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إهداء
والدي أطال هللا يف عمرمها
إىل من كان أمله كبريا يب وثقته أكرب ،إىل قدويت ومثلي األعلى ،الذي أعطاين من عطفه وحنانه من دون
حساب" ،أيب" الذي رسم البسمة ،فوق شفتاي وأودع الفرحة يف عيناي.
إىل من ورد فيها قوله صلى هللا عليه وسلم " :أمك  ،مث أمك ،مث أمك" ،إىل من أضاءت مشعة حيايت " ،أمي"
اليت صرخت من أجلي ،سعت لفرحيت ،حزنت حلزين.
إىل نصفي الثاين ،رفيق دريب وشريك حيايت ،زوجي الغايل الذي أعرب له حبدود قدرة لساين.
إىل الشمس اليت تضيء حيايت ،إىل القمر الذي ينري طريقي
فلذة كبدي "أكرم".
إىل اللذان ال يقدران بثمن ،اللذان ال يكررمها الزمن،
أخواي "حممد زكرايء وبالل" حفظهما هللا.
إىل عائلة زوجي,
إىل اليت تكبدت عناء القراءة والتنقيح ،إىل اليت حرصت على إمتام العمل،
إىل أستاذيت الدكتورة فرقاين جازية.
إىل كل من شجعين طيلة مشواري الدراسي ،حىت أجتين مثرة جناحي.
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شكر وعرفان
أشكر هللا عز وجل الذي منحين القوة والعزمية واإلرادة ،وعلى توفيقه يل إلمتام هذا العمل.
كما أتقدم جبزيل الشكر إىل من تربطين هبم أوثق الصلّة "عائليت" :زوجي الذي تكبد معي
عناء البحث وسهر الليايل ،ابين الذي أرهقته ومل أرحه طيلة فرتة محلي ،ووالدي وأخواي
اللذان مل يبخال علي بدعواهتم ،لكم مين مجيعا أمسى عبارات التقدير واحلب والوفاء.
شكر خاص إىل أستاذيت الفاضلة األستاذة الدكتورة فرقاين جازية املشرفة على هذا العمل ملا
أسدته يل من إرشاد ،وما أفادتين به من توجيهات وتصويبات قيمة ،وما قدمته يل كذلك
من مساعدة خاصة حرصها على إمتام البحث يف آجاله.
الشكر موصول كذلك إىل أساتذة مشواري الدراسي على كل ماقدموه يل من نصائح
وتشجيعات وأخص ابلذكر األستاذة الدكتورة بلقامسي حفيظة ،واألستاذ الدكتور عباد
أمحد ،واألستاذ الدكتور توهامي وسام ،واألستاذ الدكتور بلحيا الطاهر.
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 مقدمة:تعد وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية آداة تثقيف شرحية كبرية من الناس ،وأصبحت الرتمجة منذ ظهور
هذه الوسائل مشكلة من أهم مشاكل التواصل بني الربانمج املعروض من جهة ٬ومن جهة أخرى
املتلقي يف اللغة اهلدف ٬حبيث انقسمت الرتمجة إىل قسمني ꞉ترمجة كتابية وهو ما اصطلح عليه
ابلسرتجة تعريبا للمصطلح الفرنسي ٬(Sous-titrage) ꞉وهي ترمجة النص املنطوق كتابيا أسفل
الشاشة ٬وجند كذلك الدبلجة تعريبا للمصطلح الفرنسي ) ،(Doublageوهي الرتمجة الصوتية ألي
عمل معتمدة يف ذلك على أكثر من صوت يف األعمال الفنية ٬وهي أصعب من السرتجة ألهنا حتتاج
ﺇىل جمهود إلضافة املؤثرات الصوتية كاملوسيقى التصويرية ٬أو أصوات السيارات ٬والضوضاء املصاحبة
للعمل األصلي ٬وتتبع الرتمجة السمعية البصرية قواعد حمددة ميكن حصرها يف أهنا تعتمد على املهارات
اجلديدة ٬وختضع لعوامل جودة كثرية ٬وخيتلف أسلوهبا من عمل ﻵخر ٬وتدخل هذه األخرية يف حيز
الوجود العملي ٬واإلعرتاف املهين ٬والبحث األكادميي ٬والنقد اإلعالمي ٬والتدريب التقين∙
 التعريف ابملوضوع:لعبت وسائل اإلعالم السمعية البصرية دورا مهما يف سائر العلوم واملعارف  ،فقد مهدت الطريق
لكثري من األلفاظ واملصطلحات حىت ذاعت على كل لسان ،ودخلت مئات املصطلحات إىل عامل
اإلعالم السمعي البصري عن طريق الرتمجة حبيث ميتلك كل حقل من حقول املعرفة والنشاط اإلنساين
مصطلحاته اخلاصة به ،وحيمل كل مصطلح معىن خمتلفا عن غريه من التخصصات.
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ومبا أن التلفزيون وسيلة اتصال مجاهريي األكثر انتشارا تلعب الربامج دورا كبريا يف ترسيخ عدة
مصطلحات يف ذهن املشاهد ،وال خيفى أن لرتمجة الشاشة عدة اجيابيات كقدرة املشاهد على القراءة
وحتفيزه على تعلم اللغات ،وهلا دورا فعاال يف تطوير القدرات اللغوية واللسانية مما يؤدي إىل اكتساب
اللغات وتعليمها.
إنه عصر االنفجار املعلومايت حبيث ألغت االنرتنت ووسائل اإلعالم املسموع واملرئي احلدود اجلغرافية
بني البلدان ،وأصبحت الوسائل التكنولوجية وسائل تساعد يف عملية الرتمجة وتعليمها ،ومن الطبيعي
أن تدفع هذه التطورات من يهمهم تعليم الرتمجة السمعية البصرية وإعداد مرتمجي الغد يف ظل الثورة
التكنولوجية والرقمية.
 إشكالية البحث:تدور إشكالية البحث حول إسهامات املصطلحية يف تعليمية الرتمجة السمعية البصرية ،وجتلت يف
عدة تساؤالت جاءت كاﻵيت:
 ما طبيعة العالقة بني املصطلحية والرتمجة ؟
 هل انبثق عن الثورة الرقمية والتكنولوجية أنواعا جديدة خاصة ابلرتمجة السمعية البصرية؟
 هل ختتلف تعليمية الرتمجة السمعية البصرية عن سائر أنواع الرتمجات؟
 ماهي أسس تدريس الرتمجة السمعية البصرية؟ وماهي املقاييس اليت جيب برجمتها بغية تكوين
مرتمجني متخصصني يف اجملال السمعي البصري؟ وماهي الوسائل اليت جيب توافرها يف القاعة؟
وهل ميكن استنباط منهجية لتعليمية الرتمجة السمعية البصرية؟
8

 هل ميكن ضبط إشكالية مصطلحات اجملال السمعي البصري؟ وهل تسهم املصطلحية يف
تعليمية هذا النوع من الرتمجات املتخصصة؟
 دوافع اختيار املوضوع:ما من موضوع يتم اختياره للدراسة إال وله دوافعه الذاتية واملوضوعية:
اخرتان العمل على موضوع تعليمية الرتمجة السمعية البصرية وإسهامات املصطلحية يف ذلك نظرا حلبنا
وشغفنا هبذا اجملال اخلصب من التخصصات الذي يواكب خمتلف التطورات التكنولوجية والرقمية،
حبيث أدى اإلعالم اﻵيل وتكنولوجيات االتصال سواء كانت مسعية أو بصرية إىل ظهور كلمات
ومصطلحات جديدة تتماشى مع روح العصر ،هذا فيما خيص الدوافع الذاتية ،أما عن الدوافع
املوضوعية فتجلت حقيقة ذلك يف أنه تكملة ملوضوع مذكرة املاسرت املوسومة بـ" :الفيلم الواثئقي بني
السرتجة والدبلجة" ،وكذلك الدور الذي تلعبه هذه الوسائل يف الثأثري على الرأي العام بغية حتقيق اهلدف

املنشود من الرسالة اإلعالمية اليت تبثها من خالل برامج خمتلفة متعددة وصوال إىل أعلى درجات اإلقناع٬
عالوة على ذلك حيتل اإلعالم املراكز األوىل عامليا يف معاجلة القضااي اليت تفتك اجملتمع ٬ومتثل سبب
اختياران للفيلم الواثئقي من بني مجيع األعمال الفنية والتلفزيونية والسينيمائية نظرا للميزات اليت ينفرد هبا
هذا األخري ٬حبيث أنه يعتمد على الوثيقة والتوثيق مبعىن حتويل الوثيقة ﺇىل فيلم.
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 خطة البحث:قسمنا البحث إىل جانبني :جانب نظري وجانب تطبيقي ،فضال عن مقدمة وخامتة ومسرد
للمصطلحات والعبارات املتخصصة الواردة إما ابللغة الفرنسية أو ابللغة اإلجنليزية مقرتحني مقابالت
هلا ابللغة العربية.
أ-

اجلانب النظري :قُ ِّّسم هذا اجلانب إىل ثالثة فصول :األول موسوم بـ :املصطلحية
والرتمجة ،والثاين موسوم بـ :الرتمجة السمعية البصرية ،ووسم الثالث بـ :تعليمية الرتمجة
السمعية البصرية .

الفصل األول " :املصطلحية والرتمجة "
تضمن الفصل بدوره ثالثة مباحث جاءت على النحو التايل:
املبحث األول" :املصطلحية" تناولنا فيه مفهوم املصطلح ومعايري صياغته ،ومفهوم علم املصطلح ،ومراحل نشأته وتطوره ،وطرق وضع املصطلح العريب ومبادئه مع ذكر املشاكل االصطالحية ،واقرتاح
بعض احللول.
املبحث الثاين" :املصطلحية والرتمجة" تطرقنا فيه إىل طبيعة العالقة بني املصطلحية والرتمجة ،والبحثالواثئقي اخلاص ابملصطلحات أثناء عملية الرتمجة.
املبحث الثالث" :إسهامات املصطلحية يف الرتمجة" تعرضنا يف هذا املبحث إىل األدوات اليت تسهميف عملية الرتمجة من معاجم وقواميس ،وجمامع وهيئات ،وبنوك مصطلحية ،وبرامج معلوماتية.
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الفصل الثاين":الرتمجة السمعية البصرية"
حوى الفصل ثالثة مباحث هي كاﻵيت:
املبحث األول" :ماهية الرتمجة السمعية البصرية" حتدثنا فيه عن مفهوم الرتمجة السمعية البصرية،وأبرز احملطات واالنعطافات اليت شهدها اترخيها.
املبحث الثاين" :أنواع الرتمجة السمعية البصرية " تناولنا فيه األنواع الكالسيكية اإلثنا عشرة اليت جاءهبا املنظر إييف

غاميب(Gambier

 ،)Yvesعالوة على ذلك عدة أنواع جديدة جاءت نتيجة

اجتهادات ابحثني يف خمتلف اجلامعات األوربية على رأسهم بيار غيتين ( )Pierre Guittenyالذي اهتم
ابلرتمجة للصم والبكم ،كما تناولنا يف هذا املبحث آليات صياغة كل نوع.
املبحث الثالث" :املرتجم السمعي البصري" عاجلنا فيه مسألة املرتجم املقيد بقناة اتصال مسموعةومرئية ،مع التطرق للكفاءات والصفات اليت ينبغي توافرها فيه ،والتقنيات املستعملة أثناء ممارسة
مهامه.
الفصل الثالث " :تعليمية الرتمجة السمعية البصرية "
تضمن الفصل بدوره ثالثة مباحث كاﻵيت:
املبحث األول" :ماهية النص السمعي البصري" تناولنا فيه مفهوم النص السمعي البصري ،ووظائفهابلتطرق إىل أمناط النصوص.
املبحث الثاين " :تعليمية الرتمجة السمعية البصرية " تطرقنا فيه للمنهج النظري املعتمد يف دراسةالرتمجة السمعية البصرية ،وطريقة تعليم هذا النوع من الرتمجات املتخصصة.
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املبحث الثالث " :تكوين املرتجم السمعي البصري" تطرقنا يف هذا املبحث إىل عدد الطلبة،واملقاييس املربجمة ،والوسائل السمعية البصرية اليت جيب توافرها يف قاعات التدريس.
ب  -اجملال التطبيقي" :حنو منهجية لتعليمية الرتمجة السمعية البصرية" خصصنا هذا الفصل جملال
الدراسة التطبيقية من خالل العمل امليداين مع الطلبة.
تناولنا فيه مسألة املصطلحية وتعليمية الرتمجة السمعية البصرية ،مربزين الدور الذي تلعبه هذه األخرية
من خالل إجناز جذاذات مصطلحية ،وتصنيفها يف جدول على شكل مسرد مصطلحي متخصص
يف الرتمجة السمعية البصرية ،مث عملنا على ترمجة نص الفيلم مقرتحني سرتجة حنو اللغة العربية.
مدونة البحث عبارة عن مقطع من فيلم واثئقي موسوم بـ":الرتمجة السمعية البصرية – ترمجة من الظل
إىل النور " ترمجة للعنوان الفرنسي" :

La traduction Audio Visuelle Traduction de

l’ombre à la lumière

 املنهج املتبع:أملت علينا طبيعة املوضوع االعتماد على منهجني اثنني :املنهج التارخيي واملنهج الوصفي التحليلي.
جلأان للمنهج التارخيي أثناء سرد أبرز احملطات التارخيية لكل من علم املصطلح والرتمجة السمعية
البصرية ،وكذلك أثناء تبيان ظهور وتطور الفيلم الواثئقي ،وقد مكننا املنهج الوصفي التحليلي من
تشخيص الظاهرة وحتليلها بغية استخالص النتائج منها.
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 الدراسات السابقة:تعددت الدراسات اليت تناولت موضوع املصطلحية ومن أبرز الكتاابت اليت جلأان هلا أعمال علي
القامسي ،ودانيال

جيل(Gile

 ،)Danielوجون

دوليل(Delisle

 ،)Jeanوراسال راوس (

Rachelle

 ،)Raousولعل أهم ما خدم حبثنا يف جمال الرتمجة السمعية البصرية كتاابت إيف غاميب (

Yves

 )Gambierوأدرايان سارابن ( )Adriana Serbanوجان مارك الفور ( ،)Jean Marc Lavaurأما عن
تعليميتها فقد استقينا مادتنا من كتب ومقاالت بيالر أوريرو

(Orero

 )Pilarوجورج دايز

سانتاز(.)Jorge Diaz Cintas
 الصعوابت:مل خيل موضوع حبثنا من صعوابت وعقبات يعاين منها معظم الباحثني يف جمال الرتمجة جتلت يف توافر
املراجع ابللغات األجنبية مما يتطلب تكثيف اجلهود لنقلها إىل اللغة العربية ،ولعل أبرز إشكال
اصطدمنا به :نقص أو ابألحرى ندرة املراجع اخلاصة بتعليمية الرتمجة السمعية البصرية بل تكاد تنعدم
خصوصا وأن املوضوع جديد ومل يتم خوض غمار البحث فيه  ،مع العلم أنه يوجد كتاب موسوم
بتعليمية الرتمجة السمعية البصرية

(of AudioVisual translation

 )Didacticsإال أنه مرجعا هاما

للمجال التطبيقي مبعىن كل ما هو تقين مثل طريقة القيام بسرتجة ،وتسجيل أصوات ومزامنتها مما
تطلب منا مل شتات هذه الثغرة ،واستنباط منهجية من خالل العمل امليداين.
حال أحالم
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 املبحث األول :املصطلحية. – 1املصطلح و علم املصطلح:
 – 1.1مفهوم املصطلح:
املصطلح هو " :اللفظ الذي يعرب عن مفهوم معني يف علم من العلوم."1
ويعرف معجم املعاين اجلامع املصطلح على أنه " إجراء مصطلح عليه "2مبعىن متفق عليه،
واملصطلح يف العلوم هو " :كل كلمة هلا داللة معينة ،متفق عليها بني العلماء يف علم ما."3
إذا املصطلح " :لفظ خصصه االستعمال يف علم من العلوم ،أو فن من الفنون ملفهوم معني."4
واملصطلح يف اصطالح العلماء هو اتفاق طائفة خمصوصة على أمر خمصوص ،و هذا ما أكده ممدوح
خسارة " :اتفاق طائفة على وضع اللفظ إبزاء املعىن"5
ويعرفه روزتيسالف كوكوفراك (:)Rostislav Kocovrek
« Le terme est un syntagme lexical 6».

"املصطلح وحدة حنوية ".
وتقول راشال راوس ( )Rachelle Rausيف هذا الصدد:
»« La valeur du terme serait donc établie par son contexte d’utilisation 7

"تتجلى قيمة املصطلح يف سياق استعماله ".
 - 1رجاء وحيد دويدري ،المصطلح العلمي في اللغة العربية :عمقه التراثي وبعده المعاصر ،دار الفكر ،دمشق-سوريا ،2010 ،ط ،1ص.185
 - 2قاموس المعاني االلكتروني) www.almaany.com):
 - 3المرجع نفسه.
 - 4نبيل القدس ،مفهوم المصطلح ،موقع الصداقة(.)ahoob-alsdagh.ba7r.org
 - 5شوقي ضيف،علم المصطلح و طرائق وضع المصطلحات في العربية ،موقع فكر(.)fikr.com
6
- Rostislav Kocovrek, Essais de linguistique française et anglaise : mots et termes, sens et textes, Eds Peeters
Louvain-Paris, 2011, p 322 .
7
- Rachelle Raus, La terminologie multilingue, de Boeck, Bruxelles-Belgique, 2013, p14.
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كما يعرف أمحد رفعت الكشمربي املصطلح " :ابللفظ املوضوعي الذي يتفق عليه املختصون ليؤدي
معنا معينا بدقة و وضوح ،فليس من الضروري أن يتطابق املصطلح مع املعىن املعجمي للكلمة و ال
أن يستقصي كل دقائق املفهوم العلمي بل يكفي وجود عالقة ما بني املصطلح و بني داللته."1
ويعرفه حممد العناين بـ ":جمموع الكلمات اليت تدل يف جمموعها على معىن ال تدل عليه مفرداهتا كل
على حدة."2
و يقول حممود فهمي حجازي عن اجلرجاين " :املصطلح هو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء
ابسم بعد نقله عن موضوعه األول ملناسبة بينهما أو مشاهبتهما يف وصف أو غريه."3
و يعرفه جون دوليل (:)Jean Delisle
« Le terme est une unité de signification constituée d’un mot ou de plusieurs
mots et qui désigne une notion de façon univoque à l’intérieur d’un domaine de
spécialité4 ».

"إذا املصطلح هو عبارة عن وحدة معنوية مبنية من كلمة أو أكثر و اليت تعني بدورها مفهوما بطريقة
مماثلة يف جمال متخصص".
ويضيف فابر ):(Febber
« Une unité terminologique, ou terme, est un symbole conventionnel
représentant une notion définie dans un certain domaine du savoir 5 ».

" الوحدة املصطلحية أو املصطلح رمز متفق عليه ميثل مفهوما معرفا يف جمال معريف ما".
 - 1د .أحمد رفعت الكشمبري ،الجذور العربية في المصطلحات  ،جامعة الزقازيق ،2006 ،ص . 07
 - 2محمد العناني ،فن الترجمة ،الشركة العالمية للنشر لونجان القاهرة-مصر ،ط ،2000 ،5ص .113
 - 3شرنان سهيلة ،إشكالية ترجمة المصطلحات العلمية في المعاجم المتخصصة ،دار هومة ،بوزريعة-الجزائر ،2013 ،ص .25
4
- Jean Delisle, terminologie de la traduction, John Benjamins publishing company, Amsterdam-Philadelphia,
1999, P 79.
 - 5شرنان سهيلة ،إشكالية ترجمة المصطلحات العلمية في المعاجم المتخصصة  ،ص. 26
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و منه يركز املصطلح على الداللة اللفظية للمفهوم ألن املصطلح هو مضمون هذه الكلمة على حد
تعبري أمحد إبراهيم خضر الذي يعرف املصطلح على أنه " الداللة اللفظية للمفهوم ،"1ضاراب بذلك
مثاال عن مصطلح احلج الذي يدل على مفهوم معني انتج عن إدراكنا للعناصر املشرتكة بني املواقف
كاإلحرام و الطواف حول الكعبة.
و جند مفهوما آخر لعبد القادر القط الذي يؤكد على عدم حتديد مفهوم دقيق أو حمدد للمصطلح
نظرا لتغيري مفهومه من انقد إىل آخر" :مفهوم املصطلح من املشكالت العويصة يف تفكريان اليوم،
فهو حيمل تعريفا منهجيا حمددا نستطيع من خالله أن نبني موقفنا منه،

و لكن لكل كاتب تعريفه

الذي حيمله و الذي ال يوافق اﻵخر عليه ،و هلذا السبب فإن كل متحدث معاصر مطالب أبن يقدم
بني يديه مفهومه للمصطلح كي يكون اﻵخرون على بينة من أمرهم يف تعامله معه."2
وجاء على لسان رجاء وحيد دويدري

يف التفريق بني الكلمة واملصطلح:

" املصطلح ليس كلمة من الكلمات،

فالكلمة هلا معىن أما املصطلح فله مفهوم ،واللغويون يتعاملون مع الكلمات ومعانيها وحقوهلا
الداللية ،واملصطلحيون يتعاملون مع املصطلحات ومفاهيمها وجماالهتا املفهومية ،وإذا كان معىن
الكلمة يتحدد من سياقها يف اجلملة ،فإن مفهوم املصطلح ال ميكن ضبطه إال من حتديد موقعه يف
املنظومة املفهومية".

3

و يعتقد بعض اللغويني أن لفظ " مصطلح" خطأ شائع و أن اللفظ الصحيح هو "اصطالح" معللني
ذلك بـ:
 - 1د .أحمد إبراهيم خضر ،الفروق بين المفهوم و المصطلح و التعريف ،موقع لقاح (.)www.alukah.net
 - 2نبيل الخطيب ،اللغة و اﻷدب و الحضارة العربية :واقع و افاق ،دار النهضة العربية ،المنهل-لبنان ،2013،ص 125
 - 3رجاء وحيد دويدري ،المصطلح العلمي في اللغة العربية :عمقه الثراثي وبعده المعاصر ،ص,314
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 إن املؤلفني العرب القدماء استعملوا لفظ "اصطالح".
 لفظ "مصطلح" غري فصيح ملخالفته قواعد اللغة العربية.
 إن املعاجم العربية الرتاثية مل تسجل لفظ "مصطلح" و إمنا جند لفظ "اصطالح"
فقط.1
هذا من جهة ،و من جهة أخرى جند يف كتاابت ابن خلدون لفظ "مصطلح" الذي استعمله يف :
"املقدمة" فقال " :الفصل الواحد و اخلمسون يف تفسري الذوق يف مصطلح أهل البيان"2
كما استعمله املعجمي الكاشاين يف مقدمة معجمه" :لطائف اإلعالم يف إشارات أهل اإلعالم"3
 – 1.2معايري صياغة املصطلح:
ذهب جل دارسي علم املصطلح إىل اعتبار املصطلح "رمزا لغواي متفقا عليه ميثل مفهوما حمدودا يف
جمال معريف خاص "4حبيث يفرتض يف السياق املصطلحي أن " تدل التسمية الواحدة على مفهوم
واحد ،و أن يسمى املفهوم الواحد بتسمية واحدة داخل جمال معريف خمصوص ،"5و هو ما يعرف يف
علم املصطلح مببدأ أحادية العالقة بني التسمية واملفهوم،

ولذلك جيب أن تراعى يف صياغة

املصطلح معايري عدة أمهها:

 -1ينظر :جمعية الترجمة العربية و حوار الثقافات ،المصطلحية :علم المصطلح و صناعة المصطلح،موقع عتيدة (. )www.atida.org
 - 2المرجع نفسه.
 - 3المرجع نفسه.
 - 4مجموعة مؤلفين ،اللغة و الهوية في الوطن العربي :إشكاليات التعليم و الترجمة و المصطلح ،المركز العربي لألبحاث والدراسات السياسية،
بيروت-لبنان ،2013،ط ،01ص.178
 -5المرجع نفسه  ،ص.179
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 الصحة اللغوية :يراد بذلك أن يكون املصطلح املوضوع مراعيا للبناء اللغوي املتفق
عليه بني مجهور املتكلمني.
 الدقة :ألن لغة العلوم تعتمد على االقتباس لذلك يفرتض أن يكون املصطلح بسيط
الصياغة ،و بعيد عن الغموض و اإلهبام.
 اإلجياز :الذي يراد به التعبري عن املضامني العلمية أبقل عدد ممكن من األلفاظ.
 االشتقاقية :يعد االشتقاق من أهم وسائل توليد املصطلح إذ هو آلية من آليات
جتديد املصطلحات بنيواي و دالليا.
 أحادية الداللة :يشرتط يف الصناعة املصطلحية أن يتم التعبري عن املفهوم الواحد
مبصطلح واحد.1
ومن األسس اليت جيب أن تراعى يف بناء املصطلح :أن يكون لفظ املصطلح مفردا ورائجا وسهل
التصريف.2
 – 1.3مفهوم علم املصطلح:
تستخدم الدراسات العربية عدة مرتادفات للداللة على دراسة املصطلحات ،حبيث مل يتم إىل حد اﻵن
اعتماد تسمية موحدة االستعمال يف العامل العريب هلذا العلم" :املصطلحية ،والبحث االصطالحي،

 - 1ينظر :مجموعة مؤلفين ،اللغة و الهوية في الوطن العربي :إشكاليات التعليم و الترجمة و المصطلح  ،ص  182و .183
- 2ينظر :موقع ألف الم)alflam.net( .
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وعلم املصطلحات ،وعلم املصطلح ،واملصطلحيات ،واملصطلحاتية...،وغريها" هذا ما دفع مبجمع
اللغة العربية ابلقاهرة على اإلقرار ابستعمال تسمية "علم املصطلح."1
يف حني يرى علي القامسي أن تسمية " املصطلحية" تسمية شاملة لنوعني من النشاط :علم املصطلح
الذي يعين ابجلانب النظري ،و صناعة املصطلح اليت تعين ابجلانب العلمي.2
و يقول يف هذا الصدد تضم املصطلحية ثالثة ميادين:
 علم املصطلح :بدراسة املفاهيم.
 صناعة املصطلح :اليت تدور حول نشر املعاجم املتخصصة سواء كانت ورقية أو
الكرتونية.
 البحث املصطلحي :بدراسة اترخيه و مدارسه .3
و عند العودة إىل الدراسات الغربية اليت تتناول علم املصطلح احلديث جند أهنا تفرق بني فرعني من
هذه الدراسة" :

"Terminologie

و"  ،4"Terminographieاألول هو العلم الذي يبحث يف

العالقة بني املفاهيم العلمية و املصطلحات اللغوية ،و الثاين هو العمل الذي ينصب على توثيق
املصطلحات و نشرها على شكل معاجم.

 - 1شرنان سهيلة ،إشكالية ترجمة المصطلحات العلمية في المعاجم المتخصصة ،ص. 33
 - 2ينظر :علي القاسمي ،المصطلحية ،موقع عتيدة( .)www.atida.org
 - 3ينظر :المرجع نفسه.
 - 4المرجع نفسه.
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و منه يقابل كلمة "علم املصطلح أو املصطلحية" يف اللغة الفرنسية كلمة"Terminologie" :و ابللغة
االجنليزية "Terminology " :حبيث يعرف قاموس الروس " "larousseهذا املصطلح ب:
« La terminologie : ensemble des termes rigoureusement définis, qui sont
spécifiques d’une science, d’une technique, d’un domaine particulier de
» l’activité humaine1

"علم املصطلح هو جمموعة من املصطلحات ،معرفة بدقة ،خاصة بعلم أو تقنية ما أو ميدان خاص
بنشاط بشري".
كما يعرف على أنه " :علم مستقل يبحث يف طبيعة املفاهيم والعالقات القائمة بينها ،وكيفية
استخدام املصطلحات اليت تعرب عنها بدقة."2
ولقد أحصى حممود فهمي حجازي عددا من تعريفات علم املصطلح قائال " :هو علم يبحث يف
أسس وضع املصطلحات عامة ،وطرق بنائها ،وخصائصها  ،ومشكالهتا ،وطرق معاجلتها."3
ويقول كذلك هو " :أحدث أفرع علم اللغة التطبيقي الذي يتناول األسس العلمية لوضع
املصطلحات و توحيدها "4مبعىن أنه قد انطلق من وجهة نظر لسانية لتحديد هوية هذا العلم بينما
يعتربه القامسي " :العلم الذي يبحث يف العالقة بني املفاهيم العلمية ،واأللفاظ اللغوية اليت تعرب
عنها "5أي أنه يويل أمهية كربى للمفاهيم.

- dictionnaire Larousse (version électronique : www.larousse.fr).
 2رجاء وحيد دويدري ،المصطلح العلمي في اللغة العربية :عمقه الثراثي وبعده المعاصر ،ص,315
 -3شوقي ضيف،علم المصطلح و طرائق وضع المصطلحات في العربية.
 - 4شرنان سهيلة ،إشكالية ترجمة المصطلحات العلمية في المعاجم المتخصصة ،ص.33
 -5علي القاسمي ،علم المصطلح ،موقع لسان العلوم.
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1

( وعليه لقد تعددت اﻵراء والدراسات حول علم املصطلح إال أن وضعت املنظمة الدولية للتقييس
:) تعريفا استمدته من خربهتا يف جمال التقييس حيدد جوانب هذا العلمISO
« Etude scientifique des notions et des termes en usage dans les langues de
spécialité1 »

"" الدراسة العلمية للمفاهيم و املصطلحات املستعملة يف لغات االختصاص
:) قائالJean Delisle( و يضيف جون دوليل
« La terminologie est un ensemble des termes propres à un domaine de l’activité
humaine, à un groupe de personne ou un individu 2»

 أو جمموعة من،"إذا علم املصطلح هو جمموعة من املصطلحات اخلاصة مبيدان نشاط إنساين
."األشخاص أو حىت فرد ما
) اليت أعطت أربعة تعريفاتMarie Claude( هذا ما يتفق مع ما ورد على لسان ماري كلود
:جاءت كاﻵيت
Ensemble des termes d’un domaine par exemple : la

terminologie

du domaine audio visuel
Terminologie3

Ensemble de modèles et de pratiques visant à
décrire les termes

Science dont l’objet est constitué par les termes, les concepts qu’ils désignent et
les relations existant entre les concepts
Unité lexicale dont le sens est envisagé par rapport à un domaine de spécialité

. 32 ص، إشكالية ترجمة المصطلحات العلمية في المعاجم المتخصصة، شرنان سهيلة- 1
2
- Jean Delisle, terminologie de la traduction, p 79.
3
- Marie-Claude l’homme, la terminologie : principes et techniques, les presses de l’université de Montréal,
Canada, 2004, p 33.
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هذا ما يعين :أن علم املصطلح هو جمموع مصطلحات ميدان ما مثل :مصطلحات اجملال السمعي
البصري ،وجمموع النماذج واملمارسات اليت هتدف لوصف املصطلحات ،وهو علم تتمحور غايته يف
تعيني املصطلحات واملفاهيم والعالقات املوجودة بينها ،وهو كذلك وحدة معجمية يتناسب معناها
مقارنة مبيدان ختصص.
و تبسط كل هذه التعريفات ماراي ترييزا كابري ( )Maria Teresa Cabréقائلة:
» « La terminologie est un domaine de savoir1

"علم املصطلح ميدان معريف"

- Rachelle Raus, la terminologie multilingue, P 11.
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1

 – 1.4التمثيل املصطلحي:
يوضح الشكلني اﻵتيني املثلث املصطلحي الذي ابتكره جمموعة من الدارسني يف جمال علم املصطلح،
ومسوه ابلتمثيل املصطلحي( (la représentation terminologiqueعلى حد تعبري هابرت ايزال
(:)Harbert Eisele
الشكل –-1

مفهومConcept/

االسم

)Référent (chose

Nom/

املرجع ( الشيء)
الشكل –-2

مفهومConcept/
شيءChose/

كلمة (دال

مكتوب))Mot ( signe écrit

صورة Image /

التمثيل املصطلحي

1

)- voir : Harbert Eisele, la terminologie (www.lalinternadeltraductor.org

24

1

ميثل الشكل األول مثلثا للتمثيل املصطلحي ،و لكنه غري اتم ينقصه الصورة اليت جندها يف الشكل
الثاين ليكون التمثيل املصطلحي على النحو اﻵيت تصور ومفهوم مع ترسيخ صورة له يف الذهن مث
إعطاء دال مكتوب مبعىن كلمة تعرب عن ذلك الشيء ليتشكل مصطلح خاص به.
 – 2نشأة علم املصطلح:
 – 2.1النشأة و التطور:
إن اتريخ املصطلحات هو اتريخ العلوم ،فكل علم جديد حيتاج إىل مصطلحات جديدة ،وكل تصور
جديد يدعو صاحبه إىل خلق مصطلحات جديدة ،حبيث استخدم لفظ "  "Terminologieأول
مرة عام  1788من طرف كرستيان كوتلفرويد (.1 )Cristian Gotlfried
وتعود نشأة علم املصطلح إىل القرن الثامن عشر على يدالفوزاي( )Lavoisierوبرتويل ()Bertholet
يف الكيمياء و لينيه يف علم النبات و احليوان ،2حبيث بذل هؤالء جهودا فردية جبارة من أجل وضع
مصطلحات خاصة مبجاالت اختصاصهم نظرا إلدراكهم أمهية املسميات ابلنسبة للمفاهيم العلمية،
وعقدت عدة ندوات علمية عاملية حول علم املصطلح خالل الثلث األخري من القرن التاسع عشر
منها :مؤمتر علماء النبات ( ،)1867و علماء احليوان( ،)1889و كذلك علماء الكيمياء
(.3)1892

 - 1يوسف مقران ،المصطلح اللساني المترجم :مدخل نظري إلى المصطلحيات ،دار ومؤسسة رسالن للطباعة و النشر و التوزيع ،دمشق سوريا،
 ،2009ص .38
 - 2ينظر :شرنان سهيلة ،إشكالية ترجمة المصطلحات العلمية في المعاجم المتخصصة ،ص.34
 - 3المرجع نفسه ،ص.34
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وظهر يف القرن العشرين يف الساحة املصطلحية أوجني فوسرت
املصطلح احلديث ،وممثل مدرسة فينا

(de Vienne

(Wuster

 )Eugenمؤسس علم

 )l’écoleو الروسي لوت ( )Lotteمؤسس

املدرسة السوفيتية لعلم املصطلح.1
كما جند ويسرت ( )Wusterمؤسس املقاربة املصطلحية الكالسيكية :
« Wuster est l’initiateur de l’approche terminologique dite classique qui se fonde
»sur une démarche onomasiologique (du concept au nom) 2

"يعد ويسرت مؤسسا للمقاربة املصطلحية اليت تدعى ابلكالسيكية ،واليت تبىن على إجراءات علم
األمساء (من املفهوم إىل االسم)".
و لكن سرعان ما اتضح أن وضع املصطلحات ليس ابألمر اهلني ،وإمنا يتم وفق مبادئ

وطرق

موحدة تكاثرت األحبات و الدراسات يف هذا اجملال ،وظهرت مراكز و منظمات نشرت عدة معاجم
و كتب و أحباث ،وعملت على تنظيم املصطلحات ،وتوحيدها نذكر منها:
 اللجنة الدولية التقنية الكهرابئية:
)International Electrotechnical commission (IEC

أنشئت عام  1906و تكمن مهمتها يف تنسيق مصطلحات امليدان االلكرتوين.3
 معجم شلومان  : 1928حيوي  16جملدا ،و هو خاص ابملصطلحات التقنية ،ومت على أيدي
فريق دويل من اخلرباء.4

 - 1ينظر :شرنان سهيلة ،إشكالية ترجمة المصطلحات العلمية في المعاجم المتخصصة ص.35
- Rachelle Raus, La terminologie multilingue, p 11.
 - 3ينظر :شرنان سهيلة ،إشكالية ترجمة المصطلحات العلمية في المعاجم المتخصصة  ،ص.35
 - 4ينظر :د .محمد علي الزركان ،الجهود اللغوية في المصطلح الحديث ،موقع لسان العلوم.
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2

 صدور كتاب التوحيد الدويل للغات اهلندسة لفيسرت ( )Wusterعام .11931
 تشكل اللجنة التقنية للمصطلحات عام  1936اليت حلت حملها  ، ISAوهي متخصصة يف
وضع مبادئ املصطلحات و تنسيقها.2
 املنظمة الدولية للتقييس:3
)International Organisation for Standardisation (ISO

أنشئت سنة  1946جبنيف ،و هي معروفة ابملنظمة العاملية للتوحيد املعياري ألهنا قامت بتوحيد ما
يربوا عن  100.000مصطلح.
 كما شهدت احلقبة اليت تلت احلرب العاملية الثانية تشجيع أحد خرباء اليونيسكو "أودين
هولسرتوم" ( )Holmstromعلى إنشاء دائرة املصطلحات الدولية.4
 مركز املعلومات الدويل للمصطلحات:
)International Information Center For Terminology : (Infoterm

أنشئ عام

1971

بفيينا ابلتعاون مع اليونيسكو واحلكومة النمساوية ،5وقام مركز ()Infoterm

جبهود إلرساء شبكة دولية تدعى ( )Termentبغية تطوير األسس العلمية لوضع املصطلحات،
وإعدادها وتدوينها آليا ومجع البياانت ،واملعلومات املصطلحية ،وتسجيلها ومعاجلتها ونشرها.6

 -1د .محمد علي الزركان ،الجهود اللغوية في المصطلح الحديث
 -2المرجع نفسه.
 - 3شرنان سهيلة ،إشكالية ترجمة المصطلحات العلمية في المعاجم المتخصصة ،ص . 35
 - 4ينظر :د .محمد علي الزركان ،الجهود اللغوية في المصطلح الحديث.
 -5المرجع نفسه.
 - 6ينظر:خديجة هناء ساحلي ،نقل المصطلح الترجمي إلى اللغة العربية ،رسالة ماجيستار ،جامعة قسنطينة-الجزائر ،2011-2010،ص .17
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و تقسم كابري ( )Cabréتطور علم املصطلح احلديث إىل أربعة مراحل أساسية ميكن بياهنا على
النحو اﻵيت:
 مرحلة النشأة:

(1930

 )1960 -متيزت بتوضيح مناهج العمل املصطلحي ،وشهدت

ظهور أوىل النصوص التنظريية ل " :لوت" و " فوسرت".
 مرحلة الصياغة )1975 - 1960( :شهدت ازدهار لعلم املصطلح بفضل تطور تقنيات
التوثيق ،و ظهور بنوك املعلومات.
 مرحلة النشاط:

(1975

 )1985 -طبع هذه املرحلة العمل املكثف يف جمال التخطيط

اللغوي الذي خصص بدوره حيزا لعلم املصطلح.
 مرحلة التوسع :منذ

1985

اليت متيزت بتوسع التعاون الدويل يف جمال اللغات وتكوين

املصطلحيني.1
 – 2.2املدارس الفكرية املعاصرة:
هناك ثالثة مدارس فكرية معاصرة لعلم املصطلح احلديث:
 مدرسة

فيينا( l’école de Vienne):

أنشئت على يد النمساوي فوستري.
 مدرسة

براغ( l’école de Prague):

اليت تبنت أعمال دوسوسري (  )Desaussureمؤسس علم اللغة احلديث.
 -1ينظر :شرنان سهيلة ،إشكالية ترجمة المصطلحات العلمية في المعاجم المتخصصة ،ص  36و . 37
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 مدرسة موسكو ( l’école de Moscou):اليت أتسست على يد املهندس الروسي كابلجن
( )Caplyginو لوت (.1 )Lotte
 – 3طرق وضع املصطلح العريب و مبادئه:
 - 3.1طرق وضع املصطلح يف اللغة العربية :
تتمثل آليات وضع املصطلح يف اللغة العربية يف التوليد الذي ينقسم إىل اشتقاق وجماز ،وجند كذلك
النحت و اإلحياء و الرتمجة و التعريب.
 - 1التوليد :الذي يقول عنه برانر كيمادا ( " )Bernard Quemadaإن اللغة اليت ال تعرف أي
شكل من أشكال التوليد تعترب لغة ميتة لذلك ال ميكن االعرتاض على حقيقة مفادها أن اتريخ لغاتنا
كلها إمنا هو ابختصار اتريخ مولداهتا."2
وتوليد املصطلح هو" :وضع أو صياغة مصطلح جديد يعرب عن مفهوم حمدد عن آليات لغوية
تتحكم يف هذا الوضع ،وهي عبارة عن وسائل لسانية مولدة يف اللغة منها :االشتقاق واجملاز".3
وعليه " تندرج اللغة دائما يف عملية لغوية إبداعية أي توليدية "4حبيث يتم التواصل بني الناس
ابستحداث كلمات لتسمية الظواهر الكونية احمليطة هبم ،هذه الكلمات اليت متثل النشاط الرمزي
لإلنسان تولد رغبة يف متثيل األشياء واألفكار ،واألحداث ابألصوات ،والعالقات اليت تنوب عنها.
تستخدم تسمية مصطلح التوليد للداللة على ثالث حقائق:
 - 1ينظر:خديجة هناء ساحلي ،نقل المصطلح الترجمي إلى اللغة العربية ،ص  18الى ص .20
 - 2جان بريفو /جان فرانسوا سابليرول ،المولد :دراسة في بناء اﻷلفاظ ،ترجمة :خالد جهيمة ،المنظمة العربية للترجمة ،بيروت-لبنان ،2010،ط
 ،01ص 19.
 - 3د.مريم الشويكي ،االصطالحات النحوية والصرفية عند المبرد في المقتضب وابن السراج في اﻷصول :دراسة وصفية تحليلية ،دار الجنان
للنشر والتوزيع ،2015 ،ص .39
 - 4جان بريفو /جان فرانسوا سابليرول ،المولد :دراسة في بناء اﻷلفاظ ،ترجمة :خالد جهيمة  ،ص .20
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 التوليد ابستخدام كل الوسائل املتاحة يف اللغة.
 التوليد بتغيري املقولة النحوية من دون إضافة أو إلغاء ألي مزيد اشتقاقي ،وهو ما نسميه هنا
التبديل.
 لالستخدام الثالث عالقة بتغيري البناء النحوي للكلمة.1
التوليد الذي قال عنه ديبوا يف معجمه" :عملية تكوين وحدات معجمية جديدة" ،2و مييز بني نوعني
من التوليد :توليد شكلي يتمثل يف اشتقاق وحدات جديدة ،و توليد معنوي يتمثل يف اجملاز.
أ – االشتقاق :الذي يعد أحد الوسائل اللغوية املساعدة على إمناء اللغة ،و يقول عنه السيوطي" :
إن للغة العرب قياسا و إن العرب تشتق بعض الكالم من بعض"3
إذا االشتقاق من أهم اخلصوصيات السامية للعربية على أهنا لغة اشتقاقية ،وهو نزع لفظ من لفظ
آخر بشرط مناسبتهما يف املعىن والرتكيب ،ومغايرهتما يف الصيغة" ،فهو يتم أبخذ صيغة من أخرى مع
اتفاقهما معىن ،"4هذا ما يؤكده ممدوح حممد خسارة " :االشتقاق أخد كلمة من كلمة أو أكثر مع
تناسب بني املأخوذ منه يف اللفظ واملعىن مجيعا ،وهذا التعريف يشمل مجيع أقسامه."5

 - 1جان بريفو /جان فرانسوا سابليرول ،المولد :دراسة في بناء اﻷلفاظ ،ترجمة :خالد جهيمة  ،ص .135
 - 2شوقي ضيف،طرائق وضع المصطلح العربي.
 - 3شرنان سهيلة ،إشكالية ترجمة المصطلحات العلمية في المعاجم المتخصصة ،ص .49
 -4أ.د كمال أحمد عنيم ،آليات التعريب وصناعة المصطلحات الجديدة ،إصدارات مجمع اللغة العربية الفلسطيني المدرسي ،غزة-فلسطين،2014 ،
ص.6
 - 5خديجة هناء ساحلي ،نقل المصطلح الترجمي إلى اللغة العربية ،ص .30

30

ب – اجملاز :يعد اجملاز من بني اﻵليات اللغوية املساعدة على ابتكار مصطلحات جديدة ،ونقصد
ابجملاز " لفظ يستعمل يف غري ما وضع له مع قرينة مانعة من إرادة املعىن األصلي "1على حد تعبري
شحادة اخلوري.
و أورد له علي بن حممد الشريف اجلرجاين تعريفا يف كتابه التعريفات " :اجملاز اللغوي هو الكلمة
املستعملة يف غري ما وضعت له ابلتحقيق يف اصطالح به للتخاطب مع قرينة مانعة عن إرادته أي
إرادة معناه يف ذلك االصطالح ،"2و من أمثلة املصطلحات العربية املوضوعة هبذه اﻵلية مصطلح:
"الطيارة" الذي أطلق يف األصل اللغوي على الفرس شديد السرعة ،وصار اﻵن ينصرف للداللة على
وسيلة الطريان املعروفة ،وكذلك السيارة اليت كانت تعين قافلة اإلبل ،وأطلقت يف عصران احلايل على
اﻵلة املتحركة اليت تسمى » .« automobile
إذا التوليد هو وضع لفظ جديد مقابال للمصطلح األجنيب عن طريق االشتقاق أو اجملاز بفروعه
ابستعمال كلمة يف غري معناها األصلي لعالقة غري متشاهبة مع وجود قرينة مانعة من إرادة املعىن
األصلي.3
اجملاز املرسل الذي قال عنه املسدي يف مقدمة قاموسه اللسانيات " :شأن اجملاز من اللغة كشأن الدم
احليوي يف الكائن ،"4و االستعارة ابستعمال كلمة يف غري معناها األصلي واملألوف لوجود عالقة
تشابه مع وجود قرينة مانعة من إرادة املعىن األصلي.5
 - 1شرنان سهيلة ،إشكالية ترجمة المصطلحات العلمية في المعاجم المتخصصة ،ص .52
 - 2خديجة هناء ساحلي ،نقل المصطلح الترجمي إلى اللغة العربية ،ص .31
 - 3ينظر :شوقي ضيف ،طرائق وضع المصطلح العربي.
 - 4خديجة هناء ساحلي ،نقل المصطلح الترجمي إلى اللغة العربية ،ص .31
 - 5ينظر :شوقي ضيف،طرائق وضع المصطلح العربي.
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 - 2النحت :و هو من الوسائل املعتمدة يف توليد املصطلحات ،و تقتضي هذه الوسيلة اختصار
كلمتني أو أكثر بكلمة واحدة ،1مثال ذلك" :محدل من احلمد هلل" " بسملة من بسم هللا" ،و جند
كذلك "ركمجة" من "ركب املوج" ،و هي تدل على رايضة التسلق على األمواج.
و" النحت ضرب من ضروب االشتقاق مساه ابن جين االشتقاق الكبار"2
 -3اإلحياء :دأب الباحثون يف هذا اجملال على إحياء املصطلح الرتاثي القدمي انطالقا من ضرورة
الوعي ابلرتاث والتعمق يف دراسته ،3اإلحياء الذي يعترب البحث عن لفظ قدمي ،وحماكاة معناه يف
املعىن احلديث.
 – 4الرتمجة :و هي الوسيلة الغالبة يف صوغ املصطلحات العلمية األجنبية ومما الشك فيه أن للرتمجة
دورا فعاال يف اإلنتاج املصطلحي كغريها من وسائل وضع املصطلح ،واملراد ابلرتمجة نقل مصطلح من
اللغة األصل إىل اللغة اهلدف.
كما قدم اجلاحظ توضيحا بوضع املصطلحات اخلاصة لكل علم من العلوم" :إن وضع هذه
املصطلحات حصل أبثر الرتمجة الذي اقتضى إجياد مقابالت مصطلحية عربية ملصطلحات وافدة،
ونتج عن هذا االحتكاك عدة مصطلحات سواء تعلق األمر ابملصطلح داخل اللغة نفسها أو ذاك
الوافد إليها من لغة أخرى ،مما أدى إىل استقبال مصطلحات ،واستعماهلا وتوظيفها يف املدونة
املصطلحية املعاصرة."4

-Voir : Terminus, centre d’études et centre de recherches en terminologie, n=° 04, Juin 2002,p06.
 -2أ.د كمال أحمد عنيم ،آليات التعريب وصناعة المصطلحات الجديدة ،ص .18
 -3ينظر :شوقي ضيف ،طرائق وضع المصطلح العربي.
 - 4نبيل الخطيب ،اللغة واﻷدب والحضارة العربية ،ص.123

1
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 - 5التعريب :نقصد ابلتعريب ترمجة املصطلح من لغة أجنبية إىل اللغة العربية من خالل اعتماد آلية
االقرتاض اللغوي عند العجز عن وجود مقابل عريب ،و قد يكون التعريب ابعتماد الرتمجة احلرفية أو
ابستعمال وسائل التوليد اللفظي ،1والنعريب كذلك رسم للمصطلح حبروف عربية.
أمثلة ذلك:
تكنولوجيا Technologie :
ورشة Workshop :

و " التعريب هو إحلاق األلفاظ املأخوذة من اللغات األخرى أببنية كلمات عربية معروفة."2
و أورد علي القامسي يف هذا الصدد " :كلمة تعريب مشرتك لفظي ،وهو نقل اللفظ ومعناه من اللغة
األجنبية إىل اللغة العربية كما هو دون إحداث أي تغيري يف النظاميني الصويت والصريف للغة العربية."3
و من أسباب اللجوء إىل التعريب:
 ترمجة املصطلح ضرورة معرفية ألن املصطلحات مفاتيح العلوم ،و ال سبيل لفهمها دون ترمجتها.
 نظرا لالنفجار اللغوي و الثورة الرقمية و االتصالية اليت واكبتها وفرة يف املعلومات ،حبيث قدر
عدد من الدارسني عدد املصطلحات العلمية الظاهرة سنواي ب 40000:مصطلح.
 اإلسهام يف تيسري التبادل التقين و االقتصادي عربيا ليكون اباب من أبواب التنمية االقتصادية.4

 - 1ينظر :مجموعة مؤلفين ،اللغة و الهوية في الوطن العربي :إشكاليات التعليم و الترجمة و المصطلح ،ص.174
 - 2أ.د كمال أحمد عنيم ،آليات التعريب وصناعة المصطلحات الجديدة ،ص .15
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وعليه إن التعريب نشاط ليس حبديث العهد فقد عرفه العرب منذ اجلاهلية ،حبيث أخذت عن
الفارسية ألفاظ كاإلبريق ،ومن اهلندية :الفلفل والقرنفل والكافور ،ومن اليواننية الفردوس والقسطاس،

1

و غريها من األلفاظ.
و منه إن التعريب هو تعريب ألفاظ أجنبية عند الضرورة إبخضاعها ألوزان عربية ،و إن مل يكن هلا
نظريا يف اللغة العربية.
وقد أشار علي مجعة إىل شروط وضع املصطلح ،وجتلت يف النقاط التالية:
 أن يكون الواضع للمصطلح عاملا متصورا ملعىن هذه املاهية بدقة حىت يستطيع تصور معناها.
 أن يكون املصطلح مطابقا للوضع اللغوي بقدر اإلمكان (وجه من الوجوه اليت تقتضيها
اللغة).
 أن يكون هذا املصطلح مطابقا مع عقيدتنا إذا كان منقوال من لغة أخرى.2
 – 3.2املبادئ األساسية لوضع املصطلح يف اللغة العربية:
 -1التوحيد :يقصد بتوحيد املصطلح اتفاق على استعمال مصطلح بعينه دون غريه للداللة على
مفهوم معني يف جمال علمي حمدد داخل لغة واحدة.3

 - 1ينظر :شرنان سهيلة ،إشكالية ترجمة المصطلحات العلمية في المعاجم المتخصصة ،ص .53
 - 2علي جمعة محمد ،المصطلح اﻷصولي ومشكلة المفاهيم ،المعهد العالي للفكر اإلسالمي ،سلسلة المفاهيم والمصطلحات ،القاهرة،1996 ،
ص.31
 - 3ينظر:خديجة هناء ساحلي ،نقل المصطلح الترجمي إلى اللغة العربية ،ص .37
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و يرى الديداوي أن التوحيد املصطلحي هو " :حتديد طرق وضع املصطلح وختصيص لكل مفهوم
واحد تسمية واحدة تعينه ،إلزاحة الغموض يف االتصال التقين للحيلولة دون حدوث خلل و
اضطراب مصطلحي."1
ويعترب التوحيد املصطلحي مسألة هامة يطرحها الدارسون واملشتغلون ابللغة على اختالفهم هبدف
القضاء على الفوضى املصطلحية.
 -2التقييس:تعرفه املنظمة الدولية ( )ISOب:
« La normalisation terminologique est l’officialisation d’une terminologie par
organisme qui fait autorité 2 ».

" هو ترسيم علم املصطلحات من طرف هيئة هلا سلطة" ،و منه إن الغاية من التوحيد

والتقييس

واحدة و تكمن يف توفري االستقرار املصطلحي.
يف حني أيخذ بعض الدارسني على العاملني يف خمتلف البالد العربية أهنم ما يزالون منذ القرن املاضي
يبدلون جهودا يف جمال تنظيم طرائق وضع املصطلحات وتطويرها ،لكن من دون خطة مرسومة و ال
طريقة حمددة ،بل كل يعمل على شاكلته و يف عزلته لسد بعض ما يواجهه من فراغ ،و يقول يف هذا
الصدد األمري مصطفى الشهايب " :كثريا ما خيطر على ابل واضع القواميس وضع مصطلحات جديدة
دون أن يكون أهال هلذا العمل فيخبط خبط عشواء إما جلهله دقائق املوضوع العلمي ،وإما لقلة

 - 1شرنان سهيلة ،إشكالية ترجمة المصطلحات العلمية في المعاجم المتخصصة ،ص .59
 - 2المرجع نفسه  ،ص . 66
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بضاعته يف املفردات العربية املتعلقة به ،وإما لعدم معرفته ابلوسائل الواجب اختاذها يف وضع
املصطلحات العلمية بلغتنا الضادية ،وهلذا السبب كثرت األغالط."1
 –4املشاكل املصطلحية:
يتعامل املتخصص يف جمال ما مع املشاكل املصطلحية حبرية أكثر من املرتجم واملصطلحي ،فهو الذي
خيتار املصطلح املتداول بني أهل االختصاص ،ومن أمثلة ذلك :شبه طاعون الدجاج (
aviaire

pseudo

 )pesteالذي اعتمدته جلنة مصطلحات الطب البيطري يف اجلامعة العربية للداللة على

مرض يصيب عيون الدواجن ،إال أن هذا املصطلح كان له أتثري نفسي وسليب لدى املزارعني مما حال
دون اإلبقاء عليه ،وحل حمله مصطلح آخر ال حيمل أي داللة ضمنية و هو مرض نيوكاسل
( 2 )Maladie de New castleمما يستدعي التنسيق بني أهل االختصاص وواضعي املصطلحات.
ولقد نتجت مصطلحات متعددة ملفهوم واحد نذكر منها على سبيل املثال مصطلح "سرتجة" الذي
جند له عدة مقابالت أبرزها :العنونة والسطرجة والرتمجة املرئية والرتمجة النصية والرتمجة الكتابية ،و حىت
احلاشية السينمائية أو املتعددة ،ومرد ذلك إىل:
 تعدد واضعي املصطلح يف الوطن العريب ،واختالف ثقافتهم.
 عدم التنسيق بني أهل العلم و واضعي املصطلح أثناء نقل املصطلح الدخيل.
 تعدد اجملامع اللغوية للغة الواحدة.
 تعدد اللغات املرجعية يف العامل العريب.
 - 1اﻷخضر عزي ،دراسة تحليلية لصعوبات الترجمة التطبيقية للكتب االقتصادية الجامعية في الجزائر ،موقع ديوان العرب.
- voir : terminus, P 08.
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2

 غلبة النـزعة الفردية :حبيث ال يكلف واضع املصطلح نفسه عناء البحث عن اجتهاد سابقيه
بل يسارع لوضع مصطلح عريب ،حىت لو وجد مصطلح عريب شائع و مقبول ،هذا ما أكده
نبيل اخلطيب" :لكل خبري خمتص فعال من القناعة ما جيعله يقول بصحة طريقته يف وضع
مصطلحاته ،واليت طابقت تصوره الشخصي البتكار املصطلحات."1
 التعصب القطري :حبيث يتعصب عدد كبري من الباحثني للمصطلح املوجود يف القطر الذي
ينتمون إليه حىت إن وجد مصطلح آخر أكثر دقة يف الداللة على املفهوم املراد و واسع
االنتشار..
 طبيعة اللغة العربية :نظرا ملا تتميز به اللغة العربية من مرتادفات ،و هذا الرتادف ،وإن دل على
ثراء لغة الضاد فهو مؤشر خلط و فوضى إذا كان يف اجملال املصطلحي.2
وأرجع عبد املالك مراتض هذه العيوب إىل مصادر الرتمجة املتعددة ،فاللذين ينقلون عن الفرنسية
خيتلفون عن الذين أيخذون من اإلجنليزية مثال ،3وهكذا تعددت املصطلحات واملفاهيم يف خمتلف
البيئات العربية حبيث تظهر املقابالت املرتادفة العربية للمفهوم الواحد مما يؤدي إىل إحداث بلبلة يف
جماالت االختصاص كافة ،نذكر من بينها:
 ظاهرة تعدد/فوضى املصطلح العريب :اليت تعد ظاهرة مرضية ،و يقصد هبا وجود أكثر من
مصطلح عريب مقابال للمصطلح األجنيب الواحد مثال:

 - 1نبيل الخطيب ،اللغة واﻷدب والحضارة العربية ،ص.125
 - 2نبيل الخطيب ،اللغة واﻷدب والحضارة العربية  ،ص .36 - 34
 - 3المرجع نفسه  ،ص.130
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phonème

" :صوت -صوتيم-

مستصوت -صوت جمرد -لفظ -فونيمه" ،وأيضا مصطلح:

sémiologie

الذي أحصى له

املسدي عددا هائال من املقابالت العربية يف كتابه" :املصطلح النقدي".
 ضبابية املصطلح :أي عدم وضوح املصطلح ،فإذا كان املفهوم حمددا واضحا يف الذهن سهل
وضع املصطلح املناسب.
 هشاشة االلتزام يف املصطلح العريب :اليت تعين عدم االستجابة الكاملة للمصطلحات اليت
أقرت من قبل اجملامع اللغوية.
 البطء يف وضع املصطلحات العربية املناسبة للمصطلحات األجنبية حبيث أسهم هذا األخري
يف سقم املصطلح العريب ،فبعد أن يتغلغل املصطلح األجنيب يف جسم اللغة العربية ويستقر يتم
وضع مصطلح عريب مقابال له ،و هذا سيقضي إىل تداول وشهرة املصطلح األجنيب بني الناس
مما يؤدي إىل فوضى.1
وجاء على لسان شحادة اخلوري " :إن األصل يف تسمية املفهومات ،وصياغة املصطلحات أن جيعل
أمام كل مفهوم أو شيء مصطلح أو رمز لغوي واحد يكون حمل تواطؤ أهل االختصاص ،وإذا كان
للمفهوم الواحد عدة أمساء أو كان االسم الواحد داال على عدة معان ،فإن التواصل الفكري يضطرب
بل خيتلط احلابل ابلنابل ،و ينعدم التفاهم بني الناس"2

 - 1ينظر :موقع ألف الم.
 - 2خديجة هناء ساحلي ،نقل المصطلح الترجمي إلى اللغة العربية ،ص .34
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وكل هذه املشاكل انمجة عن :1التقدم السريع الذي عرفته العلوم و التكنولوجيا ،و تشعب العلوم
وتفرعها إىل اختصاصات متناهية الدقة ،وعدم وجود سياسات وطنية وجهود قومية ،وعدم وجود
كذلك خطة عربية موحدة للتصدي ملشكل إنتاج املصطلحات العلمية العربية.
ولعل من أهم معوقات إنتاج املصطلحات ابللغة العربية :اللجوء إىل تعليم العلوم إما ابللغة الفرنسية أو
ابللغة االجنليزية ،وعدم التعريف ابلرتاث العلمي العريب ،واستغالله استغالال يفيد مستعملي املعاجم
العربية املعمول هبا حاليا.
 –5آفاق و حلول:
بناء على ما سبق ذكره ميكننا تقدمي مجلة من االقرتاحات والتوصيات تتجلى يف ضرورة توحيد
املصطلحات :التوحيد الذي أصبح أمرا ال مفر منه ،و هو األمر الذي أدى إىل ظهور الكثري من
املؤسسات املصطلحية اليت تسعى إىل مجع املصطلحات وتوحيدها كاملنظمة الدولية للتقييس (،)ISO
و مركز املعلومات املصطلحية ( 2 )INFOTERMمع ضمان استخدامها من طرف املختصني.
وقد اقرتح مصطفى الشهايب منهجية عن طريق "البحث عن اللفظة العربية اليت تتضمن معادال
للكلمة األجنبية ،وإن كان اللفظ األجنيب مولدا ،فال يوجد بداهة ما يقابله يف العربية ،فينبغي ترمجته
قدر اإلمكان ،وإال تقع استفاقة أبن يوضع أقرب اصطالح يف األصل العريب ،وبعد استفاء هذه
الوسائل ،فال ينبغي إال وضع كلمة معربة طبق أحد األوزان العربية."3

 - 1ينظر :موقع ستار تايمز)startimes.com( .
 - 2ينظر :موقع المكتبة) www. Almaktabah.net( .
 - 3نبيل الخطيب ،اللغة واﻷدب والحضارة العربية ،ص.133
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وجيب وضع املصطلحات أو إنتاجها إما بـ" :انتقاء كلمات عربية ،وإما بصياغتها انطالقا من جذور
التينية."1
وخرجت ندوة توحيد منهجيات وضع املصطلح العلمي العريب املنظمة من قبل مكتب تنسيق التعريب
أايم  20-19-18فرباير

1981

ابلرابط مبجموعة من املبادئ اليت يلزم توافرها يف املصطلح املوضوع

مقابال للمصطلح الوافد أثناء التعريب أو الرتمجة:
 تفضيل املصطلح العريب الفصيح املتواتر و الدقيق و الكلمة الشائعة.
 تفضيل الصيغة اجلزلة الواضحة.
 تفادي املصطلحات العلمية إال عند االقتضاء وبشروط معينة ،والسرعة يف وضع
البديل العريب للمقابل األجنيب ،والتنسيق بني اجلامعات يف الدولة الواحدة ،وبني
جامعات الدول العربية واجملامع اللغوية واملنظمات العربية املعنية بوضع
املصطلحات.2
 تفعيل دور اجملامع لضبط هذه املصطلحات اجلديدة املتدفقة.
كما يتطلب من واضعي املصطلحات حتديد املعىن ":الناقد الذي يقدم مصطلحا جديدا ابلنسبة
للنقد العريب...عليه واجب هو أن حيدد املعىن الذي يقصده هبذا املصطلح. "3

 - 1المرجع نفسه ،ص .132
 - 2موقع المكتبة.
 - 3نبيل الخطيب ،اللغة واﻷدب والحضارة العربية ،ص.133
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 املبحث الثاين :املصطلحية و الرتمجة. -1طبيعة العالقة بني املصطلحية و الرتمجة:
يعد علم املصطلح علما مشرتكا بني سبعة علوم :علم اللغة وعلم املفهوم و علم العالمات
(السيميائيات) و علم الرتمجة وعلم احلاسوب وعلم التوثيق و صناعة املعجم.

1

ومنه علم املصطلح هو الدراسة العلمية للمفاهيم و املصطلحات اليت تعرب عنها ،وغرضه إنتاج معاجم
متخصصة ،و هدفه توفري املصطلحات العلمية والتقنية الدقيقة اليت يشتمل علم املفهوم عليها ،أما
دراسة املصطلحات فهي من اختصاصات علم اللغة إذ يتطلب توليد املصطلحات معرفة بطرائق اجملاز
و االشتقاق و النحت و الرتكيب ،و فيما خيص نقل املصطلحات من لغة إىل أخرى فيقع يف جمال
علم الرتمجة والتعريب ،وأدت كثرة املصطلحات العلمية والتقنية على شكل رموز و خمتصرات
وخمتزالت للتعمق يف السيميائيات (علم العالمات) ،ونظرا ألن عدد املصطلحات يبلغ املاليني يف كل
فرع من فروع املعرفة ،أصبح من الضروري استخدام احلاسوب يف إنشاء املدوانت احلاسوبية ،وإقامة
بنوك مصطلحات خلزهنا ومعاجلتها ،ويتطلب هذا املاما بعلم احلاسوب وبنوك املصطلحات ،وعلم
التوثيق والتصنيف بغية توضيح هذه املصطلحات ومقابالهتا و تعريفاهتا على شكل معاجم خمتصة،
ورقية

أو الكرتونية ،أحادية اللغة أو ثنائية اللغة أو متعددة اللغات.2

 -1ينظر :موقع البينة ()www.al-bayyna.com
 -2المرجع نفسه.
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والرتمجة هي نقل اللفظ أو املصطلح من لغة إىل لغة أخرى ،حبيث يلتقي نشاط نقل املصطلح أثناء
عملية الرتمجة يف هذه النقطة ،وعلى هذا األساس يعترب الديداوي ":علم املصطلح متعدد اللغات يف
حقيقة األمر ترمجة"1
و يقول علي القامسي " :الرتمجة هي نقل املصطلح األجنيب إىل اللغة العربية مبعناه ال بلفظه ،فيتخري
املرتجم من األلفاظ العربية ما يقابل معىن املصطلح األجنيب"2
ومنه يتحدد املفهوم العام للرتمجة يف نقل نص أو مصطلح من اللغة األصل إىل ما يقابلها يف اللغة
اهلدف ،و لعل أبرز اإلشكاالت اليت يواجهها مجهور املرتمجني هي إشكاالت الداللة املعجمية ،وهي
ذات طبيعة لسانية -مصطلحية ،وال مفر بغية حتقيق هذا اهلدف من جلوئهم إىل املعاجم و القواميس
و املدوانت االصطالحية ،واستعانتهم أيضا ابمللفات احملوسبة

أو البنوك املصطلحية.

وإذا ما حاولنا أن نلمس بعض أوجه التداخل بني املصطلحية و الرتمجة استطعنا أن نقف على:
 إمكانية قيام املصطلحي بدور املرتجم نتيجة لتعامله يف أغلب احلاالت مع اللغات
األجنبية.
 إمكانية قيام املرتجم والرتمجان بدور املصطلحي حني تضطره القيود الزمنية إىل وضع
املصطلح اجلديد.3
والواقع أن املصطلحية هي مبثابة خزان للمواد اليت حتتاجها الرتمجة خصوصا إذا مت النظر إىل املصطلح
يف بعده التواصلي ،وما ننادي به من "وحدة املصطلح وثيق الصلة ابلرتمجة "1ألن وحدة املصطلح
 -1شرنان سهيلة ،إشكالية ترجمة المصطلحات العلمية في المعاجم المتخصصة ،ص .87
 - 2ينظر :موقع المكتبة.
--3ينظر :موقع ألف الم.
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تسهل من عملية التواصل اليت تلعب الرتمجة دور الوسيط فيها ،ويلعب علم املصطلح دور املساعد
إبمداد املرتجم املتخصص ابملقابالت الصحيحة ،واملصطلحات املناسبة للمفاهيم ،واليت جيدها يف
القواميس املتخصصة أو يف القوائم املصطلحية ،2وبذلك يسهم علم املصطلح بشكل فعال يف إعداد
املرتمجني املتخصصني.
ونستخلص أنه مثة عالقة وثيقة الصلة بني الرتمجة و علم املصطلح إذ يعمل كل منهما لصاحل الثاين،
حبيث تعترب الرتمجة من أهم االفرتاضات اليت أملت عليها النظرية االصطالحية على حد تعبري عباس
الصوري ما دامت تتيح إمكانية االستنساخ الثقايف مع مراعاة اجلانب السوسيولساين.3
وكنتيجة لكوهنا أساسا افرتاضيا ال ميكن هلا إال أن تتشابك بعلم املصطلح تشابكا وثيقا يف عالقة ال
ميكن للمرتجم فيها االستغناء عن املصطلحية ،كما ال ميكن للمصطلحي االستغناء عن الرتمجة.
واستطرادا يف احلديث نرصد رأي راشال راوس ( )Rachelle Rausحول سبب ارتباط املصطلحية
ابلرتمجة قائلة أبن حبوث املرتمجني الفيديراليني يف كندا إبتدأت اببتكار بنوك معلومات مصطلحية
متعددة اللغة:
« C’est pour quoi la terminologie forme un binôme naturel avec la traduction4 ».

"هذا ما جعل املصطلحية تشكل ثنائيا طبيعيا مع الرتمجة" ،ومن هنا جاءت فكرة الرتمجة اﻵلية.
مستشهدة برأي روسو ( )Rouseauالذي أكد أبن الفهارس متعددة اللغات اليت قام ابجنازها كل من
املرتمجني و املصطلحيني هي اليت أدت إىل توطيد العالقة بني املصطلحية والرتمجة.1
 -- 1شرنان سهيلة ،إشكالية ترجمة المصطلحات العلمية في المعاجم المتخصصة ،ص .86
 - 2ينظر :شرنان سهيلة ،إشكالية ترجمة المصطلحات العلمية في المعاجم المتخصصة ،ص.86
 -3ينظر .إبراهيم حماتي ،في العالقة بين الترجمة و علم المصطلح ،موقع واتا ()www .wata.cc
4
- Rachelle Raus, La terminologie multilingue, P12.
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وهذا مايتوافق مع رأي روبري ديداك ( :)Robert Didec2إن املصطلحية املقارنة

( la

 )Terminologie comparéeهي اليت وطدت العالقة بني املصطلحية و املرتمجني من خالل
منحها بنوك مصطلحية متعددة اللغات.3
واملرتجم حباجة ماسة إىل مصطلحية ثنائية اللغة هذا ما أكده ماتيو قيدار ()Mathieu Guidère
ويتجلى ذلك من خالل معرفة املصطلحية املستعملة من قبل املختصني يف اللغتني :اللغة األصل
مبعرفة القيمة الرباغماتية هلذه املصطلحية ومستوى ختصصها ،وطريقة ورودها واستعماهلا يف اللغة
اهلدف من خالل دراسة الوحدة اجلملية ( ،)unité phraséologiqueمضيفا أبنه يتطلب من املرتجم
ابتكار مسارد مصطلحية ثنائية اللغة ،وأن يقوم اببتكار مصطلح جديد ) (un néologismeمطابقا
للنظام اللساين ليتعدى دور املرتجم ويقوم بدور املصطلحي.4
ومنه إن إجياد املصطلح يكون إما ابلرتمجة أو اببتكار مصطلحات جديدة ،واملرتجم مهما كان نوعه
هو على العموم أول من يصطدم ابملصطلح ويتعامل معه سلبا أو إجيااب ،وله دور مؤثر يف هذا االجتاه
أو ذلك حسب مستواه وحسب ما يتاح له" ،ويعترب املرتمجون أوسع جمموعة مستعملة للمصطلح،
وإذا تعذر عليهم إجياد املصطلحات يف املعاجم أو يف البنوك املصطلحية املتخصصة يضطرون لتقمص
دور املصطلحي لذا على املرتجم أن يلم ابلعديد من العلوم ،وأن ميتلك أدوات مصطلحية ضرورية يف
عمله ألنه من عمل املرتجم اجلمع والتأليف املصطلحيني."5
1

- Rachelle Raus, L terminologie multilingue, P12.
 -2قام بانجاز بنك مصطلحات خاصة براديو كندا ،كما عمل على تطوير نظامTerminium
3
-Rachelle Raus, L terminologie multilingue, P12.
4
- voir : Mathieu Guidère, introduction à la traductologie, penser la traduction : hier, aujourd’hui, demain, de
Boeck, Bruxelles-Belgique, 2eme Ed, 2011.
- 5شرنان سهيلة ،إشكالية ترجمة المصطلحات العلمية في المعاجم المتخصصة ،ص .87

44

ويقول عبد القادر الفهري الفاسي" :إننا حنتاج طبعا إىل اللغوي من جهة وإىل املختص يف اجملال
املعريف لالصطالح من جهة اثنية ،و لكن قرارات الضبط االصطالحي تعود ابلدرجة األوىل إىل
املصطلحي."1
ويلخص طبيعة هذه العالقة قائال " :ليست املصطلحات العلمية من وضع العامل وحده بل يشاركه
فيها أحياان الناقل املرتجم."2
وخلص الديداوي فيما خيص العالقة بني املرتجم و املصطلحي إىل أن عمل املرتجم ال يقتصر على
الرتمجة فحسب بل يتعداه إىل املمارسة املصطلحية قائال" :من عمل املرتجم أيضا اجلمع والتأليف
املصطلحيني ،وأن إسهام املصطلحي إمنا هو مكمل له أو من املفروض أن يكون كذلك."3
وقد تطرقت مىن بيكر إىل تطبيقات علم املصطلح يف ممارسة الرتمجة:
From the point of view of translation the most relevant applications of
terminology are:
1- The representation of terminology in automated systems.
2- The structuring of terms in special subject fields.
3- Term creation.
4- Term standardization4.

يتم تطبيق علم املصطلح من وجهة نظر الرتمجة لألغراض التالية:
 -1متثيل املصطلحات يف األنظمة اﻵلية.
 -1عبد القادر الفهري الفاسي ،نظام التوليد اآللي للمصطلحات والمولدات ،موقع واتا.
 -2المرجع نفسه.
 - -3ينظر:خديجة هناء ساحلي ،نقل المصطلح الترجمي إلى اللغة العربية ،ص .42-41
4
-Mona Backer, Malmkjaer Kristen, The Routledge Encyclopedia of translation studies illustrated,London, 1998,
p151.
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. بناء مصطلحات يف جماالت اختصاص معينة-2
. إبتكار املصطلح-3
. تقييس املصطلحات-4
:مضيفة أبن لكل ختصص جوانب خمتلفة من الدراسة قائلة
« Translation and terminology function on two different linguistic and cognitive
planes and, as disciplines focus on different areas of language study, translating
is argually a fundamentally applied linguistic activity, concerned with the
manipulation of texts, Terminology on the other hand, is a discipline which
straddles both the theoretical and applied linguistics and uses texts only as one
of the range of source materials is one of its many applications1 ».

 إذ يركز كل اختصاص،"ختتلف اجملاالت اللغوية واملعرفية اليت تعمل عليها الرتمجة و علم املصطلح
 والرتمجة هي نشاط لسانيات تطبيقية هتتم أساسا ابلتعامل مع،على جوانب خمتلفة من دراسة اللغة
، يف حني إن علم املصطلح اختصاص ميتد إىل اللسانيات بفرعيها النظري و التطبيقي،النصوص
" و يتضح،ويعتمد على النصوص ابعتبارها أحد فروع الوسائل األصلية يف إحدى تطبيقاته العديدة
:ذلك يف املخطط التايل
Theory : Knowledge field

Concept

Term

Application: Text Corpus

Term

Concept

Usage

Knowledge field 2

1

- Mona Backer, Malmkjaer Kristen, The Routledge Encyclopedia of translation studies illustrated , p259.
- Ibid, P 259.

2
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نظراي :جمال معريف

مفهوم

مصطلح

تطبيقيا :نص املدونة

مصطلح

مفهوم

استعمال

جمال معريف
كما حيصر ماتيو

قيدار)(Mathieu Guidère

استعماالت علم املصطلح يف الرتمجة يف احلاالت

التالية:
 عندما يبحث املرتجم عن معنًا ملصطلح أو وحدة مصطلحية ما.
 إذا تردد املرتجم يف اختيار مصطلح من بني مصطلحات خمتلفة سواء كان يف مرحلة الفهم أو
يف مرحلة إعادة الصياغة.
 إذا أراد املرتجم توليد مصطلح جديد أو شرح مصطلح يف اللغة املستهدفة.1
ويرى أن املرتجم هو ممارس للرتمجة و املصطلحي هو اختصاصي يف املعاجم املتخصصة مضيفا أبن
كالمها يهتم ابلتحليل و التنظيم املفاهيمي بني اللغات.2
و لقد خلص ساجر ( )Sagerأوجه العالقة بني الرتمجة وعلم املصطلح قائال :يتعامل املرتمجون مع
اللغة على أهنا مواقف كالمية (اللغة قيد االستعمال) يف حني ينصب جل اهتمام املصطلحيني
ابحلقائق الثابثة للغة (أي :اللسان مبعىن اللغة نظاما جمردا) واستعمال هذه اللغة على أهنا كالم.3
و تبني راشال راوس ( )Rachelle Rausطبيعة العالقة بني الرتمجة واملصطلحية يف النقاط التالية:

1

- voir : Mathieu Guidère, introduction à la traductologie, penser la traduction : hier, aujourd’hui, demain,
p138.
2
-Ibid, p137.
3
-Mona Backer, Malmkjaer Kristen, The Routledge Encyclopedia of translation studies illustrated, p259.
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« La traduction porte sur le langage en situation tandis que la terminologie porte
sur le langage comme système conceptuel, donc le traducteur est le praticien de
»la traduction et le terminologue est le spécialiste du vocabulaire 1

"تقف الرتمجة على الكالم يف وضعية ما ،بينما تقف املصطلحية على الكالم بوصفه نظاما مفامهيا،
إذا املرتجم هو ممارس الرتمجة و املصطلحي هو املختص يف مفردات اللغة".
ومنه لقد أسهمت الرتمجة يف تطوير مفردات اللغة العربية و حتديثها ،وذلك عرب وضع املصطلحات
اجلديدة للمفاهيم الطارئة حديثا على الفكر العريب ،لذلك أصبحت الرتمجة يف جمال الوضع
املصطلحي من أهم الوسائل لنقل املصطلحات العربية وأجنعها ،وككل ختصص تتطلب الرتمجة معرفة
معمقة للنشاط املمارس ،وفهما جديدا لآلليات العلمية ،ويتم حتصيل هذه القدرة عن طريق املمارسة
إضافة إىل الوسائل املتعلقة ابلتخصص ،واجناز البحث التوثيقي للمصطلحات.
 –2البحث التوثيقي للمصطلحات أثناء عملية الرتمجة:
يقصد ابلبحث التوثيقي للمصطلحات جتميع املعلومات املتعلقة مبصطلح ما ،وتنظيمها تنظيما يسهل
الرجوع إىل الوثيقة واالستفادة منها.
وتنقسم عمليات التوثيق املصطلحي من حيث الوسيلة املعتمدة عموما إىل ثالثة أنواع:
 التوثيق املصطلحي اليدوي :ويتم ابعتماد اجلذاذات أو البطاقات التقنية ،وهي طريقة
إعتمدها األقدمون ،حبيث كانوا يدونون و يوثقون نصوصهم على أوراق أطلقت عليها عدة
تسميات منها" :القراطيس و الدروج"
 التوثيق املصطلحي امليكانيكي :أو الفوتوغرايف ابستخدام امليكروفيلم.
1

-Rachelle Raus, La terminologie multilingue, p137.
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 التوثيق املصطلحي االلكرتوين :ابستعمال احلاسوب يف إنشاء بنوك املصطلحات.1
وتقول ماراين لوديرير ( )Marianne Ledererعن البحث التوثيقي االلكرتوين اخلاص ابملصطلحات
أنه مبجرد الضغط على لوحة املفاتيح يف احلاسوب ابستعمال بعض الكلمات املفتاحية مثل :ميدان
التخصص مقابل ذلك حنصل على قائمة من الكتب واجملالت واملوسوعات والتقارير واجلرائد اليت
تتناول ذلك املصطلح ،مؤكدة أبن البحث التوثيقي املصطلحي اخلاص ابإلنرتنت يكون ابالشرتاك يف
بنك أو عدة بنوك تزودان برتمجات للمصطلحات.2
كما يتطلب البحث التوثيقي املصطلحي تشكيل منتدى خاص به(

un forum

 ،)terminologique3ويتم ذلك بعرض املصطلح و اقرتاح مقابل له مع تبيان جمال استخدامه ،ومن
خالل التعليقات الواردة يف املنتدى اخلاص ابملصطلحيني واملرتمجني وأهل االختصاص من جماالت
أخرى نستنبط مقابال للمصطلح  ،هذا ما أكده مارك

فان) .Marc Van

وتقول كريستني دوريو (" :)Christine Durieuxيقوم املرتجم ببحث مصطلحي دقيق أثناء عجز
البحث التوثيقي على حل املشكالت املصطلحية اليت تطرحها الرتمجة ،حبيث يلجأ املرتجم إىل قراءة
قاموس ابلنظر إىل خمتلف املقابالت املقرتحة ملصطلح معني ليبحث عما حييط ابحلقل الداليل
للمصطلح ابللغة املصدر ،ويتمكن من فهم الفكرة اليت حيملها ابلكامل ،مث يلجأ إىل قاموس موسوعي

-1ينظر :موقع ألف الم.
 -2ينظر  :ماريان لوديرير ،الترجمة النموذج التأويلي ،ترجمة :فايزة القاسم ،المنظمة العربية للترجمة ،بيروت-لبنان ،2012 ،ط، 1ص .253
3
-Voir : Marc Van Camprenont, les voies actuelles de recherche en terminologie et en terminotique, centre de
recherches Termisti, Bruxelles – Belgique, 2000, p07.
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أحادي اللغة للتأكد من استخدامات الكلمة لكي ميتلك كما كافيا من املعلومات الشاملة حول
املصطلح مث يعود إىل النص األصل إلدراج هذه املعلومة املكتسبة".1
ما سبق ال يعين أنه جيب إدانة النهج القائل ابستشارة قاموس ثنائي اللغة ،و لكن القاموس املوسوعي
بلغة واحدة يسمح بتكوين فكرة عن معىن املصطلح ،و فهم السياق املباشر بغية استنباط الفكرة.
أييت البحث املصطلحي الدقيق شبيها بشكل عام ابلنهج احلسايب الذي ميكن تصويره على شكل
شجرة قرارات:
قاموس
ثنائي اللغة

قاموس
فرنسي
نعم
نعم

نعم

اجملال املعين؟

مفهرس؟

كال كال
كال

كال

املعادل املعروف؟

قاموس ثنائي

قاموس ثنائي اللغة

الشرح واف

غريه

نعم

نعم
عدم اليقني من املعادل
كال

اللغة غريه

قاموس فرنسي آخر

اللغة غريه

البحث التوثيقي اخلاص ابملصطلحات

2

 - 1ينظر :كريستين دوريو ،اسس تدريس الترجمة التقنية ،ترجمة هدى مقنص ،المنظمة العربية للترجمة ،بيروت-لبنان ،2007،ط  ،01من ص
 142الى ص .145
 - 2كريستين دوريو،أسس تدريس الترجمة التقنية ،ص . 147
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أول ما يفعله املرتجم هو العودة إىل قاموس ثنائي اللغة متخصص ليقرر اعتماده أو رفضه للمقابالت
املقرتحة مث استشارة قاموس آخر ،و خالصة البحث املصطلحي هي أنه على املرتجم إتباع مايلي:
 قراءة قاموس ثنائي اللغة لإلطالع على خمتلف املقابالت املقرتحة للمصطلح بغية حتديد احلقل
الداليل اخلاص ابملصطلح يف اللغة املصدر.
 عدم االكتفاء ابعتماد املقابالت املقرتحة حىت لو كان القاموس متخصصا بل التأكد من
دقتها يف قاموس موسوعي ابللغة اهلدف.
 االتصال أبهل االختصاص لزايدة يف الفهم ،واستنباط الفكرة.1
أما عن دانيال جيل( )Daniel Gileفيضع ثالث مصادر للبحث التوثيقي للمصطلحات أثناء عملية
الرتمجة:2
 La constitution de sources maison.
 Recours à des sources humaines.
 Recherche sur le web.

 إنشاء مصادر منـزلية.
 الرجوع إىل مصادر بشرية.
 البحث يف الويب.
يقصد دانيال جيل ( )Daniel Gileإبنشاء مصادر حبث منـزلية ابتكار املرتجم ملسارد مصطلحات
( )Glossairesوقواعد بياانت مصطلحية

(Bases de Données Terminologique

،)Des

 - 1المرجع نفسه ص . 177
- voir : Daniel Gile, la traduction la comprendre et l’apprendre, presse universitaire de France, Paris-France,
2005, 2eme ED, p 161-164.
2
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وفيما خيص الرجوع إىل مصادر بشرية يعين ذلك جلوء املرتجم إىل حماداثت املرتمجني من خالل منتدى
خاص هبم عرب االنرتنت  ،ويتم ذلك بعرض املصطلح ليقرتح هؤالء املرتمجني مقابالت لرتمجة املصطلح
إال أن مشكل جناعة ترمجة هذا املصطلح يشكل عائقا ( ،)problème de fiabilitéأما عن البحث
يف الويب فيقوم املرتجم ببحث معمق للمصطلح املراد ترمجته بفضل حمركات البحث

( Moteurs de

 )rechercheبتصفح عدة مواقع تناولت ذلك املصطلح.
ويقول السعيد بوطاجني يف شأن التوثيق املصطلحي أبن املنظمة العربية للمواصفات واملقاييس 1قد
أوصت بتثبيث ما مت جرده من مصطلحات خاصة مبوضوع اهتمامتها ،لذا جلأت إىل نظام البطاقات
قصد اإلحاطة جبذورها ومعانيها ووظائفها السياقية ،ومن مثة حماولة إجياد ما يالئمها يف العربية تفاداي
لتشتت جهدها.2
هذا ما يتوافق مع ما أوصى به ماتيو قيدار ( )Mathieu Guidereقائال :جيب أن تنظم املعلومات
املصطلحية بطريقة ممنهجة من أجل تعديلها أو إثراءها.3
وفيما خيص البطاقة املصطلحية فهي البطاقة اليت حتوي املصطلح والتعريف به ،مث املقابل ابللغة
األخرى مع تصنيف ميادين املصطلحات مثل :املصطلح يف اللغة املصدر و املرادف يف اللغة اهلدف
حبيث تعترب هذه األخرية حال للمشكالت املصطلحية ،أما ابلنسبة للتقدمي البصري للبطاقة

 -1أنشئت عام  1965بمساعدة من الجامعة العربية ،كان هدفها المحوري اإلسهام في توحيد ما أصبح يسمى بالمواصفات والمقاييس التي يعتمدها
الوطن العربي و يرمز له في اللغة اﻷجنبية بالحروف  ASMOو يتمحور مبدأها اﻷساسي في توحيد المصطلح الفني.
 -2ينظر :السعيد بوطاجين ،الترجمة و المصطلح ،ص .77
3
-Voir : Mathieu Guidère, introduction à la traductologie, penser la traduction : hier, aujourd’hui, demain, p138.
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املصطلحية "فينبغي أن تسمح للمرتجم أبن يستخرج املعلومة بسهولة إذ تتطلب تصميما متقنا
ابألشكال و األلوان مع مالئمة احلروف و حجمها الذي يتصف ابملرونة".1
و يقول ساجار ( )Sagerيف هذا الصدد:
« La création de cartes de concepts créent un véritable système de concepts2 ».

" ختلق البطاقات املصطلحية نظاما حقيقيا للمفاهيم".
كما ترصد لنا كريسني دوريو (

)Christine Durieux

العناصر اليت جيب توافرها يف البطاقات

التوثيقية و املصطلحية أثناء القيام بعملية الرتمجة:
 الرقم التسلسلي( :الرقم التسلسلي للمصطلح 6 :مثال).
 املوثوقية:

( .)...،0،1،2،3،4،5،6

 اجملال واجملال الفرعي(:مثال :اجملال :ترمجة ،اجملال الفرعي :ترمجة مسعية بصرية).
 املدخل ابللغة املصدر (:السرتجة مثال).
 معلومات صرفية( :اسم،فعل.)...
 بدائل ممكنة( :رموز ،اختصارات).
 التعريف واملصدر املؤرخ( :التعريف ابملصطلح مع ذكر املصدر املأخوذ منه وأترخيه).
 السياق و املصدر املؤرخ( :سياق استعماالت املصطلح مع ذكر املصدر املأخوذ منه وأترخيه).
 إحاالت ممكنة( :مرادفات ،أضداد.)...
 معلومات أخرى( :مالحظات ،صور.)...

1

- Ibid, p138.
- Rachelle Raus, L terminologie multilingue, p14.

1
2
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وجيب أن حتتوي هذه البطاقة العناصر نفسها ملقابل املصطلح يف اللغة اهلدف:املدخل ابللغة اهلدف
ومعلومات صرفية وبدائل ممكنة والتعريف واملصدر املؤرخ ،والسياق و املصدر املؤرخ ،وإحاالت ممكنة،
ومعلومات أخرى.
 املبحث الثالث :إسهاما ت املصطلحية يف الرتمجة.أدت الرتمجة ابملفكرين و اللغويني العرب إىل وضع موسوعات وقواميس ومعاجم ابللغة العربية،
ودفعتهم كذلك إىل وضع معاجم ثنائية اللغة اليت تساعد املرتجم يف نقل النصوص من اللغات
األجنبية إىل اللغة العربية أو العكس.
-1املعاجم:
تلعب املصطلحية دورا كبريا يف شكل معاجم مصطلحات أحادية أو ثنائية أو ثالثية اللغة ،عامة أو
متخصصة تضمن استعماال وتداوال واسعني مما حيفظ للرتمجة مكانتها ودورها الفعال والرايدي يف
عملية اإلنتاج بوصفها آداة تواصل بني اجلماعات الناطقة بلغات خمتلفة ،وتزداد العالقة توطدا حني
اصطدامنا حبقيقة أن األداة الرئيسية يف تسيري الرتمجة ،وضمان صحتها وسرعة اجنازها هي بال أدىن
شك املعجم الثنائي أو ثالثي اللغة.2
وتعترب املعاجم وسيلة ال ميكن االستغناء عنها يف الرتمجة وأداة للمحافظة على الرتاث اللغوي لألمم
والشعوب ،ويعرفها كل من حامد صادق قنيين وحممد عريف احلرابوي" :الكتاب الذي جيمع بني

 -1ينظر :كريستين دوريو ،أسس تدريس الترجمة التقنية ،ترجمة هدى مقنص ،ص 246و .247
 -2ينظر .إبراهيم حماتي ،في العالقة بين الترجمة و علم المصطلح.
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ضفتيه ألفاظ اللغة ومفرداهتا وتراكيبها واملداخل احلضارية فيها ،"1حبيث يتطلع املرتجم الذي يستعمل
املعجم إىل معرفة شرح املصطلحات واستعماهلا يف سياقاهتا املختلفة ،وكيفية نطقها وكتابتها.
واألساس الذي يقوم عليه إعداد املعجم هو :اعتبار قوائم املصطلحات بلغات أجنبية منطلقا لوضع
مقابل عريب هلا عن طريق الرتمجة وغريها من وسائل النقل املستخدمة يف اللغة العربية ،فيزود املرتجم
ببدائل تسمح له ابالختيار ،وأبكرب قدر ممكن من املعلومات اليت تساعده على حتسني ترمجته،2
طبيعة مل يكن ليتصف هبا لوال ارتباطه بعلم املصطلح الذي يقوم بتحليل ووصف املصطلحات يف
جماالت حمددة تسهيال لعملية التواصل بني املختصني.
ويعرب ليبنـز عن أمهية التفاضل املعجمي قائال " :الثراء ذو أمهية أساسية يف اللغة ،وهو يكون يف وفرة
الكلمات القوية الوافية ابملراد واملناسبة لكل املواقف ،وال يكمن يف قلتها من أجل أن ميثل كل شيء
بقوة وبشكل ،وأن تصور األلوان احلية كما هي ،"3مشريا إىل طريقة التعامل مع الثروة املعجمية ،واليت
تكمن ابلتحديد يف املقارنة اللغوية عن طريق الرتمجة ،واملعيار الصحيح للوفرة أو النقص يف لغة معينة
يوجد يف ترمجة الكتب اجليدة من تلك اللغات إىل تلك اللغة ،ويف الوقت نفسه فان اللغة األغىن هي
اليت تكون قادرة على تتبع األصل خطوة خطوة.
ومنه تلعب املعاجم دورا كبريا يف الرتمجة حبيث يعتمد املرتجم عليها يف شىت امليادين نذكر منها امليادين
العلمية والتقنية ،ومعىن ذلك أنه إذا كان يرتجم يف امليدان السمعي البصري ما عليه سوى أن حيتكم
ملعجم املصطلحات السمعية البصرية.
 -1شرنان سهيلة ،إشكالية ترجمة المصطلحات العلمية في المعاجم المتخصصة  ،ص .95
 -2ينظر .إبراهيم حماتي ،في العالقة بين الترجمة و علم المصطلح.
 -3اﻷخضر عزي ،دراسة تحليلية لصعوبات الترجمة التطبيقية للكتب االقتصادية الجامعية في الجزائر.
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ومنه هتتم املعاجم املتخصصة حبصر مصطلحات علم بعينه أو فن بذاته ،وتتناول كل مصطلح حبسب
استخدام املتخصصني فيه ،وقد عرف العرب هذا النوع من املعجمات أبشكال خمتلفة عرب التاريخ،
واملعاجم املتخصصة ما هي إال تطور ملعاجم املعاين أو معاجم املوضوعات اليت تعد من أقدم أشكال
املعاجم اليت عرفتها الشعوب ،حبيث حاولت املعاجم القدمية يف تعاملها مع مفردات اللغة أن
تستقصي الدالالت ،وتبحث يف املعاين املختلفة.1
واختلفت مواد املعاجم من معجم إىل آخر ،فإذا كان "الصحاح" قد توسع فيها ،واشتمل أربعني ألف
مادة ،فإن قاموس لسان العرب البن منظور جعلها مثانني ألف مادة.
أما يف العصر احلديث فتناولت املعاجم املصطلحات من أحادية وثنائية ومتعددة اللغات من خمتلف
االختصاصات يف اجليولوجية واجلغرافية والطب والفلك والفيزايء والكيمياء واالتصاالت وعلوم
احلاسوب ،وغريها من خمتلف اجملاالت سواء كانت صادرة من أفراد

أو هيئات ومؤسسات خمتلفة

رمسية أو غري رمسية.2
ومن املعاجم اليت أسهمت يف النهوض حبركة الرتمجة :معجم أمساء النبات للدكتور أمحد عيسى سنة
 ،1926مجع فيه كل ما عرف من أمساء النبااتت يف املؤلفات العربية ،وصدر يف العام نفسه معجم
الدكتور حممد شرف يف العلوم الطبية و الطبيعية ،3ووضع فيه املقابالت العربية للمصطلحات
األجنبية ،ويضم أكثر من أربعني ألف مصطلح علمي أجنيب.

 - 1ينظر :د .عبد الغني أبو العزم ،تطور المصطلحات المعجمية والمعجماتية وإشكالية الوضع في الترجمة ،كلية اآلداب عين الشق البيضاء-
المغرب ،موقع معمري)http://maamri-ilm2010.y007.com/t1779-topic(.
 -2د .عبد الغني أبو العزم ،تطور المصطلحات المعجمية والمعجماتية وإشكالية الوضع في الترجمة.
 - 3ينظر :شوقي ضيف،علم المصطلح و طرائق وضع المصطلحات في العربية.
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كما ألف األستاذ مصطفى هين معاجم للمصطلحات االقتصادية والتجارية (فرنسي-اجنليزي-عريب)
عام  ،11987حبيث استعان مؤلفه آبراء خمتصني يف جمال الرتمجة والعلوم االقتصادية.
وأسهمت اللجان العلمية التابعة للمجمع اللغوي مبصر إبصدارها جملموعة من املعاجم وضعت فيها
مصطلحاهتا يف العلوم مع ما يقابلها من املصطلحات األجنبية نذكر منها:
 معجم الفيزيقا النووية و االلكرتونيات عام  :1974ألف ومئيت مصطلح.
 معجم احلاسبات عام  :1978سبعة مئة مصطلح.
 معجم الكيمياء والصيدلة عام  :1983ثالثة آالف مصطلح.
 معجم النفط عام  :1993أربعة آالف ومخسمئة مصطلح.
 معجم القانون عام  :1997حيمل  13فرعا من فروع القانون.2
وأصدرت اجلمعية الصوتية الياابنية معجما يف علم اللغة عام

1981

ضم اثنني وعشرين ألف

مصطلح.3
وجتدر اإلشارة كذلك إىل عدد من األعمال املعجمية واملتخصصة اليت أضيفت إىل املكتبة العربية
املعاصرة ،ونذكر منها عددا من املعاجم املتعلقة بفروع تقنية خمتلفة:
 معجم املصطلحات العلمية والتقنية يف الطاقة الذرية( :عريب -فرنسي -اسباين-اجنليزي-
روسي) صدر عن هيئة الطاقة الذرية يف سوراي عام  1976ألفه كبار الفيزايئيني و الكيميائيني
يف جامعة دمشق.
 - 1ينظر :اﻷخضر عزي ،دراسة تحليلية لصعوبات الترجمة التطبيقية للكتب االقتصادية الجامعية في الجزائر.
 -2ينظر :شوقي ضيف،علم المصطلح و طرائق وضع المصطلحات في العربية.
 -3ينظر :د.نعمة رحيم العزاوي ،المصطلح اللغوي الحديث ،موقع صابر()http://saber4eg.blogspot.com//2013/02/blog
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 معجم مصطلحات اهلندسة امليكانيكية( :اجنليزي-عريب) صدر عام  1991عن جممع اللغة
العربية يف القاهرة ،اشتمل  2000مصطلح.
 معجم مصطلحات العلوم التكنولوجية( :اجنليزي-عريب) صدر عن اهليئة العمومية للبحث
العلمي يف معهد اإلمناء العريب .1972
 املعجم الشامل ملصطلحات احلاسب اﻵيل واالنرتنت( :اجنليزي-عريب) صدر عن مكتبة
العبيكان يف السعودية عام  2001أشرف على أتليفه جمموعة من الباحثني يف جمال اللغوايت
واملعلوماتية" :حممود الربيعي ،أمحد شعبان الدسوقي ،عبد العزيز إبراهيم اجلبريي ،علي بن
صاحل الغامدي"
 معجم الكيالين ملصطلحات احلاسب االلكرتوين( :اجنليزي – عريب) صدر عام

1996

من

أتليف :تيسري الكيالين ومازن الكيالين ،ومها متخصصان يف اللغوايت واملعلوماتية.
 معجم مصطلحات احلاسبات االلكرتونية( :عريب – اجنليزي) صدر عن مركز األهرام للرتمجة
والنشر .1 1987
ويف إطار جهود مكتب تنسيق التعريب واملنظمة العربية للرتبية والعلوم املتمثلة يف دعم حركة التعريب
وتوحيد املصطلحات العلمية يف الوطن العريب ،أصدر املكتب ما يزيد عن

35

معجما خمتصا يف

 - 1ينظر :مجموعة مؤلفين ،اللغة و الهوية في الوطن العربي :إشكاليات التعليم و الترجمة و المصطلح ،من ص  193إلى ص .202
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جماالت الصيدلة واهلندسة والكيمياء واجليولوجيا والوراثة ،1ونذكر منها املعجم املوحد ملصطلحات
املعلوماتية (عريب -فرنسي -اجنليزي) الذي أصدر عام .2 2000
وال بد لإلشارة إىل بعض األمساء اليت تركت بصمة يف املكتبات ،وأسهمت يف إحياء احلركة
املصطلحية كبطرس البستاين صاحب حميط احمليط ،وأمحد فارس الشدايق وإبراهيم اليازجي ،وبشارة
زلزل ،وجند يف مصر جهود رفاعة الطهطاوي ،ويف العراق رضا الشبييب ،ويف فلسطني خليل
السكاكيين ،وغريهم.3
 – 2القواميس:
جيب أن نلقي الضوء على أمهية استخدام القواميس املالئمة يف عملية الرتمجة إذ توفر هذه القواميس
معلومات بشأن كلمات اللغة ،4وعالوة على القواميس أحادية اللغة يف إحدى اللغات ،فهناك
قواميس ثنائية اللغة وثالثية اللغة تسرد مصطلحات خاصة بتلك اللغات ،وما يعادهلا يف اللغة
األخرى.
ومنه إن الغاية من وضع القاموس الذي يظهر وأنه جديد ليست إضافة معجم آخر لعشرات املعاجم
املتوافرة حاليا ،وإمنا عملية مسامهة مكملة يف توحيد وضبط املصطلحات يف شىت امليادين ،وجعل
اللغة العربية قادرة على مواكبة النهضة احلديثة وروح العصر.
ويقول ماتيو قيدار ( )Mathieu Guidèreفيما خيص عالقة املرتجم ابلقواميس:

 -1المرجع نفسه  ،ص .196
 - 2المرجع نفسه ،ص .196
 - 3ينظر :موقع ألف الم.
 -4ينظر  :محمد حسن يوسف ،كيف تترجم ،الجامعة اﻷمريكية بالكويت ،1997 ،ط  ،1ص .19
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« Le traducteur fait d’avantage appel au dictionnaire monolingue qu’il trouve
plus précis et plus complet pour la compréhension des unités à traduire. En
revanche lorsqu’il consulte un dictionnaire bilingue, il le fait pour savoir
comment on traduit tel ou tel mot ou expression1 ».

"يلجأ املرتجم إىل قاموس أحادي اللغة الذي حيتوي على تعريفات دقيقة وشاملة بغية فهم الوحدات
قيد الرتمجة .ويتصفح املرتجم يف املقابل قاموس ثنائي اللغة لكي يتمكن من معرفة طريقة ترمجة تلك
الكلمة أو العبارة".
وعليه عندما يرجع املرتجم إىل قاموس أحادي اللغة يكون ذلك بغية فهم املصطلح ،والبحث عن
املعىن املراد ترمجته ،وتكمن استشارة القواميس ثنائية اللغة يف معرفة كيفية ترمجة الكلمات أو العبارات،
ومنه متنح القواميس أحادية اللغة شروحا وافية وكافية ومفعمة ابملعىن نذكر منها:قاموس لسان العرب
البن منظور ،وقاموس حميط احمليط ،واملنجد يف اللغة العربية ،وقاموس اللغة العربية املعاصرة ألمحد
خمتار عمر ،ومن القواميس الرائدة يف اللغة الفرنسية :

Le Robert

و

Larousse

أما يف اللغة

االجنليزية فنجد Cambridge :و . Oxford
ويضيف ماتيوقيدار ( )Mathieu Guidèreمستشهدا برأي كل من بوجوان ( )Bejointوتوريون
) :(Thorionيوجد حلد الساعة نوعان من القواميس املصطلحية املهمة يف البحث املعجمي:
القواميس ثنائية اللغة و القواميس املتخصصة.2

- Mathieu Guidère, introduction à la traductologie, penser la traduction : hier, aujourd’hui, demain, p 141.
-Ibid, p 140.
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1
2

إذا القواميس ثنائية اللغة ( )Bilingueأو ثالثية اللغة ( )Trilingueأو متعددة اللغات
( )Multilingueهي قواميس تساعد على عملية الرتمجة من خالل اقرتاحها جملموعة من املقابالت
واملكافئات.
أمثلة ذلك :املنهل :عريب -فرنسي -عريب ،نوبل :عريب -اجنليزي – فرنسي ،الروس :عريب -
فرنسي /فرنسي – اسباين ،متقن الطالب املزدوج :عريب  -فرنسي/عريب – اجنليزي ،أوكسفورد:
اجنليزي – عريب ،وقاموس املورد ملنري البعلبكي :عريب -اجنليزي -عريب.
وتعترب القواميس آداة تساعد يف عملية الرتمجة:
« Le dictionnaire de traduction doit être conçu comme un outil à la rédaction et à
» la reformulation inter-langues et intertextes1

"جيب أن تكون قواميس الرتمجة مبثابة آداة تساعد على التحرير ،وإعادة الصياغة ما بني اللغات
نفسها وضمن النص الواحد".
ويضيف:
« Le dictionnaire de traduction doit être une base de données d’équivalences
» lexicographique contextuelles variées et authentique.2

"ينبغي أن يكون قاموس الرتمجة عبارة عن قاعدة معطيات ملقابالت معجمية وسياقية ،متنوعة
وأصلية".
وهناك قواميس متخصصة يف جماالت معينة من املعرفة وعلى سبيل املثال :القواميس املتخصصة يف
حقول القانون كقاموس التشريع اجلزائري البتسام القرام ،وجند يف اللسانيات قاموس اللسانيات الذي
1

: Mathieu Guidère, introduction à la traductologie, penser la traduction : hier, aujourd’hui, demain, p 142.
- Ibid, p140.

2
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يتضمن

1100

مصطلح ممتد عرب
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صفحة خمصصة جملال التحليل اللساين ،1وعلى اختالف

التخصصات جند قواميس يف املصطلحات االقتصادية والتجارية واملعلوماتية و السينيمائية وغريها .كما
توجد قواميس متخصصة يف اللغات العامية و اللهجات احمللية ملنطقة معينة نذكر منها :قاموس رد
العامية إىل الفصيح ،ولن نستطيع إخراج ترمجة جيدة ما مل نستشر عددا من القواميس اجليدة" ،وجيب
األخذ بعني االعتبار أن املصطلحات سهلة املعىن للوهلة األوىل قد تكون هي سبب املشكلة يف عدم
وضوح معىن النص املرتجم."2
وجتدر االشارة إىل ما أطلق عليه بـ:

""La dictionnairique

أو ما يعرف بـ" :

Dictionnaire

 "éléctroniqueمبعىن القواميس االلكرتونية املتاحة عرب االنرتنت ،واليت ميكن حتميلها أو شراءها على
شكل أقراص مضغوطة ،وتصفحها عرب شاشة احلاسوب اليت أسهمت بقدر كبري يف عمل املرتجم.
وجاء على لسان ماتيو قيدار (:)Mathieu Guidère
« Le dictionnaire électronique est accessible en ligne (sur net) et qu’il est
différent du dictionnaire classique concernant la nature des entrées répertoriées
et leur Organisation interne et leur type d’information linguistique3 ».

"تتوفر االنرتنت على القاموس اإللكرتوين الذي خيتلف عن القاموس الكالسيكي (الورقي) ،ويتجلى
ذلك يف طبيعة املداخل املفهرسة ،وطريقة تنظيمها الداخلية ،ونوع املعلومة اللسانية املستنبطة من
خالل تصفحها".

 - 1ينظر :د.أحمد مدور ،المصطلح والترجمة ،موقع ألف الم.
 - 2ينظر :محمد حسن يوسف ،كيف تترجم ،ص .20
3
: Mathieu Guidère, introduction à la traductologie, penser la traduction : hier, aujourd’hui, demain , p 143.
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ولقد أسهمت كل من معاجم املصطلحات أو قواميس املصطلحات يف إثراء زاد املرتجم من خالل
lexical meaning

يف املعاجم اللغوية سواء كانت أحادية أو

تزويده ابملعىن املعجمي للمصطلح

ثنائية اللغة أو حىت متعددة اللغات ،على سبيل املثال:

التفسري لغواي أو

تعين"" interprétation

التأويل دينيا ،وإذا مل يستطع املرتجم حتديد املعىن الدقيق املراد من هذا املصطلح يبدأ ابلبحث يف املعىن
التايل :املعىن النصي .1 lexical text
هذا ما يعين أن على املرتجم االستعانة ابلقواميس ثنائية اللغة املتخصصة يف اجملاالت املختلفة ألن
معىن الكلمة قد خيتلف إذا وضعت يف سياق معني مثال "pure" :تعين "نقي أو صاف" ولكن قد
خيتلف معناها إذا تلتها مصطلحات أخرى.2
أمثلة ذلك:
لغة فصحى Pure langage :
رايضيات حبثة Pure mathématique :
أيضا

harsh

اليت تعين :خشن أو قاس ،فقد تغري سياقها حني أضفنا هلا كلميت

.words

لغة فظة  Harsh language :
كلمات صعبة  Harsh words :

 - 1ينظرمحمد حسن يوسف ،كيف تترجم ،ص .50-49
 - 2ينظر :المرجع نفسه  ،ص .57-50
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langage

و

عالوة على ذلك توفر قواميس املصطلحات للمرتجم البحث عن املعىن السياقي

contextuel

 ، meaningوهو املعىن الذي يتم استخالصه من سياق الكالم.
ويرى الدكتور علي القامسي يف التفريق بني املعجم والقاموس " :أن القاموس هو جمموعة من املفردات
املختارة اليت يضمها كتاب من معلومات لغوية أو معرفية عنها ،أما املعجم فهو جمموعة من املفردات
املفرتضة يف اللغة أو املخزون املفردايت الذي ميثل جزءا من قدرة املتكلم."1
أما االجتاه املوسوعي الذي كان يقوده ديديرو ( )Diderotو داليمري ( )Dalembertقد متيز ابلنشر
اهلائل للمفردات التقنية اليت أخذهتا بعني االعتبار جمموعة كبرية من املعاجم املتخصصة اليت ظهرت
آنذاك.2
 -3اجملامع واهليئات:
عجلت غزارة املصطلحات يف زايدة االهتمام بعلم املصطلح ،وهو األمر الذي أدى إىل ظهور الكثري
من املؤسسات املصطلحية اليت تسعى إىل مجع املصطلحات وتوحيدها كاملنظمة الدولية للتقيس،ISO
ومركز املعلومات املصطلحية INFOTERبفينا.
وعليه أصبحت احلاجة إىل توحيد املصطلحات أمرا ال مفر منه ،فظهرت عدة جمامع أولت أمهية لكل
من املصطلحية والرتمجة نذكر منها:
 اجملمع العلمي العراقي.
 جممع اللغة العربية ابلقاهرة.
 -1ينظر :د.أحمد مدور ،المصطلح والترجمة.
 - 2ينظر:جان بريفو /جان فرانسوا سابليرول ،المولد :دراسة في بناء االلفاظ ،ترجمة :خالد جهيمة ،ص .78-77
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 اجملمع العلمي العريب بدمشق(جممع اللغة العربية).
 اجملمع األردين.
 اجملمع اجلزائري للغة العربية.1
ونذكر من املؤسسات واجلمعيات األوروبية اليت أسهمت يف ذلك:
 اللجنة العامة للمصطلحية و التجديد:
)(Commission générale de Terminologie et de néologie

وجند من املراكز:
 مركز البحوث يف املصطلحية و الرتمجة جلامعة

ليون.2

(Centre de recherche en terminologie et en traduction- Lyon2) 2

 –4البنوك:
عالوة على ذلك أسهمت البنوك املصطلحية يف تطوير عمل املرتجم  ،ومن أشهر هذه البنوك:
 بنك اليونيسكو:

()Termnet

وهو البنك الذي أنشئته اليونيسكو عام  1998والذي تطور و أصبح يسمى

بـ.3 Unescoterm :

 - 1ينظر السعيد بوطاجين ،الترجمة و المصطلح ،ص .45 -15
- Rachelle Raus, La terminologie multilingue, p 30-32.
- Ibid, p30-31.
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3

ومع التطور اهلائل يف العلوم والتكنولوجيا واإلقدام على استخدام احلواسب يف خزن املصطلحات و
معاجلتها و تنسيقها ،مل تعد تفي الطرق القدمية يف مجع املصطلحات ابحلاجات املعاصرة ،ونظرا ألن
عدد املصطلحات يبلغ املاليني يف كل فرع من فروع املعرفة أصبح من الضروري استخدام احلاسوب يف
إنشاء املدوانت احلاسوبية.
ومن إسهامات املصطلحية يف جمال الرتمجة املصطلحية اﻵلية ،وهي عبارة عن قوائم أو بنوك
مصطلحات تستعمل ابالعتماد على وسائل معلوماتية مرتبة ترتيبا أجبداي ،جند فيها املصطلح
ومفهومه ،ومقابالت مقرتحة للرتمجة ،وتعرف كالتايل:
« La terminotique : celle-ci désigne l’ensemble des opérations de création, de
stockage de gestion et de consultation des données terminologiques à l’aide
»de moyens informatiques1

"املصطلحية اﻵلية هي جمموعة من عمليات ابتكار و ختزين و تسيري و تفحص املعطيات املصطلحية
مبساعدة وسائل معلوماتية".
ولقد احتاج اإلنسان عرب خمتلف العصور والثقافات إىل التواصل مع غريه ممن ال يتكلمون لغته،
فظهرت الرتمجة استجابة لذلك وظلت من أجنع وسائل التقارب ،وعليه ازدادت احلاجة إىل املرتمجني
املختصني ،و ثقل العبء على هؤالء وصعبت عليهم مالحقة كل ما هو مطبوع ومسموع ومرئي،
فظهرت اﻵلة ممثلة يف جهاز احلاسوب لتخفيف احلمل وتوفري الوقت واجلهد واملال ،وبدأ احللم يراود
اإلنسان يف أن حيل احلاسوب مكانته نظرا ملا سخرته التكنولوجيا من تقنيات للذكاء االصطناعي.

- Mathieu Guidère, introduction à la traductologie, penser la traduction : hier, aujourd’hui, demain, p139.
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1

و عليه إن املرتجم عبد وقته ،فبعدما ختلى عن الريشة و قلم احلرب ليستعمل السيالة ووسائل الكتابة
العصرية ها هو ينتقل إىل وسيلة أخرى :احلاسوب .1
ومن املستحيل أن نتصور اليوم مرتمجا بقلم وورقة أو حىت قاموس ،و تضمن جل الوسائل احلديثة
السرعة و الفعالية،كما توفر اإلنرتنت كما هائال من املعلومات.
ويقول يف هذا الصدد ماتيو قيدار:
« Aujourd’hui le métier du traducteur va de pair avec la bureautique et
l’informatique, grâce notamment aux stations de travail dédiées à la
traduction2 ».

"يرتبط اليوم عمل املرتجم ابلثنائي :املعلوماتية و اإلعالم اﻵيل بفضل أو ابألحرى على وجه اخلصوص
"حمطات العمل" املتاحة للرتمجة".
ولقد أدى االنفتاح على اﻵخر يف عصر العوملة والتفجر املعلومايت وااللكرتوين ،وتطور تقنيات الذكاء
االصطناعي إىل ضرورة اللجوء لوسائل تقنية حديثة يف سبيل اإلسراع يف عملية الرتمجة مما مهد يف
دراسات ملعاجلة اللغات الطبيعية آليا ( )TALNمن خالل دراسة املصطلحات متعددة اللغات
( )Etude des termes multilingueاليت أسهمت بدورها يف ابتكار أدوات معجمية (

Outils

 )lexicographiques3كالقواميس واملعاجم ،واملوسوعات االلكرتونية املخصصة للرتمجة اﻵلية املدجمة

 -1سفيان مدني ،مدخل إلى اﻷدوات المساعدة في الترجمة ،دار هومة ،الجزائر ، 2013 ،ص.11
2

-Mathieu Guidère, introduction à la traductologie, penser la traduction : hier, aujourd’hui, demain, p37.
- Rachelle Raus, La terminologie multilingue, p15.

3
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بربامج تساعد على التحرير التقين كـ :التحليل املورفولوجي والنحوي ،واملراجع الكتايب
( ،)vérificateurs d’orthographeوالربط بني اجلمل

(.1)concordance

وتعترب الرتمجة من أهم الروافد اليت أثرت الساحة العربية مبصطلحات متنوعة ومتخصصة يف شىت
ميادين املعرفة أبرزها امليدان السمعي البصري.

-Mathieu Guidère, introduction à la traductologie, penser la traduction : hier, aujourd’hui, demain, 134.

1
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الفصل الثاني
الترجمة السمعية البصرية
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املبحث األول :ماهية الرتمجة السمعية البصرية:
 - 1مفهوم الرتمجة السمعية البصرية.
ختتص الرتمجة السمعية البصرية يف ترمجة وسائل اإلعالم اجلماهرية

(Medias translation

)Mass

املسموعة واملرئية ،وهي جمال حبث حديث العهد ابتدأت الدراسات فيه ﺇثر العيد املئوي للسينما سنة
1995م ،1و يدل السمعي البصري على "كل عمل مكون من صور وأصوات" ،2و يشمل هذا النوع
من الرتمجات املنشورات اخلاصة ابجلرائد واجملالت واألخبار اليت تعدها وكاالت األنباء ،ويشمل كذلك
ترمجة الوسائط املتعددة واخلدمات عرب اإلنرتنت  ،3ويعرفها ايف غاميب (  )Yves Gambierكاﻵيت:
« la TAV relève de la traduction des médias qui inclut aussi les adaptations ou éditions faites
pour les journaux, les magazines, les dépêches des agences de presse, etc. . Elle peut être
perçue également dans la perspective de la traduction des multimédias qui touche les produits
et services en ligne (Internet) et hors ligne (CD-Rom), Elle n’est pas sans analogie avec la
traduction des BD, du théâtre, de l’opéra, des livres illustrés et de tout autre document qui
mêle différents systèmes sémiotiques4».

"تندرج الرتمجة السمعية البصرية ضمن ترمجة وسائل اإلعالم اليت حتوي االقتباسات أو املنشورات
اخلاصة ابجلرائد واجملالت ،وبرقيات وكاالت األنباء...وغريها ،وميكن أن جندها كذلك يف ترمجة
الوسائط املتعددة اليت متس املنتوجات واخلدمات عرب االنرتنت على شكل أقراص مضغوطة ،وترتبط
هذه األخرية برتمجة القصص املصورة ،واملسرح واألوبريا ،والكتب املشخصة ابلصور ،وكل الواثئق
األخرى اليت جتمع بني خمتلف األنظمة السيميائية".

- Voir : Yves Gambier , la traduction audio visuelle : un genre en expansion, Meta, volume 49, numéro 01, avril 2004, p02.

1

 - 2ينظر :ميشيل ماري وتيريز جورنو ،معجم المصطلحات السينمائية ،ترجمة :فائز بشور ،السوربون الجديدة – باريس ،ص .7
- Voir : Yves Gambier , la traduction audio visuelle : un genre en expansion, p02.
4 - Ibid, p2.
3
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:وجند يف تعريف آخر هلا
« La traduction Audiovisuelle (TAV) : traduction de tout type de programmes audiovisuels :
films artistique, films documentaires, séries télévisées, dessins animés, bulletins
d’informations etc., Mais aussi les traductions réalisées pour des spectacles d’Opéra ou de
théâtre, ainsi que toute forme de transfert linguistique qui vise à donner accès aux médias à un
public avec un handicap visuel ou auditif 1».

، أفالم فنية وواثئقية:" تعترب الرتمجة السمعية البصرية ترمجة لكل أنواع الربامج السمعية البصرية
 ولكنها كذلك الرتمجات املنجزة من،وغريها... ونشرات األخبار، ورسوم متحركة،وحصص تلفزيونية
 وكذا كل أشكال التحويل اللغوي الذي يصبو إىل دمج مجهور ذوي،أجل عروض األوبريا أو املسرح
."احتياجات بصرية ومسعية يف وسائل اإلعالم
 فهناك من يسميها برتمجة الشاشة،وتعددت مسميات هذا النوع من أنواع الرتمجة املتخصصة
) وماراي دا كونسيكاو برافوMacella De Marco( ) أمثال مارسيال دي ماركوScreen Translation(
 إال أن هذا املفهوم حيصرها يف ترمجة كل ما يعرض على الشاشة،)Maria Da Conceicao Bravo(
:(سينما وتلفزيون) وابلتايل نستثين الراديو واملسرح واألوبريا

« The term screen translation encompasses all products distributed via screen (TV, cinema or
computer screen) 2 »

."" ختص ترمجة الشاشة كل الربامج اليت تبث عرب شاشات التلفزة أو السينما أو شاشة الكمبيوتر

: احملطات التارخيية-2

1

-

Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle : Approche interdisciplinaire du sous-titrage, Boeck

Université, France, 2008, 1ere Ed, P146.
2

- Maria Da Conceicao Bravo, Putting the reader in the picture ; screen translation and foreign language learning,
universitat Rovirai virgili, Spain 2009, p23.
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إن حتديد اتريخ نشأة ظاهرة من الظواهر و تطورها أمر حاسم يف فهم تطور تلك الظاهرة حبيث
بدأت الرتمجة يف شكلها الشفهي قبل أي شكل آخر من أشكال الرتمجة منذ أقدم العصور ،ومارسها
الناس لشىت األغراض أبسلوهبا التتابعي أوال ،وذلك لقرون طويلة ومل تنتقل إىل صورهتا الفورية إال يف
النصف األول من القرن العشرين ،ويرى غرب أورواب أن الرتمجة الفورية أبنواعها املختلفة مل تبدأ إال يف
حماكمة نورمربغ 1عام  ،19452وكذلك شكلها اﻵيل يف الفرتة نفسها تقريبا (ح ع 2مباشرة).
ومت استخدام امليكروفوانت والسماعات و عزل املرتمجني عن املتحدثني  ،والتخلص هنائيا من
مضايقات الوشوشة ،وتضارب أصوات املتحدثني واملرتمجني يف املؤمترات بعد الفرتة سابقة الذكر .3
وظهرت الرتمجة السمعية البصرية يف شكلها القدمي يف فرتة الصناعة السينمائية ،وتنوعت مابني
الدبلجة والسرتجة ،ويعود أول ظهور للكتابة على شاشات السينما الصامتة مع بورتر ()porterسنة
1903

حني قام إبدراج نصوص قصرية بني املشاهد لتصفها

أو لتشرحها شرحا مقتضبا ،

حبيث جاءت فكرة العناوين الفرعية ( )Sous-titresمن العناوين الداخلية (  )Intertitresاخلاصة
ابلسينما الصامتة ،واهلدف منها تعويض الصوت الذي ال وجود له يف الفيلم بعرض نصوص بني كل
مشهدين متكونة من عدة أسطر ،4ووجدت الكتابة على الشاشات عام

1911

ممثلة يف جينريك

الفيلم.5

 -محاكمة نورمبرغ ( )Nurembergوهي المحاكمة التي جرى فيها الحكم على أكبر المجرمين النازيين وكان ذلك سنة 1954م

1

 - 2ينظر :عبد هللا حسني ،الترجمة الشفهية ،موقع مترجم العرب .
 -ينظر :المرجع نفسه.

3

- voir : Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle. P9.
-Voir : Ibid, p 56.
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وقد ظهرت السرتجة يف الفرتة املمتدة مابني عام  1911و  1920مع ظهور السينما ،1وكان ستيوارت
بالكتون

stiwart Blackton

أول من استعمل السرتجة يف الوالايت املتحدة األمريكية لتلخيص

حوارات املمثلني ،واستخدم اللفظ  sous-titreأول مرة يف فرنسا سنة  ،1912وكان أول ظهور للفظ
sous-titrageمقالة نشرهتا اجلريدة األسبوعبة  mon cinéيف  08مارس 1923بباريس.2
ويف عام

1927

بدأ املغين أالن كرسالند ( )Alan Croslandيف الوالايت املتحدة األمريكية الغناء

للسينما الصامتة ( )Le cinéma muetلتعم على سينما الصوت واملتحدثني (
parlant

 3)Leأبورواب يف الفرتة املمتدة ما بني

1930-1929

cinéma sonore et

حبيث أاثرت موجة األفالم األمريكية

إشكالية احلاجز اللساين ابلنسبة للمتلقي (املشاهد) ألن األفالم الصامتة بقيت مفهومة يف العامل
أبسره ،و مل تتوفر األفالم املوجهة لألشخاص العاديني ( أشخاص الذين يتميزون بنعمة الكالم عكس
األشخاص الذين يعانون الصم و ضعاف السمع) ،على السندات املكتوبة للفهم ،4ليبث أول فيلم
مسرتج من اللغة االجنليزية إىل اللغة الفرنسية يوم  26جانفي  1929بفرنسا ،5ويقول جون فرونسوا كورين
يف هذا الصدد ):(Jean François Cornu
« Il ne s’agit plus, alors, d’intercaler des textes entre deux séquences d’image muettes, mais
d’ajouter dans l’image et simultanément au déroulement de la scène des textes figurant au bas
»de l’écran. 6

- voir: Yves Gambier, le sous titrage: une traduction sélective, trad term,13, univ de Turku, Finlandia, 2007, P52.
2

 تهاني بوكرازة ،من المسموع الى المقروء في ترحمة وثائقي تلفزيوني من الفرنسية الى العربية ،ماجيستار ،جامعة قسنطينة ،2009،ص.22- voir : Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle, P09.

1

3

-Voir : Ibid, P09-10.

4

- Voir : Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle, P56

5

- voir :Ibid, P09.
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" ال يتعلق األمر بدمج نصوص بني مشهدين صامتني ،ولكن إضافة نصوص تظهر أسفل الشاشة
متزامنة مع الصور عند عرض املشهد".
ويف الفرتة ذاهتا ،وابلضبط ما بني

1928

م

و1933

بدأت جتارب الرتمجة السمعية البصرية وبشىت

أنواعها يف شرق أورواب حبيث كان هتلر يلقي حواراته املخصصة للمواضيع اإليطالية بلغة دونت،1
ومن مثة مت عرض فيلم معاداة السامية األملاين يف موسرتا فينيز يف اليوم اخلامس من شهر سبتمرب عام
1940م بنسخة مسرتجة و أخرى مدبلجة  ،2وأدرجت الدبلجة بعد احلرب العاملية الثانية يف رموز
الصناعة السينماتوغرافية الفرنسية ،ويف عام 1949م تبنت فرنسا قانون للحصول على أتشرية استثمار
فيلم مدبلج ابللغة الفرنسية.3
ولقد ارتبط ظهور اإلنتاج متعدد اللغات يف الفرتة املمتدة مابني  1950-1930حبيث أراد األمريكيون
احتكار السوق األوروبية إبعادة دبلجة أعماهلم السينماتوغرافية هبدف ترويج اإليديولوجيات
األمريكية.4
وقد تطورت آليات طباعة العناوين الفرعية من الفرتة املمتدة من  1930إىل  1988ابتداء من السرتجة
امليكانيكية و احلرارية

(et Thermique

 )Mécaniqueمرورا بكل من السرتجة الكيميائية والضوئية

والبصرية ) (Optiqueابستعمال الليزر ( )Laserوصوال إىل السرتجة اإللكرتونية ) ،5 (Electroniqueكما

 -لغة دونت نسبة إلى دونت أليغيري ( )Alighieri Danteوهو كاتب و رجل سياسي ايطالي اﻷصل .

1

- voir : Thiery le nouvel, le doublage, Ed Eyrolles, France, 2007, P06.

2

Voir : Ibid, P07.
- Yves Gambier, la traduction audiovisuelle :un genre en expansion, p4-5.
5 - voir : Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle, P13
34
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ظهرت خمابر السرتجة ما بني  1956و ،11957ويعود اتريخ السرتجة ضمن اللغة نفسها
 )Intralinguistiqueاخلاصة ابلصم وضعاف السمع

(et Malentendants

( Sous-titrage

 )Sourdsإىل سنة

1974

حبيث سطر دولوريب ( )Dollerupالقيمة البيداغوجية هلا بوصفها أداة لتعلم اللغات ،ومل يظهر هذا
النوع من السرتجات على الشاشات حىت سنة  1990على يد ( )Columbia Tristar Home Videoأول
شركة اقرتحت عناوين فرعية ابللغة نفسها "االجنليزية" بعنوان ".2"Speak Up
وظهرت السرتجة الفوقية اخلاصة خبشبة املسرح عام  ،1980وبعد ثالث سنوات ابلضبط عام
وجدت السرتجة الفوقية اخلاصة ابألوبريا ،وارتبطت سنة

1980

1983

بسرتجة اهلواة ( )Fansubحني أراد

اهلواة األمريكيون واألوروبيون مشاهدة الرسوم املتحركة الياابنية بلغاهتم فقاموا بسرتجتها ابللغة األم.3
ونرصد إحصائيات كريستان فيفاين ( )Christan Vivaniحول القفزة النوعية اليت شهدها ميدان الرتمجة
السمعية البصرية عامة ،والسرتجة خاصة حبيث مت عام  1938يف الوالايت املتحدة األمريكية إنتاج

633

126

من

فيلما وسرتج

66

فيلما من بينهم أي بنسبة ( ،)10٪ويف  2003مت إنتاج

467

فيلما وسرتجة

هذه األفالم أي بنسبة ( ،)25٪ويشكل االنتقال من نسبة  ٪10إىل نسبة  ٪25قفزة على مدار 65سنة
 ،واعتربت سنة

2003

السنة األوروبية لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة (

l’année européenne

 )4des personnes handicapéesمع ازدايد ظهور الربامج املسرتجة على شاشات التلفزة يف العامل أبسره
بغية جعل الربامج السمعية البصرية يف متناول اجلميع (.)Accessible

-Voir : Ibid, P12

- voir : Ibid, P30.

2

-Voir : Ibid, P39.

3

- Voir: Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle, P17.
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كما سرتجت القناة الربيطانية

BBC

ابتداء من

2008

نسبة

٪100

من براجمها لفائدة الصم وضعاف

السمع ،وقامت الشبكة العامة للتلفزة الكندية ( )le réseau Global Télévision Networkبسرتجة كل
براجمها  24 /24و ،7/7وسرتجت القناة االسبانية  TVEحوايل  550ساعة من براجمها سنة  ،1999لتصل
يف  2003بعد أربعة سنوات إىل  2500ساعة مسرتجة ما يعادل  ٪75من الربامج املسرتجة .1
ولقد أدى التوسع العاملي يف الصناعات السمعية البصرية وتزايد تنوع املنتجات واالسرتاجتيات
التسويقية إىل تطبيق أساليب جديدة يف جمال الرتمجة وختتلف هذه األساليب من بلد إىل آخر ،2ومن
بينها استعمال املرتجم السمعي البصري تقنييت )voice over( :الصوت املضاف ،والوصف السمعي
( )Audio descriptionاملخصص للشخص الضرير وضعيف البصر ،والذي بدأ االعتماد عليه يف عام
 1980بسان فرانسيسكو ( ،3)San Franciscoوتعتمده كل من قناة
 ،1993وقناة

TV Bavaroise

Arte

و  ZDFاألملانية منذ عام

منذ عام  ،1997أما عن احلكومة الربيطانية فقد طلبت من أصحاب

القنوات إبنتاج  ٪4من براجمها ابالعتماد على تقنية الوصف السمعي ،ووصلت عام  2010إىل ٪10من
الربامج اليت تعتمد على هذه التقنية.4
أما عن اجملال األكادميي فيعترب ايف غاميب ( )Yves Gambierأول من تطرق إىل موضوع الرتمجة
السمعية البصرية ابلتفصيل يف مقاله املوسوم بـ" :
expansion

la traduction audiovisuelle :un genre en

" حني أكد أن الدراسات ابتدأت يف هذا اجملال عام  ،1995وأجريت أول البحوث حول

voir : Ibid, P31-30.

 -ينظر :منظمة اﻷمم المتحدة  ،تقرير اليونسكو العالمي:االستثمار في التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات ،باريس  ،فرنسا ،2009 ،ص82

2.

- voir : Yves Gambier, la traduction audiovisuelle :un genre en expansion, p4.
- voir : Yves Gambier, la traduction audiovisuelle :un genre en expansion, p4.
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السرتجة عام  ،19961علما أن أول كتاب تطرق للسرتجة يعود اترخيه لعام  1957موسوم بـ" :

Le

 "sous-titrage des filmsلالكس ( )Laksحيوي  62صفحة ،وانعقد أول مؤمتر حول السرتجة والدبلجة
عام  31987بستوكهومل  ،وتطرق مايورال أسانسيو

وآخرون )(Mayoral Asencio and Al4

عام  1988إىل

مفهوم شامل للرتمجة السمعية البصرية.
ولقد تطورت الرتمجة السمعية البصرية عند العرب يف بداية الستينات منذ أن دخل التلفزيون إىل
العواصم العربية حبيث بدأ املواطن يشاهد السرتجة ،وينصت إىل الدبلجة ،وذلك من خالل قراءاته
وإنصاته أطول ،5ويف هناية السبعينات شاعت السرتجة يف البلدان العربية وكانت الكويت سباقة إىل
ذلك.6
وانتقلت البلدان العربية إىل ممارسة الدبلجة ،فكلفت شركات لبنانية ووظفت ممثلني وخمرجني من لبنان
للقيام بذلك ،وكانت احملاوالت األوىل منحصرة يف دبلجة مسلسالت الرسوم املتحركة املستوردة من
الياابن مثل :جراندايزر وزينة وحنول وسنان" ،7وال خيفى أن التلفزيون اجلزائري كان سباقا يف دبلجة
الرسوم املتحركة ابستوديوهات مدينة وهران يف فرتة السبعينات لتختفي الرتمجة السمعية البصرية يف
سائر القطر الوطين ،وتعود يف أكتوبر

2016

على يد قناة الشروق حبيث متت دبلجة دراما تركية

موسومة ابيليف ( )Elifإىل اللهجة اجلزائرية "العاصمية" بشراكة مع استديوهات تونسية ألن تونس
- voir : Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle, P152.
-Voir :Jorge Diaz Cintas, New Trends in Audiovisual Translation, Topics in Translation, Bristol. Buffalo. Toronto,
2009,P2.
3
- Voir :Ibid, p2.
4
- Voir : Ibid, p2.
 ينظر :محمد يحيى جمال ،مصطلح السترجة ،موقع الجمعية العلمية السعودية للغات و الترجمة5.1
2

 -ينظر :علي محمد الدرويش كتاب األعاجيب يف كالم األعاريب يف الصحافة والسياسة واإلعالم ،شركة رايتسكوب احملدودة ،ملبورن -أسرتاليا ،2007 ،ص .319

 - 7ينظر :المرجع نفسه ،ص.320
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كانت سباقة يف دبلجة املسلسالت الرتكية حنو اللهجة التونسية ،وحىت املغرب ابت يدبلج األعمال
امليكسيكية والرتكية حنو اللهجة املغربية مع العلم أن أول بلد عريب أشرف على دبلجة أضخم األعمال
الدرامية الرتكية هو :سوراي.
وتطورت الرتمجة السمعية البصرية تطورا سريعا بفضل الربامج و األجهزة احلاسوبية اجلديدة ،ولقد عمل
الباحثون والتقنيون يف أواخر السبعينات حول السرتجة االلكرتونية املخصصة للتلفزة حبيث سهلت
املعلوماتية آليات طباعة السرتجة التقليدية.

إذ يذكر ح صفر( )H.safarحول ظهور الرتمجة السمعية البصرية ما يلي:
« La traduction audio visuelle est née du mariage de l’informatique et de la traduction dans
une technologie et une culture analogique, ensuite le multimédia est arrivé avec sa culture et
» sa technologie digitales.1

" لقد نتجت الرتمجة السمعية البصرية إثر تزاوج بني الرتمجة واإلعالم اﻵيل يف ظل تكنولوجيا وثقافة
متماثلة ،مث أتت الوسائط املتعددة بثقافتها وبتكنولوجيتها الرقمية".
املبحث الثاين :أنواع الرتمجة السمعية البصرية و آليات صياغتها.
حيدد ﺇيف غاميب ( )Yves Gambierﺇثنا عشرة نوعا من أنواع الرتمجة السمعية البصرية 2وهي:

ترمجة

السيناريو(La traduction de scénarios) :

يعترب السيناريو أحد أهم عناصر جناح أي عمل فين ،لذلك صنفه ايف غاميب أول نوع من أنواع
الرتمجة السمعية البصرية ألن كل عمل مسعي بصري حيتاج لسيناريو أو نص مكتوب كالنصوص اليت
- H.Safar, la traduction audio visuelle hier et demain, université de Mons, Belgique.
- Ibid, p 02-04.
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يعدها املذيعون أو الصحفيون لرباجمهم ،وال خيفى أن السيناريست يستغل األحداث الصحفية أو
مواضيع الساعة واألحداث التارخيية واألساطري ،وحىت أخبار احملاكم البتكار أفكار جديدة تعرض
على شكل قالب فين ،أما البعض اﻵخر من كتاب السيناريو يستنبطون الفكرة إما من القصة أو
املسرحية أو الرواية إلنتاج فيلم أو مسلسل ما مثال ذلك :رواية "زينب" حلسنني هيكل اليت مت
اقتباسها على شكل فيلم سينمائي ،و روايتا" :ذاكرة اجلسد" و "األسود يليق يب" ألحالم مستغامني
اللتان مت اقتباسهما كذلك على شكل مسلسالن ،ومنه تبقى كتابة السيناريو أو النص السمعي
البصري كتابة غري مرئية ألهنا تعرض على شكل قالب فين ،وحىت ترمجتها هي ترمجة مكتوبة فقط،
فهي غري مرئية ألهنا ال تنشر ،هذا ما أكده ايف غاميب قائال:
»« Ces traductions ne sont pas visibles car non éditées 1

مبعىن" ،أن ترمجة السيناريو ليست مرئية ألهنا غري منشورة" ،ولكنها ضرورية أثناء القيام مبشروع سينما
توغرايف أو تلفزي ،وسطر ايف غاميب ( )Yves Gambierترمجة السيناريو بغية احلصول على متويل من
أجل إنتاج مشرتك ( )co-productionأو متعدد اللغات.
 - 2السرتجة)Le sous-titrage( :
السرتجة واليت تعرف كذلك ابلرتمجة املرئية و الرتمجة النصية و الرتمجة الكتابية والعنونة وحىت احلاشية
املتعددة نظرا إلختالف تسميات هذا املصطلح بني املغاربة ،واملشارقة ،وهي ترمجة كتابية تعرض أسفل
الشاشة حبيث "تعترب السرتجة من أهم قضااي التواصل يف الربامج واألفالم ابلنسبة للمتلقي يف اللغة

- Yves Gambier, la traduction audiovisuelle : un genre en expansion, p2.
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1

األخرى" 1غري أن استعمال التكنولوجيا للحاسوب خصوصا و اإلنرتنت سهل وعدل بشكل خارق
وكبري عملية السرتجة اليت تعترب ترمجة موجزة للحوارات ،كما أهنا تتوقف على عرض نسخ إضافية
أسفل الشاشة ،2حبيث يقرأ النص املرتجم فيها ،وتتميز بسرعة وتريهتا واختفائها بعد االنتهاء منها،
هذا ما جيعلها تنـزع ابلضرورة إىل التلخيص ،واحلذف.

3

ويعرفها جون فرانسوا كورين (:)Jean François Cornu
"تعترب السرتجة نشاطا يف

الظل" »« Le sous-titrage est une activité de l’ombre 4

وتعد السرتجة شكال من أشكال الرتمجة السمعية البصرية ،وهي ختضع لعدة قيود (كاالنتقال من لغة
 /ثقافة إىل أخرى) ،5وميكن أن تكون ترمجة مصحوبة حبوار بلغة أجنبية أو ترمجة كتابية للحوار بلغة
الفيلم املعروض نفسها مع إضافة معلومات ملساعدة فئة الصم وضعاف السمع أو اجلمهور الذي
يعاين مشاكل تتعلق بتمييز اللهجات ،6ويذكر يف هذا اجملال كل من :جون مارك

الفور (Jean Marc

) Lavaurوأدرايان سارابن (: )Adriana Serban
« Une reformulation écrite de la bande de son a bien dans le sous titrage où les dialogues
» oraux sont transposés à l’écrit dans de courtes phrases qui apparaissent à l’écran7

"يتم يف السرتجة إعادة صياغة الشريط الصويت كتابيا ،حبيث تنقل احلوارات السمعية عن طريق
كتابتها يف مجل قصرية تظهر أسفل الشاشة".
 -ينظر :بشير زندال ،عن الدبلجة :العربية الفصحى هي اﻷفضل.

1

∙ - Voir :Thierry le nouvel, le doublage , P50
3

 -ينظر :محمد يحيى جمال ،مصطلح السترجة.

 -الترجمة المرئية ،موقع أبو غزالة للترجمة.

- Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle, 09.

- voir: Yves Gambier, le sous titrage: une traduction sélective, P65.

2

4
5

6

- Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle, P103.
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7

 -2.2أنواع السرتجة :تنقسم السرتجة إىل ثالثة أنواع:
أ -السرتجة ضمن اللغة نفسها اخلاصة ابلصم و ضعاف البصر:
) (Le sous titrage intralinguistique pour sourds et malentendants1
تقتضي السرتجة فيها املرور من اإلطار الشفهي إىل اإلطار الكتايب ابلبقاء ضمن اللغة نفسها ،وهذا
النوع موجه لفئة الصم والبكم ،كما أن هدفها تعليمي ويكمن يف تعليم اللغات املعينة ،وهلجات اللغة
نفسها ابلنسبة للمغرتبني ،والطلبة الذين يزاولون دراساهتم يف بلد انطق بغري تلك اللغة ،وتستعمل
كذلك للكاريوكي إبعادة صياغة ما قيل.
ويتصل هذا النوع بعدة مراحل متناوبة نذكر منها  :التيليتكس )  ( Télétexteالذي يعترب خدمة توفرها
قنوات تلفزيونية بعرض معلومات ترفيهية على شكل نص ،إذ يوفر هذا النظام خدمة خاصة
لألشخاص الصم وضعاف السمع.
وتتوىل السرتجة املخصصة للصم و ضعاف السمع وظيفة الشرح ،فال تتطلب ترمجة احلوار بل إعطاء
معلومات حول البعد الصويت ،وسري األحداث 2،ومنه إن العناوين الفرعية أساس السرتجة ،وإذا
احتفظنا بتعريف دليل ( )Delisleللرتمجة يف مفهومها العام سنة " : 1999عملية حتويل بني اللغات

- Voir : Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle, P30-34.

- Voir: Ibid, p14-15.
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1
2

تتوقف على تفسري معىن النص األصل لتحرير النص اهلدف ابحثني على عالقة تكافؤ بني النصني،"1
إبمكاننا اعتبار العناوين الفرعية مترينا ترمجيا مبا أهنا تتوقف على التحويل اللساين من اللغة األصل إىل
اللغة اهلدف حبيث يبىن ترتيب السرتجة حاليا على البعد اللساين.
ب -السرتجة بني اللغات:
يندرج ضمن هذا النوع نوعني

2
)Le sous titrage inter linguistique et Bilingue ( :

 السرتجة بني اللغات :تتم بتكييف احلوارات يف لغة أخرى (االنتقال من لغة إىل لغة أخرى) ،وهيموجهة جلمهور يعرف قليال من اللغة األصل للعمل أو جيهلها متاما ،وتنقسم بدورها إىل فئة
األشخاص العاديني ،وفئة الصم و ضعاف السمع.
 السرتجة ثنائية اللغة :يستعمل هذا النوع من السرتجات يف بلدين انطقني بلغتني (املناطق اجلغرافيةاليت يتحدث سكاهنا لغتني) وخيصص سطرا لكل لغة أسفل الشاشة ،ونذكر من بني هذه الدول :
بلجيكا وسويسرا وفنلندا وإسرائيل حبيث جند يف الشاشات اإلسرائيلية على سبيل املثال كل من اللغة
العربية واللغة العربية أسفل الشاشة (سطر خمصص للغة العربية وسطر آخر خمصص للغة العربية).
وجتدر اإلشارة إىل كل من السرتجة املفتوحة ( )Les sous-titres ouvertsوالسرتجة املغلقة

(Les sous-

 )titres Fermésاخلاصتان ابلسرتجة ضمن اللغة نفسها ومابني اللغات ،فالنوع األول هو عبارة عن
سرتجة توفرها القنوات أثناء عرض براجمها التلفزيونية (خدمة متوفرة) ،أما عن النوع الثاين فهي سرتجة

- Voir : Adriana Serban et Jean Marc Lavaur, Traduction et médias audio visuels, Presse universitaire Septentrion, France, 2011, P158-

1

159.

- Voir : Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, La traduction audio visuelle, P30-34.
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2

خمفية أو ابألحرى اختيارية للمشاهد حق االختيار يف عرضها على الشاشة أو االستغناء عنها ،وجاء
على لسان جورج دايز سانتاس (:)Jorge Diaz Cintas
« Les sous-titres ouverts : sont projetés sur l’image et ne peuvent être ôtés ou supprimés et
» dans le second cas la traduction peut être ajoutée selon le désir du spectateur1

"تكون السرتجة املفتوحة مسقطة على الصورة ،وال ميكن حموها أو حذفها أما عن السرتجة املغلقة
ميكن أن تضاف الرتمجة فيها على حسب املشاهد".
وتقول املنظرة بيالر أوريرو ( )Pilar Oreroيف هذا الصدد:
« Open subtitles which go with the original films or the television versions, The closed
caption which can voluntarary added; both to teletext and satellite channels, which offer
»various subtitled versions to different frequencies 2

" السرتجة املفتوحة هي اليت جندها يف نسخ األفالم األصلية أو النسخ املعدة للبث التلفزيوين يف حني
تعترب السرتجة املغلقة اختيارية ميكن احلصول عليها سواء عن طريق نظام التيليتكس أو خدمة
القنوات الفضائية اليت تعرض سرتجة مبختلف اللغات وضمن ترددات خمتلفة".
وبناء على ما سبق إذا عرض الربانمج مرفقا ابلسرتجة فيتعلق األمر هنا ابلسرتجة املفتوحة ،أما عن
السرتجة املغلقة فللمشاهد حق االختيار يف ذلك.
ت -السرتجة املباشرة :

3

)(Le sous titrage en direct ou en temps réel

يستعمل هذا النوع يف الرتمجة على املباشر ،وهي خمصصة للحوارات التلفزيونية املباشرة

أو لرتمجة

اخلطاابت الرائسية.
» « Les sous-titres dans le sous-titrage en direct sont une interprétation simultanée1
voir : Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle, P36

- voir: Pilar Orero, Topics in audio visual translation, John Benjamins publishing, Barcelona, 2004, p54.
- Yves Gambier, la traduction audiovisuelle : un genre en expansion, p 02-04.
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3

" تعترب السرتجة على املباشر ترمجة فورية تزامنية على املباشر".
 -3.2صياغة السرتجة واعدادها:
تعترب السرتجة عملية مقيدة بعدة شروط مثل القراءة وسرعة احلوار املنطوق ،ولقد كانت األفالم
املستوردة ختضع لعملية سرتجة بدائية تتألف من طبع اجلمل والعبارات مباشرة يف الشريط اللدن
بواسطة قوالب حمفورة ابلزنك ،ويتم كبسها يف الشريط بعد متريره يف حملول كحويل لتطريته وتغليفه
مبذاب مشعي حلمايته من الضرر ،فيسهل حفر النص فيه ،ويف فرتة السبعينات صارت تطبع على
شريط ورقي منفصل يتم توليفه بعرضه ابلتزامن مع شريط الفيديو ذاته ،2فمرت السرتجة يف الفرتة
املمتدة ما بني  1930و 1988بعدة أساليب أوهلا أسلوب وضع النصوص فوق الصور ،وسطرت هذه
التقنية إشكالية وجود جسد أجنيب فوق الصورة ( ،)corps étrangerمما أدى إىل ظهور نوع آخر
بطباعة األحرف بواسطة الزنك

ZINC

آخر بطباعة السرتجة وهي ساخنة

يسمى ابلسرتجة امليكانيكية ( )Mécaniqueمث ظهر أسلوب

(،)à chaud

و عرف ابلسرتجة احلرارية ( ،)Thermiqueليتجه

البحث حنو أسلوب آخر بتمرير شريط الفيلم يف البارافني ( )couche paraffineوهو حملول كيميائي
لتوضيح األحرف ،وبفضل السرتجة الكيميائية ( )chimiqueاتضحت األحرف على الشاشة وسهلت
قراءهتا عام  ،1933ليأخد البحث جمرى آخر بطباعة األحرف ابالعتماد على السرتجة الكيميائية،
واستعملت أشعة الليزر يف الثمانينات ( )Laserابلتوليف على شريط الفيلم ليشاهد املتلقي أول فيلم
مسرتج عن طريق الليزر عام

،1988

(كانت السرتجة البصرية ( )Optiqueأحسن من السرتجة
- Voir : Ibid, p03.

 -ينظر :علي محمد الدرويش ،اﻷعاجيب في كالم اﻷعاريب في الصحافة والسياسة واإلعالم ،ص. 3192
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1

ممثلة يف جهاز احلاسوب واحلبكات

(Electronique)

الكيميائية) و صوال إىل السرتجة اإللكرتونية
.1املعلوماتية
:وعليه متر السرتجة ابملراحل التالية

. تعترب الرتمجة املرحلة األوىل اليت يلجأ إليها املرتجم قبل سرتجة أي عمل: الرتمجة
. التقطيع مسؤولية املكيف الذي حيدد مكان مترير نص السرتجة
« Le découpage des sous-titres relève donc de la responsabilité de l’adaptateur : il doit
déterminer lui-même les moments précis auxquels devra apparaitre et disparaitre chaque
sous-titre et par conséquent, la longueur du texte2 »

"ترجع مسؤولية تقطيع السرتجة إىل املكيف الذي حيدد بنفسه األوقات املناسبة اليت يظهر وخيتفي
" وكذا طول النص،فيها كل نص سرتجة
 حتديد مكان أو موضع السرتجة ليس سهال ويقوم به املكيف بعد ترمجة النص هذا:التحديد



:)Jean Marc Lavaur et Adriana Serban,( ما يتوافق مع رأي جون مارك الفور وأدرايان سارابن
«Le choix de l’emplacement s’effectue après la réalisation de la traduction »3

"  " يقع اختيار املوضع بعد اجناز الرتمجة:ومنه
:) يف هذا الصددAndré Riguaud( ويقول أندري ريقو
« Les techniciens prévoient les futurs emplacements des sous-titres sur le film, en fonction du
découpage du traducteur »4

."" يتوقع التقنيون املواضع املستقبلية للسرتجة بناء على تقطيع املرتجم

1

- voir : Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle, P13.

2

-Ibid, P11.

3
4

-voir : Ibid, P10.

- voir : Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle, , P11.
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ويقول عنه سيمون اليكس ()Simon Laks
« Le repérage constitue la première phase du sous-titrage d’un film, car c’est celui-ci qui
»servira de base au travail du littérateur chargé de l’adaptation 1

" يشكل التحديد املرحلة األوىل من سرتجة الفيلم ألنه ركيزة عمل القائم على التكييف".
وعليه تتم عملية إعداد السرتجة بتقطيع احلوار ،وحيدد لكل نص نقطة بداية ونقطة أخرى للنهاية:
 TC inنقطة دخول نص السرتجة.
 TC outخروج نص السرتجة ( ومن مثة ظهور نص جديد).
Ex: (Time Code)2 Tc in 01:03:27:22/ Tc out 01:03:29:15
Durée 1 seconde 18 images, nombre de caractères autorisé : 25

وتدعى هذه املرحلة اليت متر وفق عمليات تزامنية بـ)Cueing and spotting( :
ومنه يلجأ املسرتج إىل اختصار ترمجته ابالعتماد على :احلذف والتكثيف ،ومبدأ تفادي التكرار.3
 اإلضافة واحلذف :مع مراعاة املعلومات الرئيسية يف احلوار.
« La qualité du sous-titrage justifiée par la dynamique d’une traduction sélective tantôt par le
» truchement de l’ajout tantôt par des omissions volontaires4

"إن جودة السرتجة مربرة بديناميكية الرتمجة االنتقائية إما ابإلضافة أو احلذف طوعا".
 التكثيف :حتصيل النتيجة اإلخبارية نفسها.
« la nécessité de la condensation oblige le sous-titreur a commettre des omissions volontaires
»au détriment de la qualité 5

- Ibid P12.
 - Tc -2رمز زمني محدد لألنظمة السمعية البصرية ( :هو سلسلة من الرموز الرقمية ،يتم إنشاءها في فترات منتظمة من خالل نظام تزامن ،و
عليه إن الرمز الزمني هو عبارة عن حصيلة ترميز إشارة يتم تسجيلها على شريط الفيديو باحتساب الدقيقة و الثانية) .
3

1

 تهاني بوكرازة ،من المسموع إلى المقروء في ترحمة وثائقي تلفزيوني من الفرنسية الى العربية  ،ص .53- Said Belarbi Djelloul, la dynamique dans la traduction audio visuelle, motarjim, N=°17,, Dar EL Gharb-Oran Janvier-Juin ,
2008p 62.
5- Voir : Ibid, p 62.
4
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"تفرض ضرورة التكثيف على املسرتج إجراء حذف طوعي على حساب اجلودة".
 اإلجياز :و هي اخلاصية املعرتف هبا عند أغلب املسرتجني نظرا لسرعة مترير السرتجة
مما يتطلب تلخيص احلوار املنطوق يف سطرين.1
وتظهر قوة النص املرتجم يف القدرة التعبريية للكلمات اليت تظهر يف بضعة أسطر أسفل الشاشة،
وألن املشاهد يسمع و يقرأ تلك الكلمات مرة واحدة فقط ،فهو ال يستطيع التوقف أو تثبيت الصورة
ليسأل أو يستفسر عن املعىن املعرب عنه.
ويتم ذلك جبعل السرتجة تقرأ مرة واحدة ،فمن غري املعقول تكرار املعلومة نفسها مرتني ،وجيب أن
ترافق السرتجة الصورة حبيث تؤكد دراسات سيمون اليكس ( )Simon Lakesأن الصورة اليت تفهم أو
ابألحرى الصورة الواضحة ال تتطلب من املرتجم املزيد من الشرح والتفصيل 2مبعىن عدم ترمجة القول
ألن الصورة تقرأ جبميع اللغات ،وتضيف يف هذا الصدد ترياز انغ(:)Thérèse Eng
»« Le langage de l’image peut parfois suffire à la compréhension de ce qui est dit 3

" تكفي لغة الصورة أحياان فهم ما يقال".
ويؤكد حممد حيىي مجال قائال ":تتطلب السرتجة التعامل مع اللغة املنطوقة وحتويلها إىل لغة مكتوبة،
كما أهنا تقرأ على الشاشة ،وتستدعي اإلجياز إبدراك عميق ملاهية املادة ومستوايهتا السيميائية"،4
وألنه من خصائصها اإلجياز وفهم لب املعىن من مفردات وعبارات اصطالحية ،وإعادة حمتوى ما قيل

1

2

- Voir : Yves Gambier, le sous titrage une traduction sélective, p 58-66.
 تهاني بوكرازة ،من المسموع إلى المقروء في ترحمة وثائقي تلفزيوني من الفرنسية إلى العربية ، ،ص.573 - Thérèse Eng, Traduire l’oral en une ou deux lignes, Vaxjo university press, Goteborg, 2007,p14.

 -ينظر :محمد يحيى جمال ،مصطلح السترجة .

4
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بسالسة ،جيب أن تصاغ هذه اجلمل بشكل سليم حىت تبتعد عن الركاكة ،ولكي توسم ابملنطقية
1

واالتساق مع جمرايت املشهد حرصا على جماراة احلوار اجلاري من وجهة التوقيت.
 - 4.2ﺃساليب طباعة السرتجة:

أتخذ السرتجة عدة عوامل بعني االعتبار كاحملتوى اللساين وصيغة عرض الصور املتحركة على
الشاشة ،وقد تضاعفت أشكال السرتجة بفضل التكنولوجيا الرقمية :


طباعة األحرف :ال يوجد منوذج موحد لكتابة األحرف وقراءهتا على الشاشة مع شرط

استعمال حروف من العائلة نفسها.2


األلوان :نتحدث هنا عن السرتجة مابني اللغات اليت يتم فيها االنتقال من لغة إىل لغة أخرى

حبيث يستعمل فيها اللون األبيض واألصفر ،اللون األبيض للسرتجة اإلعالمية واللون األصفر يف
سرتجة األفالم الواثئقية اليت جند فيها القاص شخص واحد.3


مربع احلوار (اخللفية) :جيب أن تكون خلفية النص ابللون األبيض أو لون آخر فاتح ،أما

النص فيكون ابللون األسود أو لون آخر قامت.4
وتقول بيالر أوريرو ( )Pilar Oreroيف هذا الصدد:
» « Le fond est blanc ou clair et le texte est noir ou d’une autre couleur foncée 5

" اخللفية بيضاء أو فاحتة اللون وطباعة النص إما ابألسود أو لون آخر داكن".

 -ينظر :فيصل كريم ،المبادئ العامة للترجمة المرئية ،موقع الجمعية الدولية للمترجمين و اللغويين العرب.

1

- voir : Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle, P57-65.

2

- voir : Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle, P57-65.

3

- voir : Ibid, P57-65.

4

-Voir : Ibid,P61.
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5

 عدد أسطر السرتجة :لقد تعددت الدراسات حول عدد أسطر السرتجة ،فمنهم من يرى
سطرين فقط أمثال كراميرتو قلو (

)mitroKaraglou

ويرى آخرون (  )CMPضرورة كتابة أربعة
1

ﺃسطر للسرتجة.2
 عدد األحرف :يرتاوح عدد األحرف ما بني

35

حرفا إىل غاية

40

حرفا ،ويرى سانتاس

( )cintazختصيص سطرين وكل سطر حيوي ما بني  35و 37حرفا.3
 مكان السرتجة يف الشاشة :أثبتت عدة دراسات وجوب كتابة السرتجة يف اجلهة السفلى من
الشاشة يف املقابل جند دراسات أخرى ( )Karamitroglouتنص على ضرورة كتابة السرتجة يف اجلهة
العليا من الشاشة ،4وجيب أن حتتل من  ٪20من مساحة الصورة ،5يف حني تكتب السرتجة يف
اجلهة اليمىن من الشاشة يف الدول التالية :الياابن وكوراي والصني ألن طريقة كتابتها عمودية.
ويقول جورج دايز سانتاس ( )Jorge Diaz Cintazمكاهنا دائما يف األسفل ما عدا يف الياابن
« au Japan, les sous-titres sont disposés verticalement sur le coté droit de l’écran »6

إذا" :تعرض السرتجة يف الياابن عموداي على ميني الشاشة".
 ظهور السرتجة :أخذت بعض الدراسات مؤشر حركة العينني يف تغيري تسلسل األحداث
بعني االعتبار ،وأمجعت دراسات أخرى( )CMPعلى االنتقال من موضوع إىل آخر.7

- Connectivity Management Platform.
- voir : Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle, P57-65.
- Voir : Ibid, P28.

1
2
3

- Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle,, P57-65.
 - 5تهاني بوكرازة ،من المسموع الى المقروء في ترحمة وثائقي تلفزيوني من الفرنسية الى العربية ،ص.41
6- voir : Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle, P27.
4

- Voir : Ibid , P57-65.
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وجاء على لسان ايف غاميب ( )Yves Gambierحول عدد نصوص السرتجة املسموح هبا أثناء بث
تلفزيوين أو سينمائي أهنا متعلقة بسرعة مترير الصور اليت ترتاوح مابني  24أو  26صورة يف الثانية

( la

 )vitesse de déroulement 24ou 26 images/secondeوختتلف من منتوج إىل آخر:
« Pour un long métrage 35 mm de 90 minutes, On pourra avoir 900 sous-titres dans la salle de
» cinéma, 750 pour la vidéo et 650 pour la télévision1

"حيتاج فيلم طويل 35مم 90دقيقة إذا مت عرضه يف قاعات السينما إىل

900

نص سرتجة،

و750

نص سرتجة

ابلنسبة لشريط الفيديو ،وجند  650نص سرتجة على شاشة التلفزيون".

ويقرتح جورج دايز سانتاز قاعدة  6ثواين لكل نص سرتجة الذي يعادل سطرين ،وحيوي كل سطر
أو 37حرفا ،ومنه إبمكان املشاهد قراءة مابني

70

إىل

74

حرفا يف ظرف

6

35

ثواين ،وهذه القاعدة

مستعملة بكثرة يف أشرطة الفيديو ( )videoو أقراص ( ،)DVDواالنرتنت ( ،)Internetواهلواتف
احملمولة ( ،)Telephones Portablesوميكن استعمال

40

أو

41

وحىت

43

حرفا يف نصوص السرتجة

اخلاصة ابملهرجاانت السينمائية اليت تعرض يف قاعات السينما ،ويقرتح ابلنسبة لشاشات التلفزة ما بني
 28إىل  37حرفا لكل سطر.

2

ويضيف حول اجلدل القائم بني عدد األحرف املستعملة يف كل سطر:
« Grace aux nouvelles avancées technologiques, le débat sur le nombre maximal de caractères
par ligne a pratiquement disparu. Toutes les lettres ne prennent pas le même espace. Ainsi, un
« I » ou un «i » occupent moins d’espace qu’un « m » ou un « o » »3

Voir : Yves Gambier , la traduction audio visuelle : un genre en expansion, p04.
- Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle, P38
- Ibid, P38,
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3

"لقد اختفى اجلدل القائم حول العدد األقصى لألحرف املخصص لكل سطر بفضل التكنولوجيا
اجلديدة املتقدمة ،وال أتخذ كل األحرف الفضاء نفسه ،حبيث أتخذ األحرف الكبرية (ش) فضاء
أصغر مقارنة ابألحرف الصغرية (أ)".
كما جند دراسة خاصة آبليات طباعة السرتجة ضمن اللغة نفسها اخلاصة ابلصم وضعاف السمع
أهنا ال تشمل على إعادة كتابة احلوارات فحسب بل نقل كل املعلومات واملوسيقى كرنني اهلاتف أو
صوت إطالق النار حبيث وضع اليد وكاي ( )Linde et Kayاﻵليات التالية :
وضع لكل متحدث لون خاص به يف السرتجة  ،على سبيل املثال اللون األمحر حملمد ،واللون



1

األسود ألمني.
اعتماد قاعدة احتاد الدول األوروبية (



2003

 )La norme UNE 153010 par AENORاليت تنص

على استعمال اللونني األصفر واألخضر للشخصيات الرئيسية ،واللون األبيض للشخصيات الثانوية،
وتنص كذلك على استعمال اللون األبيض يف السرتجة املباشرة واألفالم الواثئقية اليت جند فيها راواي
واحدا.
« Le blanc sera attribué aux personnages secondaires, au sous-titrage en direct et informatif
» ainsi qu’au documentaire avec un seul narrateur2

"يسند اللون األبيض للشخصيات الثانوية ،ويف السرتجة املباشرة واإلعالمية ،ويف األفالم الواثئقية
اليت جند فيها راواي واحدا".
 استعمال األيقوانت التالية:1- Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle, P60.
-Voir : Ibid, P60.
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دليل على وجود موسيقى

♫

اتصال هاتفي

☎

الضحك

☺

و جند قناة أنتينا )Antena( 3االسبانية تدرج االيقوانت التالية يف نص السرتجة :2
الفرح أو املزاح

(-

احلزن

)-

الصراخ

-0

اهلمس

*-

كما تدرج الشاشات الربتغالية ثالثة أيقوانت إضافية: 3

 -3الدبلجة :

السخرية

);

االهبام

&-

مفاجأة

-S

)(Le Doublage

لقد انقسمت الرتمجة ابلنسبة للتلفزيون و السينما إىل ترمجة كتابية سرتجة تعريبا للمصطلح الفرنسي

)

 (sous-titraegوكان أول من اقرتح هذا املصطلح املرتجم محيد العواضي  ،وعليه تبقى السرتجة ترمجة
-Voir : Ibid, P60.

1

- Voir:, P60.

2

-Voir: Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle, P60.
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كتابية للنص املنطوق دون املساس أبي من املؤثرات الصوتية للعمل األصلي عكس الدبلجة تعريبا
للمصطلح الفرنسي ) (Doublageفهي ترمجة صوتية ألي عمل ،وهي أصعب من السرتجة ألهنا حتتاج
ألكثر من صوت يف األعمال السينمائية وإىل املؤثرات الصوتية كاملوسيقى التصويرية وأصوات
السيارات والضوضاء املصاحبة للعمل األصلي.1
و هي عملية قطع واستبدال حوارات اللغة األصل حبوارات اللغة اهلدف ،ويعتمد هذا النوع على
مزامنة الصوت ابلصورة مبعىن مزامنة حركة شفاه متحدث اللغة األصل بصوت متحدث اللغة اهلدف.

ويعرفها معجم املصطلحات السينمائية على أهنا عملية" :تبديل حوار أصلي برتمجته يف لغة أخرى،
تتم يف املرحلة األوىل ترمجة األقوال من طرف خمتص يف الدبلجة ليستكشف الكلمات األنسب
حلركات الشفاه ،ليأيت املمثلني وينطقون احلوارات جمتهدين كل االجتهاد جلعل حركات شفاههم
تتطابق مع حركات شفاه ممثلي األصل."2
وتقول زوي بويت ( )Zoé Petitيف هذا الصدد:
“In a dubbed version the aim is to ensure that the dubbed dialogues feel as authentic as
”possible, yet the image betrays specific features of the source culture

" يتجلى اهلدف من النسخة املدبلجة يف ضمان نسخة طبق األصل للحوار املدبلج ومع ذلك ختون
الصورة امليزات اخلاصة ابلثقافة األصل".

 ينظر :بشير زندال ،عن الدبلجة :العربية الفصحى هي اﻷفضل. - 2ميشل ماري -تيريزجورنو ،معجم المصطلحات السينمائية ،ص .32
1
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وبناء على ماسبق إن الدبلجة طريقة من طرق الرتمجة الشفهية اليت تستعمل القناة السمعية أثناء ترمجة
الشاشة  ،1وهي عملية استبدال حوارات يف لغة حبوارات لغة أخرى ،حبيث يسمع فيها املشاهد صوات
آخر مغايرا للصوت األصلي. 2
ويقول عبد الرزاق بنور يف هذا الصدد" :عملية ترومي تسعى إىل املالئمة املرئية واملسموعة لنص مرتجم
عن نص اثن يرمي فيها املمثل الذي يقوم بعملية الدبلجة بكل ثقله ،"3حبيث
توهم هذه األخرية املتلقي أبن املتكلم يتكلم ابلفعل اللغة اهلدف.
مضيفا" :هكذا نؤول لفظة دبلجة مع وعينا طبعا أبن أصل الدبلجة يف الواقع مقرتض من عادة
تعويض أحد املمثلني مبمثل أخر:

»« une doublure

يقوم ابألدوار اخلطرة أو تلك اليت ال يقدر

عليها من قبيل العزف والرقص والغناء مثال."4
 – 3.1آليات صياغة الدبلجة:
إن الدبلجة أصعب من السرتجة ألهنا حباجة إىل الكثري من املمثلني ،وإىل إعدادات الصوت من
5

موسيقى ومؤثرات صوتية ،هذا ما جيعل التكلفة أضعاف السرتجة ،اليت ال حتتاج إىل الكثري من املال
حبيث ترتكز على مزامنة حركات الشفاه ،وتعترب عملية املزامنة يف الدبلجة إبداعا.

- Voir: Mona Baker and Kristen Malmkj R, Rutledge Encyclopedia of translation studies, psychology press, London and

1

New York, 2001 p74.

139.-voir: André Roy, dictionnaire générale du cinéma, les Ed Fides, Canada, 2007, P138 - 2

 - 3عبد الرزاق بنور ،استراتيجيات المداورة في دبلجة الصور المتحركة ،المترجم ،العدد ،17دار الغرب-وهران ،2008 ،ص .34
 - 4عبد الرزاق بنور ،استراتيجيات المداورة في دبلجة الصور المتحركة  ،ص .34
 - 5ينظر :بشير زندال ،عن الدبلجة :العربية الفصحى هي اﻷفضل.
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حيدث تزامن حركات الشفاه أبخذ النطق بعني االعتبار ألنه يشكل حركة فتح وغلق الفم ،وتعترب هذه
احلركة أقصى درجة بني حدي الفم ،1ويدخل هذا التزامن ضمن حيز الرموز الصوتية ،هذا ما أكده
تياري لونوفال (.)Thiery le nouvel
« Il est plus génant de voir à l’écran une bouche ouverte de la quelle ne sort aucun son que
» d’entendre un son sorti d’une bouche fermée2

" إنه ملن املزعج رؤية فم مفتوح على الشاشة ،وعدم مساع أي صوت خيرج من هذا الفم

أو مساع

صوت والفم مغلق".
وهناك نوع آخر من التزامن هو" :التزامن البدين" الذي يرتجم ابلزفري والتنفسات ،الضحك والبكاء،
والرتددات ،وحركات اجلسد والفم أبخذ اإلمياءات يف احلسبان ،ويعترب هذا العنصر أساسيا يف
االتصال السينيماتوغرايف حبيث جيب التعبري عن أحاسيس املمثلني األصليني وشعورهم  ،هذا ما
يسميه الرب فيسور ألبار

ميمي)Synchronie Kénitic/ body synchrony :(Albert Memi

ويقرتح تياري لونوفال ( )Thiery le nouvelجمموعة من املعدات اليت جيب توافرها قبل الشروع يف
عملية الدبلجة:3
 النسخة األصلية للفيلم.
 غرفة الدبلجة :وهي احليز الذي تتم فيه الدبلجة.
 تقنيي املونتاج :ابعتبار املونتاج عملية مزدوجة للعناصر املرئية واملسموعة اليت تكون قد مجعت
على مدى التصوير بطريقة أسلوبية أو فنية.
- Thiery le nouvel, le doublage, P24

1

- Voir : Ibid, P45.

2

- Voir : Thiery le nouvel, le doublage, p15-30.
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كما يرى كل من ميشال ماري وترييز جورنو ضرورة توافر

doublage La bande de son de

وتسمى بشريط الصوت العاملي :وهو شريط صوت يستعمل لدبلجة األفالم إىل لغة أخرى ،و هو
شريط مزدوج (الصوت والصور) مير بشكل متزامن ،وهناك شريط آخر يسمى ابلشريط اإليقاعي،
وهو شريط شفاف حيمل النص الواجب النطق به مرفوقا بعالمات ،وجيرى إسقاطه يف تزامن مع
الصورة ،1ويتمثل اختيار األصوات يف التمييز بدقة بني الطفل والرجل و املرأة والعجوز ،وكذلك بني
الصوت الرقيق والغظ واخلجول واجلريء.2
ويلخص لنا علي حدوشي جتربته يف الدبلجة يف العناصر التالية:3
 اختيار النص اللغوي .
 عرض الشريط األصلي املراد دبلجته مرات متعددة قصد التمكن من تكوين تصور مشويل
شكال و مضموان إىل حني اكتمال رؤية واضحة تسهل عملية االنغماس وتيسريها النطالق
العمل التقين.
 ترمجة النص اللغوي األصلي حتريراي إىل اللغة املستهدفة.
 بداية املرحلة التقنية:
* احتساب الوقت بشكل دقيق وبرجمته وتكييف الصوت األصل والصوت اهلدف.
* إعادة مراجعة العملية مرات متكررة ومعاجلتها تقنيا إلخراجها يف شكل مدقق مضبوط ،والقيام
بعملية الرتكيب (املونتاج) ومن مثة حتويل العمل يف قرص مضغوط من نوع

(.)DVD / VCD

 - 1ميشل ماري -تيريزجورنو ،معجم المصطلحات السينمائية ،ترجمة :فائز بشور ،ص .7
 - 2عبد الرزاق بنور ،استراتيجيات المداورة في دبلجة الصور المتحركة ،ص .45
3
 -ينظر :علي حدوشي ،الدبلجة ،نشرة إخبارية لمدرسة الملك فهد العليا للترجمة ،طنجة -المغرب ،جوان ،2005ص .07
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 -4الرتمجة الفورية)Interprétation1( :يتضمن هذا النوع ثالث طرق للرتمجة :الرتمجة الفورية
التتابعية أو املختصرة و الرتمجة الفورية التزامنية والرتمجة الفورية اخلاصة بلغة اإلشارات.
 الرتمجة الفورية التتابعية أو املختصرة (:)L’Interprétation consécutive ou abrégéeوحتدث
أثناء ترمجة حوارات شخصية سياسية أو رايضية على شاشة التلفزة و تستعمل كذلك يف
احلوارات اليت تعرض على قنوات الراديو.
 الرتمجة الفورية التزامنية ( : )L’Interprétation simultanéeوتكون ﺇما برتمجة نسخة مسجلة
أو على املباشر وهي ترمجة خمصصة للنقاشات التلفزية.


الرتمجة الفورية للغة اإلشارات

)(L’Interprétation au langage des signes

اليت ختتص يف الرتمجة للصم و ضعاف السمع.
 -5الصوت املضاف :
تدعى تقنية

)(Voice over ou demi doublage2

» « Voice over

بتقنية الصوت املضاف ابعتبارها تقنية إضافة أصوات فوق أصوات

الشريط األصلي ابلتزامن مع الصور ،ويستعمل هذا النوع يف األفالم الواثئقية ،وجنده بكثرة يف
القنوات الروسية والبولندية.
ويقول عنها ايف غاميب (:)Yves Gambier
»« La surimposition de la voix de la langue d’arrivée sur celle de la langue de départ 3

"تقنية إضافة أصوات لغة الوصول فوق أصوات لغة االنطالق".
- Voir : Yves Gambier , la traduction audio visuelle : un genre en expansion, p03.
- Yves Gambier , la traduction audio visuelle : un genre en expansion p04.
3- Voir : Ibid, p04.
1
2

97

 -6التعليق احلر:

)(Le commentaire libre1

وهو طريقة من طرق تكييف الربامج ،وجنده بكثرة يف تعليقات األفالم الواثئقية اليت تعرض على قناة
أبوظيب

(Géographique

 )Nationalحبيث نسمع املرتجم يعلق على الصور كأن يقول ":لقد نفد

الوقود ...إهنا منطقة صعبة يصعب الولوج إليها" ،وتكون الرتمجة على حساب الصور ،وال وجود هلذه
التعليقات يف النسخة األصلية ،ويوضح ذلك ايف غاميب (  )Yves Gambierقائال:
« C’est une façon d’adapter un programme à un nouvel auditoire (on explique, on ajoute des
)données, des informations, des commentaires2

"طريقة تكييف برانمج جلمهور جديد (نشرح ،نضيف معطيات ،معلومات ،تعليقات)".
 -7السرتجة الفوقية

)( Le surtitrage3

لقد تطورت السرتجة لتأخذ جمرى آخر :السرتجة الفوقية اخلاصة خبشبة املسرح اليت ظهرت

عام()1980

ابللغة نفسها لدمج األشخاص الصم وضعاف السمع ،أما عن السرتجة الفوقية اخلاصة ابألوبرا فقد
ظهرت على يد املؤسسة الكندية لألوبرا

(Opera Company

 )Canadianبـ :تورانتو (،)Tornato

وكان أول إنتاج يف العامل يعرض بواسطة عناوين فوقية يف جانفي  ،4)Elektra ( 1983وال تعرض هذه
السرتجة أسفل الشاشة ،و إمنا تعرض يف األعلى حبيث جندها فوق اللوحة اليت حتيط خبشبة املسرح أو
األوبرا على شكل خط متواصل وعلى املباشر ،ونستشهد بقول برينو بريون (:)Bruno Péron

1

- Voir : Yves Gambier , la traduction audio visuelle : un genre en expansion, p04.
Voir : Ibid, p04.
3 -Voir : Ibid, p04.
4 - Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle, P39,
2-

98

« La technique consistant à projeter, lors des représentations, la traduction d’un texte joué ou
chanté1 ».

"تقتضي هذه التقنية ترمجة النص املمثل (املؤدى) أو املغىن أثناء العروض".
 -8الرتمجة املنظورة :

)(La traduction à vue2

تنطلق عملية الرتمجة املنظورة ابتداء من حوارات أو سرتجة أجنزت يف لغة أخرى كاليت يتم اجنازها يف
املهرجاانت السينمائية ،هذا ما أكده ايف غاميب ( )Yves Gambierقائال:
« Pour un festival de cinéma, dans une cinémathèque ; Un film Iranien sous-titré en français,
peut être traduit à vue en Finnois à partir du Français, langue pivot3 » .

"جند الرتمجة املنظورة يف املهرجاانت السينمائية اليت تكون يف قاعات السينما ،مثال ذلك :فيلم إيراين
مسرتج ابللغة الفرنسية ميكن ترمجته ترمجة منظورة ابللغة الفلندية معتربين اللغة الفرنسية لغة حمورية".
ويعتمد املرتجم يف الرتمجة املنظورة ( )A-sight interpretingعلى اللغة الوسيطة " يقرأ املرتجم الرسالة
املكتوبة بعينيه ومبجرد النظر يرتمجها بشفتيه إىل اللغة اهلدف" ،4وميكن هلذا األخري العودة إىل
السيناريو حبيث يضيف ايف غاميب ( )Yves Gambierقائال:
« Elle se fait à partir d’un script, d’une liste de dialogues ou même d’un sous-titrage déjà fait
» dans une langue

"تتم الرتمجة املنظورة ابالعتماد على سيناريو ،قائمة حوارات أو سرتجة أجنزت يف لغة ما".
 -9الوصف السمعي :

)(Audio description5

- Voir : Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle, P157

1

2-

Voir : Yves Gambier , la traduction audio visuelle : un genre en expansion, p04.
- Ibid, p04.

3

 - 4محمد حسن يوسف ،كيف تترجم ،ص.47
- Voir : Yves Gambier , la traduction audio visuelle : un genre en expansion,, p04.
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5

تسمح تقنية الوصف السمعي للشخص الضرير أو ضعيف البصر من مساع األفعال ،واحلركات ،و
التعابري اليت ال يستطيع رؤيتها ،ويتم ذلك عن طريق إدراج شخص يروي كل ما يدور يف الفيلم وأبدق
التفاصيل (ألوان ،واإلمياءات وحركات اجلسد...وغريها) ،وجند يف تعريف املعهد امللكي الوطين
للمكفوفني (.)The UK’S Royal National Institute of the Blind :RNIB
« As an enabling Service for blind and partially sighted audiences…describing clearly, vividly
and succinctly what is happening on screen or theater stage in the silent intervals between
programs 1”.

"إنه خدمة متاحة جلمهور املكفوفني وضعاف البصر ...وهو وصف بوضوح وبطريقة حيوية متتالية
الذي حيدث يف الشاشة أو خشبة املسرح يف الفواصل الصامتة بني الربامج".
وعليه إن تقنية الوصف السمعي أو البصري خمصصة للشخص الضرير أو ضعيف البصر ،وتتم العملية
إبعادة بناء العمل شفواي (أدوار املمثلني والديكور والبيئة واحمليط ومنظر الطبيعة واأللوان ...وغريها)

2

مبعىن كل ما جيري يف الفيلم من أجل إقحام هؤالء األشخاص يف الفيلم ،ولكي يشعر هؤالء
أبحاسيس مماثلة ألحاسيس األشخاص العاديني.
وجند نوعني من الوصف السمعي أو البصري 3مها:
 ضمن اللغة نفسها :بسرد الربانمج املعروض بلغته األصل.
 بني اللغات :مبعىن سرد الربانمج املعروض بلغة أجنبية أو سرد الربامج األجنبية ابللغة احمللية.
 -10اإلنتاج متعدد اللغات :

)(La production multilingue1

1

- jorge Diaz Cintas and Gunilla Anderman, Audiovisual translation: language transfer on screen, Palgrave macmillan,
London, 2009,P170.
2 - voir : Thiery le nouvel, le doublage, P50.
3 - Yves Gambier , la traduction audio visuelle : un genre en expansion, p04.
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بقصد به إعداد نسخ متعددة اللغات ملنتوج واحد ،وينقسم هذا النوع بدوره إىل نوعني:
 النسخة املزدوجة (  :)La double versionيقوم املنتج إبنتاج فيلم ما ،وميثله ممثلني مث يدبلج
الفيلم لنسخ أخرى مثال ذلك فيلم النيب يوسف عليه السالم الذي مت إنتاجه ابللغة الفارسية
من طرف منتج إيراين ،ومل ينل العاملية إال بعد دبلجته إىل عدة لغات نذكر منها اللغة العربية.
 إعادة اإلنتاج (  :)Remakesينتج الفيلم و ميثله ممثلني عرب مثال مث يرتجم السيناريو حنو لغة
أخرى ابالعتماد على التكييف للثقافة املستهدفة ،ويعاد تصويره من طرف ممثلني آخرين
كفيلم الرسالة ملصطفى العقاد الذي مت تصويره من طرف ممثلني عرب ومت ترمجة السيناريو إىل
اللغة االجنليزية وأعيد تصويره من طرف ممثلني آخرين حبيث أدى املمثل :أنتوين كوين
( )Anthony Queenدور محزة رضي هللا عنه.
كما أخذ اإلنتاج متعدد اللغات جمرى آخر يتمثل يف القنوات متعددة اللغات كقناة

فرانس)Fr24( 24

حبيث جند قناة انطقة ابللغة العربية ،وأخرى ابلفرنسية والثالثة ابللغة االجنليزية مبعىن إنتاج ثالثي
اللغات( ،)Trilingueوينطبق األمر نفسه على عدة قنوات كـ :يب يب سي ( ،)BBCواجلزيرة

( Al

.)Jazeera
ومن خالل كل األنواع اليت يزخر هبا هذا النوع من الرتمجات املتخصصة ،يقر ماتيو قيدار

( Mathieu

 )Guidèreعلى أن الرتمجة السمعية البصرية مبنية على نوعني اثنني :سرتجة ودبلجة.
« La traduction audio visuelle désigne plus précisément deux formes plus classiques
d’intervention du traducteur : le doublage et le sous-titrage2 ».

-Ibid , p4.

1

- Mathieu Guidère, introduction à la traductologie, p123.

2
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" تتمثل الرتمجة السمعية البصرية ابلتحديد يف شكلني كالسيكني لتدخل املرتجم :دبلجة وسرتجة"،
وهذا ما يتوافق مع قول أانماراي كاميي (: )Annamaria Caimi
»« The question of audiovisual translation generally taken to mean dubbing and subtitling1
مبعىن ":تتعلق مسألة الرتمجة السمعية البصرية عموما بنوعني :الدبلجة والسرتجة".
كما يرجح جورج دايز سانتاس

(Diaz Cintas

 )Jorgeثالثة أنواع من سرتجة ودبلجة وصوت

مضاف 2ابعتباره تقنية خاصة ابألفالم الواثئقية ،وأيده يف هذا الرأي كل من جون مارك الفور

( Jean

 )Marc Lavaurوأدرايان سارابن (.)Adriana Serban
وعالوة على األنواع الكالسيكية اليت جاء هبا املنظر ايف

()Yves Gambier

عام

1995

واليت أيده

فيها الكثري من املنظرين نذكر من بينهم ترييزا آنغ ( ،)Therèse Engو زوي بويت ( ، )Zoé Petitوأثراها
ابحثون يف حقل الرتمجة السمعية البصرية إبضافة تعريفات ومفاهيم ،وأبرز احملطات واالنعطافات مع
تطبيقات ميدانية حول كل نوع من أنواعها ،ولعل من أبرز هذه األمساء جون مارك الفوك

(Jean-

 ،)Mark Lavaurوأدرايان سارابن ( ،)Adriana Serbanوبيالر أوريورو ( ،)Pilar Oreroوجورج دايز
سانتاس

(Cintas

اإلشهارية

 ،)Jorge Diazوماتيو قيدار ( )Mathieu Guidèreالذي اختص يف ترمجة الشعارات

(Traduction des Slogans Publicitaire

 )Laقائال :أبن الرتمجة اإلشهارية تتصل جبل

الوسائل السمعية البصرية 3من راديو وتلفزيون وانرتنت.

- jorge Diaz Cintas and Gunilla Anderman, Audiovisual translation, language transfer on screen ,P240.

1

2

-Voir :Jorge Diaz Cintas, New Trends in Audiovisual Translation, Topics in Translation.,P2.
3
- Mathieu Guidère, Publicité et traduction, l’Harmattan-France, 2000, p6.
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وال خيفى أن جمال الرتمجة على الشاشة مرتبط أشد االرتباط أبدب الطفل املسموع واملرئي املتمثل يف
ترمجة القصص املصورة ( ،)BD : Bandes Dessinéesوالرسوم املتحركة ( )Dessins Animésاليت أمجع
جل املنظرين على دبلجتها ابعتبارها موجهة لألطفال الذين ال يعرفون ال القراءة وال الكتابة ،1حبيث
يقول مرتجم الرسوم املتحركة:ماشا والدب  )Macha and the) bearأهنا دبلجت لألطفال ،وملا انلت
رواجا كبريا وصدى عامليا ترمجت إىل

25

لغة (دبلجة وسرتجة)  ،2ويواصل لقد تعمدان التقليل من

احلوار أو اختصاره يف السرتجة ألن اللغة الفكاهية وتعابري الوجه تفهم جبميع اللغات ،وحىت أفالم
احلركة

(d’animation

 )Filmأو ما يعرف بـ )cinema d’animation( :الذي خنطئ "إذا اعتقدان أنه

خمصص لألطفال فقط بل هو يثري اهتمام الكبار ،وحىت املنظرين ألنه يستنفد موارد التصوير أقصى
االستنفاد ،ويعكس من جهة أخرى طفرات السينما يف اجملال االجتماعي" 3والذي يستدعي كلتا
التقنيتني سرتجة ودبلجة.
ولقد تغري نوع الرتمجة املطلوبة مقارنة ابلسنوات املاضية نظرا للتطور اهلائل يف جمايل االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات ،فاملطلوب اﻵن يف السوق هو ترمجة ألعاب الفيديو واملواقع اإللكرتونية سواء
كانت هذه الربامج على شاشة التلفاز أو احلاسوب أو اهلاتف.
« Video Game translation (VGLOC) a modality of translation which shares a number of
”features with other specialized translation and localization modalities4

"ترمجة ألعاب الفيديو شكل من أشكال الرتمجة اليت تتقاسم عدة ميزات مع أشكال الرتمجات
املتخصصة وأشكال األقلمة".
- Benzaroual Tarek, De quelques enjeux de la traduction audio visuelle, el motarjim,N=°17, Janvier-Juin, 2008, p69.
-un témoignage sur DW
 - 3ميشل ماري -تيريزجورنو ،معجم المصطلحات السينمائية ،ص .16

2

- jorge Diaz Cintas and Gunilla Anderman, Audiovisual translation, language transfer on screen ,P185.

4
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1

ومبا أن استعمال احلاسوب واهلواتف الذكية قد تعمم يف وقتنا احلايل ،وأصبحنا نتداول ونستهلك
بصفة متزايدة احملتوايت اإللكرتونية مثل :الصور والرسائل الرقمية والنصوص االلكرتونية ،1فإن ترمجة
املواقع اإللكرتونية عملية إبداعية ونشاط فكري وترمجايت له مقوماته اخلاصة به حبيت جيد املرتجم متعة
كبرية يف تبين جودة األسلوب املستعمل ،ويعمل بكل اختصار على تكييف النص ،2وترمجة املواقع
اإللكرتونية ابب واسع ومتشعب ،ويطلق على هذا النوع من الرتمجات مصطلح األقلمة

3

( )localizationأي إضفاء الطابع احمللي  -مثلها مثل ألعاب الفيديو -ألن هدفها هو خماطبة كل
الشرائح مبا يتوافق مع املفاهيم واملصطلحات اليت يستعملوهنا.
« Localizing a web site is a complicated but necessary task4”.

"أقلمة املواقع االلكرتونية مهمة ضرورية ولكنها جد معقدة".
ونظرا ألمهية املوسيقى ظهرت ترمجة األغاين املوسيقية نتيجة العتبارها سردية مسعية بصرية

( Narrative

 )Audiovisuelle5على حسب رأي بروندرقاست ( )Prendergastوتكمن قدرة أتويل املوسيقى
(Musicale

 )Interprétationيف حتليل دورها يف السرد الفيلمي

خوسيليا انفس

(Neves

(filmique

 ،)Narrationوتضيف

 " )Joséliaاألغاين تسرتج ،"6وبغية نقل املعلومة املوسيقية يتطلب من

املسرتج أن يتمتع ابحساس ومبهارات ومعارف تقنية لنقل حمتوى األغنية إبحداث األثر الصويت
املسموع نفسه مع مراعاة إيقاع القراءة ( )Rythme de Lectureلدى املشاهد الذي يصل إىل

200

 - 1حفناوي بعلي ،االدراك التفاعلي والتواصل المترابط في الترجمة السمعية البصرية المترجم ،العدد ،17دار الغرب-وهران ،2008 ،ص.122
 - 2حسيب الياس حديد ،أصول الترجمة :دراسات في فن الترجمة بأنواعها كافة ،دار الكتب العلمية ،بيروت –لبنان ،2013 ،ط ،1ص.100
 - 3محمد هاشم الحديدي ،الفريد في الترجمة التحريرية ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان-اﻷردن ، 2010،ص 101.

- jorge Diaz Cintas and Gunilla Anderman, Audiovisual translation, language transfer on screen ,P186.
- Voir : Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle, P50
- Ibid, P50.
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4

5
6

كلمة يف الدقيقة ،وفيما خيص طباعة السرتجة اخلاصة ابملوسيقى فهي اﻵليات السابقة الذكر
نفسها ،1وترمجة املوسيقى بشكل عام ترمجة جد حساسة ،ويتضح ذلك يف القول التايل:
« Sound track/Music, translated songs are a particulary fragil commodity2”.

"تعترب ترمجة املوسيقى أو األغاين بصفة خاصة ترمجة حساسة".
ومت إدراج الكاراووكي 3يف صنف الرتمجة السمعية البصرية على يد ديلييا شيارو )Delia Chiaro( 4عام
 2008حبيث اعتربت كلمات األغاين ( )Parolesسرتجة ضمن اللغة نفسها وهدفها تعليمي ،ويف سنة
 2011اقرتح ميشال ابيون ( )Michel Bayon5اللون البنفسجي للكاراووكي ،واللون األمحر للموسيقى
كرنني اهلاتف ،وبوق السيارات ،وصوت اجلرس.
ولقد أدى التطور امللحوظ يف شىت اجملاالت السيما جمايل التكنولوجيا واإلعالم اﻵيل إىل ارتباط ترمجة
وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية ابلرتمجة اﻵلية (الرتمجة السمعية البصرية يف شكلها احلاسويب) ،هذا ما
أكده جورج دايز سانتاس ( )jorge Diaz Cintasقائال:
6
» « La technologie et le sous-titrage sont intiment liés à la traduction automatique

"ترتبط كل من التكنولوجيا والسرتجة ابلرتمجة اﻵلية ارتباطا وثيقا" ،وترتبط الرتمجة السمعية البصرية
بشكل عام بكل التطورات احلديثة يف جمال التكنولوجيا ،ويتجلى ذلك يف القول التايل:
« AVT is closely linked to technology and recent technical development1”.
- Voir : Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle, P50.

1

-Jorge Diaz Cintas, New Trends in Audiovisual Translation.,P86.

2

 - 3الكاراووكي :كلمة يابانية مركبة من ( )Karaو( ) Okeبمعنى غرفة اﻷغاني كل الدول تستعمل مصطلح الكاراووكي ما عدا كوريا التي انفردت بــ:
( )Noraebangنظرا للعداوة التاريخية مع اليابان ،ظهر في اليابان عام  ،1950وكان عبارة عن وسيلة للتسلية عن طريقة قراءة الكلمات والغناء تمائيا مع
الموسيقى  ،وتغير مسار وسيلة الترفيه عام  1992بحيث أدرجته فرنسا في المنظومة التربية بغية تعليم اﻷطفال طريقة كتابة الكلمات.
4
- Delia Chiaro,Christine Heiss,Chiara Bwcaria, Between text and image: Updating research in screen translation, Benjamins
translation Library(BTL), Amesterdam-Philadelphia, 2008, p7.
5 - Michel Bayon, Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes et malentendantes, Paris,
2011, P1-2.
6 voir : Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle, P35
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" الرتمجة السمعية البصرية ذات عالقة وطيدة ابلتكنولوجيا وكل التطورات التقنية احلديثة".
وكانت شركة الرتمجة الشاملة

)(La Société Global Translation INC2

أول من اقرتح ترمجات آلية

للتلفزة عن طريق توفري مرتجم آيل يف بعض األجهزة التلفزيونية يقوم برتمجة كل الربامج إىل لغة
املشاهد ،وأطلقت خدمة الرتمجة اﻵلية عرب السكايب ( )Skype3يف أفريل  2015حبيث متكن هذه
اخلدمة التواصل مع أي شخص أبية لغة هبدف ختطي احلواجز اللغوية والتواصل الالحمدود مثال ذلك:
كأن أتصل بشخص يف الصني ،وأان لست على دراية ابللغة الصينية وهو بدوره ال يتقن اللغة العربية،
وعن طريق خدمة الرتمجة اﻵلية اجملانية املخصصة لشريط الفيديو ميكنين اختيار اللغة العربية ابعتبارها
لغة االنطالق واللغة الصينية لغة الوصول ،وأحتدث ابللغة العربية ويصله الفيديو ابللغة الصينية بطريقة
تزامنية كما يصلين يف اﻵن نفسه فيديو املتصل به ابللغة العربية.
ولعل أفضل خدمة نوفرها لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة بعامة ،والصم وضعاف السمع
جل الربامج يف متناوهلم ابالعتماد على الرتمجة الفورية اخلاصة بلغة اإلشارات اليت
خباصة هي جعل ّ
تطرق هلا املنظر ايف غاميب ( ،)Yves Gambierوصنفها ضمن أنواع الرتمجة الفورية ،وهي "لغة معرتف
هبا يف مجيع أحناء العامل ،ونظر إليها على أهنا اللغة األم للشخص األصم ،وتعتمد أساسا على اإليقاع
احلركي للجسد السيما حركة اليدين."4

1

-Jorge Diaz Cintas, New Trends in Audiovisual Translation, Topics in Translation,P10.
voir : Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle, P35
3 - voir : skype. com
2

 - 4سمير محمد سمرين ،الدليل المهني للترجمة والمترجم بلغة اإلشارات ،المجلس اﻷعلى لشؤون اﻷشخاص المعوقين ،اﻷردن ،2013 ،ط ،1ص
.27
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فقد وجد كل من السرتجة ضمن اللغة نفسها ،والقرص املدرج ( )Médaillonعلى يسار الشاشة
كالذي جنده يف نشرات األخبار خدمة هلؤالء األشخاص ،ولكن أخذت الرتمجة بلغة اإلشارات
منحىن آخر يتعلق ابلرتمجة السمعية البصرية اخلاصة ابلصم ،واليت صنفها مسري حممد مسرين على
الشكل اﻵيت:
 الرتمجة املقروءة :سرتجة.
 الرتمجة املنظورة :أن يقوم املرتجم برتمجة كل ما يقوله األصم ،وحتويل الرموز االشارية إىل كالم
منطوق.
 الرتمجة املسموعة :أن يسمع النص قيد الرتمجة وحيوله لرموز اشارية (يسمع املرتجم ،ويرتجم
للشخص األصم بلغة اإلشارات).
 الرتمجة التتابعية :حتتاج لثالثة أشخاص حبيث يتحدث الشخص األصم مع مرتجم بلغة
اإلشارات ليقوم هذا األخري برتمجة ما قاله األصم لذلك الشخص ،ويقوم املرتجم بدور
الوسيط ،وحتويل تلك اإلشارات تتابعيا للشخص الثالث.
كما اقرتح بيار غيتين

(Guitteny

1

 )Pierreمخسة أنواع خاصة بلغة اإلشارات عن طريق شبكة

االنرتنت( )Langue des signesوهي نتيجة أحبات مركز معلومات خاص ابلصم والبكم أبكيتان فرنسا
( )Centre d’information sur la Surdité d’Aquitaine, Franceطبقا للمادة  74من القانون -2005
 102لـ 01:فرباير ،2005وتسمى بـ :الرتمجة الفورية املرئية
1

(La Visio-interprétation

2

)

:

 سمير محمد سمرين ،الدليل المهني للترجمة والمترجم بلغة اإلشارات  ،ص .41-38- Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, traduction et medias audiovisuels, P223
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2

 الرتمجة الفورية عرب االنرتنت (:)L’interprétation simultanée via internet
وهي خدمة توفرها بعض املراكز التواصلية كـ:

(viable

 )Centre relais 008 ouفعن طريق أنظمة

إلكرتونية وكامريا ( )Webcamيتم االتصال برتمجان لرتمجة االتصال اهلاتفي.
 الرتمجة عن بعد ( :)la traduction à distanceتعتمد على إرسال شريط فيديو بلغة اإلشارات
إىل خدمة املرتمجني ،ويقوم هؤالء بدورهم برتمجة الشريط كتابيا وإرساله عرب االنرتنت ،وجند
هذه اخلدمة يف مدينة تولوز وتدعى ()Interprétis
 املناوبة يف املصاحل أو املؤسسات العمومية (

la permanence dans un service public ou une

 :)entrepriseجند هذه اخلدمة يف مكاتب االستقبال ابملؤسسات العمومية ،وهي عبارة عن
مكتب مزود حباسوب حيوي كامريا ( )Webcamوموصول ابالنرتنت ،وعندما يتقدم شخص
أصم أو أبكم إىل مكتب االستقبال ،تتذخل خدمة الرتامجة عرب االنرتنيت ،وتضمن الرتمجة
بني موظف االستقبال والشخص األصم أو األبكم ،واخلدمة متوفرة يف معظم البلدايت
الفرنسية.
 ترمجة النصوص إىل فيديوهات بلغة اإلشارات ملواقع االنرتنيت (

La traduction de textes

 :)en vidéo en langues des signes pour des sites internetجاء هذا النوع نتيجة القرتاحات
بعض اهليئات احلكومية برتمجة النصوص والواثئق اإلدارية بلغة اإلشارات ،ونشرها عرب
االنرتنت لكي يتمكن هذا األخري من فهم فحوى الوثيقة ،ومن بني املواقع االلكرتونية اليت
توفر هذه اخلدمة :موقع بلدية تولوز.
108

 االتصاالت االستعجالية ( :)Appels d’urgenceينص املرسوم رقم  2008-346الصادر يف
أفريل

2008

14

على ضرورة وجود نظام خاص ابستقبال االتصاالت االستعجالية للصم والبكم

وتوجيهها إىل مرتمجني بلغة اإلشارات بغية فك شفراهتا.1
وانبثق عن التطور التكنولوجي والرقمي يف اجملال السمعي البصري ابتكار وسائل تساعد يف كل من
السرتجة والدبلجة عن طريق حبكات معلوماتية نذكر من بينها:

( Subtitle work shop, Corel video,

 )Ulead Video Studioاليت أسهمت بدورها يف عمل املرتجم ،فبإمكان هذا األخري سرتجة أي عمل
كان أو دبلجته حبيث جند شكلني جديدين من أشكال الرتمجة السمعية البصرية:2
 السرتجة االفرتاضية ( :)Sous-titrage Virtuelوهي السرتجة اليت تتم يف احمليط االفرتاضي.
 الدبلجة االفرتاضية ( :)Doublage Virtuelوهي الدبلجة اليت تتم يف احمليط االفرتاضي مبعىن
بوسائل معلوماتية وبدون استوديو.
ومل يقتصر العمل ابلوسائل االلكرتونية واحلبكات املعلوماتية على املرتجم احملرتف فحسب ،بل تعدى
ذلك ليشمل كل مستعملي االنرتنت ( )Les internautesواهلواة ( )Les Fansأو ما يعرف بـ:
 سرتجة اهلواة ( :)FanSubقام اهلواة أبول مبادرة يف جمال السرتجة أثناء سرتجة الرسوم
املتحركة املانغا ( )Les Mangasمن الياابنية إىل لغاهتم بغية جتاوز إشكالية احلاجز اللغوي،3
حبيث اقتصر هذا العمل يف البداية على سرتجة الرسوم املتحركة وأخذ يف الوقت الراهن
منحىن آخر متثل يف سرتجة جل األعمال اليت تنال إعجاب اجلميع وجعلها يف متناوهلم ،وتتم
-Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, traduction et medias audiovisuels, P223-225
- Delia Chiaro,Christine Heiss,Chiara Bwcaria, Between text and image , p7.
3 - Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle, P40.
1
2
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سرتجة اهلواة مبساعدة جهاز احلاسوب (

assisté par ordinateur

 )sous-titrageوتعرض جماان

عرب االنرتنت ،ويعترب هذا العمل تطوعيا ،وللهواة طريقتهم اخلاصة يف طباعة السرتجة فهم ال
حيرتمون آليات الطباعة املتداولة بني املسرتجني احملرتفني ،فلكل واحد منهم طريقته اخلاصة
به ،كما جندهم يستعملون األلوان بكثرة ،ويقول سانتس ( )Cintasيف هذا الصدد:
« Fansubbing is the free distribution over the internet of AV programmes with subtitles donne
by fans”1.

" سرتجة اهلواة هي التوزيع احلر عرب االنرتنت لكل الربامج السمعية البصرية إبدراج سرتجات قام هبا
اهلواة".
 دبلجة اهلواة ( :)FanDubهي الدبلجة اليت يقوم هبا أي شخص هاوي لتوزع جماان عرب االنرتنت.
وجند فيما خيص احمليط االفرتاضي ما يعرف بـ )Scanlation( :وهي عبارة عن تقنية نسخ صور الرسوم
املتحركة بوضع سرتجة هلا على شكل شريط مرسوم كالقصص املصورة ،وتعرض جماان عرب االنرتنت،
ونضرب مثاال عن رسوم املانغا اليت مت نسخها ابالعتماد على (:)Scanlation
« Scanlation : is the practice of scaning original Japanese editions of Manga, translating the
text into another language, then using image-eiting soft ware to replace the Japanese text”2.

"ممارسة نسخ املنشور األصلي الياابين لرسوم املانغا إىل لغات أخرى عن طريق ترمجة النص وابستعمال
احلبكات املعلوماتية".

1

- Voir :Jorge Diaz Cintas, New Trends in Audiovisual Translation, Topics in Translation,,P11.
- Jeremy Donglass, William Huber, Lev Mamovich, Inderstanding scanlation image and narrative, Vol 12 N=°01, 2011,
p197.
2
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وهناك تقنية أخرى تشبه الدبلجة ذاع سيتها يف اﻵونة األخرية

تدعى(Scangine):

 ،وتتم عن طريق

تركيب حوار هزيل فوق احلوار األصلي(ال وجود لعالقة بني األصل واهلدف) كاليت نتفرجها يف
السكاتشات اخلاصة بفرقة بالحدود.

 املبحث الثالث :املرتجم السمعي البصري. -1.1الكفاءات واملتطلبات:
 ال ميكن معاجلة قضية الرتمجة السمعية البصرية مبعزل عن املرتجم ألن دوره حموري يف عملية الرتمجة،فال يستطيع أن يكافئ بني الكلمات مقتصرا على القاموس فحسب ،وإمنا عليه فهم اخلصائص
األسلوبية ،و"أن يكون ضليعا ابلقواعد احلاكمة للغتني ،كما جيب أن تتوافر لدى املرتجم موهبة
احملاكاة ،والقدرة على أداء دور املؤلف وتقمص سلوكه وكالمه ورسائله".1
ويقول انبوكوف ( " : )Nabocovلكي يكون للمرتجم التأثري الكامل جيب أن يتمتع املرتجم بقدر من
املوهبة تتساوى مع قدر املوهبة اليت يتمتع هبا املؤلف الذي خيتاره."2
وعليه ختضع ترمجة وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية لعدة قيود تقنية كتقنية العرض على الشاشة اليت
تتطلب عددا حمددا من األحرف يف السرتجة ،والعناصر الصوتية يف الدبلجة (ضوضاء وضجيج
وموسيقى...وغريها) مع ضرورة مزامنة حركات الشفاه حبيث تكتب هذه األخرية للرؤية والسمع مبعىن
1
2

محمد حسن يوسف ،كيف تترجم ،ص .38
 -جودت حقمقجي ،مقرر مقدمة في الترجمة ،جامعة الملك سعود ،الرياض-السعودية ،2006 ،ص .10
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ملتحدث ومستمع وليس لقارئ ،لذلك يتطلب من املرتجم ترمجة السيناريو وفقا ملا يدور يف الفيلم ،و
ليس برتمجة الكلمات وابحرتام اللغة املنقولة مع مراعاة االتساق واالنسجام بني مفردات اللغة ،وإعادة
الصياغة أبسلوب صحيح واضح مع إضافة تعليقات جانبية و حمو التكرار ،فإذا مت إعطاء معلومة
للمشاهد يف نص السرتجة من غري املعقول تكرارها يف ظرف مخس دقائق وذلك إبجياز النص
واختصاره أو ابألحرى االعتماد على االقتصاد اللغوي ،وجيوز للمرتجم كذلك أن يضيف إىل النص
املرتجم أو حيذف منه حبرص شديد.
ويتطلب من املسرتج واملدبلج احرتام اخلصائص اللغوية 1ألية لغة كاإلحياءات الصوتية والرموز الرنينية،
واالتفاقيات املرفولوجية ،وترتيب الكلمات ،فال بد من اإلملام خبصائص اللغة املصدر واللغة اهلدف
إلنتاج رسالة مقبولة ،وألن البعد الداليل يلعب دورا رئيسيا يف عملية الرتمجة" ،فالكلمات اليت هلا
أكثر من داللة يف إحدى اللغات قد ال يكون هلا نفس اإلنعكاسات املؤثرة يف لغة أخرى  ،" 2لذلك
جيب التوصل إىل حرفية املعىن وليس حرفية الشكل.
ويواصل حممد حسن يوسف قائال" :إن املرتجم الكفء هو الذي يستطيع صقل املهارات أحادية
اللغة

()monolingual skills

الالزمة للقيام بعمله على أكمل وجه ،واملتمثلة يف مهارات االستماع

( )listeningوالتحدث( )speakingوالقراءة ( )readingوالكتابة (.3)writting

voir: Yves Gambier, le sous titrage une traduction sélective, p56-58.
2

 -د.جودت حقمقحي  ،مقدمة في الترجمة ،ص. 11

3

 -محمد حسن يوسف ،كيف تترجم ،ص.42
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1

ويقول جورج موانن عن مرتجم امليدان املسرحي" :عندما ترتجم مسرحية جيب أن تعاجل النص األويل
ابقتباسه وليس برتمجته ،"1مبعىن ابتكار نص مسرحي جديد يتماشى مع السرتجة الفوقية اخلاصة
خبشبة املسرح ابالعتماد على اإلجياز يف الكالم.
ونظرا للتطور املذهل يف جمال املعلوماتية يتوجب على املرتجم إتقان الوسائل السمعية البصرية ،2و
معرفة كيفية استعمال احلاسوب والربجميات املعلوماتية بغية القيام بسرتجات

أو دبلجات نصفية

كتقنية إضافة أصوات فوق الشريط األصلي ،وتكوين شامل يف املصطلحية حبيث يبسط املرتجم أثناء
نقل العمل السمعي البصري من لغة إىل لغة أخرى العبارات و اجلمل ،ويتجاوز املشاكل املصطلحية
ابنتقاء مصطلحات حتدث األثر نفسه أي إبدال مصطلحات مبصطلحات أخرى ختدم املوضوع ،أو
ما يسميه ايف غاميب

(Gambier

 )Yvesابلتبسيط املعجمي 3ابختيار مصطلحات سهلة شائعة

متداولة ،وعلى املرتجم طرح بعض األسئلة :هل سيفهم أغلب اجلمهور هذا املصطلح؟ وهل هذا
األخري سيؤثر سلبا أم اجيااب؟ وهل سيفهم املتلقي املصطلح املستحدث أم هناك حاجة إلرفاقه جبملة
تفسريية؟ وما هو املستوى اللغوي الذي سيفهمه؟
 – 2.1التقنيات املستعملة:
يعتمد املرتجم على جمموعة من التقنيات ضرورية لكل العاملني يف حقل الرتمجة السمعية البصرية:

 - 1جورج مونان ،اللسانيات والترجمة ،ص .143
- Voir : Safar Hayassam et André clas, l'environnement traductionnel: la station de travail du traducteur de l’an 2001, Presse de l'université
du Qubeb, 1992. P 352.
2

- Voir : Yves Gambier, le sous titrage une traduction sélective, p 58-66.
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 التكييف :1وهو عملية دقيقة و فردية ،و تعترب ترمجة حرة ترجع للمرتجم الذي إبمكانه تغيري
عنصر شريطة إيصال املعلومة اليت مت تكييفها على حسب ثقافة املتلقي.
"Tradaptation : mot valise ; formé a partir des mots : « traduction » et « adaptation », est un
néologisme qui désigne parfois cette stratégie de traduction2".

"التكييف الرتمجي كلمة عامة مركبة من كلمتني" :ترمجة"و"تكييف" ،وهي كلمة جديدة تعين
إسرتاتيجية خاصة ابلرتمجة".
ويقول حممد هاشم احلديدي" :التكييف يعين التصرف يف النص مع عدم تغيري املعىن العام للنص
األصلي :تلخيصه أو تفصيله أو إعادة ترتيب أجزائه أو تعديله حبذف التكرار والزايدات اليت ال
تدخل يف بناء الفكرة الرئيسية للنص ،"3أو مبعىن آخر استبدال حقيقة سوسيوثقافية موجودة يف النص
األصل حبقيقة سوسيوثقافية خاصة بلغة الوصول ،ويتعدى التكييف النص املرتجم بل حىت على
مستوى الشخصيات أو البىن الزمانية أو املكانية ،4وحىت الديكور و البدالت ،ويشمل كذلك
النصوص املسرحية واإلشهارية وحىت الرسوم املتحركة ،ويضيف جون دوليل ( )Jean Delisleقائال:
"Les œuvres poétiques ou théâtrales ainsi que les textes publicitaires ont souvent le recours à
"l’adaptation5

" تعتمد األعمال الشعرية أو املسرحية وحىت النصوص اإلشهارية على تقنية التكييف".

1

- voir: Adriana Serban et Jean Marc Lavaur, traduction et media audio visuelle,. p21.
- Jean Delisle, la terminologie de la traduction, John Benjamins Publishing company, Amsterdam, philadelphia, 1999 , vol1,
p8.
2

 - 3محمد هاشم الحديدي ،الفريد في الترجمة التحريرية ،ص .37
 4ميشيل ماري وتيريز جورنو ،معجم المصطلحات السينمائية ،ص .3
Jean Delisle, la terminologie de la traduction, p9.
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 الرقابة :اليت تفرض من طرف السلطة احلاكمة يف البالد على الناشر أو املنتج أو الرقابة اليت
تكون بسبب واجب أخالقي.
ويعرف معجم املصطلحات السينمائية مصطلح الرقابة كالتايل" :حق لدولة ما يف إلقاء النظر على
اإلنتاج الثقايف ،وميكن أن تتخذ شكل انتقاد بسيط أو شكل املنع تبعا لألماكن والعهود و األنظمة
السياسية".1
ويقسمها إيف غاميب ) (Yves Gambierإىل ثالثة أنواع:
 -1الرقابة العليا :اليت تفرضها السلطات العمومية وتسمى ابلرقابة السياسية لغاية

أو

هلدف ال عالقة له ابلرتمجة ،و إمنا خدمة ألغراض معنية كحماية اجملتمع من فكرة دخيلة عليه أو
صونه من التأثريات اخلارجية ،لذلك يطلب من املرتجم أو من يشرف على العمل بتعديل الرتمجة،
وحذف املفاهيم اليت ال تتناسب مع تقاليد اجملتمع وقيمه ،فالربغم من حساسية هذا املوضوع إال أن
التعرض لنص هبذا الشكل خيل أبحد مبادئ الرتمجة ،وهو األمانة العلمية. 2
وقد رفضت هيئة اإلذاعة الربيطانية إذاعة برانمج (شارع السمسم) الذي أنتجه األمريكيون ألنه برأيها
سيحمل إىل أطفال بريطانيا قيما غريبة عنهم.3
 -2الرقابة الذاتية  :واليت تكون بسبب واجب أخالقي ،وهي خاصة ابملرتجم كمنع عرضه املشاهد
املخلة ابحلياء و الشتائم اليت يتطلب إخضاعها لقواعد رؤية على الشاشة.

 - 1ميشيل ماري وتيريز جورنو ،معجم المصطلحات السينمائية ،ص .14
 - 2ينظر :علي محمد الدرويش ،أزمة اللغة و الترجمة و الهوية في عصر األنترنت و الفضائيات و اإلعالم الموجه ،ص.165
 - 3ترجمة اﻷعمال الدرامية و اﻷفالم السينمائية في سياق العولمة ،ص .25
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 -3الرقابة املالية :مبعىن احلاجة إىل املال الختيار نوع الرتمجة:سرتجة أم دبلجة (اليت تتطلب أمواال
طائلة وأضعاف السرتجة) .1
 املداورة :إسرتاتيجية املداورة (ليست ابألقوال مثل الرقابة بل تتم بني قول وصورة متثل فعال يتضارب
مع ذلك).
وتعرف املداورة على أهنا " كل الوسائل اليت يلجأ إليها املتكلم عامة واملرتجم خاصة وأسباهبا :حواجز
لغوية ،ثقافية ،عقائدية ،دينية ،تروجيية ،جتارية" ،2ومتثلت إسرتاتيجية املداورة يف فيلم رعاة البقر حني
يدخل البطل ( ،) Clint East Woodويطلب كأس شاي ضاراب بيده الطاولة ،ويطلب كأسا اثن مث اثلث
مث رابع( 3هل نضرب الطاولة من أجل كأس شاي أم مخر) بل تعمد املرتجم ذلك ،واملداورة هنا هي
مداورة احملظورات بغية تلطيف احملظور الديين ألن املنتوج السينمائي مقدم جلمهور عريب ختتلف ثقافته عن
ثقافة اجملتمع الغريب ،وابلتايل راعى املرتجم عقيدة اجملتمع اهلدف وبيئته  ،وترجم اخلمر ابلشاي.
ومنه يتمتع مرتجم وسائل اإلعالم السمعية البصرية ابستقاللية نسبية حبيث يتخذ موقفا من احلياد والدقة
واحرتام الرسالة اجتاه احلدث من دون الوقوع ابحلرفية ،فهو يعطي حدودا ضيقة يف إمكانية التأويل بل
يقوم إبعادة الصياغة أو إعادة الكتابة ،وميكنه انتقاء مقاطع وحذف أخرى.4
 األمانة واخليانة :يتصل هذا العنصر بشخص املرتجم أثناء النقل مبعىن إما أن يلتزم ابألمانة مراعيا
بذلك الصدق والوفاء والصراحة واحليادية أم خيانة العمل.

-voir: Yves Gambier, Les censures dans la traduction audio visuelle, Vol 15,n°= 02, 2002, p203-204.
 - 2عبد الرزاق بنور ،اشتراتيحيات المداورة في دبلحة الصور المتحركة ،ص .38 -36
 - 3ينظر :المرجع نفسه  ،ص.39

 - 4محمد هاشم الحديدي ،الفريد في الترجمة التحريرية  ،ص .109
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1

وتكمن األمانة يف الرتمجة السمعية البصرية يف تلقي املشهد وفهمه ومعايشته ابحلرص على أتدية
املعاين بدقة وأمانة ،وعلى عدم إضافة أي معلومات جديدة أو إسقاط معلومات من الكالم أو
حتوير أي شيء  ،1فإذا اعتمدان على مقولة إن الرتمجة املرئية جزء من مفهوم الرتمجة الشامل الذي
يعتمد على ركنني أساسيني ومها الدقة واملوضوعية  ،األمانة والصدق أثناء النقل ،هذا ما جيعلنا
أمام وجوب نقل الرتمجة بشكل موضوعي وأمني مهما كان سوء أدهبا وفحش ألفاظها ،ودانءة
تعابريها ،وإذا ما رفضنا ذلك البد أن ختضع الرتمجة ملعايري هتذيبية أو أتديبية ،ويقول حممد هاشم
احلديدي يف هذا الصدد":جيب أن يقدم املرتجم منتجا مقبوال من حيث الكيف يفي جبميع
حمددات الرتمجة األمينة."2
ويرى علي حممد الدرويش حول إشكالية األمانة واخليانة أن للمرتجم حق اختيار املنتوج ،وإن ارأتى
أبنه سيخون العمل األصل يرفض الرتمجة" :على املرتجم أن يلتزم ابألمانة العلمية ،وﺇن عرض عليه
عمال فوق طاقته يعتذر عن القيام به ،ويشرح أسباب اعتذاره بكل صراحة وصدق وأمانة ."3
وإذا ما اصطدم املرتجم بتعبريات غري قابلة للتداول يف الوطن العريب "جيب أن ينحاز للقيم األخالقية
بوضع كلمات بديلة عن تلك اليت خترج عن النسق األخالقي والديين للمجتمعات العربية" 4على
حسب رأي عبد الرمحن السلمان.
ويضيف عبد الرزاق بنور الذي" :مفهوم األمانة يتدىن يف الدبلجة إىل أدىن مستوايته" ،1هذا ما يتوافق
مع قول ابسكال بوشاز ):(pascal bouchez
 1ينظر :علي حممد الدرويش ،دليل الرتمجان يف مبادئ الرتمجة الشفهية ،شركة رايتسكوب ،أسرتاليا ،2003،ط ،2ص.195-194
 - 2محمد هاشم الحديدي ،الفريد في الترجمة التحريرية ،ص. 37
 - 3ينظر :علي محمد الدرويش ،دليل الترجمان في مبادئ الترجمة الشفهية ،ص195-
 - 4ينظر :عبد الرحمن السلمان ،تأمالت في الترجمة التلفزيونية – السترحة أنموذجا -موقع الملتقى.
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" اخليانة

2
حتمية" » « La trahison est une nécessite

وختتلف اﻵراء بني مؤيد ومعارض حول االلتزام ابألمانة أو خيانة املنتوج األصل بتكييف الربانمج،
وإخضاعه لرقابة أخالقية فعند ترمجة فيلم اسرائيلي إىل اللغة العربية متعلق ابلعدوان على الغزة يقف
املرتجم حائرا أمام عدة خيارات فهل يعنون الفيلم بـ":أزمة غزة" أو"العدوان على غزة" ،وهل ينحاز
هذا األخري إىل دينه ومعتقده أم يكون حياداي؟ علما أن كل هذه األمور خاصة بشخص املرتجم.
 التوطني والتغريب :مبعىن التقريب من الثقافة اهلدف مع احلفاظ على بعض اخلصوصيات األصلية
 ،ويتجلى ذلك إما بتغريب الرتمجة ()Foreignizationيف مقابل تقريبها وتوطينها (،) Domestication
ويقول قيدار ( )Mathieu Guidèreيف هذا الصدد:
« Le choix de naturaliser ou domestiquer le contenu du film dépend, en règle générale de l’identité
»nationale et les stratégies locaux 3

" يعتمد اختيار جتنيس أو توطني حمتوى الفيلم بصفة عامة ابهلوية الوطنية واالسرتاتيجيات احمللية".
 الصورة ولغة اجلسد :ال يقتصر عمل املرتجم السمعي البصري على اجلانب اللساين فحسب بل
يتعداه إىل املشاهد والصور و اإلشارات ولغة اجلسد والديكور.
وإذا كانت الكلمة املعربة هي أكثر وسائل اإليصال فإن الصورة املوحية ذات الداللة العميقة أصبحت
تزاحم الكلمة ملا حتققه من مرونة يف التواصل ،4حبيث ترتاجع الكلمة املكتوبة أمام قوة الصورة
وأتثريها ،الصورة اليت ابتت ال حتتاج إىل املصاحبة اللغوية كي تنفذ إىل إدراك املتلقي فهي حبد ذاهتا
 - 1عبد الرزاق بنور ،اشتراتيحيات المداورة في دبلحة الصور المتحركة  ،ص .41
- Pascal bouchez, Filmer l'éphémère: réécrire le théatre (et Mesguich) en images et en sons, presse universitaires
septentrion, Paris-France, 2007, p127.
3 - Mathieu Guidère, introduction à la traductologie, p125.
 - 4ينظر :خليفي سعيد ،بين داللة الكلمة ورمزية الصورة :الخطاب اإلعالمي المكتوب –أنموذجا-مجلة اللغة واالتصال ،العدد 12جامعة وهران ،ماي  ،2012ص
2

.33-28
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خطاب منجز مكتمل ،1و"املتحكم يف الصورة إبمكانه فرض تصوره ورؤيته للعامل "2ألهنا تقرأ جبميع
اللغات ،وميكن أن يتأثر هبا حىت األمي الذي جيهل القراءة والكتابة.
ولقد أصبحت الصورة اليوم أكثر قراءة وتفسريا للواقع وحمددة له ،مما يتطلب من املرتجم السمعي
البصري التعامل مع مجيع املستوايت السيميائية( 3صورة ،صوت ،لغة بل حىت الرائحة) إليصال
املعىن.
وتتمثل لغة اجلسد يف اإلمياءات اليت تعترب الوسيلة األكثر ثراءً بعد الصورة واللسان ،كحركة ميالن
الرأس اليت تعين املوافقة ،أو هز احلاجبان عند الغضب ،ويعزز املعىن كذلك من خالل السياق والنربة
ولغة اجلسم واإلمياءات ألن "اخلطاب ارجتايل عكس الكتابة اليت تتألف من احلروف والرموز وتعتمد
الرتقيم لضبط النص".4
وبناء على ما سبق تتبع الرتمجة السمعية البصرية حركات الشفاه مبعىن " مزامنة حركة الشفاه
ابلصوت ،وجيب ﺃن ينتبه القائم على السرتجة والدبلجة بنقل كل ما هو حميطي بيئي يتعلق بنوعية
صوت املتحدث ،ومستوى صوته ،وابألجواء احمليطة به من صفاء وسكون وضجيج ،ابعتبار اخلطاب
املنقول كالم منطوق يتألف من أصوات تعتمد على النربة والنغم واإليقاع وطبقة الصوت.
 املتلقي" :مستوايته العمرية و الثقافية و اللغوية"

 - 1ينظر :د .محمد حسني البرغتي ،الثقافة العربية والعولمة :دراسة سوسيولوجية ﻷراء المثقفين العرب ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت لبنان ،2007 ،ط ،1ص104
 -ينظر :جكان أحمد ،الترجمة والعولمة ،مجلة المترجم ،العدد ،5جامعة وهران ،جويلية -سبتمبر  ،2002ص .131

2

 -ينظر :محمد يحيى جمال ،مصطلح السترجة .

3

 - 4ينظر :علي محمد الدرويش ،دليل الترجمان في مبادئ الترجمة الشفهية ،ص .25-24
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جيب أن جتيب الرتمجة السمعية البصرية على حاجيات ثقافة اجملتمع ألن اهلدف األساسي يتمحور
حول عرض برامج مرتمجة بطريقة جيدة ،فالبد من معرفة اتريخ املتلقي وعاداته وتقاليده وثقافته ،وحىت
1

العالقة بني جمتمع اللغة األصل و جمتمع اللغة اهلدف حبيث تؤكد ألبار أوراتدو
سنة

1990

)(Albir Hurtado

أبن احلكم على العمل املرتجم يكون أثناء اهناءه نظرا ملتطلبات اجلمهور املتلقي ،مما

يستدعي تطبيق نظرية سكوبوس ( ،)Scoposوهذا ما أكدته موان بيكر ( )Mona Bakerقائلة:
« Translation with no Skopos would by definition not be a translation at all2”.

"ال تعد الرتمجة ترمجة بدون االعتماد على نظرية اهلدف (سكوبوس)".
ويتوجب على املرتجم السمعي البصري أن أيخذ بعني اإلعتبار أبعاد الرسالة نظرا إلختالفات ثقافة
اجلمهور املتلقي ،كما جيب عليه أن يضع نفسه مكان هذا املتلقي مراعيا بذلك اإلختالف يف السن،
واحلالة الصحية للمتلقي فإن كان شخصا كبريا يف السن ال يستطيع تتبع مساع صوت متحدث يف
اللغة األصل و املرتجم يف آن واحد ،وال يستطيع كذلك قراءة السرتجة اليت يتم متريرها بشكل سريع
ومتابعة الصورة يف الوقت نفسه بدون نسيان املشاكل التقنية كصغر اخلط أو نوعيته أو اختفاء اجلملة
بسرعة أو حىت ضعف النظر ،3وال ميكنه التأقلم مع أي مستوى من مستوايت اللغة عكس الشخص
املراهق أو الذي يتمتع بكامل قواه ،والذي تتمكن عيناه من اجلري وراء نص السرتجة ،ومتابعة كل ما
يدور يف الفيلم ،لذلك يتوجب توافر الكفاءات الالزمة ،واإلملام بشروط الرتمجة على الشاشة ألن
املرتجم السمعي البصري عكس أي مرتجم آخر ألنه مقيد بقناة اتصال مرئية ومسموعة.

- voir: Adriana Serban et Jean Marc- Lavaur, traduction et medias audio visuelle, p 65.
- Mona Baker, The translation Studies Readers, Routledge, London and New York, 2000, P226.
 -ينظر :بشير زندال ،السترجة والدبلجة.

3
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1
2

نستنتج من خالل ما سبق ذكره أن الدراسات واألحباث ال تزال متواصلة يف جمال الرتمجة السمعية
جل الباحثني
البصرية ،فلم تنل هذه األنواع حظا هائال من الدراسات األكادميية املعمقة حبيث جند ّ
يعملون على هذا املوضوع بشكل عام ،ويلتقي كل حبث مع البحث الذي سبقه يف عدة نقاط ،هذا
ما يدفعنا للتساؤل حول طريقة تدريس أو ابألحرى تعليمية هذا النوع من الرتمجات املتخصصة الذي
ميزج بني ما هو مسعي وبصري يف ظل احلقبة الرقمية؟
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الفصل الثالث
تعليمية الترجمة
السمعية البصرية

 املبحث األول :ماهية النص السمعي البصري. -1النص السمعي البصري:
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النص هو عبارة عن جمموعة من األلفاظ والعبارات اليت تشكل نسيجا لغواي ،حبيث يعترب فعال تواصليا
"communicationnel1

 "Acteأساسه الرسالة اليت تنقل من مرسل إىل مرسل إليه ،ويعتمد النص

السمعي البصري على رسالة مسعية بصرية.
ويعد النص ( )textاملادة التعليمية اليت تعرض على املتعلم بشكل مطبوع على غرار النص السمعي
البصري الذي يتكون من الصورة ( )imageاليت تستخدم وتوظف بتتابع معني لتكون عمال متكامال،
وجيب أن تتصل ابملوضوع ،واحلركة ( )animationاليت ترتبط ابلنص والصورة (الصورة املتحركة أكثر
وقعا من الصورة الثابثة ،وجتعل املتعلم أكثر تفاعال) ،كما جند الصوت ( )soundوهو أهم ما مييز
العملية التعليمية ،وينتج احتاد هذه العناصر نصا مسعيا بصراي على شكل فيديو ( )videoمينح بدوره
احياءً ابحلركة واحليوية واملصداقية.2
ويعرف النص السمعي البصري كاﻵيت:
; Le texte audio visuel est un signe sémiotique
 qui véhicule un sens,
) Qui possède un contenu mental ou intellectuel (=le signifié
 Qui exprime et véhicule le contenu via un ou ensemble de codes
d’expression (=le signifiant)3

 - 1ينظر :يحي بعطيش ،النص السمعي البصري":طبيعته وأنواعه ووظائفه" مجلة المترجم ،العدد ،30الجزء الثاني ،جامعة
وهران ،1يناير -جوان ،2015 ،ص.120
 - 2ينظر :دالل سعد العنزي درجة توظيف معلمات التربية اإلسالمية التكنولوجية التعليم في المرحلة المتوسطة والثانوية في دولة
الكويت( ،المناهج وطرق التدريس) كلية العلوم التربوية ،جامعة الشرق اﻷوسط ،كانون ،2012 ،2ص.93
3

- Peter Stockinger, description semiotique et culturelle du texte AV, Institut National des langues et
civilisations orientales (INALCO), Paris, 2009-2010, p84.
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:يعد النص السمعي البصري عالمة سيميائية
. تنقل املعىن
.) لديها حمتوى ذهين وفكري (=مدلول
.) تعرب وتنقل احملتوى عن طريق رمز أو جمموعة من الرموز التعبريية (=الدال
:) كاﻵيتPilar Orero( وتعرفه بيالر أوريرو
« The term Audio Visual text we mean that which we receive via
two channels, the visual and the acoustic. Essential to
understanding is the synchrony between verbal and non-verbal1 ».

 مرئية ومسموعة مع ضرورة التزامن:"يعين مصطلح النص السمعي البصري التلقي من خالل قناتني
."بني ما هو لفظي وغري لفظي (مرئي) يف الرسالة
:وجند يف تعريف آخر
« Le terme AV établit dés le départ que ce média est fondé sur la
combinaison de l’auditif et du visuel 2».

" يدل مصطلح السمعي البصري أن أساس وسيلة اإلعالم هو اجلمع بني ماهو مسموع وما هو
."مرئي

1
2

-Pilar Orero, topics in audio visual translation, p157.
- Adriana Serban et Jean Marc Lavaur, La traduction Audio visuelle, P103.
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:)Patrick Zabalbeascoa( وجند يف تعريف آخر لباتريك زابلبسكوا
« The text is the projection of the film on to the screen for a given
audience1».

 معترب أن اللوحة املرسومة الزيتية نص بصري،""النص هو عرض الفيلم على الشاشة جلمهور معني
.ألهنا حتكي قصة
:كما ورد على لسان موالي دريس جايدي
« Le terme AV peut se référer à tout travail qui utilise à la fois du
son et de l’image2 ».

.""ميكن أن يدل مصطلح السمعي البصري على كل عمل يستعمل الصوت والصورة معا
وعليه إن النص السمعي البصري هو نص منطوق حيتاج إىل صوت وصورة مبعىن فعل تواصلي هذا ما
:)Jorge Diaz Cintas( أكده جورج دايز سانتاس
« Audio Visual text : characters+ actes+ description3 »

.""يتكون النص السمعي البصري من حروف وأفعال ووصف

1

- Jorge Diaz Cintas, Didactics of AudioVisual translation, John Benjamins Publishing Company,
Amesterdam-Philadelphia, 2008, p22.
2
- Moulay Driss Jaidi, audio visuel multimedia enseignement, almajal, 2013, p12.
3
- Jorge Diaz Cintas, Didactics of AudioVisual translation, p21.
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:وميثل اجلدول اﻵيت مكوانت النص السمعي البصري
Audio ()مسموع

Visual()مرئي

لفظيVerbal
Words heards

Words reads

الكلمات املسموعة

الكلمات املنطوقة

Music+special effects

The picture

 غري لفظيnon Verbal1
photography
 املؤثرات اخلاصة+املوسيقى
صورة وتصوير

:)Peter Stockinger( ويضيف بيرت ستوكينجر
Le texte Audio visuel est composé de :
 De scènes filmiques et de séquences qui sont des unités du
contenu (du signifié) du texte audio visuel.
 De plans filmiques (plan visuel et sonore) qui sont des unités de
l’expression (du signifiant) du texte audio visuel1.
1

-Voir : Jorge Diaz Cintas, Didactics of AudioVisual translation, p24.
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يتكون النص السمعي البصري من:
 مقاطع فيلمية ومشاهد اليت تعترب وحدات خاصة ابحملتوى (مدلول) للنص السمعي البصري.
 خمططات فيلمية (خمطط مرئي وصويت) وهي وحدات تعبريية (دال) للنص السمعي البصري.
وهناك نوعان من النص السمعي البصري :النص النمط ( )Text modeاملكتوب واملسموع ،وهو
متعدد السيميائيات ،والنص الوسائطي

(medium

 )Textوهو الذي يعتمد على الصورة ،ويتم

عرضه إما على شاشة التلفزيون أو السينما أو املسرح.2
ومنه جند النصوص البصرية اليت تعتمد على الصورة ،ويدخل يف هذا النوع الرسوم ورسوم األطفال
والكاريكاتري واألفالم الصامتة ،وقد تصحب بنصوص لغوية مكتوبة ،وهناك ما يعرف ابلنصوص
السمعية اليت تعتمد على السمع كاملوسيقى ،وقد تصحب كذلك بنصوص لفظية (األغاين على سبيل
املثال) ،ومبا أن اإلمياءات تكمل الكالم أو تعوضه فهناك من يعتربها نصا يعتمد على األنساق
اإلشارية مثل حتريك احلاجبني أو هز الكتفني.3
وقد يكاد النص أن يكون الوسيلة التعليمية الوحيدة املتوفرة ألستاذ الرتمجة يف اجلامعة ،4ولعل من
أبرز النظرايت اليت عاجلت النص نظرية أمناط النصوص ( )Les types de textesلكااترينا رايس
( )Katerina Reissاليت بنتها على مفهوم التعادل ( )Equivalenceانطالقا من النص بغية إضفاء

-Peter Stockinger, description sémiotique et culturelle du texte AV, , p82.
- Voir: Jorge Diaz Cintas, Didactics of AudioVisual translation, p35.
 - 3يحي بعطيش ،النص السمعي البصري":طبيعته وأنواعه ووظائفه" ،ص.130
 - 4ينظر :سعيدة كحيل ،نظريات الترجمة :بحث في الماهية والممارسة ،موقع لسان العالم ( ،)Lissan 3oloum.orgص.22
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1
2

الطابع املنهجي على دراسة النصوص مستندة على أعمال عامل النفس كارل بوهلر ()Karl Bohlar
الذي حدد بدقة وظائف اللغة ،وخلصتها كالتايل:

 التوصيل البسيط للحقائق :خيص هذا النوع النصوص اإلخبارية حبيث يكون املضمون
بؤرة الرتكيز يف التوصيل كالنشرات اإلخبارية ،واألشرطة التعليمية والربامج التثقيفية.
 التأليف اإلبداعي :خيص هذا النوع النصوص التعبريية الذي يستعمل مؤلفه البعد اجلمايل.
 طلب االستجابة السلوكية :وهو النص الداعي للعمل ،يعتمد صاحبه فيه على اإلقناع.
 النصوص السمعية الوسائطية :اليت تضيف إىل الوظائف األخرى الصور البصرية واملوسيقى
مثل :اإلعالانت واألفالم واملسرحيات ،وغريها من األعمال اليت حتتاج إىل دعائم فوق
لغوية 1حبيث أيخذ املرتجم فيها عوامل غري لسانية بعني االعتبار ،وهذا النوع من
النصوص هو حمور دراستنا.
ومنه إن املصطلح الفرنسي-االجنليزي ( )Franglaisوسائل اإلعالم اجلماهرية

(Media

)Mass

يشمل الواثئق السمعية البصرية ،وجل الوسائل اليت مير عربها مترير الرسالة كالراديو والتلفزة.2
 - 2الرسالة السمعية البصرية:

1

 سعيدة كحيل ،نظريات الترجمة :بحث في الماهية والممارسة ،ص.22- Moulay Driss Jaidi, audio visuel multimedia enseignement, p09.
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2

تقسم الرسالة السمعية البصرية إىل أربعة فئات :مرئية ( )visuelومسموعة ( ،)auditifلفظية
( )Verbalتتصل ابملسموع واملرئي ،كما جند ماهو غري لفظي

(verbal

 )Nonالذي يتصل بدوره

ابملسموع واملرئي مثل اإلمياءات ولغة اجلسد ،1لتمر هذه الرسالة اليت جتمع بني ما هو مسعي وبصري
يف الراديو عن طريق السمع فقط ،هذا ما صرح به كل من أدرايان سارابن وجون مارك الفور
(:)Adriana Serban et Jean Marc Lavaur
« A la radio, l’information est transmise uniquement par le biais
d’éléments auditifs 2».

"تنقل املعلومة يف الراديو عرب وسائل السمع فقط".
ولعل من أبرز املخططات اليت تطرقت لتمرير املعلومة عن طريق الرسالة املكتوبة أو السمعية أو
البصرية خمطط جاكوبسون ( )Jackobsonالذي نستقي منه كذلك وظائف النص السمعي البصري:
(الشفرة) Code
(املرسل إليه) Reciver

(االتصال) )Contact (net /tel

(املرسل) Sender

(السياق) Context
) احملتوى السيميائي ((semiotic contentالرسالة) Message
Jackobson’s six copetences3

املرسل واملرسل إليه :شخص أو جمموعة من األشخاص (اجلمهور العريض) أو مؤسسة.
1

- Adriana Serban et Jean Marc Lavaur, La traduction Audio visuelle, P101-103
- Ibid, P103.
3
- Jorge Diaz Cintas and Gunilla Anderman, AVT: language transfert on screen , p202.
2
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الرسالة :قد تكون مسموعة أو مرئية أو مكتوبة مصحوبة ابلصور.
االتصال :املسلك الذي يؤمن االتصال بني املرسل واملرسل إليه يف سياق يتفاعل معه املتلقي.
الشفرة :الرموز اليت يفككها املشاهد لفهم مقصدية النص.
 -3وظائف النص السمعي البصري:


الوظيفة املرجعية)Fonction référentielle( :

يتم الرتكيز فيها على حمتوى الرسالة.


الوظيفة التعبريية )Fonction expressive( :وهي تعكس كل ما له عالقة ابملرسل مبعىن

وصفا شامال له ابلتطرق إىل لباسه وطريقة كالمه ونربات صوته ،وحركاته االميائية.


الوظيفة الندائية)Fonction appellative( :

تركز حول املرسل إليه (املتلقي).


الوظيفة االنتباهية )Fonction phatique( :وهي تركز على االتصال

(Maintenir

) ou couper le contactللفت انتباه املتلقي.
 الوظيفة امليتالغوية )Fonction métalinguistique « code »( :اليت هتدف إىل وضع
توضيحات حول الشفرة (ماذا يقصد بذلك؟ ما معىن هذا املصطلح؟) واحلوار بني املعلم واملتعلم
مبين على هذه الوظيفة.
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 الوظيفة الشعرية )Fonction poétique( :ويتمحور اهلدف من هذه الوظيفة حول املعلومة
اليت يتم مترير الرسالة عربها كالشعارات االشهارية ،وتعترب هذه األخرية الوظيفة املهيمنة على
النص.1
وتتجلى وظيفة الصورة يف الرسالة السمعية البصرية يف
((Relais

الرتسيخ

( )Ancrage

أو التدعيم

على حد تعبري روالن ابرث ( ،2)Roland Barthesوإذا ما أردان حتديد مفهوم الصورة

جلأان إىل روبري (  )Robertالذي يعرفها على أهنا "إعادة إنتاج طبق األصل

أو متثيل مشابه

لكائن أو شيء ،وحييل أصل املصطلح على فكرة النسخ واملشاهبة والتمثيل واحملاكاة ،و تنضوي
الصورة يف االصطالح السيميوطيقي يف نوع يطلق عليه مصطلح األيقونة ( )Iconeو هو يشمل
العالمات ، "3حبيث يؤكد العامل األمريكي شارل ساندرس بورس

(Bors

" )C.Sبﺃن ما خيصص

العالمة األيقونية هو شبهها النشوئي ابملوضوع احملال عليه ،"4وال يهم يف نظر بورس إن كانت هذه
العالمة بصرية (صورة مثال) أو مسعية ،حبيث تعززت العالقة بني الصورة واللغة بسبب تطور أشكال
التواصل اجلماهريي ابعتبارها نصا مرئيا:
« L’image est un message visuel composé de différentes signes, c’est
un langage et donc un outil d’expression et de communication 5».

"إن الصورة رسالة بصرية متكونة من عدة عالمات ،وهي بذلك كالم ووسيلة تعبري وتواصل".

-Moulay Driss Jaidi, audio visuel multimedia enseignement, p41-43.
- Ibid, p37.

 - 3ينظر :محمد العماري  :الصورة واللغة :مقاربة سيميوطيقية ،موقع

1

2

الجيبريباد .www.aljabriabed.net/n13-09omrani.htm

 -المرجع نفسه.

4
5

- Moulay Driss Jaidi, audio visuel multimedia enseignement, p40.
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ويذهب ابرث" إىل توضيح أبن النص اللغوي الذي حيضر جبوار الصورة يلعب إما وظيفة الرتسيخ
( ،)Ancrageأو وظيفة التدعيم ( ،1)Relaisوتثمثل الوظيفة األوىل ابعتبار الصورة تتسم ابلتعدد
الداليل أي أهنا تقدم للمشاهد عددا كبريا من املدلوالت ينتقي البعض ويهمل البعض منها ،وتتجلى
الوظيفة الثانية حني يضيف النص الداليل دالالت جديدة للصورة ،وهي شائعة يف الرسوم املتحركة
واألفالم السينيماتوغرافية ،والتلفزية.
« L’image dans le texte AV est la seule médiation possible pour
atteindre le sens 2».

"تعترب الصورة يف النص السمعي البصري الوسيط الوحيد احملتمل لتحقيق املعىن".
ولقد أصبحت الصورة اليوم أكثر قراءة وتفسريا للواقع وحمددة له ،مما يتطلب من املرتجم السمعي
البصري التعامل مع مجيع املستوايت السيميائية( 3صورة وصوت ولغة بل حىت الرائحة) إليصال
املعىن ،فالصورة يف الرتمجة جزء أساسي ومهم إلمتام عملية فهم وتوصيل حمتوى الرسالة ومضموهنا املراد
ترمجته إىل اللغة املستهدفة ،ويعزز املعىن من خالل السياق والنربة ولغة اجلسم واإلمياءات ألن
"اخلطاب ارجتايل عكس الكتابة اليت تتألف من احلروف والرموز وتعتمد الرتقيم لضبط النص".4
ويعترب اإلمياء الوسيلة األكثر ثراءً بعد الصورة واللسان كاإلشارات اليت يستخدمها الصم وضعاف
السمع ،و"إبمكان توليد ما يناهز سبعمائة ألف عالمة ابليدين والذراعني ،ويستطيع ممثل الدراما
 -محمد العماري :الصورة واللغة :مقاربة سيميوطيقية.

1

- Moulay Driss Jaidi, audio visuel multimedia enseignement, p48.
 -ينظر :محمد يحيى جمال ،مصطلح السترجة.

3

 - 4ينظر :علي محمد الدرويش ،دليل الترجمان في مبادئ الترجمة الشفهية ،ص .25-24

132

2

اهلندية يف املسرح أن يصور بيده ما يقارب مثانية مئة عالمة ،وهو ما يقارب كميا املعجم األساسي
لتعلم أي لغة".1
املبحث الثاين :تعليمية الرتمجة السمعية البصرية:
 -1املنهج النظري يف دراسة الرتمجة السمعية البصرية:
لقد مت تطبيق النظرية الوصفية

(Descriptive

 )DTSهلوملز

Holmes

 1972على الرتمجة السمعية

البصرية اليت ترتكز على وصف الظاهرة الرتمجية حبيث اقرتحت املنظرة ابسنت عام

1998

إمكانية

تطبيق النظرية الوصفية على السرتجة والدبلجة ابعتبار الفيلم نظام متعدد السيميائيات لذلك ميكن
تطبيقها عند انتقال الفيلم (ترمجته) من ثقافة إىل ثقافة أخرى.2
ومت االعتماد على نظرية النظم املتعددة ( )Poly-Systemeإليفن زوهر

Even

1978Zohar

لدراسة النص السمعي البصري ألنه نص متعدد األنظمة جيمع بني الصوت والصورة.3
كما أكد جورج دايز سانتس ( )George Diaz Cintasعلى ضرورة تدريس الطلبة نظرية النظم
املتعددة اليت حتلل بعمق تكييف املنتجات السمعية البصرية حسب ثقافة املتلقي ،حبيث جتعله يتصور
أنه أمام األصل ليس النسخة املرتمجة (الدبلجة) قائال:
« It is Av translations were hiding behind a mask4».

"إهنا الرتمجة السمعية البصرية اليت تتسرت وراء قناع".
 - 2تعليمية الرتمجة السمعية البصرية:
1

 يحي بعطيش ،النص السمعي البصري":طبيعته وأنواعه ووظائفه"  ،ص.120Pilar Orero, topics in audio visual translation, p19

2-

3

-Voir : Ibid, p25.
4
- Ibid, p163
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تبىن تعليمية الرتمجة بشكل عام على العالقة بني املعلم ( )Formateurواملتعلم ()Apprenant
العالقة اجليدة اليت هتدف لتحسني املعارف املكتسبة

(acquises

 )Connaissancesاخلاصة

ابلكفاءة الرتمجية ( ،)competence traductionelleواليت تعتمد على فهم املرتجم اجليد للغة األصل
والقدرة على التحرير ابللغة اهلدف

(faire du traducteur

 1)Savoirمع معرفة كلتا الثقافتني

املنقول منها واملنقول إليها ،ومعرفة مصطلحات املوضوع قيد الرتمجة ،واالطالع على سوق الرتمجة يف
سياقه االقتصادي.
وتركز النظرية التعليمية ( )Théorie de la didactique2على نقل املعلومة لذلك يتطلب تبسيطها
ألن فهم املعلم الذي يكون متمكنا من مادته العلمية خيتلف عن فهم املتعلم ،لذلك جيب فتح جمال
احلوار واملناقشة

»“Enseigner ; c’est mettre en contact 3

ويعترب الفعل التعليمي فعال تواصليا يتضمن" :املعلم والتعليم واملتعلم" الذي يذهب املعلم من خالله
لتحديد مستوى الطلبة يف املرحلة األوىل ،مث يعمل على تكييف تعليمه حبسب مستواهم مع تصميم
برانمج تعليمي ،ويتم اإلعداد لتنفيد ترمجات ابختيار نصوص العمل اليت تعترب أساس األعمال
املوجهة ،4ويتم يف هذه املرحلة اختيار نصوص تعاجل مواضيع سهلة كتقدمي منتج جديد للجمهور أو
برانمج تلفزيوين متعدد اللغات.

1

-Daniel Gile, la traduction la comprendre et l’apprendre, P261.
- Pierre Martinez, La didactique des langues étrangères, Presses Universitaires de France, 1996, 6eme Ed, p
09.
3
- Ibid, p 09.
2

4

 كريستني دوريو ،أسس تدريس الرتمجة التقنية ،ترمجة هدى مقنص ،ص.187-180134

ويقول شعيب مقنونيف يف هذا الصدد " :إن مدرس الرتمجة مطالب اليوم أبن يتابع عن كثب ما
تتطلبه ثورة املعلومات واالتصاالت ،وهو ملزم أبن يرصد انعكاس هذه التطورات على كيفية تدريس
الرتمجة ،وأن استخدام الرتمجة التعليمية يساعد على ثبات املعلومات يف ذهن املتعلم."1
وجتدر اإلشارة إىل الفرق املوجود بني تعليمية الرتمجة والرتمجة التعليمية ،فتعين األوىل طريقة تدريس
الرتمجة أو ابألحرى املنهج املعتمد يف تعليمها ،أما الثانية فهي عبارة عن جمموعة من التمارين بغية
تعلم لغة أجنبية ،ويقول جون دوليل ( )Jean Delisleيف هذا الصدد:
«Didactique de la traduction: ensemble des théories, méthodes et
techniques utilisées en enseignement de la traduction, et la traduction
didactique est la traduction effectuée comme exercice dans le but
d’apprendre une langue étrangère2 ».

" تعليمية الرتمجة هي جمموع النظرايت ،واملناهج والتقنيات املستعملة يف تدريس الرتمجة ،وتعين الرتمجة
التعليمية مترين ترمجة هدفه تعلم لغة أجنبية".
ولعل أول مبدأ يعلّم للطالب هو أمهية الرتمجة السمعية البصرية يف حياتنا ،ومن املفرتض أن تكون أول
حصة عبارة عن مدخل هلا مع التطرق ألمهيتها والدور الذي تلعبه هذه األخرية يف تعلم اللغات
األجنبية ،هذا ما يتضح يف الشكل اﻵيت:3

Three points of importance of AVT:

1

 -شعيب مقنونيف ،التوجهات الجديدة للترجمة في ضوء الثورة الحاسوبية ،مجلة المترجم ،العدد ،17ص .155-153
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- Jean Delisle, Terminologie de la traduction, p29.

2

- Pilar Orero, topics in audio visual translation, p164

3

The use of multimedia technology presence of our daily

International nature

يعين ذلك وجود ثالث نقاط تعكس أمهية الرتمجة السمعية البصرية تتجلى يف :طبيعتها العاملية
واستعمال تكنولوجيا متعددة الوسائط وتواجدها يف حياتنا اليومية ،وما يهم يف الرتمجة السمعية
البصرية هو األمهية املوالة اجتاه اجلمهور (كل الفئات) :صغار وكبار ،الصم والبكم ،الضرير ،وضعاف
البصر والسمع ،وغريها من الفئات.
وتركز عملية الرتمجة السمعية البصرية على املعارف املوضوعاتية والكفاءات اللغوية لذلك يتوجب على
املتعلم أن يستطيع التعرف على أمناط هذا النوع املتخصص من الرتمجات(1من ترمجة السيناريو

والسرتجة والدبلجة والصوت املضاف ،وغريها.)...
كما أكد ماتيو قيدار
وتقنياهتا

(Guidère

(de traduction2

 )Mathieuعلى أن املتعلم مطالب بتعلم كل أساليب الرتمجة

 )Methodesكالتكييف ( ،)Adaptationوالشرح (،)Explication

والتكثيف ( ،)Compensationواالقرتاض ابعتباره أسلواب مباشرا يف الرتمجة.
ويتطلب أن يكون الطالب على دراية اتمة بثقافة اللغة اهلدف وعالقتها بثقافة اللغة األصل ألخذ قرار
حول الرتمجة:
« Students should bring their knowledge of the target language culture
and its relations with the source language culture to bear in their
translation decisions3».
 - 1ينظر :فرقاني جازية ،تعليمية الترجمة السمعية البصرية ،مجلة المترجم ،العدد ،17ص.88
- Mathieu Guidère, Introduction à la traductologie, P85.
- Pilar Orero, topics in audio visual translation, p119.
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2
3

"يتطلب أن يكون الطلبة على دراية بثقافة اللغة اهلدف وعالقتها بثقافة اللغة األصل بغية أخذ قرارات
حول الرتمجة".
وتتجلى تعليمية الرتمجة السمعية البصرية يف وضع متارين ترمجة متخصصة يكون حمتوى الدرس مركزا
حول السيناريوهات ( )Le contenu du cours est centré sur des scénarios1ابلتطرق
إىل وظيفته ،واملنهج املعتمد يف التدريس ،واهلدف منه.
السيناريو الذي يعترب ختصصا دقيقا يف العمل السينمائي على وجه اخلصوص حبيث يقف املرتجم أمام
عائق كيفية إخضاع املنطق اللغوي إىل منطق بصري يف اللغة اهلدف ،ومن هنا يُصبح املرتجم كاتبا
اثنيا للسيناريو ابللغة اهلدف ،لذلك يتطلب من املتعلم احرتام مضمون احملتوى الصوري والصويت ألن
حذف أو تغيري مقطع أو جزء من أجزاء النص السينمائي على سبيل املثال قد يؤدي إىل تغيري معىن
الفيلم.
كما يرتتب عليه كذلك معرفة ما يتضمنه السيناريو من وصفا للمناظر و املشاهد مبا يف ذلك وصفا
لألحداث واملواقف الدرامية مع وصف احلركات املفرتضة للشخصيات واالنتقاالت الزمانية واملكانية
وتفكيكها إىل مشاهد.
وتعليمية الرتمجة السمعية البصرية مرتبطة ابلدرجة األوىل حبوارات األفالم ابعتبار السيناريو (نص
الفيلم) أول ما يرتجم على حد تعبري أالن رميال ()Aline Remael2
وقبل التطرق لتحليل حوارات األفالم جيب أن يكون املتعلم على دراية أبن أساس األفالم االقتباس:
1

- Mathieu Guidère, Introduction à la traductologie : hier,aujourd’hui et demain, p117 .
- Voir :Pilar Orero, topics in audio visual translation , p103.

2
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«All films can be considered adaptations as they are all based on a

screen play or on various screen plays1».

"ميكن اعتبار كل األفالم اقتباسات ألن أساسها السيناريو املرئي أو السيناريوهات املرئية املتعددة".
كما ينبغي أن يكون املتعلم على معرفة مبراحل إخراج الفيلم يف شكله النهائي:
« La création d’un film comprend trois phases : pré-production,
production et post-production 2».

"مير إخراج الفيلم بثالث مراحل :مرحلة ما قبل اإلنتاج ،ومرحلة اإلنتاج ،وما بعد اإلنتاج".
)Basic features of film

وعليه جيب تدريب الطلبة على خصائص احلوار الفيلمي

(dialogue

ألن احلوار يف الفيلم خيتلف عن حوارات احملاداثت اليومية

( film dialogue differs from daily

 )conversationهذا ما أكده ابختني  ، 31986 Bakhtinكما خيتلف احلوار الفيلمي عن النص
املسرحي قيد العرض.
وخيتلف التعليم كذلك من فيلم إىل آخر حبيث أكدت روزا أسيس ( )Rosa Assisأن تعليمية الرتمجة
الفيلمية تكون حسب نوع الفيلم قائلة :أبن أفالم التجريب تعتمد على حقيقة ال ميكن االختزال
واالختصار فيها عكس األفالم األخرى 4اليت ميكن حذف البعض من حواراهتا يف نص السرتجة،
فعلى حسب رأينا الطريقة األجنع لرتمجة أفالم التجريب هي الدبلجة.

- Ibid, p110.

1

- Thierry le nouvel, le doublage, p12.

2

- Voir: Pilar Orero, topics in audio visual translation, p107.
- Voir: Pilar Orero, topics in audio visual translation, p106.

3
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4

) مما يساعد الscript analysis 1( وينبغي على األستاذ تدريب الطالب على حتليل السيناريوهات
 واكتساب كفاءة يف اللغة األجنبية،)Receptive Skills( حمالة املرتجم يف تطوير مهارات التلقي
.)Foreing Language competence(
:)Franceca Bartina(

وجاء على لسان فرانسيسكا ابرتينا

« From a pedagogical point of view, it would be interesting to
discover if the translations done by translators who have studied or
been trained in the analysis of screen plays and film studies are
superior in quality to those produced by other translators not trained in
this field2».

 إنه ملن املهم التعرف على الرتمجات املنجزة من طرف مرتمجني درسوا أو،"من وجهة نظر بيداغوجية
 ودراسة األفالم اليت تكون ذات جودة عالية من تلك املنجزة من،تدربوا على حتليل السيناريوهات
."قبل مرتمجني غري متدربني يف هذا اجملال
وجيب أن يضع املتعلم يف ذهنه أن املتلقي يبين تفسريه اخلاص حول العالقة الديناميكية بني
:الشخصيات الواردة يف نص الفيلم
« We bear in mind the fact that the audience constructs its
interpretation of the interpersonal dynamics of the characters from a
film text3».

1

- Ibid, p132.

2

- Ibid, p159.

3

- Pilar Orero, topics in audio visual translation, p163.
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ومن مبادئ تعليم الرتمجة السمعية البصرية :التحليل السيميائي ( )semiotic analysisالذي اقرتحته
خوسيليا نيفاس

Joselia Neves

بغية فهم النص السمعي البصري:

« The Av translator needs to have basic knowledge in the making of
media texts and, in order to understand the AV text, he/she to acquire
the tools for semiotic analysis1».

" حيتاج املرتجم السمعي البصري إىل معرفة أساسية إلعداد نصوص إعالمية ،ويتطلب منه اكتساب
كل الوسائل اخلاصة ابلتحليل السيميائي لفهم النص السمعي البصري ".
لذلك ينبغي أن يلجأ املعلم إىل تدريس السيميائيات ( )Sémiotiquesكاللغة غري املنطوقة املمثلة يف
اإلشارات اإلميائية

(Mimique

 )Gestualitéحبيث يعترب التعبري اإلميائي لغة ،هذا ما أكده بيار

مارتيين (:)Pierre Martinez
« La gestuelle, le mime, la verbalisation par l’enseignant seront les
adjuvants de cette didactique2 ».

"تدعم لغة اجلسد واإلمياءات وكل ما هو ملفوظ من طرف املعلم التعليمية".
وجيب تدريب الطلبة كذلك تقنيات كل من املسرح والسينما عن طريق إدراج مقاييس حول املسرح
والسينما ،3فيتطلب أن يكون الطالب على دراية ابلديكور والبدالت والسينوغرافيا وتعابري الوجه
اخلاصة ابملمثلني املسرحيني ،ويتوجب عليه كذلك أن يكون ذو معرفة بزوااي التصوير واإلضاءة اخلاصة
ابلسينما ،واليت هلا معىن يف الرتمجة بغية استنباط املعىن الظاهر واملضمر.

- Ibid, p131.

1

2

- Pierre Martinez, La didactique des langues étrangères, P13-16.
- Pilar Orero, topics in audio visual translation, p130.

3
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«L’enseignement dans la TAV nécessite la prise en considération d’un
» cinéma1

يعين" :يتطلب تعليم الرتمجة السمعية البصرية األخذ بعني االعتبار السينما".
وجيب أن ال ينسى املتعلم أن النص الدرامي امللقى ابلسرعة العادية ال يسمعه املشاهد إال مرة واحدة،
وال نستطيع أبدا أن جنرؤ يف املسرح على أن نطلب من املمثل إعادة مقطع انقص الوضوح.2
وعلى الطالب أن يدرك أبن النص اإلعالمي متكون من لغة وليدة وسائل اإلعالم ،وابلتايل سيتعامل
مع مصطلحات خاصة ابإلعالم ،لذلك ينبغي توافر املراجع اخلاصة بتعليمية الرتمجة السمعية البصرية:
« La nécessité d’élargir la maigre bibliographique existante sur la
»didactique de la TAV 3

هذا ما يعين" :ضرورة توسيع البحث أو ابألحرى احلاجة املاسة إىل مؤلفات حول تعليمية الرتمجة
السمعية البصرية".
كما أكدت كريستني دوريو ( )Christine Durieuxعلى ضرورة تدريس الطلبة اجلودة يف الرتمجة
املتخصصة 4بتطبيق معايري انتقاء اجلودة يف الرتمجة على النصوص السمعية البصرية ابالنتقال من
البيداغوجيا إىل االحرتافية عن طريق املراجعة ،وابالعتماد على التقييم ومراقبة اجلودة يف الرتمجة،
ويتضح ذلك يف الشكل اﻵيت:

احرتايفProfessionnel

بيداغوجيPédagogique

1

-Loreto casado, l’enseignement de la version originale, universidad Pais Vasco, p4.
 - 2ماراين لودورير ،الرتمجة النموذج التأويلي ،ترمجة :فايزة القاسم ،ص.205
3
- Loreto casado, l’enseignement de la version originale,P3.
4
? - Christine Durieux, comment Controller la qualité en traduction
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Révisionمراجعة
Evaluation تقييم

Contrôle de qualité مراقبة اجلودة
La qualité en Traduction1اجلودة يف الرتمجة

 أو ما2ولعل من أول مبادئ تعليم السرتجة معرفة مبدأها األساسي الذي يتمثل يف االقتصاد اللغوي
يعرف ابالختصار أو التلخيص يف سطرين حبيث تعترب قيود السرتجة حمور اهتمام الدارسني كاستبدال
.حوار منطوق بسطرين مكتوبني بلغة خمتصرة
:)J.Paul Memmi ( السرتجة اليت يقول عنها جون بول ميمي
« le sous-titrage est un texte donnant à lire ce qui se dit dans un
film »3.

."" السرتجة نص يستدعي قراءة ما مت نطقه يف الفيلم

:)Jean Marc Lavaur( وجند يف تعريف آخر جلون مارك الفور
« Intervention technique sur le film et l’adaptation des dialogues
originaux sous forme de sous-titre4 »

." وتكييف للحوارات األصلية على شكل سرتجة،"تدخل تقين على شريط الفيلم

:) بعض التوصيات لتعليمية السرتجةAline Remael( وتقرتح أالن رميال
. التزامن بني احلوار املنطوق واملكتوب
1

- Christine Durieux, comment Controller la qualité en traduction ?
- Pilar Orero, topics in audio visual translation, p103.
3 - voir : Bouazri fatiha, l’apprentissage des langues devant l’écran : le sous-titrage élément d’appui, el
motarjim,N=°17, Janvier-Juin, 2008, p77.
4 - Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, La traduction audio visuelle , P09.
2
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(The need for synchrony between sound and subtitle content).

 التزامن بني الصورة ومضمون السرتجة ). (Image and subtitle content
 ضرورة احرتام النص املسموع من أساسيات السرتجة.1
كما جيب أن يتدرب املتعلم على آليات صياغة السرتجة كتقنية ( )Spotting-Cueingاليت
تعين:
“Spotting inserting could be the time for checking, correcting and
adjusting2”.

" تعتمد هذه التقنية ( )Spottingعلى إدراج نص السرتجة يف الزمن واملكان املناسبني ".
وعليه جيب تعليم املسرتجني التزامن بني ما هو مسموع ومرئي ابالعتماد على اجلمل البسيطة خاصة
عندما يكون املسرتج على دراية مبستوى املتلقي كاستبدال مصطلح (مدامهة  -ابقتحام) "اقتحام
الشرطة للبيت" ،وحذف كل ما يعيق الفهم اجليد للرسالة مع ضرورة فهم املشهد (النص املرئي)،
ويعين مصطلح ( -Honeyالعسل) على سبيل املثال ،ولكن ميكن أن يدل على الزوجة ،وتعين عبارة
(  -My little Birdطائري الصغري) الطائر أو العصفور يف األفالم الواثئقية ،وميكن أن تدل على
اإلبنة املدللة يف األفالم السينمائية.
وجاء يف هذا الصدد:
“ Make students aware of the danger of simply rewriting dialogue into
short and simple syntactic structures3”.
1

- Pilar Orero, topics in audio visual translation, p103.
- Voir: Ibid, p137.
3
- Pilar Orero, topics in audio visual translation, p117
2
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" حتسيس الطلبة خبطورة إعادة كتابة احلوارات على شكل بىن حنوية قصرية وبسيطة".
وميكن أن نستخلص نظرية السرتجة من خالل فعل الكالم

(act analyses

 )Speechلكل من

جاكوبسون ( ،)Jakobsonوغريس ( )Griceاليت تبين على:
 الكفاءات التقنية (:)Technical competenceكتحديد وقت إدراج السرتجة.
 استغالل الربجميات املعلوماتية )Subtitle work shop( :على سبيل املثال.
 إتقان الطلبة للغات.
 معرفة الطالب للقيم الثقافية واالجتماعية من خالل الصور.
 البعد النفسي والعاطفي للمرتجم إليصال املشاعر واألحاسيس نفسها.1
ولعل من أبرز مكوانت النص السمعي البصري الصورة املوحية اليت ال حتتاج إىل مصاحبة لغوية أو
ابألحرى إىل سرتجة:
“Subtitlers rely on the audience’s supposed knowledge of English,
which-in my opinion some times leades them to cut too much”2.

" يعتمد املسرتجون على معرفة اجلمهور للغة االجنليزية ،واليت تدفع هبم حسب رأيي إىل قص احلوارات
بكثرة".
كما اقرتح جمموعة من أساتذة جامعة التشاك ( )Tchèqueأربعة نقاط بغية تعليم السرتجة:
 عرض الفيلم وحتليله واالتفاق على احللول املشرتكة.
 التقييم داخل اجملموعة (.)Intra-groupal
- Jorge Diaz Cintas and Guinilla Anderman, AVT: language transfert on screen, p197.
- Pilar Orero, topics in audio visual translation, p119
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1
2

.)Inter-groupal(  التقييم بني اجملموعات
.1 التقييم مع املعلم
وال خيفى علينا دور السرتجة يف تعليم اللغات حبيث تعترب هذه األخرية وسيلة لتعليم اللغات األجنبية
.يف إطار تعليم الرتمجة السمعية
"Plusieurs textes prouvent l’hypothèse selon la quelle le sous-titrage
aide de toute évidence à l’apprentissage des langues étrangères et une
certaine acquisition indirecte de ces langues se fait en regardant les
programmes télévisés sous-titrer2".

 ويتم،" تؤكد عدة نصوص الفرضية اليت تقول أبن السرتجة تساعد ال حمالة يف تعلم اللغات األجنبية
 وتعترب قراءة نصوص،"اكتساب غري مباشر هلذه اللغات من خالل مشاهدة الربامج التلفزونية املسرتجة
: هذا ما يتضح يف القول اﻵيت،السرتجة مبثابة قراءة مؤلفات
" Trois chaines de la Finlande diffusent par an plus de 3000 heures de
programmes sous-titrer = la lecture de plus de 200 livres de 300 pages
= plus d’un ouvrage tous les deux jours3".

 ساعة من الربامج املسرتجة يف السنة ما يعادل قراءة أكثر3000 "تبث ثالثة قنوات فينلندية أزيد من
." صفحة يعين ما يتعدى مؤلفا كل يومني300  كتاب حيوي200 من

1

- Sarka Starobova, Alena Podhorna- Policka,Anne Caroline Fiévet, sous-titrage des films et compétences sociopragmatiquesen classe de FLE, Agence de subventions de la recherche de république Tchèque, P211.
2

- Benzerroual Tarrek, de quelques enjeux de la traduction audio visuelle, al motarjim, N17,p79
- Ibid,p73.

3
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ويتطلب تدريب الطلبة على خصائص السرتجة الفوقية ألهنا تتميز بسرعة تسلسلها فوق جدار
اخلشبة متاشيا مع العرض حبيث جيب أن يضحك املتفرج واملمثل يف الوقت نفسه ،وختضع السرتجة
الفوقية لتقنية Cueing :مثلها مثل السرتجة حبيث يقول جوانتن ابرتون (:)Jonathan Burton
cueing of surtitles must be timed so that the audience does not

« The

» laugh too soon1

"يدرج نص السرتجة الفوقية ابلتزامن مع املشهد كي ال يضحك اجلمهور بعد فوات األوان".
كما أن من ميزاهتا جتنب التكرار كأمساء الشخصيات اليت متثل األدوار سواء الرئيسية منها أو
الثانوية ،وكذلك جتنب بث بعض املقاطع الغنائية املتكررة وتعويضها بثالث نقاط متتابعة داللة على
أن املقطع قد ترجم من قبل.2
أما عن الدبلجة فيجب تدريب الطلبة على اختيار الرتمجة اليت تكون أقرب نطقا لتناسب حركات
الشفاه( ،)Closet phonetically to the original3وينبغي أن يكون متدرب الدبلجة على دراية
اتمة بعمليات ما بعد التزامن أثناء تعامله مع النصوص السمعية البصرية:
« Il doit être spécialisé en post synchronisation 4».

"جيب أن يكون متخصصا يف ما بعد التزامن".
لذلك ينبغي تدريب الطلبة على عملية املزامنة اليت يقول عنها ايف غاميب (:)Yves Gambier
"Le doublage qui est une synchronie labiale 5".

1

- jorge Diaz Cintas and Gunilla Anderman, Audiovisual translation: language transfer on screen, P67.
 - 2ينظر :رمضاني حمدان صديق ،التكييف اإلبداعي في الترجمة السمعية البصرية ،رسالة دكتوراه ،معهد الترجمة ،جامعة أحمد بن بلة،
وهران ،2016 ،1ص.36
3
- Pilar Orero, topics in audio visual translation, p162
4
- Claude Bédard, la traduction technique, linguatec, 1986, 235-236.
5 - Yves Gambier , la traduction audio visuelle: un genre en expansion, p2.
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.""تعترب الدبلجة عملية مزامنة حركات الشفاه:
)لتدريب الطلبة علىTexte-to-Speech( ) احلبكة املعلوماتيةYves Gambier ( ويقرتح إيف غاميب
 بغية تكييف2002  االيرلندية عامNOS القيام بوصف مسعي للمشاهد حبيث اعتمدت عليها قناة
: وجاء يف هذا الصدد، براجمها لألشخاص الضريرين وضعيفي البصر
« Il

existe un logiciel qui s’appelle Texte-to-Speech en 19langues qui

permet de produire automatiquement une version parlée des sous-titres
en appuient sur la synthèse vocale1 »

 وتسمح إبنتاج آيل لنسخ منطوقة، لغة19 ) حتويTexte-to-Speech("هناك حبكة معلوماتية تدعى
.") ويتجلى ذلك ابلضغط على التوليفة الكالمية،لسرتجات
وجيب تعليم الطلبة دور الوصف السمعي أو البصري ابلنسبة للشخص الضرير أو ضعيف البصر
حبيث يقحم هذا األخري يف اجلو العام للمنتوج السمعي البصري من خالل الراوي الذي يسرد كل ما
.يدور يف الفيلم أو املسلسل أوبرانمج آخر أبدق التفاصيل
:هذا ما يؤكده التعريف اﻵيت
« L’audio-description est ici particulièrement signifiante de l’écriture
audiovisuelle. Décrivant de façon sonore ce qui apparait à l’écran,
comme une adresse au public, elle fait le lien entre image et le
son…C’est elle qui atteste pour le public non voyant qu’il se trouve
face à une œuvre audio-visuelle2 »

1

- Ibid , p4.

2

- Adriana Serban et Jean-Marc Lavaur, Traduction et médias audiovisuels, p233.
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"يقصد ابلوصف السمعي هنا الكتابة السمعية البصرية اليت تصف بطريقة صوتية كل ما يظهر على
الشاشة ،ويوجه للجمهور ويربط الصورة ابلصوت… وهي التقنية الوحيدة اليت تثبت للجمهور الضرير
أنه أمام عمل مسعي بصري".
ونرصد من جتارب اجلامعات يف تعليميتها جتربة جامعة الربتغال حبيث مت إدراج مقياس الرتمجة السمعية
البصرية مبعدل  45ساعة حماضرات ،وأعمال تطبيقية حول السرتجة لطلبة الليسانس.1
ونذكر من جتارب اجلامعات كذلك جتربة جامعة أوتونوما ( UAB2 : universitat autonoma

 )de Barcelonaاليت تطرقت للتعليم االلكرتوين ()e-AVT
( )e-learning+AVT=e-AVTبغية تدريس الرتمجة السمعية البصرية إلكرتونيا مبعىن دمج
التكنولوجيا يف تعليم الرتمجة السمعية البصرية ،وهذه احملاضرات خمصصة لطلبة ما بعد التدرج ،وقامت
بتقسيم التعليم لقسمني :بيداغوجيا ( )Pédagogieللمجال النظري وخرباء يف الرتمجة (،)Experts
للتطرق للمجال التطبيقي.
كانت الدروس يف البداية تقليدية عبارة عن حماضرات يف الرتمجة السمعية البصرية  ،وقام ابحثو
اجلامعة بتطوير نظام ( )Subtital@mالذي يسمح ابلسرتجة يف احمليط االفرتاضي ،مث عمل فريق
البحث على برامج للصوت املضاف ( )Voice overوصوال إىل برامج خاصة ابلدبلجة ،ويف عام
2001

قام ريشارد سامسون ( )Richard Samsonاببتكار برامج 3مكنت من القيام بسرتجات يف

احمليط االفرتاضي.
- Pilar Orero, topics in audio visual translation, p130
- Ibid, p141.

Jorge Diaz Cintas and Gunilla Anderman, AVT: language transfert on screen,p229.
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ومن خالل اخلربة يف التدريس وتوافر الوسائل (احلبكات املعلوماتية اليت متكن الطلبة من القيام
بسرتجات ودبلجات مبفردهم) والكم اهلائل من املقاالت اليت نشرت يف اسبانيا ،واليت اعتربت دليال
مرجعيا يف هذا التخصص ( )AVT manualsدفع ذلك ابألساتذة إىل اقرتاح )(On-Line format
منوذجا إلكرتونيا ،وأدى هذا األخري إىل التعليم االلكرتوين للرتمجة السمعية البصرية ( )e-AVTويعود
اترخيها إىل جانفي .20031
ودفع التعليم اإللكرتوين إىل تعليم الرتمجة السمعية البصرية يف احمليط االفرتاضي ( )VLEويسمى هذا
التعليم ابلتعليم عن بعد مبعىن استقاللية الطالب عن األستاذ ( / Teacher’s

Student autonomy

 ، )absenceوتكون وظيفة األستاذ استشارية مبعىن تقدمي الدعم ابستعمال وسائل تساعد يف
الفهم( ،)Teacher consultantويتجلى ذلك يف املخطط التايل:

التالميذ Pupils :
الوسائل Materials :

M
149

-Pilar Orero, topics in audio visual translation, p141

1

خمطط تعليم الرتمجة السمعية البصرية يف احمليط االفرتاضي)VLE( 1

ومن االسرتاجتيات التعليمية اليت وضعها األساتذة :التدرب على التمارين والعمل اجلماعي وفتح جمال
املناقشة ،حبيث يبىن احمليط االفرتاضي يف التعليم على املنهجية التالية:2
الطالب -املوضوع

Student- Content

الطالب -املعلم

Student- instructor

الطالب -الطالب

Student- student

الطالب – الطرق التكنولوجية

Student- technological
methods

واستخلص األساتذة النتائج التالية:
- Pilar Orero, topics in audio visual translation, p146.
Orero, topics in audio visual translation, p145.

1

2-Pilar
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 متكني الطلبة من بناء معرفة فردية ( )Own Knowledgeوتطويرها. القدرة على حل مشاكلهم مبفردهم وأخذ القرارات الصارمة. روح العمل اجلماعي بني الطلبة مع حسن استغالل الوقت. خلق روح التعاون بني الطلبة واألساتذة. اختالف التعليم من متعلم إىل آخر.1وقام أساتذة جامعة التشاك )Tchèque( 2بعرض ثالثة أفالم على الطلبة لسرتجتها إىل اللغة
الفرنسية ،ومن مثة تقييم العمل  ،وكان اختيار املدونة موفقا حبيث مت اقرتاح أفالم انلت رواجا عامليا
من خالل مشاركتها يف أكرب املهرجاانت وهي كاﻵيت:
1- Illégal, Olivier Masset-Depasse, 2010, Belgique.
2- Hors la loi, Rachid Bouchareb, 2010, Algérie.
3- Des hommes et des dieux, Xavier Beauvois, 2010, France.

وكانت النتيجة املتحصل عليها أن التعلم عن طريق الوقوع يف اخلطأ له أتثيـر تعليمي طويل املدى،
هذا ما يتضح يف القول:
« L’apprentissage par l’erreur semble avoir un effet didactique
durable3 ».

مبعىن" :يبدو أن للتعلم عن طريق الوقوع يف اخلطأ أتثريا تعليميا طويل املدى".

1

- Ibid, p144
- Sarka Starobova, Alena Podhorna- Policka,Anne Caroline Fiévet, sous-titrage des films et compétences sociopragmatiquesen classe de FLE, P211.
3
- Pilar Orero, topics in audio visual translation, P217.
2
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وهذا ما أكده فوست عام  1996حني مكنت الدراسة الوصفية من اكتشاف أخطاء الرتمجة السمعية
البصرية من خالل األفالم األمريكية املسرتجة حنو اللغة االسبانية قائال:
“I firmly believe that DTS presents the scholar with a sufficiently
homogeneous and flexible theoretical frame work that acts as a very
valuable starting point for research in AVT1”.

"أجزم أبن النظرية الوصفية تزود الباحثني مبدوانت نظرية مرنة ومتجانسة تكون مبثابة نقطة بداية
انجعة لألحباث يف الرتمجة السمعية البصرية".

ومكنت هذه الطريقة "التعلم عن طريق الوقوع يف اخلطأ" أساتذة جامعة تشاك من اكتشاف أربعة
صعوابت لدى الطلبة:2
-1

مشاكل تقنية :تتعلق جبهل الطلبة آليات صياغة السرتجة كعدد األحرف واألسطر.

-2

مشاكل مرتمجني مبتدئني :أخطاء حنوية وصرفية ومطبعية.

-3

مشاكل ترمجية :عدم فهم النص يف لغته األصل مما يؤدي الحمالة إىل صياغة خاطئة يف
اللغة اهلدف.

-4

مشاكل ترمجة ج ّد معقدة :جتلت يف اجلهل ابملرجعيات السوسيوثقافية لكلتا اللغتني.

- Ibid, p31.
-Sarka Starobova, Alena Podhorna- Policka,Anne Caroline Fiévet, sous-titrage des films et compétences socio-

1
2

pragmatiquesen classe de FLE , P211-217.
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ويتم تقييم املتعلم من خالل الوقوع يف اخلطأ بتصحيحه لكي حيفظه هذا األخري ،ويرتسخ يف ذهنه،
كما أوضحت ايزابيل كولومبا ( )Isabelle collombatالفرق بني  "Erreur"1و" "Fauteقائلة أبن
األوىل تتعلق ابملعارف املكتسبة ( )Le savoir faireأما الثانية فهي انجتة عن التعب ،مل يتعمد املتعلم
الوقوع فيها كاألخطاء املطبعية ،وهي مسؤولية املتعلم الذي جيب عليه عدم الوقوع فيها.

ومير تقييم املتعلم بثالث مراحل:
-1

أثر األخطاء ( :)L’impact des erreursويتجلى ذلك من خالل عرض نص مرتجم.

-2

زمن املراجعة ( :)Temps de révisionمنح الوقت الكايف الجناز ترمجة ذات جودة.

-3

التقييم الشامل ( :)Evaluation globaleحتكيم العمل املرتجم من قبل املعلم.2

وتتجلى أهداف تعليمية الرتمجة السمعية البصرية يف جامعة سرتاسبورغ ( )Strasbourgيف النقاط
اﻵتية:
 اكتساب معارف نظرية للغات االختصاص. القدرة على البحث املصطلحي والواثئقي املتخصص.1

- Isabelle Collombat, La didactique de l’erreur dans l’apprentissage de la traduction, the journal of specialised translation,
université Laval, Québec-Canada, 1éJuly 2009,p 45.
2
- Isabelle Collombat, La didactique de l’erreur dans l’apprentissage de la traduction, p37-38.
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 الرتمجة من وإىل اللغة األم (الرتكيز على اللغة األم). القدرة على حتليل اخلطاب (.)Analyse du discours القدرة على حتليل العالقة بني النص والصورة. تعلم إسرتاتيجية تكييف النصوص من خالل متارين الرتمجة. متكني الطلبة من تسيري بنوك مصطلحية عن طريق احلبكة املعلوماتية ترادوس ()TRADOSمن خالل مقياس الرتمجة مبساعدة احلاسوب (.)TAO
 إعداد مسردا مصطلحيا خاصا ابلرتمجة السمعية البصرية ،وتنقيحه من طرف األساتذة ونشرهعرب االنرتنت.
 تربصا ميدانيا إجباراي ال يقل عن ثالثة أشهر يف خمترب ما بعد اإلنتاج ( )Post-productionأوقناة تلفزية أو مسرح أو شركة متعددة الوسائط بغية تطبيق املعارف املكتسبة ،وجتدر اإلشارة أن
للجامعة اتفاقيات مع شركات توظف الطلبة احلائزين على املاسرت ،ويتطلب من الطالب كذلك
اجناز مذكرة خترج حتوي جانبا تطبيقيا يتجلى يف سرتجة (ال يتجاوز العمل  250عنواان فرعيا) أو
وصفا مسعيا

(description

)Audio

أو إدراج صوت مضاف

(Over

 )Voiceلألفالم

الواثئقية شريطة أن ال يكون العمل قد متت ترمجته من قبل ،وأن يرتجم حنو اللغة األم ،وال تتجاوز
مدته  20دقيقة ،وابلتعاون مع أساتذة املعهد وأساتذة خمترب ما بعد اإلنتاج ()Post-production
يتم تقييم العمل ومناقشته.1

- Itiri: Institut de traducteurs et d’interprètes et de relations internationales, site de l’université de Strasbourg.
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1

ولعل أول ماسرت تطرق ملوضوع الرتمجة السمعية البصرية يف اجلزائر"ماسرت الرتمجة وفنون العرض"
التابع لقسم الفنون جبامعة سيدي بلعباس ،والذي أاتح الفرصة لطلبة خمتلف التخصصات :ترمجة
ولغات أجنبية (فرنسية واجنليزية) ،وطلبة الفنون (دراما ودراسات سينمائية) حبيث حيوي برانجما
تعليميا مفصال للرتمجة السمعية البصرية ابتداء مبفهومها وأبرز احملطات اليت شهدها اترخيها،
واألنواع اليت تطرق هلا أبرز املنظرين وآليات صياغتها ،وارتباط الرتمجة اﻵلية ابجملال السمعي
البصري.1
وكذلك الرتمجة يف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة ،وترمجة كل من السينما واملسرح ،وكل ما
يدمج خمتلف األنظمة السيميائية مع التأكيد على املقاييس التطبيقية حبيث يتم التطرق إىل كيفية
تدريب الطلبة على استعمال خمتلف الوسائل املعلوماتية (
video studio

Subtitle Work shop, corel

 ،)video, uleadكما يهدف مشروع ماسرت الرتمجة وفنون العرض إىل ضبط

إشكالية املصطلحات املتعلقة ابجملال السمعي البصري من خالل اجناز مسردا خاصا مبصطلحات
الرتمجة السمعية البصرية حبيث قام مسؤول املاسرت بتوفري أزيد من عشرين مؤلفا يف التخصص،
وعدة مقاالت علمية وأكادميية يف مكتبة القسم ،كما حيوي القسم خمربا جمهزا ابحلواسيب لتطبيق
ما مت التطرق له يف احملاضرات.
وجتدر اإلشارة إىل أن ماسرت الرتمجة وفنون العرض املوجود يف اجلزائر يشبه املاسرت الذي مت فتحه
يف جامعة السوربون ( )Sorboneبباريس – فرنسا عام

1

 -ينظر :الملحق رقم ،1ص .
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2016

بعنوان (

Traduction et Arts

 )de spectacle1إال أن احملتوى خيتلف متاما عن العنوان ،فنجد على سبيل املثال الرتكيز على
ميادين األدب والثقافة واحلضارة ،والتاريخ ،كما حيوي برانجمه مقاييس اللغات األجنبية (لغة
فرنسية وايطالية) ،ومقياس نظرية الرتمجة وتطبيقها ،ومقياس فنون العرض الذي أدرج يف السداسي
الثالث (األخري) مع مقياس منهجية البحث.

 املبحث الثالث :تكوين املرتجم السمعي البصري.أكدت أالن رميال ( )Aline Remaelعلى أن تعليمية الرتمجة السمعية البصرية ختتلف عن تعليمية
سائر أنواع الرتمجات ألن املرتجم مقيد بقناة مسموعة ومرئية يف الوقت نفسه أي نص مسموع ومرئي
عكس النص املكتوب  ،حبيث ال يرتجم املرتجم السمعي البصري النص املكتوب فحسب بل يستعني
بـ )Screen play( :الذي تعرفه على أنه السيناريو أو النص املرئي مبعىن ما يشاهده من صور ممثلة يف
اللغة اجلسد ،2مثال ذلك:

» « J’essaierais de venir
واليت ترتجم بـ" :سأحاول احلضور" ولكن عند رؤية املشهد ميكن للمرتجم أن يغري رأيه حول الرتمجة،
وتدل" سأحاول احلضور " أن الشخص مشغوال وسيبدل جهدا هبدف احلضور ،ويتجلى ذلك يف

- ufr-etudes-italiennes, Université Paris –Sorbone, mise à jour le 13-11-2016
- Pilar Orero, topics in audio visual translation, p103
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مالمح عينيه ونربات صوته واشتياقه للحضور ،وعندما يقول " J’essaierais de venir" :وهو مرتدد
يعين ذلك أنه يتفادى احلضور ،والنص السمعي البصري مرتبط ابلدرجة األوىل ابلنص احلي

( Texte

.)joué
وألن متلقي النص السمعي البصري يفهم احلوار يف بضعة ثوان من خالل تعابري الوجه واإلمياءات،
ويرتمجه على حسب جتربته وثقافته وجمتمعه ،وجاء يف هذا الصدد:
« Le récepteur perçoit une image de la vie réelle en mouvement, et la
parole ne va jamais sans le geste qui la complète1».

"يلتقط املتلقي صورة متحركة من احلياة احلقيقية  ،و ال ميكن فهم الكالم بدون احلركة اليت تكمله".
كما جيب تكييف املستوى اللغوي املستعمل على حسب املتلقي املستهدف:
« Adapter le niveau linguistique au niveau du public visé2 ».

فقد تصعب املهمة على املشاهد إذا استعمل املرتجم لغة مهجورة على سبيل املثال ،لذلك يتطلب
تدريب الطلبة على استعمال لغة معيارية ختدم مجيع شرائح اجلمهور املتلقي (كبري ⁄صغري يف السن)
مع ضرورة مراعاة ثقافة املتلقي ألن صعوبة الرتمجة تكمن يف الثقافة ،ويشكل جتاهل املستوى الثقايف
واإلجتماعي والتارخيي خطﺃ جسيما يف الرتمجة ،هذا ما يتضح فيمايلي:
« La méconnaissance de références culturelles et historique, sans
compter la faible maitrise des niveaux de la langue propre a chaque

1

- Adriana Serban et Jean Marc Lavaur, La traduction Audio visuelle, P103.
- Jamal Jabali, didactique de la traduction à l’université, Entreculturas n=06, université mohamed V, RabatMaroc, 29-01-2014, p200.
2
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époque, amène certains adaptateurs à saboter les œuvres qu’ils sous
titrent1 »

" يقود اجلهل ابملرجعيات الثقافية والتارخية بغض النظر عن اإلتقان الزهيد ملستوايت اللغة بعض
."املكيفني ﺇىل ختريب األعمال اليت هم بصدد سرتجتها

:وهذا ما يتوافق مع القول اﻵيت
« Dans un documentaire ce qui n’est pas clair pour l’auditeur doit être
imaginé en fonction de ce qui parait plausible ou acceptable par ce
qu’il est impensable de laisser une séquence synchrone non traduite
2

»

" جيب ختيل كل ما هو غامض ابلنسبة للسامع على حسب ما هو معقول ومقبول أثناء ترمجة الفيلم
." ألنه من غري املمكن ترك مقطع متزامن دون ترمجته،الواثئقي
) مبعىنEmotions( وتعد الصورة يف حد ذاهتا رسالة تعرب عن ما هو ضمين وعن مواهب املمثلني
: ويتضح ذلك يف القول اﻵيت، حزهنم وغضبهم، شعورهم وعاطفتهم،إحساسهم
« Une tension s’installe entre le dit et le non-dit car l’image peut
montrer ce que les mots ne peuvent pas exprimer ou que le réalisateur
ne veut pas dire explicitement3» .

"هناك ضغط بني القول واملسكوت عنه حبيث ميكن للصورة توضيح ما مل تعرب عنه الكلمات أو ما مل
." يتعمد املخرج قوله

1

- Adriana Serban et Jean-marc lavaur, traduction et medias audio visuelle, p32.

2

- Adriana Serban et Jean Marc Lavaur, La traduction audio visuelle, p 79.

3

- Ibid, P102.

158

مثال ذلك )I am Ok( :اليت يتضح معناها من خالل لغة اجلسد وتعابري الوجه وحىت حركة اليدين
والنربات ،فإذا كان الشخص منـزعجا ميكن ترمجتها بـ :الأبس لست حباجة ملساعدة ،وإذا كان مسرورا
فترتجم ابحلمد هلل.

كما أوردت فرنسيسكا ابسرتينا ( )Francesa Bartirinaسبعة مبادئ بغية تكوين مرتمجني خمتصني
يف اجملال السمعي البصري:
1-Language

and culture
اللغة والثقافة

3-Summarising
التلخيص

2-semiotic of Av Text
سيميائيات النص السمعي البصري

البصري
5- Self evaluation
التقييم الذاتي

7-co-ordinate a
project
التنسيق المشترك للمشروع
159

4-Documentation
skills
مهارات التوثيق

6-Working Fast
السرعة في إنجاز العمل

AV translator to be a good professional1

احرتافية املرتجم السمعي البصري

يعين ذلك أن تكوين املرتجم السمعي البصري مرتبط بكل من اللغة والثقافة املنقول منها واليها،
ومبعرفة سيميائيات النص السمعي البصري ،وتقنيات التلخيص عندما يتعلق األمر ابلسرتجة مع
ضرورة توافر لدى املتعلم مهارات يف البحث الواثئقي اخلاص ابملصطلحات ،والقدرة على تقييم
الذات ،والعمل بسرعة هبدف التنسيق املشرتك للمشروع (العمل).
لذلك يتطلب تدريب املرتجم السمعي البصري على نقل األثر نفسه لدى املتلقي يف اللغة اهلدف
لكي يتفاعل هذا األخري مثله مثل املتلقي يف اللغة األصل ،حبيث تزايد التنظري يف التعليمية بسبب
نظرية سكوبس (:)skopos
« La part de la théorisation dans la didactique traduction à augmenté,
notamment avec la théorie du skopos et les autres formes de
fonctionnalisme2 ».

مبعىن " :لقد تزايدت نسبة التنظري يف تعليمية الرتمجة خصوصا عند االعتماد على نظرية سكوبوس،
واألشكال األخرى للنظرية الوظيفية".
-Jorge Diaz Cintas and Guinilla Anderman, AVT: language transfert on screen, p237.
- Daniel Gile, la traduction la comprendre et l’apprendre, P257.
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2

واقرتح بيار قيتين ( )Pierre Guittenyلتكوين مرتمجني يف لغة اإلشارات تدريس السيناريو الذي
حيوي اللغة واخلطاب املرئيان ( )Langage et discours visuel1إبدراج كتابة مرئية بلغة اإلشارات
مبعىن إدراج صور تشرح اللغة واخلطاب الذي جنده يف نص الفيلم (السيناريو) لدمج األشخاص الصم
وضعاف السمع ،ومتكينهم من الرتمجة وابلتايل تكوين مرتمجني متخصصني يف لغة اإلشارات.

« Le scénario doit mettre sous les yeux du lecteur des suites
d’image…Des signes visuels consistant à trouver sur l’image le détail
visuel2 ».

" جيب أن جيد القارئ يف السيناريو سلسلة من الصور ،وعالمات مرئية تستدعي وجود تفصيال مرئيا
على الصورة".
وابتدأت البحوث يف جمال الرتمجة السمعية البصرية تصب يف جمال إعداد مرتمجي الصم وضعاف
السمع ،وتعترب فرنسا أول بلد ابدر يف هذا التكوين املتخصص من خالل فتح مخسة مشاريع لتكوين
مرتمجني فوريني يف لغة اإلشارات (
 )Langues des Signesسنة

Cinq Formations Universitaires3 d’interprètes en

1996

يف كل من جامعة ابريس )Paris3( 3وابريس)Paris8( 8

وليل )Lille3( 3وروان ( )Rouenوتولوز ( )Toulouseلطور املاسرت يف ثالثة ختصصات:
التخصص األول :الرتمجة من اللغة الفرنسية إىل لغة اإلشارات والعكس.
1

- Adriana Serban et Jean Mark Lavaur, Traduction et Medias Audiovisuel, P221.
- Adriana Serban et Jean Mark Lavaur, Traduction et Medias Audiovisuel, P221.
3
- Voir : Ibid, P222.
2
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التخصص الثاين :الرتمجة من اللغة الفرنسية أو االجنليزية إىل لغة اإلشارات والعكس (تكوين ثالثي
اللغة )Formation Trilingue
التخصص الثالث :خيص األشخاص الصم وضعاف السمع فقط ابلرتمجة من اللغة الفرنسية إىل لغة
اإلشارات والعكس.1
ونذكر من اجلامعات الفرنسية اليت حترص على تكوين مرتمجي اجملال السمعي البصري :جامعتا نونتار
( )Nanterreوسرتاسبورغ ( )Strasbourgإبعداد مسرتجني كفء ،وجامعتا ليل ( )Lilleونيس
( )Niceاللتان تعمالن على تكوين مسرتجني ومدبلجني ،وجتدر اإلشارة أن جلامعة ليل ()Lille
ختصص يف الرتمجة السمعية البصرية ( )DESS en TAV université Lille IIIمنذ عام

1987

على حد تعبري ايزابيل أوديونت ( )Isabelle Audinotاليت صرحت أبهنا حتصلت على شهادهتا يف
السنة سابقة الذكر ،وهي تشغل حاليا منصب مرتمجة مكيفة لدى فري النس

(Lance

)Free

اجنليزية وايطالية.2
ومنه ينبغي أن يسطر املعلم منهجا يعتمده لتوصيل املعلومة:
Bilan3.

األهداف

Evaluation

الدروس

cours

التقييم

Objectifs

احلصيلة.

وأن يضع برانجما تعليميا يف غاية الدقة ابالستعانة بوسائل تسهم يف عملية الفهم كـ:

(Auto-

 )apprentissageهذا ما يتضح يف القول اﻵيت:
1

- Voir : Ibid , p222.
- Voir : Alain Boillat et Laure Cordoinier, la TAV : Entretien avec isabelle Audinot , revues doublage.org, 2014.
3
- Sara Cotelli, didactique de la traduction ou didactique des langues ?centre de didactique universitaire,
session de septembre, 2008, p13-16.
2

162

« L’étudiant est appelé à apprendre à être autonome en faisant des
recherches en terminologie et en documentation, et apprendre à
exploiter les banques de données terminologiques dans le but
d’approfondir son apprentissage pratique 1».

" جيب أن يتعود الطالب على االعتماد على نفسه ابلقيام ببحث مصطلحي وواثئقي ،واستغالل
بنوك املعطيات املصطلحية هبدف تطوير تعلمه التطبيقي".
لذلك يتطلب أن ميتلك املعلم بيداغوجيا لتعليمية الرتمجة السمعية البصرية ،هذا ما أكده ديداكتيكي
سويسري قائال:
Un didacticien Suisse à dit : « la didactique est le bonheur
pédagogique2 ».

قال ديداكتيكي سويسري " :تعترب التعليمية سعادة بيداغوجية".
ويتجلى ذلك يف أخذ املعايري التالية بعني االعتبار:
 -1الطلبة :جيب حتديد ختصص الطلبة وعددهم ،فعند إطالق ماسرت الرتمجة السمعية البصرية
جبامعة أوتونوما –اسبانيا كان العدد حمدودا عام

14 ، 2003

طالبا ليسانس :ترمجة ولغة

اجنليزية ومعظمهم من جنسيات خمتلفة :أمريكية ،ايطالية ،أملانية وبلجيكية ليصل عدد الطلبة
 50طالبا سنة  ،32008أما عن ماسرت الرتمجة وفنون العرض جبامعة سيدي بلعباس فقد بلغ
عددهم  80طالبا ،ومت تقسيمهم لفوجني حيوي كل فوج

40

طالبا حبيث جند  65من الطلبة

- Jamal Jabali, didactique de la traduction à l’université, p185-186.
- Pierre Martinez, La didactique des langues étrangères, p 31.
- Pilar Orero, topics in audio visual translation, p146.
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2

3

ليسانس ترمجة ،وحوايل

15

ليسانس لغة اجنليزية ،والنسبة املتبقية ليسانس فنون درامية

ودراسات سينيمائية (فنون العرض) علما أن معظمهم ممثلون مسرحيون ومنتجون سينمائيون.
 -2املقاييس املربجمة :تتطلب تعليمية الرتمجة السمعية البصرية برجمة عدة مقاييس لتدريس هذا
النوع من الرتمجات املتخصصة ،ونعرض فيما يلي مقاييس مستنبطة من خربة اجلامعات اليت
تطرقت لتعليمية هذا النوع من التخصصات ،حبيث أدى التطرق لتطبيق النظرية الوصفية
لدراسة الرتمجة السمعية البصرية إىل فتح مقاييس خاصة بتدريس كل من السرتجة والدبلجة
بقسم الرتمجة لطلبة الليسانس يف جامعة أوتونوما – اسبانيا مع ضرورة تدريس لغتني أجنبيتني
االسبانية ابعتبارها اللغة األم واللغة االجنليزية ابعتبارها لغة عاملية ،ومن خالل عقد عدة
مؤمترات خاصة بدراسة الرتمجة الفيلمية ،نذكر من بينها:

"and TV studies

و" "Film and Translation Studiesيف الفرتة املمتدة ما بني

 2000و20031

"Film
مت اقرتاح

ماسرت الرتمجة السمعية البصرية الذي حيوي جمموعة من املقاييس كمقياس التحليل الفيلمي
( )Film analysis2بغية التفاعل مع خمتلف األنظمة السيميائية ،كما يتجلى اهلدف من
دراسته يف جتزئة احلوارات املدرجة يف السرتجة ،هذا ما يتضح يف ما يلي:
“I am convinced that future subtitlers would benefit greatly from
spending more time and effort on the analysis of film narrative, and in
particular on the study of film dialogue3”.

Ibid, p24.

1-

- Pilar Orero, topics in audio visual translation, p108.
3- Ibid, p121.
2
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"إنين مقتنع أبن مسرتجي املستقبل سيعملون على حتليل الفيلم السردي ،وعلى وجه اخلصوص دراسة
حواراته ببذل جهود أكثر وتوفري أكرب قدر من الوقت".
ومت إدراج مقياس ( )E-AVTلطلبة ما بعد التدرج (طور الدكتوراه) ،وهو طريقة جديدة يف تدريس
الرتمجة السمعية البصرية بدمج التكنولوجيا يف التعليم سنة  2003ابالعتماد على خطة أربعة مقاييس
يف السنة :نظرية الرتمجة السمعية البصرية والسرتجة والدبلجة وترمجة الوسائط املتعددة ،كل مقياس
حيوي

10

وحدات (حماضرة وتطبيق) مدة الوحدة أسبوع ،وبعد االنتهاء من مقياس ينتقل الطلبة إىل

مقياس آخر ،وأدت هذه الفكرة إىل تطوير البحث بغية التعليم عن بعد كتعليم الرتمجة السمعية
البصرية يف احمليط االفرتاضي (.1)VLE
كما مت إدراج مقياس الرتمجة السمعية البصرية لطلبة الليسانس يف جامعة الربتغال مبعدل  45ساعة يف
السداسي (حماضرة وتطبيق) ،واقتصر التطبيق على تدريب الطلبة القيام بسرتجات.2
كما أكدت فرانسيكا ابرتينا
(Studies

(Bartina

 )Francecaعلى ضرورة إدراج مقياس دراسات األفالم

 )Filmلتمكني الطلبة من حتليل احلوارات الفيلمية وتقسيمها من أجل حتديد نص

السرتجة حبيث يتم االختصار واالختزال ،ابلرتكيز على مخسة جماالت متهيدا للرتمجة السمعية البصرية
(:3)Initiation à la TAV
دراسات حول السيناريو املرئي  Study of the Screen play:
التكييف الفيلمي  Film adaptation:
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- Ibid, p142.

1

- Ibid, p130.
- Pilar Orero, topics in audio visual translation, p158.

2
3

اجلمهور املتلقي  Audience design:
الرباغماتية  Pragmatics:
نظرية النظم املتعددة  Poly system theory:

ويتم ذلك بتحضري املعلم للمتعلم السيناريو األصل ( )Original scriptوالسيناريو املرتجم حرفيا (إن
وجد) ،والسيناريو املكيف

(script

 ،)Adaptedوالسيناريو قيد التصوير (

Post production

 )scriptمبعىن النسخة األخرية اليت يتم تصويرها حبيث جند وصفا للمشاهد لتمكني الطالب من معرفة
الفرق بني أنواع السيناريوهات.
لذلك أكد ابتريك زاابلبسكوا ( )Patrick Zabalbeascoaعلى تدريب الطلبة التمييز بني السيناريو
املكتوب  ،والسيناريو ⁄النص املرئي ( )screen playالستخراج الفكرة ( ،)story ideaوفهم أحداث
ووقائع الفيلم.1
كما يقرتح بيار مارتيين ( )Pierre Martinezتدريس مقياس التدريس التعليمي

(Enseignement 2

 )didactiqueالذي يهدف إىل تلقني الطلبة طريقة التدريس ،واملنهجية املعتمدة يف ذلك.
ومبا أن الرتمجة السمعية البصرية تعتمد على الوسائل املعلوماتية فيجب تدريس الطلبة مقياس اإلعالم
اﻵيل ،ومقياس الرتمجة مبساعدة احلاسوب لتمكني الطلبة من اكتساب خربات يف جمال الربامج
املعلوماتية.

- Jorge Diaz Cintas,Didactics of Audio visual translation, p39.
- Pierre Martinez, La didactique des langues étrangères, p 61.
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وتبنت جامعة سرتاسبورغ ( )Strasbourg1يف تدريسها ماسرت الرتمجة السمعية البصرية مقياس الرتمجة
ابلتطرق لنظرايهتا وتقنياهتا ،ومقاييس لغات االختصاص ،ومقياس املصطلحية والبحث الواثئقي،
ومقياسا خاصا ابلرتمجة السمعية البصرية وأنواعها ،وآخر خاص ابلرتمجة مبساعدة احلاسوب (.)TAO
وجند مقاييس أخرى يف ماسرت الرتمجة وفنون العرض جبامعة سيدي بلعباس نذكر من بينها :مقياس
الرتمجة السمعية البصرية (حماضرة وتطبيق وأعمال موجهة) ،ومقياس آليات صياغة السرتجة والدبلجة
(حماضرة وتطبيق) ،ومقياس الرتمجة السينمائية ،ومقياس ترمجة املسرح ،ومقياس الرتمجة (فرنسي-عريب-
فرنسي) ،ومقياساً للغة األجنبية ،ومقاييس أخرى متهيدية مليدان فنون العرض تشمل السينما واملسرح
واملوسيقى والسينوغرافيا ،ومقياس علم املصطلح الفين ،ومقياس الرتمجة واإلعالم اﻵيل نظرا للتطور
التكنولوجي امللحوظ ،ومقياس منهجية البحث العلمي لتلقني الطلبة طريقة حترير مذكرات التخرج.
كما اعتمدت جامعة دجيون الفرنسية ( )Dijon2يف تدريسها الرتمجة املتخصصة على مقياس الرتمجة
التتابعية الذي يعترب نوعا من أنواع الرتمجة السمعية البصرية ،ومقياس التعدد اللساين.
 -3الوسائل السمعية البصرية :يتطلب التعليم النظري للرتمجة السمعية البصرية جانبا تطبيقيا يتمثل
يف قاعة خاصة جمهزة أبحدث الوسائل اإلحرتافية ) (Professionals equipmentsالجناز
أعمال يف غاية الدقة ،هذا ما يتضح يف القول التايل:
« Les moyens AV peuvent se comporter comme un distracteur
d’apprentissage »3 .

1

- Itiri.
- Elena-Cristina Ilinca, Nouveaux enjeux et défis de la traduction spécialisée, 2013.
3
- Moulay Driss Jaidi, audio visuel multimedia enseignement, p12.
2
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"ميكن اعتبار الوسائل السمعية البصرية مبثابة طريقة ترفيهية يف التعلم".
هذا ما تسمية بيالر أوريرو

(Orero

 )Pilarابألدوات التعليمية الرقمية (

Digital1 Didactic

 )Materialsمبعىن قاعة جمهزة بوسائل جد متطورة مثل احلواسيب اليت حتتوي على ذاكرة ختزين
 )Memoryمع ضرورة توفري شبكة االنرتنت ،ونظام السلكي داخلي (

(space

Systeme

 )intranetحبيث يتواصل أساتذة جامعة أوتونوما مع الطلبة كل أسبوع يف فضاء افرتاضي يدعى
(Chats
(tube

 )Weeklyحبيث يدخل املتعلم اسم املستخدم والشفرة لتحميل حماضرات على اليوتيب

 ،)Youوكتب ومقاالت حول الرتمجة السمعية البصرية ،وجند يف إطار التعلم عن بعد ما

يعرف ابلتعليم يف احمليط االفرتاضي ( )VLEالذي اعترب من أبرز مفاتيح النجاح لتعليمية هذا النوع
من الرتمجات املتخصصة ،كل هذا نتيجة لتوفر أحدت التكنولوجيات.
ويعتمد تدريس الطلبة ابستعمال وسائل مسعية بصرية على األقراص املضغوطة وأجهزة التسجيل املرئي
والصويت كـ ،)Magnétophone( :وامليكروفوانت ) ، (Série de microphonesواملكربات الصوتية
( )Amplificateurs et hauts parleursمع ضرورة تقدمي الدرس على شكل ابوربونت
 )Pointيف آلة بث

(projecteur de diapositives

( Power

 )Unوما يعرف بـ )Datashow( :الذي

يسمح بتكبري الصورة املوجودة على الشاشة مبعىن عرض مبساعدة احلاسوب ،وأدواته الستعاب جيد
للمعلومة.

1

- Pilar Orero, topics in audio visual translation, p143.
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«L’utilisation des MAV aide les étudiants à suivre la logique de
» l’information1

"يساعد استعمال الوسائل السمعية البصرية الطلبة على تتبع منطق املعلومة".
وأكد موالي دريس جايدي على اللوحة الرقمية التفاعلية (

Tableau Numérique

:

TNI

 )Interactifلتمكني الطلبة من معاجلة النصوص أوتوماتيكيا ابللجوء إىل االنرتنت ،واليت يعتربها
وسيلة بيداغوجية لكسب الوقت.2
وتطرقت كريستني دوريو ( )Christine Durieuxلدور آالت معاجلة النصوص السمعية البصرية اليت
نذكر من بينها), DEc Mate de DIGITAl, visio text Ibm, Wang3 writer de WANG( :
اليت متكن من استشارة قواميس ،وميكن إمالء النص عليها لتقوم هذه اﻵالت بطباعته ،واملقارنة بني
كلمات النص املطبوعة ،واحلروف املسجلة مسبقا يف ذاكرة اﻵلة.
وجند من ضمن احلبكات املعلوماتية املعتمدة يف جامعة أوتونوما( :

Trados, Déja vu,4

 )subtitul@mوهي وسائل معلوماتية تساعد يف عملية الرتمجة بني اللغات ،ويف السرتجة حبيث
يسمح نظام ( )Subtitul@mابلسرتجة يف احمليط االفرتاضي حبيث مت تطوير أنظمة السرتجة مرورا
أبنظمة الصوت املضاف
سامسون

(Samson

(Over

 )Voiceوصوال ألنظمة خاصة ابلدبلجة ،كما قام ريتشارد

 )Richardعام

2001

اببتكار برامج زهيدة الثمن من

بينهاsubtitle ( :5

1

- Moulay Driss Jaidi, audio visuel multimedia enseignement, p29.
- Ibid, p13.

2

3

 كريستني دوريو ،أسس تدريس الرتمجة التقنية ،ص .2534

- Pilar Orero, topics in audio visual translation, p146.
- Pilar Orero, topics in audio visual translation, p230.

5
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)work shop

للسرتجة ،و ( )DVSC: Digital Video Subtitling Compilationوتلعب هذه

التكنولوجيات دورا مهما يف تكوين مرتمجني أكفاء يف اجملال السمعي البصري.
»« Students were invited to subtitle didactics AV materials1

"يطلب من الطلبة سرتجة املواد السمعية البصرية التعليمية".
ولقد أدت تكنولوجيا الوسائط املتعددة إىل تغيري شكل التدريس ابالعتماد على منهجية مسعية بصرية
( ) méthodologie audio visuelle2واليت تعترب تطورا ملمارسة التعليم ،وتعترب هذه األخرية نتيجة
حبث دام من

1950

إىل غاية

1970

للتيارين األمريكي والفرنسي ،وهي مستمدة من اللسانيات

التطبيقية ،واليت هتدف بدورها إىل إعطاء قواعد علمية لتعليم اللغات عن طريق ما هو مسموع ومرئي،
ويتضح ذلك يف القول التايل:
langues

des

l’apprentissage

facilite

AV

« L’enseignement
»étrangères 3

" يسهل التعليم السمعي البصري تعلم اللغات األجنبية".
ابتدأت املنهجية السمعية البصرية بتدريس الصور فقط مثل اليت جندها يف البطاقات واملخططات
واجلداول مث بدأ التفكري إبدماج كل من الصوت والصورة

( Associer4 l’image et le son a des

 )fins didactiquesوصوال إىل التعليم عن طريق القصص املصورة ( ،)BDواألفالم والشرائط وغريها

- Ibid, p130.

1

- Pierre Martinez, La didactique des langues étrangères, p 58-65.
3
- Moulay Driss Jaidi, audio visuel multimédia enseignement, p12.
4
- Pierre Martinez, La didactique des langues étrangères, p 71.
2
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من الوسائط ،مما أدى إىل اقرتاح مقياس حول التعليم الديداكتيكي (

Module d’enseignement

.)didactique
وتبىن املنهجية السمعية البصرية يف التدريس على تكرار املعلومة لرتسيخها يف ذهن املتعلم ،وشرح
املصطلحات من أجل فهم النص مع التأكيد على دور الصورة يف الفهم ،حبيث ميكن التعليم السمعي
املتعلم من النطق الصحيح.
لذلك يتطلب من األستاذ تلقني املتعلم طريقة قراءة الرسالة السمعية البصرية وحتليلها ،واختيار
منتجات مسعية بصرية تثقيفية وتعليمية مثل:حصص التلفزيون والراديو واألفالم الواثئقية واملسرحيات
والروبوراتجات واألنرتنت ،وحىت األغاين اليت تدرج الكاراووكي ،والذي ميكن من تعليم اللغات حبيث
يقول دانيال برييقا (:)Daniel Peraya
« L’enseignement est fondé sur la télévision 1».

"يرتكز التعليم على التلفزة".
وتعين الوسائل السمعية البصرية املستعملة يف عملية التدريس جمموع األساليب الكهرابئية
والكهروميكانيكية والتكنولوجية اليت تستعمل يف نقل املعلومة عن طريق الصورة والصوت ،2وتتجلى
وظيفة البصري فيها يف توضيح املعلومة أكثر ،هذا ما جعلها وسيلة بيداغوجية أبمت معىن الكلمة:
« L’audio visuel est une innovation pédagogique : c’est une technique
liée à une formation et à une réflexion didactique disciplinaire et
transdisciplinaire 3».
1

- Daniel Peraya, l’audio visuel à l’école: voyage à travers les usages.
- Moulay Driss Jaidi, audio visuel multimédia enseignement, p14.
3
-Ibid, p14.
2
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"إن السمعي البصري ابتكارا بيداغوجيا :وهو عبارة عن تقنية مرتبطة بتكوين وتفكري تعليمي
متخصص أو متعدد التخصصات".
وجند كذلك:
«L’audio visuel fut avant tout AV d’enseignement technique
»auditives, visuelles et audio visuelles 1

" كان السمعي البصري قبل كل شيء تقنية تعليم مسعي بصري".
لقد أسهمت جل الوسائل السمعية البصرية سابقة الذكر يف تعليمية هذا النوع من الرتمجات
املتخصصة يف ظل احلقبة الرقمية والتكنولوجية ،كما أدت كثرة القنوات الفضائية إىل ظهور عدة
مصطلحات مما يستدعي ضرورة إجناز مسرد مصطلحي خاص بتعليمية الرتمجة السمعية البصرية.

- Moulay Driss Jaidi, audio visuel multimédia enseignement, p12.
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اجلانب التطبيقي
حنو منهجية لتعليمية الرتمجة السمعية البصرية
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 -1املصطلحية وتعليمية الرتمجة السمعية البصرية.
لعل من أبرز إسهامات املصطلحية يف تعليمية الرتمجة السمعية البصرية دور البحث الواثئقي اخلاص
ابملصطلحات يف تسهيل فهم النص األصل ،واستخدام نتائج ذلك للتعبري ابللغة اهلدف عن حمتوى
النص.
وأكدت كريستني دوريو ( )Christine Durieuxعلى "أن تعليمية الرتمجة مبنية على حبث واثئقي
واصطالحي"1
ونعرض رأي فرقاين جازية حول تعليمية الرتمجة السمعية البصرية قائلة " :يزود مكون البحث الواثئقي
الطالب مبعلومات تعليمية أساسية من أجل ضبط دقيق للمصطلحات والتمييز بني خمتلف الواثئق
السمعية البصرية."2
كما أشار بيار قيتين ( )Pierre Guittenyإىل أمهية الكتابة املرئية للسيناريو اليت أدت إىل ابتكارا
مصطلحيا يف لغة اإلشارات.3
وميتلك كل حقل من حقول املعرفة والنشاط اإلنساين مصطلحاته اخلاصة به ،وحيمل كل مصطلح
معنا خمتلفا عن غريه من التخصصات" ،ويعترب التعامل مع املصطلحات أكثر اجلوانب أمهية وخطورة

 - 1كريستني دوريو ،أسس تدريس الرتمجة التقنية ،ص .217
 - 2فرقاني جازية ،تعليمية الترجمة السمعية البصرية ،ص .93
- Adriana Serban et Jean Mark Lavaur, Traduction et Medias Audiovisuel, P220.
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ضمن تقنيات الرتمجة السمعية البصرية ،فهي تشكل احلد الفاصل بني املرتجم اجليد و املبدع "،1
لذلك يتطلب من املتعلم أن يتعود على البحث املصطلحي والواثئقي ،ويتضح ذلك يف القول التايل:
« L’étudiant est appelé à apprendre à être autonome en faisant des
recherches en terminologie et en documentation, et apprendre à
exploiter les banques de données terminologiques dans le but
d’approfondir son apprentissage pratique2 ».

" جيب أن يتعود الطالب على القيام ببحث مصطلحي وواثئقي مبفرده ،ويتعلم كذلك طريقة استغالل
بنوك املعطيات املصطلحية هبدف تعميق تعلمه التطبيقي".
ولقد ابتدأ الباحثون يف جمال الرتمجة السمعية البصرية ابالجتاه حنو االهتمام مبوضوع علم املصطلحات،
وهذا ما أكده عامل املصطلحات "كلوس مشيتنـز" على أن املرتمجني الفوريني يف جمايل الرتمجة الفورية
التتابعية والتزامنية يعملون بصورة أساسية على طبيعة احلاجات املصطلحية .3
لذلك يطلب من متعلم الرتمجة السمعية البصرية قراءة النص ابلكامل مث القيام بعمل الئحة ابلكلمات
املبهمة فيه أو املصطلحات غري املعروفة ابلنسبة له لتبدأ عملية البحث عن معاين هذه الكلمات أو
املصطلحات ،ومن األفضل "أن تبدأ عملية الرتمجة بعمل الئحة ابلكلمات واملصطلحات اليت
يتضمنها النص موضوع الرتمجة ،واإلبقاء عليها ضمن جهاز احلاسوب كقاعدة بياانت يتم اللجوء
إليها عند احلاجة " ،4وتؤدي معرفة املتعلم ملصطلحات املوضوع قيد الرتمجة إىل القدرة على التحرير
ابللغة اهلدف.
ومتتاز اللغة السمعية البصرية ابإلبداع اللغوي عن طريق إجياد مفردات لغوية جديدة تتماشى مع روح
العصر ،لذلك يتوجب األصالة واإلبداع يف ابتكار مصطلحات تتماشى مع كافة املستوايت العمرية
والثقافية ،ومتزج بني الفصحى والعامية ،وتواكب كذلك الظروف املستجدة والتطورات اإلعالمية هذا
ما أكده مهدي العطيات يف وصفه للمرتمجني" :اخلالقون املبدعون يف علم اللغة واملصطلحات،"5
حبيث ينبغي من املتعلم أن يكون على دراية مبستوى املتلقي كي يتسىن له وضع مصطلحات ختدم
الثقافة اهلدف:
 - 1محمد هاشم الحديدي ،الفريد في الترجمة التحريرية ،ص .17
- Jamal Jabali, didactique de la traduction à l’université, p185-186.
 - 3د.حسيب الياس حديد ،أصول الترجمة :دراسات في فن الترجمة بأنواعها كافة ،ص .40
 - 4محمد هاشم الحديدي ،الفريد في الترجمة التحريرية ،ص,21
 - 5محمد هاشم الحديدي ،الفريد في الترجمة التحريرية  ،ص.51
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« Le téléspectateur voudra retrouver son propre jargon, une certaine
terminologie, un certain style1 ».

"حيبذ املتلقي إجياد لغته اخلاصة ،وحىت مصطلحاته وأسلوبه اخلاص".
هذا ما يتوافق مع ما صرحت به كريستينا فارقا (:)Cristina Varga
« Le traducteur doit aussi penser au public jeune et utiliser dans la
traduction des mots faciles à comprendre 2».

"يتطلب من املرتجم التفكري يف الشباب ،واستعمال كلمات سهلة الفهم يف الرتمجة".
ومن انحية التعامل مع املصطلحات فإن املرتجم الفوري الذي خيتص يف الرتمجة الفورية التتابعية أو
التزامنية على سبيل املثال ال يستطيع أن يسأل ماذا تعين هذه الكلمة أو هذا املصطلح ،أو كل هذه
املصطلحات أو كل هذه اجلملة بل إن إدراك املقصد يكون عرب اللغة وهو أساس الرتمجة الشفهية،
"فالسرعة اليت جتري هبا عملية القول يفهم الرتمجان من خالهلا معىن القول ككل ،ويتماثل هذا الكل
مع فكرة خاصة به يف اللحظة اليت يسعد لقوهلا :وتبقى الكلمات وحدها تروي ما يوجد يف ذهنه".3
ويضيف دانيال جيل قائال " :يعترب املصطلح املتخصص من مشاكل املصطلحية يف الرتمجة الفورية
ابعتباره عالمة خمتصرة دالة ميكن أن يتأثر بتشوه الصوت أو أبي خلل يف األجهزة الصوتية".4
ويلجأ املرتجم الفوري إىل شرح النص والرتكيز على املضمون" ،كما ميتلك هذا األخري حرية أوسع يف
استعمال األلفاظ اجلديدة املبتكرة واالقرتاض اللغوي واألرغنة املهنية (أي اللغة اخلاصة أبصحاب املهن
أو لغة مجاعة معينة)".5
االقرتاض اللغوي الذي يعرف على أنه حتقيقا مصطلحيا يف جمال الرتمجة السمعية البصرية:
« Empreint linguistique: Investigation terminologique dans la
traduction Audio visuelle 6 ».

ونالحظ بسبب التوسع الذي حصل يف كربايت القنوات السمعية البصرية مثل :فرانس 24واجلزيرة و
 Euro Newsاليت تبث بلغتني أو أكثر أن االقرتاض املصطلحي ذي استعمال شاسع يف وسائل
اإلعالم اجلماهرية" ،لذلك جيب نشر تلك املصطلحات غري املنشورة ،وجيب أن نكون على بينة أبن

1

- Yves Gambier, De quelques enjeux de la TAV, université de Turku – Finlande, P 02.
- Cristina Varga, Lexique spécialisé et terminologique dans la traduction audio visuelle, université Babes –Bolyai, ClujNapoca, 2014, p106.
 - 3ماريان لودورير ودانيكا سيليسكوفيتش ،التأويل سبال إلى الترجمة ،ترجمة :د ,فايزة القاسم ،ص. 173-164
 - 4د.حسيب الياس حديد ،أصول الترجمة :دراسات في فن الترجمة بأنواعها كافة ،ص .42
 - 5د.حسيب الياس حديد ،أصول الترجمة :دراسات في فن الترجمة بأنواعها كافة  ،ص .43
2

-Cristina Varga, Lexique spécialisé et terminologique dans la traduction audio visuelle, p106.
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ما يقال وينشر يف وسائل اإلعالم مصدر لغوي خاضع للرقابة ،ويتطلب أثناء الرتمجة البحث عن
مكافئ املصطلح."1
« La recherche terminologique approfondie est obligatoire dans la
Traduction Audio visuelle 2».

"يعد البحث املصطلحي املعمق إجباراي يف الرتمجة السمعية البصرية".
وتنتمي املصطلحات املستخدمة يف القنوات السمعية البصرية إىل سجل لغوي معني :مثال واثئقي
حول اتريخ اجلزائر يستعمل مصطلحات اترخيية ،وواثئقي حول القطط الكبرية له مصطلحاته اخلاصة
به ،لذلك يتوجب على املعلم توجيه املتعلم حنو قواميس ومعاجم متخصصة ،وتطوير كفاءاته من أجل
اجناز مسردا مصطلحيا يكون مبثابة مرجعا يف جمال الرتمجة السمعية البصرية:
« L’utilité d’une recherche terminologique soutenue, en vue de
l’élaboration d’un glossaire terminologique de la traduction des
» matériaux audio visuels3

"تكمن أمهية البحث املصطلحي املدعم يف وضع مسردا مصطلحيا خاصا برتمجة األدوات السمعية
البصرية".
وتضيف كريستينا فارقا ( )Cristina Vargaحول ضرورة القيام ببحث مصطلحي قائلة:
« Les nombreuses occurrences, leur diversité et leur récurrence
soulignes la nécessité de recherche terminologique et même d’un
glossaire terminologique pour la traduction de la série 4».

"تسطر احلاالت الراهنة العديدة على اختالفها وتكرارها ضرورة كل من البحث املصطلحي واملسرد
املصطلحي اخلاص برتمجة السلسالت".
وورد يف هذا الصدد:
« Illustrer la vérité de la terminologie et de la phraséologie spécialisée
» de la série TV5

"توضيح حقيقة علم املصطلح وعلم اجلمل املتخصص يف احلصص التلفزيونية".
كما ارتبطت بعض الكلمات أو ابألحرى بعض املصطلحات أبحداث اترخيية يف فرتة معينة،
وأسهمت بدورها يف تنمية الرصيد اللغوي للمشاهدين و املستمعني من خالل إمدادان مبصطلحات
 1حسيب الياس حديد ،أصول الترجمة :دراسات في فن الترجمة بأنواعها كافة ،ص .110-104
- Cristina Varga, Lexique spécialisé et terminologique dans la traduction audio visuelle, p108.
- Cristina Varga, Lexique spécialisé et terminologique dans la traduction audio visuelle , p95.
-Ibid, p102.
- Ibid, p94.
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3
4

5

وتعابري وأساليب جديدة مستمدة من اللغات األجنبية بفضل الرتمجة واليت ساعدت يف التنمية اللغوية
بشكل كبري:
"ارهاب أعمى ،العشرية السوداء ،الربيع العريب".
ونذكر من بني املصطلحات االقتصادية والرتاكيب اليت أسهمت النشرة اإلخبارية يف نشرها" :
اخلصخصة واخلوصصة واملديونية والتضخم واقتصاد السوق وتبييض األموال وجتميد األموال ،وغريها
من املصطلحات ".وبعضها مرتجم عن اللغة الفرنسية ،وهي كثرية االستعمال مثل :احلرب الباردة ( la
 ،)guerre froideمائدة مستديرة ( ،1 )Table rondeوجل هذه املصطلحات فرضت نفسها يف
االستعمال اليومي.
ويقول "يوهان فاك"  Yohan Fukفيما خيص املصطلحات املرتمجة عرب وسائل اإلعالم املرئية
واملسموعة " :اكتسب امليدان السمعي البصري مصطلحات معاصرة بسبب الرتمجة املعنوية اليت
تعتمدها الصحافة العربية بوجه عام أثناء النقل من لغات عاملية".2
"وجيب استغالل كل العوامل املؤدية إىل تطور مصطلحات اللغة من :تعريب وترمجة واشتقاق وجماز
وحنث مع إحياء الرتاث وتطويره واستحضار مناهجه القدمية بشكل متطور ،"3حبيث يعترب اإلعالم
السمعي البصري القوة الرابطة اليت هلا نفوذ إىل مدارك القراء واملستمعني واملشاهدين.
ويقول عبد الرمحن احلاج صاحل " :إن املصطلحات املتداولة يف اإلعالم السمعي البصري عرب الرتمجة
أو االقرتاض قد أغنت اللغة العربية بكلمات سحرية زادت من ثروهتا اللغوية ،وتعرفنا من خالهلا على
نوابغ الفكر يف خمتلف الفنون" ،4و نفهم من هنا أن للمصطلحية دورا كبريا يف جمال الرتمجة السمعية
البصرية حبيث أسهت هذه األخرية يف جتديد اللغة العربية وتنميتها من خالل تروجيها لبعض
املصطلحات عرب وسائل اإلعالم املسموع واملرئي ،فلوال املصطلحات املروجة عرب وسائل اإلعالم ملا
عرفنا نوابغ األدابء وإبداعاهتم اللغوية يف خمتلف العصور.5

 - 1نعيمة حمو ،العدول النحوي في لغة الصحافة ،جريدة الشوق اليومي أنموذجا ،منشورات مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر ،جامعة مولود
معمري ،تيزي وزو ،الجزائر ،2011 ،ص.76
 - 2المرجع نفسه ،ص.85
3

4
5

 المرجع نفسه  ،ص .109 - 100 المرجع نفسه ،ص .111 -نعيمة حمو ،العدول النحوي في لغة الصحافة ،جريدة الشوق اليومي أنموذجا  ،ص.111
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ولقد لعبت وسائل اإلعالم السمعية البصرية دورا مهما يف سائر العلوم واملعارف ،وقد مهدت الطريق
لكثري من األلفاظ واملصطلحات حىت ذاعت على كل لسان ،ودخلت مئات املصطلحات إىل عامل
اإلعالم السمعي البصري إما ابلتوليد أو االشتقاق أو الرتمجة أو غريها.
وقد "عمل ظهور الراديو كذلك على تطور كلمات/مصطلحات من اللهجات احملكية حبيث صار
الكالم العادي تدخله كلمات مفصحة" ، 1وكلها تغدي القاموس اللغوي وتثريه.
ومنه يتطلب من املتعلم اإلملام بطبيعة اللغة واملصطلحات املستخدمة ،والتعامل مع املصطلحات هو
الذي يفرض على املتعلم اللجوء إىل معاجم ترمجة مسعية بصرية مع القدرة على تقييم الذات لضبط
إشكالية املصطلحات ،وابلتايل اجناز مسردا انطالقا من النص املراد ترمجته.

 - 2مدونة البحث:
مدونة البحث عبارة عن مقطع من فيلم واثئقي 2موسوم بـ" :الرتمجة السمعية البصرية – من الظل إىل
النور " ترمجة للعنوان الفرنسيLa traduction Audio Visuelle Traduction de l’ombre à " :
 ،"3 la lumièreمدته الزمنية 12 :دقيقة و 24اثنية.
الفيلم من إنتاج :إيدونيو فيلم ( 21 )Idoneo Filmsسبتمرب  ،2016أسهم يف اجنازه كل من:
مجعية املرتمجني املكيفني للسمعي البصري ( )ATAAوالشركة الوطنية ملؤلفي الوسائط املتعددة
( )SCAMوشركة مؤلفي وملحين وانشري املوسيقى (.)SACEM

 - 1المرجع نفسه  ،ص .75-73
 - 2ينظر :الملحق رقم ،2ص . 264-258
 - 3ينظر :الملحق رقم ،3ص .265
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يتناول الفيلم موضوع الرتمجة السمعية البصرية ،وهو عبارة عن تصرحيات ( )Témoignagesلتجارب
مرتمجني مكيفني يف امليدان السمعي البصري.
تناولنا حصة متهيدية حول الرتمجة السمعية البصرية ،تلتها احلصة التطبيقية اليت مت فيها عرض الفيلم
(النسخة األصلية) لتحديد مستوى الطلبة وتصميم برانمج تعليمي ،واستنتجنا جمموعة من املشاكل
جتلت يف النقاط التالية:
 اختالف التعليم من متعلم ﻵخر على حسب املهارات املكتسبة للمتعلم كاملستوى اللغوي،
ومستوى الفهم.
 عدم معرفة مصطلحات املوضوع قيد الرتمجة.
 عدم فهم املصطلح يف لغته األصل يؤدي ال حمالة إىل صياغة خاطئة يف اللغة اهلدف.
 عدم التمييز بني النص املكتوب والنص املرئي.
 عدم التمكن من اسرتاتيجية تكييف النصوص.
 عدم التمكن من استغالل الوسائل والربجميات املعلوماتية.
 عدم معرفة تقنيات الرتمجة على الشاشة كآليات صياغة السرتجة.
 عدم معرفة مبدأ السرتجة (اإلقتصاد اللغوي) ابالعتماد على اجلمل البسيطة وحذف كل ما
يعيق الفهم اجليد للرسالة ،واستبدال احلوار املنطوق يف سطرين والتزامن بينهما.
لذلك اتبعنا منهجية التطرق ملفهوم الرتمجة السمعية البصرية ،واترخيها وأنواعها وآليات صياغتها مع
التعرف على أبرز منظري هذا اجملال يف احلصص النظرية ،ورمسنا برانجما تعليميا للحصص التطبيقية
جتلى يف :كتابة نص الفيلم بلغته األصل ،وإجناز جذاذات مصطلحية عن طريق استخراج املصطلحات
املفتاحية املتخصصة لتبدأ عملية البحث عن معاين تلك املصطلحات ،مث إجراء حبثا واثئقيا عن طريق
إجياد مفهوم املصطلح يف لغته األصل ،1مع سرد قائمة من املقابالت وصوال إىل إقرتاح مسردا

 - 1اعتمدنا في

عملية البحث عن معاين املصطلحات على املسرد املصطلحي اخلاص

بـمجعية املرتمجني املكيفني للسمعي البصري (:)ATAA

L’écran traduit, glossaire de la traduction audio visuelle professionnelle, hors série n=°02,2014.
وكذلك جملة الرتمجة والتكييف السمعي البصري:
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 بغية انتقاء املصطلح األنسب وضبطه وتوحيده1مصطلحيا متخصصا يف الرتمجة السمعية البصرية
 لتأيت مرحلة تنقيح الرتمجة وفقا ﻵليات، وانتقلنا بعد ذلك إىل ترمجة نص الفيلم،كمرحلة أوىل
 ومن مثة مرحلة إخراج العمل يف شكله،السرتجة املعمول هبا مثل مراعاة عدد األحرف واألسطر
. النهائي
: – نص الفيلم بلغته األصل2.1
« Traduction Audio Visuelle de l’Ombre à la lumière »
Extraits non Etalonnés
Durée : 12mn24s
H.264-1080p50-version20Mbits
Idoneo Films 2016

Idoneo films présente
Avec le soutien de l’ATAA, de la SCAM et la SACEM
00 :12- 00 :24 Je m’appelle Anaïs Duchet, je suis traductrice adaptatrice de
l’audio visuel auteur de sous-titrage depuis 2002
J’ai eu un parcours universitaire assez classique
J’ai commencée par faire des études d’anglais
00 :25 La vérité objective sur la traduction Audio visuelle
00 :28- 00:48 La vérité objective, c’est quoi la vérité objective ici
Je m’appelle Sébastien Nagé, je suis auteur de sous titres et de textes de
doublage
J’ai pas suivi le parcours classique, j’ai pas fais d’études de langues, ni d’études
de Traduction Audio visuelle
J’ai fait une thèse d’histoire de cinéma et ensuite je me suis orienté…
00 :51- 01 :02 Je m’appelle Maillé Boiron, je travaille dans la traduction Audio
visuelle depuis 1991 exactement
Il existait à l’époque un DESS à l’Ille
01 :07- 01 :13 Je m’appelle François Xavier Durondier
L’écran traduit, revue sur la traduction et l’adaptation audio visuelle par Marie Claire Solleville, hors série
n=°02,2016.

André Roy, dictionnaire générale du cinéma, les Ed Fides, Canada, 2007.:و القاموس العام للسينما
.وعدة مواقع الكرتونية خاصة ابجملال السمعي البصري

: اعتمدنا في عملية البحث عن مكافئات املصطلحات على عدة قواميس- 1
. السوربون اجلديدة – ابريس، فائز بشور: ترمجة، معجم املصطلحات السينمائية، ميشيل ماري وترييز جورنو- C.Chidiac, Dictionnaire Nobel: Français-Arabe /Arabe-Français, Dar El Kitab El Hadith, Drarya, Alger-Algérie,
2011.
- Hachette, le dictionnaire de français, ed Algérienne ENAG, Alger-Algérie,1992 .
.وعدة قواميس الكترونية
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Je suis ... travaille traducteur, je travaille dans pole industrie et pour l’édition et
pour l’audio visuel
01 :15- 01 :22 La traduction Audio visuelle c’est une profession qui est très mal
connue … par exemple ça m’arrive régulièrement quand je dise ce que je fais
dans la vie quand me demande ah c’est toi qui fais les voix
01 :23 Des métiers méconnus
01 :26- 01 :39 souvent j’ai l’impression que le public ne se rend pas compte du
travail nécessaire à la préparation d’une scène doublée
Il s’imagine que les comédiens Français arrivent, ils boivent leurs cafés, ils
fument leurs clopes et ohp ils se mettent à improviser en voyant les comédiens
originaux à l’écran
01 :40- 01 :56 La traduction et l’adaptation audio visuel est une branche de la
traduction littéraire, ce qu’on traduit c’est les œuvres de l’esprit, les œuvres qui
ont été écrites et ensuite filmer une mise en scène
01 :58- 02 :06 y’a tout un travail préparatoire qui prend des semaines… ou un
auteur va traduire tout en respectant les mouvements de bouche, du corps, les
mouvements des yeux des comédiens
02 :07- 02 :18 Et les gens n’ont pas conscience que c’est un métier appart
entière qui n’est pas facile du tout
La plupart des traducteurs aujourd’hui sont bac+5 quand même, ils sont
bilingues ou trilingues
Ils ont vécus à l’étranger pour parfaire leurs connaissances de langue
Donc voila
02 :19- 02 :30 Les métiers de la traduction en général et en particulier la
traduction Audio visuelle se sont des métiers très féminin et comme beaucoup
des métiers féminins se sont des métiers moins respectés, c’est un métier qu’on
fait chez soi en tant qu’un indépendant
02 :31- 02 :38 Donc… on voit des reportages sur les plateaux de doublage, on
voit les comédiens qui doublent mais le travail de l’auteur personne ne le voit
jamais
02 :39- 02 :48 Les gens ont tendance à croire que c’est facile de faire un soustitrage et que c’est facile de faire un doublage que ça se fait à toute vitesse… soit
vraiment par l’anglais ou quelque chose comme ça
02 :49- 03 :00 un autre problème avec la traduction Audio visuelle c’est qu’on
est au bout de chaine, notre travail se fait une fois que toutes les autres étapes de
création de production de post production du film ont été réalisés
03 :01- 03 :04 c’est un travail vraiment de l’ombre et le public ne sait pas ce qui
se passe
03 :05 la traduction Audio visuelle de l’ombre à la lumière
Un film documentaire de 52minutes
Extraits
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03 :17- 03 :24 parmi ces deux branches le sous-titrage et le doublage, on se
trouve en face…à des modes de traduction qui ont des contraintes presque
composées.
03 :25- 03 :42 on cas du sous-titrage évidement on entend les voix originales
donc ça a un aspect positif, et on essaye de traduire en condensant le plus
possible en tirant le jus de ce qu’ils disent en maximum de deux lignes
Pour chaque sous-titrage on a un nombre de lettres à respecter donc ça oblige à
une grande concision
03 :43- 03 :51 quand on me confie un film à sous titrer par exemple je
commence par recevoir une… plusieurs vidéos du film divisé en bobines.
03 :52- 04 :06 Ecrire des sous titres c’est transformer de l’oral en écrit toute on
donnant une impression aux spectateurs qu’il ne lit pas mais qu’il entend du
texte, alors qu’il est entrain de lire et en peu de mots ou il faut faire passer toutes
les idées, les sensibilités tous les niveaux de langues, tous les registres.
04 :10- 04 :18 Sortir le sous titre presque en même temps que le changement du
plans, pour le téléspectateur c’est beaucoup plus reposant par ce qu’il ne va pas
avoir deux voix.
04 :19- 04 :22 En France on a des règles très précises qui ne sont pas très
suivaient en étranger
04 :23- 04 :35 « No hair fibers »
On faisant des recherches je me suis aperçu qu’on disait pas des poiles ou des
cheveux par ce que … « hair fibers » ni des fibres capillaires, en termes
techniques de la police c’est des éléments pileux.
04 :36- 04 :45 Il faut savoir chercher
C’est presque un travail de documentaliste par moment
À travers une interview on peut repérer un nom qu’on arrive à joindre.
04 :46- 04 :53 donc voila j’intègre cet élément la dans mon sous-titre… donc je
réécoute ma réplique.
04 :54- 05 :01 J’ai eu l’occasion… par exemple de travailler sur « seul sur
Mars » et d’être en communication avec le directeur des opérations à Couron.
05 :02- 05 :16 sur la série de « Walking Dead » que je sous-titre qui est pleine
d’allusion, d’ambigüité, de référents manquants volontairement d’ailleurs…
j’aimerais voir les scénaristes et leurs demander… voila… exactement qu’elle
est leurs intentions, pour quoi ils ont choisit ce mot là spécifiquement.
05 :23- 05 :33 une fois que le traducteur à terminer la traduction et qu’il la relut,
il va rendre au laboratoire pour faire ce qu’on appelle la simulation… c’est une
étape indispensable dans le processus
05 :47 Le doublage
05 :44- 05 :53 au doublage c’est un autre compromis on n’a pas les voix
originales là l’essentiel est de respecter la musique du corps de l’acteur.
05 :54- 05 :57 C’est l’illusion qu’on doit susciter le doublage… c’est que les
acteurs parlent le Français.
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06 :10- 06 :20 Non seulement… évidement on essaye de coller les mouvements
de lèvres qui nous sont indiqués par la détection qui est posée par un détecteur…
c’est un métier… en tant que tel qui est très important.
06 :23- 06 :45 pour moi par exemple sur le sous-titrage j’ai mis « Espèce de
charlatan » par ce que c’est vraiment le sens exact de « couac » mais
« charlatan » c’est vraiment trop long là ça ne va pas aller… « nase » « Espèce
de nase » c’est trop court « Espèce de charlatan » c’est trop long donc j’ai trouvé
en tous les cas « tocard » qui a le mérite de commencer par un « o » .
06 :47- 06 :51 Il faut que j’oublie presque l’anglais en gardant le sens en moi et
en le retraduisant en français.
06 :53- 06 :57 Et là « Espèce » le « P » sur la labiale.
06 :58- 07 :04 Je ressens une fatigue physique super saine quand je fais une
adaptation au doublage et une émotion supérieure.
07 :05- 07 :08 « Arrête de faire chier avec ça c’est vous qui m’énerve espèce de
tocard ».
07 :09- 07 :24 l’avantage du doublage est d’être constamment dans l’image s’il
est fait correctement quand on donne les moyens au directeur du plateau,
l’ingénieur du son également et là qu’il est investi quand c’est une équipe de
passionnés qui s’en occupe pour obtenir un résultat totalement bluffant.
07 :26- 07 :35 si nous aimons l’audio visuel cela remonte très souvent à et
lorsque nous étions enfants le seul moyen d’accès que nous avions aux œuvres
qui venues de l’étranger c’était les versions doublées.
07 :36- 07 :44 Mais dans certaines langues rares il reste comme même
l’avantage de voir le jeu original du comédien qui selon moi était irremplaçable.
07 :46 INALCO, Paris, module d’initiation à la traduction audio visuelle
Master TRM
07 :51- 08 :02 Parfois on se pose des questions comment on fait passer une
réalité culturelle d’un monde à un autre c’est-à-dire du fin fond de l’Afghanistan
jusqu’au Paris 13ème, qu’est ce qu’il passe et qu’est ce qu’il casse?
08 :03 La voice over
08 :06- 08 :23 En plus du sous-titrage et du doublage synchrone, il existe une
pratique qui est très répondue qui s’appelle la voice over… on parle ici de sur
voix c’est le doublage qu’on a l’habitude, quand on regarde à un journal télévisé
par exemple… c’est-à-dire un doublage qui n’est pas synchrone avec le…
08 :28- 08 :41 Monotone notre travail consiste effectivement a adapter du film
du télé film et du documentaire vers le français essentiellement… le travail de
l’adaptation avec le même en fonction d’un documentaire et d’une voice over
mais bon… il faut passer par un travail de traduction.
08 :43- 09 :00 On tenant beaucoup à conserver les gravas et à laisser le site
pratiquement donc on entend les deux voix, la voix en arrière plan qui est la voix
d’origine quand moins n’entend et puis la traduction qui vient se poser pardessus… évidement les contraintes sont…
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09 :01- 09 :11 Ah…aba voila…donc on part à peu pré pour une base de 52
minutes on va laisser une grosse semaine pour le travail de la traduction et
l’adaptation.
09 :20- 09 :36 je m’appelle Erik John Close et donc je suis comédien je fais pas
mal de voix off, des narrations, des documentaires, des voice over donc la grosse
grosse différence avec le travail des gens qui font le doublage c’est que nous on
a pas de bande rythme on est pas tenus à être synchrone.
09 :37- 09 :51 je suis directeur artistique chez Eclair, mon travail consiste à
récupérer des textes de traducteurs de l’audio visuel et a partir de là…
j’harmonise par la suite avec des comédiens la traduction littérale, l’expression
sonore.
09 :52- 10 :03 mon travail consiste à … essentiellement à enregistrer des
comédiens a les recaler, a faire du nettoyage audio, les traducteurs audio visuels
sont dans leurs textes, aucun aura la même façon d’écrire.
10 :04- 10 :14 la dernière étape, en faite c’est le moment de la livraison
comment le client à complètement valider le projet et on est sensé à livrer a
partir d’un délai …évidement qu’il faut évidement respecter.
10 :15- 10 :24 donc là on peut justement retrouver sur ce type de support la
version française qui était doublée, la version neutre qu’on appelle la version
internationale.
10 :27 Des métiers en danger
10 :28- 10 :33 Depuis une dizaine d’années on observe une dégringolade des
tarifs.
10 :34- 10 :44 c’est très important que les gens avec qui on travaille nos clients,
nos commanditeurs que ce soit les chaines, les distributeurs, les éditeurs de
DVD prennent conscience, qu’on n’est pas juste une petite ligne dans un devis.
10 :45- 10 :53 c’est pareil que pour n’importe quel autre travail si vous dite à
quelqu’un il faut que tu me fasse ce travail en trois jours, alors il te faudra une
semaine.
10 :54- 10 :59 les jeunes auteurs qu’ils arrivent sur le métier, ils n’ont pas
forcement conscience de leurs valeurs, de leurs travail.
11 :00- 11 :08 Et je vais te payer un cinquième du tarif normal pratiquer
normalement y’a pas de miracle.
11 :09- 11 :13 c’est quand même le traducteur qui permet à un programme d’être
connu dans le monde entier.
11 :17- 11 :29 Ce qui est intéressant avec la traduction c’est qu’en faite c’est
filtre à travers le quel va passer tous les efforts et tous les investissements
intellectuelles et financières qui ont été faite dans la création de l’œuvre.
11 :30- 11 :38 c’est un vrai métier avec des vraies connaissances techniques
nécessaires, un métier qui s’apprend avec le temps aussi, et on essaye de faire
conscience de ça aux gens.
11 :39- 11 :56 c’est l’auteur de la traduction qui a la responsabilité de
transmettre au public de ses efforts, de ses investissements créatifs intellectuels
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financières… le traducteur a donc une place absolument centrale dans la
diffusion de l’œuvre.
11 :58 Traduction audio visuelle de l’ombre à la lumière
Le 21 septembre 2016

: املصطلحات املفتاحية املتخصصة املستنبطة من نص الفيلمTraduction audio visuelle, ATAA, SCAM, SACEM, Adaptatrice, Audio Visuel,
Auteur de sous-titrage, Auteur de texte de doublage, Improviser, Filmer une
mise en scène, Plateaux de doublage, Sous-titrage,
Doublage, Bobines,
Changement de plan, la musique du corps de l’acteur, coller les mouvements de
lèvres, INALCO, TRM, Voice Over, Bande rythme, Version neutre.

:1 اجلذاذات املصطلحية- 2.2
Traduction audio visuelle:مصطلح
-

Numéro :01
Fiabilité :00, 01.
Domaine et Sous domaine : Traduction / Traduction audio visuelle.
Entée en Langue source: Traduction audio visuelle.
INDICATIONS GRAMMATICALES (catégorie, genre): nom.

-

VARIANTES EVENTUELLES (sigles, abréviations, variantes graphiques): TAV.

-

DEFINITION ET SOURCE : Traduction de tous types de programmes AVs (Adriana
Serban et Jean Marc Lavaur, la Traduction audio visuelle, p146)

-

CONTEXTE ET SOURCE : Traduction des médias audio visuels (Adriana Serban et
Jean Marc Lavaur, la Traduction audio visuelle, p06)

-

RENVOIS EVENTUELS (synonymes, antonymes, analogies): Traduction de tous
programmes audio visuels, screen translation.

-

AUTRES INFORMATIONS (remarques, notes, illustrations):/.

. ترمجة مسعية بصرية: املدخل ابللغة اهلدف. اسم:)...فعل، معلومات صرفية (اسم. ت س ب:)اختصارات،  بدائل ممكنة (رموز ختتص الرتمجة السمعية البصرية يف ترمجة جل وسائل اإلعالم اجلماهريية: التعريف واملصدر وحىت الرتمجات،وغريها... ونشرات األخبار، وحصص تلفزيونية،املسموعة واملرئية من أفالم
. أسس تدريس الترجمة التقنية: إتبعنا في الدراسة أنموذج الجذاذات المصطلحية الذي إقترحته كريستين دوريو في كتابها- 1
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(Adriana Serban et Jean Marc Lavaur, la

املنجزة من أجل عروض املسرح واألوبريا
.Traduction audio visuelle, p146)

Yves Gambier , la traduction audio

 ترمجة الربامج السمعية البصرية:السياق و املصدر

-

visuelle : un genre en expansion, p02.

 الرتمجة، ترمجة الشاشة، ترمجة السمعي البصري:)... أضداد، إحاالت ممكنة (مرادفات.التلفزيونية
./:)... صور، معلومات أخرى (مالحظات" على ترمجة وسائل اإلعالم اجلماهريية املسموعةTraduction audio visuelle" يدل مصطلح
Screen " : اال أننا جند مرادفا له يف اللغة اإلجنليزية،واملرئية مبعىن كل ما هو مسموع ومرئي
 وحيصر هذا املصطلح مفهومه يف كل ما يعرض،"" يقابله يف اللغة العربية "ترمجة الشاشةtranslation
. ويستثتين الرتمجة املسموعة املمثلة يف جهاز الراديو، كمبيوتر" فحسب، تلفزيون،على الشاشة "سينما
،هذا ما دفعنا إلختيار املصطلح األنسب "ترمجة مسعية بصرية" اليت جتمع بني السمعي والبصري
.وتدمج حىت الرتمجات لذوي اإلحتياجات اخلاصة

ATAA:مصطلح
-

Numéro :02
Fiabilité :00, 01, 02.
Domaine et Sous domaine : Traduction / Traduction audio visuelle.
Entée en Langue source: ATAA.
INDICATIONS GRAMMATICALES (catégorie, genre): nom.

-

VARIANTES EVENTUELLES (sigles, abréviations, variantes graphiques): ATAA.
-

DEFINITION ET SOURCE : Association des traducteurs adaptateurs de l’audio
visuel, Elle a été crée en juin 2006, elle regroupe des auteurs professionnels de
doublage, de sous-titrage et se voice over (www.ATAA.fr).
- CONTEXTE ET SOURCE : les traducteurs qui adaptent les produits AV
(www.ATAA.fr).
- RENVOIS EVENTUELS (synonymes, antonymes, analogies): /.
-

AUTRES INFORMATIONS (remarques, notes, illustrations): /.
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. مجعية املرتمجني املكيفني للسمعي البصري: املدخل ابللغة اهلدف. مجلة امسية:)...فعل، معلومات صرفية (اسم. ⁄:)اختصارات،  بدائل ممكنة (رموز مجعية فرنسية خاصة ابملرتمجني املكيفني للمجال السمعي البصري من: التعريف واملصدر(www.ATAA.fr)....وغريهم
(www.ATAA.fr)..البصرية

،مسرتجني ومدبلجني

 املرتمجني الذين يكيفون املنتجات السمعية:السياق و املصدر

-

. /:)... أضداد، إحاالت ممكنة (مرادفات./:)... صور،معلومات أخرى (مالحظات
" :" إختصار لـATAA"
 تستعمل للداللة على املرتمجني املكيفني للمجال،"  " مجعية املرتمجني املكيفني للسمعي البصري:مبعىن
 تفاداي ألي لبس بني خمتلف... وغريها، سرتجة ودبلجة وصوت مضاف:السمعي البصري من
"Sous titreur, revoicer…etc ":التسميات
" Association des traducteurs adaptateurs de l’audio visuel

SCAM:مصطلح

-

Numéro :03
Fiabilité :00, 01, 02, 03.
Domaine et Sous domaine : Traduction / Traduction audio visuelle.
Entée en Langue source: SCAM.
INDICATIONS GRAMMATICALES (catégorie, genre): nom.

-

VARIANTES EVENTUELLES (sigles, abréviations, variantes graphiques): SCAM.

-

DEFINITION ET SOURCE : La SCAM : La société française civile des auteurs
multimédia (Glossaire ATAA,P33)

-

CONTEXTE ET SOURCE : la perception et la répartition des droits d’auteur
(Glossaire ATAA,P33).

-

RENVOIS EVENTUELS (synonymes, antonymes, analogies): les auteurs
multimédia.

-

AUTRES INFORMATIONS (remarques, notes, illustrations):/.

. الشركة الوطنية ملؤلفي الوسائط املتعددة: املدخل ابللغة اهلدف188

. مجلة إمسية:)...فعل، معلومات صرفية (اسم.⁄:)اختصارات،  بدائل ممكنة (رموز(Glossaire ATAA,P33).املتعددة

 شركة فرنسية خاصة مبؤلفي الوسائط:التعريف واملصدر

-

حقوق:السياق و املصدر

-

(Glossaire ATAA,P33).التأليف

. /:)... أضداد، إحاالت ممكنة (مرادفات. /:)... صور، معلومات أخرى (مالحظاتSACEM:مصطلح
-

Numéro :04
Fiabilité :00, 01, 02, 03, 04.
Domaine et Sous domaine : Traduction / Traduction audio visuelle.
Entée en Langue source: SACEM.
INDICATIONS GRAMMATICALES (catégorie, genre): phrase nominale.

-

VARIANTES EVENTUELLES (sigles, abréviations, variantes graphiques): SACEM.
-

DEFINITION ET SOURCE : Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique, fondée en 1851 (Glossaire ATAA,P33)

-

CONTEXTE ET SOURCE : La gestion des droits d’auteurs (Glossaire ATAA,P33)

-

RENVOIS EVENTUELS (synonymes, antonymes, analogies): les droits d’auteurs.

-

AUTRES INFORMATIONS (remarques, notes, illustrations):/.

. شركة مؤلفي وملحين املوسيقى: املدخل ابللغة اهلدف. مجلة إمسية:)...فعل، معلومات صرفية (اسم.⁄:)اختصارات،  بدائل ممكنة (رموز(Glossaire .املوسيقى

 ملؤلفي وملحين1851  شركة فرنسية أتسست عام:التعريف واملصدر

-

ATAA,P33)
.املوسيقى

مؤلفي وملحين:السياق و املصدر

-

. /:)... أضداد، إحاالت ممكنة (مرادفات./:)... صور، معلومات أخرى (مالحظات189

Société "

 " وsociété civile des auteurs multimédia " : " إختصارات لـSACEM  وSCAM "

 " الشركة الوطنية ملؤلفي:" تعىن األوىلdes auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
 لذلك أجرينا حبثا واثئقيا،"  " شركة مؤلفي وملحين املوسيقى: والثانية هي،" الوسائط املتعددة
. وهي ترمجة ختدم املعىن، مث إقرتحنا ترمجة حرفية،عن معنامها يف لغتهما األصل
Adaptatrice:مصطلح
-

Numéro :05
Fiabilité :00, 01, 02, 03, 04, 05.
Domaine et Sous domaine : Traduction / Traduction audio visuelle.
Entée en Langue source: Adaptatrice.
INDICATIONS GRAMMATICALES (catégorie, genre): nom féminin.

-

VARIANTES EVENTUELLES (sigles, abréviations, variantes graphiques):⁄.
-

DEFINITION ET SOURCE : Appellation générale donnée aux traducteurs exerçant
dans

le

domaine

de

l’audio

visuel« auteur

adaptateur/

traducteur

adaptateur »(Glossaire ATAA,P6)
-

CONTEXTE ET SOURCE : l’adaptation des produits audio visuels» (Glossaire
ATAA,P6)

-

RENVOIS EVENTUELS (synonymes, antonymes, analogies): traductrice adaptatrice.

-

AUTRES INFORMATIONS (remarques, notes, illustrations):/.

. مكيفة: املدخل ابللغة اهلدف. اسم مؤنت:)...فعل، معلومات صرفية (اسم. ⁄ :)اختصارات،  بدائل ممكنة (رموز تسمية خاصة ابملرتجم الذي يسهر على تكييف األعمال السمعية:التعريف واملصدر
(,Jean Delisle, la terminologie de la traduction P8)
.(Glossaire ATAA,P6)البصرية

-

 وهي تقنية خاصة ابلرتمجة،البصرية

 تكييف األعمال السمعية: السياق و املصدر

-

. مرتمجة مكيفة:)... أضداد، إحاالت ممكنة (مرادفات./:)... صور، معلومات أخرى (مالحظات190

"Adaptatrice

" من  "Adaptation " :وهي تسمية خاصة ابملرتجم املكيف للعمل السمعي

البصري ،حبيث جاء على لسان جورج ابسنت ":التكييف تقنية خاصة ابلرتمجة ،وهو استبدال حقيقة
سوسيوثقافية حبقيقة سوسيوثقافية أخرى".
لذلك إقرتحنا مصطلح "مكيفة" من "تكييف" عوضا عن" :مرتمجة مكيفة" اليت جند هلا مقابال آخر
يف اللغة الفرنسية "Tradaptatrice" :على الرغم من أن املعىن واحد.
مصطلحAudio Visuel:

Numéro :06
Fiabilité :00, 01, 02, 03, 04, 05, 06.
Domaine et Sous domaine : Traduction / Traduction audio visuelle.
Entée en Langue source: Audio Visuel.
INDICATIONS GRAMMATICALES (catégorie, genre): nom.

-

VARIANTES EVENTUELLES (sigles, abréviations, variantes graphiques): AV.

-

DEFINITION ET SOURCE : Mot composé de deux mots :Audio du latin audire
)=entendre (Hachette, p115
)Visuel qui a rapport à la vue (Hachette, p1736

-

)CONTEXTE ET SOURCE : les produits audio visuels (Glossaire ATAA,P 33

-

RENVOIS EVENTUELS (synonymes, antonymes, analogies): /.

-

AUTRES INFORMATIONS (remarques, notes, illustrations):/.

-

 املدخل ابللغة اهلدف :مسعي بصري. معلومات صرفية (اسم،فعل :)...مجلة مركبة من كلمتني. -بدائل ممكنة (رموز ،اختصارات).⁄:

-

التعريف واملصدر :يدل السمعي البصري على كل عمل مكون من صوت وصورة( .ميشيل

ماري وترييز جورنو ،معجم املصطلحات السينمائية ،ترمجة :فائز بشور ،ص )7

-

السياق واملصدر :األعمال السمعية البصرية( .ميشيل ماري وترييز جورنو ،معجم
املصطلحات السينمائية ،ترمجة :فائز بشور ،ص )7

-

إحاالت ممكنة (مرادفات ،أضداد :)...مسعي ⁄

صويت). (Nobel, p69

نظري
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بصري)(Nobel, p787

./:)... صور، معلومات أخرى (مالحظات، فهو جيمع الصوت والصورة معا،"بصري+ "مسعي:" مركب من كلمتنيAudio visuel" مصطلح
 وعليه قمنا برتمجة املصطلح،للداللة على كل عمل مسعي بصري مثل احلصص التلفزيونية أو اإلذاعية
.ترمجة حرفية تفي ابلغرض
Auteur de sous-titrage :مصطلح

-

Numéro :07.
Fiabilité :00, 01, 02, 03, 04, 05, 06,07.
Domaine et Sous domaine : Traduction / Traduction audio visuelle.
Entée en Langue source: Auteur de sous-titrage.
INDICATIONS GRAMMATICALES (catégorie, genre): phrase nominale.

-

VARIANTES EVENTUELLES (sigles, abréviations, variantes graphiques):⁄.

-

-

DEFINITION ET SOURCE : L’adaptateur de l’audio visuel a le statut de l’auteur
(Glossaire ATAA, p7)
CONTEXTE ET SOURCE : La personne qu’écrit les sous-titres qui apparaitront
pendant la diffusion d’un programme en version originale (www.lavoixletudiant.com)
RENVOIS EVENTUELS (synonymes, antonymes, analogies): sous titreur.

-

AUTRES INFORMATIONS (remarques, notes, illustrations):/.

. مسرتج: املدخل ابللغة اهلدف. اسم مذكر:)...فعل، معلومات صرفية (اسم.⁄:)اختصارات،  بدائل ممكنة (رموز وهو الذي يضع نص، املسرتج هو املرتجم املكيف للعمل السمعي البصري:التعريف واملصدر
(Glossaire ATAA, p7).الشاشة
(www.lavoixletudiant.com).السرتجة

-

السرتجة أسفل

 الشخص القائم على: السياق واملصدر-

 مؤل ــف، كات ــب الس ــرتجة، م ــرتجم مكي ــف، مس ــرتج:)... أض ــداد،إح ــاالت ممكن ــة (مرادف ــات

-

. القائم على السرتجة،السرتجة
./:)... صور، معلومات أخرى (مالحظات-
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 علما أن السرتجة متر، " الشخص القائم على السرتجةAuteur de sous-titrage " يعين مصطلح
.بعدة مراحل لعل أمهها الرتمجة والتكييف لتليها عملية نقل احلوار املنطوق يف سطرين أسفل الشاشة
 كلمة واحدة تظهر، الشخص القائم على السرتجة: " مسرتج" عوضا من:لذلك إقرتحنا مصطلح
 حبيث تتطلب طباعة السرتجة االختصار أو،أسفل الشاشة أحسن من مجلة متكونة من اربعة كلمات
. وهو مقابل يفي ابملعىن الدقيق،ما يعرف ابإلقتصاد اللغوي

Auteur de texte de doublage :مصطلح

-

Numéro :08.
Fiabilité :00, 01, 02, 03, 04, 05, 06,07, 08.
Domaine et Sous domaine : Traduction / Traduction audio visuelle.
Entée en Langue source: Auteur de texte de doublage.
INDICATIONS GRAMMATICALES (catégorie, genre): phrase nominale.

-

VARIANTES EVENTUELLES (sigles, abréviations, variantes graphiques):⁄.

-

DEFINITION ET SOURCE : Synonyme en français : adaptateur de doublage
(www.ataa.fr)
La personne chargée de doublage : il dispose d’une copie du film, d’une retranscription
des dialogues et parfois d’un glossaire sur le sens et le style de certaines expressions, il
traduit les répliques en tenant compte du mouvement des lèvres des acteurs
(www.cineteleandco.fr)
CONTEXTE ET SOURCE : la personne qu’écrit les textes que les comédiens de

-

doublage enregistreront en studio (André Mourgue, le métier d’auteur du
doublage,www.objectif-cinéma.com=
-

RENVOIS

EVENTUELS (synonymes,

antonymes,

analogies):adaptateur

de

doublage.
-

AUTRES INFORMATIONS (remarques, notes, illustrations):/.

. مدبلج: املدخل ابللغة اهلدف.  اسم مذكر:)...فعل، معلومات صرفية (اسم.⁄:)اختصارات،  بدائل ممكنة (رموز، وتكييف حوات اللغة األصل، املدبلج هو الذي يسهر على ترمجة:التعريف واملصدر
(Glossaire ATAA, p7).التزامن

-

وقطعها إستبداهلا حبوارات اللغة اهلدف مراعيا يف ذلك عملية
. الشخص القائم على الدبلجة: السياق واملصدر-

(www.lavoixletudiant.com)
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 مؤلف، منجز نصوص الدبلجة،  مكيف، مدبلج:)... أضداد، إحاالت ممكنة (مرادفات.الدبلجة
./:)... صور، معلومات أخرى (مالحظات " عوضا من القائم علىAuteur de texte de doublage" :لقد مت إختيار " مدبلج" مقابال لـ
 وهو املصطلح األقرب و األنسب ملن تنسب له مهمة دبلجة األصوات عوضا من مجلة،الدبلجة
.شارحة

Improviser:مصطلح

-

Numéro :09.
Fiabilité :00, 01, 02, 03, 04, 05, 06,07, 08, 09.
Domaine et Sous domaine : Traduction / Traduction audio visuelle.
Entée en Langue source: Improviser.
INDICATIONS GRAMMATICALES (catégorie, genre): verbe.

-

VARIANTES EVENTUELLES (sigles, abréviations, variantes graphiques):⁄.

-

DEFINITION ET SOURCE : Composer sur le champ et sans préparation (Hachette,
p827)
Faire une chose sans préparation ex : monologue. (Larousse, p332)
CONTEXTE ET SOURCE : Les comédiens qu’imitent Les comédiens originaux lors

-

du doublage. (Hachette, p827)
-

RENVOIS EVENTUELS (synonymes, antonymes, analogies): Imiter.

-

AUTRES INFORMATIONS (remarques, notes, illustrations):/.

. يقلد: املدخل ابللغة اهلدف. فعل:)...فعل، معلومات صرفية (اسم.⁄:)اختصارات،  بدائل ممكنة (رموز(Larousse, p332) .حتضري

(Hachette, p827).الدبلجة

 الشخص أو املمثل الذي يقوم بشئ ما دون:التعريف واملصدر

-

املمثل الذي يقلد املمثل يف اللغة األصل أثناء: السياق واملصدر-

 أنشد، ارجتل، أعد بال استعداد، جتسيد، أتدية، تقليد:)... أضداد، إحاالت ممكنة (مرادفات.ارجتاال
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./:)... صور، معلومات أخرى (مالحظات وجند ملعناه عدة، " على التمثيل أو أتدية شيء ما بدون حتضريImproviser" يدل مصطلح
 ولكن إذا ما الحظنا اجلملة الواردة ابللغة، أتدية أو اإلرجتال يف فن:مقابالت يف اللغة العربية أبرزها
"  بل يعين يف لغته األصل، " خيتلف متاما عن هذا املصطلحImproviser"  فمعىن الفعل،الفرنسية
 تقليد املمثلني: حبيث يدل سياقه يف اجلملة األصلية على، تقليد من الفعل يقلد: " مبعىنImiter
.األصليني
Filmer une mise en scène :مصطلح

-

Numéro :10.
Fiabilité :00, 01, 02, 03, 04, 05, 06,07, 08, 09, 10.
Domaine et Sous domaine : audio visuel et Traduction / cinéma et Traduction audio
visuelle.
Entée en Langue source: Filmer une mise en scène.
INDICATIONS GRAMMATICALES (catégorie, genre): phrase verbale .

-

VARIANTES EVENTUELLES (sigles, abréviations, variantes graphiques):⁄.

-

-

DEFINITION ET SOURCE : l’art de dresser.
(André Antoine, dico internaute.com)
CONTEXTE ET SOURCE : cinéma, télévision, télé cinéma. (André Antoine, dico
internaute.com)
RENVOIS EVENTUELS (synonymes, antonymes, analogies): ⁄.

-

AUTRES INFORMATIONS (remarques, notes, illustrations):/.

. التصوير: املدخل ابللغة اهلدف. إسم:)...فعل، معلومات صرفية (اسم.⁄:)اختصارات،  بدائل ممكنة (رموز(Glossaire ATAA, p33).التصوير
(Glossaire ATAA, p33).فيلم

 فن: التعريف واملصدر-

 التصوير على شكل: السياق واملصدر-

. أفلمة، تصوير:)... أضداد، إحاالت ممكنة (مرادفات./:)... صور، معلومات أخرى (مالحظات-
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، األعمال اليت مت تصويرها: وتعين يف اجلملة،" التصوير

Filmer une mise en scène "

:يقصد بـ

." "نرتجم املؤلفات املقتبسة اليت مت تصويرها:لذلك إقرتحنا الرتمجة اﻵتية
Plateaux de doublage :مصطلح

-

Numéro :11.
Fiabilité :00, 01, 02, 03, 04, 05, 06,07, 08, 09, 10, 11.
Domaine et Sous domaine : Traduction / Traduction audio visuelle.
Entée en Langue source: Plateaux de doublage.
INDICATIONS GRAMMATICALES (catégorie, genre): phrase nominale.

-

VARIANTES EVENTUELLES (sigles, abréviations, variantes graphiques):⁄.

-

DEFINITION ET SOURCE : lieu d’enregistrement de doublage ou voice over
(Glossaire ATAA, p17).
CONTEXTE ET SOURCE : le doublage des œuvres AV. (Glossaire ATAA, p17).
RENVOIS EVENTUELS (synonymes, antonymes, analogies): studio de doublage.

-

AUTRES INFORMATIONS (remarques, notes, illustrations):/.

. بالطوهات الدبلجة: املدخل ابللغة اهلدف. مجلة إمسية:)...فعل، معلومات صرفية (اسم.⁄:)اختصارات،  بدائل ممكنة (رموز(Glossaire ATAA, p17).

 املكان الذي نسجل فيه الدبلجة: التعريف واملصدر-

(Glossaire ATAA, p17).البصرية

دبلجة األعمال السمعية: السياق واملصدر-

. استديو الدبلجة:)... أضداد، إحاالت ممكنة (مرادفات./:)... صور، معلومات أخرى (مالحظات"Plateaux de :إعتمدان أسلوب اإلقرتاض إبعتباره أسلواب مباشرا من أساليب الرتمجة أثناء ترمجة
 بالطوهات الدبلجة عوضا من إستديوهات الدبلجة ألننا جند ما يقابله يف اللغةdoublage "
."Studio" :الفرنسية
Sous-titrage:مصطلح

-

Numéro :12.
Fiabilité :00, 01, 02, 03, 04, 05, 06,07, 08, 09, 10, 11, 12.
Domaine et Sous domaine : Traduction / Traduction audio visuelle.
Entée en Langue source: Sous-titrage.
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-

INDICATIONS GRAMMATICALES (catégorie, genre): nom.

-

VARIANTES EVENTUELLES (sigles, abréviations, variantes graphiques):ST.

-

-

DEFINITION ET SOURCE : Opération consistant à faire apparaitre dans des sous
titres dans l’image. (Larousse.fr)
Une reformulation écrite de la bande de son. (Adiana Serban et Jean Marc Lavaur, La
traduction Audio visuelle, p09)
CONTEXTE ET SOURCE : Les sous titrent qui apparaissent en bas d’écran (Adiana
Serban et Jean Marc Lavaur, La traduction Audio visuelle, p09)
RENVOIS EVENTUELS (synonymes, antonymes, analogies): surtitrage.

-

AUTRES INFORMATIONS (remarques, notes, illustrations):/.

-

. سرتجة: املدخل ابللغة اهلدف. إسم:)...فعل، معلومات صرفية (اسم.⁄:)اختصارات،  بدائل ممكنة (رموز(Adiana Serban et

. هي عملية إستبدال احلوار املنطوق حبوار مكتوب: التعريف واملصدرJean Marc Lavaur, La traduction Audio visuelle, p09)

. الشاشة

 السرتجة اليت تظهر أسفل: السياق واملصدر-

(Yves Gambier, la traduction audiovisuelle : un genre en expansion, p2)

، حاشية مرتمجة، ترمجة مرئية، هتميش.:)... أضداد، إحاالت ممكنة (مرادفات.)93 ص،) حاشية سينمائية (معجم املصطلحات السينمائية17،2008العدد،(جملةاملرتجم
./:)... صور، معلومات أخرى (مالحظات أوهلا العنونة املصطلح الذي أستخدم لفرتة،" Sous-titrage" لقد تعددت مقابالت مصطلح
أو السينمائية
 وجند احلاشية املتعددة، " علم العناوينTitrologie" طويلة لوال تداخله مع
، وهناك من يسميها ابلرتمجة املرئية ألننا نراها،ألن ظهور هذه التقنية مرتبط ابلصناعة السينمائية
 وجند،ويسميها البعض اﻵخر ترمجة مكتوبة ابعتبارها عملية حتويل ماهو ملفوظ إىل ماهو مكتوب
... وغريها،كذلك السطرجة من سطر
. وهو املصطلح الذي جاء به محيد العواضي،إقرتحنا مصطلح سرتجة تعريبا للمصطلح الفرنسي

Doublage:مصطلح

-

Numéro :13.
Fiabilité :00, 01, 02, 03, 04, 05, 06,07, 08, 09, 10, 11, 12, 13.
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-

Domaine et Sous domaine : Traduction / Traduction audio visuelle.
Entée en Langue source: Doublage.
INDICATIONS GRAMMATICALES (catégorie, genre): nom.

-

VARIANTES EVENTUELLES (sigles, abréviations, variantes graphiques):D.

-

-

DEFINITION ET SOURCE : Opération consistant à substituer aux voix de la version
originale d’une fiction l’enregistrement des voix de comédiens s’exprimant dans une
autre langue de façon synchrone avec l’image (Thierry le nouvel, le doublage , P50∙ )
CONTEXTE ET SOURCE : La traduction des produits Audio visuels
(Adiana Serban et Jean Marc Lavaur, La traduction Audio visuelle, p09)
RENVOIS EVENTUELS (synonymes, antonymes, analogies): ⁄.

-

AUTRES INFORMATIONS (remarques, notes, illustrations):/.

-

. دبلجة: املدخل ابللغة اهلدف. إسم:)...فعل، معلومات صرفية (اسم.⁄:)اختصارات،  بدائل ممكنة (رموز. وإستبداهلا حبوارات اللغة اهلدف، هي عملية قطع حوارات اللغة األصل: التعريف واملصدر(Thierry le nouvel, le doublage , P50 )
. البصرية

 دبلجة األعمال السمعية: السياق واملصدر-

(Yves Gambier, la traduction audiovisuelle : un genre en expansion, p2)

، الفيلم املعرب، ترمجة األفالم، الرتمجة يف السينما.:)... أضداد، إحاالت ممكنة (مرادفات.ترمجة صوتية
./:)... صور، معلومات أخرى (مالحظات املصطلح،"" إىل اللغة العربية "دبلجةDoublage" إعتمدان على التعريب أثناء ترمجة مصطلح
 دوبالج والرتمجة الصوتية أو: حبيث جند له عدة مقابالت من بينها،الذي إقرتحه محيد العواضي
. ويعترب هذا تعدد مقابالت املصطلح الواحد ظاهرة مرضية،ترمجة األصوات

Bobines:مصطلح

-

Numéro :14.
Fiabilité :00, 01, 02, 03, 04, 05, 06,07, 08, 09, 10, 11,12, 13, 14.
Domaine et Sous domaine : audio visuel et Traduction / cinéma et Traduction audio
visuelle.
Entée en Langue source: Bobines.
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-

INDICATIONS GRAMMATICALES (catégorie, genre): nom pluriel.

-

VARIANTES EVENTUELLES (sigles, abréviations, variantes graphiques):⁄.

-

-

DEFINITION ET SOURCE : Longueur de film de 300 mètres, au format 35
millimètres, dont la pro-jection représente 10 minutes de film (et donc
d’enregistrement). Cette unité sert (ou servait) de base au calcul de la rémunération des
détec-teurs*, des calligraphes* et des auteurs* de doublage. Dans les faits, une bobine
destinée à l’exploitation mesure 600 mètres et dure 20 minutes. (Glossaire ATAA, p08)
CONTEXTE ET SOURCE : Tournage des films. (dico internaute.com)
RENVOIS EVENTUELS (synonymes, antonymes, analogies): ⁄.

-

AUTRES INFORMATIONS (remarques, notes, illustrations):/.

. لفائف: املدخل ابللغة اهلدف. مجع⁄ إسم:)...فعل، معلومات صرفية (اسم.⁄:)اختصارات،  بدائل ممكنة (رموز واللفيفــة هــي، اللفيفــة أو ملــف البكــرة عتــاد خمصــص للعــرض الســينمائي: التعريــف واملصــدر(almaany.com).املعطيات

كذلك الشريط املغناطيسي الذي يسمح ابلتسجيل وأرشفة

(dico internaute.com).األفالم

تصوير ودبلجة: السياق واملصدر-

. ملف البكرة، بكرة امللف، لفيفة، ملف:)... أضداد، إحاالت ممكنة (مرادفات:)...صور

، معلومات أخرى (مالحظات-

 يرتبط بكل من السينما والرتمجة السمعية، مصطلح خاص بكل ما هو مسعي بصريBobines
. وهو عبارة عن شريط خمصص للتسجيل والعرض السينمائي،البصرية
 وهو على حسب رأينا املصطلح، إال أننا إخرتان مصطلح لفائف مجع لفيفة،أوردان عدة مقابالت له
.األنسب
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Changement de plans:مصطلح
-

Numéro :15.
Fiabilité :00, 01, 02, 03, 04, 05, 06,07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Domaine et Sous domaine : audio visuel et Traduction / cinéma et Traduction audio
visuelle.
Entée en Langue source: Changement de plans.
INDICATIONS GRAMMATICALES (catégorie, genre): phrase.

-

VARIANTES EVENTUELLES (sigles, abréviations, variantes graphiques):⁄.

-

DEFINITION ET SOURCE : Est l’opération qui consiste à projeter une figure sur un
plan différent (André Roy, dictionnaire général du cinéma, p88)
En sous-titrage, l’un des principes du repérage est d’éviter qu’un même sous-titre soit
visible sur deux plans successifs. (Glossaire ATAA, p12)
CONTEXTE ET SOURCE : Tournage, cadrage. (dico internaute.com)
RENVOIS EVENTUELS (synonymes, antonymes, analogies): un changement

-

d’angle et/ou de cadrage.
-

AUTRES INFORMATIONS (remarques, notes, illustrations):/.

. تغيري زاوية التصوير: املدخل ابللغة اهلدف. مجلة:)...فعل، معلومات صرفية (اسم.⁄:)اختصارات،  بدائل ممكنة (رموز(André Roy,

 التصوير من زوااي خمتلفة أو التغيري يف زوااي التصوير:التعريف واملصدر

-

dictionnaire général du cinéma, p88)
Glossaire ATAA, p12.املشهد

ويتفادى املسرتج ترك نص السرتجة نفسه أثناء تغيري

(dico internaute.com) .السرتجة

، التصوير: السياق واملصدر-

. /:)... أضداد، إحاالت ممكنة (مرادفات./:)... صور، معلومات أخرى (مالحظات وهو مصطلح خاص ابجملال السمعي، " التغيري يف زاوية التصويرChangement de plans": يعين
 ويثمتل دوره يف السرتجة يف تفادي ترك نص السرتجة، والسينما بصفة خاصة،البصري بصفة عامة
 حبيث يرتبط ظهور وإختفاء نص السرتجة ابلزمن احملدد هلا وابلتغيري الذي،نفسه حني تغيري املشهد
.حيدث يف املشهد
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la musique du corps de l’acteur:مصطلح
-

Numéro :16.
Fiabilité :00, 01, 02, 03, 04, 05, 06,07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Domaine et Sous domaine : audio visuel et Traduction / cinéma et Traduction audio
visuelle.
Entée en Langue source: la musique du corps de l’acteur.
INDICATIONS GRAMMATICALES (catégorie, genre): phrase nominale.

-

VARIANTES EVENTUELLES (sigles, abréviations, variantes graphiques):⁄.

-

DEFINITION ET SOURCE : Ensemble de mouvements que l’acteur ajoutera à sa
discussion tel que haussement de la tète, les sourcilles, les épaules …etc (André Roy,
dictionnaire générale du cinéma, p221)
CONTEXTE ET SOURCE : cinéma, théâtre. (dico internaute.com)
RENVOIS EVENTUELS (synonymes, antonymes, analogies): mouvements corporel,

-

l’art corporel, Le corporel, Kinésique.
-

AUTRES INFORMATIONS (remarques, notes, illustrations):/.

. لغة اجلسد: املدخل ابللغة اهلدف. مجلة متكونة من كلمتني:)...فعل، معلومات صرفية (اسم.⁄:)اختصارات،  بدائل ممكنة (رموز لغة اجلسد هي جمموع احلركات اليت يقوم هبا املمثل مثل حركة ميالن الرأس:التعريف واملصدر
(André Roy, dictionnaire général du cinéma, p221)
(dico internaute.com) .

-

.اليت تعين إما القبول أو الرفض

 املسرح، السينما: السياق واملصدر-

. حركات اجلسد، احلركات اجلسمانية للمثل:)... أضداد، إحاالت ممكنة (مرادفات./:)... صور، معلومات أخرى (مالحظات" جمموع

Le corporel"

:" أو ما يعرف بـ

la musique du corps de l’acteur"

:يقصد بـ

، تدعى بلغة اجلسد، وهي لغة معرتف هبا،احلركات اجلسمانية أو اجلسدية اليت يقوم هبا املمثل
.وتستدعي هذه اللغة التزامن البدين من طرف املمثل أثناء الدبلجة
.إخرتان لغة اجلسد من بني مجيع املقابالت ألنه املصطلح الذي حيمل املعىن الدقيق
coller les mouvements de lèvres
-

Numéro :17.
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:مصطلح

-

Fiabilité :00, 01, 02, 03, 04, 05, 06,07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Domaine et Sous domaine : Traduction / Traduction audio visuelle.

-

Entée en Langue source: coller les mouvements de lèvres.
INDICATIONS GRAMMATICALES (catégorie, genre): phrase nominale.

-

VARIANTES EVENTUELLES (sigles, abréviations, variantes graphiques):⁄.

-

DEFINITION ET SOURCE : -Action de coïncider le son des dialogues avec

les mouvements de bouches des comédiens présents à l’image (Glossaire
ATAA, p39)
- CONTEXTE ET SOURCE : doublage. (Thierry le nouvel, le doublage , P50)∙
- RENVOIS EVENTUELS (synonymes, antonymes, analogies): synchronisation,
synchro-labial, Lip synchronization.
-

AUTRES INFORMATIONS (remarques, notes, illustrations):/.

. مزامنة حركة الشفاه: املدخل ابللغة اهلدف. مجلة إمسية:)...فعل، معلومات صرفية (اسم.⁄:)اختصارات،  بدائل ممكنة (رموز املزامنة تقنية خاصة ابلدبلجة حبيث يقوم املكيف بتزامن حركات الشفاه: التعريف واملصدر(Thierry le nouvel, le doublage , (

مع الصوت كي يتخيل للمتلقي أنه أمام نسخة أصلية
P50

(Thierry le nouvel, le doublage , P50( .التزامن

، املزامنة: السياق واملصدر-

. التزامن، املزامنة:)... أضداد، إحاالت ممكنة (مرادفات./:)... صور، معلومات أخرى (مالحظات تتمثل يف مزامنة، " على تقنية خاصة ابلدبلجةcoller les mouvements de lèvres " تدل
 وتدعى هذه العملية يف اللغة األصل،حركات الشفاه ابألصوات كي يتسىن للمشاهد أنه أمام األصل
 وجند،" Labiale" أو
"Synchronisation Labiale" " أوSynchronisation" :بـ
 وتوجب منا إستعمال الرتمجة مزامنة حركات، التزامن أو ما يعرف ابملزامنة:عدة مقابالت هلا أبرزها
.الشفاه نظرا لسياق اجلملة
INALCO
-

Numéro :18.
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:مصطلح

-

Fiabilité :00, 01, 02, 03, 04, 05, 06,07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Domaine et Sous domaine : Langues/ Langues et civilisation.
Entée en Langue source: L’institut des langues et civilisations Orientales.
INDICATIONS GRAMMATICALES (catégorie, genre): nom.

-

VARIANTES EVENTUELLES (sigles, abréviations, variantes graphiques):⁄.

-

-

DEFINITION ET SOURCE : Établissement public d’enseignement supérieur et de
recherche, l’Inalco enseigne et mène des recherches sur les langues d’Europe centrale
et orientale, d'Asie, d'Océanie, d'Afrique et celles des populations d’Amérique, ainsi
que sur la géographie, l'histoire, les institutions, la vie politique, économique et sociale
des pays concernés. (inalco.fr)
CONTEXTE ET SOURCE : L’institut des langues et civilisation (inalco.fr)
RENVOIS EVENTUELS (synonymes, antonymes, analogies):⁄.

-

AUTRES INFORMATIONS (remarques, notes, illustrations):/.

. املعهد الوطين للغات واحلضارات الشرقية: املدخل ابللغة اهلدف. مجلة إمسية:)...فعل، معلومات صرفية (اسم.⁄:)اختصارات،  بدائل ممكنة (رموز مؤسسة عمومية للتعليم العايل والبحث العلمي خمتصة يف لغات أورواب: التعريف واملصدر واتريخ تلك البلدان وسياستها، واللغات اﻵسيوية واإلفريقية و األمريكية،الوسطى والشرقية
(inalco.fr)
(inalco.fr) .واحلضارات

وإقتصادها

 معهد اللغات: السياق واملصدر-

. /:)... أضداد، إحاالت ممكنة (مرادفات./:)... صور، معلومات أخرى (مالحظاتTRM

:مصطلح

-

Numéro :19.
Fiabilité :00, 01, 02, 03, 04, 05, 06,07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Domaine et Sous domaine :Traduction /Traduction audio visuelle.
Entée en Langue source: TRM.
INDICATIONS GRAMMATICALES (catégorie, genre): nom.

-

VARIANTES EVENTUELLES (sigles, abréviations, variantes graphiques):⁄.

-

DEFINITION ET SOURCE : TRM est un master en Traduction et Rédaction et
Médiation multilingue a l’institut INALCO. (inalco.fr)
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-

CONTEXTE ET SOURCE : Etudes en traduction (inalco.fr)

-

RENVOIS EVENTUELS (synonymes, antonymes, analogies):⁄.

-

AUTRES INFORMATIONS (remarques, notes, illustrations):/.

.الرتمجة والتحرير والوساطة متعددة اللغات: املدخل ابللغة اهلدف. مجلة إمسية:)...فعل، معلومات صرفية (اسم.⁄:)اختصارات،  بدائل ممكنة (رموز ماسرت يف الرتمجة والتحرير والوساطة متعددة اللغات ابملعهد الوطين للغات: التعريف واملصدر(inalco.fr)
(inalco.fr) .الرتمجة

. فرنسا،واحلضارات الشرقية

 دراسات يف: السياق واملصدر-

. /:)... أضداد، إحاالت ممكنة (مرادفات./:)... صور، معلومات أخرى (مالحظات " وL’institut des langues et civilisations Orientales " : " إختصارات لـTRM  وINALCO "
 " املعهد الوطين للغات: " تعىن األوىلTraduction et Rédaction et Médiation multilingue "
 وبناء على ذلك قمنا،". " الرتمجة والتحرير والوساطة متعددة اللغات: والثانية،" واحلضارات الشرقية
 وإقرتحنا من خالل البحث الواثئقي ترمجة حرفية تفي،ابلبحث عن معنامها يف لغتهما األصل
.ابلغرض
Voice Over

:مصطلح

-

Numéro :20.
Fiabilité :00, 01, 02, 03, 04, 05, 06,07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Domaine et Sous domaine :Traduction /Traduction audio visuelle.
Entée en Langue source: Voice Over.
INDICATIONS GRAMMATICALES (catégorie, genre): nom.

-

VARIANTES EVENTUELLES (sigles, abréviations, variantes graphiques): VO.

-

DEFINITION ET SOURCE : Voice Over mot anglais empreinté ; technique de
traduction audio visuelle La norme de traduction pour la plupart des documentaires.
Voice Over est La surimposition d’une voix sur une autre voix
(Glossaire
ATAA, p44)
- CONTEXTE ET SOURCE : Traduction des films documentaires (Yves Gambier, la
traduction audiovisuelle : un genre en expansion, p4)
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RENVOIS EVENTUELS (synonymes, antonymes, analogies): Demi doublage.
AUTRES INFORMATIONS (remarques, notes, illustrations): Voice Over désigne
synchronisme labiale, une adaptation sous

-

toute adaptation s’affranchissant du
forme de voix off.

 املدخل ابللغة اهلدف :الصوت املضاف. معلومات صرفية (اسم،فعل :)...إسم. بدائل ممكنة (رموز ،اختصارات).⁄: التعريف واملصدر :تقنية خاصة برتمجة األفالم الواثئقية ،وهو عبارة عن إضافة أصوات فوقأصوات الشريط األصلي.
 السياق واملصدر :ترمجة األفالم أو األشرطة الواثئقية. إحاالت ممكنة (مرادفات ،أضداد :)...الدبلجة النصفية. معلومات أخرى (مالحظات ،صور:)...ال نعتمد عملية التزامن أثناء القيام بصوت مضافلألفالم الواثئقية لذلك يسميه البعض ابلدبلجة النصفية.
" "Voice Overتقنية خاصة برتمجة األفالم الواثئقية ،تستدعي إضافة أصوات فوق الشريط
األصلي ،لذلك اخرتان مصطلح الصوت املضاف من بني مجيع املقابالت ،فهناك من يسميها
ابلدبلجة النصفية كوهنا ال تعتمد على التزامن أو ما يعرف مبزامنة حركات الشفاه ،كما جند الصوت
األجهر ألن الصوت الذي يسمعه املشاهد يف اللغة األصل يكون أعلى من الصوت األصلي.
مصطلح:

Bande rythme
-

Numéro :21.
Fiabilité :00, 01, 02, 03, 04, 05, 06,07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21.
Domaine et Sous domaine : Audio visuel et Traduction / Cinéma et Traduction audio
visuelle.
Entée en Langue source: Bande rythme.
INDICATIONS GRAMMATICALES (catégorie, genre): phrase nominale .

-

VARIANTES EVENTUELLES (sigles, abréviations, variantes graphiques):bande

-

rythmo.
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-

-

-

DEFINITION ET SOURCE : Pellicule 35 mm transparente, sur laquelle a été
calligraphié le texte finalisé de l’adaptation qui sera interprété par les comédiens lors
de l’enregistrement (Glossaire ATAA, p07)
CONTEXTE ET SOURCE : Enregistrement (Glossaire ATAA, p07)
RENVOIS
EVENTUELS (synonymes,
antonymes,
analogies):
Bande
rythmographique.

-

AUTRES INFORMATIONS (remarques, notes, illustrations):/.

. الشريط االيقاعي: املدخل ابللغة اهلدف. مجلة إمسية:)...فعل، معلومات صرفية (اسم.⁄:)اختصارات،  بدائل ممكنة (رموز. شريط يتم فيه وضع النص الذي سبق تسجيله من طرف املمثلني: التعريف واملصدر(Glossaire ATAA, p07)
(Glossaire ATAA, p07) . تسجيل األصوات:واملصدر

 السياق-

. /:)... أضداد، إحاالت ممكنة (مرادفات./:)... صور، معلومات أخرى (مالحظات، " الشريط الذي يوضع فيه التسجيل اخلاص أبصوات املمثلنيBande rythme ": :يقصد بـ
.  الشريط االيقاعي: وترمجناه ترمجة حرفية
Version neutre
-

:مصطلح

-

Numéro :22.
Fiabilité :00, 01, 02, 03, 04, 05, 06,07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22.
Domaine et Sous domaine : Audio visuel et Traduction / Cinéma et Traduction audio
visuelle.
Entée en Langue source: Version neutre.
INDICATIONS GRAMMATICALES (catégorie, genre): nom.

-

VARIANTES EVENTUELLES (sigles, abréviations, variantes graphiques):⁄.

-

-

DEFINITION ET SOURCE : La version neutre c’est la version internationale dont
on trouve la version originale et la version doublée (Glossaire ATAA, p43)
CONTEXTE ET SOURCE : La distribution et la diffusion des produits AV.
(Glossaire ATAA, p43)
RENVOIS EVENTUELS (synonymes, antonymes, analogies): version internationale.

-

AUTRES INFORMATIONS (remarques, notes, illustrations):/.

-

-
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 املدخل ابللغة اهلدف :النسخة احليادية. معلومات صرفية (اسم،فعل :)...إسم. بدائل ممكنة (رموز ،اختصارات).⁄: التعريف واملصدر املؤرخ :النسخة احليادية هي النسخة اليت جند فيها النسخة األصليةواملدبلجة ،وتدعى ابلنسخة العاملية.
 -السياق واملصدر

)(Glossaire ATAA, p43

املؤرخ :توزيع البرامج السمعية البصرية)(Glossaire ATAA, p43

 إحاالت ممكنة (مرادفات ،أضداد:)...نسخة عاملية. معلومات أخرى (مالحظات ،صور./:)...يدل مصطلح

 Version neutreعلى العتاد الذي نجد فيه النسختين األصلية والمدبلجة ،وتدعى بـ :في

اللغة األصل.

وتفاداي للتكرار يف نص السرتجة إعتمدان على الرتمجة الشارحة ،واخرتان مصطلح  :النسخة العاملية
بدال من :النسخة احليادية.
بعد إمتام مرحلة البحث الواثئقي اخلاص ابملصطلحات الواردة يف الفيلم على شكل جذاذات
مصطلحية ،إقرتحنا مسردا مصطلحيا خاصا ابملصطلحات الواردة يف الفيلم:
املقابل ابللغة اهلدف

املصطلح ابللغة األصل

ترمجة مسعية بصرية

Traduction audio visuelle

مجعية املرتمجني املكيفني للسمعي البصري

ATAA

الشركة الوطنية ملؤلفي الوسائط املتعددة،

SCAM

شركة مؤلفي وملحين املوسيقى

SACEM

مكيفة

Adaptatrice

مسعي بصري

Audio Visuel

مسرتج

Auteur de sous-titrage

مدبلج

Auteur de texte de doublage

يقلد

Improviser
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التصوير

Filmer une mise en scène

بالطوهات الدبلجة

Plateaux de doublage

سرتجة

Sous-titrage

دبلجة

Doublage

لفائف

Bobines

تغيري زاوية التصوير

Changement de plans

لغة اجلسد

la musique du corps de l’acteur

مزامنة حركة الشفاه

coller les mouvements de lèvres

املعهد الوطين للغات واحلضارات الشرقية

INALCO

الرتمجة والتحرير والوساطة متعددة اللغات

TRM

الصوت املضاف

Voice Over

الشريط االيقاعي

Bande rythme

النسخة احليادية

Version neutre

 2.2ترمجة نص الفيلم:
الرتمجة السمعية البصرية من الظل إىل النور
مقاطع انقصة
املدة 12 :دقيقة و 24اثنية

 20Mbitsنسخة H.264-1080p50-

ايدونيو فيلم 2016
ايدونيو فيلم تقدم
مبساعدة مجعية املرتمجني املكيفني للسمعي البصري والشركة الوطنية ملؤلفي الوسائط املتعددة وشركة
مؤلفي وملحين املوسيقى
 00 :12- 00 :24أدعى أانييس ديشي ()Anaïs Duchet
مرتمجة ومكيفة للسمعي البصري ،ومسرتجة منذ 2002
كان مشواري اجلامعي كالسيكيا
ابتدأت بدراسات يف اللغة االجنليزية
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 00 :25احلقيقة املوضوعية حول الرتمجة السمعية البصرية
 00 :28- 00:48ما احلقيقة املوضوعية هنا؟
أدعى سيباستيان انجي( ،)Sébastien Nagéمسرتج ومدبلج
مل أتبع املشوار الكالسيكي ومل أدرس ال اللغات وال الرتمجة السمعية البصرية
أجنزت رسالة حول اتريخ السينما.
 00 :51- 01 :02أدعى مايي بوارون ( ،)Maillé Boironأعمل مرتمجة مسعية بصرية منذ 1991
متحصلة على شهادة يف الدراسات العليا املتخصصة بليل.
 01 :07- 01 :13أدعى فرانسوا قزايف ديروندي)(François Xavier Durondier
مرتجم وأعمل يف القطب الصناعي والنشر والسمعي البصري.
 01 :15- 01 :22مهنة الرتمجة السمعية البصرية غري معروفة
كثريا ما يتعجب الناس عندما أصرح بعملي قائلني :آه أنت اليت تقومني ابألصوات.
 01 :23مهن غري معروفة
 01 :26- 01 :39ينتابين دائما الشعور أبن اجلمهور ليس لديه دراية حول العمل الضروري لتحضري
مشهد مدبلج.
يتبادر هلم أبن املمثلون الفرنسيون أيتون ،يشربون قهوهتم ،يدخنون مث يقومون بتجسيد األدوار بتقليد
املمثلون األصليون الظاهرون يف الشاشة.
 01 :40- 01 :56الرتمجة والتكييف السمعي البصري شعبتان من شعب الرتمجة األدبية
نرتجم املؤلفات املقتبسة اليت مت تصويرها.
 01 :58- 02 :06هناك عمل حتضريي يستدعي أسابيع
حنرتم لغة اجلسد أثناء الرتمجة.
 02 :07- 02 :18ليس الناس على دراية أبهنا مهنة صعبة
ميلك معظم املرتمجني اليوم بكالوراي  +مخسة سنوات
لديهم إما لغتني أو ثالثة لغات
هاجروا من أجل حتسني مستواهم اللغوي.
 02 :19- 02 :30إن الرتمجة بصفة عامة والرتمجة السمعية البصرية على وجه اخلصوص مهنة أنثوية مل
يتم احرتامها بعد كعدة مهن أخرى
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إهنا مهنة نقوم هبا يف البيت بشكل مستقل.
 02 :31- 02 :38نشاهد املمثلني وروبوراتجات يف بالطوهات الدبلجة
لكن ال أحد يرى عمل املرتجم.
 02 :39- 02 :48يعتقد الناس أنه من السهل القيام بسرتجة أو دبلجة بشكل سريع سواء ابللغة
االجنليزية أو لغة أخرى.
 02 :49- 03 :00هناك مشكل آخر مع الرتمجة السمعية البصرية
يتم عملنا بعد اجناز كل مراحل اإلبداع :إنتاج وما بعد إنتاج الفيلم.
 03 :01- 03 :04إنه عمل يف الظل أبمت معىن الكلمة ،وال يعلم اجلمهور كيف يتم ذلك
 03 :05الرتمجة السمعية البصرية من الظل إىل النور
مقاطع من فيلم واثئقي مدته  52دقيقة
 03 :17- 03 :24بني السرتجة والدبلجة
جند أنفسنا أمام أنواع من الرتمجة بقيود شبه مركبة
 03 :25- 03 :42نستمع لألصوات األصلية أثناء السرتجة ،ويعد هذا جانبا اجيابيا
حناول الرتمجة ابلتكثيف قدر االمكان ابعادة لب القول يف سطرين كأقصى حد
ولكل سرتجة عددا من األحرف ينبغي احرتامه مما يستدعي التقليص.
 03 :43- 03 :51عندما أستلم فيلما للسرتجة
أبتدأ مبشاهدة فيديوهات الفيلم مقسمة إىل لفائف
 03 :52- 04 :06كتابة السرتجة هي حتويل ما هو ملفوظ إىل ما هو مكتوب كي يشعر املشاهد أنه
ال يقرأ بل يسمع النص على الرغم من أنه يقرأ ويف بضعة كلمات
حبيث يتم نقل كل األفكار واألحاسيس ،وكل مستوايت اللغة.
 04 :10- 04 :18يريح إدراج السرتجة يف وقت تغيري زاوية التصوير املشاهد مقارنة بسماع صوتني.
 04 :19- 04 :22لدينا يف فرنسا قواعد جد حمددة ليست متبعة يف بلد آخر.
 04 :23- 04 :35اتضح يل عند القيام ببحوث أنه ال ميكننا القول زغب أو شعر ألن « hair
»  fibersال تعين ألياف شعرية بل مكسو ابلشعر يف املصطلحات التقنية اخلاصة ابلشرطة
 04 :36- 04 :45جيب التعمق يف البحث مثل عمل أمني املكتبة يف فرتة ما
ميكن أن حندد امسا نضيفه من خالل حوار
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 04 :46- 04 :53أدرج هدا العنصر يف سرتجيت وأعيد مساع مجليت
 04 :54- 05 :01أتيحت يل فرصة العمل حول
وتواصلت مع مدير العمليات بكورون
 05 :02- 05 :16أمتىن أن ألتقي بسيناريست سلسلة »  « Walking Deadاليت أان بصدد
سرتجتها ألهنا مفعمة ابالحياءات والغموض واملرجعيات الناقصة طوعا
أريد حماورهتم لالستفسار حول نيتهم يف ذلك ،وملاذا اختاروا هذه الكلمة حتديدا؟
 05 :23- 05 :33عندما ينهي املرتجم ترمجته ،ويعيد قراءهتا
يذهب إىل املخرب من أجل القيام ابلتقمص ،وهي مرحلة ضرورية
 05 :47الدبلجة
 05 :44- 05 :53الدبلجة جمال آخر
ليس لدينا األصوات األصلية ،املهم هنا احرتام لغة اجلسد
 05 :54- 05 :57جيب أن نوهم مشاهد الدبلجة أن املمثلون يتحدثون الفرنسية
 06 :10- 06 :20حياول تقين الكشف مزامنة حركات الشفاه
إهنا مهنة جد ضرورية
 06 :23- 06 :45لقد استعملت يف السرتجة »  « Espèce de charlatanابعتبارها املعىن احلقيقي
لـ « couac » :لكنها كلمة طويلة ال ميكن إدراجها هنا
مقارنة بـ « nase » :واليت أجدها كلمة قصرية ،لذلك استعملت »  « tocardاليت تبدأ حبرف
» « seul sur Mars

» .« o

 06 :47- 06 :51جيب أن أنسى اللغة االجنليزية حمتفظة ابملعىن ،وأعيد ترمجته حنو اللغة الفرنسية.
 06 :53- 06 :57نضع حرف »  « Pفوق حركات الشفاه
 06 :58- 07 :04عندما أقوم بتكييف للدبلجة أشعر بتعب جسماين كبري ،وتغمرين يف الوقت نفسه
سعادة عارمة.
 07 :09- 07 :24من حماسن الدبلجة اليت يتم اجنازها بطريقة جيدة االستمتاع ابملشهد
وعندما نوفر الوسائل ملدير البالطو ومهندس الصوت مبعىن االستثمار يف فريق شغوف نتحصل ال
حمالة على نتيجة مذهلة.
 07 :26- 07 :35يرجع حبنا للسمعي البصري إىل الطفولة
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وتعترب النسخ املدبلجة الوسيلة الوحيدة اليت مكنتنا من مشاهدة األعمال األجنبية.
 07 :36- 07 :44لكن يبقى يف بعض اللغات النادرة ميزة مساع الصوت األصلي للممثل
األمر الذي ال ميكن تعويضه ابلنسبة يل.
 07 :46املعهد الوطين للغات واحلضارات الشرقية ،ابريس ،مقياس مدخل للرتمجة السمعية البصرية
ماسرت الرتمجة والتحرير والوساطة متعددة اللغات
 07 :51- 08 :02نطرح يف بعض األحيان عدة أسئلة من بينها :كيف نتمكن من نقل حقيقة ثقافية
من عامل إىل اﻵخر؟
مبعىن من أقصى حدود أفغانستان إىل ابريس  ،13ما الذي حيدث عند االنتقال؟
 08 :03الصوت املضاف
08 :06- 08 :23عالوة على السرتجة والدبلجة املتزامنة ،هناك نوع حظي ابستجابة كبرية يدعى:
الصوت املضاف
نتحدث هنا عن إضافة أصوات ،الدبلجة غري املتزامنة كاليت نشاهدها يف األخبار التلفزيونية على
سبيل املثال
 08 :28- 08 :41يستدعي عملنا تكييف األفالم التلفزيونية أو الواثئقية بعد مرحلة الرتمجة حنو اللغة
الفرنسية
 08 :43- 09 :00حنتفظ ابألنقاض ونرتك املوقع كله
نسمع الصوتني يف الوقت نفسه ،الصوت الذي جنده يف اخللفية وهو الصوت األصلي الذي يكون
منخفضا مث الرتمجة اليت توضع فوقها.
 09 :01- 09 :11نبدأ بقاعدة  52دقيقة
نرتك أسبوعا للرتمجة والتكييفز
 09 :20- 09 :36أدعى إيريك جون كلوز( ،)Erik John Closeممثل وأقوم بعدة أصوات سرد
وصوت مضاف لألفالم الواثئقية.
الفرق الذي يتجلى بني عملنا وعمل املدبلج أننا لسنا مقيدين ابلشريط االيقاعي مبعىن ال يتطلب منا
أن نكون متزامنني.
 09 :37- 09 :51أان مدير فين لدى إكالر
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يستدعي عملي جلب نصوص من عند املرتمجني السمعيني البصريني ،مث أقوم بعملية التنسيق مع
املمثلني :الرتمجة احلرفية والتعبري الصويت.
 09 :52- 10 :03يستدعي عملي التسجيل للممثلني مث مزامنة األصوات وحذف كل ما يعيق
السمع
املرتمجون السمعيون البصريون مقيدون بنصوصهم وليس لديهم طريقة الكتابة نفسها.
 10 :04- 10 :14املرحلة األخرية اليت يوافق فيها الزبون على املشروع هي تسليم العمل الذي حنن
ملزمون ابحرتام آجاله.
 10 :15- 10 :24ميكن أن جند يف منوذج هذا العتاد النسخة الفرنسية اليت دبلجت والنسخة العاملية.
 10 :27مهن يف خطر
 10 :28- 10 :33نالحظ يف العشرية األخرية تراجعا يف األسعار
 10 :34- 10 :44إنه ملن الضروري أن أيخذ بعني االعتبار أبن عملنا ليس سهل املنال مع من
نشتغل :زابئننا وشركائنا سواء قنوات أو موزعي وانشري دي يف دي (. )DVD
10 :45- 10 :53األمر نفسه ابلنسبة ألي عمل آخر
تطلب من أحد القيام بعمل يف ثالثة أايم ويلزمك أسبوعا.
10 :54- 10 :59ليس املؤلفون الشباب اجلدد يف املهنة على دراية بقيمتهم وعملهم
11 :00- 11 :08سوف أدفع لك مخسا من السعر العادي املتعامل به
ما من معجزة
 11 :09- 11 :13املرتجم هو الذي يسمح أبن يصبح الربانمج عامليا
 11 :17- 11 :29املمتع يف الرتمجة أهنا مصفاة متر عربها كل اجلهود واالستثمارات الذهنية واملالية
اليت أجنزت مع العمل.
 11 :30- 11 :38إهنا مهنة جيدة بعدة معارف تقنية ضرورية ،مهنة تلقن مع الوقت
حناول أن يشعر الناس بذلك.
11 :39- 11 :56يتحمل املرتجم مسؤولية نقل جهوده واستثماراته اإلبداعية والذهنية واملالية للجمهور
فعال له مكانة حمورية يف بث العرض.
 11 :58الرتمجة السمعية البصرية من الظل إىل النور
 21سبتمرب 2016
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خاتمة
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 خـامتة:لقد خلقت التطورات املتالحقة يف بنية وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية قفزة نوعية يف نقل املعلومة،
حبيث ابت اخلرب يصل إىل الناس يف بقاع العامل وقت حدوثه صوات وصورة ،على اختالف اللغات
وتنوع اللهجات ،مما أدى إىل تكثيف اجلهود لرتمجة هذه الوسائل نظرا ملا متتاز به اللغة السمعية
البصرية من إبداع لغوي عن طريق ابتكار مصطلحات وإجياد مفردات لغوية (متزج بني الفصحى
والعامية) جديدة تتماشى مع كافة املستوايت ومع روح العصر ملواكبة الظروف املستجدة والتطورات
اإلعالمية ،وهذا ما دفع بدوره لزايدة الطلب على مرتمجني خمتصني يف اجملال السمعي البصري.
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تتجلى طبيعة العالقة بني املصطلحية والرتمجة يف أن الرتمجة هي نقل اللفظ أو املصطلح من لغة إىل
أخرى ،واملصطلحية هي مبثابة خزان للمواد اليت حتتاجها الرتمجة ،فهي تلعب دور املساعد يف إمداد
املرتجم املتخصص ابملقابالت املناسبة اليت جيدها يف املعاجم والقواميس وجل امللفات احملوسبة.
وتتضح معامل العالقة بني الرتمجة واملصطلحية يف أن املصطلحي ميكنه القيام بدور املرتجم نتيجة
لتعامله يف أغلب احلاالت مع اللغات األجنبية ،كما ميكن للمرتجم القيام بعمل املصطلحي حني
وضعه مصطلحا جديدا خصوصا وأن إجياد املصطلح يكون إما ابلرتمجة أو إحدى آليات وضعه مثل:
التعريب والنحث واإلشتقاق وغريها ،وللمرتجم دور فعال يف ذلك كون املرتمجني أوسع جمموعة
مستعملة للمصطلح مما يتطلب منهم اإلملام ابلعديد من العلوم و التخصصات (السمعي البصري على
سبيل املثال) ،وامتالك أدوات مصطلحية ضرورية.
لقد انبثق عن الثورة الرقمية أنواعا جديدة للرتمجة السمعية البصرية جاءت استجابة للتطور
التكنولوجي امللحوظ ،وهي عبارة عن تكملة لألنواع اإلثنا عشرة اليت أتى هبا ايف غاميب(

Yves

 )Gambierعام  ،1995وهي كاﻵيت " :ترمجة السيناريو ،السرتجة أبنواعها والدبلجة ،والرتمجة الفورية
التتابعية أو املختصرة ،و الصوت املضاف والتعليق احلر اخلاصان ابألفالم الواثئقية ،والسرتجة الفوقية
اليت ختتص يف ترمجة كل من املسرح واألوبريا ،والرتمجة املنظورة اليت تعتمد على اللغة الوسيطة يف
املهرجاانت السينمائية ،والوصف السمعي الذي ميكن الشخص الضرير وضعيف البصر من متابعة
الربامج ،واإلنتاج متعدد اللغات مبعىن إعداد نسخ متعددة اللغات للمنتوج الواحد".
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و أثرى ابحثون آخرون هذه األنواع إبضافة مفاهيم وتطبيقات ميدانية حول كل نوع من أنواعها،
فمنهم من اشتغل على أدب الطفل املسموع واملرئي املتمثل يف ترمجة القصص املصورة (
Dessinées

 )Bandesوالرسوم املتحركة

الشعارات اإلشهارية

(Animés

BD :

 ،)Dessinsومنهم من اختص يف ترمجة

(Traduction des Slogans Publicitaire

 )Laعلى رأسهم ماتيو قيدار

(.)Mathieu Guidère

وقد اجته ابحثون آخرون إىل اختصاصات أخرى نظرا لالزدهار اهلائل يف جمايل االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات ،فاملطلوب اﻵن يف السوق هو ترمجة ألعاب الفيديو واملواقع اإللكرتونية سواء كانت هذه
الربامج على شاشة التلفاز أو احلاسوب أو اهلاتف.
ولقد أدى ارتباط ترمجة وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية ابلرتمجة اﻵلية (الرتمجة السمعية البصرية يف
شكلها احلاسويب) إىل توفري مرتجم آيل يف بعض األجهزة التلفزيونية يقوم برتمجة كل الربامج إىل لغة
املشاهد ،وجند كذلك خدمة الرتمجة اﻵلية عرب السكايب ( )Skypeاليت متكن من التواصل مع أي
شخص أبية لغة.
جل الربامج يف متناوهلم
واجتهت الدراسات واألحباث حنو الرتمجة اخلاصة ابلصم والبكم بغية جعل ّ
ابالعتماد على الرتمجة الفورية اخلاصة بلغة اإلشارات اليت تطرق هلا املنظر ايف غاميب (
 )Gambierضمن أنواع الرتمجة الفورية ،واليت صنفها مسري حممد مسرين على الشكل اﻵيت:
 الرتمجة املقروءة.
 الرتمجة املنظورة.
 الرتمجة املسموعة.
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Yves

 الرتمجة التتابعية.
وطور بيار غيتين

(Guitteny

 )Pierreبفضل الرتمجة اﻵلية الرتمجة الفورية اخلاصة ابلصم

والبكم ابقرتاح مخسة أنواع عن طريق شبكة االنرتنت( ،)Langue des signesوهي نتيجة أحباث
مركز معلومات خاص ابلصم والبكم أبكيتان فرنسا (
 ، )d’Aquitaine, Franceوتسمى بـ :الرتمجة الفورية املرئية ()La Visio-interprétation

Centre d’information sur la Surdité
:

الرتمجة الفورية عرب االنرتنت ()L’interprétation simultanée via internet
()la traduction à distance

 الرتمجة عن بعد
 املناوبة يف املصاحل أو املؤسسات العمومية ( la permanence dans un service public
)ou une entreprise
 ترمجة النصوص إىل فيديوهات بلغة اإلشارات ملواقع االنرتنيت ( La traduction de textes
)en vidéo en langues des signes pour des sites internet


االتصاالت االستعجالية

()Appels d’urgence

ومل يقتصر العمل ابلوسائل االلكرتونية واحلبكات املعلوماتية على املرتجم احملرتف فحسب ،بل تعدى
ذلك ليشمل كل مستعملي االنرتنت ( )Les internautesواهلواة ( )Les Fansمبعىن الرتمجة يف احمليط
االفرتاضي.
كما اهتم البعض اﻵخر من الباحثني ابلدراسات األكادميية "املنهج النظري يف دراسة الرتمجة السمعية
البصرية وطريقة تدريسها" ،ولعل من أبرز هذه األمساء بيالر أوريورو ( )Pilar Oreroوجورج دايز
سانتاس (.)Jorge Diaz Cintas
تبىن تعليمية الرتمجة بشكل عام على العالقة بني املعلم ( )Formateurواملتعلم ()Apprenant
العالقة اجليدة اليت هتدف لتحسني املعارف املكتسبة اخلاصة ابلكفاءة الرتمجية ،وخيتلف تدريس
أو تعليمية الرتمجة السمعية البصرية عن تعليمية سائر أنواع الرتمجات على حد تعبري أالن رميال
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( )Aline Remaelمربرة ذلك أبن املرتجم مقيد بقناة مسموعة ومرئية يف الوقت نفسه يعين نص
مسموع ومرئي عكس النص املكتوب ،ووافقتها يف هذا الطرح املنظرة بيالر أوريرو ()Pilar Orero
قائلة أبن النص السمعي البصري مرتبط ابلدرجة األوىل ابلصورة اليت تقرأ جبميع اللغات واليت ال
تستدعي دائما مصاحبة لغوية ،و تعابري الوجه واإلمياءات ،وحىت املتلقي الذي يفهم احلوار يف بضعة
ثوان من خالل لغة اجلسد.
وتتطلب تعليمية الرتمجة السمعية البصرية أن يتابع املعلم عن كثب ما تتطلبه ثورة املعلومات
واالتصاالت ،وهو ملزم أبن يرصد انعكاس هذه التطورات على كيفية تدريس الرتمجة مربزا الدور الذي
تلعبه هذه األخرية يف حياتنا اليومية ،ويف تعلم اللغات األجنبية ،وحىت اجتاه اجلمهور (صغار ،كبار،
ضرير ،صم ،بكم.)..
وتتجلى أسس تدريس الرتمجة السمعية البصرية يف وضع متارين ترمجة متخصصة يكون حمتوى الدرس
مركزا حول السيناريو ألن الرتمجة السمعية البصرية مرتبطة ابلدرجة األوىل حبوارات األفالم ابعتبار
السيناريو (نص الفيلم) أول ما يرتجم على حد تعبري أالن رميال ( ، )Aline Remaelوبتدريب
الطلبة على مراحل إخراج الفيلم وخبصائص احلوار الفيلمي ،وخيتلف كذلك التعليم من فيلم ﻵخر
حبيث أكدت روزا أسيس ( )Rosa Assisأن تعليمية الرتمجة الفيلمية تكون حسب نوع الفيلم (أفالم
التجريب عكس أفالم احلركة ) ،كما خيتلف احلوار الفيلمي عن النص املسرحي قيد العرض مما
يتطلب معرفة شاملة عن املسرح والسينما وكل الربامج السمعية البصرية.
وينبغي من األستاذ تدريب الطلبة على حتليل السيناريوهات ( script analysis :list of script or
 ،)montage listوالتحليل السيميائي ( )semiotic analysisالذي اقرتحته خوسيليا نيفاس
 Joselia Nevesبغية فهم النص السمعي البصري ،ومتكني الطلبة من حتليل اخلطاب ( Analyse
 ،)du discoursوحتليل العالقة بني النص والصورة ،وتعلم اسراتيجية تكييف النصوص من خالل
متارين الرتمجة.
وتتجلى مبادئ تعليم السرتجة يف معرفة مبدأها األساسي الذي يتمثل يف االقتصاد اللغوي أو ما
يعرف ابالختصار أو التلخيص مبعىن استبدال احلوار املنطوق بسطرين مكتوبني بلغة خمتصرة مع ضرورة
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التزامن بني احلوار املنطوق واملكتوب وبني الصورة ومضمون السرتجة ،وبني ما هو مسموع ومرئي
ابالعتماد على اجلمل البسيطة ،وفيما خيص الدبلجة جيب تعليم الطلبة مزامنة الصوت ابلصورة مبعىن
أن تتناسب حركة الشفاه مع الصوت.
كما جيب أن يتدرب املتعلم على آليات صياغة السرتجة كتقنية ( )Spotting-Cueingاليت تعين
إدراج نص السرتجة يف الزمن واملكان املناسب ،وعدد األسطر واألحرف املعمول هبما.
وتتطلب تعليمية الرتمجة السمعية البصرية برجمة عدة مقاييس بغية تدريس هذا النوع من الرتمجات
املتخصصة ،وهي مستنبطة من خربة اجلامعات اليت تطرقت لتعليميتها ،ومن بينها :مقاييس لغات
االختصاص (لغتني أجنبيتني) ،ومقياس الرتمجة السمعية البصرية (حماضرة وتطبيق) ،تدريس كل من
السرتجة والدبلجة ،ومقياس التحليل الفيلمي ،ومقياس ( )E-AVTوهو طريقة جديدة يف تدريس
الرتمجة السمعية البصرية بدمج التكنولوجيا يف التعليم ،ومقياس املصطلحية والبحث الواثئقي بغية
تعويد الطلبة على إعداد مسارد مصطلحات خاصة ابلرتمجة السمعية البصرية ،ومقياس اإلعالم اﻵيل،
ومقياس الرتمجة مبساعدة احلاسوب لتمكني الطلبة من اكتساب خربات يف جمال الربامج املعلوماتية.
كما يتطلب التعليم النظري للرتمجة السمعية البصرية جانبا تطبيقيا يتمثل يف قاعة خاصة جمهزة
أبحدث الوسائل السمعية البصرية كاحلواسيب اليت حتتوي على ذاكرة ختزين ( )Memory spaceمع
ضرورة توفري شبكة االنرتنت ،واحلبكات املعلوماتية اخلاصة ابلسرتجة والدبلجة والصوت املضاف،
واألقراص املضغوطة وأجهزة التسجيل املرئي والصويت كـ )Magnétophone( :وامليكروفوانت (Série
) de microphonesواملكربات الصوتية ( )Amplificateurs et hauts parleursمع ضرورة تقدمي
الدرس على شكل ابوربونت ( )Power Pointيف آلة بث ()Un projecteur de diapositives
أو ما يعرف بـ )Datashow( :الذي يسمح بتكبري الصورة املوجودة على الشاشة مبعىن عرض
مبساعدة احلاسوب وأدواته ،بغية استعاب جيد للمعلومة ،وقد أسهمت هذه الوسائل ما يعرف
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ابلتعليم يف احمليط االفرتاضي ( )VLEالذي اعترب من أبرز مفاتيح النجاح يف إطار تعليمية هذا النوع
من الرتمجات املتخصصة.
وتتضح معامل املنهجية املعتمدة يف تعليمية الرتمجة السمعية البصرية من خالل العمل امليداين مع
الطلبة الذي يتجلى يف رسم برانمج تعليمي يشمل اجلانب النظري للرتمجة السمعية البصرية ابلتطرق
إىل مفهومها ،واترخيها وأنواعها وآليات صياغتها مع التعرف على أبرز منظري هذا اجملال يف احلصص
النظرية ،ومع تدريب الطلبة على الوقوع يف اخلطأ يف احلصص التطبيقية من خالل اختيار نصوص
حتتوي على مصطلحات متخصصة مثل :األفالم الواثئقية اليت تعاجل موضوع الرتمجة السمعية البصرية،
والعمل على قراءهتا وفهمها وحتليلها ،ومن مثة استخراج املصطلحات املفتاحية ،وإجناز جذاذات
مصطلحية عن طريق إجراء حبث واثئقي إبجياد مفهوم املصطلح يف لغته األصل مث سرد قائمة من
املقابالت وتصنيفها يف جدول على شكل مسرد مصطلحي متخصص بغية ضبط إشكالية
مصطلحات اجملال السمعي البصري.
ولعل من أبرز إسهامات املصطلحية يف تعليمية الرتمجة السمعية البصرية دور البحث الواثئقي اخلاص
ابملصطلحات يف تسهيل فهم النص األصل ،واستخدام نتائج ذلك للتعبري ابللغة اهلدف عن حمتوى
النص.
ال يسعنا يف األخري ِّسوى أن نرجو من هللا عز وجل أن نكون قد وفقنا يف هذا العمل آملني أن يكون
مرجعا يستند إليه من يـ ّود االشتغال يف جمال املصطلحية وتعليمية الرتمجة السمعية البصرية ،وأن يفتح
جماال لتساؤالت أخرى جييب عنها ابحثون آخرون ،وسعادتنا اليت أحسسنا هبا أثناء إهناء هذا العمل
مل أتيت إال بعد جهد جهيد.
وهللا ويل التوفيق
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قائمة المصادر والمراجع
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 قائمة املصادر و املراجع: -1املصادر:
مقطع من فيلم واثئقي موسوم بـ":الرتمجة السمعية البصرية –ترمجة من الظل إىل النور " ترمجة للعنوان الفرنسي:
" "La traduction Audio Visuelle Traduction de l’ombre à la lumière
 21سبتمرب .2016
 -2املراجع:
أ  -املراجع ابللغة العربية:
 الكتب: أمحد رفعت الكشمربي ،اجلذور العربية يف املصطلحات  ،جامعة الزقازيق.2006 ، السعيد بوطاجني ،الرتمجة و املصطلح ،الدار العربية للعلوم انشرون ومنشورات االختالف ،اجلزائر ،2009 ،ط .1 جان بريفو /جان فرانسوا سابلريول ،املولد :دراسة يف بناء االلفاظ ،ترمجة :خالد جهيمة ،املنظمة العربية للرتمجة ،بريوت-لبنان ،2010،ط.1
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 جودت حقمقجي ،مقرر مقدمة يف الرتمجة ،جامعة امللك سعود ،الرايض-السعودية.2006 ، جورج موانن ،اللسانيات والرتمجة ،ترمجة :حسني بن زروق ،ديوان املطبوعات اجلامعية  opuاجلزائر ،2011 ،ط.2 حسيب الياس حديد ،أصول الرتمجة :دراسات يف فن الرتمجة أبنواعها كافة ،دار الكتب العلمية ،بريوت –لبنان،2013 ،ط.1
 رجاء وحيد دويدري ،المصطلح العلمي في اللغة العربية :عمقه الثراثي وبعده المعاصر ،دار الفكر ،دمشق-سوريا، ،2010ط.1

 سفيان مدين ،مدخل إىل األدوات املساعدة يف الرتمجة ،دار هومة ،اجلزائر.2013 ، مسري حممد مسرين ،الدليل املهين للرتمجة واملرتجم بلغة االشارات ،اجمللس األعلى لشؤون األشخاص املعوقني ،األردن ،2013 ،ط.1 شرانن سهيلة ،اشكالية ترمجة املصطلحات العلمية يف املعاجم املتخصصة ،دار هومة ،بوزريعة-اجلزائر.2013 ، علي حممد الدرويش ،دليل الرتمجان يف مبادئ الرتمجة الشفهية ،شركة رايتسكوب ،أسرتاليا ،2003،ط.2 -علي حممد الدرويش،كتاب األعاجيب يف كالم األعاريب يف الصحافة والسياسة واإلعالم ،شركة رايتسكوب احملدودة ،ملبورن-

أسرتاليا.2007 ،
 كريستني دوريو ،أسس تدريس الرتمجة التقنية ،ترمجة هدى مقنص ،املنظمة العربية للرتمجة ،بريوت – لبنان ،2007 ،ط.1 كمال أمحد عنيم ،آ ليات التعريب وصناعة املصطلحات اجلديدة ،اصدارات جممع اللغة العربية الفلسطيين املدرسي ،غزة-فلسطني.2014 ،
 ماراين لودورير ودانيكا سيليسكوفيتش ،التأويل سبال إىل الرتمجة ،ترمجة :د ,فايزة القاسم ،املنظمة الدولية ،بريوت-لبنان، ،2009ط.1
 ماراين لودورير ،الرتمجة النموذج التأويلي ،ترمجة :فايزة القاسم ،املنظمة العربية للرتمجة ،بريوت ،2012 ،ط.1 جمموعة مؤلفني ،اللغة و اهلوية يف الوطن العريب :اشكاليات التعليم و الرتمجة و املصطلح ،املركز العريب لألحباث و الدراساتالسياسية ،بريوت-لبنان ،2013،ط.01
 حممد العناين ،فن الرتمجة ،الشركة العاملية للنشر لوجنان القاهرة-مصر ،ط.2000 ،5 حممد حسن يوسف ،كيف ترتجم ،اجلامعة األمريكية ،الكويت ،2006 ،ط.2 -حممد حسين الربغيت ،الثقافة العربية والعوملة :دراسة سوسيولوجية ألراء املثقفني العرب ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت

لبنان ،2007 ،ط.1
 حممد سامي عطا هللا ،الفيلم التسجيلي :اهليئة املصرية العامة للكتاب ،مصر.1995 ، حممد هاشم احلديدي ،الفريد يف الرتمجة التحريرية ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان-األردن. 2010، مرمي الشويكي ،االصطالحات النحوية والصرفية عند املربد يف املقتضب وابن السراج يف األصول :دراسة وصفية حتليلية ،داراجلنان للنشر والتوزيع.2015 ،
 منظمة األمم املتحدة  ،تقرير اليونسكو العاملي:االستثمار يف التنوع الثقايف واحلوار بني الثقافات ،ابريس  ،فرنسا.2009 ، نبيل اخلطيب ،اللغة و األدب و احلضارة العربية :واقع و آفاق ،دار النهضة العربية ،املنهل-لبنان.2013، علي مجعة حممد ،املصطلح األصويل ومشكلة املفاهيم ،املعهد العايل للفكر اإلسالمي ،سلسلة املفاهيم واملصطلحات ،القاهرة،.1996
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 يوسف مقران ،املصطلح اللساين املرتجم :مدخل نظري إىل املصطلحيات ،دار ومؤسسة رسالن للطباعة و النشر و التوزيع،دمشق سوراي.2009 ،

 اجملالت املتخصصة: حفناوي بعلي ،االدراك التفاعلي والتواصل املرتابط يف الرتمجة السمعية البصرية ،جملة املرتجم ،العدد ،17جامعة وهران.2008،
 جكان أمحد ،الرتمجة والعوملة ،جملة املرتجم ،العدد ،5جامعة وهران ،1جويلية -سبتمرب .2002 شعيب مقنونيف ،التوجهات اجلديدة للرتمجة يف ضوء الثورة احلاسوبية ،جملة املرتجم ،العدد ،17جامعة وهران.2008 ، عبد الرزاق بنور ،اسرتاتيجيات املداورة يف دبلجة الصور املتحركة ،املرتجم ،العدد ،17جامعة وهران.2008 ، علي حدوشي ،الدبلجة ،نشرة إخبارية ملدرسة امللك فهد العليا للرتمجة ،طنجة -املغرب ،جوان.2005 فرقاين جازية ،تعليمية الرتمجة السمعية البصرية ،جملة املرتجم ،العدد ،17جامعة وهران.2008 ، حيي بعطيش ،النص السمعي البصري":طبيعته وأنواعه ووظائفه" جملة املرتجم ،العدد ،30اجلزء الثاين ،جامعة وهران ،1يناير-جوان.2015 ،
-خليفي سعيد ،بني داللة الكلمة ورمزية الصورة :اخلطاب اإلعالمي املكتوب –أمنوذجا-جملة اللغة واالتصال ،العدد 12جامعة

وهران ،ماي .2012

الرسائل: هتاين بوكرازة ،من املسموع إىل املقروء يف ترمحة واثئقي تلفزيوين من الفرنسية إىل العربية ،ماجيستار ،جامعة قسنطينة.2009، خدجية هناء ساحلي ،نقل املصطلح الرتمجي إىل اللغة العربية ،رسالة ماجيستار ،جامعة قسنطينة-اجلزائر.2011-2010، دالل سعد العنزي درجة توظيف معلمات الرتبية اإلسالمية التكنولوجية التعليم يف املرحلة املتوسطة والثانوية يف دولة الكويت،(املناهج وطرق التدريس) كلية العلوم الرتبوية ،جامعة الشرق األوسط ،كانون.2012 ،2
 رمضاين محدان صديق ،التكييف اإلبداعي يف الرتمجة السمعية البصرية ،رسالة دكتوراه ،معهد الرتمجة ،جامعة أمحد بن بلة،وهران.2016 ،1
 نعيمة محو ،العدول النحوي يف لغة الصحافة ،جريدة الشروق اليومي أمنوذجا ،منشورات خمرب املمارسات اللغوية يف اجلزائر،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،اجلزائر.2011 ،

 املقاالت املنشورة عرب شبكة اإلنرتنت: ابراهيم محايت ،يف العالقة بني الرتمجة و علم املصطلح ،موقع واات ()www .wata.cc أمحد ابراهيم خضر ،الفروق بني املفهوم و املصطلح و التعريف ،موقع لقاح (.)www.alukah.net أمحد مدور ،املصطلح والرتمجة ،موقع ألف الم. األخضر عزي ،دراسة حتليلية لصعوابت الرتمجة التطبيقية للكتب االقتصادية اجلامعية يف اجلزائر ،موقع ديوان العرب. الرتمجة املرئية ،موقع أبو غزالة للرتمجةhttp://abughazalehtranslaation.com le 21/12/2013 à 18h54mn.225

 بداايت ،حتديد مفهوم الفيلم الواثئقي ،موقع بداايت)www.Bidayyat.org/ar/opinious article( . -بشري زندال ،عن الدبلجة :العربية الفصحى هي األفضل ،موقع ستاراتميز.

 -تركي الشهري ،الصورة الواثئقية ،موقع سلسلة دروس

الواثئقيات)http://www.docupicture.com2011/05/what-is-the-doc-film(.

 مجعية الرتمجة العربية و حوار الثقافات ،املصطلحية :علم املصطلح و صناعة املصطلح،مزقع سعيدة كحيل ،نظرايت الرتمجة :حبث يف املاهية واملمارسة. شباين ،الفيلم الواثئقي ،موقع ستاراتميزhttp://www.startimes.com/?t=305/1151. -شوقي ضيف،علم املصطلح و طرائق وضع املصطلحات يف العربية ،موقع فكر()fikr.com

عتيدة (.)www.atida.org

 عبد الرمحن السلمان ،أتمالت يف الرتمجة التلفزيونية – السرتحة أمنوذجا -موقع امللتقى.http://www.elmoltaka.com/vb/showtread.php?79508

 عبد الغين أبو العزم ،تطور املصطلحات املعجمية واملعجماتية وإشكالية الوضع يف الرتمجة ،كلية االداب عني الشق البيضاء-املغرب ،موقع معمري)http://maamri-ilm2010.y007.com/t1779-topic(.

 عبد القادر الفهري الفاسي ،نظام التوليد اﻵيل للمصطلحات واملولدات ،موقع واات. -علي القامسي ،املصطلحية ،موقع عتيدة ( .)www.atida.org

 علي القامسي ،علم املصطلح ،موقع لسان العلوم. فيصل كرمي ،املبادئ العامة للرتمجة املرئية ،موقع اجلمعية الدولية للمرتمجني و اللغويني العرب.www.wata.cc/forums/showthead.php7374 le 21/12/2013 à 17h58

 حممد العماري ،الصورة واللغة :مقاربة سيميوطيقية ،موقع اجليربيباد.www.aljabriabed.net/n13-09omrani.htm le 18/12/2013 à 20h05

 حممد علي الزركان ،اجلهود اللغوية يف املصطلح احلديث ،موقع لسان العلوم. حممد حيىي مجال ،مصطلح السرتجة ٬موقع اجلمعية العلمية السعودية للغات و الرتمجة.http://www.atida.org/forums /archive/index.php/t.1238.html le 01/08/2013 à 01h34mn

 موقع البينة (.)www.al-bayyna.com -موقع ألف الم.)alflam.net( .

 -موقع املكتبة

.www. Almaktabah.net

 -موقع ستار اتميز

(.)startimes.com
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. موقع اجلزيرة الواثئقية، صناعة األفالم الواثئقية من الفكرة إىل الشاشة، انصر ونوسhttp://doc.aljazeera.net/magazine/2009/10/2009104103415420763.htmlLe 23/09/2013 à 18h03 mm

.)ahoob-alsdagh.ba7r.org(  موقع الصداقة، مفهوم املصطلح، نبيل القدس-

.http://saber4eg.blogspot.com//2013/02/blogصابر

 موقع، املصطلح اللغوي احلديث، نعمة رحيم العزاوي-

: املراجع ابللغات األجنبية- ب
: الكتب-Adriana Serban et Jean Marc Lavaur, Traduction et médias audio visuels, Presse universitaire
Septentrion, France, 2011.
-Claude Bédard, la traduction technique, linguatec, 1986.
-Daniel Gile, la traduction la comprendre et l’apprendre, presse universitaire de France, Paris-France,
2005, 2eme ED.
-David chaney, Lorsque Clio s'empare du documentaire, Vol2, Ed Harmattan ,paris – France, 2011.
-Delia Chiaro,Christine Heiss,Chiara Bwcaria, Between text and image: Updating research in screen
translation, Benjamins translation Library(BTL), Amesterdam-Philadelphia, 2008.
- Fanny Etienne, films d'art films sur l'art, Ed Harmattan, paris-France, 2002.
-Jean Delisle, la terminologie de la traduction, John Benjamins Publishing company, Amsterdam,
philadelphia, 1999 , vol1.
-Jean Marc Lavaur et Adriana Serban, la traduction audio visuelle : Approche interdisciplinaire du
sous-titrage, Boeck Université, France, 2008, 1ere Ed.
-Jeremy Donglass, William Huber, Lev Mamovich, Inderstanding scanlation image and narrative, Vol
12 N=°01, 2011.
-Jorge Diaz Cintas and Gunilla Anderman, Audiovisual translation: language transfer on screen,
Palgrave macmillan, London, 2009.
-Jorge Diaz Cintas, Didactics of AudioVisual translation, John Benjamins Publishing Company,
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-Jorge Diaz Cintas, New Trends in Audiovisual Translation, Topics in Translation, Bristol. Buffalo.
Toronto, 2009.
-Marc Van Camprenont, les voies actuelles de recherche en terminologie et en terminotique, centre de
recherches Termisti, Bruxelles – Belgique, 2000.
-Maria Da Conceicao Bravo, Putting the reader in the picture ; screen translation and foreign language
learning, universitat Rovirai virgili, Spain 2009.
-Marie-Claude l’homme, la terminologie : principes et techniques, les presses de l’université de
Montréal, Canada, 2004.
-Mathieu Guidere, introduction à la traductologie, penser la traduction : hier, aujourd’hui, demain, de
Boeck, Bruxelles-Belgique, 2011, 2eme Ed.
-Michel Bayon, Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes et
malentendantes, Paris, 2011.
-Mona Baker and Kristen Malmkj R, Rutledge Encyclopedia of translation studies, psychology press,
London and New York, 2001 .
-Moulay Driss Jaidi, audio visuel multimedia enseignement, almajal, 2013.
-Pascal bouchez, Filmer l'éphémère: réécrire le théatre (et Mesguich) en images et en sons, presse
universitaires septentrion, Paris-France, 2007.
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-Pierre Martinez, La didactique des langues étrangères, Presses Universitaires de France, 1996, 6eme
Ed.
-Pilar Orero, Topics in audio visual translation, John Benjamins publishing, Barcelona, 2004.
-Rachelle Raus, La terminologie multilingue, de Boeck, Bruxelles-Belgique, 2013.
-Roger Odin, l’âge d'or du documentaire: Europe années cinquante. Tom2. Ed Harmattan, Paris –
France 1998.
-Rostislav Kocovrek, Essais de linguistique française et anglaise : mots et termes, sens et textes, Eds
Peeters Louvain-Paris, 2011.
-Safar Hayassam et André clas, l'environnement traductionnel: la station de travail du traducteur de
l’an 2001, Presse de l'université du Qubeb, 1992.
-Thiery le nouvel, le doublage, Ed Eyrolles, France, 2007.

: اجملالت املتخصصة-Alain Boillat et Laure Cordoinier, la TAV : Entretien avec isabelle Audinot , revues doublage.org,
2014.
-Benzaroual Tarek, De quelques enjeux de la traduction audio visuelle, El Motarjim, N=°17, université
d’oran, Janvier-Juin 2008.
-Bouazri fatiha, l’apprentissage des langues devant l’écran : le sous-titrage élément d’appui, El
motarjim,N=°17, Janvier-Juin, 2008, p77.
-Cristina Varga, Lexique spécialisé et terminologique dans la traduction audio visuelle, université
Babes –Bolyai, Cluj- Napoca, 2014.
-Elena-Cristina Ilinca, Nouveaux enjeux et défis de la traduction spécialisée, UFR langues et
communication, université de Bourgogne-Dijon, France, 22septembre-13octobre 2013.
-H.Safar, la traduction audio visuelle hier et demain, université de Mons, Belgique.
-Isabelle Collombat, La didactique de l’erreur dans l’apprentissage de la traduction, the journal of
specialised translation, université Laval, Québec-Canada, 1éJuly 2009.
-Jamal Jabali, didactique de la traduction à l’université, Entreculturas n=06, université mohamed V,
Rabat-Maroc, 29-01-2014.
-Loreto casado, l’enseignement de la version originale : Terminus, centre d’études et centre de
recherches en terminologie, universidad Pais Vasco, n=° 04, Juin 2002.
-Said Belarbi Djelloul, la dynamique dans la traduction audio visuelle, motarjim, N=°17, universitéOran Janvier-Juin , 2008.
-Sara Cotelli, didactique de la traduction ou didactique des langues ?centre de didactique universitaire,
session de septembre, 2008.
-Sarka Starobova, Alena Podhorna- Policka,Anne Caroline Fiévet, sous-titrage des films et
compétences socio-pragmatiquesen classe de FLE, Agence de subventions de la recherche de
république Tchèque.
-Yves Gambier , la traduction audio visuelle : un genre en expansion, Meta, volume 49, numéro 01,
avril 2004.
-Yves Gambier, De quelques enjeux de la TAV, université de Turku – Finlande.
-Yves Gambier, le sous titrage: une traduction sélective, trad term,13, univ de Turku, Finlandia, 2007.
-Yves Gambier, Les censures dans la traduction audio visuelle, Vol 15,n°= 02, 2002.

:الرسائل- Thérèse Eng, Traduire l’oral en une ou deux lignes, Vaxjo university press, Goteborg, 2007.
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: املقاالت املنشورة عرب شبكة اإلنرتنت-Christine Durieux, comment Controller la qualité en traduction ?
-Daniel Peraya, l’audio visuel à l’école: voyage à travers les usages.
-Harbert Eisele, la terminologie (www.lalinternadeltraductor.org)
-Itiri: Institut fe traducteurs et d’interprets et de relations internationals, site de l’université de
Strasbourg
-ufr-etudes-italiennes, Université Paris –Sorbone, mise à jour le 13-11-2016

: املعاجم و القواميس املتخصصة: املعاجم و القواميس املتخصصة أحادية اللغة- André Roy, dictionnaire générale du cinéma, les Ed Fides, Canada, 2007.
L’écran traduit, glossaire de la traduction audio visuelle professionnelle, hors série n=°02,2014.

: املعاجم و القواميس املتخصصة ثنائية اللغة-

. السوربون اجلديدة – ابريس، فائز بشور: ترمجة، معجم املصطلحات السينمائية، ميشيل ماري وترييز جورنو- C.Chidiac, Dictionnaire Nobel: Français-Arabe /Arabe-Français, Dar El Kitab El Hadith, Drarya,
Alger-Algérie, 2011.
- Hachette, le dictionnaire de français, ed Algérienne ENAG, Alger-Algérie,1992 .

: املعاجم و القواميس عرب شبكة اإلنرتنيتwww.almaany.com:قاموس املعاين االلكرتوين
dictionnaire larousse( version éléctronique : www.larousse.fr).

: الربامج االلكرتونية-

Reverso  وGoogle traduction

:املواقع االلكرتونية-André Antoine, dico internaute.com.
-André Mourgue, le métier d’auteur du doublage,www.objectif-cinéma.com=.
-cinemanumerique.insa-renes.fr.
-ici.radio-canada.ca.
-www.1tbf.be/tv/emission.
-www.cineteleandco.fr.
-www.lavoixletudiant.com.
-www.magix.com.
-www.scène.ce.
-www.tf1.fr.
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-www.voix-off-pro.
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: مسرد املصطلحات و العبارات-

A

Acoustique

مسموع

Acquisition

اكتساب

Acte communicationnel

فعل تواصلي

Activité de l’ombre

نشاط يف الظل

Adaptateur

املكيف

Adaptation

التكييف/االقتباس

Adapted script

السيناريو املكيف

Ajout

إضافة

Amplificateurs

مكرب الصوت

Analyse du discours

حتليل اخلطاب

Analyseurs morphologiques
et syntaxiques
Ancrage

التحليل املورفولوجي والنحوي

Appels d’urgences

االتصاالت االستعجالية

Applied linguistics

اللسانيات التطبيقية

Apprenant

املتعلم
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الرتسيخ

B

Apprendre

التعلم

Approche terminologique

املقاربة املصطلحية

At-sight interprétation

الرتمجة الفورية املنظورة

Audio

مسعي

Audio description

الوصف السمعي

Audio vision

الوصف البصري

Audio visual text

نص مسعي بصري

Audio visual translator

املرتجم السمعي البصري

Auditif

مسموع

Auto-apprenttissage

التعلم الذايت

Automated systems

أنظمة آلية

AVT

الرتمجة السمعية البصرية

Banques de données
terminologiques
Bases de données
terminologique
Basic features of film

بنوك املعطيات املصطلحية
قواعد املعطيات املصطلحية

BD : Bandes déssinées

قصص مصورة

Binôme naturel

ثنائي طبيعي

Blind

مكفوف

Bulletins d’informations

نشرات األخبار

Censure/ Censorship

الرقابة

Channel

قناة

Cinéma

السينما

Code

الشفرة

Commentaire libre

التعليق احلر

Compensation

تعويض

خصائص احلوار الفيلمي

C
232

D

Competence traductionnelle

الكفاءة الرتمجية

Computer screen

شاشة الكمبيوتر

Concept

املفهوم

Condensation

تكثيف

Connaissance acquises

املعارف املكتسبة

Contact

االتصال

Contenu du film

حمتوى الفيلم

Context

السياق

Contrôle de qualité

مراقبة اجلودة

Conversassions

احملاداثت

Co-ordinate

التنسيق املشرتك

Couche paraffine

طبقة البارافني

Culture analogique

ثقافة متماثلة

Cut

قص

Datashow : projecteur de
diapositives
Découpage

آلة بث

Demi doublage

دبلجة نصفية

Dépêches des agences de
presses
Dessins animés

برقيات وكاالت األنباء

Dictionnaire bilingue

قاموس ثنائي اللغة

Dictionnaire classique

قاموس كالسيكي

Dictionnaire de traduction

قاموس الرتمجة

Dictionnaire électronique

قاموس الكرتوين

Dictionnaire monolingue

قاموس أحادي اللغة

Dictionnaire trilingue

قاموس ثالثي اللغة

Didactics Audio visual
materials

املواد السمعية البصرية التعليمية
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التقطيع

رسوم متحركة

Didactique

التعليمية

Didactique de la traduction

تعليمية الرتمجة

Digital didactic Materials

أدوات رقمية تعليمية

Digitale

رقمي

Domaine de spécialité

جمال ختصص

Domestication

التوطني

Doublage Virtuel

دبلجة افرتاضية

Doublage/Dubbing

دبلجة

Double versions

نسخة مزدوجة

Dynamics

الديناميكية

E-AVT

التعليم االلكرتوين للرتمجة السمعية
البصرية

E

E-learning

التعليم االلكرتوين

Empreint linguistique

االقرتاض اللساين

En direct

على املباشر

En ligne

عرب االنرتنت

Enseignement

التعليم

Enseignement Audio visuel

التعليم السمعي البصري

Enseignement didactique

التدريس التعليمي

Entrée repertories

املذاخل املفهرسة

Equivalence

التعادل

Equivalence lexicographique

املقابل املعجمي

Etudes des termes
multilingues
Evaluation

دراسة املصطلحات متعددة اللغات

Exercice

مترين

Explication

شرح

التقييم
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Expression

عبارة

Fan dub

دبلجة اهلواة

Fan sub

سرتجة اهلواة

Fans

هواة

Faute

خطأ يتعلق مبعارف املتعلم

Film

فيلم

Film dialogue

احلوار الفيلمي

Film documentaire

فيلم واثئقي

Film studies

دراسة األفالم

Films d’animation

أفالم احلركة

Fonction

الوظيفة

Fonction Appelative

الوظيفة الندائية

Fonction Expressive

الوظيفة التعبريية

Fonction métalinguistique

الوظيفة امليتا لغوية

Fonction Phatique

الوظيفة االنتباهية

Fonction poétique

الوظيفة الشعرية

Fonction référentielle

الوظيفة املرجعية

Foreign language

اللغة األجنبية

Foreignization

التغريب

Formateur

املعلم

Formation

تكوين

Forum terminologique

منتدى خاص ابملصطلحيني واملرتمجني

Franglais

فرنسي اجنليزي

Free distribution

التوزيع احلر

Frequencies

ترددات

F
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G
L
L
L
L
L
L
LH
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

I
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Glossaire

مسرد

Glossaire terminologique

مسرد مصطلحي

Gestualité mimique

اإلشارات اإلميائية

Global translation

الرتمجة الشاملة

Handicap visuel et auditif

مجهور ذوي احتياجات
بصرية ومسعية

Harsh language

لغة فظة

Harsh words

كلمات صعبة

Haut parleur

مكرب الصوت

Hypothèse

فرضية

Icone

أيقونة

Image

صورة

Information

املعلومة

Informatique

إعالم آيل

Inter langues

ما بني اللغات

Internautes

مستعملي االنرتنت

Interpretation

 التفسري/ التأويل/الرتمجة الفورية

Interprétation au langage des
signes

الرتمجة الفورية للغة اإلشارات

Interpretation consecutive ou
abrégée
Interpretation musicale

الرتمجة الفورية
التتابعية أو املختصرة
أتويل املوسيقى

Interpretation simultanée

الرتمجة الفورية التزامنية

Interprétation simultanée pour
la TV
Interprétation simultanée via
net
Intra textes

الرتمجة الفورية للتلفزة
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الرتمجة الفورية عرب االنرتنت
ضمن النص الواحد

J
L
L
L
LK
L
L
L
L
L
L
LL
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Jazz singer

مغين اجلاز

Karaoké

الكاراووكي

Kinetic synchrony or body
synchrony

تزامن حركة اجلسد

Langage

الكالم

Langage et discours visuel

اللغة واخلطاب املرئيان

Langue

اللغة

Langue d’arrivée

لغة الوصول

Langue de départ

لغة االنطالق

Langue des signes

لغة اإلشارات

Langue pivot

لغة حمورية

Langues étrangères appliquées

اللغات األجنبية التطبيقية

Laser

ليزر

Lecteur

قارئ

Linguistique

لسانيات

Listes des dialogues

قائمة احلوارات

Livre

كتاب

Livres illustrés

الكتب املشخصة ابلصور

Localisateur

مؤقلم

Localisation

أقلمة

Logiciel de traduction

برجميات الرتمجة

Mass media

وسائل اإلعالم اجلماهرية

Matériaux Audio visuel

األدوات السمعية البصرية

MAV : Moyens Audio visuels

وسائل مسعية بصرية

Médaillon

القرص املدرج
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أو التزامن البدين

M
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

N
LO
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Medias

وسائل اإلعالم

Memory space

ذاكرة التخزين

Message

رسالة

Méthodes

طرق

Méthodologie audio visuel

منهجية مسعية بصرية

Microphone

ميكروفون

Mime

اإلمياء

Module

مقياس

Moments précis

األوقات املناسبة

Mot

كلمة

Moteurs de recherché

حمركات البحث

Moyens informatiques

وسائل معلوماتية

Multimédias

الوسائط املتعددة

Multilinguisme

التعدد اللساين

MultiMedia technologies

تكنولوجيا متعددة الوسائط

Narrateur
Objectifs
Narration
Omission
Narration filmique
On line format
Narrative audio visual
Open caption
Néologisme
Opéra
Niveau linguistique
Outil de rédaction
Non visible
Outils lexicographiques
Non-dit
Ouvrage
Non-verbal

راوي
األهداف
سرد
احلذف
السرد الفيلمي
النموذج االلكرتوين
سردية مسعية بصرية
سرتجة مفتوحة أو مباشرة
ابتكار مصطلحي
أوبرا
املستوى اللساين
آداة حترير
غري مرئي
أدوات معجمية
املسكوت عنه
مؤلف
غري منطوق

Normalisation

تقييس

Nouvel auditoire

مجهور جديد
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P
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Q
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Pédagogie

بيداغوجية

Permanence dans un service
public ou une entreprise
Personnes handicapés

املناوبة يف املصاحل أو املؤسسات العمومية

Photography

تصوير

Phraséologie

علم اجلمل

Picture

صورة

Poly systeme

النظم املتعددة

Poly sémiotique

متعدد السيميائيات

Post production

ما بعد اإلنتاج

Post synchronisation

ما بعد التزامن

Pré.production

ما قبل اإلنتاج

Production

إنتاج

Production multilingue

إنتاج متعدد اللغات

Programme audio visuel

برانمج مسعي بصري

Public

مجهور

Pupil’s

التلميذ

Pure language

لغة فظة

Pure Mathematics

رايضيات حبثة

Qualité

جودة

Radio

راديو

Realisation de la traduction

اجناز الرتمجة

Receive

التلقي

Récent technical

تقنية حديثة

Recherche en terminologie et
en documentation
Recherche terminologique

البحث الواثئقي واملصطلحي
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أشخاص ذوي احتياجات خاصة

البحث املصطلحي

R
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

S
L
L
L
L
L
L

Reciver

املرسل إليه

Référent

املرجع

Reformulation

إعادة الصياغة

Relais

التدعيم

Remakes

إعادة اإلنتاج

Représentation

عرض

Représentation terminologique

التمثيل املصطلحي

Research

أحباث

Révision

مراجعة

Rythme

إيقاع

Rythme de lecture

إيقاع القراءة

Satellite channels

القنوات الفضائية

Scangine

تركيب حوار هزيل فوق احلوار األصلي

Scaninig

نسخ

Scanlation

تقنية نسخ الرسوم املتحركة إىل اللغات

Scénario/Script

سيناريو

Screen

الشاشة

Screen play

السيناريو املرئي

Screen translation

ترمجة الشاشة

Script analysis

حتليل السيناريوهات

Semiotic analysis

التحليل السيميائي

Semiotic content

احملتوى السيميائي

Sender

املرسل

Séquence synchrone

مقطع متزامن

Série télévisée

حصة تلفزيونية

Service

خدمة

Signe visual

عالمة مرئية
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Skype

سكايب

Son

صوت

Songs

أغاين

Source

األصل

Sous titrage à chaud/
thermique
Sous titrage assisté par
ordinateur
Sous titrage chimique

سرتجة ابحلرارة
سرتجة مبساعدة احلاسوب

Sous titrage Electronique

سرتجة الكرتونية

Sous titrage en direct ou en
temps réel
Sous titrage ouverts et fermée

السرتجة املباشرة

سرتجة كيميائية

سرتجة مفتوحة ومغلقة (مباشرة وغري
)مباشرة

Sous titrage Mécanique

سرتجة ميكانيكية

Sous titrage optique

سرتجة بصرية

Sous titrage virtuel

سرتجة افرتاضية

Sous titrage/ Subtiling

سرتجة

Sous-titrage inter linguistique

السرتجة ثنائية اللغة

Sous-titrage intralinguistique

السرتجة ضمن اللغة نفسها

Special effects

املؤثرات الصوتية

Specialized translation

ترمجة متخصصة

Spectateur

مشاهد

Spotting cueing

تقنية إدراج نص السرتجة

Student

الطالب

Subbing

سرتجة اهلواة

Summarizing

تلخيص

Surimposition

إضافة صوت فوق صوت آخر

Surtitrage/Surtitle

سرتجة فوقية

Synchronisation

التزامن
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T

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Synchrony kenetic

التزامن البدين أو اجلسماين

Synchrony labial

تزامن حركات الشفاه

Syntactic structures

بىن حنوية

Synthèse vocale

توليفة كالمية

Système Intranet

نظام السيلكي داخلي

Systèmes sémiotiques

األنظمة السيميائية

TALN : Traitement
authomatique des Langues
Naturelle
TAO

املعاجلة اﻵلية للغات الطبيعية

Target audience

اجلمهور اهلدف

Target language

اللغة اهلدف

Target text

النص اهلدف

TAV : Traduction Audio
Visuelle
Teacher

الرتمجة السمعية البصرية

Technical Competences

الكفاءات التقنية

Technique

تقنية

Technologicals Materials/
Methods
Technologie

 الطرق التكنولوجية/األدوات

Télétext

التيليتكس

Television version

النسخ التلفزيونية

Term Standarisation

تقييس املصطلحات

Terme

مصطلح

Terminologie

علم املصطلح

Terminologie comparée

املصطلحية املقارنة

Terminotique

املصطلحية اﻵلية

Text Corpus

نص املدونة

Text Medium

النص الوسائطي
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الرتمجة مبساعدة احلاسوب

األستاذ

تكنولوجيا

Text Mode

النص النمط

Texte joué

املؤدى أو املغىن/النص املمثل

Texte/ Text

نص

Textes publicitaires

نصوص إشهارية

Théâtre

مسرح

Théorie de la didactique

النظرية التعليمية

Théorie de Skopos

)نظرية سكوبوس (اهلدف

Théorie Descriptive

النظرية الوصفية

Théorisation

التنظري

TNI : Tableau Numérique
Interactif
Tradaptation

اللوحة الرقمية التفاعلية

Traduction a distance

الرتمجة عن بعد

Traduction à vue

الرتمجة املنظورة

Traduction authomatique

ترمجة آلية

Traduction de l’ombre

ترمجة يف الظل

Traduction de textes en vidéo
en langues des signes pour
sites internet
Traduction des médias

ترمجة النصوص إىل فيديوهات بلغة
اإلشارات ملواقع االنرتنت

Traduction des Séries

ترمجة احلصص

Traduction Didactique

الرتمجة التعليمية

Traduction et Arts de
spectacles
Traduction sélectionnée

الرتمجة وفنون العرض

Trahison

اخليانة

Transdisciplinaire

متعدد التخصصات

Transfert linguistique

التحويل اللساين

Translated Songs

ترمجة األغاين

Translation/ Traduction

ترمجة
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التكييف الرتمجي

ترمجة وسائل اإلعالم

الرتمجة االنتقائية

U
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

V
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Translator

املرتجم

Trilingue

ثالثي اللغات

TV : Télévision

تلفزيون

Types de textes

أمناط النصوص

Unesco Term

مصطلحات اليونيسكو

Unité de signification

وحدة معنوية

Unité phrasiologique

الوحدة اجلملية

Unité terminologique

الوحدة املصطلحية

Unités à traduire

الوحدات قيد الرتمجة

Verbal

 لفظي⁄ منطوق

Vérificateur d’orthographe

املراجع الكتايب

Version parlée

نسخة منطوقة

Versions multiples

نسخ متعددة

Vidéo

فيديو

Video game translation

ترمجة ألعاب الفيديو

Virtual dub

الدبلجة االفرتاضية

Visio interprétation

الرتمجة الفورية املرئية

Visual

بصري

Vitesse de déroulement

سرعة التمرير

VLE: Virtual Learning
Environment

تعليم الرتمجة السمعية البصرية يف احمليط
االفرتاضي

Vocabulaire

مفردات اللغة

Voice over

الصوت املضاف

Voix des acteurs

أصوات املمثلني

Web cam

كامريا احلاسوب
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W
L
L
L
L
L
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Web site localization

أقلمة املواقع االلكرتونية

Weekly chats

فضاء افرتاضي

Words heards

الكلمات املسموعة

Words reads

الكلمات املقروءة

Zinc

الزنك

L
L
L
L
L

املالحق
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الملحق رقم.01 :
جامعة جياللي ليابس  -سيدي بلعباس  -كلية اآلداب واللغات والفنون –
قســـم الفنون
الجامعية2017/2016:
إستعمــال الزمن للسنة األولــى ماستير (المحاضرات و التطبيقات)

السنة

تخصص ترجمة وفنون العرضTraduction et arts de spectacle-
سداسي1
األحد

10:00 08:30
املوسيقى العاملية حماضرة أ.زيتوين ق41

اإلثنين

املدارس املسرحية حماضرة أ -شرقي

الثالثاء

ترمجة عريب/فرنسي/عريب حماضرة
أ -عروسي ق 41

ترمجة عريب/فرنسي/عريب
ف 2أ -بوخلدة ق 41

األربعاء

لغة أجنبية تطبيق ف1
أ -دين هند ق 41

املوسيقى العاملية تطبيق ف2
أ -زيتوين ق 41
علم املصطلح الفين تطبيق ف1
أ -لكساير ق 42

املدارس السينمائية حماضرة
أ -حبري ق 41

الخميس

الرتمجة السمعية البصرية حماضرة
أ -حال ق 41

الرتمجة السمعية البصرية
تطبيق ف 1أ -رمضاين ق42
الرتمجة السمعية البصرية

الرتمجة السمعية البصرية ف1
أ-رمضاين ق 41أ.موجهة
الرتمجة السمعية البصرية ف2

ق 41

11:30 10:00
املوسيقى العاملية تطبيق أ -زيتوين ف1
ق 41

13:00 11:30
اتريخ الفنون حماضرة أ -كرمي ق41

14:30 13:00

ترمجة ع ف تطبيق أ.ميسوري
ف 1ق42
املدارس املسرحية أ -شرقي
ف 2ق 41

علم املصطلح الفين حماضرة
أ -كرمي ق 41

املدارس املسرحية تطبيق أ.علوش ف1
ق42

إعالم آيل تطبيق ق42
ف  1أ .بن مشيسة
علم املصطلح الفين
تطبيق ف 2أ .زقاي ق 41

إعالم آيل تطبيق ق42
ف  2أ بن مشيسة

املدارس السينمائية تطبيق ف1
أ -حبري ق41
لغة أجنبية تطبيق ف2
أ -دين هند ق 41
املدارس السينمائية تطبيق
ف 2أ -حبري ق41
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سداسي2
األحد

10:00 08:30
ترمجة املسرح حماضرة
أ -دوحة

ق39

تطبيق ف 2أ -حال ق 41

أ -حال ق  41أ.موجهة

11:30 10:00
ترمجة املسرح تطبيق ف1

13:00 11:30
ترمجة املسرح تطبيق ف2

أ -دوحة

أ -دوحة

ق39

ق39

14:30 13:00
آليات صياغة السرتجة والدبلجة حماضرة
أ -رمضاين

ق39

اإلثنين

املسرح العاملي حماضرة
أ -دين اهلناين ق39

اتريخ السينما العاملية حماضرة
أ -رحو ق39

اتريخ السينما العاملية تطبيق ف1
أ -رحو ق39
اتريخ السينما العاملية تطبيق ف2
أ -بومجعة ق40

سينوغرافيا حماضرة
أ -بورمانة ق39

الثالثاء

ترمجة عريب-فرنسي-عريب حماضرة
أ -عروسي ق39

ترمجة عريب-فرنسي-عريب تطبيق ف1
أ -بوخلدة ق39

ترمجة عريب-فرنسي-عريب تطبيق
ف 1أ -بوخلدة ق39

الرتمجة واإلعالم اﻵيل تطبيق ق42
أ بن مشيسة

املسرح العاملي تطبيق ف2
أ -براهيمي ق40

املسرح العاملي تطبيق ف1
أ -براهيمي ق40

األربعاء

منهجية البحث العلمي
حماضرة
أ -محالت ق39

منهجية البحث العلمي تطبيق
أ -بيطار ق39
آليات صياغة السرتجة والدبلجة تطبيق
ف 2أ -حال ق40

منهجية البحث العلمي تطبيق
ف 2أ -بيطار ق39
آليات صياغة السرتجة والدبلجة
تطبيق ف 1أ -حال ق40

الخميس

الرتمجة السينمائية حماضرة

الرتمجة السينمائية تطبيق ف1

الرتمجة السينمائية تطبيق ف2

أ -رمضاين ق39
الرتمجة السينمائية أعمال موجهة ف2
أ -حال ق40

أ -رمضاين ق39
الرتمجة السينمائية أعمال موجهة
ف 1أ -حال ق40

أ -رمضاين

ق39

ف1

لغة أجنبية تطبيق ف1
أ -ميسوري ق40

امللحق رقم. 02:
الفيلم الواثئقي:
 مفهوم الفيلم الواثئقي:لقد تعددت تعاريف الفيلم الواثئقي عرب مراحل تطور السينما يف العامل منها التعريف الذي قدمه
االحتاد الدويل لألفالم الواثئقية عام " :1948كافة أساليب التسجيل على فيلم ألي مظهر للحقيقة
يتم عرضه إما بوسائل التصوير املباشر أو إبعادة بنائه بصدق وعند الضرورة .وذلك حلفز املشاهد إىل
عمل شيء أو لتوسيع مدارك املعرفة والفهم اإلنسانية أو لوضع حلول واقعية ملختلف املشاكل يف عامل
االقتصاد أو الثقافة أو العالقات اإلنسانية."1
وال خيلو أي كتاب يتناول الواثئقيات من إيراد التعريف املشهور للمنظر جون جريسون ( (John
Griersonالذي يعرفه كاﻵيت " :املعاجلة اخلالقة للواقع "2هذا ما يعين أن األفالم الواثئقية تستخدم
احلياة الواقعية بوصفها مادة خاما يقوم ببنائها الفنانون والتقنيون من خالل رصد الواقع عرب معاجلة
خالقة  ،حبيث يعاجل الفيلم الواثئقي كل املواضيع سواء املاضية أو احلالية  ،أو املستقبلية  ،شريطة
أن يعتمد صانع الفيلم على واثئق موثوقة املصدر ،فإذا أراد خمرج على سبيل املثال تناول ظاهرة
 - 1محمد سامي عطا هللا ،الفيلم التسجيلي :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مصر  ،1995ص.09
2

 -ينظر :تركي الشهري ،الصورة الوثائقية ،موقع سلسلة دروس الوثائقيات) http://www.docupicture.com2011/05/what-is-the-doc-film.
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املخدرات يف بلد كاجلزائر وعرضها على شكل فيلم واثئقي ،جند أن القضية حقيقية  ،ويف سياق
حقيقي ،ويتناول أشخاص حقيقني كذلك (الذين أدمنوا على هذا الفعل) أو يستعني أبشخاص
ليسوا حقيقيني بغية إيصال الرسالة .هذا ما يدرج الفيلم الواثئقي يف خانة األفالم احلقيقية اليت تعاجل
قصصا حقيقية خبالف األفالم الروائية والدرامية اليت جندها مبنية على اخليال واليت تصنف على أهنا
مصطنعة.
يتضمن الفيلم الواثئقي تسجيال لقصة حقيقية مبعىن أن يكون الواقع ملموسا ،هذا ما أكده دافيد
شااني ) )David Cheneyقائال:
« Le documentaire est un récit qui renonce à son statut imaginaire »1

" إن الفيلم الواثئقي هو قصة تتنازل عن اجلانب اخليايل".
ولتوضيح الفكرة  " :إن الفيلم الواثئقي جنس سينمائي أو تلفزيوين يعتمد على توثيق وتسجيل
وعرض الواقع دون أي تدخل أو تزييف  ،وهو ما مييزه عن الفيلم الروائي الذي ميلك صانعه كل
الصالحية لنسج أحداثه الواقعية منها واخليالية حسب رؤيته."2
 -1.2ظهور الفيلم الواثئقي وتطوره:
لقد استخدم الفرنسيون مصطلح

(le film documentaire

) منذ اخرتاع لويس لومبري جلهاز التقاط

و عرض الصور السينمائية املتحركة سنة  ،1895ومت ذلك أثناء تصوير فيلم الرحالت  ،حينها كان
املصورون يقومون بذلك لتوثيق أوجه نشاطهم  ،وتسجيل مادهتم إلعادة عرضها على األهل

-David chaney, Lorsque Clio s'empare du documentaire, Vol2, Ed Harmattan ,paris – France, 2011, p18.

 - 2ينظر :شباني ،الفيلم الوثائقي ،موقع ستارتايمز http://www.startimes.com/?t=305/1151.
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1

واألصدقاء ،1وظل تصنيف هذا الفن احلديث مبهما بسبب حمدودية التقنيات آنذاك  ،ألن هذا
املفهوم ظهر يف فرنسا ومل يتم تقبله بعد يف العامل حبيث مسي ابلعرض الواثئقي سنة  ،1907وكانت
أوىل األفالم الواثئقية خالل تلك الفرتة مقتصرة على قصص املعارك واحلروب ،وظهر هذا املصطلح يف
فن التصوير الفوتوغرايف سنة  1920كفن حديث ،2حبيث عاجلت األفالم الواثئقية يف فرتة العشرينات
مواضيع الطبيعة واحليواانت ،بينما تعترب سنة

1923

املرة األوىل اليت استعمل فيها مصطلح الفيلم

الواثئقي للتعبري عن فيلم يستمد مادته من الواقع.3
وقام رائد السينما التسجيلية يف العامل جون جريسون

(Grierson

 )Johnعام

1926

ابستخدام

وبرت فْاله ِّريت
مصطلح السينما التسجيلية أثناء استعراضه لفيلم أخرجه شاعر السينما التسجيلية ُر ْ
الذي محل كامرياته لتصوير حياة الناس اليومية يف األصقاع النائية ،فقدم دراسات كاملة ابلكامريا عن
حياة االسكيمو ،وعن حياة السكان يف البحار اجلنوبية  ،ومنذ أن استخدم جريسون مصطلح الفيلم
التسجيلي شاع استخدامه بعد ذلك لتسمية مجيع األفالم غري الروائية ،وانتشر هذا الفيلم بكثرة مع
ظهور التلفزيون وتعدد جماالت استخدامه.4
عرف الفيلم الواثئقي تراجعا كغريه من الفنون ،وعاد بقوة مع بداية اخلمسينات ،وظهرت عدة أفالم
تروي قصصا وأحقاب اترخيية  ،وبدأ بعدها الفيلم الواثئقي أيخذ أبعادا كعلم مستقل بذاته وكفن له
مبدعون ،5ويف أواسط اخلمسينات اعترب الفيلم الواثئقي التلفزي نوعا جديدا حبيث ابتدأت راديو بلد
 - 1ينظر :بدايات ،تحديد مفهوم الفيلم الوثائقي ،موقع بدايات)www.Bidayyat.org/ar/opinious article( .
 - 2ينظر :شباني ،الفيلم الوثائقي.
 - 3ينظر :بدايات ،تحديد مفهوم الفيلم الوثائقي.
 -- 4ينظر :محمد سامي عطا هللا ،الفيلم التسجيلي  ،ص .10-09
5

 -ينظر :بدايات ،تحديد مفهوم الفيلم الوثائقي.
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السويد يف هذه الفرتة بتعيني موظفني من أجل إنشاء تلفزة سويدية ،ومن هنا ابتدأت جذور الفن
ِّ ِّ
يلسن
السينمائي التلفزي ،وعليه تزاوجت كل أشكال األفالم الواثئقية وبسرعة كبرية ،وحاز برتيل دان ُ
( )Bertel Daniel sonيف عام

1957

على أول جائزة للفيلم الواثئقي مبهرجان دويل من خالل

تصويره لقصة رائعة للعصافري.1
وهبذا تطورت األفالم الواثئقية عرب التاريخ ،واستمرت يف معاجلة مواضيع احليواانت والرحالت
والتقاليد ،واحلياة اليومية ،وتنوعت املواضيع اليت تعاجلها مع تطور التقنيات والوسائل ،وأصبح للفيلم
الواثئقي يف فرتة الثمانينات وبداية التسعينات مكانة وقيمة  ،واقرتن هذا التطور مع الثورة اإلعالمية
التقنية ،ومع ظهور عدد كبري من شركات اإلنتاج.
ومنه لقد غطى الفيلم الواثئقي عددا كبريا من املواضيع يف خمتلف اجملاالت الثقافية ،والتعليمية،
واإلعالمية  ،والفنية ،واالجتماعية ،والسياسية ،وغريها.
 - 1.3أنواع الفيلم الواثئقي:
هناك أنواع كثرية من األفالم الواثئقية ختتلف يف طبيعة مضموهنا ولكن هدفها واحد وهو املعاجلة
الفنية للشكل واملضمون ،حبيث مييز قيي قثيي

)(Guy Gauthier

بني نوعني من األفالم

الواثئقية:2


الفيلم الواثئقي

التفكريي( Le film documentaire de réflexion ):

ويتطلب هذا النوع تفكريا كبريا من قبل السيناريست ،واملخرج حبيث يكون هذا األخري مفكرا وفناان.
- Roger Odin, l’âge d'or du documentaire: Europe années cinquante. Tom2. Ed Harmattan, Paris –France 1998.p170-171.

1

- fanny Etienne, films d'art films sur l'art, Ed Harmattan, paris-France 2002 p27,

2
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 الفيلم الواثئقي

اإلبداعي( Le film documentaire de création ):

ميزج يف هذا النوع من األفالم الواثئقية اإلبداع واملعرفة مبعىن إبداع املخرج ابستعمال زاده أو حقله
املعريف وإتقان عمله.
وتنقسم األفالم الواثئقية حسب أحد مؤسسيها جون جريرسون ) (John Griersonإىل مستويني:
 املستوى األعلى :وهو املستوى الذي يكون فيه صانع الفيلم قادرا على التحليل
واخللق ويلتزم يف فيلمه بكل قواعد إخراج الفيلم الواثئقي ووسائله احملددة،
وتشكل هذه الفئة األفالم املرجعية يف السينما الواثئقية.
 املستوى األدىن :تدخل فيه التقارير واألفالم التعليمية والروبوراتجات حبيث يتحرر
خمرجه فيه من كثري من قواعد الفيلم الواثئقي مثل مدة الفيلم إطاره وتقنيات
الصوت و املونتاج واللغة.1
وقد اختلفت اﻵراء حول تصنيف األفالم الواثئقية فنجد من يصنفها على حسب املوضوع الذي
تعاجله ،فان كان املوضوع اجتماعيا فيعترب الفيلم فيلما واثئقيا اجتماعيا ،وإذا كان املوضوع اترخييا
يكون الفيلم ابلضرورة فيلم واثئقيا اترخييا.
 -1.4خصائص الفيلم الواثئقي:
1

 -ينظر :شباني ،الفيلم الوثائقي.
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حدد جون جريرسون ( )John Griersonثالث خصائص البد من توافرها :
 اعتماد الفيلم التسجيلي على التنقل واملالحظة واالنتقاء من احلياة نفسها ،ألنه ال يعتمد على
مواضيع مؤلفة وممثلة يف بيئة مصطنعة ،وإمنا يصور املشاهد احلية والوقائع احلقيقية.
 أشخاص الفيلم التسجيلي ومناظره خيتارون من الواقع احلي ،ال يعتمد على ممثلني حمرتفني وال
على مناظر صناعية مفتعلة داخل اإلستديو.
 مادة الفيلم التسجيلي ختتار من الطبيعة دون أتليف ،وبذلك تكون مواضيعه أكثر دقة
وواقعية.1
 - 1.5صناعة الفيلم الواثئقي:
تبدوا صناعة الفيلم الواثئقي أسهل شيء حبيث يرى بعض الناس أن صناع األفالم ميضون إىل املكان
الذي يدور فيه حدث مهم ،ويشغلون آلة التصوير ويسجلون ،بل أن صناعة األفالم الواثئقية تتطلب
أكثر من ذلك حبيث يتم االعتماد على مراحل أساسية 2جاءت كاﻵيت:
 مرحلة ما قبل اإلنتاج :تعد مرحلة حامسة يف جناح الفيلم الواثئقي ،وتشمل هذه املرحلة
معاجلة كل من السيناريو ،والتخطيط لإلنتاج ،و وضع اجلدول الزمين وكيفية التعامل مع
الطاقم ،وال يتم ذلك إال بعد توافر الفكرة والبنية أي تعاقب منظم للصور واألصوات.
 مرحلة اإلنتاج :يتطلب من صانع األفالم الواثئقية أن يكون على معرفة بوسائل العمل مثل:
الكامريات ومعدات التصوير و اإلضاءة والصوت واملونتاج ،ألن "حجم اإلضاءة املتوفرة
 محمد سامي عطا هللا ،الفيلم التسجيلي،ص .10 -2ناصر ونوس ،صناعة اﻷفالم الوثائقية من الفكرة إلى الشاشة ،موقع الجزيرة الوثائقية ،ص08.-01
1

http://doc.aljazeera.net/magazine/2009/10/2009104103415420763.html
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يؤسس لوجود صورة على شريط الفيديو أو شريط السينما ،و إذا غابت اإلضاءة ال يكون
هناك صورة ،"1كما يعترب الصوت جزءً هاما يف الفيلم الواثئقي احلديث " خطط لتسجيل
الصوت ابلعناية اليت ختطط فيها لعمل الكامريا"2
 مرحلة ما بعد اإلنتاج  :تعد أخر مرحلة ويتطلب فيها محاية الشريط إبجراء نسخة احتياطية
مع وضع املسميات على األشرطة ،وإذا كان الفيلم الواثئقي يعتمد على نص مكتوب،
فعلى صانعه أن يقرر البدء بتسجيل التعليق النهائي بعد االنتهاء من مرحلة املونتاج الذي
يعترب احلصيلة النهائية ملا يريد خمرج الفيلم الواثئقي عرضه.

 - 1ناصر ونوس ،صناعة اﻷفالم الوثائقية من الفكرة إلى الشاشة  ،ص.05
 - 2المرجع نفسه ،ص.05
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-Résumé :
De nos jours les medias audio visuels jouent un rôle très important
dans notre vie quotidienne, ils nous submergent de terminologies
variées et chaque domaine à sa terminologie spécifique, de même de
milliers de termes ont vu le jour grâce à la traduction.
Le développement dans le domaine de l’informatique et plus
précisément l’internet a pu supprimer les barrières géographiques, il
est devenu très facile de traduire et d’apprendre la traduction dans
toutes ses facettes notamment la traduction audio visuelle.
Notre étude va porter sur : l’apport de la terminologie dans la
didactique de la traduction audio visuelle dont on compte répondre
aux éventuelles hypothèses :
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 Qu’elle est la relation entre la terminologie et la
traduction ?
 Quels sont les nouveaux types de traduction audio
visuelle ?
 Y’a-t-il une différence entre la didactique de la traduction
audio

visuelle

et

les

autres

types

de

traduction

spécialisées ?
 Quels sont les fondements de l’enseignement de la
traduction audio visuelle ? et Quels sont les modules à en
programmer à fin de former des traducteurs spécialistes
dans le domaine AV ? Quels moyens nécessaires à
fournir ? Peut-on tirer une méthodologie pour la didactique
de la traduction audio visuelle ?
 Comment faire pour unifier la problématique des termes du
domaine AV ? Et quel est l’apport de la terminologie dans
la didactique de ce type de traduction spécialisée ?
De ce fait notre recherche était devisée en deux parties, un coté
théorique et l’autre pratique, et une introduction puis une conclusion a

256

la fin et un glossaire qui regroupe tous les termes et les expressions
spécialisées.

1- Coté théorique : contient trois chapitres intitulés comme suit :
 La terminologie et la traduction : se focalise sur : « la
terminologie, la relation entre terminologie et la traduction,
l’apport de la terminologie en traduction ».
 La traduction audio visuelle : il insiste sur : « la définition de
la TAV, ses étapes historiques, ses types et les paramètres de
sa réalisation, ainsi que le rôle du traducteur ».
 La didactique de la traduction audio visuelle : qui se constitue
de : « le texte AV, la théorie pratique dans l’étude de la
traduction audio visuelle, la didactique de ce type de
traduction, la formation des traducteurs pour l’AV ».
2- Coté pratique : est dédié au rôle de la terminologie dans la
didactique de la TAV, ainsi que l’étude d’un documentaire sur :
« la traduction audio visuelle » dont on a travaillé sur ce dernier
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dans des séances d’enseignement pratique avec les étudiants de
master traduction et arts du spectacle, Puis on a tiré toute la
terminologie spécialisée qui s’y trouve avec une recherche
documentaire de chaque termes et son équivalent sous forme de
fiches terminologique, à la fin on a pu traduire le film vers la
langue Arabe en proposant un sous-titrage.
La traduction est le plus important moyen de communication entre les
différents programmes et les films ; ainsi que le récepteur dans la
langue cible.
La relation entre terminologie et traduction se manifeste dans le
transfert du mot ou terme d’une langue à l’autre, donc la terminologie
est considérée comme une aide a la traduction grâce aux dictionnaires,
glossaires, banques de données terminologiques …etc.
De même le terminologue peut agir en tant que traducteur depuis qu’il
maitrise plusieurs langues, et la recherche d’un terme consiste en sa
traduction vers une autre langue ou bien son arabisation ou autre
mécanisme d’adoption terminologique, ce qui confirme que le
traducteur et le terminologue sont les deux faces d’une seule monnaie.
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La traduction audio visuelle qui est un mode de traduction spécialisée,
cette dernière s’inscrit dans le champ d’action de la traduction
médiathèque, est un domaine de recherche assez récent notamment
depuis le centième anniversaire du cinéma 1995 (Yves Gambier), elle
recouvre plusieurs types sont les suivant :
- La traduction des scénarios.
- Le sous-titrage.
- Le doublage.
- L’interprétation consécutive ou simultanée.
- Le voice over.
- Le commentaire libre.
- Le sur titrage.
- La traduction à vue.
- L’audio description.
- La production multilingue.
D’autre théoriciens par la suite ont enrichit ce domaine par des travaux
sur la littérature enfantine AV tel que les Bandes Dessinées, les
Dessins Animés, la Traduction des Slogans Publicitaires, de même
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d’autres chercheurs travaillent sur la localisation des jeux de vidéo et
des sites web.
La traduction des medias AVs s’est liée à la traductique grâce aux
nouvelles technologies qui ont donnés naissance a de nouveaux types
tel que : le traducteur automatique des téléphones portables, et la
traduction automatique via Skype.
Des études sont orientées par la suite vers la traduction des sourds et
mal entendants à fin de rendre tous les programmes accessible dont on
trouve quatre types par Samir Mohamed Samarin :
- Traduction lue.
- Traduction à vue.
- Traduction audio.
- Traduction consécutive.
Par contre Pierre Guitteny a pu développer de nouvelles recherches
universitaires sur ce thème d’accessibilité (La Visio-interprétation)
au Centre d’information sur la Surdité d’ Aquitaine, France :
- L’interprétation simultanée via internet.
- la traduction à distance.
- la permanence dans un service public ou une entreprise.
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- La traduction de textes en vidéo en langues des signes pour des
sites internet.
- Appels d’urgence.

Par la suite d’autre chercheures comme Pilar Orero et Jorge Diaz
Cintas

sont

intéressés

par

les

études

académiques

d’ordre

méthodologique théorique dans l’étude de la TAV et sa didactique.
On peut dire que la didactique de la TAV se différencie des autres
didactiques de traduction par ce que le traducteur est lié par un canal
AV c’est-à-dire un texte AV non écrit, il focalise sur le Screen play,
le langage corporel, les signes mimiques et l’image.
Les fondements d’enseignement de la TAV se manifestent dans des
exercices de traduction spécialisée dont le contenu du cours doit se
basé sur le scénario car la TAV est liée par les dialogues filmiques,
ainsi que le texte filmique est la première des choses à traduire.
L’enseignant doit entrainer les étudiants à l’analyse des scenarios
(script analysis :list of script or montage list) et l’analyse sémiotique
(semiotic analysis) et l’analyse du discours pour comprendre le texte
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AV, de même l’étudiant doit analyser la relation entre le texte et
l’image et apprend la stratégie d’adaptation .

Ce dernier doit aussi apprendre le principe du sous-titrage qui est la
réduction c’est-à-dire l’échange du dialogue par deux lignes régies
par la synchronisation entre ce qui est dit et écrit et entre l’image et le
contenu du sous-titre, pour cela il faut être bien formé en cueing et
spotting.
Et en ce qui concerne le doublage les étudiants sont amenés à
synchroniser le son avec l’image car il est plus gênant de voir a
l’écran une bouche ouverte de la quelle ne sort aucun son et
d’entendre un son sorti d’une bouche fermée.
La didactique de la TAV consiste en la programmation de plusieurs
modules tels que :
- Langues étrangères.
- La TAV.
- Le sous-titrage et le doublage.
- L’analyse filmique.
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- E-AVT.

- La terminologie et la recherché documentaire.
- L’informatique.
- La traductique.
L’utilisation de la technologie a apporté un grand plus et a pu faciliter
l’enseignement de la traduction audio visuelle grâce notamment aux
moyens AV qu’ on trouve dans la salle comme les PC, l’internet, le
système intranet, les logiciels de sous-titrage, doublage et voice over,
les CDs et les DVDs, Magnétophone, Série de microphones,
Amplificateurs et hauts parleurs, et Un projecteur de diapositives ou
bien Data-show.
Il est clair qu’une bonne méthodologie de la didactique de la TAV se
voit dans la planification d’un programme didactique tiré d’un travail
pratique avec les étudiants en touchant à sa définition, ses étapes
historiques, ses types et leurs paramètres d’élaboration en passant par
ses pionniers théoriciens, et d’apprendre les étudiant à commettre des
fautes dans les séances TD car la didactique par erreur est la meilleure
méthode pour l’enseignement de la TAV.

263

Parmi les meilleurs points d’apport de terminologie en didactique de
la TAV est la recherche documentaire des termes spécialisés dans les
textes AVs.
Nous espérons que ce travail sera un outil important pour ceux qui
veulent menés des études dans le domaine de la terminologie et la
didactique de la traduction Audio Visuelle.
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اﻟﻣﻠﺧص
ﻟﻌﺑت وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ دورا ﻣﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟﻌﻠوم واﻟﻣﻌﺎرف ،ﻓﻘد ﻣﮭدت
اﻟطرﯾق ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺣﺗﻰ ذاﻋت ﻋﻠﻰ ﻛل ﻟﺳﺎن ،ودﺧﻠت ﻣﺋﺎت
اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت إﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻹﻋﻼم اﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺑﺻري ﻋن طرﯾق اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﺗﻠك ﻛل
ﺣﻘل ﻣن ﺣﻘول اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﺻطﻠﺣﺎﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ ،وﯾﺣﻣل ﻛل ﻣﺻطﻠﺢ
ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻋن ﻏﯾره ﻣن اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت .وﺗﺗطﻠب ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ
ﺑرﻣﺟﺔ ﻋدة ﻣﻘﺎﯾﯾس ﺑﻐﯾﺔ ﺗدرﯾس ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗرﺟﻣﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ،وھﻲ ﻣﺳﺗﻧﺑطﺔ
ﻣن ﺧﺑرة اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرﻗت ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺗﮭﺎ ،وﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ :ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻟﻐﺎت اﻻﺧﺗﺻﺎص )ﻟﻐﺗﯾن
أﺟﻧﺑﯾﺗﯾن( ،وﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ )ﻣﺣﺎﺿرة وﺗطﺑﯾق( ،ﺗدرﯾس ﻛل ﻣن
اﻟﺳﺗرﺟﺔ واﻟدﺑﻠﺟﺔ ،وﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔﯾﻠﻣﻲ ،وﻣﻘﯾﺎس ) (E-AVTوھو طرﯾﻘﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ
ﺗدرﯾس اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﺑدﻣﺞ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ،وﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾﺔ
واﻟﺑﺣث اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲ ﺑﻐﯾﺔ ﺗﻌوﯾد اﻟطﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻣﺳﺎرد ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺟﻣﺔ
اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ ،وﻣﻘﯾﺎس اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ،وﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺣﺎﺳوب ﻟﺗﻣﻛﯾن
اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن اﻛﺗﺳﺎب ﺧﺑرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ .وﻟﻌل ﻣن أﺑرز إﺳﮭﺎﻣﺎت
اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ دور اﻟﺑﺣث اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲ اﻟﺧﺎص
ﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻓﻲ ﺗﺳﮭﯾل ﻓﮭم اﻟﻧص اﻷﺻل ،واﺳﺗﺧدام ﻧﺗﺎﺋﺞ ذﻟك ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭدف
ﻋن ﻣﺣﺗوى اﻟﻧص.
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ:
اﻟﺗرﺟﻣﺔ؛ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت؛ اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ؛ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ؛ اﻟﺛورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ
واﻟرﻗﻣﯾﺔ؛ اﻟﺣﺑﻛﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ؛ اﻟﺑراﻣﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ؛ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺗرﺟﻣﯾن؛ اﻟﻧص اﻟﺳﻣﻌﻲ
اﻟﺑﺻري؛ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ.
ﻧوﻗﺷت ﯾوم  26أﺑرﯾل 2018

