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 العمل هذا إتمام توفيقه على تعالى ه الشكر و الحمد

اس يشكر لم من" والسام الصاة عليه قال المتواضع،كما  ال

 ."اه يشكر لم

 الدكتور ا وأستاذنامشرف إلى الجزيل بالشكر نتقدم

افو    في انجاز هذا العمل أرشدنا* الذي ساعدنا و  رشيد* بن خ
ا إلى أيضا الجزيل بالشكر نتوجه كما ا مدى سهرواعلى الذين اأفاضل أساتذت  تكوي

ا يبخلوا ولم ا. بأي علي  جهد في سبيل نجاح

 
 

 و فتيحة    ةزهر فاطمة                                            

 
 
 
 
 

 

 وتقدير شكر
 



 

  

 

 الرحيم الرمن اه بسم

  َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى الَلُه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُوَن  

 العظيم اه صدق

 أجمعين وصحبه آله وعلى محمدنا سيد على والسام الصاة

ي فارغا   الكأس جرع من إلى ا ليقدم أنامله كّلت من إلى،حب قطرة ليسقي  سعادة لحظة ل

 العزيز أبي

ي من إلى ان، الحب أرضعت اصع القلب ، إلىالشفاء وبلسم الحب رمز إلى والح      ال
 الحبيبة أمي

فوس الرقيقة الطاهرة القلوب إلى  ويلهج عروقي في يجري حبهم من إلى الصافية وال
 فؤادي بذكراهم

 اأعزاءوتي إخ إلى

 

 

 

 فاطمة زهرة                                             
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، أطال العزيز أبي إلى ا في عمر  اه ل

 الوجود في لدي أعزما وإلى

 .عمرها في اه بارك أمي

 حفظهم اه لي جميعا أواديمحمد* و بن حمو زوجي العزيز * إلى

 حفظهم اه جميعا أخواتيو  إخوتيعائلتي  أفرادجميع  إلى

افة محمد*الحاج * الرجل الطيب  إلى  بوش

 
 
 
 

صوري                                                 فتيحةم

 اإهداء
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المقدمة العامــة

أ

سیة لما تلعبھ من دور فعال في التنمیة صناعات العالم الرئیأھمالیوم من تعتبر السیاحة 

و مصدر مھم من مصادر الدخل الوطنيأنھایكفي في وقتنا الراھن،االقتصادیة للبلدان

ھ یتوجب علیھا استخدام مواردھا السیاحیة فاناستثمارولكي تتمكن الدولة من .القومي

.استراتیجیات معینة تساعدھا في تحقیق نھضة سیاحیة

یستغني عنھأنال یمكن لقطاع السیاحة ذيالالترویج السیاحيو من بین ھتھ االستراتجیات 

الرئیسیة للحصول على معلومات عن الخدمات السیاحیة وھمزة الوصل بین األداةكونھ 

.بھو البیئة المحیطةالسائح

الترجمة في إدماجأصبح ضروریا السیاحة تستھدف سیاح یتكلمون لغات متعددة إنوبما

ونشطتواصلھي الترجمةف.التي تسد بھا فجوة تعدد اللغات األداةعالم السیاحة باعتبارھا 

جمیعفيالحضاراتبین مباشرة صلةتمثلبذلكوھيالشعوب ،واللغاتبینفعال

ھذهاستیعابفيالمجتمعقوةعنتعبیرأداةو،اإلنسانیةالمعارفوالعلوممجاالت

التيوالفنوناإلنسانیةالعلومجدیدمعالمجتمعلتفاعلأداةالترجمةتغدووبذلك،المعارف

.الحضاريالتقدمعواملمنھاماعامالتمثل

العصور،أقدممنذوالعطاءاألخذتتبادلأنالترجمة،بفضلوالشعوب،األمماستطاعتوقد

سطعلماالعلومترجمةفلوال.االستفادةتكونماأشدذلكمنومستفیدةبعضا،بعضھامثریة

األزمنةولیلةلیلةوألفاإللیاذةعبرتلمااآلدابترجمةلوالوالصناعي،الغربنجم

المقأأبدعتھبماالعالمياألدببروائعاستمتعناولمادمنة،وكلیلةعرفناولماواألمكنة،

..آخرونوھیجووبالزاكووتولستويسیرفانتسشكسبیرو

:االشكالیة الرئیسیة 

االقتصادیة و االجتماعیة التي یكتسبھا قطاع األھمیةعلى ما تم ذكره وانطالقا من بناءاو 

و المتمثلة في معالجةبحثناإشكالیةتبلورت السیاحة و كذا تطور حركة الترجمة عبر العالم 

:األتيجوھر السؤال 
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ب

مدي یمكن للترجمة ان تخدم أيإلىفیما یتمثل دور الترجمة في الترویج السیاحي؟ و -

قطاع السیاحة ؟

الفرعیة التالیةاألسئلةالتي تم تحدیدھا یمكن طرح یةاإلشكالومن خالل 

؟ما مفھوم السیاحة و الترجمة-1

؟أھمیتھماذا نقصد بالترویج السیاحي و فیما تتمثل -2

؟الوسائل المعتمدة في الترویج السیاحيأھمما ھي -3

؟ما عالقة الترجمة بالسیاحة--4

؟ھي الترجمة السیاحیةما-5

؟الترجمة السیاحیةشركات تختص في جد ھل تو-6

؟فیما یكمن اثر الترجمة على السیاحة-7

:الفرعیة یمكن طرح الفرضیات التالیةاألسئلةو اإلشكالیةمن خالل 

و مختلفة،    لدوافع أخرمكان أيإلىإقامتھشخص من مكان إيالسیاحة ھي انتقال -1

لغة الى لغة ، أما الترجمة فھي عملیة نقل نص او خطاب منساعة 24لمدة تتجاوز 

.رى وفق استراتیجیات معینة یجب إتباعھاخا

ھي إستراتیجیة تتبعھا معظم المنظمات و الشركات السیاحیة و ھوالترویج السیاحي-2

صورة ایجابیة عن البلد كمقصد سیاحيإلبرازضروري 

فیما یخص الوسائل المعتمدة في الترویج السیاحي فھي متنوعة و یمكن تقسیمھا إلى -3

.وسائل تقلیدیة و غیر تقلیدیة

عبر غات اللفھي الوساطة بین مختلف رجمة ضروریة لسد فجوة تعدد لغات السیاحالت-4

.العالم

من كتیبات اإلرشاد و الترجمة السیاحیة ھي الترجمة التي تخص قطاع السیاحة-5

.مطویات و أدلة سیاحیة
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ج

.السیاحةلقطاع تھتم بالترجمة المعروفة التيتوجد بعض الشركات-6

او بالسلب على السیاحةباإلیجابإماالترجمة تؤثر -7

اختیار الموضوعأسباب

الذاتیةاألسباب:

حبنا لمیدان السیاحة و المساھمة لخدمتھ و تطویره

الترویج للسیاحة والترجمة من المواضیع الجدیدة المھمة

الموضوعیةاألسباب

تقوم بالوساطة بین لغات السیاح أنھاإذضروریة في قطاع السیاحة أداةالترجمة أصبحت

ت السیاحیة ح والمؤسسالما نجحت عملیة التواصل بین السائالمختلفة فلوال عملیة الترجمة 

.السیاحیةفي جولتھ تمتع السائح و استفاد وال

اھداف الموضوع

.بالترجمة و السیاحةالتعریف -

.و دور الترجمة في خدمتھالترویج في قطاع السیاحةأھمیةإبراز-

.والنھوض بھإنعاشھإلىتزوید قطاع السیاحة ببحوث تھدف -

:المناھج المتبعة في البحث 

المطروحة اعتمدنا في بحثنا على المنھج اإلشكالیةبالنظرالى طبیعة الموضوع وتماشیا مع 

في الفصل النقدي والثاني والمنھج التحلیلي األولالوصفي التحلیلي في الفصلین النظریین 

.التطبیقي

الصعوبات

قیامنا بھذه الدراسة قلة المراجع التي تتناول موضوعي الترجمة أثناءما واجھنا أھم

.في وقتھا المحددضیق الوقت ولكن بعون هللا تعالى تم انجاز الدراسةوأیضاوالسیاحة معا 
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البحوث السابقة

البحوث بالعربیة

دراسة میدانیة حالة (الصناعة التقلیدیة و الحرفیة إنعاشدور التسویق السیاحي في -1

تسویق التسییر تخصص،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علوم )مدینة غردایة 

الطالب شنیني عبد الرحیم ، جامعة تلمسان ،كلیة العلوم إعدادالخدمات، من 

2009/2010. االقتصادیة و التسییر و العلوم التجاریة

إعدادالشھاریة في الترویج السیاحي مذكرة لنیل شھادة الماستر من دور الترجمة ا-2

قسم الترجمةاألجنبیة،اللغات عة أبو بكربلقاید تلمسان، كلیة جام،الطالبة قرشي سھام

إعدادمن ، ترھادة الماسمذكرة لنیل شترویج في ترقیة الخدمات السیاحیة، دور ال-3

.یة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریةكل،3، جامعة الجزائرالطالبة محمدي وافیة

.البحوث بالفرنسیة

1- L’impact de la traduction sur le tourisme

بكر بلقاید تلمسان، كلیة أبومن جامعة ،و فالحي یاسمینأسماءالطالبتان بودالي إعدادمن 

2015-2014قسم الترجمة للسنة الجامعیة ، األجنبیةاللغات 

2- Comment promouvoir le tourisme en Algérie ?

الطالبة حروات فاطمة إعدادمذكرة لنیل شھادة الماجستیر تخصص تسویق الخدمات، من 

تلمسان ، كلیة العلوم االقتصادیة و التسییر و العلوم –بكر بلقاید أبوالزھراء، جامعة 

2011/2012.التجاریة



المقدمة العامــة

ه

تقسیم الدراسة ومحتویاتھ
وفصل تطبیقينضرینثالثة فصول فصلین إلىتم تقسیم الدراسة 

مفاھیم عامة حول الترجمة و السیاحة: األولالفصل 

الترجمة:  األولمبحث ال

تعریف الترجمة:األولالمطلب 

تاریخ الترجمة عند العرب: المطلب الثاني

)األسالیب(طرائق الترجمة :ثـالمطلب الثال

الترجمةأھمیة: عـالمطلب الراب

السیاحة:  المبحث الثاني

مفھوم السیاحة و السائح: األولالمطلب 

التاریخیة لتطورھامراحلالأھمالسیاحة و نشأة: يـالمطلب الثان

السیاحةانواع :ثـالمطلب الثال

اثر السیاحة : عـالمطلب الراب

الترجمة و الترویج السیاحي:  الفصل الثاني

الترویج السیاحي: األولالمبحث 

العالقة بین الترویج و السیاحة:األولالمطلب 

تعریف الترویج السیاحي:يـالمطلب الثان

الترویج السیاحيأھمیة:ثـالمطلب الثال

السیاحيدوافع الترویج :عـالمطلب الراب
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و

عناصر الترویج السیاحي: المطلب الخامس

الترویج السیاحيأدوات: المطلب السادس

الترجمة لقطاع السیاحة: الثاني  ثالمبح

عالقة الترجمة بالسیاحة: األولالمطلب 

تعریف الترجمة السیاحیة: يـالمطلب الثان

اثر الترجمة على السیاحة: ثـالمطلب الثال

شركات ترجمة  الخدمات السیاحة و السفرأھم: عـالمطلب الراب

الى العربیةنجلیزیةاإلمصطلحات سیاحیة مترجمة من: المطلب الخامس

ترجمة المطویات السیاحیة: المبحث الثالث

السیاحیةةتعریف المطوی:األولالمطلب 

خصائص و دور المطویات السیاحیة في الترویج السیاحي:يـالمطلب الثان

یةترجمة المطویات السیاح:ثـالمطلب الثال

السیاحیةصعوبات ترجمة المطویات :المطلب الرابع

الفصل التطبیقي:الفصل الثالث

ة باللغمكتوبة مدینة تلمسان عنمطویة سیاحیة لدراسة تحلیلیة نقدیةكمدونة فیھواخترنا

.الفرنسیة واالنجلیزیةالعربیة ومترجمة أیضا إلى اللغتین

مدینة تلمسان للتعریف بتاریخھا المجید الموجودة باألثریةاألماكنالمدونة تعرض بعض 

.فنجد في المطویة نصوص عن المتحف باب القرمدین المسجد الكبیر و المشور

.انبارمأنطوانعلى طریقة اعتمدنا في دراستناوقد 



الفصـــل األول
ــم عامة حول مفاھیـ

الترجمة و السیاحة



مفاهيم عامة حول الرتمجة و السياحة:                      األولالفصل   
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ث اترجلــةث:ث المبحث االوثث
ث

ال ٣خل٠ إٔ اُزشعٔخ اؽذ اُلٕ٘ٞ اُشاه٤خ ُٜب هٞاػذ ٝ مٞاثو خبفخ ٝ ٝعبئَ ٓؾذدح ٓضَ 

 ، ُوبئ٤ٖٔ ثؼ٤ِٔخ اُزشعٔخ ؽشٝه ٝ ٓؤٛالد ٝ ٜٓبساد ٓؼ٤٘خًٍٔب إٕ . عبئش اُلٕ٘ٞ األخشٟ

ٝ إٔ اُزشعٔخ ٝع٤ِخ ٗوَ صوبكبد ٝ ؽنبساد أْٓ اُؼبُْ ٝ ػبدارٜب ٝ روب٤ُذٛب ٖٓ ُـخ إ٠ُ 

ًٔب أٜٗب ٝع٤ِخ إهبٓخ اُزؼبَٓ ٝ اُزؼبٕٝ اُزغبس١ ٝ اُق٘بػ٢ ٝ اُؼغٌش١ ٝ ’ .أخشٟ

 ًٔب أٜٗب ٝع٤ِخ ،اُذثِٞٓبع٢ ث٤ٖ دُٝز٤ٖ أٝ أًضش ٝ ًزُي أٜٗب ٝع٤ِخ إلصشاء اُِـخ ٝ رط٣ٞشٛب

ُ٘ذٝاد ٝ أُؤرٔشاد ٝ أُؾبمشاد ٝ اُ٘قٞؿ إ٠ُ أرٛبٕ اإ٣قبٍ ٓلب٤ْٛ اُخطت ٝ

ٝ ٗؾش اإلعالّ ك٤ٔب ’ أُغزٔؼ٤ٖ ٝ ًزُي أٜٗب ٖٓ أْٛ أدٝاد اُذػٞح إ٠ُ هللا عجؾبٗٚ ٝ رؼب٠ُ

ٓب ٖٓ ؽي ك٢ إٔ ػ٤ِٔخ اُزشعٔخ ثٔخزِق أٗٞاػٜب اُزؾش٣ش٣خ ٝ اُؾل٤ٜخ ٝ . ث٤ٖ اُجؾش٣خ ًِٚ

 ٤ُغذ عِٜخ ، رُي  ا٤ُ٥خ ٝ اُؼ٤ِٔخ ٝ اُزو٤٘خ ٝ األدث٤خ ٝ اُطج٤خ ٝ اُؼغٌش٣خ ٝ اُلو٤ٜخ ٝ ٓب إ٠ُ

ثَ ٖٓ أفؼت اُلٕ٘ٞ ٝ أٜٗب رزطِت ٖٓ أُزشعْ ٓض٣ذا ٖٓ اُزذس٣ت ٝ أُٔبسعخ ُٔذٟ كزشح 

(  1 ).ه٣ِٞخ 

 إ٠ُ أْٛ إمبكخربس٣خٜب ػ٘ذ اُؼشة , ك٢ ٛزا أُجؾش ع٘ؾبٍٝ إػطبء رؼش٣ق ؽبَٓ ُِزشعٔخ 

اُزو٤٘بد ٝ األعب٤ُت أُزجؼخ ك٢ ػ٤ِٔخ اُزشعٔخ ٝ إثشاص أ٤ٔٛزٜب ك٢ ؽز٠ أُغبالد 

 

  تعريف الرتمجة: األولاملطلب 
 

: رًش خجشاء اُزشعٔخ ٝ أُخزقٕٞ ك٤ٜب ػذح رؼش٣لبد ُٜب ٝ ٢ٛ ػ٠ِ ٓب ٣ؤر٢

اُزشعٔخ ك٢ االفطالػ ٗوَ اٌُالّ ٖٓ ُـخ إ٠ُ ُـخ أخشٟ ٓضال ٗوَ ٗـ ٌٓزٞة  -1

  (2) .ؿب٤ُخ أٝ اال٤ٌِٗض٣خ أٝ اُؼٌظ سد٣خ إ٠ُ اُِـخ اُتةثبُِـخ اُؼش

 

أُغِذ , دساعبد اُغبٓؼخ اإلعال٤ٓخ اُؼب٤ُٔخ ؽ٤زبؿٞٗؾ, ، انخرجمت ضرورة حضبريتعٔبٍ هطت اإلعالّ ٗؼٔب٢ٗ .د (1)

 .185ؿ,2006,ث٘ـالدػ,اُضبُش

 .14ؿ , 1984, ٣٘ب٣ش, ث٤شٝد, 2ه, داس اُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ . انمؼجم األدبي، ,عجٞس ػجذ أُ٘ؼْ (2)
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هذ ػشكٜب اُذًزٞس عٔبٍ ػجذ اُ٘بفش ثؤٜٗب ٗوَ ًِٔخ ٖٓ ُـخ إ٠ُ أخشٟ ؽش٣طخ إٔ  -2

ٓلٜٞٓب ػ٠ِ – أُؾغٞط ٓ٘ٚ ٝ أُغشد -٣ٌٕٞ أُؼ٠٘ أُوقٞد ٝ أُغزجذٍ ػ٤ِٚ

 (1) .اُؼشث٤خ (ٓوؼذ) اال٤ٌِٗض٣خ إ٠ُ (Seat)ٕ ٣٘وَ اخز أاألهَ أٝ ٓٞعٞدا ى

٣وٍٞ األعزبر أثٞ ٗؼٔبٕ دمحم ػجذ أُ٘بٕ خبٕ ك٢ رؼش٣ق ػٖ اُزشعٔخ أُطِن ٛٞ  -3

ػِْ ٣جؾش ػٖ ٗوَ ُـخ إ٠ُ ُـخ أخشٟ ٝ ػبدح ٓب ٣ٌٕٞ ٛزا اُ٘وَ ٗوَ ٓلب٤ْٛ 

ٝ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اُزشعٔخ ,  إ٠ُ ُـخ أخشٟحاُ٘قٞؿ أٌُزٞثخ أٝ اُخطبة ٖٓ ُؾ

٣زؾون ك٢ ٗوَ اٌُزت أٝ اُشعبُخ أٝ اُؼش٣نخ أٝ اُؾٞاس أٝ أُؾبمشح ٖٓ ُـخ إ٠ُ 

 (2) . ُـخ أخشٟ

خالفخ ٓب عبء ك٢ رؼش٣لبرٜب االفطالؽ٤خ ك٢ اٌُزت ٝ أُغالد أٜٗب رؼ٢٘ ٗوَ  -4

اٌُالّ ٝ أُلب٤ْٛ ٖٓ ُـخ إ٠ُ ُـخ أخشٟ ٓغ ٓشاػبح اُزغِغَ أُ٘طو٢ ٝ هٞاػذ 

ٓغ , اُِـخ اُ٘ؾ٣ٞخ ٝ اُقشك٤خ ٝ اُذال٤ُخ ٝ أُقطِؾبد ٝ اُزوبثالد ٝ ٓب إ٠ُ رُي

 (3)  اُؾلبظ ػ٠ِ سٝػ اُ٘ـ أُ٘وٍٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2ؿ , 1996, اًزٞثش  , 239اُؼذد, اُش٣بك , ٓغِخ ك٤قَ اُضوبك٤خ اُؾٜش٣خ  , انخرجمت و انخؼريب, عٔبٍ ػجذ اُ٘بفش.د (1)

 7ؿ  , 1992, عبٓؼخ دًب  , ػهم انخرجمت انؼربيت انفىريتٓزًشح , أثٞ ٗؼٔبٕ دمحم أُ٘بٕ خبٕ  (2)

 18أُشعغ اُغبثن ، ؿ , عٔبٍ هطت اإلعالّ اُ٘ؼٔب٢ٗ .  د (3)
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 اتريخ الرتمجة عند العرب : املطلب الثاين
 

ثَ اخزِطٞا ثغ٤شاْٜٗ ٖٓ اُلشط ٝ , ُْ ٣ؼؼ اُؼشة ك٢ ٓؼضٍ ػٖ ع٤شاْٜٗ ٖٓ األْٓ األخشٟ

ٝ رٞافِٞا ٓؼْٜ ٝ رؤصشٝا ثْٜ ٝ اصشٝا ك٤ْٜ، ٝ هذ أعْٜ اُ٘ؾبه اُزغبس١ , اُشّٝ ٝ ؿ٤شْٛ 

ٝ ٗؾؤد ث٤ْٜ٘ فالد ٗغذ أصبسٛب ك٢ , ُِؼشة ك٢ رٞع٤غ ٗطبم رٞافِْٜ ٓغ ع٤شاْٜٗ

ٝ ٓٔب ال ؽي ك٤ٚ إٔ ٛزا اُزؤص٤ش ٓب ًبٕ ُٚ إٔ ٣جِؾ ٛزا , أُؾزٟٞ اُِـ١ٞ ٝ اُضوبك٢ ُٜزٙ األْٓ

كٜ٘بى ثؼل أُلبظ أػغ٤ٔخ , أُغزٟٞ أٝال ٗؾبه اُزشعٔخ ث٤ٖ ُـبد ٛزٙ األْٓ ٝ ُـخ اُؼشة

ًٔب إٔ ُـز٢ اُلشط ٝ اُشّٝ رنٔ٘ذ ًِٔبد ٝ رشا٤ًت ٝ , اعزخذٜٓب اُؼشة ك٢ ًالْٜٓ

ٓقطِؾبد ػشث٤خ ظٜشد ك٤ٔب ٗوِٞٙ ػٖ اُؼشة ٖٓ آداة ٝ ػِّٞ أعٜٔذ ك٢ ث٘بء ٝ رط٣ٞش 

ٝ اُز١ , ٝ هذ أثذٟ اُؼشة اٛزٔبٓب ًج٤شا ثبُزشعٔخ ٓ٘ز ثذا٣خ ػقش كغش اإلعالّ, ؽنبسرْٜ

ٝ ثذا٣خ اُلزٞؽبد , ٗؾطذ خالُٚ ػ٤ِٔخ اُذػٞح إ٠ُ اإلعالّ خبسط ؽذٝد ؽجٚ عض٣شح اُؼشة

, ٝ ك٢ صٖٓ  اُذٝا٣ٖٝ ك٢ ٓؾبُٝخ ُزؼش٣ت ٗظبّ اُؾٌْ, اإلعال٤ٓخ ك٢ ػٜذ اُخِلبء اُشاؽذ٣ٖ

صْ رضا٣ذ ٛزا االٛزٔبّ ثبُزشعٔخ ك٢ اُؼقش اُؼجبع٢ ٝ رُي ثغجت اُلزٞؽبد اُز٢ آزذد ؽشهب 

ٝ االهالع ػ٠ِ صوبكبرْٜ ٝ , ٝ اعزٞعجذ مشٝسح اُزٞافَ اُذائْ ٓغ األْٓ األخشٟ, ٝ ؿشثب

 .كظٜشد اُؼذ٣ذ ٖٓ رشعٔبد ا٥داة اُلبسع٤خ ٝ اُؼِّٞ ا٤ُٞٗب٤ٗخ, ػِْٜٞٓ ٝ آداثْٜ

ثِؾ اٛزٔبّ اُؼشة ثبُزشعٔخ  أٝعٚ ك٢ ػقش اُخ٤ِلخ ٛبسٕٝ اُشؽ٤ذ  ٝ ُٝذٙ أُؤٕٓٞ اُز١ 

ٝ أعضٍ ُْٜ اُؼطبء ُوبء ٓب ٣وٕٞٓٞ ثزشعٔزٚ ٖٓ ًزت ؿ٤ش اُؼشة , أؿذم ػ٠ِ أُزشع٤ٖٔ

ثٖ , ٝ ًبٕ أؽٜش أُزشع٤ٖٔ ك٢ ٛزٙ اُلزشح ؽ٤ٖ٘ ثٖ اعؾن ٝ اث٘ٚ اعؾن, إ٠ُ اُِـخ اُؼشث٤خ

ٝ أثٞ ثؾشٓز٢ ثٖ , ٝ ٣ٞؽ٘ب ثٖ اُجطش٣ن ٝ اثٖ أُؾٔق٢, ٝ صبثذ ثٖ هشح, ؽ٤ٖ٘ ثٖ اعؾن

ٝ ,  اُغش٣ب٤ٗخٝٝ هذ اؽزٜشٝا ثئروبْٜٗ ُِـز٤ٖ اُؼشث٤خ , ٝ اثٖ أُولغ, ٝ ٣ؾ٠٤ ثٖ ػذ١, ٣ٞٗظ

 ٣زشعٕٔٞ كوذ صجذ إٔ ؽ٤ٖ٘ اثٖ إعؾبم هذ عبكش إ٠ُ ًبٗٞاخجشرْٜ ثبُؼِّٞ ٝ أُغبالد اُز٢ 

 ؽشًخ اُزشعٔخ خالٍ إٔٝ عذ٣ش ثبُزًش , ٝ ػبػ ك٤ٜب ٤ُزٌٖٔ ٖٓ إروبٕ اُِـخ ا٤ُٞٗب٤ٗخ, ا٤ُٞٗبٕ

ثَ رْ ٗوَ اٌُض٤ش ٖٓ أُؤُلبد , هزقش ػ٠ِ اُ٘وَ إ٠ُ اُِـخ اُؼشث٤خداُؼقش اُؼجبع٢ ُْ رٌٖ 

 .اُؼشث٤خ إ٠ُ اُِـبد األع٘ج٤خ
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 (األساليب)طرائق الرتمجة  : املطلب الثالث
     

 L’unité de رؾذ٣ذ ٓلّٜٞ اُٞؽذح اُزشع٤ٔخ أٝ  Vinay  ٝ Darbelnet  ؽبٍٝ  

traduction , ثَ إٕ اُٞؽذح اُزشع٤ٔخ , إر خِـ إ٠ُ إٔ األٓش ال ٣زؼِن ُٔلشداد ٓؼضُٝخ

 (2).  ؽبَٓ ُٔؼ٠٘ ٓؼ٤ٖ Group syntagmatiqueك٢ رش٤ًت رؼج٤ش١ 

. عجغ هشائن ُزخط٢ ٓخزِق اُؼوجبد اُزشع٤ٔخ" داسث٢ِ٘"ٝ " ك٤٘ؤ١"٣وزشػ 

 traduction"رشعٔخ ٓجبؽشح أٝ ؽشك٤خ : ٙ اإلعشاءاد اُزشع٤ٔخ إ٠ُ ٗٞػ٤ٖرٝ روغ٤ْ ٙ

direct ou littérale  " رشعٔخ ؿ٤ش ٓجبؽشح أٝ ٌٓزٞثخ ٝ(Traduction obtique) 

 :انخرجمت انمببشرة .1

 

 االلخراض  (l’emprunt):  

ٝ رزغ٠ِ ثبعزخذاّ , ٢ٛ رو٤٘خ ٓجبؽشح رزٔضَ ك٢ ٗوَ أُقطِؾبد األع٘ج٤خ إ٠ُ اُِـخ اُؼشث٤خ

أٓب الكزوبس اُِـخ اُٜذف إ٠ُ ٓوبثَ ٝ إٓب , ٓلشدح ٓغزؼبسح أٝ رلغ٤ش ٓغزؼبس ٖٓ اُِـخ أُقذس

ٝ اُغذ٣ش ثبُزًش إٔ اؿِت أُلزشمبد رذخَ إ٠ُ ُـخ ٓؼ٤٘خ ػٖ , ألعجبة إٗؾبئ٤خ أٝ ثالؿ٤خ

" alcohol''ثبُلشٗغ٤خ ٝ"  alcool" "ًؾٍٞ"ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ٓلشدح , هش٣ن اُزشعٔخ

( 3). ثبالٗغ٤ِض٣خ ار ٢ٛ ٓغزؼبسح ٖٓ اُِـخ اُؼشث٤خ 

   انىضخ(Le calque):  

إر ٗوزشك ٖٓ اُِـخ األع٘ج٤خ اُزش٤ًت اُزؼج٤ش١ ٝ , رؼذ ٛزٙ اُزو٤٘خ آزذادا دال٤ُب ُالهزشاك  

 .ٌُٖ ػٖ هش٣ن رشعٔخ ؽشك٤خ ُِؼ٘بفش أٌُٞٗخ ُٜزا اُزش٤ًت 

 

 

 

  

 61ؿ  . www.hosameldin.org , 2011 ، أصش و لىاػذ صىؼت انخرجمتؽغبّ اُذ٣ٖ ٓقطل٠،  (1)

(2) Vinay.JP et DARBELNET,J , Stylistique Comparée du Français et l’Anglais , édition Didier, Paris, 

1958,Page 37 

(3) Ibid., P 47 

http://www.hosameldin.org/
http://www.hosameldin.org/
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  انخرجمت ببنحرف( (La traduction littérale:  

ٝ ٢ٛ رو٤٘خ ٣٘زظ ك٤ٜب أُزشعْ اُ٘ـ اُٜذف ٓؾزشٓب اُخقٞف٤بد اُؾ٤ٌِخ اُز٢ ثشصد ك٢ 

ار ال ٣٘طجن ٛزا , اُ٘ـ أُقذس ٝ ال رزؼبسك ٛزٙ اُزو٤٘خ ػبدح ٓغ هٞاػذ اُِـخ اُٜذف

.أُلّٜٞ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ اُ٘ـ ٝ ؽٌِٚ ػ٠ِ ؽذ عٞاء  

« La traduction littérale ou mot à mot désigne le passage de LD à LA 

aboutissant à un texte à la fois correct et idiomatique sans que le 

traducteur ait eu à se soucier  d’autre chose que des servitudes 

linguistique »  (1)  

ٝ , اُزشعٔخ اُؾشك٤خ أٝ اُزشعٔخ ًِٔخ ثٌِٔخ ٢ٛ االٗزوبٍ ٖٓ اُِـخ أُقذس إ٠ُ اُِـخ اُٜذف"

اُ٘ز٤غخ ٗـ ٌٓزٞة ثِـخ ع٤ِٔخ ٝ ؽبئؼخ دٕٝ إٔ ٣زؾَٔ أُزشعْ ػ٘بء أ١ ؽ٢ء عٟٞ اُزجؼ٤خ 

–  رشعٔز٘ب –'' اُِـ٣ٞخ 

 :انخرجمت انغير مببشرة .2

  االصخبذال(Le transposition) :  

االعزجذاٍ ٛٞ رـ٤٤ش هغْ ٖٓ أهغبّ اٌُالّ أٝ رشر٤جٚ ثوغْ أخش دٕٝ اإلخالٍ ثبُٔؼ٠٘ اإلعٔب٢ُ 

 .ٝ ٣زْ اُِغٞء إ٠ُ ٓضَ ٛزا اإلعشاء ألؿشاك أعِٞث٤خ رزطِجٜب اُِـخ أُ٘وٍٞ إ٤ُٜب, ُِشعبُخ

« Nous appelons ainsi le procédé qui consiste à remplace une partie 

du discours par une autre sans changer le sens du message » (2)  

 ٝ ٗذػٞ ًزُي اإلعشاء اُز١ ثزٔضَ ك٢ اعزجذاٍ عضء ٖٓ اُخطبة ثغضء أخش دٕٝ أُغبط "

"ثٔؼ٠٘ اُشعبُخ   

  

(1) Ibid. P 48 

(2) Ibid. P 50 
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  انخؼذيم(Le modulation ):  

« La modulation est une variation dans le message, obtenir en 

chargeant de point de vue , d’éclairage » ( 1)   

 "         اُزؼذ٣َ ٛٞ رجذ٣َ ك٢ اُشعبُخ ٗز٤غخ رـ٤٤ش ك٢ ٝعٜخ اُ٘ظش أٝ ك٢ دسعخ اُٞمٞػ  " 

 – رشعٔز٘ب –

كبُزؼذ٣َ رو٤٘خ روّٞ ػ٠ِ إػبدح ث٘بء اُوٍٞ ك٢ اُ٘ـ اُٜذف ٖٓ خالٍ رجذ٣َ ك٢ ٝعٜخ اُ٘ظش 

ًؤٕ ٗغزؼَٔ اعْ اُغضء رؼج٤شا ػٖ اعْ اٌَُ ٝ أُغشد رؼج٤شا ػٖ , ؽ٤بٍ اُق٤ـخ األف٤ِخ

 .أُِٔٞط

  انخؼبدل أو انخكبفؤ(L’équivalence): 

ٝ رؾَٔ ًَ , رزطِت رو٤٘خ اُزؼبدٍ ٓؼشكخ ٝاعؼخ ثٌَ ٖٓ اُِـخ أُقذس ٝاُِـخ اُٜذف

ٝ ٛٞ ٓؾبُٝخ أ٣غبد ف٤ـخ ٓشادكخ ك٢ اُِـخ اُٜذف , أُغز٣ٞبد اُِـ٣ٞخ ٜٓ٘ب ٝ اُضوبك٤خ

ُِٞمؼ٤خ األفَ إر ٢ٛ ػالهخ رطبثن خطبث٢ ث٤ٖ ٝؽذر٤ٖ رشع٤ٔز٤ٖ ك٢ ُـز٤ٖ ٓخزِلز٤ٖ ٌُٖ 

 .رؤد٣بٕ اُٞظ٤لخ ٗلغٜب

ٝ رزغ٠ِ ٛزٙ اُزو٤٘خ ك٢ رشعٔخ اُقٞس اُج٤ب٤ٗخ ٖٓ ً٘ب٣خ ٝ ٓغبص ٝ اعزؼبسح ٝ ك٢ اُؾٌْ ٝ 

 :األٓضبٍ ٝ األهٞاٍ أُؤصٞسح ٝ اُؼجبساد اُغبٛضح ٓضَ 

Prière de refermer la porte derrière vous 

 اُشعبء إؿالم اُجبة ػ٘ذ اُذخٍٞ ٝ اُخشٝط

 

 

(1) Ibid. P 51 
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  انخكييف(L’adaptation):  

٢ٛ رو٤٘خ رؼزٔذ ػ٠ِ اُؾلبظ ػ٠ِ أُؼ٠٘ دٕٝ اُؾٌَ  ٝ هذ روزن٢ ٛزٙ اُزو٤٘خ اعزجذاٍ ٝاهغ 

 .اعزٔبػ٢ ثآخش ٣زالءّ ٝ اإله٤ِْ اُز١ ٣٘ز٢ٔ إ٤ُٚ اُ٘ـ اُٜذف

  الرتمجةأمهيـة: املطلب الرابع 

إٕ اُٞاهغ  أُؼبفش ٝ أُغزوجَ اُوش٣ت ٣ؾ٤شإ إ٠ُ عؼ٢ اإلٗغبٕ اُذائْ إل٣غبد ُـخ رلبْٛ 

ٝ اُزشعٔخ ٝؽذٛب , ثؾ٤ش ٣٘ؾب ث٤ٜ٘ٔب ؽٞاس ٓلّٜٞ ٝ ٝامؼ , ٓؾزشًخ ث٤ٖ اُؾؼٞة ٝ األْٓ

إر أٜٗب روّٞ ثبُٞعبهخ ث٤ٖ , ٢ٛ األداح اُز٢ ٣ٌٖٔ ٖٓ خالُٜب اُٞفٍٞ إ٠ُ ٛزٙ اُِـخ أُؾزشًخ

كِٞال اُزشعٔخ ُٔب ٗغؾذ ػ٤ِٔخ اُزٞافَ ث٤ٖ ٖٓ ٣زؾذصٕٞ ُـبد , ٛزٙ اُِـبد أُخزِلخ

ٝ ال اصدٛش أُؾزٟٞ اُؼ٢ِٔ , ٝ ُٔب اعزلبدد ًَ آخ ٖٓ ػِّٞ ٝ كٕ٘ٞ األْٓ األخشٟ, ٓخزِلخ

ٝ . ٝ ثؼنٜب اُجؼل, ٝ ال ٗؾطذ ؽشًخ اُزلبػَ ك٤ٔب ث٤ٖ اُؾؼٞة, ٝ أُؼشك٢ اإلٗغب٢ٗ

ُِزشعٔخ أ٤ٔٛخ ك٢ ؽٔب٣خ اُضوبكخ ٝ اُؾلبظ ػ٠ِ ا٣ُٜٞخ ٖٓ خالٍ رؼش٣ق اُؾؼٞة ثضوبكبد ٝ 

ًٝٔب رضا٣ذد ؽشًخ اُزشعٔخ ٖٓ ُـخ ٓب إ٠ُ اُِـبد األخشٟ أدٟ , ٓؼبسف ثؼنٜب اُجؼل

 .رُي إ٠ُ اٗزؾبس ُـخ ٝ كٌش ٝ ػِْ ٝ صوبكخ األٓخ اُز٢ رزؾذس اُِـخ أُزشعْ ػٜ٘ب

ٝ خِن اُزلبػَ اُضوبك٢ ٝ اُؾنبس١ , اُزشعٔخ ٢ٛ اُغج٤َ إ٠ُ ٓؼشكخ األخش ٝ اُزٞافَ ٓؼٚ

ٝ ك٢ إٗنبط ٝ رط٣ٞش , ٝ ٛزا ٣قت ك٢ ٓقِؾخ االسروبء ثبُؾنبسح اإلٗغب٤ٗخ ػٔٞٓب, ٓؼٚ

كال ٣ٌٔ٘٘ب ثؾبٍ ٖٓ األؽٞاٍ إٔ ٗزخ٤َ ػبُٔ٘ب ثذٕٝ , صوبكبد األْٓ ػ٠ِ ٝعٚ اُخقٞؿ

ٝه٘بح ٗبثنخ , كبُزشعٔخ ٤ُغذ ٗوال ث٤ٖ هشك٤ٖ ٓزجبػذ٣ٖ ثَ ٢ٛ ٗؾبه ٓؤصش ٝ ٓزؤصش, اُزشعٔخ

رشثو ث٤ٖ ثؾبس ٝ اٜٗبس اُِـبد أُخزِلخ ٝ ٢ٛ أّ اُلٕ٘ٞ اإلٗغب٤ٗخ اُز٢ ر٘وَ اُضوبكبد ث٤ٖ 

 (1). ٝ رؼَٔ ػ٠ِ اُزوش٣ت ث٤ٖ اُؾؼٞة ٝ رذكغ ػغِخ اُزطٞس اإلٗغب٢ٗ هذٓب, األْٓ

 

 

 58ؿ .  ؽغبّ اُذ٣ٖ ٓقطل٠، أُشعغ اُغبثن (1)
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ث اسيثحـــةث:ث المبحث الثانثث
 

رخنغ اُغ٤بؽخ ػ٠ِ ؿشاس اُوطبػبد األخشٟ ال ع٤ٔب اُق٘بػ٤خ إ٠ُ هٞاػذ ٝهٞا٤ٖٗ ر٘ظ٤ٔ٤خ 

ٝ رٞظلٜب ٝكن أعِٞة ٓؼ٤ٖ ُزِج٤خ سؿجبد ٝ ؽبع٤بد , ًٔب رؾزبط إ٠ُ ٓٞاسد ثؾش٣خ ٝ ٓب٤ُخ

ٝػ٠ِ ٛزا أُ٘ٞاٍ كبُغ٤بؽخ رٔضَ ٖٓ , االعزٔبػ٤خ ٝ اُضوبك٤خ ٝ االهزقبد٣خ, أُغزٔغ أُخزِلخ

عٜخ سؿجبد ٝ ؽبعبد اُ٘بط إ٠ُ اُشاؽخ ٝ اُزشك٤ٚ ٝ هنبء أٝهبد اُلشاؽ ٝ اُغلش ٖٓ اعَ 

كبٕ األدٝاد ٝ اُزغ٤ٜضاد ٝ اُخذٓبد اُز٢ ر٘ظٜٔب , ٝ ٖٓ عٜخ أخشٟ, االهالع ٝ االًزؾبف

 اُخ.... اُذُٝخ ثٜذف إؽجبع اُؾبعبد اُغ٤بؽ٤خ ًبُ٘وَ ٝ اإل٣ٞاء

رز٤ٔض اُغ٤بؽخ ػٖ ؿ٤شٛب ٖٓ األٗؾطخ األخشٟ ًٜٞٗب رغٔغ ث٤ٖ ٓخزِق األٗؾطخ ك٢ٜ رؼذ 

فؾ٤خ ٝ ؽنبس٣خ رٔضَ سؿجبد اُ٘بط أُخزِلخ اُز٢ كشمزٜب هج٤ؼخ ,صوبك٤خ, ظبٛشح اعزٔبػ٤خ

ٝ رؼزجش . االهالع ٝؽنٞس اُزظبٛشاد اُؼب٤ُٔخ, اُغلش, أُغزٔغ ًبُؾبعخ إ٠ُ اُشاؽخ

ٝ ُوذ رخطذ ػذح ػوجبد , ثبُذسعخ األ٠ُٝ ٗؾبهب اعزٔبػ٤ب إ٠ُ عبٗت اُوطبػبد األخشٟ

 .ُزقجؼ ٖٓ ث٤ٖ اُق٘بػبد اُشائذح ك٢ اُؼبُْ

ٝ ػ٤ِٚ ع٘ؾبٍٝ ك٢ ٛزا أُجؾش إػطبء ُٔؾخ ػٖ اُغ٤بؽخ ٖٓ ؽ٤ش ٓلٜٜٞٓب ٝ أٗٞاػٜب،      

 ٝ ًزا ٗؾؤرٜب إمبكخ إ٠ُ أ٤ٔٛزٜب ٝ أصشٛب ػ٠ِ اُغبئؼ ٝ االهزقبد

 مفهوم السياحة و السائح : املطلب األول

  : le tourismeانضيبحت  .1

 اٗٚ رٛت ٝ عبس أ١ األسكاُغ٤بؽخ رؼ٢٘ اُزغٞاٍ ٝ ٛٞ ٣ؼ٢٘ عبٍ ك٢   :نغىيب 

 (1) األسك ػ٠ِ ٝعٚ 

 
 93ؿ  , 1998, اُوبٛشح, ػبُْ اٌُزت ,  1ه , دراصبث في جغرافيت انضيبحت, اؽٔذ اُغالد (1)
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 رؼبس٣ق ُِغ٤بؽخ ًٕٞ اُذساعبد اُز٢ رذٝس ؽُٜٞب هذ  ٛ٘بى ػذح :  اصطالحب

ر٘بُٝذ إؽٌب٤ُخ اُغ٤بؽخ ك٢ ارغبٙ رخقق٢ كبُغـشاك٤ٕٞ ٣٘ظشٕٝ إ٤ُٜب 

ٝاالهزقبد٣ٕٞ ٣٘ظشٕٝ إ٤ُٜب ًبعزٜالى ُِخذٓبد , ًٜغشاد ٓؤهزخ ك٢ اُطج٤ؼخ

 (1)ٝاالعزٔبػ٤ٕٞ ٣لٜٜٔٞٗب ًٞهذ اُلشاؽ أُخقـ ُِشاؽخ ٝاُزشك٤ٚ ,ٝ اُج٤ئخ

 :ٝ ٛ٘بى ٓغٔٞػخ ٖٓ اُزؼبس٣ق ٗزًش ٜٓ٘ب 

 (2).  ٢ٛ ػ٤ِٔخ اُغلش هقذ اُزشك٤ٚ ػٖ اُ٘لظ:حؼريف انضيبحت حضب مؼجم الروس 

 اُغ٤بؽخ ٢ٛ ػجبسح ػٖ ٓغٔٞػخ ٖٓ األٗؾطخ اُجؾش٣خ  " :حؼريف روبرث نىوكبرد

كل٢ ٛزا اُزؼش٣ق . ٝ ف٘بػخ رٜذف إ٠ُ إؽجبع ؽبع٤بد اُغبئؼ, اُز٢ رزؼِن ثبُغلش

 (3). ''ف٘لذ اُغ٤بؽخ ػ٠ِ أٜٗب ف٘بػخ 

 ٓغٔٞػخ اُؼالهبد ٝ اإلػٔبٍ اُز٢ رٌٕٞ «  اُغ٤بؽخ ٢ٛ :حؼريف كبرابي هبويضكر

ؽ٤ش إٔ ٛزا اُز٘وَ ال ٣ذخَ , ثغجت اُز٘وَ ٝ إهبٓخ اإلكشاد خبسط ٓوش عٌ٘بْٛ ا٢ٓٞ٤ُ

 (4) »  ك٢ إهبس اُ٘ؾبه اإلٗغب٢ٗ أُشثؼ

 راد أ٤ٔٛخ ًٜٞٗب روّٞ ثٜٔٔخ ٝاعؼخ أُذٟ اُز٢ رؼَٔ ك٤ٚ ًَ :ايمىوذ بيكبر.حؼريف ر 

ٝ ٌُٖ ٖٓ اُٞعٜخ أُب٤ُخ اُز٢ , ال رزنؼ كوو ٖٓ ٝعٜخ ٗظش أُٝئي اُغبئؾ٤ٖ, كشٝػٜب

٣٘لوٜب اُغبئؼ ٝ ٣٘زلغ ثٜب اُجِذ أُغزوجَ ُْٜ، ٝرٌٕٞ اُلبئذح ٓجبؽشح ُزؾ٤٤ذ أُشاكن 

 (5). اُغ٤بؽ٤خ اُز٢ ٣ؾزبعٜب اُغبئؼ

 

 

(1) Gary Martine, Tourisme culturel en France, Notes et études, Documentaire, n 4952, 1980, France , Page 07 

(2) Dictionnaire  « Petite Larousse » , 1986, Page 21 

(3) Robert Camquard, Le tourisme international, Série que sais je, Paris, Ru, 1980, Page 21 

(4) Ahmed Tessa, Economie touristique et management du territoire, Alger, 1993 , page 121 

 18ؿ , ثذٕٝ ربس٣خ. اإلعٌ٘ذس٣خ , داس أُؼشكخ , جغرافيت انضيبحت, دمحم ٓشع٢ اُؾش٣ش١   (5)
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 ٣وّٞ ثٚ , رُي اُ٘ؾبه اإلٗغب٢ٗ اُز١ ٣زؼِن ثبُؾشًخ ٝ اُز٘وَ " :حؼريف حضيه كفبفي

اُلشد أٝٓغٔٞػخ ٖٓ األكشاد ثـشك االٗزوبٍ ٖٓ ٌٓبٕ ألخش ألعجبة اعزٔبػ٤خ 

ٝ ٤ُظ ثـشك اُؼَٔ ٝ , اُؼالط, ؽنٞس أُؤرٔشاد, هنبء اإلعبصاد, رشك٤ٜ٤خ

 (1 ). "اإلهبٓخ اُذائٔخ

 إٕ اُغ٤بؽخ ٢ٛ ظبٛشح هج٤ؼ٤خ ٝ األعبط ك٤ٜب اُؾقٍٞ ػ٠ِ :حؼريف جىبير فرويهر 

االعزغٔبّ ٝ رـ٤٤ش اُغٞ أُؾ٤و اُز١ ٣ؼ٤ؼ ك٤ٚ اإلٗغبٕ ٝ اُٞػ٢ اُضوبك٢ أُ٘جضن 

 (2). ُززٝم عٔبٍ أُؾبٛذ اُطج٤ؼ٤خ ٝ ٗؾٞح االعزٔزبع ثغٔبٍ اُطج٤ؼخ

  حؼريف هبوزيكر و كرافج Krafet et Hunsiker :  أُخزق٤ٖ ك٢ اُجؾش

 ٢ٛ أُغٔٞع ا٢ٌُِ ُِؼالهبد ٝ اُظٞاٛش اُز٢ «: اُغ٤بؽ٢ ٣ؼشكبٕ اُغ٤بؽخ ًٔب ٢ِ٣

هبُٔب ٛزٙ اإلهبٓخ ال رٌٕٞ دائٔخ ٝ ال رؤد١ إ٠ُ ٓٔبسعخ أ١ , ر٘زظ ٖٓ إهبٓخ اُغبئؾ٤ٖ

 (3 )  »ٗٞع ٖٓ اُؼَٔ عٞاء ًبٕ دائٔب أٝ ٓؤهزب 

إ٣قبٍ صوبك٢ ٝ ؽنبس١ ٣غبػذ ػ٠ِ ف٤بؿخ : ٝ ٛ٘بى ٖٓ ٣ؼشف اُغ٤بؽخ ػ٠ِ أٜٗب

ًٔب إٔ اُغ٤بؽخ رٔضَ ساكذا ٖٓ , اُؾخق٤خ اُو٤ٓٞخ ٝ رو٤َِ أُغبكبد االعزٔبػ٤خ ث٤ٖ اُؾؼٞة

سٝاكذ اُطِت ػ٠ِ هبهبد ٝ هذساد اُؼَٔ ك٢ كٕ٘ٞ اإلداسح ٝ اُز٘و٤ت ٝ اُؼالهبد اُؼبٓخ ٝ 

 (4)ثَ ٝ رٔضَ اُغ٤بؽخ ا٥ٕ ٓؤؽشا ُِٜ٘نخ ٝ اُزوذّ  , االرقبٍ ٝ اُخذٓبد االعزٔبػ٤خ

 

 

 

 

 98أُشعغ اُغبثن ـ ؿ , اؽٔذ عالد (1)

(2) Gérard Gibilato, Economie touristique, édition delta et sepes, Suisse, 1983, page 10 

(3) Pierre Py, Le tourisme un phénomène économique , édition les études de la documentation 

Française , Paris, 1996, Page 09 

 10ؿ , 1998, ٓقش. 1ه, ػبُْ اٌُزبة, انخخطيظ انضيبحي و انبيئي بيه انىظريت و انخطبيك،,اؽٔذ اُغالد (4)
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 Le touriste: انضبئـــح  .2

:  إٔ اُغبئؼ 1936ًٞٛبٕ هذ روشس ك٢ ُغ٘خ اُخجشاء ك٢ ٤ٛئخ األْٓ أُزؾذح ثغ٤٘ق ع٘خ 

ٝ هجوب ُِٔؾن اُزوش٣ش ٣زنؼ إٔ ,  عبػخ أٝ أًضش ك٢ ثِذ ؿ٤ش ثِذ24ٙاُؾخـ اُز١ ٣ؾَ ُٔذح 

 :اُغٞاػ ْٛ 

 .األؽخبؿ اُز٣ٖ ٣غبكشٕٝ ُِزش٣ٝؼ ػٖ اُ٘لظ آٝ ألعجبة ػبئ٤ِخ أٝ ُجٞاػش فؾ٤خ -1

األؽخبؿ اُز٣ٖ ٣غبكشٕٝ ُؾنٞس االعزٔبػبد اُذ٤ُٝخ ُزٔض٤َ ثالدْٛ عٞاء ػ٤ِٔب آٝ  -2

 .إداس٣ب أٝ دثِٞٓبع٤ب أٝ د٤٘٣ب أٝ ك٤٘ب

 .أسثبة األػٔبٍ اُز٣ٖ ٣غبكشٕٝ ألعجبة رزؼِن ثئػٔبُْٜ -3

 24األؽخبؿ اُز٣ٖ ٣غبكشٕٝ ك٢ سؽالد ثؾش٣خ ٝ ُٞ ًبٗذ ٓذح إهبٓزْٜ اهَ ٖٓ  -4

أٝ ٖٓ , ٝ ُْ ٣ٌٖ ٣ؼزجش عبئؾب ًَ ٖٓ ٣ؼذ إ٠ُ اُجالد ُِؼَٔ عٞاء ثؼوذ أٝ ؿ٤شٙ, عبػخ

عبس هقذ اُزٞهٖ أٝ اُطالة اُـشثبء اُز٣ٖ ٣ِؾوٕٞ ثبُٔؼبٛذ ٝ اُغبٓؼبد ٝ ًزُي 

 (1).  عبػخ24اُؼبثش ٝ ُٞ صاد رٞهلٚ ُطبسا أًضش ٖٓ 

ػشف اُغبئؼ , 1954ٝ ك٢ ٓؤرٔش األْٓ أُزؾذح اُخبؿ ثبُزغ٤ٜالد اُؾش٤ًخ ُِغلش ع٘خ 

ػ٠ِ اٗٚ أ١ ؽخـ ثذٕٝ ر٤ٔض ُؼ٘قش أٝ ع٘ظ أٝ ُـخ أٝ د٣ٖ ٣ذخَ ٓ٘طوخ دُٝخ ؿ٤ش 

 عبػخ ٝ ال رض٣ذ ػٖ عزخ 24ٝ ٣جو٠ ٛ٘بى ُلزشح اهَ ٖٓ , اُذُٝخ اُز٢ اػزبد اإلهبٓخ ك٤ٜب

, اُزشك٤ٚ, اُغلش:  ؽٜشا ألؿشاك ٓؾشٝػخ ؿ٤ش اُٜغشح ٓض12َٝ رُي ٖٓ خالٍ , أؽٜش

 (2). ٝاألػٔبٍ اُؾظ أٝ ص٣بسح األٓبًٖ أُوذعخ,اُذساعخ, أعجبة ػبئ٤ِخ, اُقؾخ,اُش٣بمخ

 

 

 

 .20ؿ , , ا ٓشع٠ اُؾش٣ش١ ، أُشعغ اُغبثن (1)

 100، أُشعغ اُغبثن ،ؿ ,اؽٔذ اُغالد د، دساعبد ك٢ عـشاك٤خ اُغ٤بؽخ. د (2)
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 , ٝ ٌٛزا ٣ؼذ اُغبئؼ ػ٘قشا كؼبال ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُغ٤بؽ٤خ اُز٢ ٢ٛ ثٔضبثخ اُ٘ؾبه اُؾ١ٞ٤ اُلؼبٍ

 ٝ ٛٞ ٖٓ ٣ؼَٔ ػ٠ِ رط٣ٞشٛب أٝ , ألٗٚ دٕٝ ٝعٞد ٛزا األخ٤ش ال ٣ٞعذ ٓب ٣ؼشف ثبُغ٤بؽخ

 (1).  رذٛٞسٛب إرا أِٜٛٔب ٝ ؽغت اإلؽقبئ٤بد كبٕ ػذد اُغ٤بػ ٣زضا٣ذ ٖٓ ع٘خ إ٠ُ أخشٟ

 نشأة السياحة و أهم املراحل التارخيية لتطورها:  املطلب الثاين

ٝ ٗؼشك ك٤ٔب ٢ِ٣ ٓشاؽَ رطٞس أُغزٔغ , اسرجو رطٞس ٓلّٜٞ اُغ٤بؽخ ٓغ رطٞس أُغزٔغ

 .ك٢ اسرجبهٜب ثزطٞس ؽشًخ اُغ٤بؽخ

 ,  ًبٕ اُزشؽبٍ ك٢ ٛزٚ أُشؽِخ عضءا ال ٣زغضآ ػٖ اُؾ٤بح:مرحهت مب لبم انخبريخ .1

ٝ ٓغ اُزطٞس اُذائْ ُؾ٤بح اإلٗغبٕ ٝ ,  كشمزٚ ػ٠ِ اُجؾش٣خ ُزٞك٤ش االؽز٤بعبد اُنشٝس٣خ

إل٣غبد فالد ث٤ٖ رغٔؼبرٚ اُز٢ رشهذ ث٤ٖ , امطش ٛزا األخ٤ش إ٠ُ اُغؼ٢, رضا٣ذ اؽز٤بعبرٚ

أسعبء األسك اُٞاعؼخ العزٌٔبٍ ٓب ٣٘وقٚ ٝ خالٍ ٛزٙ اُؾوجخ اُط٣ِٞخ ٖٓ ؽ٤بح اإلٗغبٕ 

اُجذائ٤خ  ُْ ٣زطٞس أعِٞة اُغلش ٝ ُْ رٌٖ ٛ٘بى ٝعبئَ اٗزوبٍ رٞكش ُٚ عشػخ اُؾشًخ ٝ األٖٓ 

 .ٝ اُشاؽخ ؿ٤ش ٓب رٞكش ُٚ اُذٝاة اُز٢ اعزطبع إٔ ٣غزؤ ٗغٜب

ٝ ك٢ ٓغ٤شح اإلٗغبٕ اُط٣ِٞخ ػجش اُؼقٞس رْ إدساى اٌُض٤ش ٖٓ اُزطٞس ٝ اُشه٢ ٝرؤًذ ُٚ إٔ 

ظبٛشح االٗزوبٍ اُز٢ ثذأد أفال ُزؾو٤ن ٝ إؽجبع ؽؤٕٝ اُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ هذ رؾُٞذ إ٠ُ ظبٛشح 

ثـ٤خ اُؾقٍٞ ػ٠ِ أُزؼخ اُ٘لغ٤خ ٝ االعزلبدح اُضوبك٤خ ثبإلمبكخ إ٠ُ اُلٞائذ , اعزٔبػ٤خ ٝ صوبك٤خ

 (2). أُبد٣خ

 

 

 

 

 

أُذسعخ اُؼ٤ِب ,  ٓزًشح رخشط ٤َُ٘ ؽٜبدح أعزبر اُزؼ٤ِْ اُضب١ٞٗحىميت انمطبع انضيبحي نبهذيت برج انكيفبن،, عٞا٢ُٔ كٞص٣خ, هش٣٘ٞ اُؼب٤ُخ  (1)

 09ؿ , (2004/2005), ثٞصس٣ؼخ, ُألعبرزح

أُذسعخ , ٓزًشح رخشط ٤َُ٘ ؽٜبدح أعزبر رؼ٤ِْ صب١ٞٗ, انضيبحت في انجزائر و دورهب في االلخصبد انىطىيخذاػ كشٝعخ ،هج٢ِ ػجذ هللا ،  (2)

 03ؿ , (2003/2004), ثٞصس٣ؼخ, اُؼ٤ِب ُالعبرزح
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 ًبٕ اُغلش عضءا ال ٣زغضأ ٖٓ اُؾ٤بح:  مرحهت ػصر انحضبراث و انؼصىر انىصطى .2

ٝ كش٣نخ ػ٠ِ اإلٗغبٕ ثـ٤خ رِج٤خ اؽز٤بعبرٚ ٝ ػ٘ذٓب هبٓذ  اُؾنبساد اُوذ٣ٔخ أفجؼ 

كؼشف أُقش٣ٕٞ اُوذٓبء اُغلش ٖٓ , اُغلش ٝع٤ِخ ُِزغبسح ٝ أُزؼخ ٝ اُؼِْ ٝ اُزضو٤ق

كٌبٗذ ُْٜ ػالهبد ٝص٤وخ ٓغ ثالد اُؾبّ ُِؾقٍٞ ػ٠ِ األخؾبة اُز٢ ال , اعَ اُزغبسح

 .رزٞكش ك٢ ٓقش

ًبٗذ  اُوجبئَ اُؼشث٤خ ك٢ ؽجٚ اُغض٣شح اُؼشث٤خ روّٞ ثشؽالد خالٍ أؽوبة اُزبس٣خ اُجؼ٤ذح 

إ٣الكْٜ " اُز٢ عغِٜب اُوشإ اٌُش٣ْ ك٢ عٞسح هش٣ؼ , ػشكذ ثبعْ  سؽِخ اُؾزبء ٝ اُق٤ق 

كٌبٕ ُٞعٞد اٌُؼجخ أُؾشكخ ٌٓبٗخ ُٜب هذع٤خ ُذٟ ًَ اُوجبئَ , 2ا٣٥خ " سؽِخ اُؾزبء ٝ اُق٤ق

ٝ ٣ؼزجش ظٜٞس دُٝخ األٗجبه ك٢ ؽٔبٍ ؽجٚ اُغض٣شح اُؼشث٤خ د٤َُ , ٣ؾظ إ٤ُٜب اُ٘بط ٓ٘ز اُوذّ 

ٝ ػشكذ , ٝامؼ ػ٠ِ أ٤ٔٛخ ظبٛشح اُغ٤بؽخ ٝ اُغلش ك٢ دػْ رشاثو اُؾنبساد اإلٗغب٤ٗخ

, (ّ. م776)أ٣نب رُي اُٞهذ األُؼبة االُٝٔج٤خ اُز٢ ًبٕ ٣وجَ ػ٤ِٜب ا٤ُٞٗب٤ٕٗٞ ٝ ؿ٤شْٛ 

 .كبٗزؼؾذ أ٣نب ؽشًخ اُغلش ُٔؾبٛذح ٛزٙ األُؼبة ٝ أُؾبسًخ ك٤ٜب

كٌبٕ ُِشٝاط االهزقبد١ ٝ ارغبع , ٝ ُوذ ُغؤ اُشٝٓبٕ إ٠ُ اُغلش ألعجبة فؾ٤خ ٝ ػالع٤خ 

أ٤ٔٛخ ثبُـخ ك٢  (آع٤ب, إكش٣و٤ب, أٝسٝثب )سهؼخ اإلٓجشاهٞس٣خ اُشٝٓب٤ٗخ ػجش اُوبساد اُضالس 

ٓغبٍ ث٘بء اُطشم األ٤٘ٓخ اُز٢ رشثو أسعبء اإلٓجشاهٞس٣خ اُٞاعؼخ ٓٔب عَٜ ٖٓ ٜٓٔخ 

 .أُغبكش٣ٖ

ٝ ًبٕ اُغلش أ٣نب إ٠ُ ٓقش ُٔؾبٛذح أصبسٛب اُوذ٣ٔخ ٓضَ اُٜشّ األًجش ٝ رٔضبٍ أثٞ اٍُٜٞ ٝ 

ٝ ٓب , ٝ ًبٕ ا٤ٜٗبس اإلٓجشاهٞس٣خ اُشٝٓب٤ٗخ ك٢ اُوشٕ اُخبٓظ ٤ٓالد١. ٓ٘بسح اإلعٌ٘ذس٣خ

ٝ أدٟ , فبؽت رُي ٖٓ رذٛٞس ك٢ ٗظبّ أُٞافالد ٝ األٖٓ ٓٔب ؽطْ االٗزؼبػ االهزقبد١

 .رُي إ٠ُ اٗؾطبه ؽشًخ اُغلش ٝ اُغ٤بؽخ

ٝ ثظٜٞس اإلعالّ ٝ اٗزؾبسٙ ك٢ اُؼذ٣ذ ٖٓ ثالد اُؼبُْ اٗزؾشد ثؾٌَ عذ٣ذ ؽشًخ االٗزوبٍ ٝ 

ٝ ػشكذ ٛزٙ اُلزشح سؽالد , كٌبٕ االٗزوبٍ ُـشك اُذػٟٞ ُِذ٣ٖ ٝ اُذساعخ ٝ اُزغبسح, اُغلش
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ػذح ُٔغزٌؾل٤ٖ ْٜٓ٘ اُشؽبُخ اُؼشث٢ اثٖ ثطٞهخ ٝ اال٣طب٢ُ ٓبسًٞ ثُٞٞ ٝ اُز٢ هذٓذ 

 .خذٓبد ع٤ِِخ ُِؼبُْ

ثٜ٘ب٣خ اُؼقٞس اُٞعط٠ ك٢ أٝسٝثب ثذأد  : مرحهت ػصر انىهضت و انثىرة انصىبػيت .3

ًبٕ ُٜب رؤص٤شٛب اٌُج٤ش ػ٠ِ ارغبٛبد اُغلش ٝ , رظٜش رؾٞالد ربس٣خ٤خ ثبُـخ أُذٟ

فجؾذ ظبٛشح إٗغب٤ٗخ أًضش ٝمٞؽب كٌبٕ ُِؾشٝة اُق٤ِج٤خ ك٢ رؾو٤ن  أٛذاكٜب االٗزوبٍ ثؾ٤ش أ

األعبع٤خ رؤص٤شا ُزطِغ أُـبٓش٣ٖ ٝ أُلٌش٣ٖ إ٠ُ اًزؾبف ٓ٘بهن أخشٟ إلؽجبع سؿجخ اُزِٔي ٝ 

 .اُزٞعغ

 ظٜشد أؿشاك رؼ٤ٔ٤ِخ كبعزؼِٜٔب األٝسث٤ٕٞ ُِغلش إ٠ُ األٗذُظ ٖٓ اعَ اُزؼِْ 17كل٢ ٜٗب٣خ اُوشٕ 

 ارغغ ٗطبم اُشؽالد ٤ُؾَٔ أث٘بء اُطجوخ اُٞعط٠ ثؼذٓب ًبٕ 18ٝ ثٔغ٢ء اُوشٕ , ٝ ٗوَ أُؼشكخ

ٝ ثظٜٞس اُضٞسح اُق٘بػ٤خ ظٜشد أُذٕ اُق٘بػ٤خ أٌُزظخ , ٓوزقشا ػ٠ِ أث٘بء اُطجوخ االسعزوشاه٤خ

ثبُغٌبٕ ٝ ثذأد أػذاد ًج٤شح ٖٓ عٌبٕ ٛزٙ أُذٕ رزطِغ ُِغلش ٝ اُز٘وَ إ٠ُ أُ٘بهن اُش٣ل٤خ ٝ إ٠ُ 

 (1). عٞاؽَ اُجؾبس ُونبء اُؼطَ ٝ اإلعبصاد 

ؽ٤ش ظٜشد , أخزد اُغ٤بؽخ ثؼذا عذ٣ذا ك٢ ٛزٙ أُشاؽَ : مرحهت انؼصر انحذيث .4

اُ٘وبثبد اُؼٔب٤ُخ ٝ فذسد اُوٞا٤ٖٗ اُخبفخ ثبُؼَٔ ٝ ؽوٞم اُؼبَٓ ك٢ اُؾقٍٞ 

ٝ ٓب فبؽت رُي ٖٓ رخل٤ل أعٞس رزاًش اُوطبس ٝ ,ػ٠ِ اإلعبصاد أُذكٞػخ األعش

ٝ , ثبٗزٜبء اُؾشة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ ، ثذأ اُؼبُْ ٣٘ؼْ ث٘ٞع ٖٓ اُٜذٝء ٝ اُزطِغ ُِغالّ

, ثذأد دٝاكغ اُغلش رؾزذ ُذٟ األكشاد ُِزطِغ ػ٠ِ ٓؼبُْ اُجالد أٝ ثو٤خ اُجِذإ األخشٟ

ًٔب ؽظ٤ذ اُغ٤بؽخ ثبٛزٔبّ اُذٍٝ ًٞع٤ِخ إلٗؼبػ اهزقبد٣برٜب، ٝ هذ عبػذ ػ٠ِ رُي 

 .روذّ أُٞافالد اُجؾش٣خ ٝ اُجش٣خ ٝ رطٞس ٝعبئَ اإلػالّ

 

 

 

 07خذاػ كشٝعخ ، هج٢ِ ػجذ هللا ، أُشعغ اُغبثن ، ؿ  (1)
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، ؽ٤ش ثؼذ اُ٘قق 1950ٝ ُوذ رطٞسد ؽشًخ اُغ٤بؽخ اُؼب٤ُٔخ رطٞسا ِٓؾٞظب ٓ٘ز ػبّ 

 :اُضب٢ٗ ٖٓ اُوشٕ اُؼؾش٣ٖ ٤ٓالد١، اُؼقش اُزٛج٢ ُِغ٤بؽخ، ٝ رُي ُؼذح ػٞآَ ٗزًش ٜٓ٘ب

 .اُزطٞس اٌُج٤ش ٝ اُزـ٤ش أُغزٔش ك٢ ٝعبءٍ اُ٘وَ أُخزِلخ اُجؾش٣خ ٝ اُغ٣ٞخ ٝ اُجش٣خ -

 .روذّ ٝعبئَ اإلػالّ ٝ ر٘ٞػٜب ٓغ عُٜٞخ ٝ عشػخ ٗوَ األٗجبء ػجش هبساد اُؼبُْ -

 .رؾغ٤غ اُذٍٝ أُغزوجِخ ُِغ٤بؽخ ٝ ؽشفٜب ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ أُ٘بهن اُغ٤بؽ٤خ -

 .رضا٣ذ أٝهبد اُلشاؽ ٝ اإلعبصاد اُغ٣ٞ٘خ أُذكٞػخ األعش -

 . االٛزٔبّ ثبُج٤٘خ األعبع٤خ اُغ٤بؽ٤خ ٖٓ ك٘بدم ٝ ؿ٤شٛب -

أُ٘ظٔبد اُغ٤بؽ٤خ ٝ دٝسٛب اُٜبّ ك٢ ر٘ظ٤ْ اُؼَٔ اُغ٤بؽ٢، اُٞػ٢ اُغ٤بؽ٢ ٝ اُغِْ  -

 (1). ٝ اُشخبء اُؼب٢ُٔ

ًَ ٛزٙ األعجبة عؼِذ اإلٗغبٕ ٣جؾش ػٖ اُٞعبئَ اُز٢ رٞكش ُٚ اُشاؽخ ٝ رغذد هذسارٚ 

 ثبٕ اُزطٞس اُضوبك٢  Barbara Tgerineاُلٌش٣خ ٝ اُغغ٤ٔخ، ؽ٤ش ٣شٟ اُجبؽش االٗغ٤ِض١ 

اُز١ ؽووزٚ اُذٍٝ اُق٘بػ٤خ ٝ ٓب أؽذصٚ ٖٓ مٞمبء اسرلبع ٓغزٟٞ أُؼ٤ؾخ ًِٜب ػٞآَ 

عبػذد اُلشد ػ٠ِ اُزل٤ٌش ك٢ اُغلش ٖٓ اعَ اُشاؽخ ٝ االعزغٔبّ ٝ اُزش٣ٝؼ ػٖ اُ٘لظ ٝ ٖٓ 

إرٕ كبُشؿجخ . اعَ رغذ٣ذ اُوذسح ػ٠ِ اُؼطبء ؽغت ٗٞع أُٜ٘خ عٞاء ًبٗذ كٌش٣خ أٝ ػن٤ِخ

ك٢ اُغ٤بؽخ ٝ اُغلش ٢ٛ ٗبرغخ ػٖ ثِٞؽ ٓغزٟٞ ؽنبس١ ٓؼزجش ثغجت اُضٞسح اُق٘بػ٤خ ٝ 

اُلٌش٣خ، ًٔب إٔ اُج٤ئخ رؾغغ ػ٠ِ رُي ُٔب رضخش ثٚ ٖٓ أٓبًٖ ع٤ِٔخ ٝ ٓ٘بظش خالثخ ٝ ٓٔزؼخ 

ثبإلمبكخ إ٠ُ ٓب أفجؼ ٣زٔزغ ثٚ اُلشد ا٤ُّٞ ٖٓ صوبكخ رٌٞٗذ ُٚ اُشؿجخ ك٢ اُغلش ٝ االهالع 

 (2). ٝ االًزؾبف

 

 

  

 37-36اؽٔذ اُغالد، أُشعغ اُغبثن ، ؿ ؿ  (1)

، 1997، سعبُخ ٓبعغز٤ش، ٤ًِخ  اُؼِّٞ االهزقبد٣خ، عبٓؼخ اُغضائش، دكؼخ دراصت االصخمبراث انضيبحيت في األردنس٣بٕ دس٣ٝؼ ،  (2)

 .11ؿ 
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 أنواع السياحة:  املطلب الثالث

ر٘جغ أٗٞاع اُغ٤بؽخ ٖٓ اُذٝاكغ أُؤد٣خ ُِو٤بّ ثٜب، ٝ ٣قؼت ك٢ اُٞاهغ رؾذ٣ذٛب ثغجت رؼوذ 

 (1): ٛزٙ اُذٝاكغ إال اٗٚ ٣ٌٖٔ ؽقشٛب ك٢ ٓب٢ِ٣

 ع٤بؽخ اُؼَٔ أُؤهذ  

 ع٤بؽخ ُونبء اإلعبصاد اُزشك٤ٜ٤خ 

 ع٤بؽخ اُقؾخ ٝ اُؼالط 

 ع٤بؽخ اُزؼِْ ٝ اُزذس٣ت 

 اُغ٤بؽخ اُش٣بم٤خ 

 ع٤بؽخ ص٣بسح ا٥صبس ٝ األٓبًٖ اُزبس٣خ٤خ 

 ع٤بؽخ اُٜٞا٣بد 

 ع٤بؽخ أُؤرٔشاد ٝ االعزٔبػبد 

 ع٤بؽخ صوبك٤خ 

 ع٤بؽخ د٤٘٣خ 

 ع٤بؽخ ُـشك ٓخزِق 

  اثر السياحة:  املطلب الرابع

 ك٢ اُ٘ؾبه االهزقبد١ أفجؼ مشٝس١ ٝ ٝاهؼخ ٣وش ثٜب اُغ٤ٔغ، ٝػ٤ِٚ ًـ٤شٙ دٝس اُغ٤بؽخ

 :ٖٓ األٗؾطخ االهزقبد٣خ األخشٟ ُٜب أصبس ا٣غبث٤خ ، ٝ ك٢ اُغٜخ األخشٟ ٛ٘بى أصبس عِج٤خ

 :اآلثبر اإليجببيت -1

   ٖرؾو٤ن اُزطٞس االهزقبد١ ٝ اُشكب٤ٛخ ٖٓ خالٍ ص٣بدح  اُذخَ اُٞه٢٘ ٝ رؾغ٤

 .ٝمؼ٤خ ٤ٓضإ أُذكٞػبد

 رٞك٤ش ٓ٘بفت ؽـَ عذ٣ذح. 

 االرقبٍ اُؾنبس١ ٝ أُض٣ظ اُضوبك٢ ث٤ٖ اُؾؼٞة 

 اُؾلبظ ػ٠ِ األصبس اُزبس٣خ٤خ ٝ اُؼبداد ٝ اُزوب٤ُذ اُٞه٤٘خ ٝ اإلسروبء ثٜب ػب٤ُٔب. 

 

 

 38-37 ، ؿ ؿ 2007، داس ً٘ٞص أُؼشكخ ُِ٘ؾش ٝ اُزٞص٣غ، اُطجؼخ األ٠ُٝ، ػٔبٕ، صىبػت انضيبحتاؽٔذ ٓؾٔٞد ٓوبثِخ، .د (1)
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 رشه٤خ اُق٘بػبد اُزو٤ِذ٣خ ٝ إصشاء اُزشاس اُضوبك٢. 

 رٞك٤ش اُؼِٔخ اُقؼجخ ٗز٤غخ دخٍٞ األعبٗت. 

ٖٓ عٜخ أخشٟ ال رخِٞا أ٣نب اُغ٤بؽخ ٖٓ ا٥صبس اُغِج٤خ ٝ أُزٔضِخ : اآلثبر انضهبيت  -2

 :ك٤ٔب ٢ِ٣

 والطبائع األفكار تصادم نتيجة الخمقي االنحالل. 

 الفتاكة األمراض وكذا التقميد نتيجة المجتمع في خطيرة آفات ظهور. 

 الفالحية واألراضي الطبيعة تتمف التي الفوضوية البناءات. 

 دنيا وأخررى رفيعة سياحة لنا يظهر الذي الطبقي االنقسام. 

 خاصة أهمية إعطائها عدم حالة في والتقاليد الوطنية الهوية فقدان. 

  ظٜٞس ػبداد اعزٜال٤ًخ ك٢ اُذٍٝ اُ٘ب٤ٓخ ال رز٘بعت ٓغ ٓغزٟٞ ٓؼ٤ؾزٜب ٗز٤غخ

 .اُؾشًخ اُغ٤بؽ٤خ اُخبسع٤خ

 

 اُ٘وَ ًوطبع األخشٟ اُوطبػبد ػ٠ِ ٓجبؽشح ؿ٤ش ٝأخشٟ ٓجبؽشح رؤص٤شاد ُِغ٤بؽخ ًٔب

 .اُخ...ٝاُضوبكخ ٝاُقؾخ

 ٓ٘زٞط ػٖ ػجبسح ٝأٜٗب ِٓٔٞعخ، ؿ٤ش ًٜٞٗب خقبئـ ثٔغٔٞػخ اُغ٤بؽخ رز٤ٔض ًٝزُي

 (1) .األخشٟ ثبُوطبػبد ٝرزؤصش رؤصش ٓشًت،

 

 

 

 

 

 ، سعبُخ ٓوذٓخ مٖٔ ٓزطِجبد ٤َٗ ؽٜبدح أُبعغز٤ش ك٢ ػِّٞ اُزغ٤٤ش         والغ انضيبحت في انجزائر و أفبق حطىيرهبٛذ٣ش ػجذ اُوبدس،  (1)

 35،36،  ؿ ؿ 2005/2006رخقـ ٗوٞد ٓب٤ُخ ٝ ث٘ٞى ، ٤ًِخ اُؼِّٞ االهزقبد٣خ ٝ ػِّٞ اُزغ٤٤ش، عبٓؼخ اُغضائش،
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الترويج السياحي: المبحث االول  

بالغة أھمیةوجھ العموم ذات السیاحي و المنظمات السیاحیة علىالترویجإستراتیجیةتعتبر 

االستثمارات المخصصة حجمالنظر عنبالنسبة لصانعي القرارات التسویقیة، و ذلك بغض 

و وجھات أسواقالمستھدفة من فنادق و لألسواقالجغرافیةلھا و التي یفرضھا اتساع الرقعة 

أوافسة في السوق بمستویاتھا المختلفة وطنیة كانت إلى اشتداد المنباإلضافةسیاحیة مختلفة، 

.دولیة

فالترویج یعتبر من الوسائل الھامة لتحقیق االتصال بالبیئة، باستخدام مختلف عناصر المزیج 

الترویجي المعتمدة من قبل المؤسسة ، و من اجل تزوید السائح بالمعلومات لتعریفھ 

إقناعھحاجاتھ من ھذا المنتج، و إشباعبخصائص و منافع المنتج السیاحي، و حثھ على 

تركھ ، و بالتالي تحقیق مستوى مستھدف من المبیعات یساعد على أوء راالتخاذ قرار الش

.السیاحة أرباحزیادة 

العالقة بینھ و بین إبرازلترویج السیاحي مع االتعریف بإلىو نھدف في ھذا المبحث 

العناصر التي االدوات المستعملة و أھمإلىإضافة كذلك، دوافعھ،أھمیتھوكذا السیاحة، 

. ایتكون منھ

العالقة بين الترويج و السياحة: األولالمطلب 

و عمرانیة ، مناظر أثریةالبلدان بموارد سیاحیة مختلفة من مواقع تاریخیة، بعضتزخر 

الراحة و الترفیھ، صناعات تقلیدیة، فنون شعبیة و عادات و أماكنطبیعیة خالبة ، شواطئ ، 

ال تحتل المكانة الالئقة في المجال السیاحي و ال تحظى بتوافد كبیر للزوار و أنھاإالتقالید 

السائحین، ذلك الن النشاط السیاحي ال یقتصر فقط على توفیر الموارد السیاحیة و عناصر 

الرئیسیة في األداةالترویج السیاحي التي تؤدي إستراتیجیةالجذب السیاحي بل وجب تبني 

بناء صورة ایجابیة عن إلىتھدف أنھاكما . لى الخدمات السیاحیةخلق و تعزیز الطلب ع

.نھضة سیاحیةباألحرى لأوالبلد كمقصد سیاحي ، فالترویج ضروري لسیاحة نشطة 
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تعريف الترويج السياحي: الثانيالمطلب 

:يلكنھا كلھا تنصب في معنى واحد و نذكر منا ما یلتعار یفللترویج السیاحي عدة 

تحقیق إلىتھدف المباشرة التيھو كافة الجھود المباشرة و غیر :األولالتعریف .1

)1(.ھذا الموقع أوذا البلد ھالتسویقیة السیاحیة لاإلستراتیجیةالمحددة لھا في ھدافاال

الترویج السیاحي مجموعة متكاملة من العناصر المستخدمة من اجل : التعریف الثاني.2

)2(. السائحین المحتملین و ترغیبھم في شرائھإقناعبالمنتج السیاحي و التعریف

توضیح الصورة السیاحیة إلىھو تلك الجھود المنقولة التي تھدف : التعریف الثالث.3

إلشباعالدولة إلىدوافعھم للقیام برحلة سیاحیة إثارةعلى السائحین و للتأثیرللدولة 

)3(. السیاحیةأھدافھمرغباتھم و تحقیق 

الترويج السياحيأهمية: الثالثالمطلب 

 التعریف بالمنتج و الخدمة السیاحیة و تقدیم كافة المعلومات عن المنظمة السیاحیة و

.المستھلك

نتجمبالرسم صورة ذھنیة و تذكیر المستھلك.

 المنافسةأيالتفضیل لنوعیة معینة من المنتج.

المبیعات(لب السیاحي تحریك الط(

أبحاث، مجلة القطاع السیاحيأزماتفي دعم التنمیة  السیاحیة  و الحد من السیاحيدور التسویق بودلة یوسف، . ا–فراح رشید .د)1(

.113، ص 2012، دیسمبر 12، العدد إداریةاقتصادیة و 

ةدانیة على عیندراسة می(للخدمات السیاحیة في تحقیق رضا الزبون الترویجياثر المزیج احمد كاضم بریس، بشار عباس الحمیري، )2(
.387،  ص4البیت ، العدد أھل، بحوث المؤتمر العالمي الثالث لجامعة عینة من المنشات السیاحیة في محافظة كربالء

، كلیة العلوم االقتصادیة و التسییر و العلوم التجاریة ، قسم العلوم التجاریة ، دور الترجمة في ترقیة الخدمات السیاحیةمحمدي وافیة،)3(

62، ص 2010/2011
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دعم رجال و مندوبي البیع و الوكالء.

قناة االتصال بین البیئة الداخلیة للمنظمة و البیئة الخارجیة المحیطة بالمنظمة.

و منافذ األسعاركالعالمة التجاریة و ( المستھلك بالمنتج و المنظمة السیاحیة إعالم

)1().التوزیع

.، و التذكیراإلقناع، و اإلعالمالترویج في ثالثة ھيأھمیةو تتلخص 

دوافع الترويج السياحي: الرابعالمطلب 

عملیة ترویج ھي الشراء و القناعة الن ھدف منظم عملیة االتصال ھو أليالتجارب إن

)2(.حالة یكون فیھا مستعدا للشراءإلىمعرفة كیف تحول المستھدف 

 و خدماتھااتھمنتجاتزوید المعلومات عن المنظمة السیاحیة و.

 و نشاطات المنظمة السیاحیةأعمالتوضیحشرح و.

جذب السائح و الحصول على والئھ.

تقلیل تقلبات المبیعات.

تكرار استخدام المنتج و الخدمة السیاحیة.

و االنتباه لدى السائح المستھلكاإلدراكو تھیئة إعداد.

 المستھلك و استمالة راءبإغو نشاطات المنظمات السیاحیة و الفندقیة إعمالشرح

.مشاعره في الشراء و الخزن

معرفة السیاح المستھدفین .

، 2011، 87و االقتصاد، العدد اإلدارة، مجلة دراسة میدانیة لعینة فنادق في محافظة اربیل و بغداد و النجفخلود ولید العكیلي، )1(

.116ص

المرجع نفسھ)2(
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عناصر الترويج السياحي: الخامسالمطلب 

:عناصر الترویج السیاحي فیما یليتتمثل 

و ھو مصدر الرسالة: مرسل الرسالة.1

.المعلومات المرسلة و التي سوف یستقبلھا الطرف األخر: الرسالة.2

ھو الطریق الذي تسلكھ الرسالة حتى تصل إلى الطرف األخر و : طریق االتصال.3

.مستقبلھابمعنى أخر ھو الطریق الذي یصل بین مرسل الرسالة و 

.ھو الذي یستلم الرسالة: مستقبل الرسالة.4

المعلومات المرتدة إلى صاحب  الرسالة، حیث یمكن ا تتخلل عملیة االتصال : النتائج.5

إعاقة أو تشویش تؤدي إلى حصول المستقبل على رسالة مختلفة عن تلك التي أرسلت 

)1(. إلیھ

أدوات الترويج السياحي: السادسالمطلب 

:المستخدمةاألدواتمن أساسینالسیاحي على نوعین ة الترویجسیاستعتمد 

.، العالقات العامةاإلعالنالدعایة، أقسامثالثة إلىھي تنقسم و:التقلیدیةاألدوات.1

أنھاالتقریب بین العرض السیاحي و الطلب السیاحي كما إلىتھدف : الدعایة

تقدیم المعلومات الوافیة عن طبیعة و ظروف و مكونات العرض إلىتھدف 

:إلىالسیاحي و تنقسم  

و تشمل النشرات الدعائیة التي تحوى صور و : دعایة مكتوبة

من أكثرتفصیلیةرسومات توضیحیة ،كتیبات و ھي تحوي معلومات 

.النشرة

73السابق ـ ص أمرجعمحمدي وافیة ، )1(
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من الكلمة مثل الملصقات، أكثرتعتمد على الصورة : دعایة مصورة

.السیاحیة و التلفزیونیةاألفالمالمجالت السیاحیة، 

و التلفزیونیة المتعلقة اإلذاعیةاألحادیثو تشمل : دعایة مسموعة

.العلمیة الثقافیةالمحاضراتبالسیاحة و 

على انھ المساحة المدفوعة القیمة في الصحف اإلعالنیعرف : اإلعالن

كما انھ یمثل . و الشھریة العامة و المتخصصةاألسبوعیةالیومیة و المجالت 

التلفزیون، , اإلعالنمن وسائل اإلذاعةللتلفزیون و األجرالوقت المدفوع 

)1(.الرادیو و المجالت

و المنشات ألجھزةاتعتمد ھذه الوسیلة على االتصال بین : العالقات العامة

سیاحة و السائحین الالسیاحیة المختلفة و بین الوكالء السیاحیین و شركات 

:ذلك بعدة وسائل المرتقبین و یتم

.عقد المؤتمرات السیاحیة الدولیة-

إقامة األسابیع السیاحیة-

إقامة المعارض  السیاحیة-

عقد ندوات سیاحیة-

)2(عقد مؤتمرات صحفیة-

:ھي متنوعة و یمكن استعراضھا كالتالي: أدوات غیر تقلیدیة .2

ة و یإقامة المھرجانات السیاحیة الدولیة و تضم مھرجانات فنیة، ثقاف-

.ةیریاض

.مة تشارك فیھا دول العالم السیاحيإقامة المؤتمرات السیاحیة  المھ-

التنشیط السیاحي، المؤسسة العامة للتعلیم و التدریب المھني، المملكة العربیة أدوات، الوحدة الخامسة، كتب سفر و سیاحةد م، )1(

95-94- 93- 92- 91- 90ص السعودیة، ص

96المرجع نفسھ، ص)2(
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ھذه الوسیلة تستعمل عادة لتنشیط السیاحة : إقامة المعارض الجماھیریة -

.الداخلیة

.الخارجیةتنظیم القوافل السیاحیة و ھي تساھم في تنشیط السیاحة -

إقامة مؤتمرات النقل الجوي التي تعكس مدى قدرة الدولة على تقدیم -

)1(.مستوى خدمات جید في النقل الجوي

الترجمة لقطاع السياحة: المبحث الثاني  

ا لدى محبي السفر والفن والثقافة  تعتبر الترجمة لقطاع السیاحة من بین تلك األكثر تقدیرً

تقدم خدمة الترجمة السیاحیة إلى الھیئات حیث .والصناعي في كوكبنا ھذاوالجمال الطبیعي 

السیاحیة ووكاالت السفریات والمتاحف والفنادق والمطاعم ووكاالت التسویق واالتصال 

.و غیرھاالمتخصصة ودور النشر

عالقة الترجمة بالسياحة: األولالمطلب 

سیاح إلىات السیاحیة موجھة و الخدمجموعة متعددة من المنتجاتالسیاحة مقطاعیقدم 

و اللغة ھي وسیلة االتصال و تعددھا یشكل عائقا . تعددت جنسیاتھم، ثقافاتھم و خاصة لغاتھم

فكان لزاما . و یفھمھا ھویتكلمھاوجب تزوید كل سائح  بمعلومات بلغة إذفي قطاع السیاحة 

لسد فجوة األداةالتي تمثل السبیل و حل لھتھ المشكلة و ھو االعتماد على الترجمة ، و إیجاد

تتقدم و تنتشر و أنیمكنھااختالف اللغات، فالترجمة متصلة بالسیاحة و السیاحة بدورھا ال 

.تزدھر من دون الترجمة

99- 98-97المرجع السابق، ص ص )1(
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تعريف الترجمة السياحية: الثانيالمطلب 

الطلب علیھا كبیرا بسبب نمو صناعة أصبحو التي السیاحةھي ترجمة تختص بقطاع 

)1(السیاحة و السفر و ھي تشمل ترجمة 

وثائق  و مستندات المطارات و شركات النقل

 اإلرشادكتیبات

رسائل البرید االلكتروني

 و التسویقیةاإلعالمیةالنشرات

ترجمة فوریة للجوالت السیاحیة

 للمسافریناإلرشادیةالفیدیوھات

 الصوتیةاإلرشادیةالتسجیالت

 المطویاتترجمة المنشورات و

 صفات الطھيو والطعامترجمة قوائم

ترجمة فوریة لعمالء الفنادق

بشكل عام فالترجمة السیاحیة تھتم بترجمة كل ما یتعلق بالسائح و السیاحة

(1) La traduction dans le domaine de tourisme :http:// www.evs-translation.fr/blog , Vu le 05/03/2015,
18:15

http://www.evs-translation.fr/blog


الترويج السياحيالترجمة والفصل الثـاني

31

اثر الترجمة على السياحة: المطلب الثالث

نوعیة الترجمة لھا اثر مباشر على قطاع السیاحة، فالترجمة التي تكون ناقصة تعكس صورة 

و العكس صحیح، حیث ان . بأكملھالبلد عنبلحیة ن المنظمة السیاسلبیة لیس فقط ع

الترجمة الصحیحة تساھم في تعزیز صورة سیاحیة ایجابیة عن البلد مطورة بذلك من 

)1(. أیضااقتصاده 

یكون المترجم مثقفا ثقافة واسعة في الناحیتین اللغة أنو لبلوغ ترجمة صحیحة و ھادفة یجب 

إدراكیكون ملما بموضوع الترجمة مع أنكما یجب . إلیھاالمنقول األحرىالمنقول عنھا و 

سلیم لما یجري في العالم و قدرتھ على استخدام المنطق و الفھم الواعي لكل ما یترجمھ

تكون الترجمة نبضا صادقا لنقل الثقافات و العلوم و التقنیات و المعارف بدال أنأجملو ما 

)2(. ثقافةتشویھا للغة و الفكر و الأوتكون مسحا أنمن 

(1) OP cite, http://www.evs-translation.fn/blog
ة الریاض ، مؤسسة الیمامة الصحفي، جریدالترجمة و شروط المترجم: أفكارحروف و احمد المھندس، )2(

http://www.evs-translation.fn/blog
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شركات ترجمة الخدمات السياحة و السفرأهم:ب الرابعالمطل

:معروفة في ھذا المجال نذكر منھاشركاتھناك عدة 

:شركة الخلیج للترجمة و التعریب)1

العربیة المتحدة، و تنتشر فروعھا في كل اإلماراتیقع مقر الشركة الرئیسي في دبي بدولة 

یین بمصر تمتاز بخبرة مكتبین تنفیذإلىباإلضافةالمملكة العربیة السعودیة، قطر ومن 

درجة من أعلىال التعریب و الترجمة و یعمل بھا فریق عمل احترافي على عملیة في مج

)1(: الكفاءة و ھي تختص بترجمة 

.و العالقات العامةاإلعالنمواد الدعایة، -

.ترجمة و تعریب البرامج و المواقع االلكترونیة-

.فر و الضیافةترجمة مواد قطاع السیاحة، الس-

.التعلیق الصوتي و الترجمة المرئیة-

الترجمة القانونیة-

.ترجمة الوثائق و المستندات-

(1) http:// www.Gulf translatio.com/ar, Vu le 08/03/2016, 19 :10

http://www.gulf/
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:التعریب للترجمة وFuture Groupشركة )2

أصبحتو حققت نموا كبیرا حتى 1994في عام تأسست

بثقة تحضياكبر الشركات الخبیرة و الرائدة و التي إحدى

مقرھا بدبي . عمالئھا في مجال الترجمة و التعریب

ترجمة السفر تشمل المتحدة، و خدماتھا العربیةباإلمارات

و السیاحة، ترجمة العالقات العامة و التسویق و 

الوثائق الرعایة الصحیة ، ترجمة، ترجمة اإلعالنات

.الحكومیة 

)1(. و المملكة المتحدة األمریكیةالمتحدةبالوالیات للشركة فروع

:The Translatorشركة )3

جزء ال أصبحتتخصصت في الترجمات السیاحیة، و 2005الشركة عام تأسستأنمنذ 

)2(.إعمالھممن یتجزأ

كل المواد إلىباإلضافةترجمة مواقع الویب الخاصة بالسیاحة و الفنادق ، -

.الخاصة بصناعة السیاحةاإلعالمیة

.ترجمة نصوص العالقات العامة-

.ترجمة منصات الحجز-

(1) http://www.FG/ar, vu le 08/03/2016 , 19 :35
(2) http://www.native translation.ae/ tourisme translation/html, vu  le 09/03/2016 ,11 :45
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http://www.fg/ar
http://www.native/
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العربية إلى االنجليزية من ياحية مترحمةسمصطلحات :ب الخامسالمطل

اللغة االنجليزيةاللغة العربية

قطاع الفندقة

رسم الدخول

حجز مسبق

البیعخدمات ما بعد 

األمتعةتفتیش 

قاعة والئم

تذكرة مفتوحة

بطاقة صعود الطائرة

موقع التخییم

السیاراتتأجیر

وقت المغادرة

نقطة تفتیش

اإلقامةبلد 

مواقع ثقافیة و تاریخیة

سیاحة ثقافیة

عملة

دفع مؤجل

األمتعةتسلیم 

جواز سفر دبلوماسي

غرفة نوم مزدوجة

سیاحة بیئیة

Accommodation industry

Admission fee

Advance booking

After sales services

Baggage check

Banket room

Blank ticket

Broading card

Camping site

Car hire

Check out time

Check point

Country of residence

Cultural and historical sites

Cultural tourism

Currency

Deffered payment

Delivery of luggage

Diplomatic passport

Double bedroom

Ecotourism
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مصعد

الدخولتأشیرة

منتزه عائلي

التراثیةالسیاحة 

تامین سیاحي

خطوط جویة دولیة

Elevator

Entry visa

Family park

Heritage tourism

Holiday inssurance

International airline

)1(

، الھیئة العامة للسیاحة و 2، طlexicon of touristic terms English/Arabic)(عربي - السیاحیة انجلیزيالمصطلحاتمعجم )1(
.2013راث ، تال
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ترجمة المطويات السياحية: الثالثالمبحث
السیاحة قطاعا رئیسیا في االقتصاد العالمي،مما یجعلھ أصبحتعلى مدى العقود الماضیة ، 

فالسیاح الذین ھم في جوھر . مصدرا حیویا للنمو االقتصادي و التنمیة في العدید من البلدان

عتمدون في عملیة بحثھم عن وجھات سفرھم على مصادر عدیدة  تساعدھم یصناعة السیاحة 

السیاحیة على وجھ طویاتالمصحف و في ذلك ، بما في ذلك االنترنت، المجالت ، ال

كبیرة لكل من السیاح و كذا الوكاالت السیاحیة في عملیة جذب و أھمیةالخصوص  التي لھا 

.تعزیز مھمة توجیھ السیاح في البحث عن وجھتھم السیاحیة

السياحيةطوياتالمتعريف : األولالمطلب 

المستخدمة في الترویج السیاحي، األدواتالدعایة و أشكالالمطویات السیاحیة ھي شكل من 

ا تكون واضحة و التواصل مع عمالئھا، و ھي عادة مواإلعالنو لإلعالمیتم استخدامھا 

المعارض أوعن طریق البرید توزیعھاساحرة في اللغة و كذا في التصمیم ،  یمكن 

من یمكن العثور على مجموعة كبیرة  متنوعة ثحی، أخرىأماكنالتجاریةـ و تشمل 

السیاحیة المعروفة، و كذا مراكز ع ، و المواقاألسواقارات و الفنادق و في المططویاتالم

)1(.المعلومات التي یرتادھا السیاح

فان المطویة ھي «Cambridge advanced Learners Dictionaryفوفقا لقاموس 

)2(»شركة أوالمجالت الصغیرة تحتوي على صور و معلومات عن منتج أنواعنوع من 

عدة أومن صفحة واحدة تتألفنشرة واحدة «أنھابعرف المطویة األعمالقاموس أنكما 

)3(»صفحات مطویة مع بعض ، تستخدم لغرض الدعایة

، كلیة 56للمطویات السیاحیة العربیة و االنجلیزیة المترجمة ـ مجلة دیالي ، العدد األسلوبيسلیم فھد، دراسة مقارنة في التحلیل .ینظر، د)1(
.555، ص 2002، جامعة جرش ـ اآلداب

(2) Cambridge Advanced Learner’s  Dictionary, third Edition, 2008, Cambridge University press, UK.
(3) http:// www.businessdictionary.com/defintion/brochure.html

http://www.businessdictionary.com/defintion/brochure.html


الترويج السياحيالترجمة والفصل الثـاني

37

خصائص و دور المطويات السياحية في الترويج السياحي:الثانيالمطلب

یات السیاحیة التي تستخدم في ترویج الوجھات السیاحیة للسیاح عادة ما تسمى إن المطو

.و ذلك بغرض جذب اكبر جمھور ممكن" كتیبات السفر"أو" الكتیبات السیاحیة" با

فالمطویة السیاحیة غالبا ما تحتوي على صور فعالة و مصممة بعنایةـ و ذلك باستخدام 

تكون  األسلوبیةو فیما یتعلق باللغة فان الخیارات اللغویة و . ورسومات ساحرةألوان

)1(. یة توقعات الجمھور المستھدفمختارة بعنایة ذلك لتلب

، فان المطویة السیاحیة تقع ضمن (Katharina REISS)فحسب تصنیف كترینا رایس 

، فان المطویات (Newmark’s)نیومارك یفنتصو حسب ،)2(النصوص المنطوقة 

)3(. تعتبر نصوص ندائیة بغض النظر عن المصطلح الذي یمیز ھذه النصوص

تتمثل في تقدیم (Snell-Hornby)و المھیمنة حسب األساسیةوظیفتھا أنحیث 

ینصب التركیز أینعایة، الدإلىتدعو معلومات بطریقة تجذب االنتباه والمواد و ال

، فالمطویات السیاحیة ھي عبارة عن ثقافة موصولة إلیھالرئیسي على نداء المرسل 

أیضاو یالحظ . و العقلیةاألصلباختالف القارئ و السن و الخلفیة و تأثیرھایختلف 

الندائیة المھیمنة، فان المطویات السیاحیة عادة ما أوعلى انھ بالرغم من وظائفھا العملیة 

غالبا ما تعتمد على العناصر التعبیریة الواضحة من أنھا، و األساسیةتنقل المعلومات 

و اإلعالمیة( ، لذلك فان رسائلھا تعتمد تفاعل جمیع الوظائف النصیة الثالثة ثیرھااتاجل 

)4() لتعبیریة و العملیةا

.557المرجع السابق ، سلیم فھد ، ص ینظر،)1(

(2) CF, REISSE Katharina, « Texttyp and Ubersetgungs methode,Der Operative Text » , In Hartmann’s
Contrastive  Textology, Longman :England ,( 1971,1996)

(3) CF, New mark Peter , A textbook of Translation , Prince-Hall Longman ELT, New York, 1988, P39

(4) CF, Snell-Hornby Mary, « Commun globalication in the global village : On language,translation and

cultural  identify », Current Issues In Language & Society ,Christina Schäffner (ed), volume 6, 1999, P

103
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المطویات في الوقت الحاضر متوفرة على أصبحتو بغض النظر عن وظیفتھا فقد 

من لغة أكثركتیبات تظھر عادة في أوشكل رقمي، و كذا مطبوعة في شكل ورقة واحدة 

)1(. مختلفة من العالمأجزاءفي سیاحةواحدة ، و ذلك من اجل الترویج لل

السياحيةترجمة المطويات: الثالثالمطلب

أو، تكون عبارة عن مطویة واحدة أوراقل عام في شكل تظھر المطویات السیاحیة بشك

ى نصوص جذابة و في ورقة ذات جودة عالیةـ تحتوي علكتیبات صغیرة تتم طباعتھا 

انھ مفادهاستنتاج إلىمن لغة واحدة مما یؤدي أكثرصور ملونة، فھي غالبا ما تظھر في 

)2(. ترجمة و المطویات السیاحیةھنالك عالقة بین ال

كبیرة على دور أھمیةفانھ یعلق  " (Peter Newmark)فحسب بیتر نیومارك 

لك المطویات الترجمة في تطویر السیاحة، كما انھ یجعل مختلف وسائل الترویج بما في ذ

)3(." تاحة للسیاح  الذین یتكلمون لغات مختلفةو الكتیبات السیاحیة م

یكون المترجم قادرا على أنبما كان عند ترجمة المطویات السیاحة األھمیةفمن 

اللغة إلى، و نقال في الكتابة األصليو نبرة الكتابة في النص أسلوبعلى االستیالء

الخروج بمواضیع و إلىالمترجم یحتاج أنحد ما الطباعة ذلك إلىالھدف، فھي تشبھ 

مقنعة كما ھو الحال في النص و للنظرفتة فقرات في الترجمة تكون مبدعةـ و بطالقة ال

)4(. أكثر، ان لم یكن األصلي

557ص المرجع السابق ،فھد ،خلیف، سلیمینظر)1(

555ینظر الرجع نفسھ، ص )2(

(3) CF, Newmark Peter, More paragrphs on Translation, New Jersy University Press : Multilingual

Maters, 1998, P 08

556المرجع السابق، ص ینظر )4(
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ة مادة ترویجیة تنطوي على تكییف الرسالة فان ترجمة أی(EL-Fahad)و حسب الفھد 

تحقق المطویات السیاحیة أنلتتناسب مع ثقافة و نظام لغة الفئة المستھدفة ومن اجل األصلیة

ات و مستوى التوقعإلىب ترجمتھا و ذلك لالرتقاء جفعالیة و جاذبیة باختالف اللغات، و

)1(. ة المستھدفةالتفكیر للفئنماطأو التقالید والمعاییر

على نقل المعاني من النص اكون قادرللمترجم، لیأھمیةأكثراألمرھذا التوجھ یجعل 

تركز على الحفاظ على (REISS)نحو فعال، و في ھذا الصدد فان رایس علىاألصلي

مة مثل ھذه في ترجأنأیضاو تالحظ . )2(النص المصدر من خالل الترجمة تأثیر

قد األصلي، و االنحراف عن النص أھمیةالمضمون ھو اقل أوكل نقل الش'' النصوص فان 

)3(" كبیرة أھمیةیكون ذا 

و األصلیةویات السیاحیة یتم عد العناصر المعجمیة بین النصوص عن طریقة ترجمة المطو 

یات التجرید و درجات الدقة و وعین االعتبار مستبأخذالنصوص المترجمة، و ذلك 

ذلك التحلیل الكمي و النوعي للفئات النحویة  في النصوص المصدر و إلىإضافةالوضوح 

ضمن الجمل على المستوى النصي و السیاقي، و كذا أھمیتھاعین االعتبار بأخذالھدف 

.األسلوبیةالفوارق ارإظھمة مع جو النصوص المتراألصلیةاالختالفات بین النصوص 

(1) Cf, El-Fahad Salim, Translation  of English Advertisements in Arabic Print Media, « In  Proceedings
of The 3 rd International  Comference of  English at Jarash  University », 2010, P 46

(2) CF, REISS Katharina, Translation Criticism, The Potentials & Limitations Shanghai, 2004, P 23

(3) Ibid ,P 41

560ص المرجع السابق ، ، سلیم  خلیف الفھد، ینظر)4(
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صعوبات ترجمة المطويات السياحية: الرابعالمطلب

أنھاعلى إلیھاینظر نوع من الوسائل الترویجیة یمكن أنترجمة المطویات السیاحیة كإن

)1(. التكییف الثقافيأھمیةمثال واضح عن 

فان المترجمین للمطویات السیاحیة قد یواجھون االختالف الثقافي، " Boyer"إلیھأشاركما 

لغة و ثقافة إلىكما نتصورھا نحن، بل من لغة أخرىلغة إلىفالترجمة لیست فقط من لغة 

)2(أیضا

»إلىو بالنسبة  Toressi إلىھناك بعض التوتر بین ترجمة المواد الترویجیة التي تمیل «

من اجل االمتثال مع وظیفتھا المقدمة في نھایة المطاف، و كذا التفضیل العام األخرتدجین 

)3(. األخرىاألنواعفي األخرىاألجنبیةلالستراتیجیات 

تحمل المیل نحو ثقافة اللغة الھدف ، و أنت السیاحیة المترجمة یجب او بالتالي فان المطوی

ترجمة الخطاب السیاحي یشھد قدرا أنحیث . تكیف الرسالة لتتناسب مع معاییرھا و توقعاتھا

)4(. كبیرا من المشاكل تنبع من اختالف الثقافات المشتركة

ر و ختالفات في المعاییكل الترجمة الثقافیة ھي نتیجة لإلمشاإن: " قائال Nordو قد علق 

)5(."فظي و الغیر اللفظي في كلتا الثقافتین المشتركةلاالتفاقیات في توجیھ السلوك ال

تكون ناجمة عن االختالفات في عملیات أنو مع ذلك، فان مشاكل الترجمة الثقافیة یمكن 

.عن االتفاقیات النصیة المختلفةأوالتفكیر بین الثقافتین 

560ص : المرجع السابق )1(
(2) CF , Boyer Marc & Viallon Philippe, La Communication  Touristique, Paris , Presses

Universitaire de France, 1994, P 103.
(3) CF, Toressi Ira, Routledge Encyclopedia of Translation Studies,( 2 rd edition), In  Mona Baker

and Gabreila Saldanha (eds), Routledge, 2009, PP 9-10
560المرجع السابق، ص )4(

(5) CF, Nord Christiane , Translating as a Purposeful Activity, Functionalist Approaches Explained ,
Manchester ! St Jerome, P 66
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تعریف المدونة.1

كمدونة اخترنا مطویة سیاحیة لمدینة تلمسان صادرة عن دیوان السیاحة لنفس المدینة

و األثریةاألماكنیوفر الدیوان مطویات عدیدة عن ھذه المدینة العریقة فنجد مطویات عن 

.التقلیدي التلمساني و الفنون الشعبیةالزى،الصناعات الحرفیة،العادات و التقالید،التاریخیة

القیساریة وھي ولمسجد الكبیرو االمتحفواخترنا مطویة تحمل العنوان التالي المشور

.و تاریخیة جد مشھورة بمدینة تلمسانأثریةأماكن

توافق المعاییر من حیث نوعیة الورق أنھابعد رؤیة المطویة أولیمكن القول كانطباع 

المستعملةواأللوان

الفرنسیة و االنجلیزیة في إلىتحوي المطویة نصوص قصیرة و مترجمة من العربیة 

دلیل على اھتمام مدینة تلمسان بالسیاح أجنبیةلغات إلىطویة مالترجمة .أخرى مطویات 

.األجانب

ور حول الموضوع فصدى الصورة صأوبعنوان و صورة مرفقكل نص في المطویة 

لھ من مأخوذةمع صورة نجد داخل المطویة نص عن المتحف ف.من صدى الكلمةأسرع

نص عن المسجد الكبیر مع صورة ،أیضابصورة مرفقنص عن باب القرمدین ، الخارج 

نص عن المشور مع ثالثة وأخیرا. المحراب والساحة ،رئیسیة و ثالثة صور فرعیة للمئذنة

.منھصور فرعیة كل واحدة تعرض جزء 

صورة عن القیساریة المذكورة في العنوان بل ان أونص أيحضناه انھ ال یوجد ا الم

.األثريبصورة لھذا المكان االمطویة تضمنت نص عن باب القرمدین مرفوق

ویان نفس النصوص والصور و اللغتین الفرنسیة و االنجلیزیة تحإلىالمطویتان المترجمتان 

بنفس الترتیب الذي عرضت بھ في المطویة باللغة العربیة
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تحلیل المدونة.2

حیث اعتبرنا المطویة *انتوان بارمان على طریقة یاتوللمطاعتمدنا في دراستنا التحلیلیة 

.ھدفباللغة العربیة النص المصدر و المطویتان المترجمتان النصان ال

)النص الھدف( مطویة باللغة الفرنسیةال-)النص المصدر(العربیةباللغة المطویة2-1

بعد قراءة النص الھدف استخرجنا الكلمات المفتاحیة التالیة  الخطوة األولى:

الكلمات المفتاحیة في نصLe Musée

Le musée- Zianides- l’Art Almoravides – medersa - les fouilles - les

vestiges-la cour extérieure-Mérinide

الكلمات المفتاحیة في نصBab El Kermadine

des vestiges –Yaghmoracen - porte de tuiliers- poterie - industrie

céramique.

 الكلمات المفتاحیة في نصLa Grande mosquée

Huit portes - Youcef Ibn Tachfine - la dynastie-Almoravide-minaret-

mihrab - la coupole

في نصالكلمات المفتاحیةLe Méchouar

Témoin de huit siècle - civilisation Arabo – musulmane - citadelle-

palais royal-conseil- ministres - résidence officielle-les princes

Zianides

*Antoine Berman. Pour une critique des traductions : John Donne. Paris, Éditions Gallimard,
« Bibliothèque des idées », 1995, 278 pages.
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في النصین المصدر و الھدف ترابط وتسلسل األفكار الخطوة الثانیة:

ال یوجد تجانسحیث انھ،الفقرات في النصین المصدر و الھدف غیر مترابطة نالحظ أن 

أننجدلنصینقراءتنا لو ھذا ما تبین لنا خالل.فكل فقرة تعرض معلومة جدیدة بینھا،فیما 

عن معلم او مكان اثري اكبر قدر ممكن من المعلوماتمجبر على عرض و إیصالالكاتب 

.في نص قصیر تاریخھ العریق ال تكفي بضعة اسطر لذكره 

كما توضحھ الفاء رف الواو و حرفح:ملة في النص المصدر ھيالربط المستعأدوات

التالیةاألمثلة

الفن المرابطي و الزیاني و المریني:1مثال

سیقا و ھنین و اقادیر: 2مثال 

فكان یوسف ابن تاشفین:  3مثال 

:التالیةاألمثلةكما توضحھ etالربط المستعملة في النص المترجم ھي   أدوات

 De marbre et plusieurs

 Almoravides et Zianides

 Proportions et l’imposante

نجد فقط  ، و ال حتى اسم المسؤول اسما الكاتب و المترجم غیرمذكورین الخطوة الثالثة:
.لوالیة تلمسانالمصدر الذي یتمثل في دیوان السیاحة 
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نوع النص : الخطوة الرابعة

المناطق تھیعرض معلومات عن تاریخ ھ،تاریخيإخباري تراثينوع النص ھو نجد أن 

األمثلةكما توضحھ معروفة شخصیات تاریخیة أسماءمدعما بتواریخ و األثریة و التراثیة

التالیة

-C’était une medersa construit en1905

-En 1236 Yarmoracen le fondateur de la dynastie Zianides donna à

cette mosquée ses dimensions définitives

-C’était Ali Ben Youcef prince Almoravide qui en 1136 entreprend

l’arrondissemement de la mosquée

-C’est la ‘que Yaghmoracen en passant ses

troupes…………chrétienne

-Haut lieu d’histoire et témoin de 8 siècle

تندرج ضمن أدوات الترویج ذو طابع سیاحي كونھ مكتوب في مطویة سیاحیة أیضاالنص 

.التعریف بھذه المناطق للسیاح الوافدین إلیھا من كل صوب و حدبإلىتھدفالسیاحي التي 

Glossaire:الخطوة الخامسة

النص الھدف النص المصدر

Le musée

Art Almoravide

Zianides

Mérinides

Les fouilles

Pierres

المتحف

الفن المرابطي

الزیاني

المریني

تنقیبات

أحجار
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Medersa

Le style A rabo Mauresque

Marbre

Bab El Kermadine

Potterie

Industrie céramique

Fondateur

Edifice

Minaret

Mihrab

Coupole

Cuivre

Civilisation Arabo Musulmane

Citadelle

Siège

Murailles

مدرسة

األسلوب العربي المغربي

الرخام

باب القرمدین

الفخار

صناعة خزفیة

مؤسس

البناء

الصومعة

المحراب

القبة

النحاس

حضارة عربیة إسالمیة

القلعة

حصار

األسوار

اللغة و األسلوب الخطوة السادسة:

یتعذر على صعبة ال نجد مصطلحات حیثاللغة المستعملة بسیطة وغیر فصیحةأننجد 

.القارئ العام فھمھا

مرتبطة شخصیات تاریخیة وأسماءفقط في المضمون الذي یعرض معلومات اإلشكالیبقى 

عرفون ال یبالنسبة للزوار األجانب الذین استوعباھامن وعا ماعب نصیبتاریخ المنطقة مما 

.المدینة العریقةتاریخ ھتھ
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استراتیجیات الترجمة المستعملة : الخطوة السابعة

الفرنسیة على النحو التاليإلىترجم العنوان من العربیة 

النص الھدف النص المصدر

Méchour

Musée

Grande mosquée

Kissaria

المشور

المتحف 

الكبیرالمسجد 

القیساریة

االقتراض بالنسبة للمشور و القیساریة النعدام المقابل في اللغة أسلوباستعمل المترجم 

)اللغة الفرنسیة(الھدف

.یقابلھما في اللغة الھدفتحف بماوترجم المسجد الكبیر والم

السابقة ذكرت معرفة في النص المصدر وترجمت الى كلمات  الكلمات األربعة مالحظة:
نكرة في النص الھدف

لو ترجمھم على النحو التالياألفضلكان من 

El(Le) Mechour-Le musée –La grande mosquée-La(El) Kissaria

جمة العنوان كما ربل اكتفى بتإغراءأوعبارة جذب أيالمترجم لم یضف أنأیضانا الحظ

.ھو

:مایلياالقتراض في ترجمة إستراتیجیةاعتمد المترجم -

النص الھدف النص المصدر

Siga سیقا
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Honain

Aghadir

Bab El Kermadine

Le Méchour

Yaghmoracen

Ibn Tachfine

Medersa

Sidi Boumedien

ھنین

اقادیر

باب القرمدین

المشور

یغمراسن

ابن تاشفین

مدرسة

سیدي بومدین

أصالةعلى  نسبة ل مدرسة وباب القرمدین حفاظااالقتراض بالإستراتیجیةفضل المترجم 

)La charge sémantique(الثقافة المحلیة في تعابیرھا الخاصة بھا 

علما انھ یوجد المقابل في اللغة الھدف

 مدرسةécole

باب القرمدینLa porte de Tuiliers

اإلضافات

اإلضافاتفي النص الھدف الحضنا بعض 

النص الھدف النص المصدر

Nombreux édifices

1136

--------------------------------

-----------------------------------

Nombreux"وأضاف لیؤكد صحة المعلومة 1136المترجم السنة أضافرأیناحسب 

edifices "شساعة المشور إلبراز.
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:مناسبالغیر المقابل 

النص الھدف النص المصدر

Les princes Zianides

Le prince Zianide

Le minaret primitif

الملوك الزیانیین

الملك الزیاني

الصومعة األصلیة

ولیس Le roiنعلم ان الملك باللغة الفرنسیة  .ر المقابلیوفق المترجم في اختیالم

princeLe المترجم تعمد ترجمتھا بھذه الطریقة و لیس أنولكن نضن األمیرالتي تعني

Les roisملوك بأخرجھال منھ وخاصة انھ ترجمھا في مثال 

المترجم اختار أنغیر Originaleبالنسبة ل األصلیة فمقابلھا في اللغة الفرنسیة  

Primitifبما للداللة على ان الصومعة  جد قدیمةر

ترجمة كل كلمة في اللغة اللفظیة أيالمقابالت إستراتیجیةغالبا ما اعتمد المترجم على 

:التالیةاألمثلةالعربیة بما یقابلھا في اللغة الفرنسیة كما توضحھ 

النص الھدف النص المصدر

1il s’agit de vestiges de l’enceinte de

Tlemcen située au nord ouest

de l’ancienne ville

2-il comprenait en plus du palais

royal,mosquée,jardins et fontaines

3-Yaghmoracen ,le fondateur de la

dynastie Zianides,donna a’ cette

mosquée ses dimensions définitives

سور تلمسان الواقع شمال راثأیعني -1

ینة القدیمةغرب المد

كان یحتوي زیادة على القصر الملكي -2

المسجد والحدائق و الحنفیات

یغمراسن مؤسس الدولة الزیانیة أعطى-3

النھائیةإبعادهلھذا الجامع 
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المترجم لم یعتمد الترجمة الحرفیة حیث احترم اختالف ترتیب عناصر الجملة أنحضنا ال

في اللغتین العربیة و الفرنسیة حیث بدا الجملة باالسم في اللغة الفرنسیة و الجملة في اللغة 

.العربیة بالفعل

ancienne villeكما انھ قدم الصفة على االسم في اللغة الھدف  

.على عكس اللغة العربیة المدینة القدیمة

الخالصة

عدد الجمل في النص الھدف یساوي عدد الجمل في النص المصدر دلیل على ان المترجم 

.منھا شیئالم یضف ولم ینقصمة المطویة باللغة العربیة كما ھياكتفى بترج

انھ ترجم كل كلمة من النص إيالمقابالت إستراتیجیةاعتمد على نستنتج أن المترجم 

االقتراض لترجمة بإستراتیجیةأیضااستعان المترجم .المصدر بما یقابلھا من اللغة الھدف

)شخصیات و األماكن أسماء(عالماألأسماء

األفعالالخاصة بالقواعد و خاصة على مستوى األخطاءتوجد في النص الھدف بعض 

سنعرضھا في الجدول التالي

النص المصدر النص الھدف التصحیح

الذي استعمل

فكان

الذي یكون

Qui servir

Ce fut

Qui aurait

Qui sert

C’était

Qui avait
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)النص الھدف(المطویة باللغة االنجلیزیة–) النص المصدر( المطویة باللغة العربیة-2-2

بعد قراءة المطویة باللغة االنجلیزیة استخرجنا الكلمات المفتاحیة التالیة الخطوة األولى:

الكلمات المفتاحیة في نصThe museum

Medersa – porch - Sidi Boumedien – artefacts – Almoravides –

Zianides- the Merinides art - excavation

الكلمات المفتاحیة في نصBab El Kermadine

Pisavestiges – great wall - pottery – ceramics - The Italian

الكلمات المفتاحیة في نصThe great mosque

Youcef Ibn Tachfine - minaret- dome - mihrab

 المفتاحیة في نصالكلماتEl Méchouar

8 century old witness – fortress - royal residence - the king’s palace-

great walls -Abou Abbes Ahmed -official residence-consult

ترابط وتسلسل األفكار الخطوة الثانیة:

متحف حیث بدا بترجمة  الفقرة الثالثة ترتیب الفقرات في نص الن المترجم لم یحترم أنالحظ 

فقرة واحدة إلىالمشورحول النصأكثر تسلسال كما انھ األفكارلجعل وذلك ون األولى ، د

مترابطةبأفكارنصا متجانسا لیصبحفي النص المصدر،والذي كان یتكون من ثالثة فقرات

نجد المصدر فقط والذي یتمثل في  : اسما الكاتب والمترجم غیر مذكورین، الخطوة الثالثـة

دیوان السیاحة لتلمسان

نوع النص : الخطوة الرابعة

المشھورة بمدینة األثریةاألماكنیقدم معلومات عن تلك ذلك انھ تاریخي إخبارينوع النص 

التالیةاألمثلةكما ھو موضح في شخصیات تاریخیةأسماءأیضاتلمسان و یذكر 



دراسة تحلیلیة نقدیة:الفصل التطبیقي

51

-it was a medersa built in 1905

-the prince Yaghmoracen……………………..christian guard

-It was Y oucef Ibn Tachfine…………………..who built it towards

1102

-Mehcour was the work of the 13th Zianide prince Abou Abbes

Ahmed

السیاح فھو ذو طابع سیاحيإلىثریةاألالتعریف بھذه المناطق إلىأیضایھدف النص 

Le glossaire:طوة الخامسةالخ

النص الھدف النص المصدر

The museum

The Almoravide art

The Zianid

The Merinid

Excavations

Stones

marble

Mederssa

Arab moorish style

Bab El Kermadine

Pottery

The founder

Minaret

المتحف

الفن المرابطي

الزیاني

المریني

تنقیبات

أحجار

الرخام

مدرسة

األسلوب العربي المغربي

باب القرمدین

الفخار

مؤسس

الصومعة
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Mihrab

Dome

Copper

Citadel

The reign

Great walls

المحراب

القبة

النحاس

القلعة

عھد

األسوار

اللغة واألسلوب الخطوة السادسة:

حات حتى یسھل على أضاف توضیحات وشراستعمل المترجم لغة بسیطة و واضحة كما انھ 

.المعلومات التاریخیة عن مدینة تلمساناستو عاباألجنبيالقارئ

: استراتیجیات الترجمة المستعملة الخطوة السابعة

اللغة االنجلیزیة على النحو التاليإلىترجم العنوان من اللغة العربیة 

الھدفالنص  النص المصدر

El Méchour

The museum

The great mosque

/

المشور

المتحف

المسجد الكبیر

القیساریة

.االقتراض لترجمة المشور النعدام المقابل في اللغة االنجلیزیةإستراتیجیةاعتمد المترجم 

في اللغة الھدفلیھمالم یترجم القیساریة وترجم المتحف والمسجد الكبیر بمقاب
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الفقرات حیث انھ بدا بالفقرة الثالثة بدال من لم یحترم ترتیبفانھنص المتحفعند ترجمتھ ل

.المتحف الذي كان مدرسةأصلفھي تعرض ألھمیتھاربما األولى

االقتراض

النص الھدف النص المصدر

Ali Ben Youcef

Yaghmoracen

Abou Abbés Ahmed

Abou Hamou II

یوسفعلي بن

یغمراسن

ابو عباس احمد

ابو حمو الثاني

عالماألأسماءاالقتراض لترجمة إستراتیجیةاعتمد 

اإلضافات

النص الھدف النص المصدر

1-Numerous excavation realized

here and there in and around

Tlemcen such as

Siga,Honaine,and Aghadir

2-white marble

3-honourable teachers and

learners

4-all the branches of knowledge

at that time

5-medersa( a school in the Arab

ین واقادیرتنقیبات سیقا ھن-1

 ----------------------------

 ---------------------------

--------------الرخام -2

3- --------------------------

4- --------------------------

)--------------------- (مدرسة -5
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culture)

6-steps and doors which were

parts of the great wall which used

to surrend Tlemcen

7-the Italian Pisa

8-the Italian learnt the art of

ceramics fromthe locals or

inversely

9-1136

10-their size available as today

11-suspended to the dome

12-some ministers and medicine

doctors’ dwellings,a school and

cells for advanced learners and

students

13-royal

14-was a vast fortress

6- ---------------------------

7- ---------------------------

8- ----------------------------

9- -----------

10 - ---------------------------

11 - -----------------------------

12 - --------------------------

13 - --------------------------

14 - ----------------------------

.جنبيإلى القارئ األالمترجم شرح كلمة مدرسة لیقرب معناھا أضاف

اقادیر وھنین من ضواحي و یعلم القارئ بان سیقا أنالمترجم أراداألولالمثال إلىبالنسبة 

.تلمسان

.المترجم معلومات ال توجد في النص المصدر بھدف الشرح والتوضیحأضاف

الحذف
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النص الھدف النص المصدر

 -------------------------------

م 200مضلع رباعي شاسع ل إنھا-1

م150على

)في نص الجامع الكبیر(الملك -2

.أھمیتھماربما لعدم 2- 1لینالمثانالحظ أن المترجم تفادى ترجمة

الترجمة بالتقابل

التالیةاألمثلةالمقابالت كما توضحھ إستراتیجیةغالبا ما اعتمد المترجم 

النص الھدف النص المصدر

1-it is remarkable by the regularity

of its propotion and the imposing

harmony of the structure

2-in1236,Yaghmoracen,the

founder of the Zianides dynasty

gave to the mosque its final

dimensions

3-the large chandelier of ceder

wood covered with copper

4-Yaghmoracen gave up his royal

residence Kasr El Kadim near the

Great mosque

بعاده و التناسق الھائل أیمتاز بانتظام -1

.للمجموع

أعطى یغمراسن مؤسس 1236في -2

الدولة الزیانیة لھذا الجامع أبعاده النھائیة

الثریا الكبرى من خشب األرز وتمت -3

تغطیتھا بالنحاس

إقامتھ یغمراسن ھو الذي تخلى عن -4

الملكیة بقصر الخادم قرب المسجد الكبیر

یخل بالمعنىأنخالل عملیة الترجمة دون وتوظیفھمنجح المترجم في اختیار المقابالت 

ملوك اللتان /السابقة بالنسبة لكلمة ملك نفس المالحظة التي ذكرناھا في دراستنا التحلیلیة

king / kingsأن مقابلیھما علما لیزیةفي اللغة االنجPrince/ Princesإلىترجمتا 
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الخالصة

أضافن المترجم من الجمل في النص المصدر ألأطولالجمل في النص الھدف أننا الحظ

لتاریخیة القیمة المعلومات ااستیعابوتسھل علیھ الفھم و األجنبيتوضیحات تخدم القارئ 

فالمترجم لم یكتف بترجمة المطویة كما ھي بل .المشھورة بماضیھا المجیدعن ھذه المدینة

األجنبيالسائحإلىاجتھد لیقرب المعلومة 

:النحویة فیما یلياألخطاءنا بعض الحظ

-Bab Elفي نص  Kermadine

White taking ……..                      while taking….

EL-Méchouarفي نص 

Partuculary..................                  Particulary

نجلیزیةاإلاألبجدیةوھو ال یوجد ضمن الحروف "é"المترجم استعمل حرف   



الخاتمة
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یھ النظري و التطبیقي، تبین لنا أن في جانبالموضوعمن خالل التعمق في دراستنا لھذا 

ھا ، و صناعة ھم الظواھر الممیزة لعصرنا الحالي حیث ال یمكن تجاھلالسیاحة تعد من أ

ال بعد مطلع القرن لم تأخذ مكانتھا الفعلیة إخرى،األاالقتصادیةكبیرة بارزة بین األنشطة 

.العشرین و تحدیدا بعد الحرب العالمیة الثانیة

ین بدأت سان الحدیث للتعبیر عن التغییر، أصبحت السیاحة الیوم مطلبا ملحا من مطالب االنفأ

یعد واحدا  من خیراألالدول و المنظمات تھتم بما یعرف بالترویج السیاحي ، حیث أن ھذا 

االتجاھات الحدیثة التي شھدھا العالم في السنوات األخیرة، و ذلك بالمساھمة التي یقدمھا 

فھو یعمل على تقدیم قیمة ممیزة . االزدھارا نحو التطور و لقطاع السیاحة و الدفع بھ قدم

ائل المتاحة من للسائح، ذلك بتوفیر المعلومات الالزمة لھ التي تمكنھ من اإلختیار بین البد

، من شانھ إرضاء أخرىمن جھة عالیةجھة ، و تقدیم برامج سیاحیة بخدمات ذات نوعیة 

.على مجموعة من األدوات و الوسائل الترویجیة المختلفةباالعتمادالسائح، و ذلك 

شاط عالمي و السیاحة كنانتشارال تعترف بالحدود، و اھرة العولمة التيو مع بروز ظ

بالترجمة و ذلك لسد فجوة تعدد اللغات بین السیاح بمختلف االستعانةح لزاما دولي، أصب

، و لما لھا من دور فعال و مھم في ترجمة معظم المنتجات و الخدمات السیاحیة جنسیاتھم

اختیاره كمدونة لبحثنا من خالل إلىعلى غرار ترجمة المطویات السیاحیة، و ھو ما دفعنا 

مطویة سیاحیة لمدینة تلمسان، و اعتمدنا في ىعللنقدیة التي قمنا بھا دراستنا التحلیلیة و ا

لدى ھم محفزات السفر رمان ، فالمطویات السیاحیة تمثل أحد أنتوان بذلك على طریقة ا

سلوب جذاب و مغري لمعلومات وجھتھ من خالل ما تقدمھ بأاختیارالسائح و تساعده في 

یة مسبقة عن المكان ، و المختلفة، و كذا تكوین صورة ذھنعن المرافق و الخدمات السیاحیة 

.من لغة یزید من فعالیتھا و یمكنھا من جذب سیاح من جنسیات مختلفةبأكثرتوفرھا 

:جملة النتائج التالیةإلىل المطروحة في المقدمة أمكننا التوصلإلشكالیةو تبعا 

عملیة الترجمةضرورة التحكم في اللغة المصدر و الھدف شرط أساسي في

 و التقریب بین الشعوباألممقافات بین غة في عملیة نقل الثبالأھمیةللترجمة.
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 مقر المتعلقة بالسفر، النقل و اإلقامة خارجاألنشطةالسیاحة عبارة عن مجموعة من

دةالسكن االعتیادي ألغراض متعد

سیاحة بشكل كبیر في تدفق رؤوس األموال األجنبیة و بالتالي إنعاش تساھم ال

.و النھوض بھقتصاداال

احتیاجاتستراتیجیة متكاملة تتكون من مجموعة من الوسائل لتلبیة الترویج السیاحي إ

.و رغبات السائح

السیاحي عبر الترویج السیاحي من خالل تعریف السائح بالمقومات و ینطلق النظام

.كانیات و الموارد السیاحیة التي یتمتع بھا البلداإلم

 یعد الترویج السیاحي األداة الفعالة و البناءة في رسم صورة سیاحیة جیدة من خالل

.اإلعالن و العالقات العامة و تنشیط المبیعات

ترابطة فیما بینھا من مرسل السیاحي على جملة من العناصر المیعتمد الترویج

نوعین من علىكذا و. سال، مستقبل الرسالة و النتائجالرسالة، طریق اإلرالرسالة، 

الدعایة و اإلعالن بمختلف أنواعھ، و أدوات غیر : دوات تقلیدیة تتمثل فياألدوات، أ

الخ...تقلیدیة تتمثل في المؤتمرات و المعارض و المھرجانات 

لسیاحلة تعدد اللغات بین ااجة قطاع السیاحة للترجمة لحل مشكح.

 الترجمة متصلة بالسیاحة، و السیاحة بدورھا ال یمكنھا أن تتقدم و تنتشر و تزدھر من

.دون الترجمة

ن یكون المترجم مثقفا ثقافة واسعة من الناحیتین اللغة من أجل ترجمة صحیحة یجب أ

.، و ملما بموضوع الترجمةإلیھاالمنقول عنھا و األخرى المنقول 

العالم لتسھیل الخدمات الترویجیة الترجمة السیاحیة عبرركات تھتم بناك عدة شھ

.للسیاح بمختلف جنسیاتھم و لغاتھم

 الصور و األلوان اختیارالمطویات السیاحیة ترتقي لجودة عالیة من حیث التصمیم و

.لتلبیة توقعات السائح

 الثقافي، فالترجمة لیستاالختالفالمترجمون للمطویات السیاحیة یواجھون صعوبة

.أخرى ، بل من لغة إلى لغة و ثقافةمن لغة إلى لغة
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 إستراتیجیةبكثرة على أعتمدالمترجم أننالحظ في ترجمة المطویات السیاحیة

.المقابالت اللفظیة، اي كل كلمة بما یقابلھا في النص الھدف

 خطاء النحویة في النصوص المترجمةبعض األارتكابالحظنا

شكالیة التي جابة على اإلاإلمن خاللقد وفقنا في بحثناو في األخیر نرجو ان نكون 

، راجین ان یكون الترویج السیاحي و العالقة بینھماید دور الترجمة فيطرحناھا على صع

.ھذا البحث نقطة انطالق لبحوث أخرى
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الملخص

فالترجمة .وھي دور الترجمة في الترویج السیاحيأالقطاع السیاحة تتركز دراستنا على واحدة من الموضوعات التي تھم

وریةھي ضرو.عبر العالمالمختلفة اح لغات السیإلىعملیة مھمة في نقل مختلف وسائل الترویج السیاحي من اللغة المصدر 

مترجمین مختصین فيفي ھذا الصدد نقترح تكوین و.بلد یملك مقومات سیاحیةأيعن عالمیةصورة سیاحیةإلبراز

.من البحوث التي تساھم في تطویر قطاع السیاحةو بالمزیدالسیاحیةالترجمة

الترجمة السیاحیة-المجال السیاحي- مترجمین-الترویج السیاحي-الترجمةالكلمات المفتاحیة

Le résumé

Notre étude est basée sur un sujet lié au secteur touristique .C’est le rôle de la traduction dans

la promotion touristique. La traduction est une opération importante pour transmettre les

différents outils de la promotion touristique de la langue source vers les différentes langues du

touriste .Elle est aussi importante pour présenter une image mondiale sur le pays qui possède

des potentialités touristiques. Pour cela, on propose la formation des traducteurs spécialisés

dans la traduction touristique pour développer le secteur de tourisme.

Les mots clés :la traduction-la promotion touristique-des traducteurs-le secteur de
tourisme-la traduction touristique.

The summary

This study focuses on one of the interesting topics related to the sector of tourism. It is the

role of translation in the touristic promotion. The translation is an important operation to

transform the different tools of the touristic promotion from the source language to the

different languages of the tourists. It is also necessary to reflect an image of the country that

possesses touristic potentials all over the world. In this trend we suggest the formation of

specialised translators and for more researches to develop the sector of tourism.

Key words: translation-the touristic promotion-translators-the sector of tourism-touristic
translation
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