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  :ة ـــدمــقــم
یشعر كل شعب بانتمائھ من خالل جملة من المعتقدات والقیم والرموز المختلفة التي 

تشترك في تكوین ذاتیتھ ، فھو یفصح عن وجوده في ھذا العالم الفسیح من خالل تراثھ 

ذلك تختلف ظروف نشأة كل ثقافة جلیا من خالل الذھنیات وأشكال التعبیر الخاصة بھ ، وب

والمزاج والطبائع التي تعطي لھذه الثقافة صورتھا الممّیزة ، وأكبر الشواھد ، ما یتصف بھ 

الشعب الجزائري من مقومات وأنماط ثقافیة تختلف عن تلك الموجودة ما وراء ضفة البحر 

إذ تشكل الثقافة . ناطق المختلفة فـي العالم األبیض المتوسط أو عند الكثیر مـن سكان الم

الـمـحـلـیـة أو الوطنیة الحالة النفسیة واالجتماعیة للفرد ، ولذلك تتمّیز المجموعة التي ینتمي 

 دإلیھا ھذا الفرد بسمات مادیة وروحیة وفكریة تتجلى من خالل التعامالت الیومیة والتقالی

ویمتزج ھذا التراث بالتفاعل الداخلي . حیطة بھا والمعتقدات والفنون واآلداب والقیم الم

المستمر بین األفراد وكذا من خالل التیارات الثقافیة الوافدة من خارج ھذه الدائرة والتي 

  .تساھم بشكل واضح في ترقیة التنوع الثقافي وتنمیة المعرفة اإلنسانیة 

جد الیوم في العالم تشكل الخصوصیات الثقافیة غنى وتنوعًا وثراء ، علما أنھ ال تو

. آخذة من ھذه تمّد ألخرى  ةثقافة واحدة كاملة الصفاء والنقاء بل جمیع الثقافات متداخل

تتفاعل بینھا لتنتج موروثا عالمیا یفتح فضاء لتعایش الشعوب باختالف ألوانھم ولغاتھم 

  .وجذورھم 

الرابط بینھا ھي وال مناص من اإلقرار أن وسیلة التفاعل بین مختلف الثقافات والجسر 

الترجمة ، ولطالما تساءل المترجمون في مختلف األزمان عن أفضل طریقة لنقل نص من 

لغة إلى أخرى ، علما أن اللغات تتباین من حیث المفردات ودالالتھا في مختلف مناحي الحیاة 

وم ویختلف مفھ... ومن حیث أنظمة اللغة النحویة والصرفیة والتركیبیة والبالغیة وغیرھا 

الكلمة الواحدة بین لغة وأخرى ألن الشعوب تعّبر من خالل نظامھا اللغوي عن نظرتھا إلى 

وتعكس الكلمة أیضا المفھوم الثقافي والحضاري على . العالم ورؤیتھا للواقع بشكل متباین 

حد سواء ، ویضیف المعنیون بالترجمة األدبیة نقل االنطباع والجانب الجمالي المليء 

  . سالیب البالغیة المتنوعة بالصور واأل



نحن أول " الشعب الجزائري بامتیاز و  قوتعّد الروایة الجنس األدبي المعّبر عن أعما

فھل ھناك أسبق في  […]في تاریخ األدب اإلنساني  عمن كتب الروایة بمعناھا الفّني الرفی

" المیالدي ؟صاحب روایة الحمار الذھبي في القرن األول ) أبولیوس ( ھذا المضمار من 

: " الذي یضیف   ) 2008أفریل  19في یومیة الخبر، السبت ( على حد قول مرزاق بقطاش

في نومیدیا الشرقیة یفلت من قبضتنا ) مداوروش ( ابن مدینة ) أبولیوس ( ولماذا تركنا 

وغیره من أصقاع  يویسكن الدار الالتینیة مكّرما مبّجال ویكون لھ أحفاد في الصقع األوروب

یواجھ " ویواصل الروائي المترجم بقطاش وصفھ للمشھد الثقافي الجزائري الذي ". عالم ؟ال

واقعا اجتماعیا سیاسیا متخلفا ، تتصارع فیھ لغات متعددة ترید كل واحدة منھا أن تفرض 

نفسھا وأعني بذلك الدارجة الجزائریة واللغات الشعبیة العربیة واللغة العربیة الفصیحة 

  .  "یغیة واللغة الفرنسیة وبعض الكلمات االسبانیة واالیطالیة واللغة األماز

فال تأخذ الروایة شكال واحدا موحدا یتعامل فیھا الروائي مع متغیرات لغویة وألفاظ 

شعبیة ومستویات غیر ثابتة لقوالب لغویة متعددة ، فھي مرآة عاكسة لعمق الواقع الشعبي 

كما  […]یطة الواضحة سردا ووصفا أو حوارًا الروائي یستخدم اللغة البس" ولذلك فإن 

إذ ال  1 ."یستخدم اللغة المناسبة لمستویات الشخصیة الفكریة والثقافیة واالجتماعیة والمھنیة 

أن تنفصل عن الواقع حتى وإن كانت الروایة الجدیدة ذاتھا ولكن الذي " یمكن ألي روایة 

ثیرا بالرھان ویستمدان تشرذمھما أو وھما یتأثران ك ةیختلف ھو طریقة الطرح والمعالج

وللروائي العربي ھمومھ وھي تختلف والشك  […]رصانتھما من رصانة أو تشرذم الواقع 

    2."عن ھموم الغربي ولھ كذلك منطلقاتھ االجتماعیة والفكریة والثقافیة 

اءه وتتمّیز الجزائر بزخم ثقافي متنوع بتنوع عاداتھا وتقالیدھا وعرفھا الذي یستمد ثر

وتتباین خصوصیات الثقافة الشعبیة . األمازیغیة  –العروبة  –اإلسالم : من األبعاد الثالثة 

من منطقة إلى أخرى وتتنوع التعابیر اللغویة الجھویة تبعا لذلك حتى اشتھرت كل منطقة 

                                                
 

 
. 52، ص  2004، جوان  21، مجلة العلوم االنسانیة ،قسنطینة ، ع" تقنیات اللغة في مجال الروایة األدبیة " ،   محمد العید تاورتة - 1    

،  2004، جوان  21، مجلة العلوم االنسانیة  ، قسنطینة ، ع" –نظرة مقارنة  - الجدیدة في األدبین الفرنسي والمغاربي الروایة"رشید قربیع ،  - 2  
. 69 - 68ص   



بلھجتھا المحلیة وأصبحت تعـرف بھا وال یكاد ینطق بھا أحدھم حتى یشار إلیھ أنـّھ مـن ھـذه 

  .المنطقة أو تلك 

وتكمن صعوبة نقل ھذه الخصوصیات الثقافیة في ارتباطھا بجغرافیا المكان وبالرؤى 

المحلیة الخاصة وبالتصاقھا بعادات المجتمع وتقالیده، فھي ترتبط بنمط العیش وبجوھر حیاة 

  .األفراد وقد یتصف بھا مجموعة دون أخرى ویتغّیر مفھومھا من منظومة ألخرى 

الباحثون في مجال الترجمة على طریقة واحدة لنقل ھذه الخصوصیات، فلكل ولم یتفق 

. وبالنسبة لمفھوم الترجمة بصفة عامة، ینقسم المھتمون بھذا المجال إلى قسمین. وجھة نظره

ویدعو إلى سعي المترجم قدر االستطاعة  Source-Orientedیلتزم القسم األول باألصل 

وال تعني . یة الترجمیة ونقلھ دون أدنى تحریف أو تشویھعدم المساس باألصل أثناء العمل

الحرفیة المبدأ البسیط المتمثل في إبداالت لسانیة مباشرة بل تعني أبعد من ذلك وھو أّال 

ینساق المترجم وراء رغبتھ في امتالك النص وتكییفھ بل السعي إلى إبقاء خصائصھ وروحھ 

وال یكون ذلك إّال بالمحافظة على خصائص  .وطریقة تعبیره ومرجعیتھ الثقافیة ما أمكن

النص الداللیة والتركیبیة واألسلوبیة إلى درجة یتأكد معھا القارئ أنھ بصدد قراءة نص كتب 

على احترام اآلخر وأسلوبھ في النظر إلى ) Littéralistes(ویؤكد الحرفیون . بلغة أجنبیة 

التي تحقق العالقة بین اللغات لذلك  ویرون  أّن الترجمة ھي. األشیاء وخصوصیاتھ المختلفة

ویتساءل أنطوان بارمان . یجب أن یظھر الفارق واضحًا بین لغة األصل ولغة الوصل 

Antoine BERMAN  عن جدوى الثقافة إذا انطوت على نفسھا ولم تسمح بالتبادل

ذا ومن ھ. واإلثراء بل یؤكد أن كل ثقافة بحاجة إلى الثقافات األخرى كي تتكون وتتطور

المنطلق یجب أن تبرز ما في النص األصل من اختالف وتمّیز ألنھا وسیلة مـن وسائـل 

، إذ  Target Orientedوفـي المقابـل ینتصر الـقـسـم الثاني لـلـتـرجمة .  1 تحـقـیق العالمیة

ینبغي على المترجم أن یھتم بترجمتھ وبلغة ترجمتھ أكثر من اھتمامھ باألصل ولغة األصل 

جھ جمالي یسھل على القارئ قراءة النص الجدید واالطالع على حیثیاتھ وكأنھ كتب وھو تو

وینطلق ھذا التوجھ من مبدأ احترام لغة الترجمة واحترام أسالیبھا وتراكیبھا . بلغة المتلقي 

. وطریقتھا في التعبیر مع إحداث تغییرات في نص األصل أو تكییفھ إن استدعت الضرورة 

                                                
  1- Inês Oseki-DEPRE, Théories et pratiques de la traduction littéraire, Paris, Armand Colin, 1999, P 79. 



بكثیر من التفصیل كیف تعمل الترجمة   MOUNIN Georges 1 ویشرح جورج مونان

وفق ھذا التوجھ عندما یطلب من المترجم أن ینقل النص األصلي بطریقة توحي إلى قارئھ 

إّال بقواعد ثالث تتمثل  –مونان  –وال یكون ذلك حسب . أنھ كتب ابتداء باللغة المنقول إلیھا 

صوصیاتھ وتمّیزه ھو ال خصوصیات وتمّیز لغتھ األولى في ضرورة أن تتم ترجمة النص بخ

األجنبیة ثم أن یحاول المترجم ما استطاع أن ال یظھر في ترجمتھ میزات العصر الذي كتب 

فیھ العمل الذي یوّد ترجمتھ وأخیرا في أن یسعى إلى ترجمة نكھة النص دون رائحة 

ترجمتھ وتقییم الترجمة الحضارة التي أنتجتھ ، وھي إذن دعوة صریحة إلى امتالك النص ب

ویفّضل أصحاب ھذا االتجاه تحویل النص وتكییفھ حسب . التي تصل إلیھا  ةوفق النتیج

وھـو . المرجعیة الثقافیة للقارئ بدل دفع القارئ إلى فھم المرجعیة الثقافیة لكاتب األصل

 –الشھیر  حوفق المصطل –وإن خانت األصل  –إصرار عـلــى جعل الـتـرجـمـة جمیلة 

إضافة إلى محو صورة المترجم وفق  – Les Belles Infidèles –الجمیالت الخائنات 

التعریف الشھیر الذي یجعل من عدم شعورنا بأننا نقرأ عمال مترجما الدلیل األقوى على 

نجاح الترجمة التي ینبغي أن تكون شّفافة مثل الزجاج الصافي الذي نرى ما بداخلھ وال نراه 

ھذا التوجھ في الترجمة احترام اللغة المنقول إلیھا واعتماد طرائقھا في  فأولى أولویات. 

  .الكتابة وأسالیبھا في التعبیر 

خصوصیات الثقافة الشعبیة نشاط متعدد األبعاد فھو  ةوكما ھو معروف ، فترجم

ترجمة أللفاظ ومفاھیم ذات دالالت مباشرة حینا وغیر مباشرة أحیانا ، وكلمات ذات إیحاءات 

تبطة بخلفیات حضاریة ودینیة وثقافیة ، وتعابیر تكاد ال تفھم في لغتھا فكیف بھا مر

؟ فقد تقول شیئا وتعني بھ شیئا آخر تماما، فھي ترجمة لتجربة إنسانیة ومعرفة !  مترجمة

تراكمت عبر مختلف األزمنة لتكّون تراثًا شعبیا أصیال یصعب فك رموزه والتمكن من 

كما . اد الشكلیة من نبرات الصوت وتناغم القافیة ورنین السجع شفرتھ ، ناھیك عن  األبع

. الدینیة باختالف الشعوب  تتختلف عادات الّلباس والطعام واألعیاد واألفراح والمعتقدا

فالفجوة الحضاریة واسعة بین الشرق والغرب وھـو مـا یـزیـد من صعوبة الترجمة بین 

                                                
  1- Ibid., P 76. 



لترجمة بغض النظر عن التشابھ واالختالف بین تلك وإذ أننا متأكدون من إمكانیة ا. اللغات 

  :اللغات ونحن ال نرید أن نصل باألمر إلى قول المتنبي 

  إذا احتاج النھار إلى دلیل  ولیس یصّح في اإلفھام شيء

  :بید أن السؤال الذي یفرض نفسھ بإلحاح ھـو 

  ؟كیف یتم نقل خصوصیات الثقافة الشعبیة الجزائریة إلى اللغة الفرنسیة 

العربیة من أصل سام بینما تنتمي اللغة الفرنسیة إلى اللغات الالتینیة إضافة إلى  رتنحد

تختلف النظرة إلى العالم وإلى األشیاء  اختالف المعتقدات الدینیة والعادات والتقالید وكذا

  .باختالف الشعوب والزمان والمكان 

حل في الحرفیة وااللتصاق فما ھو السبیل األنجح لنقل ھذه الخصوصیات ؟ ھل یكمن ال

بلغة األصل ؟ أم في حریة التصرف وإیجاد البدائل واللجوء إلى المكافئ وتحري المقابل 

المناسب في ثقافة اآلخر ؟ ھل یشكل إظھار االختالف من خالل الترجمة عائقا لفھم مقصود 

حول دون النص عند المتلقي ؟ أال یعّد محو االختالف إجحافا في حق لغة األصل وعقبة ت

تفتحھا على اللغات والثقافات األخرى ؟ ألیس ھذا ضربا من الرقابة على ثقافة األصل وسّدا 

االھتمام بالمضمون إھمال  يمنیعا في طریق إطاللھا على الثقافات األخرى ؟ وھل یستدع

  الشكل أثناء العملیة الترجمیة ؟ أم أن الشكل مرتبط بالمضمون؟

التساؤالت مدونة رئیسیة ھي روایة الزلزال للطاھر  وقد اخترنا لإلجابة على ھذه

وتعكس ھذه .  Marcel BOISوطار التي ترجمھا إلى الفرنسیة المترجم مارسال بوا 

الروایة بوضوح الثقافة الشعبیة الجزائریة وتجسد بحق خصوصیات الفرد الجزائري ال سیما 

وتجدر اإلشارة إلى أّن قراءة . ة أن أحداثھا تدور في أروقة األحیاء الشعبیة لمدینة قسنطین

المبدع والروائي الطاھر وطار تستدعي منھجیة خاصة وتستند إلى مرجعیة ثقافیة واسعة 

، فھو إیدیولوجي متمرس ) Monologue(فھو یعتمد الرمزیة ویوظف الحوار الداخلي 

  .وینضوي نصھ على جملة من المفاتیح ال یتم الوصول إلیھا بسھولة

بحث المتواضع إلى الربط بین الجوانب النظریة والجوانب التطبیقیة ویھدف ھذا ال 

للعملیة الترجمیة سعیا إلى تذلیل الصعوبات وإیجاد الحلول الممكنة لبعض العوائق 

كما سنحاول تسلیط الضوء على العملیة . واإلشكاالت التي تواجھ المترجم أثناء تأدیة مھامھ 



ث إیجاد صیغة عملیة لمساعدة المترجم في اتخاذ الترجمیة لفھمھا بعمق و یحاول البح

وأخیرا سنحاول اقتراح الحل األنسب لنقل خصوصیات الثقافة . قراراتھ أثناء قیامھ بالترجمة 

  .الشعبیة الجزائریة إلى الفرنسیة ، نقال أمینا یراعى فیھ الشكل والمضمون

ما المھاد النظري ولتحقیق مجمل ھذه األھداف قسمنا بحثنا إلى قسمین رئیسیین ھ 

وقد قسمنا المھاد النظري إلى فصلین ، سیكّرس الفصل األول للعالقة . والجانب التطبیقي 

بین الثقافة واللغة ومدى تأثیر ھذه األخیرة على المفاھیم الثقافیة ، إضافة إلى كیفیة نقل 

، ومواجھة  المفاھیم الثقافیة مدعما ذلك بآراء المختصین والمنظرین على اختالف مشاربھم

ویتعلق الفصل الثاني . آرائھم المتباینة قصد استخالص نتیجة تخدم بحثنا المتواضع 

بالمقاربات النظریة للترجمة بدایة بالنظریة التأویلیة التي تأسست بالمدرسة  العلیا للتراجمة 

 بباریس وذلك للتحقق من مدى حقیقة الطرح القائل بأنھ على المترجم) ESIT(والمترجمین 

وان )  Métatexteالموجودة ما وراء اللغة ( أن یصّب كامل جھده على نقل الرسالة 

یتغاضى عن الخصوصیات اللغویة ألنھا في الواقع تشّكل عائقا یحول دون القیام بالعملیة 

ثم نمّر إلى النظریة السوسیولسانیة والتحقق من أن الترجمة متعلقة . الترجمیة الصحیحة 

وأن اللغة متأثرة بالحمولة االجتماعیة الثقافیة ، ویترأس ھذا الخط القائمین  بالقالب االجتماعي

وایتامار ایفان زھـار  Gideon TOURYأمثال جیدیون توري : عـلــى مدرسة تل أبیب 

Itamar EVAN-ZOHAR  والمتأثرین بھم أمثال آني بریسيAnnie BRISSET  في

" األثر " الدینامیكي وتوضیح مفھومھ وما یعنیھ  لننتقل بعدئذ إلى التحدث عن المكافئ. كندا 

 Jean Claudeوجون كلود مارقو  Eugene NIDAاوجین نیدا : عند المنظرین أمثال 

MARGOT  وتسلیط الضوء على المفاھیم القائلة بوجوب البحث عن المكافئات قصد ،

ھا نورد آراء الحرفیین تم نختم بالنظریة األدبیة للترجمة ومن خالل. تحقیق األمانة الترجمیة 

 Henri MESCHONNICوھنري میشونیك  Antoine BERMANأنطوان بارمان : 

الذین ینصّب جل اھتمامھم بالنص األصل واحترام  Walter BENJAMINووالتر بنیامین 

الحرف ، فھم یرون أن المعنى مرتبط بالشكل وال یمكن البتة الفصل بینھما وأّن احترام 

لى اآلخر ودون ذلك ھو إلحاق وتشویھ وبالتالي فھي ترجمة إثنومركزیة األصل ھو انفتاح ع

یعنى األول بتقدیم الروائي الطاھر . أما الجانب التطبیقي ، فھو ینقسم بدوره إلى فصلین . 



ثم تسلیط الضوء على  –المدونة  –وطار وتقدیم المترجم مارسال بوا وسرد ملخص للروایة 

ویكّرس الفصل األخیر لتحلیل المدونة من خالل . ة وأبعادھا مفھوم خصوصیة الثقافة الشعبی

القیام باستخراج العبارات واأللفاظ التي تمثل الخصوصیات الثقافیة للمجتمع الجزائري في 

روایة الزلزال ، ثم مقارنتھا بالروایة المترجمة لنخلص إلى عملیة تحلیلیة اعتمادا على 

بغیة الوصول إلى اقتراح بعض الحلول الترجمیة  النظریات الترجمیة المشار إلیھا آنفا

  ) .أثناء العملیة الترجمیة ( المتعلقة بكیفیة التعامل مع الخصائص اللغویة لكل مجتمع 

كما سنحاول من خالل العملیات التحلیلیة الربط بین مختلف النظریات الترجمیة 

األنسب لعملیة نقل  –ت أو النظریا –والعمل الترجمي بغیة التوصل إلى اقتراح النظریة 

ولتسھیل عملیة التحلیل فقد جمعنا ھذه الخصوصیات في ست . الخصوصیات الثقافیة 

  :مجموعات ھي 

  .خصوصیات األسماء  - 1

 .خصوصیات البیئة  - 2

 .خصوصیات األطعمة التقلیدیة  - 3

 .خصوصیات اللباس المحلي  - 4

 .خصوصیات المعتقد الدیني  - 5

 .خصوصیات التعابیر اللغویة المحلیة  - 6

یست عملیة نقل الخصوصیات الثقافیة باألمر الھّین فھي ترجمة مجموعة معینة من ل

إذ . الترسبات الحضاریة والقومیة والعادات والتقالید واألذواق الخاصة بمنظومة محددة 

في یومیة الخبر یوم ( في أحدى صفحاتھ   یستعصي نقلھا بسھولة ، وقد أورد مرزاق بقطاش

لحل الذي وصل إلیھ بعض المترجمین الفرنسیین الذین یترجمون ا)  2008جوان  21السبت 

إذ نراھم في معظمھم یتوجھون إلى الوالیات المتحدة لترجمة ھذه " عن اللغة األمریكیة 

الروایة أو تلك ویمضون بھا األشھر الطوال وإذا ما تعلق األمر بروائي الجنوب القصّّي 

)Deep South (ینقلوا أجواء الروایات نقال یریدونھ أن یكون  فإنھم یألون على أنفسھم أّال

األجواء التي تدور فیھا أحداث الروایات و التعابیر الشعبیة التي تصدر عن .أمینا كل األمانة

                                                
 



األمریكیین البیض واألمریكیین السود یحرصون على فھمھا وتذوقھا ، وإیجاد أو نحت 

ام بھ كلما عالجت موضوعا روائیا مقابالت لھا في اللغة الفرنسیة وذلك ما أحاول القی

  " .جزائریا 

ولقد التقیت خالل فترة البحث الروائي الطاھر وطار مرات عدیدة في مكتبھ  

بالجاحظیة بالجزائر كما استقبلني المترجم مارسال بوا في بیتھ الكائن بالقبة بالجزائر ووجدتھ 

لكبر عتیًا وأّكد لي أن الكلمة منھمكا في الترجمة یحذوه عزم الشباب بالرغم من بلوغھ من ا

)Le mot ( وقد ذّكرني حدیثھ بقول على بن أبي طالب . مسؤولیة)كرم اهللا وجھھ: (  

  ولیس یموت المرء من عثرة الرجل  یموت الفتى من عثرة من لسانھ

  وعـثرتھ بالرجل تبرى على المھـل  فعـثـرتـھ من فیھ ترمي برأسـھ

أننا اعتمدنا المنھج التحلیلي النقدي الذي رأیناه ومما ذكرناه سابقا فلقد بات واضحا 

األنسب للموضوع ، ولألمانة أشیر أني قد استفدت كثیرا من رسالة دكتوراه الدولة لألستاذ 

ثالث ترجمات ،  حالة: مفھوم الحرفیة في  ترجمة القرآن : معمري فرحات الموسومة بـ 

ي راودتني والمسائل الشائكة التي التي وجدت فیھا اإلجابة عن كثیر من التساؤالت الت

  .اعترضت سبیلي أثناء البحث 

أدرك مسّبقُا ، أن محاولتي ھذه ھي غیض من فیض ما أنجز في  میدان البحث العلمي 

على قول كلمة أرجو أن تجد صداھا عند أساتذتي األعّزاء الذین "برعم"ولكنھا إصرار 

ما سعادة األمم بكثیر : " ھذه  Martin LUTHERأراھم حاضرین في عبارة مارتن لوثر

أموالھا وال بقوة استحكاماتھا وال بجمال مبانیھا وإنما سعادتھا بأبنائھا الذین تثقفت عقولھم 

  ".وبرجالھا الذین حسنت تربیتھم
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  قــافـــــــــــــــــــــةـغـــــــــــــــــــــــــــة والـثـّلـــّلا :أوال
  

  
یزخ  ر الع  الم الی  وم ب  آالف الّلغ  ات ، والّلغ  ة ھ  ي الھ  واء ال  ذي نتنفس  ھ والوس  یلة إلدراك  

وأداة تعاملنا مع الواقع ، فھي الجسر الواص ل ب ین خصوص یة ال ذات     الظواھر التي تحیط بنا 

كم ا یق ول اب ن خل دون ف ي      " التي تترجم ما في ضمائرنا م ن مع ان   " فھي . وعموم ما حولنا 

وكم  ا تكش  ف الّلغ  ة ع  ن طبق  ة اإلنس  ان وج  ذور نش  أتھ تب  رز أیض  ا قدرات  ھ ومیول  ھ    . مقدمت  ھ 

. ارتبط وجودھا بالّثقافة إذ أن ثقافة كل أم ة ف ي لغتھ ا     لذلك. الفكریة ، فاللغة إذن ھي الھوّیة 

وتنقس م  . وما م ن  حض ارة إنس انیة إال ورافقتھ ا نھض ة لغوّی ة       . واللغة ابرز السمات الّثقافیة 

الّثقافة إلى ما ھو مادي كالمساكن واألزیاء والزخارف واألدوات وم ا إل ى ذل ك وإل ى م ا ھ و       

ی ة كال دین والق انون وك ل أن واع الع ادات العرفی ة ومنھ ا         غیر مادي ویقصد بھ النظم االجتماع

ولفھم كل ھذه األشیاء فھما دقیقا تص بح الّلغ ة إذن عنص رًا أساس یا لك ل أن واع النش اط        . الّلغة 

فال یمكن أن نعرف شیئا عن نظ م الع رب ف ي ج اھلیتھم إال بدراس ة لغ ة الع رب ف ي         . الّثقافي 

ة العرب  ي الج  اھلي إال بمعرف  ة عادات  ھ وس  لوكھ    وال یمك  ن معرف   . العص  ر الج  اھلي بإمع  ان  

  .االجتماعي وھي من صلب الّثقافة العربیة 

   
  قافةغة و الّثالّل

  
تساھم الّلغة بشكل كبیر في تطویر الّثقافة اإلنسانیة و ھي ثقافة أصبحت بالغة التعقید في 

قص د خل ق مع ان    تمكن بنو البشر بھذه الّلغة من استخدام الرموز وتطویرھ ا   .الزمن الحاضر

فقد تمكن أص حاب الّلغ ة م ن نق ل المع اني عب ر األص وات وترتیب ات األص وات إل ى           . للحیاة 

و تطور األمر بعدئذ حتى ص ار م ن الممك ن تعل یم الحیوان ات االس تجابة إل ى        . كلمات و جمل

و قد أثبت ت التج ارب   . الّلغة، و لكن فقط في صورة إشارات أو أصوات ولیس كرموز حقیقیة

باإلمكان تعلیم قرد الشمبانزي استخدام ع ددًا مح دداً م ن الرم وز اس تجابة إل ى أص وات و        أنھ 

. إیماءات معینة لكن بني البشر وحدھم ھم الذین یمكنھم االتصال بی نھم باس تخدام لغ ة نظامی ة    

تعتمد كل الّثقافات اإلنسانیة على الّلغة، و كل الّلغ ات البش ریة دون اس تثناء ھ ي لغ ات معق دة       



ومما ال شك فیھ فإن أي لغة مھما قل انتشارھا و . جة كافیة ألن تقوم بنقل الّثقافة اإلنسانیةبدر

نق ص ع دد مس تعملیھا ھ ي مرن  ة و مطواع ة بدرج ة كافی ة لك  ي تتم دد ف ي مفرداتھ ا و تتس  ع           

ي أّن الّثقافة لھا عالقة بالّرصید الّلغ و " تراكیبھا كّلما صارت ثقافة المجتمع أكثر تعقیدًا، ذلك 

  .1 "المفترض والّلغة  و المجتمع لھ عالقة بالّرصید الّلغوي الفعلي والخطاب 

  : 2 و تشھد الساحة العربیة خاصة النخبة المثقفة منھا ظھور تیارات متباینة ھي 

v   و مرجعیت ھ ھ ي الثقاف ة الغربی ة، الت ي ی رّدد مفرداتھ ا و كثی رًا م ا           :التیار االنبھ اري

 .بھا ، سعیًا بذلك إلى إخراج المجتمع من جاھلیتھیصل بھ األمر إلى التبشیر 

v  ومنبعھ الوحید ھو الفكر العربي اإلسالمي ل ذا ال یری د    :التیار الرفضوي أو الرافض

 .التزود من سواه

v  فھو یتأرجح بین التیارین السابقین و یمّثل خط الت وازن بینھم ا،    :تیار التثاقف النقدي

ة الغربی ة و ینف تح علیھ ا و یكّیفھ ا م ع مقتض یات       إذ یتشبث باألصول و ینھل من الثقاف

 .المجتمع العربي االجتماعیة و الفكریة

تقتضي طبیعة  و. فاللغة مسلك اجتماعي و ھذا المسلك في عمومھ لھ شكل و لھ و ضیفة

التنظیم في تكوین اللغة أن تكون المنظمة مكّونة من أصوات ثم من حروف ثم من مق اطع ث م   

و . م من صیغ و موازین صرفیة ث م م ن أب واب نحوی ة ث م م ن كلم ات        من و حدات صرفیة ث

والج دیر  . تكّون مجم وع ھ ذه الن واحي نظام ًا منس جمًا ال یتع ارض ج زء من ھ م ع ج زء آخ ر           

أي مجموع التركة الت ي یرثھ ا جی ل ع ن      3"كل سلوك ثقافي ھو سلوك ذو نماذج " بالذكر أن 

أن الف رد  " بالنم اذج "و المقص ود   ... ف ن ولغ ة  جیل من تقالید و عادات و نظم معیشة و دی ن و 

ح ین یق وم ب  أداء ھ ذا الن  وع م ن الس  لوك یفع ل ذل ك بطریق  ة معین ة مح  ّددة اجتماعی ا بواس  طة         

فالذي یقوم بأداء طقوس دین من األدیان یجد شكلیة ھ ذه الطق وس مح ددة و ك ذلك     " العرف ، 

ولھ المرعی ة و قواع ده المتبع ة    یجد الفنان من أتباع أي ف ن ش عبي مع ین أن ھ ذا الف ن ل ھ أص        

  .1 . "وھي أصول وقواعد محددة عرفیًا وال یمكن تخطیھا

                                                
.278، ص 2002دیداوي، الترجمة و التعریب بین اللغة البیانیة و اللغة الحاسوبیة، المركز الثقافي العربي، المغرب، محمد ال - 1  

. 282، ص  المرجع نفسھ - 2  
.171، ص 4، ط2000تمام حسان، اللغة بین المعیاریة و الوصفیة، عالم الكتب، القاھرة،  - 3  

.المرجع السابق  - 1    



یكتسب األطفال ثقافة مجتمعھم اكتسابا رئیسیًا عن طریق اللغة، ومع ذلك فإن اللغة 

والثقافة ال عالقة لھما بتركیب الجینات أو الجنس البشري ، فمثًال لو تربى طفل عربي في 

الشمالیة أو كندا فسوف یكتسب ویتعلم ویتكلم نمط اللغة اإلنجلیزیة ألمریكا عائلة من أمریكا 

الشمالیة أو كندا بحسب الحالة و سوف یتصرف اجتماعیا وثقافیًا مثل ما یتصرف أطفال ھذه 

یؤدي بنا ھذا األمر إلى القول بأنھ یمكن ألي شخص من الجنس البشري أن یتعلم . المنطقة

یمكن أن یحقق بواسطة ھذه اللغة الثقافة اإلنسانیة لتلك اللغة و  و. الغة ما إذا عاش في كنفھ

 .2 اھلھا

للغ ة حس ب طبیعتھ ا ، م ن      تبع ض التعریف ا   3و قد أوردت الموسوعة العربیة الكبرى 

  :أھّمھا 

v إن : و ھي الّلغة األولى التي یتعلمھ ا اإلنس ان ف ي بیئت ھ و ثقافت ھ ك أن نق ول        :غة األمالّل

كم ا یطل ق علم اء عل م     . اطن الس عودي أو المص ري ھ ي اللغ ة العربی ة     اللغة األم للمو

اللغة التاریخي وعلماء علم اللغة المقارن مصطلح اللغة األم على لغة المنشأ، أو أیضًا 

اللغة التي یفترض عالم اللغ ة وجودھ ا لتفس یر الظ واھر المش تركة ب ین مجموع ة م ن         

ة والسریانیة التي تشترك جمیعھا في عائلة اللغات المتقاربة مثل اللغة العربیة والعبری

  ).األم(واحدة ھي عائلة اللغات السامیة 

v لغة السجالت و المكاتبات المعتم دة ألي دول ة م ن ال دول و ھ ي الت ي        :غة الرسمیةالّل

تكون أحیانًا الّلغة الرسمیة ھي الّلغة  .تستعمل في المدارس و المحاكم و دواوین الدولة

ھذا ال یتحّقق إّال إذا كانت ھذه الدولة أحادیة الّلغة أي لیس بھا لغات  القومیة لبلد ما، و

أما إذا كانت الدولة متعددة اللغات  فلیس بالضرورة . أخرى أو أقلیة تتحدث لغة أخرى

كما یمكن أن یك ون داخ ل المجتم ع المتع دد     . أن تكون الّلغة الرسمیة ھي الّلغة القومیة

الھندی  ة و الّلغ  ة   ةالّلغ  ( وھ  ذا قلی  ل، كم  ا ف  ي الھن  د    الّلغ  ات أكث  ر م  ن لغ  ة رس  میة،    

  ).السنسكریتیة و كذلك الّلغة اإلنجلیزیة

v ھي الّلغة المكتوبة التي تعّبر عن تراث الشعب و تاریخھ و تع ّد رم زًا    :غة القومیةالّل

و تكون ع ادة ھ ي الّلغ ة الرس میة ولغ ة التعل یم و       . لھویتھ و مستودعًا لتاریخھ و تراثھ
                                                

2- http \\ :  www. Google. Com /  موسوعة شرطیوه بحوث ودراسات  
3- http \\ : www. Google. Com / Global Arabic Encyclopedia 



اإلعالم في المجتمع األحادي الّلغة أو تكون لغة رسمیة إقلیمی ة ف ي حال ة تع دد      وسائل

  .المنظومات الّلغویة في البلد الواحد

v لغ ة تنش أ م ن اخ تالط مف ردات لغت ین أو أكث ر، و تس تخدم للتف اھم ب ین            :غة الھجینالّل

أھم  و قد تتطور لتصبح لغة مزیج و من. مجموعتین لغویتین خاصة في مجال التجارة

و . الّلغات التي نشأت ع ن االخ تالط ب ین الفرنس یة وبع ض الّلغ ات اإلفریقی ة       : األمثلة 

 تعتبر الّلغة الھجین أھم لغة شائعة في غینیا الجدیدة إذ یستخدمھا أكثر من ملیون نسمة

  .لغة ثانیة 

v وھي تمث ل ش كًال م ن أش كال     . صورة من صور الّلغة المحلیة أو االجتماعیة : ھجةالّل

وق  د . تتمی  ز ع  ن الّلغ  ة الفص  حى أو الرس  میة ف  ي قواع  دھا و مفرداتھ  ا ونطقھ  ا . ّلغ  ةال

تقترب لھجة ما من الفصحى أو تبتعد عنھ ا، فم ثًال نج د أن الّلھج ة الت ي یتخاط ب بھ ا        

كما نجد أن . المثقفون العرب أقرب إلى العربیة الفصحى من أي من الّلھجات المحلیة

  .ى بعضھا من لھجات أخرىبعض الّلھجات العربیة أقرب إل

v  ش كل م ن أش كال الّلغ ة، توظ ف فیھ ا الكلم ات و العب ارات توظیف ًا           : العامیة الخاص ة

خاصًا یّتسم بالحیویة و المالحة و قوة التعبیر، طبقًا لمواقف توظیفھا وبیئة مستخدمیھا 

وف ي   تستخدم العامیة الخاصة بین األصدقاء أو أبن اء الحـــرفـ ـة أو الص نعة الواح دة    . 

  .الكالم المنطوق ال المكتوب

و إذا كان اإلنسان لم یعرف الثقافة إال عندما عرف كیف یشیر إلــى "وتأكیدًا لما سبق ، 

األشیاء وإذا كـ ـان وجـ ـود األنم ـاط الـث ـقافیة ق د ارت بط بظھ ور العالمـ ـات أو الرم وز الت ي           

توى الثقافي ال تعني شیئًا أكث ر م ن أن   تكّون نظام الّلغة فإن العالقة الواضحة بین الّلغة والمح

لّلغة أساسًا ثقافیًا و أنھا بھذا المفھوم نظام یلتزم بھ أفراد المجتمع، كما أنھ ا ن وع م ن الس لوك     

ذلك  ونستنتج من .  1"االجتماعي مثل أي ظاھرة اجتماعیة أخرى تتكّون ضمن إطار ثقافة ما

. بدقة من دون معرفة البنیة الثقافیة للناطقین بھ ا  أنھ ال یمكن تحدید مفردات الّلغة وال دالالتھا

إّال عن دما نق ف عل ى اإلط ار     " بن ى بأھل ھ  " فإننا ال نستطیع فھم التعبی ر االص طالحي العرب ي    

الثقافي لنظام الزواج عند العرب قدیمًا ، فنعرف أّن من عادة العریس العرب ي إقام ة خیم ة أو    
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ف إذا أدركن ا أن   ". س اق إلیھ ا مھرھ ا   "بالنسبة للعبارة وكذلك األمر . قّبة عند الدخول بالعروس

الصداق كان إبًال ونوقًا تساق إلى بیت العروس ولم تكن تدفع النقود ، زال الغم وض واتض ح   

  .المعنى

   

  

  
ترتبط الّلغة ارتباطا وثیقا بالّثقاف ة ، فالّلغ ة ھ ي الّلس ان الّن اطق لثقاف ة المجتم ع والّثقاف ة         

وتشّجع المجتمعات المعاصرة التف اعالت الّلغوی ة ، فق د    . وتوّسع رصیده  -تثري البعد الّلغوي

. األّم للبلد عاجزة عن التمثیل الحقیقي للّثقاف ة الت ي تع رف تط ورًا غی ر معھ ود        ةأضحت الّلغ

وقد أصبح تعّلم الّلغات الیوم ظاھرة عالمیة حتى أّن أبناء المجتمعات المتقدمة یتعّلم ون لغ ات   

وكّلم ا ك ان اتص النا    . خّلفة ألّن كّل لغة تحمل ت راث ش عب وتج ارب حض ارة     المجتمعات المت

حثیث  ا بلغ  ة مجتم  ع م  ا فمعن  ى ذل  ك أنن  ا تعّلمن  ا ش  یئا م  ن ت  راث ش  عبھا وأّطلعن  ا عل  ى تج  ارب  

وتقت رب الش عوب بعض ھا م ن     . حضارتھا وھذا أسمى ما یحصل علیھ فرد في بحثھ الفك ري  

واكتساب تجارب اآلخر وتقّبلھ بتباین ھ واختالف ھ ، خاّص ة     بعض بإثراء لغاتھا وتالقح ثقافاتھا

فاللس  ان ھ  و ال  ذي " إذا س  ّلمنا أّن ازدھ  ار مجتم  ع أو انكماش  ھ م  ن ازدھ  ار لغت  ھ أو انكماش  ھا  

  2.مونتیني  -، على حد قول" یعرف بھ الّطبیب أمراض الجسم والفیلسوف أمراض الّنفس

  

  

  ــیــــــةـقــافـنـقـل الـمـفـاھـیـم الـّث: ثانیا 

  
تكمن صعوبة ترجمة ما ھو ثقافي في المقاومة الش دیدة الت ي تب دیھا الّثقاف ة الوص ل ف ي       

. وال یمكن مع الوقت نفسھ إنكار وجود تداخل بین الّثقافات وبین الّلغات. مواجھة ثقافة األصل

ت رجم إذن  فعلى الم. وبالرغم من ذلك یمّثل النقل الّثقافي إشكالیة عویصة تعیق عمل المترجم 

اختیار أحد المنھجین إما احترام ال نص األص ل وف رض احترام ھ ل دى المتلق ي بخصوص یاتھ        



الغریب  ة وم  ا یحوی  ھ م  ن غی  ر م  ألوف وتقّب  ل س  ماتھ األجنبی  ة حفاظ  ا عل  ى األمان  ة الترجمی  ة    

وإما التص رف  . وتحقیقا لجوھر العملیة الترجمیة وھي السعي إلى توسیع المعارف اإلنسانیة 

قصد تسھیل قراءت ھ وإدراك مفاھیم ھ والبح ث ع ن األث ر الفاع ل ف ي ذھ ن المتلق ي           في النص

وفي نفس ھ وبالّت الي مح و ك ل العناص ر الغریب ة وإزال ة المف اھیم األجنبی ة واس تبدالھا ب أخرى            

  .محلیة سھلة اإلدراك دون عناء

 

  : قافیةنقل المفاھیم الّث
  

ومن . شكالیة الترجمة الّثقافیة ما إن یطرح موضوع مشاكل الترجمة ، إّال وظھرت إ

فالترجمة . بین التعاریف التي ارتبطت بالترجمة ھو التعریف المتعلق بالوساطة بین الّثقافات 

 Georges(  1وقد عّرف جورج مونان . إذن ھي في جوھرھا عملیة رابطة بین الّثقافات 

MOUNIN ( الترجمة بما یلي:  

"La traduction n'est pas une opération seulement 

linguistique, mais elle est une opération sur des faits à 

la fois linguistiques et culturels." 

 "لیست الترجمة عملیة لسانیة فحسب لكنھا عملیة حول أفعال لسانیة وثقافیة على السواء" 

  ترجمتنا

وبالتالي . لغتین وبھذا ینفي تصورًا عند الكثیر بأن الترجمة ھي معرفة معمقة ل

لویس  - یرى جان MOUNINوعلى شاكلة مونان . فالترجمة لیست عملیة لسانیة محضة 

  :في تعریفھ للترجمة ما یأتي Jean-Louis CORDONNIER  كوردوني 

"La traduction n'est pas seulement une opération 

linguistique, mais elle est tout entière prise dans un 

                                                
. 1- Georges MOUNIN, les problèmes théoriques de la traduction, Paris, Gallimard, 1969, P 234 

 
 1- Jean Louis CORDONNIER, " Aspects culturels de la traduction", Meta, 47 N°:01 P 44. 

2- Ibid, P 42. 
3- Marianne LEDERER, La traduction aujourd'hui, Paris, Hachette, 1994, P 122. 



semble d'interrelations sociales et culturelles, d'abord 

au sein de sa propre culture, et ensuite entre les 

cultures étrangères en présence."  1 

لیست الترجمة عملیة لسانیة فحسب بل تؤخذ كــلیة داخل مجموعة عالقات بینیة اجتماعیة " 

  ." م بعد ذلـك بین اللغات األجنبیة الحاضرةوثقافیة بدایة في ثقافتھا الخاصة ث

  ترجمتنا

لذلك ، ُت رى الترجم ة عملی ة مفتوح ة عل ى اآلخ ر ، وھ ي أوال وقب ل ك ل ش يء عملی ة             

وإذا كان ت الترجم ة عملی ة اتص الیة ب ین الّثقاف ات فھ يّ إخباری ة وناقل ة          . وصل ب ین الثقاف ات   

   2.للخصوصیات الّثقافیة 

الترجمة وسیلة لنقل الّثقافات وھو ما یؤك د قابلی ة ترجم ة     ومما سبق نستخلص بدایة أن

" وأخی رًا عب ارة   . كل ما ھو ثقافي ، وبعدئذ العالقة الحمیمیة بین الّثقافة والّلغ ة الت ي تحملھ ا    

التي تقودنا إلى التحّدث عن صعوبات نقل بعض الخصوصیات الّثقافیة الت ي  " الخصوصیات 

ترجم ة وكیفی ة ال تخلص م ن ھ ذه المعض لة وإیج اد ح ًال مناس با          كثیرًا ما ترتبط بع دم قابلی ة ال  

في كتابھا الترجمة  Marianne LEDERERوتشیر ماریان لیدرر . یسّھل عملیة الترجمة 

مفھوم الّثقاف ة ب ین الفرنس یین     فإلى اختال) La Traduction Aujourd'hui(في یومنا ھذا

ب والموس  یقى بینم  ا تعن  ي عن  د اإلنجلی  ز     فالبنس  بة للفرنس  یین تعن  ي الف  ن واألد   . واإلنجلی  ز 

وبالّت  الي تختل  ف   3.والس  كن والّطب  ائع والتقالی  د  سعناص  ر مختلف  ة كالع  ادات والطع  ام والّلب  ا  

ولنقلھ ا یص طدم المت رجم ع ادة بغی اب      . مظاھر الحیاة الت ي تح وي الّثقاف ة م ن مجتم ع آلخ ر       

دت فإنھا قد ال ترمز إلى المرجعی ة  وحتى إن وج. سمات ثقافیة مماثلة في الّلغة المنقول إلیھا 

ولقد أورد ھنري میشونیك . ویرتبط اختالف الّثقافات بشكل أو بآخر باختالف الّلغات . نفسھا 

Henri-MESCHONNIC  العتق  اده االتص  ال الش  دید بینھم  ا   " الّثقاف  ة  -الّلغ  ة" مص  طلح

 1"ل عادات ثقافیة فھو مرور من خال. الترجمة لیست فقط المرور من لغة إلى أخرى " وأن 

الت ي تعن ي   " Elle est comme la lune: "فـلـو ح ـاولنا نق ل ھ ذه الجمل ة إلـ ـى العربی ة         .
                                                

 
  1- Henri MESCHONNIC, Poétique du Traduire, Paris, Verdier, 1999, P 436. 
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ف  یفھم الفرنس  ي أن الـمـ  ـرأة الـمـنعـوت  ـة بـھ  ـذا الـشـك  ـل ق  ـلیلة    " ش  دیدة الجم  ال : "بالعربی  ة 

فق د  . أحم ق ك القمر    "Con comme la lune"الـذكاء ألنھ یفّكر فـي الـعب ـارة الفـرنـسـی ـة   

 Belle: ترجمت العبارة دون ترجمة المقصود مادام الفرنسي یعبر عن جمال الم رأة بقول ھ   

comme le jour     فض وء النھ ار للفرنس ي مرجعی ة     . جمیل ة ك القمر   : ویقابلھ ا ف ي العربی ة

وب ومثل ھذه األشكال مرتبطة بمعتقدات الّش ع . للجمال ، ونور القمر صورة الجمال للعربي 

ولھ ذا ی رى بعض  ھم أّن نق ل ھ ذه المف اھیم الّثقافی ة ب ین لغ  ات        . وع اداتھم وتع ابیرھم الخاّص ة    

وھناك أنواع عدی دة م ن ھ ذه العوائ ق     . مختلفة تصطدم بعوائق تكاد تكون غیر قابلة للترجمة 

  :أھمھا 

v     ر الم ذكو " القم ر  " ولع ل مث ال   . وجود المرجع نفسھ في الثقافتین لكن ھ بقیم ة متباین ة

 .آنفا الدلیل بامتیاز 

v الّثقافة المنقول إلیھا ف ي بع ض الح االت المرج ع المنص وص علی ھ        -ال یوجد في الّلغة

وجود مفھوم یناسبھ مص طلح ف ي   " وھي . في األصل وھو ما یسمى الثغرة المعجمیة 

وق  د أورد ال  دكتور محـم  ـد   2"الّلغ  ة المص  در وال یناس  بھ مص  طلح ف  ي الّلغ  ة الھ  دف   

الت ي نش یر بھ ا إل ى     " حط ب  / ق ش  " مثاًال فــي ھذا السیاق یخـص لـفـظ ـة  بوعـمامة 

  3.النبات أو الشجر المیت التي لیس لھا مقابل في الّلغة الفرنسیة 

v           استعمال االستعارة ف ي الّلغ ة ، قص د إث راء الجان ب التعبی ري وإدخ ال بع ض التنمی ق

مم ا یص ّعب م ن عم ل     ..... ة ال خ والبیان والبدیع علیھا وك ذا اس تعمال التش بیھ والكنای     

 .المترجم وقد یعیقھ في بعض الحاالت 

v  اإلیحاءاتConnotations  التي تعتبر في كثیر من األحیان ذاتیة بدرجة كبیرة مما ،

بـ  1MOUNIN وھو مظھر من وظائف الّلغة ، والتي یعّرفھا مونان . ال یسّھل نقلھا 

ستمع بشخصیة أو مكانة أو األص ل الجغراف ي   القیم الخاصة في الّلغة التي تعلم الم: " 

" مون ان  " وسنوّضح بالمثال نفسھ الذي ی ذكره  "  أو الحالة النفسیة للمتكلم أثناء حدیثھ

فھ  ل م  ن . كی ف ت  أتي ھ ذه اإلش  كالیة لتزی  د م ن عم  ق الھ  وة الت ي تفص  ل ب  ین الّلغ ات      

جم ة ھ ذه   وكی ف نص ل إل ى تر    ؟؟)Train" (قطار " الواجب ترجمة اإلیحاءات لكلمة 
                                                

1- Georges MOUNIN, les problèmes théoriques de la traduction, Op.cit., P 72. 
2- Ibid, P 168. 



فح  ین تس  تعمل كلم  ة قط  ار تحی  ل ثالث  ة مس  تمعین مختلف  ین إل  ى     ؟؟ال  دالالت إذا أردن  ا

 -ولكنھا أیضا. المعنى المنطقي للكلمة والمتمثل في متتالیة من العربات تجذبھا قاطرة 

 :قد توحي  –ھذه اإلیحاءات 

 .لألول ، بحالة الفرح التي تستدعیھا رحلة سیاحیة أثناء العطلة   -

 .ثاني ، بحالة من الحزن العمیق تذّكره بھا فاجعة كان القطار مسرحا لھا لل -

للثالث ، بشعور من الملل والروتین الذي یس ّببھ انتق ال ی ومي بالقط ار م ن المن زل        -

  .إلى العمل 

فلم یعد األمر یقـتصر على عدم إمكانیة نقل المعنى من حضارة إلى أخرى أو نقل ھ م ن   

إل ى رؤى أخ رى ف ي الّلغ ة المنق ول إلیھ ا ، ب ل یتع دى األم ر إل ى           مضمونھ وفق رؤى معینة 

. اس  تحالة نقل  ھ م  ن ش  خص إل  ى آخ  ر ف  ي الحض  ارة نفس  ھا ، وف  ق الرؤی  ا والّلغ  ة نفس  ھما           

وباختصار فإن موضوع اإلیحاءات تطرح أمام نظریة الترجمة إش كالیة ح دود التواص ل ب ین     

ثق  افي ال  ذي ج  اء عل  ى لس  ان ماری  ان    وتج  در بن  ا اإلش  ارة إل  ى تعری  ف النق  ل ال    2األش  خاص

  : Marianne LEDERERلیدرر

"Le transfert culturel consiste à apporter au lecteur 

étranger des connaissances sur un  monde qui n'est pas 

le sien. Cet apport ne comble pas intégralement la 

distance entre les deux mondes mais entr'ouvre une 

fenêtre sur la culture originale." 1 

ورغم أنھ ال . یسعى النقل الثقافي إلى جلب معارف للقارئ األجنبي عن عالم غیر عالمھ "  

  ."یطوي المسافــة بشكل تام بین العالـمین لكـنھ یفتح نافــذة علـى الـثقافة األصلـیة 

  ترجمتنا

المت رجم لمل ئ ھ ذا الف راغ الّثق افي ب ین        والسؤال الذي یطرح نفس ھ ھ و كی ف یتص رف    

الّلغات؟ وكیف یقّرب ھذه المسافات المتباعدة بین الحضارات ؟ وكی ف یج د نق اط التق اء لھ ذه      

                                                
 1- Marianne LEDERER, Traduction aujourd'hui,  Op.cit., P 128. 

2- Ibid, P 122. 
3- Ibid, P 124. 



م ن خ الل الفص ل ال ذي      LEDERERالرؤى المتباینة ؟ وتأتین ا اإلجاب ة بس رعة م ن لی درر      

ى اإلش كالیة ف ي الكلم ة    حیث ال تر Le transfert du culturel 2نقل ما ھو ثقافي: تضمن 

المراد توظیفھا في الّلغة المنقول إلیھا بدال عن تلك في لغ ة األص ل ولك ن إش كالیة نق ل الع الم       

كما تنفي المسّلمة القائلة بأن كل لغة تفرض رؤیة خـاّص ـة  . الضمني الذي تحجبھ لغة اآلخر 

 Sapir-Whorfوورف  -سابیر وھي الفرضیة الشھیرة لـ( لـلـعـالم ألولـئـك الـنـاطـقـیـن بھا 

سیكون الحل الجازم . ال یتسنى لنا إیجاد حل عام ووحید لنقل ما ھو ثقافي : "وتعترف أنھ ) . 

مناس  بًا وف  ق الفق  رة الموض  وعة حّی  ز الترجم  ة ، تجس  یدا للطریق  ة الت  ي م  ن خاللھ  ا یح  ّل           

الل أس الیب  ث م تط رح بع د ذل ك حل وال م ن خ         3."المترجمون بعض ص عوبات النق ل الّثق افي    

  .تراھا مناسبة لمثل ھذا النقل 

   4 بعض أسالیب نقل الحقائق األجنبیة

:Quelques procédés de transfert des réalités étrangères   

v 5التصّرف 'adaptationL : 

مّم ا یس  مح  ) Transcodage(تش ّكل اخ تالف األنظم ة القانونی ة عقب ة كب رى للترقن ة        

  .مع المحافظة على السیاق وغایة ترجمتھ  لمترجم النصوص التصّرف فیھا

 

law firmShe works for a   

  مكتب محامإنھا تعمل في 

لكن إذا كان . جعلت الحقیقة الّثقافیة في الوالیات المتحدة األمریكیة ھذا االختیار ممكنا 

ھ  ذا المث  ال ص  حیحا فإن  ھ ق  د ال یك  ون ك  ذلك ف  ي ثقاف  ات أخ  رى كالثقاف  ة الجزائری  ة إذ  

كالفریض  ة : الص  عب التص  ّرف ف  ي مص  طلحات قانونی  ة بھ  ذه التلقائی  ة       یص  بح م  ن 

   1.الرتباط اللفظة بمعناھا ... والعاصب والُحبس والمھر وما إلى ذلك

v 2التبدیل  Conversion : 

                                                
 4- Ibid, P 124. 
5- Ibid, P 124.  

1- Ferhat MAMERI, "Traduire l'altérité juridique", AL-Mutargim, N°: 13, Jan-Juin 2006, P 67. 
124.  2- Marianne LEDERER, La traduction aujourd'hui, op.cit, P 



قد یقّدم طبق معروف في مناسبات معّینة ، ویحاول المترجم . للطعام وظیفة اجتماعیة 

ویلج أ المت رجم إل ى التب دیل ف ي      . عل ى أكم ل  وج ھ    توصیل ھذه األكالت إلى األذھان 

وق د  . حالة استعصاء تمریر الفكرة إل ى المتلق ي وع دم تمّكن ھ م ن تقری ب آلی ات الفھ م         

ھ   ذا الطب   ق " Fried beans"الفرای   د بین   ز : مث   ال  LEDERERأوردت لی   درر 

: ـ المشھور في جنوب أمریكا وقد تبّنت ترجمتھ بطبق أجنبي مشھور یعرف بفرنس ا ب   

. وإذا قبلنا بھذا التبدیل فإّن ھناك شحنة غائب ة   Chili con carné.شیلي كون كارني 

ف  األذواق تختل  ف ب  اختالف األطب  اق والزم  ان     " Le goût"ویتعل  ق األم  ر بال  ّذوق   

  .والمكان 

v 3 التفسیریة 'explicitationL : 

ادة عل ى  وتح افظ الترجم ة ع    . تؤدي األسماء وظیفة التحّقق م ن األش خاص والص نف    

  . أسماء األشخاص 

The Safeway stays open until nine.  

  .الممتاز مفتوحا إلى غایة التاسعة مساء  Safewayیظل سوق 

-Impliciteوف ي عالق ة الض مني بالظ اھر     . جوھري في الترجمة  ةإّن مبدأ التفسیری

Explicite مات الذي یعرفھ كل نص یفترض الكاتب عند قارئھ حضور كّم من المعلو

  .التي یمتلكھا المترجم أیضا ، لكن یمتلكھا القارئ األجنبي كلیة 

والسؤال المطروح ھل من حق المترجم الغوص في أروقة النص وإبداء ما استتر منھ 

وھل من واجبھ  ؟؟وھل لھ الحق أن یظھر ما أخفاه الكاتب .  ؟؟بقصد أو عن غیر قصد 

 ؟؟شرح االستطالة في التفسیر فیما أبقاه الكاتب دون 

v 1 اإلثنومركزیة 'ethnocentrismeL : 

وقد یحدث أن یستبدل المترجم . یتعّدى ھاجس تقّبل اآلخر أحیانا االنشغال بالتعّرف بھ 

وأحس ن  . فھ و إذن یعطیھ ا جنس یة جدی دة    . وقائع في النص بأخرى من ثقافتھ األص لیة  

  :مثال على ذلك ترجمة ما یلي 
                                                

 3- Ibid, P 125. 
 

1- Ibid, P 126.   



  الفرنسیة  اإلنجلیزیة
Safeway  

  )ة أمریكیة ال توجد في فرنساالفت(

Monoprix  

الفتھ فرنسیة ال توجد في الوالیات المتحدة (

  ) .األمریكیة

  

Latin American Employment 

Agency (LAEA )  

وھي وكاالت خاصة موجودة في الوالیات 

  .المتحدة األمریكیة 

Agence National Pour l'Emploi 

(ANPE )  

  . وھي مؤسسة حكومیة خاصة بفرنسا

  

    

إّن الخشیة من عدم وضوح الرسالة لدى المتلقي ، تجعل المترجم یلجأ إلى مسح بعض 

المظاھر األجنبیة واخفاء الخصوصیات الثقافیة للنص األصلي ، وھو على حد قول بارمان 

BERMAN  إلحاق بثقافة المتلقي التي تعّد في ھذه الحالة المركز األساس لكل المعارف

ذلك فھو أقل منھا شأنا وقیمة وھذا سلوك كالسیكي عتیق تمتد جذوره إلى  اإلنسانیة وما دون

  2 .اإلمبراطوریة الرومانیة حیث ال مأوى للغریب وال نزل لألجنبي 

إلى أّن المترجم ال یستطیع اإللمام بكل ما ھو ثقافي، لكن  LEDERERوتنتھي لیدرر 

.  1 بعیدا عن كلماتھ المعجمیة الترجمة ممكنة دوما مع تحري المعنى وإدراك خبایا النص

  :  2وتختم مقالھا بھذا الجزم

"La traduction est toujours possible pour celui qui 

comprend un texte et en exprime le sens." 

  ترجمتنا"فالترجمة دوما ممكنة للذي یفھم نصا ویعبر عن معناه " 

التي سنحّللھا بإسھاب ( تأویلیة للترجمة ولعّلھا تثیر ھنا المبادئ األساسیة للنظریة ال

   3 .وھما عملیتا الفھم واستخالص المعنى دون االھتمام باأللفاظ والكلمات ) الحقا

                                                
2- Antoine BERMAN, La traduction et la lettre ou l'auberge du lointain, Paris, Editions du Seuil, 1999, P 31. 

  1 - Ibid, P 127. 
  2 - Ibid, P 128. 

 3- Marianne LEDERER, Etudes Traductologiques, Paris, Lettres Modernes Minard, 1990, P 75.  



وبالرغم من أّن الترجمة منذ األزل كانت من أھم وسائل االتصال بین الثقافات ومظھر 

فكل ثقافة ترید الحفاظ . رجمیة رئیسي اللتقائھا لكن الفعل الثقافي بطبعھ یقاوم بشدة العملیة الت

ووحده المترجم ذو التجربة والحنكة . على خصوصیتھا وتفّردھا وبالتالي تبدي مقاومة شدیدة 

  . من یجد السبل الختراق ھذا الدفاع المتین وتحقیق الغایة الترجمیة وھو التقاء المختلفین 

ھمھم اتمار ایفان وأ) مدرسة تل أبیب ( وفي المقابل یرى أصحاب نظریة التداخل 

وجوزي لومبار  Gideon TOURYوجیدیون توري  Itamar EVAN-ZOHARزھار 

José LAMBERT  من بلجیكا وآني بریسيAnnie BRISSET  من كندا أّنھ مادام ھناك

االتصال بین اللغة : ولعّل أحسن األمثلة . اتصال بین الثقافات فحتما ھناك إمكانیة التداخل 

والفرنسیة واألوكرانیة والروسیة والنرویجیة والدانماركیة في القرن ) Flamand(الفلمندیة 

  . 4الثقافات  وبالتالي فالترجمة ھي ناقل للتداخل بین مختلف. العشرین 

االنفتاح : وألّن النقل الثقافي إشكالیة عویصة ، ظھرت مفاھیم عدیدة مثل 

)Décentrement ( واآلداب)L'Ethique ( والشفافیة)Transparence ( واالثنومركزیة

)Ethnocentrisme ( والذات واآلخر)Le Même et l'Autre  ( عند منّظرین مثل )

 Henri MESCHONNICوھنري میشونیك  – Antoine BERMANأنطوان بارمان 

یتساءلون من خاللھا أّیھما أجدى لترجمة ما )  Walter BENJAMINوالتیر بنیامین  –

، تاما دون المساس بجزئیاتھ ؟ أم تكییفھ وتطبیعھ حسب الثقافة ھو ثقافي ؟ ھل ھو نقل اآلخر 

الثقافة المستقبلة ویعني  –الجدیدة ؟ ویكون المترجم إذن بین اختیارین إما أن یكون أمینا لّلغة 

ثقافة األصل ویكون المترجم قد  –وإما أن یكون أمینا للغة . القبول بالتصرف والتكییف 

وھو ما یمّكنھ من فھم نص األصل وسیاقھ الثقافي ) Littéralistes(اختار منھج الحرفیین 

 Les(إلى ھذه الثنائیة في كتابھ الجمیالت الخائنات   1وقد أشار جورج مونان. والحضاري 

Belles Infidèles ( حیث صّنف الترجمة صنفین:  

v  إما فرنسة النص دون إظھار مالمح غرابتھ وكأّنھ كتب أصال بالفرنسیة وھذا یعني

 .دون أمانة لألصل " الجمیالت الخائنات " حقیق حلم ت

                                                
4- Inês Oseki DEPRE, Op.cit., P 70. 

  1- Ibid.,  P 76. 



v  مما ) الداللیة والتركیبیة واألسلوبیة (أو اإلبقاء على خصوصیات النص األصلي

 . یجعل القارئ یدرك من الوھلة األولى أّن النص أجنبي 

  :وفیما یتعلق بالصنف األول أي فرنسة النص یجب على المترجم 

 .إثارة الغرابة والغیریة أن یترجم النص األصلي دون  .1

 .أو ترجمة نكھة النص دون ترجمة نكھة الزمن الذي كتب فیھ  .2

ترجمة نكھة النص دون عناء البحث عن نقل أریج الحضارة التي ینتمي إلیھا  .3

 .والمختلفة عن حضارتنا 

أما الصنف الثاني والمتعلق بالمحافظة على خصوصیات األصل فإّن المترجم یحاول 

  :قدر اإلمكان 

 .ترجمة النص األصلي مع الحفاظ على لغتھ األم وأصالتھا  .1

 .ترجمة نكھة النص مع نكھة زمن كتابة النص بأمانة  .2

 .وفي األخیر نقل نكھة النص مصحوبة بأریج الحضارة التي تعّبر عنھا  .3

وھو أیضا ) le verre transparant(ویعّبر الصنف األول عن الزجاج الّشفاف 

 Target Orientedصریح لینضّم بذلك للمنتصرین للترجمة ال Mouninموقف مونان 

    1.الذین یولون كل اھتمامھم للمتلقي 

 Sourceعلى األصل ) الحرفیین ( في حین ینصّب جّل اھتمام الصنف الثاني 

Oriented  ولیس المقصود بالترجمة الحرفیة ھنا ترجمة كلمة بكلمة كما قد یفھمھ البعض بل

والمحافظة على الخصوصیات الثقافیة ) الحرف (غة األصل المقصود ھو احترام ل

والحضاریة واالجتماعیة للنص األصلي وعدم تكییفھ حسب القالب الثقافي واالجتماعي 

ویعّد التصرف في األصل نوعا من الرقابة من أجل إخفاء بعض . والدیني للقارئ المتلقي 

من التعرف على اآلخر وإدراك  الحقائق ومحو بعض الخصوصیات وبالتالي حرمان المتلقي

  . 2المفاھیم الثقافیة األجنبیة وعدم كسب معارف إنسانیة جدیدة

                                                
1- Ibid, P 77. 

2- Ferhat MEMERI, Le concept de littéralité dans la traduction du Coran: le cas de trois traductions, Recherche 
présentée pour l'obtention du diplôme de doctorat d’état en traduction, université de Constantine, 2005-2006, P 

96. 
3- Antoine BERMAN, La traduction et la lettre ou l'auberge du lointain, Op.cit., P 74. 



 Dimension( 3أن النقل الثقافي متعلق بالبعد األخالقي BERMANویرى بارمان 

éthique  ( وھما یعّبران عن التجربة  - كلمتان ثقیلتا المعنى  - الذي تنبثق منھ األمانة والّدقة

ویتمّثل الفعل األخالقي في االعتراف باآلخر واستقبالھ بخصوصیاتھ المتباینة . الترجمیة 

والمثیر أّن الترجمة الحرفیة .  4 فالترجمة في جوھرھا ھي مأوى الغریب. وبمیزاتھ الغریبة 

ھي بالضرورة موّلدة لمفردات جدیدة ، ولكنھا في الوقت نفسھ تحافظ على الغموض الذي 

  .ألّنھ یحمل توجھات ورؤى مختلفة عن المألوف  5 یرافق النص األصلي

یجد المترجم نفسھ أمام اختیار صعب إّما ) الحرفیة  –التصرف ( وأمام ھذه الثنائیة 

وھي وسیلة ) L'emprunt(حمل القارئ المتلقي نحو ثقافة األصل وذلك باعتماد االقتراض 

غریب للقارئ المتلقي وذلك بمحو ھذه وإّما تقریب ھذا العالم ال. للحفاظ على العوامل األجنبیة 

  .الغرابة وتوطین كل مظھر أجنبي وتلوینھ بصبغة محلیة 

التي نرى فیھا  Edmond CARYوفي األخیر نورد ھذه المقولة إلدموند كاري

  : 1 حول النقل الثقافي قتلخیصا لما سب

"Le contexte linguistique ne forme que la matière brute 

de l'opération: c'est le contexte bien plus complexe, des 

rapports entre deux cultures, deux modes de pensée et 

de sensibilité, qui caractérise vraiment la traduction." 

فالسیاق المعّقد للعالقات بین ثقافتین وبین : ال یشّكل السیاق اللساني إّال المادة الخام للعملیة " 

  ترجمتنا." ین للتفكیر وللوعي ھو الذي یمّیز فعال الترجمة شكل

  

  
  

 BERMANوكخاتمة لما سبق ذكره ، یبدو أّن الترجمة الحرفیة كما عّرفھا بارمان 

ھي الصیغة األقرب إلستراتیجیة  النقل الثقافي ، ألّنھا وحدھا التي تدعو المتلقي قبول 
                                                

4- Ibid, P 109. 
5- Ibid, P109 

 
 1- http\\  : www.Google. Com / Meta, Edmond CARY 



تنقیح النص من غرابتھ قصد تسھیل قراءتھ إّال ال یؤدي " االختالف والتفتح على الغیریة إذ 

یمكن الحكم مسّبقا على  وال 2 ."إلى تحریفھ وبالتالي خیانة القارئ الذي نزعم أّننا نخدمھ 

الطریقة األسلم لنقل الخصوصیات الثقافیة قبل سرد النظریات الترجمیة المختلفة وإبداء آراء 

  .  ستخالص النتیجة المثلى والطریقة المرجّوة منظریھا بشكل واسع ثم مقارنتھا بموضوعیة ال

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
2- Gorgiana Lungu BADEA,"L'influence des cultures source et cible sur l'intention du traducteur" AL-

Mutargim, N°:10, Juil-Déc 2004, P 98. 



  الفصل الثاني
  نظریات الترجمة

  
  ةـیـلــأویـتـة الـــریـظـنـال: أوال                                

  النظریة السوسیولسانیة: ثانیا                                

  ةـــــیــة األدبــــریـظـنـال: ثالثا                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



یبدو أن عملیة التنظیر في میدان الترجمة تعود إلى زمن ضارب في القدم ، ومن 

الواضح أن الترجمة بطبیعتھا عملیة تفرض على ممارسیھا الحدیث على ماھیتھا ومشاكلھا 

تھ ھذه بالكثیر ومناھجھا ، إذ ال یعقل أن یقوم أحدھم بترجمة كتاب دون أن یظفر في ترجم

من المسائل النظریة التي تستوقفھ أثناء عملھ وتدفعھ إلى التساؤل والبحث عن الردود 

غیر أن نظریة الترجمة لم تأخذ أبعادھا . المناسبة لمسائل تتعلق أساسًا بالنظریة الترجمیة 

  .1  الحقیقیة إّال في القرن العشرین أي بعد قرون من الممارسة الفعلیة

مام منصبًا أساسًا على المنقول باعتبار الحاجة إلى نقلھ ، وما الترجمة إال أداة كان االھت

فإذا كان العرب قد ترجموا الطب الیوناني في عھد المأمون على سبیل . لتحقیق ھذه الغایة

. المثال فاألكید أن اھتمامھم انصب على التنظیر للطّب كعلم بمصطلحاتھ العربیة الجدیدة

بالرغم من اعترافھم  –ساسیة ھي تطویر علم الطب آنذاك ولم تكن الترجمة وكانت الغایة األ

 Georges MOUNINولعل جورج مونان . سوى وسیلھ للتمكن من ھذا العلم –بفضلھا 

لقد عانت من . ظلت الترجمة میدانا غیر مكتشف بل مجھول: " یؤكد ما ذھبنا إلیھ حیث یقول

بسبب وجودھا في . أخرى من المعرفة اإلنسانیة التي عانت منھا أشكال - الوضعیة نفسھا

منطقة تقاطع الكثیر من العلوم خاصة اللسانیات والمنطق وعلم النفس دون شك والبیداغوجیا 

ویشیر   2."فلم تكن الترجمة تعتبر موضوع بحث خاص من قبل أي من ھذه العلوم. بالتأكید

بذاتھ إذ ال تزال تدرس من خالل مونان إلى استمرار تجاھل الترجمة كمیدان بحث مستقـل 

لكن األمور ...علوم أخرى مستقلة بذاتھا كاللسانیات واللسانیات االجتماعیة وعلم النفس

تغیرت حیث أّدى تطور التخصص العلمي وكذا تقدم علوم اللغة واالھتمام المتزاید بعملیة 

عن مدارس  التواصل إلى ظھور دراسات وأبحاث تبّنت موضوع الترجمة وأصبحنا نتكلم

  .للترجمة، ونظریات حول ماھیة الترجمة

المتمركزة ) أو ما یسمى بنظریة المعنى ( وسیكون بدایة حدیثنا حول النظریة التأویلیة 

أساسًا في المدرسة العلیا للمترجمین والتراجمة التي أّسسھا بباریس موریس قرافیي 

Maurice GRAVIER ى من غالفھ الّلغوي ثم وتعتمد على ثالثیة الفھم وتجرید المعن
                                                

 
 

  1- Jean PEETERS, La traduction de la théorie à la pratique et retour, Presses universitaires de Rennes, 2005. 
  2- Georges MOUNIN, Op.cit., P 10. 



ثم نتطرق بعدئذ ". ال ترجمة بال تأویل " وشعارھا . إعادة صیاغتھ في اللغة المنقول إلیھا

للنظریة السوسیولسانیة وھي المقاربة التي تھدف إلى التأكید على البعد االجتماعي الثقافي 

سنسلط الضوء على كما . للترجمة باعتبارھا وسیلھ من وسائل التواصل المعتمدة على اللغة

حیث یؤكدان على أھمیة إیجاد  TABERوتابار  NIDAالتكافئ الدینامیكي لـ نیدا 

المكافئات المالئمة في اللغة المنقول إلیھا أثناء العملیة الترجمیة وذلك من أجل تحقیق األثر 

النظریة ثم ننھي ب. لدى المتلقي والذي یكون موازیا أومقاربًا لألثر المحّقق عند قارئ األصل

األدبیة للترجمة حیث یرى ھؤالء أن الترجمة ھي عملیة أدبیة بكل المقاییس وفي السیاق 

نفسھ سوف نعّرج للحدیث عن الحرفیین من أمثال أنطوان بارمان الذین یولون أھمیة بالغة 

  .للحرف ویعتبرون ثنائیة الشكل والمعنى كثنائیة الروح والجسد

  

  ةــیـلـة التأویــریـظـنـال: أوال 

  
وتسمى أیضا نظریة المعنى ، ظھرت بالمدرسة العلیا للتراجمة والمترجمین بباریس 

بفرنسا انطالقا من مالحظات عملیة للترجمة اَلفوریة والترجمة التتابعیة في مختلف 

 Danicaویقترن اسم ھذه النظریة بالمترجمة الفوریة دانیكا سیلیسكوفیتش . المنتدیات

SELESKOVITCH )1921 - 2001  ( التي أسھمت بشكل كبیر في إرساء بنود ھذه

وتشرح بإسھاب فلسفة . النظریة وتعلیم قواعدھا وتكوین أجیال یحملون أفكارھا ومبادئھا

 –النظریة والرؤى المختلفة لسیرورة العملیة الترجمیة في كتابھا التأویل من أجل الترجمة 

Interpréter pour Traduire – ریان لیدرر الذي شاركتھ فیھ ماMarianne 

LEDERER 1  .توّضح لیدرر المراحل التي تمّر بھا الترجمة التأویلیة بوضوح و:  

" La traduction interprétative est caractérisée par trois 

étapes qui se présentent dans un ordre plus ou moins 

aléatoire, se chevauchant plus souvent qu'elles ne se 

succèdent strictement, mais que l'on peut présenter 
                                                

  1- Danica SEIESKOVITCH et Marianne LEDERER, Interpréter pour Traduire, Paris,  Didier Edition, 2001. 



séparément pour plus de commodité: lecture – 

déverbalisation – réexpression du sens. La phase 

intermédiaire, la déverbalisation, est indispensable 

pour éviter le transcodage et le calque."1 . 

ترجمة التأویلیة بثالث مراحل ت رد ف ي نس ق اتف اقي تقریب ا، كثی رة الت داخل ببعض ھا         تتمّیز ال"

تجرید  –قراءة : مما یجعلھا ال تتعاقب بدقة ولكن مع إمكانیة تقدیمھا متفرقة قصد سھولة أكبر

المتمثل  ة ف  ي التجری  د اللغ  وي ض  روریة   ةالمرحل  ة الواس  ط. إع  ادة ص  یاغة المعن  ى –لغ  وي 

  ا ترجمتن".  لمحاكاةلتفادي الترقنة وا

 

إن الفھم ھو السبیل األمثل للوص ول إل ى المعن ى     :Compréhensionعملیة الفھم  

 "Le sens  "لذي یعّد موض وع الترجم ة    اObjet de la traduction2     فعن د الب الغین م ن

 – Langue(الرجال یصبح التعبیر والفھ م م ن مج االت الك الم وال ینتمی ان البت ة إل ى اللغ ة         

Parole  .(فالمترجم إما قارئا لـیـَفھم أو كاتبا لـیـُفھم:   

" Le traducteur, tantôt lecteur pour comprendre, tantôt 

écrivain pour faire comprendre."3. 

فھو ال یترجم لغة إلى لغة أخرى لكنھ یفھم كالما ثم ینقل ھ ب دوره بش كل یجعل ھ مفھوم ا      

  .عند المتلقي

" C'est la beauté, c'est l'intérêt de la traduction d'être 

toujours à ce point de jonction ou le vouloir dire de 

l'écrivain rejoint le vouloir comprendre du lecteur."1 . 

                                                
   

1- Marianne LEDERER, La Traduction Aujourd'hui, Op. cit.,  P 113. 
2- Danica SELESKOVITCH et Marianne LEDERER, Interpréter pour traduire, Op.cit.,  P 18. 

3- Ibid, P 19. 
 

  1- Ibid, P19 
2- George STEINER, Après Babel, une poétique de dire et de la traduction, trduit par Lucienne Lotringer et P.E. 

Dauzat, Paris,  Albin Michel,  1998. 
3-Michel Ballard, La traduction de l'anglais au français, Nathan,  2002. 

 



إنھ الجمال، إنھا مصلحة الترجمة بأن تكون دائما عند نقطة االلتقاء حیث ینض م م راد ق ول    " 

  ترجمتنا". القارئ الكاتب إلى مراد فھم 

" بع د باب ل  " فصال كامال ف ي كتاب ھ    George STEINER2ویخّصص جورج ستاینر 

Après Babel        إن الفھ م العمی ق   . للحدیث ع ن الفھ م وأھمیت ھ ویؤك د أن الفھ م ھ و الترجم ة

الت ي  " Signifies"وفك رموز المدلوالت " Signifiants" الذي یعنیھ یتعدى إدراك الدوال 

فینصب البحث إذن على ".  Virtualités Sémantiques" دالالت افتراضیة  قد تؤدي إلى

فالترجم  ة إذن ل  یس اش  تغاال عل  ى الّلغ  ة أو تتّبع  ا  . المعن  ى لالس  تحواذ علی  ھ ث  م ترجمت  ھ بعدئ  ذ 

وس واء تعل ق   . وح ول المعن ى   Le messageلمفرداتھا بل ھو عمل متواص ل عل ى الرس الة    

بیة ، األدبیة أو التقنیة فسیرورة العملیة الترجمیة ال تتعدى أن األمر بالترجمة الشفویة أو الكتا

  :فكل رسالة للترجمة ھي رسالة للتأویل – Comprendre et dire –تكون فھما وقوال 

" Tout message à traduire est d'abord un message à 

interpréter."3. 

 Danicaكوفیتش وعن   د توض   یحھا ألوج   ھ الترجم   ة الفوری   ة تؤك   د دانیك   ا سیلیس    

SELESKOVITCH       إمكانی  ة جع  ل الترجم  ة الفوری  ة نموذج  ا مص  ّغرا لك  ّل م  ن نظری  ة

  :إیاھا باالبتدائیة والشّفافة ةثم تعدد مناقب الترجمة الفوریة واصف. الترجمة ونظریة الخطاب

" L'interprétation simultanée peut servir de modèle 

simplifié à la fois pour une théorie de la traduction et 

pour une théorie du discours. L'interprétation 

simultanée en effet est le type de le traduction à la fois 

le plus élémentaire et le plus transparent."1 .  

أن العملیة التأویلیة تتم على عدة  Bernd STEFANINKویرى بارند ستیفنینك 

  :مستویات 

  

 

                                                
   



  Au niveau des mots: 2الكلمات  ىعلى مستو  

ال تش  رح الكلم  ات إال جانب  ا واح  دا مم  ا یعنی  ھ الش  يء ال  ذي ت  دّل علی  ھ ویختل  ف ذل  ك       

  :ولنرى ذلك في ھذا المثال . تباختالف الّلغات وتباعد الّثقافا
  Trou de serrure  :الفرنسیة 

  Key hole  :اإلنجلیزیة

  فتحة القفل  :العربیة

وسّلطت بالمقابل اللغة االنجلیزیة . رّكزت على الفتحة الموجودة ضمن القفل فالفرنسیة

 :  ، وكأنك تقول)المفتاح ( الضوء على وظیفة الفتحة حیث توضع آلة الفتح 

Un trou pour une clé" ."  

  Au niveau des phraséologismes:3وى العبارات تعلى مس

  :ال اآلتيالحظ المث. یختلف التعبیر باختالف الّلغات

 .Porter de l' eau à la rivière   :الفرنسیة

 .To bring coal to Newcastle  :اإلنجلیزیة

  .بذل جھدا ضائعا أو یبیع الماء في حارة السّقایین  :العربیة

  .فالضمني نفسھ، لكن ما یتجلى من تعابیر یختلف باختالف الّلغات 

  Au niveau du texte:4على مستوى النص 

فقب ل الترجم ة یرت دي المت رجم     . ر بالنسبة للنص ف ال یت أتى المعن ى مباش رة    وكذلك األم

عل ى     ) Agression(ثوب المترجم الفوري لكي یقتلع المعنى من ثنایا ال نص وكأن ھ اعت داء   

 Leفـیصـل بـذلـك إلــى إدراك مــراد صــاحـب النص  -Steiner George 1 -حــد تعـبـیـر

vouloir dire de l'auteur .وبعدئذ یترجم ھذا المعنى.  

  :حسب أھل االختصاص  ةونورد في السیاق نفسھ أھم عناصر العملیة التأویلی

                                                
1- D.Seleskovitch et M.Lederer, Interpréter pour traduire Op. cit.,  P 74. 

2- Bernd STEFANINK," Bref aperçu des théories contemporaines de la traduction", Le Français dans le Monde, 
N°: 310, mai-juin 2000, PP 23-27. 

3- Ibidem. 
4- Ibidem. 

 1- George STEINER, Après Babel, Op. cit. 
2- Jean-René LADMIRAL, Traduire: Théorèmes pour la traduction, Paris, Didier, 1994, P 220. 

3- Danica SELEKOVITCH et Marianne LEDERER, Interpréter pour traduire, Op. cit.,  P 94.  



  :Déverbalisationالتجرید اللغوي  -1

ھو الفع ل األھ م ، وب ھ ی تمكن المت رجم م ن االس تحواذ عل ى المعن ى دون إعط اء كبی ر            

ات ب ل یت رجم األفك ار كم ا یحل و      المترجم على الكلم   فال ینصب اھتمام. اھتمام للشكل اللغوي

  :تردیده  Daniel MOSKOWITZلدانیال موسكووتز 

"On ne traduit pas des mots mais des idées."2.  

 ترجمتنا" ال نترجم الكلمات بل األفكار " 

ت ذكر ك ل الكلم ات     Interprète de conférencesال یس تطیع مت رجم المحاض رات    

ناطقھا ولیس لھ ذاكرة خارقة حتى یخّزن كل ما یرد إل ى  التي یسمعھا فھي تختفي مع صوت 

إّن ھ  . لذلك یلجأ إلى االحتفاظ بم ا یفھم ھ ف ي ح ین تتالش ى األلف اظ والكلم ات       . سمعھ بشكل آلي

تمثیل ذھني بحت وعملیة معرفیة تذھب المعطیات السمعیة تاركة وراءھ ا معلوم ات مج ردة    

  .من أشكالھا الملموسة

مام عامل ال زمن القیاس ي ال ذي یتقی د ب ھ ف ي عمل ھ إل ى ت رك          یضطر المترجم الفوري أ

فھ و ال  . الغطاء اللغوي جانبا واالنتباه بتركیز شدید إلى المعاني ومدلوالت الجم ل والتراكی ب  

  .یھتّم بالّلغة بالقدر الذي یھتم فیھ بالخطاب

"En interprétant, ou en traduisant comme le faisait 

Freud, Les formes verbales originales disparaissent en 

quelques secondes et tout naturellement apparaît un 

sens qui n'a plus rien de formellement linguistique et à 

l'expression duquel rien ne s'oppose."3. 

ول األشكال اللفظی ة  أثناء أداء الترجمة الشفویة أو الترجمة الكتابیة كما كان یفعلھ فروید تز" 

األصلیة خالل ثواني قلیلة ویظھ ر بش كل طبیع ي المعن ى ال ذي ال عالق ة ل ھ بالش كل اللس اني          

  اترجمتن". والذي ال یجد أي مقاومة عند التعبیر



وقد أصبح التجرید اللغوي مسألة منھج تسعى المدرس ة التأویلی ة إل ى ترویج ھ وتوس یع      

وراء الكلم ات ث م التعبی ر ع ن معن ى مج رد م ن غالف ھ          استعمالھ ، ما دام التأویل ھ و فھ م م ا   

   .1اللغوي وخارج البنى اللسانیة

تبدو لنا الترجمة من خالل ھذه النظرة عملیة تأویل ونقل للخطاب ال عملیة تأوی ل للغ ة   

" ال عل  ى " البالغ  ات " وعل  ى " المكت  وب " ال عل  ى " المنط  وق"، فاالھتم  ام منص  ّب عل  ى  

ینشد إال مراد القول وھو یقع خارج اللغة وداخل التعبیر عند الش خص   فالترجمان ال" الجمل 

ف  ال عج  ب أن یلق  ي ھ  ذا الترجم  ان باللغ  ة جانب  ا خاص  ة والوق  ت یداھم  ھ واأللف  اظ   . المتح  دث

ثم یصیغھ في وقت قیاسي بلغة أخرى یضمن بذلك نق ل  " القصد " تتوالى دون رجعة فیتّصید 

  .وأشكالھا الّلسانیة الخطاب ولو كان ذلك على حساب اللغة

وبالرغم من صعوبة احتواء مراد صاحب النص ومقاصده وإدراكھا في جمیع الحاالت 

البس  یطة أو تل  ك المغرض  ة ھ  ي م  نھج  ةواالبتع  اد ع  ن الت  أویالت الس  ھل ةف  إن الق  راءة المتأنی  

  :المترجم الذي توصي بھ ھذه المدرسة

" La méthode du traducteur veut qu'il écarte à la fois 

des interprétations trop faciles et celles qui seraient 

manifestement tendancieuses."2. 

ھو مجموعة مجردة من  Marianne LEDERERفالمعنى إذن حسب ماریان لیدرر 

الكلمات احتفظنا بھا من خالل ضّمھا إلى معارف خارجة ع ن نط اق اللغ ة ، وبالش يء نفس ھ      

 معنى متعلقا بمجالي الفكر والفن فھو متعلق أیضا بالقدرة الكبیرةالذي یكون فیھ ال

  

وھو یعتبر ظاھرة عامة تخّص الطبیع ة اإلنس انیة، یظھ ر بش كل ب دیھي ویراف ق       . على التذكر

  .1 دائما عملیة إدراك الدالئل اللسانیة

وتضیف في المعن ى نفس ھ ، أن بع ض الم ؤلفین یح ددون م رحلتین ف ي فھ م النص وص          

ألول  ى بفھ  م لغ  ة ال  نص أم  ا الثانی  ة فتتعل  ق باالس  تدالل عل  ى معن  ى ال  نص م  ن خ  الل    تتعل  ق ا
                                                

1-  Marianne LEDERER, La traduction aujourd'hui, Op. cit., P 116. 
2- D. SELESKOVITCH et  M. LEDERER, Interpréter pour traduire, Op.cit, P 23. 

 
1- Marianne LEDERER, La traduction aujourd'hui, Op.cit, P 24.  



وال یعتبر فھم المعنى نتیجة لمراحل متتابعة ولكن نتیجة لمسعى عقل ي  . معارف خارج لغویة

فنحن ال نفھم نصا على مستوى اللغة أوال ثم على مس توى الخط اب ب ل عل ى مس توى      . واحد 

  .2الخطاب دفعة واحدة

كان  ت الترجم  ة التتابعی  ة تب  ّین بش  كل واض  ح لعب  ة ال  ذاكرة المعرفی  ة ف  إن دراس  ة      ف  إذا

تمام ا  -وح دات المعن ى   –الترجمة الفوریة تسمح بمالحظة كیفیة تشّكل المعنى بقط ع ص غیرة   

ی  تم م  رور الخط  اب ف  ي أذن الترجم  ان وتت  والى الكلم  ات   . م  ع س  ماع األص  وات ث  م نس  یانھا 

  .م وھو على فواصل غیر منتظمةللفھ" ضابط " فیتشكل ما یشبھ 

فتتحول المعارف في أذن المتلقي بعد أن تستقر وتشكل وحدة ذھنیة متمّیزة ، إلى فك رة  

. مجموع الكلمات الت ي تص لھ  ) في غضون ثوان ( فیضبط المستمع من حین إلى آخر . واحدة

ب ذلك   وتص بح . 3وتعتبر وحدة المعنى أصغر عنصر یس مح باس تخدام المكافئ ات ف ي الترجم ة     

. وحدة المعنى وحدة الترجمة ، آخذة مكان الوحدة اللسانیة أو الدلیل أو الجمل ة المح ددة نحوی ا   

وح  دة الترجم  ة بأنھ  ا المقط  ع األص  غر   Vinay – Darbelnet4ویع  ّرف فین  ي وداربلن  ي 

  .للملفوظ، تترابط دالئلھ بشكل ال یمكن ترجمتھا منفصلة

nce de connaissances tarpomIأھمی    ة المع    ارف خ    ارج اللغوی    ة    -2

extralinguistiques:   

بما أن الترجمة ھي مسعى تأویلي ، فھي عملیة ذھنیة إدراكیة تتطل ب ثقاف ة موس وعیة    

فعلى المترجم فھ م ال نص عل ى    . واجتھادا خاصا وبحثا مستمرا لمزید من المكاسب المعرفیة 

س تیعابھ وض بطھ ث م تأویل ھ     ، وإدراك أبع اده وخلفیات ھ ال  يمستواه الحرفي والضمني والمجاز

  :مع مراعاة التطابق بین المستویات الثالثة

Lectoris, Intentio Operis, Intentio Auctoris) Intentio (1  

 Le Projet du texteومشروع ال نص   Vouloir dire de l'auteurمراد الكاتب : وھي 

ن  ى عن  دما تلتق  ي وی  درك ق  ارئ ال  نص المع. L'intention du lecteurو قص  دیھ الق  ارئ 

فتس اعد  . موسوعتھ المعرفیة بكلمات النص التي تصبح منبھات إلثارة ذل ك المعن ى ف ي ذھن ھ    

                                                
2- Ibid, P 25. 
3- Ibid, P 27. 

4- J.PVINAY-J.DARBELNET, stylistique comparée du Français et de l'Anglais, Paris, Didier, 1972, P 37. 



تج  ارب اإلنس  ان و تطلعات  ھ الس  ابقة عل  ى س  رعة إدراك المف  اھیم النص  یة و المع  اني الداللی  ة  

لك  ي ف  ال یكف  ي اس تیعاب الجوان  ب اللس  انیة و البنیوی  ة و الش كلیة ل  نص م  ا   . لأللف اظ و الجم  ل 

وتس  اعد المع  ارف الموض  وعاتیة و الزی  ادات    . ی  تمكن المت  رجم م  ن نقل  ھ إل  ى لغ  ة أخ  رى      

المعرفی  ة ح  ول الموض  وع  المت  رجم و تؤھل  ھ إل  ى إدراك المقاص  د الحقیقی  ة و االنتب  اه إل  ى       

  .الدقیقة للنص و بالتالي اإللمام بالمعنى"  Nuances" الّلوینات 

ھ ذه المع ارف وال اس تخدامھا و تؤك د ماری ان       وال تستطیع الترجم ة اآللی ة الول وج ف ي    

  :2 ھذه الحقیقة Marianne LEDERERلیدرر 

" Rares sont les systèmes de traduction automatique 

capables de se servir de connaissances découlant du 

contexte cognitif.". 

المع  ارف الناجم  ة ع  ن الس  یاق   ن  ادرة ھ  ي أنظم  ة الترجم  ة اآللی  ة الق  ادرة عل  ى اس  تخدام      " 

  ترجمتنا. ."اإلدراكي

  :3وتورد بعد ذلك مثاال في ھذا السیاق

"There is a man in the room with a green hat on (il y a 

un homme dans la salle qui porte un chapeau vert.)". 

  ترجمتنا." ھناك رجل في القاعة یرتدي قبعة" 

. بالنسبة للرجل، ألننا ندرك جیدًا أن القاعات ال تحمل قبعات  ةمبھمفالجملة الفرنسیة، لیست 

  :4إلى ھذه البدیھیة ونصل بالتالي

" Sans connaissance du monde, quasiment toutes les 

phrases sont ambiguës." 

  ترجمتنا. " دون معرفة العالم فكل الجمل مبھمة تقریبا" 

أو المفردات للتغلب على عقبات الترجمة بل الموضوع وال یتعلق األمر بمعرفة المصطلح 

  :أصعب و أشق 
                                                
1- Umberto ECO, Sémiotique et Philosophie du Langage, Traduit par Myriem Bouzaher, Paris,  Quadrige / PUF, 

2001. 
2- Marianne LEDERER, La traduction aujourd'hui,  Op. cit.,  P 184. 

3- Ibid, P 184.  
4- Ibid, P 185. 



" Le problème terminologique posé au traducteur ne 

serait donc qu'un problème de savoir. Mais ce serait un 

problème excessivement difficile, dont la solution 

exigerait une commaissance parfaite et encyclopédique 

de la langue source."1.  

لكنھ سیكون . ال یتعلق مشكل المصطلح الذي یواجھ المترجم إذن سوى بإشكالیة المعرفة"  

 ناتترجم". حتما مشكال عویصا یتطلب حّلھ معرفة جیدة و موسوعیة للغة األصل

  

  :نقل المعنى دون ترجمة الّلغة -3

لذلك ال یجب البحث عن المعنى في حدود اللغة . ة الترجمیةتعّد الّلغة عائقا أثناء العملی

  .التي تعتبر وسیلة نقل للرسالة الموجودة خارج المفردات

" Finalité de la langue, élément central des rapports 

entre les hommes, le sens, banel ou complexe, est 

également l'objet de la traduction."2. 

أكان بسیطا أم معقدا وھو لّب العالق ات اإلنس انیة كم ا أّن ھ موض وع       نى ھو غایة اللغة،المع" 

  ترجمتنا". الترجمة

لیست الترجمة كما كان یعتقد تمرینا یتمحور حول لغتین و یتمثل في إیجاد تطابق ب ین   

س تھدف  و م ا فش ل مس اعي الترجم ة اآللی ة إّال مث اال حی ا لتجرب ة ت        . الكلمات و البنى النحویة 

ویحت اج اإلنس ان إل ى    . استبدال رموز بعضھا ببعض دون استیعاب المعنى ث م إع ادة ص یاغتھ   

  :المعنى بقدر حاجتھ للتواصل  باستیعا

" N'oublions pas que le besoin de traduction découle 

directement du besoin de communication et que celui-

ci existe tout autant à l'interieur d'une même langue ou 

la communication se passe d'intermédiaire, qu'entre 
                                                

1- Jean-René LADMIRAL, Op. cit.,  P 222. 
2- Danica SELESKOVITCH et Marianne LEDERER, Interpréter pour traduire, Op. cit.,  P 18. 



deux langues ou la médiation du traducteur devient 

nécessaire."1 . 

ال یجب أن ننسى أن الحاجة للترجمة تتأتى مباشرة من الحاج ة للتواص ل و أن ھ ذه الحاج ة     " 

یس  تغني التواص ل ع  ن الوس یط كم  ا توج د ب  ین لغت ین حی  ث     توج د داخ  ل اللغ ة الواح  دة حی ث    

   ناتترجم ".تصبح وساطة المترجم ضروریة

و بما أن المعنى یستخلص في عملیة التواصل من ترابط الكلمات و الجمل التي تضیف 

 Les –یبحث المترجم دوم ا ع ن إیج اد المكافئ ات      معانیھا إلى كلمات و جمل أخرى، بحیث

équivalents –   ال رس  التھ إل  ى المتلق  ي م  ع احت  رام مختل  ف المؤش  رات الثقافی  ة، و    إلیص

وال یعی ر أص حاب ھ ذا االتج اه كثی ر اھتم ام       . الحضاریة و االجتماعیة و الدینی ة المحیط ة ب ھ   

فق د تقاب ل الكلم ة ع دة كلم ات ف ي اللغ ة         -Equivalence Quantitative- 2للتك افئ الكّم ي  

الرس  الة و وص  ول المعن  ى دون النظ  ر إل  ى      األخ  رى م  ا دام أص  ل االھتم  ام منص  ب عل  ى    

كما . Peter NEWMARK3حسب بیتر نیومارك  –المادة األساسیة للمترجم  –المفردات  

یسعى ھؤالء أن تخلو الرس الة م ن ك ل إش ارات أجنبی ة غریب ة س واء أتعل ق األم ر بالتركی ب           

، ألن تس  لیط  ةالص  رفي و النح  وي و البنی  وي أم م  ا تعل  ق بالمؤش  رات الحض  اریة المغ  ایر      

الضوء على ھذه الجوانب الشكلیة ھو اھتم ام بترجم ة اللغ ة عل ى حس اب المعن ى وھ و م ا ال         

  :یقبل بتاتا فاألمانة للكلمة عائق كبیر في الترجمة

" La fidélité au mot, voilà le grand obstacle à la 

traduction."1 . 

  :نستخلص ما یلي قو مما سب

v رجم ة ھ ي نظ رة نفعی ة، تجع ل م ن نق ل المعن ى بأیس ر الط رق           إن النظرة التأویلیة للت

 . الممكنة ھدف الترجمة األول واألخیر

                                                
1- Ibid, P 18. 

2- Ferhat MAAMRI, Le concept de Littéralité dans la traduction du Coran, le cas de trois  traductions, Recherche 
présentée pour l'obtention du diplôme de Doctorat d'état en  Traduction, université Mentouri Constantine, 2005-

206. 
3- Peter Newmark, A textbook of Translation, Longman, England, 2005. 

 1- Danica SELESKOVITCH et Marianne LEDERER, Interpréter pour traduire, Op. cit. 



v            تبّرر الغایة المتمثلة في نق ل الرس الة ف ي أق ل وق ت ممك ن الوس یلة ف ي تص ّید المعن ى

خارج اللغة و إعادة صیاغتھ داخل اللغة األخرى من أجل تحقیق التواصل بین المتكلم 

 .و المستمع

v مفھوم األمانة للمعن ى عل ى ثالث ة مح اور أساس یة ھ ي األمان ة لم راد ص احب           ینصّب

فأین ال نص األص لي؟ إن ھ الث وب     . النص و األمانة للغة المنقول إلیھا و األمانة للمتلقي

 ).النص المترجم ( البالي الذي یجب التخلص منھ عند ظھور الثوب الجدید 

v ألصلي والنص الھدف بشكل یجعلھم ا  تھدف الترجمة إلى و ضع مكافئات بین النص ا

یعنیان الشيء نفسھ بغیة إیصال الرس الة إل ى متلق ین یجھل ون اللغ ة األص ل و تختل ف        

وھ و م ا یجع ل اللج وء إل ى التغاض ي ع ن        . عنھا ثقافتھم و معرفتھم ورؤیتھم لألش یاء 

بعض الخصوصیات الثقافیة المغایرة ضروریا و تحاشي الخ وض ف ي مس ائل التقالی د     

ب  ة والع  ادات األجنبی  ة إلزامی  ا مراع  اة لثقاف  ة المتلق  ي و تفادی  ا لخ  دش أحاسیس  ھ    الغری

 .وعواطفھ، على حساب النص األصلي و لغتھ و ثقافتھ

v  تعتبر اللغة مجرد وسیلة لنقل الرسالة من لغة إلى أخرى، فھي الوعاء الحامل للرسالة

لوظیف  ة اللغوی  ة ف  ي  وب  ذلك تخت  زل ا. 2 ال غی  ر) المعن  ى ( و القال  ب ال  واقي للج  وھر  

كم ا أّن  . االكتفاء بتحقیق الوظیفة التواص لیة وھ ي أق رب مس تویات اللغ ة إل ى الس طح       

  ".    الروح عن الجسد"ھو محاولة یائسة لفصل " المعنى والمبنى" محاولة الفصل بین

 

  

  النظریة السوسیولسانیة: ثانیا 
  

رجي ال  ذي ی رى ف ي س  یاقھ   یھ تّم البح ث السوسیولس  اني بدراس ة اللغ ة م  ن جانبھ ا الخ ا      

االجتم  اعي بینم  ا یغ  ض الط  رف ع  ن جان  ب اللغ  ة ال  داخلي ال  ذي یعتب  ره م  ن اختص  اص           

إذ تتأثر األسالیب اللغویة بشكل كبیر بالمعطی ات االجتماعی ة و ق دیما ق ال     . الدراسات اللسانیة

                                                
 2-Ferhat MAMERI,"Traduire l'altérité", Revue Sciences Humaines, Université Constantine, N°: 25 Juin 2006, , 

P 69-76. 



بع  د و تھ  دف ھ  ذه المقارب  ة إل  ى التأكی  د عل  ى ال     ". اإلنس  ان م  دني ب  الطبع   "   1 اب  ن خل  دون 

االجتم  اعي للترجم  ة باعتبارھ  ا وس  یلة م  ن و س  ائل التواص  ل المعتم  دة عل  ى اللغ  ة، و األم  ر  

وتع ّد المعطی ات االجتماعی ة    . بدیھي إذا سّلمنا ابتداء بعدم إمكانیة إلغاء البعد االجتم اعي للغ ة  

ب فالقال  . بمثاب ة الخلفی ة الت ي یج  ب الرج وع إلیھ ا بغی  ة فھ م القص د م  ن الكلم ات و العب ارات         

فالمترجم ھو نتاج مجتمعھ، ال یترجم إال من . االجتماعي ھو المحدد األساس للعملیة الترجمیة

وقد یتعرض النص األصلي إل ى   – Bagage socioculturel -خالل متاعھ السوسیوثقافي 

حسب ما تتطلبھ  Censureأو المراقبة  Filtrationأو الترشیح  Sélectionعملیات االنتقاء 

 االت  ي تس  تھویھ  – Transparence –جتماعی  ة و م  ا تفرض  ھ عوام  ل الش  فافیة   المع  اییر اال

أن الترجمة مقبولة من خالل شفافیتھا  Venutiالترجمة اإلنجلو أمریكیة، حیث یقول فینوتي 

  :أي عندما تقرأ و كأنھا النص األصلي

 " A translated texte… is judged acceptable by most 

publishers, reviewers and readers when it is read 

flewently, when the absence of any linguistic or 

stylistic peculiarities makes it transparent, giving the 

appearance that it reflects the foreign writer's 

personality or intention or the essential meaning of the 

foreign texte – the appearance, in other words, that 

translation is not in fact a translation, but the original. "  

یحكم على النص المترجم بالقبول من طرف أغلبیة الناش رین و الم راجعین والق راء عن دما      "

یقرأ بسھولة، و عندما یجع ل من ھ غی اب أي خاص یات لغوی ة أو أس لوبیة نص ا ش فافا، ی وحي          

 –مظھره أنھ یعكس شخصیة الكاتب األجنبی ة أو القص د أو المعن ى الرئیس ي لل نص األجنب ي       

  ترجمتنا." خرى ھذه الترجمة لیست في الحقیقة ترجمة بل ھي األصلو بعبارة أ –المظھر 

                                                
للبناني، ، عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي  ، المقدمة ، تاریخ العالمة ابن خلدون ، دار الكتاب اللبناني ، المجلد األول ، دار الكتاب ا - 1

. 1960بیروت ،   
  

   



فاالھتمام إذن منصّب على الروابط التي تكون ب ین المنظوم ة االجتماعی ة واللغ ة وم ن      

بین انشغاالت أھ ل ھ ذا االتج اه دراس ة المتغی ر اللس اني ف ي ش كل مظھ ر لالنتم اء إل ى رتب ة             

فھ م ال نص اإلط ار اللس اني إل ى احت واء عناص ر        و ب ذلك یتع ّدى   . اجتماعی ة أو إل ى مجموع ة   

  :اجتماعیة

" Ainsi le sociolinguiste fait-il porter son attention sur 

le locuteur en tant que membre d'une communauté, 

entant que sujet dans le langage peut caractériser 

l'origine ethnique, la profession, le niveau de vie, 

l'appartenance à une classe, etc.…"1 . 

وھكذا یلفت السوسیولساني عنایتھ تجاه المتكلم كونھ عضوا في منظومة وبصفتھ فاعال ف ي  " 

و مستوى المعیشة واالنتماء إلى طبقة ما ، الخ  ةالّلغة یستطیع تمییز األصل العرقي و الوظیف

  ترجمتنا...." 

 –الت ي تس عى دائم ا لترس یخ فك رة عل م الّلغ ة         تین اللسانیاومن ھنا تّتضح الھّوة جلیا ب

science du langage –    و السوسیولسانیة التي تبحث بدورھا عن العالقات ب ین الظ واھر

ھ ذه الثقاف ة الت ي    . اللسانیة و الظواھر االجتماعیة و كذا الروابط الحمیمیة بین اللغ ة و الثقاف ة  

وی ذھب  . تي تتجلى من خاللھا المنظومة االجتماعی ة  ھي مجموعة الّنشاطات و المؤسسات ال

و . بعیدا عندما یشیر إلى تساوي ثقل الّلغة و الّثقافة ف ي می زان الترجم ة    MOUNINمونان 

  .1 منھ یتحّتم على المترجم معرفة لغة األصل و التطّلع على خبایا الّثقافة التي تنقلھا ھذه الّلغة

و إیتم ار إیف ان    Gideon TOURYن ت وري  ومن أھ م أقط اب ھ ذه النظری ة جی دیو       

 Annieو آن  ي بریس  ي  ) أبی  ب  مدرس  ة ت  ل  (  Itamar EVAN ZOHARزھ  ار 

BRISSET   و م  وریس ب   ارنیيMaurice PARGNIER   و أوج  ین نی   داEugene 

NIDA   و ش  ارل تاب   ارCharles TABER  و ج   ون كل   ود م   ارقوJean Claude 

MARGOT . القص د  "ى الذي یحتویھ الغالف اللساني ب ل  و یؤكد ھؤالء أننا ال نترجم المعن
                                                

1- Yamina HELLAL, La théorie de la traduction, Alger, office des publications universitaires, 1986.   
1- Georges MOUNIN, les problèmes Théoriques de la traduction, Op.cit, P 236. 

2-http\\ : www. Google. Com / Meta / Sociolinguistique / Philips, AZ 8562 / AZ 8567 CD Radio Cassette 
recorder, P 21. 



وھكذا تتعدى الترجمة المعنى . الذي ھو ما یرید الشخص أن یقولھ ال ما ترید أن تقولھ اللغة" 

  .بأوجھھا الثقافیة و االجتماعیة اإلى اللغة ذاتھ

و للتأّك د م ن الوظیف  ة االجتماعی ة للترجم  ة، فلن رى نموذج  ا م ن نس  خة ل دلیل اس  تعمال       

م ن اإلنجلیزی ة    Mode d'emploi d'un radio-cassetteدیو مع مسجل أشرطة جھاز را

الت ي وض ع   (و حتى ال نورد النسخة كاملة فلنسلط الضوء على مواقع األش كال  . إلى الفرنسیة

  2) :تحتھا خط

  اإلنجلیزیة  الفرنسیة  العربیة
  :تقص العطب

إذا ل  م تتوص  ل لح  ل لھ  ذا المش  كل     

بمحل عبر تتبع ھذه النصائح اتصل 

  .بائعك  أو المصلحة

  

  

  

  :تحذیر

ف     ي جمی     ع الح     االت ال تح     اول    

  .إصالح الجھاز بنفسك

:Dépistages des Pannes 

ne pouvez pas  vousSi 

trouvé une solution au 

problème à l’'aide de ces 

à  vous-conseils, adressez

revendeur ou au  votre

service. 

:Avertissement 

N'essayez en aucun cas 

d'effectuer la réparation de 

même.-vous l'appareil 

Troubleshooting: 

are unable to  you If

remedy a problem by 

following these hints 

dealer or  yourconsult 

service center. 

 

Warning: 

Under no circumstances 

try to repair the  you should

set yourself. 

ھو حجر "  You"لم تشّكل ترجمة النسخة مشكال یثیر االھتمام غیر أن اختیار ترجمة 

" Tu" فلدى اللغة الفرنسیة اختیار بین . الزاویة في ھذا االنتقال من اإلنجلیزیة إلى الفرنسیة

لتعیین شخصین  Vous "1"اللتان قد تشیران إلى شخص واحد ، بینما تنفرد "  Vous" و 

إلى أّن التخاطب یختلف باستعمال أحد الضمیرین ، وھو أمر ثقافي  إضافة. أو أكثر

  : " Vous" الضمیر  تو تتعلق استعماال.اجتماعي

v بمخاطبة األجنبي الذي ال نعرفھ. 

v بمحادثة من نكّن لھ االحترام و اإلجالل. 

                                                
  1- Clair MIQUEL, Communication progressive du français, C/E International, Paris, 2001. 

 



v         وھ  و الش  كل المت  داول ف  ي مح  الت التج  ارة ومكات  ب اإلدارة والن  زل

 ...رسمیة الخوالجامعات و المؤسسات ال

v    كم   ا ن   وّد التنبی   ھ إل   ى أّن اإلعالن   ات تك   ون دائم   ا عل   ى ھ   ذه الش   اكلة

  "). Tu" بدل "  Vous" استعمال (

  :فھي تخص "  Tu" أما استعماالت الضمیر 

v األصدقاء ، حیث تنعدم الكلفة و التكّلف. 

v مبین الشباب فیما بینھ ةمتداول. 

v تمخاطبة األطفال الصغار و كذلك الحیوانا. 

ال ّدال كم ا   "  Tu"تخل و الوث ائق الرس میة الفرنس یة م ن اس تعمال الض میر         قمم ا س ب  و 

أشرنا سابقا إلى انعدام التكّلف و انحدار الخطاب إلى مستوى عائلي في حین أّن المرسل غیر 

إل ى  " Vous"أو "  Tu" ب ـ  "  You" فت وحي ترجم ة   . محدود الھویة وھو ال یعرف المتلقي

( وفي مثل ھذه الحال ة  . ر إلى روابط ثقافیة قد تخدش حساسیة المتلقيعالقات اجتماعیة وتشی

  .إلتزام بین المستخدم والمستھلك) نسخة دلیل استعمال 

إّن الترجمة عملیة معّقدة و ال یمكن البّتة تجاھل ما ھو لساني فیھا ، إذ كانت الّلس انیات  

لك ن  . دي بھ العلوم االجتماعیةالذي كانت تھت science-phare" العلم المنارة " في وقت ما 

ألّن  1 یجب التفریق ب ین عج ز اللس انیات ع ن اإللم ام بموض وع الترجم ة وب ین ع دم ج دواھا          

مصطلح الترجمة یشمل اللفظ و المعنى ال ذي ق د یك ون عل ى مس توى البنی ة أو عل ى مس توى         

  .Extralinguistiqueالمفاھیم و التصورات أو قد یكون خارج اللغة 

حس ب أص حاب االتج اه السوسیولس اني ال تمكن       -سیرورة العملیة الترجمی ة یتطلب فھم 

من فھم العالقات بین األفراد و إدراك شبكة الروابط االجتماعیة و التبادالت داخل المنظوم ة  

فتصبح العناصر اللغویة مجرد أدوات ضمن ھیكل اجتماعي تلعب فی ھ التج ارب   . االجتماعیة

فة إلى جانبي التاریخ و الثقاف ة الل ذان ی ؤّثران عل ى ش كل اللغ ة       اإلنسانیة دورھا الكبیر ، إضا

 Maurice PARGNIERو یؤك د م وریس ب ارنیي    . وأسالیب التواصل بین أف راد المجتم ع  

و تضع  L'interditأن المنظومة الجمعویة ھي التي تحدد معاني الكلمات فھي تسن الممنوع 
                                                

 1- Noam CHOMSKY, Essais sur la forme et le sens, traduit de l'anglais par Joelle SAMPY, Paris, Editions du 
Seuil, 1980,  PP. 35-78. 



وُتفّسر كل ظاھرة إنس انیة ف ي ھ ذه المقارب ة     . و تؤّسس عالقات اجتماعیة les valeursالقیم 

  .2 بینھا)  déterminismes( على أساس تفاعل ھذه الحتمیات 

وس  نتعرض بال  ذكر ألھ  م الوج  وه الب  ارزة ف  ي ھ  ذا االتج  اه م  ع محاول  ة إب  راز أرائھ  م     

  :وتوجھاتھم وانشغاالتھم 

  :Annie BRISSETآني بریسي  -1

، وھي أحد الوجوه Ottawa – Canadaالفنون أستاذة باحثة في مدرسة الترجمة كلیة 

تؤّكد دوما أّن المترجم فرد من منظومة اجتماعیة یت أثر ال  . البارزة في االتجاه السوسیولساني

محالة بالجانب الثقافي الذي یحیطھ، وتحد العقبات الثقافیة م ن حریت ھ لتجع ل اختیارات ھ أثن اء      

 Umberto ECOعل ى أومبیرت و إیك و     3وتعی ب . ةالعملیة الترجمیة بالغة التأثیر بھذه الخلفی

) قصد الكات ب وقص د ال نص  وقص د الق ارئ      ( الذي یرى أّن المعنى ھو نتیجة لثالثة مقاصد 

و یض في ھ ذا   .تغییبھ للعامل األساسي وھو مكان التأویل ویقصد بھ الحی ز االجتم اعي الثق افي   

الفنی  ة م  ن خ  الل ظ  روف  العنص  ر ھوی  ة عل  ى الفع  ل الخط  ابي وعندئ  ذ تس  تبین ھوی  ة ال  نص 

نتیجة لذلك قصدا رابعا تسمیھ  Brissetوتضیف بریسي . استعمالھ ، ال من بنیة النص نفسھ 

، وتعتب ره إلزامی ا لفھ م مب دأ تك وین الھوی ة الثقافی ة        ) Intention Culturae(القصد الثقافي 

  .لألشیاء

م ا یخ ص وجھ ة نظ ر     أم ا فی . فالثقافة توجھ تأویل النص ألنھ ل یس ھن اك ق راءة حیادی ة    

في وق وف المت رجم عل ى الحی اد أثن اء مقارب ة أّي        Antoine BERMAN 1أنطوان بارمان

عمل ترجمي و أّن لھ من الحریة ما یمّكنھ من وضع اختیاراتھ حسبما یراه مناسبا فترى ذل ك  

علیھ  وترّد. من المثالیة المبالغ فیھا ألّن األثر الثقافي حاضر بقوة في سیرورة العمل الترجمي

  :  ، و ختمتھ بتقدیم  تعریف موجز للترجمة2 في مقال تحلیلي خّصصتھ للھویة الثقافیة للترجمة

                                                
 2- Inès Oseki-DEPRE, Op.cit, P 68. 

3-Annie BRISSET, " l’identité culturelle de la traduction en réponse à Antoine BERMAN", Palimpsestes n :11, 
Traduire la culture, Presses de la Sorbonne Nouvelle,  PP. 31-49. 

1- Antoine BERMAN, Pour une critique des traductions : John DONNE, Paris, Gallimard, 1994, P 50. 
2-Annie BRISSET, " l’identité culturelle de la traduction en réponse à Antoine BERMAN", Palimpsestes n : 11, 

Op. cit., P 45. 



" La traduction est ce qui fonctionne comme traduction 

dans une culture, quelle que soit la réalité du texte que 

la culture a délégué pour cet usage." 

ي ما یشتغل مثل ترجمة داخل ثقافة، مھما كانت حقیقة النص الذي خّولتھ الثقافة الترجمة ھ" 

  ترجمتنا." للھذا االستعما

و منھ یّتضح قبول استعمال مختلف أس الیب الترش یح و االنتق اء و الح ذف والمراقب ة و      

یری ة ف ال   التكییف مسایرة للواقع الثقافي االجتماعي للمتلقي و عدم الّسماح بولوج الغرابة والغ

  .مأوى للغریب وال نزل لألجنبي

 Langue( 3 مـقـاالت كـثـیـرة حــول لـغ ـة كـــیــب ـاك   BRISSETولــدى بـریســي 

dialecte Québécoise (  وتؤكد باستمرار شرعیة ھذه اللغة المختلفة عن فرنسیة فرنس ا ،

وتش تغل إض افة   . لةفي بحث دائ م ع ن ھویت ھ المس تق     عو ھي قادرة على نقل قیم وأفكار مجتم

وتح اول جاھ دة عب ر ھ ذا الفض اء       Département de théâtre 4إلى ذلك في قسم المس رح 

ال  ذي یس  ایر توس  ع الثقاف  ة  -الھ  اجس -الفن  ي إرس  اء مش  روع و طن  ي یع  الج موض  وع الھوی  ة 

 .اإلنجلیزیة بشكل ملحوظ في اإلقلیم

  

  :Gideon TOURYجیدیون توري  -2

ذ في التاریخ فانكّب منذ نعوم ة أظ افره عل ى ق راءة ك ل م ا       كبر في حیفا، وھو ابن أستا

اش تغل بدای ة ف ي حق ل الترجم ة      . ھو تاریخي بحك م الكت ب المت وفرة ف ي رف وف مكتب ة البی ت       

  :NIDA 1األدبیة و تأثر كثیرا بنیدا 

" Nida's Towards science of Translating was the very 

first thing I had ever read about translation and it had a 

tremendous impact on me: First, it showed me that 

                                                
3- Annie BRISSET, "En Québécois: langue de Traduction, discours de l'identité", Ecole de traducteurs et 

d’interprètes, université d’Ottawa. 
4-http\\ : www. Google. Com / Meta, Annie BRISSET, Sociocritique de la traduction: Théâtre et altérité au 

Québec, Montréal, Press, 1996. 
 

 1- http\\ : www. Google. Com / Meta, Gideon TOURY, interview with Gideon TOURY, July 12, 2000. 



translation really is a subject in its own right ; second, 

the book's very methodical approach proved to me that 

translation can be studied in a methodical way (which 

impressed me greatly at the time) ; and third, it was 

heavily based on the Bible … " 

 أول ما قرأت على اإلطالق في الترجمة وكان لھ) في اتجاه علم الترجمة(كان كتاب نیدا  " 

علّي األثر البالغ ألنھ أوال، أبدى لي أّن الترجمة حقا موضوع مستقل بذاتھ، ثانیا، اثبتت لي 

الشيء الذي أعجبت (المقاربة المنھجیة للكتاب أنھ باإلمكان دراسة الترجمة بطریقة منھجیة 

  ." ، وثالثا، ألن الكتاب كان یستند بشّدة إلى اإلنجیل) ذلك الوقت يثیرا فبھ ك

  ترجمتنا

 Itamar، و أّثـر فـیـھ إیـتـمـار أیـفـ ـان زوھـ ـار    CATFORDثم قـرأ لـ كـاتـفـورد 

EVAN-ZOHAR 2الذي یرى فیھ الحلیف و الدلیل :  

" I found in him an ally and guide." 

ال  وظیفي داخ  ل النظ  رة السوسیولس  انیة، و ھم  ا یؤك  دان دوم  ا أن      فس  لكا مع  ا االتج  اه  

)  Opération Contrainte( الوصول إلى المعن ى ف ي الفع ل الترجم ي ھ ي عملی ة إك راه        

بمعنى أّن الثقافة ھو مكان جماعي معّقد ومتنوع مما یف رض مع اییره الخاص ة للمالءم ة كم ا      

ون العامل اإلیدیولوجي أو الضغط السیاسي أو فقد یك. یبدي مقاومة شدیدة عبر عوامل مختلفة

الرؤیة االجتماعیة أو التقلید الثقافي سببا مقاوما و بالتالي إحداث تغییرات أو انتقاءات تتناسب 

  .1 مع فضاء المتلقي و حساسیة القارئ

  :عن العربیة أجاب TOURY 2وعندما سئل توري 

" I took Arabic in High School and again at university, 

and also studied ancient semitic languages (Acadian, 

Aramaic, Ugaritic and so on). I knew them well, 
                                                

2- Ibidem. 
1- Annie BRISSET, " l’identité culturelle de la traduction en réponse à Antoine BERMAN", Palimpsestes n : 11, 

Op. cit.,  P 37. 
2- http\\ : www. Google. Com / Meta, Gideon TOURY, interview with Gideon TOURY, July 12, 2000, Op.cit. 



because the Hebrew Language Department put 

considerable enphasis on these languages, including 

translation into and from, as a way of making sure we 

understood the texts." 

تعلمت العربیة في المدرسة العلیا ثم بعد ذل ك ف ي الجامع ة و درس ت أیض ا اللغ ات الس امیة        " 

، تمكن  ت منھ  ا جّی  دا ألن قس  م اللغ  ة   ...)األكادی  ة و اآلرامی  ة و الغریغوری  ة وھك  ذا ( القدیم  ة 

العبریة ینظر باھتمام كبیر لھذه اللغات و ذلك بإقحام الترجمة من و إل ى ھ ذه اللغ ات كوس یلة     

  ترجمتنا." ّقق من فھمنا للنصوصتح

بمساعدة زمیلھ إیفان  ةودرس الثقافة الروسیة و الفرنسیة و األلمانیة و االسكندینافی

رسالة دكتوراه في  1973 - 1972الذي كان یحّضر بین سنتي  EVAN-ZOHARزوھار 

إلى أن و وصل عبر ھذا التراث الثري من الثقافات . اسكندنافیا حول نظریة الترجمة األدبیة

اللغة وسیلة یشكل بواسطتھا األفراد نظرتھم للواقع، كما أنھا وسیلة تكشف عن فكر من 

التي تختلف باختالف الثقافات حیث یراه " الكلب " وأحسن مثال على ذلك صورة . یتحدثھا

األوروبي حیوانا أنیسا ویراه االسكیمو حیوانا نافعا لما یقّدمھ من خدمات، في حین یراه 

و لیس لزاما على جمیع األفراد أن یستخلصوا من الواقع . رمزا للدناءة و االحتقارالعربي 

نفسھ الصورة نفسھا و الفكرة نفسھا و النظرة نفسھا إّال في حالة واحدة وھي اشتراكھم في 

فیقوم  كل نظام لغوي على تحلیل العالم الخارجي بطریقتھ الممّیزة . 1 الخلفیة اللغویة نفسھا

. 2تجربة األفراد مع الواقع المحیط بھم وفق عوامل منطقیة ونفسیة وإجتماعیة حیث تصّنف 

ھذه الفكرة من خالل مثال یصف فیھ قمرا ثابتا و أفرادا  – MOUNIN - و قد أوضح مونان

شمالھ و جنوبھ و شرقھ وغربھ و : یسكنون كواكب مختلفة األلوان تحیط بھ من كل الجوانب

ب األربعة القمر یكون وصفھ قائما على اللون الذي یعكسھ عندما یصف كل فرد من الكواك

فھم یتحدثون عن القمر . كوكبھ على القمر وھو وصف یتباین بتباین ألوان الكواكب األخرى 

وعلیھ یتحّدث األفراد بتعدد لغاتھم عن . 3نفسھ لكن بطرائق مختلفة ومن زوایا مختلفة أیضا

                                                
1- Georges MOUNIN, Op. cit, P 46. 

2- Ibid, P 43. 
3- Ibid, P.P 51-52. 

4-  Antoine BERMAN," la traduction et ses discours", Meta, volume 34, N°4, 1989 P 679. 



كذلك األمر بالنسبة لموضوع الترجمة حیث و. الشيء نفسھ لكن من وجھات نظر مختلفة

  :ما یلي BERMAN4یرى بارمان 

" La manière dont apparaît la problématique de la 

traduction n'est pas la même dans la tradition française 

que dans la tradition allemande, anglo-saxonne, russe, 

espagnole ou –a fortiori-extrême-orientale."    

ل  م تظھ  ر إش  كالیة الترجم  ة ف  ي الع  رف الفرنس  ي ب  المظھر نفس  ھ ف  ي الع  رف األلم  اني            " 

  ترجمتنا." واألنجلوساكسوني و الروسي و االسباني أو باألحرى عرف المشرق األقصى

أن النشاط الترجمى ھو أوال وأخیرا  TOURYو لّما كان األمر كذلك یرى توري 

. 5 تحددھا الثقافة حیث یمارس المترجم عملھ)  Norms( معاییر نشاط إجتماعي تحكمھ 

ھذا التوجھ نافیا وجود قوانین تضبط العملیة الترجمیة  BERMANوینكر علیھ بارمان 

 – Horizon - وتحّد من التحرك الحر للمترجم ویستعمل بدل كلمة معاییر مصطلح األفق

یة والثقافیة و التاریخیة التي تحدد إحساس مجموع الثوابت اللغویة و األدب" الذي یعّرفھ بـ 

  .1 ."المترجم و تصرفھ وتفكیره

-إرســـاء مـفـھـوم اإلبـــداع االجـتـمـاعـــي  جاھـدا TOURYو یـحــاول تــوري  

Social Creativity -  حیث یستعمل األفراد عالقاتھم االجتماعیة للتفاوض و إیجاد مبّررات

على صفحات  BERMANمن ذلك كلھ یدلي بارمان  موبالرغ. ثقافیة اجتماعیة ألفعالھم

  :2 كتابھ بیقین

" [L'école de Tel-Aviv] ne peut, ou fond, pas ne pas 

penser que la vraie traduction est la première, celle 

qu'est source-oriented." 

ترجم  ة الحقیقی  ة ھ  ي  ف  ي حقیق  ة األم  ر، ال تس  تطیع مدرس  ة ت  ل أبی  ب س  وى االعتق  اد أّن ال   " 

   ترجمتنا." األولى، الموجھة نحو األصل ةالترجم

                                                
5- Antoine BERMAN, Pour une critique des traductions: John Donne, Op. cit.,  P 53. 

  1- Ibid, P 55. 
  2- Ibid, P 59. 



قد ساھم بإسھاب في تطویر نظریة األنظمة  TOURYوفي األخیر نشیر أّن توري 

، والتي EVAN-ZOHARالتي أنشأھا ایفان زھار )  Polysystem theory(المتعددة 

الذي یراه مناسبا مھتدیا بالمعاییر مفادھا أن المترجم ھو سید الموقف و لھ أن یترجم بالشكل 

  .3 ویمكنھ أن یبدع و یبتكر وبذلك یغني الرصید األدبي للغة. إلیھا لالجمالیة في اللغة المنقو

  

  :Eugene Albert  NIDAأوجین ألبیر نیدا  - 3

 Universty(في اللسانیات من جامعة میشیغان ) Ph.D(حائز على شھادة الدكتوراه 

of Michigan ( نـیـلـھ شـھـادة الـمـاسـتـیر في بحث حول العھد الـجدید اإلغـریـقـي بعـد

)Greek New Testament ( مـن جـامـعـة جـنـوب كـالـیـفـورنـیـا -University of 

Southern California -  عـمل فـي مـؤسسة اإلنجیل األمریكیة)American Bible 

Society (فانتقل بعد ذلك إلى  تبدایة الثمانینا وكان مدیر مصالح الترجمة حتى تقاعد في

  :من أھم مصنفاتھ. العیش في بروكسل ببلجیكا

v Toward a science of Translating, 1964. 

v The Theory and practice of Translation, 1969. 

v Componential Analysis of Meaning, 1975.  

v Rhetoric and style, 1984. 

v Meaning across cultures, 1981. 

v Signs, sense and Translation, 1984. 

v The sociolinguistics of interlingual communication, 1997. 

وھو یضع مبادئ  CHOMSKYعلى النحو التولیدي لـ شومسكى  NIDAاعتمد نیدا 

فحسب شومسكي توجد . مقاربتھ النظریة في إطار العالقة الحمیمیة بین اللغة و الثقافة

ثم تقدم . مشتركة بین كل اللغات و على النحو التولیدي مسؤولیة توضیح ذلكعامة  رعناص

عن مفاھیم سائدة االستعمال عند منظري الترجمة وھي  NIDAبھ البحث لیتخلى نیدا 

واستبدلھا باستعمال مفھوم  -Target Language - و اللغة المنقول إلیھا - Target - الھدف
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وھو ما یوحي بوضوح إلى  - Receptor Language - ولغة المتلقي Receptorالمتلقي 

 Théorie de la(سعي ھذا المبشر الدیني لضّم المقاربة السوسیولسانیة إلى نظریة التواصل 

Communication( و تكییف رسالة اإلنجیل حسب ذھنیة الشعوب التي تتلقاھا بغیة ،

المسیحي في كل زمان و  تسھیل طرق استیعابھا و بالتالي قبولھا وھو الھدف الرئیس للتبشیر

 .مكان

  :أّن عناصر اللغة وحدھا ال تكفي إلیصال الرسالة، فیقول 1NIDA ویرى نیدا  

" Linguistic features are not the only factors which 

must be considered. In fact, the "cultural elements" 

may be even more important." 

ف ي الحقیق ة ق د    . العوامل الوحی دة الت ي یج ب أخ ذھا بع ین االعتب ار        لیست المیزات اللغویة" 

  ترجمتنا." مھمة بدرجة أكبر" العناصر الثقافیة " تكون 

فھو یحسم مسألة االلتصاق باأللفاظ اللغویة ویربط معانیھا بعناصر خارج اللغة تماما و 

مفاتیح الشفرة الدالة  نة بحثا عویوّجھ ھذه العناصر نحو البنیة االجتماعی. التي ینعتھا بالمھّمة

ھو یوم راحة عند ) Samedi  / Shabbat(فیوم السبت . على معاني الكلمات في الخطاب

من فعل  ةالمشتق( Shabbatإسرائیل وال یمكن فھم بعد ھذه الراحة إال إذا حّللنا كلمة 

Shavat (الرّب تورد التوراة ھذه الكلمة احتفاء براحة ). توقف، ارتاح : وھو یعنيDieu (

واحتفاال بذكرى ھروب الیھود ) La Création(بعد التعب الذي لحق بھ جراء خلق الكون 

وكذلك األمر . وھكذا یفھم یوم الراحة في سیاقھ التاریخي االجتماعي الثقافي. خارج مصر

  .یوم راحة ذو البعد الدیني) Vendredi(بالنسبة للمسلمین عند اختیارھم للجمعة 

ّلغات تختلف مبدئیا من حیث معنى الرموز التي تكّونھا أو تنظیم ھذه الرموز وبما أن ال

ومثل . إلى استنتاج مفاده عدم وجود تطابق مطلق بین اللغات NIDAفقد خلص نیدا . داخلھا

  :ھذه المقاربات قادتھ إلى تعریف الترجمة على النحو اآلتي

" Translation [which] consits in producing in the 

receptor language the closet naturel equivalent to the 
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message of the source language, first in meaning and 

secondly in style." 

تتضمن الترجمة إنتاج المكافئ الطبیعي األقرب إلى رسالة لغ ة األص ل داخ ل لغ ة المتلق ي      " 

  ترجمتنا ."لوبأوال فیما یتعلق بالمعنى و ثانیا فیما یخص األس

التكافؤ الشكلي و التكافؤ : عن نوعین من أنواع التكافئ  NIDAیتحدث نیدا 

إذ یھتم األول بالشكل و محتوى الرسالة بینما ینصب الثاني على إیضاح الـرسـالة . الدینامیكي

 L'effet(مــع األخذ بعین االعتبار ثقافة المتلقي سعیا وراء إحداث األثر المكافئ 

équivalent(الذي یحدثھ النص األصلي على قارئھ ،.  

ومنذ البدایات األولى لترجمة اإلنجیل إلى الفرنسیة و ما تبّقى من اللغات األخرى، 

و أقبل الناس یتساءلون عن المضمون أكثر منھ عن . عرف اإلنجیل انتعاشا غیر معھود

  .1 نفسھا ةالترجم

اإلنجیل إلى ) مSaint JEROME )345 - 419وقدیما ترجم القدیس ھیرونیموس 

الكتاب المقدس إلى لغتھ ) Martin LUTHER )1483 - 1546ونقل مارتن لوثر . الالتینیة

وبھذا االنجاز الترجمي أسس . 2األلمانیة حیث كان الحدث لغویا و ثقافیا قبل أن یكون دینیا 

  .اللغة األلمانیة المعاصرة LUTHERلوثر 

ف للتجارب اإلنسانیة و تتأثر التعابیر بالفضاء ، فكل لغة تنظر بمنظور مختلقو مما سب

  :3ولعل المثال اآلتي للتعبیر عن البكور خیر دلیل على ذلك . الثقافي االجتماعي

  

  :اللغة األلمانیة

L'heure de matin a de  l’or  dans la bouche. 

  :اللغة الفرنسیة

Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. 

  :لیزیةاإلنج ةاللغ

                                                
1-Inês Oseki-DEPRE, Op. cit.,  P 20. 

2- Henri Van HOOF, Histoire de la traduction en occident,  Paris, Duculot, 1991. 
3- Antoine BERMAN, la traduction et lettre ou l'auberge du lointain, Op. cit., P 66. 



The early bird gets the worm. 

  :اللغة الروسیة

L'oiseau du matin chante plus fort. 

  :العربیة ةاللغ

  .البكور بركة  

  :وفي األخیر، وبعد ھذه الرحلة الخاطفة مع النظریة السوسیولیسانیة نستنج ما یلي 

v لیست اللغة فقط الظفر بالمعنى ثم إیصالھ إلى اآلخر. 

v ةھي ظاھرة بنیویة اجتماعیة غیر عمومیة بالمر -حسبھم -اللغة. 

v     إن التغییرات التي یحدثھا المترجم على نص األصل م ن ح ذف وزی ادة

قد یؤثر س لبا عل ى الرس الة الت ي ق د تفھ م       ... و تأویل و تكییف و إبدال 

 .في غیر مرادھا الحقیقي

v   إن الخصوص  یة الثقافی  ة ل  نص األص  ل مھ  ّددة ب  الزوال و ع  دم الظھ  ور

التالي ال تستفید اللغة المنقول إلیھا من ھذا التنوع الثقافي المغایر وال وب

 .على التطلع على اآلخر

v    ،بھذا الشكل، یقل التفاعل اللغوي بین اللغات المختلفة والمتباع دة ثقافی ا

 .فتفقد اللغة المنقول إلیھا وسیلة تغني قاموسھا اللغوي والمصطلحاتي

 

  : nce DynamiqueEquivaleالتكافؤ الدینامیكي 

  

إّال  Eugene Albert  NIDAال یذكر اسم المنّظر األمریكي أوجین ألبیر نیدا 

المكافئ ھاجس كل مشتغل في میدان  احتى خال ھذ يورافقتھ صورة ذھنیة للمكافئ الدینامیك

  .الترجمة

  :قولفی 1NIDA یجیبنا نیدا . بدایة، ما ھي ھذه الدینامیكیة التي أسالت الكثیر من الحبر
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" Dynamic is therefore to be defined in terms of the 

degree to which the receptors of the message in the 

receptor language respond to it in substantially the 

same manner as the receptors in the source language. 

The response can never be identical, for the cultural 

and historical settings are too different, but there 

should be a high degree of equivalence response, or the 

translation will have failed to accomplish its purpose." 

التي تكون  تعّرف الدینامیكیة إذن من ناحیة درجة استجابة مستقبلي الرسالة في لغة المتلقي" 

وال یمك ن أب دا أن تك ون االس تجابة     . جوھریا باألسلوب نفسھ كم ا المس تقبلین ف ي لغ ة األص ل     

لكن یجب أن تكون ھناك درجة عالی ة  . مماثلة ألن الخلفیات الثقافیة و التاریخیة مختلفة كثیرا

  ترجمتنا." من االستجابة المكافئة و إّال أخفقت الترجمة في تحقیق ھدفھا

العمل التبشیري و األھداف الدعویة لنشر اإلنجیل في مختلف األوطان وجد  یبدو أّن

ضاّلتھ من خالل تكییف الرسالة السماویة مع ثقافة المتلقي التي تختلف باختالف المواقع 

و تزداد حظوظ نجاح رجال الدین في مھامھم التبشیریة . الجغرافیة وتطّور الثقافات العالمیة

أما . لھذه  الھّوات التاریخیة والثقافیة و تباعد العادات وتنوع التقالیدبعین االعتبار  ذباألخ

) : Machiavel )1469 - 1527الشعار الدائم ھي عبارة المفكر اإلیـطـالــي مـیـكـافـیـلــي 

" تعد الترجمة غزوًا : "في مقام آخر NIETZSCHEویقول نیتشھ ". الغایة تبّرر الوسیلة " 

  .1 یة الرومانیةإشارة إلى اإلمبراطور

إلى تبسیط النص و وضعھ في متناول المتلقي حسب القالب الثقافي  NIDAیسعى نیدا 

أھمیة بالغة لألثر  يو یولي من خالل المكافئ الدینامیك. و االجتماعي و الدیني الذي یحیطھ

"L'effet "و یؤكد أّن معیار نجاح الترجمة من . الذي یتركھ النص المترجم على المتلقي

                                                
1- Ouhibi GHESSOUL, "Codes cultulrels, obstacles et / ou diversité dans l’opération traduisante" , AL-

Mutargim, N°: 07 Janvier- Juin 2003, P 77. 



بل یجب أن تؤثر الترجمة في متلقیھا بالقدر . خفاقھا ھو مدى تأثر قارئ الترجمة بالنصإ

  .2 قارئھنفسھ الذي یؤثر النص األصلي في 

ومن ھذا المنظور یبحث المترجم عن المكافئات المناسبة التي تتفاعل مع المتلقي 

 الـمـكــافـئـةاالسـتـجـــابـة  إلثــارة رّد فـعـلـھ تجــاه الـرسـالـــة، و بالـتـالــي بـلــوغ

Equivalent response  ویسمح إجراء تعدیالت في النص األصلي بالشكل الذي یجعلھ

  .مقروء ثم بعدئذ مقبوال لدى المتلقي

و تتأثر النفس البشریة بطبعھا بالخطاب العاطفي وكذا الخطاب الدیني خاصة و أن  

و إنفجارات بركانیة وحروب ممیتة وزالزل دائما عواصف عنیفة و فیضانات ھائلة " ھناك 

تدمیریة و یرید الناس حتما معرفة سبب حدوث مثل ھذه الشرور وكیفیة السیطرة علیھا أو 

و یوضح في أغلب األحیان زعماء دینیین مثل ھذه األحداث على أنھا أحكام  [.…]تفادیھا 

  .1."إلھیة بسبب حاالت الفشل اإلنسانیة

عند عقبات تباعد الثقافات تماما كما اصطدام  – L'effet - ثرولكن قد یصطدم ھذا األ

  :أحد المبشرین أثناء الحقبة االستعماریة في إفریقیا وھو یفسر ظاھرة الثالوث 

)Père, Fils, Saint Esprit(  

  :بسؤال أحد الحاضرین الذي كان یتابع باھتمام حدیث رجل الدین ، وفجأة قال 

" You told us with your own mouth that there was only 

one God. Now, you talk about his son. He must have a 

wife then?!". 

  ." ؟!ال بد أن لھ زوجة إذن. اآلن تحدثنا عن ولده. لقد كلمتنا بملء فیك عن إلھ واحد" 

  ترجمتنا

م لذلك انتبھ المبشرون أن مثل ھذه الوضعیات قد تثیر جدال حادا یشّوش على مھامھ

ابن اهللا ، في النسخ الموجھة " Fils de Dieu"فأدخلوا تغییرات جدیدة مثل استبدال ترجمة 

                                                
2- Jan de WAARD et Eugene A. NIDA, D'une langue à une autre,  Alliance biblique universelle, 2003, P 31. 



رسول اهللا ، ومنھم من اقترح ما " Celui que Dieu a envoyé" إلى العالم اإلسالمي بـ  

  .Abd el Massih" 2"ھو أنسب 

 أن Jean Claude MARGOTیؤكد جون كلود مارقو  NIDAو على شاكلة نیدا 

الترجمة الحرفیة ھي وسیلة مؤكدة إلنتاج كل ما یحجب الوصول إلى المعنى من إبھام 

. 3وغموض و لبس ، و تضفي على األسلوب كل ما ھو مدعاة للعجمة و الّلكنة والرعونة

ویرى في إحداث بعض التغییرات و التكییفات تقدیم خدمة للمتلقي واحتراما للمعنى الشامل 

فقد تأخذ . آخذا بعین االعتبار التباین بین الثقافات) Totalité du message(للرسالة 

: " و بصفتھ رجل دین یدلي صراحة. 1 المسافة بین الثقافات بعدا جغرافیا أو تسلسال تاریخیا

وال یختلف تعریفھ . 2 "إنھ من المستحیل تجنب التكییف الثقافي في ترجمة الكتاب المقدس

ال ترتبط قیمة الترجمة برأي الناقد مزدوج : " مھ، فیقولللمكافئ الدینامیكي عن تعریف معّل

اللغة الذي قد یجد في النص المترجم ما وجد قبل ذلك في النص األصل لكنھا تتعلق بالشكل 

الذي یستوعب بھ القارئ أحادي اللغة الرسالة المترجمة بمعنى أنھ تتأكد نوعیتھا إذا كان رّد 

فالشغل الشاغل  3 ."نفس أسلوب قارئ النص األصلب) بقدر اإلمكان ( فعل ھذا القارئ 

للمترجم ھو إحداث ھذا األثر، فعلیھ إذن اختیار المصطلحات المناسبة و تصّید العبارات 

المالئمة و استعمال حــدسـھ تـحسـبـا لردة فعل المتلقي و ترقبا لرجع الصدى الذي یسمیھ نیدا 

"Anticipatory  feed-back."  

لتوجھ الصریح بغیة عدم إحراج المتلقي بكل ما ھو أجنبي، وتذلیل وبالرغم من ھذا ا

كل جوانب الغرابة و الغیریة في النص المترجم إال أن أصواتا تھتف من حین آلخر عكس 

  :4 ھذا التیار داعیة القارئ إلى التحرك نحو دروب النص و معرفة اآلخر

" The Bible must not be adapted to today's language, 

but today's people must adapt themselves to the 

                                                
1- Salah MEJRI, Traduire la langue Traduire la culture, Paris, Maisonneuve et la rose,  2003, P 198. 

2- Jean-Claude Margot, Traduire Sans trahir, L'Age D'homme, 1990, P 114. 
3- Ibid, P 73. 

  1 - Ibid, P 83. 
  2 - Ibid, P 90. 

  3 - Ibid, P 102. 
  4 - Ibid, P 94. 



language of the Bible and thus understand the Word of 

God." 

ال یجب أن یكّیف الكتاب المقدس حسب لغة یومن ا ھ ذا و لك ن یج ب أن یكّی ف الن اس الی وم        " 

  ترجمتنا ."أنفسھم حسب لغة الكتاب المقدس و ھكذا یفھمون كلمة الرب

فیما یتعلق  MARGOTو یشیر مارقو . كنھا أصوات ال تسمع ألنھا ال تخدم الغایةو ل

" فكلمة . 5 بالنقل الثقافي أن الخطر یكمن في إھمال العادات أو تھمیش وضعیة المتلقي

ھو حیوان منبوذ عند المسلمین و عند الیھود، لكنھ محبوب عند الغرب  – Cochon - خنزیر

 Nouvelleالھادي خاصة غینیا الجدیدة  طجنوب المحی عامة، و شدید التعلق بھ في

Guinée- -  حیث یمثل الخنزیر قیمة ال تعّوض، فھو یرتبط باعتقادات دینیة عند السكان

  .1  األصلیین

 Nidaالتقسیم الذي أجراه نیدا و تابار  Margotو فــي الـسـیـاق نـفـسـھ یورد مارقو  

et Taber اسة أجریت حول مختلف العقبات التي تواجھ حول األصناف الثقافیة بعد در

  :مترجمي النصوص الدینیة

و لھا دور ھام في تشكیل و صقل شخصیة الف رد و   :Ecologieة ئالبی - 1

فاإلنسان العربي الذي ترعرع في بیئة . طبعھ و أفكاره لما لھا من تأثیر علیھ

بیئ ة   ممیزة ال ینتظر منھ أن یفكر مثل اإلنسان اإلنجلی زي ال ذي ترع رع ف ي    

مخالف  ة تمام  ا ، ذل  ك أن البیئ  ة العربی  ة عب  ارة ع  ن بق  اع ج  رداء قاحل  ة ف  ي       

معظمھا مترامیة األطراف و متشابھة التضاریس تتمیز بقسوة مناخھا الح ار  

و ق د ت أثر الع رب ببیئ  تھم    . وقل ة المی اه و برمالھ ا و خیامھ ا و نخیلھ ا و إبلھ ا      

فتغن  وا ف  ي ش  عرھم   . 2الص  حراویة فخص  ب خی  الھم واتس  ع اتس  اع الب  راري  

ف  ي ح  ین تظھ  ر البیئ  ة    . بالجم  ل و الخیم  ة والس  راب و األط  الل و الس  یف    

اإلنجلیزیة بمائھا وثلوجھا وخضرتھا وبحارھا وح دائقھا، فیتغن ى االنجلی زي    

                                                
5- Ibid, P 96.   
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وك  ذلك األم  ر بالنس   بة   . 3 بجم  ال الطبیع  ة وفتن  ة المن  اظر وتن  وع األزھ  ار      

ئیة ومنطق  ة معتدل  ة و  للخص  ائص المناخی  ة الت  ي تختل  ف ب  ین منطق  ة اس  توا    

الصیف " أو " الشتاء " بالتالي فعلى المترجم توّخي الحذر في ترجمة مفھوم 

"4. 

مثاال عن  NIDAیورد نیدا  :térielleaCulture mیة الثقافة الماّد - 2

عملیة الزرع الت ي تختل ف ب اختالف الثقاف ات و التقنی ات القدیم ة والمتط ورة        

إل ى  الثقاف ة المادی ة     Peter NEWMARK6ویش یر بیت ر نیوم ارك    . 5منھا

الطع ام و اللب اس و الس كن والم دن     : في تصنیف یتكّون من خمسة فروع ھ ي 

 .والنقل

بشكل كبیر عن الثقافة الوطنی ة ومف ردات الطع ام ھ و موض وع       1 یعّبر الطعام

ألن  واع مختلف  ة الج  راءت الترجم  ة ف  ي مختل  ف األم  اكن م  ن مط  اعم ون  زل   

استعمال الكلمات الفرنسیة م ازال منتش را ف ي    و یضیف أن . وقاعات للشاي 

أو ببس  اطة ألن رئ  یس الطھ  اة ( اإلنجلیزی ة ربم  ا ألس  باب اس  تبقاء نف  وذ ق  دیم  

-Horsd'œuvre-Entréeوعلى الرغم من ذل ك ص مدت كلم ات    ) . فرنسي

Entremets  .وكان یمكن قبولھا بسھولة لو ترجمت في قائمة أطباق األكل.  

العرف یستدعي أن ترتدي الطبقة الراقیة من الرج ال   یقول أن 2 وعن الّلباس 

ما ھو إنجلیزي بینما ترتدي النساء م ا ھ و فرنس ي إال أن األزی اء الوطنی ة ال      

، كما یمكن شرح األلبس ة كمص طلحات   -Jeans -و -Kimono -تترجم مثل

ثقافی  ة بإس  ھاب لعام  ة ق  راء الّلغ  ة المنق  ول إلیھ  ا إن أض  یف االس  م العـ  ـام أو   

أو ) Shintigin trousers(س ـروال الشـیـنـتـیـج ـن   : صـن ـف مــثـ ـل   الــمـ

ویمك   ن للكلم   ة العام   ة أن تح   ل مح   ل ). Basque skirt(تن  وره باس   كیة  
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4-Jean Claude MARGOT, Op. cit.,  P 84. 
5- Ibid, P 84. 

6- Peter NEWMARK, Op. cit., , PP 97-98. 
  1 - Ibid, P 97. 
2- Ibid, P 97. 



التخصیص إن لم یكن ل ھ أھمی ة ك ون الكلم ة العام ة مس تقرة ال تتغی ر بتغی ر         

  .الجو أو المادة المستعملة

منظومات اللغویة لھا س كن نم وذجي   ، فالعدید من ال3 وفـیـمـا یـخـص الـسـكـن

 hôtelو) مس   كن واس   ع  (  Palazzo: وال   ذي یبق   ى دون تـرجـم   ـة مـث   ـل  

  .Bungalowو chaletو

ففرنسا كانت بلد المدن الص غیرة إل ى غای ة    ( ، فیھتم بھا الفرنسیون 4أما المدن

قری        ة ) Bourg(مدین        ة و ) Ville(فل        دیھم ). س        نة الماض        یة 50

فق د ص ّدر الفرنس یون    . ي ال مقابل لھا باإلنجلیزی ة ضیعة الت) Bourgade(و

قاع  ة  -Living-room -إل  ى األلم  ان و اس  توردوا  -Salon -قاع  ة اس  تقبال 

  .استقبال

تس  میة  26، تھ  یمن علی  ھ اإلنجلیزی  ة األمریكی  ة الت  ي تح  وي    1 وأخی  رًا النق  ل 

كم ا أص بحت أس ماء الط ائرات و الس یارات مش ھورة عن د جم اھیر         . للسیارة

و طائرة الجامبو والمیترو وسیارة الفورد  727و البوینغ 747البوینغ: القراء

  .والفولفو

یتح      دث م      ارقو   : ocialesCultureالثقاف      ة االجتماعی      ة   - 3

MARGOT 2    ع  ن التطلی  ق)Répudiation (   الت   ي تختل  ف ع  ن مفھ   وم

 NEWMARK 3بینما ی ورد  . في المجتمعات الغربیة) Divorce(الطالق 

ف   ي   Connotationو اإلیح   اء  Dénotationباش   رة  إش   كالیة الدالل   ة الم 

و ھكذا قلم ا نج د ف ي البل دان الناطق ة باإلنجلیزی ة مف ردات        . العملیة الترجمیة

، )عق     اقیر (  Droguerieج     زرة الخن     ازیر ، و) Charcuterie: (مث     ل

  ).متجر القبعات ( Chapellerieو ) مرطبات (  Pâtisserieو

                                                
3- Ibid, P 98. 
4- Ibid, P 98. 

  1 - Ibid, P 98. 
2-Jean Claude MARGOT, Op. cit.,  P 85. 

3-Peter NEWMARK, Op. cit.,  P 98. 



لمات مش ّبعة بدالل ة إیجابی ة كالبرولیتاری ا     لذلك یجب توّخي الحذر، فبعض الك

)Proletariat(      ف ـي حـی ـن تـسـتـعـم ـل كـلـمـت ـي الن اس ،)The People (

 . بداللتي السلبیة واالیجابیة) The Masses(والجماھیر 

ویتعل  ق األم  ر بالتب  این ف  ي   :Culture religieuseالثقاف  ة الدینی  ة  - 4

یؤخ ذ المول ود الجدی د عن د المس یحیین      . المعتقدات السماویة والطقوس الدینیة

احتف اال ب ھ   ) Baptême catholique(إلى الكنیسة إلجراء شعیرة التنصیر 

أو االكتف      اء ب      الرش ) Immersion(وت      تم العملی      ة بتغط      یس رأس      ھ 

)Affusion ( أو البخ)Apersion (بینما یحتفل في . 1 حسب طبیعة الكنیسة

سلمین بإقامة العقیقة وحلق شعره وختانھ الیوم السابع بالمولود الجدید عند الم

  .إن كان ذكرًا

یوّزعھ    ا م    ارقو   : inguistiquelCultureالثقاف    ة اللس    انیة   - 5

MARGOT2 على ثالث نقاط:  

تلجأ الثقافات إلى وسائل مختلفة لتحقیق أھداف مماثلة أو ش بیھة   - 1

فف  ي بع  ض المن  اطق ی  دق اللص  وص األب  واب للتأك  د م  ن غی  اب أھ  ل  ( 

یرف   ع األمن   اء م   ن الن   اس أص   واتھم بالن   داء إعالن   ا ع   ن  البی   ت بینم   ا 

  ).حضورھم

قد یكون لألشیاء أو األحداث نفسھا معان مختلفة حسب السیاقات  - 2

التي ھي عالمة االنتماء ) Circoncision(الثقافیة، مثل عملیة الختان 

إل  ى ش  عب اهللا حس  ب تأوی  ل الكت  اب المق  دس وھ  ي ش  عیرة البل  وغ ف  ي    

 .أو ھي ببساطة إجراء وقائي صحي عند الغرب مجتمعات عدیدة الیوم

قد تكون أشیاء أو أحداث حاضرة في ثقافة ما و غائبة تمام ا ف ي    - 3

اب یض ك الثلج،   ) Blanc comme la neige: (ثقافة أخ رى فالمقارن ة  

 .3 ال توحي إطالقا بأي شيء في منطقة ال تعرف الثلج

                                                
1-Microsoft Encarta 2008. 

2-Jean Claude MARGOT, Op. cit.,  P 85. 
3- Ibid.,  P 85. 

4- Antoine BERMAN, La Traduction et la Lettre ou L'Auberge du Lointain, Op. cit.,  P 29. 



المترجم المتأثر بالمكافئ  و في األخیر نوّد أن نشیر إلى التغییرات التي یحدثھا

وتكرار   Dilutionوتذویب  Chassé-croiséالدینامیكي على النص األصلي من تبدیل 

Répétition  و زیادةAjout  أو نقصان Omission تؤول بالترجمة إلى أن تصبح ترجمة

حیث تتمیز ھذه بإجراء تعدیالت شكلیة  Traduction hypertextuelle 4ما وراء النص

كما أن إجراءات التكییف . موجود مسبقا و تقدیمھ للقارئ على أنھ النص األصل على نص

Adaptation  و التطویعModulation  و التفسیرInterprétation  و التعویض

Compensation  و إظھار المضمرExplicitation  أو إضمار الظاھرImplicitation 

قاما من ثقافة لغة األصل التي ال ترقى إلى توحي و كأّن ثقافة المترجم أرفع منزلة و أعلى م

 1 وھذه النرجسیة الزائدة تسمى الترجمة اإلثنومركزیة. التعبیر بدقة عن مراد النص

Traduction ethnocentrique  و الذي نراه عیبا یجب تحاشیھ أثناء سیرورة العملیة

  .الترجمیة

    

  

 الـنـظـریــــة األدبـیــــة : ثالثا 
 

، ھن ري میش ونیك   )Antoine BERMAN(أنط وان بارم ان    -االتج اه   یرى أھل ھذا

)Henri MESCHONNIC(  ووالتی   ر بن  امین ،)Walter BENJAMIN ( وإدمون   د

أن العملی ة الترجمی ة ھ ي     -)EZRA Pound(وع زرا باون د   ) Edmond CARY(كاري 

لس  انیة ب  ل لیس  ت الترجم  ة عملی  ة "  Caryفالبنس  بة ل  ـ ك اري  . عملی ة أدبی  ة بالدرج  ة األول  ى 

إل ى مفھ وم    Poundویشـی ـر باون د   ". ال یترجم الشعر إّال شاعرا " و یضیف  2 "عملیة أدبیة

حی ث تظھ ر الكلم ات عل ى ش كل بل ورات       ) Le concept de l'énergie(الطاقة ف ي اللغ ة   

تعكس التجربة التاریخیة المعیشة للثقافة، وھو الذي یمدھا بالقوة والطاقة و على المترجم نقل 

وھي ال توجد في المعنى الحرفي للنصوص بل تتع ّداه إل ى الش عور واالنفع االت     . ذه الطاقةھ

                                                
  1 - Ibid, P 31. 

2- Georges MOUNIN, Op. cit.,  P 13. 
. 102، ص  2000جورج مونان ، اللسانیات والترجمة ، ترجمة حسین بن زروق ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، - 3  



التي تسود النص و الصّور العقائدیة لفكر المؤلف واألس لوب اللغ وي المتب ع وغی ر ذل ك م ن       

إض  افة إل  ى ذل  ك ف  إن ترجم  ة الش  عر تس  توجب   . المی  زات الت  ي تختل  ف ب  اختالف النص  وص 

قى إل ى ف ك رم وز المف ردات و العب ارات المش ّوقة و س ماع رن ین         حساسیة مرھفة و ذوقا یر

  .3األوزان و نبض القافیة و حنین الكلمات

یدخل ھذا النوع من الترجمات في خانة نقل تج ارب ع الم اإلنس ان حی ث ی رتبط الش كل       

عل  ى مس  ار ) Fonction Poétique(و تطغ  ى الوظیف  ة الش  عریة . ارتباط  ا وثیق  ا ب  المعنى

 Traduction( -الترجمة التقلید -مؤسس نظریة  CICERONعھد شیشیرون الترجمة منذ 

Imitation ( كم  ا یعن  ي أیض  ا .  الت  ي ك  ّون بھ  ا م  وروث التین  ي انطالق  ا م  ن إرث اإلغری  ق

اإلب داع حی ث تظھ ر اللغ ة م ؤّثرة ف ي الرس الة م ن خ الل اإلیق اع           " Poétique"مفھوم كلمة 

Rythme  و القافیةRime شعار واألدب والفلسفة والنصوص الدینی ة خاصة في ترجمة األ .

، وترجمة ما تفعلھ الكلمات و م ا  )Traduire c’est réécrire(1 فالترجمة ھي إعادة الكتابة

یج ب أن ینص ّب النق ل عل ى الش عریة أي إف راغ       . تترك من أثر و لیس ترجمة الكلمات نفسھا

و ب  ذلك . 2 ض أو تص  دیرالش عریة ف  ي وع  اء ش  عریة أخ  رى ، والكتاب  ة م  ن جدی  د دون اقت  را 

یتطّلب النص األدبي سعة الخیال ودقة التعبیر وحسن التحكم في اللغة ومدى اإللمام بجناس ھا  

وعلى المترجم أن یسمح للنص بأن ینتقل من ثقافة إل ى  . واشتقاقھا واختالف تراكیبھا و بنائھا

قاال وال البقاء إن لم یكن وأن یمّكنھ من أن یبقى و یدوم وال معنى للنقل إن لم یكن انت" أخرى 

ویب دأ اإلب داع من ذ اختی ار ال نص ح ین        3."تحّوال وتجّددًا وال التجدید إن لم یكن نم ّوا و تك اثراً  

یخاطب النص مشاعر المترجم ویحّرك أفكاره بل یدفعھ للعمل و الح وار، و الترجم ة عملی ة    

و إلنج اح  . ف ق وانس جام  وككّل حوار ق د ی ؤدي األم ر إل ى توا    . 4محاورة بین النص والمترجم

الترجمة والمحافظة على ج وھر ال نص و معطیات ھ ینبغ ي فھم ھ و اس تیعابھ والغ وص داخ ل         

تتضّمن النصوص األدبی ة رؤی ة للحی اة عب ر رؤی ة الكات ب الخاص ة للع الم، حی ث ال          . أروقتھ

یتجزأ المضمون ع ن الش كل م ع احتم ال ع دة ق راءات لتع دد المع اني و وج ود ض روب م ن            

ال تعن ي   و لھ ذا . و الكنایة و االستعارة واإلیحاءات مّما یصّعب عملی ة الفھ م ث م النق ل     المجاز
                                                

  1 - Henri MESCHONNIC, Poétique du Traduire, Op.cit., PP 82-96. 
  2 - Microsoft Encarta 2008 / Henri MESCHONNIC. 
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الترجم ة األدبی  ة البح  ث ع  ن المقاب ل اللفظ  ي ف  ي المخ  زون ال ذاتي الثق  افي أو عب  ر ص  فحات     

الق اموس ولك ن األم  ر یتعل ق بعم ق اإلدراك وفھ  م مقتض یات ال نص و الخ  وض ف ي متاھ  ات        

  .درة على التخّیل و ذاك ھو اإلبداع الحقیقيالتعبیر و استغالل الق

تكتس  ي المحافظ  ة عل  ى روح ال  نص كم  ا أراده المؤل  ف األھمی  ة نفس  ھا الت  ي یعن  ى بھ  ا   

المعنى و إیصالھ للمتلقي بأسلوب سلس یراعي مستوى التعبیر للغة األصل من جھ ة وحس ن   

أخ  رى مھم  ا تنّوع  ت   اختی  ار األلف  اظ المالئم  ة و داللتھ  ا ف  ي اللغ  ة المنق  ول إلیھ  ا م  ن جھ  ة    

  ....النصوص من نثر فّني و قّصة و روایة و مسرح

فعملی ة الكتاب ة   . 1 "أن اللغ ة و الفك ر ال ینفص الن    " والحقیقة التي ال یجب إنكارھا ھ ي  

ھي استكشاف لألفك ار ، ووض ع الكلم ات عل ى ال ورق عملی ة إب داع فك ري ال عملی ة تجس ید           

یدة أثناء التحریر وال یقتصر على تجسید أفكار مسبقة فكري بمعنى أن الكاتب یأتي بأفكار جد

ومعنى ذلك أن یتسلح بالقدرة . 2 "كاتبًا أصیًال " والمترجم مطالب أن یبدو . یدونھا في كلمات

على استخدام األلفاظ و التراكی ب الدال ة بدق ة عل ى م ا یری د إیص الھ م ن مع ان دون زی ادة أو           

  .نقصان أو لجوء إلى تفسیر أو تبیان

ج وھر   Fortunato ISRAEL 3حس ب فورطون اطو إس رائیل    –یع ّد البع د الجم الي    و

إذ أن الجمال ھو غایة كل إنتاج فّني، ویضیف أن طبیعة المعنى داخل النتاج . الترجمة األدبیة

والنص األدبي مفتوح على قراءات متعّددة، فالمعنى الحقیقي ممزوج بین . األدبي معّقد للغایة

وف  ي بع  ض األحی  ان تف  وق أھمی  ة االنفع  ال   . الت الت  ي ینقلھ  ا ش  كل ال  نص المف  اھیم واالنفع  ا

  :المفھوم نفسھ

"Le dire est alors plus important que le dit" 

فلیست الترجمة في ھذه الحالة تبلیغ محتوى و لكن ھي البحث ع ن العالق ة الض روریة    

  .بین الفكرة و الشكل

                                                
. 06، ص  2004، بیروت ،  محمد عناني ، فن الترجمة ، مكتبة لبنان ناشرون - 1    

. 07المرجع نفسھ ، ص   - 2    
3- Fortunato ISRAÊL, Identité altérité equivalence? La traduction comme relation, Paris, Lettres Modernes 

Minard, 2002, PP 83-91. 
* Cervantès (Miguel de cervantès Saavedra) 1547-1616, écrivain espagnol du siècle d'or, auteur de Don 

Quichotte.  



ما یخّص األسلوبیة و كما ھ و األم ر بالنس بة    تتطّلب الترجمة األدبیة مواصفات عالیة فی

للتخّیل والمعارف الثقافیة الواس عة ویتعّل ق األم ر أیض ا بإع ادة إنش اء أث ر ن ص األص ل عن د           

ویج ب أن ترق ى الترجم ة إل ى مس توى الجمالی ة محمول ة        . المتلقي مص حوبا بمعن ى الكلم ات   

 Cervantes *" :Neنتس بانفعاالت النص األصل دون زیادة أو نقصان على حد قول سرفی

rien mettre, ne rien omettre."  

وننتقل في التّو إلى الحدیث عن أھم اتجاه ترك نبرتھ ف ي النظری ة األدبی ة للترجم ة م ن      

وس نعرض بالتفص یل   . خالل منظرین ومفكرین لھم باع طویل في البحث في مجال الترجمة 

المتعلق ة ب التنظیر وك ذا العملی ة      وجھات نظرھم وخالصة فكرھم عن مختلف النق اط الش ائكة  

  . الترجمیة ، ویتعلق األمر بالحرفیین 

  

  Le Courant littéralisteاالتجاه الحرفي 

  

  ):BERMANAntoine  )1942- 1991أنطوان بارمان   

وھ و یحس ب رفق ة تلمی ذه ھن ري      . مترجما و فیلسوفا و أدیبا BERMANكان بارمان 

حس بھم لیس ت   " littéralité"ولك ن الحرفی ة   . ى الح رفیین میشونیك و مثال ھ والتربنی امین عل    

ترجمة كلمة بكلمة بل ھي احترام الحرف أي اللغة األصل و احترام النص األصل بما یحملھ 

من تباین وغیریة بمعنى احترام اآلخر بكل أبع اده الثقافی ة واالجتماعی ة واإلیدیولوجی ة ونق ل      

  .ر أو تبدیل، حذف أو تشویھالنص إلى اللغة المنقول إلیھا دونما تغیی

إن المس  اس بق  یم اآلخ  ر الثقافی  ة و المعرفی  ة و اإلنس  انیة ھ  و خ  دش ص  ریح ف  ي مس  ار   

العملی  ة الترجمی  ة و خیان  ة لقدس  یة وظیف  ة المت  رجم ال  ذي یح  اول جاھ  دًا نق  ل ال  نص بروح  ھ    

  .ومشاعره و أحاسیسھ و حتى موسیقى ألفاظھ ورنات كلماتھ

و التقییمی  ة  herméneutique *الھرمنوطیقی  ة BERMANت  أثرت مقارب  ة بارم  ان  

Evaluative     كثی را بالھرمنوطیق ا العص ریة)Hans Robert Jauss, Paul Ricœur (

و ك  ان ب  الغ الت  أّثر     BENJAMINكم  ا اس  تمد مف  اھیم نق  د الترجم  ة م  ن أعم  ال بنی  امین        

                                                
للداللة على كلمة " ھرمنوطیقا"استعملنا مصطلح  * Herméneutique للداللة على " التأویل"كما استعملنا سابقا مصطلح    Interprétation. 



م  ا تزخ  ر ب  ھ   م  ذھب أدب  ي یھ  تم ب  النفس اإلنس  انیة و   ةوالرومانس  ی: " األلمانی  ة ةبالرومانس  ی

و ل  ذا یتص  ف ھ  ذا  . عواط  ف ومش  اعر و أخیل  ة أی  ا كان  ت طبیع  ة ص  احبھا مؤمن  ا أو ملح  دا    

. المذھب بالسھولة في التعبیر و التفكیر و إط الق ال نفس عل ى س جیتھا و االس تجابة ألھوائھ ا      

ویحتوي ھذا المذھب على جمیع تیارات الفكر التي سادت في أوربا في أواخ ر الق رن الث امن    

أول  SHLEGELو یّعد الناق د األلم اني ش لیجل    . لمیالدي و أوائل القرن التاسع عشرعشر ا

  .1 ."من وضع الرومانسیة كنقیض للكالسیكیة ثم تبلورت الرومانسیة مذھبا أدبیا

ھو الذي ینشئ بینھ و ب ین ال نص ال ذي     BERMANإن المترجم الحق حسب بارمان  

ییف مقطع أو تغییر جزئیة منھ أمرا منافیا لآلداب بین یدیھ حمیمیة یجعل مجرد التفكیر في تك

  :و األخالق و یقولھا صراحة

 "La visée éthique du traduire, justement parce qu'elle 

se propose d'accueillir l'étranger dans sa corporéité 

charnelle, ne peut que s'attacher à la lettre de 

l'œuvre."2 . 

س  وى االلتص اق بحرفی  ة ال نص ألنھ  ا تقت رح بح  ق     النظ رة األخالقی  ة للترجم ة   عال تس تطی "  

  ترجمتنا". استقبال الغریب في جسدھا الحمیمي 

ال یظھر غنى النص األصل و تنوع ثرائھ إال من خالل التقّرب منھ و قراءتھ حرفیا أي 

فة أخ رى غی ر الت ي    احترام لغتھ و مفارقاتھ و اكتشاف غیریتھ ألنھ بكل سھولة ینتمي إلى ثقا

ق ادرًا عل ى النف اذ إل ى روح     " وال یتّم ذلك إال إذا ك ان المت رجم   . ألفناھا و اعتدنا التعامل معھا

  .3."ھذا الكاتب الذي یعتزم ترجمتھ إلى درجة التماھي معھ. الكاتب و حساسیتھ

 la"أّن الترجمة ال یمكن إّال أن تك ون ترجم ة الـح ـرف     BERMANو یؤكد بارمان 

lettre ."     ول یس  . ھذا الجسم المیت، ھذه الجثة الھامدة بك ل أبعادھ ا و الت ي تس تھوي المت رجم

بل الموقع ال ذي تس كنھ حی ث تفق د ھ ذه الكلم ة تعریفھ ا        " le mot"المقصود منھا بتاتًا الكلمة 
                                                

العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع ، الریاض ، مانع بن حماد الجھني ، الموسوعة المیسرة في األدیان والذاھب واألحزاب المعاصرة ، دار الندوة  - 1
. 859، ص  2003  

2- Antoine BERMAN, la traduction et la lettre ou l' auberge du lointain, Op.cit, P 90. 
. 224، ص   2002، جوان  04، المترجم ، ع" لفورطوناطو إسرائیل ةالترجمة األدبی" مصطفي النحال ، - 3  

4- Antoine BERMAN, La traduction et la lettre ou l'anberge du lointin, Op. cit., , P 09. 
5- Martine BRODA, La traduction- poésie à Antoine BERMAN, Presses Universitaires de Strasbourg, 1999, 

P67.  



و یض یف أن ھ عل ى المت رجم بن اء بی ت مض یافا و        . 4المعھود ویعلو صوت كیانھا داخل اللغ ة 

. 5وق ت نفس ھ، یك ون ملج أ یتع ایش فی ھ الخ اص و األجنب ي دون نك ران إختالفھ ا          غریبا في ال

وھذا ما عبر عنھ سابقا بأخالقیات الترجمة، ھذا االتجاه الذي یجعل المترجم یس تقبل الغری ب   

بكل ما یحویھ من اختالف و تباین و خروج عن الم ألوف حی ث ینزل ھ ض یفا عزی زا فتص بح       

ب ین الھوی ة و الغیری ة     يو یتحقق التفاعل االیجاب يزل األجنببذلك الترجمة مأوى الغریب ون

  .1 دون نفي للذات و ال محو لآلخر

 Friedrichو ف      ي الس      ـیاق نفس      ـھ، ع      رض فـریـدیـری      ـك شالیـرمـاخ      ـر 

SCHLEIERMACHER)1768- 1834 ( ال  ذي جم  ع ب  ین دراس  ة الالھ  وت و الترجم  ة

بجلب القارئ نحو الكاتب  2 تتعلق األولى. جمیةوالھرمینوطیقا طریقتین متباینتین للعملیة التر

"Amener le lecteur à l'auteur "        وھ ذا فی ھ م ن اإلزع اج و اإلح راج للمتلق ي مادام ت

أما الثانیة فھي إحضار الكاتب إل ى  . الغرابة باقیة و االختالف حاضر و مفھوم اآلخر موجود

مل المترجم مھما كان جدیدا وھو ما یعني أن ع" Amener l'auteur au lecteur"القارئ 

. فھو اآلن مألوف في اللغة المنقول إلیھا عبر تكییفھ و بلورتھ حسبما یناسب الثقافة المس تقبلة 

خیان ة لل نص األص ل و ك ذا لج وھر       SCHLEIREMACHERوھو ما یع ّده ش الیرماخر   

الخی الي   ترغب كل ثقافة أن تكون مكتفی ة ف ي ح د ذاتھ ا وانطالق ا م ن ھ ذا االكتف اء        . الترجمة

وھ و م ا ك ان األم ر     . تشّع بأنوارھا على اآلخ رین و ف ي الوق ت نفس ھ تمتل ك ت راثھم و إرثھ م       

بالنس  بة للثقاف  ة الرومانی  ة العریق  ة و الثقاف  ة الفرنس  یة الكالس  یكیة و ثقاف  ة أمریك  ا الش  مالیة       

  . 3المعاصرة

تص ورات حی ث   و بالمقابل ینظر االتجاه األخالقي للترجمة نظرة معاكسة تمام ا لھ ذه ال  

یتطل  ب ج  وھر الترجم  ة التف  تح و الح  وار و االنزی  اح ع  ن المرك  ز و ك  ذا التھج  ین وإمكانی  ة   

وبذلك تلغى عوائق الحدود وتحترم الفوارق ف ي إط ار مش روع جم اعي     . التعایش و الّالتنافر

                                                
1- Ibid., P 72. 

2- Antoine BERMAN, L'épreuve de l'étranger, Paris, Gallimard, 1995,  P 15. 
  3 - Ibid, P 16. 



إنھ عالم ھجین . Multi-appartenance identitaireیتأسس حول فكرة تعدد ملكیة الھویة 

  . 4 لتحقیققابل ل

ال ینبغي ص ھر العنص ر الغری ب    " فعندما نترجم النص األجنبي إلى اللغة األم المألوفة 

داخ  ل المكون  ات المألوف  ة ب  ل یج  ب تحس  یس الق  ارئ بعنص  ر الغراب  ة ال  وارد داخ  ل ال  نص       

إذ ال یقوم التواصل بین اللغات على مب دأ إزال ة الف وارق الثقافی ة ب ل االس تفادة م ن        . األجنبي 

  .1 "بة وعلى تحویلھا إلى متعة جمالیة الغر

ف  المترجم الح  ق ھ  و ال  ذي ینطل  ق ف  ي الكتاب  ة اعتم  ادا عل  ى العم  ل الفن  ي للغ  ة األص  ل    

فھ و إذن ب ین إرغ ام جھت ین تب دیان مقاوم ة ش دیدة، األول ى ھ ي          . واستنادا إلى مؤل ف أجنب ي   

فھ و یری د أن یك ون    . لغتھ كي تتقبل غرابة اآلخر والثانیة لغة أخرى كي تتدحرج إلى عالم ھ  

فھو مؤلف ولیس المؤلف ، وعملھ المترجم نتاج فحسب ولیس . كاتبا لكنھ یعید ما كتب غیره 

  . النتاج 

  "Il est auteur et jamais L'Auteur. Son œuvre de 

traducteur est une œuvre, mais n'est pas l'Œuvre."2 . 

 –وھ  و ل یس ب األمر الھ  ّین    –مت رجم  وف ي ظ ل ھ  ذا التج اذب وع دم االنس  جام یح اول ال     

التسلح استعدادا ألداء ھذا التمرین مستعینا بتجربتھ التاریخیة خاصة إذا علمنا أن الغوص في 

أروقة العمل األدبي ھو إبحار ف ي االختالف ات والمتغی رات ب ین لغ ة األص ل واللغ ة المنق ول         

ورد ف ي األص ل دون الس عي     وعلى المترجم فك رموز ھذه الشفرات محافظا على ما . إلیھا 

وراء إظھاره في ثوب شاعري وجمالي في النص الھدف وك أن ھ ذا ال نص أنج ز رأس ا بلغ ة       

فلیست ثقافة المتلقي بمعزل عن باقي الثقافات ولن تبقى ھك ذا منطوی ة عل ى ذاتھ ا     .  3 المتلقي

ة والفك ر  مستغنیة عن أي تفاعل خارجي یمّكنھا من المش اركة ف ي ھ ذا التوس ع المعرف ي للغ       

  .  4 وكذا مواجھة ھذا األجنبي غیر المألوف من أجل إحیاء الفكر اإلنساني الشامل

                                                
  4 - Alexis NOUSS, Plaidoyer pour un monde métis, Paris,  Editions Textuel, 2005. 

جویلیة 10، المترجم ،ع " الفھم والترجمة" عز العرب بناني ، - 1 . 12، ص  2004دیسمبر   -  
 2- Antione BERMAN, L'épreuve de l'étranger, Op. cit.,  P 19.  
3- Ines Oseki DEPRE, Op. cit.,  P 43.   

4- Ibid, P 79.   



إذ " L'éthique"عل  ى التوج  ھ األخالق  ي ف  ي الترجم  ة    BERMANویؤك  د بارم  ان  

كونھا الرغب ة ف ي تف تح الغری ب     " ویعرفھا . یرى في ذلك الغایة المتوخاة من العملیة برمتھا 

L'Etranger االعت  راف ب  اآلخر كون  ھ  " أي " نبی  ا عل  ى مجال  ھ اللغ  وي الخ  اص   بص  فتھ أج

فالترجم ة أبع د م ن    . ویكشف ھذا البعد بعمق جوھر الحوار في العملی ة الترجمی ة    5 "مغایرا 

وھـكـذا یج ب أن  . أن تكون وساطة بسیطة بل ھي عملیة تظھر فیھا عالقتنا باآلخر بوضوح 

بك ل   –اآلخ ر   –، تف تح اآلف ـاق عـلـ ـى تقـب ـل       1تكون الترجمة المعاص رة ت ـرجمة ح ـواریة   

أبعاده الثقافیة واإلیدیولوجیة واالجتماعیة، واالبتعاد ق در اإلمك ان ع ن النرجس یة والمركزی ة      

واعتب  ارات الھیمن  ة اللغوی  ة واإلص  غاء لآلخ  ر وتمكین  ھ م  ن اكتش  اف حق  ائق غی  ر مألوف  ة ،     

ال تح  دده عقب  ات الح  دود    2 مك  ان وإرس  اء ثقاف  ة مفادھ  ا أن مرك  ز الع  الم موج  ود ف  ي ك  ل      

  .الجغرافیة وال نمط  السیطرة الّلغویة 

أنن  ا ال نت  رجم ألي أح  د، إذ ی  رفض ال  نص من  ذ البدای  ة   BENJAMINویؤك  د بنی  امین 

وال یتوجھ العمل الفني نحو شخص بعینھ أو جمھور . أصال ) Réception(موضوع التلّقي 

وفـ ـي  . ، وال تـنحصر مھمت ھ ف ي التواص ل فق ط      معین بل یتجھ رأسا إلى جـوھــر اإلنـسـان

الـتــي افـتـتـح بـھـا  -La Tâche du Traducteur –مـقـالـتـھ الشـھیرة مـھـمـة الـمـتـرجـم 

 Les Tableaux- -لـوحــات بــاریـس  -BOUDELAIRE–تـرجــمـة دیــوان بـودلـیـر 

du Paris     ن ـھا الـن ـص الـم ـركزي لـلـت ـرجمة ف ي      الـتـي نعتھ ا بارم ان مـفـتـخ ـرا بـھ ـا كـو

من   اھج : SCHLEIRMACHERالق   رن العشری   ـن كـم   ـا كـان   ـت ن   دوة شــالیـرمـاخ   ـر  

مثیلتھ ا ف ي الق رن     -Des Différentes Méthodes du Traduire–مختلف ة للترجم ة   

ص وقد أنجز بنیامین معظم أعمالھ بین سن العشرین وسن األربعین وفیما یخ.   3التاسع عشر

س نة أي ف ي ریع ان ش بابھ وقم ة       29وك ان عم ره    1921النص المذكور آنفا فقد حرره س نة  

 La Métaphysique de la(عطائ  ھ ول  ذلك كت  ب مق  اال ح  ول میتافیزیق  ا الش  باب       

Jeunesse(4   . مبتدئا  -مھمة المترجم –وقد عرض رؤیتھ وتوجھاتھ في الترجمة في مقالتھ

                                                
5- Martine BRODA, Op. cit.,  P 42.   

1- Antoine BERMAN, L'epreuve de l'étranger, Op. cit.,  P 287. 
  2 - Ferhat MAMERI, "Traduire l'altérité juridique",  AL- Mutargim N°: 13, Jan-Juin 2006, P 66. 

  3 - Martine BRODA, Op.cit., P 11. 
  4 - Ibid, P 22. 



نظری  ة التلق  ي المتعلق  ة أساس  ًا بالمخاط  ب : س  ابقة وھ  ي بط  رح أش  ھر النظری  ات الترجمی  ة ال

ونظریة التبلیغ التي تھتم بنقل الخبر ونظریة التصدیر التي تجعل م ن الترجم ة ص ورة طب ق     

وقد اتخذ بنیامین موقفا واضحًا م ن ھ ذه النظری ات واس تند ف ي بن اء       . األصل للنص المصدر 

وق د جم ع    -Pur Langage–ة الخالص ة  عل ى مفھ ومین جدی دین ھم ا البق اء واللغ        5 نظریت ھ 

بفضل ھذین المفھومین بین الترجمة والتأویل إذ یجعل الترجمة خادمة للمع اني ، فالبق اء یم د    

والمقصود بھ قیام الترجم ة بمواص لة حی اة    . اللغات بقدرة التنامي ال ینتھي إال بنھایة التاریخ 

  .ة بین المعنى والمبنى في حین ال تمیز اللغة الخالصة أو الحق. النص األصلي 

 L'Epreuveفـــي كـتـابـھ الـشـھـیـر مـحـنة الـغـریب  BERMANویـرى بارمان 

de Etranger  أن العمل المترجم ھو محصلة ثقافیة جامعة ، یتقاطع فیھا إبداع المؤلف

ومن ھنا فإن المترجم . ومفھوم المترجم في ضوء خبرتھ باللغتین األصلیة والمنقول إلیھا 

ألدبي ال ینحصر نشاطھ في إیجاد ألفاظ بدیلة عن النص األصلي بل یتعدى إلى التأویل ا

فالمعرفة الّلغویة ضروریة لكنھ مجبر على استیعاب جو . والتماس جمال اللغة وحسن التعبیر

النص من خالل األلفاظ المستعملة والتراكیب المبنیة إلرساء قناة تواصل بینھ وبین النص 

تحدث الترجمة جوا من المناظرة والتأویل بناء . عادة إنتاج التأثیرات الراقیة ومؤلفھ بغیة إ

على متطلبات كل لغة واعتمادا على التجربة المكتسبة في آفاق التحلیل والنقد وفروع اللغة 

، وكذا رحالت المترجم الطویلة  1 واآلداب وصنوف البالغة وفھم للتیارات الثقافیة المختلفة

" وبین " L'Autre" "اآلخر"و" le Même" "الذات " ھامھ وانتقالھ بین أثناء تأدیة م

للولوج فـــي عــالـم تـمـحـى فـیـھ " Différent"والمختلف " Propre" "الخاص 

  : 2الـتـبـایـنات وینفـى فیھ األصل وتنشأ فیھ الھویة

"L'identité naît d'une négation de l'origine."  

ل ى اس تقاللیة المت رجم وفردیت ھ أثن اء العملی ة الترجمی ة        ع BERMANویؤكد بارمان 

فلك ل واح د   . حیث تتجّسد ھذه الفردیة في تنوع عبارات عمل واحد إذا قدم لعدی د المت رجمین   

ھ  و أم  ر " La réalité"وال یواف  ق عل  ى أن الحقیق  ة . م  نھم تعبی  ره الخ  اص وأث  ره الممّی  ز  

                                                
. 99، ص  2002جوان  -، ینایر 04، المترجم ، ع " مدخل إلى الشعریة عند جون كوھین" حفناوي بعلي ، -5   
  1 . 104المرجع نفسھ ، ص  -  

2- Alexis NOUSS, Op. cit.,  P 105. 



، فھ ذا الف رد المت رجم یق دم     ) ھ مدرسة تل أبی ب  كما تبدی( تفرضھ القوانین والنظم على الفرد 

دائما خیارات شخصیة وبالتالي یص ل بارم ان إل ى نتیج ة مفادھ ا أن للمت رجمین الق درة عل ى         

فالمترجم مسؤول دوما على ترجمتھ ویس تنتج بارم ان أن   .   3تغییر اللغات واآلداب والثقافات

ة وما یملكھ المترجم من قدرات تقوده موقف المترجم ھو محصلة توافق بین المعاییر الترجمی

  :والتي یراھا من خالل تحالیلھ ذات أبعاد ثالثة 1إلى التمكن من الترجمة

ویقابلھ  ا عل  ى  " . Pensante"وتأّملی  ة " Poétique"وش  عریة " Ethique"أخالقی  ة 

وھ  ي الترجم   ة  : الت  والي أبع  اد ثالث   ة كان  ت ص  ورة تقلیدی   ة ش  ائعة للترجم  ة ف   ي الغ  رب        

) Hypertextuelle(والترجم    ة م    ا وراء النص    یة  ) Ethnocentrique(ركزی    ة اإلثنوم

  . Platonicienne( 2(والترجمة األفالطونیة 

Ethique .................... Ethnocentrique 

Poétique ................... Hypertextuelle 

Pensante.................... Platonicienne 

  

ف  ي تحلیل  ھ للترجم  ة جمل  ة م  ن النزع  ات التش  ویھیة        BERMAN 3 وی  ورد بارم  ان 

Tendances déformantes         تّتج  ھ ص  وب الح  رف ف  ي ال  نص األص  ل لت  دمره بغی  ة ،

  :الوصول إلى المعنى وتحقیق جمال الشكل ویوجزھا في ثالث عشرة نزعة ھي 

 : a rationalisationLالعـقـلــنة  - 1

وتتعل   ق أساس   ا بالتركیب   ة النحوی   ة ل   نص األص   ل وك   ذا م   ا یخ   ص التنق   یط        

Ponctuation  ع  ادة ترتی  ب الجم  ل فیص  بح ال  نص  ف  ي النث  ر بإدخ  ال تع  دیل جدی  د إل

  .األصل الملموس مجردًا 

  : La clarificationالتوضیح  - 2

                                                
3- Antoine BERMAN, Pour une critique des Traductions: John Donne, Op. cit, P 59. 
1- Ibid, P 74. 
2- Antoine BERMAN, la traduction et le lettre ou l'auberge du lointain, Op. cit, P 27. 

3- Ibid, P 52. 
   



 The. "وذلك بـإضافـة مــا یضـفي توضیحا أكثر لما ھ و علی ھ ال نص األص ل     

translation should be a little clearer than the original "  

 ترجمتنا ". یجب أن تكون الترجمة أوضح من النص األصل بقلیل" 

 

  

  : L'allongementاالستطالة  - 3

وھ  و بس  ط  . وھ  ي نتیج  ة منطقی  ة للتع  دیالت الت  ي ح  دثت ف  ي م  ا ذكرن  اه آنف  ا       

)Dépliement ( لما كان مطویا)Plié ( في النص األصل.  

  : L'ennoblissementالتشریف  - 4

وھو ذروة الترجمة األفالطونیة الكالس یكیة حی ث تظھ ر الترجم ة بش كل أجم ل       

  .ن األصل م

   : litatifauvrissement quaL'appالنوعي  راإلفقا - 5

یتجّل  ى ذل  ك عن  دما تعج  ز العب  ارات والجم  ل واأللف  اظ المترجم  ة أن تك  ون ف  ي    

  .مستوى الثراء الصوتي أو الداللي أو حتى االیقوني لمثیالتھا في النص األصل 

  :  uantitatifqL'appauvrissementي اإلفقار الكّم - 6

یملكھ  ا ن  ص  ) Signifiants(ض  ح ذل  ك عن  دما تفتق  ر الترجم  ة إل  ى دوال      ویّت

األصل مما یستوجب اللجوء إلى إضافات أو استعمال دوال توض یحیھ ال تم ّت بص لة    

  .فیتولد بذلك نصا ضعیفا وطویال . بالنسیج الّلغوي لنص األصل 

  : L'homogénéisation التوحید - 7

المستویات ، بالرغم من اختالف ھ ف ي    وھي توحید نسیج النص المصدر على كل

وھي المسحة التي یحدثھا المترجم م ن خ الل إج راء تع دیالت مختلف ة عل ى       . األصل 

  .األصل 

  

  

                                                
   



  : truction des rythmesLa desھدم اإلیقاعات  - 8

یتساوى اإلیقاع والتناغم في الروایة والكتابات األدبیة والنثر كما ھو الح ال ف ـي   

   Ponctuationتأثر الوزن عندمــا یشوب النقـص استعمال التنقیط وقد ی. الـشـعـر 

  الدوال التحتیةشبكات تدمیر  - 9

jacents-sous gnifiantsdestruction des réseaux si La :  

یحتوي كل عمل أدبي على نص آخ ر یق رأ ب ین الس طور أو عب ر دوال مفتاحی ھ       

یمث ل أح د   ) Sous texte(وھ و ن ص تحت ي    . تشكل شبكات تحت مساحة ھ ذا العم ل   

لذلك یتطلب فھم العمل األدبي ولوجا ف ي العم ق   .  ھأوجھ إیقاعیة العمل الفني ودال لیت

  .وابتعادا عن السطح 

  : truction des systématismessLa deتدمیر التلقائیة  - 10

تتجاوز التلقائیة مستوى الدوال إلى نوعیة الجم ل والتراكی ب المس تعملة وك ذلك     

ة ، حی  ث تص  بح ھ  ذه األنس  اق والمن  اھج معّرض  ة للھ  دم م  ن خ  الل العقلن  ة          األزمن  

  .والتوضیح واالستطالة وذلك بتقّبل عناصر جدیدة تدمر ھذه التلقائیة 

 لشبكات لغویة محلیة ) ما ھو دخیل (تدمیر أو جلب  - 11

truction ou l'exotisation des réseaux langagiers La des

vernaculaires: 

قطة في غایة األھمیة ، إذ یرتبط النث ر ارتباط ا حمیمی ا باللغ ات المحلی ة،      وھي ن

  .ومحوھا قد یمس بشكل كبیر نصیة األعمال النثریة 

  : struction des locutionesa dLتدمیر التعابیر  - 12

تكثر في النثر الصور والصیغ والعبارات واألمثال وتتعلق بشكل كبی ر باللغ ات   

. معان وتجارب موجودة في عبارات وتراكیب في لغات أخرى  وھي تحمل. المحلیة 

  .وال تستطیع المكافئات تعویضھا أثناء عملیة الترجمة 

 ب اللغات محو تراك - 13

L'effacement des superpositions de langues: 



مع اللغة أو تداخل لغات  تیتمیز كل نثر بتراكب اللغات من خالل تعایش اللھجا

وف  ي الح التین تھ  ّدد الترجم ة ھ ذا الن  وع م ن التراك  ب خاص ة عن  دما      . محلی ة مختلف ة   

 BAKHTINE 1 -حس   ب م   ا یبدی   ھ بخت   ین  –یتعل   ق األم   ر بالروای   ة الت   ي تجم   ع  

  .االختالفات من تنوع ضروب الخطاب وتعّدد الّلغات إلى زخم األصوات 

ة في األخیر إلى حقیق ة مفادھ ا أن ك ل نظری ة للترجم       BERMAN 2ویخلص بارمان 

ویؤك د أن ھن اك مزی دا م ن أس الیب ت دمیر       " خدم ة للمعن ى   " " الح رف  " ھي تنظی ر لت دمیر   

والمحاك  اة  Pasticheوالتقلی  د األس  لوبي   Parodieالتقلی  د الحرف  ي  : العم  ل األدب  ي وی  ذكر  

Imitation   وخاصة النق دCritique .         لكن ھ یؤك د بض راوة أن ھ عن دما ینتق د م نھج النزع ات

  . 3 "الحرف " عل ذلك خدمة لروح الترجمة وحفاظا على التشویھیة إنما یف

وق  د أس  الت مس  ألة اإلثنومركزی  ة الكثی  ر م  ن الحب  ر من  ذ الق  دم ، ل  ذلك ارتأین  ا توض  یح    

مفھومھا والتقرب منھا بغیة توضیح ھذا المصطلح الذي رافق التط ور الحض اري الروم اني    

ی ر م ن المنظ رین اإلثنومركزی ة     إذ اعتبر الكث. وسایر مختلف مراحل تطور العمل الترجمي 

  .حالة حاضرة دوما بحضور الترجمة 

  

  :الترجمة اإلثنومركزیة والترجمة ما وراء النصیة 

ethnocentrique et traduction hypertextuelle: Traduction  

 

م  ن الناحی  ة الثقافی  ة فھ  ي  :  4كان  ت الترجم  ة ف  ي الغ  رب تتمی  ز ب  ثالث ص  فات رئیس  یة 

. األدب فھي م ا وراء نص یة أم ا فیم ا یخ ص الفلس فة فھ ي أفالطونی ة          إثنومركزیة ومن جھة

  ) م5Saint Jérôme )347- 420ولعّل الجملة التي كانت تتردد زمن القدیس ھیرونیموس

"Tu mens, tu n'es pas chrétien, tu es cicéronien." 

  ترجمتنا"إذا كذبت ، فلست مسیحیا ، أنت شیشیروني " 

                                                
1- Ibid, P 66. 
2- Ibid, P 67. 
3- Ibid, P 68. 
4- Ibid, P 26. 
5- Valery LARBAUD, Sous l'invocation de Saint JEROME, Paris,  Gallimard, 1997, P 23. 

 



ء لتلك المرحلة الت ي كان ت فیھ ا الترجم ة مركزی ة التوّج ھ منغلق ة        وكأنھ شعور باالستیا

  .األبعاد ال نزل فیھا للغریب وال مأوى لألجنبي 

فإن اإلثنومكزیة تعني جلب الكل إلى ثقافت ھ ومع اییره     BERMAN1 وحسب بارمان 

یف ھ  سلبي ودون المستوى وال یمكن سوى إلحاق ھ وتكی ) األجنبي ( وقیمھ واعتبار مادون ذلك 

وتمسح ھذه الترجمة خصوصیات اآلخر من الوجود وتستبدلھا بثقافة المتلق ي  . ال ثراء ثقافتھ 

وقیم  ھ ، وتنك  ر ك  ل م   ا ال یتناس  ب م  ع القال  ب الثق   افي للمتلق  ي وتنعت  ھ بالغری  ب واآلخ   ر           

وب ذلك ی رى ف ي    . ، وال تقبلھ إال بعد أن تزیل منھ كل مظاھر الغیریة واالخ تالف   فوالمخال

  .ل مظاھر السیادة والھیمنة وھو التفكیر اإلغریقي نفسھ زمن أفالطون لغتھ ك

 ةالتقلی  د والمحاك  ا ( أم  ا م  ا وراء النص  یة فیتعل  ق ب  إجراء بع  ض التح  ویرات الش  كلیة      

  .على نص موجود آنفا ثم تقدیمھ للقارئ على أنھ نص أصلى ) والتكییف واالنتحال 

فھوم الخیانة بالترجم ة وفتح ت المج ال    من إلصاق م 2 ولقد مكنت ھذه الرؤیة الترجمیة

ف  ي فرنس ا خ  الل الق رنین الس  ابع   ) Les Belles Infidèles(لظھ ور الجم یالت الخائن  ات   

عشر والثامن عشر حیث اتبعت األسلوب نفسھ وھو تغییر الكلمات وتكییف المف اھیم وح ذف   

غیی  ره فق  رات وإض  افة أخ  رى عل  ى من  وال نظری  ة المعن  ى أي تكیی  ف ك  ل م  ا ھ  و أجنب  ي وت   

وترش  یحھ وتحض  یره للت  أقلم م  ع الثقاف  ة الجدی  دة حفاظ  ا عل  ى أحاس  یس المتلق  ي وتماش  یا م  ع    

  .محیطھ السوسیو ثقافي 

وق  د كان  ت أس  اس الثقاف  ة     ) Rome(وك  ان منش  أ الترجم  ة االثنومركزی  ة ف  ي روم  ا       

ولكن ھ ف  ي واق  ع األم  ر ھ  ي عملی  ة ض  م  . الرومانی ة، حی  ث نقل  ت النص  وص اإلغریقی  ة بق  وة  

لق د أص بح ك ل ش يء     . ق لكل أشكال األعم ال اإلغریقی ة وك ذا المص طلحات والمف اھیم      وإلحا

فقد غزت الالتینیة ك ل م ا ھ و إغریق ي وتع دى األم ر إل ى مج ال المس رح والھندس ة           . التینیا 

ولق  د وج  دت ھ  ذه المؤسس  ة الغازی  ة للترجم  ة منظریھ  ا ف  ي روم  ا ف  ي    . المعماری  ة والنح  ت 

وم  ن بع  د ذل  ك ف  ي ش  خص  ) HORACE(راس وھ  و) CICERON(شخص  ي شیش  یرون 

لق  د أرف  ق ترجم  ة . ف  ي عھ  د روم  ا المس  یحیة  ) Saint JEROME(الق  دیس ھیرونیم  وس 
                                                
1- Ferhat MAMERI, le concept de littéralité dans la traduction du Coran: le cas de trois traductions, Recherche 
présentée pour l'obtention du diplôme de Doctorat d'Etat en traduction, université de constantine, 2005-2006, P 
92. 
2- Ibid, P 94. 



وھك ذا أص بح مفھ وم الترجم ة ف ي الغ رب مرتبط ا        . اإلنجیل مجموعة تأمالت نظریة وتقنیة 

ن إال إلحاق ا  إن كانت الترجمة إلحاقا فلن تكو: "  1 بالتشریع الكنیسي ، حیث یتكامل التعریفان

  . "بالمعنى وإن كانت استحواذا على المعنى فلن تكون سوى إلحاقا  

فكانت الترجمة تعنى بالغایة أكثر منھا باألسلوب وما یزال ھذا االتجاه قائما ویتمثل في 

ومثلم ا ك ان   . " ف ي الوالی ات المتح دة األمریكی ة     ) NIDA(األسلوب المنتھج من طرف نیدا 

قدیمة التي عرفت ترابط بین الدافع التبشیري والدافع االلحاقي الروماني الشأن في العصور ال

الت  ي ارتبط  ت الی  وم باالمبریالی  ة  ) NIDA(ف  األمر ك  ذلك بالنس  بة للترجم  ة التبش  یریة لنی  دا   

  2 ."الثقافیة ألمریكا الشمالیة 

ة ال أوالھما أن یترجم النص األجنبي بطریق 3 وتقوم الترجمة اإلثنومركزیة على مبدأین

تشم فیھا رائحة الترجمة وال یرى لھا أثر وكأن كاتب األصل قد كت ب الترجم ة بنفس ھ وبلغ ة     

. سلسة جمیلة حیث تغیب فیھا كل مظاھر الغرابة والغیریة وغیر المألوف والثقاف ة األخ رى   

أما المبدأ الثاني فھو نتیجة لما سبقھ حیث تحدث الترجمة في ذھن القارئ االنطباع نفسھ الذي 

. فكل ترجمة إثنومركزیة ھ ي ترجم ة وراء نص یة    . یحققھ انطباع النص األصل على قرائھ 

إل  ى أن المعن  ى م  رتبط ب  الحرف وال ین  تج االس  تحواذ عل  ى     BERMAN 4وینتھ  ي بارم  ان

وإھم ال الح رف م ع التركی ز فق ط عل ى المعن ى یخف ي         . المعنى إال رسالة غامضة ومش وھة  

. تبقى ثقافتھ منغلقة على نفسھا یحذوھا ھاجس الھیمنة والقوةعلى المتلقي كثیرا من الحقائق و

تكمن حقیقة األمر في احترام أجنبیة النص وتق دیر ثقاف ة اآلخ ر وعل ى المت رجم تمك ین        ولكن

  .المتلقي من الذھاب إلى لغة نص األصل الكتشاف دروبھا والتعّرف علیھا 

ب ارزة ف ي التی ار الحرف ي     وعلى شاكلة بارمان یع ّد ھن ري میش ونیك م ن الشخص یات ال     

وس  اھم بش  كل كبی  ر ف  ي إث  راء الحق  ل الترجم  ي بكتابات  ھ النظری  ة وبترجمات  ھ المختلف  ة وك  ذا   

  .بمشاركاتھ العدیدة في الندوات العالمیة 

  

  
                                                

1- Antoine BERMAN, la traduction et la lettre ou l'auberge du lointain, Op.cit., P 32.  
2- Ibid, P 33.  

3- Ibid, P 35. 
4- Ibid, P 46. 



  : Henri MESCHONNICھنري میشونیك 

قض ى ثمانی ة أش ھر ف ي     . بباریس من أبوین یھ ودیین روس   1932سبتمبر  18ولد في 

 1962سنة  -Europe–ظھرت أولى أعمالھ الشعریة في مجلة .  1960ائر سنة حرب الجز

 -1969م  ن  ParisVIIIث  م ف  ي  1968 -1963م  ن  -Lille-درس اللس  انیات ف  ي جامع  ة . 

ش ّرف  . تركزت أبحاثھ حول اللغ ة واإلیق اع والش عر    . تعلم العبریة وترجم اإلنجیل .  1997

.  2007دة كان آخرھ ا الج ائزة العالمی ة للش عر س نة      في العدید من المحافل ونال جوائز متعد

 Ethique et Poétique duولم ینقطع عـن الكتابة منذ بدایة الس بعینیات وك ان آخ ر كتب ھ     

Traduire  2007سنة .  

أن الترجمة والكتابة أمران ال ینفصالن وھما  -MESCHONNICمیشونیك  -ویرى 

ھم ا المظھ ر    1 ویرّكز على مظھرین للترجمة. عنصران ارتكزت علیھما النظریة الترجمیة 

وال یعتب  ر الترجم  ة فع  ال ثانوی ا ب  ل تتس  اوى ف  ي القیم  ة م  ع  . الش عري والمظھ  ر االجتم  اعي  

النص األصل ، بمعنى أن الترجمة عملیة إبداعیة وعلى المترجم أن یرقى إلى مستوى المبدع 

وس یلة لنق ل الرس الة أو الخب ر      فاللغة ھي أبعد من أن تكون. وأن یتجلى أثره من خالل عملھ 

  :من نوع خاص " Passeur" 2 من محطة إلى أخرى ، والمترجم ناقل

"Le traducteur est représenté comme un passeur. On ne 

voit pas, il me semble, qu'on retire par là toute sa 

spécificité de la chose littéraire. C'est une 

delittérisation.  La traduction est, au mieux, couleur 

localisée : « petit père », pour le roman russe. Passeur 

est une métaphore complaisante. Ce qui importe n'est 

pas de faire passer. Mais dans quel état arrive ce qu'on 

a transporté de l'autre coté. Dans l'autre langue. Charon 

aussi est un passeur. Mais il passe des morts. Qui ont 

                                                
1- Inès Oseki-DEPRE, Op.cit., P 82. 

2- Henri MESCHONNIC, Poétique du Traduire, 0p.cit., P 17. 



perdu la mémoire. C'est ce qui arrive à bien des 

traducteurs." 

أي  ھویبدو لي أنھ بھذا یتم إفراغ ما ھو أدبي من ك ل خصائص   . یوصف المترجم بأنھ ناقل " 

" األب الص  غیر: "تجری ده م  ن میزت  ھ األدبی  ة فالترجم  ة ھ  ي ، بص  ورة أفض  ل ، ل  ون محل  ي   

فلیس المھم ھو النق ل ولك ن عل ى أي ح ال یص ل م ا       . فالناقل كنایة طریفة . للروایة الروسیة 

فشارون كذلك ناقل لكنھ ینقل الموتى الذین فق دوا ذاك رتھم،  وھ و    . األخرى نقلناه إلى الضفة 

  ترجمتنا. "حال الكثیر من المترجمین 

وكذلك على المترجم أن یكون أمینا في نقلھ ، حریصا على المحافظة على نص األصل 

ویـرى میشونیك . من حیث المبنى والمعنى دون إضافة أو تغییر أو حذف أو تبدیل 

MESCHONNIC  أن كـلـمـة شـعـر)Poème (1تـنـطـبـق عـلــى كــل األدب  " :Je dis 

poème pour toute la littérature"  

ولعل " . إبداعیة الترجمة " وعلى المترجم التسلح بقدرات الكاتب المبدع لتحقیق ھدف 

ارف خارج ھذه القدرات أبعد من المظاھر اللسانیة المادیة وكذا المظاھر اإلدراكیة والمع

جازما أن كل نّص إبداعي یملك إضافة إلى  MESCHONNICویعتقد میشونیك . اللغویة 

فھو كباقي الفنون مثل أي . الشكل والمعنى لون یمّیزه وصوت یسمعھ وحركة وّجو وإیقاع 

وعلى المترجم تبعا لذلك أن یكون ذا حّس رھیف وذا أذن . قطعة موسیقیة أو لوحة زیتیة 

من التقاط األصوات الداخلیة للنصوص وبذلك یتمتع بنبرات موسیقى النص  سّماعة تمّكنھ

  .الشاعریة 

إلى نتیجة مفادھا أن الشعر ھو نوع قابل  MESCHONNICویصل میشونیك 

للترجمة وأن الذین یّدعون غیر ذلك قد اھتموا أساسا أثناء محاوالتھم بالكلمات والتصقوا 

فالشاعر وحده لھ من القدرة ما یمّكنھ . جانب اإلبداعي بجمال األلفاظ وقافیتھا على حساب ال

وكلما كان المترجم عنصرا فاعال في العملیة الترجمیة . من الولوج في عالم الشعر وترجمتھ 

                                                
1- Ibid., P 09. 



ألم تولد أوروبا من الترجمة وفي . ، مّكن ذلك من امتداد النص في زمن آخر ولغة أخرى 

  . 1  ؟!الترجمة

أن النص الشعري ھو الذي تتغلب فیھ الوظیفة "  : JAKOBSON 2ویرى یاكبسون 

أن الشعر شكل من : " ویضیف " . الشعریة على باقي الوظائف اللغویة داخل النص

الذي  يوبھذا یّضیق األفق اإلبداع" . الضروري البحث لھ عن شكل یكافؤه في الترجمة

لذلك . ت فالقضیة أبعد من البحث عن المكافئا - MESCHONNIC–ینادي بھ میشونیك 

ویرى على غرار ) . Décentrement(ینادي دومًا بمفھوم الّتفتح و االنزیاح عن المركز 

وإدخال المفاھیم الجدیدة ) Emprunt(أن االقتراض  BERMANبارمان 

)Néologismes ( ویرى من االیجابیة . توفر شروط الغرابة وتثري اللغات وتنعش الثقافات

ووجود بعض المفاھیم غیر  3 في الترجمة" L'air étranger"التماس السمة األجنبیة 

  .المألوفة 

تعیش من خالل االقتراض ، وال ینبثق جمال األسلوب إال من لغة حّیة نقّیة  تفاللغا

وتبدو الروایة مجاال خصبا لتبادل . وبالتالي لھا عدید مصادر التغذیة من االقتراضات

 4 الثقافة القریبة أو النائیة خدمة للمعرفة اإلنسانیةالعبارات واأللفاظ بین اللغات المختلفة ذات 

من اإللحاق  5وقلب اتجاه عمل الترجمة ةوإرساء مفھوم الالمركزیة في تّصور الترجم

Annexion  إلى االنفتاحDécentrement  .6لذلك یرى میشونیك )MESCHONNIC (

  :ما یلي 

"Le mouvement de la compréhension linguistique et 

culturelle est défini ainsi comme un décentrement : 

"Halladj le disait : Comprendre quelque chose d'autre, 

ce n'est pas s'annexer la chose, c'est se transférer par un 

décentrement au centre même de l'autre. […] l'essence 

                                                
1- Ibid, P 32. 
2- Inès Oseki-DEPRE, Op.cit., P 15. 

3- Valery LARBAUD, Op.cit., P 164. 
4- Ibid, P 166. 
5- Martine BRODA, Op.cit.، P 76. 
6- Henri MESCHONNIC, Pour la Poétique II, Gallimard, Paris, 1923, P 412. 



du langage doit être une espèce de décentrement, nous 

ne pouvons nous faire comprendre qu'en entrant dans 

le système de l'autre."   

ال یتأتى فھم بعض : قال الحالج : " وبالتالي ُتعّرف حركة الفھم اللساني والثقافي باالنفتاح "

ویجب أن  […]شيء اآلخر بامتالك الشيء بل بالتحول إلى مركز اآلخر نفسھ عبر االنفـتاح 

. یكون جوھر الّلسان نوعا من االنفتاح ولن نصل إلى فھم حقیقي إال بدخولنا في نظام اآلخر 

  ترجمتنا" 

وھكذا یّتضح أن احترام اآلخر في عملیة الفھم والتأویل والترجمة تغوص في الزمن 

فكرة ) MESCHONNIC(ویعارض میشونیك .  1 الغابر من الحضارة العربیة اإلسالمیة 

توطین النص ومحو المترجم من الصورة وفق التعریف الشھیر الذي یجعل من عدم شعورنا 

ترجم الدلیل األقوى على نجاح الترجمة التي ینبغي أن تكون شفافة بأننا بصدد قراءة عمل م

فالترجمة الشّفافة إذن ھي التي توحي .   2مثل الزجاج الصافي الذي نرى ما بداخلھ وال نراه 

ویقاس نجاحھا عندما یقول ساكن البراري . بأن النص المترجم كأنھ كتب بلغة المتلقي 

بسبب تقریب مستوى لغة اإلنجیل " أن اهللا یتكلم لغتي  لم أكن أدري: "  3لمبشري اإلنجیل

  .وتكییفھا لحساب ھذا المتلقي 

فحین یترجم النص الشعري وفق ھذه النظرة یصبح في النھایة أقرب إلى األعمال 

الشعریة للغة األصل منھ إلى الشعر الغریب القادم من حضارة أخرى برؤى أخرى وبطرق 

الّالئق محو كل ھذه الخصوصیات واختزال ھذه المسافات ولیس من . مختلفة في التعبیر 

ومن األجدر أن نترجم نصا شعریا آخذین في .  4وكذا األبعاد الزمنیة والّلغویة والثقافیة 

وأسلوبھ المتفرد ) Oralité(االعتبار ضرورة أن ال نلغي خصائصھ وطریقتھ في القول 

سبیل الوحید الذي یجعل من الترجمة أداة وتجربتھ وثقافتھ وحضارتھ التي أبدع فیھا ألنھ ال

فیبادل المترجم األصل والترجمة حبًا واحــدا عـلــى حـد . لاللتقاء باآلخر وفھمھ ثم محاورتھ 

                                                
1- Ferhat MAMERI, Le concept de littéralité dans la traduction du Coran, Op. cit,  P 185. 

2- Inès Oseki DEPRE, Op.cit., P 76. 
3- Martine BRODA, Op.cit., P 74. 
4- Henri MESCHONNIC, Poétique du traduire, Op. cit,  P 26. 



" .William SHAKESPEARE" :(Two loves have I( 1 قـول ولـیـام شـكـسـبـیـر 

ن مترجم ونصین فالترجمة ھي قصة عالقة حمیمیة بی" . یراودني شعور بحبین "أي 

مختلفین وثقافتین مختلفتین ولغتین مختلفتین لكنھما یكمالن بعضھما ویخدم كل واحد منھما 

بما أنھ : "  BENJAMIN Walter وھو السؤال الذي طرحھ قدیما والتر بنیامین . اآلخر 

ل؟ شكل ومعنى األص –ما أمكن –على الترجمة إظھار العالقة بین اللغات لماذا ال تنقل بدقة 

فكل ثقافة بحاجة إلى الثقافات األخرى كي تتكون وتتطور وما فائدة الثقافة إذا انطوت .  2 " 

ومن ھذا المنطلق ، یجب على الترجمة أن تبرز ما . على نفسھا ولم تسمح بالتبادل واإلثراء 

    3.في النص األصلي من اختالف وتمیز ألنھا وسیلة من وسائل تحقیق العالمیة 

) اإلبداعیة ( منھجیة للترجمة الشعریة  MESCHONNICمیشونیك وقد اقترح 

تسعى بدورھا إلى الحد من األخطاء التي یقع فیھا المترجمون ، منّددا بما یسمیھ التشعیر 

)Poétisation ( وھو تعّمد المترجم إضفاء الشعریة على ما یراه غیر شعري في النص

التي تتم عندما یترجم النص حرفیا من طرف  فھي) Réécriture(أما إعادة الكتابة . األصل 

لغوي ماھر لیأتي الشاعر ویعید كتابة القصیدة بأسلوبھ المنمق معتمدا ترجمة الّلغوي الحرفیة 

. ویؤمن میشونیك أن الشعر إبداع .  4یطغیان في الترجمة الشعریة  نوھما األسلوبان اللذا. 

إذن ، فالترجمة المبدعة أو . ن إّال إبداعا فالترجمة التي لیست إال شعرا ال تستطیع أن تكو

 –وال یتأتى ذلك إال أن یكون المترجم كاتبا . النقل المبدع ھو الطریق األجدى لترجمة الشعر 

ولعل  5فالمترجم الذي ال یحسن إال الترجمة لیس مترجما وأن الكاتب وحده ھو المترجم

وھذا یقودنا للحدیث عن إفیم . لشاعرالمترجم ا –في حالة الترجمة الشعریة  –المقصود ھنا 

  : 6الذي صّنف الترجمة الشعریة إلى ستة أنواع نوجزھا في ما یلي Efim ETKINDإتكیند 

  La traduction information: الترجمة اإلخباریة 1

  .وھي ال تكون إال نثرًا 

                                                
  1 - Valery LARBAUD, Op.cit., P 167. 

  2 - Inès Oseki-DEPRE, Op.cit., P 102. 
3- Ibid, P 79.  

4- Ibid, P 83. 
5- Ibid, P 84. 
6- Ibid, PP 87-91. 
 



  La traduction interprétation : الترجمة التأویلیة 2

  .فسیر والتحلیل وھو تداخل الترجمة مع الت

   La traduction allusion : الترجمة التلمیحیة 3

تأتي لتھز خیال القارئ وتزعزعھ من خالل متابعة قصیدة شعریة أبیاتھا غیر موزونة 

  .األصل عدا األربعة أو الثمانیة أبیات األولى  صكالن

   La traduction approximation : الترجمة التقریبیة 4

جم بع دم قدرت  ھ عل ى الترجم ة قب  ل المض ي ف  ي عملی ة الترجم  ة      وتتعل ق باقتن اع المت  ر  

  .وتجده عادة یقدم اعتذارا في مقدمة عملھ عن ھذا القصور 

    La traduction recréation : الترجمة اإلبداعیة 5

بالرغم م ن ان ھ یعت رف    . ویمس اإلبداع مجموع النص مع المحافظة على بنیة األصل 

ویش اطر إمی ل زوال   " األص ل ھ ي بالض رورة ذاتی ة     أن أكثر الترجمات أمانة لنص " 

Emile ZOLA  كل عمل فني یبقى قطعة م ن الواق ع ینظ ر إلیھ ا م ن      " الرأي في أن

  .واألمر سیان بالنسبة للموضوع الشعري  1 "خالل میزاج 

   La traduction imitation : دةالترجمة المقّل 6

تابة األصل ، ومحاولة تقدیم نص وھي تظھر عندما ال یكّلف المترجم عناء في إعادة ك

جدید غیر مكافئ لنص األصل وغیر آبھ بالطابع الت اریخي والجم الي  المختل ف تمام ا     

 .عن األصل 

أن الترجمة التي ال تبدو البتة ترجمة ) MESCHONNIC(ومما سبق یرى میشونیك 

ي ینادي بھا نیدا ال تخلو أن تكون إحدى االثنین إما ترجمة إیدیولوجیة أو ترجمة ثقافیة كالت

)NIDA . (فھو التجدید من خالل ھذا التالقح بین اللغات  ةأما جوھر الترجمة اإلبداعی

  2.والثقافات ومن خالل الروابط بین الھویة والغیریة وبین الثنائیة والتعددیة 

 

  

                                                
1- Ibid, P 90. 
2- Martine BRODA, Op.cit., P 72. 



  
وفي األخیر، نوّد اإلشارة أنھ منذ القدم كان التركیز في العملیة الترجمیة على األثر 

ذي تتركھ الرسالة على المتلقي والبحث عن المعنى خارج اللغة وتكییف نص األصل ومحو ال

لكن الحرفیین یرون غیر ھذا الرأي ، فلیست الّلغة عندھم . الغرابة وإزالة السمات األجنبیة 

مجرد وعاء لتخزین الرسالة ، بل ھي التي تحّدد المعنى وال یقبل البتة الفصل بین المبنى 

وال تقتصر اللغة على الوظیفة االتصالیة واإلخباریة بل ھي وسیلة إلكتساب  .والمعنى 

، وھو ما یتوافق مع مقولة " لآلخر " ألنھ احترام " الحرف " المعارف ومن األمانة احترام 

  : J. L. Cordonnierكوردوني 

"Plus je connaîtrai l'Autre dans ses texte, plus il me 

connaîtrai dans mes texte, mieux nous nous 

Comprenons." 

  . "كلما عرفت اآلخر في نصوصھ ، یعرفني في نصوصي وبذلك نتفاھم بصورة أفضل "

  ترجمتنا 
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  الفصل الثالث
  تعریف الروائي: أوال 

  ف الـمترجمتعری: ثانیا 

  ملخص الـروایـة: ثالثا 

  الشعبیة ةخصوصیة الثقاف: رابعا            
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  تقدیم الروائي الطاھر وطار: أوال 

  
  : 1 نبذة عن حیاة الطاھر وطار

بـ مداوروش دائرة صدراتة والیة سوق أھراس 1936أوت   15ولد الطاھر وطار في 

 في بیئة ریفیة وأسرة بربریة تنتمي إلى عرش الحراكتة الذي یحتل سفوح األوراس والذي

ولد الطاھر وطار بعد أن . یقول عنھ ابن خلدون أنھ جنس أتى من تزاوج العرب والبربر 

فقدت أمھ ثالثة بطون قبلھ ، فكان االبن المدّلل لألسرة الكبیرة التي یشرف علیھا الجد 

  .المتزوج بأربع نساء أنجبت كل واحدة منھن عدة رجال لھم نساء وأوالدا أیضًا 

  :النشأة

لكن حضوره االجتماعي قوّي ، فھو الحاج الذي یقصده كل عابر سبیل  كان الجد أمیا

حیث یجد المأوى واألكل ، وھو كبیر العرش الذي یحتكم عنده ، وھو المعارض الدائم 

لممثلي السلطة الفرنسیة ، وھو الذي فتح بیتھ لتعلم القرآن الكریم مجانا ، وھو الذي یوقد النار 

یقول الطاھر . اإلفطار لمن ال یبلغھم صوت الحفید المؤذن في رمضان إیذانا بحلول ساعة 

وطار أنھ ورث عن جده الكرم واألنفة وورث عن أبیھ الزھد والقناعة والتواضع وورث عن 

أمھ الطموح والحساسیة المرھفة وورث عن خالھ الذي بّدد تركة أبیھ الكبیرة في األعراس 

فتھ البسیطة في عدة مناطق حتى استقّر بھ تنقل الطاھر مع أبیھ بحكم وظی. الزھو والفن 

ھناك أكتشف . كم 20المقام بقریة مداوروش التي لم تكن تبعد عن مسقط الرأس بأكثر من 

مجتمعا آخر غریبا في لباسھ وغریبا في لسانھ وفي كل حیاتھ فاستغرق في التأمل وھو یتعّلم 

فكان من ضمن  1950مسلمین عام التحق بمدرسة جمعیة العلماء ال. أو یعّلم القرآن الكریم 

بن بادیس في  دأرسلھ أبوه إلى قسنطینة لیتفقھ في معھد األمام عبد الحمی. تالمیذھا النجباء 

انتبھ إلى أن ھناك ثقافة أخرى موازیة للفقھ وللعلوم الشرعیة ھي األدب ، فقرأ في .  1952

وزكي مبارك وطھ  أقل من سنة ما وصلھ من كتب جبران خلیل جبران ومیخائیل نعیمة

راسل مدارس في مصر فتعّلم الصحافة . حسین والرافعي وألف لیلة ولیلة وكلیلة ودمنة 

التحق بتونس في مغامرة شخصیة حیث درس قلیال في جامع  1954وفي مطلع . والسینما 
                                                

  1-http\\ :  www. Wikipedia. Org / Ouattar Tahar. 



 1984انضّم إلى جبھة التحریر الوطني وظل یعمل في صفوفھا حتى  1956وفي . الزیتونة 

على أدب جدید ھو أدب السرد الملحمي فانكّب على الروایات والقصص  1955ام تعّرف ع. 

والمسرحیات العربیة والعالمیة المترجمة، فنشر القصص في جریدة الصباح وجریدة العمل 

استھواه الفكر . وفي أسبوعیة لواء البرلمان التونسي وأسبوعیة النداء ومجلة الفكر التونسیة 

  .یخفیھ عن جبھة التحریر الوطني بالرغم من انھ یكتب في إطاره الماركسي فاعتنقھ وظل 

  : عملھ في الصحافة

في لواء البرلمان التونسي والنداء ، التي شارك في  عمل في الصحافة التونسیة - 

  .تأسیسھا وعمل في یومیة الصباح ، وتعّلم فن الطباعة 

سبوعیة في الجزائر أسبوعیة األحرار بمدینة قسنطینة وھي أول أ 1962أسس في  - 

  .المستقلة 

  .أسبوعیة الجماھیر بالجزائر العاصمة أوقفتھا السلطة بدورھا  1963أسس في  - 

أسس أسبوعیة الشعب الثقافي وھي تابعة لجریدة الشعب ، أوقفتھا  1973في  - 

  .ألنھ حاول أن یجعلھا منبرا للمثقفین الیساریین  1974السلطات في 

  ) .تصدران حتى الیوم ( بیین والقصیدة أسس مجلتي الت 1990في  - 

  :عملھ السیاسي 

عضوا في اللجنة الوطنیة  1984إلى  1963عمل بحزب جبھة التحریر الوطني من 

شغل منصب مدیر عام .  47لإلعالم ، ثم مراقبا وطنیا حتى أحیل على التقاعد وھو في سن 

ي بالتصحیح الثوري سنة وكان معارضا لما سّم.  1992و  1991لإلذاعة الجزائریة عامي 

وإرسال آالف الشباب إلى المحتشدات  1992واّتخذ موقفا رافضا إللغاء انتخابات .  1965

كّرس حیاتھ للعمل الثقافي . وقد ھّمش كثیرا بسبب ھذا الموقف . في الصحراء دون محاكمة 

قد حّول بیتھ وقبلھا كان .  1989التطوعي وھو یرأس ویسیر الجمعیة الثقافیة الجاحظیة منذ 

 .إلى منتدى یلتقي فیھ المثقفون كل شھر 

  

  



  : 1 تالمؤلفا

  : المجموعات القصصیة

v  1961تونس ( دخان من قلبي (  

v  1971الجزائر ( الطعنات (  

v  1974العراق ( الشھداء یعودون ھذا األسبوع (  

  : اتـیـرحـســــمــال

v  أواخر الخمسینات  - تونس  - مجلة الفكر( على الضفة األخرى(  

v  أواخر الخمسینات  –تونس  - مجلة الفكر( الھارب(  

   : روایاتــــــــــــال

v  1974الجزائر ( الالز (  

v  1974بیروت ( الزلزال (  

v  1974الجزائر ( الحوات والقصر (  

v  1983بیروت ( عرس بغل (  

v  1982بیروت ( العشق والموت في الزمن الحّراشي (  

v  1989بیروت ( تجربة في العشق (  

v  1971الجزائر  (رّمانة (  

v  1995الجزائر ( الشمعة والدھالیز (  

v  1999الجزائر( الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي (  

v  2005الجزائر( الولي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاء (  

  : 2 مواضیع الطاھر وطار

یقول األستاذ بودینة أن ھّم الطاھر وطار األساسي ھو الوصول إلى الحد األقصى الذي 

ویضیف . تبلغھ البورجوازیة في التضحیة بصفتھا قائدة التغییرات الكبرى في العالم یمكن أن 
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2 . 2000ة أشغال الطباعة ، قسنطینة ، إدریس بودنیة ، الرؤیة والبنیة في روایات الطاھر وطار ، شرك -   
 



أنا مشرقي لي طقوسي في كل مجاالت : " إنھ ھو في حد ذاتھ التراث ، كما یعّبر عن نفسھ 

  .1 "الحیاة ، وأن معتقدات المؤمنین ینبغي أن تحترم 

فرنسیة واإلنجلیزیة واأللمانیة ال: وقد ترجمت أعمالھ إلى العدید من الّلغات منھا 

وسافر إلى فرنسا والمانیا . والروسیة والبلغاریة والیونانیة والبرتغالیة والفیتنامیة والعبریة 

وبلجیكا وھولندا وسویسرا وإیطالیا وبریطانیا وبلغاریا واالتحاد السوفیتي سابقا وكوبا والھند 

وكّرم بالشارقة إذ نال . وعمان وموریتانیا وأنغوال وجاب البلدان العربیة باستثناء السودان 

  . 2005جائزة الشارقة لخدمة الثقافة العربیة عام 

ویعّد من ابرز . ویعتبر الطاھر وطار من مؤسسي األدب العربي الحدیث في الجزائر 

یتمیز بالجرأة والصراحة ویتناول القضایا االجتماعیة السیاسیة . الكتاب العرب المعاصرین 

  .ولھ بنت واحدة  وھو متزوج

  

  تقدیم المترجم مارسال بوا: ثانیا 
  : Marcel BOIS بوا  لنبذة عن حیاة المترجم مار سا 

  )2007مارس  15الخمیس  ، الوطنیومیة  (                          

وبالـتـحـدیـد فــي سـان مـارتان  – Savoie –بمدینة سافوا  1925ولد مارسال سنة 

Saint Martin-la-porte إقلیم بالجنوب الشرقي لفرنسا في الحدود مع إیطالیا ، من أبوین ،

 – 1945رحل إلى تونس حیث أقام بھا بین .   1942نال شھادة البكالوریا سنة .  مزارعین 

ثم عاد إلى ) كاثولیكي االتجاه ( أصبح عندئذ رجل دین . أنھى خاللھا دراسات دینیة  1950

- 1951بین  - Strasbourg - بستراسبورغ –نس الكالسیكیة فرنسا حیث نال شھادة اللیسا

 1960- 1958شرع بعد ذلك في دراسات حول الّلغة العربیة بكل من تونس بین .  1954

  . 1961- 1960ولبنان بین 

-Maghreb Proche"لیعمل في مجلة   1961جویلیة  1جاء إلى الجزائر في 

Orient ."على  1968الجزائر لیحصل في سنة  وبعد االستقالل ، زاول دراستھ في جامعة

                                                
.المرجع السابق  - 1    

 



- 1969دّرس الفرنسیة بثانویة المقراني بالعاصمة بین . شھادة لیسانس في األدب العربي 

إذ  1971بن ھدوقة سنة  دوقد تعّرف على روایة ریح الجنوب للروائي عبد الحمی. 1985

 le Voleur"رق الـحـافـلة كـانت الـروایـة الـعـربـیـة الثانیة الـتـي قـرأھــا بـعـد روایـة سـا

de l'Autobus " أحّب ابن ھدوقة وأثنى علیھ ونعتھ . للكاتب المصري إحسان عبد القدوس

والعجیب أن مارسال ھو الذي . بالرجل األصیل والصادق وأنھ كان أحب أصدقائھ إلیھ 

ب عَرف بن ھدوقة بالروائي الكبیر محمد ذیب بعد أن قرأ ھذا األخیر روایة ریح الجنو

وترجم أیضا روایات . من طرف مارسال بوا" le Vent du Sud"المترجمة إلى الفرنسیة 

 Les Martyresوالشھداء یـعـودون ھـذا األسـبـوع  1 الـزلـزال: الطاھر وطار 

Reviennent Cette Semaine  وعرس بغلNoces de Mulet . وترجم روایتین

 L'Emir Abdelkader رـة األمـیـر عبد القادكـمـا تـرجـم مـؤخـرًا روای. إلبراھیم سعدي 

یقیم حالیا بالقبة بالجزائر العاصمة التي یكّن لھا حبا كبیرا . للروائي الدكتور وسیني األعرج 

وعندما سئل عن السبب ،  –سنوات التسعینیات  - فلم یغادرھا حتى في العشریة السوداء

  :التمس مقولة الروائي رشید میموني 

Rester C'est mourir un peu   إن بقیت مات بعضي  

Partir C'est mourir beaucoup   وإن ذھبت مات جلي  

Je préfère rester et mourir un peu   ترجمتناآثرت البقاء ویبقى بعضي  

  :ومن أقوالھ في حقول الترجمة 

"La traduction ne se contente pas d'être un mariage. 

Elle doit-être un mariage d'amour." 

  ترجمتنا."ال یكفي الترجمة أن تكون إتحاد كلمات فحسب  بل یجب أن تكون الكلمات متناغمة  "

"Quand l'expression aboutit à une œuvre littéraire, elle 

mérite de passer les frontières pour être partagée par 

tout un peuple et par le reste de l'humanité." 

                                                
 1- Tahar OUETTAR, EZ-ZILZEL(le séisme), traduit de l’arabe par Marcel BOIS, ENAG, Alger, 2002. 



دما تفضي العبارات إلى عمل أدبي ، یجدر بھ ا اجتی از الح دود  لیتقاس مھا الش عب برمت ھ       عن"

  ترجمتنا."ءواإلنسانیة جمعا

  

   الزلزال ةـروایـــم دیـقـــت: ثالثا 
   

انتقل الروائي الطاھر وطار رفقة زوجتھ و ابن أختھ من العاصمة إلى مدینة قسنطینة         

 13- 01(وأقام بھا ثالثة عشر یوما  1- الزلزال–كتابة روایة التي استدعتھ على حد قولھ ل

وھي روایة شاھدة على أروقة مدینة .  كانت كافیة لتحریر فصول الروایة) 1973سبتمبر 

  .قسنطینة وجسورھا السبعة 

كان بطل ھذه الروایة ، بواالرواح أحد مالك األراضي المتضررین من اإلعالن عن 

ما إن سمع بخبر أن الحكومة ستؤّمم األراضي وتوزعھا . 1971 میثاق الثورة الزراعیة عام

على الفالحین حتى عاجل للبحث عن أقاربھ ومعارفھ لیكتب أراضیھ بأسمائھم شریطة عدم 

وذلك تھّربا من مبادئ وبنود الثورة الزراعیة التي كانت ضد . حیازتھم لھا إال بعد وفاتھ

مصلحة الغالبیة العظمى من الفالحین المعدمین مصالح فئة قلیلة من كبار مالك األراضي ول

كان بواالرواح خارج الجزائر طیلة سنین الثورة و لم یشارك . الذین ال یمتلكون ما یفلحونھ

ھذا . في الثورة ، وقد حاز على معظم األراضي بطرق غیر مشروعة إبان االحتالل الفرنسي

عد جسمھ وكل كیانھ یتمنى زلزاال الشیخ الذي حفظ القرآن و تخرج في جامع الزیتونة یرت

ماحقا یلتھم الجزائر المستقلة وما علیھا من طبقة الكادحین البسطاء الذین یریدون مشاركتھ 

ولم یكن ھؤالء سوى الفالحین الجزائریین والفقراء الذین حاربوا االستعمار . أراضیھ

مدیرا بثانویة بالعاصمة ولم یكن بواالرواح یفلح أراضیھ الشاسعة بل كان . وجابھوا الّصعاب

بالرعاع " ، تمتلئ نفسھ بالحقد والكراھیة للمواطن الجزائري ولمدینة قسنطینة التي امتألت 

بعد أن كانت ھادئة تنطلق منھا العطور والروائح الطیبة في شوارع نظیفة تجوبھا  2 "

ل شئ لقد ذھب ك. حسناوات أوروبیات وإسرائیلیات كالحوریات فیثرن البھجة والسرور

                                                
1 . 2004طار ، الزلزال ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الرغایة ، الجزائر ، والطاھر  -   
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لكن . جمیل بذھابھن ، إال الصخرة العتیدة التي تقف علیھا مدینة قسنطینة فھي باقیة ثابتة

الحكومة الجزائریة لمن تعطي  دبواالرواح یتمنى أن تتحرك فتذوب بمن علیھا فال تج

ابن أحد أكبر مالك األراضي في المنطقة إبان الفترة االستعماریة " وبواالرواح ھو. األرض 

عمالتھ للبورجوازیة الفرنسیة ومقایضة الفالحین في أراضیھم؛استطاع أن یكّون  وبواسطة

   1 ."لنفسھ ولعائلتھ ملكیة واسعة جدا من األراضي الصالحة للزراعة 

وقد صور الطاھر وطار التحوالت الثوریة في حیاة الجزائر من خالل إدراك عدو 

إنسان بشع ) أوباألحرى ال بطل ( الرواح اّنھ بطل الروایة الشیخ بوا" لذوذ لھذه التحّوالت 

وسادي؛ تملكتھ فكرة واحدة متسلطة وھي كیف  قوخطر؛ مستغل وبخیل؛ قاس ومنافق؛ حاذ

ھذه األراضي التي حازھا عن طریق الدسائس غیر . ینقذ أراضیھ من اإلصالح الزراعي

قطاع وتصّدع البنیة فالزلزال إذن ھو زلزال اإلقطاع وشبھ اإل 2 . "الشریفة والجشع والخیانة

االجتماعیة مع مشروع الثورة الزراعیة وھو یعني أیضا ذلك اإلحساس الذي یرافق ذھن 

وكانت مدینة قسنطینة مسرحًا لمجریات األحداث ، . بطل الروایة من بدایتھا إلى نھایتھا 

 تتوزع الروایة على. حیث یسّلط الضوء من خاللھا على الواقع الجزائري بكل تناقضاتھ 

  :وكل فصل یحمل اسم  جسر من جسور قسنطینة   3سبعة فصول

 .تبدأ الروایة بوصول بواألرواح بسیارتھ الخاصة إلى قسنطینة : باب القنطرة  - 1

 .یواصل شتمھ ولعنھ اإلكتظاظ الذي وصلت إلیھ المدینة : سیدي مسید  - 2

 .یواصل بحثھ عن أقاربھ : سیدي راشد  - 3

 .لزال في كل جسمھ یشتد غضبھ ویشعر بالز: مجاز الغنم  - 4

 .یستعید ذكریاتھ األلیمة وما فعلھ بزوجاتھ وخدمھ : جسر المصعد  - 5

 .یشتّد بھ الضیق ویشعر باالختناق : جسر الشیاطین  - 6

اختلط علیھ كل شيء وحاول إنھاء حیاتھ ،  قبل أن تتدخل الشرطة : جسر الھواء  - 7

 . 1 وتمنعھ من االنتحار

                                                
. 79، ص  1989تجربة الكتابة الواقعیة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، :  رواسیني األعرج ، الطاھر وطا - 1    

. 102، ص  2002عبد العزیز بوباكیر ، األدب الجزائري في مرآة استشراقیة ، دار القصبة للنشر ، حیدرة ، الجزائر ،  -2   
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في تصعید أزمة البطل ) ئیة االرتفاع واالنخفاض ثنا( شكل المدینة  فلقد استغل المؤل

وكانت حالتھ تتدھور كلما أنتقل . النفسیة لكي یجد نفسھ مرغمًا في نھایة الروایة على الجنون

من جسر إلى آخر ، لیصل في األخیر إلى جسر الھواء بخیبة أمل ، حیث لم یعثر على أحد 

في التمّلص من قبضة التأمیم الذي یستھدف  من أقاربھ الذین كان یعّول علیھم لتنفیذ مشروعھ

یحاول البطل االنتحار، لكنھ یفشل حین ) جسر الھواء ( وفي آخر محطة . أراضیھ الزراعیة 

وكأن الروائي یرید أن یقول أن . تتدخل الشرطة لكي تنقلھ سیارة اإلسعاف إلى المستشفى

  .لمرضاإلقطاع لم ینتھ في الجزائر بل مر فقط بحالة من الضعف وا

  

  ة الشعبیة خصوصیات الثقاف: رابعا 
  

ال یكفي أن یكون المترجم ضلیعا بقواعد وتركیب ومفردات اللغتین حتى تكون ترجمتھ 

بل البّد لھ من المعرفة واالطالع على البعد الحضاري لكل لغة كأداة تواصل إنساني . وافیة 

مختزنة في الذاكرة بغیتھا حفظ ونقل خبرات الشعوب وثقافتھم ضمن أطر إدراكیة 

  . 2 االجتماعیة والثقافیة لكل شعب من الشعوب

مجموعة العناصر التي تشكل ثقافة المجتمع  Culture populaireتعّد الثقافة الشعبیة 

تنتج ھذه  .المسیطرة في أي بلد أو منطقة جغرافیة محدودة ، باستخدام طرق إعالمیة شعبیة

وتتضمن ھذه . اصر المجتمع إضافة لحاجاتھ ورغباتھ الثقافة من التفاعالت الیومیة بین عن

الثقافة الممارسات المختلفة من عادات الطبخ والمأكوالت والثیاب واإلعالم  ونواحي التسلیة 

وغالبا ما یستخدم مصطلح ثقافة .  3 )الشعبي ( المستخدمة إضافة إلى الریاضة واألدب 

، وھي تخّص الفئة المتعلمة من  Culture d'éliteشعبیة كمصطلح مضاد للثقافة النخبویة 

فكل ثقافة سواء أكانت شعبیة أم نخبویة ھي في النھایة عود على بدء أو على " الشعب ، 

األصح مزیج من الذاكرة والتو أو الحالة الراھنة فیھا حتما عناصر تم تحیینھا وأخرى 

ا الشعب نفسھ ، وتحافظ على فالثقافة الشعبیة ھي التي ینتجھا الشعب ویستھلكھ  1 ."ابتكارھا 

                                                
. 14، ص  2004دیسمبر  - ، جویلیة 10، المترجم ، ع "الترجمة والثقافة " عبد اهللا الشناق ،  -2   

. 74- 70، ص   2003محمد العربي ولد خلیفة ، المسألة الثقافیة وقضایا اللسان والھویة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،   -3   
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وتشّكل ھذه المظاھر الیومیة مع مرور الزمن تراثا قائما بذاتھ . ھویتھ وتتناقلھا األجیال 

ونـسـیــج  Broderieوطرز  Coutureویكون إما مادیا كالحرف المختلفة من خیاطة  

Tissage  وعــقـــادةMercerie  ونـحـاسDinanderie  وفــخـارPoterie اج وزجـــ

Verrerie  وھــي الـتـي تـسمـّى عادة الـفـنـون الـتـقـلـیـدیــة ،)Arts traditionnels . (

وإّما غیر مادي ، كالغناء الشعبي والموسیقي الشعبیة والرقص الفلكلوري والحفالت الدینیة 

 2 وتعّرف منظمة الیونیسكو. وحفالت الزفاف والثقافة الشفویة واألدب الشعبي ، وھلم جّرا 

UNESCO  التراث الثقافي غیر المادي بما یلي:  

"Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de 

génération en génération est recrée en permanence par 

les communautés et groupes en fonction de leur milieu, 

de leur interaction avec la nature et de leur histoire et 

leur procure un sentiment d'identité et de continuité, 

contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité 

culturelle et la créativité humaine." . 

یع  اد إنش  اء ھ  ذا الت  راث غی  ر الم  ادي المنق  ول م  ن جی  ل إل  ى جی  ل بش  كل دائ  م م  ن ط  رف     " 

وھ  و .  حس  اب موقعھ  ا وتفاعلھ  ا م  ع الطبیع  ة وتبع  ا لتاریخھ  ا  المنظوم  ات والمجموع  ات ، ب

یمنحھا شعور بالھویة والمواصلة ، ویشارك بذلك في ترقی ة احت رام التن وع الثق افي واإلب داع      

  ترجمتنا."اإلنساني 

وتتأثر الثقافة الشعبیة بمظاھر التصّوف والزھد والزوایا الطرقیة ، إذ تجد في ھذه 

فال ینكر إّال جاحد " ا الروحي خاصة في أوساط البسطاء واألمیین الحركات ضاّلتھا وبعدھ

دور الرحمانیة والسنوسیة والقادریة التي خرج من أحضانھا قادة من أعلى طراز نذكر منھم 

األمیر عبد القادر وعمر المختار وبوعمامة والشیخ أحداد القائد الروحي الحقیقي لثورة 

إال دلیال واضحا على االختراق " المّداح " و" الطالب " وما انتشار ثنائیة  1 ."المقراني 

                                                
  2- http// : www. Unesco. Org / culture populaire. 
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الفني للمجتمع من طرف الصوفیة أو بتعبیر آخر توظیف الفن كوسیلة لتحریك الخطاب 

  .الدیني الصوفي على مستوى الطبقات االجتماعیة المختلفة خاصة البسیطة منھا 

وھي مجال بحثنا ھذا ومّما سبق نصل اآلن إلى ضبط مفھوم دقیق للخصوصیة الثقافیة 

.  

  2 : الثقافیة ةالخصوصی

التمایز عن اآلخر واالتصاف بمالمح ذاتیة تختلف عنھ وبھذا  تعني الخصوصیة الثقافیة

وعلى مستوى القیم فھي تعني . المعنى فلیست الخصوصیة مفھوما محلیا بل ھو مفھوم عالمي

ویتحّدد . الزمانیة والمكانیةالوعي بالذات وحقیقتھا الوجودیة وإدراك لتمّیزھا وحدودھا 

  .مفھوم الخصوصیة الثقافیة من خالل الھویة والتراث 

    : الھویة

وھي القدر الثابت والجوھري والمشترك من السمات والقسمات العامة التي تمّیز 

حضارة ھذه األمة عن غیرھـا من الحضارات والـتـي تجعل للشخصیة الــوطـنـیــة أو 

وفي خضم ذلك یسعى . بھ عن الشخصیات الوطنیة والقومیة األخرىالقومیة طابعا تتمیز 

ولعل ثالثیة ابن بادیس . الفرد إلى تعریف ذاتھ وانتماءاتھ على أساس القطر واللغة والدین

فاختزلت بذلك ھذه ) .الجزائر وطني ، اإلسالم دیني والعربیة لغتي (دلیل صارخ على ذلك 

  .العناصر ركائز الھویة الجزائریة

   : تراثال

والتاریخ ذاكرة . ویتضمن أبرز الرموز التاریخیة التي یستعیدھا األفراد ویعتزون بھا 

  .الشعوب وضمیر األمة ومرجع الوحدة وھو عنصر ارتباط بین األفراد وسبب لوحدتھم 

ومما سبق ال یعني التشبث بالتراث واألصالة والقیم االنغالق على أنفسنا وعدم مواكبة 

ختالف وعدم تقبل اآلخر ، بل كسر جمیع الحواجز وربط اتصال دائم غیر العصر ونفي اال

منقطع بكل مصادر الثقافة والتفتح والعصرنة بغیة تنمیة موروثنا الثقافي وتقبل االختالف 

   1 .والتفاعل مع كل التیارات الحضاریة دون إفراط أو تفریط 

                                                
2- Jean Billaud, L’homme et la culture : racines et perspectives, Monts du Lyonnais, 1996, PP 79-113. 

1- Ibid., P 113. 
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  )روایة الزلزال(المدونة تحلیل 

   
سینصّب ھذا الجزء من المذّكرة على الجانب التطبیقي حیث سنعتمد طریقة تحلیل 

 Marcel" ترجمة روایة الزلزال للطاھر وطار المنقولة إلى الفرنسیة من طرف مارسال بوا

BOIS . " سنقوم بدایة باستخراج العبارات واأللفاظ التي تمّثل الخصوصیات الثقافیة

للمجتمع الجزائري ، ثم نقوم بعد ذلك بمقارنتھا مع الترجمة المذكورة أعاله ، لنخلص إلى 

عملیة تحلیلیة اعتمادا على النظریات الترجمیة المشار إلیھا آنفا ، بغیة الوصول إلى اقتراح 

أثناء (بعض الحلول الترجمیة المتعلقة بكیفیة التعامل مع الخصائص اللغویة لكل مجتمع 

  ) .العملیة الترجمیة

كما سنحاول من خالل العملیات التحلیلیة الربط بین مختلف النظریات الترجمیة 

األنسب لعملیة نقل  –النظریات  –والعمل الترجمي بغیة الوصول إلى اقتراح النظریة أو 

  . وصیات الثقافیة الخص

  :وقد اجتھدنا جمع ھذه الخصوصیات حسب طبیعتھا ، وھي في مجملھا 

v  خصوصیات األسماء. 

v  خصوصیات البیئة. 

v  خصوصیات األطعمة التقلیدیة. 

v  خصوصیات الّلباس المحّلي. 

v  خصوصیات المعتقد الدیني . 

v  خصوصیات التعابیر اللغویة.  

  

  

  

  

  

  



   ـــمــاءخصوصیات األســـــــــــ: أوال 
  

  EZ-ZILZEL  الـــــزلـــــــــزال

  عبد المجید بواالرواح

  عیسى الجرموني

  الفرقاني 

  فرید االطرش 

  نجیب محفوظ 

  زیروت یوسف

  الطاھر بن علي 

  بن بادیس دعبد الحمی

  العربي التبسي

  البشیر اإلبراھیمي

  نوح

  بوجمعة

  راألمیر عبد القاد

  عقبة بن نافع

  إبراھیم الخلیل

  عائشة

  ادع

  ثمود

  تاكفاریناس

  یوغرطة

  مسیلمة

  نجمة

Abdelmadjid BOULAROUAH  

Aissa             DJARMOUNI 

                     EL FERGANI 

Farid-            EL-ATRECHE 

Mahfoud        NADJIB 

Youcef          ZIROUT 

Taher            BEN AIL 

Abdelhamid   BEN BADIS 

Alarbi            TEBESSI 

Albachir         ELIBRAHIMI 

                      NOE 

                      Boudjemaâ 

EMIR           Abdelkader 

Okba            IBN NAFI 

ABRAHAM, l'Ami de Dieu 

                    AICHA 

                    AD 

                    THAMOUD 

                    TACFARINAS 

                    JUGURTHA 

                   MOUSSAÏLLIMA 

                    NADJMA 



  الطاھر

  ارزقي

                    TAHAR 

                    AREZKI 

  

. كلمة أو عبارة تطلق على الشخص یعرف بھا، ویشار بھا إلیھ في الحدیث  : االسم

: ولبعض الناس عدة أسماء ، وقد یملك الشخص  في معظم المجتمعات اسمین على األقل 

وفي بعض . االسم األول واسم العائلة ، ویعد اسم العائلة اسما وراثیا تحملھ جمیع العائلة 

واالسم الوسط  First nameعدى إلى ثالثة أسماء االسم األول المجتمعات مثل كندا تت

Middle name  واالسم األخیر أو العائليLast name  . وإذ یأخذ الشخص اسما معناه أن

فالتسمیة میثاق اجتماعي . یعرف ویمّیز في المجتمع عن باقي أفراد الجماعة التي ینتمي إلیھا 

لذي تؤھلھ الستغالل ذلك االسم في التعامالت الخاصة یدخل بموجبھ المسّمى دائرة التعریف ا

ولالسم داللة اجتماعیة فلقد ذكر الجاحظ في كتاب . أو االعتباریین  نمع األشخاص الطبیعیی

كلیث : الحیوان أّن العرب كانت تسمي أبناءھا بأسماء یتوخى منھا التأثیر النفسي على العدو 

كمحمود ومبروك : ھم بأسماء تحمل داللة التفاؤل وأسد وضرغام ، وكانوا أیضا یسّمون عبید

 1 فاالسم تعریف وتسمیة وتمّیز للذات أو للشيء عن مثیالتھا في النوع أو الجنس. ومنصور 

ومعظم أسماء العرب منقولة من ألفاظ اللغة العربیة ، فھي أسماء األشیاء المحیطة . 

طلحة وسمرة وزھرة : نباتھا سھل وحجر وجندل ومن أشجارھا و: بالشخص العربي ومنھا 

: ووردة ومن حیواناتھا نمر وفھد ومھا وعقاب وحمامة وصقر ، ومن الظواھر الطبیعیة 

: صالح ورشید وعّزام وحسن وجمیل ومن المصادر : بحر ورباب ومن الصفات المشتّقة 

   2.فضل وزید وھدى وندى

ر ألسماء المسیحیین وھذه وقد شّكلت األسماء العبریة المأخوذة من اإلنجیل أھم المصاد

  :  3بعضھا مع توضیح مفاھیمھا
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  المفھوم  االسم

  جون

  دیفید

  إلیزابیث

  جیمس

  جوزیف

  حنا

  صمویل

  ماري

  ھدیة الرب

  المحبوب

  میثاق اهللا

  حماك اهللا

  فضل اهللا

  فّضلھ الرب

  اهللا قد سمع

  یعني ُمّر

  

ي تأثرت أسماء ومنذ دخول اإلسالم إلى الجزائر في نھایة القرن السابع المیالد

كما حافظت في العدید من . بھا في الكثیر من األحیان  الجزائریین باألسماء العربیة وتشابھت

لكن النكھة المحلیة ظاھرة . المناطق خاصة األوراس وجرجرة على األسماء األمازیغیة 

  :على األسماء العربیة ، وتظھر الھویة الجزائریة بسھولة من خالل ھذه األمثلة 

  االسم الجزائري  م العربياالس

  Hachimiھاِشمي     

 Marzoukمرزوق   

       Azizعزیز    

 Zeidزید       

 Hassanحسن    

 Mawhoubمْوھوب    

 Meimounمیْمون     

 Jawharجْوھر     

 Fatimaفاِطمة    

  Halimaَحلیمة    

 Hachemiھاْشمي       

 Marzougمرزوق     

 Azzouzعّزوز    

 Bouzid    بوزید

 Hocineحسین     

 Mouhoubموھوب     

 Mimounِمیمون     

  Jouharُجوَھر     

 Fatmaفاْطمة    

  H'limaْحلیمة    



ومن خالل ما سبق ، تحمل األسماء العربیة مدلوالتھا في ألفاظھا وال یتطلب من 

النھج نفسھ في  - وطار - ومن ثمَّ فقد نھج الروائي. القارئ كثیر عناء إلدراك ھذه المعاني 

وعلى ما یبدو أّنھ ال یطلق األسماء على . األسماء التي أطلقھا على شخصیات روایتھ 

 دعبد المجی"ولـنــرى اســــم .  1 "فاالسم الشخصي عالمة لغویة بامتیاز " شخوصھ جزافا ، 

التھ كمورفیم فارغ سوى بدال)  دعبد المجی( االسم " ال یمتلئ . بطل الروایة " بواالرواح

الشخصیة التي یمنحھا لنا كلما تعّرفنا علیھ من خالل السرد وعبر االشتقاقات والظالل التي 

لذلك فالبطل یمتلك كل ....." المجد ، التمجید ، الماجد ، الممّجد : " نستوحیھا منھ مثل 

الصفات التي تدرجھ في أعلى مراتب السّلم االجتماعي ، فھو محّصن بالمؤھالت المعنویة 

إّنھ عالم في الدین والنحو والصرف ، وھو مدیر ثانویة بالجزائر العاصمة ، كما . المادیة و

، فقد یحیل على مرجعیة سلبیة ) بواالرواح(أّما ما یخّص لقبھ  2  .یمتلك أراضي شاسعة 

وفي . كنایة عن طول عمره ) بوسبع أرواح(فیدعى الھّر . تختزنھا ذاكرة التراث الشعبي 

نظرًا لقدرتھ على اجتیاز الصعوبات ) بوسبع أرواح(الجزائریة یكّنى الكلب  بعض المناطق

كــمـا . التي یعتقد الناس اّنھ ھالك فیھا ال محالة ولكنھ یبعث من جدید ویعود إلى الحیاة سالما 

على الشخص المجرم الذي تعّود على فعل السوء وممارسة القتل ، ) بواالرواح ( تـطـلــق 

بطل الروایة ، حیث اجتمعت فیھ كل صور الدناءة فقد ظلم الناس وھتك  وكذلك ھي صفات

  .فانطبق االسم على المسمى . األعراض وقّتل النساء 

إّن نقل المترجم لھذا االسم الحامل كل ھذه المعطیات بطریقة النقل الحرفي ، دون 

ثقافة مخالفة تماما اإلشارة إلى الدالالت الملتصقة بھ یحرم المتلقي من التعرف عن كثب على 

ویعتبره بارمان نوعا من التشویھ ویرّتبھ ضمن . في رؤیتھا للواقع وفي نظرتھا للمسمیات 

 : الذي یقول عنھ ما یلي ) L'appauvrissement qualitatif( 3 اإلفقار النوعي

"Il renvoie au remplacement des termes, expressions, 

tournures, etc., de l'original par des termes, 

                                                
. 150إدریس بودینة ، مرجع سابق ، ص  - 1    
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expressions, tournures n'ayant ni leur richesse sonore, 

ni leur richesse signifiante ou -mieux-iconique." 

یحیل إل ى اس تبدال ألف اظ وعب ارات وص یغ ن ص األص ل بألف اظ وعب ارات وص یغ ال تمل ك            " 

  ناترجمت." ثراءھا الصوتي وال ثراءھا الداللي وال حتى اإلیقوني 

 Le  -اسم العلم في الترجمة -في كتابة) Michel BALLARD(ویورد میشال باالر 

Nom Propre en Traduction 1 ھذه الجملة :  

"Si l'on classait les noms d'après la quantité d'idées 

qu'ils éveillent, les noms propres devraient être en tête, 

car ils sont les plus significatifs de tous, étant les plus 

individuels." 

لو رّتبنا األسماء حسب حجم األفك ار الت ي ت وحي بھ ا لكان ت الری ادة ألس ماء األع الم ألّنھ ا          " 

  ترجمتنا." األكثر تعبیرا بصفتھا األكثر فردیة 

 .فاالسم تعبیر عن الذاتیة وھو عنصر مكّون للھویة ، ویحمل دالالتھ في قالبھ اللفظي 

الحّل في  BALLARDوتختلف األسماء باختالف اللغات والثقافات،  لذلك یرى باالر 

اإلحاالت التي یضیفھا المترجم عندما یتعلق األمر باألسماء ذات الحموالت الثقافیة 

  2 .االجتماعیة 

فھي تدّل أیضا على المرتبة  L'état civilوكما تعّین األسماء الحالة المدنیة لألفراد 

إلى رجل مسّن طال بھ العمر وھي أیضا داللة على ذلك  - الشیخ - توحي كلمة. عیة االجتما

الرجل الذي تعلمنا على یدیھ القرآن الكریم ونحن صغار كما ترمز أیضا إلى المعّلم واألستاذ 

وتتعدى الكلمة لتشیر حسب االستعمال الشائع إلى . الذي ننھل على یدیھ المعارف المختلفة 

ن من صنعة مھما كان نوعھا ، كما قد تعني اإلمام والمسئول عن الزاویة الحاذق والمتمك

التي ال تعني فقط الرجل  - الحاج - وینطبق األمر نفسھ على كلمة. والحافظ لكتاب اهللا تعالى 

رمز االحترام  : الذي أدى مناسك الحج بل أعطاھا االستعمال الشائع مفاھیم أوسع مثل 

. تقدیر والتبجیل حّتى لو أّن الشخص ال یؤدي الفرائض والسنن واإلجالل والحكمة وعنوان ال
                                                

  1 - Michel BALLARD, le Nom Propre en Traduction, Paris, Ophrys, 2001, P 03. 
  2 - Ibid. P 110. 



وھو ما یؤّكده . وھكذا یتلقى القارئ ھذه التسمیات من خالل تجربتھ وسعة تطلعاتھ وفكره 

  1 :بقولھ  Phillipe HAMONفیلیب حامون 

"Un nom propre possède des connotations données par 

la compétence culturelle, idéologique et 

encyclopédique du lecteur." 

." یملك اسم العلم إیحاءات مستوحاة من الكفایة الثقافیة واإلیدیولوجی ة والموس وعیة للق ارئ   " 

  ترجمتنا

فقد یحیلك اسم إلى تاریخ ضارب في القدم كاألساطیر اإلغریقیة ، أو یبعث بك إلى 

. م ، فسّر االسم في التصاقھ بالذاكرة الشعبیة مختلف الدیانات المسیحیة أو الیھودیة أو اإلسال

فإذا كان سیدنا عیسى من المنظور . وقد یختلف ذكر االسم نفسھ باختالف الدیانة المتبعة 

اإلسالمي نبیا رسوال وكلمة اهللا وابن مریم البتول وأّنھ رفعھ اهللا إلیھ وھو لم یصلب ولكن 

   2:تلفة فقد تنظر إلیھ األناجیل بنظرة مخ. شّبھ لھم 

  النظرة إلى سیدنا عیسى  األناجیل

  مّتى

  مرقس

  لوقا

  یوحّنا

  .یعّده مشّرعا یخبر عن ما یجب أّن تقوم بھ الكنیسة والنصارى 

  .یصوره منقذا یتسامى من خالل المعاناة 

  . یبرزه مخلصا للبشریة جمیعا 

  .یركّز على طبیعة عیسى اإللھیة المزعومة 

  

ھو  - علیھ السالم- د الیھود أّن الذبیح من ولد سّیدنا إبراھیم وعلى الشاكلة نفسھا ، یعتق

، ویـنـفـي اإلسـالم ھـذا الطـرح مـؤكـدا أّن الذبیح ھــو سّیدنا )ابن سارة(سیدنا إسحاق 

  3 ) .ابن ھاجر ( إسماعیل 

 

  1 :ولكن بحموالت مختلفة  Jésusویترجم عیسى عادة بـ 
                                                

 1- phillipe HAMON, Le Personnel du Roman, Genève, Librairie Droz, 1998. 
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  اإلسالم

  )عیسى ( 

  المسیحیة

)Jésus(  

  بد اهللاع

  نبي اهللا ورسولھ

  لم یصلب

  رفع إلى السماء

  ابن اهللا

  ھو اهللا

  صلب وقتل

األب واالب   ن وال   روح  : األق   انیم الثالث   ة  

  القدس

  

أّن الترجمة المسیحیة تعیر االھتمام األكبر للرسالة على  2 ویؤكد الدكتور معمري

  .ات حساب الحرف ألن الشكل ھو ببساطة ناقل للمعنى الموجود وراء الكلم

وتزیل الترجمة بھذا الشكل كل الحموالت الثقافیة والحضاریة واإلیدیولوجیة التي 

. وقد تؤدي إلى فھم خاطئ لأللفاظ أو معان مضادة تماما . في نص األصل  - ترافق الكلمة

الذي یھدف إلى تسھیل الرسالة للمتلقي نوعا من الترجمة ) التكییف ( وَیعّد ھذا اإلجراء 

تھدف إلى محو الخصوصیات  - وھي ضاربة في القدم - وما وراء النصیةاالثنومركزیة 

واألدھى واألمر أنھا تستبدلھا بإیحاءات داللیة مختلفة تماما . لألصل ) وكذا الدینیة ( الثقافیة 

.3   

إّن السعي إلیصال المعنى التام لنص األصل ھو غایة مراد المترجم وتقریب الفھم 

وألّن األسماء العربیة ومدلوالتھا . ي ھي وسیلة لتحقیق ھذه الغایة للمتلقي وتسھیل عملیة التلق

والسعي  Déverbalisationمرتبط أساسا بالقالب الشكلي ، فال مجال إذن للتجرید اللفظي 

وراء إرضاء المتلقي وإبعاد كل أشكال الغرابة في نص األصل غیر آبھین بما یحملھ من 

  .تنوع ثقافي ومعرفة إنسانیة 

                                                                                                                                                   
1- Ferhat MAMERI, " Traduire l’altérité : le cas des noms propres dans la traduction du coran ", Op.cit., P 71. 

2- Ibid, P 72. 
3- Ibid, P 72. 



، فإن أھمل قالبھا الشكلي ضاعت ھذه  1 بعض األسماء العربیة بمعانیھاوھذه  

الشحنات الداخلیة التي تحمل في طیاتھا معان ترتبط بثقافة المجتمع العربي وأصالتھ، وتعّبر 

  :بالتالي عن شخصیتھ وھویتھ 

  المعنى  االسم

  أدھم

  أسامة

  أیمن

  أریج

  ابتھال

  أفنان

  باسل

  بالل

  بتول

  بثینھ

  بسمة

  جعفر

  جھینة

  جویریة

  حاتم

  حارث

  حسام

  حمزة

  حیدر

  حفصة

  أسود

  من أسماء األسد

  مبارك

  طیبة ریحة

  دعاء وتضرع

  جمع فنون ھو الغصن

  من أسماء األسد

  ماء 

  منقطعة عن الزواج إلى العبادة

  األرض السھلة اللینة

  ضاحكة دون صوت

  نھر

  لآخر اللی 

  تصغیر جار

  حاكم وقاض

  كنیة األسد

  سیف

  من أسماء األسد

  من أسماء األسد

  شبل األسد
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  خدیجة

  خنساء

  خولة

  زھوة

  زینب

  رباب

  سحیم

  سلمان

  سندس

  شاھین

  شكیب

  صفوان

  صھیب

  عاطف

  عصام

  علیان

  عنتر

  عبلة

  عزة

  قابوس

  ّنزار

  نوفل 

  لبنى

  نجالء

  نھى

  مولودة قبل تمام أیامھا

  بقرة وحشیة

  ظبیة

  حین تصفر وتحمر ثمر النخل

  شجر حسن المنظر

  السحاب األبیض

  أسود اللون

  بريء من العیوب

  نوع من الحریر

  طیر من فصیلة الصقور

  صاحب الجزاء أو العطاء

  حجر أملس

  الذي یخالط بیاضھ حمره

  حنون

  حبل تحمل بھ القربة

  طویل

  الذباب األزرق

  ضخمة

  بنت الظبیة

  جمیل الوجھ واللون

  نادر \قلیل 

  بحر 

  لھا لبن كالعسل  شجرة

  ذات عینین واسعتین

  عقل



  نارمان

  نسرین

  مھا

  مي

  ھاشم

  ھشام

  ھیثم

  وائل

  ھند

  ھیام

  اسم مركب بمعنى مثل الرمان

  ورد أبیض قوّي الرائحة

  بقرة وحشیة

  أنثى القرد

  كاسر

  كرم

  صقر

  طالب النجاة

  مئة من اإلبل

  عطش شدید

 

على المترجم أن یشرح " فإن كان لألسماء إیحاءات مقصودة من خالل اللفظ والمعنى 

أّنھ  NEWMARKویقترح نیومارك  1 ."على األسماء كما ھي  اإلیحاءات في مسرد ویبقي

  : 2 بإمكان المترجم أن یعطي معلومات بدیلة أو إضافیة عن طریق

 .إضافتھا مباشرة داخل النص  .1

 .مالحظة ھامشیة في آخر الصفحة أو الفصل أو الكتاب  .2

 ) . Glossaire( في صورة مسرد  .3

 

ن للحدیث عن خصوصیة جدیدة تتعلق وبعد أن رأینا خصوصیات األسماء نمّر اآل

  .بالبیئة وما یحیط بھا 
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   خصوصیات الـــبـــیـــئــــة: ثانیا 
  

وعلى شاكلة أسماء األعالم توحي أسماء األماكن بخاصیة الموقع بكل أبعاده الجغرافیة 

ابك شعور فإذا انتھى إلى سمعك اسم مدینة في روسیا مثل سیبیریا إّال وانت. والبیئیة والمناخیة 

بالبرودة وحضور لبیاض الثلج وكذلك األمر بالنسبة ألي مدینة كندیة أو دانمركیة أّما إذا 

الوسطى أو في الصحراء الكبرى العربیة إّال ولفحت وجھك  اتعلق األمر بمدینة في إفریقی

  .نسمات حارة تبعا لطبیعة المناخ في ھذه األقالیم 

  

  :أسماء األماكن

 EZ-ZILZEL  الزلزال

  قسنطینة 

  باب القنطرة

  الرصیف

  القصبة

  الكدیة

  حي الجرابیع

  كاف شكارة

  جنان التشینة

  رحبة الصوف

  السویقة

  الغابة

  عوینة الفول

  رحبة الجمال

  سوق العصر

Constantine 

Bab El-Kantara 

EL-Recif 

La casbah 

EL Koudiat 

Quartier des Gerboises 

Kef chekkara 

Djenane-EL-Tchina 

Rahbat-Essouf 

La souika 

Maquis 

Aouinet-EL- Foul 

Rahbt-El Djmâl 

Souk-EL-Asser 

 



مثال  MOUNIN 1 ویورد مونان. ویختلف البناء تبعا للمكان ومواد البناء وصفتھ 

ولدى الھنود ) Igloo(وعند اُالسكیمو ) Izba(الكوخ الذي یتباین شكلھ عند الفالح الروسي 

ندئذ یتبادر لذھن المستمع كّلما سمع إحدى ھذه التسمیات وع) Wigwam(الحمر األمریكیین 

  : 2 ویظھر تأثیر البیئة جلیا في مثل ھذه الجمل. مواصفات المكان وطبیعة بیئتھ 

  .ھذه المرة فتاة من البدو  لیاله وكانت: یقول العرب 

ه یواجھ المترجم مشكلة إیجاد المعادل الثقافي ، إذ قد یذھب بھ المقام إلى ترجمة ھذ

  :الجملة بھذا الشكل 

- Son Lila Cette fois est une jeune bedouine   الفرنسیة..............  

- His Lila this time was a young girl from  اإلنجلیزیة...............  

 among the Bedouin. 

 - لمةولعدم تطلعھ على التاریخ العربي القدیم لم یستطع المترجم إیجاد مقابل مناسب لكـ

أي كتابة الكلمة في الّلغة ) Translitération(فلجأ إلى استعمال أسلوب النقحرة  - لیاله

بینما تشیر ھذه الكلمة في اللغة العربیة . المنقول إلیھا حسب طریقة نطقھا في الّلغة األصل 

 ولكن حینما تظھر في مثل ھذا السیاق فإنھا تعني أن) . لیلى ( بصفة عامة إلى اسم امرأة 

وتشیر أیضا إلى قصة ) . ولیس اسمھا بالضرورة لیلى ( الرجل قد وقع في حّب امرأة ما 

وغالبا ما یرتبط اسم ". بمجنون لیلى " الحّب الشھیرة التي وقعت بین قیس ولیلى والمعروفة 

:" بالحبیبة التي ال یستطیع محبوبھا االرتباط بھا ، ومنھا انبثق أیضا المثال القائل  - لیلى –

  " .یغّني على لیاله كل

 boy: وتزخر البیئة األوروبیة بمفاھیم غیر مـوجـودة تماما فــي الثقافة الـعـربیة مثل 

friend  وgirl friend  وConcubinage  ) وكذلك األمر بالنسبة لـ ) ارتـبـاط دون زواج

Mariage homosexuel  ) ترامھ الذي یعتبره الفرنسیون اختیارا یجب اح) الزواج المثلي

ولم تعد تعتبر ثالث أرباع المنظمة العالمیة للصحة .  1992حسب استطالعات للرأي سنة 

)OMS ( مثل ھذا الشذوذ)Homosexualité ( وأصبح بذلك سلوكا  1991مرضا منذ
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بینما یرى كل ھذا بعین الممنوع في البیئة العربیة بل یعّد من .  1 طبیعیا غیر مثیر لالنتباه

  .أي من المواضیع التي ال یمكن إدراجھا في وسط عائلي ) Tabous(الطابوھات 

التي أرادھا الطاھر وطار صورة مصّغرة للجزائر تملك كل  2 -قسنطینة - إّن

المواصفات التاریخیة والجغرافیة والبیئیة ألن تكون كذلك ، فھي التي استمدت اسمھا من 

الذي أعاد ) مConstantin Ier( )288 - 337(قسطنطین األول : اإلمبراطور الروماني 

وكانت مفخرة ماسینیسا  - سیرتا - م بعدما كانت عاصمة للنومیدیین باسم313بناءھا سنة 

لیخلفھم البیزنطیون من ) م534 - 432(ثم حكمھا الوندال قرابة القرن . وسیفاكس ویوغرطة 

وقدم  )م674- ھـ55(وقد أسلمت المدینة على ید أبي مھاجر دینار سنة ). م674 - 534(جدید 

م وحكم قسنطینة قرابة األربعین بایًا إبتداء من صالح باي  1517إلیھا العثمانیون سنة 

أكتوبر  13وفي ). م1837 - 1826(إلى غایة الحاج أحمد باي ) م1792 - 1771(مصطفى 

  .م اقتحمت القوات الفرنسیة المدینة واستولت علیھا 1837

ادي الرمال الذي یقسم المدینة نصفین وتقع المدینة فوق الصخرة العتیقة على جانبي و

و تعرف المنطقة مناخا قاریا یتمیز بالحرارة العالیة صیفا وبالبرودة . تربط بینھما الجسور 

ومنھ نستنتج أّن الطبیعة أو البیئة التي تترعرع فیھا اللغة وتتعارف الشعوب . الشدیدة شتاء 

فإن احتجنا إلى أن نعّبر عن " ناس في أحضانھا لھا أثرھا في مفردات اللغة وفي كالم ال

السیف وأوصافھ باللغة الفرنسیة لما أمكنا ذلك إال باسم واحد، ونحن نذكر للسیف بالعربیة 

 3 ."صفات كثیرة وكذلك األسد والفرس وغیرھا من األشیاء المسمیات باألسماء المترادفة 

لغة الشعر والبیان ،  فالعربیة ھي" ولذلك وصفت اللغات على اختالفھا بصفات متفاوتة 

واالیطالیة لغة األوبرا والمتاھات الحالمة الراقصة ، واإلنجلیزیة التصقت بھا فكرة الریاضة 

والتجارة واالقتصاد والفرنسیة لغة أھل الھوى والعواطف الرقیقة والغزل والدبلوماسیین 

وت السماوات الذي ال أّما األلمان فقد انصرفوا إلى الفلسفة والتفّكر في ملك […]والعسكریین 

إیحاء وتاریخ ال " وفي بعض أسماء المدن واألماكن  1 ."تدركھ األبصار وبھذا عرفت لغتھم 

                                                
  1 - Microsoft Encarta 2008. 

  2 - http// : www. Apc-Constantine. gov. dz. 
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 Souk-EL-Asserفسوق العصر   2."یعرفھ إّال من اطلع علیھ وعرف القصة المقترنة بھ 

مط ھو ن La casbahھو مكان یتجمع فیھ الناس للبیع والشراء بعد صالة العصر، والقصبة 

لسكان ذات صورة ممّیزة عتیقة وضیقة ومنافذھا معّقـدة یتیھ فیھا الزائر ویصعب التنقل في 

ھو مكان واسع تربط فیھ جمال  Rahbat- EL-Djmâlشوارعھا الضیقة ، ورحبة الجمال 

المسافرین القادمین لقضاء حاجاتھم في قسنطینة وھي مبرك للقوافل التي تأتي من مختلف 

فھو مكان مرتفع یرمى منھ كل  Kef Chekkaraأّما كاف شكارة . البضائع األنحاء محملة ب

ویتعـّلق ) . شكارة ( خارج عن طاعة الباي أیام العـثـمانـیـیـن بـعــد أن یغـّطي رأســھ بكـیس 

كغیره من أبواب المدینة السبعة التي كانت تتخلل  Bab-EL-kantaraبـاب القـنـطـرة 

وتشیر رحبة . وھو یصل المدینة بالضفة الجنوبیة لوادي الرمال السور الحصین للمدینة ، 

إلى ذلك المكان الواسع الذي یستعمل ألغراض تجاریة حیث  Rahbat-Essoufالصوف  

وقد تحّول الیوم إلى سوق لبیع الخضر والفواكھ واألواني . تباع فیھ مختلف أنواع الصوف 

  .  3وبعض األغراض المنزلیة

مدینة قسنطینة وأقام بھا ثالثة أیام قبل ترجمة  Marcel BOIS * القد زار مارسال بو

روایة الزلزال وتتبع خطى بواالرواح بطل الروایة منذ نزولھ من سیارتھ بباب القنطرة ثم  

عبر الشوارع الضیقة للمدینة القدیمة حتى انتھى بھ المطاف بجسر الھواء حیث انتھت 

ب المدینة الخفیة ورأى بعینیھ مختلف مراحل وبذلك اطلع عن كثب على درو. الروایة 

الروایة على أرض الواقع وأراد بذلك أن یرتبط نفسیا مع المكان ویكتشف من خاللھ 

  .خصوصیات المدینة وخبایاھا 

على غرابة األلفاظ السالفة الذكر وحافظ على الكلمات األجنبیة في  Boisلقد أبقى بوا 

ا بھذا الشكل ال تثیر أي صورة في مخیلة اآلخر أو توقظ فیھ اللغة المنقول إلیھا بالرغم من أنھ

فاللفظ جسم وروحھ المعنى وارتباطھ بھ كارتباط الروح بالجسد ، یضعف " أي إحساس، 

إلزام المتلقي على التساؤل حول  ةرأى من الحكم BOISلكن بوا  1 ."بضعفھ ویقوى بقوتھ 

الثقافة األخرى واألخذ بیده الكتشاف التباین  إثارة فضولھ للتعّرف على يھذه الغرابة وبالتال
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إذ  NIDAعلى لسان نیدا  MOUNINیؤكده مونان المتعددة وھو ما تالطبیعي بین اللغا

  :  2یقول

" Les mots ne peuvent pas être compris correctement, 

séparés des phénomènes culturels localisés dont ils 

sont les symboles. " 

ال تفھم  الكلمات فھما صحیحا إذا انفصلت عن الظواھر الثقافیة المحلیة التي تعّد الكلمات " 

  ترجمتنا" لھا رموزا

فال سبیل إلى فھم صحیح للمفردات دون معرفة الحضارة المحیطة بھا ودون التوّغــل 

مل في طیاتھا فاأللفاظ ھي القوالب التي تح. في الثقافة المحلیة التي ترمز إلیھا ھذه الكلمات 

فإذا "المعاني ومن الجدیر االعتناء بھا ، وھو ما ذھب إلیھ الدیداوي على لسان ابن جني  

رأیت العرب قد أصلحوا ألفاظھا وحسنوھا وحموا حواشیھا وھذبوا وصقلوا غروبھا 

وأرھفوھا ، فال تریّن أن العنایة في ذلك إنما ھي باأللفاظ ، بل ھي عندنا خدمة منھم للمعاني 

فاالھتمام بالمعنى یمر حتما عبر االھتمام بالشكل وھو ما یّتفق تماما مع   3. "وتنویھ وتشریف

  : 4 حین یقول BERMANرؤى بارمان 

"  La traduction est traduction de la lettre, du texte en 

tant qu’il est lettre. " 

  متناترج" الترجمة ھي ترجمة الحرف ، ترجمة النص بصفتھ حرفا " 

یكمن جوھر الترجمة الحقیقي في مدى احترام حرفیة نص األصل خاصة إذا تعلق  

األمر بخصوصیات الثقافة الشعبیة حیث ترتبط الدالالت ارتباطا حمیمیا باأللفاظ ، والبحث 

عن المعنى خارج ھذه الدائرة ال یؤدي إال إلى تحریف الرسالة وتشویھ المقصود واالبتعاد 

  .الدالالت الحقیقیة لمراد صاحب النص  عن

وبعد ھذه الجولة في خصوصیات البیئة نمر للحدیث عن خصوصیة جدیدة ال تقل 

  .أھمیة عّما سبقھا  ویتعلق األمر بخصوصیات الطعام واألذواق واألطباق 

                                                
2- Georges MOUNIN, Op.cit., P 137. 
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  خصوصیات األطــعـمـة التقلیدیة: ثالثا 
   

 EZ-ZILZEL  الزلزال

  زالبیة

  الكستیلیة

  كباب

  وخیةمل

  كفتة

  الفریك

  السمن

  شواء

  الكسكسى

  شواء الرأس

  حلیب

  حلیب رایب

  التمر

  فطائر

  شربة

Zlabia  

Chorba 

Kebab 

Mouloukhia 

kefta 

Frik 

Beurre 

Grillade 

Couscous 

Têtes de moutons grillées 

Lait 

Lait caillé 

Dattes 

Beignets 

Chorba 

 

ولكن یجمع بنو . نة وتقنیات اإلعداد یختلف الطعام باختالف المكان والمناخ والدیا

البشر جمیعھم أن الطعام یّزود اإلنسان بالمواد التي یحتاج إلیھا جسمھ لمقاومة كل أنواع 

وقد یختلف أنواع الغذاء داخل القطر الواحد . التعب واإلرھاق ومختلف األمراض والنوبات 

ویشتھي آخرون أكل  ویتمتع بعض الناس بأكل أرجل الضفادع في عدید من البلدان. 



ولعّل أھم أسباب اختالف . الحلزون وحتى الكالب لھا ذوقھا الخاص عند فئة من الناس

  : 1 یلي األغذیة ما

v األسباب الجغرافیة : 

یحّدد الموقع والمناخ والمتغیرات الطبیعیة طعام أھل المنطقة ، إذ یعتمد سكان الجزر 

كما تعّد الخضروات . ة البحریة والمناطق الساحلیة اعتمادا كبیرا على األغذی

ویستمتع الناس في بلدان كثیرة ، على سبیل . والفواكھ طعام أھل المناطق االستوائیة 

المثال ، بالموز في اإلكوادور والزیتون والبرتقال في إسبانیا ومنتجات األلبان في 

  .وھلم جّرا ..... نیوزیلندا

v األسباب االقتصادیة : 

. ى حد كبیر في البلدان الصناعیة عنھ في البلدان النامیةاإلنسان إل یختلف طعام

فیستطیع معظم الناس من الفئة األولى ، اقتناء مجموعة متنّوعة من األغذیة لتوفر 

الصناعة الغذائیة ، بینما تكون البلدان النامیة أقل حظًا وتحاول بعض األسر إنتاج 

  .غذائھا بنفسھا وبطریقة بدائیة 

v  األسباب الدینیة: 

فال یتناول المسلم المیتة والدم . تحّرم بعض األدیان على معتنقیھا أكل أغذیة معینة 

وتحّرم الدیانة الھندوسیة أكل لحم األبقار ألنھا مقّدسة وال یأكل .... ولحم الخنزیر

) حیوان مائي(أیضًا لـحـم الخنزیر والـمـّحار ) المتعصـبـون ( الـیـھـود الشرقـیون 

  : 2 أنواعا من األطعمة والوالئم لمناسبات معینةویخّص المسلمون 

  المناسبة  الطعام

  الِقرى

  التحفة

  الُخرس

  المأدبة

  طعام الضیف

  طعام الزائر

  طعام الوالدة

  طعام الدعوة
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  الولیمة

  العقیقة

  الغدیرة

  الوضیمة

  النقیعة

  الوكیرة

  طعام العرس

  طعام المولود في یومھ السابع

  طعام الختان

  طعام المأتم

  القادم من سفرهطعام 

  طعام الفراغ من البناء

  

v العادات والتقالید : 

العادات والتقالید فیما یأكلھ الناس وكیفیة تحضیر مختلف األطعمة وتقدیمھا تؤثر 

وتتكون عادة من . وتختلف األطباق التقلیدیة باختالف األقطار واألقالیم . وتناولھا 

. وابل المستعملة نكھة محلیة خاصة منتجات محلیة وتعطیھ طریقة الطبخ وأنواع الت

ففي الغالب یتناول الناس على . وتؤثر العادات أیضًا في أوقات تناول الناس الطعام 

وفي . اإلفطار والغداء والعشاء : اختالف البیئات والمجتمعات ثالث وجبات في الیوم 

عشاء خفیفًا المناطق الریفیة یتناول الناس أكثر طعامھم في وقت الظھیرة وفي المساء 

بعد فترة الظھیرة حیث  Tea time  1یضیف اإلنجلیز وجبة إضافیة تسمى الشاي. 

وفي معظم . یقّدم في ھذه الوجبة الشاي وأغذیة مثل البسكویت الجاف أو الكعك 

الثقافات یستخدم الناس سكاكین  ومالعق وأشواكا لألكل كما یفّضل الصینیون 

  .والیابانیون استعمال األعواد 

ظھر العناصر السابقة الذكر أّن عمل المترجم لیس سھًال خاصة أن جّل المفردات ت

ویورد مونان .  ةمرتبط بالثقافة المحلیة القومیة وقد تكون غائبة في الثقافة المقابل

MOUNIN 2 مثال الجبن "Fromage " ھذا المنتوج واسع االنتشار في ایطالیا لكنھ یغیب

ر في ثقافات أخرى فلن تستطیع ھذه توفیر كل األلفاظ في بعض الثقافات وحتى إن حض

  .المطابقة نظرا لتعددھا في اللغة االیطالیة 
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في منطقة ایكس أون بروفانس ) Pain(یكفي دراسة تسمیات الخبز " ویضیف أّنھ 

)Aix-en-Provence ( داخل حضارة  - للتحّقق من أّن الثقافات المادیة البسیطة 1959سنة

وفي الواقع ال تتضّمن قائمة  […]كن مقاومة الترجمة بصعوبات معتبرة یم - كبیرة نفسھا

 leو) la baguette sur plaque(و La baguette: الخبز ھذه أقل من خمسین اسما

boulot وla chenille […]  مختلفة سواء من حیث الـمادة " أشیاء " وتقابل ھذه األلفاظ )

خمیرة أو خمیرة ( یث الـوزن أو مـن حـیث الخبازة أو مـن حـ) فرینھ عادیة أو مـعـد للحلوى 

الجانب الخارجي من الرغیف باھت مائل إلى : فرن مفتوح( أو من حیث الطھو ) العجین 

أو ) الجانب الخارجي من الرغیف ملّمع مائل إلى اللون الذھبي : البیاض  ، فرن مقفل

فلیست األشیاء .   1."سابقة بالخصوص من حیث الشكل والمظھر باالشتراك مع الممّیزات ال

  .إذن بالمنظور نفسھ في  مختلف الحضارات، وتتأثر المسمیات  بتغّیر الزمان والمكان 

ھذا التباین ، من خالل إقامتھ الطویلة في  Marcel BOISولّما أدرك مارسال بوا 

لمفردات الجزائر ومن خالل تعامالتھ الیومیة مع الطبقة الشعبیة، حافظ على ھذه األلفاظ وا

التي تعّبر عن خصوصیات الجزائري الذي یرى حدوده تنتھي بانتھاء حدود البرنوس 

  .والكسكسي 

  :في الجزائر بتنوع األطباق التقلیدیة ) L’art culinaire(ویتمّیز فن الطبخ 

والبربوشة ) Couscous(والكسكسى ) Chekhchoukha(كالشخشوخة 

)Berboucha ( وخبز الشعیر)Pain d’orge(  والطمینة)Tamina ( وشربة الفریك

)Frik ( والمرمز)EL Mermez (والعصیدة)EL Assida ( وملوخیة)Mouloukhia (

وغیرھا من المأكوالت التي تعّد بطریقة ) Zlabias(وحلویات الزالبیة ) Kebab(والكباب 

ضحى عن كما یختلف أكلھا باختالف المناسبة، إذ یختلف أكل عید األ. تقلیدیة في آنیة خاصة 

  ).وھو عید رأس السنة األمازیغیة" (ینایر"عید الـفـطـر وعـشاء عاشوراء عــن عشاء 

الذي رأى فیھ ) Emprunt(اللجوء إلى أسلوب االقتراض  BOISلقد فضل بوا 

الوسیلة األنجع الحترام ھذه الخصوصیات ولم یحاول البتة التصرف أو التكییف بالرغم مما 

لقد سعى بقدر اإلمكان إلى الحفاظ على نكھة . متلقي الفرنسي یكتنفھا من غموض عند ال

                                                
1- Ibid, P 66. 



وقد یكون الغرض من ھذه "النص األصل وأبدى رغبة صریحة في النقل بكل أمانة ووفاء 

للمھرجانات الشعبیة التي  Fiestaالطریقة ، أي االقتباس ، إعطاء صبغة محلیة كاستعمال 

شعبیة ال مثیل لھا ، وثیران ومزامیر أو لفظ تقام في إسبانیا بما فیھا من أّبھة وأھازیج 

إّال أّن ھذه طریقة مثلى إلثراء الّلغات أخذا عن الحضارات المختلفة ... كسكسى أو قفطان إلخ

وال ضیر للتعریب كلما مست الحاجة إلیھ ، : وقد قال في ھذا الباب األمیر مصطفى الشھابي 

كلمة عربیة  دالكلمة األعجمیة أو تعذر إیجا وكلما تعذر العثور على كلمة قدیمة عربیة تقابل

وألّن الثقافات تستمّد .  1 "تفید معناھا بوسائل االشتقاق وجمیع اللغات تقتبس عن بعضھا

قوتھا من االتصال بینھا، فمن  األجدر إبقاء اآلخر على أصلھ بالرغم من نداءات بعض 

یعاب، وھو ما تؤكده لیدرر األطراف بالتصرف والتكییف مراعاة للمتلقي وتسھیال لالست

LEDERER " كون الترجمة في غنى عن تراكیب اللغة األجنبیة خاصة عندما یتعلق األمر

وتواصـل لـیـدرر  2 "بـنـقـل األفكار واالنفعاالت خـارج مـجـال تـعـلـیـم اللغات 

LEDERER  بارمان (ھـجـومــا شـرسـا ضـد الـحـرفـیـیـنBERMAN  ومیشونیك

MESCHONNIC ( فـتـرى أنـھـمـا ضـد الـترجمة الواضحة)Traduction claire (

  : 3 حیث یعتقدان أنھا قد تزیل السمة األجنبیة في النص األصلي وتضیف

 "En effet, être fidèle à la langue de l’auteur n’est pas 

être fidèle à l’auteur. On trahit Freud en traduisant sa 

langue littéralement, ce qui fait violence à la langue de 

la traduction. " 

في الواقع ، ال یعّد الوفاء للغة صاحب النص وفاء لصاحب النص ، فقد نخون فروید " 

  ترجمتنا."بترجمة لغتھ حرفیا مما یدخل الضیم على لغة الترجمة 

في ) Fidélité-Liberté(وھو في الحقیقة صراع قدیم جدید حول األمانة والحّریة 

فإما االنقیاد لألصل باعتباره مرجعیة للترجمة وإما التصرف باعتباره حال . العملیة الترجمیة 

  .إلرضاء المتلقي وتسھیال لعملیة التلّقي 
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التصرف عندما یتعلق األمر بترجمة طبق جنوب  LEDERER  1لقد آثرت لیدرر

حیث ) Fried beans(الفراید بینز أمریكي یقدم في مناسبة االحتفاالت ویتعلق األمر بـ 

وأوجدت لھ طبقا مكافئا في الثقافة الفرنسیة ھو ) Conversion(استعملت صیغة التبدیل 

وقد إنصّب جّل اھتمامھا على الرسالة آخذة بعین ) Chili con carné(شیلي كون كارني 

  . الثقافة األمریكیة - االعتبار المتلقي الفرنسي الذي یجھل تماما اللغة

إّن للطعام مكونات تختلف باختالف البیئة، وقد یحّضر وفق طریقة معینة اعتادھا 

كما أّن لھ وظیفة اجتماعیة، فھو في مثل ھذه الحالة سبب لجمع األفراد . الناس بمرور الزمن 

وقد یقّدم الطبق في زمن محّدد تضبطھ التقالید . حول مائدة واحدة في مناسبة معینة 

فجوھر "  تظھر كل ھذه الجزیئات عندما یتم التصرف في الترجمة وقد ال. االجتماعیة 

فالمترجم الحقیقي بحاجة " وقبل ذلك   2."الترجمة ھي التفتح والحوار والتھجین واالنفتاح 

لذلك من الحكمة التریث قبل " إلى الكتابة انطالقا من نتاج أدبي ولغة وكاتب أجنبیین 

حفاظ علیھ وعلى خصوصیاتھ وتنوعھ وعلى الغرابة التي التصرف فیما ال نملكھ وجدیر بنا ال

فمھما كانت الّلغات فال یوجد غیر مصدر واحد وھو ما یفعلھ النص وال یوجد غیر . یحویھا 

وھي مدعاة الحترام األصل بكل ما   3"ھدف واحد ھو ما یفعلھ ھذا النص في اللغة األخرى 

  .یحملھ من فروقات وتباین واختالف 

الذي عاش في أحضان المجتمع الجزائري ، ورأى  Marcel BOISبوا إّن مارسال 

عن كثب عاداتھ وتقالیده وذاق طعامھ واكتشف میزاتھ ما كان لھ إّال أن یسلك الحرفیة 

)Littéralité ( في نقل ھذه األطباق ألنھا تحمل في طیاتھا قیما ثقافیة اجتماعیة وبعدا روحیا

د وال كیفیة الطھي وال طریقة تناول األطباق لھا شبیھا في فال طریقة اإلعدا. وتفّردا واضحا 

ولعّل ) . Typiquement Algérien(المجتمع الفرنسي فـھـي كـمـا یـقـول الـفـرنـسـیـون 

وقد تحّقق ) Signe olfactif(أول لقاء بطل الروایة بواالرواح بالمكان قد تم بإشارة شّمیھ 

 Chimico(د ھویتھ بما یسمى بالتجاذب الكیماوي وتحدی) قسنطینة( التعّرف على المكان 

tactisme " ( حاسة الشم ، تطغى على باقي الحواس ، في قسنطینة ، في كل خطوة وفي كل

                                                
 1- Ibid, P 124. 

  2- Antoine BERMAN, L’Epreuve de l’Etranger, Op.cit., P 16. 
  3- Henri MESCHONNIC, Poétique du Traduire, Op.cit., P 23. 



كّل شيء : وكأّنھ نداء مفاده .  1 "التفاتة وفي كل نفس تبرز رائحة متمیزة صارخة الشخصیة 

تیة تخص مجموعة معینة بقیم معینة قابل للتصرف والتكییف إّال الطعام فھو رمز لھویة ذا

وتقالید خاصة حیث تلعب فیھ حاسة الشم دور المحّرك للشھیة والمحفِّز لإلقبال على تناول 

من الوجبات الرئیسیة ) Couscous(وكما أشرنا إلیھ سابقا یعّد الكسكسي . األطباق التقلیدیة 

لخضراوات المختلفة والبصل والمعروفة منذ القدم عند الجزائریین ویقّدّم ھذا الطبق با

والكسكاس یوضع فوق ) البرمة ( واللحم، وتتطلب عملیة الطھو توفیر أواني خاصة كالقدر 

القدر، وھو إناء مثقوب أسفلھ لیسمح بمرور البخار اآلتي من القدر، وكذلك الشریط وھي 

عداد یقدم في وبعد اإل. قطعة قماش یسّد بھ الفراغ بین القدر والكسكاس لمنع تسّرب البخار 

صحن فخاري كبیر أو قصعة من الخشب مع إضافة قلیل من مرق الطبیخ وقلیل من السمن 

على  - الكسكسي - وھكذا فكما تدّل البعرة على البعیر واألثر على المسیر فكذلك یدل. البلدي 

  :وقد قیل في القرن التاسع عشر . ھویة الجزائري األصیل 

" Dis-moi ce que tu manges et je te dirais qui tu es " 

  ترجمتنا" قل لي ماذا تأكل أقول لك من أنت " 

. فاألطعمة إذن تعبیر عن الھویة وتعّرف على الذات وإدراك لألنا مقارنة مع اآلخر 

أّنھ من الواجب الحفاظ على ھذه الھویة وعدم  Marcel BOISلذلك رأى مارسال بوا 

ألم یقل والتر . بغرابتھا وانفرادھا وغیریتھا طمسھا في شخصیة اآلخر واإلبقاء علیھا 

  :ذات مرة  Walter BENJAMIN 2 بنیامین

"La vraie traduction est transparente, elle ne cache pas 

l’original, n’offusque pas sa lumière. " 

  اترجمتن."الترجمة الحقیقیة ھي الترجمة الشّفافة إذ ال تخفي األصل وال تحجب نوره " 

وخالصة القول إّن الترجمة في ھذه الحالة ، تسّلط الضوء على مفردات األصل بأمانة 

وتنقل خصوصیاتھا بوفاء ، وتترجم النمط الغذائي لألجناس المختلفة بذوق وجمال، وتحقق 

  :  1للترجمیة MESCHONNICبذلك نظریة میشونیك 

                                                
. 05ص  الطاھر وطار ، الزلزال ، مرجع سابق ، - 1    

2- Inês Oseki-DEPRE, Op.cit., P 104. 
1- Henri MESCHONNIC, Poétique du Traduire, Op.cit., P 57. 



" La force d’une traduction réussie est qu’elle est une 

poétique pour une poétique. Pas du sens pour le sens ni 

un mot pour le mot, mais ce qui fait un acte de langage 

un acte de littérature. " 

ولیس ترجمة معنى لمعنى . تعد قوة الترجمة الناجحة كونھا ترجمة إبداعیة لعمل إبداعي " 

  ترجمتنا."اني فعال أدبیا وال كلمة بكلمة ولكن ما یجعل فعل لس

وبذلك ترقى الترجمة إلى مستوى الجمال من خالل الرؤى اإلبداعیة لمیشونیك، إذ 

لیست الترجمة في نظره عمال ثانویا بل عمال یوازي العمل األصلي من غیر أن یشّوھھ أو 

  .یغّیره

  

عكس وبعد الخصوصیات السابقة ، یأتي اآلن دور خصوصیات الھندام المحّلي الذي ی

  .صورة األصالة الجزائریة وبعدھا التاریخي وامتداد جذورھا في غیاھب الزمن الغابر

  المحّلي  خصوصیات الّلباس :رابعا
  

 EZZILZEL  الزلزال

 بطربوشھ األحمرقابلھ شیخ حضري  -
الطویل یقف في مدخل مقھى 

  09صالنجمة
 
النساء السافرات أكثر من المتحجبات  - 

   25ص  السوداء االمالیبھذه 
  
  
  
 شاشیتھاللّبان كما كان لعّلھ لم یغیّر  - 
   32ص.
  
  
تّجار األغنام واألبقار والخیول  - 

والوبریة السوداء والبیضاء  ببلوزاتھم

-Planté devant le café 
« Nedjma » : un citadin coiffé 

P 08. tarbouche rouged’un haut  
 

- Les femmes dévoilées sont plus 
nombreuses que celles qui 

sombre s’enveloppent dans leur 
P 21. m’laya 

 
- Le laitier est toujours en place, 
sans doute porte-t-il encore la 

P 28. chéchiamême  
 

- Au milieu des maquignons en 
noires, des gros  blouses



الحریر الصفراء المزدانة  وبعمامات
   59ص. بالخیوط الوبریة 

  
  
  
یصطفون على  الجبببعض باعة  - 

   71ص. المقاعد تحت الجدار 
  
  
بھت لونھا  باریةغقدم عجوز في  - 

   71ص. أسود 
  
  
قمرة  برنوس صوفي وجبةفي ذراعھ  - 

   71ص. وفي یده الیسرى مذیاع 
  
  
  
وعندما عاد من حرب الشام ألبسوه  - 

وبقي ) قایدا(ونصبوه  برنسا أحمر
الوحید الذي یملك أرضا وسط المعمرین 

   143ص
  
 
 ومریوالنأزرقان  سرواالنعلیھا  - 

   155ص.  متقاربان في اللون والشكل
  
  
إطالقا إلى انتعال  :لن یضطروا - 

  164ص األحذیة

propriétaires et des paysans en 
poil de burnous de laine ou de 

de  turbans, avec leur chameau
soie dorée. P 51 

 
- Des vendeurs alignaient leurs 

sur des banquettes le long  djebbas
du mur. P 60 

 
- Un vieillard s’avança, revêtu 

noir tout  poussière-cached’un 
délavé, P 60 

 
- Il portait sur le bras droit un 

de  djebbaet une  burnous de laine
rayonne, il tenait de la main 

gauche un transistor. P 60  
 

- A son retour de la compagne de 
burnous Syrie, on la revêtit du 

et on le nomma Caïd. Il  rouge
demeura le seul à posséder des 

terres au milieu des colons. P120 
 

- Ils portaient tous deux les 
 poloset des  jeans-bluemêmes 

semblables. P130  

 
- Ils n’auront d’ailleurs nul besoin 

P139. sandalesde  
  

یعّد الّلباس عند المسلمین عامة من النعم الكبرى التي مّن اهللا بھا على عباده ، لیستروا 

ومن الحیاء ستر الجسد، وھي فطرة اهللا التي فطر . بھا عوراتھم ولیكون لھم زینة وجماال 

بس باختالف البیئة ، فقد یرتدي سكان االسكیمو في ویختلف ارتداء المال. الناس علیھا 

المناطق الباردة الحذاء الخشن الطویل والسراویل والمعطف السمیك بینما یرتدي الرجل 



ویختار . اإلفریقي في وسط المناطق الحارة اإلفریقیة قطعة من القماش یلفھا حول وسطھ 

عربي الذي یعیش في المناطق الحارة الناس األلوان التي تتناسب مع بیئتھم، لذلك یفّضل ال

األلوان البیضاء المصنوعة من القطن والكتان التي لھا خاصیة امتصاص العرق وعكس 

كما یضع الناس في ھذه المناطق القبعات . أشعة الشمس للحفاظ على الحرارة المعتدلة للجسم 

سة بطبیعة المناخ إذن یتأثر نوع األلب. فوق رؤوسھم بھدف حمایتھم من الحرارة الزائدة 

كما تعد األلبسة وسیلة لالتصال بین الناس ، إذ تستطیع . وتغیرات الطقس وجغرافیا المكان 

في كثیر من األحیان تحدید ھویة األشخاص من خالل ما یرتدونھ من مالبس فتمّیز عّمال 

ة البرید وسائقي الحافالت وإطارات البنوك وعّمال المستشفیات ورجال الحمایة المدنی

  :1 وضباط الشرطة وغیرھم من خالل بدالتھم وطریقة لبسھم وھو ما تؤیده ھذه المقولة

"Clothing can be an indicator of person’s role or 

position in society. Uniforms, such as the army, 

frequently indicate a person’s profession. Professional 

uniforms also include those worn by nurses and 

doctors, by members of religious orders and by police 

officers and firefighters. » 

تدل األزیاء الموحدة ، . یمكن لأللبسة أن تكون مؤّشرا لدور الفرد أو وضعیتھ في المجتمع " 

تلك التي ترتدیھا  تضم أیضا األزیاء المھنیة. كبدالت الجیش ، عادة على وظیفة الفرد 

  ترجمتنا."الممرضات واألطباء وأعضاء القیادات الدینیة وضباط الشرطة وُمكافحي الحرائق 

فالتباین . وتختلف صناعة المالبس من بلد آلخر إذ تعد رمزًا للھویة وإثباتا للتمّیز 

شعوب وتتوارث ال. واضح بین نوعیة األلبسة الصینیة والیابانیة واألوروبیة واإلفریقیة 

عادات الّلباس جیال بعد جیل رغم ما یشوبھا من تداخل للثقافات بسبب عصر العولمة الذي 

فقد نلوم فتیاتنا على لبس األزیاء القصیرة ولكن لماذا نسمح باستیراد ھذه " قلب كل الموازین 

فقد یرغب   1 "األزیاء ونعرضھا في واجھات الدكاكین بصورة مغریة أمام أنظار فتیاتنا ؟

عض الناس في الظھور بصورة أنیقة وذلك باختیار نوع معین من األلبسة وقد تقّلد الفتاة أو ب
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وقد یجد . الشاب نمط لباس إحدى الممثالت أو الممثلین وكذا بعض الریاضیین المشھورین

وتجدر اإلشارة إلى أنّ  . أحدھم راحة نفسیة في لباس معین بتصمیم ممّیز وبألوان مزركشة 

ن العروس یختلف باختالف الثقافات ، فالبیاض لیس داللة على الفرح والبھجة ألوان فستا

  .والسرور في كل األوطان كما أّن السواد ال یعني دائما الحداد والحزن والعزاء

وأباح لھا اإلسالم ما لم یبح . وتغّطي المرأة المسلمة كل جسمھا ما عدا وجھھا وكفیھا 

وقد اعتادت المرأة الجزائریة الّلباس الفضفاض . لذھب للرجل من لبس الحریر والتزّین با

وارتدت المرأة القسنطینیة المالیة السوداء التي كانت تمّثل عمق التراث . والسترة منذ القدم 

 Salah BEY 2 اتصلت بصالح باي) M’laya(ویروى أّن المالیة . الجزائري وامتداده 

حیث عرفت المدینة أوج ازدھارھا في ) 1792 - 1771(سنة  21الذي حكم قسنطینة لمدة 

ظل حكمھ وكان یسترشد بآراء العلماء ، وبنى المدرسة الكّتانیة بحي سوق العصر وحكم 

، فاختارت المرأة القسنطینیة ذلك اللون الداكن حزنا  1792سبتمبر  01علیھ بالموت في 

  .علیھ ثم امتدت المالیة إلى كل الشرق الجزائري 

على التسمیة نفسھا نظرا الرتباطھا الروحي  Marcel BOISوقد أبقى مارسال 

یتناسب مع ما تبدیھ  بالثقافة الجزائریة والمتداد جذورھا في البعد التاریخي المحّلي ، وھو ما

 : Inès Oseki-DEPRE  1إیناس اوزیكي دیبري 

" Il est un autre élément très important dans la 

traduction, extralinguistique, qui est le contexte 

culturel. " 

  ترجمتنا."ھناك عنصر آخر خارج لساني مھم جدا في الترجمة ھو السیاق الثقافي " 

مّطلع على القیم الثقافیة الجزائریة فقد انساق وراء السیاق الثقافي  BOISوألن بوا 

المالیة تلقى وعلى شاكلة . وحافظ على كثیر من المصطلحات التي أوردتھا الروایة األصل 

حظوة عند نساء قسنطینة خاصة في األعراس وارتبط اسمھا بلقب ) Djebba(الجبة 

ھذه العائلة التي كانت السّباقة في فن )  Djebbat Ferguaniجبة الفرقاني (الفرقاني 

 Ceinture(وتلبس الـجـبـة المطروزة مع حزام مذّھب . الـخـیـاطـة والـطـرز بـقـسـنـطـیـنـة 
                                                

2- http:// www.Apc-constantine.gov.dz. 
 1- Inès Oseki-DEPRE, Op. cit., P 78. 

http://www.Apc-constantine.gov.dz


de louis d’or ( وحلي صدریة)Parure Pectorale ( وعـقـد)Collier ( وأساور

)Bracelet. (  

تمتاز الجزائر بتنوعھا الثقافي وثراءھا الكبیر في مجال األزیاء التي تتباین مع اختالف 

المناطق من بالد القبائل بجبتھا المزركشة متعددة األلوان إلى األوراس بالملحفة الشاویة 

)EL-Hâf ( القنیدرة إلى)G’nidra ( العاصمیة بشكلھا الجّذاب مرورا بالزي التلمساني

  .الممّیز وصوال إلى اللباس الطارقي المناسب لجو األھقار الجمیل 

ھو الساتر   2وتلبس المرأة الجزائریة عموما الحجاب خارج البیت والحجاب لغة

. یرا عن انتمائھا الدیني ویعّد الحجاب ھویة المرأة المسلمة وتعب. وحجب الشيء ھو ستره 

وقد أثار جدال واسعا في السنوات األخیرة ، ومنع ارتداؤه في المؤسسات التعلیمیة في العدید 

  .من الدول الغربیة 

ویتباھى الجزائریون بلبس البرنوس والعمامة في المناسبات ألنھم یرون في ذلك 

لغة ھو كل ثوب ) Burnous( 1 أصالتھم وامتدادھم التاریخي الضارب في الزمن ، والبرنس

وھو رداء طویل فضفاض مفتوح من األمام یرتدى . یكون غطاء الرأس جزءا منھ متصال بھ 

فوق المالبس الخارجیة ولیس لھ أكمام یصنع من الصوف أو من الوبر وتختلف ألوانھ فمنھا 

) Caid(قاید كما كان في زمن االستعمار رمز للسیادة فقد كان ال. األبیض واألسود والبّني 

كما تتعدد أغطیة . یلبس برنوسا أحمرًا وھذا دلیل علو رتبتھ وسمو قدره عند الفرنسیین 

وجمعھا عمائم ، واعتّم الرجل وتعّمم ) Turban( 2 الرأس وطرق لبسھا ولعّل أھمُّھا العمامة

ویختلف . العمامة على رأسھ عدة طیات ، وھي من لباس العرب قدیما ) طوى ( إذا كّور 

وسئل یوما أبو األسود الدؤلي عن ... لونھا من أصفر وأحمر وأخضر وأبیض وغیره 

من الحّر ومدفأة من القّر ) حافظة ( في الحرب ، ومكـّنـة ) وقایة ( ھي ُجـّنـة :" العمامة فقال 

وواقیة من األحداث وزیادة في القامة وعادة من ) المجلس ( ووقار في النديِّ ) البرد ( 

منذ العھد العثماني ویوحي ) Tarbouche(كما أنتشر لبس الطربوش   3 ."رب عادات الع
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التي تلبسھا العدید من ) Chéchia( 4 وھو یشبھ الشاشیة. بأّن مرتدیھ رجل دین ووقار 

الشعوب اإلسالمیة وتعود صناعة الشاشیة إلى مدینة القیروان في القرن الثاني للھجرة 

  ) .االسم القدیم لطشقند في أوزباكستان (  "شاش"ن وتستمد اسمھا من النعت المشتق م

یتطلب فھم ھذه الحقائق الثقافیة المرتبطة بالموروث الشعبي سمّوا في الذوق وجماال 

 5 للحدیث عن اإلحاطة باللغة لفي الحسِّ ، لذلك یكفي أن تكون شاعرًا لكي تترجم ، وال مجا

وال یفھم ھذا الجمال إّال بنقـلـھ . البھاء فالحدیث عن نمطیة الّلباس ھو حدیث عن الحسن و. 

 Mitre(فـال یمـكـن الـبتة التصرف في ترجمة تاج األسقف . بشكل حـرفـي وفـّي 

d’évêque ( وال مجال للتصرف في األزیاء . بعمامة اإلمام من أجل تقریب الفھم للمتلقي

  : 1 التقلیدیة اإلفریقیة

" En Afrique, le vêtement traditionnel peut révéler la 

position sociale de la personne qui le revêt, il peut agir 

comme la marque de dignité du souverain, souligner le 

rang du prêtre, la position de la femme mariée. " 

المة یكشف الّلباس التقلیدي في إفریقیا عن الوضعیة االجتماعیة لمرتدیھ وقد یكون ع" 

  اترجمتن." شرف للحاكم ویدلي بصف القسیس ووضعیة المرأة المتزوجة

لذلك قد یستوجب االنتقال من لغة إلى أخرى وقفة ترّیث ، فوراء اللغة تراثا وفكرًا 

الصورة التي ترسم في مخیلة القارئ أو " وال بد للمترجم االنتباه إلى . وعادات وتقالید وبیئة 

   2 ."وقد یكون حجر عثرة أمام المترجم أو الترجمان […].غتھ المستمع وھو أمامھا في ل

وتنتقل ثقافة الّلباس من مجتمع آلخر تبعًا لحركة األفراد وتأثرھم بالعادات الغربیة 

. أكثر انتشارًا في العالم) Blue jeans(  3والتقالید األجنبیة وقد أصبحت السراویل الزرقاء

ون بدایة ثم أصبح الّلباس الشائع عند الرجال والنساء في فقد كان یلبسھا الفّالحون األمریكی

                                                
4- http// : www. Wikipedia. Org. 

5- Inês Oseki DEPERE, Op.cit., P 84. 
  1- Microsoft Encarta 2008. 

  2 . 18محمد الدیداوي ، علم الترجمة بین النظریة والتطبیق ، مصدر سابق ، ص  -   
  3- Microsoft English Encarta Encyclopedia / Clothing. 



) Japanese Kimonos(كما غزا اللباس الیاباني  الكیمونو . كل األعمار ومختلف الثقافات 

  .فأصبحت شوارعنا معارضا لمختلف األلبسة العالمیة . مختلف األقطار البعیدة 

اس الجزائري من خالل على خصوصیة الّلب Marcel BOISلقد حافظ مارسال بوا 

مدركا المفھوم العمیق للترجمة كما یبدیھ انطوان . حضور المصطلحات نفسھا في الترجمة 

  : Antoine BERMAN 4 بارمان

" La traduction n’est pas une simple médiation : C’est 

un processus où se joue tout notre rapport avec 

l’autre. " 

  ترجمتنا"جرد وساطة ، فھي عملیة تظھر فیھا كل عالقتنا باآلخرلیست الترجمة م" 

وبالتالي یجب إغراء ھذا اآلخر للتنقل نحونا والتزّود بمعارف جدیدة والتطّلع على ما 

وھو االنشغال نفسھ . وذلك من خالل االھتمام بالشكل والمحتوى على حد سواء . ھو غریب 

  :یتساءل قائال ) Walter BENJAMIN(  1الذي جعل والتربنیامین

" Puisque la traduction doit manifester le rapport entre 

les langues, pourquoi ne doit-elle pas transmettre le 

plus exactement possible la forme et le sens de 

l’original. " 

تتوخى الدقة ما أمكن في نقل  بما أّنھ یجب على الترجمة إثارة العالقة بین الّلغات ، فلماذا ال" 

  ترجمتنا."شكل ومعنى األصل 

وفي مثل ھذه الحاالت عندما یتعلق األمر بنقل عادات األزیاء والمالبس ، فّضل بوا 

)BOIS ( توخي الدقة بااللتصاق قدر المستطاع بلغة األصل ورأى في ھذه اإلستراتیجیة

التي جاءت على ) BERMAN(مان یوافق وجھة نظر بار الحل األمثل لنقل أمین، وھو ما

  :PASTERNAK 2 لسان باسترناك

                                                
 4- Antoine BERMAN, L’épreuve de l’étranger, Op.cit., P 287. 

1- Inês Oseki-DEPRE, Op.cit., P 102. 
2- Antoine BERMAN, Pour une Critique des Traductions : John Donne, Op.cit., P 28. 



" Pour qu’une traduction atteigne son but, une 

dépendance plus réelle doit la lier à l’original. Le 

rapport entre l’original et la traduction doit être celui 

qui unit la base à son dérivé, comme pour une plante et 

sa bouture. " 

ویجب أن یكون . لكي تبلغ الترجمة مبتغاھا یجب أن تربطھا تبعیة جد حقیقیة باألصل " 

  ترجمتنا."الرابط بین األصل والترجمة ھو نفسھ الذي یجمع الجذر بمشتقھ مثل نبتة وفسیلتھا 

افة المحلیة ، جاء وبعد أن رأینا تنوع األلبسة المحلیة واكتشفنا ثرائھا بتنوع زخم الثق

دور خصوصیة من نوع آخر ترتبط بالبعد الروحي والنفسي للفرد الجزائري وھو المعتقد 

  . عالدیني ومالھ من أثر على سلوك الفرد الّلغوي وتعاملھ مع بقیة أفراد المجتم

  

   خصوصیات المعتقد الّدیني :خامسا
  

  
  EZ-ZILZEL  الزلزال

د عب الشیخ ونشط قلب اآلذان ارتفع - 
  06ص . بواالرواح  دالمجی

  
  
  
ما الذي یدفع .  ال حول وال قوة إّال باهللا - 

الناس حتى یرتجلوا مشیتھم بھذا الشكل 
  07ص. في ھذه المدینة 

  
  
لم أصل بالسیارة إلى ھنا إّال بعد أن  - 

كدت أن أھجرھا وسط الشارع ، خشیة 
یوم أن یغمروھا كالذباب كأّنما ھم في 

  07ص.  الحشر
  
  
  

tira le  muezzinL’appel du  -
Abdelmadjid  cheikh

BOULAROUAH de sa 
rêverie. P 06 

 
le Quel ! Puissant-Dieu tout -

bousculade. P 06 
 
  

- En arrivant ici avec ma 
voiture, j’ai bien failli 

l’abandonner en pleine rue, 
tellement ils me faisaient peur 

en se jetant sur elle Comme 
des mouches. On se croirait au 

P 06. jour de la Résurrection 
 



  
تنطلق العطور من الغادات و - 

واالسرائیلیات الالئي یمألن  تاألوروبیا
ص . بھجة وحبورا  كالحوریاتالشوارع 

07   
  
  
كافحنا مع الشیخ بن بادیس تغّمده اهللا  - 

  08ص .  برحمتھ الواسعة
  
  
  08ص . في المذاھب األربعة وتفقھنا  - 
  
  
   08ص . القرآن الكریم التملیك وارد في  - 
  
  
  
سرع خطاه لیقطع المسافة قرر أن ی - 

   08ص . الجامع الكبیر التي تفصلھ عن 
  
  
  
سیدي راشد یا صاحب البرھان یا  - 

   09ص . أحضر وقل فیھا القول الفصل 
  
  
بدل ھذا اتجھت أنظارھم إلى المساس  - 

.   الذین وّرثھم اهللا أرضھ  بالصالحین
   10ص
  
  
  
ال حول وال قوة أسحبي یدك یا امرأة  - 

   10ص  .إّال باهللا
  
  
ركعتین تحیة عندما اعتدل آلداء  - 

- Le parfum des jeunes filles, 
européennes et israélites, 

emplissait les rues, gracieuses 
et joyeuses demoiselles qui 

. hourisfaisaient songer à des 
P07 

 
- Nous avons lutté au côtés de 

que Dieu le prenne  -Ben Badis
P07. en miséricorde 

  
- Nous avons approfondi 

7P0. quatre ritesl’étude des  
 

- La propriété privée est 
. Saint Coranreconnue dans le 

P07 
 

- Il décida de presser le pas 
pour franchir le bout de 

chemin qui le séparait de la 
P08. Grande Mosquée 

 
l’homme aux , Sid Rached -

toi et -montre miracles
prononce la sentence. P08 

 
- Le gouvernement n’a rien 

trouvé de mieux que d’exciter 
les gens leur convoitise contre 

à qui Dieu a donné sa  de bien
terre en héritage. P09 

 
Il n’y a pas moi ça, -Enlève -

de force et de puissance qu’en 
P09. Dieu 

 
- Au moment où il retrouvait 



   11ص . المسجد
  
  
  
  
الشیخ ابن بادیس  المنبرتراءى لھ في  - 

   11ص . بحركات وجھھ النشیطة 
  
  
  
لعنھ اهللا  - الشیطان الرجیملعنھ اهللا  - 

   12ص .  الوسواس الخّناس
  
على  خطبة الجمعة الشیخبدل أن یرّكز  - 

   14ص .التقوى استغرق في شرح الزلزال
  
  
  
  
   16ص .  صدق اهللا العظیم - 
  
   25ص . إّنا هللا وإّنا إلیھ راجعون  - 
  
  
   27ص .  عفریت كافرالمغبونة شاطھا  - 
  
  
 السنةو بالحدیث،  بالدیننعّمر األفئدة  - 

   31ص .  السلفوما كان علیھ 
  
  
  
   32ص .  أستغفر اهللا - 
  
 یا دیوثایا كلب بن كلب  یا لعیناخسئت  - 

   42ص . الكالم لي أنا أتقول ھذا 
  
  

en it son calme et se prépara
, à signe de vénération
P10. deux raka’ataccomplir  

  
 

- Il se représenta le Cheikh 
, il minbarau  BEN BADIS

revit le visage expressif, 
animé. P10 

 
 -Que Dieu maudisse Satan -  

P11. l’abominable Démon 
  
, khotba du vendrediDans sa  -

tre , au lieu de metl’imam
l’accent sur la piété, leur a 
parlé du Tremblement de 

Terre. P12 
 

P14. Dieu ne se trompe pas - 
 

Notre seul recours est auprès  -
P22de Dieu.  

 
- La pauvre ! victime d’un 

P23. génie malin 
 

- Nous ouvrions les cœurs à la 
, à la Hadith, au Religion

aux pieuses pratiques , Sounna
P27. ancêtresdes  

 
P27. Que Dieu me pardonne - 

 
, chien, ordureFou le camp,  -

Me  ! maquereaufils de chien, 
faire ces propositions à moi. 

P36 



  
ذیلھا  صاحب الدابة، یخرج  یوم القیامة - 

   40ص. في المشرق ورأسھا في المغرب 
  
  
  
  
لتفتح طریق فرنسا وأوروبا وتعقم  - 

النساء والرجال لتحد من النسل اذن ھذا 
   43ص .  حرام

  
  
  
  
   44ص .  بارك اهللا فیك - 
  
   45ص .  عیبابن أمي وأبي ھذا  - 
  
  
في الرابعة  الستینأنساه حفظ آه كدت  - 

   50ص . عشرة 
  
  
.  الشاذلیةأعلن نفسھ تابعا للطریقة  - 

   50ص
  
. ھذا فخر على كل حال  شھیدصھري  - 

   77ص 
  
   77ص .  كل رمضانھكذا مع اقتراب  - 
  
  
إن راسلتھ  طالق بالثالثوزوجتي  - 

   88ص . بالخیر أو بالشر 
  
  
  
 الزاویةیا سیدي وغادر  صّلىو توّضأ - 

 
, Au jour de la Résurrection -

poussera  l’Homme à la Bête
devant lui l’animal dont la 

queue sera en Orient et la  tête 
en Occident. P34 

 
- Ou alors qu’on laisse la voie 

libre aux départs vers la 
France. Qu’on stérilise mâles 
et femelles pour les empêcher 

de se multiplier comme des 
P37. péchélapins. Ce serait un  

  
P38. Merci - 

 
- Mon propre frère ! c’est une 

P39. honte 
 

- J’allais l’oublier ! A quatorze 
soixante ans, il savait déjà les 

P43. parties du Coran 
 

- Il s’est affilié ouvertement à 
P43. » Chadilya «la  

 
Une  ! chahidfrère -Mon beau -

mort glorieuse. P65 
 

- C’est la même chose aux 
P66. Ramadhande approches  

 
- J’ai juré que je ne lui 

enverrais aucune lettre, que je 
répudierais ma femme par trois 

.fois 
 

- Il se purifia par des ablutions, 



   99ص . 
  
  
.  زمزمفیھا أغلى من ماء  ةكأس البیر - 

   124ص 
  
عدت إلى قسنطینة ومعي البنت كانت  - 

  150ص .  الفاتحةفي سن عائشة قرأت 
  
  
  
    172ص .  سبحان اهللا - 

. zaouïaet quitta la  prièrefit sa 
P83 

 
- Où la bière Coûte plus cher 

P103. Zemzemque l’eau de  
 

Je repartis pour Constantine, 
emmenant la fille, qui avait 

la l’âge d’Aicha, Je lus 
P126. » Fatiha « 

 
P145. Dieu soit loué - 

 
طغت الكثیر من المفاھیم الدینیة على روایة الزلزال ، وظھر التصّوف في عدید 

یر من األحیان المناسبات على بطل الروایة الشیخ عبد المجید بواالرواح، واستطاع في كث

إیجاد الحلول المناسبة لترجمة ھذه الصیغ خاصة وھو رجل دین  BOISالمترجم بوا 

كاثولیكي ، وحاول جاھدا المحافظة على نكھة النص األصل وخصوصیاتھ من خالل 

المحافظة على مفردات األصل بكل أمانة، مع بعض التحفظات عندما یتعلق األمر باألركان 

 يوبالرغم من أنھ التزم الترجمة الشائعة إّال أنھ لم یستوف. الدین  واألسس الركیزة لھذا

. الجوانب كلھا ، وبقي بعض الغموض سائدا نحاول تسلیط الضوء علیھ قدر اإلمكان 

  :فاإلسالم ھو دین ُكل الجزائریین وأركانھ األساسیة خمسة ھي 

 L’attestation de la foi  الشھادتان  

 La prière  الصالة  

  L’aumône اة الزك  

  Le jeûne  الصوم  

 Le pèlerinage  الحج  

وھي طھارة ) L’ablution(وتتطلب الصالة المرتبطة بتوقیت معّین الوضوء 

كتاب واحد موحد ال یأتیھ ) Saint Coran(كما أّن القرآن الكریم . استعدادا للقیام بھذا الركن 

حیین ابتداء من العھد القدیم وصوال الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ بینما تتعدد كتب المسی

إاللھ واحد مالك كل شيء وصانع ما " وجاء في معتقدات النصارى أن  .إلى العھد الجدید 



فالصانع یخلق على أساس مثال سابق : یرى وما ال یرى ، وواضح تأثرھم بألفاظ الفالسفة 

" Allah"بـ " اهللا"كلمة لذلك یعتمد المترجمون المسلمون ترجمة  1 ."بینما الخالق غیر ذلك 

بالمعنى المتعارف عند   Prièreكما قد تفھم لفظة  الصالة . حفاظا على المفھوم التام للفظة 

لیشمل ) As-salàt(المسیحیین باالبتھاالت والدعاء فـقـط ، بـیـنـما یـتـسع مـفـھـوم الصالة 

الصدقة والمنحة المقّدمة  عند حدود)  Aumôneالزكاة ( وال یتوقف مفھوم  .العبادة بكاملھا 

الكریم والسنة النبویة تفاصیل الزكاة  وقد بّین القرآن  .للفقیر بل ھي عبادة مفروضة

ومستحّقیھا ، وألن الكلمة المقابلة في اللغة الفرنسیة غائبة فمن األجدر الحفاظ على الكلمة 

الذي یختلف ) le jeûne(وكذلك األمر بالنسبة للصیام ).  Az-zakat(كما ترد في العربیة 

االمتناع عن الطعام الدسم وما فیھ شيء "تعریفھ في الدیانات األخرى ، فھو عند المسیحیین 

من الحیوان أو مشتقاتھ مقتصرین على أكل البقول ، وتختلف مدتھ وكیفیتھ من فرقة إلى 

 الذي یؤدى بصفة) Pèlerinage(وكذلك یختلف المفھوم الروحي لفریضة الحج  1 ."أخرى 

إلزامیة مرة واحدة في العمر وفي أیام معدودات من السنة ، عن مفھوم الحج عند الیھود 

وتتسع الھوة بین اإلسالم . أسلم وأوضح  Al-Hajj: والنصارى لذلك فالحفاظ على الكلمة 

إذ یقتضي اكتمالھ عند المسلمین في تحقیق ) la foi(وباقي الدیانات فـي مفـھـوم اإلیمان 

 ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم اآلخر والقدر خیره وشره ، وھي مـفـاھـیـم غیر اإلیمان باهللا

  ) .Al-Imâne(متطابقھ فـي باقـي الدیانات وھـو مبرر لـلحـفـاظ عـلــى التسمیة الـعـربیة 

في ھذه الحالة الترجمة الشائعة ورأى أّن الرسالة  Macel BOISلقد آثر مارسال بوا 

یما أّن أركان اإلسالم صارت تعرف عند الصغیر قبل الكبیر من أھل مفھومة عند المتلقي س

المعاصرة و اتساع رقعة االتصال عبر شبكة  االغرب بفعل انتشار وسائل التكنولوجی

  :- ولكل جواد كبوة –ولكنھ نھج نھجا مغایرا في الجملة الموالیة . االنترنت 

  Merci 38ص   44صبارك اهللا فیك  

ام المترجم على المتلقي ، تاركا وراءه كل حموالت األصل من لقد انصّب جّل اھتم

قـیـم وشـحنات دینیة ، واتجھ رأسا للبحث عن المكافئ في اللغة المنقول إلیھا ، وھو الـشـي 

مـن خـالل الـمـكافــئ الــدیـنـامـیـكـي  NIDAنـفـسـھ الـذي یدعــو إلـیـھ نـیـدا 
                                                

. 574مانع بن حّماد الجھني ، مرجع سابق ، ص  - 1  
. 576المرجع نفسھ ، ص  -1   



)L’équivalence dynamique (ص عملیة الترجمة إلى وسیلة إخباریة الذي یقّل

وتتعّدى الترجمة في ھذه الحالة ھذا المفھوم ، فھي نقل لمفاھیم ثقافیة . ال غیر  1 تواصلیة

تبدو ترجمة بوا  و. مغایرة وتطّلع على عادات وقیم مخالفة فھي إذن وسیلة الكتشاف اآلخر 

BOIS كوالردو  غیر ذلك تماما، بل ھي موافقة لما ذھب إلیھ الشاعرCOLARDEAU 

  :2 عندما عّرف الترجمة االثنومركزیة بقولھ

"S’il y a quelque mérite à traduire, ce ne peut être que 

de perfectionner, s’il est possible, son original, de 

l’embellir, de se l’approprier, de lui donner un air 

national et de naturaliser, en quelque sorte, cette plante 

étrangère."  

إذا كان للترجمة حظوة ، فھي لن تكون إّال تھذیب األصل إن أمكن وتنمیقھ وامتالكھ "  

  ترجمتنا."وإعطائھ نكھة وطنیة وتطبیع ھذه النبتة األجنبیة بشكل ما 

فھو بالتالي  شكل من أشكال النرجسیة حیث یرى الغریب بشكل سلبي غیر قابل سوى 

. لإللحاق أو التكییف حسب الثقافة الجدیدة ، فال مأوى فیھا لألجنبي وال مجال لتقبل اآلخر

   . 3الثقافیة فكل شيء یذوب في ثقافة المتلقي المھیمنة وھو نوع من االمبریالیة

وقد یؤدي ھذا النمط من السلوك إلى االنغالق وتصور كل الحقائق التي تحدث خارج 

رة نفسھا التي ألفھا الفرد في منظومتھ ، ولعّل خیر دلیل على ذلك ما دائرتنا الثقافیة بالصو

في حدیثھ عن فكرة العبید أثناء سرده لعادات  Gustave LE BONأورده قیستاف لوبون 

  :4العرب وطبائعھم

"Le mot d’esclavage évoque immédiatement dans 

l’esprit d’un Européen, lecteur des romans américains 

d’il y a trente ans, l’image de malheureux chargés de 

chaînes, menés à coups de fouet, à peine nourris et 
                                                

 1- Ferhat MAMERI, "traduire l’altérité juridique", Op.cit., P 67. 
2- Antoine BERMAN, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Op.cit., P 30. 
3- Ibid, P 33. 

4- Gustave LE BON, La civilisation des arabes, Op.cit., P 293. 



n’ayant pour demeure qu’un sombre cachot […] 

L’esclavage chez les mahométans est fort différent de 

ce qu’il était chez les chrétiens. La situation des 

esclaves en  Orient est bien préférable en effet à celle 

des domestiques en Europe."  

توحي كلمة الرقیق مباشرة في ذھن األوروبي ، قارئ الروایات األمریكیة منذ ثالثین سنة "  

. ، بصورة بائسین مكّبلین باألغالل ، یقادون بالسوط ، أكلھم قلیل وسكنھم زنزانة مظلمة 

الرّق عند المحمدیین مختلف تماما عّما كان معھودا عند المسیحیین، وفي الواقع وضعیة ف

  . ترجمتنا ." العبید في المشرق أفضل بكثیر من وضعیة الخدم في أوروبا 

ویشیر لوبون في معرض حدیثة عن التزام المرأة العربیة البیت وتفرغھا لتربیة 

ة التي یراھا األوروبیون في كونھا سجینة كئیبة أوالدھا وخدمة زوجھا إلى النظرة الخاطئ

حزینة یرافقھا الملل والضجر طوال الیوم ، ویؤكد أن الواقع غیر ذلك تماما ، فھي في سعادة 

  . 1 دائمة حیث تقوم بالدور األھم في العائلة وھو االعتناء بأوالدھا وبیتھا

قافتھ والولوج في دھالیز إن التطّلع على اآلخر بغیة معرفتھ یمّر عبر التقّرب من ث

في  LEBONعمیقة للتعرف على خصوصیاتھ وإدارك أبعاد فكره ، لذلك كتب لوبون 

  : 2 صفحتھ األخیرة

"Ce livre édité il y a plus d’un demi siècle fit l’effet 

d’une bombe en révélant à l’occident un monde qu’il 

méconnaissait ou qu’il voulait ignorer."  

كان لھذا الكتاب الذي نشر منذ أكثر من نصف قرن وقع القنبلة بالكشف للغرب عن عالم "

  ترجمتنا."یجھلھ أو كان یوّد تجاھلھ

اإلمبراطوریة ) Ethnocentrique(رافقت النظرة الفوقیة أي النظرة اإلثنومركزیة 

وفة عند المترجمین آنذاك الرومانیة القدیمة حتى أصبح اإللحاق والتبعیة والتطبیع مفردات مأل

  :ھو غایة مبتغى المترجم ) le sens(وأضحى العدو وراء المعنى . 
                                                

  1- Ibid., P 324. 
  2- Ibidem. 



"La traduction n’a pas que faire de la lettre morte : elle 

va, pour le capter, au vif de l’esprit, au sens."  

لروح ، من أجل الترجمة في غنى عن الحرف المیت فھي تسعى للظفر بھ من أجل حیاة ا" 

  ترجمتنا." المعنى 

ثم تلقى جانبا بعد انتزاع  ،)المعاني ( ھكذا كانت ُترى اللغة، قوالب شكلیة تحمل الّدرر 

  .المعنى الذي كان یدّب فیھا الحیاة ، فال قیمة لجسد فارقتھ الروح دون رجعة 

فقد التزم في الكثیر من األحیان ) Marcel BOIS(وحتى ننصف مارسال بوا 

الحرفیة للتأكید على أصالة المفاھیم وأن التقرب منھا ھو السبیل األمثل إلدراكھا وفك ب

لھ داللة نفسیة عمیقة في تراثنا العربي اإلسالمي وكذلك بعدا ) Chahid(رموزھا ، فالشھید 

كل دالالت الشھید ، بما أن كلمة ) Martyr(وقد ال یؤدي المقابل . ثقافیا اجتماعیا 

)Martyr (عني عند المسیحیین رجل الدین الذي لفظ أنفاسھ بعد آالم وعذاب من أجل قد ت

التي توحي بالنعیم الذي ینتظر ) houris(دینھ ، وكذلك األمر بالنسبة للفظة الحوریات 

وكیف لقوم أن . المؤمنین  في الجنة ، وقد تغیب ھذه الصورة في أذھان غیر المسلمین 

غائب تماما في ثقافتھم ، كبعض قبائل أمریكا " الموت"یدركوا حیاة ما بعد الموت ومفھوم 

رغم أنھ غیر كاف للداللة على ) Blessure(استعمال مفھوم الجرح  بالشمالیة ، مما یستوج

  1 الذي غادرنا دون رجعة) L’étranger(الموت ، أو التحدث بدال عن ذلك عن الغریب 

لھا ھذه الرؤیة إّال أننا أمام ثقافة وبالرغم من الغرابة التي تحم. لتعویض مفھوم الموت 

مختلفة عن ثقافتنا تتطلب مّنا احترام خصوصیاتھا والتعامل معھا بنوع من االنفتاح ولیس 

بالحرفیة أیضا عندما یتعلق األمر بالخطبة  BOISویلتزم بوا . اإللغاء أو اإللحاق 

)Khotba ( وھي تختلف شكال التي یلقیھا اإلمام على مسامع المجتمعین لصالة الجمعة ،

الذي یقام عند صالة المسیحیین بالكنیسة حیث تتخّللھ بعض ) Messe(ومضمونا عن القّداس 

ویورد أیضا مفھوما مستعصیا و ھو صاحب الدابة ) . القّداس الصارخ(الموسیقى 

)L’homme à la bête ( من العالمات " الدابة"، وھو أمر متعلق بعقیدة المسلم إذ تعّد

ویرتبط ماء زمزم . قیام الساعة وھي غائبة ال محالة في ثقافات أخرى الكبرى ل
                                                

1- Yamina HELLAL, La Théorie de Traduction Approches Thématique et Pluridisciplinaire, office des 
publications universitaires, Ben Aknoun, Alger, 1986, P 26. 



)Zemzem ( وھذا " فماء زمزم لما شرب لھ " بدالالت دینیة تاریخیة وكذا بشحنة روحیة

وقد ذكر أیضا الشادلیة . غیرھم  ھ، وھو ماال یستوعب 1 اعتقاد راسخ في أذھان المسلمین كافة

)Chadilya (أبي الحسن الشاذلي " فیة نسبة إلى وھي من الفرق الصو)ھـ656 - 593 (

الذي ولد بقریة عماره في بالد المغرب وانتقل إلى تونس وحج عدة مرات وانتشرت طریقتھ 

   2 ."في مصر والیمن وكذلك في مراكش وغرب الجزائر 

وفي مثل ھذه الحاالت ال سبیل سوى االلتزام بالحرف إلدراك الدالالت وفك رموز 

التي ترافق األلفاظ وھو ما یتناسب تماما مع وجھات نظر بنیامین  اإلیحاءات

BENJAMIN  الواردة على لسان أوزیكي دبیريOseki DEPRE  3 :  

"La traduction est une forme dont les lois sont à 

chercher dans l’original […] L’original comme on le 

voit, prime sur la traduction."  

وكما یبدو یتفّوق األصل على  […]الترجمة شكال یبحث عن ضوابطھ في األصل تعّد" 

  ترجمتنا." الترجمة 

وھي دعوة إلى مراعاة خصوصیات نص األصل وترتیبھ كأولویة تحسبا لنقل یستوفي 

  .المضمون ویحافظ على الشكل بأمانة 

 Osekiدیبري وفي خضـم حـدیـثـھـا عـن عـالقـة األصـل بالـتـرجـمـة تضیف أزیكي 

DEPRE 4  :  

"Il existe une corrélation naturelle entre l’original et sa 

traduction. C’est une « corrélation de vie dans la survie 

des œuvres », dans l’histoire […] C’est la vie de 

l’original qui se déploie dans la traduction."  

فھو ارتباط حیوي لبقاء المؤلفات عبر . ي بین نص األصل وترجمتھ ھناك ارتباط طبیع" 

  ترجمتنا." فھي حیاة نص األصل التي تنتشر في الترجمة  […]التاریخ 
                                                

  1 . 265مانع بن حّماد الجھني ، مرجع سابق ، ص  -   
  2 . 267المرجع نفسھ ، ص  -   

  3- Inês Oseki-DEPRE, Op.cit, P101. 
  4- Ibid., P 101. 



إذ ُتخرج الترجمة األصل . ومنھ تتضح العالقة الحمیمیة بین نص األصل والترجمة 

بخصوصیات عالم  إلى عالم جدید غیر مألوف ویحافظ نص األصل على الترجمة بتدعیمھ

  .مجھول ورؤى غریبة ومنطق مختلف 

وبعد سرد مختلف الخصوصیات نصل في  األخیر للحدیث عن التعابیر الّلغویة المحلیة 

، مع اإلشارة بدایة أنھ یصعب فھم معناھا أحیانا في الّلھجة المعّبرة عنھا نظرا للتنوع الثقافي 

دت كل منطقة أن تستقّل بتعابیرھا الثري الذي تشھده مختلف مناطق الوطن ، حتى كا

  .الخاصة ، وھو ما یجعل ترجمتھا إلى لغة أخرى أمرا مستعصیا 

   

   خصوصیات التعابیر اللغویة المحلیة :سادسا
  

 EZ-ZILZEL  الزلزال

  13ص. یا رضا اهللا والوالدین  - 
  
  
  41ص. العین بصیرة والید قصیرة  - 
  
  
  
الشر یعلّم السقاطة والعري یعلّم  - 

  42ص. یاطةالخ
  
  
  
  42ص. كلب بن كلب  - 
  
  47ص. سمّنا في دقیقنا  - 
  
  
. تجري الریاح بما ال تشتھي السفن  - 

  48ص
  
  

-Pensez à Dieu et à vos 
parents. P12 

 
Si mes moyens étaient à la 
mesure de mes désirs je 

t’offrirais bien davantage. P36 
 

La misère éveille l’appétit et 
celui qui n’a rien à se mettre 
sur le dos apprend à coudre. 

P36 
 

Chien fils de chien. P36 
  

C’est dans notre farine que 
nous avons mis de beurre. P41 

 
Les vents ne soufflent pas 
toujours au gré des vaisseaux. 

P42 
 



  47ص. ال أمان في دار األمان  - 
  
  
  
یوجد في غدیر أو مستنقع ما ال یوجد  - 

  48ص. في البحر 
  
  
  51ص. ما یطعم رأسین یطعم ثالثة  - 
  
  
یخلف على الشجرة وال یخلف على  - 

  51ص. ھا قصاص
  
  
  
  60ص. حوت یأكل حوت  - 
  
  
  71ص. ما زالت البركة  - 
  
  84ص. كّثر اهللا خیرك  - 
  
  
  
  84ص. لو كان یحرث ما باعوه  - 
  
  
  84ص. ذاق ملحي  - 
  
  
  91ص. یحل ویربط  - 
  
  95ص. ال ینقص القرد سوى الساعة  - 
  
  126ص. ید تبني وعشرة تھّدم  - 
  
  129ص.ھذه الدنیا واحد طالع وآخر نازل - 

- Il faut toujours se méfier, 
même quand on fait confiance. 

P41 
 

- On trouve parfois dans le 
fleuve ce qui est introuvable 

dans l’océon.P42 
 

- Quand il y a à manger pour 
deux, il y en a pour trois. P44 

 
- Dieu permet à l’arbre de 
repousser, mais il ne 
récompense pas celui qui le 

coupe. P44 
 

- Les gros poissons mangent 
les petits. P52 

 
- Toujours la baraka. P61 

 
- Sincèrement je te remercie de 
tout cœur pour cette attention. 

P71 
 

- Une bonne bête de labour, on 
ne la vend pas. P72 

 
- Avoir partagé avec moi le 

pain et le sel. P72 
 

- Il a pourtant le bras long. P77 
 

- Le singe serait un homme, 
s’il portait une montre. P79 

- Une main pour bâtir et dix 
pour démolir.P104 

- C’est la vie : l’un monte, 



 
  
  131ص. كل ما في الجبین تراه العین  - 
  
  
إیھ من لم یشبع من القصعة ال یشبع من  - 

  135ص. لحسھا 
  
  
  
سیأكل رأس كل من في البیت ویبقى  - 

  147ص. وحده كالتبیب ال جار وال حبیب 

l’autre dégringole. P107 
 

- Ce qui est écrit sur le front, 
l’œil finit par le voir. P108 

 
- Bah ! Celui qui ne se rassasie 
pas en plongeant la main dans 
le plat, ne se rassasiera pas en 

le léchant. P112 
 

- Il enterrera toute la famille et 
demeurera toute seul, " soli 

taire comme la huppe, sans 
parents ni voisins. ".P124 

  

تعّد الجزائر قارة ثقافیة لمالھا من مقّومات التنّوع في مختلف الجوانب الجغرافیة، فھي 

دولة واسعة المساحة ، والجوانب البیئیة ففیھا الصحراء والھضاب العلیا واألطلس التلي 

والقصیر، والساحل البحري ، وكذا التنوع البشري ففیھا األسمر واألشقر واألبیض والطویل 

وزادھا البعد الثالثي للشخصیة ... وفیھا الشاوي والقبائلي والمزابي والطارقي وغیر ذلك 

وقد شّكل ھذا المزیج . العروبة واإلسالم واألمازیغیة اتساعا من حیث العمق: الجزائریة 

  .المتنوع صورة لتعددیة ثقافیة أضفت ثراء معتبرا على التراث الجزائري 

من ھذا الوطن بعاداتھا وتقالیدھا وقیمھا التي تختلف باختالف  وتختّص كل منطقة

ولعّل المتجول في أرجاء ھذا الوطن الواسع یدرك . المكان وتعطیھا بذلك عنوان ھویتھا 

. للوھلة األولى اختالف الّلھجات المحلیة من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب 

.  1 "، ووسیلة إضافیة لثقافة فرعیة ذات تعبیر شفويأداة تبلیغ في مجتمعنا " والّلھجة ھي 

حتى في الجامعات یتكلمون لغة " كما یستعمل المواطن الجزائري اللھجة في تعاملھ الیومي 

إن صّح االستعمال ، أي لغة مفرداتھا وتراكیبھا عربیة فصحى ولكنھم ) شعبیة ( عربیة 

بدل ) الكاس(د ما یقابلھا بالعامیة فیقولون إذا وج - القحة  - یستغنون في الغالب عن المفردات 

وھي عربیة فصیحة بل لھجة من اللھجات العربیة ) قبَّل ( عوض ) باَس ( الكأس ، و
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الفصیحة توارثھا شعبنا شفھیا جیال عن جیل وإن لم یتعلمھا في المدارس أو بواسطة القواعد 

" 1.  

د التونسیة بلكنة تكاد تكون تونسیة، وتتمّیز الّلھجة الجزائریة الشرقیة القریبة من الحدو

. سلسلة ملحونة سھلة الفھم ، بینما تقترب الّلھجة الغربیة من الّلغة المتداولة في المغرب 

وتبدو الّلھجة الجزائریة غیر ذات صلة بالعربیة الفصحى لكن بعض مفرداتھا فصیحة 

  :، ومن ذلك ما یلي  2 ومتأصلة في اللغة العربیة

  َیـھـَْدْر

  ـْرَكابََ

  َكـمـْبـُوْط

  َھـْرُدو

  ) .كثیر الكالم ( تعني یتكلم وھي من المھذار 

  ) .حصلت البركة وال داعي لإلضافة ( بمعنى توقف 

  ) .رداء واسع یلبس في الشتاء لالستدفاء ( بمعنى  كبوط 

  .قدر علیھ : وھرد الشيء . بمعنى ھرد ھردا أي مّزقھ وخّرقھ 

  

ھجات العربیة مّد في التاریخ العربي ، إذ اشتھرت سوق ویشیر اللغویون إلى أّن لّل

عكاظ كمنتدى للشعراء العرب وخطبائھم الذین كانوا یتوافدون للمنافسة والتباھي بالفصاحة 

فكانت بذلك أداة لغربلة اللھجات العربیة واصطفاء األنسب واألرشق واألصلح "والبالغة 

ل مكان توّحد فیھ لھجات القبائل العربیة قبل نزول منھا واّطراح الثقیل المجفّو منھا وكانت أو

وكذلك األمر بالنسبة لألمازیغیة المنتشرة في شمال .  3 "القرآن الكریم بزھاء قرن من الزمن 

إفریقیا وھي الّلسان الناطق للكثیر من الجزائریین خاصة في جرجرة واألوراس وغردایة 

ة بمرور الزمن فتأثرت مفرداتھا بھذا التقارب وقد تمازجت األمازیغیة مع العربی. والھوقار 

 4 حتى أضحت مدلوالتھا غیر بعیدة عن اللغة العربیة الفصحى وفیما یلي أمثلة دالة على ذلك

 :  
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  العربیة  األمازیغیة

  
  یّطـــْس

  
  

  َیــــْرَوْل
  

  َیــّكـَـْر
  

  َیـْدَجـاْل
  

  َیـْسـَغـى
  

  َأْلـَغـْم
  

  ِإِغــیـْذ
  

  َیـكَّـْس
  

  ـطُّـوْثَتاَم
  
  

  َأْرَقـاْز
  

  َیـْفــَسـْر
  

  َأَمـالَّْل
  

  إِِیـُزوْم
  
  

  َأَواْل
  
  

  أُوَذْم
  

  َإیــلََــْس

  
طس الشيء في الماء إذا غطسھ ، والنوم فیھ معنى الغطس ) . نام ( 

  .في الالوعي 
  
  .المعنى  وكلمة ھرول قریبة جّدَا من ھذا) . ھرب (
  
  .وًكر بمعنى وثب وھجم وال یكون ذلك إّال بالقیام ) . قام ( 
  
  .من جل جاللھ ویكون القسم عادة باهللا ) . حلف ( 
  
  .جعلھ مباحا وجاز فعلھ : سّوغ الشيء ) . اشترى ( 
  
  .والّلغام زبد أفواه إألبل ) . الجمل ( 
  
  .أولھ : وغیدان الشباب ) . الجدي ( 
  
  .نقصھ : وّكس الشيء . أنقصھ : وكََّس مالھ ) . خلع ینزع أو ی( 
  

. والطمث ھو الحیض . ومعناھا الكائن الذي یحیض ) . المرأة ( 
  .ویقال في العربیة المرأة الطامث 

  
  .والرجل ھو ركیزة البیت. ومعناھا ركز الشيء أي أثبتھ ) . الرجل ( 
  
  .أوضح جاءت من العربیة َفسرَّ و) . نشر الشيء ضد طواه ( 
  
  .حسنھ : المؤلل الناصع اللون ، مؤلل الوجھ ) . األبیض ( 
  
اإلمساك عن : وكذلك في العربیة األزم . انقلبت الصاد زایا ) . صام ( 

  .الطعام 
  

وھو أوال في أوَّل كمثل كالم في كّلم . وھو التأویل ) . الكالم ( 
  .وطالق في طّلق وزواج في زّوج 

  
  .وجھ الشيء : وفي العربیة األدیم  ) .الوجھ من اإلنسان ( 
  
  .وواضح وجھ القرابة . وجمعھا إیلساون ) . اللسان ( 



  
  ِإیـَخـْف

  
  

  َیــمُّــوْث
  

  ثـمُُّـوْث
  

  ُأَالْش

  
وقریبة من ھذه الكلمة كلمة عربیة أخرى وھي الیافوخ ) . الرأس ( 

  .وھو الرأس أیضا 
  
  ) .مات ( 
  
  ) .ماتت ( 
  
  ) . ال شيء (  

  

ھا كما اتسعت ذات مرة الحتواء وھكذا تتسع اللغة العربیة الحتواء اللھجات على اختالف

كل فئات طالبي العلم قادمین من كل حدب وصوب إلى قرطبة وطلیطلة ھروبا من ظالم 

  :  وصدق الشاعر حافظ إبراھیم حین قال على لسان اللغة العربیة. الجھل 

  ومـا ضقت عـن آي بھ وعـظات  وسعت كـتـاب اهللا لـفـظـا وغــایـة

  وتـنـسـیـق أسـمـاء لـمخـتـرعات  فكیف أضیق الیوم عن وصف آلة

  فھل سألوا الغواص عن صدفاتي  أنا البحر في أحشائھ الـدر كـامـن

ما دخل الّلغات األوروبیة على اختالفھا من كلمات عربیة " وال حاجة بنا إلى أن نذكر 

في مختلف نواحي الحیاة حتى أنھا لتكاد تكون كما ھي في اللغة العربیة كالقطن والحریر 

   1."والمسك والشراب والجّرة واللیمون والصِّفر وغیر ذلك مما ال یحصى يمشقالد

وتعرف الّلھجات الجزائریة دینامیكیة من خالل الكلمات الجدیدة التي حّولت لھجة  

ومن بین الجمل التي نسمعھا یومیا في الشارع . الشباب إلى شفرة یصعب تفكیك رموزھا 

شریكي الزم " و" الزم تبوجي باش تاكل الروجي : " ب تتداولھا ألسنة المراھقین والشبا

" سنكوحة"وتعني فائدة صغیرة و" وتقرقیبة " وتعني فائدة و" تشیبا " وكلمات مثل " . الھّدة

ویرى الشباب في استعمال ھذه المصطلحات تعبیرا صادقا عّما یختلج . وتعني خمسین دینارا

یا بالمفردات التي تحیل على األجواء الثوریة وكما كان قاموس الخمسینیات ثر. في أعماقھم 

الدالة على المحتلین وكذا مفردات " العسكر " الدالة على المجاھدین و" الخاوة " من قبیل 

" الراف"و" الصاص"و" الطنك"و" كالطیارة الصفراء"متصلة باألسلحة والطائرات 
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القاموس الحالي  فقد تأثر". الخبیث"و" البیاع"و" كالحركي"ومفردات تخص الخونة 

وقد ساعدت " . الطاغوت"و" الھبھاب"و" المحشوشة"باألوضاع الراھنة فظھرت مفردات 

وتتمّیز ھذه .   شبكة االنترنت على االنتقال السریع لھذه التعابیر بین مختلف شرائح المجتمع 

. ا الجغرافیة والفترة الزمنیة التي ولدت وترعرعت فیھ ةالمصطلحات بأنھا لصیقة بالبقع

فالمصطلحات التي یرددھا سكان الشرق غیر التي یتداولھا سكان الوسط أو الغرب أو 

والتي تستعمل " صاحبي"یشتھر سكان وھران بكلمات عدیدة لعل أھمھا كلمة . الجنوب 

، " نعم"المرادفة لـ " واه"بمعنى انتظر ناھیك عن كلمة " قارع"للمناداة فضال عن كلمة 

كما یستعمل سكان المدینة كلمات من أصول إسبانیة على . ستفھاملال"  شاواال"وتستعمل 

" بالسیطا"لألكیاس البالستیكیة  و" بورسة"التي تعني یوم عید أو احتفال و" فیشطھ"غرار 

التي (  ومن أھم العبارات المتداولة... التي تشیر إلى الغراء الخ " كوال"التي تعني ساحة و

  ) :2007أكتوبر  28د نشرتھا یومیة الخبر بتاریخ األح

v  تطلق على الشخص الذي یحاول أن : كون ما نعرفكش أخّروب بالدي نحسبك بنان

 .یظھر في صورة غیر صورتھ الحقیقیة 

v   وھي لالستھتار من أجل الداللة على : على خیرك یا رمضان نصوم عواشریك

 .رفض شيء لعدم جدواه 

v  ر المشاكل والعراقیل ضرورة تغییر األوضاع  مصد: بّدل المراح تستراح. 

v  للتعبیر عن معاناة أبناء المدینة : وھران ملفوف ، البّراني یأكل ومول الدار یشوف

 .مقابل الوافدین الجدد الذین حازوا على كل االمتیازات  نالحقیقیی

بالعدید من المفردات والمصطلحات الشعبیة   وعلى شاكلة وھران تزخر مدینة جیجل

مخازن حیة ومتنقلة ألغلب األمثال والحكایات الشعبیة ومن أھم ما ویعتبر شیوخ المنطقة 

  :نذكره في ھذا المقام 

v  الذي یعني تشابھ طلب الرزق بین : الطیر والخّدام في الجري وراء الخبزة توام

 .الطیر والعامل ، ویقال غالبا لمن تكاسل في طلب الرزق 

                                                
 
 
  



v  رة إلى التركیز على أھمیة إشا: الضربة بالضربة تصیر بّصح الصابر علیھا خیر

 .ُخلُق الصبر 

v  نصیحة لمن یبحث عن الھدوء واالطمئنان: قبل ما تشري الدار سل من ھو الجار. 

v  أي أّن طبیعة شخصیة اإلنسان تظھر من خالل سیرتھ: الزیتون یعرف من زیتو. 

ومن القصص الطریفة التي كانت المدینة مسرحًا لھا في السنوات األخیرة ھي ما 

إذ تفاعل السید رئیس الجمھوریة خالل زیارتھ للمنطقة مع " . المحبة " ف بقضیة یعر

الدالة " الماء حبة"ھتافات طالبات إحدى االقامات الجامعیة اللواتي أخذن یرددن عبارات 

من مفھوم الحب فشرع في تحیتھن " المحبة"على انعدام المیاه باإلقامة ، ظنًا منھ أنھن یعنین 

أو " ما كانش"المتداولة في األوساط الشعبیة " حبة"وتعني كلمة . صدره بوضع یده على 

ویؤكد المھتمون بالثقافات الشعبیة بأن أغلب الكلمات والمصطلحات المحلیة " . غیر موجود"

  :التي یستعملھا أھل جیجل ھي كلمات مرتبطة بالتاریخ وبجغرافیا المكان على غرار عبارة 

v  ص ینھالون ضربا على آخرین أو في حاالت األكل تقال ألشخا: دخل علیھ روس

 .بشراھة 

v  أو تعبیرا عن حالة نفسیة صعبة . تقال عادة في حاالت التشاؤم : راح دا الرماد. 

v  للداللة على غزارة المطر : راھي تصب خیط من السماء. 

تعّبر ھذه المقوالت على اختالفھا على خصوصیة نمط معیشي معّین وحقبة زمنیة في 

رة جغرافیة محدودة ، تشكل مع مرور الزمن تراكما ثقافیا بسبب ثراء معجم المصطلحات دائ

الجزائریون والمسألة "الشعبیة وتنّوعھ ، وھو ما تراه خولة طالب اإلبراھیمي صاحبة كتاب 

أفریل  20في یومیة الخبر یوم األحد ( وتضیف . نتیجة منطقیة للتعّددیة الّلغویة " الّلغویة

التعّددیة الّلغویة ظاھرة واقعیة في السلوك اللساني في الجزائر ، وتصف الّلغات  أّن)  2008

  .  المتجاورة في االستعمال تالعربیة واالمازیغیة والفرنسیة باللغا: 

بعد تجربة طویلة في الجزائر أن الّلغة  Marcel BIOSلقد أدرك مارسال بوا 

ریبة من یومیات المواطن وانشغاالتھ ، ھي لغة المتَداولة في الشارع الجزائري ھي الّلغة الق

ھكذا ھي اللغة الجزائریة مرآة للواقع . لباسھ وطعامھ ونكھتھ وأذواقھ ومحیطھ وجیرانھ 

                                                
 



فوضعنا الثقافي الیوم ھو وضع المصاب بالمجاعة ، تبدو علیة أعراض كل "المِعیش ، 

ى مترجم الروایة الجزائریة لذلك كان لزاما عل.  1 "األمراض دون تحدید واحد منھا بوضوح

 2 "یعرف بنیة الكالم وعادات القوم وأسباب تفاھمھم " أن ) المعّبرة عن الجزائر العمیقة ( 

وفي مثل ھذه الحاالت تتشّتت جھود المترجم في . قبل الشروع في إنجاز عملھ الترجمي 

ھا في أذھان لیست في التراكیب ولكن تتسلیطھ الضوء على معنى العبارات ألن  الدالال

  :بما یلي  MOUNIN 3 الناس وتجاربھم لذلك یوصى مونان

"Don’t look for the meaning, look for the use"  

  ترجمتنا" ال تبحث عن المعنى بل ابحث عن االستعمال " 

ویتكلم الناس عن "فلیست الكلمات إذن دائما بریئة وقد تكون محملة بشحنة ثقافیة 

وتبعا لھذا الغزو .   4"نجلیزیة كما یتكلمون عن الغزو الثقافي األمریكيالغزو الّلغوي للغة اإل

 La Fête(تنتشر عادات جـدیـدة فـي مـجـتـمـعـاتـنـا یـعـتـنـقـھـا شـبابـنا مثل عـیـد الـمـوت 

d’Halloween le 31 Octobre (وعید الحب الذي تھدى فیھ أجمل الزھور)Valentin 

le 14 Février Saint( يالتي أصبحت مألوفة یوما بعد یوم بفعل التطور التكنولوج ، و 

  .وسرعة وسائل االتصال 

 La(یواجـھ الـمـتـرجـم أثـنـاء ترجمة العبارات المحلیة إشـكـالـیـة تـرجـمـة االستعارة 

métaphore ( بحیث یراھا تارة أنھا ال تشّكل عائقا ممّیزا وتارة أخرى غیر قابلة للترجمة
لساني على غرار غیاب تطابق نحوي أو معجمي ، أو لسبب ثقافي إثر غیاب إّما لسبب 1

وقد تتعلق درجة صعوبة الترجمیة بطبیعة الصورة .  2 تطابق ثقافي في اللغة المنقول إلیھا

التي توحي بھا االستعارة ، حیث یسھل نقل استعارة من لغة إلى أخرى إذا كانت الصورة 

قل استعارة تتعلق صورتھا بثقافة معینة أو بشخص عامة ومتداولة ، في حین یصعب ن
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3- Georges MOUNIN, Op. cit., P 230. 

4- Catherine PAULIN, langues et cultures en contact Traduire e(s) t Commenter, Paris, Belles Lettres, 2002, P 
153. 

   1- Michel BALLARD et Ahmed EL KALADI, Traductologie Linguistique et Traduction, Presses de  
       l’université d’Artois, 2003, P 131. 

2- Ibid., P 132.  



: عندما تعلق األمر بترجمة بعض الحكم  NIDAوھو السؤال الذي یطرحھ نیدا .  3 محدد

 Parabole évangélique (le bon grain et( كیف یمكن ترجمة الحكمة الدینیة 

l’ivraie  ) (إلى حضارة الّرحـل ) أي الخیر والشرNomades ( تعرف البذور وال التي ال

للتعبیر عن الخیر ) grains(الزرع ؟ حیث استعارت الحكمة في لغة األصل صورة الحبوب 

  .  4والتي تغیب في اللغة المنقول الیھا

بحیاة األفراد ) Idiomes(وعلى شاكلة االستعارة تتعلق التعابیر االصطالحیة 

لعبارة بالمفھوم الكلي وال ویرتبط معنى ا. ولھجتھم الخاصة في مناسبات وظروف معینة 

یمكن  یمكن استنباطھ من خالل الكلمات مجزأة أي أن المعنى یكون ضمنیا ومجازیا وال

وقد یواجھ التعبیر االصطالحي . استیعابھ من الداللة الحرفیة للكلمات التي تتكّون منھا 

إلیھا مثل عبارة الصعوبة نفسھا التي أوردناھا سابقا وھي عدم وجود مكافئ في اللغة المنقول 

 :Christmas  Merry5   )دیسمبر من  25بمناسبة مولد المسیح في  نتحیة عید المسیحیی

المتعلقة بمناسبة اجتماعیة دینیة محددة عند المسیحیین ، وبالتالي فھي غائبة عند ) كل سنة 

لى وتنشأ الصعوبة أثناء ترجمة ھذا النوع من التعبیرات بسبب نقص االّطالع ع. غیرھم 

ثقافات الشعوب المختلفة التي تتحدث بلغات أخرى أو نقص اإللمام بخصائص ھذه اللغات 

بالعبارة ) Mona BAKER(ویتعلق المثال الـثـانـي الـذي تـورده مـونـھ بایـكـر . نفسھا 

 Yours(أو ) Yours Faithfully(التي یختم بھا اإلنجلـیـز عـادة مـراسـالتـھـم وھــي 

Sincerely (لتي ال تجد لھا مكافئا في الرسائل العربیة التي تنتھي عادة بالعبارة اآلتیة وا )

وتخلص بایـكـر . حیث تختلف شكال ومضمونا عن سابقتھا   1)وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

)BAKER ( في النھایة إلى ما یلي:  

"The first strategy described, that of finding an idiom 

of similar meaning and similar form in the target 

language, may seem to offer the ideal solution, but is 

not necessarily always the case. Questions of style, 
                                                

3- Ibid., P 135. 
4- Ibid., P 137. 

5- Mona BAKER, In Other Words a coursebook on Translation, London, Routledge, 1992, P 68. 
1- Ibidem. 



register and rhetorical effect must also be taken into 

consideration.2 "  

بقا والمتعلقة بإیجاد تعبیر اصطالحي للمعنى وللشكل ال یمكن لإلستراتیجیة الموصوفة سا"   

إلیھا أن تكون الحل المثالي بید أنھا لیست بالضرورة الحالة على  لنفسھما في الّلغة المنقو

." فیجب أن تأخذ مسائل األسلوب والمستوى الّلغوي واألثر البالغي بعین االعتبار . الدوام 

  ترجمتنا

ى المترجم في بعض األحیان التركیز على أنھ عل NEWMARKویضیف نیومارك 

وقد أسالت .  3 العناصر العاطفیة والمؤثرة الموجودة في نص األصل ألن السیاق یتطلب ذلك

  :الشحنة العاطفیة حبر الروائیة الجزائریة آسیا جبار فتساءلت قائلة 

"Comment traduire ce « hannouni » par un « tendre », 

un « tendrelou » ? Ni « mon chéri », ni mon cœur. Pour 

dire mon cœur, nous, les femmes, nous préférons 

« mon petit foie », ou « pupille de mon œil ». Ce 

« tendrelou » semble un cœur de laitue caché et frais, 

vocable enrobé d’enfance, qui fleurit entre nous et que, 

pour ainsi dire, nous avalons…" 1  

وعلى .  - قلبي–وال  - عزیزي –؟ ال  - حـنـیـّـن - أو  - حنون - بـ  ھذا - حنوني–كیف نترجم " 

- یـبـدو ھـذا ...  - بـؤبـؤ عـیـنـي–أو  - كبدي الصغیر- نفضل نحن النساء  - قلبي–ذكر 

  ترجمتنا."ا قلب خس مستتر وطري ولفظة بریئة تزھو بیننا وتقریبًا نبتلعھ - الحـنـیــِّن

وھكذا فال تكاد تجد لغتین تتشابھان تشابھًا مطلقًا في تمثیل حقیقة اجتماعیة واحدة ألن 

العوالم التي تعیش فیھا مختلف المجتمعات ھي عوالم متباینة ولیس مجرد عالم واحد برقع "

ّلغات ویزید األمر تعقیدًا عندما یتعلق بأشكال الّلھجات أو ال  2 ."متعددة مرتبطة بینھا 

                                                
2- Ibid., P 72. 
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 Susanسـوزان باسنیت  3الجھـویة التي ترتبط بـخـصوصیة الـمـكـان ، حـیـث تضیف

BASSNETT :  

"Paris cannot be London or New York, it must be 

Paris; our hero must be Pierre, not Peter; he must drink 

an apéritif, not a cocktail; smoke Gauloises, not Kents; 

and walk down the rue du Bac, not Back street. On the 

other hand, when he introduced to a lady, he’ll sound 

silly if he says, I am enchanted, Madame." 

البد أن یكون بطلنا . ال یمكن لباریس أن تكون لندن أو نیویورك ، یجب أن تبقى باریس "

وأن . رب مشّھي ولیس كوكتیل ویدخن قولواز ولیس كانتز علیھ أن یش. بیار ولیس بیتر 

ومـن ناحـیـة أخـرى، سـیـبـدو سخیفا .  Back streetولیس في  Rue du Bacیتجول في 

أنا ( Iam enchanted, Madame: إن تعـّرف عـلــى سـیـدة مـا وخـاطـبـھـا قـائـال 

  ترجمتنا) ."مسحور سیدتي

فاللغة إذن ھي ثقافة وفكر . نظمة اللغویة المختلفة وعلیھ یتضح استحالة تطابق األ

جداول كلمات تتطابق دوما مع حقائق ثابتة وموجودة " وسلوك ، ولیست على اإلطالق 

  .1 "ولو كان األمر كذلك الستطعنا نھج الترجمة كلمة بكلمة . مسبقا 

قل أّن الترجمة في زماننا ھذا تستعمل لن Peter NEWMARKویؤكد بیتر نیومارك 

.   2المعرفة وخلق فرص التفاھم بین الشعوب واألوطان كما تساھم بالقدر نفسھ في نقل الثقافة

وفي ذلك إشارة واضحة أنھ لیس على المترجم التمّكن من اللغة وما تعلق بھا بل اإللمام 

على حد تعبیر میشونیك ) Langue-culture(  3الثقافة - بحقلھا الثقافي أو بعبارة أخرى اللغة

MESCHONNIC .  

                                                
 3- Ibid., P 119. 

. 115، ص  2001جوان  - ، ینایر 1، المترجم ع " الفعل الترجمي بین الممارسة اللسانیة والتلقي " خلیل نصر الدین ،  - 1    
2- Michel BALLARD, La traduction, Contact de Langues et de Cultures (1), Presses de l’université d’Artois, 

2005, P 92. 
3- Ibid., P116. 



بعمق المفاھیم السالفة الذكر فحاول االلتصاق ما  Marcel BOISلقد فقھ مارسال بوا 

إذ أن ھذه . استطاع بلغة نص األصل إلبراز خصوصیات التعابیر المحلیة بكل أریجھا 

التعابیر ھي لسان حال الطبقة الشعبیة وامتدادا لتاریخھا وعمق ھویتھا وشخصیتھا الدینیة، 

  :تبط قدر اإلمكان بالحرفیة في  األمثلة المقدمة سابقًا لذلك ار

v  الشر یعّلم السقاطة والعري یعّلم الخیاطة. 

v  العین بصیرة والید قصیرة. 

v  كل ما في الجبین تراه العین. 

v  من لم یشبع من القصعة ال یشبع من لحسھا. 

لترجمة  في ا(وقد نجح في إبقاء الصورة الموحیة من خالل ھذه التعابیر وغیرھا 

الذي یوّد التطلع على اآلخر دون  - وبھذا الشكل یقّدم العون للقارئ المتعلم) . المذكورة أعاله

الولوج في ذھنیات أجنبیة وفھم مبادئ جمالیة غائبة في لغتھ  - امتالك ملكة لغة األصل

قر على لسان قوتین Katharina REISS 4 وھو ما تؤّكـده كاترینا رایس. ومفقودة في ثقافتھ 

Güttinger :  

"Lorsqu’un lecteur entend découvrir de la littérature 

étrangère à des fins d’études, mais qui ne possède pas 

la langue de l’original, la traduction qui lui sera le plus 

utile sera bien sûr aussi littérale que possible, calquant 

la forme et le contenu."  

عندما یعنى قارئ باكتشاف األدب األجنبي ألغراض دراسیة لكنھ ال یملك ملكة لغة " 

  ترجمتنا."حرفیة ما أمكن محاكاة للمبنى والمعنى   باألصل،  ستكون الترجمة األنفع بال ری

وبالتالي ، توحي الترجمة للقارئ أنھ بصدد قراءة نص أجنبي بكل أبعاده فیكتشف من 

ولھ أن یشعر بأنھ بعید عن موطنھ بل " مطا فكریا ووسائل تعبیریة غیر مألوفة خاللھا ن

                                                
 4- Katharina REISS, La Critique des Traductions, ses possibilités et ses limites, traduit de l’Allemand par 
C.Bocquet, Presses de l’université d’Artois, 2002, P 128.  



إذ تبدي الترجمة الصیغ التعبیریة الخاصة بصاحب نص األصل  ]...[غریب في بلد أجنبي 

". 1 .  

من خالل ترجمة التعابیر اآلتیة عن إیحاءات  Marcel BOISویعّبر مارسال بوا 

  :مع وجود اإلنسان وبالتالي مع لغتھ الحیوانات التي ارتبط وجودھا 

v  كلب بن كلب. 

v  حوت یأكل حوت. 

v  لو كان یحرث ما باعوه. 

v  ال ینقص القرد سوى الساعة. 

v حبیب  كالتبیب ال جار وال. 

شيء یمشي وشيء یطیر وشيء یعوم " ویصنف الجاحظ الحیوان إلى أربعة أقسام 

  2."كل شيء یمشي یطیر  وشيء ینساح في األرض إّال أن كل شيء یطیر یمشي ولیس

متباینة ، فالخنازیر مرتبطة عالمیا في أذھان الناس  3 ویرتبط العدید من الحیوانات بإیحاءات

ویمثل الخیل القوة في اإلنجلیزیة والجد . بالقذارة والنتانة والقرد باالستھزاء والثعلب بالمكر 

إلثبات الذات ورمز األصالة في العمل في األلمانیة والصحة والنشاط في الفرنسیة وعنصر 

  :ألم یقل المتنبي یوما . عند العربي 

  .والسیف والرمح والقرطاس والقلم   والخیل واللیل والبیداء تعرفني 

والدجاج جبان والطاووس متكبر والبط محبوب في اإلنجلیزیة ولكنھ یمثل إشاعات 

ة ومركز االھتمام في األلمانیة كما أن األسد شجاع في الفرنسی. كاذبة في الفرنسیة واأللمانیة 

" ویرمز طائر. واإلنجلیزیة والنمر شرس ، والفیل قوي الذاكرة في كل لغات أوروبا الغربیة 

  :في العربیة إلى الشؤم بینما یرمز في اإلنجلیزیة إلى الحكمة حتى أنھم یقولون " البوم

Somebody ressembling owl  

  )لحكمتھ ووقاره ( شخص یشبھ البوم 

                                                
1- Ibid., P 127. 

لطفي عبد البدیع ، عبقریة العربیة في - 2 . 156، ص  1، ط  1997والحیوان والسماء والكواكب ، مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت ، رؤیة اإلنسان    
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اإلنجلیزي " البوم"تتناسب ھذه الترجمة مع الثقافة العربیة والحّل أن یصبح  ال

مكافئ مناسب في اللغة المنقول إلیھا سواء فیما " وبذلك تمكنا من إیجاد . عربیا" ھدھدا"

، ویتناسب ھذا مع فكرة   1."یتعلق بالوظیفة اإلخباریة أو ما یخص الوظیفة التعبیریة 

  .تي تسعى إلى إرضاء المتلقي المكافئ الدینامیكي ال

" ضربھا تیكوك: " وتورد األستاذة یمینة ھالل مثاال آخر من الثقافة الجزائریة وھو 

" تیكوك " وعندما سألت أحد الفالحین أخبرني أن . والتي یصعب فھمھا في اللغة نفسھا 

البقرة أو  دودة تعیش على ظھر البقرة فإذا اشتدت الحرارة تحركت الحشرة مما یثیر ھیجان

فجاءت العبارة للداللة على الثورة والھیجان . الثور ألنھ ال یستطیع نزعھا من على ظھره 

  : والعدو في كل مكان ، ویقابلھا في الفرنسیة 

Quelle mouche l’a donc piquée ?2  

وبذلك تغیب صورة الھیجان التي سبقت اإلشارة إلیھا،  وكذلك صورة المكان وھي 

وتستبدل صورة نطح الثیران بصورة لسعة حشرة ، . والبادیة وأسواق المواشيعادة المرعى 

  !وشتان بین الصورتین

ّ  ھذه الترجمة سیئة في نظر أنطوان بارمان  الذي  Antoine BERMANوتعد

  :  1یقول

"J’appelle mauvaise traduction la traduction qui, 

généralement sous couvert de transmissibilité, opère 

une négation systématique de l’étrangeté de  l’œuvre 

étrangère. "  

التي تجري ، عموما تحت غطاء قابلیة النقل ، نفیا منھجیا  ةأسّمي ترجمة سیئة الترجم"

  ترجمتنا."لغرابة األثر األجنبي 

لي یؤكد ما ولعّل المثال الموا. وبالتالي تفقد نص األصل أصالتھ وتمیزه وتلغي ھویتھ  

التي تشیر إلى مربض وقتي ) قـّبـِل وانطلق" (Kiss and ride"سبق ویتعلق بعبارة 

                                                
1- Jean Claude MARGOT, Op.cit., P 279 . 

2- Yamina HELLAL, Op.cit., P 29. 
1- Antoine BERMAN, L’épreuve de l’étranger, Op.cit., P 17. 



یستعمل للحظات قرب محطة القطار أو في المطار أو بجانب حضیرة الحافالت  تللسیارا

-Dépose"وقد نـقـلـت إلـــى الـفـرنـسـیـة بعبارة . لتودیع شخص مسافر ثم مغادرة المكان 

minute) "قبلة الوداع " والمالحظ أن العبارة الفرنسیة تخلو من ) . وقف في دقیقةم " ،

ویتساءل األستاذ عبد .  2 وبذلك أفقدت الترجمة الشحنة العاطفیة التي تحملھا العبارة األصلیة

لماذا لم یقع اقتراض العبارة واستعمالھا كما ھي ؟ ألـم یتخل الـعـرب عـن : " الرزاق بنور 

واكتفوا " ھجاء"بـ " Komodos"و" مـدیح"بـ " Tragodos"فـظة اإلغـریـقـیة ترجمة الـلـ

  . 3 "كما تستعمالن اآلن ؟" كومیدیا"و" تراجیدیا"ثم " قموذیا"و " تراغوذیا"باقتراضھما 

من خالل تعاملھ مع الثقافة  Marcel BOISلقد بات واضحا عند مارسال بوا 

بلون خاص ونكھة ذاتیة وال یمكن للغة أخرى مھما كان الجزائریة أّن لكّل لغة تعابیر ممّیزة 

. قربھا أن تعّبر باألبعاد نفسھا عن ھذه التعابیر خارج محیطھا الثقافي االجتماعي والنفسي 

الحرفیة في نقلھ لمختلف التعابیر اللغویة إیمانا منھ أّن الوسیلة المثلى  BOISلذلك آثر بوا 

الحضاریة والثقافیة االجتماعیة والبیئیة إنما تكون للتطلُّع عن كثب على مقومات اآلخر 

أي یعّده لتقبل الغریب واحترام الغرابة ، 1  بدعوة القارئ للذھاب إلى لقاء كاتب نص األصل

وھو ما ذھب إلیھ في العدید من المّرات عندما حافظ على الصورة المحلیة لبعض الحیوانات 

حیدا متخذا عّشھ في أعالي الجبال الصخریة ، الذي یعیش دائما و) Huppe" (التبیب " مثل 

الذي ال یحظى بالصورة نفسھا عند الغرب حیث یدّللونھ ویوّرثونھ ) Chien(والكلب 

 Dog eat: ویذكرونھ في اجتماعاتھم المالیة والسیاسیة حیث تقوى المنافسة، مثل عبارة 

dog حوت یأكل حوت ( المماثلة  التي یقابلھا التركیب نفسھ في ثقافتنا لكن في غیاب الصورة

بالشكل نفسھ عبارة قّطاع  BOISولقد نقل بوا . المنافس األقوى  Top dog، كما یعني ) 

حفاظا على صورتھا النفسیة في الثقافة المحلیة وھي بذلك  Coupeurs de routeالطرق بـ 

. لمتسكع الذي قد یعني أیضا  الرجل الشریر واللص ا) Brigand(أقوى داللة وتعبیرا من 

الذین كانوا قّطاع " بالشعراء الصعالیك"وترتبط صورة قّطاع الطرق في الثقافة العربیة 

وحافظ أیضا . عروة بن الورد والشنفرى : طرق دون أن یكونوا أشرارا بطبعھم أمثال 
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وحدھا غیر ) Seïsme(وكأنھ یرى أّن لفظة ) EZ-ZILZEL(عـلــى عنوان الروایة فأبقاه 

ولعّل . تواء ھذه الزلزلة النفسیة والمادیة التي رافقت بطل الروایة حتى النھایة قادرة على اح

بعدھا الدیني من خالل ھذه السورة القرآنیة التي رددھا بواالرواح مرارا " للزلزلة " 

  .وتكرارا وھو یواجھ اإلحباط والنكسات الواحدة تلو األخرى 

یة تختلف باختالف الزمان المكان وأّن جازما أّن التجارب اإلنسان BOISلقد أدرك بوا 

. مسار الثقافات لیس بالضرورة متماثال لذلك تتباین تسمیة األشیاء نفسھا من لغة إلى أخرى 

  :2 بقولھ  Michel BALLARDوھو ما خلص إلیھ میشال باالر 

"La désignation asymétrique serait à négocier autour de 

l’emprunt ou d’un report assorti d’une note. "  

  ترجمتنا."تكون التسمیة غیر المتماثلة بالتفاوض حول االقتراض أو النقل الثابت مرفوقا بإحالة"

وقد تظھر اإلحالة في أسفل الصفحة أو في نھایة الطبعة ، وھي تفتح بذلك نافذة 

إذ . الثقافات  ووسیلة لألخذ والعطاء بین 1 لألجنبي لإلطالع على المكنونات الثقافیة المحلیة

ال یمكن لثقافة ما االنعزال غیر آبھة بما یجول حولھا ، وال مفر من التفاعل مع ثقافات 

وال بد من التأكید على أنھ یجب أن تحظى القیم المختلفة باختالف . متاخمة أو بعیدة 

  : 3 ویصبح عندئذ مفھوم الترجمة كما یلي.   2مصادرھا الثقافیة بالتقدیر نفسھ

"La traduction est l’acte d’emprunter, de se rapprocher 

du lointain et de le ramener au proche."  

  ترجمتنا."الترجمة فعل اقتراض واقتراب من البعید ورّده إلى الجوار " 

فجوھر الترجمة ھو تقریب الرؤى والتقاء الثقافات وتناقح الحضارات دون أن ینتاب 

إحساس بالتفوق على البقیة في إطار احترام خصوصیات اآلخر إحداھا شعور بالھیمنة وال 

وتمّكن الترجمة من توسیع حدود المعرفة للغة والفكر "وتقّبل كل أنواع االختالف والتنّوع ، 

وال یتم    4."بالشكل نفسھ الذي تسمح فیھ بمواجھة الغریب اآلخر ، الذي تتأثر البشریة بفقدانھ

                                                
2-  Michel BALLARD, la traduction, Contact de Langues et de Cultures (1), Op.cit., P 130. 

1- Ibid., P 134. 
2-  Ibid., P 154.  
 3- Ibid., P 170. 

4- Inês Oseki-DEPRE, Op.cit., P 79. 



ى النص األصل وجعلھ مرجعیة أساسیة للعملیة الترجمیة حیث یرى ذلك إّال بالعودة الدائمة إل

  :5 عالقة األصل بالترجمة كما یلي BERMANبارمان 

"Toute traduction n’a de sens que comme traduction de l’original."  

  ترجمتنا."ال معنى ألي ترجمة سوى ما كان ترجمة لألصل " 

إلى احترام األصل مبنى ) Les Littéralistes(وھو یلّخص بذلك دعوة الحرفیین 

ومعنى ، إذ ال یمكن البّتة الفصل بینھما وال تفضیل أحدھما على اآلخر، فھما وجھان لعملة 

  .واحدة 
 

  
  
  
  
  

  

  

  
                                                

5- Antoine BERMAN, L’épreuve de l’étranger, Op.cit., P 295. 



  

  

  ةــــمـــاتـــــخ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  خـــاتـمــة

  

ى وقتنا تدّل التطورات التاریخیة لألعمال المختلفة في مجال الترجمة منذ بدایتھا إل

الحاضر على صعوبة مھمة الترجمة خاصة عندما یتعلق األمر بترجمة الخصوصیات 

  .الثقافیة

وتشھد الساحة الفكریة منذ أمد صراع قضایا االختالف والتنوع والخصوصیة خاصة 

ما نراه من تفوق وسیطرة للثقافة الغربیة التي حولت ثقافة الشعوب النامیة إلى مجرد ثقافات 

ترقى إلى مصاِفھا بل ال یلیق بھا إّال الذوبان داخل بوتقِتھا أو االنضمام إلیھا لتصبح ثانویة ال 

ولعل معاناة المھاجرین في مختلف أقطار العالم وصعوبة . فرعا تابعا للثقافة المھیمنة 

وتـبـقــى الـھـّوة . التحدیات التي یواجھونھا للحفاظ على ھویتھم وثوابتھم جزء مما اشرنا إلیھ 

ولقد ). Le Même et l’Autre(ـائـمـة بـیـن الـمـواطن واألجـنـبـي ، بـیـن األنـا واآلخر ق

فلیس باألمر . عرفت الترجمة مبّكرا ھذه الثنائیة التي ال تكاد تغیب في كل عمل ترجمي 

الھّین تقبُّل اآلخر بكل مقوماتھ وخصائصھ وممّیزاتھ بالرغم من النداءات المتكّررة وتصاعد 

وأضحى التحالف بین الثقافات والحضارات بل والشعوب . االنفتاح في كل المناسبات  خطاب

حاجة ملحة من أجل حیاة أفضل لجمیع الناس في عصر طویت فیھ المسافات وقل فیھ التباعد 

وتوثقت فیھ سبل االتصال والتواصل مما یستوجب التركیز على العالقة الوثیقة بین التنوع 

شتى المیادین ، وھو األمر الذي یستدعي تعزیز التسامح والتمسك  الثقافي والتطور في

بالحوار بین الثقافات المختلفة واالنحیاز إلى جانب اإلصغاء لتعدد األفكار والتجارب مما 

یعني الدفاع عن التعددیة الثقافیة وإرساء قاعدة التنوع الثقافي في األذھان وبالتالي الحد من 

بتعاد عن اختراق الثقافة المخالفة وتمزیق القیم الثقافیة المحلیة إنكار اآلخر ونبذه ، واال

واستبدالھا بقیم أجنبیة وإجھاض كل محاوالت التمسك بالخصوصیات الثقافیة المحلیة تحت 

  .  شعار ثقافة واحدة لجمیع األمم 

ھو السمو فوق ھذا االختالف وتقبل اآلخر بصفتھ  –في كل مكان  –إن حلم المثقف 

فإذا كان . لھ شخصیتھ وقیمھ الفردیة ، وال یمكن احتواءه وإلحاقھ بل احترامھ وتقدیره  مختلفا



ھو المِرآة ) L’Autre(ھو العنصر األساسي في تركیبة الشخصیة فاآلخر ) le Moi(األنا 

  .التي ترى فیھا أبعادھا 

یریة لقد تكشفت جمیع الحجب عن ھذه النظرة النرجسیة التي ال تسمح باالعتراف بالغ

بل تمحو اآلخر من الوجود تماما كما تعتبر نفسھا مركزا مھیمنا على كل العوامل الثقافیة 

والحضاریة والتاریخیة والدینیة وھو بالتالي مرجعیة ال تضاھیھا في ذلك مرجعیة أخرى 

ومن ھذا المنظور . وإن وجدت فھي ال تقبل بھا إّال تابعة أو ملحقة بھا ، تضمُّھا بین جناحیھا 

التي تستقل  –على حد قول روجي قارودي  –تسعى ھذه الرؤیة خنق جمیع الثقافات األخرى 

والمفارقة العجیبة ھو سعي الدول ذات النفوذ إلى . بتوجھھا وبمسارھا وتصوراتھا المختلفة 

بسط سیطرتھا بإرساء ثقافة تمتص باقي الثقافات عبر شعارات توحید الثقافات وتقریب 

ارات وتقلیص المسافات ، وفي ذلك خطورة كبیرة على الخصوصیات الرؤى وحوار الحض

الثقافیة والھویة الحضاریة وعلى عادات الناس وتقالیدھم وموروثھم الشعبي الذي ینتقل إلى 

یصّر "  Antoine BERMANمّما جعل انطوان بارمان . األبناء عـبـر اآلبـاء واألجـداد 

حتى  1 "لّلغات ضد التوحید المتنامي ألنظمة االتصال على الدفاع عن الّلغة والعالقات بین ا

  .ال تغیب الھویة التي ھي أساس المسألة الثقافیة 

وفي ظل ھذا التجاذب بین الھویة واالختالف ُتطرح الترجمة كعنصر وساطة بین 

الثقافات وجسر واصل بین مختلف الحضارات رغم ما یترصدھا من عراقیل بسبب 

ة بین اللغات سواء تعّلق األمر ببنیتھا النحویة والصرفیة واألسلوبیة أو االختالفات الالمتناھی

ولعّل جوھر الترجمة في وسط ھذا الزخم  . ما تعلق برؤیتھا للواقع ونظرتھا الممّیزة للعالم 

واالنفتاح ) Métissage(والتھجین ) Dialogue(والحوار ) Ouverture(ھو التفتح

)Décentrement . (ول أن المترجم الحقیقي الذي یوّد وصل شخصین فنخلص إلى الق

متباعدین ھما كاتب النص وقارئھ ، ھو الذي یأخذ بید ھذا األخیر دون إرغامھ على الخروج 

من دائرة لغتھ األم إلى متعة وفھم صحیح وتام ما أمكن للكاتب ونّصھ ، دون أن یحدث أدنى 

یة داخل النص بحجة تسھیل الفھم تغییر أو تكییف لنزع السمات األجنبیة والصفات الغیر

  .وتقریب المعنى وإیصال الرسالة 

                                                
  1- Antoine BERMAN, L’épreuve de l’étranger, Op.cit., P 288. 



وإذا كان رواد مدرسة تل أبیب یرون في الترجمة عمال ثانویا ، فإن رواد الحرفیة 

)La littéralité ( یتقدمھم میشونیكMESCHONNIC  ینظرون إلى الترجمة على أّنھا

ونقا دون أن یحدث فیھ تغییرا في عمال یوازي األصل وال یختلف عنھ بل یزیده عمقا ور

وینحصر جمال الترجمة في اإلصغاء إلى ما تقولھ الّلغة من . الشكل وال تكییفا في المعنى 

خالل الموسیقى ونبرات الكلمات والقافیة والسجع ورّد الصدى ، وھي بذلك تحافظ على 

  .خصوصیات النص وھویة صاحبھ 

یعة على الوضع الثقافي الراھن ، أّن أنجع لقد اتضح بجالء ، بعد ھذه اإلطاللة السر

السبل للحفاظ على خصوصیات الثقافة الشعبیة التي ترتبط بعادات األفراد وطبائعھم وأذواقھم 

ھي النقل الحرفي أثناء العمل الترجمي ، وال أعني بذلك التطابق اللفظي وال البحث عن 

صھ عبر نقل خصوصیاتھ األجنبیة المرادفات اللغویة بل الحرفیة احترام  اآلخر وتقدیر ن

دون تكییفھا وال تبدیلھا تحت ذرائع تسھیل عملیة التلقي أو عدم مالءمة المحیط االجتماعي 

 –فبمثل ھذا النمط من السلوك أضحت إسرائیل . الثقافي أو ما تعلق باإلیدیولوجیة والدین 

لمدافعون عن أراضیھم وبات ا –الحمل الودیع الذي تحیط بھ الصقور العربیة من كل جانب 

وأصبح التفوه ببنت شفة في العراق . في غزة والضفة والقطاع إرھابیین أعداء السالم 

  .وھى أمثلة حقیقیة عن االثنومركزیة اإلمبریالیة . تحّرشا على الدیمقراطیة ومقاومة لّلحریة 

أّن الروایة عمل یتكّیف مع " إلى  Roland BARTHES 1 ویذھب روالن بارت

، وكانت " تمع وھو الجنس الذي یعّبر بامتیاز عن واقع المجتمع وخلفیاتھ وأعماقھ المج

الروایة إبان االستعمار وسیلة للدفاع عن حقوق الشعب وعن طموحاتھ ، وغدت بعد ذلك 

مرآة  –الزلزال  –فكانت روایة . والترفیھ وتھذیب الطباع  فوسیلة من وسائل التربیة والتثقی

تماعي الجزائري بمختلف تعقیداتھ ، حیث تلتمس فیھا الصورة الحقیقیة عاكسة للواقع االج

. للمجتمع ومراتبھ المتعددة من فقر وغنى وعلم وجھل واعتدال وتغطرس وتسامح وحقد 

فالروایة جامعة لكل ھذه المتغیرات والمترجم في محك صعب وعلیھ رسم ھذه الصورة ذات 

.                                                                   تجمع بین الدقة والجمال والوضوح  األبعاد المتباینة في ترجمتھ بریشة فنیة

إذ كیف یمكن ترجمة " بصعوبة المھمة  Marcel BOISوبالرغم من اعتراف مارسال بوا 

                                                
  . 49، ص  2005ر والتوزیع ، وھران ، بحث في تقنیات السرد ، دار الغرب للنش: عبد المالك مرتاض ، في نظریة الروایة  - 1  



 اللغة الشعبیة القسنطینیة أو العاصمیة إلى الفرنسیة ، إنھ شيء صعب ویكاد یكون مستحیال

فقد أبدع إلى حد بعید في الحفاظ على  1 "كما لو أّن أحدا یعزف على البیانو بأربعة أیدي ،

ھویة الثقافة الشعبیة الجزائریة وتمّكن عبر االلتصاق ما أمكن بنص األصل مستغال إمكانیاتھ 

 اللغویة وتجربتھ الطویلة وتعامالتھ الیومیة مع األوساط الشعبیة في تحقیق الھدف المنشود

لقد استعان للوصول إلى مبتغاه . وھو إنتاج ترجمة ترى فیھا بوضوح عادات وتقالید محلیة 

حینا وھي كتابة الكلمة في اللغة المنقول إلیھا حسب ) Translittération(بأسلوب النقحرة 

) L’emprunt(طریقة نطقھا في اللغة األصل مع إحالة في نھایة الطبعة ، واالقتراض 

خدام مفردة أو تعبیر مستعار من الثقافة األصلیة للحفاظ على خصوصیتھا أحیانا وھو است

وتصبح الترجمة بذلك كما یعّبر عنھا انطوان بارمان . الثقافة الھدف  - وإثراء اللغة 

Antoine BERMAN :  

"La traduction est, dans son essence, l’auberge du lointain."  

  ترجمتنا" .غریب تعّد الترجمة في جوھرھا مأوى لل" 

  .فالترجمة إذن ھي رؤیة للعالم وتفّتح على اآلخر ونظرة ثانیة حول الذات 

في النقاط اآلتیة ) Littéralité(وصفوة القول ، یمكن إیجاز محاسن الترجمة الحرفیة 

:  

v  تولید مفاھیم وصیغ جدیدة)Néologisme. ( 

v  الثقافي للغة المنقول إلیھا  –إثراء المعجم اللغوي. 

v لحفاظ على الموروث الشعبي واللون المحّلي ا. 

v  التعّرف على الذات واألصول والجذور من خالل التمسك بالعادات والتقالید. 

v  الحفاظ على الھویة الوطنیة خارج الحدود الجغرافیة. 

v  إرساء قواعد التفتح على اآلخر واحترام غیریتھ. 

v  إزالة ھاجس الخوف من اآلخر والتقرب منھ بأمان. 

v قیود الرقابة والترشیح واالنتقاء أثناء العملیة الترجمیة  فك. 

v  إلغاء فكرة المركزیة الثقافیة والنرجسیة واالنتقاص من قیمة الثقافات األخرى. 
                                                

، فبرایر  119مجلة ثقافیة شاملة تصدرھا وزارة الثقافة واالتصال ، العدد : ، الثقافة " الحریة ھي منطلق الفعل الترجمي " مارسال بوا ،  - 1  
  .12، ص  2004



v  نقل الخصوصیات الثقافیة بأمانة عبر أسالیب االقتراض والنقحرة والمحاكاة. 

v ین وإرساء قواعد الحوار في توسیع دائرة المعرفة الّلغویة والتعایش الثقافي والتھج

 .إطار االحترام المتبادل 

وفي النھایة نوّد أن نشیر إلى أھمیة الروایة الجزائریة وإلى أبعادھا العمیقة عمق 

  :  Liang QICHAO 1الثقافة الشعبیة فنختم بھذه المقولة للروائي الصیني لیانغ كیشاوو 

"Aujourd’hui, il faudra commencer par la révolution du 

monde du roman pour parvenir à transformer et 

améliorer le peuple. Le nouveau peuple naîtra du 

nouveau roman."  

یجب البدء في یومنا ھذا بالثورة في عالم الروایة من أجل الوصول إلى تبدیل الشعب "

  ترجمتنا."الشعب الجدید مع الروایة الجیدة  دوتحسینھ، وسیول

قبل أن أرفع قلمي عن ھذه المذكرة ، أوّد البوح بأن ترجمة الثقافة بحر مھول ال و

وأمام عجزي ، فأنا لربِّي شكور وبأساتذتي الذین أّدبوني . یركبھ إّال من لھ قلب أسد ھصور 

  .فخور ، فلكم مني تحیة بھجة وسرور بعدد الحیتان والطیور تفوح بأریج الیاسمین والزھور

 

 

 

 

 

                                                
  1- Michel BALLARD, la traduction, contact de langues et de cultures (1), Op.cit., P171. 
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  ةـة العربیـص باللغـملخ

  ةـة الفرنسیـملخص باللغ

نجلیزیةملخص باللغة اإل



  : مـلـخـص المــذكــرة

  
فھي ترتبط بنمط المعیشة و . تتعلق الخصوصیات الثقافیة بعادات المجتمع و تقالیده

من منظومة اجتماعیة ألخرى ، و تتحقق  ھاجوھر حیاة األفراد ، و تتغیر مفاھیم تخص

عملیة الترجمة بنجاح عند تبیان ھذه الخصوصیات و إیضاح جوانبھا دون المساس بھا أو 

إخفائھا أو تغییرھا مراعاة لحّس المتلقي أو ثقافتھ الدینیة أو عاداتھ االجتماعیة أو مواقفھ 

  .  ه التاریخیـــــــة و اإلیدیولوجیةالسیاسیة أو أبعاد

لذلك ارتأینا من خالل ھذا االختیار التطرق إلى ھذا الموضوع و وضع تساؤالت 

فالرد لن یكون سھل المنال ، خاصة عندما یتعلق األمر  .نسعى إلى اإلجابة عنھا قدر اإلمكان 

ریق یسعى بكل ما فھذا ف. بالمعضلة الثقافیة حیث تختلف وجھات النظر و تتشعب الرؤى 

و . و بالتالي فإدراك المعنى ھو غایة المبتغى  - ناقال للرسالة–أوتي من قوة إلى جعل اللغة 

فریق آخر یرى في المحیط اللساني ما یثیر عناصر ال ینبغي تجاھلھا فھي تؤثر فیھ ال محالة 

فریق ثالث و ھذا . ، و یجب إخضاع اللغة لھذه العناصر من أجل خلق األثر عند المتلقي 

یرمي بكل ثقلھ في بؤرة الثقافـة و یلح على أن اللغة ھو وسیط ثقافي ، و أن اختالف الثقافات 

  : و في ظل تباین ھذه المفاھیم یجدر بنا التساؤل . أمر طبیعي تعایش مع اإلنسان منذ القدم 
  

  كیف یتم نقل خصوصیات الثقافة الشعبیة الجزائریة إلى الفرنسیة ؟
  

ف اللغات ، تنحدر العربیة من أصل سام بینما تنتمي اللغة الفرنسیة إلى في ظل اختال

اللغات الالتینیة ، إضافة إلى اختالف المعتقدات الدینیة و العادات و الــتقالید و كذا النظرة 

ھذه الخصوصیات؟ ھل ھي  لنقل فما ھو إذن السبیل األنجع. إلى العالم و إلى األشیاء 

  ؟  غة  األصلالحرفیة وااللتصاق بل

ھل یكمن الحل في حریة التصرف و إیجاد البدائل و اللجوء إلى المكافئ و تحري 

المقابل المناسب في ثقافة اآلخر ؟ ھل إظھار االختالف من خالل الترجمة یشكل عائقا لفھم 

مقصود النص عند المتلقي ؟  أال یعد محو االختالف إجحافا في حق لغة األصل و عائقا 

  فتحھا على اللغات و الثقافات األخرى ؟ یحول دون ت



ألیس ھذا ضربا من الرقابة على ثقافة األصل و سدا منیعا في طریق انتشارھــا و انطالقھا و 

إطاللھا على ثقافة اآلخر ؟ و ھل االھتمام بالمضمون یستدعي إھمال الشكل في العملیة 

  الترجمیة ؟ أم أن الشكل مرتبط بالمضمون ؟ 

روایة الزلزال للطاھر وطار التي ترجمھا : ھذا البحث مدونة رئیسیة و قد اخترنا ل

و قد اعتمدنا المنھج التحلیلي النقدي ألنھ حسب . إلى الفرنسیة األب الكاثولیكي مارسیل بوا 

  .رأینا یعد األنسب للموضوع 

 حاولنا. ھما الجانب النظري و الجانب التطبیقي  نرئیسییتنقسم المذكرة إلى قسمین    

في الجانب النظري التطرق إلى عالقة اللغة بالثقافة ثم المرور إلى كیفیة نقل المفاھیم الثقافیة 

كما حاولنا التحقق من مدى حقیقة . خاصة المتعلقة بخصوصیات الثقافة الشعبیة الجزائریة 

الموجودة ما وراء ( الطرح القائل بأنھ على المترجم أن یصب كامل جھده على نقل الرسالة 

، و أن یتغاضى عن الخصوصیات اللغویة ألنھا تشكل في الواقع عائقا یحول دون ) اللغة 

كما حاولنا . و ھو ما یتعلق بالنظریة التأویلیة للترجمة . القیام بالعملیة الترجمیة الصحیحة 

تسلیط الضوء على النظریة السوسیولسانیة و توضیح مدى تأثر اللغة و من خاللھا المترجم 

و  Nidaثم تطرقنا بإسھاب إلى المكافئ الدینامیكي عند . االجتماعي الثقافي  بالقالب

Margot .  

أنھینا الجانب النظري باإلشارة إلى النظریة األدبیة للترجمة و من خاللھا إلى آراء 

  .الحرفیین و مالحظاتھم 

و كما انصب الجانب التطبیقي على تحلیل المدونة ، حیث قمنا باستخراج العـبارات 

األلفاظ التي تمثل الخصوصیات الثقافیة للمجتمع الجزائري و صنفناھا حسب طبیعتھا ثم قمنا 

بمقارنتھا مع الترجمة لنخلص بذلك إلى عملیة تحلیلیة اعتمادا على النظریات الترجمیة 

المشار إلیھا آنفا بغیة الوصول في األخیر إلى اقتراح بعض الحلول الترجمیة المتعلقة بكیفیة 

  .عامل مع الخصائص اللغویة لكل مجتمع أثناء العملیة الترجمیة الت

كما حاولنا من خالل العملیات التحلیلیة الربط بین مختلف النظریات الترجمیــة و 

العمل الترجمي بغیة الوصول في النھایة إلى اقتراح النظریة أو النظریات األنسب لعملیة نقل 

  .الخصوصیات الثقافیة 
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INTRODUCTION 
 Autant le rôle de la traduction est important dans le monde, autant l’erreur 

dans le transfert devient intolérable, notamment dans le cas des textes 

littéraires ; plus spécialement quand il s’agit d’un roman qui peut contenir des 

particularités culturelles et des spécificités locales qui devraient être reçus d’une 

manière toute particulière. 

 Afin de préserver le sens d’un texte, le traducteur a recours selon les 

situations à des procédés et des pratiques lors de sa traduction. Cette manière lui 

permet aussi de dépasser les difficultés de transfert et de réaliser le meilleur 

équivalent de l’original. Le choix du traducteur serait dicté aussi bien par le 

genre du texte que par la nature des problèmes qu’il peut engendrer, lors de 

l’opération traduisante. 

 A travers cette petite recherche, nous ne cherchons pas à souligner les 

difficultés du transfert culturelles car c’est un sujet qui a déjà été abordé mais 

nous tendons d’évoquer une meilleure approche permettant de mieux traduire et 

donc de mieux recevoir toute cette richesse culturelle, et ce patrimoine local 

inestimable qu’il serait souhaitable de ne pas abîmer, ni dénaturer, ni mépriser, 

ni adapter. Notre problématique, tout au long de ce mémoire, est chercher la 

réponse convenable à cette question principale : comment traduire les 

particularités culturelles populaires algérienne vers la langue française ? 

 Afin d’atteindre notre but, nous avons choisi comme corpus le roman 

« EZ-ZILZEL » (Séisme) du Tahar OUATTAR, traduit en français par Marcel 

BOIS. Le choix n’était pas arbitraire car le roman est consacré dans son entier à 

décrire la ville de Constantine qui englobe plusieurs styles d’architecture, elle 

groupe l’ancien et le moderne. La vieille ville conserve toujours ces 

caractéristiques telles que ruelles étroites, constructions contiguës et marchés 

traditionnelles (Rahbat Es-Souf, Sidi Djellis, Rahbat El Djamel…). 



Constantine, est bâtie sur un grand rocher qu’Oued-Rhumel a divisé en 

deux parties constituant une merveilleuse ville offrant un panorama 

exceptionnel. 

 La ville de Constantine a connu plusieurs civilisations (Grecque, 

Romaine : Byzantine, vandale, Islamique) à travers les âges et les siècles. Elle 

est l’une des villes les plus anciennes et des plus importantes de l’Afrique du 

nord. La ville est connue aussi par ses ponts, elle compte plus de huit ponts dont 

le plus impressionnant est le « Pont Suspendu ». Il fut inauguré le 19 Avril 1912. 

Capital de l’est du pays, la ville se distingue aussi par une diversité culturelle et 

une présence de plusieurs dialectes régionaux sans oublier les traditions, les 

coutumes et les cérémonies locales. 

 Ces caractéristiques, rend le roman riche en matière de particularités et de 

spécificités (notre domaine de recherche). 

 Il est utile de signaler que l’Algérie est un pays très riche en matière de 

diversités culturelles et de culture populaire. Donc il est difficile de cerner ce 

patrimoine culturel dans un lieu géographique précis. 

 Le travail de recherche en question a été effectué sur la base du corpus, en 

adoptant la méthodologie suivante : 

Dans la partie théorique et à travers le premier chapitre nous avons essayé 

de mettre l’accent sur la relation langue-culture. Ensuite, nous avons tenté 

d’éclaircir un point pertinent concernant le transfert culturel. 

Dans un deuxième chapitre consacré aux théories de la traduction, nous 

avons essayé de dégager les approches théoriques en apportant des 

éclaircissements sur les différentes visions, la manière de traduire et les 

positions des plusieurs théoriciens commençant par la théorie interprétative, 

ensuite la théorie sociolinguistique et finissant par la théorie littéraire. 

 Dans la partie pratique, le troisième chapitre était consacré à 

l’introduction du roman, le romancier et le traducteur. Nous avons jugé utile 

d’introduire la particularité populaire avant de penser à la phase de l’analyse.   



           Nous avons tenté, dans le quatrième chapitre d’analyser le corpus. En 

effet, après une lecture attentive, nous avons énumérer les formules et les 

expressions qui renvoient aux particularités culturelles de la société algérienne 

citées au roman du Tahar OUATTAR et les faire comparer à celles citées dans la 

traduction en s’appuyant dans cette analyse sur les dites théorie de la traduction 

mentionnées auparavant, dans le but de proposer la théorie la plus pertinente 

convenable à la traduction des particularités culturelles. 

 Protéger les traditions et les coutumes de notre société, sous ses différents 

aspects, c’est sauver tout un héritage de l’expérience unique de nos aïeux à 

travers les siècles de leurs histoires particulières, participer à l’enrichissement de 

la culture universelle et développer le savoir humain. 

PARTIE THEORIQUE 

Chapitre premier : 

1- Langue et culture 
 La langue contribue de manière significative au développement de la 

culture humaine. Cette culture est devenue extrêmement complexe dans nos 

jours. Toutes les langues, sans exception, sont capables de transférer les cultures 

humaines, peu importe son déploiement et le nombre de ses utilisateurs. 

 La langue est étroitement liée à la culture. Elle est sa porte parole. 

Les communautés contemporaines encouragent les interactions linguistiques au 

moment où la langue maternelle est devenue incapable de représenter cette 

culture qui connaît un développement inhabituel. 

 L’apprentissage des langues est devenu aujourd’hui un phénomène 

mondial afin de découvrir les patrimoines populaires, les expériences des 

différents peuples et les civilisations mondiales. Plus on approche une nouvelle 

langue, plus on apprend à nouveau sur l’héritage de son peuple et on partage les 

expériences de leurs ancêtres. Ce rétrécissement des distances entre les peuples, 



enrichit leurs propres langues et développe leurs cultures. La prospérité de la 

société est, sans doute, très liée à l’essor de sa langue. 

 Enfin, la traduction nécessite la connaissance de la langue et la 

connaissance de la culture dont cette langue est l’expression. 

2- Le transfert de concepts culturels : 
 La difficulté de la traduction du culturel réside dans la résistance 

manifestée par la culture cible face à la culture d’origine. Nous ne pouvons pas 

nier l’existence des interférences entre les cultures, cependant le transfert des 

concepts culturels pose toujours un problème à résoudre lors de l’opération 

traduisante. Bien que ce soit difficile, le traducteur doit choisir l’une ou l’autre 

des deux approches à l’égard du texte d’origine : Soit imposer le respect de texte 

source, préserver ses particularités, accepter ses aspects inhabituels et garder ses 

étrangetés dans le but d’élargir la connaissance humaine. Soit adapter le texte 

afin de faciliter la lecture, comprendre les concepts et chercher l’effet sur le 

destinataire et donc éliminer tous les éléments exotiques en les remplaçant par 

d’autres notions, faciles à digérer. 

 La question de la traduction des concepts liés à la culture est soulevée 

depuis longtemps. George MOUNIN avance clairement « La traduction n’est 

pas une opération seulement linguistique, mais elle est une opération sur des 

faits à la fois linguistique et culturelle ». Par conséquent, la traduction n’est pas 

seulement un passage d’une langue à une autre, mais c’est un passage à travers 

les habitudes culturelles. Si on traduit, par exemple, cette phrase en arabe : 

« Elle est comme la lune ». Ce qui signifie en langue arabe : « très belle ». Ce 

que peut être compris différemment en français en pensant à la citation « Con 

comme la lune » (qui désigne une femme peu intelligente). Les Français, dans 

cette situation, disent plutôt : « Belle comme le jour ». L’éclairage de jour est 

une référence de beauté, l’image de la lune est une référence de manque 

d’intelligence ; tandis que les Arabes pensent autrement et voient dans la lune la 

beauté exceptionnelle de la femme. La traduction, dans ce cas, doit être révisée 



soigneusement, car ses expressions sont liées à des croyances, des coutumes et 

des traditions des peuples. Nous rappelons ici la définition du Marianne 

LEDERER : « Le transfert culturel consiste à apporter au lecteur étranger des 

connaissances sur un monde qui n’est pas le sien. Cet apport ne comble pas 

intégralement la distance entre les deux mondes, mais entr’ouvre une fenêtre sur 

la culture originale. » . 

 Il sera toujours utile de rappeler que traduire le culturel est une tâche 

délicate mais pas impossible. Le traducteur, dans sa tâche du transfert, devrait 

chercher un bon équilibre entre les spécificités des deux langues mais pas au 

détriment de l’une ou de l’autre des deux cultures. 

Chapitre deuxième : Théories de la traduction 

1 -  Théorie interprétative : 

 Elle est appelée aussi, théorie de sens. Elle a vu le jour à l’ÉSIT (École 

Supérieure d’Interprètes et des Traducteurs) de Paris. Dans leur livre, 

Interpréter pour Traduire, Danica SELESKOVITCH et Marianne LEDERER 

expliquent clairement les étapes de l’opération de la traduction : « La traduction 

interprétative est caractérisée par trois étapes qui se présente dans un ordre 

plus ou moins aléatoire, se chevauchant plus souvent qu’elles ne se succèdent 

strictement, mais que l’on peut présenter séparément pour plus de commodité : 

lecture – déverbalisation – réexpression du sens. La phase intermédiaire, la 

déverbalisation, est indispensable pour éviter le transcodage et le calque ». 

 Cette théorie a été développée à partir d’observations faites à propos de la 

traduction simultanée et consécutive, de nature orale. Dans son travail, 

l’interprète n’a pas une mémoire de mots, mais une mémoire de sens qu’ils 

véhiculent. Par conséquent, l’interprète n’a que retenir le sens et traduire 

seulement le sens. Les partisans de cette théorie affirment qu’elle s’applique 

également à la traduction écrite et à tout genre de texte. 



 La démarche à suivre consiste, selon SELESKOVITCH à bien 

comprendre le sens du texte original et à l’exprimer dans la langue d’arrivée. 

Les tenants de cette théorie aboutissent ainsi à identifier la théorie interprétative 

à une traduction par équivalence contrairement à la traduction linguistique qui 

serait une traduction par correspondance. 

Ils avancent que la déverbalisation, est un acte essentiel à la saisie du sens, 

par lequel le traducteur dépasse le niveau de la forme pour s’approprier le sens, 

capter le vouloir dire de l’auteur et laisser tomber la lettre, en tenant compte des 

conditionnements du récepteur (langue, culture, …). 

La langue est, donc, un grand obstacle qui nuit à l’acte de traduire. De ce 

fait, le traducteur ne transmet pas une langue vers une autre mais plutôt sa tâche 

serait la transmission du message qui réside au-delà des mots. S’intéresser aux 

mots, l’acte de traduire se réduirait à une opération de transcodage. Il est utile de 

signaler que la connaissance linguistique ne suffit pas pour que le traducteur 

accomplisse sa tâche. Les théoriciens de l’ÉSIT mettent l’accent sur 

l’importance des connaissances extralinguistiques, qui jouent un rôle important 

dans la phase de compréhension, « traduire honnêtement, traduire fidèlement 

par contre c’est chercher à se faire comprendre, et se faire comprendre suppose 

trouver l’expression juste », (Interpréter pour Traduire). 

 La langue, selon la théorie interprétative, est un simple transporteur de 

message. Le traducteur doit être fidèle au vouloir dire de l’auteur. Il doit aussi 

penser au conditionnement de destinataire, car garder l’étrangeté et les 

différences du texte source peuvent empêcher la compréhension du message et 

nuit à sa recevabilité. 

Ainsi, l’approche interprétative de la traduction, étant basé sur la théorie 

du sens, ne tient-il pas compte des représentations culturelles qui déterminent, 

dans plusieurs cas, le sens. Il n’est pas aisé de détacher le sens de la forme. On 

peut s’interroger sur la manière dont on peut à la fois mettre l’accent sur le sens 

et vouloir une équivalence globale entre texte source et texte cible. En outre, la 



recherche documentaire dans la langue cible comme un moyen de comprendre le 

sens du texte du départ est difficile dans le contexte des langues africaines où 

l’écriture est un phénomène relativement récent et où l’oralité continue d’être le 

principal moyen de communication. 

 Enfin, il est clair que toute tentative de séparer le sens de la forme est une 

tentative désespérée de séparer l’âme de corps. 

2 -  Théorie sociolinguistique : 

 La sociolinguistique s’intéresse aux rapports qu’entretiennent entre elle : 

société et langue. L’organisation du message a une implication sociale et la 

compréhension d’un énoncé dépasse le cadre linguistique et englobe d’autre 

facteurs sociaux : le récepteur, l’origine ethnique, la profession, le niveau de vie, 

l’appartenance à une classe, …etc. Si la linguistique s’intéresse aux langues 

comme système de signifiants et signifiés, la sociolinguistique met l’accent sur 

les mêmes systèmes du point de vue historique, social, et leurs relations avec les 

sujets qui les parlent. 

 Ces individus font partie d’une même société, à chacun d’eux sa propre 

culture. L’individu utilisera sa culture pour exprimer une idée, avancer des 

propos, communiquer et dire. Ce qui est sensé dans une culture, peut ne pas 

l’être dans une autre, c’est pourquoi il y a interaction entre la culture et le 

langage parlé. 

 Le traducteur, selon cette théorie, est le produit d’une société. Il accomplit 

sa tâche selon son propre bagage socioculturel (Even ZOHAR, Gideon TOURY, 

Annie BRISSET,…). On procède aussi, d’après eux, à des activités de sélection, 

filtration, et censure, selon les cas, car c’est le moule sociale qui détermine se 

qui est traduisible ou pas, ce qui est acceptable ou pas et ce qui est convenable 

ou pas. La traduction doit s’adapter aux exigences du récepteur. Elle ne doit être 

en aucun cas porteuse d’étrangetés, ni de particularités inhabituels qui peuvent 

nuire au lecteur. Ce dernier doit recevoir l’information avec aisance et sans 



peine. Il ne doit jamais sentir la traduction de ce texte entre les mains, sinon le 

traducteur a échoué sa mission. 

 Eugene Albert NIDA est, sans conteste, l’un des personnages les plus 

importants dans l’approche sociolinguistique, en particulier en matière de 

théorie et de pratique de la traduction biblique. Il estime que la traduction ne 

peut être perçue en terme purement linguistique. Il abandonne les notions : 

"cible", "langue cible" au profit de celles de "récepteur" et de "langue 

réceptrice". L’utilisation d’une telle terminologie témoigne du souci de l’auteur 

d’adapter le message biblique à la mentalité de chaque peuple. 

 Étant donné que les langues sont fondamentalement différentes les unes 

aux autres, et qu’elles découpent la réalité de façon différente et unique ; NIDA 

conclut l’absence de correspondance absolue entre les langues et propose 

l’équivalence dynamique comme solution adéquate à l’opération traduisante. 

 L’équivalence dynamique vise à exprimer de la façon la plus naturelle 

possible en prenant compte la culture du destinataire du message. Elle cherche à 

produire chez le récepteur du texte cible un effet équivalent à celui produit chez 

le récepteur du texte source. 

 La réussite d’une traduction selon NIDA se mesure d’abord en fonction de 

l’efficacité générale de processus de communication : le lecteur doit être en 

mesure de comprendre un maximum d’informations avec un minimum d’effort. 

Ensuite la réaction du destinataire qui doit être équivalente dans les deux 

langues. Enfin la lisibilité et l’acceptabilité de la traduction qui doit être écrite 

dans un style naturel et facile à comprendre. Ainsi faut-il donc ajuster le 

message au destinataire pour une question de lisibilité. Cependant, l’effet 

équivalent, en pratique, est problématique à cause justement de ce décalage 

culturel, historique, idéologique et géographique entre culture du texte source et 

celle du texte cible. 

Introduire des adaptations, modulations, omissions, et des ajouts peuvent 

cacher beaucoup de réalités culturelles du texte d’origine et priver le récepteur 



de découvrir les particularités culturelles étrangères. Chercher les équivalences 

c’est valoriser le texte cible au détriment du texte source. Se contenter de tout 

ramener à sa propre culture et considérer que celle-ci est supérieure aux autres 

cultures est un ethnocentrisme, caractère d’impérialisme culturel. 

3 -  Théorie littéraire : 

Les tenants de ce courant (Antoine BERMAN, Henri MESCHONNIC, 

Walter BENJAMIN, Edmond CARY,…) avancent que la traduction est une 

opération littéraire et ajoutent que pour traduire la poésie, il faut être poète. Le 

traducteur créé une sorte d’intimité vis-à-vis de son texte. MESCHONNIC parle 

de la présence du traducteur dans un texte comme une condition indispensable à 

la réussite d’une traduction « plus le traducteur s’inscrit comme sujet dans la 

traduction, plus, paradoxalement, traduire peut continuer le texte. C'est-à-dire 

dans un autre temps et une autre langue, en faire un texte. Poétique pour 

poétique ». Traduire, est notamment écouter tout ce que le texte dit et recréer la 

musique et les images d’un discours dans une autre langue en respectant l’auteur 

et l’altérité qu’il manifeste à travers son texte. D’après Antoine BERMAN, 

l’essence de la traduction est d’être ouverture, dialogue, métissage, et 

décentrement. Il accorde énormément d’importance à la lettre et estime que 

forme et contenu sont indissociable. Il ajoute qu’il faut traduire littéralement ce 

qui est loin d’être le mot à mot. Autrement dit, respecter la langue de départ, 

maintenir les étrangetés lexicales ou syntaxiques, préserver les particularités de 

l’autre, respecter l’altérité. Ne pas effacer, ni adapter, ni introduire des ajouts, 

sous prétexte, ne pas choquer le lecteur de la langue cible. BERMAN plaide 

pour une théorie de la traduction non ethnocentrique, soucieuse de conserver le 

caractère étranger du texte original. La traduction est, donc, l’acte de se 

rapprocher du lointain et de le ramener au proche. 

 

PARTIE PRATIQUE 



 

  CULTURE POPULAIRE 

 

La culture populaire est un ensemble d'éléments qui constituent la culture 

dominante de la communauté dans un pays ou une zone géographique limitée, 

en utilisant les méthodes de médias populaires. Elle comprend notamment les 

différentes habitudes de cuisine, de nourriture, de vêtements, d'information et de 

divertissement. On utilise souvent le terme culture populaire par opposition au 

terme culture d’élite qui désigne le groupe de personnes instruites. La culture 

populaire est produite par le peuple pour la consommer par la suite. Au fil des 

jours ces manifestations quotidiennes constituent un patrimoine qui peut être 

matériel tels que les arts traditionnels : couture, broderie, tissage, mercerie, 

dinanderie, poterie et verrerie. Ou immatériel, tels que chants populaires, 

musique folklorique, danse, fêtes religieuses, mariages, culture orale, littérature 

populaire, et ainsi de suite. 

En d’autres termes, dans la culture populaire il est souvent question de 

protéger la mémoire. Ce lien qui tisse entre l’ancienne et la nouvelle génération. 

La culture populaire est une trace de la mémoire. Elle est le gardien d’un dire 

qui se transmet. 

La culture populaire est influencée par des manifestations de la mystique 

qui font toujours appel à la dimension spirituelle pour convaincre les gens 

ordinaires et les analphabètes (champ fertile pour ce genre de mouvements). 

 

 Spécificité culturelle  

 

Une culture peut se définir à de nombreux niveaux (région, nation, 

groupe, etc.)  Chaque être humain a sa propre histoire, sa propre vie et par 

conséquent sa propre culture ou son appartenance culturelle. 



 Au niveau des valeurs, la spécificité culturelle  signifie la connaissance 

de soi et sa réalité existentielle et la conscience de ses frontières temporelles et 

spatiales. Le concept de la spécificité culturelle est déterminé par deux éléments 

importants : l’identité culturelle et le patrimoine.    

L’identité : est constitué des caractéristiques qui différencient un individu 

d’un autre individu. Elle est déterminée par les caractéristiques les plus visibles, 

les plus marquantes, dominantes et différenciatrices. 

L’identité d’un groupe d’individus est également déterminée par les 

caractéristiques qui différencient ce groupe des autres groupes. Les facteurs qui 

identifient, donc qui distinguent, sont variés, et peuvent concerner l’aspect 

physique, les convictions morales, l’activité économique, l’appartenance 

culturelle, religieuse, raciale, ethnique, etc. 

L’identité d’un peuple est définie de façon simple par ce qui le caractérise 

de façon prépondérante en le distinguant des autres peuples. Toute 

caractéristique peut faire partie de l’identité : c’est au groupe dans son ensemble, 

par le sentiment qu’exprime la majorité, de décider s’il a une identité et qu’elle 

est-elle ? 

Il convient ici de répéter encore : tous les individus ne reflètent pas 

exactement cette identité ; globalement, cette identité est le reflet des tendances 

majoritaires de la masse des peuples. 

L’identité nationale s’appuie en général sur caractéristiques principales de 

race, de religion, de langue, de culture et d’unité historique. La liste n’est pas 

exhaustive, des caractéristiques supplémentaires pourraient être rajoutées. 

Il est important d’avancer que la perception de ce qui définit l’identité 

nationale varie selon les endroits, ou selon les époques. 

En ce qui concerne le deuxième élément, le patrimoine. Il est convenable 

de signaler l’importance des symboles historiques, l’histoire des ancêtres, la 

religion et la langue qui, ensemble, contribuent à préserver l’unité nationale. 



L’appel à la sauvegarde du patrimoine culturelle nationale qui nous 

procure le sentiment d’identité et de continuité n’est, en aucun cas, un prétexte 

pour empêcher toute tentative d’interactions avec  d’autres cultures  étrangères. 

Ce qui nous permettra de comprendre d’autres comportements et de découvrir 

des manières de penser distinctes. 

 

ANALYSE DE CORPUS 
 

             La partie pratique est consacrée à l’analyse de corpus choisi (roman : 

Ez-zilzel ’séisme’). Nous allons commencer à relever les mots, termes, 

locutions, et expressions  qui désignent les spécificités culturelles de la société 

algérienne dans le roman en arabe, ensuite les comparer avec les mêmes termes 

dans la traduction en français ,pour  arriver, en fin,  à un processus analytique 

fondé sur les théories de la traduction vus ci-dessus, dans le but  de proposer des 

solutions de traduction sur la façon de traiter avec les caractéristiques 

linguistiques de chaque communauté (Au cours de l’opération traduisante ).   

             Nous essayons également à travers des processus analytiques de mettre 

la main sur le lien entre les diverses théories de la traduction, les convergences 

et les divergences, afin de parvenir à proposer la théorie  la plus appropriée pour 

le transfert des spécificités culturelles. 

  

             Nous avons élaboré la collection de l'ensemble de ces spécificités selon 

leur nature, à savoir :  

 

       1- Spécificités des noms propres. 

       2- Spécificités de l’écologie (environnement).  

       3- Spécificités des aliments traditionnels.  

       4- Spécificités de l’habit local. 

       5- Spécificités de croyance religieuse.  



       6- Spécificités des expressions linguistiques locales.  

 

1- Spécificités des noms propres 

 

Le nom propre est un mot ou expression désignant une personne et lui 

offre une identité connue au sein de la société. Dans la plupart des sociétés, la 

personne possède  au moins deux noms: nom de famille et prénom. Dans 

certaines autres, comme le Canada, l’individu a trois noms. Le nom fait partie de 

marques stables qui construit le personnage « changer le nom du personnage, 

c’est tuer ce personnage ». Le nom est un élément important en raison de sa 

capacité à construire du sens à l’intérieur d’un texte. Il introduit dans le texte un 

nombre d’interférences d’ordre culturel entre signifie et signifiant. Le Coran est 

une source des noms propres des musulmans, comme la Bible est une source 

importante des noms des chrétiens. 

 

Depuis l’avènement de l'islam en Algérie à la fin de septième siècle les 

algériens  commençaient à avoir, dans de nombreux cas, des noms similaires  

aux noms des arabes. Mais le phénomène de la saveur locale des noms arabes 

est facilement repéré, ce que reflète l'identité algérienne pur et simple. 

 Cependant, les noms à caractère local sont maintenus dans de 

nombreuses régions, notamment l’Aurès et la Kabylie. 

Le nom propre possède des connotations données par la culture locale, 

l’idiologie ou la communauté .Dans la société musulmane, le titre de ‘Hadj’ est 

réservé à la personne qui a accompli son devoir religieux vers les lieux saints de 

la Mecque. Mais avec l’usage, l’utilisation de ce terme s’est élargie pour devenir 

une marque de respectabilité et d’honorabilité pour toute personne âgée qui a 

atteint une pleine maturité et une grande sagesse souvent accompagnée d’une 

richesse matérielle qui lui offre une position privilégiée dans la hiérarchie 

sociale. L’exemple du nom ’Abdelmadjid  Boularouah’ le héros de roman 



illustre cette version. Ce nom qui n’est pas choisi par hasard est chargé de 

connotations culturelles algériennes connues au sein de la société. 

Le traducteur n’est pas à l’abri, sil n’est pas doté de ce genre 

d’informations. Les compétences linguistiques ne seraient, dans des cas pareils, 

d’aucune utilité. 

 

2- Spécificités de l’écologie (environnement) 

 

 Comme les noms propres, les noms des lieux évoquent eux aussi, la 

particularité du lieu en fonction de toutes ces dimensions,  géographique, 

écologique et climatique. Parler de la Sibérie en Russie c’est avoir une image 

mentale de froid et de neige, ainsi avec toute ville canadienne ou danoise. 

Cependant,  la ville de l'Afrique centrale ou de Sahara arabe reflète aussitôt 

l’image d’une chaleur atroce et d’un climat sec. Par conséquent, les termes : 

Igloo, Izba, Wigwam renvoient successivement aux  Esquimaux, paysans Russes 

et Indiens (autochtones d’Amérique). 

En effet, l’influence de l’environnement sur la langue est une question qui 

datte depuis longtemps. Beaucoup de notions, très répondues en occident, 

demeurent toujours dans la méconnaissance dans d’autres cultures, tels que : 

concubinage, girl friend, boy friend, mariage homosexuel. Ils sont peut-être des 

sujets tabous, interdit d’évoquer selon la morale ou la société. 

Marcel BOIS a, dans la plus parts des cas, gardé l’étrangeté du texte 

source dans l’intention de créer chez le destinataire cette curiosité de se déplacer 

vers l’auteur pour le connaître de près, pour découvrir  ses particularités, et 

d’acquérir ainsi un savoir nouveau sur un monde qui ignore. 

Il faut rappeler encore que l'essence de la traduction réside dans  le respect 

de la littéralité du texte  d'origine, en particulier quand il s’agit des spécificités 

de la culture populaire, où la lettre est intimement liée au sens. La recherche de 



sens en dehors de ce cercle n’aboutit, sans doute, qu’à  un objectif avoisinant, et 

réduit l’opération de traduction à une opération d’adaptation. 

 

3-Spécificités des aliments traditionnels 

 

          L'alimentation varie selon l'endroit, le climat, la religion et les techniques 

de préparation. La nourriture fournit les éléments nécessaires pour l'organisme 

afin de  résister à toutes sortes de fatigue, épuisement, maladie et les différentes 

sortes de malaises. 

          Certains gens, dans des pays asiatiques, aiment manger les cuisses des 

grenouilles, d'autres ont le goût  pour manger des escargots et une troisième 

catégorie préfèrent les chiens, des goûts et des couleurs on ne discute pas.  

Certaines religions interdisent de manger certains aliments .Le musulman 

ne mange pas la viande de porc, la religion hindoue interdise la viande des 

bovins.  

          Les plats traditionnels varient selon les pays et les régions. Ils se 

composent habituellement de produits locaux. La méthode de cuisson et les 

types d'épices utilisées leurs donnent une saveur locale spéciale. Dans la plupart 

des cultures, pour manger, les gens utilisent des couteaux et des cuillères, mais 

les chinois et les japonais préservent leurs traditions. 

 

Vu ces éléments mentionnés ci-dessus, le travail du traducteur n'est pas 

facile d'autant plus que l'essentiel du vocabulaire associé à la culture nationale 

peut être absent dans l’autre culture. George MOUNIN, dans ce sens, cite un 

exemple du fromage, produit très répandu en Italie, mais absent dans certaines 

cultures. Même s’il est présent quelques fois dans d’autres cultures, elles ne 

seront pas en mesure de fournir tous les mots correspondants, en vue de la 

variété de ce produit et ses termes en langue italienne. 



L’art culinaire, en Algérie, se distingue par la variété des plats 

traditionnels tels que : le couscous, frik (blé en lait, utilisé dans des préparations 

culinaires), chorba (potage savoureux, à base de légumes, viande et épices), 

mouloukhia (légume et préparation culinaire), zlabias (beignets en forme de 

tubes minces trempés brûlants dans du miel), le pain d'orge et autres.  

BOIS a préféré recourir à l'emprunt, le moyen le plus efficace pour 

respecter ces particularités. Il n'a pas tenté d’adapter ni moduler en dépit de 

l’ambiguïté de ces termes vis-à-vis de destinataire français qui manque 

d’informations concernant ces domaines, très attachés à la culture locale. Il a 

cherché, autant que possible, à préserver la saveur de texte d'origine tout au long 

de sa traduction. Il est clair qu’il désire transférer les notions à caractères 

culturels  en toute honnêteté et fidélité.  

 

4-Spécificités de l’habit local 

 

L’habit est un autre composant fort signifiant du portrait de personnage. 

Le vêtement  évoque  presque automatiquement un lieu, un milieu social, une 

époque. Il semble être un meilleur indice de l’environnement. La manière de 

s’habiller n’est jamais neutre et le vêtement est incapable d’échapper aux codes 

sociaux. L’habit chez les musulmans est généralement la principale bénédiction 

de Dieu sur ses esclaves. Les habitudes vestimentaires algériennes se distinguent 

généralement, chez les hommes, par le port de burnous, turban et chéchia. Chez 

les femmes, l’habit traditionnel concerne le port de haïk, m’laya noire, et 

gandoura. La façon de porter ces tenues diffèrent d’une région à l’autre.  

 

5- Spécificités de croyance religieuse 

 

Le roman Ez-zilzel a connu un nombre important des concepts religieux 

comme le Soufisme, apparu dans de nombreuses occasions, avec le héros 



Boularouah. Le traducteur de roman, lui-même père catholique, a pu trouver 

avec succès des solutions appropriées pour traduire ces versions, et s'est efforcé, 

sans cesse, à maintenir la saveur de l'origine et de préserver la couleur locale, 

avec quelques réserves, comme dans ce cas : 

 

   Merci ___________________ بارك اهللا فیك

            L'attention de traducteur est destinée vers le destinataire, laissant derrière 

lui toute la charge des valeurs religieuses de la phrase d’origine, et cherchant 

l'équivalent dans la langue réceptrice. C’est un exemple 

concret de ce que Nida appelle l'équivalence dynamique. Dans ce cas, le 

processus de la traduction est réduit, seulement,  à un moyen d'information et de 

communication. En revanche, la traduction est un  moyen d’ouverture sur  

l’autre, une auberge du lointain. 

En outre, la perception des notions est différente selon les croyances et les 

doctrines. Les termes tels que ‘martyr’, ‘houris’ et ‘khotba’ n’ont pas des 

significations identiques entre les religions. Notre ‘Imam’ à la mosquée porte 

une coiffure, ‘l’évêque’ porte aussi la‘ mitre’ mais la mitre ne renvoie qu’à 

l’évêque ou au Pape, jamais  à  l’Imam. 

De ce qui précède, il faut reconnaître l’importance de s’attacher au texte 

d’origine afin de produire une traduction  fidèle et claire. 

 

6- Spécificités des expressions linguistiques locales  

 

L'Algérie est considérée comme continent pour ce qu’elle possède de 

facteurs de la diversité, géographiques et humains. C’est un grand pays qui 

contient tout : le désert, les hauts plateaux, la côte. Il y en a de toutes les 

couleurs et les mœurs. La personnalité algérienne a trois dimensions : l’arabe, 

l’islam et l’amazighité. Chaque région de ce pays se distingue en matière de ses 

coutumes, traditions et valeurs locales. 



Les dialectes locaux varient selon les lieux. Les habitants de l’est ne 

parlent pas comme ceux de l’ouest. Le nord parle différemment par rapport au 

sud. 

 

Il est clair que Marcel BOIS à travers ses relations avec la culture 

algérienne a atteint cette conclusion : que toute langue a ses expressions propres 

de  couleur locale et d’un  goût particulier. Le lecteur de la traduction est invité  

à aller vers  l’écrivain du texte afin de comprendre ce langage local très attaché à 

la culture populaire et être  prêt à accepter toute étrangeté, expressions 

inhabituelles et visions différentes.  

 

Enfin, la traduction est une convergence de vues, dans une atmosphère de 

dialogue entre cultures et entente des civilisations sans ressentir un sentiment de 

supériorité ni d’influence dans un cadre du respect aux particularités de l’autre 

avec toutes ses différences et distinctions.  



CONCLUSION 
 

Lors de l’opération de traduire les particularités culturelles, beaucoup de 

termes qui concernent la vie quotidienne, les fêtes et les traditions, etc.… 

pourraient être, au regard de destinataire, de simples symboles sans 

significations. Le traducteur peut, dans ce cas, recourir à des notes en bas de 

pages ou établir un glossaire pour éviter la traduction par équivalences au risque 

d’affaiblir le sens. L'essence de la traduction dans ce milieu dynamique est 

ouverture, dialogue, métissage et décentrement.  

L’Algérie, par la force de la situation géographique, l’histoire, et 

l’émigration multiplie les échanges avec le monde occidental. L’échange 

culturel trouve, ainsi,  sa place dans cet ensemble. La traduction est, par 

conséquent, un moyen de faire entendre la voix de l’Algérie au- delà des 

frontières. 

Les particularités culturelles contribuent à la compréhension des autres 

comportements  et manières de penser. Leurs traductions nous offrent 

l’opportunité de pouvoir communiquer notre propre point de vue. Et donc, être 

compris et respecté. 

Chercher l’équivalence, produire l’effet sur le destinataire, transmettre le 

sens au détriment de la lettre, dans la traduction des particularités culturelles, 

c’est passer à coté du réel, comme dans le cas d’un prêtre conseillant un chrétien 

pour aborder un musulman, il dit : ‘expliquez l’évangile très simplement en 

évitant de mentionner des mots tels que, le péché, la prière, le fils de Dieu. 

Ceux- ci ont souvent pour lui un sens différent.’ Il est bien clair que celui qui 

cherche l’effet évite tout ce que peut choquer le récepteur, facilite le message, le 

maximum possible, pour être digéré sans souci et surtout se renseigner 

profondément sur le milieu socioculturel .Certes, ces compétences sont d’une 

extrême utilité mais ne sont pas convenables pour la traduction des particularités 

culturelles. Cette dernière fait appel à d’autres facteurs prépondérants tels que : 



respecter la lettre, préserver le texte source, ouverture sur l’autre, décentrement, 

éviter l’ethnocentrisme, accepter l’étrangeté et les différences, plaidoyer pour un 

monde métisse. 

En guise de conclusion, nous dirons qu’avec ce comportement 

ethnocentrique Israël est représentée comme l'agneau, entouré de faucons arabes 

de tous les côtés. Les défenseurs de leurs terres dans la bande de Gaza et la 

Cisjordanie sont des terroristes, ennemis de la paix. Prononcer un mot en Iraq 

est une agression contre la démocratie et la liberté. 

Cependant, "La traduction est, dans son essence, l'auberge du lointain." 
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         As the role of the translation is important in the world, the error in the 

transfer becomes unbearable, notably in the case of literary texts; more specially 

when it is about novels which can contain cultural peculiarities and local 

specificities that should be received in a quite particular way. 

         To protect the meaning of a text, the translator has to vary his solutions 

according to the situations, during his translation. By the way, he also tries to 

overcome the difficulties of the transfer and realize the best equivalent of the 

original; as good as, it is possible. The choice of the translator would be dictated 

by the kind of the text and by the nature of the problems that texts can engender, 

during the operation of translation. 

           Through this small research, we do try to underline the cultural 

difficulties of the peculiarities transfer even the subject has already been 

discussed .Then, we tend to evoke a better approach allowing to better 

translation. Likewise, to understand all this cultural wealth and these inestimable 

local heritages which, it would be desirable, not to damage, not to destroy, not to 

disdain, and not to adapt. 

 Our aim throughout this humble dissertation is to look for the suitable 

answer to this main question:  how to translate the Algerian popular cultural 

peculiarities into French language? 

            In order to reach our purpose, we chose as corpus the novel - EZ-

ZILZEL (earthquake) of Tahar OUATTAR, translated into French by Marcel 

BOIS. The choice was not arbitrary because the novel is dedicated in its whole 

integrity to describe the city of Constantine, which contains several styles of 

architecture, groups the ancient and the modern.    

As an old city, it always keeps many special characteristics such as 

narrow alleys, contiguous constructions and traditional markets (Rahbat Es-

Souf, Sidi Djellis, and Rahbat El Djamel). Constantine is  built on a big rock that 

Oued-Rhumel divided into two parts forming a magnificent city offering an 

exceptional panorama. 



The city of Constantine knew several civilizations through ages and 

centuries. It is one of the most ancient cities and among the most important ones 

of North Africa. Several civilizations (Greek, Roman: Byzantine, vandal, 

Islamic) had been settled there for long time. Constantine is also known by its 

marvellous bridges, it counts more than eight bridges. The most impressing is 

"suspension bridge" which was inaugurated on April 19th, 1912.  

 Capital of the east of the country, the city is also distinguished by a 

cultural variety and a presence of several regional dialects, in addition to 

traditions, customs and local ceremonies.    

It is important to indicate that Algeria is a very rich country in the matter 

of cultural varieties and popular culture. Thus, it is difficult to encircle this 

cultural heritage in a precise geographical place. 

The research work in question was made on the basis of the corpus (EZ-

ZILZEL), by adopting the following methodology: 

In the theoretical part and through the first chapter we tried to emphasize 

on the relationship between language and culture. Then, we tried to clear up a 

relevant point concerning the cultural transfer. 

 

In the second chapter dedicated to the theories of the translation, we tried 

to get near the theoretical approaches by bringing clarifications on the various 

visions, the way of translating and the positions of several theorists; beginning 

with the Interpretative Theory, then the Sociolinguistic Theory and finishing by 

the Literary Theory. 

In the practical part, the third chapter was dedicated to the introduction of 

the novel, the novelist and the translator. We considered interesting to introduce 

the popular peculiarity before the phase of the analysis. 

We tempted, in the fourth chapter to analyze the corpus. Indeed, after an 

attentive reading, we have to enumerate formulae and expressions in relation 

with the cultural peculiarities of the Algerian society quoted in the novel of 



Tahar OUATTAR and make them compared with those quoted in the translation 

of Marcel BOIS. This comparison relies on translation theories mentioned 

previously, with the aim of proposing the most relevant theory appropriate to the 

translation of the cultural peculiarities.  

   Culture distinguishes one human group from other.  A people’s culture 

includes their beliefs, rules of behaviour, language, rituals, art, technology, 

styles of dress, ways of producing and cooking food, religion, political and 

economic systems. 

 Culture peculiarities have several distinguishing characteristics shared by 

people in the same society and inherited through generations. 

Translators should know about all these values and traditions spread 

among peoples. In order to succeed in his task, the translator had to be able to 

understand all those specificities in several domains such as: marriage, nutrition, 

socialising, recreation, holidays and so on. 

 Marriage, in our culture, represents the linking not just of individuals, but 

of families. Consequently, parents are closely involved in decisions regarding 

marriage partners. Women generally marry in their early 20s and men a few 

years later. Traditionally, it is normal for three or more generations, including 

grandparents, married sons and their wives, and unmarried children, to share the 

same home. Mothers are expected to care for the children and household, while 

fathers are responsible for family income and discipline. Children are expected 

not to question the authority of their parents and to take care of them when they 

are elderly. 

Over all the country, the most traditional Algerian cooking is, without 

doubt, the «Couscous », a staple food present in all feasts, weddings and 

ceremonies. Muslims do not eat pork or drink alcoholic beverages. 

Although Algerians generally eat with utensils, some foods are eaten with 

the hand. Because the left hand is traditionally used for personal hygiene, only 

the right hand is used when eating without utensils. 



In Algeria, Arab-style greetings are standard, although in cities such as 

Algiers they are blended with French traditions. Greetings are usually 

accompanied by a handshake, and frequently an embrace or a kiss (between 

members of the same sex). Elders are greeted first. Strangers and acquaintances 

are addressed by title and family name, but friends and relatives use given 

names. Many specific greetings, according to regional habits, are used for 

various situations. 

There is a strong tradition of hospitality in Algeria. Family members and 

close friends may call on each other without warning, meanwhile others are 

expected to visit by prior arrangement only; an invitation for a stranger or 

acquaintance to visit a private home is considered as an honour. When invited 

for a meal, it is normal to take a small gift, but not alcohol. Objects are passed 

using the right hand or both hands, but not the left hand alone. 

Football is, as far as I know, the most popular sport in Algeria. Children 

begin playing football next their homes and in streets, then in schools before 

getting touch with stadiums. 

To protect the traditions and the customs of our society, under its various 

aspects, means to save a whole inheritance of the unique experiences of our 

forefathers through the centuries of their particular existence, to participate in 

the enrichment of the universal culture and to develop the human knowledge.  

It is very important to say at the end that members of a society who share 

culture often also share some feelings of ethnocentrism, the notion that one’s 

culture is more sensible than or superior to that of other societies. 

 Ethnocentrism, in this case, is the enemy of translators because it 

contributes only to destruct the integrity of source culture and affirms that 

people’s beliefs and values deserve only to be annexed and could never be 

independent from this superior culture. The destruction of cultures is destruction 

of entire populations. 



Now that we are all part of the global village, everyone becomes a 

neighbour. It is good to feel proud and pleased about one’s history and culture, 

but it is best to accept the Other with his differences and distinguishes. In fact, 

the Other is Me when I look at myself from the other side. 

Finally, it is not easy at all to translate culture peculiarities but translators 

are, by chance, born to do such a hard work with art because “translators are 

born not made”. 

  
 


