترجمة 
Extavour moved to Harvard in 2007, to run her own lab studying 
of reproductive systems. (Guglielmi, 2019) development and  evolution the 
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األجهزة  تطور ، لتدير مختبرها الخاص لدراسة2007جامعة هارفارد في عام  انتقلت إكستافور إلى
  .2019جوجليلمي، ( ها.تكونو  ّيةناسلالتّ 

  

  )development   )6و evolutionدمج 
Extavour's curiosity and rigorous thinking have led her to test, and in some 

 and development eses aboutcases disprove, widely accepted hypoth

(Guglielmi, 2019) .evolution 

  

طاق تتعلق النّ فكير المتأني إلى اختبار صحة فرضيات تحظى بقبول واسع التّ وقد دفعها الفضول و 
  .)2019جوجليلمي، ( ، ودحضت في أحيان بعض هذه الفرضيات.طورالتّ ب

  

طور، فهل حدث تطور داللي للمصطلح التّ صطلح وسع الداللي في مالتّ قصي عن سبب حدوث هذا التّ بقي 
اسع عشر؟ ولإلجابة على هذا التّ استعماله في أواخر القرن  ّيةبعد استخدامه أم أنه كان يحمل المعنيين منذ بدا

 اريخ يرجح االحتمال الثانيالتّ ، وهذا ّيةليز ك) باللغة اإلنevolution(ؤال يمكن العودة إلى تاريخ مصطلح السّ 
ليزي يحمل معنيين مختلفين في علم األحياء ومعنى ثالث المصطلح اإلنككان  )Bowler, 1975( فحسب بولر

سبة للمعنيين المستخدمين في النّ اسع عشر، واستمر ذلك الوضع بالتّ في لغة غير المختصين في أواخر القرن 
في  )evolution(ح ابع عشر بدأ استخدام مصطلالسّ علم األحياء حتى منتصف القرن العشرين. ففي القرن 

اسع عشر بدأ التّ نمو الجنين لدى أي كائن حي. وبعد ذلك في ستينات القرن  ّيةللتعبير عن عمل ّيةليز نكاللغة اإل
كيف، حيث التّ ) عن طريق speciationاستخدام المصطلح تدريجيا للتعبير عن معنى آخر وهو نشوء األنواع (

لمعنى نمو الجنين  )development(ة بين المعنيين باستعمالفرقالتّ دعا هربرت سبنسر في ذلك الوقت إلى 
إال في  ّيةليز اإلنك ّيةمييز في اللغة العلمالتّ ا على معنى نشوء األنواع، هذا ولم يستقر هذ )evolution(واقتصار 

منتصف القرن العشرين حسب قول بولر. وجدير بالذكر أن داروين في كتابه "أصل األنواع" الذي نشر عام 
  .)evolution(وليس  )transmutation(هيرة كان يستخدم مصطلحالشّ والذي طرح فيه نظريته  1859

مقابله في اللغة باس التّ طور" في الخطاب المعاصر راجع إلى التّ باس المصطلح العربي "التّ إذن يبدو أن 
ي نشرت التّ لح في المقاالت حقق من ذلك باستقصاء معاني المصطالتّ في بدايات استعماله، وباإلمكان  ّيةليز اإلنك
 )2010(ياق. وقد قام شومر السّ طور في مجلة المقتطف وهي أول مصدر الستخدام المصطلح في هذا التّ عن 

، ولكنه لم يحاول 1911وحتى  1882طور في مجلة المقتطف منذ عام التّ مقاال نشرت عن  115بحصر 
ناء متن يحتوي على هذه المقاالت وعرض نتائج تقصي معاني مصطلحاتها. وباإلمكان تنفيذ ذلك عن طريق ب

  ذلك في بحث مستقبلي.

، كما ّيةالعرب ّيةرجمالتّ لسانيات المتون في الدراسات  ّيةا لوضع منهجا عامً قدم هذا البحث عرضً  خاتمة: .5
. وقد ّيةرجمالتّ ا على فوائدها في تحليل الظواهر تصميم متون مفيدة لهذا المجال، وقدم مثاال عمليً  ّيةوضح إمكان

قائمة على أدلة  ّيةتجريب ّيةعن طريق منهجيات بحث ّيةعرب ّيةالقيام بدراسات ترجم ّيةأشار البحث إلى أهم

117



  ةة العربيّ لسانيات المتون في الدراسات الترجميّ          
 

 

االستعمال الحقيقي للغة، وهو ما توفره لسانيات المتون للباحثين العرب في هذا المجال، حيث تمثل المتون حقال 
  قائمة أو مستحدثة. ّيةا وتفسيرها من خالل أطر نظر رضها إحصائيً ومن ثم ع ّيةرجمالتّ ا الكتشاف الظواهر خصبً 

 ّيةا معرفة تقنوفي الختام يمكن القول إن استغالل ما توفره لسانيات المتون من إمكانيات ال يتطلب حاليً 
منذ سنوات ا ي كانت أكثر تعقيدً التّ كنولوجي المتسارع في تيسير الكثير من العمليات التّ قدم التّ هم متقدمة، فقد أس

كاملة منذ عدة عقود. ولم يبق على الباحث  ّيةقليلة، ما يتيح لباحث بمفرده القيام بما لم يكن يقدر عليه فرق بحث
يمكن  ّيةعرف على المتاح من أدوات ومصادر وأدبيات ثم صياغة أسئلة بحثالتّ إال  ّيةرجمالتّ في مجال الدراسات 
 ا عن طريق المتون.اإلجابة عنها تجريبيً 
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   العربيّ  اإلجماع المصطلحيّ الوضع و  ةالمصطلح: دراسة في إشكاليّ رجمة و التّ 

Translation and Terminology : A study of the problematic status and Arab consensus  

     *وسام مخالفي .أ
  2022/ 05/  19تاريخ القبــــــول:                         2022/ 06/  03تاريخ االستالم: 

  

ة عصيبة ومعضلة من معضالت الخطاب النقدي والّترجمي العربي يمثل المصطلح إشكاليّ : صملخّ 
كونه يتطّلب تمّكنا من المادة وفقها في اللغة وٕاحاطة بالتاريخ  وضعه ليس باألمر الهّين اليسير،المعاصر، و 

يكون المترجم مخضرما في حالة الترجمة فإن األمر يقتضي أن فا على النشاط العلمي المعاصر؛ و وقو و 
تعامل ي الموضوع من شّتى جوانبه؛ فكيف ضمن هذا الوضع الّشائك تأتي هذه المداخلة بغية تقصّ  ؛لغوياّ 

هل ثّمة إجماع المصطلحّية إلى اللغة العربية؟ و الباحثون العرب أثناء نقلهم لمنظومة اآلخر/ الغير 
  .الفكر الّترجمي؟ و كيف السبيل إلى ذلك؟ مصطلحّي عربي؟ أم نحن في حاجة ماسة إلى إعادة تأثيث

  .اإلجماع العربي ؛إشكالية الترجمة؛ الترجمة؛ المصطلحكلمات مفتاحية: 
Abstract: The Tem represents a difficult problem and one of the dilemmas of contemporary 

Arab critical and translation discourse ; and it’s situation is not an easy matter as it requires 

mastery and it’s jurisprudence in the language ;and a briefing on history and an awearness 

of contemporary scientific activity. In the case of translation ; it  requires that the translator 

be a linguist. 

This intervention comes in order to investigate the subject from all its aspects supporting 

our study with evidence.  

Keywords: Terminologie; Translation; The problem of translation; Arab consesus. 
يسعى اّلنص األصلّي لمغادرة موطنه األم بحثا عن موطن جديد سعيا منه لحياة أفضل و  : مةمقدّ . 1

إلى األبد.  فهم أعمق و انتشار أوسع؛ إّنها رحلة محفوفة بالمخاطر و أّي خطأ بسيط ينتج عن سوء الفهم قد يئده
  الحياة في آن.إّنها رحلة الموت و 

 ويختصمالتحديد قضية يسهر الخلق جّراها والعالم العربي على وجه  تشّكل الترجمة اليوم في العالم أجمع
ت فالمصطلحا من إفرازات هذا التعّدد؛ المصطلح.ثقافات شرط أساس لوجود الترجمة و الوتعّدد اللغات و 

لغة صل المعرفي ومفاتيحه األولى. و رحيقها المختوم، هي أبجدية التواخالصات العلوم، رحاق المعارف و 
    عاصمة العواصم اللغوية المتباعدة.هي ملتقى الثقافات االنسانية و ح االصطال

 النقدي والّترجمي العربي المعاصرويمثل المصطلح إشكالية عصيبة ومعضلة من معضالت الخطاب 
وقوفا على †و ٕاحاطة بالتاريخكونه يتطّلب تمّكنا من المادة وفقها في اللغة و  وضعه ليس باألمر الهّين اليسير،و 

                                           

 

   (المؤلف المرسل) wissemmekhalfi0@gmail.com، الجزائر، - عنابة-جامعة باجي مختار   *  
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لذلك تبقى ن يكون المترجم مخضرما لغويّا، و في حالة الترجمة فإن األمر يقتضي أاط العلمي المعاصر؛ و النش
  درجة شيوعه.صطلح مرهونة بمدى االتفاق عليه وحجم استعماله و حياة الم

تعامل  كيفضمن هذا الوضع الّشائك تأتي هذه المداخلة بغية تقّصي الموضوع من شّتى جوانبه؛ ف
هل ثّمة إجماع مصطلحّي المصطلحّية إلى اللغة العربية؟ و عرب أثناء نقلهم لمنظومة اآلخر/ الغير الباحثون ال

  كيف السبيل إلى ذلك؟ .ى إعادة تأثيث الفكر الّترجمي؟ و عربي؟ أم نحن في حاجة ماسة إل
  االصطالح: مهاد نظري:المصطلح و  .2

 :في المعجم العربي  1.2
في هذا داللة على أّن وم على األمر أي اتّفقوا عليه؛ و صطلح القمشتقة من امصطلح كلمة  لغويّا: –أ 

الّرضا سماء أخرى مقترحة فتلقى القبول و قد تشيع تسمية دون غيرها من أقد يختلفون على تسمية بعينها؛ و  الّناس
ذلك من لنا أن نمّثل لوالسلم بينهم؛ و  وقوع الّصلحبينهم. وعليه فاالصطالح هو تصالح القوم و مصطلحا فتكون 

  بعض المعجمات:
الصالح؛ ضّد الفساد؛ صلح يصلّح ويصُلح ؛ تحت مادة(صلح): " صلح؛ معجم لسان العربأّولها و 

لح: تصالح القوم بينهم، و صَلح كُصلحصالحا وصلوحًا... و  الصلح السلم. . واالستصالح نقيض الفساد ... والص
  ).1968(ابن منظور،) 1(بمعنى واحد"اّصالحوا... تصالحوا و وَصالحوا وأصلحوا و  قد اصطلحواو 

تصالح الصلح بالّضم) (ساد... وأصلحه ضّد أفسده... و؛ " الّصالح ضّد الفتاج العروسثانيهما في و 
  حًا واّصالًحا)...ٕاصال(و  لح) أيضا اسم جماعة متصالحين...الص ... و( السين)بكسر هو الّسلم (القوم بينهم و 

االصطالح) اتفاق .. (واستصلح): نقيض استفسد... (و معنى واحد.اصتلحا) ...كّل ذلك ب(وتصالحا و 
  ).1984(الزبيدي،) 2(طائفة مخصوصة على أمر مخصوص "

 الّصالح، صُلح الشيُء يصُلُح صلوحا... و الّصالح ضّد الفساد، نقول؛ "صحاح العربيةتاج اللغة و أّما في 
  ).1956(الجوهري،) 3(بكسر الّصاد): المصالحة "(

والّصلح ...  ... خالف فسد، وصلح يصلح... فهو صالح ... صُلح) بالّضم،؛ " (مصباح المنيرالآخرها و 
  (الفيومي، د ت).) 4(اصطلحوا..."أصلحت بين القوم وفقت. وتصالح القوم و يق... و هو التوفو 

  معلوم. ح تواضع واتّفاق على معروف و نخلص إلى أّن: االصطالو 

فئة مخصوصة في ميدان بعينه إزاء مفهوم محّدد؛ بحيث إذا المصطلح كلمة وضعتها  اصطالحا: –ب 
) 5(ذكر ذلك الّلفظ ال يراد به غير هذا المفهوم؛ فاالصطالح " اتّفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص"

قال الشريف الجرجاني " االصطالح عبارة عن اتّفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل و )؛ 1984الزبيدي، (
  ).2006(الجرجاني،) 6(ّول"عن موضعه األ

ّال أّنها تصّب في بوتقة واحدة قد تعّددت تعريفات مفهوم المصطلح لدى الكتّاب في العصر الحديث إو 
  منها:و 
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يرى مصطفى الشهابي أّن " المصطلح العلمي هو لفظ اتّفق العلماء على اّتخاذه للتعبير عن معنى من 
والهيولى مصطلح فلسفي، والجراحة مصطلح طبي، والتطعيم  مّية؛ فالّتصعيد مصطلح كيماوي،المعاني العل

  ).1983(الشهابي،) 7(هكذا."مصطلح زراعي و 
) للمصطلح في قوله: " كّل وحدة لغوية ISOأّما علي القاسمي؛ فأورد تعريف المنظمة العالمية للتّقييس(

مفهوما محّددا بشكل وحيد  دالة مؤّلفة من كلمة (مصطلح بسيط) أم كلمات متعّددة (مصطلح مرّكب) و تسمى
 )1987(القاسمي، )8(الوجهة داخل ميدان ما، و غالبا ما يدعى بالوحدة المصطلحية في أبحاث علم المصطلح "

في هذا التعريف إشارة إلى ما يهدف إليه المصطلحّيون من مقابلة اللفظ الواحد للمفهوم الواحد كما أشار إلى  و
  دا و يكون مرّكبا. بناء المصطلح الذي يكون لفظا مفر 

هناك شبه إجماع بين اللغات األوروبية في األلفاظ التي تقابل كلمة مصطلح : في المعجم الغربي 2.2
 terminoانية پ؛ وفي اإلسtermineفي اإليطالية ؛ و termليزية ؛ واإلنكtermeفي لغتنا العربية؛ ففي الفرنسية 

الذي يعني الحّد و  termoالنطق من الجذر اليوناني تابة و ؛ جميعها تقترب من حيث الكtermoرتغالية پوفي ال
  الحّيز. المجال و  terminusالفاصل، كما تعني كلمة 

ليزية؛ إلى باللغة االنك termفي اللغة الفرنسية و termeمثال ُيرجع لفظ مصطلح  hachette هاشاتفمعجم 
  ).hachette 1990;( )9(معناه الحّد أي " ما يحّد الشيء أو المعنى"أصله الّالتيني و 

التقنّية ممحظة يعّرف المصطلح على أنه " مجموعة من المصطلحات  ؛LE PETIT ROBERTمعجم و 
  ).la rouse 2010;(. )10(لتقنية معينة أو علم معين "

؛ فيعرفه على أّنه " كلمات و تعبيرات خاصة تستعمل في موضوعات  OXFORDليزي ا المعجم االنكأمّ 
  ، فهو يقترب  من حيث اللفظ و المعنى من نظيره الفرنسي.)fordox 2008;( ) 11(معّينة "
بمجال علمّي أو ها ربطت المصطلح بمفهوم محّدد، و المتأّمل في تعريفات المعجمات الغربّية يلحظ أنّ و 

  تقنّي معّين، تمييزا له عن األلفاظ التي يتداولها الناس في اللغة العامة. 
المواضعة الغربية للمصطلح؛ في انتقال اللفظ من اللغة العامة عة العربية و س توافقا بين المواضكما نلتم

من اللغة معجما مجال استعماله؛ ذلك " أّن كّل علم ينحت لنفسه اللغة الخاصة، حيث تضيق داللته و إلى 
في سياق  ٕاذ كانت األلفاظ المتداولة في رصيد اللغة صورة للمواضعة الجماعّية فإّن المصطلح العلميّ خاصّا، و 

(علي ) 12(نفس الّنظام اللغوي يصبح مواضعة مضاعفة إذ يتحّول إلى اصطالح داخل االصطالح"
  ).1996جمعة،
  :آليات وضع المصطلح .3

ثبت في خلد اللسانيين في عمومهم أّن من خصائص اللغة البشرية قدرتها الهائلة على استيعاب المفاهيم 
ات لسانية في مختلف مستوياتها، وتتكاثر ألفاظها وتزيد طّور باستخدام آليتتستجّدة في حياة اإلنسان؛ فتنمو و الم

  تتوّلد مدلوالتها، بما يسمح لإلنسان بالتواصل في شتى مواقفه الحياتّية المتجّددة.تراكيبها و 
ال زالت تخضع الختبار لحّية عمًرا؛ خضعت عبر التاريخ و لغتنا العربية واحدة من أطول اللغات العالمية او 

العناصر تطّوقها  قدراتها على استيعاب المفاهيم الجديدة الشديدة الّتدّفق. فبعد أن كانت معزولة في بيئة محدودة
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 شافهة لتغدو لغة العلم والكتابةالمقوقعتها ومن إطار لغة األدب و ، استطاعت أن تخرج من لغات ذات حضارة
  تعانق العالمّية. وتصير مصدرًا القتراض اللغات و 

ٕاحاطة ّنه " يتطّلب تمّكنا من المادة وفقها في اللغة، و ع المصطلحات باألمر الهّين اليسير، ألليس وض
  ). 1986إبراهيم مذكور،() 13(بالتاريخ، ووقوفا على النشاط العلمي المعاصر"

  :االشتقاق 1.3

أن يكون (االشتقاق) ما دامت كذلك فال َجَرَم للعربية أّنها لغة اشتقاقّية، و  " من أهّم الخصوصيات السامية
االشتقاق آلية من اآلليات التي تستخدمها و  .)2009(وغليسي يوسف،) 14(أهم وسائل التنمية اللغوية فيها إطالقا"

، فتسير على خطى ناموس الثراء بمفردات جديدة تلّبي مستجدات العصرالعربية في التنمية اللغوية و  اللغة
(شحادة  .)15(هو ما يجعل ألفاظها تنتظم في أسر وثيقة الّصلة "ها، و الطبيعة وقانون الحياة؛ وتتكاثر من داخل

  ).2015الخوري،
  المجاز: 2.3

به غير ما ُوضع له هو لفظ ُأريد عرفته العرب منذ القديم، و  المجاز آلية من آليات وضع المصطلحات،
فسها، مكتفية ــ في ذلك ــ . ويصبح المجاز وسيلة مهّمة تستعين بها اللغة كي تطّور نفسها بنفي وضعه األول

بوحداتها المعجمّية (الثابتة دوالها، المتغيرة مدلوالتها) التي تغدو من السعة الداللية بحيث تستوعب دالالت جديدة 
ال تربطها بالدالالت األصلية سوى وشائج المناسبة والمشابهة ويغدو " شأن المجاز من اللغة كشأن الدم الحيوي 

  ؛ يجّددها وينفخ فيها من روحه، فيبعث فيها الحياة من جديد )1984سدي،(الم )16(في الكائن"
ويزيدها حركية ونشاطا دائمين قائمين على سلسلة من التحوالت الداللية، حيث "يتعامل المجاز مع التواتر فينتج 

العام إلى  النقل، ويقترن النقل مع اللفظ الفني فيوضع المصطلح، عندئذ يكون المجاز سبيل الرصيد اللغوي
  ). 1984(المسدي ، .)17(الرصيد الخاص المعرفي الذي هو رصيد المصطلحات العلمية"

  الّنحت: 3.3

نال حظوة عند علماء اللغة من أمثال صطلح، عرفته العرب منذ الِقدْم و الّنحت آلّية من آليات صناعة الم
الثعالبي المنطق؛ والجوهري في الّصحاح و  أحمد الفراهيدي في كتاب العين؛ وابن الّسّكيت في إصالحالخليل بن 

  في فقه اللغة. 
الّنحت نحت العرب؛ " النحت الّنشر والقشر، و التقليل، جاء في لسان األخذ والتنقيص و اللغة الّنحت في و 

(ابن . )18(نحت الجبل ينحته: قطعه"ونحوها ينحتها نحتا فانتحتت. و الّنّجار الخشب: نحت الخشبة 
  .)1968منظور،

تناسب في اللفظ والمعنى بين هناك ثر على أن يكون هو: "انتزاع كلمة من كلمتين أو أك االصطالحفي و 
  د ت).  (ابن فارس، .)19(المنحوت منه"المنحوت و 

   إشكالية ترجمة المصطلح في الوطن العربي: .4
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  :: إغارة على تخوم المعرفةالترجمة والمصطلح .1.4

.يبدو على أساسه يولد بعد جديد للرؤية..؛ عالم جديد من الخبرات و الترجمة منظومة من البناء والتغيير
عض يعّد مسرحا كبيرا وفي الوقت نفسه عالم مغٍر جدا وتجربة حية بالنسبة للبكمكان يستحيل العيش فيه؛ و 

ين اللغات فّيا؛ بات الّتلّوث بثقا تداخالحنا نعيش فيه تعّددّية معرفّية ومنهجّية و بحكم زماننا الذي أصبمذهلة؛ و 
من هنا تصير الترجمة إغارة على تخوم المعرفة... أال تكتسب الترجمة هكذا والعلوم والمعارف ضروريا، و 

  قانونها من شرعية خارجية؟ 
النصوص العلمّية إلى  عرفت حضارتنا العربية اإلسالمية حركة علمّية متفّردة، إذ أدخل المترجمونو  

غدت هذه المصطلحات صالحة للتعبير ة ألفاظها؛ فّاتسعت معاجمها و جملدمجوا المصطلحات في أالعربية، و 
  عن العلوم إجماال. 

سعى كل ترجمًة في مختلف الّتخّصصات، و  مراجعهِ ؛ فقد انكّبوا على مصادر العلم و أّما العلماء المحدثون
فال تروق اشبعها من ِعْنِدَيّاِتِه مترجم إلى وضع تعابير وألفاظ تروق له وتصّرف في ترجمتها فصال وجال فيها و 

من األسباب التي قضايا التي تهم ميدان المصطلح. و . مّما أّدى إلى لوثة فوضى الترجمة في العديد من اللغيره
  إلى هذه الظاهرة:أدت 

  لدارسين تعليمهم باللغة األجنبية؛*تلقي بعض ا
  اعتمادها على المدرسين األجانب؛*حداثة الجامعات و 

  طء حركة التعريب في الوطن العربي؛التكنولوجيا المصحوب ببالسريع للعلوم و *التطور 
يجعل األمر عسيرا  هذا مامصطلح يوميا، و  100إلى  50بحوال *كثرة المصطلحات األجنبية التي تقّدر 

هذا ُيبقي المترجم عاجزا عن ا يؤّثر سلبا في عملية الترجمة و المترجم على حّد سواء ممّ على المعّرب و 
  إيجاد المقابل للمصطلح األجنبي.

  :نماذج وشواهد 2.4

  المصطلح اللساني: 1.2.4
يعّد مصطلح اللسانيات من أكثر المصطلحات مثاال حّيا للتضارب المصطلحي الحاصل في الوطن 

 لم اللسان، فقه اللغة، علم اللغةالعربي، و ما تعّدد ترجماته إّال دليل دامغ و شاهد حي على ذلك و منها: ع
اللغويات، األلسنية، اللسانيات؛ " فمصطلح اللسانيات يعّد فرعا من الدراسات اللغوية، و هو مصطلح كثر حوله 
الحديث في مختلف األقطار العربية فتباين في ترجمته العديد من الباحثين العرب، ففي الجزائر أطلق عليها 

. على الرغم من أّن (قاموس اللسانيات،د ت) )20(اللسانيات، و تونس األلسنية، و المغرب األقصى ألسنيات "
 اتّفقت على استعمال اللسانيات والتخلي عن المصطحات األخرى.  1978 في الندوة الرابعة للسانيات

  مصطلح األدب النسوي: 2.2.4

دار رَحى الّنقاد مطوّال حول مصطلح األدب النسوي أو النسوية " بعد ظهوره أّول مرة في الساحة األدبية 
المتأمل في هذا المصطلح و  )2004(ريان قوت، )21(" 1882غربية على يد الفرنسية هوبرتين أوكلير في سنةال
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يجد أّنه انتقل من الغرب إلى العالم العربي " في مرحلة النهوض التي أدرك فيها المتنورون أهمية دور المرأة في 
  ). 1998(العيد منى،. )22(نهوض المجتمع"

نهم من يطلق عليه اآلدب يسرة؛ فمنقله وتحديد دالالته يمنة و لنقدية العربية في قد تضاربت اآلراء او 
ه من فنون أدبية: الشعر النسوي والسرد النسوي واألدب النسائي وكتابة المرأة وأدب المرأة ما يحتويالنسوي و 

كالية في تشّكل إشغيرها من المصطلحات التي وكتابة المؤنث وخطاب التأنيث وأدب األنوثة وأدب الحريم...و 
  األدباء.استعمالها بين النقاد و 

   مصطلح الفرانكوفونية: 3.2.4

لدى المثقفين والمفكرين والباحثين،  ى مستوى النخب أميثير مصطلح الفرانكوفونية إشكالية كبيرة سواء عل
ى حّد ما في آرائها متضاربة إل المراجع التي تتوفر حول هذا الموضوعمن اإلشارة هنا إلى أن المصادر و ال بد و 
  مختلفة في طروحاتها. و 

   :مصطلح العتبات النصية 4.2.4

على أنواع تطبيقه ح عناية النقاد فحاولوا البحث، واستيعابه و كان من البديهي أن يستقطب هذا المصطل
نقدية كمصطلح يشهد حركّية تداولية تواصلية في المؤسسة ال )(paratexteما يزال لفظ مختلفة من الخطابات. و 

  العالمية.
الثقافية العربية بين المغاربة والمشارقة من جملة ما أثاره " اضطراب كبير في الترجمة داخل الساحة و 

روح السياق الذي وّظف في اللغة وسية الحرفية أو اعتماد المعنى و السبب يرجع إلى االعتماد على الترجمة القامو 
  ).2001(يقطين سعيد، .)23(األصلية"

التجربة، غير أنه ب: المناصصات في كتابه القراءة و  le )(paratexte ين يترجم مصطلحفسعيد يقط
؛ بعد ذلك يوّظف المناص في كتبه الالحقة "من تاح النص الروائي مصطلح المناّصةيستعمل في كتابه؛ انف

  ).2006(يقطين سعيد،. )24(النص إلى النص المترابط" 

  : ل الختامعلى سبي .5

 مصطلح أن يكون واضحا دقيقا متداوال، يسّهل عملّية الفهم و ما يترّتب عنها من أفكار إّن من شروط ال
الباحثين الشخصي  هذا ال يلغي حقّ ق المعرفة بالمفهوم و الّتصور، و ورؤى و وجهات نظر؛ من شأنها أن تعمّ 

لتّقّيد بضوابط و شروط وضع المقابالت التي يرونها مناسبة للمصطلحات الغربية األصل شريطة افي االجتهاد، و 
عملّية صارمة تضع حّدا للفوضى العارمة الراهنة، و تدفع بعجلة النقد إلى األمام في ظّل المصداقّية و الفاعلّية 

تتوّضح داللته و تتعّدد استعماالته ينمو طلح في الّنهاية " يختزل الفكر وبقدر ما ينتظم المصطلح و ألّن المص
  ).2007(الديداوي،.) 25(ا"الفكر نمّوا متأّكدا و سريع

ية اإلسهام الفعلّي في الموضوع على سبيل الّتكّيف مع هذا الواقع؛ ال يسعنا إّال اقتراح الحلول اآلتية؛ بغو 
  منها: و 

  ؛ائمين على تدريس المواد العلمّية*االكثار من اللقاءات العلمّية بين الق
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تقييم النتائج بشكل كر األجنبي للغة العربية. و ل الفالتعريب لنقلخاّصة بالترجمة و *إنشاء المؤّسسات ا
  دورّي؛

  ن المجامع اللغوّية من المصطلحات؛*استعمال الشائع م
  اوالت الّتسابق عن وضع المصطلحات؛*الكّف عن مح
  المّية لالّتصاالت؛ربطها بالشبكة العالمصطلحات في المجامع اللغوّية والجامعات، و *إنشاء مكانز 

  تنسيق المصطلحات الشائعة؛لم المصطلح وتوظيفه في توحيد الجهود و االهتمام بتدريس ع*
سات، ووضعه بين المؤسّ المجامع اللغوّية من مصطلحات، وما تعتمده الجامعات و  *قبول ما يصدر عن

  .أيدي الّدارسين
 كة؛ ستقضي ال محالةمشتر إذا تّمت بطريقة موّحدة و  خاّصةفي توحيد المصطلح، و  هامسّن اإلال شّك أو 

الّلقاءات كيزة مشتركة لّلغة في الّندوات والمؤتمرات و تضع ر على الّلبس والغموض، وتسّهل على الّدارس، و 
  العلمّية.

  المراجع: .المصادر و 6

  المؤلفات:

  باللغة العربية:– 1

  ، بيروت لبنان، د ط.ريا): مقاييس اللغة، دار الجيلأبو فارس أحمد بن فارس بن زكابن فارس (- 1

 النشر، بيروت، لبنانلسان العرب، دار صادر للطباعة و  :م بن علي، أبو الفضل جمال الدين)نظور (محمد بن مكر ابن م- 2
1968.  

  . 1، المغرب، ط ات، مؤسسة الحسني، الدار البيضاءعلي بن محمد السيد الشريف): التعريفالجرجاني ( – 3

 عبد الغفور العّطار، دار الحديث لعربية، تحقيق: أحمدصحاح االجوهري (أبو نصر إسماعيل بن حماد): تاج اللغة و – 4
  . 1956مصر، 

 النشر، دمشقلتعريب، المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف و اادة الخوري: دراسات في المصطلح والترجمة و شح-  5
  سوريا. 

 النقاش، المشروع القومي للترجمة فريدتقديم: الشيشكلي، مراجعة و  سمرريان قوت: النسوية والمواطنة: ترجمة: أيمن بكر و - 6
  . 1ط  ،2004المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، مصر، 

 قاموس، دار التراث العربي، بيروتالزبيدي ( محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى) : تاج العروس من جواهر ال - 7
  .  1984لبنان، 

  . 2، ط 2001ي العربي، المغرب، ثقاف: انفتاح النص الروائي، المركز السعيد يقطين – 8

  .1، ط 2006، القاهرة، مصر، اث السردي، رؤية للنشر والتوزيعالتر : الرواية و سعيد يقطين – 9

  .  3، بيروت، لبنان، ط 1983الشهابي ( مصطفى): معجم األلفاظ الزراعية، المصطلحات العلمية، دون دار نشر، - 10
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 كبير، تحقيق: عبد العظيم الشناويلمقري ): المصباح المنير في غريب الشرح الالفيومي ( أحمد بن محمد بن علي ا -  11
  .  2دار المعارف، القاهرة ،مصر، ط 

  . 2، ط 1987مقدمة في علم المصطلح، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر،  :القاسمي (علي)- 12

  . 1984، تونس/ليبيا، عبد السالم المسدي: قاموس اللسانيات، الدار العربية للكتاب – 13

  .  1، ط 2007الديداوي محمد: مفاهيم الترجمة، المنظور التعريبي لنقل المعرفة ، المغرب،  - 14

 ، بيروتمع وزارة الثقافةمنى العيد: كتاب في جريدة مختارات من القصة النسائية العربية، منظمة اليونيسكو بالتعاون  – 15
  لبنان. 

 - ه 1430ة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات اإلختالف، الجزائر، يوسف وغليسي: إشكالي – 16
  . 1م، ط  2009

  المقاالت:  – 2

  . 12- 11، ج، 10، س 30مذكور إبراهيم: لغة العلم المعاصر، مجلة مجمع اللغة العربة األردني، عمان، األردن، ع- 1

  القواميس: – 3

  ليزي) ، الدار العربية للكتاب، تونس. إنك-فرنسي- (عربي قاموس اللسانيات- 1

  باللغة األجنبية:  – 2

1- DICTIONNAIRE HACHETTE: Le dictionnaire de notre temps ;1990 ;. 

2- LA ROUSSE : dictionnaire de français ; 2010 ; 

3- OXFORD : learners pocket dictionnary ; fourth edition ; 2008  

  حاالت:اإلالهوامش و – 7

 ة والنشر، بيروت: لسان العرب، دار صادر للطباعم بن علي، أبو الفضل جمال الدين)ابن منظور (محمد بن مكر  – 1
  . 267؛ مادة (صلح)؛ ص: 8، مجّلد 1968لبنان، 

 يروت: تاج العروس من جواهر القاموس، دار التراث العربي، ببن محمد بن عبد الرزاق المرتضى) محمدالزبيدي ( – 2
  . 547؛ 6، الجزء 1984لبنان، 

 الغفور العّطار، دار الحديث، مصرصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد أبو نصر إسماعيل بن حماد): تاج اللغة و الجوهري ( – 3
  . 384-383، ص: 1الجزء ، 1956

بد العظيم الشناوي، دار أحمد بن محمد بن علي المقري): المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، تحقيق: عالفيومي ( – 4
  . 472، ص:1، دت، الجزء 2مصر، ط  المعارف، القاهرة،

  . 551، ص: 6جواهر القاموس، الجزء  : تاج العروس منالزبيدي – 5
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  . 28، ص: 2006، 1ات، مؤسسة الحسني، الدار البيضاء، المغرب، ط ): التعريفرجاني (علي بن محمد السيد الشريفالج – 6

  . 28، ص: 3، بيروت، لبنان، ط 1983فى): معجم األلفاظ الزراعية، المصطلحات العلمية، دون دار نشر،مصطالشهابي ( – 7

  . 215، ص: 2، ط 1987مقدمة في علم المصطلح، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر،  :القاسمي (علي) – 8

9 – DICTIONNAIRE HACHETTE :Le dictionnaire de notre temps ;1990 ;p :1488. 

10- LA ROUSSE : dictionnaire de français ; 2010 ;p :419. 

11- OXFORD : learners pocket dictionnary ; fourth edition ;2008 p :458. 

 1996 1، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، القاهرة، مصر، ط مشكلة المفاهيمجمعة (محمد): المصطلح األصولي و  علي – 12
  . 31ص: 

 12-  11، ج، 10، س 30ن، األردن، عمذكور إبراهيم: لغة العلم المعاصر، مجلة مجمع اللغة العربة األردني، عما – 13
  .10، ص: 1986

م  2009-ه 1430وغليسي يوسف: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات اإلختالف، الجزائر،  – 14
  . 80، ص: 1ط 

اسات في المصطلح و الترجمة و التعريب، المركز العربي للتعريب و الترجمة و التأليف و النشر، دمشق شحادة الخوري: در  -15
  . 112، ص: 2، ج 2015سوريا، 

  . 45، ص:1984المسدي عبد السالم: قاموس اللسانيات، الدار العربية للكتاب، تونس/ليبيا،  – 16

  .44المصدر نفسه، ص:  – 17

  . 67، ص: 10عرب، مجلد ابن منظور: لسان ال – 18

  .70ابن فارس( أبو فارس أحمد بن فارس بن زكريا): مقاييس اللغة، دار الجيل ، بيروت لبنان، د ط ، ص:  -19

  . 72لدار العربية للكتاب، تونس، ص:، اإنكليزي)- فرنسي- (عربي : قاموس اللسانياتينظر – 20

سمر الشيشكلي، مراجعة و تقديم: فريد النقاش، المشروع القومي  ريان قوت: النسوية و المواطنة: ترجمة: أيمن بكر و -21
  . 29،ص:  1،ط 2004للترجمة ،المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، مصر، 

عاون مع وزارة الثقافة، بيروت العيد منى: كتاب في جريدة مختارات من القصة النسائية العربية، منظمة اليونيسكو بالت – 22
  . 02، ص: 1998لبنان

  .102، ص: 2، ط 2001ثقافي العربي، المغرب، يقطين سعيد: انفتاح النص الروائي، المركز ال – 23

  . 128-99- 50، ص: 1، ط 2006اث السردي، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، التر يقطين سعيد: الرواية و  – 24

  . 80، ص: 1، ط 2007المغرب،  ،، المنظور التعريبي لنقل المعرفةالديداوي محمد: مفاهيم الترجمة – 25
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  رديات الكبرى.السّ نقد ظل رجمة في التّ تحديات 

  )للتمركز اإليديولوجي للمترجم ّيةثقاف-وسيمي مقاربة(
  ♣د. هامل بن عيسىأ.

  2022/ 05/  30تاريخ القبــــــول:                                2022/ 06/  03تاريخ االستالم: 

  

ها على امتداد فصولُ  متطاولةٌ  وهي قصة عوب،شّ المم و رجمة وسيطا ثقافيا وحضاريا بين األالتّ تعد  مقدمة:
رجمة وال تزال التّ قصة اإلنسان على هذه األرض، فقد لعبت  هي رجمةالتّ جيال، بل، لنقل إن األ وتعاقب العصور

 ال ،ّيةاإلنسان المعارفإلنتاج  ّيةقاعدة أساستمثل  ،التّ وال ز  كانتتلعب دورا هاما و حساسا في خدمة الحضارات، و 
 ّيةوالثقاف إطار الحوار بين سردياته الكبرىفي  صياغة الفكر البشري على إعادة ،ّيةكل مرحلة تاريخفي  ،عملت تفتأ
-وسيوالسّ  ّيةقدالنّ  راساتالدّ إال أن  تاريخيا وحضاريا وثقافيا، ،رجمةالتّ ي تحتلها التّ هذه المكانة الهامة من  غمالرّ بو 

على  بشكل مباشر أو غير مباشر، رديات،سّ الهذه تأثير  ي حاولت استنطاقالتّ و  ،ّيةرجمالتّ للممارسة  ّيةسيمائ
   .  ادرالنّ و  االستثنائي القليلالتزال في حكم   ،وعقائديا ، ثقافيا وٕايديولوجياالمترجمتوجهات 

ي ينتمي لتّ االكبرى رديات سّ المن المترجم هل ينطلق ، منها سئلة لدى الباحثين،يثير جملة من األ األمر الذي بات
وٕاذا المحتملين؟  متلقينسرديات ال إلى ستندراه ي؟ أم تُ ةالمترَجم وصصالنّ رديات المبثوثة في سّ الإليها؟ أم من خالل 

وهل  أخرى؟ دون ّيةوعالمات سيمائ ّيةاصطالح ّيةلصالح سردرجمة التّ في  نحيازاالماذا يعني ف كان ذلك كذلك،
  ؟ّيةثقاف-قاربة سيميوم ّيةهذه القض لمقاربة ّيةهناك إمكان

في ضوء  هاتحيثيتاعادة قراءة إل ستسعىالمركبة، ولكنها  ّيةاإلجابة عن هذه اإلشكال ّيةال تزعم هذه الورقة البحث
خاتلة أنساقا مضمرة ومو ، ّيةوغير لغو  ّيةلغو  ّيةتعبير  ، تتضمن نصوصا وخطابات وأشكاالّيةوالثقاف ّيةاريخالتّ سياقاتها 

 عبر إال ّيةرجمالتّ في الممارسة  ، بيسر وسهولةّيةامالنّ تها يمكن كشفها أو كشف دالال المنع و التّ ة و قادرة على المراوغ
  رديات الكبرى.سّ اللما أصبح يوصف ب ّيةسيميائ- وسيوالسّ  تصور كلي حول طبيعة البني

 رديات الكبرىسّ النى بيكر" "م عّرفتُ ) ّيةسرد ّيةحكا رجمة والصراع.التّ هير (شّ الفي كتابها  ؟رديات الكبرىالسّ ما -
ي نؤمن بصحتها، سواء التّ ، ّيةثقاف- ويميالسّ  ساقباعتبارها مجموعة من المرويات العامة والخاصة واألعراف واألن

ي نرويها التّ فقط تلك  وليست- لسلوكياتناموجها منها  نجعل يالتّ غيرها، و  مأ ّيةثقاف مأ ّيةإيديولوج مأ ّيةكانت دينأ
المؤسسات لنشر  أقوى-بيكرفي نظر -. ويعتبر األدب iها أداة إدراك طبيعة العالم الذي نعيش فيهمن ونتخذ-لآلخرين

  .iiفي أي مجتمع كان رويج لهاالتّ و رديات الكبرى وتداولها السّ 

                                                           
 (المؤلف المرسل) hbnssa@yahoo.com، األغواطج/  أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب ♣
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لقصص  واألساطير غير أنه يتعين وفقا لـ "سومرز وجيبسون"، أن تصبح حياتنا أكثر من مجرد مجموعة من ا
 ّيةومؤسس ّيةة في شكل سرديات كبرى،  أو مجرد "محكيات تصوغها وتتداولها تشكيالت اجتماعر واألحداث  المكر 

ظر إليها النّ ، ووسائل  اإلعالم، والمجتمع، وٕانما ينبغي ّيةعليمالتّ أو  ّيةينالدّ أكبر من الفرد، مثل  األسرة والمؤسسة 
رادا وزرافات، عبر األزمنة والعصور، تجعل من عوب، أفشّ الي تشكل مالمح حياة التّ على أنها  مجموعة من القوى 
اريخ ، حتى لو شعر بأن وجوده غير مؤثر، أو حتى لو انمحى من الوجود،  يبقى التّ الفرد عنصرا أصيال وفاعال في 

  .iiiاريخالتّ ال تموت، ولسوف تجد حتمًا من يرويها ويكملها لتصير العنصر الثوري الذي شكل حركة  ّيةكفكرة سرد
كما ذهبت "منى بيكر" -ّيةال يعني القصص واألساطير المحك" رديات الكبرىالسّ أن مصطلح "يعني مما 

يعني كل "ما تستند إليه فئة من الفئات استنادًا ضمنيًا في بناء مقوالتها، فلكل  وٕانما- وغيرهماو"سومرز وجيبسون" 
إنها تشكيل عالم متماسك متخيل، تحاك هائي الذي يقوم عليه فسيفساء فكرها، بل النّ مرجعها الهيكلي  ّيةفئة سرد

 تكتسب طبيعة البديهيات ونزعات ضمنه صور الذات عن ماضيها، وتندغم فيه أهواء، وتحيزات، وافتراضات
بقوة  ضي بتجلياته وخفاياه. كما يصوغهايصوغها الحاضر بتعقيداته، بقدر ما يصوغها الما ّيةوتكوينات عقائد

هي تاريخ الذات  ّيةماضي وٕانهاج تأويله. ومن هذا الخليط العجيب، تُنسج حكاخاصتين، فهم الحاضر لل ّيةوفعال
، وتمارس فعلها في نفوس الجماعة وتوجيه سلوكهم وتصورهم ألنفسهم ّيةاريخالتّ لنفسها وللعالم، ُتمنح طبيعة الحقيقة 

 ين، واللغة، والعرقالدّ ّونات ، مكّيةردالسّ ، أو ّيةولآلخرين، بوصفها حقيقة ثابتة تاريخيا. وتدخل في هذه الحكا
  .ivفس المتخيلة"النّ ، وكل ما تهتّز له جوانب ّيةعبشّ الواألساطير، والخبرة 

، في ذات االتجاه ويحددها في إطار المكون الثقافي، واصفا إياها بمصطلح (العقل A.Lalandeويذهب "الالند
ن  المكوLa raison constituée أنها "منظومة من القواعد المقررة والمقبولة في فترة ظر إليها بالنّ )، مما يستدعي

   .vي ُتعطى لها، خالل تلك الفترة، قيمة مطلقة"التّ ما، و  ّيةتاريخ
مجاوزة لحركة ، ّيةما ورائمضمرة ومخاتلة،  ّيةوأنساقا ثقاف ّيةرديات ُنُظما معرفالسّ ومن هنا بمكن اعتبار هذه    

ال  ضر والمستقبل،ايات ونصوص، ممتدة نسقيا في الماضي إلى الحفي شكل خطابات ومحك تمظهرتاريخ، التّ 
 ّيةعلى أنها تحمل في داخلها تصورات شمول"فرانسوا ليوتار"  لـ ، وفقافي مصداقيتها، وتصر يكشكالتّ تسمح ب

 نينة في أنساقللذات المتبتأكيدا في شكل إيديولوجيات،  ردياتالسّ هذه  تأتيكما قد اريخ والكون. التّ للمجتمع والثقافة و 
  .viالمجرد اوجودهب ال، اتحدد عبر وظيفتهت

  لسرديات الكبرى:مركز اإليديولوجي لالتّ رجمة و التّ - 
نة مهي مشكلة تجرد المترجم من هي ،رجمةالتّ ي تقف عقبة كأداء في سبيل التّ أولى المشكالت العويصة  ولعل

 تواصل ثنائي ّيةعملرجمة التّ  ، "بوصفرجميالتّ في العمل المخاتلة  ّيةردالسّ لألنساق  اإليديولوجيالثقافي و مركز التّ 
 ّيةالوظيف ّيةاحالنّ من  نسقيا في الغالب إلى إنتاج نص في اللغة الهدف يكون مكافئابين نسقين ثقافيين، يهدف، 

  .viiللنص المصــــدر
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ص المترَجم  عبر النّ األمر الذي يدفع المترجم، غالبا، إلى وضع استراتيجيات  تأخذ في الحسبان إدراك نسق   
صوص المترجمة، قبل البحث عن المفردات النّ المحيطة ب ّيةوالعناصر غير اللغو  ّيةثقاف- يميوالسّ العالمات 

ي ينتمي إليها التّ تأثير  ثقافي وٕايديولوجي في المتلقي  للترويج للسرديات  لوالمصطلحات، وذلك بهدف  تحقيق أفض
ي يستخدمها المترجم التّ راسة وتحليل االستراتيجيات واإلجراءات المميزة ، مما يظهر في أجلى صوره ِمن خالل د

لعنوان  ّيةرجمة العربالتّ ي يمكن مالحظتها، على سبيل، في التّ ، كتلك ّيةئداعقوال ّيةمدفوعًا بتأثير بانتمماءاته الثقاف
في حين ترجمه آخرون بـ " ّية؟ الذي ترجَمه البعض إلى   "الفتوحات اإلسالم»The muslim conquests«كتاب

"ِصدام  )Samuel Huntington(، وكذا ترجمة كتاب المفكر األمريكي صموئيل هنتنغتون viii"ّية"الغزوات اإلسالم
 (The Clash of Civilizations and the Remaking of the)ظام العالمي "النّ الحضارات وٕاعادة بناء 

World Order للسرديات الكبرى، بشكل  ّيةوالعقائد ّيةى فيها الهيمنة اإليديولوجي تتجلالتّ رجمات التّ ، وغيرها من
  معينة لتحقيق الهدف المتوخى. ّيةحيث يلجأ كل مترجم إلى اعتماد استراتيج الفت،

ي التّ رديات الكبرى السّ مركز اإليديولوجي المهيمن على التّ رجمة ال تمارس بمعزل عن تأثير التّ وهذا يعني أن    
معينة  ّيةفإنه "من المستحيل أن تستخرج مفردة من سرد" بيكر" ووفقا لـ لمترجم في هذه الثقافة أو تلك.ينتمي إليها ا

-مفردة والحال هذه هي عالمة سيميوألن ال ؛ixمستقلة" ّيةرديات وأن تعاملها بوصفها وحدة داللالسّ أو مجموعة من 
حسب ألبيرت يوجين نيدا، "أن تكون هناك مواضـيع اهد على الغائب، فمن الحتمي بمكان أيضا، السّ ، تحيل ّيةثقاف

رجمة، عندما تمثل لغة المصدر ولغة المتلقي ثقافات التّ  ّيةوتفاصيل ال يمكن المحافظة على طبيعتها بواسطة عمل
  .xمختلفة جدا فيما بينها"

إلى  ّيةيز لكدوارد سعيد، من اإلنإلكتاب  لفصل في  ترجمة عنوان من خالل ،أيضا ما يمكن مالحظته وهو
 عريف (الـ)التّ " معرفا بأداة Gods  يشكل لفظ "اآللهة إذ ،على سبيل المثال،Gods that Always fail)( ّيةالعرب

يبدو وهذا ما  ،ّيةالعرب تمزلقا ترجميا، تتهافت أمامه جملة من المصطلحافي لغة المنبع،  ) Godsمع أنه نكرة (
فكانت ترجمة هذا تعديته،  ّيةالزما مع إمكان )Fail(الفعلو نكرة، ، حيث جاء في ترجمة غسان غصن بصيغة واضحا

حيث يأتي  (أرباب دائبة الخذالن)إلى  ، في حين ترجم محمد عناني ذات العنوانعلى نحو(آلهة تفشل دائما)وان نالع
  متعديا.  Fail) (الفعل

المزلق در ما يمكن تفسير هذا قبرجمة على أنه ركاكة، بأي حال، التّ وع من النّ لى هذا ظر إالنّ وال يمكن 
 ّيةينالدّ ي تعاني من اإلحباط من اإليديولوجيات الفاشلة، ومنها التّ في الوطن العربي  ّيةالجماع ّيةردالسّ ب ،(المقصود)

ناغم مع تلك التّ بهدف والمصطلحات  ّيةيميائالسّ يتالعبون بالعالمات قد ن يبة في أن المترجميالرّ مما يدفع إلى 
، أو حتى تبني ما يتبناها ّيةأو إيديولوج معينة ينتمي إليها المترجم ّية، ومن ثم ضمان رواج سردّيةماعلجا ّيةردالسّ 
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وأنها جميعا آلهة ديدنها  ّيةائدة في منطقتنا العربالسّ  ّيةرديات االجتماعالسّ بشأن اإليديولوجيات و  ّيةشخص ّيةسرد
  الفشل.

ي يتبنونها وباهتمامات التّ  ّيةردالسّ ، وبالمترجمين كون محكوما بنواياي ،ّيةرجمالتّ الممارسة  وأرجمي التّ فعل لإن ا
وذلك  ستخدام صيغ بديلةالختيار وان المترجمو  يلجأ أنه "قد منى بيكر تؤكدحيث  ي يعملون لصالحها.التّ المؤسسات 

ستخدام معادالت ا ني تلحق الضرر بمجموعات أو مجتمعات معينة، وقد يختارو التّ  واياتالرّ لتجنب استحضار  "
حيث يتم تسليط الضوء على مثل هذا األلفاظ / المعادالت في  في الثقافة المستهدفة. ّيةمباشرة ذات دالالت سلب

ص المستهدف بإشارات تخدم اهتمامات المترجمين ومؤسساتهم في صياغة سرد سلبي عن ثقافة النّ محاولة لحقن 
 .xiالمصدر"

  La déverbalisationغوي جريد واالنسالخ اللالتّ رجمة و التّ -

 ّيةتنطلق من المادة اللغو  ّيةذهن ّيةجريد اللغوي، وهي عملالتّ االنسالخ و  ّيةقد يضطر المترجمون اضطرارا إلى عمل
مستقاة من  ّيةغير لغو  ّيةعرف ّيةثقاف-للنص المصدر، بهدف تحصيل المعنى عـن طريـق االستعانة بعالمات سيميو

في  ّيةالالت اللسانالدّ حـرر مـن التّ ، ويأتي ذلك بعد إدراك المترجم المعنى وتحصيله ليتم رديات الكبرىالسّ األعراف و 
 ّيةاللغة األصل، وٕاعادة صياغة هذا المعنى في اللغة الهدف. وتشترط "ماريان لدرير" من أجل تحقيق هذه العمل

 غطـاء لغوياصل ثم إعادة إلباسه إلعادة صياغة المعنى األصـلي بوضوح ضرورة فصله برفق عن الغشاء اللغوي األ
 .xiiمالئما في اللغة الهدف

بعضها يتعلق باحتماالت  األصل،ص النّ ال تخلو من صعوبات، قد تعمل على تشويه  ّيةغير أن هذه العمل
 ة الهدفالمعـاني المتعـددة للنص المصدر، وبعضها اآلخر يتعلق بالبدائل المتاحة للتعبير عن هذه المعاني فـي اللغـ

، حتى و إن كان داخل اللغة الواحدة، فما بالك في ما بين لغتين أو أكثر، و هذا انادرً  اواصل أمرً التّ مما يجعل 
"  Haseloff Ottaوفقا لـ" أوتا هاسـيلوف  وقعات في أغلب األحيان بين المرسل المستقبلالتّ بسـبب تباين المعارف و 

xiii.  
يتحصل ، وجود بالقوة في الذهنما هو م تجري على مستوى ّيةه عملجريد اللغوي بأنالتّ  "ماريان لدرير"ف عرّ وتُ 

، ثم يعيد صياغة هذا تحويله إلى مستوى موجود بالفعل، بعد ص بشكل تدريجيالنّ على معنى  هاببموج المترجم
الذي فهمه جريد اللغـوي باإلبقاء على المعنى التّ المعنى بأكمله وبشكل تلقائي في اللغة الهدف، ويقوم المترجم أثناء 

  .xivي تختفي تدريجياالتّ ي تشـكل هـذا المعنى في اللغة المصدر و التّ بينما يتخلى عن المفردات 
مذكراتي لهدى ‘‘ لكتاب ّيةليز كإلنرجمة االتّ دراسة أجريت حول ب مستشهدة ،على ذلك ثاالم "بيكر"وتضرب 

 ّيةالحريم: مذكرات امرأة مصر  سنواتبعنوان: " ّيةليز كإلنوقد صدرت ترجمته ا ،1981الصادر عام ’’ شعرواي 
   ."ّيةنسو 
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years: memoirs of an Egyptian feminist Harem.  الئقيوظيف العالتّ م. وفي إطار 1989عام 
شارة إلى أن اإل وضمن "حرم"لكلمة  ّيةرجمة القياسالتّ من  بدال harem’’ حريم‘‘راسة إلى توظيف كلمة الدّ  تشير
صفحة، في حين استخدمت هذه  457المصدر العربي سوى مرة واحدة على مدار  لم تستخدم في "حريم"كلمة 
. تشير بيكر ّيةعليقات الختامالتّ حظات و الفي الم فقط، ومرات أكثر بكثير ّيةليز كنسخة اإلالنّ مقدمة  مرة في 25الكلمة 

  . xvالمصدر صالنّ لغائبة عن ا ّيةالمنطلق بصبغة الحريم ّيةردالسّ يتمثل في صبغ  ّيةاالستراتيجأن تأثير هذه  إلى
المفرطة" نجد أن  ّيةرع واألخالقالسّ ما أخذنا في االعتبار اإلطار الغربي للحريم "كمكان للتزاوج خارج إطار  اوٕاذ

ى اإلطار المتبنى في عامة إل ّيةبتوظيفها لهذه الكلمة قد حولت قصة حياة شعراوي كشخص ّيةليز كرجمة اإلنالتّ 
ريف" شّ الرجمة المقتبس لدى "سهاد التّ عليق على عنوان التّ هو ما يتضح جليا من خالل هذا . و ّيةليز كسخة اإلنالنّ 

 إلثارة للقارئ الغربيتحتوي على نوع من ا "حريم"لمة . إذ أن كُيعد اختيارا ذكيا’’ الحريم ...) سنواتومضمونه أن (
ف المترجمة نفسها. فعنوان كسنوات مجموعة من الصور الغريبة"، كما تعتر  تستدعي ليزي فقط. فهيكوليس اإلن

  xviمع سيد ذكر بينهن)." ّيةأنشطة جنس يمارسن(ربما صورا مثيرة اإلعجاب لنساء عاريات ‘‘الحريم قد يثير 
ي التّ ي كنا أشرنا إليها آنفا، بأنها" القصص والمحكيات التّ رديات الكبرى، وفقا للباحثة "بيكر"، و السّ كانت  وٕاذا

ي نعيش فيها وٕايماننا بهذه القصص والمحكيات، هو الذي التّ رنا عن العالم المعيش، أو العوالم نسردها ألنفسنا أو لغي
بهذا المعنى ليست جنسا لغويا وال هي شكل اختياري من أشكال  ّيةردالسّ ا في العالم الفعلي. و النّ يوجه أفع

ول مرة فكل شيء ناتج عن سرد وكل المعرفة كما ندركه أ شكلهو -  االجتماعيوفقا للتوجه -.  وأن سردxviiواصلالتّ 
رديات من هذا المنظور السّ ف’’ عنصر ال ينتمي إلى شكل سردي، فهو غير قابل للتخيل وغير مفهوم للعقل البشري

- لسلوكياتناي نؤمن بصحتها، ومن ثم نجعلها موجها التّ تمثل مجموعة من القصص والمحكيات العامة والخاصة ‘‘
  .xviiiإلدراك طبيعة العالم الذي نعيش فيهمنها أداة  ونتخذ-خرينلآلي نرويها التّ فقط تلك  وليست

 الب إلى إنتاج نص في اللغة الهدفتواصل ثنائي اللغة، يهدف في الغ ّيةرجمة بأنها: " عملالتّ وتعرف رايس 
  .xixللنص المصــــدر" ّيةالوظيف ّيةاحالنّ يكون مكافئا من 

يمائيات السّ ي تقوم عليها التّ رجمة أحد أبرز األسس التّ في  ّيةصلنّ اتشكل العتبات  :ّيةصالنّ رجمة والعتبات التّ - 
إلى  ّيةص من كونه نسقا مغلقا تحركه عالقات داخلالنّ ي حولت نظرتها إلى التّ و  ّيةفي دراسات ما بعد البنيو  ّيةصانالنّ 

يصبح أثرا مفتوحا له  رديات الكبرى، أي أنهالسّ قابلة للتأويل على ضوء  ّيةثقاف-نسق مفتوح على عالمات سيميو
ص النّ ي تتفاعل جميعها لصناعة التّ والمصاحبة و  ّيةصوص المواز النّ تستدعي مجموعة من  ّيةامتدادات خارج نص

، يأخذ موقعه داخل فضاء الكتاب صي يشمل بالضرورة كل خطاب ماديالنّ  " المصاحبالمترجم. إذ يرى جينيت أن
بعض اإلشارات (...)  ص، مثل عناوين الفصول أوالنّ رجا بين فجوات مهيد ويكون أحيانا مدالتّ ل العنوان أو آم

ص الموازي الذي تتموضع بصفة دائمة أو مؤقتة خارج الكتاب، وترتبط معه النّ ي ويشمل كل عناصر صالنّ المحيط 
  .xxص"النّ تدور حول  ّيةعالقة شرح أو تأويل أو تعليق أو حوار، إنها نصوص مواز 
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صوص النّ للتعامل مع  elements paratextual) (ترجمون إلى العناصر المحيطةومن الطبيعي أن يلجأ الم
، وملحقات، وهوامش، إهداءات، ومالحظات، أو كلمات تتعلق ّيةرئيسي، أو عناوين فرعالمترجمة، كإضافة عنوان 

عناوين ال تغيير وثيقات، والصور، أو حتىالتّ قديمات، و التّ نبيهات، و التّ بالغالف، ووضع الفهارس، والمقتبسات، و 
 القراءة. ّيةجهة القارئ قبل أن يبدأ عملتؤثر في و  ّيةئيسة أو إدراج مالحظات في الهامش أو كتابة مقدمة ضافالرّ 

صرف األخير التّ ص وداخله؛ على أن هذا النّ كأساليب الطباعة خارج  ّيةوكما قد يلجؤون أيضا إلى عناصر غير لغو 
ص، فال بد أنه قد تعرض للتأطير النّ في  ّيةالغالب، فإذا ما حلت هذه العمل اشر فيالنّ يكون من فعل المحرر أو 
  ص بشكل أو بآخر، وقد يحرفه على نحو معتبر.النّ فهم  ّيةالذي ال شك يؤثر في عمل

مركبة، تأخذ في االعتبار  ّيةثقاف- وسوسيو ّيةوتداول ّيةسيميائ ّيةرجمة هي ممارسة لسانالتّ ومن هنا يمكن القول إن 
عبير عن نظام سيميائي في التّ إلى أخرى، يتم فيها  ّيةصوص من سردالنّ في نقل  ّيةوغير اللغو  ّيةلة األنساق اللغو جم

ثقافة بنظام سيميائي آخر في ثقافة أخرى، مما قد يساعد على تحديد مركز لتالقي الثقافات والحضارات. وهو ما 
، ليس على مستوى اللغتين؛ المنبع ّيةه من المعرفة الضافالمترجم وكفاءته وتمكن ّيةيستدعي بالضرورة حضور كفا

من  ّيةبأخرى غير لسان ّية، وذلك بغرض تفسير عالمات لسانّيةوالهدف، فحسب، وٕانما على مستوى األنظمة الثقاف
عمقا ومالءمة  أكثرمكان أخرى  ّيةاستبدال عالمة سيميائ ّية، وٕاال يصبح الحديث عن إمكانxxiنص إلى نص آخر

  ة، من أطياف الُمَنى.ودالل
ن تفطن إلى مكانة ، هو أول مGérard Genette) (اقد الفرنسي جيرار جينيتالنّ وتجدر اإلشارة إلى أن 

طويلة  ّيةص بأنه متتالالنّ رجمة، وذلك حين عرف التّ ص ودورها في النّ العناصر المحيطة ب ّيةوأهم ّيةصالنّ العتبات 
  صوص وتوجهها وتروج لها.النّ عناصر المحيطة هي منتجات تعزز وأن العتبات وال ّيةمن البيانات اللفظ

الئل كان من وجهة الدّ يمائيات، ولعل توجيه "فردينان دو سوسير" إلى دراسة عالم السّ ال يمكنها أن تستغني عن 
عن أي ظام اللساني، ألنه أغنى وأحسن للتعبير النّ يمائيات ال يمكن أن تستغنى عن السّ محضة، أي أن  ّيةنظر لسان

 نظام سيميائي آخر.
في  للباحث ّيةظر النّ ي تمنحها هذه التّ  ّيةينامالدّ هو " ّيةردالسّ  ّيةظر النّ من هنا نستطيع القول إن ما جذب" بيكر" في 

غريب التّ قريب و التّ ائدة و السّ المعايير  ّيةكنظر  -ائدةالسّ رجمة التّ تناول سلوك المترجمين خارج القوالب المحددة لنظريات 
تعاني من وجوه قصور شديدة، أخطرها تكتيل  -حسب بيكر - ي وٕان حققت ذيوعا إال أنهاالتّ  ّيةيات الهو ونظر 

 والمثليين جنسيا،...) في مجموعاتود، السّ ساء، و النّ معينة (مثل  ّيةاألشخاص الذين يشتركون في خصائص خارج
ي تحديد هويات األفراد عن طريق إعطاء نوع بين األفراد داخل كل مجموعة، كما أنها تبالغ فالتّ عن  ّيةمتغاض
، أما إذا كان المترجم  منتجا لمواد مترجمة xxiiلملمح واحد أو صفة واحدة على حساب غيرها من الصفات " ّيةاألسبق

ذات تكافؤ شكلي بدون وعي منه بمدى ما يمكن أن تحتويه ترجماته األمينة ظاهريا من مثالب، قد تصبح جهوده 
  . xxiii"ألبرت يوجين نيدا"، عبارة عن  تحريفات خطيرة فعال، وفقا لـّيةرجمالتّ 
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 حدود العناصر المشتركة على األقلرجمة من لغـة إلـى أخرى، ولو ضمن التّ  ّيةلكن هذا، ال يمنع بأي حال إمكان
   .xxivالكبرى ّيةرديات العالمالسّ  إطاربين اللغتين؛ المنبع والهدف، إذا ما تقبلنا هذه العناصر في 

األبعاد  الحسبان في تأخذ ال- منها ّيةالسيما األدب- رجماتالتّ  جلأن يمكن أن نخلص إلى  ،خيروفي األ   
 تب المترجمةمن الك ّيةاألصل طبعاتبال العناصر المحيطةو  ّيةصالنّ وحتى العتبات بل  ،ّيةوالثقاف ّيةئسيما-وسيوالسّ 
، األمر الذي ها بعناصر ال تمت إليها بصلةسخ وٕاحاطتالنّ اشرون في هذه النّ إن كثيرا ما يتصرف المترجمون و بل 

 فالالقراءة.  ّيةالقارئ قبل أن تبدأ عمل ، وتضليلّيةتشويه مضامين الكتب األصل إلىفي كثير من األحيان،  يؤدي
ويضع له ،  لى لغات أخرىتتم ترجمته إ ،  حين ّيةأن  كتابا واحدا في طبعته األصل أن يظن ظان  عندئذ، عجب

حتفاء اال جميعا متباينة ومختلفة، حتى ولو كان القاسم المشترك بينها وتقاريظ لغالفه اوصورً  وينالمترجمون عنا
، ال عالقة لها مستقلة بعضها عن بعض ّيةسخ المترجمة هي كتب أصلالنّ أن  يظن ،وصاحبهاألصلي بالكتاب 

 متخصصة ّيةى إنشاء مؤسسات علم، مما يستدعي العمل علال تعد وال تحصى ذلك ، واألمثلة علىّيةبالطبعة األصل
واعيا  رجمة تتطلبالتّ ألن  ،في هذا المجال ّيةالعشوائ ّيةخصشّ الرجمات التّ من  للحد منفتحة على جميع المعارف،

  في زمن العولمة.الحضارات ضمن إطار حوار   ّيةاألنساق الثقاف بخطورة صراع  كافيا
  :المصادر والمراجع-

 2018، القاهرة، .عمان، المرکز القومي للترجمةالنّ ، ترجمة: طارق ّيةسرد ّيةحكا-راعرجمة والصالتّ منى بيکر:  -  
 . 1994، 6ط ،سفي، المركز الثقافي العربي بيروراث، قراءة معاصرة في تراثنا الفلالتّ محمد عابد الجابري، نحن و  -  
 .201, 1سبتمبر  ّيةذات في البالد العرب، تدمير الّيةرجمة في عصر ما بعد الكولونيالالتّ نبيل سليمان، تعويق  -  
جار، مطبوعات وزارة النّ ، ترجمة ماجد Translating of Science a Towards) (رجمة، التّ ألبرت يوجين نيدا. نحو علم  -  

  1976، ّيةالعراق ّيةاإلعالم، الجمهور 
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-Jacqueline Chabbi,  Histoire et tradition sacrée : la biographie impossible de Mahomet .Arabica, 
vol. 43, fasc.1, 1996 

  -  Lederer, Marianne. La Traduction aujourd’hui: le modèle interprétatif, Paris, Hachette, « 
collection F »1994   

  - Roman Jacobson. Essai de linguistique générale. Les fondations du langage .Traduction Nicola 
Ruet. Ed minuit 1963. 
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i  -   99،95،ص 2018حکاية  سردية، ترجمة: طارق النعمان، المركز القومي للترجمة ، القاهرة، .  -منى بيکر: الترجمة والصراع. 
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 في الميزان ّيةالعرب ّيةرجمالتّ راسات الدّ جاهات الُمعاصرة في االتّ 

  -لنماذج ُمختارة ّيةُمعالجة تحليل-
  ♣ـةـــــالقــــوفــــد سيف اإلسالم بمحمّ  دأ. 

  
 2022/ 05/  30تاريخ القبــــــول:                                2022/ 06/  03تاريخ االستالم: 

لذلك نرى جملة من المفكرين  ؛قدم، واالرتقاءالتّ هضة، و النّ رجمة شرطًا رئيسًا من شروط التّ  تعدّ  :مهاد  
إسهاماتها في ترجمة مختلف ى المجاالت، بمدى العظيمة لألمم المختلفة في شتّ  ّيةهضات العلمالنّ والعلماء يقرنون 

 الُمعاصرة في العالم العربي ّيةرجمالتّ ات راسالدّ لمجموعة من  ّيةإلى تقديم ُمعالجة تحليل ويهدف هذا البحث العلوم

   .عليل والُمحاكمة واالستداللالتّ حليل و التّ ُمستندًا إلى 
      :قافات واالنفـتاح على اآلخررجمة ودورها في إثراء الثّ التّ  ّيةأهم ًال:أوّ 
منها، والغرض الذي  ي ينظرون إليهاالتّ  ّيةضعت تعريفات عديدة ومتنوعة للترجمة، وذلك اتفاقًا مع الزاو وُ    

رجمة ُتعّبر عن رؤى وغايات من ينهض التّ ف ؛يرمون إلى الوصول إليه، واألهداف والمقاصد المنوط بها تحقيقها
ها علم باللغتين المنقول نإلى لغة بدقة وأمانة، كما أ بها، ولكنها في معناها األولي والمباشر هي نقل من لغة

 رجمة واشتغال المترجمالتّ ل موضوع ي تشكّ التّ أن تكون لديه معرفة بالمادة اقلة، وتقتضي من المترجم النّ منها و 
ومن  غاير ومختلف، وٕاعادة بناء نص سجل نفسه على نحو مُ رجمة بهذا الوصف تعني قراءة لنص بغير لغتهالتّ ف

إلى )ّيةلغتها األصل(جزءًا من الثقافة المستقبلة، وذلك بعد انتقالها من اللغة المصدر ترجمةمال األعمال هنا تغدو
)1(اللغة الهدف

. 

 ّيةواالستقالل ّيةرجمة، وبعد أن أصبحت علمًا قائمًا بذاته يتسم بالمنهجالتّ ي عرفتها التّ حوالت التّ ومع          
يغوص في األنظمة واألنساق والبنى  بات هذا العلم ؛ّيةأو جماع ّيةومحاوالت فرد ّيةبعد أن كانت مجرد هوا

باإلضافة إلى إفادته من علوم أخرى، واشتقاقه من معارف مكملة ومتممة، مثل:  ؛ّيةواإلشار  ّيةاللغو ياقات السّ و 
رجمة التّ واصلي، الذي ُيمّثل عماد التّ فضًال عن علم الخطاب  ؛راكيب، وعلم االشتقاق، وعلم المصطلحالتّ علم 
بة اهي إعادة كت رجمة في معناها البسيطالتّ . و )2(، وعلم الخطاب األدبي، وغير ذلك من شتى العلومّيةالفور 

وهي  ؛ّيةرجمة الحرفالتّ هما:  ي ُكتب بها أصًال، وهي تنقسم إلى شقين رئيسين،التّ موضوع ُمعين بلغة غير اللغة 
راكيب المولدة في التّ نقُل نص من لغة إلى لغة نقًال حرفيًا، بما في ذلك ترجمُة المصطلحات، ولذلك فقد كثرت 

غايرة، وتُبعد المعنى بيد أنها قد ُتعطي دالالت مُ  ّيةتدل على األمانة العلم ّيةرجمة الحرفالتّ ، ومع أن ّيةبالعر 
بقالب آخر مناسب  صّبهرجمة الحرة، وهي إدراك المعنى األجنبي و التّ فهي ُتعرف ب ؛رجمة بتصرفالتّ أحيانًا، أما 

ت من القرن المنصرم الذين ركزوا جهودهم على ترجمة األدب ، كما فعل العديد من أدباء الخمسينياّيةللعرب
معقدة، وتتطلب إلمامًا  ّيةرجمة عملالتّ وعلى مستوى الممارسة ف .)3(وسي في سوريا ومصرالرّ الفرنسي واألدب 

ص األصلي ومقاربة ذلك النّ ص، وهذا اإللمام ال يتأتى إال من خالل استنهاض سياقات النّ كامًال بمقاصد كاتب 
                                                 

    رسل)(المؤلف الم boufalaka_saifalislam@hotmail.frكلّّية اآلداب واللُّغات، جامعة عنّابة، الجزائر، ♣ 
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   -ُمعالجة تحليلّية لنماذج ُمختارة- االّتجاهات الُمعاصرة في الّدراسات الّترجمّية العربّية في الميزان    
 

 

يعتمد في األساس على ثقافة المترجم - ياقالسّ في هذا - حيث إن نجاح المترجم ؛ّيةص وهياكله البنائالنّ كونات بم
فضًال عن إلمامه بالحاجيات  ؛ص في اللغة األصلالنّ ي ينطوي عليها التّ ومدى إلمامه بالموضوعات والقضايا 

)4(ة الهدفغص في الل النّ لمتلقي  ّيةياسالسّ و  ّيةوالحساسيات الثقاف
. 

فاهم التّ ائم بالدّ حب، ومن هنا جاء اقترانها الرّ رجمة هي دائمًا تشييد للجسور، وٕاعالء لإلنساني بأفقه التّ و         
 فاعل بين الثقافاتالتّ في تحقيق  عوب واألمم، ومن هنا أيضا يجيء دورها المضيءالشّ الم والحوار بين السّ و 

ومن  باين الموجود بين حضارات العالم، وثقافات شتى األمم،التّ يذوب  اخاللهومن  ؛أثير الحضاريالتّ وتجسيد 
وتُتيح نقل العلوم، واآلداب  وافذ بين الثقافات،النّ فهي ُتشّرع  ؛ّيةرجمة في نطاق المعرفة اإلنسانالتّ  ّيةهنا تتبدى أهم

، والحقيقة أنها ّيةة الثقافهضالنّ وتدعم أركان  واصل مع األمم األخرى،التّ بين شعوب المعمورة، وبذلك ُتحقق 
تفاعل متصل ونشط بين مجتمعات وحضارات مختلفة، وهي تمثل صلة مباشرة بين الحضارات لجميع مجاالت 

وشّكلت  عوب والحضاراتالشّ عامل بين التّ رجمة عنصرًا أساسيًا في التّ لهذا أصبحت  ؛ّيةالمعرفة في العلوم اإلنسان
تنقله وتقتبسه وتنشره وتوطنه وفق احتياجاتها  ؛ري ومجمل نشاطها اإلنسانينافذة على تراث األمم ونتاجها الفك

رجمة على أنها التّ ، وعلى المستوى االجتماعي ُينظر إلى ّيةياسالسّ و  ّيةواالقتصاد ّيةقنالتّ و  ّيةوالحضار  ّيةالمعرف
مادي والمعنوي أي شاط الالنّ ي يرغب في توظيفها في التّ نشاط اجتماعي يرمي إلى استيعاب وفهم المعرفة 

ولذلك فهي ُتعّبر عن  ؛المجتمع ووعيه ّيةاإلنتاج الثقافي والعلمي من أجل دفع الحراك االجتماعي وٕاعادة هيكلة بن
رجمة التّ ، وبذلك تغدو ّيةقوة المجتمع في استيعاب أكبر قدر يعينه باختياره وٕارادته من حصاد المعارف اإلنسان

في )جابر عصفور(حيث يذهب الباحث ؛كما أنها أداة للتقدم ،)5(والفنون ّيةنسانأداة للتعامل مع جديد العلوم اإل
ور الحيوي الذي تقوم الدّ أولى هذه الوظائف  ؛ّيةاألهم ّيةرجمة ُتحقق وظائف ثالثًا في غاالتّ هذا الصدد إلى أن 

راكًا بأن الثقافة هي الحافز األول ، والسيما بعد أن أصبح العالم أكثر إدّيةاإلنسان ّيةنمالتّ  ّيةرجمة في عملالتّ به 
رجمة من هذا الجانب، على تسريع إيقاع التّ قدم، وُتحافظ التّ ، وتوجيهها صوب هدف ّيةنمالتّ على دفع عمليات 

عمليات تطوير الوعي المجتمعي بتوسيع أفق اطالعه على تجارب األمم األخرى، وأسباب تقدمها في الماضي 
حديث المادي في التّ ، وضرورة ّيةواإلبداع ّيةالحداثة الفكر  ّيةسع بأفق الوعي بأهموهو األمر الذي يت ،أو الحاضر

المجتمع، وُيوازي ذلك إتاحة الفرصة للنخبة الحاكمة والجماهير المحكومة في االطالع الواعي على أنماط 
أن هناك  حد، أو تصورقوقع في نمط واالتّ ، ومن ثم عدم ّيةعلى امتداد الكرة األرض ّيةنمالتّ مختلفة من تجارب 

 ّيةالثان ّية، أما الوظيفة الحيو ّيةاملة، وهذا األمر بالغ األهمالشّ  ّيةالمجتمع ّيةطريقًا واحدًا أو محركًا واحدًا للتنم
 ولالدّ فتتمثل في أنها تفتح أفق الحوار الصحي بين الحضارات، وذلك في سياق تبادل الخبرات بين  ؛للترجمة

نوع الثقافي التّ حب لما أصبح ُيسمى بالرّ من شرك االنغالق على الذات إلى األفق  ةيّ والخروج بهذه اإلمكان
 بين أعراق وأجناس الكوكب األرضي كافؤ والمساواةالتّ نوع الذي ينهض على اإليمان بوحدة التّ وهو  الخالق،

وع الخّالق على نالتّ وذلك بما يسمح ويؤكد معنى  ؛حضارة كل عرق ثقافة كل أمة، وتفرد ّيةواحترام خصوص
مستوى الجنسيات والقوميات واألديان والثقافات، وفي اآلن ذاته إزالة الحواجز الفاصلة بينها، في مدى اختالف 

فهي تصل ما بين معنى تنوعنا الخّالق وعبور االنقسام في مدى  ؛اآلخر وقبوله، أما الوظيفة الثالثة للترجمة
طرف التّ عصب و التّ فتصيبها بأمراض  ؛فيروساته عقل األمة وثقافتهاخلف الذي ُيمكن أن ُتصيب التّ مقاومة وعي 
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والواقع أن درس   ،ؤدي إلى االحتقان الطائفي، دينيًا وثقافيًا واجتماعيًا وسياسياً والعنف في رفض المختلف مما يُ 
  .)6(ضة ومحركهاهالنّ قدم فحسب، وٕانما هي أساس التّ فهي ليست قاطرة  ؛رجمة وحقيقتهاالتّ  ّيةاريخ يؤكد أهمالتّ 

ألن  ؛ّيةهوض والمشاركة في صنع الحضارة اإلنسانالنّ « اغبة فيالرّ لألمم  ّيةالقاعد ّيةرجمة تعّد البنالتّ ف      
ي أسهمت في تطور العلوم التّ هوض مرهونة باالطالع على ما هو موجود عند األمم األخرى النّ هذا  ّيةبدا

وقد يكون تأثير هذا االطالع بنسبة محدودة على  ،ف مجاالت الحياةسيير في مختلالتّ والفنون وأساليب العمل و 
لذلك نجد األمم  ؛لها حظ امتالك اللغات األخرى إن اقتصر على فئة صغيرة من أفراد المجتمع، حياة األمة،

وقد  ،ةهضالنّ تنقل هذه المعارف إلى لغاتها ليتمكن معظم أبنائها من المشاركة في هذه  المتحضرة قديمًا وحديثًا،
 )7(»كبالرّ اللحاق ب ّيةقدم بغالتّ غبة في الرّ ي لها التّ استوت في ذلك األمم المتقدمة لالحتفاظ بتقدمها، وتلك 

إنتاج ثقافي ُيشّكل فيها  ّيةوهي عمل ؛رجمة من جانب آخر من حيث إنها نوع من اإلنتاج الفكريالتّ  ّيةوتتجلى أهم
رجمة بأبسط تعريف هي وسيلة من الوسائل المستخدمة التّ و   ؛كاملةحويل اللغوي للنص جزءًا من منظومة متالتّ 

 قلالنّ ومن خالل هذا  إلى حضارة أمة أخرى، أي أنها وسيلة لنقل حضارة معينة، ؛عوبالشّ لتبادل المعارف بين 
القح التّ أي أن حدوث  ؛أو االنتقال تتفتح الحياة في اإلنتاج الفكري، والعلمي  حين نقله  من لغة إلى أخرى 

 وقيم ،ّيةالثقافة للترجمة تكمن فيما تحمله تلك الثقافة من قضايا إنسان ّيةفاعل، وال ريب في أن قابلالتّ ُيفضي إلى 
 رجمةالتّ وهذا المفهوم ينطبق على  أو الظرف والظروف، ،ّيةوالزمن ّيةوتتحدى الحدود المكان ومعارف تتجاوز

ومن شأنها أن تشكل فضاًء ُمالئمًا  توليد معرفي، ولغوي، ّيةهي عمل رجمةالتّ والسيما في مرحلة ما قبل العولمة، و 
فتتكاثر  ؛ّيةكسبها عوالم تجديدوتُ  االنفتاح على آفاق جديدة، ّيةغة إمكانحيث إنها تمنح الل  ؛للحوار والمثاقفة

 .الليالدّ ويتسع قاموسها المعرفي، و  بموجبها مفردات اللغة،

عوب استخدامها وسيلة حوار فيما بينهم وهذا الشّ رجمة أن بإمكان التّ وقعت في  تاريخ ي التّ  وقد أثبتت األحداث،  
 ّيةكما أن أرسطو رأى إمكان ،ّيةمز الرّ أويل، و التّ رجمة لغة التّ الذي يرى في  ؛ما أكد عليه الفيلسوف أفالطون

الذي ال يتشكل  ؛للغويمن خالل االعتماد على االشتقاق ا ؛والمعاني من لغة إلى أخرى ترجمة المصطلحات،
 عوبالشّ ي بإمكان التّ موز الرّ يكشف عنها نسق  ّيةألن اللغة في آخر األمر هي طاقة ذهن من القياس المنطقي،

رجمة وجدلياتها التّ ي وضعت عن التّ عريفات الكثيرة التّ تابع المفاهيم و من يُ ، و )8(واصل بوساطتهاالتّ والمجتمعات 
 ئيسةالرّ في الحديث عن آفاقها اختلفوا رجمة التّ العديد من الباحثين والمهتمين ب ُيدرك أنالمتعددة  ّيةوآفاقها الثقاف

فمازال البعض ُيركز جهوده على وضع  ؛ي تتجدد من مرحلة إلى أخرىالتّ وجدلياتها  ّيةوالثقاف ّيةواعتباراتها الفكر 
ُيفلسف وجودها وتحدياتها، وذلك من ، ويسعى إلى أن دورها الحقيقي ّيةالمفاهيم الخاصة بها، ويبحث عن ماه

في حين هناك كم  ؛وثقافة في إثراء المجتمع بما تجود به من فكر امهأن يصرف جهدًا للولوج في فنها واإلسدون 
ص النّ رجمة بتجردها ويسوق جملة من  معطيات فشلها، بقولّه كيف يمكن للمترجم أن يؤول مخارج التّ كبير ُيسّفه 

هوض بمعالجتها إذا ما تمّكن هذا الفريق من أن يفهم أن النّ ُيمكن  ّية، وهذه الحالة الجدلكما أدرجها المؤلف؟
رجمة عندما يكون ملمًا بواقع المؤلف واالختصاص واللغة التّ في  ّيةاألمانة الفكر  ّيةتأد ّيةالمترجم لديه إمكان

ق الموضوعي للترجمة بصفتها ثقة ياالسّ األصل واللغة الهدف، بيد أن الطامة الكبرى تظهر عند الخروج عن 
واعتبارها امتدادًا لهيمنة وسيطرة دول كبرى  ّيةومعرفة، وتصنيفها من لدن فريق آخر في خانة الصراعات الفكر 
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رجمة ال ُيمكن أن تكون أبدًا موقفًا أيديولوجيًا الغرض منه تجسيد ثقافة التّ ف ؛تفرض فكرها وٕانتاجها على اآلخرين
عوب وٕانجازاتهم الشّ بقدر ما أنها ُتشّكل تحديًا حضاريًا لنقل ثقافات  ؛ضمن مسار معينمعينة ووضع العالم 

مين وبخاصة جغم من أن بعض المتر الرّ فعلى  ؛ُقدمًا نحو مجتمع أفضل وحضارة أسمى ّيةللُمضي باإلنسان
أن يجعلوا من  )زيالدّ روجيه أرن(المستشرقين منهم كانوا يحاولون وفق ما قاله المستشرق والمترجم الفرنسي

غير أن تطور  ؛ص المترجمالنّ روح الخاصة بالشّ حليل و التّ عليق و التّ رجمة مسارًا ُيجّسد أفكارهم من خالل التّ 
لتزداد  ؛يضمر توهجها بمرور األزمنة ّيةالفكر  ّيةواصل والفهم والمعرفة جعل تلك الجدلالتّ رجمة والحاجة إلى التّ 

رجمة في العقود الثالثة األخيرة أصبحت التّ جهة، وكذلك لكون وّ المُ  ّيةعات الفكر ز النّ على  ّيةقوة اآلفاق الثقاف
 اختزال العوائق المتصلة بالفهم اللغوي ّيةابقة، وأضحت في أفق تحدياتها مسؤولالسّ وجهات التّ تختلف تمامًا عن 

 ّيةمن المعرفة وتذليل العوائق الفكر  ضمن مفهوم فلسفة اإلفادة ّية، وٕاتاحة الثقافة المعرفص الهدفالنّ وما ُيقابله ب
 ّيةولذلك لو لم تكن هناك مجتمعات غن ؛عرق أو دين أو توجه ي تتمخض دومًا بناء على وجودالتّ المتنافرة 

بعلومها وآدابها وفنونها لما كانت هناك ترجمة، ولما استمر مفهومها كما هو عليه منذ حقبة أفالطون وحتى 
رجمة من لغة إلى أخرى ال التّ يعتقد أن  )روبرت فاجليز( لمقارن بجامعة برنستونفأستاذ األدب ا ؛يومنا هذا

 ّيةعطشة إلى تغيير المعالم اإلنسانتّ كون إلى مختلف األيديولوجيات المُ الرّ يعتريها الذوبان واالضمحالل الفكري، و 
علوم واآلداب المترجمة من لغة بل هي في حقيقتها تعميق للمعرفة، وفهم لآلخر من خالل ال ؛واإلفادة من المعرفة

مايز التّ الكاتب والمؤلف في تبليغ المعلومة وٕايصالها دون  ّيةومن ثمة فهو يرمي إلى إيضاح مدى شفاف ؛إلى لغة
  كما وجدها المخلوق بالفطرة ّيةبما يشتهيه من يسعى إلى تغيير مسار اإلنسان ؛ؤى واألفكار وترتيبهاالرّ ما بين 

مكن اعتبارها بمنتجها وٕاصدارها رفدًا فكريًا وحضاريًا، لكونها تجعل من المجتمع يهضم ما رجمة جدليًا يُ التّ ف
ظرة النّ بيد أن  ؛ناقضالتّ رجمة حديثًا يحمل بعض دالئل التّ و  ،ّيةالثقاف ّيةوقد يبدو الحديث عن الهو ، )9(يترجم
رجمة في معناها البسيط نقل التّ ف ؛رجمةالتّ و  ّيةالثقاف ّيةو تكشف عن اتساق جوهري في هذه العالقة بين الهُ  ّيةالمتأن

 ّيةالثقاف ّيةفالهو  ؛مختلفة، ومن جانب آخر ّيةثقاف ّيةإلى هو  بعينها ّيةثقاف ّيةومن هو  من ثقافة إلى ثقافة أخرى،
رجمة قد تكون في بعض التّ ، و ّيةاخلي، وتجلياته الخارجالدّ ومترابط في بنائه  عبارة عن كيان معنوي متجانس،

كما تتراوح أهميتها بين ثقافة  أو المجتمعات، لدى بعض األمم، ّيةالثقاف ّيةيان ُمكونًا من مكونات الهو األح
 ّيةالثقاف ّيةرجمة عن اللغات األخرى تثري الهو التّ مكن القول إن ويُ  وأخرى، بحسب درجة انفتاحها على العالم،

كما يرى  ّيةالثقاف ّيةبعالتّ ا ال تشدها إلى أغالل كم ش خصائصها،شوّ ضعفها، أو تُ وال تُ  هم في تقويتها،وُتس
 ّيةالثقاف ّيةرجمة عامل فاعل في إثراء الهو التّ إذ أن  ؛ويذهب إلى أنها تندرج تحت لواء الغزو الثقافي البعض،

رجمة التّ وذلك انطالقًا من مرحلة فعل  متعددة، ّيةوتصف ،ّيةرجمة ينبغي أن تمر بعمليات تنقالتّ  ّيةولكن نتائج عمل
وٕاذا كان هناك  ،ّيةالثقاف ّيةي تصب في المجرى الثقافي العام الذي ُيشكل الهو التّ ووصوًال إلى نتائجها  الفردي،

جارب التّ فإن  ؛ّيةالثقاف ّيةلبي على الهو السّ أثير التّ رجمة ُيمكن أن تكون من عوامل التّ ك في أن الشّ قدر من 
 ّيةالثقاف ّيةراث اإلنساني بشكل عام تؤكد أن الهو التّ أثيراتها في رجمة وتالتّ المعروفة عن تاريخ  ّيةاريخالتّ 

رجمة تبلورت بشكل أقوى، وأكثر وضوحًا من التّ طاق في مجال النّ وواسعة  ي مرت بتجارب مهمة،التّ للحضارات 
أفادت  ّيةالماإلس ّيةي كثيرًا ما يتم استحضارها في هذا الصدد أن الحضارة العربالتّ ومن بين األمثلة  ،)10(ذي قبل
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في بلورة  ولة والمجتمع، وجوانب البناء الحضاري األخرى،الدّ  ي واكبت بناءالتّ رجمة الهائلة التّ كثيرًا من حركة 
رجمة التّ ذلك أن هذه الحضارة أفادت كثيرًا من عمليات  ؛اريخ اإلسالميالتّ في  نوات الباكرةالسّ منذ  ّيةويتها الثقافهُ 
رجمة المسلمين على اإلفادة من تراث التّ فقد ساعدت  ؛)11(ّيةالثقاف ّيةو مة للهُ ي شكلت عوامل إضافة مهالتّ 

 ّيةواتخذت العرب ي اعتنقت اإلسالم دينًا،التّ عوب الشّ ي كانت تنتمي إليها التّ وهي الحضارات  ؛ابقةالسّ الحضارات 
   .لغة

  :ّيةالعرب ّيةرجمالتّ راسات الدّ لنماذج ُمختارة من  ّيةُمعالجة تحليلثانيًا: 
وال  له ؛ قّل أن نجد نظيراً فائقة، واهتمام بالغ ّية، بعناةالُمعاصر  ّيةراسات العربالدّ في  رجمةالتّ حظّيت قضايا  

ي ُنّظمت في شّتى الكّور واألصقاع من الوطن التّ  ّيةراسالدّ دوات، واألّيام النّ أدّل على ذلك من المؤتمرات، و 
ي ُنشرت التّ راسات، الدّ واألبحاث و  الكتب والمقاالت، ؛ّيةوالثقاف ّيةلمظاهرات العالتّ وُيضاف إلى هذه  العربّي،
، درسًا رجمة المتنوعةالتّ فقد نهض المفكرون العرب على اختالف توّجهاتهم بمهّمة مقاربة قضايا  ؛بشأنها

راء إنجاز هذه ي يهدفون إلى تحقيقها من و التّ تعددت رؤاهم انطالقًا من تنوع األهداف والمقاصد وقد  وتحليًال،
 كثيرة ال يتسع المقام لعرضها وتحليلها من خالل هذا البحث، وقد ّيةبدراسات عرب وقد أتيح لنا اإللمام راسات،الدّ 

 ّيةوقد حظيت نظر  ؛ر كثيرة ومتشعبة ومتنوعة ومتعددةو رجمة ُمّوزعة على محاالتّ ي ُكتبت عن التّ  راساتالدّ ألفينا 
كما ترى الباحثة زينب -ويبدو أن هذا األمر يرجع ؛كبيرداد المترجمين باهتمام في إع ّيةظر النّ رجمة ودور التّ 

ترتبط بشكل عام باإلعداد  ّيةظر النّ أن  إلى - ّيةولالدّ  ّيةرجمة بالجامعة اللبنانالتّ رئيسة قسم اللغات و  ؛جابر
دريب أو المعهد التّ سة أو مركز ي تختزل كل الفرق بين المدر التّ كونها هي  ؛كالشّ ال يقبل  الجامعي ارتباطًا وثيقاً 

ظري تخسر الجامعة موقعها النّ والبحث  ّيةظر النّ ، ومن دون ّيةطبيقي من جهة، وبين الجامعة من جهة ثانالتّ 
رجمة هي على المستوى التّ العظمى من مدارس  ّيةاألغلب، وألن ّيةعليمالتّ المتفوق على غيرها من المؤسسات 

وال  ّيةال نظر « في برامج اإلعداد، وقد ركزت في دراستها الموسومة بـ: ّيةظر النّ الجامعي كان من البديهي إدخال 
كونه ُيهيئ المترجم  ؛، على ضرورة اإلعداد»في إعداد المترجمين ّيةظر النّ تطبيق، بل أمر بين أمرين: دور 

دي إليها لوحده، في لسوق العمل ويوفر عليه الجهد والوقت ومشقة البحث عن حلول قد يحتاج إلى سنوات ليهت
دريب التّ ، أما جربة، وذلك دون استبعاد احتمال الفشل في الوصول إلى حلول أساساً التّ دريب و التّ حال اعتمد على 

حيث إن المترجم هنا ُيخطئ وُيصيب، وُيحاول أن يتعلم من أخطائه درسًا قد يجنبه في  ؛جربةالتّ فينهض على 
لو خضع لإلعداد الجامعي  ؛الفيها بسهولة أكبر، واألهم بسرعة أكبرالمستقبل ارتكاب أخطاء كان بإمكانه ت

فيرتقي  ؛ّية، وغير لغو ّيةعادة من معارف لغو  ُيرافقهطبيق حصرًا وعلى ما التّ الذي يأنف من أن يقوم على 
  ،)12(ّيةظر النّ ظر فيه، أي إلى النّ دبر فيه، أو التّ رجمي إلى التّ بالمترجم من القيام بالفعل 

أنه يستند إلى  ؟، وأشارت إلىفي دراستها هذه : عالم يقوم اإلعداد )زينب جابر(وقد تساءلت الباحثة     
تحتل حيزًا ملحوظًا في إعداد المترجمين،  ّيةفالمعارف اللغو  ؛ّية، ومعارف معرفّيةمعارف لغو  نوعين من المعارف

عادة وليس  رجمة بين لغة أولى، هيالتّ في مدارس ي ُتصنف عادة التّ فُتخصص مقّررات عديدة إلتقان اللغات 
للنهوض  رط الوحيدالشّ ، وليست اللغة ّيةغات األجنبوثالثة ورابعة أحيانًا، هي الل  ّيةوبين لغات ثان دائمًا، اللغة األم

ترجم، بيد أن في لغة ما أو أكثر جاز أن يقال له م ّيةرجمي وٕاتمامه، وليس كل من تمتع بالملكة اللغو التّ بالفعل 

143



   -ُمعالجة تحليلّية لنماذج ُمختارة- االّتجاهات الُمعاصرة في الّدراسات الّترجمّية العربّية في الميزان    
 

 

خصص في التّ زعة نحو النّ ، فقد زاد االهتمام بها مع تزايد ّيةرط األساس، أما المعارف المعرفالشّ اللغة تظل 
ال إلى راسة، أي قبل االنتقالدّ ، تتراءى له وهو على مقاعد ّيةضلة حقيقإذ يجد المترجم نفسه أمام معُ  ؛العلوم

خرج، التّ ي قد ُيطلب إليه العمل عليها بعد التّ اإلحاطة بالموضوعات  وهي صعوبة أو استحالة العمل المهني حتى
رجمة، التّ خّصص في ميادين التّ وذلك بعد أن تفّرعت وتشعبت االختصاصات، ومن هنا فقد بدأ االتجاه نحو 

انون رجمة العامة، ولو في ميادين متخصصة كالقالتّ راسات العليا، ليتشعب اإلعداد من الدّ والسيما على مستوى 
، وتعتقد الباحثة أن إقدام ّيةخصصالتّ رجمة التّ والطب واالقتصاد وغيرها، إلى إعداد في نوع محدد من أنواع 

رجمة على هكذا خطوة أمر يحمل في طياته جملة من عالمات االستفهام منها طبيعة المعيار الذي التّ مدارس 
خصص في الميادين يجعل من المترجم خبيرًا في التّ خصص، وترى أن االدعاء بأن التّ اعُتمد عند اختيار ميدان 

ال  ّيةرجمة الهندسالتّ فالطالب الذي يترجم في مجال  ؛الميدان الذي يتخصص فيه هو ادعاء ال يخلو من شبهة
   .)13(ُيصبح مهندساً 
رابح (الباحث دراسة ؛رجمة في العالم العربيالتّ   ّيةي ركزت على نظر التّ  ّيةالعرب ّيةرجمالتّ راسات الدّ ومن بين 

 رجمةالتّ  ّية، وقد انطلق فيها من وصف نظر »رجمة في العالم العربي والغربيالتّ  ّيةنظر  « :ــ، الموسومة بـ)العوبي
تائج فيه مربوطة النّ ر وقائع ذات منحى علمي أو فني، وتكون بأنها رأي أو أكثر ينطوي على تصور، أو ُيفسّ 

 ّيةكهن أو البرهان الذي هو من خواص كل قضالتّ دبر أو الحكم أو لتّ اأمل أو التّ بالمقدمات، وهو ال يخلو من 
طريق بحث  عنرجمة تنهض على مفاهيم تُفّسر حقيقتها وطريقتها التّ  ّيةولذلك فنظر  ؛ّيةوُتسمى حينئذ نظر 

أو  ّيةفأو فلس ّيةكانت أو أدب ّيةعلم ؛ّيةص األصلي وخواصه األسلوبالنّ المنوطة بإدراك مغزى  ّيةعناصرها العمل
من أجل  ؛ق ووضوح طبقًا للسياقص بتذو النّ مع موازاة ذلك بفهم الحقائق والوقائع، والكشف عن مدلوالت  ّيةمنطق

الذي يتشكل من  رجمة أو عمودها الفقريالتّ أن تكون الفكرة المترجمة مبلغة كما هي في األصل، وهذا هو جوهر 
وحضور البديهة، وسعة  وحالرّ األفكار، ويشترط في ذلك خفة  ثالث فقرات، وهي الفائدة واألسلوب والمشاعر أو

ظر النّ ي تختفي عند التّ ظيفة النّ رجمة مثل الزجاجة التّ البال والخيال، مع توفر الفصاحة واألمانة حتى تكون 
 هارجمة انطلقت مع كبار المنظرين لها الذين كانت لهم قدم سبق فيالتّ  ّيةأن نظر  )رابح العوبي(ويعتقد الباحث

  »الحيوان «فتحدثوا عنها في ما أوثر عنهم مسموعًا، أو مكتوبًا، ومن ذلك ما جاء في الجزء األول من كتاب:

 لمحمد عبد الغني حسن، وكتاب: »رجمة في األدب العربيالتّ فن  «: في كتابو للجاحظ، 

دراسة في « اب:لصفاء خلوصي، وكت »رجمةالتّ فن  «إلبراهيم خورشيد، وكتاب: »رجمة ومشكالتهاالتّ  «
كما يرى الباحث تتوفر على أفكار ورؤى وآراء، تستحق  ّيةفهذه األعمال العلم ؛ليوسف حجاز »رجمةالتّ أصول 

 ّيةرجمة في العالم العربي تمتد آراؤها األولى إلى العصر العباسي، وقد حظيت بعناالتّ  ّيةاالهتمام، ويعتقد أن نظر 
اس بها كان منذ امتزاج األجناس اجتماعيًا وثقافيًا النّ تّاب واألدباء، واهتمام والك فائقة من لدن العديد من المثقفين

حنكين، وقد تجلى فيها االتجاه الحرفي واالتجاه المعنوي، واتسمت بظهور نظريات نظير لها كان من قبل المُ التّ و 
رجمة الكاملة التّ الذي هو  ؛ظريات على الهدفالنّ نسب إلى تخصصات متنوعة، وقد كان هناك اتفاق بين تُ 

نظرًا لما يتضمنه من أفكار  ؛عرالشّ للفحوى، واألمانة في نقل المبنى، وقد وقع اإلجماع على صعوبة ترجمة 
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مثل  ؛قل، وهذا ما يؤدي إلى تعدد ترجمتهالنّ عميقة، وأخيلة وعواطف، وسياق ساحر ُيمّيز لغة األصل عن لغة 
 :ترجمة قصيدة

أحمد حسن ( ، واألستاذ)محمد مندور(فقد ُترجمت نثرًا من لدن الباحث ؛)ارتينالم(للشاعر الفرنسي »البحيرة «
رجمات اختالفات كبيرة، وتباينات كثيرة، ترجع إلى مقدار التّ ، وبين هذه )جورج نيقوالوس(، واألديب)الزيات

ي نهض التّ  ّيةعر الشّ رجمات التّ لفيه أيضًا في اإللمام باللغتين وفقه أسرارهما من قبل المترجمين، وهذا ما نُ 
رجمات في التّ فهذه  ؛)علي محمود طه(اعرالشّ ، واألديب )إبراهيم ناجي(اعرالشّ ، واألديب )نيقوال فاض(بها

الحقيقة هي خلق لقصائد أخرى يقترب بعضها من األصل بدرجات متفاوتة، إلى درجة أن األمانة قد تنعدم في 
   .)14(لجاحظعر عند االشّ  ّيةنقل بعض األبيات، وهنا تصدق نظر 

ق األول الشّ ، تحدث في »رجمةالتّ  ّيةمقدمة في نظر « :ـوسمها ب ،)عبد الملك مرتاض( للباحثفي دراسة  و
ي بفضلها تفّتحْت التّ رجمُة التّ لوال  حيث نّبه إلى أنه ؛رجمة في توثيق العالقات بين البَشرالتّ مكانة منها عن 

العظيمة في مجاالت العلوم  ّيةهضُة العلمالنّ ق، َلما كانت تلك عيون العلماء والباحثين العرب على علوم اإلغري
طّور البسيط الذي وقع في سيرة العرب على عهدنا هذا لم التّ وغيرها. ونحسب أّن  والفلسفةياضيات والّطّب الرّ و 

بفضل حْذق بعض  اسع عشر، أوالتّ منذ القرن  ّيةإلى الّلغة العرب ّيةيكْن إّال بفضل ترجمة العلوم من الّلغات الغرب
قريب بين التّ رجمة في التّ إسهام  إلى ق الثاني منها أشارالشّ ، وفي )15( العلماء العرب لتلك الّلغات كأهلها...

الّلغات وانتقالها من طور إلى  ّيةرجمة في ترقالتّ إسهام في القسم الثالث تطرق إلى ، و ي تنتجهاالتّ الثقافات واألمم 
رجمة التّ ، ومن أهّم شروط رجمة الصحيحة وُمْعِضالتهاالتّ شروط  ديث عنابع للحالرّ ، وخصص القسم طور

ْذق الّلغتين: المترَجِم منها، والمترَجم إليها، في حي أشار إليها : أن يكون المترجم متمّكنًا من التّ الصحيحة 
أصول الّلغتين المنقوِل  حّكم متساٍو، أو متقارٍب على األقّل، وٕان استطاع أن ُيلّم ببعضالتّ مّكن و التّ مستوًى من 

، فذاك أمٌر مفيد حتمًا، وٕاّنه ّيةواإليطال ّيةاإلسپانو  ّيةبالقياس إلى الفرنس ّيةمنها، والمنقوِل إليها، كمعرفة الالتين
فمعرفة خفايا  ؛دون معرفِة حضارة الّلغِة المنقوِل منها ال يمكن إّال أن يكون ذلك عامَل تعّثٍر ورداءة للترجمة

ّص المطروح للترجمة، فيقع اختيار النّ ّلغوّي المنقوِل منه تمّكن من الفهم الصحيح للمفهوم أو الّلفظ في المجتمع ال
رجمة بالقياس إلى الّلغة المنقوِل إليها. وقد كّنا نحن التّ المقابل الصحيح، أو األقرب إلى الصحة على األقّل، في 

في » الثقة«بمرادف » األمانة«لكريم حين ترجم لفظ على بعض مترجمي القرآن ا )عبد الملك مرتاض(الحْظنا 
 ّيةواألخالق ّيةوحالرّ و  ّيةينالدّ يعني شبكة من القيم  ي وردت في سورة األحزابالتّ ؛ ألّن معنى األمانة ّيةالّلغة الفرنس

فرنسّي والّلفظ ال معًا، ّيةربالتّ عّبد و التّ لوك واإليمان و السّ بحيث تنصرف إلى  ّيةواالجتماع ّيةواإلنسان
»Laconfiance « .ال يمكن أن يؤّدي إّال جزءًا ضئيًال من المعاني الكثيرة المتراكبِة لهذا الّلفظ القرآني الكريم

وربما كان من الحكمة  ،ين اإلسالميّ الدّ والذي وّرط المترجمين في هذا القصور، هو عدُم تبّحرهم في معرفة قيم 
على لفظ  ّيةهم بلفظه العربّي ويستريحون، وٕاّال فأين يعثرون في الفرنسإلى لغت ّيةواألمانة أن يترجموه من العرب

بكة من القيم جملة واحدة؟ ويصدق هذا على كثير أو قليل من ترجمات المترجمين العرب الشّ يحمل كّل هذه 
وغيرها...، كما  عرّيات،الشّ و  يمـَائيات،السّ مثل الّلسانيات، و  ّيةالمعاصرين حين ُيْبَلْون بترجمة بعض الكتب العلم

رجمة التّ أن يكون متخّصصًا في الحقل الذي يوّد ممارسة  أن المترجم البد )عبد الملك مرتاض( يعتقد الباحث
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خّصص العلمّي مطلوب لمعرفة المصطلحات المستخدمة، ولحذق التّ فيه؛ إذ معرفة الّلغة ال يكفي أبدًا، بل 
  نقول من أحِدهما إلى أحِدِهما اآلخر. في الحقلين االثنين معا: الم ّيةالمفاهيم الجار 
رجمة شاّقة جّدًا حّتى على المتخصصين في حقول المعرفة المترجم منها أو إليها، فما القوُل في التّ وٕاذا كانت 

رجمِة التّ قيقة بالّلغتين المنقوِل منها والمنقول إليها، هما أساُس الدّ ومع ذلك فإّن المعرفة ، غير المتخّصصين
ّص النّ طحّي، إلحدى الّلغتين اْلُمْعَتِملتيِن ينعكس بصورة مباشرة على السّ فمستوى الِحْذق العميق، أو ليمة. السّ 

إلى اصطناع الذكاء  يعِمَد  ر كذلك إلى أن المترجم عليه أن ي، كما يشالمترَجم فُيسيُء إليه، أو يرَفع من شأنه
اكيب المنقوِل منها إلى الّلغة المنقوِل إليها، فاالستعمال ر التّ قُل الحرفّي لأللفاظ و النّ قل بحيث ال يجوز النّ في 

 بار المقدمِة على ُمْبَتدآتها، واألخّية، واْلُجمِل اِالسمّيةيقوم أكثُره على الجمل الفعل ّيةاألسلوبّي في الّلغة العرب

ا، وٕاذ، وٕاْن، وَلِئن، وما، ومهما...، ومثل المتنّوعِة االستعماِل، مثل إذ ّيةرطالشّ ، واْلُجمل »إنّ «سوج اْلُمَوكَدِة بـالنّ و 
عّجِب واالستفهام اإلنكارّي... وهلّم جّرًا مّما هو معروف في أساليب تدبيج الكالم لدى الفصحاء... من حيث التّ 

على البدء باالسم، وعلى جملة من المحّسنات واْلُمَجمالت في لغاتهم ال بد من  ّيةينهض نظام الّلغات الغرب
ضاف إلى ذلك انتقاء المرادف رجمة. يُ التّ هولة المطلوبة لدى السّ بها، من أجل االقتدار على استعمالها ب اإللمام

المطروح للنقل: فهل هو مجّرد نّص محبوٍك من ُنسوج بسيطٍة كبعض  صالنّ المالئم، وتَبعًا لمستوى أسلوب 
؟ أو هو نّص ّيةوهما مّما يسهل نْقُله إلى أّي لغة حائرة، السّ  ّيةالمعاصرة، أو المقاالت اإلعالم ّيةوائالرّ صوص النّ 

، واصطناع ما اصَطَنع فيه صاحُبه ّيةفيع، ال بّد ِمن محاولة نْقله بأمانة أسلوبالرّ ْسج النّ كبير من الوزن الثقيل، و 
لمبدع دبيج البديع... ولكن هيهات! ذلك بأّن المترجم يعُسر عليه أن يرَقى إلى مستوى الكاتب االتّ من أدوات 

؛ فِحْذق الّلغة وحَده، كما نرى، غيُر كاٍف، بل ّيةواألديب البليغ، ولو بلغ في ذلك ما بلغ! وهنا تكُمن الصعوبة الفنّ 
  .)16(يجب أن ُيضاَف إليه استعمال الذكاء والذوق الفّنيّ 

 ّيةى حر دراسة مطولة، تطرق فيها إل)لطيف زيتوني(خصص الباحث اللبناني ؛رجمةالتّ  ّيةوفي سياق نظر   
وقد أبرز في دراسته أن الُمنطلق  ؛»تالسّ المترجم والحريات  « وقد وسمها بـ: ؛صرفالتّ قل و النّ المترجم في 

تحمي المترجم من محاوالت تطويعه  ّيةمن غير حر  ّيةهو المترجم الحر، فال مسؤول ّيةاقالرّ الصحيح للترجمة 
تحتاج إلى مترجم يملك  ّيةاقالرّ رجمة التّ حيث إن  ؛المترجمليقوم بدور اآللة بدًال من تطوير اآللة لتنهض بدور 

ي نبت التّ تغاير تلك  ّيةعتقدات وثقافة وجماليات فنمص الغريب إلى لغة ومجتمع و النّ الحريات الالزمة إلدخال 
جزئيًا  ، وكل وصف لها يظلّيةطور، وكل تحديد لها يتم باآلنالتّ عدد و التّ نوع و التّ منها، وهذه الحريات تتميز ب

وقف عند ست منها فقط، وهي: التّ أن المتاح منها في هذا المقام هو  )لطيف زيتوني(ويعتقد الباحث األكاديمي
وسع رجمة هي فعل ثقافي نستعير فيه من الغير ما يحقق لنا حاجاتنا، ويُ التّ ف ؛صالنّ المترجم في اختيار  ّيةحر 

رجمة للمتعة التّ الحاجة، أي لتحقيق فوائد معينة، وهناك مساحة معارفنا ومداركنا، فهناك ترجمة من أجل سّد 
، والمترجم ّيةوالعسكر  ّيةوالصناع ّيةي يتطلبها األفراد، وهناك ترجمة الحاجة تتطلبها المؤسسات اإلدار التّ  ّيةالثقاف

جمة، أي إلى ر التّ كونه يتطلع من خالله إلى ما يتجاوز  ؛ّيةالحر يتوق إلى نقل الكتاب الذي يحمل المتعة الثقاف
القّيمة عالمات على  ب، ومن الُمسلم به أن الكتأثير في المجتمع، ومن ثمة تأثيره هو في المجتمعالتّ تحقيق 

فبما أن  ؛المترجم في مراعاة المعتقدات ّيةمترجميها، مثلما هي عالمات على مؤلفيها، وُيضاف إلى هذا حر 
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مختلفة بين  ّيةخصالشّ و  ّيةوانطالقًا من أن القيم االجتماع متباينة عند األفراد، ّيةوالعقل ّيةفسالنّ الصفات 
أن  ّيةالمجتمعات، فقد يسمح كاتب معين من مجتمع آخر بتجاوزات ال يقبلها مجتمع آخر، فهل من األمانة العلم

ينتقل ص عندما النّ ي تواجه التّ ينقل المترجم ما يعتبره قراؤه إساءة إلى قيمهم ومقدساتهم؟ فكثيرة هي المشكالت 
فالذوق مسألة  ؛المترجم في مراعاة ذوق القّراء ّيةضاف إلى هذا األمر حر من عالم ثقافي إلى عالم ثقافي آخر، ويُ 

فالعرب يقبلون المبالغة حتى ولو تجاوزت  ؛، فاألمر المقبول في لغة ليس مقبوًال في لغة أخرىرجمةالتّ مهمة في 
، ولكن لغات أخرى ال تقبل هذا األمر، وقد تكون المبالغة ّيةديعضوي تحت لواء المحسنات البنألنها ت ؛المعقول

ي تسمح التّ حيث إن المترجم يلجأ إلى الوسيلة  ؛المترجم والثقافة ّيةوهناك حر  مصدرًا لالستهجان في لغة أخرى،
لفي نفسه إنه يُ ، وذلك عندما ينقل ما ال وجود له في واقعه وال مسميات له في لغته، فّيةللقارئ بفهم الكلمة األجنب

لطيف (فيرى الباحث ؛المترجم مع اللغة ّيةجديدة هي ضمان وصول المعنى إلى قرائه، أما حر  ّيةأمام مسؤول
 ّيةقة العلمالدّ إذ عندما ينقل المترجم كتابًا موضوعًا منذ قرون، فإن  ؛راسةالدّ أنها لم تنل الحظ الكافي من )زيتوني

راسة الدّ زام هذا المبدأ يجعل المترجم يقترب إلى التّ من المؤلف، و تفرض أن ينقله كما كان مفهومًا في ز 
راجع ، حيث يفرض عليه كفاءة ليست مطلوبة منه في األصل، فيجد نفسه يدرس تاريخ األفكار، ويُ ّيةالفيلولوج

ص النّ متالء ص، وهذا يؤدي إلى االنّ ي تناولت التّ ص األجنبي، ويطلع على األبحاث النّ للغة  ّيةعاقبالتّ راسات الدّ 
المترجم في مراعاة  ّيةفهي حر  ّيةي توّضح معاني الكلمات، أما آخر حر التّ فسيرات التّ عليقات و التّ ب المترجم

خصي من خالل الشّ فنن هو وسيلة المترجم الباحث عن اإلبداع، وعن المجد التّ ذلك أن  ؛جماليات الصياغة
   .)17(رجمةالتّ جودة 

 رجمة في الوطن العربيالتّ ي ُتجابه التّ قات والمشكالت عوّ ي أشارت إلى المُ التّ  ّيةراسات العربالدّ ومن بين 
، حيث يذكر أن حركة »العرب وتعريب العلوم الحديثة« :ـــــ، المعنونة بـ)سليمان إبراهيم العسكري(دراسة المفكر

أن قامت به إبان ازدهار دون قيامها بدورها الذي سبق  التّ ح عانت من معوقات عدة ّيةرجمة في البالد العربالتّ 
ي يشهدها التّ ي عرفها القرن الماضي، ومع حركة العولمة التّ حوّالت التّ ، واليوم ومع ّيةاإلسالم ّيةالحضارة العرب

رجمة على أساس التّ فقد أصبح من الضروري أن تنهض حركة  ؛ي تشمل جميع مجاالت الحياةالتّ العالم، و 
رجمة في عالمنا العربي من ألوان عدة من التّ ، فلقد عانت حركة ّيةلفردم، وأال تُترك للمبادرات امؤسسي منظّ 

شتت في الجهود المبذولة في هذا الحقل منذ بداياتها الحديثة في التّ و  ّيةالقيود والمعوقات، من بينها طابع العفو 
في إطار خطة شاملة دون أن تندرج  ّيةآن ّيةوثقاف ّيةفقد ارتبطت هذه الجهود بحاجات معرف ؛اسع عشرالتّ القرن 

واألهم من ذلك أنها ظلت على مدى عقود  ؛أو تنسيق مشترك ُيلبي احتياجات واقعنا وتطلعاتنا نحو المستقبل
من قبل مترجمين أفراد أكثر من كونها وليدة خطط مدروسة لنقل العلوم  ّيةالقرن المنصرف وليدة جهود ذات

 ّيةى أن تدّني العائد المادي الذي يحصل عليه المترجم، ومحدود، وير ّيةالعالم ّيةوالمعارف واإلبداعات اإلنسان
وفي  ،)18(رجمةالتّ ي تُقّدم على خوض مجال التّ جعال أعدادًا قليلة من المثقفين هي  ؛ّيةشر العربالنّ اهتمام دور 

 تطرق في ختامها إلى حيث ،»أي تعريب نريد؟« ،عن:)سليمان إبراهيم العسكري(دراسة أخرى تساءل الباحث
عريب في قلبها، وبشكل عملي وتطبيقي، بل هي المختبر التّ ي تحتوي التّ ائرة األوسع الدّ ي هي التّ  ؛رجمةالتّ قضايا 

عريب بفتح دروب جديدة، وذكر أن هناك بديهيات صار واجبًا االهتداء بها في إنجاز أي برامج التّ الذي ينمو فيه 
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فثمة  ؛ه البديهيات عدم اللجوء للبدء من نقطة الصفرطموحة للترجمة تستهدف اإلنجاز في الجوهر، ومن هذ
رجمة ينبغي استثمارها، وحشدها في أي مشروع عربي كبير للترجمة، وثمة مؤسسات التّ جهود ُبذلت في حقل 

تعمل بدأب منذ فترة طويلة يجب عدم إغفال إدخالها كمشارك في أي مشروع عربي، والبد أن يعلو الجميع فوق 
هدف أي مشروع طموح للترجمة أن يسترشد بآراء أوسع قاعدة من المتخصصين والمثقفين، وأن ، ويكون ّيةالذات

كامل مع الجهود األخرى، وعدم التّ ليحل محله مبدأ  ؛خصيالشّ بق السّ و  ّيةُيزيل من قاموسه مبدأ المنافسة الفرد
قة في الدّ يسير والمرونة و التّ أن منهج )سليمان إبراهيم العسكري(صوص ذاتها، ويعتقد الباحثالنّ تكرار ترجمة 

رجمة من أجل إنتاج نصوص مترجمة سلسلة وجميلة يستدعي أن يكون هناك اتفاق واسع على المصطلحات التّ 
رجمة لتخريج مترجمين مبدعين ومحترفين التّ تركز على فن  ّية، وهنا البد من إنشاء برامج جامعّيةوالصيغ األساس

قد أصبح حتميًا أن ُيولي أي مشروع عربي كبير للترجمة اهتمامًا فائقًا و  ومتجانسي األداء في الوقت نفسه،
وعندما  ،)19(ي ينبغي أن يكون لها نصيب وافر من االستثمارات والجهود للحاق بالعالم المتقدمالتّ  ّيةرجمة اآللالتّ ب

راستين الدّ فة عن قل من علوم ومعارف اآلخرين، في دراسة مختلالنّ ، )سليمان إبراهيم العسكري(الباحث ناقش
 رجمةالتّ بعين االعتبار وضع ميزانيات تختص فقط بأعمال  ّيةسمالرّ  ّيةلطات العربالسّ اقترح أن تأخذ  ؛ابقتينالسّ 

ي ُيمكن أن تمنح جزءًا من ميزانياتها التّ واالستثمار الثقافي  ّيةنمالتّ عم وصناديق الدّ باإلضافة إلى جهات 
رجمة والمترجمين، فهو ُيرجع تراجع المستوى إلى التّ سبة إلى مستوى النّ جادة، وبوال ّيةرجمة المؤسسالتّ لمشروعات 

المختلفة  ّيةولذلك فهو يقترح على المؤسسات الثقاف ؛رجمةالتّ  ّيةنقص الوعي في العالم العربي لسنوات طويلة بأهم
عاون بين وزارات الثقافة ووزارات التّ أن ترصد جزءًا من ميزانيتها لتدريب المترجمين الجيدين، على أن يتّم نوع من 

ارسين على تعلم الدّ رجمة، وتشجيع التّ و  ّيةربالتّ في كليات اآلداب و  ّيةعليم لرفع مستوى تعليم اللغات األجنبالتّ 
ول الدّ في  ّيةعليم األكاديمالتّ ومؤسسات  ّيةعليمالتّ عاون المشترك بين تلك الجهات التّ اللغات المختلفة، وبحث سبل 

في مستوى المترجمين من اللغات  ّيةتّم تعلم لغاتها لالرتقاء بالمستوى العلمي للدارسين، وتحقيق طفرة نوعي يالتّ 
   .)20(ّيةإلى اللغة العرب ّيةاألجنب
رجمة التّ ي سعت إلى وضع خطة واضحة، وخارطة طريق للنهوض بالتّ  ّيةالعرب ّيةرجمالتّ  راساتالدّ ومن بين  

في  ّيةمن أجل خّطة عرب « ، الموسومة بـ:)حنفي بن عيسى(احث الجزائريدراسة الب ؛في الوطن العربي
رجمة التّ والثقافة والعلوم لدى اجتماع الخبراء في  ّيةللترب ّية، وهي دراسة أعّدها بطلب من المنظمة العرب»رجمةالتّ 

والثقافة والعلوم  ّيةللترب ّيةبودعوة المنظمة العر  للمترجمين، ّيةطر بتونس، وقد اقترح فيها أن يتّم إنشاء اتحادات قُ 
 ّيةللمترجمين إلى االنضمام للفيدرال ّيةطر إلى العمل من أجل إنشاء اتحاد المترجمين العرب، ودعوة االتحادات القُ 

للترجمة، أو إحداث فروع  ّيةإلى إنشاء مؤسسات، أو دور، أو مراكز قوم ّيةللمترجمين، ودعوة البالد العرب ّيةولالدّ 
إلى تشجيع  ّيةوثيق أو بمراكز البحث العلمي، ودعوة البالد العربالتّ شر، أو بمراكز النّ ون ملحقة بدور للترجمة تك

رجمة بمساعدة اآللة، والقيام التّ رجمة، ومتابعة كل ما يجد من بحوث ودراسات حول التّ حول  ّيةظر النّ راسات الدّ 
ي العالم العربي، مع االستعانة باإلعالم اآللي، ودعوة رجمة والمترجمين فالتّ تجميع المعلومات المتعلقة ب ّيةبعمل

وسيع التّ ، والعمل على ضمان ّيةول العربالدّ تستضيفه إحدى  إلى تنظيم معرض للكتاب المترجم ّيةالبالد العرب
رجمة واالستعانة التّ قني في مجال التّ عاون التّ شر المشترك، وتشجيع النّ الواسع للكتاب المترجم عن طريق 
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المذة الموهوبون في اللغات، في التّ غات، ويوجه إليه اللّ  والعمل على إنشاء فرع، ّيةواألجنب ّيةاءات العرببالكف
إلى إحداث مدارس أو معاهد عليا للترجمة ينال  ّيةعليم الثانوي، ودعوة الجامعات العربالتّ المرحلة األخيرة من 

راسات العليا بإعداد أطروحاتهم الدّ لطلبة  ماحالسّ إلى  ّيةربرجمة، ودعوة الجامعات العالتّ فيها الطالب اإلجازة في 
رجمة في التّ مقترحات كثيرة لالرتقاء ب )جابر عصفور(كما قدم الباحث ،)21(ّيةثقاف ّيةفي ترجمة كتاب له أهم

 ان:ي دأب على كتابة مقال شهري بها بعنو التّ  ؛ّيةالكويت» العربي«في دراسات كثيرة نشرها بمجلة الوطن العربي،
، وضع من خاللها »حلم المشروع القومي للترجمة « دراسة وسمها بـ: ؛راساتالدّ ومن بين هذه   ،»ّيةأوراق أدب«

خّطة شاملة للعمل، أسهمت فيها الّلجان المختصة في المجلس األعلى للثقافة بمصر، وقد عمل العديد من 
املة للمشروع الشّ  ّيةؤ الرّ ل متكاملة، تتجسد بها عم ّيةمما جعل منها استراتيج ؛الخبراء على تنقيحها وتطويرها

خطيط التّ المرونة في   في، وتتمثل هذه القواعد ّيةزام بعدد من القواعد األساسلتّ وتحّقق أهدافه، وذلك من خالل اال
لى ي تستوعب الجديد الذي يضيف إالتّ نفيذ، وذلك بما ال يغلق أفق الحركة، ويفتح الباب لإلضافة المستمّرة التّ و 

، تحتوي على ّيةخّطة أولو  فقد تّم وضع ؛قدمالتّ المتدافعة في عوالم  ّيةواكب المتغّيرات المعرفالمخّطط األصلي، ويُ 
ي وضعتها لجان الخبراء قوائم ثابتة جامدة التّ من القوائم  يجعللم  آالف العناوين في فروع المعرفة المتعّددة، و

بل كّل جديد تفرضه متغّيرات العلم الذي تتراكم إنجازاته بال توّقف، أو كّل وٕاّنما قوائم مرنة تق  ال تقبل اإلضافة،
 االتفاق على كما تمّ ، في العالم كّله ّيةوالثقاف ّيةواالقتصاد ّيةياسالسّ و  ّيةحديث تفرضه تحوّالت األوضاع االجتماع

دقة، وتأكيدا لألمانة، وحرصا رجمة عن لغة األصل مباشرة، وعدم االعتماد على اللغات الوسيطة؛ تحّريا للالتّ 
قد عشنا   في هذا الصدد إلى أننا )جابر عصفور(وقد نّبه الباحث ،ّيةاللالدّ على تمثيل روح األصل وعالقاته 

لدول مثل الصين  ّيةاإلبداعات العالم أم ّيةرجمة عن اللغة الوسيطة، سواء في العلوم اإلنسانالتّ طويال أسرى 
رجمة التّ ي شّجعنا على التّ وغيرها من لغات أوربا وآسيا  ّيةواليونان ّيةاإلسپان و ّيةاإليطال ّيةواليابان، ولغات في أهمّ 

عن األصل اليوناني القديم  ّيةعنها، وتشجيع المترجمين على اإلقبال عليها، فصدرت ترجمة اإللياذة اليونان
على سبيل المثال. وهّو أمر أّكد  ّيةاأللمانو  ّيةركالتّ و  ّيةوالفارس ّيةاإلسپانمباشرة، فضال عن عشرات األعمال عن 

قة وروح األصل ظالل المعاني الدّ ي تجمع إلى جانب التّ رجمة التّ رجمة عن اللغة األم وفوائد هذه التّ  ّيةأهمّ 
غة الواحدة، أو االقتصار والخروج من هيمنة اللّ ، تداعيات المجاز ا المصاحبة، سواء بإيحاء الصوت أمودالالته

نوع التّ ي كان البّد من اإلضافة إليها، وعدم االقتصار عليها؛ تأكيدا لمبدأ التّ المعروفة  ّيةاألورب على اللغات
 الثّقافي الخّالق الذي تتبّناه منظمة اليونسكو، وٕاعماال لمبدأ عبور االنقسام الذي أصبح شعارا لألمم المّتحدة

  .م2001 :وعنوان كتاب من أهم كتبها بعد كارثة أحداث سبتمبر سنة
 ّيةأّن من أهّم إنجازات المشروع القومي للّترجمة أّنه ترجم إلى اللغة العرب )جابر عصفور( الباحث يعتقدو      

ولكن هل نجحنا في سّد ثغرات  وتساءل .ّيةرجمة العربالتّ للمّرة األولى في تاريخ حركة  ّيةوٕافريق ّيةعن لغات آسيو 
ي أخذت تسهم في المعرفة التّ لغات العالم المتجّددة، و  ّيةوتزايد أهمّ رجمة عن لغة وسيطة؟ ال أظن؛ فاّتساع التّ 

أكثر من أن يستوعبها مشروع قومي واحد من جانب، فضال عن أّن عددا قليال من الّلغات يتراتب على  ّيةاإلنسان
على  ّيةوالثقاف ّيةوالعلم ّيةواالقتصاد ّيةياسالسّ ي هي الوجه اآلخر للهيمنة التّ  ّيةدرج القّمة من حيث الهيمنة الثقاف

، وذلك بما يشمل الفنون واآلداب والعلوم ّيةوتنوع فروعها ومجاالتها البين ّيةتأكيد وحدة الثقافة اإلنسان، و واءالسّ 
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 ّية. لقد كّنا على وعي دائم بأّن الثّقافة كالمعرفة اإلنسانّيةواالجتماع ّيةالعلوم اإلنسان مع جنبا إلى جنب ،ّيةالطبيع
ي ليست منقطعة الّصلة التّ  ّيةعن العلوم الّطبيع ّيةنوع، وال تنفصل فيها العلوم اإلنسانالتّ هي وحدة يثريها  ّيةوالعلم

  .)22( عن اإلبداع
 ّيةمجموعة من المبادئ العمل )جابر عصفور( قدم الباحث ؛»قدمالتّ رجمة و التّ  « وفي دراسة أخرى وسمها بـ: 

المشروع بما يكتمل  ّيةناجح للترجمة، ويذهب إلى أنها تتمثل في قوم ي ُيمكن أن يقوم عليها أي مشروعالتّ 
بأمرين: أّولهما االعتماد على المترجمين األكّفاء على امتداد العالم العربي دون تحّيز قطري، وثانيهما االعتماد 

عاون التّ للمشاركة و  تحقيق أكثر من نوع مويل، أمالتّ  اء في توزيع األدوار أم، سو ّيةول العربالدّ المتبادل بين 
المشروع بما يجاوز  ّيةوعالم ،قوقع في أهداف ضّيقة أّيا كانت صفتهاالتّ جاح نجاحا، بدل النّ المتكافئ الذي يزيد 

. ومأسسة المشروع، وذلك بإيجاد نظام ّيةبعالتّ به االنحياز إلى ركن جغرافي سياسي واحد فذلك أمر يؤّدي إلى 
المختلفة في العالم. ومكتبا فّنيا  ّيةالختّيار المترجم من المجموعات اللغو  ّيةار لكوادر متكاملة تشمل هيئة استش

، وقسما لتجهيز الكتب للطباعة ّيةالفكر  ّيةرجمة بعد المراجعة، وقسما لحقوق الملكالتّ حرير وتدقيق التّ  ّيةيتوّلى عمل
رجمة، وقاعدة معلومات وبيانات التّ وتشجيع واختّيار األغلفة الجّذابة، وٕادارة لتدريب المترجمين، وٕادارة للجوائز 

رجمة عن لغة التّ رجمة عن لغة وسيطة، فضرر التّ رجمة عن األصل ونبذ التّ مّتصلة بغيرها من المؤّسسات. و 
ذييل التّ عقيب أو التّ عليق أو التّ قة واألمانة في العالقة باألصل، واستبدال الدّ ومراعاة  ،وسيطة أكثر من نفعها

إلى أقصى درجة، سّياسيا واجتماعّيا ودينيا، وذلك بما  ّيةوٕافساح مجال الحرّ  ،عدم اإلشارة إليه بالحذف، وأسوؤه
اجح يختار ما يترجم النّ رجمة القومي التّ فمشروع  ؛رجمةالتّ ال ينفي أو يلغي مبدأ المواءمة في اختيار الكتاب قبل 

اختيار الكتاب  ّيةي تحّدد المهّم وغير المهم في عملتّ ال؛ ويعني ذلك أّن له أولوّياته ّيةهاالنّ على أسس محّددة في 
زاما التّ قة واألمانة بالمراجعة على األصل األجنبي وتحرير الّلغة المترجم إليها، الدّ وضمان   المراد ترجمته، 
 الكتاب المترجم وتحّوله إلى لسان عربي سليم، وال يستثنى من ذلك إالّ  ّيةقة، وضمان مقروئالدّ بأقصى درجات 

ذييل التّ عقيب أو التّ عليق أو التّ قة بإقامة حوار مع المؤّلف األصلي عن طريق الدّ المترجمون األفذاذ. واستكمال 
وازن في نقل جوانب التّ واء، و السّ في مّوازاة إمكان دعوته للّنقاش مع القائمين بترجمة كتابه والمختّصين على 

 ّيةاألدب ّيةوالخروج من أسر المركز  ،اآلداب والفنونو ، ّيةواجتماع ّيةعلوم إنسانو ، ّية؛ علوم طبيعّيةالمعرفة اإلنسان
خصوصا في  اجحةالنّ ي نتجاهل تجاربها التّ قارات العالم وأقطاره  ّيةإلى بق ّيةاألمريك ّيةاألورب ّيةالمرتبطة بالمركز 

م ي نترجم عنها، وعدالتّ الّلغات  وغيرها ويعني ذلك، بداهة، توسيع دوائر ّيةآسيا، فضال عن إفريقيا وأمريكا الّالتين
، ويعني ذلك ضرورة الخروج من ّيةرجة الثّانالدّ ب ّيةرجة األولى أو الفرنسالدّ ب ّيةليز االقتصار على عدسة الّلغة اإلنك

بوجه خاص. ورّد االعتبار إلى المترجم الذي طال غبنه ومراعاة  ّيةواالرّ  ّيةبوجه عام، ومركز  ّيةاألدب ّيةالمركز 
، ّيةمع المعايير العالم-  إن لم تتساو–ترجمته ومنحه مكافأة عادلة على جهده، تقترب  ّيةفي ملك ّيةالقانونحقوقه 

ي تؤّدي التّ كريم، وتوسيع أفق خبراته بإقامة المؤتمرات وحلقات البحث التّ وتشجيعه بالجوائز وغيرها من أشكال 
معاهد وكّليات وسع في إعداد التّ لمترجمين، سواء بإلى تبادل الخبرات والمعلومات. وتكوين أجيال جديدة من ا

بكّل إبداعاتها. ودور  ّيةفي الفروع المختلفة للمعارف اإلنسان ّيةاإلشراف على دورات تدريب نوع للترجمة أم
ي يضعها خبراؤها، تكون حّرة في اّتخاذ التّ عم المالي الكتمال مؤّسسات مستقّلة بسياساتها الدّ الحكومات في 
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شر الكبرى على امتداد العالم كّله. النّ في اّتصاالتها وعالقاتها بدور  ّيةفي مخّططاتها، عالم ّيةا، علمقراراته
رجمة التّ والعمل على خلق صيغ مرنة للّتعاون مع ناشري القطاع الخاص على اختالف أقطارهم ومؤّسسات 

عاون التّ دعم األقوى لألضعف. وتوسيع أفق عاون بين الّطرفين، و التّ المملوكة للحكومات، وذلك بما يفتح إمكانات 
ردد في طلب العون التّ خي، وعدم السّ رجمة المتقّدمة في العالم. واإلنفاق التّ ولي، واإلفادة من الخبرات ومراكز الدّ 

ل قالنّ عاون مع كل العاملين في مجالها، في دائرة التّ ، و ّيةرجمة اآللالتّ ولي، في سبيل تطّور مشروعات الدّ المحّلي و 
نيت عُ  )24(كثيرة ّية، وهناك دراسات عرب)23(، والعكس صحيح بالقدر نفسهّيةإلى الّلغة العرب ّيةمن الّلغات األجنب

  ال يتسع المقام للوقوف معها هنا. ّيةرجمة العربالتّ  ّيةلتنم ّيةبتقديم مقترحات عمل
واالهتمام من قبل ثلة من الباحثين  ةيّ ونقدها قدرًا واسعًا من العنا ّيةرجمة األدبالتّ قضايا  التّ وقد ن     
 ّيةحيث يكاد يقع اإلجماع على أن ترجمة األدب، وجعله أدبًا عالميًا تتطلب توافق ثالثة عوامل أساس ؛العرب

الكبرى وشركات  ّيةشر العالمالنّ ي تسمح للعمل األدبي بالظهور، وموافقة دور التّ  ّيةياسالسّ هي: توفر البيئة 
 به األصل المترجم تبوتوفر ترجمة ترقى إلى مستوى اإلبداع الذي كُ  لعمل األدبي وتوزيعه،وزيع على نشر االتّ 

 ّيةأو آل ّيةميكانيك ّيةنقل للكلمات من لغة إلى أخرى، فهي ليست عمل ّيةهي ليست عمل ّيةرجمة األدبالتّ حيث إن 
ضي توفر اإلبداع لدى المترجم، وتتمثل تقت ّيةُيمكن أن تتم باستخدام برنامج الكتروني، وٕانما هي عمل ّيةأو عمل

وتقمص فكر وعقل وقيم وعادات وتداخالت وتشابكات المجتمع الذي كتب به العمل األدبي  في استيعاب
للعمل اإلبداعي ال  ّيةرجمة األدبالتّ األصلي المراد ترجمته ونقله إلى لغة أخرى، والحقيقة أن مستوى اإلبداع في 

بداع في العمل األصلي، وذلك من أجل أن يستطيع العمل األدبي المترجم تحقيق ُيمكن أن يقل عن مستوى اإل
رجمة التّ ي تعترض طريق التّ ومن أبرز المصاعب  ،)25(ي صدر بهاالتّ  ّيةي حققها باللغة األصلالتّ رة هالشّ مستوى 

ومقدار اإلرث العاطفي لكل  ةيّ موز المتعارف عليها والصور البالغالرّ قاليد و التّ اختالف الميراث الثقافي والعادات و 
 ّيةي تربط األفراد بعضهم ببعض، إضافة إلى العالقات األخالقالتّ  ّيةأمة من األمم، وطبيعة العالقات االجتماع

وقدرة  ّيةوأدب ّيةتتطلب أحيانًا جنوحًا في خيال المترجم، وأرضًا ثقاف ّيةرجمة األدبالتّ ائدة، وال ريب أن السّ  ّيةينالدّ و 
والمدلول الموضوعي للنص المترجم، وهذا ما نلفيه في ترجمة  ّيةالفن ّيةرف دون فقدان الخصوصصالتّ على 

  .)26(عريالشّ اإلبداع 
الباحث  ؛ّيةرجمة األدبالتّ ومن بين الباحثين العرب الذين ركزوا جهودهم على مدى سنوات طويلة لنقد  
رجمة التّ نقد « :ــــ، من بينها دراسة وسمها بـالذي كتب دراسات كثيرة في هذا الموضوع )ودعبده عبّ (وريالسّ 

ي التّ  ؛في الوطن العربي ّيةرجمة األدبالتّ راسة وصفًا لواقع الدّ ، وقد قدم في مستهل هذه »: لماذا وكيف؟ّيةاألدب
ما ومدى أمانتها ودّقتها ومكافأتها لألصل، وكثيرًا  ّيةرجمات األدبالتّ سببها  ّيةتشهد من حين إلى آخر معارك نقد

، ويرى أن أسباب انحدار مستوى ّيةوينزل مستواها إلى مهاترات شخص ّيةتلك المعارك بصورة دراماتيك تتطّور
يجعلهم غير مستعّدين لتقّبل  ؛كثير من المترجمين العرب ىُمفرطة لد ّيةتلك المعارك يرجع إلى انتشار نرجس

لهذه الظاهرة فهي تتجلى في الجهل  ّيةاللة الثانالدّ  ، وغير قادرين على االستفادة منه، وأماّيةقد بروح رياضالنّ 
قد وٕاجراءاته، وعدم معرفتهم النّ وع من النّ ّقاد بأسس هذا النّ ، وعدم إحاطة كثير من ّيةرجمة األدبالتّ بأصول نقد 

 ّيةقد، وتنبع خصوصّيته من خصوصالنّ ضرب خاّص من  ّيةرجمة األدبالتّ حيث إن نقد  ؛بإمكاناته وحدوده
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في العالم  ّيةي هي غير مستوعبة بصورة كافالتّ  ّيةرجمة األدبالتّ ، وأصول نقد ّيةرجمة األدبالتّ ه، أي موضوع
قد بصورة مناسبة، ويؤدي إلى تسّرع بعضهم النّ رجمة غير قادرين على ممارسة هذا التّ مما يجعل نّقاد  ؛العربي

 )عبده عّبود(ويرى الباحث ،)27(المترجمين أنفسهم رجمات، وأحيانًا علىالتّ على  ّيةقاس ّيةفي إطالق أحكام تقييم
رجمة التّ ووظيفته ال يجوز أن تغيب عن أذهان المترجمين في الوطن العربي، وناقد  ّيةرجمة األدبالتّ نقد  ّيةأن أهم

 غنى فهي ُتزّوده بأدوات ومفاتيح ال ؛رجمةالتّ رجمة وأساسيات علم التّ البد أن ُيحيط إحاطة جّيدة بنظريات  ّيةاألدب
ّص بحذف النّ اقد باستقصاء ما إذا كان المترجم قد لجأ إلى اختصار النّ صي ينهض النّ عنها، فعلى الصعيد 

ألسباب متعددة، من بينها  ّيةرجمات األدبالتّ كلمات أو جمل أو مقاطع أو فصول منه، وهو أمر كثير الورود في 
ر حجم الكتاب نزوًال عند رغبة ناشر، أما المستوى أنه قد يلجأ إلى اختصار العمل األدبي المترجم بغرض تصغي

اللة أو المعنى، وعلى هذا الصعيد ُيمكن للناقد أن يدرس الدّ فهو مستوى  ؛ّيةقدي للترجمات األدبالنّ الثاني للتحليل 
أكثر  فمن ؛نه من نقل تلك المعاني إلى لغة الهدف بأمانة ودّقةّص األجنبي، وتمكّ النّ تقّيد المترجم بمعاني   مدى

ي تنطوي على التّ ، والعبارات ّيةعابير االصطالحالتّ ّص األجنبّي شيوعًا إساءة فهم النّ أشكال إساءة فهم 
فهو  ؛رجمةالتّ الي في نقد التّ ، وبّيةرجمة األدبالتّ في  للغة، أما المستوى الثالث واألهّم للتناظر ّيةاستخدامات مجاز 

قاليد التّ ، وهذا األمر يرجع إلى االختالفات الكبيرة في ّيةتويات إشكالالمستوى األسلوبي والجمالي، وهو أكثر المس
صوص ذات األسلوب النّ مشكلة ترجمة  ّيةرجمة األدبالتّ فمن بين المشكالت العويصة في  ؛ّيةوالجمال ّيةاألسلوب

ما يتمّيز به من  ، ورغمّيةرجمة األدبالتّ ، ويخلص الباحث في األخير إلى أن نقد اخرالسّ هكمّي والفكاهّي و التّ 
ه إلى النّ قد، وكغيره من ضروب النّ فهو نوع من أنواع  ؛ّيةخصوص أي إلى ّيةصوص األدبالنّ قد ينبغي أن ُيوج ،

 ّيةرجمة موضوعّيًا ومعلًال، ويتقّيد بأصول وأسس منهجالتّ رجمات، ال إلى المترجمين، و يجب أن يكون نقد التّ 
حاسمًا وقاطعًا في أحكامه وتقييماته، إّال  ّيةرجمة األدبالتّ يجوز أن يكون نقد  ، والّيةعسف واالعتباطالتّ تُبعده عن 

مهما كانت دقيقة وجّيدة، هي في حقيقة  ّيةرجمات األدبالتّ ف ؛حليل الموضوعي للترجماتالتّ بالقدر الذي يسمح به 
 ال ّيةرجمة األدبالتّ مته، ونقد األمر اقتراح أو وجهة نظر، وتعّبر عن تفسير المترجم للنص األدبي الذي قام بترج

  .)28( يكون منهجيًا وموضوعياً  إلى أن، مهما سعى ّيةُيمكن أن يخلو من مسحة ذات
رجمة، فهي حالة التّ خاصة من حاالت نقد  ّيةحالة إشكالفهو يعّدها  ؛رجمة عن لغة وسيطةالتّ سبة إلى النّ وب 
بي األجنبي بل عن لغة وسيطة، وهو يعتقد أنه البد من للعمل األد ّيةي لم تُنجز عن األصلالتّ رجمات التّ تلك 

 رجماتالتّ في العالم العربي، فلوال  ّيةي تتمتع بها على صعيد استقبال بعض اآلداب األجنبالتّ  ّيةاإلقرار باألهم
 ّيةألوروبا ّيةسبة إلى العديد من اآلداب األجنبالنّ فقيرة جدًا ب ّيةي تّمت عن لغات وسيطة لكانت المكتبة العربالتّ 

  .)29(وسي واليابانيالرّ ، كاألدبين األلماني و ّيةوغير األوروب
ُنشرت بمجلة ، »المعاصرة: واقعها وآفاقها ّيةاأللمان- ّيةور السّ  ّيةالعالقات األدب« وفي دراسة أخرى عنوانها:  

ن حقيقة أن لدى حديثه عن استقبال األدب األلماني في سوريا م )عبده عّبود(ينطلق الباحث ؛جامعة دمشق
وعوامل حكمت ، وهناك ظروف عديدة ّيةكل األساسي لتلقي أّي أدب قومي خارج حدوده الّلغو الشّ رجمة هي التّ 

 ّيةفي سوريا، ويقترح تشجيع المترجمين األلمان على نقل األعمال األدب ّيةحركة ترجمة األدب األلماني إلى العرب
 ّيةإلى العرب ّيةاأللمان ّيةوريين على ترجمة مزيد من األعمال األدبالسّ ، وتشجيع المترجمين ّيةإلى األلمان ّيةور السّ 
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، وذلك ّيةسور  ّيةمن أعمال أدب ّيةرجمة إلى األلمانالتّ اشرين والمترجمين األلمان بما هو جدير بالنّ وتعريف 
يين وزمالئهم ور السّ لتلك األعمال، وٕاقامة لقاءات وندوات بين الكتاب  ّيةبوساطة نشرة تتضمن مراجعات نقد

خصي، وتبادل الخبرات، وتعّرف كل طرف إلى أدب الطرف اآلخر، وٕاقامة الشّ عارف التّ األلمان، وذلك لتشجيع 
ردد اللذين التّ ، وذلك لمعالجة القلق و ّيةالذين يترجمون أدبيًا عن األلمان نسيق بين المترجمين العربالتّ نوع من 

 ّيةراسات العربالدّ  ، والحقيقة أن)30(لم تترجم ّيةإلى أعمال أدب ّيةرجملتّ ارجمة، ولتوجيه الجهود التّ يحيطان بحركة 
، حيث إن عددًا غير قليل من الباحثين تعددت وتنوعت رجمة في الحوار الثقافي و الحضاريالتّ ي أبرزت دور التّ 

دًا للمجتمعات المتوائمة أنموذجًا فريلت ي شكّ التّ  ؛ّيةاألندلس ّيةخصالشّ صورة ُمشرقة عن    العرب سعوا إلى تقديم
    .قافي والعرقينوع الثّ التّ والمتفاعلة ذات 

رجمة التّ  ّيةة سنوات تزايد الوعي بأهمّ ومنذ عدّ  ؛ّيةالعرب ّيةرجمالتّ راسات الدّ  عتدت وتنوّ لقد تعدّ  خاتمة:    
طويرها، تهوض بالنّ م نخبة من الباحثين العرب دراسات ثمينة، ورؤى عميقة من أجل في العالم العربي، وقدّ 

م خدمات جليلة ي تُقدّ التّ طبيقات التّ ، وانتشارًا واسعًا للبرامج و ّيةقًا سريعًا للمعلوماتالعالم قد شهد تدفّ  ما أنّ والسيّ 
كنولوجي ظهور ما ُيعرف التّ قني و التّ طور التّ أبرز مظاهر  ولعلّ  ؛رجمة، وُتسهم في تطوير المعرفةالتّ  ّيةلعمل

ت جوهرها، كما خلقت مسّ  ّيةالت جذر رجمة تحوّ التّ  ّيةي فرضت على عملالتّ ، ّيةالحاسوب أو ّيةرجمة اآللالتّ ب
قاب عن النّ فكشفت  ؛ّيةسات العربار الدّ بت فيها ذاتها قد تشعّ  رجمة في حدّ التّ  بات جديدة، والحقيقة أنّ متطلّ 

ي من شأنها التّ حيحة رائق الصّ الطّ لولها و دهوض بها، وأبانت عن قضاياها، ومشكالتها، ومللنّ  ّيةالعلم ّيةالمنهج
رجمة في الوطن العربي يحتاج إلى إعداد المترجم العربي التّ هوض بالنّ  أن ترتقي بها، وقد وقع اإلجماع على أنّ 

العمل في  ة دراسات أنّ رجمة، وكما أبانت عدّ التّ ي عرفها مجال التّ طورات التّ وتكوينه تكوينًا علميًا بناء على 
مجموعة من األبحاث رجمة مقبولة، وقد كشفت التّ ى تكون ص حتّ إلى جهد كبير، وٕالى تخصّ رجمة يحتاج التّ 

ار الكتاب الذي ها اختيّ ، ومن أهمّ وُتجابه المترجمين العرب رجمةالتّ ي ُتواجه التّ قات والمشكالت ن المعوّ ع ّيةالعرب
، ّيةقافوالثّ  ّيةاتهم العلموخلفيّ  أذواقهمو ، تهمهاتوجّ  رجمة هم أفراد يقومون بانتقاء الكتب حسبالتّ فمن يقوم ب ؛ُيترجم

اإلنفاق  رجمة أيضًا أنّ التّ عضالت ، ومن أبرز مُ ّيةرجمة تخدم أهدافًا مستقبلللتّ  ّيةة قوموهذا يعني عدم وجود خطّ 
 تدراساوأشارت  كنولوجيا والمترجمين،التّ عليها ما زال ضعيفًا، وهناك مساحة واسعة بين من يعملون في العلوم و 

ومن شأن  ؛رجمة في الوطن العربيالتّ دقيقة من أجل االرتقاء ب ّيةوعلم ّيةإلى ضرورة وضع خطط ثقاف أخرى
كود الذي تعرفه في بعض الرّ رجمة أن ُتسهم في تحريك التّ هوض بللنّ  ّيةز الخطط العلمي تعزّ التّ  ّيةياسالسّ القرارات 

عة، وخلق رجمة، ومراكز البحوث، والجوائز المشجّ التّ ة بخاصّ سات الإنشاء المؤسّ إلى ، باإلضافة ّيةاألقطار العرب
   ، وطبع أحسن األبحاث، وتكريم أصحابها.ّيةالحوافز المادّ 
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ّية صحيفة يوم ؛ي يجهل السياق الثقافي للمؤلف، جريدة البيان. وينظر: عامر فتحي: خيانة النص مشكلة المترجم الذ241ص:
رجمة والحاجات التّ م، وينظر: عبده عبود: 2000نوفمبر 26عدد يوم: المتحدة،ّية اإلمارات العرب تصدرها مؤسسة دبي لإلعالم،

155



   -ُمعالجة تحليلّية لنماذج ُمختارة- االّتجاهات الُمعاصرة في الّدراسات الّترجمّية العربّية في الميزان    
 

 

                                                                                                                                                                  

تحاد الكتاب العرب بدمشق يصدرها اّية شهر ّية مجلة أدب ؛الحضارية: دعوة إلى فتح ملف ثقافي عربي، مجلة الموقف األدبي
 .122م، ص:1986سبتمبر،- ، أيلول185سوريا،العدد:

 يصدرها اتحاد الكتاب العرب بدمشق، سوريا،ّية شهر ّية مجلة أدب ؛مجلة الموقف األدبي رجمة ضرورة حياتية،التّ منذر عياشي:  )2(
 .254ص: م،1999فبراير -، شباط334العدد: 

، وينظر: 241ص: م، بيروت، لبنان،1993، 01ط: ،01ج: دار الكتب العلمية، في األدب، المعجم المفصل ونجي:التّ محمد  )3(
 93:صم،  1998، 02ط: بيروت، مكتبة لبنان، في اللغة واألدب،ّية معجم المصطلحات العرب مجدي وهبة وكامل المهندس:

 .64م، ص: 1984، 02ط:  لبنان، بيروت، دار العلم للماليين، المعجم األدبي، جبور عبد النور:و 

رجمة دراسات في فلسفته وتطبيقاته، تأليف مجموعة من الباحثين، التّ عبد الرحمن عبد الله عبد ربه: تصدير كتاب: علم ) 4(
 .7ص: م،2009، 01 ط: وزيع، دمشق، سوريا،التّ دار الزمان للطباعة والنشر و  ترجمة: حميد العواضي، منشورات

تصدرها وزارة اإلعالم بدولة الكويت ّية ثقافّية مجلة شهر  ؛الجسور إلى الشرق، مجلة العربيرجمة ومد التّ كامل يوسف حسين:  )5(
اإلسرائيلي -محمد أحمد صالح حسين: أثر الصراع العربي . وينظر:64ص: م،2007أيار- هـ/مايو 1428، ربيع اآلخر582العدد:

 .242ص: إلى العبرية، المرجع السابق،ّية رجمة من العربالتّ في حركة 

 626تصدرها وزارة اإلعالم بدولة الكويت، العدد:ّية ثقافّية مجلة شهر  ؛، مجلة العربيقدمالتّ و رجمة التّ : جابر عصفور) 6(
  . 79ص: م، 2011 كانون الثاني-ينايرهـ/1432صفر

محكمة تصدر ّية سنو مجلة نصف  ؛الحالي، مجلة اللغة العربيةّية رجمة على وضع اللغة العربالتّ انعكاسات حركة  طاهر ميلة:)7(
   .279ص: م،2005 ،14العدد:ّية للغة العربّية والعلمّية بالجزائر تعنى بالقضايا الثقافّية عن المجلس األعلى للغة العرب

منشورات ، ُنفاضة الجراب تأمالت في األدب والسياسة دراسة منشورة ضمن كتاب رجمة في ظل العولمة،التّ  : عبد الله حمادي)8(
 .287ص: م،2008 الجزائر، بوعات الجامعية،ديوان المط

محكمة تعنى بعلوم اللغة ّية فصلّية مجلة علم ؛رجمةالتّ و ّية المتعددة، مجلة العربّية رجمة : جدلياتها وآفاقها الثقافالتّ  : هيثم الناهي)9(
   وما بعدها. 4م، ص:2012ف، السنة الرابعة، صي10لبنان، العدد: للترجمة ببيروت،ّية رجمة تصدر عن المنظمة العربالتّ و 

 تصدر عن وزارة اإلعالم بدولة الكويتّية ثقافّية الثقافية، مجلة العربي، مجلة شهر ّية رجمة وسؤال الُهو التّ  قاسم:قاسم عبده  )10(
 وما بعدها. 26ص: م،2010)تموز(يوليو هـ، 1431شعبان ،620العدد:

 .29ص: المرجع نفسه، ية،الثقافّية رجمة وسؤال الُهو التّ  قاسم:قاسم عبده ) 11(

مجلة  ؛رجمةالتّ و ّية في إعداد المترجمين، مجلة العربّية وال تطبيق، بل أمر بين أمرين: دور النظر ّية زينب جابر: ال نظر ) 12(
عة ، السنة الراب10لبنان، العدد: للترجمة ببيروت،ّية رجمة تصدر عن المنظمة العربالتّ محكمة تعنى بعلوم اللغة و ّية فصلّية علم

     .54و 57م، ص:2012صيف

 وما بعدها.  55ص: في إعداد المترجمين، المرجع نفسه،ّية وال تطبيق، بل أمر بين أمرين: دور النظر ّية زينب جابر: ال نظر ) 13(

ختار ُمحكمة تصدرها جامعة باجي مّية مجلة علم ؛واصلالتّ رجمة في العالم العربي والغربي، مجلة ّية التّ رابح العوبي: نظر ) 14(
  .128و 120ص: م،2004، مارس12العدد: بعنابة، الجزائر،

ُمحكمة تعنى بالبحوث والدراسات ّية مجلة دور  ؛مجلة بونة للبحوث والدراسات رجمة،ّية التّ عبد الملك مرتاض: مقدمة في نظر  )15(
  وما بعدها.  39ص: م،2006ديسمبر - هـ/ كانون األول1427ذو القعدة ،06العدد:  ،والّلغوّيةّية واألدبّية راثالتّ 

 وما بعدها.  44ص: المرجع نفسه، رجمة،ّية التّ عبد الملك مرتاض: مقدمة في نظر ) 16(

تصدر عن وزارة اإلعالم بدولة الكويت ّية ثقافّية مجلة شهر  ؛مجلة العربي لطيف زيتوني: المترجم والحريات الست،) 17(
 وما بعدها. 95، ص:م2010نيسان-هـ، أبريل1431 ، جمادى األولى617العدد:

156



 158-140عدد خاّص         ص:            2022الّسنة:           13مجّلة معالم           المجّلد: 
 

 

                                                                                                                                                                  

تصدر عن وزارة اإلعالم بدولة ّية ثقافّية مجلة شهر  ؛مجلة العربي ،العرب وتعريب العلوم الحديثة: سليمان إبراهيم العسكري) 18(
  وما بعدها. 8م، ص:2001مارس ،508الكويت، العدد:

تصدر عن وزارة اإلعالم بدولة الكويت ة يّ ثقافّية مجلة شهر  ؛مجلة العربي سليمان إبراهيم العسكري: أي تعريب نريد؟،) 19(
 .15م، ص:2004أيار- مايو-هـ 1425، ربيع األول546العدد:

تصدر عن وزارة اإلعالم بدولة ّية ثقافّية مجلة شهر  ؛مجلة العربي ،النقل من علوم ومعارف اآلخرينسليمان إبراهيم العسكري: ) 20(
 .وما بعدها 9م، ص:2010أيار- مايو-هـ 1431جمادى اآلخرة، 618الكويت، العدد:

السنة ، تصدرها وزارة اإلعالم والثقافة بالجزائرمجلة  ؛الثقافةمجلة  ،رجمةالتّ في ّية من أجل خّطة عرب: حنفي بن عيسى) 21(
 وما بعدها. 91م، ص:1980يناير فبراير- هـ1400ربيع األول-، صفر55العاشرة، العدد:

 تصدر عن وزارة اإلعالم بدولة الكويتّية ثقافّية مجلة شهر  ؛مجلة العربي جابر عصفور: حلم المشروع القومي للترجمة،) 22(
 .  79- 78م، ص:2013آب-أغسطس- هـ1434، رمضان657العدد:

 626العدد: تصدر عن وزارة اإلعالم بدولة الكويت،ّية ثقافّية مجلة شهر  ؛مجلة العربي قدم،التّ رجمة و التّ جابر عصفور: ) 23(
 .83م، ص:2011 انيكانون الث-هـ/يناير1432صفر

حركة  ُنشرت في كتاب:رجمة، ّية التّ لتنمّية الموسومة ب: مقترحات عمل نذكر من بينها: دراسة الباحث أبو بكر باقادر،) 24(
والعلوم ّية ألعمال الفكر السياسي الحديث، منشورات مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمّية رجمة العربالتّ 

 وما بعدها. 97م، ص:2011المغرب األقصى، لدار البيضاء،ا اإلنسانية،

 حكومة الشارقة تصدر عن دائرة الثقافة واإلعالم،ّية ثقافّية مجلة شهر  ؛محمد ناجي الجوهر: كيف نترجم األدب، مجلة الرافد) 25(

 وما بعدها. 73م، ص:2006هـ/ديسمبر1427، ذو القعدة112المتحدة، العدد:ّية اإلمارات العرب

تصدر ّية ثقافّية مجلة شهر  ؛، مجلة الرافدالطريقّية حريف امتالك اللغة بداالتّ و ّية بين الحرفّية رجمة األدبالتّ : طاهر بادنجكي) 26(
وما  22، ص:م2013هـ/أغسطس1434شوال، 192المتحدة، العدد:ّية اإلمارات العرب حكومة الشارقة، عن دائرة الثقافة واإلعالم،

 بعدها.

هـ/ 1418، شعبان07، المجلد:26رجمة األدبّية: لماذا وكيف؟، مجلة عالمات في النقد، الجزء:التّ ود: نقد عبده يونس عبّ ) 27(
 وما بعدها. 42م، ص:1997ديسمبر

 وما بعدها. 52المرجع نفسه، ص:رجمة األدبّية: لماذا وكيف؟، التّ عبده يونس عّبود: نقد ) 28(

 .197م، ص:1999، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، -دراسة-رن: مشكالت وآفاقاالمق األدبعبده عّبود: ) 29(

 مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية الُمعاصرة: واقعها وآفاقها،ّية األلمان-السوريةّية العالقات األدبعبده عّبود: ) 30(
  .40 و 22: صم، 2002، العدد األول18المجلد: سوريا،
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 ّيةرجمة في الوطن العربي وآفاقها المستقبلالتّ  ّيةفي عمل ّيةدور المجامع والهيئات العرب

The role of Arab academies and bodies in the translation process in the 

Arab world and its future prospects 

  *إيمان مرداسي .د

  2022/ 06/  01تاريخ القبــــــول:                        2022/ 06/  03تاريخ االستالم: 
  

، وكان ّيةالغرب ّيةوالمعرف ّيةمن مختلف المنابع العلم ّيةالوافدة إلى الثقافة العرب ّيةتنوعت المادة العلم: صملخّ 
ما كانت سببا في ميالد  ّية؛ هذه األزمة المعرفّيةمن الضروري ايجاد حل ومنهاج لنقل هاته المعرفة إلى اللغة العرب

 ّية، والمجمع العلمي العراقي، واتحاد المجامع اللغو ّيةكمجمع الجزائر للغة العرب ّيةيعرف بالمجامع والهيئات العرب
هر على استقبال كل ما هو جديد في السّ ي كان هدفها األول هو التّ ، و ...عريبالتّ ، ومشروع راب للترجمة و ّيةالعرب

، فتعددت بذلك طرائق نقل هاته ّيةطرائق لصياغتها ودمجها في الثقافة العربوٕايجاد  ّيةواألدب ّيةشتى الميادين العلم
احة السّ ي تنوعت طرائقها وأنواعها ووسائلها، كما ظهر في التّ  ّيةرجمة، هذه اآللالتّ المعرفة وكان على رأسها 

وة كبيرة في مجال ثلة من المختصين في هذا المجال والذين استطاعوا من خالل ما قدمه بأن يخطوا خط ّيةالعرب
  في الوطن العربي. ّيةرجمالتّ 

  .، الهيئات، المجامع، آليات إنتاج، المشاكل، اآلفاقّيةرجمالتّ ، رجمةالتّ : ّيةكلمات مفتاح
Abstract: The scientific material coming to the Arab culture varied from various 

Western scientific and cognitive sources, and it was necessary to find a solution and a 
platform to transfer this knowledge into the Arabic language. This knowledge crisis was the 
cause of the birth of what are known as Arab academies and bodies, such as the Algerian 
Academy of the Arabic Language, the Iraqi Scientific Academy, the Union of Arab 
Linguistic Academies, and the Rap Project for Translation and Arabization, whose first goal 
was to ensure the reception of all that is new in various scientific and literary fields, and to 
find ways to formulate and integrate it into the Arab culture, so there were many ways of 
transferring this knowledge, chief among them was translation. This mechanism, whose 
methods, types and means varied. Furthermore, a group of specialists in the field, who were 
able, through what they have  presented, to take a great step in the field of translators in the 
Arab world. 

Keywords: Arab academies- transferring- Academy- future prospects. 

رجمة، إال التّ نقل المعرفة عن طريق  ّيةالدور الكبير في عمل ّيةلقد كان للمجامع والهيئات العرب مة:مقدّ  -
ي وجب ايجاد حلول لها، انطالقا مما سبق وجب علينا التّ قائص النّ أن هذا الجهد الذي بذلته بقي يعاني بعض 

ي أهم أنواعها؟ من هم أهم المشتغلين بها في رجمة؟ ما هالتّ ساؤالت أهمها: ما هو مفهوم التّ طرح مجموعة من 

                                           
 

   (المؤلف المرسل)  merdacimene2018@gmail.com 2مخبر الترجمة وتعدد التخصصات، معهد الترجمة، جامعة الجزائر *  
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  .ةوآفاقها المستقبليّ  رجمة في الوطن العربيّ ة التّ ة في عمليّ امع والهيئات العربيّ دور المج       
 

 

رجمة؟ ما التّ  ّيةفي عمل ّية؟ ما دور المجامع والهيئات العربّيةاحة العربالسّ رجمة في التّ الوطن العربي؟ ما هو واقع 
ي تواجه هذه الهيئات والمجامع؟ ما هي أهم الحلول واآلفاق المتوقعة للنهوض التّ هي أهم المشاكل والعراقيل 

  رجمة في الوطن العربي؟. التّ  ّيةلبعم

، فلكل حضارة ت الحضاراتللتواصل ومرآة عاكسة لكل خصائص ومميزا ّيةتعتبر اللغة أداة ووسيلة تعبير 
ما بعد ينبني عليها في ّيةوجماع ّيةفرد ّيةسس لهو ؤ األخرى تثبت من خاللها وجودها وتلغة تميزها عن باقي األمم 

نوع من  إلىتتميز بالثبات ألن هذا سيحيلها ا، غير أن اللغات ال يمكن لها أن عوب وحضاراتهالشّ تاريخ هاته 
ها ئيرورة المستمرة وذلك نتيجة ثراالسّ طور و التّ كود والجمود؛ فأغلب اللغات تقريبا إن لم نقل كلها تتميز بنوع من الرّ 

األمم األخرى عن طريق نقل  من الهجانة مع لغات اوزيادة مصطلحاتها مع مرور األزمنة، فاللغات تعيش نوعً 
 ّية، والذي يمكننا من االطالع على كل المستجدات العالمّيةي تعتبر من أهم مقومات اللغة العلمالتّ المصطلحات 

 ّيةة المعرففي ظل هذه الثور  ةفي المجالين األدبي والعلمي، فالحاجة الماسة إلى نقل الثقافة متزايدة خاص
  .نتاج المصطلحإلهوض الفعلي النّ العالم يلزمنا ا ياهي يحالتّ  ّيةكنولوجالتّ و 

تقوم به مجموعة من  ّيةغات األخرى إلى اللغة العرباللنقل الثقافة من  ّيةمن المتعارف عليه أن عمل
هر على وضع السّ ؛ وظيفتها ّيةالمختصين في المجال االصطالحي يشتغلون تحت لواء ما يعرف بالمجامع اللغو 

توليد المصطلح على جملة من اآلليات  ّيةدين، ويعتمد هؤالء االصطالحيين في عملالمصطلحات في شتى الميا
عريب، اإلحياء، المجاز،.....ومن أهمها التّ حت، النّ صياغة المصطلح؛ منها: االشتقاق،  ّيةي يتم وفقها عملالتّ 
وللعلم  ّيةلغة ما إلى اللغة العربي يتم من خاللها نقل المصطلح من ثقافة و التّ رجمة أو باألحرى "ترجمة الداللة" و التّ 

والهيئات  ّيةمعينة، ومن هنا وجب تفعيل دور المجامع اللغو  ّيةوآل ّيةرجمة هاته تتم وفق منهجالتّ  ّيةفإن عمل
  كي تلتحق بمختلف لغات العصر.  ّيةوالمؤسسات األخرى للنهوض باللغة العرب

  :ّيةالمجامع والهيئات اللغو  ّيةماه- 1

 ّيةوالعلم ّيةتعريفاته تجمعات تضم أهم المختصين في شتى المجاالت اللغو المجمع في أبسط 
تسهر  ّيةعلم ّية....تسعى إلى تقنين المصطلحات في شتى الميادين، وهي بصيغة أخرى " مؤسسة لغو ّيةواألدب

م اللغة والعلو  ّيةخصصات للنظر في ترقالتّ على خدمة قضايا اللغة، تضم مجموعة من العلماء في مختلف 
واآلداب ومختلف الفنون، ويركزون اهتمامهم وأبحاثهم في الجانب اللغوي والعلمي وما يجب أن تكون عليه اللغة 

، أما الهيئات  1الحديثة لمواكبة روح العصر..." ّيةراث العربي والعالمي، وتزويدها بالمصطلحات العلمالتّ بناء على 
ما يخص لى تطبيق كل ما أقرته المجامع فيهر عالسّ ها ي عبارة عن مؤسسات مصغرة تابعة للمجامع وظيفتهف

  قي بها.الرّ و  ّيةاللغة العرب
إلى االحتكاك المباشر وغير المباشر بين الثقافة  ّيةوراء نشأة المجامع والهيئات العرب بب الحقيقيالسّ يعود 

الذي عاشته اللغة هذا االحتكاك القرن العشرين  ّيةاسع عشر وبداالتّ ومختلف الثقافات األخرى خالل القرن  ّيةالعرب
 خصصاتالتّ رجمة للمنتوج الغربي في مختلف التّ وانتشار حركة  ّيةفي هذه الفترة عن طريق البعثات العلم ّيةالعرب
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ال  لكي ّيةهو وافد إلى الثقافة العربما استلزم وضع هيئات ومؤسسات تسهر على رصد وتمحيص وتقنين كل ما 
  كام المعرفي.الرّ من بنوع  ّيةتصاب اللغة العرب

إلى االحتكاك المباشر وغير مباشر يعود في الوطن العربي  ّيةبب إذن لظهور المجامع والهيئات اللغو السّ ف 
العربي، ولكي يتصف هذا المصطلح بالدقة ينبغي أن  األدب، وتسرب بعض المصطلحات إلى ّيةبالثقافة الغرب

ي التّ و المصطلح"،لعلم  ّيةحمود فهمي حجازي في كتابه "األسس اللغو اقد مالنّ روط ذكرها الشّ تتوفر فيه مجموعة من 
   2ما يلي:يمكن ايجازها في

  ؛للميدان المعرفي المتصل بالمصطلحالمعرفة الدقيقة  - 
  ؛نب تعدد الدالالت للمصطلح الواحدتج - 
  ؛ن يتميز المصطلح بالدقة واإليجازأ - 
  ؛أن يستعمل في المجال الذي خصص لهعلى المصطلح  - 
األقل ي وضع لها فالمصطلح يحمل صفة واحدة على التّ يجب على المصطلح أن يقتصر على الداللة  - 

  ؛من ذلك المفهوم
  .ّيةتجنب األلفاظ العام- 

  3نقل المصطلح أهمها: ّيةزام بها في عمللتّ ي يجب االالتّ وللعلم فإن هناك بعض الضوابط 
  ؛تصل هذه العالقة إلى حد المطابقة، وال يشترط أن وجود عالقة بين المعنى األصلي والمعنى الجديد - 
  ؛قبل اللفظ أي بالمدلول قبل الدالوضع المصطلح االهتمام بالمعنى  ّيةأن يراعى في عمل - 
  ؛طلح العربي على غيره قدر اإلمكانيفضل المص - 
  ؛مختلفة ّيةمعان علم ّيةواحد لتأد يفضل أال يصطلح بلفظ - 
  ؛مختلفة للمعنى العلمي الواحدفاظ يستحسن أال يصطلح بأل - 
  ؛هالتّ سان أو لفحش دالي ينفر الطبع منها؛ إما لثقلها على اللالتّ يفضل تجنب األلفاظ  - 
  ؛العلمي الدقيق في اللسان العربي ال ترادف في المصطلح - 
  ه.لتّ حتى ال يشذ المصطلح المنقول عن دال ّيةيستحسن مراعاة ميزان الصيغ العرب - 
  : ّيةهوض باللغة العربالنّ والهيئات في الوطن العربي وجهودها في أهم المجامع - 2

تهتم بدراسة المصطلح، ويمكن تعريفها أيضا بأنها  ّيةبحث ّيةالمجامع والهيئات عبارة عن مؤسسات علم
تضم جماعة من العلماء واألدباء وأهل االختصاص لتعمل في سبيل رفع المستوى اللغوي واألدبي  ّية"هيئة رسم

عوا فيها، ولها ر بي التّ قنيات التّ اء حسب العلوم و فني في بلد من البلدان، وتتفرع إلى أقسام موزعة على األعضوال
  4أدوار عدة وهي:

  ؛وتوسيع نطاقها ّيةداد اللغة العربالعمل على إع - 
  ؛ّيةر الثقافي والحضاري للغة العربطويالتّ على  ّيةتساعد المجامع اللغو  - 
  على الحضارات األخرى. وسع واالنفتاحالتّ  - 
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  يجد الكثير من هذه المؤسسات أهمها: ّيةإن المتتبع لتاريخ المجامع العرب
  

  ّيةأهم المجامع العرب                              

  
  
  

  المجمع العلمي           المجمع اللغوي العربي     المجمع الجزائري  المجمع اللغوي     المجمع اللغوي     
  ّيةلعربي بدمشق       العربي بالقاهرة     العراقي ببغداد                األردن بعمان           للغة العربا
      م)1986(     م)          1976(           م)      1947(        م)    1932(        م)1919( 

  م):1919المجمع اللغوي العربي بدمشق (- 2-1
األمر تحت اسم المجمع العلمي العربي نتيجة ألسباب تمليها روح العصر  ّيةبدا تأسس هذا المجمع في

ي يعيشها الوطن العربي وسوريا في تلك الفترة، لقد حاول المجمع أن يحافظ على سالمة اللغة مع التّ والظروف 
لدرجة  ّيةلغة العربالحث على تقدمها واغنائها، وأن يجعلها مالئمة لمتطلبات العصر، فقد عمل المجمع لصالح ال

رورة تظافر ض، فقد أقر المجمع بّيةقوم ّيةقض ّيةاللغة العرب ّيةجعل منها مطلبا جماهيريا، حيث اعتبرت قض
  ما يلي:طبيعي، وقد حددت أهداف المجمع فيإلى مكانها ال ّيةإعادة اللغة العرب ّيةالجهود بغ
  ؛ب المتعلقة بهاعريب ونشر الكتالتّ من حيث  ّيةباللغة العرب ّيةالعنا - 
  ؛ّيةكتب الظاهر جمع المخطوطات وصيانة المكتبة بإنشاء دار ال - 
  ؛صيانة اآلثار وجمعها في متحف - 
العامة  ّيةإصدار مجلة تنشر فيها أعمال المجمع وأفكاره لتكوين رابطة بينه وبين المؤسسات الثقاف - 
  5األخرى.

رجمة، باإلضافة إلى برمجة التّ عريب و التّ طريق  عن ّيةوقد صب المجمع جل اهتمامه لخدمة اللغة العرب
  ماء والمختصين ويتكفل المجمع بطبعها.لطرها صفوة من العؤ تجمعات وندوات كبرى ي

  المجمع اللغوي العربي بالقاهرة:- 2-2
ابقة السّ صورات التّ حديد بالقاهرة، ولقد مهدت له مجموعة من "التّ في مصر وب ّيةتأسس مجمع اللغة العرب

ي كللت التّ م، هذه الجهود 1892يد توفيق البكري عام السّ م، ثم مع 1881ديم عام النّ داياتها مع عبد الله كانت ب
الكاملة بتعليم اللغة  ّيةركيز على العناالتّ ، لقد حاول مجمع القاهرة 6م"1907بإنشاء دار المعلمين بالقاهرة عام 

رجمة التّ وذلك راجع إلى اهتمام المجمع ب ّيةعليم اللغات األجنببت ّيةمع العنا ّيةعليمالتّ في جميع المراحل  ّيةالعرب
  .ّيةأن ال يطغى ذلك على اللغة العرب ةكوسيلة هامة من وسائل نقل العلوم والمعارف؛ شريط
  7ما يلي:لبيات؛ يمكن تلخيصها فيالسّ بيات و غير أن مجمع القاهرة تميز بجملة من اإليجا

  *االيجابيات:

  .... ؛عريب والقياسالتّ رجمة و التّ تنوعة كبالقاهرة بمسائل م ّيةلعرباهتم مجمع اللغة ا - 

161



 171-159عدد خاّص         ص:            2022الّسنة:           13مجّلة معالم           المجّلد: 

 

  ؛ّيةه على المصطلحات العلمركز المجمع أغلب جهود - 
 م1965كـ "معجم الجيولوجيا" عام لقد قدم المجمع خدمة جليلة بطبعه مجموعة معتبرة من المعاجم  - 

  ......م1983م "الكيمياء والصيدلة" عام ومعج
  *المآخذ:

للثوابت  ّيةغفال الحقل اللغوي في الوقت الذي كان المصطلح في الغرب يدقق في المعارف موليا أهمإ- 
  والمتغيرات.

  ي قدمها المجمع جاءت من خارجه.التّ إن أغلب المقترحات - 
  تؤدي إلى تراكم آالف المصطلحات. ّيةتميز المجمع بالبطء، وهي سمة سلب- 
  المجمع العلمي العراقي:- 3- 2

جوع الرّ ي سبقته، ومن ذلك التّ ، الستكمال ما قدمته المجامع م1947مجمع العلمي العراقي عام تأسس ال
صيب الوافر في النّ في العراق  ّيةواأللفاظ الحضار  ّيةعريب، وكان لالهتمام بالمصطلحات العلمالتّ و  االشتقاقإلى 

يب، كما وضع المجمع العلمي العراقي عر التّ هذا المجمع، وقد اهتم المجمع بوضع شروط تتعلق بطرق االشتقاق و 
  8وري والمصري أهمها:السّ معينة تتقاطع مع ما ورد في المجمع  ّيةمنهج

  ؛لمصطلحات ودراستها من قبل مختصينعرض ا- 
  ؛ّيةراثالتّ العودة إلى الكتب - 
  ؛م إلى المجامع والمجالت المتخصصةاالحتكا- 
  ؛مصطلح األجنبيللوضع مصطلح واحد كمرادف - 
  .اد عن المتداول تفاديا للبسالبتعا- 

والذي يتعارض مع هدف تنسيق  ّيةافساحه المجال أمام االجتهادات الفرد على المجمع العراقيلكن ما عيب 
  ي يسعى لها المجمع.التّ وتوحيد الجهود 

  المجمع األردني:- 4- 2

ألسباب عديدة، فتأجل الحياة  ام، إال أنه لم يكتب له1924لقد كانت فكرة إنشاء هذا المجمع مطروحة منذ 
راث العربي المتعلق باآلداب التّ إحياء  ّيةلقد أكد المجمع األردني أن من أهدافه األساس م، "1973ظهوره إلى عام 
فت المجمع إلى تخزين المصطلحات حيث تم تخزين عشرين ألف مصطلح في علوم التّ ...كما  والفنون والعلوم،

  9فيما يلي:مختلفة، ويمكن حصر أهداف هذا المجمع 
  ؛ى مواكبة اآلداب والعلوم الحديثةمع حثها عل ّيةالحفاظ على سالمة اللغة العرب - 
  ؛حات عن طريق مختلف وسائل اإلعالمنشر ما تم توحيده من مصطل - 
  ؛ّيةداخل المملكة الهاشم ّيةت العلمعليم والمؤسساالتّ و  ّيةربالتّ عاون مع وزارة التّ وضع معاجم ب - 
  األردني".  ّيةتعرف باسم "مجلة مجمع اللغة العرب ّيةر إصدار مجلة دو  - 
  : ّيةالمجمع الجزائري للغة العرب- 5- 2
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؛ حيث" ّيةسمالرّ الصادر عن الجريدة  10/ 86م بموجب القانون رقم 1986تأسس هذا المجمع عام 
لتنظيمه وتسييره  عامةوتحديد مهامه والقواعد ال ّيةيستهدف هذا القانون إنشاء المجمع الجزائري للغة العرب

واالستقالل المالي...مقره الجزائر  ّيةالمعنو  ّيةخصالشّ ذات طابع علمي وثقافي تتمتع ب ّيةوهو هيئة وطنوتمويله،
  .10" العاصمة

ماته هذه وفق اهسإوعلومها، وكانت  ّيةاللغة العرب ّيةوترق ّيةفي تنم ّيةلقد أسهم المجمع الجزائري للغة العرب
  11أهمها: ّيةسمالرّ ي تم تسطيرها في الجريدة التّ مجموعة من األهداف 

  ؛راث العربي اإلسالميالتّ وجودة في حياء المصطلحات المإ - 
  ؛لم المعاصر في جميع حقول المعرفةترجمة أو تعريب المصطلحات المتداولة في العا - 
  ... ؛ّيةواإلدار  ّيةكوينالتّ و  ّيةربو التّ نشر جميع المصطلحات في أوساط كل األجهزة  - 
  ؛في جميع الميادين ّيةباللغة العربشر النّ رجمة و التّ أليف و التّ تشجيع  - 
  نتاج المجمع من المصطلحات والبحوث والدراسات.إينشر فيها  ّيةإصدار مجلة دور  - 

ومجهودات  هوحي لهذا المجمع لما قدم له من إسهاماتالرّ حاج صالح األب الحمان الرّ يعد األستاذ عبد 
رجمة، البحث التّ ؛ وذلك في عدة مجاالت كالمصطلح و ّيةقدما نحو تطوير اللغة العربجبارة للنهوض به 

حاج صالح على تحقيقها الحمان الرّ هر عبد سي التّ يا من خالل مجموع المشاريع األكاديمي...، ويظهر ذلك جل
مشروع و خصصة، رجمة المتالتّ أهمها: مشروع تكوين اختصاصيين في علم المصطلحات و  ّيةلتطوير اللغة العرب

  ... ،ّيةالعرب ّيةالذخيرة اللغو 
ي تم ذكرها في هذ المقام، ونذكر منها على التّ إلى جانب هاته المجامع نجد مجامع هي أقل شهرة من تلك 

  .وغيرها بالخرطوم، ... ّيةعودي، مجمع اللغة العربالسّ سبيل المثال ال الحصر: المجمع اللغوي 
  : ّيةالهيئات العرب- 6- 2

  أهم هذه الهيئات فيما يلي: وتمثلت
  :ّيةالعرب ّيةاتحاد المجامع اللغو - 1- 6- 2

ومجمع  ى وهي "مجمع القاهرة، مجمع بغدادمجامع كبر  ةم، وهي ائتالف ثالث1970أنشئت هذه الهيئة عام 
اج المعاجم متعاونة فيما بينها في إخر  ّيةالعرب ّيةالعلم ّيةدمشق"، لقد حاولت هذه الهيئة "حث مختلف المجامع اللغو 

 جاوزات نتيجةالتّ ، غير أن هذه الهيئة تعرضت لجملة من 12"ّيةوالفن ّيةالمتخصصة في مختلف الموضوعات العلم
  ها.ئعدم احترام مبادئها من قبل أعضا

  عريب: التّ مكتب تنسيق - 2- 6- 2

  ، ومن أهدافه: العلومقافة و والث ّيةللترب ّيةباط وذلك بإشراف المنظمة العربالرّ م، مقره 1961انبثق هذا المكتب عام 
  ؛امع والمؤتمرات واللجان المشاركةبواسطة المج ّيةتوحيد المصطلحات العلم - 
  ؛عريبالتّ ودعم حركة  ّيةوالحضار  ّيةمعي إلى توحيد المصطلحات العلالسّ  - 
  ؛ّيةبتوجيه من جامعة الدول العرب ّيةهوض بتنسيق جهود الدول العربالنّ  - 
  13رجمة.التّ لد عربي مهمته تتبع حركة انشاء جهاز في كل ب - 
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 ابقةالسّ ي ارتكبتها المجامع والهيئات التّ باط لتجاوز كل األخطاء الرّ عريب في التّ نسيق و التّ لقد سعى مكتب 
  مع ما قدمه من تطبيقات في مجال تعريب وانتاج المصطلح. اإال أن ما نظر له هذا المكتب يتعارض تعارضا كلي

أخرى هي بمثابة محاوالت مكملة لما سبقتها في مجال انتاج المصطلح وتعريبه باإلضافة إلى مشاريع 
للمواصفات  ّيةعريب،*المنظمة العربالتّ وترجمته، هي أقل شهرة من سابقاتها؛ وهي:*مشروع راب للترجمة و 

لبنك )،* نظام اBASMباسم (  ّيةعودي للمصطلحات العلمالسّ والمقاييس،*المعهد القومي للمواصفات،*البنك 
  ).....Basm Systemعودي للمصطلحات (السّ اآللي 

  المصطلح: توليدآليات - 3

ابقة الذكر وغيرها من المجامع والهيئات األخرى على جملة من اآلليات السّ  ّيةتعتمد مختلف المجامع العرب
صطلح العلمي؛ والذي توليد الم ّيةي من خاللها تتم عملالتّ إنتاج المصطلحات، هاته اآلليات  ّيةواألساليب في عمل

  .14واصل بينهم..."التّ ن للتفاهم و يفظ يصطلح عليه أهل العلم المتخصصيمكن القول عنه بأنه "ل
" شرطين أساسيين ّيةوتطبيقاته العلم ّيةظر النّ ولقد أورد علي القاسمي في كتابه "علم المصطلح أسسه 

  15للمصطلح العلمي الجيد هما:
  مي بمصطلح مستقل.*يشترط تمثيل كل مفهوم أو شيء عل

الكاتب إلى  وهنا يدعو–بأكثر من مصطلح واحد الواحدة  ّية* عدم تمثيل هاته المفاهيم واألشياء العلم
  .- توحيد المصطلحات في شتى الميادين

شيوع استعمال المصطلح ودقته  اشترطوقد أردفها بشروط أخرى في نفس الكتاب ولكن في مقام آخر؛ حيث 
  16... ،لالشتقاقوٕايجازه وسهولته وقابليته 

  إنتاج المصطلح نجد: ّيةفي عمل ّيةي تعتمدها المجامع العربالتّ من اآلليات 
  :االشتقاق- 1- 3

ي اللغات األخرى، ويعرفها أحمد قعن با ّيةي تتميز بها اللغة العربالتّ االشتقاق من أهم اآلليات  ّيةتعد آل
لوب بقوله: "...هو أخذ كلمة أو أكثر من أخرى لمناسبة بين المأخوذ والمأخوذ منه في األصل اللفظي مط

على المعنى األصلي مع زيادة مفيدة ألجلها اختلف بعض حروفها أو حركاتها أو مهامها  ّيةوالمعنوي، ليدل بالثان
"17.  

  اإلحياء:- 2- 3

معناه العلمي الموروث بمعنى علمي حديث  ةقديم ومحاكا"هو ابتعاث اللفظ ال اإلحياء في أبسط تعريفاته
عن  ّيةراثالتّ  ّيةيضاهيه، وهو بتعبير آخر مجابهة الحاضر باللجوء إلى الماضي، للتعبير بالحدود االصطالح

 .18والحذر المعرفي" ّيةبكثير من الحيطة الدالل ّيةعامل مع هذه اآللالتّ ...غير أنه يجب  المفاهيم الحديثة،
  مجاز:ال- 3- 3

تستعين  ّيةوهو انتقال اللفظ من معناه الحقيقي إلى معنى آخر مجازي؛ أو ما يعرف لدينا باالستعارة، وهي آل
عالقة  ّيةلتطوير نفسها لتستوعب دالالت جديدة، حيث تربط بين الداللة الجديدة والداللة األصل ّيةبها اللغة العرب

  واحدة وهي عالقة مشابهة.
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  عريب:التّ - 4- 3

ال تكاد تسلم منها لغة من اللغات، تسمى 'االقتراض'  ّيةعالم ّيةهذا المفهوم ضمن ظاهرة لغو  يندرج
Emprunt ؛ حيث تتبادل اللغات األخذ والعطاء ويستعير بعضها عن بعض كلمات جاهزة تؤدي مفهوما معينا في
  رجمة.التّ ر مظهر من مظاه ، وهي شكل أو19يصعب أداؤه بغير أصوات تلك الكلمات ّيةلغتها األصل

  حت:النّ - 3-5

كلمتين أو جملة في كلمة تدل على ما كانت عليه الجملة أو الكلمة نفسها؛ أي هو نوع  اختصارحت هو النّ 
  من أنواع االختصار.

  هجرة المصطلح:-3-6

األقل  ّيةرجمة؛ وهي اآللالتّ  ّيةي يعتمدها بعض المشتغلين بعملالتّ من آليات انتاج المصطلح  ّيةوهي آل
عماال وتسمى أيضا بالمصطلح "الدخيل"؛ ومعناها انتقال مصطلح من لغة إلى لغة مغايرة وفق معايير ومراحل است

قد هي في الواقع النّ ي تستعمل في الوقت الحالي لألدب و التّ اريخ أن كثيرا من المصطلحات التّ معينة، "وقد أثبت 
 يوسف وغليسيذكر  ، وقد20. " ....ن كافة العلوم،.ي تحدث بينها وبيالتّ قاطعات التّ دخيلة عليهما، فهي وليدة 

ي يمر بها المصطلح أثناء هجرته التّ  المراحلقدي العربي الجديد" النّ المصطلح في الخطاب  ّية"إشكال هفي كتاب
  21في المخطط اآلتي: اختصارهاهائي وهي ثالث يمكن النّ للوصول إلى االستقرار 

  ل هجرة المصطلحمراح                                 

  
  

  جريدالتّ فجير                          مرحلة التّ مرحلة           قبل            التّ مرحلة 

  (مرحلة االضطراب)                    (مرحلة االستقرار)                 جريب)     التّ (مرحلة  
                                                                       

  
  

يتم فيها تعويض                وفيها يفصل دال المصطلح عن            وفيها يغزو المصطلح اللغة     
  العبارة المطولة بلفظ 

يحوصل المفهوم،                 مدلوله، فيستوعب نسبيا، ويعوض              وينزل ضيفا جديدا عليها   
                                   ح فيستقر المصطلح 

 الدخيل على                مطولة نوعا ما         ّيةبصياغة تعبير                                       
  تأليفي أصيلي مصطلح

في نقل المصطلح وتأصيله  ّيةوهناك أنواع وآليات أخرى إلنتاج المصطلح اعتمدتها المجامع والهيئات العرب
  "ترجمة الداللة".أو باألصح رجمة التّ  ّيةومن أهم هاته اآلليات، آل ّيةاللغة العربفي 

  رجمة وأهم المشتغلين بها في الوطن العربي:التّ  ّيةماه- 4

165



 171-159عدد خاّص         ص:            2022الّسنة:           13مجّلة معالم           المجّلد: 

 

 هتماماتهم بموضوع اللغة وابحاثهاكبرى لموضوع المصطلحات ضمن ا ّيةقاد أهمالنّ لقد أولى اللغويون و 
وتعد  مع مراعاة بعض المبادئ والقوانيننقل المصطلحات من لغة إلى لغة أخرى  رجمة في أبسط تعريفاتها هيالتّ و 

بل في تمازج السّ توليد المصطلح؛ فهي أهم  ّيةرجمة من أكثر اآلليات اعتمادا عند االصطالحيين في عملالتّ 
  .عوبالشّ بين مختلف  ّيةؤى الفكر الرّ الحضارات والثقافات وتقارب 

فهي في أبسط تعريفاتها وسيط تواصلي بين اللغات والثقافات، ولإلشارة  ّيةصطلحرجمة المالتّ ما يخص ا فيأم
رجمة منذ العصر الجاهلي، وذلك راجع إلى االحتكاك العربي باألمم األخرى، ويعتبر التّ فإن العرب القدماء عرفوا 

أحيان كثيرة بــ  رجمة؛ لذلك سمي من قبل بعض الدارسين فيالتّ العصر العباسي أكثر العصور اهتماما بفن 
األدب العالمي بصفة عامة ي عاشها األدب العربي بصفة خاصة و التّ ، لقد كان للثورة العارمة رجمة"التّ "عصر 

رجمة من التّ ي أسهمت في تأصيل التّ  ّيةما تعلق بضهور الصحافة والطباعة، وانتشار البعثات العلمخاصة في
من روافد  رجمة رافد مهمالتّ رجمة؛ ومنه يمكن القول بأن التّ  ّيةكبير في عملاألثر ال ّيةإلى اللغة العرب ّيةاللغات الغرب

ثورة المعلومات خالل العقد  مع انبثاق تهاتشكل العقل العربي في القرن الحادي والعشرين، وقد تعاظمت أهمي
ي التّ  ّيةات العلماألخير من القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، فمع ذلك الكم الهائل من المعلوم

إلى اللغة  ّيةرجمة العلمالتّ في جميع أنحاء العالم، يصبح لزاما أن تتطور  ّيةيجري إنتاجها يوميا باللغات األجنب
 قدم العلمي في العالمالتّ لكي تواكب هذا الزخم الهائل من المعلومات، وٕاال وجدنا أنفسنا في مؤخرة ركب  ّيةالعرب

  .22ي نفكر بهاالتّ إال بلغتنا  ّيةالجار  ّيةورة العلمفنحن ال نستطيع مواكبة الث
   23كبرى تضعها في مقدمة آليات إنتاج المصطلح أهمها: ّيةولترجمة أهم

  ؛جسر يربط بين الثقافات والحضاراترجمة بمثابة التّ تعتبر  - 
  ؛كنولوجياالتّ للتعريف بالعلوم و  ّيةرجمة وسيلة أساسالتّ  - 
  ؛عليمالتّ وجيه و التّ  ّيةلفي عم اأساسيً  ارجمة عنصرً التّ تعتبر  - 
  ؛في العالم ّيةوالثقاف ّيةركة الفكر رجمة أداة يمكننا من خاللها مواكبة الحالتّ  - 
  رجمة وسيلة إلغناء اللغة، وتطورها وعصرنتها.التّ تعد  - 

يدرك  األخرى، ومن المفيد أن ّيةرجمة علم حديث بين العلوم اإلنسانالتّ الدكتور أسعد الحكيم أن علم  يرى
ضلت ردحا من م الدقيقة، وذلك بعد أن و ي ارتقت إلى مرتبة العلالتّ قوانينه وقواعده ومبادئه الجديدة  ّيةالمترجم أهم

  24الزمان مجرد فن من الفنون.
  رجمة:التّ أنواع - 1- 4

 ةيّ نقل المصطلحات وتوثيقها في اللغة العرب ّيةي اعتمدها اللغويون في عملالتّ رجمات التّ تعددت أنواع 
 25ويمكن حصرها فيما يلي:
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  رجماتالتّ أنواع          
  
  
  
  ّيةأصيلالتّ رجمة التّ                    ّيةوصيلالتّ رجمة التّ                   ّيةحصيلالتّ رجمة التّ 
  
  ؛ّيةرجمة الحرفالتّ : وهي ّيةحصيلالتّ  رجمةالتّ *
  يجاد معنى تقريبي؛؛ إذ يسعى المترجم إلّيةقريبالتّ رجمة التّ : وتسمى أيضا بّيةوصيلالتّ رجمة التّ *
  . ّيةأسيسالتّ رجمة التّ : ويطلق عليها بعض اللغويين اسم ّيةأصيلالتّ رجمة التّ *

 على حد سواء ّيةوالجزائر  ّيةاحة العربالسّ رجمة، في التّ معة في مجال اللقد اشتهرت العديد من األسماء ال
صطفى ناصف، وفاضل ثامر، أحمد م: العربي نجد أسماء كثيرة كـ رجمة في الوطنالتّ فمن أهم المشتغلين بمجال 

فقد ظهرت أسماء  ،ّيةالم المسدي، وعلي القاسمي،...، أما في الجزائر فكغيرها من البلدان العربالسّ مطلوب، عبد 
. عمرو ، أإنعام بيوضحاج صالح، أ. صالح بلعيد، أ. الحمان الرّ رجمة أمثال: أ. عبد التّ أبدعت في مجال  ةكثير 

  .....وغيرهم.د.حنفي بن عيسى عيالن، أ. يوسف وغليسي، أ. يوسف األطرش
ي يقوم عليها أي خطاب أدبي أو علمي متخصص، لذلك وجب التّ  ّيةكيزة األساسالرّ يشكل علم المصطلح 

لمصطلحات ترجمته يقوم في حقيقة األمر بترجمة مجموعة من ا ّيةالقصوى؛ ألن المترجم أثناء عمل ّيةإيالؤه األهم
 لكل العلوم ّيةواة األساسالنّ ي في مجملها تكون خطابا أو نصا مترجما، فالمصطلحات إذن هي التّ المتخصصة 

ي التّ و  ّيةخاصة إلى تدريس مقاييس متخصصة في المصطلح ّيةعامة والجزائر  ّيةلذلك سعت أغلب الجامعات العرب
رجمة تخدم مختلف التّ خصصات األخرى؛ ألن التّ  ّيةبق لم يقتصر تدريسها على طلبة اللغات فقط بل تعداها إلى

كنولوجيا، مجال التّ ، مجال العلوم و ّيةياسة والعالقات الخارجالسّ المجاالت كـ مجال الصحافة واإلعالم، مجال 
- ياحة والفنادق، المجال الطبي والصيدالني....، ففي الجزائر مثال تم استحداث تخصصات في الطور الثانيالسّ 

في  ّيةرجمة وعلم المصطلح"...، ويهتم تدريس المصطلحالتّ كتخصص " ّيةرجمة والمصطلحالتّ مرتبطة ب -ماستر
  الجامعات بجملة من األهداف أهمها:

  ؛ّيةإلى اللغة العرب ّيةلغات األجنبمن ال ّيةرجمة المصطلحالتّ تكوين مخابر متخصصة ب- 
رجمة التّ  ّيةقي بعملالرّ هر على السّ يفتها حت لواء هاته المخابر وظإعداد فرق تكوين متخصص تعمل ت- 

  والمترجم على حد سواء؛
  طلح؛في علم المص ةالمتخصص ّيةتشجيع البحوث العلم- 
لكل قل المباشر النّ عن طريق  ّيةخاصة بمختلف المستجدات العلم ّيةعامة والجزائر  ّيةربط الجامعات العرب- 

  ما هو جديد في المجال العلمي؛
  طبيقي.التّ ق الشّ ظري و النّ ق الشّ ين محاولة المزاوجة ب- 

167



 171-159عدد خاّص         ص:            2022الّسنة:           13مجّلة معالم           المجّلد: 

 

مة في رجالتّ  ّيةللرقي بعمل ّيةغم من المجهودات المبذولة من قبل المجامع والهيئات العربالرّ ب :الخاتمة- 
  قائص أهمها:النّ تعاني جملة من  الوطن العربي إال أنها بقيت

من غياب  اير أننا نستشف نوع."، غ.غم من تعدد آليات صياغة المصطلح "اشتقاق، نحت، تعريب،.الرّ ب - 
  ؛االنتاج هذه ّيةفي عمل ّيةة الحقيقالممارس
 رجمة حكرا على جماعة من المختصين دون سواهم من اللغويين؛ نظرا لعدم تمكنهم منالتّ  ّيةبقاء عمل - 

  ؛رجمةالتّ  ّيةلغات أخرى لتسهيل عمل
  ؛انتاج المصطلح ّيةصاص لمناقشة عملنقص االتصال الدائم والواسع بين أهل االخت - 
  ؛نياتها ونقدها، مع إعطاء البدائلرجمة وتقالتّ حول نظريات  ّيةدوات العلمالنّ الملتقيات و  ةقل - 
    ؛ا يقابله من فوضى عند استعمالهاوم ّيةرجمات المصطلحالتّ تعدد  - 
يئات بب في ذلك هو غياب هالسّ صياغة المصطلح، و  ّيةفي عمل ّيةضعف دور المجامع والهيئات اللغو  - 

  ؛تسيير هذه الهيئات والمجامع ّيةللطة في عمالسّ لها كامل 
  .هاعلى ورق، دون أي محاولة لتطبيق ابقاء القرارات المتخذة من قبل هاته الهيئات والمجامع حبرً - 

 على ترجمة واحدة عدد االصطالحي وعدم الثباةالتّ هو  رجمة في الوطن العربيالتّ إن أهم مشكلة تعانيها 
داخل المعنى الواحد، وهذا مرده االفتقار إلى  ّيةاالصطالح ّيةعددالتّ ي يعتمدها، وهنا وقع نوع من التّ ته ترجم فلكلّ 
  .ّيةرجمة والمصطلحالتّ ي تعنى بالتّ وكذا المؤسسات  ّيةعمل واضحة بين المجامع والهيئات العرب ّيةمنهج

قل النّ من آليات  ّيةرجمة كآلالتّ هوض بالنّ ي يمكن من خاللها التّ وهنا يمكن تقديم بعض المالحظات 
  :ّيةه المجامع والهيئات العربدالمصطلحي الذي تعتم

  المترجم؛ ّيةحة المعالم لتسهيل عملواض ّيةضرورة إتباع منهج - 

في مجال  ّيةربقي بالجهود العالرّ توحيد جهود اللغويين والمصطلحيين والمترجمين وتوجيهها نحو  - 
  المصطلحات وترجمتها؛

تصدر عن  ّيةالمصطلحات بين المختصين في الوطن العربي من خالل تقديم إصدارات دائمة ودور توحيد - 
  هم في اتصال دائم بكل ما هو جديد؛إلبقائ ّيةالمجامع والهيئات العرب

 ّيةخصصات في مجال المصطلحالتّ خاصة بفتح المزيد من  ّيةعامة والجزائر  ّيةإثراء الجامعات العرب- 
  ...؛ان ذلك في مرحلة الليسانس أو الماستررجمة، سواء كالتّ و 

رجمة في الوطن العربي، والدعوة من خاللها إلى التّ تهتم بواقع  ّيةتنظيم ملتقيات وندوات وأيام دراس- 
  هوض بمثل هذه المبادرات.النّ 
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  هضة والهيمنةللنّ  سبيالً باعتبارها رجمة التّ االستثمار في 
Investing in translation as a way to renaissance and domination 

  

    ♣فارس بن طاهرأ. 
  ♠د. سهيلة مريبعي

  2022/ 06/  25تاريخ القبــــــول:                         2022/ 06/  20تاريخ االستالم: 
  

رجمة واالستثمار فيها وفق التّ هذه الدراسة كمحاولة لتسليط الضوء على ضرورة االهتمام ب تأتي :صملخّ 
  وشاملة. ّيةفي سبيل تحقيق نهضة حقيق وذلك مخطط بعيد المدى وواضح المعالم،

نة األولى لنقل العلوم والمعارف، واللب ّيةكيزة األساسالرّ للترجمة باعتبارها  ّيةاريخالتّ  ّيةحيث حاولنا اظهار األهم
في البناء الحضاري لألمم، وكيف استخدمتها الحضارات المتعاقبة، ثم انتقلنا إلى تعداد بعض ما يمكن لألمة 

  االستفادة منه في عصرنا الحالي في حال استُثمر فيها.  
  .االستثمار ؛هضةالنّ  ؛الحضارة ؛رجمةالتّ : ّيةكلمات مفتاح

Abstract: This study is an attempt to shed light on the need to focus on translation and 

invest in it in a long-term and well-defined plan, in order to achieve a real and 

comprehensive renaissance.  

    We tried to show the historical importance of the translation as the main pillar of the 

transfer of science and knowledge, the building block in nation-building, and how the 

successive civilizations used it. Then we moved to enumerate some of what the nation, in 

this era, can benefit from if it invests in it. 

Keywords: translation; civilization; renaissance; investment. 

 

رقي إذ ا بلغ اإلنسان ما بلغه من تقدم و ي لوالها لمالتّ هو اللغة  ّيةيقال أّن أعظم اختراعات البشر  مة:مقدّ  .1
ابقة أن تنقل علومها ومعارفها إلى األجيال الالحقة، وهو ما أدى مع تعاقب السّ بفضلها استطاعت األجيال 

من تطويع الطبيعة  ّيةهائٍل أسفر عن اكتشافات واختراعات عظيمة مكنت البشر  األجيال إلى تشّكل تراكٍم معرفيٍ 
  وتسخير كل ما فيها في سبيل تيسير الحياة.

، ألنه إذا ّيةرجمة هي ثاني أعظم ابتكارات البشر التّ إذا سلمنا بصحة هذه الفكرة فيمكننا القول دون تردد بأن 
رجمة سمحت له أن يحاور كل من على وجه التّ دته وعشيرته، فكان للغة الفضل في مخاطبة اإلنسان لبني جل

 ّيةكيانًا واحدًا، ولو اقتصر األمر على اللغة لوحدها لكان لكل مجموعة لغو  ّيةالبسيطة، بل جعلت من البشر 
الذي  راكم المعرفي البشريالتّ الخاصة بها، ولظلت العلوم تراوح مكانها لقرون وقرون بدًال من  ّيةتراكماتها المعرف

رجمة في بناء الحضارات قديما؟ وكيف يمكننا استخدامها في عصرنا هذا؟ التّ نعرفه. فما هو الدور الذي لعبته 
 وهو ما سنحاول اإلجابة عنه من بحثنا هذا. وماذا ستستفيد األمة من االستثمار فيها؟

                                           

 
  (المؤلف المرسل)   alger2.dz-fares.bentahar@univ، الجزائر، أبو القاسم سعد الله 2جامعة الجزائر    ♣
   alger2.dz-souhila.meribai@univ، الجزائر، أبو القاسم سعد الله 2جامعة الجزائر      ♠ 
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قالت النّ رة ومسايرة لكل رجمة كانت وال تزال حاضالتّ في الواقع فإن  :رجمة في نهضة األولينالتّ دور   .2
، وكان لها دوٌر في نهضة األمم، بل يمكن الجزم أنها الحجر األساس لقيام الحضارات، ّيةي شهدتها البشر التّ 

عوب والحضارات البعيدة عنه مكانيًا وزمانيًا الشّ رجمة لالستفادة من علوم غيره من التّ وذلك ألن االنسان استغل 
رجمة في نقل زبدة علوم ومعارف األمم التّ أن كل األمم في بدايات نشأتها اعتمدت على اريخ ينبئنا التّ وثقافيًا. ف

ي سبقتها، لتكون األساس الذي تبني عليه نهضتها وحضارتها بعد تنقيحها واضافة مساهمتها. لتصبح هذه التّ 
ء نهضتها الحضارة بدورها أحد مصادر العلوم والمعارف لحضارة الحقة تستلهم منها ومن غيرها لبنا

وماريين وغيرهم، مرورا السّ من المصريين الذين نقلوا عن  ّيةوحضارتها، وهلم جّرا. وأمثلة ذلك كثيرة، بدا
ي أخذت التّ  ّيةباإلغريق والفرس الذين بنوا نهضتهم لما نهلوا من مكتبات المصريين، وصوال إلى األمة اإلسالم

  بدورها كانت مصدرا لمن تالها من األمم وبخاصة أوروبا.وم وغيرهم، وهي الرّ من الفرس واإلغريق والهنود و 
يجدها غالبا ما تشير إلى فترة حكم الخليفة العباسي  ّيةرجمة العربالتّ والمتفحص ألغلب البحوث المتعلقة ب  

تكاد ال  ّية، وتكيل المدح لبيت الحكمة رغم أن المكتبة العربّيةالمأمون وتصفها بالعصر الذهبي للترجمة العرب
 ق، وما نتوفر عليه ليس سوى أصداءدقيالتّ محيص و التّ ضم بين رفوفها مؤلفات تناولت هذه الفترة بالدراسة و ت

بجيل، إلى أسماء بعينها، مثل حنين التّ عظيم، األقرب إلى التّ اريخ واألدب، تشير بكثير من التّ نسمعها في كتب 
يادي الذي لعبه بيت الحكمة في الرّ نا بالدور )، وحتى لو سلم2015بن إسحاق ومتى بن يونس القاني (الدين، 

إليها األقطار  التّ ي التّ  ّية، يصف بوضوح الحالة المزر ّية، فإنه يبقى مؤشر مخيف للغاّيةرجمة العربالتّ تاريخ 
 الضخمة، وتاريخها المشرف، ال تجد ما تستدل به سوى هذا اإلنجاز ّيةي رغم رقعتها الجغرافالتّ  ّيةاطقة بالعربالنّ 

أمر ال يجوز  ّيةالذي مضى على وجوده أكثر من اثنتا عشر قرنًا. كما أن االستدالل بمدرستي طليطلة وصقل
  ملوك أوروبيين. ّيةوبرعا ّيةوبأياٍد أوروب ّيةكونهما تجربتين قامتا على أراٍض أوروب

ها، حيث أن المبدأ هوض أن تهتم بها وتستثمر فيالنّ هضة وعلى كل أمة تريد النّ رجمة هي أداة التّ إذن،   
، فعوض العمل من الصفر وبذل الجهد والمال والوقت في البحث فيما توصل إليه اآلخرون، ما ّيةبسيط للغا

هضة إّال أن يتحصل على زبدة ما بلغته األمم األخرى من علوم ومعارف ولو تطلب األمر دفع النّ على من يريد 
إذن هو توفير العلوم والمعارف ألبناء األمة بلغتهم حتى يتسنى جاح النّ األموال الطائلة. فاالستثمار المضمون 

  قي.الرّ الي االبداع وهو ما سيحقق االزدهار و التّ لهم االستيعاب وب
   رجمة مشروع دولة؟التّ لماذا وكيف تكون   .3

 لطة، فلوالالسّ من أعلى هرم  ّيةي عرفتها كانت برعاالتّ رجمة يجد أن أهم المحطات التّ المتتبع لتاريخ   
رجمة التّ كانت مدرسة طليطلة، ولوال الملك فريدريك لما قامت المأمون لما كان بيت الحكمة، ولوال ألفونسو لما 

  رجمة.التّ وخطورة  ّية، فكل هؤالء وغيرهم أدركوا أهمّيةفي صقل
وخطورة مما سبق، ومن غير الحكمة أن يترك هذا  ّيةرجمة أصبحت أكثر أهمالتّ أما في زمننا هذا فإن   

هوض بها. حيث أن النّ األمة و  ّيةإذا كان الهدف حما ّيةالميدان دون رقيب وال توجيه من طرف هيئة حكوم
بح المادي الرّ رجمة وكل هؤالء غايتهم األولى هي التّ وق مكتظة بالخواص من دور نشر ومؤسسات ومكاتب السّ 

ي تحقق أعلى المبيعات، وأما التّ بأقل جهد ممكن، فنجد أن ُجّل تركيزهم وجهدهم ينكب على ترجمة الكتب 
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الكتاب األكاديمي فهو آخر همهم، ويصل األمر في بعض األحيان إلى درجة أن تترجم بعض الكتب مرات عدة 
  لمجرد أنها مطلوبة من طرف القراء، وهو إضاعة للجهد والمال.

دة يجب أن يكون مشروع وتحقيق أكبر قدر ممكن من الفائ ّيةولتفادي الوقوع في مثل هذه الحالة المرض   
، وعندما نقول مشروع دولة ّيةوتحت رقابة الدولة متمثلة في هيئة حكوم ّيةبتمويل ورعا ّيةدولة، أي تكون العمل

يشارك فيها كل  ،ّيةتشارك ّيةرجمة واالستفراد به، بل أن تكون العملالتّ فنحن ال نقصد استحواذ الدولة على مجال 
 رجمة من خواص وجامعات ومخابر بحث علمي.تّ الاألطراف العاملين في مجال 

  رجمة؟التّ لماذا يجب االستثمار في  .4

ابقة أن ترجمة العلوم وتدريسها السّ  ّيةمن األفكار المنتشرة في بعض الدول والسيما المستعمرات األوروب  
ومن الصعوبة نقل  ّيةأمٌر خاطئ بحجة أن العلوم واألفكار تكون أكثر وضوحا في لغتها األصل ّيةباللغات الوطن

ال يمكنها استيعاب العلوم والمصطلحات -  ّيةنا اللغة العربالتّ في ح –ص األصلي كامال، أو أن بعض اللغات النّ 
رجمة أمر حاصل بالفعل والعديد من األمم التّ الجديدة والمستحدثة، رغم أن الواقع يثبت عكس هذا االدعاء، ف

كنولوجي والعلمي بل نجدها رائدة في بعض التّ طور التّ ا بمواكبة نقلت وتنقل العلوم إلى لغاتها مما سمح له
، وال ترقى إلى نضج ّيةعوب ال تتجاوز لغاتها حدودها الجغرافالشّ المجاالت. واألدهى واألمّر أن معظم هذه 

ينيين، بل ، وأمثلة ذلك كثيرة، أهمها ما يحققه األلمان واإلسبان واليابانيين والكوريين والصّيةوسعة اللغة العرب
عوب تطورا وانتاجا للعلم الشّ ي ماتت لقرون وهم اآلن من أكثر التّ  ّيةوحتى اإلسرائيليين الذين أحيوا العبر 

رجمة وتستثمر فيها وتضعها ضمن أولوياتها الكبرى لديمومة تطورها وبقاء التّ كنولوجيا، كل هذه األمم تهتم بالتّ و 
  هويتها.
ا ألبناء البلد بلغتهم حتى يتسنى لهم استيعابها واالبداع فيها هي من أهم إذن فإن فكرة نقل العلوم وتوفيره  

قطة يمكن تعداد بعض ما يمكن جنيه من النّ جمة، وباإلضافة لهذه الرّ ي تدفع لالستثمار الهائل في التّ األسباب 
  رجمة، وهي:التّ االستثمار في 

   :سوق كبيرة ومنافسة ضعيفة 1.4

 BFMركات والدول، فحسب موقع الشّ الخدمات تدّر ربحًا ماديًا هائًال على رجمة كغيرها من مجاالت التّ 

business  مليار دوالر سنويا  50في العالم يساوي حوالي  ّيةرجمة والخدمات اللغو التّ فإن سوق(Common 

Sense Advisory & SCRIBEO, 2022).وهي في تزايد وارتفاع مستمرين ،  
لدولة مثل الجزائر أن  ّيةواعدة بحق لمن يريد االستثمار فيها، والفرصة مواتفهي  ّيةرجمة العربالتّ أما سوق 

هائلة، باإلضافة  ّيةوبشر  ّيةرجمة وأن تتميز فيها وأن تكون رائدة فيها لما تمتلكه من إمكانات مادالتّ تنهض ب
  ألسباب أخرى أهمها: 

واحدة  ّيةأقل من انتاج دولة أوروب حيث أن ما ينتجه العرب مجتمعين ّيةضعيفة للغا ّيةرجمة العربالتّ  - 
 7265) يبلغ 2005- 1980عاما ( 25خالل  ّيةانيا، فاستنادا إلى فهرس اليونسكو فإن ما ُترجم إلى العربپكإس

 .ّيةرجمة في الدول العربالتّ .  وهو ما يشير أيضا إلى المعلومات المتاحة حول نشاط )2021(المنعم، كتابا 
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 دولة 22في  ّيةووطن ّيةهائلة وامتداد جغرافي هائل، فهي لغة رسم ّيةعدة شعببقا ّيةامتياز اللغة العرب - 
اطقين بها يفوق األربعمئة مليون ناطق النّ وهي إحدى اللغات المعتمدة في منظمة األمم المتحدة، وعدد 

(Szmigiera, 2022). 
 ّيةياسالسّ جاذبات التّ صعوبة أو حتى استحالة تحقيق فكرة المشروع العربي المشترك للترجمة بسبب  - 

أكبر بكثير  ّيةاطقة بالعربالنّ ائدة بين مختلف األقطار السّ بين مختلف البلدان حيث أن االختالفات  ّيةواأليديولوج
 للبعض. - المشروعة  – ّيةمما يظن أو يحب أن يظنه البعض، وأيضا في ظل األطماع االقتصاد

رجمة في مصر وعلى رأسها التّ ستثناء بعض مراكز لحد اآلن في هذا المجال، فبا ّيةغياب منافسة حقيق - 
 للترجمة'' في لبنان ّيةو ''المركز الوطني للترجمة'' بتونس، و ''المنظمة العرب ،''المركز القومي للترجمة''

 مؤسسة محمد بن راشد ومشروع ''كلمة'' في أبو ظبي و ''
في قطر و ''جائزة الملك عبد العزيز  يخ حمد للترجمة''الشّ '' في دبي، و ''جائزة آل مكتوم للمعرفة - 
 ، وهي على أهميتها تبقى ضعيفة ويمكن المنافسة معها.ّيةعودالسّ للترجمة'' في  ّيةالعالم
وتفتحهم عليها مقارنة بشعوب أخرى، وهذا راجع  ّيةتميز الجزائريين بمرونة فائقة في تقبل اللغات األجنب - 

  .ّيةفي البالد منذ الحقبة االستعمار ربما لإلرث اللغوي الفرنسي الهائل المنتشر 

   :ّيةاللغة الوطن ّيةترق 2.4

جزئيا كأن تكون لغة األدب  ّية، وال تكون لغتها راقّيةدون ناح ّيةفي ناح ّيةال تكون لغتها راق ّيةاقالرّ األمة 
  لعامال ترضى للغتها إّال االرتقاء ا ّيةاقالرّ عر والدين وال تكون لغة باقي العلوم. األمة الشّ و 
 طورالتّ ، حيث أن استخدام األمم لغتها في جميع مجاالت الحياة يساعدها على االبداع و )1967(الحاج،  

ي تنتج العلوم نجدها تشترك التّ والواقع الحالي يبرهن ذلك، فكل الدول المصنفة ضمن المستوى األول أو المتقدم و 
  عليم. التّ وعلى رأسها  ّيةالحياة اليوم في جميع نواحي ّيةفي نقطة مهمة وهي استخدام لغتها الوطن

ي ُتصنف كلها ضمن التّ انيا وٕاسرائيل ...إلخ، و پوالصين وروسيا واس ّيةوريا الجنوبفدول مثل ألمانيا واليابان وك
عليم التّ عليم، فالتّ في جميع مناحي الحياة وال سيما  ّيةالدول المتقدمة تشترك في كونها تفرض استخدام لغاتها الوطن

رجمة فيها التّ نجد أيضا أن نشاط ، كما ّيةليز ث تكتب بها وثم تترجمها إلى اإلنكواألبحا ّيةا يكون بلغاتهم الوطنفيه
على  ّيةليز ظر عن حقيقة هيمنة اللغة اإلنكالنّ هائل جدا، بغض - خاصة ّيةاألخرى إلى لغتها الوطن من اللغات- 

  شر العلمي.النّ العالم والسيما على 
فإنه يفضل دائما الدراسة  ّيةنظرا ألن اإلنسان مهما كان مستواه عاليا في اللغات األجنبوهذا أمر طبيعي، 

تفكيره  وطريقة المتكلم لغة بين وثيقة فهناك عالقة ي درج عليها منذ نعومة أظافره، وبها يتميز،التّ والعمل باللغة 
  بلغة غيرنا؟ ونخترع ونبدع بل نفكر، أن إذن يمكننا كبير. فكيف حد إلى فكيرالتّ  فهي من يقرر نمط

وأبدع في مجاله وتمّيز فيه بحق، فسيبدو  ّية. وحتى وٕان تغلب أحدنا على صعاب اللغة األجنب)2019(ملك، 
  . ّيةللمستمعين أقل علما وشأنا مقارنة بالمتحدث بلغته الوطن
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منتشرة بكثرة وأغلب المناهج  ّيةلغو ال ّيةفنجد فيها ظاهرة االزدواج -االنّ كح– موالنّ ائرة في طريق السّ أما الدول  
هج ال ينقل النّ )، وهذا ّيةأو الفرنس ّيةليز المهيمنة (اإلنك ّيةباللغات األجنبتُقدم  - وخاصة في الجامعة– ّيةعليمالتّ 

، بل هو مجرد نتائج العلم وليس جوهره أو أصوله، فاستمداد ّيةكنولوجالتّ و  ّيةطبيقالتّ العلوم الحديثة أو العلوم 
حو بعيد عن االبداع، وأن هناك تراجعا واضحا وعلنيا، بل وشكوى من أن األجيال بدأت النّ رفة على هذا المع

نة السّ ففي الجزائر مثال نجد أن الدراسات أثبتت  أن أحد أسباب إعادة   ،)1996(بوبو،  غريبالتّ االستالب و 
  . )2017(خليل،  نسةنة األولى في الجامعة هو ضعفهم في اللغة الفر السّ سبة لطلبة النّ ب

في كل  ّيةفإذا أردنا إذن أن نلحق بركب األمم المتقدمة فيجب أن ننهج نفس منهجهم في اعتماد اللغة الوطن
 حركة ألي فداً ار  تعد األمة كيان في ّيةاللغو  المقوماتعليم والبحث العلمي، فالتّ ميادين الحياة وبخاصة في ميادين 

 على ّيةاالستراتيج أهدافه يحقق أنْ  مجتمع ألي يمكن وال ،ّيةالبشر ته ركيبت كانت مهما المجتمع، في ّيةنهضو 
 الطويل ّيةاإلنسان تاريخ عبر األمم نهضة ألن  ّيةالوطن لغته عن بمعزل واالقتصادي والثقافي االجتماعي المستوى

  .)2014(حساني،  ّيةلغو  نهضة فقتهاار 
ونحملها على مسايرة  ّيةرجمة ننقل العلوم ونطور لغتنا الوطنالتّ برجمة. فالتّ وهذا األمر ال يمكن أن يتأتى إّال ب

ما ينتج في البحث العلمي، فعندما ننقل العلوم فإننا نساهم في تطوير اللغة وترقينها، فتكون في متناول الطالب 
  في حد ذاتها ومن ثمة اإلبداع في ميدان علمه. ّيةبأيسر جهد ليتفرغ لفهم المادة العلم

   :ع من نسبة القراءة لدى المواطنفالرّ  3.4

ائد لدى عامة مواطنيها. فال يمكن بناء نهضة السّ إن درجة تطور األمم مرتبط بشكل مباشر بالوعي  
مستدامة دون شعب واع، والوعي ال يتأتى إّال من خالل القراءة والمطالعة والبحث، حيث بالقراءة ينمو العقل 

خلف الذي من مظاهره ضآلة المعجم اللغوي، فعدد التّ  تقرأ مصيرها ي الالتّ عوب الشّ ويزداد معه الوعي. و 
فقط،  ّيةعوب المتخلفة قليل جدا، وأغلبها ال توصف المعنى بدقة بل تقدير الشّ ي يستعملها مواطنو التّ المفردات 

عمل عددا عموما، حيث أنه يست ّيةاطق بالعربالنّ قهقر، وهو ما يالحظ عند المواطن التّ وهي إشارة خطيرة إلى 
           وحتى في المجال العلمي، وهذا نتيجة لضعف نسبة القراءة لديه.  ّيةبسيطا من المفردات في تعامالته اليوم

عوب الشّ والي، من بين أكثر التّ عشر على  ّيةين تحتالن المرتبتين الخامسة والحادالتّ  ّيةعودالسّ فباستثناء مصر و 
عوب ومن الشّ فإن باقي  ،NOP World Culture Score Index عن النق )2021 ّية(سكاي نيوز عرب مطالعة

  بينهم الجزائريين ال تظهر على الخريطة.
ي ال تترجم الكتب التّ هذه الظاهرة هي نتيجة لعوامل عديدة أهمها عدم توفر الكتاب بلغة أهل البلد، فالدول 

طالعة فيه، وهذا أمر بديهي كون من يتحدثون إلى لغتها نجدها تعاني من مشكلة انخفاض القراءة والم ّيةاألجنب
واألمر الثاني  اللغة. ّيةأحاد ي عادة ما تكونالتّ عوب الشّ العظمى من  ّيةقليلون جدا مقارنة بالغالب ّيةاللغات األجنب

إلى  وهو القدرة على اقتناء الكتاب، فاإلنسان مهما كان شغفه كبيرا للقراءة والمطالعة تجده ُيحِجم عنها إن لم يجد
، فسعر الكتاب مقارنة بالدخل الفردي جد مرتفع، نتيجة ألسباب ّيةعوب العربالشّ الكتاب سبيال. وهو حال معظم 

اشر النّ عدة منها ربما قلة إنتاج الكتب وتكلفتها المرتفعة، السيما الكتاب المترجم، فباإلضافة إلى حقوق المؤلف و 
  نجد حقوق المترجم.
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وليس من الغريب ان نجد أن مصرا تحتل هذه المرتبة المتقدمة من بين األمم عطفا على ما بذلته من جهود 
رجمة منذ عهد محمد علي باشا إلى يومنا هذا مرورا بالخديوي إسماعيل، أهمها مشروعي األلف كتاب التّ في 

وأخيرا مشروع المركز الوطني للترجمة. فنتائج هذه م عليالتّ ابعة لوزارة التّ  ّيةبإشراف من اإلدارة الثقافاألول والثاني 
  بدأت تظهر، وكانت لتكون أفضل لو اكتملت واستمرت.- رغم توقفها لمرات عدة –المشاريع 

بب في توفير الكتاب للقارئ العادي ولطالب المعرفة، فترتفع السّ رجمة سيكون التّ وعليه، فإن االستثمار في 
فع من الوعي تدريجيا الذي سيكون الرّ لذلك هو  ّيةتيجة الحتمالنّ عب، و الشّ دى عامة بذلك نسبة القراءة والمطالعة ل
  .ّيةهضو النّ الضامن لنجاح كل المشاريع 

إن مدى نجاح أي تجربة  خلص من مشكلة فوضى المصطلح:التّ رجمة وعدم تكرارها و التّ ضمان جودة  4.4
ي وقعوا فيها من قبل. التّ عدم تكرار نفس األخطاء علم من تجارب اآلخرين و التّ مرهون بعوامل عدة أهمها هو 

رجمة في العالم العربي، فعلى سبيل المثال لدينا التّ باقة إلى السّ علم من تجارب الدول التّ ياق يجب السّ وفي هذا 
لها  ّية، لكن ولغياب هيئة حكومّيةرجمة نشاطا نسبيا في العقود الماضالتّ مصر ولبنان اللتين عرفت فيهما 

حيث رجمة، التّ برمتها نجدها عانت وتعاني من المشكالت المصاحبة لفوضى  ّيةات اإلشراف على العملصالحي
 فين تمت ترجمتها وهناك كتب تصدر ترجمتها أكثر من مؤسسة ترجمات لكتب سبق من مظاهرها أن تصدر أ

حد الكتب صدر قبل أثالث من و الأ ي، وأحيانا نجد ان الجزء الثانّيةجزاء الباقجزاء فيصدر جزء وال تصدر األأ
قد األدبي" و النّ وداء" و "موسوعة كمبريدج في السّ األول وأمثلة ذلك كثيرة منها كتاب "أثينا ن يصدر الجزء أ

، وكل هذا جهد ونفقات ضائعة تنقص من قدرة المواطن )2014جار و عالم، النّ ( كتاب "سياسة ما بعد الحداثة"
ديئة بسبب الرّ رجمات التّ ومن نتائج هذه الفوضى أيضا نجد انتشار  تب.على الوصول إلى أكبر عدد من الك

ريع على حساب االتقان، وهو ما يؤثر على القارئ إذ قد يتلقى معلومات خاطئة أو السّ بح المادي الرّ عي إلى السّ 
آلن رجمة يؤدي كما هو حاصل االتّ تشرف على سوق  ّيةيصطدم بأسلوب ركيك. كما أن عدم وجود هيئة حكوم

ي تساهم في ظاهرة فوضى المصطلح التّ ، باإلضافة طبعا إلى العوامل األخرى المعروفة ّيةإلى فوضى مصطلح
رجمة من قبل المترجمين، وغياب التّ في  ّيةلسة في وضع المصطلحات، واالرتجالالسّ  ّيةكطبيعة اللغة العرب

  .)2021(مختاري، ّيةنبوأيضا تعدد مصادر المصطلح في اللغات األج نسيق فيما بينهم،التّ 
صارمة ووضع معايير  ّيةرجمة وذلك باتباع منهجالتّ فبتبني الدولة لمشروع وطني للترجمة يسمح بتحسين جودة 

رجمة، وأيضا اختيار ما يجب ترجمته التّ ي سُتوكل لها مهمة التّ محددة الختيار المترجم أو مجموعة العمل 
  فائقة.  ّيةموحدة يتم وضعها بعنا ، وأيضا فرض مصطلحاتّيةوترتيبه حسب األولو 

   أي العام العربي:الرّ أثير على التّ و  ّيةالوطن ّيةالهو  ّيةحما 5.4

، فهي حاملة وناقلة ألفكار المتحدث )2019يخ، الشّ (فا و دار  اللغة أداة تأثير في الواقع أو تدمير له   
 األيديولوجياصل اللغة عن يد للغة وال يمكننا فبها، إذ ال يوجد ما يسمى باالستعمال المحا

(Shahsavar & Naderi, 2015)في سيطرة أداة وهي لطة،السّ  أفعال من ، وهي كما يراها نتشه فعال        
   والحقير" بيلالنّ  ر،الشّ و  الخير" القيم بين للتصنيف والمهيمنين أيدي األقوياء

 .)2019يخ، الشّ (فا و دار 
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رجمة أيضا بما أنها تنطلق من لغة لتصل إلى لغة أخرى، التّ يري على ي تتميز بها اللغة تسالتّ هذه الصفات 
وهو ما يجعل منها سالحا خطيرا إن أحسن استغالله، ألنه على عكس ما هو متعارف عليه عند العامة، الوفاء 

حتى، حيث غالبا ما تتدخل المعارف  ّيةليس الزمة للترجمة، بل إنها في أغلب األحيان ليست بالموضوع
 –للترجمة، فنجد المترجم  ّيةهائالنّ تيجة النّ له أو للزبون في  ّيةأو الدين ّيةياسالسّ وجهات التّ للمترجم أو  ّيةخصالشّ 

ص الُمخرج ليخدم أهدافا مسطرة من النّ يحذف ويضيف ويحور في - قاء نفسه أو بطلب من صاحب العملمن تل
  قبل.

ي حق شعوب مستعمراتها، حيث استغلت اللغة ف ّيةوخير مثال على هذا ما قامت به القوى االستعمار 
عوب المغلوبة وحاولت بل نجحت في كثير من أحيان في الشّ رجمة لفرض هيمنتها وسيطرتها على هذه التّ و 

 فقُد توازن عليها، يطرةالسّ و  باختراقها ألنه '؛ّيةاستهداف وضرب واختراق مقومات هويتها وعلى رأسها 'لغتها الوطن
 ّية، وللوصول إلى غايتها انتهجت استراتيج)2019يخ، الشّ دار (فا و  يتكلمها من ّيةبقدس حةوٕاطا ارتباط، وفكُ  

رجمة، مع ما صاحبها من التّ لمستعمرتها باستخدام  ّيةبسيطة وهي ادخال لغتها في كل مناحي الحياة اليوم
علم وثقافة وسياسة وقصرها عن كل ما هو  ّيةتحريف وتشويه للحقائق، تلتها بعد ذلك مرحلة إبعاد اللغة الوطن

كان األصليون السّ البسيطة، تمهيدا لمحوها وطمسها نهائيا، أو على األقل أن تجعل  ّيةعلى األمور الحيات
 يالتّ  بالهيمنة كما لو أنها في مرتبة دنيا مقارنة بلغة المستعمر ألن اللغة تتصف ّيةينظرون إلى لغتهم األصل

 وتعابيرها قنواتها عليهم، عبر واألفكار ؤىالرّ  فرض يتم حين متكلميها بحق رسيما الذي اعمالنّ  العنف إلى تقود
أثير الذي ما انفك قائما إلى يومنا هذا في العديد من البلدان، حيث التّ ، وهو )2019يخ، الشّ (فا و دار  وتراكيبها

ا فتئ ُينظر إليها نطرة اعجاب ياسي تابعة ثقافيا للمستعمر، ولغته مالسّ ال تزال شعوبها رغم تمتعها باالستقالل 
  قي.الرّ سبة لهم لغة الثقافة والعلم و النّ وانبهار، وهي ب

خصيات ...)، مثل ما يحدث عند البحث في قوقل الشّ تنطبق هذه الهيمنة حتى على أسماء العلم (األماكن و 
وهي جزء من صراع  ّيةأرجنتين ّيةوالثان ّيةاألولي بريطان ّيةسمالتّ على ''جزر فوكالند'' أو ''جزر مالفيناس''، ف

 ّيةتحت الحما ّيةهذه الجزر. حيث أنه نظرا لوقوع معظم الدول العرب ّيةتاريخي بين بريطانيا واألرجنتين حول ملك
عوب، نجدها تميل إلى استعمال مفردات مستعمرهم، فعند الشّ على هذه  ّية، وكنتيجة للهيمنة اإلنجليز ّيةالبريطان

، ونادرة هي ّيةاألرجنتين ّيةسمالتّ وحدها أو مرفقة ب ّيةالبريطان ّيةسمالتّ تائج تظهر تحت لنّ االبحث عنها نجد أغلب 
وحدها. وهي تجربة يمكننا االستفادة منها لخدمة مصالحنا، مثل أن  ّيةاألرجنتين ّيةسمالتّ ي تظهر تحت التّ تائج النّ 

رجمة التّ أو "أمازيغ عوضا عن بربر" فقط ب" ّية" عوضا عن "الصحراء المغربّية"الصحراء الغرب ّيةنفرض تسم
  وبذل األموال الطائلة للترويج لها.  ّيةالواسعة، جون أن نلجأ إلى تحريك اآللة الدبلوماس

من  ّيةالوطن ّيةالهو  ّيةانشاء مشروع وطني ومتكامل للترجمة، تكون من أهدافه حما ّيةوهنا تأتي أهم
 ّيةأو الثقاف ّيةرجمة على الكتب األكاديمالتّ ر، إذ ال يجب أن تقتصر االنسالخ، ولما ال نشرها وفرضها على الغي

وأفالم، ألننا في زمن العولمة وما  ّيةفقط، بل يجب أن يتعدى األمر إلى كل ما هو مستورد من برامج تلفزيون
عرضة ي ترافقه فإما أن تفرض نفسك على اآلخر أو أن تكون التّ يصاحبها من انفتاح على الغير، واألخطار 
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بل هيمنة أحد على اآلخر  ّيةاريخ يعلمنا أن ال وجود لوحدة توافقالتّ ، ألن ّيةألفكاره وغزوه، فال وجود لوحدة توافق
  ي تقود، وأن نوفر نحن المصطلحات بما يتوافق وعاداتنا وثقافتنا. التّ وعليه فمن المستحسن أن نكون القاطرة 

 كيف ننتقي ما نترجمه؟ .5

جاح، ومن هذا المنطلق يجب أن النّ الستفادة من تجارب اآلخرين لتكلل تجربتنا بكما أشرت سابقا يجب ا
يكون العمل مدروسا وموجها، ومن ذلك اختيار ما يجب ترجمته أوال، ألنه من الصعوبة بمكان العمل على 

إلى اللغات  ، دون أن ننسى ترجمة ما ننتجهّيةوبرامج تلفزيون ّيةوثقاف ّيةترجمة كل ما يأتينا من كتب أكاديم
  .ّيةاألجنب

كنلوجي والعلمي فمن البديهي أن تنصب جل التّ كب الرّ حيث وبما أننا ال نزال متخلفين كثيرا عن     
في هذا الصدد  ّيةاألول ّية، وأولو ّيةرجمة إلى اللغة العربالتّ هي  ّيةمجهوداتنا في نقل العلوم إلينا، أي أن األولو 

فحسب، بل كل  ّيةقنالتّ و  ّيةكنولوجالتّ قل على العلوم النّ  يجب أن يختصر يجب ن تمنح للمنتج األكاديمي، وال
كنولوجي والعلمي التّ كب الرّ هضة عرجاء، فالواجب اللحاق بالنّ ...إلخ. وٕاّال كانت  ّيةواالجتماع ّيةالعلوم واإلنسان

عرف عليها فهضمها وتمّثلها التّ ي: الالتّ رتيب التّ قل للعلوم بالنّ  ّيةوالفلسفي واإلنساني واالجتماعي ... وتكون عمل
). فيجب أن يوضع برنامج لنقل األهم فاألهم لربح الوقت والجهد ألنه 2009(الفيصل،  قبل أن نضيف إليها

كب، ولكن الرّ أن ننقل كل ما ينتج من أبحاث في عامها ألننا جدّا متخلفون عن  ّيةيستحيل بإمكانيتنا الحال
نسيق مع كل الفاعلين على وضع قائمة لما يجب التّ رجمة بالتّ على مشروع  ّيةاألحرى أن تسهر الهيئة الوص

  ترجمته في العام، على أن تحين هذه القائمة كلما اقتضى األمر ذلك.
 ّيةالهو  ّيةطرق إلى فكرة ضرورة مشروع وطني للترجمة ودوره في حماالتّ حاولت في هذه الورقة  خاتمة: .6
ى مستعملي اللغة المترجم إليها دون أن ننسى العائد المادي الهام، وحاولت فوذ علالنّ وفرض الهيمنة و  ّيةالوطن

تيجة أن مفهوم النّ لكل مشروع نهضة، وكانت  ّيةي تجعل من هذه الفكرة ضرورة حتمالتّ أيضا تعداد األسباب 
لموضوع رجمي، بل من الواجب اشراك كل من له صلة باالتّ المشروع الوطني ال يعني استفراد الدولة بالعمل 

 ّيةككل، وتكون هي الضامن ألعلى قدر من اإلنتاج ّيةتشرف على العمل ّيةعلى أن تكون هناك هيئة حكوم
  حيث غالبا ما يتفاداها الخواص. -ي هي عماد كل نهضة التّ – ّيةرجمة األكاديمالتّ كفل بالتّ وأيضا  ّيةوعالنّ و 

  هر على:السّ وتكون من أولويات هذه الهيئة 
شر مراعاة النّ رجمة ودور التّ رجمة فتفرض على مكاتب ومؤسسات التّ ة تضبط سوق سن قوانين صارم •

رجمة: اللغوي واأليديولوجي التّ رجمة، حيث أن هذه المعايير تخص كل جوانب التّ معايير معينة في انتاج 
 والفكري ....

زو وصبغ األعمال من الغ ّيةالوطن ّيةالهو  ّيةرجمة لحماالتّ وضع معايير مدروسة يجب اتباعها أثناء  •
 .ّيةالمترجمة بصبغة وطن

شر الخاصة) النّ رجمة ودور التّ حتى يتسنى للكل هذه األطراف (مكاتب ومؤسسات  ّيةرقم ّيةوضع أرض •
 االطالع على ما تمت ترجمته حتى ال يتكرر ترجمة العمل أكثر من مرة.

178



 181-172عدد خاّص         ص:            2022الّسنة:           13مجّلة معالم           المجّلد: 

 

المختارة لمقابلة المفردات تكون بمثابة المرجع لكل المصطلحات المستحدثة أو  ّيةرقم ّيةوضع أرض •
 ، وهذا لتوحيد المصطلح.ّيةاألجنب
(كتب وأبحاث) وشراء  ّيةوذلك باقتناء حقوق المطبوعات األصل ّيةرجمة األكاديمالتّ تشجيع الخواص على  •

 .ّيةعليمالتّ ) وتوفيرها للجامعات ومختلف المؤسسات ّيةأو إلكترون ّيةرجمة (ورقالتّ انتاجهم من 
يمكن من  ّيةرقم ّيةمتخصصة في الجانب األكاديمي وتكون متصلة بأرض ّيةمة حكومخلق مؤسسات ترج •

 خاللها للباحثين واألساتذة والطلبة اقتراح عناوين للترجمة.
رجمة المتخصصة، حيث أنه من غير الممكن أن نتحدث عن ترجمة ذات جودة التّ كوين في التّ االهتمام ب •
 في ظل تكوين عام. ّيةعال
على ربح  لما أظهرته من نتائج باهرة في اآلونة األخيرة حيث ستساعد ّيةرجمة اآللالتّ  االستثمار في •

 كاليف.التّ الوقت وخفض 

 
  † . قائمة المراجع:6

  شر)، الصفحة.النّ اشر، سنة النّ شر: النّ اشر، (مكان النّ : المؤلف(ة)، عنوان الكتاب، المؤلفات •
  نة، الصفحة.السّ ة، المجلد، العدد، : المؤلف(ة)، عنوان المقال، اسم المجلالمقاالت •
  : المؤلف(ة)، عنوان المداخلة، عنوان المؤتمر، تاريخ االنعقاد، الجامعة، البلد.المداخالت •
  فصيل:التّ ، العنوان الكامل للملف، ذكر الموقع ب)نة السّ  (اسم الكاتب مواقع االنترنيت: •

http://adresse complète (consulté le jour/mois/année). 
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Abstract: The purpose of this study is to investigate the challenges facing translator training 
and competence in the Arab world (Jordan as a case study). As the translator’s profession is 
constantly developing due to technological advances and the industry’s growing needs for 
language services and solutions, a translator needs to be well-trained and really competent for 
keeping up to the ever-changing conditions the whole world is witnessing. Methodically, a four-
facet interview was made in person with professors of translation studies at Jordanian universities 
and virtually with others from different Arab countries. The subject participants were asked to talk 
about what university curricula need to focus on: i) bilingually, mother and foreign language 
proficiency, ii) culturally, knowledge of culture and subject-matter specialty, iii) technically, CAT 
tools and machine translation (MT) engines and iv) personally, project management and soft skills. 
A sound methodological base was found to be necessary for training translators in the form of 
short-term courses (at the tertiary level with renewable curricula by universities) and long-term 
practices (with relevant policies and appropriate actions by institutions). Expected to cater to 
specific market skills or niches, practicums (or internships) were also found to to be good places 
novice translators can learn how to deal with long texts, work to deadlines, learn interaction with 
clients and handle poorly written SL texts. Moreover, achieving translation competence was 
revealed to be highly related to a wide range of personal attitudes and technical skills. On the 
whole, a mismatch still exists between what is being taught to students and what the market is 
willing to pay for. Translators need to develop their competence in a variety of sub-areas: 
linguistics, knowledge, technology and personality; the same can be called as the 
academic/vocational dichotomy of competence. 

Keywords: Translator training, translation competence, university curricula, Arab 
world/Jordan, challenges. 

1. Introduction: Translation competence (TC) might be first tackled as a specific term by 
Chomsky (1965) from a purely linguistic perspective. It is almost defined to be the ideal user’s 
perfect knowledge of language in a homogeneous speech community. In a translational context, 
however, this definition is still to lack an important aspect which is that user’s familiarity with 
both source and target languages (cf. Neubert, 2000) along with such other competences as the 
cultural, textual, subject-specific and research ones (Schäffner & Beverly, 2000; Pym, 2003). In 
2010, Šeböková developed a competence model according to which a translator can be trained in 
a more efficient, more productive manner, arguing that linguistic competence is essential for the 
translation one (see Figure 1). TC can be eventually “the underlying system of knowledge and 
skills needed [for a translator] to be able to translate” (PACTE, 2011).† 

                                                           
* Assistant Professor of Translation Studies Faculty of Arts, Jerash University,Jordan 

m.a.hawamdeh78@gmail.com(auteur correspondant). 
PACTE stands for the process of acquisition of translation competence and evaluation. 
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Figure 1. Translation Competence Model Adapted from Sebokova’s (2010) 

The analytical, critical and practical knowledge of language, considerable skills of translation 
technologies and transferable skills for professional performance are what translators nowadays in 
need. A changing translator profile causes a shift in translation study programmes towards the 
development of transferable skills along with translation-related skills (Horbačauskienė, 2017). 
Going along with the employers’ expectations in relation to the abilities and skills of professionally 
trained translators, the overall situation in the Arab world is still witnessing significant changes in 
the translation-related industry from the perspective of employers who agree that translation 
graduates need to be empowered to act professionally in a changing environment. Therefore, the 
present study attempts to answer the following two research questions: 

• What principal factors or parameters does a good model of competence involve for 
training translators in Jordan? 

• Are there any ancillary components needed for having well-trained competent 
translators in the Arab world? 

2. Related Literature 

2.1 Human Translator and Tools: Reviewing the traditional methodologies of translator 
training, Qinai (2010) proposes an eclectic multi-componential approach to involve a set of 
interdisciplinary skills with the ultimate objective of meeting market demands. He argues that 
courses on translation for specific purposes and think-aloud protocols—along with self-monitoring 
and self-evaluation mechanisms—go in parallel with group projects to provide trainee translators 
with: i) a fair knowledge of the tactics of target text production and ii) teamwork cooperation and 
labour division. In the same respect, Ketola et al (2018) examine an international online course on 
multimodality for a group of 28 postgraduate students of translation studies in 2016 taught by 13 
lecturers in Europe. They attempted to identify ways in which students interact with each other in 
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e-learning environments as the data used were obtained from the students’ discussion in the online 
platform, peer grading submissions and final course evaluation forms. 

On a related side, Núñeza & Bolaños-Medina (2018) stress that translation as a decision-making 
process, associated with problem-solving activity is still at the core of process-oriented research 
in translation studies. Reviewing the main contributions to this area, they analyzed the concepts of 
competence and intrinsic motivation in translation and psychology. As a descriptive, correlational 
study of three variables, it measured the potential effect of competence and intrinsic motivation 
towards accomplishment on students’ self-perceived efficacy of problem-solving. Actually, 
translator training is an area that has received much interest among the research community of 
translation studies (Salamah, 2021). For highly qualified and skilled professional translators 
around the world, this necessity has motivated research into skills and competences professional 
translators need to perform their tasks effectively. 

Technically, the development of online information literacy in translator training is a necessity. 
The role that information skills, especially web searching skills, play in translation as a cognitive 
activity requiring information and constant decision making is highly important (Raido, 2011). 
Her paper also argues that if we were to train translation students to work in different subject areas, 
our focus needs to shift from the acquisition of specialized knowledge to the development of 
information skills for problem solving in any field of expertise. However, Öner Bulut (2019) 
proposes that translator competence must be re-thought in the face of the rapid and dramatic 
technology. Drawing on the concept of translator competence and the social constructive approach 
to translator training, his study focuses on a pathway to be followed in order to outline a 
competence pertaining to the human translator supposed to compete or collaborate with machines. 

Adding ‘human’ to the translator competence is still an aim to be achieved by research. A 
learning practice designed to integrate machine translation (MT) into translator training helps 
students raise their awareness of the ‘professional self-concept’ as human translators. In this vein, 
Al-Rumaih (2021) investigated the integration of computer-aided translation (CAT) tools into 
translator-training programs in Saudi Arabia. Her investigation addresses the usability of these 
tools in different translation courses and tasks, the matter which contributes to enriching the field 
of translation technology. A mixed-method approach was used to enhance the validity of the data 
sets, revealing that CAT tools are effectively integrated yet into the translator-training programs 
of the universities under study as not all of them provide CAT courses. 

2.2 Culture and Language in TC: Culture-wise, translators of LSP (language for special 
purposes) texts must be educated and trained by  efficient methods. Using popular LSP texts in the 
respective fields as one of the main media, Ilynska et al (2017) investigate the efficiency of this 
methodology in developing thematic, linguistic and cultural competences of the students. The 
methodology was previously tested on the students of a professional Master study programme at 
Riga Technical University, Latvia. An opportunity could be provided for structuring student 
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background knowledge and expanding it to account for linguistic innovation, and methods of 
teaching students translation in an electronic learning environment are highly relevant. In the same 
respect, Gubanova & Shirokolobova (2019) attempted to organize and individualize learning 
activities of students in accordance with their future professional activities. Professionally oriented 
teaching of translation also includes how to work with all and any related terms and concepts. 

Although EFL pedagogy and translation teaching share a common communicative orientation, 
the interaction between the two is not entirely positive. From a bilingual perspective, Atari & 
Radwan (2013) attempted to characterize the inadequacies of L2 reading strategies and genre 
writing conventions for undergraduate translator trainees. They revealed how the trainees failed 
to: i) employ bi-directional top-down and bottom-up text processing in their reading of the source 
texts and ii) recognize the genre conventions in both language systems (i.e. Arabic and English). 
In actual fact, the training curricula in English as considering courses on language skills and the 
translator competency need to be maximized. For this purpose, Sharif (2016) chose Sebökova’s 
(2010) model to measure the necessary competency areas to be developed at a master educational 
level, proving that the present English translation study curriculum could help students acquire the 
necessary skills despite the weaker areas clarified by his research. 

In the wider context of power asymmetry between dominant and endangered languages, a focus 
is to be paid to individual agents learning and practicing translation. Koskinen & Kuusi (2017) 
reported the first challenges of the translator training courses organised in 2015-2016 for Karelian 
language activists in Finland. They analyzed three kinds of data: i) course materials (lectures and 
exercises), ii) field notes kept during observation and iii) a reflective assignment with student 
feedback. Also, García (2017) argued that teaching and learning a foreign language is considerable 
across different stages of education. Apart from language training in general contexts, language 
for special purposes also constitutes a prolific field of study. In order to gain insight into actual 
teaching practices in this area in Spanish universities, the methods and approaches used in 
classroom by 58 foreign language lecturers were examined. 

3. Research Method 

3.1 Sampling Frame and Sample Size: For the population of concern (PoC), it is all the 
potential university professors and/or translation trainers in the Arab world dealing with the 
Arabic-English and English-Arabic language pairs. On the whole, the university professors having 
neither taught translation nor worked as translators were not targeted. They might not be able to 
realize the challenges, difficulties or problems faced by translators on site. Based upon the 
sampling frame above, each respondent could be selected as a sample size him/herself, which 
might justify why only 50 copies were distributed. Each respondent or group of respondents could 
be undertaken for further research on its own (Dornyei, 2003, p. 70). Actually, the universities and 
educational institutions were the specific places focused on. 
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Figure 2. The Cover Page of the Self-administered Interview Distributed 

The self-administered interview was distributed in 50 copies to professors of translation in 
Jordan as well as other Arab countries. The Jordanian respondents were either met in person or 
contacted by phone while the others were only contacted via Facebook or WhatsApp as the 
researcher had already been in touch with them by means of various events or webinars held online. 
For practical reasons, a particular segment—as a convenience or opportunity sample by 
geographical proximity, availability at a certain time and easy accessibility (cf. Dornyei, 2003)—
was, therefore, considered. A number of 34 copies were returned within about three weeks 
(February 26 to March 11, 2022). The subject respondents were 23 faculty members from five 
Jordanian universities plus 11 others from such Arab countries as Egypt, Iraq and Palestine. 

3.2 Instrument: Self-administered Interview: Based on the related literature in both theory 
and practice, the self-administered interview was designed to consist of four binary sets (along 
with the cover page and a special space for further comments). Each set tackled one component of 
TC: bilingual, cultural, technical and personal. The binairty in this particular respect represents the 
two items included in each set; one was major and the other minor (see Figure 2 above). It was 
just like a questionnaire with open questions given to a selected group of respondents in order to 
collect facts or opinions in a set format. Such a research tool could be good as “a widely used and 
useful instrument for collecting survey information” (Cohen et al., 2000, p. 245) although it is 
sometimes “accused of simplicity of answers yielded and effect of fatigue for being long and low 
rate of response” (Bryman, 2001, p. 129). As “a pre-formulated written […] questions to which 
respondents record their answers” (Sekaran, 2003, p. 236), it is however “easy to construct, 
extremely versatile, and uniquely capable of gathering a large amount of information quickly” 
(Dornyei, 2003, p. 6). 
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Figure 3. Four Sheets of Answer as the Main Part of the Instrument 

A general framework for building this survey-based instrument was followed to involve three 
phases: planning, designing and piloting. Steps were carefully taken for ensuring the content and 
determining the layout. For achieving a sequence of questions and the best rates of response, a 
flow was adopted through which four answer sheets were provided in order (see Figure 3 above). 
For the instrument’s consistency and replicability (i.e. testing what is to test), it was sent to three 
experts for ensuring the topic is worth-studying. The sets of data needed for such parts of research 
were shown to be successfully obtained and valuable sets of information were thus expected to be 
brought into. The instrument was found to be consistent and replicable with an “amount of 
agreement or correspondence” among the coders (cf. Neuendorf, 2002). In this respect, Cohen et 
al. (2000: 105) argue that it is impossible for a study to be one-hundred percent valid, and coding 
errors could be only minimized not eliminated. For addressing the purpose of the present study: 

• the survey was appropriately represented and the instrument was comprehensive 
enough to collect the information needed, and 
• comparable results were obtained as the instrument was carried out on a similar 

group of persons in similar contexts. 

4. Data Analysis/Results 

4.1 Principal Factors of Competence 

4.1.1 Factor 1: Bilingual 

Table 1. The Bilingual Factor of Translator Training and Competence 

Sr. Principal Factors of Competence 

Factor 1: Bilingual 

Jordan Arab 

Region 

1 Trainee translators misconstrue the theme/rheme 
arrangements in their production of target texts by failing to 
make the necessary modifications to produce an accessible text 
for the target readers. 
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2 A set of pre- and mid-translation exercises to guide trainees 
to use their background knowledge employ top-down and 
bottom-up text processing strategies are suggested. 

  

3 Willingness is a central theme in an activist context, and 
revitalisation provides a shared motivating intention to 
translate, focusing on the student translators’ perception of 
agency. 

  

4 Both language abilities and translation abilities must be seen 
as a shared competence, signalling attitudes that favour 
perceiving agency in terms of multiple translatorship. 

  

5 The present obligatory cources apply appropriate content 
necessary for the educational or professional context of training 
translators considering the optional ones as problematic areas. 

  

6 The instructors have important roles in the outcome of 
curricula but they need some improvement to gain a better 
result, and the time allocated to practical courses is not 
sufficient. 

  

7 The lexical, semantic, morphological and syntactic features 
potentially implying teaching methodologies akin to those used 
in other education settings occupy most of the instructors’ 
goals. 

  

    
4.1.2 Factor 2: Cultural 

Table 2. The Cultural Factor of Translator Training and Competence 

Sr. Principal Factors of Competence 

Factor 2: Cultural 

Jordan Arab 

Region 

1 Such skills of reading and writing, drawing up reports and 
presenting in a foreign language must be improved for student 
translators, being taught independent research skills. 

  

2 Teaching scientific and technical translation is based on a 
combination of cognitive, interactive and communicative 
teaching methods in native and foreign language. 

  

3 The training purpose is the development of a future 
professional personality ready for professional activity, 
possessing necessary communication skills. 

  

4 Applying popular LSP texts instead of purely technical or 
scientific texts with neutral style or rigid genre conventions 
helps student translators develop advanced text processing and 
decoding skills. 

  

5 Applying popular LSP texts instead of purely technical or 
scientific texts with neutral style or rigid genre conventions 
helps develop awareness of expressive resources of the source 
and target languages. 
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6 Applying popular LSP texts instead of purely technical or 
scientific texts with neutral style or rigid genre conventions 
helps develop understanding of socio-pragmatic language use. 

  

7 A professional approach for translator training must be 
adopted for educating the student translators with new horizons 
of culture and introducing new technologies. 

  

    
4.2 Ancillary Factors of Competence 

4.2.1 Factor 1: Technical 

Table 3. The Technical Factor of Translator Training and Competence 

Sr. Ancillary Factors of Competence 

Factor 1: Technical 

Jordan Arab 

Region 

1 The need to seek, use and generate translation-related 
information depends on the type of users and tasks performed, 
emphasizing the need for examining real users and learning 
contexts. 

  

2 Universities still lack elements to promote the integration of 
CAT tools into their relevant programs as a significant 
percentage of students do not use such tools in their tasks or 
courses. 

  

3 More integration of CAT tools in the universities’ translator-
training programs are proposed for enhancing their outcomes 
and increase their graduates’ opportunities in the job market. 

  

4 MT could be integrated into translator training as early as 
possible with a focus on helping translation students raise their 
awareness of their existing and potential roles as human 
translators. 

  

5 Such minor skills as post-editing and pre-editing can be 
included into training MT systems, assessing training data and 
collaborating with MT developers as expert human translators. 

  

6 A further awareness helps students learn how to learn (i.e. to 
become life-long learners) in order to continue to confront the 
unknown and unpredictable future challenges. 

  

7 The overall potential of social media platforms in translator 
training reflects on how online courses can be designed so that 
pedagogical benefits of e-learning tools are duly exploited. 

  

    
4.2.2 Factor 2: Personal 

Table 4. The Personal Factor of Translator Training and Competence 

Sr. Ancillary Factors of Competence 

Factor 2: Personal 

Jordan Arab 

Region 
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1 Translation competence is an under-researched area in the 
Arab context as further research is needed for improving the 
quality of both translator training and translation services. 

  

2 Working together in an online environment is the source of 
both learning challenges and opportunities with several 
difficulties posed by peer assessment tasks. 

  

3 The intrinsic motivation towards accomplishment and 
competence has the capability to predict problem-solving in a 
positive and significant way. 

  

4 Strategies can address both competence and intrinsic 
motivation among translation trainees for improving the 
learning and teaching process in university settings. 

  

5 Simulated conference interpreting prepares trainees to 
research terms and refers to documentation from previous 
conferences with an emphasis on memory, attention and 
automaticity. 

  

6 Peer reviews enable not only the teacher to give positive 
feedback in the classroom but also the students to find out why 
a translation gois wrong by evaluating their colleagues or 
themselves. 

  

7 It is important to enhance TT delivery skills as the key to 
successful translation in the market, along with the ability to 
render the TL text verbally or in writing. 

  

    
5. Conclusion: A new norm in translation focusing on translator training and competence is 

what the present study seeks to develop (see Figure 4). Generally speaking, competence refers to 
such sorts of expertise and aptitude that either translators or interpreters need in their jobs. The 
development of new information and communication technology also influences the ever-
changing competence with constant updating (Aula Int, 2005). In actual fact, substantial changes 
in the translation industry are still being witnessed for improving the translator-training 
environment and empowering the student translators with a range of transferable skills to act 
professionally. Within an interlingual domain of communication, basic required competences are 
shared, and many skills are necessary for meeting communicative goals helping translators and 
interpreters have that kind of competitive advantage. 
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Figure 4. A Special Norm of Translator Competence 
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  ن قٌلو، برئاسة األستاذة الدكتورة ياسمية في العالم العربيّ رجميّ راسات التّ توصيات الملتقى الوطني حول: الدّ 

  من أجل الحوار والّتنمّية قافيّ ع الثّ نوّ للتّ  بمناسبة اليوم العالميّ 

  

  :وصياتلجنة التّ 

   ؛األستاذة الدكتورة كحيل سعيدة، جامعة عنابة

  ؛قوي، جامعة ورقلةاألستاذ الدكتور جمال 

  ؛هامل بن عيسى، جامعة األغواطاألستاذ الدكتور 

  ؛2تورة ياسمين قٌلو، جامعة الجزائراألستاذة الدك

 :ل بعنواناألوّ  الوطنيّ  ى، انعقد الملتقةغة العربيّ في رحاب المجلس األعلى للّ ، 22/05/2022 بتاريخ:

  ة في العالم العربيّ رجميّ راسات التّ الدّ 

  .ةنميّ من أجل الحوار والتّ  قافيّ الثّ للتّنوع  اليوم العالميّ تزامنا مع 

  صات  خصّ رجمة وتعّدد التّ مخبر التّ و ةالمجلس األعلى للغة العربيّ مع  بالّشراكة ىقد نظم الملتقو 

  :اليّ كالتّ  ىسات علمّية وتمثلت محاور الملتق) جل4ة و(جلسة شرفيّ  ىقد توّزعت الجلسات إلو 

  .ة في العالم العربيّ رجميّ راسات التّ للدّ  اريخيّ طّور التّ _التّ 

  .ة الرائدة في العالم العربيّ رجميّ تّ _مفاهيم ال

  ة العربّية وغير العربّية.رجميّ قاليد التّ _مقارنة بين التّ 

  نشرها.رجمة و في التّ  _سياسة الوطن العربيّ 

  رجمة.في علم التّ  العربيّ  _اإلجماع المصطلحيّ 

  .ةرجمة العربيّ _سوق التّ 

  رجمة في الوطن العربي._برامج تدريس التّ 
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 ممّثل عن مديرو ، رجمةللتّ  العربيّ  مديرة المعهد العاليّ إنعام بّيوض، كتورة بحضور األستاذة الدّ  ىوُنّظم الملتق

 سةيرئو والسّيد رئيس المجلس األعلى لّلغة العربّية البروفسور صالح بلعيد، ، قافيّ الثّ  لإلشعاعالوكالة الوطنية 

تاذة ساسي منّسقة الملتقى األسو صات د التخصّ رجمة وتعدّ األستاذة الدكتورة ياسمين قُلو، مديرة مخبر التّ  تقىالمل

   .الّلجنة العلمّية الموّقرةأعضاء  كذلك حضوربهاجر، ورئيسة اللجنة التّنظيمّية األستاذة بوربابة راشدة و 

  :إلى عوةالدّ  ىإل المشاركون انتهىوقد 

 كأن تكون في ي في البلدان المجاورة والعالم،هو جار  غرار ما ىرجمة علللتّ إنشاء هيئة عليا  -1

 ؛جمةر رجمة في الجزائر أو مركز أعلى للتّ للتّ  ىو مجلس أعلرّية أئجزا ةأكاديميّ جمعّية علمّية أو  :شكل

راكم والتّ  العربيّ اث ر التّ  ىإل استنادارجمّيات العربّية انطالقا من مدونات عربّية أليف في التّ تشجيع التّ  -2

 ؛بيّ العر  المعرفيّ 

 ؛غة العربّيةضمن المجلس األعلى للّ  رجميّ فتح فرع للبحث التّ  اقتراح -3

 رجمة تظاهرة علمّية دورّية،التّ  ىقجعل ملت -4

 ؛ةومن بينها المعطيات االقتصاديّ القضايا الّراهنة  ىرجمّية العربّية إلانفتاح القضايا التّ  -5

 ؛ةلعربيّ رجمّية اشرك في موضوع التّ الم شر العلميّ دولّية من أجل النّ عاون مع هيئات لتّ ا تحفيز -6

 ؛مةداة المستنميّ بين الشعوب والتّ  كأداة لتحقيق الحوار رجميّ الفعل التّ مركزة إعادة  -7

 تبني الهوّية. اآلخر بلتقصي  مدروسة ال ةاستراتيجيّ خطيط لترجمّيات عربّية شاملة وفق برمجة التّ  -8

  الشكر واالمتنان،ا جزيل ولكم منّ 

  

 وصيات.لجنة التّ 
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 ة في العالم العربي  رجمي  راسات الت  توصيات الملتقى الوطني حول: الد  
 كتورة ياسمين قٌلوبرئاسة األستاذة الد   

 من أجل الحوار والت نمي ة قافي  ع الث  نو  للت   بمناسبة اليوم العالمي  
 1211مايو  12

 بالمجلس األعلى لل غة العربي ة
 

 :وصياتلجنة الت  

  ؛األستاذة الدكتورة كحيل سعيدة، جامعة عنابة

 ؛قوي، جامعة ورقلةاألستاذ الدكتور جمال 

 ؛هامل بن عيسى، جامعة األغواطاألستاذ الدكتور 

 ؛1تورة ياسمين قٌلو، جامعة الجزائراألستاذة الدك

 :ل بعنواناألو   الوطني   ى، انعقد الملتقةغة العربي  في رحاب المجلس األعلى لل  ، 11/20/1211 بتاريخ:

 ة في العالم العربي  رجمي  راسات الت  الد  

 .ةنمي  من أجل الحوار والت   قافي  الث  للتن وع  اليوم العالمي  تزامنا مع 

 صات  خص  رجمة وتعد د الت  مخبر الت  و  ةالمجلس األعلى للغة العربي  مع  بالش راكة ىقد نظم الملتقو 

 :الي  كالت   ىسات علمي ة وتمثلت محاور الملتق( جل4ة و)جلسة شرفي   ىقد توز عت الجلسات إلو 

 .ة في العالم العربي  رجمي  راسات الت  للد   اريخي  طو ر الت  _الت  

 .ة الرائدة في العالم العربي  رجمي  ت  _مفاهيم ال

 ة العربي ة وغير العربي ة.رجمي  قاليد الت  _مقارنة بين الت  

 نشرها.رجمة و في الت   _سياسة الوطن العربي  

 رجمة.في علم الت   العربي   _اإلجماع المصطلحي  

 .ةرجمة العربي  _سوق الت  
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 رجمة في الوطن العربي._برامج تدريس الت  

 ممث ل عن مديرو ، رجمةللت   العربي   مديرة المعهد العالي  إنعام بي وض، كتورة بحضور األستاذة الد   ىوُنظ م الملتق
 سةيرئو والسي د رئيس المجلس األعلى لل غة العربي ة البروفسور صالح بلعيد، ، قافي  الث   لإلشعاعالوكالة الوطنية 

تاذة ساسي منس قة الملتقى األسو صات د التخص  رجمة وتعد  األستاذة الدكتورة ياسمين قُلو، مديرة مخبر الت   تقىالمل
  .الل جنة العلمي ة الموق رةأعضاء  كذلك حضوربهاجر، ورئيسة اللجنة الت نظيمي ة األستاذة بوربابة راشدة و 

 :إلى عوةالد   ىإل المشاركون انتهىوقد 

 كأن تكون في ي في البلدان المجاورة والعالم،هو جار  غرار ما ىرجمة علللت  إنشاء هيئة عليا  -2
 ؛جمةر رجمة في الجزائر أو مركز أعلى للت  للت   ىو مجلس أعلري ة أئجزا ةأكاديمي  جمعي ة علمي ة أو  :شكل
راكم والت   العربي  اث ر الت   ىإل استنادارجمي ات العربي ة انطالقا من مدونات عربي ة أليف في الت  تشجيع الت   -1

 ؛بي  العر  المعرفي  
 ؛غة العربي ةضمن المجلس األعلى لل   رجمي  فتح فرع للبحث الت   اقتراح -3
 رجمة تظاهرة علمي ة دوري ة،الت   ىقجعل ملت -4
 ؛ةومن بينها المعطيات االقتصادي  القضايا الر اهنة  ىرجمي ة العربي ة إلانفتاح القضايا الت   -0
 ؛ةلعربي  رجمي ة اشرك في موضوع الت  الم شر العلمي  دولي ة من أجل الن  عاون مع هيئات لت  ا تحفيز -6
 ؛مةداة المستنمي  بين الشعوب والت   كأداة لتحقيق الحوار رجمي  الفعل الت  مركزة إعادة  -7
 تبني الهوي ة. اآلخر بلتقصي  مدروسة ال ةاستراتيجي  خطيط لترجمي ات عربي ة شاملة وفق برمجة الت   -8

 الشكر واالمتنان،ا جزيل ولكم من  
 

 وصيات.لجنة الت  
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