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 01املحاضرة رقم 

 ملحة تاريخية

قصة الترجمة بشكل عام والترجمة في شكلها الشفوي على وجه الخصوص 

قديمة قدم استعمال إلانسان للغة، واستعمال إلانسان للترجمة كان ومازال من أجل 

ير لغته، لكن ظهور الترجمة التحريرية كان بالطبع غناطقين بلغة تفاهمه وتواصله مع 

متأخر زمنيا عن ظهور الترجمة الشفوية، لسبب أن إلانسان كان قد اكتشف في عصر 

زمني متأخر عن ذلك الذي ظهرت فيه اللغات املحكية. ولقد ساهمت الترجمة 

وارتقاء الثقافات  ارات)الشفوية أوال والتحريرية الحقا( عبر التاريخ في تقدم الحض

البشرية، وسهلت أعمال التجارة وجعلت من الاختراعات والابتكارات مواد سهلة في 

 متناول مختلف الشعوب وألامم.

تدل املصادر التاريخية على أن إلانسان كان قد مارس الترجمة التحريرية منذ 

ا كانت قد أكثر من خمسة آالف سنة، والشواهد ألاثرية إن كانت حجرية أو غيره

أثبتت ماديا، بصفة قاطعة وبشكل ملموس، ممارسة إلانسان للترجمة الكتابية في 

في مواقع أثرية عديدة،  اكتشافهالعصور وألازمنة القديمة، كان من الشواهد ما تم 

إذ عثر على بعضها منقوش أو مكتوب عليه نصوص بأكثر من لغة، ومن الشواهد 

ق.م( وقد  196)  1798ازلتي الذي عثر عليه في عام املشهورة املكتشفة حجر رشيد الب

كتب عليه نص منقوش بثالثة لغات وثالثة خطوط وهي الهيروغليفية والديموطيقية 

واليونانية القديمة، وكان من الشواهد ألاخرى أيضا ألواح طينية كتبت عليها نصوص 

بابلية وآلاشورية باللغات الحديثة )التي استعمل في كتابتها الخط الهيروغليفي( وال

)التي استعمل في تدوينها الخط املسماري(، كما عثر أيضا على بعض املعاجم الخاصة 

 بمفردات للغات بالد ما بين النهرين.

بدأ إلانسان بمناقشة موضوع الترجمة منذ العام خمسين ق.م وتمحور 

الحرة النقاش حول مسألة التفريق بين الترجمة الحرفية )كلمة فكلمة( والترجمة 

 )الترجمة بتصرف(.
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وكان أكثر النقاش يدور حول كيفية ترجمة الشعر وألاعمال الكالسيكية 

ألادبية من العصرين اليوناني القديم والروماني، أما في العصور إلاسالمية وعلى وجه 

الخصوص في عصر الخالفة العباسية، كانت الترجمة قد نشطت في بغداد، وترجم 

ريانية القديمة واليونانية القديمة، وقد روي أنه كان هناك العرب إلى اللغتين الس

أربعة مترجمين اشتهروا خالل العصر العباس ي هم حنين بن إسحاق ويعقوب بن 

إسحاق الكندي وثابت بن قرة الحراني وعمر بن الفرخان الطبري. وفي العصور 

نقلوها إلى الوسطى ترجم ألاوروبيون عن العرب والسريان أعماال ومؤلفات كثيرة و 

كتاب لـ ألكسندر تايتلر بعنوان )مقالة في أسس  1791الالتينية. صدر في العام 

الترجمة( استند مؤلفها في بحثه إلى مقارنة لنصوص مترجمة في عدة لغات، كما 

 تضمن نفس املؤلف نقدا لترجمة فولتير.

جمة كان يغلب على الترجمة خالل القرن التاسععشر طابع طريقة التر تاريخيا 

الحرة أو الترجمة بتصرف، وكان الاتجاه عندها أن يترجم املترجم املعنى املقصود 

والرسالة املطلوب إيصالها إلى القارئ عوضا عن الشكل وقالب املفردات وحرفيتها. 

ولكن الترجمة كانت قد تطورت بعد ذلك في اتجاه طريقة الترجمة الحرفية، وذلك 

الباحثون التعرف بدقة وحرفية على ما كان يجول في تأثرا بالنثروبولوجيا، إذ أراد 

 خاطر الشعوب ألاخرى من أفكار وآراء ومعرفة.

ثم ظهرت في دراسات الترجمة أفكار طرائقية منهجية تدعو إلى إنتاج ترجمة 

( أو اصطالحيةسميت بالترجمة )املخلصة( أو الترجمة بأمانة التي يقابلها )ترجمة 

 وترجمة )املعنى( ويقابلها )ترجمة التواصل / الاتصال(.ترجمة )التعابير الخاصة( 

بأنها )عملية نقل بين لغتين وهذه  ( الترجمة56، ص:1980عرف هارتمان )

العملية مفتوحة، مرنة ومتحولة، ومعايير الحكم عليها تكمن في تأثيرها الذي يأخذ في 

عين الحسبان درجة كفاءة ممارسها اللغوية ودرايته بتقاليد النقل من لغة ألخرى، 

جمة ومعرفته بموضوع املادة التي تخص النص الذي يترجم عنه، في تعريف آخر للتر 

( أن الترجمة هي إعادة كتابة 137/138، ص: 1993أكثر تبسيطا، يقول دو ليرب )

 رسالة في لغة ما كانت قد كتبت في لغة أخرى.
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 02املحاضرة رقم 

-I وتعريفات مفاهيم 

الترجمة هي عملية وإجراء نقل نص من لغة ألخرى، أو هي إنتاج لنص )مقابل( 

ونصا )النص املترجم( هو النص الذي ترجم في لغة لنص آخر مكتوب في لغة أخرى، 

 من لغة إلى أخرى.

تكتب النصوص عادة ألغراض تواصلية مختلفة ومتنوعة، ونماذجها املختلفة 

توجه إلى متنوع من القراء، ويمكننا أن نقول في هذا السياق )من منظور آخر( أن 

ا أهدافا النصوص على اختالف أنواعها تمتاز بأشكال وبنى متنوعة، وتخدم أيض

ووظائف مختلفة مثل إلاعالم )إعطاء معلومات( أو إلاقناع أو التسلية وغيرها. 

فالنصوص عموما هي تجسيد لقطع لغوية مكتوبة تحمل وتعبر في طياتها عن جزء 

من نظرة وتوجه مستعملي اللغة املكتوبة فيها، وتوضح من خالل سياقها أهمية 

 مضامينها وغاياتها.

فلسفتها، طرائقها وممارستها ل الترجمة، مواضيعها قبل الخوض في مسائ

ممارساتها، ال بد وأن نتعرض أوال لبعض التعريفات واملفاهيم الخاصة بالترجمة 

 الحديثة لكي يسهل علينا متابعة املواضيع املذكورة بيسر.  

 (:منهاالنص ألاصل )نص اللغة املترجم 1-

النص ألاصل هو النص املزمع ترجمته وهو مكتوب باللغة التي سيترجم املترجم 

 عنها أو منها إلى اللغة الهدف )اللغة التي سيترجم لها( 

النص ألاصل هو النص الذي ينطلق منه املترجم من لغة يترجم عنها إلى لغة 

 يترجم لها منتجا نصا آخر )نصا مترجما( في لغة أخرى هي لغة الهدف.

لنص ألاصل يمكن أن يكون جملة واحدة أو قد يتعداها إلى عدة جمل، أو ا

قد يصل في حجمه إلى نص كبير أو نص مؤلف يتراوح حجمه بين صفحة وعشرات 

بل مئات الصفحات، قد يكون مثل هذا النص مقالة في جريدة أو مجلة، أو قد يكون 
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وما إلى هنالك من أنواع كتبا أو رواية أو قد يكون بحثا أو مسرحية أو قصيدة شعر 

النصوص التي ال حصر وال عد لها، واختالف النصوص هو الاختالف في مضامينها أو 

أساليبها ألادبية أو العلمية، فهنالك ألاسلوب الروائي وألاسلوب الوصفي وألاسلوب 

الجدلي وأسلوب الحوار وغيرها من أساليب تكتب وتؤلف وفقها النصوص، وعليه فإن 

جم من النص املزمع ترجمته هو موقف العارف والباحث واملطلع على موقف املتر 

 الجانب أو الجوانب والحقل أو الحقول التي يعالجا النص موضوع الترجمة، 

يقودنا هذا التقديم إلى التطرق إلى مناقشة مدى إملام املترجم بموضوع النص 

، فمثال النص النص ألاصل، ومدة بساطة أو تعقيد ألاسلوب الذي كتب بهموضوع 

الخاص بمادة القانون يمتاز بأسلوب يختلف عن أسلوب رواية أدبية ستكون موضوع 

الترجمة، وبناء عليه فمن املفترض أن يعكس أسلوب النص الهدف )النص املترجم( 

أسلوب كتابة وتأليف النص القانوني كما ويحمل صفات أو يعكس ميزات اللغة أو 

 انون.الخطاب الذي يكتب به رجال الق

 (إليهاالنص الهدف )نص اللغة املترجم 2-

النص الهدف هو النص الذي يخلقه املترجم في اللغة الهدف )اللغة املترجم 

لها( وكتب املترجم هذا النصر في اللغة التي سيترجم املترجم إليها. النص الهدف هو 

من عملية الترجمة وهو )منتوج إقراري( ملا  الانتهاءالنص الذي يصل إليه املترجم بعد 

توصل له املترجم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: كيف وصل 

املترجم إلى مثل هذا القرار )أي إلى كتابة النص الهدف(. الجواب عن هذا السؤال 

قارئ  يتمثل في أن الطرق التي سلكها املترجم أثناء قيامه بالترجمة تبقى غائبة عن

النص الهدف. النص الهدف يمكن أن يكون جملة واحدة أو قد يتعدى الجملة إلى 

عدة جمل أو أنه قد يصل في حجمه إلى نص كبير أو مؤلف يتراوح حجمه بين صفحة 

وعشرات، بل مئات الصفحات. قد يكون النص املترجم مقالة في جريدة أو مجلة، أو 

حثا أو مسرحية أو قصيدة شعر وما إلى هنالك قد يكون كتابا أو رواية، أو قد يكون ب

من أنواع النصوص التي ال عد لها وال حصر. النص الهدف هو في نهاية املطاف النص 

ألاصل لكن في لغة أخرى هي اللغة الهدف. ويفترض بالنص الهدف أن يعكس 

املضمون أو ألاسلوب ألادبي أو العلمي للنص ألاصل، حيث هناك ألاسلوب الروائي، 
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ألاسلوب الوصفي، وألاسلوب الجدلي، وألاسلوب الحواري وغيرها من ألاساليب و

املتبعة في كتابة وتأليف النصوص. وعليه فسيكون موقف املترجم من كتابة النص 

الذي سيخلقه هو موقف العارف والباحث واملطلع على الجانب أو الجوانب، والحقل 

 .الترجمةأو الحقول التي يتعرض لها النص ألاصل موضوع 

يحدد هذا املنطلق النظري للترجمة توجه املقاربة الذي يوجه املترجم في طريقة 

إجراء وعمل الترجمة وهذا التوجه ينطلق من منظور يركز على النص، ويكون مثل 

املترجم من هذه  وانطالقتحدد إطار عمل املترجم.  استراتيجيةهذا التوجه 

صول إلى نص مقابل في اللغة الهدف للنص هو الذي يحدد هدفه بالو  الاستراتيجية

ألاصل، على أن يتوفر في هذا النص املقابل السياق البراغماتي )الغرض الذي من 

أجله كتب النص واللغة املستعملة فيه(، والسياق إلاتصالي، وذاك الخاص بالرموز 

 .ووحدات الداللة

ل موضوع كان النقاش يدور بين دارس ي مسائل الترجمة ومازال يتمحور حو 

ملا يقرأون. وإذا كان  استجابتهماملقابل، وقت فئة قراء النص املترجم وتوقع ردهم أو 

هناك اختالف بين نوازع املترجم وما يمثله النص املزمع ترجمته، فما على املترجم في 

فئة القراء املقصودون بالترجمة، نوعيتهم،  الاعتبار مثل هذه الحالة إال أن يأخذ بعين 

وفهمهم للمادة املترجمة والروائية وغيرها. وبما أن  استيعابهممستواهم وتوقع 

كتابتها، لذا وكنتيجة لهذا العامل، يمكن القول  استراتيجيةالنصوص تختلف في 

مختلفة )سنأتي على ذكرها في الفقرات  استراتيجياتأنالترجمة تتطلب توظيف 

 (لقادمةا

ندرج فيما يلي نموذجا للنص املترجم إلى اللغة العربية اللغة الهدف )الترجمة 

 50000ألاصل إلانجليزي في فترة  (العربية للنص السابقة املذكور الفقرة النص ألاصل

عقل عثر على آثار عصر حلف املبكر في  - 5500حلف املبكر حوالي  (.قبل امليالد ) ق.م

ق سويات العصر الحجري الحديث املتأخر املكتشفة في الركنين سوية تقع مباشرة فو 

الشمالي الشرقي و الجنوبي الشرقي من تل صبي أبيض. ويبدو أنه لم تحصل هناك أية 

يتمثل بأن أناس  انطباعحقيقية للسكن بين العصرين. ولقد تولد لدينا  انقطاعفترة 
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لعكس فقد سكنته مجتمعات حلف وصلوا إلى مكان لم يكن خاليا ومهجورا، بل على ا

 .معهم اندمجواالعصر الحجري الحديث املتأخر الذين 

 :قراء النص3-

ة لنص في أية لغة اء( أن كل قر 109، ص 1978يقول حاتم نقال عن هاليدي )

من اللغات هو في حد ذاته عملية ترجمة أو تفسير له. قارئ النص ألاصل هو القارئ 

النص الهدف هو الذي يستهدفه  قارئ ألاصل، و الذي استهدفه كاتب أو مؤلف النص 

النص ألاصل. تختلف الفئة  قارئ املترجم الذي ينتج نصا في لغة الهدف لنفس فئة 

املستهدفة بكتابة النص تبعا للحقل الذي كتب فيه، فالنص الذي يغلب عليه طابع 

أو سمات حقل معين وخاص هو نص يصنف ضمن آداب أو خطاب أحد الحقول 

للمعارف إلانسانية على املترجم في مثل هذه الحالة أن يبحث في أمر ما إذا املختلفة 

كان مستوى فئة قراء النص ألاصل سيقابله نفس مستوى فئة قراء النص الهدف. 

يسعى املترجم إليه، خاصة مثل هذا التوقع على معطيات تتعلق بالهدف الذي  يبني

 نم القيام بترجمة النص موضوع الترجمة.ملا يتعلق بتحديد الغاية أو الغايات املرتجاة 

املترجم، نظريا، هو أيضا من قرأ النص ألاصل، وقراره بترجمة النص إلى لغة 

لنفس فئة قراء النص ألاصل )كقراء للنص الذي  استهدافالهدف هو في حد ذاته 

يقرأ املترجم النص ألاصل كأي قارئ للنص ألاصل،  .(سيترجم إلى لغة الهدف

ويستوعب مضمونه بغض النظر عن موضوع عزمه على ترجمته. تسمح مثل هذه 

القراءة للمترجم بفهم النص كما ولو كان من القراء املستهدفين من كتابة النص 

ية ألاصل، وبعد ذلك يقرأ املترجم النص ألاصل مرة اخرى، ومنطلقه في القراءة الثان

هو التحضير لترجمته أي لنقله إلى لغة الهدف. يقوم املترجم في هذه املرحلة بالتأشير 

على املفردات والتعابير الجديدة والصور البيانية واملصطلحات الثقافية أو العلمية أو 

املؤسساتية أو التقنية وأسماء العلم والكلمات التي يعتقد أن لغة الهدف تفتقر أو 

ما هنالك من عقبات سواء كانت معجمية أم لغوية )تصريفية أو تفتقد لها، إلى 

نحوية(. من املسائل الهامة في إنتاج املترجم للنص الهدف التوافق بين املنتج للنص 

النص املترجم )قارئ النص الهدف الذي سيترجم من أجله النص  وقارئ )املترجم( 
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املشتركة،  باالفتراضاتركان الهدف(، والعالقة بين إلاثنين هي عالقة بين شخصين يشت

 (خارج نص الترجمة )الهدفوجودها غير مكتوبة، أي أنه يفترض  افتراضاتوهي 

من املواضيع ألاخرى، املتعلقة أيضا بمسألة قراء النص، الجانب الخاص باال 

فتراض املسبق في أن يعكس النص الهدف نفس أسلوب النص ألاصل، فإذا كان هذا 

النسبة لقارئه في اللغة ألاصل، عندها يجب، في مثل هذه ألاسلوب يشكل صعوبة ب

الحالة، أن يحدث أسلوب النص الهدف نفس التأثير على قارئ النص املترجم. لقد 

أجريت دراسة على قياس درجة الصعوبة في إمكانية قراءة النصوص املترجمة التي 

إلانجليزية )داي، ترجمتها إلى اللغة هي عبارة عن نصوص أدبية فرنسية باملقارنة مع

(، وتبين نتيجة لها أن النصوص املترجمة إلى اللغة إلانجليزية هي 392، ص 1971

داي عن  تساءلأسهل للقراءة من النصوص ألاصلية املكتوبة بالفرنسية. هذا 

السبب، ووجد أن اللغة التي كتبت فيها النصوص الفرنسية تنفصل ببعد زمني عن 

إلى  استناداها لغة ترجماتها إلى إلانجليزية املعاصرة نسبيا. الفترة الزمنية التي كتبت في

ذلك، عزا داي أسباب سهولة قراءة الترجمة إلانجليزية أيضا إلى التطور الذي طرأ 

بالنص  الالتزامعدم  اختيار عن حرية املترجم في  وتساءلعلى أساليب الكتابة. كما 

ه بأسلوب النص ألاصل. من ألاصل ملا سينعكس على أسلوب النص املترجم في صبغ

ولغة النص ألاصل الترجمة  بأسلوبألامثلة املشهورة الخاصة على عدم التقيد 

الخاصة بقصيدة )رباعيات الخيام( التي ترجمت عن اللغة الفارسية، والتي جاءت 

 إيداعا شعريا في اللغة العربية يصعب مقارنته مع ألاصل الفار مني 

  لفهوم املقابم4-

يعتبر موضوع املقابل للمفردة )أو الكلمة( بين لغتين من أكثر مواضيع الترجمة 

التحريرية إثارة للجدل واملناقشة، إذ يقال أن املترجمين يختلفون دوما في صحة أو 

املترجم  )اللغةعدم صواب ما يقال مفردة لغة ألاصل )ترجمة الكلمة( إلى لغة الهدف 

كلمة املقابل  اخترتلها(. ال بد قبل إلاسهاب في هذا الحديث من أن أشرح أوال ملاذا 

الواردة في عنوان هذه الفقرة. املعنى الحرفي لهذه الكلمة  إلانجليزيةكترجمة للكلمة 

(. السائل في العربية 113، ص 1994التكافؤ( )حكيم، /املكافئهو املساوي أو املعادل أو 

، لكنه يقول: ما هو في إلانجليزيةما هو املعادل أو املساوي أو املكافئ للكلمة  ال يقول 
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التعبير املقابل عوضا عن  استعمالاملقابل العربي للكلمة الانجليزية؟ لذا فضلت 

في سياق  استعماال التعابير ألاخيرة املذكورة، وإنني ألعتقد أن التعبير املقابل أدق 

رين، إذ أنه قد تتوفر هناك كلمة مساوية أو معادلة الش يء الترجمة من التعبيرين آلاخ

 .واحد في لغتين وقد ال تتوفر عندها تكون كلمة املقابل قد وفت بالغرض

وكبداية للدخول إلى معالجة موضوع املصطلحات والتعابير التقنية املستعملة في 

املقابل  دراسات الترجمة، أقول أن النقاش الذي من املمكن أن يدور حول موضوع

قد ينطلق من منطلق أن املترجم يجب أن يعطي املعنى في اللغة الهدف كما قصده 

كاتب النص ألاصل، ألامر الذي يعني أن املترجم يقدم في النص الذي يكتبه ما يمكن 

املقابل الطبيعي للرسالة التي أراد كاتب النص ألاصل إيصالها الى قارنه،  ـأن يسمي ب

من خالل املعنى املقابل في اللغة الهدف، و ثانيا أن يتم ذلك من  على أن يتم ذلك أوال 

خالل ألاسلوب. يفرق الباحثون في دراسات الترجمة بين املقابل اللغوي واملقابل 

( في هذا السياق أن للمعنى أولوية على ما عداه من 1969الثقافي. يقول يوجين ندا )

طاء ألاولوية للمعنى في الترجمة وأوجه أخرى خاصة بالترجمة، إذ أن إع اعتبارات

يجسد إعطاء الرسالة التي قصدها كاتب النص ألاصل. لكنه، حسب رأي نفس 

، وهذه ألاسس هي حسب الباحث، هناك أسس يقوم عليها إعطاء مثل تلك ألاولوية

 (14، ص1969ندا )

همية ذلك تفوق أهمية تماش ي أ، و تماش ي السياق الداللي للمفردات مع بعضها -1

 أخرى.ت في سياق نسق ترتيبها وأولوية تقديم كلمة على الكلما

املقابل الديناميكي )املتغير وفق السياق الذي يرد فيه وأهميته تفوق أهمية  -2

 .املقابلة الشكلية في ترتيبها الجملي من حيث تأثيرها على القارئ 

 .اللغة السماعية تفوق بأهميتها اللغة املدونة كتابيا -3

ألاشكال التعبيرية املستعملة املقبولة من قبل القراء لها ألاولوية باملقارنة مع   -4

 تلك التي تعتبر تقليدية في سياقها. 

فرق ندا بين املقابل الشكلي )أي إعطاء أقرب مقابل ممكن من حيث الشكل 

مفردة اللغة ألاصل ومفردة اللغة الهدف( واملقابل الديناميكي )أي  بينواملضمون 
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النص املترجم بنفس درجة تأثير مفردة النص  قارئ طاء املقابل الذي يؤثر على إع

 (.ألاصل على قارئ النص ألاصل

موضوع املقابل هو كما ذكرنا أنفا من أكثر مواضيع نظرية الترجمة تعقيدا، إذ 

، 1988غيرها. يعتبر نیومارك )تتداخل في مناقشته جوانب لغوية وثقافية ونفسية و 

القائل بأنه ال يوجد مقابل لبعض املفردات في اللغة الهدف هو رأي  ( الرأي79ص 

 اضطر سخيف، ويشرح مقولته هذه بقوله، أنه من املمكن دوما الترجمة حتى ولو 

 انتقداملترجم ألن يعطي ملفردة اللغة ألاصل مقابل بأكثر من مفردة. زد على ذلك، فقد 

 يمكن إنتاج ترجمة في لغة الهدف ( غاردينر الذي ذكر أنه ال 79، ص 1988نيومارك )

نیومارك هذا الكالم مرفوض، لكون مهمة املترجم  واعتبر يمكن أن تحل محل ألاصل، 

ما قيل في النص  اتجاهال تكمن في نسخ النص ألاصل بل في أن يضع املترجم نفسه في 

ما يمكن صياغته وقوله في اللغة  اتجاهألاصل )بما قصد من معنى(، ونقل ذلك إلى 

 .الهدف

بقي موضوع املقابل في دراسات الترجمة مسألة شائكة لم يجد لها الباحثون 

حال يقنع خاصة هؤالء الذين جعلوا من تركيز البحث يستقطب الجانب اللغوي 

للمقابل، ويقنع غيرهم ممن جعل تركيز البحث يستقطب الجانب الداللي. لقد حرضت 

ة من الجدل على مزيد من البحث والدراسة، خاصة لكون الجانبين اللغوي هذه الحال

معظم جهود البحث والدراسة،  استقطباوالداللي للمقابل يشكالن العنصرين اللذين 

وجاء نتيجة للتوسع في البحث اللغوي في دراسة مسألة املقابل عالقة ذلك بالترجمة 

ندا الخاصة باملقابل الديناميكي  أن ظهرت أو باألحرى أن طرحت بعد ظهور نظرية

مصطلحات أخرى، منها املقابل الداللي واملقابل البراغماتي )للمزيد من التفصيل أنظر 

يقصد ب املقابل الداللي للمفردة )أي  .(إلى الباب الخاص باألسس واملواقف الفلسفية

 نة.كلمة التي تمثل وحدة صرفية معيالوحدة الصرفية( ال

أو فعال أو حرفا في لغة النص ألاصل. بناء عليه  اسماا أن تكون هذه الوحدة هي إم

يتحدد البحث عن مقابلها في لغة الهدف ضمن الوحدة الصرفية املقابلة )املقصودة(. 

املادي للرمز اللغوي الذي يعرف  الارتباطالذي يطلق على  الاسمالداللي هو والارتباط 

( أن املدلول ليس هو بمادة حقيقية 1989رد لدي حكيم )و  .واملدلول بصيغة الدال 
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لهذه املادة في دماغ إلانسان، بعبارة أخرى فإن  انعكاسمن مواد الواقع، بل هو 

املدلول هو عنصر من عناصر الوعي وليس من عناصر العالم الحقيقي هكذا يبحث 

في لغة  الاسمفي لغة ألاصل لنفس الوحدة الصرفية من نوع  الاسماملترجم عن مقابل 

في اللغة الهدف، ويترجم الفعل بما يقابله  اسميترجم بما يقابله من  فاالسمدف، اله

من فعل في اللغة الهدف وهكذا و تكون الترجمة معجمية نحوية صرفية في مثل هذا 

النوع من الترجمة، فهي تتبع املقابل الشكلي، وفي هذا الصدد تجدر بالذکر مناقشة 

ل ضمن ما دعاه ب املعنى الكامن للمفردة حاتم لهذا الجانب من موضوع املقاب

للمفردة التي هي في صلب موضوع ايجاد  الاشتقاقالكلمة(، والذي خلص إلى أن حالة 

من ضمن عدة مرادفات. ويخضع هذا بالطبع إلى ما درج على  اختيارهاملقابل لها يتم 

الناطقون بتلك اللغة. لكن الدراسات اللغوية املعجمية، الخاصة بعلم  استعماله

اللغة ال تؤيد  استعمالالداللة والبراغماتية، التي تتطرق إلى تقابل ألانظمة اللغوية في 

أن مثل هذا ألامر هو بالضرورة بهذه البساطة، حيث أن املشكلة هنا في الترجمة تكمن 

، اثنتيندات ال تتطابق في معانيها تطابقا كليا في لغتين في مسألة املقابل، إذ أن املفر 

 :فلربما ترمز مفردة قاموسيا مثال في اللغة

 .ترمز مفردة مقابلة في اللغة ىبينمامعن)أ( ألكثر من  

 )ب( ملعنى واحد فقط.  

بين اللغات  والاختالفوكل لغة تختلف عن ألاخرى في ترميز املعنى في مفردة معينة، 

الظروف التي  اختالفيعكس  اختالفهاالخبرة البشرية. كما وأن  اختالفيعكس 

حصلت فيها تلك الخبرة، وبالتالي ينعكس ذلك على الترميز، إن كان ذلك في مفردة 

أنه استنادا ملا تم شرحه  يهواحدة أو أكثر. هنا يمكن أن نخلص إلى النتيجة التالية، 

مفردة واحدة عبر لغتين جزئيا )أي لو جود أكثر من معنى  ىفقد يتطابق معن آنفا،

الكلمة الواحدة(، أو أن يكون التطابق  وظالل املعنىىف باملعنالكلمة واحدة أو ما يعر 

لذا ال يمكن الجزم بوجود مقابل قاموس ي مطلق ملفردة اللغة )أ( مقابل املعنى  كليا،

 (املقابل ملفردة اللغة )ب
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 املقابل املعجمي5-

املقابل املعجمي لداللة املفردة الواحدة في اللغة )أ( ال يمكن أن يكون بالضرورة 

مرمزا دالليا بمفردة واحدة في اللغة )ب(، إذ قد يكون مثل ذلك املقابل مرمزا دالليا 

هنا تختلف اللغات في ترميز معاني الكلمات، فالكلمة في اللغة .واحدةبأكثر من مفردة 

حدة داللية صرفية، بينما يقابل ذلك املورفيم في اللغة العربية تعتبر أصغر و 

، وهذه هي أصغر من الكلمة )مقارنة مع اللغة ائتيةإلانجليزية كوحدة صرفية ص

العربية(، لذا فإن مقابلة الكلمة في اللغة العربية دالليا يمكن أن يقابله دالليا في 

احد، أو أكثر من مورفيم اللغة إلانجليزية كلمة تحتوي على أكثر من عنصر داللي و 

كوحدة داللية أصغر تحتوي على عنصر داللى واحد. كذلك بالنسبة للغة العربية، 

يوجد جذر الكلمة )الجذر الثالثي أو الرباعي أو الخماس ي أو السداس ي لألفعال( الذي 

يشكل أصغر وحدة صرفية، ينطبق ذلك على ألاسماء املشتقة منها، وهذا النظام 

موجود في اللغة إلانجليزية. تمثل املعاجم الثنائية اللغة مجموعة من  غير التصريفي 

املطابقات املفرداتية بين لغتين، لكن الصعوبة الحاصلة في التقابل الداللي تكمن في 

( على تسميته باملكافئ. 113، ص 1994، أو كما اقترح حكيم )إيجاد املقابل املعجمي

يقول حكيم إن مفهوم التكافؤ الذي يعبر عن جوهر العالقات بين نص ي ألاصل 

والترجمة وينبغي أن يقترن بمفهوم آخر هو قيمة نص الترجمة، والتكافؤ بالنسبة له 

من حيث  - الاستثناءعلى وجه  -هو مفهوم ترجمي صرف، يبحث في نتيجة الترجمة 

، ص 1994صل، ومن حيث درجة الكمال في نقل عناصر ألاصل الداللية، )عالقتها باأل 

(. ووجد حكيم ضمن سياق مناقشة العالقة بين مفهومي املطابقة وأسلوب 113

الترجمة أن مفهوم املطابقة هو عبارة عن وحدة أو عدة وحدات في جانب التعبير في 

ينة في جانب التعبير لغة الترجمة، تستخدم بصورة نظامية لنقل مضمون وحدة مع

في لغة ألاصل ووفقا للمستوى الذي تعود إليه هذه الوحدة )أو الوحدات(، تستطيع 

(. في مثل هذه 115، ص 1994دية واملطابقات القواعدية )قات الفر بأن نميز املطا

الحالة يكون املعجم فقط عبارة عن مصدر من عدة مصادر تبحث في أطياف الداللة 

يجدر القول هنا أن معرفة املترجم العميقة للغتين املترجم عنها للمفردة الواحدة و 

واملترجم إليها يسهل عمل الترجمة دون أن يكون للمعجم دور املصدر الوحيد ملعرفة 

 licenceاملقابل، فمثال نجد في املعجم أن معنى الكلمة إلانجليزية 
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پرخص ويأذن في مثل هذه الحالة نجد  ،إجازة ،حإذن، تصری، ترخيص، رخصةهو: 

أن املعجم وفر لنا سبع معان ملفردة واحدة. قد يكون املقابل لهذه املفردة في النص 

ألاصل هو أحد هذه املعاني السبع، أو قد ال يكون املقابل الذي قصده كاتب النص 

ي وردت ألاصل واحد من املعاني املذكورة، فلربما يكون املعنى املقصود في النص الذ

فيه هذه الكلمة هو: السماح أو جواز املرور أو املوافقة إلخ. هنا تتداخل املجاالت 

راغماتي الذي فيه يرى الخاصة في مضمار البحث في التقابل املعجمي أو التقابل الب

 (52، ص 1994حكيم )

ن تحليل اللغة الذرائعي يقع ضمن مجال الذرائعية، التي هي املجال الخاص بالبحث إ

( بمفسریها، والعكس )اللغويةي مجاالت علم املعنى الذي يدرس عالقة الرموز ف

 .صحيح

( في صدد الحديث عن املقابل الداللي أن لهذا املقابل 14 - 13، ص 1992تقول بيكر ) 

 الخاص باملفردة الواحدة أربع خصائص داللية هي:

املفردة وما تدل عليه إن ( املعنى إلاقتراحي الذي يتمثل بما تشير له العالقة بين 1)

 .كان ذاك ش يء في الواقع أم في الخيال، ويتبع تحديد ذلك للناطقين في لغة معينة

( املعنى التعبيري الذي يمثل املعنى الذي ال يمكن الحكم على صحته أو عدم 2)

صوابه، ذلك ألنه يخص شعور أو موقف املتفوه به بدال من أن يشير أو يدل عليه 

 .أو الحرفي املعنى اللغوي 

 لخضوعه للحكم الشخص ي،  باالستعمال( املعنى املفترض مسبقا وهو محدود 3)

بين الناطقين بلهجة معينة أو باللغة  الختالفاالستعمال( املعنى املستحضر الخاضع 4)

 الرسمية. 

أما بالنسبة إلى جانب غياب أو عدم توفر وجود املقابل كما هو الحال في حقل 

مثل أسماء النباتات أو الحقول املعجمية ألاخرى، فإن ألامر يتعلق املعاني الخاصة )

لصياغة مقابل مقبول  الاشتقاقبالعثور والبحث عن مقابل، أو باللجوء إلى الصرف و
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( أسباب عدم توفر املقابل في 25 -21، ص 1992للغة الهدف. هنا ترجع بيكر )في ا

  :لغة الهدف إلى إحدى عشرة حالة هي على التوالي

 .ملفهوم غير معروف في لغة الهدف ل( مقاب1)

 .( مفهوم في اللغة ألاصل لم يدرج في معجم اللغة الهدف2) 

 .دة اللغة ألاصل يتسم بالتعقيدىمفر ( معن3)

 .( تمايز املعنى بين مفردة اللغة ألاصل ومقابلها في اللغة الهدف4)

 .مفردة اللغة الهدف يتعدى إلى معان أخرى املفردات أخرى( ى( معن5)

لغة الهدف لتعبير خاص )ملا يتعلق باملرادف أو غيره من املفردات التي  افتقاد( 6)

 .تحتمل ألكثر من معنى(

 تتعلق باملنظور الطبيعي أو الشخص ي ملفهوم أو مفردة  اختالفات( 7)

 .تتعلق باملعنى التعبيري  اختالفات (8)

 .يتعلق بالشكل بين مفردة اللغة ألاصل وما يمكن أن يقابله في لغة الهدف اختالف( 9)

 .شكل محدد من التصريف استعمالم شیوع دتتعلق بشيوع أو ع اختالفات( 10)

 .املفردات دخيلة على اللغة ألاصل استعمال( 11) 

تكتسب مشكلة مقابل املفردة تعقيدا أكثر عندما ننطلق بالبحث من مستوى املقابل 

العجمي النحوي وننتقل إلى مستوى إدراج املفردة )من لغة ألاصل والترجمة بإعطاء 

 املقابل في لغة الهدف( في سياق الجملة وبالتالي سياق النص. 

لنص الذي وردت فيه فعندما نترجم نصا ال نترجم مفرداته بمعزل عن سياق ا

 اكتسبتهأخر هو املعنى السياقي، الذي  ىاملفردات، فاملفردة لها معنى معجمي ومعن

نتيجة إدراجها أو استخدامها في جملة ونص. وجانب السياق في املعنى يرتكز إلى عالقة 
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املفردة كمفردة ذات داللة )بمعزل عن السياق(، وكمفردة ذات داللة من خالل 

 .لية باملفردات الداللية ألاخريات في الجملة التي وردت فيهاعالقتها الدال

يتعقد أمر مناقشة املقابل الداللي أكثر في حالة البحث في داللة التعبير املركب 

)تعبير مركب من أكثر من كلمة(، فاملقابل هنا هو أيضا مركب من حيث املعنى 

اتية. وسنأتي على ذكر غيرها من أوجه لغوية ومعجمية وبراغمو والرصف واملصطلح، 

 .كل منها في فصل التعابير املركبة والرصف

وفيما يتعلق بمسألة املقابل بشكل عام، فقد شرح باحث آخر في دراسات 

( رأيه، وارتأى أنه ال توجد أية مشكلة في 150، ص 1993الترجمة هو دو ليرب )

ل اللغوي هذا املصطلح، لكن هذا الاستعمال يجب أن يقتصر على النق استعمال

)الترجمة( بين لغات تتأصل من عائلة لغوية واحدة، مثل اللغات ألاوربية )مثال في 

أن املصطلح إلانجليزي يعني في العربية املساوي أو املعادل(، أو في حالة  اعتبار حال 

لنقل  استعمالهلكن دوليرب ال يحبذ .ألاخرى أن النقل يتم بين غيرها من ألاسر اللغوية 

لغتين ال تمتان لبعضهما بصلة القرابة أو ألاصل، مثل النقل بين اللغة املعني بين 

للمصطلح العربي املقابل خالف  اختيارنايثبت صحة  وهذا دليلالعربية وإلانجليزية )

تعبير  استخدام. ويعتبر رأي دو ليرب بالنسبة ملوضوع املكافئ(التعبير املساوي  اختيار 

املقاربة املنهجية  اعتبار املقابل هام بالنسبة لدراسات ونظرية الترجمة، ولغرض 

 وممارسة الترجمة.معتمدة في تدريس 
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 املقابل البراغماتي 6-

املقابل بمسألة دراسة ماهية الكالم امللفوظ  وتحديد هذاتعريفيتعلق 

الطرائق التي يفسر بها وفقا للسياق. أي أن التفسير  والطريقة أو املكتوب  واملنطوق أو 

في اللغة التي يترجم  الاستعمالالكالم مع ما هو شائع  ومدى تطابقيخضع للسياق 

 و بالبراغماتية. وهويعرف هذا النوع من الدراسة ضمن أدب اللسانيات  جلها. يندر 

 والدالالت منني فالدارس يدرس هنا املعا استعمالهادراسة اللغة في  منهجواتجاه

 أو تصريفها  اشتقاقهاجاء نتيجة  كما سبها، وليمن قبل املتحدثين  استعمالهاخالل 

 املقابل التقريبي7-

( تحت تعيير الترجمة التقريبية أنها تتلخص في إيجاد 1989يقول حكيم )

املطابقة ألاقرب من حيث املعنى في لغة الترجمة بالنسبة للوحدة املعجمية في لغة 

هذا النوع من مطابقات التقريبية للوحدات املعجمية  يدعو  و (، وه117ألاصل )ص 

 الاجتماعيةالتي تستخدم في الصحف الدورية الروسية واملؤلفات  النظائر،باألشباه أو 

والسياسية من أجل الداللة على الظواهر الخاصة بالواقع السوفييتي )قبل تفكك الا 

يقول حكيم في هذا الصدد  التحويلية،لتعبير الترجمة تحاد السوفييتي سابقا(. وتحت ا

غير املطابقة، وفي بعض الحاالت إلى  اعتمادأن املترجم يضطر أثناء نقل املفردات إلى 

إعادة إنشاء البناء النحوي للجملة، أو إلى إجراء التبديالت املعجمية، أو إلى هذه وتاك 

 النحوية  -أي إلى ما يسمى بالتحويالت املفرداتية  معا:

 املقابل الذرائعي 8-

( تحت مصطلح املطابقات الذرائعية املعنى الذرائعي الذي 1989أدرج حكيم )

رأي فيه أنه يمثل العالقة بين الرمز وإلانسان، وبشكل أدق بين الرمز والناس الذين 

املفهوم ال يقتصر  إن هذا(. يفصل في مفهوم الذرائعية، فيقول 121يستخدمونه. )ص 

على املعاني الذرائعية للوحدات اللغوية )ضمن علم الرموز، السيمياء( فحسب، وإنما 

ألية وحدات  - الاتصالفي عملية  -يشمل أيضا كل املسائل املتعلقة بفهم املشتركين 

برة الناس اللغوية هذه املسائل وفقا لخ ويتناول معالجة، كما ونتاجات كالميةلغوية 
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إلاضافي  وهو املعنىظل املعنى  ـاملعنى الذرائعي ما يسمى ب ويدخل ضمن. للغويةوغير ا

 .الذي توحي به كلمة ما زيادة على معناها ألاصلي

 الترجمة في ثابت ال9-

يدل على  الذي و للثابت، وهمفهوم ثابت الترجمة من املفهوم الرياض ي  انطلق

. يقول تحويالتهعة غير متغيرة بالنسبة للغرض في أو حقيقة جام متغيرة،كمية غير 

 املعروف،إن املضمون ألاولي  الترجمة؟( في هذا الصدد ماذا يجري أثناء 1994حكيم )

ينبغي أن ينقل بحجم املضمون غير املتغير بو سائل لغة  ما،واملقبول بو سائل لغة 

أن حقيقة املضمون تبقى ثابتة أثناء هذا التحويل، أي أثناء  وهذا يعنيأخرى 

 ونحن نستخدمأن نقول  نعنها. يمكإال شكل التعبير  وال يتغير الترجمة، غير متغيرة، 

-186املصطلحات الرياضية بأن مضمون املعلومات يبقى ثابتة أثناء الترجمة )ص 

187)  

-II صفاتهو  املترجم 

 من هو املترجم؟ 1-

أصل آرامی هو ترجمانا، وأصل أكادي بنفس اللفظة. ولها كلمة ترجمان عربية 

وقد دخلت الكلمة اللغات ألاوربية الحديثة مثل إلايطالية بلفظة دراغومانو وفي 

إلانجليزية بلفظة دراغومان أي املترجم الشفوي. مترجم النص املكتوب أو املترجم 

غة ألاصل ـلبلغة أصطلح على تسميتها بصا مكتوبا نالكتابي هو الشخص الذي ينقل 

إلى نص يكتبه بلغة أخرى )أصطلح على تسميته ب لغة الهدف(. يفهم من هذا الكالم 

أن املترجم هو الشخص الذي يفهم ويقرأ )ولربما أيضا يتكلم على ألاقل لغتين، وهو 

غة التي شخص على دراية جيدة في لغتين، هما لغة النص التي يترجم عنها أو منها، والل

يترجم إليها النص )أي لغة الهدف(. ال شك أن هذا الكالم يبقى عام في مضمونه وغير 

محدد أو دقيق، ويحتاج إلى بحث وتمحیص وتحليل لجوانبه واملسائل املتعلقة به 

 .بتفصيل وإسهاب أكثر
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)الترجمة  باالتصالاملترجم هو وسيط يقف في مركز هذا إلاجراء الديناميكي الخاص 

کوسیط بين منتج النص ألاصل ومتلقي النص الهدف )قارئ النص املترجم(. وهو 

املترجم ال يملك فقط املهارة اللغوية للنقل بين لغتين، وإنما أيضا النظرة في أمور 

تخص ثقافتين، وهذا العنصر يؤهله للتغلب على مشكلة عدم التطابق التي تعترض 

أما النظرة ألاخرى الخاصة بموضوع  طريقه، عندما ينقل املعنى من لغة إلى أخرى.

الذي يتمتع به كقارئ بمقدوره فك  الامتياز املترجم کوسیط، فهي تتعلق بموضوع 

تكون امليزة الخاصة باملترجم  ككذل .الهدففي اللغة  وإعادة ترميزهارموز اللغة ألاصل 

 كقارئ ذو صفات لغوية وثقافية، هي تميزه عن القارئ العادي. أما فيما يتعلق

بالجوانب ألايديولوجية، فهي الجوانب التي يتعرض لها الخاصة بمشاكل تخص 

 .الثقافة في النص ألاصل، والتي تخضع لنظرته وسداد رأيه اللغوي والثقافي معا

، وتفصيل متعددةالواردة في هذا السياق التي تحتاج إلى شرح  الاحتماالت

أي أن يكون من الناطقين بأكثر من لغة  اللغة،يكون املترجم ثنائي  وهو أنلنبدأ بأولها 

 (فمثل هذا الشخص يكون مؤهال لغويا )على ألاقل من الناحية النظرية واحدة،

(. من املتوقع أن يكون في مقدوره تقديم ما والهدفبسبب طالقته في لغتين )ألاصل 

الشخص  فيه.ملقابل للمفردة التي يزمع نقلها ضمن سياقها التي وردت ـادعيناه ب

لثنائي اللغة يمكن أن تكمن قدرته اللغوية القوية إما في اللغة املحكية أو في اللغة ا

فائدة العمل  الاحتماالتيعتبر من أكثر  الاحتمال امعا. وهذاملكتوبة أو في كالهما 

 نم .املرتجىترجم خاصة بالنسبة لتوفر العنصر أو الجانب املرجح في امل الترجمة،

أي أن يكون قد  اللغة،ألاخرى هي أن يكون املترجم ليس من فئة ثنائي  الاحتماالت

يعني  الوطنية.درس إلى جانب لغته ألام اللغة الثانية في بلده الذي ينطق أهله باللغة 

ألاصل واللغة الهدف( ترجح  )اللغةأن التوازن في املقدرة اللغوية على صعيد اللغتين 

ومن املمكن في مثل تلك الحالة أن  ألام،أو اللغة  كفة الثقل إلى جانب اللغة ألاولى

يكون نقل نص مكتوب بلغةاملترجم الثانية إلى لغته ألاولى أو لغته ألام أقوى من حالة 

العكس. والجانب ألاخر في موضوع ثنائية اللغة هو مسألة التوازن من حيث املقدرة 

ان النص ألاصل مكتوب باللغة والكفاءة في اللغتين اللتان يتعامل املترجم معهما فإن ك

ألام للمترجم سيكون من املتوقع أن يكون فهم النص على درجة عالية من إلادراك، 



  املاستر  لطلبةموجهة  املتخصصةالتحريرية الترجمة  محاضرات في
 

23 
 

مقارنة مع فهم أضعف أو أقل مستوى ملا سيقابله في اللغة الهدف التي في الثانية 

 .املترجم

من امليزات التي يتوقع توفرها في املترجم إضافة إلى موضوع ثنائية اللغة 

في التوصل إلى  وقدرة استيعابهيه بقوة الفهم لصفة مرجو توفرها في املترجم( تح)ك

كاتب النص ألاصل، والشعور وتحسس ألاشياء كما يتحسس بها كاتب  هيبتغيما 

النص ألاصل. تساهم هذه الصفة أو امليزة في كشف الغموض أو النقص الذي قد 

 .يميز بعض النصوص، فمثل هذه الصفات تساهم في نجاح املترجم في مهمته

ظاللها، من صفات املترجم ألاخرى أن تتوفر لديه قدرة التفريق بين املعاني و 

سواء كان ذلك في لغة النص ألاصل أم في لغة الهدف. وأن يتوفر لديه أيضا إلاحساس 

املرهف بالتعرف على ألاسلوب ولهجة وعبارة النص، والغرض الذي كتب من أجله 

 .النص

عملية الترجمة، فقد وجدت دراسات  وفاعليته فيدور املترجم  وفي مسألة

في نفس املوقع  موجود و الهدف، وهالكاتب للنص  الترجمة أن املترجم هو املنتج أو 

عن البيئة  افتراضاتمع ما يحمل ذلك من  ألاصل،الذي وجد فيه كاتب النص 

ملا يقدمه النص مع يستنجه قارئ  الاتصاالالستنتاجي. وإذا تطابق واملعرفة املشتركة

عندها يكون تناسب النص مع محيطه في النص  أجله،النص الذي كتب النص من 

أو النص الهدف قد حصل بشكل متطابق، وأيضا ملا يتعلق بعالقة تقييم  ألاصل،

 وتوفير هذاالنص مع الغرض الذي كتب من أجله النص  قارئ تناسب الصلة بين 

 .العنصر هو من املهام التي تقع على عاتق املترجم في إنجاز الترجمة

إذ أنه توجد  ش يء،الجانب اللغوي الذي يجب توفره في املترجم ليس هو كل 

أن  مرجحة هاملترجم، وهذمن حيث إن توفرت سهل عمل  أهمية،صفات أخرى ذات 

فعلى سبيل املثال يكون للمستوى الثقافي للمترجم  عمله.تساهم في نجاح املترجم في 

 الهدف،تتمثل بخلق نص محكم الصياغة في اللغة  متقنة،دور هام في إنجاز ترجمة 

كس روح النص ألاصل من حيث الرسالة التي أرادها كاتب إذ تأتي الترجمة عندها لتع

وتفسير ذلك يكمن في أن وسع الثقافة قارنه. التي قصد إيصالها إلى  ألاصل،النص 
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تمكن املترجم من أن يكون على دراية جيدة في تقديم املقابل ألاقرب إلى املفردة التي 

و بحالة أو بمفهوم خاصة إذا كانت تلك املفردة تتعلق بوضع أ النقل،هي هدف 

أو أنها تمثل مصطلحا خاصا في مجال معين من مجاالت العلوم  معين،حضاري 

تمكنه  معينة،. من الصفات ألاخرى التي توفر للمترجم قوة ومقدرة واملعارف إلانسانية

، وهذا يعني أن مجال أو حقل الاختصاصمن تقديم ترجمة جيدة، هي بالطبع جانب 

، ودراية وإملام اختصاص يرض على املترجم مجال معرفة النص املزمع ترجمته يف

باملصطلحات والتعابير، ولربما أيضا باللغة التي يتكلم بها املختصون في أحد مجاالت 

، ص 1991غير املختصين. يقول حاتم ) ال يتكلم بها الاختصاصالعلوم، حيث أن لغة 

( إن دراية املترجم ومعرفته باألفكار التي يعبر عنها كاتب النص ألاصل تشكل عنصرا 11

حيويا ومساعدا في عملية الترجمة ، بينما ينتج عن غياب مثل تلك الصفة ضعف 

ثقة املترجم بنفسه، وينعكس ذلك بالتالي سلبا على عمله، ومثل ذلك يتمثل في عجزه 

النص ألاصل التعبير السليم  افتقر ملعنى، خاصة إذا و عدم مقدرته على استيعاب ا

كما وإن دراية املترجم ومعرفته املسبقة بمواضيع  ،بالغموض وكثر فيه الحذف اتسمو 

الحقل الخاص بالنص، وفهم ما يقصده كاتب النص ألاصل، يساهم إلى حد كبير في 

املقدرة على نجاح الترجمة، أما عكس ذلك فسيخلق للمترجم صعوبات منها الا إلى 

ترجمة مناسبة النص ألاصل تعتمد إجراءات الترجمة وسير عملها في املجاالت املهنية 

بالضافة إلى املعايير اللغوية املطلوب توفرها في املترجم على عدد آخر من العوامل 

وتوقعات  احتياجاتإلاضافية، مثل الشخصية والتدريب واملؤهالت، وفوق كل ش يء 

بالترجمة، فما يمكن أن يطلب من املترجمين ألاخصائيين طالب الشغل الخاص 

وألاكاديميين الذين لهم عالقة وثيقة بمهنة الترجمة عمل ترجمة، ليس له عالقة 

بالنقل التلقائي، وفك الرموز الوحدات اللغة، وإنما ترجمة لنقل املعنى فقط 

ئي لغوي )فك الرموز فالترجمة تعني في السياق املنهي نقل للمعني وليس عملية نقل تلقا

اللغوية(. ودور املترجم في مثل تلك الحاالت التوسط اللغوي بين ثقافات اللغات 

املترجم عنها واملترجم اليها، وهنا يبرز دور املترجم كوسيط، وكمؤلف للنصوص 

املترجمة مقابل مؤلف النص ألاصل. املترجم املمارس )املنهي( هو الذي يتحلى بصفة 

ل بين لغتين، ومثل هذه الصفة تختلف عن صفة املقدرة التي الوسيط الذي يعم

يمتاز بها شخص مزدوج اللغة فالترجمة هي نشاط لغوي تواصلي تفترض في حالتها 
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املثالية مقدرة مزدوج اللغة، لكنها تبقى ناقصة إذا لم تكن مصحوبة باملقدرة على 

 .لغتين والنقل بينإنتاج خصائص التواصل 

-III ريريةالتح الترجمة 

وتعني نقل مفهوم الكالم من لغة الى اخرى نقال تحريريا في أي مجال من 

 ...املجاالت

وفرق بين " الترجمة التحريرية" و" الشفوية": الن العبارة الشفوية مهما كان شانها ال 

تعدو ان تكون عبارة عابرة والترجمان الشفوي قلما يحاسب على دقة اللفظ وحسن 

عادة الى إلاسراع، كيال يعطل السامع واملتكلم أما الذي يترجم اختياره، وهو مضطر 

تحريريا، فانه عادة ال بد له ان يتوخى الدقة في النقل، حتى تكون الترجمة صورة 

 صادقة بقدر إلامكان.

 :نشاطات الترجمة التحريريةمجاالت  1-

 ةفاصحالو أ ةصلحاملو أ ديوانعلى مستوى النشاط-أ

اذ ان كثيرا من الهيئات يدخل في صميم عملها أن تتصل بهيئـات اجنبية، كما 

تتلقى رسائل بلغات اجنبية، وال بد في كلتا الحالتين من الترجمة من لغة الى اخرى، 

حيث ال تعدو نقل  الصحافة،الترجمة املتصلة بحرفة  النشاط،ويدخل تحت طي هذا 

 .الانباء الخارجية

 :سياس ياملستوى العلى نشاط  -ب

ويتناول الرسائل الخطيرة بين اشخاص ذوي خطر من أمثال: امللوك والرؤساء 

كانت بلغة غير لغة  إذاوألامراء والزعماء، وكثيرا ما يتطلب ترجمة هذه املراسالت 

 ...املرسل اليه
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 :على املستوى الذهنينشاط  -ج

ثابت على مدى الايام، ولذلك يجب ويتطلب في انجازه  بأمر وهو الذي يتصل 

تلك آلاثار التي  العقلية،الن الترجمة هنا تتناول بعض آلاثار  والتأني،كثيرا من العناية 

 ...جيل من الناس لكل الثقافييتألف منها التراث 

هذا الطراز من الترجمة لآلثار الفكرية هو الطراز الخطير، حيث انه يتناول 

ات التي ترجع الى جميع العصور قديمها وحديثها. والذي يعتبر اهم مظاهر املؤلف

 .النشاط للمترجمين في وقتنا هذا

ومع ان ما يكتبه الكتاب وما يؤلفه املؤلفون ال يكون دائما من آلاثار الباقية، 

انه يستحق  أىر  إذاالا  أثر والتي تستحق البقاء، فان املترجمين ال ينشطون لترجمة أي 

 ...البقاء ولو الى حين

 :وترجمة الاثار العقلية يطلق عليها بعض الكتاب

إلى خبير متمرس يقوم بترجمتها وفق نظام –بحق –تحتاج  ألنهاالترجمة الفنية، نظرا 

معين، فكم من كتاب ضاعت فائدته حين أسندت ترجمته الى شخص غير خبير بمادة 

يستطع مترجم آخر ان يجازف بترجمته، ألن الكتاب الكتاب، فلم يستسغه القراء، ولم 

من الوجهة النظرية قد ترجم فعال، ومأل رفافه املكتبات، وسيظل في ألاغلب الارجح 

 ...متبوا على تلك الرفاف ال يبرحها

 :أقسام الترجمة الفنية 2-

ان ترجمة الكتب واملقاالت والرسائل، مع اختالف موضوعاتها، قد دعا الكتاب 

يكونوا شديدي العناية والحرص بهذا الضرب من النشاط، أسوة بسائر ضروب الن 

النشاط الفكري، ولذا فقد قسموا هذا اللون من الترجمة الى اقسام ثالثة ناظرين 

 :الى ناحيتين

 .الاولى: مادة الكتاب

 .والثانية: طريقة الاداء والاسلوب
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 :قسام الثالثةواضعين في الاعتبار مؤهالت املترجم في كل قسم من الا

القسم الاول: ما كانت املادة اهم ش يء في الكتاب، ويجيء الاداء والاسلوب في املرتبة 

 ... من رياضة، وطبيعية، وفيزياء، وهندسة، وكيمياء -مثال–الثانية كاملواد العلمية 

العلم الذي ينقله  بأصول وهذا اللون البد ملن يتصدى لترجمته ان يكون على علم  

 .ته في اللغتين: املنقول عنها واملنقول اليهاوبمصطلحا

سالمة  املكانة:ونافستها في هذا  الاول،القسم الثاني: ما كانت مادة الكتاب في املكان 

العلوم الاجتماعية والفلسفية، وكتب  الباب:ويدخل في هذا  الاداء،الاسلوب وطريقة 

 ...التاريخ والسياسة والتشريع

هذا اللون: ان يكون اسلوبه رصينا، سهل التناول، بعيدا وال بد ملن يتصدى لترجمة 

عن التعقيد والاغراب، وان يكون ملما باملوضوع أي يترجمه املام الخبير به املحيط 

 .بجميع اطرافه

مميزات  أخصالقسم الثالث: ما كان جمال ألاسلوب وحسن الاداء وروعة العبارة، من 

الكتابة، الى جانب غلبة عنصر الخيال والابتكار عليه، وهذا بالطبع هـــــــــو " العمل 

 ...ألادبي" الذي يشمل الشعر والنثر الفني والقصص ي واملسرحيات واملقاالت الادبية

 بين الترجمة التحريرية والترجمة الفورية جوهريةاختالفات  3-

 
ً
 املترجم التحريري ليس مترجما

ً
 فوريا

 
ً
ترتبط الترجمة التحريرية والترجمة الفورية الاحترافيتان ببعضهما ارتباطا

 ما يظّن الناس أّن من يقوم بالترجمة التحريرية يستطيع الترجمة 
ً
، وغالبا

ً
وثيقا

الفورية؛ ورغم أوجه التشابه الواضحة، فإّن هذين التخصصين مختلفان للغاية، 

 رؤية شخص يحترف 
ً
 ومن النادر جدا

ً
 .الاثنين معا

 في تعامل املترجمين التحريريين مع الكلمة املكتوبة، فيما 
ً
يكمن الفرق الرئيس ي ظاهريا

 
ً
يتعامل املترجمون الفوريون مع الكالم. املترجمون التحريريون مختلفون اختالفا

 عن املترجمين الفوريين
ً
 .جوهريا
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 :والترجمة الفورية الترجمة التحريرية بين جوهريةفيما يلي اختالفات 

 ز الترجمة التحريرية على املحتوى املكتوب
ّ
 :ترك

، دعونا نعّرف كال املصطلحين
ً
 :أوال

 الترجمة التحريرية: نقل مكتوب ملعنى النص ألاجنبي. 

 الترجمة الفورية: نقل شفهي ملعنى كالم أجنبي. 

ز كّل ترجمة من النوعين 
ّ
السابقين تتكّون اللغة من مكونات مكتوبة وشفوية وترك

زون على املحتوى املكتوب وفهم املعايير 
ّ
على مكون واحد، فاملترجمون التحريريون ُيرك

ز املترجمون الفوريون على املحادثة 
ّ
الثقافية للمجتمعات ذات الصلة، فيما ُيرك

 .واملعرفة اللغوية الواسعة

 ال تكون الترجمات التحريرية فورية 

املحتوى، سيستخدم أحد تطبيقات الترجمة  عندما يبدأ املترجم التحريري بترجمة

الاحترافية، وسلسلة من الكتب املرجعية قبل البدء في عملية النقل الدقيقة. 

يستخدم املترجمون التحريريون معرفتهم وأبحاثهم لفهم الفروق الثقافية واللغوية 

للبلد الهدف حتى يتمكنوا من كتابة ترجمة أفضل، وبطبيعة الحال تستغرق هذه 

 أطول بكثير من وقت املترجم الفوري، والذي ينقل معنى الحديث على ال
ً
عملية وقتا

 .الفور 

 ال يتوجب على املترجمين التحريريين أن يكونوا طليقين في لغتهم الثانية 

 إلى لغتهم ألام، وليسوا مطالبين باالستفادة من 
ً
يترجم املترجمون التحريريون عادة

الفورية، ورغم أّنهم ال يتقنون التحدث باللغة الثانية  ثروة كبيرة من املفردات للترجمة

 ما يكتبون أفضل من أبناء اللغة ألام، فيما يجب على املترجمين 
ً
، إال أّنهم غالبا

ً
تماما

 .الفوريين التمتع بطالقة تامة في املحادثة
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 تتطلب الترجمات التحريرية دقة أكبر 

ر في تركيبة الجملة املكتوبة والشفوية، 
ّ
 أن يكون فك

ً
وستجد أّن هناك احتماال

تركيبك الشفهي غير صحيح من الناحية النحوية. ال يتطلب التواصل الشفهي الفّعال 

نفس الدقة النحوية التي يتطلبها التواصل الكتابي، وينطبق نفس املبدأ على املترجمين 

 .الفوريين والتحريريين

غوية بين لغتين على الفور، ما يترجم املترجمون الفوريون العبارات والتعابير الل

 لعدم الدقة، وبخالف ذلك، يتوفر لدى املترجمين التحريريين وقت 
ً
 واسعا

ً
يترك مجاال

أكبر لتحليل النص والبحث عن أفضل نقل للمعنى، ونتيجة لذلك، تميل الترجمات 

 .املكتوبة للتمتع بدقة أكبر من الترجمات الفورية

  وقائع مباشرةال يحضر املترجمون التحريريون 

إذا كنت قد شاهدت جلسة استماع دولية، فربما الحظَت وجود سياسيين 

يرتدون سماعات أذن ومهنيين يتحدثون بسرعة، هؤالء الناس مترجمون فوريون 

وليسوا مترجمين تحريريين؛ وعلى ألاغلب ستجد املترجمين الفوريين في املؤتمرات 

لشرطة، ففي تلك ألاماكن يكون واجتماعات العمل وقاعات املحاكم ومراكز ا

 .املترجمون الفوريون ضروريين للتواصل الناجح وإتمام العمل على أكمل وجه

ال يكون محترفو الترجمة التحريرية في ألاحداث املباشرة، إنما ستجدهم في مكاتب 

هادئة، محاطين باملراجع وتطبيقات الترجمة الاحترافية، وهم ال يتواجدون في امليدان 

 للتواصل املباشر، إنما تعمل نسخة عملهم املكتوبة كوسيلة تواصل ليكون
ً
وا جسرا

 .غير مباشرة تصلهم بجمهور أوسع

عندما تستخدم إحدى الشركات خدمات ترجمة احترافية لتوطين موقعها على 

الويب، ُيسّهل املترجم التحريري مهمة العمل التجاري في البالد املستهدفة، وتساهم 

 .ل قاعدة عمالء جديدة من أبناء اللغة الهدفترجمته في تشكي
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 يستخدم املترجمون التحريريون قاعدة معرفية ثقافية 

 ليجاد مصطلحات مناسبة أثناء 
ً
قد يستخدم املترجمون التحريريون قاموسا

عملية الترجمة، بينما نجد املترجم الفوري على مقربة من حفظ القاموس، وتساعده 

 .تأدية علمه بسرعة أكبر بكثيرهذه املعرفة اللغوية في 

 من دراسة املفردات، ُيرجح أن يقوم املترجمون التحريريون بدراسة 
ً
وبدال

الاختالفات في ألاسلوب املكتوب أو آلاثار الثقافية لرموز معّينة؛ وللحصول على ترجمة 

ذات جودة عالية تعطي العمل ألاصلي حقه مع مراعاة توجيهه للمنطقة الهدف، يجب 

متع املترجمون التحريريون املحترفون بفهم عميق للتقاليد الثقافية السائدة في أن يت

 .املنطقة

ورغم سهولة الخلط بين املهنتين، إال أّن الترجمة التحريرية والفورية مجاالن 

، لذلك ومهما حدث، ال تخلط بين هاتين املهنتين
ً
 .مختلفان تماما
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 03رقم املحاضرة 

-IV    املتخصصة:الترجمة 

شيوًعا وتكراًرا في الوقت الحاضر، إال  الترجمة على الرغم من أنها أكثر أنواع

متخصص  أن الترجمة املتخصصة، أي ترجمة النصوص التي يتم إنتاجها ضمن مجال

من املعرفة أو النشاط، قد اعتبرت في الغالب من الدرجة الثانية في دراسات الترجمة. 

ونظًرا العتبارها أقل إبداًعا وسموا وبريًقا من نظيرتها التقليدية، أي الترجمة ألادبية، 

فقد ارتبطت الترجمة املتخصصة بسمات سلبية إلى حد ما، وتم وصفها بشكل مباشر 

 وسنبين في على أنها عملية تلقائية ومقيدة ومرهقة في كثير من ألاحيان.أو غير مباشر 

هذا الدرس بعض التحديات التي من املحتمل أن يواجهها املترجمون الذين يعملون 

في ترجمة النصوص املتخصصة، في محاولة لظهار أن الترجمة املتخصصة تنطوي 

 .ذين يقومون بها كالترجمة ألادبيةعلى أكثر مما تراه العين ويمكن أن تكون متطلبة لل

 ألادبية واملتخصصة الفرق بين الترجمة1-

نَّ كل ميادين الترجمة ماتعة ورائعة، الفرق الذي َيكمن بينها ربما هو في تلك إ  

نة، وقدرات  الاختالفات املوضوعية واملنهجية؛ حيث إن لكل ميدان ُمتطلبات معيَّ

ح ويتزود خاصة من املترجم، فقبل ولوجه هذا 
َّ
امليدان أو ذاك، عليه أن يتسل

نه من السيطرة على املادة العلمية الخاصة بميدانه ِّ
ّ
مك

ُ
 .بالوسائل التي ت

بادئ ذي بدء، نقصد بالترجمة ألادبية، املجال الذي َيجمع الشعر والنثر 

وغيرهما من صنوف ألادب، وحتى يكون املترجم قادًرا على ألاخذ بتالبيب هذا امليدان، 

 .طلب ألامر منه املوهبة ابتداًء، ثم القدرة الفائقة في تشكيل اللغة بمهارة وبراعةيت

صة، فتجمع القانون والطب والسياسة والاجتماع  أما الترجمة املتخّصِّ

والاقتصاد، وغير ذلك من التخصصات، وهنا على املترجم أن يكون خبيًرا بهذه 

ا بمصطلحات كّلٍّ منها، فعليه ا
ً
ص وسؤالهم التخصصات، عامل لتقرب من أهل التخصُّ

نة من أن ترجمته  ن من أمره، ويكون على بّيِّ  جملة ما غموٌض، حتى يتيقَّ
َ
 ترجمة

َّ
إن لف

 .تفي الغرض املطلوب منها

http://academiworld.org/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/
http://academiworld.org/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/
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صة، وهذا في كندا، حيث  عدُّ من قبيل الترجمات املتخّصِّ
ُ
إن الترجمة ألادبية ت

صة، وأردُت  تعتبر اللغة ألادبية وهي مداد الترجمة ألادبية، من قبيل اللغات املتخّصِّ

َس ألامر على من يقرأ موضوعي هذا شير إلى هذه النقطة، حتى ال َيلتبِّ
ُ
 .أن أ

وإذا عدنا إلى الترجمة ألادبية، فإنها تتميز بأنها صعبة نوًعا ما، وَيجب إيجاد 

 Jacques"طريقة معينة في إيصال الفكرة والرسالة، أدعم كالمي بما قاله "جاك دريدا

Derrida: "إن الترجمة أحياًنا تكون ُمستحيلة وضرورية". 

رتكز أساًسا على املعنى، وَيستحيل علينا الترجمة كلمة 
َ
والترجمة ألادبية ت

بكلمة؛ ألنَّ ذلك سَيعوق عملنا، ولن نفلح في نقل الرسالة التي نبتغيها من ترجمتنا 

ة  ة، أو نّصٍّ نثري َيحمل صوًرا بيانيَّ نات بديعية، هناألبيات شعريَّ يقول "ميشال  وُمحّسِّ

ع ألاسطر املكتوبة من الغير؛ وذلك " :Michel Ballard باالر ن الصعوبة بمكان تتبُّ إنه مِّ

كي ال نتوه في أماكن ما؛ حيث من الصعب نقل ما كتب في لغة إلى لغة مغايرة، ]...[ 

ا، هذا َيعني نقل معنى غير دقيق، وحين أعدل م نه سواء على عندما أترجم حرفيًّ

 ."مستوى البناء اللفظي أو ألاسلوب، أحصل على انطباع أنني أخون أمانة املترجم

رين الذين أرسوا "Cicéron يقول املترجم الكبير "شيشرون   ِّ
ّ
، وهو من املنظ

دعائم علم الترجمة، يقول "شيشرون": "في الواقع، كنت أعتقد أن ما یهمُّ القارئ هو 

  تقديم نفس عدد الكلمات،
ُّ

ضح لي أن وزنها هو ألاهم"، من كالمه، نستشف ولكن اتَّ

، قارئ النصوص 
ً

 من املشاعر وألاحاسيس، وفعال
ً

ة معنوية ومحصوال بأن للكلمات قوَّ

تعة، ونقل نفس رونق وجمال النص ألاصلي، فعلى املترجم أن 
ُ
ألادبية يبحث عن امل

 .رجمييسعى في سبيل تحقيق ذلك، وإال يكون قد فشل في عمله الت

ص لغة معينة تبًعا ملوضوعاتها   ز بأن لكّلِّ تخصُّ بينما الترجمة املتخصصة تتميَّ

الخاصة، فامليدان الطبي له مصطلحاته الخاصة، وعلى املترجم أن يبحث حتى في 

خلفية هذه املصطلحات، وإال لن يستطيع الفالح في ترجمة صحيحة ودقيقة، يقول 

ا من " :"Daniel Gouadec في هذا الصدد "دانيال كواداك
ً
د انطالق ص يحدَّ إنَّ التخصُّ

قترحة، وكذا املوضوعات التي يجب أن يتدخل فيها املترجم
ُ
 .([...]اللغات امل
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؛ حيث يرى أن  Jean- René Ladmiral "يدعم هذا القول "جون رينيه الدميرال

م،  ِّ
ّ
د وفًقا لطبيعة اللغة التي يستعملها املتكل حدَّ

ُ
وأيًضا تبًعا الترجمة املتخصصة ت

 
ً

عن مجاالت الترجمة  آخرللموضوع املعالج، كاملجال التقني، وهنا يضرب لنا مثاال

ص طبيعته الخاصة، وكذا مصطلحاته املستعَملة  .املتخصصة املتعددة، فلكل تخصُّ

إن قضية الترجمة املتخصصة تطرح أساًسا على مستوى " :"ويضيف "الدميرال  

ر له الطلبة، بما ُيمكنهم من املمارسة على الصعيد املنهي،  فتدريسها ُيفترض أن ُيحّضِّ

تجاوز عوائقها ذات الطبيعة الخاصة"، فعلى التكوين الجامعي أن ُيراعي هذا الجانب؛ 

نة، على الطالب أن يتعلم كيف يبحث  ألنَّ هذا النوع من الترجمات، يطرح عوائق معيَّ

 باختيار اللفظ عن املعلومة، وكيف َينتقي املعلومة، وكيف تكون تر 
ً
جمته صحيحة

د، بكل موضوعية وحياد، دون تزويق أو تلميع لغوي   .الدقيق، في السياق املحدَّ

صة، فإن لها دوًرا كبيًرا  الترجمة رسولنا إلى آلاخر، وسواء كانت أدبية أو متخّصِّ

 إنها:في اتصالنا باآلخر، وفي نقل صورتنا ألادبية والثقافية والاجتماعية والعلمية؛ أي

ننا من التعريف بما لدينا من مكتسبات، وتجعل منا  ِّ
ّ
جسر تواصل وحلقة تبادل، تمك

قادرين على إلافادة من تجارب الغير، والفرق الذي يقع بين الترجمة ألادبية 

واملتخصصة، هو أن ألاولى تلقي الضوء على املشهد الثقافي عندنا، أما الثانية، فهي 

عّرِّف بما عندنا من قدرات في ش
ُ
ا، للترجمة رسالة، ت

ً
تى املجاالت املتخصصة، إذ

 .ورسالتها تختلف بتنوع ميادينها، وتبقى دوًما جديرة باالهتمام والتقدير

 نحو الترجمة املتخصصة: 2-

 ونظرا لتنوع، وإلانسانيةنظرا لتنوع التخصصات بمختلف املجاالت العلمية 

، يتعّسر على املترجم أن يكون ملّما بكل وشفوية ومنظورةفروع الترجمة من تحريرية 

وأسلوبه ، ذلك أن كل علم قائم بذاته له مصطلحاته الخاصة والفروعهذه املجاالت 

حتى  ووسائله الخاصةمن فروع الترجمة يتمّيز عن غيره بتقنياته  وكل فرع، الخاص

 JuliaوOlga ÁLVAREZهذا الطرح ما ذهبت إليه  وما يبرر، ويبدع فيهيتقنه 

BENSEÑO:بقولهما 
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“Nuestra opinión es que el traductor debe especializarse en textos técnico 

-científicos o bien en textos literarios. Dicho de otra manera، un estudiante 

debería poder optar entre ser un traductor de lenguas con fines específicos 

o un traductor de lengua creativa.” i (Olga، Á & Julia، B.1993:01 ) 

و مع استحالة إلاملام بكل املجاالت و لغات الاختصاص و وجوب التخصص في مجال 

أن يحسن اختيار املجال الذي سيقتحمه و يتخذه مسارا محدد، يتعّين على املترجم 

مهنيا، وفق معايير يتقدمها ميوله الخاص و رغبته في ممارسة هذا النشاط، ترافقها 

مجموعة من املهارات اللغوية و الترجمية و معرفة واسعة بمجال التخصص، 

GOUADECيقول   :  

„On peut devenir traducteur spécialisé en vertu d’une spécialité acquise 

(en droit، en économie، en informatique، en biologie، en médecine…) 

d’une compétence confirmée en langue، de qualités rédactionnelles 

avérées، et de l’envie de devenir traducteur“ (GOUADEC، D.2002:301) 

 

 الترجمة املتخصصة:محاور تكوين املترجم في 3-

تكوين ثالثي ألابعاد، تتمثل ركائزه  -في نظري –تكوين املترجمين املتخصصين 

التي ينقلها ألاستاذ إلى الطالب، كما  واملعارف املتخصصة الكفء املؤهل، ألاستاذ في

ينبغي عليه تحمل جزء من املسؤولية من خالل الاعتماد  –الطالب أي–أن هذا ألاخير 

املحاور الثالثة للتكوين في مجال الترجمة  لتكوين الذاتي. فتلكم هيعلى التعلم وا

، والتي تتكامل حتى تحقق الكفاءة والفاعلية املنشودة في تدريس الترجمة املتخصصة

 املتخصصة، والتي يلخصها املخطط التالي:

  



  املاستر  لطلبةموجهة  املتخصصةالتحريرية الترجمة  محاضرات في
 

35 
 

 التكوين في الترجمة املتخصصة4-

 تكوين املترجم -أ 

الترجمة املتخصصة تدريسهم للغات الاختصاص يستدعي تكوين املترجمين في 

ومعاجمها املتخصصة وتعليمهم كيفية ترجمة املصطلح العلمي والتقني وانتقاء 

الترجمة املالئمة للسياق من خالل التدّرب على استعمال املعاجم املتخّصصة، مع 

 في عملية الترجمة، -حتى املصطلحية منها-ضرورة التنبيه إلى محدودية املعاجم 

والتأكيد على دور السياق والسيرورة التواصلية في بناء معاني املصطلحات في 

الخطابات العلمية. هذا وينبغي الاهتمام بالجانب املادي في عملية تكوين املترجم 

املتخصص، بتجهيز معاهد املترجمين باملعدات الالزمة للتدرب على الترجمة، خاصة 

ة وثائقية وسينمائية، فضال عن املوسوعات املتخصصة، من برامج تلفزيونية وأشرط

والكتب التي تسهل عليه البحث التوثيقي واملوسوعي، وتوفير الانترنت والحواسيب في 

 القاعات الدراسية التي تساعده في الترجمة وتزوده بالذاكرات الترجمية املختلفة.

 تأهيل ألاستاذ -ب

 update-actualiserن لعل ألاوان قد آن لتأهيل ألاساتذة وحثهم على تحيي

معارفهم ليكّونوا بدورهم طلبة قد تفوق احتياجاتهم ومتطلباتهم بكثير نوعية التكوين 

الذي تلّقوه هم أنفسهم. كما ينبغي على ألاستاذ تنويع املجاالت واملوضوعات التي 

تتناولها النصوص املدرجة في إطار مادة الترجمة العامة حتى ولو لم يكن هناك مقياس 

درج من ألاسهل إلى ألاصعب؛ ومن ألاقصر إلى ألاطول؛ ومن للترجمة املتخصصة، والت

امللموس إلى التجريدي؛ وتجديد النصوص سنة بعد سنة؛ ومواكبة أحداث الساعة 

وتجدر إلاشارة  .من خالل ربط النصوص املتناولة في تمارين الترجمة بتلك ألاحداث

عالم „في كنف أيضا إلى أن ألاستاذ يكّون أجياال من املترجمين الذين نشؤوا 

، وبناء عليه، أصبح أستاذ الترجمة مطالبا بأن يتابع عن كثب ما تتطلبه “محْوَسب

ثورة املعلومات والاتصاالت من تغيير في نظرته إلى منهجيات وطرائق تعليم الترجمة 

وإعداد مترجمي الغد. ومن املعروف أيضا أنه ال توجد في بلداننا أي مؤسسة جامعية 

عنى بتأهيل ألا 
ُ
ذلك أن معاهد ألاساتذة “. مهنة إعداد املترجمين„ساتذة ملمارسة ت
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، وشهاداتهم الحقيقية هي الخبرة العملية. ولكن، يـبقى الترجمة“سوق „الفعلية هي 

آلاخرين، إضافة إلى امتالك  إلى“الخبرةفن نقل „املترجم/ألاستاذ في حاجة إلى تعلم 

 هذه الخبرة.

 التكوين الذاتي -ج

ؤسسات التعليمية ومدارس التكوين تقدم مبادئ عامة حول إذا كانت امل

املمارسات الترجمية وتنظيرها وبعض املعارف التي تساعد املترجم على أداء مهمته، 

فإن املسؤولية تبقى كبيرة وتتطلب من املمارس بذل املزيد من الجهد للتمكن من 

فة الواسعة واملتنوعة أسرار الترجمة والكشف عن خفاياها، ولن يكون ذلك إال بالثقا

واجب املترجم أن يعتمد على نفسه  فمن“وجه. حتى يستطيع إنجاز عمله على أكمل 

وأن يحرص على تحسين وصقل مهاراته اللغوية طوال فترة حياته املهنية. وبعبارة 

أخرى، فإن املترجمين املحترفين هم في حالةِّ تعلمٍّ دائم، خاصة إذا كانوا مترجمين في 

هي  extracognitivesملتخصصة. إن معارف املترجم التي تتجاوز مدركاته املجاالت ا

، وبإظهار ما يخفيه 
ً
التي تسمح له بملء الفجوات وبتأويل النص بإعطائه معنى متواطئا

يتعين على “: „مهنة الترجمة“ذلك النص. ويقول روجر كريس في مقال له معنون بـ

املترجم أن تكون لديه معرفة مسبقة بالعمل في ذلك املجال، وال يعني ذلك أنه يجب 

دة في الطب أو أنه يتعين على مترجم كتيبات برامج أن تكون للمترجم الطبي شها

، ولكن التوفر على بعض املعلومات أو الخبرة أو التعليم 
ً
الحاسوب أن يكون مبرمجا

( هو مسألة ضرورية. ويمكن تحقيق ذلك من خالل دورةٍّ أو خبرة عملية 
ً
)أو الثالثة معا

م ذاتي.
ُّ
َعل

َ
 أو ت

 :الجانب النظري لتكوين مترجم متخصص 

سم بالتنوع والغنى  إن
ّ
التكوين القاعدي للمترجم في مراحله ألاولى يجب أن يت

الذي يدعو إلى ضرورة تقديم دروس  Antony PYMيشدد عليه  وهذا ماوالحداثة، 

وتقنياتها ، دروس في نظريات الترجمة والاتصالفي استخدام تكنولوجيات إلاعالم 

تاريخ الترجمة، دروس حول مختلف )تحريرية، شفوية، منظورة(، دروس في  وأنواعها

 ميادين الترجمة املتخصصة تفتح للمترجم املجال النتقاء التخصص الذي يرغبه:
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“ the program can be quite rich and diverse، offering training in computer 

skills، new technologies، business، a range of specialized translation areas، 

translation theory، perhaps translation history، and general humanistic 

courses available in the institutions“ (PYM، A.2009:05). 

في املرحلة املوالية من التكوين املتخصص، البد من إضافة دروس مكثفة تصب 

جال، إلى جانب عالقة بذات امل ومقاييس لهامواضيعها مباشرة في مجال التخصص، 

 أن الجانب النظري والكتابة العلميةدروس في منهجية الترجمة، املصطلحية، 
ّ
. إال

والتدرب يبقى قاصرا دون املمارسة الفعلية للترجمة، حيث أن املمارسة الدائمة 

في مجال  وحرفية أكثر يكسبا طالب الترجمة املتخصص خبرة أوسع  املتواصل

 بقولهم أن: PYMليه مجموعة من املنظرين، منهم الذي ذهب إ وهو الطرحتخصصه، 

„Translation theories are abstruse and useless; only professionals know the 

realities of translation; trainees thus need the professional skills، not the 

academic theories“ vi (THAWABTEH، M. 2015 :03) 

  التطبيقي لتكوين مترجم متخصص:الجانب 

 والتي تضمنيقوم أساسا على املمارسة الفعلية للترجمة في مجال التخصص، 

للمترجم املتخصص الكفاءة الالزمة لدمجه مباشرة في سوق العمل من خالل دعوة 

اختصاصيين لقاعات الدرس بهدف تقديم دروس للطلبة في مجال التخصص 

التواصل معهم حتى ينهلوا من خبرتهم ويكتسبوا معارف جديدة من وحي ومجالستهم و 

تجاربهم، وكذا تطوير مهاراتهم التواصلية من خالل دمجهم في أوساط محاكية 

لظروف العمل، حتى يعتادوا على ممارسة املهنة والاحتكاك بالعمالء والزمالء، و هو 

 بقوله: PYMما أشار إليه 

„some of the steps being taken closer to the market include inviting 

professionals into classroom، assessing of students on the basis of 

portfolios of their completed translations، using real world (authentic) 

translation tasks with explicit instructions from a client، and generally 

modeling competencies and skill sets in ways that can match up with 

market demands“vii (THAWABTEH، M. 2015 :06) 

إلى ضرورة تعزيز الدروس التطبيقية بتربصات ميدانية قصيرة املدى  GOUADECينّوه 

عاهدو أقسام في املؤسسات الاقتصادية أو إلادارات العمومية أو مكاتب الترجمة أو م
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الترجمة حسب طبيعة التخصص، حيث تسهم هذه التربصات في تنمية الكفاءات 

 يلي: وتتمثل فيماالترجمية لدى املترجم املتخصص بوتيرة أسرع، 

“ – des « mini-stages » destinés à compléter ou prolonger ces formations، 

– des stages portant sur des domaines de spécialité (droit، 

informatique،etc.)، 

– des stages de formation de formateurs “ viii (GOUADEC، D.1989:172-

173) 
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 04رقم املحاضرة 

   -V بحث في العالقة واملصطلحالترجمة 

الكتابة العلمية عصبها املصطلح وقوامها مفهومه وال فرق بينها وبين الكتابة 

بهما وبكونها ترمي إلى منتهى الدقة وأقص ى إلايجاز وغاية إلافادة والعلم. ألاصيلة إال 

إنهما تشتركان في اقتضاء السالسة والفصاحة والبالغة والبيان، أي تسلسل عناصر 

الجملة وتناسقها وعدم تنافرها وتبليغ املراد منها وجالء الفكرة من ورائها في أناقة 

م أولى وأدعى وأنفع، ألنه السبيل إلى الرقي وحسن ديباجة، وإن كان ذلك في العل

 والنص فيه أداة املعرفة إذا تجلى ووعاؤها إذا استقام واستوفى.

توجب ما يوجبه الكالم املبتكر  إلانشاء وإذا علمنا أن "الترجمة القوية لون من 

ق في الصوغ" )مبارك ]بدون تاريخ[:
ّ
 (.119من قوة الوصف والتأن

، أحدهما الترجمة والثاني نوعين إلىتخصصة وينقسم نقل النصوص امل 

التلخيص، الذي يدخل في باب التعريب، ألن املترجم ينقل إلى العربية وهو غير مقيد 

 بالنص الذي ينطلق منه في اللغة املترجم منها.

فبعد أن تضح املفاهيم املصطلحية، لن تكتمل الصورة وينجلي املقصود  

ألاخصائي في امليدان قصد الاستفسار ومناظرته  تماما، على العموم، إال بمجالسة

قصد التعمق. وإن التلخيص أصعب وأشد امتحانا للمترجم ألنه عليه أن يغوص في 

كنه املعنى ويمسك بخيوطه ويستخرج دقائقه وتفاصيله ويستبين جوهره، فيقدم 

خالصة ما فهم وزبدة ما استوعب، في حين أن املترجم متى استحكم فهمه لفحوى 

صطلح وتمكن من إيجاد املقابل املناسب له، فإنه يحتمل جدا أن يوصل املعنى امل

تدريجيا إلى القارئ املتخصص الذي له إملام باملوضوع ودراية بخلفيته، حتى وإن خفي 

عليه هو البعد الكامل ملا قيل وما ذكر وما أضمر، شريطة أن يوفق في املصطلح ويبرع 

تالية من نفس امليدان املعرفي استأنس املترجم في ألاداء. ومتى ترجمت نصوص مت

بمصطلحاتها وبحث واستجلى وقرأ ووعى، فإنه يصبح متخصصا في ترجمة ذلك 

املوضوع، وإن لم يتخصص فيه. لذا، فإن التخصص في الترجمة ممكن على صعوبته 
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ويحصل باملعايشة واملمارسة واملواظبة. وهو مطلوب، حتى وإن كانت ترجمة العالم 

 تخصص ذي املقدرة اللغوية أنفع وأسلم.امل

-VI قوام النص العلمي املصطلح 

ى التفاهم والتطوير إال بتحديد مفهومه 
ّ
املصطلح هو روح النص العلمي وال يتأت

 وداللته عن طريق التخطيط له وتنسيق نشاطه وتوحيده وتنميطه وتعريفه.

وإن  املترجمة،سبق أن قلنا إن الصعوبات في الترجمة تتنوع بتنوع النصوص 

والنصوص العلمية أو املتخصصة.  ألادبية،النصوص تنقسم إلى قسمين: النصوص 

ينتج الفرق بين الترجمة ألادبية والترجمة العلمية عن سببين رئيسين: الاختالف بين 

بين طبيعة عمل املترجم ألادبي  والاختالف العلمية،النصوص ألادبية والنصوص 

وغايته وطبيعة عمل املترجم العلمي وغايته. فغاية املترجم ألادبي غاية جمالية. أما 

 الوسيلة،وتغلب على عمله الغاية وليس  جمالية،املترجم العلمي فليست غايته غاية 

ألامانة في وإلى املوضوعية والتزام الدقة املتناهية و املعلومات،إذ إنه يسعى إلى نقل 

مع مراعاة ترتيب عناصر النص بالطريقة التي  توصيلها،التعبير عن الفكرة التي يريد 

رتبت فيها في ألاصل حتى لو تنافى ذلك مع جمال ألاسلوب ومنطق اللغة التي ينقل 

ويستخدم ألارقام والرموز واملصطلحات واملختصرات التي تصيب الهدف بشكل  إليها،

لغة املترجم العلمي لغة علمية من حيث املبنى واملعنى ليتمكن مباشر. يجب أن تكون 

بل إن ألامر يحتاج أحيانا إلى التخصص في املادة التي  أخرى،من النقل من لغة إلى 

وهو ما قادتنا إليه طبيعة معظم  والتوثيق،أي إلى إلاطالع والبحث  وإليها،ينقل منها 

ال يمكن  ثقافته،مهما بلغت درجة  جم،فاملتر النصوص العلمية التي قمنا بترجمتها. 

لذا يجب عليه أن يبحث عن املعلومات التي  املواضيع،أن يكون متخصصا بجميع 

ليكتشف  والهدف،وفي لغتي ألاصل  النص،تنقصه بالتوثيق في املجال الذي يعالجه 

واملصطلحات  جهة،النص ألاصل من  آخر،بمعنى  ،معنه، وليفهكيفية الحديث 

والتراكيب الالزمة لنتاج الترجمة من جهة أخرى. ترى سيلفيا غاميرو بيريز أن 

وتحدد  التخصص،النصوص املتخصصة تتميز أساسا باستعمال ما يسمى لغات 

وهي معلومات  املحترف،خمسة مستويات من املهارات يجب أن يتمكن منها املترجم 

والقدرة على الاستنتاج  طلحاتالخاصة،املص كاملوضوعاتي، وامتالحول املجال 
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والقدرة على اكتساب الوثائق. ويرى  وأجناسه،والتعرف على أنواع النص  املنطقي،

املختصرات، البعض أنه يمكن الحصول على الوثائق من املصادر التالية: 

 العامة،واملجالت  النصوص،ومختصرات دراسة ألاسلوب وتحرير  ،تواملوسوعا

وأطروحات  املؤتمرات،ومحاضر  ألابحاث،ومجالت ملخصات  صة،املتخصواملجالت 

 .وأنشطة املختصين املختصين،والتشاور مع  واملاجستير،الدكتوراه 

 املصطلحات،إن املترجم العلمي يواجه يوميا لغات متخصصة وكما هائال من 

ولهذا يتعين عليه  إليها،ويحتاج إلى إيجاد أو وضع مقابل لها في اللغة التي يترجم 

الاستعانة باملعاجم العلمية املتخصصة من أجل التحقق من انتماء املصطلحات التي 

وقد تسعفه املعاجم والقواميس في ذلك  النص،يستخدمها إلى العلم الذي ينتمي إليه 

وربما يسأل أهل العلم والاختصاص أو يضطر إلى وضع ما يقابلها. وإن  تخذله،وقد 

فاملترجم العلمي العربي  بها،أو مختصة مصطلح وأسلوب خاصين  لكل لغة علمية

يواجه في كثير من ألاحيان نصوصا حررها مختصون يستخدمون للحديث عن مجال 

ويلجؤون أيضا إلى عبارة  تحليلهم،تخصصهم أداة مفهومية يرون أنها ضرورية لنجاح 

القاسم أن املترجم إلى مختصة توفر للمعلومة العلمية الصرامة املطلوبة. ترى فائزة 

اللغة العربية يتعرف خالل مرحلة كتابة النص ثغرات معجمه فيلجأ إلى الخطوات 

وتحمل  ،التالية: العمل على النص الذي يحاول فيه املترجم امتالك ألادوات املفهومية

ويعد بالغة  ،توقعات املتلقي ألاخير الذي يضيف فيه معلومات لتأمين وضوح الرسالة

نم عن نظام متكامل من إلاحاالت الثقافية ليجعل الرسالة مفهومة لدى تقنية ت

ومسار املترجم الذي يلجأ فيه إلى الصياغات الجديدة بطريقة النسخ  ،جمهور كبير

وإلى استخدام مصطلحات اللغة الدارجة لتسمية مفاهيم غير  ،عن ألاصل ألاجنبي

وإلى التأويل/  ،العربية الفصحى معروفة وابتداع املصطلحات مع مراعاة قوانين اللغة

والاستعداد  ،واملنهجية املناسبة التي تتضمن معرفة املوضوع ،والنحت ،الشرح

وإنشاء  ،وإجادة استخدام اللغة ألام ،والفهم الجيد للغة ألاجنبية ،للتحليل والتركيب

 . بطاقات مصطلحية
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 من حريته في 
ً
 ،التعامل مع النصومن البدهي أن سعي املترجم العلمي يحد كثيرا

ويطمس كل ما يدل على شخصيته. غير أن التزام الدقة املتناهية شرط من شروط 

الترجمة العلمية. ويكفي البرهنة على ذلك أن نذكر النتائج التي قد تترتب على 

الترجمة الخاطئة لبعض الرموز أو املصطلحات العلمية أو املعادالت الكيميائية أو 

 .ركيب دواء ما أو لطريقة تشغيل جهاز كهربائي ماالرياضية أو لطريقة ت

أما املترجم ألادبي فإنه يتمتع بقدر كبير من الحرية في التعامل مع النص الذي 

أن يحذف  الترجمة،على الرغم من مراعاته الدقة وألامانة في  ،عيترجمه، ويستطي

 وقواعدها.شيئا هنا ويضيف شيئا هناك البل أن يركب الكالم وفقا للغة 

إن املترجم ألادبي واملترجم العلمي مدعوان دائما إلى أن يكونا وفيين أمينين 

بحيث يتوهم قارئ الترجمة أنه  أمكن،أي إلى تقديم نص مشابه ما  ألاصلي،للنص 

أو  الترجمة،إذ إن  وواضح،أي أمام تعبير تلقائي  ترجمته،أمام النص ألاصلي ال أمام 

وهي أيضا العلم والفن الضروريان لتجاوز  ألاصل،من قراءة  غايتها هي إعفاء القارئ 

بين نص النص  املبدعة،التناقض الكامن بين متطلبات ألامانة ومتطلبات الصياغة 

وحرفيته من جهة وبين مغزاه وداللته وروحه من جهة ثانية. ولذلك فإن خيانة املترجم 

رضها طبيعة النص ألادبي ليست خيانة طوعية بقدر ما هي خيانة جبرية تف ألادبي،

وإنها قد تتكرر في كل نوع من ألانواع ألادبية ألنها  الخصوص،والشعري على وجه 

وثقافة  خاصة،وبيئة  معينة،وظروف  مكثفة،تلتقي عند انطالقها من تجربة ذاتية 

 مميزة
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 05رقم املحاضرة 

-VII  خصصةتاملالتحريرية صعوبات الترجمة:  

ترجمة النصوص العلمية واملتخصصة فتكمن في موضوع  وأما صعوبة

فهي نصوص جافة تخلو من  وألاسلوب،وقواعد اللغة  ،حالتخصص، واملصطل

  .الجماليات والتنميق والزخرفة خشية ضياع املعنى

 ابتكاره،إن ترجمة املصطلح في غاية الصعوبة ألنها ليست محصورة فقط في 

رجع الواحد وذلك حسب نوعية النص العلمي وإنما أيضا في تعدد املصطلحات للم

والتقني الذي سنترجمه أوال ثم ألن هذه املصطلحات قد تكون في النص املصدر الذي 

،وردت فيه مصطلحا مترجما من لغة أخرى 
ً
 فكم من مرة ترددنا في ترجمة ثانيا

Ordinateur  وب" وفي الاختيار بين "رتابة" و"منظملة" و "حاسب" و"حاس العربية،إلى

و" كومبيوتر". وكم من مرة شعرنا بأن الكلمات في بعض النصوص العلمية مستهجنة 

ألنها ألفاظ التينية كتبت بأحرف عربية تخلو كليا من أي معنى  ،ألنها هجينة بالفعل

فقد باتت والدة املصطلح العلمي العربي رهينة  ،يتصل باللغة أو باملادة التي نترجم منها

وأمس ى تداول املصطلحات العربية والخطاب العلمي بين  ،بيبوجود املصطلح الغر 

املختصين مرتبطا بدرجة تمكن املتلقي من املصطلحات الغربية ومفاهيمها وهذا ينم 

عن أمرين اثنين: " أولهما أن الجهاز املصطلحي العربي يكاد يكون غربيا في مفاهيمه 

ظلت منحصرة في محاولة  وثانيهما أن مهمة الفكر العربي ،وشبه عربي في صياغته

استيعاب املفاهيم العلمية الغربية ونقلها إلى العربية في صورة قوائم مفردات جلها 

( وقد زادت املعاجم املتخصصة هذه املشكلة 15معرب تعريبا صوتيا ال أقل وال أكثر")

تعقيدا بسبب عدم شمولية هذا املعجم أو اختالفه مع معاجم أخرى في اعتماد 

بسبب عدم شرح املصطلح وعدم اختيار املقابل املناسب له أو في تبنيه  املصطلح أو 

بعض الحلول الغريبة كالنسخ البنيوي الذي يقوم على تركيب لغوي الوجود له في 

وتهجين طرائق النقل الذي يقوم على مزج طريقتين ، (aurique =اللغة العربية )ذهبيك

ومن ذلك مزج النسخ الداللي  ،مختلفتين من أجل نقل املصطلح العلمي الواحد

والنسخ الداللي وتوليد كلمة ، antichlore كما في: مضاد الكلور  ،والتعريب اللفظي

 autooxydation كما في: تأكسد ذاتي ،جديدة 



  املاستر  لطلبةموجهة  املتخصصةالتحريرية الترجمة  محاضرات في
 

44 
 

علم  و ، وهTerminologie حاملصطلإننا نفتقر نحن العرب إلى دراسة تقوم على علم 

أساس ي في التوصل إلى ترجمة صحيحة دقيقة تنير القارئ عوضا عن تضليله أو إرباكه 

 .يتعلق بالنصوص العلمية واملتخصصة فيماالسيما 

الصعوبات والعقبات التي ينبغي على املترجم العلمي أن  وسنستعرض هنا

يذللها في أثناء القيام بترجمة النصوص الطبية بوصفها مثال عن كل العلوم 

والصعوبات التي تواجه املترجم أثناء عملية الترجمة. يمكن القول إن كلمات مثل 

لم  Parkinson أو مرض باركنسون  Alzheimer أو ألزهايمر SARS أو سارس AIDS إيدز

لكن ذلك الينفي  دائم،تعد مستهجنة في اللغة العربية ألننا أصبحنا نستعملها بشكل 

وإننا وجود كلمات ومصطلحات أخرى بعيدة كل البعد عن استعمالنا اليومي. 

 املخترع،فلغة الاختراع هي لغة  ،في عاملنا العربي بمشاكل "نحت املصطلح" نصطدم

 .عن مقابل في لغتنا يحمل معنى املصطلح في اللغة ألاصليةلذا ينبغي علينا أن نبحث 

لذلك فإن  الناس،ويستهوي الكثير من  اليومية،إن الطب مثال جزء من حياتنا 

لغته تتطلب وضوحا تاما في املقام ألاول ألن الطب يعني من هم غير متخصصين في 

وتخلو  ،ةلة، ومحددفعاالعلوم الطبية أيضا. ولهذا نرى أن اللغة الطبية لغة اتصال 

. ومع  التباس،من كل 
ً
 واحدا

ً
 معنويا

ً
نقع أحيانا على  ذلك،وتلبس فيها الكلمة لباسا

 .كلمات أو مصطلحات أو رموز غامضة ومستهجنة

أن املتابع للعلوم الطبية قد الحظ أن لغتها فرنسية كانت أو عربية تقع اليوم  وال بد

لذلك  العالمي،تحت تأثير الغزو إلانجليزي، ألن هذه اللغة أصبحت اليوم لغة الاتصال 

. ونعتقد 
ً
 أو جزئيا

ً
نرى أن بعض املصطلحات العربية مأخوذة عن اللغة إلانجليزية كليا

إلادراك متطلبات هذه النصوص يقوم بخطوة واحدة على  أن املترجم الذي يدرك كل

طريق ألالف ميل. لذا ينبغي عليه قبل البدء بعملية الترجمة أن يقوم بالبحث 

وأن يفرق في استعمال اللغة استنادا إلى  املصطلحات،والتمحيص كي يلم بكافة 

حات الجمهور فيستعمل املصطلحات العامة إذا كان جمهوره من العامة واملصطل

 .املتخصصة إذا كان جمهوره من النخبة املتخصصة
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،ومهما كان املترجم عاملا بأمور الطب إال أنه ليس 
ً
لذا ينبغي عليه أن يقوم  طبيبا

 بذلك،ويعتبر خائنا للنص املصدر إن لم يقم  يترجمه،ببحث شامل مع كل نص طبي 

مما جاء في النص  بسبب عدم معرفته بأمور الطب أو ألن تحصيله أقل في هذا املجال

وعدم توافق الكلمات  الواحدة،املصدر. ويعاني املترجم أيضا من تعدد معاني الكلمة 

واستعمال املختصرات  املرادفات،والاستعمال الخاطئ لبعض  والسياق،املستخدمة 

واستعمال كلمات علمية لم يرد ذكرها في  تفسيرها،الفرنسية أو إلانجليزية من دون 

أصبحت  الاكتشافاتوذلك ألن اللغة في تطور دائم وألن وتيرة  صة،املتخصاملعاجم 

 .وهناك كلمات مستحدثة تولد وأخرى تموت كل يوم يومية،

زد على ذلك أن املترجم يصطدم بعقبة املعاجم التي كثيرا ما تشبه لوائح كلمات ترد 

لتي ليست وا تفسير،فيها املعاني ألاجنبية مقابلة للمعاني العربية من دون شرح أو 

دائما محط تحديث وتطوير أو التي نقع فيها على ترجمة حرفية أو على نقل 

أو على  بش يءللمصطلحات ألاجنبية بحروف عربية ال يمت فيها اللفظ إلى العربية 

  .وإلامالئيةبعض ألاخطاء العلمية 

وقد تناول محمد املناصف قوائم املصطلحات الواردة في املعجم املوحد ملصطلحات 

لم الصحة وجسم إلانسان من خالل قواعد اختيار املصطلح العلمي التالية: ع

وتجنب الكلمات  بنيوية،ومقاييس  الاقتراض،مقاييس الاختيار اللغوية )تجنب 

وتفضل من بين  املبهمة،ومقاييس داللية )تفضل الكلمة الدقيقة على  العامية(،

 أوضح،املترادفات أو القريبة من الترادف اللفظة التي يوحي جذرها باملفهوم بصفة 

واحتكاك العامية  الاستعمال،لغوية ) -ومقاييس اجتماعية الدالالت(،وتتجنب تعدد 

 (.وجمالية اللفظ بالفصحى،

ما جاء ولحل مسألة املصطلحات الطبية يمكن أيضا العودة إلى املعاجم القديمة ك

الذي اقترح كلمة هيضة التي تعني في أيامنا  Gérard Troupeau على لسان جيرار تروبو

اعتماد كلمتين كي نعني كلمة  و أ ،indigestionالقديمبينما كانت تعني في  Choléra هذه

 ا، وأخير (arthrite =املفاصل التهابواحدة وذلك لعدم وجود جذر في هذه الكلمات أي )

 =وهو الحل ألاخير وألاكثر شيوعا استعمال الكلمة عينها في اللغتين تيروكسينيميا

thyroxinemie.  الرموز، وفك  املناسبة،ويبقى أن اختيار الكلمات أو املصطلحات
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 الترجمة،املختصرات ال تمثل كل العقبات التي يصطدم بها املترجم أثناء  ر وتفسي

 يقوله،أن يقول بل عليه أن يعرف أيضا كيف فاليكفي أن يعرف ماذا ينبغي عليه 

بشرط أن تقوم على أسس كتابة النص  ممكنة،فترجمة النصوص الطبية أو العلمية 

وهذا ألاخير ليس سوى مثل عن كل العلوم والصعوبات التي يعاني منها املترجم  الطبي،

الترجمة أثناء عملية الترجمة. وعلى الرغم من كل التطورات التي طرأت على ميدان 

وتقنياته يبقى املترجم عنصرا ال يمكن الاستغناء عنه فهو من يقوم بالخيار الصحيح 

 .والصياغة املطلوبة

 .ثموهبة، وممارسة، وحرفة، وبحوتطبيقا. فالترجمة  ،افنا، وعلمإننا نرى في الترجمة 

الترجمة فن وحرفة وهذا ما تؤكده املقاالت والكتب العديدة التي تصدر باللغات 

 وقد عدهاوالتي تحمل عنوان "فن الترجمة" أو "حرفة الترجمة".  وألاجنبية،العربية 

 عناني،على حد قول الدكتور محمد  الترجمة،بعض الكتاب فنا وحرفة في آن واحد. 

" استنادا إلى  واملمارسة،أي حرفة ال تتأتى إال بالتدريب واملران  ،" فن تطبيقي"

ألن إلابداع هو أهم عنصر في الفن.  وإبداعية،وربما كانت لها جوانب جمالية  ،موهبة"

أيا كان حظه من العلم  كليهما،أو في  وألادب،وهذا يعني أنه ال يمكن ألستاذ في اللغة 

أن يخرج لنا نصا مقبوال  اللغة(ت معرفته بنظريات بالفرنسية أو العربية )بل أيا كان

مترجما عن إحدى اللغتين دون "ممارسة طويلة للترجمة". فال توجد في رأينا طرق 

وال  هنا،فال كتب املتخصصين التي أشرنا إلى بعضها  الترجمة،مختصرة لإلجادة في 

ص ى ما نستطيع أن وال هذه الدراسة بمغنية عن املمارسة والخبرة. وأق العامة،الكتب 

وأن  طالبنا،أن ننقل بعض علمنا وخبراتنا إلى  -نحن املدرسين واملترجمين -نفعله 

والتي سوف تمسها  جيلنا،نقدم لهم بعض الحلول التي اهتدينا إليها أو اهتدى إليها 

إذ ليس هناك حل وحيد صحيح أو ترجمة  الحضاري،يد التعديل مع التقدم والتطور 

العتبارات متعددة منها رداءة  مرات،لنص نفسه قد يترجم عدة فا صحيحة،وحيدة 

 .والفائدة املضاعفة واللغوية،وتطور العلوم إلانسانية  الترجمات،بعض 
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06رقم املحاضرة   

التحريرية أنواع الترجمة  

أي نوع من النص املكتوب يمكن أن يكون مرشحا للترجمة، ومع ذلك، غالبا 

عدد من مجاالت التخصص. كل تخصص له تحدياته ما تصنف صناعة الترجمة إلى 

 وصعوباته الخاصة. من هذه ألانواع املتخصصة تشمل الترجمة ما يلي:

 الترجمة التجارية• 

ترجمة النصوص التجارية. ويمكن أن تشمل هذه الفئة التسويق واملواد 

 الترويجية املوجهة للمستهلكين.

 الترجمة الحاسوبية• 

والوثائق ذات الصلة )كتيبات، ملفات املساعدة،  ترجمة برامج الكمبيوتر 

واملواقع على شبكة إلانترنت(. تكتسب فكرة التوطين، وهي تبني الترجمة في اللغة 

الترجمة “والثقافة الهدف، انتشار في هذا املجال من التخصص. )الحظ أن مصطلح 

باستخدام  يستخدم أحيانا لإلشارة إلى ممارسة الترجمة آلالية، وذلك” الحاسوبية

 أجهزة الكمبيوتر لترجمة النصوص تلقائيا.(

 ترجمة النصوص العلمية• 

تتطلب الترجمة العلمية ترجمة حرفية املعنى الكلمات العلمية واملصطلحات  

والتعابير الخاصة باملصطلح العلمي. فالبحث الذي يجريه املترجم يتعلق بإعطاء 

املقابل إذا كان هذا معروف في اللغة التي يترجم لها أوأن يكون عليه أن يترجم املعنى 

 ال كلمات مثلالحرفي، إذا كان هذا خالف ذلك. فمث

1. "disk" or  

2. "storage disk " or 

3. "virus" or 
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4. "DNA (deoxyribonucleic acid)"  

تترجم الكلمات الخاصة بلغة الكمبيوتر إلى قرص وقرص  3و 2و 1ففي ألارقام 

هوالحامض النووي. قد تكون الكلمات  4التخزين وفيروس. بينما يكون املقابل ل 

 2و 1فيروس قد أضحت معروفة كمقابل للكلمات إلانجليزية قرص وقرص التخزين و 

كلها واردة  فاالحتماالتغير معروف كمقابل للمترجم،  4، وقد يكون املقابل للرقم 3و

كما وصفناها. كذلك بالنسبة للمصطلحات الالتينية التالية املعروفة مثال في علم 

 آلاثار

"Mesolithic" and " "Calcolithic"  

 ها فقط إلىيفضل ترجمت

 (العصر الحجري الوسيط )املتوسط

 والعصر الحجري النحاس ي 

لكن املطالبة بترجمة الكلمات ترجمة حرفية في النصوص العلمية ال يعني أن يكون 

هذا تشجيعا للمترجم على سلوك طريقة الترجمة الحرفية في نقل الجمل والكلمات 

رجم لها. فالكلمات في نسق ترتيبها وفق الطريقة الحرفية الكامل النص إلى اللغة املت

في الجمل الواردة فيها ال تنقل إلى اللغة املترجم لها حرفيا، فما شاهدناه ملا يتعلق 

 ملسائلها في فصل الطرائق. استعراضنابعيوب الترجمة الحرفية 

تتطلب الترجمة العلمية الدقة املتناهية في إعطاء املعنى، واملعلومات للمفردات 

 ا وتتطلب بساطة في تركيب الجمل، مثلوالجمل، كم

The virus was initially written into a key part of the operating system of a 

microcomputer، the heart of a personal computer system. An operating 

system is the program that runs the computer، calling up from disk storage 

other programs that a user wants to run. 

 تترجم هذه الجمل 
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أدخل الفيروس بداية في جزء مفتاح نظام تشغيل الكمبيوتر املجهري املركب في قلب 

نظام الكمبيوتر الشخص ي. نظام التشغيل هوالبرنامج املسير للكمبيوتر، الذي 

 .حضار برامج أخرى يريد مستعمل الجهاز تشغيلهايستدعي من تخزين القرص إ

 الترجمة القانونية •

وما إلى ذلك(. عادة ما يكون  ترجمة الوثائق القانونية )القوانين والعقود واملعاهدات،

املترجم القانوني املاهر بارع في القانون )في كثير من ألاحيان بتدريب قانوني متعمق( 

 كما في الترجمة، ألنه يمكن أن يكون لعدم الدقة في الترجمة القانونية نتائج خطيرة.

عدم في بعض ألاحيان، ملنع مثل هذه املشاكل، سيتم إعالن لغة واحدة موثوقة، و 

اعتبار الترجمة غير ملزمة قانونا، على الرغم من أن هذا غير ممكن في كثير من 

 الحاالت، ألنه ال يريد أحد الطرفين أن ينظر إليه على انه تابع لآلخر.

 نموذج لقرار مترجم من قرارات املحكمة العليا ألامريكية

Per Curiam 

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES 

JAMES ERIC MOORE v. UNITED STATES 

ON PETITION FOR WRIT OF CERTIORARI TO THE UNITED 

STATES COURT OF APPEALS FOR THE EIGHTH CIRCUIT 

No. 07–10689. Decided October 14، 2008 

James Eric Moore was convicted of one count of possessing cocaine base 

with intent to distribute، [which is] a violation of 21 U. S. Code. 

§§841(a)(1) and (b)(1). 

Given the quantity of crack cocaine، the presentence report calculated that 

Moore’s sentencing range under the United States Sentencing Guidelines 

was 151 to 188 months. At sentencing، Moore asked the District Court to 

impose a below-Guidelines sentence in light of our decision in United 

States v. Booker، 543 U. S. 220 (2005)، and the Guidelines’ disparate 

treatment of similar amounts of crack and powder cocaine. 

http://academiworld.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/
http://academiworld.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/
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The District Court refused، saying: “With regard to the crack and powder 

cocaine difference، that is the law. I’m applying the law as it currently 

stands. If that is going to be changed، that is a congressional matter. 

Congress is the one who looks at the guidelines and decides whether or not 

they should be put in—in force. . . . It isn’t the judges. It’s the lawmakers، 

and I have taken an oath to apply the law، and that’s what I will do in this 

sentencing.” App. C to Pet. for Cert. 55–56. 

The District Court sentenced Moore to 188 months of imprisonment and 

six years of supervised release. 

Moore appealed، and the United States Court of Appeals for the Eighth 

Circuit affirmed his conviction and sentence. United States v. Moore، 470 

F. 3d 767 (2006). In response to his claim that the District Court should 

have considered the crack/powder disparity، the peals held that “the district 

court was correct in concluding that ‘neither Booker nor [18 U. S. C.] 

§3553(a) authorizes district courts to reject’ the powder cocaine to crack 

cocaine quantity ratio [which is] mandated by Congress and [which is] 

reflected in the Guidelines.” Id.، at 770 (quoting United States v. Spears، 

469 F. 3d 1166، 1176 (CA8 2006) (en banc)). Moore filed a petition for 

certiorari with this Court. Pet. for Cert. in Moore v. United States، No. 06–

9749. 

While Moore’s certiorari petition was pending، this Court issued its 

opinion in Kimbrough v. United States، 552 U. S. ___ (2007)، concluding 

that a judge “may consider the disparity between the Guidelines’ treatment 

of crack and powder cocaine offenses” when applying 18 U. S. C. 

§3553(a)، “even in a mine-run case.” Id.، at ___، 

___ (slip op.، at 2، 21). 

We granted Moore’s petition، vacated the judgment، and remanded the 

case to the Eighth Circuit for further consideration in light of Kimbrough. 

Moore v. United States، 552 U. S. ___ (2008). 

On remand، without new briefing، the Eighth Circuit affirmed again. 518 

F. 3d 577 (2008). This time، the Court of Appeals concluded that “[a]s 

there was then no circuit authority to the contrary of the discretion 

exercised by some judges، we presume the district court was aware that 

Booker granted it discretion to vary downward based upon the impact of 

the crack cocaine guidelines on this defendant، but elected not to exercise 

that discretion.” Id.، at 580. 

Proceeding pro se، Moore again petitioned for certiorari ، arguing that the 

Eighth Circuit’s new characterization of the transcript is wrong، and that it 

is “clear that the district court thought judges had no discre[t]ion to reject” 
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the Guidelines ratio. Pet. for Cert. 7. The United States agrees that the 

Eighth Circuit erred، see Brief for United States 9، and so do we. 

When the District Court said that “[i]t isn’t the judges” but Congress that 

“looks at the [G]uidelines and decides whether or not they should be put . 

. . in force،” the court 

showed that it did not think it had the discretion later upheld by 

Kimbrough. App. C to Pet. for Cert. 56. The Eighth Circuit’s first decision 

recognized this، describing the District Court as “concluding” (correctly 

under circuit precedent) that it was not “authorize[d] . . . to reject” the 

crack/powder disparity. Moore، 470 F. 3d، at 770 (internal quotation marks 

omitted). In light of the District Court’s comments at sentencing، the Court 

of Appeals should have remanded the case to the District Court for re-

sentencing under Kimbrough. We express no views on how the District 

Court should exercise its discretion at resentencing. 

The petition for certiorari and the motion for leave to proceed in forma 

pauperis are granted. The judgment of the Court of Appeals is reversed، 

and the case is remanded for further proceedings consistent with this 

opinion. 

 بقلم املحكمة

 املحكمة العليا للواليات املتحدة ألامريكية

 إيريك مور  املميز: جيمس

 املميز ضده: الواليات املتحدة ألامريكية

حول طلب التمييز املقدم لدى املحكمة العليا للواليات املتحدة ألامريكية بشأن قرار 

 محكمة الاستئناف للدائرة الثامنة

 14/10/2008فصل   .10689-07رقم 

أدين جميس إيريك مور بجناية حيازة الكوكايين الخام بقصد الترويج  -بقلم املحكمة

 ألحكام املادة 
ً
من مجموعة قوانين  21( من الفصل 1( و)ب()1بفقرتيها )أ() 841خالفا

 الواليات املتحدة ألامريكية.
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مع ألاخذ باالعتبار كمية الكوكايين املصّنع، احتسب القاض ي نطاق الحكم واجب 

التطبيق على قضية مور في تقرير ما قبل النطق بالحكم بموجب إرشادات الحكم في 

الواليات املتحدة ألامريكية، الذي ينص على حبس املدان في مثل هذه القضية مدة 

  188و 151تتراوح بين 
ً
ق بالحكم، طلب مور إلى املحكمة إلاقليمية وعند النط  .شهرا

 أقل من الحد ألادنى املنصوص عليه بالرشادات وذلك على 
ً
أن تفرض عليه حكما

ضوء قرارنا في قضية )الواليات املتحدة ألامريكية ضد بوكر( وكذلك على ضوء 

 املعاملة التفاضلية للكميات املتشابهة للكوكايين املصنع والكوكايين الخام.

 
ّ
فيما يخص الفرق بين الكوكايين “ أّن املحكمة إلاقليمية رفضت الطلب قائلة: إال

أما   إنني أطبق القانون كما هو قائم آلان.  الخام والكوكايين املصنع، فهذا هو القانون.

فالكونغرس هو الذي ينظر في إلارشادات   قضية تغييره فهو أمر مرهون بالكونغرس.

وليس ذلك شأن القضاة بل هو شأن …ز النفاذ أم ال. ويقرر ما إذا كان سيضعها حي

 أن أطبق القانون وهذا ما سوف أفعل في هذا   املشرعين.
ً
ولقد أديت قسما

وهكذا، حكمت املحكمة إلاقليمية على   (.56-55)امللحق ج لطلب التمييز    ”الحكم.

 وإخضاعه لست سنوات من الرقابة. 188مور بالحبس 
ً
 شهرا

رار فاستأنف الحكم لدى محكمة الاستئناف في الواليات املتحدة لم يرض مور بالق

ألامريكية للدائرة الثامنة التي أكدت على إلادانة والحكم. )الواليات املتحدة ضد 

 على ادعائه أن املحكمة إلاقليمية كان عليها أن تأخذ باالعتبار التفاوت   مور(.
ً
وردا

أصابت املحكمة إلاقليمية في استنتاج “مة بين الكوكايين املصّنع والخام، قالت املحك

)أ( من مجموعة قوانين الواليات املتحدة، الفصل 3553أن: ال قضية بوكر وال املادة 

، تخول املحكمة إلاقليمية برفض نسبة كمية الكوكايين الخام إلى الكوكايين املصنع 18

 ”التي نص عليها الكونغرس واملتبعة في إلارشادات.

التمييز الذي تقدم به مور ما زال قيد الدراسة، أصدرت هذه املحكمة  وبينما كان طلب

يجوز للقاض ي أن يأخذ “رأیها في قضية كمبرو ضد الواليات املتحدة مستخلصة أنه 

عند ” بعين الاعتبار الفرق بين معاملة إلارشادات لجرائم الكواكيين الخام واملصنع

وانين الواليات املتحدة ألامريكية ملجموعة ق 18)أ( من الفصل 3553تطبيق املادة 

 ”.حتى في القضايا العادية“
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 للدائرة الثامنة 
ً
وبذلك قبلنا طلب التمييز املقدم من مور ورددنا القرار املميز موضوعا

وعند إعادة النظر في الحكم ودون مرافعات   لتعيد النظر فيه على ضوء قضية كمبرو.

 وفي هذه املرة قالت املحكمة: جديدة، أكدت الدائرة الثامنة على الحكم 
ً
لعدم “مجددا

صدور أي معارضة في ذلك الحين من الدائرة الثامنة ]أي بخصوص القرارات التي 

مارس فيها القضاة الاجتهاد والسلطة التقديرية[، فإننا نفترض أنَّ املحكمة إلاقليمية 

د ألادنى كانت تدرك أن قضية بوكر منحتها السلطة التقديرية في النزول عن الح

 ألثر إرشادات الكوكايين املصنع على املدعى عليه، لكنها مع ذلك اختارت 
ً
للحكم وفقا

 ”عدم ممارسة هذه السلطة التقديرية.

 إن 
ً
 لتمييز القرار قائال

ً
 طلبا

ً
إثر ذلك، ترافع مور عن نفسه دون محام وقدم مجددا

ئ )يشوبه القصور( تشخيص الدائرة الثامنة الجديد ملحضر املحكمة إلاقليمية خاط

املحكمة إلاقليمية ظنت ألت القضاة ال يتمتعون بحق “وأنه كان من الواضح أّن 

توافق الواليات   النسبة املحددة في إلارشادات.” ممارسة السلطة التقديرية لرفض

.
ً
 املتحدة على أن الدائرة الثامنة قد جانب الصواب ونحن نرى ذلك أيضا

فالكونغرس هو الذي ينظر في إلارشادات ويقرر ما  ”يةإلاقليمعندما قالت املحكمة 

” وليس ذلك شأن القضاة بل هو شأن املشرعين…إذا كان سيضعها حيز النفاذ أم ال. 

ظهر  بذلكفإنها 
ُ
أنها لم تكن تعتقد أنها تتمتع بالسلطة التقديرية التي مورست في  ت

ك في قرارها ألاول واصفة وقد أقرت الدائرة الثامنة ذل  فترة الحقة في قضية كيمبرو.

املحكمة إلاقليمية على أنها استنتجت )وأصابت في استنتاجها وفقا للسابقة “

التفاوت بين الكوكايين ” لرفض…مخولة “القضائية للدائرة الثامنة( أنها لم تكن 

وعلى ضوء تعليقات املحكمة إلاقليمية عند النطق بالحكم    املصنع والكوكايين الخام.

حكمة الاستئناف أن ترد القضية إلى املحكمة إلاقليمية لعادة الحكم على كان على م

ونحن ال نبدي أي وجهة نظر حول كيفية ممارسة املحكمة   ضوء قضية كيمبرو.

 إلاقليمية لسلطتها التقديرية عند إعادة الحكم.

 وكذلك قررنا قبول طلب 
ً
لذلك قررنا قبول طلب التمييز ورد القرار املميز موضوعا

 ويعاد إلى الدائرة الثامنة لعادة   مور بتأجيل دفع الرسوم.
ً
يفسخ القرار املميز موضوعا

 النظر فيه بما ينسجم مع هذا الرأي.
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تتطلب ترجمة النصوص القانونية مهارة إضافية من قبل املترجم، ألن املترجم 

في ترجمة  الذي يريد ترجمة نص قانوني يكون مقيد في عمله أكثر من تقييدات يختبرها

نصوص أخرى يعود سبب التقييد لغرض اللغة القانونية املستعملة فيها، فهي تسمح 

للخبير القانوني بتسجيل املعلومات والتدقيق فيها من قبل خبير آخر. اللغة القانونية 

تقنية وغير موجهة للتقييم الحضاري، بل للتقييم التقني الخبير. تسمى الترجمة 

مة الوثائقية تشتمل على ترجمة ألاسماء أوللنصوص التأسيسية القانونية أيضا الترج

وغيرها، كما تشتمل أيضا على ترجمة  اتحادات لكينونات محددة، مثل منظمات أو 

الخاصة لتلك  املبادئ أساسية مثل الدستور ووثائق التعريف بالحقوق الواجبات أو 

 .إلخ متعاقدة بجهات

تمتاز النصوص القانونية املكتوبة باللغة إلانجليزية بخصائص معينة وقياسية 

، 1969تميز معظمها، وتطبع سجل لغتها بطابع خاص وتقليدي. كتب کریستال ودیفي )

( أن أكثر النصوص القانونية هي نسخة عن الكتب التي تحتوي على مجموعة 194ص 

رى هي تلك الخاصة بالنحووالقواعد، من الصيغ الجاهزة. من امليزات اللغوية ألاخ

الدقيق واملرن للتعابير  الاستعمالالنحوي واملراوحة بين  الانقطاعفتتعلق هذه ب 

واملصطلحات واملفردات القانونية. املشاكل اللغوية التي تعترض املترجم حسب رأي 

( تخص ثالث زمر هي على التوالي: مشاكل تخص 204، ص 1992فرغل وشناق )

ع فقرات وأجزاء تلك الخاصة بطبيعة صياغة يب وتوز يتلك التي تخص ترتالنحو، و 

املخاطبة.  استعمالالنص من حيث توجه الكاتب للقارئ والشكلية والرسمية في 

تعترض املترجم في مسألة مشاكل النحومشكلة الجمل املعترضة أوالتفسيرية املدرجة 

ي في الجملة إلانجليزية. مثل هذا النحو  باالنقطاعبين قوسين وهوألامر الذي يعبر عنه 

ال يحدث في اللغة العربية ويشكل هذا مصدر خطأ في الصياغة واملعنى،  الانقطاع

عندما يترجم إلى العربية يحصل الخطأ لكون التعبير إلانجليزي الذي يقطع الجملة 

 :التاليةغير خاضع لتصريف الفعل، ويورد فرغل وشناق في هذا الصدد ألامثلة 

  Gravely concerned )معبرة عن قلقها الشديدمعربة 

  Commending مثنية على
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 .Notingمالحظة

أما فيما يتعلق بمشكلة الترتيب في النص إلانجليزي من حيث الفقرات 

ألاحرف املائلة في طباعة الكلمات لتمييزها عن غيرها، على  واستعمالوالتنقيط 

املترجم أن يأخذ مثل هذه الترتيبات بعين إلاعتبار، خاصة في النصوص القانونية، 

وإهمال معالجة مثل هذه الترتيبات يؤثر على تجانس وتالحم أجزاء النص. يحدد 

ة ملا يتعلق بمستوى مستوى سجل اللغة جانب العالقة بين الكاتب قارئ النص، خاص

اللغة من حيث إن كانت رسمية أوشكلية أوعامية أوقياسية إلخ. وبما أن النصوص 

طبقات الكلمات الخاصة  واستعمالالقانونية يغلب عليها أسلوب الكتابة الرسمي 

  :بالرسميات، مثل

  Appeals to all Governments تدعو، تطلب من كافة الحكومات

 generous contributions 176 ات كريمةمساهمات كبيرة، مساهم

 تحليلعلى  اشتملت( 208، ص 1992أظهرت دراسة قام بها فرغل وشناق )

ونقد للترجمات التي أنتجها طالب يدرسون الترجمة، أن النصوص القانونية 

إلانجليزية، التي أعطيت لهم لترجمتها إلى اللغة العربية، أظهرت ضعفا ومشاكل في 

حوي في إدراج جمل تفسيرية أومعترضة ضمن قوسين. إذ تبين أن الن الانقطاعحل 

معظم هؤالء الطالب لم يكن ليعي جوانب الترتيب من حيث الفقرات والتنقيط 

الصحيح للمفردات املعجمية، كذلك  والاختيار وغيرها، مما يؤثر على دقة الترجمة 

نات النصوص الحرف املشبه بالفعل إن الذي يشكل جزء تقليدي من مكو  استعمال

القانونية العربية. أما فيما يخص ترجمة النصوص القانونية العربية إلى اللغة 

إلانجليزية، فيمكن أن يقال في هذا الصدد أن النصوص العربية تمتاز بسمات خاصة 

في بنيتها وأسلوبها، فهي تحقق التالحم النحوي والقواعدي بواسطة إلاحالة والعطف 

كس ذلك في اللغة إلانجليزية، كما أن النصوص العربية نادرا البنية املحددة مقابل ع

 استعمالما تستعمل صيغة املبني للمجهول. تختلف اللغتان العربية وإلانجليزية في 

، فمثال نستعمل في اللغة العربية وألافعالفأو الظرو ألاسماء  وازدواجيةالتسميات 

 .املدعى واملدعى عليه املقابل في إلانجليزية
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'plaintiff and defendent'  

 أوعاجال أم آجال ومقابلها في إلانجليزية

'sooner or later  

 أوال تلزم أوتقيد ومقابلها في إلانجليزية

 '(agreements) are not binding on'.  

 

 السياسية النصوص ترجمة 

The United Nations 

An international organization، based in New York، which aims to preserve 

peace around the world and solve international problems. It was formed in 

1945، and replaced the League of Nations. Most of the world’s independent 

states are members، and each has one vote in the General Assembly. The 

United Nations Security Council has the power to take military or 

economic action to settle international disputes. Other branches of the 

United Nations include the World Bank، the International Court of Justice 

in The Netherlands، and the United Nations Children’s Fund (UNICEF). 

The Secretary General of the United Nations is Ban-Ki Moon. 

 

 ألامم املتحدة

هي منظمة دولية مقرها نيويورك تهدف إلى حفظ السالم حول العالم وحل املشكالت 

وقامت محل عصبة ألامم، وأما معظم  1945الدولية. تأسست هذه املنظمة في عام 

عضاء فيها وكًل منها لدیها صوت واحد في الجمعية العامة. دول العالم املستقلة فهي أ

وأما مجلس ألامن فلدية السلطة باتخاذ التدابير العسكرية والاقتصادية وذلك لحل 

النزاعات الدولية. ويوجد لدى ألامم املتحدة فروع أخرى مثل البنك الدولي ومحكمة 

ة، وأما بان كي مون فهو ألامين العدل الدولية في هولندا ومنظمة ألامم املتحدة للطفول

 العام الحالي لألمم املتحدة.
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The Cold War 

The political conflict between the capitalist countries of the West (the US 

and western Europe) and the Communist countries of the East (the Soviet 

Union and eastern Europe) that began after World War II. Both sides had 

large military forces which were kept ready for war، and threatened each 

other with nuclear weapons. They also tried to find out each other’s secrets 

using spies. There was no actual fighting، except where the US and the 

Soviet Union supported different sides in conflicts such as the Korean War. 

The Cold War ended in the early 1990s after the Soviet Union had begun 

to break up.  

 الحرب الباردة

الحرب الباردة كانت عبارة عن صراع سياس ي بدء بعد نهاية الحرب العاملية الثانية ما 

بين الدول الرأسمالية الغربية )الواليات املتحدة وغرب أوروبا( والدول الشيوعية 

الشرقية )الاتحاد السوفيتي ودول شرق أوروبا(. وكان لكال الطرفين قوات عسكرية 

كبيرة العدد أبقيت من اجل البقاء على أهبة الاستعداد للحرب، وهدد كال الطرفين 

لنووية. بالضافة إلى ذلك، سعى كال الطرفين إلى بعضهما آلاخر باستخدام ألاسلحة ا

معرفة أسرار بعضهما آلاخر عن طريق الاستعانة بالجواسيس. وفي واقع ألامر، لم يكن 

هنالك أي حرب فعلية باستثناء دعم الواليات املتحدة والاتحاد السوفيتي ألطراف 

التسعينيات من  متنازعة مثل الحرب الكورية. وقد انتهت الحرب الباردة في أوائل

 القرن العشرين بعد أن بدء الاتحاد السوفيتي باالنهيار.

The Library of Congress  

The national library of the US. It was established by the US Congress in 

1800 and is on Independence Avenue in Washington، DC. It now has 

more than 115 million books. it is the second largest library in the world 

by shelf space and number of books، the largest being The British 

Library. The library receives two copies of every US work published with 

a copyright. 

 مكتبة الكونجرس
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للواليات املتحدة ألامريكية وتأسست املكتبة في مكتبة الكونجرس هي املكتبة الوطنية 

وتوجد في شارع الاستقالل في العاصمة ألامريكية واشنطن. ويوجد في  1800عام 

  مليون كتاب وهي ثاني أكبر مكتبة في العالم بعد املكتبة 115املكتبة أكثر من 

نسختين البريطانية من حيث الرفوف الخالية وعدد الكتب، وتستقبل هذه املكتبة 

 من كل كتاب أمريكي يتم نشره مع حقوق الطبع.

 (الشعر والدراما والقصة القصيرة والرواية) الترجمة ألادبية• 

ترجمة ألاعمال ألادبية )الروايات والقصص القصيرة واملسرحيات والقصائد، 

 وغيرها(. إذا كان ترجمة ألاعمال غير ألادبية تعتبر مهارة، فإن ترجمة الرواية والشعر 

تعتبر أشبه بالفن. في البلدان متعددة اللغات مثل كندا، غالبا ما تعتبر الترجمة سعيا 

(، روبرت ديكسون Sheila Fischmanأدبيا في حد ذاتها. اسماء مثل شيال فيتشمان )

(Robert Dickson( ولينداجابورياو )Linda Gaboriau يعتبرون شخصيات معروفة )

مين، كما أن جوائز الحاكم العام السنوية ألفضل في ألادب الكندي وتحديدا كمترج

ترجمات ألادبية من إلانجليزية إلى الفرنسية ومن الفرنسية إلى إلانجليزية لها نفس 

املكانة كباقي الجوائز ألادبية التقليدية. هناك كتاب من أمثال فالديمير نابوكوف 

(Vladimir Nabokovصنعوا أيضا اسما ألنفسهم كمترجمين أدبي ).ين 

يعتبر الكثيرون الشعر النوع ألاكثر صعوبة في الترجمة نظرا لصعوبة تقديم 

ذهب العالم اللغوي الروس ي  1959كال من الشكل واملحتوى في اللغة الهدف. في عام 

على “( في ورقته املؤثرة Roman Jakobsonاملولد وعالم الاشارات رومان جاكوبسون )

( إلى حد إعالنه On Linguistic Aspects of Translation” )الجوانب اللغوية للترجمة

كتب الشاعر ألامريكي جيمس  1974في عام ”. الشعر بالتعريف غير قابل للترجمة“بأن 

(، التي Lost in Translation” )ضاع في الترجمة“( قصيدة James Merrillميريل )

في  1997تستكشف هذا املوضوع جزئيا. تم استكشاف هذا السؤال أيضا في عام 

 Le Ton beau de(، بعنوان )Douglas Hofstadterكتاب دوغالس هوفستاتر )

Marot.) 
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، ”ترجمة الغناء“ترتبط ترجمة نصوص ألاغاني، التي يشار إليها أحيانا على أنها 

ارتباطا وثيقا بترجمة الشعر، وذلك ألن املوسيقى هي ببساطة ألاكثر صخبا، على ألاقل 

عبارة عن أبيات في أنماط منتظمة مع قافية. منذ أواخر القرن  في التقليد الغربي، وهي

التاسع عشر ظهر النثر والشعر الحر أيضا في بعض املوسيقى الفنية، على الرغم من 

 أن املوسيقى الشعبية تميل إلى الاحتفاظ بالقوافي بكورس أو بدونه.

ألنه في من ترجمة الشعر، تعتبر ترجمة نصوص ألاغاني عموما مقيدة أكثر 

ألاولى هناك حرية قليلة أو معدومة لالختيار بين الترجمة املنظوم والترجمة التي تتخلى 

عن هيكل بيت الشعر. يمكن للمرء تعديل أو حذف قافية في ترجمة الغناء، ولكن 

تعيين املقاطع لنغمات محددة في إلاعداد املوسيقي ألاصلي يضع تحديات كبيرة على 

ي النثر، وأقل من ذلك في ألابيات الشعرية، وهو إضافة أو حذف املترجم. هناك خيار ف

مقطع هنا وهناك من خالل تقسيم أو جمع النغمات، على التوالي، ولكن حتى في النثر 

تعتبر العملية تقريبا مثل الترجمة الصارمة لألبيات بسبب الحاجة إلى البقاء أقرب ما 

خرى عند كتابة ترجمة الغناء تكرار يمكن من العرض ألاصلي. وتشمل الاعتبارات ألا 

الكلمات والعبارات، ووضع الفراغات أو عالمات الترقيم، ونوعية حروف العلة التي 

غنى بنغمات عالية، وامليزات إلايقاعية للخط الصوتي التي قد تكون أكثر طبيعية في 
ُ
ت

 اللغة ألاصلية مما هي عليه في اللغة الهدف.

رجمة معروفا لعدة قرون، فإنه ليس من الضروري في حين كان غناء النصوص املت

جدا عندما يتم توفير ترجمة مكتوبة في شكل ما للمستمع، على سبيل املثال، كما 

 تدرج في برامج الحفالت أو كعناوين متوقعة في قاعات ألاداء أو وسائل إلاعالم املرئية.

تعتبر درجة الصعوبة أوالتعقيد والغموض في الصياغة والبنية ألادبية من   

العناصر ألاساسية التي يعتمد عليها املترجم في نقل النصوص ألادبية )سواء كانت 

شعرا، نثرا، قصة قصير أورواية، ونصوص مسرحية درامية وغيرها إلى اللغة املترجم 

ع في مركز ثقل وتوجه املترجم أثناء قيامه لها، وهذا يكون خالفا العناصر أخرى قد تق

بالترجمة. حسب رأي نیومارك، فترجمة آلاداب الجادة هي من أكثر أنواع الترجمة 

 (.162، ص 1988)ملقدرة ومهارات املترجم  امتحانا
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يقال أيضا أن املترجم الذي يترجم ألاعمال ألادبية ولد أصال لكي يكون مترجما، 

م لهذه املهنة ومهاراتها. كما يقال أيضا أنه عادة ال يحصل إذ ال يمكن إعداد املترج

مثل هؤالء على تدريب وإعداد مدرس ي أوأكاديمي، وهم يعتبرون أنفسهم في قمة سلم 

من حيث الدفع أوألاجر يأتون في آخر السلم في بعض  مالترجمة. لكنهاملترجمين وفن 

البلدان. لكن هؤالء حظوا بمكانة مرموقة بالنسبة لتاريخ بعض اللغات وآدابها. تدخل 

للترجمة، ومن املنظرين من يقول أنه،  الاختصاصيةترجمة آلاداب ضمن النظريات 

لرئيسة ملشاكلها في خالفا للترجمة العلمية، فالترجمة ألادبية ال تنحصر الناحية ا

الخصائص اللغوية فحسب، بل في املسائل املختلفة التي تحتل املركز ألاول أثناء 

ترجمتها. ومما يجدر ذكره هنا في هذا السياق أنه أثناء ترجمة نص أدبي مثال، يقع في 

عالوة على نقل املضمون مراعاة التركيب املجازي للنتاج  -املترجم  اهتماممركز 

شكله ألادبي. ويرى املنظرون أيضا أن مهمة املترجم الرئيسة ال تتلخص في الكالمي، و 

نقل البناء الشكلي ونظام الوسائل ألاصلية املعبرة بوضوح، بل في إعادة التكوين، وإن 

 أمكن القول، في إعادة التأثير الفعال لألصل.

 :ترجمة الشعر-1

يتم التركيز في ترجمة الشعر عادة على خلق شعر جديد مستقل عن ألاصل، 

فإن طريقة ترجمة  162ص  1988فهنا ال تقبل الترجمة الحرفية )حسب نیومارك، 

(. يمكن القول أن الترجمة الخاصة بالشعر هي من -الشعر املحبذة هي الترجمة الحرة 

بة الشعر تحمل مالمح السمات أن كتا اعتبار أكثر أنواع الترجمة إبداعا، على 

والصفات الشخصية للشاعر، ففي الشعر ال يوجد كالم فائض، واللغة الخاصة 

أوالخاصة بالتواصل، لذا تتصف ترجمة  الاتصاليةاملستعملة فيه تتصف بالتعابير 

التالية هي من الشعر  ةومهارة. القصيدالشعر بأنها من أكثر أنواع الترجمة إبداعا 

 حديثإلانجليزي ال

My feet torn and scarred  

And my heart is bleeding  

The corroding darkness  

Is emerging and pushing me  
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Over the edge  

The scars on my feet the wounds on my body  

The faces I see are foreign  

The noises appear out of the silences  

I yell to the lord  

'Lord be merciful as I fall may I enter the eternal paradise which I shall call 

home'.  

 :الترجمة املقترحة

 قدماي ممزقان مندملتا الجراح 

 قلبي ينزف  

 الظالم املتآكل 

 يحل ويدفعني 

 من على الحافة 

 الجروح املندملة في أقدامي جروح جسدي 

 الوجوه التي أراها غريبة 

 الضجيج ينبعث من السكون 

 أصرخ يا هللا

 يا هللا كن رحيما إذا سقطت لربما أدخل الجنة ألازلية التي سأدعوها وطني 

نلحظ من الترجمة العربية أن نقل الشعر يتم باملحافظة على الوحدة الشعرية 

 )الشطر أوالبيت والقافية إلخ (، هذا إذا كان الشعر مقفي، أما الشعر الحر فينقل إلى

شعر حر في اللغة املترجم لها. كما نلحظ أن الكلمة في ترجمة الشعر أهمية أكثر من 

 .أنواع أخرى 
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من الكتابات والنصوص. إذا كانت الكلمة هي الوحدة ألاولى للمعنى، فالوحدة الثانية 

من حيث ألاهمية هي للشطر أوللبيت، وليس للجملة أوشبه الجملة، كما في ترجمة 

التركيز هنا يقع على دور الكلمة وأهمية وقوعها في الشطر أوالبيت. النصوص ألاخرى. ف

املطلوب هنا إذا في ترجمة الشعر املحافظة على دور الكلمة ومعناها أوداللتها، وعلى 

شطر البيت أوعلى البيت بأكمله. يأتي هذا خالفا ملا تم التأكيد عليه من ضرورة 

ص غير الشعرية. ووجدنا أيضا في املحافظة على تركيب الجملة في ترجمة النصو 

بقدر إلامكان عن الترجمة الحرفية للكلمة، كم جاء مثال في  الابتعادالترجمة أعاله 

 ترجمة كلمة

'corroding' 

 كل أوليس التصدأآالت

 والفعل 

 في هذا السياق( بل يحل)فالفعل يحل يستعمل للظالم، فالظالم ال يظهر 

'is emerging'  

من يتعامل مع الوحدة الشعرية كوحدة أساسية في النقل إلى من مترجمي الشعر 

اللغة الهدف ومنهم من يتعامل مباشرة مع الكلمة فقط دون إعطاء أهمية للوحدة 

الشعرية، فاألمر يتعلق في أغلب ألاحوال بمسألة الجانب إلابداعي في الترجمة الشعرية 

 ( 162، ص 1988يرى نیومارك )

عر تكمن في نقل القافية وإلايقاع والتأثير الصوتي ن املشكلة في ترجمة الشإ

واملوسيقي الكلمات املترجمة في اللغة الهدف، بغض النظر عما تحدثه مثل تلك 

التأثيرات في اللغة ألاصل فقارئ الشعر املترجم في اللغة الهدف هوقارئ للشعر في 

نية واملجازية( يشكل اللغة ألاصل )ملا له عالقة بنقل التعابير والصور الشعرية والبيا

هذا بالطبع مشكلة املترجم في ترجمة الشعر، حيث تمتحن مهارة املترجم في الصياغة 

الشعرية في اللغة الهدف، ويحصل هذا عندما يأخذ املترجم دور الشاعر في اللغة 

 .الهدف
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يدخل في موضوع الوحدة الشعرية ونقلها في عملية الترجمة ضمن موضوع 

شكل القصيدة في اللغة الهدف، أي إذا كان الشكل قصيدة أوقصة املترجم ل  اختيار 

 .شعرية

قصيدة قصيرة ذات قافية موسيقية متناوبة التكرار ومع أن موضوع وقع القافية  أو  

املوسيقي مرتبط أصال بالوزن الشعري، إال أن مثل هذا الوقع قد ال يقع بالضرورة 

حيث القافية في القصيدة ألاصل.  في القصيدة املترجمة مقارنة مع نفس مكانه من

( أنه ال توجد في نظرية الترجمة ما يمكن تعميمه على 163ص  1988يقول نيومارك )

ترجمة الشعر عموما أوأن تكون طريقة للترجمة ناجحة أكثر من أخرى. فيما يتعلق 

ب املجاز في الشعر، فهويعتبر من أكثر العناصر سيطرة على اللغة الشعرية، حيث 

ن وهنا يحدث يتكون الشعر ترجمة تواصلية ب (عليها بصورة رؤية )صور شعريةيحرض 

التأثير على القارئ كما هوالحال في إحداث تأثير القصيدة ألاصل على قارئها وفي رأي 

( أن املجاز يجب ترجمته بدقة ولوأن الصورة البيانية 168، ص 1988نيومارك )

  .الهدفللمجاز غير موجودة أومعروفة في اللغة 

 :ترجمة ألاعمال املسرحية والدراما-2

تتصف طريقة ترجمة ألاعمال املسرحية والدراما بأنها ترجمة للمعاني املقابلة 

في اللغة الهدف القريبة من الترجمة الحرفية، فال مكان هنا للترجمة التواصلية في 

ترجمة ألاعمال املسرحية يعتمد في ترجمة النص املسرحي أوالدرامي على التركيز على 

نحوالترجمة في ألاعمال املسرحية منحى الفعل عوضا عن الوصف والشرح. وت

 مفيدة.في الكالم مع التقيد بنقل كامل الكالم في لغة ألاصل دون إسقاط  الاختصار 

( أن الغرض ألاساس ي من ترجمة ألاعمال املسرحية 172، ص1988يقول نيومارك ) 

هوعادة أداؤها وتقديمها على املسرح بصورة ناجحة. وهذا الغرض من الترجمة يحدد 

العمل املسرحي بقصد تمثيله على خشبة املسرح، يتطلب من  ةاملترجم. فترجمهدف 

للغة  واستقبالهعنصر الجمهور املتفرج للمسرحية  الاعتبار املترجم ألاخذ بعين 

املسرحية التي يكتبها املترجم. إذ أن النص املترجم سيكون نصا يقال مشافهة على 

أومجلة، وهوفي نفس الوقت نص يستمع خشبة املسرح وال يقرأ على صفحات كتاب 
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له املتفرجون في املسرح، فالعدد هنا يختلف عنه في الترجمة لقارئ فرد يقرأ كالما 

 .على ورق

، عليه عندها أن ينتحل دور املتفرج للقراءةلكن إذا كان املترجم يترجم العمل املسرحي 

بنية اللغة والتعبير، على املسرحية، فكلما كانت كتابة املسرحية أكثر قوة من حيث 

كلما كانت كتابة قوة املترجم ظاهرة وجلية في نقل العمل إلى اللغة املترجم لها. وفي 

ترجمة آلاداب املسرحية والدرامية يعمل املترجم تحت ضغط عناصر قاهرة معينة، 

حيث تختلف مقاربته في الترجمة عن املقاربة الخاصة بترجمة آلاداب الخيالية 

فهنا ال مكان للشرح أولعطاء تلميحات غامضة. يقول مايكل مایر )إستنادا أواملتخيلة، 

( أنه يجب التفريق بين اللغة املعبرة في سطحها عن املعاني 172، ص 1988لنيومارك، 

أي الغاية التي كتب النص من  - الداللية للنص الدرامي ولغة الباطن الخفي للنص

 .أجلها

 ترجمة القصة القصيرة والرواية -3

تختلف ترجمة القصة القصيرة والرواية عن ترجمة الشعر أوترجمة ألاعمال 

في أن تركيز املوضوع في ترجمة القصة أوالرواية  الاختالفاملسرحية والدراما، ويكون 

يقع في مجال املحافظة على تأثير لحمة النص القصصية الروائية )خالفا للشعر الذي 

ترجمته على القافية، أوخالفا للنص الدرامي الذي تتركز ترجمته على اللغة  تتركز 

املسرحية وقوة تأثيرها على املتفرج في صالة املسرح(. ففي القصة القصيرة ينبغي 

في  الانتباهاملحافظة على الدوافع التي تنقل القارئ إلى الحوادث، حيث يستوجب 

وتكون الكلمة هنا املفتاح أوالعبارة التي تمثل ترجمتها إلى مسألة إلاعادة أوالتكرار. 

شخصية الكاتب )أكثر من تمثيلها للنص(، فهذا هوالجانب الثاني من ترجمة القصة 

القصيرة. على املترجم أن يحدد فيما إذا كانت الكلمات املستعملة كمفتاح لها أهمية 

، ص 1988رك )من حيث الوظيفة في النص، أم أنها هامشية املكانة. ويعتقد نیوما

إلى  استنادا( أنه، في جميع ألاحوال، على املترجم أن يستخدم إحساسه ومعرفته 171

للقصة في تحديد مثل هذه ألاهمية، ويرى أن نظرية الترجمة ال تخدم كثيرا  قراءته

 .عمل املترجم في هذه النقاط
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 تحتل ترجمة القصة أوالرواية املركز الثاني من حيث الصعوبة بعد الشعر،

والفرق بين إلاثنين هوأن ترجمة القصة )أوالرواية( محررة من مشكلة القافية 

وألاوزان الشعرية، وأن أهمية البيت أوالشطر بعد الكلمة ال تنطبق هنا كعنصر نظري 

على ترجمة القصة أوالرواية، حيث يحظى عنصر إلايجاز باألهمية بالنسبة للترجمة. 

اص بأهمية ترجمة الروايات الجادة هوأهمية أما من حيث الرواية، فالتعميم الخ

نسبية خاصة بثقافة اللغة ألاصل، ويتبع ذلك املوقف ألاخالقي للكاتب تجاه قرآنه. 

تدخل في موضوع ترجمة القصة والرواية أيضا مواضيع ألادب التقليدي الخاص 

عراف باللغة ألاصل ومقابلتها في اللغة املترجم لها، وألاسلوب الشخص ي للكاتب، وألا 

اللغة ألاصل واللغة الخاصة الشخصية للكاتب، التي يجب  استعمالاملسيطرة على 

 .املترجم اهتمامأن تستحوذ على 

 الترجمة الطبية

ألاعمال ذات الطبيعة الطبية. ومثل الترجمة الصيدالنية، فإن الترجمة ترجمة 

 الطبية يعتبر تخصص يمكن أن تؤدي الترجمة السيئة فيه إلى عواقب وخيمة.

 البيداغوجيةالترجمة 

 ممارسة الترجمة بوصفها وسيلة لتعلم لغة ثانية.

لثراء )وتقييم( مفردات الطالب في اللغة  البيداغوجيةتستخدم الترجمة 

الثانية، وللمساعدة على استيعاب البنى النحوية الجديدة والتحقق من فهم الطالب. 

على عكس أنواع الترجمة ألاخرى، تكون الترجمة التربوية بلغة الطالب ألام )أو 

لى اللغة للغة الثانية. وهذا يعني أن الطالب سوف يترجم من وإ بالضافةاملهيمنة( 

ثانية على حد سواء. فرق آخر بين هذا النوع من الترجمة وألانواع ألاخرى هو أن 

الهدف من ذلك هو في كثير من ألاحيان الترجمة الحرفية لعبارات أخرجت من سياقها، 

وأجزاء من النص، والتي قد تكون مفبركة تماما ألغراض التدريب. ينبغي عدم الخلط 

 الترجمة العلمية.بين الترجمة التربوية و 

  

http://academiworld.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a9/
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 الترجمة ألاكاديمية

ترجمة النصوص املتخصصة املكتوبة في بيئة أكاديمية، وينبغي عدم الخلط 

 بين الترجمة ألاكاديمية والترجمة التربوية.

 الترجمة التقنية

 ترجمة النصوص التقنية )كتيبات، تعليمات، الخ.(.

كمية كبيرة من بشكل أكثر تحديدا، ترجمة النصوص التي تحتوي على 

املصطلحات، أي الكلمات أو العبارات التي تستخدم )تقريبا( فقط ضمن مجال معين، 

 أو التي تصف حقل معين بقدر كبير من التفصيل.

 ترجمة الخطاب السمعي البصري 

تحتاج حوارات وروايات ألافالم والبرامج التلفزيونية ألاجنبية إلى أن تترجم 

الحالة، تتطلب الترجمة للدبلجة وترجمة ألافالم  للمشاهدين املحليين. في هذه

 إصدارات مختلفة للحصول على أفضل تأثير.

 ترجمة النصوص الدينية

لقد لعبت ترجمة ألاعمال الدينية دورا هاما في تاريخ العالم. على سبيل املثال 

 الرهبان البوذيين الذين ترجموا سوترا الهندية إلى اللغة الصينية غالبا ما يحرفون 

الترجمة لكي تتكيف بشكل أفضل مع الثقافة الصينية املختلفة جدا. ولذلك فقد تم 

 التشديد على مفاهيم معينة مثل طاعة الوالدين.

ألامثلة ألاولى من نشاط الترجمة املسجلة في الغرب هو نقل سفر العهد  أحدلقد كان 

يالد. تعرف هذه ( إلى اليونانية في القرن الثالث قبل املOld Testamentالقديم )

الترجمة بوصفها السبعينية، التي تنوه إلى السبعين مترجم )اثنان وسبعون في بعض 

(، حيث Paphosالنسخ( الذين تم تكليفهم بترجمة الكتاب املقدس في جزيرة بافوس )

كان يعمل كل مترجم في الحبس الانفرادي في زنزانة منفصلة. تقول الاسطورة ان كافة 
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السبعين كانت متطابقة تماما. أصبحت السبعينية النص املصدر للترجمات الترجمات 

 الالحقة إلى لغات عديدة أخرى بما في ذلك الالتينية والقبطية وألارمنية، والجورجية.

(، شفيع الترجمة، واحدا من أعظم St. Jeromeال يزال يعتبر القديس جيروم )

ب املقدس إلى الالتينية. استخدمت املترجمين في التاريخ لعمله على ترجمة الكتا

الكنيسة الكاثوليكية هذه الترجمة املعروفة باسم النسخة الالتينية لإلنجيل 

(Vulgate.لعدة قرون، ولكن حتى ترجمته واجهت الكثير من الجدل عندما تم نشرها ) 

شهدت الفترة املعاصرة لإلصالح البروتستانتي والتي سبقتها ترجمة إلانجيل إلى 

اللغات املحلية ألاوروبية، وهو الفعل الذي كان له أثر كبير على الانقسام بين 

البروتستانتية والكاثوليكية، وذلك بسبب الاختالفات بين الترجمات البروتستانتية 

 والكاثوليكية لكلمات ومقاطع معينة من إلانجيل.

( في Jakub Wujekوقد كان لنجيل مارتن لوثر في أملانيا، وإنجيل جاكوب ووجك )

البولندية، وانجيل امللك جيمس باللغة إلانجليزية آثارا طويلة ألامد على الدين 

 والثقافة واللغة في تلك البلدان.

 كما تعتبر ترجمة القرآن الكريم إلى عدة لغات مثاال حيا على ترجمة النصوص الدينية.

 ترجمة النص الديني 

ي  بِّ
َ
اَل َعْن أ

َ
، ق

َ
ْيهِّ  :ُهَرْيَرة

َ
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َّ
ى الل
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َّ
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َ
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َّ
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ْ
ان

َ
 ف

ُ
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َ
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َ
َعتِّ ألا ّ

ا ُضيِّ
َ
ذ إِّ

 
َ
اَعة اَل ”السَّ

َ
َضاَعُتَها َيا َرُسوَل  :، ق  إِّ

َ
ْيف

َ
اَل ك

َ
؟ ق هِّ

َّ
رِّ  ”:الل َتظِّ

ْ
ان

َ
هِّ ف ْهلِّ

َ
ْيرِّ أ

َ
ى غ

َ
ل ْمُر إِّ

َ
َد ألا ْسنِّ

ُ
ا أ

َ
ذ إِّ

 
َ
اَعة الكالم من العربية إلى إلانجليزية يعني تغيير املعنى حتى ملحوظة: مجرد نقل  ”.السَّ

لو اتبعنا الترجمة الحرفية. وفي حالتنا هذه لو كان لي أن أترجم ألاحاديث النبوية 

ني ال ألتزم بحرفية النص  لترجمتها بهذه الطريقة مع كتابة تحذير في بداية الترجمة أنَّ

رفي الفعلي في الحديث النبوي الشريف وأنَّ الترجمة ال تعكس بالضرورة الكالم الح

 بالعربية.
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It is the reported on the authority of Abu Huraira that Messenger 

Muhammad (SAAW) said that if a day comes when honesty is 

compromised، then sooner will the age of man come to an end. Abu Huraira 

asked “And، how is it compromised?”  When competencies are vested with 

incompetent people. It is then that the age of man is close to an end، the 

Messenger answered. 
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07رقم املحاضرة   

-VIII :الترجمة املتخصصة وسوق العمل 

في -هائال، غير أّنها  لقد اتسعت سوق العمل الوطنية والعربية اليوم اتساعا

غير ثابتة، فاحتياجاتها تختلف، ومتطلباتها تتنامى وفقا للتطور الدائم  -واقع ألامر

الحاصل في مختلف فروع املعرفة، والقول بإعداد املترجم للتأقلم مع متطلبات سوق 

العمل الحالية قد ال يكون كالما حصيفا، فما هو من أولويات السوق اليوم قد يكون 

ذي أهمية كبرى بعد حين، وما كان الاتجاه إليه في سوق العمل قليال قبل سنوات غير 

من آلان قد يكون اليوم على رأس الاهتمامات، وما هو رائج في مجال الترجمة في الجزائر 

قد ال يكون كذلك في دول أخرى، لذلك فبدال من تكوين املترجمين في التخصصات 

في حقبة معينة وفي منطقة معينة، من الضروري الرائجة واملطلوبة في سوق العمل 

إعداد املترجم لكل ظرف وزمان ومكان، وبدال من إعداد مترجمين متخصصين كل في 

مجاله، من الضروري تكوين املترجم ليصبح قادرا على ترجمة نصوص متخصصة في 

 أي مجال معرفي كان.

مسألة كفاءتهم وأهليتهم إن جامعاتنا اليوم تخّرج من املترجمين الكثير، غير أن 

لترجمة أي نوع من أنواع النصوص املتخصصة قد ال تتم بالكفاءة املطلوبة. ويبدو 

برامج تدريس  وكذا أساليب تكوين املترجمين في نقدية قراءة موضوعيةأن

كفيلة باكتشاف النقص الذي يكتنف عملية تكوين  -كخطوة أولى– الترجمة

 لخصوص.املترجمين في الجزائر على وجه ا

 :وآلافاق املهنيةتكوين املترجم املتخصص 1-

إن التوظيف العشوائي للمترجم املتخصص يقوده إلى ممارسة نشاط ال يمّت 

وعطائه بصلة مع ميوله أو مع التكوين الذي تلقاه، ما يؤثر سلبا على أدائه الترجمي 

 في هذا الصدد HORGUELINل املنهي. يقو 
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„…il serait dangereux de se spécialiser dans une branche bien déterminée 

sans savoir à l’avance s’il y a des débouchés dans cette 

branche“ (HORGUELIN، P A.1966:15-25) 

تماشيا مع متطلبات السوق،  وأهداف التكوينمن هذا املنطلق، يجب تحديد برامج 

املؤسسات  وبين احتياجات، والجامعاتمن خالل التنسيق بين مراكز التكوين 

 ، ما يضمن للمترجم منصب عمل حسب تخصصه.والخاصةالحكومية 

 سير عملية الترجمة وطرائقها 2-

 التقديم النظري:  -أ

كنت قد ذكرت في استعراض املقاربات الخاصة بالطرائق املدمجة للترجمة أن 

الذي يتضمن النهج املنتظم في عملية الترجمة هو توجه ينطلق من املبدأ الوظائفي 

للعديد من الوظائف الطرائقية، وبالتالي فهو نهج يستند إلى املقاربة الوظائفية قبل 

وخالل سير عملية الترجمة )املرحلة التي تسبق الوصول إلى كتابة املنتوج النهائي( أي 

 مرحلة خلق نص جديد في اللغة التي يترجم لها.

بنهج املقتربة الوظائفية، هو  التفسير النظري لدمج الطرائق املختلفة الخاصة

مبدأ اعتبار النص املترجم في النهاية نص إحالي وثابت )مكتوب أي غير متغير(، وداللي 

في وظيفته اللغوية بالنسبة لقارئه. وهذا املنتوج هو ما توصل إليه كاتبه )املترجم( بعد 

 أن حل املشاكل التي اعترضته في عملية نقل النص ألاصلي.

 الترجمة:ما قبل مراحل -ب

يسبق عملية الترجمة الفعلية إنجاز مرحلتين هما: مرحلة القراءة ومرحلة 

التحضير في املواد املساعدة، سواء كانت تلك تتعلق بالبحث في قواميس لغوية أحادية 

اللغة أو ثنائية أو متخصصة، أو بالرشاد بمراجع ومصادر وموسوعات متخصصة، 

 باملوضوع أو املادة التي يعالجها النص املزمع ترجمته.وغيرها من تلك التي تتعلق 
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تتمثل املرحلة ألاولى هذه بقراءة النص املزمع ترجمته لفهمه من حيث اللغة 

املكتوبة بها، أو املضمون واملعنى، أو من حيث الرسالة التي أراد كاتب النص إيصالها 

فعلية، وهي ألاساس الذي إلى قارئه. تشكل هذه املرحلة التي تسبق عملية الترجمة ال

يستند إليه املترجم للتعرف على نوعية املشاكل، لتحديد جوانبها، خاصة املشاكل 

 والصعوبات التي من املمكن أن تعترضه بشكل إجمالي قبل البدء الفعلي بالترجمة.

تشكل القراءة ألاولى أو الثانية للنص مرحلة استكشاف لنوع املشاكل والصعوبات 

 النص.  التي يحتویها

ويمكن ان نسمي تلك املرحلة بمرحلة استكشاف واستيعاب النص من ناحية جوانب 

الذي يعالجه، واللغة وألاسلوب وغيرها من الجواب لغوية أو ثقافية يجب املوضوع 

 أخذها بعين الاعتبار قبل ابتداء الترجمة الفعلية.

تنادا الختالف قد تختلف الصعوبات واملشاكل التي تواجه املترجمين، وذلك اس

 في مستوياتهم الثقافية واستيعابهم اللغوي والثقافي للمادة.

فاملعرفة اللغوية والعلم بها، وما يعرف أيضا باملعرفة الخاصة باللسانيات 

التطبيقية، تؤثر في تيسير عمل املترجم وإتقانه للترجمة، فهي تسهل فهمه للنص 

املستعملة فيه. كما تقلل تلك املعرفة  ألاصل، وفهمه للتعابير الخاصة به واملصطلحات

من املشاكل والصعوبات التي يواجهها في فهم واستيعاب النص ألاصل، وبالتالي في 

 ترجمته إلى اللغة الهدف. 

يقرأ املترجم النص ألاصل )النص املكتوب في اللغة التي سيترجم عنها املترجم( 

أو ثالث، والغاية من ذلك أن  لعدة أغراض يقرأ املترجم النص ألاصل مرة أو مرتين

وأن يحلله من وجهة نظره كمترجم، وهذه  يفهم املوضوع الذي يدور حوله النص

إن كان  القارئ الغاية من القراءة بقصد التحليل، تختلف عن التحليل ووجهة نظر 

ة املترجم تحدد الغاية التي كتب من أجلها النص، وألاسلوب اءلغوي أم ناقد أدبي، فقر 

م في صياغته وهي تحدد بالتالي طريقة الترجمة التي سيطبقها املترجم في املستخد

عملية الترجمة، والتعرف على املشاكل التي يمكن للمترجم مصادفتها خالل عملية 

 .الترجمة
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ة املترجم للنص الذي سيترجمه ستعينه في تحديد الحقل الذي كتب فيه اقر  

وبينة من املوضوع الذي يعالجه، وفيما النص، وفيما لوكان هذا املترجم على إطالع 

لوأنه كانت هناك حاجة لكي يلجا هذا املترجم إلى مصادر ومؤلفات في الحقل الذي 

باملعاجم املتخصصة،  الاستئناسكتب فيه النص، أوفيما لوكانت هناك حاجة إلى 

تي أوباألساليب ألادبية أوالعلمية أوالتخصصية لحقل معين من املعارف إلانسانية، ال

منها ألاسلوب الذي كتب فيه النص ألاصلي.كما سيساهم ذلك مثال في ترجيح 

عن كلمة نهد في النص الهدف.يدخل ضمن موضوع  والاستغناءكلمة ثدي  استعمال

املعاني  الاعتبار ، ويتعلق التفسير باألخذ بعين والاستنتاجقراءة النص جانب التفسير 

النص املترجم. يمكن  وقارئ وبالتالي املترجم الداللية كما يراها كاتب النص وقارئه، 

النص  قارئ رأي قارئ النص كتفسير الكاتب النص ورأيه، وعليه تكون مهمة  اعتبار 

ألاصل إعادة تركيب القصد التواصلي للكاتب. ولقد دعا دريسلر وبوغراندي املعلومات 

ملوجودة خارج التي يقدمها نص ما باملعرفة التي يقدمها النص، وهي مقابل املعرفة ا

 .املسماة أيضا باملعرفة املشتركة الافتراضيةالنص التي هي املعرفة 

ووجد حاتم أن الصعوبات التي تواجه املترجم يمكن تصنيفها في ثالث فئات 

 هي:

 فهم النص ألاصل (1)

 :يتضمن فهم النص

 )أ( تجزيء النص إلى جوانبه القواعدية وجوانبه املعجمية. 

 .املتخصصة التي يحتوي عليها النص )ب( الوصول إلى املعرفة

 )ج( الوصول إلى املعنى املقصود في النص.

 املعنى:( نقل 2)

 :يتضمن نقل املعنى

 للمفردات  املعجمي)أ( نقل املعنى 

)ب( نقل املعنى النحوي والقواعدي كما في قوله تعالى: وإذا قلنا للمالئكة اسجدوا 

 .آلدم فسجدوا إال إبليس أبى
 'If we say to the angels prostrate yourself، (then) they did except of 

Iblees who refused.'  
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 .نقل املعنى البالغي بما في ذلك املعنى الضمني )غير الظاهر( واملعنى املستنتج)ج( 

 :يتضمن تقييم النص الهدف :( تقييم النص الهدف3)

 .)أ( إمكانية قراءة النص بيسر 

 .بق النص مع أدب النص ألاصل وتقاليد فن الخطاب في اللغة الهدف)ب( تطا

 .)ج( الحكم على درجة تناسب النص املترجم مع الغرض املحدد املطلوب من النص

يستند التحليل التجريبي للنص على تحليل ما يتعلق ملا أراده كاتب النص 

القارئ ومعرفة  احتياجاتألاصل من تأثير على القارئ هنا على املترجم أن يعرف 

توقعاته من قراءة النص ألاصل، وهذا يسهل عمل املترجم كي يعكس النص الترجمة 

ملا له عالقة بالنص ألاصل بهذا يكون الجانب إلاقناعي من الغرض من الترجمة قد 

 ة.حقق الهدف من الترجمة وبالتالي حقق أيضا الترجم

فبناء على تلك القراءة  تحدد قراءة النص ألاصل الغاية التي كتب من أجلها،

سيتبين للمترجم فيما أن النص الذي سيترجم سيعكس نفس تلك الغاية. تحدد 

ة النص ألاصل أسلوب كتابة النص الهدف، فمثال ستتحدد فيما لوأن النص اءقر 

ألاصل يمتاز باألسلوب الصحفي، أوباألسلوب التقني، أوباألسلوب املوضوعي إلخ 

تي كتب من أجلها النص ألاصل، تتحدد الغاية التي سيكتب وبتحديد املترجم للغاية ال

من أجلها النص الهدف )الترجمة(. وسيجيب املترجم على السؤال التالي: هل الغرض 

من كتابة النص ألاصل هوإعالمي أم توجيهي أم للتسلية إلخ. بتحديد املترجم ملالمح 

نص الهدف. من ذلك النص ألاصل من حيث ألاسلوب تتحدد املالمح التي ستصبغ ال

مثال إن كان هناك عنصر التالعب باأللفاظ، أم إن كان هناك مثال دالالت ثقافية 

معينة، یهدف النص إلى التلميح لها، أم إن كان أسلوب الكتابة يمتاز بالخلط بين 

التعابير الخاصة باللغة ذات املستوى العالي والتعابير الخاصة باللغة الدارجة أواملحلية 

  .إلخ

ملا نتج عنه من  فاستناداأما املرحلة الثانية فهي مرحلة التحضير، 

للنص، يتم تحديد الصعوبات وحاجة البحث بالرجوع إلى مصادر  استكشافواستيعاب

، أوألاخذ بنصيحة من هومتقدم في الاستشارةومراجع وغيرها. قد يلجا املترجم إلى 

، أم من املتخصصين في املادة الترجمة، سواء كان من العاملين في مؤسسات للترجمة
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التي يعالجها النص، وما إلى ذلك من خبرات ومصادر وتخصصات وغيرها، يمكن 

في النص ألاصل،  اكتشفهمنها في إيضاح أوإجالء الغموض الذي  الاستفادةللمترجم 

سواء كان الغموض لغوي أم ثقافي يمت إلى التعابير واملصطلحات التي استعملها كاتب 

 .النص

ة الترجمة في عملية الترجمة هي وحدة الشكل واملضمون، ونقل هذه وحد

 استحالةالوحدة بوجهيها هوشرط أساس ي في عملية النقل الدقيق، يعني هذا أن 

الترجمة أوإمكانية حصولها قد ال يشمل النصوص العسيرة الفهم، أوتلك التي تتميز 

الترجمة أن مبدأ الدقة بأسلوب كتابة ركيك. فقد وجد معظم املنظرين في دراسات 

املطلقة في عملية النقل أمرا بعيد املنال، وأن الدقة هي أمر وغاية وهدف يسعى 

لكن الدقة في النقل تبقى أمرا نسبيا إلى حد ما. وكانت النتيجة  ،املترجم بالوصول إليها

التي تم إلاجماع عليها بين جمع املنظرين هوتحقيق املماثلة بين النص ألاصل والنص 

الهدف الذي يعني التطابق أوالتكافؤ بين النصين وهوما يعكس الدقة النسبية التي 

يسعى املترجم بالوصول إليها. يقول حكيم في هذا الصدد: تتلخص الترجمة املماثلة 

في نقل الترابط القائم بين مضمون ألاصل وشكله، بواسطة نقل خصائص هذا 

ألادوات  استخدامصائص. وهي تفترض الترابط أوتحقيق التطابق الوظيفي لهذه الخ

اللغوية، التي تحقق الوظيفة املعنوية وألاسلوبية للنص ألاصلي ككل، بالرغم من أن 

 هذه ألادوات اللغوية قد التتفق، من حيث طابعها الشكلي، مع عناصر ألاصل.

يرى معظم منظري الترجمة أن وحدة الترجمة هي وحدة في النص ألاصل، وهي 

( في اللغة التي يترجم لها. ويمكن أن يكون مكافئترجم أن يجد لها مقابل )التي على امل

لهذه الوحدة بنية معقدة، أي أنها يمكن أن تتألف من وحدات أصغر في لغة ألاصل. 

 انفراد.على إال أن أجزائها غير قابلة للترجمة 

وبتعبير أدق يمكن أن تكون وحدة الترجمة أية وحدة ألي مستوي لغوي سواء 

كتابيا(، أم ملستوى التصريفات  )الغرافيماتكان ذلك املستوى خاص بالصائتيات 

)املورفیمات(، أم املستوى الكلمات، أم ملستوى العبارات، أم ملستوى الجمل، أم 

 .) ملستوى النص )الوحدة التي هي أكبر من الجملة
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قبل التطرق إلى تعداد وتفصيل مختلف طرائق الترجمة ال بد من ذكر الخلفية 

وألاسباب التي أوصلت إلى نتيجة وجود عدد ال يحص ى من تلك الطرائق في آداب 

الترجمة ونظرياتها مسائل الدرس والتحليل اللغوي هي مواضيع معقدة إلى أبعد 

نحلل كالم منطوق، أومقولة، أوكالم الحدود، فلكل لغة أوجه كثيرة وعندما نريد أن 

مفيد مكتوب، أومتفوه به في معظم اللغات نجد أن أوجه تركيب اللغة )تركيب 

الجملة وتشكيلها لهوبجانب يمكن أن يحلل مع أوبمنأى عن جوانب أخرى كالداللة 

والسياق والترميز والتضمين وإلاشارة  والاشتقاقوالبالغة والنحووالقواعد والتصريف 

املؤشرات اللغوية الداللية ملختلف  والاجتماعيةه وأبعاد إلاحالة والقيم الثقافية وأوج

واللهجات وعنصر القياسية والحقل اللغوي،  الاستعمالمستويات اللغة من حيث 

. لذا فليس من املستغرب بمكان أن واستعماالوغيرها من أوجه تتعلق باللغة معجميا 

 .عدد ألاوجه التي تختص بها كل لغةنجد طرائق يمكن أن يصل عددها إلى 

سواء كان ذلك قديما ) الترجمة  استعمالهاالطرائق املختلفة هي التي شاع 

الحرفية( أوحديثا الترجمة الحرة أوالترجمة بتصرف(، أوالطرائق ألاخرى التي جاء بها 

دارسون وباحثون في دراسات الترجمة الحديثة، متأثرين بما توصلت إليه علوم 

يات والعلوم الرديفة للسانيات مثل اللسانيات التطبيقية والخطابة اللسان

ذلك على ظهور  انعكسلقد  ونظرياتوغيرها من نتائج  املعجمياتوالبراغماتية و 

طرائق متعددة ومختلفة للترجمة مثل الترجمة بأمانة، وترجمة حرفية املعنى، 

، والترجمة التواصلية، الاصطالحيةوالترجمة الداللية، وترجمة التأقلم، والترجمة 

أوترجمة التواصل، والترجمة القريبة، والترجمة املعكوسة، والترجمة املقبولة، 

 ) ) .والترجمة الطبيعية، والترجمة الخالقة، إلى ما هنالك من طرائق عديدة أخرى 
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08رقم املحاضرة   

-IXطرائق الترجمة: 

، مثل طريقة الترجمة استعماال سنتطرق هنا إلى الطرائق ألاكثر شيوعا و 

، طريقة الترجمة الداللية، الاتصاليةالحرفية، طريقة الترجمة الحرة، طريقة الترجمة 

طريقة  - 1 - 4طريقة الترجمة بأمانة طريقة الترجمة املقبولة وطريقة ترجمة التأقلم 

تعتبر الترجمة الحرفية أوالترجمة كلمة فكلمة من أقدم طرائق  9 -الترجمة الحرفية 

الترجمة تاريخيا فبموجب هذه الطريقة يترجم املترجم النص كلمة بعد كلمة، كما 

وردت في نسق ترتيبها في الجملة أوعبارة اللغة ألاصل دون ألاخذ بعين الاعتبار للتقاليد 

في اللغة الهدف. يعتبر موضوع الترجمة  اللغوية والنحوية املتعلقة بنسق ترتيب الجملة

كطريقة في الترجمة مقابل الترجمة الحرة )الترجمة بتصرف( من  واعتمادهاالحرفية 

أكثر مواضيع الترجمة الكتابية تعقيدا وإثارة للجدل والنقاش. وينتج عن إتباع هذه 

ى اللغة التي الطريقة في النقل )الترجمة من لغة إلى أخرى إيصال املعنى أواملعاني إل

يترجم لها، لكن ذلك يتم على حساب البنية والسياق اللغوي للغة الهدف يمكننا 

القول أن الترجمة الحرفية هي ترجمة تنتج نصا مترجما مساوأومعادل )لكن ليس 

 واعتباراتلعوامل  الاعتبار بالضرورة نص مقابل( للنص ألاصل، ودون ألاخذ بعين 

لتشكيل البنائي املتبع في بناء الجمل في اللغة الهدف. هنا البنية، والتركيب اللغوي، وا

تبرز آراء مختلفة حول ما أدعي بتسميته ب الترجمة الحرفية، وأنها تعني ما قصدته 

  .فيما قدمت إليه من تعريف

قبل الخوض في طرح موضوع طريقة الترجمة الحرفية، لنستعرض أوال ما جاء 

موضوعها. كنت قد ذكرت في الباب الثاني  لدى بعض منظري دراسات الترجمة حول 

أن نیومارك هومن دعاة ألاخذ بطريقة الترجمة الحرفية، فهويعتبرها الطريقة 

الصحيحة في الترجمة، ذلك لكونها تضمن وجود الداللة واملقابل العملي في املادة 

ك يعتبر أن املترجمة ملا ورد من كلمات وتعابير في اللغة التي يترجم عنها. بما أن نیومار 

الترجمة الحرفية هي أساس إجراء عملية الترجمة ومنطلقها ألاول فإن هذا الباحث 

يؤكد على أهمية املعنى الكلمة على مستوى الجملة، وپری أن الجملة تتألف من كلمات 

لذا فالترجمة يجب أن تتمحور في طريقتها حول معنى الكلمة، ورأي نيومارك هذا 
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طريقة  اعتمدهالترجمة الحرفية، إذ يرى في الطريقة التي قصد عموما با عمايختلف 

تختلف عن طريقة الترجمة كلمة فكلمة، حيث يتم إعادة ترتيب املعنى من جديد في 

اللغة الهدف، وذلك وفق بنيتها وحسبما يدعوله املنادون بالترجمة الحرفية الذين 

ية التي دعا لها هوأنها منهم ندا وتابر. النقد الذي تعرضت له طريقة الترجمة الحرف

العنصر التفريق بين املقابل العملي املقابل إلاحالي من جهة، ومسألة السياق من جهة 

أن نظريته في الترجمة الحرفية هي  (69 -68، ص 1988أخرى. يقول نيومارك أيضا )

صحيحة ويجب عدم تجنبها، إذ أنها تضمن الجانب إلاحالي وجانب البراغماتية في 

قابل بالنسبة للكلمة أوالتعبير ألاصل في اللغة ألاصل بهذه الطريقة يكون إعطاء امل

تتراوح   التينيومارك أقرب في طريقته إلى ترجمة حرفية املعنى، من الترجمة الحرفية

بين ترجمة كلمة مقابل كلمة، وترجمة أكثر من كلمة ملا يقابلها من أكثر من كلمة في 

واحد من الذين أدلوا بدلوهم في مناقشة  ( هوأيضا1989اللغة الهدف. حكيم )

مواضيع طريقة الترجمة الحرفية، حيث ورد لديه أن الحرفية هي الدقة املفهومة 

عة لخصائص اللغة ألاجنبية، التي تؤدي إلى إلاخالل نبشكل خاطئ، واملحاكاة الخا

ا، في أحيان بقواعد اللغة املنقول إليها، أوإلى تشويه املعنى أوإلى إلاخالل والتشويه مع

كثيرة. ال يمكن أن نعتبر النقل الحرفي ترجمة دقيقة. ولقد فهم بعض املترجمين ألامانة 

أنها املحافظة على كل كلمة في النص ألاصلي. من ألامثلة التي يمكن إيرادها ليضاح 

 النقد املوجه إلى طريقة الترجمة الحرفية هوترجمة املصطلح إلانجليزي 

Daylight-saving  

 :الثالثةإلى مقابلة في اللغة العربية الذي قد يكون أحد الخيارات 

 تقديم /تأخير عقارب الساعة 

 أوتغيير الساعة 

 أوالتوقيت الصيفي التوقيت الشتوي 

ضوء النهار ال يمكن أن تكون ترجمة مفهومة  ادخار توفير / هي:الترجمة الحرفية التي 

أحد خيارات الترجمة املقابلة  استعمالأومقبولة، لذا على املترجم في مثل هذه الحالة 
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املذكورة آنفا. إن الحرفية املعجمية، والحرفية القواعدية، تؤديان إلى نقل خاطئ 

، ص 1989)حكيم، للمضمون أي إلى تشويه ألافكار، وإلاخالل بقواعد لغة الترجمة. 

(. لكن الترجمة الحرفية لربما تكون في بعض الحاالت ليست دوما بترجمة سيئة، 187

( في 152، ص 1993إذا حافظت على مضمون النص ألاصل وشكله. پری دوليرب )

املناسبة اللغوية ورأى أن النص املترجم  ـ:دعاه ب عماالترجمة الحرفية طريقة بعيدة 

ى أنه نص أصلي كتب في اللغة التي ترجم لها وكأنه لم ينتج يجب أن يقرأه قارئه عل

رأي دوليرب هذا اليتوافق مع النص التالي  .عن عملية ترجمة نص من لغة إلى أخرى 

في تطبيق ترجمته وفق طريقة الترجمة الحرفية كلمة فكلمة، أوترجمة حرفية املعني 

حرفية الجملة إلانجليزية كما سنرى ألحقا(. لنرى مثال كيف يترجم دعاة الترجمة ال

معاني  .'The couple made a pact not to talk about each other'التالية إلى العربية 

 :   الكلمات التي تتألف منها هذه الجملة هي على التوالي

  "the couple، الزوجانالاثنانالزوج، 

 madeصنع، عمل، مصنوع

 a حرف أداة نكرة، في ال، ما

 pact، موافقة، معاهدةاتفاق 

 notال، ليس، لن، لم

 toنحو، إلى، ل

 talkحديث، كالم، تحدث، تكلم

 aboutحول، نحو، تقريبا، بخصوص، من جهة

 eachكل، كل واحد

 otherآلاخرون، آخر، إال، خالف

 :الترجمة الحرفية )كلمة فكلمة( لهذه الجملة هي اقتراحاحتماالت
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 نحويتحدثا حول كل ألاخر اتفاقالزوج صنعا )حرف نكرة(  -1

  .عمال )حرف نكرة( معاهدة ليس إلى يتكلما نحوكل واحد آخر الاثنان -2

الترجمة الحرفية ألاول والثاني، في ألاول من املمكن أيضا  اقتراحاحتمالينالحظ في 

( أن الترجمة كلمة فكلمة لم تنتج ترجمة ركيكة احتمالينأن تترجم الجملة إلى أكثر من 

جليزية فقط، وإنما أدت أيضا إلى كتابة جملة في العربية بحاجة إلى ترجمة للجملة إلان

أخرى لجعلها مفهومة على ألاقل، هذا إذا تم غض النظر عن التشويه في املعنى ملا 

( نتجا عن تطبيق طريقة 2او الاحتمالينهومقصود في اللغة ألاصل للجملة. الجملتين )

للترجمة  الاحتمالينلسياق، من تحليل هذين الترجمة كلمة فكلمة نستنتج، في هذا ا

أن قارئ اللغة العربية يرفض قبول مثل هذا النوع من الترجمة، وبالتالي سيكون 

تطبيق مثل هذه الطريقة في الترجمة أمر مرفوض حكما. يطلق في أدب الترجمة على 

صياغة مثل تلك الحالة من الرفض تأثير اللغة بعواملها الضاغطة املانعة على تقبل 

ويمكن في هذا السياق تحليل العوامل أسباب الرفض  0لغوية بمثل هذا التركيب 

 :العناصر التالية

يعكس بناء الجملة العربية تركيب الجملة إلانجليزية من حيث التسلسل التعاقبي  -1

ملكوناتها وهوتسلسل الينتج عنه ربط نحوي وقواعدي ملكونات الجملة، وبالتالي 

تكون الصياغة النحوية من حيث التقديم أوالتأخير للمكونات غير متوفرة فيها. 

لى السياق اللغوي الذي يحدد بناء بكلمة أخرى يمكن القول أن الجملة تفتقد إ

 .الجمل وفق قواعد اللغة ونحوها

العالقة الداللية للمفردات املكونة للجملة متفككة في تعاقبها التسلسلي، وبالتالي  -2

فاملعاني الحرفية للمفردات هي معان معجمية ال تفي بالضرورة باملعنى السياقي 

 .للجملة كوحدة داللية كبرى متكاملة

لعناصر  الفتقادهاحدة داللية كبرى متكاملة هي غير مفيدة وناقصة، الجملة كو  -3

إلاحالة إلى معلومة ضمن الجملة أوإلاحالة إلى معلومة خارج الجملة في محاولة 

أخرى لعطاء مقابل يضمن داللة املعنى املقصود في الجملة إلانجليزية نقترح 

 .خری، لكن هذه الترجمة حرفية في معناها هيأترجمة 
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 .أال يتحدث كل واحد حول آخر اتفاقالزوج صنعا ا -1

  .عمال معاهدة أال يتكلم واحد بخصوص آخر الاثنان -2

إلى املعنى املقصود في جملة اللغة  استنادا 2و 1تمت صياغة الترجمة املقترحة في 

صياغية  واحتماالتترجمات أخرى،  القتراحإلانجليزية بالطبع هناك أيضا إمكانية 

ا املعنى املقصود من اللغة ألاصل إلى اللغة الهدف. ففي مثال أخرى ينقل بموجه

الترجمة الحرفية وفق طريقة ترجمة حرفية للمعنى نجد أن التجاوز على الجانب 

النحوي والقواعدي لم يؤثر على نقل املعنى من الجملة إلانجليزية إلى الجملة العربية. 

يقة حرفية املعنى يمكن تلخيصها النقد الذي يمكن أن يوجه إلى الترجمة الخاصة بطر 

 :في الحالة ألاولىالتالي: على الشكل 

'The couple made a pact not to talk about each other.' 

  .أال يتحدث كل واحد حول أخر اتفاقاالزوج صنعا  1 -

 :يكون التحليل أن

بناء الجملة العربية يعكس تركيب الجملة إلانجليزية من حيث التسلسل  -1

التعاقبي ملكوناتها الداللية مع تعديل في الصياغة النحوية من حيث التقديم 

 .أوالتأخير

العالقة الداللية للمفردات املكونة للجملة الثانية )التي تبدأ بالفعل  -2

يتحدث( متفككة في تعاقبها التسلسلي في العربية، لكونها تعكس تسلسل 

للمفردات هي معان معجمية ال ألاصل إلانجليزي، وبالتالي فاملعاني الحرفية 

 .تفي بالضرورة باملعنى السياقي للجملة كوحدة داللية متكاملة

الجملة كوحدة داللية كبرى متكاملة، غير مفيدة وناقصة لعناصر إلاحالة  -3

  )إلى معلومة ضمن الجملة أوإلاحالة إلى معلومة خارج الجملة 

التحليل البراغماتي للجملة املترجمة إلى العربية أعاله يفيد أن املعنى مشوه 

 استعمالهافي حالتين من داللة الجملة، ففي ألاولى ال تقبل اللغة العربية في 

يصنع، لكنه يبرم أويتم التوصل إليه، وفي  الاتفاقأن يكون املقصود هوأن 
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قط وإنما أيضا أي شخص الحالة الثانية فمنع الكالم ال يشمل الزوج ف

 آخر وهذا املعنى هوغير مقصود في الجملة ألاصل.

 (الحالة الثانية )الترجمة الثانية اقتراحفي 

'The couple made a pact not to talk about each other 

 .عمال معاهدة أال يتكلم واحد بخصوص آخر الاثنان -2

للتحليل البراغماتي لهذه الجملة يمكن القول أيضا، كما هوالحال في  استنادا

املثال السابق، أن اللغة العربية ال تقبل عمل معاهدة، وتشويه املعنى يتعلق أيضا 

شمول منع الكالم في الشطر الثاني من الجملة آلاخرين أيضا وليس  بانطباق

ملقصود في الجملة ألاصل حصرا، كما هومقصود في ألاصل إلانجليزي. ا الاثنان

 هوإما أن

 يمتنعان بموجبه أن يتحدث أحدهما عن آلاخر أو اتفاقاالزوج أبرما  - 1

يلزمهما بان ال يتكلم أحدهما حول )أوعن آلاخر في  اتفاقتوصال إلى  الاثنان– 2 

مثال آخر عن تطبيق طريقة الترجمة الحرفية نورد النص إلانجليزي التالي املأخوذ 

 اللسانيات وترجمته إلى العربية اب دآعن 

Revolution in Grammar 

 A long overdue revolution is at present taking place in the study of English 

Grammar - a revolution as sweeping in its consequences as the Darwinian 

revolution in biology. It is the result of the application to English of 

methods of descriptive analysis originally developed for use with 

languages of primitive people. To anyone at all interested in language، it is 

challenging; to those concerned with the teaching of English (including 

parents)  ،  it presents the necessity of radically revising both the substance 

and the methods of their teaching. 

A curious paradox exists in regard to grammar. On the one hand it is felt 

to be the dullest and driest of academic subjects، fit only for those in whose 

veins the red blood of life has long since turned to ink. On the other hand، 

it is a subject on which people who would scorn to be professional 

grammarians hold very dogmatic opinions، which they will defend with 

considerable emotion. Much of this prejudice stems from the usual sources 

of prejudice - ignorance and confusion. Even highly educated people 



  املاستر  لطلبةموجهة  املتخصصةالتحريرية الترجمة  محاضرات في
 

82 
 

seldom have a clear idea of what grammarians do، and there is an 

unfortunate confusion about the meaning of the term 'grammar itself. 

Hence it would be well to begin with definitions. What do people mean 

when they use the word grammar? Actually the word is used to refer to 

three different things، and much of the emotional thinking about matters 

grammatical arises from confusion among these different meanings.  

The first thing we mean by grammar is 'the set of formal patterns in which 

the words of a language are arranged in order to convey larger meanings'. 

It is not necessary that we be able to discuss these patterns self-consciously 

in order to be able to use them. In fact، all speakers of a language above 

the age of five or six know how to use its complex forms of organisation 

with considerable skill; in this sense of the word - call it Grammar 1 - they 

are thoroughly familiar with its grammar.  

The second meaning of grammar - call it Grammar 2- is the branch of 

linguistic science which is concerned with the description analysis، and 

formulization of formal language patterns'. Just as gravity was in 

fulloperation before Newton's apple fell، so grammar in the first sense was 

in full operation before anyone formulated the first rule that began the 

history of grammar as a study.  

The third sense in which people use the word grammar is 'linguistic 

etiquette'. This we may call Grammar 3. The word in this sense is often 

coupled with a derogatory adjective: we say that the expression 'he isn't 

here' is bad grammar. What we mean is that such an expression is bad 

linguistic manners in certain circles. From the point of view of Grammar 1 

it is faultless; it conforms just as completely to the structural patterns of 

English as does 'he isn't here'. The trouble with it is like the trouble with 

Prince Hal in Shakespeare's play - it is bad، not in itself، but in the company 

it keeps.  

 الترجمة الحرفية للنص إلانجليزي 

 ثورة في القواعد 

ثورة في الوقت الحاضر تأخذ مجراها في دراسة قواعد اللغة  استحقاقلزمن  

إلانجليزية، ثورة جارفة في تبعاتها مثل الثورة الداروينية في البيولوجيا. هي تكون 

النتيجة للتطبيق على إلانجليزية لطرائق التحليل الوصفي أصال تم تطويرها 

حد على إلاطالق مهتم في اللغة يكون مع لغات الشعوب البدائية ألي وا لالستعمال
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تحد لهؤالء املهتمين بتلقين إلانجليزية )ضمنا الوالدين( هي تعرض الضرورة ألاساسية 

 .لعادة النظر لكال املادة وطرائقها التدريسية

مفارقة فضولية توجد بالنسبة إلى القواعد. على الجانب الواحد يكون الشعور أنها 

كاديمية، تالئم فقط هؤالء الذين في أوردتهم دم الحياة تكون أسقم وأجف املواد ألا

ألاحمر الذي تغير منذ زمن طويل إلى حبر. على الجانب آلاخر هي مادة التي عليها الناس 

الذين يزدرون أن يصبحوا نحويون محترفون لدیهم آراء متزمتة جدا، التي سوف 

 الاعتياديةمن املصادر يدافعون عنها بعاطفة معتبرة. أكثر هذا التحامل يتأصل 

 عما. حتى أعلى الناس ثقافة نادرا لدیهم فكرة واضحة والالتباسللتحامل والجهل 

  .املصطلح القواعد بذات نىمشؤوم حول مع التباسيفعله النحويون، وهناك يكون 

من هنا سيكون جيد أن نبتدأ بالتعريفات. ماذا يعني الناس عندما يستعملون كلمة 

قع تستعمل هذه الكلمة لإلشارة إلى ثالثة أشياء مختلفة، وأكثر التفكير قواعد؟ في الوا

 املختلفة.هذه املعاني  الالتباسبينالعاطفي حول مسائل القواعد يظهر 

مجموعة ألانماط الشكلية التي فيها كلمات لغة تكون  أول ش يء نعنيه ب قواعد هو 

يكون بمقدورنا أن نناقش مرتبة في نسق لتؤدي معان أكبر. إنه ال يكون ضروري أن 

هذه ألانماط بوعي ذاتي بحيث أن يكون بمقدورنا أن نستعملها في الواقع كل 

السادسة يعرفون كيف يستعملون  املتحدثون في لغة ما فوق سن الخامسة أو 

 أشكالها املعقدة لتنظيمها بمهارة معتبرة، في هذا املعنى الكلمة 

يكونون ألفين الفين بعمق لقواعدها املعنى هم يكونون  - أدعيها القواعد رقم واحد

يكون الفرع من علم اللسانيات الذي یهتم  - اثنانأدعيها قواعد  -الثاني للقواعد 

بالتحليل الوصفي، وصياغة ألنماط اللغة الشكلية. كما هوبالنسبة للجاذبية كانت في 

ولى كانت في كامل العمل قبل أن تسقط تفاحة نيوتون، هكذا القواعد في الحاسة ألا 

 راسة دالعمل الكامل قبل أي أحد صاغ أول قاعدة التي بدأت تاريخ للقواعد ک

املعنى الثالث الذي بموجبه الناس يستعملون الكلمة قواعد يكون في ألاصول اللغوية. 

هذ يمكن أن ندعوه القواعد ثالثة. الكلمة في هذا املعنى تكون غالبا مزوجة بصفة 

آليكون هنا هي قواعد سيئة. ماذا نحن نقصد  التعبير هو نحن نقول أن  للتصغير:
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يكون أن مثل التعبير يكون سلوك لغوي س يء في دوائر أكيدة. من وجهة نظر القواعد 

واحد هي تكون من دون أغالط هي تتوافق مثل الكامل لألنماط البنائية لإلنجليزية 

بالبرنس هال في مسرحية كما يفعل هوغير موجود هنا. املشكلة بها تكون مثل املشكلة 

 تخصها.شكسبير، هي تكون سيئة، ليس في ذاتها، لكن في الصحية التي 

 

 :لتحليل والتعليقا

على الرغم من أن الكلمات املستعملة في كتابة النص إلانجليزي هي من مستوى اللغة 

واملتخصصة، لكن اللغة وألاسلوب الذي  الاصطالحيةمن التعابير  املبسطة التي تخلو 

التعقيد في طرح ألافكار. وقد أظهرت الترجمة  نحو  أسلوب ينحو  كتب به هذا النص هو 

الحرفية )ترجمة كلمة فكلمة وتحبيذ املحافظة على حرفية املعنى الكلمات النص 

ملوجود في إلانجليزي أنه ال يوجد رابط الكلمات املكونة للنص العربي كالرابط الداللي ا

نسق الجملة ألاصل. نلحظ من قراءة النص املترجم أن املوضوع املعالج مفهوم جزئيا 

الكلمات، وهذه الدالالت  ودالالتإلى حد ما، لكن هذا الفهم الجزئي يتعلق بمضمون 

تفتقد للرابط الداللي العام الذي يربط مكونات النص بسياق هوإما أنه غير موجود، 

ومشوش. فمثال ما هومفهوم من الفقرة ألاولى هوأن هناك ثورة أوأن وجوده مشوه، أ

في دراسة قواعد اللغة إلانجليزية، لكن ما عالقة طرائق التحليل الوصفي بهؤالء الذين 

يلقنون اللغة إلانجليزية وضرورة إعادة النظر باملادة وطرأ تقها التدريسية. نلحظ أيضا 

ثقيل، لكون مثل هذا النص يتطلب ألاكثر  أن وقع حرفية الترجمة على القارئ العربي

من قراءة واحدة للجمل املكونة له، وبالتالي يبقى النص املترجم مفتقدا للفهم الذي 

  .أراد تحقيقه كاتب النص ألاصل

من إدراج ألامثلة والتحليل والتعليق أعاله أن طريقة الترجمة  الاستنتاجيمكننا 

فكلمة أوالترجمة الخاصة بحرفية املعنى أنتجت الحرفية بجانبيها سواء كان ذلك كلمة 

  .ترجمة من اللغة إلانجليزية إلى العربية تتصف بأنها مشوهة نحویا ودالليا
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 الترجمة الحرة  -1

تشكل الترجمة الحرة وطريقتها النقيض للترجمة الحرفية، ويقال لهذه الطريقة 

املترجم ترجمة تنقل إلى من الترجمة أيضا طريقة الترجمة بتصرف فبموجبها ينتج 

النص في اللغة ألاصل على حساب الشكل، وتنقل املادة دون  ى اللغة الهدف محتو 

الهيئة، ولربما يستعمل أيضا الشرح دون التقيد باملعاني الحرفية للمفردات. وال تلتزم 

الترجمة الحرة بالنص ألاصل كما هوالحال في طريقة الترجمة الحرفية، ألامر الذي 

 ي إلى إعطاء مقابل ناقص، أوفائض، أوغير متكافئ مع النص ألاصلقد يؤد

 في املثال التالي ذلكلنری 

'Bitten once twice shy' '  

 :حرةرجمةت

 ال يلدغ املرء من جحر مرتين

هذه هي ترجمة غير حرفية، أما الترجمة الحرفية فتكون: اللدغ مرة مرتين 

مرة أمر ال حرج فيه، لكن أن يلدغ  مخجل، والترجمة بتصرف تكون: أن يلدغ املرؤ 

والترجمة الحرة ال يلدغ املرء من جحر مرتين تترجم إلى  .مرتين فذلك مدعاة للخجل

 :إلانجليزية

 : 'A man shouldn't be bitten from a burrow twice'. 

'Shouldn't be bitten a man from [a] burrow twice'. 

 إنجليزية أخرى إلى العربيةفي مثال آخر للترجمة الحرة لجملة 

'The police stormed the building yesterday'. 

 :تترجم الجملة بطريقة الترجمة بتصرف على الشكل التالي

  .قامت قوة من البوليس ألاول من ألامس بمداهمة املبنى
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أما ترجمة نفس الجملة بالطريقة النقيض )الترجمة الحرفية( فتكون على الشكل 

  .عصف املبنى البارحة سالبولي :التالي

  :املعنى املقصود في الجملة إلانجليزية هو

 . البارحة داهمت الشرطة املبنى

تعتبر الترجمة الحرة في دراسات الترجمة من الطرائق غير محبذ تطبيقها، وعلى 

أنها تحبذ نقل محتوى النص املزمع ترجمته على حساب الشكل أوالقالب  اعتبار 

الصياغي، فقد رأى فيها البعض عدم الدقة في نقل املعنى املقصود من لغة إلى أخرى. 

لكن البعض آلاخر رأى فيها طريقة تتناسب مع ترجمة ألاعمال ألادبية والشعر. إذ 

د التي تلزم املترجم بأمانة ترجمة النص توفر للمترجم حرية التصرف والتحرر من القيو 

ألاصل بما في ذلك الشكل. إذا فهذه الطريقة ليست بمرفوضة وليست بمحبذة بصفة 

مطلقة، لكونها تصلح للتطبيق في ترجمة بعض النصوص )خاصة ألادبية منها(، 

ولكونها ومرفوضة مثال في حال ترجمة نصوص قانونية أوتجارية، أوتقنية، حيث الدقة 

النقل مطلوب توفرها وتحقيقها سواء كانت الدقة في نقل املحتوى، أم في نقل  في

 .القالب والشكل

لنرى في الترجمة التالية )وفق طريقة الترجمة الحرة( لنفس النص الذي عرضناه في 

في القواعد املأخوذ عن آداب اللسانيات( كيف تتوضح الفروق  )ثورةالفقرة السابقة 

 املختلفتين بين تطبيق الطريقتين
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Revolution in Grammar  

 A long overdue revolution is at present taking place in the study of English 

Grammar a revolution as sweeping in its consequences as the Darwinian 

revolution in biology. It is the result of the application to English of 

methods of descriptive analysis originally developed for use with 

languages of primitive people. To anyone at all interested in language، it is 

challenging; to those concerned with the teaching of English (including 

parents)  ،  it presents the necessity of radically revising both the substance 

and the methods of their teaching.  

A curious paradox exists in regard to grammar. On the one hand it is felt 

to be the dullest and driest of academic subjects، fit only for those in whose 

veins the red blood of life has long since turned to ink. On the other hand، 

it is a subject on which people who would scorn to be professional 

grammarians hold very dogmatic opinions، which they will defend with 

considerable emotion. Much of this prejudice stems from the usual sources 

of prejudice - ignorance and confusion. Even highly educated people 

seldom have a clear idea of what grammarians do، and there is an 

unfortunate confusion about the meaning of the term 'grammar' itself.  

Hence it would be well to begin with definitions. What do people mean 

when they use the word grammar? Actually the word is used to refer to  
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 ()التواصلية الاتصاليةالترجمة  -2

التواصلية تنقل إلى قارئ النص الهدف املعنى السياقي /الاتصاليةطريقة الترجمة 

قارئ النص الهدف الذي يجد فيه وقع الطبيعية، أي بدقة للنص ألاصل، فهنا يقرأ 

كأنه يقرأ نصا غير مترجم، أوبمعنى آخر يقرأ النص املترجم كما لوأن املترجم كان قد 

 الاتصاليعرف اللغويون  8 .نس ي النص ألاصل وصاغ )ألف( نصا في اللغة املترجم لها

ل إلى حالة التفاهم لغوي بين إثنين أوأكثر للوصو  اتصالاللغوي أوالتواصل بأنه 

 الاتصالاملشاع أوالعام، وينتج عنه املشاركة بمعلومة أوأكثر أوبفكرة أوأكثر. يتمثل 

بين مرسل ومستلم بحيث تتم املشاركة املبنية على أسس  اتصالفي جوهره بأنه 

يجب توفر ثالثة  الاتصالالرسالة بين مرسلها ومستلمها. ولتحقيق  واستالمإرسال 

در والرسالة والهدف. املصدر يمكن أن يكون الكاتب للنص والرسالة عناصر هي املص

  .والقارئ هي النص الهدف 

 The court dealt with this case yesterday. It decided، however، that until'و

the dispute amongst the parties involved has been resolved، the case is still 

outstanding.'  

 ترجمة وفق الطريقة التواصلية

أنها باقية دون بت طاملا أن النزاع  وقررت اعتبارهانظرت املحكمة البارحة في القضية، 

 بين الفرقاء املعنيين بقي من دون حل.

 : للمقارنة نورد فيما يلي

 ترجمة لنفس الجملة وفق طريقة الترجمة املقبولة 

ت أنه في جميع ألاحوال لطاملا أن النزاع نظرت املحكمة في هذه القضية البارحة، وقرر 

 بين الفرقاء ذوي العالقة بقي دون حل، تعتبر القضية مازالت قائمة 

 وفي مثال آخر نورد هذه الجملة العربية 

 الحيلة ال تجوز إال إذا كان الخصم متعنتا ال طالبا للحق 
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 وترجمتها إلى إلانجليزية وفق طريقة الترجمة التواصلية

'Artifice is not allowable، except when the opponent is a disputatious 

sophist، and not a seeker after the truth.'  

 ووفق طريقة الترجمة املقبولة تكون الترجمة املقترحة

'Artifice is not permitted، except، in the case، when the opponent is not a 

requester for the truth، but a sophist.'   

 :التعليق

املثالين أعاله وضحا أن طريقة الترجمة التواصلية تعني التحرر من ضغوط عناصر 

ترکیب وبنية الجملة في اللغة املترجم عنها، التي تبتعد عن التقيد بحرفية املعنى 

للمفردات املكونة للجملة وتركز على أداء املعنى من خالل السياق الذي وردت فيه 

اللغة املترجم لها هي جملة أصلية كتبت في هذه  تلك املفردات، بحيث أن الجملة في

 ذلك:اللغة ولم تكتب كترجمة عن لغة أخرى. املثال التالي للجملة العربية يوضح 

 ضربني الضرب الذي ال يخفى عليك

 فترجمتها إلى إلانجليزية تكون وفق الطريقة التواصلية

"He gave me a good beating، as you know well'  

 :التاليترجمت ترجمة حرفية تكون هذه الترجمة على الشكل  بينما إذا

'He beat me (with) the beating which is not concealed from you 160 
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 : الترجمة الداللية  -3

التسمية ألاخرى لطريقة الترجمة هذه هي الترجمة املعنوية، يقول فروخ 

( أن يقرأ الناقل )املترجم( النص كله قبل أن يبدأ النقل، حتى يستطيع أن 1981)

تفكيره، ونوع ألفاظه وصور تراكيبه. فإذا عاد  واتجاهيعرف منحي امللف ألاصلي، 

رها في ذهنه حتى يوقن أنه قد فهم الناقل ليبدأ عمله، قرأ كل جملة تامة، ثم أدا

معناها ومرماها. بعدئذ يختار لها ألالفاظ التي تعبر عن مقصد الكاتب ال عن تراكيبه 

فقط، يسوق الجملة في اللباس العربي املوافق، وليس عليه أن يكون عدد الكلمات 

 في جملته مثل عددها في النص ألاصلي أوأكثر أوأقل. 

للغة إلانجليزية تبدوان للوهلة ألاولى أنهما متشابهتان في املعنى نورد فيما يلي جملتين با

 أولربما متطابقتان من حيث املعنى.

1- The window was broken by the ball. 

2- The window was broken with the ball.  

 :نترجم الجملة ألاولى حسب طريقة الترجمة الداللية

 لمجهول کسرت النافذة بالطابة )جملة فعل مبني ل-1

 ونترجم الجملة الثانية إلى 

 (كسرت النافذة بواسطة الطابة )جملة فعل مبني للمجهول -2

بالطابة عن غير  انكسرتاملعنى املقصود في الجملة إلانجليزية ألاولى هوأن النافذة 

عمد، بينما املعنى املقصود في الجملة الثانية هوأن النافذة قد كسرت بالطابة عن 

املقابلة اللغوية بين اللغتين املترجم عنها وتلك املترجم لها أنها تحتم  عمد. لذا نجد في

معنى الجملة ألاولى  اختالفترجمة داللية دون تعديل، لكن  2و 1ترجمة الجملة في 

 .عنه في الثانية في إلانجليزية يتطلب حرفية التقيد باألصل في حالة الجملة الثانية

 ريقةوفي مثال آخر للترجمة وفق نفس الط

. The police stormed the building yesterday 
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 : الجملة إلانجليزية املذكورة تترجم وفق طريقة الترجمة الداللية إلى

 .الشرطة داهمت املبنى البارحة -1

  .داهمت الشرطة املبنى البارحة -2

 161 - .داهمت قوات البوليس البارحة املبنى -3

 .داهم البوليس البارحة املبنى -4

  .داهمت الشرطة املبنىالبارحة  -5

 اقتحمت الشرطة املبنى البارحة -6

  .عصفت الشرطة البارحة باملبنى -7

 .هاجمت الشرطة البارحة املبنى -8

داللية لجملة  احتماالتالثمانية للترجمة إلى اللغة املترجم لها هي  الاحتماالت

ي اللغة بنقل معنى واحد لجملة واحدة ف الاحتماالتواحدة في اللغة ألاصل. تتعلق هذه 

ألاصل. إذا سيكون السؤال الذي يمكن أن يراود القارئ في هذا السياق: ما هي املعايير 

التي تستند إليها طريقة الترجمة الداللية املطبقة في ترجمة الجملة إلانجليزية 

 املذكورة؟

متطابقتان في املعنى، وتعكسان ما تضمنته الجملة في اللغة  -2-و -1-الترجمة رقم 

هوفرق في تقديم الفعل عن الفاعل  الاحتمالين. لكن الفرق بين هذين ىن معنألاصل م

أوتقديم الفاعل عن الفعل ملا له عالقة بتركيب الجملة العربية اللغة املترجم لها( 

دون أن يكون لهذا التقديم أوالتأخير أي أثر على موضوع نقل أوتشويه نقل أوعدم 

 2و 1عن الترجمة رقم  -4-والاحتمالينالدقة في نقل معنى الجملة ألاصل. يختلف 

وب البولیس في الرقم  3كلمة الشرطة ب قوات البوليس في الرقم  استبدالفقط في 

. هذا الفرق ال عالقة له بموضوع الداللة في طريقة الترجمة، وإنما بموضوع 4

 الاحتمالاللغة في البلد الذي تجري فيه الترجمة. أما بالنسبة  استعمالالبراغماتية في 

بموضوع تركيب الجملة من حيث  -5-و -1-الفرق بين فيتعلق  -6-و -5-الترجمة رقم 

في جانب البراغماتية أي  -6-و -1-التقديم والتأخير ملكوناتها، بينما يتعلق الفرق بين 

الفعل داهمت ب اقتحمت. هذا دون أن يؤثر على نقل معنى الجملة  استبدالفي 

 2و 1و -8-و -7- لينالاحتماألاصل إلى اللغة املترجم لها. وفيما يتعلق بالفرق بين 
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داهمت ب  استبدالفيأي  1مع  8و 7ل فهوينحصر في الجانب البراغماتي بالنسبة 

ينم عن تقديم مقابل حرفي املعنى وأمر غير  استبدال هاجمت، أوب عصفت )وهو 

بوجوب أخذ  -7 –رقم  الاحتمالمستحب في طريقة الترجمة الداللية(. تذكرنا ترجمة 

للقيمة الجمالية للصياغة في نص اللغة  الاعتبار في عين  طريقة الترجمة الداللية

  .الهدف

 (الترجمة املخلصة للنص لألصل) أو  ألامينةالترجمة  4-

يعتقد عدد من املنظرين في مسائل الترجمة أن الترجمة ما هي إال شرح أوتفسير 

وإعادة ترکیب وصياغة لألفكار الواردة في النص املزمع ترجمته، منها أن تكون نقل 

املدلول مفردات بين لغتين، وأن دور اللغة هوثانوي يتمثل بحمل تلك ألافكار إلى اللغة 

بهذا الرأي القول أن كل ش يء ممكن ترجمته وأنه ال  ادالاعتقاملترجم لها. ينتج عن 

( هوأن 73، ص 1988)وجود للصعوبات اللغوية. وموقف نيومارك من هذه املسألة 

كل ش يء يمكن ترجمته لكن ليس إلى الدرجة املطلقة، فبالطبع يرافق ذلك صعوبة 

صل في لغة تنتج طريقة الترجمة بأمانة ترجمة تعطى املعنى السياقي للنص ألا  .جلي

، 1989الترجمة املماثلة، منهم حكيم،  اسمالهدف )وهي طريقة يطلق عليها البعض 

، وتعريفها هوأنها طريقة ينتج عنها إيجاد مضمون ألاصل وشكله من جديد (196ص 

بوسائل اللغة ألاخرى. وتعني املماثلة حسب حكيم التكافؤ مع ألاصل، مالزمة للدقة، 

القواعدية واملعجمية والبالغية، التي تنشأ التأثير املكافئ. وتتحقق بواسطة التحويالت 

مماثلة ألاصل من  -1( املماثلة في الترجمة كطريقة بأنها 197ص  1989وشرح حكيم )

ألادوات املناسبة أثناء الترجمة. كما وعرفها نفس املنظر  اختيار  - 2حيث الوظيفة، و

طابقة الوظيفية ألاسلوبية ذات القيمة بأنها النقل الوافي ملضمون ألاصل املعنوي، امل

  197) .ص، 1989الكاملة املعادلة له. )

بترجمة للفقرة ألاولى من نص  بأمانةپلي مثال لطريقة الترجمة ا نورد فيم

 (اللسانيات )نفس النص املترجم في فقرة الترجمة الحرفية

Revolution in Grammar 

 A long overduerevolution is at present taking place in the study of English 

Grammar - a revolution as sweeping in its consequences as the Darwinian 



  املاستر  لطلبةموجهة  املتخصصةالتحريرية الترجمة  محاضرات في
 

93 
 

revolution in biology. It is the result of the application to English of 

methods of descriptive analysis originally developed for use with 

languages of primitive people. To anyone at all interested in language، it is 

challenging; to those concerned with the teaching of English (including 

parents)  ،  it presents the necessity of radically revising both the substance 

and the methods of their teaching. 

 ثورة في القواعد

حصولها منذ مدة طويلة تأخذ حاليا مجراها في دراسة قواعد اللغة  استحقثورة 

إلانجليزية، ثورة جامحة في نتائجها كما حصل في الثورة الداروينية في البيولوجيا. 

لقد جاءت هذه نتيجة التطبيق طرائق التحليل الوصفي على دراسة إلانجليزية كانت 

لشعوب البدائية. بالنسبة إلى كل قد طورت في ألاصل لكي تستعمل في دراسة لغات ا

فرد یهتم عموما باللغة ألامر يعتبر تحديا وأيضا لهؤالء الذين يدرسون إلانجليزية )بما 

في ذلك الوالدين( إذ تمثل هذه الضرورة املعاد النظر فيها بتطرف والخاصة بكل من 

مثال الترجمة التحليل والتعليق نجد في  .املادة وطرائق تدريس املدرسين الخاصة بهم

بأمانة للنص إلانجليزي تحررا من بنية أونسق ترتيب الجملة في النص ألاصل من 

حيث بنية وتراكيب وتنسيق الجمل، لكن ألامانة جاءت متمثلة بنقل النص في سياق 

 معناه التتابعي ملكونات مفرداته. فمثال نجد في ترجمة الجملة ألاولى من النص

A long overdue revolution is at present taking place in the study of English 

Grammar - a revolution as sweeping in its consequences as the. Darwinian 

revolution in biology.  

حصولها منذ مدة طويلة تأخذ حاليا مجراها في دراسة قواعد اللغة  استحقثورة 

 .ا حصل في الثورة الداروينية في البيولوجياإلانجليزية، ثورة جامحة في نتائجها كم

 أنها ترجمة تعكس السياق دون الحرفية كما ورد في الترجمة الحرفية لنفس الجملة 

ثورة في الوقت الحاضر تأخذ مجراها في دراسة قواعد اللغة  استحقاقلزمن 

 إلانجليزية، ثورة جارفة في تبعاتها مثل الثورة الداروينية في البيولوجيا 
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مع  يتالءمتمثل عنصر ألامانة باملحافظة على السياق الذي جاء ببنية للجملة بما ي

بنية الجملة في اللغة العربية اللغة املترجم لها(. أما في الترجمة الحرفية لنفس الجملة 

 فنجد أن الجملة املترجمة تفتقد للبنية املطلوبة في بناء وتركيب الجملة العربية 

هذه بأنها بعيدة عن التصرف، بحيث أنها ال تحتوي على تتصف طريقة الترجمة 

كلمات لم يرد ذكرها في النص ألاصل، أي أن تطبيقها يستند إلى توخي إلايجاز بقدر 

إلامكان، فال فائض في الكلمات التي تؤلف الجملة، ملا قد يتطلبه نقل املعنى إلى اللغة 

مة أنها تنتج ترجمة مقبولة لكونها املترجم لها. يتبين من تطبيق هذه الطريقة في الترج

أمينة لألصل إلى حد ما، من حيث أداء ونقل معنى ألاصل ببنية جمل عربية ال ترفضها 

قواعد ونحوالعربية، وتعكس في نفس الوقت سياق املعنى للنص ألاصل. لكن هل 

يتقبل قارئ النص املترجم النص على أنه نص كتب في ألاصل بالعربية ولم يترجم عن 

 .ة أخرى، هذا ما سنتعرف عليه في التعليق على طرائق أخرى للترجمةلغ
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 النص(الترجمة املخلصة لروح )الترجمة املقبولة  5-

يتفق معظم منظري الترجمة على رفض طريقتي الترجمة الحرة والحرفية، وأن 

بينهما، على املترجم املناورة دوما لألخذ بطريقة بين الطريقتين، ساعيا إلى إيجاد ممر 

إذ أن هدفه املنشود يجب أن يكون خلق نص مماثل أومكافئ للنص ألاصل في اللغة 

 .التي يترجم إليها، وأن يكون متوخيا في ذلك الدقة بقدر إلامكان

للترجمة  احتماالتتقديم  اعتمادقد يلجا املترجم في بعض ألاحيان، عند 

دف بشكل تفسيري، إذا لم يجد القريبة واملقبولة، إلى إعطاء املقابل في اللغة اله

مقابل ملفردة النص ألاصل. ولهذه الحالة مؤ يدها ومعارضها. فمقابل مفردة النص 

ألاصل، لربما توجد أكثر من مفردة في اللغة الهدف تفسرها. فلماذا ال يلجا املترجم 

 املفردة بإدراجها في النص الهدف؟ فمثال ال يوجد لكلمة اقتراضمثال إلى 

'affidavit' '  

 مقابل في العربية الفصحى. من املترجمين من لجأ إلى تفسيرها في النص مثال

 بإفادة كتابية مشفوعة بيمين 

 أومثل كلمة

'agenda'  

فهي كلمة ال تترجم إلى العربية بكلمة واحدة إذ أن معناها هو: برنامج خطة عمل 

 زمني، وقد أدرجت لدى البعض مقترضة عن إلانجليزية بشكل أجندة

 أوأن تكون للكلمة ترجمات متعددة ومستعملة مثل كلمة 

'Banker  

، موظف املصرف، موظف بنكي، عامل البنك، فال توجد يالتي تترجم إلى عامل مصرف

 كلمة واحدة شائعة الاستعمال على نطاق واسع 

وفي حال املصطلحات إلادارية أوالخاصة باملؤسسات، فهي تترجم إلى ما يقابلها في 

في دقة املدلول، فمثال ترجمة كلمة رئيس بين لغتين ال  اختالفاللغة الهدف مع 
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تتطابق فيهما وظيفة الرئاسة. تعتبر الترجمة في تلك الحالة مقبولة لكونها تعبر عن 

ت الدقيقة لذلك الكيان أواملنصب. تكمن املشكلة للمدلوال  اعتبار كيان أومنصب دون 

 ألاكثر صعوبة في ترجمة املقابل للمفردات الخاصة باملفاهيم، مثل ترجمة

'radicalism' or 'realism'  

إلى: التطرف )كمبدأ( والواقعية، فمثل هذه الترجمة يمكن أن تكون ترجمة مضللة 

تعملي لغة النص ألاصل وهؤالء والتضليل هوفي فهم املصطلح بشكل مختلف بين مس

 املستعملون للغة الهدف 

في حالة ترجمة نص يحتوي على مصطلحات أوتعابير خاصة فطريقة الترجمة املقبولة 

 النص ألاصل في النقل إلى النص الهدف.  قارئ قد توصل الرسالة املوجهة إلى 

هذه الطريقة في الترجمة،  استعماللكن ألامر يختلف هنا للفشل الذي قد يقع في 

 :مثل .منها أنه تنقل في هذه الحالة تعابير غير معروفة إلى اللغة الهدف

 'A mensa et thoro'الزوجين في السرير والطعام انفصال

منظمة الطالئع  مصطلح:أوإذا كانت الترجمة من نص عربي إلى اللغة إلانجليزية مثل 

 وترجمته إلى إلانجليزية تكون 

"Vanguard organization'.  

من وسائل املترجم ألاخرى في تطبيق طريقة الترجمة املقبولة والقريبة اللجوء إلى 

مفردات تفسر معنى كلمة لم يعثر لها على مقابل بكلمة واحدة في  باستعمالالتفسير 

 ـاللغة الهدف، وهوما يطلق عليه في إلانجليزية ب

'paraphrasing '  

لية مسألة جدوض في نظرية الترجمة، ألامر يبقى فإن كان ذلك مقبول أومرف

لم ولن يبت بها بشكل قطعي. وإنه ملن املفيد أن يتم التفريق بين الترجمة حرفية 

املعنى وترجمة كلمة بكلمة في طريقة الترجمة املقبولة، فالترجمة كلمة بكلمة تخدم 

الترجمة بدقة بنقل املعنى ألاصلي للمفردة في اللغة ألاصل للنص. لكونها تضمن إعطاء 

غة الهدف، وهوما تقوم على أساسه طريقة الترجمة املقبولة املقابل للمعنى في الل
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أوالقريبة، لكن املعاني ألاخرى التي يمكن أن تكون مشمولة تنتفي أيضا. يدعى التفسير 

أوالشرح بطريقة الترجمة بالتفسير أوالشرح، وقد دعاها البعض ب الترجمة الوصفية 

ئق نقل املفردات غير املتطابقة إلايضاحية(. تتلخص هذه الطريقة في أنها من طرا)أو

بين لغتين، وهذه تستعمل للكشف عن معنى الوحدة املعجمية في لغة النص ألاصل 

بواسطة العبارات إلايضاحية التي تكشف عن املعنى الداللي للوحدة املعجمية، أي 

 .بواسطة تعريفها في لغة الترجمة

للسانيات الذي أوردنا له ترجمة نورد فيما يلي الفقرة ألاولى من النص إلانجليزي في ا

 الترجمة طريقتي وفق الحرفية والحرة 

Revolution in Grammar  

A long overdue revolution is at present taking place in the study of English 

Grammar - a revolution as sweeping in its consequences as the Darwinian 

revolution in biology. It is the result of the application to English of 

methods of descriptive analysis originally developed for use with 

languages of primitive people. To anyone at all interested in language، it is 

challenging; to those concerned with the teaching of English (including 

parents)  ،  it presents the necessity of radically revising both the substance 

and the methods of their teaching.  

 ترجمة النص وفق تطبيق طريقة الترجمة املقبولة

 ثورة في القواعد

حصولها منذ زمن طويل تأخذ مجراها  استحقة في قواعد اللغة إلانجليزية كان قد ثور 

في الوقت الحاضر. حاسمة هذه الثورة في تبعاتها مثلها مثل الثورة الداروينية في علم 

البيولوجيا لقد حصلت نتيجة لتطبيق طرائق التحليل الوصفي على دراسة اللغة 

طويرها أصال في دراسة لغات الشعوب البدائية. إلانجليزية، وهي طرائق كان قد تم ت

فإلى كل شخص یهتم باللغة عموما، يعتبر هذا تحد وكذلك لهؤالء الذين يلقنون 

إلانجليزية )بما فيهم الوالدين(، فهذه تمثل ضرورة لجراء مراجعة جوهرية للمادة 

 .والطرائق التدريس الخاصة بهم معا

 :التعليق
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نجد في تطبيق طريقة الترجمة القريبة املقبولة أنها أنتجت نصا مترجما يعكس 

روح النص ألاصل خاصة ملا له عالقة باملعنى املقصود إيصاله للقارئ، ونرى فيها 

أيضا تجسيدا لبنية النص ألاصل من حيث تسلسل ألافكار التي أراد كاتب النص 

 الداللي للنص ألاصل.  لسياقاعكس النص املترجم ألاصل إيصالها وفق سياق، 

 وفي نص آخر. 

 (Rent.  

Rent must be paid to the owner/agent on time and they must give you a 

receipt for your money. 

. An owner/agent cannot increase your rent more than once every six 

months. Notice of an increase must be given to you by letter at least sixty 

days before the new amount of rent is payable. These rules do not change، 

even if another person moves in with you.)  

(Tenants Adv. 2001، p. 9، Perth، Western Australia)  

 :نورد فيما يلي ترجمة النص وفق طريقة الترجمة املقبولة

 إلايجار 

يتوجب دفع إلايجار إلى املالك أوالوكيل في حينه، وذلك بموجب إيصال بذلك ليس 

في وسع املالك أوالوكيل زيادة إلايجار أكثر من مرة كل ستة أشهر، وذلك بموجب إنذار 

خطي يرسل إليك قبل موعد دفع إلايجار الجديد بستين يوما على ألاقل. وال تتغير 

شخص آخر للسكن معك في املسكن ترجمة مرشد  انتقل هذه ألاحكام، حتى ولو 

 .، بيرث، والية غرب استراليا9ص  ،2001، استئجار

 التعليق 

تمت ترجمة النص املذكور وفق طريقة الترجمة املخلصة لروح النص ألاصل. 

وقد أنتجت هذه الطريقة نصا مترجما إلى اللغة العربية مقبول إلى حد ما، لكونه 

لهذه الترجمة املقبولة عيوبها، لكونها تحتوي على  نألاصل. لكيعكس معنى النص 
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عن الدقة ولربما الحذف أوإلايجاز بقصد التضمين للمعنى. فمثال في  الابتعادعناصر 

 الجملة ألاولى كلمتي

'on time  

ترجمتا في حينه، فالقارئ العربي ال يعرف ما هواملقصود للغموض الذي أحدثته هذه 

 بالنسبة للجملة املعطوفة كالترجمة. كذل

'and they must give you a receipt for your money' 9  

جاءت الترجمة وذلك بموجب إيصال بذلك ناقصة ودالة على الحذف. 

إلاضافات والحذف من املشاكل التي تواجه املترجم خالل عملية الترجمة، فاملترجم 

هدف يحتاج إلى إدراج معلومات الذي يعمل وسيطا بين النص ألاصل وقارئ اللغة ال

إضافية لتوضيح النص الهدف بشكل مالحظة. قد يتجنب املترجم في بعض ألاحيان 

ترجمة بعض مكونات النص ألاصل وذلك بإدراجها كما وردت في لغتها في النص ألاصل. 

وقد يتعلق ألامر في هذا الصدد بالنقل من مستوى لغة عادية )لغة النص ألاصل( إلى 

غة قياس ي كما هوالحال بالنسبة إلى العربية الحديثة )إذا كانت هي لغة مستوى ل

 (الهدف

املمكنة للترجمة املقبولة تكون عادة متعددة لكونها تعكس روح النص  الاحتماالت

، مثلها مثل الترجمة وفق الطريقة الداللية. الداللياملترجم مع املحافظة على الجانب 

 يتعلق باملترادفات اختالفالجملتين إلانجليزيتين التاليتين متشابهتان حيث املعنى مع 

1- 'John is a junior doctor'  

2- 'John is a junior physician'  

 للترجمة القريبة واملقبولة  احتماالت

 ترجمة الجملة ألاولى 

  .صغير السن جون يكون طبيب -1

 جون يكون طبيب مبتدئ -2

 جون يكون دكتور صغير السن . -3
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 جون يكون دكتور مبتدی  -4

 ترجمة الجملة الثانية 

 جون يكون طبيب صغير السن -5

 يكون جون طبيب صغير السن -6

 .جون يكون دكتور مبتدئ -7

 .جون يكون دكتور صغير السن -8

 :التعليق

كلمة دكتور في  استعمالهوفي  -2-و -1 -الفرق بين الجملتين إلانجليزيتين رقم   

ألاولى وكلمة طبيب في الثانية. لكن الترجمة جاءت بأشكال متعددة، خاصة ملا يتعلق 

املترادفات، ومع ذلك فهي تشترك في عنصر القاسم املشترك  استعمالبموضوع 

  .لكونها تعكس روح الجملة ألاصل املتمثل بأنها جميعا جاءت ترجمات مقبولة
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 :ترجمة التأقلم 6-

تنتج طريقة ترجمة التأقلم ترجمة بتصرف غير محدود وهي طريقة تطبق في 

ترجمة الشعر وألاعمال ألادبية القصصية واملسرحية. يتأقلم املترجم بمقاربته مع 

لها قد طبيعة النص الذي يترجمه بحيث يعطي نص مقابل في اللغة التي يترجم 

يختلف عن النص ألاصل في الشكل، لكن روح ومضمون النص ألاصل ينقل إلى اللغة 

الهدف. وهذا العنصر هوالقاسم املشترك بين النص ألاصل والنص الهدف. قد 

بين طريقة الترجمة الحرة وطريقة ترجمة  الاختالف يتساءل القارئ عن أوجه الشبه أو 

 التأقلم.

ة الحرة أن املترجم يترجم النص ألاصل بتصرف، لقد رأينا في طريقة الترجم

فينقل املادة دون الهيئة، وينقل محتوى النص ألاصل على حساب الشكل. قد يلجا 

املترجم إلى الشرح دون التقيد باملعاني الحرفية للكلمات. وبما أن الترجمة الحرة ال 

أوفائض غير تلتزم بالنص ألاصل ألامر الذي قد يؤدي إلى إعطاء نص مقابل ناقص 

متكافئ مع النص ألاصل، نجد أن الترجمة بطريقة التأقلم هي إبداع جديد لشكل 

جديد للنص ألاصل بلغة النص الهدف. يحقق هذا العنصر خلق نص في اللغة الهدف 

كقصيدة شعر أوعمل مسرحي أوغيره، ويعتبر نص اللغة الهدف أصيال في اللغة املترجم 

 .لها

كيف يحصل هذا النقل أوالترجمة إلى اللغة الهدف وفق طريقة في املثال التالي  لنرى 

 التأقلم. هذه هي بضعة أسطر من قصيدة للشاعر إلانجليزي ألفريد نویس

The Highwayman  

Alfred Noyes  

The mind was a torrent of darkness among the gusty trees. The moon was 

a ghostly galleon tossed upon cloudy seas. 

The road was a ribbon of moonlight over the purple moor.  

And the highwayman came riding –  

Riding - riding –  

The highwayman came riding up to the old inn-door.  

He'd French cocked-hat on his forehead. a bunch of lace at his chin  
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A coat of the claret velvet. and breeches of brown doeskin:  

They fitted with never a wrinkle: his boots were up to the thigh!  

And he rode with a jewelled twinkle.  

His pistol butts a-twinkle.  

His rapier hilt a-twinkle. under the jewelled sky.  

 

 

Over the cobbles he clattered and clashed in the dark inn-yard.  

And he tapped with his whip on the shutters، but all was locked and 

barred:  

He whistled a tune to the window: and who should be waiting there But 

the landlord's black-eyed daughter.  

Bess. the landlord's daughter، 

Plaiting a dark red love-knot into her long black hair. 

 

 رجل الدرب البعيد

 فها الزوابعذح ظلمة جامح تعصف بأشجار تتقاير 

 القمر دهليز شبح مرمي فوق بحر غيوم

 طريق شريط ضوء القمر فوق سبخة أرجوانية 

 جاء رجل الدرب البعيد ممتطيا 

 ممتطيا ممتطيا 

 جاء رجل الدرب البعيد ممتطيا واصال الفندق القديم 

 رسمت على جبينه قبعة فرنسية على ذقنه حزمة أربطة 

 معطفه مخملي أحمر النبيذ ردفاه مغطيان بجلد أحسن صقله 

 ه يعلو حتى فخذيه ئتلبسه دون تجعيد حذا
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 كوميض الجوهرة  امتطى

 مسدسه پذیل وامضا 

 ء مرصعة بالجواهر شیشه ملقبضه بريق يسطع تحت سما

 قعقع فوق الحجارة تصادم في ظلمة باحة الفندق 

 قارع بسياطه صماء درفات النوافذ كلها كانت مغلقة وعصية 

 هناك  الانتظار صفر للنافذة من عليه 

صاحب الدار ضفر  ابنةصاحب الدار ذات العيون السوداء بيس  ابنةلكن 

تظهر هذه الترجمة مقدار التأقلم مع شعرها ألاسود الطويل بقالدة حب حمراء داكنة 

اللغة املترجم لها ، فالكلمات فيها من التصرف من حيث أداء للمعنى أو ظالل املعنى 

و التصريف لألفعال و ألاسماء ، من حيث تركيب الجمل  الاشتقاق، من حيث اختيار 

، و أيضا  مع الصياغة الشعرية و أداء للمعنى املقصود في شعر اللغة ألاصل يتالءمملا 

الخاص  1 - 3إلى التفصيل في  ارجعمن حيث الصور البيانية و البالغة في التعبير ) 

 (.بترجمة الشعر ، الفصل الثاني من أنواع الترجمة املتخصصة
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 تطبيقات 

 نماذج مترجمة

 نماذج لنصوص مترجمة عن العربية -أ

 

 (01)رقم النص العربي ألاصل 

 الالتينية الحرب على املخدرات تجتاح أمريكا

 قس إسباني واعتقالمتمردا كولومبيا وعزل قائد أرجنتيني  70مقتل 

الحرب على املخدرات ثالث دول التينية مما أدى إلى عزل قائد القوات  اجتاحت

متمردا وخمسة جنود  70قس إسباني في فنزويال ومقتل  واعتقالالجوية في ألارجنتين 

 يين في كولومبيا.ومصادرة أكثر من أربعة أطنان من الكوكا

ففي ألارجنتين عزل الرئيس نیستور كيرشنر الجمعة البريغادیر کارلوس رودي قائد 

القوات الجوية بسبب قضية تهريب مخدرات كشفت عن تراخ أمني في املطار الدولي 

 .الرئيس ي في البالد

وية قرارات صعبة للغاية بشأن املسؤولين عن القوات الج اتخذناوقال كيرشنر في كلمة 

ألارجنتينية ألنه كان عليهم واجب إخطار وزارة الدفاع والرئيس بأن مهربي مخدرات 

 يستخدمون املطار الدولي لنقل املخدرات 

من كبار مسؤولي سالح الجوقد يفقدون  14وصرح مسؤول حكومي بأن ما يصل إلى 

مناصبهم. وألقت فرقة مكافحة املخدرات في فنزويال الخميس القبض على القس 

إلاسباني أنجل فيال سكوباد بال بتهمة تهريب كمية من الكوكايين لحظة محاولته صعود 

طائرة بمطار سیمون بوليفار. وكان القس يخفي املخدرات داخل زبه الكنس ي بحسب 

 بيان من مكتب املدعي العام.
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من املتمردين املاركسيين في هجوم ضد مختبرات  70وفي كولومبيا قتل الجيش نحو

ين في أحراش جنوب البالد وصادرت قوات مكافحة املخدرات بمساعدة الكوكاي

 .أمريكية أكثر من أربعة أطنان من املخدرات كانت مخبأة في قارب

وأعلن الجنرال رينالدوكاسيالنوس قائد الجيش الكولومبي أن قوة عسكرية مدعومة 

ل منطقة بطائرة حربية ومروحيات هاجمت البنية ألاساسية لصناعة الكوكايين حو 

 41من املتمردين، فيما قتل خمسة جنود وأصيب  70فيستا هيرموسا وقتلت أكثر 

 .يوما 20آخرون منذ بدء عملية إلامبراطور قبل 

وذكرت مصادر البحرية الكولومبية أنها وبالتعاون مع السلطات ألامريكية إحتجزت 

ثر من أربعة أطنان قاربا في املحيط الهادئ كان على متنه عشرة كولومبيين وصادرت أك

ماليين دوالر كانت في طريقها  108من مادة الكوكايين املخدرة تبلغ قيمتها في السوق نحو

 .إلى الواليات املتحدة

  .(29، ص 2005لعام  9013عن صحيفة البيان الصادرة في دولة إلامارات، العدد )

 ( إلى إلانجليزية1ترجمة النص العربي ألاصل رقم )

The war on illicit drugs sweeps Latin America 70 Colombian rebels 

killed، Argentinean high-ranking officer removed from office and 

Spanish priest arrested 

The war on illicit drugs swept through three Latin American countries. It 

led to the removal of the Argentinean Air force Chief from office، the arrest 

of a Spanish priest in Venezuela، the killing of 70 rebels and five soldiers 

and the seizure of more than four tons of cocaine in Columbia. In 

Argentina، President Nestor Kirshner removed from office Chief of the Air 

force Brigadier Carlos Rody. This happened as a result of an illicit drugs' 

smuggling case، which led to the revelation of an existing security 

loosening practices at the country's main international airport.  

"We've made extremely hard decisions in regard to those in charge of 

Argentina Air force; as they were found to be responsible for not having · 

notified the Ministry of Defence and the President about drug-trafficking 

through the international airport"، Kirshner stated.  

"Up to 14 high-ranking officers in charge of the air force may lose their 

positions"، a government' spokesperson said. Last Thursday، the illicit 
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drugs' fighting-squad in Venezuela arrested the Spanish priest Angelo 

Filasco Padela، who has been accused of smuggling a quantity of cocaine، 

whilst boarding a plane at Simon Boulevard Airport. The priest hid illicit 

drugs inside his church uniform، according to a public prosecution 

statement.  

In Columbia، the army killed around 70 Marxist rebels in an operation that 

was launched against cocaine labs. Those are operating in the country's 

south jungles. With the help of the Americans، the illicit drugs' fighting 

squad managed to seize more than four tons of illicit drugs، which were 

hidden in a boat.  

An army contingent، supported by an air force plane and helicopters، 

attacked the cocaine production installations base around the area of 

Vistahermosa، and killed more than 70 rebels، the Colombian Army Chief 

General Renaldo Casellanos announced. Five soldiers were also killed and 

41 injured since operation "Emperor" was launched twenty days ago.  

In co-operation with the American authorities a boat has been confiscated 

in the Pacific، the Columbian Marine sources mentioned. On it there were 

ten Colombians، and a haul of more than four tons of cocaine have been 

seized. These illicit drugs carry a market value of around US $ 108 

millions. This drugs haul was destined for the United States of America.  
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 (02النص العربي ألاصل رقم )

 التخصيص في الكويت 

 آلافاق والرؤية

بدولة  لالستثمار وعلى مدى عامين قامت الهيئة العامة  1994منذ منتصف عام 

شركة محلية، وحصلت مقابل ذلك على ما  17الكويت ببيع مساهمات الحكومة في 

 .بليون دوالر أمريكي 1،7ماليين دينار كويتي أومايساوي  505يعادل 

ووقد شمل برنامج التخصيص شركات مدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية 

وشركات أخرى غير مدرجة، وقد بلغ عدد الشركات التي تم تخصيص مساهمات 

شركة تعمل في مختلف القطاعات  17الحكومة فيها، أوجزء من تلك املساهمات، 

والصناعة والعقار  والاستثمار مين والبنوك ، مثل قطاع الخدمات التأالاقتصادية

سهما وبقيمة  1،406،795 ، 391والزراعة، وقد بلغ عدد ألاسهم التي تم بيعها 

 اشتروافردا ممن  198173دينارا، وحولت هذه ألاسهم إلى  505،442 ، 163إجمالية 

  .باألسهم املذكورة عند طرحها اكتتبوا أو 

 188 .23، ص 1997، 462عن مجلة العربي، الكويت، العدد 

 ( إلى إلانجليزية2ترجمة النص العربي رقم ) :

Privatisation in Kuwait  

Perspectives and Visions  

The General Corporation for Investment in the State of Kuwait sold over a 

period of two years، that started mid 1994، the government shares in 17 

national companies. In return، it received around 505 millions Kuwaiti 

Dinar، which is equal to 1.7 billion $ US.  

The privatisation scheme incorporated companies، which were listed 

and/or unlisted in the Kuwaiti securities. The number of privatized 

companies، where the government has its equities or partial equities، 

reached the figure of 17. Those originate from a wide range of economic 

sectors; such as the sector of services، insurance، investment، industry، 

estates and agriculture.  
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The shares، which were sold، numbered 1 406 795 391، and their value 

amounted to 505 442 163 Dinar. Those shares sold went to 198173 

individuals، who have either bought them directly and/or registered interest 

at their disposal.  
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 مترجمة عن إلانجليزية نماذج لنصوص -ب

 (01)رقم النص إلا نجليزي ألاصل 

Alleged coup plotters charged with treason  

Johannesburg  

THREE white army officers face charges of high treason over an alleged 

plot to stage a military coup and restore minority rule to South Africa. A 

South African Defence Force colonel in the Northern Cape province، a 

lieutenant-colonel stationed in Pretoria and a major in Bloemfontein were 

among 11 Afrikaners arrested this week in an investigation into a plot to 

overthrow President's Thabo Mbeki's government.  

The other eight men appeared in Pretoria's regional court on charges of 

contravening South Africa's Internal Security Act، but Dries van Rensburg، 

a state advocate، told the court that all 11 would be charged with treason. 

Further arrests in different parts of the country were expected، he said.  

Evidence before the court included papers named document 12، which set 

out a military-led operation to take over army and air force bases، media 

centres and radio stations and other strategic locations. The document also 

set out details for the destruction of the state's computer network and the 

"taking out" of the South African Cabinet and parliamentary offices.  

Police say the document's authors claimed the support of 3772 people who 

had drawn up a plan to "chase all blacks and Indians" into demarcated areas 

and to install a military-style white government. The alleged plan was to 

create chaos and confusion by blowing up major dams and strategic assets 

and releasing long-term prisoners. The plotters would then seize control. 

(The West Australian، Perth، August 17، 2002، p.26) 
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 ( 1ترجمة النص العربي رقم )

 إنقالبيون مزعومون توجه لهم تهمة الخيانة العظمىتآمرون م

 جوهانسبرغ  

يواجه ثالثة ضباط بيض من الجيش تهما بالخيانة العظمى تتعلق بمؤامرة مزعومة 

 .إلى جنوب أفريقية ألاقليةعسكري ولعادة حكم  النقالبللتخطيط 

فقد تم خالل هذا ألاسبوع إلقاء القبض على أحد عشر شخصا من بيض جنوب 

أفريقية؛ كان من بينهم ضابط برتبة عقيد في قوات الدفاع الجنوب أفريقية لقليم 

أتي كيب نورث وآخر برتبة عميد مركز عمله في بريتوريا ورائد من بلوم فونتاين. ي

 إلقاء القبض هذا إثر إجراء التحقيق في مؤامرة لسقاط حكومة الرئيس ثابومبيكي. 

مثل الثمانية آلاخرون أمام املحكمة إلاقليمية في بريتوريا بتهم مخالفة قانون ألامن 

الداخلي لجنوب أفريقية. لكن محام الدولة دريز فان رنزبورغ قال للمحكمة أن ألاحد 

 اعتقالهمهم بالخيانة العظمى؛ وأضاف أن آخرين سيتم عشر شخص ستوجه لهم ت

 في أجزاء أخرى من البالد. 

تضمنت  12وكان من ضمن ألادلة املقدمة إلى املحكمة أوراق عرفت بالوثيقة 

على قواعد عسكرية  الاستيالءالتخطيط للقيام بعملية عسكرية يتم من خال لها 

 استراتيجيةطات لإلذاعة ومواقع وأخرى تابعة لسالح الجو؛ ومراكز لإلعالم ومح

أخرى. كما واحتوت الوثيقة أيضا على تفاصيل تتعلق بالعزم على تخريب شبكة 

 على مكاتب مجلس الوزراء والبرملان  لالستيالءالكمبيوتر الخاصة بالدولة والتخطيط 

شخصا  3772أن هناك  ادعواتقول الشرطة أن الذين أعدوا هذه الوثيقة 

يساندوهم؛ وأن هؤالء أعدوا خطة ملطاردة جميع السود والهنود إلى مناطق محددة؛ 

الخطة املزعومة أيضا على  اشتملتوإقامة حكومة بيضاء على النمط العسكري. 

ممتلكات ذات طبيعة و من خالل القيام بتفجير سدود  والالتباسإحداث الفوض ى 

طويلة م عندها سيتمكن  (33aسجناء محكومون  سراحوإطالق  استراتيجية،

 من بسط سيطرتهم. املتآمرون
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 (02) النص إلانجليزي ألاصل رقم

Flowering Passion 

Mankind's passion for Orchids - and the association of these flowers 

withpassion - has deep roots in history. The Greek word orkhis، 

meaningtesticle، was given to this plant، due to the resemblance of the 

flowersunderground tubers to male anatomy. 

Orchids’ association with passion، sexuality and fertility 5 long-

standing.In England، for example، botanist John Parkins on once claimed 

that Ifaman ate a large orchid tuber، he would beget many children." 

Hisseventeenth-century countryman، physician Nicholas Culpeper، 

added،"The roots... are to be used with some discretion. They are hot and 

moistin operation، under the dominion of Dame Venus، and provoke 

lustexceedingly..." 

In South Africa، amorous young Zulu men would reportedly make surethey 

had a concoction prepared from the roots of Ansellia africanabecause it 

was thought to render unmarried women infertile for a night.Even in 

Iceland، the species Orchis maculata was at one time consideredan 

aphrodisiac. In fact، there may be some truth to these beliefs andpractices. 

Ken Cameron، assistant curator of the New York Botanical 

Garden،recently discovered — through DNA sequences - that orchids 

belong tothe Asparagales order of plants that includes asparagus، 

anotheracknowledged aphrodisiac. 

But more importantly، Cameron's discovery finally places orchids in 

thecorrect botanical classification. "The orchid family has been difficult 

toplace،" he says. "Some scientists have taken the easy route and just 

putorchids into their own isolated order، Orchidales; others have put 

theorchid into the Liliales because of their showy flowers. The DNA 

placesthem into the Asparagales، which has forced us to rethink 

theevolutionary origins and history of the orchid family."(Reader's Digest، 

2003، p. 100-102)  
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 (02) النص رقم ترجمة

 عشق الازهار  

بالعشق له جذوره العميقة في  وارتباطهاالعشاق )أورتشيد(  ألزهار نسان حب إلا

على النبتة الحاملة  الاسمالتاريخ. فالكلمة اليونانية أورخيس تعني خصية؛ ولقد أطلق 

ه لهذا النوع من الازهار. يعود السبب في إطالق هذه التسمية إلى الشبه بين درن هذ

 الذكر ي.  ليالنبتة والجهاز التناس

أز هار أورتشيد بالعشق والجنس والخصوبة قائم منذ زمن طويل. ففي إنجلترا  ارتباط

مثال؛ إدعى أخصائي النبات جون باركينسون أنه إذا أكل الرجل زهرة أورتشيد كبيرة 

د. وكان الفيزيائي إلانجليزي نيقوال كالبيبر. معاصر جون في ألاوال ينجب عددا كبيرا من 

 استعمالهاالقرن السابع عشر؛ قد أضاف في هذا الصدد أن هذه الجذور... يجب 

بحكمة ودراية؛ فهي حارة وترطيبية في عملها؛ ومحرضة على زيادة الشهوة الجنسية 

 في محراب ربة الحب... 

 العتقادهمتحضير جذور نبتة أنزاليا ألافريقية؛ يتدبر شباب الزولوفي جنوب أفريقيا 

بأنها تحجب الخصوبة عند النساء لليلة واحدة. وحتى في إيسلنده فأنواع أزهار 

السائد في املاض ي  الاعتقادأورتشيد املبرقعة كانت يوما تعتبر مادة مقوية للباه. وكان 

ه؛ وفي واقع ألامر هوأن يتمثل في أن أنواع أزهار أورتشيد تحتوي على مادة مقوية للبا

 ـنصيب من الحقيقةواملمارسة. ب الاعتقادملثل هذا 

اكتشف كين كاميرون مساعد أمين متحف حديقة النبات في نيويورك من خالل 

الحامض النووي.؛ أن أورتشيد يمكن تصنيفه ضمن فصيلة فحص متتاليات 

دة أخرى لها صفة آسبارغال للنبات؛ التي تضم أيضا نبات أسبارغوس الحاوي على ما

 هتقوية البا

كاميرون تصنيف أورتشيد بصفة قطعية ضمن  اكتشافوكان العنصر ألاهم في 

كانت عملية تصنيف عائلة  :لألصناف النباتية. يقول كاميرون القائمة الصحيحة

سلكوا طريقا سهال، بعض العلماءكما وقال ان .أورتشيد النباتية صعبة دوما
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؛ اع املعزولة املدعوة ب أورتشيدالمن النبات ضمن قائمة ألانو بتصنيفهم لهذا النوع 

ئق الحامض النووي هذا النوع من ألازهار ضمن فصيلة ابينما صنفه تصنف طر 

ألامر الذي أجبرنا على إعادة النظر في ألاصول إلارتقائية النباتية وتاريخ عائلة  أسبرغال؛

 أورتشيد. 
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 (03النص إلانجليزي ألاصل رقم )

Cybernetics and Health Care  

Introduction  

Cybernetics has been defined as the science of information، organisation، 

and control as related to complex (or living) systems. It comes from the 

Greek word KYBERNETES، meaning steersman، and indeed cybernetics 

assumes that any purposeful system (natural or man-made) is organized 

("steered") by its internal dynamics towards some recognizable goal.  

Furthermore، it studies the principles of interaction between the 

components of a system، the characteristics of these components، overall 

organizational principles pertinent to the system، and its relationship with 

the surrounding world. In this chapter we use the word cybernetics rather 

loosely to include the activities also commonly known as general systems، 

systems analysis، operations research، and even، to some extent، 

management. However، since general systems represent the set of all 

systems، it should perhaps therefore rightfully include cybernetics as a 

subset.  

For some readers the title "Cybernetics and Health Care" could perhaps 

imply that we should cover all those areas in which any systems-analytic 

thinking has been applied to any of the multitudinous aspects of medicine 

and its allied professions، including management، economics، and 

technology.  

Naming some examples at random، we note that much research and 

development work is going on in the area of logic trees and decision 

analysis as applied to medical diagnosis، in the technology of x-ray image 

enhancement، the organization of drug distribution in hospitals، and the 

development of criteria for cost-effectiveness evaluation of new diagnostic 

equipment. There are literally dozens of subjects. However، they are 

detailed and appeal mainly to the corresponding specialists. In any case، 

space limitations preclude their treatment in this one article. (Trapple، R.، 

Cybernetics Theory And Application، 1983، p. 235)  

  



  املاستر  لطلبةموجهة  املتخصصةالتحريرية الترجمة  محاضرات في
 

115 
 

 (03)ترجمة النص رقم 

 الكييرنيتيك والرعاية الصحية

 مقدمة 

الكيبرنيتيك تم تعريفه بأنه علم املعلومات والتنظيم والتحكم في أنظمة معقدة )بما 

كلمة كيبر نيتيك مشتقة من الكلمة اليونانية كيبرنيتيس التي تعني رجل . الحية(فيها 

يتيك حقيقة وجود أي نظام هادف )سواء كان طبيعيا أم نالقيادة يفترض علم الكبير 

هدف  اتجاهمن صنع البشر( يكون مرتبا )موجها( وفق ديناميكية داخلية تنقله في 

درس أيضا أسس التفاعل بين مدرك بتفصيل أكثر، يمكن القول أن هذا العلم ي

مكونات نظام ما والصفات الخاصة بهذه املكونات، وفوق كل ذلك ألاسس التنظيمية 

الخاصة بهذا النظام وعالقاته بالعالم املحيط به تستعمل كلمة كيبرنينتيك في هذا 

الفصل بصورة غير مقيدة بحيث من املمكن أن تتضمن النشاطات املعروفة أيضا 

باألنظمة العامة، وتحليل ألانظمة، والبحث التشغيلي وحتى إلادارة  على نطاق واسع

إلى حد ما بما أن ألانظمة العامة تمثل مجموعة كل ألانظمة، لذا يجب أن تتضمن 

 .هذه، لربما بحق والكير تيتيك گجزء ملي الكل 

لربما قد يتضمن العنوان كبيرنيتيك والرعاية الصحية بالنسبة لبعض القراء معنى 

ه يجب تغطية كل تلك الحقول املطبق عليها طريقة التفكير التحليلي لألنظمة، التي أن

 والاقتصادمنها عدد كبير من أوجه الطب واملهن امللحقة به، بما في ذلك إلادارة 

والتكنولوجيا يمكننا ذكر بعض ألامثلة بصورة عشوائية مالحظين أن أكثر البحث 

املنطق وتحليل القرار كما هوالحال في تطبيقه  والعمل التطويري يجري في مجال تحتر 

على التشخيص الطبي وتكنولوجيا تكبير صور ألاشعة السينية وتنظيم توزيع الدواء 

في املستشفيات وتطوير املعايير الخاصة بتقييم فاعلية تكاليف تجهيزات التشخيص، 

وجه تة تفهناك بالفعل عشرات من املواد لكن مهما كان ألامر فهي مجاالت مفصل

بشكل أساس ي إلى ألاخصائيين من ذوي العالقة، وفي كل ألاحوال ضيق يمنعنا املكان 

 .فمن معالجتها في هذا املقال
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 (04)النص إلانجليزي ألاصل رقم 

Artificial Neurosis  

THE NEUROTIC PROGRAM I  

shall outline in this chapter suffers from repressed emotions like hatred for 

one's father، fantasies like belief in one's royal descent، twinges of 

conscience on disobeying a moral rule، and anxiety-ridden attitudes 

buttressed by strings of rationalizations that may bear very little relation to 

the truth.  

Or، rather، it embodies theories representing clumsy approximations to 

these psychological phenomena. The program is based on Freud's theory، 

but to understand how it works you do not need to agree with (or even 

know much about) Freudian psychology. Whether or not one chooses to 

accept Freud's view in preference to alternative theories of neurosis، the 

importance of the program for present purposes is that it shows how one 

may attempt to express a psychological theory in computational form، and 

in what ways one may fail to capture the subtlety apparently possessed by 

the verbal version.  

This theoretical model of neurosis was programmed relatively early، and 

is much simpler (and stupider) than most of the programs described in the 

rest of the book. Its author now acknowledges it to have been 

overambitious to a degree that was not fully realized at the time. You will 

not be amazed، therefore، to find that this artificial system parallels actual 

neurosis (and Freud's view about it) only to a very limited extent.  
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 (04)ترجمة النص إلانجليزي رقم 

 الاصطناعيةحالة العصبية 

، مثل مكبوتةيعرف البرنامج العصبي، الذي سأفصل عنه في هذا الفصل، بعواطف  

بالتحدر من أصل ملكي، أووخز الضمير  الاعتقادكراهية الشخص لوالده، أووهم 

القاعدة خلقية، أوملواقف مثقلة بالقلق مرتكزة على سلسلة من  الانصياعبعدم 

 ترشيدات قد ال يكون فيها من الحقيقة إال النذر القليل

ذه الظواهر النفسية تستند إلى مقاربات سمجة له نظرياتأوأنه قد يجسد، باألحرى،  

يستند هذا البرنامج إلى نظرية فرويد في علم النفس. لكن لكي تفهم كيفية عملها، 

 اختار أنت لست بحاجة لكي توافق على تلك النظرية، أوأن تعرف شيئا عنها. فإذا 

عداها من نظريات بديلة أخرى،  عماأورفض أحدهم وجهة نظر فروید، وفضلها 

، سيكون من أهمية البرنامج ألغراض آنية، هوفي صطناعيةالا خاصة بحالة العصبية 

أنها ستظهر كيف يمكن ألحد محاولة التعبير عن النظرية النفسية بطريقة حسابية، 

وبواسطة أية طرق يمكن أن تؤدي إلى الفشل بالمساك بمستعصبات واضح وجودها 

 .في الرواية الشفوية

د تمت برمجته، نسبيا، في مرحلة هذا النموذج النظري للحالة العصبية كانت ق 

مبكرة، وهوأكثر بساطة )ولربما أيضا غباء( مقارنة مع أكثر البرامج ألاخرى املوصوفة 

في بقية الكتاب يقر مؤلفها آلان أنها طموحية الطبيعة زيادة عن اللزوم، إلى درجة لم 

م يتم التحقق منها حينها لذا سوف لن تكون مندهشا عندما تجد أن هذا النظا

، لكونه مواز للحالة العصبية الفعلية أووجهة نظر فرويد منها(، يخص الاصطناعي

 .فقط مدى ضيقا
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 (05)النص إلانجليزي رقم 

Computer viruses  

How viruses work  

Viruses are so difficult to combat and therefore constitute such a grave 

threat mainly because there are seems to be no limit to the different ways 

a virus can operate or to its ability to overcome security measures. The 

current crop of viruses is an elementary "kindergarten variety" as virus 

expert Harold J. Highland، editor of Computer & Security، puts it. Future 

versions seem certain to be far worse.  

However، since current viruses are so simple، they well illustrate how a 

virus works. The Lehigh virus is a good example. The virus was initially 

written into a key part of the operating system of a microcomputer، the 

heart of a personal computer system. An operating system is the program 

that runs the computer، calling up from disk storage other programs that a 

user wants to run. The virus code - its instructions - was placed in a section 

of the system called COMMAND. COM a set of instructions that allows 

the computer to load some other program. This is a particularly vital section 

that is used whenever the computer is operating. The virus code directed 

the computer to read its instructions every time COMMAND. COM. was 

used.  

Whenever the computer is accessed a disk with another program on it the 

virus first checked to see if there was a COMMAND. COM. on the disk. If 

there was، the virus told the computer to copy it onto that program، thus 

infecting it. A counter in the computer's memory kept track of how many 

copies had been made by a given virus. When four copies were completed، 

the virus erased the sector map of the disk، the portion that informs a user 

where all the data on the disk are stored. Without the sector map the disk 

is useless-effectively destroyed."  

A computer virus thus works roughly like a biological virus. A biological 

virus takes over the DNA (deoxyribonucleic acid) instructions that run a 

cell، making the cell produce copies of the virus. When sufficicnt viruses 

have been produced، the virus causes the destruction of the cell، releasing 

all the other viruses to spread further infection. Similarly، a computer virus 

takes over the brain of a computer -its central program- and instructs it to 

both copy the virus and، at a given time، perform some other virus-dictated 

task، such as displaying a message، destroying stored data، or altering the 

computer performance.  
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Unlike biological viruses، however، computer viruses are products of 

human intelligence. This means that virtually any defence، once it is known 

to the attacker، can be easily overcome. The converse is not always the 

case. If a defender knows a particular virus، he or she can usually write a 

program to defend against it. It is far more difficult. however، to find out 

if a given program or disk has already been infected. What is more 

important is that the defender has to protect against not just one but a host 

of viruses، both known and unknown. This makes the defender's jobs 

inherently far more difficult than the attacker's. (1990 Yearbook of the 

Science and the Future، p.204-5)  
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 (05)ترجمة النص رقم 

 فيروسات الكمبيوتر 

 كيفية عمل الفيروسات

محاربة الفيروسات أمر صعب، لسبب رئيس هوأنها تشكل تهديدا جديا، لكون الطرق 

التي يعمل الفيروس وفقها ال حدود لها، ولقدرة الفيروس على التغلب على إجراءات 

ألامن. وكما يقول خبير الفيروس هارولد ج هاي الند رئيس تحرير مجلة الكمبيوتر 

ومتنوع کتنوع روضة ألاطفال. ومن  بتدائياوألامان، املحصول الحالي للفيروسات 

 املؤكد أن أشكال الفيروسات ستكون في املستقبل أكثر سوءا 

على الرغم من أن الفيروسات الحالية بسيطة، لكن كيفية عملها تمتاز بالوضوح 

الجيد. أدخل الفيروس بداية في جزء مفتاح نظام تشغيل الكمبيوتر املجهري املركب 

يوتر الشخص ي. نظام التشغيل هوالبرنامج املسير للكمبيوتر، الذي في قلب نظام الكمب

 إحضار برامج أخرى يريد مستعمل الجهاز تشغيلها. نرص التخزيقيستدعي من 

 الاتصال مخزون في القسم الخاص بالنظام املدعوأسمر  -تعليماته  -رمز الفيروس 

برامج أخرى. يشكل  )كوماند کوم( ملجموعة التعليمات التي تسمح للكمبيوتر تحميل

هذا على وجه الخصوص قسما حيويا يستعمل متى كان الكمبيوتر في حالة التشغيل. 

يوجه رمز الفيروس الكمبيوتر لقراءة تعليماته في كل مرة يضغط فيها على زر کوماند 

کوم. في أي وقت يفتح الكمبيوتر قرص التخزين الحاوي على برنامج آخر يتأكد 

موجود في القرص أم ال. فإذا كانت النتيجة  اتصالن هناك أمر الفيروس أوال إذا كا

وجود هذا ألامر يعلم الفيروس الكمبيوتر بوجوب نسخه لوضعه في البرنامج وكذلك 

إصابته. يسجل العداد املركب في ذاكرة الكمبيوتر عدد النسخ التي تم صنعها بواسطة 

القطاع من القرص الذي فيروس معين. وعندما يتم إتمام أربع نسخ يمحي خارطة 

هوالجزء املسؤول عن إعالم مستعمل الجهاز عن مكان تخزين كافة البيانات في 

  .القرص. ومن دون خارطة القطاع يكون القرص قد أعطب بحيث ال نفع فعال له



  املاستر  لطلبةموجهة  املتخصصةالتحريرية الترجمة  محاضرات في
 

121 
 

يعمل فيروس الكمبيوتر تقريبا كما يعمل الفيروس الحي. فالفيروس الحي يستلم من 

الخلية التعليمات الخاصة بالحامض النووي )حامض دي، إن، إي( التي تسير عملها، 

جاعال الخلية تنتج نسخا عن الفيروس. وعندما يتم إنتاج نسخ كافية يدمر الفيروس 

لكي تنشر إصابات أكثر. وشبيها بذلك يستلم  عندها الخلية مخليا سبيل الفيروسات

ويعطي التعليمات النسخ  -برنامجه املركزي  -فيروس الكمبيوتر من الجهاز دماغه 

الفيروس من قبل كالهما، وفي وقت معين يقوم بأداء بعض واجبات الفيروس 

 تر.، مثل إظهار رسالة، وإتالف بیانات مخزنة أوأنه يغير من أداء عمل الكمبيو ألاخرى 

لكن خالفا ملا هوعليه الحال بالنسبة للفيروسات الحية، ففيروسات الكمبيوتر هي 

نتاج ذاك البشر، هذا يعني أن أي دفاع فعلي يصبح معروفا بالنسبة للمهاجم، يمكن 

التغلب عليه. لكن العكس ليس دوما بصحيح. فإذا عرف املدافع عن فيروس محدد، 

فاع عنه. وفي أي حال من ألاحوال، يبدوأنه من يمكنه عادة كتابة برنامج خاص بالد

وجود برنامج أوقرص قد لحقت به إلاصابة. وألامر ألاكثر  اكتشافالصعوبة بمكان 

أهمية هوأن املدافع يجب أن يحمي نفسه ضد، ليس فقط فيروس واحد، بل ضد 

جملة من الفيروسات، سواء كانت معروفة أم غير معروفة، ألامر الذي يجعل من 

 .املدافع قطعا أكثر صعوبة من تلك الخاصة باملهاجم مهمة
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 (06)النص إلانجليزي ألاصل رقم 

National Accreditation Authority for Translators and Interpreters  

Introduction  

The National Accreditation Authority for Translators and Interpreters 

(NAATI) will offer accreditation to interpreters and translators at five 

levels. This decision follows recommendations of the report to the 

Committee on Overseas Professional Qualifications (COPQ) by its 

Working Party on Interpreting. The division into five levels is also in 

accord with arrangements، which have been adopted internationally، 

nationally and professionally elsewhere.  

The Authority has examined the descriptions of the five levels prepared by 

the COPQ Working Party on Interpreting as well as those adopted by other 

authorities and has found some differences. In preparing its own definitions 

the Authority has paid close attention to the COPQ descriptions. However، 

the Authority has felt it desirable to vary them in order to take account both 

of the special needs of non-English-speaking people in Australia and of the 

need for interpreters and translators of internationally accepted standards 

for international meetings and conferences. It has also been guided by the 

general need to establish professional standards rather than by the special 

needs of particular employers.  

Interpreting and translating skills range from the low level and incidental 

use of language which is equivalent to Level 1 to the high level of 

proficiency required for work at international meetings and conferences، 

which is equivalent to levels IV and V. At level I، language would be used 

to assist simple general communication with non-English speakers and، 

among other users، help some workers to perform their principal duties 

more effectively. Level II will require a general working knowledge of 

English and of another language and it is the first level at which interpreters 

and translators will be separately accredited or recognised. This level is 

intended to include those people who are capable of using their knowledge 

of language for ordinary purposes، possibly as an important part of their 

principal duties. It is also intended to recognise within this level، without 

formal assessment، people who are currently performing duties as 

interpreters/translators on a full time or significant part-time basis.  

The authority believes that level I must remain essentially an elementary 

level. It also believes that the standard of level II should، without altering 

its basic purpose، be strengthened by requiring of new candidates for this 

level a higher standard of general education and of education in both the 
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first and second languages than has been expected at the equivalent level 

in the past The authority is looking to the time when Level III will be 

regarded as the general professional standard، Level IV as advanced 

professional and Level V as senior advanced professional. The number 

seeking accreditation at Levels IV and V is expected to be small، at least 

in the immediate future.  

This means that for some years ahead the bulk of the future profession will 

be accredited in the first place at level III. The Authority believes that the 

initial prerequisite standard of general education for this level should be 

established at graduate level and that a degree or a UG2 level diploma of a 

tertiary institution will be required. The initial prerequisite level of 

education in the first and second language should be at a similar level.  

(NAATI، 1978، p.1)  
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 (06)ترجمة النص رقم 

 (NAATIاملترجمين التحريريين والشفويين )ناتي العتمادالهيئة الوطنية 

 مقدمة

 الاعتمادناتي(املترجمين التحريريين والشفويين ) العتمادتمنح الهيئة الوطنية 

إلى خمسة مستويات هذا القرار جاء نتيجة لتوصيات وردت في  استناداللمترجمين 

تقرير كان قد رفع إلى اللجنة الخاصة باملؤهالت التي تم الحصول عليها من خارج 

أستراليا )س ي أوبي كيو( عن طريق مجموعتها العاملة في الترجمة الشفوية. لقد جاء 

تم تبنيها عامليا ووطنيا ومهنيا التقسيم إلى خمسة مستويات متطابقا مع الترتيبات التي 

 .مجاالت أخرى أو في 

تفحصت الهينة أوصاف املستويات الخمسة التي تم إعدادها من قبل املجموعة  

العاملة في الترجمة الشفوية الخاصة ب س ي أوبي كيو، وأيضا تلك التي تبنتها هيئات 

ملواصفات ملحوظا با اهتماماأخري فوجدت بعض الاختالفات. وقد أولت الهيئة 

املقدمة من س ي أوبي کيوعندما أعدت التعريفات الخاصة بها. لكنها شعرت أنه من 

الخاصة بالناس  الاحتياجاتاملستحب تغييرها، بحيث يأخذ في عين الحسبان كل من 

الناطقين بلغات غير إلانجليزية في أستراليا والحاجة إلى مترجمين شفويين وتحريريين 

واملؤتمرات. كما واسترشدت  الاجتماعاتملطلوبة عامليا في ا املستوياتوفق معايير 

بجانب الحاجة العامة إلى إيجاد مستويات مهنية عوضا عن ألاخذ في الاعتبار 

 الخاصة بأرباب عمل محددين. الاحتياجات

تتراوح مهارات الترجمة الشفوية والتحريرية بين املستوى املتدني من املعرفة اللغوية 

ض ي لها، وهوما يعادل املستوى واحد، واملستوى العالي من إلاتقان العر  والاستعمال

اللغوي املطلوب للعمل في اللقاءات واملؤتمرات العاملية، وهوما يعادل املستويين أربعة 

اللغة عند املستوى واحد في تقديم املساعدة البسيطة أثناء  لوخمسة. تستعم

أخرى كمساعدة العمال في  ستعماالتاالتحادث مع ناطقين بلغة غير إلانجليزية، وفي 

معرفة عامة  اثنانأداء مهمات عملهم ألاساسية بفاعلية كبيرة. يتطلب املستوى 

وعملية اللغة إلانجليزية واللغة أخرى، وعند هذا املستوى الذي هوألاول يعتمد 
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املترجمون الشفويون والتحريريون بصورة مستقلة )أي كل على حدة(. والهدف من 

 استعمالعند هذا املستوى ضم هؤالء الناس الذين يمتلكون القدرة على  الاعتماد

معرفتهم للغة ألغراض عادية، حيث من املمكن أن يكون ذلك جزءا هاما ملهامهم 

لهؤالء من  الاعتراف عند هذا املستوى هو  الاعتمادألاساسية، والهدف ألاخر أيضا، 

التحريريين على أساس العمل بوقت الذين يؤدون حاليا مهام املترجمين الشفويين أو 

 .دوام كامل أوبوقت دوام جزئي هام

تعتقد الهيئة أن املستوى واحد يجب أن يبقى بصفة جوهرية ممثال ملستوى املبتدئ 

يجب تقويته دون اللجوء إلى إحداث تغيير في  اثنانكما تعتقد أيضا أن املستوى 

أن يتوفر لدیهم مستوى عال  غرضه ألاساس ي، وذلك بأن يطلب من املترشحين الجدد

من الثقافة العامة وثقافة تخص اللغتين ألاولى والثانية، مقارنة مع ما كان عليه 

  .الحال في املاض ي

تتطلع الهيئة إلى الوقت الذي سيصبح فيه املستوى ثالثة مستوي املحترف العام، 

رف املتقدم واملستوى أربعة مستوي املحترف املتقدم، واملستوى خمسة مستوي املحت

ن ييعند املستو  الاعتماداملتقادم، يتوقع أن يكون عدد الذين يريدون الحصول على 

أربعة وخمسة ضئيل، هذا على ألاقل في املستقبل القريب، وهذا يعني أنه خالل 

 اعتمدواالسنوات القادمة سيكون جل مهنيواملستقبل هم في الدرجة ألاولى من الذين 

قد الهيئة أن شرط القبول ألاساس ي للمستوى ثالثة يجب عند املستوي ثالثة. وتعت

أن ينطلق من سوية الثقافة العامة التي هي سوية التخرج والدرجة الجامعية الثانية 

بمستوى الدبلوم من مؤسسة دراسية عليا كذلك الحال بالنسبة إلى اللغتين ألاولى 

الثقافة العامة، كما والثانية، فيجب أن يكون الشرط ألاول للقبول أيضا هومستوى 

 املستوى املذكور.هوالحال في 
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 مالحق

 1ملحق رقم 

 نقد الترجمة 

 الجانب النظري للنقد 

يدخل موضوع نقد الترجمة ضمن املسائل التي تعالجها نظرية الترجمة 

وممارستها وتطبيقاتها وموضوعها جوهري لختبار ليس فقط قدرة املترجم على 

أيضا إلاختيار النظرية في تطبيقها أوتطبيقاتها وعمليتها ممارسة الترجمة وإنما 

التجريبية واملمارسية. يمكنك أن تقيم الترجمة وفق مستواها إلاحالي، ووفق دقتها 

البراغماتية. ر التحدي الذي يواجهة املترجم في الترجمة يتمثل في بيان ألاستعمال 

، 1988قترحهما نيوسارك )الخاصة بزمر الجوانب الطر آنق هناك طريقتان للنقد ي

(، ألاولى هي الطريقة التي تركز على املعنى املنقول بالترجمة، والثانية هي 185 184ص 

الطريقة الخاصة بإنتاج الترجمة التواصلية التي تستهدف قارئها. يقول نيومارك في 

نفس الصدد أن الترجمة ألاولى هي مطلقة من حيث ألاهمية، والثانية نسبية من 

 .همية أيضاحيث ألا 

( أن الترجمة ال يمكن أن تكون 185، ص 1988يقول ندا )نقال عن نيومارك، 

علما على إلاطالق، لكنها نهج البحث له طرائقه وقواعده، وهذا النهج خاضع للتعديل 

والتأويل وفق نتائج املمارسة العملية يوافق البعض من الباحثين في دراسات الترجمة 

ام املنهج الترجمة، خاصة في املمارسة، على إعتبار أن الترجمة على إلاطار العلمي الع

نهج يخضع لقواعد البعض منها هومثار الجدل والنقد، لكونها نهج أكاديمي خاضع 

لتعديالت النقد، خاصة في مجال ألادب املقارن. يأت النقد من جهات مهنية، 

كتوبة في اللغة وممارسية، وبراغماتية، ونقد يأت من قرار الترجمات، كنصوص م

املترجم لها، دون أن يكون لهؤالء إطالع على النصوص ألاصلية املترجمة، هنا يلعب 

طايع اليسر والسالسة في قراءة نص الترجمة ووقعها الطبيعي على القارئ، وغياب 

الشعور بعدم أصلية كتابتها في تحديد نجاح أوعدم نجاح الترجمة، إستنادا إلى حاتم 

إقترح كل من رایس وسمبسون وهاوس وويلس معايير طر آنقية،  ( فقد4، ص 1991)
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تستند هذه إلى تحليل وإعتبارات تتعلق با جرأت ، ومنهجية لتقييم ونقد الترجمة

ممارسة الترجمة الفعلية، وقد شكك حاتم في إمكانية التخلص من الذاتية )تدخل 

حاتم مع رايس على وعناصرها في التقييم. ووافق  (العنصر الشخص ي الذاتي للناقد

أن الوصول إلى موضوعية مطلقة سيكون في نهاية املطاف مسألة قابلة للتفسير ولربما 

( أن ما يمكن عمله هوأن يتم التوصل إلى معايير قياسية 5للجدل. وبرأيه )حاتم، ص 

للتحليل، والهدف من هذا هوالوصول إلى تقييم حالة من التماش ي والدقة في مناقشة 

 .ليتها التي أدت إلى الوصول إليها كمنتوجالترجمة وعم

 ي:تقسم خطة نقد الترجمة إلى خمس خطوات ه

تحليل مختصر للنص ألاصل بغية إظهار أوالتأكيد على املقصود من النص،  -01

 وأوجه أهداف املقصود.

تفسير املترجم لغرض النص ألاصل، وطريقة الترجمة، والقراء الذين  -02

 .يستهدفهم النص

أوجزء من النص بغية مقارنة النص ألاصل مع مقابله، ومفصلة إختيار الفقرة  -03

 للترجمة

 تقيم للترجمة يتضمن )أ( وجهة نظر املترجم، و)ب( وجهة نظر النقد -04

 تقدير مكانة وموقع النص املترجم في اللغة املترجم لها وحضارتها  - -05
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 :تقييم الترجمة

دخل تحليل النص املترجم ضمن عملية نقد وتقييم الترجمة، ويتم ذلك ي

بتقييم الجانب إلاحالي، والبراغماتي للترجمة، وذلك من خالل مستوى املترجم نفسه 

يتم تقييم الترجمة أيضا بشكل مستقل عن معرفة أوعدم معرفة أن النص هونص 

كتوب أصال بلغة الهدف هناك مترجم، أي أن التقييم والنقد النص يتمان كما لوأنه م

منهجان ممكنان لتقييم الترجمة: ألاول يتعلق ب الطريقة الوظيفية، والثاني يتعلق 

بالتحليل. يتم بموجب الطريقة الثانية تقييم مفصل ملختلف أجزاء، وفقرات النص 

املترجم، وإكتشاف إن كانت الترجمة ركيكة. كلتا الطريقتين تعتمدان مقابلة النص 

م بالنص ألاصل، وتقييم النص املترجم وكأنه كتب أصال في اللغة الهدف املترج

واعتماد هاتان الطريقتان أسهل من أن نقول أن الترجمة جيدة بإعطاء املقابل للنص 

  .ألاصل عالمة نجاح أوفشل الترجمة

يدخل ضمن عملية التقييم )من خالل مقارنة النص املترجم مع النص ألاصل( 

لي: كيف حل املترجم املشاكل الخاصة بالنص ألاصل، مثال كيف طرح السؤال التا

هي بنية النص بما في ذلك الفقرات وأجزاء النص وتقابلها مع  فالعنوان؟ كيترجم 

فقرات وأجزاء النص ألاصل؟ كيف ترجمت كلمات العطف )أوأحرف العطف خاصة 

بارات، واملجاز، ، وكلمات الوصل الرابطة للجمل، والع(التي تعطف الجمل أوأشباهها

والتعابير الثقافية، وألاسماء، واملستحدثات، والكلمات التي ال يوجد لها مقابل في اللغة 

الهدف؟ كيف حل املترجم أيضا مشاكل القواعد، واملفردات املعجمية، ونسق ترتيب 

املفردات النحوية. كيف أتي املترجم بحلول ملشاكل النص، وما هي مبرراته وحججه 

ذلك يدخل في عملية التقييم تحليل الجوانب التي تتعلق بكيفية حل في ذلك. ك

املترجم ملشاكل الغموض في النص إن وجنت. ينظر الناقد للترجمة أيضا إلى مستوى 

 اللغة واللغة املستعملة كوسيلة لغوية في النقل أوالترجمة الداللية.

يعطي بدأ نل يقترحها عن الترجمة، إنما أن  أال من مهمة الناقد للترجمة أيضا 

يظهر ملاذا قام املترجم باختيار ترجمة معينة دون سواها تدخل هذه النقاط والعناوين 

وزمر الجوانب في صلب نقد الترجمة، التي، ضمنها أيضا تحديد إختيار املترجم 

الحرفية للترجمة للطريقة التي تمت بموجبها عملية الترجمة، فمثال ملاذا كانت الطريقة 



  املاستر  لطلبةموجهة  املتخصصةالتحريرية الترجمة  محاضرات في
 

129 
 

كطريقة معتمدة أنسب أوأصلح بالنسبة للنص، أوإن كان إختيار ترجمة الحالة 

 النحوية إختيارا سليما من قبل املترجم في نقل املعنى إلى اللغة الهدف أم ال؟ 

من املفترض أن تتحدد رقة الترجمة من خالل مشابهتها لألسل، سواء جاء 

لشكل في رأي البعض من منظري دراسات ذلك من حيث املهندسون أومن حيث ا

الترجمة أن الدقة في الترجمة تتعلق بالتحويالت القواعدة، واملعجمية، والبالغية، 

وإلاصالحية عندما تكون املسابقات الشكلية في شكل التصريف أوإلاشتقاق 

أوالصياغة أوغيرها من أشكال الجوية والية غائبة. هناك أيضا من إقترح إستعمال 

مة املعكوسة لنص املترجم كوسيلة نقدية الترجمة، لكن منظرون أخرون في الترج

دراسات الترجمة اعترضوا على ذلك بشدة، إذ رأوا في شده وسيلة غير صحيحة لنقد 

الترجمة، خاصة وأن الترجمة هي حل تم تقدچاه وال يمكن إعادة ترجمة الترجمة إلى 

مة ال يمكن أن بلد أصال إال إلى ما نتج اللغة التي كتب فيها النص ألاصل، فتقد الترج

 ين.تعنها كعملية نقل لنص بين لغ
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 :تشويه املعنى

يحصل التشويه في املعنى عند عدد من املستويات منها مستوى املعنى املعجمي، 

صعيد الكلمة كمفردة مكونة ضمن جملة، أوكجملة أوشبه  )علىواملستوى الداللي 

ترتيب الجملة في نسق بيتوافق مع التقليد املتبع  جملة، ومنها املستوى النحوي في

تشير الكلمة أوالجملة إلى معلومة  )عندماأوالقياس ي للغة(، ومنها املستوى إلاحالي 

داخل أوخارج النص ال أثر لها في كلتا الحالتين ووجودها في النص ألاصل مرتبط 

رض ملا هومستعمل بثقافة لغته(، واملستوى الخاص بالبراغماتية )أي القبول املفت

مع القارئ والقراء(. السؤال الذي يطرح نفسه هنا  - املترجم -ويشترك فيه الكاتب 

 املترجم؟هو: ما هي الترجمة الجيدة ؟، وأين يقع الفشل )التشويه في املعنى في النص 

ال شك أن املستويات في  لكن لربما قد يصح القول في هذا السياق، إذا قلنا أنه

التقييم هي نسبية، وإن كانت تنحومنحى املوضوعية، أوالتقبل، أوالرفض. تستند 

عملية النقد عموما )باستثناء ألاخطاء املتمثلة بتشويه املعنى( إلى أنماط أكثر من 

إستنادها إلى معايير، فالترجمة الجيدة تقوم بأداء وتلبية املقصود واملرغوب بتحقيقه 

هل أوصل  يكون:ترجمة النص، ففي حال كان النص مثال إعالميا، فالسؤال من 

 ؟ أم ال ؟ إلى قارئه بتقبل املترجم الحقائقالنص

يحدد بعض دارس ي مسائل الترجمة أخطائها في أنها تنسب إلى تلك الخاصة 

بترميز الرسالة التي يأت بها النص، قد تكون ألاخطاء في مثل تلك الحالة صغيرة وقد 

ون كبيرة. تتمثل الصغيرة بتلك التي تؤدي إلى سوء الفهم الذي قد يحصل بسبب تك

عدم الدقة في الترميز، بينما تتعلق الكبيرة منها بسوء الفهم إلاجمالي الحاصل، على 

  .صعيد النص كوحدة متكاملة، أوفي إستدعائه للخطأ

(، وثانيا وللخطأ جانبان، هما موقع الخطا )على صعيد الجملة أوشبه الجملة

تأثيره على الرسالة املطلوب إيصالها للقارئ. تتعدد أشكال الخطأ لتشمل الشكل 

والتصريف والقواعد والنحو. ويمكن تصنيف ألاخطاء الكبيرة ضمن فئتين هما: فئة 

تتعلق بالجوانب اللغوية، وتلك التي تؤثر على النص في جوانبه الداللية الخاصة 

ألاخرى، في اللغة إلانجليزية مثال، تلك التي تخص الحذف  باملعاني. من أنواع ألاخطاء

نغفل هنا ذكرألاخطاء الخاصة، التي قد تحصل  أال أوإلاضافة غير املبررة. كما يجب 
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في تقديم ترجمة خاطئة ترجع إلى أخطاء النقص، أوالشطب ألاجزاء ترجمتها موجودة 

 .النص ألاصلفي أصال 

 :الغموض

الغموض القواعدي مثال هومن أشكال الغموض الشائعة في النصوص بصفة  

عامة، إذ تتصف بعض النصوص بأن كتابتها ردينة، ويصعب ترجمتها لكونها غير 

مفهومة، وبالتالي تكون ترجمتها مشكلة املترجم. فقد يكون استعمال قواعدي حاصل 

عمال أحرف الجر بشكل غير صحيح وهذا يشكل مصدر الغموض، أوقد يكون إست

حاصل بشكل غير صحيح بحيث يصبح هذا مصدرا لغموض النص. قد تكون 

العبارات املركبة أيضا من مصادر سبب الغموض احتمالها التأويل بأكثر من معنى، 

أوقد تكون أسباب الغموض تعود إلى املفردات املعجمية، فتفسيرها ودالالتها 

 .غامضة، وغموضها أكثر من غموض القواعد

 املثال التالي يوضح هذه الحالة من الغموض 

  Air هواء معجميا:تعني  

  To air discontentلكن عندما ترد في هذه الجملة إلانجليزية 

 تكون قد وردت هذا فعال 

 :عندها تكون ترجمتها الغامضة

 .الرفضأو  –التهوية عدم الرضا 

وجهة نظر فالترجمة تكون على هذا الشكل غامضة )وإن كانت صحيحة من 

تقديم ترجمة معجمية املعني الفعل لكلمة هي إسم أوفعل في الترجمة املعجمية( يزول 

الغموض لوأن املترجم وجد أن املعنى الدأللي للكلمة هوالتعبير عن عدم الرضا. لقد 

أوضح هذا املثال أن الغموض قد يكون أمرا يتعلق باالحتماالت املتعددة للمعنى 

براغماتية. أوأن الغموض قد يكون ثقافي يعود ألسباب مقاهيم  أوالدالالت، أوألسباب

أوتعابير مجهولة الداللة لدى الناطقين بلغت أخرى، أوأن أسباب الغموض تتعلق 

بنتيجة إستعمال ثعابير ذاتية شخصية، أوتعابير إحالية خاصة غير معروفة 

  .أومستعملة على النطاق العام للمتحدثين في لغة معينة
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 2م ملحق رق

 مهنة الترجمة-1

توسع عسل الترجمة في أيامنا هذه بشكل كبير، وإزداد الطلب على الترجمة 

التحريرية في السنوات الفائتة، لسبب تعاظم إلاحتكاك الدولي بشكل خاص، وإلتقاء 

وتقابل الشعوب مع بعضها أكثر من ذي قبل التعاون وانتشار الثقافات املختلفة بين 

البلدان التي استقبلت أوما زالت تستقبل أعداد كبيرة من الشعوب از داد، ففي 

املهاجرين الشرعيين أومن غير الشرعيين، فقد تعاظم الطلب على الترجمة التحريرية، 

ألسباب الحاجة إلى ترجمة كتيبات، ز مطبوعات إعالمية تتعلق بالتوعية الصحية، 

ختلف البرامج والقانونية، ومساعدات الضمان إلاجتماعي وألسباب تقديم م

 .الاجتماعية، وغيرها من البرامج الخاصة بإدماج املهاجرين في املجتمعات املضيفة

ألاول  طريقين:انطلقت الترجمة في مسيرة تطورها، وإستقالليتها لتأخذ منحى 

طريق الترجمة الذي سار في مسيرة التربية والتعليم، أي في الفصل )أوالصف( وفي 

يرة الطريق املنهي للترجمة، أي في السوق والعمل التجاري. الطريق الثاني انطلقت مس

وظهرت مكاتب الترجمة التجارية، حيث بدأ الطلب على ترجمة الوثائق، واملستندات، 

والشهادات الجامعية التي تم الحصول عليها من بالد أخرى، وظهور الحاجة أيضا 

وإلاتفاقيات واملعامالت لترجمة املستندات، والوثائق التجارية والصكوك، والعقود، 

املالية، واملصرفية، والجمركية، توالوثائق الشخصية والرسمية الخاصة بطلبات 

الهجرة إلى الخارج، وبدأت وزارة العدل في كثير من الدول إعتماد املترجمين، وفق 

إمتحان إعتماد املترجمين وتأهيلهم، لكي يصبحوا مترجمين محلفين ومعتمدين بصفة 

مترجمون يعملون كهواة، ويقومون بترجمة كتب، أوأبحاث، أومقاالت،  رسمية. هناك

لكنهم غير معتمدين مترجمين للوثائق والشهادات وغيرها، ضمن نطاق العمل التجار 

 .في إلاعتمادي واملحلف

وقد سهل تطور التكنولوجيا الحديثة بإستخدام الكمبيوتر عمل الترجمة 

ار الوقت، والطباعة وإستعمال املصادر، بشكل كبير، خاصة ملا له عالقة بإختص

والقواميس، وأضحى إستخدام الكمبيوتر متوفر لنتاج نص مترجم، وإستخدام برامج 
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الكمبيوتر لتسهيل عمل املترجم، والاستفادة من القواميس العامة، واملتخصصة، 

، 2003واملصادر، واملراجع إلاختصاصية ومن خبرة روتين عمل املترجمين. يقول علي )

( في صدد الحديث عن عالقة الترجمة العلمية بالتكنولوجيا الحديثة أما 138ص 

 –فيما يخص عالقة منظومة الترجمة العلمية بتكنولوجيا املعلومات، فأهم جوانبها 

بالطبع هي تلك املتعلقة بالترجمة آلالية، والتي يتوقع الكثيرون أن تلعب دورا أساسيا 

في بدرجة  9ت ذلك بالفعل في الترجمة مابين إلانجليزية في الترجمة العلمية، وقد حقق

أقل سا إلانجليزية اليابانية وألاملانية، وهناك عدة محاوالت جادة في عاملنا العربي 

صوب هذا الهدف جديرة بالتشجيع والدعم، فال أمل في مالحقة حركة النشر العلمي 

عالوة على ما ذكر تشمل عالقة املتسارع بهذا النذر القليل من املترجمين البشريين. 

 .الترجمة بتكنولوجيا املعلومات، أمورا أخرى عدة

وقواعد  إلالكترونية،مثل: نظم الفهرسة آلالية، والتلخيص التلقائي، وبناء القواميس 

  ...نخائر النصوص املترجمة.

أما فيما يتعلق ببرامج تدريب املترجمين الخطيين، خاصة ملا له عالقة 

ترجمين للعمل في هيئات، وأجهزة الدولة، فكانت إستراتيجية إلالتزام بإستخدام امل

بالوقت وتحليل الخطأ من املواضيع الهامة في التدريب. تتضمن برامج التدريب أيضا 

إختبار تحقيق الدقة واعتبارها مهارة من املهارات، التي يجب على املترجم التحلي بها، 

حتوى، وإكتشاف أوتجنب الخطأ في الترجمة، وهي تشتمل على ضمان الدقة في نقل امل

والحذف أوإلاضافة، والوصول إلى حسن التعبير بما في ذلك املتغيرات اللغوية 

  .كالقواعد، والنحو، واملفردات، والتهجنة، والتنقيط، وألاسلوب

، نیکولسون، 1992في مجال التدريس والتدريب على الترجمة، فقد إقترحت نورد )

املقاربة على أساس نظرية سكوبوس في تحليل النصوص، وتتعلق  ( أن تعتمد49ص 

هذه بالعتماد على دور النص الهدف في ثقافة اللغة الهدف، أكثر من الاعتماد على 

وظيفة النص ألاصل البحث عن املقابل املماثل في اللغة الهدف. بمعنى أخر، فقد 

النص املزمع ترجمته، فهوالذي إقترح أن يشمل التدريب التركيز على القاري املوجه له 

يحدد كيفية معالجة النص ويحدد أيضا من الذي يؤثر على اتخاذ القرار الذي يجري 

( أنه ما 140، ص 2003املترجم بموجبه عمل وسير عملية الترجمة بيري علي أيضا )
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زال تدريس الترجمة لدينا يفتقد بشدة املعارف النظرية ألاساسية من علوم 

ملعجميات، وعلم النص، وتحليل الخطاب وألاسلوبية، ونظريات اللسانيات، وا

القراءة، والكتابة والدراسات اللغوية املقارنة، كما يفتقد بالقد لی نفسه الوسائل 

العلمية كاملعاجم إلالكترونية، وقواعد البيانات املعجمية، والنظم آلالية لدعم 

ميين، يبدومن املفيد التعرف على املترجمين في مقام الحديث عن تأهيل املترجمين العل

أوجه إلاختالف بين مواصفات املترجم العلمي، واملترجم ألادبي نظرا الختالف طبيعة 

 ص.ترجمة النصوص العلمية، التي تتسم بعدة خصائ

  کونها كثيفة املصطلحات، والتي يلزم أن يكون استخدامها بقدر إلامكان قياسيا

 موحدا على مستوى الوطن العربي

 .واستخدام تراکیب نحوية أبسط نسبيا إال فيما يخص أشباه الجمل إلاسمية 

  استخدام أقل للصيغ املجازية، ويلزم إلاشارة هنا إلى أن الخطاب العلمي

الحديث يميل حاليا إلى إستخدام بعض إلاستعارات الحاكمة، من أمثلة ذلك 

نقدي. سيولة في إلاقتصاد )فيض  (إستخدام إستعارة املوانع )الهيدروليكا

 ..(نقدية. تجميد ألارصدة. تعويم العملة. ضخ رؤوس ألاموال

وفي مجال إلاعداد التربوي للمترجمين اقترحت نورد بعض الجوانب التربوية 

الخاصة بأجرءات مراحل تنفيذ الترجمة، التي يجب أن تتضمن عوامل هامة 

( قائمة 50إقترح ماينز )نيكولسون، ص  االنصوص. كمخاصة بينية، وتكوين 

 :تتضمنبإستراتيجية للتدريس مصممة لتحسين مهارات الطالب على أن 

مقارنة نصوص منشورة تتعلق مواضيعها بنفس املادة، وذلك في اللغة املترجم  -1

عنها وتلك املترجم إليها، وأن تشكل هذه النصوص تمرين تمهيدي لكي يتالف 

ولكي يبنوا معرفتهم في املواضيع املطروقة في  الطالب مع ا املصطلحات،

 الترجمة.

تدريب املترجمين على الترجمة املعكوسة للنص املترجم من قبلهم، بعد مض ي  -2

 شهرين على إبتداء التدريبا

 مقارنة ترجمة طالب الترجمة مع تراجم منشورة. -3
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 تعاون أكثر من طالب ترجمة في إنجاز عمل ترجمة جماعي، ومناقشة الترجمة -4

  .فيما بينهم لتحديد أفضل ترجمة تم إنجازها

مارين وبحث في مواضيع يختارها الطالب، وتدريب على تسجيل املالحظات ت -5

 .والتعليقات
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