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 ملخص 

هـي بـذلك نشـاط إنسـاني يحقـق فوائـد جمـة        و ثقافـة مسـتقبلة،  /القيمة المضافة فـي كـل لغـة   تعتبر الترجمة بمثابة 

قد تمكنت الترجمة من اقتحـام شـتى ميـادين العلـوم بفروعهـا لتتبـوأ فيهـا المكانـة الرفيعـة          و .تداوليةو تتنوع بين حضارية

 تقنيــاتو يلــة للنقــل مــن اجــراءات   المشــتغلون فيهــا إلــى ايجــاد الســبل الكف    و التــي تســتحقها؛ كمــا ســعى المنظــرون لهــا     

نجـــد مـــن بـــين هـــذه و .اســـتراتيجيات متنوعـــة فـــي محاولـــة مـــنهم لحـــل المعضـــالت المتصـــلة بمـــا هـــو متعـــذر ترجمتـــه  و

التغريــب فــي الترجمــة اللتــان تعتبــران مــن أهــم االســتراتيجيات الترجميــة علــى          و االســتراتيجيات اســتراتيجيتي التــدجين  

تحقق الطوبونيميـا بعـدا حضـاريا مهمـا     و .الماهيةو االستراتيجيات األخرى في المفهوماالطالق بوصفهما امتدادا لجميع 

ايحـاءات تعنـى بهـا مجموعـة     و من أبعاد حياة البشر كافة، ذلك ألّنها تتضمن مكنونا ثقافيا دفينا يحمـل فـي طياتـه دالالت   

 بخلفياتـه التداوليـة  و ي لغويـا عبـر الـزمن،   إن جهل القـارئ بالكيفيـة التـي تطـور بهـا االسـم الطوبـونيم       . بشرية دون سواها

ال يمكـن أن تكـون الترجمـة تدجينيـة أو     و .إبعاده عـن سـبل الفهـم   و إحاالته المرجعية قد يكون سببا في تغريبه ترجميا،و

تغريبيــة بشــكل تــام، بــل ســيتم توظيــف هــاتين االســتراتيجيتين بحســب الغــرض مــن الترجمــة أوال، ثــم بحســب الجمهــور         

  . إليها ثانياو قد تقل أو تعظم لديه المعرفة النوعية باللغتين المترجم منهاالمتلقي الذي 

  :الكلمات المفتاحية

  .استراتيجية التغريب ،استراتيجية التدجين ،التغريب  ،التدجين  ،الطوبونيميا  ،الترجمة 

  

  البحث

ــر، باعتبارهــا     ــه  و نشــاطا إنســانيا قــد أثــارت الترجمــة وتثي التــي تحكمــه، العديــد مــن   قواعــده وضــوابطه  علمــا ل

وشهدت الدراسات الترجمية تطورا ال مثيـل لـه فـي    . هذا طرح أساسي ال يخلو من األهميةو والعملية، المشاكل النظرية

كـل  .التـي مـا فتئـت تزيـده إال تثمينـا     ها ودارسـي  هـا النظريات والمنهجيات والمقاربات، ناهيك عـن تعـدد وتنـوع رؤى منظري   

بـاختالف مبادئهـا وأسسـها وتوجهاتهـا، مـن أدبيـة        وبسطته على العلوم اإلنسانية األخـرى  ترجمةذلك زاد من متانة علم ال

  .  وغيرها وتقنوعلمية وتقنية
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أما العنصر الثقافي، فيعتبر مـن أهـم العوامـل المتدخلـة فـي الفعـل الترجمـي، ذلـك أن المتـرجم ينشـأ علـى ثقافتـه             

ز بهــا الجمهــور إليهــا هــي ثقافــة غريبــة عنــه، يتميــلتــي يتــرجم ثقافــة اللغــة األجنبيــة ا فــي حــين أنوبيئتــه،  مجتمعــه فــياألم 

  .المستهدف دون غيره من الجماهير األخرى

بمبادئهــا  ســمبهــا، وتت المتداولــةثنوغرافيــة بالمجموعــة اإلعنــى توتتضــمن هــذه الثقافــة األجنبيــة إشــارات ودالالت 

ن تعامل المترجم مـع بعـد ثقـافي أجنبـي، فسـيعني ذلـك تعاملـه مـع شـحنات          أو وإن حصل .وأصولها الخاصة بها راتهابوخ

بقيـت إشـكالية نقـل البعـد الثقـافي محـل جـدل         وأبعاد حضارية تختلف كليا أو نسبيا عن شـحنات ثقافتـه ودالالتهـا؛ لـذلك    

ركيـز علـى األسـاليب    خاصة الديـدكتكيين مـنهم، أيـن يـتم الت     والمنظرين في حقل الترجمة على السواء كبير لدى الباحثين

  .وتلقين الثقافة األجنبية بوصفها ظل اللغة األجنبية وقرينها والطرق المثلى لتدريس

 اللسـانية  مـن العوامـل   أكثـر  وعليه، فإن عملية الترجمة والنقل من لغة إلى أخرى تستلزم تدخل العوامـل الثقافيـة  

       لـــــذلك كـــــان لزامـــــا التركيـــــز علـــــى تـــــدريس الثقافـــــة والتعريـــــف بهـــــا وبمختلـــــف النمـــــاذج الثقافيـــــة البدئيـــــة     اللغويـــــة،

)original cultural patterns( عاد تشكلها عند ترجمتهاوكيف ي . المتـرجم وسـيط ثقـافي وجسـر حضـاري       وبمـا أن

اعهـا وشـتى أنماطهـا، سـواء بعـدت فـي المكـان        يالقي بين الضفاف كلها، وجب عليه أن ينفـتح علـى الثقافـات بمختلـف أنو    

  .والزمان أم قربت

 )انيميــوالطوب(ينــدرج علــم تدريســية أســماء األمــاكن 
(1)

إطــار نشــر التــراث البشــري، إذ ال يمكــن أن نفصــل،  فــي 

 أن التـي تمخضـت عنهـا؛ حيـث نجـد فـي الكثيـر مـن األحيـان          الثقافيـة من األحـوال، بـين هـذه المسـميات واألطـر       حال بأي

 فـي  تحمـل  هـا وأّن ،عايشـتها  التـي  التاريخيـة  بتسـميات بحسـب األحـداث االجتماعيـة والحقبـات      سـميت  األمـاكن  مـن  العديد

ســيدي الحــاج عبــد الكــريم ( ؛ فهــي تــارة تســمى باســم ولــي صــالح أو شــخص متعبــد حضــارياإرثا تراثيــةو جوانــب داللتهــا

معسكر نسبة إلـى معركـة الزالقـة التـي      بوالية الزالقة( بطولية ، وتارة باسم ذكرى)بوالية سعيدة، يما قوراية بوالية بجاية

، وباسـم طبيعـة جغرافيـة أو تضاريسـية أو حتـى حيوانيـة تـارة أخـرى         )خاضها األمير عبـد القـادر ضـد االحـتالل الفرنسـي     

  ).بذلك النتشار النعام فيها قديما والية النعامة التي سميت(

                                                 
(1)   أو المواقعية أو علـم أسـماء األمـاكن   ) (الطوبونيميا(إن ((toponymie-toponymy)      والمشـتقة مـن الكلمـة اليونانيـة)tópos(    التـي تعنـي

وتشــكل .  )toponymes( )بالطوبونيمــات(هــي العلــم الــذي يــدرس أســماء األمــاكن والمعروفــة   )االســم(التــي تعنــي ) ónoma(و) المكــان(

ي علــم دراســات ، العلــم الــذي يــدرس أســماء البشــر، أهــم فرعــ   )l'anthroponymie() األنثروبونيميــا(مــع  (toponymie)) الطوبونيميــا(

، بوصـفها علمـا يـدرس أسـماء     )الطوبونيميـا (تقـع  و. ، والتي تعتبر بدورها إحدى فروع الدراسات اللسـانية (l’onomastique)أسماء العلم 

اللغــة واآلداب : العلــوم اإلنســانية : األمــاكن مــن حيــث صــوغها ومعناهــا وتطورهــا وأثرهــا علــى المجتمعــات والثقافــات، فــي ملتقــى كــل العلــوم        

: لفلسفة    وعلم االجتماع والتاريخ وعلم اآلثار واألنثروبولوجيا والجغرافيا والتخطيط الحضري وعلم النفس وغيرهـا؛ والعلـوم االجتماعيـة   وا

الجيولوجيــــا وعلــــوم التربــــة وعلــــم المحيطــــات وعلــــوم الغــــالف الجــــوي             : القــــانون واالقتصــــاد واإلدارة والسياســــة وغيرهــــا؛ وعلــــوم األرض

  .يوكمياء والجيوفيزياء وعلم المعادن وعلم المناخ وغيرهاوالج
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الكامل لثقافة جماعية وعرقية ما، أي علـى مجمـل النشـاطات والـنظم     ثنوغرافيا على الوصف الشامل وطلق اإلوت

؛ فهــي إذن وســيلة فعالــة للوصــول إلــى حقيقــة الــدالالت التــي تحملهــا الكلمــات والعبــارات معــا، بــل فــي     عليهــاالتــي تظهــر 

تحديد النسق
(2)
  .الذي تتحكم فيه عوامل ميتالغوية 

هـذا االعتـدال يعكـس حالـة مـن      و .راد بهـا االعتـدال  يإّنه لمن الصعب أن يكون الواحد منا وسيطا، ألن الوساطة 

ونقصـد بالوسـاطة هنـا اعتـدال موقـف المتـرجم بـين الثقافـة الباتـة          . صفاء النفس وهدوء السريرة وخلوهما من الضـغائن 

ال ينبغـي للمتـرجم أبـدا، بصـفته وسـيطا، أن ينحـاز إلـى واحـدة          ؛ إذ)المتـرجم إليهـا  ( والثقافـة المسـتقبلة  ) المترجم منها(

على حد تعبير لورانس فينوتيويعصف به  ةخل بمبدأ الوساطذلك ي منها ألنLawrence Venuti     اختفـاء  (فـي كتابـه

تبنـى   بحيـث  ، (3) (The Translator’s Invisibility: A History of translation) )تـاريخ للترجمـة  ... المتـرجم 

                                                 
المرايـا  (ونقلـه الـدكتور عبـد الـرحمن حمـودة فـي كتابـه        ) البنيويـة فـي األدب  (عن تعريف النسـق اللغـوي كمـا قـدم لـه ربـروت شـولز فـي كتابـه            (2)

النســق إذن هــو مجموعــة  "...): 223، الكويــت، ص1998، نيســان 232مجلــة عــالم المعرفــة، العــدد  ) (مــن البنيويــة إلــى التفكيــك : المحدبــة

ولما كان النسق تشـترك فـي إنتاجـه الظـروف والقـوى      . وتمكنه من الداللة] اللغوي[القوانين والقواعد العامة التي تحكم اإلنتاج الفردي للنوع 

نفصـل هـو اآلخـر عـن الظـروف االجتماعيـة والثقافيـة        اإلنتاج الفردي للنوع من ناحيـة أخـرى، وهـو إنتـاج ال ي    و االجتماعية والثقافية من ناحية،

 ."من جهة، ومتغير يتكيف مع الظروف الجديدة من جهة ثانية ه ذاتي التنظيمإّن. السائدة، فإن النسق ليس نظاما ثابتا وجامدًا

  
(3)  See Lawrence Venuti, The Translator's Invisibility, London and New York, Routledge, 1995, pp95-97. 

سمر طلبة األستاذة المساعدة فـي قسـم اللغـة اإلنجليزيـة      الذي ترجمته) تاريخ للترجمة... اختفاء المترجم(يتحدث لورانس فينوتي في كتابه 

ا عـادة المتـرجم   إليهـ  محمد عناني، عن التغييرات العنيفة أو اللطيفة في لغـة الترجمـة التـي يلجـأ    .القدير د بكلية اآلداب ببني سويف وراجعه المترجم

، لكــن أســتاذ )اختفـاء المتــرجم (المتـرجمين هــو مــا يطلـق علــيهم تســمية    وهــذا النـوع مــن . لإليهـام بــأن ترجمتــه نسـخة شــفافة مــن الـنص المتــرجم   

رة األعمـال  عـن دائـ   الـذين يتحـدون قـدراتهم ويخرجـون    ) بـالمتمردين (ينحاز في كتابه إلى نوع آخر من المترجمين يسـميهم   اإلنجليزية بجامعة تنبل

األمانـة  (نصا هامشيا، ويعتمدون على التجريب في تـرجمتهم، وهـو مـا يسـميه بــ       المركزية، ويختارون نصا يعد في ثقافة اللغة التي يترجمون إليها

يسـوق فينـوتي   ! بـين المتـرجم والمبشـر    بـالربط  -كمـا يعتـرف هـو    -فينوتي بنظريته تلك في الترجمة، حتى وإن كانت لها عالقـة   ويتمسك). المسيئة

ويتجلـى ذلـك فـي وصـف     . ، لتوضيح ما للترجمة مـن أثـر أخالقـي   1885العام ) ألف ليلة وليلة(لـ  من ناحية أخرى مثاال عن ترجمة ريتشارد بيرتون

إلـى اإلنجليزيـة    يتنـاول ترجمـة هـذا الـنص التراثـي الجـدلي       والمؤلـف إذ . إدوارد سعيد لترجمة بيرتون بأنها سجل لالستشراق بكل معانيه وتجلياته

وقـع فـي مـأزق مـا أو عاقـه       الظروف واألحوال التي تحيط بالمترجم والتي يحاول إخفاءها في ترجمته، فال يبـدو أّنـه   ألول مرة، يحاول الوقوف على

ية علـى الكـم الهائـل مـن     ، فقد واجه بيرتون نفسه انتقادات من إنجلترا الفيكتور)الليالي( وقد كان األمر في أشد حاالت تعقيده عند ترجمة. عارض

اإلطـالق، علـى عكـس مـا جـاءت عليـه ترجمـة إدوارد سـعيد نفسـه لــ            الجـرأة الفاضـحة فـي الترجمـة التـي اختارهـا أن تكـون أمينـة وغيـر مهذبـة علـى           

  ). الليالي(

ك، هـو فـي نفـس الوقـت توجـه      الـذي يثيـر الشـكو   و يبدأّنه وبصفة عامة من وجهة نظر فينوتي، فإن التوجه اإليـديولوجي االستشـراقي للمتـرجم   

أسـاس أخالقـي    وعليـه يـري فينـوتي أّنـه ال ينبغـي تجـريم ألـف ليلـة علـى         . في نقض النفاق األخالقي) ليلة ألف(حميد، يؤكد فعالية ترجمة بيرتون لـ 

  .أوروبا جل التقدير ألنها في إشاراتها الجنسية تشبه بواكير اآلداب الحديثة التي تقدرها

ــى   ( ــي، إلــــــ ــان علــــــ ــدد      إيمــــــ ــة، العــــــ ــف الثقافيــــــ ــة روزاليوســــــ ــرجم، مجلــــــ ــا المتــــــ ــيم أيهــــــ ــة 1517الجحــــــ ــو  18، الجمعــــــ ، 2010يونيــــــ

http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=68905 ).2011فبراير 22، آخر زيارة تمت بتاريخ   



في الترجمة  (foreignization) والتغريب (domestication) إشكالية ترجمة األسماء المواقعية من منظور إستراتيجيتي التدجين 

 
130 
 

ــة للترجمــة   ــرجم علــى مســلمتين أساســيتين   /هــذه الرؤي ــرجم أولهمــا أن: المت ــه أن يقــف فــي     المت ــاريخي بإمكان كــائن ال ت

ه بمقدوره عند الترجمة أن يعطِّـل  منتصف المسافة الفاصلة بين ثقافتين دون أن يميل إلحداها على حساب األخرى، وأّن

بالضرورة على خياراته اللغوية، بحيث يصبح في النهاية صـفحة بيضـاء تسـطر    ميعها قناعاته ورؤيته للعالم، والتي تؤثر ج

نهـا التصـور السـابق    المسـلمة الثانيـة التـي ينطلـق م    . السـعيد قرانهمـا  عليها الثقافتان المنقـول منهـا والمنقـول إليهـا عقـد      

معـزل عـن أيـة سـياقات     في مجرد الفعل اللغوي الخالص الذي يسـتبدل الـنص األصـل بـنص الترجمـة فـي       تحصر الترجمة 

  . اجتماعية أو ثقافية

وقـد  . تضـبط أسـاليب عيشـه وكيفياتـه    و اإلنسـان ابـن بيئتـه، وهـذه البيئـة هـي التـي تحـدد طرائـق تفكيـره           قال أني

تكلم والتعبيــر واخــتالف  التقاليــد واألعــراف والهنــدام وطــرق الــ  و الثــراث( ور لــدى هــذا اإلنســان حســا ثقــافي معــين   يتبلــ

قد يصعب على المترجم نقله إلى لغة أخرى، فهو يتشـكل بالنسـبة إليـه مـن عناصـر دخيلـة تحتـاج إلـى         ) ومراميها ادالالته

  .تفسير وتحليل لتصبح قابلة للترجمة، ثم توظيبها وإعادة تكوينها بغية دمجها في الثقافة المستقبلة

، مــن دونهــا يتحقــق حضــور )الــنص( لفهــم الشــحنة اللغويــة) الشــيفرة(وقــد تكــون هــذه العناصــر الدخيلــة بمثابــة 

لكــن هــذا الشــرط اللغــوي يكــاد يكــون بــال روح تحركــه إن لــم يصــاحبه الشــرط  . شــرط ترجمــي واحــد هــو الشــرط اللغــوي

ين الشـرطين معـا حتـى    مـن أن يتحقـق فـي الترجمـة وجـود هـذ       والثقافة مرآة اللغـة، إذ البـد    الثقافي؛ فاللغة وعاء الثقافة

  .والمقروئية يةالمقبولتتحقق فيها ولها 

البعـد  لقد أكد جل المنظرين في حقل الترجمة أن أصـعب مـا يمكـن أن يواجهـه المتـرجم علـى اإلطـالق هـو نقـل          

 مرهونـة بعوامـل لغويـة وأخـرى ميتالغويـة      -كمـا أسـلفنا  -الترجمـة  ذلك ألن قبع وراء دهاليز البنى اللسانية، ي الذي الثقافي

مـة تختلـف عنـا    الـذات المترج  ن السـبب الـرئيس فـي صـعوبة نقـل الثقافـة فـي أن       ويكمـ . تندمج معا لتجسد الفعل الترجمي

وســماها بــذلك مــن   ؛(l'altérité-otherness) )الغيريــة( ترجمــة اســم إيــديولوجيا، وقــد أطلــق عليهــا لــورانس فينــوتي  

بالتـالي لـن   و المنـاخ، و أناس آخـرين ال يبادلوننـا نفـس التضـاريس الجغرافيـة      وفسيح مع منطلق أننا نعيش في كون شاسع

  .(Manière de penser – Manière de vivre) ا أبدا نفس أسلوب التفكير أو أسلوب العيشيبادلون

  

 II  في الترجمة(foreignization) التغريب و(domestication)  التدجين إستراتيجيتا   

 معنىبـال  1773كـان العـام    )غريـب ( كلمـة تـداول ب أول  للغة االنجليزية، فـإن  ا لما جاء في قاموس أوكسفوردوفق

)ليس آمًنا كي تتم الثقة فيه( أّنه
(4)

كمـا  . خطيـرا وغيـر آمـن    الـذي يكـون   الكلمة تعنـي المكـان   أصبحت ،1785في عام و .

م بيكفــورد اأول ظهــور لهــذه الكلمــة فــي القصــة والروايــة فــي عمــل كتبــه وليــ          Luis Borges سيبــورخ حــدد لــويس 

William Beckford  فاتــك(يســمى  1784العــام( (Vattek)  الشــرقي  يالقــوط ؛ حيــث جــاء فيــه الحــديث عــن ذلــك

مـرات عديـدة خـالل    هـذه الكلمـة   توظيـف  تكرر  وقد. )عجبلطبعه غير المألوف ولسلوكه المثير للسمي بالغريب ( الغريب

                                                                                                                                      
  

(4) Royle N., The Uncanny, Manchester University Press, 2003, pp (9 -11). 
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قلعـة دراكيـوال فـي    صـفت  فمـثال و بمقـابالت مـع الظـل أو الشـيطان،      وارتـبط  ،كتـاب العديـد مـن ال  القرن التاسـع عشـر لـدى    

أخـذ  و قلعـة غريبـة، بحيـث سـيطر الخـوف علـي      (هـا  علـى لسـان الـراوي بأنّ    المعروفـة  Bram Stoker رواية برام سـتوكر 

)بتاليبـــي
(5)

 المنـــزل( روايـــة مثـــل غريـــب هـــو ظهـــرت روايـــات بعـــد ذلـــك تحـــت عنـــاوين مختلفـــة تشـــير إلـــى فكـــرة مـــا   و. 

األرواح ومـا يتصـل بـالعوالم    و ظهـور األشـباح   مثـل  غريبـة  مظـاهر يحتضـن  لكونـه   ، (The uncanny House))الغريـب 

غيرهاو 1929عام ال Mary Pendared بندرد يمارل، الخفية ةميتافيزيقيال
(6)

 .  

بـداخلنا   وإلـى شـعور خـاص يتولـد    ، بعد مهم من أبعاد الحيـاة المعاصـرة التـي نعـيش فيهـا      تشير الغرابة إلى     

؛ حولهـا محـددة   مإصـدار أحكـا  الخبـرة و  بالغرابة فيها؛ مما يؤثر في قدرتنا على تصـنيف ونشعر  ونحن نعايش هذه الحياة

 بقـدرتنا علـى الحكـم علـى المواقـف الغريبـة،       اضـطراب يلحـق فـي الوقـت نفسـه      فاالضطراب الذي يلحـق بمشـاعرنا، هنـا،   

ه شعور يميل إّن؛ نوع خاص شعور جمالي من اأيض هو لكن هذا االضطراب. إزاءهاخبراتنا الخاصة  على تصنيف اوأيض

الحياة فيو في كل ما هو غريب وغير مألوف في الفن ادائم ومعنى ا لهمكانيجد  إلى أن
(7)

 .  

تـأثير فكـرة الغرابـة فـي األوسـاط       ، أصـبح 1994نشـر العـام   الذي  )أشباح ماركس(مع كتاب جاك دريدا الشهير و

 1998عـام  الفـي أحـد كتبـه     مارتن جـى يشـير إلـى الغرابـة     المفكر التي جعلت إلى الدرجة اوالثقافية عامة مؤكد كاديميةاأل

  .للعقد األخير من القرن العشرين  (The Master trope) )المجاز السائد( هاعلى أّن

  ما الغرابة ؟ .1

في اللغة األلمانية التي تشـير   )الغرابة(كلمة  )المقدس فكرة حول(في دراسته   Otto Rankقد فسر أوتو رانك

البعـد  ( والغرابة هـي التجسـيد المعاصـر للجليـل    . يجسد خوفه في أشكال غير طبيعية ألن في جوهرها إلى حاجة اإلنسان

هارولـد   الخاص بعصـرنا كمـا أشـار    الجليل بل إّنها، )الجمالي الفائق في رونقه وشكله، والذي قد يصل إلى حد القداسة

والغريـب  . الرومانتيكيـة دون فهـم الجليـل بوصـفه إحـدى نقاطهـا الجوهريـة        مثلما قد يكون من المستحيل فهمه وأّن؛ بلوم

واألفكـار التــي   المخيـف مـن المشـاعر   الجانـب  هـي   والغرابـة  .غيـر المـألوف   اآلخـر  أو الـدخيل كمـا يقـول فرويـد هـو أيضـا      

وقت طويلمنذ بالنسبة لنا ا كان مألوف ترجع بنا نحو شيء ما قديم نعرفه،
(8)

.  

لـدى فرويـد، أو غيـره، تتعلـق       (The familiar unfamiliarity))المألوفـة  أللفـة غيـر  ا( م تكـن الغرابـة أو  لـ 

عنـد  - فقط، بل بغير المألوف الـذي ينطـوي علـى جوانـب مألوفـة، أو غيـر المـألوف الـذي يحضـر معـه           بالجديد أو الغريب

غيــر علــى ســبيل المثــال،  هاملــت،  المــألوف، شــبحه المــألوف، شــبح والــد   قرينــا -مســتوى اإلدراك أو الــذاكرة أو الحلــم 

الملـك المـألوف، لكنـه المـألوف الـذي أصـبح نتيجـة         المـألوف، ذلـك الشـبح الغريـب الـذي يحضـر فـي هيئـة شـبيهة بالوالـد،          

 المـألوف، أو ب اشـبحيا شـبيه   من ثم كان ينبغي أن يكون، على نحو ما، ظال .مألوف غير كشبح لغيابه بالموت، وحضوره

                                                 
(5) Ibid, p12. 
(6) Idem. 
(7) Collins & J. Jerivs, Introduction. In: Collins&Jervis, (eds), Uncanny Modernity; Cultural Theories, 

Modern Anxities, N. Y., Palgrave, 2008, p4-5. 
(8) Freud S., The Uncanny, Penguin Books, London, 2003, p58. 
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ا، فـي تكـوين فريـد يثيـر     معـ  الغائـب و وغيـر الحـي، الحاضـر    الحـي صـفات   يعيـد تجسـيد  و ،الميـت و ا يجمـع بـين الحـي   قرينـ 

نحـو المسـتحيل الـذي يعـود     ، واألحياء المـوتى  األحياء الموتى نحو المتوجهة بالغرابة، المتعلقة الشكوك الشكوك، وهذه

الغرابة هي جوهر عبر الحدود
(9)

 .  

ــا بعـــد االســـتعمارية، اســـتخدم هـــوم    فـــي )ألمـــةا(وفـــي قراءتـــه لمفهـــوم   ــا يالمكـــان والزمـــان فـــي الحقبـــة مـ        بابـ

Homi Bhabha فــي المنــافي،  يعــيشمــن واألقليــات و حيــاة المهــاجرين نعــ عنــد حديثــهلــدى فرويــد  فهــوم الغرابــةم

ومـا سـماه   . الناشـيء الجديـد   دمج أو التمثـل الـ المكان الذي تحدث فيه عمليات التوحد أو  المدينة، والتي تمثل وجوهر

ذلـك الـذي يهـز اسـتقرار األعـراف والتقاليـد       ؛ بالغريـب ، مـا  مـن خـالل نظريـة   ، ر كـذلك قـد يفسـ   تعقـد المعيشـة  ب بابا يهوم

  .وحول األشكال المكانية للقومية والهامش، الراسخة حول المركز

  

 (starngement)  الغربة .2

وبعـد  عـن الـوطن    المفكر العظيم عن الغريب الذي نأيهذا ألبي حيان التوحيدي يتحدث  )اإلشارات اإللهية( في

ا ال غريبـ ه أحيانـا مـا يكـون    علـى الـرغم مـن أنـّ     إن شـاء  ، يمكنـه أن يعـود إلـى وطنـه    ًاعاديـ  ًاهذا غريب يعتبر. عن أحباب له

 الـذي طالـت  (ذلـك   - كمـا يـرى التوحيـدي    -فهـو  أغـرب الغربـاء  أمـا  . بـه علـى االسـتيطان    وال طاقـة  سبيل له إلـى األوطـان  

ــه   ــه فــي وطن )غربت
(10)

ــه،  الســكن، ال يجــد طريقــ  وقــل حظــه مــن الحبيــب و   ،  ــى وطن  غــاب كــان  إنو إن حضــر غــاب (ا إل

)احاضر
(11)

أغـرب   .ا في محل قربهمن كان قريب ا في وطنه، وأبعد البعداءتوحيدي أغرب الغرباء من صار غريبالعند و .

لـم   لم يسألوا عنه، وإذا تحـدث  وا به وإذا ابتعدأهله، إذا أقبل لم يرحب ا حين يكون في وطنه يتم تجاهله منالغرباء أيض

)إذا دعا إلـى الحـق زجـر   و إذا ذكر الحق هجر(فهو  يسمعوا له،
(12)

وبعضـه فرقـة، وليلـه     كلـه حرقـة،  (الغريـب فـي جملـة     .

)ونهاره لهف، وغذاؤه حزن، وعشاؤه شجن، وخوفه وطن أسف،
(13)

.  

     التواصــل الثقــافي، اعتمــادا علــى مــا جــاء بــه علمــاء الترجمــة، يمــر عبــر إســتراتيجيتين اثنتــين؛ تســمى        إن

ــتراتيجية التـــدجين   ــتراتيجية التغريـــب ، )domesticating strategy(األولـــى بإسـ ــة بإسـ  foreignizing( والثانيـ

strategy( .وأمــا إســتراتيجية التــدجين )ف هــذا التــدجين علــى أّنــه تــوطين كــل مــا هــو أجنبــي يفهــي ) جعلــه مألوفــاو عــر

ل بهــا اللغــة المنقــول منهــا ألجــل أن تتأهــل فــي ثقافــة اللغــة المنقــول إليهــا؛ ويــتم ذلــك مــن خــالل تحويــل تحــو إســتراتيجية

ينبغـي أن تتسـم بالسـمات الثقافيـة نفسـها كتلـك       (دجنة في ثقافة اللغـة الهـدف   مالعناصر الثقافية للنص األصل لكي تصبح 

هـا تجعـل القـارئ    وتتميـز هـذه الطريقـة بأنّ    ).ر الغرابـة وأن تـتخلص مـن عنصـ    ،التي تتسـم بهـا عناصـرها الثقافيـة األصـلية     

وعلـى العكـس مـن ذلـك تمامـا، تهـدف إلـى         لكـن طريقـة التغريـب،   . يفهم ويستوعب النص المترجم بسهولة ومن دون عناء

                                                 
(9) Vidler, A, Architectural Uncanny, Essay on the Modern Unhomley, the MiT Press, Cambridge, 1992, p67. 

  .65، ص1981الكويت،  اإللهية، تحقيق عبد الرحمن بدوي، وكالة الكويت للمطبوعات، اإلشارات التوحيدي، أبو حيان  (10)
  . 65، ص هالمرجع نفس  (11)
  .هنفس  (12)
  .هنفس  (13)
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واحـد  وبهـذه الطريقـة يقـرأ ال    واللغـة المنقـول إليهـا،    ترجمة النص على أساس االختالفات الثقافية بين اللغة المنقول منهـا 

  . منا النص المترجم مدركا لتلك االختالفات الثقافية

ؤدي إلـى المباعـدة بـين عوالمهـا الحضـارية؛ مثـل       تختلـف كثيـرا فـي جوهرهـا، ممـا يـ       أن الثقافـات على  كلنا نتفق

يعتبـر اآلسـيويون   . تلك االختالفات التي تفرق بين الشرق والغرب فـي وصـف الظـواهر الطبيعيـة أو فـي وصـف الحيوانـات       

بيـين ينظـرون إلـى األمـر     واألور لكـن  .أن الريح الشرقية تدل على قدوم الربيع، ويفهمون أن الريح الغربية ريـح بـاردة   مثًال

رجمـت الـريح الشـرقية الـواردة فـي نـص       وإذا ت. ى االختالفـات الجغرافيـة  والسبب فـي ذلـك راجـع إلـ     من وجهة نظر مغايرة،

بي بوجود لـبس  والشرقية في اللغة االنجليزية مباشرة، سيشعر القارئ األور مستقى من التراث الكوري أو الصيني بالريح

بهة فـي وصـف الحيوانـات مـثال،     ونجد العديد من األمثلة األخـرى المشـا  . ألن خلفيته الثقافية مغايرة تماما لتلك المفاهيم

عــد وكــذلك ي .ســطوري متــوحشبيــين بمثابــة حيــوان أوعــد التنــين فــي كوريــا والصــين رمــزا مقدســا، لكنــه عنــد األور  إذ ي

الكلب
(*)

وتـدل كـل هـذه األمثلـة     . ه فرد من أفراد األسرة الواحدةفي كوريا حيوانا أليفا، أما في الغرب فينظر إليه على أّن 

وتبقى الترجمة السوية كل ترجمة ترمـي إلـى تضـييق االختالفـات     . على صعوبة الترجمة التي تنشأ بسبب الفوارق الثقافية

اللغات، من خالل طريقة التدجين، حتـى يتسـنى ألي قـارئ فهـم الـنص وخلفياتـه الثقافيـة واإليديولوجيـة مـن           الثقافية بين

  .دون أي جهد مضن

ـــ           )الغرابــة(وســيدفعنا هــذا حتمــا إلــى التفكيــر فــي كــل مــا قــد يعتبــره المتــرجم أجنبيــا ودخــيال، ويســمى ذلــك ب

)(exoticism في الترجمة .ف ضـمن خانـة المعوقـات التـي قـد يصـطدم بهـا،        صـنّ لمتـرجم ي اإلحساس بالغرابـة لـدى ا   إن

ه سبب مباشر لعدم الدراية باألوجـه الثقافيـة   فسر عموما على أّنوي. هاصات الفعل الترجمي األولىوقد لوحظ ذلك منذ إر

  .والخاصة بجماعة بشرية ما المتنوعة والخفية السائدة في حقبة زمنية محددة

لهـذه العناصـر الثقافيـة الدخيلـة؛      الخصوصـية األجنبيـة   سبب أو آلخر، عن ترجمـة يمتنع العديد من المترجمين، ل

 )بالتمركز اإلثني( طريقة الترجمة إذ يختارون لترجمتها
(**) l'ethnocentrisme)(. ف الترجمة وتعر)اإلثني بالتمركز( 

                                                 
إلى اللغـة العربيـة فسـوف يضـع فـي حسـبانه        (love me love my dog)إن أراد مترجم عربي على سبيل المثال أن ينقل المقولة االنجليزية   (*)

لة كأن نقـول  سلفا أن الثقافة العربية اإلسالمية تكره اقتناء الكالب أو مصاحبتها إال ألجل الحراسة أو الصيد، كما أن النقل الحرفي لهذه المقو

 توحي للقارئ العربي بـنفس مـا تـوحي بـه للقـارئ      التي ال) كلب(ال يؤدي أي معنى، فال يمكنه إذن أن يحتفظ بكلمة ) أحبني أحب كلبي؟(مثال 

إكرامـا لعـين   (ليصـبح المقابـل عنـدها    ) العربي(مع أفق انتظار القارئ المستقبل ) االنجليزي(سيضطر المترجم إذن إلى تكييف األصل . الغربي

من خالله تصوير البعـد الثقـافي نفسـه القـائم     ويمكننا أن نترجمها بشكل آخر ينبع من جذور ثقافتنا العربية، والذي يتحقق ). يكرم مرج عيون

) الجمـل (، لنشـير إلـى مـا يمثلـه     )و أحبها وتحبني ويحب ناقتهـا بعيـري  (على تلك العالقة المتينة التي تربط مجتمع ما بحيوان أليف كأن نقول 

  ).الكلب(بالنسبة للرجل العربي الذي يتغنى به في بيئته البدوية الصحراوية عوضا عن 

  
هـو أن يعتقـد اإلنسـان بـأن أمتـه أو الجـنس الـذي ينتمـي إليـه          ) السـتعالء العرقـي أو المركزيـة العرقيـة أو االسـِتعراقية     أو ا(إن التمركـز اإلثنـي     (**)

أحسن األجناس وأكثرها اتساًقا مـع الطبيعـة، وأن جماعـة الفـرد هـي األفضـل بـين كـل الجماعـات، وأن الحكـم علـى اآلخـرين علـى أسـاس أن               

ة الفرد هي مرجع هذا الحكم إيمانًا بالقيمة الفريدة والصواب التام للجماعة التي ينتمي إليها والترفـع عـن الجماعـات األخـرى إلـى حـد       جماع
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)la traduction ethnocentrique (المعـايير والقـيم الخاصـة بمجـتمعهم     فضـل فيـه أصـحابه    ا االتجاه الـذي ي على أنه

ن ن الفرنسـيي مـن بـين األمثلـة علـى الترجمـة بـالتمركز اإلثنـي، قيـام أحـد المتـرجمي          (لدراسة المجتمعات األخرى وتحلياها 

  ،بترجمة

latin American employement agency)       بــl'emploi L’A.N.P.E (l'agence nationale pour 

هـام المنوطـة بهمـا؛ ألن    عتهمـا اإلداريـة الرسـمية وفـي الم    هاتين المؤسستين ال تتشابهان البتة فـي طبي  أن والخطأ هنا هو

وكالــة التشــغيل  ، فــي حــين أن)تحــت وصــاية وزارة التشــغيل فــي فرنســا (الوكالــة الفرنســية للتشــغيل تعتبــر هيئــة حكوميــة  

ويقوم هذا النـوع  . )هي بمثابة وكالة خاصة تأخذ على عاتقها مساعدة المهاجرين للحصول على شغل الالتينيةاألمريكية 

هـذا  يعنـي  و .ثقافة المترجم الخاصة بهتعنى بمن الترجمة على تبديل تلك الحقائق التي يشير إليها النص األصل بحقائق 

ذه الثقافـات مهمـا تباعـدت فـي الـزمن؛ إذ يقومـون       من حجـم االختالفـات التـي توجـد بـين هـ       قللونهؤالء المترجمين ي أن

ــه بعضــا        ــين طيات ــول نــص يخفــي ب ــى قب ــارئ إل ــدفع الق ــة   ب مــن الخصوصــيات األجنبي
(14)
ــا    ، ــه فهمه ــي قــد يصــعب علي  والت

وردت فــي نــص ، (milky way)الصــينين بنقــل الكلمــة اإلنجليزيــة ذلــك، قــام أحــد األســاتذة ن وكمثــال عــ .اســتيعابهاو

درب ( مجــرة كلمــة تــدل علــى  مــن بــدال )طريــق لبنــي(إلــى كلمــة صــينية دالــة علــى  ، تكــوين المجــراتيتحــدث عــن علمــي 

)التبانـة 
(***)
  (la voie lactée).           الترجمـة   لـى وقـد أثـارت هـذه الترجمـة حفيظـة القـراء الصـينيين فـي غيـاب التعليـق ع

 .الذي يعتبر ضروريا في مثل هذه الحاالت درءا للبس

                                                                                                                                      
وال شـك أن هـذا التمركـز العرقـي يعـد عـامًال هامـًا فـي نشـأة الصـراعات العرقيـة والتعصـبية والتـي قـد               . اعتبارها نوع من غير نـوع جماعتـه  

وليـام  ويعـود الفضـل فـي نشـأة هـذا المصـطلح إلـى        . ن كثيرة إلى حـد المـذابح واإلبـادة والتمـرد والثـورة واإلرهـاب والحـروب       تصل في أحيا

هـا  عرفـه علـى أّنـه النظـر إلـى جماعـة مـا علـى أنّ         وقـد . 1906، عـالم االجتمـاع األمريكـي، فـي العـام      William G.Sumner جراهام سـمنر 

  . مركز كل شيء، بحيث ترتب كل الجماعات األخرى بعد هذه الجماعة المتمركزة عرقيا

ــاهرة،          : ينظــر( ــة المســاحة، الق ــة، مطبع ــة واالقتصــادية والتجاري ــة واالجتماعي ــك، موســوعة المصــطلحات اإلداري هاشــم حســين ناصــر المحن

  ). 240، ص2008

  
(14) Marianne Lederer cite à ce propos: « En adoptant ce procéder, en minimisant les différences entre la 

culture originale et celle de  son  lecteur, le traducteur cherche sans doute à faire accepter un texte dont 

certains caractères étrangers risqueraient de rester incompris du lecteur. Ce faisant, il gomme la  

spécificité  culturelle  de  l’original  et  transmet  une information somme toute fausse …. ». 

(M. Lederer, la traduction aujourd’hui, Hachette livre, 1994, p126). 

 
(***)   يبلــغ  .  الشـمس مـن  ضــمنها   ،  نجــمتي إلـى أربعمائــة  مليـار    مجـرة لولبيـة الشــكل، تحـوي مــا بـين مــائ    ) أو درب اللبانــة) (درب التبانـة (إن

 مجموعتنـا الشمسـية  وسمكها حوالي ألف سنة ضـوئية، ونحـن نعـيش علـى حافـة تلـك المجـرة ضـمن          سنة ضوئيةحوالي مائة ألف  عرضها

ألن جـزء منهـا يـرى فـي الليـالي الصـافية       ) طريق اللبانـة (أو ) درب التبانة(تسمى بمجرة . التي تبعد نحو ثلثي المسافة عن مركز المجرة

الذي يتمثل للرائي بسبب النور األبيض الخافت الممتد في السـماء نتيجـة الماليـين مـن النجـوم      ) كأّنه من اللبن(ريط أبيض كطريق أو ش

التي تبدو رغم أبعادها الشاسعة كأّنها متراصة متجاورة؛ كما ترى كامل المجرة من مجرة أخـرى علـى شـكل شـريط     السماوية المضيئة، و
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واحــدا مــن بــين أولئــك الــذين ســلطوا الضــوء علــى إســتراتيجيتي   Lawrence Venutiعتبــر لــورانس فينــوتي ي

ــدجين  ــب (domesticating)التــــــــ ــرجميتين (foreingnizing) والتغريــــــــ ــهير   التــــــــ ــه الشــــــــ ــي مؤلفــــــــ ــك فــــــــ                           ؛ وذلــــــــ

(The translator's invisibility: A History of translation) .  الفضـل األول فـي ذلـك يعـود إلـى اللسـاني       لكـن

ن ه لترجمـة نـص مـا هنالـك طريقتـا     أنـّ ، الذي أقر Schleiermacher Friedrich األلماني الشهير فريدريش شاليرماخر

يجلـب إليـه القـارئ، وإمـا أن يتـرك القـارئ بسـالم قـدر مـا          و المؤلف بسالم قدر ما أمكنه ذلك إما أن يترك المترجم: فقط 

  .يجلب إليه المؤلفو أمكنه ذلك

ــام لـــــــــــورانس فينـــــــــــوتي فـــــــــــي مؤلفـــــــــــه هـــــــــــذا بدراســـــــــــة إســـــــــــتراتيجيتي التـــــــــــدجين والتغريـــــــــــب                         قـــــــــ

(domestication–foreignization)   مـــن الجوانـــب االجتماعيـــة والسياســـية واإليديولوجيـــة والتاريخيـــة، وذلـــك مـــن

سالسـة الترجمـة كانـت دائمـا      توصـل إلـى أن  حيـث  بخالل نقد وتقريض مسار النشاط الترجمي منذ القـرن السـابع عشـر؛    

 .الحاكمة بأمرها عبر تاريخ سير وتطور الترجمة لدى الغرب

ــ ــوتي صخل ــدجين إســتراتيجية أن إلــى فين ــة األنجلــو    الت ــى الثقاف ــي  -تطغــى عل ــة الت ــى   أمريكي أن تكــون تســعى إل

تحكم هذه السالسـة؛ يكـون الـنص فـي اللغـة      وتحت طائل المعايير التي . (fleuncy of translation)  الترجمة سلسة

تـب مـن   ه كمن البناء األسلوبي الهش الذي يرافـق الترجمـة فـي الكثيـر مـن األحيـان، ويقـرأ كمـا لـو أنـّ           يًاالمنقول إليها خال

  .قبل مؤلف النص األصل

اللغـة الهـدف؛ ممـا    إليها بأشياء مألوفة لدى القـارئ فـي   و ل االختالفات الموجودة بين اللغتين المنقول منهادبوت

 .تتبع تعرجات المعنى في النصوص المترجمة، مع التخفيف من حـدة مـا هـو أجنبـي فـي الـنص الهـدف       و يؤدي به إلى فهم

                                                                                                                                      
. الـذي يعنـي الـدائرة اللبنيـة      (Kiklos Galaxias)ترجمـة للتعبيـر اإلغريقـي    (The Milky Way) وعبـارة . أبيض باهت فـي السـماء  

وفيمــا ). حيـرا (حـاول الرضــاعة مـن صــدر   ) الرومانيــةفــي النسـخة   هرقـل (واالعتقـاد السـائد وراء هــذا االسـم هــو أن الرضـيع هيــراكليس     

وهـذا الحليـب   . تعرفه األمهات الحاضنات في كل مكان، وكإشارة إلى رد فعل خذالن قوي، انتثـر بعـض الحليـب إلـى خـارج فـم هيـراكليس       

، فقـد جـاء   )والتبان بائع التـبن ) (درب التبانة(أما عن اسم . باللغة العربية) درب التبانة(أو ) الدرب اللبني(تدفق إلى السماء شكل  الذي

من تشبيه عربي، حيث رأى العرب أن ما يسقط من التبن الذي كانت تحملـه مواشـيهم كـان يظهـر أثـره علـى األرض كـأذرع ملتويـة تشـبه          

أما الدافع األكثر جدية علـى تسـميتها علـى هـذا النحـو فهـو أن اإلغريـق ظنـوا أن إحـدى آلهـتهم كانـت ترضـع وهـي نائمـة،               . المجرةأذرع 

ألّنهـم خـالوا بـأن التبانـة حملـوا تبـنهم فـوق السـماء          )درب التبانـة (أمـا العـرب فسـموها    . فانساح اللبن من ثديها ليًال علـى رقعـة السـماء   

  :ينظر. (فتساقط حتى مأل الطريق، وبذلك كانت المجرة

- Bissantz Nicolai; Englmaier Peter; Gerhard Ortwin: “Gas dynamics in the Milky Way: second pattern 

speed and large-scale morphology, Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, vol. 340, issue 03, 

April 2003. p952. 

- http://www.scientific-web.com/en/Astronomy/Galaxies/MilkyWay.html 

- http://www.universetoday.com/guide-to-space/milky-way/how-many-stars-are-in-the-milky-way/). 

تعتبر خطوة غير مؤسسة ترجميا، ذلك ألن هذه الترجمة ) ق لبنيطري(وعليه، فإن ترجمتها على ذلك النحو الحرفي بعبارة تدل على 

 la)الحرفية تأخذ السياق العام الذي تشبه فيه المجرة بأّنها شريط أبيض لبني، لكنها تغض الطرف على االصطالح العلمي 
terminologie scientifique) ونحن بصدد التعامل مع  الذي اتفق حوله العلماء وباركه المصطلحون وأصحاب االختصاص خاصة

  .الترجمة العلمية التي تعتمد على المصطلحية الموحدة وتدفع إلى التداول بها في القطر الواحد
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 هـا بمثابـة تـدخل ثقـافي    نظـر إليهـا علـى أنّ   ن شدة أثر التمركـز اإلثنـي، كمـا ي   تسعى طريقة التغريب، مع ذلك، إلى الكبح مو

  . من قبل أولئك الذين يهتمون بقضايا العالم وظفي ستراتيجيإ

تطلعــة إلــى الثــورة ضــد الم ســمى بالمقاومــةفــي الترجمــة، والتــي ت دافــع فينــوتي فــي الحقيقــة عــن طريقــة التغريــب 

هـا شـكل مـن أشـكال الكفـاح ضـد التمركـز        تسلطة عند الدول التي كانت في السابق محتلة؛ والنظر إليها على أّنالثقافة الم

  . والنرجسية الثقافية واإلمبريالية  تمييز العنصرياإلثني وال

ــ ــه هــذا وي  ويزي ــوتي علــى قول ــاب آخــر  د فين ــه فــي كت ــه األول    زكي ــة عــن كتاب                            )فضــائح الترجمــة ( هــوال يقــل أهمي

(The scandals of translation, towards an ethics of difference)درس نظريـات  أن تـ فسـر ضـرورة   ، إذ ي

والـدور   ي،األنظمة الثقافية، سمات الفعل الترجمو العالقة التي تربط بين اختالف اللغات: الترجمة من خالل ثالثة مناحي

، وهي غالبا الترجمة تستثمر قوة هائلة في بناء وإعادة تمثيل الثقافات األجنبية شير فينوتي إلى أنوي. المنوط بالمترجم

  .ما تنجح في ذلك

دورا  - بوصــفها نوعــا مــن الممارســات الخطابيــة     - (foreingnizing strategy)لعــب الترجمــة بالتغريــب   ت

ولهــذا الســبب، . ســتراتيجيا فــي إعــادة بنــاء الهويــة الوطنيــة، مقاومــة الســيطرة الثقافيــة وهــدم االيــديولوجيا االســتعمارية إ

فـات  إلعـادة نقـل النصـوص مـن الثقا     اإلستراتيجية الترجميةيدافع العديد من منظري ما بعد الحقبة االستعمارية عن هذه 

والـب الثقافيـة   الهويـة الثقافيـة للثقافـات المغلوبـة علـى أمرهـا، وتصـحيح الق        –لـدى الغـرب  –إعادة بنـاء   وبالتالي سيطرةالم

المسـتعمر  إسـتراتيجية التـدجين مـع مرامـي     تتفـق  وعلـى العكـس مـن ذلـك،      .سـيطرة ن قبل الثقافات المساء فهمها مالتي ي

وظـف هـذه الطريقـة لترجمـة     في القوى، وبالتـالي ت  الالتوازن عالقة الهادفة إلى تجميل موقف التمركز اإلثني، وبناء ودعم

   .القوية الثقافات إلى الضعيفة الثقافات النصوص من

هـذا المفهـوم   وقد أشار إلـى  . E. Nida عتبر مفهوم التكافؤ الديناميكي مفتاح نظرية الترجمة عند أوجين نيداي

 م طـوره فـي مؤلفـه اآلخـر    ، ومـن ثـ  (Toward a science of translation)) نحـو علـم الترجمـة   ( هرة فـي كتابـ  ألول مـ 

ف ويعـر . بكثيـر مـن الشـرح والتفصـيل      (The theory and practice of translation))وممارستها الترجمةنظرية (

الفعليــة لمتلقــي الــنص فــي اللغــة المنقــول إليهــا بالطريقــة نفســها التــي  ه مــدى االســتجابة نيــدا التعــادل الــديناميكي علــى أّنــ

وبخالف نظريات الترجمة التقليدية، التي ترتكز على المقارنة اللفظيـة بـين    .استجاب بها المتلقون في اللغة المنقول منها

إلـى ردة فعـل المتلقـي، أي     وانتقـل مـن االهتمـام بشـكل الرسـالة     بدل مفهوم نظرية نيدا للترجمة وترجمته، ت األصل النص

إعادة تمثيـل دقيقـة    في مثل هذه الترجماتشترط على المترجم ي .األول أّنها ترجمة تضع نصب عينيها القارئ في المقام

يتطلـب  هو مـا  في جوهرها نفس العالقة التي كانت بين المتلقي والنص األصل، وي أن تكون ينبغالتي  للعالقة الديناميكية

  . صياغة طبيعية لمكنوناتهو سلسًا تعبيرًا

يقــول نيــدا أن الترجمــة بانتهــاج مبــدأ التكــافؤ الــديناميكي تهــدف إلــى جعــل التعبيــر والصــياغة يبــدوان طبيعيــين      

ويــوحي تعريفــه للتعبيــر فــي  . وتحــاول أن تــربط المتلقــي بأنمــاط الســلوك المتصــلة بالســياق الخــاص بثقافتــه   .بشــكل تــام
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إلــى أن نظريتــه للترجمــة ينبغــي أن ترتكــز علــى إســتراتيجية ، لــة مــن الصــياغة الطبيعيــةالــذي وصــفه علــى أّنــه حا، الترجمــة

ــتلزم انتهــــــــــاج    ــأثير يســــــــ ــة؛ فمــــــــــن الواضــــــــــح إذن أن التــــــــ ــة  إالسالســــــــ ــتراتيجيات التــــــــــدجين فــــــــــي الترجمــــــــ             ســــــــ

(domesticating strategies).      بمقـدوره أن يضـع   أن يكـون ذلـك الشـخص الـذي     ينبغي على المتـرجم فـي نظـر نيـدا

ستارا حاجبا لتلك االختالفات اللغوية والثقافية حتى يتمكن الناس من رؤية األشياء الوثيقة الصلة بـالنص 
(15)
وتلـك هـي    ،

وثقافتـه بغيـة جعـل الـنص      تلقـي م لغـة الم الئـ لترجمـة بالتكـافؤ الـديناميكي أن ت   علـى ا  كمـا يسـتلزم  .روح الترجمة بالتـدجين 

 .ثقافتهاو األصل لغة على متعود غير بصفته وذلك إليه، بالنسبة ًاوطبيعي ًاترجم واضحالم

أن الترجمـة الجيـدة، علـى سـبيل المثـال      القائلـة بـ  فيمـا يخـص اللغـة، وجهـة نظـر نيـدا       يعارض القليل مـن النـاس،   

وال للغرابــة فــي بناهــا   ،)هزالتــهو ركاكــة األســلوب(الترجمــة بالتكــافؤ الــديناميكي، ال ينبغــي أن تتــرك أي أثــر ال للســماجة   

أي أن مفادهــا التعــديل الثقــافي، يعــارض الكثيــرون فكرتــه التــي تعلــق بيأمــا فيمــا  .ومكنونهــا الثقــافي الصــرفية واألســلوبية

والسـبب  . في اللغة المنقـول إليهـا  المكافئة عبارات العديد أو القليل من الوجد لها في اللغة المنقول منها يمكن أن ي عبارة

تعويض عبارة بأخرى يمنع القارئ في اللغـة المنقـول إليهـا مـن معرفـة ثقافـة اللغـة         في ذلك أن بعض المنظرين يفترض أن

  . في اللغة الهدفالتداول وإبقاء التعبير الجديد للغة األصل من دون إدخاله حيز  المنقول منها،

ن فــإن بعــض المنظــرو غــة الهــدف، تعــويض معــالم اللغــة األصــل بمثيالتهــا فــي الل  دائمــا بمــا أن التــدجين يقتضــي  

ــى بالتــدجين الترجمــة تؤيــد -ة نيــدابمــا فيهــا نظريــ   -مــن النظريــات   ديــدأن العوا اعتبــر يختلــف هــؤالء  . حــد أقصــى إل

 بالسـيطرة الثقافيـة   المنظرين حول مسألة أن الترجمة بالتدجين تحتوي على أثر شديد للتمركز اإلثني؛ إذ ربطها فينـوتي 

  .وراء تجسيدها بالسعي واتهم نيدا

 يـرى أن فهـم الـنص األجنبـي    وهو االمتداد الحديث للمنهج التأويلي،  H. Gaddamerيورق هانز قدامر يعتبر 

أن فهم هذا النص يتطلـب أوال التغلـب علـى    كما  .يتأثر بتحيزات القارئ الثقافية التي يستمدها من أفقه الثقافي ال بد أن

  .تحويل هذا الفهم إلى مفاهيم مألوفة للمترجم في ثقافته الخاصة به، ومن ثم (strangeness) )غرابتة(

 .يجعلهـا تتجـه عكـس االنفتـاح والتواصـل     أهمية بالغة في الترجمة على الرغم مـن أّنـه    اذ ماخرشالير نموذج عدي

 أفضـل تكمـن  و .بحسـب مفهـوم شـاليرماخر الترجمـي     الكاتـب  أيضا عن السـفر مـن القـارئ أو    Herderوقد تحدث هردر 

 Anthony أنطــوني بــيم فــي نظــر ســتراتيجياتاإل Pym  فــي تســفير القــارئ أي تحسيســه بغرابــة الــنص
(16)

ومــن بــين . 

، باإلضـافة إلـى التكـافؤ الشـكلي والتكـافؤ الـديناميكي لنيـدا       ، التسميات لهذه الثنائيـة الراسـخة التقليـد منـذ زمـن شيشـرون      

ــة : نجــد نيومــاركلبيتر والترجمــة التواصــلية  الترجمــة الداللي
  (17)
ــي،      ، ــة لميشــال ليف ــة وترجمــة ضــد وهمي  وترجمــة وهمي

وترجمـــة حرفيـــة ) ثنـــياإلتمركز الترجمـــة بـــالأي (وترجمـــة منفتحـــة وترجمـــة مختفيـــة للهـــوس، وترجمـــة مـــا فـــوق نصـــية  

                                                 
(15) See Hanna, Stella and Doris, Analysis of Nida’s dynamic equivalence from the perspective of 

domestication and foreignization, Sino-US English Teaching, ISSN1539-8072, USA, Sep. 2007, Volume 
4, N°.9 (Serial N°45), p75 (www.linguist.org.cn/doc/su200709/su20070915.pdf). 

(16)  Anthony Pym, pour une éthique du traducteur, Collection « Traductologie », Artois Presses Université, 
Collection « Pédagogie de la Traduction », Presses de l’Université d’Ottawa, 1997, p21. 

(17) Ibid, p21. 
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للبيرمان
(18)

 .  

 المحلـي إدماجـه فـي    إن كل شـيء يـتم داخـل وطنيـات متبادلـة، فعلـى الطريقـة الفرنسـية يـتم تجنـيس األجنبـي أي           

وبما أن شاليرماخر يواجه نزعـة نـابليون اإلدماجيـة، فإّنـه يـرفض الطريقـة الفرنسـية        . كل تميز وخصوصية والقضاء على

. قعـــة وطنيـــة متميـــزةتعنـــي ســـوى طريقـــة مـــا لبنـــاء ر ال التـــيو ،التوســـعية فـــي الترجمـــة لصـــالح ترجمـــة تنـــتهج الحرفيـــة

الطريقة األلمانيـة نحـو وطنيـة تمايزيـة، بينمـا تتجـه الفرنسـية إلـى اإلدمـاج           سبيالن إلى بناء الهوية، تنحوفالطريقتان إذن 

  .وإذابة التمايزات

III .إشـــكالية ترجمـــة األســـماء المواقعيـــة مـــن منظـــور إســـتراتيجيتي التـــدجين (domesticating) والتغريـــب 

.(foreignizing)    

. علـى المتـرجم وعلـى القـارئ علـى حـد سـواء       التـي قـد تـنغص    المعوقات إن ترجمة أسماء األماكن ال تخلو من 

عنـى  ا ترجمـة ت االسـتيعاب؛ ذلـك ألّنهـ   و الثاني فـي التلقـي والفهـم   األول في إيجاد المكافئ األنسب في اللغة المنقول إليها، و

ر أن واللغة، كما أشرنا إليه آنفا، داللة ثقافية وانتماء حضاري؛ بل وكمـا قـال دي سوسـي   . بالمسائل اللغوية أوال وأخيرا

"إليــهو هــي دراســة اللســان منــه"الدراســة اللســانية 
(19)

وتــرد هــذه الصــعاب فــي شــتى النصــوص علــى اخــتالف أنماطهــا، . 

  .أو حتى أدبية تنتمي إلى األدب الشعبي المروي والمكتوب سواء كانت تراثية أو تاريخية

إلى إحداث القطيعة مع كل مـا   ،ال يسعى المترجم عند انتهاجه إلستراتيجية التغريب، أكان ذلك عن قصد منه أو

، علـى سـبيل المثـال ال الحصـر    ، هو مألوف بالنسبة للقارئ في اللغة المنقول إليها، إذ يشير في نقل أسـماء األمـاكن هـذه   

ــه أو يعظــم اإللمــام واإلحاطــة بالعديــد مــن المســائل              ــذي يقــل لدي ــة لــدى المتلقــي ال ــد إحساســا بالغراب ــى مــا قــد يول إل

ف الـذي يكتنـ  (ambiguity) وسـبب هـذه الغرابـة هـو الغمـوض      . ي تعتبر حجـر الزاويـة فـي أي ترجمـة مـا     الميتالغوية الت

 وستكون مدونتنا في هذه الدراسة عبارة عن أمثلة تنتمي باألسـاس إلـى مـا هـو تعليمـي     . إيحاءاتهاو هذه التسميات داللة

  : الغرابة في مايليويمكن أن نحصر أنواع هذه . التدريسيةبوصفها مستقاة من بعض النصوص 

       (Diachronical toponymy foreignization)المتطورة عبر الزمنا بونيميوالتغريب المرتبط بالط .1

أي أّنهـا تسـلط الضـوء    . الزمنية بدراسة أسماء األمـاكن وكيـف تطـورت عبـر األزمنـة والعصـور      ا بونيميوتعنى الط

التقلبـات التاريخيـة   و األماكن وذلك ضمن األطـر السياسـية واالجتماعيـة   على مختلف التسميات التي كانت تسمى بها هذه 

العتنائهـا بالجــانبين   ال تنضـب أبـدا  دة علميــة خصـبة  الزمنيـة مـا  ا بونيميـ ووتقــدم لنـا الط . السـائدة فـي هـذه الفتـرة أو تلـك     

  .والتاريخي اللغوي

                                                 
(18) Ibid, p22. 

  .40، ص40هامش  ،2007الجزائر، موفم للنشر، بحوث ودراسات في علم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح،  (19)
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 (Jérusalem)كلمـة  ) عربـي / رنسـي مقياس الترجمة ف(ورد في نص كنت قد قدمته لطلبة السنة الرابعة ترجمة 

، والسـبل الكفيلـة بـدفعها نحـو     نواإلسـرائيليي  نالنص يتحدث عـن محادثـات السـالم بـين الفلسـطينيي     هذا وكان  .الفرنسية

  . األمام

بخصوصـيات   اإللمـام هـو  في الترجمـة،   ًاتطبيقي ًا، زيادة على كونه تمرينمن إعطاء الطلبة هذا النص كان الهدف

علـى النسـق التعبيـري نفسـه للـنص فـي        المحافظةتمكنهم من هو  اتهمما أثار انتباهي في ترجم. النصوص الصحفية عامة

لم يجـدوا أي مشـكل فـي ترجمـة العبـارات الركائزيـة والكلمـات المفصـلية          أضف إلى أن جميع الطالب. اللغة المنقول منها

بيد أّنه كانت هنالك طالبة، وعلـى خـالف زمالئهـا    . إلى اللغة العربية )القدس(التي ترجموها بـ  (Jérusalem)مثل كلمة 

، أجابـت بأّنـه مجـرد    )القـدس (بدال من  )أورشليم(وعندما سألتها عن سبب اختيارها لـ . )أورشليم(جميعهم، ترجمتها بـ 

ة، أحالتنا هذه الطالبة، آنذاك، على مسألة ترجميـة هـي   وفي الحقيق. خيار ال يقبع من ورائه أي إستراتيجية ترجمية معينة

ــة فــي األهميــة    archaïsation de la) قمــت بتعتيــق الترجمــة   )أورشــليم(لكلمــة  كه باختيــارلهــا أنـّـ إذ قلــت : غاي

traduction)أي أّنــك قمــت بتســفير ،بــين  المريــر بالصــراع اتســمت تاريخيــة بعيــدة فــي الــزمن حقبــة إلــىاء نا نحــن القــر

ال يتحـدث عـن ذلـك البتـة؛ إذ يعـالج مسـألة فـي الـزمن الحاضـر           والنص .الحروب الصليبية الصليبين في إطارو المسلمين

هـذا كـان   هـا  ثـم أردفـت قـائال أن اختيار    .كـان قائمـا فـي تلـك الحقبـة      امتداد للنـزاع الـذي   في الوقت نفسهربما والتي هي 

اليـوم كانـت تسـمى فـي     ) القـدس (يعلـم بـأن   ) المستهدف مـن قبـل الترجمـة   (ينبغي أن يراعي ما إذا كان الجمهور المتلقي 

جمهـورا واسـعا مـن     الصـحفي الـذي يسـتهدف    التخصـص ، خاصـة وأن الـنص ينـدرج ضـمن     )أورشـليم (م بــ  .ق 11 القرن

ــراء ــولي     .القـ ــن ذلـــك بقـ ــاال عـ ــا مثـ ــرف جميـــع   وأعطيتهـ ــل يعـ ــدينتي   هـ ــاس أن مـ ــوز(النـ -Toulouse) )بـــوردو(و )تولـ

Bordeaux)  ؟ )البردال(و )طولوش(الفرنسيتين كانتا تسميان في اللغة العربية، في زمن ما، بـ   .  

  (Pragmatical background foreignization) التغريب المرتبط بالخلفية التداولية .2

ومثـال عـن   . التسمية نفسها عنـد االنتقـال مـن عـالم حضـاري إلـى آخـر       وينتج هذا التغريب بسبب المحافظة على 

إلـى اللغـة الفرنسـية      (běijīng)التـي تسـمى باللغـة الصـينية     ام أحـد المتـرجمين بترجمـة اسـم العاصـمة الصـينية      يـ ذلـك، ق 

(Pékin) فرنسـي أو عربـي إال   إلسـتراتيجية التـدجين الترجميـة، إذ مـا مـن قـارئ        وذلك بانتهاجه )بكين(، ثم إلى العربية

  عاصـمة جمهوريـة الصـين الشـعبية    ب األمـر يتعلـق   ويدرك حـين قراءتهـا أن .   مترجمـا آخـر احـتفظ فـي      فـي المقابـل نجـد أن

، أي أّنه رسمها لفظيا ونسخها صـوتيا  )بايجينغ(، لكنه زاد في النص العربي كتابته (běijīng) نصيه الفرنسي والعربي بـ

 ةصـبغ الكلمـة األجنبيـة بصـبغ    "يمكن بأي حال مـن األحـوال اعتبـار أن     ا؛ إذ الشدة غرابته متوهما أن ذلك قد يخفف من

عربية بكتابتها، أو بعبارة أدق برسمها بأحرف عربية، فلن أسميه تعريبا، بل تغريبا أو في أفضـل الحـاالت تعريبـا للشـكل     
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"الصوتي ال للمعنى أو المضمون
(20)

أن يحتفظ بالتسمية التـي يطلقهـا الصـينيون علـى      ومرد ذلك كله، أن المترجم أراد. 

  .دون سواهاوثقافيا لدى مجموعة بشرية معينة لغويا  بهعاصمتهم، أي فيما هو متداول 

      (Referencial ambiguity foreignization)التغريب المرتبط بالغموض المرجعي .3

إلــى داللــة مرجعيــة ليســت بتلــك التــي يقصــدها  ، فــي نــص اللغــة المنقــول إليهــا ، يتمثــل هــذا التغريــب فــي اإلشــارة 

أو في أن المترجم ال يفهـم اإلحالـة المرجعيـة المـراد بهـا فيترجمهـا بـأخرى تختلـف تمامـا عـن األولـى فـي              ؛صاحب النص

بالنسبة للقارئ، وخروج عن المعنى المراد وعـن المقصـدية   ) الالفهم(وقد يسبب ذلك حالة من . نص اللغة المنقول منها

  .(faux sens – contre sens) اة من قبل المترجمالمتوخ

، وبمجـرد أن قـرأ الطلبـة    (Saida)ورد في نص تراثي يتحـدث عـن مدينـة لبنانيـة وتاريخهـا العريـق تسـميتها بــ         

) ســعيدة(ظنـوا أن األمــر ال يعـدو أن يكـون ذا صــلة بمدينـة       (Saida… la ville historique)عنـوان هـذا الــنص  

(Saida) ،70التي تبعد عن معسـكر بــ   ، المدينة الجزائرية            كلـم، وذلـك علـى الـرغم مـن بدايـة الـنص التـي تشـير إلـى أن

  :النحو التالي   على وقد جاءت بداية النص. األمر فيه من اللبس ما فيه

Saida… la ville historique 

« Nommée Sidon par les phéniciens, Saida par les Arabes et Sagette par les 

croisées. Cette ville à vécu son âge d’or sous le règne de l’émir Fakhredine qui en fit sa 

capitale hivernale ».  

ت مـن المفـروض أن تـدفع بـالطالب إلـى      طلقت على هذه المدينة عبر التاريخ، والتـي كانـ  تسميات التي أالفي  أوًال

التـي   (Saida)، ثـم  )صيدون(ترجم بـ التي ت (Sidon)الشك في ماهية المدينة التي يدور موضوع النص حولها، فنجد 

ـــ    ـــ   )صــيدا(تتــرجم هــي األخــرى ب ـــ  (Sagette)و )تبــديل س إلــى ص ( )ســعيدة(ولــيس ب ثــم فــي مختلــف  . )ســاجيت(ب

 )نالصــــليبيو(و  (Arabes) )العــــرب(و ،(Phéniciens)) الفنيقيــــون(ذكر إذ يــــعايشــــتها المدينــــة،  الحضــــارات التــــي

(Croisées) .صــيدا(عتبــر حديثــة النشــأة مقارنــة بمدينــة  التــي ت) ســعيدة(قديمــة لــم تعايشــها مدينــة   هــي حضــاراتو( 

  . اللبنانية

مسبوق بكلمـة تشـرح المكانـة االجتماعيـة والسياسـية       (Fakhredine) )فخر الدين(ونجد بعد ذلك، اسم علم 

هنا داللة إيحائية علـى شـخص األميـر عبـد القـادر الـذي       ) أمير(وقد تكون للفظة . (Emir)) أمير(: التي كان يحظى بها

، ةسـعيد  قـال أن األميـر عبـد القـادر ارتحـل مـرة إلـى مدينـة        فـي روايـة تاريخيـة، إذ ي   ) سـعيدة (يقترن اسمه بتسمية مدينة 

فخـر  (لكن ما يـدحض ذلـك هـو اسـم     . )سعيدة(فوجد أهلها يعيشون في سعادة وهناء، فسماها بـ قبل أن تسمى بذلك، 

  .الذي يعتبر اسما متداوال بكثرة في المشرق العربي) الدين

                                                 
، 2003 يونيـو لموافـق  ، ال1424 ربيـع اآلخـر   ،48الجـزء   ،12 النقد، المجلد في حسن غزالة، ترجمة المصطلحات األدبية وتعريبها، عالمات  (20)
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لم تساعد الطالب في معرفة واكتشاف أن ما يدور الحديث عنها في هذا النص هـي   كل تلك اإلشارات المرجعية

  .   المدينة الداخلية الجزائرية) سعيدة( ، المدينة اللبنانية الساحلية الجميلة، وليست مدينة)صيدا(ينة مد

  

 (Morpho-syntactic ambiguity foreignization)تركيبي -التغريب المرتبط بالغموض المورفو .4

تمامـا لمـا هـو متـداول عليـه فـي اللغـة        راد ترجمتها على نحو مغـاير  لتغريب بكتابة أسماء األماكن المعنى هذا اي

 التـي  والتنمويـة  والسـياحية  االقتصـادية  اإلمكانـات  عـن  كان هنالك نص اقتصادي يتحدث وكمثال عن ذلك،. المنقول إليها

قترحـة،  ومـن بـين الترجمـات الم    .باللغـة الفرنسـية   )Marrakech(وقد وردت كلمة  .المغربية) مراكش(مدينة  بها خرتز

ا يكـن السـبب فـي    مـ ومه. )ِكـش -وال-امش( كتب بالحرف الواحد) مراكش(ما جاء به أحد المترجمين، إذ عوض أن يكتب 

فـي اللغـة الفرنسـية     )Marrakech(ذلك، قام هذا المترجم بتغريب القارئ؛ إذ كيف سينظر هذا األخير إلى مدى تحول 

) ش.ك.ا.ر.م( )مـراِكش (يدرك أن ما يقابلها في اللغة العربية هـي كلمـة    وهو من، في اللغة العربية) ِكش -وال -امش(إلى 

  . بضم الميم وفتح الراء المشددة وبعد األلف كاف مكسورة ثم شين معجمة رسما وتشكيال

كـان قبـل    المكـان  ألن، )مـر مسـرعا  (كانـت مقيـدة بمعنـى    ) مراكش(معنى اسم لفهم والت التاريخية إن أولى المحا

يوسـف بـن تاشـفين اخـتط مدينـة مـراكش        أن" وفـي كتـاب المغـرب    االستقصـاء قـال صـاحب كتـاب     .غيضـة مخوفـة  عمارته 

فكـان المـارون   ، وكان ذلك الموضع مكمنا للصوص -)امش مسرعا( معناه بلغة المصامدة-االسمبموضع كان يسمى بذلك 

قريـة صـغيرة فـي غابـة مـن الشـجر وبهـا         هموضـع يقـال كانـت فـي    و ،يقولون لرفقائهم تلك الكلمة بضم الميم وفتح الراء به

"قوم من البربر
(21)

.  

نقال عن وفيـات األعيـان وهـو     )المعرب عن سيرة ملك المغرب(المصدر الذي ينقل عنه الناصري هو  أن الشكو

وكان يوسـف هـذا رجـال شـجاعا عـادال مقـداما اخـتط مدينـة         " :ن ترجمة يوسف بن تاشفينووفيه أورد ابن خلد، مفقود

معنـاه امـش مسـرعا بلغـة      -بناهـا األميـر يوسـف بموضـع كـان اسـمه مـراكش       (...) وكان موضعا مكمنـا للصـوص    ،اكشمر

  ."المصامدة

المصمودي عثرنا بالفعـل  اللسان أسماء األماكن في  ناوإذا ما استعرض، هذا التأويل مرجعه لسان المصامدة إن

 دمنـات  شـرقي  جنـوب  يقـع  المكـان  وهـذا  ،فـارا  أو مهـروال  منـه  أو مـر  )امـش مسـرعا  (المعنـى   على اسم مكان وحيـد بهـذا  

  .بمعنى مسرعا )ٍكش(وال  )امش( بمعنى )مر(وليس في لسان المصامدة  ،)رول+آك(= )ْكرول(وهو

 بهمـزة ، )أمـراكس ( فيتحـتم أن نأخـذها كلمـة واحـدة هـي      ،التأويـل المـذكور   إلـى  )مـراكش (أقرب معـاني اسـم    أما

كمـا   )مـراكش (السكون وبين ساكنة في األخير بدل الشين التي في اسم و كان عليها حركة بين الضمو ،مشددة مفتوحة 

حــذف همــزة و ؛)الصــديق( )كْلأمــداَّ(مــن صــيغ الكلمــات التــي علــى وزنهــا كلمــة و .جــرى رســمها أن منــذ بهــا وقــع النطــق

                                                 
تمت (، )http://baht21.blogspot.com/2008/10/blog-post_8856.html( 2008، صومعة الكتيبة، أكتوبر 21موقع بحوث القرن  (21)

  ).2011مارس  12آخر زيارة بتاريخ 



في الترجمة  (foreignization) والتغريب (domestication) إشكالية ترجمة األسماء المواقعية من منظور إستراتيجيتي التدجين 

 
142 
 

ــراكس(األول فــي  ــ  )أمــاتيين  جــائز إم ــى عــادة الزن ــانوا فــي أغمــات  و ،ا عل ــو ،ك ــى عــادة التعريــب اســتثقاال   إم  فتصــير، ا عل

)اكسرأي اختبأ) س.ك.ر(فعل المن  )المخبأ( امعناهو )م.  

ــر كتــاب  و ــة بنــي زيــري فــي غرناطــة لألميــر عبــد اللــه بــن بلكيــز بــن بــادس           يعتب ــة بدول التبيــان عــن حادثــة الكائن

أقــرب مصــدر  فــي مــن عزلــوا مــن ملــوك الطوائــف  )هـــ 483(الصــنهاجي الــذي عزلــه المرابطــون عــن عــرش غرناطــة عــام   

قـد سـبق للفـي بروفنصـال الـذي حقـق الـنص األصـلي مـن هـذه المـذكرات األميريـة             و .موثوق عن تـاريخ تأسـيس مـراكش   

إلىه القيمة أن نب خـذت منهـا   أ ذكورة فـي الـنص مـرتين هـي التـي     مـ هذه الصـيغة ال و ،)مروكش(من هو  )مراكش(رسم  أن

فــي هــوامش تحقيقــه للترجمــة   يبــيتوفيــق الط ه علــى هــذا الرســم أيضــا نبــو .(Marruecos) القديمــةالصــيغة اإلســبانية 

)أمراكس(هو و )المخبأ(الذي يعني  االسمهذه الصيغة عن تبعدنا بالتالي و ،اإلنجليزية لهذه المذكرات
(22)

.  

         التغريبو (domesticating strategies) ستراتيجيات التدجينإإن لكل من      

(foreingnizing strategies) بالنسبة للترجمة بالتغريب، تكمن فائدتها في أّنها . مساوئو في الترجمة محاسن

ثقافتنا، في حين يتمثل عيب هذه اإلستراتيجية في و إثراء لغتنا األصليةو تساعد على امتصاص تعابير اللغة األجنبية؛

تكون النتيجة أن هذه الترجمة لن و .النماذج الثقافية للغة المنقول إليها حطمتو تبقي على نكهة النص األجنبي،أّنها 

 إن طريقة التدجين في الترجمة طريقة سلسة. تجدي القارئ نفعا إن هو لم يفهم محتواها بسبب معرفته المحدودة

في  ال يوجد. مانة الترجميةتنتهك حرمة األو طبيعية، لكن عيبها، مع ذلك، يكمن في أّنها تفتقد لغاية اإلخبار الثقافيو

الحقيقة توظيف مطلق إلستراتيجية التدجين أو إلستراتيجية التغريب، إذ ينبغي أن تقوم كل ترجمة على المعادلة بين 

  . هاتين اإلستراتيجيتين الترجميتين

وجهـة  الهـدف مـن الترجمـة، لمـن هـي م      :عديـدة يعتمد اختيـار المتـرجم لهـذه اإلسـتراتيجية أو تلـك علـى عوامـل        

بغيـة الفصـل فـي أي الطـريقتين أنجـع ترجميـا، ينبغـي أن نضـع نصـب          و .مـا إلـى ذلـك   و ، نمط النصوص)القارئ المقصود(

وجه إستراتيجية التدجين نحو عدد كبير مـن عامـة   وص القارئ المقصود من الترجمة، تبخص. أعيننا جميع هذه العوامل

فـي  ؛ )األنجلوسكسونيةخاصة منها (النشر العالمية و دور الترجمة هو نفس السبب القابع وراء تحبيذها من قبلو الناس؛

الـذين يحـوزون علـى معرفـة نوعيـة بـاللغتين المعنيتـين        حين أن إستراتيجية التغريب تعنى بجمـع قليـل هـم صـفوة الصـفوة      

  . بالترجمة

  

  

  

  

                                                 
  .المرجع نفسه  (22)
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The Problematic of Translating Toponymies from a Perspective 
of Domestication and Foreignization Strategies in Translation 

  

     Driss Mohamed Amine  

  

Abstract 
Translation is considered as an added value to each receptor language/culture, 

and therefore a human activity that realizes considerable interests which vary between  

the civilizational and the pragmatical. It has managed to storm the various fields of 

science to occupy the notable rank it deserves. Theorists have also sought to find ways 

of transfer: procedures, techniques and strategies in an attempt to resolve the dilemmas 

relating to translation. Among these strategies we find domestication and foreignization, 

which are the most important strategies in the field of translation because they are the 

extension of the other strategies from a conceptual view. The Toponymy ascertains one 

of the important civilizational dimensions because it incloses hidden cultural statements 

which load indications and connotations dealing exclusively with a human group. The 

reader’s unacquaintance with how the toponym evolved linguistically through time, and of 

its pragmatical backgrounds and references might result in his/her being foreignized by 

translation, and driving his/her understanding away. Translation cannot be fully 

domesticated or foreignized, but these two strategies will be employed according to the 

purpose of translation, then according to the audience, who may have a little or a huge 

specific knowledge of the source/target languages. 

Key words: Translation ,Toponymy , domestication, foreignization ,domesticating 
strategy , foreignazing strategy. 
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