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 ترحيب
الجزائر جامعة المجد / أهال وسهال بكم في رحاب جامعة الحاج لخضر باتنة 

الترجمة األدبية بين الممارسة الفنية "  والتاريخ ،مرحبا بالجميع في فعاليات ملتقاها الدولي 

 . "واالشتغال اللغوي

لتناول جملة من القضايا العلمية والفكرية التي تتمحور حول يأتي هذا الملتقى 
ب واللغة األد:)المتشابكة مع بعضها البعض وهيالحقول المعرفية الثالثة 

المترجم ينقل عمال أدبيا من لغة ما إلى لغة أخرى ،وبخاصة إذا تم التسليم بأن (والترجمة
ألفاظها وتراكيبها و تعابيرها، وثقافتها وتراثها األدبي،كما أنه يسبغ على نقله  مغايرة لها في

من روحه وذوقه وأسلوبه، ويفرغ فيه إدراكه للنص األصلي وفهمه لمضمونه، وتفسيره 
فالمتتبع لمنهج المترجم المشتغل على إحداث الفعل النقلي للبناء النصي . الخاص به

األصل شكال، كما أنها تكون لها روح خاصة بها،  مهمة يلحظ بأن مهمته في األساس هي
ومعنى هذا أن المحدث لفعل الترجمة يضعنا بوصفنا متلقين في  .قد يتقمصها المترجم

فضاء نصي ضمن مركزية داللية ذات فعالية واسعة،تكون متحاورة مع الدالالت المتداخلة 
دفق اإليمائي المدون باألجزاء النصية يعترف بها مبدعها األول،وذلك عبر الت

والمستوعب،شريطة محاولة تحرره من االنحياز حتى في أشد لحظات انهماكه 
االستهالكي؛أي أن التواصل بين فعلي النقل والوضع يبقى مصدرا أساسيا لسلسلة األفعال 
التي يتضمنها الخطاب المترجم الذي ينقل للقارئ الواقع النصي ونظامه، ممجدا الدعوة 

جاد ما هو بديل للتمثيل وأنظمته ومحدداته، وما يترتب عليه من احتضان المطلقة إلي
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عشرات الدالالت التي يتشكل منها مزاج نصي، وتنبثق عنه ترجمات قد ينبني على أساسها 
 .التمييز بين المبدع والمترجم

أتمنى للمشاركين التوفيق في ملتقاهم هذا ،آمال أن يتوصلوا إلى مخرجات واقتراحات 
 .في مجال الحقل الترجمي هامة 

أرحب مرة أخرى بضيوفنا وبالمشاركين األعزاء متمنيا للجميع النجاح في مناقشاتهم 
 .وتقديمهم ألوراقهم البحثية العلمية

 

 رئيس امللتقى                                                        

 زابدية محمد خلرض.د.أ  
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 مرـــــــــــــالمؤت انــــــــــــــلج

 

 اللجنة العلمية

 

 الجامعة الرتبة العلمية  االسم واللقب

 الجزائر/ جامعة باتنة  أستاذ التعليم العالي زبادية محمد لخضر .د.أ

 الجزائر/ جامعة باتنة  أستاذ التعليم العالي الطيب بودربالة.د.أ

الجزائر/باتنة جامعة  أستاذ التعليم العالي دامخي عبد القادر. د.أ  

الجزائر/ جامعة باتنة أستاذ التعليم العالي لراوي السعيد. د.أ  

 جامعة باتنة ، الجزائر أستاذ التعليم العالي منصوري محمد.د.أ

 الجزائر/ جامعة باتنة  أستاذ التعليم العالي بوعمامة محمد.د.أ

 الجزائر/ جامعة باتنة أستاذ التعليم العالي دفة بلقاسم.د.أ

 الجزائر/جامعة باتنة  أستاذ محاضر منصوري علي. د.أ

 الجزائر/جامعة باتنة  أستاذ التعليم العالي صحراوي علي .د.أ

 الجزائر/جامعة باتنة  أستاذ التعليم العالي د ليبارير بلقاسم.أ

 الجزائر/ جامعة باتنة  أستاذ محاضر عالية علي.د

 الجزائر/جامعة باتنة  أستاذ محاضر بن سخرية عبد الحميد. د
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 اللجنة التنظيمية للملتقى
 

 

 

 

 الجامعة الرتبة العلمية  االسم واللقب

 الجزائر/ جامعة باتنة  أستاذ التعليم العالي  زبادية محمد لخضر. د.أ

 الجزائر/ جامعة باتنة  أستاذ التعليم العالي  منصوري علي . د.أ

 الجزائر/ جامعة باتنة  العاليالتعليم أستاذ  جاب اهلل أحمد. د. أ

الجزائر/جامعة باتنة  أستاذ محاضر عبد الرزاق بن السبع. د  

الجزائر/ جامعة باتنة أستاذ محاضر بلخير لخضر. د  

 جامعة باتنة ، الجزائر  أستاذ محاضر مقدم الجابري.د

 الجزائر / جامعة باتنة   أستاذ محاضر بن إبراهيم السعيد.د

 الجزائر / جامعة جيجل أستاذ محاضر حبيبةمسعودي .د

 الجزائر/ جامعة باتنة  أستاذ محاضر مطمر محمد العيد.د

 الجزائر/ جامعة باتنة  أستاذ مساعد راية أحمد.أ

 الجزائر/ جامعة باتنة  أستاذ مساعد باشا مبارك.أ

 الجزائر/ جامعة باتنة  أستاذ مساعد أقيس محمد.أ

 الجزائر/ جامعة باتنة  أستاذ مساعد شلبي فاطمة الزهراء.أ

 الجزائر/ جامعة باتنة  محاضرأستاذ  بن مخلوف يحيى.أ

 الجزائر/جامعة أم البواقي أستاذ مساعد ثابت طارق.أ
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 لجنة اإليواء

 

 الجامعة الرتبة العلمية  االسم واللقب

 الجزائر/ جامعة باتنة  أستاذ مساعد محمد أقيس. أ

 الجزائر/ جامعة باتنة  مساعد أستاذ راية أحمد.أ

الجزائر/جامعة باتنة  أستاذ مساعد بن حركات الجمعي .أ  

الجزائر / جامعة جيجل  أستاذ محاضر  حبيبة مسعودي. د  

 

 لجنة النقل

 

 الجامعة الرتبة العلمية  االسم واللقب

 الجزائر /جامعة باتنة  التعليم العاليأستاذ  أحمد جاب اهلل. د.أ

 الجزائر /جامعة باتنة  أستاذ محاضر السعيد  إبراهيمبن . د

الجزائر/جامعة باتنة  أستاذ محاضر  بن السبع عبد الرزاق.د  
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 اللجنة اإلعالمية

 

 الجامعة الرتبة العلمية  االسم واللقب

 الجزائر/ جامعة باتنة  التعليم العاليأستاذ  زبادية محمد لخضر.د.أ

 الجزائر/ جامعة باتنة  محاضر أستاذ بوروبة الشريف.د

الجزائر/جيجل جامعة أستاذ محاضر  مطمر محمد العيد .د  

الجزائر/جامعة أم البواقي أستاذ مساعد طارق ثابت .أ  

 

 لجنة التوصيات

 

 الجامعة الرتبة العلمية  االسم واللقب

 الجزائر/باتنة جامعة أستاذ التعليم العالي زبادية محمد لخضر.د.أ

 (األردن) جامعة فيالديلفيا  أستاذ التعليم العالي  يوسف ربابعة .د.أ

 الجزائر/باتنة جامعة أستاذ التعليم العالي خذري علي. د.أ
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الجزائر/باتنة جامعة أستاذ محاضر بن سخرية عبد الحميد.د  

الجزائر/باتنة جامعة أستاذ محاضر عالية علي .د  
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 زهيرة بنيني :و اللقب االسم

 محاضر أستاذ:العلميةالرتبة 

 الجزائر/الحاج لخضر باتنة:الجامعة 

 7444040700 :الهاتف

 zahira.benini@yahoo.fr: البريد االلكتروني 

 

 واقعها و آفاقها و تحديات العصر: الترجمة األدبية : عنوان المداخلة 

  :المداخلةملخص 

لعبت الرتمجة دورا كبريا يف نقل الثقافات و املعارف املختلفة ، فسامهت يف معرفة اآلخر و 

اإلطالع على ثقافته ، فتجاوزت حدود الزمان و املكان نتيجة لتفاعل األفراد من خالل التطور 

عن طريق املعاصرة ، و كان هدفها بناء عالقات تواصلية  اإلنسانيةالذي تشهده االجنازات 

 .  عملييت التأثر و التأثري 

و كانت الرتمجة و ال تزال عملية ال ميكن االستغناء عنها ، فهي اليت تفتح أبواهبا أمام تبادل 

األفكار و املعلومات ، و هي اليت تبين جسورا بني احلضارة العربية و احلضارات األخرى ، 

ذ بأيدينا إىل التطور و النمو سواء وتكشف عن آفاق جديدة و رؤى خمتلفة ، و هي اليت تأخ

 .أكان ذلك على مستوى الفكر أو األدب 

و تركز مداخلتنا على واقع الرتمجة األدبية من خالل طرح إشكالية ترمجة النص األصلي و كيفية 

تقدميه للقارئ ، و قدرهتا يف احملافظة على خصائص النص اللغوية و الثقافية ، و مدى حتقيقها 

mailto:zahira.benini@yahoo.fr
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 و املوووعي بني النص األصلي و النص املرتج  ، و التدديات اليت تعيشها يف للتواصل الفين

ترمجة النصوص األدبية و املقارنة ما بني النقل احلريف و النقل الذي يراعي الفروقات القائمة بني 

و اآلفاق اليت تصل إليها بعد الدراسة لتخرج . اآلداب يف الذائقة االبداعية و املخيلة و اللغة 

و حتقق التقارب بني الشعوب و . ص مقروء يوافق املعىن و األسلوب و السياق الثقايف بن

 .احلضارات 
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 عمر لحسن :االسم واللقب 

 أستاذ محاضر   :الرتبة العلمية

 الجزائر/ عنابة –جامعة باجي مختار   :الجامعة

 74 45 58 58 70  :الهاتف

 lahcenamor@yahoo.fr  :البريد االلكتروني

 إشكاليات ترجمة القرآن الكريم  :عنوان المداخلة

 

 : ملخص المداخلة 

إن الرتمجة فعل حضاري علمي يف آن واحد ، فبوساطتها تنهض األم  وتتالقح 

الثقافات واحلضارات ، فاألمة اليت تريد أن تؤسس لنفسها حضارة وجمدا ، مضطرة إىل معرفة ما 

األم  السابقة ، وبذلك فهي ال بد أن تلجأ إىل الرتمجة الستلهام ذلك  توصل إليه غريها من

 .املوروث اإلنساين ، فهي قدمية قدم اإلنسان 

درب الرتمجة وعر متعدد املسالك حافل باملطبات ، وميداهنا متداخل العناصر متشابك و 

رعت األلسن ، ذلك وقد تصدى بنو اإلنسان هلذا النشاط منذ قدمي الزمن ، بعد أن تف. األركان 

وقد لعبت . أن احلاجة اقتضت منه  أن يتفامهوا ويتواصلوا ويتخاطبوا مستعملني الرتمجة واسطة 

أوهلما نقل التوراة واإلجنيل يف نطاق محلة : الرتمجة قدميا دورا خطري الشأن يف اجتاهني رئيسني 
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واهلندي فكر اإلغريقي والفارسي التنصري ، اليت انطلقت من بالد ما بني النهرين ، والثاين نقل ال

 .قاعدة احلضارة العربية اإلسالمية، وإرساء وغريه إىل اللغة العربية

لقد أصبدت ترمجة القرآن الكرمي إىل اللغات األجنبية، وخباصة منها اإلجنليزية و 

والفرنسية واإلسبانية ورورة ملدة يف أيامنا، حىت يتمكن الناس مجيعا مسلمني وغري مسلمني من 

غري العرب قراءته برتمجة أمينة، تربز الصورة املشرقة اليت أعجزت أهله من العرب يف القدمي وما 

، خاصة يف ظل هذه الظروف اليت تعرف محلة شرسة ود اإلسالم ورموزه كاحلملة اليت زالت 

 . عرفتها أوروبا وّد الرسول الكرمي حممد صلى اهلل عليه وسل ، ووّد القرآن الكرمي 

، ن التساؤالت اليت يفروها املوووعوسنداول يف هذا البدث اإلجابة على جمموعة م

القرآن ؟ وإذا جاز فهل ميكن عمليا وتقنيا ؟ وإذا أمكن فهل لنا  هل جيوز شرعا أن يرتج : منها 

أن خنرج من وقائع الرتمجة عرب التاريخ بصورة واودة ملعامل الصعوبات اليت يلقاها املرتج  الذي 

يتصدى لرتمجة النص القرآين كان ال بد قبل الدخول يف التفاصيل التقنية لرتمجة معاين القرآن أن 

هل جيوز شرعا أن يرتج  القرآن ؟ وإذا جاز فهل ميكن عمليا : أسئلة مفادها  نطرح على أنفسنا

وتقنيا ؟ وإذا أمكن فهل لنا أن خنرج من خالل وقائع الرتمجة خالل التاريخ بصورة واودة ملعامل 

 الصعوبات اليت يلقاها املرتج  ؟
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 بلخري خلضر:  واللقب االسم

 حماورأستاذ : العلمية الرتبة

 . جامعة احلاج خلضر باتنةكلية اآلداب و اللغات، قس  اآلداب و اللغة العربية،   :الجامعة

 
 ترجمة المصطلح في التراث العربي القديم

 

  :المداخلة ملخص

اللغة قيمة حضارية وثقافية يف حياة األفراد واجملتمعات ؛قيمة يف ذاهتا من حيث جتلياهتا 

اليت تنجزها ،حبك  أهنا عامل وسيط ،فهي الرسالة وهي النصية ،وقيمة بأدائها من حيث وظائفها 

 .الرتمجان، ترمجان اإلنسان عن الكون

انطالقا من هذه احلقيقة املعرفية حياول هذا البدث أن يتتبع حال اللغة العربية وإسهاماهتا يف 

كان بينها   ، بفعل ذلك التزاوج املثمر الذياإلنسانية، بل احلضارة اإلسالميةبناء احلضارة العربية 

وبني اللغات احلية الفاعلة األخرى يف إقامة صرح العلوم واملعارف عندما استطاع رواد الفكر العريب 

أن يتجاوزوا املنظوم اللغوي الواحد ليعاجلوه مبنظار االزدواج والتعدد، والتأثري والتأثر ،من  اإلسالمي

مجة وتعريبا مث متثال وممارسة خالل نقل العلوم واملعارف من لغات أعجمية إىل العربية،تر 

ترمجة املصطلدات العلمية اجلديدة على الثقافة : وكان من أه  تلك النقول والرتمجات.وإبداعا

واملنطق وعلوم الطب والصيدلة والفلك والرياويات وحنو  العربية،واملتمثلة يف مباحث الفلسفة

لرازي وأيب عبد اهلل اخلوارزمي وكان من أشهر أولئك الرواد حنني بن إسداق ،وأيب بكر ا.ذلك

والفرايب وابن سينا وغريه  كثري،وعيا منه  ملا للرتمجة من أمهية قصوى ،ودور كبري فاعل، يف نقل 
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املعارف اجلديدة، وحتديد ما يلزم نقله من املصطلدات واملفاهي  ،مما عند غريه  من األم  

 .واحلضارات والثقافات

العربية إىل سيادهتا األدبية والعلمية يف أيام العباسيني حدث ذلك عندما وصلت اللغة     

خاصة، حيث وعت حضارة الفرس وحكمة اهلند وفلسفة اليونان ،فنقلت ما عنده  وترمجت،عن 

 .وعي وقصد ومتكن واقتدار،فأبدعت يف صنع حضارة اإلنسان
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 فيصل األمحر :االسم واللقب

 أستاذ حماور  :الرتبة العلمية

 األدب العريب  :القسم

 اجلزائر / جيجل/حممد الصديق بن حيىي  :جامعة ال

 6440066550 :الهاتف

 faycal_alahmar@yahoo.fr :البريد االلكتروني

 
 .شهادة مترجم"...في ترجمة أدب الخيال العلمي تجربة: "لمداخلةعنوان ا

 
 :ملخص المداخلة 

إن نص اخليال العلمي يطرح إشكالية خاصة من زاوية نظر النظرية األدبية من باب كونه منطا  

كتابيا يقف على قائمتني؛ إحدامها اللغة األدبية املشبعة بالبالغة وباإلحاالت اجلمالية؛ وثانيتهما 

امليالة صوب الصرامة التعبريية والتقريرية املتماشية مع الوصف العلمي ومع املعطى اللغة العلمية 

وهذا اخلليط من املادتني اللغويتني أو من ...املعريف التواق صوب احلقيقة والواقعية الشديدة 

ية العنصرين التعبرييني الدالليني ميندنا  منطا خاصا من التلقي خصوصا  إذا ما أخذنا البيئة العرب

ذلك أن النص األديب العلمي يت  تلقيه حسب خلفيات معرفية ذات شروط، ...بعني االعتبار 

 ...وحسب ثقافة متداولة يف دائرة التلقي اليت ينتج النص يف إطارها

تطرح ترمجة هذا النمط اخلاص جدا من النصوص، من جهة موازية، إشكاليات كثرية هتدف 

الشهادة إىل الوقوف على بعضها من أجل كشف آليات الكتابة والتلقي يف عالقتها /املداخلة

mailto:faycal_alahmar@yahoo.fr
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املتشابكة مع مستوى املتلقي وثقافته، وكشف الصعوبات املطروحة على مرتج  هذا النمط  املتميز 

وهي التجربة اليت كانت لنا على امتداد سنوات من ترمجة نصوص عديدة يف ...من النصوص

للروائي  brave vew world" عامل جديد فاول"امليدان املذكور كللتها ترمجتنا لرواية 

 .   Aldous Huxley"ألدوس هكسلي"ليزي الفيلسوف االجن
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 .مد عرباويحم:لقبالسم و اال

 .سنة أوىل دكتوراه، باحث وعضو خمرب املمارسات اللغوية يف اجلزائر+ ماجستري  :العلمية الرتبة

 اللغة العربية وآداهبا :القسم

 .جامعة مولود معمري بتيزي وزو :الجامعة

 6000605000+  6650656460 :رقم الهاتف

 medarbaoui76@gmail.com :البريد اإللكتروني

 
 .المستويات اللغوية في ظل الترجمة والتقنيات الحاسوبيةمعالجة : عنوان المداخلة

 
 :ملخص المداخلة

تتناول هذه املداخلة إشكالية معاجلة املستويات اللغوية يف ظل الرتمجة والتقنيات 

احلاسوبية؛ فاالشتغال اللغوي بتدليل هذه املستويات له مسة خاصة إذا ما اقرتن مبرجعيات ممارسة 

 .عمال التكنولوجيا املعلوماتيةالعمل الرتمجي أو است

التكافؤ الشكلي  أسلوب: على حتليل املستويات اللغوية باعتماد أساليب منها الرتمجةتقوم 

الذي عنوي املتكافؤ ، وأسلوب الالرسالة نفسها يف الشكل واحملتوى معامطابقة على الذي يركز 

هنا تعيش الرتمجة األدبية العربية و . يبدث عن معادل امللفوظ يف الرتمجة دون مراعاة شكل املصدر

عالقة جدلية بني أبعاد ثالثة، األول حياكي النص املصدر ويراعي األمانة العلمية، والثاين يشتغل 

باإلبداع إلشباع احلاجة الفنية للمتلقي وحتقيق الكفاية التواصلية معه، والثالث يسعى لتدقيق 

 . التوازن بينهما
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ة العربية لغللغة أيضا مستويات ال اسوبيةجماالت املعاجلة احليف اجلانب املوازي تشمل 

وعي و تمثيل املعارف اللغويّة املعروفة غري أهنا ذات طابع آيل، حيث تقف التقنيات احلاسوبية ل

قدرات العقل البشري يف توليد املعرفة يستجلي : نظري، باالعتماد على جانبني؛ األول اللغة آليا  

يستثمر ما حتقق يف اجلانب النظري، : الثاين عمليبصورٍة رمزية منطقية، و تها اللغوية، وصياغ

 .للغة هلتمثيله يف احلاسوب ليكون قادرا  على حماكاة اإلنسان يف استعمال
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 عبد املالك مغشيش + جنوى منصوري  :االسم واللقب

 مساعد  أستاذ+ حماورأستاذ  :الرتبة العلمية

 اجلزائر /جامعة الطارف+جامعة احلاج خلضر باتنة  :الجامعة

 abdelmalek1975@yahoo.fr  اإللكتروني البريد

   nejouan@gmail.comأو

 . 6665765005 :رقم الهاتف

 (استراتيجية االختالف والخضوع العولمي  )الترجمة والمثاقفة :عنوان المداخلة

 :ملخص المداخلة

إن التالقح الثقايف بني األم  والشعوب ،وعي حضاري تشكل مع بداية تشكل تلك األم         

والشعوب، وقد ظهر مالزما للسعي وراء  تقدمي اجملتمع  بفلسفته  وثقافته وآدابه والتعريف بنمط 

ا ملنطق االستيعاب واإلنتاج لكل املظاهر الفكرية واملعرفية اليت بل كان خاوع... عيشه وتقاليده 

 . تعكس تصورات متباينة للعامل احمليط هبا 

من هنا بدا التواصل احلضاري ورورة متليها الرغبة يف االنفتاح على اآلخر من أجل اإلحاطة      

م  لتفعيل حركة التوسع مبا تنتجه اإلنسانية والتعرف على جديد اإلبداع الفردي واجلماعي لأل

وباعتبار الرتمجة جسر التواصل بني احلضارات . احلضاري والتنفيس عن الذات الفضولية  املبدعة 

mailto:abdelmalek1975@yahoo.fr
mailto:nejouan@gmail.com
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املختلفة  واللغات والثقافات املتمايزة، فقد اعتمدهتا اجملتمعات كآلية  مهمة وورورية للتقارب 

 .  اقفة واخلضوع العومليواالنفتاح  فأصبدت اسرتاتيجية قوية تفرض نفسها يف عصر املث

فاملثاقفة  والعوملة من اآلفاق اليت حتوي أشكال الثقافة املختلفة وأسئلة الوجود املتعددة يف       

ظل التعايش احلضاري ،ومها ختتزالن احلضارات املختلفة يف حلظة من حلظات اإلبداع اليت 

اخلصوصيات والتقوقعات،  يتمخض عنها جتدد احلضارات واندماجها ومناؤها عن طريق إبعاد

 .ولكن يف إطارها اإلجيايب الذي ال يلغي اهلويات

تسعى هذه الدراسة إىل بيان العالقة اليت جتمع الرتمجة كاسرتاتيجيه حضارية تقلص أو تلغي      

املسافات بني األم  والشعوب، باملثاقفة اليت فروها عصر االنفتاح والعوملة أو عصر الثقافة العاملية 

 يرتبط جناحها اليوم بقبول التكافؤ الثقايف وومانه ورعايته  ليكون  كفيل بالنهوض بالرتمجة اليت

 .ألن تلعب الدور املنوط هبا 
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 مها نسرين عقون :ب اللق االسم و 

 مساعد  أستاذ :الرتبة العلمية

 اجلزائر /  باتنة/ احلاج خلضر :الجامعة

 .78 53 55 61 06 :الهاتف

 .37 21 81 033: الفاكس

 maha.aggoun@yahoo.fr :البريد االلكتروني

TRADUIRE L’INTERROGATION RHETORIQUE DANS LE CORAN CHEZ MUHAMMED 

HAMIDULLAH ET DENISE MASSON SOURATE « EL BAKARA » COMME EXEMPLE 

 : Résumé     :ملخص المداخلة

 Le Coran est le livre qui regroupe une panoplie de procédés 

rhétoriques. Parmi eux, l’interrogation rhétorique. Appelée 

aussi question oratoire, fausse question ou question de style, 

c’est une interrogation qui n’attend pas de réponse, tant la 

réaction de l’auditoire est considérée comme évidente. C’est 

une démarche interpellative qui consiste à poser des questions 

moins pour l’expression d’un doute que pour confondre, 

émouvoir, solliciter, ou intimider.                                       
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Lorsqu’on s’intéresse à la traduction du texte sacré, on 

remarque que cet acte scientifique requière une précision 

dans l’usage des termes. Ce travail s’avère alors un peu délicat 

surtout quand le texte coranique regorge de versets incluant 

cet aspect rhétorique. Pour ce, il faut néanmoins comprendre 

pour être dans la mesure de traduire, et c’est de là, que la part 

importante du contexte voit le jour.                                    

L’étude proposée se veut comparative, entre deux traducteurs 

de renommée internationale, à savoir, Muhamed Hamidullah 

et Denise Masson, dans la traduction des versets qui incluent 

la figure rhétorique de l’interrogation dans sourate « El 

Bakara », sourate qui comprend d’ailleurs le plus grand 

nombre de questions oratoires dans tous le Coran.               

Mots-clés : traduction coranique, interrogation rhétorique, 

contextes, exégèses.                                                             
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 حممد العيد مطمر :واللقب  االسم

 أستاذ حماور :الرتبة العلمية 

  عل  االجتماع  :القسم 

 اجلزائر –احلاج خلضر ، باتنة  :الجامعـة 

 7440700705 :الهاتف 

 777558475 :الفاكس 

 drmetmer@hotmail.fr :البريد اإللكتروني 

 
 تعاريف في عملية الترجمـة: عنوان المداخلـة 

 
 : ملخص المداخلـة 

تعترب تعاريف عملية الرتمجة الصديدة متعددة و متفاوتة تقريبا ، تعدد و تفاوت 

األشخاص الذين أخذوا على عاتقه  مناقشة هذا املوووع ، فمن ناحية ، يعترب هذا التنوع 

مفهوما متاما ، ألن هناك اختالفات شاسعة يف املواد املرتمجة ، ويف أغراض النشر ، و يف حاجات 

، باإلوافة إىل ذلك ختضع اللغات احلية إىل حتول متواصل ، وختضع األفضليات يف  مجهور القراء

األسلوب إىل حتوير متواتر ، وهبذا الشكل ، تكون الرتمجة املقبولة يف فرتة معينة ، غري مقبولة متاما 

 . يف فرتة الحقة يف أغلب األحيان 

mailto:drmetmer@hotmail.fr
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ملهمة و الشاملة نسبيا وبذلك سأعمل يف مداخليت على تقدمي عددا من التعاريف  ا

الرتمجة اجليدة  يف ووء بعض املتطلبات ، اليت   Prochàskaللرتمجة ، فمثال يعرف بروجاسكا 

 : جيب أن يقوم هبا املرتج  و هي 

 .البد أن يفه  الكلمة األصلية من حيث األسلوب و من حيث فكرة املوووع  – 0 

 . اللغويني البد أن يتغلب على االختالفات بني الرتكيبني -2 

 . البد أن يعيد بناء الرتاكيب األسلوبية للعمل األصلي يف ترمجته  – 5 

  Jackson Mathewsوهناك تعاريف أخرى سأقف عندها ، جلاكسون ماثيوس 

 .  ترجمة قصيدة برمتها ، يعني تأليف قصيدة أخرىالذي قال مثال 

هذا و يعترب ووع تعريف تعميمي لعملية الرتمجة شيء ، ووصف مغزى مميزات الرتمجة 

 الوافية شيء آخر متاما ، و هذا ما سأحاول أن أقدمه بنوع من التدليل لتدقيق املراد يف مداخليت 
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 حممد أمني إدريس :واللقب  االسم

"أ"مساعد قس   اذأست: الرتبة   ماجستري يف الرتمجة  :المؤهل العلمي   
ترمجة: التخصص       قس  اللغة و األدب اإلجنليزي: القسم   
جامعة معسكر: الجامعة      كلية اآلداب و اللغات : الكلية   

326312..66.7.00.3 :المحمول   

      drissamine20@yahoo.fr: البريد االلكتروني

 الترجمة األدبية بين القيمة الفنية والوظيفة الحضارة

 :   ملخص المداخلة   

وظف لقضاء ال ينضب أبدا، تإّن اللغة آداة طيعة يف يد اإلنسان، و مصدر حياة  
عترب و ت. حضارية-تداولية أم تثاقفية و    احلاجات و سد املتطلبات تواصلية كانت

الرتمجة يف احلقيقة إحدى هذه املتطلبات احلياتية، إذ ينبغي على كل إنسان كّيس أن 
ال ينعزل وراء أسوار ثقافته، بل أن ميضي قدما يف االحتكاك باآلخر و النهل منه و 
من علومه اإلنسانية و العلمية و التقنوعلمية، حبيث أصبح هذا التواصل مع اآلخر 

 . ة زاحفة هي كالشبح حتوم يف كل مكانأمرا حمتوما يف ظل عومل
و عالقة الرتمجة، كعل  قائ  بذاته، باللسانيات عالقة متينة يف جوهرها، متأصلة      

يف مفهومها، إذ يعترب العديد من املنظرين أّن الرتمجة و لدت من رح  اللسانيات، و 
روبية هو الذي كّون أّن سعي علماء اللغة األوائل احلثيث ملعرفة أصل اللغات اهلندوأو 

و على الرغ  من تنوع جماالت البدث يف الرتمجة، و تطور نظرياهتا . مفهوم الرتمجة
مل  البدثية و أسسها االتطبيقية من لسانية و تأويلية و أدبية و ثقافية و عرفانية إال أهّنا

 .رمجيةهتمل النظرية اللسانية بفروعها املتنوعة، بل تكاد تكون حاورة يف كل انطالقة ت
ثقافة مستقبلة، /بالنسبة لكل لغة (an added value) قيمة مضافةتشكل الرتمجة      

إذ باإلوافة إىل دورها الثقايف ببعده احلضاري و املتمثل يف إرساء قواعد احلوار بني 

mailto:drissamine20@yahoo.frالهاتف
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العوامل اإلنسانية املتنوعة، و مد جسور التواصل بني الضفاف كلها، فإهّنا ختّول لنا 
 ميثل و اآلخر، مع التفاعل و التعامل خالل من أعماقنا يف اخلوض و اذواتن اكتشاف

 .جوهر الفعل الرتمجي برمته و لبنته األوىل (otherness) الغريية هذه نقل
و تربز قيمة الرتمجة أيضا يف إغناء اللغة اجلامعة اليت متثل العصب النابض لكل 
جمموعة اثنوغرافية، بل إهّنا تعيد االعتبار للهجات احمللية الدفينة و تعزز من مكانة 

فهذا التعدد الوظيفي للرتمجة ميندها مكانة علمية ذات أمهية . األقليات يف جمتمع ما
سه فعل تواصلي و عملية تعليمية تساعد على التعدد األلسين بالغة، فهي يف اآلن نف

 . و تنويعه
ختضع ترمجة النصوص، بشىت أمناطها و اختالف توجهاهتا، إىل ووابط ترمجية      

و إن حنن . صارمة حتد من عمل املرتج  أحيانا، و متنح له احلرية املطلقة أحيانا أخرى
 عند الزال  كذلكرمبا  لزمن ليس بالقصري، و تقّيدنا بالتصنيف الذي كان متداوال به،

ّبدل أسس الفعل النصوص إىل تقنية و أخرى أدبية ي تقسي  أنّ  منا، لوجدنا الكثريين
و اللغة املقتصدة، و  الرتمجي برمته، إذ شتان بني الرتمجة التقنية ذات األسلوب اجلاف
ية القائمة على األسس الرتمجة األدبية ذات اخلصوصيات اللغوية و األسلوبية التعبري 

ّيز بني الرتمجتني أيضا أّن املرتج  األديب يتعامل و من بني ما مي. و أخريا امليتالغوية أوال
يف نصه مع العديد من املسائل اليت تعترب يف احلقيقة منغصات ترمجية بامتياز بدءا 

 و الدالالت احلافة أو اإلحيائية (denotations)بالدالالت التقريرية 
(connotations) و تعدد املعاين للكلمة الواحدة ،(polysemy) لكن . و غريها

النص )األه  من ذلك كله يبقى يف جتسيد البعد االستيتيكي نفسه للنص األول 
احليل )ـ ب من خالل الصور البالغية و احملسنات البديعية و اليت نسميها( األصل
باملرتج  ألن يضع نصب عينيه  ، و هو ما سيدفع(Rhetorical devices)( البالغية

و هذا هو مفهوم الرتمجة  القارئ و سبل التأثري فيه، و كيفية جتسيد اإلثارة من حوله،
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الذي تقوم عليه نظرية أوجني ألبري  (Dynamic equivalence) بالتكافؤ الديناميكي
 .الرتمجية (Eugene Albert Nida)نيدا 
وبط ما حييط بالنص األديب من مفاهي  سنتطرق يف هذا البدث، أوال، إىل      

الغاية، لننتقل بعدها إىل التعريف بالرتمجة األدبية على ووء  و على سبيل املاهية
، مع تبيان (The different textual typologies) خمتلف التصنيفات النصية املتنوعة

عالقتها  و ،(و اليت من بينها اخلاصيتني التعبريية و اجلمالية) اخلصائص املؤسسة هلا
بالنظرية اللسانية، و حدود التعامل معها، و ما قدمته هذه األخرية لرتمجة األدب 

األول فين يف أهّنا : و سنسعى بعد ذلك إىل إبراز أّن للرتمجة األدبية بعدين اثنني .عامة
، و هي النظرة (co-author)ختّول للمرتج  أن يربز شخصه بوصفه مؤلفا مشاركا 

 أصبدت معتمدة يف تلقني الرتمجة، و سبل اكتساب طرائق الكتابة احلداثية اليت
املبدعة اليت جتعل أسلوب املرتج  يعادل أو يفوق أسلوب كاتب النص األصل 

؛ أما البعد الثاين فهو بعد حضاري حيمل يف (الرتمجة بوصفها عملية إعادة كتابة)
حاسيس و مشاعر، بل و طياته نقل مكنون النفس البشرية و ما يعتمل بداخلها من أ

و يتمثل ذلك باألساس يف ما . من معرفة أو معارف يف خمتلف األجناس األدبية
و . قدمته العديد من املؤلفات األدبية، نثرا  كانت أم شعرا ، للثقافات املستقبلة

ملاذا كانت الرتمجة األدبية، : سنداول يف ذات الصدد اإلجابة عن التساؤالت التالية
التخصصات الرتمجية األخرى، مبثابة احملرض احلضاري على حدوث أكثر من أي 

التفاعالت الثقافية؟ ما هي تلك التفاعالت و كيف متت؟ كيف متكنت الرتمجة 
األدبية من تغيري األوجه الثقافية و االجتماعية بل و النماذج الثقافية البدئية 

(Original cultural patterns)  املستقبلة؟    آلداب و ثقافات اجملتمعات  
ترمجة اإللياذة هلومريوس من قبل و من بني األمثلة اليت سنخوض فيها مفصلني 

إىل  دمنة، الرتمجات العاملية لكليلة و و سليمان البستاين و أثرها يف اغناء اللغة العربية،
 .خاصةمغامرة ألف ليلة و ليلة و ارحتال شهرزاد إىل أوروبا و تأثريها يف البيئة الفرنسية 
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و لن نكتفي هبذا القدر، بل سنعرج على ترمجة قصائد حافظ الشريازي و أثرها يف 
و تأثري جتربة ابن طفيل يف األدب القصصي  تقريب الثقافات من بعضها البعض،

و ما تركته من     جلربان خليل جربان إىل اللغة االجنليزية (النيب)ترمجة رائعة ، و األوريب
نا بأدب الرحالت الذي اعتربه العديد من منظري الرتمجة صدى فيها؛ لننهي رحلت

و إقراره  بأّن املرتج  و الكاتب  عامال أساسا من عوامل إعادة ابتناء الثقافات،
رحلة لذلك من خالل وسنقدم . (nomadism) (البداوة)الرحال جتمع بينهما أواصر 

 ايا حياة رجاليف كشف خب أمحد ابن فضالن إىل بالد الصقالبة، و دور رسالته
و ستعىن كل هذه املسائل  .مل تطأ أروه  أقدام عربية قط الذين الشمال األشاوس

-مث ومن اإلطار التطبيقيالنظري أوال بالكثري من التدليل و التفسري ومن اإلطار 
 .العملي
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 بن السبع عبد الرزاق+ شلبي فاطمة الزهراء :االسم واللقب

 أستاذ محاضر+ مساعد أستاذ :الرتبة العلمية

 العربية وآدابهااللغة : القسم

 الجزائر/جامعة الحاج لخضر باتنة :الجامعة

 
 "قيمة الترجمة األدبية في ظل العولمة: "عنوان المداخلة

 :ملخص المداخلة

إذا كانت الرتمجة األدبية وسيلة تواصل بني الشعوب واحلضارات املختلفة فإن العوملة رمز 
والتفرد ونبذ التواصل الثقايف واحلضاري،فالنظرة السطدية تفيد االختالف بني الرتمجة اهليمنة 

والعوملة،لكن املستقرئ لطبيعة العالقة بينهما جيد أن كالمها يؤسس ألروية معرفية قائمة على 
عالقة احتواء وتداخل،فكثريا ما يكمل أحدمها اآلخر ولديهما نفس اهلدف هو حتقيق التطور 

 .ملعمورةلسكان ا
 :انطالقا من هذا التصور ميكن حتديد معامل املوووع اليت نتناول فيها ما يلي 

  قيمة الرتمجة األدبية يف حياة األم 
 الرتمجة األدبية وهاجس العوملة 
 مظاهر تأثر الرتمجة األدبية بالعوملة 
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  فاتح حمبلي  :قب للاسم و اال

 أستاذ محاضر : الرتبة العلمية  

 الجزائر / أم البواقي / العربي بن مهيدي : الجامعة

 اللغة العربية و آدابها  : قسم ال

 7407570507: رقم الهاتف 

 777070775: رقم الفاكس 

 amblifateh1@gmail.comh: البريد اإللكتروني 

 (مصطلحات الحقل السميائي أنموذجا)الترجمة المصطلح النقدي وإشكالية  :عنوان المداخلة
 

 :ملخص المداخلة 

إن إشكالية املصطلح النقد املعاصر تعود إىل ظاهرة اوطراب الرتمجة من مرتج  إىل آخر   

قبل اإلقرار بوجود صعوبات أحيانا هذه اإلشكالية ميكن أن تضاف إىل إشكاالت أخرى متعلقة 

برتمجة النص اإلبداع و هو املوووع الذي يبقى عالقا طوال أزمنة متعاقبة ، ففي الوقت الذي 

فه اهليئات املعجمية و هيئات التعريب  يف الوطن العريب برتمجة املصطلدات العلمية يف اهتمت 

ميدان العلوم الطبيعية  والتطبيقية ،مل تول إال اهتماما جزئيا لرتمجة املصطلدات النقدية و ظلت 

mailto:hamblifateh1@gmail.com
mailto:hamblifateh1@gmail.com
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ريا ما اجلهود الفردية للمرتمجني العرب هي السائدة  ،و حىت تلك اجلهود املنظمة املتفق عليها كث

 طبعتها مظاهر مؤملة ومؤدية إىل االختالف و التضارب و الصراع 

تأيت هذه الورقة البدثية  لتستدلي أسباب التضارب والتذبذب يف ترمجة مصطلدات احلقل  

السميائي   وانعكاساته غلى مستوى تباين املفاهي  و الدالالت من مرتج  إىل آخر من خالل 

 عرض و موازنة بني مناذج لرتمجات النقاد العرب املعاصرين يف املشرق و املغرب  
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 محمد كوداد: االسم واللقب

 :الرتبة العلمية

 الترجمة:القسم 

 جامعة قاصدي مرباح،ورقلة :الجامعة

 7555777775 :الهاتف

  mdkoudded@yahoo.fr:البريد االلكتروني

قراءة في  -بين االلتفات إلى النقد و االلتفاف على النقد : األدبي الترجمة الذاتية للنتاج :عنوان المداخلة
 -نموذجين من األدب الجزائري

 
 :المداخلة  ملخص

لك فإن عملية ذليس لألديب املنتج من ان ميارس وصاية القراءة على املتلقي ،فإن حدث 

هذا يف صدد  القراءة تصبح مدعاة لسلطة القسر والتوجيه املرتفع الذي يتعاىل على القارئ ،نلمس

املنتج نفسه اليت غايتها ان يووع النتاج يف  أوالرتمجة الذاتية للنتاج الروائي من طرف الكاتب 

يرتتب عن ذلك قراءة موجهة ووصاية ميارسها املنتج على القارئ وهي ليست .األخرمتناول 

ا ذاتيا يقوم به بالربيئة ،بل قد تظل غايتها االلتفاف على النقد ،كون ذلك يعتربه الكثريون نقد

ان يقول ودالالت ومقاصد قوله،فإن كان النص سلعة فإن  أرادالكاتب لنصه كونه األعل  مبا 

 . منتج السلعة ليس له ان يتدخل يف استعماالهتا

mailto:mdkoudded@yahoo.fr
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الرتمجة الذاتية تسه  يف تبديد عتمة النص ،غري ان عتمة النص هذه تتعلق باملتلقي  أنال ننكر 

وبتذوق لغتها  هبا وبتأويلها األحقفمن نافلة القول انه هو من يعد ( من االنس)وهو الذي انسها

،فتدخل املنتج كمرتج  لنتاجه قد ال يكون إال لاللتفاف على اوبتبديدها عتمتهودالالهتا بل 

سوف نعمد يف مداخلتنا هذه إىل استقراء هذه اإلشكالية وحماولة تربير متظهرات وهلذا  .النقد

هي إال حماولة فرض وصاية من نوع خاص على  الفروية اليت تتأرجح بني ان الرتمجة الذاتية ما

املتلقي وتوجيه رؤيته للنتاج،بدل ان تكون سعيا لألخذ بيده كون املرتج  ال يعمد إىل الرتمجة 

قد نال حظه من النقد ليلتف على هذا النقد عن طريق ترمجة  األصلييكون العمل  أنى بعد سو 

 . قارئيها نتاجه أيدييضع بني  أخرىنتاجه للغة 

 .بوجدرة،املتلقي الرتمجة الروائية ،ميزان النقد ،الرتمجة الذاتية ، رشيد :الكلمات المفتاحية
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 رياض بن يوسف :االسم واللقب 

 أستاذ حماور  :الرتبة العلمية

 0جامعة قسنطينة  :الجامعة

 6006075605:الهاتف

    riad25dm@yahoo.fr :البريد االلكتروني

 
 من خيانة الدال إلى تلفيق المدلول: ترجمة أندريه شوراكي للقرآن الكريم : عنوان المداخلة

 
 : ملخص المداخلة

عربانية أو  للقرآن الكرمي بأهنا-اليهودي االسرائيلي اجلزائري املولد -وصفت ترمجة أندريه شوراكي  

على حد عبارة  "Hébraisation du Coran"القرآن" َعبـْرنة"بأهنا حتريفية تسعى إىل 

 كاالباحث عبد اهلل شيخ موسى يف دراسته النقدية لرتمجة أندريه شوراكي  املنشورة مبجلة أرابي

 -و قد ذهب الباحث حسن العزوزي إىل الرأي نفسه تقريبا . 0550سنة  00الفرنكفونية ع 

و قد نشرت ومن أعمال الندوة الدولية حول ترمجة معاين القرآن  -للرتمجة نفسها يف دراسته

 .2660 الكرمي بطرابلس سنة

 أن ما جيمعهما هو و رغ  التباين الواوح يف خلفيات الباحثني األيديولوجية و املنهجية إال

لرصد  -تقريبا-األخطاء اللغوية اليت حفلت هبا ترمجة شوراكي ، و إغفاهلما إمعاهنما يف تتبع

mailto:riad25dm@yahoo.fr
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و يف سبيل نقض . إثبات تبعية النص القرآين املزعومة للتوراة  مقصدية املرتج  اليت تتلخص يف

 :ورالتلفيقية عرب ثالثة حما أطروحة شوراكي هذه آثرنا كشف استرياتيجيته

أي التدريف الذي طال املنت القرآين نفسه من خالل االستثمار املراوغ حملور : خيانة الدال  - 0

، أو من خالل التدريف الصريح املباشر أحيانا أخرى و حنن هنا ال نتددث  االستبدال أحيانا

 .كفاءة املرتج  عن أخطاء الرتمجة الناجتة عن عدم

الرتمجة اليت اجرتحها شوراكي ليثبت وجها " مغالطات " و يتجلى ذلك يف: خيانة املدلول  -2

مقصود للمفردة أو العبارة القرآنية ، و قد الحظنا أن هذه اخليانة ال تعود دائما  من الداللة غري

 . إىل مقصديته املعلنة أو غري املعلنة إىل عدم كفاءة املرتج  بل قد تعود

األصل السامي املشرتك بني اللغتني العربية و العربية لقد وجد شوراكي يف : االشتقاق املغرض -3

التوراتية املزعومة للقرآن  -ملمارسة تلفيقه و حماولته الدائمة إلثبات اجلذور العربية حقال خصبا

و هذه استرياتيجيته الثابتة يف كل . املفردات القرآنية إىل جذور عربية  الكرمي فداول رد بعض

لكتب العهد اجلديد األربعة فكلها حسبه ذات منشأ تورايت  ن الكرمي أمترمجاته سواء أ كانت للقرآ

 .و القرابة اللفظية االشتقاقية حسبه تثبت ذلك

و مرجعيتنا يف حبثنا هذا تتلخص يف أقوال و مذاهب كبار املفسرين قدميا و حديثا أوال ، و 

النقدية يف حقل الرتمجة األدبية  يف املعطيات النظرية و اإلجرائية اليت توفرها الدراسات اللسانية و

 .عامة ، و يف حقل ترمجة القرآن الكرمي خاصة
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 الصاحل زكور: االسم واللقب 

 ماجستري:الرتبة العلمية 

 احلاج خلضر باتنة  :الجامعة 

 640004650: الهاتف 

 
 قيمة الترجمة األدبية من قيمة تعلم اللغات:عنوان المداخلة 

 
 :ملخص المداخلة 

سأتناول يف هذه املداخلة قيمة تعل  اللغات بصفة عامة، باعتبار أن قيمة الرتمجة األدبية    

تتددد مبدى حتك  املرتج  يف اللغتني، اللغة اليت أجنبت النص واللغة اليت ينقل إليها النص، 

اللغات األجنبية تعليمها : )معتمدا على تلخيص أم ما جاء يف كتاب جملة املعرفة حتت عنوان

للدكتور نايف خرما، والدكتور علي حجاج، والذي تناول مشكلة تعل  اللغات األجنبية ( وتعلمها

وتعليمها باعتبار أن اللغة أداة للتعامل والتواصل الفعلي بني البشر على اختالف أنواعه ، 

وأعماره  وشخصياهت ، وأوواعه  االجتماعية، متعروا إىل أه  نظريات التعل  وتطبيقاهتا على 

تعل  اللغات واستخدامها الفعلي يف املواقف االجتماعية، واحلياتية معقبا على عالقة التعل  

 .بالرتمجة األدبية 
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 رشيدة سعدوين:االسم واللقب

 أستاذ مساعد:الرتبة العلمية

 الرتمجة :القسم

 اجلزائر " / 2"اجلزائر :الجامعة

 0779979250 / 0661826139 :الهاتف

 
 Les Chemins montentترجمة األمثال والحكم في رواية   :المداخلةعنوان 

 ،دراسة تحليلية مقارنة"مولود فرعون "للكاتب 
 : ملخص المداخلة

الرتمجة األدبية، قراءة يف املفهوم : تندرج هذه املداخلة ومن احملور األول للملتقى بعنوان          

 Les Chemins qui، وتعىن مبوووع األمثال واحلك  يف رواية (الرتمجة األدبية وظيفة. ب)

montent للكاتب اجلزائري مولود فرعون من خالل ترمجتني إىل اللغة العربية لكل من د .

وحتمل (. الدروب الّشاقة)، وحسن بن حيي بعنوان (الدروب الوعرة)حنفي بن عيسى بعنوان 

 Les Chemins quiترجمة األمثال والحكم في رواية : "املداخلة عنوان 

montent وهتدف هذه الدراسة إىل إبراز ". للكاتب مولود فرعون، دراسة تحليلية مقارنة

الوظيفة األدبية اليت أدهتا كل من الرتمجتني اعتمادا على تقنيات الرتمجة السبع اليت ووعها فيين 

 : إلجابة على التساؤالت اآلتيةوحناول من خالل هذه املداخلة ا. وداربلين
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ما هي تقنيات الرتمجة اليت اعتمدها املرتمجان يف ترمجة األمثال واحلك  الواردة يف  -

 املدونة؟،

وهل راعى املرتمجان الشكل أم املعىن يف ترمجة األمثال واحلك  من اللغة الفرنسية إىل  -

 اللغة العربية؟،

دة يف املدونة مبكافئاهتا يف اللغة العربية ؟ مع وكيف قابل املرتمجان األمثال واحلك  الوار  -

 العل  أهنا تتصل اتصاال وثيقا بالثقافتني العربية اإلسالمية و األمازيغية، 

وكيف عرّب كّل من املرتمجني عن املواويع اليت تضمنتها األمثال واحلك ، وهي مواويع  -

 ختص سكان القبائل بالدرجة األوىل؟، 

جنح املرتمجان يف نقل روح األمثال واحلك ، وما هو اجلديد الذي قّدماه للقارئ  وهل -

 العريب؟، 

وهل توجد تقنيات وأساليب أخرى اعتمد عليها املرتمجان يف ترمجة األمثال واحلك   -

 الواردة يف املدونة، إوافة إىل تقنيات الرتمجة السبع؟ 

نة هي تعّل  عرب احلياة ودروسها، فما وإذاكانت وظيفة األمثال واحلك  يف ثقافة معيّ   -

 هي وظيفة الرتمجة حني تقوم بنقلها إىل ثقافة أخرى؟

وهذا ما سنداول التطرق إليه بغية الوقوف على الوظيفة اليت أدهتا كّل من الرتمجتني اليت           

 . عربيةاعتمدنا عليهما فيما خيّص ترمجة األمثال واحلك  من اللغة الفرنسية إىل اللغة ال
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  بلقاس  دفـه :االسم واللقب

 اللغة العربية وآداهبا :القسم

                                                                                    اجلزائر /جامعة احلاج خلضر باتنة : الجامعة 

 
 األصالة ومواكبة عصر العولمةالمصطلح العربي بين المحافظة على : عنوان المداخلة

 
 :المداخلة  ملخص

اللغة العربية من اللغات الراقية، وقد بلغت من الثراء اللغوي ، ومن املصطلدات العلمية ما     

أثار إعجاب العلماء من العرب واملستشرقني الذين اهتموا بدراستها اهتماما خاصا، فقد أعربوا 

 .عن إكباره  هلا لوفرة مفرداهتا وكثرة صيغها الصرفية وتراكيبها الندوية

فتطور اللغة يدل على التزايد املستمر يف خمزوهنا من املصطلح العلمي، للوفاء مبتطلبات           

التقدم العلمي، وهي مستلزمات تطور يوما فيوما ، فاإلجنليزية مثال يضاف إليها يوميا مفردات 

ا وعلى هذ. جديدة، وكثريا من املصطلدات قد تزيد عن مخسة مائة وألف مصطلح يف السنة 

املنوال جيب استمرار منو املفردات يف اللغة العربية، لتض  ما يقابل هذه  املصطلدات، وأعدادا 

أخرى من املصطلدات اجلديدة ، على غرار اهلاتف،  واملذياع والطائرة، والغواصة ، والطائرة 

يف املعج  العربية  العمودية، والدبابة، والباخرة، والبارجة احلربية ، والصاروخ، ومثيالهتا مما مل يوجد

 .القدمية
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وال صعوبة تعرتض العربية، ألهنا لغة اشتقاقية، ال تعجز أمام التطور التكنولوجي، فهي تشق     

طريقها حنو الرقي مستفيدة من الغرب يف أساليب البدث، ونقل علومه  إىل العربية عن طريق 

 .الرتمجة العلمية الدقيقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

42 

  مجال شعبان شاوش  :واللقباالسم  

 أستاذ مساعد  :الرتبة العلمية

 علوم اإلعالم واالتصال:القسم

 اجلزائر/ "5"جامعة اجلزائر  :الجامعة

     7887547750/ 7444477050 :الهاتف

 chaban123@live.fr: البريد االلكتروني

 .ترجمة المصطلحات في بحوث علوم اإلعالم واالتصالإشكالية : عنوان المداخلة

 .دراسة نقدية لبحوث علوم اإلعالم  والتصال في الوطن العربي

 :ملخص المداخلة 

حتاول هذه الدراسة اإلجابة على جمموعة من التساؤالت الواعية واهلادفة عن خمتلف          

واالتصال يف العامل العريب من جهة وحماولني من جهة أخرى  اإلعالمإشكاليات دراسات علوم 

توويح أه  املشاكل والعراقيل اليت حاولت دون حتقيق األهداف الرامية إىل مواكبة التطورات 

العاملية يف ميدان حبوث اإلعالم واالتصال خاصة احلديثة مع الرتكيز على ترمجة املصطلدات 

يف دراسات اإلعالم واالتصال أدى إىل إنتاج إشكاليات  خاصة أن التطور احلاصل. وتأويلها 

جديدة ،ال ميكن حلها وتفكيكها إال بالرجوع واستخدام مقاربات حتليله تأخذ بعني االعتبار 

 .العناصر الفاعلة يف عملية االتصال مع الرتكيز على السياق االجتماعي والثقايف وحىت السياسي
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م واالتصال احلقل املعريف واألكادميي مل يسبق له مثيل لقد دخلت أحباث علوم  اإلعال       

مسامهة بذلك يف تعزيز خمتلف املعارف النظرية واملنهجية و حىت اإلجراءات املنهجية ، هذا رغ  

أن هذه األحباث تعرف نقاشا واسعا حول االعرتاف هبا كمبدث علمي مستقيل له مشروعيته 

ه التدليلية متعددة االختصاصات  لكن تبقى مقاربات. البدثية واملعرفية 

(Interdisciplinaires) . لذلك فإن موووع أحباث دراسات اإلعالم واالتصال ظاهرة

تستدعى فهمها وحتليل واقعها وكشف خمتلف املتغريات واآلليات اإلدراكية واملعرفية والنقدية اليت 

ض أن تواكب التغريات احلاصلة غي حتدد طبيعة العوائق واألسباب املرتبطة هبذه األحباث واليت يفرت 

 . ميدان االجتماع والثقافة والفلسفة 

ويف هذا السياق، فإنه من املالئ  هنا أن نطرح تساؤالت عن واقع أحباث اإلعالم             

واالتصال يف الوطن العريب، وخنص بالذكر هنا إشكالية ترمجة املصطلدات وتأويلها يف سياقنا 

فالربع  من وجود وتداول هذا النوع من الدراسات يف بعض الدول العربية، . واالجتماعيالثقايف 

فهذا ال يعىن أهنا واودة ودقيقة االستخدام ، وهي ال تزال حباجة إىل أكثر من دقة لتعريفها 

وإن كثافة وتطور دراسات اإلعالم واالتصال ومشيولتها تفروان على الباحث العريب  .وحتديدها

. باستمرار إىل تصورات خمتلفة لفه  مضمون الدراسات واستيعاب أبعاده التدليلية والنظرية العودة

وتصورات حتتاج إىل وبط وحتديد لفه  السياق ومصطلدات  فهو مليء باإلحاالت على مفاهي 

 .اخلاص الذي توظف ومنه هذه املصطلدات

على الدوام يف تفاعل الثقافات وىف هذا اإلطار، تعترب الرتمجة نشاطا إنسانيا أصيال ساه   

وملا كانت كذلك فقد أفرزت خطابات حوهلا، تراوح موووعها بني التساؤل . واللغات وتالقدها
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خصوصا  .عن كيفيات فعل الرتمجة وبني الشروط املفروض توفرها يف نقل املصطلدات وتأويلها 

الجتماعية والثقافية اليت السياق مبفهومه الواسع، ال يندصر فقط يف الظروف التارخيية واأن 

فالبدث يف . أنتجت فيها البدوث، بل يعين أيضا الظروف احمليطة بتلقي هذا البدوث وتأويلها

 .هذه الظروف ال ميكن إال أن يعني على فه  أحسن للعالقات اليت تربط بني املرسل واملتلقي

خاصة املفاهيمية  وميكن أن جنمل بعض من تلك اإلشكاليات اليت ميزت احلقل اإلعالمي   

 :واالصطالحية  يف الوطن العريب  يف 

 .إشكالية املصداقية يف الرتمجة -

وحدود التأويل اليت تفروها . إشكالية املعىن األحادي يف مقابل املتعدد -

 .  الدراسات االتصالية

 (البنية والسياق) إشكالية ترمجة مصطلدات اإلعالم واالتصال  -

 .والتأويل( أو الفه )قراءة املصطلح  إشكالية -

 .خضوع املصطلح اإلعالمي العريب إىل رؤية إيديولوجية -

  

وأمام هده اإلشكاليات واليت تعود إىل أسباب خمتلفة قد تكون من بينها غياب تقاليد         

وحىت استغالل الدراسات يف احلياة االجتماعية وصعوبة ترمجة واستخدام املصطلدات اإلعالمية 

يف تطبيق النظريات الغربية يف السياقات احمللية العربية أو تكون إشكاليات منهجية وموووعية 

ارتأينا إىل رصد هذه اإلشكاليات، سعيا يف املداخلة لفتح نقاش عام  والدعوة إىل ... ومعرفية 

التصال ، اعتماد أدبيات ومقاربات معرفية عربية تأخذ بعني االعتبار أحباث علوم اإلعالم وا
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والتعرف على واقع دراسات اإلعالم واالتصال يف الوطن العريب مع حتليل خمتلف املنطلقات 

النظرية واملنهجية على ووء املتغريات االجتماعية والثقافية اليت فروتها حركية الفضاء االتصايل 

 .اجلديد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

46 

 شنافشراف :  واللقب االسم 

                          مساعدذ أستا :الرتبة العلمية

 باتنة / احلاج خلضر  :جامعةال

 6665565055 :الهاتف

 
 قراءة أنثربولوجية معرفية/ الترجمة األدبية وسلطة األنساق الثقافية : عنوان المداخلة

 
 : ملخص المداخلة

للكشف  ,معريفتروم هده املقاربة البدث يف مفهوم الرتمجة األدبية من منظور أنثربولوجي 

, عن اشكاليات املفهوم اليت ال ترتبط فقط بقضايا النص وقضاياه اللغوية واألسلوبية والتشكيلية

وإواليات الفه  والتفسري , بقدر ما ترتبط بآليات التمثيل والتخييل والتدجيج والتدوير والتدويل

وهدا بغية الدفاع . ة من املثاقفةوالنمادج اإلدراكية املعقدة اليت تتبنني وفق أمناط متعدد, والتأويل

عن أطروحة أساسية تتمثل يف أن الرتمجة األدبية هي بالدرجة األولىنظام معريف رمزي ثقايف تأويلي 

وليست ,يسه  يف تنمية الوعي التثاقفي احلواري الدي يواجه ثقافات الصراع والصدام والنهايات

وبالتايل تصبح جمرد , سلطة األنساق الثقافيةفالرتمجة قد ختضع ل.جمرد نقل نصي من لغة إىل أخرى

 ومن مث تكون عملية فاعلة تنمي املتخيل, وإما أن متارس نقدا هلده األنساق , عملية منفعلة
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 بوزيد قاس    :االسم واللقب

 أستاذ مساعد :الرتبة العلمية

 باتنة/ سطيف :الجامعة

 اللغة العربية وآدابها:القسم

 72 25 84 0774 : :الهاتف

  kacembouzid@yahoo.fr:البريد االلكتروني

 
 النص القرآني و ترجمة مدلوالته :عنوان المداخلة

 
 :ملخص المداخلة

زال مهًّا من مهوم حركة العقلية العلمية الباحثة يف احلضارات والثقافات تكانت الرتمجة وال

، إهنا عملية إبداعية، لكنها أكثر صعوبة من عملية التأليف ، فإن كان املؤلف جيد احلرية .املختلفة

يف اختيار األسلوب املناسب إلبداعه سواء على املستوى املعجمي أو الرتكييب،ويستطيع أن يعدل  

نة العلمية،فال حيق كما يشاء تأليفا وتنقيدا، فإن املرتج  يعترب أسري ما يرتمجه، كونه ملزما باألما

 لرتمجةاال وقع ودية ألحكام من ادعوا أن له أن يبتعد عن النص، بل عليه التقيد بكل ما فيه، وإ

 . كان ذلك مع نص القرآن الكرمي خيانة، فما بالك لو

حمالة أنه سيواجه  إن املرتج  حىت وإن متكن متام التمكن من لغة النص األصلي ، فال

إهنا اللغة اليت سيواجه هبا . ى مواجهة اللغة األخرى، اللغة املرتج  إليهاعقبات حتد من قدرته عل

القارئ الذي قد ال يعرف إالَّ إياها، لذا كان لزاما عليه أن يكون الوسيط األمني يف إحداث 
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 تواصل بني لغتني ، وبني وثقافتني متمايزتني حىت يتسىن للقارئ اجياد وسيلة تواصلية روحا و

 .نص املرتج  منهالغة األصلية لمع الل مشاعرا

جيتهد يف حتميل النص املرتج  ما ال يرتك فجوة حتدث خلال يف الفه ، خاصة إذا  إذن الرتمجة فعل

تعلق األمر مبا يسمى النصوص الروحية عامة، والنص القرآين بصورة أخص؛ أمر هبذه األمهية 

ركز على حماولة إجراء مقارنة بني  فقد".الكرمي القرآن مدلوالت ترمجة"بدث يف يفرض علينا ال

ترمجة للفرنسية يقوم هبا عريب مسل  علي  باللسان العريب، وترمجة قام هبا أعجمي ال يفقه دالالت 

 :تركيزنا على ناللغة العربية جيدا؛ وقد كا

 .جاك بريك، الطبعة الثانية، تصديح حممود عزب –ترمجة معاين القرآن إىل اللغة الفرنسية 

 .الشيخ محيد اهلل، روجعت يف اململكة العربية السعودية–ترمجة معاين القرآن إىل اللغة الفرنسية 

 .دونيس ماسون،  مراجعة وتصديح صبدي الصاحل-ترمجة معاين القرآن إىل اللغة الفرنسية 

Le Coran. Traduction française et commentaires. Cheick Si 

HamzaBoubaker. 

على ترمجة األلفاظ و التعابري اجلاهزة ومدى االختالف احلاصل بني كل ترمجة و  حبيث ارتكزنا

 .انعكاسها على الدالالت القرآنية
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 .طارق ثابت :االسم واللقب

 .أم البواقي-جامعة العريب بن مهيدي :الجامعة

 .66.62.55.50.22 :الهاتف

 thabettarek@hotmail.Com:العنوان االلكتروني

 .655.76.55.65:الفاكس

 
مصطلح النسق الشعري، من منطلقات الترجمة العلمية إلى مجال  :عنوان المداخلة

 التوظيف األدبي
  :المداخلةملخص 

مفهوم النسق ليس مألوفا يف الدراسات العربية التقليدية، نتيجة الطابع التجزيئي، وإمهال 

العالقات والروابط القائمة بني العناصر النصية، وإغفال خيوط التشابك بني البىن املختلفة، ذات 

بية الداللة على البنية العميقة؛ ورغ  غياب مفهوم للنسق بشكل اصطالحي فقد عرفت اللغة العر 

وهي مادة ( ن  س  ق ) يرجع إىل جذره املعجمي ، املتمثل يف مادة هذا املصطلح؛ الذي 

وقد اجتهد باحثون عرب يف تصمي  مفهومه  اخلاص للنسق لكن اصدموا  معجمية تعين النظام ،

بإشكالية تعدد ترمجته،  واختالف معناه،نظرا ألن االهتمام هبذا املصطلح يف الدراسات البنيوية 

ود إىل حتول اهتمام التدليل البنيوي عن مفهوم الذات، أو الوعي الفردي من حيث مها مصدر يع

للمعىن، إىل الرتكيز على أنظمة الشفرات النسقية اليت تنزاح فيها الذات عن املركز، وعلى حنو ال 

من تغدو معه للذات أي فاعلية يف تشكيل النسق الذي تنتمي إليه، بل تغدو جمرد أداة، ووسيط 

 وسائطه وأدواته
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وسنداول يف هذه املداخلة إجياد مفهوم للنسق الشعري كمصطلح نقدي وتقنية ال  تزال  يف طور 

 .التأسيس، وكيفية انتقال مفهومه من اجملال العلمي اجملرد إىل  امليدان األديب التطبيقي
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 قاس  حسن القفة :االسم واللقب

 الزاويةجامعة  :الجامعة

 ليبيا :البلد

 
 جمالية ترجمة النصوص األدبية:عنوان المداخلة 

 
 :ملخص المداخلة

الرتمجة فعل ثقايف متطور يعرب عن إجناز اجتماعي نشيط هادف وبناء، يرمي إىل توسيع 

 دائرة احلوار واملثاقفة يف بيئته لشدذ فعاليته باستيعابه ألكرب قدر من املعارف اإلنـسانية، واكتساب

خربات اآلخرين لتكون سالحه يف التطور واالرتقاء واملنافسة مث العطاء احلضاري الثري، وهي 

مفتاح األم  لتاليف االنغالق الفكري من جهة، والتخلص من التبعية املطلقة املفضية إىل الذوبان 

 .يف اآلخر من جهة أخرى 

وع آخر إال أنه يتشابه إن طبيعة العمل املرتج  القائ  على املمارسة خيتلف عن أي ن 

فالندت مثال يصدر من ذات النفس قبل مادة .مع احلرف يف انصهار صاحبها يف التجربة

إن الثراء و النماء عرب املهنة ..." ما أقبح النصوص دون ترمجة": " جاك داريدا"لقد قال .العمل

 .يهو الذي جيعل هذه النصوص مجيلة منصهرة جبماليات التصور و اإلبداع الرتمج

إن مجاليات مهن الرتمجة قرينة بفعل حتويل اإلبداع وتلقيه وصنع تلق آخر، ولن حيصل كل       

الكفاءة القواعدية ) هذا إال حبصول كفاءة تبىن عادة يف أربعة حقول من املهارات وهي 

نربطها ،إذا فصلنا الكالم يف مجاليات الكفاءة األوىل، فإننا ( واالجتماعية و اخلطابية واالسرتاتيجية
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أما الثانية فهي قرينة فه  اللغة يف سياقها . بالقدرة على التدليل والرتكيب أي التشفري وفكه

احلايل، والثالثة وليدة القدرة على بناء وحدة الشكل واملضمون يف إنتاج النصوص املنطوقة 

 .واملكتوبة يف إطار السبك و احلبك النصي ونقلها إىل مستوى التواصل

فقد . ن الربيق األديب للعمل املرتج  يعود إىل ترمجة رديئة مل حترتم النص األصليفقداإن       

باالوافة اىل مجالية  الربيق واللمعان األديب، -مثال  –متتلك النسخة العربية من الرواية املرتمجة 

واية رغ  الفكرة واتقان التعبري إال أن الرتمجة تكون يف كثيثر األحيان هي القشة اليت تقص  ظهر الر 

أخرى، جند أعماال حافظت الرتمجة على مجاليتها وعلى  ومن جهة،متيزها على الصعيد االديب

االوديسة على سبيل املثال أحد األعمال اليت وفق مرتمجها  فرتمجة ملدمة. خصوصيتها الثقافية

 باقتباسفاملرتج  قام . مع جوهر النص بلغته األصلية ومع طبيعة القارئ العريب برتمجة تتناسب

 كما قام بتطعي . أبيات شعرية البن رومي تطابق إىل حد ما مقطع من مقاطع ملدمة هومر

الرتمجة ليست  .النص مبقاطع من القرآن الكرمي وبعض املناجاة املشهورة لدى طائفة من املسلمني

بالثقافتني اليت عارف  جمرد نقل كلمة ومعناها من لغة إىل أخرى؛ الرتمجة حتتاج إىل مرتج  مثقف

  .ينقل منهما وإليهما

ملما  بإشكاليات وصعوبات الرتمجة ويف الوقت نفسه  على مرتج  العمل األديب أن يكون       

 -وإن حافظت على السياق العام للنص -الرتمجة احلرفية  ال بد له من أن يكون على وعي بأن

أذكر أحد األشخاص قال مرة . للمتلقي النص بأمانة وحرفية فإهنا تدمره وتشوه صورته وال تنقل

وأويف ألقول . له من أن يكون شاعرا ليقوم برتمجة سليمة وأدبية ان مرتج  العمل األديب ال بد
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امتالك الشاعرية واالطالع الكايف على البيئة، اليت قامت بانتاج العمل  أن املرتج  البد له من

  .أخرى رتمجا  سليما  وليس جمرد نص ممسوخ من لغةوالبيئة املتلقية له حىت خيرج لنا نصا م األديب

رسالته يف  ليست كل األعمال األدبية قابلة للرتمجة؛ العديد منها تكمن مجاليته وتكتمل       

هناك نصوص تدمرها  اللغة اليت أرادها الكاتب أن تكون األداة الرابطة بني عمله وبني املتلقي،

والتدليل والعرض هذه اإلشكالية لبيان مجالية ترمجة  الرتمجة،يناقش البدث بشيء من النقد

 .النصوص األدبية
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 بوسدابة رمحة :   االسم واللقب

 مساعد أستاذ: الرتبة العلمية

 جامعة معسكر  :الجامعة

 6005745574/6440240506: .الهاتف

  rahmaboushaba@Gmail.com: البريد االلكتروني

 
أسس و آليات ضبط الترجمة المصطلحية عند  د عبد الوهاب " :عنوان المداخلة

 "المسيري

 :ملخص المداخلة

باعتباره عنوان املفاهي  اليت ُتشكِّل أصغر وحدة  املصطلح هو أداة فه  كل حضارة             

صطلح و ُمكوِّنة لألنساق املعرفية اليت تَنتِظ  ِومنها هذه احلضارة،وُيسمَّى املبدث الذي يتناول امل

،و اليت تعاين قصورا كبريا يف العامل العريب ،فهي مل تتبلور بشكل 'الدراسة املصطلدية"قضاياه بالـ

منهجي و ُمؤسَّس بعد، كما هو احلال بالنسبة للعامل الغريب،و يعترب مشروع املفكر العريب الدكتور 

ة حلالة القصور اليت عبد الوهاب املسريي يف العمل املصطلدي واحدا من االستثناءات القليل

 .يشهدها العامل العريب يف هذا اجملال

و يبين املسريي مشروعه املصطلدي على فكرة حمورية مفادها أن هنضتنا و إدارة             

استرياد "عالقاتنا مع اآلخر،لن يكونا إاّل مبصطلداتنا حنن،ُمنتِقدا و ُمنبِّها خلطورة عملية 

ة يف العلوم اإلنسانية،باعتبار أن املصطلدات األجنبية نشأت دون إعمال فكر،خاصّ " املصطلح
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يف سياق حضاري خمتلف عن سياقنا،و بالتايل ارتباطها بظواهر حمدَّدة يرس  معاملها السياق من 

 .جهة،و وجهة نظر من سّكها من جهة أخرى 

الغربية خصوصا و قد قام املسريي برصد التديُّزات الكامنة يف كثري من املصطلدات             

يف العلوم اإلنسانية،و قام بكشفها و طرح بدائل و حلول للتعامل معها و نقلها إىل اللغة 

يف " الشاهد البوشيخي"كما يسميها األستاذ "اجلمركي احلضاري"العربية،فكان يقوم بوظيفة 

ال معرض حديثه عن حاجتنا الضرورية إلجياد آليات تضبط تعاملنا مع مصطلدات اآلخر يف جم

( بلغة العسكريني)االنسان و علومه ،داعيا إىل  ورورة إنشاء جهاز داخلي للتمشيط املصطلدي 

" يف خمتلف العلوم،و تأسيس مكاتب مجركية يف كل نقاط التماس احلضاري تأمينا لسالمة الذات
 .،وهي الوظيفة اليت أدَّاها عبد الوهاب املسريي بتميز كبري25

و سنداول يف هذه الورقة البدثية،و انطالقا من النسق الداخلي خلطاب املسريي معرفة            

األسس النظرية اليت ارتكز عليها يف بلورة رؤيته يف جمال الرتمجة املصطلـدية،و الكشف عن آليات 

ترمجته للمصطلدات األجنبية و اسرتاتيجيات تعامله مع خمتلف املصطلدات الوافدة من خالل 

اسة عينة من نقده جملموعة من املصطلدات املنقولة من اللغة االجنليزية إىل اللغة العربية و در 

  .البدائل اليت يطرحها
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 رشا كمال السيد أمحد محزة :االسم واللقب

 (2667حاصل على الدكتوراة إبريل )مدرس :الرتبة العلمية

 القاهرة / عني مشس  :الجامعة

 األلسن:الكلية

 لمحة عن نقد الترجمة األدبية بعد حصول مويان على نوبل األدب:المداخلةعنوان 

 :ملخص المداخلة

تبدث هذه الورقة البدثية ىف الرتمجة األدبية،خاصة بعد حصول األديب مويان على جائزة 

نوبل لألدب و حدوث اهتمام جنوىن فجائى برتمجة أعماله خاصة و األعمال األدبية الصينية 

تووح الفرق بني الرتمجة االدبية و العلمية،كما حتدد تعريفات ملصطلدات نقد حيث .عامة

الرتمجة و نقد الرتمجة االدبية، إىل جانب البدث ىف الوظائف األساسية لنقد الرتمجة األدبية 

باإلوافة إىل الشروط الواجب توافرها ىف ناقد الرتمجة األدبية، مع شرح الطرق الفعالة لنقد الرتمجة 

كما اجتهدت الباحثة ىف توويح كيفية تنفيذ عملية نقد الرتمجة االدبية و .بية و معايري النقداالد

كأكثر ( الف ليلة و ليلة)لذا صممت الباحثة استبيان حول الرتمجة العربية ملؤلف .إسرتاتيجيتها

مؤلف أدىب مرتج  من العربية للصينية، وقد ُوجه االستبيان لعدد من طالب املاجستري و 

لدكتورارة بأقسام اللغة العربية بالصني لتوويح إمكانية القيام بنقد الرتمجة األدبية من ِقبل الباحث ا

 ".نقد الرتمجة األدبية"املزود بقاعدة حبثية مناسبة حول عل  



 

57 

 -الوووح  -األمانة  " –نقد الرتمجة االدبية  –الرتمجة االدبية :الكلمات املفتاحية 

 .استبيان-"البالغة
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 زغدودة ذياب/ مروش:االسم واللقب

 محاضر أستاذ :الرتبة العلمية

 جامعة الحاج لخضر بباتنة :الجامعة

    655.70.26.26: رقم الهاتف 

 .   655.70.26.26: الفاكس

  marouch.z.diab@hotmail.fr :الربيد االلكرتوين

 
 آفاق وتحديات الترجمة اآللية للغة العربية: عنوان المداخلة

 
 :ملخص المداخلة

شكلت الرتمجة على الدوام جسرا للتواصل والتفاعل والتالقح بني اللغات، ورحلة يف الثقافات  

واحلضارات املغايرة ، فكانت ومازالت القناة الفعالة اليت مرت منها املعارف اإلنسانية لتنتقل بني 

التصال ونظرا ملا يشهده العصر من تقدم هائل يف وسائل ا. البشر ، فيستفيد الالحق بالسابق

والتقنية املعلوماتية ، شكلت الرتمجة اآللية واحدة  من الغايات القصوى حلوسبة اللغة ، باعتبارها 

 .مهمة حضارية الزمة لتطور اللغة وبقائها 

 :فجاء البدث ليعاجل

 .ـ  آخر ما وصلت إليه الرتمجة اآللية بالرتكيز على الرتمجة اآللية للغة العربية 0

اليت جيب اتباعها يف هذا اجملال ،كاعتماد معج  حموسب يتضمن الداللة ـ  بيان اخلطوات  2

 . والرتكيب الندوي وذخرية لغوية متعددة اللغات 
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ـ والوقوف على الصعوبات  اليت  تعرتض ذلك ،كمشكلة التشكيل ،وفه  املعىن للكلمات  5

 .متعددة املعاين ، ومشكلة التدليل الصريف

 . نراها مالئمة لذلكـ وتقدمي بعض احللول اليت 5 
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 محمد العيد تاورتة: االسم واللقب

 اللغات واآلداب:الكلية

 اللغة العربية وآدابها:القسم

 "0"قسنطينة :الجامعة

 
(0603/3603)العالقة بين الترجمة  و التعريب في جزائر ما بعد االستقالل  

 (بالترجمة والتعريب مع محاولة إحصاء للمؤلفات التي لها عالقة)
 :ملخص المداخلة

إن الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين يف اجلزائر كانت فقرية يف نشر الكتب بعامة 

والكتب املرتمجة خاصة، ولقد ارتفع العدد ارتفاعا واودا يف الثمانينيات، مث اخنفض اخنفاوا 

، واودا يف التسعينيات من القرن العشرين نتيجة للمأساة اليت تعروت هلا اجلزائر يف تلك الفرتة

ليس فقط يف نشر الكتب ولكن أيضا يف ظهور املؤسسات  االرتفاعويعود النشاط الرتمجي إىل 

املتخصصة يف الرتمجة، سواء على شكل أقسام يف كليات اجلامعة أو على شكل خمابر خمتصة يف 

الرتمجة، فضال عن اجملالت املتخصصة والصدف اليت تصدر باللغة الفرنسية حتديدا، وهي الشك 

وكل ذلك ... در من اهليئات يف اجملتمع اجلزائريشكل من أشكال الرتمجة ألهنا تعتمد على مصا

 .حيتاج إىل وقفات معمقة

؛ الرواية األدبية ونقدها (الرواية)، و(تاريخ اجلزائر)ويكفي أن نقول إن كال من التاريخ  

أبو : قد أخذا صدارة عناية املرتمجني، أما أعالم الرتمجة منذ االستقالل فمن أمهه  على اخلصوص

، مث (انعام بيوض)و( عبد الرزاق قسوم)نفي بن عيسى، وأبو القاس  سعد اهلل، والعيد دودو، وح
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حممد ساري وجياليل خالص ومرزاق بقطاش وأمحد منور وأمني الزاوي والطاهر حجار، وأحالم 

وغريه  مما ال يسمح اجملال إلحصائه  مجيعا يف هذا احليز ... مستغامني، وعبد السالم خيلف

 .احملدود هلذا العمل
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 سلمى شويط :األستاذة

 أستاذ حماور : الرتبة

 اجلزائر/ جيجل  حممد الصديق بن حيىيجامعة : الجامعة

 اآلداب واللغات:الكلية

 
 الحدس اللغوي بين العقل البشري والعقل االلكتروني: عنوان المداخلة

       

 :ملخص المداخلة

ولكن من باب  -التنظري وليس من باب التطبيق الذي ليس من باب-حياول هذا املقال

تفسرييا عرب النظرية التوليدية التدويلية :املقاربة بني إجرائني خمتلفني للمعاجلة اللغوية 

يف –لفشوسكي،وتنميطا آليا من خالل جهاز الكمبيوتر ،خاصة وأن هذا األخري قد يتشابه 

ابه تنطلق إشكالية هذا املقال اليت تريد مع العقل البشري،وانطالقا من هذا التش-بعض اجلوانب

" الكفاءة"معاجلة اإلشكالية اجلوهرية واملتمثلة يف احلدس اللغوي وكيفية معاجلته انطالقا من ثنائية 

هذا " احلدس" ،خاصة وأن طبيعة املعاجلة اللغوية يف احلاسوب دائما تتصادم وإشكالية"اآلداء"و

 .فطري لإلنساناألخري الذي يتمثل من خالل اجلانب ال

إذ حيث حياول اللسانيون احلدسيون الوصول بتلك املعاجلة اللغوية إىل التقارب أو حىت التماثل 

  . مع معاجلة العقل البشري وحتقيق ما يسمى بالكفاية التواصلية
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 مجيلة سيش +حياة مستاري:األستاذة

 أستاذ مساعد: الرتبة

 اجلزائر/ جامعة احلاج خلضر باتنة : المؤسسة العلمية

 اآلداب واللغات: الكلية

 الترجمة األدبية مشاكلها وسبل النهوض بها من منظور إعالمي: عنوان المداخلة

 :ملخص المداخلة

حتاول هذه املداخلة أن تقوم بسرب أغوار الرتمجة األدبية بوصفها فعال ثقافيا يهدف إىل  

واالستفادة منه بيد أن السلوك إقامة حوار عاملي وإنساين من خالل ترمجة ما لدى اآلخر 

احلضاري تواجهه مشكالت فروتها مالبسات الواقع مما جيعل املهتمني هبذا الدرس يبدثون عن 

آفاق معرفية جديدة لووع شروط ومقومات للنهوض هبا،وهذا ال يتأتى إال بووع إسرتاتيجية 

ل يف ذلك،وهذا هو مكمن فعالة،وأطر معرفية لتوحيد املصطلدات وما يلعبه اإلعالم من دور فعا

املداخلة اليت حتاول أن تقدم مواصفات حول واقع الرتمجة وآفاق العناية هبا من خالل العناصر 

 :اآلتية

 الرتمجة والرتمجة األدبية  (0

 املشاكل اليت تواجه الرتمجة األدبية (7

 .سبل النهوض بالرتمجة األدبية ودور اإلعالم يف ذلك  (7
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 راية أمحد:األستاذ

 أستاذ مساعد  :الرتبة

 اجلزائر/ جامعة احلاج خلضر باتنة : الجامعة

 اآلداب واللغات:الكلية

 

 الترجمة اآللية بين هاجس األنا وسلطة اآلخر:عنوان المداخلة
 

 : ملخص المداخلة

حتاول هذه املداخلة أن تؤسس مناخ معريف وحوار عاملي وتواصل ثقايف للرتمجة اآللية اليت 

الذاتية يف عالقتها بالعوامل األخرى على أساس التفاعل اآليل؛ كوهنا فعال تعيد صياغة التجارب 

تواصليا تشكل اإلطار املعريف التارخيي،كما أن األطر املقولية للرتمجة اآللية األديب تعرب عن بنيات 

 .منطقية أساسها النشاط التواصلي

عي االستمرارية والتعايل واالنفتاح العامل فهي بذلك تستد/ فإذا كانت الرتمجة اآللية تعرب عن اآلخر

الغريب فإن اهلوية تسعى إىل احملافظة على الذات وحتقيق املثل الذاتية بكل مقوماهتا / على اآلخر

اجلمالية والفكرية واحلضارية وحثها على االنفتاح مبفهومه الضيق مبا ال يتعارض مع قي  

 :وسنتطرق يف مداخلتنا إىل العناصر التالية.اهلوية

 لرتمجة اآللية بوصفها فعال تواصليا مع اآلخر ا (0

 الرتمجة اآللية مطية لسلطة اآلخر (2

 الرتمجة اآللية وهاجس اهلوية  (5
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 معرفا روـ:و اللقب  االسم

 ـد أستاذ مساع: العلمية الدرجة

 جامعة حممد خيضر بسكرة:الجامعة 

  60 05 02 65 56: الهاتف

 655 70 50 66 :الفاكس

 m.redha@hotmail.fr :البريد اإللكتروني

 إليوت. اس.ترجمة قصائد الشاعر األنجليزي ت : عنوان المداخلة
 .وأثرها في الشعر العربي المعاصر

 :ملخص المداخلة

تتوخى رصد  الرتمجة األدبية اليوم هي من املسلمات يف تطوير آداب األم  ولغاهتا،أين     

املقاصد والقي  الفنية اإلبداعية املوجودة يف النص وتقابلها بأخرى يف النص املرتج ، ليددث 

 .التأثريات نفسها اليت حيدثها النص األصلي يف املتلقي

وال أظن شاعرا أجنبيا شغل املرتمجني واملثقفني والشعراء العرب منذ اخلمسينيات إىل منتصف      

اليوت الذي صارت . اس.دها مثل ما فعل الشاعر االجنليزي األمريكي تالستينيات وما بع

أشبه مبعلقات  –األرض اليباب، والرجال اجلوف، أغنية حب ج ألفريد بروفوك  –قصائده 

 .للدداثة

فهذا التأثر واالفتتان هبذا الشاعر من جيل كامل من الشعراء بداية بالسياب ونازك املالئكة      

ح عبد الصبور، وحجازي وغريه  من الشعراء الالمعني الذين جعلوا من شهرته إىل البيايت وصال

 .مدوية تصاعدت مع تأسيس نزعات احلداثة اإلبداعية يف العامل العريب



 

66 

 حبيبة مسعودي:االسم واللقب 

 أستاذ محاضر :  الرتبة العلمية

 كلية اآلداب واللغات:الكلية

 اللغة العربية وآدابها:القسم

 جامعة جيجل محمد الصديق بن يحيى:الجامعة

    habibamess@gmail.com:البريد االلكتروني

 

                (قراءة في المستويات اللغوية)الترجمة األدبية في ظل التناول الرقمي :عنوان المداخلة 

 

 :ملخص المداخلة

من أدوات التالقح الثقايف الذي من املالحظ أن الرتمجة تقوم بدور فعال يف الساحة الثقافية؛إذ تعد أداة 

من خالله يتدقق التداور الفكري بني اللغات و البيئات الثقافية املختلفة،ومما يبدو لنا أن عملية الرتمجة تعكس 

للقارئ التباين يف الرؤى واملفاهي  ،و نظرا هلذا التفاوت القائ  بني املرتمجني تعددت الرتمجات للنص األول الذي 

سواء أكان ابن بيئته أم كان  -ول،ويف اعتقادنا أنه كلما اتسعت دائرة تناول املصطلح وتداولهأنتجه مبدعه األ

كلما أصيب بشيء من التغيري يف الداللة وال سيما حينما يتجاوز نطاق لغته   -مصطلدا مستجلبا من بيئة اآلخر

 .اخلاصة إىل لغة أو لغات أخرى 

انطالقا من النظرة األوىل للفعل الرتمجي وصوال إىل الرتمجة وفق ولعلنا إذا ما حاولنا التواصل مع النصوص 

التقنيات اآللية فإننا سنجد اللغة العربية ذات الفنيات اجلمالية تنطوي على جمموعة من املصطلدات اليت تعد  

حماولة علمية جادة تسعى عرب وسائل حمددة الكتشاف العالقات الداخلية بأي نص من النصوص،هذا من 

ومن جهة أخرى البدث عن الدالالت الضمنية اليت حتجبها الدوال اخلطابية للوصول إىل تشكل هيكلها جهة؛
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الذي تتمايز به عن غريها من اخلطابات األخرى اليت ختضع فيها للرتمجة اآللية؛إذ مما ال مراء فيه أن اللغة  يالنهائ

اللغة املنقول )الرغ  من كون الرتمجة تعبري بلغة اهلدف تتبوأ املوقع املركزي يف املعلوماتية والرتمجة اآللية،فعلى 

؛ألهنا كانت تستند على العقل البشري وكذا منظومة (اللغة املنقول منها) عما مت التعبري عنه يف لغة املصدر(إليها

اهن العالقات املصاغة من قبل التفكري اإلنساين وفق معادالت إشاراتية و منطية،إال أهنا أصبدت يف وقتنا الر 

تتفاعل مع اللغات اآللية اليت حتتوي  منظومات تشفريية تظهر دالالت لغوية حمددة تنتجها الرتمجة اآللية  اليت يف 

تصورنا  حتاول حماكاة  تفكري ومهارة املرتج  الذي يسعى إىل فك شفرات النص األول يف لغته األصلية مث إعادة 

انه ما يتضمنه العمل اللغوي من فعاليات لغوية وداللية بنائه يف منظور فكري فين مستددث،واوعا يف حسب

،فهي عملية ذهنية معقدة ينطوي عليها احلدث اللغوي البشري،يف حني جند بأن احلدث الرتمجاين اآليل حياول أن 

عن طريق ارتكازه على التقنيات اآللية والربامج املستددثة يف عامل -البشري-يضاهي احلدث اللغوي األول

لعنكبوتية،مقلدا يف ذلك فعالية الرتمجة البشرية؛حيث جندها تسه  يف تقسي  اللغة إىل سالسل من الشبكة ا

والداللية السيمانتيكية،متضمنة بذلك إمكانية مقارنتها مع  ةاملستويات املعجمية القاموسية،والندوية القواعدي

 .املستويات املناظرة يف اللغة العادية 

كانت الرتمجة البشرية فن تعبريي ينتهج املسالك العلمية لتدقيق الداللة املنشودة فهل ميكن للرتمجة   فإذا

هل الرتمجة اآللية عل  و فن أم هي فن فدسب؟وهل ميكن أن نقول بأن :اآللية أن تكون كذلك؟ومبعىن آخر

اإلنساين الذي يستهدف التواصل الرتمجة اآللية تقليد وحماكاة وتطوير ملموس للرتمجة ذات النشاط الفكري 

التفاعلي مع اآلخر؟مث ما مدى إمكانية إحداث املقاربة بني الذكاء البشري والذكاء اآليل االصطناعي وذلك يف 

إطار النظريات اللغوية؟وهل أنظمة الرتمجة اآللية الصناعية مكملة ألنظمة الرتمجة التقليدية؟أم هي من األمور 
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كيف ميكن تناول : لعصر؟أميكن للفرد حوسبة املستويات اللغوية  أم ؟وبعبارة أدقاملستجدة اليت يقتضيها ا

 مستويات اللغوية و مرجعياهتا يف ظل الرتمجة و التقنيات احلاسوبية اآللية؟

 .أسئلة كثرية سنداول مناقشتها يف هذه الدراسة و ذلك يف ووء عناصر هذه الدراسة 
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 محمد لخضر زبادية :األستاذ الدكتور

 أستاذ التعليم العالي :الرتبة

 كلية اآلداب و اللغات :الكلية

 قسم اللغة العربية وآدابها :القسم

 d.zbadiamhd@yahoo.fr :البريد اإللكتروني

 

 مكنونات النص الترجمي بين الخريطة الذهنية والحراكية اإلبداعية: عنوان المداخلة 
 (ة االنفتاح على اآلخريفي كيف قراءة)

 :ملخص المداخلة 
إذا تأملنا يف مفهوم املصطلح وكيفية نقله من بيئته األم إىل بيئة  مغايرة تبني لنا أنه يعد 

من بني املواويع الشائكة يف ثقافتنا العربية؛وذلك لالحتكاك القائ  بني الثقافة العربية والثقافات 

النظر يف الووع الراهن حلركة الثقافة العربية سنصاب بال شك خبيبة األخرى؛غري أننا إذا دققنا 

 .األمل ، وهذا ألننا الزلنا نستورد كل ما هو جديد دون أن نشارك يف إنتاجه 

وانطالقا من هذه الرؤية نقول بأن بعض الدارسني العرب احملدثني يستجلبون إىل بيئته      

من مث يعيش يف وياع وغربة،هذا الضياع وهذه و ( املصطلدات الوافدة ) مصطلدات اآلخر 

أصبدت  الغربة يكونان أزمة مصطلدية حقة،تؤدي إىل تراجع فاعلية العقل العريب املعاصر اليت

تتخفى خلف ستار احملاكاة والتقليد للغري حىت ولو كان ذلك عن طريق عملية الرتمجة اليت ال 

 . الضوء على حدها اللغوي و االصطالحي  ميكن أن نتناول أمهيتها ووظيفتها إال بعد تسليط

 
 
 



 

70 

 خدجية جليلي :االسم واللقب  

 .(الثانية دكتوراه)  أستاذ مساعد  :الرتبة العلمية
 (اجلزائر) جامعة سطيف :الجامعة

 

 
 الترجمة األدبيـة اغـتـنـاء ال إلـغـاء: عنوان المداخلة

 

  :ملخص المداخلة
الرقي، هي القي  اإلنسانية، هي تواصل وثيق بني الرتمجة هي الثقافة، العل ، الفن   

ومن هنا فالرتمجة يف الوطن العريب ليست بقدمية العهد، و ال هي باحلديثة، . البشر

ولكنها جتد صعوبة يف أخذ مكاهنا بني التقاليد الثقافية، لعوامل خمتلفة يتعلق بعضها 

التواصل بني الوسط بتصور الناس للفعل الرتمجي، و يتعلق البعض اآلخر مبسألة 

 .العلمي و الثقايف العريب و بني غريه من األوساط

املؤكد أن احلاجة إىل الرتمجة، مبختلف أنواعها و حتديدا الرتمجة األدبية،  

تشتد و تلّح، ألهنا من مقتضيات الساعة، يف ظرف تفعل العوملة فعلها يف اجملتمعات 

ته مبا حيقق لكل منها مأموله من اإلنسانية، و تدعوها إىل سبل التواصل و آليا

 .اإلجيابية و التفوق

حيتاج هذا التصور ملاهية الرتمجة األدبية و وظائفها إىل حتليل حقائقها وفق ما 

 .عرونا هـذا_ يف عجاالته_ تتداوله األوساط املتخصصة، و هو ما يقرتحه 
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 بلقاس  دكدوك :االسم واللقب 
 أستاذ حماور :الرتبة العلمية 

 جامعة أم البواقي :الجامعة 
 اللغة العربية وآداهبا :القسم
 اآلداب واللغات  :الكلية

 .الترجمة وإشكالية مدلول المصطلح: عنوان المداخلة 

 

 : ملخص مداخلة 

إن الناقد أو املثقف إذا نقل تصورا معرفيا معينا، من لغة ثقافية أجنبية إىل لغة 

ـ يكون أصل هذا التصور أو املفهوم غامضا، أو  ثقافته األساسية ـ عن طريق الرتمجة

غري حمدد  الداللة، فإن فعل النقل يكون فعال آليا وحرفيا للشيء املنقول، ومن مث ال 

تكون هناك فرصة متاحة للعقل للتفاعل معه لغويا أو ثقافيا أو حضاريا، وغياب هذا 

الناقل خربات يف جمال التفاعل جيعل نقل هذا التصور أو املفهوم، ال يضيف إىل عقل 

الثقافة أو يف جمال املعرفة، وبذلك يكون العقل قد اغرتب عن ذلك املفهوم أو ذاك 

 .التصور

هذا ما فعله نقادنا اجلدد ـ واملرتمجون منه  خاصة ـ ومازالوا يفعلونه مع 

مفاهي  ومناهج النقد الغريب املعاصر، فه  قد استخدموا عقوهل  وأطره  الثقافية أو 
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عرفية أدوات صماء يف نقل هذه املفاهي  من لغتها األصلية إىل لغته  العربية، دون امل

 .تفاعل فكري أو نفسي أو ثقايف أو حضاري

 .حيدث ذلك مع مفاهي  كثرية شاع استخدامها يف نصوص النقد اجلديد

وهذا ما تسعى ورقيت البدثية إىل دراسته وكشف مالبساته، بدءا من مالحظة 

فية وعدم حتديد مدلوالت املصطلدات واملفاهي  يف بنية اللغة والثقافة الرتمجة احلر 

العربيتني، ملانع ثقايف أو لعجز حمسوس أو غري حمسوس، ألن املرتج  قد نقل املفاهي  

 .   دون أن يكون هلا داللة يف بنائه الذهين 
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 اجلودي مرداسي :االسم واللقب
 حماورأستاذ :الرتبة العلمية

 باتنة –جامعة احلاج خلضر  :الجامعة
 قس  اللغة العربية وآداهبا :القسم
 كلية اآلداب واللغات :الكلية

 
 المصطلحات المعجمية والداللية وإشكالية الترجمة : عنوان المداخلة

 
    :ملخص المداخلة

ــــاول هــــذه         ــــة و الدالليــــة يف الدراســــة إشــــكالية  ترمجــــة املصــــطلدات امل تتن عجمي
كمــا حتــاول اإلجابـــة . الدراســات اللســانية يف جمــاالت املفرداتيــة واملعجماتيـــة والدالليــة 

عــن التســاؤالت املطروحــة حــول املصــطلدية و مبادئهــا، ومشــكالت تعريــف املصــطلح 
كمـا نســعى مـن خــالل هــذه املداخلـة الوقــوف علـي حتديــد مفــاهي  .وجمـال اســتعماالته 
والتنبيـــه إيل خمـــاطر تعـــدد ترمجـــات املصـــطلح .انية و إشـــكالية ترمجتهـــااملصـــطلدات اللســـ

 . الواحد  و استعماالهتا يف حقلي الداللة و املعج 
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 خلضر الزاوي :االسم واللقب
 حماورأستاذ :الرتبة العلمية

 باتنة –جامعة احلاج خلضر  :الجامعة
 قس  اللغة العربية وآداهبا :القسم
 اآلداب واللغاتكلية  :الكلية

 
  الترجمة األدبية بين االبداع والتكيف مع لغة العصر : عنوان المداخلة

 
    :ملخص المداخلة

 يتناول هذا املقال ترمجة ألف ليلة وليلة وتأثريها يف اآلداب العاملية 
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 حيىي بن خملوف :االسم واللقب
 مساعدأستاذ :الرتبة العلمية

 باتنة –جامعة احلاج خلضر  :الجامعة
 قس  اللغة العربية وآداهبا :القسم
 كلية اآلداب واللغات :الكلية

 
   واقع الترجمة األدبية في العالم العربي: عنوان المداخلة

 
    :ملخص المداخلة

الدالل، : أنواع منه:إن الرتمجة األدبية يف جوهرها هي نقل املعىن من لغة إىل أخرى واملعىن
السياقي واملوقفي،واملعىن النصي،وينبغي للمرتج  أن كون على دراية كاملة بالنص األصلي لكي 

 .تسىن له التعبري عن األفكار املفهومة وعلى الشعور احملسوس ومن النص األديب املرتج 
وللرتمجة األدبية دور بالغ يف عاملنا الذي تتقارب معه احلضارات مع ومان بثاء اللغات 

 .والثقافات واآلداب املعربة عن هوية األم الوطنية 
ولقد اهت  العرب بالرتمجة األدبية منذ العهد األموي وازداد نشاطها يف العصر العباسي أيام 
اخلليفة املنصور الذي أنشأ هلا ديوانا مث تبعه هارون الرشيد مث ابنه املأمون الذي أسس بيت احلكمة 

 .،وهي مبثابة اجملمع العلمي
اهت  بالرتمجة األدبية يف العصر احلديث رفاعة الطهطاوي وهو رائد الرتمجة فقد ترج  وأول من 

بعض الشعر الفرنسي كما ترج  رثاء فولتري للملك لويس الرابع عشر وطه حسني الذي ترج  
رائعة راسني،مث جاء شكيب أرسالن والسباعي  واملنفلوطي وخليل مطران واملازين ومارون النقاش 

 .الذين نشطوا يف الرتمجة وأبدعواوغريه  من 
 :وسنداول ومن هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

 ما مدى إفادة األدب العريب من الرتمجة األدبية قدميا وحديثا؟ -
ما هي اآللية الفنية املتبعة يف الرتمجة األدبية املثلى للدفاظ على الذوق  -

 األديب األصيل ومسايرة اإلبداع العاملي؟
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 :يتضمن املوووع العناصر اآلتيةوس -
من العصر األموي إىل " أه  أعالمهااواءات تارخيية للرتمجة األدبية و  -

 "العصر احلديث
اللغة واملضمون :حتليل فين لبعض النماذج األدبية املرتمجة ودراستها من حيث -

 .اجلمايل
 .النتائج املتوصل إليها من الدراسة -
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