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 اسم اا الرحمن الرحيم  

يقققَـقرْرفَـعُع ااُع الْرذِذينَـ  اَـنُعواْر وَـالْرذِذينَـ أُعوتُعواْر العِذلْرمَـ  : "الحمد ا الذي علم العلم ورفع أىل العلماء فلقال
 ".دَـرَـ َـاتْر 

ويناضل دواا ويجاىد  ........... ويمجد  دوة المعرفة...........إلى ان يلدس شعلة العلم
.............................. أىدي  مرة  يدي  ............ للنيوض اليمة الحرف وعمق البلمة

:         عبر سنتين  وحخيلة اشواري

. اا في خيرأطال اا في عمرهين   البريمينوالدالإلى  *

الى اللقلوب الطاىرة الرقيلة و الننوس البريية الى رياحيين حياتي الى اخوتى و اخواتي عبد  *
 الحق   عمر ياسين  احمد  حنيين  فتيحة   اتتة   خالد

في ن  تبوأن  قبل ا  ننسنأفي وتنا ذواي في ھرییلتغح انجاور  اذن   اأؤانیلى كل ان إ
... ى  خرء أایشأ

....... علماه  يبتغي في طريلقا   إلى كل ان سل  *

.    المتواضعذا العمليبم هد أه

 دحام سااية

 



 

 

 

 

 

"  بُعمْر قدَـنق ألَـزِذيمترْركقَـ نْر شقليَـ":ىلل ااتعاققا

الليم لك الحمد قبل أن ترضى و لك الحمد إذا رضيت و لك الحمد اعد الرضى  

 .اونحمد اا عز و  ل أنو وفلنا إلى إنجاز ىذا العمل المتواضع و نسأل اا أن يننعنا  

 العراي  لول  ألساتذة  لن أكون انخنقا في شيي إن لم أتلدم اباققات الشبر والعرفقان       و
و الشبر الجزيل الى األأل عمر يماني و األأل ىمليلي سماعيل اللذان قداوا لي المساعدات و  

 المعلواات فقليم انى  كل الشبر  
ااا الشبر  ان النوو التاا فنحن نتو و االشبر اييا الى كل ان لم يلل الى  انبنا و ان  
وقل في طريلنا و عرققل اسيرة اححنا وزرو الشو  في طريق اححنا فقلوو و ودىم لما احسسنا  

امتعة البحث وو ححوة المنافسة اإليجااية ولووىم لما وولنا الى اا وولنا اليو فقليم انا كل  
 الشبر

 
. 

 

 

 *الشبر لبم  ميعا  *



 الملداة العااة

 أ
 

 مقدمة عامة
منذ أف أظهر اهلل اإلنساف على كجو األرض، كاإلنساف يسعى للتواصل مع اآلخر على اختبلؼ أنواع ادلخلوقات، 

 مستخدمان من أجل ذلك اللغة ادلناسبة، سواء كانت لغة منطوقة أك غَت منطوقة، أك لغة اجلسد، أك صوت اإلنساف

كقد انشغل اإلنساف منذ كجوده ،أك الطبوؿ، أك قرع األجراس، كغَتىا كىي بذلك تعد عمليات اتصالية مع اآلخر 

بكيفية التعامل مع اآلخر، كالتواصل معو، لذلك كاف على ىذا اإلنساف أف يوجد ادلنفذ الذم يوصلو للطرؼ 

اآلخر، خاصة إذا كاف ىذا الطرؼ يتحدث بلغة أخرل، كيكتب بلغة مغايرة، فكاف ىنا ال بد من بركز فن جديد 

أصبحت الًترتة حقبلن حساسان كعلمان من العلـو اذلامة اليت تدرس، كازدادت احلاجة للًترتة "ىو فن الًترتة، فقد 

كادلًترتُت كذلك ألعليتها يف ربط جسور التفاىم بُت الدكؿ يف شىت بقاع األرض، إذ أصبح ال ؽلكن ألمة من األمم 

كإذا ما عادت بنا الذاكرة إذل العصر ،" أف تنأل بنفسها عن معطيات احلضارات األخرل ادلتعددة ادلصادر للغات

ادلًترتُت كاف ػلظى باىتماـ اخللفاء كأىل العلم، خاصة يف القرنُت الثاين كالثالث  ك العباسي صلد أف موضوع الًترتة

اقتحم العرب رلاؿ إتقاف اللغات األجنبية السائدة، كفتحوا أبواب الًترتة من اليونانية كالفارسية "للهجرة، فقد 

كاذلندية، كاحلقيقة أف بداية الًترتة ادلنظمة كانت مع بدايات صعود الدكلة األموية، مث كاف انتشار ىذه الًترتة 

إذل هناية خبلفة  (ـ753)ادلنظمة إباف العصر العباسي، فكانت ادلرحلة األكذل من بداية خبلفة اخلليفة ادلنصور عاـ 

كدتيزت بًترتة كتب  (ـ913- 893)كدتيزت بًترتة كتب الطب كالفلك، مث ادلرحلة الثانية  (ـ909)ىاركف الرشيد 

كدتيزت بًترتة الكتب يف سلتلف العلـو  ( ـ913)الثالثة ككانت بدايتها عاـ  الرياضيات كالفلسفة كادلنطق، مث ادلرحلة

كقد كاف عهد ادلأموف يعد العصر الذىيب للًترتة يف اإلسبلـ، إذ أنشأ بيت احلكمة يف بغداد ،" كالفنونواآلداب

للًترتة كالبحث، فتم تررتة بعض مؤلفات أفبلطوف كأرسطو كبطليموس كغَتىم من الفبلسفة كاألدباء، كيقاؿ إف 

حنُت بن إسحق كاف يبيع مًترتاتو للمأموف مبا يعادؿ كزهنا ذىبان، كبذلك كانت الًترتة أغزر كأعظم منافذ إثراء 

كىنا تظهر عظم حاجة اإلنساف لآلخر اليت ال تقتصر على التفاىم  ،العربية مبختلف أنواع العلـو كالفنوف كالفلسفة



 الملداة العااة

 ب
 

معو، بل تتعداه إذل التعرؼ على ما عنده من معارؼ كعلـو كدراسات كأفكار كغَتىا، حىت عدالبعض الًترتة بأهنا 

كخلق نوع من التفاىم ادلشًتؾ "من أىم كسائل انتقاؿ األفكار كاخلربات كاآلراء كادلشاعر كالقيم كالعادات كالتقاليد، 

كىي تعٍت إعادة فهم ،كالتفاعل احلضارم، فهي ّٔذا ادلعٌت كسيلة اتصاؿ كنشاط إنساين على درجة كبَتة من األعلية

إف حاجة اإلنساف ألخيو اإلنساف مستمرة عرب .أك كتابة عبارة أك موضوع معُت بلغة غَت اللغة اليت نطق أك كتب ّٔا

تاريخ الدكؿ كاحلضارات، فاحلضارات تأخذ كتعطي، كعادة ما ػلدث بينها ما يسمى بصداـ احلضارات، أك صراع 

ككل حضارة لديها القابلية للحوار كالرغبة يف تنمية قيمها كخصوصياهتا الثقافية يف "احلضارات، أك حوار احلضارات، 

،كالذم اتضح من خبلؿ " آف كاحد، كلعل حضارتنا العربية كاإلسبلمية ىي األعلى صوتان كفعبلن يف رسالتها احلوارية

 كالًترتة عنصر فاعل يساعد يف احلوار بُت .موركثها الثقايف كالعلمي ادلًتجم كادلؤلف عرب رحلتها احلضارية الطويلة

كانت تتم كما زالت من خبلؿ "احلضارات كاإلصلازات احلضارية اليت تفعل التأثر كالتأثَت بُت الذات كاآلخر، كاليت 

التقاء العقوؿ ىنا كىناؾ، التقاء األفراد كالدكؿ كالشعوب، كاألمر ىنا ػلتاج بالضركرة إذل فهم مشًتؾ، يعتمد على 

كتلعب الًترتة دكران أساسيان يف هتيئة الدراسات النظرية  .أف يوجد من ػلظى بقدر معُت من ثقافة اآلخر كلغة اآلخر

كالتطبيقية؛ جلعل نقل ادلعلومات عامة كالعلمية خاصة أمران شلكنان كمتيسران يعمل على زيادة الًتابط الفكرم كالثقايف 

حتويل نص من لغة أساسان إذل نص مناظر يف "بُت األمم كاحلضارات، كمن ىنا يربز ىدؼ الًترتة األساسي كىو 

". لغة أخرل مع احلفاظ قدر اإلمكاف على زلتول غرض النص األصلي كمساتو الشكلية كأدكاره الوظيفية

 

 

 

 177-176فيصل حسُت غوادرة،دكر الًترتة بُت الذات ك اآلخر،جامعة القدس،ص .د*
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 :اإلشكالية
 

تعترب الًترتة ادلتخصصة مبحثا ذك قيمة يف رلاؿ عملية الًترتة ،حيث تعترب الًترتة ادلتخصصة أك باألحرل 

االشهارية مبثابة العصب النابض لكل دكلة متقدمة على سبيل ادلثاؿ الدكؿ العظمى كأدلانيا ،فرنسا ، الواليات 

ك طادلا مدكنتنا موضوع ذلك ،ارتأينا أف نتطرؽ يف حبثنا ىذا اذل إشكالية ك الصعوبات اليت ...ادلتحدة االمريكية 

يف ىذا الصدد حىت ضلدد اسًتاتيجية التكافؤ يف تررتة ادلصطلحات االقتصادية ك  (صاحب العبارة)تواجو ادلًتجم 

االشهارية ك زلاكلة توليد مصطلحات جديدة ذلا عن طريق تصحيح زلتول معٌت الكلمة لبلحتفاظ بثقافة الكلمة 

 :حلد ذاهتا،ك انشقت عن ىذه اإلشكالية التساؤالت اآلتية

 إذل أم مدل ؽلكن حتقيق الدقة يف التكافؤ الًترتي اخلاص باللوحات االشهارية؟

 ىل عملية النقهرة تعد كطريق صحيح لتفادم أخطاء الًترتة ك خاصة ادلتخصصة منها ؟

ىل ؽلكن رتع ك تركيب كلمة عربية فرنسية حىت ضلصل على مصطلح جديد يفيد عملية الًترتة ك كذا اخلطاب 

 االشهارم؟
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 أسباب اختيار الموضوع
ىذه الدراسة ىي نتيجة حبث ميداين دافعو األساسي مبلحظات شخصية حوؿ األخطاء ادلرتكبة يف اللوحات 

االشهارية ادلثبتة على كاجهة احملبلت التجارية يف مدينة تلمساف ك اليت ؽلكن أف نبلحظ بوضوح مدل 
االستهتار ك البلمباالة يف تدكينها حيث تتفاكت من حيث قيمتها اجلمالية اليت ليست زلل اىتمامنا اذل 

قيمتها اللغوية ك العلمية اليت من شأهنا التأثَت على الذكؽ العاـ من حيث أهنا تكرس كثَتا من األخطاء اليت 
أصبحت أمرا مألوفا يف غياب الرقابة على ىذا النوع من ادلمارسات من أجل احملافظة على سبلمة اللغة ك 

غرس القيم الثقافية ك العلمية السليمة حيث يلجأ أصحاب احملبلت كل حسب امكانياتو اذل بعض الفنيُت 
من أصحاب احلرؼ ادلتخصصُت ختصصهم لكي يزينوا زلبلهتم بالواح كتابات اشهارية تركج لطبيعة نشاط 

احملل بشكل يلفت االىتماـ ك غللب الزبائن حيث اصبح ىذا الفن مع تطور الوسائل التكنولوجية أكثر 
تفتحا على الثقافة الغربية ادلتطورة يف رلاؿ االشهار الذم أصبح فنا يقتضي التخصص ك ادلهارة يف التعبَت عن 

نشاط احملل التجارم زلل الطلب ،غَت أف طبيعة ىذه ادلهنة اليت ال تقتضي تكوينا علميا متخصصا فتحت 
آّاؿ أماـ كل من ىب ك ذب لكتابة تعاليق ك عبارات تكتنفها كثَت من األخطاء ك تفتقد اذل شركط 

السبلمة اللغوية كما ىو مسجل يف البحث ك اليت بلغت درجة من اخلطورة حيث مست بعض ادلؤسسات 
الرمسية لتبقى ىذه األخطاء على حاذلا دكف تصحيح رغم التنبيو عليها بسبب ما ستكلف من ماؿ أك عدـ 

 اىتماـ القائمُت عليها  
 

 الصعوبات
 

من أبرز الصعوبات اليت كاجهتها يف ىذا البحث بقلة ادلراجع كادلدكنات يف رلاؿ االشهار ، شلا أدل بنا اذل 
طلب االستعانة من ذكم اخلربة يف ادليداف إضافة اذل عدـ تواجد حبوث أك مذكرات سابقة يف ىذا آّاؿ كونو 

 من ادلواضيع اجلديدة اليت كجب البحث فيها ك التوسع أكثر يف ادلستقبل
 

 



 

 
 

 خـــطة البـــــــــحث

 (الجزء النظري)الفصل األول 

 الترجمة:المبحث األول

 مفهوم الترجمة

 أنواع الترجمة

 أساليب الترجمة

 اللغة المتخصصة

 الترجمة االشهارية:المبحث الثاني

 مفهومها

 االشهار لغة و اصطالحا

 تاريخ االشهار

 وسائل االشهار

 مكونات االشهار

 خطاب اللساني في الالفتات التجارية

 (الجزء التطبيقي)الفصل الثاني

دراسة المصطلحات و التعليق على الترجمة
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 و مفهومهاالترجمة : المبحث األول

ففي ىذا العادل تعددية لغوية كثقافية ضخمة، كيف كل لغة من اللغات .  الًترتة نشاط إنساين الغٌت عنو

الكثَتة ادلوجودة يف العادل ثركات أدبية كفكرية كعلمية دلتكلمي اللغات األخرل مصلحة يف أف يطلعوا عليها 

كيستفيدكا منها ، كىذا ػلتم ظهور نشاطات تررتية بُت اللغات ادلختلفة،ألف الًترتة ىي القناة الرئيسة 

للتواصل كالتبادؿ الثقايف بُت الشعوب ، كبدكهنا ال يتم تواصل ثقايف ذك شأف ، فالبديل الوحيد للًترتة ىو 

 ..إكتساب اللغات األجنبية الرئيسة يف العادل

 مفهوم الترجمة:الفرع األول 

 أحتتاج الًترتة إذل تعريف؟: رمبا يتساءؿ البعض

 ."سلتلفا ألسنتنا"ألف ىذا العلم من أقدـ العلـو اليت احتاجها البشر منذ أف جعلنا اهلل , إم, فأقوؿ

 ."الًترتة ىي نقل نتاج لغوم من لغة إذل أخرل: "كأبسط التعريفات كأدقها ىو

ىو أم نتاج عن استعماؿ اإلنساف لسانو " النتاج اللغوم"ك. ىو عملية االنتقاؿ من لساف إذل آخر" النقل"ك

من لغة "ك. فكل ما ينتجو اإلنساف كبلما أك سلطوطا ىو نتاج لغوم, للكبلـ أك يده للكتابة على حد سواء

يدؿ على ادلنطلق كادلنتهى اللذين يسعى بينهما النتاج اللغوم يف اجتاه كاحد أك يف اجتاىُت كما " إذل أخرل

 .ىو الشأف يف الًترتة العكسية

من اللغة ادلصدر إذل  (كيسمى النص ادلصدر)على اهنا عملية حتويل نص أصلي مكتوب كذلك تعرؼ الًترتة 

يف ىذه احلالة تعد . فتعد الًترتة نقل للحضارة الثقافة كالفكر. يف اللغة األخرل (النص اذلدؼ)نص مكتوب 

 .معرفة كاسعة بالثقافات األجنبية+ الًترتػػة دراسة اللغات األجنبية بشكل معمق ك مكثف 
.  د عهً عثذ األمٍز طانح فً مقانه حذٌث عه انتزجمح*
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ف حتتفظ مباىية زلتول اللغوم حتاكؿ أ حتاكؿ أهنا كىي منها فكاؾ ال منطقية مفارقة علىكم نط تعملية ةجمالًت

 د كركماك العربية، اللغة يف ةجمالًت عريفق تعلي يدؿ ما ذلك .لوؾ شيرمغ تاألقل علىك ق،أيرغيت تالوؽ ذات يف

 ."آخرف بلسا فسره إذامو كبل رجم تقد ":يقاؿ:يطدلحا العربف لسا:العربية ادلعاجم اكرب يف

 نقليره كغ عن رجمت "  مبعٌتالثاينك ،"قضحـ ككالكبلين ب"عٌت مبف األكؿ تلفاف مخمعنياق ؿ "جمتر"الفعل 

 ."قعن

 اللغة يف تررتة ليزية،فللكلمةنجاإل اللغة يف ادلعٌت ما حدذل إق بشم كلنقلير كاالتفسين ب يتأرجح العربية يففادلعٌت 

ر اجل ىو حرؼ ،ك ’translation‘ كلمة منير اجلزء األكؿ فتفسين زلتملُت معٍت ليزيةنجاإل

 على النقلين يعف أ إما  translation،كلمة "ك فوؽأل األخراجلهة  "حرفياك يعٍت  ’trans‘يتو البلتيٍت

 كأ `transport`كلمة يف معناه اكلةش

‘transfère’منين التحوؿ يعك ،ألألخر لغة من نصك زلتول أ نص نقل الةحلا ذه قيف ةجمالًتف كو ك ت 

 ىن تررتةمعذل إ انتقلنا إذا’Transform‘. مقاربةلكلمةشيء اؿ ذلك كوين تإعادةك أ آلخر ؿشك

traduire قاموسق يعطيم الذ ادلفهـو فنجد الفرنسية اللغة ،يف LE GRAND Robertلفعل : 

traduire 

Traduire :« verbe qui provient du latin traducere, signifiant « faire 

passer » –«Faire que ce qui était énoncé dans une langue naturelle 

le soit dans une autre, en tendant à l’équivalence sémantique et 

expressive des deux énoncés 
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 :ىامن اصطبلحية عريفات تعدة فيها ك ادلختصوف ةجمالًتء خربا ذكر فقد الصطبلح العرؼ كايف ةجمالًت أما

  :ادمونذكاسيعريف،ت

«La traduction est une opération qui cherche à établir des équivalences 

entre deux textes exprimés en des langues différentes, ces équivalences 

étant toujours et nécessairement 

 عرؼ فقد ،يراكث لف ختتال النظر العريب،فوجهات قيرنظ عند الغريب،أما عـت ادلجعند ةجمالًت عريف تعن ذاق

ف ادلعٌت ادلقصود ك ادلستدؿ يكوف أ ريطة شأخرذل إ لغة من كلمة نقل بأهنا ةجمالًت عبدالناصرجمال كتور داؿ

  .ك موجوداأ األقل مفهوماعلى –ق ك آّردمن سوسدلحا – قعلي

ك  .لأخر لغةذل إ لغة منـ الكبل نقل ىي األصل يف ةجمالًتلو بقو ةجمالًتيعرؼ  معوض أشرفأما الدكتور 

ف أ حبيثل أخرذل إ لغة من أساليبمعاف ك ك ألفاظ بنقلين يع يل جمفن بأهنا خلوصيء صفا الدكتور يعرفها

 باللغة ّٔا ادلتكلم عرشم كيتبينها كما بقوة ّٔا عرشم ك بوضوح النصوصين يتب إليها ادلنقوؿ باللغةادلتكلم 

األصلية 

 أنواع الترجمة:الفرع الثاني 

 :  منها كالًترتة أنواع

 كىي تررتة نتاج لغوم ملفوظ أك مكتوب إذل نتاج تررتي مكتوب بإتاحة مدة زمنية  :ة المكتوبةمالترج

 .للمًتجم تفصلو عن تاريخ نشأة النتاج اللغوم ادلزمع تررتتو

 

 4 انمجهذ انساتع انعذد journal des traducteursمجهح  pour une theorie de la traductionكاري ،.إ
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كىي تررتة نتاج لغوم ملفوظ أك مكتوب إذل نتاج تررتي ملفوظ ككذلك بإتاحة مدة زمنية  الترجمة الملفوظة
 .للمًتجم

كتتميز ىذه الًترتة . كليست ملفوظة فقط كما يظن البعض" ملفوظة"أك " مكتوبة" كىي الترجمة الفورية
كعليها قد يضطر . بعدـ إتاحة مدة زمنية للمًتجم بُت نشأة النص أك تقدؽلو للمًتجم كبُت عملو الًترتي

كىذه الًترتة ىي . الًترتاف إذل تررتة كبلـ قيل أك نص كتب قبل دقائق تررتة فورية دكف تفكَت كدكف مراجعة
 .األصعب كىي اليت تكثر فيها األخطاء كاالختزاالت كتتطلب رلهودا ذىنيا جبارا

 ادلخطط يوضح كما أنواعها، كةجمللًت طط مخبرسم مادرسناه،قمنا على اعتمادا ك التعاريف ذه خبلؿ قمنك

 اآليت
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 الترجمة التحريرية

كعلى الرغم شلا يعتربه الكثَتكف من أهنا أسهل نوعي الًترتة، إذ ال تتقيد بزمن معُت غلب . كىي اليت تتم كتابة

أف تتم خبللو، إال أهنا تعد يف نفس الوقت من أكثر أنواع الًترتة صعوبة، حيث غلب على ادلًتجم أف يلتـز 

 .التزاما دقيقا كتاما بنفس أسلوب النص األصلي، كإال تعرض لبلنتقاد الشديد يف حالة الوقوع يف خطأ ما
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 الترجمة الشفهية

إذ يبدأ دكر ادلًتجم بعد . كتًتكز صعوبتها يف أهنا تتقيد بزمن معُت، كىو الزمن الذم تقاؿ فيو الرسالة األصلية

كلكنها ال تلتـز بنفس الدقة كزلاكلة االلتزاـ بنفس أسلوب النص  .االنتهاء من إلقاء ىذه الرسالة أك أثنائو

 .األصلي، بل يكوف على ادلًتجم االكتفاء بنقل فحول أك زلتول ىذه الرسالة فقط

 أسالیب الترجمة: الفرع الثالث

األسلوبية ادلقارنة ”  يف كتأّما 1958عاـ ” فينام”ك” داربيلنيو“أٌكؿ من حتٌدث عن تقنيات الًترتة كانا 

تنطبق ىذه األساليب حىت يومنا ىذا يف رتيع اللغات كىي سبعة أساليب شارعة . ”للغة الفرنسية كاالصلليزية

 .االستخداـ تنقسم إذل جزئُت رئيسيُت كعلا الًترتة ادلباشرة كغَت ادلباشرة

 الترجمة المباشرة

يقضي باستخداـ الكلمة كما ىي من اللغة ادلصدر إذل اللغة اذلدؼ، باحلفاظ على اللفظ : االقًتاض- 1

كييستخدـ ىذا النوع من الًترتة عند غياب ادلصطلح ادلعادؿ يف اللغة ادلستهدفة، ال سٌيما يف . كما ىو

كما ييستخدـ ىذا النوع ألسباب رتالية كإضفاء للنكهة احمللية … آّاالت ادلتخٌصصة كالتقنية، كالطبية اخل

 على النص أك عند افتقار اللغة للمقاببلت اليت تعرٌب عن التقنيات كادلفاىيم اجلديدة

 

 
 
 
 

 

 . 17:50 عىذ11/09/2018محمذ حسه ٌىسف، مقانه كٍف تتزجم و أوىاع انتزجمح تارٌخ انذخىل نهمىقع *
 



الجانب النظري: النخل األول    
 

7 
 

Tsunami تسونامي 

Pizza  بيتزا

  .يقضي بالًترتة احلرفية لعبارة أك تعبَت من اللغة ادلصدر إذل اللغة اذلدؼ: احملاكاة- 2

Weekend عطلة هناية األسبوع 

Fast food كجبة سريعة 

ىذه الًترتة . أسهل أنواع الًترتة إذ تًتجم الكلمة بالكلمة ادلرادفة ذلا يف اللغة ادلستهدفة: الًترتة احلرفية- 3

 .ىي األقرب إذل الًترتة األلية اليت حتتاج رغم ذلك إذل الكثَت من التنقيح

The kid ate the apple أكل الولد التفاحة 

The house at the top of the mountain ادلنزؿ على قمة اجلبل 

  

 الترجمة غير المباشرة أو الملتوية

 .كيقضي بفهم ادلعٌت يف اللغة األصل كتررتتو بعبارة شلاثلة يف اللغة ادلستهدفة: التطويع- 1

The car is outside the building السيارة أماـ ادلبٌت 

There are no places left  رتيع األماكن زلجوزة

 

 

 

انمزجع انساتق 
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. كيقضي باستبداؿ فئة ضلوية بفئة ضلوية أخرل من دكف تغيَت ادلعٌت: اإلبداؿ- 2

 Before he leavesقبل مغادرتو : إبداؿ الفعل بإسم* 

 He answered angrilyغضب كأجاب : إبداؿ احلاؿ بالفعل* 

 She is a fast runnerتركض بسرعة : إبداؿ اإلسم كالصفة بالفعل كاحلاؿ* 

ينطبق .كتقضي باستخداـ عبارة شلاثلة للعبارة األصلية، تكوف مناسبة يف اللغة كالثقافة ادلستهدفة: ادلعادلة- 3

… ذلك ال سٌيما على األمثاؿ كاحلكم الشعبية، كالعبارات االصطبلحية اخل

Like father like son من شابو أباه ما ظلم 

Circumstances alter cases  لكل مقاـ مقاؿ

كيقضي بتغيَت مرجع ثقايف بالكامل إف دل يكن لو مثيل يف اللغة أك الثقافة : التكييف أك التصٌرؼ- 4

. ادلستهدفة

 ”يف اللغة العربية” التبولة”Pain au chocolat“ يف اللغة الفرنسية

ىذه كانت حملة سريعة عن سلتلف أنواع الًترتة اليت كحده ادلًتجم البشرم قادر على االختيار بينها أثناء قيامو 

فالًترتة اآللية تفتقر إذل ىذه اخليارات اليت . بًترتة نٌص ما لينقل ادلعٌت الدقيق من لغة ألخرل كثقافة ألخرل

تشٌكل كل الفرؽ يف النٌص ادلًتجم إذل اللغة ادلستهدفة 

 

 

 

انمزجع انساتق 
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 اللغة المتخصصة: الفرع الرابع 

 :  مفهومها- (أ

إف اللغة كسيلة تواصل بالدرجة األكذل، ك لتحقيق ىذه الغاية كاف لزامتا على أىلها ك الدارسُت ذلا تطويرىا 

كقد فرض . كجعلها مسايرة لتطور العلـو ك تشعب ختصصاهتا، ك ما تتطلب من مصطلحات خاصة ّٔا

التخصص يف العلـو ، ختصصا يف اللغة ك ظهرت لكل علم لغة متخصصة تعرب عنو ك تؤدم الوظيفة 

 La"كسنعرض بعضا من التعريفات الشائعة للغة ادلتخصصة. التواصلية بُت أىل االختصاص الواحد

langue de spécialité ."

، أم أنو "ك أحدد لغة االختصاص بأصوات ادلفردة فًتكيب يف حقل الفائدة: "يعرفها عمار ساسي، فيقوؿ 

حوية ك الصرفية ك يزيد على ذلك أف خصص غايتها يف حقل فيضعها يف إطار اللغة العامة من الناحية اؿ

. بذاتو، أم رلاؿ معريف زلدد

: ، فقد جاء تعريفها أكثر كضوحا يف قوذلا"كريستُت دكريو"أما 

« il s’agit d’une langue servant à véhiculer des connaissances 

spécialisée». 

فاللغة ادلتخصصة حتمل دالالت خاصة يف مصطلحات دقيقة تكوف قادرة على استيعاب ادليداف ادلعريف الذم 

تدكر يف فلكو، ك جتعل من التواصل بُت أىل االختصاص ميسورا ك ال لبس فيو، 

 

 .66،  ص 2009،1مه آنٍح انفهم إنى أداج انظىاعح  ، جذار نهكتاب انعانمً ، عمان ، األردن ،ط : انمظطهح فً انهسان انعزتً " عّمار ساسً ،
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: فتقوؿ" أسس تدريس الًترتة التقنية" على ىذا يف كتأّا " كريستُت دك ريو" حبيث تؤكد 

ك ؽليل االختصاصيوف يف احلقيقة إذل استخداـ ما اتفق على تسميتو بلغة االختصاص اليت دتكنهم من "

 " .التفاىم ك التواصل بسرعة أكرب

، "الًترتة ك التواصل"ك يعد ادلصطلح ادلتخصص عصب اللغة ادلتخصصة، كما يورد ذلك الديداكم يف كتابو 

يقصد اللغة ادلتخصصة أعلية خاصة بفعل االنفجار اإلعبلمي، ك )ك قد أصبح ىذا النوع من اللغة : "فيقوؿ

". الذم جعل للمصطلح مكانة مرموقة

إف التعاريف الواردة للغة ادلتخصصة، على اختبلؼ مواردىا، جتمع حلها على :كمن ىذا طللص إذل القوؿ 

الطابع التقٍت ذلذه اللغة ك دتيزىا من اللغة العامة، كسنعرض خصائصها بشيء من التفصيل فيما سيأيت، مع 

. الدقة ك الوضوح ادلطلوبُت لتفي بالغرض الذم كجدت ألجلو ك بو اضلازت من اللغة العامة

خصائص لغة التخصص   - 2

: تشتمل لغة التخصص على خصائص علمية، إذ يتوفر فيها رلموعة من ادلعطيات العلمية، أعلها

كىي خاصية دتيز ادلضموف ادلعريف للغة التخصص قبل أف تتصف ّٔا اللغة يف : (Precision)الدقة  - 

فلغة العلـو أك القانوف أك االقتصاد أك التكنولوجيا ال حتتمل االشًتاؾ اللفظي أك الًتادؼ ألف . حد ذاهتا

. الغاية منها نقل احملتول كليس الشكل، كمبدؤىا تسمية كاحدة دلفهـو كاحد

 

 

 

 

 

 

 . 66،  ص 2009،1مه آنٍح انفهم إنى أداج انظىاعح  ، جذار نهكتاب انعانمً ، عمان ، األردن ،ط : انمظطهح فً انهسان انعزتً " عّمار ساسً ،

 .45، ص 1 ،2000، انمزكز انثقافً انعزتً ، انذار انثٍضاء ، انمغزب ، ط " انتزجمح و انتىاطم" داوي ، يمحمذ انذ
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كىي خاصية تعٍت االبتعاد عن األلفاظ الغامضة كادلبهمة كالصور البيانية من تشبيو : (Clarte)الوضوح - 

.  كاستعارة ككناية شلا يفتح الباب ألكثر من تفسَت ك تأكيل، فلغة العلم بعيدة دتاـ البعد عن اخلياؿ كالشاعرية 

اليت تعرض فيها الظواىر كاحلقائق العلمية مستقلة عن رغبة منشية النص  : (Objectvite)ادلوضوعية - 

العلمي أك مًترتو، فيصف احلقائق كما ىي بعيدة عن انطباعو الشخصي كإدراكو اخلاص، إذ ال صلد أثرا 

 .خليالو أك ىواه أك انفعالو أك اعتقاده

، كرمبا يطابقو، كبأقات األلفاظ، كبأقصر : (Concision)اإليجاز -  أم االختزاؿ على قدر ادلفهـو

عبارة شلكنة، كىناؾ من ذىب إذل اإلغلاز يف ادلصطلح أم استخداـ الطابع الرمزم لو، كالرموز تفيد التوحيد 

. كاالنتشار كلكنها أقل كضوحا من ادلصطلح كامبل

 :تكوين المتشجمين المتخصصين في الجزائش

 :واقع التشجمت المتخصصت في الجزائش-1

لقد أكلت اجلزائر اىتماما بالًترتة كأدخلتها ضمن الربامج الدراسية لتكٌوف جيبل من ادلًترتُت احملًتفُت، لكن 

جهود الًترتة بشكل عاـ، كالًترتة ادلتخصصة على كجو اخلصوص ال ترقى إذل ادلستول ادلطلوب، كالدليل 

على ذلك ضعف اإلنتاج العلمي ادلًتجم إذل اللغة العربية، إذ تشَت اإلحصائيات إذل أف العلـو كلها رلتمعة ال 

.  2013 ك1980من رلموع الًترتات ادلنشورة يف اجلزائر ما بُت % 11تتجاكز نسبتها 

 

 .52-48عهم انمظطهح ، مكتة تىسٍق انتعزٌة ، ص –

 .29 ،ص 2012،  (ط.د) فً انمظطهح و نغح انعهم ، مهذي طانح سهطان انشمزي ، كهٍح اَداب جامعح تغذاد ، –

 .54عهم انمظطهح ، مكتة تىسٍق انتعزٌة ، ص –
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كالشك أف ضعف اإلنتاج يف الًترتة العلمية راجع إذل قلة ادلًترتُت العلميُت أك ضعف تكوينهم، كمبا أف 

اجلامعة كمؤسسات  

التعليم العارل عموما ىي من تتوذل زماـ تكوين ادلًترتُت، فإف اإلشكاؿ الذم يطرح نفسو ىنا يتعلق بنوعية 

. التكوين الذم يتلقاه ادلًترتوف يف اجلزائر، كىذا ما سنحاكؿ التطرؽ إليو يف العنصر اآليت

 : مشاكل تكوين المتشجمين في الجامعاث الجزائشيت-2

يف دراسة ميدانية أجريت يف عدد من جامعات الوطن، رصدت الباحثة رلموعة من ادلشاكل اليت تعيق سَتكرة 

: تكوين ادلًترتُت يف ببلدنا، حاكلت تلخيصها كتقسيمها على النحو التارل

: المشاكل المتعلقت بالطلبت: أوال

من الطلبة يف السنة األخَتة للدراسة يشعركف أهنم غَت قادرين على شلارسة مهنة الًترتة كغَت جاىزين % 72

. للحياة ادلهنية، كىذا ما يطرح مسألة التكوين الذم تلٌقوه حىت أقٌركا بعدـ جاىزيتهم للحياة العملية

مع األساتذة على تركيز الطلبة على ما يقٌدـ ذلم من دركس فحسب، إضافة إذل قلة مطالعاهتم كبالتارل قلة  غلي

. معارفهم غَت اللغوية كنقص ثقافتهم ادلوسوعية

 

 

 
. 107، ص 2015تىخهف، فاٌزج، انتزجمح فً انجزائز انىاقع وانتحذٌاخ، مذكزج ماجستٍز فً انتزجمح، جامعح انساوٍا، وهزان، _ 

دراسح مٍذاوٍح تجامعتً انجزائز انعاطمح وانساوٍا وهزان، مذكزج : اتهعثذي، أسماء، تعهٍمٍح انتزجمح فً انجامعح انجزائزٌح_

. ، انفظم انتطثٍق2010ً-2009ماجستٍز فً انتزجمح، جامعح انساوٍا، وهزان، 
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ادلستول ادلتدين للعديد من الطلبة يف أقساـ تكوين ادلًترتُت كالذم قد يعود إذل سوء اختيار الشعبة ادلبلئمة 

. للطلبة أك عدـ خضوع الطلبة دلعايَت انتقائية قبل التحاقهم بأقساـ الًترتة

. اىتماـ الطلبة بتعٌلم اللغات األجنبية كحتسُت مستواىم فيها على حساب اللغة العربية

 .نفور الطلبة من ادلقاييس ذات الطابع النظرم رغم أعليتها كإقباذلم على ادلقاييس التطبيقية فقط

: المشاكل المتعلقت باألساتزة: ثانيا

أغلب األساتذة ادلوكلة إليهم مقاييس الًترتة ػلملوف شهادات ادلاجستَت، شلا يطرح مشكلة التكوين العلمي 

لؤلساتذة أنفسهم بُت صعوبات التسجيل يف الدكتوراه أك عوائق إصلاز أطركحاهتم كمناقشتها كتزمت معايَت 

. االستفادة من الًتبصات التكوينية كقلة ادللتقيات العلمية، إذل جانب ضعف التأطَت كقلة اخلربة التعليمية

يدٌرس الًترتة سلتصوف يف األدب العريب كيف اللسانيات كيف اللغات األجنبية كرمبا يف التعليمية أيضا ككل ذلك 

لتغطية النقص الفادح يف األساتذة ادلختصُت يف الًترتة؛ فالًترتة يف ببلدنا ىي التخصص الوحيد الذم يتجرأ 

. على تدريسو غَت ادلختصُت فيو

يقًتح األساتذة على طلبتهم بعض النصوص ادلتخصصة موازاة مع النصوص العامة كاألدبية إضافة إذل ادلعارؼ 

األساسية كمبادئ الًترتة كأخطائها كتقوؽلها، كل ذلك يف مقياس كاحد سلصص ذلذا الغرض يدعى 

. ، يف ظل غياب مقاييس للًترتة ادلتخصصة“الًترتة„

 

انمزاجع انساتقح 
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فقط ألهنا على “ النصوص القانونية„يف حاؿ االىتماـ بًترتة نصوص متخصصة فغالبية األساتذة يقًتحوف 

. حد قوذلم األىم يف احلياة العلمية، كيضيفوف إليها أحيانا السياسية كالصحفية

: المشاكل المتعلقت بالبشامج: ثالثا

عدـ كجود برنامج لتدريس الًترتة على مستول األقساـ، كإف كجد، فبل يطبق يف غالب األحياف، كقد عٌلل 

. األساتذة ذلك بكونو مستهلكا كغَت دقيق ال يتماشى كالواقع كمتطلبات احلياة العملية

أهنم ال يعلموف أصبل % 83فقط من الطلبة أهنم علموا بربنامج الًترتة من خبلؿ األساتذة ك% 4أجاب 

. بوجود برنامج للًترتة

علم : يرل الطلبة أف العديد من ادلقاييس غَت مهمة يف مشوارىم التعليمي كال يف احلياة العملية؛ منها

. اإلعبلـ اآلرل – احلضارات – اللسانيات – علـو االتصاؿ – االجتماع 

: يرل الطلبة أف العديد من ادلقاييس اليت ىم حباجتها تستحق أف تدرج يف برنامج تدريس الًترتة؛ نذكر منها

– الًترتة من الفرنسية إذل االصلليزية كالعكس ألهنا ذات أعلية قصول يف احلياة العملية – علم ادلصطلح 

تطبيقات اإلعبلـ اآلرل كبررليات …– القانونية كالطبية كاالقتصادية كالعلمية: مقاييس الًترتة ادلتخصصة

منهجية البحث العلمي ابتداء من السنة األكذل كالتدرب – مقاييس التعبَت الشفهي بكل اللغات – الًترتة 

. مقياس نقد كتقييم الًترتة– عليو يف شكل حبوث قصَتة مث إجبارية إصلاز ادلذكرة للتمكن من ادلنهجية 

 

 18:35 عهى 01/09/2018وضعٍح انمتزجم انمتخظض تٍه انتكىٌه و انتىظٍف ،مشتاوي وفاء،معهذ انتزجمح تىهزان ،تارٌخ انذخىل 
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 :مشاكل تنظيميت وتقنيت وماديت: سابعا

. العدد الكبَت للطلبة ػلوؿ دكف متابعة تطورىم بشكل دقيق

. عدـ العمل بشركط االنتقاء لبللتحاؽ بأقساـ الًترتة كىذا ما يفسر ادلستول ادلتدين للكثَت من الطٌلبة

من الطلبة بأهنم دل يقوموا بأم تربص خبلؿ مشوارىم اجلامعي رغم حاجتهم إذل الًتٌبصات % 93أجاب 

. ادلختلفة

إف ادلشاكل سالفة الذكر ىي عٌينات من أىم ادلعٌوقات اليت تعًتض عملية تكوين ادلًترتُت عامة، ناىيك عن 

نقًتح يف العنصر ادلوارل تصٌورا لعملية تكوينية متكاملة للمًتجم هتتم . تكوينهم يف الًترتة ادلتخصصة حتديدا

. الطالب كاألستاذ كادلعارؼ ادلتخصصة: بالًترتة ادلتخٌصصة كترتكز على ثبلثة زلاكر أساسية

 :محاوس تكوين المتشجم في التشجمت المتخصصت.3

 الكفء ادلؤىل، األستاذتكوين ثبلثي األبعاد، تتمثل ركائزه يف - يف نظرم–تكوين ادلًترتُت ادلتخصصُت 

ينبغي عليو – الطالبأم – اليت ينقلها األستاذ إذل الطالب، كما أف ىذا األخَت والمعارف المتخصصة

المحاور الثالثة فتلكم ىي . حتمل جزء من ادلسؤكلية من خبلؿ االعتماد على التعلم كالتكوين الذايت

، كاليت تتكامل حىت حتقق الكفاءة كالفاعلية ادلنشودة يف تدريس للتكوين في مجال الترجمة المتخصصة

الًترتة ادلتخصصة، 

 

 انمزجع وفسه
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 للتكوين في التشجمت المتخصصت

 :تكوين المتشجم: أوال

يستدعي تكوين ادلًترتُت يف الًترتة ادلتخصصة تدريسهم للغات االختصاص كمعارتها ادلتخصصة كتعليمهم 

كيفية تررتة ادلصطلح العلمي كالتقٍت كانتقاء الًترتة ادلبلئمة للسياؽ من خبلؿ التدٌرب على استعماؿ ادلعاجم 

يف عملية الًترتة، كالتأكيد على - حىت ادلصطلحية منها-ادلتخٌصصة، مع ضركرة التنبيو إذل زلدكدية ادلعاجم 

ىذا كينبغي االىتماـ . دكر السياؽ كالسَتكرة التواصلية يف بناء معاين ادلصطلحات يف اخلطابات العلمية

باجلانب ادلادم يف عملية تكوين ادلًتجم ادلتخصص، بتجهيز معاىد ادلًترتُت بادلعدات البلزمة للتدرب على 

الًترتة، خاصة ادلتخصصة، من برامج تلفزيونية كأشرطة كثائقية كسينمائية، فضبل عن ادلوسوعات كالكتب اليت 

تسهل عليو البحث التوثيقي كادلوسوعي، كتوفَت االنًتنت كاحلواسيب يف القاعات الدراسية اليت تساعده يف 

. الًترتة كتزكده بالذاكرات الًترتية ادلختلفة

 تأهيل األستار: ثانيا

 معارفهم ليكٌونوا بدكرىم update-actualiserلعل األكاف قد آف لتأىيل األساتذة كحثهم على حتيُت 

كما ينبغي على األستاذ . طلبة قد تفوؽ احتياجاهتم كمتطلباهتم بكثَت نوعية التكوين الذم تلٌقوه ىم أنفسهم

تنويع آّاالت كادلوضوعات اليت تتناكذلا النصوص ادلدرجة يف إطار مادة الًترتة العامة حىت كلو دل يكن ىناؾ 

مقياس للًترتة ادلتخصصة، كالتدرج من األسهل إذل األصعب؛ كمن األقصر إذل األطوؿ؛ كمن ادللموس إذل 

التجريدم؛ كجتديد النصوص سنة بعد سنة؛ كمواكبة أحداث الساعة من خبلؿ ربط النصوص ادلتناكلة يف 

كجتدر اإلشارة أيضا إذل أف األستاذ يكٌوف أجياال من ادلًترتُت الذين نشؤكا يف . دتارين الًترتة بتلك األحداث
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، كبناء عليو، أصبح أستاذ الًترتة مطالبا بأف يتابع عن كثب ما تتطلبو ثورة ادلعلومات “عادل زلٍوسىب„كنف 

كمن ادلعركؼ أيضا . كاالتصاالت من تغيَت يف نظرتو إذل منهجيات كطرائق تعليم الًترتة كإعداد مًترتي الغد

ذلك أف . “مهنة إعداد ادلًترتُت„أنو ال توجد يف بلداننا أم مؤسسة جامعية تيعٌت بتأىيل األساتذة دلمارسة 

كلكن، يػبقى . الًترتة، كشهاداهتم احلقيقية ىي اخلربة العملية“ سوؽ„معاىد األساتذة الفعلية ىي 

. إذل اآلخرين، إضافة إذل امتبلؾ ىذه اخلربة“ فن نقل اخلربة„األستاذ يف حاجة إذل تعلم /ادلًتجم

 التكوين الزاتي: ثالثا

إذا كانت ادلؤسسات التعليمية كمدارس التكوين تقدـ مبادئ عامة حوؿ ادلمارسات الًترتية كتنظَتىا كبعض „

ادلعارؼ اليت تساعد ادلًتجم على أداء مهمتو، فإف ادلسؤكلية تبقى كبَتة كتتطلب من ادلمارس بذؿ ادلزيد من 

اجلهد للتمكن من أسرار الًترتة كالكشف عن خفاياىا، كلن يكوف ذلك إال بالثقافة الواسعة كادلتنوعة حىت 

فمن كاجب ادلًتجم أف يعتمد على نفسو كأف ػلرص على حتسُت “ .يستطيع إصلاز عملو على أكمل كجو

كبعبارة أخرل، فإف ادلًترتُت احملًتفُت ىم يف حالًة تعلمو دائم، . كصقل مهاراتو اللغوية طواؿ فًتة حياتو ادلهنية

إف معارؼ ادلًتجم اليت تتجاكز مدركاتو . خاصة إذا كانوا مًترتُت يف آّاالت ادلتخصصة

extracognitives ىي اليت تسمح لو مبلء الفجوات كبتأكيل النص بإعطائو معٌت متواطئان، كبإظهار ما 

يتعُت على ادلًتجم أف تكوف „: “مهنة الًترتة“ يف مقاؿ لو معنوف بػروجر كريسكيقوؿ . النصؼلفيو ذلك 

لديو معرفة مسبقة بالعمل يف ذلك آّاؿ، كال يعٍت ذلك أنو غلب أف تكوف للمًتجم الطيب شهادة يف الطب 

أك أنو يتعُت على مًتجم كتيبات برامج احلاسوب أف يكوف مربرلان، كلكن التوفر على بعض ادلعلومات أك 

. كؽلكن حتقيق ذلك من خبلؿ دكرةو أك خربة عملية أك تػىعىلُّم ذايت. اخلربة أك التعليم ىو مسألة ضركرية
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 الفشق بين التشجمت األدبيت والمتخصصت

مع الشعر كالنثر كغَتعلا من صنوؼ األدب، كحىت يكوف ادلًتجم قادرنا   نقصد بالًترتة األدبية، آّاؿ الذم غلى

على األخذ بتبلبيب ىذا ادليداف، يتطلب األمر منو ادلوىبة ابتداءن، مث القدرة الفائقة يف تشكيل اللغة مبهارة 

 .كبراعة

أما الًترتة ادلتخصّْصة، فتجمع القانوف كالطب كالسياسة كاالجتماع كاالقتصاد، كغَت ذلك من التخصصات، 

ا مبصطلحات كلٍّ منها، فعليو التقرب من أىل 
ن
كىنا على ادلًتجم أف يكوف خبَتنا ّٔذه التخصصات، عادل

، حىت يتيقَّن من أمره، كيكوف على بيّْنة من أف تررتتو تفي  التخصُّص كسؤاذلم إف لفَّ تررتةى رتلة ما غموضه

 الغرض ادلطلوب منو

ب إغلاد طريقة معينة يف إيصاؿ الفكرة  كإذا عدنا إذل الًترتة األدبية، فإهنا تتميز بأهنا صعبة نوعنا ما، كغلى

إف الًترتة أحياننا تكوف ميستحيلة " :Jacques Derrida"جاؾ دريدا"كالرسالة، أدعم كبلمي مبا قالو 

 ."كضركرية

كالًترتة األدبية تىرتكز أساسنا على ادلعٌت، كيىستحيل علينا الًترتة كلمة بكلمة؛ ألفَّ ذلك سيىعوؽ عملنا، كلن 

سّْنات بديعية،  مل صورنا بيانيَّة كزلي نفلح يف نقل الرسالة اليت نبتغيها من تررتتنا ألبيات شعريَّة، أك نصٍّ نثرم ػلى

 

 

18:30على10/09/2018الفرقبينالترجمةاألدبيةوالمتخصصة،مقاالتألسامةطبش،تاريخالدخول  
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إنو ًمن الصعوبة مبكاف تتبُّع األسطر ادلكتوبة من الغَت؛ " :Michel Ballardميشاؿ باالر "ىنا يقوؿ 

كذلك كي ال نتوه يف أماكن ما؛ حيث من الصعب نقل ما كتب يف لغة إذل لغة مغايرة، عندما أترجم حرفيِّا، 

ىذا يىعٍت نقل معٌت غَت دقيق، كحُت أعدؿ منو سواء على مستول البناء اللفظي أك األسلوب، أحصل على 

 ."انطباع أنٍت أخوف أمانة ادلًتجم

، كىو من ادلنظّْرين الذين أرسوا دعائم علم الًترتة، يقوؿ "Cicéronشيشركف "يقوؿ ادلًتجم الكبَت 

يف الواقع، كنت أعتقد أف ما يهمُّ القارئ ىو تقدًن نفس عدد الكلمات، كلكن اتَّضح رل أف ": "شيشركف"

، "كزهنا ىو األىم ، من كبلمو، نستشفُّ بأف للكلمات قوَّة معنوية كزلصوالن من ادلشاعر كاألحاسيس، كفعبلن

تعة، كنقل نفس ركنق كرتاؿ النص األصلي، فعلى ادلًتجم أف يسعى يف 
ي
قارئ النصوص األدبية يبحث عن ادل

 .سبيل حتقيق ذلك، كإال يكوف قد فشل يف عملو الًترتي

بينما الًترتة ادلتخصصة تتميَّز بأف لكلّْ ختصُّص لغة معينة تبعنا دلوضوعاهتا اخلاصة، فادليداف الطيب لو 

مصطلحاتو اخلاصة، كعلى ادلًتجم أف يبحث حىت يف خلفية ىذه ادلصطلحات، كإال لن يستطيع الفبلح يف 

إفَّ التخصُّص " :"Daniel Gouadecدانياؿ كواداؾ "تررتة صحيحة كدقيقة، يقوؿ يف ىذا الصدد 

قًتحة، ككذا ادلوضوعات اليت غلب أف يتدخل فيها ادلًتجم
ي
 .ػلدَّد انطبلقنا من اللغات ادل

؛ حيث يرل أف الًترتة ادلتخصصة  Jean- René Ladmiral "جوف رينيو الدمَتاؿ"يدعم ىذا القوؿ 

دَّد كفقنا لطبيعة اللغة اليت يستعملها ادلتكلّْم، كأيضنا تبعنا للموضوع ادلعاجل، كآّاؿ التقٍت، كىنا يضرب لنا   حتي

 

 نمزجع وفسها
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آخر عن رلاالت الًترتة ادلتخصصة ادلتعددة، فلكل ختصُّص طبيعتو اخلاصة، ككذا مصطلحاتو ادلستعمىلة  .مثاالن

إف قضية الًترتة ادلتخصصة تطرح أساسنا على مستول ادلمارسة على الصعيد ادلهٍت، " :"الدمَتاؿ"كيضيف 

كنهم من جتاكز عوائقها ذات الطبيعة اخلاصة ضّْر لو الطلبة، مبا ؽلي ، فعلى التكوين "فتدريسها ييفًتض أف ػلي

اجلامعي أف ييراعي ىذا اجلانب؛ ألفَّ ىذا النوع من الًترتات، يطرح عوائق معيَّنة، على الطالب أف يتعلم 

كيف يبحث عن ادلعلومة، ككيف يىنتقي ادلعلومة، ككيف تكوف تررتتو صحيحةن باختيار اللفظ الدقيق، يف 

 .السياؽ احملدَّد، بكل موضوعية كحياد، دكف تزكيق أك تلميع لغوم
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 الترجمة االشهارية: المبحث الثاني  

 كالًترتة .أغناىا ك أخصبها أنو البحث،مع ك الدراسة من حظا ادليادين أقل من اإلشهارية الًترتة موضوع إف

 نشاط كىي أخرل، إذل سوؽ من االشهارية النصوص بنقل يعٌت الذم كالثقايف اللغوم النشاط ىي اإلشهارية

 نقل على العامل ادلًتجم عند السيما كربل، كحتديات مشاكل اإلشهارية الصناعة كجو يف يطرح عسَت

 .اإلشهار ك متبلزما النشاط ىذا أصبح أف بعد آخر،السيما إذل ثقايف-لغوم سياؽ من اإلشهارية النصوص

 االشهارية الترجمة مفهوم :األولفرع ال

 ادلستهلك إذل فأكثر أكثر تتجو إعبلمية رسالة اإلشهار أصبح دكلية، ألبعاد السوؽ آليات اكتساب فيظل
 يف ؽلكن فبل االشهارية، للًترتة التطرؽ إذل بالضركرة يفضي، الدكرل اإلشهار عن فاحلديث لذلك الدكرل
 .العادلية األسواؽ كافة إذل احمللية الرسالة كصوؿ إمكانية تصور غيأّا

 العلـو مع التطبيقية اللسانيات فيها تتقاطع نقطة عند يقع إعبلمي موضوع " اإلشهارية الًترتة كموضوع
 فبل ڤويدار أما .أيضا اجتماعي سياؽ يف تندرج إظلا ك حبتا لغويا موضوعا ليست أهنا أم ."السوسيولسانية

 عادل إذل كينتمي منجهة اإلشهار رلاؿ حدكد ضمن يقع " ميداف أهنا يرل حيث كثَتا ذلك عن يبتعد
 كما "منتجاهتا تصدر شركة أماـ ادلثلى االتصاؿ كسيلة " بأهنا كيعرفها "أخرل جهة من الواسع االتصاؿ
 ادلداخيل من تزيد كوهنا إذل ذلك كأرجع "نفيها ؽلكن ال اتصالية كنعمة ميزة "بكوهنا آخر مقاـ يف كصفها
 .الشرسة ادلنافسة ظل يف ادلنتج صورة كختدـ

 

 

 M.Bonhomme et M.Rinn. « La traduction publicitaire en Suisse ».Le magazine del’information des 

professionnels de la communication. Publication 22. FRP 08/01 Août 2004. (Publication 23)  

Guidère.M. Publicité et traduction. L’Harmattan2000. p 1 

Guidère.M. « Translation practice in international advertising » in translation journal,vol 05, 

n°1.2001. Consulté le 30/12/2006 sur :http://accurapid.com/journal/15advert.htm 

 Guidère.M. &G.Lugrin. « La traduction publicitaire et ses perspectives d’avenir », inHieronymus. 

Revue de l’ASTTI, n°2 pp 9-15.2002 
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 "إشهار "لكلمة نعطيو الذم ادلعٌت على توقف االشهارية للًترتة تعريف إعطاء أف إذل ڤويدار كيشَت
 االشهار:الفرع الثاني 

 بل منو، يتجزأ ال جزء كاإلشهار ادلسافات صهر ك التواصل يف الرغبة كدتلؤه االتصاؿ يغزكه عادل يف نعيش إننا
 .بذلك نشعر ال كقد (1 ) الواحد اليـو يف إشهارية رسالة 500 من ألزيد عرضة فنحن مكوناتو، أبرز أنو
 :فيو نعيش الذم مسةعصرنا بات صوب،حىت ك حدب كل من كػلاصرنا كنأكلو اإلشهار،كنلبسو نسمع إننا
 .اإلشهار ك العودلة زمن

 يدؿ الشائع مبفهومو كاف كإف بدراستو، توذل اليت كادلعرفة العلم ميادين حبسب ختتلف شىت مفاىيم كلئلشهار
 االقتصاد صوت ك التجارة عصب اليـو أنو نذكر أف فيجدر لو، الًتكيج بغرض الشيء عن اإلخبار على

 .انفتاح ك عودلة من االتصاؿ يشهده كما شرسة منافسة من األسواؽ تعيشو ما ظل يف احلر الليربارل
 قطع أنو اثناف ؼلتلف فبل بداياتو، حتديد كيصعب البشرية، الطبيعة من غلزء اإلقناع ببعده اإلشهار كاف كإف

 أنواع أعظم فيو صار زمن إذل كالكهوؼ العتيقة اجلدراف على البسيطة كالرسـو البدائية من عظيمة، أشواطا
 من العلم حققو ما كتوظيف استغبلؿ كعلى أغراضو، خدمة يف الفنوف أضرب كافة جعل على لقدرتو الفنوف
 .تكنولوجي رقي ك تقدـ
 دلا فاعلة صورة انو بل البعض يتصور قد كما بسيطا ليس اإلشهار أف إذل اإلشارة غلب لذلك

 فركع عدة اجتهت دلا كذلك ىائل، تقدـ من كآّتمعات كالسلوكيات النفس علم يف الدراسات إليو كصلت
 مادة من ؽلثلو كدلا اليومي، فضائنا يف كحضور شيوع من عليو صار ًلما بو، االعتناء إذل اجلامعي البحث من
 كمؤخرا كاإلعبلـ، االتصاؿ علـو إذل كالتسويق االقتصاد من شىت، ميادين يف الدارسُت متناكؿ يف غنية ك ثرية
 .األغراضو كأخدمو اإلشهار دعائم أىم اللغة أف اعتبار على اللسانيات، إذل

 طبيعة دلعرفة السعي إذل مقارباهتا، اختبلؼ على اإلشهارم، كاخلطاب النص على اللسانية األحباث كهتدؼ
 اليت الداخلية العبلقات طبيعة اإلدراؾ كطلب تكونو، اليت العناصر من عنصر كل كظيفة ك اإلشهارم، النص

 .كاألثر ادلعٌت توليد يف تتحكم
 Valérie Presslin, « Lire la publicité », Consulté le 15/04/2007sur : www.lettre.ac-versailles.fr 
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  و اصطالحالغة اإلشهار:ثالثلفرع اال
 الشيء ظهور" بالضم كالشهرة ،"شهرنة ك إشهارا ييشهر شهر الفعل " من اإلشهار أف احمليط قاموس يف جاء

  "الناس على رفعو الشيء كشهر ادلكاف ادلعركؼ ادلشهور ك كالشهَت

 اإلشهار كلمة توحي ّٔذا ،ك "سلو أم سيفو فشهر األمر، كضوح الشهرة ":العربية ادلفردات معجم يف ك

 ما إذا إغلابيا، معٌت حتمل كقد اإليضاح، ك اإلظهار معٌت على "شهر" اجلذر على بنيت اليت ادلفردات كرلموع

 كشهرت":ادلنَت ادلصباح يف فجاء .الفضيحة مبعٌت سلبية أك منافعو ك إغلابياتو كبينت الشيء زلاسن أظهرت

  "كمضاره سلبياتو بُت ك مساكئو أظهر مبعٌت تشهَتا بو شهر "،ك "فاشتهر أفشيتو شهرة أك شهرا احلديث

 الشعب ؼلص ما" كمعناىا.كدتييزه برفعو بالشيء التعريف ك النشر ك اإلبراز معٌت ػلمل اللغة يف فاإلشهار إذف

"publicus" البلتينية من تنحدر "publicité" الكلمة ،كظهرت  "اجلماعة ك فكلمة الفرنسية يف أما ك 

 "اجلميع من مرأل على ادلرتكب اجلـر عن" كانتتقاؿ ك ـ 1694 عاـ

  .اليـو نعرفو كما اإلشهار معٌت كأما عشر التاسع القرف يف كمشتقاهتا الكلمة معٌت تطور مث

بكلمة  عنو يعربكف الفرنسيوف كاف فقد "réclame" (،لتأخذ 1689 عاـ رمسيا الكلمة سجلتك

 
 

 
 
 

www.al-eman.asp قاموساحمليط ( Consulté le : 15/04/2007) 

www.alburaq.net معجمادلفرداتالعربية ( Consulté le : 15/06/2007) 
 ، 326ص.بَتكت.دارالكتبالعلمية .ادلصباحادلنَت .مكتبةأزتدبنعمربنعليادلقريالفيومي

 199،ص1المعاجموالغريبوالمصطمحات،مركزالتراثألبحاثالحاسباآللي .
 109 ،ص 32، 2003 منااليدولوجياإلىالميديولوجيا،عالمالفكرالعددالمجمد :ثورةاالتصالواإلعالم.محمدشكريسالم

Larousse étymologique : www.dicoland.com (consulté le 30/04/2007) 
Trésor de la langue française : www.atilf-atilf.com (consulté le 13/08/2007) 
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 على ؽلارس الذم الفعل معٌت يأخذ ،كدل "اجلماىَت بو نعلم الذم الفعل " على قانونيا،فدلت معٌت بعدىا

 أف ذلك لكلمة، الدالليل للحقل تقليص األخَت ادلعٌت أف احلقيقة الحقا،ك إال " جتارية غايات كتربره اجلمهور

 البلتينية فمن "advertere" ،"الشيء إذل انتبو" مبعٌت أمشل ك أكسع األصل يف اإلشهار معٌت

"To advertise" ما كىو التحذير، ك اإلببلغ ك اإلعبلـ على تدؿ اليت الفرنسية يف اإلصلليزم الفعل كأما 

 :تقوؿ اإلشهار،حيث عن فالَتيرباسبلف مقاؿ مستهل منو ك "avertir"يف كرد

 فرنسي أصل من كلمة اإلشهار على للداللة االصلليزية تستعمل " "advertising"من، أتت اليت

 بنص ذلك على تستشهد ك avertir" ، (Montaigne)" ."الرأم إعطاء" ك "االنتباه شد" يعٍت الذم

 ىنا باحلاجات حاجتو،كيقصد عن لطرؼ ؾ فيعًتؼالناس، يقصده خاص كمكاف ىنا دلونتاين

 :قائبل ادلكاف ىذا إذل احلاجة كيعلل كالطلب، العرض

« Ce moyen de nous entr’advertir apporterait une grande 

commodité au commercepublic ». 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Jamin.P. Français, méthodes et exercices guidés. Bréal 2002. p 102 

Rahma Chekkar , « L’entreprise au-delà de ses obligations légales: publicité financièreet communication chez 

Saint-Gobain (1867-2005) »,Consulté le14/04/2008 www.iaebordeaux. 

fr/administration/pdfHISTcompta/8%20%20/Chekkar%20 

Valérie Presslin. Op. Cit.ibid 
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 اصطالحا اإلشهار
 معلنُت بواسطة العامة االتصاؿ كسائل خبلؿ من شخصي غَت اتصاؿ عملية أنو على العلياف زلمد يعرفو

 شخصيتو عن ادلعلن يفصح حبيث ادلستهلكُت إذل معينة معلومات اإليصاؿ معُت ذتنا يدفعوف

 اجلماىَت إعبلـ ": أنو على بذلك كيعرفو البعض يتصوره كما زلض جتارم اإلشهار أف يرل بيارجامانفبل أما

 أك سياسي برنامج على اإلشهار يثٍت ،فقد  "سياسيا أـ كاف إداريا قرار عن ادللصقات أك الصحافة بوساطة

 .ادلذاىب من مذىب أك مرشح

 الغلدر ك اإلشهار موسوعة ترل ك Publicitor زلايدة غَت رتاىَتية اتصاؿ عملية ىو " اإلشهار أف

 ك اجتماعية كقضايا مؤسسات عن يدافع قد" أنو أيضا كتضيف " األمت مبعناه "اإًلخبار" مع خلطها بذلك

 "معا االثنُت إظلا ك تقنية كال فنا اإلشهارى  ادلوسوعة تعترب كال "سياسية

 (advertise أك شرائها على الناس حث ّٔدؼ خدمة أك منتج عن اجلماىَت إخبار " بأنو قاموس فيعرؼ

 الفرنسي القاموس كعرفو . "منها االستفادة Auzou نعلم اليت كالتقنيات الوسائل رلموع بأنو

خدمة  أك جتارم منتج مزايا ك بوجود اجلمهور خبلذلا من .

 

 

 

 ( 103ص.األردف.داررلدالكيعماف.الدعايةكاإلعبلنوالعبلقاتالعامة.زلمدجودتناصر
Jamin.P.A. Français, méthode et exercices guidés. Bréal 2002.p 102.  

J.Lendrevie & A.De Baynast. Publicitor. Dalloz.2004. pp 67,68. 

Oxford, advanced learner’s dictionary. University press 2000. 

Dictionnaire Auzou 2004. Editions Philippe Auzou.Paris 2003.__ 
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 :تاريخ اإلشهار:الفرع الرابع 
 فيعُت حتسينها من انطبلقا السلع،كالبضائع تركيج يف الدائمة اإلنسانية الرغبة رافقت عريقة ظاىرة اإلشهار

 اإلغريق كضع ـ،كما.ؽ 3000عاـ منذ متاجرىم،كذلك إذل للدعاية الفتات البابليوف استخدـ فقد ، الزبوف

 احلجر على منحوتة رموزا كالقراءة بالكتابة ادلعرفة لقلة الناس كاستعمل ، متاجرىم خارج الفتات كالركماف

 ، الشوارع غلوبوف منادين باستئجار التجار قاـ القدؽلة مصر كيف ، ادلكتوبة البلفتات عن عوضا كالصلصاؿ

 ادلنادكف ىؤالء يقـو أصبح ، للميبلد العاشر القرف حدكد يف كما ، لبضائعهم ك عنوص معلنُت كالقرل

 انتشار ك األكربية النهضة عصر كمع ، الشرؽ  ك أكربا يف متفشي ادلنادكف كأذتا السلع بأنواع الزبائن بتعريف

  .اإلشهارم للنص جديد مبيبلد مؤدية إلعبلنات أكال ظهرت الطباعة

 فيها تستعمل ، اإلقناع على قائمة ببلغية إسًتاجتية لو ، إنسانية تواصلية عملية اإلشهار أف كلو ىذا كمن

 ادلتلقي على التأثَت رلاؿ يف كرمز كصورة ، افًتاضية مصطلحية شبكة كانتقاء ، كلمة من االتصاؿ كسائل كل

 موضوعية ك زلايدة بطريقة االخبار غرضو كليس ، غَته على بأفضليتو كالتسليم بادلنتوج اإلقناع إذل كدفعو ،

 األثر شلارسة كبذلك ، بسرعة القرار كاختاذ ، كاالستهبلؾ الشراء يف الرغبة بث ىو اذلدؼ إف ، السلعة مبزايا

 .االنسياؽ إذل ادلتلقي يدفع الذم البلشعورم

 

 

 

 
 

 30 ،ص 2010 سعيدةكحيل،الًترتةاالشهاريةبيننقلمعمارادلصطلحيوتأكيبللصورة،األكادؽليةللدراساتاالجتماعيةكاإلنسانية،قسمالًترتةجامعةعنابة،،
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 وسائل و مكونات اإلشهار:الفرع الخامس 
م اذل سلتلف الزبائن يتم استعماؿ عدة كسائل ك ما يسمى بوسائط االشهار كىي اإلشهارك ليصاؿ اخلطاب 

 :سلتلفة منها

 كالتلفزة، السينما: الوسائط السمعية البصرية 
 آّبلت ،الصحف: الوسائط ادلكتوبة 
 شبكة االنًتنت: الوسائطااللكًتكنية 

 

 مكونات االشهار

  ػلتوم االشهار على عدة عناصر لفظية ك مرئية تسمح بتكوين الصورة ادلرغوب اإلعبلف عنها ك
 :يتكوف من 

 .يؤثر على اجلمهور سواءا إغلابا اك سلبا :العنواف الرئيسي  -1
 .يف شكل كلمات ،رتل ،رسـو ك صور: تصوير الفكرة  -2
هتدؼ اذل توضيح األفكار ك نقل ادلعاين : استخداـ اإلشارات ك الشعارات ك الرموز  -3

 .،كللشعارات دكر جد مهم يف االشهار
 .دكرىا االقناع ك التأثَت على اجلوانب النفسية ك العقلية للمستهلكُت: الرسالة االعبلنية -4
 .يف حالة اإلعبلف عن السلع:السعر  -5
 .شرط أف يكوف بسيطا ك سهبل للفهم ك النطق: االسم التجارم -6
 .كظيفتها التأثَت على ادلستهلك: اخلادتة -7

 

 

 

 .78 ك دكرىا يف التوعية الدينية للشباب ،ص mbcصابر المية ،احلمبلت االعبلنية يف باقة 

 11 قرشي سهاـ ص 2015دكر الًترتة السياحية يف الًتكيج السياحي ، ماسًت 
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 خطاب لساني في الالفتات التجارية:الفرع السادس 

ال ؽلكن للمرسلة اللغوية يف البلفتة اإلعبلنية أف حتقق األىداؼ ادلرجوة ما دل تتوافر على مستويُت 

األكؿ ؼلٌص مظهرىا التشكيلي دلا يلعبو ىذا ادلظهر مبختلف «متكاملُت كما أكضحهما عبد العارل بوطيب؛ 

ـٌ يف التحديد غَت ادلباشر حملتول الرسالة  كيف ىذا اإلطار تكفي اإلشارة إذل أٌف  (...)جتلياتو من دكر ىا

العبلقة الًتاتبية للطباعة على ما قد يفصلها أحيانان عن زلتول ادلكتوب، تبقى مع ذلك فاعلة يف حتديد مسار 

حسب نوعية اللغة أك الثقافة، كبذلك تسهم إذل حٌد كبَت يف ... القراءة؛ عموديان أك أفقيان، ؽلينان أك يساران 

أٌما الثاين  (...)توجيو رؤية ادلشاىد كتبئَتىا، يف أماكن زلددة بعينها غالبان ما يشكل اسم ادلنتوج مركزىا 

. »فيخٌص ادلضموف اللساين، كفيو يتٌم الًتكيز أساسان على زلتول الرسالة اللغوية

  كإثراء الوجود اللساين يف البلفتات التجارية منوط باسًتاتيجية التوظيف احملكم للنص اللغوم الذم يفًتض 

أف يتصف مبا غلعلو بليغ التأثَت يف ادلتلقي، كأف يتم االعتماد على اإلغلاز كذلك للتمكن من كسب ثقة 

اجلمهور بشكل سريع كبأبسط الطرؽ، كىنا غلب البحث عن العبارات الواضحة ببعدىا عن غريب اللفظ، 

دكف اإلطالة يف الشرح، 

 

 

 

 123عبد العالي بوطيب،آليات الخطاب اإلشهاري، ص
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 إذ ال كجود جلمل اعًتاضية أك كصلية أك تفسَتية للخطاب اللغوم يف البلفتات التجارية، كذلك سلافة الوقوع 

كما أنٌو يفًتض استعماؿ اللغة العربية، إذ تعٌد اللغة الرمسية يف يف اللبس الدالرل الذم حتدثو الًتاكيب ادلطولة،

اجلزائر، فاألكلوية تكوف ذلذه اللغة، كال ينبغي االعتماد على اللغات األجنبية كحدىا لئلشهار التجارم، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 112، ص2002، المغرب،18ع,عالمات، مجمة "اإلشهار بنية خطاب وطبيعة سموك"عبداهلل أحمد بن عتو،
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 :الفصل الثاني

إف معظم البلفتات التجارية تتخذ بعض ادلصطلحات للتقدًن مبنتجاهتا أك للفت انتباه الزبوف مبفردات معربة 

ك ىذا ما دلسناه ك الحظناه يف جل احملبلت ،فركزنا على ...عن الطابع االقتصادم أك الثقايف أك الرياضي 

 .بعضها لتحليل األخطاء ك االستنتاج من ىذه الدراسة ادليدانية

 "دار القفطاف "مصطلح  .1

 

 

 :المصطلح في اللغة العربيةدراسة -أ

،  كلكي نقف على " قفطاف"ك" دار"ادلصطلح الذم  ضلن يف صدد  دراستو  عبارة عن  مركب مصطلحي 

مفهومو ،  كلكونو مكونا من كلمتُت ، فإننا  نورد تعريفا لغويا لكليهما  حىت نستطيع تقصي ادلعٌت اجلامع   

بيت ؛ منزؿ حٌل بو ساكنوه ، مسكن لئلنساف  : ع أىدؤير كديكر كديار كًديارةجم"  مبعٌتدار، جيث  صلد كلمة 

-ببلد ادلسلمُت ، : اإلسبلـ  دار -متحف يضٌم آثارنا معيَّنة ، : اآلثار  دار -اآلخرة ، : الدَّار الباقيةي  •

صٌ  دار ملجأ األيتاـ ،: األىٍيتاـ  دار -مسرح صيمّْم خصّْيصنا لعركض األكبرا ، : األكبرا  دار   ، أما كلمة 1".سلي

ثوب فضفاض سابغ  : القيٍفطىافي ،قىفاطُتي  : امساجلمع :قفطاف" كما كرد يف معجم اجلامع فيعٍت " قفطاف" 

 .مشقوؽ ادلقدَّـ ، يضمُّ طرفىيو حزاـ ، كيتخذ من احلرير أىك القطن ، كتيلبىسي فوقىوي اجليٌبة

                                                             
 معجم ادلعاين اجلامع، مرجع نفسو- 1

  باللغة الفرنسية ادلصطلح الًترتة باللغة العربية 
  La maison de caftan دار القفطاف
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انًبػىٍيًو ، كىىيوى :- : جىاءٍت تػىتػىهىادىل يف قػيٍفطىاهًنىا  تػىٍُتً قىًصَتىتػىٍُتً يف جى فيٍستىافه ًنسىاًئيّّ مىٍفتيوحه ًمنى األىمىاـً مىعى فػىٍتحى

 . 2". أىنٍػوىاعه كىأىٍشكىاؿه 

 

 :   «La maison de caftan »دراسة مصطلح - أ

، كجاء مصطلح " caftan"ك " maison"نبلحظ اف ادلصطلح مركب مصطلحي من كلمتُت   

maison   يف قاموس الركس larousse  تمعىى : 

 

« nom féminin, Bâtiment construit pour servir d'habitation aux personnes : Rue bordée 

de maisons.»
3
 

 :كاآليتcaftan فيعرؼ مصطلح  Le robertأما قاموس 

“caftan,nom masculin : Robe, surtout d'apparat, utilisée autrefois par les hommes, en 

Orient »4 

 : الترجمةالتعليق على- ج

بالعودة اذل التعريفات اللغوية ، ؽلكننا اف نستخلص تقنية الًترتة ادلستعملة، حيث صلد ادلًتجم قد نقل 

، يف حُت انو اعتمد على الًترتة   أم  ىو اقًتاض حريف للمصطلح« caftan »اذل "  قفطاف" ادلصطلح

 . كلقد صلح ادلًتجم اذل حد كبَت يف اختياره ".maison"باستعماؿ  " دار" احلرفية  دلصطلح 

                                                             
 www. basm.kacst.edu.saالبنك االرل السعودم للمصطلحات التقنية - 2

3-www.larousse.com 

4 -www.lerobert.com 

http://www.larousse.com/
http://www.larousse.com/
http://www.larousse.com/
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 "البيت السعيد" مصطلح  .2

 

 

 :المصطلح في اللغة العربيةدراسة - أ

 ك " le salon du couple heaureux"، كمقابل دلصطلح  " البيت السعيد" لقد جاء  الًتكيب ادلصطلحي 

علينا عرض تعريف لغوم ك آخر اصطبلحي للمصطلح ادلقابل، لتحديد تقنية الًترتة ادلستعملة ، كجب 

 بػىٍيته " مبعٌت " البيت"حيث  صلد مصطلح 

  .[ ب م ت ]. بػيييوتىاته : ججمع . بػيييوته ، أبٍػيىاته : رتع 

  . زلىىلُّ السٍُّكٌتى كاإلقىامىةً :- : دىخىلى البػىٍيتى آًمنان 

  . ًمٍن ًعيىالًًو ، ًمٍن أيٍسرىتًوً :- : ىيوى ًمٍن أٍىًل بػىٍيًتًو 

ٍعبىة:-: آميلي زًيىارىةى البػىٍيًت احلىرىاـً    . الكى

ًنيسىةي :- : اللًَّو  بػىٍيتي  طىاؿى الزَّمىني . :- مىًدينىةي القيٍدًس ًبًفًلٍسًطُتى اٍلميٍحتػىلًَّة :- : اٍلمىٍقًدًس  بػىٍيتي   . اٍلمىٍسًجدي ، الكى

ـٍ قىصيرى ، الى بيدَّ لًبػىٍيًت اٍلمىٍقًدًس أٍف يػىعيودى لًلميٍسًلًمُتى  كما كرد يف   ادلعجم "  السعيد" ،اما مصطلح 5"أ

 (اسم) :سىعيد"الوسيط

 سيعيده  : اجلمع سيعداءي  سىًعيدىاته ك سعيدكف : اجلمع

 سيعيده  : النهري الصغَت كاجلمع : السًَّعيدي 
                                                             
5
 

  باللغة الفرنسية ادلصطلح ادلصطلحباللغة العربية 
 le salon du couple البيت السعيد

heureux 
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شاعره بالٌرضا كالفرح كاالرتياح ، : كسعىدى  سًعدى  صفة مشبَّهة تدٌؿ على الثبوت من: كسيعداءي  سعيدكف رتع

 عكس شقيٌ 

 .6"يقاؿ دلن نتمٌٌت لو التوفيق ، حىظٌان ميوىفَّقان ، طىيّْبان  : سعيد حظٌ 

 :   «le salon du couple heureux »دراسة مصطلح - ب

صفة +اسم+ اسم )"  heureux"ك "  salon " ،"couple"ىو مركب مصطلحي من ثبلث مصطلحات

 : مبعٌت Le robertيف قاموس  "  salon"، حيث كرد مصطلح  (

"Salon nom masculin 

Pièce d'un appartement, d'une maison, destinée à recevoir les visiteurs./Mobilier 

propre à cette pièce de réception : S'acheter un salon Louis XVI ."
7
 

 :كاآليت "  heureux" ك " couple"اما  قاموس الركس  فيعرؼ مصطلحي

" couple nom masculin 

Personnes unies par le mariage, liées par un pacs ou vivant en concubinage : Un 

couple uni. "8  

 

"heureux, heureuseadjectif 

Qui jouit du bonheur, qui est durablement content de son sort : Les gens heureux 

n'ont rien à dire. "
9

 

 

 

                                                             
6

 انمعجم انىسٍع، مزجع ساتق- 
7
 - oxford dictionary 

8
 

9
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 :التعليق على الترجمة- ج

الذم ىو عبارة عن مركب " البيت السعيد" نبلحظ أف ادلًتجم استعمل  تقنية الًترتة بادلقابل حيث ترجم 

الذم بدكره عبارة عن "  le salon du couple heureux" مصطلحي متكوف من كلمتُت اذل 

 la maison" مركب مصطلحي من ثبلث كلمات ، ك ادلبلحظ اف ادلًتجم جتنب الًترتة احلرفية 

heureuse " ك استعمل بدذلا" couple heureux " كما أضاؼ كلمة ، "salon " اليت دل تكن

 .موجودة يف اجلانب العريب 

 

 «céramique »مصطلح  .3
 

 

 

 

 :   «céramique »دراسة مصطلح - أ

 :يف قاموس  الركس مبعٌت  " céramique"كرد مصطلح 

"céramiquenom féminin 

(grec keramikos, d'argile, de keramos, argile) 

Art de fabriquer les poteries, fondé sur la propriété des argiles de donner avec l'eau 

une pâte plastique, facile à façonner, devenant dure, solide et inaltérable après 

cuisson. "
10

 

 

                                                             
10

-oxford dictionary  

  باللغة الفرنسية ادلصطلح ادلصطلحباللغة العربية 
 Céramique السَتاميك
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 : في اللغة العربية الترجمة دراسة - ب

  من حتديد تقنية الًترتة حىت نتمكن، ك"  سَتاميك  " مبصطلح  "céramique"جاء ادلقابل  دلصطلح 
علينا عرض تعريف لغوم ك آخر اصطبلحي للمصطلح ادلقابل، حيث  صلد مصطلح ادلستعملة ، كجب 

نوع من اخلزؼ   ، اسم:سَتاميك" مبعٌت  " سَتاميك"
ما عيًمل من طُت كأيحرؽ بالنَّار فصار فٌخارنا ، مادَّة قاسية كىشَّة كمقاكمة للحرارة كالتآكل تيصنع : رتع خزفة 

ٍبز مادَّة غَت معدنٌية كالصلصاؿ يف حرارة عالية اشتهرت بعض الشعوب بصناعة  اخلزؼ بتشكيل كخى
 أبيض شبو شفَّاؼ ال ينفيذه ادلاء خزؼ : الصّْيٍتٌ  اخلزؼ
 صيٌٍت ييصنىع من الصلصاؿ ادلمزكج برماد العظاـ خىزىؼ : العظميٌ  اخلىزىؼ

"11 . 

 

 :التعليق على الترجمة- ج

كفق تقنية االقًتاض اللغوم ، ذلك أنو جتاكز الًترتة احلرفية  ليبُت "  سَتاميك" ك اقًتح ادلًتجم  ىذا ادلقابل

" غَت أنو كاف بامكانو استخداـ كلمة .، فكانت تررتتو موفقة اذل حلد كبَت" céramique"بوضوح معٌت 

 .اليت تويف بادلعٌت" خزؼ

 «Nouba travel services »مصطلح - 4

 

 

 

                                                             
11

 انثىك االنً انسعىدي نهمظطهحاخ انتقىٍح ، مزجع ساتق-

  باللغة االصلليزية ادلصطلح الًترتة باللغة العربية  
  Nouba travel services نوبا للسياحة ك األسفار
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 :   «Nouba travel services »دراسة مصطلح - أ

" "  services"ك " travel"ادلصطلح الذم  ضلن يف صدد  دراستو  عبارة عن  مركب مصطلحي 

nouba "(اسم +اسم +صفة)   كلكي نقف على مفهومو ،  كلكونو مكونا من ثبلث كلمات ، فإننا  ،

تعٍت  "  travel"  نورد تعريفا لغويا حىت نستطيع تقصي ادلعٌت اجلامع ،كرد يف قاموس  اككسفورد أف كلمة  

": 

travel 

VERB 

no object, with adverbial Make a journey, typically of some length. 

‘the vessel had been travelling from Libya to Ireland’ 

‘we travelled thousands of miles”
12

 

 :كاآليت "  services"يف حُت أف ،  قاموس كامربيدج  فيعرؼ مصطلح

"serviceNOUN 

1mass noun The action of helping or doing work for someone. 

‘millions are involved in voluntary service’ 

count noun An act of assistance. 

‘he has done us a great service’ 

‘he volunteered his services as a driver’ 

Assistance or advice given to customers during and after the sale of goods. 

‘they aim.”
13 

:أما ما يهمنا حقا  من  ىذه الدراسة  ، فهو معناه االصطبلحي الذم  عرؼ كما يلي

                                                             
12

 -oxford dictionary ,op.cit 
13

 -cambradge dictioanry , op,cit 
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 "travel service” means the provision to the customer of a service which contains a 

combination of tourism services and possibly goods, where individual tourism services 

and goods are purchased from other taxable persons " .14  

 :  في اللغة العربية الترجمة دراسة - ب

، للوقوؼ على "االسفار"ك "السياحة"ك " نوبا" لقد جاء  الًتكيب ادلصطلحي مكوننا من ثبلث كلمات 
 تقنية الًترتة ادلستعملة ، كجب علينا عرض تعريف لغوم لكل كلمة على حدا،

سياحة:"كااليت " السياحة" حيث كرد تعريف   (اسم) :
ًة كالتػَّنػىزًُّه كىحيبّْ االٍسًتٍطبلعً  : السّْياحىة  :"فجاءت مبعٌت " االسفار"اما " التػَّنػىقُّلى ًمٍن بػىلىدو إذل آخىرى قىٍصدى الرَّاحى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14

 -Ibid 
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 «  Etablissement Hôtelier »مصطلح  .4

 

 

 

 :   «    Etablissement Hôtelier »دراسة مصطلح - أ

 Hôtelier"ك  " Etablissement"يتكوف ىذا ادلصطلح من كلمتُت اساسيتُت تشٌكل لفظو ك مفهومو 
 :   larousseحبث صلد تعريفا ذلذا ادلصطلح يف قاموس الركس " 

« Établissement 

 Entreprise, usine, maison de commerce d'une certaine importance : Établissement 

industriel. 

hôtelier adj m  relatif à l'hôtel  / nm  celui qui tient un hôtel, un établissement où l'on 

reçoit les voyageurs, où l'on loue des chambres à un prix journalier 

"
15

 

 

 : في اللغة العربية الترجمة دراسة - ب

الذم "  مؤسسة فندقية" حىت يتسٌت لنا حتليل الًترتة ك نقدىا، نورد عرضا موجزا للتعريف اللغوم للمقابل 

" "مؤسسة"اما مصطلح. مبا أف ادلصطلح يتكوف من كلمتُت ، نتناكؿ كلتيهما بالدراسة.اقًتحو ادلًتجم : 

 (اسم)

 مؤسَّسات : اجلمع

                                                             
15

larousse ,op,cit 

  باللغة االصلليزية ادلصطلح الًترتة باللغة العربية  
 Etablissement Hôtelier مؤسسة فندقية
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 صيغة ادلؤنَّث دلفعوؿ أسَّسى 

 منشأة تؤسَّس لغرض معُتَّ ، أك دلنفعة عاٌمة كلديها من ادلوارد ما دتارس فيو ىذه ادلنفعة : ادلؤسَّسة

ما يتبع ذلا من كٌلٌيات كمعاىد كمكتبات كمراكز حبوث: اجلامعة  مؤسَّسات  

ج )  النػيزيؿ ج فنادؽ أك  لفندؽا" كما كرد يف معجم ادلعاين اجلامع"  فندقية" ، اما مصطلح " مؤسَّسات

بأجهزة  كقد يكوف مزكدان  مفركش مؤثث أجر، يسكن فيو الشخص لوقت قصَت مقابل مسكن ىو (أنزاؿ

 " كالصيانة كالنظافة الطعاـ خدمات كترفيو؛ مع توفَت راحة ككسائل منزلية

 :التعليق على الترجمة - ج

من خبلؿ التعاريف اللغوية يف كلتا اللغتُت، نستخلص اف ادلًتجم عمد اذل استعماؿ تقنية الًترتة احلرفية 
" مؤسسة فندقية"،حيث استعمل ادلقابل يف اللغة اذلدؼ ،زلافظا على نفس الًتكيب االصطبلحي،باستبداؿ  

 .   "Etablissement Hôtelier" مبقابلها 
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 :الخاتمة 

تعترب تررتة اللوحات االشهارية من بُت التجارب التجاذب اللغوم ك الثقايف اليت يسعى من خبلذلا ادلًتجم اذل 
اببلغ رسالة حتمل يف طياهتا أىدافا جتارية ك اقتصادية عرب خطاب اشهارم حيث يعيش مًتجم اخلطاب 

االشهارم حالة جتارب لغوية ك ثقافية بُت اللغة األصل ك لغة اذلدؼ يف سبيل حتقيق تكافؤ بُت كلتا 
الرسالتيُت فيولد النقل ما يولده األصل ك دالك باعتبار الصياغة الفنية ك اإلبداعية من األساليب ارل حتقق 
فعالية اخلطاب االشهارم ك قوتو حيث يعطي ادلًتجم تلك اللمسة اللغوية ك الفنية اليت ّٔا ؼلاطب ادلشاعر 

من اجل بلوغ العقل ك ىدا يعٍت اف االبداع يف تررتة اخلطاب االشهارم ليس غاية يف حد ذاتو ك اظلا كسيلة 
لرفع شليزات التنافسية للمنتوج االقتصادم ؽلكن تلخيص ما توصلنا اليو يف دراستنا اف االىتماـ بتوليد 

مصطلح اخلطاب االشهارم ؽلكن اللغة العربية من مواكبة طوفاف ادلصطلحات حبيث اف ادلصطلحات ىي 
مفاتيح العلـو كما ؽلكن اف تتميز ادلصطلحات اجلديدة مبميزات صوتية خفيفة على السمع ك سهلة النطق 
من ادلختصُت ك كافة الناس كما غلب على ادلًتجم االنضباط بكل الشركط ك ادلقاييس ك ادلعايَت اليت تضع 
لتوليد أم مصطلح خاص باالشهار كما  نقًتح انشاء جلنة على مستول مصلحة الشؤكف العامة ك التنظيم 

(DRAG)بالوالية لبلشراؼ على حسن سَت ىادا النشاط. 

كانت ىده رتلة من ادلقًتحات ك احللوؿ ك التوصيات مستخلصة من دراستنا ك نرجو اف تكوف فاحتة االفاؽ 
ك أحباث أخرل يف رلاؿ الًترتة االشهارية بصفة عامة ك تررتة اللوحات االشهارية بصفة خاصة لتسهيل 

التواصل بُت ادلختصيُت ك عامة الناس ك كي نرجع باللغة العربية ما كانت علية يف القدـ من ازدىار ك رقي ك 
 .مكانة
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 قائمة المراجع

 177-176فيصل حسُت غوادرة، دكر الًترتة بُت الذات ك اآلخر، جامعة القدس، ص .د

. د علي عبد األمَت صاحل يف مقالو حديث عن الًترتة
 17:50 عند11/09/2018زلمد حسن يوسف، مقالو كيف تًتجم ك أنواع الًترتة تاريخ الدخوؿ للموقع 

 112، ص2002، ادلغرب، 18ع, عالمات، رللة "اإلشهار بنية خطاب وطبيعة سلوك"عبداهلل أزتد بن عتو، 
 123عبد العارل بوطيب، آليات اخلطاب اإلشهارم، ص

. 78 ك دكرىا يف التوعية الدينية للشباب ،ص mbcصابر المية ،احلمبلت االعبلنية يف باقة 
 11 قرشي سهاـ ص 2015دكر الًترتة السياحية يف الًتكيج السياحي ، ماسًت 

سعيدةكحيل،الًترتةاالشهاريةبيننقلمعمارادلصطلحيوتأكيبللصورة،األكادؽليةللدراساتاالجتماعيةكاإلنسانية،قسمالًترتةجامعةعن
 30 ،ص 2010 ابة،،

 103 ص.األردف.داررلدالكيعماف.الدعايةكاإلعبلنوالعبلقاتالعامة.زلمدجودتناصر
 ، 326ص.بَتكت.دارالكتبالعلمية .ادلصباحادلنَت .مكتبةأزتدبنعمربنعليادلقريالفيومي

 199 ،ص1 ادلعارتوالغريبوادلصطلحات،مركزالًتاثؤلحباثاحلاسباآلرل .
 109 ،ص 32، 2003 منااليدكلوجياإلىادليديولوجيا،عادلالفكرالعددآّلد :ثورةاالتصالواإلعبلـ.زلمدشكريسبلـ

 .52-48علم ادلصطلح ، مكتب تنسيق التعريب ، ص 
 .29 ،ص 2012،  (ط.د)يف ادلصطلح ك لغة العلم ، مهدم صاحل سلطاف الشمرم ، كلية اآلداب جامعة بغداد ، 

 .54علم ادلصطلح ، مكتب تنسيق التعريب ، ص 
 01/09/2018كضعية ادلًتجم ادلتخصص بُت التكوين ك التوظيف ،مشتاكم كفاء،معهد الًترتة بوىراف ،تاريخ الدخوؿ 

 18:35على 
، ص 2015بوخلف، فايزة، الًترتة يف اجلزائر الواقع كالتحديات، مذكرة ماجستَت يف الًترتة، جامعة السانيا، كىراف، 

107 .
دراسة ميدانية جبامعيت اجلزائر العاصمة كالسانيا كىراف، مذكرة : ابلعبدم، أمساء، تعليمية الًترتة يف اجلامعة اجلزائرية_

. ، الفصل التطبيقي2010-2009ماجستَت يف الًترتة، جامعة السانيا، كىراف، 
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.صور للمصطلحات المقدمة في البحث: لمالحقا  
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 الصفحة العناوين

 ب-أالمقدمة العامة 

 ج االشكالية

 د االسباب و الصعوبات

  األدبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات النظرية:األولالفصل 

 01 األولمقدمة الفصل 

 01 الترجمة:األولالمبحث 

 03+02+01 مفهوم الترجمة

 04+03 أنواع الترجمة

 05 الترجمة التحريرية

 06 الترجمة الشفهية

 08+07+06 أساليب الترجمة

 09 اللغة المتخصصة

 10 خصائص لغة التخصص

 11 تكوين المترجمين المتخصصين في الجزائر

 12 مشاكل تكوين المترجمين في الجامعات الجزائرية 

 15 التكوين في الترجمة المتخصصة

 18 الفرق بين الترجمة المتخصصة و األدبية

 21 الترجمة االشهارية: المبحث الثاني 

 21 المفهوم



 النيرس
 

46 
 

 22 االشهار

 23 االشهار لغة و اصطالحا

 26 تاريخ االشهار

 27 وسائل االشهار

 27 مكونات االشهار

 28 خطاب لساني في الالفتات التجارية

  دراسة المصطلحات:الفصل الثاني 

 30 مصطلح دار القفطان

 32 مصطلح البيت السعيد

 ceramique 34مصطلح 

 nouba travel service 35مصطلح 

 etablissement hotelier 38مصطلح 

 40 الخاتمة
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 ملخص البحث
يهدف هدا البحث الى ابراز دور الترجمة االشهارية في استحداث المصطلحات في اإلنتاج اللغوى 
في الميدان االقتصادي من اجل التفتح على ثقافات أخرى و تسهيل عمل المترجم او الترجمان و 

تبسيط الفهم على األجانب ،ومن خالل هده الدراسة فقد استحدثنا كلمات جديدة تعود بالنفع على 
 .اللغة و اإلنتاجية اللغوية و بدالك تبقى اللغة المواكبة للعصرنة و التطور بعيدة عن الموت و االنقراض

 
 

The purpose of this research is to highlight the role of 
advertising translation in the development of terms in the 
production of language in the economic field in order to 
open up to other cultures and facilitate the work of the 
translator or translator and simplify understanding of 
foreigners, and through this study we have developed new 
words that benefit the language and linguistic productivity 
The language that keeps pace with modernization and 
development remains far from death and extinction. 

 
     Le but de cette recherche est de mettre en évidence le rôle 
de la traduction publicitaire dans le développement des 
termes dans la production de langue dans le domaine 
économique afin de faciliter le travail du traducteur ou du 
traducteur et de simplifier la compréhension des étrangers. 
La langue qui suit le rythme de la modernisation et du 
développement reste loin de la mort et de l’extinction. 


