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Abstract
Collocations usage among translation master students in the University of Algiers II
seems rather irregular when it comes to the transfer of English into Arabic. This
paper examines the extent and causes of this irregularity through a descriptive field
study conducted among students’ assessments. It also inquires the means to
consolidate translation data towards their mother tongue first, and to spontaneously
and correctly make them use collocations when translating into Arabic. This paper
aims at suggesting long-term solutions for undergraduate translators’ culture
widening for a future style improvement. In a nutshell, it is admitted that in order to
preserve Arabic from weakness and to universally spread its culture, more
consideration is to be offered to translation since it is a solid channel for a daily
usage of collocations. Purposefully and consequently then, many outstanding books
on collocations proved efficient when read by students in a limited period of time; the
assessments, full of collocations usage, showed how fruitful the books were and how
they bettered the students’ style as far as collocations are concerned.
Keywords: Collocations; translation; Arabic; culture; evaluation
Abstrak
Penggunaan kolokasi atau kombinasi beberapa kata oleh mahasiswa di Universitas
Algeria II tampaknya mengalami kekacauan ketika adanya transfer bahasa Inggris
ke dalam bahasa Arab. Artikel ini membahas sejauh mana dan penyebab kekacauan
melalui studi lapangan yang dilakukan terhadap mahasiswa. Juga artikel ini
membahas bagaimana data penerjemahan terhadap bahasa Ibu dulu, dan secara
spontan mengoreksi agar menggunakan kolokasi ketika diterjemahkan ke dalam
bahasa Arab. Artikel ini memberikan saran jangka panjang bagi penerjemah agar
adanya peningkatan terhadap gaya penerjemahan. Singkatnya, diakui bahwa agar
dapat mencegah kekurangan yang ada dalam bahasa Arab yang secara bersamaan
juga memuat unsur unsur budayanya, maka perlu mempertimbangkan penggunaan
kolokasi. Banyak buku-buku terkenal tentang kolokasi terbukti efisien ketika dibaca
oleh mahasiswa dalam waktu singkat; penilaian, penuh dengan penggunaan
kolokasi, menunjukan betapa bermanfatnya buku dan bagaimana buku-buku
tersebut memperkaya gaya penerjemahan mahasiswa selama kolokasi menjadi fokus
perhatian.

Kata kunci: Kolokasi, penerjemahan, bahasa Arab, budaya, evaluasi

املقدمة
تشّتك فيها مع اللّغات األخرى ومنها ما متتاز
الصيغ ،منها ما
ُ
تزخر اللّغة العربيّة بعديد ّ
الّتاكيب و ّ
تفردها عن
هبا عن غريها أّّيا امتياز ،وال يُنكر ثراءها ابملُتالزمات اللّفظية الّيت تزيد يف ُخصوصيّة اللّغة ويف ّ
يكشف ُدرر اللّغة حني ُُيسن املّتجم استغالهلا
الّتمجة هي ذلك الكاشف الّذي
اللّغات األخرى .كما وأ ّن ّ
ُ
يف ترمجته .مثّ إ ّن املّتجم املبتدئ الّذي يتّخذ اللّغة العربيّة لغة ينقل إليها ش ّت أنواع النّصوص ال ب ّد أن يلقى

السند الالّئق لئالّ يقع يف مطبّات توظيفها اخلاطئ ،وقد أ ّكد نوفل على ضرورة تكثيف
ال ّدعم الكايف و ّ
املدرسني والطّلبة واملّتمجني على ح ّد سواء وإعداد برامج
التّدريب على استخدام املتالزمات اللّفظية لدى ّ
املتكرر
عنها بسندات مالئمة ( )Nofal, 2012إذ أ ّن تعزيز االستخدام يكون من خالل التّطبيق
ّ

الصدد ،وملا
للمتالزمات اللّفظية وإجياد املقابالت الالّزمة يف اللغّة املّتجم منها واللغة املّتجم إليها .ويف هذا ّ
الّتمجة جبامعة اجلزائر ،ارأتينا أن نُقيم حبثا ميدانيّا يُعاجل خمتلف
كانت اللّغة العربية أساس التّدريس يف معهد ّ
األخطاء الّيت يقع فيها الطّالب والّيت تتعلّق ابملتالزمات اللّفظية.
ُ
مكوانت ودعائم ثقافة الطّالب املكتسبة يف مرحلة دراسته اجلامعيّة
هذا وتُبىن إشكاليّة البحث حول ّ
ُ
والّيت يُفّتض من البداية أ ّن هلا يدا يف القضيّة ،لنتساءل بكل وضوح عن مدى أتثري ثقافة اللّغة العربيّة لدى
الّتمجة عند توظيف املتالزمات اللّفظية يف اللّغة العربيّة .وتكمن أمهية هذه ال ّدراسة امليدانيّة يف
طالب ّ
الّتمجة يف توظيف املتالزمات اللّفظية
احلل أو احللول النّاجعة الّيت تساعد يف توفيق طالب ّ
البحث عن ّ
ابملعاين الّيت جاءت هبا يف تداوهلا على ألسنة أهل العربيّة .ومن أجل هذا اهلدف ّاّتذان عيّنة من طلبة
الّتمجة من
الّتمجة جبامعة اجلزائر  IIمن طور املاسّت .أجرينا مع هؤالء الطّلبة حصصا تطبيقيّة يف ّ
معهد ّ
اإلجنليزيّة إىل العربيّة ،واعتمدان يف تلك احلصص على سند يتمثّل يف نصوص مشبّعة ابملتالزمات اللّفظيّة.
ص املّتجم وحبثنا يف أسباب
تؤديها املتالزمات اللّفظية يف النّ
الحظنا يف البداية تفاوات يف سالمة املعاين الّيت ّ
ّ ُ
تفوق بعض الطّلبة عن البعض اآلخر يف توظيفها توظيفا انجحا .ويف تفصيل البحث يرد جانبان اثنان:
ّ
وخمتلف التّقسيمات الّيت
تطرق إىل ماهية املتالزمات اللّفظية أبنواعها ومعانيها ومميّزاهتا ُ
اجلانب النّظ ّ
ري وي ّ
الّتكيز فيها على ما خيدم ال ّدراسة امليدانيّة واملتعلّقة
أعطاها هلا النّحاة العربٌّ ،
كل يف فقرات حمدودة وحناول ّ
الّتمجة وهذا هو اجلانب التّطبيقي
متمرس ّ
ّ
ابلّتمجة وأمهية التّم ّكن من استخدام املتالزمات اللّفظية فيها لدى ّ
من البحث.
درس البحث يف األخطاء
إ ّن املمارسة البيداغوجيّة يف جمال ّ
الّتمجة لسنوات عديدة قد ُمتلي على املُ ّ
لعل من األسباب ال ّذاتية هلذه ال ّدراسة الغ ررية
املتكررة الّيت يرتكبها الطّلبة عند حترير ّ
ّ
الّتمجات ابللّغة العربيّة .و ّ
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ُيب اللّغة العربيّة وال يقبل أن تشوهبا شائبة أو أن تتخلّف عن جمراها ،فاللّغة كما تذ ُكر
كل من ّ
الّيت تُصيب ّ
اجع أهلها عن
نور الوحدة "مازالت تعطي مبقدار ما يُعطيها أهلها من اهتمام وعناية وتّتاجع مبقدار تر ُ
جمال العلم واحلضارة" (ّ .)Wahdah, 2013أما عن األسباب املوضوعيّة ،فهي تعود إىل تكرار األخطاء يف

السليم للمتالزمات اللّفظيّة يف اللّغة العربيّة على واثئق الطّلبة من دفعات خمتلفة .إن اهلدف
التّوظيف ّ
السليم للمتالزمات اللّفظية،
حل املشكالت احلقيقيّة املتعلّقة ابلتّوظيف ّ
األساسي من هذه ال ّدراسة هو ّ
ّ
الصحيح الختيار العبارة
السبب الّذي ُيول دون توفيق طالب ّ
الّتمجة يف رصد التّالزم اللّفظي مبعناه ّ
وإجياد ّ
الصيغة املالئمة يف مكاهنا املناسب.
أو
ّ ُ
ظري
اإلطار النّ ّ
الرجوع ابقتضاب إىل املاهية
قد يقتضي احلديث يف قضية املتالزمات اللّفظية لدى املّتجم املبتدئ ّ
الّتمجة من جهة أخرى.
والتّصنيف من جهة وإىل األمهيّة البالغة الّيت تكتسبها املتالزمات اللّفظية يف ّ
التّالزم اللّفظي

إن التّالزم اللّفظي ظاهرة لغويّة تشيع يف لغات بين البشر كلّهم ،أعارها النّ ّحاة وأهل اللّغة قسطا
الّتمجة من جهة أخرى .وتشمل اللّغة
كبريا من ال ّدراسة نظرا ألمهّيّتها يف االستعمال والتّداول من جهة ويف ّ
حت قبل نزول
العربية عددا كبريا من املتالزمات اللّفظية ،ثبت استعماهلا منذ القدم وتوارثها أهل العربيّة ّ
يهتم
هتم بّتكيبها ومنها ما ّ
استمر تداوهلا بعده ،وقد صنّفها النّ ّحاة ع ّدة تصنيفات منها ما ي ّ
القرآن الكرمي ،و ّ
بداللتها.

املتالزمات اللّفظية وتصنيفاهتا
مكونة من كلمتني أو
يرى عبد الغين أبو العزم أ ّن "املتالزمات اللّفظية وحدة لغويّة امسيّة أو فعليّة ّ
تدل عليه معانيها األصليّة اللّغويّة منفردة،
عما كانت ّ
أكثر ،من ارتباطها نشأ معىن جديد خيتلف كليّا ّ
تنتقل بذلك إىل دالالت اجتماعيّة وسياسيّة وثقافيّة ونفسيّة واصطالحيّة ( .)Abul Azmi, 2006وإ ّن من

أبسط ما قيل عن املتالزمات اللّفظية أ ّهنا "كلمات أتيت الواحدة صحبة األخرى"(.)Abdul Aziz, 1990
وينشأ من تداول األلفاظ مع بعضها وتكرارها وحدة مميّزة يتّفق مستعملوها على معناه ويصري التّعامل هبا
الزمان واملكان .وقد اجتمعت األحباث واتّفقت ّأمهات كتب النّحو يف تصنيف املتالزمات
واردا وسائدا يف ّ

اللّفظية خنتصرها فيما أييت.
 1.2.2التّصنيف من النّاحية النّحويّة:
يصنّف حسن غزالة ( )2007املتالزمات اللّفظية من حيث عناصرها النّحوية إىل أنواع عديدة
ندرجها يف ما يلي ،كما ندرج معها تصنيفات وردت يف مراجع خمتلفة.
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ترد املتالزمات اللّفظية من حيث تكوينها بّتكيب االسم كما يلي:
● اسم +الـ+اسم على سبيل( :أرذل العمر) و(إحالل األمن).
السجني).
● اسم+اسم+الـ+اسم على سبيلّ :
(حق تقرير املصري) و(إطالق سراح ّ
●
●
●
●

اسم+الـ+اسم+الـ+اسم (صفة) على سبيل( :هيئة األمم املتّحدة).
الـ+اسم+الـ+اسم (صفة)+ال+اسم على سبيل( :النّظام ال ّدويل اجلديد).
نووي).
اسم+اسم (صفة) على سبيل( :إطار شعيب) و(إشعاع ّ
السلطة)و(انطواء على النّفس).
اسم+حرف جر+ال+اسم على سبيل( :صراع على ّ

● اسم+اسم يفيد التّضاد على سبيل( :ذهاب وإايب) ،و(أفراح وأتراح) ،و(تصدير واسترياد).
الّتادف على سبيل( :آراء وأفكار) و (أحداث وتيّارات).
● اسم+اسم يفيد ّ
وترد املتالزمات اللّفظية من حيث تكوينها بّتكيب الفعل كما يلي:
● فعل+اسم(فاعل) على سبيل( :ارتفعت األسهم) و(انش ّقت األرض).
الزمام منه).
● فعل+الـ+اسم+حرف جر على سبيل( :أفلت ّ
● فعل+الـ+اسم على سبيل( :أحىي الليل).
● فعل+حرف جر+اسم على سبيل( :أخذ على عاتقه) و(أطلق له العنان).
الرشد).
● فعل+اسم+حرف جر+الـ+اسم على سبيل( :أخذ طريقه إىل ّ
وترد املتالزمات اللّفظية أيضا من حيث تكوينها بّتكيب احلرف كما يلي:

● حرف جر+الـ+اسم على سبيل( :على اهلواء).
● حرف جر+اسم+اسم(صفة) على سبيل( :إىل إشعار آخر).
كما يضيف حسن غزالة ( )2007أ ّن من املتالزمات اللّفظية ما يشري إىل االسم املعدود كـ
(سرب الطّيور) وإىل االسم غري املعدود كـ (رغيف اخلبز) ،وعن أصوات احليواانت كـ (فحيح األفاعي)،

انهيك عن املتالزمات اجملازيّة املستوحاة من التّعابري االصطالحيّة كـ (من ينفذ بريشه) ،أو من أقوال مأثورة
الشقاق بني النّاس).
كـ (الطّيور الّيت على أشكاهلا تقع) ،ومن االستعارات كـ (من يزرع ّ
أما التّالزم النّحوي فيختلف عن املتالزمات اللّفظية من حيث أدائه معىن اتما بواسطة الوحدات
النّحوية الّيت متثل أجزاء اجلملة ،وهو صدى حاجة املفردة إىل لفظة أخرى فيكون هلما معا خصوصية
تركيبية ،وحاجة اللفظة لغريها من الكلمات يكون لتكوين اجلملة ( )Mohamed, 2011وّيلي على اجلملة
متكررة تطبّق القاعدة (.)Halil, 2008
النّظام املعهود ّ
حت تصل إىل حال من االتّساق والتّآلف يف صورة ّ
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حوي جماال لدراسات حنويّة متع ّددة مثل التّالزم بني النّعت واملنعوت واملضاف واملضاف
كما مثّل التّالزم النّ ّ
إليه واملعطوف واملعطوف عليه (.)‘Umairoh, 2002
الرتكيبيّة
التّصنيف من النّاحية ّ
إحداهن عن
نتح ّدث عن ارتباط مفردة ما مبفردة أخرى ارتباطا مفتوحا عندما ّيكن استبدال
ّ
السياق
األخرى كمن يقول (بدأت احلرب) و(انتهت احلرب) ،وقد يكون هذا االرتباط مقيّدا عندما يكون ّ
الضروس) هلا سياقها احمل ّدد ،و(اجلرّية النّكراء) ألبشع اجلرائم ،و(اخلسارة
حمدودا ،فمتالزمة (احلرب ّ
عنواي .ويضيف حسام الدين ( )1985يف هذا الصدد أ ّن الظّاهرة انجتة
ماداي و/أو م ّ
اجلسيمة) ملن تكبّدها ّ
تبني معناها من خالل الكلمات الّيت
عن "اجتماع كلمتني أو أكثر فتُصبحان ِوحدة دالليّة ،فال ّيكن ن
الّتكيب على عمومه ،وبناء عليه ال ّيكن ترمجة مثل هذا النّوع
ص وإّّنا ابلوقوف على املراد من ّ
تؤلّف النّ ّ
ابالعتماد على اإلملام بداللة كل كلمة ،بل مبعرفة ما علم به املقصود من هذا التّعبري" ( Hisamuddin,
ّ

. )1985
ط
ّأما عند احلديث عن مصادر املتالزمات اللّفظية فال أبس أ ّن نشري أ ّن بعضها ُمقّتض كـ (اخل ّ
األمحر) وبعضها انتج عن تداخل اجملاالت والبعض اآلخر مستوحى من العاميّة.
والرتمجة
التّالزم اللّفظي ّ

إ ّن الكثري من املعاجلات العربيّة احلديثة للمتالزمات اللّفظية والعالقات بني املفردات تنطلق من
اجلهود اللّغوية احلديثة ملدرسة اللّغوي التّطبيقي فريث ( )Firthألنّه ق ّدم إضافات جوهريّة يف دراسة التّالزم
كل هذا لتمكني
اللّفظي (ّ )Aburub, 2017
خاصة ما يتعلّق بتقدمي أساسيات اللّغة كّتاكيبها ومفرداهتاّ .

الّتمجة يف اإلضافة إىل جمال
متعلّمي اللّغة األجنبيّة من حتقيق أهدافهم الّيت يسعون إليها ،وسامهت ّ
املتخصصة يف التّالزم اللّفظي ( )‘Umairoh, 2002و(ّ .)Halili, 2008أما ابلنسبة حلميدة فإ ّن
ال ّدراسات
ّ
إتقان اللّغة العربيّة لدى معلّم اللّغة العربيّة ال ب ّد أن يكون مبهارات اللّغة األربع ( ،)Hamidah, 2019وهنا
فالشك أن مهارة االستماع بوصفها استقبالية ُهتدي امل ِ
ستمع فُرصة
إذا أسقطنا القول على موضوع حبثنا
ّ
ُ
حت يوظّفها بدوره يف حديثه عرب مهارة الكالم الّيت تُع ّد مهارة إنتاجيّة نشطة،
مصادفة املتالزمات اللّفظيّة ّ
تعزز رسم تلك املتالزمات يف ذاكرة املتعلّم البصريّة
هذا يف مرحلة أوىلّ ،أما يف مرحلة اثنية فإ ّن مهارة القراءة ّ
لتُتيح له فرصة تثبيتها جم ّددا عرب مهارة الكتابة وهي مهارة إنتاجية نشطة ابمتياز.
الّتمجة يف حالتني ال اثلثة هلما:
هذا وتربز أمهّيّة التّمكن من توظيف املتالزمات اللّفظية لدى طالب ّ
املكون أ ّن الطّالب قد وظّفها توظيفا سليما حيث يكون هذا التّوظيف
أوالمها عندما يالحظ األستاذ ّ
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الّتمجة من فهم التّالزم اللّفظي يف اللّغة املّتجم منها ّأوال مث نقلها إىل اللّغة العربيّة،
انجحا إذا مت ّكن طالب ّ
واثنيتهما إذا افتقرت لغته إليها وابتت آليّةً ال روح فيها وال حركة.
إ ّن املتالزمات اللّفظية ونظرا خلضوعها ألبعاد ثالثة منها اللّغوية ومنها اجملازيّة ومنها الثّقافيّة ،يقتضي
الّتمجي ،فعلى
فهما سليما يف اللّغة األصل قبل اللّغة العربيّةّ .أما عند أداء الفعل ّ
فهمها ّأوال ً
توظيفها ُ
املّتجم التّقيّد مبا ُمتليه عليه القاعدة اللّغوية بتفاصيلها وما يُق ّدمه اجملاز عندما ترتبط املفردات ببعضها البعض
لتُق ّدم معىن آخر ال عالقة له مبا تعطيه وهي منفردة ،إضافة إىل عامل الثّقافة يف اللّغة املنقولة واللّغة املنقول
إليها الّذي غالبا ما يكتسبها الطّالب من خالل قراءاته األدبيّة حسب بوشريف ( )2018الّيت تقول:
“A literary background is quite helpful to learn both a language and
about that language as it is used as a reference of the
traditions and customs of the foreign language
)people.”(Boucharif, 2018

عرف على لغة وثقافة الغري ممكن ج ّدا عرب االطّالع على األدب الّذي تُوظَّف فيه الكثري
إذ أ ّن التّ ّ
اخلاصة ِ -مثلما يف التّعبريات االصطالحيّة -يتداوهلا أفراد اجملتمع الواحد
من املُتالزمات اللّفظيّة الّيت مبعانيها ّ
الصدد تذكر مىن بيكر:
وتتح ّكم فيها عاداهتم وتقاليدهم وقيمهم .ويف هذا ّ
“The tendency of certain words to co-occur has to do with their
)propositional meanings.”(Baker, 1992

وهي تعين أ ّن ميل بعض املفردات إىل التّالزم يرتبط ابلتّواضع على املعاين .وإن كان بيّت نيومارك
( )Newmark, 2003قد وصف املتالزمات اللّفظية قائال ّأهنا أواتر تربط عناصر اللّغة املتمثلة يف النّحو
واملفردات يف قوله:
“Grammar is the skeleton of a text; vocabulary, or, in a restricted
sense, lexis, is its flesh; and collocations, the tendons that
)connect the one to the other.” (Newmark, 2003

فإن حسن غزالة يضيف إليها صفة منبع اجلمال واجلمالية (.)Ghozalah, 2007
ومن هذا وذاك ،نصل إىل أتكيد النّقطة الّيت ننطلق منها يف اجلانب التّطبيقي من البحث أال وهي
السليم للمتالزمات اللّفظية مع مراعاة
استحالة التّفريط يف تلقني طالب ّ
الّتمجة ُسبل التّ ّ
وصل إىل التّوظيف ّ
ثقافة اللّغتني على ح ّد سواء.

اجلانب التّطبيقي
تتكرر
الشغل ا ّ
السليم للمتالزمات اللّفظية ُ
لشاغل منذ أن صارت األخطاء ّ
ابتت أمهّية التّوظيف ّ
الّتمجة جبامعة اجلزائر .IIوكثريا ما ارتبطت هذه األخطاء بسوء
الّتمجة يف طور املاسّت يف معهد ّ
لدى طلبة ّ
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الصدد ارأتينا اللّجوء إىل دراسة ميدانيّة أتيت حيثيّاهتا يف ما
اختيار املفردة الّيت تالزم املفردة األوىل .ويف هذا ّ
يلي:
املنهجية

اقتضى التّطبيق امليداينّ يف هذه ال ّدراسة توفري الكثري من الوسائل وجتنيد العديد من األشخاص
الصرب وال ّدقة .ونق ّدم ال ّدراسة امليدانيّة يف النّقاط واملراحل
انهيك عن إعارة البحث متّسعا من الوقت وفائق ّ
اآلتية:

ومؤهالهتا
العيّنة ّ

الّتمجة يف اجلامعة اجلزائرية بعد احلصول على اإلجازة أي البكالوريوس أو ما
أييت طور املاسّت يف ّ

وّتصصات حمدودةّ ،تتلف اختالفا
يعرف يف اجلزائر بشهادة اللّيسانس .وتكون هذه ال ّشهادة من ميادين ّ
بتخصص ترمجة اللّغة اإلجنليزيّة مادام البحث يف التّخصص
نفضل التّفصيل فيها مبا يتعلّق
كبريا فيما بينهاّ .
ّ
اللّساين عريب-إجنليزي.
ي ِ
قد ُم الطّلبة إىل طور املاسّت وهم من فئتني خمتلفتني.
الرتمجة التّحريريّة عريب/إجنليزي
الفئة (أ)  -الشهادة احمل ّ
ضرة :ماسرت يف ّ

تتألّف هذه الفئة من طلبة خيتلف تكوينهم يف اللّيسانس/البكالوريوس من حيث التّخصص من جهة
ومن حيث نظام التّكوين وم ّدته من جهة أخرى .يرد التّفصيل يف عيّنات هذه الفئة يف ما يلي:

العيّنة األوىل :هم طلبة حاصلون على شهادة اللّيسانس يف اللّغة اإلجنليزيّة دام تكوينهم ثالث
وّتصصوا ّإما يف األدب واحلضارة
سنوات نظرا ملقتضيات نظام ال ـ ل.م.د (أي ليسانس+ماسّت+دكتوراه)ّ ،
السواد األعظم يف هذا الطّور نظرا لنصوص
اإلجنليزيّة أو يف اللّسانيّات وتعليميّة اللّغة اإلجنليزيّة .هم ّيثّلون ّ
الّتمجة واللّغة اإلجنليزية يف ميدان واحد وهو 'اآلداب واللّغات األجنبيّة'،
ّتصص ّ
القرارات الوزاريّة الّيت تضع ّ

إضافة إىل النّسبة املئويّة العالية لقبوهلم يف طور املاسّت والّيت ح ّددت بـ  80من املائة من عدد املقاعد
املتاحة.
ُ
العريب من
األدب
و
غة
ل
ال
يف
يوس
ر
يسانس/البكالو
ل
ال
شهادة
على
حاصلون
طلبة
هم
انية:
الث
نة
العي
ّ
ّ
ّ ّ
ّ

وّتصصوا ّإما يف األدب والنّقد
جامعة اجلزائر ،دام تكوينهم ثالث سنوات نظرا ملقتضيات نظام الـ ل.م.دّ ،
العريب أو يف ال ّدراسات اللّسانية العربيّة .عددهم قليل ج ّدا نظرا للنّسبة املئويّة القليلة املسموح هبا للتّسجيل
ّ
من جهة ،وهو يعود من جهة أخرى إىل ميول طلبة هذا التّخصص إىل مواصلة ال ّدراسة يف ما يتعلّق ابللّغة
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العربيّة دون غريها ،كما قد يعود من جهة اثلثة إىل ضعف مستوى املتخّرجني يف هذا التّخصص يف مادة
اللّغة اإلجنليزيّة على وجه اخلصوص لعدم ممارستهم ّإايها كثريا يف املرحلة اجلامعيّة.
الّتمجة الكتابيّة
تضم هذه العيّنة طلبة حاصلون على شهادة اللّيسانس/البكالوريوس يف ّ
العيّنة الثّالثةّ :

الكالسيكي الّذي توقّف العمل به
أو التّحريريّة يف التّخصص عريب/فرنسي/إجنليزي .كان هذا ضمن النّظام
ّ
مترسوا يف جمال
ّترجوا منذ سنني خلت وقد ّ
وّترجت آخر دفعة منه سنة  ،2014وهذا يوحي إىل أ ّهنم قد ّ
الّتمجة بثُنائيّة لسانيّة واحدة
الّتمجة أو التّعليم ،ليعودوا إىل مقاعد ال ّدراسة للحصول على شهادة املاسّت يف ّ
ّ
هي عريب/إجنليزي.

الرتمجة التّحريريّة عريب/فرنسي/اجنليزي
الفئة (ب)-ال ّ
شهادة احمل ّ
ضرة :ماسرت يف ّ
تتألّف هذه الفئة من طلبة حصل أغلبهم على شهادة البكالوراي يف النظام الفرنسي/أي الثّانوية
الّتمجة يف
ّتصص ّ
العامة يف النظام األجنلوسكسوين يف شعبة اللّغات األجنبيّة سنة  2016ملّا أعيد فتح ّ
ّ
حت حصلوا يف يوليو 2019
تدرجوا يف نظام اللّيسانس+املاسّت املُدمج (ّ )MCIL
اجلامعة اجلزائريّة .وقد ّ
الّتمجة بثالثية لسانيّة وهي عريب/فرنسي/إجنليزي .وجتدر اإلشارة هنا
على شهادة اللّيسانس/البكالوريوس يف ّ
ّتصصهم أل ّن مع ّدل القبول كان مبع ّدل عام ال
إىل أ ّن الطّلبة كانوا من خرية الطّلبة يف اثنوايهتم ويف شعبة ّ
يقل عن  14من  ،20إضافة إىل عالمات تساوي أو تفوق  13من  20يف اللّغة العربيّة ويف اللّغة الفرنسيّة
ويف اللّغة اإلجنليزيّة على ح ّد سواء.
كما نشري إىل أ ّن الفئتني املذكورتني أعاله ال جتتمعان أبدا يف حصة درس واحدة بينما عيّنات الفئة
خاصة أولئك احلاصلون على ليسانس يف
األوىل قد جتتمع يف فوج واحد .ابإلضافة إىل أ ّن بعض الطّلبة – ّ
اللّغة العربيّة -كنا قد مجعنا بياانت واثئقهم يف دفعات سابقة أيضا .ويبلغ عدد الطّلبة املشاركني إمجاال
تسعون طالبا وطالبة تّتاوح أعمارهم بني  21و  53سنة.
السياق وحيثيّاته
ّ
سياق ال ّدراسة امليدانيّة بسيط للغاية وخضع لظروف شاءت أن تُساعد على إدخال التّجربة حيز
بكل تفاصيلها يف
التّطبيق بسهولة إذ شاءت األقدار أن يكون جمموع الطّلبة من الفئتني املذكورتني أعاله ّ
السنة اجلامعيّة  ،2020/2019فاغتنمنا الفرصة جلمع النّصوص املكتوبة ابللّغة
فوجني تدريسيني خالل ّ
اإلجنليزيّة والّيت تتطلّب توظيف الكثري من املتالزمات اللّفظية عند نقلها إىل اللّغة العربيّة .ومع انطالق
السند املكتوب ما يكفي إلجراء التّجربة الّيت
املوسم
اجلامعي منتصف سبتمرب  ،2019كنا قد هيّأان من ّ
ّ
حمل دراسة ميدانيّة تدوم ما يربو
سنشرح مراحلها الحقا .كما أنّنا أبقينا الطّلبة دون أدىن علم أ ّهنم وترمجاهتم ّ
الثالثة أشهر.
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نص
السند يف ّ
الّتمجة كان عادة عبارة عن ّ
ّأما عن حصص التّطبيق ،فال أبس أن نشري إىل أ ّن ّ
املتخصصة ،وبني القدّية واجلديدة ،منها
العامة و ّ
وتنوعت النّصوص بني ّ
مكون من فقرات عديدةّ ،
مكتوب ّ
عما جيري من األحداث على وجه البسيطة ومنها ما أخذانه من كالسيكيات األدب ،كلّها نصوص
ّ

صدرت أصال ابللّغة اإلجنليزيّة.
األول من شهر يناير،
دامت ال ّدراسة امليدانيّة من األسبوع األخري من شهر سبتمرب إىل األسبوع ّ
ومرت مبراحل خمتلفة ،إىل أن دخل الطّلبة مرحلة االمتحاانت الّيت حاولنا من خالل واثئقها الوصول إىل
ّ
وزع على الطّالب أسبوعا
املرجوة من البحث والتّجربةّ .أما عن أجواء التّحضري للتّطبيق فإ ّن النّص يُ ّ
النّتائج ّ

ابلّتمجة وتقدّيها مكتوبة خبط يده وكلّه علم أ ّن مجعها كان دون تقييمها
حصة التّطبيق ،وكان ُملزما ّ
قبل ّ
يشك أ ّن توظيفه املتالزمات اللّفظيّة هو
بكل أرُييّة ،رمبا دون اللّجوء إىل القاموس ودون أن ّ
ّ
حت يُّتمجها ّ
بيت القصيد.
حت منتصف نوفمرب ،أي بعد سبعة أسابيع ،عندما اقّتحنا على الطّلبة اللّجوء إىل كتب
كان هذا ّ
الّتمجي،
تُعىن ابملتالزمات اللّفظية كما دعوانهم إىل مؤلّفات قيّمة عاجلت املتالزمات اللّفظية يف ش ّقها ّ
العربيّة منها واألجنبيّة نذكر منها:
الصادر يف لبنان عن دار العلم
" .1قاموس دار العلم للمتالزمات اللّفظيّة" لصاحبه ال ّدكتور حسن غزالة و ّ

للماليني سنة ،2007
الصادر يف لبنان عن مكتبة لبنان انشرون سنة ،2003
" .2كنز اللّغة العربيّة" حلنا غالب ّ
الرائد وشرعة الوارد يف املّتادف واملتوارد" إلبراهيم اليازجي اللّبناين الصادر يف بريوت عن مكتبة
" .3جنعة ّ
لبنان سنة ، 1970

.4

COWIE, A. (1981) The Treatment of Collocations and Idioms in Learner’s
Dictionaries. Journal of Applied Linguistics.2,3 PP 223.235.

.5

HILL. J. and LEWIS, M. (2000) Dictionary of Selected Collocations. (LTP: Hove,
UK).

مجع البياانت وحتليلها:

ما كانت عمليّة مجع البياانت أمرا بسيطا يف البداية أل ّن رصد املتالزمة اللّفظيّة على نُدرهتا يُنهك
املرات،
التّفكري ويُنفذ ّ
الصرب علما أ ّن التّنقيب يف جمموع تسعني ورقة قد ال ُيصد متالزمة واحدة يف بعض ّ
ولكنّها صارت ُمتعة ملا شرعنا يف حصد البياانت وتصنيفها.
ّ
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متوسط ما مجعناه من املتالزمات اللّفظية املوظّفة بشكل صحيح
تظهر يف اجلدولني اآلتيني حصيلة ّ
حت بشكل خاطئ .كما ال حاجة يف عرض جمموع ما ق ّدمه الطّلبة بل اكتفينا مبا خيدم مبتغى البحث
أو ّ
فحسب.
اجلدول رقم .1
الرتمجة قبل اقرتاح قراءة املؤلّفات
ّ
ترمجة الفئة األوىل

املتالزمة
الرقم

اللّفظية يف
اللّغة اإلجنليزية

املتالزمة
اللّفظية
يف اللغة
العربية

العيّنة
األوىل
(حاصلون
على

إجنليزيّة)

1

2

caught hold
of the case

3

His
ignorance
was
profound

وضع يده
على
القضيّة
كان
جهله
سحيقا

4

That was so
impressing

5

He lived
beyond his
means

خلف
انطباعا
طيّبا

العيّنة الثّالثة
(حاصلون

(حاصلون على

(حاصلون

على

ليسانس ترمجة

على

ليسانس

عريب/فرنسي/إجنليزي

ليسانس

ترمجة نظام

نظام ل.م.د)

ليسانس
لغة

In seventh
heaven

العيّنة
الثّانية

ترمجة الفئة الثّانية

لغة عربيّة) كالسيكي)

غمرته
السماء ينبض قلبه
ال تسعه يف ّ
السعادة من
ابلفرحة
السابعة
الدنيا من
ّ
ّ
كل جهة
الفرحة
ّ

ما م ّد
حلافه

أمسك
ابلقضيّة

أمسك
القضيّة

متح ّكم
ابلقضيّة

سعيد للغاية

كان مسؤوال عن
القضيّة

كان جهله كان جهله
متج ّذرا
عميقا

كان جهله
خطريا

جهل فوق جهل
اجلاهلني

كان له أثرا خلف أثرا
طيّبا
كبريا

خلّف أثرا
عظيما

أثّر يف الكثريين أّّيا أثر

فاقت
مصاريفه

ينفق أكثر
من قدرته

يتجاوز إمكاانته

يصرف
أكثر ممّا
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على قدر
رجليه

إيراداته

يتقاضى

6

The
outlined
measures

أهم
أهم النقاط
اخلطوط
ّ
أهم النقاط ّ
ّ
االحتياطات
العريضة

ما خطّط له

7

It
hammered
a point
home

وضع يده قد غرس بني املطرقة قد زاد الطّني
بلة
السندان
على
يف موضع و ّ
اجلرح األمل خنجرا
أخر

زاد من ح ّدة األمل

بعد عمليّة مجع البياانت وتصنيفها الحظنا أ ّن أغلب الطّلبة قد استوعبوا معاين املتالزمات اللّفظيّة
السياق يف النّص ابللّغة األجنبيّة كان سبّاقا لتوضيح معانيها يف
يف اللّغة اإلجنليزيّة ،وممّا ال ّ
شك فيه هو أ ّن ّ
ذهن الطّالب املّتجم املبتدئ .غري أ ّن ما يثري االنتباه يف جمموعة النّتائج املق ّدمة يف اجلدول  1هو اكتساح
جل الطّلبة ما عدا الطّلبة احلاصلون على شهادة اللّيسانس يف اللّغة العربيّة
تقنيّة احلرفيّة يف ّ
الّتمجة لدى ّ
يدل على اطّالع هؤالء الطّلبة ابل ّذات على عدد كبري من املتالزمات
دل على شيء إّّنا ّ
وآداهبا ،وهذا إن ّ

اللّفظية نظرا لورودها يف أغلب الكتب القيّمة الّيت يراعي فيها أصحاهبا دقّة اللّغة وجودهتا وثرائها.
صممنا على املرور إىل املرحلة الثّانية من البحث وهي اقّتاح تلك املؤلّفات املذكورة
وهلذا الغرض ّ
السداسي ،على أمل أن يكون توظيف املتالزمات
أعاله والّيت سيطالعوهنا خالل اخلمسة أسابيع املتب ّقية من ّ
األقل أحسن من احلالة الّيت كان عليها قبلها.
يف هذه ّ
املرة سليما ،أو على ّ
اجلدول رقم .2

الرتمجة بعد اقرتاح قراءة املؤلفات
ّ
ترمجة الفئة األوىل

املتالزمة اللّفظية
الرقم

يف اللّغة
اإلجنليزية

املتالزمة
اللّفظية
يف اللغة
العربية

(حاصلون

العيّنة
الثّانية
(حاصلون

العيّنة
الثّالثة
(حاصلون

العيّنة
األوىل
على

على

على

ليسانس

ليسانس

ليسانس

ترمجة الفئة الثّانية
(حاصلون على
ليسانس ترمجة
عريب/فرنسي/إجنليزي
نظام ل.م.د)
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لغة
1

It won’t do
any good

2

Too difficult

3

Strong
background
Overcome
difficulties

5

Right under
his nose
Really in the
midst of the
issue

7

It was not
that
elephant’s
memory

8

He lived
within his
means

4

6

لغة عربيّة) ترمجة نظام
كالسيكي)

إجنليزيّة)

أ ّن األمر
لن ُجيدي
نفعا

أ ّن األمر لن ُجيدي
نفعا

أ ّن األمر أ ّن األمر لن أ ّن األمر
لن ُجيدي يعود عليه لن جيدي
نفعا
ابلنّفع
نفعا
صعب
صعب
صعب
املراس
للغاية
املراس

صعب
املراس

صعب املراس

ابع طويل

ابع طويل

ابع طويل

حت تتيسر لتذلّل عنه
الصعاب
ّ
ّ
عليه األمور الصعاب
رغم أنفه

رغم إرادته

رغم أنفه

حت تذلّل
ّ
الصعاب
ّ

الصعوابت
لتذليل ّ

أمام انظريه

رغم أنفه

وكان
ذلك يف
الصميم
ّ

وكان األمر
يف صلب
القضيّة

كان يف
صميم
املوضوع

كان يف
الصميم
ّ

الصميم
وكان ذلك يف ّ

ال أثر
لذلك يف
ذاكرهتا

ما تقامست مع اجلمل
ذاكرته

طويل

ومل يكن
هلا من
ذاكرة
اجلمل
شيئا

ابع طويل

خوت
مابقيت هلا
ذاكرهتا من
من
أي أثر
ال ّذكرايت
ّ
ذرة
ّ

ال يكلف
هللا نفسا

يعيش مبا
كسبت

ال يكلّف
هللا نفسا

عاش مبا
طاقت به

إال
وسعها

يداه

إال وسعها

نفسه

ال يكلّف هللا نفسا إال
وسعها

إ ّن املرحلة الثّانية من البحث والّيت جاءت بعد اعتكاف الطّلبة على قراءة املؤلّفات املقّتحة عليهم

قياسي مل يتع ّد اخلمسة أسابيع أتت جبديد النّتائج ،ويبدو أ ّن املؤلفات تلك قد أتت أُ ُكلها .إ ّن
يف ظرف
ّ
اهتم ألمر املتالزمات اللّفظية قد عرف أثرها يف اللّغة ،وما كان ليكون ذلك لوال احلرص على
الطّالب الّذي ّ
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الّتمجات
كل واحد منها .وقد راقت لنا الكثري من ّ
االطّالع على تلك الكتب وتقدمي بطاقة قراءة عن ّ
وصل إىل إجياد آية قرآنية أو جزءا منها مقابال للعبارة االصطالحيّة يف اللّغة
خاصة تلك املتعلّقة ابلتّ ّ
ّ
اإلجنليزيّة.
نتائج البحث واملناقشة

إ ّن البحث امليداينّ الّذي أُجري حملاولة النّظر يف قضيّة توظيف املتالزمات اللّفظيّة توظيفا سليما كان

حل بتطبيق قصري املدى قد يعود ابلنّفع البعيد املدى.
مبثابة املغامرة ّ
الشيّقة خاصة بعد التّ ّ
وصل إىل اقّتاح ّ
إذ ملا راودتنا فكرة كبح تلك احملاوالت الفاشلة إلجياد مقابالت للمتالزمات اللّفظية يف اللّغة العربيّة خارج
ّ
متخصصة للكشف عن سبل الوصول إىل احللول النّاجعة جلعل
أخرى
و
ة
عام
نصوصا
ذان
اّت
سياقها،
ّ
ّ
ّ
الّتمجة يسعى إىل إجياد املقابل يف اللّغة املنقول إليها أال وهي اللّغة العربيّة ،لغته
الطّالب املبتدئ يف عامل ّ
األم.
ّ

السبب أصال
وبعد مسح البياانت وحتليلهاّ ،
تبني أ ّن طلبة الفئة األوىل متفاوتو املستوى كثريا ويعود ّ
الّتمجة من جهة أخرى .وبعبارة أخرى،
إىل طبيعة التّكوين من جهة وإىل التّفاوت يف سنوات اخلربة يف ّ

وبكل منطق أ ّن طالبا حاصال على ليسانس يف اللّغة العربيّة قد ال يبذل جهدا كبريا يف إجياد
استشففنا ّ
صحيحا يف اللّغة االجنليزيّةّ .أما عن الطّالب احلاصل
فهما
ً
املتالزمة اللّفظيّة املقابلة لو فهم املتالزمة نفسها ً
ألول وهلة ،فإنّه قد
على ليسانس يف اللّغة االجنليزيّة ّ
حت وإن فهم العبارة ابللّغة االجنليزيّة فهما صحيحا ّ
بديهي وهو غياب املقابل يف ذهنه،
الّتمجة احلرفيّة البسيطة الّيت لن تكلّفه من اجلهد الكثري لسبب
ّييل إىل ّ
ّ

نتصور أنّه يف االجتاه املعاكس للّغة قد يكون أكثر جناعة
وهذا يرجع طبعا لقلّة قراءاته ابللّغة العربيّة ،وقد ّ
بّتمجة سليمة.
إ ّن اقّتاح املؤلّفات املذكورة أعاله لالطّالع ولتعلّم خبااي اللّغة العربيّة وثقافتها ابلنّسبة للطّلبة الّذين
خاصة أنّنا بعثنا فيها أمال لديهم يتمثّل يف
األم كانت أمال كبريا ابلنّسبة لناّ ،
أثبتوا نقص الكفاءة يف لغتهم ّ
األول يف يناير  ،2020وكان هلم ذلك.
داسي ّ
تقييم جمهودهم اجلبّار يف امتحان ّ
الس ّ
إ ّن اجلدول الثّاين عبارة عن حوصلة ملا أنتج بعض الطّلبة يف واثئق االمتحان علما أ ّن استعمال
حتسنا ملحوظا ّيكن استنتاجه يف إيفاء الطّلبة
القاموس كان ممنوعا خالله .وقد أفضت النّتائج أ ّن ّ
ِ
خاصة ابلنّسبة لطلبة العيّنة األوىل من الفئة األوىلّ .أما عن طلبة الفئة الثّانية
املتالزمات اللّفظية ح ّقهاّ ،
الّتمجة من ّأول سنة هلم يف اجلامعة ،فقد أثبتوا أ ّن التّكوين قد كان جيّدا وقد زاد
ّتصص ّ
الّذين درسوا ّ
الشهر الّذي سبق االمتحان .لكن ولألمانة جتدر اإلشارة
جود ًة عندما اطّلعوا على الكتب وطالعوها خالل ّ
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أ ّن طلبة هذه الفئة قد درسوا مقياس األسلوبيّة يف اللّغة العربيّة ألكثر من سنتني ممّا د ّر عليهم من النّفع
الكثري ،وهنا نضم صوتنا إىل نوفل ( )Nofalبعد إقامة التّجربة ابلقول إ ّن إتقان استخدام املتالزمات
الرجوع إىل مؤلّفات قيمة عنها أمر مؤّكدة نتائجه ،خاصة لإلملام خببااي لغة
اللّفظية من خالل تكثيف ّ

الكتاب احلكيم.
حت بعد انتهائها تكمن يف أمهّية النّتائج الّيت خرجت هبا،
لعل األمهّية الّيت أُعريت هلذه التّجربة ّ
و ّ
الّتمجة امللحوظ يف استخدامهم املتالزمات اللّفظيّة خاصة ابختالف دراساهتم
حتسن طلبة ّ
جلي يف ّ
وهذا ّ
التدرج ،حيث افّتضنا أن مستوايهتم متفاوتة نظرا لولوجهم املعهد بشهادات يف
السابقة يف مرحلة ّ
ّ

ّتصصات خمتلفة .وجتدر اإلشارة إىل أ ّن امل ّدة احملدودة الّيت جرت فيها التّجربة فعليّا على الطّلبة دامت ما
يربو الثّالثة أشهر فقط إالّ أهنا كانت ذات فائدة كبرية يف واثئق التّقييم ويف االمتحان بل وقد يدوم مفعوهلا
هام من املتالزمات اللّفظيّة
إىل األبد .بعبارة أخرى ،ال ّ
امللم بعدد ّ
شك أ ّن الطّالب -وهو املّتجم املبتدئّ -

والقادر على استعماهلا يف حملّها سيالحظ بنفسه أ ّن أسلوبه يف التّعبري قد حت ّسن على ما كان عليه وارتقى
حت يثابر دون كلل ويعمل دون ملل و يتفاءل مبستقبل زاهر وهو يعلم أنّه سيّتجم ليُمتع
مبا فيه الكفاية ّ
الساسة وأهل
ذلك القارئ الّذي يطّلع على ترمجاته و ذلك املستمع الّذي يُصغي إليه وهو يّتجم ما يقوله ّ
الصحفية.
العلم وغريهم يف املؤمترات ال ّدوليّة وامللتقيات العلميّة ويف النّدوات ّ
اخلامتة

احلل لقضيّة
ويف األخري ،ال يسع الباحث امليداينّ يف اللّغة ويف ّ
الّتمجة إالّ أن أيمل أنّه قد وجد بعض ّ
أمر ال
لغته ،إذ أ ّن اقّتاح تقدمي بطاقات قراءة للطّلبة ملختلف املؤلّفات الّيت تثري كفاءهتم اللّسانيّة والعلميّة ٌ
يفرط يف صوغ املتالزمات
يُستهان به ،فعلى مستوى املاسّت يبدو أ ّن الطّالب قد نضج ترمجيّا ّ
حت ال ّ
مرة مقابال صحيحا ويثابر على ذلك لئالّ يُضيع مجال
اللّفظية يف لغته ّ
كل ّ
األم صوغا سليما ،وأن جيد يف ّ
كل
لغته ورونقهاّ .أما التّوصية الّيت خنرج هبا فتتمثّل يف تضاعف احتمال جناح إسقاط هذه التّجربة على ّ
لم املتعلّم بكل جوانب اللّغة ويكتسب األسلوب الالّئق بتكوينه كمّتجم أو
تراكيب اللّغة العربيّة ّ
حت يُ ّ
كمعلّم للّغة العربيّة.
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