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ــون ــل المترجم ــة؟ يعم ــة العولم ــة أم ترجم ــة الترجم  عولم
االختــراع وبــراءات  الممتلــكات  عولمــة  أجــل   مــن 
اإللكترونيــة الصناعــات  أجــل  ومــن   والخدمــات، 
ذلــك- وغيــر  الحيويــة...  والتكنولوجيــا    والصيدالنيــة 
ــة تنقــل األفــراد.  أكثــر مــن عملهــم مــن أجــل تعزيــز حري
 فالمترجمــون يقدّمــون خدماتهــم، بطبيعــة الحــال، للذيــن
 يدفعــون ثمنهــا، بمــا يخالــف أحيانــاً التزاماتهــم األخالقيــة.
 ولكــن، هــل للمترجــم أن يختــار فعــالً مــا بيــن ترجمــة
ــي ــرى ف ــة وأخ ــات الغذائي ــال الصناع ــي مج ــوص ف  نص
ــة ــوص متعلق ــة نص ــن ترجم ــة؟ بي ــة الطفول ــال رعاي  مج
ــة؟ ــة المتردي ــة بالبيئ ــرى متصل ــرات وأخ ــة الطائ  بصناع
 بيــن ترجمــة تصريحــات شــرطي يرّحــل أجنبيــاً، وترجمــة
 حديــث الجــئ يبحــث عــن مــالذ؟ وهــل لنــا إالّ أن نُواطــئ
ــراد ــه ويحــاول باّط ــت تناقضات ــذي يكب  النظــام المهيمــن ال
 التحّكــم فــي األصــوات التــي تخالفــه، وتطويعهــا وتدجينهــا؟
 وهــل باســتطاعتنا إالّ أن نرضــخ إلــى ســترجة األفــالم
 والبرامــج التلفزيونيــة التــي تنــزع علــى نحــو متزايــد إلــى

ــل(؟ ــمات التدوي ــن س ــمة م ــو س ــة )وه       القولب
إيف غامبييه، مجلة ميتا العدد 4 لسنة 2006.

ــات –  ــددة –األخالقي ــائط المتع ــح – الوس ــم المصطل ــة – عل ــم الترجم ــة – عل ــة: الترجم ــات المفتاحي الكلم
ــة. العولم

إّن مقولــة إيــف غامبييــه، التــي نســوقها عــن تبّصــر وقصــد فــي هــذا المقــام، لتبــرز علــى نحــٍو جلــّي تحديــات 
الترجمــة واألثــر المجتمعــي التــي تخضــع إليــه فــي وقتنــا الراهــن.  

ــية أم  ــت أم سياس ــة كان ــي، تكنولوجي ــا الحال ــهدها عصرن ــي يش ــة الت ــرات العميق ــي أّن الطف ــك ف ــن ش ــا م م
ــرات.  ــن التأثي ــة م ــة جمل ــى الترجم ــا عل ــن طياته ــن بي ــرزت م ــة، أف اقتصادي

والواقــع أّن التطــورات التــي حقّقهــا المجــال الرقمــي والصناعــة اللغويــة قــد خفّفــت الكثيــر مــن األعبــاء التــي 
كان المختّصــون فــي الترجمــة يضطلعــون بهــا. لكــن، وبصــرف النظــر عــن هــذه المالحظــة الجذّابــة، فــإّن 

تأثيــر هــذه التغيّــرات علــى الترجمــة يظــّل قاصــراً عــن تقييــد وإزاحــة جميــع العراقيــل التــي تعترضهــا.

 لقــد غــدت ممارســة الترجمــة اليــوم خاضعــةَ فــي أغلــب األحيــان الســتراتيجيات مغرضــة تنــاور بيــن أعطــاف
ــّوع.  السياســة، مــا أفضــى إلــى تقويــض طابعهــا اإلنســاني والُمؤنســن، علــى حســاب التعايــش الثقافــي المتن
 وال يســعنا أن ننكــر أيضــاً بــأّن التحديــات التــي تواجــه هــذا االختصــاص تتخطــى عمليــات النقــل مــن لغــة إلــى

أخــرى كــي تصبــح ســالحاً لغويــاً، هــذا إن لــم تشــّكل مرتعـًـا لتالعبــات متعمــدة ذات عواقــب وخيمــة.

ــي  ــا الت ــهامات التكنولوجي ــي وإس ــوي / الثقاف ــوع اللغ ــات وإدارة التن ــة باألخالقي ــاؤالت المتعلّق ــي ذي التس ه
ــى الخــوض فيهــا. يرمــي هــذا الملتق
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سيتم تحليل ودراسة الموضوع ضمن آفاق نظرية وتجريبية عدّة.

وستتناول المداخالت المحاور المقترحة التالية، على سبيل المثال ال الحصر:

الترجمات المغلوطة للخطابات السياسية: من القصور الثقافي إلى التالعب. .1

األخطاء الثقافية في الترجمة اآللية أو الترجمة بمساعدة الحاسوب. .2

دور الترجمة في إطار ظاهرة الهجرة الراهنة. .3

الترجمة بين األخالقيات واآلداب المهنية.  .4

الترجمة العربية والتحديات المصطلحية.  .5

السياسات العربية في مجال الترجمة. .6

المراجع:

 Burger, M., « L’analyse linguistique des discours médiatiques », Paris, Nota 
Bene, 2008.

 Chalvin, D., « Du bon usage de la manipulation », Top news, n°4, 2008.

 Eco, U., « Dire presque la même chose. Expérience de traduction », Paris, 
Grasset, 2007.

 Godard, B., « L’éthique du traduire : Antoine Berman et le virage éthique en 
traduction », www.erudit.org.

 Gouadec, D., « Profession traducteur », La maison du dictionnaire, 2009.

 Henri Meschonnic, « Ethique et politique du traduire », Verdier, 2007.

 Peeters, J., « La médiation de l’étranger. Une sociolinguistique de la 
traduction », Artois presses université, 1999.

 Pergnier, M., « Comment dénaturer une traduction » Meta, vol 35, n°1, 1990.

 Pym, A., « Pour une éthique du traducteur », PU d’Ottawa, 1997.

 Rastier, F « Arts et sciences du texte », Paris PUF, 2001.

 Ricoeur, P., « Sur la traduction », Paris, Bayard, 2004.

 Sayah, M. et Simeon, R., « La traductologie entre art et miroir », Synergies 
Monde Arabe, n°4, 2007. 

 Jean-Marc Gouanvic, « Ethos, Ethics and Translation Toward a Community 
of Destinies », The Translator,vol.7, n°2, 2001. 
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Introduction

Translation and the Impact of Globalisation

Translators work for the globalisation of commodities, patents 
and services; for the electronics industry, pharmaceuticals, 
biotechnologies, etc. - more than they work for the sake of the 
free movement of people. They perceptibly offer their services to 
whoever pays them, even if by so doing they might in some instances 
breach their own ethics. However, is there really a choice between 
a translation for the food industry and a translation for child 
protection? Between a translation for the aeronautics industry and a 
translation about the degraded environment? Between interpreting 
for the police officer who expels a foreigner and interpreting for a 
refugee, seeking asylum? Can we not be accessories of the dominant 
order, which represses its contradictions and tries more and more to 
control the various expressions, to subjugate, to domesticate? Can 
we do more than merely attend to subtitling films and television 
programs that are more and more standardised (Internationalised)? 
Yves Gambier, Meta N ° 4, 2006

Key words: Translation, translation studies, terminology, multimedia, ethics, 
globalisation.

 Yves Gambier’s quote, which was deliberately put forward, sheds some light on the 

issues facing translation today, as well as the societal impact this field has been subjected to.

 The current deep technological, political and economic changes have undoubtedly 

been fraught with pitfalls for the academic activity of translation.

 Indeed, while professionals in the field have been relieved by the advances achieved 

in the digital and language industries, and apart from this alluring finding, the fact is that the 

impact of these changes on translation is far from circumscribing all the snares inherent to 

this trade.

 We have been witnessing the practice of a profession often subject to 

insidious strategies with political outlines which, to the detriment of a diversified 

cultural coexistence, modify the humanistic and humanising character of translation.
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The stakes of this discipline exceed without any shade of a doubt, and by far, the 

procedures of transferring texts from one language to another and turn into a linguistic 

weapon, provided it is not the field of a  manipulation leading to heavy consequences. 

All of these ethical questions, as well as the management of the linguistic/cultural 

diversity and the digital contributions are issues that the symposium plans to tackle.

The selected subjects will be analysed from several perspectives, both theoretically 

and empirically.

The proposed contributions will address the following suggested, but restrictive, axes:

1( The erroneous translations of political addresses: From cultural incompetence to 

manipulation.

2( Cultural errors in machine translation )AT( or computer-aided translation )CAT(.

3( The role of translation in the current context of migration.

4( The translation between ethics and deontology.

5( Arabic translation in view of the terminological challenges.

6( Arab translation policies.

7( 

References: 

 Burger, M., «L’analyse linguistique des discours médiatiques», Paris, Nota Bene, 2008.

 Chalvin, D., «Du bon usage de la manipulation», Top news, n°4, 2008.

 Eco, U., «Dire presque la même chose. Expérience de traduction», Paris, Grasset, 2007.

 Godard, B., «L’éthique du traduire: Antoine Berman et le virage éthique en traduction», 

www.erudit.org.

 Gouadec, D., «Profession traducteur», La maison du dictionnaire, 2009.
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Introduction

                                                                           Mondialisation et traduction ? Les 
traducteurs travaillent pour la globalisation des 
biens, des brevets, des services, pour l’industrie 
de l’électronique, les pharmaceutiques, les 
biotechnologies, etc. – plus que pour la libre 
circulation des personnes. Ils offrent leurs services, 
bien normalement, à ceux qui payent, au détriment 
parfois de leur éthique. Mais y a-t-il vraiment choix 
entre traduction pour l’industrie agro-alimentaire 
et traduction pour la protection de l’enfance ? 
Entre traduction pour l’industrie aéronautique et 
traduction à propos de l’environnement dégradé ? 
Entre interprétation pour le policier qui expulse 
l’étranger et interprétation pour le réfugié qui 
cherche asile ? Peut-on ne pas être complice de 
l’ordre dominant qui refoule ses contradictions 
et tente de plus en plus de contrôler les paroles 
différentes, de vassaliser, de domestiquer ? Peut-on 
faire autre chose que sous-titrer films et émissions 
télévisées de plus en plus formatés (synonyme 
d’internationalisation) ? Yves Gambier, Meta N° 4, 
2006.

       Sciemment mise en exergue, la citation d’Yves Gambier apporte un éclairage sur les 

enjeux de la traduction, aujourd’hui, et l’impact sociétal auquel ce domaine est soumis.

Les profondes mutations, aussi bien technologiques que politiques et économiques ont, 

incontestablement, généré des écueils sur cette activité séculaire qu’est la traduction.

En effet, si les professionnels du domaine ont vu leur tâche allégée par les avancées réalisées 

dans le domaine du numérique et des industries de la langue, au-delà de ce constat séduisant, 

il n’en demeure pas moins que l’impact de ces changements sur la traduction sont loin de 

circonscrire l’ensemble des chausse-trapes inhérentes au métier.

Nous assistons, aujourd’hui, à l’exercice d’une profession qui fait souvent l’objet de stratégies 

insidieuses aux contours politiques qui altèrent le caractère humaniste et humanisant de la 

traduction, au détriment d’une cohabitation culturelle diversifiée.
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Il est indéniable que les enjeux de cette discipline dépassent largement les opérations de 

transfert d’une langue vers une autre pour devenir une arme linguistique, lorsqu’elle ne 

constitue pas un lieu de manipulation, lourde de conséquences.

     C’est à toutes ces questions d’éthique mais également de gestion de la diversité linguistique 

/ culturelle et des apports du numérique que ce colloque envisage la réflexion.

La thématique retenue sera analysée dans plusieurs perspectives, tant théoriques 

qu’empiriques.

Les contributions proposées aborderont les axes ci-dessous, suggérés, mais non limitatifs : 

1. les traductions erronées des discours politiques : de l’incompétence culturelle à la 

manipulation.

2. Les erreurs culturelles en traduction automatique )TA( ou traduction assistée par 

ordinateur )TAO(. 

3. Le rôle de la traduction dans le cadre actuel des migrations.

4. La traduction entre éthique et déontologie.

5. La traduction arabe au regard des défis terminologiques.

6. Les politiques arabes en matière de traduction.
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لجنة التنظيم

أ.د. إنعام بيوض

المعهد العالي العربي للترجمة )الجزائر(

د.مريم بجاوي

المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية )الجزائر(

السيدة حنان دندان 

المعهد العالي العربي للترجمة )الجزائر(

السيدة زينب بوشايب

 المعهد العالي العربي للترجمة )الجزائر(

السيدة مريم جحيش

 المعهد العالي العربي للترجمة )الجزائر(

السيدة فوزية مهني

 المعهد العالي العربي للترجمة )الجزائر(

السيد محمد لخضر صياد 

المعهد العالي العربي للترجمة )الجزائر( 

السيدة صورايا عصوان

المعهد العالي العربي للترجمة )الجزائر(

السيدة ليليا بوصناجي 

المعهد العالي العربي للترجمة )الجزائر(

السيد مصعب مسامح

المعهد العالي العربي للترجمة )الجزائر(

السيد توفيق العابد

المعهد العالي العربي للترجمة )الجزائر(
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اللجنة العلمية 

أ.د. إنعام بيوض
المعهد العالي العربي للترجمة )الجزائر(

أ.د. حميدي خميسي
عميد جامعة الجزائر 2 )الجزائر(

أ.د. حاج عيسى زهرة
جامعة الجزائر 2 )الجزائر(

أ.د. جان جبور
الجامعة اللبنانية )لبنان(

د. روبن كاليتون أوسل 
جامعة أكسفورد، )المملكة المتحدة(

أ.د. زهرة بوشنتوف سياغ 
جامعة فيينا – النمسا )النمسا(

د. مجيد بوزار
والمترجميــن  التحريرييــن  المترجميــن  معهــد 
ــات الدولية-ستراســبورغ )فرنســا( ــن والعالق الفوريي

د. رشيد يحياوي
ــة  ــن خليف ــد ب ــة حم ــة جامع ــات الترجم ــد دراس معه

ــر( )قط

د. ريما الحكيم
المعهــد العالــي للترجمــة التحريريــة والفوريــة جامعــة 

ــوريا( دمشق )س

د.فاطمة الزهراء فرشولي
أســتاذة فــي األدب الفرنســي ومنهجيــة الترجمــة بقســم 

الترجمــة بجامعــة الجزائــر )الجزائــر(

د. كريستيان فليير
باحث ودكتور – جامعة باريس الجنوبية – فرنسا

 GEOL شــركة  فــي  العلمــي  البحــث  مديــر 
)فرنســا(  Semantics

د.مريم بجاوي
المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية )الجزائر(

د.نافذ الشماس 
جامعة دمشق / جامعة البتراء – األردن )سوريا(

د.نائل الشافعي
مؤســس موســوعة المعرفــة ومديرهــا  )الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة(

د.نصر الدين سمار
 دكتــوراه فــي تكنولوجيــا الترجمــة – جامعــة باريــس 

– فرنســا XI )فرنســا(

أ.د. نصيرة زالل
جامعة الجزائر 2 )الجزائر(

د. كالوديا ماريا تريسو
جامعة تورينو )إيطاليا(
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الملخصات

رسالة الترجمة في معترك اإلعالم : من النقل إلى العقل
تجاوزات ترجمية لمصطلحات مرتبطة بمسألة اإلرهاب

د. عبد الملك الزوم
)فرنسا(

ــاً  ــرت حديث ــي ظه ــات الت ــض المصطلح ــة بع ــي ترجم ــات ف ــاوزات وانحراف ــى تج ــة عل ــذه الورق ــز ه ترك

لتّعبيرعــن ظاهــرة العنــف و اإلرهــاب و أبعــاده و دوافعــه،  وعلــى دور الصحافــة واإلعــالم فــي تدويــر هــذه 

ــى  ــوع إل ــة دون الرج ــرق أو بالطائف ــاألرض أو بالع ــد أو ب ــن أو بالمعتق ــواٌء بالدي ــا س ــات وربطه المصطلح

ــرك اإلعــالم  ــي معت ــح. ف ــى الصحي ــة المعن ــل لتجــاوز مشــكلة االنحــراف عــن مســار ترجم مصــادر التأوي

الواجــب هــو أن تقــف الترجمــة اإلحترافيــة والمهنيــة علــى نفــس المســافة بيــن الثقافــات واللغــات المتعــددة وأن 

تلتــزم أدبياتهــا المتعــارف عليهــا منــذ القــدم وهــو الــدور المنــوط بهــا، فيقــف المترجــم وقفــة ناقل ووســيط محايد 

اليتحيــز للــون مــا أو لطــرف مــن األطــراف، بيــد أن مانــراه ونســمعه اليــوم فــي مختلــف األصعــدة والمنابــر 

اإلعالميــة يضــع هــذا الــدور الموســوعي للترجمــة فــي دائــرة الشــك والتهمــة، إذ أن بعــض المصطلحــات التــي 

ــى اللغــات األخــرى تخــرج عــن ســياق  ــد ترجمتهــا أو باألحــرى تأويلهــا إل ينبغــي أخــذ الحيطــة الشــديدة عن

ــَؤول  ــارةً تُ ــة وت ــارة أخــرى حرفي ــة أو بعب ــي ُمالزم ــارةً بمعان ــة مشــوهة ت ــدي حل ــا المفروضــة لترت معانيه

حســب بعــض اإليديولوجيــات بالشــكل الخاطــئ، وهــي بهــذا الشــكل تبتعــد عــن المعنــى المــراد، فعلــى ســبيل 

ــي،  ــاد، اســالم، استشــهاد، شــريعة، فدائ ــر ك» جه ــردات وتعابي ــا أن نســتحضر مف ــال ال الحصــر يمكنن المث

ــة  ــار اإللكتروني ــع األخب ــي مواق ــا ف ــي يُستشــهد به ــة الت ــات القرآني ــخ» أو بعــض اآلي ــر، إل ــط، ، هللا أكب مراب

والقنــوات المتلفــزة لتبريــر وجهــة نظــر معينــة. غيــر أن هــذه المفــردات باتــت اليــوم عنوانــاً بــارزاً للتعبيــر 

عــن ظاهــرة اإلرهــاب والفوضــى، ال ســيما فــي أوروبــا. وقــد يســأل ســائٌل، كيــف لهــذه الكلمــات الرنانــة ذات 

القداســة العليــا عنــد المســلمين أن تكــون عنوانــاً للعنــف؟ والمفارقــة الكبــرى هــو أن مفــردة «اســالم» فــى حــد 

ذاتهــا تحمــل معنــى الســالم  واالستســالم.

إن تعــدد المعانــي للمفــردات أو مايســمى التعــدد المعنــوي Polysémie  ليــس باألمــر الجديــد ويســمى هــذا فــي 

علــم اللســانيات باالشــتراك اللفظــي، وهــو شــأن اختصــت بــه اللغــة العربيــة وتشــاركها بــه العديــد مــن اللغــات. 

وهــذه الفرضيــة تحيلنــا بالطبــع لرؤيــة الفيلســوف ويتغينســتاين Wittgenstein فــي كتابــه « مباحــث فلســفية» 

الــذي يــرى فيــه أن الترجمــة ال تتعــدى أن تكــون « لِعــٌب علــى كلمــات اللغــة »،
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 Frege وقــد نــرى فــي تعــدد المعانــي للمفــردات أو فــي تفــرد المصطلحــات بالمعانــي مــا يرمــي لــه الفيلســوف

«فريــج» الــذي شــبّه المعنــى والكلمــة فــي عمليــة الترجمة «بالقشــرة والنــواة». هذه الصــور البالغية والفلســفية 

تدعونــا للتفكيــر بعمليــة التأويــل التــي تُمــارس علــى اللغــة العربيــة عندمــا يتعلــق األمــر بمصطلحــات دينيــة، ال 

ســيما إســالمية. ومــن هــذا المنطلــق هــل لنــا أن نُســلّم بــأن معانــي وتأويــالت المفــردات والمصطلحــات الدينيــة 

التــي وردت فــي وســائل اإلعــالم الفرنســية تســتمد شــرعيتها مــن هــذه النظريــات أم أنهــا تجــاوزات تأويليــة 

لمصطلحــات دينيــة غيــر جائــزة ؟ لكــن هــل الترجمــة هــي المســؤول الوحيــد عــن التجــاوزات الترجميــة أم 

ــة مــع أنهــا  ــدات و تجــاوزات ترجمي ــة تمــارس مزاي ــة المصبوغــة بصبغــة احترافي أن المؤسســات اإلعالمي

غيــر مؤهلــة لتمــارس تأويــالت مــن هــذا القبيــل فــي مزاولتهــا لهــذه المهنــة؟ مــن المعلــوم أن كل المؤسســات 

اإلعالميــة لديهــا فريــق متخصــص بالترجمــة، ومــن المعــروف كذلــك أن بعــض المصطلحــات قــد ال تحتــاج 

إلــى مختصيــن والبعــض ينبغــي فيهــا استشــارة ذوي العلــم بهــا، غيــر أن مزاولــة ترجمــة المصطلحــات ذات 

التعقيــدات العميقــة والتأويــالت الفلســفية قــد تكــون لهــا عواقــب كارثيــة علــى المؤسســات أو علــى المفــردات 

المترجمــة، وهــذا هــو حــال المصطلحــات التــي ذكرناهــا أعــاله. و قــد يكــون لبعــض المؤسســات مشــروعاً 

ــا  ــي تنقله ــات الت ــويه المصطلح ــى تش ــل عل ــزا فتعم ــاً متحي ــة إعالم ــا لمزاول ــد يدفعه ــا ق ــدداً م ــاً مح ايدلوجي

تــارةً بصبغــة دينيــة أو طائفيــة وتــارة بصبغــة علميــة ومنهجيــة لتوجيــه الــرأى العــام. وهــذا مــا قــد نلحظــه 

ــار،  ــل األخب ــي نق ــل ف ــى العق ــد عل ــي تعتم ــة الت ــة العالي ــة ذات الحرفي ــوات اإلعالمي ــة بعــض القن ــد متابع عن

ــي تلجــئ  ــة الت ــوات العادي ــي القن ــك هــو الحــال ف ــة، وكذل ــا التوجيهي ــردات كواحــدة مــن أدواته ــح المف فتصب

ــاة  ــاة  BFM TV و قن للنقــل عــن هــذا القنــوات اإلخباريــة. ســتركز هــذه الورقــة علــى قنــوات فرنســية كقن

FRANCE 24  وقنــاة ARTE وFrance 5 ، التــي عــادة مــا تقــوم بترجمــة بعــض الخطابــات أو تســتخدم 

مفــردات كتلــك الــواردة أعــاله فــي غيــر معانيهــا، بينمــا البعــض األخــر يحــرص علــى العــودة إلــى تأويــالت 

ُمستشــَهد بهــا دينيــاً.

ومــن خــالل المحــاور المذكــورة أدنــاه،  ســنناقش أشــكالية هــذه الورقــة التــي تركــز علــى عمليــة النقــل والعقــل 

فــي تأويــل المفــردات الدينيــة المرتبطــة بالعنــف الطائفــي والدينــي فــي وســائل اإلعــالم.
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خطة البحث : 

1 - ترجمة مفردات مرتبطة باإلرهاب من العربية إلى الفرنسية والتجاوزات الكبرى في التأويل

2 - دور اإلعالم الغربي في المزايدات على معاني المفردات

3 - عودة بعض المفردات العربية إلى اإلعالم العربي بعد مرورها بمرحلة االنحراف “السيمانتيكي” 

واستعمالها بحلتها الجديدة ودور اإلعالم العربي في توطيد هذه المعاني.

كلمات مفتاحية : تأويل، انحرافات سيمانتيكية، إعالم، إرهاب، معنى، مصطلحات

عن المؤلف 

الدكتـور عبدالملـك الـزوم، أسـتاذ الترجمـة العربيـة فـي مدرسـة الترجمـة ISIT وفـي المعهد العالي لدراسـات 

 CERMOM  في فرنسا، ُمختص في ترجمة أدب الرحلة واإلعالم الرقمي، وباحث في INALCO الشرق

و PLIDAM. نشـر العديـد مـن المقـاالت فـي الترجمـة ُجلّهـا في مجـالت علميـة ُمحلفة ذات شـهرة  و آخرها 

فـي مجلـة  Forum عـن ترجمـة الرحلـة األدبيـة. نظـم فـي شـهر مايـو فـي INALCO مؤتمـرا دوليـا حـول 

ترجمـة األسـماء الدالليـة التـي تتـرك اثـراً على الثقافـات التي تنبـع منها.
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ترجمة المصطلح بين إشكالية التعريب والمثاقفة انطالقا من عصر 

النهظة

د.عبد لله تكرامت الكبايش

)اسبانيا(

ملخص المحاضرة

أوال: الحدود بين عمليتي الترجمة والتعريب

ــي  ــن ف ــن مختلفتي ــة عمليتي ــران بمثاب ــة يعتب ــب والترجم ــى أن التعري ــارة إل ــن اإلش ــد م ــدء الب ــادئ دي ب ب

ــة  ــة والفكري ــق أهــداف المشــاريع الثقافي ــط تســير وف ــا تخضــع لقواعــد وضواب العمــق والجوهــر ألن كلتيهم

ــب  ــرء أن التعري ــد الم ــا يعتق ــود. أحيان ــدة عق ــر لع ــذا العص ــد ه ــا بع ــه، وم ــة برمت ــر النهض ــرى لعص الكب

ــة  ــى أغلف ــرأه عل ــا نق ــك م ــى ذل ــل عل ــر دلي ــدة. وخي ــة واح ــن لعمل ــتعمالن كوجهي ــان يُس ــة مرادف والترجم

ــدا  ــرين، قص ــد الناش ــث نج ــة، حي ــة العربي ــى اللغ ــة إل ــات األجنبي ــن اللغ ــة م ــب المترجم ــن الكت ــد م العدي

ــى أن  ــالن. بمعن ــب ف ــة أو تعري ــب ترجم ــن الكت ــاب م ــف كت ــم مؤل ــت اس ــون تح ــد، يكتب ــر قص ــن غي أو ع

ــا. لهــذا ســأحاول مــن خــالل هــذه  ب م ــرب مــن طــرف معــّرِ ــم مــا، أو ُع ــاب تُرجــم مــن طــرف مترِج الكت

ــة أن أوضــح هــذه المســألة بوضــع الحــدود الموضوعيــة بيــن مصطلحــي الترجمــة والتعريــب آخــذا  المداخل

ــواء. ــد س ــى ح ــب عل ــة والتعري ــي الترجم ــم عمليت ــا لتت ــر منه ــي ال مف ــة الت ــة المثاقف ــار قضي ــن االعتب بعي

ســأقف أوال عنــد المســتوى الداللــي للمصطلحيــن، وفيمــا بعــد ســأحلل جوهــر اإلشــكالية التــي تميــز عمليــة 

التعريــب علــى وجــه الخصــوص والتــي يتمخــض عنهــا بنــاء المصطلحــات الجديــدة.

ثانيا: تعريف الترجمة والتعريب

فــي هــذه الفقــرة، ســيتم تعريــف مصطلــح الترجمــة اعتمــادا علــى القواميــس الكالســيكية المعروفــة لمؤلفيــن 

أمثــال الجوهــري وابــن األثيــر وابــن منظــور والفيــروز آبــادي والزبيــدي، والبســتاني إلــخ. وكان الغــرض مــن 

ذلــك هــو الوقــوف عنــد األســباب التــي جعلــت كل هــؤالء المتخصصيــن فــي وضــع القواميــس األولــى للغــة 

العربيــة يركــزون علــى تعريــف فعــل «ترجــم» أو علــى تعريــف اســم الفاعــل «مترجــم، ترجمــان» وال أحــد 

منهــم تحــدث عــن مصطلــح الترجمــة. إال أن هــذا األمــر ال يعنــي أن ذات المصطلــح كان منعدمــا فــي المصــادر 

الكالســيكية بــل لــم تُعــط لــه األهميــة الكبــرى فــي ظــل غيــاب الدراســات النظاميــة والنظريــة للترجمــة فــي

28

الملخصات



العصــور الوســطى وفــي بدايــة العصــر الحديــث. ومــع ذلــك فهــذا الغيــاب لــم يؤثــر علــى عمليــة المثاقفــة ولــم 

يحــد مــن التالقــح الثقافــي الكبيــر الــذي شــهده العالــم العربــي خــالل تدشــين الصــرح الحضــاري ســواء فــي 

القرنيــن التاســع والعاشــر للميــالد أو فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع وبدايــة القــرن العشــرين. ومــن 

ــا أمــام مشــروعين حضارييــن يعتمــدان علــى الترجمــة  المفارقــات العجيبــة التــي ميــزت الحقبتيــن هــو كونن

بالدرجــة األولــى للنهــوض بالثقافــة والفكــر العربييــن كــي يتبــوآ المكانــة التــي تليــق بهمــا بيــن الحضــارات 

القديمــة كالهنديــة والفارســية واإلغريقيــة والحضــارات الحديثــة كاألوروبيــة، وتحديــدا الفرنســية التــي 

ــة. ــى اللغــة العربي ــة إل ــوم الحديث ــوار، وعبــر لغتهــا انتقلــت معظــم العل تصــدرت عصــر األن

خــالل الحقبتيــن المذكورتيــن ياُلحــظ أن مشــروعي الترجمــة انطلقــا مــن بيئتيــن مختلفتيــن، األولــى تميزهــا 

الصحــوة خــالل القــرن التاســع والعاشــر، أمــا الثانيــة فيميزهــا االضمحــالل واإلنكمــاش خــالل القــرن التاســع 

ــة، ســلكت  ــذه المفارق ــام ه ــي. أم ــم العرب ــالل العال ــص باحت ــتعمارية تترب ــاع االس ــث زادت األطم عشــر حي

الترجمــة دربهــا وســاهمت فــي التالقــح الحضــاري بيــن الشــعوب العربيــة والحضــارات الشــرقية واألوروبيــة. 

ــك، وظهــرت دعــوات  ــر ذل ــدى األم ــل تع ــة الضــاد، ب ــى لغ ــب إل ــات الكت ــل أمه ــى نق ــل فحســب عل ــم تعم ل

ــا، لمســايرة الركــب الحضــاري، مــن  ــة، قديمــا وحديث ــر اللغــة العربي ــى ضــرورة تطوي صريحــة ألّحــت عل

جهــة، ومــن جهــة أخــرى لتوفــر لقرائهــا أدواتــا مناســبة للتأقلــم مــع الجديــد الســيما علــى مســتوى االصطــالح، 

دون التخلــي عــن مــوروث الســلف وعلــى أسســه المرتبطــة بمنهجية وضــع المصطلحــات. وبالتالــي، فالترجمة 

ــا يصعــب إيجــاد المصطلحــات  ــا ، إذ أحيان ــل أمامه ــام إال وظهــرت عراقي ــا خطــت خطــوات نحــو األم كلم

المناســبة للتعبيــر عــن ظاهــرة علميــة أو أدبيــة أو سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة... ولمعالجــة

الموقــف وضمــان تحقيــق عمليــة الترجمــة يلجــأ المترجمــون إلــى البحــث فــي المصطلحــات وإلــى كل مــا تتيحه 

عمليــة االشــتقاق مــن مــوارد لغويــة لســد حاجياتهــم. فعــال يتحقــق لهــم الــُم راد فــي العديــد مــن المناســبات، 

إال أن نظــام االشــتقاق، رغــم شســاعته، أحيانــا ال يتوفــق فــي ســد ثغــرة مــن الثغــرات، ممــا يــؤدي إلــى بلبلــة 

ــل  ــدي، ب ــوف األي ــف المترجــم مكت ــك ال يق ــة. ومــع ذل ــا اللغــة العربي ــي هن ــي لغــة الوصــول، ونعن ــة ف لغوي

يلجــأ إلــى مــورد آخــر يكمــن فــي التعريــب علــه يجــد فيــه ضالتــه. هــذا المــورد يعتبــر مــن أخطــر المــوارد 

علــى اإلطــالق إن لــم يكــن المترجــم متخصصــا وذي درايــة بقواعــده المرصوصــة مــن طــرف األكاديميــات 

الرســمية التــي تتولــى الشــأن اللغــوي فــي البلــدان العربيــة.
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إن مســألة التعريــب، التــي تعتبــر جــزءا مــن الترجمــة أحيانــا إن لــم نقــل الترجمــة كلهــا فــي أحيــان أخــرى، 

وأيضــا علمــا مســتقال بذاتــه، كانــت مصــدر اختــالف بيــن المتخصصيــن فــي الترجمــة واالصطــالح والتعريب 

. حتى

ثالثا: الحدود بين الترجمة والتعريب وبناء المصطلحات

إن التعريــب عمليــة متشــعبة األطــراف، تخضــع لعوامــل لغويــة وثقافيــة ودينيــة وسياســية ونفســية ومصيريــة، 

فضــال عــن عوامــل مرتبطــة بهويــة الشــعوب العربيــة. فــي هــذه الفقــرة سأســلط الضــوء علــى بعــض مــن هــذه 

العوامــل ألبيــن الحــدود بيــن الترجمــة والتعريــب وكيــف يتــم بنــاء المصطلحــات وفــق القواعــد المتحكمــة فــي 

وضــع هــذه الحــدود.

انطالقــا مــن عصــر النهضــة، دخلــت الشــعوب العربيــة فــي اتصــال شــامل مــع أوروبــا ألســباب اســتعمارية 

ــري ) 104: 1991 ( :  ــد الجاب ــد عاب ــي محم ــر المغرب ــك المفك ــف ذل ــا وص ــض كم ــوبها التناق ــة يش محض

“لقــد أيقــض التحــدي االســتعماري الغربــي األمــة العربيــة مــن غفوتهــا، فــرأت فــي علــوم الغــرب وتقنياتــه 

ــذا  ــل ه ــت أن حام ــي ذات الوق ــا رأت ف ــه. ولكنه ــدم ونموذج ــال التق ــية مث ــة والسياس ــاته االجتماعي ومؤسس

ــا  ــا وأصالته ــي هويته ــن ف ــا ويطع ــا وخيراته ــذي ســلبها حريته ــه، المســتعمر ال ــو المســتعمر ذات ــوذج ه النم

ويهددهــا فــي وحدتهــا.” وبالتالــي فالمشــروع النهضــوي الحداثــي الــذي ينــدرج فيــه المشــروع الترجمــي كان 

مــن المفــروض أن ينطلــق مــن تســاؤالت أمــام هــذا المشــهد الــذي صــوره الجابــري.

ــة  ــي بضخام ــون كل الوع ــدة واع ــبات عدي ــي مناس ــة ف ــوا الترجم ــن مارس ــة الذي ــري النهض ــب مفك إن أغل

المســؤولية الملقــاة علــى عاتقهــم للنهــوض بالعالــم العربــي عــن طريــق عمليــة المثاقفــة الكبــرى التــي انطلقــت 

ــى فيهــا  ــل أدل ــى العصــر المعاصــر، وطبعــا كل جي ــرن التاســع عشــر وألقــت بظاللهــا عل ــي منتصــف الق ف

بدلــوه.

هــذه هــي المحــاور األساســية التــي ســأتناولها بشــكل مفصــل فــي المحاضــرة التــي ســأتقدم بهــا فــي المؤتمــر 

ــى  ــد األقص ــاوز الح ــى تج ــبقا عل ــذر مس ــة. وأعت ــات األجنبي ــة وباللغ ــة العربي ــع باللغ ــى مراج ــدا عل معتم

ــي إنجــاز ملخــص المشــاركة. ــه ف المســموح ب
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ترجمة النصوص الهجينة )Hybrid( وأدب المهجر

يطلــق مصطلــح الهجيــن )Hybrid( فــي دراســات الترجمــة علــی النصــوص التــي تتکــون مــن َمــزج لغتيــن 

ــح فــي النصــوص المترَجمــة أيضــاً، أعنــي فــي النصــوص المترجــم إليهــا  أو ثقافتين.يســتخدم هــذا المصطل

التــي تحافــظ علــی عالئــم اللغــة و الثقافــة فــي اللغــة المترجــم منهــا و فــي النصــوص، الســيّما األدبية،التــي 

تصــاغ مــن لغــة المســتعَمر ولغــة المســتعِمر، مثــالً : عندمــا يکتــب أديــب هنــدي نصــاً شــعرياً أو روايــة باللغــة 

االنجليزيــة محافظــاً فــي نصــه علــی العالئــم الثقافيــة لبلــده.

أول دراســة موســعة قامــت بدراســة مصطلــح «الهجيــن» فــي مجــال دراســات الترجمــة هــي التــي قامــت بهــا 

«کريســتينا َشــِفنر» )Chcistina Schaffner( وزميلتهــا بِِورلــي اَدَب )Beverly Adab( ســنة 1996، حيــث 

 Acculturation( ــي ــی التواصــل التثاقف ــود إل ــن النصــوص يع ــوع م ــذا الن ــق ه ــبب خل ــدان أن س ــا يج إنهم

communication( الموجــود فــي العصــر الحاضــر الــذي يــؤدي إلــی زيــادة أوجــه الشــبه بيــن ثقافتيــن فــي 

معظــم مياديــن الثقافــة.

مــن هــذا المنطلــق نحــاول مــن خــالل هــذا البحــث أن نبيّــن أن مــا يقــدّم تحــت عنــوان األدب المهجــري فــي 

الواقــع هــو مجموعــة مــن النصــوص الهجينــة التــي تکتــب علــی يــد ُکتـّـاب المهجــر فــي أنحــاء العالــم. ونحــاول 

ــب  ــع کات ــق م ــتعماري )Postcolonial( يتف ــد االس ــا بع ــب م ــاً: إن کات ــة أيض ــة التالي ــی النتيج ــل إل أن نص

ــة  ــان عــن هوي ــا مــن خــالل ممارســتهما يبحث ــة )hybrid texts(، وإنهم ــق نصــوص هجين ــي خل المهجــر ف

جديدة:هويــة بيــن هــذا و ذاک، تــؤدي إلــی نــٍص يتعلــق بهــذا الواقــع البَينــي مــن حيــث اللغــة والثقافــة أي خلــق 

واقــعٍ وعالــٍم خليــط مــن الثقافــة األهليــة و ثقافــة المســتعِمر أو بلــد المهاجــر.

المفردات المفصلية:النصوص الهجينة، األدب المهجر،التثاقف.

د. صادق ابراهيمي كاوري
األستاذ المشارك بجامعة آزاد االسالمية/فرع آبادان

)إيران(
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Artaud traducteur au miroir: et si l’original n’était pas 
fidèle à sa traduction ? 

« Toute langue, tout texte, demande à être traduit. L›œuvre 
nous met en dette : Je dois la traduire, et aussi elle est en 
dette vis-à-vis de nous : Je ne survis que si l›on me traduit.»

J. Derrida

Métaphores comme « belle infidèle », « traduttore, traditore » et « malédiction de Babel » 

soulignent bien le statut complexe de la traduction, qui touche à des questions philosophiques 

majeures, comme les conceptions traditionnelles de la vérité et de la fidélité, mais aussi de 

l’identité. 

Lorsqu’on parle d’éthique et de politique, l’attention se concentre sur la figure du traducteur 

plutôt que sur le texte. Comme l’indique A. Pym, l’éthique se rapporte toujours à l’individu 

qui agit )le traducteur( et non à une discipline particulière )la traduction( . Comprendre la 

posture du traducteur devient donc un aspect essentiel, car on demande au traducteur des 

attitudes morales comme la loyauté, l’attachement ou le respect d’un engagement.

Mais le rapport avec l’Autre – le texte original, l’auteur – peut devenir une hantise pour le 

traducteur, pris dans une indépassable duplicité, entre deux maîtres, obsédé par sa tâche de 

rapprocher l’auteur au lecteur et le lecteur à l’auteur. 

Si la traduction est comme un art de la fugue )E. Glissant( et rend possible l’ouverture à 

l’Autre, elle est aussi un lieu de pouvoir et potentiellement de conflit. La subversion est 

toujours possible, à condition d’être dans le domaine imaginaire de la littérature, et l’analyse 

de « cas limites » qui se situent aux extrêmes du paradigme de la liberté du traducteur 

pourrait nous aider à comprendre comment explorer les limites du texte.

Simona Elena BONELLI, Ph.D. (Cardiff, UK)
Traductrice indépendante
(France)
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Nous nous proposons dans cette étude de suivre la ligne de fuite parcourue par 

Artaud dans sa traduction du sixième chapitre de Through the Looking glass de 

Lewis Carroll, traduction réalisée dans l’asile à Rodez, en septembre 1943, après 

sept ans d’internement. Avec son attachement aux corps imaginaire et symbolique 

du langage, Artaud nous pousse vers une réévaluation du travail de traduction. Dans 

la folie qui guide ce qu’il définit comme une « tentative anti-grammaticale à propos 

de Lewis Carroll et contre lui », Artaud donne vie à une œuvre qui prétend être plus 

originale que le texte original traduit, et il arrive jusqu’à accuser Lewis Carroll de 

plagiat.

Si les lois « n’ont jamais formulé de façon explicite le type d’équivalence qui doit 

exister entre la traduction et son original » )Sherry Simon(, on comprend l’importance 

du statut du traducteur, de sa liberté, de sa potentielle force subversive. Il vaut donc 

la peine de réfléchir sur ce qui U. Eco écrit dans Dire presque la même chose : « La 

fidélité n›est pas la reprise du mot à mot mais du monde à monde. Les mots ouvrent 

des mondes et le traducteur doit ouvrir le même monde que celui que l›auteur a 

ouvert, fût-ce avec des mots différents. Les traducteurs ne sont pas des peseurs de 

mots, mais des peseurs d›âme. »
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Résumé :

Traduire est un acte conscient d’information, de communication et de compréhension 

mutuelle entre peuples et communautés aux codes langagiers différents. La pratique peut-

être autre chose lorsqu’ une volonté délibérée de manipuler l’opinion publique de la part d’un 

traducteur ne se souciant nullement des règles d’éthique et de déontologie qui s’appliquent à 

une vraie pratique traductionnelle non entachée.

Cette pratique qu’on trouve justifiée par des considérations sociales ou même politiques, 

comme elle peut se justifier par l’amateurisme en traduction faute d’absence d’ une formation 

spécialisée de base qui présuppose un minimum d’éthique et de déontologie dans la pratique 

de la traduction.

En Algérie, comme d’ailleurs donc, la traduction journalistique est une pratique courante et 

quotidienne qui transpose un flux d’information important pour le mettre à la disposition du 

lectorat. Elle concerne même la traduction écrite des interventions orales des politiques. Un 

public assoiffée à l’information se trouve parfois manipulé par un journaliste traducteur ne 

se souciant nullement des engagements moraux d’éthique et de déontologie traductionnelles.

A travers cette modeste contribution, un état de fait reflétant une absence quasi-totale d’un 

engagement de partialité et de neutralité est mis en relief à travers des extraits traduits de la 

presse écrite.

Mots clés : Traduction journalistique, le lecteur traducteur, opinion publique, Algérie, l’amateurisme 

en traduction, la presse écrite.
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خطر الترجمة الفورية المغلوطة في تحريف الحقائق السياسية
»خطاب الرئيس المصري السابق »محمد مرسي« في طهران ) 2012 (

أنموذجا«

ملخص المداخلة:

يعـرف األسـتاذ «شـحادة الخـوري» الترجمـة الفوريـة علـى أنهـا الترجمـة التـي تتـم شـفوياً تلبيـة الحتياجـات 

التفاىـم بيـن المتكلميـن بلغـات مختلفـة. وىـي مـن أصعـب أنـواع الترجمـة الشـفهية نظـراً ألنهـا الوحيـدة التـي 

تقتصـر علـى اسـتخدام المترجـم لحاسـة السـمع فقـط، بينما األخرى يتـم فيهن اسـتخدام البصر والسـمع واللمس 

أو اثنتيـن منهمـا علـى األقـل. وفـي ىـذا النـوع مـن الترجمـة يجـد المترجـم نفسـو بحضـرة رجـل حـي يفكـر 

ويتحـدث، وهـذا مـا يطلـب منـو أن ينقلـو. وإن المسـافة بيـن المترجـم الشـفهي والحديـث ىـي أقـرب بكثيـر مـن 

المسـافة بيـن المترجـم الكتابـي والنـص. ويعـد عنصـر الوقـت التحـدي األكبـر أمـام المترجـم في ىـذا النوع من 

الترجمـة، فـال فسـحة لـو أثنـاء خطـاب المتحـدث لكـي يحلل ويرتـب أفـكاره أو يسـتنتج وال حتـى أن يطمح إلى 

تنميـق األسـلوب، لـذا فهـي أصعـب أنـواع الترجمـة الشـفهية كما ذكـر آنفـا. وألنها كذلك فـإن محاذيرىـا كثيرة، 

وهـي أيضـا سـالح ذو حديـن، فـإن كانـت مغلوطة وحادت عـن األصل فإن خطرىـا محدق بعمليـة النقل برمتها 

فهـي تجهـز علـى الخطابـات السياسـية وتحـرف ما فيها من حقائق سياسـية ومواقف رسـمية للـدول، خاصة إن 

كانـت ىـذه الخطابـات مـن العيـار الثقيـل وذات صبغـة دوليـة تخاطب الـرأي العـام العالمي والمحلي فـي الوقت 

. نفسو

وفـي مداخلتنـا هـذه ارتأينـا أن نتنـاول مثـاال صارخـا عـن هـذا التحريـف، ويتعلـق األمـر بخطـاب الرئيـس 

المصـري السـابق «محمـد مرسـي» الـذي ألقاه في قمـة حركة عدم االنحيـاز المنعقدة بطهـران ) أوت 2012(. 

وقـد أثـار تحريـف هـذا الخطـاب فـي مواضـع عـدة ضجة كبيـرة في وسـائل اإلعـالم المحليـة والعالميـة. ولعل 

اسـتبدال اسـم “سـوريا” بــ “البحريـن” فـي سـياق الحديث عـن األزمة السـورية كان أبـرز ما أفـرزه التحريف 

نظـرا لحساسـية القضيـة وتداعياتهـا السياسـية اإلقليميـة فـي المنطقـة، وغيـر ذلـك مـن الحقائـق والمواقف التي 

لنـا فيهـا تفصيل فـي هـذه الورقـة البحثية.

أ- ليلى لعيمش
جامعة عنابة

)الجزائر(
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Résumé:

    L’intérêt de cette contribution réside dans le traitement des textes  à visée idéologique à 

travers les outils de la traduction. Ce faisant, la traduction des idéologèmes se pose d’emblée 

comme problème à la machine comme au traducteur, serait-il donc possible d’envisager une 

normalisation d’une méthodologie de traduction axée sur un cadre textuel précis? 

   Dans ce sens, les textes politiques constituent un atout majeur pour identifier le dicible 

et l’indicible dans le contexte de la mondialisation. Pour illustrer notre propos, nous allons 

travailler sur quelques discours politiques pour bien élargir le champ d’investigation 

traductologique à partir des supports théoriques de Douglas Robinson, Fortunato Israel et 

Mathieu Guidère.

Mots-clés:

Traduction – Idéologèmes – Indicible – Politique – Mondialisation.
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الملّخص 

لطالمــا اعتبــرت التّرجمة ســاحة واســعة تشــّن علــى أرضها أشــرس الحروب، ال ســيّما تلــك المتعلّقة بنقل المصطلحات 

والّصيــغ اللّغويـّـة ذات الّشــحنة الثقافيـّـة والسياســيّة والدّينيـّـة علــى نحــو قــد يــؤدّي إلــى العــدول عــن تحقيــق مــآرب النص 

األصــل بحكــم الّظــروف السياســيّة الّتــي قــد تفــرض نفســها بشــكل أو بآخــر علــى المترجــم، فيصبــح الهدف مــن ترجمة 

الخطــاب السياســّي خدمة إســتراتيجيّة معيّنــة عوضا من نقل األفكار السياســيّة وتنوير الــّرأي العــامّ، بخصوص الموقف 

المعبـّـر عنه، بشــكل يتماشــى وأخالقيّات هــذه المهنة.

ويعــدّ االنزيــاح عــن النــص األصــل إّمــا ســهوا أم عمــدا، إحــدى أهــمّ الّزوايا في ميدان ترجمــة الخطاب السياســّي، خاّصة 

فــي وســائل اإلعــالم، إذ أّن صعوبــة مهّمــة المترجــم، خاّصــة الفــورّي، قــد توقعــه في أخطــاء غير عمديّة، غيــر أّن تجنيد 

التّرجمــة فــي ميــدان السياســة قــد يــؤدّي إلــى نتائــج ال تحمــد عقباهــا، وعليــه تــروم مداخلتنــا تنــاول نقاط متعلّقــة بترجمة 

الخطــاب السياســّي بيــن األخــالق واإلمــالءات السياســيّة والتطــّرق إلى انعكاســات هــذا الوضــع علــى أرض الواقع، على 

غــرار الخطــأ الـّـذي وقــع خــالل ترجمــة كلمة « موكوساتســو» الّتــي ردّت بهــا اليابان علــى التّحذير األمريكــّي بضرورة 

االستســالم عند انتهاء الحرب العالميّة الثّانية، إذ نُقلت هذه الكلمة، الّتي تعني تأجيل التّعليق، خطأ إلى الّرئيس األمريكّي 

هــاري ترومــان بصيغــة توحــي بتجاهــل اليابــان للتّحذيــر، وهــو مــا دفع بواشــنطن إلــى اتّخــاذ قــرار بالهجــوم نوويّا على 

اليابان.

وإن كان المثــال الـّـذي ســقناه يعــود لحقبــة الحــرب العالميـّـة الثانيـّـة، إاّل أّن هــذا االنزيــاح ال يــزال حاضــرا فــي يومنــا هذا، 

وأبــرز مثــال ســنتطّرق إليــه فــي مداخلتنــا، إضافة إلى أمثلــة أخرى، هو تحريــف المترجم الفــورّي لقناة الجزيــرة مؤّخرا 

لخطــاب الّرئيــس األمريكــّي دونالــد ترامــب بخصــوص موقــف قطــر )مالكــة قناة الجزيــرة( بخصــوص دعــم اإلرهاب، 

فإلــى أّي مــدى يمكــن للتّرجمــة أن تصيــر لعبــة في يد السياســة؟ متــى نتحدّث عن الّســهو والقصد خــالل ترجمة الخطاب 

السياســّي خاّصــة فــي وســائل اإلعــالم؟ ثــمّ ما محــّل األخالقيـّـات الترجميـّـة المهنيّة في خضــمّ هــذه التّجاذبات؟     

الكلمات المفتاحيّة: التّرجمة، ترجمة الخطاب السياسّي، االنزياح عن األصل، البعد السياسّي 

االنزياح عن األصل في ترجمة الخطاب السياسّي بين الّسهو والعمد
رجمة إلى أداة في يد الّسياسة

ّ
عندما تتحّول الت

حنان رزيق
إيمان بورايب

رجمة، جامعة الجزائر 2
ّ

معهد الت
)الجزائر(
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    Abstract:

  Translation has always been considered as a field on which the most brutal wars are 

triggered, especially those related to the transposition of terms and linguistic formulas 

loaded with cultural, political, or religious aims, which may lead to a deviation from the 

original text in order to serve a political strategy. This research aims to shed light on one 

of the important angles of the political translation field, namely the mistranslating of the 

original text, either deliberately or not, thus we will first analyze a set of translation ‘errors’ 

examples, and then try to emphasize on some of their repercussions which are sometimes 

disastrous, such as the ‘misunderstanding’ and the ‘mis’ translating of the Japanese word 

‘Mukusatsu’ used by Japan as  an answer  to the American warning of surrender, which led 

to a USA nuclear bomb attack on Japan in 1945, in addition of other examples such as the 

manipulation of Al-Jazeera interpreter of the speech of the US president, Donald Trump, 

in which the US President referred ‘negatively’ to the State of Qatar )owner of Al Jazeera( 

and its relation with terrorism funding. Thus, we will deal with the following problematic: 

to what extent we can talk about translation as a tool serving particular political strategies? 

When do we talk about inadvertence and consciousness in the matter of making political 

translation errors? And what is the position of translation ethics within these interactions? 

 Keywords: translation, political discourse translation, deviation, political dimension
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Le traducteur face à un discours politique d’un genre nouveau. Le 
cas du style Donald TRUMP .ا

MAJDA BOUSMAHA
Université  Alger II
(Algérie)

Résumé :

 La traduction politique est sans doute celle qui pose le plus ,aux spécialistes en traductologie, la 

problématique de l’idéologie. La politique est le domaine où l’idéologie est fortement imprégnée.  Il 

est indispensable donc , d’user d’outils efficaces servant de canal à cette conscience idéologique, 

c’est pour cela que le discours politique  a tant d’importance dans ce processus, étant le reflet de cette 

idéologie. Ainsi plusieurs études ont été consacrées pour démontrer la relation entre discours politiques 

et idéologies politiques. Le discours politique étant aussi primordial que décisif en matière de politique 

notamment étrangère,  nous avons choisi de parler d’un orateur politique du genre « peu commun » et 

aux ambitions parfois un peu troubles . Il s’agira dans ce travail du 45e président des Etats Unis Donald 

TRUMP .La vie et le parcours de Mr TRUMP ne sera pas vraiment le sujet de ce modeste travail , ce qui 

nous intéresse n’est pas le fait qu’il soit l’un des milliardaires américains qui a pu accéder à un des postes 

les plus importants dans le monde à savoir - président d’une très grande puissance mondiale influente 

sur la scène politique  internationale- mais le fait qu’il soit devenu en Janvier 2017 le « Casse –tête »  

officiel des traducteurs et interprètes dans toutes les langues du monde, même pour les plus spécialisés 

et les plus expérimentés d’entre-deux. Nous avons découvert, après avoir mené quelques recherches, 

que les traducteurs se trouvent le plus souvent face à une impasse presque insurmontable à cause de ses 

déclarations –chocs et ses tweets sanglants. La question  que se posent tous les traducteurs et interprètes 

est la suivante: Comment vais-je traduire cela ? Vu son discours  considéré par certains comme  simpliste 

et pauvre du point de vue grammatical ou comme  provocateur et sans retenue par d’autres. 

Mots clés : discours politique, genre nouveau, traducteur, interprète,  déclarations-chocs, Casse –tête,   

Donald TRUMP…  
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Résumé en langue anglaise

Title : 

The translator facing a political discourse of a new kind. The case of the Donald 

TRUMP’s style.

Abstract : Political translation is undoubtedly the one that opens debate about ideology, 

among translation specialists. Politics is the domain where ideology is strongly permeated. 

It is essential, therefore, to use effective tools serving as a channel for this ideological 

consciousness. That is why political discourse is too important in this process, being the 

reflection of this ideology. Thus several studies have been devoted to demonstrate the 

relationship between political discourses and political ideologies. Since political discourse 

is important specifically in foreign policy, we have chosen to speak about a political speaker 

of an «unusual» kind, with ambitions that are sometimes a little bit unclear :  the 45th 

President of the United States Donald TRUMP.We will focus our attention and work on the 

fact that he became since January 2017 a real ” headache“ for  translators and interpreters 

in all the world’s languages, even for the most specialized and the most experienced of 

them. We have discovered, after conducting some research, that translators often meet 

problems  translating  his shocking declarations and bloody tweets and that they usually ask 

themselves : how am I going to say that? . Since some consider his speech to be simplistic 

and grammatically poor , and others, rather provocative and unrestrained .

Keywords: political discourse, translators, speech, shocking declarations , unusual, Donald 

TRUMP ...
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Translation as a Social Act:
Case Study of the Narratives of the Algerian counter-terrorism war.

Dr. Kellou Yasmine
(Algérie)

Abstract

Algeria has known a ‘black decade’, it has been through a ‘mercy period’, it has experienced 

‘an election readjustment’ according to official discourses and national media.   Thousands 

of ‘martyrs’ have been killed, millions of ‘brothers’ have disappeared according to the 

most prominent islamist party )F.I.S(. Language use creates representations that serve as a 

manipulation means )Barry Buzan 1991( and that can create large patterns of resistance and 

dominance )Baker 2006(. When a translator narrates a reality, he does not only mediate i.e 

transfer it from some hearers to hearers of another culture, he participates in configuring that 

reality. This is why we have chosen to work on parallel media texts. We will study a range 

of texts published between 1988 to 2001 that treat the question of terrorism in Algeria. The 

sources will be: the Algerian official newspaper ‘Achab’, the islamist newspaper ‘Al mounkid’ 

and ‘fatwa’ delivered by salafists and some articles in English and French from international 

newspapers treating this same subject. Our aim is to prove that a conscious process of 

securitization have been adopted during the fight against terrorism in Algeria by both Algerian 

officials and terrorists themselves, each party tried to legitimate its actions in front of Algerian 

population. Let us not forget that Algerians voted for a party that started killing them after 

the breaking of the election process on 1988. Our narrative here is, depending on where you 

stand as a sender/receiver, the Algerian counter-terrorism fight or the holy war or the civil 

war. A special focus will be dedicated to September 11th events that represent the start of the 

settlement of the Algerian so called )internationally(  civil war, and that finally engaged Algeria 

in an international securitization movement. 
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Résumé 

Diplomatic translation is a means of international communication that concerns the conduct 

of foreign relations between sovereign states for the sake of promoting international relations 

among nations. It might involve interplay between explicit information )linguistically 

encoded( and implicit information )not directly expressed by the speaker/author(. The 

former refers to the overt encoding of information, i.e. the carrier part of grammatical 

and lexical means of a language; the latter requires more in-depth deep interpretation and 

contains intended meanings that are assumed by the writer. This division between explicit 

and implicit meanings has been addressed in various theoretical approaches.

In diplomatic texts, context has explicit part, which is the carrier of grammatical and lexical 

means of a language. The other part is what is suggested or supposed by the author. The 

process of drawing a clear line between explicit meaning and implicit meaning within these 

texts is important in order to understand how the implicit meanings are generated. In some 

cases, the implicit meaning in SL is changed to explicit meaning in TL, rather than the other 

way round.

Our article aims to explore the different meaning, which are often part of the original 

author’s intended sense. How does presupposition contribute to encoding and decoding 

the information to be expressed in the target text as a whole? What are the implicit 

means of structuring information in text? What are the limits of the implicit and explicit 

communication? What are the indicators of implication within diplomatic texts? To what 

extent and in what ways do information structuring allows an implicit argument? 
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الترجمة اآللية للغة العربية من خالل من خالل نظام جوجل

بوقــرومـة حـكيمـــة
جامعة المسيلة

)الجزائر(

 المـــلخــص:

إن الترجمــة اآلليــة هــي الترجمــة التــي يكــون فيهــا الحاســوب طرفــا مهمــا، تتــم عبــر مراحــل مهمــة، كتخزيــن 

البيانــات فــي مرحلــة أولــى، ثــم المعالجــة النصيــة، ثــم التحليــل والمقارنــة والتركيــب. وهكــذا يمكــن القــول إن 

الترجمــة اآلليــة هــي فــرع مــن فــروع اللغويــات الحاســوبية، تتنــاول برامــج الحاســب لترجمــة نــص مــن لغــة 

ــى اللغــة الهــدف، وهــي ترجمــة  ــات لترجمــة النصــوص مــن لغــة المصــدر إل ــى أخــرى، تســتخدم برمجي إل

حرفيــة، فــي كثيــر مــن األحيــان ال تــدرك أن الكثيــر مــن الكلمــات فــي اللغــة العربيــة مثــال لهــا معــاٍن متعــددة. 

ــه  ــي أن ترجمات ــك ال يعن ــات، وذل ــب كامــال كقاعــدة بيان ــى الوي ــا تعتمــد عل وبالنســبة لترجمــة جوجــل، فإنه

ــة  ــن ينجزهــا مترجــم بشــري متمكــن، وهــي مرهون ــه حي ــذي تكــون علي ــدر ال ــة بالق صحيحــة دائمــا أو دقيق

بوفــرة الذخيــرة اللغويــة فــي الموضــوع المــراد ترجمتــه .
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الترجمة اآللية و إشكاالت ترجمة المصطلح

تاوريريت حسام الدين
)الجزائر(

الملخص:

       تتنــاول هــذه المداخلــة بالدراســة موضــوع الترجمــة اآللية للمصطلــح من حيث آلياتها اإلجرائية و تطبيقاتها العملية و 

أهم اإلشــكاالت و التحديات التكنولوجية التي تواجهها ، من حيث كونها وســيلة لتقريب المعنى للمتخصصين و غيرهم 

، إضافــة لمــا لهــا مــن دور في توفيــر الجهــد و الوقت .   

      لقــد كان للطفــرة التكنولوجيــة التــي وصــل إليهــا العلــم و المعرفة العلمية الحديثــة دورا كبيرا في تطــور الدرس اللغوي 

الحديــث ، و حيــث أن ذلــك قــد تعــدى ليشــمل جميــع علــوم و معارف علم اللغة التطبيقيــة ، و التي كان من بينهــا الترجمة .

وألن مســألة حوســبة المحتــوى اللغــوي صــارت  أمــرا ضروريــا ال منــاص منــه و واقعــا يفــرض نفســه ، كان التوجه في 

أولــى تطبيقاتــه نحو الترجمــة اآللية.

 وقــد لجــأت فعــال بعــض المؤسســات و الهيئــات إلى الترجمة اآللية كخيار موازي ســعيا لتوفيــر الجهد و الوقــت ، غير أن 

مشــكالت الترجمــة اآلليــة وتكلفــة تطويرهــا أدّيــا ببعض منها إلى البحث عن وســائل تقنية أقــرب مناال وأيســر تطويرا .

ونظــراً ألن المصطلحــات تشــّكل عصــب الترجمة العلمية والتقنيّة ، فإن تضمينها قاعدة البيانات هــو إجراء يقع على قدر 

كبير من األهمية و الحساســية كما يخضع لجملة من االعتبارات و المعطيات التي تحكم تضمينها .

و مــع ذلــك فــإن كثيــرا من التطبيقات البرمجية المتخصصة فــي الترجمة اآللية ال تتيح خيــارات كافية لترجمة النصوص 

العلمية المتخصصة إضافة لوجود عيوب كثيرة على مســتوى اعتماد الشــكل و التمييز بين مختلف القوالب االســتعمالية. 

 و الواقع أن كثيرا من إشــكاالت الترجمة ارتبطت باألخطاء المتعلقة بترجمة المصطلح و ســياقاته المختلفة و هو ما كان 

يكلــف المترجــم جهــدا إضافيا و يضيع الكثير مــن وقته .

و هــو مــا ســنقف عنــده في هذا العــرض من خالل تناول عينة من التطبيقات البرمجية و المواقع اإللكترونية المتخصصة 

في الترجمة اآللية إضافة لبعض بنوك المصطلحات و اختبار أدائها من خالل مختلف الوســائط الرقمية الحديثة . 

و تحديــد دورهــا المباشــر فــي توفيــر بيئــة ترجمــة رقميــة حديثــة ،  تقــدم منظــورا جديــدا عــن طبيعــة الفعــل   

الترجمــي و مــا يمكــن أن يحتملــه مــن أهــداف و غايــات .

كلمات مفتاحية : ترجمة آلية ـ مصطلح ـ حوسبة اللغة ـ معجم ـ بنوك مصطلحات 

الملخصات
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الترجمة اآللية: بين الحاجة و معايير الجودة  …نماذج عن فجوات الترجمة 
اآللية لنصوص الثقافة: »ترجمة جوجل« أنموذجا.

الملخص:

ســتتناول هــذه المداخلــة موضــوع الترجمــة اآلليــة أو الترجمــة بمســاعدة الحاســوب و هــو موضــوع مــن المواضيع 

الهامــة فــي العصــر الحديــث عصــر العولمــة و التحديــات، فبالرغــم بمــا جــاء بــه التطــور التكنولوجــي و الثــورة 

المعلوماتيــة و الرقميــة فــي شــتى مجــاالت الحيــاة إال أن مجــال الترجمــة اآلليــة ال يــزال يعــرف نوعــا مــن القصور 

الســيما فيمــا يخــص جــودة الترجمــة و مصداقيتهــا نظــرا لوجــود أخطــاء فادحــة تتــراوح ثغراتهــا بيــن الجانــب 

الداللــي و األســلوبي و اللغــوي.

فكثيــرة هــي البرامــج اآلليــة الترجميــة التــي مهــدت ســبيل التعريــف أكثــر بالفعــل الترجمــي و فتــح بــاب األبحــاث 

المعمقــة حولــه ممــا زاد اإلقبــال علــى الترجمــة بيــن شــتى اللغــات آليا بغــرض توفيــر الوقــت و العنــاء. إال أن جودة 

و نوعيــة الترجمــة تختلــف مــن نــص إلــى آخــر و تتضــاءل كلمــا اتجهنا نحــو النصــوص المعقــدة ذات الخصوصية 

الثقافيــة المحضة.

وهــذا بالضبــط مــا ســوف تتناولــه مداخلتنــا بالتحليــل حــول إمكانية نجــاح الترجمة اآلليــة للنصوص الثقافيــة وكيفية 

ورود األخطــاء الكثيــرة فــي هــذا الســياق محاوليــن إعطــاء جملــة مــن االقتراحات لتحســين هذه الخدمــة الترجمية.

Summary

Our contribution will be founded about a question of automatic translation, this subject is 

one of the important questions in the current days, time of globalization and challenge.

In spite of the all is a result of development and technology in the numerical field .

The translation stay again limited and her quality id not enough especially when it is about 

cultural translation whose stylistic end linguistic error are very great.

We will study this subject exactly the automatic translation and the error cultural, too we 

will give suggestion about this question.

الكلمات المفتاحية: ترجمة آلية، ترجمة جوجل، ثغرات معجمية، ترجمة الثقافة، عقبات داللية.

سميرة عالل دليلة
)الجزائر(

الملخصات

47



تأثير التحيز الثقافي للقارئ المترجم على ترجمة األسماء اإلشهارية         

Abdellatif thameur
Université d›Oran 1 Ahmed Ben Bella
(Algérie)

الملخص :

     يقــوم  المترجــم  بنقــل المعنــى  اللغــوي  مــن لغــة إلــى  أخــرى ،لكنــه أثنــاء عمليــة الترجمــة  يقــوم  بطريقــة 

ال واعيــة  بإظهــار  تحيزاتــه الثقافيــة  المتمثــل  فــي أحكامــه المســبقة ومعتقداتــه اللغويــة واجتماعيــة ودينيــة  

...و لهــذا يمكننــا القــول  أن التحيــزات الثقافيــة للمترجــم تؤثــر تأثيــرا بالغــا علــى  إنتــاج  النــص  مــن جهــة  

ومــن  جهــة أخــرى ، فــإن المترجــم  يعمــل علــى إشــراك  المتلقــي  فــي بنــاء المعنــى ، وذلــك بمنــح هــذا األخيــر  

فرســة مــأ الفرغــات والبياضــات الموجــودة فــي النــص ،عبــر تشــغيل  الموســوعة المعرفيــة للقــارئ، ممــا 

يضفــي  بعــدا  جماليــا وامتاعيــا يجعــل النــص  منفتحــا علــى  قــراءات  متعــددة .

    تأسيســا علــى مــا ســبق ، ســنحاول  فــي هــذه الورقــة البحثيــة  إظهــار  مــدى  تأثيــر التحيــز الثقافــي  لــكل 

مــن المترجــم و القــارئ  علــى إنتــاج معانــي  أســماء اإلشــهاري، مــن خــالل مدونــة بحــث   تحمــل بيــن جنباتهــا 

ــا مــن تســليط  ــة تمكنن ــة نقدي ــة تحليلي ــر توظيــف مقارب ــة ، عب ــن العالمي اإلرســاليات اإلشــهارية لشــركة بانتي

ــه  لهــذه اإلرســاليات مــن لغــة  ــاء  نقل الضــوء علــى أهــم  اإلشــكاالت والعقبــات التــي يوجههــا المترجــم  أثن

االنطــالق إلــى لغــة الوصــول .

الملخصات

48



Abstract

  The Translator transfers linguistic meaning from one language to another, but during 

the translation process, he unconsciously shows the cultural prejudices  such as his 

preconceptions ,linguistics, social and religious beliefs.for this reason ,we can say that the 

cultural biases of the translator profoundly affects the production of the text on the one hand 

and on the other hand, the translator is working to involve the receiver in the construction 

of meaning by giving the latter an opportunity to fill the gaps and spaces left by the text 

which gives an aesthetic and enjoyable dimension to a it making the text open to several 

interpretions.

    In the following article , we will try to show how the cultural bias of both the translator 

and the reader impact the production of meaning of the advertisement text, through a corpus 

of research  made of publicity messages gathered from the site  of  pantene company by 

employing an analytical and critical approach that  enable us to highlight the most important 

problems and obstacles that  the translator faces during his translation.

كلمات المفتاحية :

الترجمة ،التحيزات ،التأويل ، اإلشهار ، التلقي ،بانتين

Key word :   Translation,biases,interpretation,advertisement,recept ion, Pantene

الملخصات

49



ــون(  ــة: أهــل المصــدر )المصدري ــة والغيري ــة اإلني ــات الترجمــة بيــن جدلي ›أخالقي

›
ً
ــا ــون( نموذج ــدف )الهدفي ــل اله وأه

محمد أمين إدريس
جامعة مصطفى اسطمبولي-معسكر

)الجزائر(

ملخص البحث

     تعتبــر أخالقيــات الترجمــة أكثــر المســائل أهميــة فــي علــم الترجمــة، فقــد اســتعرضت العديــد مــن المقاربات 

ــل  ــم التمثي ــى أبعــد الحــدود، حتــى أّن بعضهــا عّظ ــة الفعــل الترجمــي إل القديمــة اســتراتيجيات مختلفــة ألخلق

الوفــي للنــص األصلــي وراعــى البعــض اآلخــر التواصــل بوصفــه قيمــة رئيســة ينبغــي تجســيدها. فأنطــوان 

 La Traduction et la Lettre( ــه ــي كتاب ــح ف ــال، ينص ــبيل المث ــى س ــان Antoine Berman، عل برم

ــن  ــتراتيجية ترجميــة تبي ــي اس ــرف أو مقــام البعــد( بتبن ــة والح ou L’auberge du Lointain( )الترجم

عــن غرابــة النــص المصــدر وتســتقبل الدخيــل باعتبــاره كذلــك. يعــارض هــذا المفهــوم كل شــكل مــن أشــكال 

)إلحــاق( )annexion( و)اســتمالك( )appropriation( و)إدمــاج( )assimilation( النــص المصــدر. 

ويتبنــى لورانــس فينوتــي  Lawrence Venuti، علــى غــرار منظريــن كثــر، النهــج البرمانــي نفســه 

باقتراحــه لبعــد أخالقــي يعتــرف للدخيــل بخصوصياتــه واختالفاتــه اللغويــة والثقافيــة مــن خــالل مــا يُعــرف 

ــا  ــس لهم ــن الُمؤَس ــب )Foreignization( الترجميتي ــن )Domestication( والتغري ــتراتيجيتي التوطي بإس

ــن  ــق عــن النظــرة الفلســفية لآلخــر، والداعــي بضــرورة تجســيد االختــالف بي ــي المنبث ــاق األخالق ــي الميث ف

 The Scandals of Translation: Towards an( الثقافــات فــي الترجمــة. وهــو يؤكــد فــي مقدمــة كتابــه

Ethics of Difference( بــأّن الترجمــة الجيــدة هــي الترجمــة التــي تظهــر حقيقــة الشــيء: إنّهــا تظهــر فــي 

لغتهــا غرابــة النــص األجنبــي.

يعيــش المترجــم حالــة مــن االنجــذاب بيــن اللغتيــن )المنقــول منهــا والمنقــول إليهــا(، وبيــن الثقافتيــن )الباثــة 

والمســتقبلة(، وهــو مــا يطــرح لزامــاً مســألة اإلنيــة )Selfhood( وعالقتهــا بالغيريــة)Otherness( . وقــد 

قامــت العديــد مــن الدراســات فــي حقــل الترجميــة بإلقــاء الضــوء علــى هــذه الثنائيــة بغيــة فهــم نــوع التجــاذب 

الحاصــل بينهمــا، وســبل تحقيــق كل واحــدة منهمــا علــى مســتوى نــص الترجمــة.
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ــه لهــي بحــق  ــه وثقافت ــاً بلغت ــان، متفوق ــاره، فــي الكثيــر مــن األحي إّن تفضيــل مؤلــف النــص األصلــي واعتب

مــن خصــال أهــل المصــدر )Sourcerers( وشــيمهم. وينبــع مثــل هــذا الشــعور مــن دوافــع ومواقــف فلســفية 

ــى الجمهــور بوعــي ويجاهــدون بهــا صراحــة، وأخــرى تضــرب جذورهــا فــي الالوعــي  يعلنهــا هــؤالء عل

ــر  ــر الفضــل الكبي ــن ألحــد أن ينك ــتراتيجية. وال يمك ــم االس ــه خياراته ــة وتوج ــتهم الترجمي ــد ممارس فتفس

للنقــول بشــتى أصنافهــا ومصنفاتهــا فــي تعريفنــا باآلخــر، وتعريــف اآلخــر بنــا فــي إطــار مــا يســمى بالمثاقفــة 

)acculturation( التــي يحتفــظ تاريــخ البشــرية بالعديــد مــن نماذجهــا وتجاربهــا. وقــد تمكنــت هــذه الترجمات 

مــن تبديــل النمــاذج الثقافيــة البدئيــة للثقافــات المســتقبلة، وقلــب كيانهــا رأســاً علــى عقــب عبــر إدخــال ســمات 

اللغــة المصــدر )SL( ومعهــا ثقافتهــا فعّرفتهــا بأشــكال مــن الحيــاة وأنمــاط مــن الفكــر لــم تعهدهــا مــن قبــل. 

ــي نصوصهــم  ــى خصائــص اللغــة الهــدف )TL( ف ــوا عل ــول أن يبق ــر هــذه النق ــار المترجمــون عب ــو اخت ول

بأبعادهــا الثقافيــة ال مــا بــرزت إلــى الوجــود هــذه المثاقفــة بيــن األمــم والشــعوب. وثمــة فئــة مــن المترجميــن، 

يُســّمون بالهدفييــن )Targeters(، تؤثــر القــارئ علــى المؤلــف باعتبــار أّن الترجمــة موجهــة إليــه، وأّن لــه 

الســبق فــي ذلــك فإكرامــاً لعينــه يكــرم مــرج عيــون لتســتباح التنــازالت بأنواعهــا اللغويــة والدالليــة والثقافيــة. 

ــه  ــه إلنيت ــة الترجمــة إمــا بتوظيف ــاً أّن المترجــم هــو الحاكــم بأمــره فــي ســير عملي ــدرك يقين ــا ن ــي فإنّن وبالتال

ــر  ــة والفك ــي اللغ ــه أيضــاً ف ــز عن ــة اآلخــر المتماي ــا، أو لغيري ــر وأيديولوجي ــة وفك ــن لغ ــا م ــا يتصــل به وم

ــا. واأليديولوجي

وثمــة العديــد مــن التســاؤالت التــي تطــرح نفســها بإلحــاح: مــا مفهــوم اإلنيــة ومــا الغيريــة؟ كيــف تتجســد كل 

واحــدة منهمــا فــي نــص الترجمــة؟ هــل تطــرح جدليــة اإلنيــة والغيريــة اختالفــاً بيــن المترجميــن مــن حيــث 

الصنــف الــذي يتحــدد بموجــب ميــل كل مترجــم والهــدف القابــع وراء كل ترجمــة؟ هــل مــن أخــالق الترجمــة 

أن يكــون المترجــم مصدريــاً أم هدفيــاً؟ أم أن يكــون االثنيــن معــاً؟ تلكــم هــي أبــرز القضايــا التــي ســيتناولها هــذا 

البحــث بالكثيــر مــن التحليــل والتفســير ضمــن اإلطــار النظــري أوالً، ثــم ضمــن اإلطــار اإلجرائــي.  

- الكلمات المفتاح: أخالقيات - الترجمة - أخالقيات الترجمة - اإلنية - الغيرية - المصدريون - الهدفيون.

الملخصات

51



قراءة نقدية لكتاب »دانيال جـواداك« :
»الترجمة، المترجم والمؤسسة«

La traduction, le traducteur et l entreprise

ا.د/عيسى بريهمات
جامعة ثليجي عمار األغواط

)الجزائر(

ملخص:

صــدر كتــاب «دانيــال جــواداك»  Daniel Gouadec«الترجمــة  ،المترجــم والمؤسســة » ســنة 1989 

ــي  ــف ف ــا المؤل ــه يوغــل بن ــس. وفي ضمــن إصــدارات Afnor Tour Europe سلســلة G.Delizy بـــ باري

الــدروب التفصيليــة للترجمــة ،وهــو بهــذا العمــل الشــامل والدقيــق يفــرض علينــا قــراءة موضوعيــة )خطــوة-

خطــوة ( لظاهــرة الترجمــة فــي أحضــان المؤسســة وعلــى صعيــد العالــم فــي محيــط التواصــل العابــر للقــرات. 

ــار  ــي إط ــة ف ــرة وضروري ــة خطي ــت صناع ــي أضح ــة الت ــي أن الترجم ــوره البانورام ــن منظ ــف م نستش

تحــوالت الســوق وحريــة المشــروعات والنشــاطات المختلفــة ال تســتغني عنهــا ال األمــم وال األفــراد. وجديــر 

بالمالحظــة فــي ضــوء هــذا الكتــاب أن الترجمــة أصبحــت ،فــي واقــع األمــر ،هــي لغــة العالــم الحــي المنتــج 

ــع  ــف البضائ ــل مختل ــوص ب ــل النص ــه تنق ــى متن ــيط عل ــم وس ــات  ،وأه ــن اللغ ــترك  بي ــم المش ــي القاس ،فه

ــات  ... ــاطات والخدم والنش

    الشــك فــي أن القــراءة النقديــة لكتــاب :«الترجمــة ،المترجــم والمؤسســات » المنضــوي ضمــن أعمــال أحــد 

أســاطين الترجمــة «دانيــال جــواداك» تعــد مغامــرة بالغــة الصعوبــة . وعلــى هامــش هــذه القــراءة الترجميــة 

ــا واإلعــالم  ــوم والتكنولوجي ــي العل ــا ينشــر اآلن ف ــا. نظــرا ألن معظــم م ــا أن نســتفيد مــن منجزاته ــر بن جدي

ــة أن ال تضطــر  ــات والمراكــز الوطني ــى المؤسســات والهيئ ــة ، فعل ــة  مهيمن والطــب يصــدر بلغــات أوروبي

ــاف  ــل االلتف ــة و تجاوزهــا ب ــة الحبيب ــه الجميل ــى لغت ــز عل ــى القف ــري إل ــر الجزائ ــب والمختــص والخبي الطال

ــة  ــل بترجم ــى المؤسســات المختصــة أن تتكف ــة. عل ــات األجنبي ــارف مباشــرة باللغ ــذه المع ــي ه ــا و تلق عليه

معظــم مــا يحتاجونــه إلــى العربيــة حتــى يبقــى والؤهــم لهــا صلبــا و لكــي ال تتهــم لغتنــا بالتقصيــر وضعــف 

مســايرة التطــور ظلمــا وإجحافــا
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L’éthique du traducteur professionnel
Exercice de la traduction professionnelle en Algérie

KHELIL Lamia
(Algérie)

Les mots clés : Traducteur professionnel, honoraires, traductions remises aux utilisateurs, 

éthique,  charte d’éthique et déontologie.

La traduction professionnelle en Algérie, comme partout dans le monde, est régie par un 

ensemble de textes de loi )Ordonnance N° 95 – 13, le décret exécutif n°95-436( que tout 

traducteur officiel est tenu d’exécuter à la lettre. 

Ajouté aux textes de loi le traducteur professionnel en Europe ou ailleurs peut se référer à 

une charte ou à un code d’éthique et de déontologie  qui vient en complément afin de lui  

assurer une protection supplémentaire de ses intérêts moraux et matériels et lui permettre 

ainsi d’accomplir efficacement sa mission.

Qu’en est – il du traducteur professionnel algérien ? Y’ a-t-il une charte d’éthique à laquelle 

il doit se référer?  

Toutes nos recherches effectuées dans ce sens sont restées vaines, il n’existe aucune 

charte d’éthique et de déontologie qui régit  les auxiliaires de la justice en Algérie dont les 

traducteurs contrairement aux journalistes, médecins et autres professionnels.   Aussi, les 

conséquences de l’absence de ce document  sont souvent très négatives car elles donnent 

lieu à des dérives et à des dépassements qui entachent cette noble profession et découragent 

beaucoup de bons éléments qui par conséquent préfèrent se consacrer à d’autres activités.

الملخصات
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Parmi ces dérives, conséquence directe d’ un manquement à l’éthique, j’aborderais la 

qualité du travail remis à l’utilisateur qui est discutable. Le traducteur se doit de remettre 

un travail parfait sur tous les plans y compris sur le plan de la forme, la qualité du papier et  

la présentation. 

Quant aux honoraires, à défaut d’une tarification unifiée et réglementée,  les pratiques 

frauduleuses sont légions allant jusqu’à  profiter de la détresse des utilisateurs faisant fi de 

toute morale.

En l’absence d’une charte d’éthique, le traducteur professionnel algérien se doit de faire 

preuve d’une morale et d’une éthique personnelle qu’il alliera aux textes de loi afin 

d’accomplir sa mission au mieux et représenter dignement  sa corporation.
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Résumé en Anglais

The ethics of the professional translator

The practice of Professional Translation in Algeria

Keywords: Professional translator, fees, translations delivered to users, ethics, ethics charter. 

Professional translation in Algeria, as elsewhere in the world, is exercised  under  a set of laws )Order 

N°95-13, executive decree N° 95-436( that all certified translators should strictly comply.  

Added to the legislation texts, the professional translator in Europe or elsewhere can refer to an ethics 

charter or to a code as complements to ensure the extra protection of his moral and material interests 

and be able  to carry out his mission effectively.

What about the Algerian professional translator? Is there any ethics charter to which he should refer? 

All our research in this field has unfortunately proved unsuccessful; there is no ethics charter in Algeria 

that   regulates court officers as translators contrary to journalists, doctors and other professionals. 

Hence, the consequences of this absence are very negative because they give rise to abuses and 

overruns that tarnish this noble profession and discourage qualified translators who then prefer to 

exert other activities.

Among these abuses, which are the mere result of breach of ethics, I will mainly deal with the quality 

of questionable work submitted to the user. The translator is required to submit a perfect job taking 

into account not only the content of the text to be translated but its presentation, its form as well as the 

quality of the paper used. 

As for the fees, in the absence of unified and regulated tarifs, fraudulent practices are common 

occurrence going as far as taking advantage of the users’ distress, a mere of  violation of ethics and 

morals 

In the absence of any ethics charter, the Algerian professional translator should be guided by high 

personal ethics and moral standards to be added to the existing law texts in order to accomplish his 

mission correctly and to act as a worthy ambassador for his corporation.
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تغييب الترجمة في العالم العربي:
بين نرجسية الغالب ومازوشية المغلوب

محمد بن جدو
أستاذ الترجمة – جامعة زيان عاشور - الجلفة

)الجزائر(

الملخص:

ــة  ــة ماس ــي بحاج ــن العرب ــة الوط ــن أن لغ ــد نح ــة، ونعتق ــي الترجم ــا ه ــة أوروب ــو أن لغ ــو ايك ــد امبرت يعتق

للترجمــة وأن تغييــب الترجمــة يصنعــه صنفــان مــن النــاس وصنفــان مــن الساســة وصنفــان مــن مجموعــات 

الضغــط،    أحدهمــا غالــب فــي الظاهــر يعــادي الترجمــة ويســعى إلــى تغييبهــا عن المشــهد الثقافــي واألكاديمي 

ــم العربــي نفــورا مــن اللغــة «األخــرى» وســعيا وراء رغبــة جامحــة فــي مصالحــة الــذات تحيلهــا  فــي العال

مــرارة الهزيمــة الثقافيــة وأزمــة التــردي الحضــاري إلــى نرجســية عميــاء تــؤذي اللغــة األم مــن حيــث تعتقــد 

أنهــا تدافــع عنهــا وتدفعهــا بعيــدا عــن مكانهــا الطبيعــي مــن حيــث تعتقــد أنهــا تدنيهــا منــه، وثانيهمــا مغلــوب 

فــي الظاهــر يعــادي الترجمــة ويســعى إلــى تغييبهــا حبــا فــي اللغــة «األخــرى» ورضوخــا لرغبــة جامحــة فــي 

معــاداة الــذات يحيلهــا الشــعور الزائــف بالتحضــر والشــعور الحقيقــي بالنقــص إلــى مازوشــية طاغيــة تعــادي 

الترجمــة إلبقــاء اللغــة األم فــي الظــل خدمــة للغــة «األخــر» وتمكينــا لهــا وســعيا لبقائهــا وهيمنتهــا.

ــان مــن صــور االضطــراب النفســي فــإن المتتبــع الضطــراب المشــهد  والن النرجســية والمازوشــية صورت

اللغــوي فــي العالــم العربــي والضطــراب مســيرة الترجمــة فيــه يــكاد يجــزم أن الطريــق إلــى التمكيــن للغــة األم 

وإلــى االنفتــاح علــى اللغــات األجنبيــة وإلــى اإلفــادة مــن التنــوع الثقافــي يبــدأ مــن جعــل الترجمــة أداة لمعالجــة 

«االضطــراب اللغــوي» فــي عالمنــا العربــي ويبــدأ قبــل ذلــك بمواجهــة الذيــن يســعون إلــى تغييبهــا.  
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The absence of translation in the Arab world:

Between the narcissism of dominant and the masochism of dominated

Summary:

Umberto Eco believes that the language of Europe is the translation; we believe that the 

language of the Arab world is in dire need of translation. The absence of translation is made 

by two kinds of people, two kinds of politicians and two types of lobbies. One of which is 

ostensibly to counter the translation and seeks to avoid it from the cultural and academic 

landscape in the Arab world afraid of the language of the «other» and in pursuit of an 

unbridled desire for self-reconciliation, which is transmitted by the bitterness of cultural 

defeat and the crisis of civilized deterioration to a blind narcissism that harms the mother 

tongue in terms of which it believes it defends and drives it away from its natural place 

in terms of its belief that it is inferior to it. And seeks to avoid her love in the language 

of «other» and the desire for a wild desire to anti-self transmitted by the false sense of 

urbanization and the real sense of lack of masochism tyrant tyranny translation to keep the 

mother tongue in the shade to serve the language «other» and to enable it and interest in its 

survival and dominance.

Because narcissism and masochism are two forms of psychological disorder, the follower 

of the linguistic turmoil in the Arab world and the turbulence of the translation process, it 

is almost certain that the path to empowerment of the mother tongue, openness to foreign 

languages and the use of cultural diversity begins to make translation a tool to deal with the 

linguistic turmoil in our world. Arab conflict and then begins to confront those who seek 

its absence.
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L’absence de traduction dans le monde arabe:

Entre le narcissisme prédominante et le knock-out

Résumé:

Umberto Eco est d’avis que la langue Europe est la traduction, nous croyons que la langue 

du monde arabe est un besoin urgent de traduire et de l’absence de la traduction est faite par 

deux types de personnes et deux types de politiciens et deux types de groupes de pression, 

l’un d’entre eux souvent ostensiblement hostile à la traduction et cherche à l’absence de la 

scène culturelle et académique dans le monde arabe aversion autre langue « et » la poursuite 

du désir effréné d’auto-réconciliation transmet l’amertume de la défaite culturelle et la crise 

de la détérioration de la civilisation au narcissisme blessé aveuglément la langue maternelle 

de l’endroit où vous pensez qu’ils défendent et chassé de son lieu naturel où elle croit son 

déclin de celui-ci, et le second perdant dans l’hostilité apparente Walt Rajmah cherche à 

l’absence d’amour dans « autre » langue que la soumission à la volonté de sans frein auto-

anti fait référence à un faux sentiment d’urbanisation et le sentiment réel d’infériorité par 

rapport au tyran Mazuchih traducteur hostile à garder la langue maternelle dans la langue 

de service ombre « autre » et pour leur permettre et l’intérêt de la survie et de domination.

Parce que le narcissisme et Almazuchih deux images d’images de troubles psychologiques, 

le suiveur de la scène linguistique de troubles dans le monde arabe et bouleversé le processus 

de traduction qui est presque certain que la voie de l’émancipation de la langue maternelle 

et d’ouvrir aux langues étrangères et de tirer parti de la diversité culturelle commence à 

faire l’outil de traduction pour résoudre le « désordre linguistique » dans notre monde 

Conflit arabe, puis commence à confronter ceux qui recherchent son absence.
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Etude analytique et critique du guide du traducteur et du réviseur 
proposé par l’organisation arabe de traduction.

Besma BOUDHENE
Institut de Traduction, Université Abou El Kacem Saadallah- Alger 2
(Algérie)

Après l’obtention d’une licence classique en traduction )fr/ar/ang( du département de 

traduction de l’université de Constantine en 2012. J’ai entrepris de poursuivre un Master 

en traduction )ang/ar/ang( à l’institut de traduction de l’université d’Alger 2 où j’ai eu la 

chance d’être Major de promotion )2013/2015(.

Suite à cela, j’ai passé le concours national de Doctorat à l’institut de Traduction d’Alger en 

2015, où j’ai était classée première en tête de liste. Actuellement je suis en troisième année 

Doctorat en Approches Traductologiques Contemporaines.

Au cours de ces deux dernières années, j’ai eu l’occasion de travailler comme enseignante 

vacataire de langues étrangères et de méthodologie de travail scientifique à la faculté des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication )Université Constantine-2( 

ainsi qu’à la faculté des sciences de la communication et de l’audiovisuel )Université 

Constantine-3(.

J’ai aussi eu la chance de participer à deux colloques dont : le second colloque international 

sur la traduction et les nouvelles technologies, organisé par l’institut de traduction- 

Université d’Alger 2 avec une communication portant le titre de : « The success or failure 

of Literary Translation Through CAT tools, A case study from English into Arabic and vice 

versa. » Ainsi qu’au Colloque National sur la traduction et la vulgarisation scientifique 

organisé par l’Institut de traduction d’Oran avec une communication portant le titre de : « 

L es aspects de vulgarisation scientifique dans le domaine de la Daawah. Etude analytique 

et comparative du texte anglais des miracles scientifiques du Coran : « iadjaz » avec ses 

traductions arabe et française.“
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Résumé :

Cette étude se propose d’analyser un texte régissant la technique d’écriture lors d’une 

opération de traduction et de révision post-traduction, destiné aux traducteurs. Nous avons 

pris en effet comme corpus le guide du traducteur et du réviseur proposé par l’organisation 

arabe de traduction et plus précisément la partie qui dicte au traducteur la façon dont il doit 

transférer les noms propres vers l’arabe.

Le guide propose une longue liste de lignes directrices à suivre lors de toute opération

traduisante, dont la méthodologie de la rédaction, le type de police, la taille de police, la 

ponctuation, etc. De surcroît, ce guide propose que le nom propre soit transcrit en lettres 

arabes )langue d’arrivée( et qu’il soit systématiquement suivi de sa transcription en langue 

de départ entre parenthèses.

A cet égard, si l’on se fie à cette proposition, il est fort possible d’avoir au final entre les 

mains un texte d’arrivée hybride, mêlant lettres arabes parsemées de lettres latines. Devant 

cet état de fait, nous nous sommes posé une question à la fois stratégique et d’ordre éthique, 

à savoir :

- Pourquoi avoir recours à la transcription des noms propres en langue étrangère ? La 

transcription arabe ne suffit-elle pas, à elle seule, à les transférer de façon claire ?

Par ailleurs, il n’est pas rare de tomber sur des noms propres qui, une fois transcrits,

deviennent homophones en arabe. On peut citer comme exemple les deux noms de marques 

« Peugeot » et « bijou » que l’on transcrit بيجــو /bijou/ pour les deux. Ceci peut en effet 

générer des erreurs référentielles importantes.

- De ce fait, cette pratique doit-elle être exclusivement appliquée dans les cas qui peuvent 

prêter à confusion ? Ou peut-elle être généralisée ?

Ce guide contient, par ailleurs, une annexe à la fin du document, subdivisée en quatorze 

parties traitant de la question de fidélité au fond et à la forme du texte original.
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- Mais qu’en est-il de la fidélité à la langue d’arrivé et au public cible ?

N’est-ce pas une dévalorisation du texte arabe que de faire appel aux lettres d’une autre 

langue à chaque fois que l’on transfert un nom propre ? Peut-on considérer cela un échec, 

une impuissance, ou encore une dépendance de la langue arabe à l’égard d’autres langues ? 

Ou est-ce une pratique qui n’est pas exclusive à celle-ci ?

En d’autres termes, le traducteur doit-il se positionner du côté de l’autre ou relever « des 

mots de sa tribu », pour reprendre une expression de Mallarmé )1877(?

Mots cléfs: traduction - nom propre – langue arabe - fidélité – public cible – 

éthiqueprescriptivisme.
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Abstract:

This study sets out to analyze a text that governs the writing technique in the operation of 

translating and proofreading, dedicated to translators. In fact, we have chosen as a corpus 

the translator and proofreader’s guide put forward by the Arab organization for translation. 

We are going to be dealing more precisely with the part that dictates how translators should

transfer proper nouns to Arabic.

The guide suggests a long list of guidelines to be followed during any translation operation

among which we can cite: the writing methodology, font type, font size, punctuation, etc. 

Moreover, this guide suggests to transcribe the proper noun in Arabic letters )target language( 

systematically followed by its transcription in the source language between brackets.

In this regard, if we rely upon this guideline, the target text is most likely to be hybrid, 

containing a blend of Arabic letters dotted with Latin letters here and there.

This led us up to raise some strategic and ethical questions:

- Why does the translator have to resort to foreign language transcription of the proper 

nouns? Doesn’t the Arabic transcription suffice to transfer them in a clear manner?

Furthermore, it is frequent to notice that some proper nouns become homophones once 

transferred to Arabic. One particular example comes to mind in this respect; the two brands 

« Peugeot » and « bijou1 » that both become بيجو /bijou/ once written in Arabic letters. This 

can, in fact, generate important referential errors.

- For this reason, should this practice be exclusively applied in cases of possible confusion? 

Or can it be generalized?

This guide contains, on the other hand, an annex at the end, subdivided into fourteen sections

that revolve around the issue of fidelity to the form and the content of the original text.

62

الملخصات



- But what about the fidelity to the source language and to the target language audience?

Isn’t bringing in the letters of another language in order to transfer a proper noun a belittling 

of the Arabic text? Can we consider this a failure, a weakness, or else a subordination of 

the Arabic language to other languages? Or is it a practice that is not exclusive to Arabic?

In other words, does the translator have to position himself on the side of the other or does

he have to use “his tribe’s words“, in the words of Mallarmé )1877(?

Keywords: translation-proper noun-Arabic language- fidelity- target audience- 

ethicsprescriptivism.
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Résumé

A l’heure de la mondialisation, l’éthique du traduire est incontestablement un enjeu central; 

de ce fait l’objectif principal de cette étude est de présenter une esquisse théorico-pratique 

de l’éthique de la traduction du roman arabe. Nous nous somme penchés sur l’analyse 

des systèmes de déformation idéologiques et langagiers dans la traduction des romans de 

l’Immeuble Yacoubian, de Ala Alswany, traduit par Gilles Gauthier vers le français et de 

Cette aveuglante absence de lumière  de Tahar Ben Jelloun, traduit merveilleusement  par 

Bassam Hajjar vers l’arabe. Cet intérêt trouve son origine dans la symbolique multiple que 

portent ces deux romans aux niveaux arabe et mondial. L’homogénéisation de la traduction a 

eu comme conséquence le transfert du roman de la polyphonie et de la diversité culturelle au 

totalitarisme et à la linéarité, menaçant de ce fait la réalité de l’œuvre artistique, la poétique de 

l’original, la passion du lecteur étranger et la pensée de l’opinion publique, notamment dans le 

contexte actuel caractérisé par de profonds changements sociaux et de sédiments coloniaux en 

addition au conflit incessant entre l’Orient et l’Occident. De ce fait le premier questionnement 

était lié à ce qui incite le traducteur à penser à la place de l’écrivain et des personnages du 

roman, selon ses tendances, lors du processus de traduction. Les théories postcoloniales et de 

critique culturelle ainsi que ce que appelle Antoine Berman « La recherche du traducteur » 

ont constitué les éléments de réponse. Le deuxième questionnement est autour d’une éthique 

productive, qui consolide la tache du traducteur et concrétise le rôle civilisationnel de la 

traduction. On a adopté lors de cette étude une méthodologie analytique contrastive.

Mots-clefs : politique, éthique positive, diversité linguistique et culturelle, idéologisation.
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Abstract

         In the age of globalization, the translating ethics are undoubtedly a central issue; 

therefore the main objective of this study is to present a theoretical-practical sketch of 

the ethics of translation of the Arabic novel. We looked at the analysis of ideological and 

linguistic deformation systems in the translation of the novels of the Yacoubian Building, 

Ala Alaswany, translated by Gilles Gauthier into French, and Tahar Ben Jelloun’s Blind 

absence of light ”Cette aveuglante absence de lumière“, translated wonderfully by Bassam 

Hajjar towards Arabic. This interest is rooted in the multiple symbolism of these two 

novels at the Arab and world levels. The homogenization of translation has resulted in the 

transfer of the novel from polyphony and cultural diversity to totalitarianism and linearity, 

thus threatening the reality of the artistic work, the poetics of the original, the passion of 

the foreign reader and the thought of public opinion, especially in the current context of 

profound social changes and colonial sediments, in addition to the ongoing conflict between 

East and West. Therefore, the first question was related to what prompts the translator to 

substitute the writer’s and thought characters’ thoughts, according to his tendencies, during 

the translation process. Postcolonial theories and cultural criticism as well as what Antoine 

Berman calls «The search for the translator» have constituted the elements of answer. 

The second question is about a productive ethic, which consolidates translator’s task and 

concretizes the civilising role of translation. A contrastive analytical methodology was 

adopted.

Keywords: politics, positive ethics, linguistic and cultural diversity, ideology.
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عوائق ترجمة الحكم الشعبية الجزائرية بسبب اختالف الثقافات العالمية

نبيلة بلعيدي
)الجزائر(

الملخص    

اهتــم بعــض الباحثيــن بترجمــة الحكــم واألمثــال انطالقــا مــن اإلعجــاب والولــوع بهــا و وصــوال إلــى إســماعها 

ــي  ــم عل ــال والحك ــوم تشــتمل األمث ــا هــو معل ــا ، وكم ــا ولغاته ــالف ثقافاته ــى اخت ــف الشــعوب عل ــى مختل إل

اســتعارات وكنايــات يــراد بهــا معنــى آخر،قــد توقــع المترجــم فــي عوائــق تحــول دون بلــوغ القصــد وإيصــال 

المعنــى ، والســبب فــي ذلــك هــو اختــالف األنســاق الثقافيــة بيــن المجتمعــات والشــعوب التــي تعكــس مجموعــة 

ــة  ــم الحضاري ــة، والقب ــة واألخالقي ــة واالقتصادي ــية واالجتماعي ــة والسياس ــة التاريخي ــياقات الثقافي ــن الس م

واإلنســانية ،فمثــال الحكمــة القائــل «فــالن يعــرف مــن أيــن تــؤكل الكتــف» إذا ترجــم ترجمــة لفظيــة إلــى لغــة 

أجنبيــة فقــد داللتــه وقيمتــه وقــد ال يعنــي شــيئا بالنســبة للمتلقي،ولــذا يجــب علــى المترجــم أن يحــرص علــى 

ترجمــة المعنــى ال اللفــظ ، ويضــع فــي الحســبان أن النســق الثقافــي للمســتقبل مختلــف كل االختــالف  ، فــال بــد 

لــه مــن توطئــة يوضــح مــن خاللهــا الظــروف البيئيــة والثقافيــة التــي نشــأت فيهــا األمثــال

 PROVERBES DE L’ALGERIE ET DU» نــورد مــن خــالل المداخلــة نمــاذج مــن كتــاب     

ــة إذا  ــة الكناي ــالف دالل ــى اخت ــن عل ــية معلقي ــة والفرنس ــن العربي ــنب باللغتي ــن ش ــد ب MAGHREB»لمحم

مــا ترجمــت بلغــة أخرى،مــع محاولــة إيجــاد حلــول ليصــل ثراثنــا بصورتــه الحقيقيــة األصليــة إلــى المتلقــي. 

 

ــخ ـ سياســة ـ أخــالق ـ  ــراث ـ ســياق ـ تاري ــة ـ ت ــة ـ كناي ــال ـ ثقاف ــم ـ أمث ــة ـ حك ــة : ترجم الكلمــات المفتاحي

ــة             اقتصــاد ـ قيمــة حضاري
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Dagher, ce passeur entre les signes et les cultures et poète de l’altérité, dans son recueil de 

poèmes Obscurités aux aguets ou عتمــات متربصــةt

[1] Professeur des universités au département d’études arabes de l’Université de Strasbourg, 

spécialiste de  littérature arabe moderne et contemporaine et de traduction.

[2] Poète libanais, docteur ès lettres )Sorbonne nouvelle(, Professeur de l’université de 

Balamand, traducteur de Rimbaud et de Rilke en arabe. Il est traduit en plusieurs langues 

et sa poésie est à la fois source d’inspiration pour des artistes plasticiens et objet d’études 

académiques.

[3] Charbel Dagher, Obscurités aux aguets, poèmes traduits de l’arabe par  Naoum Abi-

Rached, L’Harmattan, 2004.
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السياسات العربية لدعم الترجمة الحديثة بين المد والجزر

نور فارح عمر
)فرنسا(

ملخص:

ليســت مــن قبيــل المصادفــة لــو قلنــا ان قصــة بــرج بابــل هــي أول تلميــح لترجمــة، بغــض النظــر عــن صحتهــا 

ــخ، فهــي  ــدم التاري ــإن الترجمــة قديمــة ق ــكل األحــوال، ف ــا أســطورة ألصــل الترجمــة. ب ــر البعــض بأنه يعتب

مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بفــن الكتابــة. فلــو لفتنــا أنظارنــا إلــى عصــور القديمــة نجــد تواجــد الترجمــة فــي معظــم 

الحضــارات القديمــة، بمــا فيهــم اليونانييــن والرومانييــن والفراعنــة. فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر، يعتبــر 

بعــض المؤرخيــن النقــوش باللغتيــن علــى مقابــر أمــراء الفنتيــن فــي مصــر أقــدم اثــر للترجمــة علــى وجــه 

األرض، فهــي تعــود إلــى ألــف الثالثــة قبــل الميــالد. فــكل تلــك الشــهادات تشــير إلــى قــدم هــذا الفــن و حداثتــه 

فــي آن واحــد، بحيــث أنهــا تمثــل اليــوم مــن العلــوم التــي ال يســتقى عنهــا و التــي اكتســبت مكانــة مميــز مــع 

مجــيء العولمــة التــي جعلــت العالــم قريــة واحــدة.

إذا، يتفق عديد من المهتمين في الترجمة العربية الحديثة بأنها تنقسم إلى ثالثة أنماط وهي:

- الترجمة كسياسة من سياسات المستعمر.

- الترجمة على يد الدولة و األنظمة العربية الحديثة.

- الترجمة من قبل السوق النشر في البلدان العربية.

النمــط األول جــاء كوســيلة اســتعمارية تبنتهــا السياســات االســتعمارية لبســط ســيطرتها علــى المناطــق التــي 

تحتلهــا، علــى ســبيل المثــال و فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر و مطلــع القــرن التاســع عشــر اتخــذ نابليــون 

مترجميــن مقربيــن لــه فــور وصولــه إلــى مصــر إبــان حملتــه الشــهيرة بغيــة تحقيــق مآربــه االســتعمارية فــي 

هــذا القطــر العربــي، كمــا اصطحــب علمــاء فــي مختلــف مجــاالت المعرفــة حتــى اعتبرهــا البعــض بحملــة 

اســتعمارية ثقافيــة. نفــس شــيء عنــد احتــال الفرنســي للجزائــر، كانــت الترجمــة حيلــة مــن حيــل المســتعمر 

ــد  ــي هــذا البل ــق أطماعــه ف ــق سياســته االســتعمارية الشــهيرة «فــرق تصــد» لتحقي ــة المجتمــع و تطبي لتجزئ

الجميــل.
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ــة. ممــا الشــك  ــة فــي بعــض األقطــار العربي ــد األنظمــة الحديث ــى ي     أمــا النمــط الثانــي، فهــي الترجمــة عل

ــا  ــيين كان له ــد خــروج الفرنس ــا، بع ــي باش ــد عل ــد محم ــى ي ــي مصــر، عل ــث ف ــة الحدي ــور دول ــه أن ظه في

ــة  ــى سياس ــد عل ــج محم ــيين انته ــروج الفرنس ــور خ ــث. ف ــى الحدي ــة بمعن ــور الترجم ــي ظه ــي ف دور أساس

تثقــف واقتبــاس مــن التقــدم العلمــي الفرنســي وإرســال بعثــات طالبيــة الــى باريــس والتــي لعبــت فــي مــا بعــد 

دوراً محوريــا فــي تنشــيط النهضــة العلميــة فــي مصــر، بحيــث تــم افتتــاح مــدارس بمختلــف المجــاالت فــي 

مقدمتهــم مدرســة «األلســن» التــي تولــى نظارتهــا رفاعــة رافــع الطهطــاوي احــد رواد الترجمــة بشــكل خــاص 

والنهضــة العربيــة الحديثــة بشــكل عــام. كمــا كانــت هنــاك مــدارس أخــرى فــي مجــاالت شــتى، مثــل الطــب 

ــة. ــة الحديث ــوم الغربي ــك بفضــل ترجمــة عل ــة والهندســة، و كل ذال والصيدلي

ــف  ــي مختل ــر مــن البرامــج ف ــرزت كثي ــى ب ــى مــر الزمــان، حت ــة عل      تتابعــت سياســات الترجمــة الحديث

البلــدان العربيــة. علــى ســبيل المثــال، برنامــج «ألــف كتــاب» فــي مصــر، برنامــج القومــي للترجمــة، وبرنامــج 

وزارة الثقافــة الســورية و الــذي يعتبــر مــن أهــم اقــدم البرامــج الترجمــة العربيــة، مركــز القومــي للترجمــة 

ــه للترجمــة والتعريــب فــي ريــاض، برنامجــي «الكلمــة» و «ترجــم» فــي  ــدا لل ــك عب فــي تونــس، معهــد مل

اإلمــارات العربيــة المتحــدة الــخ...

     النمــط الثالــث و األخيــر، الترجمــة مــن قبــل الســوق النشــر فــي البلــدان العربيــة و التــي ظهــرت 

فــي بداياتهــا األولــى فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر مــع الظهــور الصحافــة، ومنهــا سلســلة عالــم المعرفــة 

ــة  ــة لترجمــة الروائــع إال أنهــا اختفــت فــي مــا بعــد، والمنظمــة العربي ــة اللبناني ــة، و منشــورات اللجن الكويتي

للترجمــة فــي بيــروت، وبرامــج الترجمــة فــي إطــار مهرجــان الجزائــر عاصمــة الثقافــة العربيــة فــي مطلــع 

ــا. ــي و غيره ــرن الحال الق

ــة  ــاط الثالث ــي إطــار النق ــة ف ــة الحديث ــي مجــال الترجم ــة ف ــة ســنتناول السياســات العربي ــي هــذه الورق أذاً، ف

ــة  ــا مــدى فعالي ــي هــذا الصــدد: م ــي تطــرح نفســها ف ــة عــن األســئلة الت ــا ســنحاول إجاب الســالفة الذكــر. كم

واســتمرارية تلــك األنمــاط؟ مــا تأثيرهــا فــي الســاحة العربيــة؟ و مــا مــدى قدرتهــا علــى المنافســة مــع األقاليــم 

والــدول المجــاورة؟ وكيــف يمكــن التخطــي العوائــق التــي تحــول دون تحقــق مرامــي تلــك البرامــج فــي المنطقة 

العربيــة؟ ومــع اتســاع رقعــة الجغرافيــة العربيــة لمــاذا تظهــر فــي التقاريــر الدوليــة - -أرقــام صادمــة حــول 

وضــع الترجمــة فــي العالــم العربــي( تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة الثالــث الصــادر فــي عــام 2003(؟ الــخ.
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تحليل السياسات العربية للترجمة: الواقع والمطلوب

جمال درويش
جامعة بومرداس

)الجزائر(

الملخص:

      تــدل عمليــة الترجمــة علــى مــدى اهتمــام الــدول بمعرفــة محيطهــا االقليمــي والدولــي، وعــل مــدى تفاعلهــا 

مــع يحــدث مــن تطــورات فــي مختلــف المجــاالت العلــوم التقنيــة والطبيعيــة واالجتماعيــة واالنســانية. لهــذا فقــد 

تــم تطويــر فــرع الترجمــة منــذ القــدم، وقــد كانــت االمبراطوريــة االســالمية ســباقة لذلــك مــن خــالل ترجمــة 

مختلــف النصــوص االغريقيــة والرومانيــة، لكــن العمليــة توقفــت مــع تفــكك الدولــة العثمانيــة، وصيحــت تأخــذ 

شــكال فرديــا أكثــر فأكثــر، وهــو مــا أثــر علــى طبيعــة مخرجــات عمليــة الترجمــة وانعكاســاتها علــى الفــرد 

والمجتمع. 

      فــإذا ابتعــدت عمليــة الترجمــة عــن كونهــا سياســة عامــة للدولــة تتماشــى مــع التوجــه العــام لهــا، فــإن ذلــك 

ســيجعل منهــا مصــدرا لمختلــف التأثيــرات االيجابيــة وكذلــك الســلبية علــى الدولــة والمجتمــع، ألن المترجــم 

يتماشــى مــع مــا تطلبــه البيئــة التــي يتفاعــل معهــا، والتــي ليســت بالضــرورة تخــدم المصلحــة العامــة.

     وباعتبــار الترجمــة مــن الوســائل االساســية للتواصــل مــع االخــر، فإنــه البــد مــن جعلهــا ضمــن اولويــات 

الدولــة، خاصــة فــي ظــل التدفــق المعلوماتــي الــذي تفرضــه العولمــة علــى المجتمعــات غيــر المنتجــة للمعرفــة 

وللمــادة التواصليــة. وهــذا مــا يقتضــي تحديــد االولويــات بدقــة، حيــث يجــب ان تتماشــى اعمــال الترجمــة مــع 

ــا يعــد  ــة والمجتمــع علــى حــد ســواء، فالتركيــز علــى ترجمــة نصــوص المعرفــة والتكنولوجي حاجــات الدول

مــن االولويــات، وكذلــك الترجمــة السياســية خاصــة فــي المجــال الدبلوماســي والمفاوضــات ومــا يترتــب عليــه 

مــن مســؤوليات سياســية وحتــى امنيــة بالنســبة للــدول علــى ارض الواقــع. )ومــا فيلــم المترجمــة اال محــاكات 

لهــذا الواقــع(. 
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     ومــن خــالل مالحظتنــا لواقــع الــدول العربيــة، نــرى بــأن هــذه االخيــرة تفتقــد لسياســات عامــة فــي مجــال 

ــى  ــة عل ــر معين ــات تخضــع لمعايي ــراد او مؤسس ــا أف ــوم به ــي يق ــة الت ــال الترجم ــب اعم ــة، وأن أغل الترجم

راســها: التوجــه االيديولوجــي – التوجــه السياســي – االهــداف الخاصــة – االرتباطــات الخارجيــة – االهــداف 

التجاريــة والتســويقية.

     ومــن خــالل تحليلنــا لهــذا الواقــع مــن منظــور السياســة العامــة، ســوف نركــز علــى مجموعــة مــن المعاييــر 

والمؤشــرات التــي ســتمكننا مــن تقييــم عمليــة الترجمــة فــي الــدول العربيــة، وذلــك انطالقــا مــن فرضيــة ان 

الترجمــة فــي الــدول العربيــة هــي مشــكلة. وعلــى هــذا االســاس ســوف نعتمــد علــى خطــوات تحليــل السياســة 

ــم  ــة ام كسياســة ام كمخرجــات(، ث ــي )هــل هــو الترجمــة كعملي ــد المشــكل الحقيق ــي: تحدي ــة ف العامــة المتمثل

جمــع المعلومــات حــول المشــكل، تحديــد دور الجهــات المســؤولة عــن تنفيــذ السياســة العامــة للترجمــة، ايجــاد 

النقائــص، ثــم اقتــراح الحلــول المناســبة لجعــل عمليــة الترجمــة فــي خدمــة اهــداف الدولــة، وفــي خدمــة هويــة 

المجتمــع.

    ومن خالل ما سبق، نطرح المشكلة البحثية التالية:

مــا هــو واقــع الترجمــة العربيــة فــي ظــل العولمــة والتدفــق المعرفــي؟ وكيــف يؤثــر ذلــك الواقــع علــى مكانــة 

الــدول وهويــة الشــعوب خاصــة مــع غيــاب ترجمــة انتقائيــة هادفــة؟

    وسوف نتناول هذا الموضوع من خالل العناصر التالية:

واقع السياسات العامة للترجمة في الدول العربية.  -

أهم مشكالت الترجمة في الدول العربية.  -

تقييم السياسات العربية للترجمة.  -

المقترحات العلمية والعملية للتطوير الفعال لمضمون الترجمة العربية.  -

الكلمات المفتاحية: الترجمة – السياسات العامة – اللغة والمعرفة.
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Summary :

         The process of translation shows the extent to which countries are concerned about 

their regional and international environment and how they interact with developments in 

the various fields of technical, natural, social and human sciences. The Islamic Empire 

was the first to do so by translating the various Greek and Roman texts. However, with 

the disintegration of the Ottoman Empire, the process was interrupted, it became more, 

and more individualized, which influenced the nature of the translation process and its 

implications for the individual and society.

      If the translation process moves away from being a general policy of the state in line with 

its general orientation, it will make it a source of the various positive and negative effects 

on the state and society, because the translator is in line with what the environment he is 

interacting with does not necessarily serve the public interest

       As translation is one of the basic means of communicating with each other, it has 

to be a priority for the state, especially in the light of the information flow imposed by 

globalization on the non-productive societies of communicative material. This requires 

careful identification of priorities. Translation work should be in line with the needs of both 

the state and the society. The focus on translating the texts of knowledge and technology is 

a priority, as well as political translation, especially in the diplomatic field and negotiations. 

      In our observation of the reality of the Arab countries, we see that the latter lacks 

general policies in the field of translation, and that most of the translation work carried out 

by individuals or institutions is subject to certain criteria: ideological orientation, political 

orientation, specific objectives, external linkages, commercial and marketing goals.
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     Through the above, we present the following research problem:

What is the reality of Arabic translation in light of globalization and knowledge flow? 

How does this affect the status of nations and the identity of peoples, especially with 

the lack of selective translation?

     We will address this issue through the following elements:

- The reality of public policies for translation in Arab countries.

- The most important problems of translation in the Arab countries.

- Evaluation of Arab policies for translation.

- Scientific and practical proposals for the effective development of the content of 

Arabic translation.

Keywords: Translation - Public Policies - Language and knowledge.
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 الملخص:

ــاء  ــوك والرؤس ــلم بالمل ــه وس ــى هللا علي ــي صل ــه النب ــل في ــن راس ــي حي ــال  ف ــية فع ــة السياس ــدأت الترجم ب

المجاوريــن حــول الجزيــرة العربيــة وبــدأ يرســل إليهــم الرســائل الدعويــة. تشــهد كتــب الحديــث والتراجــم أن 

النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أمــر الصحابــي الجليــل الشــاب زيــد بــن ثابــت بتعلــم لغــة الكثــرة الكاثــرة  مــن 

ــة  ــن المراســلة اآلمن ــي يمك ــا ك ــة وخارجه ــرة العربي ــن داخــل الجزي ــرس الموجودي ــود والف النصــاري واليه

إليهــم  عــن األمــور التــي يصلــح بهــا المجتمــع رعايــة وحكامــا. ثــم تشــير كتــب التراجــم أن الصحابــي المســن 

ســلمان الفارســي قــام بترجمــة جــزء الفاتحــة لبعــض الفــرس, فترجمــة «الفاتحــة» فاتحــة للترجمــة العربيــة 

إلــى الفارســية. فنــرى مــن عصــر الخلفــاء إلــى قيــام بيــت الحكمــة أن موكــب الترجمــة يســير بســير  بطيــئ 

ــد العزيــز وغيرهمــا الذيــن زودوهــا  ــة, و عمــر بــن عب ــد بــن معاوي ــد بــن يزي ــال خال ــه مــن أمث و يركــب في

بمــا تلــزم الترجمــة مــن المترجميــن والمــادة المــراد ترجمتهــا وأدوات الترجمــة. نجــد فــي العصــر العباســي 

األول أعالمــا مولعيــن بجمــع العلــم ونشــره وإكــرام مــن يخــدم العلــم  و يقــوم بترجمــة الكتــب القيمــة و  ومــن 

يبــذل جهــده فــي التدويــن والتأليــف.  لعبــت بيــت الحكمــة دورا مرموقــا فــي نقــل العلــوم اإلغريقيــة والالتينيــة  

والهنديــة والفارســية إلــى اللغــة العربيــة, ومنهــا شــتى أنــواع  الكتــب مثــل : األدبيــة والشــعرية والقصصيــة 

والسياســية والعلميــة وغيرهــا مــن العلــوم اإلجتماعيــة والعلميــة. وفــي العصــر األندلســي وصــل جــم غفيــر من 

العلمــاء األوروبييــن إلــى األندلــس ونقلــوا الكتــب  المترجمــة العربيــة إلــى اإلغريقيــة والالتينيــة والفرنســية.

ــدول  ــرب لل ــدل والح ــية والج ــات السياس ــي واالضطراب ــوض السياس ــر النه ــر  عص ــر الحاض ــر العص يعتب

ــرة للجــدل سياســيا عــن  ــب مثي ــذا المنظــار ظهــرت كت ــي ه ــة, فف ــدول اإلســالمية عام ــة خاصــة  ولل العربي

هــذه المنطقــة العربيــة والحــركات السياســية الناهضــة  واالنقالبــات الحكوميــة والخطــط  الخارجيــة للشــرق 

األوســط,  فــكل مكتــوب فــي الغــرب عنهــا تمــت ترجمتهــا إلــى اللغــة العربيــة فــي العصــر الحاصــر؛ عصــر 
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العولمــة وعصــر الســرعة االليكترونيــة فأقيمــت دور التراجــم فــي المطبعات الكبيــرة والجامعات والمؤسســات 

و يقــوم المترجمــون األحــرار بدورهــم فــي  إثــراء هــذه التراجــم بمهاراتهــم الترجميــة حســب علــوم الترجميــة 

)دراســات الترجمــة( وهــذه التراجــم قــد تركــت أثــرا  علــى األوســاط العلميــة و علــى عامــة النــاس.

فهــذا البحــث يحــاول بجمــع جميــع التراجــم السياســية مــع ترجمــة المؤلــف و ترجمــة المترجــم وتعريــف دار 

الترجمــة باالختصــار بــدأً مــن بيــت الحكمــة إلــى قيــام دور التراجــم فــي العالــم العربــي و ويلقــي ضــوءا نقديــا 

علــى تأثيــر هــذه الكتــب السياســية المترجمــة علــى المنطقــة وعلــى أذهــان عامــة النــاس.
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الملخص: 

 حظيــت الترجمــة عبــر التاريــخ بأهميــة كبيــرة كونهــا المعبــر الرئيســي الــذي يصــل الثقافــات والحضــارات، 

وينقــل التــراث اإلنســاني بمختلــف صــوره وأشــكاله بيــن األماكــن وعبــر األزمنــة. وقــد تطــور علــم الترجمــة 

كغيــره مــن العلــوم، وغــدا حديثــا يعتمــد باألســاس علــى التقنيــات الحاســوبية وعلى مختلــف األنظمــة االبتكارية 

فــي مجاالتــه، ورغــم ذلــك إال أننــا ال نــزال نرصــد وجــود معيقــات تقــف أحيانــا أمــام جــودة الترجمــة، ولكننــا 

فــي الوقــت عينــه ال نســتطيع أبــدا التخلــي عــن أداء الترجمــة.

    وعليــه فــان إشــكالية هاتــه المداخلــة تتمثــل أساســا فــي محاولــة بحــث مالمــح السياســة والتخطيــط اللغــوي 

والترجمــة فــي الجزائــر المســتقلة، وكــذا التعــرف إلــى منطلقــات وأســس هــذه السياســة اعتمــادًا علــى الخلفيــات 

التاريخيــة المرتبطــة بالمنظومــة االســتعمارية وتداعياتهــا.

الكلمات المفتاحية: الترجمة، السياسة اللغوية، تاريخ الجزائر، المنظومة االستعمارية، توظيف الترجمة.
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الترجمة و التحرر من التبعية و تحقيق التنمية

Mohammad javad Esmtail ghaney
Department of Arabic «Abadan branch» Islamic  
Azad University»
 Abadan

الملخص:

ــن  ــات م ــي المحتمع ــی باق ــا إل ــن خالله ــات م ــر الثقاف ــي تعب ــرة الت ــة القنط ــزال بمثاب ــة و الت ــت الترجم کان

ــق الفجــوة  ــة ، و تضيي ــن اآلداب المختلف ــق الحــوار بي ــي خل ــراً ف ــا دون أي جــواز فهــي تلعــب دوراً کبي وله

ــات و تهــيء الظــروف إليجــاد أدب عالمــي مشــترک . فالترجمــة دعامــة  ــن مختلــف الحضــارات و الثقاف بي

النهضــات الفکريــة و الثقافــات للشــعوب وعــن طريقهــا بــدأت النهضــة الثقافيــة  فــي عصــر اإلســالم األولــی 

ــان مــن  ــت بواســطة الترجمــة الودي ــا الفکــري ، فتدفق ــی اســتخدام غذائه ــاء حاجــة األمــة إل ، إذ أدرک الخلف

مختلــف الثقافــات العالميــة إلــی النهــر العربــي . و لقــد نهضــت الترجمــة لــدی کل الشــعوب بــدور جوهــري 

بالنســبة للتاريــخ المعرفــي و کانــت أبــرز ظاهــرة لنــا نحــن العــرب مــن حيــث اإلســتقبال أو اإلرســال ، حيــث 

کان العــرب مــن الســابقين فــي اعتمــاد الترجمــة کمؤسســة رســمية مــن مؤسســات الدولــة ، و ذلــک فــي بدايــة 

الدولــة اإلســالمية ، فمــا بالنــا إذا لــم نجزهــا حقهــا اليــوم. فــي هــذا العصــر الحديــث عصــر التفجــر العلمــي 

والثــورة العلميــة و التقنيــة ، الســيما و قــد اتســعت الفجــوة بيــن العشــوب المصنعــة و شــعوب أخــری قعــدت أو 

تهاونــت عــن العمــل و الســعي ، و صــار بينهــا و بيــن األمــم المتقدمــة بــون شاســع البــدّ مــن اجتيــازه و خــرق 

واســع البــدّ مــن رتقــه ، لقــد کانــت اللغــة العربيــة مــن أمضــی األســلحة  فــي تاريــخ العــرب و معارکهــا الثقافيــة 

، و إن عجــز األمــة العربيــة فــي هــذه المواکبــة ، ينحصــر فــي العلــوم التقنيــة الحديثــة فقــط دون األخــری مــن 

أدبيــة و اجتماعيــة و غيرهــا . لذلــک فــإن هــذا العجــز اليعنــي قصــور العربيــة  بــل يعنــي تقصيــر أبنائهــا . إن 

قــوة الترجمــة فــي بــالد معينــة الترجــع إلــی قــوة لغتهــا ، بــل إلــی رغبــة أهلهــا و قوتهــم ، وليــس صحيحــاً فــي 

هــذا الشــأن الزعــم القائــل إن اللغــة العربيــة عاجــزة عــن ترجمــة العلــوم و التقنيــات ، بــل العجــز فــي أهلهــا 

الذيــن ضاقــت بهــم الســبل فــي الناحيــة العلميــة ، حتــی أصبحــت الفجــوة العلميــة اليــوم تــزداد يومــا عــن يــوم 

فــي غيــاب سياســات رشــيدة و رغبــة أکيــدة ناجــزة مــن قبــل أهــل الحــل و العقــد فــي البــالد العربيــة .      
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ــردات و  ــن مف ــا م ــة بجديده ــة المتدفق ــذه التقني ــة له ــتوی المواکب ــی مس ــول إل ــل الوص ــن أج ــد م ــک البّ لذل

مصطالحــات و مخترعــات ،  و التحــرر مــن التبعيــة العميــاء و تحقيــق التنميــة بمختلــف أنواعهــا ، مــن اتســاع 

ــة  هــي  ــات ، فالترجم ــة الفعالي ــع بقي ــط م ــل و متراب ــث ، و متکام ــب بمســعی حثي ــة و التعري ــرة الترجم دائ

الوســيلة المفضلــة للتعــرف علــی مــا لــدی اآلخريــن مــن تقنيــات و أفــکار مفيــدة و غنيّــة . إن غيــاب سياســة 

ترجميــة عربيــة و أفقــاً للتقــدم هــو مــا يجعــل العــرب فــي ردهــات الــدول و يکــرس التبعيــة و اإلســتهالکية و 

النکــوص ، فالــدول العربيــة لأســف لهــا مــن األطــر  و الکفــاءات مــا تنــوء بــه العصبيــة ، ولهــا مــن المــوارد 

الماليــة الکثيــر ، لکــن مــع انعــدام الرغبــة فــي التطــور و التحلــي بالمســؤولية ، والخضــوع لآلخــر و اتباعــه 

، هــو أســاس التخلــف فــي کل شــيء.نهدف مــن خــالل هــذه المشــارکة بلــورة الســبل أمــام أهــم التحديــات التــي 

تعيــق تحقيــق التنميــة و التحــرر مــن التبعيــة مــن خــالل اإلهتمــام بالترجمــة کوســيلة لتحقيــق ضالتنــا المنشــودة 

.

     الکلمات المفتاحية: الترجمة ، التنمية ، التحرر ، اللغة ، العربية
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»دور الجامعة الجزائرية في توسيع وتعميق ترجمة خطابات رؤساء الجزائر

-دراسة ميدانية-«

د. بوزيدة عائشة
)الجزائر)

ملّخص المداخلة:

منــذ نشــأتها والترجمــة فــي قلــب التواصــل بيــن الــدول واالقتصاديــات والثقافــات، فقــد ارتبــط النشــاط الترجمي 

ــة )1902(  ــة العثماني ــن اإلمبراطوري ــى زم ــن، وحت ــالد الرافدي ــذ حضــارة ب ــي» من أو باألحــرى «الترجمان

بالدبلوماســية، واعتبــر الترجمــان دبلوماســيا نظــرا لمهامــه. وعليــه كانــت نشــأة الترجمــة فــي رحــم السياســة 

الخارجيــة للــدول، ولــم تنفصــل عــن سياســتها الداخليــة حيــث كانــت مهمــة، وذلــك منــذ حضــارة بــالد الرافديــن 

ــة والقرطــاج، وبالفكــر الفلســفي والعلمــي  ــد الفراعن ــا ارتبطــت باالقتصــاد عن ــي، وكم ــون حموراب ــم قان لفه

عنــد اليونــان، والعســكري عنــد الرومــان لتجمــع بيــن الــكل وتصبــح شــمولية، وتزدهــر بهــا ومعهــا الحضــارة 

العربيــة اإلســالمية، ِلمــا كان لبيــت الحكمــة مــن دور فــي توســيع وتعميــق الفكــر لتشــّكل بذلــك مؤسســة لتوجيــه 

صنــع القــرار فــي الدولــة وتســديده، وعليــه ينــدرج موضــوع المداخلــة «دور الجامعــة الجزائريــة فــي توســيع 

وتعميــق ترجمــة خطابــات رؤســاء الجزائر-دراســة ميدانيــة-» ضمــن المحــور الّســادس «الّسياســات العربيــة 

ــر منظــار األخــالق أو الّسياســة؟»  ــث: «الترجمــة: عب ــي الثال ــى الدول ــي مجــال الترجمــة» لمحــاور الملتق ف

علــى اعتبــار أّن الجامعــة الجزائريــة مؤّسســة مــن مؤّسســات صنــع الّسياســة العاّمــة فــي الجزائــر.

وتأتــي هــذه المداخلــة مــن منطلــق مالحظتيــن: أّمــا األولــى فمفادهــا مفادهــا نــدرة ترجمــات خطابــات رؤســاء 

ــوث  ــة البح ــه قلّ ــّر عن ــذي ينج ــر ال ــن، األم ــن الجزائريي ــل الباحثي ــن قب ــة م ــات األجنبي ــى اللّغ ــر إل الجزائ

ــف بالّسياســة  ــي عــدم التعري ــة وبالتال ــات األجنبي ــر باللّغ ــات رؤســاء الجزائ ــل خطاب والدّراســات حــول تحلي

الجزائريــة علــى المســتوى األكاديمــي والمعرفــي محلّيـًـا ودوليـًـا، وأّمــا الثانيــة فتتعلــق بمضمــون متواجــد فــي 

خطابــات رئاســية للدولــة الجزائريــة أصبحــت اآلن مبــادئ ينــادى بهــا علــى المســتوى الدولــي أكثــر مــن ربــع 

قــرن مــن الزمــن دونمــا التنويــه بــأّن هنــاك مــن استشــرف ليــس فقــط األزمــات بــل وحتــى الحلــول، وكان ذلــك 

ليعرفــه العالــم لــو تواجــد عمــل لترجمــة خطابــات رؤســاء الجزائــر.
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وبناًء عليه، يمكن طرح إشكالية المداخلة اآلتية:

كيف يمكن للجامعة الجزائرية أن تسهم في توسيع وتعميق ترجمة خطابات رؤساء الجزائر؟

أو بعبارة أخرى:

ما هي فرص ورهانات دور الجامعة الجزائرية في توسيع وتعميق ترجمة خطابات رؤساء الجزائر؟

    وتقتضي اإلجابة عن اإلشكالية المطروحة إتباع محاور الخّطة اآلتية:

أّوال: واقع ترجمة خطابات رؤساء الجزائر إلى اللّغات األجنبية.

ثانيًا: دور الجامعة الجزائرية في توسيع ترجمة خطابات رؤساء الجزائر إلى اللّغات األجنبية.

ثالثًا: دور الجامعة الجزائرية في تعميق تحليل خطابات رؤساء الجزائر.

رابعًا: تقييم دور الجامعة الجزائرية في توسيع وتعميق ترجمة خطابات رؤساء الجزائر.

ــة  ــي للجامع ــاج المعرف ــّم اإلنت ــحية أله ــة مس ــام بدراس ــة القي ــذه المداخل ــي ه ــيتّم ف ــاس، س ــذا األس ــى ه وعل

ــة،  ــات الجامعي ــوث والدّراس ــف البح ــي مختل ــر ف ــاء الجزائ ــات رؤس ــة خطاب ــث ترجم ــن حي ــة م الجزائري

باالســتعانة بمنهــج تحليــل المضمــون فــي تقييــم هــذا الّرصيــد المعرفــي ومــدى جاهزيتــه للتوســيع مــن حيــث 

ــات. ــك الخطاب ــل تل ــث مســتوى تحلي ــن حي ــق م ــا والتعمي ــات المترجــم إليه عــدد اللّغ

تهــدف هــذه المداخلــة إلــى تقديــم تحليــل علمــي منطقــي لــدور الجامعــة وإســهامها فــي توســيع ترجمــة خطابــات 

رؤســاء الجزائــر إلــى لغــات أجنبيــة متعــدّدة، وتعميــق هــذا الــدّور مــن حيــث تقديــم إنتــاج معرفــي تحليلــي لهــذه 

ــم ترجمــة  ــة مــن خــالل تقدي ــة والخارجي ــر الدّاخلي ــم بنجــاح عــن سياســة الجزائ ــى التكلّ ــات يهــدف إل الخطاب

علميــة دقيقــة وموثوقــة.

الكلمات المفتاحية:

الجامعة الجزائرية- خطابات رؤساء الجزائر- ترجمة الخطاب- نظريات الترجمة- تحليل الخطاب.
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Summary of the intervention:

The topic of this paper « Algerian University’s role to braoden and deepen the Algerian   in 

presidency discourses- A field study- falls wittin the sixth axe» Arab policies of the third 

international conference intiteled translation through ethics or politics view ? Taking into 

consideration the Algerian University as one of institutions which make the public policy 

Algeria.

This paper is based on two observations. The first one is related to the dearth of research on 

the Alegria presidents discourses’ translation into foreign languages by algerian researchers 

wich leads to a lack of research and studies about the analysis of those discourses in foreign 

languages. This fact doesn’t help in defining the Algerian policy at the academic and 

scientific level nor locally neither internationally.

The second one owes to content of the Algerian presidents discouvres  becaming beliefs 

advocated and stand for the international community. without metioning, by ignoration, its 

fully concide with the principles and values in the Algerian presidency discourses where 

it have been spoken with success about actual crisis and there solutions since more than  

twenty five years ago.

Accordingly we propose to consider this issue by looking at how the Algerian university 

can contribute to broaden and deepen the translation of the Algerian presidents’ discourses 

into foriegn language.

In An other word : What are the opportunities and the stakes of the Algerian university’s 

role to broaden and deepen the discourses of the presidents of Algerian ?
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To answer the question above, we will follow this out lines :

First: The reality of translating the speeches of the heads of Algeria into foreign languages.

Second: The role of the Algerian University in broadening the translation of the speeches 

of the Presidents of Algeria into foreign languages.

Third: The role of the Algerian University in deepening the analysis of the discourses of 

the presidents of Algeria.

Fourth: The Evaluation of the Algerian University to broaden and deepen the translation of 

the discourses of the Presidents of Algeria.

Thus in this  paper we will realize a survey of most important academic production of 

the Algerian university in terms of the translation of the Algerian Presidents’ discourses 

in all the academic fields by applying the discourse analysis methodology to analyse the 

content of that knowledge and to assess is readiness to be broaden in terms of the number 

of languages translated into it and to be deepen in terms of the analysis of those discourses.  

So, this topic aims to provide a scientific analysis of the role of the Algerian university and 

its contribution to broaden the translation of the discourses of the presidents of Algeria into 

several languages and to deepen this role. So that presents an academic production to those 

discourses aiming to speak with Success about the Algerian domestic and foreign policy 

throughout providing a scientific translate.

key words:

University of Algeria - speeches of the presidents of Algeria - Translation of speech - 

theories of translation - analysis of discourse.
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اشكالية التغريب والمعنى في اللغة العربية المترجمة
 The problem of Westernization and meaning in the translated

Arabic language

ايسر خليل ابراهيم
كلية االعالم – الجامعة العراقية

)العراق(

الملخص:

ــا ، إذ تمدهــا  ــف ميادينه ــة بمختل ــاج الدراســات اللغوي ــة ال يســتغني عــن نت ــد مفهــوم اللغــة اإلعالمي إن تحدي

بمــا يناســبها مــن ظواهــر لغويــة ، ومــا تكشــفه مــن بحــوث  تفيــد فــي دراســة لغــة اإلعــالم وتهذيــب ألفاظهــا 

وتوســيع نطاقهــا وترقيــة مفرداتهــا وإدخــال مفــردات جديــدة علــى مفرداتهــا، وتدعيــم خصائــص هــذه اللغــة 

اإلعالميــة مــن تبســيط وســالمة ووضــوح ، واقتــراب شــديد مــن لغــة الواقــع الحــي المثقــف دون إســفاف أو 

هبــوط إلــى العاميــة ... واســتخدام اللغــة العمليــة التــي تعبــر عــن الحيــاة والحركــة والعمــل واالنجــاز هــي اللغــة 

اإلعالميــة المؤثــرة حقــاً .وفــي الوقــت نفســه يمكــن لعلــم اللغــة أن يفيــد مــن اللغــة اإلعالميــة ، ذلــك ألن عالقــة 

اللغــة اإلعالميــة بعلــم اللغــة هــي عالقــة تأثيــر وتأثــر متبــادل. 

فعالقــة التأثيــر بيــن اللغــة اإلعالميــة وعلــم اللغــة هــي عالقــة التنميــة اللغويــة ، فوســائل االتصــال اإلعالميــة 

تســاهم فــي نشــأة كلمــات لــم تكــن موجــودة فــي اللغــة مــن قبــل، وفــي  اختفــاء كلمــات كانــت مســتخدمة فيهــا. 

ذلــك أن وســائل االتصــال اإلعالميــة تعكــس أهــم العوامــل التــي تدعــو إلــى نشــأة كلمات فــي اللغــة، كمقتضيات 

الحاجــة إلــى تســمية مســتحدث اجتماعــي جديــد ، ســواء أكان نظمــاً اجتماعيــا أم اقتصاديــاً، أم نظريــة علميــة 

جديــدة أو فلســفية أو مخترعــاً ماديــاً جديــداً ومثــال ذلــك مــا ظهــر مــن مفــردات كثــر تداولهــا علــى الصعيــد 

االقتصــادي والسياســي  واالجتماعــي واالعالمــي وغيرهــا مــن المجــاالت وهنــاك دالئــل كثيــرة مــن تعبيــرات 

لغويــة خاطئــة كان اإلعــالم الســبب فــي  انتشــارها ، إال أن العربيــة، بمــا تنطــوي عليهــا مــن مقومــات البقــاء 

والتجــدد الذاتــي، قــادرةٌ علــى وضــع حــدٍّ لهــذا الخضــوع الســلبي، بــل، إنهــا قــادرة علــى عكــس اتجاهــه، إلــى 

تأثيرهــا هــي فيهــا. وضــرورة  الوصــول إلــى االنتفاع المتبادل بين اللغــة واإلعالم  والســعي لمعالجة الخلل  في 

ترجمــة وتطهيــر البيئــة اللغويــة مــن التلــوث الســمعي والبصــري ، وإفســاح المجــال أمام تنميــة لغوية يُعــاد فيها 

االعتبــار إلــى الفصحــى، وتســتقيم فيهــا حــال اللغــة، طرف علــى آخر، بحيــث تبقى اللغــة محتفظة بشــخصيتها،
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ــان وينســجمان،  ــل الطرف ــف، فيتكام ــه النظي ــف والترفي ــر والتثقي ــي التنوي ــه ف ــؤدي وظيفت ويظــل اإلعــالم ي

فتصبــح اللغــة فــي خدمــة اإلعــالم، ويصبــح اإلعــالم داعمــاً لمركــز اللغــة امــا الترجمــة فهــي وســيلة لتبــادل 

ــي و الحضــاري ــة للتواصــل الثقاف ــوم و إتاحــة الفرصــة لشــعوب األرض كاف ــات و المعــارف و العل الثقاف

وتكمن مشكلة البحث في التساؤالت التالية :

 * اين تكمن أهمية الترجمة في البحث العلمي؟.

* ما هي الصعوبات و المشاكل التي تواجه الترجمة  االعالمية ؟.

* ما هي المصطلحات اإلعالمية المترجمة  المختلف عليها ؟ 

ما عالقة التغريب بالمعنى للغة االعالمية ؟  •

امــا التغريــب  فهــو تيــار فكــري ذو أبعــاد سياســية واجتماعيــة وثقافيــة يعتمــد علــى تصــورات الفكــر الغربــي 

ويهــدف الــى طبــع العوالــم االخــرى بطابع الحيــاة والحضــارة الغربية نتيجــة التغيــرات السياســية و االقتصادية 

و االجتماعيــة الحاصلــة فــي العالــم اليــوم و عولمتهــا فــي جميــع المجــاالت خاصــة المعرفيــة منهــا . فالترجمــة 

تعتبــر نشــاط ال بـّـد منــه الســتمرار عمليــة التواصــل و التعــارف البشــري، و باعتبارهــا كذلــك وســيلة للثقافــة  

و النقــل الحضــاري العــام بيــن األمــم، و كــذا لّمــا لهــا مــن أهميــة فــي تطويــر البحــث العلمــي و مســاهمتها فــي 

تقــارب وجهــات النظــر و تحديــد و تصحيــح مســار و مســتقبل الدراســات علــى المســتوى المحلــي و العالمــي.

امــا هــدف البحــث فتحــدد فــي إن تحديــد مفهــوم اللغــة اإلعالميــة  وعالقتهــا بالظواهــر الغويــة ، ومــا تكشــفه 

مــن بحــوث فنيــة تفيــد فــي دراســة لغــة اإلعــالم وتهذيــب ألفاظهــا وتوســيع نطاقهــا وترقيــة مفرداتهــا وإدخــال 

مفــردات جديــدة علــى مفرداتهــا، وتدعيــم خصائــص هــذه اللغــة اإلعالميــة مــن تبســيط وســالمة ووضــوح ، 

واقتــراب شــديد مــن لغــة الواقــع الحــي المثقــف دون إســفاف أو هبــوط إلــى العاميــة ... واســتخدام اللغــة العمليــة 

التــي تعبــر عــن الحيــاة والحركــة والعمــل واالنجــاز هــي اللغــة اإلعالميــة المؤثــرة حقــاً.

ــي  ــة والت ــة العربي ــى اللغ ــت ال ــي ترجم ــة الت ــات االعالمي ــن المصطلح ــة م ــث مجوع ــي البح ــنتناول ف وس

تعرضــت الــى التغريــب فــي المعنــى بشــكل ابتعــد عــن جمالــة وواقعيــة اللغــة العربيــة وكــون البحــث  فــي 

ــه . ــاء من ــد االنته ــات اال بع ــج والتوصي ــد النتائ ــتطيع تحدي ــا ال نس ــداد فانن ــل االع مراح
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 Translatability of English Puns into Arabic :  Lewis Carroll’s Alice
 Adventures in Wonderland, George Orwell’s Animal Farm and

Charles Dickens’s Great Expectations

د. محمد عيسى محمد مهاوش
)األردن(

َAbstract:

This study investigates the problems that a translator may encounter when translating 

English puns into Arabic in three selected novels: Lewis Carroll’s Alice Adventures in 

Wonderland, George Orwell’s Animal Farm and Charles Dickens’s Great Expectations. 

Two main problems and interrelated issues are discussed: How puns were translated, and 

how they should or )can be( translated. It is observed that, in some cases, the translators of 

the three selected novels failed to convey the intended meaning of certain puns; therefore, 

some strategies were suggested by the researcher.

 The study indicates that a translator might face the problem of not being able to             

 translate puns and/or convey their intended meaning)s(. This problem comes as a result of

 various reasons. For example, English puns, if sound-based, do not have the same phonetic

 representations in Arabic. In addition, English puns sometimes evoke shades of meanings

.that the TL text cannot show. Therefore, this leads to a serious loss or a distortion of meaning

           To deal with these problems, a translator can use certain strategies such as using a 

footnote to clarify the intended pun or use explanatory words between brackets to indicate 

that these words are not originally mentioned in the text. In some cases it is possible to 

convey pun by reproducing it in the TL in order to give a better understanding of the 

intended pun.

Key words: English, Arabic, Translatibility, puns
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الترجمة العربية في ظل اإلعالم الجديد
-قراءة تحليلية-

حسيبة ناريمان بلعباس
جامعة مستغانم

)الجزائر(

ملخص الدراسة:

ــي ظــل اإلعــالم  ــة ف ــة العربي ــع الترجم ــة واق ــى دراس ــير إل ــل والتفس ــة بالتحلي ــة البحثي          تســعى الورق

الجديــد، ويكمــن الهــدف المحــوري فــي الكشــف عــن الثقافــة األكثــر حضــورا وبــروزا للترجمــة العربيــة علــى 

ــة،  ــى اللغــة العربي ــة عل الفضــاء العمومــي االفتراضــي، ويقــف البحــث علــى مفاصــل تأثيــر العولمــة اللغوي

كمــا نربــط ذلــك باالســتراتيجيات األكثــر اســتخداما وممارســة لفعــل الترجمــة عبــر الوســائط المتعــددة، وفــي 

األخيــر نرصــد أهــم التحديــات والرهانــات المســتقبلية للترجمــة العربيــة ويتوقــف كل ذلــك مــع المحافظــة علــى  

نوعيــة الترجمــة العربيــة.

الكلمات المفتاحية: الترجمة العربية، اإلعالم الجديد، استراتيجيات الترجمة، رهانات الترجمة.

Abstract:

The research aims at analyzing and interpreting the reality of Arabic translation in light of the 

new media. The main objective is to uncover the most prominent culture and the emergence 

of Arabic translation in the public virtual space. The research focuses on the impact of 

linguistic globalization on Arabic language, To do the translation through multimedia, and 

in the end we monitor the most important challenges and future bets of Arabic translation 

and depends all while maintaining the quality of Arabic translation.

Keywords: Arabic Translation, New Media, Translation Strategies, Translation Bets.
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ملخص المداخلة : 

تعتبــر الترجمــة الوســيلة األولــى مــن بيــن كل الوســائل والوســائط التــي حققــه التواصــل االجتماعــي وســاهمت 

فــي تحقيقــه كونهــا ملكــت اليــد الطولــى فــي نقــل المعــارف وتبــادل الثقافــات بيــن المجتمعــات،  وليــس لغيرهــا 

أن يتمثــل هــذه الوظيفــة إالهــا وقــد ارتبطــت الترجمــة بالمصطلحــات ارتباطــا وثيقــا يســتحيل انفصالهــا عنــه 

إذ لــواله لمــا تمكنــت مــن أداء وظيفتهــا لذلــك فقــد تأثــرت بتأثيــره كثيــر ا إيجابــا وســلبا لمــا تعــددت القوالــب 

ــن  ــد م ــي العدي ــدد االصطالح ــابقا،  ولتع ــت س ــا كان ــا كم ــة أداء وظيفته ــى الترجم ــر عل ــة عس االصطالحي

األســباب يمكــن القضــاء عليهــا بيســر كــون التعــدد ليــس نابعــا مــن ذات  المصطلــح وإنمــا مــن مســتعمليه ومــن 

ثمــة نتخلــص مــن المشــاكل التــي تعانيهــا الترجمــة العربيــة .    
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المصطلح في الخطاب االشهاري بين االقتراض والترجمة
-إعالنات الهاتف المحمول بالجزائر أنموذجا- 

ليلى يمينة موساوي
–وحــدة  العربيــة  اللغــة  لتطويــر  والتقنــي  العلمــي  البحــث  مركــز 

تلمســان- البحــث 
)الجزائر(

ملخص المداخلة:

تهــدف هــذه الدراســة إلــى رصــد واقــع اســتعمال اللغــة العربيــة كتابــةً وخطابــاً فــي تقانــة المعلومــات 

واالتصــاالت والتحديــات التــي تواجههــا، وذلــك بالتركيــز علــى ظاهــرة االقتــراض اللّغــوي والترجمــة مــن 

خــالل إعالنــات الهاتــف المحمــول بالجزائــر، ومــا يصاحبــه مــن ظواهــَر دالليــٍة ومعجميــة فــي لغــة الخطــاب 

ــى  ــي حت ــة بالرســم البيان ــا النســبة المئوي ــات ومثلن ــل العين ــي تحلي ــي ف ــا المنهــج االحصائ اإلشــهاري. اعتمدن

ــم. ــارئ الكري يتضــح األمــر للق

الكلمــات المفتاحيــة: االقتــراض اللغــوي، الترجمــة، الخطــاب اإلشــهاري، الهاتــف المحمــول، الدراســة 

اإلحصائيــة.

Title of communication: The term in advertising discourse between borrowing and 

translation- case of   Mobile advertising model in Algeria-

Abstract: 

This study aims to observe the reality of the use of the Arabic language in the speech; writing 

and spoken in the information technology and telecommunications, and the challenges 

it faces, focusing on the phenomenon of linguistic borrowing through the mobile phone 

advertising spots in Algeria, and semantic and lexical phenomena related to the language 

of advertising discourse. We adopted the statistical method in the analysis of these samples, 

and we have shown the percentage by graphic in order to clearify for the reader.

Keywords: linguistic borrowing, translation, advertising discourse, mobile phone, 

statistical study.
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Abstract

The close connection between information technology and worldwide communication 

allows a wide range of audiovisual productions to travel easily across the globe and reach 

audiences of different tongues and cultures. The process of globalisation is a typical 

upshot of this form of interaction, as it enables cultures to circulate globally and people 

to acquire shared knowledge about the values and lifestyles that exist around the world. 

However, it seems that it causes cultural borders to dissolve and promotes the cultures 

that have a more powerful international status, which, in turn, creates cultural asymmetries 

and threatens cultural variation. Translators as cultural mediators play a direct role in 

establishing such relations and preserving the cultural identity of the translated material. 

They either follow a foreignising method and preserve the authenticity of the original 

text or resort to domestication to make it more acceptable by the target audience. To gain 

a better insight into this issue, the present research provides empirical findings on how 

cultural specificity is rendered in the English subtitles of the Algerian film: ‘Mostefa Ben 

Boulaid’. It looks at the way cultural references are transferred from Algerian Arabic, 

as a minority language, into the universally dominant English language. Based on 

Pedersen’s )2011( model, all the cultural references in the film are extracted and examined.
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They are categorised into a variety of domains and reflect different aspects of 

the Algerian culture. The numerical results reveal that the translator followed a 

foreignising method and employed a larger number of source-oriented strategies 

to render those references and keep their local flavour. Nonetheless, target-oriented 

strategies are also used with certain types of cultural references. This indicates that 

the translator takes conscious decisions that may be subject to norms and other 

influencing parameters in the professional practice of subtitling.    

Keywords: globalisation, audiovisual translation, cultural references, foreignisation, 

domestication, Pedersen.  
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Translation english linguistic terminology into arabic : 
strategies and problems

هدايات ألمير
)الجزائر(

Abstract:

Translation is an activity of enormous importace in the modern world, especially in 

science and has became an established area in language studies, being the main criterion 

for achieving linguistic research, Any discourse of any discipline presupposes an adequate 

use of terms employed by the specialists through scientific production in the field and by 

works with a high coefficient of normalization such dictionnaries. Translation is a necessity 

corresponding to a specific needs, the translation of specialized texts corresponds to a deficit

in the field in target language, which justifies the tranfer of encyclopedic knowledge 

available in source language into target language.

One area of translation that presents a high level of difficulty is the translation of terminology, 

when the case comes to the field of linguistic, the matter is relatively more complicated, 

whether a professional translator, a researcher or a linguistic student. The present study 

investigates strategies used for translating english linguistic terminology into arabic, the 

linguistic system of the two languages is differents, and the terminological stock is not the 

same, this dissymmetry causes a confusion, this is why the study deals also with problems 

encountered in the process of translation english linguistic terminology into arabic.
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The study was based on english linguistic texts translated into arabic, where the linguistic 

terminology was analyzed in both source language )english(, and target language )arabic(.

To carry out the study, and provide anserws, the research deals with the following questions 

- The translator must be a professionnel translator, a linguist or a cooperation of the two 

parties is necessary ?

- What are the different strategies used in translating english linguistic terminology into 

arabic ?

- What factors should be taken into account when choosing the best trategy to translate 

linguistic terminology ?

- What kind of difficulties does the translator encounter in translating english linguistic 

terminology into arabic ?
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الصناعة المصطلحية في اللغة العربية : واقع وإشكالية

ساره بولحية
كلية الفنون والثقافة جامعة قسنطينة 3

)الجزائر(

ملخص:

شــّكل ميــالد علــم المصطلــح قفــزة نوعيـّـة فــي مســيرة تصــّور لغــات العلــوم والتقنيــات والبنيــات المصطلحيــة 

)المصطلح-المفهوم-التعريــف( بصفــة خاصــة. وإذا كان التطــور الصناعــي والتوّســع االقتصــادي قــد عّجــال 

ببــزوغ فجــر هــذا المولــود العلمــي الجديــد فــي البلــدان الناميــة اقتصاديــاً وصناعيــاً، ومــا هــو حاصــل اليــوم 

مــن ابتــكاراٍت تكنولوجيّــة متزايــدة. ومــن أهــّم مــا يجــب مراعاتــه صياغــة مصطلحــات عربيــة وفــق قواعــد 

ــاء الكلمــة. عــالوة علــى ضــرورة احتــرام شــرطين أساســين فــي  ــة فــي بن هــذه اللغــة وخصائصهــا الصرفي

ترجمــة المصطلحــات: أّولهمــا، الكفــاءة اللغويــة والخبــرة المصطلحيــة، وثانيهمــا الكفــاءة العلميــة فــي المجــال 

ــة  ــا تلبي ــد مفرداته ــن تجدي ــه م ــن ب ــا تتمّك ــن الوســائل م ــة م ــكّل لغ ــح. وإذا كان ل ــه المصطل ــي إلي ــذي ينتم ال

ــة  ــة بتلبيّ ــة مــن هــذه الوســائل مــا يجعلهــا قمين ــإن للغــة العربي ــن ومســتجدّات العصــور، ف لحاجــات المتكلّمي

ــت.  ــاز والنح ــتقاق والمج ــر- االش ــي الزاخ ــا المصطلح ــد تُراثه ــا- بع ــي مقدّمته ــا وف ــن به ــات المتكلّمي حاج

ــي حــاالت  ــه إالّ ف ــأ إلي ــل ال يُلَج ــا النحــت فقلي ــد، وأّم ــه المعتم ــر وعلي ــتقاق والمجــاز فكثي ــد باالش ــا التولي أّم

الضــرورة. ســنتطرق فــي بحثنــا هــذا إلــى تعاريــف تقنيــات مصطلحيــة ومفاهيمهــا لعلّهــا ســتفيدنا فــي بحــوث 

أخــرى لتطويــر الصناعــة المصطلحيــة فــي اللغــة العربيــة.    

الكلمات الرئيسة: علم المصطلح، البنيات المصطلحية، االشتقاق، المجاز، النحت
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Abstract :

Terminology has enormously contributed in languages sciences, as we are witnessing the 

emergence of a new era of technologies and industrialization. Arabic is full of terminological 

mechanisms and techniques needed to be taken into consideration while tackling these 

neologisms, in order to maintain the Arabic language specifications and requirements. Two 

other conditions have to be highlighted during the terms translation process, which are: 

language expertise and scientific proficiency. Arabic enjoys faculties of generating terms 

in accordance with the languages updates. Some techniques as derivation, sculpturing and 

metaphorical deduction, are the objective of our study in order to serve other research on 

terminology industry in Arabic.

Key words: Terminology, terminological structures, terminological mechanisms, derivation.
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إشكالية ترجمة المصطلح اللغوي

إسماعيل زغودة
)الجزائر(

الملخص:

أدّى التّراكــم العلمــّي للخبــرات والتّجــارب اإلنســانيّة فــي شــتّى مجــاالت الحيــاة الفكريـّـة إلــى ظهــور مــا يُســّمى 

ــي  ــارف الت ــض المع ــل بع ــى نق ــاس إل ــة النّ ــعوب زادت حاج ــم والّش ــارب األم ــع تق ــة، فم ــات العلميّ بالمدّون

تختــصُّ بشــعٍب دون آخــر،  فــكان لزامــا عليهــم أن يســلكوا الجســر الــذي يوصلهــم إلــى الّضفـّـة األخــرى مــن 

نهــر المعرفــة. هــذا الجســر هــو مــا اْصُطِلــح عليــه باســم التّرجمــة التــي كان لهــا الفضــل الكبيــر فــي التقــاء 

التّجــارب اإلنســانيّة وتراكمهــا لتتمثّــل فيمــا بعــد بصــورة العلــم الــذي يأخــذ طابــع الّشــمولية والوضــوح فــي 

المنهــج، فمــاذا نعنــي بالتّرجمــة ؟ وماهــي ســلبيات وإيجابيــات الترجمــة؟

95

الملخصات



الملخص:

ان الترجمــة قديمــة قــدم المجتمعــات البشــرية، اذ كانــت وال تــزال وســيلة اتصــال وتواصــل بيــن الجماعــات 

واألقــوام التــي تتكلــم بألســنة مختلفــة، فكانــت الترجمــة فــي الســابق ضــرورة أوجدهــا تعــدد اللغــات.  

ــارع  ــي وتس ــدم العلم ــرة التق ــد وتي ــع تصاع ــة م ــرورة ملح ــت ض ــل أصبح ــا ب ــة اليه ــن ازدادت الحاج ولك

االكتشــافات واالختراعــات فــي هــذا العصــر الــذي شــهد نشــأة العديــد مــن الهيئــات والمؤسســات والمنظمــات 

االقليميــة والسياســية واالجتماعيــة، خاصــة بالنســبة للــدول الناميــة التــي تشــحذ كل طاقاتهــا وامكانياتهــا مــن 

ــل  ــي نق ــة ف ــة بالغ ــن أهمي ــة م ــا للترجم ــكار م ــد ان ــن ألح ــي ال يمك ــي وبالتال ــب العالم ــاق بالرك ــل اللح أج

الثقافــة الفكريــة بيــن المجتمعــات فضــال عــن مســاهمتها فــي تطــور المعرفــة االنســانية عبــر التاريــخ، 

ــن  ــكار م ــا األف ــل عــن طريقه ــة ننق ــة تواصلي ــي عملي ــا ه ــن وانم ــن لغتي ــال بي ــة ليســت مجــرد انتق فالترجم

لغــة الــى أخــرى مــع المحافظــة علــى روح المعنــى المقصــود وهــو الهــدف األســمى الــذي تســعى الترجمــة 

ــة  ــالك جمل ــم امت ــن المترج ــب م ــدة تتطل ــة معق ــدة لغوي ــة معق ــة ذهني ــة عملي ــان الترجم ــاال ف ــه. واجم لبلوغ

ــه. ــة ومصطلحات ــوع الترجم ــا موض ــا فيه ــة بم ــة والتخصصي ــلوبية والمعرفي ــة واألس ــاءات اللغوي ــن الكف م

جديــر بالذكــر أن هنــاك أنــواع كثيــرة مــن تخصصــات الترجمــة ال يمكــن حصرهــا فــي هــذه الســطور، خاصــة 

وأننــا نــود القــاء الضــوء علــى أحــد أهــم تلــك التخصصــات أال وهــي الترجمــة القانونيــة، التــي تعــد مــن بيــن 

الترجمــات المتخصصــة األكثــر تعقيــدا، كونهــا تتعامــل مــع تراكيــب اللغــة العاديــة ومــع اشــكاليات االصطالح 

والمصطلحيــة، واألكثــر أهميــة فــي وقتنــا الحاضــر لمــا تؤديــه مــن دور حيــوي وفعــال فــي عمليــة التنميــة، 

حيــث تعبــر عــن السياســات المختلفــة التــي تتبناهــا الــدول مــن خــالل القوانيــن المتعــددة واالتفاقيــات والعقــود.
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ولعــل صعوبــة النــص القانونــي وأهميتــه تعــود الــى خصوصيــات معينــة تفرزهــا مجموعــة عوامــل اجتماعيــة 

وسياســية، لذلــك قــد يجــد المترجــم مجــال الترجمــة القانونيــة مســلكا وعــرا يطــرح اشــكاليات عديــدة تفــرض 

ــه  ــى يفهم ــوزه حت ــك رم ــي وتف ــص القانون ــات الن ــي كل متطلب ــة تلب ــتراتيجية فعال ــاع اس ــم اتب ــى المترج عل

ليفهمــه، فهــو فــي الواقــع ســينقل مــا فهمــه مــن النــص األصلــي. فــي الحقيقــة ال يكمــن تعقــد الترجمــة القانونيــة

وصعوبتهــا فــي المصطلحــات وحســب وانمــا أيضــا فــي المؤسســات القانونيــة وفــي األشــخاص الذيــن صاغــوا 

ــون ظاهــرة  ــار القان ــة باعتب ــي النظــم القانوني ــي المتأصــل ف ــد الثقاف ــي البع ــك ف ــة وكذل هــذه القواعــد القانوني

اجتماعيــة ونتــاج ثقافــي محــظ.

هــذا يدفعنــا الــى طــرح االشــكالية التاليــة: كيــف يمكــن للمترجــم أن يحافــظ علــى الهويــة الدينيــة للمصطلــح 

ــاه القانونــي؟  دون المســاس بمعن

ســنعالج االشــكالية المطروحــة مــن خــالل نقــاط عــدة، أوالهــا التطــرق الــى المصطلــح القانونــي مــن خــالل 

ــه لننتقــل بعدهــا الــى األســاليب المنتهجــة لترجمــة المصطلــح  تعريفــه وذكــر خصائصــه وصعوبــات ترجمت

القانونــي االســالمي مــن خــالل عــرض أمثلــة مســتمدة مــن نصــوص قانونيــة جزائريــة وهــذا بتطبيــق دراســة 

تحليليــة نقديــة مقارنــة، لنوصــد بــاب هــذا البحــث بخاتمــة تتضمــن بعــض الحلــول التــي قــد تســاعد المترجــم 

علــى تذليــل بعــض مــن صعوبــات هــذا النــوع مــن الترجمــات المتخصصــة.
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An analytical comparative study of culture bound-terms in the 
translation of Mostghanemi’s  ‘Memory in the Flesh’

دحماني ابتسام
)الجزائر(

َ

Abstract:

The translation of any literary work is considered as a complex process, due to the linguistic 

and extra-linguistic features which differ from one language to another, mainly due to the 

social cultural differences and the vision of the world.

The translator is therefore obliged to take decisions and find appropriate equivalent)s( in 

order to produce the same effect on the reader of translation.

This article aims to discuss the problems posed by the transfer of culture-bound terms from 

Mostaghanemi’s  Arabic version of ‘Memory in the Flesh’ into English. After introducing 

culture and presenting culture-bound terms, I will deal with the different extra-linguistic 

features which the translator has to take into consideration in the transfer process, then I 

will select some culture bound-terms in the source text  ‘Memory in the Flesh’ and the target 

text )translation of Baria Ahmar Sreih(, in the analysis of the samples, I will explain the 

meaning of the samples in the source culture, and compare them to the translator’s choices 

to see how far he has achieved a faithful translation in the case of loss of meaning and the 

process of compensation in the translation,  then I suggest an alternative and explain my 

choice.

Key words: culture-bound terms, extra-linguistic features, transfer process, translator’s 

choices, faithful translation, loss of meaning, compensation.
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ملخص البحث:

ــن  ــة آداب كل م ــن ترجم ــن أشــعاره م ــر م ــي كثي ــف ف ــان لوصي ــري المعاصــر عثم اســتفاد الشــاعر الجزائ

بودليــر, وتيوفيــل دوفيــو )Théophile Devian( والمفّكــرة ســنتيانا)Santiana( كمــا اســتفاد مــن ترجمــة 

ــة. ــة ذكي ــوز, وســيزيف )Sisyphe( بطــرق فني ــس, وتمُّ ــوس )Vénus( وأدوني أســاطير كل مــن فين

الكلمات المفتاحية:

ترجمة آداب, ترجمة أساطير, تصوير شعري, استيحاء, تضمين.

Research Summary:

The contemporary Algerian poet Osman Loseif has benefited from many translations of the 

poems of Baudelaire, Théophile Devian, and the thinker Santiana. He has also benefited 

from the translation of the legends of Venus, Adonis, Tetouz and Sisyphe in clever artistic 

ways .

key words:

Translation of literatures, translation of myths, poetry, illustration, inclusion.
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أثر ترجمة اآلداب واألساطير األجنبّي
The impact of the translation of myths and literatures in the poems 

of Osman Loseif.
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الترجمة العربية وعالقتها بالمصطلح اللساني

طيب عمارة فوزية
)الجزائر(

الملخص:

تعتبــر الترجمــة العربيــة رافــدا مهمــا فــي تشــكيل العقــل العربــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين، وازدادت 

أهميتهــا مــع انفجــار ثــورة المعلومــات، فهــي العــروة الوثقــى التــي تجمــع بيــن الشــعوب العربيــة والغربيــة، 

وبفضلهــا تزدهــر الثقافــات علــى اختالفهــا، فهــي تنقــل معنــى المصطلــح مــن اللغــة األصــل إلــى اللغــة الهــدف، 

ــة  ــى الترجم ــم عل ــات يحت ــن المعلوم ــل م ــع الزخــم الهائ ــا، وم ــي عليه ــي تنبن ــل الشــروط الت ــك بفع ــم ذل ويت

العلميــة أن تنمــو و تتطــور، والمصطلــح اللســاني هــو اآلخــر عصــب لغــات االختصــاص، فهــو وحــدة لغويــة 

تحمــل داللــة اصطالحيــة خاصــة ومحــدودة فــي مجــال مــا، فيعطــي للفظــة معنــى االســتعمال الــذي وضــع 

مــن أجلــه، وهــو الركيــزة األساســية التــي تعتمــد عليهــا مختلــف العلــوم، و ضــروري فــي تســييرها وتوضيــح 

مبادئهــا، وبهــذا فقــد ُصنفــت المصطلحــات علــى أنهــا مبــادئ العلــوم ومفاتيحهــا التــي ال يمكــن االســتغناء عنها، 

و عليــه فالمصطلــح اللســاني يتخبــط فــي ظــل التعدديــة المصطلحيــة، ويســتغل مــا توفــره اللســانيات العامــة 

مــن معطيــات نظريــة تتعلــق بميــدان البحــث المصطلحــي، ليســتقل فيمــا بعــد ويصبــح علمــا قائمــا بذاتــه لــه 

مناهجــه ومجــاالت تطبيقــه المحققــة لهويتــه، لــذا فالعالقــة بينــه وبيــن الترجمــة عالقــة أصيلــة قديمــة، لهــا دور 

فعــال فــي تحقيــق النهضــة العلميــة، وإثــراء حركــة البحــث العلمــي، ذلــك أن المصطلــح ينتقــل مــن لغــة إلــى 

لغــة أخــرى عــن طريــق الترجمــة .
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الملخص:

تعــد الترجمــة المتخصصــة مــن اهــم العوامــل المســاعدة فــي البحــث العلمــي واالنفتــاح علــى مــا توصــل اليــه 

العلــم فــي الــدول الغربيــة ولــذا وجــب االلتفــات الــى هــذا المجــال التفاتــة علميــة دقيقــة الن االخــالل بتقنيــة 

ــا أن عجــز  ــي كم ــح العلم ــي او المصطل ــوم العلم ــوض المفه ــي غم ــة ف ــباب الرئيس ــن االس ــد م ــة يع الترجم

المترجميــن علــى االحاطــة بالمفهــوم العــام للموضــوع شــّكل عقبــة امــام البحــث العلمــي وانعكــس ســلبا علــى 

نتائــج البحــث العلمــي وتطــوره فــي الوطــن العربــي 

وعليه تحاول من خالل هذه الورقة البحثية التعرف على شروط الترجمة المتخصصة

ــث  ــهيال للباح ــة تس ــات اللغوي ــد المصطلح ــرورة توحي ــى ض ــارة ال ــع االش ــا م ــي اليه ــي ترم ــداف الت وااله

ــة ــاث العالمي ــة االبح ومواكب
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 ترجمة المصطلحات العلمية إلى العربية

وهيبة لرقش
جامعــة  الترجمــة،  قســم  فــي  مســاعدة  أســتاذة 

.- 1 قســنطينة
)الجزائر(

ملخص:

يطــرح التعامــل مــع االصطــالح و المصطلــح عديــد التســاؤالت واإلشــكاالت، و يثير عــدة  قضايــا و تحليالت. 

فقــد تشــعبت العلــوم، و تفرعــت جزئيّاتهــا و اتســعت مياديــن البحــث فيهــا  فأصبــح مــن الضــروري اللجــوء 

ــم تكــن هــذه  ــن والدارســين، فل ــى الباحثي ــة تيســير األمــر  عل ــا بغي ــط تفرعاته ــا و ضب ــى  وســيلة لتنظيمه إل

الوســيلة إال المصطلحــات المتخصصــة) العلميــة(. فــال مجــال للحديــث عــن التخصــص فــي ميــدان أو حقــل 

علمــي دون التمكــن مــن مفاتيحــه؛ و مفتــاح كل علــم مصطلحاتــه. فالســؤال المطــروح، إذن، كيــف للمختصيــن 

ــا  ــى تعتمده ــة، ماهــي الطــرق و االســتراتيجيات الت ــارات المصطلحي ــن العب ــل م ــم الهائ ــذا الك ــوا ه أن يعرب

المجامــع و المؤسســات العربيــة فــي ترجمــة المصطلحــات األجنبيــة إلــى العربيــة؟

Abstract :

This Paper tackles the issue of translating Scientific terms into Arabic and investigates the 

different methods and procedures adopted by Arab specialists when dealing with foreign 

terms. As a matter of fact, all the recent studies dealing with scientific terms belong to the 

field of terminology, a new branch of applied linguistics, that tackles the scientific principles 

on which the process of creating terms is based, in addition to the issue of standardisation 

at the international level. Many specialists consider the applicability of the procedures of 

Vinay and Darbelnet  to translating terms, especially the techniques of direct translation; 

as: borrowing, literal translation, and amplification. The most important methods adopted 

in translating scientific terms into Arabic are:  transcription, naturalisation, coinage, revival, 

derivation and neologisms. 
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ملخص:

عرفــت البشــرية التطــور علــى مــر العصور، وتيســرت لها وســائل المعرفــة مما مّكن اإلنســان من تطويــر العلوم على 

اختالفهــا وتقاطعهــا وبذلــك مشــى اإلنســان نحــو مــا يعــرف بالتخصص بخطى ثابتــة، فنحن نحصــي اليوم المئــات من 

التخصصــات فــي شــتى المجــاالت، والتخصــص فــي العلــم أدى بالضــرورة إلــى التخصــص فــي اللغــة كونها الوســيلة 

التــي يعبــر بهــا اإلنســان عــن أفــكاره وينقلهــا لآلخــر، ســواء كان متخصصــا أم مــن العمــوم. هــذا مــا أدى إلــى ظهــور 

لغــات التخصــص )Les langues de spécialité( التــي ترتكــز بدورهــا أساســا علــى مصطلحــات مجــال التخصص.

وباعتبــار الترجمــة جســرا يقــرب بيــن مختلــف الشــعوب والفئــات التــي تتفاعــل فيمــا بينهــا مــن أجــل تبــادل الخبــرات 

والمعــارف إضافــة إلــى التواصــل مــع بعضهــا البعــض في شــتى المجــاالت والتخصصات، انتقلــت بدورهــا من مجرد 

عمليــة لنقــل النصــوص بيــن اللغــات إلــى علــم قائــم بذاتــه يحمــل جميــع المقومــات النظريــة والتطبيقيــة والبيداغوجية. 

فشــهدت بدورهــا التخصــص وبروز ما يدعــى الترجمــة المتخصصــة )La traduction spécialisée( التي تشــتغل في 

حقــل لغــات التخصص.

وبمــا أن المصطلــح )Le terme( يشــغل حيــزا كبيــرا فــي الترجمــة المتخصصــة، قــد يجــد المترجــم العربــي نفســه 

أمــام مشــكلة التعــدد المصطلحــي فــي الوطــن العربــي والــذي يولـّـد صعوبــة فــي نقــل المكافئــات إلــى اللغــة العربية كما 

أنــه يطــرح مشــكلة الدقـّـة فــي الترجمــة المتخصصــة. هــذا مــا يدعــو الهيئــات والمؤسســات القائمــة علــى اللغــة العربية 

فــي الوطــن العربــي إلــى ضــرورة توحيــد المصطلحــات La normalisation terminologique فــي جميــع المياديــن 

والمجــاالت العلميــة وخاصــة التقنية.

فمــا هــو الــدور الــذي قــد يلعبــه توحيــد المصطلحــات العربية فــي الدفع بعجلــة الترجمــة المتخصصة العربية وتســهيل 

مهمــة المترجم العربــي المتخصص؟

ســنحاول مــن خــالل هــذا البحــث اإلجابــة علــى هــذه اإلشــكالية بعرض حــال لواقــع التوحيد فــي الوطن العربــي، ثم نمر 

إلــى ذكــر بعــض المشــاكل والتحديــات التــي تواجههــا الترجمــة المتخصصــة فــي ظــل هــذا الواقــع مــع عــرض بعــض 

النمــاذج التطبيقيــة، لنختــم بعــد ذلك بتحديــد اآلفاق واقتــراح بعــض والحلــول إن وجدت.
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الكتابة من أجل الترجمة

الرواية الجزائرية المعاصرة نموذجا

سامية ادريس زياني
)الجزائر(

الملخص:

       ظهــرت الدراســات الترجميــة منــذ ســبعينات القــرن الماضــي، وتطــورت بشــكل ملحــوظ فــي التســعينات 

خاصــة بعــد تراجــع النظريــات اللغويــة فــي الترجمــة ممــا فســح المجــال لظهــور مفاهيــم جديــدة ضمــن اإلطــار 

األشــمل للدراســات الثقافيــة، فقــد اهتمــت هــذه األخيــرة اهتمامــا بالغــا بالترجمــة، ممــا أســفر عــن امتــداد مجــال 

دراســات الترجمــة عبــر تخصصــات جــد متنوعــة، فظهــرت مقاربــات جديــدة تربــط الترجمــة بالجنوســة علــى 

غــرار الحركــة التــي تزعمتهــا شــيري ســايمون وباربــرا جونســون ولــوري تشــمبرلين وغيرهــن.

ــة  ــي الترجمــة «تتســق مــع التطــورات مــا بعــد الحداثي ــة ف ــون نظري ــة طــور البرازيلي ــكا الجنوبي ــي أمري وف

وتتحــول الترجمــة بمقتضاهــا إلــى نــوع مــن «أكل لحــوم البشــر» فقــد طــور هــؤالء الدارســون مــن أمريــكا 

الجنوبيــة نظــرة إيجابيــة للترجمــة تختلــف عــن النظــرة التقليديــة لهــا بمــا تفرضــه مــن قيــود، وتأخــذ حريــة 

أكبــر فــي التعامــل مــع النصــوص، والتفاعــل بينهــا بمــا يؤســس لثقافــة وطنيــة.

      أثمــر الربــط بيــن االســتعمار والترجمــة إلــى نشــوء محــور الدراســات الترجميــة مــا بعــد الكولونياليــة، 

فبحكــم الــدور الــذي لعبتــه الترجمــة فــي االســتعمار، والصــور االيديولوجيــة التــي تبثهــا الترجمــات، وخضــوع 

سياســات الترجمــة لعالقــات القــوة خــالل االســتعمار المباشــر وبعــده، ظهــرت أعمــال رائــدة تحلــل خطــاب 

الترجمــة فــي تعالقــه الوثيــق بالجهــاز االيديولوجــي لالســتعمار.

وقــد ارتكــزت هــذا النــوع مــن النظريــات فــي المرحلــة مــا بعــد الكولونياليــة، علــى التأكيــد علــى أن الترجمــة 

ــح  ــا لصال ــوى عالمي ــزان الق ــالل مي ــة، وأن اخت ــة اإلمبريالي ــز الهيمن ــي تعزي ــة ف ــن األدوات المهم ــت م كان

ــذه األنشــطة  ــا ه ــي تخضــع له ــاليب الت ــة واألس ــي الكيفي ــم وف ــا يترج ــم فيم ــا يتحك ــو م ــة ه ــزات معين تمرك

ــل ويحــدد سياســات الترجمــة. ــة، ويوجــه ب الثقافي

الملخصات
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     ضمــن هــذا الســياق المعولــم، أســس بعــض الدارســين العربــي لظاهــرة تشــي بالكثيــر مــن الرهانــات الثقافية 

التــي تواجــه الترجمــة فــي الســياق العربــي والعالمــي، نتحــدث هنــا عــن مــا أســمته الباحثــة جنين عبوشــي دالل 

بـــ «الكتابــة مــن أجــل الترجمــة»، إذ تنــزع سياســات الترجمــة فيمــا يتعلــق بــآداب العالــم الثالــث إلــى إرضــاء 

االسســتيهامات الغربيــة واإليغــال فــي المركزيــة بــدال مــن االنفتــاح علــى اآلخــر الــذي تتضمنــه مبدئيــا ترجمــة 

آداب أمــم وشــعوب أخــرى، تقــول الباحثــة : «والحــق أن النمــو الســريع فــي ترجمــة األعمــال األدبيــة القادمــة 

مــن العالــم الثالــث ال يعنــي بالضــرورة أن القــراء والكتــاب الغربييــن قــد أطلقــوا رحــالت استكشــاف ثقافيــة 

وجماليــة إلــى عوالــم أخــرى، بــل إن العكــس هــو الصحيــح. فالسياســة التــي يتــم مــن خاللهــا اختيــار أعمــال 

أدبيــة مــن العالــم الثالــث بهــدف الترجمــة والترويــج تشــير إلــى أن القــارئ الغربــي ال يتزحــزح مــن مكانــه، 

وأن العديــد مــن كتــاب العالــم الثالــث هــم الذيــن يقومــون بعمليــة العبــور، والمؤشــر الرئيســي لعمليــة انجــذاب 

الغــرب نحــو ذاتــه انجذابــا نرجســيا هــو ظاهــرة بــرزت مؤخــرا، وأعنــي ظاهــرة الكتابــة مــن أجــل الترجمــة... 

وهــي ظاهــرة ال تقتصــر علــى الروايــة العربيــة، وإنمــا تســري علــى تقاليــد أدبيــة غيــر عربيــة أيضــا )كاألدب 

الصينــي مثــال(، وبنــاء عليــه فــإن عــددا كبيــرا مــن الروايــات تكتــب بالعربيــة، لكــن الجمهــور الــذي تســتهدفه 

إنمــا هــو جمهــور غربــي فــي األســاس..»

     تهــدف هــذه المداخلــة إلــى معاينــة ظاهــرة الكتابــة مــن أجــل الترجمــة فــي الروايــة الجزائريــة المعاصــرة 

مــن خــالل تحليــل نمــاذج روائيــة علــى غــرار بعــض روايــات واســيني األعــرج األخيــرة وغيرهــا مــن األمثلــة 

ــوع مــن  ــور فــي هــذا الن ــور» نحــو اآلخــر والكشــف عــن أســاليب هــذا العب ــة «العب ــرز فيهــا عملي ــي  تب الت

الخطــاب الروائــي الــذي يســتهدف الترجمــة لجمهــور آخــر غيــر جمهــور الثقافــة التــي يتقمصهــا. 
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المصطلحات العربية و اإلسالمية في رواية ›موبي ديك‹ لـ‹هرمان ملفل‹:

المراجعة و الحذف  و اإلضافة.

حمـــــزة زغـــــــار
)الجزائر(

 الملخص:  

ــي  ــل أدب ــم عم ــرون أه ــا الكثي ــل ويعتبره ــي، ب ــع األدب األمريك ــدى روائ ــك إح ــي دي ــة موب ــر رواي    تعتب

أمريكــي علــى اإلطــالق. إن كل ثقافــة مــن الثقافــات أو حضــارة مــن الحضــارات تنشــأ صغيــرة ثــم تكبــر وتبلــغ 

أوجهــا ذات يــوم، ويمكــن القــول بــكل تأكيــد أن روايــة ‹موبــي ديــك‹ للكاتــب األمريكــي ‹هرمــان ملفــل‹ هــي 

بحــق مــن أروع مــا أنتجــه اإلنســان و مــا أبدعتــه مخيلتــه، ألنهــا تضاهــي فــي روعتهــا بعــض ســيمفونيات 

بيتهوفــن، وكنيســة سيســتين فــي الفاتيــكان، وأهرامــات الفراعنــة فــي مصــر. إن هــذه األعمــال والمنجــزات ال 

يختلــف إثنــان علــى فخامتهــا وعظمتهــا.

   ســنحاول مــن خــالل هــذه الدراســة رصــد ومناقشــة أهــم اإلجــراءات التــي اتبعهــا الباحــث والناقــد والمترجــم 

ــا الكاتــب األمريكــي  نََه ــه للمصطلحــات العربيــة واإلســالمية التــي َضمَّ الفلســطيني ‹إحســان عبــاس‹ فــي نقل

‹هرمــان ملفــل‹ فــي روايتــه الشــهيرة ‹موبــي ديــك‹، وســنقدم شــرحا عــن كيفيــة تغلــب المترجــم علــى العقبــات 

الترجميــة التــي واجههــا خاصــة وأنــه يترجــم لجمهــور عربــي مســلم.

ــم –  ــة –   صــوت المترج ــة – المراجع ــات اإلســالمية – الحــذف – اإلضاف ــة: المصطلح ــات المفتاحي الكلم

ــراق. االستش
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Abstract :

Islamic and arabic Terms in Herman Melville’s Moby-Dick

Revision, Excision and Interpolation.

   Moby-Dick is an american masterpiece, for many the greatest book ever written on 

american soil. Each culture has its extraordinary high points and certainly Herman Melville’s 

Moby-Dick ranks as one of the high points of human creativity; as some of the symphonies 

of Beethoven do, as the Sistine chapel does, as the pyramids do. These are things about 

which there is no argument insofar as their greatness is concerned.

   In the present study, we intend to discuss Ihsan Abbas’ translation procedures of Herman 

Melville’s Moby-Dick and find out how he dealt with the author’s integration of Islamic 

and arabic terms. Ihsan Abbas, the great Palestinian scholar and translator, is faced with a 

multiplicity of layers of problems which he resolves in different ways, always bearing in 

mind his Arab Muslim audience.

Key Words:

Islamic terms – Revision – Excision – Interpolation – Translator’s voice  - Orientalism.
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السياسة اللغوية للمجامع اللغوية في ترجمة المصطلحات.

حورية طاهر جبار
)الجزائر(

الملخص:

  أدى االهتمــام المتزايــد باللغــة العربيــة و مصطلحاتهــا إلــى قيــام مجموعــة كبيــرة مــن العلمــاء علــى اختالفهــم 

إلــى بــذل مجهــودات جبــارة فــي رصدهــا و وضعهــا فــي مؤلفــات ضخمــة تعــرف بالمعاجــم وكان عملهــم فــي 

بدايــة األمــر فرديــا إلــى أن تكتلــت جهودهــم،  وأصبحــت تعمــل تحــت إشــراف مؤسســات علميــة تمثلــت فــي 

المجامــع اللغويــة .

ــال  ــي مج ــل ف ــل متكام ــق عم ــن أجــل خل ــا م ــيق بينه ــى ضــرورة التنس ــع أدى إل ــدد المجام ــذه تع ــن ه    لك

ــة التعريــب ، و نشــر  ــى ترجمتهــا مــن خــالل االهتمــام بقضي ــاظ الحضــارة و العمــل عل المصطلحــات و ألف

ــاذ  ــذا إال باتخ ــق ه ــة و ال يتحق ــرى عربي ــة بأخ ــردات األجنبي ــض المف ــتبدال بع ــا و اس ــة به ــب المتعلق الكت

تدابيــر و قــرارات إزاء اللغــة العربيــة و باقــي اللغــات األجنبيــة، ألجــل حمايــة اللغــة القوميــة مــن التحديــات 

المحدقــة بهــا مثــل المنافســة اللغويــة األجنبيــة و طغيــان اللهجــات المحليــة، و مواجهــة التعــدد اللغــوي الــذي 

يهــدد وحــدة  الوطــن مــن تفرقــه إلــى أجــزاء أو قوميــات صغيــرة  قــد تكــون لهــا أثــار ســلبية  فــي المســتقبل 

البعيــد علــى الحيــاة  اجتماعيــة، وهــذه الدراســة تهــدف إلــى تبييــن أهميــة السياســة اللغويــة فــي العمــل علــى 

خدمــة االســتعمال الفعلــي للغــة و تبحــث فــي العالقــات القائمــة بيــن المصطلحــات المســتعملة فعــال و طريقــة 

ترجمتهــا.  
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ترجمة المصطلح إلى اللغة العربية و تحدّيات التوحيد و التنميط.

جزيرة أيت عمير
القاســم  أبــو  ـ2ـ  الجزائــر  جامعــة 

اللــه ســعد 
)الجزائر(

ملّخص المداخلة:

   تعــد مســألة ترجمــة المصطلحــات إلــى اللغــة العربيــة أبــرز المســائل التــي تتناولهــا المجّمعــات اللغويــة نظــرا 

لتشــعبها ولفائــدة المرجــوة مــن توحيــد وتنميــط المجهــودات. الســيما فــي عصــر العولمــة والتكنولوجيــا الفائقــة 

التــي يعيشــها العالــم حاليــا.

   وال شــك فــي محــاوالت هــذه المجّمعــات التــي ترمــي إلــى التواصــل العلمــي بيــن أبنــاء الوطــن العربــي، 

فــي إطــار سياســة  أو باألحــرى سياســات منتهجــة ضمــن دعــوات فرديــة ومجهــودات مبذولــة لكنهــا هزيلــة و 

مشــتتة تقتضــي فــرض سياســة واحــدة يخضــع لهــا الجميــع. 

    و فــي  هــذا  الســياق  تتمحــور  مداخلتنــا المعنونــة:» ترجمــة  المصطلــح إلــى اللغــة  العربيّــة  وتحديّــات  

التوحيــد  و التنميــط.»

 وهي محاولة منّا لإلجابة عن اإلشكالية التالية:

ــول  ــي الحل ــا ه ــة؟ و م ــة العربي ــى اللغ ــح إل ــة المصطل ــي ترجم ــة ف ــتت و الفردي ــر التش ــا مظاه م  -

العربــي؟ الوطــن  فــي  المصطلحيــة  الترجمــة  تنميــط  و  توحيــد  سياســة  نحــو  المقترحــة 

و علــى أســاس هــذه اإلشــكالية سنقســم ورقتنــا البحثيــة إلــى شــقّين أساســيين. ســنتناول  فــي شــقّها األّول وصــف 

واقــع التشــتت و الفرديــة فــي ترجمــة المصطلــح إلــى العربيــة، مــع رصــد نمــاذج و أمثلــة عــن عــدم التنســيق و 

االتفــاق بيــن العــرب ســواء فــي الصناعــة المصطلحيــة أو فــي التعريــب المصطلحــي أو فــي الترجمــة عمومــا.

ــة  ــع اللغوي ــيس المجام ــال كتأس ــي المج ــة ف ــودات المبذول ــيتناول المجه ــا فس ــن بحثن ــي م ــق الثان ــا الش   أم

العربيــة و بنــوك المصطلحــات و كذلــك المنّظمــة العربيــة للترجمــة و الثقافــة و العلــوم و كلهــا هادفــة لتوحيــد 

ــات. المصطلح
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و فــي األخيــر ســنقترح بعــض الســبل للتوحيــد المصطلحــي فــي الوطــن العربــي، لعــل مــن أبرزهــا ضــرورة 

تشــجيع الحكومــات لسياســة التنميــط و تنســيق جهودهــا مــع باقــي الحكومــات العربيــة مــن أجــل وضــع قواعــد 

صارمــة  موّحــدة البــد أن يخضــع لهــا جميــع اللغوييــن و المصطلحييــن و المترجميــن فــي التعامــل مــع نقــل 

المصطلــح إلــى لغتنــا العربيــة.
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          Topic : « Cross-Cultural Communication and its 
Influence on Advertising-Translation»

Chakib.Riadh Baameur & Belghit Ahmed 
Zakaria
(Algérie)

Abstract : 

The modern-economic landscape is characterized by its openness to the world, its vast 

expansion, dynamism and the complexity of its elements. An Openness resulting from 

›Globalization›, which impacted various sectors, including the political, the cultural , and 

particularly the economical  one  . This development has allowed companies to overcome 

several sorts of difficulties , espacially the political and the geographical boundaries, to move 

forward towards achieving highest goals and objectives, and to reach their target simply by  

using a tight promotional mix that includes an appropriate ‘Advertising planifications’ and 

programs supported by the effectiveness of the  ‘Inter-cultural Communication’.

Yet , referring to Gilberte FURSTENBERG , ‘Inter-Cultural Communication’, which is 

an adjective has become over time and due to its frequent use a sort of a substantive , then 

became an independent field of research with its own characteristics and properties .

   Next , the opening of the market  contributed largely to the emergence of such an 

international institutions , and campanies . The rivalry between them, led to the development 

of research and studies in the economical , and communicational fields . These economical 

entities are perfectly concious that , it will probably be difficult for them to penetrate the 

markets and grap a worthy position .

Furthermore , the phenomenon of globalization has also contributed to the launch of the 

‘plurilinguistic context’ , which in its turn and with a sort of a rebound effect , contributed 

to the development of standards and market trends which solicit directly the skills of the
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‘Translator’. Multinational corporations such as : British-Petroleum , Levi›s , or McDonald›s 

are fully aware of the dangers , and that they have to overcome a kind of a completly  

new challenges propore to nowadays industry, in order to stay in the game . Moreover , 

companies have to conduct several sorts of research and theoretical studies to dissect the 

mechanisms of the target market , the language , and most importantly the customers›s 

culture . This expertise will ensure the good efficiency of the ›Translation-Process›, from 

the creation to the transmission of general and promotional messages in an appropriate 

manner , specific to the language of the target market and adapting them to their culture .

All these procedures permit to ›Multinational Corporations› of having a huge impact on the 

target audience , seeking to influence the customer›s behavior in a way that serves mainly 

these  institutions and to accomplish their objectives .

Thereby , the translator has now become an important agent that ensures the smooth conduct 

and communication between the company and the customer. The task of the ‘Advertising- 

Translator’ could possibly be tainted by some difficulties, for , this later must respect two 

fundamental aspects of the efficiency of the translation process, namely: ›The Language›, 

and the ›Sociocultural Context› of the client .In addition , the theoretical reflections on ›AT› 

are relatively recent, so efforts are still being made to define it as a practice and theory.

Consequently all these elements  trigger such questions as:

*What is the nature of the relationship that reigns  between ›Inter-cultural communication› 

and ›Advertising- Translation› ?

*What are the major strategies that are involved in the process of  ›Advertising- Translation› ?

* Does the subjective perception of ›Advertisement› , which is due to the differences of 

the ›Socio-Cultural Context› , leads to the alteration of the process of ›Translation› ?
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Motivation and Research Methodology:

This research work follows a logically arranged sections , in accordance with the methodology 

and logic . Based on the problem that will be tackled in this project our approach will mainly 

focus on the synchronic and diachronic dimensions of this disipline . 

 This project formulates an attempt to establish a link between several domains at the same time  

, regardless of the ideological stances and their views taken concerning the adopted process .

Yet, we have assembled what we think is rather a remarkable data set from different sorts of 

articles  , books , and websites . We have in mind a pedagogical objective in this paper. We 

will be able to address some basic assumptions .

First of all , We will display the most imoprant aspects of communication , as well as the 

communicative norms propre to the ›Advertising-Trasnlation› domain , relying on theorists 

and scholas such as : Mathieu Guidere , Roger Boivineau, Marc Bonhomme and Michael 

Rinn,Michel Ballard, Claude Tatilon, Etc….(   .

Next , in the second section , we will mainly focus on the major cultural barrires or issues that 

are directly related to the process of ‘Translating Advertisments’, and we will try to find out 

relevant information on how and why this area of translation can cause misunderstandings not 

only from the audiance ,  which got its own perseption and interpretation of ‘Advertisment’, 

but even from the specialists of this domain . 

The third part of this project , reflects the influence of this domain and its impact on nowadays 

industry  , and it twill also focus on the adopted solutions  to enhance this area of research . Of 

course  all these points will be illustrated throughout  several sorts of examples and Arguments .
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 We have chosen this Topic for several reasons . The correlation between these domains, 

namely )‘Cross-Cultural communication’ , ‘Translation’  , and ‘Advertising’( has rarely been 

displayed,throughout books and articles , and even less in seminars or oral symposiums , 

besides we will tackle our work from different angles and perspectives .This research reach 

its conclusion with the inclusion of a summary of all the contained elements ; as well as the 

list of bibliography that will be adopted in the completion of this project .

In this research work , the interest resides not in the concept or the process of ‘Translation’ 

in its broader sense , but rather in the hidden charesterestics propre to this discipline , and its 

correlation with other domains notably , Advertising , and «Cross-cultural Communication» 
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