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 مجال  الترجمة 

 

 الترجمة التحريرية)الكتابية( تنقسم الترجمة إلى فرعين رئيسيين هما: الترجمة الشفهية و 

 :.الترجمة الشفهية1

وتعد من أهم أنواع الترجمة من لغة إلى أخرى، وتكمن صعوبة هذه الترجمة في أن املترجم عليه أن يترجم  

الرسالة التي تقال بشكل شفهي، لذلك يجب أن يكون املترجم سريع البديهة، وقادرا على الترجمة بشكل  

هذه الترجمة الدقة الكبيرة وااللتزام بالكالم الذي يقوله الشخص، بل يجب على  سريع، وال يشترط في 

 : املترجم أن ينقل معنى الكالم، ويجب أن يوصل هذا املعنى للناس، وللترجمة الشفهية ثالثة أقسام وهي

 : (AT- Sight Interpreting ) الترجمة املنظورة1.1

 

بترجمة النص من لغة املصدر إلى اللغة التي يريد الترجمة إليها   وهي الترجمة التي يقوم من خاللها املترجم

بمجرد النظر إلى النص، وتبدأ هذه الترجمة بترجمة النص بعقله بشكل سريع، ومن ثم يقوم بترجمة  

 .النص بشفتيه إلى املستمعين

 :(Consecutive Interpreting ) الترجمة التتبعية 2.1

 



الترجمة الشفهية، وتحدث هذه الترجمة بين مجموعتين تتحدث كل   وتعد هذه الترجمة من أهم أنواع

مجموعة منهما لغة تختلف عن اللغة التي تتحدث بها املجموعة األخرى، وتكون مهمة املترجم نقل الكالم  

بين املجموعتين، لذلك يجب أن يكون املترجم مقتنا للغة املحكية، وذلك لكي يقوم بالترجمة بشكل صحيح  

 .وسليم

 

 

 

 :(Simultaneous Interpreting ) الترجمة الفورية 3.1

 

ويعد هذا النوع من أهم وأبرز أنواع الترجمة الشفهية، ويستخدم هذا النوع بكثرة في املؤتمرات الدولية  

والتي يلتقي فيها أناس من لغات مختلفة، وفيها يقوم املترجم بنقل الكالم الذي يتحدث به مجموعة من  

لغة الرسمية للمؤتمر، ويتطلب هذا النوع من الترجمة سرعة البديهة، وذلك لكي يقوم  املتحدثين إلى ال

 املترجم بالترجمة بشكل سريع ومنطقي.

 

 :.الترجمة التحريرية2

 

يعد هذا النوع من الترجمة من أهم أنواع الترجمة حيث يقوم بها شخص يجيد اللغتين املنقول منها  

ى معرفته بلغة املصدر وإتقانه بلغة الهدف، فتكون جودة الترجمة خاضعة  واملنقول إليها ويستند املترجم إل

لخلفية املترجم األدبية، ومفردات اللغتين، ومصطلحاتها، والثقافة اللغتين، ومعرفته بعلم اللسانيات  

 Seven Standards of) حيث يمكن للمترجم نقل ما يسمى في لسانيات النصوص معايير النصية السبعة

Textuality): 

     
 
 (Cohesion) تماسك النص نحويا



     
 
 (Coherence) ترابط النص منطقيا

 (Intentionality) نوايا الكاتب خلف كتابة النص أو التعمد    

 (Acceptability) مدى قبول القارئ ملحتوى النص أو املقبولية    

 (Informativity) مدى وجود املتوقع وغير املتوقع في النص    

 (Situationality) القة النص بسبب قراءة النصع    

 (Intertextualityعالقة النص بنصوص أخرى في املاض ي واملستقبل وفي املوضوع ذاته ومواضيع أخرى )    

  :. أنواع الترجمة3

 

تشتمل أنواع الترجمة على التخصص في نوع بعينه من أنواع التراجم سواء كان تحريري أو فوري، ومن  

 الترجمة األدبية و الترجمة العلمية. :تلك األنواع ما يليأبرز 

تاب األدب والفنانين من  الترجمة األدبية 3.1   
ُ
: والتي تركز على ترجمة األعمال األدبية والروايات لكبار ك

اللغات األصلية إلى لغات أخرى ويقوم املترجم األدبي بترجمة النص بحرية تامة، وال تضع قيودا عليه،  

 وتحتاج الترجمة األدبية ألن يعمل املترجم خياله أثناء الترجمة.  ب منه أن يمتلك املهارة اللغويةوتتطل

إن املبدأ الرئيس ي للترجمة األدبية هو هيمنة الوظيفة التواصلية الشعورية، هذا يعني أنه باإلضافة إلى  

 وظائف جمالية،
 
إن الصورة الفنية التي تم  تقديم املعلومات للقارئ، فإن الترجمة األدبية لها أيضا

إنشاؤها في الترجمة األدبية املحددة )سواء كانت صورة شخصية أو طبيعة( سيكون لها بالتأكيد تأثير على  

القارئ، لهذا السبب يجب على املترجم األدبي أن يأخذ في االعتبار السمات املحددة للنص، ثم إن التركيز  

، الشعوري للنص هو الذي يجعل هذا النوع م
 
 ن الترجمة مختلفا

: و التي تهتم بنقل النصوص التي تتعلق بالعلوم التطبيقية والنظرية بلسان مختلف  الترجمة العلمية 2.3

 عن لغة املنشأ بهدف اكتساب املعارف الجديدة واستخدامها كما هي أو تطويرها.  

ا بجميع املصطلحات العلمية  الترجمة العلمية من أصعب أنواع التراجم، وينبغي أن يكون القائم بها ُملم  

الخاصة باملجال الذي يقوم بترجمته حسب نوعيته، كما يشترط عليه بأن يلتزم بترتيب عناصر النص  



الذي يقوم بترجمتها بحسب ورودها في النص األصلي، حيث يمنع على املترجم تغيير ترتيب النص، بعكس  

 .الترجمة األدبية

مانة واملوضوعية، كما يجب التزام الحياد، وعدم إضافة أي معلومات  ويجب أن يلتزم املترجم بالدقة واأل 

 .جديدة أو حذف األخرى 

وتحتاج الترجمة العلمية أن يكون الباحث على دراية واطالع كامل على البحث العلمي الذي يقوم به، وذلك  

علمية دون  لكي يكون قادرا على فهم البحث بكل تفاصيل، فكيف سيقوم بترجمة معلومات ومصطلحات 

 .أن يفهمها

 

 :الفرق بين الترجمة األدبية و العلمية 3.3

الترجمة األدبية ال تطلب من املترجم أن يقوم بترجمة النص بالتسلسل، كما أنها تسمح له بصياغته  

بأسلوبه، بينما الترجمة العلمية تفرض على املترجم ترجمة النص بالترتيب الذي ورد عليه في البحث، دون  

 .ر أو تبديل في املعنىأي تغيي

تتطلب الترجمة األدبية من املترجم امتالك ثقافة أدبية في املجال الذي يترجم فيه، بينما تتطلب الترجمة  

 .العلمية أن يكون املترجم مطلعا على املصطلحات العلمية في مجال ترجمته

 تحتاج الترجمة العلمية لذلك، بل تحتاج الترجمة األدبية إلى امتالك الكاتب ملهارات لغوية خالقة، بينما ال

 .تحتاج ملعرفة الكاتب بقواعد اللغة وأسلوب الكاتبة العلمية

وهكذا نرى أن للترجمة العلمية دورا كبيرا في نقل األبحاث العلمية من لغة إلى أخرى، وبالتالي نقل  

وتتطلب الترجمة العلمية إملام  االكتشافات بين الحضارات والثقافات املختلفة، لتساهم في تطويرها، 

 الباحث بمجال البحث، واطالعه على مصطلحاته، باإلضافة إلى التزامه بالصدق واألمانة. 

 الترجمة املتخصصة:. 4

املتعلقة بتخصص فني أو علمي أو معرفي معين ، هي تلك املمارسة   لعل أبسط تعريف للترجمة املتخصصة

ة أي أنها الترجمة التي تعنى بالنصوص املوظفة للغة  التي تهتم بنقل نصوص ذات طبيعة متخصص 



االختصاص وهي تستدعي إتقان اللغة واملعرفة بفن الترجمة وباملتخصص التقني. ومن أنواعها: الترجمة  

 التقنية الترجمة الطبية والقانونية واإلعالمية واالقتصادية، و السياسية، وغيرها كثير.. 

النصوص املتخصصة من اللغة األجنبية إلى اللغة العربية ليست باألمر الهّين إال أننا نعرف أن ترجمة 

ولكنها في نفس الوقت ليست باألمر املستحيل واملترجم مكلف بترجمة كل أنواع النصوص في كل مجاالت  

 الحياة اليومية كما وّضحه غواد دانييل في قوله:

 Le traducteur est chargé de traduire, oralement ou par écrit, tout document ou texte se 

présentant sur un support écrit ou lisible … on distingue selon le degré de spécialisation des 

textes traduits ou la nature de la spécialisation, le traducteur généraliste, le traducteur 

spécialisé, le traducteur technique, le traducteur juridique, le traducteur commercial et ainsi 

de suite … on distingue également selon le contexte dans lequel s’exerce la profession, le 

traducteur d’édition, le traducteur d’entreprise, le traducteur d’agence, le traducteur de 

bureau de traduction, le traducteur d’administration, etc. 

Enfin pour être exhaustif, citons les cas particuliers que sont le traducteur juré ou traducteur 

expert …. » 2 

 أنواع الترجمة املتخصصة:

ليها الطابع التقني أو  هي ترجمة النصوص التي يغلب ع  Technical translation : الترجمة التقنية

َيغ   عادالت الرياضية والفيزيائية والكيميائية والّصِّ
ُ
التكنولوجي من لغة إلى لغة أخرى، ومن بين ذلك امل

واألشكال والرسوم الهندسية واملخططات... إلخ. و يشترط في املترجم الفهم الجيد للموضوع ومعرفة  

 واللغات املستهدفة.   املصطلحات املتخصصة لهذا املجال في كل من املصدر

 (: تتمثل في عملية نقل النصوص املتعلقة بمجال الصحة والطب Medical Translation الترجمة الطبية

: وهي من التخصصات الهامة واملطلوبة باستمرار، وتركز على  Legal Translation الترجمة القانونية  

 ية.ترجمة الوثائق والعقود وكافة األوراق واملستندات القانون 

وهي من األنواع التي ال غنى عنها في البرامج التليفزيونية   : Advertizing translationالترجمة اإلعالمية

ا األفالم الوثائقية، و   ترجمة نشرات اإلعالنات والنشرات اإلعالمية و املواد التسويقية ..   وأيض 



: تركز على ترجمة ونقل األوضاع االقتصادية في جميع   Economical translation الترجمة االقتصادية

 .دول العالم

: تلك التي تركز على أخر تطورات األوضاع السياسية، وتكون  Political translation  ترجمة السياسيةال 

 .حاضرة بقوة في املؤتمرات واللقاءات السياسية بين قادة وزعماء العالم واالتفاقات الدولية

ماسية بين الدول  تهتم بكل ما يتعلق بالعالقات الدبلو : Diplomatic translation الترجمة الدبلوماسية

من مكتوب و منطوق، على سبيل املثال كل ما يخص املعاهدات واالتفاقيات التي تجمع الدول أو  

 الخطابات الدبلوماسية. 

 

 خصائص الترجمة املتخصصة

تستهدف الترجمة املتخصصة النصوص املتخصصة التي تشكل صعوبات ال يستطيع أن يتجاوزها املترجم  

يراعي فيها املترجم  الدقة، والوضوح في املعنى، مع صحة املصطلح، وسالمة   غير املتخصص و ينبغي أن

 اللغة كما أشرنا. 

 دور املترجم املتخصص 

كثيرا ما تقتض ي الضرورة أن يكون املترجم املتخصص مصطلحيا ومعجميا إضافة إلى كونه مترجما، فال 

كون عمله يضعه في الواجهة األولى ملن  يستطيع االكتفاء باستهالك منتوج املصطلحيين، واملعجميين، ذلك 

يبحثون عن املقابالت املناسبة للمصطلحات التي يراد ترجمتها، حتى قبل املصطلحي نفسه، فاملترجم هو  

 أول من يصادف هذه املصطلحات، وكثيرا ما تكون حديثة، قليلة التداول، وليس لديه متسع من الوقت كي 

 .أحسن مقابل لهاينتظر املصطلحي، فيقوم هو بالبحث عن 

يتأكد من صحة ترجمته، وال يحس  ׃" و قد يقوم املترجم نفسه بدور الرقيب على ترجمته، حيث عليه أن

 (1996فيها بش يء تستغربه لغة املتلقي، أو يشعر بأنها أضعف من األصل")الجيالني، 

د قول رئيس "الشركة الفرنسية للمترجمين"" ّ
 ׃في -مين"الشركة الفرنسية للمترج׃في  -وعلى حِّ



« ....d’assimiler un texte scientifique ou technique écrit dans une langue étrangère... et de le 

réécrire de façon que le spécialiste auquel il est destiné ait l’impression qu’il a été écrit dans 

son propre pays »)Horguelin,1996  

النص العلمي، أو التقني املكتوب بلغة أجنبية... وإعادة كتابته بطريقة تجعل املتخصص   بمعنى: "...إدراك

إعدادا جيدا  ׃"املتلقي للترجمة يعتقد أن النص كتب بلغته الوطنية")ترجمتنا(، و يتطلب أن يكون إعداده

 (1996القويمة")الجيالني، في حقل داللة األلفاظ العربية، وكذلك في النحو والصرف واألساليب اللغوية 

و يتجلى لنا دور املترجم أكثر، إذا ما قارنا الترجمة البشرية بالترجمة اآللية، فهنا تتضح أهمية الدور الذي  

يؤديه، و يتبين لنا أيضا أن الترجمة ليست مجرد مقابالت ملفردات، بل هي أبعد من ذلك، فكثيرا ما نجد  

الغرض املطلوب، وفي أحيان كثيرة تبتعد من معنى النص األصلي، حيث تعجز  أن الترجمات اآللية ال تؤدي  

هذه األخيرة عن ترجمة معظم التعابير املصطلحية، وتقدم لنا جمال، أو مفردات خارجة تماما عن سياق  

  الكالم. وهنا يبرز دور املترجم الذي يقوم بحل هذه املشكلة مستعينا بمعارفه، وإبداعه، وقدراته الفكرية

 .إلعطاء ترجمة سليمة، مفهومة، فالترجمة اآللية ال يمكنها إال أن تكون عونا للمترجم ال أكثر

وهناك سؤال يفرض نفسه: هل يعتبر كل ثنائي، أو ثالثي اللغة مترجما؟ بطبيعة الحال، ال !فهنا أيضا يبرز  

صلية إلى اللغة الهدف  دور املترجم في ربطه بين النص األصلي، والنص الهدف، والتنقل من اللغة األ 

بمرونة، وإيجاد املقابالت املناسبة، وحسن التصرف في املصطلحات، خاصة في ميدان الترجمة 

 .املتخصصة

إضافة إلى ذلك، على املترجم مراعاة مستويات اللغة التي استعملها كاتب النص، فإذا ترجم ملبتدئ في 

واألمر نفسه إذا ما قد يبدو للبعض أن عملية   ميدان القانون مثال، فال يخالف بساطة تعبير الكاتب،

الترجمة عملية سهلة، يسيرة تتلخص في استبدال لفظة بغيرها من اللغة األصل إلى اللغة الهدف، غير أن  

األمر ليس بهذه البساطة ، فالترجمة تتطلب عدة مؤهالت، وكفاءات من أجل القيام بها، إضافة إلى أن  

 .الوقت نفسه، خاصة في مجال الترجمة املتخصصةاملترجم يقوم بعدة أدوار في 

 مفهوم لغات التخصص  

 مفهوم لغات التخصص: 



اللغة الخاصة " هي اللغة التي تكثر فيها األلفاظ الخاصة أو املصطلحات العلمية واملهنية ويسميها بعض  

الحيا ألغراض  تستعمل  التي  العامة،  اللغة  عن  لتمييزها  الخاصة  األغراض  بلغة  اليومية  اللغويون  ة 

 .4بمختلف جوانبها ويسميها بعضهم باللغة القطاعية، ألنها تستخدم في قطاع معين من قطاعات الحياة" 

يعد موضوع لغة التخصص من املواضيع التي تعددت مفاهيمها وتباينت تعاريفها حيث قدمت لها تعاريف  

لورا   بيار  رأي  باستعراض  نبدأ  أن  بنا  األجدر  من  ولعله  مختلفة  أسس  على  قامت   PIERRE »عديدة 

LERAT »  .باعتباره متخصصا في لغات االختصاص 

 ت أمام لغات التخصص حيث يقول: لقد نادى بيار لورا بفتح أبواب اللسانيا 

«  Les fondements théoriques d’une approche linguistique des langues spécialisées ne 

peuvent être puisés que dans la linguistique générale. » 5 

ال انطالقا من  إال  أن توضع  يمكن  التخصص ال  للغات  النظرية ألي مقاربة لسانية  إن األسس  لسانيات  " 

 العامة".  

وإذا اقتضت الضرورة الحديث عن نظرية اللغات املتخصصة "فإنه ال يمكن إقامتها إال على أسس نظرية  

 عامة للغات " 

ليصل إلى تقديم التعريف للغات التخصص أو اللغة املتخصصة على أنها استعمال للغة طبيعية من أجل 

 ح:تقديم معلومات متخصصة بطريقة تقنية كما هو موض 

« On peut donc la définir comme l’usage d’une langue naturelle pour rendre compte 

techniquement de connaissance spécialisées.» 

هذا   في  اخترنا  و  النظرية  الناحية  من  بالتفصيل  وتوضيحه  واحد  تخصص  على  يمتد  أن  لألستاذ  يمكن 

 البرنامج املقترح الترجمة العلمية.

 : ءة في الترجمةالكفا

 ال يستقيم األداء الترجمي إال إذا بني على أساس  

 أولها: رصد معالم النص )موضوع الترجمة(



 ثتنيها: املصطلحية 

 : معالم النص -(1

إن هاجس املترجم هو تجاوز العيوب التي قد تعتري نتاجه فتحول دون بلوغ الرسالة املقصودة، لذلك ما  

ص من الحرفية املقيتة، وما جاز لهم  فتىء املترجمون إلى تحقيق  
ّ
رشاقة نصوصهم مبنى ومعنى عبر التخل

إنشاء   حق  لتخّولهم  "اإلبالغ"  مجّرد  تتجاوز  مهمة  أصحابها  اكتسب  باألصل،  االلتصاق  قيود  من  املتحّرر 

 البالغ، ومن ثّم صار دورهم إبداعّيا في أدواب التلقي. 

للنصوص األصلية إال برهان على وعيهم بأّن حصر املعاني    وما حرص املترجمين على رصد اآلليات الّناظمة

 يتحقق باستواء ما تقوم عليه معالم الخطاب )النص(.

 وبذلك تصبح كفاءة املترجم رهينة القدرة على النفاذ إلى الخصائص وامتالك جّس الفوارق. 

ى إال ملن ال يقنع بالظاهر  فالنص مساحة ذات حقول لسانية ومعرفية يشتمل كل منها على طبقات ال  
ّ
تتحل

 من القول وينأى عن الركون إلى أسّر الشكل.

 من التحقيق في معالم النصوص سوى مغامرة ينقاد املترجم خاللها إلى االنفعال والتفاعل.

ات الرحلة في األصل فهو محتاج إلى االنتقال  
ّ
وهذا من سمات فعل االكتشاف، وأمل من لم يعايش محط

 .إليها بالذهن

إّن إعادة الصياغة هي بمثابة هندسة جديدة للنص األصلي تزّود املنتقي بنص يتواءم القواميس األسلوبية  

 واالصطالحية في اللغة الهدف.

لقد سعى الكثير من الباحثين في الترجمة إلى استجالء غوامض النص ليسير ملهّمة املترجم ومن بينهم: نيدا  

Nida    نوبيرت نورد    Neubertو  هورنبي    Nordو  سنيل  رايس    Snell – Horinbyو  فيرمير     Reissو  و 

Vermeer    و فيلسWilss –   وبظهور كتاب دوبوغرانDe Beaugrande   و دريسلرDresleer  . 

النصّية   اللسانيات  إلى  النص  Introduction to Text Linguistics   (1981مدخل  ضوابط  حّددت   ،)

و  الصحيحة  النّصية  واللغة  وشروط  واألسلوب  النص  نوع  هو  الوسائل  أو  املداخل  النسب  أن  قال  حيث 

 املتخصصة. 



ويظّل الرصيد الفردي )الرصيد اللغوي = األنماط التعبيرية واالصطالحية وكل الخيارات املستعملة للتبليغ  

 مية. املجسدة في اللغة( الذي يتمتع به املترجم وكذلك حسن التصّرف فيه، هما مصدر مقدرته الترج

 النص: حدث متعّدد الوظائف:  -(1

النّص   صفة  وإسناد  والتبليغ،  البالغ  هو  منه  القصد  أي  تبليغي"  "حدث  بأنه  النص  بوغران  دو  يعّرف 

ة  
ّ
خط أطوار  وبين  املتخاطبين  وبين  املعاني  وبين  املفردات  بين  العالقات  من  نظام  وجود  رأيه  في  يقتض ي 

ات في وحدات، والوحدات بدورها منصهرة في جملة والجملة تابعة الكالم .... فهو عبارة عن اندماج املفرد

 لنص والنّص منتم إلى النص اإلطار. 

 إّن التحام هذه العناصر هو الذي يسمح بتجّسد املعنى أ القصد.

الثقافية   التبليغي ال يخرج عن الشحنة  دت عليه سنيل    –والقصد 
ّ
االجتماعية داخل النص، وهذا ما أك

رت أن النص بالنسبة إلى املترجم ليس مجرد ظاهرة لسانية، بل وحدة لها وظيفة تبليغية  هورنبي حين اعتب

 ثقافية أوسع نطاقا، من ثّم عّدت الترجمة مثاقفة. –... وهو جزء من خلفية اجتماعية  

  فيلجأ وهكذا فالنص قائم على مخزون ثقافي متوارث وهو تفعيل للغة وهو مشروط بعوامل األداء الفردي  

الثقافة   خصائص  أوال  ليعكس  إليها  املنقول  اللغة  في  املستحب  الحّد  غلى  النصوص  تكييف  إلى  املترجم 

 املنقولة ويجلي ثانيا آلياتها التعبيرية في املقام املقصود. 

.وحتى يستقيم األداء الترجمي ينبغي استعاب ماهية النص البالغ والوعي بشروط تشكيلة أي النصّية التي  

 قتضيات التالية:تقوم على امل

 ولية واملقصودية والتماسك واملقام.ب واإلخبار واملق التناص أ( 

كان  التناص  -أ( أو نصوص أخرى سابقة  اإللهام بنص  فا على 
ّ
الواحد متوق النص  : هو مظهر يجعل فهم 

النصوص   بتوارث  تحصل  اللسان  ملكة  أن  اعتبر  حين  الظاهرة  هذه  إلى  قبل  من  انتبه  قد  خلدون  ابن 

م ملن يبتغي هذه امللكة ويروم تحصيلها أن    وحفظ ما 
ّ
هو متوارث، وهو يقول في هذا الصدد: " ووّجه التعل

السلف ومخاطبات   القرآن والحديث وكالم  الجاري على أساليبهم من  القديم  يأخذ نفسه بحفظ كالمهم 

ظه كالمهم من  العرب في أسجاعهم وأشعارهم وكلمات املولدين أيضا في سائر فنونهم حتى ينزل لكثرة حف

املنظوم واملنثور منزلة من نشأ بينهم ولقن العبارة عن املقاصد ثم يتّرف بعد ذلك في التعبير عما في ضميره 

امللكة   له  ألفاظهم فتحصل  وترتيب  أساليبهم  وما وعاه وحفظه من  كلماتهم  وتأليف  عباراتهم  على حسب 



ابن خلدون(   )مقتبس من مقدمة  الحفظ واالستعمال".   بتكرار  بهذا  إال  "امللكات ال تحصل  أيضا:  ويقول 

 األفعال." 

 مدى ما يحدثه النص من إفادة .اإلخبار : و املقصود به   -ب(

 املقبولية: و نعني بها فهم املتلقي للنص و رد فعله تجاهه.  -ج(

 املقصودية: ما يقصده صانع النص وهي وسيط بين البالغ و التبليغ  -د(

 اتصال املباني و اتصاق املعانيالتماسك: و املقصود به   -ه(

 املقام: هو السياق الذي يطبع مجريات النص _الحدث و يكشف مالبساته  -و(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ونية القانصوص نال
 

 خصائص اللغة القانونية: 
 

 (Lexique)الخصائص املعجمية للغة القانونية: 

فيما يخص الخصائص املعجمية للغة القانونية، فإنها معقدة وفريدة وهي خاصية تنطبق على جميع   أما

 اللغات القانونية املختلفة. 

ففي الترجمة، ونظرا الختالف األنظمة القانونية، فإن العديد من املصطلحات القانونية في اللغة املصدر  

 طرح مشكلة التكافؤ في هذا املجال.ال تتوافق مع املصطلحات في اللغة الهدف وهو ما ي

ومن أمثلة ذلك معجم اللغة القانونية اإلنجليزية الذي نجده يحتوي على العديد من املصطلحات القديمة  

 وبعض العبارات ذات املعنى الغريب. 

 (Syntax) الخصائص التركيبية للغة القانونية: 

الناحية التركيبية تعتبر اللغة القانونية محايدة ورسمية نظرا الستعمال الجمل املركبة والطويلة وعلى   ومن

 العموم فإن الجمل القانونية هي جمل طويلة.

استعمال الشرط واالستثناء هما أحد خصائص اللغة القانونية. ولذلك، فإن كل واحد مقبل على ترجمة  

وجب عليه أوال فهم الصعوبات املفروضة من قبل الطبيعة التركيبية    نص قانوني أو مقتضيات تشريعية

 للغة القانونية واستيعابها.

 (Pragmacs)الخصائص التداولية للغة القانونية: 

يمكننا اعتبار اللغة القانونية لغة إنجازية وذلك ألن الجمل القانونية عبارة عن جمل إنجازية تحث على  

 تحقيق فعل أو حق. 

إن تلك الجمل اإلنجازية هي إحدى الوسائل اللغوية التي تعبر عن الفكر التأسيس ي والكامن في إعداد  

 التشريعات. ويمكن اعتبار العقود والوصايا مثاال على اللغة اإلنجليزية القانونية.

وكيف ينطق   إن الكلمات في اللغة القانونية تختلف من حيث املعنى فهي تنقل معنى وأثرا بناء على من ومتى

 بها.



، كما نجدها   shallو   mayوعلى سبيل املثال، نجد اللغة القانونية تركز بشكل كبير على كلمات مثل: 

 . amendو   confere  ،announce   ،declareتستعمل أفعاال إنجازية مثل: 

كما نجد بعض  أن اللغة القانونية تمتاز بالغموض والشمولية.  ومن الناحية التداولية، نجد كذلك

 النصوص تعتمد على عدم التحديد.

 (Style)الخصائص األسلوبية للغة القانونية: 

األسلوب القانوني نتائج عن التقاليد والفكر والثقافة القانونية ولذلك فالكتابة القانونية تتصف  

 11باألسلوب الحيادي واستعمال العبارات والجمل التصريحية. 

 أنواع اللغة القانونية: -3

 12أن نميز ثالثة أنواع من اللغة القانونية هي كاآلتي:   يمكننا

 (Academical legal writing)اللغة القانونية األكاديمية:   •

إن هذا النوع من اللغة القانونية نجده في املجاالت البحثية األكاديمية القانونية والكتب املنهجية الخاصة  

 بتدريس القانون.

 (Juridical writing)لغة القضاء:  •

وهي اللغة التي نجدها في املحاكم وكذا األحكام الصادرة عن املحاكم باإلضافة إلى الكتب التي تتناول  

 القضايا والتقارير القانونية. 

 (Legislative writing)لغة التشريع:  •

العقود االتفاقيات   وهي لغة الوثائق القانونية النمطية التي تصدر عن الدستور واملجالس التشريعية وكذا

جيمار  واملعاهدات والهدف من هذا النوع من اللغة تحديد مجموعة من االلتزامات واملحضورات كما يقوا  

 : GEMAR Jean-Claude جون كلود 

«  Le style d’une loi est inimitable et ne peut être confondu avec celui d’un jugement 

ou d’un acte … » 13 

 الترجمة لنا  – " ال يمكن مزج األسلوب القانوني بأسلوب األحكام أو العقود "



 أنواع النصوص القانونية: -4

 أن نميز بين ثالثة أنواع من النصوص القانونية وهي كالتالي: يمكننا

 (Textes normatifs)النصوص املعيارية:  •

و     (les arrêtés) (les contrats)إن هذا النوع من النصوص يتمثل في العقود والقرارات وكذا القوانين 

(les lois)  ثال التالي:ويميزها األسلوب اإلنجليزي كما يمكننا أن نوضح ذلك في امل 

«  La majorité est fixé à 18 ans accomplis ». Code civil, Art 488 (Claude Bocquet, 2008 : 

11). 

 الترجمة لنا  –(  2008:  11)كلود بوكي،  488سنة القانون املدني، املادة   18" سن البلوغ محدد بـ 

 (Textes juridictionnel)النصوص القضائية:  •

الصادرة من قبل الجهات القضائية ويتميز   (jugements, décisions)وهي عبارة عن األحكام والقرارات 

 هذا النوع من النصوص باألسلوب الوصفي.

 (les doctrines)النصوص الفقهية:  •

النصوص التي يحررها رجال القانون املتخصصون في مجال تقييد القوانين واألحكام أما أسلوبها   وهي

 فيكون سهال نظرا ألنها نصوص عامة. 

 خصائص النص القانوني:  4-1-1

إن النص القانوني نص لغوي متخصص يتم اعتماده في مواقف اتصالية خاصة أو تستعمله فئة خاصة  

 15سلك القضاء أو ممن يتعاملون بالقانون و التشريعات.   من الناس، يكونون عادة من 

والنص القانوني نص ذو لغة متخصصة، لكن وظيفته صعبة وشديدة األهمية تنطوي تحت النص  

إلى أن النص القانوني نص عادي كالوثائق   Pierre Leratيير لورا القانوني نصوص كثيرة، حيث يشير ب

ومذكرات النصوص التشريعية والعقود واألحكام وغيرها. ذلك ألن مثل هذه النصوص تشكل نمطا معينا  

 يساعد املتخصصين في هذا الصدد.

 والنص القانوني ذو طبيعة متميزة، فهو ال يشبه النصوص األخرى. 



 أهم الخصائص التي يتميز بها هذا النوع من النصوص ما يلي: ومن

 أن النص القانوني نص محرر في أوراق.  •

 اللغة االصطالحية هي لغته األساسية.  •

 يتميز بأسلوب مباشر، غالبا ما يكون كذلك دائما.  •

وأما فيما يخص أن النص القانوني ال يتحقق إال مكتوبا فذلك يعني أنه يتميز باالنضباط والدقة التصال  

وهو ما يكلفه التوثيق  موضوعاته باألحكام والتشريعات والعقود وغيرها والتي تستلزم الوضوح والدقة،  

تعني أن األصل فيها هو كيفية   والكتابة، في حين أن مسألة اللغة املباشرة في أسلوب النصوص القانونية،

 إيصال املعارف كما ذكرنا سابقا. 

 

 


