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The problematic of Transferring Metaphorical Methods in the 
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 Abstract  الملخص
حيتاج الوضع اإلقتصادي الراهن لدول العامل إىل         

لغة إقتصادية خاّصة تتمّيز باجلّدة والتطّور واعتمادها 
على أساليب اإلغراء و الّتأثري واإلقناع من أجل أن تعّّب 
األمم عن نفسها وتأّسس اقتصادها احلّر واملتطّور يف 

يادة. ظّل ما تعرفه الّسوق من منافسة وتسابق على الرّ 
وهلذا الّسبب بات إعتماد احملّررين اإلقتصاديني على 
اإلستعارة وسيلة مهّمة جللب انتباه املتلّقي والتأثري فيه 

 وبالّتايل حتقيق املنفعة
هتدف هذه الورقة البحثية إىل دراسة األساليب       

اإلستعارية املوجودة يف اللغة اإلقتصادية ومعاينة دورها 
ي والغاية من توظيفها فيه، واألهّم يف الّنص اإلقتصاد

من ذلك هو التعّرف على األدوات اإلجرائية اليت يتّم 
من خالهلا ترمجة هذه اإلستعارة. وبعد حبث ودراسة 
توصلنا إىل نتيجة مفادها أّن اإلستعارة توّظف يف 
الّنصوص اإلقتصادية بغرض حتقيق املنفعة واملصلحة 

  قتصادي وجتميله ثانيا.املادية أّوال وزخرفة اخلطاب اإل

           The current economic situation of 

the countries in the modern world needs a 

special economic language characterized 

by novelty, prosperity, a seduction 

methods, influence, and persuasion in 

order to help nations to express 

themselves and establish a free and 

developed economy in light of the market 

competition for leadership. For these 

reasons, the reliance of economic editors 

on metaphor has become an important 

means of attracting the attention of the 

recipient, influencing him and thus 

benefiting. This paper aims to study 

economic metaphor and examining its 

role and purpose in the economic texts. At 

the end of the study, we have come to the 

conclusion that metaphor may be used in 

the economic texts even for the purpose 

of benefit and interest or for decorating 

and beautifying the economic discourse.  

 
نص إقتصادي، مجلة إقتصادية، كلمات مفتاحية: 

مصطلح إقتصادي، إستعارة، إستعارة إقتصادية، ترمجة 
 اإلستعارة

 Keywords :economic text, economic 

sentence, economic term, metaphor, 

economic metaphor, translation of 

metaphor. 
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 مقدمة:  .1
اإلستعارة هي صورة بيانية بليغة توّظف يف جيمع أغلب البالغيني واملنظّرين يف حقل الّّتمجة على أّن        

الّنصوص األدبية جبميع أنواعها هبدف إحداث نوع من اجلمالية والرونق على الّنص. ولكن ما الحظناه يف 
ورة البيانية أصبحت تتواجد يف الكثري من الّنصوص اليّت ال تصّنف نوات األخرية هو أّن هذه الصّ هذه السّ 

ضمن الّنصوص األدبية وإّّنا هي نصوص تقنية وعلمية متخّصصة. ينتج عن هذا الّتوظيف تغيري واضح يف 
وظيفة اإلستعارة داخل الّنص املتخّصص، فتتحّول اإلستعارة من وسيلة لتحقيق مجالية الّنص وزخرفته وبيانه 

أداة لنقل معلومة أو أو نشرها و تفسريها، أو أداة لإلقناع والّتأثري على املتلّقي وحتقيق منفعة مادية أو  إىل
 معنوية. 
يسيطر على اجملتمعات والرغبة اجلاحمة اليت جتتاح أفراد هذا اجملتمع بات إّن الطابع املاّدي الذي         

ملالية وتكديس األموال وإّدخارها وبالّتايل الّسيطرة على العامل، احلديث يف الربح وحتقيق املصاحل اإلقتصادية وا
قصد جلب اإلنتباه   جعل  احملّررين اإلقتصاديني يلجأون إىل توظيف اإلستعارة يف هذا الّنوع من الّنصوص 

ّتيات اليت والتأثري على املتلقي الذي غالبا ما يكون تأثريه على اإلقتصاد جلّيا مبا حيّققه من املبيعات  واملش
 ترفع من قيمة الّدخل القومي وتسهم يف إرتفاع نسبة األرباح. 

إّن توظيف هذه الّصورة البيانية يف الّنصوص اإلقتصادية يضفي عليها نوعا من األدبية واجلمالية حّّت         
طبيعة زئبقية وإن كانت الغاية األمسى من توظيفها هي اإلقناع والتأثري، وهذا ما جيعل هذه الّنصوص ذات 

ال ميكن حتديد حدودها اللغوية و املعنوية بوضوح إالّ بعد تريث و مدارسة. و هو ما يسّبب مشاكل عديدة 
 لدى املّتجم عند حماولته ترمجة هذه الّنصوص ونقلها إىل اللغة املستهدفة.

ي عاملا مبا حيصل يف إّن توظيف اإلستعارة يف النص اإلقتصادي يقتضي أن يكون احملّرر اإلقتصاد         
جمتمعه من أحداث كي يستطيع انتقاء اإلستعارات اليت يريد استخدامها وربطها بالواقع حّّت يضفي عليها 
نوعا من األصالة واملصداقية. فكّلما كانت هذه اإلستعارة لصيقة باجملتمع ومبا حيصل فيه من جديد، كّلما 

أخرى لدى املّتجم الذي هو مطالب بأن يكون على  كانت صادقة وحقيقية. تّشّكل هذه امليزة صعوبة
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إّطالع بالثّقافة اإلقتصادية للمجتمع املستهدف من أجل نقل هذه اإلستعارة بأمانة وتفادي اخليانة إثر ترمجته 
 هلذه الصورة البيانية اليت حتمل يف طّياهتا شحنة إجتماعية و ثقافية كبرية. 

غوية جاءت إشكالية البحث على الّنحو الّتايل: ما هو املصطلح ومن أجل حتليل هذه احلالة اللّ       
اإلقتصادي وما هي مشاكل ترمجته؟ ما هي اإلستعارة اإلقتصادية؟ وكيف توّظف هذه اإلستعارة يف الّنص 
اإلقتصادي وملاذا؟ كيف يستطيع املّتجم ترمجة هذه األساليب اإلستعارية حمافظا على معناها وّشكلها يف 

ستهدفة؟ أي ماهي األساليب واألدوات اإلجرائية اليت جيب على املّتجم أن يستخدمها بغية ترمجة اللغة امل
 هذه اإلستعارة إىل اللغة املستهدفة بأمانة؟

هتدف هذه الورقة البحثية إىل دراسة اإلستعارة اإلقتصادية و حماولة حصر واإلحاطة باألسباب والدوافع       
ادي على استخدام هذه اإلستعارة. وكذلك معاينة طريقة توظيف هذه اإلستعارة اليت تشّجع احملّرر اإلقتص

والغاية منها و الدور الذي تؤّديه داخل اجلملة اإلقتصادية و الّنص اإلقتصادي ككل. أّما اهلدف األهّم من 
يب واألدوات كّل هذا فهو التعّرف على طريقة نقل هذه اإلستعارة و ترمجتها من لغة إىل أخرى وكذلك األسال

 اإلجرائية اليت يعتمد عليها املّتجم يف نقل هذه اإلستعارة بطريقة صحيحة و مقبولة. 
  ماهية المصطلح اإلقتصادي وإشكالية ترجمته  .2

لفظة اتّفقت عليها مجاعة معنية  على أنّهاملصطلح اإلقتصادي مثل غريه من املصطلحات،  يعّرف       
ألداء مفهوم معنّي يف جمال اإلقتصاد وهو بذلك ال خيتلف عن بقية املصطلحات، وإّّنا يستنبط تعريفه من 
تعريف املصطلح عاّمة. واملصطلح هو ما إتّفق عليه العلماء من كلمات أو مفردات أوعبارات للّداللة على 

االت العلمّية: "إّن كّل طائفة من العلماء هلم ألفاظ يستعملوهنا فيما مفهوم واحد ومعنّي يف جمال من اجمل
بينهم إنفردوا هبا عن سواهم تواطؤوا عليها، ألغراض هلم فيها ،من تقريب الفهم على املخاطبني هبا أو 

( فهم بذلك يضعون حدودا معلومة 1) تسهيله على أهل تلك الّصنعة يف الوقوف على معانيهم بإطالقها "
موعة من املفاهيم األساسّية اليت تؤطّر كّل علم من العلوم وتشمل عملّية تداوله بني ذوي اإلختصاص جمل

وعاّمة القرّاء . فاملصطلح اإلقتصادي هو عبارة عن املفتاح الذي يسّهل عملّية الّتواصل بني اإلقتصادّيني أواّل 
 (2وعاّمة الّناس يف مرتبة ثانية. )
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الدراسات واألحباث املتعّلقة بّتمجة الّنصوص املتخّصصة والّتكيز فيها  بعد اإلّطالع على خمتلف
معضلة املصطلح هي وحتليلها، تيّقنا بأّن الّصعوبة والتعقيد يف عملية ترمجة هذا الّنوع من الّنصوص إّّنا 

لّنص. إّن املصطلح أوالّتعابري اإلصطالحّية اليت حتمل يف طّياهتا أكّب نسبة ممكنة من املعىن الكّلي أو العام ل
يكتسب أمهّية كّبى يف الّنص اإلقتصادي، وعلى هذا األساس ينبغي حملّرر الّنص اإلقتصادي ومّتمجه أن 

 يأخذاه بعني اإلعتبار يف أثناء عملّية حترير وترمجة الّنص اإلقتصادي.
( 3ه وإجياده")وكذلك خيدم تدريس الّّتمجة املصطلح ألّن ترمجة املصطلح هي من أهّم وسائل إستنباط

فتعّلم تقنّيات الّتعامل مع املصطلح اإلقتصادي هي واحدة من الطّرق اليت ميكن من خالهلا الّتمّكن من 
الّّتمجة اإلقتصاديّة وتعّلمها، ألّن املصطلح إّّنا هو نصيص خيتزل نّصا كامال بأفكاره ومعلوماته ورسائله 

 الّتواصلية.
املصطلحات وتقييسها وتعّدد املفاهيم واإلشّتاك الّلفظي هي  إّن الفوضى املصطلحّية وعدم توحيد 

يتحّمل احملّرر اإلقتصادي جزءا من املسؤولّية بوصفه . و مشاكل متنّوعة تعاين منها ترمجة املصطلح اإلقتصادي
املرّكب األّول للّنص قبل أن يصل هذا الّنص إىل املّتجم أو القارئ: "على احملّرر اإلقتصادي أن يعرف 

صطلح املتخّصص الذي هو بصدد إستخدامه وذلك بغرض الّتوضيح، فعلية دائما أن يتذكّر أّن هذه امل
 املصطلحات ال تزال متّثل شفرة غامضة بالّنسبة ملعظم الّناس، لذلك جيب عليه أن يفّك رموز هذه الّشفرة"

الفهم، ألّن غاية الّنقل ( ألّن أصعب مشكلة ميكن أن يواجهها املّتجم يف ترمجته للمصطلح هي مشكلة 4)
 هي اإلفهام فكيف ستحّقق هذه الغاية إذا مل يستوعب املّتجم هذا املصطلح.

يواجه املّتجم العريب يف كثري من األحيان نصوصا حّررها خمتصون يستخدمون للحديث عن جمال 
ة توفّر للمعلومة ختصصهم أداة مفهومية يرون أهّنا ضرورية لنجاح حتليلهم، يلجأون أيضا إىل عبارة خمتصّ 

( إّن إستخدام املصطلحّيني هلذه املصطلحات الّدقيقة يصّعب على املّتجم عملّية 5العلمّية الّصرامة املطلوبة.)
إستيعاهبا وفهمها، وهذا ما يفرض عليه الّلجوء إىل طريقة خاّصة يف الّتعامل مع املصطلحات الّدقيقة. تتولّد 

يومّية تقريبا فال يكاد القارئ أن يتعّرف على مصطلح ويتمّكن من املصطلحات يف جمال اإلقتصاد بصفة 
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فهمه وإستعماله حّت يولد مصطلحا آخر حيمل مفهوما آخر، ينبغي على القارئ واملّتجم فهمه وحسن 
 الّتعامل معه.

إّن مبدأ اإلصطالح هو املصطلح الواحد للمفهوم الواحد، وذلك يعين الّتطابق بني املفهوم واملصطلح 
لدال عليه دون وجود مفهوم ثابت للمصطلح الواحد أو مصطلح ثان للمفهوم الواحد. ولكّن مشكلة تعّدد ا

املفاهيم للمصطلح الواحد تسّبب عدم الّتوحيد وتعّدد املقابالت للمصطلح الواحد: "إّن مقتضيات العصر 
ليت حتيل إليها فالّلغة املرجعّية احلديث، فرضت ضرورة الّتطابق األحادي من املصطلحات الّلغويّة واملراجع ا

جيب أن تضّم رصيدا من الكلمات واملصطلحات بقدر عدد العناصر احملال إليها يف العامل احملسوس واملدرك" 
( ألّن الفوضى وعدم الّتنظيم يف ختزين املصطلحات وتنظيمها جيّر إىل الفوضى يف إستعماهلا وهو الرّاهن 6)

 تخّصصة يف الّدول العربّية ومن مثلها الّّتمجة اإلقتصاديّة.الذي تعاين منه الّّتمجة امل
إّن الّتعامل مع املصطلح يفرض على املّتجم أن يكون على بّينة منه وأن يلتزم مبعرفة دخيلته املعنويّة 

ه من والّلغويّة واإلحاطة مبالبساته وذلك بغية فّك شفراته والوصول إىل لّبه وبالّتايل إختيار املقابل األنسب ل
بني قائمة املقابالت اليت غالبا ما تضعها أمامنا القواميس املتخّصصة مبجّرد الّشروع يف عملية البحث عن 

 املقابل. 
ال ينفّك املّتجم حيارب مشكلة تعّدد املقابالت للمصطلح الواحد حّت تواجهه مشكلة إنعدام  

املقابل متاما، ففي بعض األحيان جيد املّتجم نفسه جمّبا على أخد مكان املصطلحي الذي من واجبه توليد 
ي بفهم الّنص املّتجم كما املصطلحات أوصناعتها، ألنّه مضطر إىل إجناز الّّتمجة بطريقة دقيقة تسمح للمتلقّ 

 فهمه املتلّقي األصلي، وعلى هذا األساس يكون املّتجم جمّبا ال خمرّيا على صناعة املصطلح وتوليده.
 تعريف اإلستعارة .3

تعتّب اإلستعارة صورة من الّصور البيانية األساسية اليت يعتمد عليها املبدعون للّتعبري عن معان قد ال       
واللسانيني   اللغة الصرحية الّتعبري عنها واحتواءها. لقد نالت اإلستعارة اهتماما بالغا من قبل البالغينيتستطيع 

والنّقاد وحّت علماء اإلجتماع  واملّتمجني مبختلف ختّصصاهتم و توّجهاهتم بوصفها ظاهرة لغوية مرتبطة 
 باجملتمع وبثقافته وميوالته العقائدية.
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م باإلستعارة منذ القدم، من قبل علماء ومفّكرين مثل أرسطو الذي مسّاها  بالفن وكان اإلهتما         
وحصرها يف الّنصني الّشعري  واخلطايب، حيث إّن دراسته لإلستعارة كانت ضمن نصوص من الّشعر أو 

مما جيعلنا ال حتضر يف سائر اخلطابات، بل ويف احلياة اليومية لألفراد؛  (. ويف احلقيقة أّن اإلستعارة7اخلطابة)
حنصرها يف اخلطاب األديب دون غريه، فهي حاضرة حّّت يف  اخلطاب الّرمزي أو ما يسمى خبطاب اإلشارات 
)اخلطاب السيميائي( عموما، حيث إّن الفكر استعارة، واحللم استعارة، واللعب استعارة، والصورة استعارة، 

 واللون استعارة، واحلركة استعارة... اخل.
تّب اإلستعارة من أهّم ركائز علم البيان الّتصاهلا بالّشعر واستعاهبا للّتعابري اجملازية، وهلذا تع        

هي تلقى اإلهتمام الكبري من قبل البالغيني وعلماء اللغة حيث إهّنا أخذت حّيزا واسعا من كتابات  الّسبب ّ
املتعة على  وع من اجلمالية و قط هبدف إضفاء نضخمة يف علم البالغة و النحّو* ، إهّنا ال تستعمل ف

 الّنصوص ، وإّّنا تستعمل أيضا هبدف اإلقناع وإقامة احلّجة والتأثري على القارئ وجلب إنتباهه.
 اإلستعارة وعلم الترجمة  .4

لقد شّكلت اإلستعارة حمور دراسات ترمجية عديدة ومتنّوعة خاصة يف ترمجة الّنصوص األدبية             
اليّت تعرف ترمجتها نوعا من الّصعوبة والّتعقيد. وقد تسابق أكّب املنظّرين يف حقل الّّتمجة يف دراسة هذه 

ّتجم يف اخلروج من مآزقها ومشكالهتا. الظاهرة وحتليلها وتقدمي بعض احللول واألساليب اليت تساعد امل
ويعتّب بيّت نيومارك و جون دوليل من املنّظرين الذين أضافوا الكثري إىل هذه القضية وتناولوها تناوال جّديا 

 حّقق نتائج ملموسة على أرض الواقع .
   Peter Newmarkاإلستعارة عند بيتر نيومارك:.  1.4

لقد حاول بيّت نيومارك دراسة ظاهرة اإلستعارة وإعطاء بعض احللول اليت إعتّبها مناسبة لّتمجة          
اإلستعارة وهدفه من ذلك هو رسم طريق واضح وسهل أمام املّتجم ليسّهل عليه عملية الّتمجة فقال عنها:" 

"على مدى جزء من اللغة يّتاوح بني هي الكلمة اجملازية املستعملة، و قد تكون كلمة واحدة، أو "ممتّدة
(. ال خيتلف نيومارك يف تعريفه لإلستعارة عن البالغيني اآلخريني ولكّنه  8التالزم اللفظي والّنص ككل ")
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يضيف إىل ذلك أمرا خيّص املّتجم و يهّمه عند عملية الّّتمجة و هو أّن اإلستعارة قد تأيت على أكثر من 
ل املصطلحات  كما قد تكون ممتدة مثل التالزم اللفظي أو العبارات وجه ، فهي قد تكون أحادية مث

 اإلصطالحية أواجلملة أواملثل أونصا كامال يتمّيز باخليال الواسع. 
يشري نيومارك إىل ضرورة أن تكون اإلستعارة أصيلة لكي تبتعد عن اإلبتذال، فكلما كانت اإلستعارة        

(. يقّسم نيومارك اإلستعارة إىل سّتة أنواع باإلعتماد 9أكثر أصالة كانت أكثر ثراء و أصدق تعبريا عن املعىن)
 واع السّتة هي :على توظيفها والوقع الذي حتدثه يف الّنص أو على الفرد وهذه األن

  Dead Metaphors اإلستعارة املندثرة  /1
  Cliché Metaphors اإلستعارات املبتذلة /2
  Stock Metaphors اإلستعارات املتداولة أواملعيارية /3
  Borrowed Metaphorsاألستعارات املقتبسة /4
  Recent Metaphors اإلستعارات احلديثة /5
 . (iginal Metaphors) Or10اإلستعارات األصيلة /6

انطالقا من تصّور نيومارك لإلستعارة ميكننا القول بأهّنا حتّدد من خالل الّسياق الذي تتواجد به          
 فتكون إماّ استعارة جّيدة أو مبتذلة . 

تتميز معاجلة نيومارك لقضية االستعارة بتعريفه الواسع أوال لالستعارة، وبتقسيمه هلا اىل أنواع واستعراض      
أن “ نيومارك “كل نوع منها يف الّتمجة وحماولة إقّتاح بعض احللول املمكنة. كما يرى املشاكل اليت يثريها  

ترمجة االستعارة من لغة ألخرى هي أهم مشكلة ميكن أن تواجه الّتمجة، ويرى أيضا أن مثة أنواع خمتلفة من 
ستعارة املندثرة، واإلستعارة اإلستعارة يثري كل منها إشكاال خمتلفا أثناء الفعل الّّتمجي وأهم هذه األنواع اإل

املبتذلة، واإلستعارة املتداولة، واإلستعارة املقتبسة، واإلستعارة احلديثة، وأخريا اإلستعارة األصيلة. كذلك فإن 
اإلجراءات املختلفة لّتمجة اإلستعارة الّت استعرضها نيومارك ىف ترمجة "اإلستعارة املتداولة" يعتّبها املّتمجون 

 حقل الّّتمجة  من أهم ما أضافه " نيومارك " ملوضوع ترمجة االستعارة. واملنظّرون يف
 Jean Delisleاإلستعارة عند جون دوليل : .2.4
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أّن اإلستعارة هي وجه من أوجه اجملاز اللغوي وتقوم عالقته على  Jean Delisleيرى جون دوليل         
املشاهبة دائما بني شيئني جيمعهما وجه شبه معنّي ، قد تقوم هذه العالقة على املنطق كما قد تقوم على 

 اخليال. لقد وصف جون دوليل اإلستعارة وحتّدث عن خصائصها وأمهيتها :
« La métaphore dynamise un récit et rehausse son pouvoir évocateur par la 

production d’images mentales. Elle est aussi une forme de traduction, car elle 

exprime une réalité abstraite au moyen de termes concrets »(11)  

ذهنية. إهّنا شكل من أشكال "حتّرك اإلستعارة النص السردي و ترفع سلطته التأثريية عن طريق إنتاج صور 
الّتمجة ألهّنا تعّّب عن حقيقة جمّردة بواسطة مصطلحات ملموسة". يرى جون دوليل أّن اإلستعارة هي عامل 
من العوامل املهّمة اليت ترفع ايقاع الّنص وجتعله أكثر تأثريا، إهّنا، يف نظره، تأسر قارءها و جتعله يتخّيل صورا 

اخليال. فاإلستعارة عند "جون دوليل" إذن هي شكل من أشكال الّتمجة الداخلية مجيلة حتّلق به إىل عامل 
فهي تّتجم املشاعر والعواطف اجملّردة إىل كلمات وعبارات وأحيانا قصائد رائعة تأنس األذن بسماعها والعني 

 بقراءهتا.
 Zahid Abdelhamid اإلستعارة عند عبد الحميد زاهيد. 3.4

الباحث يف دراسة اإلستعارة وحتليلها وإبراز خصائص توظيفها سواء يف الّنصوص  لقد توّسع هذا        
األدبية أوالّشعرية أو املتخصّصة. كما عرّج إىل اقّتاح بعض األساليب لّتمجة اإلستعارة وحاول اإلعتماد يف 

وواضح هلذه ذلك على ما قال به من سبقه من املنّظرين يف هذا احلقل من أجل الوصول إىل تعريف بسيط  
الظاهرة الّلغوية دون أن يتناىف أو يتناقض ذلك مع ما جاءت به أمهات الكتب العربية. لقد عّرف زاهيد 

واجتماعية ألهّنا تعكس ثقافة اجتماعية بواسطة عالمات لغوية ولسانية إذ   اإلستعارة بوصفها ظاهرة لسانية
 يقول: 

« The metaphor is the use of the word or a phrase in which an analogous link 

is established between two elements sharing the same ground without using 

« like » or « as ». The two elements are called « tenor » or « topic » and 

« vehicle »(12).  
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هناك عالقة مشاهبة مؤسسة بني عنصرين يتقامسان "اإلستعارة هي استعمال الكلمة أو العبارة حبيث تكون 
وجه الشبه نفسه دون استعمال أدايت التشبيه "مثل" أو "ك". يسمى الطرف األّول مشّبها أما الثاين فهو 
املشّبه به". إذن ال خيتلف "زاهيد" عن البقّية يف تعريف اإلستعارة على أهّنا تشبيه حذف أحد طرفيه وحذفت 

وجه الّشبه كائن بني املشّبه واملشّبه به. إضافة إىل هذا   ه جبميع أنواعها على أن يكونمنه أدوات الّتشبي
الّتعريف يقول "زاهيد" بأّن اإلستعارة هي مرآة عاكسة للمجتمعات ألهّنا حتمل يف طّياهتا تراث شعب و 

جاة من فخ اخليانة عند حياة أّمة لذلك تأيت ترمجتها صعبة ومعّقدة وال يفلح سوى املّتجم احملّتف يف النّ 
 ترمجتها.

 : Christian Papas اإلستعارة عند كريستيان باباس. 4.4
لقد تناول هذا املنظّر اإلستعارة من وجهة نظر علماء النفس املعريف الذين يروهنا شكال من أشكال         

ميكن أن نقول عن من يدرك شيئا األسلوبية. إّن عملية الّتمجة بالنسبة إليهم هي عملية معّقدة وصعبة وال 
من أساليبها أوبعضا من نظرياهتا أنه مّتجم، بل جيب أن ميارسها وأن يتعامل مع نصوص خمتلفة وأساليب 
متنّوعة مثل اإلستعارة أوالكناية أوالّتورية ويتقن ترمجة هذه األساليب كي يستحّق لقب مّتجم. لقد حاول 

 فقال:  ظل الّدراسات املعرفية "كريستيان باباس" تعريف اإلستعارة يف
« La métaphore est la figure par laquelle on transporte la signification propre 

d’un mot à une autre signification  qui ne lui convient qu’en vertu D’une 

comparaison qui est dans l’esprit » (13) 

سطتها نقل معىن خاص بكلمة ما إىل معىن آخرال تربطهما سوى عالقة "اإلستعارة هي وجه جمازي يّتم بوا
مشاهبة موجودة يف الذهن ". من خالل هذا الّتعريف الذي أعطاه "باباس" لإلستعارة خنلص إىل نتيجة 
مفادها أّن اإلستعارة تقوم على املعىن، فمشكلة ترمجة اإلستعارة إذن ال تكمن على مستوى الّّتكيب وإّّنا 

كلة معىن، فمّت وّفق املّتجم يف نقل املعىن الّصحيح الذي حتمله اإلستعارة يف طّياهتا كانت الّتمجة هي مش
 موفّقة إىل أبعد احلدود مهما كان األسلوب املّتبع يف ترمجة هذه اإلستعارة.

طيدة اليت تربط لقد رّكزت التعاريف اليت أعطاها املنظّرون يف حقل الّتمجة لإلستعارة على العالقة الو         
اإلستعارة باجملتمع الذي تنشأ فيه وتنمو، و كان الّّتكيز على هذه العالقة بغية توضيح الّصعوبة اليت تواجه 
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املّتجم أثناء الفعل الّتمجي، حيث أّن الشحنة اإلجتماعية اليت حتملها كل إستعارة جتّب املّتجم على إختيار 
ستهدفة من حيث الرواج  و التداول واألثر الذي حتدثه يف نفس املتلقي، إستعارة مكافئة هلا متاما يف اللغة امل

حيث يسعى املّتجم إىل إحداث نوع من التعادل بني األثر الذي حيدثه النص األصلي يف نفس املتلّقي واألثر 
غوية الذي حيدثه النص املّتجم يف نفس املتّلقي اهلدف، وعلى هذا األساس درس املنظّرون هذه الظاهرة الل

حماولني تسليط الضوء على جمموعة من النقاط والعناصر اليت ميكنها أن تسّهل األمر على املّتجم وتساعده 
 على أن يكون وفّيا يف ترمجته هلذه اإلستعارة. 

 كيف توّظف اإلستعارة في النص اإلقتصادي؟.  5
 تتواجد اإلستعارة يف النصوص اإلقتصادية بألوان عّدة نذكر منها :   

يعّرف املصطلح بأنّه اللفظ الذي تتعارف عليه مجاعة معّينة من الناس لكي يدّل : المصطلح 1.5       
 على معىن أو مفهوم حمّدد ، و غالبا ما يكون هلذا املصطلح مفهوم واحد ال يغادره أبدا: 

« Un terme est l’unité d’une désignation d’un concept ou d’un objet ou d’un 

processus de la réalité perçue ou conçue »(14)   

" إّن املصطططططلح هو و حدة تعريف مفهوم أو شططططىء أو مسططططار حقيقة مدركة أوحمسططططوسططططة". فاملصطططططلح إذن 
م الذي حيكم النص. واملصطططططططططططططلحات جيب أن  حيمل مفهوما حمّددا و وحيدا و له وظيفة يف السططططططططططططياق العا

خم   ،  رأس املال      inflationاإلقتصططططططادية اإلسططططططتعارية كثرية يف الّنصططططططوص اإلقتصططططططادية مثل: التضططططططّ
capital    صططططططراف ،broker     فائض ،excès )15(  وغريها من املصطططططططلحات اليت غدت حتتّل

 واجهة املقاالت اإلقتصادية املوجودة فيالّصحف الوطنية.
يشطططططططططّتط يف ترمجة هذه املصططططططططططلحات الفهم الدقيق للمصططططططططططلح و ذلك عن طريق إجراء ما يعرف         

بالبحث الّتوثيقي للمصططططلح من أجل إجياد املقابل املناسطططب. إّن اإلسطططتعارة املصططططلحية ليسطططت جمّرد تزويق 
 للنص بل إهّنا حتمل يف طّياهتا معان قد تساعد على فهم املعىن اإلمجايل للّنص:

 "La métaphore terminologique est loin d’être une simple façon de parler, elle 

est essentiellement une manière de penser »(16).  
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"ليسطططت اإلسطططتعارة املصططططلحية  جمّرد طريقة نطق فحسطططب و إّّنا هي يف األسطططاس طريقة تفكري." ومنه فإّن 
فة فنّية يف لغة اإلختصطططططططاص وإّّنا حتمل وظيفة معرفية وهي بذلك اإلسطططططططتعارة املصططططططططلحية ليسطططططططت جمّرد زخر 

 ختتلف عن اإلستعارة يف اللغة العامة.
: واملقصطططود هبا هو تلك املصططططلحات املرّكبة اليت تتكون من أكثر من التعابير اإلصـــطةحية  2.5     

 كلمة واحدة من أجل تكوين مصطلح واكتمال املعىن ومن أمثلة هذه الّتعابرياإلصطالحية جند: 
  inflation galopanteتضخم سريع   

  crédit à termeدين طويل املدى   
  flow-cash(17)التدفق النقدي  

اجد هذه املصططططططلحات بكثرة يف املقاالت أوالتقارير اإلقتصطططططادية وغالبا ما تكون مصططططططلحات تتو           
وسط اإلعالم اإلقتصادي، حبكم أّن اللغة اإلجنليزية هي لغة العلم  إجنليزية مستحدثة فرضت نفسها بقّوة يف

عّمقة ألهّنا مصططططططططططلحات والتكنولوجيا واقتصطططططططططاد. أّما عن ترمجتها فهي حتتاج إىل بعض البحوث التوثيقية امل
حديثة العهد خلقت يف ظروف معّينة كما أّن ترمجة العبارةاإلصططططالحية املتكّونة من كلمتني ليس بالضطططرورة  
أن تقابل بعبارة متكّونة من كلمتني أيضططططططططا بل قد يكون املقابل كلمة واحدة أو أكثر من كلمتني للوصططططططططول 

 إىل املعىن الصحيح .
: يعّرف التالزم اللفظي بأّنه الورود اإلعتيادي للكلمات املفردة، إذ يتأّلف يةالتةزمات اللفظ  3.5   

من كلمات تدخل بشططططططططكل رئيسططططططططي يف بىن قواعدية ذات تردّد عال، وتكتسططططططططب هذه األلفاظ بعد التآلف 
 (18معىن جديد غالبا ما يكون خمتلف عن املعىن األّول الذي متلكه هذه األلفاظ منفصلة)

تكتسطططططي املتالزمات اللفظية أمهية بالغة يف اخلطاب اإلقتصطططططادي حبيث تسطططططّهل عملية الفهم والقراءة         
على عكس اجلمل الطويلة و املعّقدة، الهّنا حتمل عددا أوسططططططططططططططع من املعاين بأقل عدد من الكلمات، و ملّا 

 للفظية :كان هدف اللغة اإلقتصادية جلب املتلقي كان عليها أن تعتمد على التالزمات ا
« Comme toute langue spécialisée la langue économique et financière est 

faite de collocations »(19). 
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 "مثل أيّة لغة متخّصصة ،تتكّون اللغة اإلقتصادية واملالية من املتالزمات اللفظية. " 
يف جعل اللغة اإلقتصططادية لغة تداولية  هذا ما يدل على مدى أمهية الدور الذي يؤّديه التالزم اللفظي و       

 uneأكثر و سططططططلسططططططة مماّ يسططططططّهل التعامل بني أفراد اجملتمع اإلقتصططططططادي، فتجدنا نقول مثال: ّنّو قوّي   
croissance vigoureuse    و نقول أيضطططططا سطططططوق ديناميكية ،marchée dynamique  

une   :خماضا عسريا تعرف السوقو نقول أيضا   heavy laboura knows rket the ma ،
، و غريها من املتالزمات اليت    un excès de productionو أيضططططططططططططططا : فائض يف اإلنتاج   
ولكن ال ميكننا أن ننكر الّصعوبة اليت قد يواجهها املّتجم يف أثناء ترمجته  أصبحت متّيز اإلعالم اإلقتصادي

هلذه املتالزمات :" ... أما عن املّتجم والذي يعتّب التالزم اللفظي أهم عامل سططططططططططططياقي ، فإنّه أضططططططططططططيق من 
إذن فقد ال يسططتطيع املّتجم أن جيد مقابال  (20)ا بقدر ما يؤثّر على الّتمجة"ذلك بكثري بالنسططبة له . و هذ

 صحيحا يف املعىن والصياغة يف اللغة املستهدفة، فيصبح التالزم حينئذ نقمة بعدما كان نعمة. 
يت قد يضطططططططّر املّتجم إىل تغيري شططططططكل املتالزم  عند ترمجته وذلك احّتاما لإلجبارات اللسططططططانية ال           

تفرضطططططها  اللغة املسطططططتهدفة أوال وثقافة املتلقي ثانيا ومن هنا فإّن توظيف اإلسطططططتعارة بأشطططططكاهلا يف الّنصطططططوص 
اإلقتصطططططططططططادية يكون بغية حتقيق جمموعة من األهداف واملآرب اليت يصطططططططططططبو إليها حمّرر الّنص اإلقتصطططططططططططادي، 

 واملختّص اإلقتصادي يف حّد ذاته .
مهّمة  يف هذا الّسياق وهي أّن اهلدف األساسي من توظيف اإلستعارة يف البد أن نشري إىل مسألة       

الّنص اإلقتصططططادي هو إرضططططاء املتلقي . فالقارئ هو اهلدف األول واألخري حملّرر هذا الّنوع من الّنصططططوص، 
حّّت  يهألنّه مبثابة احملّلل والّناقد يف الوقت نفسططططه، فكّلما قرأ نصططططا مهما كان نوعه، قام بإصططططدار حكم عل

ل دور اإلسطططططتعارة هنا يف جعل هذا احلكم إجيابيا قدر املسطططططتطاع:" هناك إن كان ذلك بغري إرادته. ويتمثّ و 
ثالثة أنواع من القرّاء:األّول هو الذي يسطططططططططتمتع من دون أن يصطططططططططدر حكما و الثالث هو الذي يصطططططططططدر 

سطططططتمتاعه و يسطططططتمتع يف حكما من دون أن يسطططططتمتع، و بني هذين النوعني نوع يصطططططدر احلكم يف أثناء ا
(  والقارئ الذي يهتّم به اإلقتصطططادي هو الّنوع الثاين الذي يصطططدر حكمه عند 21أثناء إصطططداره احلكم.")

 استمتاعه بالّنص ويستمتع عند إصداره احلكم.
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    ترجمة األساليب اإلستعارية في الّنصوص اإلقتصادية. 6
ال ختلو الّنصوص اإلقتصادية، على غرار بقية الّنصوص، من التعابري اإلستعارية اليت يتّم توظيفها         

ألسباب وأهداف معرفية و مجالية. ولكن اإلشكال الذي تسببه هذه اإلستعارة يقع على عاتق املّتجم الذي 
 جيب أن يكون وفيا هلذه الّنصوص وناقال صادقا ملعانيها ورسائلها.

يؤّكد أغلب الّدارسني هلذه الظّاهرة الّلغوية على ضرورة استفاءها جملموعة من الّشروط من أجل أن         
تكون قابلة للّتمجة والنقل، ولكن ما ُيالحظ على هذا املستوى أّن هناك اختالف بني املنظّرين يف بعض 

قابليتها للّتمجة أو ال. فمسألة القرب أو البعد املسائل املتعّلقة جبودة اإلستعارة اليت تتحّدد من خالهلا مدى 
مثال أو ما يسمى بتغريب اإلستعارة أو تقريبها من القارىء تّشكل خالفا واسعا بني أعمدة البالغة العربية، 
فهناك من يرى أّن جودة اإلستعارة ومجاهلا يكمن يف تعقيدها وتغريبها مثل "عبد القاهر اجلرجاين" الذي 

قيد املطلوب ينبغي أن يكون بالقدر الذي يصبح املعىن به كاجلوهر يف الصدق ال يّبز لك إالّ يقول" إّن التع
. إنّه يريد من القارىء أن يتعب و جيتهد يف حتليل هذه اإلستعارة وتفسريها، ألنّه يعتقد  (22أن تشّقة عنه ")

 بأّن مجال اإلستعارة يكمن يف تعقيدها. 
ة تبسيط هذه الّصورة وتقريبها من القارىء حّّت تأثّر فيه ومتتعه وإال ّ سينفر وهناك من يشري إىل ضرور         

منها ويبتعد عنها وبالّتايل ينفر من الّنص ككل، وهذا مااليريده احملّررون اإلقتصاديون وجند من رّواد هذه 
الوضوح و القرب ،  الفكرة اآلمدي الذي حيّبذ تسهيل املهّمة على املتلقي و يقول:" إن مجال اإلستعارة يف

(. إنّه يهتّم بالقارىء العريب باخلصوص ومباأّن 23ق العريب")الطريقة العربية، و تتفق مع الذو و أن جتري على 
أن يبّسط هذه  –حسب رأي اآلمدي  –هدف الكاتب اإلقتصادي هو املتلقي بالّدرجة األوىل فاألحرى به 

جلرجاين واآلمدي يقوالن بالغرابة والقرب فإّن ابن األثري اإلستعارات ويسّهل عملية استيعاهبا. وإذا كان ا
 يوازي بني املوقفني ويرى يف كالمها مجاال وبالغة يف توظيف اإلستعارة والتوّسط يف احلالني أعدل.   

سواء كانت اإلستعارة غريبة ومعّقدة أو قريبة وسهلة فإهّنا ال ختلو من الصعوبة وال تّتجم بسهولة          
تمّكن املّتجم يف أغلب األحيان من إجياد املقابل بسرعة، ألّن ترمجتها ال تعتمد على إجياد املقابالت وال ي
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للكلمات املكّونة لإلستعارة بل إهّنا تقوم على إجياد املعىن املراد منها" إّن اإلستعارة ليست قابلة للشرح 
 (.24بكلمات املعجم")

رة اإلقتصادية واجملتمع والثقافة اليت نشأت فيها هذه اإلستعارة جتعل إّن العالقة الوطيدة بني اإلستعا        
هذين العاملني مهّمني يف عملية ترمجتهما، واحّتامهما أمر ضروري لتأسيس داللة صحيحة ومطابقة للّداللة 
ية املوجودة يف اللغة األصل"إّن ما حيّدد مدى جناح ترمجة استعارة معّينة هو وجود نفس التجربة الثقاف
(  25واملصاحبات الداللية اليت حتملها اإلستعارة لدى كلّ من متحّدثي اللغة األصلية ومتحّدثي اللغة اهلدف.")

فاحّتام تلك الّتجربة أواحلالة الثّقافية أواإلجتماعية اليت نشأت فيها اإلستعارة أمر البّد منه وذلك عن طريق 
 يف نقله. احّتام الّنص األصل واحملافظة على مبدأ األمانة 

ولكن احّتام هذين العاملني عند ترمجة اإلستعارة يفرض علينا القيام ببعض الّتغيريات خصوصا الّشكلية       
منها من أجل احملافظة على الداللة الكاملة اليت حتملها اإلستعارة :" ال ميكن ترمجة استعارة معّينة من لغتها 

عديل يف الّشكل الّلغوي ، ومرّد هذا الّتعديل هو العوامل األصلية إىل لغة أخرى دون وجود نوع من التّ 
( وذلك لسبب بسيط وهو أّن هذه اإلستعارة نشأت أصال يف هذه الثّقافة لتعّّب 26اإلجتماعية الثّقافية.)

عنها وعن أفكار وتوّجهات هذا اجملتمع، فكيف ميكن إبقاءها على حاهلا دون تغيري من أجل أن تعّّب عن 
 متاما. جمتمع خمتلف 
وهلذه األسباب يرى أغلب الّدارسني أّن اإلستعارة تصبح لّينة بني يدي املّتجم وقابلة للّّتمجة             

عندما تكون هناك بعض املفاهيم اإلستعارية املتشاهبة يف اللغة املنقول منها واللغة املنقول إليها:"إّن اإلستعارة 
هيم اإلستعارية األساسية يف الّنظم الثّقافية واللغوية يف لغة األصل ولغة تغدو قابلة للّّتمجة حينما تتشابه املفا

( حييلنا هذا القول إىل الّتفكري يف احلالة املعاكسة حيث تفقد اإلستعارة قابلية الّّتمجة عندما 27الّّتمجة.")
باإلستعارة ، و العكس يفشل املّتجم يف جتاوز العقبات والقيود اليت تفرضها علية الّنظم املختلفة املتعّلقة 

صحيح، فلن جيد املّتجم صعوبة يف نقل العبارة التالية" تشهد الّسوق الدولية يف هذه األيام خماضا عسريا يف 
ظّل التضّخم الّسريع " إىل اللغة الفرنسية أو اإلجنليزية ألن اإلستعارات املستعملة يف هذه اجلملة ليست غريبة 
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ي، فاملخاض نفسه عند نساء العامل والّتضّحم  هو نفسه عند أغلب دول عن اجملتمع الفرنسي أواإلجنليز 
 العامل و يف هذه احلالة قد تفي الّّتمجة احلرفية بالغرض.

ويبقى الفهم العميق والّصحيح هلذه الّتعابري هو احلل يف الوصول إىل نص صحيح من الّناحية            
املّتجم الّنص اإلقتصادي جّيدا و حّلله جّيدا كّلما كان بوسعه نقله املعنوية أّوال والّشكلية ثانيا. فمّت فهم 

إىل أيّة لغة شاء بأسلوب يفهم به املتلقي فحوى الّنص. و كما يرى جون دوليل أّن أساس أية استعارة هي 
، لكي تكون هذه اإلستعارة  قابلة للّّتمجة وجاهزة لتطّبق عليها بعض (28الوضوح والصّحة واإلّتساق)

 ساليب الّتمجية.األ
 (Jean Delisle)أساليب ترجمة اإلستعارة عند جون دوليل   . 7

يقّتح جون دوليل جمموعة من األساليب لّتمجة اإلستعارة، ولقد مّت اختيار هذه األساليب على              
 حسب شكل اإلستعارة ومضموهنا و دورها يف تأدية املعىن يف الّنص. فنجده يبدأ بط :

 الترجمة الحرفية لإلستعارة الموجودة في نص اإلنطةق:  
Traduire littéralement la métaphore du texte de départ:    

ويتم استعمال هذا الّنوع من األساليب يف احلاالت اليت تكون فيها اإلستعارة املوجودة يف الّنص           
األصلي متشاهبة مع تلك اليت توجد يف اللغة املستهدفة ، حبيث تكون الّتعابري واملفاهيم اإلستعارية املوجودة 

ثر استعماهلا من قبل الّناس للّتعبري عن حاالت يف اللغتني مشّتكة وذلك يف العبارات املتداولة واليت يك
 إقتصادية معّينة، غالبا ما تكون نفسها يف كل اجملتمعات مثل قولنا:

  Augmentation de capitalارتفاع رأس املال       
  redressement de la balance de paiementsانتعاش ميزان املدفوعات     

لن تتغري عند ترمجتها حرفيا إىل اللغة املستهدفة وستؤّدي املعىن نفسه كما  إّن مثل هذه اإلستعارات         
 ورد يف الّنص األصلي ألهّنا موجودة يف الّتعابري الفرنسية واإلجنليزية وغريها من الّلغات.

 :إستعمال إستعارة أخرى قريبة أو مكافئة في اللغة الهدف    
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Employer une autre métaphore de sens proche ou équivalent en langue 

d’arrivé: 
وحيصل هذا عندما يواجه املّتجم استعارة غري متشاهبة مع اإلستعارات املوجودة يف الّلغة املنقول إليها،        

فيكون هناك اختالف شاسع بني إستعارات كل من الّلغتني، فال جتديه الّتمجة احلرفية نفعا ألهّنا لن تّؤدي 
بح املّتجم جمّبا على تغيريها بإستعارة أخرى تكون املعىن ولن تستطيع نقله إىل املتلّقي بأمانة وصدق، فيص

زّكى ارتفاع أسعار البّتول اإلقتصاد الوطين". إّن القارىء هلذه  أقرب وأكثر تأثرياعلى املتلّقي، مثل قولنا: "
قتصاد اجلملة واملتمّعن فيها يفهم أّن اإلرتفاع الذي شهدته أسعار البّتول يف األيّام األخرية قد أسهم يف ّنّو اإل

 الوطين، والفعل "زّكى" مأخوذ من "الزكاة" اليت هلا مفهوم وإحياء عريب إسالمي خاص.
ولكن إذا ما أراد املّتجم نقل هذه اجلملة إىل لغة أخرى غري العربية وثقافة غري الثقافة اإلسالمية ،          

وإن استعمل املفهوم العام للفعل  فكيف سينقل الفعل إىل متلق آخر ال يعرف املعىن اإلسالمي للفعل، فحّّت 
"زّكى" فلن يستطيع نقل تلك الّشحنة املعنوية اليت حيملها هذا الفعل يف اجلملة العربية واليت قد ميتّد معناها 
إىل زرع الّبكة يف اإلقتصاد. يف هذه احلالة سيكون على املّتجم أن يغرّي هذه اإلستعارة متاما ويبحث على 

ة ليعّّب هبا عن نفس ما عّّبت عنه اإلستعارة املوجودة يف الّنص العريب وبالقّوة نفسها إستعارة أخرى يف اللغ
 والعمق نفسه وهذا من أجل تقريب اإلستعارة من القارىء ومتكينه من التأثّر هبا واإلستمتاع جبماهلا.

 introduire une métaphore dans le texte:خلق إستعارة جديدة في الّنص الهدف     
de départ 

قد يضطّر املّتجم إىل خلق إستعارة جديدة يف الّنص اهلدف وذلك حّّت يبقى أمينا للّنص األصل          
بإعتبار أّن اإلستعارة املوجودة يف الّنص األصل ال يوجد هلا أي أثر يف الثّقافة املستقبلة، فيكون عليه خلق 

( ويف مثل هذه احلالة يتغرّي دور املّتجم بصفة 29لية.)إستعارة جديدة تكافئ تلك املوجودة يف الثّقافة األص
كلّية: " تكون اإلستعارة إنتهاكا داللّيا حلرمة الّنسق الّلغوي ... وهذا يغرّي دور املّتجم تغيريا جذريا حيث 

وهنا يلتقي  (30)ري موجود أصال يف لغة الّّتمجة."يتحّول من باحث عن مقابل موجود إىل خالق ملقابل غ
املّتجم مع الكاتب املبدع الذي يصنع اإلستعارات بغية الّتعبري عن مكنوناته والّتأثري يف املتلّقي وجلب انتباهه 
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مع املّتجم الذي يتحّمل عبء غياب هذه اإلستطعارة وحياول إخراج نفسه من هذا املأزق خبلقه إلستعارة 
 لّّتمجة. جديدة لسّد الثّغرة اليت خيّلفها غياهبا يف ا

، فيقّتح جمموعة من احللول اليت  )  Adrian Fuentes luqueأّما أدريان فونتيز لوك : )           
هي تتمّثل ى بغية الوصول إىل ترمجة صحيحة و ختتلف عن الّتمجة احلرفية أحيانا وتشّتك معها أحيانا أخر 

 ىل ترمجة مقبولة وأمينة للّنص اهلدف.يف : النقل والتوضيح والتبسيط والّتعديل، واليت تفضي جمتمعة إ
:  ويتضمّن  عملية نقل الّتعبري اإلستعاري األصلي مع احملافظة على وجود مؤّشرات لألصل حبيث  النقل

جند أّن وحدات معّينة من الّتعبري اإلستعاري الوارد يف الّنص )ب( ختتلف عن الّتعابري اإلستعارية الواردة يف 
 l’Allemagneهذه الّتعابري دائما ما يشري إىل األصل و حييل عليه مثل قولنا " الّنص )أ( ولكن هناك يف

est un moteur de l’économie mondiale عندما نّتجم هذه اجلملة إىل العربية مثال  "
نقول : "تعتّب أملانيا عصب اإلقتصاد العاملي "، نالحظ هنا أننا نقلنا هذه اجلملة بوحدات ختتلف عن تلك 

" moteurودة يف األصل وتركنا ما يدل عليها وهو املعىن،  فكلمة "عصب" ختتلف عن كلمة "احملّرك""املوج
 ولكّنها حتقق نفس املعىن ونفس األثر على املتلّقي وتعيده إىل األصل دائما.

: ويتضّمن عادة إضافة أوحتديد وحدة لغوية مّت إستعماهلا من أجل توضيح اإلستعارة وتسهيل  التوضيح  
ترمجتها، إذ تستطيع إضافة عنصر لغوي أن جتعل اإلستعارة أكثر وضوحا وبساطة وغري حمتاجة إىل الّتأويل 

 الذي قد حييد هبا أحيانا عن املعىن املقصود.
: نتكّلم عن الّتبسيط عندما نقّلص حجم الّنص املّتجم ، حبيث تتّم عملية ترمجة الّتعبري اإلستعاري  التبسيط

تضّمن عددا أقل من عناصر األصل ،ممّا جيعل صورة الّنص اجلديد أصغر حجما من الّنص األصلي بصياغة ت
 األصلي الذي كان حيوي إستعارات مرّكبة كثرية ضّخمت حجمه.

: تشري الّتعديالت املقامة على الّنص ، إىل حل لغوي يعين ضمنيا تأسيس عالقة داللية مشاهبة  الّتعديل
لفة عن تلك املوجودة يف الّنص األصلي. وميكن تّبير هذا التعديل بتأويالت للنص األصل بعناصر لغوية خمت

 .(31معّينة. وغالبا ما يكون هذا التعديل ضروري من أجل احملافظة على املعىن.)
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إهّنا جمموعة من احللول اليّت ميكن للمّتجم أن يعتمد عليها من أجل حتليل اإلستعارة وفهمها ومن            
مّث نقلها، وال ميكن جتاهل أمهّية أّي من هذه األساليب يف أثناء الفعل الّّتمجي. إّن نقل الّتعبري اإلستعاري 

 إحّتافية ومتّكن كبريين من قبل املّتجم.وتوضيحه وتبسيطه وتعديله ليس باألمر اهلنّي وحيتاج 
 . خاتمة8

يقّدم تواجد اإلستعارة يف الّنصوص اإلقتصادية خدمة كبرية للغة اإلقتصاد، حيث جيعل منها لغة          
مجيلة وقريبة من املتلّقي الذي يعتّب العامل األساسي يف تطّور اإلقتصاد وازدهاره. فعن طريق جلب اهتمام 

فيزه إىل قراءة الّنصوص اإلقتصادية واإلّطالع عليها يأّسس اإلقتصاديون عالقة متينة بني اجملتمع املتلّقي وحت
 واإلقتصاد. فتتحّقق بذلك املنافع املادية واملصاحل اإلقتصادية واإلستثمارات اخلارجية.  

رمجة اإلستعارة اإلقتصادية خيلص البحث إىل نتيجة مفادها أنّه إذا ما مّت إختيار الطريقة األمثل يف ت         
وتفادي املشاكل اليت تعيق يف نقل البعد الثقايف واحلضاري هلذه اإلستعارة، يسهم يف تطوير اإلقتصاد 
وازدهاره، وحتقيق الّتعاون والّتبادل اإلقتصادي بني أقطاب العامل كّله. أي أّن إتقان توظيف اإلستعارة يف 

ا بأساليب صحيحة إىل لغات العامل، هو خطوة مهّمة من اخلطوات اخلطاب اإلقتصادي والتمّكن من ترمجته
 اليت يسري عليها اإلقتصاد العاملي يف مسريته حنو الّرقي.
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