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 ددـــعــة الـــمــلــك
 

 

والتحليل ظاهرة االقتراض اللغوي وانتقال الكلمات من اللغة بالدراسة  تتناول المقاالت

. تزخر بالكثير من المفردات ذات األصول العربيةالتي بعض اللغات األوروبية  العربية إلى

والتي أدّت إلى التقليل ات ترجمالبرز أهم األخطاء والهفوات واإلسقاطات التي وقعت في كما ت

قضية المصطلح السردي المترجم  إلى اتخاذأيضا هدف ا. وتمن مستوى جودة ترجمته

عرج على ظاهرة تثم  ،للمفاهيم السردية المتنازع عليهاقدم تحليال تحيث  موضوعا مركزيا،

 .العربيةوردية في البيئتين الغربية اختالف المصطلحات الس
 

عملية مساهمة علم النفس المعرفي في الوتعرج المقاالت على مسألة هامة تتعلق ب

الحديث عن الترجمة هو حديث عن اإلدراك واألفكار والذاكرة والتمثالت الذهنية ف ة.يترجمال

نحن نعلم أن الترجمة ... الفكريةومخططات الفكر واللغة واالنتباه والدافع واإلدراك والقدرات 

هي عملية معرفية ولغوية على حد سواء وأن الكفاءة اللغوية عنصر ال غنى عنه ولكن ليس 

كافياً لضمان جودة الترجمات. ونتيجة لذلك، فإن التفكير في العمليات الذهنية لبناء المعنى أمر 

عن المساهمة التي  العددة هذا وهكذا، تتساءل إشكالي أساسي لتحقيِق أفضٍل لمهمة الترجمة.

يمكن أن تقدمها المقاربة المعرفية للبحث حول الترجمة، وتستلهم موضوعها من األطروحات 

 :التالية
 

  ،تطبيقات "بروتوكول التفكير بصوت عال"، وغيرها من استراتيجيات التمثل الذهني

 .المترجم في مجال تنمية مهارات

 رفية الشارحة بوصفها موارد لتطوير كفاءة استغالل السيرورات )ما وراء( المع

 المترجم.

 .معرفة العمليات المعرفية واستثمارها في االنتقال من إعادة الصياغة إلى الترجمة 

 .االستفادة من نظريات اللسانيات المعرفية في تعليم الترجمة وتعلمها 

 مي.نظريات االستعارة والكناية التصورية بوصفها دعائم لتحليل العمل الترج 

 .بناء نماذج لنقد الترجمة على أساس المقاربات المعرفية 

 .مقاربة معرفية للترجمة قي لغات االختصاص 

 .مساهمة علم النفس المعرفي في تعليمية الترجمة 

 .اشتغال ذاكرة العمل في الترجمة 

 .نظرية القرار في الترجمة  
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 :ستخلصم

ال وانتق القتراض اللغويوالتحليل ظاهرة ابالدراسة يتناول هذا المقال 

 إلىو ،الكلمات من اللغة العربية إلى بعض اللغات األوروبية بصورة عامة

غات لسواء أكانت اللغة االنجليزية على وجه الخصوص. فاللغات األوروبية، 

مانية ل األلة مثلغات جرماني م كانتالتينية مثل اإلسبانية واإليطالية والفرنسية أ

 لكثير من المفردات ذات األصول العربية. واالنجليزية، تزخر با

ا فما هو االقتراض اللغوي وما هي دوافعه وأقسامه؟ وهل هو دائم

ي ظاهرة صحية تسمح بالتالقُح اللغوي وتسهم في إثراء المخزون المعرف

د أم أن له محاسن ومساوئ على ح الوصلوالحضاري والموسوعاتي للثقافة 

ية في وروبيات معينة اتبعتها هذه اللغات األسواء؟ هل هناك استراتيجيات وتقن

دة ما ي عانقل المفردات من اللغة العربية؟ وما هي التعديالت والتحويالت الت

 ؟تخضع لها هذه المفردات قبل أن يتم قبولها وتبنيها في اللغة الوصل

مثل هذه التساؤالت يدور محور هذا المقال من خالل دراسة  في

دونة مالمنتقاة من القواميس والمؤلفات وخاصة من تحليلية لبعض المفردات 

 وعية. وقد سعينا قدر اإلمكان توخي الدقة والموضحبيب سلوم وجيمس بيترز

التي  لماتمع إجراء مقارنات عند االقتضاء للـتأكد من األصل العربي لهذه الك

ا خترنالتي ى الحقول الداللية اأثرت  قواميس اللغات التي انتقلت إليها في شت

 لفلكمجاالت علم اعلى غرار  من صعيدفقط ألهميتها على أكثر  ؛منها ابعض

ت ياساوالكيمياء والرياضيات وعلم النبات والتجارة والنقل واألوزان والق

 والدين والقانون.
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هذا الصدد إلى مختلف التغيرات التي طرأت على في وقد أشرنا 

األخير إلى استنتاج أهم  المفردة العربية عند نقلها للغة شكسبير، لنصل في

اآلليات والطرائق التي سلكتها اللغة االنجليزية في سبيل استعارتها للمفردات 

 العربية.  

 اللغة األصل؛ اللغة الَوصل؛ المقبولية.  ؛االقتراض اللغوي فتاحية:مكلمات 

Language Borrowing: Problems and Strategies 

Abstract: 
This article is actually the second part of a study published on 

30/06/2019 in Al-Mutargim, Volume 19, Issue 1, Pages 31-55. The 

study sheds light on a very well-known linguistic phenomenon, i.e. 
"Loan words" in general, and borrowed words from Arabic into 

English in particular. Actually, most of the European Languages are 

teeming with terms, and even expressions, of Arabic origin. What is 
the exact definition of a loan word and what are its different 

subdivisions? What are the modifications and the transformations the 

loan words are subjected to before becoming acceptable within the 

receptive language? Are there some particular norms, strategies or 
techniques adopted by the European languages to borrow such words 

from Arabic and for what reasons? 

This article tries to look into such questions through the 
analysis of a series of terms and expressions selected from different 

sources and mainly from our corpus: Arabic Contributions to The 

English Vocabulary, by Habeeb Salloum & James Peters. 

In this regard, we have tried to be as concise and precise as 

possible with comparisons in case of necessity to show the Arabic 

origin of such words that enriched greatly various European languages 

dictionaries in different fields such as to cite but a few: chemistry, 
medicine, agriculture, archeology, language and literature, 

mathematics, botany, trade, transportation as well as measures and 

weights, religion and finally law. The study ends with a conclusion 
throwing light on strategies and techniques used in order to make such 

words acceptable within the receptive language.  

Key Words: Loan words; Source Language; Target Language; 

Acceptability. 
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 :الفرنسية تأثير اللغة العربية في

في غضون القرون الوسطى وخالل عصر الحمالت الصليبية، 

ترك اتصال العالم المسيحي األوروبي بالحضارة اإلسالمية الغنية كما 

كلمة ذات أصل  300من المفردات العربية فقد أدرج ما يقارب  هائال

عربي في معجم مفردات اللغة الفرنسية، وقد نقل معظمها بواسطة اللغة 

الالتينية المستخدمة من طرف العلماء والنخبة المثقفة والسائدة آنذاك 

 19)العصور الوسطى( كاللغة اإليطالية واالسبانية. أما فيما بين القرنين 

حيان ربي مألوف في أغلب األأدرجت كلمات أخرى ذات أصل ع 20و

ومن الكلمات العربية التي  .Kifkif ،Mahboulفي اللغة الفرنسية مثل: 

من الخليفة،  Califaاقترضتها الفرنسية مباشرة من اللغة العربية 

Couscous   ،من الكسكسSofa  من الصوف. أما فيما اقترضته عن

من التينية القرون  Algèbre ة لغات فنجد مثال:اللغة العربية بواسط

من  Assassin ،المقترضة نفسها من العربية الجبر Algebraالوسطى 

 .المقترضة من العربية حشاش Assossinoاإليطالية 

فقد اهتم بعض الباحثين اللغة العربية في الفرنسية، وعن تأثير 

معاجم وتتبع تاريخ األوروبيين بدراسة الكلمات العربية الدخيلة في ال

قدأقّر  **Guiraud Pierreجيرو'بيار فالكاتب الفرنسي " دخولها فيها.

بتأثير اللغة العربية في اللغة الفرنسية وقدم قائمة من مائتين وثمانين كلمة 

دخلت من العربية إلى الفرنسية في عصور مختلفة من التاريخ. وعني 

يلة بإظهار الوسائل والطرق فريق آخر بدراسة هذه الكلمات العربية الدخ

التي دخلت من خاللها إلى فرنسا ولغتها مؤكدا على توثيق تلك 

المعلومات وإسنادها بالدليل العلمي المتوفر، وقدم قائمة حوت أكثر من 

 ***"المانس هنريكما أبان المستشرق " (.2006، صديق) ستمائة كلمة

( ما يربو من العربية مالحظات على األلفاظ الفرنسية المشتقةفي كتابه )

 على سبعمائة كلمة عربية.

 ("هـنريات والتروفي مقدمة الكتاب الذي أصدرته السيدة "

Walter,2007)  كلمة فرنسية ذات  4192ذكرت هذه الباحثة أن من بين

كلمة عربية، أي  214أصل أجنبي وضعت قائمتها في آخر الكتاب، هناك 

  بمعية المؤلف بسام براكي كما أصدرت الكاتبة ذاتها %.5.1بنسبة 

(Walter & Baraké, 2006)  تناول فيه الكلمات العربية التي كتابا

اإلنبيق  Alembic -الحلفاء Alfa -اقترضتها اللغة الفرنسية، ومن بينها 

 القصر  - Albatros )طائر القطرس( سالغطا -Djemaa الجماعة  -
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Alcazar - Alcool الكحل- Amiral أمير البحر-Arsenal  ار د

 -Avarie عوارية - Artichautشوك أرضي )الخرشف(  - الصناعة

Baraka البركة - Bédouin  بدوي- Douar وارد- Ouléma لماء ع- 

Douane لديوان ا- Éléxir   اإلكسير-  halal العسكر  -حالل  

Lascar- Luth العود. 

" العربية Drogman"" "ترجمانومن أمثلة ذلك أيضا كلمة 

التي تغيرت في النطق كما  Truchementصل الكلمة الفرنسية هي أ

تغيرت في المعنى. فمن حيث النطق دخلت هذه الكلمة إلى الفرنسية 

ثم  Truchemanثم  Drugmentالقديمة في القرن الثاني عشر بصيغة 

، ومن حيث المعنى كانت الكلمة تدل على Truchementتطورت إلى 

يتحدث باسم شخص آخر، ثم انتقلت عن  المترجم نفسه أو الشخص الذي

 Par leطريق التوسع إلى الداللة على معنى تجريدي، فتقول: ) 

truchement de … ).أي: بواسطة كذا، أو عن طريق كذا أو عبر كذا 

في الفرنسية نعتا للمتزمت المتعصب،  Cafardويطلق لفظ 

بية، وبدأت ومبلغ األخبار وناقل أسرار الناس، وهي من كلمة كافر العر

( دون Caferمن جديد كلمة كافر تزحف إلى االستعمال الحديث بصيغة )

  (.2008، الودغيري) النطق أو المعنىتغيير في 

كهف :  كما نورد على سبيل المثال ال الحصر الكلمات التالية

Cave -  صابونSavon  زرافهGiraffe -  غزالGazelle -  شجن

Chagrin -  عنقNuque - Table اولة ط- Sucre سكر-  Caféقهوة - 

المشمش  Abricot. ُشْربات Sorbetشراب أو  Toubibe- Siropطبيب 

: وتعني حارس  champêtreوأصلها العربي البرقوق.  شأن البيت:

" وليس حقليا أو ريفيا أو قرويا، أي أن العرب أثناء انطالقهم "شأن البيت

بيوتهم عرضة  إلى ميدان الغزوات والحروب كانوا ال يتركون

لالعتداءات والنهب والسرقة من قبل أعدائهم بل يعينون لشأن ذلك 

الحياض، فأطلقوا عليه اسم حارسا قويا، يتسم بالقدرة في الدفاع عن 

" ومع مرور الزمن وميلهم إلى االقتصاد اللغوي في حارس "شأن البيت

( بيط"شأن البيت" إلى )شان تحول اللفظ مننطقهم لألسماء واألفعال، 

فأخذته اللغة الفرنسية بقضه وقضيضه وصار اللفظ العربي فرنسيا على 

 الرغم من أنفه.
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، أتدرون ما أصل Médecineوفي مجال الطب وبأول لفظ فيه 

هذا اللفظ وما منشؤه؟! إنه يعود إلى ذلكم الطبيب الفذ صاحب كتاب 

تين )القانون في الطب( ابن سيناء، وأن اللفظ لفظ عربي مركب من كلم

فلماذا لم تجد  سيناء. مادة ،أيسيناء تعني ، والثانيةمادةاألولى تعني 

اللغة الفرنسية مقابال لهذا المعنى في لغتها؟! ولجأت إلى أخذ الكلمتين 

وركبت منها لفظا واحدا صار داال على علم الطب؟! أيعود ذلك إلى 

 ؟!م إلى قوة وثراء اللغة العربيةعجز في بنية اللغة الفرنسية أ

أنه ال يعود ال إلى هذا وال إلى ذاك، بل إلى قدرة اإلنسان  عتقدن

الذي باستطاعته استعمال أي لفظ يراه مناسبا إلطالقه على المسمى الذي 

يريده ومن هنا تنتفي تهمة عجز اللغة عن مواكبة عصرها، فالفرنسة ال 

من لغة تعني تعميم الفرنسية بل تعني ما لم تستطع نحته من لغتها فتأخذه 

أخرى، فيصير مفرنسا، فكذلك التعريب ال يعني تعميم اللغة العربية على 

لعربية بقية مجاالت الحياة إنما يعني إدخال ألفاظ أجنبية عن اللغة ا

)بوجو، رونو، فيات،  مكرمة معززة وضمها إلى األسرة الواحدة

 (..تيلفزيون..

 هاجرت قحة التيولنأخذ من األلفاظ العربية ال Kasma كاظمة

، وتم تجنيسها بجنسية العائلة التي أدخلت إلى لغات أجنبية قسرا أو طوعا

إليها، السيما اللغة الفرنسية واعتقد مستعملوها أنها تنتمي إليهم مبنى 

( الذي يعود أصله إلى كلمة )الكاظمة( وذلك نجد لفظ )الكازمة .ومعنى

ي األرض، ويلجأ تحفرف باعتبار أن )الكازمة( هي عبارة عن قبو أوحفرة

متخف من خطر قد داهمه، ومن األمثلة على ذلك:  إليها أي هارب أو

)الكازمات( التي كان المجاهدون الجزائريون يستعينون بها للتخفي عن 

أنظار ومالحقة المستعمر الفرنسي لهم، فابتدعوا هذه الوسيلة للتخفي 

تكافئ، واالختباء حين يتأكدون أن ميزان القوى في المعركة غير م

وليست الفكرة عائدة إلى ابتداع فيتنامي كما قد يتوهم البعض، 

ر، وإلى الغوص فالفيتناميون يلجأون إلى التخفي داخل جذوع األشجا

يتنفسون بواسطة أنابيب القصب، بينما الكاظمة ال  داخل مياه األنهار

 تسمى كذلك إال في عمق األرض وفي الكهوف والمغارات.

الفرنسية ال تتحمل النطق بالظاء، فقد لجأت  وباعتبار أن اللغة

إلى أسهل طريقة لحل تلك المشكلة وهي تخفيف الظاء، وتحويله إلى سين 

كازمة( بدال من ( ليصير نطق الكلمة مناسبا، فتصبح )zsأو زي )
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ومن المعروف أيضا أن لفظ )كاظمة( قد جاء من كظم  )كاظمة( العربية.

، يكظم غيضه على مضض س يحبس غضبه، ويكتميكظم، أي حب

الملتجئ إلى هذه الكاظمة غيظه وغضبه وسخطه، في انتظار مجيء 

قراره  وج من تلك الحالة النفسية السيئة، أو يتخذالفرج، أو األمر بالخر

بنفسه لإلفالت من حالة كظم الغيض والغضب، فيتنفس الصعداء، بعد 

فرار من بعض ، التي دعته إلى الهرب والاعي التستر اإلجباريزوال دو

 المخاطر والمخاوف.

َوَساِرعُوا إِلَى َمْغِفَرةٍ ِمْن َربِّكُْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّمَواُت ﴿

اِء 133َواأْلَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقيَن ) اِء َوالضَّرَّ ( الَِّذيَن يُْنِفقُوَن فِي السَّرَّ

ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ  َواْلَكاِظِميَن اْلغَْيَظ َواْلَعافِيَن َعِن النَّاِس  سورة آل ) ﴾َوَّللاَّ

فهل هناك من  الشاهد: الكاظمين الغيض.. (134و 133 اآليتان، عمران

طبعا يدخلها  وهو كظيم؟!! اظمة( وهو فرح سعيد ؟! أم يدخلهايدخل )ك

يؤديه اللفظ  فما هو المعنى الذي قد على مضض أوغصبا عن إرادته.

فإن كان والبد من استنباط أي  جميا؟!!أع Kasmaاألعجمي إن كان لفظ 

هو معنى ال يخرج عن كونه معنى قد يؤدي إلى الغرض المطلوب ف

 عربيا.

الطبخ التي توضع على النار، محكمة اإلغالق، ال  فحتى قدر

تلك الفوهة المخصصة إلخراج  غيضها جليا، عبر تلبث أن تظهر

ا وغيضها، الفائض من الغليان ومن بخار الماء، وهي كاظمة غضبه

الكثير من  Camera قَُميَرة.  Cocotte minuteفتسمى )كاظمة(

مستعملي وسائل التصوير في العالم، يعتقدون أن ذلك الجهاز الذي يطلق 

( هو من صنع وإبداع الغربيين دون Camera على اسمه لفظ )كاميرة

حسب ما ، أوروبي أن هذه اآللة هي اختراع وابتكار غيرهم، وباعتبار

إلى  ترجع، ة الكتابة من اليمين إلى اليساريا إخو ،ولهافإن أص ،ائعهو ش

ذلكم اإلنسان العالم العربي، عالم البصريات "ابن الهيثم"، الذي كرس 

كل حياته للبحث في علم الضوء، فقد ابتدع جهازا صغيرا كان يدُرس من 

خالله ظاهرة الضوء، وكل ما يسمى اآلن بالبصريات، في محاوالت 

، فقد لجأ أثناء محاوالته تلك النور وماهيته ية لالطالع على أسرارتجريب

للقبض على حقيقة الضوء، إلى صنع كوة من ورق، أو من جلد، أو من 

أي شيء آخر، ال نعلمه، وكان يتأمل من خالله ضوء النجوم والكواكب، 

منعكسة على المرايا، وأطلق على جهازه الذي صنعه أوعلى تلك الكوة 

ت من ذلك الحين قميرة ألنها تشبه القمر، فسمي رة( تصغير قمر،لفظ )قمي
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، وباالستعمال المستمر لدى الغربيين صارت كاميرة، فاستبدلوا ابن الهيثم

هو لفظ فرنسي  cameraحرف القاف بالكاف واعتقد الناس بعد ذلك أن 

محض، بينما الحقيقة هي أن هذا اللفظ قد تعرض لعملية تجنيس قسري 

 جباري، ومع ذلك يقال أن العربية متخلفة!وإدماج إ
 

( في العمليات الجراحية ستطيع االستغناء عن هذه )القميرةفمن ي

 بالقميرة، البث التلفزي بالقميرة، االستشعار اآلن؟! التصوير الفتوغرافي

عن بعد لسبر أغوار األرض بالقميرة، من بإمكانه رؤية مجاهيل الفضاء 

 دون االعتماد على هذه القميرة العجيبة ؟!.البحار والمحيطات  وأعماق
 

من األلفاظ التي تم االستحواذ عليها، وتم تصديرها دونما مقابل 

مفاوضات لغوية ! وال اتفاقيات لسانية! والتي يعتقد كثير من  مادي ! وال

الناس أنها ألفاظ أجنبية، والعالقة لها باللغة العربية، وهي في حقيقتها 

 ذات فصاحة وصحة، وال تربطها باللغة الالتينية أوأسماء عربية قحة و

المتفرعات عنها من إيطالية وفرنسية وإسبانية، أية صلة، اللهم إال صلة 

االستعارة من العربية ووراثتها قسرا أو طوعا، نجد مثاال بسيطا تتحدث 

به األلسن في كل آن، وال تعيره أي اهتمام، )دار البلدية( الذي يطلق 

والذي يظن بعض  La mairieة الفرنسية لفظ: األميرية عليها باللغ

كذلك،  أبنائنا أنها تسمية فرنسية األصل، مبنى ومعنى.في الواقع تبدو

 )اإلمارة أو ولكنها في الحقيقة قد انحدرت من لفظ عربي صحيح وهو

واتخاذ القرارات التنظيمية المحلية في  إصدار األميرية( التي تعني مقر

لحياة، االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إلدارة شؤون مختلف مجاالت ا

الرعية القاطنين ضمن إقليم جغرافي معين. وقد ساد واستعمل هذا اللفظ 

الدولة اإلسالمية وفي أيام عزها ومجدها، والتي امتدت  أثناء ازدهار

أن حاجة اللغة  غربا، ويبدو أرجاؤها من بغداد شرقا، إلى قرطبة

لتسمية لم تكن من باب الترف اللغوي، أو بحثا عن المزيد الفرنسية لهذه ا

من الثراء، فقد جاءت حاجتها إلى ذلك تحت ضغط مستحدثات التنظيمات 

اإلدارية والتقسيمات الجغرافية لألقاليم المختلفة آنذاك، فلم تجد مناصا إال 

كما هو سار  الخضوع لتيار التقليد، تقليد العرب والمسلمين المتحضرين

فاتكأت على عكاز اللغة العربية لتعويض عجزها  .نسبة إلينا اآلنبال

 في ذلك الوقت. المستجدة والمفاهيم وتغطية افتقارها إلى المصطلحات
 

لقد حاولت اللغة الفرنسية أن تجد لهذا المسمى مرادفا آخر، 

يتالءم ووظيفة مقر اإلقليم اإلداري المحلي، األمر الذي قد يمكنها من أن 

على )دار  Hôtel de villeن تبعيتها للغة العربية فأطلقت اسم: تتخلص م
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مثلنا في  -البلدية( ولكن الناطقين باللغة الفرنسية والمنهزمين لغويا 

قد أحجموا عن استعمال هذا المصطلح وصاروا   -الظرف الحالي

على المقر اإلداري  La mairieيفضلون إطالق مصطلح )األميرية( 

التهم ومراسالتهم الرسمية وغير الرسمية بدال من المحلي في كل معام

الذي يبدو أنه لم يعد يفي بالغرض المطلوب، ولم  Hôtel de villeلفظ: 

 يحقق الغاية المرجوة.
 

 ﴾َوإِنَّا لَنَْحُن نُْحيِي َونُِميُت َونَْحُن الَْواِرثُونَ ﴿  Héritageإرث

وقوله تعالى  Héritiers de tous“( الوارثون" 23سورة الحجر اآلية: )

 ce sont eux les( "10سورة المؤمنون اآلية: ) ﴾أُولَئَِك هُُم اْلَواِرثُونَ ﴿

héritiers"  أال تالحظون أن الكلمتين العربية و)الفرنسية( هما كلمة

 واحدة شكال ومحتوى؟! ماعدا تحوير طفيف قد اعترى اللفظ لضرورة

 وميراثا ووارث )ورث يرث إرثا قواعد النحو والصرف الفرنسيين؟!

هذه لغة عربية قحة وفصيحة  أليست Hériter les héritiersوموروث 

ٍ ُمبِينٍ ﴿ وبشهادة القرآن الكريم، سورة الشعراء، اآلية ) ﴾بِِلَساٍن َعَربِّي

فرنسية هي أقدم من ، تقرأ وتكتب بأحرف فرنسية؟! أم أن اللغة ال(195

 لغة العرب؟!!.
 

هذه الفرنسية الفصيحة، لقد جاءت تأملوا  Secrétaireأمين السر 

من لفظ )سكر( أي: أغلق وسد، أي حال دون ظهور الشيء، أوما يسوء 

رازه، أو سكر غاب وعيه من جراء ظهوره، أو كتم ما ال ينبغي إب

وكذلك سكر بمعنى كتم وحجب ما يعلمه وأبقاه سرا  وحجب عقله

 ةوأمين مكتوما، ومنها تم تركيب مفردة )سكريتير( أي كاتم السر،

Secrétaire. 
 

وهكذا، نجد أن اللغة الفرنسية قد استنبطت اللفظ وسلخته  

وفرنسته عنوة، بل أخذته من اللغة العربية بقضه وقضيضه. واستفادت 

" الذي Rassuranteأي األمن"  Secrète،Sécurité: كثيرا من هذا اللفظ

ذ مقتطف من محاضرة لألستا( ')Secretجاءت منه أيضا كلمة سري 

 .لسوف المغربي محمد عزيز الحبابي(الدكتور المرحوم بإذن هللا الفي
 

" في كتابه بعنوان صالح قرميشوقد تناول الكاتب "

 aisçDictionnaire des mots fran «  »  arabe origine’d 

عديد المفردات  (2007) "بيمعجم الكلمات الفرنسية من أصل عر"

نسية: ومنها نذكر على سبيل المثال ال العربية التي عرفتها القواميس الفر
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 الغول  Igaradeالغارة  Alfa: الحلفاء الحصر

AlgolالخوارزمAlgorithme   أمير البحرAmiral العضادةAlidade  

 Antimoine إثمدLuth  العود Almée  العالمة Almanach المناخ

دار   Arabesqueن الزخرفة العربيف Artichautخرشوف 

السمت  Avarie عوار Assassins حشاشون Arsenal الصناعة

Azimut الزورد Azur بركة Baraka بورق Borax  قفطان

Cafetan  قائدCaid  قالبCalibre مهبول Maboul مخزن 

Magasin-Magazine . 
 

 :اللغة األلمانية

بدال من الحديث عن "صدام الحضارات" فّضل الباحث أونغر 

الكلمات العربية في "في كتابه عن  الثقافات وتالقحها البحث عن تفاعل

الطريق الذي سلكته الكلمات العربية حتى  يشرح أونغر "اللغة األلمانية

 .وصلت في شكلها الحالي إلى لغةغوته

بعنوان  هفي كتاب  "أونغر أندرياس يشير الباحث األلماني "
Algebra bis Zucker: arabische Wörter im Deutschen 

 (2006) الكلمات العربية في اللغة األلمانية" -ر السكـ من الجبر حتى"

العربية هي اللغة األكثر تأثيراً في  الذي صدر حديثا، إلى أن اللغة

محض  وليس األمر. األلمانية من بين جميع اللغات غير األوروبية

 صدفة، فمعظم الكلمات العربية وصلت إلى أوروبا في القرون الوسطى

ة اإلسالمية مركز إشعاع ثقافي في العالم عندما كانت الحضارة العربي

بزوغها، اتسمت الحضارة العربية باالنفتاح تجاه الثقافات  كله. فمنذ

األخرى، باستيعابها واألخذعنها ودمجها في الثقافة اإلسالمية الجديدة. 

اإلغريقية الهيلينية والفارسية.  واستوعب العرب إنجازات الحضارتين

العرب على  لصين والهند وإفريقيا تعرفومع ازدهار التجارة مع ا

منتجات تلك المناطق ودخلت بعض كلماتها إلى لغة الضاد. أدرك العرب 

القدماءأهمية الترجمة عن اللغات األخرى السيما اليونانية، فنقلوا 

أساساً لعلوم جديدة أخذها العالم الحقاً عن العرب  نصوصاً مركزية كانت

نها الخوارزمي ألول مرة في كتابه مثل علم "الجبر" الذي تحدث ع

لتالقح الثقافي في ا في حساب الجبر والمقابلة" عبر هذالشهير "المختار 

 أفضل معانيه، أخذ العرب كلمات أعجمية وعربوها. ثم دخلت هذه

 .الكلمات فيما بعد إلى اللغات األوروبية باعتبارها كلمات عربية
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 :اللغة اليونانية

غريقية( العديد من هذه المفردات التي في اللغة اليونانية )اإل

تشير إلى انتماء اللغتين إلى أصل واحد، وفيها أيضا ما يدل على أن 

أصل تسمية هذه اللغة االغريقية عربُي أيضا، ناهيك عن كل ما يتعلق 

صل هذه بالنفس اإلنسانية من كلمات إنما تدل أن هذه المفردات هي في أ

اإلغريق( تطهير لغتهم من المفردات األجنبية ن )واللغة وإذا أراد اليوناني

)الغريبة عنها( سيجدون أنهم عاجزون عن إيجاد بديل عن المفردات 

 .(2007، ذوق ) العربية

، ومن أمثلة ن الكلمات اليونانية أصلها عربيةوهناك عدد كبير م

 KHAPSI حبس DOUNIAS الدنيا: (2012)ذوق،  هذه الكلمات

 وقماش KHAZIRI وحاضر KHANDZARI وخنجر

KOUMACIوقانون KANON. 

 :اللغة األلبانية

بالمقارنة مع اللغات األوروبية المجاورة، تُعتبر اللغة األلبانية 

غنية بالمفردات العربية نتيجة للظروف التاريخية التي ربطت ألبانيا 

األلبان خالل القرون الستة األخيرة بالشرق واإلسالم. فقد امتد الحكم 

ألبانيا منذ مطلع القرن الخامس عشر، مع أن الصالت  العثماني في

األلبانية تعود إلى الربع األخير للقرن الرابع عشر، وانتشر  - العثمانية

اإلسالم بالتدريج وسط األلبان حتى أصبح يمثل دين الغالبية في القرن 

السابع عشر. ونتيجة لما يمكن تسميته بـ"تشّرق" الثقافة األلبانية، دخلت 

وزادت  إلى المفردات التركية والفارسية(ردات العربية )باإلضافة المف

 زيادة كبيرة حتى أصبحت النصوص األدبية أيضاً مليئة بهذه المفردات.

ومع تطور الدراسات األلبانية أخذ بعض العلماء في االهتمام 

 .F بهذه المفردات ونشر الدراسات حولها من أمثال ف. ميكلوستيش

Miklosich اني أ. جوفA .Xhuvani و أ. دسنيكاياA. Desinckaja   و

  وغيره L. Mulako ول.موالكو A. Kostalari أ. كوستاالري

 (.2012، )األرناؤوط

 :اللغة المالطية

انتقلت إلى جزيرة مالطة عبر التاريخ عدة لغات من أقدمها 

هي اللغة السامية  Maltiالفينيقية وآخرها العربية، واللغة المالطية 
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يدة التي تعتبر لغة رسمية في االتحاد األوروبي. والمالطية مشتقة الوح

من العربية الصقلية )اللهجة العربية التي انشقت عن اللغة العربية 

وتطورت في مالطا وصقلية وجنوب إيطاليا في الفترة الزمنية ما بين 

القرن التاسع والرابع عشر الميالديين. ومن أمثلة الكلمات المشتقة من 

كيف أنَت أو كيف حالك أو  -In-nar  لنارا -Id-dar الدارغة العربية: الل

هل تتكلم اإلنجليزية  - Metaمتى  Tajjeb طيب -Kif intiكيْف إنتي

Hl-InglizTitkellem. 

 ومن أمثلتهم الشعر التالي: 

 وكت المنجا عينك صاحية تجيب الحوت من كعر البرمة

 للعموكت الشغل عينك ساهية تمشي تطبش كـيف 

عينك  -أي األكل بالفرنسية  Manger -ومعناها )وقت المنجا 

صاحية تأتي بالسمكة من قعر البرمة، ووقت الشغل عينك ساهية تمشي 

ن مالطة هي الدولة األوروبية التي إتطبش كاألعمى(. ولذلك يمكن القول 

 تتحدث العربية.

 استعارة اللغة اإلنجليزية لمفردات عربية :

بية كثيرة بكلمات وعبارات استعارتها من لغتنا تحفل لغات أور

ن الدين إف ،العربية، وبما أن األفكار والمفاهيم تتخذ شكلها في صورة كلمات

الثقافي الذي يدين به الغربيون للحضارة العربية اإلسالمية ينعكس في الكلمات 

ربيين المستعارة من اللغة العربية والتي يستخدمها المثقفون والمتعلمون من الغ

ونضرب مثال لفضل اللغة العربية في هذا المجال  .في لغاتهم حتى يومنا هذا

باللغة االنجليزية فنستعرض بعض الكلمات االنجليزية ذات األصل العربي 

وبصفة خاصة تلك الكلمات التي تتناول اإلسالم وتشهد شاهدة من أهل اللغة 

وتقول الباحثة  .االنجليزية االنجليزية على مدى تأثير اللغة العربية في اللغة

]ميري سيرجينتسون[ )من اللغة العربية استعارت اللغة االنجليزية أكبر عدد 

من الكلمات المستعارة من الشرق. فمن هذه الكلمات، نذكر على سبيل المثال 

 -شيخ  Sheikh -سلطان  Sultanمملوك   Mamelukeال الحصر : 

Muezzin مؤذن- Mufti  ُمْفٍت- Cadi اِض ق- Carat قيراط- Tarrif 

  -تمر هندي Tamarind -خرشوف  Artichoke -التعريفة الجمركية

Alcohol  الكحول- Carob   خروب- Sash  أوShash شاش- Saker 

خ Roc -صقر  - Mozarabs)المستعربون( - زرافة Giraffe  - طائر الرُّ

Guess  خمن، وأصلها من الفعل )جّس( العربي-House   من كلمة  مأخوذة
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القصر،   Castle - م1715)الحوش( العربية وقد دخلت لغتهم في سنة 

 من الجرةAlcazar-  Jar -وينطقها الفرنسيون مع أل التعريف فيقولون 

أسفل، مأخوذة من الكلمة  Jarre- Downيقولونبالعربية، والفرنسوين 

 يناسبقطع واللفظ واضح الصلة مع التحريف بما  - Cut العربيةدون

 يل العربيةمن كلمة ذ  Tail  .العربية لشمعة.. من القنديلا  Candelاإلنجليزية

- Guide  ...من كلمة القائدالعربية دليل - Cotton )واضحة جدا أنها )قطن - 

Lemon وغيرها 1400وهذه كسابقتها وقددخلت االنجليزية سنة  ،ليمون .

 قرمزي   - Cipherالصفر  - Coffeة  القهو - Cheque: صك كثير مثل

Crimson - قطن Cotton -  األكسير Elixir-  ترجمان Dragoman - 

 ة مسخر - Jarجره  - Jasmineياسمين  - Gazelle غزال - Giraffة  زراف

Maquerade-  ةمجل   Magazine-  مسك Musk- موميا Mummy  - 

 - Sashشاش   -Sesam  سمسم -Saffron زعفران  -Sardal  صندل خشب

 هندي تمر  -طنبور -Surpشروب   - Talisman طلسم  Sugar  سكر

Tamarind-  طاس  Tass - ةتعريف Tariff -  قميصCamise – عطار 

Attar  -  ةليف  Loofa. 

التي دخلت  -ليست جميعا بطبيعة الحال - أما األلفاظ اإلسالمية

 إلى اللغة االنجليزية فهي:

Alcoran للغة اإلنجليزية عن ، وقد دخلت هذه الكلمة االقرآن

 م(. 1366طريق اللغة الفرنسية في القرن الرابع عشر الميالدي )سنة 

Allah وقد بدأ استخدام لفظ الجاللة في اللغة اإلنجليزية في هللا ،

م وبشكل هجائي مختلف  1702بداية القرن الثامن عشر الميالدي )سنة 

 (.Alhaهو 

Bismillah للغة اإلنجليزية في بسم هللا، وبدأ استخدامها في ا

 م(. 1813)سنة  القرن التاسع عشر الميالدي

Caliph ق الالتينية الوسيطة ، ودخلت اإلنجليزية عن طريخليفة

، Califfe، ثم انتقلت إلى اإلنجليزية الوسيطة فكانت فيها ثم الفرنسية

Calipe وقد بدأ استخدام هذه الكلمة في اإلنجليزية في أواخر القرن .

 م(. 1393الميالدي )سنة  الرابع عشر

Hadj وبدأ استخدامها في اللغة اإلنجليزية في أوائل القرن الحج ،

 ، واستعيرت من العربية مباشرة.م( 1704الثامن عشر الميالدي )سنة 
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Hadji  أوHajji وبدأ استخدامها في أواخر القرن الحاج ،

؛ Hadj، أي قبل استخدام كلمة م( 1585السادس عشر الميالدي )سنة 

، وهي أيضا من الكلمات المستعارة مباشرة الحج، بنحو قرن من الزمان

 من العربية.

Hegira  أوHejira ودخلت اإلنجليزية عن طريق الهجرة ،

 1590الالتينية الوسيطة في أواخر القرن السادس عشر الميالدي )سنة 

 م(.

الهجائين  بهذينHijrah أو  Hijraكما يورد معجم أكسفورد كلمة 

، والمأخوذين مباشرة من العربية ارهما الشكلين األكثر صحة للكلمةتبباع

 م(. 1839في القرن التاسع عشر الميالدي )سنة 

Imam  أوImaun وهي مستعارة من العربية مباشرة في إمام ،

 م(. 1613بداية القرن السابع عشر الميالدي )سنة 

Islam من العربية مباشرة في أوائل القرن التاسع عشر اإلسالم ،

 م(. 1818الميالدي )سنة 

Jihad  أوJehad من العربية مباشرة في القرن التاسع الجهاد ،

 م(. 1869عشر الميالدي )سنة 

Kiblah في بداية القرن الثامن عشر الِقْبلَة، من العربية مباشرة ،

 م(. 1704الميالدي )سنة 

Koran العربية مباشرة في القرن السابع عشر ، من القرآن

 (.م1625الميالدي )سنة 

Mecca من العربية مباشرة في القرن التاسع عشر مكة ،

يعتبره  ، ولكن بمعناها المجازي وهو أي مكانم( 1850الميالدي )سنة 

ويضيف  .درجة أو تكون أمنية حياته أن يزوره اإلنسان مقدساً إلى أقصى

، االسم الذي يمثل الكلمة العربية، مكة هو Meccaمعجم أكسفورد أن 

 والذي يطلق على مسقط رأس سيدنا محمد عليه الصالة والسالم.

Minaret وهي مشتقة من العربية في أواخر القرن مئذنة ،

( إما مباشرة أو عن طريق الفرنسية م1682السابع عشر الميالدي )سنة 
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Minarerوالتي "منارة"لمة هو كلمة "منارات" أو . وأساس هذه الك ،

، ثم لمرتفع يوضع عليه النور لالهتداءكانت في األصل تعني المكان ا

اتسع المعنى بحيث أصبح يطلق على كل بناء مرتفع ولو لم يكن عليه 

 نور.

Mohammedan ى رسول هللا صلى هللا عليه محمدي )نسبة إل

 )التي تكون صفات من بعض األسماء( إلى an-، بإضافة الالحقة وسلم(

وقد دخلت اإلنجليزية من العربية مباشرة في أواخر القرن  اسم الرسول.

"محمد"  Mohammed(. أما كلمة م1681السابع عشر الميالدي )سنة 

 .م1615نفسها فيُرجعها معجم أكسفورد إلى عام 

 Moharram أول الشهور العربية، وقد انتقلت شهر المحرم ،

 1615ابع عشر الميالدي )سنة من العربية مباشرة في أوائل القرن الس

 م(.

Moslem  أوMuslim  المسلم، من العربية مباشرة في بواكير

 م(. 1615سنة) القرن السابع عشر الميالدي

Mosque ثم الفرنسية ثم مسجد، عن طريق اإليطالية ،

 م(. 1400اإلنجليزية في أول القرن الخامس عشر الميالدي )سنة 

، مسجد Masjidيزية كلمة كما نجد أيضا في اللغة اإلنجل

"المستعارة من العربية مباشرة دون أي تغيير حوالي منتصف القرن 

 م(. 1845التاسع عشر الميالدي )سنة 

Muessin  مؤذن، من العربية مباشرة في أواخر القرن السادس

 م(. 1585عشر الميالدي )سنة 

Mufti  ٍمن القرن  ، من العربية مباشرة في وقت متأخرُمْفت

 م(. 1586سنة دس عشر الميالدي )السا

Mussulman عن طريق الكلمة الفارسية "مسلمان" مسلم ،

ً صفة من كلمة "مسلم" الفارسية المأخوذة عن العربية(.  )وهي أساسا

م(  1583-1563دخلت اإلنجليزية في القرن السادس عشر الميالدي )

 ، وفي القرن السابع عشر باعتبارها صفة.باعتبارها اسما
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Ramadan وهي أيضا استعارة مباشرة في بداية شهر رمضان ،

 م(. 1601القرن السابع عشر )سنة 

Shia )وصفة ً ، من العربية مباشرة في الشيعة، أو شيعي )اسما

م باعتبارها  1626القرن السابع عشر بالنسبة لمعنى "شيعي" )سنة 

 ً ً لمعجم م باعتبارها صفة(. وه1698، وسنة اسما ذه الكلمة، طبقا

 ، نادرة االستخدام في اإلنجليزية بمعنى مذهب الشيعة.سفوردأك

Shiite  شيعي )اسماً وصفة(. ويقول معجم أكسفورد أنه يبدو أن

هذه الكلمة دخلت اإلنجليزية من العربية مباشرة حوالي الثلث األول من 

 م(. 1728القرن الثامن عشر الميالدي )سنة 

Sufi اشرة في حوالي ، من العربية مبالصوفي أو المتصوف

 م(. 1653منتصف القرن السابع عشر الميالدي)سنة 

Sunna  نَّة، من العربية مباشرة في أواخر القرن السابع عشر السُّ

 م(. 1687الميالدي )سنة 

Sunni  السُّنِّي، من العربية مباشرة في حوالي الثالث األول من

 (.م1626)سنة  القرن السابع عشر الميالدي

Sunnite  ِّن ، في أوائل القرن الثامن ي أو سُنِّي )اسما وصفه(السُّ

 م(. 1718عشر الميالدي )سنة 

Sura من العربية مباشرة في أوائل القرن السابع عشر سورة ،

 (.م1615الميالدي )سنة 

Ulema العلماء 

Wahhab .وهاب/الوهاب 

اللغة العربية في  محمود خليل عن أثر وقد جاء عن عبد العزيز

فحين  ؛المعجم أن اللغة العربية متينة ودقيقة وثرية -يزية اللغة اإلنكل

 دخلت ،انتشرت اللغة العربية بطريق الفتوحات والعالقات التجارية

وهذا دليل على حيوية  .المفردات العربية إلى لغات من احتك العرب بهم

وتتجلى تلك المثاقفة ، ومالءمتها لثقافات الشعوب األخرى اللغة العربية

المستشرقون بترجمة الكتب العلمية  حين قام ،الترجمةفي حقل 
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القصيرة سنقف عند مالمح  لكننا في هذه الوقفة .واالجتماعية إلى لغاتهم

 .أثر اللغة العربية في اللغة اإلنكليزية

عديدة مثل كلمة )الجبر( وجدت طريقها إلى اللغة  فهناك كلمات

" التعريف العربية وبهذااحتفظت بـ "أل (Algebra) اإلنكليزية فغدت

ً واحتفظت كلمة الكحول ً انكليزيا بـ "أل"  (Alcohol) واكتسبت وزنا

لفظاً  اكتسبت (Algebra) إالّ أنها على غرار كلمة ،التعريف العربية

خالفاً للواو الكاملة ، فالواو غدت واواً قصيرة .ووزناً انكليزيين مختلفين

 الكلمة العربية. في

شتقة والم (Alchemy) عربية في كلمةالتعريف ال وتظهر )أل(

 من الكلمة اليونانية ، والتي جاءتمن كلمة "الكيمياء" العربية

"Chemeia" ونحت النحوة التعريف "ألواكتسبت من العربية أدا " 

فاحتفظت بـ )أل  ،ذاته كلمة "القصر" العربية حين دخلت اللغة اإلنكليزية

نظراً لصعوبة  ،اي العربيإالّ أنها اكتسبت لفظ حرف الز التعريف(،

 ."Alcazar " اإلنكليزية نطق حرف الصاد في اللغة

األنظار هنا أن هذه الكلمات العربية ولجت المعاجم  إن ما يلفت

ولو دخلت إلى اللغات اإلنكليزية  ،اإلنكليزية بـ )أل( التعريف التيسبقته

اآلخرين تمييزها  )واألخرى( مجردة عن )أل( التعريف لصعب على

 وتحديد أصولها اإليتمولوجية.

، " اللغة اإلنكليزية واحتفظت بالالم المشدَّدةفالح" ودخلت كلمة

ه ونلحظ هنا أن هذ .لفظها في اإلنكليزية إالَّ أن الحاء ال تلفظ لصعوبة

ً بصيغة الجمع  "و "Felhain" :" ""فالحين الكلمة دخلت أيضا

Fellaheen" ولم ترد في حالة  ،رأي أنها وردت في حالتي النصب والج

 .)فالحون( الرفع

ودخلت بصيغتها  "Fedaee" فدائي" العربيةذاته " ونهجت النهج

 أي في صيغة النصب والجر. "Fedayeen" "في حالة الجمع "فدائيين

أن نؤكد أن بعض الكلمات العربية دخلت مجردة  ومن المهم هنا

فرسمت  ،نكليزيةإلى اللغة اإل " وصلتهفكلمة "خليف ؛عن "أل" التعريف

الكلمة اإلنكليزية  هاتان الكلمتان من أتتCalif-"و "Calph" على هيئتين

 والتي أتت بدورها من الكلمة الفرنسية الوسيطة "Calipfe" الوسيطة
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"Calife"  وظهرت التاء )التاء المربوطة( في كلمة "خالفه" في اللغة

  "Sultanate"  ةشأنها شأن كلمة السلطن "Caliphate" اإلنكليزية كلمة

 اللغة العربية. في "Sultan" لتي جاءت من كلمةا

ومن النماذج األخرى النتقال الكلمات العربية إلى االنجليزية، 

 نسوق األمثلة اآلتية:   

 (Home وجمعها حما وهي الديار )( من األصل العربي )حوم

 .)حمى القوم=ديارهم(

 (Houseمن الجذر العربي ) )مثال الحوزة  اروهي الد )حوزة(

 .العلمية والحوزة الدينية(

 (Walkوهو االستمرار في المشي )( من الجذر العربي )ولق. 

(Ripe) )راب اللبن أي  من الجذر العربي )راب=أصبح جاهزا(

 أصبح جاهزا ورابت الفتاة أي أضحت مهيئة للزواج( 

 (Weak) وعكة( من الجذر العربي(. 

 (Ill( من األصل العربي )علة). 

 (Easier( من الجذر العربي )أيسر= أ)سهل. 

(Queenمن الجذر العربي )  قوين وهو مؤنث قان في اللغة(

 .كادية=الملك(األ

 (Socity) ديما كان يطلق السوق من الجذر العربي )سوق وق

 .وهو التجمع في مكان واحد( علي المجتمع

 (Stance)( من الجذر العربي )استأنس. 

 (Amourمن الكلم )ة العربية أمور =شوؤن  

 (Payوهو الفاء بالدين والفاء بالوعد )( من الجذر العربي )فيء 

(shame)( من االصل العربي)سخام وهو الخزي والعار. 
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(Chop)ن كلمةأ جدن ناولكن ( من الجذر العربي )شف=قطع 

(Shaveأقرب من ناحية الصوت والمعني ). 

 (Meanمن األصل العربي )  معني وفي (تينيةالالMena ). 

(Main)( من األصل العربي )معين وهو جوهر الشيء. 

 (Clamp)( من األصل العربي )كالب وهو الخطاف. 

 (Aide, Aid ( من الجذر العربي )أيد وهو المساعدة وتقديم يد

 .العون(

 (Slope ( من الجذر العربي )زلف ومنه زلفي= األرض

 .المنحدرة(

، ( ومعناه )قطع(Cutنجليزي )وخذ على سبيل المثال الفعل اال

وقد تستغرب إذا قلنا لك إن هذا اللفظ من أصل عربي فــ )كت( أصلها 

في العربية )قَط( بمعنى )قطع( وألنه ال يوجد في اإلنجليزية قاف وال 

 طاء أبدلتا بكاف وتاء.

وقد يظن البعض أّن اللغة اإلنجليزية كانت بعيدة عن تأثير 

لبريطانية كانت بمنأى عن موجة الفتح العربي العربية فيها ألن الجزر ا

اإلسالمي لجنوب أوروبا، وحوض البحر المتوسط، ولكن الفتح العلمي 

العربي لم يترك مكانا في أوروبا دون أن يبلغه. وهكذا وجدنا في 

اإلنجليزية قدرا كبيرا من الكلمات ذات األصول العربية يصل بها بعض 

 لى اإلنجليزية مباشرة أو بالواسطة.الباحثين إلى بضع مئات، دخلت إ

، Alkali ،Algorithm ،Alembicوقد دخلت كلمات مثل 

Almanac  وجود ً المعجم اإلنجليزي من العربية ويالحظ فيها جميعا

مشتقة من القلي، التي  Alkali"ال" التعريف العربية فيها. وهكذا فإن 

جنس نباتات  تورد المعاجم معناها على أنه "رماد نبات الحرض" )وهو

فمأخوذة  Alembicتستخرج منه كربونات الصودا التجارية(. أما كلمة 

 من كلمة اإلنبيق وهو جهاز التقطير.

اإلسالمية في أوجها في العصور -وكانت الحضارة العربية

الوسطى، وظلت اللغة العربية لخمسمئة عام أو ما يناهز ذلك لغة المعرفة 
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ترجمة معظم المؤلفات اإلغريقية والثقافة والتقدم الفكري. وتمت 

ً من  الكالسيكية العلمية والفلسفية إلى العربية في القرن التاسع. وانطالقا

هذا األساس، حقق العلماء العرب في مجاالت الدراسات الثقافية أو 

اإلنسانية والعلوم والطب والرياضيات تقدماً كبيراً في المعرفة تم نقله بعد 

 عن طريق الجامعات اإلسالمية في إسبانيا. ذلك إلى أوروبا الغربية

ً على نطاق واسع في إنجلترا  وكان تعلم اللغة العربية شائعا

العصور الوسطى من القرن الحادي عشر حتى القرن الثالث عشر، بل 

الذي كان BathAbelard of أبيالرد من باث وحتى بعد ذلك. وقد قام 

ا، بترجمة جداول آنذاك من أهم أهل العلم والمعرفة في أوروب

الخوارزمي الفلكية من العربية إلى الالتينية في أوائل القرن الثاني عشر، 

ودخل تعبيران مألوفان في الرياضيات اللغة اإلنجليزية بهذه الطريقة: 

Algebra وAlgorithm من اسم اللوغاريثم" ألغوريثم. واشتقت كلمة "

التي تعني  الجبرلمة الخوارزمي نفسه، في حين أن ألجبرا مأخوذة من ك

إعادة وصل األجزاء المكسورة، وهي كلمة وردت في أحد مؤلفات 

الخوارزمي، حساب الجبر والمقابلة. كما تستخدم كلمتا الجبر العربية 

وألجبرا اإلنجليزية بمعنى معالجة العظام المكسورة بالجراحة وتقويم أو 

يورد المعاني الذي  المكسورة، ويورد معجم أوكسفورد، تجبير العظام

متسلسلة حسب استخدامها تاريخيا، معنى معالجة الكسور بالجراحة 

من أن: "هذه الكلمة  1565كمعنى أول مستشهداً بما ورد في العام 

ً إلى  العربية تستخدم لتشير إلى كسور العظام، وهلم جرا، وأيضا

 ." تجبيرها

ل )الطلسم( هما في األص Talismanو)اإلكسير(  Elixirوكلمتا 

كلمتان عربيتان استخدمتا في علم الكيمياء القديمة، ومن الكلمات الفنية 

. Camphorو  Marcasiteو  Anilineو  Caliberو  Caliperاألخرى 

( والورق Caratأضف إلى ذلك أن الحجارة الكريمة توزن بالقيراط )

( بفضل العرب: فالقيراط وحدة وزن صغيرة Reamبالرزمات )

أو الكحول فهي  Alcoholأما في ما يتعلق بكلمة  والرزمة هي حزمة.

 مشتقة من كلمة الكحل.

وتشهد شاهدة من أهل اللغة اإلنجليزية على مدى تأثير اللغة 

: (2014) يرجينتسونميري سالعربية في اللغة اإلنجليزية فتقول الباحثة 

من اللغة العربية، استعارت اللغة اإلنجليزية أكبر عدد من الكلمات 
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عارة من الشرق ويقدر عدد هذه الكلمات بنحو ثالثة آالف كلمة المست

يوردها أضخم معاجم اللغة اإلنجليزية وأوثقها باعتبارها كلمات مستعارة 

  تيلور ولتمن العربية إما بطريق مباشر أو غير مباشر، وقدم األستاذ 

 Arabic) الكلمات العربية في اللغة اإلنجليزيةبحثًا عنوانه ) (1933)

Words In English)  ذاكًرا فيه ما يزيد على ألف كلمة عربية في

 الطب والكيمياء والفلك والبيولوجيا والجراحة دخلت اللغة اإلنجليزية.

ونتيجة لتزايد العالقات المباشرة بين إنجلترا وأجزاء عديدة من 

العالم العربي زادت الكلمات المستعارة من العربية والتي تتناول 

رتب، والسلع والمصطلحات التجارية، وأسماء الحيوانات الشخصيات وال

 Sheikhسلطان،  Sultanمملوك،  Mamelukeوالطيور، وأمثلة ذلك: 

قيراط،  Saratقاِض  Cadiُمْفٍت،  Muftiمؤذن،  Muezzinشيخ، 

Tarrif  ،التعريفة الجمركيةArtichoke  ،،،خرشوفSarob  ،خروب

Sash  أوShash  ،شاشGiraffe السبانخسمى زرافة وتSpinach . 

وهي رتبة عسكرية عليا في البحرية  Admiralواألدميرال 

أرسنال ". ونسمع عن نادي "أمير البحرمشتقة من كلمة عربية وهي 

Arsenal  وتعني العتاد العسكري أو مكان  -المشهور في لعبة كرة القدم

. Darassinahوأصل الكلمة عربي وتعني دار الصناعة  -تخزين الذخائر

 Adobeوالتي نراها غالبا في برامج الكمبيوتر مثل  Adobeوكلمة 

Acrobat  تعني الطين المستخدم في صناعة طوب البناء. وهذه الكلمة

Adobe  مشتقة من الكلمة العربية الطوبةAl-toba . تسمى وقرنية العين

 .Corneaباإلنجليزية 

 Gazelleالغزالة و Giraffeوتسمى الزرافة باإلنجليزية 

وكذلك  باإلنجليزية تعني مجلة  Magazineو  Camel والجمل يسمى 

تطلق على مخزن السالح والذخيرة، وهي مشتقة من كلمة مخازن. 

باللغة  Matrahوتعني الفراش مشتقة من كلمة مطرح  Mattressوكلمة 

أي المقعد الوثير فمستمدة من كلمة صوف. والمساج   Sofaأماالعربية. 

Massage ليك مشتقه من الكلمة العربية المسح. أما حزمة أي التد

 فمشتقة من لفظة رزمة. Reamاألوراق التي نسميها 
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وكلمة قطن تسمى  Gypsumوكلمة جبس تسمى باإلنجليزية 

Cotton  أما الشمعة التي تسمى باإلنجليزيةCandle  فمشتقة من لفظة

 .Massacreباالنجليزيةقنديل. وكلمة مجزرة تسمى 

مل بعض الكلمات اإلنجليزية الشهيرة فمثالُ كلمة ودعونا نتأ

(Cut( ما عالقتها بكلمة قطع؟ وكلمة )Afraid بمعنى خائف. هل لها )

( ما صلتها بكلمة جني )جنى Gainعالقة بكلمة عفريت؟ وكذلك لفظة )

( صلتها واضحة بكلمة مناورة أما Maneuverيجني جنياً(؟ وكلمة )

(Cakeفغني عن البيان نقل )وإذا "كعك ما هو من الكلمة العربيةه ك "

"كوب" فهل هناك ريب في العالقة بينهما؟  ( وكلمةCup) سمعنا كلمة

( وجرة. وهو أمر يدعو للتأمل Jarوالعالقة ذاتها نجدها بين لفظتي )

 والبحث.

هذه الجولة السريعة في رحلة الكلمات العربية إلى  وبعد ذلك،فإن

ساؤل بشأن موصليها وطريقة لفظهم لها، الت اللغة اإلنكليزية تدعو إلى

 وقد تكون هذه القضية موضوع محطة لغوية أخرى.

 :الخاتمة

إن المالحظات التي يمكن رصدها بشأن مسألة االقتراض 

اللغوي والتحوالت التي طرأت على الكلمة العربية بعد انتقالها إلى 

إذ ال يمكن اللغات األوروبية، بما فيها لغة شكسبير، لكثيرة ومتشعبة، 

لمقال كهذا أن يلم بجميع جوانبها. فليس من السهولة بما كان أن يحيط 

المرء بجميع جوانب ظاهرة االقتراض اللغوي في جانبها النظري 

والتطبيقي، سيما مع قلة المراجع وعدم توحد اآلراء حول أصول الكلمات 

تدعي وتواريخ دخولها اللغة الوصل وطرائق انتقالها. وكل ذلك كان يس

منا الحيطة والحذر في انتقاء المعلومة الصحيحة استنادا لمراجع 

ومؤلفات وقواميس ومدونات يُعتد بها. فكم من مرة قمنا بمقارنة بين 

مختلف هذه المراجع حتى نقف على مدى تطابقها في المفردة المقترضة 

من جوانب عدة. كما أن انتقال المفردات من لغة إلى أخرى لم يكن في 

ر من األحيان يقتصر على اللغة األصل واللغة الوصل فحسب بل كثي

سوابق  -على سبيل المثال   -يتعداه إلى لغة أولغات أخرى حيث نجد

ولواحق كثيرة تتصل بالمفردة العربية المنقولة إلى اللغة اإلنجليزية. وهنا 

 وجب تبيان مصدرها وأصولها.
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مفردات وفضال عن ذلك، ثمة كلمات عديدة مقترضة كانت 

مركبة مزيجة بين اللفظ العربي والكلمات األجنبية كالفارسية أو الهندية 

أو الالتينية أو اإلغريقية أو التركية أو اإلسبانية أو الفرنسية وحتى 

اإليطالية والسواحلية. ناهيك عن اختالف الحروف بين اللغتين العربية 

ر مثال تعوزها واإلنجليزية في كثير من األحيان، ذلك أن لغة شيكسبي

حروف القاف والحاء والصاد والشين وهمزة القطع وألف المد والوصل، 

ما حتم علينا البحث عن المقابالت اللغوية المنطقية لها في اإلنجليزية. 

ومقابل ذلك، ثمة حروف في اللغة اإلنجليزية غير موجودة في اللغة 

بلها في ، ماجعلنا نبحث عن مقا -P-O-X-Vالعربية على غرار حروف

 .لغة الضاد

ومن بين أهم المالحظات التي استوقفتنا أثناء هذا البحث، نرصد 

 مايلي:

انتقالها من لغة أخرى آلثار البيئة  تخضع الكلمة أثناء )أو بعد( -

والتفاوت الحضاري فضال عن اختالف األصوات التي تتألف منها الكلمة 

المقترضة، وعادة ما المقترضة، أو إلى صيغتها البعيدة عن صيغ اللغة 

تسبب الكلمة اضطرابا في نظر اللغويين سواء أكان ذلك في أصل 

وجودها واقتراضها أم في داللتها لخروجها عن القواعد أو األصول 

 الداللية التي تحكم استعمالها وتحدد مضمونها وتعلل حيثيات ورودها.
 

تكمن أهمية دراسة ظاهرة االقتراض في معرفة األصيل  -

ترض من اللغة المدروسة ليستقيم التأصيل ألهل اللغة الوصل والمق

ومعرفة ما هو من األلفاظ أصيل في هذه اللغة غير وارد عليها من مورد 

آخر وما هو وارد غير أصيل، ومن ثم معرفة سبب هذا الورود وما كان 

وراءه وكيف جاء ومن أي اللغات هو، ودراسة المسار التاريخي لتغير 

 ضة في أطوار نموها.اللغة المقتر
 

تقف وراء عملية االقتراض عوامل عدة هي: الجوار، الهجرة،  -

الغزوات والحروب والحاجة بمختلف أنواعها: حاجات  التطور اللغوي،

اقتصادية تجارية وحاجات سياسية وإدارية وعسكرية وحاجات ثقافية 

 وحاجات دينية.
 

نجده يحتوي عند البحث المعمق لمفهوم أو مصطلح االقتراض  -

)المـــــــعرب والدخيل واألعجمي  على ثالثة مصطلحات دفعة واحدة
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المولد(، وإذا عدنا إلى المنشأ التاريخي لتلك المصطلحات نجد أن 

المعرب هو لفظ استعاره العرب الخلص في عصر االحتجاج أما الدخيل 

فهو لفظ أخذته اللغة العربية في مرحلة متأخرة من عصر االحتجاج 

يما بعد نشأ مصطلح األعجمي المولد على الكلمات التي دخلت بعد ذلك وف

 على يد المولدين.
 

لقد قامت اللغة العربية على مر العصور بتجديد تراثها اللفظي  -

بطرق عديدة ومنها عن طريق التعريب )االقتراض( من الفارسية 

اللغات  واليونانية والسريانية وغيرها من اللغات المعاصرة لها فضال عن

الجزرية )السامية( والتي تعد هي فيها فرع من أصل، وفعلت الشيء 

 نفسه في العصر الحديث.
 

تكمن علة االقتراض في خروج األلفاظ عن األبنية الصرفية  -

العربية وكذا في تتابع األصوات غير المألوف باإلضافة إلى عدم إمكانية 

 مقترضة الواحدة.االشتقاق أو التأصيل االشتقاقي في المفردة ال
 

نالحظ ُوجود جهود كبيرة في المعاجم العربية في ذكر المواد  -

المعربة وتأصيلها، وذكر بعض األحكام الصوتية والبنائـــــــــــية 

واالشتقاقية، ما جعلها بحق تشكل النواة األولى للبحث والتنقيب في ميدان 

 االقتراض اللغوي.
 

دة الثروة اللفظية للغة القومية يؤدي االقتراض اللغوي الى زيا -

من جهة، لكن في ذات الوقت قد يكون سببا من أسباب اندثار وموت 

-  بعض الكلمات األصلية داخل اللغة الوصل، إذ يتم نسيان هذه الكلمات

 بالكلمات الُمستعارة. وتعويضها - أو تناسيها
 

إن للغة حس ذاتي في جوهرها ووظيفتها، فاللغة تقرض  -

وتلك عالمة حياتها، فاللفظ المقترض ال ينتظر تقنينا أو ُحكما وتقترض 

 مسبقا ليدخل اللغة بل تفرضه الحاجة ويدعمه االستعمال.
 

يتخذ مدلول "المعرب" و"الدخيل" عند بعض علماء اللغة فهما  -

واحدا، إال إن هذا المدلول يأخذ منحى مغايرا عند البعض اآلخر من 

 علماء اللغة.
 

التعريب الكلي يكون على المحور الزمني وتقادم إن مقياس  -

اللفظ يدل على انصهاره التام ويصبح جاهزا لالشتقاق، إال إن هناك 
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ألفاظا يصعب إدراجها في اللغة وتصعب ترجمتها فتقترض وتبقى بلغتها 

 األصلية.
 

ارتبط مفهوم المعرب بمفهوم التعريب، والذي هو نتاج لحركة  -

 الترجمة و التعريب.
 

إن األسماء األعجمية ال تشتق، أي ال يحكم عليها أنها مشتقة،  -

وإن توهم أنه اشتق من لفظها، ألن علماء العربية منعوا اشتقاق العربي 

فهذا ال  من األعجمي فإذا ما وافق لفظ أعجمي لفظا عربيا في حروفه

 يعني أن أحدهما مأخوذ من اآلخر.
 

مولدون استعماال مخالفا لما يُقصد بالمولد اللفظ مما استعمله ال -

استعمله الفصحاء من العرب، أو هو ما نقله المولدون بطريق التجاوز 

واالشتقاق من معناه اللغوي الوضعي الذي عرف به إلى معنى آخر جديد 

اتفق عليه ،أو هي ما حرف على السنة المولدين من مفردات اللغة 

 الداللة أو بهما معا. العربية سواء أكان هذا التحريف في الصوت أم في
 

دار جدل كبير في ميدان الدراسات القرآنية والمعارف  لقد -

اللسانية العربية من جيل آلخر حول ما إذا كان في القرآن الكريم "ألفاظا 

أو أعجمية مولدة أو معربة." وقد انقسم المتناولون لهذه المسألة  دخيلة

أية كلمة معربة أو : فريق رفض رفضا قاطعا فكرة وجود إلى فريقين

مولدة أو دخيلة في القرآن الكريم، وفريق آخر رأى أن ثمة ألفاظا معدودة 

ولذلك عدت من الدخيل  ذات أصول غير عربية استعملها القرآن الكريم

أو المولد، وأن قلتها ال تجعل وجودها معارضا لداللة النصوص التي 

 دلت على "عربية لغة القرآن".

ي اللغة يغير من مالمحها. والغريب أن الولع إن كثرة الدخيل ف -

باللفظ األجنبي يؤدي بالكثير من الناس إلى ترك اللفظ العربي المتيسر 

إلى اللفظ الغريب، ومثال ذلك على سبيل المثال ال الحصر كلمة 

أصبحت مفهومة "هاتف"، فقد استقرت لدى الكثير من العرب، و

زالوا يستعملون كلمة "تلفون"  فإن كثيرا منهم ما ومستساغة. ومع ذلك،

وقل كذلك مثال عن كلمة "ميكانيزمات" التي أضحت أكثر استعماال في 

 آليات" وغيرهما كثير.“اللغة العربية من المفردة العربية 

إن ظاهرة االقتراض اللغوي ترتبط ارتباطا وثيقا بقوة  -

تها الحضارة، فكلما تقوت شوكة الحضارة كلما فرضت سيطرتها أو هيمن
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اللغوية على اللغات والحضارات األخرى، وكلما أفل بريقها كلما 

 اقترضت مزيدا من المفردات ممن هي أقوى منها.

إن ظاهرة االقتراض اللغوي ظاهرة ايجابية شريطة أن يتم  -

ذلك بوعي وبصيرة وخدمة لتطوير اللغة بما استجد من ابتكارات 

د فعال سلبيا سالبا لمكونات واختراعات في شتى مناحي الحياة، وإال ارت

  اللغة وأصالتها.

 إحاالت:

 *  19تم نشر الجزء األول من هذا البحث في مجلة المترجم، المجلد ،

وتعدد األلسن، جامعة  ، مخبر تعليمية الترجمة2019، جوان 1العدد

 .55-31الصفحات  ،1وهران
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 *** هنري المانس (Henri Lammens) مستشرق بلجيكي ومؤرخ ،
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 (، بين اللغة العربية ولغة اإلغريق، 2007محمد رشيد ناصر )، ذوق

ان العرب. رابط الموضوع: موقع ديو

http://www.diwanalarab.com 

 اإلغريق(، بين اللغة العربية ولغة 2012محمد رشيد ناصر )، ذوق ،

 الموضوع:رابط  -جمعية الترجمة العربية وحوار الثقافات 

.w.atida.org/makalhttp://ww 

http://www.diwanalarab.com/
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 :ستخلصم
لدراسة إلى الكشف عن مستوى جودة الترجمة من اللغة تهدف هذه ا

 كتابلرة اإلنجليزية إلى اللغة العربية في المركز القومي للترجمة في القاه

 والذيلبالوت   (2010بالوت، ))ثمانية من مؤرخي المركزية األوروبية(

ن أأشرف عليه مجموعةٌ من المتخصصين في مجال الترجمة. حاول الباحثان 

دّت ي أوالت ؛م األخطاء والهفوات واإلسقاطات التي وقعت في ترجمتهيبرزا أه

 إلى إلى التقليل من مستوى جودة ترجمته، وقد صنف الباحثان هذه األخطاء

ي فبعة وأخطاء لغوية؛ وذلك بناء على المنهجية المت ،صنفين: أخطاء ترجمية

تستنتج وي، وتصحيح اللغللفالكتاب قد أُخِضع للمراجعة و .إخراج هذا الكتاب

كلة زال يعاني من مشال يالدراسة بأن بعض مشاريع الترجمة إلى العربية 

رغم ما قد تم وضعه من استراتيجية اإلشراف من  جودة الترجمة

جمي هذا المشروع الترعلى إذ كان من المفروض على القائمين  ؛المتخصصين

ك لم ذل إال أن ،نة وخالية من األخطاء واإلسقاطاتأن يخرجوا لنا ترجمة متق  

 يتم. 

دة جو ؛اإلسقاطات ؛األخطاء اللغوية ؛األخطاء الترجميةفتاحية: مكلمات 

 الترجمة.
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Errors in Arabic translation of a book 

Eight Eurocentric Historians 

  

Abstract:  

This study aims to investigate the quality of translation from 
English to Arabic at the National Center for Translation in Cairo for a 

book (Eight Eurocentric historians) by Blaut which was supervised by 
group of translation specialists. The two researchers attempted to 
highlight the most important errors, lapses and deficiencies that 
occurred in his translation, which have hurt the quality of translation, 
and the two researchers classified these errors into two categories: 
translation and linguistic errors; based on the methodology used in the 
production of this book, the book has been subject to revision and 

linguistic correction, The study concludes that some Arabic translation 
projects are still having quality problem although that they claimed to 
have the stategy of appointing experts to look into the translation but 
they still fail to produce an accurate translation free of errors and 
deficiencies ; however, this was not done. 

Keywords: Translation errors; Linguistic errors; Translation 
deficiencies; Translation quality. 

 

 مقدمة:  

مةُ خالل القرون الماضية، وإلى يومنا هذا، أنّها  أثبتِت الترج 
ً بارزاً في  مدخل إلى تواصل المجتمعات بلغاتها المختلفة، وأدت دورا

معرفة تاريخ األمم السابقة، وساعدت على نقل المعرفة عبر دول العالم 

بسبب  وقاراته. فالترجمة تساعد المجتمعات على تخطي الحواجز اللغوية

اختالف األلسنة فتُسِهم الشعوب في عملية النهوض بالحضارة اإلنسانية، 
واالرتقاء بها إلى أعلى المستويات. وال يقتصر بناء الحضارة اإلنسانية 

كما  - مهما كان إبداعه وتميزه -على شعب واحد من الشعوب دون غيره 

لة هو ال ينحصر في مكان واحد، أو مدة زمنية واحدة بل هو حصي
للتجربة اإلنسانية المشتركة، ونتيجة للتالقح الفكري بين الشعوب واألمم 

المختلفة. وال يمكننا أن ننكر أّن الجهود التي يقوم بها المترجم عظيمة 

وجليلة حتى قيل إّن عمل المترجم أصعب وأشّق من عمل المؤلِّف؛ ألّن 

تيار ألفاظه، ومعانيه، المترجم مقيّد بفكر الكاتب، بينما المؤلِّف ُحرٌّ في اخ
 وأسلوبه فعنده الخيار في الحذف والزيادة والتغيير.
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تقف هذه الدراسة على إحدى الترجمات إلى العربية محاولة بيان 
األخطاء التي فيها للداللة على مشكلة جودة الترجمة التي مازال يعاني 

منها بعض مشاريع الترجمة إلى العربية والذي ما زال يحتاج إلى 
 اجعة أكثر جدية استجابة لتوقعات القراء والجمهور.مر

 نبذة عن الكتاب وترجمته

في البداية ال بدّ من اإلشارة إلى نبذة موجزة عن الكتاب األصل 

)ثمانية من مؤرخي المركزية األوروبية( فهو للمؤلف األمريكي جيمس 
بالوت المتخصص في الجغرافية السياسية فقد تطّرق في كتابه هذا إلى 

موضوع في غاية األهمية فسعى إلى إزالة الفوارق بين شعوب العالم 

أجمع وذلك من خالل تقديم األدلة الواضحة على بطالن فكرة تفضيل 

األوروبيين على غيرهم من األمم. وقد تولى المركز القومي للترجمة في 
القاهرة مهمة ترجمته إلى العربية وكما هو معلوم للجميع فإن هذا المركز 

سمعة طيبة وجهود مباركة ال يمكننا نكرانها ولكن ذلك ال يمنع وجود  له

عدد من الترجمات قد ظهرت بصورة غير مقبولة قد أساءت إلى بعض 
 تلك الجهود.

فمشكلة هذا البحث تكمن في أّن هذا الكتاب على الرغم من أنّه قد 

تُرجم إلى العربية وراجعه متخّصص له باع طويل في مجال الترجمة، 
وأُخضع إلى التصحيح اللغوي واإلشراف الفني، فإنه مازال يحتوى على 

أخطاء كثيرة تحاول هذه الدراسة بيانها وتصنيفها وإلى جانب  بيان ما 
 الكثيرة. اإلسقاطات وقع فيه من 

وكما هو معلوم فنقد الترجمات ال يمكنه أن يثمر دون الرجوع 

جم ليكون النقد مبنيًّا على إلى النص األصل ومن ثم مقارنته بالنص المتر

أسس صحيحة فإن لم تنعقد المقارنة بين النصين األصل والهدف بطل 

النقد بكامله. ولذا حرص الباحثان على الرجوع إلى النصين األصل 
والهدف ومقارنتهما مقارنة تامة وقد استخرجا عددًا كبيًرا من األخطاء 

لقائمين بمشروع الترجمية واللغوية التي كان من المفروض على ا

ترجمته أن يتجنبوها وكما الحظ الباحثان أن تلك األخطاء قد كانت إما 
عائدة إلى سوء الفهم الناتج عن فقدان الدقة أو عدم مراجعة العمل بعد 

إكماله أو إلى سوء فهم للنص أو إلى التسّرع واالستعجال أو إلى أخطاء 

ان أن األخطاء التي نحوية فادحة أو أخطاء فنية شكلية. الحظ الباحث

وقعت في الكتاب كانت أخطاء ساذجة يمكن تجنبها بأقل مجهود لو راجع 
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القائمون على ترجمته الكتاب  مراجعة دقيقة.  وقد أشار محمد الديداوي 
إلى أن األخطاء البسيطة إذا ما تكررت، فإنها دليل على عدم انتباه 

عمل، أو قد تكون المترجم أو ربما ألنه يعمل بسرعة أو تحت ضغط ال

إشارة على عدم األهلية. أما إذا كانت كثرة األخطاء البسيطة مصحوبة 

بأخطاء فادحة، فتلك طامة كبرى وقد تكون عندها للترجمة عواقب 
وخيمة. وربما تفّسر كثرة األخطاء البسيطة على أنها إهمال من طرف 

كفاءة أو أنه المترجم، أو ربما تدل على أن المترجم لم يبلغ مبلغًا من ال

يتحلى بالنزاهة بما يؤهله للمراجعة، وال سيّما المراجعة الذاتية. وكذلك 
فإّن األخطاء البسيطة منها والفادحة، ممنوعة على الُمراجع وهي عيب 

 (.45، ص2005)الديداوي،  عليه.

 تصنيف أخطاء الترجمة

إّن مراجعة الترجمة تعدّ أمًرا الزًما ومهًما من جوانب عديدة 

ي تمثّل حماية لمعاني النص األصل من التحريف والنقص والتشويه فه

بكل صوره المحتملة. باإلضافة إلى أنّه من الواجب على المترجم إعادة 
القراءة، مراجعًا ومنقًّحا ما ترجمه، ليقف على ما قد يكون فيه من عيوب 

وقد بيّن  (82، ص2002)الديداوي، وإسقاطات وليحسن فيه ويجوده. 

نيومارك أهمية نقد الترجمة في تكوين المترجم الناجح حيث إنه يعدّ: بيتر 

"حجر أساس ألي دورة دراسية في األدب المقارن، أو األدب في 
الترجمة، ومكونًا في أي دورة ترجمة للمحترفين، مع ما يناسبها من 

 (.305، ص2006)نيومارك، نماذج النصوص" 

مين أخطاء ترجمية، قّسمت سعيدة كحيل أخطاء الترجمة إلى قس
وأخطاء لغوية، فالخطأ الترجمي يتمثل في القصور عن إيجاد مكافئ 

المعنى في النص الهدف بسبب االنحراف في توظيف تقنيات الترجمة 

وقلة الكفاءة الترجمية التي تبنى على معرفة المعادل الموضوعي بين 
 النص المصدر والنص الهدف. وأما الخطأ اللغوي فهو انحراف عن

النظام اللساني بكل مستوياته الصوتي والتركيبي والداللي. وقد أعطت 

قيمة كبرى للخطأ الترجمي الذي يؤثر على المعنى، وأما الخطأ اللغوي 

، 2011حيل، )ك فصنّفته في رتبة أقل؛ ألّن تأثيره على المعنى قليل
 وقامت أيضاً بدراسة ميدانية تحلّل فيها أخطاء اللغة والترجمة (.173ص

وتقّومها، وقد رتّبت أخطاء الترجمة حسب خطورتها في ترجمة المعنى، 
 :وبالتالي مدى تأثيرها على جودة الترجمة وهي
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أخطاء فهم المقروء: هي درجة الصفر في الترجمة )يستحيل  -
 .ترجمة النص المصدر(

 .أخطاء نقل المعلومات: وهي الدرجة األولى )خطيرة جداً( -

وهي الدرجة الثانية )متوسطة  الترجمة الحرفية الخاطئة: -
 .الخطورة(

 .أخطاء توظيف التقنيات: وهي الدرجة الثالثة )خطيرة( -

أخطاء التحرير: وهي الدرجة الرابعة )أقل خطورة( قد ال تؤثر  -
 .على المعنى

األخطاء الناتجة عن التداخل اللغوي: وهي الدرجة الخامسة  -
 (.189، ص2011)كحيل،  )عادية(

 طهاجودة الترجمة وشرو

وال بدّ من إشارة سريعة إلى ما ذكره محمد الديداوي لبعض 
األسس والمعايير لتقييم جودة الترجمة، ولبعض المهام الرئيسة لكّلٍّ من 

المترجم والمراجع والمدقّق، فقد بيّن أهم المعايير لتقييم الجودة كالمعنى 

ونقله الصحيح ومدى الفهم واإلفهام، والمصطلحات المتخصصة 

صرات، والتركيب، والتأثير األسلوبي، واالنحراف، واألخطاء والمخت
المطبعية، واإلعراب، واالستعمال االصطالحي، واألسلوب والتكرار، 

واإليقاع الموسيقي، والمنطق، والمنهج، ودقائق المعاني، والحشو، 

إّن المتتبع لحركة الترجمة في  (.105، ص2000)الديداوي،  والحذف
ن الكثير من الترجمات يفتقر إلى أربعة أمور رئيسة عالمنا العربي يرى أ

، 2004)الدرويش،  هي: الدقة، والضبط، والتحّكم في المعنى، والقبول
 (.1ص

وأوضح الديداوي أيًضا الشروط الواجب توفرها في المترجم 

كأن يكون متمّكنًا في موضوع الكتاب الذي يترجمه، وأن يكون متقنًا 

ا بأصول اللغة العربية، وعارفًا ق واعدها الصرفية والنحوية، وملمًّ

البالغة، وأن يكون مّطلعًا على المصطلحات العلمية وطرائق وضعها، 
)الديداوي،  وأن يكون متقنًا اللغة األجنبية التي ينقل عنها قواعد وأسلوبًا

فالمترجم أكثر الناس عرضة للخطأ، ولن  (.101-100، الصفحات 2000

)عصفور،  في فهم النص أو في التعبير السليم عنهيعذره أحدٌ إذا ما أخطأ 
 (.16، ص2009
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وأما المراجع فقد اشترط محمد الديداوي فيه أيًضا أن يكون 
جامعًا شروط المترجم بل متقدًّما عليه معرفة وخبرة في الموضوع 

المترجم واللغتين العربية واألجنبية المنقول منها كيما يستطيع ضبط 

فيها من نقص، وتقويم ما يشوبها من خطأ أو الترجمة واستدراك ما 

وذكر أيًضا أن هناك بعض  (101، ص2000)الديداوي،  ركاكة.
المؤاخذات على المراجعين كعدم تصحيح الخطأ وتدارك السهو وتوحيد 

االصطالح وتسليس التراكيب باإلضافة إلى وجوب تدارك اإلسقاطات 

، 2007ديداوي، )ال التي كلما تقلص عددها آذنت بتحسّن األداء
 (.114ص

وأما ما يتعلق بالتدقيق اللغوي فقد أشار محمد الديداوي أيًضا إلى 

أن هذه المرحلة ال غنى عنها في كل ترجمة وهي أدنى درجات المراجعة 
إذ تقتصر على القراءة السريعة وغربلة النص المترجم للتيقن من الشكل 

بهام وااللتباس وعدم والستكشاف األخطاء النحوية الصارخة وحاالت اإل

االتساق. والمعيار األساسي هو أن يأنس المدقق بالنص وال تدعوه 
الحاجة أبدًا إلى المقارنة باألصل أو االستعانة به للفهم. وال يتحمل المدقق 

)الديداوي،  المحتوى أو عن جوهر النص المترجمالمسؤولية عن 
 (.107، ص2000

نية من مؤرخي المركزية مناقشة األخطاء في ترجمة  كتاب )ثما

 األوروبية(

ستشير هذه الدراسة إلى األخطاء التي رصدها الباحثان في أثناء 

مقارنتهما للنصين األصل والهدف وستكتفي بذكر بعض النماذج التي 
تعطي صورة واضحة عنها مع بيان ترجمات مقترحة وصياغات بديلة 

 .واإلسقاطاتلهذه األخطاء 

 األخطاء الترجمية   .1

 :أخطاء في نقل المعلومات 1.1 

سيتناول هذا البحث هنا األخطاء في نقل المعلومات التي تعدّ من  

األخطاء الخطيرة جدًا كما أشارت إلى ذلك سعيدة كحيل أعاله فهي تقيّم 
في الدرجة األولى من حيث خطورتها  وتنتج عنها آثار سلبية في نقل 

هذه األخطاء هو عدم  محتوى الكتاب ومضامينه، ولعل السبب وراء
 مراجعة العمل المترجم بشكل متقن، وفيما يأتي بعض النماذج عنها:
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 ( من النص األصل:135جاء في صفحة ) 1. 1.1
Remember that Weber placed a lot of causal weight on 

religion in China  

ديانة تذكر أن فيبر أقام وزنًا كبيًرا لل ( من الترجمة:187جاء في صفحة )
 الهندفي 

المؤلف هنا عن طريقة هول في تحليل تاريخ الصين، ثم يتحدّث 
ذكر أن قيبر لم يتورع عن وصف الصينيين بالالعقالنية بل إنهم 

لصوص وأوغاد. فالسياق يتحدّث عن الصين والصينيين ولكن الكلمة 

 )الصين( قد تغيّرت خطأ إلى الكلمة )الهند(.  وهذا الخطأ يعدّ فادًحا في
 مثل هذا النوع من الكتب.

 : تذكر أن فيبر أقام وزنًا كبيًرا للديانة في الصينالترجمة المقترحة

 ( من النص األصل:114جاء في صفحة ) 2.1.1
from the Middle East to Greece to western Europe 

 لشرقمن الشرق األوسط لليونان  ( من الترجمة:158جاء في صفحة )
 أوروبا

هنا إلى أن مان يعتقد أن التميز الثقافي مضى في  أشار المؤلف
مسار ثابت باتجاه الشمال الغربي من الشرق األوسط إلى اليونان إلى 

غرب أوروبا. ولكن المترجمة لم تكن منتبهة فقد غيرت االتجاه من 

)غرب أوروبا( إلى )شرق أوروبا(. وتحديد االتجاهات يعدّ أمًرا 

الكتب التي تتناول الجغرافيا السياسية.  ضروريًا في مثل هذا النوع من
وال يجوز أن تتالعب المترجمة في المعلومات التي أراد المؤلف نشرها 

 وتحديدها. 

 : من الشرق األوسط إلى اليونان إلى غرب أوروباالترجمة المقترحة

 ( من النص األصل:56جاء في صفحة ) 3.1.1
Brenner says nothing whatever about the nature of 

medieval societies in Africa and Asia 

 ( من الترجمة:85جاء في صفحة )
في  واألوروبيةال يذكر برينر شيئًا عن طبيعة المجتمعات اإلفريقية 

 العصور الوسطى
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أشار المؤلف هنا إلى أن برينر ال يذكر شيئًا عن طبيعة 
ر ال يعدّها المجتمعات اإلفريقية واآلسيوية في العصور الوسطى، فبرين

ضرورية في المقارنة بين المجتمعات األوروبية وغيرها. ولكن 

المترجمة غيّرت الكلمة )اآلسيوية( إلى الكلمة )األوروبية(. حينئذٍّ سيكون 

المعنى أن هناك مقارنة بين المجتمعات األوروبية والمجتمعات 
 األوروبية. فكيف نقيم مقارنة بين الشيء ونفسه؟

 : اإلفريقية واآلسيوية في العصور الوسطىالترجمة المقترحة

   materialistic and ( من النص األصل:150جاء في صفحة ) 4.1.1
atheistic  

 وجماليةمادية  ( من الترجمة:206جاء في صفحة )

ذكر المؤلف أن الحتمية البيئية األوروبية لم يُنظر إليها باعتبارها 
ات الرب. فالسياق يدور هنا بين مادية وإلحادية بل على أنها أداة من أدو

اإليمان واإللحاد، ولم يتحدّث السياق عن الجمال. ولكن المترجمة غيّرت 
 الكلمة )إلحادية( إلى الكلمة)جمالية(. 

 : مادية وإلحاديةالترجمة المقترحة

 southwestern ( من النص األصل:160جاء في صفحة ) 5.1.1

South Africa 

 وجنوب أفريقيافي جنوب غرب  ترجمة:( من ال220جاء في صفحة )

إّن إقحام الواو هنا قد أفسد المعنى المراد، فهناك فرق بين قولنا: 
 )جنوب غرب قارة أفريقيا( و)جنوب غرب دولة جنوب أفريقيا(.

 : في الجنوب الغربي لدولة جنوب أفريقياالترجمة المقترحة

ريقيا أضاف الباحثان كلمة )دولة( للتفريق بين دولة جنوب أف
 وجنوب قارة أفريقيا، فالمراد هنا الدولة وليس القارة.

  Africa tropicalin ( من النص األصل:163جاء في صفحة )  6.1.1

 اآلسيويةفي أفريقيا   ( من الترجمة:225جاء في صفحة )

أشار المؤلف إلى أن قناعة دايموند بأن الخيول والقطعان لم 

االستوائية بسبب أمراض مثل مرض  يمكن استخدامها بكفاءة في أفريقيا
تعدّ قناعة خاطئة. ولكن المترجمة هنا قد غيّرت الكلمة  -النوم 

 )االستوائية( إلى الكلمة )اآلسيوية( فحّرفت المعنى.
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 : في أفريقيا االستوائيةالترجمة المقترحة

 climates tropical ( من النص األصل:175جاء في صفحة ) 7.1.1

 المناخات اآلسيوية من الترجمة:( 239جاء في صفحة )

أن  -متتبعًا هنتجتون بذلك -أوضح المؤلف أن الندز يجادل 

المناخات االستوائية تعد غير مالئمة للنشاط اإلنساني والتقدم الثقافي. 

ولكن المترجمة قد غيّرت الكلمة )االستوائية( إلى الكلمة )اآلسيوية(. 
 حيحة بعد خمسة أسطر.والغريب أن المترجمة قد ترجمتها ترجمة ص

 : المناخات االستوائيةالترجمة المقترحة

 agriculturalnon ( من النص األصل:165جاء في صفحة ) 8.1.1

 التكنولوجيةغير  ( من الترجمة:227جاء في صفحة )

تكلّم المؤلف هنا عن الطريقة التي انتشرت بها االبتكارات غير 

صين. ولكن المترجمة قد الزراعية غربًا في أوروبا وتبلورت في ال
 غيّرت الكلمة )الزراعية( إلى الكلمة )التكنولوجية(.

 : غير الزراعيةالترجمة المقترحة

 1500A.D . ( من النص األصل:9جاء في صفحة )  9.1.1

 الميالد قبل 1500 ( من الترجمة:23جاء في صفحة )

قد ( إلى العربية بالعبارة )قبل الميالد(، ف.A.Dتُرجم االختصار )
توهمت المترجمة في ترجمتها لهذا االختصار فبدالً من أن تترجمه 

بالعبارة )بعد الميالد( فقد ترجمته بالعبارة )قبل الميالد(، ويعدّ هذا خطأ 

( Anno Domini( هو اختصار للعبارة ).A.Dواضحاً. والرمز )

( فهو اختصار للعبارة .B.Cوأّما الرمز ) ومعناه: بعد ميالد المسيح.
(Before Christ) ومعناه: قبل ميالد المسيح 

 بعد الميالد 1500: الترجمة المقترحة

 1760A.D . ( من النص األصل:15جاء في صفحة ) 10.1.1

 الميالد قبل 1760 ( من الترجمة:30جاء في صفحة )

( إلى العربية بالعبارة )قبل الميالد(، فقد .A.Dتُرجم االختصار )

لهذا االختصار فبدالً من أن تترجمه توهمت المترجمة في ترجمتها 
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بالعبارة )بعد الميالد( فقد ترجمته بالعبارة )قبل الميالد(، ويعدّ هذا خطأ 
 واضحاً. 

 بعد الميالد 1760: الترجمة المقترحة

   1492before ( من النص األصل:18جاء في صفحة ) 1.1.11

 1942قبل  ( من الترجمة:34جاء في صفحة )

(. وهذا يعدّ 1942( إلى )1492لتاريخ من )حّرفت المترجمة ا
 خطأ كبيًرا.

 1492: قبل الترجمة المقترحة

  ( من النص األصل:16جاء في صفحة ) 12.1.1
such arguments thirtyIn Chapter 10 I list  

 عشًراوفي الفصل العاشر أستعرض  ( من الترجمة:31جاء في صفحة )
 من هذه المجادالت

ت الكلمة )ثالثين( إلى الكلمة )عشًرا(. فهي إن المترجمة قد غيّر

قد شّوشت على القارئ فذكرت هنا )عشًرا(، وذكرت )ثالثين( في 
 (.273( و)8الصفحتين )

: وفي الفصل العاشر أستعرض ثالثين مجادلة من هذه الترجمة المقترحة
 المجادالت

 ( من النص األصل:16جاء في صفحة ) 13.1.1
in this book seems not to be typical of modern 

historiography 

 ممثاًل في هذا الكتاب ليست نموذًجا  ( من الترجمة:32جاء في صفحة )

 للتاريخ المعاصر
أشار المؤلف إلى أن المركزية األوروبية المعروضة من خالل 

المؤرخين الثمانية ال تعد نموذًجا مثاليًا للتاريخ المعاصر. فحّرفت 

اليًا( إلى الكلمة )ممثاًل( وكما هو معلوم عند المترجمة الكلمة )مث
 المتخصصين هناك فرق كبير بين ممثل ومثالي.

 : في هذا الكتاب ليست نموذًجا مثاليًّا للتاريخ المعاصرالترجمة المقترحة

  depend upon ( من النص األصل:21جاء في صفحة ) 1.1.14
irrigation 
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 الزراعةلى تعتمد ع ( من الترجمة:40جاء في صفحة ) 

السياق هنا عن عملية توزيع المياه وصيانة أعمالها. يتحدّث 

والغريب أن المترجمة قد ترجمت هذه الكلمة بــــ )الري( بعد ستة عشر 
 سطًرا.

 : تعتمد على الريالترجمة المقترحة

  ( من النص األصل:38جاء في صفحة ) 15.1.1
parts of northern Italy, the Netherlands 

 وهولندا أوروباأجزاء من شمال  ( من الترجمة:61في صفحة ) جاء

غيّرت المترجمة الكلمة )إيطاليا( إلى الكلمة )أوروبا(. وكما هو 

معلوم فإن إيطاليا تقع في جنوب أوروبا فالمترجمة هنا قد حّرفت المعنى 
 الذي أراده المؤلف.

 : أجزاء من شمال إيطاليا وهولنداالترجمة المقترحة

modern technology  ( من النص األصل:39جاء في صفحة ) 1.1.16

and science 

 والعلم البيئة ( من الترجمة:64جاء في صفحة )

أشار المؤلف إلى أن وايت يقول لكي نتعامل مع األزمة يجب أن 

نبدأ بنظرة تاريخية عميقة إلى المسلمات التي تشكل أساس التكنولوجيا 

ة هنا قد غيّرت الكلمتين )التكنولوجيا الحديثة والعلم. ولكن المترجم

الحديثة( إلى الكلمة )البيئة(. والغريب أنها قد ترجمت الكلمتين ترجمة 
 صحيحة بعد سطر واحد.

 : التكنولوجيا الحديثة والعلمالترجمة المقترحة

  ( من النص األصل:49جاء في صفحة ) 17.1.1
the feudal system in France and England 

 األوروبيالنظام اإلقطاعي  ( من الترجمة:76صفحة )جاء في 

يتحدّث السياق هنا عن النظام اإلقطاعي في الدولتين فرنسا 

وإنكلترا دون غيرهما من الدول األوروبية األخرى. فالمؤلف هنا قد أراد 

التخصيص بهاتين الدولتين فقط ولكن المترجمة غيرتهما إلى الكلمة 
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ة أن تتصرف في مثل هذا النوع من الكتب )األوروبي( فال يحق للمترجم
 التي تقوم على الدقة في نقل المعلومات.

 : النظام اإلقطاعي في فرنسا وإنكلتراالترجمة المقترحة

 ( من النص األصل:52جاء في صفحة ) 18.1.1
it could not have been significant enough to have had an 

impact on rural society 

 ( من الترجمة والكالم يدور حول التجارة:81حة )جاء في صف

للتجارة أن تكون ذات أهمية كبيرة ويكون لها تأثير كبير على  يمكن
 المجتمع الريفي

إّن المترجمة قد عكست المعنى هنا فيفهم من ترجمتها بأن 

للتجارة أهمية كبيرة، بينما أراد المؤلف أنه ال يمكن أن تكون للتجارة 
 أهمية كبيرة.

: ال يمكن أن تكون التجارة ذات أهمية كبيرة ليكون لها لترجمة المقترحةا
 تأثير على المجتمع الريفي

s ’W.W. Rostow ( من النص األصل:73جاء في صفحة ) 1.1.19

book 1960 

 1940الصادر في  كتاب روستو ... ( من الترجمة:107جاء في صفحة )

( 1960غيرته من ) لم تنقل المترجمة التاريخ نقاًل صحيًحا فقد
 (.1940إلى )

 1960. الصادر في : كتاب روستو ..الترجمة المقترحة

  history lateron ( من النص األصل:82جاء في صفحة ) 1.1.20

 القديمعلى التاريخ  ( من الترجمة:119جاء في صفحة )

إّن المترجمة قد عكست المعنى هنا فيفهم من ترجمتها بأن الكالم 

قديم، بينما أراد المؤلف التاريخ الالحق. والغريب أن على التاريخ ال
المترجمة هنا في الصفحة نفسها قد ترجمت العبارة نفسها بـــــ )التاريخ 

(  بــــ )أوقات الحقة( وهما later timesبعد ذلك(، وترجمت العبارة )
 ترجمتان صحيحتان.
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 : على التاريخ الالحقالترجمة المقترحة

 ( من النص األصل:86) جاء في صفحة 21.1.1
 s’times the size of Europe fourabout  

أضعاف مثيلتها في  ثالثةحوالي  ( من الترجمة:123جاء في صفحة )
 أوروبا

ذكر المؤلف أن المساحة المأهولة بالتعداد السكاني المستقر في 
آسيا تبلغ حوالي أربعة أضعاف مثيلتها في أوروبا، ولذا يجب أن نتوقع 

ن عدد الكوارث الطبيعية في آسيا أكثر منه في أوروبا بأربعة أن يكو

أمثال. فالمترجمة قد غيّرت العبارة )أربعة أضعاف( إلى )ثالثة 
أضعاف(، والغريب أنها أبقت على العبارة )أربعة أمثال( وهو صحيح. 

وكما هو مفهوم من كالم المؤلف إذا كانت المساحة المأهولة تبلغ أربعة 

جة المنطقية المتوقعة هي أن يكون عدد الكوارث الطبيعية أضعاف فالنتي
 أكثر منه بأربعة أمثال.

 : ما يقارب أربعة أضعاف مثيلتها في أوروباالترجمة المقترحة

 ( من النص األصل:99جاء في صفحة ) 22.1.1
It is not correct to argue, as Jones does here 

 ( من الترجمة:139جاء في صفحة )

 هنا الخطأ أن نجادل مثلما يفعل جونزليس من 

يفهم من الترجمة أن الجدال ليس خطأ وينبغي أن نقوم به مثلما 

فعل جونز. ولكن المؤلف أراد عكس ذلك  فهو يبيّن أن الجدال ليس 
 صحيًحا وال ينبغي فعله مثلما يفعل جونز هنا.

 : ليس صحيًحا أن نجادل كما يفعل جونز هناالترجمة المقترحة

  ( من النص األصل:105جاء في صفحة ) 23.1.1
their armies lack “tough” petty officers 

 جيوشهم الضباط األشداء اتقدت ( من الترجمة:147جاء في صفحة )

 -أو الطباع-لعل الخطأ في الكلمة )اتقدت( سبُق قلم. فالمترجمة 

نسيت حرف الفاء فجاءت الكلمة بهذه الصورة الخاطئة. والمعنى 
 حيح هو أن جيوشهم قد افتقدت الضباط األشداء.الص
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 : افتقدت جيوشهم الضباط األشداءالترجمة المقترحة

 they are ( من النص األصل:105جاء في صفحة ) 1.1.24

passive, submissive 

  ولبيون خانونهم  ( من الترجمة:147جاء في صفحة )

 -ترجمة لعل الخطأ في الكلمتين )خانون ولبيون( سبق قلم. فالم

ربما أرادت أن تقول )خانعون( فنسيت حرف العين فجاءت  -أو الطباع
الكلمة بهذه الصورة الخاطئة. وربما أرادت في الكلمة الثانية أن تقول 

)بليدون( فغيّرت الكلمة وجاءت بهذه الصورة الخاطئة. والصحيح في 

 الكلمة األولى )خانعون( أو)خاضعون(. والصحيح في الكلمة الثانية
 )بليدون(.

 : هم خاضعون وبليدونالترجمة المقترحة

 ( من النص األصل:109,108جاء في صفحة ) 25.1.1
probably had no greater impact on individuals in non-

Europe than they did in Europe 

 ( من الترجمة:151جاء في صفحة )
 كثر من غيرهاأوروبا أوربما لم يكن لها تأثير كبير على األفراد في 

قلبت المترجمة المعنى في هذه الجملة؛ ألن المؤلف أراد أن يقول 
 لم يكن لها تأثير على األفراد في غير أوروبا مما كان له في أوروبا. 

: وربما لم يكن لها تأثير كبير على األفراد في غير الترجمة المقترحة
 أوروبا مما كان له في أوروبا

 rule  Mongolafter من النص األصل: (111جاء في صفحة ) 1.1.26

ended 

 الموجلبعد نهاية فترة حكم  ( من الترجمة:155جاء في صفحة )

حرفت المترجمة الكلمة )المغول( إلى الكلمة )الموجل( فأفسدت 
 المعنى. ولعل هذا الخطأ سبق قلم.

 : بعد نهاية مدة حكم المغولالترجمة المقترحة

 plows Iron النص األصل:( من 115جاء في صفحة ) 1.1.27



 ة(األخطاء في الترجمة العربية لكتاب )ثمانية من مؤرخي المركزية األوروبي

 

 49                                            2020، جوان  1، العدد 20المترجم، المجلد 
 

 الجديدةالمحاريث  ( من الترجمة:159جاء في صفحة )

يتحدث السياق هنا عن المحاريث الحديدية التي تستخدم في آسيا 

وأوروبا في العصر الحديدي. ولكن المترجمة غيّرت الكلمة )الحديدية( 

إلى الكلمة )الجديدة(. والغريب أنها ترجمتها ترجمة صحيحة قبل تسعة 
 عشر سطًرا.

 : المحاريث الحديديةالترجمة المقترحة

 economicto  ( من النص األصل:135جاء في صفحة ) 1.1.28

change 

 االجتماعيللتغيير  ( من الترجمة:186جاء في صفحة )

يتحدث السياق هنا عن التطور االقتصادي فذكر المؤلف أن 

بذلك منعت الطبقية قد أحكمت قبضتها على المجتمع لدرجة الجمود و
التطور االقتصادي. غيّرت المترجمة الكلمة )االقتصادي( إلى الكلمة 

 )االجتماعي(.

 : للتغيير االقتصاديالترجمة المقترحة

 burn-and-slash ( من النص األصل:177جاء في صفحة ) 29 1.1.

 والصدقالقطع  ( من الترجمة:242جاء في صفحة )

ة فذكر المؤلف أن يتحدث السياق هنا عن الزراعة المتنقل

الزراعة االستوائية تعدّ من الزراعات المتنقلة )ما يطلق عليها: القطع 

والحرق(. غيّرت المترجمة الكلمة )الحرق( إلى الكلمة )الصدق( 
 فأفسدت المعنى. ولعل هذا الخطأ سبق قلم.

 : القطع والحرقالترجمة المقترحة

  ( من النص األصل:182جاء في صفحة ) 30.1.1
and therefore have more children than they should 

أكثر مما  أخطاءولذا توجد لديهم  ( من الترجمة:249جاء في صفحة )
 يجب

ذكر المؤلف أن غير األوروبيين ليسوا عقالنيين بالدرجة الكافية 

التي تجعلهم يتحكمون في رغباتهم الجنسية، ولذا ينجبون أطفااًل أكثر مما 
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ا يتحدث عن األطفال وليس عن األخطاء. ولكن يجب. فالسياق هن
المترجمة غيّرت الكلمة )أطفال( إلى الكلمة )أخطاء( ولعل هذا الخطأ 

 سبق قلم. والغريب أنها ترجمتها ترجمة صحيحة بعد أربعة أسطر.

 : ولذا يوجد لديهم أطفال أكثر مما يجبالترجمة المقترحة

 before Waterloo ( من النص األصل:189في صفحة )جاء  1.1.31

 بعد ووتر ( من الترجمة:259جاء في صفحة )

أشار المؤلف هنا إلى أن شعب هايتي هو الذي صنع ثورته 

بنفسه. لقد هزموا جيوش نابليون قبل واترلو بمدة طويلة. ولكن المترجمة 

قلبت المعنى هنا فقالت )بعد( بداًل من )قبل( فأفسدت المعنى. وقامت 
( فقالت: )ووتر(. وواترلو هي Waterlooللكلمة )أيًضا باقتراض ناقص 

 قرية بالقرب من بروكسل في بلجيكا.

 : قبل واترلوالترجمة المقترحة

 ( من النص األصل:190جاء في صفحة ) 32.1.1

Whereas Anglo-America was settled mainly by English 

families, Latin America was settled by single males from 

Iberia 

 ( من الترجمة:260جاء في صفحة )

فقد اتجه  الالتينيةأمريكا -بينما استقرت عائالت إنجليزية في أنجلو
 الرجال العزاب من أيبيريا إلى االستقرار في أمريكا الالتينية

أمريكا فقد -لم تفرق المترجمة هنا بين أمريكا الالتينية وأنجلو

مريكا( فهي بهذا الصنع قد شّوشت أ-أضافت الكلمة )الالتينية( بعد )أنجلو

على القارئ فالمؤلف قد فّرق بينهما قبل سطرين فقال: "بالنسبة لعدم تقدّم 
 ".أمريكا-ة بعد االستقالل من أنجلوأمريكا الالتيني

أمريكا، فقد -: بينما استقرت عائالت إنجليزية في أنجلوالترجمة المقترحة
 تقرار في أمريكا الالتينيةاتجه الرجال العزاب من أيبيريا إلى االس

 a balanced ( من النص األصل:191جاء في صفحة ) 1.1.33

judgment 

 المتوازنة المجادلة ( من الترجمة:260جاء في صفحة )
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غيّرت المترجمة الكلمة )المحاكمة( إلى الكلمة )المجادلة(. ولعل 
 هذا الخطأ سبق قلم.

 : المحاكمة المتوازنةالترجمة المقترحة

 that some sort of ( من النص األصل:192جاء في صفحة ) 1.1.34

change sea 

 الجذريأن هناك نوًعا من التغيير  ( من الترجمة:262جاء في صفحة )

يتحدث السياق هنا عن التجارة البحرية في القرن الخامس عشر 

في الصين. ولكن المترجمة غيّرت الكلمة )البحري( إلى الكلمة 
 ذا الخطأ سبق قلم.)الجذري(. ولعل ه

 : أن هناك نوًعا من التغيير البحريالترجمة المقترحة

 ( من النص األصل:196جاء في صفحة ) 1.1.35
Europeans had an advantage in heavy work and transport 

 ( من الترجمة:268جاء في صفحة )
 األوروبيون متميزين في العمل الشاق والنقل لم يكن

أن يقول إن األوروبيين كانوا متميزين في  أراد المؤلف هنا

العمل الشاق والنقل. ولكن المترجمة قلبت المعنى وقالت لم يكن 
 األوروبيون متميزين. فحّرفت المعنى الذي أراده المؤلف.

 : كان األوروبيون متميزين في العمل الشاق والنقلالترجمة المقترحة

 ( من النص األصل:198جاء في صفحة ) 36.1.1
We do need to improve the status of geography 

 ( من الترجمة:271جاء في صفحة )

 إلى أن نحسن من مكانة الجغرافيا لسنا في حاجة 

أراد المؤلف هنا أن يقول نحن بنا حاجة إلى أن نحسن من مكانة 

الجغرافيا. ولكن المترجمة قلبت المعنى وقالت لسنا في حاجة. فحّرفت 
 اده المؤلف.المعنى الذي أر

 : نحن بنا حاجة إلى أن نحسن من مكانة الجغرافياالترجمة المقترحة
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  ,Jones, Mann ( من النص األصل:202جاء في صفحة ) 1.1.37
Landes 

 وهولجونز ومان  ( من الترجمة:276جاء في صفحة )

أشار المؤلف هنا إلى أن كاًل من جونز ومان والندز قالوا بتفرد 

لمغامرة واالستكشاف والتوسع عبر المحيطات. ولكن األوروبيين بحس ا

المترجمة غيّرت االسم )الندز( إلى االسم )هول(. ولعل هذا الخطأ سبق 
 قلم.

 : جونز ومان والندزالترجمة المقترحة

  ( من النص األصل:185جاء في صفحة )38.1.1 

the development of printing in England 

 أوروباتطور الطباعة في  جمة:( من التر253جاء في صفحة )

أشار المؤلف هنا إلى أن تطور الطباعة حدث في إنكلترا دون 

غيرها من الدول األوروبية. ولكن المترجمة غيّرت الكلمة )إنكلترا( إلى 

الكلمة )أوروبا(. والدقة في مثل هذا النوع من الكتب مطلوبة فالمؤلف 
 ع الدول األوروبية.أراد تحديد الدولة ولم يرد التعميم على جمي

 : تطور الطباعة في إنكلتراالترجمة المقترحة

 :(22في الهامش ) ( من النص األصل111جاء في صفحة )39.1.1 
See Pounds, An Historical Geography of Europe (1990). 

 ( من الترجمة:155جاء في صفحة )
 Pires, The Surna Oriental (1944) pp. 41-42 انظر: 

( في النسخة المترجمة مختلف تماًما عن الهامش 22امش )الهإن 

( فالمترجمة لم 21في النسخة األصل. وحدث الشيء نفسه في الهامش )
 تراجع عملها على الوجه المطلوب فوقعت في مثل هذه الهفوات.

 (.1990: انظر باوندز، جغرافيا تاريخية ألوروبا )الترجمة المقترحة

 اإلسقاطات في الترجمة: 2.1

ال بدّ في البداية من أن نفرق بين الحذف واإلسقاط فالحذف يعدّ 

من إجراءات الترجمة قد يضطر المترجم إلى اللجوء إليه في حاالت 
خاصة وهو ظاهرة معاكسة تماًما لإلضافة. فبعض الكلمات الزائدة عن 
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الحاجة تتعرض للحذف من الناحية الداللية، أي تلك التي تعبِّر عن 
ي يمكن استنتاجها من النص، وهناك حاالت ال بدّ فيها من المعاني الت

اللجوء إلى الحذف كعدم تكرار المرادف وكاستبدال الكلمتين بكلمة واحدة 

للحذف  أخرىوهناك أغراض (. 185، ص2018، باخوداروف)

كاألغراض السياسية والدينية وغيرهما. إن كان هدف الترجمة هو إعادة 
أصغر حذف، طالما أنه ليس بسبب افتراض  إنتاج المحتوى برمته، فإن

ً ترجميًا. إال إن  مسبق محدد عند متلقي النص الهدف، سيكون خطأ

ً إذا ما تطلب هدف الترجمة مجرد تلخيص  الحذف نفسه لن يكون خطأ
وأما  .(274ص، 2009)نورد،  عام للمعلومات الهامة التي يحتويها النص

يس من حق المترجم أن يتجاهل اإلسقاط فهو عادة ما يكون غير مبّرر فل

عبارة، أو يلف ويدور حول كلمة أو جملة ال يعرفها أو يقفز جملة، أو 

يحّرف معنى، وينبغي على المترجم أن يتحاشى الحرفية المطلقة مع 
(. 150ص، 1988)منسي، مراعاة االلتزام بالمعنى والمضمون 

سلوب الذي والمترجم ملتزم أيًضا بمقاييس النص الذي يترجمه، وباأل

اختاره المؤلف للتعبير عن أفكاره. فحذف العبارات أو استبدالها، أو حتى 
إضافة تعابير غير موجودة في النص األصلي يعدّ خيانة في الترجمة؛ 

وكما  (.26ص، 2018 )زميت، ألنها تؤدي إلى تحريف النص األصلي

المترجم  أّكد علي القاسمي على أّن األمانة في الترجمة تعني أن ال يقفز

على العبارات الصعبة فيبترها، وال يضيف كالًما لم يرد في النص 
 (.150ص، 2009)القاسمي،  األصلي إال ما يقتضيه التوضيح

منهجية محددة في ترجمة بالحظ الباحثان أن المترجمة لم تلتزم 

هذا الكتاب فتارة تترجم ترجمة وافية وتارة أخرى تترجم ترجمة ناقصة 
الشيء أحيانًا في الصفحة الواحدة وفي الكلمة الواحدة وال وإنك تجد هذا 

، وستعرض هذه الدراسة بعض النماذج اإلسقاطات يوجد أي مبرر لهذه 
 .اإلسقاطاتعن هذه 

  Northeminent ( من النص األصل:31في صفحة ) جاء 1.2.1

American historian  

 المؤرخ األمريكي البارز ( من الترجمة:53جاء في صفحة )

خصص المؤلف الكالم في الفصل الثالث من هذا الكتاب عن 

مؤرخ أمريكا الشمالية المشهور لين وايت االبن. ولكن المترجمة تجاهلت 
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( وهي مهمة في هذا السياق ألنها في موضع تعريف Northالكلمة )
 بالمؤرخ.  وال يوجد أي مبرر لهذا اإلسقاط.

 مؤرخ أمريكا الشمالية المشهور :الترجمة المقترحة

 Northof the   ( من النص األصل:32جاء في صفحة ) 1.2.2

European Plain 

 في سهول أوروبا ( من الترجمة:55جاء في صفحة )

أشار المؤلف هنا إلى أهمية المحراث الثقيل في المناطق الباردة 

سهول شمال  المطيرة، فهو مفيد في فتح مسام التربة الطينية الثقيلة في

أوروبا. فالمؤلف أراد تحديد الجهة وتخصيصها بالجهة الشمالية من 
( ولم تترجمها. وال يوجد Northأوروبا. ولكن المترجمة أغفلت الكلمة )

أي مسوغ لهذا اإلسقاط وال سيّما في مثل هذا النوع من الكتب التي تهتم 
 بالجهات واألماكن والتواريخ.

 ل شمال أوروبا: في سهوالترجمة المقترحة

 ( من النص األصل:36جاء في صفحة ) 1.2.3
It gave the peasantry of northern Europe psychological 

preparation for that great shift 

 ( من الترجمة:59جاء في صفحة )
 فقد مهد هذا األمر الفالحين من الناحية النفسية للتغير الكبير

ن في شمال أوروبا وقد خصص يتحدث المؤلف هنا عن الفالحي
شمال أوروبا دون بقية األماكن. ولكن المترجمة لم تترجم الكلمتين 

(northern Europe.وال داعي لهذا اإلسقاط .) 

: أعطى هذا األمر الفالحين في شمال أوروبا الترجمة المقترحة
 االستعداد النفسي لهذا التحول الكبير

 صل:( من النص األ41جاء في صفحة ) 1.2.4
White to the contrary notwithstanding, medieval European 

thought tended to place humanity clearly within nature. 

 ( من الترجمة:66جاء في صفحة )
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أما وايت فعلى العكس كان يرى أن الفكر األوروبي اتجه إليجاد مكان 
 واضح لإلنسانية داخل الطبيعة.

ى أن لين وايت كان يرى أن الفكر األوروبي أشار المؤلف هنا إل

في العصور الوسطى اتجه إليجاد مكان واضح لإلنسانية داخل الطبيعة. 
( ولم تترجمها، وهي مهمة في medievalفأهملت المترجمة الكلمة )

تحديد الزمان الذي أراده المؤلف. وال يوجد أي داع لهذا اإلسقاط. 

قاط نفسه للكلمة نفسها بعد سطر والغريب أن المترجمة قد كررت اإلس
 واحد.

: أما وايت فعلى العكس كان يرى أن الفكر األوروبي الترجمة المقترحة
 في العصور الوسطى اتجه إليجاد مكان واضح لإلنسانية داخل الطبيعة.

 ( من النص األصل:46جاء في صفحة ) 1.2.5
and so the modern European world is still, by implication, 

the main source of innovation. 

 ( من الترجمة:73جاء في صفحة )

وبالتالي فالعالم األوروبي ما يزال بمعنى ضمني هو المصدر األساسي 
 لالبتكار.

ذكر المؤلف أن األسئلة الحيوية كانت تتعلق بأمور العصور 

الوسطى وبداية التاريخ الحديث إلثبات كيف كانت أوروبا مصدر 
في تلك األوقات، وبالتالي فالعالم األوروبي الحديث ال يزال يعدّ  االبتكار

بشكل ضمني المصدر األساس لالبتكار. وكما يالحظ أن المترجمة 

( ولم تترجمها، وهي ضرورية في هذا السياق modernأهملت الكلمة )
 في تحديد الزمان. وال يوجد أي مسوغ لهذا اإلسقاط.

العالم األوروبي الحديث ال يزال يعدّ بشكل : وبالتالي فالترجمة المقترحة
 ضمني المصدر األساس لالبتكار.

 ( من النص األصل:51جاء في صفحة ) 1.2.6
Middle Ages had displayed earlyFeudalism in the  

أظهر اإلقطاع في رأيه في العصور  ( من الترجمة:79جاء في صفحة )
 الوسطى 
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هر في أوائل العصور ذكر المؤلف هنا أن اإلقطاع قد أظ
( وهي earlyالوسطى غيابًا للتجارة. ولكن المترجمة لم تترجم الكلمة )

مهمة جدًا في تحديد المدة التي أرادها المؤلف فالمؤلف قد حدد الزمان في 

أوائل العصور الوسطى وليس في أواسطها أو أواخرها. وال يوجد أي 
 مسوغ لهذا اإلسقاط.

 إلقطاع في أوائل العصور الوسطى : أظهر االترجمة المقترحة

 west northIt is a ( من النص األصل:56جاء في صفحة ) 1.2.7

European fact. 

 إنها حقيقة "أوروبية غربية" ( من الترجمة:85جاء في صفحة )

أراد المؤلف تحديد الجهة وتخصيصها بجهة شمال غرب 

مها. وال يوجد ( ولم تترجnorthأوروبا. ولكن المترجمة أهملت الكلمة )

أي مسوغ لهذا اإلسقاط وال سيّما في مثل هذا النوع من الكتب التي تهتم 
 بالجهات.

 : إنها حقيقة عند شمال غرب أوروباالترجمة المقترحة

  But within ( من النص األصل:56جاء في صفحة ) 1.2.8

western Europenorth 

 لغربيةولكن داخل أوروبا ا ( من الترجمة:85جاء في صفحة )

حدد المؤلف الجهة وخصصها بجهة شمال غرب أوروبا. ولكن 

( ولم تترجمها. وال يوجد أي مبرر لهذا northالمترجمة أغفلت الكلمة )

اإلسقاط وال سيّما في مثل هذا النوع من الكتب التي تهتم بالجهات 
 واألماكن والتواريخ.

 : ولكن ضمن شمال غرب أوروباالترجمة المقترحة

 historicallyAsian , ( من النص األصل:74ء في صفحة )جا 1.2.9

were servile, lazy 

 اآلسيويون خانعون وكسالى ( من الترجمة:109جاء في صفحة )

ذكر السياق أن اآلسيويين تاريخيًا خانعون وكسالى، وغير 

( ولم تترجمها، historicallyمبدعين. ولكن المترجمة أغفلت الكلمة )
على أن  يدلالسياق. فإّن إسقاط هذه الكلمة قد  وهي ضرورية في هذا
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السياق قد يتحدث عن اآلسيويين في العصر الحديث أو يتحدث عنهم في 
العصر القديم فكال األمرين محتمل. ولكن السياق شمل هذين األمرين معًا 

فجاء ذكر الكلمة )تاريخيًا( فيه أي أنهم متصفون بهذه الصفات منذ الوقت 

وقت الحاضر. وكأنه يشير إلى أن هذه الصفات ثابتة فيهم ال القديم وإلى ال
 تنفك عنهم.

 : اآلسيويون تاريخيًا خانعون وكسالىالترجمة المقترحة

 medieval  earlyto ( من النص األصل:84جاء في صفحة ) 1.2.10

times 

 إلى أوقات العصور الوسطى ( من الترجمة:121جاء في صفحة )

( وهي مهمة جدًا في earlyرجم الكلمة )إّن المترجمة هنا لم تت

تحديد المدة التي أرادها المؤلف. فالمؤلف قد حدد الزمان في أوائل 

العصور الوسطى وليس في أواسطها أو أواخرها. وال يوجد أي مبرر 
 لهذا اإلسقاط.

 : إلى أوقات أوائل العصور الوسطىالترجمة المقترحة

 cloudiness of :( من النص األصل87جاء في صفحة )1.2.11

western Europenorth 

 ضبابية غرب أوروبا ( من الترجمة:124جاء في صفحة )

حدد المؤلف الجهة وخصصها بجهة شمال غرب أوروبا. ولكن 

( ولم تترجمها. وال يوجد أي داع لهذا northالمترجمة أهملت الكلمة )

جهات اإلسقاط وال سيّما في مثل هذا النوع من الكتب التي تهتم بال
واألماكن والتواريخ. والغريب أنها ترجمتها ترجمة صحيحة بعد ثالثة 

 أسطر.

 : ضبابية شمال غرب أوروباالترجمة المقترحة

 ( من النص األصل:89جاء في صفحة ) 1.2.12
leguminous crops, the heavy plow, horseshoes, the horse-

collar and so on. 

 :( من الترجمة127جاء في صفحة )
 المحاصيل البقولية، المحراث الثقيل، ولجام الخيل، وغيرها.
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أشار المؤلف هنا إلى أن المحاصيل البقولية، والمحراث الثقيل، 
وحدوات الخيل، وطوق الحصان وغيرها تعدّ من البنود المهمة عند لين 

وايت. ولكن المترجمة لم تراع جميع هذه البنود المهمة فأسقطت الكلمة 

(horseshoes وهي مهمة )-عند لين وايت. باإلضافة إلى  -كما ذكرنا
 عدم وجود أي مسوغ لهذا اإلسقاط.

: المحاصيل البقولية، والمحراث الثقيل، وحدوات الترجمة المقترحة
 الخيل، وطوق الحصان وغيرها.

  latebefore the ( من النص األصل:101جاء في صفحة ) 1.2.13

Middle Ages 

 قبل العصور الوسطى ن الترجمة:( م142جاء في صفحة )

( وهي مهمة جدًا في lateإّن المترجمة هنا لم تترجم الكلمة )

تحديد المدة التي أرادها المؤلف. فالمؤلف قد حدد الزمان في أواخر 
العصور الوسطى وليس قبلها أو أوائلها أو أواسطها. وال يوجد أي مسوغ 

 لهذا اإلسقاط.

 العصور الوسطى: قبل أواخر الترجمة المقترحة

 ( من النص األصل:101جاء في صفحة ) 1.2.14
that had all the advantages of unity and all the advantages 

of diversity with none of the disadvantages of each. This is 

plainly wrong. 

 ( من الترجمة:143جاء في صفحة )
 ون عيوبها.الذي امتلك كل مزايا الوحدة والتنوع د

(. This is plainly wrong.إّن المترجمة هنا لم تترجم الجملة )
وهي مهمة جدًا؛ ألن المؤلف أراد أن يبدي رأيه هنا بصراحة، فليس 

للمترجمة الحق في التالعب بالنص. وباإلضافة إلى عدم وجود أي 
 مسوغ لهذا اإلسقاط.

تنوع دون أي عيوب : الذي امتلك كل مزايا الوحدة والالترجمة المقترحة
 لكل منها. وهذا خطأ واضح.

 ( من النص األصل:112جاء في صفحة ) 1.2.15
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In A.D. 1500, according to C. Clark (1977) 

 C. Clark (1977)وفقًا لــــ   ( من الترجمة:156جاء في صفحة )

( وهي In A.D. 1500إّن المترجمة هنا لم تترجم العبارة )
مان الذي أراده المؤلف. وال يوجد أي مسوغ لهذا ضرورية في تحديد الز

 اإلسقاط.

 .C (1977لــــ )بعد الميالد وفقًا  1500: في عام الترجمة المقترحة

Clark  

 wardwestnorth ( من النص األصل:116جاء في صفحة ) 1.2.16

 باتجاه الشمال ( من الترجمة:161جاء في صفحة )

ال الغربي. ولكن حدد المؤلف الجهة وخصصها بجهة الشم

( ولم تترجمها. وال يوجد أي مبرر لهذا westالمترجمة أهملت الكلمة )
اإلسقاط وال سيّما في مثل هذا النوع من الكتب التي تهتم بالجهات 

واألماكن والتواريخ. والغريب أنها ترجمتها ترجمة صحيحة بعد 
 سطرين.

 : باتجاه الشمال الغربيالترجمة المقترحة

 Norththe  ( من النص األصل:117في صفحة )جاء  1.2.17

European Plain 

 السهول األوروبية ( من الترجمة:163جاء في صفحة )

حدد المؤلف الجهة وخصصها بسهول شمال أوروبا. ولكن 

( ولم تترجمها. وال يوجد أي داع لهذا Northالمترجمة أهملت الكلمة )
 التي تهتم بالجهات.  اإلسقاط وال سيّما في مثل هذا النوع من الكتب

 : سهول شمال أوروباالترجمة المقترحة

 ( من النص األصل:142جاء في صفحة ) 1.2.18
how the early church brought progress to Europe 

 كيف جلبت الكنيسة التقدم ألوروبا ( من الترجمة:195جاء في صفحة )

روبا حدد المؤلف الزمان الذي جلبت فيه الكنيسة التقدم ألو
( ولم earlyوخصصه بوقت مبكر. ولكن المترجمة أهملت الكلمة )
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تترجمها. وال يوجد أي داع لهذا اإلسقاط وال سيّما في مثل هذا النوع من 
 الكتب التي تهتم بالتواريخ. 

 : كيف جلبت الكنيسة في وقت مبكر التقدم  ألوروباالترجمة المقترحة

 Buddhists and صل:( من النص األ142جاء في صفحة ) 1.2.19

Muslims later 

 بالبوذيين والمسلمين ( من الترجمة:195جاء في صفحة )

حدد المؤلف المسلمين الذي أخذوا على عاتقهم مهمة هداية الناس 

في الصين وما حولها، وخصصهم بالمتأخرين دون المتقدمين. ولكن 

وغ لهذا ( ولم تترجمها. وال يوجد أي مسlaterالمترجمة أهملت الكلمة )
 اإلسقاط وال سيّما في مثل هذا النوع من الكتب التي تهتم بالتواريخ. 

 : بالبوذيين والمسلمين المتأخرينالترجمة المقترحة

 s unique ’Europe ( من النص األصل:143جاء في صفحة ) 1.2.20

rise economic 

 نهضة أوروبا الفريدة ( من الترجمة:197جاء في صفحة )

أن هناك نهضات مختلفة كالعلمية والتكنولوجية كما هو معلوم 

والزراعية والصناعية وغيرها، والمؤلف أراد هنا تحديد النهضة 
( ولم تترجمها. economicباالقتصادية. ولكن المترجمة أهملت الكلمة )

 وال يوجد أي مبرر لهذا اإلسقاط.

 : نهضة أوروبا االقتصادية الفريدةالترجمة المقترحة

  of  northnot far ( من النص األصل:158في صفحة )جاء  1.2.21

the equator 

 ليس بعيدًا عن خط االستواء ( من الترجمة:217جاء في صفحة )

حدد المؤلف الجهة وخصصها بشمال خط االستواء. ولكن 

( ولم تترجمها. وال يوجد أي مسوغ لهذا northالمترجمة أهملت الكلمة )
 النوع من الكتب التي تهتم بالجهات.  اإلسقاط وال سيّما في مثل هذا

 : ليس بعيدًا عن شمال خط االستواءالترجمة المقترحة
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 ( من النص األصل:158جاء في صفحة ) 1.2.22
All of these areas are midlatitude regions that are separated 

from midlatitude Eurasia by some intervening 

environment: a tropical belt, a body of water, or the like. 

 ( من الترجمة:218جاء في صفحة )

كل تلك المناطق هي أقاليم خطوط العرض المتوسطة المنفصلة عن أي 
 كتلة مياه أو ما شابه.

 midlatitude Eurasia by)لم تترجم المترجمة هذه الكلمات 

some intervening environment: a tropical belt,) لكالم فجاء ا
مبتوًرا وغير متناسق. ويبدو أن المترجمة لم تراجع عملها، والمراجع 

 أيًضا لم يقم بعمله على الوجه المطلوب.

: كل تلك المناطق هي أقاليم خطوط العرض الترجمة المقترحة
المتوسطة التي يتم فصلها عن منطقة خط العرض المتوسط ألوراسيا من 

 استوائي أو كتلة مياه أو ما شابه. خالل بعض البيئات المتداخلة: حزام

 ( من النص األصل:158جاء في صفحة ) 1.2.23
comparable in some ways to the corresponding 

Mediterranean climate zone of western Eurasia 

 ( من الترجمة:218جاء في صفحة )
 يمكن مقارنته بنطاق أوروبا اآلسيوية الغربي ذي المناخ المشابه 

حدد المؤلف الجهة وخصصها بجهة المتوسطي. ولكن المترجمة 

( ولم تترجمها. وال يوجد أي مبرر لهذا Mediterraneanأهملت الكلمة )

اإلسقاط وال سيّما في مثل هذا النوع من الكتب التي تهتم بالجهات 

واألماكن والتواريخ. والغريب أنها ترجمتها ترجمة صحيحة بعد أربعة 
 أسطر.

: يمكن مقارنته بمنطقة أوراسيا الغربية ذات المناخ المقترحةالترجمة 
 المتوسطي المتشابه

 ( من النص األصل:159جاء في صفحة ) 1.2.24
The result, says Diamond, was that Europeans arrived in 

western South Africa 

 ( من الترجمة:219جاء في صفحة )
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 إلى غرب أفريقيا وكانت كما يقول إن األوروبيين وصلوا

( Diamond( و)The resultلم تترجم المترجمة الكلمات )

( فجاء الكالم غير متناسق. فالمترجمة لم تذكر اسم الفعل Southو)

الناقص )كانت( وهو هنا )النتيجة(، ولم تذكر أيًضا فاعل الفعل )يقول( 
وهو هنا )دايموند(، وأسقطت الكلمة )جنوب( فيفهم من ترجمتها أن 

وروبيين وصلوا إلى غرب قارة أفريقيا، بينما أراد المؤلف أن يقول األ
 غرب دولة جنوب أفريقيا. وال يوجد أي مسوغ لهذه اإلسقاطات.

: وكانت النتيجة، كما يقول دايموند، إن األوروبيين الترجمة المقترحة
 وصلوا إلى غرب دولة جنوب إفريقيا

 ( من النص األصل:159جاء في صفحة ) 1.2.25
and farmed in a few seasonally wet riverside areas. They 

must have known about the Xhosa techniques of farming. 

But they chose to remain pastoralists. 

 ( من الترجمة:219جاء في صفحة )
وقد زرعوا في مناطق بجانب األنهار في مواسم مطيرة قليلة، ولكنهم 

 اء على الرعي.اختاروا اإلبق

 They must have known)لم تترجم المترجمة هذه الكلمات 

about the Xhosa techniques of farming)  فالمؤلف أراد أن يقول

( يجب أن يكونوا على معرفة بتقنيات سكان دولة Khoiإن سكان الكوي )
 جنوب أفريقيا )الخوسا( في الزراعة. وال يوجد أي مبرر لهذا اإلسقاط.

: وقد زرعوا في مناطق بجانب األنهار في مواسم ترجمة المقترحةال

مطيرة قليلة، يجب أن يكونوا على دراية بتقنيات سكان دولة جنوب 
 أفريقيا )الخوسا( في الزراعة. ولكنهم اختاروا اإلبقاء على الرعي.

eastand north  ( من النص األصل:160جاء في صفحة ) 1.2.26

coast 

 والساحل الشمالي ( من الترجمة:220جاء في صفحة )

حدد المؤلف الجهة وخصصها بالساحل الشمالي الشرقي. ولكن 

( ولم تترجمها. وال يوجد أي مسوغ لهذا eastالمترجمة أهملت الكلمة )
اإلسقاط وال سيّما في مثل هذا النوع من الكتب التي تهتم بالجهات. 
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بارة )الساحل الجنوبي والغريب أن المترجمة في السطر نفسه لم تهمل الع
 الشرقي( بل أتت بها كاملة دون إسقاط.

 : والساحل الشمالي الشرقي الترجمة المقترحة

 ( من النص األصل:165جاء في صفحة ) 1.2.27
Diffusion by way of India and the inner Asian land route is 

not discussed. 

 ( من الترجمة:227جاء في صفحة )
 طريق الهند والطرق اليابسة الداخلية لم يناقش.االنتشار عن 

( وهي ضرورية في Asianإّن المترجمة هنا لم تترجم الكلمة )

تحديد المكان الذي أراده المؤلف. وال يوجد أي مسوغ لهذا اإلسقاط. وال 

سيما السياق هنا يتحدث عن االبتكارات في الصين وأوروبا فوجب تحديد 
 المكان.

لم يُناق ش االنتشار عن طريق الهند والطريق البري  :الترجمة المقترحة
 اآلسيوي الداخلي.

 ( من النص األصل:175جاء في صفحة ) 1.2.28
why countries in temperate regions are on the whole 

wealthier than countries in the tropics. Europe's 

development did not just diffuse outward in all directions. 

Europeans settled in regions 

 ( من الترجمة:240جاء في صفحة )

سبب أن الدول في األقاليم المعتدلة بشكل عام أغنى من تلك التي تقع في 
 أقاليم استوائية. لقد استقر األوروبيون في أقاليم

 Europe's development)لم تترجم المترجمة هذه الكلمات 

did not just diffuse outward in all directions)  فالمؤلف أراد أن
يقول إن تطور أوروبا لم ينتشر نحو الخارج في كل االتجاهات، والسياق 

 يتحدث هنا عن نهضة أوروبا. وال يوجد أي مبرر لهذا اإلسقاط.

: سبب أن الدول في األقاليم المعتدلة بشكل عام أغنى الترجمة المقترحة
ليم استوائية. لم ينتشر تطّور أوروبا نحو الخارج من تلك التي تقع في أقا

 في كل االتجاهات. لقد استقر األوروبيون في أقاليم
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 ( من النص األصل:177جاء في صفحة ) 1.2.29 
unproductive. In fact, most farmers in the tropics practice 

sedentary, not shifting, agriculture. Tropical soils are not-

Landes to the contrary notwithstanding-infertile. 

 ( من الترجمة:242جاء في صفحة )
 غير منتجة. أما التربة االستوائية فهي، على الرغم من الندز، خصبة

 In fact, most farmers in)لم تترجم المترجمة هذه الكلمات 

the tropics practice sedentary, not shifting, agriculture) 
فالمؤلف أراد أن يقول إن معظم المزارعين في المناطق المدارية 

يمارسون الزراعة المستقرة وال يمارسون الزراعة المتنقلة. فال يحق 

للمترجمة أن تتالعب في النص وتسقط معلومات قد تفيد القراء. وأهملت 

( وهي ضرورية في هذا المكان فالمؤلف أراد أن contraryأيًضا الكلمة )
ين أن الندز معارض لفكرة الخصوبة للتربة االستوائية. وكما هو يب

 واضح ال يوجد أي مسوغ لهذه اإلسقاطات.

: غير منتجة. في الواقع، فإن معظم المزارعين في الترجمة المقترحة

المناطق المدارية يمارسون الزراعة المستقرة وال يمارسون الزراعة 

على الرغم من أن الندز معارض -المتنقلة. أما التربة االستوائية فهي 
 خصبةٌ. -لهذا األمر

 ( من النص األصل:184جاء في صفحة ) 1.2.30
irrigation and drainage systems, and essentially all of the 

other technological advances in medieval European 

agriculture: they were paralleled by technological 

developments outside of Europe. 

ونظم الري والصرف، وكل  ( من الترجمة:252جاء في صفحة )
 التقدمات التكنولوجية خارج أوروبا.

 and essentially all of the)لم تترجم المترجمة هذه الكلمات 

other technological advances in medieval European 

agriculture: they were paralleled by)  فجاء الكالم مبتوًرا وغير

متناسق. ويبدو أن المترجمة لم تراجع عملها، والمراجع أيًضا لم يقم 

وكما هو واضح ال يوجد أي مسوغ لهذا بعمله على الوجه المطلوب. 
 اإلسقاط.
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: ونظم الري والصرف، وبشكل أساسي كل التقدمات الترجمة المقترحة
ة في العصور الوسطى: كانت التكنولوجية األخرى في الزراعة األوروبي

 موازية للتطورات التكنولوجية خارج أوروبا.

 ( من النص األصل:195جاء في صفحة ) 1.2.31
under the burning sun (p.7) Then Landes again (p.9): The 

solution (to the climate problem) was found in slavery. 

 (p.7)ة الشمس الحارقة تحت أشع ( من الترجمة:267جاء في صفحة )

( كله فقد أسقطت منه هذه الكلمات 6لم تترجم المترجمة الهامش )
(Then Landes again (p.9): The solution ‘to the climate 

problem’ was found in slavery)  ويبدو أن المترجمة لم تراجع

أي  عملها، والمراجع أيًضا لم يقم بعمله على الوجه المطلوب. وال يوجد
 داع لهذا اإلسقاط.

ثم الندز مرة . (p.7)تحت أشعة الشمس الحارقة : الترجمة المقترحة
 (: تم العثور على الحل )لمشكلة المناخ( في العبودية.9أخرى )ص 

 ( من النص األصل:205جاء في صفحة ) 1.2.32
For both groups of scholars, those who believe that Europe 

was uniquely advanced by A.D. 1500 and those who 

believe that Europe had a unique potential in 1500 to 

advance later 

 ( من الترجمة:282جاء في صفحة )

بالنسبة لكلتا المجموعتين من الباحثين هؤالء الذين يعتقدون أن أوروبا 
 .قدم الحقًاحيث تت 1500كانت لديها إمكانيات فريدة تدفع بها للتقدم في 

ذكر المؤلف هنا مجموعتين من الباحثين ولكن المترجمة أسقطت 

إحدى المجموعتين واكتفت بذكر واحدة فقط فهي لم تترجم هذه الكلمات 
(was uniquely advanced by A.D. 1500 and those who 

believe that Europe)   فصار الكالم ناقًصا وال يوجد أي مسوغ لهذا
 اإلسقاط.

: بالنسبة لكلتا المجموعتين من الباحثين، أولئك الذين رجمة المقترحةالت

بعد الميالد،  1500يعتقدون أن أوروبا قد تقدمت بشكل فريد بحلول عام 
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 1500وأولئك الذين يعتقدون أن أوروبا لديها إمكانات فريدة في عام 
 لتتقدم الحقًا

 ( من النص األصل:149جاء في صفحة ) 33.2.1
In the days when Christian Europeans tended to believe 

في الوقت الذي كان فيه األوروبيون  ( من الترجمة:206جاء في صفحة )
 يعتقدون

يتحدث السياق هنا عن اإليمان واإللحاد وكيف أن األوروبيين 

المسيحيين كانوا يعتقدون أن تقدمهم التاريخي كان بإرشاد فريد من إله 

سيحيين( ضرورية هنا ألن األوروبيين ليسوا على مسيحي، فكلمة )الم
دين واحد فهناك المسيحيون وهناك الملحدون وغير ذلك. ولكن المترجمة 

( ولم تترجمها. وال يوجد أي مسوغ لهذا Christianأهملت الكلمة )
 اإلسقاط.

: في الوقت الذي كان فيه األوروبيون المسيحيون الترجمة المقترحة
 يعتقدون

 اللغوية  األخطاء .2

سيتناول هذا البحث هنا األخطاء اللغوية التي تعدّ من األخطاء 

األقل خطورة كما أشارت إلى ذلك سعيدة كحيل أعاله فهي تقيّم في 

الدرجة الرابعة من حيث خطورتها  وقد ال تنتج عنها آثار سلبية فهي قد 

ال تؤثر على المعنى، ولعل السبب وراء هذه األخطاء يعود إلى عدم 
م بشكل متقن، وقد يعود أيًضا إلى عدم التنسيق فيما  مراجعة العمل المترج 

 بين المترجمة والمدقق اللغوي، وفيما يأتي بعض النماذج عنها:

 :أخطاء في ضبط معمولي كان وأخواتها1.2 

 مصدركانت المدينة اليونانية  ( من الترجمة:51جاء في صفحة ) 2.1.1

 .للعلمانية والرأسمالية

 .: كانت المدينة اليونانية مصدًرا للعلمانية والرأسماليةغة البديلةالصيا
 ألن الكلمة )مصدًرا( خبر كان منصوب.

من أشكال  شكلفهي ليست  ( من الترجمة:99جاء في صفحة ) 2.1.2

 اإلقطاع
 .: فهي ليست شكاًل من أشكال اإلقطاعالصياغة البديلة
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 ألن الكلمة )شكاًل( خبر ليس منصوب.

 األوروبيينكان هؤالء  ( من الترجمة:116اء في صفحة )ج 2.1.3

 األوائل إذن غير مهذبين

 .: كان هؤالء األوروبيون األوائل إذن غير  مهذبينالصياغة البديلة
 ألن الكلمة )األوروبيون( بدل مرفوع.

 مشكوكهذه المجادلة ليس  ( من الترجمة:117جاء في صفحة ) 2.1.4

 فيها
 .المجادلة ليس مشكوًكا فيها: هذه الصياغة البديلة

 ألن الكلمة )مشكوًكا( خبر ليس منصوب.

 تقدًماصحيح أنه كان هناك  ( من الترجمة:125جاء في صفحة ) 2.1.5

 تكنولوجيًا

 .: صحيح أنه كان هناك تقدٌم تكنولوجيالصياغة البديلة
 ألن الكلمة )تقدٌم( اسم كان مرفوع. والكلمة )تكنولوجي( نعت مرفوع.

إذا كان هذا التقدم  ( من الترجمة:125جاء في صفحة ) 6.1.2

 أم ال ثوري، سريعأم  بطيءالتكنولوجي 

: إذا كان هذا التقدم التكنولوجي بطيئًا أم سريعًا أم ثوريًّا الصياغة البديلة
 .أم ال

ألن الكلمة )بطيئًا( خبر كان منصوب. والكلمتان )سريعًا( و)ثوريًا( 
 معطوفتان منصوبتان. 

 مثلما يؤكد مان صحيحليس  ( من الترجمة:173جاء في صفحة ) 2.1.7

 .: ليس صحيًحا مثلما يؤكد مانالصياغة البديلة
 ألن الكلمة )صحيًحا( خبر ليس منصوب.

 صحيحليس أي منها  ( من الترجمة:192جاء في صفحة ) 2.1.8

 .: ليس أي شيء منها صحيًحاالصياغة البديلة
 منصوب.ألن الكلمة )صحيًحا( خبر ليس 

 :أخطاء في ضبط معمولي إّن وأخواتها 2.2

 ثقافي تاريخي سببأن ثمة  ( من الترجمة:11جاء في صفحة ) 2.2.1 

 منظم
 .: أن ثمة سببًا تاريخيًا ثقافيًا منظًماالصياغة البديلة
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ألن الكلمة )سببًا( اسم )أن( منصوب. والكلمات )تاريخيًا( و)ثقافيًا( 
 و)منظًما( نعوت منصوبة.

 تاريخأن لها  ( من الترجمة:18جاء في صفحة ) 2.2.2

 .: أن لها تاريًخاالصياغة البديلة
 ألن الكلمة )تاريًخا( اسم )أن( منصوب.

ونستطيع القول بأن  ( من الترجمة:24جاء في صفحة ) 2.2.3

 اغتنوا سريعًا األوروبيون
 .: ونستطيع القول إن األوروبيين اغتنوا سريعًاالصياغة البديلة

 ن الكلمة )األوروبيين( اسم )إن( منصوب.أل

عميقة في  جذورولكن لها  ( من الترجمة:66جاء في صفحة ) 2.2.4

 النفس

 .: ولكن لها جذوًرا عميقة في النفسالصياغة البديلة
 ألن الكلمة )جذوًرا( اسم )لكن( منصوب.

وأن كل الناس في كل  ( من الترجمة:120جاء في صفحة ) 5.2.2

 في تجاوبهم مع الظروف نيينعقالالمجتمعات 

: وأن كل الناس في كل المجتمعات عقالنيون في الصياغة البديلة
 .تجاوبهم مع الظروف

 ألن الكلمة )عقالنيون( خبر )أن( مرفوع.

ثقافية  أسبابيقول إن هناك  ( من الترجمة:260جاء في صفحة ) 2.2.6

 وبيئية

 .وبيئية: يقول إن هناك أسبابًا ثقافية الصياغة البديلة
 ألن الكلمة )أسبابًا( اسم )إن( منصوب.

 :أخطاء في صياغة لغة الهدف 3.2

 ( من النص األصل:4جاء في صفحة ) 2.3.1
The Eurocentrism that thus emerged in the sixteenth 

century had two essential characteristics 

 ( من الترجمة:17جاء في صفحة )
تي ظهرت في القرن السادس عشر كانت لها المركزية األوروبية ال

 أساسية صفات



 ة(األخطاء في الترجمة العربية لكتاب )ثمانية من مؤرخي المركزية األوروبي

 

 69                                            2020، جوان  1، العدد 20المترجم، المجلد 
 

: المركزية األوروبية التي ظهرت في القرن السادس الصياغة البديلة
 .عشر كانت لها صفتان أساسيتان

ذكر المؤلف هنا صفتين أساسيتين ولكن المترجمة قالت )صفات أساسية( 
 لقراء.على ابالجمع وهذا تشويش 

    )quoting Marx( من النص األصل:( 62جاء في صفحة ) 2.3.2

 (نًصا بماركس)وهو يستشهد  ( من الترجمة:93جاء في صفحة )

 .: )وهو يستشهد بنّصٍّ لماركس(الصياغة البديلة
الفعل )يستشهد( ال يتعدى بنفسه بل بالحرف، وقد وفقت المترجمة في 

 فقالت: )يستشهد بعدد(. ثم قالت المترجمة (261استخدامه في الصفحة )
 )بماركس( والصحيح )لماركس(.

 ( من النص األصل:81في صفحة ) جاء 3.3.2
when, he claims, the environment required a settlement 

pattern of dispersed households 

 ( من الترجمة:117جاء في صفحة )

 البيئة نموذًجا سكنيًا من البيوت المتفرقة وكانت كما يدعى تتطلبعندما 

تتطلب نموذًجا سكنيًا  -كما يدعي-: عندما كانت البيئة غة البديلةالصيا
 من البيوت المتفرقة

لم تذكر المترجمة اسم )كانت( فكلمة )البيئة( هي االسم. و ينبغي أن 
 تكون الجملة )كما يدعي( جملة اعتراضية. 

Europeans Only  ( من النص األصل:102في صفحة ) جاء 2.3.4

understand 

 وحدهم األوروبيون يفهمون ( من الترجمة:143صفحة )جاء في 

 وحدهم يفهمون : األوروبيونالصياغة البديلة

يجب تأخير الكلمة )وحدهم( ليعود الضمير )هم( إلى الكلمة 
( فأّخرت الكلمة 230)األوروبيون(. وقد وفقت المترجمة في الصفحة )

 )وحدهم( بعد الكلمة )األوروبيون(.

 ( من النص األصل:109في صفحة ) جاء 5.3.2
Jones seems merely to be catching up with two doctrines 

that are now quite conventional 

 ( من الترجمة:152جاء في صفحة )



 محمد برهان عبد الحميد الحمداني  /عبد الرحمن  أكمل حزيري

 

 2020، جوان  1، العدد 20المترجم، المجلد                                             70
 

 تقليديين أصبحوايبدو جونز وكأنه يالحق معتقدين 
: يبدو أن جونز كأنه يالحق معتقد يِن أصبحا اآلن الصياغة البديلة

 تماًما تقليدي ينِ 

ذكر المؤلف أن هناك معتقدين اثنين. ولكن المترجمة جعلته جمعًا فقالت: 
 )أصبحوا( والصحيح: )أصبحا(.

 back to Old ( من النص األصل:184في صفحة ) جاء 6.3.2

timestestament  

 العهد القديم زمن وقتتعود إلى  ( من الترجمة:252جاء في صفحة )

 .زمنة العهد القديم: تعود إلى أالصياغة البديلة

ال يوجد أي مسوغ لجمع الكلمتين )زمن( و)وقت( معًا فذكر واحدة منهما 
 يغني عن األخرى.

 طبقة الرأسمالية إكتسابإلى  ( من الترجمة:14جاء في صفحة ) 2.3.7

 : إلى اكتساب طبقة الرأسماليةالصياغة البديلة
ون همزته ألن الكلمة )اكتساب( مصدر للفعل الخماسي )اكتسب( فتك

 همزة وصل.

 آالف سنة من التاريخ ثالث ( من الترجمة:179جاء في صفحة ) 2.3.8
 : ثالثة آالف سنة من التاريخالصياغة البديلة

 ألن العدد )ثالثة( يخالف المعدود )آالف(.

 خاتمة البحث: 
لم تكن غاية هذه الدراسة رصد األخطاء وتتبّعها واإلشهار 

كانت إسهاًما في التطوير والتحسين من جودة بالقائمين على الترجمة بل 

الترجمة، فمثل هذا النوع من الدراسات يجعل المترجمين ومؤسسات 
الترجمة أكثر حذًرا وتدقيقًا في أعمالهم ومشاريعهم المستقبلية. وكما تبيّن 

للقراء خالل عرض األخطاء السابقة سواء أكانت ترجمية أم لغوية أم 

ها لم تكن أخطاء مهنية صعبة ومعقدة بل كانت بأناإلسقاطات أخطاء في 

أخطاء بسيطة وسيكون األمر سهاًل لو قام الكادر بعمله على الوجه 
المطلوب، وكما يبدو أنه لم يكن هناك تنسيٌق في العمل بين المترجمة 

والمراجع والمدقق اللغوي والمشرف الفني، ولكن تبقى المترجمة هي 

اء فهي التي قامت بترجمته وهي التي المسؤولة األولى عن هذه األخط
واجهت الصعوبات والشدائد في سبيل إخراجه للقراء ولكننا نجزم بأنها 

لم تراجع مراجعة أخيرة بعد انتهاء عمل المراجع والمدقق اللغوي 
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والمشرف الفني وليعلم القراء الكرام أن هناك أخطاء كثيرة لم نتطرق 
ثانيًا كأخطاء نقل أرقام الصفحات إليها لضيق المكان أواًل ولسذاجتها 

وكأخطاء نقل الهوامش، وكل هذا يجرنا إلى سؤالين مهمين أال وهما 

لماذا قد ترجم هذا الكتاب مع وجود هذا العدد من األخطاء؟ وكم من 

 األموال واألوقات والجهود التي بذلت في مشروع ترجمة هذا الكتاب؟
 

 :المصادر والمراجع

 ةأوال: المراجع العربي

 اللغة والترجمة مسائل  (،2018) باخوداروف، ليونيد ستيبانوفيتش

، ترجمة: تحسين رزاق عزيز، ابن نظرية الترجمة العامة والخاصة

 .1النديم للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، ط

 (2نموذج المستعمر للعالم )ج، (2010) بالوت، جيمس موريس 

هبة الشايب،  :ترجمة، ثمانية من مؤرخي المركزية األوروبية

 .1المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط

 الترجمة العربية بين االختالق ، )(2004) محمد، علي لدرويشا

،  (والحضارة الزائفة: إشكالية التوطين والمحاكيات الحضارية

 (.20، 7، 2019، 12، 28تاريخ التصفح )
http://www.translocutions.com/translation/pseudo_meme

s_01.pdf 

 المركز الثقافي ، الترجمة والتواصل، (2000) الديداوي، محمد

 .1العربي، المغرب، ط

 الترجمة والتعريب بين اللغة البيانية ، (2002) الديداوي، محمد

 .1ي، المغرب، طالمركز الثقافي العرب، واللغة الحاسوبية

 منهاج المترجم بين الكتابة واالصطالح ، (2005) الديداوي، محمد

 .1، المركز الثقافي العربي، المغرب، طوالهواية واالحتراف

 مفاهيم الترجمة المنظور التعريبي لنقل ، (2007) الديداوي، محمد

 .1، المركز الثقافي العربي، المغرب، طالمعرفة

http://www.translocutions.com/translation/pseudo_memes_01.pdf
http://www.translocutions.com/translation/pseudo_memes_01.pdf
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 :ستخلصم

ا وجدت السرديات سبيلهإذا و يمثل المصطلح مفتاح أي مبحث علمي،

تحليل النصوص  في مجالو في ميدان النقد األدبي الحديث بصفة عامة،

إن ف ،دراسات النقدية العربية المعاصرة، في مضمار الالسردية بصفة خاصة

اب أصحبين والعرب  الزالت محّل جدال بين الدارسينمصطلحاتها المترجمة 

 فوضى مفهومية.من و حيةاالختصاص، نظرا لما تشهده من تعددية اصطال

قضية المصطلح  ، يهدف هذا البحث إلى اتخاذانطالقا من هذاو

 للمفاهيم السرديةحيث يقدم تحليال  السردي المترجم موضوعا مركزيا،

ردية في ثم يعرج على ظاهرة اختالف المصطلحات الس ،المتنازع عليها

  العربية.والبيئتين الغربية 

 ،وخاصة المصطلحات السردية منها إن ترجمة المصطلحات النقدية

 تنمحي را ال، يجعل منها لغما عنقوديا خطيغيُر بيئتهاتغريبها في بيئة عربية و

ربية ، في ظّل تعدّد المقابالت العأسيء استخدامهاندوبه بسهولة إذا ما 

 تخصصةمالغير و االجتهادات الفرديةو والترجمة العشوائية، للمصطلح الواحد

 .ية ترجمة المصطلحاتي تعرفها عملالت

 ت التي تعرفها المصطلحات السردية المترجمة ؟فما هي أهم اإلشكاال

االشتراك و ما هي أهم المصطلحات التي عرفت التعددية المصطلحيةو

المترجمين على و التي وجب على النقاد المقترحة ما هي الحلولو المفاهيمي ؟

mailto:s.hamidou@yahoo.fr
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 بالتالي حماية الناقدو مغايرة ؟، لحماية المصطلحات الوافدة من ثقافات اتباعها

 .االنحرافو هما من الزيغيالقارئ كلو

 .تعدد مصطلحي ؛سرد ؛مفاهيم ؛قراءة ؛ترجمة مفتاحية: كلمات 

Conceptual reading of some translated narrative terminology 

(Narrative -narratology- Narration- narrativity) 

Abstract: 

The term represents the key to any scientific research, and if 
narratives find their way in the field of modern literary criticism in 

general, and in the field of analyzing narrative texts in particular, in 

the context of contemporary Arab critical studies, their translated 

terms are still a matter of debate between Arab scholars and 
specialists, given for its idiomatic pluralism and conceptual chaos. 

Proceeding from this, this research aims to take the issue of 
the translated narrative term as a central topic, as it provides an 

analysis of the contested narrative concepts, and then examines the 

phenomenon of different narrative terms in the western and Arab 
environments. 

The translation of critical terms, especially narrative terms 

from them, and their alienation in an Arab environment other than 
their environment, makes them a dangerous cluster mine whose scars 

are not easily erased if they are misused, in light of the multiplicity of 

Arabic interviews for the single term and random translation, and 
individual and non-specialized jurisprudence that You know the 
terminology translation process. 

What are the most important problems in the translated 

narrative terminology? What are the most important terms that defined 

terminological pluralism and conceptual involvement? What are the 

suggested solutions that critics and translators must follow to protect 
terminology from different cultures? Thus, both the critic and the 
reader are protected from aberration and perversion. 

Keywords: Translation ; Reading ; Concepts ; Narration ; 

Terminology. 
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 مقدمة:   -1

ط سولافي  نظريات النقدية الغربية الحديثةلل اعماإصبح د ألق

، ظروف معينةملتها ، أملحةرورة حتمية وض ،رلمعاصابي رلعدي النقا

جاوز يت، وديمةلقيغير منطلقاته ا د أنلنقاعلى ت حتّمحساسيات جديدة و

د لق. واتحليلهو دبيةل األألعماراءة افي قظرة السلفوية الماضوية لنك اتل

ق اطستناقها في وتفالنقدية و النظرياته ذهدارة جت سادارلت ابتثأ

ن مءة الكثير  وإضاناتها ومكنن خباياها وعف لكشوص األدبية والنصا

 .لغامضةانبها واج

 -أو نظرية السرديات ، أو علم السرد، لعل النظرية السرديةو

تي ال، النظريات المعاصرةز هي من  أبر -كما يحلو للبعض أن يسميها 

 غير أن هذا، أثبتت جدارتها في الكشف عن خبايا النصوص اإلبداعية

يعيش حالة من الفوضى ، كغيره من العلوم المعاصرةو العلم

ألم اسواء في بيئته ، حالة من اإلسهال المصطلحي المزمنو االصطالحية

: ليدة مثاب عدذلك عائد إلى أسب، وأو في البيئة العربية المستقبلة

من أبرز ، وغيرهماو ...الترجمة العشوائيةو االجتهادات الفردية

 :العربيةو البيئتين الغربية خلطا فيو المصطلحات التي عرفت لبسا

 .وغيرها ...علم السرد السردية، السرديات، السرد،

 لذا سعت هذه الورقة البحثية إلى عرض أهم المصطلحات التيو

 عرض أهمكذا و توضيح ميدانها العامو تتعرف لبسا في مجال السرديا

ضع والعربية المساهمة في و الجهود الغربيةو المفاهيم التي تخّصها،

 ، Narrative:ولعّل من أهم هذه المصطلحات تعاريفها،و مصطلحاتها

narratology، Narration،narrativity ، قد وقع اختيارنا على هذهو 

بة محاولين  اإلجا السرديات تحمله من أهمية في حقلالمصطلحات لما 

 :: كيف تناول الغرب المصطلحات التاليةاإلشكالية التالية عن

Narrative، narratology ،Narration، narrativity بما يقابل ،

ذه كيف استقبل العرب هو ،السردية(؟ السرديات، ،علم السرد ،)السرد

امل في التع إلى أي مدى ُوفّق النقاد العربو مفاهيمها ؟و المصطلحات

 مع هذه المصطلحات الوافدة ؟

فقد كان شغلنا الشاغل هو جمع أكبر  ،لغرض إنجاز هذا البحثو

بها بالمصطلح التي اهتم أصحاو عدد من المراجع ذات الصلة بالموضوع

إجراء المقارنة فيما بينها بكل دقة نظرا لما يحمله و السردي بالتحديد،
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لبس بسبب و ة الغربية من غموضالوافد من البيئو المصطلح المترجم

اختيار المصطلحات كما انصّب تركيزنا على  تهجيره إلى بيئة مغايرة،

فمعالجتها معالجة ، ثم تصنيفها ،قيمتها التداوليةو وفقا لقوتها االصطالحية

المعرفي و تأثيلية تتتّبع تطورها الداللي في هجرتها من مهدها اللغوي

 مع الوقوف على التحوالت البنيوية ،ربيةإلى البيئة النقدية الع ،األول

في نزوحها ، والداللية التي تطرأ عليها في هجرتها من لغة إلى أخرىو

ثم قمنا  بالمفاضلة  من موقع نقدي إلى آخر داخل اللغة) العربية( الواحدة،

 بين البدائل االصطالحية المترادفة أمام المفهوم الواحد.

الكشف عن مدى النضج الذي الغاية التي ابتغاها البحث هي و

مدى و ،العربية منها خصوصاو بلغته الدراسات النقدية السردية عموما

 .لعربية للتطورات النقدية الغربيةمواكبة الدراسات ا

قد توصلنا إلى تحديد أسباب هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل و

مقترحين بعض الحلول التي ، انشغاال أساسيا في النقد األدبي الحديث

 .بعضا من إشكاليات المصطلح السرديظنها قد تحّل ن

 :مفاهيمها عند الغربو المصطلحات السردية -2

بأربعة ، في نظر بعض المصطلحيين، يتحدد وجود المصطلح

، التصور أو المفهوم، والمصطلح كدال أو شكل، و: الميدانعناصر هي

، فالمصطلح يحيل إلى تصور يختمر في ذهن المتخصص، التعريفو

 المباشرةوالعلمية و نصرف إلى تقييده بتعريف يميل إلى الدقةفي

. غير أن األمر ليس بهذه يعكس انتماءه إلى ميدان بعينهو اإلجمال،و

فالميدان قد يتشعب ، البساطة في ما يتعلق بالمصطلح السردي على األقل

التّصور قد يتفّرع إلى تصورات جزئية كما قد ، وإلى ميادين ثانوية

فضال عن أّنه يتعارض مع ، تصورات مصطلحات أخرى يتناغم مع

هو ما يقتضي حضور و .اسمه االنتساب إلى الميدان ذاتهتصورات تق

 التعارضو التناغمو التعريف ابتغاء رفع اللبس الذي يثيره التفرع

عريف حسب الناقد )محمد التّ و .(97، صفحة 2018وآخرون، )بورايو 

وهو تعبير  ي يتألف منها الشيء،جملة الّصفات الت" عزيز نظمي( هو:

تعريف و ،(139، صفحة 2016، بوجملين)"المعرفمفصل عن 

إذا ما و .الزيغو يبعد القارئ عن الخلطو المصطلح يرفع عنه الغموض

 : نجده كالتالي ،العربيةو في المعاجم اللغوية الغربية السردُرمنا تعريف 
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 االصطالح: في و في اللغة Narration/ Narrativeالسرد  .1.2

ند لقد وردت المصطلحات السردية، التي هي قيد دراستنا هته، ع

ى من اتجاه سردي إلو الغربيين  بمفاهيم مختلفة من دارس إلى آخر،

ال  ،ربيةاالتجاهات  الغو لكن قبل الولوج إلى تلك المفاهيمو اتجاه آخر،

ية للّغواد ( في المعاجم بأس أن نعّرج على المفهوم اللّغوي للجدر )س ر 

 :العربية

  اللغوي: المفهوم -أ

ب لغالفي المفهوم ا، ( في المعاجم اللغوية العربيةسردترد كلمة )

ان فقد جاء في لس ،االنتظامو االتصالو في سياق معان تفيد التوالي

ضه في تأتي به متّسقا بع، أن َسَردَ تفيد تقدمة شيء إلى شيء" العرب:

، : إذا تابعهريك الحرف األوسطنحوه بتحو سرد الحديثو أثر بعض،

 هواال إذا سرد فالن الّصوم، وفالن يسرد الحديث إذا كان جيّد الّسياق لهو

 .يخ(ال تاربالمكتبة األدبية، ) "النّسجو ترد كلمة السرد بمعنى  ...تابعهو

 قاالتّساو "التّتابع :صاحب "لسان العرب" يحصره في معنىنجد  هناو

 ذاهتعقيبا على و .المهارة في النسجو ّسبكالقدرة على الو المواالةو

 ن ما"، يشير محمد عبد المطلب إلى أاالستخدام اللّغوي لكلمة "السرد

ى وي عليحت أنه، يلفتنا في تحديد ابن منظور للداللة اللّغوية لمفهوم السرد

، عتّتابال، االتّساق  :هي، وركائز ثالث انبنى عليها مفهوم السرد عموما

 (24-23، الصفحات 2018وآخرون، )بورايو  "الّسياقجودة 

 ،Raconter أي Narrer فالفعلأما في معاجم اللّغة الفرنسية و

 Fait deالقّص يدّل على فعل  الذي Narration مصطلحجاء منه 

raconter ،فعل إنتاج قصة بمعنى آخر :fait de produire un récit. 

مثلما يتقابل مع التلفّظ   récitفي هذا المعنى فالّسرد يتقابل مع القّصة و

Enonciation أي فعل إنتاج الكالم مع الملفوظ ،Enoncé   في حين

(( على أّن األصل في اشتقاق مصطلح السرد يحيلنا ))معجم أكسفورد

Narration أوNarrative  هو الفعلNarrate قد كان و .بمعنى يسرد

التّعليق على و إلخباراو معناه األصلي التّفسير، ومرتبطا بالكالم الّشفاهي

الخرافية التي تدور حول  األساطيرو ترتبط أصوله بالقصصو األحداث،

 .(25، صفحة 2018رايو وآخرون، )بو "البطولة

طروحات  "،"السرد تجاذبت مفهوم مصطلح، من هذه الزاويةو

(، أو ّسسي المصطلح األوائل )الغربّيينسواء عند مؤ ،متنوعةو متعدّدة
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ّل الّسبب في ذلك يعود إلى تنوع مجاالت اهتمام هؤالء لعو .عند دارسيه

إذن بمصطلح "السرد" في  فما المقصود، الباحثين أنفسهمو النقاد

 :االصطالح

 " أي فعل السرد ذاته المرتبط بالسارد؟"الطريقة -1

 بوصفه كيانا قوليا مستقال؟ ،"النص" المسرود الملفوظ -2

 " المقابل للغرض؟اإلخبار" -3

 أزمنةو أفعالو طاب" الذي يستحضر عالما مكونا من أشخاص"الخ -4

 أمكنة ؟و

 " المقابلة للحكي؟ "الحكاية -5

 :في المفهوم االصطالحي  -ب

هو جزء من نظرية ناشئة تطمح أن تكون  :بمفهومه العام السردو

لذلك أصبح هذا المصطلح بمفهومه ، أسسهو علما قائما بذاته له مناهجه

أطلق على نفسه علم السرد و وم األخرى،الّشامل يزاحم العل

Narratologie ،"مصطلحو كما أنه يُعرف أيضا ب "السردانية  

Narratologieمن الكلمة الالّتينية  متكونNarrate  بمعنى يقّص أو

هذا العلم يُعنى باستخراج النُظم التي و ،التي تعني العلم Logieو، يحكي

 سماتهو تحدد خصائصهو تهالقواعد التي توّجه أبنيو تحكم الّسرد

 .(23، صفحة 1990، تودوروف)

 مستمرة هو عملية إبداعية Narration/Narrating السردو

حيث عرفه ، مارسها اإلنسان في حياته اليومية، موجودة منذ األزلو

: "إن السرد أو الحكي ظاهرة إنسانية تضرب جيرالد برنس بقوله

تراث أي لغة من ظواهر ال يخلو و جذورها في عمق التاريخ البشري

سردية نطلق عليها تسميات مختلفة فنسميها قصة أو رواية أو حكاية 

شعبية أو أسطورة أو مقامة أو غير ذلك مما قد ال يتأتى حصره بسبب 

، 2003، )برنس "المختلفةتنوع أنماطه في الثقافات و عمق تاريخ السرد

 .(5صفحة 

 ركة بين البشر،مشتو فالسرد حسب برنس ظاهرة عاّمة كونيّة

 الّسرد هو عمل، وغيرهاو حكايةو روايةو تختلف أشكالها بين قّصةو

كما يتواجد في  ،ويتواجد في اللّغة المكتوبة ،متطّورو متواصلو مستمر

اإليماء، كما يتواجد في و يتواجد في لغة اإلشاراتو ،اللّغة الّشفهية
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في كل ما يقرؤه بعبارة أخرى هو يتواجد ، والملحمةو الّرسمو التّاريخ

 :ك ما عبر عنه روالن بارث في قولهذل، واإلنسان أو يسمعه أو يحكيه

يمكنها و شفويّة أو مكتوبة، يمكن للقصة أن تعتمد على اللّغة المفصليةو"

كما يمكنها أن تعتمد على ، كذلك أن تعتمد على الصورة ثابتة أو متحركة

إنها لحاضرة في و ،لكل هذه الموادعلى االختالط المنّظم ، والحركة

 القصة القصيرةو الحكايةو حكاية الحيوانو الخرافةو األسطورة

 المسرح اإليمائيو الكوميدياو المأساةو التراجيدياو التاريخو الملحمةو

تناهية إن القصة لحاضرة بكل هذه األشكال غير المو الصورة الملونة...و

بدأ مع التّاريخ إنها لتو في كل المجتمعاتو تقريبا في كّل األزمنة،

حسب الناقد و .(26-25، الصفحات 1993، بارث) "نفسهاإلنساني 

الفرنسي روالن بارث الّسرد هو عبارة عن جنس من األجناس األدبية 

يمكن أن يكون مكتوبا أو شفهيا و غير أنه جنس ال يخضع للقيود اللغوية

هو غير  ماو هو يتسع ليشمل ما هو أدبي، وأو محكيا أو ورقيا أو خرافيا

بمفهومه  -إلى يومنا هذا  - Narrationمازال مصطلح السرد و"ذلك. 

بل إن  ،ثير مزيدا من االنشغاالت الكثيرةي، -أشكاله الالّمتناهية و الّشاسع

 التّطور المفهومي المستمر لهذا المصطلح أصبح مثارا الختالف النقّاد

لمتباينة على تراكمت مواقفهم او حيث تعددت اجتهاداتهم، المنّظرينو

بل إنه أصبح لكل ناقد غربي مسمياته السردية ، مدى القرنين الماضيين

، صفحة 2018وآخرون، )بورايو  "فكرهو الخاصة التي تعبر عن منهجه

ما يثبت االضطراب االصطالحي لمصطلح "السرد" في البيئة و .(21

-الغربية هو تعدد التعريفات فمثال "معنى الّسرد في النقد اإلنجلو

 ،حضور سارد في القصة من غير (Telling)ساكسوني يعني اإلخبار 

أي  ،(Showing)العرض و بينما نجد معناه عند الفرنسيين يعني النسج

يتّم عبر  هذا النّسجو تترشح عن الخطاب الذي ينسجها، أن القصة

جد اختالف مصطلحي )الّسرد كذلك نو ،حضور الّسارد في القصة

وكذلك مصطلح  ،األلمانو بين الفرنسيين (ضوعيو)الّسرد المو (الذاتي

Narrating غيرهمو شاتمانو جينيتو ( بين جرالد برنس)فعل السرد 

 .(20، صفحة 2012)الخفاجي ، 

عالم السرد الفرنسي ، "ل أبرز الباحثين في مصطلح "السردلعو

هوده الكبيرة في إرسائه فقد تمثلت ج ، Gérard Genetteجيرار جينيت 

منها في كتابه  السيما، كتاباتهو "، التي وثّقها في أعمالهلسردلمفهوم "ا

الذي عكس جينيت  ،Discours du récit (1972)<< >>خطاب الحكاية
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من خالله الطبيعة المفهومية للمصطلح، من زاوية أنها تشير إلى المادة 

المكان من و الزمانو الشخوضو المحكية بمكنوناتها الداخلية من الحدث

أصبح  -من ناحية أخرى  -فإن هذا المصطلح ، بشكل أدقبل ، جهة

، الرواية، والزمة أساسية في ظهور علوم جديدة تعنى بالسرد كالقصة

تارة تمثيال لمضمون وRécit األسطورة بوصفها مرةً حكاية ، والشعرو

 .(21، صفحة 2018وآخرون، )بورايو  "آخرحينا  acteفعال ، وحكاية

صطلح في قسم ثالث من أقسام الخطاب قد تناول جينيت هذا المو

السرد عملية تلفظية تخاطبية تبين لنا أن " حيث عرفه بقوله:، القصصي

يذكر و "،المروي لهو السرد وجه من وجوه عمل تواصلي بين الراوي

جينت أن السرد يندرج في نسيج من العالقات الحميمة بين عناصر تدخل 

حدودهما و عناصر في المتخاطبينتتمثل هذه الو في ما يسميه مقاما سرديا

هو موصول بهذه المكونات و فال يتصور السرد إال ،الزمانيةو المكانية

، 2010آخرون، )القاضي و "السرديبها هذا المقام و التي يتشكل منها

، فما قدمه جينيت من اصطالحات في حقل علم السرد أثر (244صفحة 

، صفحة 2012خفاجي ، )ال السردفي استقرار الجهاز االصطالحي لعلم 

19). 

تهادات الشكالنيين لعل ما يبرر هذا الطرح أنه منذ ظهور اجو

ضرورة ميالد علم جديد يعنى بــ "أدبية ودعوتهم إلى  ،الروس النظرية

 Vladimir أعمال فالديمير بروب، و" الجديدةاألدب" أسموه "البويطيقا

propp ي اقترحها حول الحكاية العجيبة وصوال الى السرديات الت

نظريات ، وسيميوطيقا السردو Tzvetan Todorovتزيفيتان تودوروف 

 ،مرورا باجتهادات األنثروبولوجيينتحليل الخطاب و لسانيات النص،

وعلماء األديان مثل:  ، Claude Lévi-Strauss: كلودليفي ستراوسمثل

: روجي كايوا علماء األساطير مثلو Mircea Eliade: ميرتشا إلياد

Roger Caillois ،حظي ، مفهومو كبناء، فإن االشتغال بمصطلح السرد

، سواء تجلى ذلك من خالل الخطاب اليومي أو الصحفي، بمكانة متميزة

سواء ظهر على المستوى ، وأو األدبي، أو األسطوري، أو التّاريخي

مما دعا إلى التّعدد في المقاربات في ، اللفظي أو الصوتي أو الحركي

إن اتساع مساحة تداول هذا  ثم، االختالف فيه تارة أخرى، والرأي تارة

ارتبط بشكل كبير بوجود ، النقدو و تعزز حضوره في األدب ،العلم

فبعلة وجود القصة ، فإن كان للسرد وجوده الدائم، القّصة في كل زمان

قد و .د ما لم يُوجد ساردٌ يقوم بسردهاألن القصة ال يمكنها أن تُوج، ذاتها
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 بأن تصبح شيئا مرتبطا بالحياة، السرد أفسح مجاال من ذلك تكون حقيقة

لسرد أمر كان معروفا دائما فإن كون الحياة ذات صلة با، الوجود معاو

في ، بل إن المسرودات في العالم حاضرة في أجناس كثيرة ،)...(

 في الروايةو التراجيدياو الكوميدياو في الحكاية،و الخرافةو األسطورة

 .(23-22، الصفحات 2018وآخرون، )بورايو  "أيضانما السيو السيرةو

 ،سردفي هذه البيئة الغربية التي ولد فيها البحث في قضايا الو

لسرد اتبر بين من اع، اختلفت المفاهيم المتعلقة بماهية السرد في حدّ ذاته

قابل فالسرد الم" ،منهم من اعتبره قصا، وبين من اعتبره خطاباو حكيا،

لقسم ايعني في البالغة الغربية القديمة   Narrationي للمصطلح الفرنس

ض ا يخوالقصصي من الخطاب، الذي تقدم فيه الحكاية على أنها مثل لم

، (266، صفحة 2012)الخفاجي ،  "عامةفيه المؤلف من مسائل 

 Narrationمصطلح السرد  Todorov 1969يستعمل تودوروف و

 هلذي بكونه العمل التواصلي اأيضا عالوة على  يستعملهو معنى الحكايةب

فيه ينقل المرسل رسالة ذات مضمون قصصي إلى مرسل إليه، رديفا و

 دوروف. يعد تزفيتان توالمذكورةللكالم باعتباره وسيطا يحمل الرسالة 

 فله الفضل في جمع نصوص ،أكثرهم نظاميةو أشمل النقاد البنيويين

ه تتلخص جهودو .1965ترجمتها الى الفرنسية عام و الشكالنيين الروس

ها كى بفي تحديد مفهوم السرد ووظيفته فالسرد عنده هو الطريقة التي تح

توى إن المهم على مستوى عند مسهذا ما يؤكده في قوله: "و القصة

 العناريقة الراوي في اطبل المهم هو ط ،السرد ليس ما يُروى من أحداث

 إنهاف، ة األساسيةإذا كانت جميع القصص تتشابه في رواية القصو عليها،

أي ، بل تصبح كل وجبة فريدة من نوعها على مستوى السرد، تختلف

قة عليه مفهوم السرد حسب تودوروف ارتبط بالطريطريقة نقل القصة "و

ك عد ذلئ بتلقاها القارالتي يتبعها الراوي في نقل األحداث المروية التي ي

يقي يوجهه مقابلته للسرد بالخطاب من حيث هو خطاب حقو من جهة،

 الراوي إلى القارئ من جهة أخرى.

أما روالن بارث فقد سعى إلى صياغة بديلة تحرر المصطلح من 

حيث ، المعنى الّسابق، انطالقا من إسهاماته الريادية في تحليل المحكي

 ،المنطوقه شفويّة كانت أو مكتوبة يحمل الّسرد على عاتق اللّغة

حكايات ، والخرافةو ورة،من خالل حضورها في ))األسطودراستها 

، التراجيدياو والتاريخ، الملحمة،و األقصوصة، والحكاية، والحيوانات
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إنها و ،والملونة والصورة المسرح اإليمائي،و الكوميديا، والمأساةو

وفي  في السينما،، ولحاضرة أيضا في كل واجهة عرض زجاجية

ّسرد هو فهوم العليه فبارث يرى أن مو وفي المحادثة((، ،المنوعات

 نجده من ناحية ثانية يرادف بين مفهومي الخطابو ،نفسه مفهوم القصة

الّسرد جملة و اب نظاما من الجمل المترابطة،حيث يعد الخط ،السردو

إّن مفهوم الّسرد في  .(26، صفحة 2018وآخرون، )بورايو  "كبيرة

ده بل سنج، الدراسات النقدية الحديثة قد اختلفت تعريفاته من ناقد آلخر

باعتبار أن المنظور اللّغوي ، يتخذ شكال مختلفا من حيث التّوصيف))

 الّسردو الدّاخل. أّما المنظور النّقدي فيصفه من، يقوم بوصفه من الخارج

هو المادة المحكية بمكنوناتها الداخلية من  -طبقا للمنظور األخير  -

، 2018)بورايو و وآخرون،  ((المكانو الزمانو الشخوصو الحدث

مفهوم السرد إلى مناحي هناك من الدارسين من تمادى بو .(25صفحة 

 الصورو السينما وّسعوا دائرته لتشملو فعدّوا المؤّرخ ساردا ،بعيدة جدا

ت الغالبة في دراسة لكن من بين أهم االتجاها، غير ذلكو اللوحاتو

األول ، التي حاولت لملمة هذا التشّظي هما اتجاهانو "مصطلح "السرد

الجيرداس غريماس في و كلود بريمونو عليه فالديمير بروبسار 

الثاني سار مع منهج و داللتها.و دراسة السرد ضمن نطاق تتابع األحداث

 جينيت في دراسة السرد أو الخطاب السرديو بارثو تودوروف

 .(26، صفحة 2018)بورايو و وآخرون،  "مكوناتهو

ضيح بارث في توو فلقد تمثلت جهود  كل من تودوروف

 مكوناته على المستويين النظريو مصطلح السرد من حيث مفهومه

اسهاماته في و تضاف إليها  كذلك أعمال جيرار جينيتو .التطبيقيو

، الصيغة، : الزمنتهذلك عبر مقوالو التحليل التقني لمصطلح السرد

 الصوت.

اإلبهام عن و كما سعى جينيت جاهدا إلى إزالة الغموض

وقد جاءت ، "التي تدور في فلك "الّسرد صطلحاتمجموعة من الم

 :بعضها وفق تصوره كاآلتي

 المدلول.المراد به المحتوى السردي أي  Histoireالقصة مصطلح  -أ

لملفوظ أو الخطاب أو النص الذي خّص به ا  récitمصطلح الحكي  -ب

 .السردي
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د، )بغدا المنتجالدال على الفعل السردي  Narrationمصطلح السرد  -ج

 .(30ة صفح

شأنه في ذلك شأن العديد من عليه: مفهوم مصطلح السرد "و

ن أل، معناهاو المصطلحات التي لم يهدأ إلى اليوم السؤال عن وظيفتها

ئما هي عملية قابلة داوإنما  ،ألمور الثابتةهذه العملية ليست من ا

من ثم فإن أي معنى مرتبط بصدد هذا المصطلح لن يكون و للتطوير.

إثراء مضمون هذا و ا إال بإسهام أصحابه في إغناءمتميزو خصبا

اته للتأكيد على مسايرة التطور المعرفي على مستويات تخصص، المفهوم

 .مساراته المتعددةو المتباينة

 :أنواع عديدةو قد أصبح للسرد أنماطو

 events narrative  سرد األحداث -

 polyphonic narrativeتعدد األصوات  ،سرد بوليفي -

 iterative narrationرد تكراري س -

 dialogic narrativeالسرد الحواري  -

 auctorial narrative typeالسرد الخالي من أية بؤرة  -

  former narrationسرد سابق -

   later narrationالحقسرد  -

  intercalated narration سرد مدرج -

، صفحة 2010وآخرون،  )القاضي detailed narrationسرد مفصل -

249).  

 Narratologie (f)  Narratology (e) :. علم السرد/ السرديات 2-2

/  
 أشكال الحكيو ذلك الزخم الهائل من الّسرود المتنوعة أمامو

 اعدالباحثون أنفسهم مضطرين إلى التّفكير في وضع قو وجد، المختلفة

لتحقيق هذا الّطموح و تؤطر مختلف هذه االنجازات،و أسس تتحكمو

لى اتجهت الجهود إلى البحث في منهج نقدي يسعى النّاقد من خالله إ

 تصنيفو يمكن بواسطتها مقارنة ،تحديد وحدات قياس ثابتةو ضبط

 مير: فالديقد تمثل هذا في جهود كل منو تحليل مختلف أنواع الّسرودو

ه بالعمل الذي قام ، وغيرهمو جيرار جينيتو تزفيتان تودوروفو بروب

م هو ما تمّخض عنه ما عرف بــ"عل ،غيرهم كثيرونو سونهؤالء الدار

 الّسرد".
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المترجم في اللغة العربية بالسرديات أو  narratologyمصطلح و

 التي تعني السردو narrate علم السرد هو منحوت من مقطعين هما:

لنّظم هي كلمة أصلها يوناني تعني اإلشارة إلى او الّتي تعني علم.  logyو

الّذي  ،ما أن لها معنى آخر هو )القانون(ك ،ادات التّفكيرالفكرية أو ع

 يسيطر على األشياء.و يقابل المنطق بوصفه مبدأ عقالنية داخليا يسود

شيء إذ يشترط للعلم حد فهي تعني الحد التعريفي لل logyالالحقة و

هذه الالّحقة قد ارتبطت عند ، وقواعدهو خصائص مكوناته واضح لفضح

يرجع بعض و .(25، صفحة 2012، )الخفاجي الفهمو كاإلغريق باإلدرا

حيث اقترحه ح إلى البلغاري تزفيتان تدوروف "النقاد نشأة هذا المصطل

 la science deلتسمية علم لم يوجد وقتها هو علم الحكي  1969سنة 

récit  ،(.17، صفحة 2000)وغليسي 

ميدانا عاما  narratology تمثل الّسرديات أو علم الّسرد

 أشكالهو أنواعهو هو علم يدرس جنس السرد، ومصطلح السرديلل

ال تميزه و مبادئ جامعةو أنماطه غير أن هذا العلم ال تحده منطلقاتو

جان هيرمان بأنه: و يعرف كريستيان انجلت ،مصطلحات مفتاحية موحدة

 "،ميكانيزمات المحكيو الفرع المعرفي الذي يحلل مكونات"

إذا ، أساليب بناء تصوير المحكي )المسرود(و الميكانيزمات تعني آلياتو

ساليب تصوير المسرود أو تحليل مكوناتو فعلم السرد يهتم بدراسة

 (المكانو ،الشخصيات، والزمنو ،والذي يضم )األحداث )المحكي(،

 .(27-26، الصفحات 2012، )الخفاجي

عام يتناول قوانين األدب  ميدان narratologyعلم السرد "و

ئما بذاته يُعنى حديث النشأة نسبيا باعتباره علما قا  زالوال ، "القصصي

 ،ورد بــ"هو فرع من فروع المعرفةقد عرفه معجم اكسفو بقضايا السرد،

من حيث  ،)أو فعالية( السرد النقد يتعامل مع تركيب )أو بنية( ووظيفة أو

، 2012، )الخفاجي "المقررةالرموز االصطالحية و اتفاقه مع القواعد

الطريقة التي يؤدي و الّشكلو ويعرفه برنس بأنه "الطبيعة ،(23 صفحة

يظل علم الّسرد و  ،(23، صفحة 2012)الخفاجي،  "وظيفتهبها الّسرد 

 حيث أن علم السرد قد نمى، حسب هذه التّعاريف ربيب الفكر البنيوي

، 2010وآخرون، )القاضي  البنيويةترعرع في أحضان الدّراسات و

 . (249صفحة 
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 إلى ثالثة ميادين narratologyعلم السرد )السرديات(  ينقسم

ذا إو سرديات الداللة،، سرديات الخطاب، : سرديات الحكايةهي، فرعية

ن الّسرديات تتضمن عددا من المناهج إما ُرمنا التّخصيص قلنا 

ي ف، االتي تأتلف جميعهو المنضوية إلى تلك الميادين الفرعية الثالثة

د هو ما يؤدي إلى تعدّ و في أسلوب مقاربته. تختلفو مقاربة الّسرد

في و تشّعب التّصورات في ميدان الّسرديات عاّمة،و المصطلحات

تالف االخ إذ غالبا ما يسود، المناهج المنتمية إلى فروعها الثاّلثة خاصة

، بين علماء الّسرد في االصطالح على تصور جامع مانع لمصطلح معين

 رؤية كل منهج للمكون موضوع الوصفذلك بسبب التمايز القائم في و

نيوية فثمة بوٌن بين ب، إن كان حكاية أو خطابا أو داللة، أو التأويل

مقاربة المضمون  شعرية تودوروف في جانبها المتوخىو بريمون

، 2018وآخرون،  )بورايو المحكيتحليل حكاية  السردي في طريقة

 .(98صفحة 

( ما زالت تواجه )علم السرد narratologyلكن السرديات و"

 تحديا منهجيا من حيث الموضوع المدروس فيما يعتبر بعض الباحثين

 أي المتحقق ،ال السرديات هو النص السردي وحدهمثل "جينيت" أن مج

ل تناويرى باحثون آخرون أن الّسرديات ت، وبلغة من اللّغات الّطبيعية

نون ففي و ،الّشفهي، الكتابي ،في فنون الّسرد اللغوي القصص بشكل عام

وآخرون، )القاضي " المتحركةالصور و السينماو أخرى كالمسرح

سعت قد ات 21، أي أن الّسرديات مع بداية القرن (253، صفحة 2010

 فقد صارت تشمل أجناسا متعددة من ،كثيرا عما كانت عليه قبل قرن

م استُغلت مفاهيو ،المرجعيو التّخييليو الكتابيو القصص الّشفوي

 يةالسياسو الّسرديات في دراسة الّسرد في نصوص غير أدبية كالدينية

 ظلت الّسرديات في تفاعل مثمر مع األبحاث اللسانيةو الصحافية،و

" ةالتداوليو لسانيات النص أو الخطابو خاصة منها لسانيات التلفظ،و

 . (249، صفحة 2010وآخرون، )القاضي 

استخالص القوانين العامة إلى  ،يسعى علم السرد أو السرديات"و

، 2003)برنس،  "الظاهرة السردية أيا كانت لغتها التي تصدق على

بعبارة أخرى فإن هذا العلم يحاول إماطة اللّثام عن و، (05صفحة 

، المولدة لكافة أشكالهاو القواعد العامة الكامنة خلف أي عملية سردية

وظيفة وماهية و شكلو الهدف الرئيسي لهذا العلم هو دراسة طبيعةو
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 باستخراج الميكانيزمات الداخلية لألجناس األدبية )الشعرية، الّسرد

تحدد ، وتوّجه أبنيتهاو استخراج النّظم التي تحكمهاو الروائية(،و

فهي تتحرى عن المكونات السردية للخطاب من  .سماتهاو خصائصها

رة يحاول هذا العلم اإلحاطة بكل جوانب الظاهو مروي له.و مرويو راو

لذا يأخذ هذا و ،(157، صفحة 2010)القاضي وآخرون،  الّسردية

كس المصطلحات األخرى على ع، الّشموليةو المصطلح صبغة العمومية

 المتاخمة له.

في المدرسة  -كمجال مفاهيمي  - من أبرز المنظرين للسردية

 :ير بروب فلقد أحدث كتابه الموسومالشكلية الروسية فالديم

هو عمل تطبيقي جمع فيه ، و"اية الخرافية الروسيةولوجيا الحك"مورف

ايات استخلص من هذه الحكو درسها دراسة وصفيةو مائة حكاية روسية

حيث استنتج بروب أن في هذه عناصر  "،ما سماه "بالنموذج الوظائفي

" أما العناصر المتحركة الثابتة هي "الوظائفو أخرى متحولةو ثابتة

 .(08، صفحة 2005)ابراهيم،  "اأسمائهو صفاتهاو فهي "الشخوص

في المجال التطبيقي  Gerard Genetteكما عمل جيرار جينيت 

تعين على دراسة المادة  سعى إلى إيجاد أدوات منهجية للسردية، حيث

تعد أبحاث جينيت من و خالل تقديم تعريفات دقيقة لها،من  ،المسرودة

ة بلورة نظرية مفقد استطاع مع مجهودات البنيويين عا أهم ما قُدم،

العناصر البنيوية  استخراج كل" :وذلك عن طريق شكالنية للسرد،

عبر مختلف العصور انطالقا من ملحمة هوميروس  ،المكونة للسرد

 الرواية الكالسيكيةو (، مرورا بالحكايات الشعبيةاألوديساو )اإلليادة

رة الل مقولته الشهيمن خو ".وصوال إلى الروايات الحديثة ،الواقعيةو

" حاول جينيت إيضاح حدود اشتغال الّسرد داخل الخطاب "حدود الّسرد

 بر جملة من المفاهيم المساعدة،الّسردي في حدّ ذاته مستعرضا إياها ع

 الّسرد/الخطابو : الّسردفي هذه المقولة ضمن ثالث ثنائياتقدم أفكاره و

 .(78، صفحة 2002، خمري) المحاكاةو الّسرد الوصف/و

 فغريماس لديه ،ل ناقد غربي معجم سردي خاص بهلك لقد تكون

غيرهم. فأين و جينيتو تودوروفو بارثو معجم خاص باصطالحاته،

السبب الرئيسي و )علم السرد( من كل هذه االصطالحات المتصارعة ؟

 بقائه مجرد مجموعة من الرؤىو في ذلك هو عدم اكتمال معالم الّسرد

حتى أن واالس مارتن يسمي  ،االتجاهات المتنوعة في دراسة الّسردو
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ليس )علم السرد( ألن من شرط العلم و السرد الحديثة(كتابه )نظريات 

نقصد به تلك و مثلما نقول )علم النحو( ،اصطالحاتهو توحد قواعده

االصطالحات التي تعين الباحث في دراسة الكالم العربي و القواعد

 الصفة فهو اتجاهاتال يتمتع بهذه  narratologyمادام و بناء،و اعرابا

 .(20، صفحة 2012، )الخفاجي السرديةوص طرائق للبحث في النصو

 Narra-tive Grammer" لم السرد يسمى أحيانا "نحو السردعو

 "نحو السرد"و، narratology" عبارة أدق فإن مصطلحي "علم السردب

narrative grammer لية هنا ليست حبيسةاإلشكا، ويكادان يترادفان 

قواعد فاألول يختص بال، بل حتى في الخلط بين المجالين ،ة فحسبالتسمي

ظاهرة باإلطار النحوي للبينما الثاني يختص ، العامة للعملية السردية

مصطلح   inwe اقترحولقد  .(255، صفحة 2003، )برنس "السردية

narrativics ن هذا المصطلح لم يكتب له لك، وكمرادف لعلم السرد

ن على أساس أ  narratologyبينو رسين يفرقون بينهبعض الداو ،الذيوع

 تخدماألخير يسو ،نحوية تعتبر أساسا )لبنية السرد( األول يطور نماذج

 ."السرد"وية لدراسة أنواع معينة من هذه النماذج النح

 كمفهوم واحد "و"السرديات "كثيرا ما كان يرد مصطلح "السرد

" مصطلح السرد سحيث عرف "جيرالد برن ،في االصطالح الحديث

Narration / Narrating مت كل ما يو هو الّذي يهتم بشؤون الحكي هبأن

س من كالم برنو الخ("، الرواية...، المروي له، إليه بصلة )الراوي

في  السرديات  وجهان لعملة واحدة، بينما هماو نالحظ أنه جعل السرد

 ماأ، البداعيةالحقيقة يختلفان اختالفا شاسعا فالسرد  يمثل العملية ا

" ت، غير أن "السردياالسردية فهي البحث في تلك العملية اإلبداعية

 هوه سرعان ما تجاوزت حدود المفاهيم النظرية لتصبح علما قائما بذات

 "غير أن مصطلح "السرد، "ما أصبح يطلق عليه "علم السرد

 " لم تأخذ بعدهما االصطالحي المعروف بين الباحثينو"السرديات

 ،فعلى يد الناقد المشهور تودورو 1969سين إال في حدود سنة الدارو

 بداعاإلالسردية هي البحث في هذا بداع بينما حيث أخذ السرد صبغة اإل

 . (د.ت)المكتبة األدبية، 

  (narrativité (f) / narrativity (e): .السردية 3.2

دية، شاع مصطلح آخر هو الدراسات الّسرو بتطور األبحاثو

هو    narrativitéأول من استخدم مصطلح و  narrativité" ة"الّسردي
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وآخرون، )القاضي  سردااللة على ما به يكون الخطاب تودوروف للد

من تابعهم و جينيتو قد تبعه في استعماله بارثو ،(254، صفحة 2010

 .(56، صفحة 2012، )الخفاجي "حصرا

ص التي تخ وقد أُطلق مصطلح )الّسردية( على تلك الخاصية

 من خاللها نميز بين الخطابات السرديةو نموذجا من الخطابات،

بعد مصطلح  -قد ظهر هذا المصطلح و ة،الخطابات غير السرديو

 سرديغير و بالتدريج كقاعدة لتنظيم كل خطاب سردي -)السرديات( 

 .(121، صفحة 2012، بن مالك)

، السردية -بعد ذلك أصبح كل مصطلح من المصطلحين و

أحدهما  :على اتجاه خاص في عملية التحليل يحيل - السرديات

 (مين السرديةموضوعاتي بالمعنى الواسع )هو تحليل القصة أو المضا

" تحليل الحكاية بصفتها نمط "تمثيلاآلخر )هو شكلي بل تنميطي( )هو و

بعض و للقصص في مقابل األنماط غير السردية كالنمط المسرحي

قد اصطلح على االتجاه و األرجح(األخرى خارج األدب على  األنماط

سيميائيات الخطاب ذي ارتبط بمصطلح )السرديات( بــ"األول ال

ثاني الذي الخ أما االتجاه ال ...السرديات، السرديات البنيوية ،يالسرد

 ".اصطلح عليه ب"السيميائية السردية" فقد ارتبط بمصطلح "السردية

رئيسيتين في  الدّراسات الّسردية إلى انبثاق مدرستين أفضت

التي تهتم بمضمون األفعال السردية و الداللية السردية :أولهما، السردية

: فالديمير ثل هذه المدرسة السردية الدالليةيم، ودون اهتمام بالسرد

السردية  :ثانيهما .ألخيرداس جوليان غريماس، كلود بريمون، بروب

، 2005ابراهيم، ) السردياللسانية التي تهتم بالمظاهر اللغوية للخطاب 

 ،رؤىو أساليب سردو ما يندرج عنه من مؤلفين،، و(08صفحة 

يمثل هذه المدرسة: روالن ، وعالقات تربط الراوي بالمتن الحكائيو

 .جيرار جينيتو و تزفيتان تودوروف ،بارث

 : النقدي العربي مع المصطلح السرديالتفاعل - 3

في الساحة النقدية على المناهج النقدية الحداثية  بظهور االنفتاح

العربية، أصبحت السرديات تشكل محورا هاما من محاور الجدل الثقافي 

فقد حاول لفيف من النقاد الحداثيين  ، مغربهو في الوطن العربي بمشرقه

 مصطلحاته إلى المتلقي العربي،بو تقريب علم السرد الحديث بمفاهيمه
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حتى إلى و النحتو الترجمةو قد اختلفت سبُل هذا التقريب بين النقلو

 .التحريف األعمى في أحايين كثيرة درجة من

نجدها ، بالنظر إلى الّسرديات كمنهج نقدي لمقاربة النصوصو

لقرن اات من في الثمانينيإذ أنها لم تظهر إال ، حديثة عهد في النقد العربي

 بيهو ظهور متأخر إذا ما قورنت بتطبيقها في النقد الغرو ،العشرين

يات فلم تُعرف السرد، ي بداية الخمسينيات من نفس القرنالذي كان فو

كمنهج نقدي لمقاربة النصوص إال بعد الترجمات العديدة لمؤلف 

، 2000، وغليسي) "الشعبيةروب "مورفولوجيا الحكاية فالديمير ب

هو ما ، وأهمها 1986تعدّ ترجمة إبراهيم الخطيب سنة و (17صفحة 

نقدي س الالدرلية لالهتمام بالسرديات في يعتبره بعض النقاد البداية الفع

 .(31، صفحة 1998، الرقيق) العربي

مثل إبراهيم ، فإلى جانب جهود علماء السرد العرب المؤسسين

 رشيد بنو عبد الحميد بورايوو سمير المرزوقيو جميل شاكرو الخطيب

 ،منذر عياشيو عبد هللا ابراهيمو سعيد يقطينو سعيد بنكرادو مالك

 ابحث، م علمية أخرى أولت اهتماما خاصا بميدان السردياتظهرت أقال

 محفوظ عبد اللطيفو محمد نجيب العماميو كالصادق قسومة، ترجمةو

، 2018)بورايو و وآخرون،  الخ...عدنان محمود محمدو جمال حضريو

 .(104صفحة 

د فلقد استطاع رواد النقد األدبي في بال، مغاربيا بالتحديدو

العرض للمنجز الغربي  ،تونس(و المغربو لجزائرالمغرب العربي )ا

محمد و "حيث استطاعت دراسات كل من حسين الواد، في ميدان السرد

 علي العشيو محمود طرشونةو الرشيد الغزيو بن صالح بن عمر

كسر حاجز و محمد رشيد ثابت اختراقو عبد السالمو راضية كبيرو

، 2012، )الخفاجي "ايةالروو البحث النقدي الكالسيكي في ميدان القصة

من  ، غير أن هذه المحاوالت رغم أهميتها إال أنها لم تخلو(52صفحة 

في  الترادفو فقد تأرجحت إسهاماتهم ما بين الخلط، التعثر االصطالحي

 .المصطلحات

، إن الرؤية العربية قد غيبت البعد العلمي الموجود في السرديات

لعربية إلى وعي علمي ملّم القواميس او الترجماتو افتقار الدراسات

مناهج أو و أعالماو فروعاو مبادئو موضوعاو بالسرديات علما
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 مصطلحات )دواال أو أشكاالو منهجيات أو تطبيقاتو نظريات

، ذلك أن الممارسة العربية في ميدان السرديات، تصورات أو مفاهيم (و

 حيث مضى الدارسون، قد اتسمت بالشغف المؤقت بالمناهج الجديدة

، يتجّولونو بمعنى يُراوحون، واضعو القواميس يتنقلونو المترجمونو

محاولين ، سرديات الداللةو سرديات الخطابو بين سرديات الحكاية

حتى غاب ، مواكبة ذلك السيل العارم من المصطلحات السردية

أصاب و ،تراكمت األعمال بل تكدّست، واالختصاص أو كاد

 تشويهو ما أصاب من حرفية، تبوصفها مفاتيح السرديا، المصطلحات

 .لمهتم بالسرد ذاتهاضطراب انعكست سلبا على او

 ترجماتو من دراسات، مع ذلك كله انصرفت بعض األعمالو

 "مثلما فعل الدكتور، إلى التخصص في ميدان السرديات، قواميسو

الذين  المتخصصينو المترجمينو رشيد بن مالك الذي يعد من النقاد

 تبسيط مصطلحاتهاو غريماس في الخطاب السرديتصدوا لشرح نظرية 

، 2010وآخرون، )القاضي  تطبيقها على النصوص السردية العربية"و

 .مصطلحاتها للقارئ العربيو  بغية تقريب مفاهيمها (36صفحة 

لم تسلم من ، المناهجو كغيرها من النظرياتو نظرية السردياتف

 لمفاهيماو هي فوضى شملت التصورات، والفوضى المصطلحية

ألن الدارسين العرب قد استقبلوا تلك ، الصيغو القوالبو األشكالو

استهالك دونما وعي و ترجمةو المصطلحات بطرق مختلفة بين نقل

ال و ال تصور يضبطهو دونما التزام بميدان يؤطر المصطلحو نقدي،

وطن العربي كما أن البحث في المصطلح السردي في ال تعريف يحدده.

فنجد ، تتفاوت ثقافتهم الواحدة عن األخرى ،ص معينينهو رهين أشخا

، المغرب العربي تمتح من بئر الثقافة الفرنسيةنقدة مثال أن اصطالحات 

بينما نجد الحال مختلفا عن نقدة المشرق العربي الذين ينهلون من جب 

، 2012، لخفاجي)ا "شاسع بوناالنجليزية و ما بين الفرنسيةو االنجليزية

  .(54صفحة 

النقد األدبي  لعل من مشاكل اضطراب المصطلح السردي فيو

 :ما يليالعربي المعاصر 

ألفينا مثال أن المشتغلين العرب بالسرد يعّربون  فلقد                 

علم و علم السردو حكائياتو ( إلى السردياتNarratologyمصطلح )

، غيرهاو السرديةو االسردولوجيةو نظرية السردو علم القصو الحكاية
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بل وجدنا أن بعضهم يتململ في معادلة المصطلح السردي األجنبي 

مرة  ستعمل السيد إمام ثالثة مصطلحاتحيث ي، بمصطلح عربي واحد

واحدة موحيا بعدم قدرته على اختيار مصطلح واحد يسعف على التعبير 

 narratologyفي اللغة الفرنسية أو  narratologieعن تصور مصطلح 

إذ يلجأ إلى تعزيز المصطلح األول الذي يصطفيه ، نجليزيةفي اللغة اإل

مقابال للمصطلح السردي األجنبي بمصطلحين آخرين على سبيل 

: حسب هذا المنوال، التأكيد الذي يزيل الشكو التوضيح الذي يبدد اللبس

لو التفت المترجم إلى تصور و .سرديات )نظرية السرد /علم السرد(ال

هو الذي لم يعمل سوى على نقل ما صاغه ، وفيهقلّب النظر و المصطلح

، لكفاه االضطراب في ترجمته، جيرالد برنس من تعريف للمصطلح

بوصفهما معادلين ، الستقر على مصطلح السرديات أو علم السردو

، (22، صفحة 1997، )يقطين narratologieمتداولين لمصطلح 

ل تلك ال يحتاج إلى كو الغريب في األمر أن المصطلح واحدو

يهزأ بكل و هذا ما جعل الدكتور علي جواد الطاهر يسخرو التعريبات،"

 ب )الملخيات متندرا عليها وواصفا لهذا الخليطهذه المسميات 

 .(55، صفحة 2012، )الخفاجي ("السرجياتو

من أبرز المصطلحات التي ظهر  (narratology) يعد مصطلحو

 قد تعدى هذاو العرب، الدارسينو حولها جدل كبير من طرف الباحثين

اد فالكثير من النق، الخلط حدود المصطلح إلى الخلط بين االتجاهات

 ذا عكس الواقع هو ، وواحدا ئًاشي)السردية( و جعلوا )السرديات(

س(، ريمااالتجاه الثاني يمثله غو تودوروفو )االتجاه األول يمثله جينيت

را كثي التي، العربية حيث أن هذين االتجاهين قد شكال لبسا في الدراسات

 .واحدة دون مراعاة للفروق بينهماتوظف المنهجين في الدراسة ال

الخلط بين هذين المفهومين بلغ و ما تجدر اإلشارة إليه أن اللبسو

أوّجه في الدراسات العربية الّتي كثيرا ما توظف المنهجين في الدراسة 

ظهرت زمرة من  رغم ذلك فلقدو للفروق بينهما، ةمراعاالواحدة دونما 

مفهوم و النقاد العرب الذين أبدوا وعيا نقديا في التعامل مع المصطلحين

من أبرز هؤالء النقاد الناقد المغربي ، وكل منهما دونما خلط أو عشوائية

سعيد يقطين الذي استقر على مصطلح )السرديات( معتبرا إياه 

إن " :منه في معالجة السرد العربي يقولاالختصاص الذي ينطلق 

 منه في معالجة السرد العربي"، السرديات هي االختصاص الذي انطلق
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ويتضح ذلك  علم كبير هو البويطيقا، قد عدّ هذا االختصاص فرعا منو

ها اختصاصا جزئيا يهتم بـ "تندرج السرديات باعتبار :من خالل قوله

)الشعريات( التي  هي بذلك تقترن بو ( الخطاب األدبي بوجه عام)أدبية

 الخطاب الشعري. (حث في )شعريةتب

بـ )السردية(  المترجم  narrativitéبينما يرى كذلك أن مصطلح 

في الفرنسية هو مصطلح  narrationو ( في العربيةمن جذر )س ر د

فيقترح للمصطلح مقابلين  ،يستعمل في إطار مجالين سرديين مختلفين

ى النحو الذي يوجد فيه عل يوظف كل منهما حسب السياقو مختلفين

 :التالي

1.Narrative  يتم ربطها و : عندما تكون في إطار السردياتالسردية

الرؤية  ،لمصطلحات التي لها عالقة بها مثل: الصوت السرديبمختلف ا

 السردية.

2.  Narrativeا تنعت بهو : عندما تكون في مجال "السيميوطيقا"الحكائية

، المسار الحكائي ،حكائيكل الكلمات التي ترتبط بها مثل: البرنامج ال

 .(65، صفحة 2012، دباش) الخ ...الحكيسيميوطيقا 

من خالل كالم سعيد يقطين نفهم أن تماثل المصطلحات ال يعني و

خصوصيته التي يكتسبها من و داللتهو فكل مصطلح، التماثل الداللي

 .الل السياق النظري الذي يوظف فيهخ

ثالثة مكافئات ، اآلخر يستعمل عبد اللطيف زيتوني متذبذبا هوو

مقدما هذه المرة مصطلح السردية على ، لذلك المصطلح السردي األجنبي

علم السرد اللذين يذكرهما في طيات تعريفه و مصطلحي السرديات

حيث ، المصدر  -إدراكه لمفهوم المصطلح في اللغة للتصور المبني على

أفضل تعبيرا ربما كان المصطلح األول ، السردية أو السرديات" :يقول

بل علم السرد بما  ،ألن السردية ال تعني علم نوع واحد من أنواع السرد

بما هو مؤتلف فيه مطردٌ و ،القصيدة(و هو مختلف عن سواه )كالمسرحية

السردية أو علم السرد علم تتحول السردية به إلى علم ، في بناء نصوصه

السردي من تحديد طبيعة النص  بسبب االختالف في، بالمعنى الصحيح

 ،المنهجو مختلفة في الموضوعو تعدد نظريات سردية متعددةو ،جهة

: اصرين المتنافسين في السردية همالكن التيارين الرئيسيين المعو

 .(108، صفحة 2002، )زيتوني "السرديةالسيميائية و الشعرية السردية
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لقد كان مصطلح )السرديات( هو الشائع بين االستعماالت و

 : حميد لحميدانيعلى رأسهمو وظفه الكثير من النقاداألخرى حيث 

 فاضلو محمد معتصمو راكز أحمدو -كما أسلفنا سابقا - سعيد يقطينو

 اتحيث صيغت لفظة )السرديات( قياسا على الرياضي، باقر جاسمو ثامر

 غيرها من العلوم.و الطبيعياتو اللغوياتو

البعيدة و كما عرف المصطلح نفسه ترجمات أخرى منها الشاذة

هي ترجمة كل و (القصةمثل )نظرية ، كل البعد عن مفهومه المقصود

هي ترجمة يراها الباحث كريم و سمير المرزوقي،و من جميل شاكر

لمصطلح منحوت من كلمتين هما الخفاجي بأنها غير مقبولة ألن ا

 ة،أو معنى القص (كلمة )القصةليس فيه أي داللة على و السرد()علم+

 ي جواد"بينما فضل الدكتور عل ال توجد فيه أبدا.، ظرية(كذلك لفظة )نو

فعل الطاهر لفظة )القصصيية( حيث قدّم مسوغا لهذه الترجمة بقوله ال

بينما الذي توصل  (59، صفحة 2012، )الخفاجي "narratيعني القص 

ل ب، طإليه البحث أن )السرد( ال يدل في المفهوم الغربي على القّص فق

لل يحو (مسرود إليه، ة السردية كلها )سارد ،مسروديشتمل على العملي

  .(62، صفحة 2012، )الخفاجي كلهاهذه العناصر 

بينما نجد من النقاد العرب من يرفض هذا الخلط في تحديد 

رض هو في معو "فهذا مثال الدكتور عبد اإلله أحمد، المصطلح المناسب

ذ إن األستا" :مقال فاضل ثامر )من يخاف السردية؟( بقولهردّه على 

ت( افاضل ثامر يطلق على هذا الحقل النقدي المسميات اآلتية )السردي

دق حات الثالثة أ( )السردية( من دون أن يحدد أي المصطل)علم السرد

فيه ا تنمهذا و ؟عني ذلك أنها تدل على الشيء ذاتهفهل ي ،في الداللة عليه

 .يات شيء آخرالسردو الدراسات الغربية التي أثبتت أن السردية شيء

هذا االضطراب ناجم إما عن التصرف المخل بمعنى المصطلح عند و

اشرة أو عن التعريب بالمعنى تعريبا يتوخى ترجمة المصطلح مب ،عريبهت

 .(56، صفحة 2012، )الخفاجي العربيةإلى 

 "،المعرب بــ "السرد  narration/narrativeكما أن مصطلح 

ن مرادف لهذا المصطلح في كتاباتهم قد استعمل النقاد العرب أكثر مو

رابع و ثالث األخبارو الثاني الحكيو فمنهم من استعمل القصّ ، النقدية

 ،في المعرفة االصطالحية Récitفضال عن شيوع مصطلح  .الرواية

معنى ، والمحكي لدى بعض النقاد، والذي يستدل به على معنى الحكي
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على أنه تتابع األحداث  حيث  فهم منه مرة، المسود لدى آخرينو السرد

مرة األحداث و مرة هي طرائق عرض تتابع األحداثو في القصة،

" وإن كنا نستحسن مصطلح "السرد هكذا دواليك.و المسرودة من السارد

على غرار الطروحات األخرى بالنظر إلى معيار الشيوع في الثقافة 

 .(24، صفحة 2018وآخرون،  )بورايو  "العربية

  narrativityو بالفرنسية narrativitéأما المصطلح 

يد إمام فنجد الس، "لذي ترجم إلى العربية ب "السرديةاو باالنجليزية،

ه عابد خزندار ( بينما يدعوتارة أخرى )السارديةو (يسميه تارة )السردية

 .ب)الخصائص السردية(

أبرزها النقل ، يرجع هذا التعدد المصطلحي إلى أسباب عديدةو

من األشكال العديدة للتعدد ، واعاة للضوابط المصطلحيةالمتسرع بال مر

اسات الفوضى التي عرفها المصطلح السردي في الدرو المصطلحي

 : العربية المعاصرة نجد مثال

  narratologie - narrativité: سردية

  récit - histoire - nouvelle:قصة

  récit - histoire - conte :حكاية

 agent - actant – sujet: فاعل

 :اشتراك المرادفات للمصطلح الواحدأما من أمثلة 

Narrationقص -رواية  -حكي  - : سرد. 

Narrateur راوي -: سارد. 

Récit حكاية -قصة  -مسرود  -حكي  -: سرد. 

Action الصفحات 2018وآخرون، )بورايو  حدث -عمل  -: فعل ،

106-107).  

لدينا أكثر من فلقد توضح من بعض الدراسات المتخصصة أن 

أن ما سمي و الرواية وبعلم السرد عموما،و ألف مصطلح خاص بالقصة

بداية الثمانينات من و بالصحوة القصصية التي حدثت في نهاية السبعينات

 "رهيبمفهومي و هذا القرن قد عبرت عن نفسها بانفجار مصطلحي

 األكثر غرابة في األمر أن معظم هذهو ،(54، صفحة 2012، )الخفاجي

لدكتور هذا ما ذهب إليه ا، والمصطلحات هي غريبة على الساحة العربية

أن كل هذه المصطلحات السردية ال تمت " :محمد رشاد الحمزاوي بقوله
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فهي ترجمات كلها  ،ألن الساحة العربية خالية منها، إلى العربية بصلة

 تضارب تلك المترادفات،و مترادفاتهاو مما كان مدعاة لتوافر أنواعها"

طأ الناتج عن الخو السطحية،و ولذا اتسمت هذه المصطلحات بالغموض

كما إن ما توافر لنا من كمية هذه المصطلحات  ،سوء إدراك مفاهيمها

، صفحة 2012، )الخفاجي" الفنيةإلى نصف قرن لفرز آلياتها يحتاج 

55). 

 :خاتمـــــــــــــــــــــــــة-4

، narrationي االحكو récit: السرد إن مصطلحات مثل

 علم السرد، وnarrativitéالسردية أو الحكائية و

قـــد حدث ، من  المصطلحات، غيرهاو ... Narratologieالسردياتو

 ستوىعلى م، التشابه اللفظيو التداخلو الغموضو فيها الكثير من اللبس

، فةمختلو ذلك عائد إلى أسباب عديدةو الساحتين الغربية أو العربية،

ا علم السرد في حد ذاته حيث يعرف هذا العلم تطور إلى يرجع بعضها

تعود بعض األسباب كذلك إلى ، ورهيبا في الدراسات المعاصرة

ي طلحالوضع المصو االجتهادات الفردية للباحثين دون تنسيق فيما بينهم

ة دقيقة للمصطلحات الغربيالغير الترجمة و منظم،الغير و العشوائي

 على ض النقاد إقحام المصطلح التراثي ليدلأيضا محاولة بع، والوافدة

لت غيرها من األسباب التي جع، ومدلوالت حديثة بعيدة عنه كل البعد

له ا كمع هذ، والمتلقي يبتعد كل البعد عن علم السرد بدل أن تقربه منه

عدم "إن المصطلح الخاص بعلم السرد قد ظل مهيمنا على الرغم من 

 "ثانيةم توحيد ترجماته من ناحية دعو استقرار مفاهيمه من ناحية،

 .(53، صفحة 2012، )الخفاجي

 في األخير قد توصل البحث إلى مجموعة من الحلولو

ها بط فيتكون حلوال لإلشكاليات التي يتخ التي نرجو منها أن التوصيات،و

وهي  ،بالخصوص المصطلح الّسردي منهو المصطلح النقدي الوافد

 :كالتالي

السردي و في ترجمة المصطلح النقدي عموما تعيين هيئة متخصصة -1

 غرب.تقييم المصطلحات النقدية الوافدة من الو متابعةو خصوصا لترجمة

تجنب تعدد و متفق عليهلح واحد ذي المضمون الواحد وضع مصط -2

 الدالالت للمصطلح الواحد.
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 :ستخلصم

 (Gideon Touryكتاب جدعون توري  )تهدف هذه القراءة ل               

Descriptive Translation Studies and Beyond (2012 أي )

 )الدراسات الترجمية الوصفية وما بعدها(، النسخة المنقحة، إلى وصف

 ميدان الذي ال يزال مثار اهتمام الباحثين فيو هوتحليل محتوى هذا الكتاب

 مفاهيم اللنظرية للكتاب وبعض أهم   الدراسات الترجمية. وتتناول أيضا األسس ا

مية لترجاوالنماذج المنهجية واألفكار الترجمية األكثر مناقشة في الدراسات 

 الوصفية.

 جميةالدراسات التر؛ ؛ األسس النظريةتحليل؛ وصف؛ قراءة: فتاحيةمكلمات 

 .الوصفية

 Reading of the book:  

Descriptive Translation Studies and Beyond 

Abstract: 

          This reading of Gideon Toury's book Descriptive Translation 

Studies and Beyond, revised version (2012), aims to describe and 

analyze the content of this book that is still of great interest to 
researchers in the field of Translation Studies. Thus it deals with the 

theoretical foundations of the book and some important concepts, 

methodological models and translational ideas most discussed in 

Descriptive Translation Studies.  

mailto:douifi98@yahoo.fr
mailto:yaminatoumisitouah@yahoo.com
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 :. مقدمة1

من أبرز الباحثين في الدراسات الترجمية  *يُعتبر جدعون توري

ية مؤلفاته ، فقد أسهم في إثراء ميدان تهاوكثر المعاصرة نظرا ألهم  

البحث بأكثر من سبعين مقالة، وثالثين مراجعة لمؤلفات في الترجمة، 

إعداد قواميس وموسوعات ترجمية. كما  إضافة إلى عشر مساهمات في

( المجلة الدولية للدراسات José Lambertأسس مع خوسي المبارت )

(. وجدير بالذكر أنَّ Liu 2014, p.14) م1999( عام Targetالترجمية )

من أهم   مؤلفات توري هذا الكتاب الذي هو بين أيدينا لوصف محتواه 

 Descriptive Translation Studies andوتحليله والموسوم ب 

Beyond  (2012 وهو ،)( أي )الدراسات الترجمية الوصفية وما بعدها

، وهو باألحرى م1995نسخة نقَّحها كاتبها لنفس العنوان الصادر عام 

 In Search of aتتويج لألفكار الترجمية التي أسَّسها توري في مؤلفه 

Theory of Translation (1980( أي )البحث عن نظرية  .)للترجمة

وفي هذا السياق، تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول األسس النظرية 

نه وصفا وتحليال.  لألفكار المحتواة في هذا الكتاب وقراءة ما تضم 

 . األسس النظرية ألفكار الكتاب: 2

تأسس كتاب توري على أرضية نظرية ترجمية توط دت 

بداية سبعينات  مواضيعها ومناهجها مع نشوء ميدان علمي جديد في

( Translation Studies) رف بالدراسات الترجميةالقرن الماضي عُ 

 ثيقا بالهيكل التنظيمي الذي وضعه جيمس هولمزوالتي ترتبط ارتباطا و

( أين حد د Holmes's Mapأو ما يُعرف بخريطة هولمز  ) م1972عام 

 ثة:ية الثالهولمز تسمية وطبيعة الدراسات الترجمية وفروعها البحث

(، وكان توري Holmes, 1972/1988النظرية والوصفية والتطبيقية )

من الباحثين الفاعلين في تطور هذا الميدان العلمي السيما في فرعه 

الوصفي. وترجع األصول النظرية لألفكار المحتواة في هذا الكتاب إلى 

( Théorie du polysystèmeنظرية تعدد النظم أو تعدد األنساق )

( والتي أعطت نفسا جديدا Itamar Even Zoharإيفن زوهار ) إليتامار

ات من القرن العشرين، وذلك يللبحث في الترجمة في بداية السبعين

بابتعادها عن النقاش الوحيد حول الجانب اللساني الذي طغى على 
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الدراسات الترجمية والولوج في آفاق أخرى للترجمة مثل الثقافة 

ضم   دراسة إيفن والمجتمع والتاريخ. ظهرت  نظرية تعدد النظم في خ 

زوهار للعوامل االجتماعية والثقافية التي تُحدد مسار ترجمة األعمال 

األدبية، والذي ركَّز في بحوثه على دراسة الترجمة في إطار الثقافة 

بعض ن دراسة النصوص بمعزل عن بعضها المنقول إليها مبتعدا بذلك ع

 معين. حقق في إطار نظام ثقافي وأدبينه رأى أن وظيفة الترجمة تتأل

( Systèmeوقد استلهم هذا الباحث فكرة "النظام" أو "النسق" )

( الذي اقترح فكرة "النظام Jurij Tynjanovمن يوري تينيانوف )

األدبي" معتبرا أن النظام هو هيكل متعدد الجوانب والعناصر التي تتصل 

. وتينيانوف هو أحد رواد (Munday, 2008, p.108وتتفاعل فيما بينها )

المدرسة الشكلية الروسية التي ظهرت في عشرينات القرن الماضي، 

والتي دعت إلى دراسة األعمال األدبية في إطار نظام أدبي تتداخل فيه 

أنظمة أخرى ويرتبط بأنظمة ثقافية واجتماعية في حركة تنافس دائمة من 

 ,Gentzler, 1993أجل احتالل الموقع األول في األدب المعتمد )

p.112 وبناء على ذلك، أخذ إيفن زوهار هذه الفكرة ليؤسس نظريته .)

 Papers in historical poetique في الترجمة والتي صاغها في كتابه 

( أي )مداخالت في الشعرية التاريخية(، ومفاد هذه النظرية 1979)

ألدب المترجم الترجمية المعروفة بنظرية تعدد النظم أو تعدد األنساق أن ا

هو نظام يتفاعل ويتنافس مع أنظمة أخرى في الثقافة المنقول إليها، 

ويتكون هو أيضا من أنظمة فرعية مثل ترجمة أدب األطفال وترجمة 

الرواية وغير ذلك والتي تتفاعل وتتنافس هي األخرى فيما بينها داخل 

 خل النظام المتعدد المنقول إليه.نظام األدب المترجم ودا

عتبر إيفن زوهار أن دراسة األدب المترجم تكون ضمن نظام وي  

يه "تعدد النظم" الذي يعني مجموعة  تتعدد بداخله نظم أخرى أو ما يسم  

من النُظم التي تتعدد وظائفها وتتفاعل فيما بينها إلنتاج عملية من التطور 

الديناميي المستمر في إطار شامل أو متعدد النظم، وهو بذلك شبكة من 

ن الباحث من مالحظة ظواهر الترجمة ال عالقات المفترضة التي تُمك  

(Wolf, 2007, p.7 ويفهم من ذلك أن دراسة الترجمة تكون على .)

مستويات متعددة ومركبة ال تختص فقط بنقاط النقاش المعتادة، مثل 

التكافؤ  أو ترجمة المبنى والمعنى، بل على الباحث أن ي دُرس الترجمة 

ل وأوسع يتعلق بالنظام الثقافي واالجتماعي والتاريخي في إطار أشم
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حل   إلى . وتهدف هذه النظرية إلى التوصل حيث تتحقق وظيفة الترجمة

مشكالت عامة تواجه الترجمة قد تخرج عن حقل المشاكل اللسانية في 

الترجمة ألن الترجمة لم تعد تفهم على أنها فقط ظاهــرة لسانية ذات 

ي نة ولكنها ظاهرة متعددة الجوانب تتفاعل مع شبكة طبيعـــة وحدود مع

العالقات الموجودة داخل النظام الثقافي المنقول إليه. ويرى إيفن زوهار 

على هذا األساس أن الباحث في الترجمة ال يقتصر على دراسة التكافؤ 

ز على نص  بين النص األصلي ونص الترجمة، بل ينبغي عليه أن يُرك  

كيانا قائما بذاته في إطار النظام المتعدد المنقول إليه.  الترجمة باعتباره

ويبدو جليا أن فكرة دينامية األنظمة وتعددها هي التي أد ت إلى التساؤل 

 عن وضع الترجمات ووصفها ضمن الثقافات المنقول إليها.

وفي خضم تلك التساؤالت النظرية، أشرف إيفن زوهار على 

م الموسومة 1977دعون توري عام رسالة دكتوراه ألحد طلبته وهو ج

 Translational Norms and Literary Translation intoب 

Hebreu: 1930-1945  أي )معايير الترجمة والترجمة األدبية إلى

( فكانت انطالقة توري في بحثه حول الترجمة 1945-1930العبرية: 

 على أساس مفاهيم نظرية تعدد النظم وتوجها في البحث نحو الوصف

( ودراسة الترجمة في Description vs. Prescriptionبدل التوجيه )

ر توري أفكاره التي تضمنها مؤلفه  إطار الثقافة المنقول إليها، وقد طوَّ

( ليتوجها بمؤلفه 1980) البحث عن نظرية عامة في الترجمة
Descriptive Translation Studies and Beyond  (2012/1995) 

جمية الوصفية وما بعدها(، ويعتبر هذا العمل من أهم أي )الدراسات التر

كتب توري الذي رافع فيه عن أفكاره في الترجمة التي تعتبر الدراسات 

الترجمية هي علم امبريقي وأن للدراسات الترجمية الوصفية مكانة 

محورية في الدراسات الترجمية، فالوصف حسب توري هو من ينتج 

 ,Gentzlerنين التي تحكم النشاط الترجمي )النظرية والتعميمات أو القوا

1993, p.141.) 

 . وصف وتحليل محتوى الكتاب: 3

يحتوي الكتاب على أربعة أبواب تتشابك فصولها األربعة عشر 

في نقاشات نظرية ومقاربات وصفية ودراسات ترجمية لعدد من 

النصوص األدبية لشكسبير وغيره من األدباء في لغات وثقافات مختلفة، 

وتتخلل سطور تلك الفصول مفاهيم ترجمية مثيرة للنقاش بين الباحثين 
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في الترجمة مثل المعايير والتغييرات واالستراتيجيات ومشكلة الترجمة 

 لترجمة.وسلوك المترجم والجانب الثقافي واالجتماعي في ا

 A case for يستهلُّ الكاتب مؤلفه بمقدمة موسومة ب "

Descriptive Translation Studies  حالة خاصة للدراسات( "

الترجمية الوصفية( يرافع فيها المؤلف على أهمية الدراسات الوصفية 

التي تقوم على مناهج خاصة بالترجمة على شاكلة العلوم األخرى وحاجة 

الدراسات الترجمية إلى فرع منهجي ينطلق من افتراضات واضحة 

ة ومزود بمنهجية وبتقنيات بحث تكون واضحة قدر اإل ر  مكان ومبر 

ضمن الدراسات الترجمية. ويشير توري في هذه المقدمة إلى طموحه في 

أن تثير هذه النسخة المنقحة نقاشات مثمرة لما تميزت به من تقويمات 

 وتغييرات منهجية ونظرية عن النسخة األولى.

 Theونطَّلع على محتوى الكتاب من الباب األول الموسوم ب "

pivotal position of Descriptive Translation Studies and 

Translation Studiesفي إطار  مكانة المحورية للدراسات الوصفية" )ال

الدراسات الترجمية( أين يعرض توري بالتفصيل فروع خريطة جيمس 

هولمز والتي تعتبر أول هيكل تنظيمي مؤسس لميدان الدراسات الترجمية 

(Toury, 2012, pp. 3-4ثم يشرح ا ،) لكاتب تنظيم الدراسات الترجمية

الوصفية التي تنقسم إلى ثالثة مجاالت من الدراسات: مجال الدراسات 

التي تهتم بناتج الترجمة ومجال الدراسات الخاصة بوظيفة الترجمة 

(، ثم يأتي على pp. 5-8ومجال الدراسات الخاصة بعملية الترجمة )

ية الوصفية ونظرية تفكيك الخيوط المتشابكة بين الدراسات الترجم

الترجمة، كما يخصص الكاتب جانبا مهما في هذا الباب لشرح 

وتتجلى من هذا  (.pp. 9-11االمتدادات التطبيقية للدراسات الترجمية )

الباب الفكرة الجوهرية التي يدافع عنها توري والتي مفادها أن الدراسات 

رضية الترجمية هي علم إمبريقي يخضع للمالحظة المنهجية والف

 والتجربة. 

 A rationale forويحتوي الباب الثاني الموسوم ب "

Descriptive Translation Studies األساس المنطقي للدراسات( "

الترجمية الوصفية( على سبعة فصول: يتمحور الفصل األول  والموسوم 

 Translation as facts of a target culture: An assumption ب "

and its methodological implications الترجمات باعتبارها( "
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حقائق في الثقافة المنقول إليها: افتراض ومقتضياته المنهجية( حول 

مقاربة الترجمة في إطار منهج موجه نحو الهدف على اعتبار أن 

الترجمات هي حقائق ثقافية، ويتطرق كذلك إلى مفهوم الترجمة 

في عرض مميز لمنهجي المفترضة وإجراءات االكتشاف والتبرير 

 .(pp. 17-31االستقراء واالستنباط واستعمالهما في البحث )

 The notion of 'problem' inويأتي الفصل الثاني "

Translation Studies مفهوم المشكلة في الدراسات الترجمية( بشرح( "

مستفيض لمفهوم "المشكلة" في الترجمة وأوضاعها االصطالحية 

 (.pp. 35-43اسات الترجمية الحديثة             )المستعملة في الدر

( Excursus Aويلحق هذا الفصل بمثال عملي )

" )الترجمات Pseudotranslations and their significationبعنوان"

الزائفة وداللتها( توضيحا الستعماالت الترجمات الزائفة أين يعطي 

ا هاملت( التي " )بابPapa Hamletالمؤلف مثاال عن ترجمة رواية "

على أنها ترجمة من اللغة النرويجية إلى اللغة  م1889نشرت عام 

األلمانية، وفي حقيقة األمر أنها لم تكن ترجمة بل كانت عمال أدبيا باللغة 

( Schlaf Johannesاأللمانية لروائيين ألمانيين هما: يوهانز شالف )

 .(Arno Holz( )pp. 47-55وأرنو هولز)

ا الفصل ال ثالث فيُمث  ل مركز ثقل الكتاب ومربط الفرس وهو أمَّ

" )الترجمة نشاط تحكمه Being a norm- governed activityبعنوان "

معايير( ويحتوي على مقابلة لثنائية الترجمة والمعايير وتدرج السلوك 

الترجمي بين االتفاقيات الجماعية والمعايير والنسبية في هذا التدرج، ثم 

ن معايير الترجمة وكيفية مناقشتها وإمكانية تنافسيتها يتساءل المؤلف ع

(.و يقدم توري في الفصل pp. 61-76في إطار ثقافي واجتماعي معين )

" )دراسة معايير الترجمة( Studying translational norms الرابع  "

نظرة عامة لمعايير الترجمة بشرح المعيار المبدئي في الترجمة ثم تعدد 

 (.pp.79-87وأخيرا كيفية استخالصها ) معايير الترجمة

من هذا الطرح المتعلق بالمعايير أن مفهوم  ويستدل القارئ

المعايير المستخدم عند توري في وصف الترجمة قد بني على فكرة أن 

الترجمة نشاط اجتماعي وثقافي يقتضي وجوبا وجود لغتين  وثقافتين 

ن، وأن تحديد المعايير أو باألحرى نظامين معياريين مختلفي على األقل،

التي تتحكم في هذا النشاط يُزيل الستار عن كل   ما اكتنف هذا النشاط 
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أن سبب  إلى ئ أيضااالجتماعي من بدايته إلى نهايته. كما يستدل القار

اهتمام توري بالنظام المنقول إليه هو أنه الوسط المالئم لمالحظة 

ايير في مكانة مهمة في الترجمة فيه، فهو يضع الدور االجتماعي للمع

منهجه دون حصر مفهومها في السياق االجتماعي وال في العوامل 

المتدخلة فـي ذلك، فالخلفية االجتماعية للمعايير تقود إلى تحليل العناصر 

اللسانية والثقافية المسؤولة عن وضع معايير الترجمة التي تتحكم في 

فان، وتلك العناصر عمل المترجم بصفته فردا يتجاذبه مجتمعان مختل

في فترة زمنية محددة ه وقراراتاللسانية والثقافية توجه سلوك المترجم 

 وفي مجتمع معين.

 هو من أهم المفاهيم التي وال شك أن مفهوم معايير الترجمة

بالرغم من ارتباطها  تخصصين في الترجمةمازالت تثير اهتمام الم

ف أندرو تشسترالوثيق بأفكار جدعون توري. وفي هذا اإلطار،  مان يعر 

(Chesterman, 1993, pp. 1-20 المعايير بأنها انتظام بعض )

كما  السلوكات المقبولة في مجتمع معين لتُصبح نماذج للسلوك األمثل.

( مفهوم المعايير بالتركيز على Hermans, 1996تناول هيرمينز  )

ز من رمنها وظيفتها االجتماعية وعالقتها بالسلطــة وبااليدولوجيا، فكان

 قيودخالل هذا المفهوم الواسع للمعايير أكثر وضوحا في إبراز دور ال

( Bartschاالجتماعية وتأثيرها على سلوك المترجم. وتؤكد بارتش )

بين  تركةعلى الدور االجتماعي للمعايير باعتبارها انعكاس للمفاهيم المش

 (.Schaffner, 1998, p.1أفراد مجتمع معين على واقعهم االجتماعي )

ى ر مصرح به علوهو ما يعني أنه يوجد في كل مجتمع اتفاق مشترك غي

سلوك مالئم أو غير مالئم، وهذا االتفاق ما هو صواب أو خطأ و

ية االجتماعي ينعكس في صورة معايير. إذا فالمعايير هي نماذج سلوك

ضي تُوجه قرار كل فرد وما ينتج عنه من أفعال في مجتمع معين، وتقت

السلوك نفسه في أوضاع مماثلة، وفي حالة عدم تكرار هذا  تكرار

 الالسلوك المتعارف على مالئمته يُقابل بالرفض من المجتمع بوصفه 

 شتركينتمي لنظام ثقافته وهو بذلك سلوك غير مقبول، فاألفكار التي ي

ي ففيها أفراد مجتمع معين تنعكس في صورة معايير توجه سلوك الفرد 

عينة رة متها للتغير في الزمان، فما هو غير مقبول في فتمجتمعه مع قابلي

 قد يكون مقبوال في فترة الحقة.
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ويقف القارئ عند أهم فصول الكتاب وهو  الفصل الخامس 

" Constituting a method for Descriptive Studiesالموسوم ب "

)تشكيل منهجية في الدراسات الترجمية( الذي يمثل المرجع األساس في 

م التفكير الخاص بجدعون توري ورؤيته الجديدة حول الدراسات فه

جها باقتراح منهج وصفي مقارن  الترجمية الوصفية ومفاهيمه التي توَّ

(pp. 93-110 ويتألف منهج توري من ست مراحل متسلسلة لدراسة ،)

 الترجمات نوردها بالتحليل فيما يلي:

ذه المرحلة األولى وتمثل ه الترجمات المفترضة ومدى قبولها: :أوال

حجر األساس في منهج توري الذي يقوم على افتراض أن النص 

الذي نالحظه هو فعال ترجمة لنص أصلي ويطلق عليها في أول 

(. وتبدأ Presumed traductionالبحث الترجمة المفترضة )

مالحظة نص الترجمة باعتباره ترجمة مفترضة والتساؤل عن مدى 

المنقول إليها، وتقتضي هذه المرحلة وضع قبولها في نظام الثقافة 

سياق لنظام جزئي في الثقافة المنقول إليها أين تنتمي الترجمة 

والتساؤل عن دور الترجمة وداللتها ووظيفتها في الثقافة المنقول 

سيميائيا، أي القيمة  ىهنا معن يفةأن للوظإلى إليها. وتجدر اإلشارة 

لى نظام معين طبقا لشبكة أو المكانة المرتبطة بعنصر ينتمي إ

عالقات تتداخل فيه، وبالتالي فهذا المعنى للوظيفة يختلف عن معنى 

 (.Skopos theoryالذي تتبن اه نظرية الغاية ) Skoposالغاية 

أين يحدد الباحث نوع المقارنة  ثانيا: مستويات الدراسة المقارنة:

ي سياقها باعتبارها خطوة مبدئية حتى يتسنى له وضع أهداف بحثه ف

الزمني. ويقترح توري في هذا الشأن أربعة أنواع من المقارنة، 

دَّة ترجمات لنص أصلي واحد إلى لغة واحدة  وتتمثل في: مقارنة ع 

وفي زمان واحد، أو مقارنة نصوص مختلفة لنفس الترجمة في 

مراحل انجازها مع النسخة النهائية، أو مقارنة ترجمات لنص أصلي 

دة وفي فترات زمانية متباعدة، ومقارنة نصوص واحد إلى لغة واح

 ترجمة لنص أصلي واحد إلى لغات مختلفة في نفس الفترة الزمانية.

حيث يتعيَّن على  مع النص األصلي المناسب: مةءالمال ثالثا:

ز على النص في إطار الثقافة المنقول إليها، وأن نثبت  الباحث أن يرك  

يفترض أنه ترجمة ونص آخر  وجود عالقة الترجمة بين النص الذي

يفترض أنه النص األصلي. إذ ينبغي على الباحث تحديد هوية النص 
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األصلي عن طريق تفسير بعض الخصائص اللسانية والثقافية التي 

 تسمح بالربط بين النصين موضوع المقارنة.

الحلول [رابعا: تقسيم النص إلى وحدات للتحليل 

هذه  ويكون الباحث إلى غاية :]المالَحظة+المشكالت المعاد بناؤها

ْضع النَّصين، نص الترجمة والنص األصلي  ، أيالمرحلة قد حدَّد و 

م قس   يأن العالقة العامة بين النصين معروفة بشكل واضح. ويبقى أن 

: اليةالنصين إلى وحدات للمقارنة والتي تقوم على العالقــــة الت

 بناؤها في النص الحل المالحظ في الترجمة + المشكلة المعاد[

ونة، . ويتَّسم اختيار وحدات التحليل في منهج توري بالمر]األصلي

ل بإذ هي ليست بالضرورة وحدات الترجمة التي استخدمها المترجم 

 ة أوهي الوحدات التي يختارها الباحث بناء على مشكلة نظرية معين

 موضوع يراه الباحث مؤثرا في ترجمة النص موضوع الدراسة.

 حظةأن ينطلق الباحث من مال تحقيق التحليل ذهابا وإيابا: خامسا:

ن نص الترجمة لتحديد الحل الموجود في الترجمة لمشكلة ينبغي أ

لي يحددها باالنتقال إلى النص األصلي، ثم العودة من النص األص

ديد لمالحظة حلها في نص الترجمة. ويسمح هذا الذهاب واإلياب بتح

الي بالتلترجمة التي اختارها المترجمون، والتغييرات واستراتيجيات ا

 إعادة تشكيل وبناء مسار الترجمة.

: وهو الكشف عن سادسا: الكشف عن المفهوم الكامن في الترجمة

و أالصورة الواقعية للترجمة موضوع البحث بمعنى تحديد العوامل 

 اراتالمعايير المبدئية والتمهيدية والعملية التي تحكمت في القر

 التي اتخذها المترجم. وهي المعايير التي تحكمت في المتكررة

ية الترجمة ووجهت سلوك المترجم وفق القيود الثقافية واالجتماع

في  باحثالتي تتميز بها ثقافة معينة في فترة زمنية محددة. ويكون ال

 يراتهذه المرحلة قد أعاد بناء مسار الترجمة من حيث تحديد التغي

القة نص الترجمة بالنص األصلي عواستراتيجيات الترجمة و

بدئي الم في كل ثنائية تحليل، ليتم تحديد المعيار )شكلية أو وظيفية(

اب أو العالقة العامة بين نص الترجمة والنص األصلي من خالل حس

 مجموع العالقات في الثنائيات من المستوى األصغر. 
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( هذه اإلجراءات Munday, 2008, p. 112وقد لخَّص مانداي )

 إجراءات نعرضها فيما يلي:  ةلستة في ثالثا

ي ضع الباحث في المرحلة األساسية األولى نص الترجمة في إطار  أوال:

نظام الثقافة المنقول إليها وينظر في داللته وقبوله فيها، أي يبحث في 

 وظيفة الترجمة في سياق الثقافة المنقول إليها. 

ة الثانية نص الترجمة بالنص يُقارن الباحث في المرحلة األساسي ثانيا:

األصلي المناسب لتحديد استراتيجيات والعالقات من خالل مقارنة 

 وحدات التحليل التي اختارها على أساس ظاهرة ترجمية معينة. 

يصل الباحث إلى تعميمات على كل الترجمة بعد إعادة بناء مسار  ثالثا:

معاير الحيث  الترجمة الخاص بثنائية النص األصلي ونص الترجمة من

تتعلق التعميمات أوال بالمعيار المبدئي الذي يشير  .الترجمة توجهالتي 

ه العام للترجمة نحو أحد النظامين المعياريْين، أي خضوعها  إلى التوجُّ

لمعايير أحد النظامين، وهذا التوجه هو الذي يتحكم في الترجمة ويوجه 

مة األخرى سواء سلوك المترجم، ويترجم هذا التوجه معايير الترج

  المعايير التمهيدية أو المعايير العملية.

أن االكتشاف هو  حظ المتخصص في الدراسات الترجميةويال

هدف التوجه المنهجي الذي تبناه توري في اقتراحه لهذه المراحل في 

الترجمة كما هي عليه دراسة الترجمة ال سيما في انطالقه من مالحظة 

غاية علمية تترجم فلسفة الباحث المؤلف ذات واالكتشاف هو  في الواقع،

عث ومحرك لتطور البحث في النزعة االمبريقية، وهو بال جدال با

دين الذين يرفضون التقليد واالكتفاء بما  الترجمة وسبيل الباحثين المجد  

 ينتجه غيرهم من مناهج وأفكار ونظريات ومفاهيم في الترجمة.

 The coupled يشرح توري في الفصل السادس والموسوم ب"

pair of replacing + replaced segments  + ل )ثنائية: الجزء المستبد 

الجزء المستبد ل( حاجة الباحث إلى وحدة تحليل تقابلي الستعمالها في 

الدراسة، كما يعرض على القارئ تحليال نموذجيا لثنائية تتألف من الحل 

 .ppالترجمة في مقابل مشكلة الترجمة في النص األصلي ) المقترح في

 An exemplary 'study in "(. وفي الفصل السابع بعنوان 115-127

Descriptive Studies': Conjoint phrases as translational 

replacements مثال لدراسة في الدراسات الوصفية: الجمل المركبة( "
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ترجمية( يسل  ط توري الضوء على الجمل  من مترادفات باعتبارها بدائل

التي تحتوي على تعبيرين متقاربين في المعنى أو ما يصطلح عليه 

، والتي تأخذ مكانة **(Tautological expressionsبتعابير اإلطناب )

مهمة في الترجمة حيث يرى المؤلف أن نصوص الترجمة تحتوي على 

صلية، وهو ما تتميز به أكبر عدد من تلك الجمل مقارنة بنصوصها األ

ها المؤلف باهتمامه في عرض أمثلة  الترجمة إلى اللغة العبرية التي خصَّ

(. والواقع أن pp. 131-141لتعابير انجليزية مترجمة إلى العبرية )

وهي العبرية بالرغم  لغته األصليةاستعمال توري ألمثلة من الترجمة في 

هو إقحام ال يمكن أن يبرر  من ضعف مكانتها األدبية في األدب العالمي

وتتجسد لنا في هذا الصدد فكرة أن  ،إلى من الناحية اإليديولوجية للباحث

موضوعية الباحث وحياده في البحث الترجمي قد تصطدم بعوائق 

 إبستيمولوجية من أهمها إيديولوجية الباحث وآرائه الشخصية.

 Translation in context: An ويشمل الباب الثالث "

assortment of case studies الترجمة في السياق: مجموعة من( "

حاالت الدراسة( على سبعة فصول على غرار الباب الثاني، تحمل هذه 

الفصول في طيَّاتها أمثلة متنوعة للسلوك الترجمي عُنيت بالتحليل 

والمناقشة في سياقات اجتماعية وثقافية مختلفة، وينطلق توري في هذا 

نظر تاريخية إلى تطبيق المناهج التجريبية في الدراسات الباب من وجهة 

الت التاريخية في فصلين: في  الترجمية، حيث يبحث في تلك التحوُّ

 Between 'Golden Poems' and Shakespeareanالفصل الثامن "

sonnets ما بين القصائد الذهبية وأشعار شكسبير( أين يقدم المؤلف( "

أدب شكسبير وأثره في األدب العبري  عرضا تاريخيا لمراحل ترجمة

(pp. 143-158)وفي الفصل التاسع .    " A lesson from indirect 

translation درس من الترجمة غير المباشرة( يقدم توري بصورة( "

منهجية عالقة الترجمة غير المباشرة بفعل الترجمة وأثرها فيه، ويناقش 

ئ إلى مرحلة النهضة التي جوهر الترجمة غير المباشرة ليوصل القار

أسهمت في تواصل األدب العبري مع اآلداب األوربية عبر الترجمة غير 

(. ويمكن اعتبار األمثلة التي عرضها توري pp. 161-176المباشرة )

في هذا الباب مؤشرا على دور الترجمة في صنع أدب المجتمعات التي 

لعالمي المكتوب تمثل أقليات أخذا بعين االعتبار أن ترجمة األدب ا

باللغات الحية إلى اللغات القديمة  هو رافد من روافد بقائها وانتعاشها 

 وتطورها.
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 Literary organization يعرض المؤلف في الفصل العاشر "

and translation strategies: A text is sifted through a 

mediating modelتنظيم األدب واستراتيجيات الترجمة: تمحيص( " 

 مفصال لقصة أطفال ألمانية النص من خالل نموذج وسيط( شرحا

" بمعنى "بالد الفرح"، وقد ترجمت Das Sclaraffenlandموسومة ب "

( المرتبطة بثقافة يهود Yiddishإلى الل غة اليديشية ) م1920القصة عام 

 " بمعنى "جنة الدنيا"Gan-Eden-Ha- Taxtonشرق أوروبا بعنوان "

-pp. 181صلي مع نص الترجمة في مالحق الكتاب( )ويرفق النص األ)

( بعنوان Excursus B(، ويلي هذا الفصل مثال عملي  )195

"Translation of literary texts vs. Literary translation "

)ترجمة النصوص األدبية مقابل الترجمة األدبية( والذي يؤسس قاعدة 

ط من أنماط النصوص وظيفية للترجمة األدبية بإبعادها عن أي نم

للترجمة األدبية متحدثا عن األنماط  نيمعنياألدبية، ويقترح المؤلف 

اللسانية والنصية واألدبية للترجمة والعالقة بين الترجمة األدبية ومنهج 

ويتجلى تركيز المؤلف في هذا الفصل على  .الدراسة المتوجه نحو الهدف

أن قوة أو ضعف النظام  التوجه نحو الثقافة المنقول إليها على أساس

فس الفكرة التي طرحها المنقول إليه هو من يحدد قيمة الترجمة وهي ن

 لترجمية تعدد النظم أو األنساق.في نظريته ا إيفن زوهار

 Studing interimوفي الفصل الحادي عشر والموسوم ب"

solutions: Possibilities and implications دراسة الحلول( "

االت ومقتضيات( يبحث توري في قرارات عملية الترجمة البديلة: احتم

في كل مراحلها مع توضيح أهمية قرار التلفظ اللغوي وكتابته على 

الورقة بالتساؤل عن ماذا يحدث في عقل المترجم )العلبة الصغيرة 

(. ويبرز في هذا السياق تأثير الدراسات pp. 213-226السوداء( )

يمت في ثمانينيات القرن الماضي على التجريبية في الترجمة التي أق

طور الدراسات الوصفية السيما ما تعلق بوصف عملية الترجمة عن 

طريق التجريب، وقد أفضى هذا المسار التجريبي إلى نتائج مهمة في 

البحث الترجمي مثل استراتيجيات الترجمة  التي نتجت من اعتماد تقنية 

أو  لتي تحدث في عقل المترجملعقلية ااالستبطان أو استنطاق الخطوات ا

 Think-Aloudما يسمى ببروتوكوالت التفكير بصوت عال )

Protocols-TAP  ومثال ذلك استراتيجيات الترجمة عند ياسكالينن ،)

(1993 Jääskeläinen, التي ترى أن الغاية من وراء دراسة عملية )
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بعملية غوية المتعلقة الترجمة هو الفهم األفضل لآلليات النفسية والل

 الترجمة.

 A translation comes intoويأتي الفصل الثاني عشر"

being: Hamlet's monologue in Hebrew"  ترجمة تأتي إلى(

الوجود: مونولوج هاملت إلى العبرية( في نفس الرواق أين يكشف 

الكاتب تدريجيا مفهوم المراجعة المنجزة أثناء عملية الترجمة لجزء من 

(. ويرافع توري في الفصل الثالث عشر  pp. 227-237ذلك النص )

"Translation - specific lexical items and their 

lexicographical treatment ترجمة العناصر المعجمية الخاصة( "

ومعالجتها المعجمية( على فكرة مفادها أن نصوص الترجمة ترتكز على 

لمعالجة معجمية  المستوى األدنى من العناصر المعجمية وتخضع أساسا

(، وتلفت هذه الفكرة حول وحدة pp. 241-254أثناء عملية الترجمة )

الترجمة انتباه القارئ إلى وجود اختالف بين نظريات الترجمة حول 

ماهية وحدة الترجمة حيث تتبنى المقاربات والنظريات اللسانية في 

الترجمة الوحدات الصغرى كوحدات تحليل ووحدات ترجمة في حين 

تبنى المقاربات  والنظريات الترجمة الثقافية والتواصلية الوحدات ت

 عند النظريةالكبرى كوحدات تحليل ووحدات ترجمة مثلما هو الشأن 

( Danica Seleskovitchالتأويلية في الترجمة لدانيكا سلسكوفيتش )

( أين تأخذ وحدة الترجمة Marianne Ledererوماريان ليدرير  )

 ستوى أعلى من العناصر المعجمية.مستوى النص وهو م

 Experimentation in وفيما يتعلق بالفصل الرابع عشر "

Translation Studies: Achievements, prospects and some 

pitfalls المنهج التجريبي في الدراسات الترجمية: االنجازات واآلفاق( "

بية والطرائق والعوائق( فقد بدأ توري بتوضيح الفرق بين العلوم التجري

التجريبية بوضعه لسياق مناسب لنقد تطبيق المناهج التجريبية في 

الدراسات الترجمية، فهو يرى أنه من المفروض أن يمضي الباحث قدما 

تجريبيا يحمل في فحواه افتراض أن  إجراء  نحو مفهوم التجريب باعتباره 

، وبالتالي البحث في أي ميدان علمي هو سلسلة من االفتراضات المتتالية

على فإن المسار العام في البحث حول الترجمة مبني على االفتراضات و

درجات متتالية من عدم اليقين، ثم عمد بعد ذلك إلى الدراسات التجريبية 

كلوز الموجهة نحو الهدف بدءا بشرحه لحدود استعمال اختبار 
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(cloze)***( بمعنى اختبار الحذف في الدراسات الترجمية-pp. 257

592.) 

، الذي ختبارومن المعلوم عند الباحثين في الترجمة أن هذا اال

منه بعض الكلمات ويُطلب   ذكره توري، يتكون من نص ترجمة ُحذفت

من الخاضع لالختبار إكمال النص، وتتطلب طريقة التقييم هذه قدرة على 

فهم السياق والمفردات من أجل تحديد الكلمات الصحيحة أو نوع 

تناسب المكان الفارغ في النص، ويستخدم هذا االختبار  التي الكلمات

استعمال طريقة االستبيان اللُّغات، كما أن  تعلم عادة في تقييم

(Questionnaireوهي طريقة بحث تتكون من مجموعة من األ ) سئلة

المحددة بغرض تجميع المعلومات من األشخاص موضع البحث، 

التحليل اإلحصائي  هو والهدف األساسي من استعمال هذه الطريقة

إلجابات المختب رين، ونذكر في هذا السياق الخاص بالدراسات التجريبية 

هة نحو العملية حالة استعمال بروتوكوالت التفكير بصوت عال  الموجَّ

(TAP التي ) تهدف إلى فهم ما يجري في عقل المترجم أثناء قيامه بعملية

 Excursusالترجمة، وفي ختام هذا الباب الثالث يقدم توري مثاال ثالثا )

C" بعنوان ) A bilingual speaker becomes a translator: A 

sketch of a developmental model المتكلم بلغتين مترجما: رسم( "

ر( مبي  نا الظهور التدريجي للمترجم في إطار بياني لنموذج متطو

ونستشف  من محتوى هذا الباب  (.pp. 277-291اجتماعي وثقافي معيَّن )

االجتماعية والثقافية حقها ولم يتناول دور المترجم مكانة  يف  أن توري لم 

المترجم بما يليق للمترجم اإلنسان من أهمية محورية في الترجمة، وقد 

ال من جانب توري لدور المترجم إلى نزعته االمبريقية يبرر هذا اإلهم

الصارمة التي تقتصر على الوجود الموضوعي لألشياء وال تهتم 

  .بالعوامل الذاتية وااليديولوجية للمترجم وتأثيرها في الترجمة

 ي خرج القارئ من هذا الكتاب من الباب الرابع الموسوم ب"
Beyond Descriptive Studies: Towards some laws of 

translational behaviour ما بعد الدراسات الوصفية: نحو بعض من( "

قوانين السلوك الترجمي( أين يعرض فيه توري ما توصل إليه من 

استنتاجات حول الطبيعة االحتمالية للقوانين الترجمية مقترحا قانونين 

 Law ofيتحكمان في السلوك الترجمي وهما قانون التداخل اللغوي )

Interference( وقانون مطابقة المعايير المتزايد )Law of Growing 

Standardization ويقصد توري بقانون التداخل اللغوي تأثير لغة .)

http://w.mdar.co/cat-130060.html
http://w.mdar.co/cat-130060.html
http://w.mdar.co/cat-129998.html
http://w.mdar.co/cat-129998.html
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النص األصلي على نص الترجمة واستعمال المترجم لألنماط اللغوية 

للُّغة المنقول منها في صياغة نص الترجمة، ويقصد بقانون مطابقة 

المتزايد تكييف النص المترجم مع الثقافة المنقول إليها وجعل المعايير 

-pp. 295نص الترجمة أكثر مطابقة لمعايير اللغة والثقافة المنقول إليها )

310.) 

ويظهر جليا من تحليل محتوى هذا الباب أن سبب اقتراح توري 

لقوانين في الترجمة هو تأثره بالنزعة المنطقية الوضعية الجديدة أو ما 

( حيث يتبني مفهوم القانون الوصفي Post-positivismعد الوضعية )ب

 Observationalالتجريبي في شكل سلوك الترجمة المتكرر المالحظ )

behavioural regularity)  فقانون الترجمة عند توري هو قانون

وصفي احتمالي غير مطلق وقابل للتكذيب، ويُعتمد كأساس للتنبؤ وقابل 

احتمالي غير مطلق  مة عند توري هو قانون وصفيلالختبار، الترج

، ويعتمد كأساس للتنبؤ، يمكن إثباته كما يمكن نفيه وقابل للتكذيب

(Chesterman, 2016, p. 69 وهذان .)هما نتاج تطبيق توري  انالقانون

أدبية وغير  لمنهجه الوصفي االستقرائي في حاالت مختلفة لنصوص

تلفة، وقد نتجا من تطبيق توري لمنهجه أدبية في لغات مختلفة ألزمنة مخ

في تلك الدراسات تحديدا لسلوك الترجمة المتكرر في شكل فرضيات 

تفسيرية احتمالية، وقام توري بالتحقق من تلك الفرضيات وتعديلها في 

 دراسات أخرى لتأخذ في آخر المطاف شكل القانون.

فقد  وقد تعرضت فكرة قانون الترجمة عند وري لكثير من النقد،

( عن مدى إمكانية معرفة كل المتغيرات المتعلقة 1996تساؤل هيرمنز )

( أن 2008بالترجمة وإيجاد قوانين تشمل كل الترجمات. ورأى مانداي )

التناقض يبدو واضحا في قانوني توري أو على األقل هما في اتجاهين 

إليها  مختلفين حيث يتعلق قانون المعايرة المتزايد بمعايير اللغة المنقول

في حين يتوجه قانون التداخل نحو النص األصلي، ويقترح مانداي تعديل 

اه   Law of reduced control"قانون التداخل إلزالة التناقض بقانون سم 

over linguistic realization in translation"  أي )قانون نقص

 ,Pymالرقابة على التحقيقات اللغوية في الترجمة(. ويرى أنتوني بيم )

2014, p.79 في سياق عام أن البحث في قوانين الترجمة لم يشغل  )

مساحة كبيرة في البحث في الترجمة كما هو حال البحث في كليات 

 (.Universalsالترجمة )
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سواء في معاهد  البحث في الترجمة المالحظ لواقع يستقرىءو

ر العالم الترجمة الجزائرية أو في غيرها من منابر البحث في الترجمة عب

أن سبب العزوف عن البحث في قوانين الترجمة هو أن أغلب الباحثين 

في الترجمة هم أصحاب خلفية أدبية تجعلهم ال يهتمون بالبحث في قوانين 

الترجمة لبعدها عن المجال األدبي وارتباطها أكثر بالعلوم اإلدراكية 

(Cognitive Scienceونرى في هذا اإلطار، وبعد القراءة ا .) لوصفية

والتحليلية لألفكار المكتنزة في هذا الكتاب، توفر مساحة نظرية للباحث 

وفق منهج توري تعوضه عن اللجوء إلى رفض قوانين الترجمة أو 

قبولها، أين يمكن للباحث االكتفاء بالفرضيات التفسيرية االحتمالية التي 

تقاء تنتج من تطبيق منهج توري في دراسة ظاهرة ترجمية ما دون االر

بها إلى درجة القوانين، واستغالل تلك الفرضيات االحتمالية لتحقيق 

أهداف بحثية مختلفة سواء عن طريق المنهج التجريبي أو عن طريق 

 المنهج التأويلي.

( pp. 317-336ويختم توري مؤلفه بتقديم المصادر والمراجع )

لكتب التي اعتمد عليها ُمهديا للقارئ باقة منوعة من عناوين بعض ا

القي  مة التي تساعد الباحث في الترجمة على التعمق النظري والمنهجي 

 في الدراسات الترجمية المعاصرة.

 :. خاتمة4

أثَّرت نظرية تعدد النظم إليفن زوهار في ميدان البحث بأفكار 

ة حول وظيفة الترجمة ضمن حدود النظام االجتماعي والتاريخي  مهمَّ

توجه جديد ومعاكس لتوجه النماذج التوجيهية  للثقافة المنقول إليها، وهو

ه اهتمام إيفن  أو التقنينية لفترة ما قبل سبعينات القرن العشرين. ووجَّ

زوهار، باإلجابة عن األسئلة المرتبطة بالنظام المتعدد المنقول إليه، 

ي عن وظيفة نصوص الترجمة في إطار  الدراسات الترجمية نحو التقص  

ترجمية جديدة تبناها  اأفكارالنظرية  وقد أنتجت هذه ها.الثقافة المنقول إلي

جدعون توري ليؤسس القواعد النظرية والمنهجية للدراسات الوصفية 

 في  الترجمة.

وقد تناول توري في مؤلفه الذي كتبه باللغة االنجليزية بعنوان 

Descriptive Translation Studies and Beyond (2012)  أي

الوصفية وما بعدها( نقاشا نظريا حول المنهج  )الدراسات الترجمية

الوصفي في الدراسات الترجمية وتطبيقه في دراسة ترجمات نصوص 
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أدبية في لغات حية وأخرى قديمة وفي ثقافات عالمية وأخرى محلية 

مختلفة. وتتمازج النظرية والتطبيق على صفحات هذا الكتاب المفتوح 

لباب األول ليعطينا صورة شاملة على أربعة أبواب: فأدخلنا توري من ا

على المكانة المحورية للدراسات الوصفية في إطار الدراسات الترجمية، 

وفتح لنا الباب الثاني على عرض نظري مفصل لألساس المنطقي الذي 

أسس عليه منهجه الوصفي المقارن، وهو توطئة نظرية للباب الثالث 

ف أنماطا متعددة من السلوك المفتوح على أمثلة عملية يتناول فيها المؤل

الترجمي في لغات وثقافات مختلفة. وأغلق المؤلف كتابه بالباب الرابع 

الذي ناقش ماهية المعارف المتراكمة في ميدان الدراسات الترجمية 

الحديثة والتي من المرجح عنده أن تُسفر مستقبال على نظرية عامة في 

 الترجمة.

 ية لكل باحث في الدراساتويعتبر هذا الكتاب في غاية األهم

 قشتهالترجمية وخاصة فيما يتعلق بالمنهج الوصفي، وترتبط قيمته بمنا

 ظَّملألفكار األساسية في الدراسات الترجمية الوصفية بشكل منهجي من

 اساتمن العام إلى الخاص، إذ ينطلق المؤلف من المفاهيم العامة للدر

ضوء ط الباب الثاني الذي يسلالترجمية في الباب األول،  ثم يتدرج من ال

 على المنطق األساسي للدراسات الترجمية  إلى الباب الثالث الذي

يعرض جانبا تطبيقيا على بعض النصوص األدبية في لغات وثقافات 

 اهيممختلفة، ليصل المؤلف في الباب الرابع واألخير إلى مناقشة المف

 الخاصة بقوانين الترجمة والمرتبطة بنتائج أبحاثه.

يز النسخة المنقحة  نإويجدر القول في ختام هذه القراءة  ما يم  

( هو حملها ألفكار جديدة نتجت عن 1995( عن النسخة األولى )2012)

استفادة المؤلف من نقد بحوثه السابقة والتطور السريع في الدراسات 

الترجمية بعد نشره للنسخة األولى، فكانت هذه النسخة المنقحة أكثر 

واكبة للمناهج والنظريات المعاصرة في الترجمة. ونرى بعد حداثة وم

وصف وتحليل محتوى هذا الكتاب أن  أهم  ما يمي زه عن نظائره من الكتب 

في الدراسات الترجمية المعاصرة هو أن ه ال يقف عند األفكار والمفاهيم 

دة بل يفيد القارئ بمعرفة أسس الدراسات الترجمية الوصفية  المجر 

التي تهدف إلى االكتشاف والبحث عن المعرفة الترجمية  المنهجية

الجديدة، وأفضل طريقة لالستفادة من هذا المؤلف ليس بالضرورة 
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مناقشته نظريا بل استخدام المنهج الوصفي الذي اقترحه توري فيه 

 لفعاليته في البحث الترجمي.

  :إحاالت
في الترجمة م( تحصل على شهادة الدكتوراه 1942-2016 جدعون توري )*

م، ويعتبر من أبرز الباحثين المعاصرين في الترجمة، وهو مترجم 1977عام 

م بجامعة 1989وبروفيسور في الدراسات الترجمية واألدب المقارن منذ عام 

تل أبيب" هو اسم الحي الذي كان يسكنه مواطنو يب بفلسطين المحتلة )"تل أب

س بين عام م في ظل الحكم 1910 -1909ي مدينة يافا من اليهود، والذي أُس  

ر  العثماني لفلسطين، وتقوم تل أبيب اليوم على أراضي سبع قرى فلسطينية ُهج  

 م(.1948أهلها بعد احتالل فلسطين عام  

( هي تعابير تتألف من Tautological expressionsتعابير اإلطناب )**

ن أجل اإلطناب كلمتين مترادفتين متقاربتين في المعنى تستعمل هذه التعابير م

 and للغة االنجليزية منها مثال:واإلسهاب، ويضرب توري بعض األمثلة با

order law (  .)القانون والنظام 

 بمعنى غلق وإغالق.  )closure( مشتقة من ) clozeكلمة )***
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 :ستخلصم

لكل لغة من لغات األمم نظام لساني متكامل ومتواضع عليه، يتميز 

 فيه اء الذي تّصبتشكل الوع ،بخصائص صوتية وصرفية ونحوية وبالغية

شتّى أنواع األفكار واإلبداعات التي تغطي مجاالت الحياة اإلنسانية. وإذا كان 

فإن عملية  ،أو األلسن البشرية حقيقة ماثلة بين األمم  اختالف أنظمة اللغات

اب ألسب ؛بدونهاا ضرورة قصوى ال تستقيم الحياة االتصال والتواصل بينه

وذلك االختالف في أنماط األلسن البشرية أدّى  ،كثيرة ال يسع المقام لذكرها

حتمية حضارية، أساسها بوصفهاواعها إلى االعتماد على الترجمة بشتى أن

اللغة، ثم النهل من مختلف المقاربات المعرفية المستمدة من الفكر اإلنساني 

ينقل المعارف واألفكار  من لسان ذي خصائص  تدعيما لكل فعل ترجمي سديد

 - األمر الذي يستوجب، لسان ثان بمميزات تعبيرية مخالفة لألولمعينة إلى 

: االنطالق هماومميزات حد كبير بخصائص اللغتين اإللمام إلى - على المترجم

والهدف، خاصة وعالمنا المعاصر يتطور بسرعة مذهلة تتجدد فيه األفكار 

احي واإلبداعات بتجدد الليل والنهار، وتتنوع فيه االختصاصات في كل من

الحياة ال يمكن التعبير عنها إال بالزاد اللغوي الغزير ومعطيات المقاربات 

تناولنا  .المعرفية التي يستقيها المترجم من ثقافته الخاصة. في هذا النطاق

ربطه مع ووظائفه ومكانته في المقاربات المعرفية للترجمة  المجاز مصطلح

 بلغة التخصص كأنموذج تطبيقي.   

الترجمة والمقاربات ؛ اختالف أنظمة األلسن البشرية ة:مفتاحيكلمات 

 ي لغة التخصص.المجاز ووظائفه ف ؛لغة االختصاص ؛ المعرفية
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Metonymy: Functions and Role in Cognitive Approaches 

  in Specialized Translation 

Abstract: 

Every human language has its own linguistic system 

composed of phonetics, morphology, syntax and rhetoric... and being 

the excellent means of communication, language-based translation 
also necessarily relies on different scientific and cultural approaches 

to effectively perfect the transfer of other innovations ideas in 

different languages to another language with different linguistic 
specificities, hence the need for perfect mastery of the linguistic tool 

and with all its components, especially in terms of the specialty 

enjoyed by our contemporary life, and it is in this context that we 
propose our communication with the title: Metonymy: functions and 

role in cognitive approaches in specialized translation. 

Keywords: Linguistic system; Translation and Cognitive Approaches; 

Specialty Language; Metonymy in Specialty Language. 

 :مقدمة

إّن ممارسة الترجمة بكّل أشكالها وأنماطها أضحت تعتمد بشكل 

جلّي على الحصيلة المعرفية للمترجم بكل مناحيها ومشاربها، وتفرعها 

على شتّى حقول المعرفة اإلنسانية، باإلضافة إلى حصيلته اللغوية التي ال 

غير  مفّر منها، إذ تشّكل المنطلق األساس للفعل الترجمي، وإن أصبحت

كافية في خضّم التحّوالت الحضارية الحاصلة في عالمنا المعاصر في 

مختلف مجالت الحياة. وتبعا لهذا الوضع في واقع علم الترجمة، فقد 

أضحى الحديث عن المقاربات المعرفية لمهنة المترجم وروافده الثقافية 

لسائدة بمفاهيمها المتعددة، وحجم اطالعه في المجاالت الفكرية والعلمية ا

في محيطه البعيد والقريب من أوجب الواجبات، ليحصل على تلك 

وهو  -الحدود الدنيا الواجب توافرها في محصلته الفكرية والثقافية، ألنّه 

ينطلق بال ريب من ذاته الحضارية بخصائصها  -يمارس فعل الترجمة 

  .وعطاءً المختلفة ليتفاعل مع غيره أخذًا 

ضّم هذا "المعترك الحضاري" العالمي وال شّك أيضا أنّه وفي خ

تتعدّد اللغات وتتنّوع األساليب، وتتباين األفكار والمذاهب والتخصصات، 

وبكلمة مختصرة تتفاوت ثقافات األمم كّما وكيفا، وال سبيل لتالقح تلك 

الثقافات واستفادة بعضها من بعض إالّ سبيل الترجمة بأنماطها 

ى الحصيلة اللغوية بمستوياتها ومواصفاتها، وشروطها القائمة عل
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المتكاملة، وباالستناد القوي على القدرات والمؤهالت العلمية 

والمرجعيات الفكرية والثقافية الواسعة للمترجم، أي تلك المقاربات 

المعرفية التي تدور في فلكها عملية الترجمة، ذلك أّن تحويل أّي نتاج 

عملية جّمة التعقيد، وذات فكري أو علمي من لغة إلى لغة أخرى مغايرة 

صلة وثْقَى بالمؤهالت اللسانية والثقافية للمترجم، وحذقه في توظيفها في 

 -نطاق المقاربات المعرفية والترجمة  -الفعل الترجمي. وفي هذا النطاق

 المجاز: الوظائفثقافية، تحمل عنوان: " -نقترح مساهمة بجزئية لغوية

". لترجمة: لغة التخصص أنموذجاوالمكانة في المقاربات المعرفية ل

ونحسب أن المقتضيات المنهجية والعلمية لمضمون هذا العنوان تقوم 

 على أساس العناصر اآلتية: 

 المقاربة المعرفية في مجال الترجمة: المفهوم والوظائف. -1

المجاز: مفاهيمه وأنماطه ووظائفه بين النّّص المصدر  -2

 والمستهدف في إطار لغة االختصاص.

 :حوصلة نتائج المداخلة. خاتمة -3

ونحسب أن هذه العناصر الفرعية المتولدة باألساس عن 

اإلشكالية التي طرحتها ديباجة الملتقى، هي في جوهرها جزء يسير من 

متطلبات ومقتضيات اإلجابة عّما تفّرعت تلك اإلشكالية من تساؤالت 

قائم على عميقة وشائكة نابعة أساسا عن عالَم الفعل الترجمي الّرحب، ال

التحليق في أجواء المعرفة اإلنسانية الواسعة بمختلف فروعها ونقلها من 

لسان ذي خصائص معينة إلى لسان ثان بخصائص مختلفة عن األول، 

والمدار في ذلك الفعل الحضاري الراقي كلّه متوقّف على حذق المترجم 

ون وقدراته الخاصة، ومدى إلمامه بناصية اللغتْين الموّظفتْين وشؤ

ثقافتهما الخاصة والعاّمة، باإلضافة إلى محصوله الثقافي الواسع، 

مستجدات الفكر اإلنساني في على وخبراته المتنّوعة، وسعة اطالعه 

شتّى حقول المعرفة، وهذا ما يضعنا في صميم إشكالية الملتقى، وعنوانه 

 ولئن كان هذا العنوان".  علم الترجمة والمقاربات المعرفية"البارز: 

الذي سنشير  -واسعا ذا رحابة مترامية، ألنّه يتعلّق بمصطلح المعرفة 

وعالقته بالترجمة، فإننا نحسب أّن تناول جْزئيّة  -إلى مفهومه الحقا 

من المباحث التي تتطلبها مقتضيات العنوان الكّل" معيّنة من ذلك "

المذكور من شأنه تقديم سند جزئّي أيضا، ورافد من روافد المباحث 

المساهمات التي تصّب برّمتها في إطار البحث المتكامل الهادف إلى و

الوشائج  لىنهجة، الرامية إلى الوقوف بدقة عاإلجابة العلمية المم
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والروابط والصالت التي تنبني عليها عالقات علم الترجمة بالمقاربات 

المعرفية، في عالمنا المعاصر، المتميّز بالتطورات المذهلة، وبالسرعة 

تواصل غاية في الدقة. مذهلة أيضا، وذلك بتوافر وسائل االتصال والال

" وعالقتها بعلم الترجمة تندرج مداخلتنا ففي نطاق "المقاربات المعرفية

هذه، والتي وضعنا لها العنوان المذكور في المقدمة، ومنه المباحث 

 الفرعية التي نتناولها مفصلة في السطور اآلتية.

 :قاربات المعرفيةعلم الترجمة والم -1

 مفهوم المقاربة: -1-1

إذا كان المقام ال يسمح بالحديث في مصطلح "علم الترجمة"، 

فإّن ما هو معهود في البحوث العلمية األكاديمية، وما يتعلّق بمباحثها 

الفرعية المختلفة أْن يكون الباحث على دراية تاّمة بالمفاهيم المختلفة 

قل من حقول المعرفة اإلنسانية. ولّما للمصطلحات المستخدمة في أّي ح

ج به أّي علم من العلوم، فإنّنا ههنا كان المصطلح هو المفتاح الذي نل  

بصدد الحديث عن تلك العالقات الظاهرة والباطنة لتي توثّق الصلة بين 

علم الترجمة ومختلف المقاربات المعرفية، وما من شّك أن مصطلح 

يسترعي االنتباه مّما يستوجب   Approche  -Approach" ُمقاربة"

اللغوي أّوال، ثّم ربط ذلك  ومهه وطبيعته، انطالقا من مفههاإلشارة إلى كن

المفهوم بالسيّاق الوارد فيه ليتّضح معناه. والجذر اللغوي للمصطلح 

)ابن منظور،  دنا فهو قريب"الثالثي بمعنى " "قَُرَب" :المذكور هو فعل

معنى الدنّو واالقتراب مع تحري السداد ب (83-82 /11 ، الصفحات1988

والبحث عن مالمسة الحقيقة، فيُقال مثال: قارَب فالٌن فالنا إذا داناه، وفي 

بين نّصين مخلفين لُغةً،  (861-860 ، الصفحات1989)الروس،  الترجمة

يسعى المترجم إلى ُمقاربة  معاني النّص األصلي ونقلها إلى النّّص الهدف 

ثقافية معينة، ومنه ينجلي معنى المقاربة، الذي تدّل عليه بوسائل لسانية و

ُمفاَعلَة"  -فَاَعَل ية لهذا المصطلح الواردة بوزن: "الصيغة الصرف

للمشاركة بين طرفْين والمبالغة في الحدث المعبّر عنه أي التقارب، كما 

تدّل على معنى التّفاعل مع الحدث، إذْ ال فرق بين صيغتْي: "فَاَعَل و 

 ليتّضح لنا أّن معنى (1/99، صفحة 1975)االستراباذي،  اَعل"تَفَ 

"التّفاعل" الذي دلّت عليه الصيغتان المذكورتان يتجلّى في ذلك الجهد 

الذهني والفكري الذي يتعاطاه المترجم في التّعامل والتّفاعل مع شتّى 

ألجل    صنوف األفكار والمعاني، والنظريات والمذاهب واآلراء، كّل ذلك

التمّكن من مواجهة مقتضيات الفعل الترجمي، عبر توظيف تلك 



  جانموذالتخصص أ : لغةللترجمةالمجاز: الوظائف والمكانة في المقاربات المعرفية 

 

 123                                          2020 جوان  ،1، العدد 20جلد المترجم، الم

 

لة من المقاربات الفكرية المكتسبات العلمية والفكرية والثقافية الحاص

، وتوظيف تلك الحصيلة في إثراء عملية الترجمة بشتّى ألوان الدقيقة

المعاني واألساليب ذات الصلة بالمحتوى المراد ترجمته، فقد قيل أّن كّل 

 أي اكتسْبته. (596، صفحة 2014)الكفوي،  قَاَرْفتُهفقد قَارْبتُه  شيء 

" تشير برمتها إلى ذلك المقاربةولعّل التعاريف الواردة بشأن مصطلح "

التّطلّع المرحلي الهادف إلى تحقيق غاية معيّنة، بالبحث والتنقيب. وفي 

 " جاء في القاموس الفرنسي -بشأن تعريف المقاربة  -هذا السياق 

 : ما نّصه  Larousseالروس" 

Approche : 1- action d’approcher : mouvement par lequel 

on approche, on progresse vers quelque chose.2- Travaux 

d’approche : ensemble de démarches mises en œuvre pour 

arriver à une fin. 3- manière d’aborder un sujet (Larousse, 

2009, p. 58). 

 ومقابل هذه المفاهيم في اللغة اإلنجليزية نورده كاآلتي:

Approach: 1- action to approach (approaching): movement 

by which one approaches, we’re moving towards 

something. 2- Approach work: a set of steps taken to reach 

an end. 3- How to approach a topic. 

   بين مصطلحي المقاربة والمعرفة: -1-2 

 -في جوهرها  -أنها  المقاربةمن مفاهيم ومعاني  - يتّضح جليا

وتوظيف  بحث وتطلع إلى األفضل في المجال الذي توّظف فيه،

خاصة مجال الترجمة الرحب، وحذق ملحوظ في توظيف  - للمكتسبات

العنوان منسوبة إلى وذلك ما يهّمنا، إذ وردت في  تلك المكتسبات

والذي نورد بشأنه  knowledge le savoir /  ""المعرفةمصطلح 

" وذلك على النحو Larousse" بعض معانيه من القاموس الفرنسي

 : التالي
- Le Savoir : être instruit dans quelque chose. 

- Posséder un métier. 

- Etre capable d’une activité dont on acquit la 

pratique. 

- Avoir le pouvoir, le talent, les moyens de… 

(Larousse, 2009, p. 919). 
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 :في اللغة اإلنجليزية يكون كالتاليمعاني ترجمة هذه الو
- Knowledge: being educated in something/ skill in 

something by experience or study. 

- Owing a trade. 

- Being able to do something you get into. 

- Having power, talent, the means… 

من  "المعرفة"العديد من المعاني والدالالت لمصطلح  لقد توافر

السالفة، فهي إدراك شيء ما والعلم به، وهي  - خالل اإلشارات الوجيزة

في تأدية مقتضياتها عمليّا، مع  قك حرفة، والقدرة الالّزمة والحذامتال

ل توظيفها. ولعّل كّل تلك التعاريف واإلشارات التمتع بالموهبة ووسائ

هي بمجملها مبتغى وغاية المقاربات في  "المعرفة"المتعلقة بمصطلح 

 -مجال الترجمة، ذلك أّن ممارستها وتعاطيها على الوجه األكمل يستند 

" المتراكم من المعارف والمكتسبات الكمّ إلى ذلك " -بالضرورة 

من حقول المعرفة اإلنسانية، ليتّم  المتعاضدة والمتكاملة في حقل

بمقتضاها صياغة مضامين النصوص المترجمة ترجمة راقية مستفيضة، 

تراعي بحّق الخصائص اللسانية واألسلوبية والثقافية والحضارية للغة 

االنطالق واللغة الهدف، نظرا لالختالف البيّن في أنماط وأساليب التعبير 

ار والمذاهب والعلوم، والمدركات الحسية عن شتّى األفك -بين اللّغتين  -

 وية التي أنتجها الفكر اإلنساني.والمعن

ولكْي تحقّق مختلف المقاربات الُموّظفة غاياتها في الوصول إلى 

"انتقاء" األفكار والمعلومات وكّل ما من شأنه أن يدّعم عملية الترجمة، 

هو كفاية  - في هذا الفعل الحضاري الشائك - فإّن المعّول عليه حقّا

المترجم وقدراته الخاصة، ومواهبه، وحذقه التّام في بلورة تلك الحصيلة 

المعرفية في قوالب معيّنة يتّخذها سندا قويّا يعتمد عليه في مختلف 

عمليات الصياغة، وشتّى صنوف التعبير عن المعاني والقضايا التي 

إلى مصطلح فية، مقاربات منسوبة يترجمها، منطلقا من مقارباته المعر

، صفحة 1988)ابن منظور،  والذي يعني العْرفان أي العْلم "المعرفة"

نقيض الشّك والتّخمين، وذلك كما تدّل عليه الصيغة الصرفية  (9/153

للمصطلح الواردة بوزن المصدر الميمي بمنظور علم اللسان العربي، أي 

رد، والمبالغة " والتي من معانيها الداللة على الحدث المجَمْفِعلَةصيغة "

، وذاك ما يناسب مقام (213-3، د.ت، الصفحات عباس) فيه وتأكيده

 اربات المعرفية في مجال الترجمة.استعمالها، مقام المق
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المقاربات المعرفية  -وانطالقا مما سلف ذكره بشأن هذه العبارة، 

، عناصر هذه العبارة فقد اتّضحت لنا مدلوالت ووظائف -في الترجمة 

له صلة بمْصَطلَحْي المقاربة والمعرفة. وإلى هذا الحدّ، يْمكن خاصة ما 

تناول جزئية لغوية، في هذا اإلطار العلمي والفكري، تتمثّل في  لنا،

المبحث الثاني لهذه المداخلة، والذي نحسبه الجانب التّطبيقي والعملي 

 منها، والذي ينعكس في العنوان الفرعي اآلتي:

نماطه ووظائفه بين النّّص المصدر والنّّص المجاز: مفاهيمه وأ   -2

 :المستهدف في إطار لغة االختصاص

لقد مّر بنا الحديث عن شيء من مفاهيم  المقاربات المعرفية في 

حقل الترجمة، ووقفنا على بعض الوظائف التي تؤديها في اكتساب 

وتحصيل وتوظيف شتى المعارف في صياغة أو إعادة صياغة المعاني 

وذلك كلّه ما يميّز المترجم، إذ باإلضافة إلى حذقه وإلمامه  والمفاهيم،

بنظريات الترجمة وأسسها وقواعد ممارستها من جهة، وكفايته في مجال 

وإن شّكلت أرضية  -حصيلته اللغوية من جهة ثانية، فإّن تلك المزايا 

لن تفي تأكيدا بالمتطلبات األساسية لذلك  -االنطالق للممارسة الترجمية 

عل الحضاري، إالّ أّن اكتمال ذلك الفعل وبلوغه المستوى المطلوب الف

إنّما يحصل باكتساب القدرة على التفكير العميق والشامل ألداء ذلك الفعل 

والمتمثّل المهارة على بناء المعاني والقائمة باألساس على الركائز 

 المعرفية بتفاعل وتشاكل وتكامل كّل العناصر المعرفية المكتسبة من

شتّى أنواع المقاربات، وهي بال ريب واسعة ورحبة رحابة الفكر 

 يغّطي كّل مناحي الحياة البشرية.اإلنساني المتشعّب والذي 

 -ولعّل تلك الكفاية ذات الروافد والمنابع والمشارب المختلفة 

هي التي تمّكنه بال شّك من استثمار  -المرجّوة من كّل ممارس للترجمة 

لمعارف وتوظيفها في عمليات بناء المعاني وأنساق تلك الحصيلة من ا

ة لغوية وثقافية معينة يئ، ونقلها بحذق من بالتعبير في مختلف المواقف

تحمل كّل خصائص االنتماء الحضاري لصاحبها، إلى بيئة ثانية لغوية 

ثانية مغايرة لألولى وتحمل الخصائص االجتماعية والثقافية والحضارية 

تتجلّى براعة المترجم وكفايته في التّمكين لعملية لمنتجها، ومن هنا 

المثاقفة الحاصلة بين األمم، ألّن الحضارة ميراث اإلنسانية جمعاء. 

والمقام اليسمح تأكيدا بالحديث عن ذلك التالقح بين ثقافات األمم، ألّن 

ذلك شأن آخر، غير أن الحديث في مجال المقاربات المعرفية في مجال 

 -كما سبق القول  -ب إشارات متنوعة تتعلق في مجملها الترجمة، يتطلّ 
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بالجوانب التطبيقية اعتمادا على عوامل كثيرة أُشير إلى بعضها في 

 مقدمة هذه السطور.

نقترح مبحثا  -نطاق المقاربات المعرفية  - وفي هذا النطاق

ونحسب أن تأثيره جّم  -من علوم اللسان العربي المتكاملة مجّزأً  -لسانيا 

محكما، ودوره فعال وأساس نقل  بناءً ي تشكيل المعاني وبناء صياغتها ف

المعنى مهما كان المجال الوارد فيه، وذلك كلّه في نطاق االختالف البيّن 

الحاصل بين اللغات البشرية نتيجة اختالف الثقافات، مصداقا لقوله عّز 

 واأْلَْرِض َواْختاِلَُف آَيَتِِه َخْلُق السََّمَواتِ  َوِمنْ ﴿ :وجّل في الذكر الحكيم

ونحسب أيضا  .22الروم/﴾أَْلِسنَتِكُْم َوأَْلَوانِكُْم إِنَّ فِي ذَِلَك ََلَيَاٍت لِْلعَالَِمينَ 

الذي نعرض شيئا من تفاصيله في السطور اآلتية المبحث اللساني أّن 

كفيل بتيسير الغوص في أدّق المعاني وفهم مغزاها، وإدراك الخفّي من 

لوقوف على مختلف دالالتها، خاّصة فيما يُسّمى بلغة جوانبها وا

التخصص نظرا ألنماط التعبير ودقة الصيغ المتداولة فيها، وعنوان هذا 

، كما ورد في العنوان والذي نتناوله بشيء من المجازالمبحث هو : 

التفصيل باإلشارة إلى بعض مفاهيمه، وأنماطه، مرّكزين خاّصة على 

ل: ما هو في عملية الترجمة، ليبرز هذا السؤا بعض وظائفه التداولية

 المجاز لغة واصطالحا ؟

 "َجازَ "نجد فعل:  -وهو مصدر في صيغته  -من هذا المصطلح 

، جْوًزاالثالثي األجوف، إذ يُقال: ُجْزُت الطريق، وَجاز الموضَع 

والمجاز ، سار في فلكه وَجاَز به وَجاَوزهُ َجَواًزا...وَمَجاًزا،  ،وَجواًزا

ُع، واالجتياز: السلوك ، الصفحات 1988)ابن منظور،  والمجازة: الموض 

كان الذي يَُجاز فيه، مثل . فالمجاز من خالل تلك المعاني اسم للم(2-412

، وحقيقة المجزر أنّه يفيد االنتقال من مكان إلى مكان "الَمَزاركلمة "

المجاز  آخر، وانطالقا من هذا المعنى اللغوي استعمل البالغيون مصطلح

للتعبير من تضمين لفظ معيّن معنى إضافّيا غير معناه المتّفق عليه بين 

أفراد الجماعة اللغوية، وبذلك استعملوه للداللة على نقل األلفاظ والكلمات 

ونظرا ألهمية هذا  فق متطلّبات السيّاقات المختلفة.من معنى إلى آخر و

فقد ظهر استعماله في المصطلح في فهم الكالم الخاضع للبيان العربي، 

"مجاز القرآن"' ألبي عُبيدة،  :ث ذات الصلة بالقرآن الكريم، مثلالبحو

ني القرآنية، عن طريق اوالذي عالج فيه كيفيّة التّوّصل إلى فهم المع

 احتذاء أساليب العرب في كالمهم ووسائلهم في سُنَن اإلبانة عن المعاني

 .(589، صفحة 2007، مطلوب)
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السطور السالفة، أّن لفظ المجاز مصدر ميمّي، لنا من  ويتضح

ه فعل َجاَز الشيء إذا تعدّاه، كما يمكن أن يكون اسم مكان بمعنى من

المجاز، إذ يمكن أن نقول: جاز الطريق مجاًزا. ومن هذه المعاني اللغوية 

يمكن الوصول إلى استنتاج المعنى االصطالحي للفظ المجاز، وهو 

بغض النظر  -المقصود في هذا البحث، إذ تناوله البالغيون في مؤلفاتهم 

فقالوا أن المجاز هو استعمال لفظ أو كلمة  -بعض الناكرين لوجوده  عن

ن ذلك اللفظ معنى جديدا  في تركيب مفيد لمعنى مستقّل، على أْن يَُضمَّ

غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة، بمعنى استعمال كلمة معينة في 

، سيّاق معيّن بمعنى غير معناه األصلي، اقتضاه المقام الذي وردت فيه

وكّل ذلك يعني أن المجاز يتجلّى في نقل األلفاظ من معانيها المتواضع 

إلى معنى إضافي لعالقة معنوية  -أي المعنى الحقيقي  -عليها في األصل 

، صفحة 2005، )حسن عباس للفظ المستعمل من إرادة المعنى الحقيقي

134). 

وفي البالغة العربية يقابل مصطلح المجاز مصطلح ثان هو 

أن الكلمة إذا كانت مستعملة  -في معناه  -ويفيد  "،الحقيقة" حمصطل

أي وظفت بمعناها المتداول بين جميع  -ال مجاز فيها  -على الحقيقة، 

أفراد الجماعة اللغوية، وبذلك فهو معنى شائع ومتعارف عليه ال يقتضي 

والذي  -بمعناه االصطالحي  -جهدا الستنباط معناه، على عكس المجاز 

جهدا ذهنيا للكشف عن المعنى الخفي الذي تضّمنته الكلمة ألنها  يقتضي

في تعريف المجاز   -استُْعملْت في غير معناها األصلي. هذا، وقد جاء 

 : منها تين الفرنسية واإلنجليزية عدة معانباللغ

- Sens figuré, figure de rhétorique.  ،الفاسي الفهري(

(106 صفحة ،2009  

*(figurated meaning, figure of rhetoric). 

- Hypallage : figure consistant à qualifier certains 

noms d’une phrase par des adjectifs d’autres noms de la 

même phrase (Larousse, 2009, p. 641) 

*(Hypallage: is an interchange of two elements in a 

phrase or sentence from a more logical to a less logical 

relationship (Merriam-Webster, 1828) 

- Métaphore : procédé par lequel on substitue à la 

signification d’un mot ou d’un groupe de mots à une 
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autre signification qui s’y rapporte en vertu d’une 

analogie ou d’une comparaison implicite (Larousse, 

2009, p. 641) 

 *(Metaphor: is a figure of speech in which a word or 

phrase literally denoting one kind of object or ideas is 

used in place of another to suggest a likeness or analogy 

between them. (merriam-webster, 1828) 
 

- Métonymie : procédé par lequel un concept est 

exprimé par un terme désignant un autre concept qui lui 

est relié par une relation nécessaire (Larousse, 2009, p. 

642) 

*(Metonymy : is a figure of speech consisting of the 

use of the name of one thing for that of another of 

which it is an attribute or with which it is associated. 

(merriam-webster, 1828) 

لقد ذكرنا شيئا من المصطلحات التي تحمل أو تقترب من تحديد 

معنى المجاز، وذلك لمقتضيات مقام الترجمة، التي تتطلب من ممارسها 

الحدّ األدنى من المعرف اللغوية مع الموازنة والمقارنة بين أوضاعها في 

لغتين: االنطالق والهدف، خاصة إذا تعلّق األمر بالمصطلحات المفاتيح ال

سليما، ونعتقد أن "مفاهيم التي يتّم بموجبها فهم المعاني ونقلها نقال 

" لها دورها الفعال في تلك العملية المعقدة، ونحسب أّن المجاز

المذكور هو األقرب  هبتعريف Métonymie   - Metonymyمصطلح:

، جاز إذ يتوافق إلى حدّ معين مع تعريفات البالغة العربيةلتعريف الم

التي تتجلّى في استعمال لفظ بغير معناه الحقيقي، بغثة الوصول إلى معنى 

 تُستنبط من السياق الواردة فيه. جديد لعالقة معينة بين المعنيَْين،

 -بعد هذه اإلشارات إلى بعض مفاهيم المجاز  -ويمكن لنا 

ماطه، والوقوف على بعض وظائفه التداولية ودورها التذكير ببعض أن

وفي النصوص على اختالف  في استجالء المعاني الخفية في الجمل، بل

، ألن اللغة تساير حاجات الناس، وتعّبر عن أفكارهم، وتصوغ مضامينها

مختلف التسميات على كّل مبتكراتهم، وتبعا لذلك تتطور الكلمة بتطور 

، وبذلك تحمل من المعاني ما يلبّي حاجات ذلك المجتمع الذي نشأت فيه

المجتمع في تطّوراته المختلفة، وال أدلَّ على ذلك من أن الكثير من 
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عت أّول الكلمات  ر للداللة على أشياء محسوسة األمفي اللغة قد ُوض 

تعبيرا عن الحاجات البسيطة غير أنها تطّورت بتطّور الحياة االجتماعية 

حمل دالالت ومعان جديدة، وبذلك ال بُدّ أن يكون لكّل والثقافية للناس، لت

إذ ال يُطلق مصطلح المجاز إالّ بعد نقله عن حقيقة، مع مجاز حقيقة، 

أنّه ليس من الضروري أن يكون لكّل حقيقة  -من ناحية أخرى  -اإلشارة 

مجاز، وذلك ما يمكن إيضاحه الحقا من خالل بعض األمثلة التطبيقية. 

 أنواع المجاز كما يلي:إلى ور اآلتية، نشير في السطو

 :المجاز اللغوي *

يحصل هذا النوع من المجاز في اللغة العربية على أساس نقل 

األلفاظ عن حقائقها اللغوية المتعارف عليها إلى معان أخرى اقتضاها 

المقام المعبر عنه، بمعنى استعمال تلك األلفاظ في غير ما ُوضعت له في 

بين الوْضعْين الحقيقي والمجازي صلة ومناسبة ود أصل اللغة، مع وج

وتجدر اإلشارة إلى أّن . "العالقة" ــــ :أو ما يُسّمى في عرف البالغيين ب

ون في التركيب في غير هذا النوع من المجاز يحصل في المفرد كما يك

وقد قّسم البالغيون المجاز اللغوي إلى قْسمْين: المجاز  ،ما ُوضع له

ويتجلّى في طبيعة العالقة الرابطة بين أو االستعارة    االستعاري

المجاز وأّما الثاني فهو:  ،المعنْيين الحقيقي والمجازي وهي التي تُسّمى

، ويختلف عن األّول في كون العالقة فيه بين المعنيين الحقيقي الُمرسل

والمجازي ال تقوم على أساس المشابهة، إذ لهذا النوع من المجاز 

، 1975)طبانة،  ة قائمة على غير المشابهة بين المعنيينعالقات كثير

 .(1/171صفحة 

ونخلص من خالل ما تقدّم أن المجاز اللغوي يقوم على مفهومْين 

الحقيقة  بين المعنيين عالقة المشابهةاثنْين: يتشّكل األّول على أساس 

كون وبذلك ي هوجه شبتلك العالقة تشّكل  أنّ والمجاز، ونعني بذلك 

وقد تأتي العالقة على غير المشابهة، أي ، رة على اختالف أنواعهااستعا

المجاز ال يمكن أن تشّكل تشبيها بين المعنيين، وحينئذ يُطلق مصطلح 

على هذه الوضعية، واختصارا: فاالستعارة مجاز لغوي عالقته  المرسل

 المشابهة، في حين أّن المجاز المرسل مجاز لغوي عالقته غير المشابهة. 

 :المجاز العقلي *

يختلف هذا النوع من المجاز عن سابقه المجاز اللغوي، إذ ال 

ويتمثّل اإلسناد، يحتاج إلى عالقة بين المعنيين، وإنّما يقوم باألساس على 
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ذلك في عملية إسناد الشيء أو الفعل وما يقوم مقامه من مشتقات وغيرها 

تقبل عملية اإلسناد  إلى غير ما هو له باألصل، أي وجود قرينة معنوية ال

" اإلسناد المذكورة، وقد أطلق البالغيون على هذا النوع من اإلسناد: 

. وهذا النوع من المجاز من (171، صفحة 1975)طبانة،  "المجازي

يرة عن خصائصه أنه ال يكون في الكلمة نفسها، إذ ال تخرج هذه األخ

اإلسناد كمل على مستوى  -كما مّر بنا  - وضعها اللغوي، وإنما يتمّ 

وانطالقا من تلك الخصائص،  سيتّضح من خالل بعض األمثلة التطبيقية.

عدّ بعض البالغيين المجاز العقلي من باب علم المعاني في البالغة 

كتابه الشهير "دالئل العربية، مثل "عبد القاهر الجرجاني"، في 

ن "القزويني" في كتابه "التلخيص"، ذلك أن هذا النوع مواإلعجاز"، 

المجاز قسم من اإلسناد، واإلسناد وما يتّصل به من علم المعاني، كما أّن 

 .انطالقا من أن المجاز من مباحثه هناك من يصنفه ضمن علم البيان،

وإن كان قائما باألساس على  -وللتذكير، فإّن المجاز العقلي 

اإلسناد عكس المجاز اللغوي الذي يقوم على أساس الكلمة فإنه شأنه شأن 

ساَل . فإذا قلنا مثال: "العالقة والقرينةهذا األخير يحتاج إلى مصطلحْي: 

فالقرينة ههنا معنوية وتتجلّى  (144، صفحة 2005، )حسن عباس النهُر"

" مكانيةيسيل، ألنّه قاّر ال يتحّرك، وبذلك فالعالقة " في كْون النهر ال

يطول كثيرا عن فالنهر مستقّر، والماء الذي فيه هو الذي يسيل، والحديث 

هذه األلوان من المجازات في اللغة العربية. ومهما يكن من أمر، فإّن 

للمجاز العقلي أهمية بالغة ودروا بارزا، وشأنا كبيرا في االستعمال 

 اللغوي والسؤال الذي يُطرح ههنا هو:

 بمجال الترجمة المتخصصة؟ - بأنماطه   -ما عالقة المجاز 

والتواصل، وحاجات البشر في تلك  اللغة أنجع وسيلة لالتصال

العملية المعقدة متنوعة وكثيرة، وسبل التعبير عنها وإخراجها للواقع 

تتطلب ألوانا شتّى من أساليب األداء اللغوي، ومهارة فائقة في توظيفها 

في مقاماتها المختلفة، ودراية واسعة بشؤون اللغتين الموّظفتين في عملية 

تأويل جميع القوالب اللسانية بخصائصها  الترجمة، وذلك للتمّكن من

المختلفة ونقلها نقال سليما في ترجمة سليمة األداء، خاصة في مجاالت 

التخصص، ولذلك ال يمكن إغفال الناحية البالغية في النصوص 

 مجازات مختلفةالمتخصصة، وذلك لما تحمله اللفظة الواحدة من 

ام بمصطلحات البالغة أمر يقتضيها المقام، كلغة اإلشهار مثال، فاإللم

ضروري للمترجم، فالنص المتخصص يكون في العادة مسبوكا في قالب 
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لغوي خاص عن طريق استعمال مفاهيم خاصة تتعلق بمجال معرفي 

 -للوقوف على خصوصية النص المراد ترجمته  -معين، ويمكن للمترجم 

قا من أن يقارنه بما هو ُمشاع بين الناس في حقل معرفي معين، انطال

مميزات ذلك النص اللسانية واألسلوبية والتي ال يشاركه فيها نص آخر، 

كما يجب االعتماد على جميع مستويات اللغة من صوت وصرف ونحو 

ومعجم، وكل ذلك من شأنه أن يخدم المترجم في الوقوف على 

خصوصية النص، وال يخفى ما للمجاز من أهمية في هذا المجال، 

الخاصة وتطبيقها على النصوص لفهمها، وإدراك انطالقا من مفاهيمه 

في بعض النماذج التطبيقية  االغوص في أعماقها لترجمتها.  ولنكنهها، و

اآلتية شيء من وظائف المجاز في تحديد المعني وتصنيفه في مجاله 

 المعرفي.

 نماذج تطبيقية بالعربية والفرنسية:* 

إلشارة إلى بعض نحاول من خالل بعض األمثلة والنماذج اآلتية ا

أنماط المجاز، وبعض وظائفه في إيصال المعنى أو المفهوم من خالل 

الكلمة التي يتّم تضمينها معنى جديدا للمقام المعبر عنه، أو من خالل 

عت له باألصل وذلك قصد  إسناد الفعال وما ينوب عنها لغير ما ُوض 

قبل على تلك التأثير في المتلقي، وإحداث عملية إبالغية في نفسه، ليُ 

وال شّك أّن استنتاج   المضامين بتفّحص كبير نتيجة ذلك التأثر.

االستعماالت المجازية من النصوص ليس باألمر الهيّن، إذ تقتضي تلك 

العملية أن يكون المترجم على دراية تامة بهذه األساليب ومتمّرنا عليها، 

ى التمييز باإلضافة إل - وصاحب حّس لغوي وثقافي رفيع، ألنه مطالب

بين معناها األصلي  -وضعيّتْين متباينتين للكلمة الموظفة في المجاز 

ومعناها المجازي، مطالب من جهة ثانية بإيجاد المعادل المناسب في 

وإن كان موجودا في جميع أنماط  -اللغة الهدف. وال ريب أن المجاز 

ية الرفيعة، فهو أقوى وأغزر وأكثر كثافة في اآلثار األدب -الفكر البشري 

والفنون المختلفة، وال أدّل على ذلك من أّن األمم الراقية تؤسس لبناء 

 حضارتها على االهتمام التام باآلداب والفنون اهتمامها بالعلوم الدقيقة.

َعلَى أَْنفُِسِهْم اَل أَْسَرفُوا قُْل يَا ِعبَاِدي الَِّذيَن ﴿قوله سبحانه وتعالى:  -1

َ يَ تَْقنَطُوا ِمْن َرْحمَ  ِ إِنَّ َّللاَّ ِحيمُ  الذُّنُوبَ  ْغِفرُ ِة َّللاَّ  ﴾َجِميعًا إِنَّهُ هَُو اْلغَفُوُر الرَّ

 - في اآلية الكريمة لفظتان بهما مجاز، إذ األولى: أسرفوا  23-الّزمر/

أقربها التبذير، ولكن في سياق  -من اإلسراف الذي يحمل معان كثيرة 

الذنوب، والذنوب متنوعة اآلية جاءت بمعنى المبالغة في اقتراف 
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وأما الثانية: يغفر: فهي  ،ذكرها اآلية، فكنت بلفظ "أسرفوا"وكثيرة، لم ت

أي  لفي األصل الستر والتغطية، إذ نقول: فالن غفر الشيب الخضاب...

 غطاه وستره بحيث اليظهر منه شيئا، وذاك من المجاز االستعاري.

 قول حكيم: -2
 َجْهِلِهنَّ اْلبََهائِمُ َعلَى اْلِحجا **** َهلَْكَن إِذًا ِمْن  ِريجْ َولْو َكانَِت األَْرَزاُق تَ 

إذ  -فقد وقفنا في هذا البيت الشعري على صورتين: "تجري" 

أُسند هذا الفعل إلى كلمة "األرزاق" وهي ال يمكن أن تـؤدي هذا الفعل، 

أي أن هناك قرينة معنوية ال تقبل إرادة المعنى الحقيقي، فهو من باب 

 بن نبيّ إلسناد المجازي. وهذا البيت يمكن لنا أن نقارنه بقول لمالك ا

 رحمه، عندما قال قولته الشهيرة باللغة الفرنسية: 

 « L’ignorance en elle-même est « Idolâtrie » parce qu’elle 

ne plante pas des idées, mais elle instaure des «Idoles »  

ذاته ألنه ال يزرع األفكار، لكنه يؤسس األصنام،  بمعنى: الجهل وثنية في حد

 وباإلنجليزية:

Ignorance in itself is idolatry because it doesn’t plant 

ideas, bit it establishes idols. 

3- Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée   

Good reputation is/ better than gold belt  

والتي حاولنا ترجمتها   -ة باللغة الفرنسيةفي هذه الحكم

 إذ  ceinture dorée –gold beltمجاز واقع في عبارة :  -لإلنجليزية

المقصود بها ههنا ليس حزام أو نطاق الذهب وإنما المكانة المرموقة التي 

يحتلها الفرد في محيطه من قيم ومثل وأخالق، وتبعا لذلك يمكن إيجاد 

الثقافة العربية كما في حكمة الشاعر الجاهلي ترجمة مماثلة لها في 

 "السموؤل":
 فَكلُّ ِرَداٍء يَْرتَِديِه َجميلُ **** إِذَا اْلَمْرء لْم يْدنَْس مَن اللُّْؤِم ِعْرُضهُ 

4- Chat échaudé craint l’eau froide – scalded cat fears 

cold water 

في اللفظتين يتضح من هذا المثل أنه ينطوي على مجازين اثنين، 

المشار إليهما بخط، إذ تشير األولى في معناها الحقيقي إلى الغطس أو 

الكشط بالماء الساخن، وفي الداللة الباطنة أو المجاز هي ما قد يتعرض 
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له اإلنسان من تجارب مريرة نتيجة أخطاء وجب عليه أالّ يعود إليها مرة 

مناسب لهذا المثل: ثانية. ويمكن للمترجم أن يأتي بالحديث الشريف ال

 ". المؤمن ال يُلدغ من جحر مّرتْين"

5-  L’air ne fait pas la chanson  - The air doesn’t make 

a song  : 

لقد تضّمنت الكلمتان المشار إليها بسطر معنيين غير معنييهما 

معنى المظهر الذي كثيرا ما ينخدع به  -سياقا  -األصليين، إذ دّل األولى 

ما الثانية فتشير إلى نتيجة الحكم على بعض المظاهر التي الناس، وأ

الحكمة العربية الكثير  وفي شعرتتناقض تماما مع ما يقوم به أصحابها. 

 من األمثلة على ذلك مثل:

 ُكْن فِي فِْعلِه َواْلَخالَئِقِ إِذَا لَْم يَ  *** ي َوْجِه اْلفَتَى َشَرفًا لَهُ َوَما اْلُحْسُن فِ 

رُ وَمْعقُلوُ  *** إاِلَّ اأْلَْصغَراِن ِلَسانُهُ  َوَما اْلَمْرءُ   هُ  واْلِجْسُم َخْلٌق ُمَصوَّ

 :خاتمة

 من ثنايا السطور السالفة أمكن لنا أن نسّجل النقاط اآلتية:

وهي فعل حضاري راق وضروري في كل  -تتطلب الترجمة  -

االستمرارية في البحث والتنقيب عن أنجع السبل  -زمان ومكان 

الكفيلة بتوفير الحدّ األقصى من عوامل نجاحها في توثيق والمناهج 

عرى التقارب الفكري والثقافي بين بني اإلنسان، أليست الحضارة 

 ميراث اإلنسانية جمعاء.
 

ومضامينه ومفاهيمه  رقه ومناهجه ومقرراته،إذا كان لكل علم طُ  -

ي ف -فإن علم الترجمة يتخطى تلك الحدود برّمتها، ألنه  ونظرياته...

يتفاعل ويتعامل مع حصيلة ونتائج تلك العلوم على اختالف  -جوهره 

حقولها المعرفية والفكرية والثقافية، مراعيا مقتضيات وعائها اللغوي 

وبيئتها وخصائصها ومميزاتها لينقلها إلى بيئة مختلفة تقتضي جهدا 

 ذهنيا وفكريا وثقافيا، ومهارة كافية، للتمّكن من القيام بتلك العملية

 الذهنية الفكرية المضنية، معتمدا على كّل تلك المواصفات المذكورة.
 

ومن الوسائل التي يعتمدها المترجم تلك المقاربات المعرفية التي  -

يروم من خاللها جمع الملومات والمعرف واألفكار من شتّى روافد 

الفكر اإلنساني، لمواجهة مقتضيات عمله، وفي هذا النطاق فهو 

 اب الدائم والدائب.مطالب باالكتس
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ة للبالغة العربية، " من المباحث الجمّ تناولت المداخلة "جزئية -

ويتعلق األمر بالمجاز، لما له من وظائف تداولية في مجال الترجمة، 

حيث تمت اإلشارة إلى بعض أنواعه، وخصائصها، علما أننا نتبّنى 

 مبدأ الترجمة من العربية وإليها أي لغة انطالق وهدف.
 

ن من خالل بعض التطبيقات الوجيزة  باللغتين العربية تبيّ  -

خاصة في اللغة األدبية  وجود المجاز في أساليب التعبير والفرنسية،

ولغة اإلشهار، مما يستوجب على المترجم أن يلّم بهذه المصطلحات 

اللسانية، بتعاضد وتكامل مع بقية مستويات اللغة التي يستخدمها من 

  الهدف.النص األصل إلى النصّ 
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 :ستخلصم

يعد علم النفس المعرفي من أبرز العلوم الحديثة التي وجد فيها 

تفسير العملية الترجمية، ألنه يهتم لالدارسون والمتخصصون سندا حقيقيا 

بالوظائف النفسية لإلنسان على غرار الذكاء، واللغة، والذاكرة، والتفكير 

ة بطريقة واإلدراك، ويدرس تكوين المعلومات ويعنى بأنواع العمليات المرتبط

 اكتساب هذه المعلومات واالحتفاظ بها.

هذه الورقة البحثية أن نتحدث عن دور علم  في سنحاول وعليه، 

، للترجمة جديدة النفس المعرفي في تحسين األداء التعليمي، وبناء أسس تعليمية

 تهدف إلى التركيز على أساليب التفكير واشتغال الذاكرة ومعالجة المشكالت

 النوعية لدى المترجم.األداءات وتنمية القدرات الكمية و؛ الترجمية

؛ ذاكرة؛ مناهج ؛متعلم؛ مقاربة بالكفاءات ؛علم النفس المعرفي مفتاحية: كلمات

برنامج التفكير ؛ ذكاء اصطناعي ؛المشكالت حل   ؛نظرية القرار؛ تمثيل ذهني

 ترانسلوق. ؛بصوت عال

The Role of Cognitive Psychology in Building  

the Foundations of Translation Didactics  

Abstract: 

 Cognitive Psychology is considered as one of the most 

important modern sciences where scholars and experts find a real 

resource to describe the translation process, because it is interested in 

the psychological functions of the human being such as intelligence, 

language, memory, thinking, and perception, and it studies the 

configuration of information and focuses on the kinds of processes 

related to the way we acquire this information and store it. 
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 So, the present study attempts to determine the role of 

cognitive psychology in the improvement of teaching methods, and 

the establishment of bases for a new didactics of translation targeting 

in particular the modes of reasoning, the functioning of memory, the 

processing translation problems; and the development of quantitative 

skills and qualitative performance of the translator. 

Keywords: Cognitive Psychology; Skills-Based Approach; Learner; 

Methods; Memory; Mental Representation; Decision Theory;  

Problem Solving; Artificial Intelligence; TAP's; Translog. 

 

 مقدمة

بتكار الكانت هناك محاوالت عديدة طيلة السنوات الماضية 

على وسائل وطرق حديثة في مجال تدريس الترجمة التطبيقية، لكن 

الرغم من ذلك، تبقى مناهج تدريس الترجمة محدودة في مجملها، 

تقتصر على الطريقة الكالسيكية التي تعتمد على مبدأ اإللقاء األكاديمي، و

حيث يتم عرض نص ؛ ب الترجمات الجماعية وصيغة القراءة والترجمةو

يكون المعلم قد  ما غالباو ،ول عن واقعه ال اسم وال عنوان لهمختار مفص

قعية زاتها وهي الواإلى أهم ممي رل في معالمه وجعل منه عينة تفتقتدخ  

المهام المرتبطة بهذا النص والمتكررة في كل وضعية  تظلوالطبيعية، و

  ! .ه  م  ج  وتر   أ النص  ر  ق  : أن ا  منحصرة في    ومناسبة

 واقع تدريس الترجمة: بين االستراتيجيات والطرق

 المقاربة التقليدية:

تبعا للطريقة التقليدية، يكون المعلم المتكلم الوحيد في الحصة 

لذين يسعون إلى إيجاد التعليمية، والملقن الموصل للمعلومة للمتعلمين ا

، فتجد الطلبة هوكلمات هاألسئلة التي يطرحها، وبعبارات ناألجوبة ع

يترجمون نصا مختارا من قبل المعلم، ليقرؤوا ترجماتهم بعد ذلك الواحد 

بقبول بعضها  فيها تلو اآلخر، ويقوم المعلم بالتعليق عليها وإبداء رأيه

هي لكي تكون أفضل ترجمة في نهاية المطاف  ،ورفض بعضها اآلخر

قدم ألفضل جيب عن األسئلة، الم  تلك التي يقدمها صاحب السلطة العليا الم  

مع تسجيلها  الصيغ وما على الطلبة إال أن يقبلوها دون أي نقاش،

 في كتاباتهمإعادة استعمالها ال حرج من  م  ومن ث   ،وتخزينها في ذاكرتهم

أن يعرف  ينعلمالم   النوع من  جل ذلك كان لزاما على هذاألو ؛الخاصة

 من طرح عليه، وأن يتعود على أكثر من نمطالجواب عن كل سؤال ي  
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الترجمة، وأن يمتلك، عالوة على ذلك، القدرة على إقناع  عبر وصنصال

معلمهم  هؤالء المتعلمين الذين يحتاجون إلى أكثر من الحدس الذي يملكه

التخزين، وأما الطلبة فما عليهم إال االستماع،  .لقبول ما هو مقبول أوال

 ا في األخير أمام معلم غير عادي،وإعادة الصياغة واإلنتاج. فنجد أنفسن

لصورة  حاك  د وم  قي  وفائق القدرات، ومتعلم سلبي، م   متعددمعلم 

 شيئا.ك أن يضيف أو أن يعدل فيها وشخصية معلمه التي ال يمل

نتج مترجمين ولذلك كانت هذه الطرق التقليدية للتدريس ت  

، وغير قادرين على العمل ضمن فرق الذاتي   النقدي   ون إلى الحس  ريفتق

ومواجهته، واألمر   متعاملال يعرفون كيفية التصرف مع الجماعية، كما 

امل مع زمالئهم في المهنة افتقارهم إلى القدرة على التعهو من ذلك 

 حل المشكالت.عن  وعجزهم

من المهاجمين  Jean Delisle  لهذا السبب كان جون دوليل

 فيهوالمنتقدين لطرق التدريس تلك كونها تعمل على تقييد المتعلم والتأثير 

 .(Delisle, 1980, p.14) سلبا في غياب أهداف محددة بدقة للمادة التعليمية

 :على النحو اآلتيم ثالث نقاط سلبية لهذه الطرق التعليمية الكالسيكية قد  و

 نها ال تحتوي على مضمون تعليمي.إ -

 . ينليست مزودة بطريقة ومنهج تدريس محدد -

وإن تعلق األمر بفكرة التدريس عن طريق تحديد الصعوبات،  -

 ,Delisle) ذلك يكون بطريقة اعتباطية وغير محسوبة النتائجإن ف

1980, p. 211.) 

قبل البدء في أي عملية تلقين،  لنا  نه ينبغي" إيقول جون دوليل 

تحديد الهدف المنوط من العملية التعلمية، إضافة إلى األهداف العامة 

جل تبني البرامج المالئمة التي توصل األغراض ألوالخاصة  

البيداغوجية. ولذلك نجد البرامج الجامعية الحالية تركز على ضرورة 

 ،الخصائص والموارد الخاصة بالمتعلموالدوافع، وة الحاجات، دراس

ألن الهدف من  ؛والمقصود من ذلك: دراسة وضعية )التعليم والتعل م(

العملية التعلمية للغة واللغات وللترجمة باعتبارها الحلقة األساسية بين 

 غاية تعليمية في حد   أوهذه وتلك )سواء استعملت كوسيلة لتعليم اللغات، 

، إلى غاية الوصول به إلى اومحترف اجيد اتها( هو جعل المتعلم مستعمالذ

 البد من بمفهوم أوضح، وأدرجة معينة من التحكم بهذه اللغة، أو اللغات. 

السياقية، والثقافية واالجتماعية،  وتلقين المتعلم الكفاءات العامة: اللغوية،
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لكي تكون له القدرة على استعمال اللغة في كل الميادين )المهنية، 

ضافة إلى الكفاءات المعرفية، باإلالشخصية، والمتخصصة(، و

التواصلية اللغوية  التعلم( والكفاءاتوالوجود، واإلجرائية )العمل، و

لغة بالثقافة السوسيوثقافية )عالقة الوالصوتية( والنحوية، و)المعجمية، 

 واستعمال اللغة اجتماعيا( والتداولية )باالستعمال الوظيفي لموارد اللغة(.

وتبقى اإلشكالية األساسية أننا ندرس الترجمة، ونسعى إلى 

غير قادرين  أنهم بيدتخريج طلبة حاملين لشهادات في ذات التخصص 

على إثبات أنفسهم في عالم الشغل، ويتعثرون عند أول حاجز يقف 

أمامهم، فأغلبهم يتوجه إلى مهن تختلف تماما عن التخصص األصلي، 

راس المهنية واالحترافية في هذا والقليل منهم من يتشجع ويدخل م  

وهم يتمثلون أساسا في أولئك الذين كانت لديهم قاعدة لغوية جيدة  ،المجال

 نب الكتابي والشفهي أثناءفي لسانين أو أكثر وأثبتوا مهاراتهم في الجا

هم يواجهون صعوبات عملية في نلفيالرغم من ذلك على و، التدرج

 ،اقع الذي ال يمنح لهم أي تسهيالتألنهم يصطدمون بالو؛الميدان 

فيحاسبون على قيمة العمل والزمن المستغرق إلنجازه، وبدل أن يكون 

من  -الذي  المتعاملمستقبل نصوصهم أستاذهم المشرف، سيواجهون 

أن يفرض عليهم شروطه وطلباته التي ينبغي أن تؤخذ بعين   -جدا الوارد

فال مجال للخطأ كما ال مكان للتراجع  االعتبار أثناء إنجاز هذا العمل...

 في هذا المستوى. 

 المقاربة الحديثة:

أما الطرق الحديثة فتعتمد على إشراك المتعلم في العملية التعلمية 

وهنا بإمكان الطلبة أن يتناقشوا ويتواصلوا  ،ده على بناء المعلومةوتعو  

وهذا  ،الئم حصتهممعلمهم بشأن نوع المدونة التي ت   كذا معمع أقرانهم و

خصائص  علىمن شأنه أن يلفت انتباه المتعلم ويحفزه أكثر من السابق 

النقدية، فطرق  نمي قدراتهكما من شأنه أن ي   ،مختلف أنماط النصوص

ج إلى المكون التحفيزي كما أشارت إليه ماريا التعليم التقليدية تحتا

 .(Davies, 2005, p. 70)غونزاليس دافيس

وهو مترجم  Alvaro Echeverriوهنا يقترح ألفاروا إشفيري 

أن  لها مفاهيم أساسية ينبغيخمسة  وأستاذ بجامعة مونتريال الكندية

 فر في الحصص التطبيقية للترجمة كي تخرج من إطارها التقليدياتتو

(Echeverri, 2010) :والمتمثلة فيما يلي 
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 الترجمة:  التكوين البيداغوجي القاعدي لمكوني   -1

التعرف على مختلف نظريات التعليم والتعلم، هو  والهدف منه

ومختلف أنواع المعارف )اإلجرائية،  المقاربات والصيغ البيداغوجية،و

والعملية( إضافة إلى استراتيجيات وأساليب التعليم والتعلم،  التصريحية،و

أهم طرق البحث؛ ومن شأن هذا التكوين أن وأنواع الذاكرة، والتحفيز، و

الغد أن هنالك أكثر من طريقة مناسبة للتعليم، ومن الممكن  يثبت لمكوني  

أمثل تلك الطرق  التصرف بطريقة أخرى، والهدف هو الوصول إلى

 األهداف التي من شأنها أن تحققها.  بالنظر إلى

إذ كيف نريد تكوين طلبة  ؛التجربة صحة ما سبققد بينت  و

مع اإلشارة إلى أننا هنا نقصد تخصص  -أكفاء في تخصصات متعددة 

ات التي تأخذ دون أن نلتفت إلى اإلطارمن  -الترجمة بالدرجة األولى

اإلطارات التي كانت هي نفسها مكان هؤالء  ،تكوينالعلى عاتقها عملية 

س في الجامعة اليوم؟ متخرجون من الجامعات  الطلبة يوما ما، من ي د ر  

أنهوا مذكراتهم ورسائلهم الجامعية ووجدوا أنفسهم مكان أساتذتهم بعدما 

يتصرف هؤالء؟ مع العلم أن  - ترىيا  - انوا في ضفة المتعلمين، فكيفك

والمثبتة عند هؤالء هي كفاءات البحث العلمي بالنظر الكفاءات الموجودة 

وشتان بين الكفاءة في البحث ، نتيجة بحثهم )الرسائل والمذكرات(إلى 

عظمهم يحاكي طريقة تدريس من والكفاءة في التدريس، وهنا تجد م

وتجد ، ل دراسات التدرج وما بعد التدرجولطالما كان قدوته خال ،درسه

قرانه في عملية التدريس فيحضر حصصا اآلخر يستعين بأ همبعض

 والمستقبل. حاضرفي ال يستقي منها ما يرى أنه سيفيده 

ويزيد األمر تعقيدا في دروس تعليم الترجمة والترجمة التطبيقية 

نصادف حيث ب، م مواجهتها في الدروس التطبيقيةأمام الصعوبات التي تت

بر الترجمة تشكل مخت تي ال ةالفعلي اتبين النظريات والتطبيقشاسعا  فرقا

ن الذي ينبغي  ، وتنمية مهارات ترجمية.فيه أن نتكو 

وخالصة ذلك أنه من الضروري أن يخضع المكونون إلى 

تكوين في علوم التربية والتعليم العالي... تسمح لهم بالوصول إلى 

يس المجدية األهداف المتوخاة من العملية التعلمية بمدهم طرق التدر

التعامل مع المتدربين إلخراج أهم ما لديهم من تيجيات ووسائل واسترا

حضر أشهر طرق التدريس المقترحة في باب ستتهنا و ،مكنونات

 الترجمة:
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  Delisle 1980* التدريس باألهداف عند جون دوليل 

  Cormier 1998* التدريس بالمشكالت عند كورنييه 

  Hurtado Albir 1999* التدريس بالمهام عند هورتادو ألبير 

 Kiraly  2000* والتدريس بالمشاريع عند كيرالي 
 

لعملية (   / métacognitif  metacognitiveمعرفي )االهتمام بالمكون الميتا -2

 :التلقين

" مصطلح شائع في Metacognitionالميتامعرفية إن مصطلح "

علوم التربية والتعليم، استعمل هذا المصطلح عالم النفس األمريكي 

المعرفة التي يملكها اإلنسان عن على: "بوصفه داال  Flavellفالفيل 

 ( pp. 906, 1979; 235-pp. 231, 1976, lavellF-911(النشاط المعرفي"

 نشاطين رئيسين:باعتبارهما األمر يتعلق بالمعرفة والمراقبة و

 :من ناحية المعرفة 

ما يعرفه المتدرب عن نفسه، نقاط ضعفه وقوته، وأن يقارن بين نفسه  (أ

وأقرانه في مجال معين واألمر يتعلق بعملية تقييم ذاتي، فيرى المتدرب 

إن كان على المستوى المرجو من حيث المعرفة التي يملكها في قاعة 

الدرس بخصوص مبدأ ما، أو على العكس من ذلك، يعي ضعفه ويخطط 

 راكية في هذا الصدد.لدروس استد
 

إن كانت قوية فال بأس، وإن كان األمر فوبخصوص الذاكرة التي يملكها،  (ب

تساعده في عملية  ايبرمج استراتيجيات وطرقفالبد أن  عكس ذلك، 

كان ذلك بأخذ نقاط مختصرة ورؤوس أقالم أثناء الدرس، أالتذكر سواء 

 ية مثال.بوسائل التسجيل السمع أكملهيقوم بتسجيل الدرس ب مأ
 

اختبار صعوبتها، وشروط تنفيذها، ووعن المهمة الموكلة إليه: )أهميتها،  (ت

 (وإن كانت له القدرة على تنفيذها وما مدى حظوظه في النجاح.
 

وحول االستراتيجيات: ما هي أنجع طريقة إلنجاز نشاط معين على أكمل  (ث

 ؟.وجه
 

 :من ناحية المراقبة 

اإلشراف والتقييم للمعارف الخاصة ومن خالل التسيير، 

 قدرة هذا المتدرب على: هو  والمقصود هنا بالمتدرب نفسه. 
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للتنفيذ،  ستراتيجيةإاختيار وتحديد الهدف، وتحليل المهمة، والتخطيط،  (أ

تحديد مقاييس للتقييم حسب األبعاد التي فرضها عليه الوسط الخارجي، و

تلك التي  وربما فريق البحث والعمل؛  أم المؤسسة،وكان المعلم، أسواء 

 نفسه.ل هو حددها
 

إن كان هذا ما إلقاء نظرة تقييمية دائمة ومستمرة لمعرفة عبر المتابعة  (ب

طقة ما. ويحضر هذا ، أو تعثر في منصوابالمتدرب على الطريق ال

حيث يكون مقياس المراقبة ؛بمعرفي بقوة في نشاط القراءة المكون الميتا

 مقترنا بفهم النص. 
 

تعديل السير: بإجراء تعديالت وتحويرات ضرورية في الوقت الذي  (ت

 يتيقن فيه بأنه لم يكن موفقا منذ البداية.

ذات تعد  هاوتطبيق إن عملية دراسة المظاهر الميتامعرفية للتلقين

معرفية مجال الميتان مجال ؛إذ إمترجمين الين أهمية كبرى بالنسبة لتكو

بحث واسع يسمح بإدماج مفاهيم جديدة في دروس بيداغوجيا الترجمة 

اتخاذ القرارات، وعلى سبيل الصورة التي يملكها المتدرب عن نفسه، 

التقييم الذاتي، وأهمها والتكيف، والقدرة على تعلم التعلم، والحرية، و

فهكذا يتعلم المتدرب في مجال الترجمة: أن يخطط قبل  ،"المشكالت حل  "

 م عندما يراجع ترجمته.أن يترجم، ويراقب ويتابع وهو يترجم، ويقي  

معرفية في عملية تدريس الترجمة تحضر المكونات الميتاكما 

ام موضوع، أو درس معين؛ على شكل األفعال التي يقوم بها المتدرب أم

على زر تشغيل المبادئ الذهنية  مشروع الترجمة، يضغطفبتعرفه 

طويلة المدى عن المعلومات التي اللتحضير الترجمة فيبحث في ذاكرته 

يتأكد من شح ، ضوع الترجمة أو على العكس من ذلكيملكها عن مو

 المعلومات لديه في هذا الصدد ويخطط لطريقة معينة للتوثيق.

 :إشراك المتعلم في العملية التعلمية -3

 امشترك كونهل ؛في الحاضر بأهميته وفاعليته تحسيسهعبر  وذلك

حيث يكون بإمكانه إثبات وجوده بمستقبل في الو في بناء المعلومة،

 في عالم الشغل. وإظهار مهاراته

 ة فعالة في بناء المعلومة، وجعله يقومبطريق وهنا يتم إشراكه

التدريس التقليدية، كأن باألدوار التي كان المعلم يؤديها  ضمن طرق 

الطريقة المتبعة إلنجاز مهمة معينة:  طلب منه أن يشرح لبقية زمالئهي
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 الصعوبات المصادفة )المعجمية،واألدوات الموظفة، وخطة البحث، 

االصطالحية...( وهذا من شأنه أن يخلق نوعا من الحوار واللغوية، و

والمناقشة داخل الفوج في الحصة التي يقوم أثناءها المتدربون بتبادل 

لكي يبقى دور  هذاو التساؤالت واإلجابات..وحول اختياراتهم،  اآلراء

المعلم مقتصرا على تسيير وتوجيه النقاش تاركا فرصة اتخاذ القرارات 

بشأن الحلول المقترحة للمعضالت المصادفة أثناء حصص العمل 

أن يوجههم فقط إلى استعمال أفضل األدوات هي  للمتعلمين، فمهمته

 والوسائل.

فالطالب هو وحده المسؤول عن ترجمته وقراراته التي ومن هنا، 

 أن تكون نابعة من نقاشه مع أقرانه في الوضعية التعلمية. لها ينبغي

من بين المهام األخرى الموكلة إلى المتدربين مراجعة 

حيث تنبني قاعدة المراجعة على مبدأ الحوار بين المتدربين بالترجمات: 

طاء المتضمنة في النص، وإنما بأن ليس بطريقة اإلشارة إلى األخو

أسئلة وتوضيحات بخصوص  ايطرح المتدربون على بعضهم بعض

قاطع يرونها جديرة بالمراجعة، وتكون اإلجابة عن هذه األسئلة من قبل م

 من شأنه أن: هذاصاحب الترجمة بتبرير قراراته الترجمية. و

 ينمي الحس النقدي للطلبة. -

 راء التعديالت في النص.ينمي الكفاءات الضرورية إلجو -

 .يمنح القدرة على التصحيح الذاتيو -

 يجعلهم قادرين على تبرير قراراتهم أمام زمالئهم.و -

وهو العامل الذي من شأنه أيضا أن يبين للمتدرب بأن له دورا 

فاعال في الحصة التعلمية، وأنه عمود بناء المعلومة، وهو السبب الذي 

بحيث يأتي بنصه كامال بدل  ؛بداية الحصةيجعله دائما محضرا نفسه قبل 

أن يلقي حمله ويعتمد اعتمادا كليا على التصحيح الجماعي الذي تكتمل 

من خالله الترجمة، فيقبل بنص غير تام أو تقريبي ينتظر تعديل شخص 

الطريقة  المعمول به قديما عبرآخر غيره، شخص أكثر منه خبرة، وهو 

 التقليدية.

 أهميتهم في قاعة الدرس:ببقيمتهم الفاعلة وتحسيس المتعلمين  -4

العمل ضمن وبواسطة الحضور المادي للمتدرب،  يكون ذلكو

لرصيد  باعتبار المتدرب حامال امجموعة، وتبادل اآلراء واألفكار، بدء
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معرفي ولغوي بإمكانه أن يستثمره لصالح بقية زمالئه في قاعة وفكري، 

فيهم المعلم. وفي مرحلة أولى  الدرس عن طريق التفاعل مع الجميع بما

التقنية والثقافية، وذلك للمتعلم أيضا تحديد أخطائه ونقائصه اللغوية،  تيحي

مبدأ النقاش والحوار، ومن ثم العمل  عبر م في النص المترج   التي قد ترد

 على تقويمها.

أهمية كبرى في ب يحظىإن الهدف من العمل ضمن الجماعة 

حيث تتوزع المهام وتسير ب ؛فة الترجمةالوقت الحاضر بالنسبة لحر

وهذا ما يشترط التوافق والشراكة وتبادل  ابطريقة تتصل ببعضها بعض

 المعارف واآلراء إلنجاز عمل جماعي يحظى بقيمة الوحدة المتصلة.

 اكتشاف الصيغ الخاصة بالمقاربة بالكفاءات:  -5

إن الحديث عن مبدأ التدريس بالكفاءات واسع االنتشار في 

والمقصود من  ،الساحة الفكرية والميدانية في مجال التدريس وتطويره

هذا المبدأ أن: مفهوم النجاح الدراسي ال يقاس بكم المعلومات والمعارف 

التي نمتلكها، وإنما في قدرتنا وكفاءتنا الستغالل هذه المعارف في تنفيذ 

معقدة "أن الكفاءة هي قدرة تصرف    Lasnierمهمة ما. ويرى السنييه 

ومركبة تستدعي إدماج، استعمال، وتتالي مجموعة من الكفاءات 

والمهارات التي من الممكن أن تكون )معرفية، حسية، حركية، 

دقيقة في  اجتماعية...( إضافة إلى معارف )تصريحية( مستعملة بطريقة

 ) Lasnier, 2005, p. 481) وضعيات ذات طابع مشترك

طرف مؤيدي المقاربة  ومن االستراتيجيات المقترحة من

 بالكفاءات:

  ،إستراتيجية العمل الفردي: من خالل دراسة الحاالت، التلقين بالمشكالت

 والممارسة الفردية.

  اإلستراتيجيات التفاعلية: من خالل أفواج عمل مبنية على النقاش، لعبة

 األدوار، وممارسة تطبيق موجه.

  التعليم من طرف االستراتيجيات التكوينية االجتماعية: من خالل

األقران، العمل ضمن مجموعة، التعلم عن طريق المشاريع، والتعلم 

 بالتعاون.

وإذا ما تطرقنا إلى مجال الترجمة وتدريسها نجد من أهم المبادئ 

األساسية في عمليات التدريب التي أثبتت فاعليتها: التعلم بالمشكالت، 
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ألولى في التدريب، ينبغي والتعلم بالمشاريع. وإذا اعتمدنا على الطريقة ا

أن نذكر خصائص يجب أن تتوفر في المشكلة التي تطرح على 

تحققه، وتعتمد على معطيات  االمتدربين حيث يفترض أن يكون لها هدف

يقوم المتعلمون بإعادة تجسيدها ذهنيا، وتحديات ترفعها، وأخيرا 

ة. وهنا مجموعة من المعارف يجدر بالمتعلمين استغاللها لحل هذه المشكل

نجد أنفسنا أمام فكرة مهمة تتمثل في االعتماد على الواقع في اختيارنا 

للوضعية المشكلة لكي يحس المتدرب نفسه وكأنه في غمار الواقع أيضا، 

ولكي نربط مع النقاط السابقة: أن يحس بفاعليته وكأنه في عالم حقيقي 

يسمى  ينبغي فيه أن يتصرف بحنكة ومنطق والمراد من ذلك خلق ما

بالعامل التحفيزي الذي يجلب انتباهه دائما ويقربه من الحياة الحقيقية التي 

 عليه أن يواجهها بمشكالتها الحقيقية بعدما ينهي فترة تدريبه.

أما فيما يخص التعلم بالمشاريع فهو كما يدل عليه اسمه يتم 

ضمن فرقة عمل جماعية وتشترط إدماج معارف ومعلومات سابقة في 

سبيل إنجاز مشروع ما وبصفة أدق مشروع ترجمة: على سبيل ترجمة 

كتاب، دراسة معينة،...بحيث تتوزع المهام بطريقة يحددها المشرف 

ها في غالب األمر إلى مستقبلين حقيقيين على المشروع الذي يكون موج

وليس هناك أفضل من ذلك كعامل تحفيزي للمتدربين وهو نفسه ما كان 

في ألمانيا في مقياس تدريس  Donald Kiralyيقوم به دونالد كيرالي 

الترجمة )إنجليزي/ألماني( حيث كان يقترح مشاريع ترجمة حقيقية 

الترجمة أن العمل سيقوم به طلبة  علم مستقبليوواقعية على المتدربين وي  

من شأنه كما  وهذا مالكن يظل ذلك تحت مسؤولية صاحب المشروع، 

ذكرنا سابقا أن يحسس الطلبة بقيمتهم أوال، ويكلفهم بمهام حقيقية 

ويضعهم أمام مشاكل حقيقية أيضا تتطلب منهم اليقظة، والجدية والدقة 

رضوا عن هذا العمل في العمل الذي سيوجه لمستقبلين ينبغي أن ي

 ويباركوه.

وهذا ما يضعنا أمام أمر مهم للغاية وهو ضرورة التجديد 

وهو عالم نفس  Jacques Tardifللمالئمة، إذ وكما يرى جاك تارديف 

معرفي، من خالل حديثه عن العالقة بين الجامعة والمجتمع وعالم 

عة التي الشغل، أن المجتمع يتطور في ظل عدم تغير طرق التعلم بالجام

تبقى نظرية وإلقائية بالدرجة األولى، أضف إلى ذلك أن المتعلم مطالب 

بإعادة ما قدم له من معلومات، وفي بعض األحيان في قالبها حارمين إياه 

في التعليم، أال وهي التحليل، والدراسة النقدية؛ واألمر  خطوةمن أهم 
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ة، فال عالقة بين اآلخر هو عدم قابلية تطبيق ما درسه في الحياة العملي

المدروس والواقع، إضافة إلى الفشل عند أول عقبة ومشكلة تصادف 

المتعلم في الخارج. والمفروض هو تعليمه كيفية التعامل مع المشكلة وهو 

 .  (Tardif, 1992)بداخلها باستعمال المفاتيح الالزمة لحلها والخروج منها

السوق تتغير، التجديد الزم، ألن المتعلم يتغير، ومتطلبات ف

والعمل المهني يتغير، والمعلومات عن التلقين والتعليم هي األخرى 

 تتغير.

 عالقة علم النفس المعرفي بتعليمية الترجمة:

من أقدم الممارسات التي رافقت اإلنسان  بوصفهاإن الترجمة 

عبر األزمنة وساعدته على التواصل في ظل تعدد األلسن وصعوبة 

مام الدارسين على مر العقود، وتنقلت بين ضفاف التفاهم، استقطبت اهت

علوم عديدة حاولت فك شفرتها وسعت إلى تبنيها علميا ومعرفيا، فمن 

وعلوم  األدب إلى الفلسفة؛ ومن اللسانيات وعلوم اللغة إلى الداللة

اولت بحكم االشتراك معظم العلوم المعرفية حالمعنى، وإلى حد الساعة. 

 خدمة الترجمة نظرية وتطبيقا.ها في ء  أن توظف مباد

والتي  ،ومن بين أبرز العلوم الحديثة التي ظهرت في الساحة

رأى فيها الدارسون والمتخصصون سندا حقيقيا في تفسير العملية 

، ألنه يهتم بالوظائف األساسية النفسية علم النفس المعرفيالترجمية: 

اإلدراك...ويدرس والتفكير، والذاكرة، واللغة، ولإلنسان، مثل: الذكاء، 

عنى بأنواع العمليات المرتبطة تكوين وتناول المعلومات لدى اإلنسان، وي  

بطريقة اكتساب هذه المعلومات واالحتفاظ بها في الذاكرة، وإعادة 

 استخدامها.

إن المعطيات التي يقدمها هذا الدرس من شأنها أن تزيل الغشاوة 

لى معالجة المعلومات، عن مراحل سير العملية الترجمية بتركيزها ع

واهتمامها بالذاكرة وبمعنى آخر، باهتمامها بالعمليات الذهنية التي كانت 

قبل ذلك غير قابلة للمالحظة والتدارس. باإلضافة إلى أن دراسة مراحل 

العملية الذهنية التي تحدث أثناء الترجمة، والتي تشكل إحدى اهتمامات 

مثل قاعدة تأن  امة من شأنهالباحثين المتخصصين في تعليمية الترج

منهجية لتدريس  علمية متكاملة تسهم في وضع معالم إستراتيجية

 بإمكانها تنمية وتطوير قدرات ومهارات المترجم.  الترجمة، كما أنه
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لقد وجد الباحثون في علم النفس أجوبة للكثير من األسئلة التي 

سان وسلوكياته، كانت فيما قبل تحيرهم والسيما القضايا المتعلقة باإلن

ونحن هنا إذ نركز اهتمامنا على أحد فروع علم النفس وهو: علم النفس 

نظرا التساع  Psychologie cognitive / Cognitive psychologyالمعرفي

أفق مجال دراسته ومحاولته تفسير أدق التجارب التي يعيشها الفرد يوميا 

مفاهيم  الذاكرة...والذكاء، والوعي، ووفي كل لحظة، مثل اإلدراك، 

 كانت سابقا مجردة وغير قابلة للمالحظة بالنظر إلى التيار السلوكي.

 :مفهوم علم النفس المعرفي

علم يدرس تكوين وتناول "هو  إن علم النفس المعرفي:

نه يتطرق إلى كيفية اكتساب هذه المعلومات إالمعلومات لدى اإلنسان، و

من شأنه أن يكون سببا وواالحتفاظ بها في الذاكرة، وإعادة استخدامها " 

في جلب أنظار الدارسين في الترجمة واستمالة اهتمامهم في سعيهم الدائم 

إلى تفسير الظاهرة الترجمية، ورصد مراحل سيرها بطريقة علمية تخلو 

إلى أنه سيؤكد لهم فكرة القدرة على دراسة من االعتباطية؛ أضف 

الترجمة وإمكانية التدريب وفعاليته لتحسين الكفاءة، وأن يتجسد ذلك فعال 

 دون أن يبقى رهن األفكار النظرية.

مع  القرن المنصرم اتيخمسينقد ظهر علم النفس المعرفي في ل

االصطناعي والحاسوب، وهو يرى العقل البشري وكأنه  ذكاءظهور ال

قاعدة لمعالجة المعلومات. وأما عن مصطلح علم النفس المعرفي فقد 

"اإلدراك،  تاب:في ك Ramseyرامسي و  Black بالكظهر في دراسات 

. لكن البدايات الحقيقية لهذا العلم كانت 1951" سنة مدخل إلى الشخصية

"علم  الموسوم بـ 1967في  Ulric Neisser بعد ظهور كتاب ألريك نايسر 

 ات بظهور كتاب:ي" أما التطور الفعلي فكان في الثمانينالنفس المعرفي

، حيث تم Gardner لصاحبه قاردنر 1985" في "تاريخ الثورة المعرفية

 هيالفرضية األساسية كانت حاسوب، وال الربط بين علم النفس وعلم

اعتبار عملية اإلدراك توظيف للحاالت الرمزية كما هو الحال بالنسبة 

ن كل إدراكاتنا يمكن صياغتها على إحيث بلمميزات الذكاء االصطناعي 

شبيه بعلم  . ومن ثم ظهر علم جديدكل متتالية من العمليات المنطقيةش

 Cognitive science Science /العلم المعرفي النفس المعرفي يسمى "

cognitive اتخذه سولسو " Solsoعلى  1991لكتابه الذي صدر في  عنوانا

 1976ذلك بكثير وبالضبط في  قبل التأريخ لهذا العلمالرغم من أنه يمكننا 

في كتابه السابق  سولسو ". وقد أشار سنة ظهور مجلة "العلم المعرفي



 دور علم النفس المعرفي في بناء أسس تعليمية الترجمة

 149                                           2020، جوان 1، العدد 20المترجم، المجلد 

                            

العلوم و: علوم الحاسوب، هي  المعرفي يشمل ثالثة مجاالتإلى أن العلم 

 العصبية، وعلم النفس المعرفي. 

النشاطات العقلية الداخلية للفرد،  علم النفس المعرفي يدرس

وذلك في مقابل النشاطات الخارجية الخاضعة للمالحظة المباشرة، وهي 

من دراسة  النشاطات التي شكلت كالسيكيا معنى السلوك. فقد تم التحول

السلوك القابل للمالحظة والقياس إلى االهتمام بمشكالت سيكولوجية 

مختلفة تتعلق باألنشطة العقلية وآليات االشتغال الذهني. فعلم النفس 

المعرفي يتعامل مع عمليات حصول الفرد على المعلومات وكيفية تمثيلها 

ي توجيه وتحويلها إلى معرفة، وكيفية تخزينها، وطريقة استخدامها ف

 ".معلوماتعلم معالجة الساني، إلى حد أن هناك من يسميه "النشاط اإلن

 المفاهيم األساسية التي يرتكز عليها علم النفس المعرفي:

: في السعي إلى معرفة information’Traitement de l معالجة المعلومات -1

الرأس، ودراسة القدرات الذهنية  أي: ما يدور في "العلبة السوداء"

المتعلقة ببناء واستعمال المعرفة من قبل اإلنسان، وتتلخص األسئلة التي 

 التحليل، واالستعمال.ويطرحها في ثالثة اتجاهات: اإلدراك، 
 

نها إتحكمه الخبرة بحيث و : Représentation mentale التمثيل الذهني -2

فرد انطالقا من األفكار القبلية  تتحكم في نمط التخيل الذهني الخاص بكل

 والتجارب السابقة.
 

: بأن تعالج المعلومات de traitement Étapes مراحل التحليل والمعالجة -3

فروع دراسة متعددة لكل منها إلى مراحل، بتقسيم العملية المعرفية على 

 وظيفة ولكل منها نتيجة محددة.
 

وهو من أهم الطرق التي  :Chronométrie mentaleقياس الزمن الذهني  -4

يرتكز عليها علم النفس المعرفي، ويعتمد على مجموعة من االختبارات 

( التي تتولد عن )االستجابات التي تكشف عن مختلف أزمنة التفاعل 

 منبهات عديدة.

يهتم المنظور المعرفي بدراسة وظيفة الذكاء، وأصل المعارف 

ستيعاب والتذكر واستثمار واالستراتيجيات المعرفية المستعملة في اال

المعارف ومعالجة المعلومات في الذاكرة، واللغة وذلك من خالل وظيفة 

الدماغ. ومما ال شك فيه أن تطبيق آليات هذا العلم على العقل المترجم من 

شأنه أن يخرج بنتائج هامة في مجال البحث الترجمي، خاصة إذا تعلق 
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لة في االستيعاب والتذكر األمر باالستراتيجيات المعرفية المستعم

واستثمار المعارف ومعالجة المعلومات في ذاكرة المترجم التي ال تعتمد 

على لغة واحدة بل على لغات متعددة. فأسئلة من نوع: كيف نفهم نصا 

مكتوبا؟ كيف نكون تصورا ذهنيا عن ما نقوله؟ كيف ننتقل من نص في 

هامة بالنسبة  تساؤالت تمثلأخرى... ةلغة إلى نص مكافئ في لغ

ووحده علم النفس المعرفي الذي بإمكانه أن يجيب  ،لبيداغوجيا الترجمة

عرفتنا بنشاطنا الذهني عنها انطالقا من فكرة أنه علينا أن نعمق م

نتمكن من التوصل إلى القيام بعملية الترجمة. " أن نعرف لالمعرفي، 

 "أكثر لنترجم أفضل

كل الجهود التي يبذلونها يهدف علماء النفس المعرفي من وراء 

معالجة وأساليب التفكير، والتذكر، و إلى الرغبة بتحسين عمليات التربية،

الفرد في هذه الحياة، وطرق اإلرشاد  تعترض طريقالمشكالت التي 

 النفسي، وهذا لب ما تحتاجه الترجمة وتعليمية الترجمة.

 رافع النصير" : "علم النفس المعرفي صاحبا كتابقد حاول ل

في خطوة منهما توضيح المبادئ  الزغلول عماد عبد الرحيمو الزغلول،

 فاستعرضاوالمفاهيم األساسية لعلم النفس المعرفي للقارئ العربي، 

مكونا ونحن  ةعشر يمكونات علم النفس المعرفي، وعدداها في اثن

 نلخصها كاآلتي:

 : ومعناه الكشف عن المثيرات الحسية وتفسيرها.اإلدراك -1

يستعين علماء النفس المعرفي بالتفسيرات العصبية  حيث: الدماغعلوم  -2

 للنتائج التي يتوصلون إليها.

: األشياء التي نحس بها، نراها أو نسمعها، نتذوقها، التعرف على النمط -3

من مثير حسي، مثل القارئ الذي  ،أو نلمسها هي دائما جزء من نمط كلي

خطوط ال معنى لها دون يتوصل إلى نمط له معنى انطالقا من مجموعة 

 قراءة.

: إن الكائن البشري انتقائي، ومعنى ذلك أنه ينتقي كمية ونوعية االنتباه -4

 المعلومات التي يختار التركيز عليها.

: العمليات العقلية التي يتم من خاللها اكتساب المعلومات الذاكرة -5

 واالحتفاظ بها لغايات العمل المستقبلي.

المعلومات من الخبرات الحسية وترميزها : استخالص تمثيل المعرفة -6

 وتنظيمها وضمها إلى ما هو مخزون في الذاكرة.
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 : شكل من أشكال التمثيل المعرفي.التخيل أو التصور الذهني -7

: تتكون من أسماء وأفعال وحروف ومقاطع وأصوات وقواعد اللغة -8

 تنظيمية، وهي تمثل أحد أهم مواضيع علم النفس المعرفي.

: التغيرات النمائية التي تطرأ على البناء المعرفي النمو المعرفي -9

 والعمليات المعرفية للفرد.

: العمليات العقلية التي ينفذها الفرد أثناء سعيه من حل المشكالت -10

أجل الوصول إلى هدف ما يتطلب الوصول إليه اجتياز عقبة أو تخطي 

 .صعوبة دون أن يكون مسار الحل واضحا لديه عندما بدأ هذا النشاط

: قدرة الفرد على التفكير المجرد والتعلم الذكاء اإلنساني -11

واالستفادة من الخبرة، أو بمعنى آخر القدرة على التكيف وحل 

 المشكالت.

: تصميم برامج حاسوبية تشبه في كيفية الذكاء االصطناعي -12

عملها طريقة عمل العقل اإلنساني، وهذا يعد مهمة أساسية من مهمات 

فهو يتطلب المعرفة بطريقة معالجة الفرد اإلنساني  علم النفس المعرفي،

للمعلومات وحل المشكالت، واتخاذ القرارات، وتصميم برنامج حاسوبي 

 قادر على تنفيذ ذلك.

ومن المالحظات التي تفرض نفسها بعد استعراض هذه 

 ما يلي: ءتهاوقرا المكونات

 ي تحديد تأكيد علم النفس المعرفي على العمليات المعرفية ودورها ف

 أنماط الفعل السلوكي.

  اعتماد علم النفس المعرفي على مبدأ التجريب مثل االعتماد على علم

الدماغ والتفسيرات العصبية لدعم األفكار، وهذا ما يكسبه شرعية علمية. 

وإن التعرف على ماهية سير وعمل دماغ المترجم من شأنه أن يبصرنا 

 .هوالتفكير في خطة تكوين لصالحإلى إيجاد طرق لتحسين مردوديته 

 ه أولوية كبيرة للغة وهذا ما يجعله يتقاطع منهجيا مع الترجمة، كما ؤإعطا

 يجعله أكثر إفادة من هذا الجانب، خاصة أن اللغة لغات.

  التفكير في ذاكرة المترجم  إلى يدفعناتركيزه على الذاكرة بأنواعها، ما

إغراء كبيرا بالنسبة للدارس  لاألمر الذي يشك  وهو وماهية اشتغالها، 

والباحث في ميدان الترجمة بالتعرف على خصائص هذه الذاكرة المميزة 

التي من الممكن اكتشافها ودراستها، وحتى التدخل في مسارها أثناء 

عملية التدريب لمحاولة تأسيس قاعدة البتكار طرق جديدة للتدريس من 

 .من جهة أخرى رجمجهة، وتنمية القدرات الكمية والنوعية للمت
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 التصور الذهني، وحل وتمثيل المعرفة، و: االنتباه،  أهمية مبادئ

المشكالت بالنسبة للمترجم المتدرب أثناء القيام بالعملية الترجمية، 

كيفية التمثالت الذهنية التي تتشكل وماهية التركيز، ووفق أي مقاييس، و

 تتخللرجمية التي الت والعقباتبفعل النص، وكيفية مواجهة اإلشكاالت 

 مسار العمل.

  اعتماد علم النفس المعرفي على الذكاء االصطناعي كمحاولة لمحاكاة

العقل البشري، ومن هنا محاوالت لتصميم برامج متخصصة في دراسة 

العمليات الذهنية ورصد السلوكات المرافقة لذلك، مثل برنامج التفكير 

 Talk Aloudبصوت أو الكالم  Think Aloud Protocolsبصوت عال 

Protocols عال، إضافة إلى برنامج ترانسلوقTranslog    . 

رة عن هذه البرامج عملية جمع المعلومات، وهي عبا تتولى

ترصد ردود أفعال وسلوكات المتدربين ، طرق للمالحظة غير المباشرة

 علىحد المهام الموكلة إليهم مثل الكتابة، وتقف ألأثناء إنجازهم 

التوقف التي تحدث  مدةالتصحيحات التي يقومون بها على النصوص و

 أثناء العملية.

 :Think Aloud Protocolsبرنامج 
طريقة لجمع المعلومات  Think Aloud Protocols برنامج يعد

بواسطة االختبار، كما سبق وأن ذكرنا، في علم النفس، ومجموعة من 

الكتابة، والترجمة...لقد واألنشطة المعرفية االجتماعية مثل: القراءة، 

 Claytonحيز اإلجراء من طرف كاليتون لويس TAPs  دخلت طريقة

Lewis سيمون، وطورت وفقا ألسس وتقنيات التحليل من قبلSimon  
 ,Ericsson  (Bernardi, 2001, pp 241-263  -& Borowczyk وإيريكسون

2011, pp 99-117) 

التفكير بصوت عال بتتمثل هذه الطريقة في مطالبة المتدربين، 

في الوقت الذي ينجزون فيه أحد المهام المحددة، فيطلب منهم أن يتحدثوا 

يفعلونه، ويحسون به وهم يجرون ويفكرون به، وعن كل ما يرونه، 

مهمة معينة. إن هذا اإلجراء يسمح للمالحظ بأن يرى كل ما يحدث أثناء 

عملية اإلنجاز دون أن ينتظر النتيجة فقط، وبالتالي فهو مطالب بأخذ 

وتدوين مالحظاته عن كل ما يقوله المتدربون دون أن يحاول تفسير 

تم االستعانة بوسائل التسجيل السمعية تويل أفعالهم وأقوالهم، وعادة ما وتأ

 أفعال وتصرفات المتدربين.كل تفاصيل  علىالبصرية للوقوف 
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 عن إن الهدف من هذه الطريقة هو إظهار المضمر وإعالن

نجاز مهمة إالذي يكون حاضرا عند المتدربين المطالبين بالمسكوت عنه، 

تعقب المتدرب ما. ومن مزايا هذا اإلجراء الوقوف عند المشاكل التي ت

والتركيز عليها، باإلضافة إلى المعلومات الهائلة التي تترتب عن العملية 

التي من الممكن أن تمد بنتائج مهمة عن سير العمل، بسماع ما يريده 

المتدرب وما يحاول فعله في كل لحظة من لحظات إنجاز العملية. 

 سيكون هناك مجال -المتدرب والمالحظهما و -وبوجود شخصين 

أن يستعمل TAPs للتحاور المباشر إن لزم األمر. زيادة على ذلك بإمكان 

 في اتجاهين:

أن يحدد المالحظ مهمة معينة يتم إنجازها من قبل المتدرب وذلك يسمح  -1

للمالحظ بالتركيز على المسائل التي تم تحديدها والتي تشكل مجال 

 اهتمامه.

بإمكان المالحظ أن يركز أن ال يتم تحديد مهمة محددة، وبالتالي سيكون  -2

 على المشاكل التي تظهر بصورة تلقائية طبيعية.

لكن ذلك لم يجعل هذا اإلجراء في مأمن من االنتقادات في مجال 

التطبيق والنقائص والعيوب التي يستبطنها، إذ أثبتت التجربة أنه عندما 

ألن  TAPsيعمل المتدرب دون إيجاد أدنى صعوبة يضيق مجال استخدام 

 بها تدرب لن يتمكن من التواصل بنفس السرعة التي يفكر ويتخذالم

ليست كاملة  TAPsالنتائج التي تقدمها طريقة إن القرارات. وبالتالي ف

ألنها ال تستطيع اإلحاطة بكل مظاهر العمليات الذهنية التي تتم، زيادة 

على أن صمت المتدرب من الممكن أن يكون داال على وضعيات تتطلب 

من بين الطرق التي TAPs ية من التركيز والتأمل. لكن تبقىدرجة عال

أثبتت نفسها في العديد من المجاالت المعرفية وال سيما الترجمة وهي من 

 اإلجراءات التي يعول عليها في مجال التدريب.

 : Translog برنامج ترانسلوق 

هو اآلخر من بين طرق المالحظة غير Translog ترانسلوق  ديع

وهو برنامج حاسوبي يسجل كل المعطيات المتعلقة بالنقر على المباشرة 

التي يتم فيها التوقف عن  مدةأزرار لوحة المفاتيح، وعلى الفأرة، وال

الكتابة، وكل هذه المعلومات بإمكانها أن تصبح مرئية وتظهر العملية 

 Jakobsen andالترجمية في وقتها الحقيقي. طور هذا البرنامج من قبل

Schou  (1999 ووضع أساسا لدراسة مراحل الكتابة أثناء الترجمة ومن ،)
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يسمح هذا البرنامج برصد وتسجيل  حيث.  Translogهنا جاءت التسمية

كل حركات المتدرب بما في ذلك طريقة كتابة الكلمات وإدخالها على 

التصحيحات والتعديالت واألخطاء المرتكبة، على غرار لوحة المفاتيح، 

التوقف عن الكتابة التي تدل على حركية معرفية  مدةفي التي تحدث، 

كبيرة وجهد ذهني عال. بعد ذلك تأتي مرحلة استعراض النتائج وعرض 

 (Gopferich, 2009; p.37) بدايتها منالعملية الترجمية كاملة على الشاشة 

إن الطرق والبرامج سالفة الذكر هي نتاج سنوات من البحث، 

تدارس الترجمة ومراحل العملية الترجمية  أتت في إطار تطوير تقنيات

التي تشغل الدارسين والباحثين الذين يسعون إلى إيجاد صيغة جديدة 

لتعليمية الترجمة في ظل التطور الذي طال مفهوم التدريس، خصوصا 

بعد إثبات فشل المناهج الكالسيكية التي كانت تجعل من المتعلم طرفا 

 قبال للمعلومات غير مشارك في إنتاجها. سلبيا في العملية التعلمية، ومست

 :دور علم النفس المعرفي في تحسين طرق تدريس الترجمة

من شأن علم النفس المعرفي أن يساعد في تحسين طرق تدريس 

الترجمة كما هو الحال بالنسبة للتعليم في جميع أطواره االبتدائية، 

 الثانوية والجامعية ويكون ذلك من ناحيتين:و

 الكفاءات المعرفية للمترجم.تنمية  (1

 الوعي بالبعد الميتامعرفي للعملية الترجمية. (2
 

واجبة الدراسة في العملية راءة من بين النشاطات المعرفية والق

أن من المترجم المتدرب الترجمية ألنها تشكل أهم المراحل التي تمكن 

ف يستخرج المعنى الالزم إلعادة صياغته في نهاية المطاف في لغة تختل

 عن لغة النص االبتدائي.

 Michelقد ناقش المقال الذي نشره الباحث ميشيل بوليتيس )ل 

Politisفي مجلة ميتا المتخصصة ) (Politis, 2007; pp. 156-163)  العالقة

بين علم النفس المعرفي وتعليمية الترجمة وكيفية االستفادة من معطيات 

الغشاوة عن النشاطات هذا العلم المعرفي واستثمارها بطريقة تزيل 

المعرفية التي تتدخل في العملية الترجمية والسيما القراءة التي تشكل 

حلقة أساسية في الحصول على الفهم، بحيث أن طريقة القراءة تختلف 
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من شخص إلى آخر ومن مترجم إلى آخر ولنا أن نلخص الفروق في 

 الجدول التالي:

 القارئ العادي المترجم (1االختالف )

نوعية القراءة 

 والهدف منها

يقرأ كأول خطوة 

للحصول على المعنى 

 الذي يعيد صياغته

يقرأ دون أن يكون مطالبا بأي 

 خطوة الحقة

  

 المترجم التأويلي المترجم الحرفي (2االختالف )

استعمال 

 االستراتيجيات

القراءة المفصلة، 

الجزيئية، )األفقية( 

التي تراعي كل 

 كلمات النص

الشمولية، العامة القراءة 

)العمودية( التي تركز على 

الكلمات المفتاحية واألفكار 

 األساسية.

 

بغرض الحصول على المعنى، أو  نفسهاالقراءة  يمكن أن تكونو

مراجعة النص المترجم، باختبار اختيارات الترجمة. ومن النشاطات 

دراسة  ومن ها هنا l’attentionالذهنية التي تقترن بالقراءة: االنتباه 

ر بها المترجم موارده االنتباهية خالل المراحل المختلفة سي   الطريقة التي ي  

 للترجمة ومن خالل التعامل مع مختلف أنواع الصعوبات الترجمية.

من بين مراحل الترجمة التي تستدعي االهتمام: إعادة الصياغة 

Reformulation لى فالمترجم ملزم بالرغم من مقصدية المؤلف الذي يتو

ترجمة نصه، باالعتماد على طريقة شخصية خاصة لتحرير النص في 

اللغة الهدف، آخذا بعين االعتبار األبعاد التواصلية السارية في الفعل 

 الترجمي.

ومن وجهة نظر معرفية، فإن درجة الصعوبة الترجمية تتعلق 

أساسا بصعوبة تجسد تمثيل ذهني للملفوظ وصعوبة معالجته وتحليله، 

ألننا عند الترجمة  ؛لة الذهنية المطلوبة من المترجم إلنجاز عملهوالحمو

أنواع من  ةأربع - Claude Tatilonون لعلى حد تعبير كلود تاتي -نكتشف 

 :هي التراكيب المفاهيمية
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فورية تعتمد على النقل ويكون االنتقال  عنها أنها تراكيب أقرب ما نقول -

 فيها آليا.

 المحاكاة.تراكيب سريعة تعتمد على و -

–أكثر من السابقة  مدةتراكيب بطيئة تأخذ وقتا أكبر وتستغرق و -

 )الترجمة(

مقابل )ابتكار واجتهاد اللفهم أو في إيجاد في ا معيقاتتراكيب تستبطن و -

 .(Tatilon, 2007; pp. 167-171) في إيجاد المقابل(

وهنا تتدخل الذاكرة، أو بمعنى آخر ذاكرة االشتغال التي تتولى 

معالجة المعلومات المتضمنة في النص موضوع الترجمة، والمعلومات 

غير اللسانية الموجودة في النص باإلضافة إلى المعلومات التي تكون 

يقوم بتعبئتها إلتمام  التي متضمنة في ذاكرة المدى الطويل للمترجم

 مهمته.

يتكلم خبراء علم النفس المعرفي في هذه المرحلة عن: آثار 

العناصر الذهنية التي تتواجد في والصور الذهنية، والخاليا العصبية، 

 بطاقة التنشيط الدماغي، وجغرافيا الفهم.    والدماغ، 

يبدو لنا جليا من كل ما تقدم مدى خصوبة األرضية المعرفية  

وتعليمية الترجمة على وجه التحديد، بما التي تقف عليها الترجمة عموما 

يطرحه هذا العلم الجديد من إمكانيات وخيارات تسمح بشرح العلميات 

الذهنية للمترجم وتساعده على أن يكون أكثر وعيا بالقرارات التي 

يتخذها في إطار سعيه لحل المشكالت الترجمية، وبما يقدمه من أدوات 

يمي وترسم مالمح تعليمية جديدة من شأنها أن تحسن من األداء التعل

 للترجمة تتوافق مع متطلبات الزمن الحاضر.

 المصادر والمراجع:

 Bernardini, S. (2001) Think Aloud Protocols in Translation 

Research: Achievements, Limits and Future Prospectives 

in Target 13:2, John Benjamin Publishing (241-263).  
 

 Borowczyk, P. (2011) Application of Two Methods: Think 

Aloud Protocols and Conversation Analysis in Teaching 

Translation, Studia Romanica Posnaniensia , AMP Press, 

Vol38 N2, (99-117). 
 



 دور علم النفس المعرفي في بناء أسس تعليمية الترجمة

 157                                           2020، جوان 1، العدد 20المترجم، المجلد 

                            

 Davies, M. G. (2005) Minding the Process, Improving the 

Product In Training for the new millennium: Pedagogies for 

Translation and Interpreting, John Benjamin Publishing. 
 

 Delisle, J. (1980), L’analyse du Discours comme Méthode 

de Traduction. Initiation à la traduction française de 

textes pragmatiques anglais. Théorie et pratique, PUO, 

coll. "Cahiers de traductologie N° 2. 
 

 Echeverri A. (2010) Métacognition, Apprentissage Actif et 

Traduction, l'pprenant de traduction agent de sa propre 

formation, Edition Universités Européennes. 
 

 Flavell, J. H. (1976) Metacognitive Aspects of Problem 

Solving. In L. B. Resnick (Ed.), The nature of intelligence, 

(pp. 231-235). 
 

 Flavell, J. H. 1979) Metacognition and Cognitive 

monitoring. A New Area of Cognitive-developmental 

Inquiry. American Psychologist, 3 (10) (906-911). 
 

 Gopferich, S., Jakobsen, A. L. & Mees, I. M. (eds) (2009) 

Behind the Mind: Methods, Models and Results in 

Translation Process Research, Copenhagen studies in 

language 37. 
 

 Lasnier, F. (2005) Réussir la Formation par Compétences, 

Guérin Canada. 
 

 Politis, M (2007) L'apport de la Psychologie Cognitive à la 

Didactique de la Traduction, Meta, Volume 52 N 1, (156-

163). 
 

 Tardif, J. (1992) Pour un Enseignement Stratégique, 

l'Apport de la Psychologie Cognitive, Montréal les éditions 

logiques. 
 

 Tatilon, C. (2007), Pédagogie du Traduire: Les Tâches 

Cognitives de l'Acte Traductif, Meta Volume 52 N 1, (167-

171). 



 

 

 159                                           2020، جوان 1، العدد 20المترجم، المجلد 

 

 السيرورات المعرفية ودورها في تطوير كفاءة مترجمي القرآن الكريم
  دراسة تحليلية مقارنة لترجمات بعض األمثال القرآنية إلى اللغة الفرنسية

 

  Hadjir BOUZNAD هاجر بوزناد

 1، جامعة وهرانوتعدد األلسنمخبر تعليمية الترجمة 
 - الجزائر  -، سكيكدة 1955أوت  20جامعة 

bouznad.hadjer@gmail.com 

 

DOI : 10.46314/1704-020-001-007 
 

 30/06/2020تاريخ النشر:            26/06/2020 :المراجعةتاريخ             18/06/2020 تاريخ اإلرسال:

 

 :ستخلصم

ة معق دة، لم ة ذهني  رجمة بوصفها عملي  الت  ق هذه الورقة إلى تتطر  

د يرتبط نجاحها بالمهارات اللغوية والميتالغوية للمترجم فحسب، بل يع  

ويزداد األمر مه في وظائفه العقلية وسيروراته المعرفية كذلك، بمدى تحك  

القرآن الكريم، نظرا لصعوبة معاني ة إذا ما تعل ق بترجمة حساسي  تعقيدا و

في بيانه وبديعه على حد   الليرابط الد  أساليبه وحجم الت  لغته وتعقيد 

ج مترجم معانيه إلى أضعاف ما يحتاجه من حو  ، وهذا ما  ي  السواء

 يرورات المعرفيةم في الس  حك  هنية والت  غوية والكفاءة الذ  المهارة الل  

استراتيجيات  أن يستغل  ينبغي عليه وعليه،   صوص األخرى.لترجمة الن  

م ة الترجمة ويتحك  سيرورة عملي  فيه يضبط  المعرفية استغالالالمقاربة 

ه نحو المسار الصحيح إن حدث فيها انحراف يؤد ي  بوصلتها فيها ويوج 

األمثال القرآنية من أقوى مباحث  عد  وت    في المعنى أو المبنى. إلى خلل  

م أن لتحك   رجمة، والشك  الت   ها على الفهم بله  القرآن بالغة، ومن أشق  

ة المترجم في سيروراته المعرفية ووعيه بالمراحل المعرفية لعملي  

مام بجوامع مقدرته على اإللوتحسين  تهزيادة كفاءا في الترجمة أثرا جلي  

فضي به إلى مة ت  ة منظ  وفق مراحل معرفي  معاني األمثال وصياغتها 

 قة قلبا وقالبا.ترجمة موف  
 

ترجمة معاني القرآن؛ األمثال يرورة المعرفية؛ الس   :تاحيةمفكلمات 

 القرآنية؛ الفهم وإعادة التعبير.
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The Role of Metacognitive Strategies in Enhancing the Holy 

Qur’an Translators’ Competence 
- A analytical comparative study of the translation 

of some Qur’anic parables into French - 

  

Abstract: 

The present paper deals with translation as a complex mental 

process that requires, besides linguistic and metalinguistic abilities, a 
total control of mental functions and metacognitive processes.  Things 

could get even more sensitive and complex as far as the translation of 

the meanings of the Holy Qur’an is concerned. Because of its difficult 

language and highly sophisticated style, it is of a prior importance for 
the translator to have much more linguistic mastering, mental 

capacities and metacognitive abilities than what he needs to translate 

other texts. Thus, translators should take benefit from the different 
metacognitive strategies in order to develop a good  control of the 

process of translation  and avoid any misinterpretation, especially 

when translating Qur’anic parables,  which are classified as one of the 
most eloquent parts of the Holy Qur’an, and one of the most difficult 

verses to understand, and then to translate. Undoubtedly, having a 

good knowledge of the metacognitive strategies and the different 

cognitive stages has a positive impact in enhancing the Holy Qur’an 
translators’ competence and increasing their ability to comprehend, 

then to reformulate the meaning in a good way, at the level of 
meaning and style.  

Keywords: Metacognition; Translation of the Holy Qur’an; Qur’anic 

parables, comprehension and reformulation. 

 

 مقّدمة

عق دة ومنظ مة  -ترتكز الت رجمة  على  -بوصفها عملي ة معرفي ة م 

عوامل عد ة تتداخل فيما بينها وتتكامل من أجل إنتاج خطاب يكافئ 

للغوي والد اللي فحسب، بل في بعده الخطاب األصلي، ال في بعده ا

الجمالي والتواصلي  أيضا، كيف ال والترجمة نشاط إبداعي تواصلي  

بالد رجة األولى. وتتجل ى تلك العوامل في ما ي طلق عليه المختص ون 

ا المعرفة فهي مجموع العناصر الل غوية  "المعرفة والميتامعرفة"؛ فأم 

التي ال غنى ألي  مترجم عنها والتي إن والميتالغوية والعقلي ة والفكري ة 

ا  ضت أركان المعنى، وأم  هي غابت اختل  الفعل الت رجمي وق و 

الميتامعرفة، والتي هي موضوع بحثنا هذا والتي ت عرف أيضا 
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لة للفعل الت رجمي -بالس يرورات المعرفية، فتعد   كم   -وإن كانت م 

ترجمين. فما ضروري ة لضمان جودة الت رجمة وتطوير كفاءة الم

الس يرورات المعرفية؟ وما استراتيجي اتها؟ وما عالقتها بالت رجمة؟ وفيم 

ت ْسهم في تطوير  يتجل ى أثرها في ترجمة معاني القرآن الكريم؟ وكيف

 :هذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل العناصر اآلتية كفاءة مترجميه؟
 

 :مفهوم الّسيرورة المعرفية .1

 مفهوم المعرفة: .1.1

مبحثًا من مباحث علم الن فس المعرفي،  Cognitionت عد  المعرفة 

فها معجم    كاآلتي: DIXELوي عر 

« La cognition désigne les principales dispositions et capacités 

de l’esprit humain: perception, mémoire, langage, 

raisonnement, coordination motrice, planification de l’action - 

en tant que champ d’étude » (Eastes, 2009). 

ئيسية للعقل البشري   مثل  "ت شير المعرفة إلى االستعدادات والقدرات الر 

كي وتخطيط العمل، سيق الحراإلدراك والذ اكرة واللغة واالستدالل والتن

 )ترجمة الباحثة(."  ها مجاال للدراسةوصفب

بعبارة أخرى، فإن  المعرفة هي مجموع العملي ات العقلي ة التي 

يضطلع بها عقل اإلنسان الكتساب المعلومات أو للت عل م. وهو المفهوم 

 حيث جاء فيه:  OXFORDنفسه الذي يشير إليه معجم 

“Cognition: The mental action or process of acquiring 

knowledge through thought, experience and senses. A 

perception, sensation or intuition are resulting from this” 

(Soanes & Stevenson, 2004). 

المعلومات "المعرفة هي الفعل أو العملي ة العقلي ة التي من خاللها ت كت سب 

. وينبثق عنها كلٌّ من اإلدراك  عن طريق الفكر والخبرة والحواس 

 .)ترجمة الباحثة( والش عور والحدس"

فالمعرفة إذن، من خالل الت عريفات الس ابقة، هي مفتاح اكتساب 

العلوم وأساس عملي ة التعل م، وهي نتاج عوامل عديدة؛ عقلي ة وشعورية 

دة.   مجر 
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 مفهوم الّسيرورة:  .2.1

وباللغة  "Processus"ي طل ق على هذا المصطلح باللغة الفرنسية 

من العملي ات بهدف  ، ويعني نظام وتراتب سلسلة"Process"االنجليزية 

إجراء نشاط معي ن، فنقول سيرورة الت فكير أي مجموعة العملي ات المتتالية 

، 2007،بوخميس) التي تنشط منذ  البدء في الت فكير وحتى االنتهاء منه

 (.125ص 

 مفهوم الّسيرورة المعرفية:  .3.1

ين تإذا زاوجنا بين مفهوم كل   من المعرفة والس يرورة المذكور

آنفا، فإن  الس يرورة المعرفي ة يمكن أن تتعل ق بالعملي ات العقلي ة المتسلسلة 

ى الس يرورة  ن.التي يقوم بها عقل اإلنسان خالل نشاط تعل مي معي   وتسم 

ميتامعرفة أو ما وراء المعرفة أو الوعي بالعملي ات المعرفي ة أيضا ال

، "métacognition"المعرفي ة، وي طل ق عليها باللغة الفرنسية مصطلح 

 ."metacognition"وباللغة االنجليزية 
 

 :Larousseمعجم ومن أبسط تعريفاتها ما ورد في 

« Métacognition : Connaissance personnelle d'un individu sur 

ses capacités et ses fonctionnements cognitifs » (Larousse). 

الميتامعرفة هي المعرفة الشخصية لفرد ما حول قدراته ووظائفه "

 .)ترجمة الباحثة( "المعرفية

يبدو جلي ا من خالل هذا التعريف المبس ط أن الس يرورة المعرفية 

وم بها أثناء نشاط هي وعي اإلنسان ومعرفته بالعمليات العقلية التي يق

"المعرفة حول  وبعبارة أخرى، الميتامعرفة هي تعل مي أو فكري  معي ن.

أن يكون لدى شخص ما نشاط عقلي حول عملي اته  ونعني بذلكالمعرفة"، 

ة، أي تفكير الش خص حول تفكيره الخاص     .العقلية الخاص 

سنة  Flavellوقد ظهر مفهوم الس يرورة المعرفية على يد فالفل 

دة لهذا المفهوم، فقد واجه الباحثون صعوبة 1976 . ونظرا للط بيعة المجر 

في تحديد تعريفه بدق ة، إال أن  الفكرة التي يت فق عليها الجميع هي أن  

الس يرورة المعرفية هي "الت فكير في الت فكير"، أي أن ه تفكير ذو مستوى 

ن تخطيط وتنظيم ومراقبة وفهم المعلوم ات، وكذا الس يطرة عال  يتضم 

  (.96، ص 2007 ، بن بريكة) والتحك م في العلمي ات المعرفية
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عدة Métacognition  (metacog.free.fr)وقد جاء في موقع 

أي الس يرورة المعرفية، منها  métacognition تعريفات لمصطلح 

 تعريف فالفل نفس ه حيث يقول: 

« La métacognition se rapporte à la connaissance 

qu´on a de ses propres processus cognitifs, de leurs 

produits et de tout ce qui touche, par exemple, les 

propriétés pertinentes pour l´apprentissage 

d´informations et de données... La métacognition se 

rapporte entre autres choses, à l´évaluation active, à la 

régulation et l´organisation de ces processus en 

fonction des objets cognitifs ou des données sur 

lesquelles ils portent, habituellement pour servir un but 

ou un objectif concret ». 

"تتعلّق الميتامعرفة بمعرفة الّشخص بعمليّاته المعرفيّة 

الخاّصة، وبمنتجاتها وبكّل ما يمس الخصائص الجليّة لتعلّم 

المعلومات والمعطيات على سبيل المثال. كما تشير الميتامعرفة 

بما يخدم  هاوتنظيم هاوتعديلهذه العمليّات أيضا إلى تقويم 

ي تحملها، وذلك عادة لخدمة األهداف المعرفية أو المعطيات الت

 )ترجمة الباحثة(. هدف أو غاية ملموسة"

فالفل إذن أن  ال سيرورة المعرفي ة عبارة عن األفكار التي  يؤك د

دد ما الذي يعرفه عن موضوع معي ن،  يمكن أن تكون عند الشخص ليح 

 وما لديه من مهارات معرفي ة تساعده في الس يطرة على ما يتعل مه.
 

ف  فتحي جروان الس يرورة المعرفية بأن ها "مهارة عقلية وي عر 

نات الس لوك الذ كي  في مع الجة المعلومات، وتقوم معق دة، تعد  من أهم  مكو 

ة ال هة لحل  س  بمهم  يطرة على جميع نشاطات الت فكير العاملة الموجَّ

المشكلة، واستخدام القدرات أو الموارد المعرفي ة للفرد بفاعلي ة في 

ة الت فكير"مواجه  . (54، ص 2002جروان، ) ة متطل بات مهم 

ؤى ووجهات الن ظر حول  فالشاهد، بعد هذا العرض لمختلف الر 

 الن قاط اآلتية:  فيماهية الس يرورة المعرفية، أن  جل  التعريفات تت فق 

   أن  الس يرورة المعرفي ة تفكير حول الت فكير، ومن ذلك وعي الش خص بما

 يقوم به عقله من وظائف خالل نشاط فكري  معرفي  معي ن؛
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  أن الس يرورة المعرفي ة عبارة عن سلسلة من العملي ات الذ هنية التي تنشط

 في عقل الش خص عند البدء في نشاط معرفي  معي ن وتنهي بنهايته؛

 ة أن  ال س يرورة المعرفي ة تسعى إلى بلوغ هدف محد د كالتعل م أو إنجاز مهم 

 معرفي ة معي نة.
 

 . أنواع الّسيرورات المعرفيّة:4.1

ع، وقد اختلف الباحثون في  تتعد د الس يرورات المعرفي ة وتتنو 

ال تختلف من شخص إلى آخر، ثم   حصرها وتحديدها، وذلك لكونها أو 

، فالس يرورات المعرفي ة عند ألن ها تختلف باختالف  طبيعة الن شاط المعرفي 

الط فل أو المتعل م تختلف عنها عند العالم أو المعل م، وهي في األنشطة ذات 

الط بيعة العلمي ة التجريدي ة تختلف عنها في األنشطة المرتكزة على 

: (125، ص 2007)بوخميس،  اإلبداع، إال أن  أهم  هذه الس يرورات هي

الذاكرة، االنتباه، اإلدراك، الت فكير، الت ركيب، الت حليل، التقييم، التفسير، 

 الت حديد، الترميز، فك  الترميز، المقارنة، الحدس... 
 

  :مهارات الّسيرورات المعرفية. 5.1

ن الس يرورات المعرفي ة عددًا من المهارات العليا التي تقوم  تتضم 

ها عندما ينشغل الفرد في حل المشكلة أو بإدارة نشاطات التفكير وتوجيه

اتخاذ القرار، وهذه المهارات هي بمثابة المراحل المتسلسلة التي من 

خاللها يصبح الش خص واعيا بمختلف العملي ات التي يقوم بها ذهنه، كما 

ن نجمع هذه إتمك نه من مراقبة أنشطته المعرفي ة والتحك م فيها. ويمكن 

 :  (56، ص 2002جروان، ) حل رئيسي ة هيالمهارات ضمن ثالث مرا
 

وهو المرحلة التي تكون قبل بداية العمل،  :Planningالتخطيط   .1.5.1

ة وتحضير جميع المهارات العقلي ة والمعرفية والوسائل  يتم  فيها فهم المهم 

 المساعدة والخبرات الس ابقة إلنجاز هذا العمل.
 

وتتزامن : Monitoring and controlling المراقبة والتحكم .2.5.1

راق با لخطواتها  ة، ويكون فيها العقل م  هذه المرحلة مع مرحلة إنجاز المهم 

ها لها عن طريق استخدام استراتيجيات عديدة.   وموج 

وهي المرحلة التي تأتي بعد الفراغ من  : Assessment. التقييم 3.5.1

ة، تتم  فيها المراجعة وتصحيح األخطاء إن و   جدت، ومن ثم  الحكم المهم 

 على العمل وتقييمه. 
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وتضم  كل  فئة من هذه الفئات عددًا من المهارات الفرعية. وتتم  

هذه المراحل وفقا الستراتيجيات عديدة تختلف باختالف طبيعة الن شاط 

.  المعرفي 

 . االستراتيجيات الميتامعرفية:6.1 

"إجراءات  يمكن تعريف استراتيجيات الس يرورات المعرفية بأنها

أو طرائق محد دة، وظيفتها مساعدة المتعل م في الوعي بتفكيره والتحك م 

سالم ، ) فيه لتحقيق أهدافه من عملية التعل م، وأهم  هذه االستراتيجيات هي

 (:53، ص 2006

  كيف أحصل على  -تعلمت  -أريد أن أعرف  -إستراتيجية )أعرف

 KWLH techniqueالمزيد؟( 

  إستراتيجية تنشيط المعرفة السابقةActivating Prior Knowledge 

Strategy 

  إستراتيجية التساؤل الذاتيSelf-Questioning Strategy 

  التدوين  -التسميع  -القراءة  -السؤال  -المسح  -إستراتيجية )التوقع- 

 PSQ5R Strategyالمراجعة(  -التأمل 

  إستراتيجية التفكير بصوت عالThinking-Aloud strategy 

  إستراتيجية العصف الذهنيBrain Storming 
 

سنختار في الجزء التطبيقي أكثر إستراتيجية تالؤما مع مسار 

 هذا البحث، وسنفص ل فيه الحقا.  
 

 :. العالقة بين المعرفة والّسيرورة المعرفية7.1

ه من مفاهيم وتعريفات، يمكن القول أن   استنادًا إلى ما سلف ذكر 

بين كل   من المعرفة والس يرورة المعرفي ة عالقة تكامل، تت ضح أثناء التعل م 

أو أثناء إنجاز المهام  واألنشطة المعرفي ة المختلفة، ففي حين ت ستخدم 

ف معرفي  االستراتيجيات المعرفي ة في مساعدة الش خص على تحقيق هد

معي ن كالفهم مثال، نجد أن االستراتيجيات الميتامعرفية تؤك د له إن كان 

ح اآلليات التي تم  بها تحقيق هذا الفهم، أو  هذا الفهم قد تم  له أم ال، وتوض 

 في حالة تعذ ر الفهم مثال.تحيله نحو استراتيجيات جديدة 
 

حيانا عالقة وتصبح العالقة بين المعرفة والس يرورة المعرفي ة أ

تداخل، بحيث يصعب الت مييز بينهما أو الفصل بينهما، في نظر إلى 

مثال، على أن ها معرفية وميتامعرفية  Questioningإستراتيجية التساؤل 

في الوقت نفسه، فهي وسيلة ت ستخدم لكسب المعرفة عن طريق طرح 
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تنظيم األسئلة حول نص  معي ن مثال ودرجة فهمك له، كما أن ها طريقة ل

وتوجيه عملي ة الفهم عن طريق طرح أسئلة حول الفهم في حد  ذاته؛ آلياته 

 م في سيره.والتحك  
 

وقد تسبق الخبرات المعرفي ة الس يرورات المعرفية أو تليها، 

فأثناء محاولة فهم نص  ما، يستعين الشخص بقدراته المعرفية ويوظ فها 

ك أنه قد جانب الصواب لهذا الغرض، فإذا ما تعذ ر عليه الفهم وأدر

وأخطأ المقصود، لجأ إلى تنشيط سيروراته المعرفية بغرض معالجة 

الموقف وتصحيح مسار التفكير وإعادة توجيه بوصلته الدماغية نحو 

 .استخدام عمليات معرفية مختلفة حتى يتحق ق الفهم الصحيح
 

ومن هنا يتجل ى الفرق بين العمليات المعرفية والوعي بالعمليات 

لمعرفية؛ فهذه األخيرة هي تحكم الفرد في األولى أي في العمليات ا

 (.98، ص  2007 بريكة،بن ) المعرفية التي يقوم بها
 

كل  ما سبق ذكره حول الس يرورات المعرفي ة،  1-يلخ ص الشكل

 مع إيضاح العالقة بين المعرفة والس يرورة المعرفية. 
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  :التّرجمةالّسيرورات المعرفية وعلم  .2

لقد حدث انعطاف هام  في الد راسات الت رجمية المعاصرة، فبدال 

 وصفهامنتجا، أصبح الت ركيز على دراستها ب وصفهامن دراسة الت رجمة ب

ن  جل  المجاالت اآلن تسعى إلى إسيرورة معرفي ة. وهذا أمر منطقي، إذ 

ال، لتتمك ن  بعدها من تحديد خصوصي ات المنتج المرغوب وميزاته أو 

تقص ي الوسائل والط رق التي تمك ن من الحصول عليه. وهي دون شك  

الط ريقة المثلى لمراعاة الجودة من خالل إدراك الس يرورات التي يمر بها 

. ويمكن (177، ص 2014)ساسي،  المنتج ليصل إلى صورته الن هائية

إلى القول أن األمر نفسه ينطبق على الت رجمة؛ فال شك  أن الوصول 

ترجمة موف قة تستوعب عناصر المعنى كل ها وتنقل قلب النص وقالبه 

ية األمانة العلمي ة يمر  عبر عملي ات ذهنية عديدة تتحك م فيها  متوخ 

سيرورات معرفي ة تضمن هذا االنتقال الس لس بين الضف تين: اللغة األصل 

 .هدفواللغة ال

“In translation classes we deal mainly with symbolic 

information: e.g. words and icons. In order to “process” this 

type of information, our brain works mainly with the activation 

of knowledge and representations, attribution of significance 

and production of inferences. This leads to interpretations 

which, in turn, lead to actions, new knowledge or 

communication” (Hannelore, 2005, p. 363). 

مزية  الكلمات مثل  "نتعامل في أقسام الترجمة أساسا مع المعلومات الر 

موز. وحت ى نعالج هذا النوع من المعلومات، يعمل عقلنا أساسا عن  والر 

أو ربط المفاهيم أو تحصيل  طريق تنشيط المعرفة والت مثيالت،

االستنتاجات. وتؤدي هذه العمليات إلى التأويالت التي تؤدي بدورها إلى 

 )ترجمة الباحثة(.  عال والمعرفة الجديدة والت واصل"األف

الت رجمة نشاطا فكري ا معرفي ا؛ يمكن أن ن سقط عليها  وصفوب

ة في نشاط ن  السيرورة المعرفي  إمفهوم الس يرورة المعرفية فنقول 

الت رجمة هي أن يكون المترجم على وعي بالعملي ات العقلية والذ هنية التي 

يقوم بها عقله أثناء الترجمة، ابتداًء من مرحلة قراءة الن ص األصل 

. وتتأل ف الس يرورة ومراجعته وصوال إلى مرحلة إنتاج الن ص  الهدف

عقل المترجم  المعرفي ة لنشاط الترجمة من مجموع عملي ات يقوم بها
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ويتحك م في سيرورتها ويضبطها في سبيل بلوغ غاية محد دة أال وهي 

 الت عبير عن المعنى بلغة الهدف.

فسيرورة الت رجمة إذن هي عملية معالجة المعلومات التي 

يتضمن ها النص  المصدر وربطها بالمعارف السابقة، بغية إنتاج نص  

 & .Dancette J ه الباحثتانمكافئ في اللغة الهدف؛ وهو ما تشير إلي

Halimi S.  :في ما يأتي 

« Selon l’approche cognitive, le processus de traduction se 

définit essentiellement par le traitement de l’information 

contenue dans le texte à traduire et par sa mise en relation avec 

les connaissances antérieures (linguistiques et 

extralinguistiques) (Dancette & Halimi, 2005, p. 548). » 
 

ف  "حسب ما تنص  عليه المقاربة المعرفية، فإن  سيرورة الت رجمة ت عر 

نها النص  المراد ترجمته،  أساسا على أن ها معالجة المعلومات التي يتضم 

وبين المعارف السابقة )الل سانية وعلى أن ها إيجاد عالقات بينها 

 " )ترجمة الباحثة(.  (والميتالسانية
 

 فما هي الس يرورات المعرفية التي تتحكم في عملية الترجمة؟
 

 :الّسيرورات المعرفية لعملية الترجمة .3

نظ م، ي ستعمل فيه المترجم  الت رجمة نشاط إبداعي معق د جد ا وم 

ومن أجل الوقوف على عملي ات عقلي ة وسيرورات معرفي ة عديدة. 

ال تحديد مفهوم  ل في عملية الت رجمة، وجب أو  العملي ات الذ هنية التي تتدخ 

 الت رجمة بما يت فق وطبيعة هذه الد راسة.

  :مفهوم الترجمة .1.3

ل ما يتبادر إلى الذ هن عند الحديث عن مفهوم الترجمة هو  لعل  أو 

 :  Darbelnetوداربلني Vinayما يت فق مع ما ذكره فيني 

« [La traduction] … Le passage d’une langue A à une langue B, 

pour exprimer une même réalité X » (Vinay & Darbelnet, 1969, 

p. 20). » 

عبير عن ")الترجمة(... هي االنتقال من لغة أ إلى لغة ب من أجل الت  

 )ترجمة الباحثة(. الحقيقة نفسها س"
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ف الموسوعة العربية الت رجمة كاآلتي:  (arab-ency.com) وت عر 

"هي عملية نقل من لغة إلى أخرى تتطل ب استيعاب المترجم لرسالة الل غة 

 ا في الل غة المنقول إليها."المنقول منها ومن ثم إعادة إنتاجه
 

ا، أن ميت ضح من خالل هذين الت عريفين، والت عريفات القريبة منه

هناك من المنظ رين من يرك ز على الجانب الل غوي المحض للترجمة 

ها عملية لساني ة بحتة ينتقل فيها المترجم من لغة أولى إلى لغة وصفب

عن الحقائق والمعلومات ثانية، والغرض من ذلك هو "إنتاج نص" يعب ر 

نفسها التي عب ر عنها النص  األصل. وهذه الن ظرة، وإن كانت فيها جوانب 

ة، فهي نظرة قاصرة لمفهوم الترجمة تسل ط الضوء على المنتج  من الصح 

سالة موضوع الت رجمة في أبعادها اللسانية  ال على العملي ة، وتتناول الر 

يقة ب ا. وصفالض   ها نص 
 

غعلى و م من أن  االختالف في إعطاء مفهوم شامل لجميع الر 

أبعاد الت رجمة ما يزال قائما إلى يومنا هذا، إال أن  هناك من المنظ رين من 

يذهب في تعريف الت رجمة مذهبا أبعد من سابقيه، بحيث يعطيها بعدا 

تواصليا يقضي باالنتقال من نظام لغوي  من عالم معي ن إلى نظام لغوي 

 Nidaونايدا  Taberم مختلف، ومن هؤالء المنظ رين تابير مختلف من عال

 Qu’est ce que laاللذان خص صا في كتابهما فصال كامال بعنوان 

traduction ? محاولين فيه إعطاء تعريف للترجمة، ومما جاء فيه Taber 

& Nida, 1971, p. 11)): 
 

« La traduction consiste à reproduire dans la langue réceptrice 

le message de la langue source au moyen de l’équivalent le plus 

proche et le plus naturel, d’abord en ce qui concerne le sens, et 

ensuite en ce qui concerne le style.» 
 

"تتمث ل الترجمة في إعادة إنتاج رسالة اللغة المصدر في اللغة المستقبلة 

توى المعنى ثم على المكافئ الطبيعي األقرب، أوال على مسبواسطة 

 )ترجمة الباحثة(. "مستوى األسلوب
 

أن  ما بين الت عريف األخير والت عريفين الس ابقين فرق في الشك 

شاسع، فبينما يعتبر األخيران الت رجمة إنتاجا لنص  يرتكز على الثنائية 

يعتبرها هذا الت عريف عملية  اللغوية، أي عملي ة رصف للمقابالت اللغوية،

( إضافة  نه الخطاب من رموز لسانية )نص  إنتاج خطاب بكل  ما يتضم 

إلى معايير الملفوظي ة التواصلي ة التي تشمل كالا من المتلف ظ والمستقبل 
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مانية والمكانية وقصد المتحد ث  وموضوع الخطاب والظ روف الز 

 وال سياق المعرفي.
 

ن  Processusن الترجمة عملية فالت ركيز هنا على كو تتضم 

بدورها عد ة عملي ات تهدف جميعها في نهاية المطاف إلى إنتاج رسالة 

ر من قيود  )خطاب( يكافئ النص  األصل داللة وأسلوبا مع إمكانية التحر 

موز الل غوية للغة المصدر تماما عن طريق إمكانية تغييرها وإعادة  الر 

 le génie de la مستهدفةرية اللغة الصياغة الخطاب ليتماشى مع عبق

langue أو كما يقول األلمان ،Les sentiments de la langue.  وهذا ما

لعملي ة الترجمة حيث  Marianne Ledererيوافق نظرة ماريان لوديرير 

 تقول:
 

«  ]...[ le processus de la traduction relève beaucoup plus 

d’opérations de compréhension et d’expression entre les 

langues [...] traduire n’est pas transcoder mais comprendre et 

exprimer le sens (Lederer, 1994, p. 18). » 

ن عملية الت رجمة الكثير من عملي ات الفهم والت عبير بين  (…)" تتضم 

موز بل هي فهٌم للمعنى  الل غات )...( فالترجمة ليست عملي ة استبدال للر 

 )ترجمة الباحثة(. وإعادة  تعبير  عنه"

لم تكتف  لوديرير بالت أكيد على أن  الت رجمة عبارة عن عملي ة 

ن مجموع ع ملي ات يقوم بها المترجم بغية إنتاج نص  معرفي ة منظ مة تتضم 

جديد يؤد ي وظيفة تواصلية بين المترجم والقارئ، بل حد دت المراحل 

صتها في مرحلتين  األساسية التي من خاللها تتم  هذه العملية ولخ 

 جوهريتين هما: فهم المعنى وإعادة التعبير عنه.
 

 العمليات الذهنية في عملية الترجمة:  .2.3

ي مكن القول بأن  كالا من عمليتي الفهم وإعادة الت عبير تشك الن 

موضوع دراسة قائما بحد  ذاته، وهذا راجع إلى درجة تداخل العملي ات 

اللغوية والميتالغوية، وكذا المعرفية والميتامعرفية في عملي ة الت رجمة 

 التي تعد  في حد  ذاتها على درجة عالية من الت عقيد. 
 

 مرحلة الفهم:. 1.2.3

ل وأهم  خطوة يسلكها المترجم في طريق  تعد  مرحلة الفهم أو 

الت رجمة، فال يمكن أن تستقيم الت رجمة إال إذا استقام فهم المترجم لمقصود 

الكاتب، وأي  خطإ في فهم المراد من كالم الكاتب فسيؤد ي حتما إلى 
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في هذا  Christine Durieuxالخطإ في ترجمته. تقول كريستين ديريو 

دد:  الص 
 

« Traduire c’est comprendre pour faire comprendre » (Durieux, 

1997, p. 49). 

 )ترجمة الباحثة(. "الت رجمة فهم غرضه اإلفهام"
 

والفهم عملي ة ذهنية ألنها تتطل ب إعمال الذ هن من أجل إنشاء 

روابط بين الملفوظات ودالالتها، دون أن ن همل دور العناصر غير 

اللغوي ة )المعرفي ة( في تحديد المعنى وفهم الس ياقات وتسلسل األفكار 

 والظ روف المحيطة بالخطاب. 
 

« Le processus de la compréhension du récepteur ne se 

déroule pas seulement au niveau de ses connaissances 

linguistiques mais aussi au niveau de ses 

connaissances extralinguistiques. Les éléments 

extralinguistiques (cognitifs) appartiennent à la 

connaissance du monde du traducteur (récepteur-

émetteur) qui contribue largement au processus de la 

compréhension » (Dinh Hong, 2010, pp. 141-171). 

ال تتّم عملية الفهم لدى المتلقّي على المستوى اللّغوي "

فحسب، بل على المستوى غير اللّغوّي أيضا. فالعناصر غير 

-لمعرفية تنتمي إلى معرفة عالم المترجم )المتلقّياللّغوية أو ا

 المرسل( والتي تُسهم بدورها إسهاًما كبيرا في عملية الفهم."

 )ترجمة الباحثة(.
 

أن  عملي ة الفهم ترتكز  Seleskovitchوترى سيليسكوفيتش 

باألساس على الت أويل، فالمترجم يقوم بمعالجة المعطيات الل سانية بفضل 

الت المعرفية؛ وهذا يستلزم أن تكون للمترجم ملكة لغوية إضافة  المكم 

إلى حمولته المعرفية المكتسبة من خبراته الس ابقة في مجاالت تخص ص 

نة  مختلفة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن يستخدم المعلومات المتضمَّ

في الن ص  الذي يشتغل عليه. فالت رجمة عملية ذهني ة يتعامل معها عقل 

المترجم باعتبارها مشكال يتطل ب منه حلُّه المالحظة والت حليل 

ة قراراته بشأن  واالفتراض والتحق ق حتى يتيق ن المترجم من صح 

 (.126-125 الصفحات ، 2014)ساسي،  الت رجمة.
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على مرحلة الفهم "فك  شفرات  Jean Delisleويطلق جون دوليل 

العالمات اللسانية وإدراك المعنى"، ويقصد بها توظيف المترجم لمعارفه 

اللسانية والميتالسانية حتى يتمك ن من فهم النص  األصل فهما صحيحا 

، 2014)ساسي،   le vouloir direويصل بالتالي إلى ما أراد الكاتب قوله 

 (.126-125الصفحات  
 

وحتى يتمك ن المترجم من إدراك المدلول، نقترح عليه، في ضوء 

 ما ذكرنا آنفا، النقاط اآلتية:

 .التحليل المعجمي والنحوي للمفردات 

  استحضار دالالت المصطلح المختلفة باالستعانة بالمعارف غير اللسانية

 )المعرفية( والميتامعرفية؛

 التها إلى الوضعيات التي جاءت فيها في ربط الكلمة بسياقاتها وإح

 الخطاب األصلي.

  االطالع على الدراسات السابقة في الموضوع وقراءة مقاالت وأبحاث

 .  حول موضوع النص 
 

ومن الجدير بالذكر أن عملي ة الت رجمة ال تتركز على الفهم وحده، 

 -وأحيانا خالله–بل هناك مرحلة وسيطة هامة تأتي بعد الفهم مباشرة 

، Déverbalisationوقبل الت عبير عنه، أال وهي مرحلة تحصيل المعنى 

وهذه األخيرة يمكن أن تكون مرحلة مستقل ة في المراحل الذهنية لعملية 

 الترجمة.
 

 . مرحلة تحصيل المعنى:2.2.3

شب هت الن ظرية ال تأويلية مرحلة تحصيل المعنى بما يحدث في 

 ذهن المترجم وما يحدث في عقله"العلبة الس وداء"، في إشارة إلى 

 . (129، ص 2014)ساسي، 
 

« Pour pouvoir comprendre le sens d’un mot ou d’un 

énoncé, l’apprenant doit en première étape le mettre en 

situation, en d’autres termes se référer au contexte 

dans lequel les mots et les énoncés s’intègrent. 

Opération qui implique une connaissance linguistique 

mais en même une connaissance du monde (cognitive), 

éléments principaux permettant la réalisation de la 

compréhension. » (Suna Timur, 2002, p. 23). 
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أو ملفوظة عليه "حتى يتمك ن المتعل م من تحصيل معنى كلمة 

أوال أن يضعها في الوضعية، بعبارة أخرى، أن يحيلها إلى 

السياق الذي تندمج فيه هذه الكلمات والملفوظات. وهي عملية 

تنطوي على معرفة لغوية وكذا معرفة بالعالم )المعرفية(، وهي 

 )ترجمة الباحثة(. عناصر أساسية تسمح بتحقيق الفهم"
 

دد أيضا:  Lederer وديريرلوتقول   في هذا الص 
 

« Comprendre un texte c’est mobiliser à la fois une compétence 

linguistique et un savoir encyclopédique afin de faire 

correspondre à quelque chose le contenu véhiculé par le texte 

lui-même » (Lederer, 1994, p. 32). 

جنيد المعرفة اللغوية والمعرفة الموسوعية معا، "يقتضي فهم نص ما ت

 المحتوى الذي يتضمنه النص نفسه"وهذا من أجل مطابقة األشياء ب

 )ترجمة الباحثة(.
 

فمرحلة تحصيل المعنى هي عبارة عن تحصيل حاصل من 

عملية الفهم، فمتى ما كان الفهم صحيحا كان المعنى المحصل عليه 

اء الذي ت صب  فيه عصارة صحيحا، والعكس صحيح. وهي الوع

 العمليات الذهنية التي تحدث أثناء مرحلة الفهم.
 

 . مرحلة إعادة التعبير:2.2.3

مرحلة إعادة الت عبير هي المرحلة الذ هنية التي يقوم فيها المترجم 

بإعادة تركيب المعنى المحص ل عليه خالل المرحلتين السابقتين، وذلك 

 .مستهدفةغة الستعمال رموز ووسائل اللبا
 

وال يتعل ق األمر هنا بمجرد انتقاء المقابالت اللسانية ورصفها من 

القوائم المعجمية الط ويلة والجاهزة، بل هي عبارة عن عملية ذهنية معق دة 

تشمل عد ة آليات إدراكية يكاد المترجم نفسه ال يشعر بإنجازها. ففي هذه 

ا فعل الكاتب المرحلة، يتقم ص المترجم شخصية الكاتب، ألنه سيتكل م مثلم

في البداية، وينبغي عليه الت عبير بلغة طبيعية تماثل لغة األشخاص 

 الط بيعيين الذين يتكل مون تلك اللغة. 
« C’est le processus de déverbalisation qui permettra le passage 

d’un sens exprimé en une langue source au même sens d’une 

langue cible différente à travers un dit différent censé conserver 

un vouloir-dire initialement exprimé dans le message à traduire  

» (Koudded, 2012, p. 76). 
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"تسمح عملية تحصيل المعنى باالنتقال من المعنى نفسه المعب ر عنه 

مختلفة، بواسطة قول مختلف يفترض به  مستهدفةباللغة األصل إلى لغة 

 الحفاظ على مراد الكاتب الذي عب ر عنه في الرسالة المراد ترجمتها"

 )ترجمة الباحثة(.
 

وال ي مكن إيجاد المكافئات الص حيحة عند إعادة الت عبير بمجرد 

 البحث في قوائم معجمي ة موضوعة مسبقا. ويقول دوليل في هذا الس ياق: 
 

« Succédant à la compréhension, la réexpression consiste à 

reverbaliser les concepts en les revêtant de signifiants pris à une 

autre langue. La reformulation n’est pas un banal étiquetage de 

concepts. Elle est fondamentalement un acte d’intelligence » 

(Delisle, 2003, p. 77).  

مرحلة تالية لمرحلة الفهم، في  وصفهاب ،إعادة التعبير مرحلة تتمث ل"

إعادة صياغة المفاهيم عن طريق إلباسها دالالت مأخوذة من لغة أخرى. 

وهي ليست مجرد إلصاق تافه للبطاقات المفاهيمية، بل هي أساسا فعل 

 )ترجمة الباحثة(.  من أفعال الذكاء"
 

فعملية إعادة التعبير ليست باألمر الهي ن حسب دوليل، بل هي 

 عملية معق دة تنضوي بدورها على عد ة مراحل ال تقل  تعقيدا هي: 
 

  بط بين األفكار التفكير الت ماثلي: ويقصد به إعمال الذ هن في الر 

رات والمكافئات المماثلة في اللغة  رات ليشرع في إيجاد التصو  والت صو 

 .ةمستهدفال

  موز الل غوية التي ات خاذ القرار: أن يجتهد المترجم في التفكير في إيجاد الر 

تالئم قالب األفكار المستخلصة من الخطاب األصلي والمعني ة بالترجمة. 

ثم يرفض الحلول التي تبدو غير مالئمة شكال أو مضمونا أو كليهما، 

األمانة  ليصل إلى اتخاذ قرار بشأن الت رجمة الص حيحة مراعيا عنصر

 الذي تشير إليه الباحثتان لوديرير وسيليسكوفيتش في قولهما: 

« Être fidèle c’est respecter l’effet déclenché par le 

texte original, c’est choisir pour la production de la 

traduction des formulations en langue d’arrivée les 

mieux à même de produire sur le lecteur final le même 

effet que celui qu’a éprouvé le traducteur à la lecture 

du texte en langue de départ. Il ne s’agit pas de suivre 

au plus près la structure et la forme du texte original 
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mais d’en restituer l’effet à l’aide des moyens 

linguistiques naturels offerts par la langue d’arrivée »  

(Seleskovitch & Lederer, 1984, p.33). 

"األمانة أن يحترم المترجم األثر النّاجم عن النص األصلي، وأن 

ينتقي عند إنتاج الترجمة من اللغة الهدف أحسن الّصياغات التي 

جم عند تفعل في القارئ النهائي الفعل نفسه الذي فعلته في المتر

قراءته للّنص بلغة االنطالق. وال تتعلّق األمانة بتتبّع بناء النّّص 

األصلي وشكله، بل بإعادة تركيب األثر باستخدام الوسائل اللغوية 

 .)ترجمة الباحثة( الطبيعية التي تتيحها لغة الوصول"

تلكم إذن أهم  العمليات الذ هنية التي تحصل خالل نشاط الترجمة 

 .  بشكل عام 

 الّسيرورات المعرفية وترجمة األمثال القرآنية: .4

نهدف في الجزء الت طبيقي من هذه الدراسة إلى تحليل ومناقشة 

العملي ات الذ هنية التي يستخدمها مترجمو القرآن الكريم وقياس أثر 

استغاللها من عدمه في جودة الت رجمة وكفاءة مترجمي القرآن الكريم، 

 القرآنية في القرآن الكريم. وسنخص  بالذكر مبحث األمثال
 

 :. األمثال القرآنية1.4

به  ثل والمثيل: كالشَّبه والش   ثل والم  ثل، والم  األمثال: جمع م 

ثل تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب  والش بيه لفظا ومعنى. والم 

المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من اآلخر واعتبار أحدهما 

األدب هو قول محكيٌّ سائر يقصد به تشبيه حال الذي باآلخر، والمثل في 

كي فيه بحال الذي قيل ألجله، أي يشب ه مضربه بمورده، ويطلق المثل  ح 

 (.119، ص 1984، أبو سليمان) على الحال والقصة العجيبة الشأن

د  ومن أمثلتها في القرآن الكريم: قوله تعالى: ﴿ ع  نَّة  الَّت ي و  ث ل  اْلج  مَّ

ه   ن لَّب ن  لَّْم ي ت غ يَّْر ط ْعم  اٌر م   أ ْنه  ن  و  اء  غ ْير  آس  ن مَّ اٌر م   ا أ ْنه  تَّق ون  ف يه  اْلم 

ن ك ل    ْم ف يه ا م  ل ه  فاى و  ص  ْن ع س ل  مُّ اٌر م   أ ْنه  ب ين  و  ْمر  لَّذَّة  ل  لشَّار  ْن خ  اٌر م   أ ْنه  و 

يًما ف ق طَّع  الثَّ  م  اًء ح  س ق وا م  ال دٌ ف ي النَّار  و  ْن ه و  خ  ْم ك م  ب  ه  ن رَّ ةٌ م   ْغف ر  م  ات  و  ر  م 

ه ْم﴾  ب   ، وقوله:15-محمد سورة أ ْمع اء  أ ت   ﴿ض ر  وا اْمر  ين  ك ف ر  ث اًل ل  لَّذ  َّللاَّ  م 

ْن ع   أ ت  ل وط  ك ان ت ا ت ْحت  ع ْبد ْين  م  اْمر  ا ف ل ْم ن وح  و  ان ت اه م  ْين  ف خ  ال ح  ن ا ص  ب اد 
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ل ين   ع  الدَّاخ  ال  النَّار  م  ق يل  ادْخ  ْيئًا و  ن  َّللاَّ  ش  ا م   -التحريم سورة ﴾ ي ْغن ي ا ع ْنه م 

10. 

ويعد  القرآن الكريم بشكل عام  مورد إشكال لمترجميه، وذلك 

لبيانه المعجز ولغته الفريدة، فما بالك بترجمة األمثال وهي من أعلى 

مراتب البيان وأعلى درجات البالغة. الشك  أن ترجمة األمثال تتطل ب 

من مترجم القرآن أضعاف ما يحتاجه في ترجمة باقي مواضيع القرآن 

لت ركيز واالنتباه واإلدراك والفهم، وال شك  أن ها تتطل ب من الكريم من ا

المهارات اللغوية والميتالغوية والقدرات العقلية والتحك م في الس يرورات 

 المعرفية أكثر بكثير مما تتطل به باقي مباحث القرآن.

من هذا المنطلق، سنحاول في الجزء التطبيقي من هذه الد راسة 

ترجمات بعض األمثال القرآنية عند كل  من عرض وتحليل ومناقشة 

محمد حميد هللا وجاك بيرك، ليس من أجل الوقوف على مكامن الص حة 

والخطإ، وإن كان ذلك أمرا البد  من اإلشارة إليه، بل لمحاولة استنتاج 

ت بها سيرورة ترجمة كل  مثل عند كل  مترجم  المراحل الذهنية التي مر 

التي تمر بها عملية الت رجمة عموما والتي  مقارنة بالمراحل الذ هنية

قنا إليها في العناصر الن ظرية لهذا البحث، وفي حال الخطأ، تحديد  تطر 

مكمن االنحراف، أو المرحلة الذ هنية التي تم  على مستواها االنحراف، ثم 

اقتراح االستراتيجيات الميتامعرفية الالزمة لزيادة كفاءة مترجمي القرآن 

ا ابتغاء اجتناب االنحراف عن المعنى الص حيح، والذي يعد  الكريم وهذ

في ميدان ترجمة القرآن الكريم على وجه الخصوص أمرا جلال قد يؤدي 

إلى ضياع الد الالت وتقويض أحد أكثر أركان العملية التواصلية أهمية 

 وهو الرسالة، وما ينجم عن ذلك من سوء الفهم لمراد هللا تعالى من آياته.  

. ترجمة األمثال القرآنية إلى اللغة الفرنسية عند كل من جاك بيرك 2.4

 ومحمد حميد هللا:

 من سورة آل عمران:  117. اآلية 1.2.4
 

 ترجمة جاك بيرك ترجمة محمد حميد هللا اآلية الكريمة

ِذِه ﴿ َمثَُل َما يُنِفقُوَن فِي َهَٰ

ْنيَا َكَمثَِل ِريحٍ  اْلَحيَاِة الدُّ

أََصابَْت َحْرَث فِيَها ِصرٌّ 

قَْوٍم َظلَُموا أَنفَُسُهْم 

« Il est de leur 

dépenses dans la vie 

présente, comme 

d’un vent gros 

d’extrême rigueur, 

« La semblance de ce 

qu’ils dissipent en 

cette vie d’ici-bas est 

celle d’un vent de 

glace affligeant 
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ه م  َّللاَّ   فَأَْهلََكتْهُ  ا ظ ل م  م  و 

﴾ ون  ْم ي ْظل م  ْن أ نف س ه  ك 
ل َٰ   و 

qui fond sur le 

champ de ceux qui 

se sont manqués à 

eux-mêmes, et le 

détruit. Car ce n’est 

pas Dieu qui leur 
manque, mais eux-

mêmes se manquent à 

eux-mêmes» 

(Hamidullah,  1986,  
p. 71). 

l’emblavure de gens 

iniques à eux-

mêmes : il le 
détruit ; ce n’est pas 

Dieu qui leur fut 

inique, mais ils le 
firent à eux-mêmes » 
(Berque, 2002, p. 83). 

 :تفسير اآلية 

هذه اآلية مثل صريح في القرآن الكريم، وقد جاء في معناها أن 
ث ل لونه من  م  ما ي نفق الكافرون في وجوه الخير في هذه الحياة الد نيا وما ي ؤم 

ثواب، كمثل ريح فيها برد شديد ه بَّْت على زرع قوم كانوا يرجون خيره، 

وبسبب ذنوبهم لم ت ْبق  الريح منه شيئًا. هؤالء الكافرون ال يجدون في اآلخرة 

نفسهم بكفرهم ثوابًا، وما ظلمهم هللا بذلك، ولكنهم ظلموا أ

: البرد الشديد. و )equran.me/tafseer(.وعصيانهم ر  قال ابن عباس: والص 

يح الشديدة .  قيل : أصله من الص رير الذي هو الص وت، فهو صوت الر 

يح. ومعنى  ويقول الزجاج: هو صوت لهب النار الت ي كانت في تلك الر 

ث ل  نفقة الكافرين في بطالنها وذهابها وعد م منفعتها كمثل زرع اآلية: م 

أصابته ريح باردةٌ أو نار فأحرقته وأهلكته، فلم ينتفع أصحابه بشيء 

  .(quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi) بعدما كانوا يرجون فائدته ونفعه
 

 تحليل الترجمتين والمقارنة بينهما: 

الكلمة أو 

 العبارة

 ترجمة جاك بيرك  ترجمة محمد حميد هللا

 … Il en est de leurs dépenses مثل ما ينفقون 
comme 

La semblance de ce qu’ils 
dissipent  

 

ترجم بيرك العبارة حرفي ا سواء في األلفاظ أم في تركيب العبارة 

نفسه، وترجم حميد هللا العبارة بتركيب قريب من التركيب األصلي، 

حميد هللا فكالهما احترما صيغة الت شبيه في اآلية فهما وتعبيرا. وترجم 

الفعل بتقنية اإلبدال حيث قلبه اسما، بينما حافظ بيرك على صيغة الفعل، 

لكن االختالف يكمن في الداللة، فترجمة حميد هللا جاءت موافقة للمعنى 
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العام لفعل اإلنفاق، بينما جاءت صيغة الفعل عند جاك بيرك بمعنى 

 التبذير والتبديد.

Dépenser: Employer de l’argent pour un achat, pour payer un 

service (Larousse) 

Dissiper : Dépenser inconsidérément, dilapider (Larousse) 

والسبب في هذا االختالف أن محمد حميد هللا ترجم اللفظة بناء 

، فالكافرون ينفقون من أموالهم ويرجون الث واب لكن  نفقتهم اعلى فهمه له

رع الذي يرجى حصاده فإذا بالريح  تذهب سدى ألن ها باطلة، مثل  الز 

ت تلفه. فالفهم صحيح والمعنى المحص ل عليه كذلك، لكن التعبير عنه كان 

حرفيا. ومن المفهوم نفسه استنتج جاك بيرك أن  تلك األموال ليست بنفقة 

صدقة، إذ ال أجر يرجى منها، وبالتالي فما هي إلى تبديد لألموال،  أو

غم من أن  كال المترجمين كان فهمه سليما، إال أن  جاك بيرك  فعلى الر 

 لخدمة معاني أكثر عمقا.  مستهدفةأبرع في تطويع اللغة ال كان

 ترجمة جاك بيرك ترجمة محمد حميد هللا الكلمة أو العبارة

  Dans la vie présente  En cette vie d’ici-bas في هذه الحياة الدنيا 

الشك  أن  بين قولنا "في هذه الحياة" )ترجمة حميد هللا( و"في 

هذه الحياة الد نيا أو الس فلى" )جاك بيرك( فرقا ما ولو كان ضئيال؛ 

هذه الحياة فإعطاء صفة الد نيا أو الس فلى للحياة إن هو إال تركيز على أن  

فانية زائلة، وأن  المؤمن إذا تصد ق أو أنفق في سبيل هللا فهو يد خر 

الث واب لآلخرة، أما الكافر فهو ينفق ماله ابتغاء عرض من الدنيا فيعصف 

روع وت تلفها. فالش اهد أن لكل   يح الص رصر بالز  هللا بأجره كما تعصف الر 

مكن أن ي سقطها المترجم بإسقاط لفظة في القرآن الكريم داللتها الت ي ال ي

الل فظ الد ال  عليها كما فعل حميد هللا، أما جاك بيرك فقد عب ر عنها بما 

أي الحياة الدنيا أو   La vie d’ici-basتعب ر عنه اللغة الفرنسية الطبيعية:

أي العالم  là-haut وهو العالم اآلخر أو اآلخرة، و l’au-delàالسفلى، 

  العلوي أو الجنة. 

 ترجمة جاك بيرك  ترجمة محمد حميد هللا الكلمة أو العبارة

Métacognition Comme d’un un vent gros 

d’extrême rigueur  

Est celle d’un vent de 
glace  
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يح بإضافة صفة  أي "شديد"  grosترجم محمد حميد هللا الر 

يح وهي  للت فرقة بينها وبين ال رياح، وال شك  في أن ه فهم موف ق، فالر 

يح في مواضع  مجتمعة أشد   قة، وقد وردت الر  ياح المتفر  وأعتى من الر 

ياح التي  القرآن المتعل قة بإلقاء العذاب والعقوبة على الكافرين، عكس الر 

يرك بالترجمة الحرفية ة، بينما اكتفى جاك بوردت في مواضع أقل شد  

ياح، فهذا االختالف مرد ه الفهم السليم للفرق  يح والر  التي ال تفرق بين الر 

" فقد ترجماها بطريقتين مختلفتين؛  بين المعنيين. أما عبارة "فيها صر 

أي ذي شد ة قصوى، فاكتفى  « d’extrême rigueur»فترجمها حميد هللا بـ 

، لكن ه لم ي شر إلى "pléonasme"الريح بتكرار داللة الشد ة المرتبطة ب

معنى ال صر  بمعنى شدة البرودة أو شدة الحر  كما ورد في التفاسير، ولعل  

هذا األمر مما ينقص من داللة اآلية، ألن ما أتلف الزرع ليس هو شد ة 

الريح بقدر ما هو الصر  المصاحب لها، أما جاك بيرك فقد ترجمها بـ 

"vent de glace "ح باردة وقد أصاب أحد المعنيين الصحيحين أي ري

 هنا.

 ترجمة جاك بيرك  ترجمة محمد حميد هللا الكلمة أو العبارة

أصابت حرث قوم 

 ظلموا أنفسهم فأهلكته 

Qui fond sur le champ 
de ceux qui se sont 

manqués à eux-mêmes 
et le détruit  

Affligeant l’emblavure 
des gens iniques à eux-
mêmes : il le détruit 

 

الذي يمكن أن يترجم بـ "هوى"  fondreاستعمل حميد هللا الفعل 

أو"بد د" والذي قد يالئم في هذا السياق معنى "أصابت"، أما بيرك فقد 

ق"، إال أن داللته هنا  affliger استعمل الفعل الذي من معانيه "يمز 

ى معاني الحزن واألسف معنوية أكثر من كونها محسوسة،  إذ تشتمل عل

وهي المشاعر المصاحبة لضياع المنفعة من وراء الزرع أو المال الذي 

أنفقوه سدى. أما الحرث والذي يعني الزرع، فلم يترجمه حميد هللا بالدقة 

هي الحقل عموما، سواء أكان فيه زرع ما أم ال،  champالكافية، ذلك أن 

التي استعملها بيرك فتعني األرض المزروعة. قد يقول  emblavureأما 

القائل أن اإلتالف ال يكون إال في حقل مزروع، وهذا أمر معقول إال أنه 

 ال ضير من زيادة اإليضاح تجنبا للفهم الخاطئ من قبل القارئ.
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وكانت  iniquesكما استعمل بيرك ترجمة دال ة على الظلم 

 se sont manquésجاءت ترجمته ترجمته حرفية، أما حميد هللا ف

فضفاضة نوعا ما، قد يفهم منها القارئ دالالت متعددة؛ فمنها الذين 

توا على أنفسهم الفرصة، وقد يجنح  أخطؤوا في حق أنفسهم، الذين فو 

 بتفكيره إلى أبعد من ذلك.

ا  فالمالحظ أن جل  المؤاخذات التي تؤخذ على المترجمين هي إم 

ا  سوء تعبير عنه. سوء فهم للمعنى وإم 

 من سورة األعراف: 40. اآلية 2.2.4
 

ترجمة محمد حميد  اآلية الكريمة

 هللا

 ترجمة جاك بيرك

ين  ك ذَّب وا ب آيات ن ا  ﴿إ نَّ الَّذ 

ا ال ت ف تَّح   وا ع ْنه  اْست ْكب ر  و 

اء   اب  السَّم  ْم أ ْبو  َوال ل ه 

َحتَّى يَلَِج  يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ 

 فِي َسّمِ اْلِخيَاطِ اْلَجَمُل 

ك ذ ل ك   ي و   ن ْجز 

ين﴾ م  ْجر  -األعراف  اْلم 

40 

« Non, pour ceux qui 

traitent de mensonge 

Nos signes, et qui 
s’en enflent 

d’orgueil, les portes 

du ciel ne seront pas 
ouvertes, et point 

n’entreront au 

paradis, que le 

chameau n’ait 

pénétré dans le chas 

de l’aiguille. Ainsi 

payons-Nous les 
criminels » 

(Hamidullah, 1986, 

p. 163). 

« Ceux qui, par 

superbe, 

démentirent Nos 
signes, ne voient pas 

s’ouvrir les portes 

du ciel, pas plus 

qu’ils n’entrent au 

jardin, jusqu’à ce 

que le chameau ne 

pénètre dans chas 

d’une 

aiguille. C’est ainsi 

que nous rétribuons 
les criminels » 

(Berque, 2002, p. 
167). 

 

 :تفسير اآلية 

تشتمل هذه اآلية الكريمة على نوع آخر من األمثال القرآنية 

ريحة وال الكامنة، والتي يعرف باألمثال المرسلة، وهي األمثال غير الص  

بيه صراحة، بل جرت التشبيه ولم يرد فيها الت شال تشتمل على لفظ 

 مجرى األمثال.
 

إن الذين  :في تفسيره لهذه اآلية الط بري وقال شيخ المفسرين

ججنا وأدل تنا فلم يصد قوا بها ولم يت بعوا رسلنا وا " كذبوا بح  اْست ْكب ر  و 
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قياد لها يقول: وتكب روا عن الت صديق بها، وأن فوا من إت باعها واالن ع ْنه ا"

ْم" أي تكبراً،" اب  " ألرواحهم إذا خرجت من أجسادهم ال ت ف تَّح  ل ه  أ ْبو 

" اء  وال يصعد لهم في حياتهم إلى هللا قول وال عمل، ألن أعمالهم  السَّم 

الح، كما قال جل ثناؤه إ ل ْيه  ﴿ خبيثة، وإنما يرفع الكلم الطيب والعمل الص 

ال ح  ي ْرف ع ه  ي ْصع د  اْلك ل م  الطَّي  ب  و   ل  الصَّ ل ون  له: " . وقو10فاطر:﴾ اْلع م  ال ي دْخ 

ي اط   ل  ف ي س م   اْلخ  م  تَّى ي ل ج  اْلج  نَّة  ح  يقول جل  ثناؤه : وال يدخل هؤالء "؛ اْلج 

الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها الجن ة التي أعد ها هللا ألوليائه المؤمنين 

في س م  الخياط أبداً، وذلك ثقب اإلبرة وكل ثقب في  أبداً، كما ال يلج الجمل

 ً ، عين أو أنف أو غير ذلك فإن العرب تسميه "سماً" وتجمعه "سموما

وأما الخياط : فإنه من المخيط وهي اإلبرة، ثم ذكر تأويل "الجمل" بأنه 

 الجمل المعروف أي البعير، وقيل هو حبل السفينة الغليظ الضخم من ليف
(quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary) 

 :تحليل الترجمتين والمقارنة بينهما 

الكلمة أو 

 العبارة

 ترجمة جاك بيرك  ترجمة محمد حميد هللا

يدخلون  وال

 الجنة 

Et point n’entreront au 
paradis  

Pas plus qu’ils n’entrent 
au jardin 

 

األمر الالفت لالنتباه في ترجمة جاك بيرك هو ترجمته للجن ة بـ 

jardin عكس حميد هللا الذي ترجمها بالمقابل المعروف ،paradis ولم ،

أجد في حدود ما اط لعت عليه عالقة تربط بين الجن ة والبستان، ولعل  

المترجم هنا لم يفهم المقصود من لفظ الجنة، فقد تدل  الجنة في القرآن 

الكريم تلك التي خلقها هللا جزاء لعباده المؤمنين أو بمعنى البستان 

 المغروس شجرا.

الكلمة أو 

 العبارة

  ترجمة جاك بيرك  ترجمة محمد حميد هللا

حت ى يلج الجمل 

 في س م  الخياط 

que le chameau n’ait 

pénétré dans le chas de 
l’aiguille 

jusqu’à ce que le chameau ne 

pénètre dans chas d’une 
aiguille 
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مربط الفرس في هذه اآلية الكريمة هي هذه العبارة وهي مناط 

التشبيه، والتي شبه فيها هللا عز  وجل  استحالة دخول الكافرين الجن ة 

ه العلماء  باستحالة دخول الجمل في سم  الخياط أي في ثقب اإلبرة. وقد نو 

ا إلى أن  المقصود بالجمل قد يكون الحيوان المعروف وهو البعير، أو كم

قال الطبري  حبل السفينة الغليظ من ليف. والمالحظ أن كال المترجمين 

 دونما كثير إمعان في التفاسير المحتملة chameauترجمها بالبعير 

األخرى. ولعل  وجهة الن ظر األصوب هنا أن  المقصود بالجمل الحبل  ال 

ة أي  عالقة منالبعير.  طقية فلو كان 'الجمل" هو "البعير" فلن تكون ثم 

والقرآن الكريم ال يعطي من األمثلة إال ما يكون  بين البعير وثقب اإلبرة،

 ً ا أن يأتي بالبعير ليدخله في ثقب فقا مضربه مع مورده، مت   متوازنا أم 

اإلبرة فهذا غير منسجم منطقيا. وقد ذكر القرآن الكريم هذا الحيوان 

ن ْزد اد  ك   ﴾ سورة يوسف، "الجمل" باسم "البعير" كما في اآلية ﴿و  ير  ْيل  ب ع 

أ ف ال  الكريمة: ﴿  وفي صيغة الجمع جاء بلفظ "اإلبل" كما في اآلية

ل ق تْ  ب ل  ك ْيف  خ  ون  إ ل ى اإل  ا جمع "جمل" هو "جمالة" كما البلد، -﴾ي ْنظ ر  أم 

ْفٌر﴾ والقصر هي في اآلية﴿ ال ةٌ ص  م  ا ج  ، ك أ نَّه  ر  ك الق ْصر  ي ب ش ر   إ نًَّها ت ْرم 

وجمالة صفر هي الحبال الغليظة ذات لون أصفر. ، ، األفاعي الضخمة

ا  الجمل" حسب لغة القبائل العربية األصيلة والقديمة هو حبل السفينة "أم 

ى كذلك بقلس  الغليظ الذي تشد  به السفينة إلى المرساة، والذي يسم 

يستحيل السفينة، وبذلك يكون المعنى منسجما تماما. فالمعنى هنا أن ه كما 

دخول ذلك الحبل الغليظ في خرم اإلبرة، كذلك يستحيل دخول أولئك 

  الكفرة الجن ة.

 Que quand"، فتصبح اآلية الكريمة: "amarre"ونقترح لترجمتها لفظة 

l’amarre ait pénétré dans le chas de l’aiguille." 
 

فها  الحظنا إذن كيف يؤثر عدم الفهم في منحى الترجمة ويحر 

غمويذهب بالكثير من بيان القرآن وجماليته وإعجازه اللغوي.   وعلى الر 

كتب التفاسير لم تغفل هذا المعنى إال أن المترجمين أغفاله، ألنهما  من أن  

 ترجما اآلية بمعزل عن سياقها ودون مراعاة لبيان القرآن وأساليبه.  
 

 . التّعليق على التّرجمات في ضوء المقاربة المعرفية:3.4

لسنا هنا بصدد الحكم عن المترجمين أي هما أصاب وأي هما أخطأ، 

فقد رأينا أن ك ال مصيب أحيانا ومخطٌئ أحيانا أخرى. لكن  الهدف من 

عرض ترجمت ْي المثلين وتحليلهما هو الوقوف على مدى تحكم 
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لذ هنية لعملية الترجمة. وقد الحظنا أن معظم المترجمين في العمليات ا

 األخطاء أو االنحرافات في الترجمة منشؤها سببان رئيسيان:

  ينجر عنه تحصيل معنى خاطئ أو ، ا خلل في فهم النص  إم 

ه. ف مشو   ناقص أو محر 

  ا سوء تعبير عنه، أي أن يكون المعنى المحص ل عليه في وإم 

صياغته وقولبته في قالب مرحلة الفهم صحيحا، لكن طريقة 

 تشوبها الكثير من الشوائب. مستهدفةاللغة ال

 . أسباب األخطاء في الفهم:1.3.4

 .القراءة السطحية لآليات دون التعمق في معانيها 

  عدم ربط اآليات بسياقاتها، وترجمتها ترجمة معزولة عن

أو التي الوضعيات التواصلية في اآليات التي قبلها أو بعدها 

 ا موضوعا وتركيبا.تماثله

  االعتماد على تفسير واحد أو اثنين وإلغاء العديد من وجهات

 النظر في التفسير والتي قد تكون األصوب.

  عدم البحث الموسوعي الكافي في أسباب النزول والتأويالت

 المحتملة، وخاصة التفسيرات اللغوية. 

 . أسباب األخطاء في التعبير:2.3.4

  التعبيرية وعدم القدرة على استعمال أدوات االفتقار إلى الملكة

بشكل كاف لتطويع المعنى وجعله في متناول  مستدفةاللغة ال

 القارئ.

 التحرر من أسلوب اللغة  التمسك بقالب اللغة األصل وعدم

 العربية.

  .االعتماد على الترجمة الحرفية 

وختاما، سنحاول اقتراح وسائل تساعد مترجم القرآن الكريم على 

فهم النصوص القرآنية وحسن التعبير عنها، مبينين ما لذلك من أثر في 

تحسين الكفاءة الت رجمية للمترجمين بشكل عام وكذا تحسين جودة 

 الترجمات. 

 :نتائج الدراسة .5

القرآن دور السيرورات المعرفية في تطوير كفاءة مترجم .1.5

 الكريم:
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يمكن اعتبار الس يرورة المعرفية واحدة من المتغي رات التي يمكن 

دورا فاعال في تحسين عملية التعل م، فقد أشار الباحثون إلى أن  ؤديأن ت

المتعل مين الذين لديهم وعي بهذه اإلستراتيجية، هم أكثر تنظيما ويؤد ون 

هم الدراسية بشكل أفضل من المتعل مين ال ذين يفتقرون لها، ألن مهام 

الس يرورات المعرفي ة تسمح للمتعل مين بالت خطيط والت رتيب )التسلسل( 

ومراقبة التعل م بطريقة تحسن األداء بشكل مباشر وتسمح بمعالجة عقبات 

 المشكلة، وتنمي مهارات حلها. 
 

« Les stratégies métacognitives permettent à l’apprenant de 

réfléchir sur sa manière de penser et de travailler, d’en évaluer 

l’efficacité, puis d’apporter les ajustements pour l’améliorer » 
 (112، ص 2014 ساسي،)

 

"تسمح االستراتيجيات الميتامعرفية للمتعل م بالتفكير حول طريقته 

ومن ثم إدخال الخاصة في التفكير والعمل، كما تسمح له بقياس فاعليتها 

 .)ترجمة الباحثة( ها"حسينالتعديالت عليها من أجل ت
 

أنموذجا للتعل م يرتكز  Tardif Jacquesوقد قد م جاك تارديف 

، ص 2014)ساسي،  عاعلى االستراتيجيات المعرفية والميتامعرفية م

113) : 

« Ce modèle a pour visée de susciter l’engagement cognitif et 

affectif, de montrer à l’apprenant comment traiter les 

informations d’une façon adéquate et d’amener l’étudiant à 

effectuer des transferts. » 

"يهدف هذا األنموذج إلى الحث  على االلتزام المعرفي والعاطفي، وأن 

ح للمتعل م كيفية معالجة المعلومات بالطريقة ا الئمة، كما يهدف لميوض 

  .)ترجمة الباحثة( على القيام بالتحويالت"ا إلى جعله قادر
 

ولكي يؤدي المترجم عمله على الوجه األكمل، ينبغي له أن 

يتوفر، باإلضافة إلى المهارات والكفاءات اللغوية والتواصلية والنصية 

والتداولية والثقافية أو الموسوعية والمنهجية، على مجموعة من 

الميتامعرفية. فقد أصبحت الكفاءة  واالستراتيجياترات المعرفية المها

اللغوية غير كافية من أجل فهم النصوص وإنتاجها، لذا يجب على 

مستعمل لغة ما أن يتوفر على المعرفة والمهارة من أجل فهم واستعمال 

األشكال التي يعكس فيها نص ما االتساق من حيث المعنى، والتناسق من 

فالكفاءة . ويتأقلم مع بنية نصية ما أو بنية فوقية محددة حيث الشكل،
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 ,Menendez) النصية التحويلية مثال تقتضي: التبسيط وإعادة الصياغة

ذهنيتين هما لب  سيرورة وقد رأينا آنفا أن هاتين العمليتين ال (2008

 الترجمة.
 

ويزداد األمر حساسية وتعقيدا إذا ما تعل ق بترجمة القرآن الكريم، 

نظرا لصعوبة لغته وتعقيد أساليبه وحجم الترابط الداللي في بيانه وبديعه 

على حد  السواء. وقد أشرنا سابقا إلى أن مترجم القرآن الكريم يحتاج إلى 

ورات أضعاف ما يحتاجه مترجم النصوص العادية من تحك م في الس ير

هنا إلى دورها وفاعليتها في زيادة كفاءة المترجم  المعرفية، وقد نو 

 وتحسين فهمه وزيادة التحك م في المراحل المعرفية لعملية الترجمة لديه. 
 

في تطوير كفاءة مترجم القرآن  استراتيجية التساؤل الذاتي وأثرها.2.5

 الكريم:

نقترح كخطوة أخيرة أنموذجا معرفيا يفص ل في السيرورات 

 (:2-التساؤل الذاتي )شكل إستراتيجيةالمعرفية لعملية الترجمة وفق 
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لقد سبق في الجزء النظري من هذه الد راسة القول بأن الس يرورة 

يقوم  بالعمليات الذهنية التي المعرفي ة لعملي ة الت رجمة هي وعي المترجم

انطالقا من النص األصل،  مستهدفبها عقله أثناء عملية إنتاج النص ال

ه في مختلف تلك العمليات وسيطرته عليها وتوجيهها بما يخدم هذا  وتحكم 

الهدف. ويكون ذلك بتطبيق إحدى االستراتيجيات الميتامعرفية، وقد 

م على اخترنا نحن إستراتيجية التساؤل الذاتي، التي يطرح فيها المترج

ى فهمه للمهمة ومد ،وآلياته ،نفسه أسئلة حول العمل المراد إنجازه

 وتحك مه في سيرها.

 مراحل: ثالثوتتم الترجمة من منظور المقاربة المعرفية في 

 :مدى بوتتعل ق طبيعة األسئلة المطروحة فيها  مرحلة التخطيط

 ،فهم المترجم لما سيقوم به، ومدى معرفته بطبيعة النص ونوعه

وما يتطلبه من مهارات ومعارف لغوية وميتالغوية. فمترجم 

 ؟عليه أن يعي أي سورة من القرآن سيترجم ،القرآن الكريم مثال

، ثم ؟أسباب نزولهاما و ؟وهل هي مكية أم مدنية ؟وما ترتيبها

، وهل ورد في القرآن الكريم مواضيع أو ؟اسمها ومواضيعها

، ثم يتسلح ؟بين يديه مباحث أو قصص مشابهة أو مقاربة للتي

بالتفاسير والمعاجم أحادية وثنائية اللغة، ويستحضر تجاربه 

ل عليها،  السابقة في ميدان ترجمة القرآن والنتائج التي حص 

ويقرأ السورة قراءة مبدئية يتوقع فيها نوع المشاكل التي 

 ستواجهه ويجه ز الحلول التي يراها مناسبة للتغل ب عليها.

 في هذه المرحلة، يقوم عقل المترجم  والتّحّكم: مرحلة المراقبة

ة مراقبة الترجمة والتحك م في سيرها، عن طريق طرح  بمهم 

أسئلة تتعلق بمدى فهمه للنص ومدى تحصيله للمعنى الصحيح، 

وإن كان يمتلك األدوات الالزمة إلعادة التعبير عن هذا الفهم 

. فمترجم القرآن الكريم في هذه الحال يقرأ الن ص مستهدفةباللغة ال

القرآني قراءة عميقة يحد د المواطن التي فيها إشكال لغوي أو 

تأويلي ويجتهد في شرح المفردات في مختلف المعاجم ويقرأ ما 

تيسر من الت فاسير: اللغوية والفقهية والموضوعية وغيرها، وقد 

ت التي يتعس ر عليه يستعين بالد راسات واألبحاث في المجاال

فهمها أو ترجمتها، ثم يحص ل المعنى في ذهنه ويضبطه ويشرع 

في التعبير عنه ويحرص أن تتم عملية إعادة التعبير بوسائل 

هذا وعقله ال يتوقف عن  ال اللغة العربية، كل   مستهدفةاللغة ال
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طرح األسئلة حول إن كانت ترجمته سليمة وهل وف ق في نقل 

 وغيرها؟المعنى أو ال 

 :ينتقل المترجم في هذه المرحلة إلى نوع آخر من  مرحلة التقييم

التساؤالت تتعلق بالمنتج ال بالسيرورة. وفيها يقرأ مترجم القرآن 

اآليات وترجمته لها ويتحق ق إن كان قد نسي تفصيال ما أو لفظا 

، ثم ينتظر زمنا كافيا مستهدفةأو معنى لم يعب ر عنه باللغة ال

القرآني قبل أن يعود إلى الن ص المترجم  ص  تأثير الن   ليذهب عنه

مباشرة منسلخا عن النص األصل، فيقرأ ترجمته ويحكم إن 

طبيعية يتحد ثها الناطقون بها، أم أن   مستهدفةكانت مكتوبة بلغة 

ح ما ورد فيها  آثارا من اللغة األصل ما تزال عالقة بها، ثم يصح 

 من أخطاء إن وجدت. 

ة، يتمك ن مترجم القرآن الكريم من تسخير قدراته بهذه الطريق

ومهاراته الترجمية عن طريق استغالل إستراتيجية التساؤل الذاتي 

الميتامعرفية، وهذا من أجل تحسين كفاءته في ترجمة أمثال القرآن 

 الكريم وغيرها. 

 خاتمة: 

يمتاز القرآن الكريم بإعجازه البياني الذي أعجز العرب والعجم 

على حد  سواء، وعليه، البد  لمترجم القرآن الكريم أال يكتفي بتطوير 

قدراته اللغوية ومهاراته التواصلية وثقافته الموسوعية فحسب إن أراد أن 

يرتقي بجودة ترجمته، بل عليه كذلك أن يستغل استراتيجيات المقاربة 

لمعرفية أحسن استغالل حتى يضبط سيرورة عملية الترجمة ويراقبها ا

ه بوصلة الترجمة نحو المسار الصحيح  حدث  ألنه إذاويتحكم فيها ويوج 

 انحراف يؤد ي إلى خلل في المعنى أو المبنى.

 المصادر والمراجع:

 .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 

....................................................................................

. 

 أوال: المراجع العربية

 ( .مورد الظمآن في علوم 1984أبو سليمان، صابر حسن محمد .)

 القرآن )الطبعة األولى(.  بومباي، الهند: الدار السلفية.
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 :ستخلصم

للّغة وا احث البالغةتعدّ االستعارة من أكثر أنواع البيان بروزا في مب

 بليغفقد حظيت بالصدارة لما لها من القدرة على االستيعاب الجمالي في ت

ّرد د مجالخطاب إالّ أنّها بتطور األبحاث، تجاوزت مفهومها المجازي فلم تع

 للّغة.بل اقركنين يحذف أحدهما لتبلّغ معنى معيّنا وإنّما أصبح موقعها الفكر 

ن مط الضوء على االستعارة حين تنتقل ترنو هذه الدراسة إلى تسلي

 يكوفلغة إلى أخرى أثناء الترجمة، مستعنين بما وصل إليه كل من جورج ال

 قرآنال آيمارك جونسون في نظريتهما المعرفية في هذا المجال متخذين من و

 .لهذي تمثال عالمية العدلو الكريم عيّنة للتطبيق  خاصة تلك المتعلقة بالموازين

 رجمة. لتا ؛المقاربة المعرفية ؛االستعارة ؛القرآن الكريم :حيةتامفكلمات 

Metaphor in the light of the Cognitive Theory of Lakoff and 

Johnson: Examples from the Translation of the Meanings of the Noble 

Quran as a Model 

Abstract:  

Al-Isti'ara (metaphor) constitutes one of the most prominent 

figures in the Arabic Rhetoric. It has gained a leading position for its 
aesthetic characteristics in the transmission of discourse. However, 

with the progress of research, it has gone beyond its metaphorical 

concept, it means no longer just two constituents (arkans) which are 

the linking particles and the tenor or vehicle are deleted to convey a 
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special meaning, but is now considered more as a cognitive device 

than a linguistic one. Thus, the most appropriate approach to analyze 
and study it is perhaps the cognitive approach. 

In this research study, we will try to understand the Qur'anic 

metaphor in the light of the findings of George Lakoff and Mark 
Johnson on the one hand and Newmark's efforts in dealing with 

metaphor on the other in order addresses the following research 

question: How could the cognitive approach help in understanding and 
translating metaphor?  

Key Words: The Noble Quran; Al-Isti'ara (Metaphor); Cognitive 
Approach; Translation. 

 

سننطلق مبدئيا من فهم البلغاء العرب لالستعارة طالما سنجعل 

فالمتتبع لتاريخ البالغة العربية يمكنه أن يقف على  مدونتنا القرآن الكريم؛

تعريف أبي  عثمان عمرو بن بحر الملقب بالجاحظ الذي عاش القرن 

 الثالث للهجرة من أوائل الذين عّرجوا على مفهوم االستعارة فقال "...

نا ا ه  ه   .عيناها يعني ظلّت تبكي على عراصها عيناها، فقت،وط

وتسمية  من الّسحاب على طريق االستعارة، وجعل المطر بكاء   للّسحاب،

 .(153، صفحة 1998)الجاحظ، الّشيء باسم غيره إذا قام مقامه" 

أما ابن رشيق في كتابه العمدة في محاسن الشعر وآدابه فيقول 

وليس في  وأّول أبواب البديع، ا "أفضل المجاز،في باب االستعارة أنّه

ونزلت  وهي من محاسن الكالم إذا وقعت موقعها، الّشعر أعجب منها،

منهم من يستعير للشيء ما ليس منه وال  والنّاس مختلفون فيها، موضعها،

ويتابع فيذكر أن  (270، صفحة 2001)ابن رشيق القيرواني، إليه" 

اعهم )يقصد العرب( في الكالم اقتدارا ودالة، "االستعارة إنما هي من اتّس

وليس ذلك في لغة أحد  ألّن ألفاظ العرب أكثر من معانيهم، ليس ضرورة،

أال ترى أّن للشيء  من األمم غيرهم، فإنّما استعاروا مجازا واتّساعا.

)ابن رشيق القيرواني،  عندهم أسماء كثيرة وهم يستعيرون له مع ذلك؟"

اء في النكت في إعجاز القرآن أنها "تعليق وج (275، صفحة 2001

 العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللّغة على جهة النّقل لإلبانة

" ثم يعقد (86-85، الصفحات 1976)الرماني، الخطابي، والجرجاني، 

الّرماني مقارنة خفيفة بين االستعارة والتشبيه لينتهي إلى القول أّن مخرج 

ست[ العبارة له في أصل اللّغة، ليعرج بعدها على االستعارة مخرج ما ]لي
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أركان االستعارة وهي: مستعار ومستعار له ومستعار منه إلى أن يقول 

"وكّل استعارة فالبدّ لها من حقيقة وهي أصل الداّللة على المعنى في 

فكّل استعارة البدّ لها من حقيقة والبدّ من بيان ال يفهم بالحقيقة  اللّغة...

ق  ﴿نحو  او  ْنث ور  ع ْلن اه  ه ب اء  م  ٍل ف ج  ا ع ِمل وا ِمْن ع م  ، 23الفرقان  ﴾ِدْمن ا إِل ى م 

"إعلم أن االستعارة  وال يبتعد الجرجاني كثيرا عن هذا التعريف فيقول:

لفظ أصل في الوضع اللّغوي معروفا تدّل الّشواهد في الجملة أن يكون لّ 

الّشاعر أو غير الّشاعر في ثّم يستعمله  على أنّه اختص به حين وضع،

غير ذلك األصل وينقله إليه نقال غير الزم، فيكون هناك كالعارية." 

 .(27، صفحة 2001)الجرجاني، 

 ة اليستنتج مّما سبق أن االستعارة في البالغة العربية القديم

 تنظر إلى االستعارة إالّ من حيث أنّها تعبير وضع في غير أصله.
 

هي:  للبالغة أن االستعارة  أربعة  مداخلال يخفى عن الدارسين 

 المدخل النحوي والمدخل الفلسفي والمدخل االنثروبولوجي والمدخل

فهي من الجانب النحوي  (139، صفحة 2007)أبو العدوس، الجشتالتي 

 فظيتعرف على أنّها "اختيار معجمي تقترن بمقتضاه كلمتان في مركب ل

 لدويتو. منطقي -عدم انسجام  وأ -اقترانا دالليا ينطوي على تعارض 

المتلقي  تثير لدى semantic devianceدالليةعنه بالضرورة مفارقة 

ثه حدشعورا بالدهشة والطرافة، وتكمن علّة الدهشة والطرافة فيما ت  

المفارقة الداللية من مفاجأة للمتلقي بمخالفتها االختيار 

عنصر من  إذ ننقل خاصية .(194، صفحة 2002)مصلوح،  " قعالمتو

ب مركب لفظي إلى آخر، ويكون مركبا نحويا باعتبار موقعه من المرك

أْس  ش ْيبا  ﴿اللفظي قابال للتحليل مثل:  اْشت ع ل  الرَّ )مركب ( 4ريم )م﴾ و 

ن اح  الذُّلِّ ﴿ نحوي من فعل + فاعل( ا ج  اْخِفْض ل ه م  ْحم  ال ِمن   و  اء سر)اإل ﴾ةِ رَّ

، صفحة 2002)مصلوح، ليه(. مضاف إو )مركب نحوي من مضاف (24

194). 

الها أرسطو بلغت االستعارة في تاريخ البالغة شأوا كبيرا فقد أوْ 

Aristote  ،ومن هنا يكون المدخل  اهتماما خاصا فعالجها معالجة فلسفية

إذ يرى أن االستعارة هي نقل  (189، صفحة 2007)أبو العدوس، الفلسفي 

 -ويكمن نفعها عنده  نى مجازي،المعنى الحرفي المتعارف عليه إلى مع

فاالستعارة استخدام  في أنّها تبيّن الكالم وتوّضح عالئقه؛ -أي أرسطو
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مصطلح ملموس للتعبير عن مفهوم مجرد بطريق االستبدال التناظري 

 يحة تدل على الّشبه أو المقارنة.دون وجود قرينة فعلية أو صر

 يد ورافض،لقد تراوحت االستعارة في الفكر الفلسفي بين مؤ

ففالسفة التفكير العلمي ينتقدون االستعارة انتقادا الذعا إذ يرى بعضهم 

نحراف في استخدام اأن االستعارة  Thomas Hobbesكتوماس هوبز 

واللغة الحقيقية هي الوسيلة الكافية للتعبير عن المعنى بشكل  الكلمات،

لّغة يرى أن البالغة عموما وال John Lockeدقيق ومثله جون لوك 

المجازية تحديدا ال تستخدم إالّ إلدخال األفكار الخاطئة للذهن، أما نتشه 

Nietzsche  فقد انتصر لالستعارة ورأى أّن فهمها واجب وأّن اللّغة

)أبو بمفاهيمها االستعارية أصبحت عرفا ألّن استعاريتها قد نسيت. 

 .(190، صفحة 2007العدوس، 

 الموسوم بالعبارة الذي يقول فيهوبالعودة إلى الفارابي وفي كتابه 

واألسماء منها مستعارة ومنها منقولة ومنها مشتركة ومنها ما يقال "

فاالسم الذي يقال على الشيء باالستعارة هو أن يكون اسما ما  بالتواطؤ...

داال على ذات شيء راتبا عليه دائما من أّول ما وضع فيلقب به في الحين 

لألّول بنحو ما من أنحاء المواصلة أي  بعد الحين شيء آخر لمواصلته

، 1976)الفارابي، " راتبا للثاني داال على ذاتهنحو كان من غير أن يجعل 

يضيف أن األسماء المستعارة مجالها الخطابة والّشعر ، و(19صفحة 

، 1976)الفارابي،  ي أّي شيء من العلوم أو في الجدلوينفي أن تكون ف

فهمهم لالستعارة عن  م يبتعدوا في، نجد أن الفالسفة ل(23صفحة 

وإن عبّروا عنها على أساس العالقة بين مقدمتيها  البالغيين،و البالغيين،

إدراك العالئق ب عدها وفّك المتلقي لشفراتها و من حيث قرب المعاني أو

 بينها.

ن هذه إإذ  عين اللّغةِ قافة م  فيما يرى اإلنثروبولوجيون أن الثّ 

  :وموجود في هذه الثقافة ،مثال ذلك كلماٌت نحاألخيرة تتأثر بما هو 

 khashabia   A cloak like woolen wrap for men قشبية

  ibzim   Jewelry that the woman puts on her shoulders  إبزيم

إلخ  حيطست... -خبزيست  -( التي هي البرتغال برازيل أوروبا ) 

مع أو هي تمثييل وتصّور استعيرت للداّللة على معنى ما وجد في المجت

لمعاني أوجدتها ثقافة الّشعوب التي تنتمي إليها تلك اللّغة وتلك 

 االستعارات.



 االستعارة في ضوء النظرية المعرفية لاليكوف وجونسون
 - القرآن الكريم نموذجاترجمة آيات الميزان في معاني   -

 

 195                                          2020، جوان  1، العدد 20المترجم، المجلد 

 

 " قد يجد غرابة في مجتمع يعبّروتعبير مثل "هذا يثلج صدري

، cela me réchauffe le cœur / it warms my heartعن الحالة ذاتها  بــ 

 شدّة بسبب البرودة التي حرموا منهاال لشيء إالّ ألّن العرب يشتاقون إلى 

ودة حّر مناخهم فيما يحّن الغرب إلى الدفء الذي حرموا منه بسبب بر

الطقس عندهم، فالمقصود كما نرى ينطلق من المختلف ليرسو عند 

 المعنى المستهدف.

 رتياحاِ                                             هذا يثلج صدري  

 
Cela me réchauffe le cœur /  It warms my heart 

ة فالمجازات بما فيها االستعارات هي إنعكاس لتجارب اجتماعي

  آخر  فّضالمتتحّول إلى أدوات تخدم نوعا ثقافية بْيد  أن هذه  المجازات "و

وفيه يقابل المحتوي بالمحتوى  ، Antithesisالتضاد من المجاز هو

لة المجازات المرسلة المفصوالشيء الثقافي بالشيء الطبيعي ...أما 

يفي ما يدعوه ل أو chiasmusن التضاد من التّحول إلى  كّ مالمجردة فت  

فيه  تكلّمي) وهذا مثال ممتاز على هذا النّوع شتراوس باالنقالب المتناظر.

" ليفةت األبالحيوانا خاصة الفرنسية المتعلقة عن الّصور الثقافية الغربية،

ة نائيكرية استعارية والكالب كائنات بشرية إذ كانت الّطيور كائنات بش

 شريةلخيول كائنات غير بفقد نرى في الماشية كائنات غير بشرية وفي ا

 .(29، صفحة 1996)ستروك، "  استعاريا

م وهو العل ،أما المدخل الجشتالتي "فيركز على العلم المعرفي

 ،يةوواللّغ الذي يجمع ما عرف حول العقل والمبادئ العديدة النفسية،

ة إلجابوالفلسفية وعلم الحاسوب، ويحاول هذا العلم ا ،واألنثروبولوجية

م ستخديهل  ...لعقل؟ كيف نجعل تجاربنا ذات معنىعن األسئلة اآلتية ما ا

، صفحة 2007)أبو العدوس، جميع الناس النظام المفهومي نفسه؟"  

235). 

 .M وجونسنG. Lakoff  على هذا األساس يرى كّل من الكوفو

Johnson  جزءا هاما من تجاربنا وسلوكاتنا وانفعاالتنا استعاري من «أن

ن منبنيا جزئيا إذا كان األمر كذلك فإّن نسقنا التّصوري يكو حيث طبيعته.

بهذا لن تكون االستعارات تعابير مشتقة من حقائق  .بواسطة االستعارة
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جونسون، و )اليكوف » أصلية بل تكون هي نفسها عبارة عن حقائق

 .(3، صفحة 2009

إن فكرة أن االستعارة ـــــــ بمفهومها الجديد ـــــــ مادة لغوية 

، فموقع االستعارة التّصور  وإدراك تقوم على التشابه فكرةٌ الغية

فأي تشابه بين رؤوس البشر  ،ت التي تنتجها تجاربنا في الحياةالعالقا

قد أينعت  وبين الثمرات إذا نضجت في قول الحجاج: إني أرى رؤوسا

لقد أخذ الحجاج هذا التّصور من الطبيعة فمتى نضجت  وحان قطافها.

وما جرى في ذهن  الثمار كان موعد قطافها وهي صورة تثبتها الطبيعة،

الحجاج أنه ربط تلك العالقات التي يجدها في الطبيعة ليشّكل منها صورة 

جاج أخرى تكمن في نضج الثمرة وقطفها كذلك الرؤوس في تصّور الح

فبدل أن تسقط الثمرة بمفردها يكون من النافع أن تمتد اليد إليها فتقطفها 

 وهكذا هي الرؤوس.

وهكذا فإّن العلم المعرفي يتناول االستعارة من زاوية أخرى ال 

 ننكر أن االجتهادات السابقة فيها قد كّونت تراكمات كان من نتاجها ما

ميدان لعلوم المعرفية فهي "أما عن ا ،يسمى اليوم االستعارة التصويرية

في  جديد ترافق مع ما عرف عن الذهن في تخّصصات أكاديمية متعدّدة:

وعلم الحاسوب.  واالنثروبولوجيا، والفلسفة، ات،واللّساني علم النفس،

كيف نعطي  ما هو التّعقل؟ وهو ينشد إجابات مفصلة عن هذه األسئلة:

يتّم تنظيمه؟ هل يستعمل ما هو النسق التّصوري وكيف  معنى لتجربتنا؟

فما هو هذا  ،تّصوري نفسه ؟ إن كان األمر كذلكالناس كلهم النسق ال

ريقة تفكير وإن لم يكن كذلك فما هو المشترك تحديدا في ط النسق ؟

[ اإلجابات ولكن ]نوع ،الكائن البشري؟ ]هذه[ األسئلة ليست بجديدة

فالعلوم  ،(25، صفحة 2015)بن دحمان، الراهنة عنها هي كذلك" 

المعرفية باختصار هي تلك العلوم التي تبحث في ميكانزمات عمل الذهن 

أثناء اإلدراك أو االنتباه أو االنتقال من لغة إلى أخرى أو التعبير على 

نحو ما، هذا األخير الذي تهتم به اللّسانيات المعرفية ومن بينها االستعارة 

اهر الذهنية، فـالتفكير كتصّور ومظهر من المظ -والمجاز بشكل عام  -

 االستعاري حسب الكوف وجونسون "يسود حياتنا العقلية أو الذهنية،

وعدّا )أي الكوف وجونسون( أّن  سواء الواعية منها أو غير الواعية.

آليات التفكير االستعاري المستخدمة في نظم الّشعر هي نفسها الحاضرة 

من واألحداث والسببية الز في أكثر تصوراتنا المشتركة أو العامة حول:

 ،يل المثال ال الحصروالعواطف واألخالق واألعمال التجارية على سب
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بل إن االستعارات التّصورية امتدت أيضا في عملية بناء واجهات 

المزاد ،"غرف الدردشة"، "دور استعارة "سطح المكتب"الكمبيوتر مثل 

، دحمان )بن وغيرها من التطبيقات" ...العلني"، "حدائق المالهي"

 .(198، صفحة 2010

عتبر كّل من المؤلفين السابقين "أن الجزء األكبر من نسقنا ا

جونسون، )اليكوف و" ري العادي استعاري من حيث طبيعتهالتّصو

 الجدالضربا لذلك أمثلة توضح مذهبهما ومنها و (21، صفحة 2009

، إذ نستعمل عبارات (22، صفحة 2009جونسون، و )اليكوف، حرب

ستنتصر عليه بفضل  -دافع عن آرائك  للداللة على الجدال نحو: الحرب

أو  الفوقومثلها جميع التصورات حين نسقط الصحة على  ،إلخ ...حنكتك

كقولنا: صحته في صعود للداللة على العافية وصحته في نزول  التحت

وطبعا تخضع هذه التّصورات لمحيط االنسان  للداللة على المرض،

فاستعارة اللون  األمر أثناء الترجمة مختلفا إلى حدّ ما. وثقافته، ما يجعل

 Avoir la main verte / Have a greenاألخضر لليد في الثقافة الفرنسية 

thumb   بمعنى القدرة على الزراعة ليس هو تماما في الثقافة العربية إذ

وذلك أن  تدل اليد الخضراء على اليد التي تقابل المعروف بالمعروف.

ضر يرتبط بديهيا بالزراعة لكنه أيضا رمز للمعروف فكلما زرعنا األخ

 .كافأتنا األرض بثمارها

 وجدير بالذّكر أن صاحبي كتاب االستعارات التي نحيا بها

Metaphors We Live  الكوف وجونسون  قد جعال االستعارة التصويرية

 ثالثة أنواع هي:

 )اليكوف horOrientational Metap :تّجاهيةستعارة االاال -1

وتتعلق باالتجاه الفضائي الذي تجّسده  (33، صفحة 2009جونسون، و

 لك:داخل/خارج( وأمثلة ذ -أمام /وراء  -ثنائيات منها: ) فوق/ تحت 

 أنا في قّمة الّسعادة )فوق( -

 سقطت معنوياته )تحت( -

 تنتظرك أخبار سعيدة )أمام( -

 (ذهب الظمأ وابتلت العروق ) وراء -

 في قوقعة األحزان ) داخل( ال تعش -

 شرد عن السرب )خارج( -
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وتتعلّق هذه  Ontological Metaphor:  ستعارة األنطولوجيةاال -2

فبقدر تفاعلنا مع األشياء  األخيرة بجعل المجرد شيئا ماديا محسوسا،

 الفزيائية وخاصة أجسامنا ننتج استعارات أنطولوجية نحو:
 

 أنا هش جدّا -

 ي مجال رؤيتي اآلندخلت السفينة ف -

 الشجرة تخفي مجال رؤيتي -

-47، الصفحات 2009جونسون، و )اليكوفلقد خدعتني الحياة   -

53) 
 

وهي التي تتأسس على  Structural   Metaphor  :ستعارة البنيويةاال -3

، 2009جونسون، )اليكوف وتوافقات نسقية داخل تجربتنا و ترابطات

معيّن لنعيد بناءه في نسق مغاير  وتنطلق من نسق تصّوري (22صفحة 

)اليكوف " الجدال حربجزئي ومثال ذلك ماجاء به الكوف "

فتجربة الجدال تحيل على نسق الحرب   (81، صفحة 2009جونسون، و

 من حيث أنّنا نستعمل ألفاظ الحرب للتعبير عن الجدال نحو:

 

 البد أن تخطط جيدا لرؤيتك حتى تنتصر عليه  -

 ه ضعيفة حججك قوية وحجج -

 ينبغي أن تختار الوقت المناسب كي تناظره  -

 عدد موافقيك كبير مقارنة بعدد موافقيه -

هكذا يتّضح للقارئ أو الّسامع أن االستعارة أكثر من جانب 

تأتي من عدم بل هي بناء  ؛ إنها الي يمكن أن نعتمده لتقديم أمر ماجمال

ى أساس من يستقي عناصره من واقعنا الذي نعيشه عل تصّوريّ 

سنحاول في الجزء التالي من البحث تطبيق هذه  .التّرابطاتالتّوافقات و

، علما أن ، ة معانيهاالقرآن الكريم وترجمآي من النظرية على نموذج 

ال يخرج عن تصّورا جديدا  استعارات القرآن الكريم تطرح كّل يوم

في سورة مريم  وتؤّكد حقائقه العلمية من ذلك قوله تعالى الواقع بل تؤيّده

ْيبا  ﴿ 4اآلية  أْس  ش  اْشت ع ل  الرَّ  فقد أثبتت الدّراسات العلمية الحديثة أن ﴾.و 

التي تزداد مع تقدم السّن هي  H2O2 زيادة مادة بيروكسيد الهيدروجين

أيضا وبهذا تكون االستعارة  ()الكحيلمادة حارقة وقابلة لالنفجار 

 الحدود.  القرآنية استعارة استشرافية ال تحدّها
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 :" في القرآن الكريماستعارة "الميزان

ذكر " في العديد من اآليات القرآنية، نالميزانوردت استعارة "

 منها قوله تعالى:

اء  ﴿و -  ان)السَّم  ض ع الِميز  و  ف ع ها و  ( 8وا في الميزاِن)(أالَّ ت ْطغ 7 ر 

ان)و ْزن بالِقْسط وال ت ْخِسروا الِميز   حمنرّ (﴾ ال9أ قِيموا الو 

و   - ْن ث ق ل ْت م  قُّ ۚ ف م  ئٍِذ اْلح  ْزن  ي ْوم  اْلو  ئِ  ين ه  ازِ ﴿و  ونف أ ول َٰ ْفِلح  ( 8)ك  ه م  اْلم 

ِسر   ئِك  الَِّذين  خ  اِزين ه  ف أ ول َٰ و  فَّْت م  ْن خ  م  اْنف س  أ  وا و  ْم بِم  ك ان وا بِآي اتِن ا  ه 

( ون   .(﴾ األعراف9ي ْظِلم 

 7طوات هذه االستعارة في اآليات و سندرس في ما يلي من خ -

هي استعارة تصورية حسب ما ذهب و من سورة الرحمن، 9و 8و

 جونسن.و إليه اليكوف

 الميزان بمعناه الحقيقي: -

:الميزان: "اسم آلة من  - ن  فة آلة ت وزن بها األشياء لمعر وز 

ياس إذن فهو آلة تستخدم لق (الكتروني الثقل" )قاموسمقدارها من 

ثير  ن الكوي ستعِمل الميزا ن جسم من األجسام المختلفة.زالكتلة أو لو

ا طالمجار الذين يزنون البضاعة لزبائنهم. ولاس ومنهم التّ من النّ 

كون ارتبطت هذه اآللة عبر العصور بأمانة التاجر وغشه،فإما أن ي

دائما  وال عجب أن تكون هناكمع الميزان وإما أن يكون ضده، 

 ناء الذين يظلمون الناس فيغشون فيجار غير األمزمرة من التّ 

في وجه حق. و دونالميزان كي يأخذوا ماال إضافيا مقابل البضاعة 

هم نها هو األمر الذيو القديم اشت ِهر أهل مدين بالغش في الميزان،

 . (2007)سعيد، هللا سبحانه عنه  
-  

 والميزان:االستعارة التصورية 

 غها كل من اليكوفوفقا لنظرية االستعارة التصورية التي صا

جونسن التي تقول إن االستعارة التصورية تنبني على مجالين و

يسمى الثاني "المجال و تصوريين، يسمى األول "المجال المصدر"

 8و 7ات الهدف" وبعد قراءة اآليات الكريمة السابقة الذكر)الرحمن: اآلي

ا النوع ( يتضح لنا أننا أمام استعارة من هذ9و 8 نااآليت، األعراف: 9و

يث حهي استعارة "الميزان" أو بعبارة أوضح استعارة "ميزان العدل"، 

وري "العدل" المجال التصو ي ع دّ "الميزان" المجال التصوري المصدر

 الهدف.
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عدل" يتم إسقاطه على المجال للإلدراك المفهوم المجّرد "

التصوري "الميزان". ذلك أن عناصر المجال التصوري المصدر 

بالواقع والتجارب األساسية الحياتية المبنية على آلة الميزان، مرتبطة 

وهي آلة متداولة في الحياة اليومية. هذه التجارب تتناول مفاهيم القياس 

والتقدير والوزن الدقيق أو المنقوص أو الزائد بكيفية تصنع تصوراتنا 

حولها. ويدرك الناس معنى التّعرض للظلم نتيجة الغش في الميزان 

اره على حياتهم كما يستطيعون فهم العدالة والحق بناء على ما عاشوه وآث

الغش في و الميزانو الزبائنو متعلقة بالعناصر اآلتية: التاجرمن تجارب 

 الميزان، أشياء أو بضاعة موزونة،أمانة التاجر.
 

وفي ما يلي مخططان توضيحيان للمجالين التّصوريين: المصدر 

( -1-ة التصورية "ميزان العدل" )مخطط والهدف قبل تحقق االستعار

 (:-2-وبعدها )مخطط 

 

 
 

آلة الميزان في الحياة اليومية 

 لإلنسان

 
 
  

 المجال التّصوري ) المصدر( 

 

 تاجر -

 زبائن -

 بضاعة -

 وزن البضاعة -

 الغش في الميزان -

 عدم الغش في الميزان -

 ...إلخ 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم العدل
 
 

 الهدف (المجال التّصوري  ) 

 

 هللا/العادل -

 البشر  -

 معامل  -

 الحكم بالحق -

 عكس الظلم -

 القصد في األمور -

 ...إلخ

 -1-مخطط توضيحي 

 ا  

 مفهوم 

 العدل مفهوم مجّرد 
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  العدلو ترابطات بين المجالين التصوريين "الميزان"                   

  -2-مخطط توضيحي

  -2-ن في المخطط التوضيحيولفهم الترابطات بين المجالي

ضم ال يوالتي تدل عليها األسهم التي تربط بينهما، نورد في ما يلي جدو

ابقة الس بعضا من هذه الترابطات أو التوافقات التي استقيناها من اآليات

 الِذكر.

 المجال الهدف: العدل المجال المصدر: الميزان

 هللا مستعِمل الميزان

 اإلنسان التاجر

 تقييم أفعال اإلنسان ضاعةوزن الب

 أفعال اإلنسان األشياء الموزونة

 كثرة الحسنات/ الفال ح موازين ثقيلة

ْسران موازين خفيفة  كثرة السيئات/ الخ 

 

 :االستعارة التصورية "ميزان العدل" في القرآن تحليل

 

                                               

 

 

مفهو

م 

  العدل
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من سورة الرحمن  9و 8و 7نتناول اآلن اآليات القرآنية الكريمة 

استنادا إلى وسنشرحها استعارة الميزان وسنشرحها  التي وردت فيها

تفسير التحرير تفسير العالمة محمد الطاهر بن عاشور في مؤلفه 
 (1984)بن عاشور، . التنويرو

ان)﴿و ض ع الِميز  و  ف ع ها و  اء  ر  أ قِيموا و (8( أالَّ ت ْطغ وا في الميزاِن)7السَّم 

ْزن بالِقْسطِ   (﴾ سورة الرحمان.9ال ت ْخِسروا الِميزان)و الو 

ورفع السماء يقتضي خلقها.  يقول محمد الطاهر بن عاشور:"

الميزان: أصله اسم ذ كر رفعها ألنه محل العبرة بالخلق العجيب.]...[. وو

هو ِمفعال و ضبط مقادير ثقلهاو الوزن تقدير  تعادل األشياءآلة الوزن، و

تعارة لفظ الميزان شاع إطالق الميزان على العدل باسمن الوزن، ]...[، و

، 1984)بن عاشور، للعدل على وجه تشبيه المعقول بالمحسوس." 

)بن بن عاشور أن الميزان هنا يراد به العدل  ايؤكد و (237صفحة 

. أي أّن لفظ الميزان في هذا السياق له (238، صفحة 1984عاشور، 

 معنى العدل.

ما و كما أّن المقصود من الميزان احتماالن: ما يشمل العدل

)بن الشراء" و وزن األشياء في معامالت التجارة كالبيعو يتعلق بتقدير

 .(238، صفحة 1984عاشور، 

احتقارا "دحض الحق عمدا و معنى الطغيان في )أالّ ت ْطغوا(:و

إضاعته وضعف ألصحابه، فمعنى الطغيان في العدل االستخفاف ب

 يفه" )بنتطفمعنى الطغيان في وزن المقدرات الوازع عن الظلم. و

 .(239، صفحة 1984عاشور، 

من هنا يتضح لنا أن لفظة الميزان استعيرت لتدل على العدل 

غير أن األمر ال يتعلق باستعارة الهدف منها خلق جمالية لغوية بل 

التفكير في مفاهيم مجّردة ومحاولة فهمها انطالقا من تجارب يعيشها 

ناس منذ القدم لقياس اإلنسان في الواقع. فالميزان آلة استخدمها ال

 المعيشة. هذه التجربة الحياتية المبيعةوضبط كميات البضاعة  الموازين

بين التاجر )صاحب الميزان( والمشتري تضع بين أيدينا أدوات مادية 

يمكن أن نفهم على ضوئها مفهوما مجردا وأساسيا في القرآن الكريم هو 

لطة تفسيرية ِلما هو س "العدل". فالميزان "الشيءالمادي" أصبح يمتلك

. ومن هنا نستنتج أن (54، صفحة 2009)اليكوف وجونسون، مجّرد 
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استعارة الميزان في القرآن ومن خالل اآليات التي سندرسها هي استعارة 

  ن.وأنطولوجية استنادا إلى التقسيم الذي وضعه اليكوف وجونس

ة التاسعة من سورو الثامنةو الترجمة الفرنسية لآليات السابعة

 الرحمن:

 Le Coran, traduction)اخترنا الترجمة الفرنسية للقرآن الكريم 

du sens de ses versets de Jean-Louis Michon  التي أنجزها جان لوي

لد في عائلة كاثوليكية سنة و Jean-Louis Michonميشون  في  1924قد و 

 Leترجم ميشون اسم سورة الرحمن بـِ: ،  Nancyمدينة نانسي 

Miséricordieux نسخ أمام هذا اللفظ الفرنسي اسم السورة العربي و

 بالحروف الفرنسية كما يلي:

 Le Miséricordieux- Al-Rahmân  

 .7. Le ciel, Il l'a élevé et Il a établi la balance. 

.8. Afin que vous ne trompiez pas sur le poids. 

.9. Evaluez donc la pesée avec exactitude et ne faussez pas la 

balance.  (Le Coran, traduction du sens de ses versets de Jean-

Louis MICHON) 

نقارن الترجمة الفرنسية مع النص األصلي لآليات القرآنية 

ودراسة ترجمة االستعارة التصورية  لهدف من ذلك هو تأملوا

 "الميزان" إلى اللغة الفرنسية: 

اء  ر   ان)﴿و السَّم  ض ع الِميز  و  وا8ي الميزاِن)ف( أالَّ ت ْطغ وا 7ف ع ها و   ( وأ قِيم 

ان) ْزن بالِقْسط وال ت ْخِسروا الِميز   (﴾ الّرحمن9الو 

 عبيريمكن لنا أن نتساءل لماذا نعثر في اللغات المختلفة على ت

 -تاج موافق لالستعارات التصورية، والجواب هو أنه من المنطقي االستن

أن عددا كبيرا من هذه  - نظرية االستعارة التصورية انطالقا من

 . ويفّسر(universelles/ univesal)االستعارات هي في الواقع عالمية 

 "ةإن تفكير اإلنسان يمتاز "بالجسديَّ  جونسن هذا بقولهماو اليكوف

(corporéité / corporeality) ع لَّم بالتجارب التي عيشها ت. فهو تفكير م 

 (Keromnes, 2014)  الم الفيزيائي المحيط بنا.العو أجسادنا

مع ما يحيط ذا مرتبط بتجربة الجسد مع ذاته وفالفكر اإلنساني إ

التعبير مبنية أساسا على هذه و به في هذا العالم مما يجعل طريقة التفكير
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التجربة. فالنوع البشري مهما تعددت ثقافاته تتشابه تجارب أقوامه إلى 

 .(Keromnes, 2014)ة مستويات حد كبير جدا على عد

لترجمة استعارة تصورية يمكن أن نسلك سبيل التجربة اإلنسانية 

هذا ما نالحظه مع  اللغة المصدر.و "العالمية" أو ما يقاربها في الثقافة

استعارة الميزان التي هي تصور "العربي" للعدل. فهل هو تصور 

الفرنسية و العربية عالمي؟ أو باألحرى، هل يوجد تصور مشترك للثقافة

 عن العدل؟

بالفعل، تستعمل الثقافة الفرنسية استعارة الميزان أيضا لفهم 

واستيعاب مفهوم العدالة لكن يجدر القول بأن هناك تفاصيل استعارية 

 أخرى ت مثل في مجموعها تصور "العدالة" لدى الفرنسيين.

 Thémisففي الثقافة الفرنسية، شيّد الفرنسيون تماثيل ِلتيميس 

 Zeusوهي إلهة إغريقية تمثل العدالة. تيميس هي الزوجة األولى ِلزوس 

وكانت تمثل العدالة اإللهية للقانون. وهي استعارة عن العدل والقانون. 

وت رسم اإللهة تيميس عموما )أو ت شيَّد( مع رموز أخرى للعدالة هي 

 ع صابة العينين. و السيفو الميزان

 

 (Les symboles de la justice) -1-صورة

هي تحمل ميزانا باليد اليسرى تزن به ويتم تمثيل العدالة غالبا و

يعني ذلك أن سلطة الحكم تنبني على و القوى المتضادة فى قضية ما.
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وزن حجج األطراف المختلفة من أجل تحقيق العدالة. و تقييمو فحص
(Les symboles de la justice)  

 
 (Les symboles de la justice) -2-صورة 

دة إلى حساب يوم اآلخ ِحّ و   ت عدّ ر. ويرمز الميزان في الديانات الم 

شر مظهرا إلشكالية ال -وهو شخصية مذكورة في اإلنجيل-حكاية يعقوب 

وله:  بقم هللالقد عبّر النبي يعقوب عن طلبه للعدالة أماو الذي يهاجم العدل.

    سيعرف نزاهتي"و "ِلي زّنِ هللا على موازين عادلة
 « Que Dieu me pèse sur des balances justes et il connaîtra mon 

intégrité » (Ministère de la justice française) 

« God weigh me on righteous scales and he will know my 

integrity » (French Ministry of Justice) 

 
 (Les symboles de la justice) -3-صورة

 Il aمن سورة الرحمن في الترجمة الفرنسية نقرأ:  7ية في اآل

établi la balance  واعتمادا على ما ذكرناه سابقا، فإننا ندرك أن .La 

balance  ن من فهم تصور العدالة وهذا من لدى الفرنسيين هي أداة ت مّكِ

خالل التجارب الحياتية التي تكون محورا فيها. صحيح أنها جزء من 
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لكن العدالة هنا مرتبطة و لتيميس التي تمثل العدالةصورة كبرى 

باستعارات أخرى مبنية على رموز أخرى هي جزء من االستعارة 

تعتبران أن  والمسيحية اإلسالمالكلية. دون أن ننسى أن كال الديانتين 

الميزان يرمز إلى الحساب الذي يكون يوم القيامة، وهو اليوم الذي 

 الهم.ب فيه الناس على أفعي حاس

 laاستعارة تصورية ت فهم من خاللها العدالة  la balanceإنَّ 

justice ولدى المواطن الفرنسي وهي في رأينا     في الثقافة الفرنسية

 مناسبة لترجمة االستعارة التصورية "الميزان" في القرآن.

 من سورة الرحمن بترجمتها الفرنسية نقرأ: 8بالنسبة إلى اآلية 
Afin que vous ne trompiez pas sur le poids 

هنا تسير بانسجام داخل نسقها  La balanceنعتقد أن استعارة 

التصوري في الثقافة الفرنسية باعتبار أن من يغش في الميزان هو إنسان 

لقد و ت ع د على حقوقه.و مخادع يخفي الحقيقة فينجرُّ عن ذلك  ظلم للزبون

تحقيق العدالة. أما من يستعمل  رأينا أن تيميس تستعمل الميزان من أجل

خداعه فهو شخص منتهك و الميزان لغرض سرقة مال أو حق اآلخر

 للعدالة. كما نالحظ، فهذه مفاهيم عالمية ت فهم بالطريقة ذاتها تقريبا.

غير أننا نود إضافة مالحظة حول قوة االستعارة العربية 

مله كلمة طغيان باستعمالها الفعل "طغى" وقد رأينا في ما سبق كل ما تش

من تصورات فهي التطفيف في المقادير وهي أيضا احتقار ألصحاب 

ستخفاف بالعدل. وربما نرى هنا أن النسق التصوري أكثر غنى االحق و

  في الثقافة العربية بالنسبة الستعارة الميزان.

-Le Miséricordieux- Alمن سورة  9نصل اآلن إلى اآلية 

Rahmân 

Evaluez donc la pesée avec exactitude et ne faussez pas la 

balance 

واصل المترجم احترام النسق التصوري لهذه االستعارة في 

ترجمته باعتبار ما يقوم به التاجر أو الشخص الذي ي ِزن  البضاعة من 

الشراء. ويتوجه هللا تعالى هنا إلى هؤالء و أفعال عند البيعو سلوكات

 avec exactitude/with accuracyبدقة وا األشخاص فيأمرهم بأن يِزن  
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لقارئ اتمنح  La balanceأالّ يغشوا في الميزان. واالستعارة التصورية و

 أدوات أخرى إلدراك مفهوم العدل انطالقا من تجربة فيزيائية.

استعارة "الميزان"  ميشونفي األخير، نعتقد أن ترجمة 

فقا La balanceبــاالستعارة الفرنسية  و  وّظف  إلى حد كبير فقد كان م 

رنسية ت عبِّر عن والف مشتركة بين الثقافتين العربيةاستعارة عالمية أو ِلن ق ْل 

 . لتفكير وشكل السلوك لدى المجتمعين بكيفية متقاربة جداسيرورة ا

 :المصادر والمراجع

 أوال: المراجع العربية

 التشبيه واالستعارة منظور مستأنف  .(2007) .ي ،أبو العدوس(éd. 

 .دار المسيرة :األردن ,عمان .(1

 العمدة في محاسن(. 2001بو علي الحسن ابن رشيق القيرواني. )أ 
(. 1)اإلصدار   تحق محمد عبد القادر أحمد عطا الشعر وآدابه ونقده

 بيروت، لبنان: دارالكتب العلمية.

 د تحق عبد السالم محم التبيين و البيان .(1998) .ع .أ ،الجاحظ
 .مكتبة الخانجي :القاهرة .(لجزء األول  ا .Vol)  هارون

 أسرار البالغة  تحق محمد الفاضلي .(2001) .ا .ع ،الجرجاني (éd. 

 .المكتبة العصرية :لبنان ,بيروت .(3

 ي ثالث رسائل ف  .(1976)  .ا .ع ،الجرجاني & الخطابي ،الرماني

 رلول سالم دامحمد زغو محمد خلف هللا أحمد .تحق ،إعجاز القرآن

 ,القاهرة .(éd. 3) 86-85ص ص  1976 3المعارف بمصر ط

 .دار المعارف :مصر 

 يم تحق محمد سل -العبارة –كتاب المنطق  .(1976) .ن .أ ،الفارابي
 .دار الكتب :مصر  ،مصر .19،ص  1976سالم ،دار الكتب ،

 ( .2007أيوب سعيد .)تاريخ انحرافات قوم شعيب عليه السالم .

 ، من هدى القرآن:2019 ،مارس 18االسترداد 

https://www.hodaalquran.com/details.php?id=9046 
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 -8 (. قراءة في كتاب االستعارات التي 2010عمر . )   بن دحمان

(، 6)مجلة الخطابنحيا بها. )مخبر تحليل الخطاب، المحرر( 

 197-212الصفحات 

 نظرية االستعارة التّصورية والخطاب  .(2015) .ع ،بن دحمان
 .التوزيعو رؤية للنشر :مصر  ،القاهرة .(éd. 1)دبي األ

 التنويرو تفسير التحرير .(1984) .ا .م ،بن عاشورا (Vol.27 

 .الدار التونسية للنشر :تونس ،تونس .(الجزء

 البنيوية وما بعدها من ليفي شتراوس إلى  .(1996) .ج ،ستروك
 .عالم المعرفة :الكويت ،الكويت (.Trad ،عصفور .م) .دريدا

  .21. تاريخ االسترداد أسرار اإلعجاز العلميعبد الدائم الكحيل 

 ، من أسرار اإلعجاز العلمي: 2019 ،مارس

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-17-

58/820-2013-01-15-01-11-44 

 اإلستعارات التي نحيا بها .(2009) .م ،جونسون & ،.ج ،اليكوف 
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Abstract: 

The present paper aims at shedding light on the challenges 

which simultaneous interpreters encounter when rendering President 

Donald Trump's speeches into Arabic (Trumpslations). The study also 
attempts to identify the strategies employed by the interpreters when 

rendering Trump's awkward statements into Arabic. The data is 

collected from Clinton, Trumps Clash in the first Debate; several 
challenging cases, within their context, were selected randomly from 

his speeches. The Arabic interpretations of these cases by one of the 

leading news agencies, Sky News Arabia, were compared to the 

original texts and were analyzed to check accuracy, acceptability and 
comprehensibility. Gutt's (1990, 1991 & 1998) relevance approach has 

been used as a framework for this study. The hypothesis is that the 

selected ambiguous statements of Trump do perplex the interpreters 
who exert lots of efforts to decipher them, but the inevitable result is 

erroneously interpreting these statements by both the interpreters and 

the receivers due to lack of understanding on the part of the 
interpreters. The study reveals that Trump's speeches are characterized 

with confusing lexical items, language-mingling form, fast talking 

pace, and yell-talks. The study concludes that omission and 

elaboration have been the most recurrent translation strategies 
employed by interpreters when dealing with the awkward statements. 

Keywords: Arabic; Interpreting; Relevance theory; Strategies; 
Trumpslation. 
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صعوبة ترجمة خطابات ترامب: تطبيق نهج نظرية الصلة للتحديات التي 

مريكي يواجهها المترجمون الفوريون العرب في ترجمة خطاب الرئيس األ

 في المناظرة الرئاسية األولى دونالد ترامب

 :ستخلصم

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها 

يون الفوريون عند تحويل خطابات الرئيس دونالد ترامب إلى هالمترجمون الشف

اللغة العربية. وتحاول الدراسة أيًضا تحديد االستراتيجيات التي يستخدمها 

مترجمون عند تحويل تصريحات ترامب الغرائبية إلى اللغة العربية. وتم ال

جمع البيانات لهذه الدراسة من المناظرة الرئاسية األولى بين كلينتون و 

ها، بشكل عشوائي اتضمن سياق اختيار العديد من الحاالت الصعبةوتم ،ترامب

الحاالت من قبل  من خطاباته. ثم تمت مقارنة الترجمات العربية الفورية لهذه

 "سكاي نيوز عربية"أال وهي محطة ،إحدى وكاالت األنباء المعروفة

وتم تحليلها للتحقق من الدقة والمقبولية والفهم. وبعد ذلك  ،بالنصوص األصلية

( لنظرية الصلة كإطار لهذه 1998و  1991و  1990تم استخدام منهج غات )

ترامب تحير المترجمين الذين الدراسة. والفرضية هي أن العبارات المبهمة ل

حاولة فهمها، ولكن النتيجة الحتمية هي في مذلون الكثير من الجهود اليائسة يب

بسبب  ؛تفسير هذه البيانات بشكل خاطئ من قبل كل من المترجمين والمتلقيين

. وتكشف الدراسة أن خطابات ترامب تتميز بالعناصر المترجمينفهم عدم 

والصراخ ، والحديث بشكل سريع، غامضةات لغوية المعجمية المربكة، وعبار

بصوت عال. وتخلص الدراسة إلى أن استراتيجيات الحذف والشرح كانتا أكثر 

التي يستخدمها المترجمون عند التعامل مع  ؛استراتيجيات الترجمة المتكررة

 مثل هذه العبارات غريبة البناء.

رية الصلة؛ صعوبة ترجمة : اللغة العربية؛ اإلسترتيجيات؛ نظتاحيةمفكلمات 

 خطابات ترامب.

Introduction  
 

Relevance theory is an approach to communication that 

is based on making relevant inferences drawing on the principle 

of cognition and communication; it views human 

communication as an intentional act where by the speaker 

communicates intentionally and the receiver in turn makes 

relevant inference with the aim of forming better 

comprehension. So, the speaker has an informative intention and 

s/he uses verbal expressions full of semantic representations 

(Malmkjær, 1992). 
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Relevance theory focuses on how the receiver tries to 

decipher what is meant by the speaker. (Horn, 2005) points out 

that the main objective for relevance theory is to study the 

process of understanding an utterance. Based on the strong link 

between relevance theory and cognitive background of the 

speaker, we tune ourselves towards certain relevant scopes of 

meaning and detach ourselves from other scopes. 

This process of tuning is synchronized between effects 

and cost where by the goal is to arrive at a better comprehension 

with the lowest processing cost possible (Sperber and Wilson, 

1987, 2002). Linguistic utterances are usually thought to be 

easily communicated through relevance, i.e. the scope of the 

cognitive features they exhibit can be easily shared among 

interlocutors with a low processing cost. 

But this is subject to how manifest and clear the 

information is which conveyed by the speaker hence the 

cognitive system of the receiver uses these as guidelines to help 

infer the adequate implied meaning. 

In relevance theory, Sperber & Deirdre (2002) and 

Wilson and Sperber (2004) propound that there is a 'modular' 

system or 'mind-reading' system which specializes in analyzing 

and processing the communicative act to refine the pragmatic 

associations of an utterance in order to arrive at a better 

comprehension. 

Thus, when the speaker produces an utterance, he 

provokes the receivers own cognitive mind reading system with 

the aim of mapping the receiver's cognitive knowledge relevant 

to the utterance against those of the speaker's with the aim of 

sharing with the speaker an understanding of the utterance 

exhibiting the implied meanings and messages. 

 

Therefore, this system includes a filter that only allows 

in the most adequate interpretations and filters away the 

inadequate ones till the state of optimal relevance is reached; all 
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of this ought to be done at the lowest processing cost to be 

successful. Basically, Sperber and Wilson's Theory of Relevance 

(1985, 1987) focusses on the mental mechanisms which allow 

speaker and the receiver to process in the most effective way 

and with the smallest effort the information that flows from 

speakers to hearers. They explain relevance as: 

A property of inputs to cognitive processes. The 

processing of an input (e.g. an utterance) may yield some 

cognitive effects (e.g. revisions of beliefs). Everything 

else being equal, the greater the effects, the greater the 

relevance of the input. The processing of the input (and 

the derivation of these effects) involves some cognitive 

effort. Everything else being equal, the greater the effort, 

the lower the relevance (Sperber and Wilson, 1997, p. 

115). 

Relevance theory (Wilson & Sperber 1985) represents a 

psycholinguistic analysis background whereby the translator is 

required to infer the message implied by the SL and 

communicate it to the intended audience with maximum effect 

and minimal effort hence the TL exhibits the 'communicative 

clues' residing in the SL (Gutt, 2000, p. 170). Thus, based on the 

abovementioned, the translated text ought to maintain the 

communicative nature existing in the original. 

Sometimes, though through literal translation, a 

translator strives to be faithful to the SL text, meaning may not 

be adequately communicated to the TL audience who in turn 

may produce irrelevant interpretations which do not match with 

the ones intended by the SL (see Gutt, 2000 and Sarcevic, 

2000). 

This theory includes two major concepts: maximum 

relevance and optimal relevance. Maximum relevance refers to 

capturing the concentrated effect from the context with the 

lowest processing effort; optimal relevance implies receiving 

sufficient contextual effect with efficient processing cost. 

Failing to realize the maximum or the minimum effects would 

lead to breaking down in communication. Thus, translators 
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ought to capture the cognitive environment of the receivers and 

the assumptions they might make so as to avoid making 

mistakes which in turn lead to misunderstanding (Zhao & Jiang, 

2013). Therefore, when translating literature, the target audience 

may not share the same cognitive background with the source 

language. Hence, forming understanding based on inadequate 

assumptions. To this end, some theorists suggested using words 

of common use and/or alternative culture. 

1.1 Questions of the study 
 

The present study has set out with the aim of answering 

the following questions: 

1. What are the main challenging features of Trump's 

speeches? 

2. What are the interpreting strategies employed to handle 

these challenges? 

3. To what extent do both the challenges and the 

interpreting strategies play a role in accurately and relevantly 

conveying the messages into the TL? 

2. Methodology 

2.1 Data collection and analysis 

The data were collected from President Donald Trump's 

speech in the First Presidential Debate 

(https://www.youtube.com/watch?v=s7gDXtRS0jo) at Hofstra 

University on Monday, Sept. 26.Several challenging cases, 

within their context, were selected randomly from his speeches. 

These sentences were varied in their difficulties.  The Arabic 

interpretations of these cases by one of the leading news 

agencies, Sky News Arabia 

(https://www.youtube.com/watch?v=0X2Idb3LKcI), were 

compared to the original texts and were analyzed to check 

accuracy, acceptability and comprehensibility.  

2.2 Theoretical Framework 

The theoretical framework of this study is based on the 

Gutt’s application of relevance theory upon translation studies. 

https://www.youtube.com/watch?v=s7gDXtRS0jo
https://www.youtube.com/watch?v=0X2Idb3LKcI
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However, in order to have a better understanding of relevance 

theory, it is worth noting to consider Grice’s (1975, and 2001) 

inferential approach to communication, upon which Sperber and 

Wilson’s relevance theory is based. Consequently, Sperber and 

Wilson’s (1985, 1987, and 1998) relevance theory is discussed 

in general as it can be applied to all communication. Finally, we 

will discuss Gutt’s (1990, 1991, and 1998) application of the 

relevance theory upon translation studies based on the 

assumption: if relevance theory applies on all communication 

and translation is communication, then relevance theory applies 

on translation. 

Grice (1975) introduces the two concepts of natural 

meaning and non-natural meaning and distinguishes between the 

two by giving different examples on both. He argues that there 

is a difference between what people say (the actual words 

uttered), and what they really mean (their intentions). Thus, he 

calls the former “natural meaning” and the latter “non-natural 

meaning.” Throughout his later works, Grice (2001) expands his 

inferential approach to communication and manages to correlate 

his understanding of meaning with reasoning; the individuals’ 

ability to understand what the speaker’s intention is. For 

instance, Grice (2001) illustrates this process of reasoning in an 

example where someone stops at an intersection at night and a 

car flashes its lights at him or her. This person would start 

thinking about the reason that made the other car flash at him or 

her and may manage to reason this incident as that the other 

driver is trying to let him or her know that his or her lights are 

not on; therefore, this person would think that the other driver 

has no reason to deceive him or her so his or her lights must be 

off. Furthermore, Grice (2001) argues that people do not reason 

this way very often when communicating is illustrated in the 

reader’s understanding of the previous example and his or her 

reasoning of what might be the true intentions of the other 

driver. In other words, Grice’s (2001) main concern is to discuss 

the relationship between the reader’s initial reasoning and what 

he or she understood from the explanation provided. 
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Moreover, Grice’s inferential approach to 

communication has grounded the basis for Sperber and Wilson’s 

relevance theory. In other words, Sperber and Wilson (1985) 

suggest that relevance theory seems to be based on one of 

Grice’s claims that human communication, both verbal and non-

verbal, relies heavily on the process of expressing and 

recognizing intentions. Since Sperber and Wilson’s relevance 

theory is concerned with human communication, they tend to 

argue that, “to communicate is to claim an individual’s 

attention: hence to communicate is to imply that the information 

communicated is relevant” (Sperber and Wilson, 1987, p. iv) 

and this is what they call the “Communicative Principle of 

Relevance” in their Second Edition. 

Sperber and Wilson (1987) try to answer two questions 

they believe are raised through the study of communication: 

“what is communicated?” and “how is it communicated?” For 

which they try to seek answers and conclude that there should be 

a theory of communication. They base their conclusion on the 

fact that previous theories of communication are based on a 

single model, which they call the code model, “according to the 

code model, a communicator encodes her intended message into 

a signal, which is decoded by the audience using an identical 

copy of code” (Wilson and Sperber, 1998, p. 607). 

Sperber and Wilson (1998), further make an exception 

for other recent philosophers, i.e. Paul Grice and David Lewis, 

who have proposed a different model, which Sperber and 

Wilson call the inferential model, “according to the inferential 

model, a communicator provides evidence of her intention to 

convey certain meaning, which is inferred by the audience on 

the basis of the evidence provided” (ibid). Furthermore, Sperber 

and Wilson (1987) discuss both models and manage to contrast 

the two as to come up with an improved inferential model and 

show “how it can be combined with a code model to provide an 

explanatory account of verbal communication” (Sperber and 

Wilson, 1987, p. 3). According to the relevance theory, Grice’s 

inferential approach to communication is called ostensive-
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inferential communication and includes two types of intentions: 

first, the informative intention, i.e. to inform the hearer of 

something and second, the communicative intention, i.e. to 

inform the hearer of one’s informative intention. The second 

type of intention seems more like an interpretation of the first 

one and it is described as communicative way of interaction. 

Finally, based on Sperber and Wilson’s relevance theory, 

Gutt (1991) argues that since relevance theory applies to all 

communication and that translation is a type of communication, 

then relevance theory can be applied on translation studies, 

“‘translation’ can be accounted for naturally within the 

relevance theory of communication developed by Sperber and 

Wilson” (Gutt, 1990, p. 135). Thus, he suggests that there is no 

need for a separate theory of translation. Moreover, Gutt (1990) 

explains how that relevance theory states that language is either 

used descriptively or interpretively. In a descriptive usage of the 

language, the speaker speaks for himself or herself expressing 

his or her own thoughts. On the other hand, in an interpretive 

usage of the language, the speaker is expressing someone else’s 

thoughts and aims to accurately represent the original thought. 

Accordingly, Gutt (1991) argues that translation is an 

interpretive use of language, for the translator tries to maintain 

the thoughts expressed by the original speaker. He proposes a 

relevance theory framework explaining how translation is an 

“interpretive use of language across language boundaries” (Gutt, 

1998, p. 44). 

However, this study is more concerned with the twofold 

presumption presented in the relevance theory, which Gutt 

(1990, p. 136) explains as: 

Whenever a communicator claims someone’s attention 

indicating that he intends to communicate something, it 

is assumed by both parties that the communicator is not 

putting the audience to work gratuitously, but that he 

believes (a) that what he intends to communicate is 

adequately relevant to the audience, and (b) that the 
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audience can recover it without unnecessary processing 

effort. 

Therefore, since translation and interpretation are types 

of communication, then cultural expressions translation is 

expected to abide by this twofold presumption in terms of the 

relativity of the expressions rendered. In other words, whenever 

a translator is tinkering with cultural expressions, both the 

receiver and the translator expect that the rendered expression is 

adequately relevant to the receiver and that the receiver can 

recover it without unnecessary processing effort. Hence, the 

receiver is entitled to assume that the first translation of the 

stimulus found to be consistent with the principle of relevance is 

the once intended by the communicator (Gutt, 1990). 

Secondly and most importantly, this paper is also 

concerned with the presumption of faithfulness “speech reporter 

creates a presumption that the interpretation he intends to 

convey resembles the interpretation of the original closely 

enough in relevant respects” (Gutt 1990, p. 142). Such 

faithfulness in conveying the original expression is expected on 

the part of the receiver who presumes that the rendered 

expression is adequately relevant under optimal processing. 

Thus, the receiver’s first understanding of the rendered 

expression using the contextual assumptions is the one intended 

by the translator (Gutt, 1990). 

3. Discussion 

Culture includes knowledge of world through personal 

experience or education as well as beliefs, symbols, values, etc. 

(Gumperz, 1993). To a large extent, language is culture-specific: 

what speakers of a given social group say is intimately bound to 

a set of norms and connotations which ultimately will represent 

‘the beliefs and values of a community’ (Carter, 1995, p. 31), 

and some of these values will be linguistically translatable but 

culturally non-transferable. When translating, we do not only 

communicate meanings across languages, but we also 

approximate different unrelated cultures together. The English 
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short story that evening sun includes different cultural 

backgrounds, they could cause some challenges at the level of 

understanding for the target language receivers (Zhao & Jiang, 

2013). As such, translators ought to reproduce the text in a way 

that captures similar meaning to the Arabic audience. One 

helpful and crucial means that they need to rely on is the 

concept of 'context' which is fundamental in translation theory 

since it underlies the precise meaning of words appearing in a 

given source text in a particular culture. In translation, we shed 

light on context for pragmatic purposes whereby the linguistic 

units are linked to the participants or to the action itself. This is 

the case, relevance theory as translation framework flows to 

surface to function as a tool that checks the adequacy of 

translating culture related units of language. This means that the 

translator needs to be sensitive to the cultural concepts 

encountered in the literary text and try to convey them smoothly 

to the receivers in order to make adequate inferences to easily 

process them for maximum relevance of meaning. One possible 

strategy is approximation whereby the translator could provide a 

unit of language to the target audience that approximately 

conveys the intended meaning of the source language cultural 

unit; this could involve the use of non-standard language in the 

target text. Another translation strategy that can be employed by 

translators is reformulation whereby the translator may use a 

semantically different unit of language that ensures a better 

comprehension of the source language cultural linguistic unit. 

As for the findings, the present study revealed that there 

are three major challenging features in Trump's speech including 

utilizing odd lexical items; language-mingling form, yell-talks 

and fast-talking pace. The interpreters failed to appropriately 

handle these issues, hencemaking it difficult to arrive at the 

relevant interpretation and thus miss understanding the 

messages. A lot of space would be needed to illustrate this in 

full, but a few quick examples will have to suffice. We will see 

cases where interpreters failed to capture the relevant 

information that could create an easily perceived effect on the 

receivers.  
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(1) Odd lexical items: 

Trump has this stylistic feature which is injecting odd or 

unfamiliar lexical items in his speeches. For more illustration 

check the following example: 

1. 

a. We have people that are political hacks negotiating our 

trade deals. (29: 07) 

Arabic video from Sky News Arabia (29:11-16) 

االتفاقاتيفاوضون حول هذه  أشخاصهناك   

Trump used the lexical item 'hacks'to criticize the Obama 

and the democrat's administration and to convey the idea that 

these politicians are inexperienced and not professional. 

However, this implied message was not conveyed to the TL 

audience.  

b. I am very underleveraged. I have a great company. I have 

a tremendous income. And the reason I say that is not in a 

braggadocios way. It's because it's about time that this 

country had somebody running it that has an idea about 

money. (37:55- 38: 10) 

Arabic video from Sky News Arabia (34:30-42) 

 ت.بالوق تعلقي األمربرر شيئاً ما. إنما ألقول أن أولماذا أقول هذا؟ ليس لـ ...

 على أحد أن يدير هذه الدولة ...

In the above example, Trump used two odd lexical items: 

"underleveraged" and "braggadocios" in the same short 

paragraph. The Arabic interpretation shows that there is a clear 

lack of familiarity of the meanings of these two lexical items. 

First, the interpreter omitted the sentence which includes 

"underleveraged" which means "having an excessively low ratio 

of debt capital to equity capital"  منخفضة جداً  تراضاقلديها نسبة

 Second, the interpreter did the same . مقارنة مع رأس مال الشركة 
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with "braggadocios"which means"a boasting person" شخص 

 Now, the idea which Trump humbly tries to emphasize is .متبجح

being a successful businessman and this is what makes him the most 

suitable person to lead the country (America)is left unconveyed to 

the audience. The Arabic version is meaningless. 

2. [deletion: name and affiliation] 

We are in a big, fat, ugly bubble. And we better be awfully 

careful. And we have a Fed that's doing political things. 

This Janet Yellen of the Fed. The Fed is doing political—

by keeping the interest rates at this level. And believe me: 

The day Obama goes off, and he leaves, and goes out to the 
golf course for the rest of his life to play golf, when they raise 

interest rates, you're going to see some very bad things 

happen, because the Fed is not doing their job. The Fed is 
being more political than Secretary Clinton. 

Arabic video from Sky News Arabia (27:19- 27:51) 

عات يجب أن نكون حذرين بشأنها أخرى، هذه الفقا أزمةقد نكون بصدد  إننا

وعلينا أن نفكر في القرارات السياسية التي نتخذها. هناك سياسيون ينظرون 

إلى هذا األمر ..صدقوني في اليوم الذي يغادر فيه أوباما ويذهب للعب 

الجولف في بقية حياته سنرى الكثير من األشياء السيئة تحدث. لماذا ألنه لم 

 .كان يفكر بنفس الطريقة التي تفكر فيها كلنتون يفعل ما عليه فعله ألنه

The interpreter has again omitted "Janet Yellen of the 

Fed'' who served as the Chair of the Board of Governors of the 

Federal Reserve System. Similarly, Trump goes on to attack 

criticize the Obama administration; this implied message has not 

been delivered to the TL audience who may fail to put Trump's 

ideas together to come up with a complete thought. 

(2) Language-mingling form 

In the following case, Trump uses figures and repeats 

uttering them in a confusing manner whereby the interpreter lost 

concentration and missed out the information. 

1.  
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So the worst of all things has happened. We owe $20 trillion, 

and we're a mess. We haven't even started. And we've spent 

$6 trillion in the Middle East, according to a report that I just 
saw. Whether it's 6 or 5, but it looks like it's 6, $6 trillion in 

the Middle East, we could have rebuilt our country twice. (38: 

39- 39:00) 

Arabic video from Sky News Arabia (35:13-33) 

ر في ات دوالتريليون 6تريليون دوالر، ونحن لم نبدأ بعد. صرفنا  20لدينا 

 6أم  5مر الشرق األوسط من خالل التقارير التي قرأتها. ال أعرف إذا كان األ

لتنا ..كان بإمكاننا أن نعيد بناء دو األوسطتريليونات دوالر في الشرق 

 مرتين.

2. [missed up information: namely figures] 
 

But you will learn more about Donald Trump by going down 

to the federal elections, where I filed a 104-page essentially 
financial statement of sorts, the forms that they have. It shows 

income-in fact, the income-I just looked today-the income is 

filed at $694 million for this past year, $694 million. If you 
would have told me I was going to make that 15 or 20 years 
ago, I would have been very surprised. 

Arabic video from Sky News Arabia (28:17-28:50) 

سية رئا انتخاباتعن دونالد ترامب وعندما نتحدث عن  أكثرستعلمون أشياء 

، أنا اإليراداتوتتحدث عن  صفحة عن هذا األمر  400من أكثر ستجدون 

هل  مليون دوالر ستقولون 600فقط اليوم نظرت إلى اإليرادات و..هو حول 

ات سنو 8في ال  اإليراداتستفعل نفس اإليرادات..)كالم سريع( تحقق نفس 

ن غل مالمقبلة؟ أقول إنه عندما يكون هناك دولة تدار بشكل سيء وتكون تست

 بعض الدول...

3.  

Well, I told you, I will release them as soon as the audit. 

Look, I've been under audit almost for 15 years. I know a 

lot of wealthy people that have never been audited. I said, 

do you get audited? I get audited almost every year. 
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And in a way, I should be complaining. I'm not even 

complaining. I don't mind it. It's almost become a way of 

life. I get audited by the IRS. But other people don't. I will 

say this. We have a situation in this country that has to be 

taken care of. I will release my tax returns-against my 

lawyer's wishes-when she releases her 33,000 e-mails that 

have been deleted. As soon as she releases them, I will 

release. (32:54- 33:32) 

Arabic video from Sky News Arabia (29:26- 30:08) 

سنة وأنا أجري  15التدقيق.. ل  اكتمالأنا قلت لك سأفصح عنها بمجرد 

ً كل  التدقيق، هناك بعض األشخاص الذين ال يجرون تدقيق..أنا اجري تدقيقا

 سنة..

ال أشتكي وال أهتم، وعندما تكتمل سأفصح عنها، األشخاص  وأنا

ندما يكون لدينا وضعية في هذه ال يفعلون ذلك، وأقول ع اآلخرون

الدولة التي يجب أن يهتم بها، سأتحدث وأقول وأفصح عن إيراداتي 

ألف إيميل التي أجري التحقيق بشأنها  30الضريبية عندما تفصح عن 

 .. سأفعل األمر نفسه فيما يخص اإليرادات الضريبية

The Arabic interpretation does not fully convey the exact 

meaning of the English text. This does not give the receivers 

enough clues to quickly and easily process the Arabic 

expression and still come up with the meanings associated with 

the source text.  

(3) Fast-talking pace: 

Fast-talking pace or speaking too quickly will surely give 

interpreters a hard time to concentrate, memorize and 

reformulate the message and still make sense. Consider the 

following illustrative example:  

You land at LaGuardia, you land at Kennedy, you 
land at LAX, you land at Newark, and you come in 

from Dubai and Qatar and you see these incredible-

you come in from China, you see these incredible 

airports, and you land-we've become a third world 
country. (38: 25-39) 
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Arabic video from Sky News Arabia (35:02-13) 

ئلة ق هاذه الدول والمدن التي لديها مرافانظروا إلى قطر ودبي والصين كل ه

 .وتنتمي إلى دول العالم الثالث

In the original video, Trump was talking in a rather fast 

mode. As can be clearly noticed, the reference to the American 

airports when Trump compared them to Dubai, Qatar and China 

has been deleted. What is more striking is the ironic description 

by Trump of his own homeland which, compared to those 

countries, has become a third world country, not the other way 

around. 

(4) Yell-talks: 

Trump opts for yell-talks in debates in order to dominate 

the conversation. This also has its consequences on the 

interpreters who struggle with such forms of talk by Trump. 

Thus, challenges continue to confront the interpreters. Though 

some of the sentences do not consist of difficult words, the way 

they were rendered into Arabic shows that they were 

misinterpreted, misanalysed and thus misunderstood. For more 

illustration, consider the following example: 

CLINTON: Lester, we've covered... 

TRUMP: No, wait a minute. 

CLINTON: We've covered this ground. 

TRUMP: When they formed, when they 

formed, this is something that never should have 

happened. It should have never happened. Now, 

you're talking about taking out ISIS. But you 

were there, and you were secretary of state when 

it was a little infant. Now it's in over 30 

countries. And you're going to stop them? I don't 

think so. 

Arabic video from Sky News Arabia (1:15:45- ) 
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 عليكم أن تواجهوا الحقيقة...

 إنتظري دقيقة! )بصوت حاد(

عندما أنشأت داعش.. هذا شيء ما كان ينبغي أن يحصل أبداً، وأنت تتحدثين 

هناك وكنت وزيرة للخارجية ، وكانت داعش  االن عن هزم داعش، لكنك كنت

 .وليداً جنيناً، واالن هي موجودة ..داعش موجودة في الكثير من األماكن

Finally, it is worthy to point out that culture which 

underlies the linguistic units ought to be dealt with cautiously 

employing strategies like approximation and reformulation, for 

instance, to produce a relevant translation and to avoid falling 

into the trap of subconsciously producing irrelevant translations. 

3. Conclusion 

To maintain the gist of the English genre we are after 

operational translation. The dissimilar cognitive environment of 

the parties involved in any translated work, namely, the 

American presidential debates, such as the source language 

audience, the translator and the target language audience lead to 

misunderstanding of the original message.  The speeches were 

produced in different cultures, different places at different times 

hence leading to lack of context which relies on the 

communicative clues in order to form a good basis for 

understanding the essence of the message. For this reason, 

interpreters try to utilize relevance theory in order to maintain 

the similar contextual effects of the original text; by doing so, 

relevance between the original contexts and enables the 

receivers to process information adequately in the same effort 

exerted by the source language readers. To this end, this paper 

focuses on the complex nature of Trump's manner of address 

when applying relevance theory to translation. 

Applying relevance theory to interpreting studies from 

English into Arabic is still very preliminary and requires 

extensive application of relevance theory as well as extensive 

research. Other speech's features need to be exhaustively studied 

from a relevance theoretic perspective, too. 
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Abstract: 

Cognitive science offers fundamental keys for a better 

understanding of the translation procedures and processes through 

providing the concepts, strategies and methodologies that enable 
translators to enhance their competence, widen their knowledge, 
sharpen their skills and thus improve their performances. 

The present paper aims to investigate how cognitive approach 

contributes in the translation process, more particularly in the oil and 

gas field. Through analysing the translation of some extracts of oil and 

gas texts, we will try to answer the following questions: what 
competencies does a translator in the oil and gas field need? How can 

cognitive approach in conceptual and intertextual perspectives help 

the translator overcome the difficulties and challenges encountered in 
the oil and gas field and make the best decisions? What cognitive 

methods and strategies are to be incorporated into the oil and gas 
translator training? 

Key words: Cognitive Approach; Conceptual and Intertextual 

Perspectives; Linguistic Competence; Oil and Gas Translation; 
Translator Training. 

 فط والغازالمقاربة المعرفية لتدريب المترجمين في مجالي الن

  :ستخلصم

جوهرية لفهم إجراءات الترجمة  تقدم العلوم المعرفية مفاتيح  

وذلك بتزويد المترجمين بمفاهيم واستراتيجيات  ؛وعملياتها بشكل أفضل

تحسين  ومن ثم ،ومناهج لتحسين كفاءاتهم وتوسيع معارفهم وصقل مهاراتهم

 أدائهم. 
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مقاربة المعرفية في تهدف هذه الورقة إلى دراسة كيفية مساهمة ال

عملية الترجمة في ميدان البترول والغاز تحديدا. ومن خالل تحليل مجموعة 

هي الكفاءات  عن األسئلة التالية : مااإلجابة  نصوص في هذا المجال، سنحاول

التي يحتاجها المترجم في ميدان البترول والغاز ؟ كيف للمقاربة المعرفية أن 

هيمي وتناصي ليتغلب على مختلف الصعوبات تساعد المترجم من منظور مفا

والتحديات التي تواجهه في ميدان البترول والغاز واتخاذ القرارات المناسبة 

هي الطرائق واالستراتيجيات المعرفية التي يمكن إدراجها في  لذلك ؟ وما

 تدريب المترجم في ميدان البترول والغاز؟ 

؛ لغوية؛ كفاءة يمي وتناصيمنظور مفاه؛ معرفيةمقاربة  كلمات مفتاحية:

  .تدريب المترجمترجمة في ميدان البترول والغاز؛ 

Introduction: 

Nowadays, the oil and gas is one of the most 

international sectors in the world as it operates on a global scale 

and companies themselves can have different departments and 

branches across a range of countries which demonstrates the 

demand for multi-lingual translations and when talking about 

the success and failure of a project, translation is at the forefront. 

In parallel, cognitive approach has integrated almost all 

the domains. From short-term memory to long-term memory, in 

addition to think-aloud protocol (TAPs) and mental 

representations, advances in the cognitive method have 

combined with the translation process to faster and facilitate the 

translator’s task. 

Being a senior translator for an oil and gas industry, I 

report here on my experience of translation over a number of 

years, which I hope will be of interest to professional translators 

as well as providing a reference point for others who may be 

considering the introduction of the cognitive approach to their 

teaching programme to prepare future translators to their daily 

duties and tasks. 

This paper investigates the translation of oil and gas 

documents from English into French and vice versa. The main 
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focus is on the best techniques to adapt and tools to use to 

increase translation quality and improve its effectiveness. 

I first gave an overview of the cognitive approach in the 

translation studies. Secondly, I tried to prove how cognitive 

approach in conceptual and intertextual perspectives can help 

the translator overcome the difficulties and challenges 

encountered in the oil and gas field and make the best decisions. 

Thirdly, I exposed the role of cognitive science in the oil and gas 

translation to finally suggest the integration of cognitive 

approach in the oil and gas translator training. 

1- Cognitive approach in the translation studies: 

In the recent years, several cognitive approaches have 

been developed for the purpose of exploring translation 

mechanisms and how the translation learning process is working 

through analysing what happens in the translator’s mind while 

performing. Krings, Jääskeläinen, Séguinot, Königs, Lee-

Jahnke, Paradis, Bourdieu, Wildgen, Pym and many other 

scholars have shed light on the translation process based on 

cognitive sciences. 

To understand how translation studies are linked to 

cognitive sciences, we will have a close look at the translation 

process by answering the following questions:” what is 

translation?” and “how is the source text rendered into the target 

language?” 

1.1 Translation process and information treatment: 

« Traduire est une démarche cognitive qui ne consiste 

pas à «décalquer» des mots (encore moins des 

morphèmes), mais à extraire le sens dont ils sont 

porteurs, et cette opération passe par l’étape obligée de 

la déverbalisation, suivie, bien entendu, d’une étape de 

vérification qui n’exclut aucunement un retour au texte 

de départ » (Delisle, 2005, p. 48), i.e. Translating is a 

cognitive process which does not consist in "tracing" words 

(even less morphemes), but in extracting the meaning they 
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carry, and this operation goes through the obligatory stage of 

deverbalisation, followed, of course, by a verification stage 
that in no way excludes a return to the original text. 

In the same context Jean Delisle proposed the model of 

the three-stage translation where he focused on the intellectual 

process involved in the translation process and the cognitive 

process of interlingual transfer. He also stressed the non-verbal 

stage of conceptualization (Baker, 1998, p. 113) which requires 

a combination of linguistic proficiency and metalinguistic 

knowledge. 

Each language is different from other languages in its 

fundamentals and purposes. After reading the source text, 

decoding the linguistic signs and grasping the meaning, the 

segment is stored in the memory and when the verbalization 

process starts, the new text in the target language is drawn up in 

accordance with the rules of the language. 

« Selon l’approche cognitive le processus de traduction 

se définit essentiellement par le traitement de 

l’information contenue dans le texte à traduire et par sa 

mise en relation avec les connaissances antérieures 

(linguistique et extralinguistique) » (Dancette; Halimi, 

2005 p. 548), i.e. According to the cognitive approach, the 

translation process is essentially defined by the processing of 

the information contained in the text to be translated and by 
relating it to prior knowledge (linguistic and extra-linguistic).  

Through examining the translation pathway and 

mechanisms underlying the functioning of the learning process, 

the cognitive approach nowadays plays an increasingly 

important role in the continuous improvement not only of the 

product quality but also of the translation teaching and learning 

process. 

In his study, Prégent (Hannelore Lee, 2005, p. 362) 

explains which levels of consciousness are activated while 

performing different types of activities and according to the 

findings it is proved that while implementing the project 
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teaching methods, the trainees will feel that they are taking 

greater responsibilities towards the learning process which will 

thus help them achieve better results as they will apply what 

they had learned. 

One of the most prominent questions related to the 

translation process is: at which level is information treated and 

how is this done? The answer will lead us to talk about the 

mental representation and the translation techniques and 

strategies used by the trainees or translators in order to solve the 

problems faced. 

1.2 Mental representations in the learning process: 

The mental representation known also as the “mental 

models” (Rickheit, 1993) is defined as the structure and 

representation of knowledge which aims at explaining human 

behaviour. 

As per Wender (1990); Denhière & Baudet (1992); and 

Risku (1998), representation is one of the most important 

concepts among all theoretical concepts of the cognitive studies. 

It is also one of the most interesting subjects of research at the 

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) in France 

(Hannelore Lee, 2005). 

« …il faut visualiser la scène et suivre d’autres voies que celle 

des mots : processus cognitif, exploitation intelligente de son 

bagage cognitif, association d’idées, rapprochements 

analogiques, etc » (Delisle, 2005, pp. 48-49), i.e. “...It is 

necessary to visualise the scene and to follow paths other than that of 

words: cognitive process, intelligent exploitation of one's cognitive 
baggage, association of ideas, analogical comparisons, etc. " 

 Described as the cognitive context in which information 

is treated (Hannelore Lee, 2005, p. 363), the concept of mental 

representation explains also why translators who master the 

subject matter in the technical field, those who are specialists or 

who followed a related training will make better and more 

effective translations. 
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« Pendant la compréhension du texte, le lecteur se construit une 

représentation mentale de la structure de surface du texte, il 

génère une représentation propositionnelle du contenu 

sémantique, il construit d’après ce texte de base, un modèle 

mental de la matière décrite » (Tassini, 2019), i.e. During the 

comprehension of the text, the reader builds a mental representation 
of the surface structure of the text, he generates a propositional 

representation of the semantic content, he builds from this basic text, 
a mental model of the described subject matter.  

During classes and more precisely while completing a 

translation exercise, the students use their brains to seek mental 

representation for understanding the text, visualize related 

knowledge, make an interpretation of the source text and 

produce the text in the target language. 

« Mental representations are patterns of organization 

which comprise the knowledge of the individual, 

processes of changing this knowledge, deriving new 

knowledge through conscious and unconscious 

inferences and generating new activity plans » 

(Hannelore Lee, 2005, p. 363). 

The mental representation is an important part of the 

translation process and it is a personal conception in every 

individual mind that is continually changing. For instance, you 

may have a different visualization and thus interpretation of the 

same text each time you read it and this mainly applies for 

literary texts such as fantasy novel. However, the mental 

representation in technical texts has another perception as 

understanding a text in the oil and gas field is always objective. 

2- Oil and gas translation from a cognitive perspective 

Oil and gas translation is a professional translation 

practiced in oil and gas industry. Documentation, procedures, 

reports, and guidelines must be consistent and uniform across all 

target languages by talking the same language and using the 

same terminology as understanding the same document, in the 

same way, ensures uniformity in operations. 
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Due to the highly technical nature of many oil and gas 

translations, strict observation of terminology is highly required 

which takes time to check, double-check and review. However, 

oil and gas translation is extremely time-sensitive and it is never 

acceptable to miss a deadline as this can cost the company a lot. 

In (L’enseignement pratique de la traduction) Jean 

Delisle (Delisle, 2005, p.  50) sees that this type of translation, 

which is usually done into the mother tongue language of the 

student/trainee, aims to provide him/her with the know-how and 

the professional qualifications as well as preparing him/her to 

enter the labour market. The translation exercise contributes, in 

particular, to instilling in students a good method of work, 

introducing documentary research techniques, familiarizing with 

the most specialized languages and using translation aids and 

useful tools for professional translators. 

Translated texts are authentic and contextualized. As a 

result, the translation strategies applied vary enormously and 

depend on the type of text to be translated, its function, purpose 

and target audience. 

2.1 Oil and gas translation: the challenges: 

Translating in the oil and gas field involves many 

challenges as the translator’s task is not easy. These challenges 

can be summarised in the following points: 

2.1.1   Specialised language (Oil and gas jargon): 

The translator task is to render the text and keep the same 

meaning of the source text as the documents must be uniform 

and understood the same way. « […] specialised discourse 

presents an organised structure of knowledge. This structure 

could be represented as a conceptual map formed by nodes of 

knowledge, which can be represented by different types of units 

of expression, and by relations between these nodes » (Cabré, 

2003, p. 189). 
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In the oil & gas sector, specialised industry-specific 

language and technical terminology are the main characteristics 

of the documents to be translated. The translator needs to ensure 

he has the required background in these terms asif he does not 

have the requisite knowledge; he will not be able to know all the 

nuances, details and the equivalents of the technical terms. 

2.1.2 A time-bound activity: 

The task of a translator in the oil and gas sector is 

conditioned by time as deadlines to present the translation are 

set and any delay will not be accepted. However, completing the 

task on time requires can be achieved only by a highly qualified 

translator who manages time by applying the necessary 

techniques and strategies to meet the company objectives. 

2.1.3 Low margin for error: 

Documents in oil and gas industry- which usually hire 

employees from different nationalities, with different 

background and speaking different languages- must be made 

understood in the same way. Each detail can make the difference 

and may even be crucial when it is about operations and safety. 

In this case we would not be exaggerating to say that it is “a 

zero tolerance for errors”, the reason why precision is a key 

factor in the translation process. 

To accomplish his mission as it must, the translator 

needs to eliminate these barriers starting with the language. 

Problem solving and decision making is one of the main 

activities in the learning and translation processes. What is a 

translation problem?  A translation problem may be seen as any 

situation in which the translator cannot render a sentence or a 

part from the source text to the target text. Various problems at 

different levels face the translators but through exercise, they 

learn how to solve them by making the right decision. While 

talking about technical translation, repetition would be the ideal 

solution as the students will get familiar with the situation which 

will be part of the long-term memory and therefore 

automatically propose a given solution.  
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2.2 Terminology and polysemantic terms: 

The primary challenge in oil and gas translation is the 

highly domain-specific vocabulary. « As a subject field with 

explicit premises, terminology emerges from the need of 

technicians and scientists to unify the concepts and terms of 

their subject fields in order to facilitate professional 

communication and the transfer of knowledge » (Cabré, 2003, p. 

37). 

One of the most common linguistic issues for translators 

at the beginning of their professional career is that they are not 

familiar with the oil and gas domain. What does the translator 

need to know about the oil and gas field to be able to translate 

effectively?  

Debates in this regards took place; some people believed 

that only experts in the field can translate these technical texts as 

for them a translator would never be able to acquire the 

necessary knowledge in the field. 

However, many experts and engineers whomaster - more 

or less- a foreign language and even if they know the 

equivalence of the technical terms, find the translation process 

complicated.  

By the other hand, a translator who focuses only on the 

linguistic competence, syntactic and semantic knowledge 

without referring to any preparation or documentation will not 

be able to successfully complete his task because mastering the 

specialised language and being familiar with technical 

terminology is one of the most important factors for an effective 

translation. 

Douglas Biber exposed the difficulty related to the 

polysemantic terms that a translator faces. He says that « when a 

word has more than one meaning it is said to be lexically 

problematic and ambiguous. When a phrase or a sentence can 

have more than one structure, it said to be structurally vague 

and frustrating. Thus the central question of the lexicographic 
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work is the meaning of words, hence, from this context; it is 

possible to identify the different meaning associated with a 

word » (Biber, 1998, p. 21). For instance, let’s have a look at the 

following paragraph on calculating plate dimensions which 

contains technical terms related to petroleum refinery: 

« A distinction is made in most columns between the 

stripping section and the rectifying section located on 

either side of the feed inlet. In these sections vapour and 

liquid flow rates and the slopes of operating lines differ 

considerably, so column diameter calculations 

understandably have to be repeated for each section. 

A different diameter must often be chosen for the 

rectifying section and the stripping section. As a general 

rule, whenever a column has intermediate feed inlets or 

draw-offs, flooding calculations must be repeated for 

each of the sections » (Trambouze, 1999, p. 33). 

As you may see technical words are in italics. After 

selecting technical terms, the student must look for their 

equivalent and here he may face another difficulty which is 

polysemantic terms.  

The first reference of the translator is a dictionary either 

monolingual or bilingual but both of them can be of no use if the 

translator is not able to choose the appropriate equivalent. 

For example, if we look for the equivalent of “section” in 

French we can find: section, article, rubrique, partie, tronçon, 

zone et segment but while putting this in the context and looking 

at its representation, it will be easier to select the equivalent. 

The following translation into French is proposed: 

« Dans la plupart des colonnes, une distinction est faite 

entre zone d’épuisement et zone de rectification, de part 

et d’autre du point d’alimentation. Dans ces zones, les 

débits vapeur et liquide, ainsi que les pentes des droites 

opératoires, diffèrent sensiblement. On comprend alors 
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que les calculs précédents, conduisant à la détermination 

du diamètre de la colonne, doivent être répétés pour 

chaque section.  

On arrive souvent à devoir choisir des diamètres 

différents, respectivement pour les zones d’épuisement et 

de rectification. Plus généralement, chaque fois qu’une 

colonne comporte des alimentations ou des soutirages 

intermédiaires, il est indispensable de répéter les calculs 

relatifs à l’engorgement pour chaque section de 

colonne». 

When I was given the first document for translation 

about wells intervention, I was asked if I saw a well before and 

my answer was « a water well, yes! But an oil and gas well, I 

can’t remember if I’ve seen one before in some documentaries 

maybe…» 

A site visit was organized later by the petroleum 

engineer who explained to me the process in general and the 

different parts and how it works. 

This allowed me to get familiar with the related 

terminology but mainly helped me to have a mental 

representation of the text I was asked to translate which became 

a much easier task after the site visit. 

3- Perspectives on the integration of cognitive approach 

in the oil and gas translator training: 

What is translation? What are you translating? For whom 

and for what purpose are you translating? How are you 

translating? What are the problems? And how to overcome 

them? 

Students should be aware of the answers to the questions 

cited above as this will allow them to take in charge their own 

acquisition process. 

By integrating the cognitive approach in the oil and gas 

translation and reviewing the teaching methodologies, students 
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will be able to develop their competences and manage their 

learning process. In a cognitive based learning environment, 

students are active actors in the teaching- learning process. 

While the classical methods in translation are not mainly 

dealing with the students’ needs to develop their cognitive 

ability, the integration of the cognitive approach will certainly 

help improve the teaching-learning process. The teacher should 

provide the students with all the necessary tools to reach this 

objective and avoid the traditional role of a knowledge 

transmitter. 

3.1 How translation is taught and what should be improved? 

A translation training based on cognitive science seeks to 

help students choose the appropriate techniques and strategies 

(comprehending, decision-making and re-verbalisation), and the 

relevant tools to be used according to the problems faced. 

« Ce genre de traduction, qui se fait normalement vers la 

langue dominante de l’apprenti traducteur, vise à faire 

acquérir à ce dernier un savoir-faire et une qualification 

professionnelle et à le préparer à intégrer le marché du 

travail. L’exercice de traduction contribue, notamment, à 

lui inculquer une bonne méthode de travail, à l’initier 

aux techniques de la recherche documentaire, à le 

familiariser avec les langues de spécialité les plus 

courantes et à l’habituer à se servir des aides à la 

traduction et des outils de bureautique utiles aux 

traducteurs de métier » (Delisle, 2005, p. 50), i.e. This 

type of translation, which is normally done into the dominant 
language of the apprentice translator, aims to provide the 

latter with professional know-how and qualifications and to 

prepare him to enter the labour market. The translation 
process helps him, in particular, to instill in him a good 

working method, to initiate him in the techniques of 

documentary research, to familiarise him with the most 

common specialisty languages and to accustom him to using 
translation aids and office automation tools which are useful 
to professional translators. 
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The purpose of the training is the acquisition of a 

professional qualification. This kind of training in specialized 

translation should be delivered by former translator or 

specialised translators as they will share their experience and 

build up the programme based on the market requirements. It 

should be also noted that « learning process within the context 

of real translation projects carried out in a pedagogical setting 

will not only confirm the inestimable value of such projects for 

the development of translator competence, but they will also 

shed light on the cognitive and social aspects of the translation 

process its self » (Kiraly, 2005, p. 1099). 

According to my own experience as a trainee in a 

multinational industry then as a translator in a petroleum 

industry, I can say that implementing projects in the translation 

training will motivate students, allow them to have a deeper 

understanding of the translation process and consequently help 

them to improve. 

Working in a more process-oriented way is the best 

approach to be adapted as it is necessary « to learn how 

translation experts excel in their own fields of expertise and how 

the quality of their performance is rated in their own work, 

instead of using ‘academic’ quality criteria only » (Jääskeläinen, 

2012). 

3.2 Course concept proposal: 

This is a proposed exercise in the oil and gas translation 

which was developed based on the cognitive approach. 

Objectives: 

- Develop the students’ cognitive abilities and translational 

competencies. 

- Raise students’ metacognitive awareness. 

- Facilitate the documentary research process. 

- Short-term memory and long-term memory development. 

- Implement individual translation tests.(Gyde, p. 2). 

- Develop self-confidence. 
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- Motivate learners through giving authentic texts. 

Pedagogical support: 

Specialised Text: 

Natural Gas Composition and Phase Behavior 

« Depending on where and from what type of reservoir 

the natural gas is produced, its composition can vary 

widely. Generally, it contains primarily methane (CH4) 

with decreasing quantities of ethane (C2H6), propane 

(C3H8), butane (C4H10), and pentane (C5H12). Some 

natural gas mixtures can also contain no hydrocarbon 

gases such as carbon dioxide (CO2), oxygen (O2), 

nitrogen (N2), hydrogen sulphide (H2S), and traces of 

rare gases (Ar, He, Ne, Xe). No matter what the natural 

composition of gas is, the product delivered and finally 

used by the consumers is almost pure methane. Natural 

gas phase behavior is a function of pressure, 

temperature, and volume. Therefore it is very often 

illustrated by the “PVT diagram” or phase behavior 

envelope. Understanding phase behavior is critical to the 

hydrocarbon recovery mechanism and production 

prediction. Certain concepts, demonstrated in Figure 1-

7, associated with phase envelopes are worth 

introducing before we discuss different types of natural 

gas behaviours » (Xgas, p. 9). 

Exercise:  

As part of the translation class, the following guidelines 

in a translation exercise are proposed: 

The text to be translated in the upcoming session is to be 

given as homework. This will give students enough time to 

apply the following steps: 

1/ Summarize and/or paraphrase the text: Through this the 

student’s comprehension of the text in the source language will 

be assessed. « On ne traduit pas pour comprendre, mais pour 
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faire comprendre. Il faut donc avoir la compréhension la plus 

parfaite possible du texte de départ » (Delisle, 2005, p. 55),  i.e. 
We don't translate to understand, but to make people understand. It is 

therefore necessary to have the most perfect possible understanding of 

the source text. This is why the first step is to make sure the 

student understands the source text. 

2/ Look for a text in the target language dealing with the 

same topic as the one given in the exercise: This step is part of 

the documentary research. Peter Schwaar says: “Traduire, c’est 
aussi se documenter” (Schwaar; Boesch, 1998, p. 96), i.e. 

Translating is also documenting... In this part of the exercise, the 

student will learn about the documentary research and get aware 

of its role in the translation process. 

3/ Make a list of the technical terms and their equivalents: 

After reading and understanding the source text, the student will 

be able to select the technical words. Through the documentary 

research he will find equivalents to the technical word in the 

source text and by matching he will get a glossary. This kind of 

technical glossary is a very good tool that will help the student 

to memorise the new terminology. 

4/ Translate the text and identify the difficulties: This part of 

the exercise is a kind of individual test that will allow the 

student to identify their weaknesses in terms of translation and 

prepare a plan, with the teacher’s assistance, in order to work on 

these particular points in order to improve his performance. 

While in class, students will expose the difficulties they 

faced during the translation process and the role of the teacher 

here will be to guide them and try to provoke representations to 

help them in the problem solving and decision making 

processes. 

One of the main roles of the teacher is also motivating 

students through explaining the objectives and showing them the 

usefulness of the learning process. 
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The results from process researches indicate that the 

professional translator uses a range of strategies while doing his 

job. These strategies vary according to the type of text and its 

complexity which will have an impact on his performance. 

However the decision making and problem solving depend on 

his experience, level and competences.  

A cognitive based learning in translation studies is 

deemed to be important as it goes in parallel with the new wave 

of socially and culturally oriented research and meets the 

professional world requirements. 

Conclusion: 

Oil and gas sector is one of the most international in the 

world today. The technical content in these multinational 

projects makes the translation process a critical task which 

requires an effective and efficient training programme to make 

sure translators have the necessary tools and ensure they tick all 

the required boxes. 

After the enthusiastic efforts in the recent years 

regarding the translation process in the cognitive approach 

perspective, we can say that applying some of the concepts and 

methods of the cognitive approach will certainly improve the 

training process and thus the translation product. 

The combination between theory and practice will make 

of the teaching-learning process more effective since the 

translator’s professional problems can find solutions. Knowing 

the process is without any doubt one of the most important 

pillars in translation didactics: 

«… it’s absolutely essential to know as much as we can 

about the process, both in order to plan the teaching in a 

good way, but also to focus on the process and not just 

fill the classes with texts that students have to translate 

and tell them that here you translated like this and here 

you translated like that, but instead actually help 

students to gain insight into their own process, because 
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processes may vary between different people, and you 

have to raise that awareness with the student »  

(Dimitrova, 2011, p. 350). 

To conclude, oil and gas translation required 

competencies areas are a combination between linguistic and 

cognitive abilities. Thus adapting an appropriate programme 

with the purpose of meeting the labour market by applying a 

cognitive based learning is useful for overcoming challenges in 

oil and gas translation.  
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Abstract:  

Advertisements carry a cultural message : ideas, concepts, and 

beliefs of a country, while slogans carry the central message of a 
company, and at the same time, transmit a message about the culture 

and the customs of a country. The translator must first understand the 

meaning of the culture-bound elements of the source text and then 
transpose those elements in the target text so as he keeps the same 

effect. Cutural untranslatability occurs when the elements in the 
source culture do not have an equivalent in the target culture. 

No matter what translation strategy is chosen, it must be 

tailored to fit audience and customer’s psychology. Advertising 

translation is a cross-cultural communication, due to differences in 
cultures and cultural properties of advertising, translator should not 

only convey the meaning of an advertisement, but also take the 

cultural factors into consideration, because bi-cultural is more 
important than bilingual a successful translator. 

Keywords: Advertisement ; Translation strategies ; Slogans ; 
Culture ; Cognition. 

 من منظور معرفي ترجمة شعارات اإلعالن استراتيجيات

 :ستخلصم

في  ؛ هاومعتقدات هاومفاهيم الدولةإلعالنات رسالة ثقافية: أفكار تنقل ا

تنقل  نفسه،وفي الوقت  للشركة،حين أن الشعارات تنقل الرسالة المركزية 

يجب على المترجم أوالً فهم معنى وهنا . هوعادات بلد رسالة حول ثقافة

النص ثم تحويل هذه العناصر إلى  المصدر،العناصر المرتبطة بثقافة النص 
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تحدث عدم قابلية الترجمة الثقافية و. هنفس من أجل الحفاظ على التأثير ؛الهدف

 .ةيثقافالنص الهدف ال عناصر النص المصدر على  يتوفرعندما ال 

يجب تكييفها مع فإنه الترجمة المختارة ،  إستراتيجيةمهما كانت 

دف إلى الترجمة اإلعالنية عبارة عن اتصال يهو. الزبون المستهلك يةنفس

ختلفة التي تشكل الكالم بسبب العالمات الم ؛الحصول على مكانة معرفية

، ال يجب على المترجم أن ينقل ومن ثمتكاملها. ، األمر الذي يؤسس اإلعالني

يأخذ أيًضا في االعتبار العوامل الثقافية عليه أن بل  اإلعالن،فقط معنى 

 والمعرفية.

 ؛الثقافة ؛الشعار اإلشهاري ؛ت الترجمةاستراتيجيا ؛اإلشهار: تاحيةمفكلمات 

 المعرفة.

 

1- Introduction:  

Starting from the observation that it is necessary to 

« interpret to translate », that is to apprehend and identify the 

meaning of a message then to transfer it to other cognitive 

schemes and finally to stranslate it into another language code. 

This means that linguistic competence is essential but not a 

sufficient element, if it is not supported by conceptuel and 

intertextual competence, whether in literary field or in 

specialized fields. 

It is throughout this observation that we will focus our 

attention on translation of Advertising slogans. Being a field of 

specialization, advertising translation has rapidly been expanded 

in professional practice as well as in the curricula of translators, 

and it has become one of the most dialectical researches in 

translation studies. 

2- Advertising Slogans and Translation: 

Advertising is a semiotic phenomenon which uses 

mainly two kinds of signs : iconographic signs and linguistic 

signs. These signs work together a compelementary role to 

persuade people to buy particular product. The importance of 

signs and their significations has been recognized throughout the 

development of semiotics and communication sciences. 
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This is why translators have to turn to the cognitive 

studies to understand the advertising message and interpret its 

meaning correctly. Actually, in using words, images and 

colours, the advertisers can better communicate with customers 

and persuade them to achieve their goals: 

« There is an obvious complementarity between the 

slogan and the image, both in form and content, it guides 

the reading of the image by imposing a particular 

meaning. » (Guidère, 2000 : P. 237) 

So, How can we see Translation Strategies of Slogans in 

a Cognitive point of view ? 

According to Linguistics and advertising experts, an 

advertising slogan is a symbolic expression that usually paired 

with a company’s logo or an image, its main purpose is to 

clarify the benefits of the product to the customer. Advertising 

slogans are characterized by being short, memorable, original, 

competitive and credible. Translation must keep up these aspects 

to maintain the slogans effective in different markets with 

different cultural references, Philippe Villemus has said that a 

good slogan must be:  

« - Short to be read ; 

   - Directed to the reader, it talks to him or calls him ; 

   - Surprising, even provocative, to make the reader     

more attracted to read the advertising ; 

- Related to the product or the consumer’s benefit, but 

without revealing the whole   strategy. » (Villemus, 

2004 :P.133)  

Advertising slogans are meant to express the benefits of 

the product and persuade the customer to buy it. The intended 

effect of an advertising slogan must be well-defined to the 

translators before translating it and it takes them to work jointly 

with advertisers to choose the right translation strategy: 
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« Communication becomes effective abroad only after 

the message has been translated, it is very unlikely to 

have an impact on the foreign consumer. » (Guidère, 

2004) 

Faithful translation can be done through the tranference 

of the original advertising slogan into the target advertising or 

by literal translation taking into account its complementary 

relationship with the image. Non –specialist translators are often 

hired by importers to translate a slogan, risking damage on both 

the meaning and the originally intended effect. Advertising 

translators say that big company holders sometimes demand a 

translated slogan to be translated back to ensure the preservation 

of the meaning in order to get an accurate advertising slogan. 

3. Advertising Slogan’s Writing Style: 

- Erratic Spelling and Low Frequent words: 

Erratic spelling of words makes the slogan attractive. In 

order to keep the graphic effect, sometimes it serves better when 

transferred directly in the Source Language to the target 

Advertising. As well as low frequent words which have their 

own influence, they make the slogan remembered from a short 

glimpse and the sound they create makes the product seem 

magical. 

- Rhyme: 

Advertising slogans that rhyme with the brand’s name 

are of common used in the marketing business and have a 

special effect on the customer, a slogan that does not rhyme with 

the brand’s name might get stolen. 

- Alliteration: 

Alliteration gives the slogan the charming nature that 

makes it attractive. It deals with the customer’s mind by creating 

a rythmic beat that is hard to forget. 
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- Assonance: 

Advertisers use the same vowel in consecutive stressed 

syllables to produce a certain degree of vowel harmonization 

which help make the slogan popular. 

- Homonymy: 

Homonyms are words that are spelled and pronouced 

alike but are different in meaning, even if words slightly differ 

in pronouciation they might still be considered homonyms. They 

are in advertising on purpose to add a little ambiguity. 

Words that sound the same are said Homophones, their 

use in Advertising is of a great importance. They can give a 

second hidden meaning to the slogan. 

- Rythm:  

When rythm is manipulated in an advertising slogan 

makes it catchy and rings in the ear of every person. The roots 

of that effect go back to the mother’s heartbeat in the womb. 

- Idioms: 

Actually, the idioms are quotes or sayings that are 

popular among the people of a certain culture, so when slogan 

containing a proverb gets translated, even if the actual meaning 

was preserved it will not be understood by the members of the 

target language. Translators often look for equivalent idioms in 

the target language.  

4.  Translation Strategies of Slogans: 

All the advertising effects can be damaged completely or 

partially by literal translation. For what rhymes in French or 

English will not rhyme in Arabic and words containing low 

frequent words in English will not be the same in Arabic, 

Homonymy and Homophony will vanish after the process of 

translation, the same for alliteration, assonance and rythm. 

Therefore, Mathieu Guidère came up with three 

strategies, each one corresponds to a certain level of alteration of 
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the original slogan which are : Transposition, Adaptation and 

rewriting. 

4.1 Transposition: 

- Transference: 

It is the direct use of the source slogan in a target 

language advertising without translating it. This strategy 

highlights the foreignness and high-quality of the product. On 

the other hand, it may cause a misunderstanding of the meaning 

and thus, the loss of the probable customers. 

Such as the slogan of NOKIA : « CONNECTING 

PEOPLE » : 

 

The slogan remained unchanged, the translator’s hand 

did not use the language of the target culture, and thus it has 

become a trademark in all the countries where NOKIA is 

available. The semantic and persuasive change of the slogan is 

strenghtened by the support of the image. 

Transferring the original slogan is an effective strategy to 

avoid the loss of the original meaning and intended effects if the 

target customers have a profound knowledge of English. 

- Literal Translation: 

Sometimes the literal translation of slogans to the target 

language is more powerful in meaning than the original, so 
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translators choose to keep it. And even with its disadvantages 

some international companies use it to have one message that 

reaches all customers around the globe for the sake of 

reputation. 

Many of the world’s most famous companies have 

adopted this method to translate their slogans, including the 

slogan of L’Oréal : « Parce que je le vaux bien », which has 

travelled through the languages of the world with a very close 

translation to the original, English version : « Because I’m worth 

it », and arabic version : " ّألنّك تستحقينه حقا" . 

4.2 Adaptation: 

It can be divided into two kinds : one is formal and the 

other is ideational. 

- Formal  Adaptation: 

It consists of modifying the nature of terms in order to 

maintain the original idea and come up with a slogan that makes 

sense in the target culture and means the same as the original 

even if it has a different form. That is due to the form-meaning 

interconnection: 

« It consists in modifying the structures of the original 

statement and conforming them to the syntax of the 

target language. » (Guidère, 2000 : P. 119) 

In the following slogan of Pfizer is an example of formal 

adaptation : 

 Working for healthier world ; 

 Œuvrons pour un monde en meilleure santé ; 

  حياة أفضل هي شاغلنا األكبر  

The gerund « Working » of the original slogan has been 

exchanged with the imperative in the french version 

« Œuvrons », and with a noun phrase in the arabic version « حياة

 .« أفضل
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This slight change at the syntactic level in both translated 

slogans did not wreck the Pfizer’s ideology transmitted through 

the original English slogan, but both of them are understood 

easily in their target cultures. 

- Ideational  Adaptation: 

Ideational adaptation of an advertising slogan gives a 

target language a slogan that carries the same message and the 

same form but each word from the Source language is not 

replaced by its equivalent in Target language, instead translators 

use words that are close in meaning. 

It is a strategy that creates culturally acceptable target 

language slogans and compared with literal translation, 

Adaptation is a winner.  

The following slogan of Philips do represent the 

ideational adaptation: 

 Let’s make things better ; 

 Faisons toujours mieux ; 

 معا لحياة أفضل 

When reading these three slogans, we will immediately 

see that the common between them is the « betterment », but it 

is used differently. In the English slogan « things » are 

concerned with the betterment whereas in the french and arabic 

versions « we » (le nous, معا) is in charge to do the betterment. 

So words are changed but the meaning is kept. 

4.3 Adaptation: 

Sometimes advertisers use whole different slogans for 

target culture advertisement to avoid the disadvantages of 

traditional translation. Rewriting an original advertising slogan 

results in the creation of a new slogan. 

This strategy requires rewriting the slogan in the target 

language, so that the original spirit of the slogan is maintained, 

and its relation with the rest of the advertising elements. The 
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translator here is having a liberty in rewriting, but it should not 

affect the spirit of the original slogan. Therefore, the translator 

must be loyal to the original effect to achieve the advertiser’s 

goals. 

Here is the Clarins slogan: 

 L’expérience et l’efficacité de la beauté ; 

 The art of beauty 

The word « beauté » of the original french slogan is kept 

in the translated english slogan, but it is written in a different 

way. Actually, the rewriting is an effective strategy for several 

criteria: stylistic criterion which includes accuracy and 

briefness, and rhetoric and pragmatic criterion which takes into 

account the cultural elements that determine the languages uses. 

5. Advertising Translation process and Cognition sciences: 

The Knowledge Studies or the Cognition is a field that 

encompasses three different domains together : Psychology, 

Philosophy and Linguistics, whereas the Psychology of 

language seems to be an indissociable partner of knowledge 

studies. But the psychology of language was only very late in 

the discipline of translation, when it found bilinguilism a 

particularly fertile field of exploitation. 

Moreover, it is true that psychologists have at first 

looked at language only to the extent that it could reveal certain 

psychological disorders. Sigmund Freud understood that 

language is a privileged way of access to the mind and 

particularly in the field of psychopathology.  (Mattens, 2006) 

Actually, Cognition is the mechanism that allows us to 

understand and acquire knowledge, as well as to treat it. This 

mechanism plays a vital role in understanding and thus also in 

translation. We could say in a more familiar way, it is a 

mechanism helping us: to understand, to interpret, to store, to 

memorize and above all to apply and use for new purposes, what 

interests us in Translation. 
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One thing that should be taken into account was clarified 

by Jeanne Dancette: 

« The economical and commercial domain is 

characterized by linguistic exchanges that undergo 

complex influences, and reflects practices that belong to 

different cultural systems. »  (Dancette, 2013) 

Being considered as a mediator between languages and 

cultures, the translator must possess the conceptual and 

knowledge tools to put the language at the service of the 

company. However, the only linguistic knowledge cannot be 

enough to make of an honest prefessional an excellent translator. 

Actually, it requires a solid culture and skills based on the 

versatility that global economy forces dictate to advertisers and 

thus advertising translators. 

To understand the meaning in a specific domain requires 

not only taking a step back toward the lexical units -and this is 

not new- but also understanding the different conceptualization 

modes implemented and the way in which they are revealed in 

both languages : the source language and the target language. 

In order to better see the field of our interest here, 

namely advertising translation, from a cognitive point of view, it 

seems appropriate to briefly discuss some of the essential 

concepts of cognitive linguistics, and which will enlighten the 

translating practice. 

Linked to a functionnalist and anti-formalist tradition, 

cognitive linguistics is configured as a dynamic, holistic and 

experiential approach of the language studies and cognitive 

motivations, advocating a dialectical relationship between 

language faculty and the other aspects of human cognition. 

Language, according to its categorization functions, is not 

limited to reproducing objective reality but it imposes on it an 

interpretative grid. This is the position of the experientialists 

who look at the cognitive linguistics as a way of organizing our 

knowledge of the world which its semantic categories varie 
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according to our real life, our needs and our experiences, and 

they actually differ greatly according to the cultures. 

Linguistic categories are only conceptual categories put 

into words at the lexical or grammatical level: 

« The linguistic expression only testifies the underlying 

conceptualization. »  (Vandaele & Lubin, 2005) 

Moreover, the process of meaning has bodily bases that 

directly affect the structures of thought. One of the innovative 

concepts of Cognitive linguistics is precisely that of 

embodiment or « embodied cognition », according to which the 

human mind is not an abstract entity, but is incorporated into the 

organism that interacts with the environment outside and gives 

him sensory perceptions. The mind is therefore conditioned by 

the bodily and biological dimension of the speaker (perceptual 

and motor properties) as well as by the laws of the external 

world (like the law of gravity). The identification of an 

experiential foundation of thought and language is the evidence 

of the motivational principle upon which language is based as a 

system. 

All these aspects must be taken into consideration by a 

translator who, when passing from one language to another, is 

called to put in place a real cognitive, semiotic, lexical and 

terminological reflection, in order to trace the conceptual map or 

mapping that underlies this or that discourse in its conceptual 

constructive elements (semantics of key words, logical and 

semiotic relations between concepts, ...) with a view to a correct 

equivalence (Dancette & Halimi, 2005). This is true when 

translator is dealing with pragmatic texts concerning particularly 

important issues, such is the case of advertising discourse often 

having a persuasive purpose, where the presence of 

misinterpretations, missense or ambiguous terms may impair the 

overall meaning of the message and compromise the 

understanding of the target audience. 

During the translation process, the source text, developed 

by the transmitter according to his repertoire of cognitive 
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scenes, and provided by his linguistic components frames that in 

turn call up, in the mind of the translator-receiver, a series of 

cognitive scenes composed of central (prototypical) and 

marginal (peripheral) elements. These scenes reflect the 

translator's representation of the world according to his own 

perception, personal experience and cultural model reference; 

based on the activated scenes, he will have to find appropriate 

frames in the target language so as to recreate an appearance or 

« a gestalt ».  (Snell Hornby, 1996)  

The constructed frames are all the more similar as the 

cultures of belonging are closer; if the source language-culture 

and the target language-culture do not share the same models or 

the same scenes, the translator will have to focus the evoked 

elements differently and choose another element, which is 

prototypical in the target culture and therefore lexicalized. 

Finally, the concept of situational context, strongly 

reevaluated by cognitive studies, also plays a key role in the 

elaboration of semantic definitions, involving consideration of 

both the areas in which the socio-cultural differences between 

the various languages are manifested, as well as professional job 

situations. Context often modifies part or all of the meaning of a 

term or sentence; the only use of the dictionaries, without taking 

into account the situational context and cultural background of 

each speaker or group of speakers, may thus be insufficient or 

even misleading when choosing the most appropriate expression 

in the target language. 

« It is [...] clear that language is not written in 

dictionaries but in the minds of those who speak it. 

Therefore, to fully understand its nature, it is necessary 

to look at the conceptual universe from which these signs 

were formed. »  (Delbecque, 2002) 

6. Conclusion: 

As a result of international exchanges and transactions in 

a market  which is increasignly competitive and efficient, 

advertising translation is configured as a specialized work 
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requiring the implementation of deep and well-grounded 

knowledge on several levels : Linguistic, semiotical, technical, 

social, translatological and cultural.  

Calling various disciplines, advertising translation can 

not ignore the consideration of theoretical notions that will fuel 

and support the translation practice. This is the central aspect of 

this study, in which we have tried to demonstrate, with the help 

of few practical examples, the importance of cognitive 

backgrounds in the activity of the translator, as highlighted by 

Mathieu Guidère : « Specialization training has become an all-

encompassing framework that links the academic world to the 

professional one. »  (Guidère, 2000) 

We have seen how certain concepts from cognition can 

help to dissect texts and to identify conceptual and translational 

particularities so that the advertising slogan translator can best 

manage and solve the issues he faces. 

Therefore, future theoretical contributions and studies led 

in the academic field must find application in the specialized 

translation market, in this case advertising, and that 

professionals in the sector can rely on the acquired experience in 

this field and on solid and reliable theoretical tools, which allow 

them to overcome many difficulties that occur in the exercise of 

their profession. 
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Abstract: 

This paper purports to give a special attention to teaching 

specialized translation in higher education. Thus, translation is by 
nature a problem solving activity and reposes on a complex set of 

skills, which creates a load on their short-term memory and prevents 

them from grasping information or remembering it later. Translators 
need not only linguistic competence, but encyclopedic knowledge as 

well. In specialized translation, they need to acquire a declarative 

competence about the specialized field with which they are dealing, 

and this is a problem that should not be reduced to knowledge of 
terminology. Students need to immerse themselves in the domain and 

acquire an aptitude to express themselves in the given field of 

specialty using a near-specialist discourse after acquiring the 
necessary encyclopedic knowledge. A constant contact with text 

translation in the domain does not guarantee the development of such 

competence, as students need more support in this respect. In this 
paper we suggest the use of concept maps prior to embarking in the 

translation activity per se as a means to enhance students’ 
encyclopedic knowledge and hence translation competence.  

Key words: Conceptual map; Encyclopedic knowledge; Specialized 

translation; Translation teaching; Learning. 

 التأثير المحتمل للخرائط المفاهيمية في تطوير المعرفة الموسوعية لطالب الترجمة

 : ستخلصم

تهتم هذه الورقة البحثية بتسليط الضوء على تعليمية الترجمة 

المتخصصة في الجامعة، حيث تُعد الترجمة بطبيعتها نشاطا ذهنيا معقدا يتعلم 

مشكالت التي يقف عندها، من خالله المترجم كيفية الوصول إلى الحلول لل
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ويرتكز هذا النشاط على عدة مهارات على المترجم اكتسابها. وهو األمر الذي 

ويحول دون استيعاب المعلومات  ،عبئا على الذاكرة قصيرة المدى يشّكل

رجم فقط إلى الجديدة واستحضارها الحقا عند الحاجة إليها. ال يحتاج المت

عرفة الموسوعية. في مجال الترجمة أيضا إلى المالكفاءة اللغوية بل 

ترتبط هذه المعرفة الموسوعية  بمدى اطالعه ومعرفته والمتخصصة، 

ال يجب أن تقتصر الدراية بالترجمة و. عليهبالمجال المتخصص الذي يشتغل 

المتخصصة على العلم بمصطلحات المجال، بل البد أن تهتم بكيفية الغوص 

باستعمال لغة تقترب  عنهلى التعبير واكتساب القدرة ع ،في مجال التخصص

ما أمكن من اللغة التي يعتمدها المختصون أنفسهم. وعليه ال يكفي طول 

عليه أن  بلالمراس وحده في صقل كفاءة الطالب في المجال المتخصص، 

يكتسب معرفة موسوعية في هذا المجال. نقترح في هذه الورقة مناقشة الدور 

ية في مساعدة الطالب على اكتساب المعرفة الخرائط المفاهيم تؤديهالذي 

واستيعاب المفاهيم واألفكار المطروحة قبل الخوض  ،الموسوعية في المجال

 في الترجمة. 

الترجمة  ؛المعرفة الموسوعية؛ : الخريطة المفاهيميةحيةاتمفكلمات 

  .؛ تعليمية الترجمة؛ التعلمالمتخصصة
 

Introduction 

There is a discrepancy among translation researchers and 

teachers about the nature of translation competence, its 

distinction from the linguistic competence per se and the way it 

is taught and enhanced. However, translation has recently 

imposed itself as an independent discipline and translation 

department flourished around the world bringing afore new 

problems pertaining to the specificity of the skill and requiring 

further pedagogical and educational dimensions to draw clear 

lines between the two so-far confounding competences: 

linguistic and translational. As such, attempts at defining 

translation competence have proved to be of a paramount 

importance to researchers in the field who have been trying to 

dissect the entity and give it a partitioned analysis (see for 

example PACTE group’s componential analysis of translation 

competence). One component revealed by most analyses of 

translation competence is the encyclopedic knowledge that 

almost all translators agree that it needs to be developed and 
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cared for in any training dedicated to translators. This 

encyclopedic knowledge is indispensable not only for general 

translators, but also and more importantly for specialized 

translators. Thus, in specialized translation namely as regards 

scientific and technical translation, the stake is not only in how 

to find equivalents to newly invented concepts, but also in how 

to acquire enough knowledge in the domain of specialty that can 

help the translator build enough schemata necessary for the 

process of conceptualization which constitutes a prior step to 

assimilation. A specialized translator cannot decide on how to 

render a given concept unless he is equipped with the 

appropriate mental schemata to do that. Thus, a concept is not 

defined by itself, but through all the relations it holds with other 

concepts and means of expression within the system that 

constitutes the specialized context in which the translator is 

working. There are some eminent research who contributed a 

great deal in the field of specialized translation, namely 

Christine Durieux (1988) in her holistic approach to teaching 

technical translation, and Jean Delisle (1988) in his approach to 

teaching economic translation. Both researchers suggested 

detailed methodological procedures to cope with specialized 

discourse in the teaching programme. This paper is an attempt to 

contribute in the education of the specialized translator to help 

him control his cognitive overload and sustain his retention 

capacity, which is highly appreciated when developing his 

encyclopedic competence. Thus, the paper unfolds on the 

different approaches underpinning translation education, which 

is an important step for teachers and researchers to understand 

the nature of the problem and situate their eventual contribution 

to the field. Then a discussion of translation competence and its 

different sub-competences as discussed by different researchers, 

who seem to agree on the indispensable role played by 

encyclopedic knowledge, is presented.  In a third part, concept 

map is defined and its relation to the development of 

encyclopedic knowledge is explained. An example of a 

scientific text analysed using a conceptual map is provided to 

explain its utility for students in overcoming translation and 

interference problems. Class observations are relied upon to 
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enrich the discussion and illustrate actual translation problems 

the text presents.  

Traditional and contemporary approaches to translation 

education 

Before translation was recognized as an independent 

discipline and was welcomed in universities over the world, it 

was believed to be inherent to language competence and tied to 

bilingualism, which is considered to be an innate aptitude that 

cannot be nurtured. However, this view has been long debated 

and questioned through different research works in this respect.   

To summarize the historical development of translation 

education, Zou (2015) divides the development of translation 

competence models in the last four decades into four periods.  

The first period starting in the 1970s is characterized by 

the works of Haris & Sherwood (1973, 1978), Toury (1974),  

Wilss (1976) who believed in the innateness of translation 

competence  and whose works depicted unawareness about the 

distinction between translation competence and bilingualism 

(linguistic competence was believed to be at the core of 

translation competence).  

The second period starting in the 1980s is a 

developmental period characterized by the works of Nida 

(1981), Robert (1984), Toury (1986), etc, opening on new ideas 

regarding the extensive dimension of translation competence 

going beyond the linguistic competence per se and touching 

upon world knowledge, instrumental competence, socialization, 

etc.  

The third period starting in the 1990s is known as the 

enriching period which saw the emergence of functional theories 

and recognized the importance of contextual knowledge and the 

dynamic dimension of translation as revealed by the works of 

Nord (1991), Bell (1991), Kiraly (1995), Hatim & Mason 

(1997), etc.  
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The fourth period starting in 2000s, known as the 

blooming period, has been marked by the use of experimental 

methods in investigating translation competence and  extending 

links with other disciplines such as psychology, sociology, 

intercultural studies, etc to give it a holistic treatment as required 

by the ever changing society with which we are forced to cope. 

This is mainly revealed in the works of Neubert (2000), 

Schaffner (2000), Fraser (2000), Pym (2003), Davies (2004), 

Kelly (2005), PACTE group (2000, 2003, 2005, 2009, 2011, 

2014), etc. Now, almost all translators have ended to agree that 

translation competence reposes on different sub-competences, 

but they just differ in their order of priority.  

Approaches to translation competence 

Despite the development of approaches to translation 

education and of research methods, translation teaching is still 

seen to be divided into two major trends. We have on the one 

hand proponents of innate competence, and on the other hand 

proponents of learned competence. Innate competence 

represents the trend of those who believe that translators are 

born with an innate predisposition to be translators and that a 

mastery of languages leads undoubtedly to a mastery of 

translation. Learned competence represents the trend of those 

who believe that translation is a skill that needs to be acquired 

and fostered in a learning environment. The interesting thing 

about learned translation which seems to explain teachers’ 

intrinsic beliefs behind their translation teaching approaches is 

the three categories into which it unfolds. Thus, learned 

competence, according to Zou (2015: 787) is seen to be 

categorized into: 

1- Language-oriented models: in such models, the focus is 

on the language component believing that furthering the 

learner’s linguistic competence would further and foster 

his competence in translation. 

2- Transfer-oriented models: these models are either static 

reflecting the transfer of languages as linguistic systems 
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or dynamic reflecting the communicative empowering of 

translation acts. 

3- Communication-oriented models: these models focuses 

not on language as a communicative means but on other 

agents outside language itself, such as the people 

involved in the communication and their surrounding 

situation. Such models involve strategic competence and 

its ensuing metacognitive aptitudes.  

Thus, in a learned translation approach to translation 

teaching, linguistic competence is essential but is in no way the 

core component that commands the translator’s specific 

competence. 

What translation education prioritizes is to develop 

trainees’ TC by assisting them develop conscious 

reflection on translation, get equipped with necessary 

declarative, procedural and conditional knowledge to 

tackle with problems encountered in translation, and 

help them become qualified and competent translators to 

fulfill the communicative functions effectively in the 

current context. (Zou, 2015: 787)  

To achieve this aim, a teacher needs to develop a battery 

of activities to help him assist his students developing the 

required competence and all the supporting skills. In specialized 

translation, the necessary skills are further extended and the 

teacher requires further consideration of other imposing skills. 

He needs, for example, to help the students grasp the specialized 

discourse. Besides the holistic approach to the language of 

specialty espoused by Durieux and Delisle as hinted at above, a 

textual approach may also help sustain the students’ acquisition 

process in this respect. Thus, concept mapping is deemed of 

essential utility to attain this objective.  

4- What is concept mapping? 

Davies (2011) draws a distinction between mind, concept 

and argument maps. He defines mind maps as visual association 
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maps which represent ideas and clarify their relationships. 

Concept maps, for him, highlight the hierarchical ordering of 

ideas differentiating between primary and secondary ideas and 

their relations to each others. Arguments maps focus on the 

inferential structure of ideas and the relations between premises 

and conclusions. 

Being visual, concept maps facilitate learning and 

transform it into a dynamic process. It is considered as “a brand 

new reading system, furnishing the reader with a rapid sense of 

the text in its entirety, obtaining a visual ‘snapshot’ of the 

semantic landscape surrounding the ‘node’ word” (Falco, 2015: 

97).  

In specialized translation where the focus is on the 

domain-specific knowledge, concept maps help draw a general 

landscape of the specialized text helping students grasp the 

entire network of relations surrounding scientific terms. Thus, 

providing students with lists of terms and their equivalents in the 

target language to learn by heart is futile and most certainly 

deemed to failure. Students are not going to remember the terms 

they came across in their translation, and would always feel the 

urge to return to their glossaries to retrieve the information they 

need. In this respect, concept maps would help them develop 

internal schema of the terms they learned for a better retrieval 

later on. 

In a specialized translation class I taught to BA 2 

students during the academic year (2018-2019), we came across 

the term “land reclamation” which means “استصالح األراضي “. I 

remember students’ reactions to the way they received the 

information. They were astonished why the term was not 

translated “land improvement” and spent few moments baffled 

and confused at the way terms are coined in languages. They 

repeated the term many times during the session and gave me 

the impression that because it carried such a special experience 

of discovery and surprise, it was going to be retained forever. 

However, on the day of exam, they were required to translate a 

text from Arabic into English in which the phrase “land 
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reclamation” was needed. However, only one student could use 

the right term; the others used instead “land improvement”! To 

my surprise, the emotional experience they had while 

encountering the term for the first time did not help in long-term 

retention and the learned term fell into oblivion. 

I noted the same thing with another expression, this time 

a lexical word, I encountered in three different texts at different 

interval of times and used with my students whom I provided 

with the right equivalent. The word is “to abound” 

corresponding to تزخر"  or "تتوافر"  (for example, the Arab region 

abounds with gypsum). Each time we met the word تزخر  in 

similar contexts, I suggest to students to use the expression 

“abounds with” instead of  the  longer expression “the region is 

rich with”. However, in the exam, most of the students failed to 

use this word that I thought was sufficiently repeated to be 

retained. 

This experience incited me to think of the reasons behind 

the state of oblivion students continue to experience although 

their academic average overall was fairly developed. In reading 

about concept maps, I just felt it to be an efficient tool against 

rote learning and a more dynamic method for a better retention.  

Benefits of concept mapping in education 

Concept Mapping was first developed by Novak in 1972 

who was eager to renovate educational methods by suggesting 

novel ways of learning other than rote memorization inherited 

from behavioural and positivistic tradition. Relying on the works 

of Ausbel (1963) on cognitive theory of learning and of Kuhn 

(1962) on the structures of scientific revolutions, Novak led, 

with his team, his innovative research in education through a 

longitudinal study they carried out on students acquiring basic 

biological concepts. Novak ‘s students devised this technique of 

concept mapping to help them track learners’ learning progress 

in terms of their acquisition of those scientific concepts. It is 

then that they discovered that concept mapping was a useful tool 

to use in instruction to help learner improve their retention 

capacity and build up their knowledge in a more logical and 
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systematic way. Novak concluded that “Building Concept Maps 

is not only a powerful way to capture and organize knowledge, 

it is also a process that encourages meaningful learning and a 

better understanding of the nature of human learning.” (in 

Novak & Cañas, 2011 : 17). Concept Mapping is used in the 

workplace by different institutions and is computerized and 

conceptualized into software for more efficiency.  In education, 

even if used in its most rudimentary form, it is seen to offer the 

following advantages, whether in the field of translation or other 

Knowledge-domains: 

- Helps students brainstorm and generate new ideas.  

- Encourages students to discover new concepts and draw 

the relations between them. 

- Helps students communicate ideas more clearly. 

- Helps students integrate new concepts with older 

concepts. 

- Enables students to enhance their knowledge of any topic 

and evaluate new information. 

- Helps students in long retention of information. 

- Assists students in fighting fogginess and 

misconceptions. 

 

Kennedy et al ( 2004: 31-32)  in Falco (2015: 97) even 

highlight the contribution of concept mapping to long-term 

critical thinking: “[t]his role of concept mapping in the long-

term construction, growth and retention of knowledge as well as 

its constructivist function are widely acknowledged, since 

concepts contribute to critical thinking, knowledge creativity 

and communication.”  

Using concept maps before embarking in the translation 

activity 

We must admit that there is more in a text to discuss than 

simply its grammatical structure and textual cohesion. Providing 

students with a scientific text to translate then discussing their 

translations to say which one was more accurate is not enough to 

develop their encyclopedic knowledge and to familiarize them 
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with the domain in which they are translating. This method 

cannot even help them retain information and acquire new 

knowledge of either language or field.  

In order to translate this type of specialized language 

text, translators must go beyond correspondences at the 

level of individual terms, and be able to establish 

interlinguistic references to entire knowledge structures. 

Only then can they achieve the level of understanding 

necessary to create an equivalent text in the target 

language. (Faber, 2009: 108) 

This interlinguistic reference Faber is referring to is, in 

fact, what encourages the recourse to mapping to draw the links 

between concepts and rebuild the conceptual framework of the 

text to discover its specificity and encyclopedic potential.  

In what follows we are going to provide an excerpt from 

a scientific text with and without a corresponding conceptual 

map to highlight the different means of displaying the 

information and discuss the eventual facilities the conceptual 

map is likely to provide for learners.   

The source text:  

The passage used here is an excerpt from a full text entitled 

“Connection is a core Human Need, but we are terrible at it” written 

by Brianna Wiest (4 December 2018) in an electronic scientific 

magazine:  http:// medium.com.  The article is classified under the 

rubric relationship, which is in itself part of psychology. The text as a 

whole deals with the problem of connection and its effect on the 

individual’s life and speaks about a scientific experience sustaining 

the author’s arguments. The text in itself is rich of ideas and concepts 

belonging to a specialized domain and can provide an interesting 

experience for students to embark in. This magazine, besides other 

electronic magazines (http://curiosity.com: http://theoutline.com), 

offers many interesting scientific articles ranging from medicine, 

technology, biology, etc that are suggested by a Facebook group “al 

Jazair Taqra” (Algeria reads) to be translated by volunteer in the 

name of whom the translation might be eventually published. This is 

http://curiosity.com/
http://theoutline.com/
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rather a philanthropist project meant for the divulgation of scientific 

knowledge in Arabic (for more detail on this project see 

http://notarjim.home.blog). The choice of  fairly accessible domain of 

knowledge (psychology) rather than a more rigid technical domain 

(hard science) is justified by the fact that the students are getting their 

first contact with the specialized domain, and naturally it is not 

convenient to adapt the text to their stage of readiness.  

Here is the text as it appears in the magazine: 

Original text  

In his book Lost Connections, Johann Hari talks about 

his decades of work in the fields of trauma and mental 

health and why he believes that the root of almost 

everything we suffer through is a severed connection we 

never figured out how to repair. 

At one point, Hari talks about an obesity clinic where 

patients who were overweight to the point of medical 

crisis were put on a supervised liquid diet in an effort to 

try to save their lives. The treatment worked, and many 

of the patients walked out of the clinic hundreds of 

pounds lighter and with a new lease on life—at first. 

What happened later was a side effect no doctor 

predicted. Some of the patients gained back all the 

weight and then some. Others endured psychotic breaks 

and one died by suicide. 

After looking into why many of these patients had such 

adverse emotional reactions, the doctors discovered 

something important: The time when each patient began 

overeating usually correlated with a traumatic event they 

had no other coping mechanism for. Hari summed up the 

findings like this: “What we thought was the problem 

was very often a symptom of a problem that nobody 

knew anything about.” 

Connection is the experience of oneness. It’s having 

shared experiences, relatable feelings, or similar ideas. 

http://notarjim.home.blog/
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Of course, the implication is not that every single 

overweight person is suffering some kind of 

subconscious trauma. The point is that many of the 

ongoing problems we cannot resolve are, in fact, 

symptoms of deeper problems we may not be aware of. 

In fact, Hari analogizes this to the smoke of a burning 

house: You can keep waving away the clouds, but 

without putting out the fire, your efforts will be futile. 

Discussion of translation problems in the text 

In this section, we are going to analyze some problems 

encountered by students during their translation of the passage 

to stress the importance of conceptual maps in helping students 

not only to grasp the meaning of the text, but also to decode 

some syntactic structure and vocabulary items they found 

difficult either to assimilate or to translate appropriately.  

 Lexical problems:  some of the lexical problems at 

which students stumbled is the phrase “at one point” 

with which the text opens. This kind of discourse marker 

often causes a problem in translation especially when 

students resort to a literal decoding such as “في نقطة ما”. 

However, when translating a text into a picture, the 

student will be forced to recreate the discourse marker 

accordingly producing something like  "لكاتب في يتحدث ا

"..موضع ما من الكتاب عن .  

Another lexical problem deemed difficult to overcome 

for students is « with a new lease of life ». This is rendered with 

the help of a dictionary as "فرصة جديدة للحياة " . However, in its 

actual context of use it proves inadequate and too literal for such 

a rather scientific discourse. A better rendition with the help of 

deverbalisation (through the use of the map) would yield 

something like "يحذوهم األمل في غذ أفضل "  

 Syntactic problems: syntactic problems may be due to 

the length of the sentence which makes it hard for the 

students to link between its principal parts and to discard 
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non essential elements (or extra details) as is the case of 

the following sentence:  

“Hari talks about the obesity clinic where patient who 

were overweight to the point of medical crisis were put on a 

supervised diet in an effort to try to save their lives.”  

Some students translated this sentence literally and failed 

to link between its major parts producing something like:  

يتحدث هاري عن عيادة السمنة أين المرضى يعانون من فرط "

 الطبيب في بإشرافالوزن إلى درجة األزمة الطبية ووضعوا تحت الحمية 

  .حياتهم" إنقاذمحاولة منهم 

To solve this syntactic problem, students need to cut 

down this sentence into its major parts starting by sorting out its 

nucleus without the extra details, building thus sub sentences as 

follows: “Hari talks about an obesity clinic. In this clinic patient 

were overweight to the point of (suffering) a medical crisis. As a 

solution, they were put on a supervised diet (in an effort) to try 

to save their lives.” The elements between brackets are deemed 

redundant (e.g. ‘effort’ and ‘try’). This segmentation is easier 

with the help of the map.  

 Comprehension problems: this is probably the most 

serious obstacle in translation. If the students fail to 

understand some key elements in the text, they obviously 

cannot provide a faithful and accurate translation. An 

example of this kind of problem revealed by this text is 

the word “oneness.” This word in isolation may suggest 

the idea of “isolation” or “loneliness”, but in its context 

of use in the present text it means something else and it 

summarizes the key idea of the whole text, suggesting 

rather the idea of “communication” and “togetherness.” 

Thus, the expression “experience of oneness” as it 

appears in the text is translated by students as   دةحالو

" الشعور بالتواصل مع الغير" instead of  تجربة"  or " الشعور

"بصلته باآلخر  which is more appropriate and accurate in 

view of the context “connection is the experience of 
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oneness. It’s having shared experiences, relatable 

feelings, or similar ideas.” 

Drawing a conceptual map of the text 

In what follows a representation of the passage above 

into a conceptual map. Of course students are encouraged to 

draw their own conceptual maps under the supervision of the 

teacher. Conceptual maps are effective only when they are 

initiated freely by the individual who attempts to use them. As a 

second step, the best conceptual map is adopted in the classroom 

as model to work on. Then discussion of ideas displayed by the 

map ensues.  Students are invited to rely on the adopted map to 

summarize the passage and express ideas in the source language. 

“In case of terms hard to digest, the author of the map may 

introduce other nodes that explain them.” (Falco, 2015: 102) (for 

example, “and the some” may be considered a hard to digest 

term and for this need to be explained through a derived node). 

While engaging students in a discussion about the text, you will 

not fail to note that they are more fluent using this message than 

when relying on the text alone. This is in itself a good indication 

that they are being immersed in the language of specialty. “The 

map may also include formulaic expressions, which can easily 

be retrieved by students and re-used for translational purposes.” 

(Falco, 2015: 102). The map is also used to make syntactic ties 

more explicit by using the ties that were otherwise dropped out 

for syntactic purposes. The teacher, relying on Power Point 

slides, may also resort to the use of pictures to make students 

visualize the concepts more clearly and encourage them to 

activate mental visualization when preparing their own 

conceptual maps for other texts.  
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Retranslating the map into a source-language text 

Retranslating the map into a text in the language of the 

source material help students acquire new vocabulary and 

structures to use them in their future productions. As we are 

dealing with translation from English into Arabic and vice versa, 

they need to develop their textual competence in both languages 

especially when dealing with scientific genres.  

An attempt to retranslate the map into a (source) text 

yields something like: 

In his book: Lost Connections, Johan Hari explains that 

the root of everything we suffer through is a severed connection 

we never figured out how to repair. Hari reports an experiment 

undertaken by some physicians to help overweight people lose 

weight by adopting a treatment based on a liquid diet. After a 

given period, most patients succeeded to lose hundreds of 

pounds, but later some side effects appeared. Some of these 

patients went through psychotic breaks, others gained back all 

the weight and the some, still other died of suicide. This led the 

author to conclude that what the physician thought was a 

problem was very often a symptom of a problem nobody knew 

anything about. This is what is known as a connection problem.  

Translating from the conceptual map: 

Students may be encouraged to first improvise their 

(target) translation directly from the map they drew. In this case, 

they are guided in the process of deverbalisation, which is 

considered an important step towards effective and interference-

free translation. 

Here is an example of this improvised detached 

translation: 

ب أراد الكاتب أن يشرح األسبا Lost Connectionsفي كتابه 

الحقيقية التي تحدث أزمات نفسية لدى المرء والتي تختفي خلف أعراض توهم 

الطبيب بأنها السبب في معاناة مريضه. فمثال في تجربة قام بها مجموعة من 

الوزن اعتمادا على حمية غذائية تعتمد  إنقاصاألطباء لمساعدة مرضاهم على 

وزنهم وغادروا  من اإلنقاصعلى السوائل، استطاع المرضى، بعد فترة، 
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المشفى فرحين ولكن لم يمر وقت طويل حتى ظهرت عليهم آثارا جانبية. 

فبعضهم استرجع وزنه السابق وبزيادة وأصيب البعض منهم باالكتئاب ومنهم 

حتى من انتحر. وبالتالي استنتج هاري أن السمنة لم تكن السبب الحقيقي وراء 

ة وراء هذه العوارض. فالسبب اختفت األسباب الحقيقي وإنمامعاناة هؤالء 

الحقيقي لمعاناة المرء هي انفصاله عن محيطه و عدم قدرته على تلبية حاجته 

في التواصل مع الغير وربط عالقة معهم، فعندما ال ينجح في ذلك يلجأ إلى 

في األكل ما يؤدي به إلى السمنة ولن يستطيع أن يتخلص من السمنة  اإلفراط

 بل البد عليه أن يرجع إلى جذور المشكلة لديه. عن طريق الحمية وحدها، 

Textual translation (translating directly from the text) 

عن  يتحدث يوهان هاري ،"Lost Connections كتابه "  في

ي رد أمتجربته الطويلة في مجال الصدمات والصحة العقلية ولماذا يعتقد أن 

 .  نتوصل أبدا إلى كيفية إصالحه معاناة نشعر بها هو بتر في اتصال لم

تستقبل  سمنةيتحدث هاري، في مرحلة ما، عن عيادة لمعالجة ال

 سية.تصل بهم إلى حد األزمة النف يعانون معاناة  مفرطة من السمنة مرضى

 لإلشرافوضع هؤالء المرضى تحت العالج المتمثل في نظام غذائي خاضع 

عديد ر الوغاد العالج،حياتهم. نجح  يعتمد على تناول سوائل في محاولة إلنقاذ

 هذا حياة أفضل. ولكن وهم أخف وزنا يحدوهم األمل في من المرضى العيادة

ان، لحسبكان في البداية فقط، ألنه بعدها حدثت مضاعفات جانبية لم تكن في ا

حيث استرجع بعض المرضى كل الوزن المفقود وحتى بعض األرطال 

  را. نوبات من الذهان وتوفي أحدهم منتح اإلضافية، كما عانى البعض منهم

الء ن هؤبعد النظر في سبب ردود الفعل العاطفية السلبية لدى العديد م

يه كل دأ فالمرضى، اكتشف األطباء شيئًا مهًما: غالبا ما ارتبط الوقت الذي ب

لية ية آمريض باإلفراط في تناول الطعام بحدث مؤلم في حياته لم تكن لديه أ

كلة ه مشمل معه. ولخص هاري هذه النتائج  كالتالي:  "ما اعتقدناأخرى للتعا

 في كثير من األحيان لم يكن سوى عرضا من  األعراض التي لم يكن أحد

 يعرف عنها شيئًا." 

االتصال هو شعور وحدوي، يشارك فيه المرء غيره في التجارب 

 واألحاسيس واألفكار. 

بالطبع، ال يعني هذا أن أي شخص يعاني من السمنة يعاني نوعا من 

الصدمة الالشعورية.ما نقصده هو أن العديد من المشاكل التي ال يمكننا حلها 

هي، في الواقع، أعراضا لمشاكل أعمق قد ال ندركها. في الواقع، يقارن هاري 
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ستمر في درء هذا األمر بدخان ينبعث من بيت يحترق، حيث يمكن للمرء أن ي

السحاب المتراكم حوله دون أن يتمكن من إخماد النار التي انبعث منها، بمعنى 

 أن جهودك ستذهب هباء منثورا. 

Discussion 

A traditional straightforward translation would lead 

students to instantly look for their dictionaries and try to find the 

most suitable words they fit in the contexts of their use. If you 

try at the end of the session to discuss the text with the students, 

you would certainly realize that their retention is at its minimum 

level, if you bring the text to discussion few weeks later, you 

would be surprised to discover that the text is hardly 

remembered in its details and very little information is retained. 

Continuous classroom observations helped see these results 

although resorting to drawing does not prove practical 

sometimes because of the time it takes and because of students 

limited ability or readiness in this respect. However, drawing a 

conceptual map of the text before embarking in the translation 

can help students assimilate better the information the text is 

displaying and can even help them be more alert to translation 

problems they probably would not notice otherwise. For 

example, the expression “experience of oneness”  poses a 

problem for the students, as the bilingual dictionary gives 

something like “  but this meaning does not hold here as , “   وحدة

it suggests isolation and discarding oneself from the others or 

staying away from them, which is the opposite of the meaning 

intended by the author. Thus, establishing a conceptual map 

helps students to fight against foggy misconceptions as 

explained above.  “In this sense, merely knowing terminological 

correspondences is hardly sufficient since such units, when 

inserted in an appropriate (or inappropriate) context, create 

ripples that affect the text at all levels.” (Faber, 2009: 108).  

The students who use conceptual maps are found to be 

more able to discuss and speak fluently about the topic under 

discussion and are more likely to assimilate and retain newly 

learned words and expressions not in isolation but in their 

context of use.  
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Students’ experience with translation using conceptual 

maps is more fun and profitable than with the straightforward 

translation that they report all the time to be strenuous and 

boring.   

A constant exposure to methods using conceptual maps 

of the specialized texts suggested for translation is liable to 

develop students’ discourse and communicative competence in 

the domain of specialty and  is likely to equip the students with 

the necessary strategies (strategic competence) needed to cope 

with problems in the specific domain they are dealing with.  

Conclusion 

A learned approach to teaching translation requires more 

efforts on devising activities likely to help students acquire skills 

and aptitudes tapping on the cognitive systems to activate the 

transfer and ease any load on the memory and the translation 

process overall. In specialized translation, exposure to the 

language of specialty is needed for students to develop discourse 

competence and place themselves within the context of use to 

act as experts and adopt the appropriate linguistic behavior. 

Specialized translation is more about special aptitudes than 

about the rote learning of special terms. Conceptual maps help 

build a specialized competence in a given domain by 

systematically nurturing a cognitive schemata of the language of 

specialty drawing links between different concepts and 

activating specific nodes to ensure communication in the 

domain of specialty.  
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Abstract: 

Any regular translator is generally considered bilingual, if not 
trilingual or polyglot; and trying to learn about his or her more-than-

one language acquisition will certainly lead us to dealing with 

imitation: the most important process of skill-learning. As it is widely 
believed, more improved linguistic skills and further general 

knowledge - two main qualifications of a good translator - can only 

result from reading, practice, and experience. It is clear that both 

linguistic skills and general knowledge represent an input process, and 
reading, practice, and experience represent different sources for such 

inputs. This explains how cognition and learning can be connected. 

This makes me believe that most human learning – mainly language – 
is based on intertextuality since it is itself based on imitation. In this 

paper, I will try to give the concept of intertextuality a farther 

cognitive dimension rather than being merely related to literary 
criticism. This cognitive process is essential in the translation process 

and plays a crucial role in sharpening the translator’s skills when he or 

she takes more care of the quality of his or her textual and 

informational sources in both source and target languages: the better 
books and texts he or she reads, the better linguistic - mainly writing - 

skills and more general knowledge he or she acquires. This will 

obviously help with improving the quality of his or her translation be 
it literary or scientific.  The idea of giving such importance to 

intertextuality and taking advantage of it in translation stems basically 

from the assumption that translating is rewriting; subsequently, any 

kind of writing or rewriting is tightly related to the concept of 
intertextuality. Eventually, one question that must be posed here is 

whether translators, being students, teachers, or professionals, are 

even aware of this cognitive phenomenon so that they can develop 
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both sensible and sensitive imitating skill which might make their 
reproduction read like a masterpiece rather than a literal translation. 

Key words: Translation; Cognition; Intertextuality; Reading & 
Writing; Rewriting; Knowledge; Learning; Linguistic Skills. 

 التناص واإلدراك: ما وراء معارف المترجم ومهاراته اللغويّة

 :ستخلصم

أو على األقل ثنائي اللّغة بار المترجم شخصا متعدّد اللّغات إّن اعت

يدفعنا للتساؤل عن مصدر كفاءاته اللغوية والمعرفية من حيث عالقته بعامل 

. ولّما كان التمكن االكتسابمن خالل التقليد الذي يعتبر من أهّم وسائل  ،مالتعلّ 

أصبح من  ،ّكناللغوي والمعرفي من الميزات الاّلزمة في المترجم المتم

ملية من والممارسة المستمّرة والتجربة الع   الُمكثّفةأن تكون القراءة  يالبديه

ث استعمال ن. وليس بعيدا عن التقليد من حيالعوامل النّاجعة إلحداث هذا التمكّ 

إّن المسألة ال تعدو أن تكون موصولة بظاهرة التناص. اللغة كتابة وتكلّما؛ إذ 

ذه الورقة البحثية أن أظهر العالقة الوطيدة التي وسوف أحاول من خالل ه

أعطي التناص بُعدا إدراكيا التناص وأن بين تنبني بين الكفاءات الترجمية و

ال تخرج عن حدود الدراسات  تفاء من اعتباره ظاهرة نّصية بحتن االكأبعد ع

ه في حيثيات البحث مدى أهّمية االنتبا ظهرتالتي تُعنى بالنقد األدبي. وسوف 

وسيلة لترجمية ومدى إمكانية استغاللها بوصفها لهذه الظاهرة في العملية ا

ن مبدأ عرفية. وأصل الفكرة إنّما انبثق عاللغوية والمالمترجم لتطوير مهارات 

عن اعتبارها فعال تناصيا  جليّا مّما يجعلها ال تنفكّ  ؛اعتبار الترجمة إعادة كتابة

بضرورة تبنّي هذه  المترجمدث وعُي ومن الُمنتظر أن يُح بشكل أو بآخر.

مّما يجعله  ؛العملية اإلدراكية الباطنية تغييرا ما في أساليبه وطرائقه الترجمية

ينتقل من كونه ُمترِجما ناقال للنّصوص من خالل الكتابة إلى ك اتِب ناقل لإلبداع 

 من خالل الترجمة. 

 ؛إعادة الكتابة ؛لكتابةالقراءة وا التناص؛ ؛اإلدراك ؛الترجمة: تاحيةفكلمات م

 .المهارات اللغوية ؛التعلم؛ المعارف

Introduction 

Suppose a translator is given Molière’s* play The Miser 

(L’avare in French) to translate from its original version into 

Arabic. If this is the translator’s first experience of translating a 

comedy, it will be such an inconvenient challenge to meet, and 

the final work will be seriously flawed. Methodologically 

speaking, since the translator is translating a comedy play into 
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Arabic, he or she should first try to find a literature work which 

is akin to it. Eventually, he or she will find Al-Jahiz’s** book 

The Misers (Al-bukhalāʾ in Arabic). Assumably, reading Al-

Jahiz’s work will tremendously help with the translation into 

Arabic. The reason behind that should be clear: intertextuality. 

Reading a model book for a later translation will undoubtedly 

and remarkably inspire the translator’s mind and refresh his or 

her memory. For the translator is not a comedy writer himself or 

herself, it will be worth learning how a comedy sounds and 

reads in terms of vocabulary, structure, style, language, 

characters, and so forth. The translator will find himself or 

herself – perhaps subconsciously – forced to imitate some of 

those writing elements in order to fulfill his or her translation; 

their final work will be accomplished thanks to the translator’s 

awareness of the similarities between the two works, i.e. the two 

works’ intertextual aspect.  

This paper aims to have a closer glance at the cognitive 

aspect of intertextuality in the translation activity as it has been 

seen as a mere production effect in literary criticism. The focus 

of this discipline when dealing with intertextuality is mostly on 

the written text and its relation(s) with the previous texts without 

pointing to its cognitive nature. The paper will be trying to 

reveal the dynamic connection that links learning, cognition, 

translation, and intertextuality all together. The research will fall 

in three parts: the first part will deal with learning and cognition. 

The second part will focus on learning and intertextuality; and 

as far as the third one is concerned, emphasis will be put on 

translation and intertextuality. Other issues will be discussed as 

well; such as translation and rewriting and how can the latter be 

related to intertextuality. Certainly, every part will have 

subheadings to give more details about its main point. 

1. Learning and cognition  

In this first part, I will try to demonstrate the link 

between learning and cognition and how their continuous 

functions are parallel with each other. Learning and cognition 

have been studied for many years mainly by psychologists, but 
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have recently been given much attention by neuroscience with 

the significant advancement of technology. In fact, they are both 

complementary: the need to learn and the perception of any 

input is the only way to trigger cognition; and vice versa, 

cognition operates multiple processes to help the learning 

operation succeed. Learning is most of the time in the need of a 

second factor in order for it to proceed: imitation. Since my 

paper deals closely with the area of translation, I am shedding 

some light in the upcoming paragraphs on acquiring language 

skills and general knowledge which are part of our acquisitions 

and how they are supported by cognition and imitation. My 

claims and ideas will come under three subheadings: first, the 

cognitive aspect of learning; second, learning and imitation; and 

last, acquiring language skills and general knowledge. 

1.1 Cognitive aspect of learning  

According to Webster’s New Universal Unabridged 

Dictionary, the term “cognition” is originally Latin (cognition), 

which means Knowledge, and is used in English to mean: 1. The 

process of knowing and perceiving; perception. 2. The faculty of 

knowing; the act of acquiring an idea. 3. That which is known or 

perceived. It is also given a broader definition by Longman 

Dictionary of Contemporary English: cognition is the process of 

knowing, understanding, and learning something. It is clear that 

cognition is related to knowing, thinking, and learning; in other 

words, it is a brain-based process which can be stimulated by an 

input or piece of information to be dealt with.  This is why in 

some disciplines, cognition is also termed “information-

processing”, and for this reason cognitive psychology is also 

called information-processing psychology since information can 

be synonym for knowledge (Glass & Holyoak, 1985:2). 

Many experts have been interested in studying and 

understanding cognition. Seemingly, they all agree that it is of 

such complexity and effectiveness. This explains the diversity of 

their theories, explications, and concepts. According to Foster 

(1966), Guilford (1959) identifies five operations of the human 

intellect: cognitive, memory, divergent thinking, convergent 

thinking, and evaluation. The cognitive factor or category within 
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the operations dimension appears, for the most part, to concern 

the utilization of previous learning (Foster, 1966:7). The author 

mentions 13 processes identified by other investigators which 

would appear to fall within Guilford's cognitive category namely 

comprehension, application, reception of stimulus, acquisition of 

information, gaining information from the stimulus, 

assimilation, understanding, becoming aware of a problem, a 

concrete attitude, perceptual search, recognition, discrimination, 

and interpretation. He points out that ‘some of these processes, 

however, such as "comprehension," "understanding," 

"interpretation," and "application" could conceivably be tested 

under circumstances which might require something new to be 

added or some change to be made.’(Foster, 1966: 8) Some state 

that “cognitive processes involve changes in the individual’s 

thought, intelligence, and language,” (Santrock, 1995:20) to 

reflect the dynamicity of this kind of human thoughtful intellect 

and that language is an important input to be cognitively 

processed. It becomes more obvious that cognition is behind the 

ability to learn.  

Other researchers have tried to look outside of the human 

brain and connect its mechanism to the outside world. Stenberg 

and Pretz state that when talking about cognition at a 

representational level “it is more useful to think of 

representational-level thinking as emerging from the interaction 

between information processing capacities and the individual’s 

social environment (2004:4). Carsetti points out that cognition 

(as well as natural language) has to be considered first of all as a 

peculiar function of active biosystems and that it results from 

complex interactions between the organism and its surroundings 

(2004:7). Sfard (2008) proposes to combine the terms cognitive 

and communicational to generate the new adjective 

commognitive and explains that “the term commognition was 

coined to stress that interpersonal communication and individual 

thinking are two faces of the same phenomenon (Ibid.:83, 262). 

For her, “the transition from cognition to commognition is not a 

mere replacement of one theory of human thinking with another. 

Commognitive research differs from both its predecessors, 



Elyes DJIDJIK 

 

288                         AL - MUTARĞIM, Vol. 20, Issue 01, june  2020 

 

behaviorism and cognitivism, in its epistemology, ontology, and 

methods: it is dialogical rather than monological; it makes away 

with time-honored splits between thinking and behavior, 

between thinking and speaking, and between discourses and 

their objects (or at least some of the objects); and it translates 

research on human development into the study of the growth of 

discourses (Ibid.:275). 

What can be drawn from what has just been mentioned is 

that researchers believe that the environment – space of 

interaction and source of information – is the only stimulus for 

cognition; whereas knowledge and information are considered to 

be feeding ingredients in the process of learning, which is itself 

a fundamental dimension of cognitive work (Iandoli & Zollo, 

2008: xix). This work is “promoted by brain operations that 

selectively respond to language input.” (Mc Guiness, 2005:49) 

As Wimmer (2004:278) states – forming a basic hypothesis and 

paraphrasing a citation by I. Kant: “affects without cognitions 

are blind and cognitions without affects are empty.”  

1.2 Learning and imitation  

It is quite noticeable that learning hinges in large part on 

imitation. Since learning is mostly related to schooling, it should 

be evident that pupils need their teacher to read the words for 

them first so that they can say them after him or her; the teacher 

must model the reading of a whole passage by reading it out 

loud and the pupils follow him or her along. This process of 

teaching (modeling) and learning (imitating) drags on for years 

during which students in different levels of learning are required 

to memorize passages – prose and poem – which will make 

them later on more capable of expressing themselves more 

fluently in both speaking and writing. Most skills – including 

speaking and writing – are learned either by imitating a model 

that is under observation or learned under the guidance of a 

model (Glass & Holyoak, 1985:86); in both ways the person is 

always learning in the presence of a model to learn from, which 

explains the source of knowledge that a person is able to 

acquire.  



Intertextuality and Cognition  

Behind the translator’s knowledge and linguistic skills 

 

AL - MUTARĞIM, Vol. 20, Issue 01, june 2020                          289 

 

According to Sfard “imitation, which evidently is a 

natural human property, is (…) the only imaginable way to enter 

new discourse. The tendency to imitate others occurs hand in 

hand with the need to communicate, (…) it would often lead to 

what may appear as the reversal of the “proper” order of 

learning (…). Imitation is not as simple a process as it may 

appear. No imitation is an exact reproduction of the model.” 

(2008:250) The person will change, create, and innovate 

depending on the variety of the surroundings and environments 

he or she shares both knowledge and experiences with. Sfard 

goes on to stress that “modifications are inevitable in the process 

of individualization of routines. Knowing what to change and 

what to keep constant in the successive implementations is the 

secret of successful learning.” (Ibid.:250) Though, some contend 

that “all this implies that failure and success in learning are 

shaped “from outside” not any less, sometimes even more, than 

they are shaped “from inside.” (Ibid.:270) Thus, the outside 

affects the person’s knowledge – and perhaps skills. 

It is important to mention that imitation must be 

accompanied with practice. These two elements are necessary 

for knowledge to be learned and transmitted (Iandoli & Zollo, 

2008:110); and speaking about more rhetorical skills, some say: 

“any art is learned partly by imitation and partly by practice” 

(Lamson et al., 1962: xiv); yet, this can also be true for any 

other regular skills. According to Fitts and Posner, skill learning 

goes through three phases: the cognitive phase, the associative 

phase, and the autonomous phase (Glass & Holyoak, 1985:86-

87); meaning recognizing inputs, associating and linking inputs, 

then finally using them automatically to produce and create. The 

three phases through which the inputs go through indicate tacitly 

that skill learning requires a model to imitate, repetition, and 

guidance. However, what should be borne in mind is that 

imitation I am referring to in this paper is no perfect matching 

“because we are separate beings, because we inhabit separate 

bodies, we can never imitate anything exactly. We always 

transform what we imitate.” (Robinson, 2003: 148) 
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1.3 Acquiring language skills and general knowledge  

When talking about learning, one crucial question to be 

raised is “What is to be learned?”. For a translator’s activity, I 

believe that – in addition to translation strategies, methods, and 

techniques (Wills, 1996:154) - “two basic issues in translator 

behavior are (…) knowledge and skills (knowledge and 

experience). They are the pillars of information-processing 

procedures designed to determine the conditions for situationally 

adequate translation processes and to substantiate them 

evaluatively.” (Ibid.:37) In translation, three main different 

spheres are crossing: language, knowledge, skills – mainly 

language skills. Basically, any brain activity is considered 

cognitive and all what a human being says and writes is a 

thoughtful production. Thoughts are brain-borne and language is 

the words – in different patterns and combinations - used to 

express those ideas either in a spoken or written form.  This 

clearly states that human - both written and spoken - productions 

are cognitive. Language is part of our knowledge, but, 

paradoxically, it is the most vital part that shapes our 

knowledge. This would not be confusing at all if we compare it 

to the brain in our body: the smaller and more fragile something 

is does not necessarily mean the less important it is. Knowledge 

includes everything we understand and learn about ourselves, 

other people, and the world in a massive space of endless 

interactions; and over years, people have been writing all what 

they know about life, the world, and universe using language. 

Language has always been studied through the lens of 

research in different fields mainly linguistics, sociology, and 

psychology and other related disciplines.  It is widely believed 

that human language is the most effective means of interaction 

and communication (Santrock, 1995; Glass & Holyoak, 1985). It 

is also “thought to be the humans’ most remarkable cognitive 

ability, and the ease of learning it is part of what is so 

fascinating about it; yet, language appears to be a more 

complicated system.” (Glass & Holyoak, 1985:445).  It is now 

common sense that acquiring a language and learning its skills 

such as speaking and writing require – in addition to healthy 
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cognitive abilities and positive interaction with other individuals 

- time and repetition. In the case of learning a language through 

reading - but also true when it comes to speaking – Mikulecky 

& Jeffries mention that “research has shown that in order to 

learn a word, you must encounter it many times. Each time you 

see the word in context, you build up a stronger sense of its 

meaning. The best way to increase the number of encounters 

with words and to learn how words are used is by reading 

extensively” and recommend that the reader should analyze the 

word and use it in both speaking and writing (2007:31); this 

reflects the assumption which explains that the origin of our 

language knowledge does not stem from within or nothing but 

from an outer source: other people we share the world with.  We 

actually copy and imitate the use of words and their meanings 

from the context we hear or read from. This is why some believe 

that good readers make good writers and that reading helps 

students develop writing skills, while writing experience helps 

students become better readers. (Lee & Gundersen, 2001, 2004).  

Knowing that language skills include listening, speaking, 

reading, writing skills (the four common) and that listening and 

reading were often grouped together because they are receptive 

skills, and that speaking and writing were placed together 

because they are productive skills (Nunan, 2015:77) since the 

two first represent input items while the two last represent 

output items, some experts in translation point out that  

translation is itself a skill and “has been classified as the so-

called "fifth skill", thus complementing the four skills reading, 

writing, speaking, and listening.” (Wills, 1996:147). However, 

they also remind translators that they “may each possess 

translation skills, but possess different amounts of them (…). 

Translation skills can therefore be said to vary to a large extent 

from one translator to the next.” (Ibid.:150) 

2.  Learning and Intertextuality  

Before tackling the three next subheadings of this second 

part of the paper, I would like to introduce it by an overview 

about “intertextuality” since it is the core of this research.  “The 

notion of intertextuality has received increasing attention in 
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discourse analysis and sociolinguistics, linguistic anthropology, 

communication, and related fields.” (Gordan, 2009:5) Apart 

from the earliest definitions of intertextuality mainly Julia 

Kristeva’s in the 1960s developing the idea that “a text is 

constructed out of already existent discourse. Authors do not 

create their texts from their own original minds, but rather 

compile them from preexistent texts” (Allen, Graham, 2000:35), 

Some see intertextuality as “interaction of discourses” (Simon, 

1996:26) starting from “the most basic conceptualization of 

intertextuality-the idea that all texts and interactions are 

metaphorical mosaics, literally made up of bits of other prior 

texts and interactions.” (Gordan, 2009: 194) others state that 

writing in response to the work of others and interplaying ideas 

can also be called literarily “intertextuality” and that this is one 

reason why “almost all academic essays and books contain 

within them the visible traces of other texts-in the form of notes, 

quotations, citations, charts, figures, illustrations, and the like.” 

(Harris’ 2006: 1-2) 

My view in terms of finding a more appropriate 

perspective on intertextuality is that this concept is merely one 

aspect - among many others - of what is called “mimesis” based 

on influence and imitation. Some contend that some key terms 

such as influence, imitation, allusion, and pastiche diverge from 

the more general concept of intertextuality (Boyd & Palmer, 

2006:7). Admittedly, they all seem connected to one concept; 

but knowing that intertextuality is mainly related to “text” - the 

root from which it was first generated, it would be clearer that 

this term is itself representing one aspect of a much broader 

notion: “mimesis”. The idea was first suggested by Plato in the 

4th century B.C. “For Plato, the painter is akin to a person 

holding up a mirror to nature. Mimesis, then, refers here to 

imitation without artistic intervention or conceptualization.” 

(Mansfield, 2007:9) Looking up the word “mimesis” in 

Webster’s New Universal Unabridged Dictionary will help us 

learn that it is originally Greek (mimêsis) and means imitation. 

We also learn that the word “mimesis” keeps the same meaning 

in English (imitation); specifically, (a) in art and literature: 

imitation or representation, especially of speech, behavior, etc.; 
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(b) in biology, mimicry: close resemblance of one organism to 

another or to some object in its environment, as of some insects 

to the leaves or twigs of plants.  

“In current English usage, “mimesis” generally denotes 

imitation through words, actions, sounds, or imagery. But in 

antiquity, the term referred to a more complex mode of 

representation. Not simply the imitation of something or 

someone, mimetic representation involved generalizing, 

modifying, or idealizing observed reality ((…)). Based on an 

accurate depiction of something seen in nature, mimesis 

depended further upon the artist’s memory, biases, habits, and 

imagination. In this way, mimesis differed importantly from 

straightforward copying or imitation.” (Mansfield, 2007:8) 

The term has been used more in literary criticism, and 

many critics believe that it is the essence of any literary work.  

Klimovitch states: “if a piece of writing doesn’t have this quality 

(intertextuality), it has no chances to be excepted into the world 

of literature. Consequently, intertextuality is the quality of the 

literary text and represents the ability of a text to accumulate 

information not only directly from the personal experience, but 

also indirectly from other texts.” (2014: 256) Undoubtedly, the 

focus here is on literary texts, and Klimovich is not excluding 

other types of text but he rather has literary ones come first for 

their linguistic richness. In this paper though, intertextuality is 

seen as internal and deep in mind rather than external out in 

texts, and some effort is put to generalize the use of the term and 

take advantage of it in the field of translation.  

2.1 Cognitive aspect of intertextuality  

As I mentioned earlier, the term “intertextuality” is 

specifically connected to literature - the realm of text. Hence, 

reading a given text or producing it requires the use of thinking: 

cognitive activity. The cognitive process of reading for example 

- but also writing - includes both skills and strategies: 

determining relative importance of information, comparing and 

contrasting, noticing similarities and differences, and drawing 

conclusions which are believed to be key thinking skills while 
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previewing, predicting, summarizing, visualizing, connecting, 

and questioning are strategies (Gunning, 2010:1). Obviously, 

writing relies on intertextuality; yet, since reading and writing 

are tightly interwoven, it will be possible to claim that reading is 

intertextual as well. It is also plausible then to consider 

intertextuality to be cognitive.  

What has just been said comes from the assumption that 

“in a great number of reading situations - probably even the 

majority of reading situations - readers do not produce a written 

text, at least not immediately or directly. But even in those 

situations in which readers do not write, they are still 

constructing a meaning, a meaning consistent with their 

understanding of "cues" provided by the text, their prior 

experiences with similar texts, their knowledge about the world, 

and the social constraints and cultural expectations of that 

world.” (Haas, 1993:21) Arguably, both meaning and making 

meaning form the basis of all kinds of discourse in different 

interactions (Gordan, 2009). In an act as cognitively complex as 

reading (Haas, 1993:22; Sternberg & Pretz, 2004:12), 

intertextuality happens within the brain way before it happens 

on paper for it is a cognitive process.  

 Because both imitation and intertextuality are somehow 

two sides of the same coin, it is worth sharing that some “newly 

discovered “mirror neurons” seem to underlie the human ability 

to imitate other people - this approach views all the uniquely 

human capacities as resulting from the fundamental fact that 

humans are social beings, engaged in collective activities from 

the day they are born and throughout their lives.” (Sfard, 

2008:79) Therefore, imitation and intertextuality are cognitive 

and depend on what a person can remember - just like any 

“cognitive skill you might think of depends in some way on 

using information stored in memory (Glass & Holyoak, 1985:5). 

 

2.2 Intertextual aspect of reading and writing  

“There are four distinct 'levels' of language use that build 

together to create “language” as we know it: words, statements, 

text, and context. Words, statements, and text can both be heard 
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and read” (Allen, 2004: 10). Though inputs come from both 

spoken or written language, I am focusing in this part on 

reading. Many studies point to the relationship between writing, 

imitation, and reading - subsequently, intertextuality.  Relying 

on teaching experience and investigation, Stuart states: “reading 

has played an important role in the writing classroom because 

we believe that students can learn about writing through 

imitating models of well wrought prose.” (1993: 34) Knowing 

that style is of such importance in writing, when for instance “a 

teacher decides to expand students' stylistic options by 

presenting Christensen's generative stylistics, one way to pass 

the cumulative pattern along is to have students imitate the 

sentences Christensen singles out, require them to generate 

sentences that fit the pattern, and then require them to produce 

such sentences in their own prose.” (Rose, 1984: 97) This will 

be clearly an indirect intertextuality behind a direct imitation. 

Besides, such intertextuality may mean that even a work which 

is now scarcely ever read is still influencing the language in 

which we shape our ideas (Pirie, 1985:103). Nevertheless, this 

could not happen if there is lack of focus and understanding 

“because comprehension is a constructive process in which 

students create meaning based on their background knowledge,” 

(Gunning, 2010:1). While Gunning explains the reason behind 

designing his book Reading Comprehension Boosters: it “has 

been designed to build background knowledge.” (Ibid.: 1), I 

assume he refers - perhaps subconsciously -  to intertextuality in 

reading by stating three basic connections students do while 

reading, which seems clearly that these connections - another 

name given here to intertextuality- are cognitive: “text to text, 

text to self, and text to world. Text-to-text connections might 

consist of a connection made between two events or characters 

in a story or in the same article or connections made between a 

text being read now and one read in the past. The connection 

could also be to a TV show, movie, or Web site. The text could 

be visual or auditory or a combination. Text-to-self connections 

are those in which the reader makes a connection to an event, 

situation, or person in his or her life. Text-to-world connections 

are connections made between a text that is being read and 
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something that is happening in the world. and he believes that 

making these connections “deepens students’ comprehension 

and, if the connection is to: something in their lives, 

personalizes it.” (Ibid.:4). 

2.3 General knowledge and intertextuality 

“The process of socialization is the means through which 

individuals acquire new tacit knowledge through shared 

experiences and processes of imitation (Iandoli & Zollo, 

2008:103). Sharing experiences and imitating are two major 

factors of intertextual phenomena and “imitation implies 

detection of similarities between self and other.” (Zahavi, 2005: 

209); this can assumably explain how people acquire some 

knowledge about themselves as well as about others in an 

intertextual space. 

A person’s knowledge “comes primarily from three 

sources: themselves, other people, and such resources as books, 

films, magazines, television, and newspapers” (Pearson & 

Nelson, 1994:238). Also, “family and friends, books and 

magazines, films and television programmes, popular songs and 

advertisements are obvious influences; but think too of the 

structures within which you have met or made the various 

statements that you can understand and imitate.” (Pirie, 

1985:39) Knowledge does not exist objectively in the world 

(literally in the 'objects' that claims represent). Rather, it is 

created intersubjectively, that is, between people such as authors 

and their audiences (known, technically, as 'subjects'). 

Knowledge (consisting of claims and their relationships) does 

have an objective element, since it represents, in another form, 

the actual reality of objects. However, the medium of that 

representation-the form in which knowledge is expressed-is 

language,” (Allen, 2004: 121) for him Knowledge is said to be 

intersubjective (Ibid.: 179-180); such thought had already been 

stated by Julia Cristiva using the notion of “intertextual 

knowledge” (Eco, 1979:21). 

Pearson and Nelson define communication “as the 

process of understanding and sharing meaning” (Pearson & 
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Nelson, 1994:6) ; it is perhaps the same notion that Gordan 

wants to express through “making meaning” stating that 

different interdisciplinary fields such as linguistics, cognitive 

linguistics, Cultural anthropology, psychology, interactional 

sociolinguistics, and discourse analysis have been considering 

the process of meaning-making and proposing various 

assumptions and explanations but “meaning-making-whether it 

is analyzed through the lens of framing, conceptual blending, or 

another theory-crucially depends on prior experience and our 

abilities to remember, reshape, and create and recognize 

patterns. Meaning-making is thus inextricably interconnected 

with intertextuality.” (Gordan, 2009:190) Pearson and Nelson 

believe that “even when we talk to ourselves, communication 

involves other people” by explaining that “the self we know is 

largely learned from others.” (Pearson & Nelson, 1994:10) They 

are, perhaps unconsciously, referring to the idea that even self is 

considered intertextual since it builds up on interacting with 

others and that knowledge - being intertextual - expands thanks 

to communicating with them.  

3.  Translation and Intertextuality 

This third - and last - part of the paper will be devoted to 

focusing on intertextuality from the perspective of translation. It 

will come in four parts: firstly, cognitive aspect of translation; 

secondly, intertextuality in translation; thirdly, Translation, 

rewriting and intertextuality; and lastly, reading and the 

translator’s writing skill. Talking about intertextuality and 

translation will systematically include reading and writing 

because one is the reason for intertextuality and the other is its 

consequence. Furthermore, writing in translation is not a regular 

task since it must match a source text and it is entirely the 

translator’s creation; however, some cognitive reactions to the 

text will affect its originality and the translator will take part in 

the creation of the new text. This is why I will include the 

concept of rewriting. Intertextuality will have, of course, 

depending on the previous two parts the idea of imitation, for 

the translators’ work “involves a great deal of imitation.” 

(Robinson, 2003: 277) 
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3.1 Cognitive aspect of translation 

It would be obvious that what is true for language is true 

for translation as well since the latter is the outcome of the 

crossing of two languages and viewed as a cognitive process 

which, broadly speaking, helps render the meaning of spoken or 

written language into another language. Yet, more precisely, 

translation deals only with written texts, and when it comes to 

spoken language, the term ‘interpreting’ is used instead (Dubois 

et al., 2002:486). Because in the field of translation there is 

always a difference between these two concepts, I should 

mention that in this paper translation is given a more written 

aspect rather than a spoken one.  

Classical linguistics - for some - gave shallower analysis 

and description to translation processes; they used to be 

considered mundane. Now, translation is mainly seen much 

more differently from the literal standpoint. It is part of 

literature, and any piece of translation is a piece of literature; in 

fact, it is most of the time the heart of universal literature, for 

almost all cultures and nations of the world are sharing literature 

through this only channel. This stems from the fact that “all 

humans share a common reality and appear, through the words 

they use when properly translated, to have a common language 

to discuss and think about it.” (Allen, 2004: 121) and being 

material with which we are reasoning, language is a cognitive 

process that has several subtleties and complexities (Ibid.: 10). 

This does not mean language is a problem to solve; on the 

contrary, it is powerful since it connects people from different 

parts of the world even if they speak different languages. This is 

possible because language is translatable. More accurately, there 

is no translation if there is no variety in languages: the variety 

seems to be a problem and translation is the solution. It is the 

genius of the human being which makes it possible to 

communicate between two or more completely different 

tongues, genius is brain-borne. In fact, “all our abilities – 

perceiving, remembering, reasoning, and many others- are 

organized into a complex system, the overall function of which 

is termed cognition,” (Glass & Holyoak, 1985:2) this means that 
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language skills which we use to communicate – among which 

translation belongs – are cognitive.  

Some describe the translation activity as “intelligent 

activity” (Robinson, 2003) others as “behavior” (Wills, 1996) 

this is because it is a cognitive activity. Mind as a complex 

system that is able to process and choose incoming information 

(input) while transforming and making decisions about them 

(output) (Iandoli & Zollo, 2008:27), the translator can make 

decisions about what he or she reads and what he or she writes; 

more importantly, he or she can make decisions about how to 

read and how to translate: the process that is called 

“interpretation”. It all depends on the translator’s background 

knowledge. The translator, being a reader of the text to be 

translated, can truly understand the source text by using their 

storage of encyclopedic-knowledge which is intertextual 

knowledge (Eco, 1979:21). Stating some inferences by 

intertextual frames, Umberto Eco believes that “no text is read 

independently of the readers’ experience of other texts reusing 

Kristiva’s term “Intertextual Knowledge” (Ibid.:21). Wills 

thinks that “any practicing translator knows, of course, that 

translation involves more than just "reproduction". 

"Reproduction" is merely the final stage of a chain of mental 

operations in which processes of analysis, interpretation, 

comparison, analogizing, inferencing, weighing of possibilities, 

planning, combining, routinization, problem-solving, etc. all 

these operations are cognitive (Wills, 1996:43), while Robinson 

seems more skeptical and believes that translation is an 

intelligent activity involving complex processes of conscious 

and unconscious learning (Robison,2003:49). Moreover, it is 

uncertain that most translators are aware of the effects of 

language – perhaps languages in case of translation – on our 

thinking assuming that “language reflects and influences 

thought.” (Murphy, 1993:8) 

3.2 Intertextuality in translation  

So far, we have come to deduce that intertextuality is 

part of every individual’s thinking, knowing, and interacting: 
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“repeating words, phrases, paralinguistic features, and speech 

acts across interactions serves as a means of creating meanings” 

and is one aspect of “what has been called intertextuality.” 

(Gordan, 2009:5) Cynthia Gordan, being a sociolinguist, 

concludes that everyday discourse and conversations are based 

on repetition which she calls “intertextual repetition” and that 

“intertextuality is a fundamental component of making and 

layering the subtle meanings composed in everyday talk.” 

(2009:190) 

“In the case of intertextual repetition, "shared 

background knowledge" refers to not only general cultural 

knowledge but also specific shared prior interactive experiences 

that interlocutors (and the analyst) are able to recall and relate to 

a new context. This differs from other ways of understanding the 

creation of intertextuality; for instance, other research 

demonstrates how intertextuality is created through genre 

features (Briggs & Bauman1992; Fairclough 1992); through 

shared narrative theme, evaluation, point, and style (Schiffrin 

2000); through quoting (Matoesian 1999); through the replaying 

of recorded interactions (Matoesian 2000); and even through 

undertaking particular actions (Tovares 2005; Al Zidjaly 2006; 

Scollon 2007). However, viewing intertextuality as created 

through the intertextual repetition of shared prior text is 

compatible with these studies; all fit into the idea that texts are 

not isolated but interrelated and composed of bits of other 

(prior) texts and into the theme that intertextuality is 

fundamental in the creation and negotiation of meanings 

(Gordan, 2009:191).  

In his Encyclopedia of Ancient Literature, Cook (2008) 

lists a myriad of ancient names of writers, poets, and 

playwrights who borrowed from others’ works or imitated each 

other either within the same nation and period of time or 

different ones, such as the Roman playwrights imitating the 

Greek comedies. In such case, intertextuality is a factor in 

nurturing creativity in both literature and translation for 

“creativity and invention cannot emerge in a vacuum. They are 

the products of the past, of the capacity to reinterpret and 
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reevaluate an ambiguous and contradictory past with a critical 

eye, and of the capacity to accumulate knowledge, and the 

courage to have doubts about it.” (Iandoli & Zollo, 2008: 72) I 

assume that this would not be hard for translators since they are 

supposed to be “voracious and omnivorous readers, people who 

are typically in the middle of four books at once, in several 

languages, fiction and nonfiction, technical and humanistic 

subjects, anything and everything. They are hungry for real-

world experience as well, through travel, living abroad for 

extended periods, learning foreign languages and cultures, and 

above all paying attention to how people use language all 

around them: the plumber, the kids’ teachers, the convenience 

store clerk, the doctor, the bartender, friends and colleagues 

from this or that region or social class, and so on.” 

(Robison,2003:23).  

Some claim that intertextuality come in three types: 

obligatory, optional, and accidental (Fitzsimmons, 2013). The 

last one occurs when the writer is unaware of it and does not 

mean to use it as a strategy while the two first occur with the 

writer’s awareness. In case of obligatory intertextuality, the 

writer has no other option but to imitate or borrow; but in the 

optional one, it is the writer’s decision to or not to proceed with 

the strategy.  This is not the only case where the writer or 

translator can make a decision: the choice of words, style, 

metaphors, sentence structure, and many others represent the 

writer’s or translator’s choice. Hence, translators should not 

hesitate to intertextualize their work since they have plenty of 

choices to what to or not to imitate, and just like Duglas 

Robinson states: “to be a good translator, I need experiential 

exposure to and creative and imitative command of expressive 

modes, styles, registers, idiolects and sociolects, jargons, argots; 

cultures, subcultures, intercultures; people, interpersonal 

communication, human motivation; ideas, arguments, theses, 

philosophies; mythologies and traditional imageries; belief 

structures, conventions, traditions, norms; and when I imitate 

them, it’s me doing it, not somebody else.” (Robinson, 

2001:163)  
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3.3 Translation, rewriting and intertextuality 

According to Webster’s New Universal Unabridged 

Dictionary, the word “rewriting” is 1. To write again. 2. To 

write in different words or a different form; to revise (correction, 

editing). 3. In journalism, to write news turned in by a reporter 

in a form suitable for publication. Whereas Longman Dictionary 

gives the most commonly used meaning: to change something 

that has been written, especially in order to improve it, or 

because new information is available (syn. revise). Both 

dictionaries agree on the meaning of writing in different words 

or different form. Authors and writers use this term in different 

ways; yet, they generally refer to the previous most common 

meaning: correcting and changing. In his book Rewriting 

History which is a corrective reaction to Senator Hillary 

Clinton’s book Living History, Moriss uses the word “rewriting” 

as changing and revising not the textual or stylistic part but the 

historical one. The author criticizes the previous book for not 

revealing much of her real personality and says about his book: 

“Rewriting History offers a kind of annotation of Hillary ’s 

memoir, to tell more of the story she hides and the facts she 

omits. For much of Living History is not history, and much of 

Hillary ’s history is not in her book.” (2004:1)  

The term “rewriting” is fundamentally related to sacred 

texts; the terms ‘primary text’ and ‘secondary text’ (Pirie, 

1985 :36) can be used to refer respectively to ‘Source text’ and 

‘rewritten text’ (De Troyer, 2003:1). A great deal of discussion 

has been said and written regarding rewritten sacred texts such 

as Biblical Antiques which dates from the first century of the 

Common Era and was written Jewish Palestine. In his book, 

Murphy tries to defend Pseudo-Philo’s book’s genre by stating 

that his work is not meant to replace the biblical text: “Pseudo-

Philo builds a new narrative on the foundation of the biblical 

stories, using other traditional materials as well. The new 

narrative has a life of its own and does not just clear up 

inconsistencies in the biblical account or preserve various 

traditions (…) Using traditional stories that he assumes his 

audience already knows, Pseudo-Philo enables readers to 
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experience them in new ways.” (Murphy,1993:5). Murphy 

entitled his book Pseudo-Philo: Rewriting the Bible, trying to 

match Vermes’s categorization of Pseudo-Philo’s work as 

“rewritten Bible” by finding suitable explanation to the chosen 

term in Herrington’s definition: “The expression "rewritten 

Bible" is used simply to refer to those products of Palestinian 

Judaism at the turn of the era that take as their literary 

framework the flow of the biblical text itself and apparently 

have as their major purpose the clarification and actualization of 

the biblical story.” (Ibid.:5) It seems then that the term rewriting 

is used here to mean clarification and actualization rather than 

modification or distortion. Yet, surprisingly, the author himself 

starts out his introduction by saying: “The Biblical Antiquities of 

Pseudo-Philo retells the Hebrew Bible from Adam to the death 

of Saul. Its retelling is quite free and extensive. It does quote the 

biblical text at times, but more often it paraphrases, condenses, 

summarizes, omits material, and adds much that has little or no 

corresponding material in the Bible. Many of the additions take 

the form of speeches, prayers, and conversations among the 

characters.” (Ibid.:3) This is quite confusing, but we can 

assumably admit that Pseudo-Philo’s rewriting is not a mere 

copy of the original text; in fact, it is the same content in a new 

fresher style. It does not distort the message but changes the text 

just like translation. This is why some like to call translation 

“rewriting”; mainly when it is not a literal one: “The process of 

rewriting is also visible in translations (…) When it comes to 

ancient and modern translations of the biblical text, two extreme 

positions can be taken: a translation can be literal and faithful to 

the source text or free and respectful of the target text (De 

Troyer, 2003:5). Still, the two terms are distinguished at times 

from one another, and De Troyer uses rewriting in translation as 

a result of interpretation: “The Greek translator of the Hebrew 

biblical book of Esther not only translated the book but also 

interpreted the book.  Whereas God seems to be absent in the 

Hebrew book, the translator created a Greek story in which God 

plays a prominent role. In the Old Greek of Esther, it is God 

who will save the Jews. The Greek translator has rewritten the 

biblical Hebrew book of Esther (…) The Greek translator of the 
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Hebrew book of Esther not only translated but also rewrote the 

sacred Hebrew text. (Ibid: 27, 127) This kind of translation leads 

obviously to a new reading of the book of Esther. 

The term can be looked at from another angle. in Harris 

view “rewriting” is intertextual for it means “drawing from, 

commenting on, adding to the work of others”. He also insists 

on the fact that rewriting a text is somehow tampering with it. 

The author states explicitly why he has opted for the term and, 

actually, entitled his book so: “rewriting I value has nothing to 

do with simply copying or reciting the work of others. Quite the 

contrary, my goal is to show you some ways of using their texts 

for your purposes. The reason I call this rewriting is to point to a 

generative paradox of academic work: Like all writers, 

intellectuals need to say something new and say it well. But 

unlike many other writers, what intellectuals have to say is 

bound up inextricably with the books we are reading, the movies 

we are watching, the music we are listening to, and the ideas of 

the people we are talking with. Our creativity thus has its roots 

in the work of others-in response, reuse, and rewriting.” (Harris, 

2006:2). It is clear that he not only justifies the use of the term 

but also binds “intertextuality” and “rewriting” together, then 

later he goes on further with the notion and notes that rewriting 

a text is exactly “translating its language into your own” (Ibid., 

2006:5) since for him translation is rewriting. This will lead us 

to say that translation is intertextual writing (rewriting) since 

writing in literature, which certainly includes translation, is an 

infinite process of rereading and rewriting; any new 

understanding to a given text leads to a new interpretation, and 

then to a new writing (rewriting). By giving the example of the 

biblical text, De Troyer says it “is the result of a continuous 

process of redactional activity. Literature produced by one 

person, group, or school was reread and rewritten by later 

readers and writers.” (De Troyer, 2003:1) This is why he 

suggests that “literary criticism and redaction criticism should 

take into account the results of a renewed text criticism.” (Ibid. 

127)  
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3.4 Reading and the translator’s writing skill  

Translators are readers and writers; and mostly being 

readers before being writers as they must read a given text 

before they translate it and put it down in a written form. 

Lamson states: “it should be evident that there is a relation 

between the art of reading and the art of writing” and “any art is 

learned partly by imitation and partly by practice.” (Lamson et 

al., 1962: xiv) Reading is an important cognitive skill (Sternberg 

& Pretz, 2005:12, 309) and it is “a complex activity that 

involves a wide variety of skills. Your ability to understand and 

remember what you read depends in large part on your ability to 

apply these skills to your reading. (Mikulecky & Jeffries, 

2007:VI)  part of these skills depends on background 

knowledge; a vast amount of knowledge (Glass & Holyoak, 

1985:5) that is itself based on intertextuality, i.e. background 

knowledge and intersubjectivity (Allen: 2004). 

Perhaps many writers and readers admit that “the 

purpose of most literature is to give pleasure’ (Lamson et al., 

1962: xiv), but uncovering the reader’s brain will make it 

obvious that a subconscious cognitive process is always 

happening; and according to expert Stephen Krashen, University 

of Southern California, "reading for pleasure is the major source 

of our reading competence, our vocabulary and our ability to 

handle complex grammatical constructions." (Mikulecky & 

Jeffries, 2007:3). Additionally, as some other experts claim, 

extensive reading can help the reader a lot with reading faster, 

increasing their vocabulary, improving their grammar and their 

writing skills as well as gaining a broader knowledge of the 

world (Mikulecky & Jeffries, 2007:vi, 2). This is the reason for 

calling some reading tasks “reading-to-write” tasks and they 

help build endless relationships with a massive number of 

different texts. “These reading-to-write tasks are familiar in 

academic settings: students respond to literary texts … 

synthesize disparate texts in science classes, analyze theoretical 

texts in history classes. Many of their exams include short 

answers or essay questions that draw explicitly and directly 

(some might say too explicitly and directly) from assigned 
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readings. In such tasks students of all ages build upon, and 

depart from, texts they have read as they compose their own 

texts. In one sense, any document a writer produces can be seen 

as the product of innumerable historically previous texts, as 

writers write and readers read in an "intertextual space" (Porter, 

1986) of ongoing meaning-making. (Haas, 1993:21) 

Some studies focus on the idea which states that the 

ability to read well and critically depends on both what is read 

and how it is read; thus, for them, many student readers fail to 

be good or critical readers for they do not ‘pay attention to those 

elements of language, imagery, and form; of style, scope, 

approach to material, attitude, proportion, and emphasis which 

reveal “the intention” of the work’ (Lamson et al., 1962: xiii-

xiv) Translators ought to get involved in the same process for 

they are themselves both readers and writers at the very same 

time. “writing is not simply a series of actions, but a series of 

decisions -a thinking process. Notice that when we speak here of 

"writing processes," we are referring not to overt actions or 

stages such as outlining or editing, but to the cognitive processes 

of setting goals, choosing strategies.” (Penrose & Sticko, 1993: 

8) This makes reading tasks and assignments play an 

overwhelming role in the writing classroom since it is believed 

that students will be more capable of producing better pieces of 

writing through imitating models of selected well wrought prose 

(Stuart, 1993: 34). But even if some might say: “be the process 

of imitation as thoughtful as it may, it rarely succeeds in the first 

trial,” (Sfard, 2008:250) repetition will be necessary. “A number 

of recent experiments have shown that repetition can improve 

memory performance even when people are not deliberately 

trying to remember the input (Glass & Holyoak, 1985:269). 

Conclusion 

As it had been assumed before starting working on this 

thematic area, the translator’s activity is - not only believed but 

proven to be - a cognitive process, and anything related to it will 

naturally be cognitive as well. This mental activity, which itself 

requires cognitive abilities to transmit meaning or a message 

from one language to another, depends in large part on language 
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skills and background knowledge - apart from method, 

techniques, and strategies. These two important elements are 

primarily based on another dynamic cognitive process: 

“intertextuality”. At one end of the translation process, part of 

the translator’s knowledge and language skills are intertextual 

with the source language; and at the other end, part of their 

knowledge and language skills are intertextual with the target 

language. The translator’s - and all people’s - language skills 

and knowledge are intertextual since they are learned and 

acquired from others through continuous imitation and 

interaction. Most importantly, imitation does not kill creativity; 

they always run in parallel with each other: learning and 

creativity are the fundamental dimensions of cognitive work 

(Iandoli & Zollo, 2008:110, xix).  

Thus, the translator’s cognition is controlling all inputs 

and outputs and making them part of the whole cognitive 

process within which - as it has become obvious - intertextuality 

in its three different aspects (obligatory, optional, accidental) 

plays a prominent role in shaping the translator’s creativity. 

However, being aware of the phenomenon, translators will take 

better care of their intertextual knowledge and intertextual 

linguistic skills by selecting what to imitate and what to 

eliminate, i.e. they will be more capable of controlling their 

cognitive intertextuality by selecting what to read and how to 

write; just like writers: some investigators “have uncovered 

some of the complex cognitive processes writers employ as they 

write and revise. Writers search and organize their prior 

knowledge; they set goals for their texts and test their 

developing draft against their goals” (Bowen, 1993:189). 

Translating, reading, writing, imitating, and intertextuality are 

all cognitive processes and inextricably interwoven together, 

and together are crucial and inevitable in the translation activity. 

It is up to the translator to make good use of them all to be 

himself or herself a masterpiece writer. 

 

 



Elyes DJIDJIK 

 

308                         AL - MUTARĞIM, Vol. 20, Issue 01, june  2020 

 

Notes: 

 *Molière (1622 -1673 Paris) French actor, writer, and 
playwright. 

 **Al-Jahiz (776-868/869, Basra) Iraqi theologian, intellectual, 
and litterateur.  
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Abstract: 

Whilst the teaching of foreign languages has gained a 

referential tradition to pedagogical disciplines like applied 

linguistics/educational linguistics, pedagogy, philosophy of education 

and didactics, it has also become a considerable subject to linguists, 
sociolinguists, and psycholinguists. The multidisciplinary nature of 

foreign language teaching can be interpreted as the product of the 

interaction between all components involved in the teaching process 
in which the interactants (teachers/learners) represent social and 

cultural features; the acts of teaching/learning lie on psychological 

orientations; and the teaching of languages is based on 

psycholinguistic guidance. The present work proceeds within a detail 
in the teaching of English as a foreign language in Algeria, one in 

which translation is frequently called upon in   secondary schools as 

one among many consequences of the sociolinguistic reality in 
Algeria.  The paper is an attempt to propose cognitive translation and 

interpretation as a substitute for language translation. The main 

objective is to join the general belief in the literature about 
understanding languages through the linguistic and the social logic 

they carry per se. Respectively, the proposal has based its conclusions 

on qualitative and quantitative approaches using questionnaires and 

interviews by fifth year ENS Oran students during their pre-teacher 
research works during the years 2018/2019 and 2019/2020. The 

questionnaire and the interviews were answered by secondary school 
teachers in Oran and in Algeria in general. 

Key words: Teaching ; English as a foreign language (EFL) ; 

Language translation ; Cognitive translation ; Algeria ; 
Sociolinguistics ; Applied linguistics ; Psycholinguistics ; Secondary 

schools ; Learning difficulties. 
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الترجمة المعرفية بوصفها بديال عن الترجمة اللغوية في تدريس الترجمة 

 اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية في المدارس الثانوية الجزائرية

 مستخلص:

من الطبيعي أن يكتسي تعليم اللغات األجنبية أهميّة كبيرة في 

عليمية التخصصات التي تُعنى به مباشرة كاللسانيات التطبيقية واللسانيات الت

والبيداغوجية وفلسفة التعليم والمناهج التعليمية إلى حدّ اعتبار العالقة بينهما 

عالقة تقليدية. إالّ أّن مجال تعليم اللّغات ما فتئ في السنوات األخيرة أن أصبح 

محّل اهتمام تخصصات أخرى وبشكل ال يُستهان به ومنها اللسانيات 

طبيعة متعدّدة  وأن تعليم اللغات األجنبية ذذلك  ؛االجتماعية واللسانيات النفسية

حيث  ؛وهو نتاج لتداخل عناصر مختلفة في العملية التعليمية ،االختصاص

خصوصيات اجتماعية وثقافية من ات ذيُمثل كل من المعلم والمتعلم عناصر 

والفعلين التعليمي والتعلُّمي عناصر تحكمها ميوالت نفسية من جهة  ،جهة

اللغة  دريسث على بعض التفاصيل المتعلقة بتالبح وسيركز هذا أخرى.

كثيرا ما يُلجأ إلى إنه حيث  ؛لغة أجنبيةبوصفها اإلنجليزية في الجزائر 

للواقع  -ضمن نتائج أخرى عديدة  -الطور الثانوي كنتيجة  أقسامالترجمة في 

بحثية اقتراح الترجمة اللّغوي االجتماعي في البلد. وستحاول هذه الورقة ال

وسيكون الهدف الرئيس هو  ؛عن الترجمة اللغوية بديال معرفية أو العرفانيةال

والقائل بفهم اللغة  ،موافقة االعتقاد السائد في الدراسات السابقة التي سنعرضها

ويه. وللوصول إلى نتائج منطق اللساني واالجتماعي الذي تحمن خالل ال

 ،من خالل االستبيانوخالصة عملية، اعتمدت الدّراسة على مقاربة نوعية 

ن وجراها طلبة السنة الخامسة التابعوأخرى كّمية من خالل المقابالت التي أ

تخّرجهم في العامين  مذكراتوهم يُنجزون  ،للمدرسة العليا لألساتذة بوهران

أسئلة  عنباإلجابة  وا، وقد قام2020-2019و 20190-2018الدّراسيين 

اإلنجليزية في بعض ثانويات مدينة وهران االستبيان والمقابالت ُمدّرسو اللغة 

 باإلضافة إلى ثانويات أخرى في أنحاء متفّرقة من الجزائر.

 ؛الترجمة اللغوية ،جنبيةاأللغة ؛ الاللغة اإلنجليزية ؛التدريس :تاحيةمفكلمات 

 ؛اللسانيات التطبيقية ؛اللسانيات االجتماعية ؛الجزائر ؛المعرفيةالترجمة 

 عوائق التعلّم.  ؛الطور الثانوي ؛اللسانيات النفسية
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1- Introduction:  

      In the theory of language teaching, the 

teacher/instructor basically responds to the language policy and 

its administration in accordance to the characteristics of a given 

nation. Thus, the material they are provided with as means of 

language teaching generally varies between audio-visual 

equipments and textbooks. However, foreign language teaching, 

though fundamentally relying on these two, cannot mostly be 

restricted to the achievement of linguistic proficiency by 

enhancing the practice of the four skills that define language 

learning. A learner of a foreign language is undoubtedly asked 

to speak and pronounce correctly, to write grammatically well-

structured sentences, and to reach the point of ‘automaticity’ in 

language use. However, when the teaching of foreign languages 

becomes strongly dependent on the educational and sometimes 

the social contexts, the afore itinerary is almost distorted. As a 

case study, our students at ENS Oran have reported throughout 

their research works at secondary schools a multitude of 

teaching situations in which English as a foreign language in 

Algeria is taught and learned quite differently in relation to the 

context. In the present work we expose as a problematics the 

uncontrolled use of language translation in the teaching of 

English as a foreign language, and propose cognitive translation 

as a substitute. 

2- Development: 
 

2.1 Foreign Language Teaching and Context 

In Stern’s description of language learning/teaching 

contexts, he distinguishes three types: 

1/ ‘The language context’, according to Stern (1983), at this 

definite level, the perception of foreign language in the view of 

the learner and the teacher will be shaped in the mirror of their 

first language (s). In this respect, political, social and cultural 

considerations will be attributed the position and the value of 

learning these two languages. 
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2/’The educational setting’, in this respect, Stern implicates the 

educational value assigned to foreign language teaching, 

perhaps in comparison to other disciplines, beside the 

quantitative and the qualitative support of this kind of teaching. 

3/ ‘The language teaching background’, historical files, 

evolvements, and present-time settings of language teaching 

need to be pedagogically examined to take part in a language 

teaching theory.  

Accordingly, when the notion of context is reflected in 

the teaching of English as a foreign language in some secondary 

schools in Oran, the situation certainly varies according to the 

interactants with their different attitudes, learning outcomes and 

abilities, psychological specificities, socio-economic and socio-

cultural backgrounds, in addition to some political and 

administrative heterogeneities noticed from one high school to 

another. 

Therefore, the present paper main interest in translation 

and more specifically cognitive translation could not be realized 

without prior reflection upon the environment that justifies its 

presence in its different aspects as a product. 

2.2 The First Language(L1) and the Foreign Language (L3) 

In the case of Algeria, Arabic is the first language; it is 

acquired at home as a mother tongue to constitute the means of 

daily life communication expressed in different  regional 

dialects and accents, beside Berber varieties for Kabilyans. 

French is also partly used as L1 by individuals with different 

socio-economic, cultural, and educational backgrounds, in 

addition to other ideological and historical characteristics that 

again justify the use of French as a mother tongue. On the other 

hand, Arabic is educationally taught at schools from the age of 

six, however, this one is not almost identical to the mother 

tongue, it is known as Standard Arabic, a modern form of long 

earlier Classical Arabic. Accordingly, the extent of vitality that 

French has been able to gain among Algerian speakers has 

engaged the French language into a sociolinguistic and a 
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psycholinguistic challenge particularly among learners. Both 

languages, English and French, are resorted to for scientific 

reasons and communicative purposes worldwide. However, for 

English language learners in high schools, the measuring of 

importance of one language over the other is not necessarily 

frequent, as at this level learning in general is evaluated and 

restricted to this evaluation. However, the situation does not 

exclude the usual learners’ complainings about the difficulty of 

learning and understanding English, its ‘complexity’, its 

‘occasional appearance’ almost only in schools, and its 

‘oddness’ as a language with particularities that are not usual to 

ear when compared to daily life languages. However, when 

English language learning becomes a question of carrier, the 

French language does scarcely challenge it, and in some 

instances it is considered as useless when compared to English. 

Respectively, the use of translation for teaching purposes 

in secondary schools is the product of the position of languages 

in Algeria, and more importantly, the educational enterprise and 

the way it maintains its classical regard to the learning of foreign 

languages. 

2.3 Translation and Foreign Language Teaching 

 

Translation is a science and a discipline that is almost 

called upon to understand a message and to be informed about 

different subjects; sometimes it is useful for describing 

languages and comparing them. 

In the field of education, this science is taught through 

the exploration of languages in relation to their original cultures 

and societies; its teaching is based on techniques and theories 

whose main objective is to realize a logical set of interpretations 

and translations. However, in the same domain, this science can 

be resorted to as a technique per se, especially for the teaching 

of foreign languages. 

A long- dated debate about the function of translation in 

foreign language teaching/learning has become the undertaken 
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occupation of a number of authors among whom linguists and 

specialists in translation studies who have provided the research 

ground with conflicting and generative ideas at the same time in 

order to highlight the technicality of translation as a mediating 

science between  L1 and L2/L3. 

In this respect, Lado (1964), disables the function of 

translation for teaching purposes by simply making a distinction 

between two completely different activities, one of teaching a 

language and another of translating. He says: « [it] is not a 

substitute for language practice… translation is more complex, 

than, different from, and unnecessary for speaking, listening, 

reading, or writing». An emergent question from Lado’s 

proclamation (1964) is attempted to know the applicability 

framework of translation and its limitations, in other words, if 

language learning is based on the four skills; listening, speaking, 

writing and reading; will translation as a technique be applied at 

all four levels, and in case it will be, will teachers proceed to the 

same ‘form’of translation, or may be to different forms. Another 

major query is to weigh up the degree of importance of 

integrating translation in the teaching of languages. In this sense, 

can one realize the prevailing of language learning in all its 

aspects over text understanding in a different language. Hence, 

cognitively speaking, will the learner arrive at storing more 

language knowledge than shaping ideas with the intervention of 

L1 and some occasional forms of vocabulary memorization. In 

this regard, E.V.Gatenby (1967) says: 

« Translation… is often no test at all of 

comprehension…. And there is another reason why 

testing by translation is bad pedagogy. We as teachers 

are trying to bring our pupils to use English without 

translating in their own minds, to say without hesitation 

the right thing on the right occasion… Our aim is to get 

our pupils… to the stage where they can use English 

without having to think ».  
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Gatenby by this proclamation will have joined 

Palmer’s’automaticity’ in language learning whose idea as 

reported in Stern’s is  that : 

« the language learning process had a natural basis in 

man’s ’spontaneous capacities for acquiring speech’ 

(Palmer1922/1964)… This had to be combined with the use of 

‘studial capacities’, i.e., deliberate, cognitive, co-operative 

learning. Palmer was firmly convinced that the learning 

processes most appropriate for language learning are those that 

lead to habit formation and ‘automatic’, unconscious use rather 

than those that lead to concept formation and systematic 

thought. » 

One underlying point that prevails in this situation is the 

integration of a whole discipline (translation) for teaching 

purposes. Teaching which is another different discipline will, in 

the present case, have bearings on knowledge about language 

and about translation techniques and sometimes theories.  

Undoubtedly, the learner will lose focus on the most systematic 

description in language learning to lean to the most meaning-

based way of learning. Hence, automaticity at this level is still 

possible but more exceptionally for vocabulary learning, or 

parrotly shaped grammatical structures with no referential 

distinctions as to tense and subjects; a form of systematic 

thought which overgeneralizes rules leading to unskilled 

learning and language misuse. As an instance, the translation of 

words like ‘good’ in French is ‘bien’… Respectively the 

translation of ’vous -sentez- vous bien ?’  might be for the 

learner,‘Do you feel good ?’ ‘feel you good ?’, while the word 

‘well’ is, out of  systemic thought, not grasped as a logical word  

when provided by the teacher. 

On a second opposing side to anti- translation 

instrumentalization, a group of researchers have sustained the 

use of translation for language teaching/learning under other 

revealing data . 
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Kopczynski (1983) in this respect lists a group of pro-

translation outcomes. According to him, translation in teaching a 

foreign language permits the control of the language in question 

through conscious learning. This assumption focuses on the 

parallelism realized by translation between the meaning of 

segments and their position in a given structure. According to 

Kopczynski, interference between the native and the foreign 

languages is ultimately reduced or avoided when adopting 

translation. He assumes that languages properties will be made 

apparent and distinct when one form or meaning are provided in 

a different language. In another point in the list, Kopczynski 

focuses on the kind of learning offered by translation. The point 

is that learners, being able to understand, become active 

participants in the class, while simultaneously not precluding 

automatic habits. The idea of translation, in Kopczynski seems 

to be the product of this logic of the existence of a prior 

knowledge of language, one of the native tongue. The constant 

and unconscious reference to one’s native language once facing 

another different has brought some scholars to think about the 

systematization of this mental process. The procedure has then 

been adopted by translation. 

The option of translating for language learning purposes 

still needs evidence to attain applicability and resonance. 

However, cognitive translation in the present paper has been 

proposed as a substitute for language translation to be used as an 

instrument in favour of mental interpretations while preserving 

the learning of the foreign language by maintaining the right to 

fully access the knowledge and the use of the four skills.  In 

other words, language translation is perceived to be that form of 

translation which heavily evokes the use of the first language in 

the teaching/learning of foreign languages. While cognitive 

translation is importantly based on learning both the foreign 

language and the language translation through mediation in this 

language. 

In the present study, mediation is the act of transmitting 

ideas and information in the same language taught with a well-

defined connection to the teacher’s (and the learners’) 
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sociocultural environment(s), ideological beliefs, and current 

knowledge about the target language culture(s).The main aim is 

one of shaping interactive images in the learners’ minds under 

cognitive interpretation. At this receptive level, cognitive 

translation is intentionally provoked by the teacher after 

cognitive interpretation would have taken place.  

2.4 Mother Tongue Interference in Language Teaching: The 

Case of Secondary Schools in Oran 

The interference of the mother tongue in the teaching of 

foreign languages is sometimes the product of a variety of 

factors characterizing the whole community in question. 

In some pre-teacher dissertations conducted by some 

students at ENS Oran, the issue is initiated by the different 

attitudes and positions attributed to the different languages in 

Algeria. Among them the percentage of learners who prefer 

learning other languages than English, 45.71% of pupils 

preferring the Arabic language, 28.55% of pupils prefer the 

French language, while 25.71 of pupils at this school prefer the 

English language. 

In another question, the importance to study the English 

language in Algeria shows an apparent variation from those who 

evaluate its communicability in the society (37.14%) to others 

who find it universal (52.85%), while others estimate that it 

serves merely nothing (10%). However, the recent ministerial 

proclamation that tends to promote the English language 

especially at the level of Algerian universities would probably 

bring better results as to its usefulness in Algeria and its future 

status beside the newly challenging debates about the French 

existence. 

In a different work conducted by ENS Oran students on 

“The Interference of the Mother Tongue in the Learning of 

Foreign Languages”(2020), 60% of secondary school teachers 

declare their tendency to use the Arabic language when teaching 

English. The same teachers reveal that by way of translating or 

switching to Arabic, pupils find it easy to grasp the meanings. 
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They add that, sometimes by means of evoking some knowledge 

about French words and expressions, pupils may understand 

similar items in English. In the same work, another question 

intended to understand the attitudes of teachers towards 

translation or code switching while teaching English as a foreign 

language. The answers were mostly inclined towards rejection 

as in their words, these intermediary techniques for teaching 

impede the learning process. Others estimate that basically a 

foreign language should be internally and mentally processed in 

order to become independent. However, not an easy task it is to 

obtain freedom from language interference through translation 

and switching since the process of successful teaching/learning 

implicates both learners and teachers.  

Very recently, another pre-teacher dissertation under the 

title of “Attitudes towards Foreign Languages: Tensions and 

Convictions Among Algerian Secondary School Teachers and 

Learners” have been conducted by ENS students, providing 

optimistic results about the way English is being perceived 

among learners as future university students, especially after the 

initiative made by the Ministry of Higher Education concerning 

the importance of English for the future of Algeria. In this 

concern, the present work on the integration of cognitive 

translation will inevitably provide successful results for the 

learning of English.  

2.5 The Methodology of Cognitive Translation 

In the different approaches to the integration of the 

cognitive theory to translation and interpretation, Presentaciòn 

Padilla et.al. (1999)  in their Proposal for a cognitive theory of 

translation and interpreting. A methodology for future empirical 

research has stated a number of levels that encounter the most 

important steps of the process of the cognitive formation of 

concepts and ideas, these are: 

 a) ‘Phonological and orthographic analysis of the input 

received’. According to the author, this analysis should come 

before accessing the comprehension of the source text.      
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b) What should come after is the ‘lexical and semantic 

representation of the perceived word’, At this level, the recipient 

is expected to understand the word with its possible meanings. 

c) As a next level, the teacher will have to analyse longer units 

in the source texts.  

d) ‘It is necessary to create a propositional structure. In other 

words, the propositions must connect to form an integrated and 

coherent representation of the text’.  

e) After a series of microstructures shaping the propositional 

text, a higher level of the representation is shaped by the 

macrostructure of the text.  

A series of macro processes acts to achieve: relevant 

previous knowledge stored in long-term memory is 

recovered, following the "theory of schemata, micro 

propositions of lesser importance are eliminated, a 

summary is made of the main part of the text and 
inferences are made.  

  The presentation of the translational and interpreting 

cognitive process in Padilla’s proposal follows a series of levels 

and considers the linguistic and the psycholinguistic measures 

that settle ground for comprehension. The present proposal 

follows the same itinerary but by ‘mediating’ in the same 

language. In other words, mediation shapes the series of 

propositions which represent the source structure in a different 

form while respecting the same meaning. In this respect, it 

simply  displays an explanatory act. In the same token, some 

psycholinguists and translation theorists like (Langacker 1987; 

Johnson-Laird 1983; Kintsch and Van Dijk 1978; Kiraly 1995) 

in Padilla et.al.(1999) do not seem to agree on stages of 

comprehension in cognitive translation /interpretation, they 

assume that the recipient/mediator should understand subjects 

through the ‘construction’ of the message. Hence, what is being 

processed, in another sense, is the shaping of a mental model of 

the structure which becomes more and more clear as long as the 

evolution of explanation through examples, signs, and selected 
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key words take place, hence the mediating structure is 

progressed by linguistic, psycholinguistic and sign 

representations. 

Accordingly, when more emphasis is put on the 

explanation of the source structure, teachers act as mediators 

and transmitters with explanation being progressively achieved 

in different structures of the same language. This mediating 

structure is characterized by: 

1/ Its simplicity: a mediating structure in the same language can 

rely on synonymous words, explanations, body language, 

mnemonic, and imitations. 

2/Its details: These are supported by examples referring to the 

local context of teaching and learning; to mean the different 

social and sociolinguistic characteristics of the Algerian society, 

in addition to the context of the target language community; in 

this concern, some sociolinguistic, cultural and social features 

that are proper to the British and the American societies can be 

called upon.    

3/ the attempt to vehicle cognitive interpretation and translation 

by correct knowledge/use of grammar. 

Cognitively speaking, the learners as receiving actors will  

themselves organize  messages or  ideas according to the 

cognitive knowledge they have developed from the key 

elements (linguistic/ideational/sociocultural,gestural) introduced 

in the teacher’s speech. However, after cognitive interpretation 

will have been achieved in the learner’s minds with different 

rates of understanding (or misunderstanding) the teacher may 

enhance the cognitive process by asking the learners to translate 

to their first language. The present proposal might wish to 

challenge the persistence of first language interference in 

secondary schools, and keep translation a final act whose 

function is to confirm understanding and leave larger space for 

the inculcation of the English language. 
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2.6 Cognitive Translation/Interpretation and Grammar 

In its very broad definition, the grammar of a language 

may comprise a set of definite rules that are open to 

overgeneralization. These like the transfer of an active sentence 

into a passive one in the English language. However, still in 

English and in all languages worldwide, some exceptions in 

grammar do not always adequately apply to apparently similar 

forms and actions. The progressive form of the verb ‘to like’, I 

am liking*, does not apply to the English language under the 

argument of listing it among many sensory verbs that obey to 

the same rule. 

Accordingly, the idea of implicating the knowledge of 

grammar for the realization of a good learning of a foreign 

language has come to provide the other units within the learning 

task  (reading, understanding, using, speaking, writing, 

producing, etc .) with a basis without which the logic that serves 

the building and the shaping of images related to acts cannot be 

realized. 

The teacher of English as a foreign language will not be 

able to use a mediating structure to explain a text, a sentence, an 

idea, etc. without making certain the seizure of grammatical 

homogeneities and heterogeneities by their learners. It is then 

for the opposite reason that some teachers may avoid cognitive 

translation for the promotion of language translations. The latter 

has become an easier solution for the teaching of English in 

Algeria.  

Undoubtedly, the learning of vocabulary largely depends 

on frequency in use, however, the knowledge of words and their 

meanings will never suffice for the learning of language as a 

whole. The learner is expected to understand whole structures 

and texts, and to be able to write and express long stretches in 

this language. It is then the grammar of the language that is 

making sense to its learning. 

 



Khalida KISSI 

 

326                          AL - MUTARĞIM, Vol. 20, Issue 01, june 2020 

 

3. Conclusion 

Though the attempt of the present proposal does not 

completely exclude (especially under extreme necessity) the 

integration of the mother tongue in the teaching of the foreign 

language, it plans at involving the learner within a foreign 

language atmosphere at least inside the classroom. With more 

persistence, authority and responsibility, cognitive translation 

through mediation will inevitably raise more consciousness 

about the importance and the value of foreign languages. 

Teachers at secondary schools might face more difficulties when 

using the mother tongue than when approaching mediation in 

foreign languages. The reason is primarily due to the set of 

differences between Arabic and English in this case. Further, in 

the data obtained from the same research works conducted by 

ENS Oran students, some pupils tend to use Arabic to answer 

exam questions and homeworks. The same issue can be repaired 

by responsibilizing pupils outside the classroom environment, 

by asking them to act as mediators per se to report a process, a 

description, a narration or a definition using the foreign 

language only. Their different acts can be exposed inside the 

classroom at least through a brief moment of time. As future 

perspectives, a more detailed methodology for the practice of 

cognitive translation will be administered to teachers at 

secondary schools within another future research work 

conducted by our students at ENS Oran under ENS teachers 

supervision. 
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Abstract:  

Translation is a communication tool between languages and 

cultures. It touches all fields of human activity including religion, 

politics, literature and other fields as well as scientific and technical 

domains. The act of expressing scientific content in a text is usually 
challenging as it requires accuracy, knowledge and understanding of 

the ideas behind specialized discourse. Thus, difficulties arise from 

the fact that language of science and technology has its own 
terminology and characteristics as it is the case in the automobile 
industry. 

This paper intends to approach the translability of automobile 

spare parts industry into Arabic. Hence, the field of spare parts is new 

and ancient Arabic didn’t know and some of its words were coined in 
the English speaking world meeting local circumstances.  

Key words: Specialized translation; Terminology; Automobile 
industry; Genuine parts; Cadillac 

  العربيــةإلى ترجـمة مكـــونات قطع غيار صـــناعة السيـارات 

  :ستخلصم

تمس جميع ميادين   ،.الترجمة هي أداة اتصال بين اللغات والثقافات

النشاط البشري بما في ذلك الدين والسياسة واألدب وغيرها من الميادين، 

لمية والمحتوى إن التعبير عن المفاهيم الع  .فضال عن المجال العلمي والتقني

 األنه يتطلب دقة ومعرفة وفهم ؛العلمي في النص عادة ما يكون صعباً وجامدا

أن  كونوبالتالي تنشأ الصعوبات  ؛ألفكار التي تستند إلى الحوار المتخصصل
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أسماء قَِطِع ة كما هي الحال في لغة العلم والتكنولوجيا لها مصطلحاتها الخاص

وتنوي هذه الورقة أن تتناول إمكانية   ت.السياراصناعة الغَيَاِر الُمستخدمة في 

مع مراعاة أن مجال قطع الغيار هو  ترجمة هذه األسماء إلى اللغة العربية

عرفه العرب القدماء، وأن بعض كلماته صيغت في قد اختراع جديد لم يكن 

 .ليزية لتتماشى مع اعتبارات محليةالعالم الناطق باإلنج

قطع ؛ صناعة السيارات ؛صطلحاتم ؛صصةتخمترجمة : تاحيةمفكلمات 

 .كاديالك ؛أصليةغيار 

Introduction: 

Translation enriches language; the process of its 

enrichment takes different dimensions in terms of language 

development, knowledge implementation and cultural shinning.  

General or specialized, translation reflects an attempt to look for 

new horizons beyond one’s own borders. The discovery of new 

horizons is an aim among others that translation provides to 

knowledge seekers and opportunities hunters. Automobile 

industry was developed outside the Arab world, nowadays the 

Arabic speaking world tries to implement in their communities. 

Nevertheless, translation opportunities and resources may put 

challenges of a different nature. This paper aims at checking the 

appropriateness of textual and terminological equivalence in 

automobile industry translation in terms of stylistic dimensions, 

nature of equivalence and terminology in cars manuals and 

advertising documents. It tackles also the dimensions of 

exhaustive rendering of the spare parts into Arabic in a way that 

enriches language instead of impoverishing it. 

It intends also to identify the problems that texts put to 

translators, then strategies and procedures to use when dealing 

with the field in translation. Identifying the functional dimension 

of technical texts through analyzing specialized texts and 

terminology in automobile industry is another aspect to 

consider. 

Research questions and Hypothesis  

This study is intended to answer the following questions: 
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Is genuine parts automobile industry translatable into Arabic? 

What is the state of art of the issue in the Arab world? 

To answer the questions highlighted in this study, it is 

hypothesized that translating automobile genuine parts into 

Arabic functions at the world level. Precisely, it keeps textual 

and terminological equivalence in the target language. 

Materials of research & methodology: 

Investigating the strategies and procedures used in 

translating Automobile industry in general and translating 

genuine parts can be achieved through a descriptive theoretical 

method by selecting fragments from car manuals and advertising 

documents in the field. Then through analyzing the process in 

terms of stylistic features, and the nature of equivalence and the 

terminology used. 

These methodology also help to identify difficulties of 

translating the genuine parts in automobile industry terms and 

texts through the data collected would be analyzed qualitatively 

in that translated fragment of texts and  terms of arts. 

1. Specialized translation in the service of Automobile 

industry: 

According to Scarpa (2008) in key terms in translation 

studies by Palumbo (2009) The term specialized translation, also 

referred to as LSP translation, where LSP (Language for 

Specific Purposes) which can be defined as the translation of 

texts dealing with subject-specific knowledge, using specialist 

terminology, having a particular communicative purpose and 

addressing a specific audience. (Palumbo 2009, p.108) 

At the same time, it refers to the translation of specific 

domains that require specialized knowledge. For instance, as our 

research case the automobile or auto vehicle industry this 

includes automotive engineering and mechanical tools and 

spare, and user oriented manuals that are technically designed to 

inform the buyer or the user. 
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It is estimated that 80 percent of the total volume of 

translation activities count for LSP translation, whereas the rest 

which is 20 percent goes to literary and bible translation this 

results are in accordance with the estimations made by the 

translation scholar Wolfram wilss 16 years ago. (Rogers, 2015, 

p.20) 

Taking the Automobile industry as an example, it is 

estimated that 1 billion vehicles are on roads around the world 

and 20 million have been produced and sold in the national and 

international markets each year starting from 2012, and 

automotive industry has been a leader in adopting new methods 

of production in order to expand into new markets. (Rubenstein 

2014, p.1) 

The above mentioned outputs shows that the motor 

vehicle industry contribute greatly to the international technical 

translation and documentation activity, because this industry 

needs to use specialized translation service in order to expand in 

countries. For instance, Arabic speaking countries markets in 

terms of selling vehicles and spare. 

Specialized Translation between Lexis and Terminology 

LSP texts always have a communicative purpose which 

is situated in a particular socio-cultural context, often closely 

linked to a particular professional discourse; they have 

communicative functions which such texts cover. LSP texts can 

inform, instruct, persuade, warn, regulate, describe and explain. 

What they do not do is entertain, with the possible exception of 

popular science writing (Rogers, 2015, p.31). In this sense, car’s 

manual has to be a communication medium that inform and 

instruct the user of the vehicle even in the translated version 

such as in Arabic. 

Terminology is the most important feature of specialized 

communication; this was first noted in the early starting days of 

specialized language studies in the 1970s. According to Fluck 

(1985) as cited in Roger (2015), terms are the important 

elements that provide referential information concerning the 
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latest developments in texts, those terms is they are variable and 

subject to change through time because of rapid growth of 

sciences. (Roger, 2015:36) 

Equivalence in specialized translation 

One of the problematic issues in translation as a practice 

is to provide an equal translation from language A to language 

B, equal in terms of meaning, style and purpose designed to 

fulfill; all these explanation can be gathered in one word which 

is the issue of equivalence in translation studies.   

According to Baker (1998) equivalence indicates “the 

relationship between a source text (ST) and a target text (TT) 

that allows the TT to be considered as a translation of the ST in 

the first place”. 

Many theorists in the field of translation say that 

translation is based on some kinds of equivalence depending on 

word, sentence and text level. 

1.1 Equivalence at word level 

We are primarily, as translators, need to be concerned 

with units and structures which carry the meaning, that 

according to Bolinger and Sears as cited in Baker (1992), the 

word is “the smallest unit of language that can be used by itself 

“meaning can be carried by units smaller than the word, e.g. 

“Rewrite”, there are two different elements of meaning in it Re 

and Write (to write again). Elements of meaning are represented 

by several orthographic words in one language, also may be 

presented by one orthographic word in another and vice versa 

.e.g. the “Type” is one word in English, but in Arabic three 

words  يكتب على اآللة .This means that there is no one to one 

correspondence between orthographic words and elements of 

meaning within or across languages. (Baker, 1992, pp10-11). 

1.2. Equivalence above word level 

After tackling the issue of equivalence at word level, we 

move to equivalence above word level, that the former 

according to Baker, (2002) tackles the problem of word classes 
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that each word collocates or associates with another one to form 

a meaningful stretch of language .On this basis, lexical pattering 

will be dealt with under two main headings: collocations, idioms 

and fixed expressions. 

In the one hand, the grammatical structure differences of 

the source and target text oftentimes result in some change in the 

information content of the message during the process of 

translation. This change may appear in different forms such as 

adding to the target text information that does not exist in the 

source text and this happen when the TL has a grammatical 

category that SL lack. In the other hand, it may take the form of 

omitting a grammatical category that does not exist in the target 

language. 

When referring to the equivalence between a SL text and 

a TL text in terms of cohesion, a translator should be aware not 

only of grammatical and other relations that form the cohesion 

network but also the lexical cohesion which refers to the role 

that the selection of vocabulary plays in organizing relations 

within a text. 

2. Terminology  

Terminology has more than one meaning. It is used to 

refer to the set of all terms that are used in specialized fields. 

Therefore, it is “synonymous with vocabulary”. Terminology 

also refers to the discipline that study “use” and “behavior” of 

terms in a given specific “domains” or “activities”. 

Especially, implementing both “monolingual and 

multilingual perspective, terminology studies the practices of 

formatting terms, the relationship between terms and concepts, 

and the “methodology” which are the basis for nomenclature 

direction. (Palumbo, 2009, p, 114). 

In addition,  

“Terminology, as lexicology, is concerned with the 

structuring of words and vocabularies, but its more 

restricted subject matter is the specialized words (or 
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terms) and vocabularies (or terminologies) of special 

languages” (Rogers, 2015, p.51). 

At the beginning, terminology studies were unplanned 

they were influenced by the motive for technology, and based on 

theories like the motive behind the beingness of science. During 

the 18th century, knowledge spread out, technology and 

communication witnessed a revolutionary growth; at that time, 

the need   for terminology was increasing to avoid marginal 

problems that arose because of the huge development of the 

above mentioned elements. Terminology got its scientific 

feature in the 20th century, and simultaneously was an important 

social activity. (Rey 1995:49). 

2.1 Terminological equivalence 

According to Vasconcellos (2001) as cited in the book of 

LSP Translation Scenarios (2007)  

“Consistency in the selection of terms is usually 

promoted as an essential feature of good technical 

writing, and has been cited as one of the advantages of 

machine translation over human translation”.  

Technical translation requires accuracy. However, some 

Arabized technical terms have more than one term (synonymy), 

because the Arabized terms unity in Arab countries has not been 

achieved yet. (Ghazala, 2008, p.168). 

2.2 Automobile industry and translation 

Automobile industry refers to the wide business in the 

world which is  making and marketing self-powered vehicles, 

including trucks, wagons, passenger cars, farm equipment, and 

other commercial vehicles. It gives the customers the ability to 

shorten long distances for work, shopping, trade activities, and 

entertainment. Also, the auto industry has contributed to the 

extensiveness of paved roads, and increases the possibility of 

suburbs growth and in developing shopping centers businesses 

around big and major towns and cities. In addition, it plays as an 

active engine to the oil and travel businesses. Automobile 
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industry has turned into a big consumer of products at the 

national and international level, such as metals. Moreover, Auto 

industry employs a large number of workers which helps in the 

development of economic. (Rubentein, 2004, p.1) 

Automobile vs. Automotive 

According to Olivia (2011) 

“We talk about automobile production, automobile 

accidents, and automobile safety and so on while the 

word automotive comes into play very rarely as when 

talking about a particular product. We say that chain or 

clutch or engine is automotive products which simply 

mean that they are used in automobiles.”  

The word automobile comes from the French automobile 

that is made of Greek autos meaning self and mobiles meaning 

moving. So automobile means anything that moves on its own 

but in general it refers to a passenger vehicle that has wheels and 

is designed to run on road. The word automotive is used mainly 

in automotive engineering which is a branch of engineering that 

deals with designing, manufacture and operation of automobiles 

like cars, buses, trucks etc. There are some more differences 

between automobile and automotive that will be discussed in 

this article. The phrase automotive industry encompasses not 

just all the cars and other passenger vehicles made all over the 

world by all other ancillary industries that are connected with, 

and supply parts and systems to car makers. In a broader sense, 

all repair and fuel stations also come under automotive industry. 

All sellers, marketers and manufacturers are also included in 

automotive industry. As automobile is anything that moves on 

its own on roads, all motorcycles get included in the umbrella 

term and also the scooters and mopeds that have their own 

engine and run on two wheels. Even three wheelers and what is 

referred to as an auto in India is an automobile in this sense. 

3. Procedures of Translating Automobile Industry Genuine 

Parts  

Among these procedures, we find: 
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Calque: is a translation strategy that is defined as “an expression 

that consists of two words and respects TL syntax, but is 

idiomatic in the TL because it is modeled on the structure of an 

SL expression. (Dickins, Hervey, and Higings, 2002, p.31). 

It is also called a loan translation that according to Vinay 

and Darbelnet (1995). This procedure refers to “A special kind 

of borrowing whereby a language borrows an expression form 

of another, but then translates literally each of its elements “. 

There are two types of calque lexical and structural. 

(Vinay and Darbelnet, 1995, p.32). 

Examples: 

What is past has died  اللي فات مات  

A day of you, a day against you   يوم لك ويوم عليك  

Adaptation: according to Vinay and Darbenlet “it is used in 

those cases where the type of situation being referred to by the 

SL message in unknown in the TT culture. In such cases, 

translator has to create a new situation that can be considered as 

being equivalents”. (Vinay and Darbelnet, 1958, p.39). 

Borrowing: according to Dickins et al. (2002), “is the alternative 

transfer of a ST expression vertabim into the TT”.  

This is termed cultural borrowing; it introduces a foreign 

element into the TT (p.32). 

Transliteration: النقحرة is a technique in which it is  a  phonetic 

transcription from a source language of a word by the usage of 

differing script is called transliteration ; that is , to transliterate is 

to write a letter or a word using the closet corresponding letters 

of a different alphabet or language (Compact oxford English 

dictionary,2008,p.1101).  

In short, it is a letter for a letter exchange. 

Examples: Malaria   ماالريا malaryia …. Bacteria بكتيريا 

bakteriya. 
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However, Ghazala (1995) calls this method of translation 

a poor method, as he argues that this case: “Transcription is the 

poorest and worst method of translation, for it means to open 

door widely to allow foreign words to invade the Arabic 

language”. 

Mona Baker in her book (In Other Words) (1992) 

proposed different levels in the issue of equivalence, including 

all different aspects of translation. 

3.1 .Technical translation  

According to Shubert in the handbook of translation 

studies (2010), technical translation is a type of translation. The 

word technical refers to the elements that form the content of the 

document rather than the tool used in it, what makes technical 

translation technical is that it has a tight relation with applied 

science and engineering. (Gambier. et al, p.350) 

In academic settings, the technical translation has been 

considered as ‘an ugly duckling’ of translation for long time. It 

Lacks attractiveness that characterize other types of translation 

and it is regarded as an exercise of specialized terminology, that 

contributed negatively to technical translation portion, resulting 

less interest from scholars. According to the survey that was 

conducted by Franco Aixelá, If we come to the translation 

theory we find that this industrial type is neglected in the 

translation literature, in numbers language this survey shows 

that out of 20,495 of publications listed in the BITRA, i.e. is the 

Bibliography of Interpreting and Translation which was created 

by Javier Franco in the Department of Translation & 

Interpreting at the University of Alicante, only 9.3% or 1,905 

concerned with technical translation. Whereas, 4,314 entry is the 

part given to literary translation, which is equivalent to 21% of 

the total number of entries. 

Terminological and technical issues are the frames in 

which technical translation is restricted. The need for this 

commercial translation and technical communication contribute 



Translating Automobile Spare Parts Industry into Arabic 

 

AL - MUTARĞIM, Vol. 20, Issue 01, june 2020                          339 

 

greatly which rise the importance of this specialized area. 

(Byrne 2006, p.1). 

3.3. The importance of technical translation  

According to Kingskott 90% of the world’s output of 

total translation activities is technical translation each year.  

The availability of technical information in nowadays 

most significant activities around the world, gives the push to 

this type of translation. In addition, it is the international 

companies focus, partly on legislation such as Council of the 

European Union Resolution C411 (1998a). Also, directives, 

laws and regulations throughout the world demands accurate 

and clear technical documentation in different languages. 

Moreover, the scientific, technological and industrial 

cooperation is increasing at the international level and rise the 

importance of this type of translation. (Ibid, p.2) 

3.3.1. English- Arabic Technical translation  

Depending on what is mentioned in Ghazala (2008), 

concerning technical translation (Arabization) which is defined 

as” the translation of scientific terms of all kinds”. For instance, 

mechanical and technological. 

3.3.2. Methods of setting English-Arabic technical terms 

Following the same source of Hassan Ghazala (2008) in 

his book Translation as problems and solutions; we tackled 

these methods moving from the poorest method to more 

effective one. 

3.3.3.2.1. Transcription 

It is the exact pronunciation of the English term in 

Arabic letters, also this method called ‘transference’. 

Examples:  

 Radio راديو  

 Cassette كاسيت 
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3.3.3.2.2. Naturalization  

This method based on adapting the English term to 

Arabic pronunciation, alphabet and grammar, by modifying its 

pronunciation only partly, changing the spelling of one or more 

of its letters into close Arabic ones, and using it in a singular, 

plural, masculine, feminine or verb form. 

Examples: 

Mechanics ميكانيك/ميكانيكا 

 Mechanism (n.) ميكانيكية 

 Mechanisms (n.p)   ميكانيكيات  

 Mechanical (adj.)   ميكانيكيي/ ميكانيكية

 Mechanic (n.) ميكانيكي/ ميكانيكية    

 Mechanize (v.)   يمكنن

 Mechanization (n.)   مكننة 

 Mechanically (adv.)   ميكانيكيا

3.3.3.2. Literal Translation 

Translation as a method is the transmission of English 

technical terms into Arabic, using words that are already part of 

Arabic language lexicon. 

Examples: 

 Geometry هندسة 

 Valve   صمام 

 Radiation   إشعاع 

 Vibrations   ذبذبات 

 Capacity سعة 

3.3.3.2. Coinage 

It is one of the best methods of Arabization. It is the 

creation of new terms that have not been in Arabic language in 

the past time, and there are three ways of coinage as follow. 
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a) Revival  
 

It is the use of old fashioned words with a new meaning, 

and ignoring the old one that these words implement. 
 

Examples: 
 

 Train قطار is a word that had the meaning of ‘a line of 

camels’ in the ancient time. Nowadays, it is used to 

arabize the known word ‘train’, which resembles a line 

of camels in shape. 
 

 Car سيارة it was in use in the old Arabic to refer to ‘long 

distance desert travelers’.  But in our time it refers to all 

kinds of cars in general. 
 

b) Derivation 
 

Arabic well-known as the language of derivation. New 

technical terms have been derived through measures such as 

 .مفعل, مفعلة, مفعالة, مفعال
 

Examples: 
 

 مفعل.1

Steering wheel مقود 

 مفعلة .2

Grease box  مشحمة 

 فعالة/مفعالة .3

Wiper )مساحة )زجاج السيارة 

 مفعال.4

Air pump ة(منفاخ )العجل  

Rake مدراة 
 

c) Neologisms 

Neologisms form the major Arabized technical terms, 

they are words, ideas and expressions which were not known in 

old Arabic. 

Examples: 

 Electricity كهرباء 
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 Data processing  معالجة المعلومات 
 

4. Translating technical text 

A text in reference to translation is the translation beyond 

sentence level; not words or phrases in isolation. (Rogers, 2015, 

p.59). Furthermore, according to Dickens.et al, texts of all types 

can be characterized in terms of genre ‘text type’; consequently 

there is no prior reason to give a particular attention to any other 

genre than the other e.g. technical texts. 

4.1. Lexical and conceptual problems in technical translation 

It is known that non-technical reader faces difficulties to 

have full access to technical texts. There two major problems 

beyond inaccessibility; lexical and conceptual. 

4.2. Lexical problems 

In more specialized context, technical, the lay translators 

are not completely familiar with technical terms; specialized 

terms that are familiar since they are being used in some 

technically specialized way, yet that are not clearly sound as if 

they are being used in some technical way in the source text, and 

also are used in non-specialized context. (Dickens et al, 2002, 

p.p. 184,185). 

4.3. Conceptual problems 

Conceptual problems in technical translation stem from 

the ignorance of implicit knowledge which is familiar to experts, 

whilst not known by non-specialist and not easy to be noted in 

the ST. Moreover, what may face technical translators from all 

conceptual problems is the difficulty of managing them in terms 

of syntax and vocabulary. 

5. Features of English technical texts  

Technical text characteristics differ in comparison to 

literal text because technical communication well-known of its 

direct style. 
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5.1. Informative language (Dickens et al, 2002, p.191). For the 

translation purposes informative texts are concerned with topics 

of knowledge of all types. (Newmark, 1988, p. 40).  

Informative text is associated with plain communication 

of facts such as information, knowledge. The language 

dimension is used for information transfer in a logical and 

referential ways; that is the content is the principle focus of the 

communication. And the TT of an informative text ought to 

transmit the full referential or conceptual text with redundancy, 

but with the use of explication. (As-Safi, p.28). 

5.2. Impersonal style: accordingly the following features are 

likely to be encountered 

1. The subject of sentences is likely to be abstract. 

2. The passive is likely to be extensively used; the use of 

passive or passive-like verbs focuses attention on the effect 

or result rather than on the person performing the action. 

5.3. Localization 

Is a concept in which  refers to the meaning rendering a 

translated  discourse TT understood by local readers as a 

specific region while the term locale may refer to the way  of 

which recognizing language  user’s, country and other 

preferences .e.g.  

“EU you should adapt a software product for EU market 

product to be used in English and cultural adaptation”. 

(Sandrini, 2008.p2). 

 While the local industry standards define the term 

localization: 

“As the process of making such a product linguistically 

and culturally appropriate to the target locale ( country, 

region and language) where it will be used and sold”. 
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Whereby the aim of localization is to use such a product 

without any difficulty in their own language, also it is used for 

software application programs and websites localization. 

5.4. Arabization 

Is translating a technical term into Arabic that the former 

as according to Hashim(1988) sees that arabization “ as the use 

of Arabic as the language of thought education,science and 

communication”.(Hashim,1988,p.38) .However, Mattlub (1983) 

defines arabization “ as the writing of foreign words in Arabic or 

orthography”(Mattlub,1983,p.29).Similar to Mattlub’s definition 

of arabization Ghazala (1995), in which calls this method: 

“Naturalization”. He states that: 

“it is to take the English term and adapt it to Arabic 

alphabet and grammar, by changing one or two of its 

letters into the Arabic ones and having singular , plural, 

masculine, feminine or verbs forms of it”;  

This means that Ghazala sees that by using Arabic in 

translation has not been achieved in an acceptable way. 

Examples: 

 Biological (adjective) بيولوجي   

 Computer(noun)    كمبيوتر

 Technologist (noun) تكنولوجي   

Versions the English one and a translated version into 

Arabic; we have randomly chosen fragments, pieces of texts and 

terms and we tried to compare and analyze them in terms of 

used procedures, strategies and techniques. We have also 

mentioned the characteristics of English technical text. 

6. Description of the Corpus 

The corpus we have chosen is the 2014 Cadillac XTS 

Owner Manual in the two versions English and Arabic. We have 
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chosen this corpus because it is a technical document that 

contains texts and terms which serve this study. 

This document in its English version comprises of 412 

pages. Whereas the Arabic version contains 400 pages. This 

corpus was written in 21 May 2013, litho in USA, part No 

22803115_US by General Motors LLC. 

This corpus consits of thirteen chapters, each illustrates a 

unique part of Cadillac XTS, which are briefly mentioned in ‘In 

Brief’ Instrument Panel, Initial Drive Information, Vehicles 

Features, Performance and maintenance. 

Through the following comparison between the two 

samplesof translation of Cadillac XTS Owner’s Manual. As a 

result, this study will be focused on the comparison between the 

source text which is written in English language and its 

translation (target text) which is in Arabic language to meet the 

specific needs of the target audience which are cars’ users. 

6.1. Analysis of the Examples: 

Some instructions of the user manual have been 

translated from English into Arabic language. The following are 

some of them in their ST followed by its TT. 
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In the following sentence, the translator translated the 

title vehicle symbol chart into Arabic literally by  جدول رموز

 in this case; we say that the translation of the word chart المركبة

would be قائمة since the former is appropriate to convey the 

meaning of the message. 

He also used literal translation as a procedure to translate 

the word Airbag in to دوسا هوائية  and he translated the compound 

noun Air conditioning into Arabic تكييف الهواء by using 21 

calques; that would be inaccurate to use this expression but 

rather say الهوائي المكيف . 

Moreover, it is not merely as a literal translation to 

translate the word Antilock into Arabic by  النغالقلالمانع  In this 

case, he used transposition as a procedure to render the same 

function as the source text.  

The expression Audio steering wheel controls were 

translated into Arabic  عجلة القيادةالصوتية بم مفاتيح التحك  here the 

translator used translation by addition as a technique to avoid 

ambiguity and to enure the clarity of information for the target 

reader.  

The sentence Brake system warning light was translated 

into Arabic literally as  الفرامل تحذير نظاممصباح  and the latter is 

not accurate translation which may mislead the user. On this 

basis it is appropriate, to translate it into Arabic by  إشارة التحذير

  الخاصة بنظام الفرامل

In the sentence Cruise control, the translator used 

linguistic adaptation as translation procedure to translate it into 

Arabic by مثبت السرعة; he focused on translating the function not 

the term itself.  

The expression Charging system was translated literally 

by  it is not appropriate to translate the word نظام التحميل 

Charging by تحميل but rather to translate it by شحن.  
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What is more, the expression Engine coolant temperature 

was translated into Arabic by درجة حرارة سائل تبريد المحرك that the 

word Coolant is translated into Arabic as سائل  التبريد  which is 

transposition procedure with focusing on translating the 

function.  

 

 

In this passage we found some characteristics, which are 

passive voice e.g ….can also be extended by another 10 minutes 

and steps 1-3 are repeated while the engine is still running. Also, 

it characterized by using “ing” form e.g running. The Arabic 

version was translated implicitly by keeping the same effect as 

the same version, and here the translator neglected the Arabic 

style that the former focuses more on explicitness and avoiding 

ambiguity. 

Comparison between the car manual that is written in 

English language (ST) and its translation into Arabic language 

(TT), the following results were concluded. 

6.2. Levels of Translation: 

The analysis of patterns 01 to 09 shows that the 

procedures used in translating terms and expressions into Arabic 
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language, namely are literal translation, transposition, translation 

by addition, expansion, modulation, adaptation, calque, and 

transliteration ; the most used procedure is literal translation 

which was appropriate in some cases and inappropriate in 

others. Most of translated terms translated in terms of the 

function. 

Through the process of analyzing these two patterns, the 

translator translated most of the patterns into Arabic by keeping 

the same degree of ambiguity and implicitness in translating the 

sentences; he neglected the Arabic style in terms of theme and 

rhyme. Also, we noticed that the structure of sentences was kept 

in the translated version into Arabic since the nature of the 

document is instructive. 

Conclusion: 

Cars’ manual is a simple example of technical documents 

in automobile industry designed to instruct cars’ owners. That 

translation intends to assist the user, in terms of equivalence at 

sentence word levels. 

Through comparing between English and Arabic car 

manuals, we came to the conclusion that English formal patterns 

were translated into Arabic explicitly by keeping the same 

surface structure of the English text. Besides the translator 

neglected features of the Arabic, he admits that stylistic features 

may engender ambiguity of the target text. 

It is also supposed that the aids that the translator used 

were either structural since they lack localization or direct since 

the translation was either literal or through explicitation. 

Translation may be understood by a target audience that is 

specialized or involved in the field. Another dimension of the 

translation here is that the specialized discourse even in its 

original language. Automobile Spare parts industry in Arabic is 

no more that an imitation on the structural language of a 

language and a fragment produced in the foreign language, 

enrichment is terminological and in terms of words formation. 
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More efforts are needed in the field to reach an 

appropriate rendering in the field either from academics and 

professional. 
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Abstract: 

The power of words and the tyranny of thought create a maze 

of critical alternatives in the creation of meaning. This is jointly torn 

off by the translator’s own cultural competence and the tyranny of the 
socio-cultural layers that the text regularly produces. 

Cognitive functions in translation are not confined to the 
linguistic contact with a text, but they go further deep in pithy 

cognitive functions that embrace the reception of the translation 

output. Creation of meaning in a literary text is extended to the 

translator’s apprehension and decision-making. The translation act 
comprises three stages that do not seem to occur simultaneously but in 

an endlessly circular movement. In a text founded on expressiveness, 

the cognitive function embraces the creation-creativity aesthetic, 
emotions and mood. Decoding is not only a psychological cognitive 

phenomenon but a social construction as well. It is a process that 

stems in reading, traverses the linguistic bridges, and matures in the 
written composition. The major question our article tries to answer is: 

Do Cognitive Functions of Translation embrace the reception of the 
translation output? 

Key words: Translation; Cognitive translation; Reception; Emotions; 

Simulation and Creativity; Meaning; Decision-making. 

 الترجمة المعرفية وتوليد المعنى

 :ستخلصم

دائل الحاسمة في من الب شبكةإن قوة الكلمات وسطوة الفكر تخلق 

شترك في هذه المهمة أيضا الكفاءة الثقافية للمترجم والطبقات تتوليد المعنى، و

 التي يفرضها النص بانتظام. ،االجتماعية والثقافية
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على االتصال اللغوي  ال تقتصر الوظائف المعرفية في الترجمة

في النص متد المعنى يألن خلق  ؛بالنص، ولكنها تشمل أيضا تلقي الترجمة

من ثالث  . ويتكون فعل الترجمةهقرارالمترجم وصنع  إدراكاألدبي ليشمل 

مراحل يبدو أنها ال تتم في وقت واحد، وإنما تتم في حركة دائرية ال متناهية. 

 اإلبداعينص التعبيري، جمالية الخلق كما تشمل الوظيفة المعرفية في ال

 والعواطف والمزاج.

 ةولكنه بنى اجتماعي ؛إن فك التشفير ليس فقط ظاهرة نفسية معرفية

أيًضا. إنها عملية تنبع من القراءة، تتجاوز الحدود اللغوية، وتتجسد في األثر 

ي: هل المكتوب. وتتحدد اإلشكالية الرئيسية الذي تحاول مقالتنا اإلجابة عنها ف

 ؟لهاالوظائف المعرفية تلقي الترجمة يشمل 

: ترجمة الترجمة المعرفية؛ التلقي؛ العواطف؛ المحاكاة فتاحيةكلمات م

 واإلبداع؛ المعنى؛ اتخاذ القرار.
 

Introduction 

Translation is above all understanding, but as my title 

suggests it we can hardly rely on semantic translation. In fact, 

‘creation of meaning’ would literally translate into ‘khalq el 

Ma3na’. However, it would sound more relevant if we translated 

into ‘bina’e’ or ‘tawlid’ as translation, independently from any 

conscious cognitive activity, generates meaning(s), hence, our 

choice. Nevertheless, our paper suggests other cognitive issues 

that lie beyond the semantic dimension. 

Cognition: definition and boundaries 

The Latin origins of the concept ‘cognition’ derives from 

knowledge. In fact, the roots are from Latin cognoscere which 

means ‘to get to know’, from com-together + noscere to know. 

Despite its straightforwardness in denotation, cognition 

seems to be rather a complex concept that various sciences 

apprehend and adopt in their own fields. Thus, Coleman (2006) 

defines cognition as ‘The mental activities involved in acquiring 

and processing information. Its study includes cognitive 

psychology, psycholinguistics, artificial intelligence, and 
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cognitive neuropsychology. A cognition is an item of knowledge 

or belief.’ (Coleman in Schreuder  p. 607) 

The Oxford Dictionary of Philosophy introduces 

experience and memory in its definition of cognition. The 

cognitive processes are thus ‘those responsible for knowledge 

and awareness. They include the processing of experience, 

perception, and memory, as well as overtly verbal thinking 

((Blackburn p.87) 

The Longman Dictionary of Language Teaching and 

Applied Linguistics defines cognition as ‘the various mental 

processes used in thinking, remembering, perceiving, 

recognizing, classifying, etc.’ ((Richards et Schmidt  p. 90)  

It all seems therefore that cognition in all the different 

disciplines includes the mental processes of knowledge. We can 

easily claim that cognition deals with the acquisition and 

processing of data or information, ideas and beliefs. Knowledge 

deals with both language and perception, language and thought, 

thinking and problem solving, but above all the knowledge 

representation itself.  

Cognitive functions in Translation: 

It would be naïve to claim that translation is a mere 

transfer of words from one language to another, but it would be 

also unfair to think that linguistic translation is not associated in 

the transfer of meaning.  

Beyond the linguistic association of parts of speech 

emerges an unseen almost occult realm where lies the fabric of 

meaning and cultural transfer. These hidden functions that help 

in the production of the translational output remain 

unobservable according to Hanna ‘What makes cognitive 

translation research cognitive is the fact that it tries to look 

“behind” the observable processes’ (Hanna Risku) Hanna insists 

on the ‘inner processes’ in the production of the translational 

outputs rather than the outer elements. However, are there any 

instruments to locate these processes and quantify them apart 
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from the word and the text?  What is meaning? Is it an idea that 

dwells in the mind or is it the word, or again the reference? 

The processes borrow from cognitive linguistics, 

psychology, psycholinguistics, sociolinguistics, sociology and a 

host of other sciences and approaches that investigate the human 

mind when in action, and therefore cognitive approaches to 

translation focus heavily on the translator. It is definitely an 

obscure side during the translational act where the processes and 

functions are invisible but revolve around mapping the meaning 

while rendering the meaning from L1 to L2. Cognitive 

translation rests upon some functions. These are ‘thinking, 

learning, and understanding.’  (Hanna Risku) 

Cognition and cultural translation 

Thinking, learning, and understanding very often set 

translation in an uncomfortable situation close to 

untranslatability. The idea goes back to the Whorfian hypothesis 

and linguistic determinism. If culture shapes the outer world, 

meaning resides in the word. The word is not an empty entity, 

but it encodes culture and the categorization of the universe. 

This is the most difficult cognitive task for the translator.  

Literary translation is by excellence the field of cognitive 

approach as it is translation is not only a ‘science’ but also an 

‘art’ and a promising channel to comparative literature. It is in 

this very respect that Hanna’s Thinking, learning, and 

understanding prove to be of paramount importance to shorten 

spatial distances between cultures and nations in a very fast 

paced globalising process. 

Cognition in translation is also concerned with the 

reception of both the original work and its written translation as 

a cultural ‘phenomenon’ that can be accepted but rejected as 

well because of the collective taste, imaginary, cultural and 

intellectual mores. This coincides with the translation as a 

mental image and a representation of the other. The conflict 

between the mental representation and the other can be severe 

especially in ‘an unknown environment’ and this despite the 

ambitions of ‘cognition and supporting the creation 
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of a robust cognitive model of translation.’ Marianne Lederer 

(1994) is clear about the inability of the translator to 

encode/reformulate all the data in the target language. It is rather 

a pessimistic vision in a technologically advanced world as 

knowledge remains also a human feature. For her  

For this to happen, translators must want to understand 

and they must have the necessary knowledge to do so. 

Their knowledge will never be exactly the same as the 

author’s – neither knowledge nor experience is entirely 

identical from one individual to another – but it must 

have enough in common with the author’s knowledge to 

allow relevant cognitive elements to be added to the 

text’s linguistic explicitness, thereby preventing the sense 

from becoming hypothetical. (27)  

Social construction of meaning  

The construction of meaning is also social but above all a 

risk and decision making process. This is valid for both 

interpretation and both (non) literary translation. Decision-

making rests upon sound foundations of correct information. 

Cognition is not only a pure psychological process, but it 

happens to have roots in social and cultural dimensions. Literary 

discourse encompasses personal subjective on the one hand and 

social and cultural blends on the other hand. It is therefore 

deeply rooted in the reality of language and the metaphysics of 

meaning that the community of that particular language can 

decipher. It deals with a particular life and ontology experience 

that language encodes.  

The relation between translation as first reader and 

literary text is twofold challenging because of imagination and 

interaction between the mind as a processing information box 

and the text as a matter to know, understand and explain. This is 

especially true for poetic language conveying also philosophical 

or / and cultural marks. However, to what extent can the mind 

be challenging?  From a phenomenological perspective, it can 

also be a source to reality at large and to the reality of the text in 

particular. It is extremely difficult to the translator to ‘guess’ the 
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intention, consciousness, and ‘hidden’ meanings of the author. 

The dilemma is set when we try to think about reality: Does it 

dwell in the mind of the author, his written output or does it 

belong to the outer world? Alternatively, is it a holistic reality?   

The translator encounters this reality, without whom no 

meaning can be produced in the target language. Interpretation 

stems from this first encounter, in a violent very often-abusive 

manner to construct meaning. The following diagram shows the 

battlefield of meaning. The translator does not necessarily share 

his realities with the author. Yet, the latter with his own text is 

subject to interpretations, depending on the number of 

translations and ideologies, space and time. 

 

Knowledge representation  

Reading as the first step towards translation might seem 

an easy first encounter with the text. I can just read 

Shakespeare’s tragedies or Lawrence’s novels to understand 

what they intend to communicate. The wealth of information the 

literary theory and literary criticism can provide us with alters 

our vision to the text. Is, then, translation a mere photography? 

It can be, but it does not portray all the hidden participants 

within the frame. The following picture might be an instance of 

this vision or photography. The following picture can vehicle 

Figure 1: interaction between the Author and Translator's Realities 

Author   

Word as reality  

Translator  

Outer reality  
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multiple suggestions to understand what it represents. 

Knowledge representation is a mental process. 

 

Figure 2 (Snowden, Thompson et Troscianko p.03) 

The figure above can nurture various thoughts on our 

apprehension of the universe, society, art, literature, and even 

literary translation, which becomes a source of enquiry, 

skepticism, assessment and continuous reevaluation. Philosophy 

steps into this unknown environment without being invited as 

long as cognition is mental above all.  

It is very interesting to note how Celia Martín de León 

defines representation. For her ‘a representation can be defined 

as an entity that stands for something else.’ (Celia Martín de 

León  (Schwieter et Ferreira  p.123) One would wonder what is 

this double representation especially if it straddles two cultural 

systems with all their complexities. Imagery is the most 

controversial concept in this case as it has been approached by 

philosophers from Plato to Heidegger.  It can be the picture, or 

the conception, but it can also stand for the underlying cultural 

system.  

The theory of translation and the theory of literature 

The theory of literature has taken advantage of all the 

researches in the field, and theoreticians like  H.R. Jauss and his 

concepts such as Horizon of  Expectation. The reception of a 
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literary piece of work is not that easy. The significance of a 

written literary text depends on the reader, without whom it 

seems that it does not exist. Meaning becomes a cornerstone to 

the production and reception wherein mental and imagery 

activities and interactions create complex models of 

representations. The act of reading is not less important than the 

production as such despite the disparities in terms of space, time 

but above all emotions to the core events and how they relate 

not only to culture but to the human body as well. The ‘spirit of 

place’ as D.H. Lawrence calls it determines both the subject and 

object. What can a Faust mean for Buddhist or what can a King 

Lear represent for a primitive society unless the taste of 

betrayal?  

The task of the translator is to use a robust cognitive 

approach to lie his output between a ‘pure’ source-text supposed 

unattainable and a profane target-text. To smoothen the cultural 

conflict, the translator’s task is to come closer to the linguistic 

qualitative assessment to verify the validity of his task. It is 

obvious that the colossal cultural and intellectual legacy will be 

framed within gain and loss criteria because of the linguistic 

properties. Translation thus becomes a matter of ‘creation’ and 

‘magic’ because ‘the translator plays an important role in the 

evolution of the story, for she or he can either resist or assist the 

story’s growth and transmigration.’ (Cutter p.106) 

The closest approach to the cognitive approach might be 

the Paris interpretive school’s one. It should be based on 

understanding, de-verbalization and reformulation.  The whole 

process works as a synecdoche and erects translation to the tasks 

of representation and imagology.   

However, the task of the translator is a mould and 

construction between aesthetics and reception, art and memory 

wherein the target text do not seem to belong totally to the 

original author as long as the translator adds some features, 

cultural and intellectual, aesthetic and artistic, to suit the general 

taste of his own community.  
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Conclusion  

Nigel Armstrong (2005) compares the translator to the 

‘secret agent.’  (22) The comparison was meant to raise the 

issues of the translator’s invisibility. However, the metaphor is 

important in so much as the operative has a twofold functions. 

He can be the liaison agent, the black box, where all the 

cognitive functions from taking pictures to elaborating plans, 

coordinating and channeling meet so that he can send /deliver 

his message(s). He takes pictures pinned in time and space 

though all its effects features might be elusive and lost. He is the 

communicator and the mediator of cultures. 
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 الجوانب المعرفية للمصطلحات: العناصر األساسية في عملية الترجمة المتخصصة

  :ستخلصم

البحث حول علم المصطلحات الذي يتناول مفاهيم متصلة يدور هذا 

والفئة  ،بالعلم المعرفي وبالعملية المعرفية للترجمة التخصصية، مثل المفهوم

والمفهومي.  ،والداللي ،صنيف اللغويوالت ،والتعريف االصطالحي ،المفهومية

رفي. في هذا البحث، سنقوم بتحليل المفاهيم االصطالحية الخاصة بالجانب المع

الترجمة بين ثم سنقوم بإثبات الصلة بين هذا الجانب المعرفي االصطالحي و

التي  ،التخصصية، مع ذكر أمثلة توضيحية من مختلف مجاالت التخصص

تتطلب إتقان هذا الجانب. باإلضافة إلى ذلك، سنتناول كفاءة المترجم مع 

ت التخصص. الجانب المعرفي لعلم المصطلحات في مجاالب  - بإتقان -ربطها 

 وأخيراً، سنختم هذا البحث بتوصيات في هذا الشأن. 

كفاءة  ؛ترجمة تخصصية مفاهيم اصطالحية معرفية؛ :تاحيةمفكلمات 

 جانب معرفي. ؛مجال تخصص ؛المترجم

 

Cognitive aspects of terminology: essential elements 

in the specialized translation process 

Abstract: 

The present research will focus on the science of terminology 

which deals with notions linked to cognition and strongly involved in 

the cognitive process of specialized translation. Among these notions, 

we can mention the concept, conceptual classes, terminological 

definition, classification and categorization. In the present study, we 

will analyze terminological notions which are linked to the cognitive 
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aspect. Then, we will establish a link between this terminological 

cognitive aspect and the specialized translation and we will illustrate it 

with examples from different specialized fields where this aspect 

needs to be mastered. In addition to that, we will study the translator 

skills, by linking it to mastering the cognitive aspect of terminology in 

the specialized fields. Finally, as a conclusion, we will make some 

recommendations in this regard. 

Mots-clés : Cognitive Terminological Notions ; Specialized 

Translation ; Translator Skills ; Specialized Field ; Cognitive Aspect 

. 

Résumé: 

La présente recherche portera sur la terminologie qui traite de 

notions liées à la cognition et fortement impliquées dans le processus 

cognitif de la traduction spécialisée. Parmi ces notions, figurent le 

concept, les classèmes ou les classes conceptuelles, la définition 

terminologique, la classification et la catégorisation. Dans la présente 

recherche, nous traiterons de ces notions terminologiques cognitives. 

Ensuite, un lien entre l’aspect cognitif terminologique et la traduction 

spécialisée sera établi, en l’illustrant par des exemples de différents 

domaines spécialisés où cet aspect doit être maîtrisé. En outre, la 

compétence du traducteur sera traitée, en la liant à la maîtrise de 

l’aspect cognitif de la terminologie dans les domaines de spécialité. 

Enfin, des recommandations seront émises à ce sujet en guise de 

conclusion. 

Mots-clés: Notions terminologiques cognitives ; Traduction 

spécialisée ; Compétence du traducteur ; Domaine de spécialité ; 

Aspect cognitif. 

1- Introduction 

« Traduire, c’est comprendre pour faire comprendre », 

affirme Christine Durieux, lors d’un colloque international 

intitulé « Modernité et Altérité : représentations, concepts et 

langues », tenu en Égypte en 2018. 

La traduction d’un document spécialisé passe par une 

étape indispensable : celle de la compréhension du contenu de 

départ et d’arrivée. En effet, la compréhension est un processus 
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touchant à la fois le traducteur et le destinataire dans la langue 

d’arrivée. Ce processus fait appel à la notion de cognition. 

D’ailleurs, cette notion est intégrée dans toutes les branches des 

sciences du langage et chacune la définit selon une approche 

particulière. 

La présente recherche portera sur la terminologie, 

discipline étroitement liée à la traduction spécialisée et qui traite 

de notions en lien avec la cognition comme le concept, 

considéré comme le pilier de toute étude terminologique. En 

effet, chaque domaine de spécialité possède son univers 

conceptuel se référant à des connaissances d’ordre spécialisé. 

Ces connaissances sont tirées de plusieurs sources dont les 

spécialistes des domaines auxquels le recours représente une 

étape essentielle dans toute démarche terminologique. En outre, 

l’aspect conceptuel est analysé à travers un des processus 

terminologiques ayant un rapport étroit avec l’aspect cognitif : 

l’emprunt interne. De plus, l’ontologie, basée sur la cognition, 

est une notion fortement impliquée en terminologie. Enfin, les 

classèmes ou les classes conceptuelles sont construits selon une 

catégorisation mentale des connaissances spécialisées et ont 

donc un caractère cognitif. 

Toutes ces notions terminologiques sont en étroite 

relation avec le processus cognitif de la traduction spécialisée. 

Elles aident à améliorer la compétence du traducteur qui devrait 

tenter de maîtriser l’aspect cognitif de la terminologie. 

À partir de ces constats, nous formulons la 

problématique suivante : comment ces notions terminologiques 

cognitives mènent-elles à l’amélioration de la compétence du 

traducteur ? 

Pour répondre à cette question, nous analyserons, dans la 

présente recherche, les notions terminologiques liées à l’aspect 

cognitif. Ensuite, un lien de cet aspect cognitif terminologique 

sera établi avec la traduction spécialisée, en l’illustrant par des 

exemples de différents domaines spécialisés où la cognition doit 

être maîtrisée. En outre, la compétence du traducteur sera traitée 
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en la liant à la maîtrise de l’aspect cognitif de la terminologie 

dans les domaines de spécialité. Enfin, des recommandations 

seront émises à ce sujet en guise de conclusion. 

2- Aspect cognitif de la terminologie : notions et réflexions 

La terminologie est la science qui étudie, analyse et 

décrit les termes d’un domaine de spécialité donné. Le terme est 

donc le pilier de cette discipline. Qui dit termes dit 

connaissances spécialisées. 

Dans cette première partie, l’aspect cognitif de la 

terminologie sera analysé, tout en émettant des réflexions sur 

son importance majeure. 

En effet, Cabré (1998) souligne cette importance, en 

affirmant que le terme revêt un aspect cognitif par excellence. 

Elle définit la cognition comme suit : 

« La cognition est le résultat d’un processus psychique 

qui conduit à la connaissance. La façon dont la pensée humaine 

perçoit les objets et, par abstraction, construit des concepts, se 

trouve à la base même de la théorie de la terminologie. La 

cognition est un cheminement intellectuel qui consiste à 

appréhender la réalité » (Cabré, 1998, p. 83-84). 

D’abord, une question essentielle se pose : qu’est-ce que 

la connaissance ? Une définition pertinente de cette notion nous 

aidera à établir des liens étroits avec les notions de la 

terminologie. 

La notion de connaissance est bien définie dans 

TERMIUM, banque de données terminologiques et linguistiques 

du gouvernement du Canada, comme suit : 

« Ensemble de [...] faits, principes, significations, 

concepts et relations [qu'un individu possède en vue 

d'une activité déterminée] ». 

Force est de constater que la plupart des études 

linguistiques s’intéressent à l’aspect cognitif de la langue, ce qui 
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justifie la présence de cet aspect dans presque toutes les 

branches des sciences du langage. Il est à noter que chaque 

branche définit cet aspect selon sa propre vision et ses propres 

objectifs. Parmi les branches les plus touchées par cet aspect 

cognitif, figure la linguistique cognitive qui établit un lien étroit 

entre l’usage de la langue et les connaissances ou les savoirs de 

l’être humain. Selon la linguistique cognitive, le sens d’un terme 

est défini à travers la conceptualisation et l’usage humains. 

D’ailleurs, cette vision est partagée également par les 

spécialistes de l’analyse du discours qui intègrent pleinement 

l’aspect humain dans la dimension cognitive. 

« Par dimension cognitive, j’entends la prise en compte 

des processus de construction des connaissances et de 

leur mise en discours à partir de données reçues par les 

sens, la mémoire et les relations sociales » (Paveau, 

2006, p. 11). 

Les connaissances peuvent être monolingues, bilingues 

ou multilingues. Dans ce contexte, les normes ISO parlent de 

« connaissances multilingues » : 

« Dans l’une de ses normes récentes, l’Organisation 

internationale de normalisation (ISO) parle de la 

communauté mondiale actuelle comme évoluant vers une 

société de l’information et de la connaissance 

multilingue, où les technologies de l’information et de la 

communication jouent un rôle de plus en plus 

grandissant » (Raus, 2013, p. 5). 

Cette citation met en relief la notion cognitive dans le 

terme « connaissance » auquel est ajouté l’adjectif 

« multilingue », pour affirmer l’importance de ces connaissances 

dans toutes les langues. Les connaissances multilingues sont 

effectivement le propre des travaux terminographiques et 

constituent un outil indispensable dans le processus de 

traduction. 

En outre, la sémantique cognitive est une des branches 

des sciences du langage impliquant la cognition dans ses études. 
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Cette science considère que la cognition est la compréhension 

des idées qui sont exprimées à travers le langage. 

« (…), il (le langage) est considéré comme le produit et 

le moyen d'un processus de connaissance » (Rastier, 

1993, p. 162) 

Dans cette perspective, le langage serait à la fois un outil 

aidant à comprendre et à acquérir les connaissances et un 

résultat de cette acquisition, puisque celles-ci sont désignées et 

exprimées par le langage. 

Par ailleurs, la sémantique met déjà l’accent, selon sa 

perspective, sur l’importance du concept qui relève de la 

terminologie. 

« Le concept occupe une place très importante dans le 

processus d’apprentissage et d’acquisition des 

connaissances. Un concept est un élément ou une réalité 

perceptible d’un objet ou d’un évènement. Le concept est 

important car il constitue l’unité de base du sens et est, 

par conséquent, la composante fondamentale de la 

connaissance » (Tondji-Simen, 2005, en ligne). 

En effet, la cognition est fortement ancrée en 

terminologie, science qui fait l’objet de notre recherche. 

D’ailleurs, les sciences cognitives font partie des disciplines 

étroitement liées à la terminologie qui est interdisciplinaire, 

puisqu’elle entretient des relations avec d’autres sciences 

comme la traductologie, les sciences du langage et les sciences 

de la communication. 

Dans ce contexte, nous avons jugé important de fournir 

une définition terminologique de la cognition. D’un point de vue 

terminographique, la cognition serait le processus au cours 

duquel le terminographe acquiert et transmet des connaissances 

spécialisées, à travers l’analyse des désignations et des concepts 

constituant la terminologie d’un domaine de spécialité donné. 
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La recherche terminologique a donc pour objectif direct 

d’étudier les termes d’un domaine spécialisé et pour objectif 

indirect d’assurer la transmission des connaissances spécialisées 

aux personnes dont le métier l’exige. 

De ce fait, la terminologie s’intéresse à la description des 

structures des connaissances spécialisées ayant trait aux sciences 

cognitives. Ces connaissances circulent par l’intermédiaire des 

langues de spécialité que Pierre Lerat définit d’ailleurs comme 

étant « l’usage d’une langue naturelle pour rendre compte 

techniquement des connaissances spécialisées ». (Lerat, 1995, p. 

21). 

Si nous analysons de plus près l’approche cognitive de la 

terminologie, nous constatons qu’il existe des notions liées à la 

cognition, comme le concept, pilier de cette science. Ainsi, le 

terme est formé de deux composantes essentielles : le concept et 

la désignation. Le concept représente l’image cognitive ou la 

connaissance nommée par la désignation. Il est défini par les 

normes ISO comme étant « Toute représentation mentale 

d’objets dans un contexte ou un domaine spécialisé » (ISO 704, 

2001, p.2). L’adjectif mentale renvoie à tout ce qui relève de la 

connaissance ou de la cognition. 

Une autre définition du concept, complémentaire à celle 

qui précède, met en relief son intérêt ou son utilité dans les 

domaines spécialisés : 

« Les concepts ou les notions propres à une spécialité 

sont des représentations mentales servant à structurer 

les objets du monde réel » (Pavel, Nolet, 2001, p. 20) 

Par ailleurs, l’Homme définit le concept comme suit : 

« Le concept est une représentation mentale qui retient 

les caractéristiques communes à un ensemble d’objets » 

(L’Homme, 2004, p. 25). 

Selon L’Homme, les représentations conceptuelles 

constituent une des méthodes de structuration des données 
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terminologiques. Bien que ces représentations mentales soient 

déjà effectuées par les spécialistes dans les domaines de 

spécialité, elles sont nommées par le terminographe. Par 

exemple, un médecin sait qu’une « opération » est subie par un 

« patient » et effectuée par un « chirurgien », alors que le 

terminographe considère qu’une action est subie par un agent et 

effectuée par un acteur. 

En effet, avant de réaliser tout projet terminographique, 

le terminographe doit établir des liens conceptuels dans le 

domaine spécialisé objet d’étude. Lors de la réalisation d’une 

étude terminographique bilingue ou multilingue, l’aspect 

cognitif du concept s’impose en permanence, puisque le 

terminographe tente de répondre à une question qui le poursuit : 

les connaissances sont-elles universelles et uniques dans toutes 

les langues ? Bien que le concept soit un outil de normalisation, 

ce caractère universel de la cognition, dépendant de plusieurs 

enjeux culturels et sociaux, n’est pas valable dans tous les cas et 

varie d’un domaine spécialisé à l’autre. 

Ces questions posées par le terminographe font appel à 

deux phénomènes cognitifs : la perception et la 

conceptualisation. 

Selon l’approche cognitive, le processus de désignation 

des concepts - suivant la démarche onomasiologique de la 

terminologie - doit passer par le processus de conceptualisation. 

Cela résulte du fait que chaque terme constitue le reflet de la 

pensée d’une communauté qui caractérise le concept désigné. 

Cette pensée résulte de la perception qui aide les individus à 

percevoir les objets du monde réel et à attribuer une étiquette à 

chaque concept. Nous pouvons donc constater que la perception 

des objets mène à leur conceptualisation. 

Dans cette perspective, Rita Temmerman, Professeur de 

linguistique appliquée à l'Université Libre de Bruxelles, propose 

la création de la terminologie sociocognitive qui reflète le 

caractère cognitif de la terminologie dans les domaines 

spécialisés. Cette branche de la terminologie vise à étudier 
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l’influence réciproque entre la pensée humaine, le monde 

référentiel (connaissances de ce monde) et l’aspect linguistique. 

Il est à noter qu’il existe deux types de connaissances : 

communes et spécialisées. Ces deux types de connaissances 

peuvent être sujets à l’interprétation suivant les sociétés et les 

cultures. Dans ce cas, les usagers d’une langue assurent la 

catégorisation sémantique des connaissances en fonction de 

leurs besoins et de leurs références culturelles. 

En terminologie, la connaissance est d’ordre spécialisé, 

étant donné qu’elle étudie les termes des domaines spécialisés 

ayant chacun sa langue de spécialité. Dans ce cas, le spécialiste 

ou l’expert est une des sources de connaissances spécialisées. 

D’ailleurs, le recours au spécialiste est une étape essentielle dans 

le processus terminologique. Le spécialiste partage 

effectivement un aspect commun avec le terminologue dans son 

raisonnement scientifique, puisque les deux accordent un intérêt 

particulier à la structure conceptuelle du domaine qui aide à 

organiser efficacement ses connaissances spécialisées. 

D’ailleurs, le spécialiste d’un domaine organise les 

connaissances spécialisées selon des représentations mentales 

basées sur les relations ou les réseaux combinatoires entre les 

concepts. En cas d’absence de classèmes prédéfinis par les 

spécialistes du domaine, le terminologue les crée lui-même, à 

des fins de catégorisation des concepts. 

D’autres sources de connaissances sont à la disposition 

du terminographe, à savoir les ouvrages spécialisés et les 

documents techniques rédigés par des spécialistes du domaine. 

Dans ce cadre d’organisation des connaissances, deux 

notions terminologiques cognitives sont indispensables : celles 

de classification et de catégorisation. Ces notions sont basées sur 

la notion de classes d’objets ou de classèmes relevant également 

de la terminologie. En effet, chaque domaine spécialisé a un 

système de classement ou un arbre conceptuel qui assure sa 

bonne structuration. 
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« Le principe fondamental de toute démarche 

terminologique est l’appartenance des termes à des 

domaines d’activité structurés en systèmes de classement 

des savoirs spécialisés » (Pavel, Nolet, 2001, p. 1). 

Pour bien réaliser ce classement, la langue et surtout la 

terminologie constituent un support aidant à créer les 

représentations des connaissances. Ainsi, à partir de la formation 

des classèmes, la terminologie regroupe les objets partageant des 

caractères (au niveau conceptuel ou de la pensée) ou des sèmes 

communs (au niveau linguistique) en une classe d’objets de la 

réalité. Pour ce faire, le terminologue a recours à un outil de 

description terminologique : l’analyse sémique des termes, en 

les découpant en sèmes considérés comme les plus petites unités 

de sens. 

« Le groupement des objets individuels en classes 

représente une étape dans le processus d’élaboration des 

connaissances, et les systèmes notionnels sont le substrat 

sur lequel s’édifie tout système de connaissances » 

(Lethuillier, 2003, p. 383). 

En effet, la classification des termes d’un domaine 

spécialisé fait partie du travail du terminographe. Cette 

classification relève de la taxinomie et touche la hiérarchisation 

des termes au niveau lexico-sémantique. Quant à la 

catégorisation en terminologie, elle est effectuée au niveau du 

concept qui est de nature mentale. Par la suite, la catégorisation 

conceptuelle est une opération mentale indispensable à la 

classification de nature linguistique. Les deux notions de 

classification et de catégorisation se complètent donc. Les unités 

lexicales et terminologiques ne sont donc que la réalisation de 

cette catégorisation. 

Il est à noter qu’un terme peut appartenir à plusieurs 

classes d’objets selon le contexte qui définit le domaine 

spécialisé en question. Par exemple, « souris » peut appartenir à 

la fois à la classe des animaux et à celle des périphériques de 

pointage en informatique. 
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Afin de bien illustrer ces deux notions, le terminographe 

a recours à la construction d’arbres conceptuels – qui est une 

notion terminologique – pour représenter les différentes 

relations entre les concepts. Parmi ces relations, figurent celles 

de générique à spécifique en parlant des classes conceptuelles 

(des hyperonymes et des hyponymes au niveau linguistique). Un 

autre exemple de relations conceptuelles en terminologie est 

celui de la relation partitive (partie d’un tout) ou de la 

méronymie, qui classifie les concepts ou les termes selon 

l’appartenance des parties à un tout. D’autres relations 

associatives ou ontologiques lient les concepts comme celle 

d’acteur-action, action-résultat, cause-effet, activité-lieu, et les 

autres relations basées sur la succession des événements ou des 

actions. 

Il est à noter que ce système de classement aide les 

terminoticiens impliqués dans la construction des bases de 

données terminologiques. Ces bases sont conçues à partir du 

classement du domaine en sous-domaines et des classèmes 

formés dans chaque sous-domaine. 

Par ailleurs, la définition terminologique est une notion 

terminologique liée à la cognition, puisqu’elle est un moyen de 

description du concept désigné par le terme, en énumérant ses 

caractères et en l’intégrant dans le système conceptuel du 

domaine spécialisé en question. En outre, le définisseur initial 

est la base ou le pilier de la connaissance qui sera fournie dans la 

définition. En effet, le définisseur est un élément descriptif du 

terme désignant une connaissance. Par exemple, dans le 

domaine politique, le terme « décret » peut être défini comme 

suit : décision prise par le pouvoir exécutif d’un État. En 

observant cette définition, nous constatons que le définisseur 

« décision » implique déjà en lui un élément cognitif qui 

renseigne sur le concept « décret ». Ce définisseur peut à lui seul 

être une source de connaissance ou de compréhension au 

destinataire. 

  Parmi les processus terminologiques ayant un rapport 

étroit avec l’aspect cognitif, figure l’emprunt interne, appelé en 
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traduction « métaphore terminologique », qui sera défini dans 

cette partie et développé ci-après. Selon la vision 

terminologique, l’emprunt interne est le recours d’un domaine 

de spécialité à un terme de la même langue employé dans un 

autre domaine de spécialité. Ce recours interne est basé sur une 

analogie conceptuelle entre deux domaines, qui mène à une 

analogie terminologique (usage des mêmes termes). Il s’agit 

d’un nouveau terme implanté dans un domaine de spécialité 

différent. Par conséquent, l’emprunt interne est un processus qui 

part de l’aspect conceptuel pour arriver à l’aspect linguistique, et 

relève donc du côté cognitif de la terminologie. Les termes du 

domaine de l’informatique et de l’internet sont une illustration 

significative de ce processus, par exemple, les termes pirate, 

naviguer, navigateur, navigation, surfer, etc qui sont empruntés 

au domaine maritime, et le terme toile d’araignée mondiale pour 

désigner le Web, qui est emprunté à l'entomologie. Citons un 

autre exemple : les termes organes du corps et organes de l’État 

employés dans deux domaines de spécialité différents, à savoir, 

l’anatomie et la politique et partageant un concept commun : 

celui d’assurer le bon fonctionnement du tout (le corps ou 

l’État). Selon la vision traductologique, il s’agit d’une 

métaphore terminologique, puisque le terme emprunté à un autre 

domaine de spécialité est une image ou une figure de style 

résultant d’une analogie entre concepts. 

Une des preuves concrètes de la forte présence de 

l’aspect cognitif en terminologie, est la nature des champs d’une 

fiche terminologique confectionnée par le terminographe et 

intégrée dans une base de données, et représentant donc le côté 

pratique de cette science. Par exemple, le champ EXP, qui 

fournit des informations et les données encyclopédiques ne 

faisant pas partie de la définition, est basé sur les connaissances 

concernant le terme vedette et le concept désigné. Pour remplir 

ce champ, le terminographe doit avoir un minimum de 

connaissances spécialisées sur le domaine et surtout sur le terme 

vedette faisant l’objet de la fiche. Un autre champ démontrant 

l’aspect cognitif et l’aspect linguistique de la terminologie est 

celui des cooccurrents (COOC) ou des relations (REL). En effet, 

le champ COOC suppose une bonne connaissance des concepts 
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en relation étroite avec le concept désigné par le terme vedette, 

pour pouvoir repérer les termes figurant dans le même contexte 

que la vedette. Quant au champ REL, il exige une maîtrise de 

l’organisation des concepts d’un domaine de spécialité, afin de 

pouvoir repérer les relations entre eux. Les termes du domaine 

reflètent, de ce fait, son organisation conceptuelle. D’ailleurs, 

selon L’Homme : 

« L’ensemble des termes d’un domaine spécialisé est le 

reflet de l’organisation des connaissances dans ce 

domaine. Les termes dénotent des concepts qui sont 

reliés entre eux » (L’Homme, 2004, p. 25). 

Dans ce contexte, il serait pertinent d’évoquer le rôle de 

l’informatique, science ayant un lien étroit avec l’aspect 

terminologique cognitif. Ainsi, nous ne pouvons pas passer sous 

silence l’importance de la technologie qui assure la survie des 

langues de spécialité, objet d’étude de la science de la 

terminologie. Par exemple, l’aspect cognitif est présent dans les 

bases de données terminologiques conçues à partir des relations 

entre les concepts d’un domaine qui existent dans les fiches déjà 

mentionnées. Ces relations et les autres champs de la fiche 

terminologique représentent pour l’informaticien des 

informations sémantiques importantes pour la construction de 

ces bases. 

Dans cette perspective, la notion d’intelligence 

artificielle (IA), liée étroitement à la terminologie, semble être 

essentielle. En effet, la terminologie et l’intelligence artificielle 

partagent une caractéristique cognitive essentielle commune : 

celle de la représentation des connaissances, à travers les 

relations entre les concepts selon la vision terminologique et 

entre les entités constituant les réseaux sémantiques selon la 

vision ontologique. Ces relations constituent un système 

conceptuel qui est à la base de toutes les études terminologiques 

et ontologiques. En outre, les deux sciences ont recours à la 

taxinomie, afin de représenter la connaissance. 
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Il est à noter que la terminologie est une discipline au 

service de l’ontologie, puisqu’elle vise à établir des relations 

entre les concepts, et par la suite, à créer des réseaux 

combinatoires et sémantiques indispensables aux études 

ontologiques. Dans ce cadre, il serait adéquat de rappeler la 

définition de l’ontologie qui est la science traitant de la 

structuration informatisée des concepts ou des entités dans un 

domaine de spécialité donné. C’est la raison pour laquelle la 

terminologie et l’ontologie sont deux sciences conjointes de par 

l’objectif commun qu’elles cherchent à atteindre, à savoir les 

relations entre les termes d’un domaine de spécialité donné. 

Tous ces processus terminologiques cognitifs sont 

enseignés en cours de terminologie à la faculté des Langues 

Appliquées de l’Université Française d’Égypte. L’approche 

didactique revêt donc une importance majeure, puisqu’elle 

permet d’initier les futurs terminologues-traducteurs à l’aspect 

cognitif de la terminologie. Cette approche montre bien 

comment les étudiants mobilisent leurs connaissances (aspect 

cognitif), afin d’établir, par exemple, des relations entre 

concepts en cours de terminologie et de construire, ensuite, en 

cours d’informatique, des bases de données terminologiques. 

Ces relations sont établies à partir de corpus comparables 

bilingues (français-arabe dans notre cas) considérés par le 

terminographe comme des sources fiables de connaissances 

spécialisées. À partir de la lecture minutieuse et de l’observation 

de ces corpus, l’étudiant collecte des informations et acquiert 

des connaissances concernant le sous-domaine en question. Une 

fois cette acquisition des connaissances maîtrisée, l’étudiant est 

capable d’identifier, de classer et même parfois de nommer les 

relations entre les concepts. 

Dans cette partie, nous constatons donc la forte présence 

de l’aspect cognitif en  terminologie. Cet aspect sera analysé 

dans la partie suivante, tout en le liant à la traduction spécialisée. 

3- Cognition terminologique et traduction spécialisée 

La traduction est un processus basé sur les connaissances 

déjà acquises et susceptibles d’être acquises tout au long du 
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processus. Elle constitue un processus interprétatif exigeant 

donc le recours à l’aspect cognitif. 

 « Le processus de traduction est un processus cognitif 

se définissant essentiellement par le traitement de 

l’information contenue dans le texte de départ et par sa 

mise en relation avec les connaissances antérieures du 

traducteur » (Lagarde, 2009, p. 22). 

En effet, l’aspect cognitif existe dans presque toutes les 

étapes du processus de la traduction, à savoir la compréhension 

du texte de départ, la déverbalisation pour exprimer le sens du 

contenu à traduire, la reformulation des idées dans le texte 

d’arrivée en ayant recours à la fois aux connaissances 

préexistantes et à celles acquises au cours de la recherche 

documentaire, et même la révision de la traduction. Ces étapes 

seront développées dans la partie suivante. 

Par ailleurs, la traduction spécialisée est étroitement liée 

à la terminologie, puisque les deux portent sur les langues de 

spécialité. Dans cette perspective, l’aspect terminologique 

cognitif des langues de spécialité est très utile à la traduction 

spécialisée. La cognition, dans ce cas, est considérée comme 

l’aspect réaliste et pragmatique présent dans le côté 

terminologique en traduction spécialisée. Cet aspect 

pragmatique découle de la nature technique ou la technicité des 

textes spécialisés faisant l’objet d’étude de la terminologie, et 

dont l’objectif est de transmettre un contenu informatif sans 

aucun égard à l’aspect esthétique qui caractérise les textes 

littéraires. Par conséquent, la terminologie assure au traducteur 

un bon transfert cognitif spécialisé au destinataire de la 

traduction. 

En effet, Sylvie Vandaele (2005) établit un lien étroit 

entre la terminologie et la traduction à travers l’aspect cognitif 

représenté essentiellement par le concept. Selon elle, le 

cognitivisme est un élément indispensable dans le processus de 

la traduction. Dans ce processus, le traducteur doit se baser sur 

ce qu’elle appelle un « ancrage cognitif » : 
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« Cet ancrage réside dans des noyaux conceptuels qui 

peuvent être dégagés à partir des éléments qui fondent la 

discipline en question. C’est ce cadre conceptuel général 

qui permet de cartographier les termes » (Raus, 2013, p. 

14). 

Dans ce contexte, il serait pertinent d’affirmer que le 

traducteur est confronté à des difficultés lors de la traduction 

d’un texte technique ou spécialisé. Dans ce cas, il est appelé à 

maîtriser les concepts du domaine traduit, afin d’acquérir les 

connaissances du monde nécessaires à la traduction. 

De plus, le traducteur assure, dans certains cas, une 

bonne communication entre les spécialistes d’un domaine. Cette 

communication technique n’est garantie que par la maîtrise de 

l’aspect terminologique cognitif par le traducteur. Il s’agit ici 

non seulement de la maîtrise des termes du domaine, mais des 

processus terminologiques essentiels en traduction, comme la 

structure conceptuelle du domaine qui représente l’essence du 

bagage cognitif du traducteur. 

Il est à noter que les études terminologiques ont permis 

de classer et de catégoriser les concepts des domaines de 

spécialité, de manière à aider le traducteur à les comprendre, et 

par la suite, à faciliter le processus de traduction spécialisée. 

Lors du processus de traduction, le traducteur est 

effectivement censé comprendre les relations conceptuelles et 

lexico-sémantiques (champ REL de la fiche terminologique 

évoqué ci-dessus) entre les termes du domaine traduit, afin 

d’éviter la transmission d’un contenu sémantiquement déformé 

ou ambigu. 

« (…) un traducteur qui, lors du passage d’une langue à 

l’autre, est appelé à mettre en place une vraie réflexion 

au niveau cognitif et lexico-terminologique afin de 

retracer la carte conceptuelle ou mapping que sous-tend 

tel ou tel texte en ses éléments conceptuels constructifs 

(…) en vue d’une correcte transposition » (Rollo, 2016, 

p. 65). 
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Le traducteur se construit donc  « un environnement 

cognitif » à partir des connaissances spécialisées acquises. 

« Notre hypothèse de départ est que le traducteur qui 

interprète un texte original à traduire recourt aux 

connaissances interdisciplinaires pour arriver à un texte 

qui réexprime le même vouloir dire dans la langue cible. 

L’ensemble de cette masse d’informations complexes est 

ce que nous appelons « environnement cognitif du 

traducteur » » (Kambaja Musampa, 2011, p. 30). 

Cet « environnement cognitif » aide le traducteur à bien 

sélectionner les informations à transmettre selon le contexte 

dans lequel elles figurent. Pour  opérer cette sélection, il doit 

interpréter le sens du contexte, à travers la mobilisation des 

connaissances déjà existantes. Ce processus est donc de nature 

cognitive. Au cas où ces connaissances s’avèrent insuffisantes, 

le traducteur est appelé à les enrichir en acquérant de nouvelles 

connaissances. Le niveau cognitif recherché, dans ce cas, est 

évalué en fonction des besoins et de la difficulté technique du 

texte de départ. 

Par ailleurs, le traducteur recherche les connaissances 

spécialisées dans les produits terminographiques, à savoir les 

dictionnaires spécialisés et les banques de données 

terminologiques. Ces produits hébergent les fiches 

terminologiques déjà mentionnées qui comprennent certaines 

données revêtant un caractère cognitif. Par conséquent, le travail 

du terminographe est considéré comme un produit cognitif au 

service de la traduction spécialisée. 

Suite à une observation, il a été constaté que l’aspect 

cognitif est flagrant en traduction dans certains domaines 

spécialisés plus que d’autres. Cela est dû au fait que les 

connaissances dans ces domaines dépendent des aspects 

culturels et historiques, par exemple, le domaine de la finance 

islamique ayant ses propres concepts, ou le domaine politique 

dont les termes désignent parfois des systèmes différents, tel 

qu’il sera illustré dans la partie suivante. Nous pouvons affirmer 
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qu’il existe donc une nécessité cognitive dans certains domaines 

à technicité élevée, inconnus par le public cible ou le traducteur 

lui-même, et méritant ainsi un effort cognitif supplémentaire 

afin de garantir une bonne transmission du contenu. 

Lors du processus de traduction, le traducteur doit tenir 

compte d’un élément influençant l’acquisition cognitive, et par 

la suite, la traduction d’un contenu spécialisé : le public cible. 

En effet, le public cible est un élément indispensable dans la 

construction des connaissances inhérentes aux concepts traduits. 

Il s’agit de la conceptualisation opérée par le large public qui 

influence le secteur d’activité en question. Par exemple, dans le 

domaine du commerce, les consignes de protection de 

l’environnement inscrites sur les produits sont traduites selon la 

conceptualisation du public cible des consommateurs. Par 

exemple, au dos de l’emballage du gâteau de la marque « Todo 

Brownies », le traducteur égyptien a traduit « Gardez votre pays 

propre » par « حافظوا على نظافة مدينتكم » (gardez votre ville propre). 

Dans cet exemple, le traducteur a choisi le terme adéquat en 

s’adaptant au concept de « ville » ancré dans l’esprit du public 

cible égyptien et non pas de « pays » et a donc changé d’échelle, 

afin de le sensibiliser davantage à la préservation de son 

environnement ; le concept de « ville » étant plus rapproché de 

sa pensée que celui de pays en général. 

Dans ce cadre de la conceptualisation, il serait pertinent 

d’analyser un autre phénomène cognitif terminologique lié à la 

traduction : celui de la métaphore terminologique déjà évoquée 

brièvement dans la première partie. Traduire la métaphore 

terminologique s’avère être une tâche assez compliquée. Cette 

complexité est due au fait que la métaphore terminologique, 

existant dans les domaines spécialisés, est basée sur la pensée 

humaine et le champ cognitif du locuteur plutôt que sur la 

rhétorique et la stylistique comme le pensent les linguistes. En 

effet, la métaphore est un processus mental qui relève du niveau 

conceptuel. Traduire une métaphore nécessite une représentation 

minimale à la fois des concepts sources et cibles. Cette 

représentation conceptuelle dans les deux langues de départ et 

d’arrivée dépend des images sociales construites non seulement 
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par les membres de la société, mais aussi par les spécialistes du 

domaine. Il s’agit ici de la conceptualisation métaphorique 

nécessaire à la maîtrise des connaissances spécialisées. Cette 

conceptualisation relève de l’aspect cognitif intégré dans le 

processus de traduction, puisqu’elle aide le traducteur à prendre 

de bonnes décisions traductives. Il est à noter que la 

conceptualisation de la langue de départ n’est pas la même que 

celle de la langue d’arrivée. Dans certains cas, le traducteur est 

même appelé à ne pas traduire la métaphore formulée dans la 

langue de départ si l’image voulue n’existe pas dans la langue 

d’arrivée. Ne pas réussir à traduire la métaphore terminologique 

pourrait, de ce fait, mener à une perturbation cognitive car 

l’interlocuteur ressent un élément étranger à sa propre 

conceptualisation. 

En conséquence, la traduction spécialisée est en étroite 

relation avec l’aspect cognitif terminologique. Cela exige une 

compétence cognitive de la part du traducteur que nous 

analyserons dans la partie suivante. 

4- Compétence cognitive du traducteur : élément 

fondamental pour une bonne traduction spécialisée 

Le traducteur joue un rôle majeur dans le processus 

cognitif, puisqu’une compétence cognitive minimale est exigée 

pour assurer une bonne traduction spécialisée. 

Dans ce contexte, une question se pose : qu’est-ce que la 

compétence du traducteur ? Pour répondre à cette question, il est 

indispensable de faire la différence entre la traduction générale 

et la traduction spécialisée. Il est à noter que le traducteur 

professionnel doit actuellement être formé à ce dernier type de 

traduction. La traduction spécialisée exige effectivement l’ajout 

d’un complément technique des connaissances générales, une 

compréhension (décodage) et une transmission (encodage) d’un 

contenu spécialisé. Ce type de traduction nécessite donc une 

compétence cognitive de la part du traducteur constituée de ces 

trois exigences. 



Yasmine BARSOUM 

 

382                                AL - MUTARĞIM, Vol. 20, N° 1, juin  2020 

 

« (…), on parle de traduction spécialisée dès que le 

bagage cognitif partagé par le plus grand nombre ne 

suffit pas pour mener à bien les opérations de décodage 

et de transcodage, qu’un appoint de connaissances 

s’impose. Ainsi, dans le processus de la traduction 

spécialisée, l’appoint de connaissances revêt un 

caractère essentiel » (Lethuillier, 2003, p. 380). 

En général, la compétence est basée sur le savoir du 

traducteur. Ce savoir a une structure complexe, puisqu’il dépend 

de plusieurs éléments différents mais complémentaires : la 

méthodologie de traduction (savoir-faire), le comportement 

(savoir-être), la maîtrise linguistique et les connaissances 

spécialisées extralinguistiques (savoir linguistique et spécialisé). 

« Elle (la compétence) intègre un savoir (connaissances 

opérationnelles spécifiques à un domaine), un savoir-

faire (habiletés) et un savoir-être (attitudes et habiletés 

sociales et cognitives) » (Abi Abboud, 2010, p. 24). 

Il est à noter que les deux types de connaissances 

linguistiques et spécialisées entretiennent une relation de 

complémentarité, puisqu’aucun de ces types ne peut suffire à 

assurer une bonne traduction d’un texte spécialisé. Ainsi, une 

fois maîtrisées, les connaissances spécialisées doivent être 

exprimées dans la langue d’arrivée. Le traducteur est donc censé 

maîtriser la langue de la spécialité en question dans la langue 

d’arrivée, sachant que chaque langue de spécialité a ses 

caractéristiques et ses structures morpho-syntaxiques et 

sémantiques propres. 

« La langue de spécialité ne se réduit donc pas à un 

vocabulaire spécialisé ou à une terminologie. Il est vrai qu’elle 

utilise des dénominations mais elle le fait à travers un discours 

qui, tout en puisant dans les ressources ordinaires de la langue, 

se distingue par ses propres caractéristiques linguistiques » 

(Moharram, 1996, p. 4). 

Afin de mener à bien son travail, le traducteur devrait 

enrichir ses capacités cognitives. Ces capacités, caractéristiques 
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des processus mentaux tels que la mémoire, la compréhension, 

le jugement et le raisonnement logique, sont devenues 

indispensables au traducteur pour assurer un bon déroulement 

du processus de traduction. Ces capacités aident le traducteur à 

acquérir et à bien assimiler de nouvelles connaissances 

spécialisées dans le domaine traduit. 

D’ailleurs, la théorie interprétative de l’ESIT affirme 

l’importance de ses capacités cognitives, puisque les trois phases 

du processus de traduction qu’elle décrit – interprétation, 

déverbalisation et réexpression – sont basées sur le sens 

explicite et implicite. 

Selon le terminologue, le critère essentiel pour juger de 

la compétence d’un traducteur est l’absence de confusion 

terminologique et cognitive dans sa traduction. La compétence 

du traducteur dépend donc de la clarté terminologique et 

cognitive. Il s’agit, dans ce cas, d’une relation de réciprocité 

entre la compétence terminologique et la compétence cognitive, 

puisque la première, une fois acquise, garantit la deuxième et 

vice versa. 

« La compétence terminologique est un savoir-agir 

complexe qui implique la mobilisation et l’agencement 

d’un bagage cognitif, facilitant la maîtrise de la 

structure conceptuelle d’un domaine de spécialité et la 

résolution de problèmes terminologiques dans la 

pratique traductive spécialisée » (Navarro, 2016, p. 68). 

En outre, la recherche documentaire et terminologique 

représente un des critères de compétence du traducteur. Cette 

recherche dans les documents spécialisés permet de bien 

comprendre et cerner les différents concepts du domaine traduit. 

D’ailleurs, dans les grandes écoles de traduction, la 

formation d’un traducteur inclut des cours de terminologie 

complétant les cours de recherche documentaire. Ces cours 

permettent au futur traducteur de bien comprendre la 

terminologie et les structures conceptuelles de chaque domaine 

traduit. 
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Ainsi, la compétence du traducteur dépend de la maîtrise 

de l’aspect cognitif de la terminologie, et par la suite, des piliers 

de cet aspect à savoir le sens et l’univers des concepts du 

domaine objet de traduction. Le traducteur devrait donc 

maîtriser l’arbre ou le schéma conceptuel du domaine qu’il 

traduit, celui-ci étant le même pour la langue de départ et la 

langue d’arrivée, puisqu’il est constitué, la plupart du temps, des 

mêmes concepts. Cela ne peut être réalisé que s’il a un 

minimum de connaissances dans ce domaine permettant 

d’enrichir son bagage cognitif, et par la suite, son bagage 

terminologique. C’est la raison pour laquelle, des modules 

spécialisés comme l’économie, le droit et l’informatique sont 

enseignés au futur traducteur (c’est le cas d’un étudiant au 

département de Traduction spécialisée à la faculté des Langues 

Appliquées, Université Française d’Égypte). En conséquence, il 

est nécessaire de maîtriser le côté cognitif d’un domaine afin de 

maîtriser sa terminologie et par la suite sa traduction. 

Par ailleurs, maîtriser l’aspect cognitif de la terminologie 

veut dire maîtriser la structure conceptuelle et les classèmes 

propres à chaque domaine de spécialité. Cette structure 

conceptuelle est sujette à une évolution perpétuelle, puisque de 

nouveaux concepts émergent dans tous les domaines de 

spécialité, grâce au rythme vertigineux des inventions et au 

changement des phénomènes. Il s’agit, dans ce cas, d’une 

évolution cognitive dans le domaine de spécialité, puisque les 

connaissances d’un domaine dépendent des concepts qui le 

construisent. Dans ce cas, une réorganisation cognitive du 

domaine est nécessaire pour suivre cette évolution. 

Un exemple de cette évolution cognitive est flagrant 

dans les documents spécialisés des organisations internationales 

et mondiales, surtout celles qui connaissent, presque tous les 

jours, un changement de concepts. L’Organisation Mondiale de 

la Santé (OMS) illustre cette vision, car au sein de cette 

organisation, les concepts changent selon les besoins de 

l’époque. Par exemple, le terme « variole » est actuellement mis 

en veilleuse (dans le patrimoine de la langue) avec l’éradication 

de la maladie en 1980, alors que le terme « poliomyélite », 
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désignant une maladie encore combattue jusqu’à nos jours, 

continue à figurer fréquemment dans les documents techniques 

de l’OMS. Il s’agit, dans ce cas, de concepts qui disparaissent en 

faveur de nouveaux qui émergent. Ces changements marquent 

une importante évolution des connaissances médicales 

(évolution cognitive) devant être maîtrisée par un traducteur 

spécialisé. 

En outre, au sein des organisations internationales, un 

autre aspect cognitif devrait être respecté en traduction : celui 

des protocoles en vigueur dans les lettres officielles, qui exigent 

l’emploi de termes adéquats pour s’adresser, par exemple, à un 

roi, à un ambassadeur ou à un expert. Par ailleurs, la 

terminologie employée par ces organisations dans les résolutions 

officielles constitue un élément cognitif essentiel lors de la 

traduction de ces textes. Dans ce cas, il s’agit de facteurs 

discursifs impliquant un usage terminologique précis et 

influençant le bagage cognitif du traducteur. 

Par conséquent, la compétence du traducteur pourrait se 

résumer en deux opérations essentielles : la compréhension et la 

reformulation. La première opération est cognitive par 

excellence. En effet, la compréhension du message du texte de 

départ en traduction est fortement intégrée dans l’aspect 

cognitif. Pour comprendre un message, le traducteur doit 

commencer par bien assimiler les concepts du domaine traduit. 

Il doit donc acquérir une compétence conceptuelle à côté de la 

compétence linguistique. 

« Il s’ensuit que la compétence linguistique est un 

élément indispensable mais pas suffisant, si elle n’est pas 

supportée par une compétence conceptuelle et 

intertextuelle, que ce soit dans le champ littéraire ou 

dans les domaines spécialisés. » (Rollo, 2016, p. 63). 

Il est à noter que l’opération de compréhension ne se 

limite pas au traducteur. Elle concerne également le destinataire 

du texte traduit. Ce dernier mobilise toutes ses connaissances 

linguistiques, grammaticales, sémantiques et terminologiques, 
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afin de comprendre le maximum d’éléments du contenu du texte 

traduit. Dans les deux cas, le traducteur et le destinataire 

réalisent une construction mentale des concepts du domaine en 

question, qui revêt un caractère cognitif. 

D’ailleurs, Christine Durieux le confirme dans sa citation 

« Traduire, c’est comprendre pour faire comprendre » 

mentionnée dans l’introduction de la présente recherche, et 

impliquant les deux parties concernées par la traduction : le 

traducteur et le destinataire. En effet, l’objectif principal du 

traducteur est de bien assimiler le sens explicite et implicite du 

message pour bien le traduire. Il devrait donc lire des ouvrages 

ou des articles parallèles, afin de comprendre la terminologie et 

les connaissances spécialisées du domaine traduit. Cette 

compréhension s’effectue à l’aide des connaissances 

linguistiques et extralinguistiques ou culturelles que le 

traducteur possède, ainsi que de la recherche terminologique et 

du recours à des experts du domaine traduit. Parmi les facteurs 

essentiels de compréhension du contenu, figure le contexte qui 

constitue une source sémantique à la fois en matière de 

terminologie et de traduction. 

Plusieurs processus testent la compétence cognitive du 

traducteur dont la déverbalisation du sens des phrases dans un 

texte spécialisé. Cette étape prouve la compréhension 

sémantique du contenu qui est l’essence du processus traductif. 

Au cours de cette étape, le traducteur dépasse le niveau des 

signes linguistiques de la langue de départ, afin de n’en saisir 

que le sens du contenu ou les signifiés. 

« Entre les deux phases du processus de transfert 

(lecture-interprétation et recréation-cible), il y a donc un 

tertium quid, faisant passer le message du niveau verbo-

linguistique de la langue-source au niveau logico-

cognitif » (Farnoud, 2014, p. 2). 

La déverbalisation est suivie par la reformulation du sens 

du texte de départ pour le réexprimer dans le texte d’arrivée. 

Cette étape est facilitée par le bagage de connaissances 

linguistiques et spécialisées dont le traducteur jouit. 
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Même la révision qui est l’étape finale du processus 

traductif implique l’aspect cognitif. Ainsi, le traducteur révise le 

texte traduit en se référant au texte de départ, afin d’éviter les 

erreurs sémantiques et conceptuelles. C’est ce que TALBI 

appelle « la lecture bilingue » : 

« Nous entendons par bilingue une lecture analogique 

entre le texte de départ et la traduction pour vérifier 

qu’il n’existe aucune omission ni faute de traduction 

d’un point de 

vue conceptuel (faux-sens, contresens, non-sens…etc.), 

(…) ». (Talbi, 2017, p. 50). 

Dans ce cas, la maîtrise de l’aspect cognitif pourrait 

aider le traducteur à éviter le calque et les erreurs résultant d’une 

ignorance cognitive des concepts d’un domaine de spécialité 

traduit.  

Au cours du processus de traduction, le traducteur 

rencontre plusieurs difficultés nécessitant une compétence 

cognitive de sa part, à savoir l’absence des équivalents aux 

expressions, les structures ou termes de la langue de départ dans 

la langue d’arrivée, et l’incompréhension d’une métaphore ou 

d’un concept culturel ou social dans la langue de départ. 

Dans ce contexte, la traduction de termes appartenant au 

domaine politique et désignant des concepts politiques différents 

d’un pays à l’autre est une illustration de ces difficultés 

cognitives. Le traducteur doit donc être conscient de l’ensemble 

de différentes désignations possible lors de son processus de 

traduction. Par exemple, les termes désignant les fonctions 

politiques, tels que رئيس الوزراء (premier ministre ou chef du 

gouvernement) en arabe ne peuvent pas avoir les mêmes 

équivalents en langue française. Ce terme est traduit par 

chancelier en Allemagne, alors qu’en Suisse, où l’exercice du 

pouvoir se fait de façon collégiale, on parle de conseil fédéral 

assumant les tâches du premier ministre. Quant à la Belgique, le 

ministre-président exerce la fonction du chef du gouvernement. 

Ce dernier est désigné également par ministre d’État au 



Yasmine BARSOUM 

 

388                                AL - MUTARĞIM, Vol. 20, N° 1, juin  2020 

 

Danemark, président du gouvernement en Espagne et en Russie, 

et ministre en chef en Australie. Un autre exemple de concepts 

politiques dont la traduction exige un bagage cognitif important 

est celui du terme استفتاء. Ce terme est traduit par référendum en 

France et votation ou votation populaire en Suisse.  

À partir de ces exemples du domaine politique, nous 

constatons que la pluralité des équivalents aux termes  رئيس
 résulte du fait que chaque pays a son propre ,استفتاء et الوزراء

régime politique, et par conséquent, ses propres concepts qui 

peuvent être différents ou même absents. Dans ce cas, le 

traducteur fait face à une confusion conceptuelle découlant de la 

traduction de ces concepts différents dans les deux langues de 

départ et d’arrivée. Éviter cette confusion exige un niveau 

minimum de connaissances ou de compétence cognitive de la 

part du traducteur. Ces concepts du domaine politique devraient 

exister dans le champ cognitif du traducteur qui est censé 

connaître les systèmes politiques de chaque pays afin de bien les 

traduire. 

Il est à noter que lorsque le traducteur rencontre une 

difficulté cognitive, il le manifeste à travers plusieurs indices 

décrits par Astrid Jensen, dans sa thèse de doctorat intitulée 

« The Effects of Time on Cognitive Processes and Strategies in 

Translation », tels qu’une pause avant de faire ses choix 

traductionnels ou pendant l’étape de révision de la traduction, un 

report de décisions traductionnelles, des corrections et des 

changements d’éléments de traduction, ou une recherche dans 

les dictionnaires unilingues ou multilingues qui est un outil 

rassurant pour le traducteur indécis. 

« Le processus traductionnel est une activité 

intellectuelle complexe de résolution de problèmes. (…). 

Il semble logique de penser que plus les indices sont 

nombreux, plus la charge cognitive du traducteur est 

lourde ». (Farnoud, 2014, p. 13). 

Pour résoudre ces problèmes cognitifs, le traducteur 

devrait donc déployer un effort considérable, afin d’améliorer sa 
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compétence cognitive et de garantir une bonne traduction 

transmissible aux destinataires. 

5- Conclusion  

Dans la présente recherche, nous avons démontré 

l’importance de l’aspect cognitif en terminologie, à travers une 

analyse des notions terminologiques et des réflexions que nous 

avons émises à cet égard. Des liens ont été établis avec la 

traduction spécialisée à travers des exemples tirés des domaines 

de spécialité. Ces liens ont facilité le repérage des difficultés 

cognitives du traducteur et ont mis en relief l’importance des 

capacités cognitives dans le processus de traduction spécialisée. 

Cette analyse nous a permis de répondre, tout au long de la 

recherche, à la problématique formulée dans l’introduction et 

que nous rappelons ici : comment les notions terminologiques 

cognitives mènent-elles à l’amélioration de la compétence du 

traducteur ? 

À partir de l’analyse menée dans la présente recherche, 

nous avons pu formuler plusieurs recommandations à ce sujet. Il 

serait ainsi pertinent et utile d’intégrer l’aspect cognitif dans le 

cursus des facultés qui assurent une formation de traducteurs 

spécialisés. Cela peut être réalisé à travers l’insertion de 

modules spécialisés comme l’économie et le droit, comme cela 

existe à la faculté des Langues Appliquées à l’Université 

Française d’Égypte. 

En outre, les enseignants devraient insister, en cours de 

traduction, sur l’importance de l’intelligence humaine en 

traduction qui, selon nous, ne peut être remplacée par 

l’intelligence artificielle surtout en matière de cognition. Ainsi, 

les logiciels de traduction, même s’ils sont d’une performance 

très élevée, ne sont pas dotés de la même compétence cognitive 

que le traducteur. 

Par ailleurs, les travaux terminologiques devraient 

accorder un plus grand intérêt aux métaphores terminologiques 

et aux expressions idiomatiques et non uniquement aux unités 
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terminologiques, la métaphore relevant de la conceptualisation 

du domaine en question. 

Enfin, le terminologue et le traducteur ou plutôt le 

traductologue, qui analysent et communiquent les concepts du 

monde réel, devraient être conscients que la langue et la pensée 

sont complémentaires. 

Ainsi, selon Rastier, une langue idéale doit répondre à certaines 

normes, dont l’expression de la pensée qui relève du domaine 

cognitif. 

« En somme, une langue parfaite se caractérise de cinq 

manières concordantes : (…).Elle reflète correctement la 

pensée, ce qui permet de la dire auxiliaire (par son rôle 

idéographique) » (Rastier, 1995, en ligne). 
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 في الترجمة حاسمقرار  : من إبداعهاتعذر الترجمة 

 ستخلص:م
إّن الترجمة باعتبارها عملية ذهنية تحدث في الدماغ قبل أن تظهر في 

ية، كثيرة هي المقاربات المعرفية التي تتكفل بما يحدث سواء ُحلتها اللسان

عي أو بالعقل الباطن خالل عملية الترجمة. من الُمسلّم به أّن عملية ابالعقل الو

قصي المعنى الترجمة تتم عبر ثالث مراحل هامة هي الفهم أو التأويل، ت

على  يانتقال من مرحلة إلى أخرى يكون مبّن االنإوإعادة الصياغة، حيث 

ما تعلق إذا هيّن على المترجم، فكيف الحال الهو ما ليس باألمر قرارات، و

التي تقول بشأنها هنري جاكلين و عليهالتالعب بااألمر باللعب باأللفاظ أو 

  .» استعمال الكلمات على خالف استعماالتها المرجعية األصلية«  (2003)

لفاظ يستدعي قرارا هاما من الطابع الذي يختص به فن التالعب باأل اذإّن ه

هذه إلى نظرية القرار  ورقتناتطرق من خالل ن المترجم: أن يترجم أو أن يأبى.

تعلق بترجمة التالعب باأللفاظ، معتمدين في ذلك على مختلف المقاربات الذي ي

والتي تؤدي في األخير إلى  ،المعرفية التي يتم استعداؤها أثناء عملية الترجمة

 النهائي: تعذر الترجمة أو اإلبداع. اتخاذ القرار

؛ نظرية القرار؛ مقاربات معرفية؛ تالعب باأللفاظ؛ : ترجمةتاحيةمفكلمات 

 نظرية اإلبداع. 

Untranslatability or inventiveness: major decision in translation 

Abstract:  

Translation is a mental operation that occurs first in the brain 
before it appears in linguistic form. For this reason, there are many 

cognitive approaches that are consciously or unconsciously used 

during the translation process. Understanding, deverbalization and 

reformulation are the major milestones in any translation operation. 
Moving from one moment to another involves decision-making 

whenever and wherever necessary. The translator's task becomes 

mailto:badraramdani@yahoo.fr


Badra RAMDANI 

 

394                                AL - MUTARĞIM, Vol. 20, N° 1, juin  2020 

 

increasingly difficult when it comes to playing with or on words, 

which is defined by the use of words as opposed to their essentially 

referential use (Henry: 2003). This particularity of words play urges 
the translator to make a crucial decision: to translate or turn back. Our 

paper aims at focusing on the theory of decision regarding the 

translation of words play, while looking at the different cognitive 
approaches used in the accomplishment of this task and leading to the 
final verdict: untranslatability or creativity.  

Keywords: Translation; Word games; Cognitive approaches; Decision 
theory; Creativity theory.   

Résumé: 

La traduction est une opération mentale qui passe tout d’abord 

au cerveau avant de faire apparition sous forme linguistique. Pour 

cette raison, multiples sont les approches cognitives sollicitées 
consciemment ou inconsciemment lors du processus de traduction. 

Compréhension, déverbalisation et reformulation sont les jalons 

majeurs de toute opération de traduction. Le passage d’une étape à une 
autre fait appel à des prises de décisions à chaque besoin est. La tâche 

du traducteur se montre de plus en plus difficile, lorsqu’il s’agit de 

jouer avec ou sur les mots (jeux de mots) qui se définissent par l’usage 

des mots par opposition à leur emploi essentiellement référentiel 
(Henry : 2003). Cette particularité des jeux de mots appelle le 

traducteur à prendre une décision primordiale: traduire ou rebrousser 

chemin. Notre article se focalise sur la théorie de décision quant à la 
traduction des jeux de mots, tout en survolant les différentes 

approches cognitives mise en œuvre dans l’accomplissement de cette 
tâche et aboutissant au verdict final: l’intraduisibilité ou la créativité.  

Mots-clés: Traduction ; Jeux de mots ; Approches cognitives ; Théorie 
de décision ; Théorie de créativité.   

 

 

1. Introduction  

Depuis sa plus tendre enfance l’homme prend des 

décisions plus au moins importantes, de façon parfois réfléchie 

et parfois involontaire. Depuis l’éternité des décisions ont été 

prises et ont été la cause de l’effet paillon. 
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L’instauration d’une science s’occupant de la traduction 

« la traductologie », telle qu’elle est définie par Mathieu Guidère 

(2010, p. 12), était une décision majeure dans le monde de la 

traduction. L’aspect scientifique vient revêtir ces recherches en 

s’appliquant sur ses deux côtés théorique et pratique, comme le 

précise Gémar (1995) « c’est une discipline dont l’objet est la 

connaissance objective du processus de la traduction, tendant 

vers un savoir, c’est la manifestation d’une science pure et dure, 

une claire revendication scientifique ». Depuis, la première 

question remise en cause était la traduction elle-même. La 

notion de traduction a été repensée dans la mesure où elle 

devient désormais l’objet des recherches scientifiques.  

La traduction dans sa définition la plus rudimentaire est 

la transposition d’un texte d’une langue de départ donnée dans 

une autre langue dite d’arrivée. Or, cette transposition ne se 

réduit pas à l’aspect purement linguistique du texte à traduire, à 

cet égard, D. Seleskovitch (1984, p. 294) attire l’attention que 

« Dans la définition de l’opération de traduction, on en était 

venu à faire abstraction de l’homme qui traduit et des 

mécanismes cérébraux mis en jeux, pour n’examiner que les 

langues et ne voir dans l’opération de traduction qu’une 

réaction de substitution d’une langue à l’autre ».  

Le commentaire de D. Seleskovitch s’inscrit dans le 

cadre de la théorie interprétative de la traduction, selon laquelle, 

la finalité de l’opération de traduction est la reproduction du 

sens que véhicule un texte à traduire dans une autre langue, dans 

ce cas-là, il est important de faire remarquer que traduire un mot 

par son équivalent est insuffisant pour rendre le sens à 

reproduire, vu le génie de la langue d’une part, et l’aspect 

culturel que renferme la langue, d’autre part. Cet état de choses 

expose le traducteur à des situations-problèmes sans cesse 

occurrentes tout au long du processus de la traduction. 

Les nouvelles théories interprétatives accordent au 

traducteur le rôle le plus éminent dans toute l’opération de 

traduction. C’est lui qui assure l’opération de médiation entre 
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deux langues, deux cultures, voire deux mondes comme le 

souligne Eco.  

La traduction orale et écrite, cette dernière faisant l’objet 

de notre étude, connait un processus composé de trois temps par 

lesquels le traducteur fait inévitablement passage:  

1. la compréhension ou l’interprétation : perception d’un 

signifiant linguistique chargé de sens, appréhension (domaine de 

la langue) et compréhension (domaine de la pensée et de la 

communication) par. analyse et exégèse.  

2. la déverbalisation: oubli immédiat et volontaire du 

signifiant pour ne retenir que l’image mentale du signifié 

(concept, idée, etc.) 

3. la reformulation: production d’un nouveau signifiant 

dans l’autre langue, qui doit répondre à un double impératif : 

exprimer tout le message original et être adapté au destinataire. 

(Seleskovitch, 1963, p. 35).  

Le processus de traduction a été ainsi décomposé à 

l’effet de mieux comprendre le mécanisme de l’acte traductif et 

la manière d’agir du traducteur dont l’objectif « n’est plus le 

dire, n’est plus la langue, n’est plus l’expression linguistique, 

mais le vouloir-dire, désignant ce que veut dire le texte. » 

(Durieux, 2009, p. 361). Au demeurant, ces trois phases 

dépendent l’une de l’autre. Le passage d’un texte (verbal) à une 

pensée (non verbal) et de celle-ci à un autre texte 

indépendamment de la diversité des langues, constitue une 

situation contraignant le traducteur, ce dernier tend à 

comprendre le sens du texte à traduire pour ensuite le faire 

comprendre au lecteur du texte d’arrivée, le traducteur, doit 

alors se doter d’une stratégie d’interprétation, d’analyse 

(traitement) des données et ensuite de réexpression de la 

manière la plus impeccablement possible. Dès lors, la traduction 

est regardée d’un double point de vue : l’esprit et la lettre. 

Vu son caractère multidimensionnel, la traduction a fait 

appel aux sciences cognitives pour venir en aide au traducteur, 
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en le dotant d’outils lui facilitant sa tâche d’une part, et en 

optimisant le processus de traduction d’autre part.  

D’un point de vue cognitif, « le processus de traduction 

se définit essentiellement par le traitement de l’information 

contenue dans le texte à traduire par sa mise en relation avec 

les connaissances antérieures (linguistiques et 

extralinguistiques » (J. Dancetet & S. Halimi, 2005, p. 2). Le 

traitement de l’information et la mise en relation de la lettre et 

de l’esprit sont deux étapes qui ne sont nullement faciles. Le 

traducteur placé au cœur de l’opération traduisante, doit faire 

acte de décision à chaque besoin est avant de fixer ses choix.  

2. De la décision dans la traduction 

La théorie de décision, c’est la théorie des jeux, créée 

officiellement par John Von  Neumann (1944), elle se définit 

comme étant l’étude des choix d’individus rationnels en 

interaction. (Collard & Corinne).  

Le traducteur en tant qu’individu en interaction avec la 

langue dans laquelle est écrit le texte à traduire et la langue dans 

laquelle doit être rendu ce texte-ci, est considéré comme un 

joueur ou un décideur. Dans cette optique, « la traduction est 

considérée tel un ensemble de mouvements de jeux i.e. des 

situations consécutives qui forcent le traducteur à choisir parmi 

un nombre d’alternatives données, facilement définissable. » 

(Logos group, 2008), autrement dit, la traduction est une 

succession de prise de décisions.  

D. Gorlée (1994, p. 80) part dans le même sens du point 

de vue de Levy qui envisage que « la théorie du jeu explique le 

processus de traduction » dans la mesure ou « la comparaison 

avec le jeu est justifiée par le fait que le jeu a comme but 

l’identification de la solution la plus appropriée en fonction des 

règles du jeu établies ». La traduction qui se présente sous 

forme d’une suite de situations-problèmes, constitue une énigme 

pour le traducteur, qui tâche à y trouver la solution selon les 

données qu’il a et suivant la démarche ou le raisonnement 

logique qui convient.  
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En l’explication de ce qui précède, Wilss (1996) estime 

que la prise de décision en traduction est une stratégie découlant 

de l’interaction de quatre facteurs : le système cognitif du 

traducteur, ses connaissances de base, la spécificité du problème 

et la reconnaissance des procédures de résolution du problème.       

En 1967, Levy propose un modèle de prise de décision 

en traduction, en proposant son exemple célèbre de la traduction 

du titre Der gute Mensch von Sezuan de Bertold Bretch de 

l’Allemand vers l’anglais que nous présentons sous forme de 

schéma ci-dessous:  

Figure n° 1. Processus de la prise de décision  
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Tâche: traduire le mot Mensch de l’Allemand vers 

l’Anglais dans :   

Der gute Mensch von Suzuan 

 

 

Situation-problème: pratiquement il n’existe pas en 

Anglais un mot équivalent à Mensch. Si l’on opte pour 

person l’ambigüité prend place vu que le mot ne rend 

que partiellement la charge sémantique dans Mensch.   

 

 

Instruction: il importe identifier la classe des 

alternatives possibles pouvant définir la classe des 

homos sapiens.     

 

Paradigme: deux translatants possibles sont identifiés :   

Mensch 

 

Man                            Woman 

 

 
The Good Man of Suchuan  The Good Woman of Suchuan 

 

 

Situation-problème: les deux possibilités alternatives 
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ne sont pas équivalente entre elles, ni équivalentes au 

mot objet de la traduction.     

Instruction: la possibilité de faire un choix aléatoire est 

à exclure.   

 

 

Solution: le choix est piloté par le contexte. Il s’agit bien 

d’une femme. 

The Good Woman of Suchuan 
 

Source : Logos Group, 2008. (Adapté)   

 

Le schéma ci-dessus montre bien que l’opération de 

traduction est une suite de situations contraignantes, chacune est 

débloquée par un choix constituant une prise de décision, et ce 

tout au long de l’opération de traduction et aboutissant enfin à la 

solution de l’énigme.  

Dans son exemple, Levy (1967, 1172) parle 

d’instructions qui précédent tout processus d’analyse et de prise 

de décision, il en cite deux types: instruction définitionnelle 

proposant un paradigme de choix possibles comme dans 

l’exemple (Mensch = homos sapiens & homos sapiens = homme 

/femme), et instruction sélective impliquant le choix dans le 

paradigme donné qui est généralement guidé par le contexte.  

Levy rend compte également à la notion de contexte et la 

perçoit comme une option permettant au traducteur de limiter 

ses choix, et par la suite maximiser sa solution et minimiser son 

effort à la fois.  

Il est vrai que la réflexion de J. Levy a avantageusement 

apporté à la traduction, notamment en ce qui relève du processus 

cognitif qui s’éveille lors du processus de traduction, mais a 

aussi fait l’objet de critique de beaucoup de chercheurs. 

M. Guidère par exemple, lui reproche avoir négligé « les 

facteurs émotionnel, psychologique et idéologique qui 

pourraient intervenir dans le processus de traduction ». 

(Gherghita, 2013, p 265). Christine Durieux (2009) ayant le 
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même point de vue que Guidère affirme que « Non seulement les 

connaissances acquisses du traducteur le guident dans son 

accès au sens du contenu du texte à traduire, mais aussi tout son 

système de valeur intervient dans le processus d’interprétation-

compréhension et contribue à l’orienter ».  

A cet égard, Durieux fait appel à la théorie de 

l’appréciation de Magda Arnold (1960) et Lazarus (2001) et 

explique que la décision constitue un jugement qui n’intervient 

pas fortuitement, mais qui vient bien évidemment après une 

délibération qui constitue une appréciation faite par le 

traducteur des éléments mis en jeu. Nous entendons par 

appréciation, une estimation, un jugement sur la valeur, et nous 

entendons par valeur l’ensemble des concepts, des idées et des 

valeurs d’un individu, à travers lequel il conçoit et perçoit les 

choses du monde entier. Selon Graves (1914-1986) les systèmes 

de valeurs sont des « états d’esprit », des « structures 

organisatrices » agissant à l’intérieur d’un système, le 

traducteur en l’occurrence, qui provoquent une manière de voir, 

de concevoir, de penser et déclenchent des prises de décision*. 

Pour elle « l’émotion est un outil pour la décision » puisque 

« nos décisions dépendent beaucoup de ce que nous percevons, 

de ce que notre cerveau échantillonne dans le monde et de la 

façon dont il met en relation les objets perçus avec le passé. » 

(Berthoz, 2003, p 347).  

Elle conclut en s’appuyant sur les propos de Berthoz 

(2003, p. 307) « décider, c’est établir un équilibre délicat entre 

la puissance de l’émotion et la force de la cognition ».  

En résumé, elle propose un schéma représentant selon sa 

vision, le processus de traduction s’articulant autour de la 

décision régie par l’affect que nous reproduisons ci-dessous 

horizontalement: 

Figure N° 2. Processus de traduction selon la théorie décisionnelle 

Source: Durieux Christine,  2007, p. 53 
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La théorie de décision se profile comme un outil ou 

plutôt un prisme décomposant la complexité des opérations 

mentales suscitées au cours de l’acte traductif, elle a pour 

objectif expliquer de manière scientifique comment fonctionne 

le système cognitif chez le traducteur en temps réel, d’une part, 

et proposer des stratégies ou un savoir-faire face aux situations 

de blocage auxquelles se heurte le traducteur qui se trouve en 

situation de faire acte de sélection, de choix et de décision.    

3. Du jeu de mots dans la traduction  

« Lorsqu’on parle de jouer avec ou sur les mots, c’est 

par opposition à leur emploi essentiellement référentiel » 

(Henry, 2003, p. 7). Cette particularité des jeux de mots rend la 

tâche du traducteur de plus en plus difficile. 

La dichotomie (fond-forme), soit l’aspect sonore (forme) 

véhiculant un sens (fond), composant les jeux de mots, est-elle 

l’effet d’un accident de langue ou relève-t-elle de la créativité de 

l’auteur ? De ce fait, en matière de traduction, cette incidence 

serait-elle décidée par l’intraduisibilité de ce type de génie de la 

langue ou pourrait-elle être rattrapée par l’inventivité du 

traducteur?  

Avant d’aller dans le vif de la question de 

l’intraduisibilité ou de l’inventivité en matière des jeux de mots, 

appelant le traducteur à prendre une décision majeure : traduire 

ou rebrousser chemin, nous nous interrogeons sur les 

caractéristiques des jeux de mots, leur mode de fonctionnement 

et leurs enjeux et défis en traduction. 

3.1. Vers une classification des jeux de mots  

D’emblée, D. Gorlée voit que la langue est une activité 

ludique, une activité d’un système ouvert, donc les jeux du 

langage sont une forme d’action (play) et cela explique le fait 

que la partie créative du processus de la traduction ne peut pas 

être apprise de façon traditionnelle. (Gheorghita, 2013, p.264).  
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Du moment qu’il s’agit du jeu avec ou sur les mots selon 

la définition de J. Henry, deux particularités doivent être prises 

en considération: 

a) l’existence d’une structure duale qui donne lieu à une 

double lecture, ce que veut dire que le jeu se focalise sur l’aspect 

linguistique et dont la solution se trouve dans le jeu lui-même.   

b) la présence d’un jeu au niveau de l’encodage et du 

décodage garanti par un ensemble de transformation qui protège 

des constantes, les invariances permettant de reconstituer les 

deux contreparties qui régissent tout jeu de mots, ce que dépasse 

largement l’aspect linguistique et va au-delà de l’aspect ludique 

du jeu lui-même. (Burbea, 2015, p. 2).  

De son côté, Salah Mejri (2003) définit les jeux de mots 

comme « toute création discursive à visée ludique qui implique 

le système linguistique dans ce qu’il a de préconstruit ». Son 

postulat distingue deux types de cet usage discursif particulier 

générant des jeux de mots que nous interprétant sous forme du 

schéma ci-dessous :  

Figure N° 3. Typologie des jeux de mots selon M. Salah  

 

 Source : Salah Mejri, 2000  

 

Salah Mejri entend par construit discursif tout jeu de 

mots pragma-linguistique situé en dehors des formes 

linguistiques, produit par le contexte et intelligible par le fait-

même du contexte, par contre, le pré-construit linguistique est 
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« le signe linguistique dans ses deux dimensions signifiantes 

(formelles) et signifiées (sémantiques). Ainsi, le pré-construit 

serait la fixation du conceptuel dans la langue. » (M. Salah, 

2003. Cité par Codleanu & Vlad, 2011, p. 106).  

Il s’avère que les deux définitions ci-dessus 

s’entrecroisent à la distinction des deux catégories majeures des 

jeux de mots, cela permet d’avoir une idée globale de la façon 

dont ils se proposent, parce que si l’on pense les traduire, il faut 

tout d’abord apprendre à s’en faire une idée, à les connaitre, 

dans la mesure où un traducteur non averti peut les passer 

inaperçus. Or, avoir une idée générale sur les jeux de mots ne 

suffit pas pour les appréhender ou en faire objet de traduction, il 

faut apprendre à les identifier comme phase importante, vu leur 

diversité tel qu’il est mentionné dans la définition des jeux de 

mots dans sa version arabe sur la langue de Nizar Abdellah 

Khalil Eddamour:  

يعمد بعض األدباء إلى عكس األلفاظ، أو استخدام لفظ قريب، ليوهم « 

ظ، فيجد في اللغة اتساعا السامع بمعنى جديد )...( فهو هنا يتالعب باأللفا

واضحا من خالل االشتراك اللفظي، أو الجناس، أو الطباق، أو أساليب التورية 

والتعريض والكناية، مما يوصل إلى ما يمكن أن يسمى األسلوب الرمزي في 

السخرية والفكاهة باآلخرين، فهي في مجملها أساليب ترتبط ارتباطا واضحا 

، كأن يختصر العبارة، أو يضيف إليها، أو يبدل باللغة، وطريقة توصيل الفكرة

 ,2005). » الكلمات المكّونة لها، أو ينحت بعض ألفاظها، أو يعبث بإعجامها

p. 40) 

A cet égard, des travaux de valeur ont été consacrés à la 

classification des jeux de mots en vue d’en élaborer une 

typologie facilitant leur identification, leur compréhension et par 

la suite leur traduction.  

Citons en premier lieu Mejri Salah qui propose une 

classification basée sur le processus-même de traduction des 

jeux de mots, c'est-à-dire, il les répertorie en fonction de leur 

degré de traductibilité, ce qui donne les deux catégories citées 

ci-dessus dans sa définition des jeux de mots : le construit et le 

pré-construit.  
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Selon lui « un jeu de mot basé sur le construit qui est 

parfaitement traduisible sans que la dimension ludique soit 

touchée par le transfert d’une langue à une autre. » (Mejri, 

2003) ; le pré-construit sémantiques qui génère des jeux de mots 

sur le signifié, la polysémie en est l’exemple type, donne lieu à 

la créativité en traduction ; et enfin le préconstruit formel qui 

génère des jeux de mots sur « le signifiant et toutes les 

manipulations à quelque degrés que ce soit impliquant la dualité 

du jeu de mot. » (Mejri, 2003) qui selon lui reste hors de la 

portée de la traduction. (Codleanu &Vlad, 2011).     

Jacqueline HENRY, quant à elle, et dans son ouvrage la 

traduction des jeux de mots, propose une classification des jeux 

de mots compte tenu  de leur fonction dans le contexte verbal et 

situationnel ainsi que leurs effets sur le destinataire (Burbea, 

2015), ce qui a engendré trois catégories : la substitution, 

l’enchaînement, la permutation (l’inclusion).  

3.1.1. La substitution  

Nous entendons par substitution le fait de remplacer 

quelque chose par une autre, ce qui est le même principe des 

calembours représentant cette catégorie de jeux de mots, qu’ils 

soient sémiques ou phoniques, implicites ou explicites ou encore 

avec ou sans allusion (complexes). Le fait que les calembours 

contiennent des éléments plurivalents** intentionnellement 

exploités par son émetteur, il y lieu de jeux de mots ayant trait 

aux homophones (ex : ver/verre), aux homonymes (ex : une 

boucle/il boucle), aux paronymes (ex : pelle/ belle), aux 

synonymes (ex : chaise/siège) et aux antonymes (ex : 

long/court). (Henry, 2003). Les exemples qui suivent serviront 

d’illustration :  

(1) substitution homophonique:  

Il a porté comme l’ensemble des joueurs une crêpe noire. 

(Le canard enchaîné, n° 4917 du mercredi 21 janvier 2015, p. 6, 

Rue des petites perles. In Popineau, 2015, p. 47).  

La dimension ludique est tangible dans l’homophonie du 

mot crêpe qui est la galette préparée à base de farine d’œufs et 
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du lait, et crêpe le brassard, insigne ou bande de  drap noir porté 

ou arboré en signe de deuil, et cela laisse imaginer les joueurs de 

foot, une crêpe écrasée sur la figure. (Popineau, 2015, p. 48) 

(2) substitution paronymique:  

Take care of the sens and the sounds will take care of 

themselves.  

Le jeu de mot est évident au niveau phonétique 

(sens/sounds) basé sur un proverbe (take care of the pence and 

the pounds will take care of themselves). (Regattin, 2008, p 4 In 

Codleanu & Vlad, 2011, p 110) 

(3) substitution homophonique (التورية) comme dans le vers 

arabe:  

 بالجبندعوني فإني آكل العيش  ***غارة أقول وقد شنُّوا إلى الحرب 

Le jeu porte sur l’expression (آكل العيش بالجبن) qui est 

polysémique, dont la première signification est « manger du 

pain tartiné au fromage », mais cette expression est utilisée dans 

son sens propre pour connoter une autre signification qui peut 

être traduite par « s’habituer à vivre dans la lâcheté (contraire de 

bravoure) ». 

3.1.2. L’enchaînement  

Henry entend par jeux de mots par enchainement un 

« agencement, (une) combinaison de choses formant un tout ou 

une suite ; une liaison ; une connexion d’objets qui sont entre 

eux dans un rapport mutuel ». Ils jouent sur des figures 

rhétoriques comme la répétition ou la concaténation. (2003, p. 

20). Dans cette catégorie elle cite: les fausses coordinations, 

enchaînement par homophonie, enchaînement par écho, 

enchaînement par automatisme et aussi les charades à tiroirs. 

(Idem, p. 21). Les exemples qui suivent serviront d’illustration :  

(1) enchaînement par homophonie: 

Des messages, des mets sages, des massages (Henry. 

2003, p. 20) 
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Qui joue sur des sonorités dans une combinaison 

syllabique et rythmique.  

(2) fausse coordination:  

Flamingoes and mustard both bite. 

Un enchaînement lexical basé sur la polysémie du verbe 

(bite). 

(3) enchaînement par homophonie (الجناس التام) dans le vers :  

 أرضهمما دمت في  أرضهمو *** دارهمما دمت في  دارهمو

Le jeu de mot porte sur les deux couples homophones : 

( دارهم/دارهم ) dont le premier mot est le verbe (دارى) à 

l’impératif, qui peut être traduit par le verbe (s’adapter), quant 

au deuxième qui est un nom (الدار), peut être traduit par (chez-

eux); le deuxième couple ( أرضهم/أرضهم ) dont le premier mot est 

le verbe (رّضى) qui peut être traduit par le verbe (complaire), le 

deuxième, quant à lui, est un nom (أرض), terre ou territoire en 

français. 

3.1.3. La permutation ou l’inclusion  

Cette catégorie renferme tout jeu de mots par 

permutation de phonèmes ou de lettres, soit des métaplasmes par 

permutation. (Henry, 2003, p. 21). En d’autres termes, c’est 

l’inversion de l’ordre des syllabes, des lettres ou des mots qui, 

modifiant le sens, produit des phrases burlesques ou grivoises 

(Larousse), comme dans l’exemple un acteur qui devrait dire : 

« Sonnez, trompettes ! », s’écria : « trompez, sonnettes ! ». 

Dans cette catégorie, Henry cite les anagrammes, les 

palindromes, les contrepèteries, les verlans et les acrostiches, 

auxquels se rajoutent des JM sur les acronymes, JM par 

interpolation qui donne les mots-sandwichs et les mots-valises. 

(Henry, 2003). Les exemples qui suivent serviront d’illustration:  

(1) Contrepèterie:  

Un sot pâle/un pot sale et dans une folle à la messe/ une 

molle à la fesse.   
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Les inversions dans les deux exemples changent le sens 

dans chaque phrase en y ajoutant un effet extravagant.  

(2) contrepèterie avec déformation : 

Shady Arabia and the Desert Fix (n° 1375, 2 octobre 

2014 cité par Popineau, 215, p. 50)  

Shady Arabia, littéralement « Arabie pourrie », se réfère 

phonétiquement à Saudi Arabia, Arabie Saoudite, et la 

coordonne à desert fix, qui est une déformation phonétique de 

desert fox, le fennec, fix peut avoir de nombreux sens dont celui 

de réparation ou de trucage.          

(3) mots-valises comme dans (النحت) : 

وعندما أراد أبو العيناء أن يسخر ممن سخروا منه قام بنحت « 

؟  ُجبّاعةيث قال له أبو عبد هللا المرزبان: "يا أبا عبد هللا لم لبست األلفاظ، ح

قال: وما الُجبّاعة ؟ قال: التي بين الٌجبّة ودّراعة، فقال أبو العيناء: ولم أنت 

، قال: وما الصفديم ؟ قال الذي ليس بصفعان وال نديم، فوجم لذلك، صفديم

 cité par  Nizar ،193)أبو سويلم، ص   » وضحك أهل المجلس

Abdellah, 2005, p. 41.) 

Il s’agit de deux néologismes (ُجبّاعة) et (صفديم) formés 

chacun de télescopage et d’emboîtement de deux termes. Freud 

les décrit comme étant « une condensation accompagnée de la 

formation d’un mot-mixte » en citant son exemple de 

famillionnaire. (Henry, 2003). 

Il importe de souligner que la frontière entre ses trois 

types de jeux de mots est subtile comme le signale J. Henry 

(2003), dans la mesure où il peut y avoir des combinaisons entre 

les différents types de jeux de mots, ou encore la déformation 

lexicale d’expressions idiomatiques, de proverbes ou de noms 

propres, ce qui donne naissance à des jeux de mots complexes, à 

leur égard M. Salah dit que « dans leurs différentes occurrences, 

les jeux de mots sont le résultat de diverses et surtout complexes 

techniques et donc, la frontière entre différents types de jeux de 

mots n’est pas étanche. » (S. Mejri, 2003. Cité par Codleanu 

&Vlad, 2011, p. 107). 
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Tout ce que vient d’être analysé plus haut, définition et 

typologie, ne traite les jeux de mots que dans leur dimension 

linguistique. Or, les jeux de mots sont tributaires à côté des 

codes linguistiques, d’autres codes relevant du culturel et de 

l’humour.  

A côté de leur fonction ludique, certains jeux de mots à 

l’instar de ceux misant sur la substitution (polysémie, 

homophonie, etc.) suscitent le rire, le sourire ou au moins la 

sympathie ; cette réaction se manifeste après leur assimilation au 

niveau du cerveau. Ce dernier traite les jeux de mots en 

sollicitant ses deux demi-sphères gauche et droite ; la demi-

sphère gauche qui est responsable du traitement de la langue, 

s’occupe du décodage linguistique desdits jeux de mots, la 

demi-sphère droite, intervient pour révéler leur double lecture***. 

Cette collision entre l’attente de quelque chose et le paradoxe 

véhiculé par le jeu de mots provoque le rire. (Scientific 

American, 2016). A cet égard, J. Henry (2003, p. 36) affirme 

que les jeux de mots touchent l’esprit « ce qui va de la pure 

jouissance intellectuelle à l’émotion qui s’exprime 

physiquement par le sourire ».                   

Il est à noter que l’humour entretient une relation très 

étroite avec la culture, dans la mesure où chaque culture a sa 

manière de rigoler, ce qui relève de la dimension culturelle 

d’une langue ou une autre. Nous entendons par dimension 

culturelle tout ce qui a trait aux référents socioculturels partagés 

par un groupe le différenciant d’un autre, c’est l’ensemble des 

croyances, des valeurs, des codes conceptuels se traduisant en 

signes comportementaux (langage, gestes, vêtements, etc.). Un 

jeu de mots engage toujours l’aspect culturel de la langue dans 

laquelle il est joué, et cela pose des problèmes de traduction, 

notamment si l’on joue sur les signifiants (la forme des mots), 

comme dans l’exemple arabe : 

 لما كلَّ متني كلمتنيطرقُت الباب حتى "كلَّ متني" / و

 ! قالت يا إسماعيل صبراً َ / فقلُت يا "أسماء" عيَل صبري

Un jeu de mot complexe, dans lequel il y a une 

substitution paronymique dans ("صبرا/صبري") et (فقالت/ فقلت), 
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un enchaînement par homophonie dans ("كّل متني/كلمتني") misant 

sur la polysémie de la prononciation des deux transcriptions et 

encore la manifestation de l’aspect culturel dans les deux 

prénoms arabes, féminin (أسماء) et masculin (إسماعيل), ce qui 

constitue une vraie situation-problème au traducteur. Dans ce 

cas là, pourrait-il reproduire un jeu de mots dans une autre 

langue rendant toutes les manifestations linguistiques et 

culturelles (les prénoms) que celui à traduire ? Ou opterait-il 

pour l’emploi d’autres noms propres de la culture dans laquelle 

il traduit en produisant les mêmes effets du jeu de mot à 

traduire ? A ce stade, la première décision que doit prendre un 

traducteur porte sur l’inventivité ou l’intraduisibilité du jeu de 

mot.   

4. Inventivité ou intraduisiblité  

Beaucoup de traducteurs rechignent à la traduction des 

jeux de mots en prenant une décision hâtive : c’est de 

l’intraduisible ! Beaucoup d’entre eux ne se rendent compte 

même pas de l’existence d’une telle pratique langagière dans le 

texte qu’ils traduisent, d’autres les prennent pour des accidents 

de langue qui ne peuvent avoir d’équivalents dans la langue 

cible, notamment quand il s’agit de langues lointaines comme le 

français et l’arabe, en somme, les traducteurs et les théoriciens 

de la traduction ont « la conviction, notamment, que les jeux de 

mots se montrent résolument réfractaires à la traduction. » 

(Quillard, 2001, p. 117. Cité par Burbea, 2015, p. 6).  

J. Henry s’oppose au point de vue que les jeux de mots 

sont intraduisibles. Elle explique que les partisans de 

l’impossibilité de traduction des jeux de mots, ont pris une 

pareille décision parce qu’ils méconnaissent la notion même des 

jeux de mots, ils méconnaissent aussi ce que c’est la traduction, 

qu’ils ont négligé le fait que les langues évoluent, qu’elles 

coexistent et qu’elles empruntent l’une de l’autre. 

Enfin, elle conclut que « seule la prise en compte de la 

fonction d’un jeu de mot ou d’autres jeux propres à l’écriture 

poétique et de leurs effets sur les lecteurs peut permettre de se 

détacher du piège des significations des mots. La recherche de 
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l’effet de sens – qui ne doit pas être confondu avec un effet de 

contenu, puisqu’il concerne la globalité du notionnel et de 

l’émotionnel, doit lever tous les obstacles à la traduisibilité des 

jeux de mots. » (Henry, 2003, p. 110). Dans sa conclusion, J. 

Henry juge que les jeux de mots prêtent à traduire, si l’on prend 

en compte deux éléments importants : la fonction et l’effet de 

sens.  

Traduire après avoir cherché la fonction du texte objet de 

la traduction et le sens qu’il véhicule et qu’il faut reproduire, 

mène à adopter une démarche traductionnelle dite l’approche 

fonctionnaliste découlant de l’approche cibiste qui forme une 

dichotomie avec l’approche sourcière, que nous devons aux 

travaux menés par Vinay et Darbelnet (1958) dans Stylistique 

comparée du français et de l’anglais, où ils ont proposé sept 

procédés de traduction, se répartissant en trois pour servir ceux 

adoptant une approche sourcière et quatre pour ceux adoptant 

une approche cibliste (fonctionnaliste) dans leur opération de 

traduction, et que nous reproduisons sous forme du schéma ci-

dessous: 

Figure N° 4. Les procédés de traduction 

Source: Joëlle Popineau, 2017, p. 43 (Adapté) 

Le traducteur qui décide traduire les jeux de mots peut se 

servir de l’un de ces procédés à chaque fois confronté à un 

obstacle produit par la présence d’un jeu de mots, mais qu’il 

adopte l’une ou l’autre approche.  
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Le calque ou l’emprunt par exemple, semblent être la 

meilleure solution dans des situations de blocage telle que les 

mots-valises ou les néologismes et les noms propres qui ne 

peuvent être traduits mais juste empruntés ou calqués, comme 

dans les exemples précédents: (ُجبّاعة), (صفديم), (أسماء) et 

 .(إسماعيل)

Dans d’autres cas, et selon une approche fonctionnaliste, 

l’équivalence ou l’adaptation s’avèrent la solution la plus 

opportune pour le jeu de mot dans l’exemple emprunté à Rachid 

Boudjedra dans son œuvre Prise de Gibraltar traduite de l’arabe 

  : par Antoine Moussali معركة الزقاق

" لم ينس معشر الزمالء ... يرشقونه بوابل من السخريات ويتهكمون 

هاتفين بابا سمينة بابا عجينة ... بابا عجينة بابا سمينة ... زمالؤه ال يرحمونه 

... بابا سمينة وكال  بابا عجينة معمر بالطمينة ... بابا عجينة وكال الطمينة

             (. 23، ص 1986الروينة". )رشيد بوجدرة، 

Il s’git d’un jeu de mot complexe construit sur la sonorité 

dans les couples ( سمينة/عجينة  ,(طمينة/روينة) et (عجينة/طمينة) ,(

constituant des expressions relevant du dialecte algérien 

employées pour se moquer de quelqu’un de gros et gras avec 

une faim violente, en plus de l’aspect culturel que renferme les 

deux mots روينة et طمينة.  

Le traducteur Antoine Messali traduisant dans le 

français, décide de ne pas rebrousser chemin et solliciter son 

bagage cognitif pour trouver une solution au problème de 

traduction auquel il se heure. En y fouillant, il exploite cette 

image exagérément caricaturale que les français se font du 

personnage italien gros mangeur de pâtes et amateur 

inconditionnel de glaces, il a même amené son texte à reproduire 

le même jeu de sonorité semblable à celui de l’original. (Tassit 

& Hantabli, 2019, p. 178), le rendant de cette manière: 

 « N’ayant jamais oublié non plus les sarcasmes de ses 

petits copains le poursuivant … Bouffeur de macaroni et de gelati 

… Les enfants sont impitoyables Baba Patata plein de farine 

jusqu’aux narines … Baba patata plein de farine jusqu’aux 
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narines, plein de graisse jusqu’aux fesses. » (A. Messali, 1987, p. 

43). 

Un tel exemple reflète par excellence le sens dans lequel 

part J. Henry et aboutissant à sa conclusion. Le traducteur ayant 

analysé la fonction et l’effet de sens dans le jeu de mots auquel 

il a affaire, lui a permis de surmonter la décision 

d’intraduisibilité. Au contraire, il se range dans la catégorie de 

créativité, dans la mesure où il a rendu un jeu de mots 

impliquant la même fonction que le jeu de mots en arabe et 

produisant le même effet sur le lecteur français, lui permettant 

même de se détacher du piège des significations des mots 

comme طمينة  et روينة ou encore عجينة بابا .  

Il est indéniable qu’il y aurait lieu de perte en traduction 

des jeux de mots, certains mots et expressions ou même formes 

syntaxiques figées ne pourront jamais trouver leurs équivalents 

dans une autre langue donnée et entrent foncièrement dans la 

catégorie de l’intraduisible, dont la meilleure solution seraient  

une traduction qui efface entièrement le jeu de mots.  

Avant de conclure, revenant encore une dernière fois sur 

la conclusion de J. Henry, là où elle a fait une discrimination 

entre l’effet de sens qui vient d’être expliqué, et l’effet de 

contenu, qui relève du jeu de mots dans sa globalité, précisant 

que ce dernier (l’effet de contenu) concerne la globalité du 

notionnel et de l’émotionnel. L’effet de contenu qui se montre 

encore énigmatique dans l’opération de traduction des jeux de 

mots en particulier, peut être soumis à la théorie décisionnelle, 

vu leur affinité. La théorie décisionnelle appelée aussi la théorie 

de jeu s’intéresse à expliquer le processus de traduction d’un 

point de vue cognitif, particulièrement lors de la lecture 

(compréhension-déverbalisation), la manière dont sont analysées 

les données par l’esprit (le notionnel) à l’aide de l’affect 

(l’émotionnel) de l’être traduisant permettant une négociation de 

sens et de stratégies traductionnelles avant de faire choix ou de 

prendre décision, pourrait lever tout obstacle empêchant la partie 

opiniâtre à la traduction des jeux de mots.  
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5. Conclusion        

Dans cette réflexion nous avons tenté d’argumenter 

l’efficacité de la théorie décisionnelle dans la compréhension de 

la traduction en tant qu’opération mentale et son utilité dans la 

résolution des problèmes lors de la transposition d’un texte 

d’une langue à une autre. Le chemin lui est pavé par la théorie 

interprétative de la traduction, la théorie de décision, tout 

comme la théorie interprétative, met le traducteur au cœur de 

l’opération de traduction, et explique les mécanismes par 

lesquels le traducteur reçoit l’information, la traite avant de 

prendre décision.  

La décision de la traductibilité ou de l’intraductibilité 

s’avère difficile lorsqu’il que l’on manipule la forme orale ou 

écrite des mots, leurs significations ou les deux ensemble 

comme dans les jeux de mots. A chaque langue sa façon de 

jouer avec ou sur les mots, et à chaque jeu de mots une stratégie 

de traduction décidée après l’exploration du bagage cognitif, 

l’exploitation des données (le contexte dans notre étude), la 

négociation (du sens, de l’approche à adopter et les procédés à 

investir), le tout mise à l’appréciation aiguillée par le mode 

« émotion ». 

La théorie de la décision s’avère astucieuse pour le 

traducteur, dans la mesure où elle écarte toute ambigüité 

brouillant le texte à traduire, ou au moins aide le traducteur à 

décider de faire appel à sa virtuosité, son talent et son 

inventivité.  

Notes: 

* Source : http://www.ressourcesintegrales.com/2010/05/a-la-
decouverte-des- systèmes-de-valeurs.  

** « Un mot, une expression ou une phrase présente donc une 

plurivalence lorsqu’à un (ou des) signifiant(s) unique(s) correspondent 

à plusieurs significations laissées volontairement coprésentes ». 
(Henry, 2003, p 29)     

***C’est nous qui traduisons.  
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 المترجم ومهارات ذاكرته في الترجمة

  :ستخلصم

يتعين على المترجم أن يمر بثالث مراحل أساسية في عملية نقله 

إعادة والفهم و مكتوبا، وهي: القراءةكان يا أو هشف سواء كان ،لنص ما

المتكاملة فيما بينها غير كافية غير أن هذه المراحل المترابطة و الصياغة،

 األمر الذيذهنية المعقدة التي يقوم بها دماغ المترجم، للكشف عن العمليات ال

ورات علم النفس المعرفي إلدراك اآلليات الذهنية يفسر اللجوء حديثا إلى تط

أفكار المترجم إلى تعبير المناهج العملية التي تسلط الضوء على كيفية تحويل و

ناهج ما هو منظور المإشكالية بحثنا:  وعنه انبثقت، هاوفهموكذا  لفظي

والت التي درست عمليات التخزين ومعالجة المعلومات المرئية البروتوكو

هي اإلشكالية األساسية التي وية بواسطة نظام ذاكرة المترجم؟ هالشفو

بعمليات سنحاول من خاللها عرض مختلف الوظائف المعرفية المتصلة 

ل ا استرجاعها في العمأخيرو ،ستيعابهااتخزين المعلومات وتحليليها و

مثاال  ) (Baddeleyبادلي ل  ” ذاكرة العمل”ذلك باتخاذ نموذج الترجمي، و

 سير عملياته الذهنية.رف على قدرات المترجم المعرفية ولذلك من أجل التع

  ؛علم النفس المعرفي ؛المترجم دماغ ؛: العمليات الذهنيةاحيةتكلمات مف

 ذاكرة العمل. ؛ماتتخزين المعلو
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The translator and his memory skills in translation 

Abstract: 

The translator must go through three basic stages in the 
process of transmitting a text, whether oral or written, which are: 

reading, understanding and rewriting. However these interrelated and 

integrated phases are not sufficient to detect complex mental 

processes performed by the translator’s brain, this explains the recent 
use of cognitive psychology developments to understand mental 

mechanisms and practical approaches that highlight how to turn the 

translator’s ideas into verbal expression. So the problematic of our 
research is: What is the vision of methods and protocols which 

studied storage and processing of visual and oral information by 

the translator’s memory system? We will try to present the various 

cognitive functions related to storage, processing, assimilation and 
retrieval of information to accomplish the translating act by taking the 

“work memory” model of Braddeley as an example. The aim is to 

focus on the cognitive abilities of the translator and his mental 

processes. 

Keywords: Mental processes; Translator’s brain; Cognitive 
psychology; Work memory; Model of Braddeley. 

Résumé: 

Pour traduire un texte, oral ou écrit, le traducteur est sans 

doute obligé de passer par trois étapes des plus importantes : la 

lecture, la compréhension et la réexpression, mais ces phases 

étroitement liées et complémentaires ne peuvent dévoiler pleinement 

les opérations mentales complexes exécutées par le cerveau du 
traducteur. D’où le recours aux progrès de la psychologie cognitive 

afin de comprendre les mécanismes mentaux et les méthodes pratiques 

révélant la manière de verbaliser la pensée du traducteur. De là 
émerge notre problématique : Quelle est la vision des méthodes et 

protocoles ayant étudié les opérations de stockage et de traitement 

des informations visuelles et verbales par le système mnésique du 

traducteur ? Notre étude tente d’exposer, à travers la méthode de la 
mémoire de travail (MDT) de Baddeley, les multiples tâches 

cognitives relatives aux  opérations de stockage, de traitement, 

d’assimilation et enfin de restitution des informations pour accomplir 

l’acte traductif.   

Mots clés : Traducteur ; Cerveau ; Psychologie cognitive ; Mnésique ; 

Capacités cognitives. 
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Introduction 

La traduction a toujours été une opération mentale très 

complexe car même si l’on résume son activité à trois étapes qui 

sont des plus importantes, à savoir la lecture, la compréhension 

et enfin la réexpression. Elles ne décrivent pas profondément les 

opérations mentales de la traduction, c’est-à-dire qu’elles 

n’expliquent pas  assez ce qui se passe dans le cerveau du 

traducteur. Ce qui a amené des chercheurs à exploiter d’autres 

études tel que la psychologie cognitive pour pouvoir décrire 

scientifiquement la manière dont l'esprit du traducteur 

fonctionne. De là nous avons pensé à démontrer l’apport de cette 

discipline à travers l’analyse du fonctionnement de la mémoire 

dans ses différents types en focalisant sur la mémoire de travail 

de Baddeley, ce modèle apparu dans les années 70 a mis en 

lumière le processus de la perception de l’information donnée 

dans la langue source et son traitement mental avant sa 

verbalisation de nouveau dans la langue cible. Donc notre 

recherche s’intéresse à la véritable tâche du traducteur et son 

activité mentale qui exige des connaissances linguistiques et 

cognitives ce qui rend la traduction interactive et 

interdisciplinaire permettant l’étude de son processus 

traductionnel d’une manière exhaustive.  

1. La tâche du traducteur: 

Le traducteur est le médiateur favorisant le contact entre 

différentes langues et cultures des peuples et civilisations à 

travers le monde. En établissant cette relation interactive, « il a 

le pouvoir  de révéler l’autre, l’étranger et ce, à tous les niveaux 

de la société. » (Torres, 2012 : 53)  

Le traducteur a pour mission principale de transférer un 

texte écrit dans une langue vers une autre langue, sans oublier 

qu’il peut aussi effectuer cette tâche oralement en étant dans ce 

cas interprète. Le traducteur est appelé à travailler dans divers 

domaines en fonction de sa spécialité : juridique, économique, 

technique, scientifique, littéraire… c’est pour cela qu’il doit 

faire preuve de  compétences requises pour bien mener sa tâche , 

à savoir une bonne maitrise de langues, mais aussi et surtout une 
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documentation riche et variée, une connaissance informatique 

solide,  un contact  permanent  avec les spécialistes de son 

domaine de traduction… afin d’acquérir et la terminologie et les 

concepts qui puissent l’aider à mieux comprendre les textes 

spécialisés qui lui sont destinés pour la traduction. 

Le traducteur opte pour les stratégies et procédés de 

traduction suivant les différents types de texte sur lesquels il 

travaille et selon les données de sa pratique, c'est-à-dire qu’il 

s’oriente vers la traduction littérale ou libre à travers des étapes 

bien déterminées. 

2. Les phases de la traduction:  

Pour traduire un texte donné, dans son aspect oral ou 

écrit, le traducteur doit logiquement passer par trois étapes des 

plus importantes: la lecture, la compréhension et la 

réexpression. Ces opérations automatiques et consécutives lui 

permettent de traiter son texte à traduire convenablement et dans 

les normes. Et c’est ce que résume Marie Vrinat (1997 : 112) en 

disant : « Pendant que je traduis, je m'approprie, en effet, 

autrui… il m'est impossible de traduire la pensée d'un autre 

individu tant que je ne l'ai pas intimement comprise. Ainsi, 

l'espace d'une traduction, cet acte d'assimilation me rend  

proche d'une autre pensée… »  

Pour ce qui est de la Théorie du sens « il s’agit de 

déverbaliser, après avoir compris, puis de reformuler ou 

réexprimer, et le plus grand mérite de Danica Seleskovitch et de 

Marianne Lederer est d’avoir démontré à quel point ce 

processus est non seulement important, mais également 

naturel. » (Herbulot, 2004 : 309) C'est-à-dire que le traducteur 

est tenu de comprendre le message du texte source en décodant 

ses signes linguistiques, pénétrant la signification explicite et 

implicite de l’énoncé afin de saisir le vouloir dire et le 

réexprimer correctement par la recherche d’équivalences 

adéquates dans la langue cible. Et toutes ces opérations 

interviennent automatiquement et en harmonie dans le cerveau 

du traducteur, comment peut-on alors décrire cette partie du 

corps humain qui lance et organise l’acte traductif  qui est « le 
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résultat de l’action conjuguée de trois systèmes organiques : le 

système visuel, le système significatif et le système émetteur. » 

(Tatilon, 2007 : 165) 

3. Le cerveau du traducteur:  

Le traducteur est un bilingue ou un polyglotte conscient 

de ses capacités linguistiques, « il possède un cerveau qui lui 

permet à la fois de générer " du langage doublement articulé" et 

de développer à partir de cette initiale compétence une 

compétence au second degré pour fonctionner linguistiquement 

dans la langue de son milieu. » (Bouton, 1984 : 52) Ce qui 

signifie que le traducteur est mieux placé pour exploiter son 

cerveau au rendement plus performant dans son activité qui le 

met en contact avec des langues bien distinctes tout en exigeant 

qu’il ait des compétences linguistiques et extralinguistiques pour 

passer d’une langue à l’autre. En effet « il ne suffit pas de 

reconnaître les mots pour saisir le sens d’un énoncé… il faut 

réaliser la concordance fructueuse du bagage cognitif du 

lecteur-traducteur avec ses capacités linguistiques. » 

(Papavassiliou, 2007 : 30) 

Le cerveau du traducteur a une fonction bien déterminée 

en ce qui concerne son activité et qui « réside en permanence 

dans la "traduction" - ou transformation - d’éléments 

d’information d’un type A en éléments d’information d’un type 

B. » (Nespoulous, 1984 :5) Mais vu les différents facteurs qui 

font que les systèmes linguistiques ne fonctionnent pas de la 

même manière et « dès lors que ces systèmes linguistiques 

soient ou non logés dans les mêmes zones cérébrales, il demeure 

claire que le substrat biologique du comportement de traduction 

requiert l’entrée en jeu de connexions nerveuses permettant le 

va-et-vient indispensable au transcodage en langue 2 des 

messages de langue 1. » (Nespoulous, 1984 :6-7) 

Nous ajoutons ci-dessous le schéma du cerveau exposant 

ses différentes composantes entrainant des fonctions cognitives : 

la mémoire, le langage, les perceptions, la compréhension,  le 

raisonnement, la résolution d’un problème… 
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Figure N° 1. L’interprétation par le cerveau 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2F

lecerveau.canalblog.com 

4. Les opérations mentales: 

La traduction n’est pas une simple opération de transfert 

d’un message d’une langue à une autre mais elle est considérée 

comme un processus complexe de communication selon la 

théorie interprétative. 

La traductologie a progressé dans ses recherches depuis 

les années 80 pour étudier l’interaction entre le cerveau et le 

texte à traduire. Et  « dans le cadre de cette approche, le sens 

n’est pas conçu comme une entité statique qui est à extraire du 

texte, mais plutôt comme une entité dynamique qui prend forme 

au cours de l’effort du traducteur de détecter et d’appréhender 

au niveau cognitif son contenu, pour ensuite le reformuler – 



Le traducteur et ses capacités mnésiques en traduction 

 

AL - MUTARĞIM, Vol. 20, N° 1, juin 2020                                423 

 

surtout dans ses composantes sémantiques et pragmatologiques 

– dans le texte d’arrivée. » (Papavassiliou, 2007 : 30) 

Autrement, l’activité traduisante ne se limite pas aux 

opérations de décodage et de recodage des messages d’une 

langue à une autre car il y a ce qu’on appelle des opérations 

mentales dynamiques permettant de verbaliser la pensée du 

traducteur même si elles sont complexes dans leur approche. 

Donc « le processus traduisant n'est pas directement 

observable. Ce qui est accessible à l'observation, ce sont 

uniquement les produits issus de ce processus. » (Farnoud, 

2014 : 1)  

5. L’apport de la psychologie cognitive: 

La traduction fait appel aux processus de la psychologie 

cognitive qui surpassent les compétences linguistiques du 

traducteur car celles-ci demeurent insuffisantes à l’œuvre du fait 

qu’il ne suffit pas de transférer les structures d’une langue à une 

autre. Il est primordial d’aller au fond du texte source pour 

comprendre le sens et le style ce qui aboutit à un texte cible 

équivalent ou proche de l’original.    

La psycholinguistique se distingue de la linguistique 

ayant pour objet  l’étude formelle du langage apparue dans les 

années 60 et s’oriente vers la communication et le langage dans 

le cadre de la théorie de l’information (émetteur-canal-

récepteur). La psycholinguistique étudie les processus cognitifs 

et les opérations mentales qui se manifestent dans la production 

du langage. Et  « cette interdisciplinarité joue un rôle important 

dans la résolution des problèmes de traduction. » (Kambaja 

Musampa, 2011 : 29)  Ce qui signifie que « l’environnement 

cognitif total du traducteur est constitué de multiples 

connaissances et concepts relevant de différentes disciplines 

scientifiques spécialisées » (Kambaja Musampa, 2011 : 29) afin 

de dévoiler les contraintes de l’acte de traduction devant les 

différentes cultures et visions du monde qui mettent parfois le 

traducteur dans l’impasse pour trouver les solutions adéquates et 

opter pour les meilleurs décisions. Pour cela nous allons essayer 

de mettre l’accent sur les approches qui ont étudié les processus 
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mentales du traducteur, c’est-à-dire le système mnésique du 

traducteur. 

6. Le fonctionnement mnésique: 

La mémoire est la partie clé chez le traducteur. En effet 

c’est la fonction cognitive qui lui permet d’encoder 

l’information à traiter, puis l’emmagasiner afin de la restituer en 

temps voulu. Et ces trois étapes sont des plus importantes dans 

le processus mnésique qui a aussi besoin d’être consolidé et 

renforcé pour une meilleure efficience.   

La consolidation des informations joue un rôle 

prépondérant dans leur stockage. Pour sa conservation, 

l’information doit être rappelée à la conscience et réactualisée à 

maintes reprises afin d’éviter que ces informations ne tombent 

dans l’oubli. 

7. Les différents types de mémoire:   

Il existe plusieurs types de mémoire. On peut citer trois 

principaux : la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme et 

la mémoire à long terme dont se sert le traducteur dans son 

activité. 

7.1. La mémoire sensorielle: 

La mémoire sensorielle est une perception qui peut être 

visuelle ou auditive. En effet  « suite à une stimulation, les 

organes des sens vont transmettre l’information à des zones 

cérébrales spécifiques qui procèderont à l’analyse. Cette 

mémoire sensorielle concerne tous les sens mais les plus 

sollicités sont la vue et l’ouïe. » (Bidet et Delannoy, 2015 : 19) 

7.2. La mémoire à court terme:  

La mémoire à court terme permet de retenir  des 

informations pour une courte durée. On distingue deux sortes de 

mémoire, à savoir la mémoire immédiate et la mémoire de 

travail. 
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La mémoire immédiate est  une mémoire qui permet la 

rétention passive d'informations limitée par le temps d’environ 

30 secondes (Rossi, 2005). 

La mémoire de travail remplace la mémoire immédiate 

pour les uns mais elle demeure différente par rapport au 

traitement des informations retenues en mémoire pour d’autres.  

7.3. La mémoire à long terme: 

La mémoire à long terme a une capacité de rétention 

d’informations illimitée. Elle peut les conserver pour une durée 

plus longue allant de quelques minutes à plusieurs années. On 

peut en citer comme exemples « les mémoires sémantique, 

épisodique et autobiographique. Ces mémoires se construisent 

tout au long de notre existence et sont sollicitées très 

fréquemment. » (Bidet et Delannoy, 2015 : 22) Elles peuvent 

répondre très rapidement à des situations particulières dont fait 

face le traducteur par exemple durant son travail. 

Parmi les trois sortes de mémoire citées précédemment, 

on mettra l’accent sur la mémoire de travail en se basant sur 

l’approche de Baddeley qui a su mettre en exergue ce processus 

qui n’est pas assez exploité jusqu’ici. 

8. La Méthode de la mémoire de Travail (MDT) de 

Baddeley: 

La mémoire de travail est un terme qui remonte aux 

années 60. En effet, il a été inventé par Miller, Galanter et 

Pribram. Il a été ensuite adopté par Baddeley et Hitch durant les 

années 70, dans le but de différencier leur modèle mnésique à 

composantes multiples, des modèles de mémoire à court terme 

existants… (Kosma 2007, 23)  

En effet,  Baddeley (1992) dit : « la mémoire de travail 

permet de maintenir disponibles des informations perçues et 

d'activer les connaissances et les procédures qui sont 

nécessaires à leurs traitements. » 
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Et selon le modèle de Baddeley et Hitch, la mémoire de 

travail est au nombre de trois composantes: 

8.1. L'administrateur central:  

Cette composante principale est un système de contrôle 

attentionnel qui sélectionne, planifie, supervise et coordonne les 

actions des deux autres sous-systèmes auxiliaires suivants, à 

savoir :  

8.2. La boucle articulatoire:  

Elle s’occupe du stockage et de la disponibilité 

temporaire du matériel verbal. Elle comporte deux fonctions : le 

stock phonologique (sauvegarde des données pendant une durée 

limité) et le contrôle articulatoire (opérations internes, telles que 

la répétition subvocale ou les raisonnements complexes).  

8.3. Le calepin visuo-spatial: 

Il s’occupe du stockage et de la disponibilité temporaire 

du matériel visuel et spatial. Il est également impliqué dans la 

création et la manipulation des images mentales. 

En 2000, Baddeley a ajouté à son modèle le buffer 

épisodique qui concerne l’opération du stockage temporaire 

d’informations multimodales nécessaires à la réalisation de la 

tâche. Pour lui, elle correspond à la mémoire immédiate décrite 

auparavant. Le buffer épisodique est un système de capacité 

limitée qui intègre au sein d’une représentation épisodique, des 

informations venant des « systèmes auxiliaires » et d’autres de 

la mémoire à long terme. Elle serait donc une interface avec la 

mémoire épisodique à long terme. (Baddeley 2000) 
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Figure N° 2. Les composantes de la mémoire de travail 

Le modèle de Baddeley (2000, extrait de Piolat, 2004) 

Conclusion: 

La traduction est une activité très complexe ayant 

plusieurs fonctions cognitives, à savoir la lecture, la 

compréhension, et la réexpression qui se trouvent être les étapes 

les plus importantes de l’opération traduisante, sans pour autant 

décrire exhaustivement les processus mentales qui interviennent 

lors de l’acte de traduction. 

La lecture implique le traitement des informations 

visuelles et verbales, ce qui fait appel au calepin visuo-spatial et 

à la boucle phonologique. Quant à la compréhension, elle 

nécessite automatiquement l’interaction entre la mémoire de 

travail et la mémoire à long terme d’un côté et la formation des 

images mentales de l’autre, c’est- à-dire, implication du buffer 

épisodique et du calepin visuo-spatial. Enfin, la réexpression, 
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qu’elle soit écrite ou orale, renvoie au traitement des 

informations visuelles et verbales ou simplement verbales en 

impliquant une nouvelle fois le calepin visuo-spatial et la boucle 

phonologique ou l’un des deux. A la fin, nous pouvons dire qu’il 

y a une relation très étroite entre la mémoire de travail et ses 

composantes avec l’acte de traduction. 
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 تعليمي اقتراحللترجمة القانونية:  واألخالقيةالمظاهر المهنية 

 ستخلص:م

خالقية المتعلقة بمهنة يهدف هذا المقال إلى دراسة المظاهر األ

الترجمة الرسمية المعتمدة بالتطرق إلى المشكالت المهنية التي يواجهها 

المترجم/الترجمان أثناء ممارسته هذه المهنة. ولذا، ستقدم ورقتنا البحثية هذه 

اقتراحا لتعليم أخالقيات المهنة في الدراسات الجامعية، وتدارس قضاياها في 

يتمكن المترجمون والتراجمة الفوريون في المستقبل المناهج الدراسية، حتى 

 .ومعاييرها من أداء عملهم وفقًا للقيّم األخالقية

األخالق  ؛التعليم؛ التفسير المحلف؛ الترجمة المحلفة تاحية:كلمات مف 

 والجوانب األخالقية للمترجم المحلف.

The professional and ethical aspects of legal translation: 

an educational proposal 

 

Abstract: 

This article aims to provide some considerations about the 
practice of a certified translator and about the various problematic 

situations that the practice faces, as some ethical aspects of the 

profession interfere. From descriptive analysis of problems related to 
non-adaptive and problematic situations faced by accredited 

translation, we intend to make a proposal to teach ethics in teaching 

sworn translation, and to introduce ethical and professional issues into 

school curricula, so that future translators and interpreters perform 
according to some common values and ethical standards. 

Keywords: Sworn Translation; Sworn Interpretation; Teaching; 

Ethics & Moral Aspects of Sworn Translator. 
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Resumen: 

Este artículo formula unas consideraciones sobre la profesión 
de traductor intérprete jurado, y sobre distintos casos problemáticos en 

práctica, en los que intervienen unos aspectos éticos y deontológicos 

de esta profesión. A partir de un análisis descriptivo de los códigos 

deontológicos y los casos problemáticos que enfrenta el traductor 
intérprete jurado, pretendemos hacer una propuesta de incursión de la 

deontología en el ámbito de la didáctica de la traducción jurada, e 

introducir los aspectos éticos y profesionales en los planes de estudio. 
El objetivo es destacar la importancia de incluir la deontología 

profesional en los estudios de traducción e interpretación con el fin de 

que los futuros traductores e intérpretes ejerzan la profesión según 
unos valores y criterios éticos comunes. 

Palabras clave: Traducción jurada; Interpretación jurada; Didáctica; 

Ética y aspectos deontológicos del traductor Intérprete jurado. 

En el ejercicio profesional de la traducción jurada, 

muchos son los casos de litigio que enfrenta el traductor 

intérprete en el desempeño de su labor. En la práctica de esta 

profesión, la ética contribuye a guiar y poner límites y sobre 

todo a familiarizarse con las normas y límites de actuación. Los 

traductores jurados deben conocer los distintos códigos 

deontológicos y legislación vigente que regulan la profesión, y 

ser capaces de tomar las decisiones éticas y profesionales 

acordes y aplicarlas en el ejercicio profesional, además de poder 

familiarizarse con distintas situaciones en los que siendo 

profesionales, han de tomar decisiones sobre ciertos asuntos que 

pueden no ser demasiado éticos, y saber utilizar el sentido 

común, valorar la ética como elemento fundamental en el 

ejercicio profesional, y tener un actitud de solidaridad con los 

compañeros (futuros colegas de profesión), y respeto por las 

normas y por las personas. 

En el marco de esta perspectiva, pretendemos hacer una 

propuesta de enseñanza de una asignatura de deontología 

profesional y ética en la carrera  de traducción. Y entendiendo 

que la deontología profesional y  la  ética en la práctica de la 

traducción e interpretación son elementos definitorios de la 

labor profesional, se plantea una serie de problemáticas tal como 
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la formación de traductores e intérpretes para ser capaces de 

gestionar en situaciones de conflicto, el tipo de formación y la 

manera de incorporarla en la carrera de estudios como una 

asignatura fundamental.  

La metodología seguida en la docencia es esencialmente 

práctica, ya que se pretende basarse sobre un aprendizaje y una 

adquisición de conocimientos y valores significativos, a partir de 

los conocimientos y de las experiencias previas del estudiante. 

Como por ejemplo plantear cuestiones y debates acerca de temas 

relacionados con la ética o situaciones que presenten 

controversia moral, en las que los estudiantes tendrán que tomar 

decisiones. 

El objetivo es destacar la importancia de incluir la 

deontología profesional en los estudios de traducción e 

interpretación con el fin de que los futuros traductores e 

intérpretes ejerzan la profesión según unos valores y criterios 

éticos comunes. 

Definición de la profesión de traductor jurado:  

La legislación española al respecto de la profesión viene 

a decir que un traductor jurado es quien supera los 

correspondientes exámenes de la Oficina de Interpretación de 

Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta legislación 

regula el examen, regula algunos aspectos del ejercicio 

profesional como el ámbito geográfico de actuación, la 

inscripción y la revisión de su trabajo. Existe un Código 

Deontológico de la Federación Internacional de Traductores 

(FIT), traducido al español por APETI, en este caso tomamos el 

ejemplo del código de Asociación de Traductores e Intérpretes 

Jurados de Cataluña. 

Códigos deontológicos que rigen la práctica de la traducción 

e interpretación jurada:  

Un código deontológico es un conjunto de normas y 

deberes que establecen unas pautas de comportamiento dirigido 

a un colectivo con el fin de guiar y regular su ejercicio 
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profesional; hacer  referencia a cómo deberían ser las cosas, y 

tratar de definir lo que está bien y lo que está mal, desde una 

perspectiva ética y llevar a la profesión a los niveles más altos 

en cuanto a dignidad y prestigio social. Por ello, es importante 

dejar a un lado las prioridades personales e individuales y pensar 

en el bien del conjunto profesional.  

Código de ética del traductor e intérprete jurado de la AIJC 

(Asociación de Traductores e Intérpretes Jurados de 

Cataluña):  

El objeto de este Código es enunciar los principios que 

orientan la actitud y la conducta del intérprete y traductor jurado 

en su correcto desempeño específico y dotar al colectivo de las 

normas de la ética profesional. 

Las normas generales establecen trece pautas morales de 

conducta en general para ofrecer un servicio profesional de 

calidad. Así como se establecen normas de conducta entre 

colegas como la solidaridad profesional o el no actuar de mala fe 

contra un colega. 

El artículo 17 establece que la publicidad que los 

profesionales realicen de sus servicios ha de ser digna. El 

respeto de la confidencialidad y el guardar el secreto profesional 

son unos de los pilares fundamentales de la ética del traductor, 

sin embargo, éste sólo puede violarse cuando sea para su 

defensa personal (Véase art. 18. 19). 

Al contrario de los que sucede en otros países, la 

cuestión de los honorarios sí está regulada. La Asociación de 

Traductores jurados de Cataluña establece unas tarifas que los 

profesionales han de respetar, no debiendo aceptar comisiones 

distintas a los honorarios establecidos. (Véase art. 20 .21). 

Los principales temas tratados son: 

 Dignidad y fidelidad 

 Respeto de compromisos verbales o escritos 

 No interrupción del servicio sin previa comunicación 
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 Respetar y aplicar las normas del Código 

 Asumir la responsabilidad de la traducción con claridad 

y precisión 

 Traducir sólo los idiomas autorizados 

 Publicidad digna y mesurada 

 Guardar Secreto profesional 

 Honorarios 

 Solidaridad profesional 

 No aceptar comisiones 

Propuesta de temas a respetar/ enseñar en la deontología de 

la traducción e interpretación juradas:   

 El traductor debe mantener la confidencialidad y guardar 

el secreto profesional acerca de la información a la que haya 

tenido acceso durante el desempeño de su profesión. 

 El traductor guardará fidelidad al texto original en cuanto 

al contenido, estilo y finalidad. 

 El traductor no se beneficiará ni beneficiará a terceros 

mediante información relacionada con los asuntos de su 

cliente. 

 El traductor no interrumpirá la prestación del servicio 

profesional sin previa comunicación a las partes salvo en 

caso de fuerza mayor e informar al cliente en todo momento 

de las posibles dificultades que pudieran surgir así como de 

las tarifas, plazos de entrega, y demás circunstancias que 

puedan afectar a la traducción. 

 El traductor no aceptará encargos para los que no esté 

capacitado ya sea por desconocimiento del idioma, del tema 

o por no estar autorizado para ello (en el caso de los 

intérpretes jurado). 

 El traductor no delegará encargos ni aceptará encargos 

delegados sin el consentimiento de todas las partes. 

 El traductor realizará siempre los encargos con la 

máxima calidad posible en cuanto a contenido, plazos de 

entrega y capacitación y preparación del traductor. 

 El traductor no cometerá acciones que desprestigien a la 

profesión ni a los colegas. 
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 El traductor mantendrá una conducta de solidaridad y 

compañerismo y evitará la competencia desleal. 

 Toda publicidad que el traductor realice de los servicios 

profesionales se llevará a cabo de forma digna. 

Casos problemáticos en la práctica de traducción e 

interpretación jurada: 

En este apartado se desarrolla una serie de posibles 

problemas encontrados en la práctica de la traducción y la 

interpretación juradas, así como gestionar estas situaciones de 

conflicto, en adecuación con la ética y la deontología de la 

profesión de traductor intérprete jurado. Estos temas sirven de 

materia didáctica en la enseñanza de la deontología de la 

traducción jurada. 

Casos problemáticos Conducta 

Hacer traducciones juradas de 

documentos no originales. 

La ley estipula que la traducción 

jurada se hace exclusivamente a 

partir de documentos originales 
oficiales y auténticos. El traductor 

exige el original del documento 

para asegurarse de su 
autenticidad, o exige una copia 

legalizada o compulsada por el 

organismo competente ( el caso 

de un notario u otro), y hará la 
mención adecuada al respeto en la 
traducción. 

Hacer rectificaciones en la 

traducción de un documento 

que contenía errores. 

El traductor no puede rectificar ni 

modificar el contenido de un 

documento sin disponer 

previamente del original con los 
errores ya corregidos. 

Traducir para la policía 

informaciones íntimas y muy 

personales. ( el caso de una 

grabación audio o video que 

El traductor se limita a traducir 
las partes en relación con el caso 

sin traducir  apartados 

relacionados con la intimidad del 
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podría servir de prueba) individuo. 

Traducir documentos que 

colaboren en la comisión de 

delitos, ejemplo: prostitución – 

Crimen… ( el caso de los 

documentos de declaración de 

ejercicio de prostitución u otro) 

La traducción va en contra de los 

principios morales del traductor, 
por lo tanto se niega a hacerla. 

Hacer traducciones escritas de 

documentos oficiales que 

pertenecen a una empresa de 

venta de armamento. 

La traducción va en contra de los 

principios éticos y contribuye en 
los conflictos armados. Por lo 

tanto el traductor se niega a hacer 
la traducción. 

Traducir documentos 

personales del traductor 

mismo. 

La ley estipula que el traductor 

jurado tiene el derecho de traducir 

sus propios documentos. Aquella 
traducción se considera fiel y el 

traductor es responsable de lo que 

traduce para los demás así como 
para él mismo.   

Interpretación de comentarios 

ofensivos en una conferencia 

donde hay otros colegas de la 

profesión   

El intérprete en este caso no es 

obligado de traducir los 
comentarios ofensivos a sus 

colegas o los demás asistentes de 

la conferencia. Mantiene una 
actitud neutra y se convence de 

interpretar lo relativo al tema 
tratado.  

Interpretación en juicios donde 

el intérprete tiene 

informaciones sobre el caso 

tratado.  

El intérprete mantiene una 

posición neutra y no revela 

ninguna información a parte de lo 
que debe interpretar. Se limita a 

traducir las preguntas y 

respuestas sin matizar 
informaciones. 

Interpretar informaciones 

confidenciales  

El intérprete debe guardar la 

confidencialidad y el secreto 
profesional y no dejar acceso a 
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estas informaciones por nadie. 

Bajar mucho precio para ganar 

un cliente 

El traductor se fija en la tarifa 
establecida por el colegio. Bajar 

menos del límite autorizado sería 

injusto para el respeto de la 
profesión. 

Hacer interpretaciones en 

cabinas con colegas poco 

competentes. 

El intérprete se niega a trabajar en 

condiciones desfavorables y que 
podrían ser negativos para su 
propia reputación. 

Hacer una traducción en un 

idioma que el traductor domina 

pero en el que no está 

autorizado por el ministerio de 

asuntos exteriores. 

El traductor debe trabajar en el 

marco de su combinación 

lingüística, por lo tanto se niega a 

hacer traducciones en idiomas en 
las cuales no está certificado. 

Hacer la traducción de un 

documento falsificado. 

El traductor jurado desempeña el 
cargo de un oficial público, y los 

documentos que traduce o que 

recibe en su oficina, debe 

asegurarse de su autenticidad, y 
en caso de encontrar 

falsificaciones, debe informar las 

autoridades competentes y 
negarse a hacer esta traducción.   

No aceptar cargos imposibles 

(plazo de entrega de la 

traducción)  

El traductor se compromete a 

realizar los encargos en los plazos 
que se adecuan con su volumen 
de trabajo. 

Hacer tarifa de urgencia 

En caso de realizar una 

traducción de urgencia, el 

traductor tiene el derecho de pedir 
los honorarios correspondientes. 

El cliente paga y exige la 

traducción que favorezca sus 

intereses (terminología 

El traductor jurado se 

compromete a hacer una 
traducción fiel y conforme al 

original, y se niega a poner o 
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específica) añadir anotaciones que exige el 
cliente y que no corresponden al 
documento original. 

Hacer traducciones para la 

administración Española. ( El 

caso de diplomas y 

calificaciones). 

La conformidad de nociones que 

pertenecen a dos sistemas de 

estudio diferentes plantea un 

problema al traductor jurado, que 
no sabe cuál es el sistema que 

sigue el Ministerio de Educación 

para la convalidación de materias, 
calificaciones y títulos para los 

estudios realizados en el 

extranjero y en este caso Bastaría 

con transcribir literalmente las 
calificaciones literales de los 

expedientes académicos, para 
acercar los sentidos. 

Traducir parte de un 

documento ( un párrafo) 

Las nuevas normas del Ministerio 

de Asuntos Exteriores obligan a 
la traducción íntegra del texto 

("es traducción fiel y completa... 
de un documento").  

Traducir un fragmento de texto 

incomprensible o mal escrito.  

La traducción puede traer graves 

inconvenientes al interesado. Y si 

el traductor interpreta la 
redacción debe reunir bastante 
certeza sobre el sentido. 

Equivocarse en la traducción 

de nombres propios en un 

documento del Árabe al 

Español o viceversa  (Partidas 

de nacimiento …) 

El traductor debe pedir al 

interesado de escribir su nombre 
en letras latinas o presentar 
documentación que lo pruebe. 

Realizar desempeños ante estas 

situaciones de extrema 

necesidad social 

Los traductores jurados enfrentan 

en su labor situaciones en las 
tratan con clientes de una 

categoría social baja o pobre, y en 

este caso, y por ética, se 
comprometen a realizar el trabajo 
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sin pedir honorarios. 

Traducir y participar en actos 

jurídicos en los que personas 

desfavorecidas se encuentren en 

situaciones comprometidas. 

 

El traductor jurado se convence 

por traducir lo esencial sin tomar 
parte o revelar informaciones. 

Traducir un texto en un 

formato especial en una 

combinación lingüística 

diferente.  

El traductor jurado debe respetar 

el formato de texto en la 
traducción. 

 

Tabla 1. Casos problemáticos en traducción e interpretación jurada 

Título de la asignatura: La deontología y la ética del traductor 

Intérprete jurado. 

Tipo de la asignatura: (Obligatoria, optativa). 

Nivel de la asignatura: Tercer o cuarto grado. 

Número de créditos: según la carga lectiva de la asignatura. 

Descripción de la asignatura: 

Se pretende introducir la asignatura en la carrera de 

traducción e interpretación, para los estudiantes que estén 

cursando otras asignaturas de traducción de textos 

especializados (jurídicos, económicos, médicos, etc.), a partir 

del segundo o tercer curso, hasta el final de la carrera, con el fin 

de que los alumnos vayan siendo conscientes de las decisiones 

éticas y profesionales a las que los traductores e intérpretes han 

de enfrentarse en el ejercicio profesional de la traducción e 

interpretación. 

Objetivos didácticos: 

 Conocer la ética profesional del traductor. 

 Familiarizarse con las normas y límites de actuación de 

la Traducción e Interpretación. 
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 Conocer los distintos códigos deontológicos y legislación 

vigente que regula la profesión. 

 Conocer las distintas asociaciones profesionales, las 

ventajas de formar parte de alguna de ellas y conocer la 

existencia de los códigos deontológicos del traductor jurado. 

 Ser capaces de tomar decisiones acordes con la ética y 

aplicarlas en situaciones profesionales reales (simulaciones). 

 Aprender a pensar y reflexionar sobre las implicaciones 

y consecuencias éticas de la profesión del traductor en los 

diferentes contextos. 

Temática: 

Unidad 1: 

¿Qué es la traducción jurídica y jurada? Y ¿Qué son sus 

modalidades? 

Unidad 2: 

¿Qué es un traductor interprete jurado? ¿Qué es la ética 

profesional del traductor jurado?  

Diferencias entre ética, moral y deontología. ¿Qué es un código 

deontológico? 

¿Qué son los códigos deontológicos que regulan esta profesión?   

- Elementos comunes a los códigos deontológicos de las 

distintas asociaciones y/o colegios de Traductores e 

Intérpretes. 

- Debates sobre distintas situaciones en los que los 

traductores e intérpretes como profesionales han de tomar 

decisiones sobre ciertos asuntos que pueden no ser 

demasiado éticos. 

- Lectura y análisis de Códigos deontológicos. 

- Situaciones prácticas de traducción e interpretación 

(asimiladas a la realidad profesional) en las que los alumnos 

tendrán que actuar conforme a las reglas éticas establecidas 

por un código deontológico o una legislación determinada. 
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Unidad 3: 

Traducción de diversos documentos 

 Certificados de nacimiento, defunción, matrimonio, 

 Contratos 

 Poderes notariales 

 Testamentos 

 Sentencias, comisiones rogatorias 

Evaluación: 

 La asistencia a la clase 

 Realizar traducciones en clase con el profesor y 

corregirlas en grupo. 

 Mandar traducciones a casa. 

 La participación en los debates sobre ética y deontología 

profesional. 

 Establecer glosarios terminológicos.  

Conclusiones 

Tras analizar y valorar los códigos deontológicos, 

podemos afirmar la importancia que la ética y la deontología 

tienen para la práctica profesional de la traducción e 

interpretación (especialmente en los ámbitos jurídico, jurado y 

judicial) y para la regulación de esta práctica. 

 En otro orden de cosas, dada la importancia relativa que 

los componentes - éticos y deontológicos tienen tanto para la 

toma de decisiones del traductor o intérprete (aceptación o 

rechazo de un encargo, negociación de condiciones que 

preserven su ética profesional, etc.) como para el producto final 

de su trabajo de mediación lingüística y cultural (texto traducido 

o discurso interpretado), creemos que hemos demostrado que 

resulta urgente y necesario vertebrar una incorporación de este 

tipo de aspectos a los programas de formación de traductores e 

intérpretes. 
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