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ة "املترجم"
ّ
 (1) أثر الترجمة الحرفّية عن الفرنسّية في مقاالت من مجل

  ؛ 10، 08، 06،  02نماذج  من مقاالت األعداد:  
The effect of literal translation from french language on the 

"AL-MUTARGIM  review" 

 *د يحي دعاس

 الجزائر() جامعة سوق أهراس

Y.daas@univ-soukahras.dz 

 

 معلومات املقال :امللخص

كتابات كثير  في عربّي، في هجر اإلضافة العربيّة،يتناول هذا المقال ظاهرة مخالفة األسلوب ال    

على ما -ردّها ممن الكتّاب والباحثين العرب متأثّرين بالترجمة الحرفيّة عن الفرنسيّة. وهي ظاهرة 

ت ة من إشكاليّات التّرجمة في العالم العربّي؛ وهي عدم إجراء ما يُنقل من اللّغاإلى إشكاليّ  -يبدو

 La porte arrière de" :من مثل ترجمة عبارةاألجنبيّة إلى العربيّة، على مقتضيات األسلوب العربّي، 

la voiture" حْرفاً، عوضاً عن: "باُب السيارةِ الخلفي  "ب: "الباب الخلفّي للسيّارة ،." 

مخبر  لذلك، نماذج من مقاالت أربعة أعداد من مجلّة "المترِجم" التي يصدرها ناوقد اختر

يوّظفون هم ما أّن أصحاب هذه المقاالت ال يترجمون، وإنّ ظاهر تعليميّة الترجمة بجامعة وهران. وال

اب ب -ذلكب-فينالّسابق، مخال في المثالإليه  ناأساليب تأباها العربيّة الفصحى، على غرار ما ألمع

 اإلضافة العربيّة.
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Abstract :  Article info 

      Violating the Arab style in the writings of many researchers influenced 
by the literal trans- lation of French language is a phenomenon that 
contributed to the abandonment of the arabic addition which is of focal 
concern treated in this article.This phenomenon is apparently due to  the 
problematic of  translation in the arab world; it is not transmiting from 
foreign languages into arabic abiding by the requirements of the Arabic 
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 د.حيي دعاس

style; hasting as such to literaly translate, the back door of the car 

as:"الباب الخلفّي للسّيارة" instead of  "  باُب السيارِة الخلفي". 

       Accordingly, we have chosen samples of articles from four issues of 
the "AL-MUTARGIM review, issued by the teaching lab of translation 
at the university of Oran. The linguistic reality is that the authors of these 
articles do not translate, but rather employ methods rejected by classical 

arabic, stressing the violation of the arabic addition. 

  style,  

 errors,  

 effect. 

 
ر بالترجمة الحرفّية عن الفرنسّية في كتابات كثير من الباحثين. وهي ظ       

ّ
اهرة ترمي هذه املقالة إلى الوقوف على ظاهرة التأث

غات األجنبّية إلى إلى إشكاليّ  -على ما يبدو-مرّدها 
ّ
ة في عدم إجراء ما ُينقل من الل

ّ
رجمة في العالم العربّي؛ متمثل

ّ
ة من إشكالّيات الت

ب: "البؤساء لفيكتور  "Les misérables de Victor Hugo"األسلوب العربّي، من مثل التسّرع في ترجمة عبارة:  ا يناسببّية، على مالعر 

ائع في جامعات الجزائر: 
ّ
 ، ب: "املجلس العلمّي للكلّية"."Le conseil scientifique de la faculté"هيغو"، أو هذا العنوان الش

 de laو"،  "de Victor" ؛(le complément du nom)من الترجمة الحرفّية عن املضاف إليه  ،"للكلّية" في "لفيكتور"، و وال يخفى ما

faculté"م األولى في ش
ّ
 لفيكتور . وغير خاٍف كذلك، ما في "البؤساء de بهي الجملة املذكورتين هي ترجمة:، على التوالي. كما أّن الال

"، من بعٍد عن مقتض ى األسلوب العربّي، بترك إضافة "بؤساء" إلى "فيكتور"، و"مجلس" إلى للكلّيةهيغو"، و"املجلس العلمّي 

 ".العلمي   مجلُس الكلّية  "، و"بؤساء فيكتور هيغو"الكلّية". وبإجراء اإلضافة في العبارتين املذكورتين، يتحّقق اإليجاز والبيان: "

اهرة، و  تسليط الضوء بهدف اوقد اخترن        
ّ
  ،وفق ما يقتضيه املنهج الوصفّي على مظاّن تلكم الظ

 
 حّددناها في دراسٍة  مدّونة

ة "
ّ
منماذج من مقاالت بعض أعداد مجل سانّي أّن أصحاب  ة الترجمة بجامعة وهران. والواقع" التي يصدرها مخبر تعليميّ املترج 

ّ
الل

وق اللسانّي العربّي األ 
ّ
فون أساليب تأباها العربّية الفصحى، ويمّجها الذ

ّ
ما يوظ

ّ
على غرار ما -صيلهذه املقاالت ال يترجمون، وإن

ه عربّيا وما -املثالين الّسابقين أملعنا إليه في هم يستمرئون ذلك ويستملحونه، حاسبين 
ّ
بقين. ولعل

ْ
 هو بعربّي! مّما دأبوا عليه ُمط

ما تفرضها الّضرورة وتدعو إليها 
ّ
زوم، أّن أّية ترجمة من لغة إلى أخرى إن

ّ
ه من املعلوم بالل

ّ
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن

باالقتداء بالغالب كما يرى  -و في أكثر أموره-الحاجة؛ وبخاّصة إذا كانت من لغة الغالب حضارّيا إلى لغة املغلوب الذي هو ُمولٌع 

 الكمال فيمن غِلبها. ابن خلدون في مقّد 
ً
 اجتماعّية (2)مته؛ إذ النفُس تعتقد دائما

ً
 تعكس حقيقة

ٌ
ال و ، ماثلة للعيان وهي مقولة

 ما يقع املترجمون 
ً
ة فيما  ؛في الهفوات -على هذا الصعيد- يختلف فيها اثنان. وكثيرا

ّ
لقصور في ثقافتهم، أو عدم تحّريهم الدق

 (3)يترجمون. 

ه من        
ّ
املعادالت الداللّية  مع املحافظة على ،كّل ترجمة تعني أن نضع في لغة أخرى، ما ُوضع في اللغة األولى" املعلوم أّن كما أن

غات ال تتطابق في خواّص تراكيبها وأسرار الّصوت والّصرف واألسلوب فيها، مّما يفرض على املترجم أن  أّن و  ،(4) واألسلوبّية"
ّ
الل

 بأسرار
ً
 اللغتين املنقول  منها )اللغة املصدر(، واملنقول  إليها )اللغة الهدف(، عارفا

ً
 األساليب في كّل منهما، وأن يجتهد يكون متقنا

 فُيقارب

على  -كما يقول أحمد حسن الزّيات-اربة، وما أمكنه التسديد، فينقل الّنص من اللغة األجنبّية نقال حرفّياوُيسّدد ما وسعته املق

 (5)األصيل.  حسب نظمه في لغته، ثّم يجريه على األسلوب العربّي 
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  أثر الرتمجة احلرفّية عن الفرنسّية يف مقاالت من جمّلة "املرتجم"

 وهذا اإلجراء على األسلوب العربّي األصيل، هو الذي أخفق فيه املترجمون العرب املستعجلون، فجاء       
ً
ت ترجماتهم مثقلة

ر، فشاعت على ألسنتهم وأقالمهم
ّ
 بخواّص تراكيب اللغة األجنبّية. ثّم كان أْن تلّقف عنهم ذلك طلبُتهم وقراؤهم باالقتداء والتأث

 األغالط! وقد حاول بعض الغيورين على العربّية من أمثال األستاذين محّمد العدناني 
ُ
ها،  (7)وأحمد مختار عمر  (6)آالف تصحيح 

، لضعف التلّقي أو لعدم 
ً
ْجِد كثيرا

ُ
غة العربّية األربعة، على أهمّيتها وعلمّيتها، لم ت

ّ
غير أّن جهودهما وأعمال وقرارات مجامع الل

ر عموم القّراء إلى األسا
ّ
سع الخرق على الّراتق! إذ تعّدى هذا التأث

ّ
ي، أو ألّنها قراراٌت أو توصياٌت غير ملِزمة، فات ِ

ّ
تذة التأت

غة العربّية، أنفسهم
ّ
 ‼املتخّصصين في الل

وهو أحُد كبار املترجمين العرب املعاصرين،  -كما يرى محّمد عّناني–ومن بيان األسلوب في العربّية الذي يميزها من غيرها         

ر، أن نعي  تراكيب  "هو أّنها تحتفظ بسمات الفصحى التراثّية الّنحوّية والّصرفّية، مّما يفرض علينا نحن الذين نكتب
ّ
بها ونفك

ك عليها كتاب 
ّ
الفصحى، حّتى تخرج نصوُصنا في صورة عربّية سليمة. والتراكيب األساسّية في الفصحى معروفة، وسوف يدل

 (8) الّنحو..."

ق بظالل الترجمة عن الفرنسّية في أخطاء بعض هؤال        
ّ
ء األساتذة في وما نحن بصدده يالمس ما ذهب إليه محّمد عّناني، ويتعل

ها إذ هي كثيرة قد تسعها يبمتتّبع ناغير ترجمة، في بحوثهم املنشورة في أربعة أعداد من مجلة "املترجم" املذكورة في العنوان. ولس
ّ
ها كل

ما نحن مكتفيان بالتنبيه على خطأ شائٍع مشتر ك، يخّص مخالفة األسلوب العربّي في باب اإلضافة التي 
ّ
 مستفيضة، وإن

ٌ
دراسة

لك واالختصاص، وكذلك ترك إعمال بعض املشتّقات التي من شأنها أن تعمل عمل أفعالها املشتّقة منها، 
ُ
 في بعض (9)تفيد امل

ة األربعة تفادي  التكرار واإلطالة.
ّ
 مقاالت أعداد املجل

ائع، ملحوظ في إعالنات وُملصقات اللغة العربّية في أغلب جامعات نوال بأس أن 
ّ
شير إلى أّن هذا الخطأ املشترك الش

، رأس  اإلشهار: "
ً
 الجزائر، ومنها اإلعالن عن مختلف امللتقيات العلمّية، حيث يرد شائعا

 
"؛ فهذا للملتقىتنظيمّية جنة الالل

. وفي شبه الجملة "للملتقى"، ُبعٌد عن اإلضافة املحضة "Comité d’organisation du colloque"العنوان ترجمة: 
ً
التي  (10)، حرفّيا

م. وال يخفى أّن أسلوب اإلضافة العربّي يقتض ي نقل  العنوان املذكور إلى "
ّ
غني عن الال

ُ
"لجنة "،  أو لجنة تنظيم امللتقىت

 امللتقى التنظيمّية"، واألّول أْولى وأعلى! وهذا توضيح ما نحن به زعيمان:

اهرة في . 2
ّ
 :والّسادس ،الثاني"املترجم"، عددي شواهد الظ

ة: -2/1
ّ
اني من املجل

ّ
 في العدد الث

سان الثاني، مقاٌل عنوانه: " أّول ما يلقانا من بحوث العدد -أ           
ّ
 (11) ".وأدوات ترجمته العربّي بين آليات صناعتهاملصطلح في الل

." وهو العربّي  للسانمستويات تحليل النظام اللغوّي ، في سطرها الخامس: "64فقد جاء في الّصفحة الّرابعة والسّتين  -         

ص في مستويات التحليل الصوتّي، واإلفرادّيِ 
ّ
والتركيبّي. وظّل الترجمة عن  ،عنوان رئيٌس، تحته عناويُن فرعّية عديدة، تتلخ

ه نقٌل حْرفّي عن الفرنسّية
ّ
م في: "للسان العربّي"؛ وكأن

ّ
 الجّر الال

ُ
 Niveaux d’analyse du système linguistique de) :الفرنسّية فيه، حرف

la langue  arabe)  م، ُينسخ ظل  الترجمة املذكور، في فبالّرجوع إلى اإلضافة التي تقوم
ّ
تبّدى العنوان عربّيا صميما: مقام الال

سان  العربّي، اللغوّي "
ّ
سان"، إلى"نظام"،  بإضافة ؛"مستويات تحليل نظام  الل

ّ
"، نعت  "نظاِم"، وليس نعت  "الل ويكون "اللغوّيِ

 .""العربّي   "اللسان"؛ إذ نعته:

سانوينطلق هذا الفهُم العلمي  ، نقرأ: "66وفي الّسطر التاسع من الّصفحة الّسادسة والسّتين  -
ّ
... "؛ فظّل العربّي من لل

 املحضة: "
ُ
بعده اإلضافة

ُ
م" في: "للسان العربّي"، وهو ما ت

ّ
سان  العربّي  العلمي  الترجمة فيه، كما في سابقه، "الال

ّ
وينطلق فهُم الل

" هذا سان". وتبقى كلمة "العلمي 
ّ
 ."نعت "فهُم  -نوان الّسابقكما في الع-..." بإضافة "فهُم"، إلى: "الل
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 د.حيي دعاس

ألّنها ، من املقال نفسه: "... 73، من الّصفحة الثالثة والّسبعين 20وشبيه الحالتين الّسابقتين ما ورد في الّسطر العشرين   -

ابت
ّ
ل الهيكل الث

ّ
سان تمث

ّ
ٌم العربّي الواحد لل هدي إلى أّن هذا التركيب مترج  لم  يقصد ذلك  نعن الفرنسّية، وإ ." فالقراءة األولى ت 

 :صاحُبه

                        (Parce qu’elle représente la structure stable de la langue arabe unique…) وباإلمكان نسُخ ظّل الترجمة . 

 التركيب هكذا: "... 
ُ
سان العربّي بإضافة "هيكل" إلى "اللسان العربّي"، فُتعاُد صياغة

ّ
 الل

َ
ل بنية

ّ
 ألّنها تمث

َ
." وال يبعد الواحد، الثابتة

 :
 
سانّي املعروف، ترجمة

ّ
 ."structure"أن يكون صاحب املقال أراد بـ "هيكل": "ِبنية"؛ وهو املصطلح الل

... "؛ ودليٌل آخر هو هذا التعّدُد لترجمات القرآن الكريم، في سطرها العاشر: "78وجاء في الّصفحة الثامنة والّسبعين  -

م  في 
ّ
  de"(12)" "لترجمات" هي الحرففالال

ّ
ه ن نافي الفرنسّية، بل إن

ّ
م عن  -و إن لم يقصده صاحُبه-ميل إلى أّن التركيب كل مترج 

  (Et l’autre preuve, c’est cette multiplicité des traductions du coran). :الفرنسّية

ة واالقتصاد  
ّ
 والدق

ُ
 إلى اإلضافة العربّية حيث اإلبانة

ُ
كما يقول صاحب املقال، حّتى ال يتهافت  (13)ومن اليسير العودة

"، بإضافة "تعّدد"، إلى "ترجمات"، املضافة إلى القرآن هذا ودليٌل آخر هو تعّدُد ترجماتالتركيب والّداللة، فُتنقل الجملة إلى "... 

 "de" ّرر التركيب من ظّل الحرف الفرنس يّ "القرآن". وبذا يتح
ً
 !، وما أثقله دخيال

ا نرى من واجبنا التنبيه  إلى ما وقع في املقال األّول من أخطاء مطبعّية كثيرة،  -
ّ
 ومن أغالط وقبل االنتقال إلى املقال الثاني، فإن

زل بلسان عربّي مبين﴾ 65فادحة في نّص بعض اآليات؛ ففي الّصفحة الخامسة والسّتين  
ْ
ن
ُ
 على  ،نقرأ: ﴿أ

ً
عراء/ محيال

ّ
سورة الش

 195 اآلية:

نزل فيها، والّصواب: ﴿ 
ُ
 ال ذكر  للفعل أ

ْ
 من املنذريَن بلساٍن وقد حّرف صاحُب املقال؛ إذ

َ
 على قلبك لتكون

ُ
نزل به الّروُح األمين

ه ذكر هذه اآليات  .195 -193الشعراء/  مبيٍن﴾ عربّيٍ 
ّ
 والثامن  عشر، لكّنه في الّصفحة ذاتها وفي الّسطرين الّسابع  عشر،والغريب أن

 أحال

ي لكم رسوٌل أميٌن منها، وهي قوُل هللا تعالى: ﴿125على اآلية: 
ّ
 .﴾إن

 واحدةوالثامن، نقرأ: ﴿ ،وفي الّسطرين الّسابع - 
ً
 71... ﴾ الّنحل/ ولو شاء هللا لجعلكم أّمة

ٌ
 كبيٌر وتحريف

ٌ
. وفي ذلك غلط

ه تعالى: ﴿ أشنُع 
ُ
ك ولذلك من األّول؛ إذ الّصواُب قول َم رب   َمن ّرح 

ّ
فين إال  وال يزالون مختل 

ً
 واحدة

ً
اَس أّمة

ّ
ك لجعل الن ولو شاء رب 

 
 
قهم وتّمت

َ
اس  أجمعين خل

ّ
ة  والن

ّ
ن َم من الج 

ّ
ن  جهن

َ
أل ك ألم   رّب 

ُ
 في هامش املقال على 119، 118﴾ هود/ كلمة

ٌ
، وينضاف إليه خلط

  !والتثّبت؟ ،. فأين هو التحّقُق 85ة الخامسة والثمانين الّصفح

سانيات في دراسة إشكالّية الترجمةوفي املقال الثاني املوسوم: " -ب      
ّ
 مواضع هي من قبيل ما سبق،  (14)"استثمار الل

ُ
سبعة

 بتناول بعضها: -تفادي  اإلطالة -كتفينس

، كسابقه، ال يترجم، الترجمة صطلحالّداللة املعجمّية ملتبرز : "189ففي الّسطر الّسابع من الّصفحة  - .. " ويبدو أّن املقاليَّ

ما هو من الذين تأّصلْت فيهم بعُض العبارات والتراكيب املترجمة عن الفرنسّية وما أكثرها، حّتى غدت كالسليقة فيهم! وعرُض 
ّ
وإن

م عن 
ّ
: "هذا التعبير وأشباهه على اإلضافة العربّية، ُيبِعد الال

ً
  مصطلح  "مصطلح"، فيستوي األسلوُب عربّيا مبينا

ُ
برز داللة

ُ
ت

 
ُ
"، ال "الترجمِة".الترجمة املعجمّية

ُ
"، نعت "داللة

ُ
 ..."؛ حيث "املعجمّية

غوّي يكُمن في الوقوف على األنماط البنوّية : "191وفي الّسطر الّسادس من الّصفحة  - 
ّ
غةفاملنحى الل

ّ
". املنقول عنها لل

م فوواضٌح 
ّ
غة"، هي حرف الجّر الفرنس ي أّن الال

ّ
د ظل  الترجمة هذا، فيصير التركيب:  (de)ي "لل ، وبإضافة "أنماط"، إلى "اللغة"، ُيبع 

غة املنقول عنها فاملنحى اللغوّي "
ّ
". هذه اإلضافة هي التي "، بإضافة "أنماط"، إلى "بنى اللغةيكمن في الوقوف على أنماط  ُبنى الل

م
ّ
  تنسخ الال
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ن" أو: "إلىو هي التي تأتي بمعنى: " -كما سبق- ما: م 
ّ
"، كما هو مبّيٌن في كتب النحو العربّي؛ إذ ليس الفصيح في العربّية: "ابٌن له" وإن

هما: "خاتُم ذهٍب"، و"بيُت شْعٍر"؛ أْي من ذهٍب، ومن شْعر.
ُ
ما: "غالمه"! ومثل

ّ
 فيها: "غالم له"، وإن

ً
 (15) "ابنه". وليس فصيحا

 الحاءنقرأ: "...  192ي الّسطرين الحادي والعشرين والثاني والعشرين من الّصفحة وف -
ُ
 ،والعي ن ،والخاء ،فمن ذلك أصوات

ٌر واضٌح بحرف اإلضافةاالنجليزّية للغة ال توجد في النظام الّصوتّي  التي والهمزة،
ّ
غة"، تأث

ّ
الفرنس ّي، ناهيك عن  "de" "؛ ففي الم "لل

 التركيب: "...  أّن نظام
ُ
غة اإلنجليزّية الّصوتّي  الجملة العربّية يثُقل بهذا االستعمال. وعربية

ّ
." بإضافة: "نظاِم"، إلى في نظام  الل

 "نظاِم". ويمكن إضافة "نظام"، إلى "صوت"، و"صوت"، إلى
 
"، صفة غة"، وتبقى كلمة "الّصوتّيِ

ّ
غة": "... "الل

ّ
في نظام  صوت  "الل

غة اإلنجليزيّ 
ّ
  ."ةالل

غتين": "يجب  في الم، 193ويبرز ظّل الترجمة عن الفرنسّية في الّسطر الثاني من الّصفحة الثالثة والتسعين بعد املئة  -
ّ
"لل

غتينفهُم النظام الصرفّي 
ّ
بع  لل

ُ
غتين"،". هذا التركيب صنُو سابقه، والُمه إّما أن ت

ّ
ر كلمة "الّصرفّي"  د بإضافة "نظام" إلى "الل

ّ
فتتأخ

غتين الّصرفيّ  يجبنعت "نظاِم": "
ّ
غتين". أو بإضافة "صرف" إلى "اللغتين": "فهُم نظام  الل

ّ
ف  الل ". مع التذكير يجب فهُم نظام  صر 

ردة في كالم الع
ّ
 باإلضافة، وهي إضافات متوالية، من الظواهر املط

ُ
 .رببأّن املفردات: "فهم"، و"نظام"، و"صرف"، معارف

 وهو: "-ج       
 
اإلضافة  ال يخلو من أخطاء العزوف عن (16)". نظرّية الحقول الداللّية والترجمةكما أّن مقال  هذا العدد الثالث

 كانت أقّل مّما في سابقيه: العربّية، وإن

هو  مايلقانا االستفهام: " ، 200وفي الّسطرين الخامس والّسادس من الّصفحة املئتين  ،"الترجمة ضرورة حضارّيةفتحت  عنوان " -

غة األخرى  لهذهاملقابُل 
ّ
م في "لهذه" هي ظّل الحرف الفرنس يّ املفردة في الل

ّ
وبإضافة "مقابل"، إلى "هذا"، يتحّرر  :"de" ؟" وال يخفى أّن الال

" :
ً
غة األخرى التركيب من هذا القيد، فيعود عربّيا مبينا

ّ
 ."؟ ما هو مقابُل هذه املفردة في الل

 هذه الرؤية تطالعنا العبارة: " ،205وفي الّسطر الثامن عشر  من الّصفحة الخامسة بعد املئتين  -
ّ
مإن

َ
... ". واألمر للعال

م، كذلك، وهي هنا ظّل 
ّ
ق بالال

ّ
م  :"du" يتعل

 
ُم، وتستوي الّداللة: ، (du monde)للعال

ّ
وبإضافة "رؤية"، إلى "العالم"، تنزاح الال

م  
َ
 العال

َ
 رؤية

ّ
 " ...هذه"إن

ة الّسادس في عدد -2 /2
ّ
  :املجل

ورد فيه من أغالط النماذج الّسابقة عدٌد كبير،  (17)".الترجمة العلمّية واألدبّية، عنوانه: "كان أّول ما تابعناه فيه، مقاٌل -ا

 :بعضها فيما يأتي الوقوف علىوتفادي التكرار، سنكتفي ب

 املختلفة : "60ورد في الّسطر الّسادس من الّصفحة السّتين  - 
ُ
م في للترجمةومن هنا جاءت التصنيفات

ّ
". وكما سبق، فالال

"، نعت  "تصنيفاُت". وُيعّدل التركيب   "de" "للترجمة"، هي
ُ
م بإضافة "تصنيفاُت"، إلى "الترجمة"، تليها "املختلفة

ّ
د الال بع 

ُ
الفرنسّية. وت

 ومن فيصبح: "
ُ
 الترجمة  املختلفة

ُ
ف تصنيفات الترجمة"، أو: "هنا جاءت تصنيفات   ."ومن هنا جاءت مختل 

 الّدارَس في الّصفحة ذاتها، وفي سطرها العاشر، نقرأ: " -       
ّ
م في "لعلم" هي الترجمة يلفت انتباَهه هذا الكّم  لعلمإن

ّ
–..."؛ فالال

د بإضافة "دارس"، إلى "علم"، ف -كسابقتها بع 
ُ
 دارَس علم  الترجمة يلفت انتباَههيستوي التركيب: "ت

ّ
هل ترى والطرفة ههنا: " ... إن

 !أم ندرس له؟ ،ندرس علم الترجمة

ل الّسمة الوحيدة : "62في الّسطر العاشر من الّصفحة الثانية والسّتين  -
ّ
ّص ولكّن هذا التجاوز ال يمث

ّ
". ظل  الترجمة للن

" فيصير التركيب : "فيه، في الم "للّنّص"؛ ُيستغنى 
 
" نعت "سمة

 
ولكّن  هذا عنه بإضافة "سمة"، إلى "الّنّص". وتبقى "الوحيدة

 
َ
ل سمة

ّ
  التجاوز ال يمث

َ
ص الوحيدة

ّ
 ."الن

مُ للماّدةنكون قد رأينا الجانَب املعدنّي ، وفي سطرها العشرين: "... 63في الّصفحة الثالثة والسّتين   -
ّ
اهد الال

ّ
 في: ". والش

" إلى "املاّدة"، فتغدو الجملة عربّية:  "للماّدة". ونسُخ ظّل الترجمة عن الفرنسّية في هذا التركيب يسيٌر؛ فهو يحصل بإضافة "جانب 

"قد راعينا جانَب املاّدة املعدني   نكون "  "املعدني 
ُ
." :نعُت  ،". حيث كلمة  "جانب 



 عنوان املقال
 عنوان املقا
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 د.حيي دعاس

: "، وفي الّسطر الّسادس  ع69في الّصفحة الّسادسة والسّتين  -        ..." تبدو ظالل علميّ  لنّصٍ نعطي هنا نموذجا ترجميا شر 

 وإن كان الباحث ال يترجم
ً
 Nous donnons ici un  exemple de traduction d’un texte» :الترجمة عن الفرنسّية في هذا التركيب صارخة

scientifique».  " م في "لنّص"؛ُيعّرَب وحّتى
ّ
ُد الفعل "نعطي"؛بإضافة  " هذا النموذج نُبعد الال "، وُيْبع   إذ هو في غير "ترجمِة"، إلى "نّصٍ

 )
ً
 (18)سياقه )هو في املال واملعروِف، ومنه العطّية والعطايا، وفي املاّديات عموما

ً
: أعطيكم مثاال

ً
...، ، وإن شاع على األلسنة خطأ

 عن ترجمة  نّصٍ "نضرب"، فنقول: "الفرنسّية، ونستبدل به: "نقّدم"، أو  "je vous donne un exemple" ترجمة
ً
 علميٍّ  نضرب هنا مثاال

ه لم يحسن ترجمته. وفيما يأتي النص  الفرنس ي  وترجمة الباحث، وما  ."
ّ
قترُحه من نثّم ذكر النموذج الفرنس ّي وترجمه، غير أن

ه من أخطاء بِعد ما ارتكب 
ُ
 :ترجمة ت

      (Les contacteurs sont des interrupteurs à commande électrique n’ayant qu’une  position de repos  correspondant à l’ouverture du circuit. 

Ils sont destinés à ouvrir et fermer un circuit à distance. Ils   

fonctionnent par tout ou rien)                                                                                                                           

 وضعّية واحدة ترجمة الباحث        
ّ
م كهربائّي ليس لها إال

 
ه املاّسات لفتح  للّراحة: "املاّساُت قاطعات بتحك ل فتح  الّدارة. توجَّ

ّ
تمث

 ش يء".
ّ
 الّدارة وغلقها عن بعد، وتعمل بمبدأ الكّل أو الال

  :قترحهنما 
ٌ
ّدة م كهربائّي، ليس لها سوى وضعّيِة راحٍة واحدٍة تناسب انفتاح  الّدارة. واملاّساُت ُمع 

ّ
"املاّساُت قاطعاٌت بتحك

 ".لفتح وغلق الّدارِة عن بعد. وتعمل بمبدأ الكّل أو ال ش يء

ِره على األسلوب العربّي حرفّيا فلم يْج  وواضٌح أّن املترجم لم يبذْل جهًدا كبيرا في ترجمة النّص، واكتفى بمحاولة ترجمته         

: " 67املبين، كما مّر. وكم هو صادٌق عندما قال في الصفحة الّسابعة والسّتين   بعد ترجمته النصَّ
ً
لترجمة هذا  لم نقممباشرة

 ..."النص بجهد ُيذكر

ائعة كذلك، وصوابه "نبذل": "وإن كان الفعل )قام( في هذا التركيب في غير داللته، وفي غير سياقه؛ وهو من األغالط 
ّ
لم نبذل الش

 وهذا ُمراُده!! "....ترجمة هذا النص أي  جهد في

غة العربّية في الوسط التعليمّي متعّدد  ،وثاني ما نتابعه في هذا العدد مقاٌل ذو أهمية علمّية -ب
ّ
ق بحضور الل

ّ
يتعل

 بظالل ا (19)األلسن.
ً
ي ألفيت فيه عشرات التراكيب مثقلة

ّ
 غير أن

ٌ
ُنوط بظاهرة البعد عن  -كذلك-لترجمة عن الفرنسّية، واألمر م 

م" في غير موضعها
ّ
  -فيما يأتي-وسنقتصر  .اإلضافة العربّية املحضة، وإقحام "الال

ٌ
على  -هنا وهناك-على خمسة منها إذ هي مكرورة

د
ّ
ن  هذا النوع طول املقال، مّما يؤك

ّ
 مّما مردوا عليه، كما سبق؛من األخطاء في تعابير هؤالء الكّتاب،  تمك

غة في اكتمال الحصيلة املعرفّية 118ففي الّسطرين األّول والثاني من الّصفحة الثامنة عشرة بعد املئة  -
ّ
: "... إذا لم تسهم الل

فة "حصيلِة" إلى للعملّية التعليمّية"، ظّل الترجمة األّوُل عن الفرنسّية، في هذا املقال، متبّدٍ في الم "للعملّية" تغني عنها إضا

 في اكتمال حصيلِة العملّيِة التعليمّيِة املعر 
ُ
" نعت  "حصيلِة": " ... إذا لم تسهْم هذه اللغة ِ

ّ
ِ "العملّيِة" وتبقى كلمة "املعرفية

ّ
 ."فية

توى العلمّي وفي الّسطر املوالي من الّصفحة ذاتها يلقانا الظّل نفُسه: " -  املح 
َ
 ضعف

ّ
يؤّدي إلى نفور  للبرنامجولذلك فإن

لبة من
ّ
م اللغة العربّية"؛  الط

ّ
 Le contenu" :ف: "املحتوى العلمّي للبرنامج" وإن لم يترجْمه صاحبه عن الفرنسّية، هو ترجمةتعل

scientifique du programme" ص من الم "للبرنامج"، نضيف "محتوى"، إلى
ّ
" حرفّيا. وللتخل في كما -"البرنامج". وتبقى كلمة "العلمّيِ

م نعت  "محتوى"، بتحوير طفيف: " -الّسابق التركيب
ّ
 ضعف محتوى البرنامج  العلمّي  يؤّدي إلى نفور الطلبة من تعل

ّ
ولذلك فإن

 ". اللغة العربّية

سانياتفاملجال التطبيقّي : "120وفي الّسطر الخامس من الّصفحة العشرين بعد املئة  - 
ّ
..."؛ ُيتجّنب ظّل الترجمة عن لل

"، نعت  "مجاُل"، هكذا: " سانيات  التطبيقي  الفرنسّية فيه بإضافة "مجال"، إلى "اللسانيات". وتبقي كلمة "التطبيقي 
ّ
 ...فمجاُل الل

" 
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سانّية : "124وفي الّسطر األّول من الّصفحة الّرابعة والعشرين بعد املئة  - 
ّ
البالوضعّية النفسّية والل

ّ
 الوسط في للط

" التعليمّي..."؛
ُ
 "وضعّية

ُ
 العربّية، والّصواب إضافة

 
الب". وتبقى كلمة  ،حيث الم "للطالب"، إقحاٌم أبعد  اإلضافة

ّ
إلى "الط

"، نعت  "وضعّية"؛ بتغيير مواقع الكلم: "
ُ
 في الوسط التعليميّ "النفسّية

ُ
سانّية

ّ
 والل

ُ
 الطالب النفسّية

ُ
  " ...وضعية

م في "ملوضوع" في العبارة: "في الّسطر الّرابع من الصفحة املوالية، ح - 
ّ
 وضوعمعرفة مدى استيعاب الطلبة ملشُو الال

لبة المعّين تعليميّ 
ّ
لبة"، يعمل عمل فعله "استوعب"، فيتعّدى دون حرف، إذ الط

ّ
 ..."؛ فاملصدر "استيعاب" املضاف إلى "الط

م يعمُل املصدُر  يستوعبون 
ّ
ما يستوعبونه. وعليه، فبإبعاد هذه الال

ّ
"، مفعول   للموضوع وإن املضاف، وتكون كلمة "موضوع 

  "استيعاب"، وتكون 

 تعليمّيا معّيناكلمتا "تعليمّي"، و"معّين"، نعتْي "موضوع"، ثّم تؤول العبارة إلى "... 
ً
 ."معرفة مدى استيعاب  الطلبة  موضوعا

، أهمّية، من حيث (20)"نماء وتوسيع اللغة العربّية أثر لغة الّصحافة العربّية فيوال يِقل  املقال الّسادس من هذا العدد " -ج         

ر اللغة العربّية ونمائها ببعض أساليب لغة صحافة الغرب. 
ّ
 فيه صاحُبه أمثلة حّية عن تأث

ه، عن املقال الّسابق؛ إذ أبرز 
ُ
مضمون

نا وجدنا فيه بعض ظالل الترجمة عن الفرنسّية في مواطن قليلة أذكر منها اثنين
ّ
 أن

ّ
 :إال

 الغربّية في جوانب كثيرة من حياة العربّي الفرنسّية في قوله:  "ce dernier"ا األّول، فتوظيف عبارة فأّم 
ُ
رت الحضارة

ّ
"أث

كما هو واضح في التركيب، حشٌو دخيٌل نستغني عنه بإسقاطه، فتتحّرر الجملة  ،"هذا األخيرو" يقطف..."، األخير  هذافصار 

بس ف
 
 بليغة، وال يحدث أّي ل

ً
 الغربّية في جوانَب كثيرة من حياة العربّي، فصار يقطفي املعنى: "عربّية

ُ
رت الحضارة

ّ
 ..."أث

م في غير موضعها في الّسطر الّرابع عشر 
ّ
: 137من الّصفحة الّسابعة والثالثين بعد املئة  14وأّما الثاني، فإقحام الال

 الفعل لهذهفالقارئ "
ّ
ولو أّن صاحب ،  ")Le lecteur de(… الفرنسّية ماثٌل في "القارئ لهذه..."وظّل الترجمة عن املعاني يالحظ أن

، ال قرأت للكتاب. وهل أن م، وإنّما بغير وساطة: قرأت الكتاب 
ّ
ت املقال راجع  التركيب لوجد أّن الفعل "قرأ" العربّي، ال يتعّدى بالال

م يكون بالعودة إلى اإلضافة ا
ّ
فقارُئ هذه لعربّية بإضافة "قارُئ"، إلى اسم اإلشارة "هذه": "تقرؤه، أم تقرأ له؟! وإبعاد هذه الال

 
ّ
 " ...الفعل املعاني يالحظ أن

ة؛ يفي عدد - /3          
ّ
امن املجل

ّ
 : والعاشر ،الث

الذكر، مقاالته ال تقّل من حيث ظالُل الترجمة عن اللغة الفرنسّية فيها عّما شهده العددان سالفا  (21في العدد الثامن: ) -3/1

الل في 
ّ
ا سنكتفي بتتّبع بعض مظاّن تلك الظ

ّ
وألّن هذه الظالل هي شبيهة ما وقفنا علبه في ذينك العددين، وتفادي  التكرار، فإن

سانيات العربّيةاملقال املوسوم "
ّ
 ."والترجمة الل

 اإلرشاد : "185في الّسطر الّسابع والثامن من الّصفحة  -      
َ
 املطبوعات الجامعّية بغية

ُ
اقبة ل إلى لجنة عربّية مختّصة مر

َ
 ُيوك

 
أن

غوّية الشاردة لبعضوالتقويم 
ّ
م فيه، في غير املصطلحات الل

ّ
قحمْت الال

ُ
ر بأكثر التراكيب الّسابقة، إذ أ

ّ
". هذا التركيب يذك

 إرشاد وتقويم بعض ضافة "تقويم" إلى "بعض": "...الفرنسّية. وإبعاُده هّين باإلضافة العربّية؛ بإ "de"موضعها ظلَّ 
َ
بغية

 ...".املصطلحات

 بعد ذلك في: " -      
ً
 واحدا

ً
م ذاتها تكّررت سطرا

ّ
تشجيع التكامل والتنسيق وتبادل املعطيات العلمّية بين القطاعات العربّية والال

أفراًدا للتعليم ر النعت "العربّيِة ". وإبعادها يكون بإضافة "قطاعات"، العالي هيئاٍت و
ّ
فيستوي التركيب  ،"إلى "التعليم"، ويتأخ

:
ً
 عربًيا مبينا

 
ً
أفرادا   "."تشجيع... بين قطاعات التعليم العالي العربّية  هيئاٍت و

ها نماذج أكثر وضوحا مّما  (22) :في العدد العاشر -ب
ّ
 من ظالل الترجمة عن الفرنسّية لعل

ً
رصدنا في هذا العدد  كثيرا

 ُسْقناه 
ً
قاء التكرار ،مّما ازدانْت به األعداد الّسابقة، هذه بعُض مظاّنها إيجازا

ّ
 :وات



 عنوان املقال
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 د.حيي دعاس

 في كتابه املسائل  86وفي الّصفحة الّسادسة والثمانين  ،"املترجم العربّي واملصطلحفي مقال " -أ       
ً
نقرأ: "عقد جورج مونان فْصال

 املفهوم القديم للمعجمالنظرّية في الترجمة واعتبر 
ّ
 من الكلمات..."؛ يتّم نسخ ظّل الترجمة عن  أن

ً
 أو كيسا

ً
باعتباره مدّونة

"، بعد املضاف إليه: " "القديم  ْر نعُت "مفهوم 
ّ
يتأخ

ْ
، ول

ً
ر تحته بإضافة "مفهوم"، إلى "املعجم"، فيستحيل عربّيا

ّ
 الفرنسّية في املسط

 مفهومَ "واعتبر 
ّ
..."، وُحّق له أ املعجم القديَم  أن

ً
ر، أليس من التوابع؟! والحّق أّن الترجمة الحرفّية في نقل بوصفه مدّونة

ّ
ن ُيؤخ

: "املسائل النظرّية في الترجمة". وتنزاح هذه الحرفّية باإلضافة Problèmes théoriques de la traductionعنوان كتاب مونان صارخة: 

 الترجمةالعربّية: "
ُ
  مشكالت

ُ
 ".النظرّية

 مواضع ُعزف فيها عن اإلضافة العربّيةوتجابهنا في الّصفحة املو  -     
ُ
الث  عشر، ثالثة

ّ
 الية، في أسطرها الّرابع، والّسادس، والث

م ظّل  
ّ
 ..."، و: "...الداللّي يثير للحقلهذا املفهوم الفرنسّية: " ... "de" بتدخيل الال

ً
 الخارجّي..."، للعالمكّل نظام لغوّي يتضّمُن تحليال

مات الثالث يعيد اإلضافة املهجورة: " ...تقتض ي للترجمةالّساحة العملّية و: "... 
ّ
..."،  هذا،  مفهوُم الحقل الّداللي..."؛ فإبعاد الال

 تقتض ي..." و: "...يتضّمن تحليَل العالم  الخارجيّ و: "...
ُ
 الترجمة  العملية

ُ
 (23) ..."ساحة

 سياقات شبيهة بالّسابقة: "... حّددها "إدمونْد كاري"  -          
ُ
مركز ..."، و: "... من الشرقيّ  للعهدفي تأسيسه كما تلقانا في املقال نفسه ثالثة

ب تعّدد الّدالالت ..."، و: "...املصطلح لعلماملعلومات الدولّي 
ّ
مات الثالث، تْنبئُ الواحد للمصطلحتجن

ّ
ْجلى إلى الال  ع 

ٌ
عن ثقلها  ...". ونظرة

حضرْت 
ُ
 إذ هي في غير موضعها؛ بترك إعمال املصدر "تأسيس" عمل فعله "أّسس"، وبتغييب اإلضافة العربّية في السياقين اآلخرْين، فإذا هي أ

 ."،..مركز معلومات  علم  املصطلح الّدولّي  ..."، و: "...في تأسيسه العهَد الشرقي  زال ظّل الترجمة: "...حّددها "إدمونْد كاري" 

ب تعّدد  دالالت  املصطلح  الواحدو: "... 
ّ
 (24)..." تجن

أثر الترجمة في التواصل ويكاد ظّل الترجمة الحرفّية عن الفرنسّية يحاكي ما جاد به املقال الّسابق، في املقال املوسوم ب: " -ب        

 (25)؛ هبثالثة، هي األكثر لفتا لالنتباكتفي منها، ههنا، أن ن ، رأيناه في سبعة مواطننا"  وقد أحصياللسانّي 

هجات العربّية: " -         
ّ
 أّول إشكاٍل يصادف الباحث في اإلملام أورد صاحب املقال تحت ما يعرف بالّصراع اللغوّي بين الل

ّ
إن

 (62) العربّية انعداُم الوثائق..." للغةالزمانّية  باملراحل

هجات العربّية "ثّم ذكر في الصفحة املوالية  -         
ّ
 القبائل أّن أّول ثمرة التواصل بين الل

ُ
...". وغير الحّج قبل اإلسالم ملناسكتأدية

 بعيٍد عن هذا الظّل نجد قوله: " ... 
ً
مات الثالث في النماذج املذكورة وأثقْل  ..."للهجتهوكان الخطيُب واعيا

ّ
 الال

ُ
 ومن الهّين إزاحة

! بها
ً
اللغة  بمراحِل  إلضافة البّينة، وإلى إعمال املشتّق عمل  فعله، هكذا على التوالي: "... في اإلملاملترتّد التراكيب إلى او دخيال

 ..."؛ الزمانّية  

 الحّج حيث "الزمانّيِة" نعُت "مراحِل"، و: "
َ
 القبائل مناسك

ُ
"، و: " ...تأدية

ُ
"؛ مفعول املصدر "تأدية وكان ..."؛ حيث "مناسك 

ه
َ
 لهجت

ً
". ..."؛الخطيُب واعيا

ً
"؛ مفعوُل اسم الفاعل "واعيا

 
 (27)حيث "لهجة

م وترك إعمال ما حّقه العمُل النحوّي، نجده  -
ّ
  للمنقول واستيعابهم بعد ذلك بصفحتين في: "...وإقحام الال

ً
 ونثرا

ً
 ..."شعرا

 إلى نسخ ظّل الترجمة وإعمال  املصدر "استيعاب( 28)
 
"استوعب":"  فعله عمل   "واألسلوب العربّي الفصيح يقتض ي املسارعة

  واستيعابهم

...
ً
را
 
 ونث

ً
 " املنقوَل شعرا

، مواضع كثيرة من قبيل ما سبق، هذه (29)" إشكالية ترجمة املصطلح في الخطاب النقدّي املعاصروفي املقال املوسوم: " -ج       

 بعضها:

ح في أّول سطر منه، نقرأ: " -
ّ
 املتصف

ّ
  للمناهجإن

ُ
م فيه، بإضافة والّدراسات السيميائّية املعاصرة يالحظ

ّ
حذف الال

ُ
..."؛ ت

م؛ "
ّ
..."متصّفح" إلى "املناهج" فيتخّفف التركيب من ثقل الال َح املناهج 

ّ
 متصف

ّ
 " إن
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  أثر الرتمجة احلرفّية عن الفرنسّية يف مقاالت من جمّلة "املرتجم"

حذف عنهللمصطلحالبحث في األصول التاريخّية ونجد بأسطر بعده، العنوان: " -         
ُ
م "؛ ت

ّ
، إلى بإضافة "أصول" الال

 ."أصول  املصطلح  التاريخّية البحث في"املصطلح": "

 في عنواٍن آخر رأس الصفحة املوالية: " -         
ً
 -كسابقه–"؛ ُينسخ هو التناّص  صطلحاألصول التاريخّية ملوتكّرر الظّل ثقيال

 بإضافة

 "أصول"، إلى "مصطلح"؛ "
ُ
 تأخير النعت ""، وكّل ما في األمر أصوُل مصطلح التناّص التاريخّية

ُ
 (30)"، وتلك رتبته. التاريخّية

 إشكالّيةبعنوان: " ثّم إّن آخر ما ألفيناه من قبيل ما نّبهنا عليه في هذا العدد العاشر من العدول عن اإلضافة العربّية، مقاٌل  -د               

قدّي 
ّ
ي عشر مّرات؛ (31)" ترجمة املصطلح الن

ّ
 :بمتابعة ثالثة مواضع منهاكتفي ن، تواتر فيه ذلك التخل

 املترجمين الباحث: " في الفقرة الثانية من صفحته األولى قوُل استوقفنا  -         
ُ
وجدنا أنفسنا نواجه أزمة أنتجتها ترجمة

: " الواحد للمصطلح
ّ

 املترجمين املصطلَح ..."؛ تحذف الالم الدخيلة ليس إال
ُ
..." الواحدوجدنا أنفسنا نواجه أزمة أنتجتها ترجمة

 (32)حيث "املصطلح" مفعول املصدر "ترجمة" املضاف، العامل عمل فعله "ترجم". 

ترُك إعمال املصدر املضاف، في قوله: "...هو  -كما النموذج الّسابق-وفي الصفحة الثالثة منه وفي سطرها األّول، يلقانا  -

م  الفكرّية لألسسفهمهم مدى 
ّ
والفلسفّية والفّنية والتاريخّية التي أسهمت في إيجاد هذا املصطلح"؛ يستقيم التركيب بإبعاد الال

 من "لألسس"، فيعمل املصدر املضاف "فهمهم" عمل فعله "فهم"، وتكون "األسس" مفعوله: "... 
َ
ة  هو مدى فهمهم األسَس الفكري 

 " ...والفلسفّية

بة، مثقلة بالمْين مقحمْين في قوله: "في الفقرة األ لفتنا و  -         
ّ
 اسمّية مرك

ٌ
 كّل هذه الترجمات ولى من الصفحة املوالية جملة

ّ
إن

"؛ فال يخفى ثقل التركيب بتينك املصطلح الذي ترجمه ألبعادالسيميوطيقا تعكس حدود ودرجة استيعاب كّل مترجم  ملصطلح

مْين، والحّس اللغوّي يهدي إلى تحوير طفيف في ا
ّ
 كّل ترجمات مصطلح  السيميوطيقا هذه،  تعكس حدود ألسلوب: "الال

ّ
إن

"، وذلك بإضافة "ترجمات" إلى "مصطلح"، وإعمال املصدر املضاف أبعاَد املصطلح الذي ترجمه ودرجة استيعاب كّل مترجم

" مفعول  "استيعاِب"، وهذا بّين!   (33)"استيعاب" عمل فعله "استوعب"، فيتبّدى "أبعاد 

اهرة إثر ذلك بصفحة واحدة؛ وذلك في قوله: " -         
ّ
وقد راح العديد من األساتذة يطلبون من الطلبة الذين وتتكّرر الظ

ي مصطلح واحد في معالجتهم  يشرفون عليهم في
ّ
إعمال وفي ذلك ترك  (43)..." من قضايا النقد لقضّيةدراستهم الجامعّية تبن

م املقحمة ظّل  املضاف "معالجة"، املصدر
ّ

الفرنسّية، كما سبق في  "de"عمل فعله "عالج"، وبإعماله يتنّفس التركيب من ثقل الال

 األمثلة األخرى؛

" ... 
ً
ي مصطلح واحد في معالجتهم قضّية

ّ
"، مفعول  تبن

ً
 املصدر املضاف "معالجة". وهل يعالج الطلبة القضية، ..."، حيث "قضّية

 إلى الغلط الشائع الذي انطلى على صاحب املقال في قوله: "يطلبون من الطلبة الذين -ههنا- ووجب التنبيه أم يعالجون لها؟!

 يشرفون عليهم..."

رات 
ّ
رو ومديرو تلك املذك

ّ
رات الطلبة في املاستر وأطروحاتهم في الّدكتوراه؛ إذ هم مؤط

ّ
والّصواب أّن األساتذة يشرفون على مذك

  ، الEncadreurs/directeurs de master ou thèses de doctorat واألطاريح 
ً
  يشرف الّدارج:االستعمال  وتكّرس في أصحابها، وإن شاع خطأ

الب...إلخ
ّ
 .على الط

ي عن اإلضافة العربّية في التراكيب التي رأينا وفي غيرها مّما لم  -وهو غيٌض من فيض-ومّما تقّدم        
ّ
يظهر مدى شيوع خطأ التخل

د لنا نذكره. و 
ّ
ت أخرى وفي مختلف املطبوعات باللغة العربّية، قد تأك

ّ
من تلك النماذج ومن غيرها مّما نطالعه من مقاالت في مجال

شبه تلك التي رصْدنا، ثّم شاعت مثُل هذه التراكيب سّيئة  أّن 
ُ
مرّد ذلك إلى أخطاء الترجمة الحرفّية عن الفرنسّية في تراكيب ت

 على األلسنة واألقالم، و 
ً
لبة واألساتذة في غير مواقف ترجمة الترجمة سريعا

ّ
ح، فاستعملها الط صحَّ

ُ
وهم ال يعلمون، وال -لم ت

بل يحسبونها أساليب  عربّية صميمة! واألمر ُيحيلنا على ما يشترطه املتخّصصون في علم الترجمة من أن يكون املترجم  -يقصدون 
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، واللغة األخرى 
ً
 لغته األّم أّوال

ً
كما يرى بعض الباحثين، ومنهم إبراهيم زكي  ر أّن أكثر املترجمين العرب،ثانيا. غي )األجنبّية( متقنا

ديد -ُيجيدون اللغة األجنبّية وال يجيدون  مرجعنا، قد خورشيد في كتابه،
ّ
تهم تلك اللغة األجنبّية.  -لألسف الش اللغة العربّية إجاد 

(35) 

ت والكتب العاّمة واألكاديمّية املتخّصصة في العالم العربّي،         
ّ
والحّق، أّن ما نّبهنا عليه في هذا املقام، هو مّما تغّص به املجال

 مشهور، خيٌر من صواٍب ))من أغالط في الّصرف والتركيب واألسلوب. وقد يقول قائٌل في هذا الشأن ما ذاع على األلسنة: 
ٌ
خطأ

ل الخطأ على الّصواب، بحّجة شيوع األّول، وهجران الثاني؟ إّن  . وهي مقولة((مهجور  ؛ فكيف ُيفضَّ
ّ
، وإال

ً
 رديئا

ً
 واقعا

ً
تكّرس أمرا

، وإن شاع وعربد!
ً
، والخطأ خطأ

ً
 وإن هجره الّناس جميعا

ً
 الّصواب يبقى صوابا

ة األربعة  التنبيُه إلى األخطاء املطبعّية الكثيرة، التي شهدتها مدّونة -ههنا-كما ال يفوتنا 
ّ
لة في أعداد املجل

ّ
دراستنا املتمث

 املذكورة، كان يمكن تفاديها لو ُروجعت املقاالُت باهتمام أكثر، قبل نشرها. )ا.ه(

 :إحاالت ومراجع املقال -

 
ً
 :اإلحاالت -أّوال

مة يصدرها مخبر تعليمّية الترجمة وتعّدد األلسن بجامعة وهران، الجزائر.املترجم" -1
ّ
ة محك

ّ
اني والّسادس،  ": مجل

ّ
واألعداد املعتمدة هي الث

امن، والعاشر. واملقال
ّ
، أسهم -في جزٍء كبير منه-والث

ٌ
مه قسم الترجمة  نامداخلة

ّ
بها في فعاليات امللتقى األّول "اللسانيات والترجمة"، نظ

أن نّقحناها وأضفنا إليها العدد  ولى، ثّم كاناأل  ، كانت منصّبة على األعداد الثالثة2007ماي  15، 14بجامعة باجي مختار/ عّنابة، يومي: 

  العاشر، وهذا غالفه:

 
ار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط:  -2

ّ
 149 ، بيروت، ص:2003، 01ينظر: مقّدمته، تحقيق خالد العط

 05: ، ص1985"، إبراهيم زكي خورشيد، الهيئة املصرّية العاّمة للكتاب، الترجمة و مشكالتها" –3

       4-"Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage", Jean Dubois et autres, Larousse Bordas, Paris Cedex, 

VUEF, 2002, p: 487: "Traduire, c'est énoncer dans une autre langue ou langue cible ce qui a été énoncé dans une langue 

source, en conservant les équivalences sémantiques et stylistiques." 

 10 ، ص:الّسابقاملرجع "الترجمة و مشكالتها"،  -5
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  أثر الرتمجة احلرفّية عن الفرنسّية يف مقاالت من جمّلة "املرتجم"

ائعة": ينظر معجماه -6
ّ
غوّية املعاصرة"، و"األخطاء الش

ّ
 ، وهيقرارات املجامع اللغوّية العربّية األربعة" وكذا األغالط الل

 .كثيرة

غة العربّية املعاصرة و"معجم الّصواب اللغوّي"، و"معجم العربّية املعاصرة"، و"العربّية الصحيحة"،  بكتبه: -7
ّ
ند ع"أخطاء الل

اب واإلذاعّيين"، 
ّ
 .وغيرهاالكت

 66 ، ص:2004، 10لونجمان، القاهرة، ط:  -محّمد عّناني، الشركة املصرّية العاملية للنشرفّن الترجمة"، " -8

 489 ص:، 01 ج: ،2002 ابن يعيش، تحقيق أحمد السّيد سّيد أحمد، املكتبة التوفيقّية، القاهرة، د.ط،"شرح املفّصل"،  ينظر: -9

 127 د.ط، د.ت، ص: ،03 املبّرد، تحقيق عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، ج:"املقتضب"، و، 491 املصدر نفسه، ص: -10

 64 ص: ،2001 سبتمبر -جويلية ،02العدد: املترجم"، " -11

 89 -63 نفسه، ص: صدرامل -12

  ,Syntaxe française, les prépositions, René Blanchard, Ed Nathan, Paris :وينظر 86 -63 نفسه، ص: -13

                                       France, 1995, p : 45 198 -187 املصدر الّسابق، ص:شرح املفّصل"، " -14

 190 املصدر نفسه، ص: -15

 209 -199 الّسابق، ص: صدراملاملترجم"، " -16

 80 -59 ، ص:2002ديسمبر  -، أكتوبر06العدد: املترجم"، " -17

 ()ع، ط، و ابن منظور، ماّدة:"لسان" و الجوهري،"صحاح"  ينظر: -18

 133 -115 الّسابق، ص: صدراملاملترجم"، " –19

 142 -135 نفسه، ص: صدرامل -20

 117 -103 ، ص:2003 ديسمبر –جويلية ، 08العدد: املترجم" ، " -21

 2004ديسمبر  –، جويلية 10 العدد:املترجم"،  -22

  87: نفسه، ص صدرامل -23

 89 نفسه، ص: -24

 119 نفسه، ص: -25

 120 نفسه، ص: -26

 117 -92 ، ص:03ابن يعيش، مصدر سابق، ج: ينظْر في عمل املصدر واسم الفاعل "شرح املفّصل"،  -27

 122: ابق، صالّس  صدرامل، 10املترجم"، العدد: " -28

 129 نفسه، ص: صدرامل -29

 130، 129 نفسه، ص: -30

 149 -139 ص: نفسه: -31

 139: نفسه -32

 142 نفسه: -33

 143 نفسه: -34

 17 إبراهيم زكي خورشيد، مرجع سابق، ص:الترجمة ومشكالتها"، " -35

                                                      
ً
  :املراجع -ثانيا

  2008، 02 برواية ورش عن نافع، دار الهيثم، القاهرة، ط:القرآن الكريم،  -

ة املترجم"، -1
ّ
 -أكتوبر ؛06، 2001سبتمبر  -؛ جويلية02مختبر تعليمّية الترجمة وتعّدد األلسن، جامعة وهران، ع:  املدّونة؛ "مجل

     2004ديسمبر،  –؛ جويلية 10، 2003ديسمبر، –؛ جويلية 08،  2002ديسمبر 



 عنوان املقال
 عنوان املقا
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