
1 
 

 

 

 

 

Module : littérature 

comparée 

 

ⵜⴰⵎⵢⵉⵡⵏⵜ: ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ 

ⵜⴰⵎⴳⴻⴷⴷⵉⵜ 
 األدب المقارن :وحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asalmad: Lyamani qassuh 

 

 

 

 

 

 مسلك: الدراسات   األمازيغية
ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ 

ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ 

 Module : littérature comparée 
Semestre : S6 ⵜⴰⵏⵖⵔⵉⵜ : ⵜⵉⵙ ⵙäⵉⵙ 

    9191-9102الموسم الجامعي:

ⵉäëⵉÃⴻⵏ ⵉⵎⴰⴳⵓⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵜⵉ½ⴻⵏ 

ةينصوص نظرية وتطبيق   

Textes théories et pratiques 

 



2 
 

 

 

 المهارات واالهداف التي تروم تحقيقها:

على مفهوم األدب المقارن، أهميته غاياته، ومجاالته، ومدارسه؛تعرف الطالب  -  

مشاكلها  أهميتها ومكانتها في األدب المقارن، تعريف مفهوم الترجمة، أنواعها، -          
ة والمقارنة، الترجمة من األمازيغية وإليها، وصعوباتها، الترجمة األدبية، الترجم وصعوباتها،

 ؛وبيبلوغرافيا األدب المترجم من األمازيغية وإليها

تعريف الطلبة بأدب الرحلة، وما يفسح االدب المقارن من مجال لدراسة أدب الرحلة، أنواع  -         
بة الرحلية، الصورة الرحالت، مكونات األدب الرحلي، عناصر خطاب الرحلة، خصائص الكتا

واآلخر والذات في أدب الرحلة، العجائبي والغرائبي في ادب الرحلة، التخييل والحلم في أدب 
، صورة األمازيغ واألمازيغية والريف في أدب الرحلة عند بعض الرحالة مثل: هيرودوت الرحلة

  وشارل دوفوكو، ومولييراس أوجيست، وبول بولز، والحسن الوزان.. 

 ؛نظرية ذات الصلة بمواضيع الوحدةالطالب من نصوص  تمكين -
بأهمية األدب المقارن ومجاالته، انطالقا من نصوص تهدف هذه الوحدة إلى تعريف الطالب      

نظرية وتطبيقية، وقراءة لبيبلوغرافية ذات الصلة، وتقديم عروض وأوراق تشكل أرضية لتعميق 

الصلة باآلدب المقارن، وإسهامات األمازيغ في هذا  النقاش والتواصل والتفاعل حول مواضيع ذات

 الصدد.

 

 وصف موجز للوحدة:

تقديم نصوص نظرية وبيبلوغرافيا غنية ذات الصلة بموضوع األدب  على الوحدة هذه دروس تركز

ة وأدب الرحلة، واالنطالق منها الستخالص الدالالت والمعاني والمفاهيم المهيكلة مالمقارن والترج

وحدة، وفي هذا الصدد، تم تقديم في مرحلة أولى، الئحة مراجع في األدب المقارن لعنوان ال

والترجمة والرحلة، لمساعدة الطلبة على البحث وإنجاز عروض، وتعميق المعارف والمهارات 

ميته، أهدب المقارن، والكفايات، ثم بعد ذلك تم توزيع مجموعة من النصوص النظرية تعرف باأل

، وفي مرحلة ثالثة تم اختيار مجموع نصوص ذات الصلة بمفهوم ميادينه ومجاالتهغاياته، مدارسه، 

الترجمة، أنواعها، الترجمة األدبية، الترجمة من األمازيغية وإليها، مشاكلها وصعوباتها، 

ذات الصلة بالترجمة من األدب االمازيغي الريفي وإليه، ومقدمات ترجمة لنصوص  بيبلوغرافيا

إلى امازيغية الريف، وفي مرحلة أخيرة، تم اختيار مجموعة نصوص ذات  من األدب العالمي

 الصلة بأدب الرحلة.

 

  
 

 

 

 

 تقديم الوحدة
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امعة ، مكتبة الشباب، ج6علي عشري زايد: الدراسات األدبية المقارنة في العالم العربي. ط. -
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، المؤسسة الحديثة للنشر 1روني ايتيامل: ازمة األدب المقارن. ترجمة سعيد علوش، ط. -

 .1891والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، 

 .1891،  المركز الثقافي العربي، 1قارن: دراسة منهجية.ط.سعيد علوش: مدارس األدب الم -

إدريس اعبيزة وآخرون: األدب المقارن والهويات المتحركة )أدب الهجرة  ،فاتحة الطايب -

منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، سلسلة ندوات ، والمنفى(. )كتاب جماعي(

 .6019،  االمنية، الرباط، مطبعة 181ومناظرات رقم: 

مراجع في األدب المقارن، الترجمة، والرحلة:أوال:   

 

https://www.decitre.fr/editeur/L+Harmattan
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 .6001، في الترجمة، فبراير 92مجلة فكر ونقد )مجلة ثقافية شهرية( عدد  -

(، 6003،)1ى مبحث دراسات الترجمة. ط.محمد عناني: نظرية الترجمة الحديثة مدخل ال -

 الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، القاهرة، مصر.

(، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، القاهرة، 6000،)5محمد عناني: فن الترجمة. ط. -
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 .6005إيناس أبو سيف، هبة مسعد: مبادئ الترجمة وأساسياتها. القاهرة،  -

 

- DUVEYRIER Henri : La dernière partie inconnue du littoral de la 
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Paris, 2018. 
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- RENISIO Amédé : Etude sur les dialectes Berbères des Bni Iznassen, du 
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اليماني قسوح: "األمازيغية والمؤرخون المغاربة الحسن الوزان أو ليون االفريقي نموذجا:".  -
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 .2002تاريخ هيرودوت. ترجمة عبد اإلله المالح، أبو ضبي، االمارات العربية،  -

أحاديث هيرودوت عن الليبيين )األمازيغ(. ترجمة وتعليق وشرح مصطفة أعشي،  -

، مطبعة 12، مركز الدراسات التاريخية والبيئية، سلسلة الترجمة رقم:  IRCAMمنشورات:

 .2009، الرباط: المعارف الجديدة

 .رحلة ابن بطوطة(وعجائب األسفار ) ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب األمصار -

 .2018، 1عبد العليم محمد إسماعيل علي: تقنيات السرد أساس أدبية الرحلة. ط. -

جميلة روباش: أدب الرحلة في المغرب العربي. رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في األدب  -

تحت إشراف: أمحمد بن لخضر فورار، جامعة محمد خضير، ببسكرة قسم الجزائري القديم، 

 .2011/ 2012اآلداب واللغة العربية، السنة الجامعية: 

ن دار الفاصلة للنشر، طنجة،  1بول بولز: من الريف الى طنجة. ترجمة إبراهيم الخطيب، ط. -

 .2019المغرب، 

عشر إلى القرن الرابع عشر للميالد.  صالح مغيربي: رحالة الغرب اإلسالمي من القرن الثاني -

، منشورات مشروع البحث النقدي ونظرية الترجمة وحدة النقد 1ترجمة عبد النبي ذاكر، ط 

 .2001األدبي الحديث والمعاصر، اإلصدار الرابع،  فاس، 

، منشورات كلية وآخرون: الرحلة والغيرية. )كتب جماعي( ، خالد شكراويعبد الرحيم بنحدادة -

، مطبعة النجاح الجديدة، 128والعلوم اإلنسانية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم:  اآلداب

 .2008الدار البيضاء، 
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روالن لوبيل: الرحالة الفرنسيون في بالد المغرب )من القرن السادس عشر إلى ثالثينيات القرن  -
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 /ⴰäëⵉÃ  /A$Riñ Texte 1نص رقم: 

دب المقارن مفهوم حديث به صار علما من علوم األدب الحديثة وأخطرها شأنا وأعظمها لأل" 
 جدوى.

قي بين اآلداب في لغاتها مدلول ال"األدب المقارن" تاريخي. ذلك أنه يدرس مواطن التال
المختلفة، وصالتها الكثيرة المعقدة، في حاضرها أو ماضيها، وما لهذه الصالت التاريخية من تأثير 
أو تأثر، أيا كانت مظاهر ذلك التأثر أو التأثير: سواء تعلقت باألصول الفنية العامة لألجناس 

الموضوعات والمواقف واألشخاص التي  والمذاهب األدبية أو التيارات الفكرية، أو اتصلت بطبيعة
تعالج أو تحاكي في األدب، أو كانت تمس مسائل الصياغة الفنية واألفكار الجزئية في العمل األدبي، 
أو كانت خاصة بصور البالد المختلفة كما تنعكس في آداب األمم األخرى، بوصفها صالت فنية 

باختالف الصور والكتاب، ثم ما يمت إلى تربط ما بين الشعوب والدول بروابط إنسانية تختلف 
 ذلك بصلة من عوامل التأثير والتأثر في أدب الرحالة من الكتاب.

والحدود الفاصلة بين تلك اآلداب هي اللغات ... فلغات اآلداب هي ما يعتد به األدب المقارن 
 في دراسة التأثير والتأثر المتبادلين بينهما.

السابق، نلحظ أن تسميته باألدب المقارن فيها إضمار، إذا  وبناء على تعريف األدب المقارن
كان أولى أن يسمى: "التاريخ المقارن لآلداب" أو "تاريخ األدب المقارن"، ولكنه اشتهر باسم األدب 
المقارن. وهي تسمية ناقصة في مدلولها، ولكن إيجازها سهل تناولها، فغلبت على كل تسمية 

  11، ص 2112، دار نهضة مصر للنشر، 11دب المقارن  .  محمد غنيمي هالل: األأخرى".  

 /ⴰäëⵉÃ  /A$Riñ Texte 2نص رقم: 

« La littérature comparée est l’art méthodique, par la recherche 

de liens d’analogie, de parenté et d’influence, de rapprocher la 

littérature d’autre domaines de l’expression ou de la connaissance, 

ou bien les faits et textes littéraires entre eux, distants ou non dans 

le temps ou dans l’espace, pourvu qu’ils appartiennent à plusieurs 

langues ou plusieurs cultures, fissent-elles partie d’une même 

tradition, afin de mieux les décrire, les comprendre et les goûter. » 

La première définition de l’acte comparatiste (« rapprocher la 

littérature d’autres domaines de l’expression ou de la connaissance ») 

définit aussi ce qu’entend faire la littérature générale, par exemple 

lorsqu’elle « rapproche » un texte littéraire d »une adaptation 

cinématographique ou d’un tableau ou d’un morceau de musique, 

ou l’lorsqu’elle « confronte » littérature et histoire, littérature et 

psychanalyse. Avec la présence significative de la préposition 

غاياته،  ، أهميته،ثانيا: نصوص في تعريف األدب المقارن

 مدارسه، ميادينه ومجاالته؛
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« entre », apparait la littérature comparée stricto sensu (puisqu’il 

s’agit de « faits et de textes littératures entre eux »)  

Enfin, l’appartenance à plusieurs langues «ou» plusieurs cultures, 

et l’éventualité d’une même « tradition » permettent d’introduire la 

réflexion comparatiste dans les ensembles faussement homogènes 

que l’on vient d’évoquer. Cela suppose bien une réflexion sur des 

différences, des décalages ou, mieux encore, pour parodier Cl. Lévi- 

Strauss, des « écarts différentiels »  

Daniel-Henri Pageaux : La littérature générale et comparée. Armand Colin 

Éditeur, Paris, 1994, P.12. 

 

 /ⴰäëⵉÃ  /A$Riñ Texte  2النص رقم:

 
La littérature comparée une façon de procéder, une mise à 

l’épreuve d’hypothèse, un mode d’interrogation des textes. Au point 

de départ il y a cette question, fondamentale, qui distingue sans 

doute la littérature comparée des autres disciplines « comparées » : 

que se passe-t-il quand une conscience humaine, intégrée dans une 

culture (dans sa culture), est confrontée à une œuvre expression et 

partie prenante d’une autre culture ? Autrement dit, la rencontre, 

provoquée ou non, avec l’étranger, avec celui ou celle qui ne parle 

pas la mime langue, qui n’a pas l’effort de la comprendre, un 

«barbarus» (dont je n’entends que « ba, ba », des phonèmes qui ne 

font pas sens) – mais la réciproque est non moins vraie, sauf si j’ai la 

chance de m’exprimer dans une langue dite universelle-, la rencontre 

avec l’autre est au cœur de la démarche comparatiste, et on peut dire 

qu’elle suffit à la légitimer, la littérature comparée est à la fois  

démarche vers autrui est étude de la démarche envers autrui, le 

comparatiste renouvelle sans cesse le pari que l’exploration qu’il 

engage lui permettra de mieux comprendre autrui, d’être plus au fait 

des raisons qui le poussent lui-même à apprécier ou non telle ou telle 

œuvre (appartenant à sa culture ou à une autre culture), et, en 

définitive, de se mieux connaître lui-même.   

Yves CHEVREL : La littérature générale. Imprimerie des presses Universitaire de 

France, 1997, PP8-9. 
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  /ⴰäëⵉÃ  /A$Riñ Texte  4النص رقم:

« Qu’est-ce que la littérature comparée ? Demandions-nous. Sommes-

nous mieux en mesure de répondre maintenant à cette question ? Les 

dossiers successifs que nous avons ouverts ont pu donner l’impression de 

multiplicité et de vertige. Pour résister à une tentation picrocholine qui 

s’exerce, il faut bien l’avouer, sur le comparatiste, nous voudrions resserrer 

la littérature comparée autour de son objet et de sa méthode. 

Son objet paraît multiple comme le monde, et perpétuellement fuyant. 

De quoi traite la littérature comparée ? Des relations littéraires entre deux, 

trois, quatre domaines culturels, entre toutes les littératures du globe ? Sans 

nulle contestation, tel est aujourd’hui son fief naturel. (P.150) 

Puisqu’il faut une définition, nous proposerons celle-ci, qui a 

l’avantage pédagogique de rassembler les différents aspects décrits 

jusqu’ici dans ce livre : 

La littérature comparée est l’art méthodique, par la recherche de liens 

d’analogie, de parenté et d’influence, de rapprocher la littérature des autres 

domaines de l’expression ou de la connaissance, ou bien les faits et les textes 

littéraires entre eux, distants ou non dans le temps ou  dans l’espace, pourvu 

qu’ils appartiennent à plusieurs langues ou plusieurs cultures, fissent-elles 

partie d’une même tradition, afin de mieux les décrire, les comprendre et les 

goûter. (P.151) 
Pierre Brunel, Claude PICHOIS, André-Michel ROUSSEAU : Qu’est-ce que  la 

littérature comparée ?. Imp Dupli- Print, France, 2006, PP. 150-151. 
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  /ⴰäëⵉÃ  /A$Riñ Texte 1النص رقم: 

 

 
 

، 1891،  المركز الثقافي العربي، 1سعيد علوش: مدارس األدب المقارن : دراسة منهجية.ط.

 .1ص.
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 ⴰäëⵉÃ  /A$Riñ Texte  6النص رقم:

 
 

المركز الثقافي العربي، ، 1دراسة منهجية.ط. :سعيد علوش: مدارس األدب المقارن

 .11،ص.1891
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 7ⴰäëⵉÃ  /A$Riñ Texteلنص رقم:  ا

 

 

 .15-14،صص: 1891،  المركز الثقافي العربي، 1سعيد علوش: مدارس األدب المقارن: دراسة منهجية.ط.
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 ⴰäëⵉÃ  /A$Riñ Texte 8النص رقم: 

 

 

 .15ص. ،1891المركز الثقافي العربي، ، 1سعيد علوش: مدارس األدب المقارن: دراسة منهجية.ط.
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 ⴰäëⵉÃ  /A$Riñ Texte  9النص رقم:
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  181-181، صص  1891، دار المعارف، القاهرة، 1أحمد مكي ال.اهر: األدب المقارن أصوله وت.وره ومناهجه  .  

 ⴰäëⵉÃ  /A$Riñ Texte  10النص رقم:

 

 189، ص  1891ة، ، دار المعارف، القاهر1أحمد مكي ال.اهر: األدب المقارن أصوله وت.وره ومناهجه  .  

 أنما. من العالقات: عالقة تشابه، عالقة سببية، عالقة اتصال، عالقة تداخل، عالقة شيوع أو تداول أو رواج،
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 ⴰäëⵉÃ  /A$Riñ Texte  11النص رقم:

 

 

، دار المعارف، القاهرة، 1أحمد مكي الطاهر: األدب المقارن أصوله وتطوره ومناهجه. ط. 

 .8، ص. 1891
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 ⴰäëⵉÃ  /A$Riñ Texte  12النص رقم:

 

  61، ص  1891، دار المعارف، القاهرة، 1أحمد مكي ال.اهر: األدب المقارن أصوله وت.وره ومناهجه  .  

 ⴰäëⵉÃ  /A$Riñ Texte  12النص رقم:

 

  ص، ص1891، دار المعارف، القاهرة، 1أحمد مكي ال.اهر: األدب المقارن أصوله وت.وره ومناهجه  .  

11-19 
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 ⴰäëⵉÃ  /A$Riñ Texte  12النص رقم:

 

  81  ، ص1891، دار المعارف، القاهرة، 1أحمد مكي ال.اهر: األدب المقارن أصوله وت.وره ومناهجه  .  

 ⴰäëⵉÃ  /A$Riñ Texte  11النص رقم:

 

  131  ، ص1891، دار المعارف، القاهرة، 1أحمد مكي ال.اهر: األدب المقارن أصوله وت.وره ومناهجه  .  
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 ⴰäëⵉÃ  /A$Riñ Texte 16النص رقم: 

 

  111  ، ص1891، دار المعارف، القاهرة، 1أحمد مكي ال.اهر: األدب المقارن أصوله وت.وره ومناهجه  .  
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 ⴰäëⵉÃ  /A$Riñ Texte 17النص رقم: 

 غاية األدب المقارن وأهميته:

 

 

 

-641  ، ص1891، دار المعارف، القاهرة، 1ه وت.وره ومناهجه  .  أحمد مكي ال.اهر: األدب المقارن أصول

641  
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 ⴰäëⵉÃ  /A$Riñ Texte 18النص رقم: 

 

  616 ، ص1891، دار المعارف، القاهرة، 1أحمد مكي ال.اهر: األدب المقارن أصوله وت.وره ومناهجه  .  
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 /ⵉäëⵉÃⴻⵏ ⵅ ⵓⵙⵙⵓvⵍ  /i$Riñen x ussuɣl Texte sur la traductionنصوص في الترجمة 

 
 :حول مفهوم الترجمة  1نص رقم: 

« Qu’est-ce que traduire ? Il est possible de formuler une réponse à cette 

question de la manière suivante : traduire est opération de transmission 

qui rend intelligibles les sens et les formes d’un texte dans une autre 

langue idiome. Oui, mais un texte, qui plus est littéraire, artistique, est un 

être, une entité extrêmement complexe qui se présente à nous en 

plusieurs dimensions, avec ses priorités, ses dominantes, ses arrières plans 

sémantiques pas moins importants que les devants de la scène 

énonciative, ses connotations plus ou moins évidentes et pourtant 

importantes et significatives. La sémantique lexicale, l’organisation 

syntaxique, les exigences linguistiques, (le manque de catégories 

grammaticales) le rythme, rime, mélodie phrastique, éléments d’un 

certain univers culturel sont des pièces qui constituent l’identité du texte 

qui doivent se retrouver dans l’univers de l’autre » 

Magdalena NOWOTANA : « traduire : les valeurs textuelles du sujet énonçant ». In : La 

traduction ver l’amazighe : théorie et pratique. (2011), ouvrage collective, actes du colloque 

International organisé par IRCAM à l’école Supérieure Roi Fahd de Traduction à Tanger les 15 

et 16 Novembres 2005 à Tanger, Pub de IRCAM, centre de la traduction, et de la 

Documentation, de l’Edition et de la Communication, Série : Colloque et Séminaires N0 : 26, 

Imprimerie El Maârif AL Jadida, Rabat, p.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترجمة، الترجمة األدبية، الترجمة ثالثا: نصوص في تعريف ال

 وإليها، األمازيغيةمن ، الترجمة والمقارنة، مشاكل الترجمة

 :وصعوباتها، وبيبلوغرافيا األدب المترجم
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 رنةفي شأن مفهوم الترجمة ، الترجمة األدبية وميول الترجمة المقا 6نص رقم: 

« Traduire (tra-ducere), c’est faire passer un texte d’une culture à une 
autre, d’un système littéraire à un autre ; c’introduire un texte dans un 
autre contexte. Aussi l’interprète est-il toujours quelque peu critique : sa 
réécriture est un travail d’interprétation, de réinterprétation. Celui-ci va à 
son tour susciter les jugements d’un publie lecteur sur la traduction, le 
texte original, sans doute, et sur l’image littéraire, esthétique, voire morale 
de la littérature, de la culture d’où provient ce texte (la « culture source »). 
D’une façon ou d’une autre, le texte traduit conserve certaines marques 
étrangères et s’il tend à se fondre dans la production littéraire du pays 
traducteur, dans la « culture-cible », il sera toujours, plus ou moins, 
littérature d’importation, pièce rapportée dans le système littéraire qui 
l’accueille. 
Traduire est bien étrange activité : la lecture d’un texte étranger va 
produire un texte second, double du premier,  
La traduction « comparatiste » tend assez vite à être étudiée comme une 
pratique sociale, communicationnelle. Le comparatiste tient la traduction 
pour une opération sur une langue étrangère, mais aussi sur la pensée de 
l’Autre, son esthétique et sa culture : perspectives tut autant 
anthropologiques que linguistiques ou littéraires. Mais comme il s’agit de 
littérature, la traduction « littéraire » est une opération sur un langage, 
l’idiome particulier, propre à un écrivain. Dans ce cas, on voudrait parler 
d’interprétation, au sens musical du terme : traduire, c’est un certain 
respect du texte autre qu’il faut comprendre, prendre avec soi, mais 
auquel il faut conserver son infrangible originalité, son altérité ». 

Daniel-Henri Pageaux : La littérature générale et comparée. Armand Colin 

Éditeur, Paris, 1994, PP.41-42. 

 أهمية الترجمة وأدوارها 1نص رقم: 

 

In : La traduction ver l’amazighe : théorie et pratique. (2011), P. 5 
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 المشاكل الرئيسة التي تواجهها الترجمة إلى األمازيغية: 1نص رقم: 

 

 

In : La traduction ver l’amazighe : théorie et pratique. (2011), P. 6 

لة نقل الحمو -: نقل العالمات اللغوية الشفهية)الترقنة(، المترتبة عن الترجمة الى األمازيغية المشاكل العامة
-م،الخصاص على مستوى التصورات والمفاهي -الخصاص المعجمي،  -الثقافية للعالمات اللغوية )الترقنة الثقافية(

 موقع األمازيغية في السياسة اللغوية.

 -3الخصاص على مستوى التصورات والمفاهيم،  -6الخصاص المعجمي،  -1: تخصصةالمشاكل المتعلقة بالترجمة الم

 الخصاص على مستوى اللغة الواصفة.
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 نبذة عن تجربة الترجمة من األمازيغية وإليها:  1النص رقم: 

 

 

 

In : La traduction ver l’amazighe : théorie et pratique. (2011), P. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 ترجمة من االمازيغية وإليها وبعض مشاكلها:ال 1نص رقم: 

"للترجمة من األمازيغية إلى اللغات األخرى تاريخ معروف في المغرب، حيث ظهرت مع االستعمار االسباني 
والفرنسي اللذين كانا يتطلعان إلى فهم مجتمعنا والتواصل معه ألجل التحكم فيه.  في هذا اإلطار أنتج المستعمر 

ة باتخاذها قدوة خالقة. وقد أنتج لنفس األغراض التحكمية معاجم ودراسات لغوية وتدوين ترجمات جيدة جدير
إميل "و "رونيزيو"، و"آالن روكس"و "باسي"نصوص ودراسات هامة في األدب. فلنتذكر في هذا المضمار آل 

مات ها هؤالء هي ترج. إن الترجمات التي أنجز"بالذَراما"وغيرهم كثير، وفي الشمال من يستطيع أن ينسى  "الوس
الى لغات بالغة التنظيم متمتعة بقدر عال من الكفاءة الترجمية وراكمت رصيدا علميا وثقافيا يمتد على أجيال. ولقد 

 كانت هذه ترجمات لمدونات شفوية لهجية تم تدوينها في كثير من األحيان.

ر التغلب عليها في آجال قريبة. األم إال أن الترجمة إلى األمازيغية تطرح مشاكل كبرى وتفرض تحديات يصعب
يتعلق بحقل بكر أو يكاد يكون بكرا. إن ثروتنا في هذا المضمار متواضعة. يتحدث كثيرا في المغرب عن ترجمة 
قديمة للقرآن الكريم. ال شك ان اليوم الذي سنضع فيه أيدينا على هذه الترجمة سيكون إنجازا علميا وتاريخيا هاما. 

ترجمات إلى تاشلحيت لنصوص من الفقه اإلسالمي. ولقد كانت هذه الترجمات تستهدف التوصيل كما نعلم بوجود 
البيداغوجي التلقيني في وسط متدين وغير متمكن من اللغة العربية التمكن الذي يسعف على استيعاب الرسالة 

 الدينية.

أحمد الدغرني لروميو وجولييت،  إلى جانب هذا هناك ترجمات معاصرة لنصوص أدبية من قبيل تلك التي أنجزها
وحقوق االنسان لعبد الرحمان بيلوش، واألمير الصغير لفؤاد لحبيب. وهناك المحاولة الشجاعة التي أقدم عليها 

 الحسين جهادي الباعمراني لترجمة )معاني( القرآن الكريم إلى األمازيغية.

للهجي وحبيسة التوليد المعجمي الذي ال ينضوي إال أن هذه الترجمات، جزئيا على األقل، تظل حبيسة اإلطار ا
 ضمن مؤسسة علمية أو خبيرة في الميدان ومتمتعة بالتزكية واألهلية".

 La traductionمحمد الوالي: " الترجمة إلى األمازيغية )من أجل التعرف على إشكالية لغوية خاصة(". ضمن كتاب: 
: théorie et pratique ver l’amazighe61-60(، م س، صص: 6011اعي صادر سنة ، )مؤلف جم. 
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 خطاطة أهم مشاكل الترجمة: 11نص رقم: 

 نستطيع وضع الخطاطة التالية ألهم مشاكل الترجمة في هذا الميدان:"

ذات  interprétariatممارسة كتابية وهي تتعارض مع ما ندعوه الترجمة الفورية traductionالترجمة -

ة والعفوية والعملية. إن ترجمة نصوص شفوية يقتضي تدوين النصوص ألجل الترجمة. هناك االستخدامات الشفوي
 إذن إنجاز عمليتين في نفس اآلن: إحداهما فيلولوجية واألخرى تأويلية أو ترجمية.)...( 

عاجم الطبيعية متتهيأ األمازيغية اليوم للدخول إلى عالم التوحيد. هذا يعني أن األمازيغية تشكو اليوم من نقص في ال-
يتمولوجية، كما أن هناك نقصا لمعاجم موحدة وتدوينا للتراث األمازيغي في لغة موحدة. والمختصة والتاريخية واال

هذه الوضعية تحرم المترجم من األدوات الضرورية لإلنطالق. فكيف يمكن للمترجم في مثل هذا الوضع أن 
 ولوجي. )...(والفيل ميستقطب أدوار عالم النحو وواضع المعاج

تسبح االمازيغية في بحر من التنوعات اللهجية)...(، تنتشر على مساحة عريضة من شمال إفريقيا. الترجمة في 
هذا الوضع تجعل الممارس يصاب باإلحباط إذا كان متطلعا إلى توصيل رسالته إلى كل األمازيغ الذين لم يرتقوا 

ر عن هذا التعدد اللهجي فإن المترجم مطالب بالتضلع في بعد إلى التمكن من أمازيغية موحدة. وبغض النظ
األمازيغية لكي يتخلص من هذا السديم اللهجي وهذا التبحر يتنافى مع التواضع العلمي الذي يتسيج في األحياز 

 المحصورة التي تسمح بالتحكم واإلحاطة بالموضوع.
مجهودات العصامية لألفراد؛ إذ إن هذه المجهودات ال يمكن التغلب على هذه التنويعات اللهجية باالعتماد على ال

كثيرا ما كانت متذرعة بنوع لهجي لحظة ادعائه التوحيد، أو إنه يتذرع بما يرتجله من وحدات معجمية في غيبة 
 أية رقابة مؤسساتية تؤمن تواتر االستعمال وتعميمه.

بعوائق من طبيعة معجمية خاصة. إن  في هذه المحطة، حيث توجد االمازيغية، يفاجأ المترجم، باستمرار،-
األمازيغية تجر وراءها عصورا من الشفوية الفقيرة. اللغات الشفوية تعاني من نقص معجمي مقارنة مع اللغات 
ذات اإلرث الكتابي الذي يسعف على تملك ودائع لغوية وثروات بفضل التحفيظ، أي التدوين. تقتضي الكتابة 

والعلمية والفلسفية واللغوية والسياسية واالجتماعية. الكتابة ليست مجرد عملية آلية حضارة وتعددا لآلفاق التقنية 
الجديدة. الكتابة القديمة ب "البراديكمات"يتم بها نسخ المأثور الشفوي وحسب، بل إنها ثورة فكرية يتم فيها استبدال 

يث ية األرض. في مثل هذا السياق حتدشين لثورة شأنها شأن الثورات الكبر من قبل اكتشاف النار واكتشاف كرو
يتم استعمال الكتابة ال يصبح االبتكار ممكنا وحسب، بل إن اللغة نفسها ترافق كل هذه التحوالت وتستفيد منها 

ال مهمالت وال منسيات كما هو االمر في و وتنمو معها وبها. التدوين الكتابي حاضر دوما هنا بفعالية. ال خسارة
ذه هي االمتيازات التي تحرم منها اللغات الشفوية. كأن اللغات الشفوية تعيش هنا في حالة السياقات الشفوية. ه

الكفاف أو الزهد والتقشف. وال يمكن للمرء غال أن يتأسف عن مصائر اللغات التي لم تسعفها االقدار لكي تتخذ 
 لها موقعا إلى جانب اللغات الكتابية.

توبة إلى لغة شفوية تبعث في ذهن المترجم إحساسا شبيها باإلحساس الذي وبطبيعة الحال فأن الترجمة من لغة مك
يعاني منه الفقير وهو يتأمل بمرارة وغيرة تلك الوفرة التي يرفل فيها األثرياء. وبهذا نفهم لماذا كان المترجم من 

عب التوفيق ام عالمين يصيتعرض دوما للعجز في ترجمة الغنى إلى الفقر. نحن أمة الشفوية اللغة الكتابية إلى اللغ
بينهما. الحظ على سبيل المثال ترجمة التراث الفلسفي إلى اللغات الشفوية. ومع هذا فإن النزوع اإلنساني نحو 
التواصل ال يسلمنا إلى االستسالم. النزوع االجتماعي يفرض مواجهة التحديات. هكذا يحاول مترجم فقير، متشوق 

 اء اللغة المستقبلة.إلى تذليل هذه الصعوبة، إلى إغن
 La traductionمحمد الوالي: " الترجمة إلى األمازيغية )من أجل التعرف على إشكالية لغوية خاصة(". ضمن كتاب: 

: théorie et pratique ver l’amazighe 64 -66(، م س، صص: 6011، )مؤلف جماعي صادر سنة. 
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تشكو منه اللغات الشفوية على وجه الخصوص أثناء الترجمة، واستعانة المترجمين في شأن مستويات القصور اللغوي الذي  9 النص رقم:

 بالدخيل والمقترض والمترجم والشرح:

" نريد التوقف هنا عند مستوى من مستويات القصور اللغوي الذي تشكو منه اللغات عامة، واللغات الشفوية على وجه 
ينما تترجم عن لغة حاملة لثقافة مختلفة  هذا القصور أجناس الخصوص حينما تترجم عن لغة ذات تراث مكتوب أو ح

منها المعجمي والصرفي واالسلوبي واالص.الحي والثقافي، إلخ  نريد التوقف هنا عند حالة القصور المعجمي  إن فقر 
 المعجم يدفعنا إلى االستعانة باختيارات متأرجحة بين الدخيل والمقترض والمترجم والشرح 

هو أن نعمد إلى استقبال كلمات أجنبية دون أن نخضعها ألي ضرب من التعديل الموافق لهياكل   (etrangerالدخيل )

، تراخي، Corbata(cravate)اللغة األمازيغية من الناحيتين الصوتية والصرفية  فلنتأمل هذه األمثلة: كوربا.ا 

(costume)traje ،بال.انو ، (banane)platano ،صابانا ،(draps)sabana   ينبغي أن نالحظ أن الحدود )   ( ،

يمكن اعتبارها من الدخيل ألنها تن.ق  Camio’nبين الدخيل والمقترض ليست واضحة دائما  إن كلمة إسبانية من قبيل 

كميون مثل االسبانية  إال أن التدقيق يمكن أن يجعلنا نالحظ أن الن.ق الريفي مجرد اقتراض وليس دخيال  )( لهذه 
مكن أن نعتبر أن الدخيل ينتظره في الكثير مصير التو.ن واأللفة لكي يصبح من االقتراض  ولهذا أيضا ال األسباب، ي

 يمكن الحديث عن الدخيل دون الخوض في مجال المقترض  كما يلتبس المفهومان، الدخيل واالقتراض)( 

 الصوتية والصرفية للغة المستقبلة أو : يتحقق االقتراض حينما يتم ت.ويع الكلمة الوافدة للقواعدempruntاالقتراض

 treffuونقول أيضا تريفو échafaudageالمضيفة  ففي الريفية مثال نقول الشافود باالقتراض من الفرنسية كلمة 

إن أغلب الكلمات األمازيغية التي تصف منتوجات الحضارة الحديثة  teléfonoباقتراض الكلمة االسبانية الالتينية 

 سية في الجنوب المغربي ومن االسبانية في شماله مقترضة من الفرن

، الكالك هو نوع من الترجمة الحرفية، )( فحينما تقول بالعربية: "أرغمه" يمكن أن نقول  le calqueالترجمة أو 

التي تحترم المعنى دون الحرفية, أما حينما نقولك " يريت غار باألمازيغية " يكيت خاس أوغير" على سبيل الترجمة 
أوشار" فغننا نحترم باإلضافة على المعنى الصورة األصلية للعبارة  وحينما تقول بالعربية "ضربة برد" فإننا نقول على 

 سبيل الكالك باألمازيغية " ثشت أو سميض" 

ي التام بالشرو. والمقامات التي تستدعي الكالك تارة وترجمة والواقع ان المترجم الجيد هو الذي يكون واعيا الوع
المعنى، أي المتحررة من الحرفية، .ورا آلخر  أي إن المترجم يختار االنصياع ل.لبات األصل المترجم أي الكالك و.ورا 

ماء  )( مين العظآخر يستجيب ل.لبات اللغة التي يترجم إليها  إن حسن تدبير هاتين العبوديتين هو سر براعة المترج
المترجم البارع أو الضليع هو ذلك الذي يتفادى .مس اآلخر في تالبيب اللغة التي يترجم إليها فيرغمه على ان يتكلم مثل 
مستقبليه  كما يتفادى أن يجعلنا نق.ع صالتنا بمو.ننا ولغتنا بحيث نصبح أنداده وسمييه في الموا.نة  المترجم الحق 

أرجح بين هذين االختيارين الذاتية والغيرية  أي التأرجح بين االقتراض والكالك  إن الم.لوب، هو ذلك الذي يتركنا نت
علميا وأخالقيا، في عمل المترجم هو تأمين سفور وإفصاح وجه اآلخر في الترجمة عبر نوافذ بيوتنا وأو.اننا  أي إن 

 النص المترجم ينبغي أن يؤمن حضور الذاتين: األنا واآلخر المنقول 

، البيريفراز أي الشرح أو التفسير؛ سم ذلك برافراز  la périphrase et le néologismeالترجمة الشرح أو المبتدع 

أيضا  )( يمكن أن يكون الشرح مقبوال حينما ال يتكرر كثيرا في النص، أما حينما يتكرر ويكون بمثابة مص.لح فإن 
حوال ال تواجه إال اللغات التي تتحفز لق.ع صالتها بعصور الشرح يصبح أمرا مستهجنا وربما مستعصيا  وهذه األ

 الشفوية واستقبال عصور الكتابة المؤسساتية 

الذي هو توليد كلمة جديدة ال عالقة لها بالمعجم  néologismeومما يمكن أن يكون مستهجنا أيضا اللجوء إلى المولد 

 ن هذا الوضع ينبغي أن يجعلنا نتفادى آثاره الضارة في األمازيغية" القائم )( إن المولد نادر في كل اللغات ال.بيعية  إال أ
La traduction ver l’amazighe  :محمد الوالي: " الترجمة إلى األمازيغية )من أجل التعرف على إشكالية لغوية خاصة("  ضمن كتاب: 

théorie et pratique 31 -64(، م س، صص: 6111، )مؤلف جماعي صادر سنة  
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 عمل المترجم في الترجمة األدبية وبعض صعاب الترجمة إلى األمازيغية: 8نص رقم: ال

« Dans la traduction littéraire, les choix stylistiques de l’auteur déterminent 

amplement le travail à exécuter par le traducteur, voire l’approche. L’acte 

de traduire présuppose un ensemble de propositions idoines pour répondre 

à une pléthore de problèmes pratiques. Un tel acte est déterminé par les 

rapports historiques entre les deux langues : source et cible, par-là, entre les 

deux cultures. Traduire un essai du français vers l’italien, ou bien un roman 

du portugais vers l’espagnol, demeure un acte moins problématique que la 

traduction entre langues appartenant à différentes familles, par exemple du 

français au japonais. C’est bien le cas également pour des travaux similaires 

de / vers l’amazigh. 

Cette traduction tend à se débarrasser de la subjectivité (à visée culturelle), 

soucieuse qu’elle est de reproduire comme il faut l’idée centrale. Les 

langues en question font naturellement partie des langues romaniques. Elles 

présentent relativement les mêmes structures formelles et culturelles, et la 

traduction devient un exercice de calque. Les équivalences sont, de là, bien 

établies et ancrées dans le temps. Le calque formel, à ne pas confondre avec 

le littéralisme, ne peut quand même pas être à la base d’une traduction 

poétique. La poésie, une fois traduite, se fait dialectique de deux traditions 

où le beau se fait différence : tant de traits inhérents et minuscules 

conditionnent la poéticité. 

Dans les études amazighes, le calque est extraordinairement entortillé à 

déconstruire ou à proposer dans le système des correspondances. Si les 

dictionnaires présentent des paradigmes d’occurrences pour garantir l’unité 

de significations et le choix des équivalences lexicales, que faire du lexique 

d’un poème de Hernandez si l’équivalent n’est pas « officialisé » en 

amazigh ? Sans un dictionnaire « officiel », autrement dit fini, le traducteur 

est confronté à l’imprécision lexicale, et penche à l’innovation… Il lui 

revient alors d’imaginer le contexte et l’usage du mot afin de réussir les 

correspondances et les équivalences. Deviner le sens développé par le mot, 

le vers et le texte demeure un acte fondamental dans la traduction. Une telle 

entreprise verse dans la transformation du produit à vendre, une 

transformation qui s’avère non seulement lexicale, mais aussi syntaxique, 

poétique et esthétique ». 

Hassan Banhakeia : »Le Traducteur en Contrebandier légal » in : La traduction du 
Culture approches et pratiques. (2018),(ouvrage collectif) Tome: 1, Pub FPN 
(Laboratoire discours, Société et transdisciplinarité de FPN et du Laboratoire Langue, 
Littérature et Communication de la FPT. Imp Solprint : Fès, PP :41-41 
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 :من صعوبات الترجمة األدبية الى األمازيغية 11نص رقم: 

بات خاصة، تتمثل أساسا في انغراس الدالالت لى األمازيغية بصعوإة ياألدب تتميز الترجمة "
في السياقات السوسيوثقافية، ذات الطبيعة المحلية. مما يجعل إيجاد مقابالتها في اللغة والثقافة 
األمازيغية أمرا غير معطى ويحتاج إلى إنجاح عمليات التقابالت بين التعبير األمازيغي والتعبير في 

، من الناحية المعرفية، على اختالف أشكال استدخال العالم اللغة األصل. وتتأسس هذه الصعوبة
الخارجي ونوع االنزياحات ومطاوعتها أو صعوبتها أثناء نقل الدالالت والمعاني الحرفية والشعرية 

 )األدبية(.

وبالنسبة للسياق الذي تتلمس فيه اللغة األمازيغية سبل التآلف مع متطلبات سنن الكتابة وآليات 
 ابين فإن األمر، يندرج في اآلفاق التالية، على األقل:الخطاب الكت

آة يعيد " مراألدبي "العالمي+ يشكل انفتاح اللغة األمازيغية على تعابير اللغات ذات الرصيد 
فيها المشتغلون بالترجمة اكتشاف أو إعادة اكتشاف إمكانيات اللغة األمازيغية المضمرة أو قليلة 

 االستعمال؛

تح مجال البحث اللغوي المتمثل في تجميع وتصنيف وشرح التعبيرات + يترتب عن ذلك ف
المسكوكة في أفق علمي، يستفيد منه، باإلضافة إلى المشتغلين بالترجمة، الصحافيون واألدباء 

 وغيرهم.

: "الترجمة بين فهم المضمون وتذوق األسلوب"  ضمن: الترجمة وتعليم اللغة االمازيغية بودريس بلعيد

–، مركز الترجمة والتوثيق والنشر والتواصل، سلسلة الندوات والمناظرات IRCAMي( منشورات )مؤلف جماع

  63، ص: 6119، دار أبي رقراق لل.باعة والنشر، -48رقم 

 

 بين الترجمة التقنية والترجمة األدبية: 11: نص رقم

    « Bien que la traduction technique soit relativement rentable pour les 

professionnels, c’est la traduction littéraire qui suscite réellement plus d’intérêt 

chez les traductologues. Traduire un guide d’utilisateur est, par exemple, plus 

onéreux que traduire un roman ou un recueil de poèmes ou d’articles. Le premier 

travail est souvent une explication d’usage, et servira tant que l’appareil ou le 

gadget se vend sur le marché. En outre, le travail du traducteur professionnel est 

une besogne moins rentable qu’on le pense. Faire une bonne traduction littéraire 

nécessite un temps précieux, de là elle n’est pas, non plus, une fonction de gagne-

pain, mais d’inscription dans la tradition universalisante.» 
Hassan Banhakeia : »Le Traducteur en Contrebandier légal » op ;cit, marge n0 :1, P ;38 . 
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 جليات والتحديات:الترجمة والمثاقفة الت  16نص رقم: 

التخلص من "وهم األصل" واإليمان  -عصر المثاقفة بامتياز –" يتطلب الحديث عن الترجمة في عصر العولمة 
بأن الترجمة "مجال لتحقيق الهوية المنفتحة على اآلخر، ولكن من منطلق الخصوصية الغنية القائمة على التثاقف 

بالمثاقفة من زاوية معرفية متوازنة وهادفة تميل إلى "تلمس رهانات المتوازن". ناهيك عن معالجة عالقة الترجمة 
السلطة وموازين القوى بين اللغات والثقافة، والوقوف على مواجهات ثقافية عامة تتحكم في رسم العالقة بين كل 

 من الترجمة والثقافة"
 قة الترجمة بالمثاقفة:من شأن التفكير في هذه االعتبارات أن يفضي إلى استنتاجات متعددة بشأن عال

ترتبط الترجمة بالمثاقفة من زاوية تواصلية؛ حيث تتخذ الترجمة شكل أداة للتواصل الثقافي، سواء بين ثقافتين  -
 متزامنتين أو غير متزامنتين.

ترتبط المثاقفة بالترجمة من زاوية معرفية؛ فتغدو الترجمة فعال معرفيا يساهم في إغناء الثقافات بناء على  -
 ة األخذ والعطاء.جدلي

ترتبط الترجمة بالمثاقفة من زاوية إيديولوجية؛ ألن الترجمة تتحول إلى فعل يدعم "الغزو الثقافي"، حيث يبدو  -
 واضحا الخضوع لحتمية الثقافة المدعمة بسلطة القوة االقتصادية والعسكرية والتكنولوجية.

إشكالية "الهوية" حيث ترقى الترجمة إلى تدعيم ترتبط المثاقفة بالترجمة من زاوية رمزية، خاصة ما تعلق ب -
لى استيعاب أداة قادرة ع -أي الترجمة -التفاعل الثقافي عبر التعريف بالخصوصيات المميزة لثقافة ما، بل جعلها

 نصوص ثقافية في نسيجها الثقافي الرمزي وتحويلها إلى فعل ثقافي خاص بها."
: اإلمكانات والرهانات". ضمن : في ترجمة الثقافي مقاربات الطاهر بالحضري: "الترجمة وسؤال المثاقفة -

وتطبيقات.)مؤلف جماعي(، منشورات مختبر المجتمع والخطاب وتكامل المعارف المنتمي الى الكلية المتعددة 
، 1التخصصات بالناظور ومختبر اللغة واألدب والتواصل المنتمي الى الكلية المتعددة التخصصات بتازة،ط 

 .89ة صولبرينت، فاس،ص: ، مطبع6019
 الشعر األمازيغي ومأزق الترجمة: 13نص رقم: 

و نسخ لألصل، ألى لغة أخرى، أي عبور من دال نصي إلى آخر، إعادة ما تعرف الترجمة على أنها انتقال من لغة  "

ترجمة إجراء الشكاال حين يتعلق األمر بنص أدبي، وبنص شعري على وجه أخص، ذلك أن إر ثلكن هذا التعريف يصبح أك

ن تصبح افكثير من الكتابات الشعرية التي تترجم إلى لغة ثانية تكف عن  ،توازيه عمليات تحويل للقراءة والكتابة معا

ك أن ترجمة حرفية للشعر تلغي خصوصية اللغة األولى، لنصوصا أصيلة، وتدخل قسرا في دائرة اإلمكان واالستحالة، ذ

ائصها البالغية واالستعارية حين تنتقل إلى لغة ثانية، يكون بالضرورة قد أقحمت في ألن الحمولة التاريخية للغة وخص

بيئة ثقافية وفي سياق معرفي مختلف. لذلك يرى البعض أن الترجمة فعل مستحيل، وفي الشعر خاصة تفرغ الترجمة 

 داللة، لكن الترجمة بما هي خيانةنى العامة للبيرية والداللية وإن تم الحرص على البالنص األصلي من أهم عناصره التع

نها تقحم ألى ممارسة نقدية أي إتضحي باإليقاع الخاص للنص، فكل ترجمة حين تتعقب نصية المصدر األصلي تتحول 

مجموعة من األدوات والمفاهيم النقدية لخلق التماثل أو التطابق بين النص المنقول عنه والنص المنقول إليه، وإذا كان 

يسعى إلى امتالك النص األصل، فإن ذلك ال يتم إال عن طريق التشذيب والتهذيب والحذف واإلضافة النص المترجم 

 وإعادة تنظيمه وتدقيق معلوماته.

في اإلنجاز الشعري األمازيغي الذي بين أيدينا، يتبين أن إجراء الترجمة ليس مجرد نقل للنص من ضفة إلى أخرى، ألن 

لى اختزال التمايزات بين ثقافتين أو لغتين، إن هاجس الترجمة هو الوصول أرة، رغم فق انتظار القارئ يتغير بالضروأ

و الفرنسية، سواء من لدن الشاعر نفسه كما هو الشأن أمن النصوص التي ترجمت إلى العربية  وهنا تستوقفنا مجموعة

هو األمر مع قصائد ديوان  مع قصائد ديوان "تيقت" للشاعر سعيد أقضاض، أو من لدن مترجم آخر غير الشاعر كما

"Aspinpe Izuwranلى إالحفيظ أزكاغ بنقلها  بد" "صهيل الجذور، للشاعرة رشيدة المراقي التي تكفل األستاذ ع

 Iɣembab yarezun x wudem- nsen deg wudem n العربية، ونفس الشيء ينطبق على قصائد ديوان "

waman ها إلى الفرنسية، وهذه مجرد نماذج مثلنا بها على سبيل القياس " والتي تكفل األستاذ حسن بن عقية بترجمت

 ."ليس إال

األدب األمازيغي من الشفاهية إلى الكتابة ومأزق الترجمة  بلقاسم الجطاري والعمري عبد الرزاق: 

  96 -91(، م.بعة الشرق، وجدة، صص: 6119، )1.
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 :أمازيغية الريف المترجمة إلى لغات أخرى حسب األجناساإلبداعات األدبية المكتوبة ب أوال: لوائح ببليوغرافية

 (10: جدول رقم: )ببليوغرافية الدواوين الشعرية - 0

ر 
 ت

سنة  دار النشر اسم الشاعر عنوان الديوان
 الطبع

مج  مكان النشر
 الصفحات

مجموع 
 القصائد

الخط المستعمل في 
 الكتابة

1 Iɣembab yarezun x 
wudem- nsen deg 
wudem n waman 

الدار  2000 مطبعة التسير أحمد الزياني
البيضاء 
 المغرب

الالتيني مع ترجمة  10 111
 .إلى الفرنسية بقلم د

 حسن بنعقية
2 Aspinpen izewran  رشيدة مايسا

 المراقي
بركان  2002 مطبعة تريفة

 المغرب
الالتيني مع ترجمة  29 121

القصائد إلى اللغة 
 العربية

3 ⵕⴰⵃⵔⵉⵇ ⵉⵖⴰⵔⵢⴰⵏⵉ 
ⵡⴰⵣⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵔ 

Rapriq iɣaryan  i wazri 
n wawar 

 أوتريخت Boock skont 2012 حميد بوسدرة
 هوالندا

 تيفيناغ+ التيني 20 198
مترجم إلى )

 (الهولندية

4  
Tarwa n uma$al 

 

Mohamed 
Chacha 

Izaouran 2015  أمستردام
 هوالندا

 الالتيني 45 51
 ترجمة للهوالندية

5 Araji Mohamed 
Chacha 

Izaouran 2016  أمستردام
 هوالندا

 الالتيني 80 270
 ترجمة للهوالندية

6 Sɣeğeɣ tasusmi  
nnem 

Mimoun 
Essahraoui 

Gedichten 2018    مع ترجمة     التيني
 للهوالندية

 (19: جدول رقم) بيبليوغرافية الرواية: - 2

سنة  دار النشر اسم الروائي عنوان الرواية ر ت
 الطبع

عدد  مكان الطبع
 الصفحات

الخط المستعمل 
 في الكتابة

01 TTeqeåireÃ var 
ÃfawÃ n Ãaziri 

 سمر على ضوء القمر

Abdellah 
Elmanchouri 

Ed. Slaiki 
fraires 

2011 Tanger 129  +
91 

+ الالتيني 
ترجمة إلى 

 العربية

 (10: جدول رقم) بيبليوغرافية القصة القصيرة: - 3

المجموعة  عنوان ر ت
 القصصية

سنة  دار النشر سم القاصا
 الطبع

 مج مكان الطبع
 الصفحات

 مج
 القصص

الخط 
المستعمل 
 في الكتابة

01 Repriq n tiri مصطفى أينض IZAOURA
N 

أمستردام  1996
 هوالندا

 الالتيني 10 88
ترجمة الى 

 الفرنسية
02 Amya ig urjiv 

cukri 
 هكذا حلمت شكري

Abdellah 
Elmanchouri 

Ed. Slaiki 
fraires 

2008 Tanger 70 07  الالتيني+ 
ترجمة إلى 

 العربية
03 Ajemma$ i 

yellel 
 Soc Rif الحسن الموساوي

d’imprimeri
e 

2018 Al-Hoceima 86 Lati
n 

03 

       سفيان الهاني بالد ما وراء البحر

 (14: جدول رقم) :النصوص المسرحية المطبوعة يةبيبليوغراف - 4

 اسم المؤلف رت
 

نص ال عنوان
 المسرحي

سنة  دار النشر
 الطبع

مج  مكان الطبع
 الصفحات

الخط 
المستعمل 
 في الكتابة

ــــــــــــ- ــــــــــــ- ــــــــــــ-  ــــــــــــ-  ــــــــــــ-  ــــــــــــ-  ــــــــــــ-  ــــــــــــ-   

 األدب المترجم من األمازيغية وإليها
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 :الريف من لغات أخرى حسب األجناس اإلبداعات األدبية المترجمة إلى أمازيغية لوائح ببليوغرافية: ثانيا

 (10: جدول رقم) :النصوص المسرحية المترجمة الى امازيغية الريف يةبيبليوغراف -1

 المترجم/ اسم المؤلف رت
 

النص  عنوان
األصلي  المسرحي

 والمترجم

سنة  دار النشر
 الطبع

مج  مكان الطبع
 الصفحات

الخط 
المستعمل 
 في الكتابة

01 Voltaire Sophoniple      
 

Said ABARNOUS Sufuniba Selga 
services 

2015 Alxalij 
Aloarabi 
tiÏwan 

172 Latin+ 
tifinaɣ 

02 Egon Wolff LOS 
INVASORES 

     

Chahid ANDICH Ipewasen Tamesmunt 
n taziri 

2017 Ccix pasan 191 Latin+ 
tifinaɣ 

02 Albert CAMUS CALIGULA      

Mupammed FARISI KALIGULA  تيفراس للطبع
 والنشر

2020    

04 Plawtus Titus 
Maccus   

Aulularia      

Chahid ANDICH TAQNUCT N 
WURE½ 

Ammas n 
trezzutin 
tezrawin 

timaziɣin di 
Arif 

2019 TaRmist n 
Arif i 

uZeZReg 
Llpusima 

182 Latin+ 
tifinaɣ 

 (6: جدول رقم) أمازيغية الريف: بيبليوغرافية النصوص الروائية المترجمة إلى -2

 المترجم/ اسم المؤلف رت
 

الرواية  عنوان
 األصلية والمترجمة

سنة  دار النشر
 الطبع

مج  مكان الطبع
 الصفحات

الخط 
المستعمل 
 في الكتابة

01 Hassan Awrid سيرة حمار      
 

Mupammed FARISI TABRIDT N 
UƔYUL 

Ayne prent 2018 Oujda 126 Latin 

02 Amina BARWADI شضايا حارقة      

Abdelwaped 
HENNU 

IFETWISEN 
SSEKMADEN 

Tamesmunt 
n taziri 

2019 Pap. Al 
Quabas, 
El Aroui 

164 Latin 

02 John Steinbeck OF MICE AND 
MEN 

     

Mizian RAHOU Iɣardayen d 
midden 

AL Anwar 2020 Selouane 
Nadour 

150 Latin 

 (10: جدول رقم) رافية القصة القصيرة:بيبليوغ - 3

المجموعة  عنوان المترجم/ اسم المؤلف ر ت
 القصصية

سنة  دار النشر
 الطبع

 مج مكان الطبع
 الصفحات

 مج
 القصص

الخط 
المستعمل 
 في الكتابة

01 Yousif Azadden 
Rauf 

(Kurdistan) 
 

Tanda n 
idammen 

Arras 2008 Arbil 
Kurdistan 

Loiraq 

 18 
 قصة

 

Said Belgharbi 
 

ANFARAR Hilal 
Impression 

2015 Oujda 55 6 
 قصص

 الالتيني
 



34 
 

III- Timssizwarutin idllisen iseklaten itwasuɣlen ar tmaziɣt: 

1-tamssizwarut n Said BELƔARBI i: “ANFARAR “, Tasna 7 d 8. 
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2-tamssizwarut n Chahid ANDICH i: “Ipewwasen “, Tisnatin 3 -6. 
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3-tamssizwarut n Said ABARNOUS i: “Sophonisbe“, Tasna 1 d 1. 

 

   

Afad ad ttili ula nttat d ictn zi tutllayin n tirra d usnflul amaynu i d ittagmn zg iZuRan 

ins izaykutn.                                                                                                          mssaɣ 

ul 
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                                                                        (  4  ) 

 

 

4-tamssizwarut n oebdelwaped ËANNUi: “ifetwisen ssekma$en“,Tisnatin 7 - 9. 
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5-tamssizwarut n L Ëusayn FARËAD i : “TABRIDT N UƔUL“. 
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 1نص رقم: 

« De toutes les expériences de l’étranger, le voyage est certainement la 

plus direct, mais aussi une des plus complexes. L’historien peut s’intéresser 

aux voyages : faire l’histoire des voyages, c’est comprendre le progrès des 

connaissances, le cheminement est la diffusion des informations sur des 

contrées lointaines, inconnues. (P.30) 

Le voyage est une pratique culturelle, datée : il requiert une approche 

historique est aussi anthropologique. On pourra se reporter aux pages 

ouvrent Tristes Tropiques de Claude Lévi-Strauss, intitulées « La fin des 

voyages » est dans lesquelles l’étudiant ethnologue se revoit, dans ses 

années d’apprentissages, se préparant aux expéditions qui lui feront 

découvrir des cultures dites « primitives ». 

Le comparatiste envisage le voyage comme une expérience humaine 

singulière, irremplaçable pour celui qui l’a vécue, et, sous forme écrite, 

comme un témoignage qui prend place dans un moment précis de 

l’histoire culturelle d’un pays : celui du voyageur. Le voyage qu’étudie le 

comparatiste est un déplacement retranscrit, réécrit, produit d’un 

échange entre un espace étranger et le choix d’une écriture, d’une forme 

et d’un contenu culturel. C’est aussi le voyage qui sert de modèle à d’autres 

expressions littéraires, telles que le voyage imaginaire, le récit utopique ou 

le roman.(P.31) 

Daniel-Henri Pageaux : La littérature générale et comparée. Armand Colin 

Éditeur, Paris, 1994. 

Texte N0  2 

« A côté de ceux qui voyagent pour leur instruction ou pour leur plaisir, 

il faut citer les voyageurs malgré eux ; ce ne sont pas toujours ceux qui 

retirent de leurs déplacements le moindre profit : hommes d’armes des 

croisades (Villehardouin) ; capitaines des interminables guerres d’Italie 

(Guillaume Du Bellay, seigneur de Langey) ; victimes de l’Inquisition 

espagnole et juifs sefardim du Portugal ‘ de qui descend Montaigne par sa 

mère) ; proscrits pour cause de religion (…) 

Ces voyages volontaires et involontaires, qui sacrifient à la mode ou 

cèdent à la nécessité, ont produit une littérature abondante: choses vues 

et entendues, racontées oralement au retour, qui ont pu féconder des 

/  ⵉäëⵉÃⴻⵏ ⵅ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴰëⵉنصوص في أدب الرحلة رابعا:  

i$Riñen x tsekla n usaRi Texte sur la littérature de voyage/ 
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imaginations, mais dont la trace s’est perdue ; ou consignées sur le papier 

en des formes diverses, depuis les simples notes griffonnées dans un 

carnet (Montesquieu) jusqu’à la relation de voyage (Chateaubriand), en 

passant par le journal de voyage (Montaigne) et par la lettre (de Brosses), 

sans oublier le pamphlet rageur (…).  

Le « voyage » devient un genre littéraire très bien attesté à l’époque 

romantique et encore au xxe siècle ». (P.36) 

- Pierre Brunel, Claude PICHOIS, André-Michel ROUSSEAU : Qu’est-ce que la 

littérature comparée ? Imp Dupli- Print, France, 2006. 

 

Texte N0  3 

« L’expérience humaine du voyage, pou riche qu’elle soit, ne doit pas 

faire oublier la manière et la forme selon lesquelles ces aventures 

intellectuelles ont été transcrites. Le voyage, lu dans une perspective 

d’histoire culturelle, est une somme d’informations, mais il importe de fixer 

son attention sur la manière et les formes esthétiques choisies pour exprimer 

ce type de témoignages. 

Dans le récit de voyage, au sens le plus large du terme, l’écrivain-

voyageur est producteur du récit, objet souvent privilégie du récit, 

organisateur du récit et metteur en scène de sa propre personne. Il est 

narrateur, acteur, expérimentateur et objet d’expérimentation, mémorialiste 

de ses faits et gestes, héros de sa propre histoire sur un théâtre étranger, une 

scène lointaine, mais aussi actualisée par le récit, il est le témoin singulier 

par rapport à un public définitivement classé comme sédentaire, conteur 

enfin pour la plus grande joie ou curiosité de ce dernier. 

L’étude de l’écriture du voyage ne peut oublier certaines perspectives 

historiques : les circonstances de la publication, l’écart parfois entre la 

rédaction et la publication qui peut amener le public à relativiser les 

informations qui sont consignées. Autre donnée de l’histoire : les bagages 

du voyageur, autant dire sa formation, ses préjugés, ce qui peut en partie 

éclaire les jugements portés sur l’étranger ».(P.35) 
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 4النص رقم: 

 

H. Banhakeia, Mots et Maux essai sur les récits de voyage en Afrique du 

Nord. Ed TAWIZA, 2013, P. 8. 
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1النص رقم:   

  

 .1ي(، ص: عبد الرحيم بنحدادة: تقديم كتاب الرحلة والغيرية. )كتب جماع
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 2النص رقم: 

 

عبد النبي ذاكر: تصدير وترجمة كتاب: رحالة الغرب اإلسالمي من القرن الثاني عشر الى 

القرن الرابع عشر الميالدي. لمؤلفه: صالح مغيري. منشورات مشروع البحث النقدي ونظرية 

 .1، مطبعة آنفو القادسية، فاس. ص.6005، 1الترجمة، ط 
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 1م: نص رق

 

 

شمال إفريقيا بداية من القرن السادس عشر امتدادا للحروب الصليبية وعنوانا آخر    

للصراع بين قيم المدنية والحضارة األوروبية وبين البربرية والتعصب الديني 

 ."لشعوب جنوب البحر المتوسط

تقديم كتاب: الرحلة وصورة اآلخر، قراءات في نصوص الرحالة األوربيين الى  

 .11-9لمغرب. صص:ا
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