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  :مــقــدمــة

 )International Politics(یواجھ المترجمون والمختصون العرب في حقل السیاسة الدولیة 

جملة من اإلشكالیات فیما یتعلق بترجمة العدید من المفاھیم " المصطلحات" و المؤلفات المكتوبة 

بامتیاز،  يتبار أن حقل السیاسة الدولیة أنجلوسكسونباعباللغات األجنبیة و خاصة اللغة اإلنجلیزیة 

بحیث إن أمھات الكتب و المصادر في میدان العالقات الدولیة في غالبیتھا مكتوبة باللغة اإلنجلیزیة 

مما یستدعي من المثقفین و الباحثین في ھذا المجال أن یتفحصوا ھذه المؤلفات مباشرة أو الرجوع 

  حة لھا.إلى مختلف الترجمات المقتر

في الحقیقة، إن ترجمة محتویات كتب السیاسة الدولیة من اللغات األجنبیة إلى اللغة العربیة       

مازالت تطرح إشكاال عویصا لدى القارئ و المترجم على حد سواء بحیث یمكن الوقوف عند ذلك 

بالترجمة وعیا ن یعزفون عن المبادرة ، ذلك أن المترجمیمن خالل ندرة الترجمات في ھذا المجال

منھم بضرورة التخصص في ھذا المجال، باإلضافة إلى وجود العدید من الترجمات المتباینة 

لبعض المؤلفات تصل حتى إلى درجة التناقض مع النص األصلي أو مع الترجمات األخرى و ھذا 

  ما انعكس سلبا على عملیة الفھم لدى القارئ في ھذا الحقل العلمي. 

 The Clash Of Civilizations and(نتینغتون" المعنون بـ: اتاب " صامویل فیلیب ھإن ترجمة ك      

The Remaking Of World Order(   عن ھذا التشخیص المرتبط بترجمة مؤلفات السیاسة  ال تشذ

فضال  ،الدولیة بشكل عام، وبالنظر إلى أھمیة ھذا المؤلف نجد أنھ قد ترجم إلى تسعة وثالثین لغة

 تبایند من الترجمات إلى اللغة العربیة و بطبعات متكررة و منقحة، وھذا ما یؤكد على عن العدی

  فھم المترجمین لمحتوى الكتاب باإلضافة إلى صعوبة العمل الترجمي في حقل السیاسة الدولیة. 
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قد استقطب  - موضوع الدراسة –نتینغتون افي الواقع إن ترجمة كتاب صدام الحضارات لھ      

العدید من دور النشر و الترجمة العربیة خاصة المصریة و اللیبیة و األردنیة إال أن ھذا اھتمام 

الصادرة  الشایب طلعتالبحث یركز بالدراسة و التحلیل و المقارنة على ترجمتین و ھما ترجمة 

عن دار األمل األردنیة للنشر عباس ھالل كاظم وترجمة  1998عن دار الكتب المصریة عام 

، مع اإلشارة إلى أن الدراسة سوف تعتمد على تعددیة مستویات التحلیل في 2010عام  التوزیعو

  .الداللةو بنیة و ال فرداتالتعلیق على الترجمتین و ذلك بالوقوف عند مستوى المالنقد و 

 :إشـكالیة الدراسةأـ 

یتضمن محتوى كتاب " صدام الحضارات" لصامویل ھنتنغتون" ترسانة مصطلحیة        

مما یفرض على  و ذا وعاء داللي عمیق تراكیبیة  ذات أبعاد سیاسیة و سوسیوحضاریة معقدةو

نا علیھ فإنالمعنى بأمانة إلى ذھن القارئ، ومترجمیھ ضرورة أخذھا بعین اإلعتبار في سبیل نقل 

  عالج اإلشكالیة التالیة:حاول أن نمن خالل ھذه الدراسة ن

  :السؤال المركزي

مع بنیویا وداللیا اصطالحیا والكتاب محتوى  نقل علىن المترجمیكل من رة ما مدى قد        

  ؟عملیة الترجمةمراعاة مبدأ األمانة في 

  ضمن ھذا السؤال المركزي جملة من األسئلة الفرعیة التي ینبغي اإلجابة علیھا: یندرج        

 ؟حضاریةما مضمون و قیمة كتاب ھانتینغتون في میدان الدراسات السیاسیة و ال -

 الدراسات الحضاریة؟أین تبرز صعوبة ترجمة المصطلح في حقل السیاسة الدولیة و  -

عباس و طلعت الشایب" مختلف التقنیات الترجمیة التي اعتمدھا المترجمان فیما تتمثل -

 في عملیة الترجمة؟  "ھالل كاظم
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 ؟ل كاظمطلعت الشایب وعباس ھالمن فیما تتجلى مواطن الربح و الخسارة في ترجمة كل  -

ما ھي االقتراحات التي یمكن تقدیمھا في التعامل مع بعض المشكالت الترجمیة في ھذا  -

  الكتاب؟

  :أسباب اختیار الموضوعب ـ 

في الواقع إن ھناك العدید من الدوافع التي جعلتنا نعالج ھذا الموضوع في شكل مذكرة         

   تلك الدوافع إلى:تصنف مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة ماجستیر في الترجمة، 

    :دوافع ذاتیة - 1

  .على اطالع مقبول بأدبیات العالقات الدولیةمیول لحقل السیاسة الدولیة و للباحث        

  :دوافع موضوعیة - 2

  یمكن إجمالھا فیما یلي:       

  أھمیة الكتاب موضوع الدراسة لدى المختصین في حقل السیاسة الدولیة. -

 للدراسات الترجمیة في ھذا التخصص.للمترجمین و غبة في المساھمة في فتح الباب الر -

 ذلكعند اإلطار النظري الذي یساعدنا في كیفیة التعامل مع موضوع المصطلحات  الوقوف -

 في اإلطار النظري بصورة كافیة.بصورة كبیرة إن البحوث السابقة لم تتعمق 

ة في جمع و تبویب و تحلیل المعلومات واعتمادھا یقتضي البحث في ھذا المجال قدرة كبیر -

 الترجمتین. نقدفي 

 .نقدیةفي الترجمة تساعد الباحثین في الدراسات ال نقدیةالمساھمة في وضع منھجیة تحلیلیة  -
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  :ھج الدراسةمن -ج 

یمثل المنھج السبیل الذي یسلكھ الباحثون في سبیل الوصول إلى حقائق علمیة بخصوص 

 المنھج التحلیليالدراسة بصورة أساسیة على في ھذه ركز وس، لذلك فإنا سوف نالموضوع المدر

المصطلحیة والتركیبیة والداللیة، و من بنیة المدونة من الناحیة  تفكیكو ذلك من خالل  مقارنو ال

ثم السعي إلى تحلیل بعض النماذج المنتقاة و مقابلتھا و نقدھا و تقییم نجاحھا في نقل المضمون 

محاولة اكتشاف التقنیات المعتمدة من طرف المترجمین باإلضافة إلى  الذي یقصده الكاتب، قيالحقی

  .في عملیة نقل مضمون كتاب ھانتینغتون

  :محاور الدراسةـ  د

  سیر المنھجي للدراسة تقسیمھا إلى المحاور التالیة:یقتضي منا ال  

طار النظري للدراسة و ذلك من حیث نتناول الفصل األول من الدراسة حیث نقف فیھ عند اإل أوال:

أھم النظریات التي تم تطویرھا في الترجمة، باإلضافة إلى تناول مختلف التقنیات والمنھجیات التي 

یمكن االرتكان إلیھا في التحلیل و العمل الترجمي باإلضافة إلى إشكالیة ترجمة المصطلح 

وف عند اإلطار النظري للترجمة سوف والمصطلح السیاسي بالتحدید. تجدر اإلشارة إلى أن الوق

یساعدنا في تحلیل ترجمة المدونة و كذا استكشاف مختلف االستراتیجیات المعتمدة من طرف كل 

  ". عباس ھالل كاظمو طلعت الشایب"من المترجمین 

المدونة، حیث نتناول فیھ التعریف بكتاب ھانتینغتون من حیث مضمون تعریف نتناول فیھ : ثانیا

مؤلفھ و موقعھ في إطار أدبیات السیاسة الدولیة. ھذا باإلضافة إلى التعریف بالترجمتین  الكتاب و

 كما ". عباس ھالل كاظمو طلعت الشایب"و كذا كل من المترجمین و مضمونھما المقترحتین 

البنیة و الفصل األخیر وھو تطبیقي، بعض النماذج من الترجمتین على مستوى المفردات نتناول في
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مع تقییم الترجمتین من حیث الربح و الخسارة،  ومن ثم القیام بدراستھا تحلیلیا و نقدیا ،لةو الدال

  كما سوف یتما اقتراح ترجمات بدیلة لمختلف النماذج المنتقاة مع االلتزام بالتبریر و البرھنة. 

تجیب عن من شأنھا أن و في األخیر، سوف یتم تخصیص خاتمة تتضمن خالصة و استنتاجات 

، تكون أرضیة ینطلق منھا الباحثون في مثل ھذه تلف التساؤالت المطروحة في إشكالیة الدراسةمخ

  . المواضیع

  :ھـ ـ صعوبات البحث

  :ما یليواجھتنا بعض الصعوبات في إعداد ھذه الدراسة بحیث نصنفھا فیلقد 

ات صعوبات تتعلق بالموضوع المعالج حیث أنھ على حد إطالعنا المتواضع لم نجد دراس -

تتناول مواضیع مشابھة لموضوعنا خاصة من الناحیة التطبیقیة، فأغلبیة الدراسات تمیل 

  إلى میدان األدب و ترجمة القرآن الكریم...و نادرا ما نجد دراسات تقترب من موضوعنا. 

المراجع المتخصصة خاصة المتعلقة بالترجمة الحصول على المصادر وصعوبات تتعلق ب -

و الحضاري و حتى في أحد فروع العلوم االجتماعیة. تجدر اإلشارة  في المیدان السیاسي

قد تم الحصول علیھا من المملكة األردنیة  في دراستنا العدید من المراجع المعتمدةأن إلى 

 الھاشمیة وذلك في إطار منحة علمیة.

ضیق الوقت حیث صادفتنا صعوبة التوفیق بین مھام التدریس و البحث في میدان العلوم  -

السیاسیة من جھة و البحث في میدان الترجمة من جھة أخرى مما أدى إلى التأخر في إنھاء 

 ھذا البحث، إال أننا بتوفیق هللا استطعنا التغلب على ھذه الصعوبة.   
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تبعا للمسیر المنھجي و الخطة المعتمدة في الدراسة، فإننا سوف نخصص ھذا 

و إشكالیة ترجمة المصطلح بشكل عام  الفصل لتناول اإلطار النظري للعمل الترجمي

 منا بأھمیة اإلطار النظري وعیا وھذا، بشكل خاص خصوصیة المصطلح السیاسيو

منھ في النقد  سوف یتم تبیینھ الحقا، وعلى سبیل االستفادة في میدان الترجمة كما

  تینغتون.جمتین المقترحتین لكتاب صمویل ھنالتعلیق على الترو

على شكل  المحاور التالیة في ھذا الفصل تناولتجدر اإلشارة إلى أنھ سوف یتم   

  :مباحث

  الترجمة و أھميتھامفھوم ـ  

 ـ نظريات الترجمة  

  تقنيات الترجمةمستويات التحليل و ـ 

 -   إشكالية ترجمة المصطلح و المصطلح السياسي   

  

سوف یكون  بقدر ما أنھلیس غایة في حد ذاتھ  إن تناول المحاور المذكورة آنفا  

 لترجمتین.یة تساعدنا في عملیة التعلیق و نقد انظرو وسائل بمثابة أدوات 
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  و أھميتھا"  مفھومھا: الترجمة " المبحث األول

باعتبارھا  الترجمة مصطلحنحاول في ھذا المبحث أن نقدم تصورا ل سوف  

المفھوم األساس في ھذه الدراسة وكذا اإلشارة إلى أھمیتھا العلمیة و العملیة و ذلك فیما 

  یأتي:

  الترجمة مفھوم: المطلب األول

لقد قدمت العدید من التصورات لمفھوم الترجمة من جانب الباحثین سواء في   

ل العلوم وعلى غرار بقیة المفاھیم في حقو أنھ ، حیث...مة أو اللسانیاتحقل الترج

 ااإلنسانیة ال نجد اتفاقا بین المھتمین حول التعریف المقدم لذلك المفھوم. یقتضي من

أن نستعرض أھم التصورات المقترحة لمفھوم الترجمة حتى  -بالرغم من ذلك -الحال

ن استخراج العناصر التعریفیة المفتاحیة لھذا إثارة زوبعة فكریة تمكننا ملنا یتسنى 

 استعراضھتم المفھوم و من ثمة یمكن أن نقدم تعریفا إجرائیا للترجمة یكون حصیلة ما 

  من أفكار في ھذا السیاق. 

الترجمة عمل یتم من خاللھ التعبیر عن المعنى في لغة أخرى باالستناد إلى   

یشیر مفھوم الترجمة إلى عملیة النقل ما ك ،1أدوات تركیبیة و صرفیة و صوتیة معینة

تعرف الترجمة ممارسة قدیمة حیث  ،2من لغة إلى أخرى سواء كان ذلك نثرا أو شعرا

كتابة في اللغة المنقول إلیھا لنقل المعنى تبعا للھدف المرجو منھا، و ھي على أنھا 

عنھ للمترجم لھ  عملیة االنتقال من لغة إلى أخرى و من ثقافة إلى أخرى لتبیین المترجم

الذي في الغالب ال یفھم اللغة المترجم  منھا. إن الترجمة مراجعة في جوھرھا ذلك أنھ 

عملیة الكتابة منذ البدایة، و تكون  مع بدء التحویل من اللغة المنقول منھا تبدأ معھ

الحالة والترجمة في النھایة مرھونة بخصائص المترجم من حیث الخبرة و الكفاءة 
                                                

، وزارة الشؤون ، ندوة حول ترجمة القرآن الكریمنقل معناي القرآن إلى لغة أخرىعزالدین البوشخي،  -1
   .25/04/202إلى  23/04/20002ریخ اإلسالمیة، المملكة العربیة السعودیة، بتا

2- J P POSTGATE, LITT.D., FB.A, Translation and Translations: Theory and Practice (London: 
G.BELL and SONS, LTD.1922) P.1.   
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الترجمة على أنھا عملیة تأویل إشارات لغة ما  غالیسونیعرف  .1و..إلخ النفسیة

  . 2إشارات لغة أخرىبواسطة 

تعریفا جیدا لمفھوم الترجمة من  2003لقد تضمن تقریر التنمیة اإلنسانیة لعام   

فعل الترجمة یساھم حقیقیة في أن ذلك  ،3التماس للمعرفة و تفاعل حضاريحیث أنھا 

 ھل منھا الذوات من اللغات األخرى،التي تنف العلوم و اآلداب الحصول على مختل

بمعنى آخر أنھ ال سبیل للشعوب المتخلفة لمسایرة الركب العلمي و الحضاري إال 

یمكن في النھایة من استدراك ولو جزء یسیر  ممابترجمة منتجات الشعوب المتطورة 

ة، تمثل الترجمة وسیلة للتفاعل مما ما ھو مفقود. تبعا لتعریف تقریر التنمیة اإلنسانی

كما تسمح بحدوث ما یسمیھ  الحضاري و االحتكاك بین مختلف الشعوب واللغات، 

أي التالقح الحاصل بین الحضارات و الذي یمكن في  "المثاقفة"علماء االجتماع 

  النھایة من اإلثراء المتبادل.

استبدال رسالة  أن الترجمة عملیة )Maurice Pergnier( موریس بیرنیيیتصور   

أور یعرف . كما 4أو جزء من رسالة ملفوظة بلغة معینة برسالة ملفوظة في لغة أخرى

Orr)(":ال  عملیة مطابقة لعملیة الرسم إلى حد ما، وإن الرسام  عملیة الترجمة أنھا

یستخرج كل تفاصیل المنظر فھو ینتقي ما ھو أفضل بالنسبة لھ، و ینطبق الشيء 

إنھا الروح و لیس المعنى الحرفي و حسب التي یسعى المترجم  نفسھ على المترجم،
التعریف أن الترجمة عملیة  ھذا یظھر من خالل .5"لتجسیدھا في ترجمتھ الخاصة

ممنھجة وھادفة بطبیعتھا حیث من المفروض أن یحتكم المترجم إلى بوصلة توجھھ 

                                                
عة المركز الثقافي للكتاب، الطب، ( بیروتمفاھیم الترجمة: المنظور التعریبي لنقل المعرفةـ محمد الدیداوي، 1

    .69 .) ص 2007األولى،
ترجمة ھدى مقنص ( بیروت، المنظمة العربیة للترجمة، سس تدریس الترجمة التقنیة، كریستین دوریو، أ -2

    .35) ص.  2007الطبعة األولى،
.69 .، صالمرجع نفسھ  - 3  

4-Albir, Ampuro Hutado, La Notion de Fidélité en Traduction (Didier Eruditions, Paris, 1990) 
pp29-30.  

.24.) ص2006( بدون دار نشر، الطبعة الثانیة،  كیف تترجم؟محمد حسن یوسف،  - 5  
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اب ترجمتھ ش نحو وضع المعنى وروح ما یترجمھ نصب عینیھ ال یحید عنھا و إال

  خیانة المعنى الموجود في النص األصلي.  التحریف و

إننا ننتظر وجود صدق حقیقي تقریبي في :"  )(Edwardsیرى إدواردز   

الترجمة...و كل ما نرید الحصول علیھ ھو نفس و أصدق إحساس ممكن للنص 

ات األصلي. یضیف إدواردز أنھ یجب أن تصل إلینا السمات و المواقف و االنعكاس

بالشكل نفسھ الذي كانت علیھ في ذھن المؤلف و قلبھ، و لیس من الضروري أن یتم 
یظھر أن ھذا التعریف یلتقي مع التعریف  .1ذلك بالدقة التي انطلقت بھا من فمھ"

السابق من حیث أن عملیة الترجمة یحكمھا منطق معین وھو ضرورة الحفاظ على 

لحقیقة أن جل المختصین في میدان الترجمة اعاطفیا و منطقیا و داللیا، ووزن النص 

لبناء اللغوي للنص ألن متفقون على ضرورة إیالء المعنى األھمیة البالغة مقارنة با

    الترجمة في النھایة ما ھي إال وسیلة لنقل األفكار والمعارف عبر اللغات.

الترجمة التي أفضل التراجم لیست تلك :"  (Goodspeed)غودسبید یضیف   

نصب عین القارئ و إلى األبد حقیقة أن ھذا العمل ما ھو إال ترجمة و لیس تبقي 

تلك الترجمة التي تجعل القارئ ینسى مطلقا أنھا ترجمة و تجعلھ  تألیفا أصلیا، وإنما 

یشعر أنھ ینعم النظر في ذھن الكاتب القدیم مثلما یمعن النظر في ذھن كاتب معاصر، 

سھال في تنفیذه، و لكنھ رغم ذلك یعتبر المھمة التي و ال یعتبر ھذا األمر في الواقع 
للفعل  ھیحاول غودسبید من خالل تعریف .2یجب أن یلتزم بھا أي مترجم جاد في عملھ"

الترجمة مؤكدا أن المترجم الجاد ملزم بتجنب صعوبة الترجمي تبیین مدى جدیة و

أن المترجم حینما اإلبقاء على أي أثر یدل على أن النص مترجم و لیس أصلي، بمعنى 

ینجز ترجمتھ و یقدمھا للقارئ فإن ھذا األخیر ینبغي أن یحس المادة المترجمة أنھا 

أصلي و لیس مترجما. في الحقیقة إن تركیز غودسبید على ھذا المعیار نابع من  منتوج

                                                
.25 .ص ،سابقمرجع محمد حسن یوسف،  - 1  
. 26- 25 .ص ص ،نفسھ المرجع - 2  
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أن العدید من الترجمات منفرة و ال تجلب القراء ألنھا تقدم على شكل نصوص شاذة من 

  نواحي اللغویة و الداللیة.  مختلف ال

یجب أن :" أن الترجمة في ھذا السیاق (Prochanzka) بروشنزكا یؤكد   

تحدث في ذھن القارئ نفس االنطباع الذي یحققھ انطباع النص األصلي على 

. وھو بذلك یؤكد جوھر التعاریف السابقة  من حیث أن عملیة الترجمة الجیدة 1قراءه"

  لى جوھر المادة المترجمة خاصة من الناحیة الداللیة.  مرھونة بضرورة الحفاظ ع

عرف الترجمة على أنھا عملیة نانطالقا من مختلف التعارف السابقة یمكن أن   

مقصودة و لیست عشوائیة بحیث تھدف إلى تحویل مادة لغویة من لغة إلى أخرى مع 

قبوال التي تجعل العمل المترجم مضرورة االحتكام إلى مجموعة من الضوابط 

مستساغا لدى القراء من بینھا الدقة و األمانة و الحفاظ على األثر نفسھ الذي یحدثھ و

  النص األصلي على القارئ.  

  أھمية الترجمة :المطلب الثاني

  للترجمة أھمیة بالغة من نواحي عدة یمكن إجمالھا كالتالي:   

  خالل مختلف الترجمة حدثا یساھم في إثراء اللغة المنقول إلیھا من  تمثلـ

 .2األدوات التعبیریة المغایرة و المضامین المختلفة

  یات على الشعوب كما زادت من من التحد العدید لقد فرضت العولمةـ

و المؤسسات عبر  التشابكات في المصالح االقتصادیة و المالیة بین الشركات

                                                
.26 .ص ،سابقمرجع محمد حسن یوسف،  - 1  

دار الھدى للطباعة و النشر  ،عربیة، الجزائر(المجلس األعلى للغة ال الترجمة و السیمیائیةحسن خمري،  -2
   .115 .) ص200والتوزیع،



 الــفــصــل األول 
 

14 
 

تلف الترجمة وسیلة ملحة و مھمة في التواصل بین مخما جعل ـــــــالقارات م

 . 1الكیانات عبر العالم

  یلة في التعامل مع وس تمثلتساھم الترجمة في بلورة الوعي الثقافي الجدید وـ

 الواقع الراھن، كما أنھا بمثابة مفتاح االنفتاح على علوم و آداب الغرب المتقدم.

  وسیلة للدفاع عن ممیزاتنا الحضاریة عن طریق التعریف بھا  تعتبر الترجمةـ

من التھجمات علینا من طرف  ا، ذلك أن كثیر2من غیر حضارتنا لدى الشعوب

الحضارات األخرى نابع من عدم سعینا إلى التعریف بحقیقة حضارتنا و قیمنا 

من الدینیة، و السبیل الجید لردع تلك التھجمات یكمن في تفعیل حركة الترجمة 

 و إلى اللغة العربیة.  

  ة و العلمیة التي عرفتھا األمم قد سبقتھا أن النھضة الفكری یؤكد تاریخ الشعوبـ

حركة ترجمة نشیطة بحیث یتأكد ذلك ـ على سبیل المثال ـ من خالل حضارة 

    .3كل من الرومانیین الذین ترجموا من الیونانیة و العرب  عن الفرس و الروم 

  نابعة من الحاجة إلى التواصل و لكي  یرى صالح الدین الصفدي أن الترجمةـ

 . 4ه العملیة یجب التمكن على األقل من لغتین المنقول منھا و إلیھاتتم ھذ

 

                                                
لقانونیة و المدنیة و التجاریة الدلیل المعتمد للترجمة القانونیة: ترجمة النصوص اـ عادل عزام سقف الحیط، 1
یع، الطبعة دار الثقافة للنشر و التوز ن،( عما الحكومیة و الشرعیة من و إلى اللغة العربیة و االنجلیزیةو

   . 22 .) ص2012الثانیة،
.09، ص، مرجع سابقمحمد حسن یوسف - 2  
. 13،12 .ص ص، ، مرجع سابقمحمد حسن یوسف - 3  
.115 .، صمرجع سابقحسن خمري،  - 4  
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  تؤدي الترجمة دورا بالغ األھمیة في نقل المعرفة و نشر الثقافة عبر البیئات ـ

الحضاریة المختلفة، و ھي نوع من الحركة الفكریة و العلمیة و الثقافیة العمیقة 

  .  1والمتشعبة

  ة ألن الحركة الفكریة في أي دولة یجب أن تتوازى للترجمة دور مھم في التنمیـ

مع تطور العلوم االجتماعیة المختلفة، و ھذا مرھون بتفعیل الترجمة كوسیلة 

للحصول على األفكار النیرة التي تسمح للدول النامیة بالتطور مسایرة البحث 

   . 2العلمي و الركب الحضاري

تبرز من نواحي عدیدة مما یدفع نجو  یظھر انطالقا مما سبق أھمیة الترجمة و التي

ضرورة التفكیر بجدیة لتفعیل ھذا النشاط على المستوى القطري و القومي العربي 

  لمواجھة التحدیات التي تفرضھا العولمة في مختلف المیادین.

یلي المبحث الثاني الذي سوف نتناول فیھ نظریات الترجمة باعتبارھا مكونا     

 مى بعلم الترجمة.أساسا في تكوین ما یس

 

 

 

 

 

 

                                                
.199 .) ص1996جمعیة الدراسات العربیة، ، ( القدس ، مدخل إلى علم الترجمةقسطندي شوملي - 1  
.15 .، صق، مرجع سابمحمد حسن یوسف - 2  
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 المبحث الثاني: نظريات الترجمة

لتي سوف نتناول في ھذا المبحث أھم النظریات ا ،فصل النظرياستكماال لھذا ال 

تم تطویرھا في میدان الترجمة باعتبارھا أھم األسس التي ینبني علیھا ھذا الحقل 

الج ھذا المبحث في العلمي و التي تجعلھ متمیزا عن بقیة العلوم األخرى. سوف نع

  النقاط التالیة:

  : مفھوم النظريةالمطلب األول

بستیمولوجیا و منھجیة العلوم  أن ھناك عناصر محددة یتفق المختصون في اال  

یجب توفرھا في معرفة معینة لكي تصل إلى درجة المعرفة العلمیة أو العلم، و من بین 

  ھذه العناصر ھي النظریات أو المقاربات النظریة. 

سمى بـ "النظریة" بحیث تختلف من التصورات المقترحة لما ی إن ھناك العدید  

باختالف الباحثین من حیث انتماءاتھم و الزاویة التي ینطلقون منھا في تعریف 

  النظریة، و فیما یلي أھمھا:

ھي مجموعة مترابطة من المفاھیم و التعریفات :" عبد الباسط محمد حسنتعریف  -

تكون رؤیة منظمة للظواھر عن طریق تحدید العالقات بین المتغیرات والقضایا التي 

  .1"بھدف تفسیر الظواھر و التنبؤ بھ

كمیة كبیرة من المعرفة الوصفیة  المترابطة و التفسیریة :" دفید سنجرتعریف  -

  .2"مجتمعة في كل منطقي و متماسك

                                                
( اتجاھات التنظیر في العالقات الدولیة بین االتجاھات التفسیریة و النظریات التكوینیةعبد الناصر جندلي،  -1

  .15) ص 2007الجزائر: دار الخلدونیة، الطبعة األولى، 
.16، ص المرجع نفسھ - 2  



 الــفــصــل األول 
 

17 
 

یتكون من ھي نظام استنتاجي :" جیمس دوروتي و روبرت بالتسغرافتعریف  -

مجموعة من الفرضیات المتماسكة منطقیا، كما أنھا نظام تصنیف أو إطار مفھومي 

  .1"یسمح بترتیب و دراسة معلومات و بیانات بشكل منظم

یقصد بالنظریات تلك األدوات الذھنیة المعرفیة التي تم بناءھا من جانب مفكر   

ة، كما أن النظریات ھي أو مدرسة أو فریق بحث أو جامعة..... لتفسیر ظواھر معین

وسائل وصف و تحلیل و استیعاب للظاھرة المدروسة من طرف الباحث، فھي تتضمن 

في طیاتھا مجموعة من المقوالت األساسیة أو الفرضیات أو القوانین العلمیة التي یستند 

علیھا الدارسون في تحلیل و نقد ظاھرة معینة سواء كانت لغویة أو إنسانیة أو طبیعیة 

من خالل ما سبق أن النظریات  تبینیرھا من مختلف الظواھر التي نالحظھا. یأو غ

بشكل عام ھي بمثابة أطر ذھنیة منطقیة من شأنھا أن تضمن الصفة العلمیة للبحث 

العلمي و تجعل النتائج المتوصل إلیھا مقبولة لدى الجماعة العلمیة المھتمة بذلك الحقل 

  العلمي.

نظریة كذلك إطارا لتفسیر كیفیة حدوث ظواھر معینة تعتبر الفي السیاق نفسھ، 

تحلیل أو التنبؤ بتطورات لأو أنھا موقف أو فرضیة أساسیة أو نموذج ذھني مقترح ل

 ظاھرة معینة، بشرط أن یكون ذلك التصور العقلي قد خضع مسبقا للتحقق و التجریب.

الظواھر التي  نقدوفھم وتحلیل و ةقراءمن أنھ یمكننا حیث أھمیة النظریة من  تبرز

 وھي أساس االنطالق عند القیام بعملیات التفسیر والتحلیل والنقد. نالحظھا

 

  

  

                                                
  1  .23، ص المرجع نفسھ -
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ر النظریة في أنھا وسیلة ذھنیة انطالقا مما سبق، یمكن أن نلخص جوھ

أداة للوصف و التحلیل و التنبؤ حیث ال سبیل للدارسین إال االرتكان إلیھا في و

یة المطاف من تقدیم نتائج علمیة و منطقیة و ذات عملیة البحث مما یمكنھم في نھا

  درجة معینة من المقبولیة لدى المھتمین بذلك الحقل العلمي.

  Théorie de Traduction     : نظرية الترجمةالمطلب الثاني

یجدر بنا بعد تحدید المقصود بالنظریة بشكل عام أن نحدد المقصود بنظریة   

 خاص وذلك تقیدا بھدف ھذه الدارسة. بشكل (Translation Theory)  جــمة التر

ینبغي التذكیر في البدایة أن ھناك جدال بین مختلف التیارات اللسانیة بخصوص  

ما إذا كانت الترجمة فنا أو علما،  حیث یمكن تصنیف تلك المواقف في توجھین اثنین، 

جة األولى كما ھو عتبر الترجمة ممارسة فنیة أي أنھا عملیة أدبیة  فنیة بالدریاألول 

و ماغویر Edmond Carry)  (الحال مع المسرح ویتزعم ھذا التوجھ إدموند كاري

(Mcguire) أما ھم بذلك ال یعترفون بأھمیة النظریات في الترجمة و غیرھم ...و ،

أن الترجمة علم قائم بذاتھ ذلك  افیدوروف و ناید التوجھ الثاني فیرى أصحابھ من أمثال

ن النظریات التي ینبغي للمختصین في ھذا الحقل أن یعتمدوا علیھا في أن لھ مجموعة م

  . 1الترجمة و في تحلیل و نقد الترجمات

نظریة الترجمة مصطلح استخدمھ كثیر من الباحثین و في أوقات مختلفة بغیة   

إن مفھوم نظریة الترجمة في أصلھ ھو عبارة . 2تحقیق أھداف متباینة كل حسب توجھھ

 )Harris(س ــأطلق ھاری  ماـــــــــــــــــك، داـــــــھرت مع یوجین نایألمانیة ازد

حیث یؤكد من خالل ھذه التسمیة أن   على علم الترجمة(Transtology)  سمیةـــت

دارسي الترجمات، و كذلك الحال مع مة إطار نظریا یساعد المترجمین وللترج

                                                
.78-73.، ص صمرجع سابق مد حسن یوسف،: محلمزید من التفصیل حول ھذا الجدال ینظر - 1  

(الریاض: النشر العلمي  محي الدین حمیدي، ترجمة ، الترجمة و علم النصألبرت نیوبرت و غریغوري شریف -2
   .43 .ھـ) ص1423المطابع، و
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 لما أتى بھ ھاریس كمرادف   )Traductology(الذي طور مفھوم  )Vasquez(فاسكیز

علمیة لھا مجموعة من النظریات التي تفید  ةمؤكدا مرة أخرى على أن الترجمة معرفو

لھذا  جورج مونانلقد أنضم حقا في الممارسة الترجمیة  و في عملیة البحث و التحلیل. 

ھ ن موقف" و الذي من خالل بیً المسائل النظریة في الترجمةالجدال حیث ألف كتابھ "

یھا و من بینھا للھ ركائز ینبني ع اعلمیو الغوی الترجمة حقال التیار الثاني معتبرالصالح 

  .1النظریات التي تظل أساسیة في حقل الترجمة

فإننا نتبنى موقفا توفیقیا یجمع بین ھذین التوجھین اللسانیین،  ،مھما یكن من أمر  

و لمسة أدبیة إال أنھا تظل من زاویة  ذلك أننا نعتبر الترجمة في أحد طیاتھا على أنھا فنا

مختلف مما یحتم علینا الرجوع إلى أخرى ممارسة محكومة بمجموعة من الضوابط 

األطر النظریة التي تمثل عنصرا أساسا في إضفاء الصبغة العلمیة على حقل الترجمة، 

مترجم الكما أنھ ینبغي على دراسي ھذا الحقل أن یولوا أھمیة لمثل ھذه النظریات ألن 

تساعد في الترجمة و تحلیل للقیاس یستوعبھا یعي حقیقة أنھا أدوات ذھنیة  الذي 

 الترجمات.

  : أھم نظريات الترجمةالمطلب الثالث

و في ھذا السیاق  ،إن لعلم الترجمة العدید من النظریات على غرار بقیة العلوم  

غربیة لكن ھذا ال من تطویر باحثین من الدول الھي غالبیة النظریات أن نشیر إلى 

على  – "الحیوانیعني غیاب نظریة عربیة في الترجمة، فالجاحظ من خالل كتابھ" 

العمل الترجمي  على تعریففیھا  اركزقد عرض نظریتھ في الترجمة م -سبیل المثال

  اإلفھام و تحدید الشروط و الكفاءة لدى المترجم. من زاویة  ضرورة الفھم و

                                                
             ي:                 ، على الرابط اإللكتروننظریات الترجمة: بحث في الماھیة و الممارسةسعیدة كحیل،  - 1

www. Mohamedrabeea./books/books1_1150.pdf                                                                                                                                                                           
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لن نقف عند كافة نظریات الترجمة بل سوف نقف  إننا من خالل ھذا المبحث  

عند أھم النظریات الحدیثة و ذلك وفقا لتقسیم الباحثة إنعام بیوض التي تؤكد أن 

  الدراسات العلمیة تقسم نظریات الترجمة  الحدیثة إلى ثالث مقاربات:

  ـ المقاربة اللسانیة العلمیة: من أصحابھا كل من كاتفورد و نیدا.1

  ر.ة: تتزعمھا كل من سیلیسكوفیتش و لودوریالتأویلیة للترجم ـ المقاربة2

  .1ـ المقاربة الوظیفیة: كاتارینا رایس و كثیر من منظري الترجمة3

  و ھو التقسیم الذي سوف نعتمده في معالجة أھم نظریات الترجمة.

  

  :المقاربة اللسانية العلمية - أ

  :نظرية كاتفورد - *

ُ تأثر كاتفورد في صیاغة نظریتھ با   من زاویة وظائف اللغة  ھالیداير لمنظ

  ومستویاتھا حیث یقول ھالیداي في ھذا السیاق:

  " أعني بالنظریة الوظیفیة للغة نظریة تحاول شرح البنیة اللغویة،                 

  ب ـــــلعـو الظواھر اللغویة من خالل الرجوع إلى فكرة أن اللغة ت                   

  ماطا ــــدورا أساسیا في حیاتنا، أي أننا بحاجتھا لتخدم أو تحقق أن                 

   .2محددة من الطلب"                                             

                                                
، على الرابط المترجم بین النظریة و التطبیق: آراء و مفاھیم، أمانة قطاف تمام عبد الكریم -2
اللكتروني:ا  

www.dspace.univ-biskra.dz:8080/.../guetaf%20abdekarim 
.208 .، ص، مرجع سابقألبرت نیوبرت و غریغوري شریف - 2  
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، استعرض كاتفورد أربعة أنواع من الترجمة و ھي ة لھالیدايبناء على مستویات اللغ

   الترجمة الصوتیة و الكتابیة و النحویة و المعجمیة. 

سجالت  نظریتھ فرضیة التنوع اللغوي و وجود  في كاتفورد المنظریضیف   

ھي الفكرة التي اعتمدھا ھالیداي من خالل تناولھ لبعدي و )Registres de Langue(لغویة 

  :التنوع اللغوي وھما

  .بعد المستعمل الذي یستخدم اللغة - *

  سبیل تحقیقھا.    بالغایات التي تستعمل اللغة فيبعد االستعمال المتعلق  - *

یؤكد كاتفورد من خالل نظریتھ أن التكافؤ بین النصین في الترجمة یتحقق في  

شكلي بین المفردات اللغویة و یضیف في ھذا السیاق إقامة عالقات حال وجود تطابق 

تتم ممارسة  أن بین اللغات وفقا للمنھج التقابلي أو المقارن و الذي یمكن على أساسھ

  لتحقیق التكافؤ. الترجمةعملیة 

لقد وظف كاتفورد معرفتھ في حل مشكالت تعلم الترجمة حیث اعتبر مساھمتھ   

جزء من اللسانیات التطبیقیة بالنظر إلى أنھا تركز على مقابلة اللغات من ناحیة 

و على ھذا األساس تعتبر نظریتھ ذات مرجعیة لسانیة تطبیقیة  المفردات والتراكیب.

  .   1غات و صیاغة المناھج  العملیة للترجمةتساعد في تعلیمیة الل

ناقش كاتفورد في نظریتھ فكرة نسبیة مصطلحات األلوان في مختلف اللغات   

ت متباینة في اللغة الیابانیة خاصة اللونین األزرق و األخضر اللذین یتضمنان دالال

جانب  الفرنسیة والعربیة، و ھي معطیات أساسیة ینبغي أن تأخذ بعین االعتبار منو

  . 2عند تعاملھم مع وضعیات مشابھة المترجمین

                                                
. الرابط االلكتروني السابقعلى ، سعیدة كحیل - 1  
نفسھ. الرابط االلكتروني - 2  
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انطالقا مما سبق یمكن القول أن نظریة كاتفورد تمیل كثیرا إلى الجانب   

المنھجي التعلیمي حیث تساعد كثیرا في وضع مناھج تستند علیھا الترجمة و تمكن من 

اھتمامھا ، كما أن ھذه النظریة تركز تذلیل صعوبات ترجمة المصطلحات و التراكیب

على المعطیات الشكلیة على حساب المعنى و ھذا بالنظر إلى مرجعیتھا اللسانیة 

التطبیقیة مما جعلھا تغفل إلى حد كبیر جانب المعنى في العمل الترجمي و الذي یظل 

  أساسیا في أي ترجمة جیدة.

  :نايدايوجين نظرية  - *

، حیث برزت المقوالت تعتبر نظریة نایدا من أھم النظریات في میدان الترجمة  

رسالة " بعنوان 1960منھا في مؤلفھ المشھور الذي ألفھ عام  تاألساسیة التي انطلق

  ". نحو علم للترجمة"  ھذا باإلضافة إلى كتابھ"  مھمةو

و ھي المقاربة الفیلولوجیة  یقسم نایدا نظریات الترجمة إلى أربعة أنواع  

یرى التصالیة و كذا المقاربة السوسیوسمیائیة. المقاربة اللسانیة اللغویة و المقاربة او

نایدا أن تعدد النظریات في حقل الترجمة راجع إلى أن عملیة الترجمة ینظر إلیھا من 

 زاویةزوایا عدیدة، كما یشترط في النظریة أن تكون متجانسة و متكاملة من 

رجمة فإنھ و مرضیة في الت شاملةكي تكون ھناك نظریة لفرضیاتھا. یضیف نایدا أنھ 

  .1یجب أن تقدم للمترجمین أسسا تمكن من إعادة إنتاج معقول للنصوص المترجمة

بروتستانتیا ذلك أنھ كان یكتب  من أساسانطلق نایدا في بناء نظریتھ  لقد  

للمبشرین ال للمترجمین من حیث أنھ استخدم التحلیل العلمي بھدف توصیل العقیدة 

ق أنھ ال ینبغي على مترجمي الكتاب المقدس أن یرى نایدا في ھذا السیا المسیحیة.

یتیقنوا من حدوث االتصال مع المتلقین بل یجب علیھم أن یعملوا على تحقیق االتصال 

                                                
1- Eugene Nida, Theories of Translations, available at : www.id.erudit.org/iderudit/037079ar. 
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 .1من خالل اللجوء إلى جمیع مصادر اللسانیات و نظریة االتصال و علم التحكم الذاتي

ل إلى المتلقین راجع نایدا من خالل خبرتھ أن إخفاق الرسالة الدینیة في الوصو یضیف

عین بإلى اختالف السیاقات الثقافیة و الرؤى عبر العالم، و ھي معطیات ینبغي أن تأخذ 

االعتبار من جانب المترجمین أثناء مباشرة عملیة الترجمة وذلك لضمان إحداث األثر 

  . راءنفسھ الذي یوقعھ النص األصلي على أذھان الق

التي تمثل بؤرة اھتمام   SIGNن قیمة العالمةنایدا م من الناحیة النظریة، یقلل

، إال أنھ یركز على االستجابة لتلك العالمة بحیث یعتبره الكثیر من اللسانیین البنیویین

أن نایدا ال یركز على المعنى الذي  تبینمعیارا أساسا للحكم عل فعالیة الترجمة، كما ی

أو سیاق لوظیفتھا في مجتمع طریقة أداء العالمة بقدر ما یركز على  تسوقھ العالمة

بعینھ. یتضح مما سبق أن المنظر نایدا یعتمد مقاربة وظیفیة للعالمة و للمعنى الذي 

  . 2تتضمنھ

نایدا من خالل نظریتھ أن المعنى ینقسم إلى ثالثة أنواع، أولھا المعنى  یتصور

و ثانیھا اللغوي الذي یعتمد فیھ على تشجیر الجملة (االسم، شبھ الجملة،اللواحق..) 

المعنى المرجعي أو اإلحالي الذي یحدده المعجم بدقة حیث تصبح وظیفة الدال اإلحالة 

على المدلول، وثالثھا المعنى الشعوري الذي ینشأ من ارتباط الكلمة بأشیاء أخرى داخل 

  .3السیاق أو خارجھ أو بالتجربة الفردیة اإلنسانیة

ي أن رسالة النص األصلي لیست ینطلق نایدا في نظریتھ من مقولة أساسیة و ھ

قابلة للتحدید فقط بل باإلمكان ترجمتھا حتى یكون استقبالھا بدرجة الوعي نفسھا التي 

تحدث لدى المستقبلین األصلیین. معنى ھذا الكالم أن نایدا یحرص على األثر في 

                                                
، ترجمة سعد عبد العزیز مصلوح ( بیروت: المنظمة في نظریة الترجمة: اتجاھات معاصرةغینتسلر،  إیدوین ـ1

  . 145 .) ص2007، الطبعة األولى،  العربیة للترجمة
  2 .146 .، صنفسھ المرجعـ 

.الرابط االلكتروني السابق علىـ سعیدة كحیل،  3  
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یجب أن یكون ھناك تكافؤ بین النص األصلي و المترجم من  ھالترجمة بحیث یؤكد أن

  . 1اویة التأثیر على المتلقینز

التكافؤ الذي یركز علیھ نایدا في نظریتھ على المستوى الشكلي بل على ال یظھر   

المستوى الوظیفي، أي أنھ ال یركز على المعنى الحرفي بقدر تركیزه على التكافؤ 

، ال یكون التركیز على ما تقوم اللغة بتوصیلھ بل على الدینامیكي. بعبارة أخرى

یمیز نایدا في ھذا  وب أو الطریقة التي یحدث بھا االتصال في نھایة المطاف.األسل

الشكلي الذي یركز على نقل الرسالة التكافؤ السیاق بین نوعین من التكافؤ، أولھما 

في حین یركز الثاني على إنتاج التأثیر المكافئ على المتلقین. یقول نایدا مفصال  ،لغویا

  في ھذه الفرضیة:

  

  ھذه الترجمة ال یعنى المرء كثیرا بالمواءمة بین رسالة اللغة " في مثل

  ، بل تكون العنایة بالعالمة الدینامیكیة، ذلكالمصدرالمستقبلة و رسالة اللغة 

  أن العالقة بین المستقبل و الرسالة ینبغي أن تكون في جوھرھا ھي كالعالقة القائمة

  .2بین المستقبلین األصلیین و الرسالة سواء بسواء"

المعنى الذي ھو نقل عملیة الترجمة قدر المستطاع على یجب أن تركز  ،بعبارة أخرى

  .غایة الترجمة

  

  

                                                
.148 .، صمرجع سابقإیدوین غینتسلر، ـ  1  
. 149ـ148 .، ص صالمرجع نفسھـ  2  
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" إلى توضیح المبادئ التي جرى نحو علم للترجمةیھدف نایدا من خالل كتابھ "  

تقییم الترجمات المساعدة في و كذا  استخدامھا بھدف ضمان تقدیم ترجمة دقیقة

خالل ھذا الكتاب یؤكد على ضرورة التركیز على الترجمة  المقترحة، كما أنھ من

الحرة ألنھا تعلي من شأن المعنى وروح النص في حین أن الترجمة الشكلیة أو الحرفیة 

  . 1إھمال المعنىتؤدي إلى التحریف و

من خالل الخطوات األساسیة التي تمر بھا  یلخص نایدا نظریتھ في الترجمة  

  : حیث یقول عملیة الترجمة

  " إنھا قادرة بكفاءة من الوجھتین العلمیة و العملیة على (أ) أن تختزل

  النص المصدر إلى أبسط مكوناتھ النوویة من جھة التركیب و أوضحھا من

در إلى اللغة المستقبلة على جھة الداللة، (ب) أن تحول المعنى من اللغة المص

بیا و داللیا في كافئة أسلوج) أن تولد التعبیرات المبسیط من حیث التركیب، ( مستوى

  .2المستقبلة"  اللغة

یظھر من كالم نایدا أن نظریتھ قائمة على التشفیر و فك الشفرة كخطوة أولى ثم إیالء 

لحرص على إحداث األثر األسلوبي األھمیة البالغة للمعنى أثناء النقل، و أخیرا ا

  الداللي في النص الھدف.و

تتمیز بعمق الطرح حیث تتناول العملیة یدا نانظریة لما سبق، یظھر أن خالصة   

أسس  أنھا ذات ، كما یتضحواللغویة الخالصة الترجمیة بعیدا عن المعطیات الشكلیة

و ھو المعطى الذي جعلھا تتمیز  و نظریة االتصال مكینة في اللسانیات الحدیثة

ات ذ، باإلضافة إلى أنھا بالرصانة و القدرة على جذب الباحثین في حقل الترجمة

مرجعیة بروتستانتیة في طیاتھا مما یسمح بالقول أنھا لیست بریئة و علمیة بشكل 

                                                
  1 .157ـ156 .ص ، صالسابق المرجعـ 
.13 .ص المرجع نفسھ،ـ  2  
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و ھو ما یتضح بشكل  ا سعیا نحو نشر العقیدة المسیحیةجوھرھمحض بل تتضمن في 

 Message and Mission  The Communication of The Christian" جلي من خالل كتابھ 

Faith"   .    

   يلية للترجمة:المقاربة التأوب ـ 

و یظھر ذلك من خالل  ودانیكا سیلسكوفیتش ماریان لودوریریتزعمھا كل من 

بالنظر  1986و المعاد طبعھ  1984الصادر عام  "Interpréter pour Traduire"كتابھما 

نظریة المعنى ل ن الرئیسیینمؤسسیمن الإلى النجاح الذي حققھ. یعتبر كل من المنظرین 

للتراجمة و المترجمین تم تطویرھا في إطار المدرسة العلیا في الترجمة  التي 

    .)ESTI(بباریس

یقصد بنظریة المعنى حسب لودوریر و سیلسكوفیتش تحدید طبیعة اآللیات 

المطلوبة في كل من الترجمتین الشفھیة و الكتابیة و التي تتلخص الذھنیة والمعرفیة 

  فیما یلي:

  ـ ضرورة فھم النص موضوع الترجمة1

ـ ثم تجرید معناه من الثوب اللفظي و إعادة التعبیر عن المعنى المقصود، أي أن اللغة 2

  في إطار الترجمة ما ھي إال أداة لنقل المعنى و لیست محال للترجمة في حد ذاتھا. 

ـ الحرص على إقامة التعادل بین أجزاء النص ذلك أن نظریة المعنى تبتعد عما كان 3

للترجمة بحیث أن كل من المنظرین یؤكدان على أھمیة فھم نیة سائدا في النظریات اللسا

  .   1ما وراء األلفاظ ثم التعبیر عن معنى یكون محررا من المادة اللغویة

                                                
المنظمة العربیة  روت:م ( بی، ترجمة فایزة القاسالتأویل سبیل للترجمةماریان لودوریر و دانیكا سیلسكوفیتش، ـ 1

   .7 .) ص2009للترجمة، الطبعة األولى، 
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في  القیامبل  لیست عملیة انتقال من لغة إلى أخرىترى لودوریر أن الترجمة   

األخرى. توضح ة األول بتحدید الداللة الصحیحة وذلك من أجل إیجاد مقابل في اللغ

  لودوریر ھذه الفرضیة من خالل المثالین التالیین:

سنجول في الطرقات األسبوع القادم، و قد جاء الزبائن ليروا في المعرض قبل أن ـ 1

  يروا تشكيالت األزياء عندھم.

    . 1رإنھا لتجربة مريعة أن تقدم، عاريا، ابنك للجمھوـ 2

ملتین مع الحفاظ على المعنى ألن المترجم لم یر استحالة ترجمة ھاتین الجتؤكد لودور

  یفھمھما و بالتالي یتعذر علیھ تقدیم ترجمة مناسبة.  

تؤكد لودوریر أن المعنى ھو موضوع الترجمة، فالمعنى سواء كان مبتذال أو   

معقدا ھو غایة اللغة و ھو العنصر المركزي للعالقات اإلنسانیة. تضیف المنظرة أن 

و تعبیرا بل فھما فحسب ة للتواصل مما یعني أنھا لیست ترمیزا الترجمة نتاج الحاج

بالتالي یجب التریث بخصوص المعنى الذي ھو أساس الترجمة و العمل على تحدیده و

  . 2بدقة

في الترجمة و في سبیل محطة مھمة حسب لودوریر تعتبر معرفة الموضوع   

"، على نفسھا Eالمجموعة نسمي استبداال مطابقةتوضیح ذلك تقترح الجملة التالیة " 

حیث أن غیر المتخصص في الریاضیات یفھمھا لغویا فقط في حین أن المتخصص لھ 

. انطالقا مما سبق، ترید القدرة على فھمھا ألنھ یمتلك المفاھیم التي تمكنھ من ذلك

لودوریر أن تؤكد على أن عدم فھم المفاھیم یحول دون فھم المعنى و بالتالي صعوبة 

    .3الترجمة

                                                
  1 .29 .، صسابق مرجعماریان لودوریر و دانیكا سیلسكوفیتش، ـ 
. 34،33 .ص ص ،المرجع نفسھ ـ 2 

.35 .ص المرجع نفسھ،ـ  3  
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على مقصد المؤلف  استطرادا لما سبق، تؤكد لودوریر على ضرورة العثور  

مھما حقیقي للنص، و ال سلطة للمؤلف و ال یوجد معنى :" Valéryفي ھذا السیاق یقولو

كان یرید أن یكتب، فقد كتب ما كتب، وعند نشره، فإن النص مثل جھاز یمكن لكل 

، و بالتالي لیس أكید أن یستعملھ مصممھ كما یشاء و بحسب إمكانیاتھ واحد استخدامھ

  . 1"أفضل من غیره

 وجیھأن اللغة تحتوي على المعنى یترتب عنھ تب دعاءترى لودوریر أن اال  

قد المحض أن التحلیل اللغوي  ذلكطریقة غیر مفیدة  المرامزة و ھي  نحواالھتمام 

نقل المعنى أي تلك و ھذا خالفا عن المنھجیة القائمة على  ،یشكل عائقا في الترجمة

تضیف  . 2و ھي التي تنادي بھا نظریة المعنى للودوریر ،التي ترتكز على عملیة الفھم

ھذه األخیرة أن الترجمة ال تقتضي الفھم فحسب بل اإلفھام حیث تؤكد أن عملیة 

أین یقوم المترجم بالتعبیر ھ التعبیر عنثم  فھم المعنىالترجمة تنقسم إلى قسمین و ھما 

من خالل إیجاد التعبیر رحلة الثانیة حیث یتكلم كما تكلم المؤلف قبلھ و ذلك في الم

تنھي لودوریر بالقول أنھ حتى تكون الترجمة مفھومة فإنھ ینبغي بكل وضوح. المالئم و

أن نقنع أنفسنا نحن عند إنجازھا ألنھا تندرج في إطار عملیة تواصلیة إنسانیة حیث ال 

   .  3لمترجم واعیا و فاھما ومقتنعا بالترجمات التي یقترحھایمكن أن تنجح إال إذا كان ا

بالنسبة لسیلسكوفیتش، فقد استخلصت فرضیاتھا من تجربتھا في الترجمة  

الشفھیة حیث تؤكد في نظریتھا على التمییز بین اللغة و استخدامھا و ضرورة إعادة 

دوریرـ أن المعنى النظر في أسبقیتھا على الكالم. ترى سیلسكوفیتش ـ على غرار لو

ن المعنى م التعبیر عنھ، كما أن التعبیر عیستقر في الذھن قبل أن یتمقصد غیر لغوي 

  . 4لفظیة بإشارة داللیة كالما أو حركة ریتطلب اقتران فكرة غی

                                                
  1 .39 .ص المرجع نفسھ، ـ
  2 .47 .ص، سابق مرجعماریان لودوریر و دانیكا سیلسكوفیتش،  ـ
 3 .  57،53 .ص ص، المرجع نفسھ ـ
.115 .، صالمرجع نفسھ ـ 4  
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تقترح سیلسكوفیتش مخططا تفسیریا یتجاوز عنصري لغة المصدر و الھدف   

  ث تضیف ثالثة عناصر و ھي كالتالي:الذین تركز علیھما النظریة اللسانیة، حی

  ".سـ الخطاب في اللغة "1

  ـ إدراك المعنى خارج لغة ھذا الخطاب. 2

     ". صـ إعادة التعبیر عن ھذا المعنى في اللغة "3

الفھم و إعادة التعبیر عن األفكار و لیس بتحویل بأي أن عملیة الترجمة تتعلق 

  .   1الدالالت

  

بكل من  تمن علم النفس الوراثي حیث تأثرھا استوحت سیلسكوفیتش نظریت  

في بناء فرضیاتھا. تضیف أن الترجمة الشفھیة لخطاب جون بیاجي و جاك باربیزات 

لیست ترجمة اللغة حیث أنھ من الخطأ بناء نظریة في الترجمة قائمة على المقارنة بین 

لقد .  2انیةكن تطبیقھا على الترجمة اإلنسماللغات ألنھا ال تؤدي إلى معادالت ی

استخلصت سیلسكوفیتش جملة من المبادئ في مجال الترجمة البشریة و التي اعتمدتھا 

  تتمثل تلك المبادئ فیما یلي: مدرسة باریس للمترجمین والتراجمة.

  سياقھا. ا عنـ ال يمكن استخالص داللة معنى جملة ما خارج1

القائمة على د آلة الترجمة اللبس و أحادية المعنى، حيث أن اللبس عائق أمام إعداـ 2

فيما تبين الترجمة أن األلفاظ و الجمل يتم إدراكھا ضمن عملية  ،التحليل اللغوي

  تكتسي معنى أحاديا. والتواصل 

                                                
. 117 .، صالمرجع نفسھ ـ 1  
.163 .ص، سابق مرجعماریان لودوریر و دانیكا سیلسكوفیتش،  ـ 2  
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ـ الذاكرة بواسطة الفھم حيث أن الترجمان ال يستند إلى الدالالت المباشرة للسلسلة 3

   تترك أثارا داللية. ذكريات ى الصوتية و لكن إل

ـ فھم المعنى أوال ثم تحليله حيث يتم فھم الجمل في كليتھا و من ثم تأتي عملية 4

   .1التحليل في مرحلة ثانية

تؤكد سيلسكوفيتش في نظريتھا أن عملية الترجمة تتم في أربعة أزمنة حيث   

  يتم تفكيكھا إلى ما يلي:

لول، أي ما بوصفه السيئ المشار إليه ال الشيء المد *ـ السعي إلى إدراك المعنى

  تشير إليه الكلمات في النص ال ما تدل عليه. 

*ـ الحرص على نقل الفكرة المتضمنة في اللغة األم بمعنى تجريد الفكرة من األلفاظ 

  و إبراز األساليب اللغوية المرتبطة بھا و ليس بداللة اللغة األخرى. 

  .*ـ السعي للرجوع إلى النص األصلي و نقل جزء منه في كل تفاصيله

 العمل على مقارنة النص األصلي بالترجمة عن طريق التمحيص والتدقيق وإجراء *ـ

     .2إلمكانبينھما قدر امعادلة كاملة 

  المقاربة الوظيفية: كاتارينا رايس و كثير من منظري الترجمة - ج

ھذا یتبنى حیث عموما  أعطت النظریة الوظیفیة دفعا كبیرا لنظریة الترجمة

لعدید من المنظرین في ألمانیا والنمسا و فنلندا أي البالد الناطقة ا االتجاه النظري

ھانز و  كاتارینا رایسو من أشھر ھؤالء نذكر على سبیل المثال كل من  ،باأللمانیة

، حیث اشتھر جیستا ھولز ماتاريو  كریستیان نوردوماري سنیل ھورنباي و فیرمیر

  .3"د الترجمةاالحتماالت و حدود نق "ھؤالء من خالل كتابھم: 
                                                

.191ـ189 .ص ص  ،المرجع نفسھـ  1 
.202 .ص ، سابق مرجعماریان لودوریر و دانیكا سیلسكوفیتش، ـ  2  
.182.ص المرجع نفسھ،  -3  
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سار بالتیارین النظریین لكل من مدرسة ترتبط النظریة الوظیفیة ارتباطا وثیقا 

بالقدر الكبیر في تطویر بألمانیا، و قد ساھمت كاتارینا رایس   لیبزیغمدرسة و نبروك

برز إسھام رایس بقوة من خالل مؤلفھا المشترك مع ھانز فیرمیر . ھذه النظریة

، حیث یعتبر األساس الذي 1984" عام ریة الترجمة العامةأساس لنظالمعنون بـ" 

ترتكز علیھ النظریة الوظیفیة في مجال الترجمة حیث تجدر اإلشارة إلى أن ھذا 

  المؤلف لھ نسخ مختصرة باللغة الفنلندیة واالسبانیة. 

أن الترجمة عبارة عن فعل یقوم بھ  ھانز فیرمیرو خاصة یعتقد الوظیفیون 

 "Text's Skoposالي و ھذا ما تبینھ رایس من خالل مفھوم " شخص لھ ھدف اتص

أنواع  عدةتصنف رایس النصوص على . 1الذي یعني باللغة اإلغریقیة الھدف والوظیفة

  و ھي:  أو الوظیفة و ذلك بناء على معیار الغایة

: حیث تكتسي الطابع اإلخباري من التوصیل البسیط للحقائقنصوص تركز على  - *

  یز على المضمون و إیصالھ للمتلقي.خالل الترك

: یبرز ذلك أي التألیف اإلبداعي "Formebetonte " نصوص تركز على شكل اللغة - *

من خالل التركیز على البعد الشكلي و الجمالي للغة مع التركیز على الجانب التعبیري 

  للنص.

تجابة یكون فیھا طلب اس: "Appellbetonte" نصوص تركز على استمالة القارئ - *

  سلوكیة بواسطة نص حواري یدعو للعمل و یرتكز على اإلقناع. 

في شكل أفالم  ي: مثل اإلعالنات و اإلنتاج السینمائنصوص سمعیة وسائطیة - *

    . 2غیرھا...و

                                                
.184 .ص  ،المرجع نفسھ  -1  
.  117- 115 .) ص ص2003( القاھرة: الشركة المصریة، نظریة الترجمة الحدیثةعناني محمد،  -1  
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یضیف الرواد النظریة الوظیفیة أنھ بإمكان المترجمین التركیز على الوفاء    

ة و النقصان و التغییر و ذلك حسب السیاق لروح النص المصدر لغویا إلى جانب الزیاد

  .1و الظروف الثقافیة و حاجات الجمھور أو مستھلكي  الترجمة

یعتقد أصحاب الطرح الوظیفي أن المترجم محترف في العبور عبر الثقافات   

ذي یجعلھ مھمشا مقارنة بالكتاب شيء الللالنقل اآللي یقتصر دوره على  حیث

ن بمثابة خبراء في االتصال عبر الثقافي. یؤكد أصحاب المؤلفین، أي أن المترجمیو

ھذه المقاربة النظریة على ضرورة أن یكون النص المترجم طبیعیا وسلسا و محبوكا  

رایس  لنص باعتبارھا بؤرة تركیز العمل الترجمي. تركزاو ذلك بالتركیز على غایات 

لیة وھو ما یضمن توافق النص المصدر مع غایتھ األصفي ھذا السیاق على ضرورة 

، حیث أن رایس تركز على تقدیم المعاییر و األسس التي تمكن من تقویم جودة الترجمة

  .2النص المترجم

من خالل ما سبق، یمكن القول أن نظریة رایس مفیدة من الناحیة العملیة حیث   

الستراتیجیات التي تمكن من وضعھا لتساعد المبتدئین في الترجمة باإلضافة على 

 ول إلى نظریة عامة قابلة للتطبیق على جمیع النصوص.الوص

 

 

  

 

 

                                                
  1-    .  185 .ص  سابق،مرجع ماریان لودوریر و دانیكا سیلسكوفیتش،  
.187-186 .ص ص  ،المرجع نفسھ - 2  
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   ھاو تقنياتفي الترجمة مستويات التحليل المبحث الثالث: 

  النقاط التالیة: فیھ حیث سوف نعالج  

  مستويات التحليل :المطلب األول   

ق مسار واضح و منظم یسیر علیھ المترجم في سبیل وفتتم عملیة الترجمة  

الوصول إلى تحقیق غایتھ، و من ضمن محطات ھذا المسار ھناك ما یسمى بمستویات 

النقاط التي یراعیھا  أي  Niveaux d'Analyse En Traductionالتحلیل في الترجمة 

قاد في الحكم المترجم كي یقدم ترجمة أمینة للنص، و ھي في الوقت ذاتھ منطلقات للن

  على مدى قوة أو ضعف الترجمات.

عملیة الترجمة إلى أربعة زوایا في الشروع  أثناءینبغي أن یتجھ ذھن المترجم   

محققا األمانة في الترجمة و ھي  أو معاني بحیث یحرص على نقلھا في النص الھدف

  كالتالي:

امیس اللغویة، حیث یبحث المترجم في القو :Lexical Meaningالمعنى المعجمي  - *

إلى المعنى الحقیقي للكلمات. نالحظ  لصوو ذلك في سبیل الواللغة،  أحادیة أو ثنائیة

من خالل ھذا أن المترجم یبدأ من أدنى مستوى تحلیلي أي المفردات باعتبارھا النواة 

التي تبنى علیھا النصوص، و علیھ من الضروري التركیز على ھذا المستوى في نقل 

  المعنى.

: خالفا عما سبق، یلجأ المترجم إلى القوامیس al MeaningtuexT نصيلمعنى الا - *

ثل الطب و الریاضیات و الھندسة م الثنائیة المتخصصة في مختلف المیادین

إلخ، و ھذا راجع إلى أن معنى الكلمات بمفردھا قد یكون مختلفا عندما ...االقتصادو

الذي تتموضع  نصت لصالح المعین بحث تضعف قوة الكلما نصتكون موضوعة في 

  فیھ.



 الــفــصــل األول 
 

34 
 

یشیر إلى المعنى الذي یستخلص من السیاق   :al MeaningtuexCont لسیاقيالمعنى ا - *

  الذي ورد فیھ و لیس من معاني الكلمات عندما تكون منعزلة.

ي یبتعد عن الجانب :  و ھو المستوى الذMeaning Suggestive اإلیحائيالمعنى  -* 

  .1یشیر إلى المعنى الذي توحي بھ الكلمات في الجملةالشكلي اللغوي، حیث 

  

عملیة الترجمة بحیث تضمن في جدا  ةإن اإلشارة إلى مستویات التحلیل مھم  

للمترجم االبتعاد عن األخطاء الفادحة إن لم نقل تقدیم ترجمة جیدة، و ھي في الوقت 

میة و التقویمیة لمختلف ذاتھ نقاط منھجیة تساعد الباحثین و النقاد  في دراساتھم التقیی

الترجمات، و ھو الشيء الذي سوف نعتمده في نقد ترجمة المدونة موضوع الدراسة 

  في ھذه المذكرة.

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
. 58- 50 .ص ص مرجع سابق، حسن یوسف،    -1  
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  تقنيات الترجمة  : المطلب الثاني

وسائل نظریة و منھجیة أخرى تؤدي دورا  ھناكمستویات التحلیل  على غرار  

درج ضمن ما یطلق علیھ  علماء الترجمة  " بالغا في استقامة العمل الترجمي و ھي تن

تقنیات الترجمة"، و في ھذا السیاق تجدر اإلشارة إلى وجود خلط مفھومي في توصیف 

" و " المقتربات" و " الطرائقھذه الوسائل حیث یصطلح علیھا البعض تسمیة " 

لتوضیح و تي ینظر إلیھا على أنھا مترادفات،" ... و الالتقنیات" و "  راتیجیاتاالست

في مؤلفھ " سبل الترجمة " المخطط  نیوماركھذا الخلط المفھومي یقترح األكادیمي 

  التالي:

نحو لغة انحیاز                                                       انحیاز نحو لغة الھدف

     األصلیة

  

 Free حرة

↓  

 Idiomaticاصطالحية 

 ↓  

           Communicativeإيصالية 

  

  طريقة

  نمط

  تقنية

  سبيل أو مقترب

  استراتيجة 

  نظرية

  

 Literal  حرفية

↓ 

  Faithful   أمينة

↓  

   Semantic داللية

  

(Oxford: Program Press, 1981). Approaches to Translation: Newmark Peter, Source  
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خالل ھذا المخطط أن یبین وجود سبیلین في الترجمة، أولھما من  بیتر نیوماركیحاول 

، أما Smooth and Clearحیث یتسم بالسالسة و الوضوح میال نحو لغة الھدف  إیصالي

 Complex and  1 میال نحو لغة المصدر و یتمیز بالتعقید و الفظاظة دالليالثاني فھو 

Awkward .   

التي تمكن المترجم من تجاوز المشاكل یقصد بتقنیات الترجمة تلك اإلجراءات   

  ، و عموما تنقسم تلك اإلجراءات إلى فئتین:التي تعترضھ أثناء عملھ الترجمي

:  تمكن من التعامل مع مختلف أنواع squeGlobal Techni تقنیات عامة - 1

 تبرز أوجھ االستفادة منھا فیما یلي: النصوص، حیث 

ة انتھاء الجملة باعتبارھا وحدة مستمرة من دون توقف إلى غایوكلیة ترجمة   -

 الترجمة.

المعقدة ذات الصلة تصحیح األخطاء البسیطة أو السطحیة مع ترك األخطاء   -

 بالداللة إلى غایة اكتمال المعنى السیاقي.

خاصة في النصوص ترك األخطاء األسلوبیة إلى غایة مرحلة المراجعة   -

 األدبیة. 

الجمھور  صلة بكل من نمط النص و ذات: s queSpecific Techniتقنیات خاصة - 2

 غایة الترجمة، و ھي كما یلي:المتلقي و

تبرز خاصة في ترجمة النصوص األدبیة  :Naturalisationتقنیة التطبیع  - أ

ین ثقافات اللغات المترجم منھا تفید المترجم في إلغاء الھوة ماب ثیــح

من خالل إلیھا، باإلضافة إلى تحقیق الفھم و االستیعاب السریع للنص و

مما یسمح للمترجم أن یعدل أو یغیر أو یبدع تحقیقا للفھم األسلوب التفسیري 
                                                

مجلة أطلس للدراسات واألبحاث، مجلد ، نظریات الترجمة و طرائقھا و استراتیجیاتھا بد الباقي الصافي، ع -1
 .15، ص.2007، 02
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في   محمد عنانيقنیة على سبیل المثال . لقد تم استعمال ھذه التو المقروئیة

لولیام شكسبیر   «  The Merchant Of Venice» تاجر البندقیةمسرحیة ترجمة 

  و ذلك في المثال التالي: 

Tubal: « Your daughter spent in Genoa, as I heard one night, fourscore 

ducats ». 

شیوع الرقم  و عدم ducatsو ھي  عدم فھم الجمھور للعملة السائدة آنذاكو بالنظر إلى 

 70استبدالھما بعملة الدینار و الرقم سبعین  لجأ المترجم إلى، fourscore ھوو 80

  كما یلي:مراعاة لذلك و لغتھ، حیث وردت الترجمة  العربي ا في ثقافة اإلنسانھملشیوع

    .1"سمعت أن جیسیكا قد أنفقت في لیلة واحدة سبعین دینارا: " توبال

أن المترجم یواجھھ مشكل الھویة الثقافیة سواء كان عملھ  انطالقا مما سبقیتبین 

  . 2شفھیا أو مكتوبا

احي عدیدة من یكون التعویض من نو :Compensation عویضالت تقنیة  ب:

  مثل:

: یخص التأثیرات النصیة غیر compensation in kind لتعویض في النوعا

حرف التوكید في اللغة العربیة المستعملین كثیرا والقابلة للترجمة من مثل تعویض أداة 

من سورة البقرة، حیث یتم  155" في اآلیة لنبلونكمفي آیات القرآن الكریم من مثل " 

        .surelyو   certainlyبظرف من مثل:  في اللغة االنجلیزیة ید تعویض حرف التوك

أي تركیز وتجمیع سمات   compensation by merging: التعویض بالدمج

النص األصلي و التكرار البنیوي و الداللي في بنیة أقل حجما من مثل استخدام كلمة 

                                                
 1 .17، ص. سابق مرجععبد الباقي الصافي،  -

2 -DERRE OSEKI, Inès, Questions de Traductologie ( Paris, Université de Provence, 2001-2002) P.3. 
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تي تدمج في اللغة االنجلیزیة من مثل: كلمات التضحیة و الفداء و العطاء ال بدل كلمتین

  .Sacrificeفي كلمة 

التعویض  و ھي عكس   : compensation by splittingفصلالتعویض بال 

من كلمة واحدة أو جملة  أكثراستخدام یلجا المترجم إلى التمدید أي  حیث، السابق

  ة:و التي تترجم بعبارة مفصل العدة( كلمة) من مثل: كلمة  لترجمة بنیة أقل حجما

The waiting period of the divorced woman or widow before remarriage.  

یھدف  :Approximation and Compromise قریب و التوسطالت تقنیة  :ج        

النكھة و القیم الجمالیة و الثقافیة إلى الموازنة ما بین المترجم من خالل ھذه التقنیة 

منھا في لغة النص الھدف و ثقافتھ مع عدم للنص األصلي و ما ھو غیر مقبول 

  اإلضرار بالفھم الحقیقي للنص. 

مع تتناقض ھي تتسم ھذه التقنیة بالجمود و : Alienationبالتغری تقنیة -د        

من حیث حیث تحتم على المترجم االلتزام بخصائص النص األصلي  التقنیات السابقة

ك إلى غرابة ولبس و إقحام في النص حتى و لو أدى ذلعناصره و قیمھ الثقافیة 

إن ھذا التعصب مرد اإلیمان لمفرط بقداسة مبدأ األمانة في الترجمة و كذا المترجم. 

 .  1 الحرفیة

قیمة العمل الترجمي و كذا التعقید  لنا تضح تالنظري  اإلطارا لھذا ناستعراضبعد         

نظریة و وجھات النظر التي الذي یكتنفھ، و ھو یتضح من خالل تعدد المقاربات ال

تحاول أن تؤصل لعملیة الترجمة. إن ھذا االختالف ال یضر بالترجمة و إنما یساھم في 

غناھا و ما بقى للباحثین و المترجمین إال المفاضلة بین ھذه األدوات مع مراعاة مبدأ 

العقالنیة أي مدى قدرة كل وسیلة نظریة في تحقیق ترجمة مقبولة و مساعدة 

إن تناولنا في تجاوز العقبات التي تعترضھم سواء كان ذلك لغویا أو قیمیا. جمین المتر

                                                
  1 .22-21، ص ص. مرجع سابق الباقي الصافي،عبد  -
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لھذا اإلطار النظري لیس غایة في حد ذاتھ و إنما سوف یكون بمثابة وسیلة مساعدة في 

التعلیق و النقد و محاكمة الترجمة المقترحة للمدونة التي نشتغل علیھا في ھذه الدراسة 

  صفة العلمیة و األكادیمیة للنتائج المتوصل إلیھا. مما یمكننا من ضمان ال
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  المبحث الرابع: إشكالية المصطلح و المصطلح السياسي 

یعتبر المصطلح من أحد المواضیع األساسیة لدى اللسانیین و المترجمین على 

ھ حد سواء، حیث یمثل المستوى التحلیلي المھم في نقد و محاكمة الترجمات، كما أن

و بالنظر إلى المكانة التي یحتلھا  بمثابة الحجر األساس الذي تنبني علیھ عملیة الترجمة،

نظریا و عملیا فقد ثارت بخصوصھ العدید من النقاشات النظریة و العملیة، إلى درجة 

   شیوع ما یسمى بقضیة المصطلح.

لق تأسیسا على ما سبق، سوف نخصص في ھذا الفصل مجاال لتناول أھم ما یتع

بقضیة المصطلح من حیث الداللة و األسالیب العلمیة المقترحة لترجمتھ، باإلضافة إلى 

معالجة مسألة المصطلح السیاسي باعتباره أن موضوع المدونة یندرج ضمن الدراسات 

  و ھي كما یلي:  السیاسیة، لذلك ارتأینا تقسیم ھذا المبحث إلى ثالثة مطالب أساسیة

  ومي للمصطلح المطلب األول: إطار مفھ

  المطلب الثاني: الترجمة و المصطلح 

  المطلب الثالث: المصطلح السياسي: دراسة في الداللة و طرق ترجمته
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 المطلب األول: إطار مفھومي للمصطلح

بمختلف إشكاالتھ قدیم فھو لیس ولید العصر الحدیث و إنما  المصطلحمفھوم  إن

ب اھتمام العدید من األسماء الالمعة مثل برز االھتمام بھ قبل ھذا العصر حیث جل

1،إلخ...الفارابي والكندي و الجرجاني و الجاحظ
أنھ أصبح علما بعینھ و إن  إلى درجة 

  . 2لم یكن قائما بذاتھ عن سواه من العلوم

و في سبیل تحصیل صورة واضحة فیما یتعلق بمفھوم  - یقتضي منا الحال 

ي یقترحھا أھم المختصین في قضیة أن نستعرض بعض التعاریف الت -المصطلح

  المصطلح:

اللفظ أو الرمز اللغوي، یستخدم المصطلح بأنھ:"  عبد الصبور شاھینیعرف 

. یظھر 3"للداللة على مفھوم علمي أو عملي أو فني أو أي موضوع ذي طبیعة خاصة

من خالل ھذا التعریف أن المصطلح ھو حجر الزاویة ووسیلة التواصل بین الجماعة 

تصة في میدان من میادین المعرفة لذا یجب تحدید داللتھ كي یسھل التفاھم بین المخ

  المختصین في مجال من مجاالت المعرفة. 

یعرفھ  -الخبیر اللغوي في مكتب تنسیق التعریب في الرباط - القاسميعلي أما  

  على أنھ:

ویة العلم الذي یبحث في العالقة بین المفاھیم العلمیة و المصطلحات اللغ" 

احد، و ذلك لذلك یجب تخصیص مصطلح واحد للمفھوم الو"، و "  التي تعبر عنھا

  .4"االشتراك اللفظي و االلتباس في اللغة العلمیة و التقنیةبالتخلص من الترادف و

                                                
(عمان: دار الشروق  إشكالیة المصطلح في الفكر الغربي: االضطرابات في النقل المعاصر للمفھوماتعلي إبراھیم النملة،  -1

   . 16) ص2010، 1للنشر و التوزیع، ط.
) ص ص 2008روت: الدار العربیة للعلوم، ( بی، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث یوسف وغلیسي -  2

28-41.  
( األردن: مركز أطلس للدراسات و األبحاث، كانون  المصطلح و الترجمة: مشكالت قائمة و حلول ممكنة سلیمان العباس، -3

   .39الثاني) ص 
.39، صالمرجع نفسھ - 4  
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یبرز ھذا التعریف األھمیة البالغة للمصطلح حیث أن ضبطھ یجعل اللغة 

ن من االبتعاد عن مما یمكُ  ،میدان معین المستعملة مفھومة و مقبولة لدى المختصین في

و بالتالي یمكن للباحثین تقدیم بحوث تكون مفھومة لدى نظرائھم في  الغموض

  التخصص.   

عبارة عن المصطلح و خاصة العلمي على أنھ:"  أحمد الحطابفي حین یعرف 

مجموعة من الكلمات تم االتفاق على استعمالھا من طرف جمیع الباحثین لتقوم 

یفة تتمثل في تجسید نتائج البحث ووضعھا في قالب لغوي یضمن تواصال فعاال بوظ
.  یشیر ھذا التعریف إلى أن المصطلح عبارة 1"بین مختلف فئات المستعملین مفیداو

عن حاویة معرفیة تتضمن حقائق متفق علیھا بین المختصین مما یسھل التواصل بینھم 

  ائج بعد مباشرة عملیة البحث والدراسة.  كما ینطلق منھا الباحثون للوصول إلى نت

كلمة اكتسبت داللة خاصة في فیرى أن المصطلح عبارة عن:"  فلیبرأما   

من المختصین في حقل مجال من المجاالت العلمیة أو الفنیة أو الثقافیة، لدى طائفة 

بذلك یحتاج إلى تعیین و تعریف خاص بھ، یصفھ كمفھوم و یمیزه عن من الحقول، و
. یظھر من خالل ھذا التعریف أن ه من المفاھیم داخل المجال المستعمل فیھغیر

لب الحال العمل على ضبط داللتھ المصطلح مھم جدا في بناء أي معرفة و علیھ یتط

  تحدیده بما یمكن من استخدامھ في السیاقات المالئمة لھ.و

 أن المصطلح كلمة أو مجموعة كلمات تتجاوز داللتھاأحمد بوحسن یرى 

اللفظیة والمعجمیة إلى تشكیل تصورات فكریة محددة، كما یضیف الباحث أن التمكن 

من المصطلح مؤشر على التحكم في المعرفة المراد الوصول إلیھا و بالتالي القدرة 

  .  2على التحكم في نظامھا

   

                                                
.211،224، ص ص 47اللسان العربي، العدد ، مجلة المصطلحات العلمیة و أھمیتھا في مجال الترجمةأحمد الحطاب،  - 1  
.  72) ص 1989( مجلة الفكر العربي المعاصر، تموز مدخل إلى علم المصطلح أحمد بوحسن،  - 2  
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من خالل ھذه التعاریف االصطالحیة السابقة یظھر أنھا تلتقي في فكرة أن 

حول  مفھوم واحد حیث تنصھر فیھ مجموعة الحقائق المتعلقة بذلك  المصطلح یدور

المفھوم. و انطالقا مما سبق فإننا تعتبر المصطلح ذلك الوعاء المعرفي أو الحاویة التي 

تكون في شكل كلمة أو كلمتین أو مجموعة من الكلمات التي تضم في طیاتھا جملة من 

ذكر ذلك المصطلح تتبادر إلى الذھن الحقائق ذات الصلة بمفھوم ما، حیث بمجرد 

الحقائق بشرط أن تكون محل اتفاق من جانب الباحثین في المیدان الذي ینتمي إلیھ ذلك 

  المصطلح. 

ال یكتمل فھمنا لمفھوم المصطلح إال إذا واصلنا البحث في تحدید المقصود  

 على أساس أن تعاظم أھمیة المصطلح في مجال علم المصطلحأو  بالمصطلحیة

الترجمة واللسانیات أدي في نھایة المطاف إلى قیام مبحث علمي أو علم یتخذ من 

إن المصطلحیة مفھوم حدیث نسبیا كما یشوبھ  المصطلح موضوعا للدراسة التحلیل.

اضطراب في تحدید معناه حیث تختلف داللتھ من باحث ألخر و ھذا راجع إلى تداخل 

  علم الداللة و المعجمیة. ھذا العلم مع التخصصات التي سبقتھ خاصة

على  1930تجدر اإلشارة إلى أن علم المصطلح حدیث و قد ظھر في فینا خالل 

ید المھندس النمساوي " یوجین فوستیر" حیث وضع ما یسمى بالنظریة العامة لعلم 

، حیث لقیت أعمالھ إقباال واسعا 1المصطلح الذي یھدف إلى توحید المصطلحات التقنیة

   . 2لیشكلوا ما سمي بمدرسة فیناین من طرف الباحث

إن علم المصطلح ھو ذلك العلم الذي یستھدف دراسة المفاھیم ذات الصلة 

على أنھ مجموع  خوان ساجیھبمیدان سواء كان علمیا أو تقنیا، حیث یعرفھ 

ع المصطلحات ووصفھا و معالجتھا الممارسات و األسالیب المستعملة في جم

                                                
ترجمة ریما بركة ( بیروت، المنظمة العربیة للترجمة، بیت علم المصطلح: مبادئ و تقنیات، ماري كلود لوم،  -1

.17-16ص  ) ص2012، 1النھضة، ط.   
( بیروت، المنظمة العربیة للترجمة، بیت النھضة، المعنى في علم المصطلحاتھنري بیجوان و فیلیب توران، -2

  .24) ص 2009، 1ط.
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أن المصطلحیة في مدلولھا األول تعني مجموع  وكروبیر دوبى ر. ی1تقدیمھاو

، ولكن الفوازیھالمصطلحات الخاصة بمیدان ما مثال مصطلحیة الكیمیاء التي وضعھا 

بعد اتساع معناھا أصبحت تشیر إلى المنھجیة المعتمدة في تجمیع و تولید المصطلحات 

كثر منھا علما أن المصطلحیة فن أ روبیر دوبوكالخاصة بمجال علمي أو فني. یضیف 

و ھي بذلك فن تحدید القاموس الخاص بتقنیة معینة من حیث تحلیل مصطلحاتھ أو 

تطویرھا و ذلك بغیة تحقیق حاجات المستعمل اللغویة على أساس أن غایة المصطلحیة 

  .   2التعبیر المفیدللمتكلم مما یسمح لھ بالتواصل و ھي تلبیة الحاجة التعبیریة

العلم الذي یھتم بالبحث الموضوعي في العالقة ما بین  ذلك المصطلحیةتشیر    

المفاھیم العلمیة و المصطلحات اللغویة التي تعبر عنھا و ھو بذلك ذلك المبحث العلمي 

الذي یشترك فیھ كل من علوم اللغة و المنطق و مختلف الحقول العلمیة، فھو بذلك یفید 

االقتصادیة و السیاسیة لطبیة و في تطویر و صیاغة المصطلحات العلیمة و ا

  .3القانونیة...إلخو

تعتبر المصطلحیة مبحثا لسانیا حدیثا و نتاجا للتعمق في دراسة المصطلحات   

حیث تستھدف تولید المصطلحات للتعبیر عن ما ھو مستحدث من مفاھیم و أشیاء في 

في  مختلف المیادین العلمیة و التقنیة. لقد نالت المصطلحیة اھتمام المحدثین خاصة

راسة أسسھ العلمیة و التطبیقیة النصف الثاني من القرن العشرین حیث اتجھوا نحو د

  كذا عالقتھ بغیره من العلوم.و

  Néologieیضم علم المصطلح العدید من المباحث الفرعیة مثل مبحث التولید   

و مبحث التكنــیز  Normalisationو مبحث التقییس   Conceptologieالمفاھیم مبحث و

تجدر اإلشارة إلى أن ھناك جداال بخصوص عالقة  Thésaurus. لمصطلــحيا

المصطلحیة بعلم المعجم حیث یتصور الفریق األول أن المصطلحیة امتداد لعلم المعجم 
                                                

  .13، ص سابقمرجع  ماري كلود لوم،  -2
.49- 47) ص ص 1، العدد 5( مجلة ترجمان: المجلد  ما المصطلحیة، ترجمة عبد الرحیم حزلروبیر دوبوك،  - 2  
.09) ص 1998، 1مجلة اللسان العربي، العدد (  النظریة العامة لوضع المصطلحات و توحیدھا و توثیقھالقاسمي، علي ا - 3  
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في حین یتصور الفریق الثاني أن المصطلحیة علم مستقل قائم بذاتھ و منفصل عن 

سیر فھو من زاویة منھجیة فقط ألنھ . إن الفصل بین ھذین المبحثین غیر ی1المعجمیة

من غیر الممكن أن تتحصل لدى الباحث درایة عمیقة بالمصطلحیة من دون اكتساب 

  أبجدیات في علم المعجم و العكس كذلك.

  یستھدف علم المصطلحات البحث في الجوانب التالیة:  

لجزء) و التي دراسة العالقة ما بین المفاھیم المتداخلة ( الجنس و النوع، الكل و ا - *

یعبر عنھا في شكل مفاھیم تكون أساسا لتولید مصطلحات معرفة معینة سواء كانت 

  تقنیة أو فنیة. 

تدرس المصطلحیة المصطلحات اللغویة و العالقة الموجودة بینھا و كذا طرق  - *

  وضعھا وأنظمة تمثیلھا في بنیة علم من العلوم.

ویر اللغة العلمیة و التقنیة، و في سیبل تبحث في الطرق العامة التي تؤدي إلى تط - *

الوصول إلى ھذه الغایة یستفید علم المصطلح من علوم اللغة و المنطق و اإلعالمیات 

  . 2والموضوعات المتخصصة و كذا علم المعرفة

كل ھذا التشعب یؤكد على أھمیة ھذا العلم في التواصل بین الشعوب و اكتساب 

كد على صعوبة التخصص فیھ ألنھ یتطلب رؤیة المعارف بمختلف اللغات، كما یؤ

موسوعیة تضم عدة جوانب لتحقیق غایة ھذا العلم. ھذا باإلضافة إلى عالقتھ الوثیقة 

ك إلى رده الھوة ما بین اللغات بحركة الترجمة فكلما تطور علم المصطلح أدى ذل

  بالتالي تسھیل عملیة الترجمة لدى المترجمین.و

  

  
                                                

.6-5) ص ص 1992، 8(مجلة المعجمیة، العدد  المصطلحیة و علم المعجمإبراھیم بن مراد،   - 1  
. 9ص مرجع سابق،علي القاسمي،  - 2  
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 مة و المصطلحالمطلب الثاني: الترج

یعترض عملیة الترجمة العدید من الصعوبات وخاصة عندما یتعلق األمر   

أن ھذه الصعوبة  السباعيبترجمة المصطلحات إلى اللغة العربیة حیث یؤكد الباحث 

یضاف   .1ىترجع إلى ما تتضمنھ من شحنة حضاریة و ثقافیة تختلف من لغة إلى أخر

مترجمین حول مقابل المصطلحات األجنبیة خاصة إلى ما سبق عدم وجود اتفاق لدى ال

في ظل عصرنا الحالي الذي یعرف وتیرة سریعة في مجال االبتكارات و التطور 

  التكنولوجي. 

إن صعوبة ترجمة المصطلحات نابعة مضمونھا الذي یضم تصورات و مفاھیم   

معرفة واسعة یمكن أن ال تتقابل و تتوازى في مختلف اللغات،  كما أن معالجتھا تتطلب 

بالسیاق الثقافي الذي تعیش فیھ كل لغة باإلضافة إلى ضرورة اإلطالع المقبول من 

جانب المترجمین على المجاالت العلمیة التي تنتمي إلیھا المصطلحات المراد نقلھا من 

  .2لغة إلى أخرى

انطالقا مما سبق، تتأكد إشكالیة ترجمة المصطلحات و خاصة المتخصصة   

. 3فرض على المترجم اختیار مقابل المصطلحات مع توخي الدقة و الحذرمنھا، مما ی

لقد أشار أحد الباحثین األلمانیین بالقول أن المترجم یستغرق فترة طویلة أثناء ترجمة 

النصوص العلمیة والتقنیة و ذلك في البحث عن مقابل المصطلحات و التي ھي في 

على -في اللغة العربیة حیث نذكر ھنا  غالب األحیان مفقودة في اللغة الھدف و خاصة

 .)Cello/ Geomorphology/Virus)  4مصطلحات  -سبیل المثال ال الحصر

  

                                                
. 43، ص مرجع سابق ،سلیمان العباس -  1  
  2 .238، ص مرجع سابققسطندي شوملي،  -
  3  .91، ص مرجع سابقمحمد الدیداوي،  -
. 42، صمرجع سابق ،سلیمان العباس - 4  
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تؤكد الباحثة اإلسبانیة كابیال إتسیوني على صعوبة ترجمة المصطلحات حیث   

تقدم  مثاال یتعلق بترجمة المصطلحات القانونیة مؤكدة على وجود صعوبة في إیجاد 

مصطلحیة بسبب تباین النظم القانونیة من بلد آلخر، مما ینعكس سلبا على المكافئات ال

مسار عملیة الترجمة ذلك أن ما ھو موجود في نظام قانوني لدولة ما لیس بالضرورة 

موجودا في نظام دولة أخرى مما یترتب عنھ حدوث ثغرة مصطلحیة یكون من 

  . 1الصعب جدا ردمھا من طرف المترجمین

الحطاب أسباب ترجمة المصطلحات إلى التطور السریع في  یرجع الدكتور  

میدان التكنولوجي ابتداء من القرن العشرین، باإلضافة إلى التشعب الكبیر الذي عرفتھ 

ا، و كذا تجاھل المیراث العربي العلوم وتفرعھا إلى تخصصات فرعیة دقیقة جد

یف محمد ممدوح أن یض العلمي و عدم االستفادة منھ في تطعیم المعاجم العربیةو

إشكالیة ترجمة المصطلح ترجع إلى تعدد األطراف الواضعة للمصطلحات و تعدد 

مناھج التعریب و بطء االستجابة للمصطلحات الجدیدة. كما تردف الباحثة نجاة المطوع 

في ھذا السیاق أن الترجمة نحو اللغة العربیة تفتقد إلى التخطیط القطري و القومي الذي 

  . 2رة التدفق العلمي اآلتي من لغات أخرىیسمح بمسای

  

  

  

  

  

 
                                                

  1 .44، ص مرجع سابق ،سلیمان العباس -
  2 .102، ص مرجع سابقفرید أمعضشو،  -
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  المطلب الثالث: المصطلح السياسي: دراسة في الداللة و طرق ترجمته 

  

إلى مجموع المفاھیم العلمیة المتداولة لدى المختصین یشیر المصطلح السیاسي   

" إلخ..علوم سیاسیة، سیاسة دولیة، صحافة سیاسیةفي المیدان السیاسي بشكل عام " 

حیث نشیر في ھذا السیاق إلى وجود عجز ملحوظ في إیجاد مقابل ما ھو مطور باللغة 

األجنبیة من مصطلحات في اللغة العربیة. إن ھذا العجز المصطلحي راجع إلى تسارع 

اإلنتاج العلمي األجنبي في المیدان السیاسي مقارنة بما ھو موجود من إسھام علمي 

ا على غرار ما ھو مسجل في باقي المجاالت العلمیة باللغة العربیة الذي یعاني قصور

األخرى، مما یجعلنا نعیش ثغرة مصطلحیة ال سبیل لسدھا إال بتفعیل نشاط المؤسسات 

البحثیة و المجامع اللغویة وبحوث المختصین باعتبارھا منابع أساسیة للتطویر 

قدیم مقابل المصطلحي و سبیال للخروج من حالة التباین والفوضى السائدین في ت

للمصطلحات السیاسیة األجنبیة، و فیما یلي جدول یبین حالة العجز و الفوضى في 

  ترجمة المصطلحات السیاسیة األجنبیة إلى اللغة العربیة:

  المصطلح باللغة اإلنجليزية

  

  المصطلح باللغة العربية

Governance  

 

  الحوكمة -الحكمانية - الحكامة - الحكم

Development  

  

  النشؤء... - التطوير - التنمية

International Integration  االندماج الدولي ... - التكامل الدولي  
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ھي ا فیال ترجمتھا باللغة العربیة وھذه أمثلة من المصطلحات التي تعرف اختالف

ال تعكس ثراء اللغة العربیة بقدر ما أنھا مؤشر على تعثر نشاط المجامع اللغویة في 

مجال ذي األھمیة البالغة. إن ھذا العجز ینعكس سلبا على اإلنتاج أداء دورھا في ھذا ال

العلمي في المیدان السیاسي و یعیق عملیة التواصل و التفاھم بین الجماعة العلمیة 

Communauté     scientifique 1المتخصصة في مختلف فروع العلوم السیاسیة . 

ترجمة المصطلح  على الرغم من الیسر الظاھري في االشتغال بدراسة و  

السیاسي خاصة في ظل الثراء الذي تتمیز بھ لغة الضاد، إال أن التعمق في البحث یثیر 

العدید من اإلشكالیات من بینھا تعدد المعاني و المترادفات للفظ الواحد في اللغة العربیة 

و كذا استخدام  ألفاظ دخیلة بصفة عشوائیة مما یحول دون االتفاق على مصطلح 

 واحد مقابل لما ھو مطور باللغة األجنبیة.سیاسي 

مقارنة یعترض المترجم في المیدان السیاسي مشكل غموض المفاھیم األساسیة   

بما ھو في العلوم الطبیعیة حیث أن العدید من المفاھیم األساسیة تستعمل من طرف 

 الباحثین لوصف الحكومات و السیاسات و ذلك بدالالت مختلفة، و مثال ذلك مفھوم

في ھذا نستعرض الدیمقراطیة التي لھا داللة لدى السوفییت یختلف عن األمریكان. 

  : 2ذات االستخدام الواسع والغامضة في معناھا تنحضر فیھ المصطلحا السیاق جدوال

Community   Force  Coercion  

Nation   Influence   Compulsion  

Class  Legitimacy  Consent  

Corporation   Equality   Representation  

State   Order  Revolution   

                                                
.70) ص 1994، 32العدد  ،المجلة الثقافیة ( المصطلح السیاسي: داللتھ و ترجمنھعبد هللا الشناق،  - 1  

2 - John C. Walker and Alex N. Dranich, Government and Politics: An Introduction to Political 
Science ( New York, Random House, 2nd edition) PP.699-700. 
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Citizen   Security   Fascist   

Fraternity   Welfare  Totalitarism  

Power   liberty  Radical   

إن الحدیث عن المصطلح السیاسي ال یتم بمعزل عن السبل المقترحة لوضعھ 

و منھم الباحث وترجمتھ، حیث اشتغل علیھا الباحثون بشكل مباشر أو غیر مباشر 

و الصادر  " دراسات في الترجمة و التعریبفي كتابھ المعنون بـ: "  شحادة الخوري

  ، حیث أجمل فیھ أربع طرائق كما یلي:1989عام 

: حیث یتم من خاللھا نقل معنى المصطلح األجنبي إلى ما یقابلھ باللغة الترجمة - *

 المحرار أو مقیاس الحرارة.الذي یقابلھ لفظ Thermomètre العربیة، من مثل لفظ 

: و ذلك من خالل تولید كلمة من كلمة أخرى شرط وجود تناسب في اللفظ الشتقاقا - *

 إلى غیر ذلك من األمثلة.Semoir و   )مبذر من بذر(والداللة، من مثل 

: یقصد بھ تحمیل كلمة معنى جدیدا من خالل توسیع معناھا اللغوي، من مثل المجاز - *

  ث تشیر داللتھا األصلیة إلى الفرس السریعة. كلمة طیارة حی

: یتم من خالل انتزاع كلمة من كلمتین أو أكثر مع الحرص على التناسب بین النحت - *

 Sociologieو ھي منحوتة من كلمتینSociopolitique المنحوت و المنحوت منھ من مثل 

politique. 

لشائعة و األكثر استعماال یرى الدكتور عبد هللا الشناق أن طریقة الترجمة ھي ا

في وضع وترجمة المصطلحات السیاسیة التي تتكرر في الصحافة التي تؤدي دورا 

  بالغ األھمیة في شیوع استعمالھا من طرف المختصین في بحوثھ و نقاشاتھم. 
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في سبیل تأكید ما سبق، یقدم عبد هللا الشناق العدید من المصطلحات السیاسیة 

 التالي: نوجز بعضھا في الجدول

  

 المصطلح باللغة العربیة

  

  المصطلح باللغة اإلنجلیزیة

 سفیر فوق العادة

  

Ambassador at Large  

 وزیر بال وزارة 

  

Ministre without portfolio  

 الوفاق

  

Detente  

 طرق دبلوماسیة 

  

Diplomatic Channels   

 

من االنجلیزیة أن المترجم یعاني صعوبة في الترجمة  یضیف عبد هللا الشناق

إلى العربیة وذلك بالنظر إلى خصوصیة قواعد و عبقریة كل لغة بحیث یستعرض 

   جملة من األمثلة نذكر منھا: 

  في مثل العبارة التالیة: : ترجمة الصفات - *
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AffairsBudjutar and  AdministrativeUnder Secretary General for  

تكون في شكل صفتین و إنما یجب  ترجمة الصفتین في ھذه العبارة ال حیث أن

تحویلھما إلى اسمین مراعاة لخصوصیة اللغة العربیة، و علیھ تترجم العبارة كما یلي: 

  .1"وكیل األمین العام لشؤون اإلدارة و المیزانیة" 

  : كما ھو في المثال التالي:ترجمة الصفة المتبوعة باسمین - *

Executive Direction Management  

ف االسمین أم االسم األول فقط، لغموض في المعنى، فھل الصفة تصحیث یبرز ا

  السبیل إلى اإلجابة عن ذلك ینبع من الممارسة و من فھم و حكم المترجم.و

  Development: مثل كلمة  مصطلحات متعددة المعاني - *

حیث من الصعب ترجمتھا في كافة السیاقات، حیث نجد لھا في قاموس المورد عدید 

، و السبیل أمام المترجم للمفاضلة بینھا ھو إلخمن مثل: تطویر، تنمیة، نشوء... المعاني

  االحتكام إلى السیاق الذي وردت فیھ.

  Commission - Committee: من مثل كلمتي مصطلحات قریبة في معناھا - *

حیث تترجم الكلمتان في اللغة العربیة باللجنة، إال أن المشكلة تبرز عندما تستعمل 

  .  2لمتان في سیاق واحد حیث ال یمكن ترجمتھا بالكلمة نفسھا الك

  

  

  

                                                
.71، ص مرجع سابق، عبد هللا الشناق - 1  
.71، ص مرجع سابق، عبد هللا الشناق -  2  
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ومن خالل ما تقدم تظھر تعقیدات المصطلح السیاسي الذي سوف نركز علیھ في        

مدونة  البحث و كذا صعوبة ترجمتھ اللغة العربیة و ھو ما سوف یتم تبیینھ من خالل 

رنة بین تقنیات كل من المترجمین في محاكمة الترجمتین المقترحتین للمدونة و المقا

 التعامل مع الترسانة المصطلحیة الوفیرة المستعملة من طرف مؤلف الكتاب.

  

تتأسس لنا في أخر ھذا الفصل النظري أرضیة علمیة تساعدنا على إجراء دراسة       

 ل الثاني حیث نستثمر فیھ مختلفن و ھو ما سوف یتم في الفصللترجمتیمقارنة تحلیلیة 

 العلمیین كأدوات للدراسة و التحلیلالتي عرجنا علیھا آنفا المفاھیم واألطر النظریة 

  . للترجمتین

  

                             



تحلیل و مقارنة بین الترجمتینتعریف بالمدونة مع الفصل الثاني:   
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  تعریف المدونة

تحلیل و مقارنة مع 

  الترجمتین بین
   

 



تحلیل و مقارنة بین الترجمتینتعریف بالمدونة مع الفصل الثاني:   
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اإلطار النظري للدراسة فإن الفصل الثاني منصبا حول الفصل األول  إذا كان

تقدیم تعریف للمدونة محل الدراسة و كذا انتقاء  سوف یكون تطبیقیا وذلك من خالل

مثل الھدف من . یتالمقارنة سواء كانت مصطلحات أو بنیات لغویةنماذج للتحلیل و

عباس ھالل كاظم الكشف عن مدى قدرة كل من المترجمین "  فيالفصل انجاز ھذا 

غة االنجلیزیة لنقل المعنى المتضمن في المدونة المكتوبة بال على طلعت الشایب"و

محاولة ھما باإلضافة إلى مستعملة في عملیة الترجمة من طرفكذا تبیین التقنیات الو

ترجمة  على مستوىتراح ترجمة في حال تسجیل خسارة محاكمة الترجمتین و اق

 النموذج المختار. 

المتعلقة بكل المصطلحات  إجراء عملیة التحلیل و المقارنةإنھ من المتعذر علینا   

ة من المتكون صمویل ھنتیغتون مدونةفي و التي وردت المترجمة اللغویة البنیات و

عشرین أنموذجا ما بین مصطلح ي حوالأربعمائة وعشرة صفحة، لذا قمنا باختیار 

بنیة لغویة حیث یتم التركیز علیھا بالبحث و التحلیل العلمي و الموضوعي بغیة و

الوصول إلى نتائج مفیدة تساعد في التعامل مع مثل ھذه النماذج عند ترجمتھا في 

  مدونات أخرى. 

اذج أثناء تحلیل و مقارنة النمالتالیة المنھجیة سوف یتم إتباع الخطوات   

  :  حةالمقتر

  تحديد النموذج - *

  شرح المصطلح حسب القاموس و باللغة االنجليزية. - *

  شرح المصطلح باللغة العربية. - *

  ته في الترجمة األولى.متبيين كيف تم ترج - *

  ته في الترجمة الثانية.متبيين كيف تم ترج - *

    اقتراح ترجمة من طرف الباحث.  - *
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  ة: تعريف المدونالمبحث األول

المنطقي للبحث تقدیم بطاقة تعریفیة للمدونة محل یقتضي من السیر المنھجي و

  الدراسة لتوضیح الرؤیة و تشكیل خلفیة لدى القارئ.

  : التعريف بصمويل ھنتينغتون المطلب األول

ولد ھذا المؤلف األمریكي في الثامن عشر من شھر أفریل من عام ألف و تسعمائة      

نیویورك بالوالیات المتحدة األمریكیة. اشتغل أستاذا في العلوم  وسبعة وعشرین بمدینة

  سنة. 58السیاسیة بجامعة ھارفارد لمدة 

عمل ھنتنغتون كذلك كعضو في مجلس األمن القومي األمریكي في قترة الرئیس      

 17األسبق جیمي كارتر،  كتب و شارك في تألیف العدید من المؤلفات حیث بلغت 

  ال علمیا یعالج العدید من المواضیع المطروحة في الساحة الدولیة.مقا 92كتابا و 

فقد ألفھ بعد نشر مقال لھ في مجلة  -موضوع الدراسة -أما فیما یتعلق بكتابھ      

والذي مكنھ من نیل شھرة عالمیة في تحلیل السیاسة  1993(فوراین أفیرز) عام 

م بتطویره في شكل كتاب بعنوان: صدام الدولیة لفترة ما بعد الحرب الباردة، إال أنھ قا

 The Clash Of Civilizations and The(الحضارات و إعادة صنع النظام العالمي  

Remaking Of World Order (أسس من خاللھ مقاربة حضاریة في تفسیر السیاسة  الذي

  الدولیة.
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  بنية و مضمون كتاب ھنتينغتون  : الثانيالمطلب 

كتاب حول فرضیة أساسیة مفادھا أن الصراعات الدولیة لم تعد بسبب یدور ھذا ال     

ألسباب ثقافیة ترجع لكنھا جیوبولتیكیة والیدیولوجیة أو األقتصادیة أو العوامل اال

  حضاریة باألساس.و

یتكون ھذا الكتاب من أربعمائة وعشر صفحات بحیث قام المؤلف ھنتینغتون   

  :كالتاليھي بتقسیمھا إلى خمسة محاور أساسیة و 

 A World ofورد بعنوان (حیث ، 78إلى  17یبدأ من الصفحة : المحور األول

Civilisations أن العالم متكون عدة  ) عالم حضارات، حیث یشیر فیھ ھنتینغتون إلى

  تنضوي تحتھا مجموعة من الدول.تقریبا حضارات و كل حضارة 

 The Shifting(عنوان ورد ب، 121إلى  78یبدأ من الصفحة : المحور الثاني

Balance of Civilisations(   التوازن المتحرك بین الحضارات، حیث یتجھ العالم

  نحو الالإستقرار بالنظر إلى إمكانیة التصارع بین تلك الحضارات.

 The Emerging(ورد بعنوان ، 179إلى  121یبدأ من الصفحة : المحور الثالث

Ordre of Civilisations( ضاري الصاعد، حیث یشیر المؤلف إلى أن النظام الح

  العالم یتجھ نحو قیام نظام حضاري و ھو في طور التأسیس.

 Clashes of(ورد بعنوان ، 298إلى  179یبدأ من الصفحة : المحور الرابع

Civilisations(   صدامات الحضارات، حیث یؤكد المؤلف على أن النظام العالمي

ید من الصراعات بین الشعوب یكون مصدرھا الجدید سوف یؤدي إلى خلق نوع جد

  االختالف الحضاري.
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 The Futur of(ورد بعنوان، 321إلى  298یبدأ من الصفحة : الخامس المحور

Civilisations(    مستقبل الحضارات، خاصة فیما یتعلق بالحضارة الغربیة و كذا

  عالقتھا ببقیة الحضارات األخرى.

  :تفصيل المحاور

  : المحور األول

الحضارة معتبرا أنھ منقسم إلى عدة حضارات على ینظر ھنتینغتون إلى العالم 

مجتمعات. یضیف المؤلف أي الوعاء الذي یحتوي الالھویة الثقافیة  على أنھا نابعة من

أن الثقافة و الھویات الثقافیة ھي الھویات الحضاریة التي سوف تحدد األشكال 

ھي  -حسب ھنتینغتون-صراع الدولي. إن الحضارة أو ال تصادمأو ال لتوافقالمستقبلیة ل

للھویات الثقافیة التي من خاللھا یكون الناس في حاجة إلى  سموااألكثر تطورا و المثال 

یرى ھنتینغتون كذلك أن العالم ینقسم إلى سبع أو ثمان عن األجناس األخرى.  تمیزال

، الغربیة، البوذیة، حضارات و ھي ( الصینیة، الیابانیة، اإلسالمیة، الھندوسیة

حضارة  عتبرھاال یبخصوص القارة اإلفریقیة فھو األرثوذوكسیة و احتماال إفریقیة). 

ببقیة الحضارات األخرى، و كذلك الحال مع  إلحاقھا میل إلىفي حد ذاتھا و لكن ی

بخصوصھا حیث یعتبرھا تارة  یظھر أن ھناك لبساأمریكا الالتینیة بحیث حضارة 

ن الحضارة الغربیة و تارة أخرى أنھا متمیزة و قائمة بذاتھا. حضارة فرعیة ضم

 بناء على مستقبال كتلباختصار، یرى ھنتینغتون أن الشعوب سوف تتجمع و تت

 بتظافر جملة من المكونات شكلیضیف المؤلف أن الحضارة تت انتماءاتھا الحضاریة.

الذاتیة  لمكوناتو كذلك ا) اللغة، الدین، التاریخ، المعتقدات، المؤسساتالموضوعیة ( 

 (التعریف الذاتي). 
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  : المحور الثاني

یتصور المؤلف أن العالم متعدد الحضارات و األقطاب مما یؤدي إلى اختالل 

  التوازنات و التوجھ نحو الصدامات و ذلك بسبب:

توسعیة بنھایة اإلمبریالیة الو ذلك على النظام الدولي  یةھیمنة الغربالتراجع  -

 بین الدول الغربیة. ءالعدا اختفاءو كذا  ةیاإلمبریال

ضمن ھذا النظام من أجل  درجةالدول من الحضارات األخرى ھي بدورھا من -

 إثبات وجودھا و التفاعل مع بقیة الدول األخرى. 

قوة الغرب كبیرة و كذا ثقافتھ و تفوقھا على بقیة الحضارات، فإن بالرغم من  -

 .شاملةحضارة  خلق انتشار األفكار الغربیة لم تؤد إلى

من دون أن تعتنق كافة الحضارات المعرضة ألفكار الغرب منھ استفادت  -

  مھ.ــقی

خصوصیتھا و لكن إلى التمسك ب تغریبھاتحدیث الدول غیر الغربیة إلى لم یؤد  -

ال یؤدي أبدا إلى التحدیث یتمیز عن التغریب و كما أن .حضارتھا األصلیةو 

  خلق حضارة كونیة.

 تشكل عالقات جدیدة ما بین الحضارات،  في طور میالدأن العالم  نتنغتونھیرى     

الحضارات األسیویة آخذة في  و أنالغرب یشھد تضاءال في نفوذه و أھمیتھ  كما أن

یرى زیادة قوتھا االقتصادیة والعسكریة و السیاسیة كما أنھا تؤكد على قیمھا الخاصة. 

یعا في دیمغرافیتھ و لھ صراعات داخلیة و یعمل یعرف تنامیا سر اإلسالم ھنتینغتون أن

أن التزاید السكاني لإلسالم  كاتبعلى عدم استقرار الحضارات األخرى. یضیف ال

عودة الصحوة اإلسالمیة و ذلك من خالل ما یسمیھ باألصولیة لدى فئة  یصاحبھ

  الشباب. 
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  : المحور الثالث

النابع من االنتماء إلى الوعاء بین الدول و  حاصال اتعاون یرى الكاتب أن ھناك  

الثقافي الحضاري نفسھ مؤكدا أن كافة الجھود المبذولة من أجل جذب مجتمع نحو 

 لبروز إرھاصاتأن ھناك ھنتنغتون  یتصور .بالفشلت كللقد دائرة حضاریة أخرى 

ظھور منظمات   كما الحظلنظام عالمي جدید منظم بناء على مجموعة من الحضارات 

كذلك التعاون الحاصل بین الدول م دوال منتمیة إلى الحضارة نفسھا، تض تكتالتو 

النابع من االنتماء إلى الوعاء الثقافي الحضاري نفسھ مؤكدا أن كافة الجھود المبذولة و

من أجل جذب مجتمع نحو دائرة حضاریة أخرى تتكلل بالفشل. یضیف ھنتینغتون أن 

دة و یكون لكل دول قائدة نفوذ في الدول ضمن الحضارة نفسھا تتحد حول دول قائ

كل  طرفمجالھا الحضاري حیث یضرب مثاال بالحضارة الغربیة ذلك أنھا منقادة من 

والمحور األلماني الفرنسي. في مقابل  المملكة المتحدةمن الوالیات المتحدة األمریكیة و

بعثر مقسم و م غلى غرار الحضارة الغربیة ذلك أنھ ھذا، لیس لإلسالم دوال قائدة

  كذلك الحال مع إفریقیا و أمریكا الالتینیة.و

  :المحور الرابع

 زمرةمجموعاتیة، تكون مابین  على أنھالصراعات الحضاریة لھنتینغتون  نظری  

التصفیة اإلثنیة بحیث یمكن أن تؤدي إلى اإلبادة والعنف بواسطة من الدول و أخرى 

رار ( كشمیر، الضفة الغربیة، األقالیم على غ السیطرة علىخاصة عندما تكون بھدف 

  الشیشان...).

و العنیف للدول اإلسالمیة في نھایة القرن العشرین حقیقة ال  العدائيالطابع  إن  

في  ندامست  دامیةیمكن نكرانھا ال من مسلم أو غیر مسلم حیث یرى أن لإلسالم حدود 

كروات حرب الخلیج (غزو العراق للكویت) و الصراع بین الصرب و العلى ذلك 

  وصراع كوسوفو....
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  :فیما یلي الصراع ما بین اإلسالم و الغرب شددالعوامل التي تتتلخص   

مثل حضارة مختلفة حیث تالذي  یةالغربالحضارة في  ةالمشكلفبالنسبة لإلسالم،  -

سمح الكبیرة التي ت ابقوتھ تؤمنو  ابشمولیة ثقافتھ تعتقد تمام االعتقاد دولھاأن 

 ة عبر العالم.نشر ھذه الثقافب الھ

لغرب لیس األصولیة و لكن اإلسالم الذي یمثل لالمشكل األساس بالنسبة  -

ة متأثرتظل  اإال أنھ ةالمتفوق ا ھيعلى قناعة بأنھ دولھحضارة مختلفة ذلك أن 

 .ابضعف قوتھ

  : المحور الخامس

على  تھاو كذا قدر باتساع مداھاأن الحضارة الغربیة تتمیز یضیف ھنتینغتون 

العالمي بزعامة الوالیات المتحدة األمریكیة و الدول األوربیة  تفوقعلى ال الحفاظ

  باعتبارھما قاطرة ھذه الحضارة.

 بتمیزكلھا  تصلیتناول ھنتینغتون في ھذا الفصل أربعة عناصر أساسیة تكما 

الحضاري  مثالبحیث یفترض أن ال  ،الحضارة الغربیة عن بقیة الحضارات األخرى

في  تقھقرالحضارات تتجھ نحو ال بقیة نوعھ على مر التاریخ ذلك أنالغربي فرید من 

التجدید مما یعني أنھا ال تزول كما ھو الحال مع  میزةحین أن الحضارة الغربیة لھا 

 بقیة الحضارات. 
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  الترجمتينتعريف المطلب الثالث: 

  :الترجمة األولى

  

  الميصدام الحضارات.. إعادة صنع النظام الع  الكتاب عنوان

  

  فيليب ھانتنجتون صامويل  الـمــؤلــــــف

  

طلعت الشايب، ھو كاتب و مترجم مصري له باع كبير   تــرجــمــــــة

في الترجمة حيث أن له عديد الترجمات لكثير من 

الكتب. المترجم من أنصار الترجمة اإلبــداعـية ألنـه 

  يـعـتـبــــر الترجمة إبداعا و تذوقا.

  د. صالح قنصوة  ـــم الترجمةتــقـــديــــ

  سطور  دار الــنـشر

  رقــم الطبعة

  

  م 1999الطبعة الثانية 

  واحد  عدد المجلدات

  552  عدد الصفحات

 

  مالحظة:  سوف تدرج نسخة من غالف الكتاب ضمن مالحق الدراسة.
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  :الثانيةالترجمة 

  

  صراع الحضارات و إعادة بناء النظام العالمي  الكتاب عنوان

   

  فيليب ھانتنجتون صامويل  ـمــؤلــــــفال

  

  عباس ھاشم كاظم  تــرجــمــــــة

  

  - دار األمل للنشر و التوزيع ـ األردن  دار الــنـشر

  

  رقــم الطبعة

  

  م 2010الطبعة األولى 

  

  واحد  عدد المجلدات

  512  عدد الصفحات

 

  

  

  مالحظة:  سوف تدرج نسخة من غالف الكتاب ضمن مالحق الدراسة.
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  : تحليل و مقارنة بين الترجمتينالمبحث الثاني

انتقاء جملة من النماذج التي سوف یتم إخضاعھا للتحلیل و ذلك من خالل   

   . والمقارنة بغیة استكشاف أسلوب كل مترجم في التعامل معھا

  : األنـــمـــوذج األول

سا التي تثیر لب "Clashو ھو متعلق بلفظة "مباشرة یرد في عنوان الكتاب   

 أكسفورد" في قاموس Clash"تشیر كلمة ترجمتھا من طرف المترجمین. في  ااختالفو

  :ىإل

« A short fight between two groups of people : clashes broke 

out between police and demonstrators »1 . 

صدامات حدثت بین الشرطة  :ناسمن ال تینبین مجموع المدة قصیر عراكأي 

.2ینالمحتجو  

طلعت ا مھفي حین ترج "صراع" بلفظة ھذه اللفظة عباس ھالل كاظم ترجم لقد

   ."صدام"  بلفظةایب ــــــالش

وتعني  الَصرعمن لغویا من الكلمات المستحدثة في اللغة العربیة و ھي الصراع 

َ : "باديآللفیروز المحیطقاموس الحسب  أما من الناحیة . "3...رح أرضاالط

ذلك التنافس و الذي یحدث  موسوعة السیاسةالصراع یعني حسب االصطالحیة، فإن 

یسعى كل طرف  مثل الشركات أو الدول أین بین اثنین أو أكثر من القوى أو األشخاص

مصالحھ و منع الطرف األخر من تحقیق ذلك، كما أن الصراع إلى تحقیق أغراضھ و

و یأخذ أشكاال عدیدة  و في مختلف المجاالت ةظاھرة طبیعیة في المجتمعات اإلنسانی
                                                
1 - Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Sixth edition, p.213.    

. ترجمتنا الخاصة - 2  
، مادة الصاد) فصل  1416( بیروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، قاموس المحیط ال، يالفیروز آباد -3
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حیث یكون مباشرا و أو غیر مباشر، سلمیا أو مسلحا، ظاھرا أو كامنا و أشھر أنواع 

  .1الصراعات كل من الصراع الدولي و الطبقي

مركزي في میدان السیاسة الدولیة و فـي لغة مفھوم  الصراعي الواقع إن ف

في میادین عدیدة بین قوتین  خصامالتخصص العالقات الدولیة حیث یشیر إلى 

مفھوم  - في ھذا السیاق-نستعمل على سبیل المثال  .و لفترة معتبرة وبوسائل مختلفة

بین المعسكرین الشرقي و الغربي، كما نقول  خصاماللوصف  الصراع األیدیولوجي

و لیس الصدام أو النزاع العربي اإلسرائیلي على أساس أن  الصراع العربي اإلسرائیلي

الوسائل و ھو الحال نفسھ أثناء الحرب الباردة بین متعدد الزوایا وفین بین الطر العراك

   المعسكرین. 

ال  عباس ھالل كاظم ، یمكننا القول أن الترجمة التي قدمھاانطالقا مما سبق

كما  ،فة أعاله حسب قاموس أكسفورد" المعرً Clash"لفظة  مضمون معنى و تؤدي

. أما " في مدونتھConflict"استعمل الكاتب لفظة لو  الئمةتجدر اإلشارة إلى أنھا تكون م

و التي تشیر في  "صدام"ـكلمة ظة بـــــ، فقد ترجم اللفطلعت الشایبفیما یتعلق بترجمة 

 الحاصل بین قوتین حیث یتضمن في طیاتھ البعد المادي رتطامبیة إلى ذلك االاللغة العر

 دمالصٌ  مستحدثة و ھي مندام لفظة الصَ  .و التالمس المباشر بین الشیئین المتصادمین

ضرب الصلب بمثلھ، و الفعل "  المحیط للفیروز أبادي قاموسالحیث یعني حسب 

أما  .2...كضرب، و إصابة األمر و الدفع، وقد صادمھ و اصطدما و تصادموا، تزاحموا

تضارب القیم  موسوعة السیاسةمن الناحیة االصطالحیة، فإن الصدام یعني حسب 

القیم و المصالح بین  طار البناء االجتماعي... ویشیر إلى التصادم فيالمصالح في إو

كما أن عدم وجود سلطة قادرة على فرض النظام الدولي قد عرض العالم إلى  ،الدول

                                                
( بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، ) ص الجزء الثالث  موسوعة السیاسة،عبد الوھاب الكیالي،  -1

632.   
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خصوصا القوتین العظمیین في ظل السالح ، كما أن أخطار الصدام  الدولي والحروب

  .1النووي یمثل خطرا على مستقبل البشریة

ترجمة  أكثر مالءمة في  طلعت الشایبیظھر مما تقدم أن ترجمة اك ـأن ھن كما    

و علیھ ، المحیطقاموس  وقاموس أكسفورد تطابقا بین تصور كما أن ھناك  لفظةا

صدام فإن األصوب ھو   Clash of Civilizationsنھ في حال ترجمة مفھوم نتصور أ

ع الحضارات الذي یقابلھ و لیس صرا طلعت الشایبكما ھو الحال مع  الحضارات

Conflict of Civilizations . 

  : يـــانـــثـــاألنـــمـــوذج ال

الواردة في العدید من السیاقات من المدونة  "Civilisationیتعلق األمر بلفظة "  

  قاموس أكسفورد: في بدء من العنوان. یقصد بھذه الكلمة 

« … A state of human society that is very developed and 

organized; the technology of modern civilization… a society; 

its culture and way of life during a particular period of time 

or in a particular part of the world … »2.  

 

"أي حالة مجتمع إنساني المتطورة و المنظمة جدا، تكنولوجیة الحضارة الحدیثة، 

  .3في جزء معین من العالم..." ة و نمط حیاة مجتمع أثناء فترة معینة أوثقاف

  

                                                
.627، ص مرجع سابق بد الوھاب الكیالي،ع -  1  

2 - Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, op.cit., p.211.    
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فظة " أما فیما یتعلق بترجمة اللفظة فقد اتفق كل من المترجمین على أنھا تقابل ل  

 "ثقافةبلفظة " في مؤلفات أخرى ھناك من یترجمھا إال أننا نشیر إلى أن "حضارة"

  لة. ھو ما یتطلب منا التفصیل في ھذه المسأو

تجدر اإلشارة إلى أن اللفظة المدروسة أوربیة األصل و ھي مشتقة من الجذر   

بمعنى ساكن  civilisساكن المدینة و بمعنى  civis، بمعنى مدینة و civitesالالتیني 

أما بخصوص ترجمة اللفظة إلى اللغة العربیة فقد انقسمت الترجمات إلى . 1المدینة

 أساس لغوي. لكل واحد منھما  اثنین توجھین

 لفي بدایة القرن التاسع عشر عندما بدأ االتصا األول فقد ظھر توجھبالنسبة لل 

" المدنیة"  بلفظة» Civilisation«التوجھ إلى ترجمة اللفظة ھذا یمیل بالغرب حیث 

ر عن جوھر مفھومھا. یعبتالمتوخیا بذلك الدقة في اختیار اللفظ العربي و حریصا على 

العدید من رواد ھذا الطرح من أمثال رفاعة الطھطاوي و محمد  تجدر اإلشارة إلى

  قدري حیث یعتبر أن المدنیة أو التمدن:

، فھو أخص من العمران "ھو اجتماع الناس في المدن و األمصار لألنس و التعاون

الذي ھو مطلق االجتماع اإلنساني سواء في البوادي أو القفار أو في المدن 

ھي من كلمة التينية و لول كلمة "سيفيليزاسيون" فإنھا مشتقةاألمصار، و ھذا ھو مدو

  .2سيسوتيا ومعناھا المدينة"

أما بخصوص التوجھ الثاني، فقد برز في الكتابات العربیة منذ الثالثینیات من   

و ھو الطرح األكثر  »Civilization«معتبرا لفظة حضارة مقابال للفظة  القرن العشرین

و القوامیس التي ظھرت في النصف الثاني من القرن  شیوعا حیث أخذت المعاجم

المادیة الماضي بھذه الترجمة معتبرة أن الحضارة ھي مجموع المظاھر االجتماعیة 

                                                
(  بناء المفاھیم، في طھ جابر العلواني، الحضارة، الثقافة، المدنیة: دراسة لسیرة المصطلح و داللة المفھومنصر محمد عارف،  -1

   .274) ص 2008، دار السالم للطباعة و النشر و التوزیع و الترجمة، اإلسكندریة
.283، ص لمرجع نفسھا - 2  
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العلمیة و الفنیة و التكنولوجیة السائدة في المجتمع و التي تمثل أرقى مراحل التطور و

  .1اإلنساني

تأخذ بالطرح الثاني  ةلوم االجتماعیتجدر اإلشارة إلى أن غالبیة الباحثین في الع  

و ھو ما  »Civilization«مقابال للفظةالمدنیة و من النادر أن نجد باحثا یستعمل لفظة 

في ترجمة ھذه اللفظة في  عباس ھالل كاظم وطلعت الشایب أخذ بھ كل من المترجمین 

یعتبر  تجدر اإلشارة إلى أن منكافة سیاقاتھا و صیغھا سواء كانت اسما أو صفة. 

المدنیة جزء من الحضارة حیث ترتبط بكل ما ھو مادي في الحضارة و التي تتجاوز 

ذلك لتضم كل ما ھو معنوي و ثقافي في المجتمع، و علیھ فإنھ في حال األخذ بالتوجھ 

في الشحنة المتضمنة و اإلنقاص إلى الحذف في اعتقادنا  یؤدياألول فإن ذلك سوف 

  ك أنھا تضم في طیاتھا كل من المادیات و المعنویات. ذل» Civilization«في كلمة 

  : لثاألنـــمـــوذج الـــثـــا

 the Remaking of World"في عنوان الكتاب و یتعلق بعبارة  بدورهیرد 

Order " ،عباس ھالل  ترجمھا من الجلي أن ھناك اختالفا في الترجمتین حیث حیث

بعبارة " طلعت الشایب في حین ترجمھا  " إعادة بناء النظام الدولي"  بعبارة كاظم

   ". إعادة صنع النظام العالمي

تعقید الخطاب بحجم العدید من اإلشكالیات المعقدة  بنیة اللغویةال هتتضمن ھذ

ذلك و) إعادة بناء/إعادة صنع(في كلمتین  remakingلفظة تم ترجمة حیث السیاسي، 

 شارة إلیھا في الفصل النظري.في الترجمة التي سبق اإل التعویضباستعمال تقنیة 
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العدید من المعاني التي تختلف حسب  قاموس أكسفوردفي   make لفظة فیدت

 عباس ھالل كاظم اعتمدلقد عند اقترانھا بكلمة نظام. إال أن معناھا یتحدد  ،1السیاق

 "النظام صنعإعادة في حین اعتمد طلعت الشایب عبارة "  "إعادة بناء النظامعبارة " 

أي نقول  صنعیو ال  بنىی نظاملغة التخصص في السیاسة تمیل إلى فكرة أن ال ال أنإ

  ، Decision Making  تمجال القراراأما إذا تعلق األمر ب صنع النظامو لیس  بناء النظام

بناء على ما تقدم  .بناء القرارو لیس  صنع القرارفلغة التخصص تمیل إلى استعمال 

ُق في اختیاره لعبارة "  عباس ھالل كاظمیظھر أن  " و مرد ذلك إعادة بناء النظامقد وف

قد أخفق في اعتقادنا  طلعت الشایبفي حین أن السیاسي ھو اختصاصھ في ھذا المجال 

   بالنظر إلى عدم اختصاصھ في ھذا المجال.

فھناك اختالفا في  (World Order)یضاف إلى ما سبق اإلشكالیة المتعلقة 

 في حین یستعمل" النظام الدولي"  عبارةعباس ھالل كاظم  ترجمتھا حیث یستعمل

. إن لغة التخصص تفرض استعمال الترجمة "النظام العالمي" عبارة طلعت الشایب 

و الذي یعني كافة الفواعل الدولیة من دول و غیرھا من  النظام العالميالثانیة أي 

.) و التي تدخل في إطار ...منظمات حكومیة، غیر حكومیةالفواعل ذات الصفة الدولیة (

في حین یتمیز بالشمولیة العالمي  ، أي أن النظاماعیصارأو ت اتفاعلي سواء كان تعاونی

بالضرورة كافة الفواعل الدولیة ألنھ قد یشیر إلى تفاعل یعني ال  النظام الدوليأن 

ي نظام دول موجودة في إقلیم جغرافي معین فنقول مثالویحدث بین فواعل قلیلة العدد 

 ألنھ یخص دوالإقلیمي  متفاعلة والدول من الألنھ یضم مجموعة دولي  فھو، إقلیمي

  ).إلخ..(مغاربي، خلیجي.  نفسھ الجغرافي  موجودة في اإلقلیم

  

                                                
1 - Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, op.cit., p.775.    
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مكان النظام الدولي نفسھ  قد فرض عالميالنظام التجدر اإلشارة إلى مصطلح 

السیاسیین ع من طرف بعد نھایة الحرب الباردة وأصبح مستعمال بشكل واسذلك و

، و في ما یتعلق بھذا األنموذج المعروض للتحلیل و المقارنة، اإلعالمیینوالباحثین و

 World)اللغوي  امقابلھوھذا بالنظر إلى  طلعت الشایبفإننا نمیل إلى ترجیح ترجمة 

Order) أن المدونة محل الدراسة قد تم تألیفھا بعد نھایة الحرب الباردة إلى  باإلضافة

استعمال في ھذا السیاق ام بین كتل حضاریة مما یفرض علینا صدكما أن األمر یتعلق ب

   النظام الدولي.   مكانطلح النظام العالمي صم

 : رابعاألنـــمـــوذج الـــ

من الكتاب حیث نالحظ  72الواردة في الصفحة  (Modernization) یتعلق بلفظة 

و ھو ما یدفعنا إلى التفصیل في رجمین ترجمتھا من طرف المتفي  جليوجود اختالف 

أدبیات من المفاھیم المركزیة في  (Modernization) ھذه المسألة خاصة و أن اللفظة

  :أكسفوردفي قاموس   (Modernization) كلمة  عنيت .التنمیة و النمو

  

« To make a system, methods…etc, more modern and more 

suitable for use at the present time, the company is investing 9$ 

million to modernize its factories, a campaign to modernize the 

voting system… to start using modern equipment, ideas, etc.. 

unfortunately we lack resources to modernize…»1. 

                                                
1 - Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, op.cit. p.820.    
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كثر مالءمة لالستعمال في الوقت الحالي، أكثر حداثة و أ .إلخأي جعل النظام، المناھج.

ملیون دوالر لتحدیث مصانعھا، حملة لتحدیث نظام التصویت.. البدء في  9تستثمر الشركة 

  .1استعمال التجھیزات الحدیثة، األفكار، إلخ، و من سوء الحظ نفقد الموارد للتحدیث

 عباس ھالل كاظم " في حین ترجمھاالتحدیثبلفظة " طلعت الشایبترجمھا  لقد        

" بحیث یقتضي من الحال الوقوف عند  معنى ھاتین الكلمتین حتى التعصیربلفظة " 

   .ضوعي بخصوص صحة أو خطأ الترجمتینیتسنى لنا إصدار حكم مو

 من مادةھو و  2)الصحیح اإلحداث أو الحداثة غويالخطأ ل(  التحدیثمصطلح   

ثة: نقیض قُدم، و تضم دالھ إذا حدوثا وحداحیث حدث:  القاموس المحیطحسب  حدث

، كحداثتھ، ...... و الحدیث: الجدید ، و حدثان األمر، بالكسر: أولھ و ابتداءهذكر مع قُدم

مقصودة التحدیث عملیة واعیة و نانطالقا مما سبق یمكن القول أ . 3والخبر...إلخ

الشيء أو الموضوع  جعلمرتبط بفكرة الزمن حیث یؤكد على ضرورة  ھاجوھرو

 عصرمن مادة " التعصیر أما كلمة " مع مقتضیات الوقت الراھن أو الحالي. تطابقا م

   .4نبتت أكمام سنبلھتعصیرا:  الزرع  عٌصرالفعل من ھي و

 

 

    

                                                
ترجمتنا الخاصة.  - 1  
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أطلق  وقد فكرة التحدیث بأفكار من مثل التقدم و التنمیة و التطورارتبطت       

نیة في أواخر القرن الروما على حركة داخل الكنیسة الكاثولیكیةالتحدیث مصطلح 

، كما یستخدم كذلك في توصیف النزعات التحرریة أوائل القرن العشرینالتاسع عشر و

    .1المشابھة في البروتستانتیة

مصطلح التحدیث ھو الشائع والمستعمل من طرف تجدر اإلشارة إلى أن 

لتجدید، االمختصین في میدان التنمیة بشكل عام إلى جانب مصطلحات أخرى مثل ( 

كما فإن األقرب (Modernization) و إذا ما رجعنا إلى ترجمة لفظة ...)  النمو، التطورو

و لیس " المقترح من طرف المترجم طلعت الشایب  التحدیثھو مصطلح ورد أنفا 

االرتباط  للداللة علىفي المؤلفات و األدبیات " و الذي من النادر جدا استعمالھ التعصیر

شرط الشیوع استعمال الراھن أو الحالي، ھذا مع التأكید على مقتضیات الوقت ب

المصطلح من جانب الباحثین في حواراتھم و كتاباتھم بغض النظر عن مدى السالمة 

   اللغویة التي أشیر إلیھا أنفا. 

 : خامساألنـــمـــوذج الــ

من  56و في الصفحة في الفصل الثالث الواردة   )Westernisation(یخص لفظة 

ا من تباین في التعامل معھالحظ وجود یحیث  على سبیل المثال ال الحصر،الكتاب 

 ھذه المسألة خاصة و أن اللفظة یقتضي منا تبینھو ما طرف المترجمین و

)Westernisation(  كثیرة االستخدام في الدراسات الحضاریة و السیاسیة و التنمویة. 

  :أكسفوردفي قاموس  كلمة ھذه التعني 

« To westernize: to bring ideas or ways of life that are typical of 

Western Europe and N America to other countries2». 

                                                
. 355، ص مرجع سابق سیف الدین عبد الفتاح إسماعیل، -  1  

2  - Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, op.cit., p.1472. 
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یعني جلب أفكار أو طرق حیاة من أوربا الغربیة و أمریكا الشمالیة إلى الدول  
  ، األخرى

ھي من الفعل ولفظة التغریب لیست مستحدثة بل ھي أصیلة في اللغة العربیة إن   

كما تعني النفي و اإلبعاد عن البلد حیث یقول  ،1الذي یعني اإلتیان من الغربتغرب و

و التغریب: النفي عن البلد... ومنھ الحدیث أنھ أمر بتغریب الزاني، ابن منظور:"....

التغریب: النفي عن البلد الذي وقعت الجنایة فیھ. یقال: أغربتھ و غربتھ إذا نحیتھ 

  .2".. و غربھ وغرب علیھ: تركھ بعداوأبعدتھ..

أما من الناحیة االصطالحیة فھو من المصطلحات الشائعة حیث یدل على     

االقتداء بالغرب و التشبھ بھ. أطلق ھذا المفھوم على مسار التنمیة و التحدیث المتعلق 

 صنیع الحاصلین فيبدول أوربا الشرقیة حیث تم تقدیمھ كسبیل لمواكبة التنمیة والت

أوربا الغربیة. نفھم من ھذا أن التغریب یصب في تكریس تفوق النموذج الحضاري 

یتضمن طبع المستعمرات األسیویة و اإلفریقیة بطابع الحضارة الغربیة  الغربي حیث

وبالتالي التخلي عن الخصوصیة القومیة من جانب الدول المتخلفة تحویلھا إلى توابع 

  . 3لغربیة)للقوى الغربیة (أمریكا و أوربا ا

مقابال للفظة  التغریبتجدر اإلشارة إلى أن كل من المترجمین قد اعتمدا لفظة   

)Westernisation ( ، " الغربنة و اإلغرابعلى الرغم وجود اقتراحات أخرى من مثل ،"

وفي اعتقادنا أن اختیارھما قد كان مالئما بالنظر إلى أصالة ھذه الكلمة في اللغة العربیة 

استعمال ھذا المفھوم في تحالیل المختصین و كذا مختلف األدبیات الخاصة  و كذا شیوع

   بالتنمیة والتحدیث.

  

                                                
. 153، ص غرب، مادة الغین، فصل مرجع سابق ،يلفیروز آبادا - 1  
. 639- 638، ص صلسان العرب ابن منظور، - 2  
. 339ص  مرجع سایق،إسماعیل عبد الفتاح،  - 3  
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  : سساداألنـــمـــوذج الـــ

الواردة الفصل الخامس حیث یالحظ وجود  "Demographyو ھو متعلق بلفظة "

" في قاموس Demography" كلمة عنيت. المترجمین في ترجمتھا من طرف اختالف

  :دأكسفور

« The changing number of births, diseases, etc. in a country 

over a period of time; the scientific study of these changes: the 

social demography of Africa 1». 

الدراسة  و ھي فترة زمنیة،خالل الموالید، األمراض، إلخ في دولة  تغیرات عددأي 

   .2ات: الدیموغرافیا االجتماعیة إلفریقیاالعلمیة لھذه التغیر

بالدیموغرافیا في  طلعت الشایبترجمھا أما فیما یتعلق بمقابل ھذه اللفظة، فقد         

، و ھو ما یتطلب منا التدقیق في بالنمو السكانيعباس ھالل كاظم حین ترجمھا 

  عن طریق تحدید المقصود بھذین المفھومین. الترجمتین

في إقلیم  3الدراسة العلمیة التي تستھدف معرفة واقع السكان لدیموغرافیاایقصد ب        

الوقوف عند العدید من النقاط من مثل  . تقتضي الدراسة الدیموغرافیةأو دولة معینة

البشریة من حیث الجنس و العمر  عدد السكان و تطورھم عبر الزمن، التركیبة

ھم الجغرافي و كذا الكثافة السكانیة...إلخ. توزیعالعرق... ، نسبة نموھم باإلضافة إلى و

یظھر من خالل ھذا التعریف أن مبحث الدیموغرافیا واسع من ناحیة المواضیع 

النمو السكاني ألن ھذا األخیر المدروسة و بالتالي ال یمكن القول أن الدیموغرافیا تعني 

  جزء منھا. 

                                                
1 - Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, op.cit.  p.334. 
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3- Hervé LE BRAS, « Demography », Encyclopedia Universalis, http : // 
www.universalis.fr/encyclopedie/demographie/  
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النمو و ھو عباس ھالل كاظم  رفمن طدم المقابل المقأن یتبین انطالقا مما سبق        

خسارة  وجودمعنى الكلمة الواردة في المدونة حیث نلمس  أداءغیر مالئم في  السكاني

 ھو أكثرطلعت الشایب حین أن المقابل المقدم من طرف في  ،في عملیة نقل المعنى

طلعت  تجدر اإلشارة إلى أننقل المعنى المتضمن في اللفظة محل الدراسة.  أمانة في

ھي لفظة " الدیموغرافیاأصیل في اللغة العربیة ألن لفظة " لم یأت بمقابللشایب ا

جرى تعریبھا و أصبحت واسعة قد  إال أنھلیست عربیة أجنبیة منحوتة و ھي 

طلعت  ال في أدبیات الجغرافیا و السكان. في الواقع إننا نمیل إلى ترجمة االستعم

مقابل عربي لھا بل إیجاد لم یجتھد في  ھأن ي أأمن في نقل المعنى بالرغم منھف الشایب

باعتبارھا من إحدى التقنیات المعتمدة في الترجمة خاصة في  قتراضاالاكتفى بتقنیة 

   حال وجود ثغرة في اللغة المترجم إلیھا.  

  :بعسااألنـــمـــوذج الـــ

 259 عاشر و في الصفحةالواردة في الفصل ال "Politicsیتعلق األمر بلفظة "  

و ھي بدورھا محل اختالف في ترجمتھا. تعني ھذه اللفظة حسب لى سبیل المثال، ع

  قاموس أكسفورد للغة االنجلیزیة: 

  

«...the activities involved in getting and using power in public 

life, and being able to influence decisions, that affect a country 

or a society: party politics, local politics, he is thinking of going 

into politics( trying to become member of parliament, Congress, 

etc)...1». 

 
                                                
1  - Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, op.cit.  p.977. 
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و استعمالھا في الحياة العامة، أي النشاطات ذات الصلة بالحصول على القوة أ

سياسة الحزب،  القدرة على التأثير في القرارات التي تمس الدولة أو المجتمع:و

السياسة المحلية، إنه يفكر في الدخول إلى مجال السياسة ( يحاول أن يكون عضوا 

        .1)إلخ في البرلمان، الكونغرس،

في  سیاسةلباعباس ھالل كاظم أما فیما یتعلق بمقابل ھذه اللفظة، فقد ترجمھا          

ب منا التدقیق في ، و ھو ما یتطلظام السیاسيلنبا طلعت الشایبحین ترجمھا 

في لغة السیاسة إن ھناك فرقا  الترجمتین عن طریق تحدید المقصود بھذین المفھومین.

  . النظام السیاسي السیاسة و مصطلحيبین و الدراسات السیاسیة 

بالسلطة في المجتمع  المتعلقةذلك المجال من التعقیدات  السیاسة مصطلحعني ی  

واألفعال و ردود  ت و القرارات و المواقفالسیاسي و ھي تتضمن كافة الممارسا

التي تستھدف التأثیر في مسیرة المجتمع السیاسي أو الدولة فكل ما یصدر  إلخ..الفعل.

 یندرج ضمن ما یسمىعن الحاكم تجاه المحكومین من تدابیر وقوانین و قرارات 

سیاسیة، ، باإلضافة إلى التأثیرات الصادرة من القوى االجتماعیة (أحزاب بالسیاسة

كما تجدر اإلشارة ھنا  ). التي تستھدف التأثیر على السلطة الحاكمة.لخمجتمع مدني...إ

إلى أن السیاسة تعنى بالشأن الداخلي كما الخارجي حیث أن التفاعالت الحاصلة بین 

 . 2لسیاسة الدولیةمختلف الدول تشكل بدورھا ما یسمى با

 

 

  

                                                
الخاصة. ترجمتنا  - 1  
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النظام  مثلحد األنظمة المجتمعیة فھو ألنظام السیاسي أما فیما یتعلق با  

إلى مجموعة العناصر المساھمة  المصطلحالثقافي و القانوني. یشیر ھذا و االقتصادي

ھي التنظیمات السیاسیة و القواعد السیاسیة و العالقات السیاسیة و و في بقاء المجتمع

كیل نظام . ھذه العناصر في حالة تفاعل و تأثیر متبادل مما یسمح بتشالوعي السیاسي

ھو اإلطار الذي تمارس یمكن القول أن النظام السیاسي تأسیسا على ما سبق، .  1معین

حیث یتضمن مجموعة من الفواعل الرسمیة وغیر الرسمیة باإلضافة إلى  السیاسةفیھ 

مجموعة من القواعد التي تنظم ذلك التفاعل. یأخذ النظام السیاسي أشكاال عدیدة عبر 

  . إلخ...اأو دیمقراطی اأو أولیغارشی اوتوقراطیالتاریخ حیث یكون أ

یتضح أن ھناك فرقا بینھما  النظام السیاسيو  السیاسةمن كل بعد تحدید داللة   

في الحقیقة أن ترجمة ". Politics"في الترجمة المقدمة للفظة  لبسامما یجعلنا نتوقع 

تتفق  علم السیاسة أدبیاتمختلف  ھي األقرب في أداء المعنى كما أنعباس ھالل كاظم 

أما فیما ". Politics"مقابال للفظة أو سیاسات سیاسة  لفظةفي مجملھا على استعمال 

لھ  من كلمتین )Concept Composé(یتعلق بمصطلح النظام السیاسي فھو مفھوم مركب 

  . "Political Systemھو"ومقابلھ في اللغة االنجلیزیة 

نوعا  حدثغیر أمینة وت طلعت الشایبانطالقا مما سبق یمكن القول أن ترجمة 

حدث تشویشا في الفھم تأن  او من شأنھ إلى اللغة العربیة في نقل المعنىمن الخسارة 

 . خاصة لدى المتخصصین في العلوم السیاسیة

 

 

  

     

                                                
1 -WILLIAM A WELSH, STUDING POLITICS (London, 1973) PP 10-11.    
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  :ثامناألنـــمـــوذج الـــ

 267الواردة في الفصل الحادي عشرة و في الصفحة  )Dynamics(یخص لفظة   

حیث یالحظ وجود تباین في ترجمتھا. تعني  على سبیل المثال ال الحصر،تاب من الك

  ھذه اللفظة حسب قاموس أكسفورد للغة االنجلیزیة:

«...the way in which people or things behave and react to each 

other in particular situation : the dynamics of political changes, 

group dynamics(the way in which members of a group react to 

each other). Dynamics: the science of the forces involved in 

movement: fluid dynamics…..1». 

أي الطریقة التي من خاللھا یتفاعل الناس و األشیاء فیما بینھا في حال معینة، 

وعة ( الطریقة یتفاعل من خالل أعضاء دینامیكیة التغییر السیاسي، دینامیكیة المجم

 . )2مجموعة فیما بینھم 

مجموعة یتطلب وجود الدینامكیة یشیر ھذا التفصیل إلى أن حدوث ظاھرة  

 .المنظمة لتفاعلھا القواعد مع توفر جملةتفاعل موجودة في حالة (قوى)  عناصر

باس ھالل عبخصوص ترجمة ھذه اللفظة إلى اللغة العربیة، فكل من المترجمین و

مقارنة  إال أن إجراء ،"كةرً القوى المحمتفقین على ترجمتھا بـ"  طلعت الشایبوكاظم 

عدم  المعنى المشار إلیھ في قاموس أكسفورد یكشف علىبسیطة بین ھذا المفھوم و

یسبب خسارة في  القوى المؤثرةتطابق في الداللة و المعنى ألن االكتفاء بمصطلح 

                                                
1 - Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, op.cit.  p.397. 
 

: للمزید حول تقنیة التعویض، أنظر - (*)  
 

Encyclopedia of Translation Studies, New York: Routledge, 1998, P.39.  
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باإلضافة إلى أن  إال عنصر من العناصر المحدثة للدینامیكیة.المعنى ألن القوى ما ھي 

  . دینامیكیةتلك الال یعني بالضرورة حدوث قوى وجود تلك ال

 compensation by(فصل بال )*(التعویضإن لجوء كل من المترجمین إلى تقنیة   

splitting (،ام أكثر حیث لجآ إلى التمدید أي استخد  التي سبق تناولھا في الفصل السابق

. یرجع لجوء المترجمین إلى ھذه  التقنیة فظة محل الدراسةمن كلمة واحدة لترجمة الل

إلى عدم وجود مقابل متفق علیھ للفظة المدروسة إال أن ذلك قد أدى إلى اإلضرار 

بالمعنى المتضمن في اللفظة حیث نلمس نوعا من الخسارة في اإلیحاء عند استعمال 

  ترجمین. المفھوم المقترح من الم

نقترح  ، "المحًركةالقوى الستدراك الخسارة المترتبة عن استعمال مفھوم "

أو  لدینامیةاب) Dynamics(و بالتالي ترجمة لفظة  Emprunt االقتراضاللجوء إلى تقنیة 

مع لفظة مثلما تعامل بھ  طلعت الشایبستعملھا حیث كان من الممكن أن یالدینامیكیة 

Demography)(  الدیموغرافیا   لفظةبو ذلك   ضاالقتراترجمھا عن طریق تقنیة حیث

   .التي تم تناولھا أنفا
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  :تاسعالـــاألنـــمـــوذج 

و ھي محل من الكتاب  186الواردة في الصفحة  (Proliferation)یتعلـق بلفظة 

 تعني كلمة  .ھذه المسألة معالجةما یدفعنا إلى  في ترجمتھاطفیف اختالف 

(Proliferation)   أكسفوردفي قاموس: 

« The sudden increase in the number or amount of sth; a large 

number of a particular thing: attempt to prevent cancer 

proliferation; a proliferation of personal computers 1». 

دد كبیر من شيء معین، اید المفاجئ و السریع في عدد أو حجم شيء ما، عالتز أي

   .2محاولة الوقایة من انتشار السرطان، انتشار الكومبیوترات الشخصیة

في نتشار" بـ "اعباس ھالل كاظم  اقترحھذه اللفظة، فقد  ترجمةبخصوص  اأم    

قاموس حسب  النشرو االنتشار تي. تعني كلمنشر"بـ " طلعت الشایبحین ترجمھا 

وم غیم.......انتشر: انبسط طال شرت الریح: ھبت یالریح الطیبة..... نالمحیط " 
   ".3....امتدو

ھناك اختالفا طفیفا فقط في المقابل المقترح من طرف المترجمین للفظة  إن       

(Proliferation)  أي االحتفاظ دائما بالمادة  االنتشارو  النشرتتراوح ترجمتھما بین حیث

بالرغم من وجدود تشابھ في اللفظتین إال أن   .غة العربیةلفظة بالل" في النشرالثابتة "

و ھو ما یساعدنا في تبیین أیھما أصوب في أداء معنى اللفظة محل  ھناك اختالفا بینھما

 من خاللھا تتم الزیادة في عدد شيءالعملیة التي  قصدفإننا ن النشرعندما نقول الدراسة. 

                                                
1 - Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, op.cit.  p.1013. 
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 یعنىانتشر و الالزمو من الفعل الذي ھ االنتشار اأم نشر، المتعديو ھو من الفعل  ما

  مفاجئ.وظة في الواقع و ھي تزاید سریع وملحكما ھي كنتیجة و الظاھرة

من الناحیة االصطالحیة، فجل الكتاب و الباحثین متفقون على أن لفظة  أما       

(Proliferation) كما أن ھناك بعض المعاھدات التي االنتشار  یقابلھا في اللغة العربیة

ر على سبیل المثال معاھدة و لیس النشر حیث نذك االنتشارفي تسمیتھا لفظة تتضمن 

یتبین انطالقا مما سبق . (Non Proliferation Treaty) 1ةالنوویاألسلحة نتشار حظر ا

 (Proliferation)ألداء المعنى المتضمن في كلمة  المالئمة ھيعباس ھالل كاظم ترجمة 

ائعة فھي لیست ش طلعت الشایب أما ترجمة ظةو ھو ما نرجحھ في ترجمة ھذه اللف

  االستخدام من طرف المختصین.

  :عاشرالـــ األنـــمـــوذج

من الكتاب  و غیرھا 81الواردة في الصفحة  (Indigenization) ةلفظیتعلـق ب

حیث نالحظ وجود اختالف جلي في ترجمتھا و ھو ما یدفعنا إلى التفصیل في ھذه 

  :أكسفوردفي قاموس   (Indigenous) تعني كلمة  .المسألة

« …belonging to a particular place rather than coming to it 

from somewhere else, native: the indigenous people/ languages 

of the area; the Kangaroo is the indigenous to Australia2».  

 

 

                                                
 1966بعد أن سبقتھا مفاوضات بین الدول النوویة منذ عام  1970ھذه المعاھدة ساریة المفعول عام  أصبحت -1

  عندما أصدرت الجمعیة العامة قرارھا باعتماد ھذه المعاھدة.   1968إلى 
  

2- Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, op.cit.  p.660. 
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مكان ما، أھلي: السكان األصلیون/ لغات أي االنتماء إلى مكان وعدم اإلتیان إلیھ من 
  . ا1اإلقلیم، الكنغر من الحیوانات األصلیة في استرالي

 ترجمتھعباس ھالل كاظم أما بخصوص ترجمة ھذا المفھوم، فقد اقترح          

العودة " عبارةبـ طلعت الشایبفي حین ترجمھ العودة إلى الثقافات األھلیة" بـعبارة "

حظ بشكل واضح عدم لجوء كل منھما إلى أسلوب الترجمة حیث نال إلى المحلیة"

لفظة ھذه االحرفیة و في اعتقادنا أن ذلك راجع إلى عدم وجود مقابل جاھز ل

(Indigenization)  الترجمة أسلوب  اعتمادعلى المترجمین حتم في اللغة العربیة مما

  . كسبیل للخروج من ھذا المأزق الشارحة

و ذلك من خالل اقتراح أربع یة التعویض بالفصل تقنلقد اعتمد المترجمان 

و ذلك بھدف  لطلعت الشایبو ثالث كلمات بالنسبة عباس ھالل كاظم كلمات بالنسبة 

بالرغم من اتفاقھما على كلمة .  محل الدراسةنقل المعنى المتضمن في اللفظة ضمان 

لفظة  اق الذي وردت فیھیالتي نجد لھا تبریرا عند التمعن في السالعودة 

(Indigenization) ،  إال أن ھناك اختالفا في الشطر الثاني من العبارة حیث نجد أن

أما المترجم الثاني فقد اعتمد لفظة  الثقافات األھلیةالمترجم األول قد اعتمد عبارة 

  . المحلیة

تجدر اإلشارة في ھذا السیاق إلى أن فرنسا االستعماریة كانت تطلق على          

أي األھالي و التي تعني عموما  )Indigènes(ن إبان فترة االستعمار صفة الجزائریی

ھذا المثال في یساعدنا  .قانون األھاليكما سنت قانونا أطلق علیھ  السكان األصلیین

و المتمثلة عباس ھالل كاظم المفاضلة بین ھاتین الترجمتین و في اعتقادنا أن ترجمة 

األصلي و ال نحس إلى المعنى  ھي األقربھلیة"العودة إلى الثقافات األفي عبارة "

بوجود خسارة في إیصال المعنى للقارئ وذلك بفضل اعتماد تقنیة التعویض التي أثبتت 

مبھمة نوعا ما مقارنة  فھيطلعت الشایب القارئ، أما ترجمة فعالیتھا في تنویر 
                                                

  1 ترجمتنا الخاصة. -



تحلیل و مقارنة بین الترجمتینتعریف بالمدونة مع الفصل الثاني:   
 

83 
 

ي إیصال غیر كاف فمبھما و" یظل المحليبالترجمة األخرى ألن االكتفاء بكلمة "

  إلى القارئ.المعنى 

  :شـــرحادي عالـــ األنـــمـــوذج

 238الواردة في الصفحة  (EMERGING ALIGNMENTS) یتعلـق بعــبارة

تفكیك العبارة مما یتطلب منا في ترجمتھا  تباینمن الكتاب حیث نالحظ وجود  غیرھاو

 :أكسفوردموس في قا  (Emergent) تعني كلمة  .لغویا واصطالحیا فیھا التفصیلو

« …new and still developing: emergent nations/states1 » 

 . 2أي الجدید اآلخذ في التطور: أمم / دول آخذة في التطور

  فتعني حسب القاموس نفسھ:  (Alignment)أما كلمة 

« …arrangement in a straight line, the alignment of the 

sun, moon or earth at a particular time,…..political support 

given to one country or a group by another. Japan’s 

alignment with the west 3 ». 

أي االستواء في خط مستقیم، استواء الشمس و القمر و األرض في فترة معینة،.... 
 . 4لغربالدعم السیاسي المقدم لدولة ما أو لمجموعة من طرف أخرى. انحیاز الیابان ل

 

  

                                                
1- Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, op.cit.  p.409. 

ترجمتنا الخاصة.  - 2  
3- Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, op.cit.  p.409. 

  4 ترجمتنا الخاصة.  -
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، فقد اقترح  (EMERGING ALIGNMENTS) أما بخصوص ترجمة ھذا المفھوم المركب

طلعت في حین ترجمھ التكتالت البادئة بالظھور" بـعبارة " ترجمتھعباس ھالل كاظم 

  .  المسألةھذه التفصیل في یتطلب منا  و ھو ما ،اإلنحیازات الناشئة"بـعبارة " الشایب

االستعمال في أدبیات السیاسة الدولیة  شائعةفھي ،  EMERGINGبالنسبة للفظة

خاصة فیما یتعلق بوصف الدول التي تنافس الوالیات المتحدة في الفترة الراھنة 

 وم ــا  مفھل و جنوب إفریقیا  حیث یطلق علیھثل الصین و البرازیاألمریكیة م

(Emergent States)  بالرجوع و. اعدةالناشئة أو الصبالدول  الذي شاعت ترجمتھ و ھو

أسلوب الترجمة الشارحة و بالتحدید تقنیة نجد أنھ قد لجأ عباس ھالل كاظم، إلى ترجمة 

قد حافظ على  ھبالرغم من أنو احدة،ي اعتماد كلمتین في مقابل كلمة والتعویض أ

االكتفاء بإیجاد مقابل إال أنھ كان بإمكانھ  ،EMERGINGالمتضمن في لفظة المعنى 

التي تتضمن في طیاتھا المعنى اللغوي الذي أشرنا  "الناشئةفة مثل "بسیط لھذه الص

طلعت الشایب في ترجمة اللفظة  اعتمده ھو ماحسب قاموس أكسفورد و إلیھ أنفا و ذلك 

  محل الدراسة.

من المفاھیم األساسیة في  فھي بدورھا، ALIGNMENTS أما بالنسبة للفظة

كل واضح أثناء الحرب الباردة لوصف توجھ و قد برزت بشالدراسات السیاسیة الدولیة 

االنحیاز دو العالم الثالث من صراع الحرب الباردة و ھو التوجھ الذي یوصف بعدم 

Non Alignment   .لقد ترجم ومنھ أصبح الحدیث عن ما یسمى بحركة عدم االنحیاز

ات باالنحیاز طلعت الشایبرجمھا ھذه الكلمة بالتكتالت في حین تعباس ھالل كاظم 

في الواقع إن ھناك فرقا طفیفا بین التكتل ھو ما یستدعي من التدقیق في ھذه المسألة. و

، فاألول كالفرق بین السبب والنتیجة حیث ال یوجد تكتل من دون انحیاز و االنحیاز

الذي یشیر حسب  Bloc مفھومبلھ ایقطرفین أو أكثر تحت إطار معین و یعني انضواء

  قاموس أكسفورد إلى:



تحلیل و مقارنة بین الترجمتینتعریف بالمدونة مع الفصل الثاني:   
 

85 
 

موعة من الدول التي تعمل معا بشكل متقارب ألن لھا مصالح سیاسیة مج" 

عدم الحیاد أي  إلى Alignment االنحیازمفھوم في حین یشیر ، (ترجمتنا الخاصة)"1نفسھ

  مساندة طرف معین أثناء قضیة ما.

أن ترجمة طلعت الشایب أكثر أمانة في نقل المعنى انطالقا مما سبق یظھر   

الترجمة إلى  حیث نمیل(EMERGING ALIGNMENTS) ة المتضمن في عــبار

و الذي اعتمد فیھا " االنحیازات الناشئةالمقترحة من طرف طلعت الشایب و ھي " 

مبدأ األمانة للغة و المعنى في على  في ھذا السیاقأسلوب الترجمة الحرفیة محافظا 

حیث الفكرة إال فھي مقبولة من عباس ھالل كاظم  سھ، أما بالنسبة لترجمة الوقت نف

  أنھا ھجینة من حیث لغة التخصص. 

  :عـــشر ثانيالـــ األنـــمـــوذج

 من و غیرھا 126الواردة في الصفحة  (Groping for Grouping) یتعلـق بعــبارة

الكتاب حیث نالحظ وجود اختالف جوھري في ترجمتھا مما یتطلب منا  صفحات

  :أكسفوردفي قاموس   (Groping) تعني كلمة  .تفكیك العبارة والتفصیل فیھا

   « …to try and find sth that you cannot see, by feeling 

with your hands: I groped for the light switch; he groped 

around the dark for his other sock…..2 ».  

ء، تلمست قاطعة الضوأي محاولة إیجاد شيء غیر مرئي من خالل التلمس بالید، 
   . 3تلمس حصالتھ األخرى في الظالم

                                                
1 - Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, op.cit.  p.120. 
2 -Ibid., p.567.  

. ترجمتنا الخاصة  -3  
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طلعت  أمابالتجمع بخصوص ترجمة ھذه الفظة، فقد ترجمھا عباس ھالل كاظم   

و ھو ما یستدعي منا التفصیل في ھاتین  تلمس الطریقبعبارة  فقد ترجمھاالشایب 

  الترجمتین. 

تام  في الحقیقة، إن ھناك خطأ واضح في الترجمة األولى بل أنھا أدت إلى غیاب  

" التجمع"لفظة حیث ال نلمس وجود عالقة بین  وسةلمعنى المتضمن في اللفظة المدرل

و بالتالي نسجل خسارة كبیرة في ھذه  الذي أشرنا إلیھ آنفا Gropingمعنى لفظة  و

 بخصوص الترجمة الثانیة، فھيأما . الفھم عملیة الترجمة مما یظلل القارئ و یشوش

. تلمس الطریقالقة بین معنى اللفظة المعنیة و عبارة أكثر أمانة حیث نلمس وجود ع

لم یعتمد أسلوب الترجمة الحرفیة بل اعتمد  طلعت الشایبتجدر اإلشارة إلى أن 

كلمتین مقابل كلمة أي اللجوء إلى  بالفصل التعویضالترجمة الحرة و بالتحدید تقنیة 

   . واحدة

ي  المعنى بسبب عدم أن  ترجمة عباس ھالل كاظم ال تؤدمما سبق،  یتبین  

إلى الترجمة  نمیل و بالتالي ، Groupingبداللة كلمة  Gropingألنھ أخذ كلمة  هتركیز

تحسس كما نقترح كذلك " "تلمس الطریقالمقترحة من طرف طلعت الشایب و ھي " 

المعالم في السیاسة  غیر واضحة التجمع التوجھ نحویؤكد أن  ذلك أن كلیھما  الطریق"

   الدولیة. 

  :عـــشر الثالـــث األنـــمـــوذج

من  و غیرھا رقم ثالثینالوارد في الصفحة  (Gopolitical) مفھومیتعلـق ب

) ، الجغرو سیاسیةبمفھوم ( ھذه الصفة   عباس ھالل كاظملقد ترجم  .صفحات الكتاب

و ھو ما یستدعي منا التفصیل في بـ (الجیوبولتیكیة)  فقد ترجمھاطلعت الشایب أما 

من المھم اإلشارة إلى أن كل من المفھومین قد ارتقیا إلى معرفة قائمة بذاتھا  لة.المسأ
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تدرس في أقسام الدراسات السیاسیة و العالقات الدولیة وذلك في شكل مقاییس أو 

   تخصصات فرعیة.

  (Geopolitics)مشتقة من مفھوم ِ   (Gopolitical)لفظة إن  من الناحیة اللغویة،

من  یتشكلذلك أنھ  النحتتم تشیلھ بواسطة تقنیة قد و  ةمركبفاھیم الالذي یعتبر من الم

، و بعد الجمع بین الشطرین ) و تعني السیاسةبولتیكتعني الجغرافیا  و () وجیو(

 .الجغرافیا السیاسیةتتحصل لنا مفھوم 

أما من الناحیة االصطالحیة، فھناك مصطلحین متشابھین یتم استعمالھما في 

" حیث شاع استخدامھما الجیوبولتیك" و "الجغرافیا السیاسیةي و ھما "التحلیل السیاس

 Political" ھوفي بدایة القرن العشرین. إن للجغرافیا السیاسیة مقابلھا المصطلحي  و

Geography"   و ذلك  )1904-1844( (*)فریدریك راتزلحیث تم تطویره من طرف

. 1897و الذي تم نشره في سنة  "Political Geography من خالل تألیفھ لكتاب بعنوان "

  (*)رودولف كجیلین السویدي أما مفھوم الجیوبولتیك، فقد تم تطویره من طرف

   .19011و ذلك في مقال لھ صادر في )1846-1922(

دراسة الدولة كجھاز رودولف كجیلین الجیوبولتیك على أنھا:"   یعرف

اب نجاح أو فشل الدول في " حیث تسمح بدراسة أسب2جغرافي، أو كظاھرة مجالیة

متابعة مصالحھا. انطالقا من ھذا التعریف یتبین جوھر الجیوبولتیك في أنھا المعرفة 

یة، كما أنھا معرفة توجھ التي تفسر لنا سلوكیات الدول انطالقا من المعطیات الجغراف

صناع القرار نحو إیجاد حلول لمشاكل دولھم من خالل اللجوء إلى سیاسات التوسع و 

االحتالل. أما الجغرافیا السیاسیة، فھي بدورھا المعرفة التي تفسر لنا الدولة انطالقا من 
                                                
1 -Sophie Chautard et Thibaut Klinger, Encyclopédie de Géopolitique ( France, Groupe Studyrama-
Vocatis, 2010) p26. 
 

 (*)  .1886أستاذ الجغرافیا بجامعة لیبزیغ في  ،: جغرافي ألمانيراتزلفریدریك  - 
ھذا المفھوم إلى جانب مفاھیم أخرى مثل: الدیموبولتیك/الكراتوبولتیك/  السویدي رودولف كجیلینطور  - (*)

   السوسیوبولتیك/ اإلیكوبولتیك، إال أن ھذه المفاھیم لم تلق إقباال خالفا عن مفھوم الجیوبولتیك. 
 

2 - Sophie Chautard et Thibaut Klinger, op.cit., p.26.  
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واقعھا الجغرافي إلى أنھا ال تدفع نحو التوسع و االحتالل كما ھو الحال مع 

  الجیوبولتیك. 

حسب لغة التخصص من الجیوبولتیك  فھي (Gopolitical)بالرجوع إلى صفة 

لدراسات السیاسیة یتفقون على استعمال " الجیوبولتیكي غالبیة المتخصصین في او

ھي األقرب  طلعت الشایب، و بالتالي تصبح ترجمة (صفة)، والجیوبولتیك (اسما)"

أسلوب الترجمة الحرفیة بالتحدید إلى األكثر شیوعا في مختلف األدبیات حیث لجأ و

في الكلمة محل  ، مما سمح بالحفاظ على المعنى المتضمنEmprunt االقتراضتقنیة 

، )الجغرو سیاسیةالذي اقترح (  عباس ھالل كاظم أما بخصوص ترجمة الدراسة. 

أكثر ارتبطا باللغة العربیة حیث لجأ بدوره إلى تقنیة النحت مكونا بذلك كلمة فھي تبدو 

مركبة تقابل اللفظة المدروسة، إال أن المشكل بالنسبة لھذه الترجمة ھو عدم شیوعھا 

انطالقا مما سبق، نرجح الترجمة األولى نظرا . ن حقل الدراسات السیاسیةلدى الباحثی

لشیوعھا و أمانتھا في نقل المعنى كما نقترح مفھوما أخر لھ الداللة نفسھا و ھو" 

حیث أن كلیھما شائع االستخدام في أدبیات التحلیل   "الجیوسیاسیةو "" لجیوسیاسيا

  السیاسي الدولي.  

 :عـــشر رابعــالـ األنـــمـــوذج

 G R E A T E R CHINA AND ITS C O - P R O S P E R I T Y SPHEREبعبارة  یتعلق األمر

الصین حیث ترجمھا طلعت الشایب بعبارة " من المدونة  168الواردة في الصفحة 

الصین بعبارة "  فقد ترجمھا عباس ھالل كاظمأما " كونھا الشریك في الرخاءاألعظم  

  . "ھا المزدھر معااألكبر و محیط

كلمة  فیما یتعلق بـــــوجود تباین في الترجمة  ھاتین العبارتینیظھر من خالل 

G R E A T E R لتدل على تفوق دولة ما من ناحیة قوتھا على  حیث وردت بصیغة التفضیل

بقیة الدول األخرى، فنقول مثال القوى العظمى لإلشارة إلى الدول التي حققت تفوقا 
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في  قوتھا االقتصادیة و العسكریة على غرار الوالیات المتحدة األمریكیة. صارخا في

؟ في األول یجب اإلشارة األعظم أم األكبرالصین  لل نقوھسیاق العبارة المدروسة، 

إلى أن كل من المترجمین قد احترما طبیعة اللفظة حیث استعمل كالھما صیغة تفضیل 

للغویة إال أن ھناك لبسا من الناحیة االصطالحیة و بالتالي ال یوجد إشكال من الناحیة ا

على أساس  كبراأل". في اعتقادنا أن األصح ھي "األعظم أم األكبر یدور حول صفتي

القوة  أما Great Powersمقابال لمفھوم  كبرىأنھ قد جرت العادة في استعمال القوى ال

الوالیات المتحدة  ىعلفة تنطبق في اعتقادنا و ھي ص،  Super powerالعظمى فیقابلھا 

  األمریكیة بالنظر إلى الھیمنة العالمیة التي حققتھا و في مختلف المجاالت. 

یظھر كذلك االخـــتالف في الترجـــمتین فـــي الــــشــــطــــر الــــمتــــعلق بـ 

ITS C O - P R O S P E R I T Y SPHERE ،  تعني كلمة (P R O S P E R I T Y)   أكسفوردفي قاموس:   

  "1The state of being successful, especially financially"  

  "2حالة النجاح خاصة من الناحیة المالیة "أي

لمحتوى العبارة و ذلك فیما بترجمة طلعت الشایب ففیھا حذف أما فیما یتعلق 

ھ المشار إلیالمشترك و زدھار االقتصاديدث فیھ الرخاء و االمجال الذي یحیتعلق بال

و بالتالي كانت ترجمتھ قیمة ھذه الكلمة  فلم یغفل عباس ھالل كاظمأما ،  SPHEREبكلمة 

أكثر أمانة من الناحیة اللغویة و كذلك في نقل المعنى المتضمن في العبارة. بالرغم من 

الصین شكل التالي: المیلنا للترجمة الثانیة إال أننا نقترح ترجمة العبارة المدروسة ب

 .   المشترك الرخاء الو مج األكبر

 

 
                                                
1 - Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, op.cit., p .1018 . 

ترجمتنا الخاصة.  - 2  
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 :عـــشر خامسالـــ األنـــمـــوذج

و غیرھا حیث  81الواردة في الصفحة  "Dominanceو ھو متعلق بلفظة "   

" ـبـ طلعت الشایب" في حین ترجمھا الھیمنةبلفظة "  عباس ھالل كاظمترجمھا 

محاكمة كذا و  نما إذا كان ھناك فرقا بین اللفظتی" و ھو ما یتطلب منا تبیین السیطرة

  . ترجمتھما

حین ، في "1الرقیب الحافظ المتسلط"  :حسب القاموس المحیط سیطر لفظةتعني       

        ".2"صار رقیبا علیھ و حافظ ھیمن لفظةتعني 

  في قاموس أكسفورد االنجلیزي بـ:" Dominance"یقصد بلفظة    

  “..To dominate: to control or to have a lot of influence over sb/sth, especially in 

unpleasant way…..colonial/economic/ political domination. Dominance to 

achieve /assert domination aver sb/. Political economic dominance. Companies 

fighting for domination of the software market.3”  

ثیر كبیر على شخص أو شيء ما خاصة بطریقة غیر یطر أي یتحكم أو لھ تأیس

السیطرة السیاسیة و االقتصادیة.السیطرة أي إتمام و تأكید التحكم في شخص   مرغوبة،

  . 4معین. السیطرة االقتصادیة السیاسیة. تكافح الشركات للسیطرة على سوق البرمجیات

  

  

                                                
.  522، ص رسط، مادة نلسیا، فصل مرجع سابق ،يالفیروز آباد - 1  
.1600ص  ، ھیمن، مادة لھاءافصل  ،المرجع نفسھ - 2  

3  - Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, op.cit., p .373  

  4 ترجمتنا الخاصة. -
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  ي بـ:فیقصد بھا في قاموس أكسفورد االنجلیز "Hegemonyأما لفظة "

 “ …control by one country organization, etc. over the other countries, etc within 

a particular group: the country’s continuing desire for political and military 

hegemony1”.  

في بقیة الدول أو غیرھا ضمن مجموعة معینة، رغبة  الخأي تحكم دولة أو منظمة..

   .2دولة في مواصلة ھیمنتھا السیاسیة و العسكریةال

" یظھر مما سبق أن ھناك تشابھا كبیرا من الناحیة اللغویة بین كل من اللفظتین         

وھو ما یفرض علینا مواصلة البحث في التمییز بینھما من الناحیة " السیطرة و الھیمنة

  أدبیات السیاسة الدولیة.  االصطالحیة و كیفیة استعمالھما من طرف الباحثین في 

قیادة" و في سیاق ال" أي  Hegemonia ة في اللغة الیونانی الھیمنةكلمة تعني 

السیاسة الدولیة فھي تشیر إلى ظاھرة تتعلق بوجود دولة تمارس القیادة على حقل 

. ھذه الظاھرة السیاسیة أي تتبوأ مكانا مركزیا في نظام دولي معین مجموعة من الدول

ھي نتاج تضافر جملة من الظروف التاریخیة و السیاسیة التي تؤدي إلى و متمیزة

تتمیز الدول المھیمنة بامتالكھا سلطة بنیویة متعددة المصادر و األبعاد مما خلقھا. 

مصالح الدول ومصائر و تحدید أولویات یمكنھا من تحقیق قدرة كبیرة على التحكم في

  . 3التي تدور في فلكھا

الھیمنة انطالقا من تبوأ المرتبة األولى من ناحیة القوة المادیة  ال تتحقق ظاھرة

بل یجب أن یقترن ذلك بوجود تفوق من الناحیة خاصة العسكریة و االقتصادیة 

  .4ثقافة مھیمنة و عابرة للحدودالمعنویة و ذلك بامتالك 

                                                
1  - Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, op.cit., p .604  

  2   ترجمتنا الخاصة. -

 مركز الخلیج لألبحاث) اإلمارات العربیة المتحدة، ( المفاھیم األساسیة في العالقات الدولیة، تیري أوكالھانغریفیتش ومارتین  -3

   .449ص

. 450، ص المرجع نفسھ - 4  
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ى انطالقا من ھذا یمكن أن نمیز بین الھیمنة و السیطرة ذلك أن الھیمنة ھي أعل

و أن  ،درجات السیطرة و التحكم الذي یمارسھ على فاعل دولي على بقیة الفاعلین

السیطرة قد تكون في مجال معین خالفا عن الھیمنة التي ینبغي أن تكون شاملة لتشمل 

ھذا التمییز بین المفھومین یجعلنا نقول أن الحضاریة. الجوانب المادیة و الفكریة و

أي ترجمة لفظة من الناحیة اللغویة  قریبةالنة واألمیھي  طلعت الشایبترجمة 

"Dominance "لكن الرجوع إلى السیاق الذي وردت في الكلمة المدروسة السیطرةب ،

 الھیمنةیتحدث عن ظاھرة  غتوننھنتیمن المدونة  نجد أن  81وبالتحدید في الصفحة 

بقیة الحضارات جوھریة في  لھا مصالح بالقول أن الحضارة الغربیة ھي الوحیدة التي 

و لھا المقدرة على التأثیر  في سیاسات و اقتصادیات و أمن أي حضارة أو إقلیم، كما 

ھذا التحلیل  أن بقیة الحضارات في حاجة إلى المساعدة الغربیة  في كافة المجاالت.

ینسحب على التعریف االصطالحي للھیمنة والذي أشرنا إلیھ أعاله مما یمكننا من 

مقبولة خاصة إذا نظرنا إلى المسألة من الناحیة  عباس ھالل كاظم القول أن ترجمة

  المتخصصة.علمیة ال
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 :عـــشر سادسالـ األنـــمـــوذج

حیث سوف نحاول ، من المدونة مقتطفة من الفصل السابعبفقرة  یتعلق ھذا النموذج     

  لیة.محاكمة ترجمتھا والتعلیق علیھا من الناحیتین اللغویة و الدال

  :في كتابھ یقول ھنتینغتون

BOUNDING T H E WEST 

       " During the Cold War the United States was at the center of a large, 

diverse, multicivilizational grouping of countries who shared the goal of 

preventing further expansion by the Soviet Union. This grouping, variously 

known as the "Free World," the "West," or the "Allies," included many but 

not all Western societies, Turkey, Greece, Japan, Korea, the Philippines, 

Israel, and, more loosely, other countries such as Taiwan, Thailand, and 

Pakistan. It was opposed by a grouping of countries only slightly less 

heterogeneous, which included all the Orthodox countries except Greece, 

several countries that were historically Western, Vietnam, Cuba, to a lesser 

degree India, and at times one or more African countries. With the end of the 

Cold War these multicivilizational, Cross-cultural groupings fragmented. 

The dissolution of the Soviet system, particularly the Warsaw Pact, was 

dramatic. More slowly but similarly the multicivilizational "Free World" of 

the Co\d War is being reconfigured into a new grouping more or less 

coextensive with Western civilization. A bounding process is underway 

involving the definition of the membership of Western international 

organizations.1” 

 

 

 

                                                
1- Samuel P. Huntington, the Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New York, 
Simon and Schuster Rockefeller Center, 1996). P.157. 



تحلیل و مقارنة بین الترجمتینتعریف بالمدونة مع الفصل الثاني:   
 

94 
 

لھذه الفقرة: یب طلعت الشانسرد فیما یلي ترجمة            

 تعیین حدود الغرب

ت، كانت الوالیات المتحدة في المركز من تجمع یضم دوال متعددة الحضارا ،ةأثناء الحرب البارد" 

عرف في الماضي ی كان تشترك كلھا في ھدف منع زیادة توسع االتحاد السوفیتي ھذا التجمع الذي

ضم الكثیر من المجتمعات الغربیة و لكن باسم "العالم الحر" آو "الغرب" آو " الحلفاء"كان ی

، و إلى حد ما دوال أخرى مثل وكوریا و الفلبین وإسرائیل لیس جمیعھا: تركیا و الیونان و الیابان

  تایوان و تایالندا و باكستان.

في معارضة لذلك، كان ھناك تجمع آخر من دول أقل تجانسا بدرجة بسیطة یضم كل البالد 

: فیتنام و كوبا بیة تاریخیاغر الیونان و عدید من الدول التي كانت األرثوذوكسیة باستثناء

و بانتھاء الحرب الباردة تفتت تلك . من إفریقیانا دولة أو اثنتین اأحیبدرجة اقل: الھند و و

المجتمعات المتعددة الحضارات و المتداخلة الثقافات، ذوبان النظام السوفیتي و بخاصة حلف 

" العالم الحر" المتعدد الحضارات و الذي كان موجودا أثناء الحرب وارسو تم بشكل درامي، 

الباردة یتم إعادة تشكیلھ بطریقة مشابھة، و إن كان ببطء أكثر، في تجمع جدید ممتد مع 

الحضارة الغربیة تقریبا. وفي الطریق ھناك عملیة تجدید تتضمن تعریف العضویة في المنظمات 

  .1الدولیة الغربیة

  فقد ترجمھا كما یلي: ھالل كاظم عباس أما        

 تعیین حدود الغرب

و متنوع ومتعدد  واسع تجمعلالمركز  بمثابة ، كانت الوالیات المتحدةةأثناء الحرب البارد في "

من أن یتوسع  منع االتحاد السوفیتيبالغایة التي ترمي إلى  تشتركیتكون من دول  لحضاراتا

"العالم الحر" آو "الغرب" آو "  على نحو متباین بأنھجمع ھذا التمما وصل إلیھ. و عرف  أبعد

: تركیا و الیونان و الیابان و ضم كثیرا من المجتمعات و لكن لیست كلھا غربیة ھيالحلفاء"

                                                
 
، ترجمة طلعت الشایب ( دار الكتب المصریة، الطبعة الحضارات و إعادة صنع النظام العالميصدام صامویل ھنیتنغتون،  - 1

  .256ص ). 1998الثانیة، 
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 مثل تایوان و تایالنداضم دوال أخرى على نحو غیر ثابت وكوریا و الفلبین وإسرائیل، و

الدول  یضمو كان ا أقل بقلیل ھیتكون من دول تجانس . و كان یقف ضد ھذا التجمع تجمعباكستانو

: فیتنام و كوبا وھي غربیة ة دول كانت عبر التاریخالیونان و عد جمیعھا ما عدا  األرثوذوكسیة

الباردة  عند نھایة. و أكثرأو  إفریقیة دولة و في بعض األحیان كان یضم : الھند و على درجة أقل

یتكونان من حضارات متعددة و متقاطعة ثقافیا. و كان تحلل  تفكك ھذان التجمعان اللذان كانا

السوفیتي و ال سیما معاھدة وارشو مفاجئا. و بعملیة أبطأ من ھذا التحلل لكنھا بنحو  النظام 

مشابھ یبدأ اآلن إعادة تركیب" العالم الحر"المتعدد الحضارات للحرب الباردة في صورة تجمع 

ة لرسم الحدود قادمة في الطریق وإن عملیحضارة الغربیة. جدید أكثر آو أقل تعایشا مع ال

  .1تتضمن تعریف العضویة للمنظمات الدولیة الغربیةو

  سرد ھاتین الترجمتین یظھر بوضوح وجود بعض االختالفات التي نفصلھا فیما یلي: بعد    

 حیث،  at the center of a large, diverse, multicivilizational groupingبالنسبة لعبارة  - *

حیث أخل بالمعنى فھو لم یقدم مقابال لكل  طلعت الشایبفي ترجمة  حذفوجود یظھر 

و ھذا خالفا عن  multicivilizational) بل اكتفى فقط بترجمة الصفة  ,large, diverseمن (

التعامل مع مختلف النعوت  نقل المعنى أثناء التي كانت أكثر أمانة في ةالثانی ترجمةال

  .في ھذه الفقرة غتونناستعملھا ھنتی التي

حیث ، of preventing further expansion by the Soviet Unionاألمر بعبارة  یتعلق - *

نالحظ وجود شرح و إضافة في غیر محلھا حسب اعتقادنا و ذلك على مستوى ترجمة 

مما وصل  عدمن أن یتوسع أب منع االتحاد السوفیتي بعبارة "الذي ترجمھا  عباس ھالل كاظم

و بالرغم في النص األصلي.  "مما وصل إلیھحیث نالحظ عدم و جود مقابل لـ"إلیھ" 

في غیر محلھا ألن الفكرة  اإال أننا نعتبرھ الترجمة الشارحةمن اعتماده أسلوب 

  المترجمة لیست معقدة بالقدر الذي یفرض على المترجم شرحھا. 

                                                
(األردن، دار األمل للنشر عباس ھاشم كاظم ، ترجمة صراع الحضارات و إعادة بناء النظام الدوليصامویل ھنیتنغتون،  -1
.  220- 219ص ص  ).2010التوزیع، الطبعة األولى، و  
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یالحظ كذلك وجود إضافة و شرح على  حیث، variously known as theیخص عبارة  - *

" حیث أن ھناك في الماضي عرفكان ی الذي ترجمھا بـ"مستوى ترجمة طلعت الشایب 

باإلضافة إلى أن زمن األفعال نوع من الركاكة و اإلطناب مقارنة بالعبارة األصلیة 

 و علیھ نرى أنھ من غیر المفید إضافة ھذه" الماضي المستعمل من طرف الكاتب ھو "

  . عند ترجمتھاالعبارة 

عباس  حیث ترجمھا ،societies included many but not all Western یخص عبارة - *

وجود نالحظ حیث " ضم كثیرا من المجتمعات و لكن لیست كلھا غربیةبعبارة " ھالل كاظم 

نوع من اإلخالل بالمعنى المقصود من طرف و   westernلمقابل الصفة omission  حذف

لمجتمعات الغربیة و لكن یضم عدید االذي تصب فكرتھ في أن التجمع الغربي ب الكات

  لھذه العبارة.  عباس ھالل كاظم لیس كلھا، و ھو المعنى الذي ال یتطابق مع ترجمة

في حین ذوبان  بـلفظة طلعت الشایب ، حیث ترجمھاDissolutionیتعلق األمر بلفظة  - *

في اعتقادنا أن ھاتین الترجمتین سلیمتین من  .تحلللفظة ب عباس ھالل كاظمترجمھا 

الناحیة اللغویة و لكن لغة التخصص و أدبیات السیاسة الدولیة ال تستخدم ھذا 

یقال تفكك االتحاد السوفیتي ألن ھذا األخیر لذا التفكك تستخدم مفھوم وإنما  ینالمفھوم

ؤكد على أن و ھو ما یحیث انفصلت عن بعضھا كان متشكال من مجموعة من الدول 

  . أو تحلال ااألمر یتعلق بعملیة تفكك و لیس ذوبان

  بعبارة عباس ھالل كاظم حیث ترجمھا ،Coextensiveاألمر باللفظة المركبة یتعلق  - *

حیث نالحظ ھنا وجود خطأ في ھذه الترجمة و ھو ناجم عن عدم تركیز   "أقل تعایشا"

و إنما  التعایش التي تعني coexistenceمن طرف المترجم ألن األمر ال یتعلق بلفظة 

Coextensive التساوي في االمتداد. تعني  التي 
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المالحظات السابقة فإننا نقترح ترجمة للفقرة المدروسة النقائص وما وقفنا عند بعد       

 كما یلي:

كانت الوالیات المتحدة أثناء الحرب الباردة مركز تجمع دولي واسع و متنوع " 

أكثر لالتحاد تشترك دولھ في ھدف الوقایة من توسع  دد الحضارات حیثومتع

السوفیتي. عرف ھذا التجمع و بشكل متباین بـ" العالم الحر" أو " الغرب" أو " 

نھا تركیا مولكن لیست كلھا، و الحلفاء" حیث ضم العدید من المجتمعات الغربیة

الدول مثل تایوان  درجة أقل باقيكوریا و الفلبین وإسرائیل و بالیونان و الیابان وو

باكستان. عارض ھذا التجمع مجموعة من الدول ذات التنافر األقل وتایالندا و

الذي ضم كافة الدول األرثوذوكسیة باستثناء الیونان والعدید من والطفیف فقط و

الدول التي كانت تاریخیا غربیة كالفیتنام و كوبا و بدرجة أقل الھند وأحیانا دولة أو 

كثر من إفریقیا. تفكك ھذان التجمعان المتعددان حضاریا و المختلطان ثقافیا بنھایة أ

خاصة حلف وارصو مفاجئا و  الحرب الباردة حیث كان تفكك االتحاد السوفیتي

بطریقة أكثر بطأ و بشكل مماثل یتجھ العالم الحر المتعلق بالحرب الباردة والمتعدد 

ع جدید متساو في االمتداد تقریبا مع الحضارة الحضارات نحو إعادة التشكل في تجم

الغربیة. تحدث عملیة رسم الحدود متضمنة تحدیدا للعضویة في المنظمات الدولیة 

 . 1"الغربیة

  

                                                
  1 ترجمتنا الخاصة. -
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 خــــاتـــمـــة: 

صراع الحضارات لقد قمنا في ھذا البحث بدراسة تحلیلیة مقارنة لترجمة كتاب            

الشھیر لمؤلفھ األمریكي صامویل ھنتنغتون حیث یعتبر ھذا الكتاب من أھم األدبیات في 

ا من الناحیة اللغویة، فالكتاب مجال السیاسة الدولیة خاصة لفترة ما بعد الحرب الباردة. أم

ذات أبعاد سیاسیة  وتراكیبیةترسانة مصطلحیة یتضمن ترسانة مصطلحیة 

وسوسیوحضاریة معقدة و ذا وعاء داللي عمیق مما یفرض على مترجمیھ ضرورة أخذھا 

  بعین االعتبار في سبیل نقل المعنى بأمانة إلى ذھن القارئ. 

 ، و حتىنجد أنھ قد ترجم إلى العدید من اللغاتتاب و بالنظر إلى األھمیة البالغة للك  

ال الحصر حیث نجد على سبیل المثال  في اللغة نفسھا كما ھو الحال مع اللغة العربیة

اللتین تشكالن موضوع الدراسة و  عباس ھالل كاظمو  الشایبطلعت ترجمة كل من 

 التي تدور حولالدراسة لیة إشكالقد طرحنا العدید من التساؤالت في  التحلیل في ھذا البحث.

تبیین التقنیات المستخدمة من طرف المترجمین و محاكمة الترجمتین بمقاربة تحلیلیة تقابلیة

الكشف عن أوجھ الربح و الخسارة في  و كذا في التعامل مع مختلف الوضعیات الترجمیة

  الترجمتین. 

ض النماذج المنتقاة اإلشكالیة المطروحة و كذا التركیز على دراسة بعانطالقا من   

  سواء كانت مصطلحات أو تراكیب، توصلنا إلى النتائج التالیة:
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التأكید على األھمیة البالغة للترجمة في مجال السیاسیة الدولیة و صعوبتھا في الوقت  -*

نفسھ مما یستدعي اھتمام الباحثین و مختلف المؤسسات البحثیة بضرورة تطویر العمل 

  ن. الترجمي في ھذا المیدا

دراسة و ترجمة المصطلح السیاسي خاصة في ة في الظاھری سھولةعلى الرغم من ال -*

ظل الثراء الذي تتمیز بھ لغة الضاد، إال أن التعمق في البحث یثیر العدید من اإلشكالیات 

من بینھا تعدد المعاني و المترادفات للفظ الواحد في اللغة العربیة و كذا استخدام  ألفاظ 

ة عشوائیة مما یحول دون االتفاق على مصطلح سیاسي واحد مقابل لما ھو دخیلة بصف

  مطور باللغة األجنبیة.

ویة في أداء دورھا في مجال ترجمة المصطلحات المستجدة في تعثر نشاط المجامع اللغ -*

. إن ھذا العجز ینعكس سلبا على اإلنتاج العلمي في المیدان السیاسي میدان السیاسة الدولیة

     Communautéق عملیة التواصل و التفاھم بین الجماعة العلمیة و یعی

scientifique المتخصصة في مختلف فروع العلوم السیاسیة .  

نقص ھامش الحریة و التصرف في الترجمة السیاسیة مقارنة بالترجمة األدبیة على  -*

یكون على درایة بلغة التخصص  سبیل المثال ألن الترجمة السیاسیة تتطلب من المترجم أن

في ھذا المجال كي یتمكن من تقدیم ترجمات أمینة و مقبولة من جانب المختصین في 

  الدراسات السیاسیة.
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ن طریقة الترجمة الحرفیة ھي الشائعة و األكثر استعماال في وضع وترجمة إ -*

ھمیة في شیوع المصطلحات السیاسیة التي تتكرر في الصحافة التي تؤدي دورا بالغ األ

  استعمالھا من طرف المختصین في بحوثھ و نقاشاتھم. 

إقباال  ىبعض الترجمات في لغة السیاسة صحیحة من الناحیة اللغویة إال أن ال تلقإن  -*

في تحالیل المختصین و كذا مختلف األدبیات  تلك الترجمةشیوع استعمال بسبب عدم علیھا 

  .بالدراسات السیاسیةالخاصة 

الذین لیس لھم اطالع كافي على  كألولئلترجمة المتخصصة غیر سھلة بالنسبة إن ا -*

و ھو غیر  –طلعت الشایب الدراسات السیاسیة و ھو مال یتضح مع عدة ترجمات اقترحھا 

تتراوح ما بین الخطأ و عدم شیوع استخدامھا من طرف  حیث -متخصص في ھذا المجال

) politics(مفھوم النظام السیاسي مقابال لمفھوم المختصین. یذكر في ھذا السیاق اقتراحھ 

ھو غیر صحیح لدى المختصین في ھذا المجال، باإلضافة إلى ترجمة مفھوم و

)proliferation (لى استخدامھا في التحلیل نشر التي بدورھا ال تلقى إقباال ع بلفظة

  التألیف. و

تقنیة و  االقتراضنیة تتراوح التقنیات المستخدمة من طرف المترجمین ما بین تق -*

 في ظل غیاب مقابل لغوي أصیل التعویض بالفصل

إن ترجمة بعض النماذج من المصطلحات السیاسیة كانت أمینة في نقل المعنى حیث ال  - * 

  یجد القارئ فرقا بین قراءة النص األصلي و النص المترجم.  
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تحقیق فھم جید للنص  تؤدي الھوامش و الشروح دورا بالغ األھمیة في إیصال المعنى -*

    األصلي خاصة في ظل غیاب مقابل لبعض المصطبحات في اللغة العربیة.  

غالبیة مستویات الخسارة التي احتوتھا الترجمتین راجعة إلى عدم االختصاص و على  -*

ھذا األساس ینبغي أن یتولى مسیرة الترجمة في المیدان السیاسي أولئك الذین یجمعون بالغة 

ي الترجمة و تقنیتھا و كذا اإلطالع الجید على میدان الدراسات السیاسیة الدولیة لما التحكم ف

     لھا من خصوصیات ال یعرفھا إال المتخصصون. 
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اتملخص  
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  ملخص:

یتناول بحثنا الموسوم بـ: " ترجمة مدونة كتاب صراع الحضارات لصامویل     

طلعت و عباس ھالل كاظمھانتنغتون: دراسة تحلیلیة مقارنة" و ذلك بالوقوف عند ترجمة كل 

تم طرح العدید من التساؤالت في إشكالیة الدراسة التي تدور حول محاكمة  حیثالشایب 

مقاربة تحلیلیة تقابلیة وتبیین التقنیات المستخدمة من طرف المترجمین في وفق تین الترجم

باإلضافة إلى الكشف عن أوجھ الربح  للترجمة نماذج المقترحةالتعامل مع مختلف ال

  في الترجمتین. الواردین الخسارة و

  تم التناول في ھذا البحث ما یلي:لمعالجة ھذه اإلشكالیة   

للدراسة و ذلك من خالل الكشف عن أھم النظریات التي تم تطویرھا في  اإلطار النظري - *

الترجمة، باإلضافة إلى تناول مختلف التقنیات والمنھجیات التي یمكن االرتكان إلیھا في 

التحلیل و العمل الترجمي باإلضافة إلى إشكالیة ترجمة المصطلح والمصطلح السیاسي 

كذا ویساعدنا في تقدیم تحلیل علمي للترجمتین  بالتحدید. إن ھذا اإلطار النظري سوف

 طلعت الشایب"استكشاف مختلف االستراتیجیات المعتمدة من طرف كل من المترجمین 

  ". عباس ھالل كاظمو

مؤلفھ بكتاب ھنتینغتون من حیث مضمون الكتاب و افیھ تعریففصل تطبیقي حیث نتناول  - *

ذا باإلضافة إلى التعریف بالترجمتین المقترحتین و موقعھ في إطار أدبیات السیاسة الدولیة. ھ

نتناول  كما ". عباس ھالل كاظمو طلعت الشایب"و مضمونھما و كذا كل من المترجمین 

الفصل األخیر وھو تطبیقي، بعض النماذج من الترجمتین على مستوى المفردات والبنیة  في
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قییم الترجمتین من حیث الربح ت و الداللة، ومن ثم القیام بدراستھا تحلیلیا و نقدیا مع

الخسارة، كما سوف یتما اقتراح ترجمات بدیلة لمختلف النماذج المنتقاة مع االلتزام بالتبریر و

  و البرھنة. 

و في األخیر، سوف یتم تخصیص خاتمة تتضمن خالصة و استنتاجات من شأنھا أن تجیب 

رضیة ینطلق منھا الباحثون عن مختلف التساؤالت المطروحة في إشكالیة الدراسة، تكون أ

 في مثل ھذه المواضیع. 
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:  Résumé 

Cette thèse est intitulée : « Traduction de Choc des 

Civilisations de Samuel P. Huntington : Etude Analytique et 

Comparative ». Ce corpus  est très connu dans le domaine de la 

politique internationale. Notre étude est basée sur l’analyse et la 

comparaison entre deux traductions de ce livre qui sont faites vers 

l’arabe par Talaat Echaib et Abass Hilal Kadem. 

Dans ce cadre, on a posé une problématique qui tourne autour de 

l’analyse et la comparaison ; 

*- Quelle est l’importance de la traduction dans le domaine politique ? 

*- Quelles sont les techniques adoptées par les deux traducteurs 

(Talaat Echaib et Abass Hilal Kadem) dans leur traduction ? 

*-  Existe-t-il des gains ou des pertes au niveau de leur traduction? 

Pour répondre à ces questions, nous avons structuré le travail 

comme suit :       

*- premier chapitre :  

Dans lequel nous avons étudié: 
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Les différentes théories de traductions, techniques de traduction et la 

problématique de la traduction des termes politiques. Nous 

considérons ce chapitre comme un cadre théorique qui va nous aider à 

analyser tous les échantillons de traductions étudiés dans le deuxième 

chapitre.          

*- deuxième chapitre :  

Dans lequel nous avons bien définis le corpus « Choc des 

Civilisations de Samuel P. Huntington ». Nous avons également 

choisi quelques échantillons que se soit des termes ou des expressions 

qui vont être l’objet d’étude analytique et comparative. Autrement dit, 

nous allons montrer les techniques adoptées par les deux traducteurs 

(L’emprunt, La traduction mot à mot, …etc.). Ainsi, nous allons 

découvrir les niveaux des pertes ou des gains constatés dans leurs 

traductions, proposer des traductions alternatives s’il ya lieu.   

Conclusion : dans laquelle nous répondons à la problématique 

susmentionnée en nous basant sur quelques échantillons. Considérant 

que la traduction dans le domaine de la politique internationale est 

compliquée et nécessite une certaine spécialisation.                 
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Summary: 

 

The present thesis entitled “Translation of the book of Clash of 

Civilization by Samuel P. Huntington: Analytic and Comparative 

Study”.   This book is well known in the field of international politics. 

Our study is based on analysis and comparison between those 

translations made by Talaat Echaib and Abass Hilal Kadem. 

In this context, we have asked different questions about analysis 

and comparison:  

*- What is the importance of translation in the domain of politics? 

*- What are the strategies which are adopted by the two translators 

Talaat Echaib and Abass Hilal Kadem in their work? 

*- Are there any gins or loss in their translations? 

This work enfolds two chapters, introduction and conclusion. 

*- First chapter: 

In which we have studied the theories and strategies of translation and 

the problematic of political terms translation. We consider this chapter 
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as a theoretical framework that will help to analyze the different 

samples of translation that are treated in the second chapter.   

*- Second Chapter :  

In which have defined our corpus entitled: « Clash of Civilization 

and the Remaking of World Order». Also, we have selected some 

samples of translation, terms or expressions that will help us in the 

analysis and comparison.  In other words, we will mention the 

different strategies that are adopted by the two translators, clarify the 

gains and losses in their translations and suggest translation if it is 

possible.            

Conclusion: in which we will give answers to the problematic by 

being based on some samples. Finally, we consider that translation in 

the political field is very complicated and necessitate a kind of 

specialization.     
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