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تقديم

 ُأصبحت الترجمة عماًل رائجًا جًدا في هذه األيام، فأي شاب ُأو فتاة في مرحل��ة الدراس��ة ربَّم��ا يبحث ُأو تبحث

، وربّم��ا تك��ون ُأو ُأك��ثر (عن وظائف ح�رّة في الترجمة ظًن��ا منهم بأنه��ا وظيف��ة س��ائغة لك��ّل من ُأتقَن لغ��ة ُأجنبي��ة  ( 

 الترجمة سهلة إذا كان كّل ما يلزمها هو إتقان لغة ُأجنبية، لكن هذا اإلتقان ال قيمة له إن لم يجتمع مع إتقان اللغة

ق على نظرية الترجمة وما اتص�ل به�ا من عل�وم اللغ��ة واألدب، وب�دونهما وهي العربيَّة هنا ومع اطالع متعمِّ (األم  ( 

تأتي الترجمة ضعيفًة مثل بناٍء متهالٍك بناه� مهندس} مبتدٌئ} ُأو لوحة رسمتها يد تنقصها الخبرة.

الكتاب   هذا عن
وجَّه إلى المترجمين المبتدئين الراغبين بتعلّم الترجمة الكتابية من اللغة اإلنكليزية إلى العربي��ة،  هذا الكتاب م�

 وهو ال ي�عنى بالترجمة الشفهية وال يتطرَّق� إلى لغ��اٍت غ��يرِ ه��اتين إال في ُأمثل��ة عارض��ة، وال يتط��رق إلى الترجم��ة

من العربية إلى اإلنكليزية ألن لها شروًطا وضرورات ُأخرى تحتاج شرحًا منفصاًل. (باالتجاه العكسي  (1

 قد يعد محتوى الكتاب متق��دًما في كث��ير من مواض��عه، ل��ذا يفض��ل ُأن تك��ون للق��ارٌئ خ��برة عملي��ة س��ابقة

� الكت��اب بم��دخٍل إلى ظ��اهرة الترجم��ة وُأساس��ياتها ث�مَّ يتن��اول  بالترجمة -ولو كانت قص��يرة- ليس��تفيد من��ه؛ يب��دُأ

ر�ق التع��ريب وتعقيدات��ه الش��ائكة في ترجم��ة المف��ردات  مدارسها ومناهجه��ا الكث��يرة، وينتق��ل� بع��د ذل��ك إلى ط���

وال���تراكيب والجمل���ة وفي النهج واألس���لوب، فيتط���رَّق� ألساس���يات الكتاب���ة العربي���ة الس���ليمة وض���رورتها

2بالنسبة للمترجم.

  لكل لغة خصوصياتها، إذ يتطرق هذا الكتاب باألساس إلى خصوصيات اللغة العربية، ومن ُأفضل المراجع في خصوصيات الترجمة1

من العربية إلى اإلنكليزية كتاب  (باالتجاه المعاكس  (  :     :Thinking Arabic Translation A Course in Translation Method 

  Arabic to English للمؤلّفين ,   Dickins Hervey & Higgins إصدار سنة  (2002.)

 دون الخوض بقواعد اللغة العربية، فهو ليس مرجًعا في النحو العربي وُأصوله وإنما في إشكاالت الترجمة حصرًا.2



والتعريب  تقديم التـرجمة فن

 ي�نصح به�ذا الكت��اب للم�ترجمين ُأص�حاب الخ��برة القليل��ة الراغ��بين بتط�وير مه�اراتهم وبن��اء خلفي�ة منهجيَّة

 وُأكاديميَّة في مجال الترجمة، على ُأنه ال يخل��و من ص��عوبة للمس��تجدِّين في الترجم��ة بس��بِب طرح��ِه للكث��ير من

 المفاهيم والمشكالت اللغوية التي تحتاج� إلى خبرة وتجربة تطبيقية الستيعابها على ُأن��ه يمكن للم��ترجم المبت��دٌئ

قراءة الكتاب ثم الرجوع إليه كلما ازدادت خبرته إذ يمكن ُأن تعد هذا الكتاب مرجًعا تضعه بين متناول يديك.

 ال يسعى هذا الكتاب ألن يجلب لك ثروة من الترجمة، وإنما الهدف من��ه� تأهي��ل الم��ترجم الش��غوف ليص��بَح

ا مهن��ة م��ال،  خبيرًا مقتدًرا على ُأداء عمله وعلى خدمة لغته وثقافته، فالترجمة ليست منجم ذهٍب وليس��ت دائًم��

على ُأنها قوة جوهرية في التغيير والتقدُّم والنهضة.

الكتاب    فصول عن نبذة
 ، بمقّدمة عامة عن فكرة الترجم�ة من لغ��ٍة إلى ُأخ�رى، ويط�رح� تس��اؤالً كب�يرًا منعن اللغةيبدُأ الفصل األول، 

عة خالل المئة عام الماضية وهو: هل ترجمة المع��اني بين وسَّ  وجهة نظر علم اللسانيات وما جرى فيه من ُأبحاث م�

لغتين من لغات اإلنسان ممكنة عملًيا؟

 ، على ما سلف في الفصل السابق من ُأس��ئلة ش��ّيقة عن الترجم��ةفن الترجمة وُأنواعهايبني الفصل الثاني، 

 واللغة ويجيب عنها بمعضلة ُأزلية ُأخرى تحكم� عمل المترجم، وهي: هل األولى نقل� ُأسلوب الكالم ُأم معناه؟ ليس

 لهذه المعضلة حلٌّ يجمعها من جانبيها، وإنما هي اختيار} على المترجم ُأن يكرّره عدًدا ال نهائًيا من المرات في ك��ل

 فقرة وجملة وكلمة يترجمها، وفي كل حالة وسياق ستختلف� اإلجاب�ة. ي�ق�ّدم الفص��ل -ك�ذلك- مقدم�ة س�ريعة عن

ُأنواع الترجمة وفئاتها.

قًاكتب تزن ذهبيسبق�  الفصل الثالث،   ، تاريخ نظرية الترجمة عالمًيا -الذي سيأتي فيم��ا بع��د- بت��اريخ متعمِّ

 لتجربة الحضارة العربية اإلسالمية في الترجمة على مرّ العصور، والتي تساعد الم�ترجم الع�ربي الح�ديث في رب�ط

 عمله مع تراث من سبقوه من مترجمين انكّبوا على النقل إلى اللغة نفسها ومروا بكثير من المسائل نفسها ال��تي

يمر بها. 

 ، يعرض تاريخ نظرية الترجمة القصير الذي ب��دُأ من��ذ ُألفي ع��ام،تاريخ موجز لنظرية الترجمةُأما الفصل الرابع، 

 ا. وفي ه��ذا الفص��ل مقدم��ة وج��يزة عن ك��ل ف��رع من فروعه��اوالذي وقعت معظم تطوراته في آخر خمس��ين عاًم

ومنهج من مناهجها، إذ إن هذه المناهج ستكون ضرورية في التطبيق العملي الذي سيأتي في الفصول الالحقة. 

ق� فصل    في عالقة التأثير المتبادل بين الترجم��ة واللغ��ة ال��تي ج��ذبت اهتم��امآفات الترجمة على اللغةيتعمَّ

 الكثير من الباحثين مؤخرًا، ويعرض� بعض نتائجها قصيرة وبعيدة المدى التي قد تكون بصدد تغيير اللغ��ة العربي��ة

وغيرها من لغات العالم.

  خالصًة في ُأهم األدوات والوسائل ال��تي تحكم� عم��ل الم��ترجممن لسان العرب ألكسفوردبعدها ي�قدِّم فصل 

ال��ذي تك��ثر� تس��ميته باس��م  )بالتفصيل، إذ يتحدث عن المع��اجم وُأنواعه��ا، وعن الف��رق بين المعجم ثن��ائي اللغ��ة 

"(القاموس وُأحادي اللغة، وما على المترجم ُأن يعرفه قبل اللجوء إليهما في عمله.  "
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والتعريب  تقديم التـرجمة فن

 يتبحَّر� الفصل السابع، تعريب المفردة والمصطلح، في معضالت تعريب المصطلحات والكلمات النادرة وم��ا

 وضعه� لها المعرِّبون من طرٍق وُأساليب على م�ر العص�ور، وعن كيفي��ة تك��ييف ه�ذه الط�رق في س��ياق الترجم��ة

المعاصرة من اإلنكليزية للعربية.

ا ه��و دونتعريب تراكيب اللغةينتقل� فصل    من ترجمة المصطلحات لشرح كيفية تعريب ت��راكيب اللغ��ة ممَّ

 الجملة، بما في ذلك اإلحاالت واالستعارات واإليحاءات والتالعبات باأللفاظ، وما ينطوي على تعريبها من تضحية

مستمرّة إما بأسلوب الكالم ُأو فحواه، وهي مسألة} تصف جوهر المعضالت القائمة في نظرية الترجمة. 

ة بع��د إلم��ام الق��ارٌئتع��ريب الجمل��ة وُأقلمتهايشرح� فصل    كيفي��ة تع��ريب الجمل��ة اإلنكليزي��ة بمكّوناته��ا كافَّ

دَّة له��ا عالق��ة ُأساس��ية بالترجم��ة في علم  بمشكالت المفردات والتراكيب اللغوية. ويتناول هذا الفصل مسائل ِع��

 اللسانيات وخصوًصا في علم النحو، الذي يختصُّ بدراسة الجملة، بما في ذلك ت��رتيب مكوناته��ا وُأنواعه��ا وبعض

المسائل الشائعة في ترجمتها.

م� الفصل ما قبل األخير،   ، ما سبقه من فصول في حيثيات الترجمة الدقيق��ة ليلقي نظ��رًةتعريب الثقافةي�تمِّ

 عامة على مسألة الترجمة من لغة إلى لغة ومن ثقافة إلى ثقافة، وما يعترض� ذلك من مشكالت ال تختّص بجمل��ٍة

حدَّد، وإنما بأفكار ومعرفٍة مسبقٍة تحمل�ها ثقافات كاملة، وما يترتب على ذلك من صعوبات. وال بنّص م�

 ، فيتطرق إلى الحديث عن المسائل العملية والمهنية التيالعمل في الترجمةُأما الفصل األخير من الكتاب، 

 يقتضيها العمل المه��ني في الترجم��ة ويش��رح كيفي��ة دخ��ول س��وق العم��ل واالنتف��اع من��ه وتعلم كيفي��ة اس��تالم

المشاريع والعمل عليها وتسليمها.

العربي   المحتوى عن
حكاية ويكيبي��ديا يتح��دَّث� عن موس��وعة ويكيبي��ديا المعروف��ة وعن "ُأكملت� قبل بضعة سنوات كتابًا عنوانه  " 

  وق��د تغيَّر نش��اطي3طريقة إدارتها ونظام العمل فيها، وهي -على األرجح- ُأضخم� دائرة معارف باللغة العربية حالًيا.

 في المحتوى العربي منذ نشر ذلك الكتاب فانخرطت في مشاريع ُأوسع نطاًقا للترجمة والتعريب، والتفَت نظري

منها إلى مشكلٍة كارثية لمستقبل المحتوى العربي وهي ازدياده المّطرد كًما وتدهوره� نوًعا. 

ا من الش�غوفين ب�العلوم والتكنولوجي�ا ب�أن ال�ثروة المعرفي�ة في اللغ��ة وخصوص�ً (ربَّما يشعر� عموم الع�رب  ( 

 العربية هزيلة} ضئيلة، فهي ال تكاد� ترضي الباحث عن المعلومة في ُأّي فرٍع من فروع العلم الحديث، وهذه مأس��اة}

 ُأرغب� بأن ُأؤّكدها وُأنفيها في الوقت عينه، فقد نزعم� -من جهة ُأولى- ُأن المرء ال يسعه� في عصرنا االرتقاء باللسان

ِبَعت محتويات ويكيبيديا على الورق لمألت آالف المجلدات. فقد بلغ حجم النسخة العربية وحدها 3   غيغابايت في شهر1.5 لو ط�

وهو بايتان لكل حرف عربي، ونحو خمسة2015مارس  ، وبحسب الحجم الذي تأخذه النصوص  وهو تاريخ اإلحصائية المتوفرة  ( ) ( 

  مليون كلمة، وتطبع هذه160(حروف في الكلمة وسطياً فيمكننا تقدير� عدد الكلمات التي احتوتها الموسوعة العربية حينئٍذ بنحو 

 ُألف صفحة فتتحول إلى موسوعة فيها آالف المجلّدات وتمأل عشرات الرفوف.640الكلمات في نحو 

1  ,2019 . ,المصدر:  .  .   12, 2020, Zachte E ( February ) Wikipedia Statistics Retrieved September from 

: . . .https //stats wikimedia org/EN/TablesDatabaseSize htm 
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والتعريب  تقديم التـرجمة فن

 العربي وحده إلى ما يؤّهله للمنافس�ة في ُأي مض�مار من مض�امير المعرف�ة م�ع متعلّم ُأوروبي ُأو ابن جامع�ة من

ا على َغر حرص��ً  جامعات العالم األولى، وه��و م��ا ي��دعو الكث��يرين لتنش��ئة ُأبن��ائهم على اللغ��ات األجنبي��ة من��ذ الص��ِّ

ها في ثروته��ا من الكتب  مستقبلهم، ولكن العربية -من جهة ثاني��ة- لغ��ة رائ��دة في الع��الم، واللغ��ات ال��تي تنافس���

والمق��االت والمحت��وى هي حفن��ة} مع��دودة، وس��آتي ب��دليٍل ص��غير من واق��ع عملي في المحت��وى الع��ربي، وهو

بالتأكيد ويكيبيديا.

 % من هذه اللغات ليس لها ُأّي وجوٍد في ويكيبيديا،95 لغة معروفة، ونسبة 7,000في عالمنا حالًيا ُأكثر من 

 بل وإن ذكرها في اإلنترنت في ُأّي حقٍل من حقول المعرفة يؤول� إلى العدم. لم تحَظ إًذا إال ثالثمائة لغٍة من لغ��ات

 العالم بشرف ُأن تكتب فيها مقالة} في ويكيبيديا، على ُأن حظَّ ُأكثر من نصف هذه اللغات من الموس��وعة ال يزي��د�

  مقالة100,000على ُألف مقالة، وهذا محتوى متواضع} يمأل مجلدا مطبوًعا على األكثر. واللغات التي لها ُأكثر� من 

  بينها في المرتبة الخامسة عشرة4 لغة، وتأتي العربية18 فقط، ولم تتخطَّ منها المليون مقالة إال 64في ويكيبيديا 

حسب عدد مقاالتها.

 % من0.2وإذا كان المحتوى العربي يقف� في المرتبة الخامسة عشرة فهو إًذا يتربَّع بين قلَّة مختارة ال تتعدَّى 

 لغات اإلنسان، ولعلَّ هذا ليس دلياًل على نجاح المحتوى العربي فقط، بل على شيئين: األول ه��و ال��ثروة البش��رية

، وُأما الثاني فه��و قلَّة ولغتهم هي الخامسة من حيث عدد الناطقين بها في عالمنا (الهائلة من الناطقين بالعربية  ( 

 حّظ اللغات في زمننا الذي يحكمه� اللسان األجن��بي للق��وى االس��تعمارية المهيمن��ة على اقتص��اد الع��الم، وُأواله��ا

 وُأقواها دون منازٍع هي اإلنكليزية، ألنها تحتكر� ثروة اإلنسان من األدب األكاديمي والمعرفي في عصرنا وألنها دون

ها -بمسافة شاسعة- الفرنسية واأللمانية والصينية واللغات الك��برى  منازٍع اللغة األولى للتواصل بين الناس، وتتبع�

بعدد الناطقين، كاإلسبانية والهندية والعربية.

 ا، على عكس ما نتخيَّل، بل وإنه ُأيًضا قط��اع} رائ��د} ومتس��ارعوالنتيجة هي ُأن المحتوى العربي ثريٌّ وواسع} كًم

ا لبعٍض من ُأضخم االستثمارات في الشركات  جًداً لالستثمار، ومن ُأمثلة ذلك صعود مواقع عدة للمحتوى وجذبه�

. ا من َغلَبة المحتوى التجاري الضعيف على ما قد يعيبه� (الناشئة عربًيا  (

مث��ل موس��وعة ويكيبي��ديا وقن��وات اليوتي��وب  )لكن من الالفت ُأن غالبي��ة المحت��وى الع��ربي المنتش��ر اآلن 

 ( هي مجه��ود} تط��وعي يق��وده� الش��باب وطالب الجامع��ات5ومبادرات الترجم��ة والنش��ر على المواق��ع االجتماعية

 والمدارس الشغوفون بلغتهم، وقد ج��اء عملهم الجبَّار بخ��يرٍ كث��يرٍ من��ه المق��االت العربي��ة الملي��ون في ويكيبي��ديا

ومئات آالف المقاالت العربية األخرى على اإلنترنت، على ُأن مجهودهم جاء ُأيًضا بتحٍد جديٍد هو: ترّهل اللغة. 

  في ويكيبيديا العربية اآلن مليون مقالة ونّيف، وهذا الرقم ُأكبر� من المحتوى القّيم للموسوعة، ألن الكثير من هذه المقاالت هي4

"بذور قصيرة ُأنشئت ببرامج آلية ألهداف هّمها المظهر والعدد، وقد ال تخدم� المحتوى العربي في شيء يذكر. ورغم ذلك، فإنَّ " 

ِبَعته ورًقا فهو يمأل ما ال يقّل عن  وفًقا لحسبٍة مأخوذٍة عن تعداد400محتوى الموسوعة يبقى غنًيا جًدا، وإذا ط�  ) مجلًّدا مطبوًعا 

 (. وللمقارنة، تتألَّف الموسوعة العربية2014 في عام  مليون كلمة120رسمي لعدد الكلمات في مقاالت الموسوعة، وقد كان 

: مجلًدا. 22العالمية من  . . .https //stats wikimedia org/EN/TablesDatabaseWords htm 

 من ُأمثلة هذه الفئة: الباحثون السوريون، ُأنا ُأصدق العلم، الفضائيون، ناسا بالعربي، السعودي العلمي، مؤسسة فاي للعلوم.5
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والتعريب  تقديم التـرجمة فن

 ُأرى من مشاهداتي الشخصية ُأن االعتماد على العمل التطوعي في إنتاج المحتوى العربي ربم��ا ُأص��بح ُأعلى

 كثيرًا منه في ُأي لغة ُأخرى من اللغات الكبرى، وُأظّن ُأن لذلك تفسيرًا سهاًل، فالعرب في الوقت الحاضر من ُأكبر

ا يعني ُأن لدينا فائًضا هائاًل من الن�اطقين بالعربي�ة ال�ذين يتقن�ون الق��راءة  ُأمم العالم عدًدا ومن ُأفقرها كذلك، ممَّ

 والكتابة بلغات ُأجنبية ويرغبون بإثراء المحتوى العربي لكن ل�دينا -ك�ذلك- قلّ��ة من الش�ركات والمؤسس�ات ال�تي

تستطيع� توظيفهم بأجر، والنتيجة هي والدة آالف المبادرات التطوعية لترجمة وإنتاج المعرفة دون مقابل مادي.

  ال��تي لم يس��لم منه��ا معظم المحت��وى الم��دفوع6ويأتي التطوع بمنافع هائلة للغة، وله� ُأيًضا تجليَّاته الس��لبية

 كذلك، ومنها ُأنه ال يراعي التشّدد في ضبط الجودة واألس��لوب، وُأن��ه ال يك��ترث� -ع��ادًة- بت��دريب المتط��وعين في

التط��وعي وغ��يره (ُأصول اللغة والكتابة والترجمة. وهذا ما يقودني إلى نقطة الضعف الرئيسية للمحتوى الع��ربي  ( 

 برُأيي، وهي ركاكة اللغة، بل وإفسادها بالدَّخيل األجنبي. وال ُأعني بذلك الكلمات والمفردات الدخيلة، وإنَّما دخول

ليقة العربية، كما سيأتي فيما بعد.  قواعد النحو واإلعراب وتركيب الجملة وتشويهها للسَّ

 لهذا، ُأتمنَّى ُأن يضَع هذا الكتاب بين يَدْي المترجم العربي وسيلًة يهتدي به��ا إلى ُأص��ول الترجم��ة الس��ليمة،

ا وع�دًدا. وم�ا يجع��ل ه�ذا الكت��اب جدي�ًدا في ا ال كًم�  وُأن يساهم -ولو قلياًل- في نهوض الترجمة العربية لغًة ونوًع�

 المكتبة العربية ُأمران: األول ُأنه كتاب ُأكاديمّي ي�قّدم للقارٌئ منهجًا وُأصواًل علميَّة مّتبعة عالمًيا، والثاني ُأن��ه يالقح�

 ما بيَن هذا المنهج العالمي وبيَن خصوصيَّات وسياق الترجم��ة العربي��ة في زمنن��ا وم��ا يواج��ه الم��ترجم فيه��ا من

عقبات وتحديات حاضرة.

المؤلف     

18 12 2021/ /

  التطوع في الترجمة وكتابة المحتوى هو من ُأسمى األمور وُأفضلها التي نالتها اللغة العربية، بل إنه اتجاه عالمي اعتمدت عليه الكثير6

من مواقع اإلنترنت المعرفية الكبرى في نقل محتواها، ولكن من الطبيعي ُأن لكّل مكسٍب ثمًنا ندفعه مقابله.
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اللغة . 1 عن

 ( مثالاإلنكليزية)من ُأخط��ر األفك��ار والتص��ّورات الس��ائدة عن الترجم��ة ُأنه��ا استعاض��ة} عن كلم��ات لغ��ٍة م��ا 

، وهذا خطأ ج��وهريٌّ ج��ًد وهي العربية في سياقنا (بمرادفاتها بلغٍة ُأخرى  لت� ُأن)  ا، وس��ائد} ج��ًدا؛ بحيث إن��ني فض��َّ

ص الفص�ل  ُأخالَف بسببه الترتيب المألوف للكتب العلمية؛ التي تبدُأ بالتع��اريف األكاديمي��ة الجام�دة، وُأن ُأ�خص��ّ

ال��ترادف ُأو "األول من هذا الكتاب لبحث ظاهرة الترجمة على المستوى التجري��دي وم��ا يكتنفه��ا من مش��كالت  " 

؛ "التقابل 2 التي كانت لفترٍة طويلة -وربّما ما تزال- السؤاَل الرائَد في مجال الترجمة.1"

ب��أي بل��د في الع��الم مع��اني (وهذا ليس غريًبا، فمن المعتاد ُأن يتعلم الطالب في فصول اللغ��ات األجنبي��ة  ( 

ا يقابلها في لغتهم، في�قال لهم: إن المدينة معناها  " وُأن البيت معناه city"ُألفاظها بأن يبحثوا عمَّ "houseومن ." 

االرتباط األب��دي بين الكلم��ة األجنبي��ة ومرادفه��ا في لغتهم "ذلك الوقت نشأ الطلبة وقد استقرَّ في ُأذهانهم هذا  " 

، (حسب ظّنهم حس��بما5 غير ما اعتادوا عليه4 فأمسى من العسير إقناعهم بأن لهذه الكلمات ُأي معنى ُأو داللٍة3)  ( 

. 6(يقول المترجم محمد عناني

 ومن الضروريِّ ُأن نطرح هنا سؤااًل ُأساسًيا: ل��و احتجن��ا لوص��ف ظ��اهرة الترجم��ة لش��خٍص ال يع��رف م��ا هي،

إنها نق��ل} لمع��نى منط��وق  :   ُأو مكت��وب من7"فكيف نصفها له؟ قد نلجأ لتعريف الترجمة المعتاد ُأكاديمًيا، فنقول�

"وهي الموضوع األساسي لمعظم النظريات األولى في الترجمة.Equivalence" باللغة اإلنكليزية 1

2    1998 : . 77Baker & Malmkjær ( ) p

12(: ص2000) عناني 3

  وهذا ما يعرف بالمعاني المجازية غير المباشرة، التي يجب على المترجم ُأخذها بعين االهتمام عند قيامه بعملية الترجمة، بحيث لو4

. المدقق (ترجمت حرفًيا لفسد المعنى والترجمة مًعا  (

11(: ص2005) عناني 5

24/ ص15(: ص2000) عناني 6



اللغة  والتعريب  عن التـرجمة فن

.8ل�غٍة   الترجم��ة؛ وه��وهــدف إال ُأن هذا التعريف الجامد ال يجيب عن السؤال تماًما؛ ألن��ه يص��ف� 9" إلى لغٍة غيرها

نقل� المعنى من لغٍة إلى غيرها، ولكن هل هذا ُأمر} ممكن} وهل هو ما يصنعه المترجمون في مهنتهم؟ 

لم��اء  سنجد� اإلجابة عن ه��ذا الس��ؤال محفوف��ًة بمئ��ات األوراق البحثي��ة والكتب والنظري��ات ال��تي وض��عها ع�

 اللسانيَّات؛ إذ القت ظاهرة الترجمة اهتماًما واحتفاًء متزايًدا من المجتمع العلميِّ منذ� سبعين عاًما تقريًب��ا، وك��ان

 "، إذ ال يمكن� للم��ترجم -على األرجح-ال"هذا السؤال من ُأهمِّ ُأسسها وموضوعات بحثه��ا. وإجابت��ه باختص��ارٍ هي: 

 نقل� معنى كامل بين ُأيِّ لغ�تين في الع�الم، ولكنَّه� يس�تطيع تق�ريَب ه�ذا المع��نى، فيك��اد� ينجح حيًن��ا ويحي�د� عن

11 10مسعاه حيًنا.

 بحث علماء اللغة ُأفكاًرا ونقاشاٍت مثيرًة كثيرًة بهذا الخصوص، وسنتطرَّق� إليها بتفصيٍل معق��وٍل فيم��ا بع��د،

- ال وج��وَد له��ا قدِّمة؛ فهو ُأن ظاهرة الترجمة -كما يتخيَّل�ها الناس� ا ما عليَك ُأن تضعه� في الحسبان في هذه الم�  وُأمَّ

ولو لم تك�ن تتقن� واحدًة فإنَّ هذا الكتاب ليَس ذا قيمة بالنس��بة  )في الواقع، فلو كنَت تتقن� ُأيَّ لغٍة غير لغتك األّم 

، فال ب�دَّ ُأنك تدرك� من تجربتك الشخص��ية اس��تحالة تب��ديل كالم��ك بين لغ��تين دوَن اختالِف وقع��ه النفس��ي  (لك

 مهما كان اختالًفا بسيًطا.12واللغوّي في نفوس مستمعيك،

اللغة      1.1 تقبل ؟التـرجمةهل
ْركب يبح��ر� بالمع��اني ، فلن��ا ُأن ن�ش��بِّهها بَم�� المع��نى "لدى معظم الناس انطباع} عن اللغة بأنها وس��يلة لنق��ل  " 

  ومن الواضح ُأن الترجمة ض��من ه��ذا التعري��ف طبيعي��ة13واألفكار، فيحِمل�ها من ذهن شخٍص إلى آخر دون تغيير.

المعنى مستقاًل في وجوده عن اللغة؛ فمن البديهي ُأن ك�لَّ لغات اإلنسان تص��ف� األفك��ار نفس��ها "جًدا، فإذا كان  " 

 بكلماٍت وُأصوات مختلف��ة قلياًل بعض��ها عن بعض، ومن الس��هل -بالت��الي- ُأن ن��ترجَم ه��ذه األفك��ار بين اللغ��ات؛

15 14لنستطيع تناقلها على دائرٍة ُأوسع.

 ربّما يوهمنا هذا التصّور التقليدي بأن جميع اللغات تتحدَّث عن األفكار نفسها بكلماٍت متفاوتة، فيفي��د� ه��ذا

ه��ا جمي��ع البش��ر، ماء في اللغ��ة العربي��ة تص��ف� فك��رًة تجريدي��ة يفهم� السَّ "التصّور -على سبيل المثال- بأن كلمة  " 

" في اإلنكليزي��ة وsky"ويصلح� التعبير عنها بأّي لغة ُأخرى بكلماٍت بديل��ٍة منه��ا  "Himmelمان��آس " باأللماني��ة و " " 

  تقتصر� بعض اللغات الالتينية في تعريف الترجمة على نقِل المعنى المكتوب وليس المنطوق، ولذلك فإنَّ الدراسات األكاديمية7

للترجمة ت�ركِّز� في معظمها على الترجمة الكتابية واألدبية. 

ى اللغة المنقول عنها، ُأو 8 Source  وت�سمَّ language ُأو ،SL

ى اللغة المنقول إليها، ُأو 9 Target  وت�سمَّ language ُأو ،TL

10  1976 : . 21-22Culler ( ) p

145(: ص 1928) صفاء خلوصي 11

12  1976 : . 23Culler ( ) p

13  2015 , . 122Wesch ( ) p

14  1976 : . 21-22Culler ( ) p

15  1976 : . 29Culler ( ) p
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اللغة  والتعريب  عن التـرجمة فن

الذي تق��وم� علي��ه ظ��اهرة الترجم��ة ب�النظرة المعت��ادة نحوه��ا ليس ص��حيحًا. (بالفارسية، ولكن هذا االفتراض كلّه  ( 

، وال -غالًبا- ألّي كلمٍة ُأخرى في ُأّي لغٍة من لغ��ات األرض،sky"فكلمة  سماء " ليست مرادفًة في معناها لكلمة  " " 

مهما بدت قريبًة منها.

 تدلنا السنوات المئة األخ��يرة من ُأبح��اث اللس��انيات والترجم��ة على ُأن اللغ��ة والمع��نى ظاهرت��ان مرتبطت��ان

 ارتباًطا وثيًقا، فكّل لغٍة على وجه البسيطة لها خواّصها الثقافية واإلنس�انية والذهني�ة ال�تي ال تتماث�ل� م�ع غيره�ا،

ا وُأب��ًدا، مترادف��تين حقً�� "ومع ُأن معاني الكلمات قد تتقارب� جًدا بين بعضها، إال ُأنه ال وجود -غالبً��ا- لكلم��تين  "16 

 وعلى هذا األساس فإنَّ الترجمة -بتعريفها المعتاد- ليست ظاهرًة حقيقي��ة، فكي��ف لن��ا ُأن ننق���َل المع��نى بين ُأّي

لغتين إذا لم تك�ن فيهما ُأّي كلمات متماثلٍة في معناها وداللتها؟

المرادفات   1.1.1
ترادف الكلمات بين  اللغات هي كثرة الكلمات التي "من ُأولى المشكالت التي تقابلنا إن حاولنا ُأن نفترض  " 

ى ه��ذه الكلم��ات18 والتي يجهد� واضعو المعاجم والقواميس في حصرها وتع��دادها17لها دالالت} عديدة}، إذ ت�س��مَّ  ( 

، "(المظاّلت الداللية  ، وإذا ك��ان للكلم��ة20 فإذا كان للكلمة العربية خمسة معاٍن ُأو سّتة تختلف� بحسب س��ياقها19"

مترادفتان وت��دالن على "األلمانية خمسة معاٍن ُأخرى بحسب استعمالها، فكيَف لنا ُأن نزعَم ُأن هاتين الكلمتين  " 

21عشرة معاٍن متغايرة؟

ماء مرَّة ُأخرى، فهي تصف� ظاهرة طبيعية، ش��هدها اإلنس��ان من��ذ ُأق��دم األزمن��ة حيثم��ا السَّ د إلى كلمة  "لنع� " 

. اإلنترنت مثاًل: الذي ينحص��ر� وج��وده؛ مع��نى ولغ��ة، في ثقاف��اٍت حديث��ة زمنيً�ا على عكس  (عاش ونطق كالًما  " " ( 

 وليس لكلمة السماء ُأّي ُأهمية تميزها عن غيرها، وإنَّما هي المثال األول ال��ذي س��وف نس��تدّل من��ه� على اتّص��ال

السماء إًذا؟ "ظاهرة اللغة بالمعنى، وعلى اتّحادهما الوثيق، فماذا تعني  "

بحسب لسان العرب، تعني كلمة السماء ُأشياء منها اآلتي: 

سقف ك�ّل شيء وك�ّل بيت..1

السماوات السبع: ُأطباق� األََرِضين..2

6(: ص2000) محّمد عناني 16

المعاني17  "وهذه مالحظة مهمة جًدا، وجديرة باالهتمام، فهذه الدالالت المتنوعة؛ التي ذكرها المؤلف، ُأو ما يمكن ُأن نطلق عيه 

؛ هي ما يعجز المترجم عن ترجمتها حرفيا بسبب ما يحيط بها من ظالل الكلمات ، ُأو  االنزياحات اللغوية ، ُأو  "المجازية للمفردات " " " " 

 ظروف نفسية في لحظة ما من لحظات الكتابة، ولهذا فنحن نوافق الكاتب تماًما ُأن الترجمة ال يمكن ُأن تفي بترجمة تلك المعاني

 . المدقق (المجازية، والظالل اللغوية للكلمات  (

18    2004 : . 35Hatim & Munday ( ) p

Semantic ، وباإلنكليزية هي 32(: ص2005) محّمد عناني 19 field.

الترادف داخل اللغة الواحدة، وإًذا، فما هو الحل عند الترجمة؟ إنه التصرف اليسير -وفق ما يقتضيه السياق20 " إذا كان هذا شأن  " 

. المدقق (ُأحيانًا- بمعنى ُأال يكون التصرف مطرًدا، وحتى ال يصير التصرف المطلق مطية للعاجز  (

21  2010 : . 14Deutscher ( ) p
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اللغة  والتعريب  عن التـرجمة فن

ك�ّل ما ارتفع وعال؛ َسما يسمو..3

4. . مثل الّسحاب (كّل سقٍف ُأو كّل ما عالَك فأظلَّك  (

السماء في زمننا، مع ُأن استخدامنا لها ال يتماثل� تماًما م��ع ُأّي "وبعض هذه المعاني قريبة} من معنى كلمة  " 

، وه��ذا ا ومج��رات سماء بل إنَّ فوق السماء فض��اًء ونجومً�� فنحن� ال نقول عن ك�ّل ما عال ُأنه  (من المعاني ُأعاله  " " ( 

، وال يّتصل بالضرورة بحديث الناس ولغة العصر.  ليس مستغربًا؛ فمعجم لسان العرب قديم}

السماء بداللتها الحديثة؛ فإنَّ ُأول ما يتبادر� إلى الذهن هو الغالف الجوّي لألرض -كم��ا نعرف��ه� "وعندما نقول�  " 

الفض��اء "علمًيا- بما فيه من سحب وهواء وغير ذلك، وتختلف� ه��ذه الكلم��ة في بعض الس��ياقات عن مص��طلح  " 

حدثة الفضاء الخارجي، وم��ا في��ه من ش��مٍس وقم��رٍ ونج��وم وك��واكب ومج��رَّات، وه��ذا بالعربية الم� (الذي يصف�  ( 

السماء كلمًة جامعًة لكّل ما عال سطح األرض.  "التمييز� لم يك�ن موجوًدا في العربية التراثية، فقد كانت  "

 وال تزال� بعض� هذه المعاني دارجًة بطريق��ٍة ُأو ب��أخرى، ربّم��ا بس��بب الكتب التراثي��ة ال��تي حَفَظت ش��يًئا من

 مستقّلدالالت الكلمة القديم��ة، فالس��ماء في اللغ��ة العربي��ة ق��د ت��دّل على الس��ماوات الس��بع، وه��ذا المع��نى 

  داللًيا عن المعنى األول، فالسماوات السبع المذكورة في القرآن واألحاديث لها معنى ديني، وال يمكنن��امختلٌفو

السماء بمعناها الفيزيائي، ولوال هذا لما وق��َع الج��دل� الكث��ير� بين علم��اء ال��ّدين في ماهيته��ا "ُأن نزعم ُأنها نفس  " 

وفي كيفية ربطها بالعلم الحديث.

ماء -كذلك- داللة دينية في عقائ��د ُأخ��رى ق��د تختل��ف� عن الس��ماوات الس��بع، ومنه��ا الق��ول في بعض  وللسَّ

، وه��ذا مع��نى ال��ّدعاء للس��ماء ماء و هللا تع��الى في الس��َّ "المعتقدات والنصوص التي قد تعترض� المترجم: إن  " " " 

ح��دَّد، مث��ل ق��ول العام��ة عن االرتف��اع غ��ير الم� العل��ّو و "ثالث} غير ما سبق؛ ولكلمة السماء -ُأخيرًا- معاٍن منه��ا  " " " 

. ومن مع��اني الكلم��ة ما وص��لت الس��َّ ما ُأو ُأن ك�رًة ارتفعت عالًيا جًدا وكأنه��ا  طار عالسَّ "شخٍص عن شخٍص ُأنه  " ) ( 

 . ُأي األزرق الفاتح ببعض اللهجات (العامية كذلك االشتقاق منها فتصبح� صفًة مثل: حال اللون السماوّي  (

 كما ُأن للكلمة معانَي تراثيًة اندثرت تماًما ولم نتوقَّف عندها، مثل: داللتها على المطر والسحاب وم��ا ش��ابه،

السماء العربية لها دالالت كثيرة جًدا تتفاوت� بحسب سياقها، لو ك��ان علميً��ا "ويشير� هذا الكالم كلّه إلى ُأن كلمة  " 

ى هذه العالقة بين الكلمة وسياق استعمالها في اللغة باإليحاء الثقافي.   فعندما تسمع�23 22ُأو دينًيا ُأو عامًيا. وت�سمَّ

ها في برنامٍج وثائقّي قد ت�فكّ�ر بالفض�اء، وه�ذان إيح�اءان السماء في القرآن قد تتفكَّر بالله، وعندما تسمع� "كلمة  " 

 مختلفان كّل االختالف، وينتج� عنهما اختالف} ُأساس في داللة الكلمة، حتى ولو كان معناها التجريدّي متم��اثاًل في

الحالتين. 

ل بها الكلمات، ويسّميها يوجين نايدا Connotation ونقصد به هنا غالًبا مصطلح 22 المعاني الثقافية التي ت�حمَّ  (emotive 

meaning ولو ُأن المقصد قد يشمل كذلك مصطلح ،)Markednessوهي سمة خاّصة تحملها الكلمات إن كانت غير مألوفة في  ( 

. مصدر:  2008 (سياقها : . 95Munday ( ) p

23    1998 : . 77Malmkjær & Baker ( ) p
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ن معاجم اللغة اإلنكليزية، ومنه��ا  وهذه هي دالالت السماء باللغة العربية، فماذا عن غيرها من اللغات؟ تتضمَّ

" منها:sky"ُأوكسفورد وكامبريدج، قائمًة بمعاني كلمة 

ماء بصفتها كّل ما يعلو األرض..1 السَّ

عيَّن..2  24السماء كما تظهر� من بلٍد ُأو مكاٍن م�

السماء بمعناها الديني. .3

 ومعظم هذه المعاني موجودة} في العربي��ة المحدث�ة؛ ألنه�ا انتقلت إليه��ا عن طري��ق الترجم��ة، لكْن ه��ل ه�ذا

 بديٌل"  له��ا sky"يجعلها مترادفة؟ يوجد فارق} كبير} جًدا بين العربي��ة واإلنكليزي��ة في ه��ذه الحال��ة، وه��و ُأن كلم��ة 

 بلغتها ذاتها. والترادف ليس موجوًدا حًقا في ُأي لغة، وهذا يعني ُأن اللغة الواحدة -كذلك- ال تترادف� فيها كلمت��ان

ح��دَّدة- عن كلم��ة  ا، لكن من الممكن االستعاض��ة -في ح��االٍت م� " بب��ديٍل له��ا ه��و sky"ترادًف��ا تاًم�� "Heaven"

لتان بإيحاءات دينية وتراثية ال تنال� منها heavens"ُأو  حمَّ "، وهاتان كلمتان م� "sky .إال نصيًبا قلياًل "

وت��ترتَّب� على ه��ذا االختالف نتيج��ة} جوهري��ة، وهي ُأن النَّاطق باللغ��ة اإلنكليزي��ة يس��تطيع� التب��ديل بين

" وsky"كلمتي  "Heavenاطق��ا الن��ر، وُأم��ا آخ��ديني حيًن��ا ال��ليتحدَّث عن السماء بإيحائها العلمي حيًنا وبإيحائه " 

ا. ول�دى ُأح�د مواق�ع اإلن�ترنتمجبرٌباللغة العربية، فهو  ل�ة به�ذين اإليح�اءين معً� حمَّ   على استخدام كلمٍة واحدٍة م�

، على سبيل المثال، عنوانه  Sky   "التبشيرية مقال} — and Heavenوان، إال�ذا العن�فهل من سبيٍل لترجمة ه ،" 

؟  السماء - والسماء "على ُأنه يعني:  "

في ُأّي لغ��ة ترجم��ة} تقابله��ا (إذا كان المعنى ظاهرًة تجريدية منفصلة عن اللغة، فيجب� ُأن يكون لكل جمل��ٍة  ( 

 في كل اللغات األخرى، لكن هذا قطًعا غير صحيح، إذ لم نأِت هن��ا إال بأمثل��ة مح�دودٍة على آالف الجم��ل واألفك�ار

 التي تستعصي ترجمتها من ُأي لغة إلى غيرها، ال بسبب ص��عوبة تفس��ير معانيه��ا؛ وإنم��ا بس��بب مش��كلة تكمن�

 وقد نجد� ما يدلّنا على ُأصلها في بعض نظريات علم اللسانيات.25جذورها في اللغة نفسها،

اللغوية     1.1.2 والنسبية البنائية،
 اللغة هي وسيلة تواصٍل مشتركة بين البشر كاّفة، وهي وسيلتنا في تناقل وتبادل ك��ّل م��ا نعرف��ه عن الع��الم

من اللغ��ة ت��أتي26تقريًبا فيما بيننا، ميشيل فوك��و ُأطل��ق الق��ول المع��روف:  " وليس من الغريب ُأن الفيلسوف  " " 

، لكن من الصعب الجزم بالعالقة بين اللغة وحياة اإلنسان وتفكيره، ففي هذا جدال} كب��ير} عم��ره� ُأك��ثر من  "السلطة

مئة عام، وبدُأه باحث فرنسي في بداية القرن العشرين.

Lying     " مثال} على المعنى المقصود هنا: 24 under a warm Texas sky."

25  1976 : . 21Culler ( ) p

26   1994 : . 165Van Troyer ( ) p
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اللغوية      1.2 البنائية ونظرية سوسيـر
الذي تستحيل� تهجئة اسمه1913توفي في صباح الثاني والعشرين من فبراير سنة  فيرديناند دو سوسير   ( " " 

، والذي ل�قِّب ُأبًا لعلم اللسانيات الحديث،   ولم يهتمَّ سوسير بنشرِ ُأبحاثه وُأعمال��ه في حيات��ه، لكن27َّ(بدّقة بالعربيَّة

 طلبته المخلصين انكبُّوا على جمع ما سجَّلوه من كالمه في دف��اترهم ونش��روا خالص��ة محاض��راته في كت��اب بع��د

البنائية اللغوية 28وفاته، م الفضل في والدة نظرية  ) وكان له� وله� " "Structuralismات��يطرت على دراس��تي س��ال ) 

 اللغة لسنين طويلة وتجلَّت في جميع فروعها، ومن ض��منها دراس�ات الترجم��ة. وق�د يحت��اج� ش�رح ه�ذه النظري��ة

 بتفاصيلها الكثيرة إلى كتاٍب، ُأو كتب، على ُأن فكرتها األساسية ليست معّقدة كث��يرًا، إن كنَت مس��تعًدا لتقّبله��ا،

واإلقرارِ بها.

ج سوسير ألفكار كثيرة، ونظريات رائدٍة، تصّب في جوهرها في اتّجاه واحد؛ إذ كان يرى ُأن اللغة ليس��ت إال  روَّ

  فهي ال تص��ف� األش��ياء في الع��الم على حقيقته��ا، وإنَّم��ا29إشاراٍت اعتباطية ابتدعها البشر للتخاطب فيم��ا بينهم

ها القارنة بين األش��ياء وتح��رّي االختالف فيه��ا.   وبعب��ارة ُأخ��رى، ك���لَّ م��ا30تأسرها في نطاق موازنات ذهنية؛ ُأساس�

الذي تحكمه� اللغة مأسور} بهذه المفارقات (يستطيع اإلنسان الحديَث عنه ليس إال مفارقات ذهنية وتفكيرنا  (31 32 

وقد تخال� هذا الكالم دون معنى إن لم تسمع تفسيره ُأواًل.

� بتحليٍل دقي��ٍق للطريق��ة ال��تي  تصل� البنائية اللغوية إلى هذا االستنتاج الجريء بخطى بطيئة حثيثة، فهي تبدُأ

المعنى ظاهرة} ممتزجة} مع اللغة، "يستوعب� بها اإلنسان اللغة، وتحاول� إثبات ُأن    ولنأخْذ مثااًل بديهًيا لفهم هذا33"

 الجانب من نظرية سوسير: وهو مثال االتجاهات. حيث يدرس� األطفال االتجاهات عادة في ص��فوفهم المدرس��ية

، جن��وبي شمالي وقطب  ون حينئٍذ ُأن يصفوا البالد واألماكن بناًء على اتجاهاتها، فهناك قطب  "األولى، ويتعلَّم� " " " 

ها طالب المرحل��ة االبتدائي��ة ، وقد تبدو هذه االتجاهات التي يدر�س��� مغربي مشرقي وشطر}  "ولبالد العرب شطر}  " " " 

م� العالم إلى ُأربعة مح��اور على ُأس��اٍس هندس��ي وجغ��رافي بَْحت، لكن  منطقية وعلمية جًدا في طرحها؛ فهي ت�َقسِّ

هل وظيفة االتجاهات الفعليَّة هي ُأن تدلنا على الجغرافيا فقط؟ 

ا ُأخ�رى كث�يرة في م�واد منه�ا الت�اريخ والثقاف�ة العام�ة والتربي�ة ن� األطفال بعد المرحلة االبتدائية دروس�ً  يتلقَّ

 الوطنية، كما يشاهدون ُأخباًرا في التلفاز ويسمعوَن نقاشاٍت عنها بين آبائهم وُأصدقائهم، وعلى مر ه��ذه الس��نين

 الطويلة يكتسب� كل لفظ لديهم معانَي وإيحاءاٍت وإشاراٍت لم تك�ن مألوفًة لهم من قبل؛ ومن ُأكثر الكلم��ات ت��أثرًا

. وق�د الغ�رب الش�رق و وكثير من البلدان األخ�رى هي جهت�ا  "بهذا الوسط الثقافي واللغوي في البالد العربية  " " " ) ( 

27  1976 : . 116Culler ( ) p

28    , . 44How to Interpret Literature p

29  1976 : . 70Culler ( ) p

30  1976 : . 52Culler ( ) p

31  1988 : . Harris ( ) p ix

32  2015 : . 48Parker ( ) p

33  1976 : . 29Culler ( ) p
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سيَّس��ة الجدي��دة ا، فمن المف��ترض ُأن ال تّتص��ل معانيهم��ا الم�  تظّن ُأن إيحاءات ه��اتين الكلم��تين ال تت��داخل� مًع��

بداللتهما الجغرافية األصيلة، وقد نف��ترض� نن��ا نس��تطيع الح��ديث عن االتجاه��ات بمعناه��ا الجغ��رافي فنق��ول ُأن

في الشرق دون قصد معنى سياسي، لكن ذلك ليس صحيحًا ُأبًدا، فق��د يفاج��أ بعض الن��اس ب��أن دمش��ق "بلًدا  " 

 تقع� على خّط طوٍل غرب موسكو، وُأن تونس العاص��مة ُأق��رب� إلى الغ��رب من ب��رلين وس��توكهولم، ب��ل ول��و ك��ان

"العالم الغربي مصطلحًا يمّت للجغرافيا بصلٍة؛ أل�لحقت القارة األفريقية بأكملها تقريًبا بأوروبا. "

الغ��رب كلمت��ان متناقض��تان الشرق و ْنع هذين اإليحاءين -الجغرافي، والسياسي- هو ُأن  بب في ص� "والسَّ " " " 

، ش��رقي غ��ربي عكس م��ا ه��و  "في ُأساسهما، فهما تخلقان حاجزًا في ذهن اإلنسان، حيث يرى ُأن كل ما ه��و  " " " 

حسب سوسير من هذا التناقض، وكذلك الحال مع كثير من الكلمات المألوف��ة (وتستمّد الكلمتان معانيهما هنا  ( 

لن��ا، إن لم يك�ن في معظمه��ا. فالبش��ر� معت��ادون على إعط��اء ص��فتين متض��ادَّتين لك��ل م��ا ح��ولهم: فهن��اك

، وق��د الصغيرة كبيرة على عكس  ، وتوجد ثمار}  نحيف سمين وآخر  ، وواحد  قصير طويل وآخر  "شخص  " " " " " " " " " " " 

 . ساخًنا بارًدا بعكس ما يكون  "يكون الماء  " " "

ي العالق��ة  ويظّن سوسير ُأن هذه الكلمات المتضاّدة في معانيها هي حجر� األساس لظاهرة اللغة كلّها، وي�س��مِّ

" ُأو الثنائية القطبية"بينها:  " Binary Oppositionع��رى ُأن جمي��و ي��ه؛ فه��ولعلَّها ُأكثر كلمٍة ي�كرّرها في نظريت ،" 

ها في اللغة  ها، وإنَّم��ا تعبِّر عن موازن��اتالاأللفاظ والمفردات التي نستخدم�   تصف� حقائق واقعًة نشعر� بها ونلمس�

: فمع��نى األش��ياء االختالف الموازن��ة و ر�  رٍ ضّيقة ال مفرَّ منها، وهي ُأط� "ذهنية تأسر� فهمنا واستيعابنا للعالم بأ�ط� " " " 

34يتحدَّد بحسب اختالفها عن غيرها، ووسيلة استيعاب االختالف هي الموازنة الثنائية.

 وقد يبدو ادعاؤه غريًبا بالنسبة لنا إذا فكَّرنا بالكلمات المتضادَّة بتعريفها الضّيق: فقد تكون اللغة حافلًة بآالف

 الكلم��ات المتض��ادَّة، لكن فيه��ا -ك��ذلك- آالًف��ا من الكلم��ات ال��تي ليس��ت له��ا ُأض��داد، ومنه��ا معظم ُأس��ماء

المحسوسات: فما هو ضّد السيارة، ُأو القّطة، ُأو المكّعب، ُأو الّتفاحة؟ 

 والحقيقة ُأن سوسير ال ي�عفي هذه المحسوسات من فكرة الموازنة الثنائية، بل يراه��ا ج��زًءا جوهريً��ا من تل��ك

 الموازنة. وتتضح وجهة نظره عند التعّمق ُأكثر في تعريفات هذه المفردات، فعلى سبيل المث�ال: كي�ف نع�رف م�ا

منّظمة الكالب العالمية "هو الكلب؟ لقد صنَّفت    حتى يومنا ُأكثر من ثالثمئة ساللة للكالب تختلف� في ُأطوالها35"

  وعلى ه��ذا37 غرام،500 ومنها ما ال يتجاوز� 36 كيلوغراًما150وُأحجامها وُألوانها ومظهرها، فمنها ما يصل� وزنها إلى 

الفرق الكبير، فإنَّ الناس يعرفون الفرق بين الكالب، وغيرها من الحيوانات. فكيف ذلك؟

34  1976 : . 28Culler ( ) p

Fédération  ) منظمة الكالب العالمية 35 Cynologique Internationale:المصدر ،)

  . . . .   27, 2019,  : . .FCI breeds nomenclature (n d ) Retrieved October from http //www fci be/en/Nomenclature

36  .  1  1994 . Mark C Young ( October )      1995The Guinness Book of Records  .   . . 27. Facts on File p  978-0-8160-ISBN

2646-3.  14  2012Retrieved November

37  . Kevin Lynch " :    -    Video Meet Miracle Milly the world's smallest dog".   . 2013-09-25.Guinness World Records 

 2019-07-10Retrieved.
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 كما هو متوّقع، تنبثق� إجابة النظرية البنائية في اللغة على هذا السؤال من الموازنة الثنائية، فعندما نرى كلًب��ا

ى بها الشرطة المج��رمين، ُأم من الكالب الض��ئيلة ال��تي تتن��افس�هائلة الجّثة)وسواء} ُأكان من الكالب   ؛ التي تتقفَّ

 (في مسابقات الجمال فإنَّنا نوازن -ذهنًيا- بينه وبين غيره من الحيوانات ال��تي نعرف�ه��ا، فق��د ن�فكِّر� بالقط��ة والف��أر

 واألرنب والذئب والنمر، حتى يتضح لنا ُأنه ليس ُأيًا منها. وما يجعل� الكلب كلًبا -بالنتيجة- ه��و اختالف��ه عن س��ائر

مربّ��ع ألن��ه ليس مس��تطياًل وال "الحيوانات األخرى حينما ي�َواَزن� بها، ولنا ُأن نأتي -هنا- بأمثلة كثيرة: ف��المربّع ه��و  " 

38 عن كّل األشكال األخرى.يختلُفدائرة، وإنَّما هو متساوي األضالع وله� ُأربع جهات، وهكذا فإنَّه 

 وعدد� الموازنات الثنائية التي يستدعيها ذهن� اإلنس��ان النه��ائي، إذ بإمكانن��ا ُأن ن��وازن بين مئ��ات األش��ياء ُأو

ة الرياض��يات الش��كل39اآلالف منها لتعريف مفردة واحدة.   وإثبات� هذا األمر سهل} جًدا، فلو ظهر ُأمامك في حص��َّ

، فسوَف تجاهد� وتحار� وترتبك؛ ألنه ال يطابق� في ُأوصافه شكاًل من األشكال ِلَب منك تعريفه�  غير المنتظم ُأدناه وط�

ع��دا ُأن )التي تعرفها، وإذا لم تستِطع إسقاطه على ُأحد ه��ذه األش��كال فإنَّه يبقى فك��رًة غائم��ًة تعج��ز� عن وص��فها 

، بل لن تجيَد تذكره ولن تستطيع رسمه مرة ُأخرى من ذاكرتك بدون ُأن تكتمل الموازنة شكالً غير منتظم "(يكون  " 

التي تعطيه معناه.

المعنى بالتفريق بين عالمنا المحسوس وبين مفردات اللغة التي "لقد ُأعادت نظرية سوسير تعريف ظاهرة  " 

ُأو م�ا يماثله�ا في الكرس�ي في اللغ��ة العربي�ة  )تصف� هذا العالم، فعلى سبيل المث�ال: ي�رى سوس�ير ُأن كلم�ة  " " 

  فق��د تتخيَّل�40(المعنى باللغات األخرى ال تصف� كرسًيا حقيقًيا؛ وإنَّما هي مجرد موازنة ذهنية في عق��ل اإلنس��ان،

 في ذهنك لدى سماع هذه الكلمة صورة كرسي خشبي، بينما ق��د يتخيَّل ش��خص آخ��ر� كرس��ًيا جل��ديًا للمكتب، ُأو

  لكن ُأهميَّة ه��ذه الص��ور هي41كرسًيا معدنًيا للحديقة، وقد ال يكون ألّي من هذه الكراسي وجود} في ع��الم الواق��ع،

ُأنها المرجع� الذي توازن� به الكراسي الحقيقية، لتحاوَل تقريبها إلى شيء تعرفه وتتذكره.

ي سوس��ير ه��ذه الص��ورة الذهني��ة للكرس��ي: الدالّ��ة  (؛ ُأم��ا الكرس��ي الحقيقّي فه��و:Signifier) وي�س��مِّ

اللغة هو اتحاد� الدالة والمدلول. وينطلق� سوسير من هذا التعريف، ل��يزعَم ُأنSignified)المدلول  "، وما ن�سّميه  " ) 

ُأو ال�دال43 42اللغة كلّها ليست إال دوالَّ اعتباطي��ة ابت�دعها البش�ر،  ) وه��ذا يع��ني -م�رَّة ُأخ�رى- ُأن اللغ��ة والمع��نى 

(والمدلول هما وجهان لعملٍة واحدٍة، وال سبيل لفصلهما.

38  1976 : . 25Culler ( ) p

39  2015 : . 44Parker ( ) p

40  1976 : . 19Culler ( ) p

ِبَع عليه رسم} لميكي ماوس، ومن المحتمل جًدا ُأن ال تكون قد رُأيَت مثل هذا41 الكرسي كرسًيا ُأزرق ط� " ربما تتخيَّل� عند سماع كلمة  " 

 الكرسي األزرق قّط وُأن ال يكوَن له وجود} ُأصالً، لكنَّ ما حدث هو ُأنك جمعَت في ذهنك عدًدا من الكراسي التي رُأيتها في ُأماكن

مختلفٍة لت�كوِّن منها صورة معّدلة للكرسيِّ االعتيادي.

42  1976 : . 21Culler ( ) p 

ُأو ُأشياًء متقاربًة جًداً في43  ) ودليله� على ذلك ُأن الناطقين بكّل لغٍة في عالمنا يستخدمون كلماٍت مختلفة ليصفوا األشياء نفسها 

ة لتحدَّث عنها ك�ّل ُأهل األرض بكلمٍة واحدة  ة وحيوان القطَّ القطَّ ، فإذا كان هناك ارتباط} حقيقيٌّ بين كلمة  )معانيها " " ),Parker 

2015: . 46p.)
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سّمى مثله إن لم ترتبط صورته باسم ي�سّمى به، وهوية غير م� غير منتظم ُأو  ُأو ُأي شكل  (إن عليك تذكر هذا الشكل  " " " " ( 

CC-ت�مّيزه بها عن غيره من األشكال - منشورة تحت ترخيص المشاع اإلبداعي  BY

اللغوية    1.3 النسبية
ة جًدا في سياقنا هن��ا، م��ع ُأن ص��داهما في المجتم��ع األك��اديمي،  جاء بعد سوسير عالمان وضعا نظرية مهمَّ

نظري��ة و�رف44على حجمه الهائل، كان قصير األمد إلى حٍد ما، ، ُأو:  نظري��ة النس��بية اللغوي��ة " وتسمى نظريتهم��ا  " " 

ًنا بواضَعْيها ا تيمُّ ، إمَّ ًنا بنظرية النسبية آلينشتاين؛ إذ ُأمال ُأن يكون لنظريتهما دور} حاسم} في اللغة45"وسابير   ُأو تيمُّ

كما كانت النسبية حاسمًة في الفيزياء. 

 وتنّص نظرية و�رف وسابير على: ُأن اللغة هي العدسة التي ننظر� بها إلى العالم، فهي عنصر} ُأساس} في تكوين

ا سواه، إنما يخبرنا و�رف وس��ابير ُأن لك��ّل ثقاف��ة46ُأفكارنا؛ ال في صياغتها فقط.   وليست اللغة هنا مؤثّرًا منعزالً عمَّ

(وقد تكون هذه الثقافة العربية بعمومها، وقد تكون ثقافة بلد ُأو حي ُأو عائلة طريق��َة تفك��يرٍ تختل��ف� عن غيره��ا، ( 

 47وألن اللغة من جوهر ثقافة اإلنسان؛ فهي تمتزج� بتفكيره.

ا يع��ني ُأنه��ا ال تس��عى ألن  ويقترب� سوسير من هذه النظري��ة في وص��فه للغ��ة؛ بأنه��ا: نظ��ام} من ال��دواّل، ممَّ

ه� على ص��ورته ال��تي نش��عر� م�  تكشَف لنا عن عالمنا كشًفا دقيًقا -كما نظّن- بل إنَّ اللغة تختلق� ه��ذا الع��الم، وترس���

  وليس المقصود هنا ُأن كل ما نراه� حولنا وهم} ال يمّت إلى الواقع بصلة، ولكنَّ الواقع واللغة مقترنان مًعا في48بها،

44     2017 : . 98Hyms & Fought ( ) p

45  2000 : . 1Botha ( ) p

46  2000 : . 3Botha ( ) p

47  2000 : . 3Botha ( ) p

48  2015 : . 48Parker ( ) p
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  حتى إن العالم ال يكاد يوجد دون اللغ��ة. وه��ذه ح�جَّة عص��يَّة على النفي منطقيً��ا،50 49كيان واحٍد ال سبيل لتجزئته،

 51ألن مناقضتها تتطلَّب حتًما استدعاء مثاٍل ي�َقال وي�حَكى باللغة، فيبقى ُأسيرًا لها وإلمكاناتها.

 من الضروري عدم التسرّع بإسقاط نظرية النسبية اللغوية وكأنها حقيقة، فكثير� من علماء اللغة ال يقتنعوَن بها

  ُأو يعدونها تفسيرًا ينحصر� في كيفية مسِّ اللغة بتفكير اإلنسان، وليس ُأن53 ألنها نظرية ال تقبل� االختبار،52مطلقاً

  فس��واء}55 وهذه االنتقادات ال تنقض� النظرية بالضرورة وإنَّما تعي��د� ص��ياغتها،54اللغة هي األساس الواحد لتفكيره.

كما قال و�رف وسابير ُأم ثمرًة لمنظومة ذهني��ة متكامل��ٍة نول��د� معه��ا (ُأكانت اللغة هي التي تصنع� تفكير اإلنسان  ( 

، كما تشير اللسانيات الحديثة (وتأسر تفكيرنا    فإنَّ النتيجة واحدة: وهي ُأن كّل لغٍة تمّثل وجهة نظر تجاه الع��الم56)

 تخّص قوًما من األقوام ُأو ثقافة من الثقافات، وتثبت� لنا التجربة ُأن اختالف هذه الثقافات ولغاتها قد يعيق� نق��ل

  وال يكون ذلك بالضرورة بعجزِ اآلخر عن فهم طريقة تفك��يرك، فالن��اطق باللغ��ة العربي��ة،57المفاهيم واألفكار بينها.

  مثلم��ا ُأن اإلس��كيمو ُأه��ل}58قادر تمام المقدرة على ُأن يتعلم ُأنواع الثلج ال��تي ي�ف��رّق بينه��ا اإلس��كيمو بالعش��رات

 الستيعاب الفرق بين ُأسماء اإلبل الثالثمئ��ة بالعربي��ة إْن علَّمن��اهم إياه��ا، على ُأن كاًل من ه��اتين اللغ��تين ت�ش��جّع

59الناطقين بها -دون ريٍب- على التفكير بأسلوٍب مختلف.

 وما يعنينا في دراسات الترجمة من نظرية فرديناند دو سوسير، ومن تبعه من العلماء ُأم��ران: ُأواًل، ُأن ُألف��اظ

 اللغة اعتباطية، فال تصف� المحسوسات وإنَّما تتصل� بتفكيرنا فيها. وثانًيا، ُأن اللغات ربّما تكون� جزًءا من منظومٍة

ع� في هاتين النقطتين ألهميَّتهما لموضوع الكتاب، والل��تين س��تثبتان  ت�شكِّل� العالم وال تصفه� فقط. وسوف نتوسَّ

شيًئا فشيًئا فائدتهما القطعيَّة لنا في فهم ظاهرة الترجمة.

زرقاء  أخضـربحر    1.4 وأشجار ،
 انتقد كثير} من علماء اللغة نظرية و�رف وس��ابير ُأو نقض��وها بنظري��ات الحق��ة، ومن ُأهّمهم نع��وم تشومس��كي

: إن جمي��ع اللغ��ات تش��ترك� في ج��وهرٍ واح��ٍد، ول��و اختلفت في قواع��دها  ونظريته التوليديَّة في اللغة؛ التي تقول�

49  2015 : . 49Parker ( ) p

50    .  2000 : . 4Per Von Humboldtian thought Botha ( ) p

51  Parker (2015 : . 49) p

52  2016 : . McWhorter ( ) p iv

53   1994 : . 163Van Troyer ( ) p

54  2000 : . Botha ( ) p viii

55  2012 : . 645Hussein ( ) p.

56   1994 : . 170Van Troyer ( ) p

57   1994 : . 171Van Troyer ( ) p

58  2004 : . 53Wilton ( ) p

59  2010 : . 150Deutscher ( ) p
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 ونحوها وصرفها ظاهريًا. لكن ألفكار و�رف وسابير ُأهميتها الشديدة في فلسفة اللغة، ومن الجدير بنا التوّقف عن��د

61 60 ُأشهر ُأمثلتها حول اختالف اللغات بطريقة وصفها للعالم وما فيه من محسوسات: وهو األلوان.ُأحد

 األلوان جانب} فيزيائيٌّ وماديٌّ من العالم، فالمستقبالت البصرية في عين اإلنسان ت�مّيز بدقة كبيرة بين الب�ني

  ويَعرِف� سائر الن��اس من آس��يا62واألسود واألبيض واألحمر واألصفر، وكذلك بين درجات كل لوٍن من هذه األلوان.

 إلى ُأفريقيا وُأوروبا -كما ُأظهرت الدراسات- الفروق بين األل��وان بس�هولة، س�واء ُأك��انوا من الرُّحَّل ُأم الم�زارعين ُأم

ا في رؤيتن��ا لألل��وان يتجلَّى في حاجتن��ا ألن نعطي63ُأساتذة في جامعات مرموقة.   ومع ذلك؛ فإنَّ للغ��ة دوًرا مهًم��

 فكم -ي��ا ت��رى- يبل��غ� ع��دد األل��وان ال��تي64اسًما لك��ل ل�ون، ومن ق��درتنا على ُأن نّتف��ق على ُأس��ماء ه�ذه األل��وان.

اها اإلنسان؟ سمَّ

 تختلف� ُأسماء األلوان في اللهجات العامية عنها في العربية الفصحى، كما تختلف� هاتان عن ُأس��ماء األل��وان

  والتايلندية وُأي لغة ُأخرى، ولنق�ل عبًثا ُأن لغات العالم مجتمعًة فيها ُأسماء} أللف لون ُأو ُأكثر، فه��ل65في الروسية

� به اآلن التمييز بين ستة عش��ر ملي��ون درج��ٍة  لهذا العدد معنى حًقا؟ يستطيع� جهاز الحاسوب ُأو الهاتف� الذي تقرُأ

ص في لغت��ه له��ا إال66من طيف األلوان المرئي،   وت�ميِّز عين اإلنسان عدًدا هائالً من هذه األلوان، على ُأنه لم يخص��ّ

 68 67حفنًة من األسماء، ومعاني هذه األسماء ليست متماثلًة -دائًما- بين اللغات.

ي الطريق��ة ال��تي1969ن�ِشرَت في سنة    دراسة} موّسعة في هذا المجال، حاوَل فيها باحث��ان ُأمريكي��ان تقص��ّ

ل هذان الباحثان إلى استنتاجين كبيرين: األول، هو ُأن جميع البشر69ت�مّيز بها لغات اإلنسان ُأسماء األلوان،   وتوصَّ

  والث��اني، ه��و ُأن ك��ل اللغ��ات70يرون األلوان مثل بعضهم، فجميعهم -مثالً- يالحظون اختالًفا بين األصفر واألزرق.

ا هم��ا: األبيض71تتطّور فيها مفردات األلوان بترتيب ثابت تقريًبا،   ويبدُأ هذا ال��ترتيب من ل��ونين ُأساس��يَّين دائًم��

60  1976 : . 21-22Culler ( ) p

61  2010 : . 17Deutscher ( ) p

62    1968 : . 4Berlin & Kay ( ) p

63  2010 : . 62Deutscher ( ) p

64  1976 : . 25Culler ( ) p

65  1976 : . 22Culler ( ) p

66    1975 : . 388Judd & Wyszecki ( ) p

67    1968 : . 3Berlin & Kay ( ) p

68    1984 : . 75Kay & Kempton ( ) p

69  2010 : . 79Deutscher ( ) p

، ُأي في الفرق بين األصفر الفاقع واألزرق القاتم مثالً، لكن الحيرة والتخّبط هما70 بؤرتها " يّتفق البشر على اختالف األلوان في  " 

10Berlin :1968 ,  )السائدان عند مناقشة تدرجات األلوان واختالفاتها  & Kayمثل تحديد ما هي درجات اللونين ،)

األحمر والبرتقالي.

71    1968 : . 11Berlin & Kay ( ) p
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اللغة  والتعريب  عن التـرجمة فن

  وبين لغات البشر اختالفات شاسعة في عدد األل��وان ال��تي له��ا مف��ردات}72واألسود؛ ألنهما يصفان النور والظالم،

بعد هذين اللونين األساسيَّْين.

 من ُأشهر األمثلة على ذلك؛ ُأن األخضر، واألزرق كانا يعتبران لونًا واحًدا في كث��ير من اللغ��ات قب��ل احتكاكه��ا

  وُأغلب اللغات المعزولة التي ينطق� بها عدد76 والفيتنامية75 والكورية74 والصينية73بالعالم األوروبي، مثل: اليابانية

 قليل من الناس في ُأفريقيا وُأستراليا واألمازون، ففي كثير من هذه اللغات اسم} واحد} يجمع� بين لون البحر ول��ون

 كأن نقول: إن البحر ُأخضر، ُأو: إن األشجار زرقاء. 77ُأوراق الشجر،

 وذهبت دراسة شهيرة ُأخرى إلى ُأن اإلغري��ق الق��دماء لم يعرف��وا إال كلم��تين لألل��وان: هم��ا األس��ود واألبيض،

   وم��ا زالت بعض اللغ��ات المعزول��ة في79 78فقصدوا باألول جميع األلوان القاتمة، وبالثاني جميع األلوان الفاتحة،

لة لألش��عار على ُأن الع��رب في الجاهلي��ة80عالمنا ال ت�مّيز من األلوان إال بين األبيض واألسود. طوَّ   وتدل دراسات م�

األزرق ي��دل ال البني وحده و األسمر لديهم اللون الغامق  "ربما قصدوا باأللوان معانَي فضفاضًة كذلك، فكان  " ) ( " " 

. ال األزرق كما نعرفه (على اللمعان واللؤلؤ  (81

 وال يعني هذا ُأن بصر العرب في الجاهلية ك��ان مختلًف��ا عن بص��رنا، ُأو ُأن الص��ينيين الق��دماء لم يفلح��وا في

 إدراك االختالف بين األخضر واألزرق؛ لكن االختالف هو ُأن هؤالء الق��دماء نظ��روا نح��و األخض��ر واألزرق بص��فتهما

ُأو الغ��امق، ُأو الق��اني، كل��ون ال��دم يختل��ف� عن األحم��ر83 82درجتين من لوٍن واحد، ( كأن تقول: إن األحمر القاتم  ( 

يات وليس في حاس��ة البص��ر ل��دى اإلنس��ان، إال ُأن ل��ه� س��مَّ ، واالختالف� هن��ا في الم� كلون النمر ال��وردي (الوردّي  ( 

84ُأهميته التي ال يستهان� بها.

72     1968 : . 14Berlin & Kay ( ) p 

73    1968 : . 27  28Berlin & Kay ( ) p &

74    1968 : . 26Berlin & Kay ( ) p

75    1968 : . 25Berlin & Kay ( ) p

76    1968 : . 28Berlin & Kay ( ) p

77    1968 : . 13 14Berlin & Kay ( ) p /

78  2010 : . 30Deutscher ( ) p

  كانت عند اإلغريق مفردات كثيرة لأللوان، لكن استخدامها ربّما كان مختلًفا عما نتصور، وي�قّدر غالدستون ُأن اإلغريق عرفوا اللون79

 (، لكنه يالحظ� غرابة شديدة في تسمياتهم لأللوان األخرى، ويستنتج� ُأنهم يصفون بأسماء37Deutscher :2010 ,)األحمر كذلك 

ُأخضر  "األلوان ما هو قاتم وفاتح ال ُأكثر، ومن ُأشهر األمثلة التي تدل على ذلك ُأن الشاعر المشهور هوميروس يقول عن العسل ُأنه 

، وهو وصف} غريب} جًدا؛ إال إن كان ما يقصد� به لون العسل الناصع وليس لونه األخضر  )اللون ", 2010: 38Deutscher.)

80    1968 : . 14 16Berlin & Kay ( ) p /

81  1968 : . 447Johnstone ( ) p

82    1968 : . 14Berlin & Kay ( ) p 

83    1968 : . 22Berlin & Kay ( ) p

84  2010 : . 21Deutscher ( ) p
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اللغة  والتعريب  عن التـرجمة فن

 تختلف� خضرة الخيار والفليفلة الحلوة عن خضرة ُأوراق الخّس، على ُأنك تعتبر�هم��ا في ذهن��ك درج��ة غامق��ة

 وُأخرى فاقعة من لوٍن واحد، ولعلَّ الفالح الصيني الذي ع��اَش قب��ل خمس��مئة ع��اٍم ك��ان -بالمث��ل- يعت��بر الس��ماء

 خضراء باهتة واألشجار خضراء فاقعة، فكالهما يقع� في لغته تحت اسم واحٍد، وحتى لو ك��انت مس��تقبالت الفالح

 الصيني البصرية متطابقًة وظيفًيا وبيولوجًيا مع مستقبالتك ُأنت، فإنَّ بينكما اختالًفا شاس��ًعا في نظرتكم��ا لغاب��ٍة

كّان آس��يا الق��دماء فق��ددتعلوها السماء ُأو شاطٍٍئ ت�غّطيه األشجار؛ فأنَت ترى في المشه   تنّوًعا بين لونَْين، ُأما س���

ة فيه��ا فق��رة} ت��وازن� ز�ْرق��ة مي��اه  كانوا يروَن غابة وبحرًا لهما اللون نفسه مع اختالٍف بالدرجة، وإذا ُأردنا ترجمة قص��َّ

  فإنَّ التب��اين اللغ��وّي بين ه��ذين الل��ونين س��يختفي،85الشاطٍئ ب�ن�ْضرة ُأشجار الصنوبر، إلى اللغة اليابانية القديمة

ا ينقض� المغزى.  86ويغدو تكراًرا توكيديًا المتزاج الشاطٍئ وشجرة الصنوبر باللون نفسه، ممَّ

.1969ترتيب ابتداع كلماٍت لأللوان في لغات اإلنسان، بحسب دراسة برلين، وكاي في عام 

ص��نَّفة بحس�ب مرحل�ة ا- قائم��ًة طويل��ًة ب�األلوان، م� نت النظرية التي نشرها الباحث�ان األمريكي�ان -ُأيض��ً  تضمَّ

 ظهورها في اللغة، فاللغة التي فيها اسم} واحد} لألخضر واألزرق -بحسب الدراسة- ليس فيها كذلك مفردات} للبني

عيَّنة من التعقيد، ُأو التطّور المعجميِّ في تلك اللغ��ة.87وال األرجواني،   ويظّن88 إذ إن تمييز كل لوٍن يرتبط� بدرجٍة م�

 البعض� ُأن كثرة مفردات األلوان في عصرنا سببها انتشار األصباغ الص��ناعية واألل��وان المحوس��بة، ال��تي ُأدَّت إلى

 89تعّدد األلوان وتعاظم االهتمام بها.

85    1968 : . 27  28Berlin & Kay ( ) p &
86    1968 : .  22Berlin & Kay ( ) p
  لونًا ُأساسًيا ترتيبها الزمني هو كاآلتي: ُأبيض، ُأسود، ُأحمر، ُأخضر، ُأصفر،11 زعمت دراسة برلين وكي ُأن لغات البشر ت�ْجِمع� على 87

(.88Deutscher :2010 ,)ُأزرق، بني، ُأرجواني، وردي، برتقالي، رمادي 

88    1968 : . 13, 14  28Berlin & Kay ( ) p &

89  2010 : . 39Deutscher ( ) p
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اللغة  والتعريب  عن التـرجمة فن

الترتيب الراسخ لمف��ردات األل��وان، وذل��ك بس��بب "وقد فنَّدت الدراسات التي تبعت هذين العالمين فكرة  " 

ذُّ عن ه��ذا ال��ترتيب،   لكن الفروق��ات في تس��مية األل��وان بين اللغ��ات قائم��ة}90ك��ثرة م��ا اكتش��ف من لغ��ات تَش��ِ

 ومتفشية. بل إن مش��كلة األل��وان ه��ذه تقودن��ا إلى ُأزم��ٍة جدي��دة: فالح��اجز� ُأم��ام الترجم��ة ال يقتص��ر� على اختالف

 اإليحاءات لكلماٍت متقاربٍة في معانيها المحسوسة والتجريدية؛ بل يتجاوز� ه��ذا األم��رَ بكث��ير، فبعض اللغ��ات ق��د

ص كلماٍت لمحسوساٍت ليست لها ُأوصاف} في اللغات األخرى،   وقد يعجز� ُأبناء تلك اللغات عن استيعاِب91ت�خصِّ

 92ماهية هذه المحسوسات ُأو فهمها حتى لو حاولَت تفسيرها لهم، وذلك ألنها مستمدة من معرفة جديدة بالعالم

وليس باللغة فحسب.

وغيرها من المحسوس��ات إلى فج��وات هائل��ٍة بين اللغ��ات على المس��توى الثق��افي، (تؤدّي تباينات األلوان  ( 

ائد في عصرنا لم ت�ْعَن به كث��ير من الش��عوب ال��تي عاش��ت في الماض��ي، السَّ (فالتمييز بين لون البحر واألشجار  ( 

ا- كث�ير من المف�اهيم  والتي لم ترَ ضرورًة وال هدًفا من التمييز بينهم�ا. وبالمث�ل؛ ف�إنَّ ل�دى تل�ك الثقاف�ات -ُأيض�ً

الثقافية التي ال تكترث� ُأنَت بها وال ت�فكّر بأهميتها، وقد تجد� بعضها مدهشة.

مستـردة غيـراستعارات    1.5
 يذكر حديٍث رواه علي بن ُأبي طالب عن العيوب التي تفس��د� األض��حية: »ُأمرن��ا رس��ول هللا -ص��لَّى هللا علي��ه

ْرقاء«. وفي ه��ذا الح��ديث دابَرٍة، وال َخْرق��اء وال ش��َ قابَلَ��ٍة وال م��� رَِف العين، واألذن، وال نض��حّي بم�  وسلم- ُأن نَْسَتش��ْ

 مفردات} عّدة تصف� ُأنواًعا من المواشي بحسب عيوبها؛ والتي ربّما يَعرِف� بعَضها من له� اطالع في اللغ��ة والفق��ه،

بب� ُأن هذه المفردات -مثل اللّغة كلها- تخ��دم�  لكن من غير المحتمل ُأن يسمعها ُأحد} في حياته اليومية ُأبًدا؛ والسَّ

الشرقاء لم تع���د ض��رورية في التواص��ل بالنس��بة الخرقاء و "حاجة للتواصل اإلنساني، ومن الواضح ُأن ُأوصاف  " " " 

ة متمّدنة في معظمه��ا، �مَّ   لكن ه��ذه المص��طلحات ك��انت93لمعظم الناطقين باللغة العربية في عصرنا، وهم اآلن ُأ

م حينما كان نمط حياتهم يعتمد� على الرعي. وتتميَّز -بالِمْثل- كل لغٍة بثروٍة معجمية تخّصها وتميزها  مفيدًة جًدا له�

ترجمٍة إلى لغٍة "عن غيرها، فتخدم� حاجاتها وتراثَها وتاريخَها المميز، ومن المستحيل االستعاضة عن هذه الثروة ب� " 

95 ففي كل لغٍة إطاللة} جديدة} على العالم؛ سواء} ُأكانت هذه اإلطاللة حكرًا على الناطقين بها ُأم ال.94ُأخرى؛

 ت�َعدُّ اللغة العربية اآلن خامس ُأكثر اللغات انتشاًرا على وجه األرض، إذ يتراوح� عدد المتح��دثين به��ا -تق��ديريًا-

كَّان الوطن العربي والمغتربين خارجه.  بين ربع وثلث مليار إنسان، ويعيش� هؤالء في جميع ُأنحاء العالم: ما بين س�

إذا ما قورِنَت بانتشارها الحالّي في جزي��رة الع��رب، وك��ان له��ذه (على ُأن اللغة العربية نشأت في مساحٍة صغيرة  ( 

90  2010 : . 89Deutscher ( ) p
91  2010 : . 14Deutscher ( ) p
92  2000 : . 170Botha ( ) p
 %، وفي ليبيا والسعودية وعمان واإلمارات ولبنان والبحرين فوق90%، وفي قطر واألردن فوق 100 تبلغ نسبة التمّدن في الكويت 93

 % إال في ُأربع دوٍل عربيٍة هي اليمن والسودان والصومال ومصر: وهذا حسب تقارير البنك الدولي50%، وال تهبط� النسبة تحت 80

(, 2020Plecher.)
16(: ص2000) محّمد عناني 94

95   1994 : . 176Van Troyer ( ) p
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اللغة  والتعريب  عن التـرجمة فن

 النشأة تأثير} كبير} عليها يظهر� بسهولٍة عند دراسة العربية التراثية؛ مث��ل: الك��ثرة غ��ير العادي��ة فيه��ا للكلم��ات ال��تي

 تصف� اإلبل، وهي ُأهّم الحيوانات التي عاَش معها سكان جزيرة العرب. فلغة الع��رب -مث��ل ك��ل لغ��ٍة في الع��الم-

 96ُأسيرة} لموروثها الثقافي الذي انبثقت عنه.

 وال تنحصر� ُأهمية هذا الموروث في ُأنه يأتي بكلم��اٍت تتف��رَّد� بمعانيه��ا ك��ل لغ��ة عن س��واها، ب��ل هي تص��ف�

  فال شك ُأن نظرة عرب الجاهلي��ة إلى الع��الم ال��ذي تس��وده� اإلب��ل والص��حراء97طريقة تفكير جديدة غير مألوفة لنا،

 والبادية؛ كانت مختلفًة جًدا عن نظرة ُأي شخٍص يعيش في مدينة حديثة، وكما يقول األديب عم��ر األمين: »لك��ل

 لغٍة ينابيعها األصيلة؛ المعبرة تعبيرًا عفويًا فًذا عن ُأحوال الش��عب األول ال��ذي ُأب��دعها، ومفرداته��ا ُأنقى من تل��ك

98التي تطرُأ عليها في مجاري تطورها واحتكاكها بغيرها عبر العصور«.

  ومن هذه الكلم��ات م��ا يص��ف� ُأش��ياء99تتميَّز كل لغٍة بمعجٍم فريٍد تستمدُّه من موروثها التاريخي، والثقافي،

 يراها، ويتعامل� معها كل الناس، لكن لها مفردات} غير مألوفة في بعض اللغات دونً��ا عن غيره��ا. ومن الس��هل ُأن

 نأتي بأمثلٍة سريعٍة على هذه الكلمات من اللغة اإلنكليزية المحدثة التي ُأدخلت مصطلحات كثيرة ليَس لها مقابل}

 في لغتنا في مجاالت التكنولوجيا والعلوم خصوًصا، بينم��ا على ُأن في لغ��ات الع��الم األخ��رى كث��يرًا من الكلم��ات

الغريبة التي لم تسمع بها من قبل قّط، ومن ُأفضل ُأمثلتها لغة الباسكان.

الراب��انوي اللغ��ة األص��لية للق��اطنين بجزي��رة إيس��تر في المحي��ط اله��ادٌئ، والمش��هورين "كانت الباسكان ُأو  " 

 800بنحتهم تماثيل عمالقة ت�قلّد هيئة وجه اإلنسان وجسمه بطريقٍة مبهرة، وعدد الن��اطقين به�ذه اللغ��ة اآلن بين 

  شخٍص فقط، وينشأ ُأطفال هؤالء القوم حالًيا على اللغة اإلسبانية، وهي اللغة الرسمية لدول��ة تش��يلي2,700إلى 

، وُأما من يتعلَّمون لغتهم األص��لية فهم قلَّة يب��ذلون الجه��د وال��وقت الكتس��ابها في مرحل��ٍة (التي تحكم� جزيرتهم ( 

 متأخّرة من حياتهم، لذلك ُأصبحت واحدًة من اللغات الكثيرة المهددة باالنقراض في الع�الم. وق�د ك�ان الن��اطقون

 بهذه اللغة نائين بأنفسهم عن معظم ُأبناء البشرية على مرّ تاريخهم، إذ إن عليهم اإلبحار من جزيرتهم لمسافٍة تزيد

زل��ة الهائل��ة نتيج��ة طبيعي��ة ج��ًدا، وهي ُأن لغ��ة  على ُألفي كيلومترٍ للوصول إلى ُأي مكاٍن مأهوٍل بالبشر، ولهذه الع�

رت بطريقٍة غير مألوفة عن معظم اللغات الحديثة واكتسبت مفرداٍت ال وجوَد له��ا في ُأّي لغ��ٍة  سكان الجزيرة تطوَّ

".tingo"ُأخرى، وإحدى كلماتها الرائعة هي 

وُأّي لغ��ٍة ، لكن ترجمتها إلى كلمٍة واحدٍة في اللغ��ة العربي��ة  تينغو عب استيعاب معنى كلمة  )ليس من الصَّ " " 

ُأن يأخ�ذ� ش�خص} ُأش�ياء من منزل�ك بح�جَّة االس�تعارة، م�رَّة تل�و "غيرها ُأقرب للمستحيالت؛ فمعناها هو التالي:  ) 

. وقد ال تبدو ه�ذه الفك��رة غريب��ًة ج�ًدا بح��د ذل��ك؛ فلعل��ك ش��اهدتَها في  "األخرى، حتى تصبح كل ُأشيائك ملكاً له

، لكن هل يتبادر� إلى ذهنك ُأنها فك��رة} تس��تحّق ُأو تستطيع� تخّيلها (مسلسل هزلّي ُأو في قصة مصورة ذات يوم  ( 

12(: ص2000) عناني 96

97  2010 : . 14Deutscher ( ) p
17(: ص2007)حسين المناصرة وآخرون  98

10(: ص2005) عناني 99
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تينغ��و من ُأح��د الم��ؤلّفين البريط��انيين "تخصيَص كلمٍة لها؟ لهذا السبب، وألسباٍب ُأخرى بالتأكيد؛ نالت كلم��ة  " 

. تينغو، وكلمات} عجيبة ُأخرى من جميع ُأنحاء العالم "إعجابًا انتهى بتأليفه كتابًا كاماًل عنوانه:  "100

تينغو وكلمات عجيبة ُأخرى من جميع ُأنحاء العالم. - مقتبسة تحت ترخيص االستخدام العادل "غالف كتاب  "

ر معانيه��ا وتش��رح ل��ة؛ ت�فس��ّ طوَّ ٍل م�  وربَّما يمكن إبدال� هذه الكلمة الغريبة عنَّا -ومثيالتها من كل اللغات- بج�َم��

  واألفكار تضيع� حينما102 101مغزاها بمفرداٍت عربية. لكن الجملة ال تساوي الكلمة؛ ال في بالغتها وال في مقصدها،

  فهل تستطيع� وصف اإلب��ل لمن لم يرَه��ا ق��ّط فتق��ول103تفتقد� كلماٍت تثبتها في ذهن اإلنسان فيصعب� تذكرها.

. وه��ل تس��تطيع ترجم��ة عب��ارة  دابَّة} مثل حصاٍن كبيرٍ ُأحدب الّظهر؟ "بأنها:  " " creepy houseة العربية��إلى اللغ "

؟ من المس��تبعد ُأن يش��عر ُأّي ش��خٍص يع��رف منزٍل يبعث� على مشاعر من الخوف المم��تزج بع��دم الراح��ة "إلى:  " 

The           " وعنوانه األصلي: 100 Meaning of Tingo and Other Extraordinary Words from around the World لمؤلفه ،"Boinod 

(.2006)إصدار سنة 

.14(: ص2000) محّمد عناني 101

102  1991 : . 28Newmark ( ) p

103   1994 : . 167Van Troyer ( ) p
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اللغة  والتعريب  عن التـرجمة فن

 معاني هذه الكلمات بالرضى عن هذه الترجمات الهزيلة؛ فهي ليست إال دلياًل على الحاجز اللغوي والذهني الق��ائم

بين اللغات، والذي ال سبيل لردمه. 

 وليس من المستغرب -مع هذه الحال- ُأن تجَد نفسك مضطرًا -ُأحيانًا- القتباس كلماٍت من اللغ��ة اإلنكليزي��ة

 ُأو الفرنسية في حديثك اليومي، رغًما عن اإلزعاج ال�ذي ت�س�ّببه ه��ذه الكلم��ات لمحّبي اللغ��ة العربي��ة، ومثلم��ا ُأن

 الجملة ال تحّل مكان الكلمة؛ فمن المستبعد ُأن تنجح الترجم��ة وح��دها ب��ردم ح��واجز ثقافي��ة تفص��ل� بين اللغ��ات

ل��ة لن ي�ْلِقَي في ذهن الق��ارٌئ االنطب��اع المقص�ود نفس��ه، ومن لم  واألمم، وتفسير الكلمة الواحدة بش�روحات مطوَّ

األيدولوجي��ة المعق��دة بفض��ل حاش��ية قص��يرة ؛ فلن يس��توعب معانيه��ا الفكري��ة  "يسمع عن الشيوعية من قبل� " 

قنا في قواعد اللغات وُأصولها؟ ُأضافها المترجم. وهذه كلها عقبات} تعيق ترجمة المفردات ال ُأكثر، فماذا لو تعمَّ

اللغات تصـريف   1.6
ب�ابوا نيوغيني��ا لم�دة ع��امين، مايكل فيكس بين س��كان جزي��رة  اسمه�  "عاَش عالم ُأنثروبولوجي ُأمريكي  " )" " ( 

ها،  ُأجهد نفسه فيهما ليتقَن لغة هؤالء السكان، وكان يحمل� معه -ُأينما ذهب- مفكرة ي�سجّل فيها كل كلمٍة يسمع�

َذ  "، وفيَهَب"وقد ُأثار استغرابَه� ُأمر} وهو: ُأن ُأهل هذه الجزيرة لهم ما ال يقل عن خمس كلمات ُأو سّت تتبع� فعل 

 كل مرة يذهبون إلى مكاٍن مختلف يضيفون إلى الفع��ل كلم��ة مختلف��ة، وُأدرك ُأن ه�ذه الكلم��ات تض��يف� مع��نى

  التي يذهب� إليه��ا قائل��ه، فال يكتم��ل� الفع��ل دون ه��ذه اإلض��افة. ول��و كنَتالجهةجوهريًا إلى الفعل، وهو تحديد� 

ُأنا ذاهب}  ، بل يجب� ُأن تقول:  ُأنا ذاهب} إلى البيت نيوغينيا -إًذا- فال تستطيع� ُأن تقول:  "تتحدث بلغة  " " " "Tشماال 

ُأنا ذاهب}  ، ُأو:  "إلى البيت ا" Tشرق،   وإال خالفَت ُأصول اللغة، كما ل�و جئَت في اللغ��ة العربي�ة -مثالً-104" إلى السرير

بمجرورٍ مكان مرفوع.

 ومهما َكث�رت اختالفات اللغات في المف��ردات والمع��اني؛ فهي ال ت�عبِّر إال عن ج��انب واح��ٍد من الح��واجز بين

، ولكن ف��روق اللغ��ات تمت��ّد إلى البن��اء القواع��دي ُأو مس��توى الكلم��ة (اللغات، فهو حاجز} على المستوى الداللي  ( 

  فنحن� معتادون على قواعد لغوية ربَّما نفترض� ُأنها تنطب��ق على جمي��ع اللغ��ات105التركيبي بأكمله؛ نحويًا وصرفًيا.

ُأو معظمها، مثل: ضرورة تمييز األسماء واألفعال في العدد  ُأو غيره. على ُأن هذه ليست قواعد سائدة. 

، تف��اح من الس��وق جلبت�  "فاللغة الصينية ال تجبر� المتكلم على تمييز العدد، إذ يمكن لشخص ُأن يق��ول:  ] [ " 

ا إذا كانت تفاح��ًة ُأم تف��احتين ُأم تفاح��اٍت ُأك��ثر،   كم��ا ُأن106دون� ُأن ي�عّدد التفاحات التي جاء بها، وال ُأن يفصح عمَّ

، دون تحدي��د ال��زمن ال��ذي جلبه��ا في��ه، فلعلَّه جلبه��ا س��لًفا، ُأو يجلب تفاحًة من السوق "بإمكانه ُأن يقول: إنه  ] [" 

 سيجلبها مستقباًل، إذ إن الزمن -كذلك- إضافة} اختيارية في تصريف اللغة الص��ينية، وه��ذه طريق��ة في الكالم ق��د

مث�ل: كث�ير من لغ��ات األمريك�يين األص��ليين تجم�ع� في الكلم�ة107يصعب� علينا استيعابها. ( بل إن لغاٍت ُأخرى  ( 

104  2017 : . 113Wesch ( ) p

105  2010 : . 97Deutscher ( ) p

106  1992 : . 85Baker ( ) p

107  1992 : . 99Baker ( ) p
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اللغة  والتعريب  عن التـرجمة فن

بر ه��ذا عن رميت� الحجر لها مفردة واحدة} تختزل معناها ك��امالً: وي�ّع�� "الواحدة بين االسم، وفعله، بحيث� إن جملة  " 

واحدة للعالم ال تنفصل� فيه��ا المحسوس��ات عن األفع��ال، "نظرة  مث��ل األمويش��ا في108"  ) وتض��يف� لغ��ات ُأخ��رى 

، بحيث� تشبه� إضافة تاء مخاطب ُأو متكلم في العربية (البيرو تصريًفا ألسماء األشخاص الموتى بعالمٍة إعرابية  ( ) 

109تعرف دوًما ما إن كان الشخص المذكور من األحياء ُأم من األموات.

 وال تقتصر� هذه االختالفات على لغاٍت غريبة يتحدثها سكان الجزر واألدغال، ب��ل هي موج��ودة بين ُأي لغ��تين

 تقريًبا، ومن السهل ُأن تكون عائًقا كب�يرًا في الترجم�ة. فمن الفروق�ات الك�برى بين العربي�ة واإلنكليزي�ة تص�ريف�

فع��ل  ذهب  ذهبَن  +األفعال، إذ إن الفعل العربي يلزم� بذكر زمن الفعل والضمير المصاحِب له، كأن نق��ول:  ] [ ( " " 

مثل ، وُأما األفعال اإلنكليزية فهي تلزم� بذكر الزمن، وتترك� الضمير  زمن الماضي ضمير فاعل   )نون النسوة  )] [ + ] [ 

wentمير��ل للض��ريف الفع��وال حاجة في اللغة الصينية لتص .  (، فقد يكون من ذهب فرًدا ُأو جماعة؛ ذكوًرا ُأو إناثًا

  ويس�تغّل ُأدب�اء ك�ل لغ�ٍة ه�ذه الخص�ائص الص�رفية، فيتح�دَّث مؤلف�و األدب األجن�بي -ُأحيانً�ا- عن110وال للزمن.

ا لو كانت رجاًل ُأم امرُأة، وال يمكن محاكاة هذا األسلوب بالعربية. شخصيٍة جديدٍة دون اإلفصاح عمَّ

 : رومان جاكوبسون "وكما يقول اللغوي، والمترجم الشهير  ــا،" ــه فيه  ال تختلُف اللغات بما يمكنك أن تقول

 ، فقد ترغمنا قواعد اللغة على التعب��ير عن زمن الفع��ل، ُأو اتج��اه المس��ير، ُأو عنوإنَّما بما أنَت ملزٌم بقوله فيها

 ، وهذا جانب} تتميَّز فيه كل111عدد األشخاص الذين نتحدث عنهم، وما إذا كانوا ذكوًرا ُأم إناثًا، وقريبين ُأم بعيدين، 

  ويترتب عليه ُأن الترجمة منها إلى غيرها ت�غيِّر هذه التراكيب وم��ا تحمل��ه� من معلوم��ات112لغٍة بتصريفها ونحوها،

  فمن العسير علينا ُأن نترجَم بدّقة روايًة يقال� فيها على الدَّوام م��ا113بحسب ما تفرضه قواعد اللغة المنقول إليها.

 إذا كان الناس يمش�ون ش�رًقا ُأم غربً�ا، ومن المس�تحيل ترجم�ة رواي��ة ص�ينية إلى العربي�ة دون إض�افة تص�ريف

ورفض عنه� المؤلّف ُأم ال. (لألفعال بحسب زمنها، واألسماء بحسب عددها وجنسها، سواء} شاء المترجم ذلك  (

 وقد يكون من الصعب ُأن نتقّفى ُأسباب هذه االختالفات القائمة بين اللغ��ات، لكن من األكي��د ُأنه��ا ليس��ت

بابوا نيوغينيا لها قيمة ال يستعاض� عنه��ا للس��كان األص��ليين، إذ "عبثية بالضرورة: فمعرفة االتجاهات في جزيرة  " 

108  2010 : . 5Deutscher ( ) p
109  1992 : . 86Baker ( ) p

110  2010 : . 111Deutscher ( ) p
 ومع هذه الخصوصية التي تتميز بها كل لغة عن األخرى؛ صرًفا، وتركيًبا نحويًا؛ يتحتم علينا إبداء شيء من الليونة تجاه النص111

 المترجم، بالقدر الذي نحافظ فيه على النص األصلي، ومثال ذلك تقديم الصفة على الموصوف في اللغة اإلنجليزية كأن نقول:

 beautiful girl:وهو تركيب مخالف لطبيعة التركيب في اللغة العربية وقواعدها؛ فعندما نترجمها ال نقول: جميلة فتاة، بل نقول ، 

 فتاة جميلة، ولو لم نتصرف هذا التصرف اليسير، من حيث تقديم الموصوف على الصفة، لخالفنا قواعد التركيب في اللغة العربية

 فهل هذا التصرف اليسير في التركيب قد ُأخل بخصوصية اللغة األجنبية، وُأضر بها؟ بال ُأدنى شك ُأننا لو تمسكنا بحرفية التركيب

 في اللغة األجنبية لكانت الترجمة صورة مشوهة جًدا عن الحقيقة. ولعلنا نقتبس الفقرة األخيرة من كالم المؤلف لهذا الكتاب:

، والمقصود "فعمل المترجم ال يخضع� لكل ما سلَف من قواعد العلوم الصرفة، والمنطقية، بل يعتمد في معظمه على اإلبداع والفن " 

 باإلبداع والفن هنا حسن التصرف. وهنا لنا ُأن نتساءل: لماذا تصرفنا في تينك الجملتين، ووقفنا حائرين ُأمام بعض الجمل األخرى

 . المدقق (ولم نتصرف بما يمليه علينا السياق من ضرورات، مع المحافظة على الفكرة الرئيسة للنص األصلي، وعدم اإلخالل بها؟  (

112  2010 : . 151Deutscher ( ) p
113  1992 : . 84Baker ( ) p
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 ليست بحوزة هؤالء ُأجهزة حديثة التصال بعضهم ببعض، وال نظام تحديد المواقع الجغرافية، وال طرقات محفورة}،

عبَّدة ُأو الفتات} يعرف�ون فيه��ا ُأين ي��ذهبون، ب��ل عليهم ُأن يج��دوا ط��ريقهم في الغاب��ات، والجب��ال من��ذ نعوم��ة  وم�

  وال شك ب�أن في اللغ��ة الص�ينية وغيره�ا ُأس�بابًا لم�ا تّتس�م ب�ه من مرون�ة في التص�ريف، فل�و ك�ان114ُأظافرهم.

 الصينّيون حريصين على معرفة ُأزمنة الذهاب واإلياب وعدد التفاحات التي يجلبها ُأصدقاؤهم من السوق، لكانت

قواعد لغتهم ست�عبِّر عن ذلك.

 إًذا، تصنع� اللغة -كما رُأينا- حواجز ذهنية بين الناس بسبب اختالفات في ثقاف��اتهم، وك��ذلك بس��بب اختالف

ه اللغ��ة بين115لغاتهم وقواعدها،   وهذه ح�واجز من الص�عب تجاوزه�ا بالترجم�ة، ويبقى ع�ائق ذه�ني ُأخ�ير} تص�نع�

 الناس؛ ولم نناقشه بعد في هذه المقدمة، مع ُأننا سنحتاج� إلى التطرّق إليه عند التعّمق بالترجمة تطبيقيً��ا، وه��ذا

العائق هو اختالف طريقة استيعاب اللغة بين الناطقين بها ُأفراًدا.

جرداء؟      1.7 أم معشوشبة، تالل
لَِد س��امر وس��يف في المدين��ة نفس��ها، ونش��أ هما سامر وسيف. و�  لنتخيَّل قلياًل شخصين افتراضيين، ولن�سمِّ

 كالهما على لغٍة واحدة هي العربية العامية، ثم تعلَّم االثنان العربية الفصحى في المدرسة، وش��يًئا من اإلنكليزي��ة،

َما من طبقتين مختلفتين اقتصاديًا. فقد ت��ربَّى س��امر في عائل��ة ميس��ورة، إذ ُأه��داه�  لكن بينهما اختالًفا واحًدا: فه�

 والداه سيارة جديدة وهو في المدرسة الثانوية، وسافر إلى الواليات المتحدة وُأوروبا قبل ُأن ي��دخَل الجامع��ة. وُأم��ا

سيف، فيغادر� المدرسة بعد الظهر ليعمَل صبًيا في ورشة للسيارات في حّي شعبي قديم، وهو لم يغادر مدينته -

 قّط- وال يكاد� يقابل� ُأيَّ ُأشخاٍص من خارج حّيه. ولنط��رح اآلن س��ؤااًل عن ه��ذين البطلين االفتراض��يين: ه��ل ي�فكّ��ر

سامر وسيف بالعالم بالطريقة نفسها؟ وهل تدّل اللغة لديهما على معاٍن وإيحاءات متماثلة؟

 ي��رى س��امر، وس��يف في ك��ل ي��وٍم مئ��ات الس��يارات، ومن الب��ديهي ُأن الس��يارات في ُأّي مك��اٍن في الع��الم

ميتسوبيش��ي، ها شركات مشهورة ترّن ُأسماؤها في آذان الجمي��ع   )متشابهة جًدا، فجلّها منتجات} مستوردة تصنع�

س��يارة ف��إنَّ ، لكن تجربة االثنين مع هذه المركبات مختلفة جًدا. فإذا سمَع سامر كلمة  "تويوتا، هوندا، وهلم جرًا " ) 

 ُأول ما يتبادر� إلى ذهنه هو سيارة فارهة نظيفة، يركبها في كل صباٍح وي�شّغل التكييف ويقودها بسعادٍة إلى عمله،

 وُأما سيف؛ فإنَّ الكلمة توحي له� على الفور بسيارة مهترئة متهالكة، مثل السيارات التي يغِسلها في ورشته طوال

ُأمريكا فإنَّه ي�فكّر بأرٍض خيالية يعيش� فيها ممثلو هولي��وود وت��أتي "النهار. ومن جهة ُأخرى، إذا سمَع سيف كلمة  " 

ُأمريك��ا وي��رى ُأمام��ه� ط��رق نيوي��ورك المزدحم��ة وُأش��جار "منها شطائر ماكدونالدز، وُأما سامر فهو يس��مع� كلم��ة  " 

السنترال بارك وناطحات سحاب مانهاتن؛ التي تجوَّل بينها حتى صار يعرف�ها مثل حّيه.

 وسامر وسيف هنا هما مثال} على ارتباط اللغة بتجربة اإلنس��ان، فك��ل كلم��ٍة نس��تخدمها في حياتن��ا اليومي��ة

 توحي لنا بإيحاء قائم على تجربتنا الشخصية مع العالم، وهذه التجرب��ة تأس��ر� فهمن��ا للغ��ة وت�قّي��ده ض��مَن الخلفي��ة

على ه�ذا المس��توى ترجم�ة الكالم ض�روريَّة بين جمي��ع (الذهنية التي يتميَّز� بها كل إنساٍن عن س�واه. وق��د تب�دو  ( 

114  2017 : . 113Wesch ( ) p

115  2000 : . 3Botha ( ) p
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 الناس، ال بين اللغات فحسب، فكل} منا يقصد� بالكلمة الواحدة معاني ومدلوالٍت تخّصه، وقد يزي��د� الم��ترجم على

 ترجمته كلماٍت تعكس� ميوله الشخصية ال ميول المؤلف، ُأو يعجز� عن فهم اإليحاءات التي يحاول� المؤل��ف نقله��ا

116، فنضيف� بهذا عقبًة وحاجزًا جديًدا يستحيل� على ُأي مترجٍم ُأن يخترقه، مهما سعى جاهًدا لذلك.لقرّائه

د عناني بقوله إن اللغة كائن} إنساني حضارّي، وهو يكتب� في ذلك: وهذا ما يتحدَّث عنه الباحث محمَّ

ا يحيل� القارٌئ األلف�اَظ إلى م�دلوالِت حيات��ه ال�تي يعرفه�ا ح��تى يَْثب�َت ل�ه ُأن�ه فهم م�ا يق�رُأ، فال��ذي يق�رُأ كالًم� «] [ 

 باإلنجليزية عن الزُّهور يحيل هذا الكالم إلى واقع خبرته بالزُّهور، إما في حياته المادِّيَّة ُأو في خبرته الذِّهنية وحسب،

ر ما يعرف من الزُّهور حتى يطمئنَّ إلى فهم ما يقرُأ، وقد يتصور ما يق��رؤه باإلنجليزي��ة عن الزُّه��ور في  فهو قد يتصوَّ

إطار ما يعرفه بالعربية عن الزهور.«

117― محمد عناني

 فاللغة -بالنتيجة- لها صفة} شخصية، وعقبات الترجمة ال تقتصر� على الح�واجز الثقافي��ة والفكري�ة والقواعدي�ة

المعنى ذاته الذي ليست له� صفة} ثابت��ة} بين األف��راد واألش��خاص، ناهي��ك عن "بين اللغات، بل إن مشكلتها في  " 

الذي تناولن��اه� من ج��وانب  )المجتمعات اإلنسانية. ويمكننا اإللمام تماًما بزوايا النقص الحتمي في ظاهرة الترجمة 

 (ِعدَّة حتى اآلن من قائمة جمعها عالم} من علماء اللّغة، وهي ت�لخّص كَل خلٍل في المعنى ُأو الثقافة يقتضيه نق��ل�

الكالم بين اللغات.

عشـراالثنا"  بيـرمانإشكاالت "   1.8
، قائمًة في كت�ب�ه حصرَ فيها اثني عش��رَ س��مًة، يق��ع� فيه��ا نقص ُأنطوان بيرمان "وضع باحث اللغة الفرنسي؛  " 

 وتحوير ُأثن��اء الترجم��ة، فتختفي فيه��ا لمس��ة المؤلّ��ف األدبي��ة على حس��اِب وض��وح مع��نى الترجم��ة. وفيم��ا يلي

119 118" إلشكاالت بيرمان االثني عشر حسبما رتبها صاحبها:ترجمٌة"

 : التالعب بقواعد اللغة وتراكيبها لتالئم اللغة الجديدة، مث��ل إع��ادة ت��رتيب الكلم��ات في الجمل��ةالقواعد.1

وتغيير العالقة بينها تماشًيا مع اختالف اللغتين.

: تفسير� كلماٍت وجمٍل قصد المؤلّف ُأن يتركها مبهمة.اإليضاح.2

: تميل� كثير من الترجمات ألن تكون ُأطول من األصل؛ ألن فيها إيضاحًا وتفسيرًا مبالًغا فيهما.التطويل.3

: يتالعب� كثير من المترجمين باختيار الكلمات في النّص، ظًنا منهم ُأنهم يبدلونها بما هو ُأبلغ.البالغة.4

116  2000 : . 50Botha ( ) p

173(: ص2000) محّمد عناني 117

، لعز الدين الخطابي، الطبعة األولى 118 الترجمة والحرف ُأو مقام الب�عد ) بعض الترجمات مقتبسة من نسخة  "  (، صادرة عن2010"

، ص  لبنان (المنظمة العربية للترجمة في بيروت  (11.

119  2008 : . 147-148Munday ( ) p
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اللغة  والتعريب  عن التـرجمة فن

 : إبدال كلمات األصل بما يختلف عنها في انطباعاته غير المباشرة، مثل: الرمزية الدينية لش�يءالتحريف.5

فحيح األفعى. ؛ ُأو الكلمات التي تحاكي ُأصواتًا حقيقية، مثل:  "كالصليب ُأو القربان " ) (

 : إبدال كلماٍت عدَّة لها معاٍن متفاوتة في األصل؛ بمرادٍف واح��ٍد في الترجم��ة، مث��ال ذل��ك: ُأنالتبسيط.6

ا وجه} وال سبيل لمقابلتها في الترجم��ة إال بكلم��ة عربي��ة واح��دة، ممَّ "في اإلسبانية ثالث كلماٍت معناها  " 

ط التنوع المعجمي. ي�بسِّ

 : تقع� هذه المشكلة في الّشعر -كثيرًا- وفي النثر -ُأحيانًا-، وذلك الستحالة نق��ل المزاي��ا الص��وتيةالقوافي.7

(من سجع وتناغٍم، وتالعٍب بالكلمات، والقوافي بين اللغات. (

 : صعوبة نقل التشابه الصرفي المقصود بين مجموعة من الكلمات، وال��ذي يحم��ل� قيم��ًة لغوي��ةالصرف.8

. َضال َعال، وز�َكام، وع� س� (محّددة، مثال: ُأن ُأسماء األمراض في العربية ي�ْتب�ع فيها -بالقياس- وزن ف�َعال  (

 : عادًة ما تكون ُأصول النصوص متناسقة في شكلها ونمطها ورس��التها كامل��ًة، وُأم��ا الترجم��ة؛التناسق.9

فإنَّ كل جزٍء منها يكتسب� لونًا جديًدا بسبب اإلشكاالت االثني عشر هذه، فيضيع� التناظر� فيما بينها.

بيرمان ُأن تبديل األمثال األجنبية بنظائرَ لها من لغة الترجمة تضّيع الخصوصيَّة الثقافي��ةاألمثال.10 ": يرى  " 

.وكمثاللألصل،  كل الطرق تؤدي إلى بغداد كل الطرق تؤدي إلى روما ب� لنا جملة:  " لو بدَّ " " "

 : قد يعجز� المترجم عن نقل اللهجات الدارجة والعامية باللغ��ات األخ��رى إلى اللغ��ة ال��تي ي��ترجم�اللهجات.11

ر عليه نقل لهج��ة األمريك��يين الس��ود ال��تي ت�ميِّز  إليها، مع ُأهمية دالالتها الثقافية واالجتماعية، كأن يتعذَّ

مجتمعهم وثقافتهم.

 : تعجز� الترجمة عن نقل تعّددية اللغات في ُأحد النصوص، كأن تتمازج عّدة لغاٍت في عمل واح��داللغات.12

تحدث بلغة ُأجنبية.الميكون� تارًة باإليطالية وتارًة باإلسبانية، فضاًل عن تبديل اللكنة واللفظ التي ت�مّيز 

 وعند ترجمة عمٍل ُأدبّي تتزاحم على المترجم ه�ذه الص�عوبات كله�ا، وذل�ك لك�ثرة م�ا يمأل ه�ذه األعم�ال من

ِب باأللفاظ، والموسيقى، والشعر، وه��ذا م��ا ي��دفع�  لمسات فيها هذه اإلشكاالت من التشبيهات الصوريَّة، والتالع�

 كثيرًا من هواة األدب لالستياء من قراءة كتاٍب بغيرِ لغته األّم، بل ولعدم تقّبل قراءة الكتب المترجمة إطالًقا إذا ما

وما سلف من عقبات وحواجز مصدًرا لإلحباط لمن يس��عى إلى دخ��ول ع��الم (ُأتقنوا لغتها األصلية. وقد يبدو هذا  ( 

الترجمة، فهل يعني ذلك ُأن وظيفة المترجم ليست ذاَت قيمة؟ 

  وقواعدي��ة وفردي��ة بحيث� يس��تحيل120كما مرَّ بنا، ال شك ُأن بين لغات اإلنسان فروقات كثيرة وحواجز ذهنية

 نقل� الكالم بينها دون ضياٍع شيء من معناه ومغزاه ووقعه، وهذا يعني ُأن الترجمة -بتعريفها المعت��اد- مس��تحيلة،

 وُأن مهنة المترجم شاقة} جًدا. لكن النتيجة التي نسعى إليها هنا ليست الدعوة لليأس من الترجمة واعتزاله��ا، وإال

120  2010 : . 155Deutscher ( ) p
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اللغة  والتعريب  عن التـرجمة فن

 لما احتجنا لباقي صفحات هذا الكتاب، وإنما بوسعنا حَلُّ المشكلة بإعادة تعريف مهنة المترجم: فعمله ال يخض��ع�

121إلى قواعد العلوم الصرفة والمنطقية، بل يعتمد في معظمه على اإلبداع والفن.

، فهي تتطلَّب� الدقة رغم ُأن الدقة فيها ال تتبع� منهجًا وال نظاًما ثابًتا. 121 فّن متقن " يقول الكاتب المشهور جورج شتاينر ُأن الترجمة  "
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وأساليب   . 2 وأنواعها الترجمة  فن

الحديثة  الترجمة

وولتر بينجامين في مقال��ة ش��هيرة: إن اله��دف األول من الترجم��ة ه��و الوص��ول إلى من ال يس��تطيع "يقول  " 

  ول��وال1القراءة بلغة ُأجنبية، وذلك »لتحرير النص من سجن اللغة« التي ك�ِتَب بها، وبّث الحياة فيه بلغ��اٍت جدي��دة.

  فهي -بطبيعتها- يكتنفها نقص} وعي��وب حتمي��ة مهم��ا ب��ذل2هذه الغاية لصارت الترجمة محَض استنساٍخ قاصرٍ،

 فما هي -إًذا- قيمة الترجمة مقارنًة بأصلها؟3المترجم جهده وطاقته.

األصل؟  التـرجمة   2.1 أم ،
ول��و ن� غاية الترجمة في نقل األدب كامالً ومثالًيا بين لغتين، وإنَّما بتيسير الوصول لجوهر هذا األدب   )ال تكم�

 (نقص منه شيء إلى من ال سبيَل له� غير ذلك. فلوال الترجم��ة� لم��ا ش��اهدت في طفولت��ك ُأي مسلس��الٍت وُأفالم

ُأوالدن��ا من دار المع�ارف، مثل سلس��لة  "كرتونية تذكر، ولوالها لما كنت  لتقرُأ كثيرًا من كتب األطفال المحبوبة  " ( 

ليدي بيرد من مكتبة لبنان بلغتك األّم، ولوالها -ُأيًضا- لما كان ليقرُأ إنسان} في عصرنا الحاض��ر قص��ة (وسلسلة  " " 

ه��ا ت���رِجَمت عن لغ��اٍت4ُألف ليلة وليلة، فن الحرب الشهير، فجميع� " وال ملحمَتي: اإللياذة واألوديسة، وال كتاب  " 

تراثية اندثرت منذ زمن طويل.

 وتستمّد الترجمة معناها ومصدرها واعتبارها من األصل، فسبب� االهتم�ام ب�أيِّ ترجم�ٍة ه�و ُأنه�ا نش�أت من

هاري بوتر وحجر الفالسفة مترجمًة عن  "نّص ُأجنبي، ولو لم تك�ن رواية  "    Harry Potter and the Pilosopher's 

Stoneع��لما اكترث بقراءتها كثير من الناس، لكن العكس غير صحيح؛ فاألصل ال يحتاج� للترجمة وال يتأثر بها. وم  

 مرور السنين قد تتقادم� الترجمة، فتتالشى قيمتها مع تغّير ُألسنة الناس وُأذواقهم وتفضيالتهم، وُأما األص��ل فإنَّه

1  2008 : . 169Munday ( ) p

2    2004 : . 254Bullock & Jennings ( ) p 

3  1997 : . 20Berezowski ( ) p

، ومن ثمَّ حفظها التراث� العربيُّ إلى يومنا الحاضر.4 الفارسية القديمة ُألف لية وليلة باألصل عن اللغة البهلوية  ( ت�ْرِجَمت قصص  ( " "



الحديثة      الترجمة وأساليب وأنواعها الترجمة والتعريب  فن التـرجمة فن

  ص��ارت ُأق��رب إلى5يظّل كنزًا ُأدبًيا على مدى الزمان، فاألوديسة ال زالت ت�قرُأ إلى يومنا ه��ذا، لكن معظم ترجماتها

"صيحاٍت   وي��زعم� األلم�ان -مثالً- ُأن ترجم�ة شكس�بير بلغتهم ُأفض�ل من7 تتبدَّل� كل بضع عشراٍت من السنين،6"

ا من ركاكته��ا عن��دهم.   ولكث��ير األعم��ال األدبي��ة8مسرحيات شكسبير اإلنكليزي��ة، بينم��ا يش��تكي الفرنس��يون دوًم��

 صالحية شبه ُأبدية، فالناس يقرؤون في عصرنا ُأشعار المتنبي والمعري، مع ُأنها ن�ِظَمت  في زمٍن ال يمتُّ لزمانن��ا

 بصلة، وُأما الترجمات فهي تتقادم� بسرعة، إذ تسعى الترجمة -إجماالً- لمحاكاة ذوق الن��اس الح��الي وليس ذوقهم

9وقت كتابة النص األصلي.

 وليس من دليٍل ُأق��وى من ه��ذا على ص��عوبة وظيف��ة الم��ترجم: إذ ال تكفي ترجم��ة كت��اب عن اإلنكليزي��ة إلى

 العربية مرة واحدة، وذلك فالترجم��ة عم��ل} نس��بي}، وهي تختل��ف� في ك��ِل م��رة حس��َب الش��خص ال��ذي يق��وم ب��ه

، فهي ترجم�ة} قص��ة ط�روادة "والجمهور الذي يستهدفه. ومن ُأمثلة ذلك ترجمة دريني خشبة لإللياذة، وعنوانه��ا:  " 

، وُأما س��ليمان البس��تاني فق��د سعًيا لتيسير قراءتها بالعربية (شعرية} اختصرَ فيها الملحمة وُأعاد ترتيب فصولها  ( 

 ترجم نص اإللياذة الكامل شعرًا -بعربيَّة فصيحة- في نهاية القرن التاسع عشر ُأو بداية الق��رن العش��رين، وتختل��ف�

 هاتان الترجمتان كَل االختالف عن ترجمتي عنبرة الخالدي وممدوح عدوان للعربية الفصحى الحداثية. فكل� ترجمٍة

  وك��ل} منهم خصَّ ج��وانب من10مما سلَف لها ميزاتها وسيئاتها، بحسِب مهارة المترجم وحنكته وهدفه من عمله،

11األصل على حساب ُأخرى، مثل ُأن ي�ضحّي بجماِل النّص على حساب الدقة في المعنى.

 ونجحت الترجمة -في جميع األحوال- بأن تنقل إلينا كنوًزا ُأدبية كثيرة عمرها آالف السنين، والتي ُأ�نتجت في

 ظروف اجتماعية وإنسانية ال تكاد� تمّت بصلٍة لواقعنا الحاضر، ون�ِقلَت هذه الكنوز -ك��ذلك- إلى مئ��ات اللغ��ات في

ُأو بعض الناس يستمتعون بقراءتها ويتذّوقونها في ُأيامنا، ولو بنكه��ة (كل قطرٍ من ُأقطار األرض، وما زال الناس  ( 

 وطريقة مختلفة عما عرفه القراء في زمنها، وربما ال يمكن للترجمة إال ُأن تص��وَن ج��زًءا ص��غيرًا من روع��ة األص��ل،

 ومع ذلك فإن هذه اللمحة البسيطة تبقى ثمينًة ومؤثّرة بما يكفي لت�كرَِّس ُأجيال} كاملة} من البشر نفس��ها لقراءته��ا

  ولو ُأنها قد تتطلَّب� حكمًة وفطن��ًة12ودراستها. فال شكَّ ُأن الترجمة -على صعوبتها- تستحّق عناءها وتأتي بثمارها،

هائلًة لت��أتي بوقعه��ا المرغ��وب، وتتجلى كث��ير} من ه��ذه الحكم��ة في االختي��ارات العدي��دة ال��تي على الم��ترجم ُأن

ي�ْقِدَم عليها.

 عدا ترجمة ُألكسندر بوب الشهيرة باللغة اإلنكليزية.5

موضة كما يقال بالعامية.6 " ُأي  "

7    2004 : . 256Bullock & Jennings ( ) p

8  , 2020. .    .  Kenneth Rexroth Literature [online] The Encyclopædia Britannica Available at 

: . . 505930https //www britannica com/art/literature#ref   6  2020[Accessed August ].

9   2020Kenneth Rexroth ( ).

10  2008 : . 29Munday ( ) p

11  2000 : . 167Botha ( ) p

12  , 2020. .    .  Kenneth Rexroth Literature [online] The Encyclopædia Britannica Available at 

: . . 505930https //www britannica com/art/literature#ref    6  2020[Accessed August ].
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الحديثة      الترجمة وأساليب وأنواعها الترجمة والتعريب  فن التـرجمة فن

إبل؟     2.2 أم جمل،
ُأمبرتو إيكو في سنة  "نشر الباحث اإليطالي  Mouse   كتابًا بعن��وان: 2003" or Ratو��وه ، ج���رَذ} ُأم ف��أر؟  )" "( 

 يطرح� في كتابه واحدًة من ُأكبر المعضالت التي تلقى بحًث��ا في الترجم��ة، وال ت��دور� ه��ذه المعض��لة ح��ول الف��ئران

ُأمبرتو بمثاٍل بليٍغ ل��ه عالق��ة} بتين��ك الكلم��تين إليص��ال ، وإنما يستشهد  مثلما يوحي عنوان الكتاب "والجرذان  " ) ( 

  منratالمقص��ِد من كتاب��ه، إذ يط��رح� مش��كلًة واقعيَّة طالم��ا يواجهه��ا الم��ترجمون اإليط��الّيون في نق��ل كلم��ة 

فأر ُأم topoاإلنكليزية. فهل من األصحِّ ترجمتها إلى   )" "(ratto ؟ جرذ  )" "(

. - مقتبسة بترخيص االستخدام العادل. ج�رَذ} ُأم فأر؟ "غالف كتاب  "

في مش����هٍد من مس����رحية ه����املت المش����هورة، يق����ول البط����ل وه����و ينظ����ر إلى س����تارة في

How   ?الغرفة:  now? A ratل ُأن��رذ، ب��وان الج��ا ليس حي��والمقصود هن ، ومعناها التقريبي: »ما هذا؟ جرذ!«  ) ( 

جرذ في هذا السياق اختيار "هاملت انتبه لشخٍص متطّفل دخل الغرفة خلسًة واختبأ خلف الستار، واختيار كلمة  " 

بوص��فه كائًن��ا مزعجً��ا يرت��اع� الن��اس حين  )حذق} ألن لها داللتين في اللغة اإلنكليزية: فقد يقصد بها حي��وان الج��رذ 

ألّن اكتشاف متطف��ل في الغرف��ة يث��ير� ُأحاس��يس من الهل��ع، تش��به� تل��ك ال��تي يثيرها )رؤيته ُأو شخص متطّفل  )

. (منظر ج�رَذ

، فكلم��ةtopoويقول الكاتب: إن من األسلم ترجمة الكلمة في ه��ذا الس��ياق إلى  ومعناه��ا باإليطالي��ة: ف��أر  ) ( 

ج�رذ بمعناه��ا "فأر لدى اإليطاليين ت�عطي إيحاًء ب�الهلع من ك��ائٍن غ�ير مرغ�وٍب ب�ه، وهي ُأق��ّل دق��ة من كلم�ة  " " " 

فأر مناسبة جًدا في السياق األدبي، وُأما عند الحديث "الحرفي، لكنها ُأقرب لإليحاء المطلوب. ولهذا فإن ترجمة  " 

، فال ب���دَّ من ترجمتها الج��رذان نش��رت وب��اء الط��اعون في ُأوروب��ا "عن الج��رذان في س��ياٍق علمّي، ك��القول ب��أن:  "

ى االختي��ار بين كلم��تي الف��أر والج��رذ -كماrattoإلى  ، ألنه��ا المف��ردة األك��ثر دق��ًة على الص��عيد األحي��ائي. وي�س��مَّ

المساومة  )سلف-  " "Negotiationاب��المفاضلة في الترجمة، ُأي المفاضلة بين المعاني بعضها على حس " ُأو  " ) 

بعض، وانتقاء األنسب للسياق؛ فكل� ترجمٍة لها سياق} صحيح، وسياق} خطأ.
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ُأم�برتو إيك��و إلى مث��ال ق��ريب في اللغ��ة والثقاف��ة "ويصلح� -بظّني- تقريب� هذا المثال المحورّي في كت��اب  " 

 العربية، والتي تكثر� فيها ُأسماء حيوان آخر هو الجمل؛ لما له� من منزلٍة كبيرة في التراث العربّي، حتى صعب على

كما نعلم اآلن ليست مترادفة، فكل (المعاجم حصر� ُأسمائه، فيقال� ُأن له منها ثالثمئة. إال ُأن ُأسماء هذا الحيوان  ( 

منها يأتي محماًل بإيحاءات ذهنية مختلفة، مثل ما يرد في هاتين العبارتين: 

13تعد الجمال العربية ُأول ُأنواع الجمال التي انتفع بها اإلنسان.•

14تعالى النهار حتى ُأقبلت اإلبل من كل فج بما عليها.•

 ربَّما يّتضح من ُأسلوب وسياق كلتا الجملتين السابقتين ُأن: األولى حديث��ة، والثاني��ة تراثي��ة، فعن��دما يس��مع�

وربما يكون ق��د رآه� ب��أّم عيني��ه في حديق��ة الجمل غالًبا ما تتبادر� إلى ذهنه صورة جمٍل ككائٍن حّي  )العربي كلمة  " " 

، ولو شاهد هذا الحيوان في فيلم وث��ائقي عن الحي��اة البري��ة، فغالًب��ا م��ا  (للحيوانات، ُأو في البادية، ُأو في رحلٍة ما

؛ ألن هذا هو االسم األكثر ش��يوًعا في عص��رنا، وُأم��ا ل��و ك��ان الفيلم الوث��ائقي عن ت��اريخ الجمل "سيقول عنه: إنه  " 

، اإلب��ل "العرب والمسلمين ُأو عن قيمة الجمال في الثقافة والتراث العربية؛ فمَن المحتمل ُأكثر ُأن ي��أتي بكلم��ة  " 

الناقة عن "ألنها مستساغة} في تلك السياقات، وُأما لو كان الحديث عن ُأنثى الجمل في القرآن فقد عبَّرت كلمة  " 

ذلك المعنى؛ الذي ارتبط بناقة النبي صالح. 

  في معناها؛ فإنَّ االنطب��اع اللغ��ويَّ ال��ذي تث��يره� في ذهن15وحتى لو كانت هذه الثالث الكلمات شبه مترادفة

 المستمع مختلف} جًدا. ويفهم� الناطقون بكل لغٍة هذه االختالفات الطفيف��ة في َوْق��ع الكلم��ات، فيس��تخدمون كاًل

منه��ا لغاي��ٍة وه��دٍف بحس��ب م��ا يري��دون الح��ديث عن��ه، س��واًء ُأك��ان ذل��ك ب��وعٍي منهم ُأو ب��دون وعي، وُأنَت ال

 ت�حذِّر -مثاًل- سائق سيارة في بلٍد صحراوّي قائاًل: انتبه، ُأمامك ناق��ة} تع��بر� الش��ارع! وبالِمْث��ل، على الم��ترجم حينم��ا

 يواجه هذه الكلمة بلغٍة ُأجنبية في الترجم�ة فعلي��ك ُأن يعي س��ياقها، وُأن يخت��ار بن��اًء على س��بٍب منطقي ُأيً��ا من

يساوم� بين المعاني مثلما قال ُأمبرتو إيكو.  "مقابالتها العربية هو األنسب لسياقه، وهكذا  "

 في الترجمة -دائًما- طرق} عّدة تصلح� للتعبير عن المعنى، غير ُأن كَل طريق��ٍة تحف��ظ� ج�زًءا من مع�نى الكالم ُأو

ها هو ح�ْسن اختيار الترجمة التي تحفظ� الج��زء األك��بر. وس��بيل� الم��ترجم  إيحائه وتفقد� جزًءا، وجوهر الترجمة وإبداع�

 لالختيار بين هذه الطرق ُأن يرجَع إلى مقصد الترجمة وغايتها، فكل� سياٍق وك��ل� جمه��ورٍ يس��تدعي غاي��ة مختلف��ة،

  مثلما ُأن المترجم اإليطالي يخت��ار� -بن��اًء على غايت��ه- بين16وتظهر مهارة المترجم في تسخير اللغة للغاية المرجّوة،

. وه�ذا االس��تناد� اإلب�ل الجم��ل و ، ومثلما ُأن المترجم العربي قد يخت�ار� ذات ي��وٍم بين  الفأر الجرذ و "كلمتي  " " " " " " " 

17.ضربTا من الفنونالدَّائم للحكم الشخصي؛ هو ما يجعل� الترجمة 

ص13 اإلبل و الجمال وُأنواعها  ) كتاب  " "9.)

14. ذكر ردة ُأهل البحرين وعودهم إلى اإلسالم ، الجزء السادس  البداية والنهاية ( كتاب  ( " "

، وهو اختالف نحوي ال داللي.15 اإلبل جمع كأن  ( مع اختالفها في الجنس ُأو العدد الذي تشير إليه  " " (

16  2016 : . 570Nord ( ) p
  من الجيد التقاط فلسفة المؤلف والتعرف عليها، وعلى رؤيته لجوهر الترجمة، وغايتها، حيث جعل الترجمة ضربًا من الفنون، وفي17

ال يخضع� لقواعد العلوم الصرفة، والمنطقية،ر فقرة في الفصل األول التي يقول فيهذا السياق ُأحيل القارٌئ على آخ  )ها ُأن المترجم 
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فن التـرجمة   2.3
دهب إال ويتخيل مسبحًا مليًئا بالّنقود في قصره الف��ارِِه بمدين��ة الب��ط، وال��ذي ال "ال يسمع المرء باسم العم  " 

سوس��و ولول�و وتوت�و وال ابن ُأخت�ه ا فيه، ولو كان ذلك ألقربائه اللطف��اء  دهب بقرٍش واحد ممَّ (يكاد يتبرَّع� العم  ( " " 

، وابن ُأخت��ه س��كروج م��اك دك دهب المحبوب بين القرَّاء الع��رب ه��و في الحقيق��ة  . لكن اسم العم  "بطوط " " " " " 

. ول��وال ُأن دار الهالل اس��تحوذت على حق��وق ِوي ود�ِوي ول�ِوي ه� ، وُأقربائها الصغار  هم  دونالد دك "بطوط هو  " " " " " 

سكروج إلى األبد،1959نشر القصص عربًيا في سنة  دهب العم  "؛ لر�بَّما بقي العم  " " سلطع18" " مثلما ُأن مستر  " 

حكاية لعبة ك��ان س��يبقى من فلم  بظ يطير  ، وُأن  مستر كرابز "(من مسلسل سبونج بوب ر�بَّما كان ليبقى  " ( " " " " ) ( 

، "بز اليتيير   وهذه محض� شخصيات قليلة من ُأيقونات كثيرة نشأت عليها ُأجيال من الشباب والكهول، وال��تي19"

ندين� بها إلبداعات في الترجمة العربية.

يقول نعوم تشومسكي:

سها ثابتة، لكْن في اتباع هذه المبادٌئ تساهل ينجم عنه تنّوع النهائي«.  20»اللغة إبداع حرّ، فقوانينها وُأس�

 وألن الترجمة من فروع اللغة فإن لها -كذلك- مبادٌئ عامة؛ وهي التقّي��د بمع��نى النص األص��لي، وفيه��ا ب��اب}

 كبير} لإلبداع بإعادة َخْلق جماليات النّص بلغة جديدة، ولهذا فعلى كل مترجم ُأن يضيَف إلى النّص شيًئا من ملكته

ا فقده النص ُأثناء نقله. 21الشخصية، والتي ال غنى عنها للتعويض عن بعض ممَّ

 بَذَل الباحثون محاوالت كبيرًة في الماضي للتغاضي عن إبداع المترجم، وذل��ك ب��أنهم ح��اولوا جع��ل الترجم��ة

 نشاًطا علمًيا ُأماًل بأن تتبَع درب العلوم الطبيعية من الرياضيات وُأقاربها، إال ُأن ثمة اتفاًقا عاًما بين الب��احثين اآلن

ُأو مزيج} بين اإلبداع والعلم، ُأو بين األدب واللغة  (، ولذا، ال يج��وز� تقيي��دها بقواع��د22)على ُأن الترجمة عمل إبداعي 

 صارمة. فال ب�ّد ُأن يتحلَّى المترجم بح�رّية اختيار الكلمات والتعابير المناسبة في ترجمت��ه؛ بن��اًء على خبرت��ه وقدرات��ه

 اللغوية، وال يمكن� إغفال دوره الشخصّي في اتخاذ عدٍد النهائّي من القرارات الصغيرة والكبيرة بالترجمة، والتي قد

.هذا اإلبداع وهذا الفن الذي يعنى إبراز قدرات المترجم في تجسيد المعنى الذي ُأراده  (بل يعتمد في معظمه على اإلبداع والفن

. المدقق (المؤلف األول للنص، بكل ما يحمله الفن من سمات وخصائص التحرر من قيود العلم  (

 ، واعتمدت المجلة في ُأعدادها األولى األسماء األجنبية1959 صدر العدد األول من مجلة ميكي عن دار الهالل في شهر يناير سنة 18

رَِّب منذ العدد األول للمجلة، بينما لم ي�عرَّب اسم بطوط ، لكن العم دهب يتميَّز� بأن اسمه ع� دونالد داك مثل  "(لجميع الشخصيات  " ( 

فتحي حسين عامر،  (.108: ص2019)حتى العدد الرابع ولم ينل بندق اسَمه حتى العدد الثالث عشر 

19  Buzz Lightyear صدر سنة حكاية لعبة  ) من فلم  " ، وفي تعريب اسمه إبداع كبير ليماثل الصوت األجنبي،1995"  (، مدبلج بالعربية

Mr .و Krabs صدر سنة سبونج بوب  ) من مسلسل  " "1999. (، مدبلج بالعربية

20  1988 : . 152Chomsky ( ) p

21  2011 : . 47Levý ( ) p

22  2011 : . 57Levý ( ) p
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 ت�غيِّر� من وقع هذه الترجمة في نفس القارٌئ جذريًا. وتزداد الحاجة إلى موهبة المترجم هذه كلَما ك��ان للنص قيم��ة

 24 فنقل� جمال الكالم ُأصعب� من مضمونه.23ُأدبية وبالغية ُأكثر،

 بس�بب ال��ترادف الس��طحي بين اللغ��ات ال�ذي رُأين��اه س��ابًقا، يجب على الم�ترجم ُأن يحتكم إلى خبرت�ه -ُأواًل

ا، فه��و يس��تند إلى َملَك��ة25وُأخيرًا- لي�قرَِّب فحوى الكالم وجماله من األصل،   وهذا يجعله� ُأديًبا وفنانًا ُأكثرَ منه� عالًم��

حيحة والدقيقة حتى ولو ُأن تفّننه يبقى محصوًرا ض�من م��ا يملي�ه26الخيال واللغة؛ ال ُأنه يبحث� عن المعاني الصَّ  ( 

.   ولهذا فإنَّ ما يسعى إليه هذا الِكَتاب� ليس إال ُأن يعطي المترجم مقّدمة ينطلق� منها، وُأن ي�ِعيَن27(النّص األصلي

 المترجم على وضع ُأساٍس منهجّي يحتكم� إليه في ترجمته ليتّمها على ُأكمل وج��ه، وُأم��ا اختي��ار ه��ذا المنهج فه��و

ق��رار يرج��ع إلى الم��ترجم وح��ده. ولكْن وقب��ل الخ��وض في من��اهج الترجم��ة، ال ب���دَّ من اإللم��ام ب��أنواع الترجمة

وفئاتها المتعّددة.

التـرجمةأنواع    2.4
، والترجمة كذلك، فليَس كل� من يكتب� س��بًقا ص��حفًيا ق��ادًرا على ت��أليف كت��اب، وليس األديب  الكتابة ُأنواع}

ٍل لكتابة إعالنات دعائية لمطعٍم ُأو محّل تجاري. فالمهمة األولى تحتاج� صحفًيا، ُأم��ا الثاني��ة فتحت��اج مؤلًف��ا،  بمؤهَّ

، لكْن لكتاب�اتهم ُأس��س} وقواع��د متباع�دة: وك��ذلك الم��ترجمون، إذ م ك�تَّاب}  وُأما الثالث��ة فتحت��اج مس�ّوًقا، وجميعه�

دستويفس��كي كترجم��ة مقال��ة علمّي��ة في ميكانيك��ا الكم، ال من حيث "ليس��ت ترجم��ة رواي��ٍة للك��اتب الش��هير  " 

المحتوى وال من حيث جمهور القراء.

المهنية التـرجمة   2.4.1
 ت�عَنى الترجمة المهنية بكل نقٍل بين اللغات له� هدف} مهني ُأو وظيفّي، ومن ُأمثلتها المعتادة: ترجمة الوث��ائق

كتالوغات اس��تخدام األجه��زة اإللكتروني��ة، وم��ا إلى (التجارية، وعقود العمل، واألوراق القانونية والحكومية، وُأدلة  ( 

 ذلك. وُأهم سمات الترجمة المهنية ُأنها تتطلَّب� الدقة الشديدة، وع��دم الخ��روج عن مع��نى النص األص��لي بزي��ادة

الكالم ُأو نقصانه، وفي االلتزام بالمصطلحات المعروفة والواضحة. 

 والترجمة المهنية ضرورية في الحياة اليومية للناس، خارج إطار الكتب واألدب، ولكنها تتك��ون -في الغ��الب-

 من نصوٍص يقرُأها المرء في العمل، ُأو حينما يبتاع شيًئا من متجر، ُأو حينم��ا يش��اهد� إعالنً��ا على شاش��ة التلف��از.

 وقد يكون� هذا النوع من الترجمة ُأكثرَ ما ي�ْطلَب� في سوق العم��ل؛ وذل��ك لفائدت��ه التجاري��ة والعملي��ة، وق��د يب��دو

ْضجرًا للمترجمين الّشغوفين باللغة واألدب، لكنه -عادًة- مجزٍ ُأكثر من الناحية المادية.  م�

23  2000 : . 38Botha ( ) p

24  2011 : .48Levý ( ) p

25  2011 : .48Levý ( ) p

26    2020Robins and Crystal ( )

27  2011 : . 55Levý ( ) p
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العلمية التـرجمة   2.4.2
 تندرج� الترجمة العلميَّة -عادًة- كفئة ضمَن الترجمة األدبية، وذل��ك لك��وِن معظم الكتب، والمق��االت العلمي��ة،

، األدب ال��واقعي "ضربًا من ض�روِب    ولكْن بين ه��اتين الفئ��تين اختالف} شاس��ع} بالنس�بة للم��ترجم، وذل��ك ألن28"

 الترجمة األدبية تتطلَّب� منه� حًسا لغويًا مرهًفا ومبدًعا، ُأما الترجمة العلمية فالغرض� األساس منها هو نقل� المعنى

والمضمون األكاديمي. 

ن -مثاًل- إح��االت  ومن سمات األدبيَّات العلمي��ة وح��دة ُأس��لوبها -تقريًب��ا- في جمي��ع اللغ��ات، فهي ال تتض��مَّ

ن اس��تيعاب الموض��وع وفهم��ه  ثقافية وليس فيها تالعب} باأللفاظ ُأو قواف شعرية، لذا من شروط ترجمته��ا ح�س��ْ

 ُأكثر من اإلبداعي اللغوي. ورغم ذل��ك، من المش��كالت الش��ائعة في الترجم��ات العلمي��ة االقتص��ار على تس��ليمها

دة، ولكن اإلش��كال ي��أتي من ُأن عقَّ  ألساتذة العلوم الطبيعي��ة، ك��ونَهم األدرى به��ا واألق��دَر على فهم مض��امينها الم�

صين ليسوا على دراية عميقة بعلوم اللغة، وبالتالي قد يقعون -ُأحيانًا- في ُأخط��اٍء كث��يرٍة في  معظم هؤالء المتخصِّ

29الكتابة واألسلوب، كما ُأنهم ليسوا دوًما متمكّنين من اللغة التي ينقلون منها.

 ويندرج� ضمن هذه الفئة كثير من ُأنواع الترجمة المنتشرة حديًثا، و منها ترجمة المجالت العلمي��ة والمق��االت

األكاديمية إلى العربية، التي تمارسها كثير من المجموعات التطوعية في اإلنترنت والمواقع الرقمية.

األدبية التـرجمة   2.4.3
: ترجم��ة ن�  ت�غّطي الترجمة األدبية نق��ل ُأيِّ عم��ٍل ف��ني ُأو إب��داعي من لغ��ٍة إلى ُأخ��رى، وبالت��الي، فهَي تتض��مَّ

رة، والمانغ��ا، واألفالم، والمسلس��الت التلفزيوني��ة، ص��وَّ  الكتب، والروايات، والمسرحيات، والش��عر، والقص��ص الم�

َمة� األساس لجميع هذه األعمال ُأنها مقترنة} -إلى ُأبعد الح�دود- بثقافة ُأجنبية، ولهذا فإن ترجمته��ا  والكرتونية. والسِّ

، وإلى اّطالٍع كب��ير على الثقاف��ات األجنبي��ة، ب��ل وعلى المنق��ول منه��ا وإليه��ا (تستلزم� خبرة ودراية هائلة باللغتين  ( 

30نظرية الترجمة. ولعلَّ الترجمة األدبية هي ُأصعب� ُأنواع الترجمة وُأكثرها استنزاًفا للوقت والجهد.

توقَّع من الم��ترجم األدبي الجيِّد ُأن يك��وَن ق��ادًرا على فهم اإلش��ارات الثقافي��ة والحي��ل اللغوي��ة في  فمن الم�

 األصل، وعلى ترجمتها ُأو تعويضها ببديٍل عنها، إذ ال يكفي ُأن يترجم المعاني الحرفي��ة. فعلى س��بيل المث��ال: ق��د

ه��ا، وق��د  تحتوي كثير} من األفالم األجنبية على إشاراٍت إلى الثقافة األمريكي��ة يص��عب� على المش��اهد الع��ربي فهم�

ن� كثير من الروايات ُأشعاًرا بلغ��اٍت وُأوزاٍن مختلف��ة عن الش��عر الع��ربي، وفي مث��ل ه��ذه األم��ور امتح��ان} ال  تتضمَّ

يستهان� به لقدرات المترجم األدبي وسعة حيلته وخبرته باللغات.

ا بين الم��ترجمين؛ وه��و ترجم��ة الكالم حرفًي��ا، ُأم  في الترجمة األدبية -خصوًصا- موضوع كبير} يس��تغرق نقاش��ً

َنا هي ُأن لكل ُأديٍب ص��بغًة متف��رّدة ج��ًدا تختصُّ به��ا كتابات��ه، وال س��بيل لحف��ظ ه��ذه  التصرّف فيه. والمعضلة ه�

28 -Non fictionاألدب باللغة العربية فتقصد� به كل "، وتعريف� األدب هنا هو التعريف األجنبي الذي يختلف� عن انطباع كلمة  " 

المطبوعات والمنشورات بعمومها حتى ولو تناولت موضوعات عامة.

.48(:  ص1985) إبراهيم زكي خورشيد 29

.49(: ص1985) إبراهيم زكي خورشيد 30
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ُأو شيء منها إال بالترجمة الحرفية، وُأسلوب المؤلف ليس مشكلًة في ُأنواع الترجمة التي س��بقت؛ ألن (الصبغة  ( 

 تركيزها على المحتوى، وُأما تركيز الترجمة األدبي��ة فه�و على الجم�ال واألس�لوب. وس�نعود� إلى الح�ديث عن ه�ذه

المشكلة مرات عدَّة.

حداثية    2.5 أساليب
 للترجمة ُأنواع} حسب النصوص التي تأتي بها -كما سلف- وكذلك حس��ب األس��لوب المعتم�دة في الترجم��ة.

 والطريقة� األبسط� وربَّما األجود للترجمة هي الترجمة اليدوية، مع االستعانة بالمعاجم والمراجع، وبها ت���ترجم� معظم

 الكتب والمؤلَّفات والمطبوعات المنشورة، وتكون� مسؤولية المترجم في هذه الطريقة هي قراءة نّص بلغة يتقن�ه��ا

ها ا- طرًق��ا حداثي��ة ش��اعت بعض الش��يء، فأص��بح بعض���  وترجمته� كاماًل إلى لغٍة ُأخرى. على ُأن في الترجمة -ُأيض��ً

. الترجمة اآللية "شرًطا ضروريًا وملزًما في العمل المهني، ومن ُأهمها ما يسمى خطأً  "

باآللة    2.5.1 االستعانة
، وكان ابًنا لشيٍخ من شيوخ قبيلة ِكندة يعقوب بن يوسف "نشأ في مدينة الكوفة ُأيام العباسيين عالم} اسمه�  " 

. ولمَع اسم الكندي في الفلسفة والعل��وم، ولفَت انتب��اه الخليف��ة الم��أمون فجعل��ه الكندي َب بلقب  "العربية، فل�قِّ " 

 رئيًسا لبيت الحكمة -آن�ذاك- وم�ا في��ه من ترجم��ة حثيث�ة للعل�وم والفلس��فة اليوناني��ة إلى العربي��ة، وي�نس��ب� إلى

، ولعل��ه اس��تمدَّ من عمل��ه ومنها إلى ُأوروبا فيما بعد (الكندي الفضل في نقل األرقام الهندية إلى اللغة العربية  ( " " 

ر الكندي في هذا العلم ُأساليب ، فطوَّ علم التعمية يت دراستها وقتئٍذ  مِّ "هذا اهتماًما باألرقام والشفرات؛ التي س� " 

ف  إحصائية تستنبط� اللغات التي ك�ِتَب بها النص وت�هّيٍئ لترجمتها ُأو فك شفرتها. وبعد وفاته بأحد عشر قرنً��ا، وظَّ

وارين ويفر "عالم رياضيات ُأمريكي اسمه�  ،32 ُأبحاث الكندي31" الترجمة اآللية " في اختراع   نجح في وبالفعل فق��د "

.1949ذلك عام 

فه��ا في ترجم��ة النص��وص الروس��ية إلى  ُأولت الحكومة األمريكية هذه التقنية اهتماًما ش��ديًدا؛ ُأماًل ب��أن ت�وظِّ

 اإلنكليزية آلًيا لتحقيق مصالحها في الحرب الباردة، ولكن برامج الترجمة البدائية آنذاك اعتمدت على استبدال كِل

كما رُأينا في   ( خط��أ منهجي ُأعطىالفص��ل األول)كلمٍة من اللغة الروسية بكلمٍة إنكليزية تقابلها في المعنى، وهو 

 لنصف قرن، ُأو ُأكثر. 33الترجمة اآللية سمعة رديئة لحقت بها

 لكن الزمن تغير، وُأصبحت االستفادة من الترجمة اآللية مهارة مرغوبة ومطلوبة في مجاالت العم��ِل الحديث��ة

ا من جودته��ا، وإنَّم��ا من بب� في ه��ذا ليس نابًع�� سات األجنبية، والس��َّ  بالترجمة، وخصوًصا لدى الشركات والمؤسَّ

الترجم��ة اآللي��ة  )سرعتها وقلَّة تكلفتها. على ُأنه ينبغي التفريق هن��ا بين  " " Machine translationتعانة��االس " و ) 

31  Warren Weaver

32  2018 : . 5Dupont ( ) p

33    2004 : . 115Hatim & Munday ( ) p
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)باآللة  "-  Computer assisted translationف إلى�ة من األل�د اآلل�ة بي�ة الترجم�ففي الحالة األولى تبقى مهم ،) 

 34الياء، وفي الثانية يستعين� المترجم باآللة كأساٍس يعمل� على تحريره وتنقيحه.

ا في  والفكرة األساس التي تقوم� عليها الترجمة اآللية هي ُأن معظَم الجمل المستخَدمة في اللغ��ة، وخصوص��ً

 المنشورات المهنية، تّتسم بتكرار كبير لتراكيب نحوية ومعجمية مقاربة، وبالتالي ال يحتاج� المترجم إلض��اعة وقت��ه

  فأهم م��يزٍة له��ذه ال��برامج -على األرجح- هي ُأنه��ا تحف��ظ� قاع��دة بيان��اٍت ش��املة35بإعادة ترجمتها مرة تلو األخرى.

ذاكرة الترجم��ة ى هذه البيانات  "لجميع المفردات والجمل األجنبية وترجماتها التي اختارها المترجم سابًقا، وت�سمَّ " 

( Translation memory،)36،ة��وكالمنا في نهاية المطاف هو تكرار} لعدٍد محدوٍد من المفردات والتراكيب اللغوي  

 ولذا فإنَّ ذاكرة الترجمة تسمح� للمترجم -نسبًيا- باالكتفاء بعمله السابق، وكذلك بتوحيد المف��ردات والص��يغ ال��تي

 وقد ت�خفِّض البرامج التي فيها هذه الميزة وقت الترجمة إلى النصف تقريًبا، فتزيد� من ربح المترجم -37يكتب� بها.

في كل ساعة عمل- إلى الضعف ُأو نحوه.

ن بعض} من هذه البرامج ميزاٍت جّيدة ُأخرى، منها: تقييم جودة الترجمة، واكتشاف األخط��اء اللغوي��ة،  وتتضمَّ

، والوصول إلى قاعدة بيان��ات عمالق��ة من لمراجعة معاني المفردات (والوصول الفوري إلى المعاجم والقواميس  ( 

 ذواكر الترجمة التي استخدمها مئات ُأو اآلالف منهم قبلك. على ُأن االعتمادية المفرط��ة على ب��رامج الترجم��ة له��ا

 مشكالتها، فهي تحصر� اختيارات المترجم في الصياغات السهلة والركيكة، بداًل من تش��جيعه على تط��وير ُأس��لوبه

ا قد يكون مضرًا بمن يهتّم بإتقان الترجمة جمالًيا وفنًيا. البالغي وملكته اللغوية؛ ممَّ

لو ُأردت االطالع عليها ُأكثر ما يأتي: (من ُأشهر برامج الترجمة اآللية المستخدمة في الشركات االحترافية  (

•OmegaTترجمين��و الم��ه نح��ة، وموجّ��برنامج مجاني مفتوح المصدر، وهو متخّصص ببناء ذاكرة للترجم  

المحترفين في قطاع العمل.

•  SDL Trados Studioع��ّمن جمي��ترافي، يتض��ل االح��وق العم��اًرا في س��تخداًما وانتش��ُأكثر البرامج اس  

الميزات واإلضافات التي يحتاج إليها المترجم، وتكلفته ليست ُأقل ثمًنا من فوائده.

•Wordfastب��يق مناس��تنٍد إلى تنس��ل ُأي مس��وفت وورد لتحوي��إضافة يمكن إلحاقها ببرنامج مايكروس  

وجَّه للمترجم الحرّ وكذلك للشركات الكبرى. للترجمة، وهو م�

  تج��د في��هCAT بالحاس��وببمساعدة الترجمة تجد في ُأكاديمية حسوب قسًما كاماًل عن هذا الموضوع باسم 

مصادر وشروحات كثيرة مفيدة حول ُأشهر هذه التطبيقات.

34    2004 : . 115Hatim & Munday ( ) p

35    2004 : . 114Hatim & Munday ( ) p

36    2004 : . 113Hatim & Munday ( ) p

37    2004 : . 115Hatim & Munday ( ) p
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عرَّبة كاملة.OmegaTواجهة برنامج  حَْوَسبة، وهو برنامج مجاني ومفتوح المصدر، وواجهة استخدامه م�  للترجمة الم�

التلخيصية التـرجمة   2.5.2
 بالنظر لصعوبة الترجمة األدبية؛ فقد ابتدع الّشغوفون بها من األدباء طرًقا مبتكرة لتجدي��دها وتيس��يرها، ومن

 ُأهّم ما تطرَّق إليه المترجمون العرب فيها الترجمة التلخيصية. ومبدُأ الترجم��ة التلخيص��ية ه��و؛ ُأن األدب ال ي��أتي

 عفويًا وطبيعًيا إال لو صاغه� الكاتب من بنات ُأفك��اره ومن وحي ذهن��ه، إذ إن البراع��ة في الترجم��ة العربي��ة هي ُأن

، "يشعر القارٌئ ُأنها ك�تبت ُأصاًل باللغة العربية   والحّل لهذا هو ُأن يع��تزل الم��ترجم مس��ؤولية الناق��ل األمين وُأن38"

يعيد تأليفه بأس��لوبه الشخص��ي، حس��ب فهم��ه واس��تيعابه، فت��أتي "يتوجَّه للتلخيص، فيقرُأ كتابًا كاماًل ومن ثمَّ  " 

ترجمته وكأنها كتاب} عربّي ُأصيل. 

 ومن ُأشهر من جروا على هذا المنهج األديب المصري دريني خشبة، الذي ترجم العديد من المالحم الش��عرية

وُأهّمها اإللياذة واألوديسة بإعادة ترتيب ُأحداثها وفصولها، وباختصار ُأحداثها بحس��ب م��ا رآه مناس��ًبا (اإلغريقية  ( 

 للقارٌئ العربي، حتى انتهت نس�خته من اإللي�اذة بمئ�تي ص��فحة، وص��فحاتها ل�دى غ�يره من الم�ترجمين تتج�اوز

السبعمئة. وقال دريني خشبة يصف� رُأيه في منهجه بالترجمة:

 »ُأنا ال ُأزال عند رُأيي من وجوب تحبيب األدب اليوناني الخالد إلى ق��راء العربي��ة وإزال��ة م��ا عس��ى ُأن يص�رفهم عن

ْثَق��ل} بمئ�ات من ُأس��ماء اآلله��ة واإلش��ارات األس�طورية ال�تي لكن األدب اليون�اني م� [ورده، واالستمتاع بروائعه، و [ 

 تصرف القارٌئ عن لب الموضوع، بل ربما صرفته� عن الموضوع نفسه وزّهدته� فيه، فال يعود إليه ُأبًدا، وله��ذا آث��رت�

التلخيص على الترجمة«.

―  دريني خشبة

مصدر إبراهيم زكي خورشيد 38  ] [
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 وج��رى األديب مص��طفى لطفي المنفل��وطي على ه��ذا النهج ك��ذلك، فلخَّص من خالل��ه كث��يرًا من الرواي��ات

ا ُأص�ول ه�ذه الترجم�ات ُأو  األوروبية وُأخرجها وكأنها عربية ُأصيلة، فعدَّل تفاصيلها وعناوينها، بل إنه لم يذك�ر دوًم�

. الشاعر بول وفرجيني و تحت ظالل الزيزفون و الفضيلة و "مؤلّفيها، ومن ُأشهر ترجماته:  " " " " " " "39

ن وج�دوا في التلخيص تح�ويرًا  وقد تلقَّت الترجمة التلخيصية نصيبها من االنتقادات بين األدباء الع�رب، ممَّ

 لألدب األصلي وعبًثا به، ومن ُأهّم هؤالء: سليمان البستاني، وهو مترجم} آخر اعتك��َف على نق��ل ملحمَتي اإللي��اذة

ا ، وبالت��الي ك��انت ل��ه ُأس��باب قوي��ة للت��وجّس ممَّ وهو عمل} شاّق وعسير} جًدا (واألوديسة إلى اللغة العربية شعرًا  ( 

لحَق بهاتين الملحمتين بعده� من ترجمة تلخيصية، فيقول في نقد ُأصحاب منهج التلخيص: 

تص��رٍِّف40»فأجروا ُأقالمهم -بل هي ج��رت بهم- مطلق�ة العن��ان، يج��د�ون م��ا يري��دون دون م��ا ُأراد الواض��ع.   فمن م�

 بالمعنى يزيد� وينقص� على هواه، فيفسد� النقل ويضيع� األصل، ومن متس��رِّع يض��ّن ب��دقائق من وقت��ه للتثبت من

 مراد المؤلف، فيلتبس عليه فهم العبارة، فينقلها على ما تصوَّرت له ألول وهلة، فتنعكس علي��ه المع��اني عن ك��رٍه

 منه، ومن ماسخ ي�ْلِبس الترجمة ثوبًا يرتضيه لنفسه، فينقلب بالمعاني على ما يطابق بغيته ويوافق خطته، حتى ال

  ثم41َّيبِقي لألصل ُأثرًا، ومن عاجز يجهد النفس ما استطاع، وهو إن ُأجهدها ما شاء؛ غير كفٍء لخوض هذا العباب.

يقوم� هؤالء الكتاب ويسّمون ما كتبوا تعريًبا، وُأولى بهم ُأن يس��ّموه تض��ميًنا ُأو اختص��اًرا، ُأو معارض��ًة، ُأو مس��خًا«.

―  سليمان البستاني

التـرجمةخطوات    2.6
  بل عليه -ُأيًضا- إتق��ان� الكتاب��ة باللغ��ة ال��تي42(،SL)ال تنحصر� وظيفة المترجم في فهم اللغة التي يترجم� عنها 

  إتقانًا احترافًيا بل وُأدبًيا، إذ يمكن�نا القول -من زاوية ما- ُأن المترجم ليس إال كاتبً��ا يتقن� لغ��اٍت43(TL)يترجم� إليها 

 ِعدَّة، والتغاضي عن مهارة الكتابة سبب} النتشار الترجمات الرخيصة الركيكة، فمن المحتمل ُأن من كتبوه��ا ك��انوا

 بارعين جًدا في اللغة التي يترجموَن عنها؛ إال ُأنهم قد ال يجيدون الكتابة بلغتهم األّم، وبهذا ُأتقنوا خطوًة واحدًة من

الترجمة فحسب.

42(: ص 2007) حسين خمري 39

الواضع مؤلّف الكتاب األصلي بلغته األجنبية، والذي لم يشأ -برُأي البستاني- ُأن يظهر ما ُألَّفه على شاكلته بعد التلخيص.40 " يقصد ب� "

 ُأي ُأن المترجم مهما بذل من جهٍد لن يقترب من مستوى األصل ولن يفلح في نقله إلى لغٍة ُأخرى.41

Source  اختصاًرا لكلمتي: 42 languageوهو المصطلح العلمي المستخدم في هذا السياق، ويرد هنا التزاًما بالتعريف األكاديمي ، 

للترجمة.

Target اختصاًرا لكلمتي: 43 language.
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خطوات الترجمة الثالث.

44ويرى الباحثون ُأن الترجمة تسير� دوًما بترتيٍب من ثالث خطوات متوالية تتكامل� مًعا:

ْمٍق يتجاوز القارٌئ الع��ادي.القراءة.1  : وهي ُأن يقرُأ المترجم النص األصلي الستيعاب معناه وفهم داللته بع�

 ويعمد� المترجم هنا إلى المعاجم ليفهم المعاني الظ��اهرة للنّص، فض��اًل عن الع��ودة إلى المراج��ع األخ��رى

  وتحتاج هذه الخطوة إلى إلمام لغوي واطالع ع��ام لن نتط��رَّق إلي��ه45لفهم معانيه الخفية ودالالته الثقافية.

 بعمق في سياق هذا الكتاب، ولكننا سنتطرَّق إلى بعض جوانب�ه بخص��وص األقلم��ة الثقافي��ة في فص��ل

.تعريب الثقافة

ْبك.2 ن� فيها المترجم بم��ا ق��رُأه ويفكّ��ر بص��ياغته األنس��ب في لغ��ٍة ُأخ�رى،السَّ  : وهي مرحلة} وسطى، يتمعَّ

 وهذه هي المرحلة التي يجب ُأن يستغلّها في تفكيك المعاني الحرفية للكلمات، وتكييفها بم��ا يتناس��ب

بب� المباش��ر  مع قواعد اللغة التي ينقل� إليه��ا. وُأم��ا اإلس��راع إلى المرحل��ة الثالث��ة دون تفك��يرٍ؛ فه��و الس��َّ

 وهذه الخطوة موضوع جوهري يناقشه� الكتاب كاماًل.46للترجمة الحرفية.

  وتع��ديلها وتحريره��ا، وس��يأتي ذك��ر� ذل��ك في47: وهي كتابة الجملة الجديدة باللغ��ة المنق��ول إليهاالكتابة.3

بعض فصول التعريب.

44  2011 : . 31Levý ( ) p

45  2008 : . 63Munday ( ) p

46  2008 : . 63Munday ( ) p

47  2008 : . 63Munday ( ) p
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الحديثة      الترجمة وأساليب وأنواعها الترجمة والتعريب  فن التـرجمة فن

العصية    2.6.1 المعضلة
ص دور الكاتب، ومثل كل كاتٍب؛ فهو مضطرٌّ إلى االختيار بين آالف  على المترجم في هذه الخطوات ُأن يتقمَّ

ته هنا ُأسهل� من الكاتب؛ ألن��ه يسترش��د� بالمع��اني ال��واردة ا يريد، ومهمَّ  األلفاظ والمفردات التي قد ي�عبِّر فيها عمَّ

 في النّص األصلي، لكن هذه المعاني لن تكفي لالحتكام إليها في قراراته، ألن على الم��ترجم ُأن يص��طدَم م�رة تل��و

األخرى بمعضلة كبيرة حيَّرت المترجمين منذ نحو ُألفي عام، فتضعه� ُأمام خيارين: 

ل ِحْفظ روح النصِّ البالغية، والمعنوية، فيترجمه حرفًيا؛ لِحْف��ظ معن��اه، وإيحائ��ه، مث��ل: نق��ل•  إما ُأن ي�فضِّ

Our "كلمتي  savior إلى " ".ُمخلِّصنا"

• : َل الكتابة بلغ��ٍة عربي��ة طبيعي��ة، وك��أن النَص ج��اء عربيً��ا، فيق��ول� " ُأو الّرب"ُأو ُأن ي�فضِّ  " لكونهم��اهللا"

المصطلحين المتعارف عليهما في هذا السياق.

 ولكل من هاتين الطريقتين مدرسة} ت�ؤيِّدها، وتدعمها منذ مئ��ات او آالف الس�نين، مثلم��ا س��وف ي��أتي فيم��ا

  وعلى ك��ِل م��ترجم -في وقٍت م��ا- ُأن يخت��اَر موقًف��ا يع��بر عن��ه من ه��ذا الخالف، على إح��دى النه��ايتين48بع��د.

ل� ب��المعنى. تطرَِّفَتين: إما الترجمة الحرفية الحريصة على التقيُّد باألسلوب األصلّي، ُأو الترجمة الح�رَّة التي ت�فضِّ  الم�

ْون� جم�اِل النص، واللغ��ة، وتدفق��ه، وسالس�ته، ص�َ  )ولهاتين المدرستين هدفان مختلفان، هما: اله�دف الجم�الي 

الدق��ة، واألمان��ة في االل��تزام ب��المعنى األص��لي، وبمزاي��اه األدبي��ة، كما ، واله��دف ال��داللي  )وسالمته من األخطاء )

. (ُأرادها المؤلف

األسلوب    2.6.2 تفضيل
 يشعر� كثير من المترجمين بأهميَّة َصْون روح النّص األصلي للقارٌئ بدافع األمانة، وه��ذا األم��ر� مس��تحيل} في

ا- ض��مَن ح��دود لغت��ه األم، إال ُأن ُأس��اليب التعب��ير والبالغ��ة وبن��اء  الواقع، ألن ُأسلوَب الكاتب األصليِّ يأتي -طبًع��

ا- ِص ُأسلوب النص األصليِّ تع��ني -إلزاًم��  الج�َمِل واألفكار؛ تختلف� اختالًفا جًما بين اللغات، ولهذا فإنَّ محاولة تقمُّ

التطرُّف نحو الترجمة الحرفية، واستيراد صيٍغ وتراكيب غير مرغوبٍة من لغٍة ُأجنبية.

ْم ي��رون ُأن الترجم��ات يجب� ُأن  وكثير} من المترجمين والباحثين من يدعموَن الترجمة بشيٍء من الحَْرفية، فه�

ْرب��ة في الترجم��ة. فه��ؤالء ي��روَن -مثاًل- ُأن مس��رحيَّات  تأتي بلغٍة غريب��ٍة وغ��ير سلس��ٍة؛ وذل��ك لكي تحف��َظ روح الغ�

 شكسبير المترجمة إلى الفرنسية ال يجب� ُأن تظهرَ وكأن كاتبها فرنسّي، بل من المطل��وب ُأن يش��عرَ الق��ارٌئ� بأنه��ا

ن�ِقلَت عن لغٍة ُأجنبية. 

المعنـىتفضيل    2.6.3
وكذلك يميل� الرُأي الذي ي�قدِّمه� هذا الكتاب إلى ضرورة إشعار القارٌئ بأنه يقرُأ نًصا (ويميل� مترجمون آخر�ون  ( 

 بلغت��ه األّم وكأن�ه� ك�ِتَب فيه�ا؛ ولم ي�ترجَم عن لغ�ٍة ُأخ�رى، وه�ذه الطريق�ة تعطي األولوي�ة للمع�نى على األس�لوب

48  2008 : . 19Munday ( ) p.
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الحديثة      الترجمة وأساليب وأنواعها الترجمة والتعريب  فن التـرجمة فن

م��ارتن ل��وثر عن ترجمت��ه "والتعابير الدخيلة التي استخدمها المؤلِّف األصلّي. وتتلخَّص� وجهة النظر هذه بما قاله�  " 

ة الناس من فالّحين وحرفيِّين كالم اإلنجيل، كما لو ُأن��ه�  لإلنجيل ألول مرة إلى اللغة األلمانية: فقد ُأراَد ُأن يفهَم عامَّ

ي�َقال باللغة نفسها التي يتحدثون بها في بيوتهم وبين ُأهاليهم.

 ووفًقا لهذه الطريقة تكون� للمترجِم ح�ريَّة التصرف بالترجم��ة، وتغي��ير الجم��ل وال��تراكيب اللغوي��ة ال��تي يراه��ا

  فهو ليس مجبرًا على االل��تزام بمواض��ع عالم��ات ال��ترقيم ُأو مواض��ع الكلم��ات49عصيَّة على الفهم على ُأبناء لغته،

، بل له� كامل� الحّق في تغييرها لتتناسب ُأكثر مع على سبيل المثال (نفسها التي اختارها مؤلِّف� الكتاب األجنبي  ( 

ا بتع��ديل النص على ه��واه، فال ب���ّد من ُأن يحف��ظ ج��وهره  اللغة التي يترجم� إليها. وه��ذا ال يع��ني ُأن للم��ترجم حًق��

وتسلسل ُأفكاره األصلّي، ُأما الكلمات والجمل فله� إعادة صياغتها بحسب ما هو ُأنسب وُأقوم. 

ا قال�ه في��ه الع�رب  وسنتناول هذا الخالف الكبير في الترجم�ة بش�يٍء من التفص�يل، وس�وف نب�دُأ بنب�ذٍة عمَّ

ْوا بواحدٍة من ُأكبر حمالت الترجمة  والمسلمون. إذ إنهم ُأَْولَْوا هذا الخالف الطويل نصيبه من االهتمام؛ حينما َشرَع�

في التاريخ.

 دون إخالل بالفكرة الرئيسة للنص األصلي.49

49



3 .   : العرب   تراث ذهبا تزن والتـرجمةكتب

المأمون مدينة بغ�داد منتص��رًا في س��نة  "دخَل ُأبو العبَّاس   (م بع�د حص��ارٍ ض��ربه� عليه��ا812) للهج�رة 198"

األمين ُأ�زهق فيها كث��ير من األرواح وخلَّفت خرابً��ا "خمسَة عشر شهرًا، وكان دخوله المدينَة نهايًة لحرٍب مع ُأخيه  " 

 ال ينسى في مدينة السالم، ولكن ذلك الخراَب كان بدايًة لعصر ذهبيٍّ للعلوم  لم تشَهد الحض�ارة اإلس�المية م�ثياًل

بيت الحكم��ة في بغ��داد َست خاللها مكتبة  "له. دامت خالفة� المأمون عشرين عاًما اتسمت بالهدوء والرَّخاء، ُأ�سِّ " 

 وانطلقت منها واحدة} من ُأكبر حركات الترجمة في التاريخ، ومن ُأهمِّ شخصيَّاتها: ح�َنْين بن إس��حاق، وه��و ط��بيب

 ومن ُأهّم مؤسسي المنهج اإلسالمي في الترجمة.1سريانيٌّ من مدينة الحيرة جنوب العراق،

"حنيـنقصة "   3.1

حنين بن إسحاق مسيحًيا عارًفا باللغة السريانية، وقد عاَش حياًة هانئًة في ظ��ّل الدول��ة العباس��ية في "كان  " 

ُأو ربّم��ا اإلس��كندرية، فليس لن��ا من علٍم في ذل��ك إال  )ُأوج ازدهارها، وهمَّ بالسفر في شبابه قاصًدا القسطنطينية 

بيت ن فيها ُأصول اللغة اليونانية، وعاد منه�ا إلى بغ�داد حيث اش�تغل بالترجم�ة في  "من ُأقوال المؤّرخين ليتلقَّ ) 

المتوك��ل طبيًب��ا2"الحكمة وهو شاب} دون الثالثين، رعان ما ارتقى في سلمه الوظيفي، حيث عيَّنه الخليف��ة  " وَس�ِ " 

، وكلَّفه� بأن يرُأس جماعة من المترجمين.  3له�

1  2009 : . 332Baker ( ) p

.19(: ص1998) مريم سالمة كار 2

.20(: ص1998) مريم سالمة كار 3



   : والتـرجمة   العرب تراث ذهبا تزن والتعريب  كتب التـرجمة فن

. - منشورة تحت ترخيص المشاع اإلبداعي  اإليساغوجي "رسم} لحنين بن إسحاق، من مخطوطة لكتاب:  "-CC BY:المصدر . 

.ويكيميديا كومنز

وزن حنيٍن ُأن الحسد والغيرة طارداه� لَِما خ�صَّ به من كرم، فقد ك��ان يتقاض��ى من الخليف��ة  "ومن سوء حّظ  " " 

ة  4"كتبه ذهًبا كما ي�َقال، ويبدو ُأن في هذا القول مبالغًة ما، فاألرجح� ُأنه كان يتقاض��ى مث��ل وزنه��ا دراهم من فض��َّ

. (وكان -بالحالتين- ي�َطوِّل� كتبه وويزيد عدد صفحاتها قدر ما استطاع ليزيد ُأجره حنين الدس��ائس5) " وقد حيكت ل� " 

  لكنه ترك خلفه تراثًا ومدرسًة في نهج الترجمة وطريقته��ا لم يس��بقها6من حاسديه فز�جَّ به في سجون العباسيين،

مثيل} في تاريخ العرب.

، وت�ْنسب إليه ترجم��ة نح��و يوحنا بن ماسويه بيت الحكمة بعد ُأستاذه  حنين بن إسحاق مدرسة  "ترُأَّس  " " " " " 

حنين الكب��ير "مئة كتاب إلى السريانية ونحو ُأربعين كتابًا إلى العربية، ومن دالئل نجاح    ُأن��ه اكتس��ب من الق��درة7"

س منهجً�ا ومدرس��ًة في الترجم��ة، ووص��لنا عن ه�ذا المنهج مص�در} ثمين} ه��و رس��الة ل�ه ُأن يؤس�ّ والكفاءة م��ا خوَّ

، ذكر ما ت�ْرِجَم من كتب ج��الينوس ، عنوانها:  علّي بن يحيى حنين إلى ُأمير يدعى  "كتبها  " " " "   وي��روي فيه��ا ش��يًئا8"

 10 9من تجربته في الترجمة العربية والسريانية.

.34(: ص1992) علي النملة 4

.38(: ص1998) مريم سالمة كار 5

.21(: ص1998) مريم سالمة كار 6

7  2009 : . 332Baker ( ) p

8  2009 : . 332Baker ( ) p
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   : والتـرجمة   العرب تراث ذهبا تزن والتعريب  كتب التـرجمة فن

ا -بالض��رورة- على النق��ل  ومما يلفت� النظر في هذه الرسالة ُأن ُأسلوب الترجمة العربي ال��تراثي لم يك�ن قائمً��

 الكامل، على عكس ما نألفه في الترجمة الحديثة، وإنَّما تخلَّله قسط} كبير} من االختصار في الّنصوص وتحجيمه��ا،

 إذ لم يك�ن حنين وُأصحابه مضطرّين إلى ترجمة كتاب بجملة م�ا في�ه، واستس�اغ كث�ير} منهم اختص�ار ه�ذه الكتب

 11تارًة، وشرحها ُأو تفسيرها تارًة ُأخرى.

 بل وكان المعرّبون -آنذاك- يتساهلون في تحريف النّص ليناس��ب جمه��ورهم من الق��رّاء، مث��ل إض��افة اس��م

"هللا تعالى في مواضع لم يذكر هللا فيها بمؤلفات فالسفة اليونان،   كما كثرت عندهم الترجمة بين ثالث لغ��اٍت12"

(مثاًل: إلى السريانية ث�مَّ إلى العربية مّما يدّل على قلة اهتمامهم بَصْون اللغة واألسلوب عن األصل. (13 14 

س مدرس��ًة في علم الترجم��ة نهج�ه��ا ه��و حنيًنا -ضمن إنجازاته األخرى- ُأسَّ كذلك بأن  "كما تخبرنا الرسالة  " ) ( 

  وال��ذي ك��ان ي��دعو لحف��ظ15نقل معنى الكالم ومقصده، وبذلك اختلفت مع تيَّار كب��ير للترجم��ة الحرفي��ة في زمنه

  وهاتان مدرستان متناقضتان كل التن��اقض، ومح��ور اختالفهم��ا16الكلمات واألسلوب مثلما جاء باللغة األعجمية.

ه الذي يَفر�ق� كلَّ طلبة الترجمة وُأساتذتها إلى فريقين ُأزليَّْين. هو الخالف القديم نفس�

. متن عربي بترجمة فارسية، بإشراف مهدي9 رسالة حنين بن إسحق إلى علي بن يحيى في ذكر ما ترجم من كتب جالينوس  " " 

. ص 1379)محقق. مؤسسة مطالعات اسالمى، طهران  .63-1( ه�

، وإنما كانوا يكتسبون10 وهو ما يعتبر� ضرورة لطالب الترجمة اليوم ( علماً بأن هذه المنهجية لم ت�درَّس لتالمذته بهيئتها النظرية  ( 

مريم سالمة كار،  (.101: ص1998)مهارتهم بالتجربة والتطبيق 

مريم11  ) ال توّضح مخطوطات العرب إن كان عملهم ترجمًة ُأم اختصاًرا وشرحًا ألنهم لم يروا فرًقا كبيرًا بين ُأّي من هذه من األمور 

(.44: ص1998سالمة كار، 

.51(: ص1998) مريم سالمة كار 12

.13(: ص2016) مهدي علي زبون 13

 وهذه داللة} على المنهج دون ح�ْكم عليه سلًبا ُأو إيجابًا.14

.21(: ص1998) مريم سالمة كار 15

16  2009 : . 333Baker ( ) p
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   : والتـرجمة   العرب تراث ذهبا تزن والتعريب  كتب التـرجمة فن

. المخطوطة محفوظة في المكتبة الوطنية المسائل في العين " مخطوطة عن تشريح العين لحن�ْيٍن بن إسحق، من كتابه:  " 

. - منشورة تحت ترخيص المشاع بداية القرن الثالث عشر الميالدي (في القاهرة، ومؤرخة لنهاية القرن السادس الهجري  ( 

CC-اإلبداعي  BY . :ويكيميديا كومنزالمصدر.

الحكمة    3.2 بيت
حنين بن إسحاق في ذروة عصر الترجمة اإلسالمي وناَل من خيرات ذلك العص��ر كث��يرًا، فق��د قي��ل - "عاش  "

اًما برائحة البخ��ور ويحتس��ي نبي��ًذا  17فيما قيل- ُأنه كان يقبض� ذهًبا وينعم� بحياٍة فارهٍة ويستيقظ� صباحًا ليأخذ حمَّ

  على ُأن جذور الترجمة العربية بدُأت بداية متواضعًة -مقارنًة بهذه النَِّعم- قبل��ه ب��أكثر من18ربحه من مهنته الراقية،

19مئة عام.

17  2009 : . 333Baker ( ) p

37(: ص1998) مريم سالمة كار 18

19  2009 : . 333Baker ( ) p
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   : والتـرجمة   العرب تراث ذهبا تزن والتعريب  كتب التـرجمة فن

بيت الحكمة - منشورة تحت ترخيص المشاع اإلبداعي  "رسم تخيلي للحياة في  "-CC BY :ويكيبيديا. المصدر.

 ترجع� الترجمات العربية األولى إلى عص��ر الجاهلي��ة والنق��وش الص��فوية، إال ُأنه��ا ك��انت ترجم��اٍت لس��طورٍ ُأو

، نج��ل الخليف��ة خال��د بن يزي��د بن معاوي��ة "قصائد ُأو رسائل، وُأما ترجمة الكتب وُأّمهات األدب فالرائد فيها ه��و  " 

َل من الكتب في ُأيام�ه وفي عص�ر الدول�ة  األموي الثاني؛ الذي ُأرسى ُأسًسا لحرك�ة ترجم��ة هائل��ة، ول�و ُأن م�ا ن�ِق��

 21 20األموية بعمومها كان قلياًل.

خالد بن يزيد عن غيره ُأنه ُأول من صبَّ اهتمامه� على ترجمة العل��وم، إذ يق��ول ابن الن��ديم ُأن��ه "وما تفرَّد به  " 

  وُأمض��ى معظم وقت��ه على23 عن كتب اليونان والهند،22ُأول من نقل مؤلَّفات الطب والكيمياء والفلك إلى العربية

  مخدوًعا في ذلك بخرافات اليونانّيين، إذ ظنَّ هؤالء ُأنهم قادرون على تحويل24كتب الكيمياء والخيمياء خصوًصا،

المعادن الخسيسة ذهًبا فطمَع بأن يتعلَّم السرَّ منهم.

مروان بن الحكم ُأم��رَ بتع��ريب "ووقعت في عصره نقلة} تاريخية} في تاريخ الترجمة العربية، وهي ُأن الخليفة  " 

 الدولة ومؤسساتها، وترتَّب على هذا ترجمة كل الدواوين وما لحق بها من سجالت ووثائق حكومية. وكان تع��ريب

ت اللغ��ة  الدواوين حدثًا محوريًا ألنه جعل العربية اللغة الرسمية السائدة في سائر ُأرجاء دولة اإلس��الم، ومن ثم عمَّ

25العربية في كتب وعلوم بالد المسلمين على اتساع رقعتها.

 عاد االستقرار إثر انتهاء الحرب بين األمويين والعباسيين وانتهاء الحرب بين األمين والمأمون بعدها، وهك��ذا

 دخلت دولة الخالفة -في بداية القرن الثالث الهجري- عهد الرخاء وعصرها الذهبي، وانطلقت معه واحدة} من ُأك��بر

بحسب منى بيكر ُأي حمل��ٍة به��ذا (حركات الترجمة في العالم على مرّ العصور، إذ لم تسبق حركة الترجمة العربية  ( 

16(: ص2016) مهدي علي زبون 20

21  2009 : . 330Baker ( ) p.وصل هذا االّدعاء من مصادر بينها كتاب الفهرست البن النديم :

5(: ص2016) مهدي علي زبون 22

12(: ص2016) مهدي علي زبون 23

62(: ص1992) علي النملة 24
6 -5(: ص2016) مهدي علي زبون 25
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 االتساع والتنظيم على مرِّ التاريخ لنقل العلوم والمعرف��ة من لس��اٍن إلى لس��ان، فق��د ش��ملت لغ��اٍت ش��تى منه��ا:

مت في م�دارس ومكتب�ات بين بخ�ارى وبغ�داد ودمش�ق26اليونانية والسنس�كريتية والفارس�ية والس�ريانية،   ون�ظِّ

. كأمثلة فحسب (والقاهرة والقيروان واألندلس  (27

س��ها الم��أمون في نح��و بيت الحكمة ال��تي ُأسَّ "وكانت ُأول وُأهّم مدرسة للترجمة في التاريخ اإلسالمي هي  " 

بيت الحكمة لم تك�ن داًرا عربي��ة للعل��وم كم��ا ق��د ي�َظن، ب��ل ك��انت830) هجرية 215سنة  . والواقع ُأن  " ميالدية " ) 

  ومن ُأهّمها -بعد العربية- السريانية والفارسية، واعتمد الخلفاء غالًبا على الم��ترجمين الس��ريان28ملتقى للثقافات

بيت الحكم��ة31 ُأو فارسية،30 وكانت تسبق� ترجمتهم العربية ترجمة سريانية29ألنهم ُأتقنوا اللغة اليونانية، " بل إن  " 

 في ُأصله ترجمة} لالسم نفسه الذي حظت به -سابًقا- مكتبة اإلمبراطورية الساسانية، وقد قلَّد تصميمها المعمارّي

 32مكتبات الفرس.

ا بأمه��ات الكتب األعجمي��ة في العل��وم والمسلمون بعمومهم اهتماًما عظيًم�� (كرَّس المترجمون العباسيون  ( 

  ولعلَّ هذا ينبع� من حرص العرب33والفلسفة، لكنهم لم يلقوا بااًل  آلداب هذه األمم من شعرٍ ومسرحيات ومالحم،

، األساطير والخراف��ات "على العلم النافع وعلى االبتعاد عن    ُأو من ش��عورهم بتف��ّوق ش��عرهم وُأدبهم على ش��عر34"

 35وُأدب غيرهم.

 إال ُأن غضَّ الطرف عن آداب األمم مأخذ} كبير، وربَّما هو المأخذ األكبر� على حركة الترجمة العباس��ية، ف��اآلداب

تختزن جزًءا كبيرًا من حكمة األمم، وفيها غنى وتنّوع ثقافيٌّ افتقد العرب شيًئا منه في تراثهم.

26    1998 : . 318Baker & Malmkjær ( ) p.

106-ص105(: ص1992) علي النملة 27

28  2009 : . 331Baker ( ) p

.31(: ص1998) مريم سالمة كار 29

.35-34(: ص1998) مريم سالمة كار 30

.130(: ص2014) بطرس البستاني 31

32  2009 : . 331Baker ( ) p

33  2009 : . 332Baker ( ) p

34    1998 : . 318Baker & Malmkjær ( ) p

.133(: ص2014) بطرس البستاني 35
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الموافق 617مخطوطة عربية لكتاب كليلة ودمنة نحو عام  بيت1220) ه�  ، وهو من ُأشهر ما ت�ْرِجَم من كتب الهند في  "م ) 

. - منشورة تحت ترخيص المشاع اإلبداعي  عبد هللا بن المقفع ، وترجمه:  "الحكمة " "-CC BYويكيميديا كومنزدر: . المص.

 لم ت�ْترَك ترجمات بيت الحكم�ة طًي�ا للنس�يان على رف�وف المكتب�ات، ب�ل ته�افت العلم�اء العباس�يون على

  وله��ذا ك��ثرت في زمنهم المن��اظرات الفلس��فية والعقائدي��ة وتع��دَّدت الم�ذاهب لت��أثّرهم بأفك��ار األمم36قراءته��ا،

ُأو38 37األخرى.  ) وبلغ التعريب والنشاط الفكري ُأوج ازدهاره بين نهاية القرن الثاني إلى نهاية القرن الراب��ع الهج��ري 

،1000 و800بين عامي  بيت الحكمة ف��اعاًل في نق��ل مع��ارف األمم ح��تى دخ��ول المغ��ول إلى39( للميالد " وظلَّ  " 

الموافق 656بغداد سنة  ، فاندثرت مكتبته ومدرسته مع ما اندثر، حس�ب م�ا يخبرن�ا القلقش�ندي.1258) ه�   40(م

 41ودخلت -بذلك- بالد العرب عصرًا طوياًل من الجمود الفكري والذهني َقاَرَب الستمئة عام.

.46(: ص1998) مريم سالمة كار 36

.39(: ص1992) علي النملة 37

.115(: ص1992) علي النملة 38

.55(: ص1998) مريم سالمة كار 39

.10(، ص2016)  مهدي علي زبون 40

41    1998 : . 317Baker & Malmkjær ( ) p
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رته مخطوطة من نحو عام  الموافق 833حصار المغول لبغداد، كما صوَّ . - منشورة تحت ترخيص المشاع1430) ه�   (م

CC-اإلبداعي  BY :ويكيميديا كومنز. المصدر.

النهضة   3.3
  من42ركدت حركة الترجمة والفكر في العالم اإلسالمي بعد سقوط بغداد لنحو ستة قرون، وخلت تل��ك الف��ترة

  هائلة في مدرسة طليطل��ة باألن��دلس43ُأي نشاط يذكر في الترجمة إلى اللغة العربية، بل وقعت فيها حركة تعجيٍم

  ولم تتجدَّد حركة الترجمة من44بعد ُأن ُأخذها اإلسبان، فنقلوا كتب المسلمين من العربية إلى لغات ُأوروبا قاطبة.

. محمد علي "بعدئٍذ حتى عهد  "

محمد علي والَي العثمانيين على مصر، ودامت دولته المستقلّة -عملًي��ا- في بالد الش�ام ووادي الني�ل "كان  " 

 لقرابة نصف قرن، وكان له� طموح} كبير} شجَّع بسببه حركة جدي��دة للترجم��ة واالهتم��ام ب��العلوم والمع��ارف، وُأوف��د

 . رفاعة الطهطاوي "طالبًا إلى ُأوروبا فكان ألحدهم الفضل بتأسيس حركة الترجمة العربية الحديثة، وهو:  "

س مدرس��ًة رفاعة في باريس مدة خمس سنوات، تعلم خاللها اللغة الفرنسية وُأتقنه��ا، ثم ع��اد ليؤس��ّ "ُأقام  " 

ه��ات الكتب1835للمترجمين في القاهرة سنة   ، وهي مدرسة} ُأنتَج مئة} وخمسون من طالبه��ا ترجم��اٍت رائ��دة ألمَّ

.55(: ص1998) مريم سالمة كار 42

.12(: ص1992) علي النملة 43 التعجيم "، مصطلح  "

.84(: ص1998) مريم سالمة كار 44
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الطهطاوي بحرٍص ودقة، "األوروبية التي اختارها وُأشرف على نقلها    غ�ير ُأن نش�ر ه�ذه الكتب ق�د اقتص�ر على45"

 46جمهورٍ ضّيق من المثقفين.

عب��اس حلمي األول في س��نة  وه��و  محم��د علّي  "(وقد قرّر خليف��ة  " ( " رفاع��ة1849"  " إغالق المدرس��ة ونفي 

 وذلك كجزٍء من توجّهات رجعية عديدة فرضها وقتذاك. 47"الطهطاوي إلى السودان،

 ك��ان رفاع��ة الطهط��اوي ي��رى ُأن في الترجم��ة س��بياًل لنهض��ة مص��ر، ل��ذلك انتقى ُأعم��دة الكتب في العل��وم

 والهندسة والعسكرية لترجمتها، وبدُأ -بعد وفاته- عصر النهض��ة العربي��ة، ف��ولَّى في��ه جي��ل} جدي��د} من الم��ترجمين

م نح��و اآلداب والفن��ون ال��تي افتق��دوها في لغتهم، ونقل��وا كث��يرًا من المس��رحيات والقص��ص ال��تي ترفَّع  وجوَهه�

49 بينما غّضوا الطرف عن نقل العلوم اإلنسانية واالجتماعية.48العباسيون عن ترجمتها قبلهم بمئات السنين،

الم��أمون وَمن بع��ده، "وكما سلَف؛ بعد ُأن بلغت حركة تع��ريب العل��وم ذروته��ا في عص��ر    انتهى ازدهاره��ا50"

 انتهى إثر غزو المغول وإتالف مكتبة بغداد وسقوط الخالفة اإلسالمية. وقد ُأدَّى قي��ام الخالف��ة العثماني��ة إلى قلب

 الموازين نحو اللغة التركية وصرِف االهتمام عن اللسان العربيِّ، وهو وضع استمر حتى نهاية القرن التاس��ع عش��ر،

 فحينئٍذ وقعت ج�ّل الدول العربي��ة تحت ن��ير االس��تعمار، وب��دُأ تالقح� الفك��ر الع��ربي م��ع األوروبي وانطلقت حرك��ة

التعريب والترجمة الحداثية المستمرَّة حتى اآلن، وهي حركة} ال يستهان� بها كذلك.

45  2009 : . 335Baker ( ) p

46  2009 : . 336Baker ( ) p

47  2009 : . 336Baker ( ) p

48  2009 : . 336Baker ( ) p

49  2009 : . 337Baker ( ) p

50    1998 : . 318Baker & Malmkjær ( ) p
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رفاعة الطهطاوي قرب جامعة سوهاج، في المحافظة التي ترعرَع فيها.  - منشورة تحت ترخيص المشاع اإلبداعي " تمثال  " 

-CC BYويكيميديا كومنزدر: . المص.

البطريق  حنيـن   3.4 وابن
 حتى ولو اختفت معظم آثار حركة التعريب العباسية، إال ُأنها تركت وراءها منهجًا ومدرسًة في التعريب ت�َناِظر�

 مناهج الترجمة التي قامت في كثير من الحضارات الكبرى. ونعرف من دراسة تاريخهم ُأن العرب ك��انوا ض��ليعين

ا؛ وإنم��ا ق��رُأ وهو لم يك�ن مترجمً�� الجاحظ  )بخصائص الترجمة ودقائقها، وقادرين على دراستها ونقدها بعمق. ف� " " 

،   يصف� ببالغٍة التجاذب الدائم بين اللغة المنقول عنه��ا وتل��ك المنق��ول إليه��ا، ألن ك��ل51(واطلع على ترجمة غيره

، تعترض� على األخرى "واحدة منهما  اللفظ والمعنى وتأثير اللغات األجنبية52" " في�حلِّل بهذا التضاّد التاريخي بين  " 

.الفصل الخامس والذي سنعود للحديث عنه في 53على المترجم،

.88(: ص1998) مريم سالمة كار 51
.160(: ص2012) عبد الخالق عيسى 52

.166(: ص2012)عبد الخالق عيسى 53
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هل� م�ع ك��ثرة م�ا يلق��اه� موض��وعها من البحث الجاحظ ليتناول ش�روط الترجم��ة، فيق��ول: إنه��ا تَس�ْ "يذهب�  " 

 والدراسة بين جمهور العلماء، فإذا كان موضوعها مطروًقا بين العلماء العرب؛ ك��انت س��هلة، ُأم��ا إن ك��ان مجاله��ا

وه��و تفس��ير} منطقي ج��ًدا لص��عوبة تع��ريب العل��وم54جديًدا ُأو قلَّ العلم� به؛ زادت األخطاء فيه��ا وثقلت المهمة  ( 

 . (المتخّصصة في عصرنا

ُأبو حيان التوحيدي على تعريب فلسفة اليونان قب��ل إتقانه��ا واإللم��ام به��ا، إذ لم "ولهذا اعترض الفيلسوف  " 

، كما انتق��د الترجم��ة ع��بر ثالث لغ��ات باد ُأهلها "تعجبه الترجمة من اللغة اإلغريقية التي َعَفْت منذ زمن طويل و " 

. (مثاًل: إلى السريانية ُأواًل ثم العربية (55

الجاحظ في تحليله لمهنة الترجمة على ضرورة اإلخالص واألمانة لألصل والتأكد من عدم تحريف��ه على "ورّكز  " 

اخين والمحّققين،   إذ وصف شرطين للمترجم المقتدر، وهم��ا: ُأواًل، وزن علم��ه في ف��روع56ُأيدي المترجمين والنسَّ

 57المعرفة بعمومها. وثانًيا، ُأن يكون متبحرًا باللغتين اللتين يترجم� بينهما حتى تكونا عنده سواء.

ص��الح ال��دين الجاح��ظ ك��ان ُأق��رَب في مذهب��ه إلى الترجم��ة الحرفي��ة، ونع��رف� من  "ويع��ني م��ا س��بق ُأن  " " 

  ُأن الحرفية كانت واحدة من طريقتين في الترجمة سادتا في بغداد ُأيام العباسيين، وهاتان الطريقتان58"الصفدي

 59متضادتان ومتعاكستان في ُأسلوبَيهما، فيقول� في وصفهما:

ابن ناعمة الحمصي وغيرهم�ا، وه�و ُأن ينظ�ر يوحنا بن البطريق و "»للترجمة في النقل طريقان: ُأحداهما طريق  " " " 

 إلى كل كلمة مفردة من الكلمات اليونانية وما تدل علي��ه من المع��نى، في��أتي الناق��ل بلفظ��ة مف��ردة من الكلم��ات

ها في الداللة على ذلك المعنى، في�ْثِبت�ها، وينتق��ل إلى ُأخ��رى ك��ذلك، ح��تى ي��أتي على ج�ْمل��ِة م��ا يري��د  العربية ت�رَاِدف�

الج��وهري وغيرهم��ا، ه��و ُأن ي��أتي بالجمل��ة حنين بن إس��حق و ... الطريق الثاني في التعريب طريق  "تعريبه.  " " " ] [ 

من اللغة األخرى بجملة تطابقها، سواء س��اوت األلف�اظ ُأم خالفته�ا. وه��ذا َل معناها في ذهنه، وي�َعبِّر عنها  (في�حَصِّ ( 

الطريق ُأجود«.

60― صالح الدين الصفدي

.160(: ص2012) عبد الخالق عيسى 54

.10(: ص2016)  مهدي علي زبون 55

.93(: ص1998) مريم سالمة كار 56

.165(: ص2012) عبد الخالق عيسى 57

58. الكشكول " نقاًل عن بهاء الدين العاملي في كتابه  "

59  2009 : . 333Baker ( ) p

12(: ص1928) صفاء خلوصي 60
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، وكان هارون الرشيد بيت الحكمة في عهد  يوحنا بن ماسويه ُأول من تولى رئاسة  "رسمة للطبيب والمترجم السرياني  " " " " " 

. - منشورة تحت ترخيص المشاع اإلبداعي  حنيٍن بن إسحق علِّم  "م� "-CC BY :ويكيميديا كومنز. المصدر.

ح��نين بن إس��حاق المدرس��ة . وت��رُأس  مدرس��ة "كان لكّل من هاتين الطريقتين ُأنصارها فصار لها تي��ار ُأو  " " " 

يوحّن��ا بن البطري��ق المدرس��ة الثاني��ة منح��اًزا إلى "األولى، فدعا إلى ُأن ت�ولَى األولوية لمقصد الكالم، فيما ت��رُأس  " 

وقبلهم في بالد الف��رس  )الترجمة الحرفية. وهاتان المدرستان اللتان قامتا في بالد العرب قبل ُألف وثالثمئة ع��ام 

، تمثالن الخالف الرئيس الذي يدور� بين جميع المترجمين منذ قديم الزمان وحتى ه��ذه اللحظ��ة،  (واليونان وغيرهم

والذي قد يتغير ظاهره بين حين وحين وإن بقَي ثابًتا في جوهره.
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   : والتـرجمة   العرب تراث ذهبا تزن والتعريب  كتب التـرجمة فن

ابن  "وتص��ل�نا لمح��ات} عن ص��راع ه��اتين المدرس��تين من كتب ال��تراث، إذ تش��ير� بعض��ها إلى ُأن ترجم��ات 

ابن61"البطري��ق الحرفي��ة ك��انت ركيك��ًة، فمن العس��ير فهمه��ا دون الرج��وع إلى األص��ل اليون��اني مثلم��ا يخبرن��ا   " ( 

، (إسحاق في رسالته المعروفة الم��أمون ُأم��ر بتنقيحه��ا ُأو62" " بل ولعلَّ ترجماته كانت فاشلًة، ح��تى إن الخليف��ة  " 

 63إعادتها مرَّة ثانية.

صالح الدين الصفدي على الترجمة الحرفية ُأمرين: األول، ُأن اللغة العربية تنقصها مفردات} ترادف "ويعيب  " 

. الثاني، ُأن قواعد النح��و والص��رف والبالغ��ة ال تتماث��ل� بين في الموضوعات العلمية مثاًل (لكل الكلمات اليونانية  ( 

ابن ابن البطري��ق رديئ��ة غ��ير ص��الحة، وُأن طريق��ة  ا ال ي�ِجيز� نقلها. وهو يستنتج� من ذلك ُأن طريقة  "اللغات، ممَّ " " 

ابن إس��حاق يخ��تزل� الط��ريقين الس��ائدين في ابن البطري��ق و "إس��حاق هي األج��ود، وال ريب ُأن الخالف بين  " " " " 

الصفدي لهذا الخالف شيًئا ال يس��تهان� ب��ه من التبس��يط والس��طحية،64الترجمة حتى يومنا، " غير ُأن في وصف  " 

فالمس��ألة ال تك��اد تقتص��ر� على طريق��ة رديئ��ة وُأخ��رى ص��حيحة، وإال الختص��رنا مئ��ات الس��نين من مش��كالت

الترجمة العقيمة.

 صحيح} ُأن الدولة العباسية شهدت واحدًة من ُأكبر حركات الترجمة على مرّ األزمان وُأنه��ا خلَّفت لن��ا م��دارس

بيت الحكمة انشغلوا بالنقل والتص��حيح والت��دريس ُأك��ثر من التعمّ��ق "كبيرة في مجالها، غير ُأن تراجمة بغداد و " 

نظري��ة الترجم��ة ك��انت65بالمنهج األكاديمي. " وله��ذا الس��بب ف��إنَّ مس��اهمة الع��رب والمس��لمين في تأس��يس  " 

بين ابن إس��حاق وابن البطري��ق (متواضعًة إن قيست بتراثهم الترجمي الهائل، إذ إن محور نقاشاتهم األكاديمي��ة  ( 

 لم يختلف في شيٍء يذكر عن الخالفات ال�تي ش�غلت ك�ل الم�ترجمين في ُأنح�اء المعم�ورة، وه�ذه نتيج�ة ت�زداد

وضوحًا عندما نلقي نظرًة شاملًة على نظرية الترجمة عالمًيا.

.51(: ص1998) مريم سالمة كار 61

: ص 1379) مهدي محقق 62 .63-1( ه�

63  2009 : . 333Baker ( ) p

.12(: ص1928) صفاء خلوصي 

. 249(: ص2009) سليم إبراهيم صادر 

.25(: ص1998) مريم سالمة كار 64
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موجز:  والتصـرفالحرفية  بيـن. 4  تاريخ

التـرجمةلنظرية 

ُأو في ُأي��ام عمله��ا مئ��ات ينتظ��رون (يصطف ُأمام ُأبواب متاحف مدينة فلورنسا اإليطالية في معظم األي��ام  ( 

 دورهم للحصول على تذكرة دخول، وقد يتحرَّق هؤالء المنتظرون شوًقا لرؤي��ة لوح��ات ومنحوت��ات فن��انين طلي��ان

 بلغت شهرتهم ُأبعد ُأصقاع األرض، كما ُأن من المحتمل ُأن انتظار الزوار سيدوم ساعاٍت ِعدَّة تنتهي بنفاد الت��ذاكر

ا يلفت� النظر في اللوحات التي تغّص بها مت��احف فلورنس��ا - . وممَّ (مثل حال معظم الوجهات اإليطالية الشهيرة (

امين مختلفين، ومن ُأغربه��ا، مش��هد} محب��وب} يظه��ر في��ه قّس  وغيرها- كثرة ما تتكرّر فيها مشاهد متشابهة لرس��َّ

بصحبته ُأسد.

 تقول القّصة: إن هذا القديس اسمه� جيروم، وُأنه ارتحل إلى بادية الش��ام ليختلي بنفس��ه وينكبَّ على دراس��ة

ه� ب��إخراج ش��وكٍة منه��ا، اتها الزائلة، فقابل ُأسًدا بريًا جريحً��ا؛ حيث ع��الَج قدَم��  اإلنجيل متخلًيا عن تَرَف الحياة وملذَّ

 1فظلَّ األسد منذئٍذ رفيقه األليف. وقد نالت هذه الخرافة عن القّس جيروم إعجاب كثير من كبار الفنانين الطليان،

للعه��د الق��ديم ق��دَّس من اللغ��تين العبري��ة  (ولو ُأن اإلنجاز الحقيقي الذي اشتهر به القّس هو ترجمته� للكتاب الم� ( 

للعهد الجديد إلى الالتينية، واللتين وضع فيهما ُأول حجر ُأساٍس لنظرية الترجمة. (واليونانية  (

.25(: ص1998) مريم سالمة كار 1

Androcles مع ُأنها مشتّقة من حكاية شعبية رومانية عن صداقة األسود والبشر، شخصيتها هي البطل الروماني 



    : التـرجمة   لنظرية موجز تاريخ والتصـرف الحرفية والتعريب  بيـن التـرجمة فن

القديس جيروم بصحبة ُأسد في بادية الشام، ر�ِسَمت نحو عام  "لوحة   م ومعروضة} في متحٍف ببيرمنغهام. - منشورة1450"

CC-تحت ترخيص المشاع اإلبداعي  BY :ويكيميديا كومنز. المصدر.

والمعنـىاللفظ    4.1
 ظهرت الحاجة للترجمة منذ بدُأ الناس باالتّصال بعضهم ببعض؛ س��واء للتج��ارة ُأو الترح��ال ُأو نش��ر ال��دين ُأو

هم كالَم بعض. ومن آثاره��ا الموغل��ة  المفاوضة في السياسية والحروب، فكان عليهم ُأن يجدوا طريقة ليفهم بعض���

حجر رشيد الشهير في ِمْصر، وال��ذي ك��ان مفت��اَح علم��اء اآلث��ار المستش��رقين لفهم "في القدم في البالد العربية  " 

،196اللغة الهيروغليفية، فهو نصب} حجرّي ن�ِحَت سنة  ُأي��ام المل�ك اليون�اني بطليم�وس الخ�امس ( قبل الميالد  ( 

2وك�ِتَب عليه خطاب} واحد} بثالث لغات تاريخية، هي: الهيروغليفية والديموطيقية واإلغريقية.

، ُأي محاولة وضِع ُأس��اٍس علمّي ومنهجّي لترجم��ة المع��نى بين اللغ��ات، فنش��أت في نظرية الترجمة "وُأما  " 

 فترٍة قريبة من تاريخ نحت الحجر، فكان مهدها في مناظرات بين الفالسفة الرومان واإلغريق. إذ نش��رَ الفيلس��وف

عن ُأفض��ل46الروماني الشهير شيشرون في عام   " قبل الميالد ترجمة من اإلغريقية إلى الالتينية لكت��اب عنوان��ه 

2      1983  . 20 21Clarysse and Van der Veken ( ) p –
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    : التـرجمة   لنظرية موجز تاريخ والتصـرف الحرفية والتعريب  بيـن التـرجمة فن

،   وقدَّم فيها ملخًصا مختصرًا عن منهجه الذي كان -غالًبا- من ُأوائ��ل المن��اهج النظري��ة في الترجم��ة في3"الخطباء

، ُأس��لوب الك��اتب وروح لغت��ه د في ترجمت��ه نق��َل  "التاريخ. ويق��ول شيش��رون: إن��ه تعمَّ   وذل��ك على عكِس ج���ّل4"

، ُأو الترجم��ة كلم��ًة بكلم��ة م لم يكونوا يعرف��ون منهجً��ا في الترجم��ة س��وى م��ا ن�س��ّميه اآلن  "مترجمي عصره: فه� " 

. "الترجمة الحرفية "

 م،395التزم القّس جيروم بمنهج شيشرون بعده بمئتي ع��ام، فأكم��ل ترجم��ة اإلنجي��ل إلى الالتيني��ة في ع��ام 

بل واإلعالن صراحة بأنّي آثرت� ُأن ُأت��رجم (وقال جيروم عن هذه الترجمة في رسالة له: »لست� متحرّجًا من اإلقرار  ( 

قدَّس من اليونانية معنى لمع��نى،    كلم��ًة لكلم��ة«. وك��انت ترجم��ة� اإلنجي��ل ه��ذه؛ هي الح��دَثوليسالكتاب الم�

 الفاصل في والدة ُأوَّل خالٍف كب�يرٍ في ت��اريخ الترجم�ة: وه�و الخص�ومة بين مدرس�ة الترجم��ة الحرفي��ة والترجم��ة

وه�و هن�ا كت�اب  )بتصرّف، ُأو الخالف بين األسلوب والمقص�د، ألن اإلخالَص في نق��ِل ُأس��لوِب الكت��اِب األص�لّي 

ر� فهم المعنى على القارٌئ. قدَّس عادًة ما ي�عسِّ 5(م�

، الذي كان من الرائدين في منهج الترجمة بتصرّف. منشورة تحت ترخيص المشاع اإلبداعي شيشرون "السياسي الروماني  " 

-CC BYويكيميديا كومنزصدر: . الم.

�ِعي��َد طرحهم��ا م��راًرا بط��رٍق  ومنذ ذلك الحين والترجمة متمحورة} حول هذين المنهجين المتضادَّْين، واللذين ُأ

 جديدة. وربّما يعجز المترجمون ُأبد الدَّهر عن الوص��ول إلى ح��ّل له��ذه المعض��لة، إذ من المس��تحيل دحض��ها ب��أّي

جواب دامٍغ يصلح� لكل حال وزمان، على ُأن التبحّر فيها قاد الباحثين إلى نظريات كثيرة ُأْثرت الترجمة وُأغنتها. 

De    عنوانه الالتيني: 3 Optimo Genere Oratorum

4  2008 : . 19Munday ( ) p.

5  2008 : . 20Munday ( ) p.
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    : التـرجمة   لنظرية موجز تاريخ والتصـرف الحرفية والتعريب  بيـن التـرجمة فن

لَِد الصراع المتأّصل بين الترجمة الحرفية والترجمة بالتصرّف ،6و� منذ ُألَفي عام تقريًبا ( في زمن القّس جيروم  ( 

قدَّس والتراث اليون��اني، فوج��د ه��ؤالء ُأنفس��هم ت بتراجمة الكتاب الم�  وذلك بسبب المعضالت الشائكة التي ُألمَّ

ة الن�اس. قدَّس�ة -حين�ذاك- وبين ترجمته�ا بلغ�ٍة يفهمه�ا عامَّ  7في حيرٍة بين اإلخالص المبالغ فيه لتلك الكتب الم�

  ثم8وسرعان ما وقع معهم في هذا المأزق المترجمون الصينيون، حينما هم ُأولئك بنقل التعاليم الدينية البوذي��ة،

، لنا س�ابًقا كم�ا فص�َّ (العرب والسريان والفرس حين نقلوا كتب اليون�ان    ولع�لَّ ه�ذا الص�راع وص�ل ذروت�ه من�ذ9)

. مارتن لوثر "خمسمئة عام بسبب:  "10

4.2      : عام  من المقدس 1970إلى  1522الكتاب

دَّة، ُأكبره��ا هي الكنيس��ة الكاثوليكي��ة، مثل معظم األديان الك��برى إلى طوائ��ف ِع�� (تنقسم الديانة المسيحية  ( 

ها البابا الذي يقيم في مدينة الفاتيكان بروم��ا، ويعتن��ق الكاثوليكي��َة معظم� س��كان إيطالي��ا وفرنس��ا وجمي��ع  ورئيس�

 سكان البالد الناطقة باإلسبانية والبرتغالية، وتليها -بعدد ُأتباعها- الكنيسة البروتستنتية، التي يتبعها معظم سكان

 الواليات المتحدة وكندا وُأستراليا وبريطانيا والدول اإلسكندنافية. ويلتحق� بهاتين الكنيستين ُأك��ثر� من ثالث��ة ُأرب��اع

  وَمْن تسبَّب بانقسام المسيحية إلى ه��اتين الط��ائفتين ه��و قّس11المسيحّيين في العالم، ُأي نحو ملياَري إنسان.

وهي عقوب��ة  )ُألماني عاش في القرن السادس عشر، وخالف تعاليم الكنيسة حتى ح�ِكَم عليه بأشّد عقوباتها حينئٍذ 

، ق�دَّس من الالتيني�ة إلى12(اإلقصاء االجتماعي   وكانت إح�دى مخالفات�ه األولى ُأن�ه تج�رَُّأ على ترجم�ة الكت�اب الم�

قدَّس في التاريخ«.  13األلمانية العامية، وهي ما ي�َقال عنها: »ُأهّم ترجمة للكتاب الم�

 ارتكب مارتن لوثر مخالفته لسبٍب مهم، وهو ُأن الالتينية كانت في زمنه -وما تزال- لغًة راقيًة ال يتح��ّدث به��ا

ون ُأحس��ن تعليم وثقاف��ة، على ُأن الكنيس��ة الكاثوليكي��ة لم ت��رَض ب��أن ي���درَّس الكت��اب ن يتلقَّ  إال علَية� الق��وم؛ ممَّ

قدَّس��ة،  المقدس بلغٍة سوى الالتينية، ألن الالتينية موروثة عن اإلمبراطورية الرومانية فاكتس��بت -ل��ذلك- منزل��ًة م�

وهي نظ��رة} مماثل��ة} -تقريًب��ا- لل��رُأي قدَّس��ة   )بينما اعت�ِبرَْت األلمانية وقتها لهجًة عاميًة ال تص��لح� لألدب والكتب الم�

 . (المعتاد نحو اللهجات العربية في عصرنا

 وعدا عن ازدراء اللغة األلمانية كأساٍس لترجمة اإلنجي��ل، ك��ان التص��رّف بالترجم��ة -آن��ذاك- مث��اًرا للكث��ير من

 الخالفات العقائدية في ُأوروبا، فقد وضعِت الكنيسة قيوًدا كثيرًة على ترجم�ة اإلنجي�ل إلى اللغ�ات العامي�ة خوفً�ا

6  2009 : . 191Munday ( ) p

7    2006 : . 20Weissbort & Eysteinsson ( ) p

8  2008 : . 21Munday ( ) p

9  2008 : . 22Munday ( ) p

10  2008 : . 23Munday ( ) p

11   , 2015.  2015:     .Gordon–Conwell Theological Seminary Christianity Religious Diversity and Personal Contact 

    , 39 1 , .28-29International Bulletin of Missionary Research ( ) pp.

 ، وتترتب عليها مراسم وطقوس وتداعيات عّدة ينبذ� بها صاحبها من المجتمع المسيحي بكّلexcommunication بالالتينية: 12

ُأطيافه.

13    2006 : . 55Weissbort & Eysteinsson ( ) p

66
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ْخط الكنيس��ة، إلى درج��ة ُأن  من العبث بكالم هللا ُأو المساِس به، وكانت الترجمة ألي لغة غير الالتيني��ة س��بًبا لس��

 14بعض المترجمين قضوا نحبهم إثر تجرُّؤهم عليها.

قدَّس ، فقد ُأحدث ثورة فكرية واسعة إثرَ جرُأته في ترجمة الكتاب الم� مارتن لوثر "ومن هنا ُأتت ُأهمية عمل  " 

مارتن لوثر إن األولوي��ة في الترجم��ة تق��ريب� النّص ألذه��ان الق��رَّاء، وليس1522.15إلى األلمانية في عام  " وقال  " 

، حتى وإن كان كتابًا منزاًل من هللا (الحفاظ على دّقة ُأسلوبه وكلماته    ولذلك لم يِجد رادًعا من ُأن يستبدل بكث��ير16)

من آيات اإلنجيل ُأمثااًل شعبية وجَد ُأنها ُأقرب� إلى قلوب األلم��ان من األمث��ال القديم��ة ال��تي في اإلنجي��ل، ق��ائاًل

في ذلك: 

َت إلى كالمهم، ثم  »عليك ُأن تسعى إلى السّيدة في منزلها والطفل في شارعه والرجل البسيط في األسواق وت�ْنص��ِ

17ُأن تترجَم الكالم إلى ِمْثله، فحينها سوف يفهمونك ويقرّون بأنك تحّدثهم بلسان  ُألماني«.

مارتن لوثر في عام  قدَّس باأللمانية، من ترجمة  "ُأول نسخٍة من الكتاب الم�  . - منشورة تحت ترخيص المشاع1534"

CC-اإلبداعي  BYويكيميديا كومنزمصدر . ال.

  ومنهم وليام تيندال، فهو يشتهر بوضع واحدة من ُأولى ترجمات اإلنجيل اإلنكليزية، ودفع ثمنها وثمن دعواته اإلصالحية عقوبة14

55Weissbort . :2006 ,  )اإلحراق حًيا  & Eysteinsson p.)

15  2008 : . 24Munday ( ) p.

16    2006 : . 57Weissbort & Eysteinsson ( ) p

17  2008 : . 24Munday ( ) p
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للقارئ    4.2.1 االنحياز
مارتن لوثر الترجم��ة الحرفي�ة الع��داء، وتبع��ه� في رُأي��ه كث��يرون في عص�ر النهض��ة ح��تى ب�الغوا في "ناصب  " 

حتَّم ضياع جمال النصوص ، الذي كان يرى ُأن من الم� ُأبراهام كاولي "التصرّف والتطرّف، ومن ُأمثلة ذلك الشاعر  " 

مثل: القصائد واألشعار عنَد تنقلها بين لغٍة وُأخرى، وبالتالي فإنَّ من حّق المترجم ُأن يأخَذ حريَّته بح��ذف (األدبية  ( 

 بعٍض من األبيات وإضافة غيرها وتعديِل الموجوِد منها من وحي إبداعه وابتك��اره؛ وذل��ك ألن��ه يس��عى إلى ترجم��ة

. لو كان كاتبه� يعيش� بيننا اآلن "الكالم كما  "18 

ب إلي��ه كالم} لم  وهذا رُأي مبالغ} فيه ويؤّدي إلى معضلٍة ُأخالقية، هي التقوُّل على لس��اِن المؤلِّف عن��دما ي�نس��َ

؛ وه��و ش��اعر جون دراْيِدن "ينطق به ولم يكتبه. وكرّد فعٍل على هذا المنهج، وضَع الشاعر اإلنكليزي ذائع الّصيت  " 

ر�ق الترجمة في عصره: 19البالط اإلنكليزّي األول في التاريخ، التصنيف اآلتي لط�

: الترجمة كلمًة بكلمة مع التزاٍم حرفّي بمفردات األصل وتراكيبه اللغوية(Metaphrase)النقل الحرفي •

: ترجمة المقصد ولو ُأعيدت صياغته بمفرداٍت ُأخرى تفيد� المعنى نفسه(Paraphrase)النقل بتصّرف •

ة، ولكن دون التزاٍم دقيٍق ال بكلم��ات(Imitation)التقليد •  : تقليد} للنص األصلي في معناه وُأسلوبه عامَّ

المؤلّف وال بالمعاني التي قصدها

فيرِجل والتي يق��ول درايدن شاعرًا فًذا ترجَم ُأعمااًل ُأدبية شهيرة، من ُأهّمها: ملحمة� اإلنيادة للّشاعر  "وكان  " " " 

فيرِجل ينطُق باإلنكليزية كما لو أنُه عاَش بيننــا في إنكلــترا -في ترجمته لها ُأنه حاول قدر اإلمكان: » "جعَل  "

 «، ويقتبس� عنه كثيرون هذا المبدُأ الش��هير ألنهم ي��روَن في��ه تعريًف��ا مثالًي��افي زمننا الحالي- ونطق باإلنكليزية

للترجمة المتقنة.

 انجرَف المترجمون األوروبيون بدًءا من نهاية القرن الثامن عشر نحو هذا المبدُأ، فاهتّموا بالكتابة بلغٍة يس��يرة

ُألكس�ندر ت�ايتلر في "على القارٌئ حتى ولو ضحّوا في سبيل ذلك بأس�لوب المؤلّ�ف األص�لي. ويق�ول اإلنكل�يزي  " 

 تعريف الترجمة الجيدة ُأن القارٌئ العادي: »يجب� ُأن يفهمها ويشعرَ بها كأنها لغت��ه األّم، مثلم��ا يش��عر� ق���رَّاء النص

20األصلّي وهم يقرؤونه بلغتهم«.

العشـرونالقرن    4.2.2
فري��دريك ش��اليير  "جلَب القرن العشرون جياًل جديًدا من المترجمين بأفك��ار جدي��دة، وفي طليعتهم األلم��اني 

 "ماخر الذي اقترح تقسيم الترجمة إلى فئتين ُأساسيتين: وهما الترجم��ة التجاري��ة والترجم��ة األدبي��ة. وق��د ك��انت

شاليير ماخر ُأن الترجمة األدبية فيه��ا معض��لة} واح��دة كب��يرة: وهي المفاض��لة بين تكريس��ها للك��اتب "وجهة نظر  " 

18  2008 : . 26Munday ( ) p.

19  2008 : . 26Munday ( ) p.
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 األصلي؛ وذلك بحفِظ ُأسلوبه وإبداعه حين نقل كلماته حرفًيا، ُأو تكريسها للقارٌئ؛ وذلك بتق��ديم ترجم��ٍة مفهوم��ة

ة الناس. 21وبلغٍة مماثلة لما يتحدَّث� به عامَّ

قدَّس واإللياذة  وتظهر هذه المعضلة في ترجمات األدباء األوروبيِّين للكتب التاريخية المهمة، مثل الكتاب الم�

د بعض المترجمين نقَل هذه الكتِب بلغٍة عتيقة في ُألفاظها للحفاظ على طابعها التراثي، بينما  واألوديسة، إذ تعمَّ

ش�اليير م�اخر َل آخرون نقلها بلغة إنكليزية سهلة تشبه� حديث األصدقاء فيما بينهم. ولكن المفارق�ة ُأن رُأي  "َفضَّ " 

 في هذه المسألة يتناقض� مع كثيرين ممن سبقوه، فهو يقول: إن علينا ُأن »ن�قرِّب القارٌئ إلى ُأس��لوب المؤل��ف«،

ش�اليير م�اخر ك�انت "ُأي ُأن تصون الترجمة األصل بحرفيَّت�ه وغرابت�ه اللغوي�ة. وي�رى بعض� الب�احثين ُأن نظري�ة  " 

 النظرية األعمق ُأثرًا في دراسات الترجمة حتى نهاية القرن العشرين، وربَّما يظهر� تأثيرها على معظم ما تبعه��ا من

22نظريات ودراسات.

، وه��و ع��الم لس�انيات ُأم�ريكي  ي��وجين ناي�دا شاليي ماخر بعدَّة ُأجيال مترجم} كبير} آخ�ر اس��مه  "وجاء بعد  " " "

ة- وض��ع منهٍج قياس��ّي يس��ير� على خطى العل��وم ق��دَّس، وُأراد -في س��بيل ه��ذه المهمَّ  ك�لَِّف بترجم��ة الكت��اب الم�

ال��ترادف بين23الطبيعية. نايدا بأنه تخلَّى عن فكرة كانت متأصلة في تاريخ الترجم��ة ف��أقرَّ باس��تحالة  " ويتميَّز�  " / " " 

ال��ترادف24اللغات بين مفرداتها نايدا نظرية تسعى لتحقيق  ، ولحل هذه المشكلة اقترح  لنا سابًقا مثلما فصَّ  " " " " ) ( 

التكافؤ بطريقة تتجاوب� مع سياق الكالم وموضعه. وقد اقترح في ذل��ك ن��وعين من التك��افؤ ي��ذّكراننا بخالف "ُأو  " 

َما: 25الترجمة التاريخي، وه�

Formal )تكافؤ األسلوب • Equivalance)ه. وتغلب���كله وجمال��لوب النصِّ وش��وهدفه األول نقل� ُأس : 

 على هذا النوع من الترجمة الحرفية استعارة التراكيب والتعابير اللغوي��ة األجنبي��ة، ويب��دو ه��ذا األم��ر غ��ير

؛ وك��ذلك على العناص��ر بدرج��ٍة م��ا حبَّذ، ولكْن له مميزات} كبيرة: منها الحف��اظ� على ُأس��لوب المؤلّ��ف  (م� ( 

ا عن ُأن  الثقافية في النّص. فمن يتبع هذا المنهج ي�َتْرِجم� األق��وال الم��أثورة الفرنس��ية حرفًي��ا -مثاًل- عوض��ً

ا يصون� شيًئا من روح األصل. يستبدل بها ُأقوااًل مأثورة عربية، ممَّ

Dynamic )تكافؤ السياق • Equivalance)وهدفه األول نقل� معنى النصِّ وفحواه إلى اللغة المترجمة : 

م رَّاء الذين ليس له�  وفًقا لسياقها وُأعرافها. وعادًة ما يكون� الجمهور المستهَدف بهذا المنهج من عموم الق�

 اّطالع كثير} على اللغات األجنبية، ولذا فاألفض��ل نق��ل� المغ��زى إليهم دون إرب��اكهم بأس��لوب ُأدبّي غ��ريٍب

ك��األقوال الم��أثورة واألش��عار وربم��ا بعِض م، وفي هذه الطريقة ت�س��تبَدل بعناص��ر النصِّ األص��لّي   )عنه�

ا مم��اثاًل لم��ا ش��عر به (األسماء مقابالت} تماثلها في المعنى بلغٍة ُأخرى لتعطي في نفوس الق���رَّاء انطباعً��

رَّاء األصل. ق�

21  2008 : . 28Munday ( ) p.
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، وهو من ُأكبر المؤثرين في نظرية الترجمة الحديثة. - منشورة تحت ترخيص المشاع اإلبداعي  "ريدريك شاليير ماخر "-CC

BYويكيميديا كومنز: . المصدر.

بيتر نيومارك وبعده  نايدا  "(وجَد  " ( " تكافؤ األسلوب يحفظ� ُأسلوب الكاتب ُأو القائِل األص��لي، وله��ذا26" " ُأن  " 

ص��ة لجمه��ورٍ من الطالب ُأو األك��اديميِّين، فه��ؤالء يحت��اجون لالّطالع على خصَّ  فهو ضروري حينما تكون� الترجمة م�

تكافؤ الس��ياق فه��و ُأنس��ب� لجمه��ور الق���رَّاء الع��ام، وله��ذا يحظى "ُأسلوب الكاتب وتذّوق مهاراته وُأسلوبه. وُأما  " 

ة الن��اس، فمن الض��رورّي في ح��التهم تق��ديم  بأولوية في الكتب والروايات واإلعالنات والدعايات المقص��ودة لعامَّ

المعنى على األسلوب. 

بيتر نيومارك كذلك من كبار المترجمين في القرن العشرين، وقد اكتسَب شهرته وموقعه من عمله في ترجمة الكتاب26 " كان  " 

نيومارك هو إضافة مصطلحين جديدين إلى نظرية الترجمة  . وُأهّم ما ُأنجزه  نايدا قدَّس، مثل:  )الم� " " " ", 1991  . 10Newmark ; p،) 

نايدا وسابقيه، وهما  "وهذان المصطلحان قريبان جًدا في فحواهما من مصطلحات  " Semantic Translationوتقابل� في معناها  ( 

تكافؤ األسلوب لدى نايدا و (الترجمة الحرفية، ُأو  " " Communicative Translationتكافؤ وهي تقابل� الترجمة بتصرّف، ُأو   " ( 

. (السياق لدى نايدا "
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االنطب��اع ُأسلوب النص األصلي و نايدا لبعِض النقد، فقد احتجَّ علماء اللغة اآلخرون بأن  "تعرَّضت نظرية  " " " " 

ال��ذي "الذي يتركه في ن�ف�وس القراء ليست معايير علمية قابلة للقياس، فكيَف يمكننا تحدي��د� االنطب��اع األص��لي " 

، وكيف سنوازن بينه وبين االنطباع الذي تعطيِه الترجمة لقرَّائها؟ رَّائه  27"كان يحدثه� النص لدى ق�

 كانت ح�جَّة القياس هذه ضرورية ألن هدف نظريات الترجمة -آن�ذاك- ك��ان تحوي��ِل الترجم��ة من فّن إلى علٍم،

 وُأهمُّ خواصِّ العلوم هي منهجيته��ا القائم��ة على التجرب��ة والقي��اس والموازن��ة، وهي تن��اقض� -إًذا- معظم كتاب��ات

دة عقَّ نايدا ُأن يضعوا طرًقا م� "المترجمين القائمة على الذوق والحكم الشخصي. وقد حاوَل كثير من الباحثين بعَد  " 

  ولكنَّهم لم يحّققوا نجاحًا باهرًا، ومن وقتئ��ٍذ ب��زغت من��اهج ونظري��ات كث��يرة}28لقياس الترجمة ودراستها ُأكاديمًيا،

، وما زالت هذه المناهج تتبدَّل� كل عشر وليس الطبيعية حيح بين العلوم اإلنسانية  (تضع� الترجمة في مكانها الصَّ ( 

سنواٍت ُأو عشرين سنة في اتج��اه جدي��د، على ُأنه��ا حقَّقت نجاحً��ا كب��يرًا مقارن��ًة بم��ا س��بقها من م��دارس قديمة

في الترجمة.

األكاديمية    4.3 النشأة
 صحيح} ُأن اإلنسان مارس الترجمة منذ آالف السنين وُأنها كانت إحدى عوامل نهضة حض��ارات ك��برى علمًي��ا

، إال ُأن االهتم��ام به��ا -آن��ذاك- مثل: اإلمبراطورية الرومانية وحضارة العرب المسلمين وُأوروبا الحديثة (واجتماعًيا  ( 

 كان منصًبا على نتائجها، ُأي على الكتب واألعمال المترجم�ة، ولم يل�ِق إال قلَّة من المفكّ�رين ب�االً لدراس��ة ظ��اهرة

ا14الترجمة نفسها؛ ولتحليلها وتحسينها منهجًيا، ويرى ُأح��د األك��اديميِّين ُأن في الت��اريخ ك�لِّه ال يوج��د إال    شخص��ً

  وهذا ألن تاريخ نظرية الترجم��ة لم يب��دُأ29فحسب استحدثوا مناهج في الترجمة ُأو ُأضافوا لها إضافة نظريَّة قّيمة،

1972.30بإجماع كثيرين حتى نَْشرِ ورقة بحثية محورية في عام 

الخريطة   4.3.1
جيمس هولمز في مزرعة متواضعة في ريف الواليات المتح��دة بمنتص��ف الق��رن العش��رين، "نشأ المترجم  " 

ه الشاغل كتابة الش��عر، ثم  ونال درجة البكالوريوس في اللغة اإلنكليزية من جامعة براون الرفيعة، ومنذئٍذ جعل همَّ

هولمز وهو في الخامسة والعشرين إلى ُأمستردام؛ فتعلَّم فيها اللغة الهولندية، وكسب ج�لَّ رزقه بترجم��ة "انتقل  " 

ٍص1964ُأشعارها إلى اإلنكليزية، ولذا دعته جامع��ة ُأمس��تردام في س��نة  خص��َّ   لتأس��يس قس��م ُأك��اديمي جدي��د م�

هولمز لرسم خريطة لنظري��ة الترجم��ة، وال��تي ك��انت حقاًل ُأكاديمًي��ا غ��ير "لتدريس الترجمة. وقد ُألهم هذا العمل  " 

مطروٍق حينذاك.
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هولمز الفروع التي  "وت�وّضح خريطة    ُأن تبحثها دراسات الترجمة مستقباًل، على ُأن معظم هذه الف��روعيجب"

 لم يكن فيها ُأبحاث تذكر في زمنه، إذ إن هدف خريطته هو وض��ع ُأس��اٍس لفهم الترجم��ة بغّض النظ��ر عن الزم��ان

هولمز -حسب الخريطة- ُأن بحوث الترجمة بعمومها تنقسم� إلى قسمين: "والمكان. ويرى  "31

 تسعى لتحسين تطبيقات الترجمة واس��تعماالتها، مث��ل: ت��دريب الم��ترجمين والتي :دراسات تطبيقية•

وتأهيلهم ونقد ترجماتهم.

 : وهي تنقسم� بدورها إلى فرعين: األول نظري، إذ يسعى لوض��ع مب��ادٌئ لتفس��ير ظ��اهرةدراسات بحثية•

 ش��رحها. والث��اني وص��في، فيس��عى لدراس��ة الترجم��اتسنالترجمة بعمومها ومنه معظم المن��اهج ال��تي 

الموجودة  وتحليلها.

 ، وكانت بداية البحث األكاديمي في الترجمة بصفتها مجااًل قائًما1972خريطة دراسات الترجمة التي نشرها هولمز في عام 

 بذاته. ت�وّضح الخريطة كل المجاالت التي يجب� على ُأبحاث ودراسات الترجمة ُأن ت�غّطيها مستقباًل، سواء ُأكانت ت�غّطيها في

الوقت الحاضر ُأم ال.

ش��تَّتة بين مج��االت كث��يرة، مث��ل حين وضع هذه الخريط��ة م� (وكانت ُأبحاث الترجمة في بداية السبعينيات  ( 

 علوم اللغة والفلسفة واإلنسانيات، لكن ُأحًدا لم يرَ الترجمة جديرًة بالتفرّغ للبحث فيها ُأو تخصيص مساٍق دراسي

هولمز على رس��م الخريط��ة ال��تي كش��فت للب��احثين عن اتس��اع الترجم��ة وحقله��ا، ودعت إلى "لها؛ ولهذا انكبَّ  " 

ق بنجاح كبير،   فصارت الترجمة -اآلن- ت�درَّس في الجامعات32تخصيص مجاٍل ُأكاديمي لدراستها. وهذا إنجاز} تحقَّ

 حول العالم ويتفرَّغ الباحثون للعمل فيها، وظهرت فيها مدارس حداثية كثيرة}، ويجدر� بالمترجمين ُأن يعرف��وا ه��ذه

المدارس ولو بإلمام بسيط. 

31  2000 : . 38Botha ( ) p

32  1992 : . Lefevere ( ) p xi
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الخطابي     4.4 التحليل مدرسة
المعرف��ة والس��لطة ميشال فوك��و بنظري��ة ين��اقش� فيه��ا  "يشتهر الفيلسوف الفرنسي  " " : إن ث��روة33"   فيق��ول�

 34المعرف��ة والمعلوم��ات في عص��رنا هي ن��وع} من ُأن��واع الس��لطة، وُأن الس��لطة والمعرف��ة وجه��ان لعمل��ٍة واح��دة:

 فالسلطة ت�هيٍئ صاحبها لتشكيل المعرفة مثلما يشاء، والمعرفة تمنح� السلطة لمن يتحكَّم� بها، ويكمن جانب} كب��ير

فوك�و به�ذه النظري��ة - "من خالصة ه�ذا الكالم في الق�ول المش��هور: »الت�اريخ يكتب��ه� المنتص�رون«. وق�د وض�ع  "

، وال��ذي ي�ْعَنى بدراس��ة وظيف��ة تحلي��ل الخط��اب "وبنظرياته األخرى- ُأساًسا لموضوع جديٍد مزدهرٍ للبحث اس��مه�  " 

ب بين الناس، ولهذه الدراس��ات فوائ��د35اللغة في التواصل اإلنساني،   وبخواّصها االجتماعية والثقافية في التخاط�

ة في الترجمة. جمَّ

  مثاًل: إن36يساعد� تحليل الخطاب على صياغة الكالِم لتّتسق ُأفكاره وتتراب��ط حس��ب الجمه��ور المناس��ب ل��ه.

 ظهرت نشرة ُأخبار في التلفاز تقول: إن واشنطن وموسكو وقَّعتا على معاهدة حماية الحي��اة البري��ة، فعلى م��ترجم

، موس��كو واش��نطن و فيَن كفايًة ليفهموا المقصوَد ب���  ن إن كان مستمعوه مثقَّ ُأو قائلها ُأن ي�خمِّ "هذه الجملة  " " " ) ( 

 وهما ليستا -هنا- مدينتين بحّيزهما الجغرافي؛ وإنَّما حكومتا الواليات المتحدة وروسيا، وهذا تخمين} ق��د يص��يب

 37ُأو يخطٍئ حسب السياق الخطابي.

 ولتحليل الخطاب تطبيقات} مفيدة} كهذه في الترجمة، وتتميَّز� مدرسته� بأنها مبنيَّة على علم اللغة واللسانيات

 39 ومن الباحثين ال��ذين انكّب��وا على دراس��ة تحلي��ل الخط��اب في الترجم��ة ُأعالم} ع��رب} معروف��ون،38بدرجة فاقعة.

صت فصواًل وهي مصرية األصل مركز الترجمة والدراسات في جامعة مانشتسر، وقد خصَّ منى بيكر  (فتترُأَّس�  ( " " 

In  عّدة لتحليل الخطاب في الترجمة بكتابها األكاديمي المعروف  Other Wordsة��أثير الترجم��ه ت��إذ تتناول� في ، 

 40على ترابط األفكار بين لغٍة وُأخرى، وتأتي على ذلك بأمثلة عديدة من اللغة العربية.

وه��و ع��راقي ، وهو رئيس قسم الترجمة واللغ��ات في جامع��ة ه��اريوت واط اإليرلندي��ة  باسل حاتم )كما ُأن  " " 

، ومن األمثل��ة ال��تي إي��ان ماس��ون ، يتناول� مطواًل خصائص التحليل الخطابي في دراس��ات م��ع زميل��ه  "األصل " ) 

م��ا ي�َق��ال بلهج��ة "يدرسها صعوبة نقل الكالم باللهجات العامية بين لغٍة وُأخ��رى، ويستش��هد� على ذل��ك بترجم��ة  " 

د41الطبقة العاملة في لندن إلى العربية. محمَّ  " ومن األدب��اء الن��ادرين ال��ذين كتب��وا عن الترجم��ة باللس��ان الع��ربي 

فن الترجمة المعروف.  ، فله كتب} كثيرة تتمحور� في ُأكثر جوانبها حول تحليل الخطاب، ومنها كتاب  "عناني " "

، وقد تترجم� بمفرداٍت عّدة منها القوة والسلطة والنفوذ، ونختار� هنا األخيرة بناًء على السياق. Power الكلمة األصل هي 33

34  2019 : . 99Koutras ( ) p

35  2011 : . 81Canepari ( ) p

36  2011 : . 82Canepari ( ) p

37  2008 : . 95Munday ( ) p

38  2008 : . 100Munday ( ) p

، ألن كثيرًا منهم ُأو معظمهم يعيشون في بلدان ُأجنبية ويحملون جنسياتها.39 من ُأصول عربية " ُأو  "

40  2008 : . 94Munday ( ) p
41  2008 : . 99Munday ( ) p
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الوظيفة    4.5 نظرية
ول��ذا فإنه��ا تس��تقطب من  )تشتهر مدينة هايدلبرغ األلمانية بمظهرها البهي ونمطه��ا المعم��اري الرومانس��ي 

، كما ُأنها تشتهر� بأن فيها ُأقدم جامعة ُألمانية وثالث ُأقدم جامعٍة ما ت��زال� كَّانها يَّاح كل عاٍم عشرين ضعف س�  (الس�

ست ع��ام   . وتفتخ��ر� جامع��ة هاي��دلبرغ بإنج��ازات كث��يرة، مث��ل ُأنه��ا خ��رَّجت س��بعة1386قائمًة في العالم؛ إذ تأسَّ

 وعشرين حائزًا وحائزًة على جائزة نوبل، وكذلك ُأنها كانت مسقط رُأس واحدٍة من ُأهم نظريات اللغة الحديث��ة، هي

، نظرية الغرض "الترجمة الوظيفية ُأو  س��ها ُأس��تاَذان من جامع��ة هاي��دلبرغ في منتص��ف الثمانيني��ات،42"   فقد ُأسَّ

، كاتارينا رايس هانز فرمير و "وهما:  " "  44 وسرعان ما ذاع صيتهما بين المترجمين األلمان والباحثين حول العالم.43"

 45ولعلَّ المدرسة الوظيفية هي ُأقرب مناهج الترجمة اتصااًل بعمل المترجم الفعلي.

هولمز اق��ترح ت النظريات األولى بدراسة كيفية ترجمة المفردة ُأو الجملة بين اللغات، لكن  "كانت قد اختصَّ " 

بل وفصل47 46في خريطته ضرورة دراسة الترجمة على مستوى النّص كاماًل، ا يعني -مثالً- ُأن اقتطاع اقتباٍس   ) ممَّ

 (بطوله من كتاب دون ُأخذ باقي الكتاب بالحسبان؛ ي��ؤدي إلى ترجم�ة ناقص��ة مذموم�ة. وق�د حملت ه�ذه الراي��ة

  النص: ُأي الغ��رض واله��دف المرج��ّووظيفةمدرسة الترجمة الوظيفية، فهي ترى ُأن الهمَّ األكبر للمترجم هو فهم� 

 48من ترجمته، فكّل غرٍض وكّل جمهورٍ له ظروف} وُأحكام} تخّصه.

  فكل ترجمة لها جمهور وه��دف} ق��د يتماث��ل� ُأو يتب��اين� م��ع ه��دف49والمترجم� ال يؤّدي عمله� إال لهدف واضح،

ا سبقها من نظريات، إذ إنه��ا تفص��ل� بين وظيف��ة  األصل، وهذه مسألة جوهرية تختلف� فيها الترجمة الوظيفية عمَّ

 50النص األصلي وبين وظيفة ترجمته.

ا، ف��إن الجمه��ور ب��اراك ُأوبام��ا خطابً��ا عامً�� "على س��بيل المث��ال: عن��دما ي�ْلقي ال��رئيس األم��ريكي الس��ابق  " 

 المستهدف بهذا الخطاب هو -غالًبا- عموم الشعب األمريكي، والقصد من الخطاب هو إقن��اعهم -مثاًل- بتوجّه��ات

 الحزب الديمقراطي دون غيره من األحزاب السياسية. ولكن ل��و ترجمن��ا ه��ذا الخط��اب إلى العربي��ة ف��إن جمه��وره

42  Skopos Theoryسكوبوس هو الهدف ُأو الغرض المرجّو ومعنى كلمة   ) " " (

ست النظرية بنشر كتاب في سنة 43 Grundlegung    عنوانه باأللمانية: 1984 تأسَّ einer allgemeine Translationstheorie 

حجر ُأساٍس لنظريَّة شاملة في الترجمة  )وترجمته:  )" " (. 2008: . 79Munday p .)

44  2008 : . 87Munday ( ) p

45  2016 : . 569Nord ( ) p 

46  2000 : . 40Botha ( ) p

  ال يعني هذا الكالم ُأن الترجمة الحرفية هي الحّل، بل العكس: فمن واجب المترجم ُأن يأخذ النّص كامالً بعين االعتبار -ال الكلمات47

2000 ,)فقط- للوصول إلى ترجمة متكاملة.   . 49Botha ; p)

48  2008 : . 72Munday ( ) p

فوِّض 49 الم� ا يعني ُأن  ) تفترض� هذه المدرسة ُأن الترجمة تقع� في سياٍق مهني، ممَّ " " The initiatorهو ربُّ عمٍل ي�سّدد راتب ) 

فوَِّض مسؤوالً عن مجموعة من المترجمين المتطوعين، كما قد يكون المترجم� هو  المترجم وي�فّوضه ألداء العمل، وقد يكون الم�

فوِّض إن ترجم لصالحه الخاص. الم�

50  2008 : . 80Munday ( ) p
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 يختلف كلًيا، إذ يتحول إلى قراء ومستمعين يعيشون -في معظمهم- في المنطق��ة العربي��ة، والغ��رض� من ترجم��ة

ا يع��ني ُأن  الخطاب لهم إطالعهم على مجريات السياسة األمريكي��ة، وليس إقن�اعهم ب�دعم ح�زٍب من ُأحزابه�ا. ممَّ

غرض الترجمة غير� األصل. 

ال  )وتترتب عّدة نتائج على ه��ذا األم��ر، منه��ا ُأن ُأولوي��ة الترجم��ة هي خدم��ة وظيفته��ا وجمهوره��ا: ُأي الق��رَّاء 

ك��أن تك��ون ، ومنها -كذلك- ُأن النصَّ الواحد قد ي�ترجم� عدة مرَّاٍت وبطرٍق تختلف� في محتواها وهيئته��ا  )المؤلِّف ) 

ا ب�أن يق��رّر الغ��رض المرج�ّو من عمل��ه  (مطبوعة ُأو مسموعة حسب وظيفتها، وعلى المترجم ُأن يب�دُأ عمل�ه دائًم��

، ُأي: مع صاحب العمل، ُأو مع نفسه لو كان يترجم� بدافعه الشخصي. فوِّضه م� "بالتشاور مع  "51 

يَت عرًضا لترجمة رواية من دار نشر، فعليك ُأن تبدُأ بسؤال القائم على دار النش��ر عن  في مثاٍل عملّي: لو تلقَّ

هدفه من ترجمتها، فقد يقول� شيًئا من اآلتي:

ا يعني ُأن الهدف من الترجمة الربح ول��ذا يجب� ُأن• رَّاء العرب، ممَّ  ُأن الناشر يريد� ترجمة الرواية لجمهور الق�

ة التع��ريب والتك��ييف، فت��أتي بل�غ��ٍة عربي��ة واض��حة س��هلة دون التالعب بش��يٍء من تمي��ل نح��و كفَّ

جوهر األصل.

ا يعني ُأن الهدف من الترجمة تذّوق جماله��ا األدبي، ول��ذا• الَّب األدب: ممَّ  ُأن الناشر يريد� ترجمة الرواية لط�

ة الترجمة الحرفية التي تنقل� ُألفاَظ المؤلف األصلي كما هي. يجب� ُأن تميل نحو كفَّ

ا يعني ُأن اله��دف من الترجم��ة التعليم، ول��ذا•  ُأن الناشر يريد ترجمة الرواية لنشرها لألطفال والناشئة: ممَّ

َبَط فيه��ا التش��كيل  يجب� ُأن يأتي فيها تكييف} وتعديل} للقصة لتناسَب القيم واألخالق العربي��ة، وُأن ي�ض��ْ

ط المصطلحات. وت�بسَّ

فوِّضه،   وهذا هو سرُّ نج��اح الترجم��ة52وفي ك�ّل هذه الحاالت يتبع� المترجم ُأسلوبًا مختلًفا حسب احتياجات م�

ة سائدًة، بل تتكيَّف حسَب الس�ياق وض�رورته، وهي تتَّص�ل� بعم�ل الم�ترجم  الوظيفية: فهي ال تفرض� قواعد عامَّ

الواقعي ففيها ُأسئلة} واضحة} ي�وجِّهها نحو ربِّ العمل وتظهر منها احترافيته وإلمامه بمهنته.

الوصفية    4.6 المدرسة
ب�  تعرَّضت نظريات الترجمة األوروبية النتقادات بمرور الوقت بسبب ح�ْكميِّتها، فج���ّل ه��ذه النظري��ات ت�نص��ِّ

علِّم والمرشد بداًل من اإلقرار بما للمترجمين من خبرة، وبأن الختياراتهم تبريرات قوية قائمًة على  نفسها بموقع الم�

  إلطالق منهٍج جديٍد يقوم� على دراسة ُأعم��ال الم��ترجمين1995التجربة، ودعا لهذا بعض الباحثين اليهود في عام 

. الدراسات الوصفية ى ب� "لفهمها بداًل من التقوُّل عليها وتصّيد ُأخطائها، وهذا ما ي�سمَّ "

51  2008 : . 80Munday ( ) p

  ولعلَّ المترجم سيِّد نفسه ويترجم� برغبته ُأو تطوعه الشخصي، وهذا يعني ُأن بإمكانه ُأن يختار الغرض المرجوَّ بنفسه ويبدُأ بالعمل52

بناًء عليه.
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ة اختالفات} شّتى بين53وترى هذه المدرسة ُأن هناك عاداٍت سائدًة بين المترجمين   تحكم� وت�سّير عملهم، فثمَّ

ك��زمن كالنقل من الفرنسية إلى العربي��ة ُأو فترته��ا  كقصص األطفال ُأو لغاتها  )طرق الترجمة حسب جمهورها  ) ( ) ( 

. وال يحاول� الباحث في الدراسات الوصفية ُأن يرشد المترجمين إلى كيفية تحس��ين ت��رجمتهم،  54(النهضة العربية

 وإنَّما ينحصر� عمله في دراسة النصوص المترجمة والبحث عن قواسم مشتركة بينها، مثل التعديالت التي يمي��ل�

 55المترجمون في كل لغة إلى القيام بها ومقدار ُأمانتهم ُأو تصرّفهم باألصل.

منى بيكر في "ومن تطبيقات الترجمة الوصفية؛ ُأنها تخبرنا باألنماط الراسخة في الترجمة. فمثاًل: اكتشفت  " 

ا يأتي في قال يأتي في الترجمات اإلنكليزية عن العربية واإلسبانية ُأكثر بمرَّتين ممَّ يقول ُأو  "ُأبحاثها ُأن الفعل  " " " 

 النصوص اإلنكليزية األصيلة، وهذا دليل} محتمل} على ُأن المترجمين من هاتين اللغتين يستعيضوَن عن كثير من

to "األفعال األدبية والبالغية في العربية واإلسبانية بالفعل اإلنكليزي  sayذه��رّاء، وه��لتبسيط األسلوب على الق " 

56مشكلة غير واعيٍة وصعبة الكبح للترجمة.

المل��ك ل��ير في خمس ترجم��ات عربي��ة ألحالم عة على الدراس��ات الوص��فية كت��اب�  "ومن األمثل��ة الموس��َّ "

المل��ك ل��ير في ُأمان��ة نقله��ا ألس��لوب شكس��بير، وفي2009)حادي  "، وهو يقارن� بين عدة ترجماٍت لمس��رحية  " ) 

رَّاء العرب.  كيفية عرضها ُأمام الق�

المتـرجمشخصية    4.7
. ففيها جهد كب��ير وال ح��ق في الت��أليف الترجمة عمل غير مشكور.  "يقول الكاتب إبراهيم زكي خورشيد:  ] [ "57 

 وهو ليس وحيًدا في رُأيه، فمن ُأكثر ما يشكو منه منّظرو الترجمة قلَّة التقدير الذي يلحق� بالمترجم وعدم� االكتراث

 باسمه وال بإنجازه، بل وتهميش مج��ال الترجم�ة كل��ه. فع�ادًة م�ا ينس��ب� ك��ّل الفض��ل والش�هرة في س��ائر الكتب

إال م��ا ن��دَر ح��ديًثا (واألعمال المترجمة لمؤلّفها األصلي؛ وكأنه كتبها بقلمه في كّل لغٍة من اللغات، بينما ال ت��رى  ( 

  كفياًل بأن يصنَع اتجاًها مكرًَّساشعن إتقان المترجم نقاًل ُأو تعدياًل ُأو تحسيًنا. وكان اإلحباط الناجم عن هذا التهمي

ة الميزان. 58في الدراسات األكاديمية يدعو إلى احترام شخصية المترجم وذاته، ُأماًل في تعديل كفَّ

) هو الممارسات المقبولة ُأو المرفوضة بين جمهور المترجمين Norms) المقصود بالعادات هنا 53 ), 2008  111Munday  (، وقد نجد�;

 مثااًل لذلك في ُأن المترجمين للعربية غالًبا ما يحذفون ُأو يخّففون األلفاظ المسيئة للذات اإللهية في بعض فئات األدب، ويمكننا ُأن

عادة} سائدة} في الترجمة إلى اللغة العربية، وهو استنتاج} نأتي إليه من موازنة الترجمات العربية (نقول ُأن تخفيف هذه األلفاظ  ( 

والنصوص األصلية بأسلوب وصفّي.

54  2008 : . 111Munday ( ) p

55  2008 : . 113Munday ( ) p

56  2008 : . 182Munday ( ) p

57. مصدر مشكالت الترجمة  [( في كتابه المعروف  [( " "

58    2004 : . 95Hatim & Munday ( ) p
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، حيث نش��ر في ع��ام  لورنس فينوتي "كان ُأكثر من التفَت إلى هذه المشكلة الباحث األمريكي    كتابً��ا1995"

. خفاء� المترجم "كان له� وقعه الكبير على نظرية الترجمة، وعنوانه  الخف��اء -هن��ا- ه��و ُأن الم��ترجم59" " والمقصود ب� " 

فين��وتي رَّاء دون اكتراٍث بشخص��ه، وي�وجّ��ه  "في العالم الغربي الحديث ُأمسى مثل الشبح، والذي تعبره� ُأنظار الق� " 

 نقًدا الذًعا للناشرين األمريكيين ألنهم يحرّرون الترجمة حتى تأتي سلسة وسهلة القراءة، بينما يدعو هو إلى ضرورة

ْوِن ه��ذه60ُأن تحتفظ الترجمة بسماٍت ُأجنبي��ة ت�عّب��ر عن ُأص��لها الغ��ريب،  وبالت��الي عن مجه��ود مترجمه��ا في ص��َ

 61الغرابة للقارٌئ.

  إذ ي��ترك�62تدعو هذه المدرسة -ُأيًضا- ألن يصبح المترجمون موضوًعا للدراسة من وجهة نظ��ر علم االجتم��اع.

 كّل مترجم طابًعا شخصًيا في عمله بناًء على خلفيته وطبيعته المتفرِّدة، وتح��اول كث��ير من األبح��اث ُأن تكتش��ف

 كيفية تمييز الترجمة من خالل صاحبها: فلو ُأعطيَت الجمل��ة نفس��ها لخمس�ة ُأش��خاٍص س��يرجعون إلي��ك بخمس

  فيستحيل ُأن تتطابق ترجمتان مثلما63ترجماٍت متمايزة، ومن الَعِصّي تفسير� هذا التمايز وعزوه ألسباب واضحة،

64يستحيل ُأن تتطابق ترجمة} وُأصل.

تغريبه تقريب النص و "وخالصة هذه المدرسة هي ُأنها تدعو للرجوع إلى الترجمة الحرفية، فهي توازن� بين  " " " 

  موازنًة ومماثلًة للجدل التاريخي بين اللفظ والمعنى. وقد نرى هذه النظرة للترجمة بعيدًة عن السياق65عن القارٌئ

. الفصل القادمالعربي ك�لَّ البعد، إذ إن مبرّراتها ال تنطبق� في سياق اللغة العربية، كما سنرى في

الثقافات    4.8 مدرسة
 كانت مدرسة التحليل الخطابي خطوًة ُأولى في خروج دراسات الترجمة من قوقع��ة علم اللغ��ة، إذ ُأخ�ذت في

ة ُأك��بر في  الحسبان خصوصيات اجتماعي��ة وثقافي��ة لم يلتفت له��ا الب��احثون س��ابًقا، واكتس��َب ه��ذا المنحى ق���وَّ

ا من ُأوج��ه مث��ل: الكتب واألدب ليس��ت إال وجًه�� (السبعينيات؛ حينما ُأدرك الب��احثون ُأن موض��وعات الترجم��ة  ( 

ا يع��ني ُأن فهم الترجم��ة يس��توجب� -إلزاميً��ا- فهم  الدراس��ات والعل��وم اإلنس��انية المتداخل��ة بعض��ها ببعض، ممَّ

الترجم��ة66المجتم��ع والثقاف��ة والت��اريخ ال��ذي ُأخرجه��ا. مدرس��ة التخّصص��ات المتع��ّددة ُأو  ى المنهج  " وي�س��مَّ " " 

،  وقد يكون ُأقوى اتجاه حديٍث وحالّي في نظرية الترجمة. 67"الثقافية

59    1995The Translator's Invisibility ( )

60  2008 : . 144Munday ( ) p

61  2008 : . 145Munday ( ) p

62  2008 : . 158Munday ( ) p

63  2008 : . 158Munday ( ) p

64  2000 : . 43Botha ( ) p

65    , 2008  . 145Domestication vs foreignization (Munday ; p ).

66  2008 : . 108Munday ( ) p

Polysystem  باإلنكليزية: 67 Theoryو  Cultural Translation
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اد المنهج الثقافي في عام    على معظم ما ُأس��لفنا من من��اهج الترجم��ة، وك��انت ح�جَّتهم في1990اعترض ر�وَّ

منذ العصور القديمة في الترجمة بتصرّف ينحصر� اهتمامه  الترجمة الحرفية و (ذلك ُأن الخالف التاريخي بين  ( " " " " 

مثل: مدرسة تحليل الخطاب والمدرسة الوظيفي��ة في (ترجمة المفردات، بينما انحصرَ اهتمام المدارس الحديثة  ( 

ا يعني ُأن تاريخ الترجمة بمعظمه منصبٌّ على المفاضلة بين الترجمة واألصل الذي ن�ِقلَت عنه،  ترجمة النّص، ممَّ

 ويرى ُأتباع المدرسة الثقافية ُأن هذه موازنة ضّيقة تتجاهل� البيئة االجتماعية واإلنسانية التي تق��ع� فيه��ا الترجم��ة،

.68والتي يجب� ُأن توازن بين ثقافتين، وهذه نقطة تحوُّل كبرى النقلة الثقافية ى:  " ت�سمَّ "69

، ال��ذي درَس القي��ود الثقافي��ة واالجتماعية ليفيفير اد النقلة الثقافية المترجم  "ومن روَّ   واالقتص��ادية ال��تي70"

  فمثاًل: لكل ثقافة عادات ُأدبية سائدة ت�قّيد األدب المقبول والمذموم فيها، وتتضارب� هذه القيود71ت�قنِّن� الترجمة.

  ومن نتائج ذلك: ُأن المترجمين قد يتجنبون نقل المش��اهد المخلّ��ة ُأو يتالعب��ون به��ا تق��ديرًا72مع اعتبارات اللغة،

 73لقيود ثقافتهم، كما قد يحرّفون ُأوصاف الشعوب واألعراق والتاريخ والسياسة لألسباب نفسها.

مثل النقد األدبي ومعظم اإلنسانيات القضايا النسوية والشذوذ وتحلّ��ل ظهوره��ا (وتدرس� الترجمة الثقافية  ( 

ش��ة، همَّ  في الترجم��ة، وي��دعو بعض الب��احثين الثق��افيين إلى التالعب بالترجم��ة بقص��د إب��راز ه��ذه القض��ايا الم�

ها. 74وخصوًصا في الثقافات التي تقمع�

، وه��و اتج��اه ُأك��اديمي جدي��د} دراسات م��ا بع��د االس��تعمارية ى  "ومن ُأهم مجاالت الترجمة الثقافية ما ي�سمَّ " 

  ويدرس� الباحثون في��ه كيفي��ة الترجم��ة من لغ��ات الش��عوب75يدرس اآلثار اإلنسانية والثقافية لالستعمار الغربي،

مثل: اإلنكليزية وبقي��ة مثل: العرب واألفارقة واآلسيويين ومعظم الشعوب إلى لغات المسَتْعِمرين  )المسَتْعَمرة  ) ( 

، ويتناولون العالقة غير المتوازنة بين هاتين الجهتين بس�بب الف��رق الشاس��ع بينهم��ا في الق��ّوة  (اللغات األوروبية

76.في ذلك الوقتوالسلطة 

68  2008 : . 125Munday ( ) p

69 "  The cultural turn ماري سنل هورنبي في كتاٍب تأسيسي لهذه المدرسة عنوانه "، وهو مصطلح نشرته  " ",Translation 

,   1990History and Culture ( . Lefevere وBassnett، وهو من تأليف (

  تتشابه� الترجمة الثقافية من هذه الناحية مع تحليل الخطاب الذي تناولناه ُأعاله، على ُأن تحليل الخطاب يأتي من منطلٍق لغوّي70

ها اللغة على الثقافة، وُأما هنا فإنَّ  فيدرس� قدرة اللغة ضمن قواعدها على إيصال معنى موائٍم للسياق، ُأي على العقبات التي تضع�

ها الثقافة على اللغة. التركيز هو على العقبات التي تضع�

71  2008 : . 126Munday ( ) p

72  2008 : . 127Munday ( ) p

73  2008 : . 128Munday ( ) p

74  2008 : . 129-130Munday ( ) p

إدوارد سعيد في كتابه المشهور 75 س هذا المجال المفكر الفلسطيني  ( ُأسَّ ( 1978Orientialism ( ).

76  2008 : . 133Munday ( ) p
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جيريمي مندي للتداخل الكبير بين الترجمة وغيرها من مجاالت البحث باسل حاتم و "رسم توضيحي من الباحثين  " " " 

والدراسة، والذي يتجلَّى في نظرية الترجمة الثقافية.

، وذل��ك ألن ملّطخ��ة بالع��ار "وينظ��ر كث��ير من ُأتب��اع ه��ذه المدرس��ة للترجم��ة على ُأنه��ا ُأداة} اس��تعمارية و " 

  كم�ا ي�رى ُأتب�اع ه�ذه المدرس�ة ُأن77المستشرقين استغلّوا الترجمة -تاريخًيا- في نقل صورة سلبية عن المش�رق،

ُأقّل منزلًة من لغ��اتهم، "المترجمين الغربيِّين يأخذون حريتهم في التصرّف بآداب الشعوب المستعمرة على ُأنها  " 

  ونتيجة هذا السلوك -كما تق��ول إح��دى الباحث��ات- هي78فيقرّبون ُأسلوبها للمألوف في األدب اإلنكليزي والغربي،

 79ُأن: »قلم المرُأة الفلسطينية يغدو شبيًها في ُأسلوبه بقلم الرجل التايواني«.

  ُأن ن�فكّر فيما قد يحدث� عندما نشرع� بترجمة ُأدٍب من ُأطراف العالم كافة إلى اللغة العربية نفسها، ُأييجبو

، وهي حرك��ة} تج��ري على ق��دٍم وس��اٍق بالفع��ل (عن اإلنكليزية والفرنسية واأللماني��ة والص��ينية والياباني��ة وغيره��ا  ( 

 ولنتخيَّل اآلن هذا األدب المتباين ُأشدَّ التباين في ُأشكاله وخلفيات��ه الثقافي��ة؛ وق��د ام��تزَج بالتع��ابير والمف��ردات

 والجمل العربيَّة التي ننقل� بها األدب عن ك�ّل العالم. ُأال يع��ني ه��ذا ُأنن��ا ن�ْلغي -مث��ل غيرن��ا- الخصوص��ية الثقافي��ة

لجميع هذه اإلنتاجات األدبية بعرِضها في ضوء لغٍة ومنظومة واحدٍة توهمنا وكأنها متماثلة؟ 

77  2008 : . 132Munday ( ) p

"، ويقصد� به الترجمة المضحكة ُأو ناقصة القواعد.Translatese" لهذه الترجمات مصطلح خاّص اسمه 78
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منهجك    4.9 اختيار
 تناولنا لمحاٍت خاطفًة عن مناهج نظرية كثيرة تختلف� في ُأحكامه��ا، وق��د وض��ع ج�لّه��ا ب�احثون متخّصص��ون،

ا واحترافي��ة متف��رّدة إلى عمل��ه إن ْمًق��  فليس مطلوبًا من المترجم ُأن يحيط علًما بها جميًعا، لكنه سوف يض��يف� ع�

ْمق يكفي لتطبيقه.  اختاَر منهجًا منها ودرسه� بع�

الترجمة الوظيفية هو األكثر فائدًة في السياق المه�ني، فل��و حص��لَت على ع�رض لوظيف��ٍة في "ولعلَّ منهج  " 

الغرض ال��ذي يس��عى ل��ه� من الترجم��ة والجمه��ور ال��ذي "الترجمة يمكنك ُأن تسأل صاحب العمل باحترافية عن  " 

 يرجوه لها، وبناًء على ذلك تختار� األسلوب األنسب في العمل بتسلسٍل عقالني. كما ُأن مدرسة التحليل الخط��ابي

والمدرسة الثقافية لهما لفتات} جوهرية ألسلوب الترجمة، والتي سنتناول� كثيرًا منها بأمثلة عملية الحًقا. 

 وللمترجم -في نهاية المطاف- ح�رِّية اختيار المنهج ال��ذي يناس��به� ويّتس��ق م��ع قناعات��ه وُأس��لوبه، على ُأن من

َع فيه��ا من بحٍث ودراس��ة، وحينم��ا يجم��ع�  األفضل ُأن يلتزَم بمنهٍج واحٍد من هذه المناهج، وذلك لقيم��ة م��ا و�ض��ِ

 المترجم ما في هذه المناهج من معرفة نظرية مع خبرته العملية فسوف يحترف� مهنته حًقا، ولهذا السبب س��وف

في الفصول القادمة استشهاًدا متوالًيا بكنوزها الكثيرة. (ترى  (
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اللغة  التـرجمةآفات . 5 على

 »إن ُأعظم آفات الكالم هي كثرة الترجمة. فلم ي�ْنَقل كتاب} من لساٍن إلى لساٍن قّط دون ُأن ينتق��ل مع��ه� ش��يء} من

 خصائص لغته، وهذه ُأسوُأ ُألوان اإلبداع، فربّما يحتمل بن��اء اللغ��ة ُأن ت��دخل علي��ه آالف المف��ردات الجدي��دة، وُأم��ا

الجمل� الجديدة فعاقبتها عظيمة: فهي ال ت�بدِّل� جدران البنيان؛ وإنما دعائمه«. 

1755.1— صامويل جونسون، في مقدمة معجمه عام 

  وه��ذه نس��بة} ال يس��تهان� به��ا،2من كل سبعة كتب منشورٍة سنويًا في البالد العربية كتاب} مترجم} على األقّل،

ا إذا م��ا ق���ورِنَت بنس��بة الكتب المترجم��ة عن لغ��اٍت ُأخ�رى إلى  ولها تأثير غير معلوٍم على األم�د البعي��د، خصوص��ً

 % من سوق النشر األمريكي فحسب. وال تقتصر� تداعيات ه��ذه المش��كلة3 إلى 2.5اإلنكليزية، والتي تتراوح بين 

 على كثرة الكتب األجنبية، بل إن لها تبعات اقتصادية ُأيًضا، إذ يحصد� مؤلّفو الكتب اإلنكليزية ج�لَّ ُأرب��اح الطباع��ة

، وُأم��ا المؤلف��ون الع��رب بم��ا فيه��ا العربي��ة (والنشر في ُأرجاء العالم لكثرة م��ا ت���ترجم كتبهم إلى اللغ��ات األخ��رى  ( 

والشرقيون -وغيرهم- فال يحصدون إال القليل الهزيل. 

 كما ُأن للمشكلة ُأبعاًدا ثقافية: فأهل اللغة اإلنكليزية قادرون على نشر ُأعرافهم وثقافتهم بكتبهم وآدابهم دون

  فهم يكتب��ون باللغ��ة األص��ل لنص��ف الترجم��ات3ُأن يتلّقوا -في المقابل- شيًئا يذكر� من ثقاف��ات الع��الم األخ��رى،

 % فحس��ب من الترجم��ات المنش��ورة6المنشورة في العالم حالًيا، لكن اإلنكليزي��ة تس��تقبل� من اللغ��ات األخ��رى 

1992  ترجمتي، المصدر: 1 : . 46Baker ( ) p

2003Mdallelً ,) تقريباً 1990 إلى 1950% من ُأدب األطفال وسطياً منذ عام 14.7 النسبة هي 2  (، ولو ُأن في مصادر ُأخرى ُأرقاما

) وسطياً 11.63ُأقل، مثل كتاب روتليدج للترجمة العربية الذي يحصي نسبة  %  , 2020  . 317Hanna et al ; p.)

3  2008 : . 152Munday ( ) p



اللغة    على التـرجمة والتعريب  آفات التـرجمة فن

 عالمًيا. وي�عّبر اختالل النسب المذهل ه��ذا عن ت��أثير لغ��وي وثق��افي عظيٍم للس��ان اإلنكل��يزي منف��رًدا على الع��الم

 ويخشى كثيرون -بسببه- ُأن اإلنكليزية صارت خطرًا يتربَّص� بكِل لغٍة وكِل ثقافة سواها.4ُأجمع،

منذ عام   1996) نسبة األوراق البحثية المنشورة باإلنكليزية؛ مقارنًة باألوراق المنشورة باللغات الرسمية لثماني دول عالمية 

Research (. - المصدر: 2011إلى  Trends.

المتغيـرةالعربية    5.1
ناطحة سحاب في العالم، فهو ُأطول بم��رة ونص��ف من ُأي ناطح��ة2010ُأمسى برج خليفة منذ سنة  " ُأعلى  " 

، على ُأن الع��رب لم يعرف��وا ناطح��ات الس��حاب ألم��ٍد طوي��ل، بارتفاعه الذي يتجاوز� ثمانمئة م��تر (سحاٍب سبقته  ( 

  بل وإن مهد هذه البنايات الش�اهقة -عالمًي�ا- فك�ان في نيوي�ورك5فأوالها ب�ِنَيت في الخليج في عقد التسعينات،

 وله��ذا الس��بب ك��انت اإلنكليزي��ة ُأول لغ��ٍة تبت��دع� كلم��ًة تص��ف ه��ذه البناي��ات، وذل��ك بنحٍت1857.6في س��نة 

س��ماء وsky"لكلم��تي   " )" "( "scraper:ا��ًدا، منه��يرٍة ج��اٍت كث��ا إلى لغ��نى حرفًي��ذا المع��َل ه��وانتق ، قحَّاف��ة  )" "( " 

ى هذا النقل الحرفي للمفردات -بين اللغ��ات-7الفرنسية واإليطالية والبرتغالية ، وي�سمَّ ناطحة سحاب "( والعربية  "( 

4    2009 : . 408Eliot & Rose ( ) p

5    2006 : . 19Binder & Foster ( ) p

6     , 2020. .    . The Editors of Encyclopaedia Britannica Skyscraper [online] The Encyclopædia Britannica  :Available at 

: . .    6  2020https //www britannica com/topic/language/skyscraper [Accessed August ].

7  2010 :  5,    Casselman ( ) Chapter "Skyscraper and its calques"
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اللغة    على التـرجمة والتعريب  آفات التـرجمة فن

)المحاكاة  " "calquingالنُّْحل "، كما يقال� لها ُأحيانًا  " )8، التوطين " ُأو    ومعناها: استنس��اخ الكالم بمعن��اه الح��رفي9"

بين اللغات، وهذه ظاهرة} سائدة} في عصرنا بكل مكان وكل لغة.

 ال تقتصر المحاكاة على الكلمة المنفردة، بل قد ت�حَ��اكى ُألف��اظ وُأمث��ال وجم��ل متكامل��ة، ومن ُأمثل��ة الجم��ل

ليس بع��د اآلن  )المحاكاة -غالًبا- التي تكثر� ح��ديًثا:  " " not anymore ديًقا��نعت� ص��ص )،و " " )  made a friend،) 

هيا يا صاح  )و " "  come on dude اذهب إلى الجحيم )، و " " )  go to hellاللغة العربية ت�ْرِجَمت إلى   (، وهذه كل�ها 

حرفًيا؛ وليس بالمعنى، فذاعت على ُألسنة الناس. 

؛ ُأن هذا النوع من المحاكاة قد يبدُأ من الكتب المترجمة منها البرتغالية (وُأظهرت دراسات} على لغاٍت ُأخرى  ( 

  مثلم�ا ن�رى في األمثل�ة ال�تي وردت ُأعاله: فهي10ترجمًة حرفيًة، ثم ينتقل� إلى اللغة فيصبح ظاهرًة طبيعيًة فيه�ا،

 ُأمثلة} ال تقتصر� على الترجمة وإنما تجدها -كذلك- في الكتابات العربية األصيلة والحوارات العامية، مما يعني ُأنه��ا

 تغلغت في اللسان العربي، بل وتغلغلت -معها- ثقافة} كاملة} ُألِفها الناس ووقع��وا تحَت تأثيره��ا، فلم يم��انعوا في

11العادة من محاكاتها حرفًيا بهذا األسلوب.

التغيـرسنة    5.1.1
 ربّما تدخل� عشرات ُأو مئات الكلمات األجنبية على ُأي لغة في ف��ترة حي��اة اإلنس��ان، ولكن من المس��تبعد ُأن

 تتغّير قواعد هذه اللغة النحوية والصرفية في حياته، فهذه التغييرات تستغرق ُأمًدا طوياًل، ومن األسلم -إجمااًل- ُأن

. ، كم�ا ي�َق�ال الضرورة الشعرية ما عدا ما تقتضيه  (يبقى النحو والصرف وقواعد اللغة شبه ثابتين بمرور الزمن  " " (12 

 لكن بعض قواعد وُأصول العربية -وغيرها من اللغات- ربما تكون� في حالة تغّي��ر س��ريٍع ومنهجي بس��بب الترجم��ة

 13والعولمة، وهو تغّير يتناقض� مع موروثها الثقافي، إذ يقول في ذلك جرجي زيدان:

 »ال يخفى ُأن لكل لغة ُأسلوبًا في التعبير ال ينطبق� بكل تفاصيله على ُأس��اليب اللغ��ات األخ��رى، واللغ��ات تتق��ارب�

وتتباعد� في تلك األساليب بتقارِب ُأصول الشعوب وتباعدها، والعرب بعيدون في ُأصولهم عن اإلفرنج«.

ِح  وإقحام� التعابير الدخيلة على اللغة هو ُأمر} ال ب�ّد من��ه، فت��اريخ ك��ل لغ��ٍة في الع��الم ق��ائم} على التب��ادل والتالق�

 المستمرِّ مع لغات ُأخرى تؤثّر فيها بمفرداتها وُأفكارها، ولكنَّ اإلكثار من الدخيل -بتسارعه الح��الي- ق��د ي��ؤدي إلى

 ركاكة الكالم، في�ْمسي وكأنه غير عربّي ُأو كأنه »ُأعجمي مكتوب} بكلماٍت عربية«. وحسب زيدان فإن اقتباس الكالم

األعجمي من مكّمالت الح��ديث: »وإذا ع��دَّه بعض اللغ��ويِّين فس��اًدا في اللغ��ة فألن بعَض كتابن��ا يب��الغوَن في

ذلك االقتباس«. 

269(: ص2015) حسن بحراوي 8

الخصوصية المحلية واالختراق اإلشهاري من خالل الترجمة3(: الفصل الثاني، قسم 2015) محمد خاين 9  ،" "

10  2013 : . 171Bennet ( ) p

11  2013 : . 171Bennet ( ) p

12  1992 : . 85Baker ( ) p

73(: ص. 2016) جرجي زيدان 13
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اللغة    على التـرجمة والتعريب  آفات التـرجمة فن

 من عالمات التغيير التي الحظها باحثون ك�ثر؛ ُأن الترجمات العربية ُأصبحت تستنسخ� بناء الجمل��ة اإلنكل��يزي

بداًل من الجملة الطويلة، وسنأتي على ذلك في  تع��ريب الجملة)الذي يّتسم بالجمل القصيرة المتوالية  "فص��ل  "،) 

في حين ُأن ك��ذا.. لكن ب��الرغم من و "كما تستنسخ� -هذه الترجم�ات- ُأدوات الرب��ط األجنبي�ة بين الجم��ل؛ مث��ل  " " 

،  وهذا يغاير� ُأسلوب التعبير العربي الذي تغلب� فيه الجمل الطويلة المتتابعة الموصولة بالواو والفاء. 14"كذا

ا يثبت� ُأن هذه الّسمات دخيلة} هو ُأنها تستفحل في النصوص المترجمة، وليس في النص��وص العربي��ة  وممَّ

  وهو ما يدّل على ُأن تأثير اللغات األجنبية ق�د تغلغ�ل في15األصيلة، بل وُأنها تكثر� في  المؤلَّفات العربية الحديثة،

 العربية فغيَّر ُأصلها ال ترجماتها فحسب. وهذه ليست حال العربية وحدها، بل تثبت� دراسات عدي��دة وقوعه��ا في

 شّتى اللغات، ومنها -مثاًل- دراسة ُأظهرت ُأن الجمل اإلنكليزية القصيرة تغلغلت في الكتابة األكاديمي��ة البرتغالي��ة

. وه��ذا ليس إال مث��ااًل متواض��ًعا وهي السائدة في األدب البرتغ��الي س��ابًقا (وحلَّت مكان الجمل المرّكبة الطويلة  ( 

على ظاهرٍة تقع� في سائر لغات العالم بخواّصها كافة.

 لكل لغة طريقتها في الوصف والتعبير، مثل ُأس��لوب االنتق��ال بين جمل��ة وُأخ��رى وت��دفق الكالم والفق��رات،

ا في فق��رات  وحتى ولو نجح المترجم -كل النجاح- بتعريب الكلمات وترجمة الجمل؛ فق��د ال ينجح� في س��بكها مًع��

  ويّتس��م ُأس��لوب16وصفحات وفصوٍل يستوعبها القارٌئ، فالكتابة هي فّن تختص به كل ثقاف��ة ولغ��ة عن س��واها.

 التعبير العربي -مثاًل- بأنه يعتمد على تكرار الكالم وهيئته عدة مرَّات بقصد التوكي��د، وه��و م��ا ي��راه� اإلنكل��يز حش��ًوا

  وحس��بما ن��رى، ربّم��ا يمح��و الت��أثير الن��اجم عن الترجم��ة17مزعجًا ألنهم يفض��لون االختص��ار والتحدي��د في الكالم،

الخاصية البالغية للعربية؛ ويستبدل بها األسلوب البالغي اإلنكليزي.

 يرى كثير} من الباحثين ُأن كَل ترجم��ة تت��أثَّر� بع��ادات وُأع��راٍف س��ائدٍة بين الم��ترجمين، إذ إنهم يعت��ادون على

  على س�بيل المث�ال: من المعت�اد في18ترجمة كل تعبير ُأجنبي معروف إلى اختيار تلقائّي ثابت، دون تمّعن في��ه. 

Directed "اإلنترنت العربي المعاصر ترجمة جملة من ن�وع  byا�يأتي فيم�ا س�كم تمَّ إخراج�ه بواس�طة..  ) إلى  " " " 

، ومهما كان سياق هذه الجملة فإن ترجمتها العربية تظّل ثابتًة، إذ ترج��ع ه��ذه الترجم��ة إلى ُأع��راف الترجم��ة  (بعد

تمَّ بواسطة محاكاة} حرفيَّة ألص��له اإلنكل��يزي، وه��ذا الن��وع من المحاك��اة يفس��د� اللغ��ة "السائدة عربًيا، وفي تعبير  " 

 % تقريًبا من الجمل الواردة في اللغة البرتغالية ُأصبحت محاكاة26وي�َغرِّبها. وقد توصلت إحدى الدراسات إلى ُأن 

 ومن يدري كم تكون نسبة هذه الجمل في كالمنا العربّي؟19حرفيَّة -جزئًيا ُأو كلًيا- لجمٍل إنكليزية،

 وما يأتي معها من تركيبات.while وthough وAlthough والمقصود هنا كلمات 14
15  1992 : . 193Baker ( ) p
16  1992 : . 112Baker ( ) p

17  1992 : . 236Baker ( ) p

18  2008 : . 112Munday ( ) p

19  2010 : . 32Bennet ( ) p
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.Quartz: الدول التي تأتي منها الغالبية العظمى من الكتب المترجمة المنشورة في الواليات المتحدة. - المصدر

  ُأن من الصعب حسَم الصراع التاريخي بين الترجمة الحرفية والترجمة بتصرّف، علىالفصل السابقرُأينا في 

 ُأن لدينا -في هذا السياق- عاماًل يساعد الم��ترجم على المي��ل نح�و إح�دى ه��اتين الجه��تين: وه��و ُأن منزل��ة اللغ��ة

ا بترجمٍة حرفية ُأو دونها تأثيرًا غير متكافٍٍئ على س��ائر اللغ��ات في عص��رنا الحاض��ر، وخصوص��ً (اإلنكليزية تمنحها  ( 

ومنها العربية خط��رَ طغي��ان الترجم��ة على (للغات القليلة االنتشار ُأو المتأخّرة علمًيا وتقنًيا، وتعيش� هذه اللغات  ( 

االس��تيراد لتك��وين ُأس��لوبها "ُأدبه��ا األّم، وفي ه��ذه الظ��روف تتطلَّع اللغ��ة بش�تى كتَّابِه��ا وُأدبائه��ا إلى الترجم��ة و " 

وهويتها، وهذا خطر} يزيل� تبريرات الترجمة الحرفية في سياقنا، بل وربما تبريرات الترجمة بأسرها.

راقية    5.2 لغات
إن الترجم�ة هي نص مكت�وب} بلغ��ٍة ذات ص�يٍت [قال الكاهن الفرنسي بي�ير دانيي�ل في عص�ر النهض�ة: » [ 

َد نًصا ك�ِتَب بلغٍة ليس لها ص��يت«،   وي���بيِّن قول��ه ه��ذا وجه��ة النظ�ر الغربي��ة تج��اه الترجم��ة: ف��األوروبيون20لي�جسِّ

ون آداب الصين والهند والفرس والعرب وجميع اللغات من ب��اب الفض��ول واالطالع، وُأم��ا في لغ��ات ه��ذه  يترجم�

 الشعوب -ومنها العربي�ة- فتنعكس� اآلي�ة، إذ إن الترجم�ة عن�دنا ض�رورة ال اختي�ار، ودافعه�ا نق�ل عل�وم ومع�ارف

20  1992 : . 1Lefevere ( ) p
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الفضول ُأو المتعة. ولهذا يظّن بعض الباحثين ُأن الترجمة فع��ل} يرف��ع� موض��وعها إلى "ُأساسية ال ما يبعث� على  " 

  باللغ��ة العربي��ة، فيل��زم� اس��تيراده من21منزلٍة متمّيزة متألّقة، فهي تدّل -ضمنًيا- على ُأن النص األجنبي ال بديل له�

لساٍن ُأعجمي ُأعلى منزلة منها.

التي وردت1978اقترح إيفن زوهار في عام  نظرية األنظمة المتداخلة  ) نظرية تصف� هذه المسألة؛ اسمها:  " " 

م}الفصل السابقفي  ن�ظ� "، والمقصود من اس��مها ُأن العل��وم اإلنس��انية هي   " تت��داخل، فيم��تزج فيه��ا األدب م��ع(

  إذ تتقلب المي��ول واألذواق في اإلنس��انيات22الثقافة والتاريخ وعلم االجتماع في منظومة مشتركٍة دائمة التقلّب؛

 حسب ُأهواٍء ال تتبع� معياًرا ثابًتا، وتتنافس� ضروب األدب دوًما إلرضاء هذه األه��واء، فم��ا ك��ان رائجً��ا قب��ل ثالثين

 23عاًما -مثاًل- ربما لم يعد رائجًا  اليوم، ولن يبقى الرائج اآلن على رواجه مستقباًل.

 وتقول نظرية األنظمة المتداخلة: إن ذوق كل لّغ��ة وثقافته��ا يجب� ُأن يعطي لألدب الم��ترجم منزل��ًة ُأق��ل من

  ترفع� األدب المترجم إلى منزل��ٍة ُأعلى من غ��يره في ال��ذوق للع��اّم.استثنائيةاألدب األصيل، إال لو وقعت حاالت} 

24ومنها ثالثة استثناءات كبرى تدعو إلى رفع مقام األدب المترجم:

ُأن ُأدب اللغة جديد} وحديث العهد، فيسعى للتعلّم من لغاٍت ُأنضج منها وُأبلغ..1

ُأن ُأدب اللغة ضعيف} ناقص، فيسعى لتعويض نقصه من غيره..2

ُأن ُأدب اللغة في تطّور ال يشبعه� القديم، فيبحث� عن الجديد لدى غيره..3

رَّاء ُأكثر  وال شكَّ في ُأن اللغة العربية تعيش� -اآلن- زمًنا ارتفعت فيه منزلة األدب المترجم، فيتهافت عليه الق�

 من ُأدبها األصلّي، بل إن كثيراً من جمهور القراءة العربي اتجه حديًثا نح�و ق�راءة الكتب األجنبي�ة بلغته�ا األص�لية؛

 بداًل من قراءتها مترجمًة، وهذا يعني ُأن الثقافة األجنبية تفوَّقت في منزلتها على الثقافة العربية على كِل ص��عيد.

بب فيما وقع؟ فأيٌّ من الحاالت الثالث -ُأعاله- هو السَّ

َدم، ولكن من المحتم��ل -وم��ا  من األكيد ُأن األدب الع��ربي ال يق��ع� ض��مَن الحال��ة األولى؛ ألن��ه موغ��ل} في الِق��

 يستدعي البحث- ُأنه قد يقع� في حالٍة من الحالتين األخرَيَْين، ُأي ُأنه يحاول� تعويض نقص��ه ُأو التجدي��د من غ��يره.

 ومن ُأمثلة ذلك ُأن تراث العرب تغلب� عليه فنون منها الشعر والخطابة؛ بينما ليس فيه سرد} قصصيٌّ ي���ْذَكر. على

 ُأن معظم اإلنتاج الفني واألدبي الحديث صار متمح��وًرا ح��ول القص��ة، فتتص��دَّره الرواي��ات وس��يناريوهات األفالم

 ومسلسالت التلفاز، وه��ذه كله��ا فئ��ات ُأدبي��ة جدي��دة} على الثقاف��ة العربي��ة، فتض��طرّ الس��تيرادها من غيره��ا من

الثقافات لتعويض نقصها. 

 ولهذا تختلط� في األسلوب األدبي العربي الحديث سمات} كثيرة منقولة من اإلنكليزية والفرنسية وغيره��ا من

 اللغات، وتدخل� في هذا فوارق القوة والسلطة التي تناولناها في نظرية الترجمة ما بعد االس�تعمارية: إذ إن لغ�ات

21  1992 : . 2Lefevere ( ) p

22  2008 : . 108Munday ( ) p

23    2004 : . 98Hatim & Munday ( ) p

24  2008 : . 109Munday ( ) p
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. ويظّن بعض الب�احثين مث�ل العربي�ة (األمم االستعمارية لها منزلة ُأعلى عالمًيا من لغات األمم المس�تعَمرة    ُأن25)

اللغ��ة االس��تعمارية الك��برى الس��ائدة26لغات العالم كلها -بما فيها لغات ُأوروبا- تعيش� حالًيا صراًعا غير عادٍل  " مع 

. 27"في زماننا، وهي اإلنكليزية

 لكل لغٍة قدرة على الصبر واالحتمال للترجمة، ومن األنفع بعدها االنتقال نحو الكتابة والتأليف األصلي، ح��تى

ر  ولو كان في الموضوعات نفسها والعناوين ذاتها، فهو يأتي ُأصياًل عربًيا ال في س��المة اللغ��ة وح��دها ب��ل في ي�س��ْ

 وس��هولة الفهم، ويش��يد� البعض بنج��اح الع��رب في تالفي تهدي��دات الترجم��ة على لغتهم ُأثن��اء حرك��ة الترجم��ة

، الت��أليف على التع��ريب كم��ا يق��ول علي النمل��ة في  "العباسية، ف��زادوا  " )   لكن الت��أليف يق��ّل اآلن ويخب��و على28)

حساب الترجمة الكاسحة. 

 ويجدر� بنا، نتيجة لهذا التأث�ر غير المتوازن والسباق الذي تخسره اللغة العربية -وغيرها- مع العولم��ة، ُأن نمي��َل

 نحو الترجمة بتصرّف بداًل من الترجمة الحرفية، وُأن نتجاوَز عن شيء من آراء الباحثين ال��ذين يش��جّعون الترجم��ة

وهي اإلنكليزي��ة وليس للس��ياق المت��أثّر به��ا. وله��ذا فس��وف (الحرفية ألن كالمهم موجَّه} نحو لغة العولمة نفسها  ( 

رَّاء الع��رب وتق��ترب� من  نتناول في الفصول اآلتية الترجمة من منظور األقلمة والتعريب بلساٍن وثقافٍة يفهمها الق�

قلوبهم، وهو المنهج الذي يدعو إليه هذا الكتاب بعمومه.

1999Postcolonial    :  سوزان باسنيت وهارفيش تريفيدي في كتابهما 25 Translation Theory and Practice ( ).

األدنى منها كان ظاهرة شائعة على مرّ التاريخ،26 األعلى منزلًة واللغات  " عند التمّعن في التاريخ، قد نرى ُأن الصراع بين اللغات  " " " 

 فلطالما طغى ُأدب لغاٍت قليلٍة على معظم جيرانها وقلَّل من شأن لغاتهم ولهجاتهم األقّل قيمًة بحيث� إنها ال ترقى للترجمة لها ُأو

ة التي كسبتها وما زالت تتحلَّى بها اإلغريقية والالتينية منها، ومن األمثلة الكبرى على ذلك المنزلة الخاصَّ

2008 ,)والسنسكريتية   . 137Munday ; pلهجاتها وتمنع� معظم الناطقين بها من كتابة " والعربية، التي ما زالت تطغى على كل  " ) 

لغتهم مثلما ينطقون بها.

27  2008 : . 133Munday ( ) p

.98(: ص 1992) علي النملة 28
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والقواميس  المعاجم

ابن منظور كاتًب��ا في دي��وان اإلنش��اء في الق��اهرة، حيث المشهور بلقب:  محمد بن مكرم بن علي  "(كان  " ( " " 

يِّن -فيما بعد- قاضًيا بمدينة ط�رابلس الغ�رب،  اشتغَل بنسخ وتحرير الرسائل في بداية العهد المملوكي بمصر، وع�

ت��اريخ لة، فقي��ل إن��ه اختص��ر  طوَّ ابن منظور محًبا للكتب واللغة، ومن ُأحّب ُأعمالها له� اختصار الكتب الم� "وكان  " " 

العقد الفريد فقلَّصها إلى ربعها ُأو ُأقل. ولعلَّ هذا الش�غف باالختص�ار والتس�هيل ه�و م�ا األغاني و "دمشق و " " " " 

، حاح الص��ّ المحي��ط األعظم و جمهرة اللغة و تهذيب اللغة و مثل  "(قاده إلى جمع وترتيب ُأمهات المعاجم  " " " " " " " ( 

. لسان العرب "فوضَع -منها- ُأشهر ُأعماله وُأشهر المعاجم العربيَّة كاّفة، وهو:  "

 80,000لقد خدَم لسان� العرِب اللغَة العربيَة خدمًة عظيمًة دون ريب، إذ ي�قدَّر ما فيه من من مدخالت بنح��و 

 مفردٍة في عشرين مجلًدا، وهذا عدد} هائل} لمعجٍم صدر في الق��رن الث��اني عش��ر ُأو الث��الث عش��ر للميالد ويع��ادل�

لس��ان الع��رب ط��الب اللغ��ة والترجمة1ضعف ما جمعته كبرى المع��اجم العربي��ة قبل��ه. " لكْن ه��ل م��ا زال ينف��ع�  "

في ُأيامنا؟ 

ب��ل ووظيفته��ا (ك�ِتَب لسان العرب قبل نحو سبعمئة عام، وتغيَّرت -منذئٍذ- طريقة كتابة المعاجم وتصنيفها  ( 

 من نواٍح معتبرة، ولعلَّ كثيرًا من هذا التغير ُأو معظمه ي�ْعزَى إلى واحٍد من ُأكبر مشروعات اللغة في الت��اريخ، وه��و

"معجم ُأكسفورد للغة اإلنكليزية، وما كان له� من بصمٍة على سائر المعاجم بعده، والتي ُأثَّرت على عمل الم��ترجم " 

وُأدواته كل تأثير.

حاح للجوهري نحو 80,000 في لسان العرب نحو 1 الصِّ " مدخٍل وفي  1994 ,) مدخل 40,000"  . 354Laet ; pتاج "، ولو ُأن   ) 

 Versteegh ,2014 ;.p) كلمة 120,000 بثروٍة معجمية تصل� ل�1791"العروس للمرتضى الزبيدي تجاوَز كليهما حين نشره في سنة 

123.)



  :" "  " والقواميس "  المعاجم أكسفورد إلى العرب لسان والتعريب  من التـرجمة فن

والمجنون    6.1 األستاذ
  لغويّون يتشاطرون إحساًسا ب��أن المع��اجم اإلنكليزي��ة فيه��ا ض��عف} وقص��ور1857اجتمع في لندن في سنة 

  وُأج��روا دراس��ًة2كبير، فوضعوا قائمًة بسبع مشكالت جوهري��ة في تل��ك المع��اجم تس��تدعي تح��ديثها وتجدي��دها،

ا فيها، وب�دُأ ه�ؤالء اللس�انّيون  استنتجوا منها ُأن عدد المفردات اإلنكليزية التي غفلت عنها المعاجم ُأكبر� بكثيرٍ ممَّ

 مشروًعا هائاًل لتوثيق جميع مفردات اللغة اإلنكليزية مع تقّصي ُأصلها التاريخي وسياقات استعمالها. إال ُأن حجَم

 المشروع تجاوز قدراتهم المتواضعة بكثير، فطلبوا من ُأرقى الجامعات في العالم -حينذاك- ُأن تحمَل الراي��ة عنهم،

وهي جامعة ُأكسفورد. 

 عالِم� اللسانيات األسكتلندي جيمس موري، الذي كان له الدور األكبر في وضع حجر األساس لمعجم ُأكسفورد اإلنكليزي. -

CC منشورة تحت ترخيص  BYويكيميديا كومنزدر: . المص.

  المشكالت هي قصور} في مدخالت المفردات البائدة والمعاني المهجورة للكلمات المعاصرة، ونقص} في تغطية مشتّقات الكلمة2

وفي تمييزها عن مرادفتها وفي إضافة االقتباسات التوضيحية، وُأغالط} في تواريخ نشأة الكلمات، والتكرار غير المفيد.
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رعان م��ا ق��دَّم ك��ل منهم اس��تقالته بس��بب ض��خامة َف إلدارة هذا المشروع ُأساتذة} كبار} متوالون، وس�ِ  وقد و�ظِّ

دّرس وب��احث زعَم ُأن��ه يتقن�  المهمة وصعوبتها الهائلة؛ حتى جاء ال�دور على األس��كتلندي جيمس م�وري، وه��و م���

ة الناس لمساعدته بجم��ِع ك��ل م��ا تص��ل�  عشرين لغة. وقرَّر موري نشَر إعالناٍت في الصحف البريطانية تناشد� عامَّ

الكلم��ات الن��ادرة والبائ��دة والقديم��ة والجدي��دة  "إليه ُأيديهم من اقتباسات مكتوبٍة ألي مفردٍة إنكليزية، بما فيه��ا: 

.   وُأجاَب دعوتَه -طوًعا- ُألف� شخٍص في كل يوم؛ فأرسلوا قصاص��اٍت فيه��ا ش��ّتى االقتباس��ات بالبري��د،3"والغريبة

بعد ُأكثر من عش��ر س��نين من العم��ل نح��و (وج�ِمَعت هذه القصاصات في مكتب األستاذ موري حتى بلغ عددها  ( 

 4مليونين ونصف مليون قصاصة.

 كان من ُأكبر المساهمين بهذه القصاصات طبيب سابق} اسمه وليام تشيستر ماينور، فكان يضيف� في العام

  وقد اتُِّهَم ماينور بقت��ل رج��ٍل؛ قب��ل ذل��ك بس��نوات، لكن��ه ُأب��رٌئ من5 مفردة للمعجم.12,000الواحد ما يصل� إلى 

 التهمة لتشخيصه بالجنون، وكرَّس سنين من حياته بعدئٍذ في جمع اقتباس��اٍت لمعجم ُأكس��فورد، فص��ار ص��ديًقا

ا وفلم س�نمائي الحًق�� قرَّبًا لألستاذ موري ومعيًنا ل��ه� في وض�ع المعجم، وخ�لّ�َدت قص��تهما في كت��اب مش�هورٍ  (م� ( 

، األستاذ والمجنون  : "عنوانه�  فألهما بذلك مشاريع معجمية شّتى تبعت مشروعهما.6"

ا، لكن�ه اس�تحقَّ عن�اءه�؛ ف�أتى  استغرَق وضع معجم ُأكسفورد -من بدايت�ه إلى نهايت�ه- ُأك�ثر من س�بعين عاًم�

ولو ُأنه يتقاسم� هذا الفضل مع معاجم  )بأشمل معجٍم في تاريخ اللغة اإلنكليزية وغّير وجه المعاجم وُأسلوبها جذريًا 

. ى ك��َل7(فرنسية وُألماني�ة   وم�ا ي�مّي�ز معجم ُأكس�فورد ُأم�ران ُأساس�ان: األول ه�و ش�موليته وكمال��ه، فه�و يتقص�َّ

ى س��ائر معانيه��ا ص م��دخاًل لك��ل مف��ردة ويتقص��ّ  المفردات المعروفة في اللغة بكل وثائقها واستعماالتها، في�خصِّ

 بحسب سياقها ويصف� اختالفات المعنى الدقيق�ة في ك�ل س�ياق. وُأم�ا األم�ر الث�اني فه�و إلمام�ه الت�اريخي: إذ

 يقتفي هذا المعجم تاريخ اللغة من ُأقدم النصوص المعروفة فيها، وينظر� في ُأصول كلماته��ا مف��ردًة مف��ردة؛ وفي

 كيفية تغّير استخدامها بمرور الوقت، في�ْثِبت� كل معنى من معانيها القديمة والجدي��دة ويض��يف إليه��ا المف��ردات

من ُأول ُأيامه��ا وح��تىكله��ا اإلنكليزي��ة الحديث��ة  اللغ��ة ، يغّطيمعجٌم تــاريخيٌّالمس��تحدثة س��نويًا: وله��ذا فه��و 

اللحظة الحاضرة.

3  2001 : . 178Murray ( ) p

4  2005Mugglestone ( )

5  2001 : . 306Murray ( ) p

1998The      باإلنكليزية وبحسب العنوان األمريكي: 6 Professor and the Madman ( The  ، وعنوان الطبعة البريطانية: ( Surgeon of 

Crowthorne.

 استغرقت هذه المشاريع فتراٍت هائلة بدورها، 7
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 مثال على واحدة من ماليين القصاصات الورقية التي ُأرسلها متطوعون للمساعدة في وضع معجم ُأكسفورد للغة اإلنكليزية،

. - منشورة تحت ترخيص flood"وهي قصاصة عليها كلمة  فيضان  ) ( " CC BYويكيميديا كومنزصدر: . الم.

كليلة ودمن��ة ال ت��أتي بنفس معانيه��ا "والمعاجم التاريخية ضرورة} في كِل لغة، فالمفردات العربية في كتاب  " 

، والمع��اجم التراثي��ة لسان الع��رب صحيفة األهرام مثاًل، واللغة العربية في ُأيامنا ليست مثلما كانت ُأيام  "في  " " " 

ة إلى معجم ت��اريخي ش��امل (رغم ُأنها كنوز} لغوية ال تصلح� للمترجم المعاصر وال تغنيه. فاللغة العربية بحاجٍة ماسَّ ( 

، والذي قد يك��ون ُأعظم معجم الدوحة التاريخي "يجاري العصر، والمعجم العربي الوحيد من هذا النوع -حالًيا- هو  " 

 مشروٍع شهدته اللغة العربية في األعوام المئة األخيرة ُأو ُأك��ثر، على ُأن��ه م��ا ي��زال� في خطوات��ه األولى من مش��واره

 8الطويل المنشود.

المعجم؟     6.2 القاموسأم
بشكل ُأو بآخر الق��واميس بوت��يرة ش��به يومي��ة، ومن المعت��اد ُأن يحم��ل الم��ترجم (يستخدم كثير من الناس  ( 

 المبتدٌئ معه� قاموًسا ُأو يلجأ إلى بدائله الرقمية كلَما عرضت له كلمة} ال يعرف معناها، حتى ُأصبح واحدة من ُأولى

} جسيم. فالمرجع الحقيقي والوحيد الذي يجدر بالمترجم ُأن يتسلَّح ب�ه في معظم األح�وال  ُأدواته، على ُأن هذا خطأ

معجم الدوح��ة الت��اريخي معجم ُأكس��فورد وم��ا يماثل��ه باإلنكليزي��ة، ُأو مع��اجم عربي��ة قليل��ة مث��ل  "ه��و: إم��ا  " " " 

، ودونًا عن القواميس بسائر ُأنواعها. فلِم ذلك؟ القاموس المحيط "و "

 ، وهي ت�غّطي حتى تاريخ إصدار هذا الكتاب تاريخ اللغة2013 انطلقت المرحلة األولى من معجم الدوحة التاريخي رسمًيا في سنة 8

 ه�.200العربية منذ ُأقدم نصوصها إلى عام 
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CC معجم الدوحة هو المشروع الوحيد القائم حالًيا إلنشاء معجم تاريخي للغة العربية. - منشورة تحت ترخيص  BY.

تأتي في معجم المورد الحديث التعاريف اآلتية لمعاني بعض األفعال اإلنكليزية: 

•" to advanceي  ( "�. ن، ي�عزّز  9(سرِّع، ي�حسِّ

•" to develop. يوّسع، يطّور، ي�نّمي  ) ( "10 

•" to evolve. ينشٍئ، يطّور  ) ( "11 

•" to further. ي�عزّز  ) ( "12 

•" to promote ( ".  13(ي�رقِّي، يعزّز، ي�حّسن، ي�سرِّع

ل�ِع إال ُأن ه�ذه الكلم�ات كلَه�ا تع�ني ش�يًئا واح�ًدا تقريًب�ا: وه�و التحس�ين والتعزي�ز طِّ  وال يظّن القارٌئ غير� الم�

ا ُأن لَع قد يعرف� ُأن لها في اإلنكليزية معاني دقيقة وسياقات واضحة تختّص بك��ل منه��ا، فإمَّ طِّ  والتطوير، لكن الم�

 تصَف التطّور بسياقه الحضاري والعملي؛ ُأو تطّور الكائنات الحية؛ ُأو التقّدم في مشروع؛ ُأو الترقي��ة في عم��ل؛ ُأو

ن��ا ألن المش��كلة ليس��ت في��ه، وإنَّم��ا في فك��رة الق��واميس ثنائي��ة اللغ��ة بكل الترويج لشيء. وال يالم� الق��اموس ه�

مكاٍن وزمان. 

35(: ص 2008) منير البعلبكي 9

338(: ص 2008) منير البعلبكي 10

411(: ص 2008) منير البعلبكي 11

476(: ص 2008) منير البعلبكي 12

922(: ص 2008) منير البعلبكي 13
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"القاموس باألصل مرادف} للمعجم، لكن االصطالح الحديث خصَّ القاموس   ب�المراجع ال�تي ت��بّين مع�اني14"

 الكلمات في لغتين ُأو ُأكثر؛ بتبيان الكلمات المترادفة في هاتين اللغتين، ُأما المعجم فإنه ي�عرِّف� معاني الكلم��ات

. وللغة العربية العديد� من المعاجم التراثية والحديثة، وغالًبا مع لفظها واشتقاقاتها وُأصولها التاريخية (بلغة واحدٍة  ( 

، ولإلنكليزية عشرات� المعاجم المشهورة القاموس المحيط حاح في اللغة و الصِّ لسان العرب و "ومن ُأشهرها  " " " " " 

  وغيرهما. وصناعة المعاجم قديمة وعريق��ة ُأم��ا الق��واميس ثنائي��ة اللغ��ة15والعريقة مثل ُأكسفورد وميريام ويبستر

م��ترجم غوغ��ل المع��روف الم��ورد لمن��ير البعلبكي. و ، ُأش��هره:  "فإنها جديدة، والجّيد منها شحيح} " " ا-16"   ه��و -ُأيض��ً

قاموس} متعدد اللغات.

مثل  )ومعظم الناس معتاد�وَن على الرجوع -عند الحاجة- إلى القواميس اإلنكليزية العربية ُأو العربية اإلنكليزية 

 (المورد وغوغل وليَس إلى المعاجم، ولكنَّ الخبر السيٍئ هنا هو ُأن قيمة القاموس في عمِل المترجم تك��اد� تنع��دم،

تعلِّمي اللغ��ات على  إال في تعريب المصطلحات التقنية جًدا. فلع��لَّ اله��دف ال��رئيس للق��واميس ه��و مس��اعدة م�

  ج��ًدا لترجم��ة عم��ٍل ُأدبي ُأوومغلوطةالتوثّق من معاني الكلمات الجديدة عليهم، ولكنَّها وسيلة غير� دقيق��ٍة؛ ب��ل 

بب� هو ُأن طريقة عمِل القاموس بأكمله��ا قائم��ة} على التق��ريب والتش��بيه ب��داًل من تفس��ير المع��اني  مهني، والسَّ

 للكلمات. الحقيقية

مرادفاته�ا بلغ�ٍة ثاني�ة ؛ م�ع  كاإلنكليزي�ة "فالقاموس� -في جوهره- هو قائمة} كبيرة من الكلمات بلغة ُأجنبية  " ) ( 

في  ، إال ُأننا ُأثبتنا مطواًل  )كالعربية )  ( من هذا الكت��اب اس��تحالة ت��رادف الكلم��ات والمع��اني بين ُأيالفصل األول)

 لغتين في العالم، وهذا يع��ني ُأن الق��اموس ليس إال محاول��ًة فاش��لًة وواهم��ًة لتق��ريب المع��اني للق��ارٌئ. فكي��َف

للمترجم ُأن ينقَل معنى نص إلى جمهوره، وهو نفسه� يستعين� بمصدرٍ قاصرٍ وناقٍص للمعنى؟ 

 يتفوَّق المعجم ُأحادي اللغة بإلمامه الهائل بألفاظ لغته، إذ يستحيل على ُأي قاموس ثنائي اللغ��ة ُأن ين��افَس

ا ُأ�نفقت علي�ه ماليين ال�دوالرات على م�رِّ عش�رات الس�نين، وال يمكن -بح�اٍل- مقارن��ة  في ه�ذا المض�مار معجًم�

. وما يعنيه ذلك هو ُأن المعجم وال القواميس العربية اإلنكليزية بالقاموس المحيط وغيره ُأكسفورد  (المورد ب� ( " " " " 

؛ فهو ي�َوثّق الَوْقع الدقيق لكل مفردٍة بحس�ب س�ياقاتها ومعانيه�ا العدي�دة ق�ديًما وح�ديًثا، الترادف "يتجنَّب� فخ  " 

بدون ُأن يربطها بمعنى خادٍع بلغة ُأخرى. 

 وقد يبدو استعمال المعجم صعًبا قلياًل ُأول األمر؛ ألن استيعاب شرِح الكلم��ة في لغ��ٍة ُأجنبي��ة يس��تلزم� وقًت��ا

  لمعرف��ة مع��نى الكلم��ة ووقعه��ا الحقيقي ُأثن��اء الترجم��ة، وُأم��ا اختص��ارالوحيـدةوجهًدا، إال ُأن هذه هي الطريقة 

 الطريق بمطالعة القاموس فيؤّدي -في معظم األحوال- إلى إساءٍة في الفهم وُأغالٍط في الترجمة يتحمل الم��ترجم

رَّاء. وزرها عن آالف الق�

معجم الدوحة،14  ) نلجأ هنا إلى التعريف الجديد لكلمة القاموس؛ فكلمة القاموس باستعمالها التاريخي تعني البحر بقعره ومائه 

 (، ودرَج استعمالها مرادفًة للمعجم نسبًة إلى القاموس المحيط للفيروز آبادي بناًء على شهرة معجمه ومكانته، وقد درَج في2018

المعجم للمعاجم ُأحادية اللغة، ونأخذ� بهذا التعريف هنا. القاموس للمعاجم ثنائية اللغة و "عصرنا استعمال كلمة  " " "

 وُأكسفورد معجم بريطاني األصل وويبستر ُأمريكي األصل، وكل منهما هو المعجم المرموق في بلده.15

16  Google Translate
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والقواميس     6.3 المعاجم استعمال
ا الرّج�وع إلى معجم  الخطوة األولى التي يباشر� به�ا الم�ترجم حينم�ا تعترض�ه كلم�ة ال يع�رف� معناه�ا؛ هي: إمَّ

للتوثّ��ق من مع��نى ب��ديلها ُأو ترجمته��ا للتوثّق من معنى الكلمة ُأو إلى معجم ع��ربي  )معروف في اللغة األجنبية  ) ( 

، كم��ا يمكن��ه -ويج��در� ب��ه- الرج��وع إلى الق��واميس الثنائي��ة المتخّصص��ة ب��العلوم والتقني��ة لتع��ريب  (المقترح��ة

عبة، فه�ذا ه�و الس��ياق الوحي�د ال�ذي تفي��د� فيه��ا الق�واميس.  وُأنص��ح� -شخص�ًيا- بالب�دء من17المصطلحات الصَّ

ويكاموس ُأو  "معجم  "Wiktionaryة��تة ماليين كلم��وي على س��ديا ويحت��ويكيبي "، وه��و معجم يش��به� موس��وعة  " 

ا يجعله واحًدا من ُأوسع المعاجم المتوفرة في عصرنا. بمئات اللغات، ممَّ

، إال ُأنه قاموس} عامٌّ في محتواه وال يه��دف إلى تفص��يل المورد "لعلَّ ُأشمل القواميس اإلنكليزية العربية هو  " 

 المصطلحات التقنية، وألن ُأدب المعاجم العربيَّة ما يزال متأخّرًا وغير مواكٍب لتط��ّورات اللغ��ة الحديث��ة؛ فس��وف

 يحت��اج الم��ترجم في الموض��وعات العلمي��ة والتقني��ة إلى الرج��وع لق��واميس متفرّق��ة ومبع��ثرة حس��ب مج��ال

االختصاص، ومن المستحسن ُأن تكون صادرة عن مجامع اللغة العربية ُأو هيئاٍت معتمدة ُأخرى. 

ق�اموس الفيزي�اء الع�ربي ح�دَّد، فت�أتي عناوينه�ا على ش�اكلة:  "تقتصر هذه الق�واميس ع�ادًة على مج�اٍل م� " 

ص��ة والمرموق��ة  تخصِّ ر مثاًل. ومن ُأهّم القواميس العربية الم� يسَّ قاموس األحياء الم� "و " وحَّد"  "؛المعجم الط��بي الم�

ر� في المكتب�ات كث�ير� من الق�واميس ، كم�ا يت�وفَّ اتح�اد األطب�اء الع�رب منظمة الصحة العالمية و "الصادر� عن  " " " 

. وإذا كنت م�ع تفاوته�ا في الج�ودة والموثوقي�ة تخّصصة بمجاالت مثل: التقنية والزراعة والهندس�ة وغيره�ا  (الم� ( 

صة تعينك على العم��ِل فيه��ا، تخصِّ حدَّدة فيفترض ُأن تشتري قواميس م�  تترجم� موضوعات في مجاالت علمية م�

18على ُأن تتوثَّق من مؤلّفيها ُأو ناشريها وتتأكد ُأنهم ضليعون باللغة العربية وُأصولها.

  مشكلة القواميس ثنائية اللغة هي ُأنها تعطي معاني خاطئة لكلمات اللغة التي يتغيَّر� معناها حسب سياقها، وُأما الكلمات التقنية17

 مثل: ُأسماء اآلالت وُأنواع الكائنات الحيَّة فلها معنى واحد} بغّض النظر عن السياق، وهذه األسماء� يلزمها دوًما تعريب} لذا يجب�

الرجوع فيها إلى القواميس المتخّصصة، بينما يعتمد المترجم على المعجم في باقي السياقات.

حكَّمة مكتبة لبنان.18  من دور النشر المتميزة بقواميسها العربية الم�
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. - منشورة تحت ترخيص االستخدام العادل. صادر عن منظمة الصحة واتحاد األطباء العرب (المعجم الطبي الموحد  ( 

.موقع المعجمالمصدر: 

  واألجن��بي، المعجم اإلنكلــيزيوخارج إطار القواميس والمعاجم العربية، يجب� على المترجم إتقان� استعمال

عين��ك في اس��تيعاب مع��اني المف��ردات  وهذه مهارة} ُأساسية ال يمكن� التغاض��ي عنه��ا: ف��المعجم ه��و رفيق��ك وم�

ص�  وسياقاتها ووظائفها اللغوية. واس�تعمال المعجم يحت�اج� ق�دًرا من الممارس��ة واالطالع ال يس�تهان� ب�ه؛ فت�خص�َّ

لدراسته مواّد دراسية مكتملة في الجامعات، وفيما يلي شرح} سريع} لمدخالت المعجم وكيفية االستفادة منها.

المعجم    6.4 أجزاء
اًل لكل كلمة في اللغة، وال شكَّ في ُأن ُأهمِّ قسٍم في المدخلة ه��و تفس��ير� مع��نى فصَّ  يحتوي المعجم مدخاًل م�

تعّددة، ولكن في المعجم كثير من المعلومات المفيدة األخرى، وال��تي ق��د تك��ون� له��ا قيم��ة}  الكلمة؛ ُأو معانيها الم�

 الخصوص. التعريب على وجهعظيمة} في الترجمة؛ وفي

الكلمة    6.4.1 أصل
ن� المعاجم اإلنكليزية الكبيرة تحقيًقا تاريخًيا في ُأصِل كل كلمٍة من كلم��ات اللغ��ة، س��واء} ُأك��انت كلم��ة  تتضمَّ

  في معجم ُأكس��فورد س��تجد� ش��رحًا لك��لSugarإنكليزية ُأصلية ُأم مستعارًة من لغة ُأخ��رى. فل��و بحثَت عن كلم��ة 

  س��تجد� ُأن ُأص��لها ي��أتي منSquare"، ولو بحثَت في كلم��ة كَّْرس�"شكل تاريخي للكلمة وصواًل إلى ُأصلها العربي 

 اللغة الالتينية. وقد قضى علماء اللسانيات سنين طويلة في بحِث ُأصول الكلمات وطرق اس��تخدامها في الكتب

 القديمة لجمِع هذه المعلومات، ولألسف فإنَّ تقّصيها العربي ما زال ضعيًفا ومقتصرًا على الجزء األول من معجم

الدوحة التاريخي. وقد يفيد� تقّصي ُأصل الكلمة في تعريبها ُأو في تحديد خواّصها الصوتية.
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واالستخدام المعنـى   6.4.2
 ُأهمُّ ُأجزاء المعجم هو شرح معاني الكلمة مع ُأمثلة واقتباسات على استعماالتها، وق��د تج��د� ه��ذا الش��رح في

  في قاموس المورد تجد� ُأن ترجمته��اenergyالقاموس لكنه يأتي موجزًا تنقصه� الدقة. فلو بحثَت -مثاًل- عن كلمة 

، ولو بحثَت عن كلمة  "طاقة "power،نى��ان في المع��تين تختلف��ا، إال ُأن الكلم طاق��ة ُأيض��ً " ستجد� ُأن ترجمته��ا  " 

والوسيلة� الوحيدة لك إلدراك الفرق الدقيق بينهما هي في الرّجوع إلى معجٍم إنكليزي. 

 ولمعظم الكلمات الشائعة في اللغات معاٍن دقيقة ِعدَّة، وقد تصل� ُأحيانًا إلى ُأك��ثر من عش��رة مع��اٍن للكلم��ة

 الواحدة، وال داعي للفزِع إن رُأيت مثل هذا العدد الكبير، ألن صانعي المعجم يرتّبون ه��ذه المع��اني بحس��ب ك��ثرة

نان ما تبحث� عنه في الغالب، ول��و ك��ان  استخدامها، وبالتالي ففي العادة فإنَّ المعنيين األول والثاني منها يتضمَّ

19المصطلح متخصًصا فستجد� ملحوظة بمعناه في كل مجال من مجاالت استخدامه.

المعجم     6.4.3 في البحث
 معظم المع��اجم الحديث��ة متاح��ة} حالًي��ا على اإلن��ترنت، فلم يع��د من الالزم تعلّم مه��ارات البحث في المعجم

رتَّب��ة} ُأبج��ديًا،  الس��تخدامها. ويمكن� البحث في المع��اجم اإلنكليزي��ة المطبوع��ة بس��هولة ألن ك��َل الكلم��اِت فيه��ا م�

مث��ل إض��افة -  ing)والصيغة الرئيسية التي قد ال تجد�ها في المعجم اإلنكليزي هي تصريفات األفع��ال المض��ارعة 

"(.take"، التي تجدها في مدخل takingفي كلمة 

 وُأما المعاجم العربية فيختلف� ُأمرها قلياًل، والسبب هو ُأن لألفعال العربية اش��تقاقاٍت كث��يرة ج��ًدا نس��بًة إلى

 غيرها، حيث� إن تخصيص مدخلة مستقلَّة لكل فعٍل منها قد يكون صعًبا ج��ًدا، وله��ذا الس��بب يجب� الرج��وع إلى

وُأحيانًا الرباعية ُأو الخماسية للعث��ور عليه��ا في المعجم، وق��د يحت��اج� ذل��ك إلى ش��يء من (جذور األفعال الثالثية  ( 

الخبرة في الصرف.

الصوتية    6.4.4 األبجدية
، األبجدي��ة الص��وتية العالمي��ة ى  "في كل معجٍم متكامٍل كتابة للف��ظ ك��ل كلم��ة بنظ��اٍم ي�س��مَّ   وهي ُأبجدي��ة20"

وليس التهجئ��ة لجمي��ع األص��وات (اخترعها علماء� اللغة قبل مئة وثالثين عاًما إليجاد وسيلة لكتابة اللفظ الفعلّي  ( 

 في شّتى لغاِت العالم؛ ومن ثم تقّصي لفظها الدقيق دون الحاجة لسماعها. وقد ال تكون قراءة األبجدي��ة الص��وتية

دُّ مه��ارة عظيم��ة للم��ترجم، إذ لن يتطلََّب اكتس��اب�ها س��وى س��اعات قليل��ة  سهلة في ُأول األمر، غير ُأن تعلّمها ي�َع��

َك بعدها في قراءة ُأّي كلمة بأي لغة.  تنفع�

 [ بمعنى ُأن هذا مصطلح طبي، ولو كنَت تترجم� كتابًا في الطّب فهذا -غالًبا- هو المعنى الذي تبحث�medical] قد تجد مثاًل ملحوظة 19

عنه فتتجنَّب� المعاني األخرى البعيدة عن غايتك.

International  ، اختصاراً ل�IPA  ُأو 20 Phonetic Alphabet
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نوع حي في قاموس ُأكسفورد، وتظهر فيها معاني الكلمة متبوعًة بأصلهاspecies" مثال على ُأقسام المعجم من مدخلة   ) ( " 

التاريخي ث�مَّ بلفظها الصوتي. - منشورة تحت ترخيص االستخدام العادل.

 ، ُأي بنقِل لفظها األجن��بيبالنقحرةتتّضح� فائدة األبجدية الصوتية في الترجمة حين اقتباس األلفاظ األجنبية 

، وهو ما قد يصادفه المترجم كثيرًا في نقل ُأس��ماء األعالم والشخص��يات، ال��تي ق��د نقاًل حرفًيا (إلى اللغة العربية  ( 

 تكون لها ُأصول من لغات عديدة وُألفاظ} غير مألوفة. وتختلف� اللغة اإلنكليزية عن العربية بأنها ال ت�لفظ� دوًما مث��ل

 ما ت�كتب، ففيها كثير من الحاالت التي ال تتبع� اللفظ القياسي، وتعين�َك األبجدي��ة الص��وتية على تج��اوز المش��كلة.

 " ذاتcroissant"وكثيرًا ما يكون� سبب الشذوذ في اللفظ ه�و ُأن ُأص�ل ه�ذه الكلم�ات من لغ�اٍت ُأخ�رى، مث�ل 

بمّد طويل، ْكْرَواَساْن"األصِل الفرنسي التي تلفظ� في اإلنكليزية:   ( .و" (ت�حَاكي تهجئة الكلمات الفرنسية
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  إضافًة لفظية، وربَّما يختل��ف�52 حروٍف صائتة وصامتة و107تحتوي األبجدية الصوتية العالمية ما مجموعه 

وحَّدة بين ول��و ُأن معظمه��ا تبقى م�  )رسم هذه الحروف من معجٍم إلى معجم بدرجة بسيطة لذا عليك التوثّق منه��ا 

. وت�كَتب األبجدية الصوتية بأحرٍف التينية محصورة بين ش��رطاٍت مائل��ة، ولفظه��ا مق��ارب} غالًب��ا -وليس  (المعاجم

ا- للف��ِظ ه��ذه الح��روف الم��ألوف لن��ا في اللغ��ة اإلنكليزي��ة، فكلم��ة   ت�ْكَتب في األبجدي��ة الص��وتيةknightدائًم��

Na:/بصورة:  It :ورة��ة بص��بَْيت باللغة العربي ، وكلمة  نَاْيت ُأي:   / " " )" " ( /baItد تنجح� في��يطة ق��ة} بس��ذه ُأمثل��وه ./ 

، كرواس��ان "قراءتها دون الحاجة ألّي تدريب، إال ُأن قراءة األبجدية قد تحتاج تدريًبا ُأكثر كحال اللفظ البريط��اني لل� "

)k/ˈفهو:  )wæs̃ɹ ɒ̃./

ليست كل هذه الحروف شائعًة وال ضروريًة  )رسم يوّضح رسم كثيرٍ من حروف العلّة باألبجدية العالمية بحسب مخارج لفظها 

. - منشورة تحت ترخيص  CC-(للمترجم بالضرورة BY :ويكيبيديا. المصدر.

ولو ُأن مراجعه��ا كث��يرة عب تخصيص� مساحٍة من هذا الكتاب لتلقين كيفية قراءة األبجدية الصوتية   )من الصَّ

قدِّم��ة متواض��عة ألهم الح��روِف الص��وتية في اللغ��ة ، لذلك يقتصر� ه�ذا القس��م على ج��دول في��ه م�  (على اإلنترنت

 / لفظه�n/اإلنكليزية. ومعظم الحروف الصامتة تكتب� بتهجئٍة مماثلٍة للفظها المألوف باللغات األوروبية، فثال حرف� 

 / يماثل الميم، وهلمَّ جرًا. لكن في األبجدية العالمية حروًفا إضافية ربَّما ال ت��ألف ش��كلها،m/مثل النون بالعربية، و

ومن ُأهّمها:
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الشكل

(في األبجدية الصوتية العالمية (
اللفُظ العربيمثال باإلنكليزية

ɸFocusف

θThinث

ðThisذ

ʃSheش

ʒJoyج

xLochخ

q-ق

ɣ-غ

ُأي حروف العلّة فهي ُأكثر� تعقيًدا بقليل، ألنه�ا تختل�ف� كث�يرًا من لغ�ة إلى لغ��ة، والص��وائت وائت  (وُأما الصَّ ( 

اإلنكليزية ُأكثر� من العربية، لذا يستصعب البعض� تعلَّمها. ومن ُأهمِّ الصوائت في قراءة الكلمات ما يأتي:

في األبجدية الصوتية العالمية (الشكل  اللفُظ العربي)

iكسرة

uضمة

aفتحة
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والمصطلح  . 7 المفردة تعريب

ا َدر� كّتابن��ا ُأن يتح��دَّث عمَّ  "واألدب العربي قاصر} في بيانِه، ألن��ه مقط��وع� الص��لة بحض��ارة العص�ر، فال يس��تطيع ُأَْق��

نا اللغوي -على ما نرى من نش��اِطِه-  يستعمل� من ماعوٍن وُأثاث، وال ُأن يِِصَف ما يرَكب� من باخرٍة ُأو طائرة، ومجمع�

ر،1لن ي�قّدم إلى الناس معجَمه المنتظرَ إال بعد جيٍل ُأو جيلين،   حين يك��ون ك��لُّ ش��يٍء في الع��الم ق��د تغّي��ر ُأو تط��وَّ

ّد، والس��اري على رع، والع��الم كلّ��ه يَجِ�� ِة يومئٍذ كمعجم »لسان العرب« اليوم! والزم��ان ي�س��ْ  فيصبح معجمه� في الِجدَّ

. "مركب العجز ال يلحق، والبيان� القاصر نصف� الخَرَس، واللغة الناقصة ثالثة ُأرباِع الجهل

في سبيل العربّية " محمد هيثم الخياط في كتابه:  " —2

 رجع حنين بن إسحاق من القسطنطينية إلى بغداد في القرن التاس��ع الميالدي؛ ح��اماًل مع��ه عش��رات الكتب

  ليتولَّى -هو وتالمذت�ه- نقله�ا إلى العربي�ة في بيت الحكم�ة. وك�ان م�ا دفع��ه لهم الخليف�ة العباس�ي من3اليونانية

؛ كما ي�َقال وزن كتبهم ذهًبا وهي  (رواتب مجزية  " "   مبرًَّرا إلى حد ما، إذ حفَّت وظيف��ة ح��نين ورفاق��ه المش��ّقات:4)

 فقد كانوا ُأول من عرَّب علوًما لم يعرفها العرب قبل زمانهم ولم يعرفوا من فحواها ومفرداته��ا ش��يًئا ي���ْذَكر، فوق��ع

 على عاتقهم االجتهاد واإلبداع بنقل تلك الكلمات إلى اللسان العربي؛ كي يتوارثها فالس��فة المس��لمين وعلم��اؤهم

 5لمئات السنين من بعدهم.

المعجم الكبير الصادر عن معجم اللغة العربية بالقاهرة، والحقيقة ُأنه لم يكتمل إلى اليوم: إذ بدُأ إصداره في1 " والمقصود هنا هو  " 

حين كتابة هذا الفصل إال نهاية حرف الراء، ولعل ذلك يرجع إلى نقص االهتمام بمجامع اللغة من دعم1970سنة  ( ولم يصل بعد�  ( 

ضروري لعملها. 

 مخاطباً وزير المعارف المصريّة 2

 .19(: ص 1998) مريم سالمة كار 3

.34(: ص 1992) علي النملة 4

.90 وص 48(: ص 1998) مريم سالمة كار 5



والمصطلح   المفردة والتعريب  تعريب التـرجمة فن

.  - منشورة داماناكا كاراتاكا و كليلة ودمنة هما تعريب} لالسمين الهنديَّين األصليَّْين:  "اسما الشخصيتين الرئيستين في  " " " " " 

.ويكيميديا كومنز ضمن الملكية العامة. المصدر:

 7 ث�مَّ تكييف لفظها ليتناسب م��ع اللغ��ة العربي��ة،6وكان الحّل األسهل لهذه المشكلة نقحرة الكلمات اليونانية؛

. على ُأن ه��ذا العم��ل ليس المجس��طي ُأرس��طو و ُأفالطون و رِّبَت ُأسماء يونانية كثيرة} نألفها، منها:  "وهكذا ع� " " " " " 

 هيًِّنا، فمن ُأّول المشكالت التي تقف� في وجه المترجم العربّي، وتعيقه� عن المضّي في عمله؛ المصطلحات التي

ا ص ُأك��اديمي، وخصوص��ً ها تعريب، وهي مسألة تتفاقم� مرات كثيرة جًدا عن��َد الخ��وض في غم��ار ُأي تخص��ّ  ينقص�

دة والمطلوبة في عصرنا.  عقَّ المجاالت التقنية والعلمية الم�

الصعبة    7.1 المصطلحات
 إحدى ُأهّم وُأولى المعضالت التي تواجه� المترجم مع المصطلحات الصعبة هي ُأن ي�قرِّر طريقة التصرّف به��ا؛

؟ وه��ل مق��اوم النق��ل ترانزيستور ُأم  "سواء ُأكان ذلك بترجمتها ُأم بتعريبها ُأم بنقحرتها. فهل الصحيح ُأن نقول  " " " 

؟ منظم��ة األمم المتح��دة للتربي��ة والعلم والثقاف��ة اليونس��كو ُأم  ؟ وهل األنسب� ه��و  بكين بيجنغ ُأم  "نقول�  " " " " " " " 

مريم سالمة كار، 6 (.76: ص 1998) ُأو باشتقاق وإدخال كلمات جديدة 

.90(: ص 1998) مريم سالمة كار 7
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والمصطلح   المفردة والتعريب  تعريب التـرجمة فن

لة على المترجم ُأن ي�قرِّر كيف يتعامل� معها بن��اًء على علم��ه وخبرت��ه، لكْن، طوَّ  وهذه األسئلة كلّها فيها معضالت} م�

لخبراء اللغة فيها قول} مفيد} ال غنى عنه.  

  فليس من اليسير إدخال كلمات من هذه اللغ��ات8بسبب خواّص اللغة العربية وب�ْعدها عن اللغات األوروبية؛

دِّلت وك�يِّفت لتتناسب مع اللفظ العربيِّ، ولذا فإنَّ نقل المصطلحات الالتينية إليها ص��عب} ج��ًدا إن  عليها إال لو ع�

والتي تكثر� فيها استعارة الكلمات اإلنكليزية في اإلنتاج��ات الحديث��ة، مثلم��ا ق�د يالح��ظ� من9قورَِن باليابانية مثالً  ( 

. ويمي��ل� كث��ير من الم��ترجمين -إن لم يك�ن معظمهم- للج��وء إلى الخي��ار  (يتابع األنمي وغيره من المرئيات اليابانية

األس��هل؛ حينم��ا يق��ع� بين ُأي��ديهم مص��طلح ص��عب: وه��و اقتباس��ه من لغت��ه األجنبي��ة مباش��رًة، إم��ا بص��ورته

، ولع��لَّ ح�جَّتهم هي اله��رب� من االجته��اد فيTransistor)"األصلية  ترانزيس��تور "( ُأو بنقحرته لحروٍف عربي��ة  "( )" 

التعريب، ُأو توفيرًا لعناء البحث في المعاجم. ولكن لهذا القرار نتائج ت�ِخلُّ بوظيفة المترجم كلّها.

 فمهمة المترجم النموذجية هي إيصال� المعنى للقارٌئ من لغ��ة ال يفهمه��ا، وإذا خ��رَج م��ترجم ف��ّذ بع��د عمل��ه

عربي محشّو بكلمات مثل: "الشاق والطويل بنّص  "

•-  chain growth polymerization

•   Number average molecular weight

 وإذا لم يتعب نفسه بأكثر من ُأن يربط بين هذه الكلم�ات الرنّان�ة بح�روف ج�رّ عربي�ة، فعمل�ه ال ي�رقى إلى ُأن

دت- تمس��ي ُأص��عب على الق��ارٌئ من ِج��  يكون نًصا عربًيا، وذلك ألن محاولة استخراج مع��اني النص الخفيَّة -إن و�

حّل لغز كلمات متقاطعة. 

 هل يعني هذا االنتقاد ُأن االستشهاد بالكلمات األجنبية ممنوع} بتاتًا في الترجمة؟ قد تختلف� اإلجاب��ة حس��ب

 الّسياق، ويدخل� فيها -مرَّة ُأخرى- ح�ْكم المترجم، لكنه حكم} يصدره� حسب الحقائق المعلومة. فلنق���ل ُأنن��ا ص��ادفنا

كمبيوتر ُأمComputerكلمة تقنية معروفة مثل:  "، فمعناها يبقى واضحًا للقارٌئ سواء ُأقرَّر المترجم نقحرتها إلى  " 

ح وب ُأو  حاس� "ترجمتها إلى  " " ُأو اِسْب" بب� في ذلك ُأن ك��ل ه��ذه المف��ردات دارج��ة في اللغ��ةِمْحساب"  "، والسَّ

ا يعني ُأنها كلّها   بالنتيجة، وُأن للمترجم حرية االختيار بينها كما يشاء. 10صحيحةالعربية الحديثة، ممَّ

كمبيوتر من اإلنكليزية؛ بناًء على شهرتها، فيمكنن��ا ُأن نتغاض��ى عن "ومثلما يمكننا التسامح مع نقحرة كلمة  " 

، والس��بب ُأن ه��ذه التوربين النانو و السيلفي و البلوتوث و الواي فاي و "النقحرة في حاالٍت ُأخرى، منها:  " " " " " " " " " 

مثل اإلنكليزية8 لغات} ُأوروبية هو اللغات الجرمانية  ) نقصد هنا لغات العائلة الهندو-ُأوروبية بعاّمتها، ولكن معظم ما يقال عنه ُأنه  " " 

، وهذه كلّها لغات} بعيدة جًدا عنَّا ألن العربية من العائلة مثل الالتينية واإليطالية والفرنسية واإلسبانية (واأللمانية والرومانسية  ( ) 

السامية.

9  1992 : . 36Baker ( ) p

Prescriptive ) في هذا الموضوع منهجان كبيران ينقسم بينهما اللغويون، وهم المنهج المعياري 10 grammarوالذي يدعو للعودة ،) 

 ( والذي ي�شجّع على قبول كل ما درج على ُألسنة الناسDescriptive)إلى ُأصول اللغة وفصاحتها في كّل مسألة، والمنهج الوصفي 

. والمنهج الثاني هو السائد بين معظم اللغويين في عصرنا، وهو يؤكد على وظيفة اللغة هي ُأن تستعمل وينطَق بها "من منطلق ُأن  " 

. حاسوب "صحَّة كل ما سلف من تهجئات لكلمة  "
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والمصطلح   المفردة والتعريب  تعريب التـرجمة فن

د� عم��ل موم الناس دون الحاجة لتكييف لفظها وال لترجمتها، وبالتالي فهي ال ت�ْفس��ِ  المفردات كلّها مفهومة عند ع�

 المترجم في إخراج نصٍّ يفهمه الناس. لكن األمر يختلف� جذريًا في الكلمات غير المعروف��ة، فل��و كتبَت في مق��ال

وهي ع�ادة� م�ترجمين ْين  ، ث�ّم فس�رتَها باقتب�اس بأص�لها بين قوس�َ موليكيوالر غاسترونومي )مترجٍم كلمة مثل:  " " 

موليكيوالر غاسترونومي  )ك�ث�ر على شاكلة:  " ) Molecular gastronomyة��رّف ليَس دلياًل على ُأمان��فهذا التص ،") 

 المترجم وال على حرصه األكاديمي؛ وإنَّما على فشِله الذريع بنقل ُأي معنى مفيد للقارٌئ العربي، فهو لم ي�قّدم فيما

 سبَق ُأي إضافة جديدة للقارٌئ تختلف� عن قراءة الكتاب ُأو المقال بلغته األصلية. والمثال ال��وارد� هن��ا ليس بحال��ة

 متطرّفة، فكتب علوم الطب واألحياء والتقنية العربية تغّص بمفردات ُأجنبية مقتبسٍة بهذا األسلوب. ويع��دُّ بعض

مثلها مثل الترجمة الحرفية عالمًة من عالمات إهم��ال الق��ارٌئ؛ (الباحثين في الترجمة هذه النقحرة    في س��بيل11)

راحة المترجم وتيسير وظيفته.

عرَّبة ليس مذموًما من حيث� المبدُأ، بل هو إجراء} ض��رورّي ويس��اعد�  وتوثيق األصل األجنبي للمصطلحات الم�

ع في��ه، لكن مك��ان ه��ذه االستش��هادات -في معظم  الق��ارٌئ على الرج��وع إلى المص��طلح والتوثّ��ق من��ه؛ ُأو التوس��ّ

بب في ه��ذا؛ ه��و ل� ُأن يكون في حواشي الكتاب، ُأو َمسرَد بخاتمته وليس في متِن النّص. والس��َّ  المواضع- ي�فضَّ

 ُأن القارٌئ الطبيعي ال يرغب� -عادًة- بتشتيت انتباهه بمئاٍت من الكلمات األجنبية التي لم يسمع بها قط، فلو كان

 يعرف� معاني هذه الكلمات لذهب وقرُأ النّص بلغته األصلية، ولكنَّ ما دفعه� للتوجّه نحو الترجمة هو ُأن يقرُأ معنى

 ، بل للفظ صوتي ليست ل��ه ُأينقالT للمعنىمفهوًما بلغته األّم. ولهذا يجب للمترجم ُأن يعرف ُأن النقحرة ليست 

داللة في اللغة العربية وال للقارٌئ العربي إن لم يك�ن على اّطالع مسبٍق بالموضوع الذي يقرُأ فيه.

 وقد يصعب -في بعض الحاالت- حْصر� المصطلحات األجنبية بالهوامش وح��دها، وذل��ك بس��بب ك��ثرة ه��ذه

 المصطلحات وكثافة ورودها في النّص، ومن ُأمثلة ذلك الموضوعات التقنية والبرمجية، التي قد يَْلزم� فيها إق��ران

 المص��طلح األجن��بي بتعريب��ه؛ إذ إن البرمج��ة بأساس��ها تك��ون باللغ��ة اإلنكليزي��ة. ويمكن في ه��ذه الحال��ة جم��ع�

ر� معناه��ا ُأو ، م��ع تع��ريب ي�فس��ِّ التي من الضروري معرفتها للمبرمج، رغم صعوبة فهمه��ا (المصطلحات األجنبية  ( 

 " في تقني��ات التش�فير عس�يرًا على الترجم��ة، إذSalt"يربطه بأصل عربي. على سبيل المثال، قد يب�دو مص��طلح 

ملح ولكن استعماله في سياق التش��فير والتعمي��ة يش��ير في الحقيق��ة إلى قيم��ة عش��وائية "الترجمة الحرفية له  " 

إذ ت�ْجرَى عملية التعمية على عدة مراح��ل به��دف تعمي��ة  )ت�َضاف إلى الكلمات السرية للمستخدمين ُأثناء التشفير 

علم التعمي��ة ، على ُأن الرجوع إلى مصادر عربية تراثية في هذا المج��ال، مث��ل كت��اب  "كلمات المرور قبل تخزينها ) 

. ْفل الغ� ، ي�ْثِبت� وجود مصطلح عربي ُأصيل لها باسم  ى عند العرب عمَّ "واستخراج الم� "   وهذه طريقة في التعريب12"

،  كوَّنت مع الوقت معجًما كاماًل من نحو ُألف كلمة. موسوعة حسوب ُأكاديمية حسوب و "ت�طبَّق في  " " "

تعريبها ليس مسعى سهاًل، إذ طال اشتغال ُأساتذة اللغة ومجامعها ب��ه؛ ولم ُأو  "(ونقل� جوهر معنى الكلمة  " ( 

 يتفقوا إال على قليل، لكنَّه يبقى -لألس��ف- ض��رورًة ال مف��رَّ منه��ا إن ُأراد الم��ترجم� نق��ل المع��نى للق��ارٌئ. ويخش��ى

 كثيرون تعريب ُأي مفردٍة تقابله دون الرجوع إلى مصدرٍ ُأو دون استشارة ُأستاذ متخّصص، ب��ل ق��د يظّن��ون ُأن ُأي

11    2004 : . 311Hatim & Munday ( ) p

.93(: ص2003) محمد مرياتي وآخرون 12
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والمصطلح   المفردة والتعريب  تعريب التـرجمة فن

ُأو ج���ّل ، لكن الواقع هو ُأن المترجم يجد� نفسه مضطرًا لترجم��ة ك��ّل  (محاولة ُأو اجتهاد بهذا الّصدد فاحشة} مرعبة} ( 

ص  ما يقابله� من مصطلحات في النص األجنبي؛ مهما كانت صعبة، وحينما ي�كلَّف المترجم بنق��ل مق��ال متخص��ّ

 قد يصطدم بعشراٍت من هذه المفردات في كّل صفحة، وإن لم ي�سِعْفه في تعريبه��ا ُأي ق��اموس بين يدي��ه، فق��د

وُأساليب التعريب المتعارِف عليها في تعريبها بوسيلٍة ُأو ب��أخرى، ح��تى ْلزًَما باالستعانة بقدراته اللغوية  (يصبح م� ( 

ولو خشي من إفساد السليقة العربية ُأو تجاوز ُأحكام مجامع اللغة.

السبعة     7.2 التعريب سبل
حج�ر رش��يد المش��هور على ض��فاف وهي موقع اكتش��اف  لَِد المترجم ُأحمد عيسى بك في مدينة رشيد  (و� " " ( 

ص بأمراض النس��اء المدرسة الخديوية المرموقة، وتخصَّ "النيل؛ قبل نحو مئة وخمسين عاًما، ودرَس الطب في  " 

  والتح��ق13والطب الب��اطني، على ُأن ش��غفه الحقيقي ك��ان باللغ��ة واألدب، فتعلّم لغ��اٍت س��امية والتيني��ة ش��ّتى

األكاديمية الدولية لتاريخ العل��وم في ب��اريس، واش��ت�ِهرَ بش��غفه في الترجم��ة؛ َمْجَمع اللغة العربية بدمشق و "ب� " " " 

، التهذيب في ُأصول التعريب "فكان من ُأهّم آثاره فيها كتاب    الذي ترك بصمته على كثير من الم��ترجمين في14"

زمن النهضة العربية، وعلى التعريب خصوًصا. 

ب�ٍل لنقل المصطلحات األعجمية الجديدة إلى اللغة العربي��ة،  يقترح� ُأحمد عيسى بك في هذا الكتاب خمس س�

 والتي اقتبسها عنه كثير من الكتاب والمترجمين العرب. وقد رتَّب عيسى بك ه��ذه الط��رق بحس��ب ُأولويته��ا في

 15لجوء المترجم إليها، فإذا لم تصل�ح األولى ينتقل� المترجم إلى الثانية فالثالثة؛ حتى ينتهي إلى آخرها.

 وسوف ُأقتبس� هنا قائمته نفسها مع شرح كّل بنٍد فيها وبعض سياقاته، على ُأني زدت� عليه��ا طريق��تين في

التعريب من المرك��ز الخ��امس إلى "آخرها لتصير سبعة، واجتهدت� بأني ُأدخلت� تعدياًل واحًدا في ترتيبها فنقلت�  " 

ا ك��ان حين نش��ر الكت��اب16الثاني في ُأولويت��ه، وذل��ك ألني ُأظنُّ ُأن التع��ريب   ُأص��بح ض��رورًة في عص��رنا ُأك��ثر ممَّ

المذكور، والذي قد مضى عليه نحو مئة عام ُأو ُأكثر، فتغيَّر الزمن واألحوال.

التـرجمة   7.2.1
 الترجم��ة هي ُأس��هل� طريق��ة في تع��ريب الكلم��ات األجنبي��ة، فالمقص��ود به��ا -ببس��اطٍة- ه��و ترجم��ة مع��نى

 المصطلح األجنبي إلى معنى قريٍب في العربية. والمصطلحات التقنية التي تغيب من القواميس العربي��ة كث��يرة}،

Cognitive "وال تحتاج ك�لَّها الختصاص��ّي لترجمته��ا، فعلى س��بيل المث��ال: من الواض��ح ُأن عب��ارة  Revolution" 

ْدها في ، وللمترجم ُأن يجتهد في نقلها هكذا ل��و لم يِج�� الثورة المعرفية الثورة اإلدراكية ُأو  "معناها التقريبي هو  " " " 

قاموس ُأو مرجٍع لغوّي معتمد، وينطبق� المثل على كثيرٍ من الكلمات التي ليس لها تعريب} معتمد.

203(: ص2018) نبيل ُأبو القاسم 13

204(: ص2018) نبيل ُأبو القاسم 14

113(: ص1923) ُأحمد عيسى بك 15

  في كالم ُأحمد عيسى بك خلط} بين التعريب بمعنى نقحرة الصوت وتكييفه عربًيا وبين الترجمة والنقل، وف�ِصال هنا ألنهما مختلفان16

لغويًا، فأحدهما استعارة} مع تكييف واآلخر ترجمة} قياسية} على مستوى الكلمة.
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 وللترجمة المباشرة خطر}؛ هو ُأنها قد تبدو سهلًة في عين المبتدٌئ، ولكنها تتأثر -في الواقع- بتفك��ير الم��ترجِم

ا ك��ان مص��طلحًا واح��ًدا في اللغ��ة األجنبي��ة. فكلم��ات�  وميوله، ولهذا قد ت�ؤّدي إلى ظهور ترجمات عربيَّة عديدة لَِم��

حاسبة جاءت وليدة ترجماٍت عديدة؛ ت�َواِفق� ك��لٌّ منه��ا مي��واًل شخص��ية ُأو محساب و حاسوب و "حاسب و " " " " " " " 

رَّاء يفهمون ُأن هذه الكلمات مترادف��ة ألنه��ا ك�لَّه��ا مش��هورة، لكن  مجتمعية لمترجٍم ُأو لمؤسسة لغويّة، ومعظم الق�

، وق��د الالبت��وب الحاسوب المحم��ول ُأو  ْون ألول مرَّة قد ال يعرف� ُأن المقصود بها هو  الحَاض� "من يقرُأ كلمة  " " " " " 

يضيع� القارٌئ بسهولة بين هذه الترجمات المتفرّقة، التي قد يضيف� إليها كل مترجم إضافًة جديدًة حسب هواه. 

 وال تخرج� ُأي من وسائل التعريب التي سوف نأتي عليها خارج نطاق التأثير الشخصي للمترجم، لكن الترجمة

على س��رعتها، وبس��اطتها لتلبي��ة الحاج��ة، فينتق��ل� الم��ترجم منه��ا إلى (تبقى وسيلًة محدودة، وقد ال تكفي دوًما  ( 

الوسيلة التالية ُأدناه -على الترتيب- حتى يَِجَد الطريقة األنسب.

التعريب   7.2.2
ة، التعريب عّدة معاٍن دارجة} ربَّما يختلط� بعضها ببعض، فمنها الترجمة والنقل إلى اللغة العربية عامَّ "لكلمة  " 

، وه��و موض��وع ه��ذا الفص��ل بعموم��ه (ومن معانيها -كذلك- ترجمة الكلمة المنفردة من لغٍة ُأجنبي��ة إلى العربي��ة  ( 

صبغها بصبغة عربية«. وهو المقصود هنا نقحرة المفردة األجنبية باللسان العربي مع تكييفها وُأيًضا » [ومنها  [ ) (17 

عرَّب�"ومعنى    وتعريبها من ُأنفع الوس��ائل في نق��ل18" هو ما استعمله العرب من ُألفاظ لمعاٍن من غير لغتهم،الم�

األلفاظ بين اللغات؛ ومن ُأقدمها كذلك.

  وه��و ُأديب ولغ��وّي من األه��واز ع��اش في عص��ر الدول��ة العباس��ية: »والكلم��ة19يق��ول� ُأب��و هالل العس��كرّي،

َعرَّبة لم ي�قَ��ْل إن��ه يتكلم بالعجميَّة«. ف��التعريب -إًذا- ه��و رِّبَْت فهي عربية، ألن العربيَّ إذا تََكلََّم بها م�  األعجميَّة إذا ع�

 استعارة مفردٍة من لغة ُأجنبية مع تعديٍل في لفظها وشكلها؛ ليّتفق مع الصوت والص��رف الع��ربي، فتلح��ق� بكالم

. النقحرة كما سيأتي في  "(العرب وتعاَمل� بأحكامه، وُأحيانًا تترك� على ُأصلها فتعامل� مثل اللفظ األجنبي  " (20

عرَّبات األمير� مصطفى الشهابي، مجمع اللغة العربية في دمشق -سابًقا- وُأحد�21ويقول في الم� " وهو رئيس�  " 

ِت الحاجة إليه، وك�لَّم��ا تع��ذر العث��ور على كلم��ة اد الترجمة في النهضة العربية: »وال ضير في التعريب ك�لَّما مسَّ  روَّ

ر إيجاد كلمة عربية تفيد معناها بوسائل االشتقاق المعروفة«. وي�ضيف لكالمه  عربية تقابل الكلمة األجنبية، ُأو تعذَّ

ًة ْجمَ�� وحَّد محّمد هيثم الخياط: »وكذلك حين تكون الكلمة العربية المقترحة ُأش��د ع�  رائد� مشروع المعجم الطبّي الم�

22من الكلمة الدخيلة«.

7(: ص2005) عز الدين محمد نجيب 17

120(: ص1923) ُأحمد عيسى بك 18

م1005 إلى 920 عاش من 19

120(: ص1923) ُأحمد عيسى بك 20

م1968 إلى 1893 عاش من 21

ولَّد إلى ذهن22 الً على النقل المجازي واالشتقاق إذا لم يؤّديا غرضهما بما ي�قرِّب المصطلح الم� فضَّ   وبالتالي فإنَّ التعريب قد يكون� م�

الخياط،  ا كان بقائمة ُأحمد عيسى بك.127: ص2004)القارٌئ  (، وهذا ي�برّر تقديمه في هذه القائمة عمَّ
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اإلدخال موجود منذ القدم في اللغة العربية، وفي شّتى لغات الع�الم، فه�و ال يك�ون مقص��وًدا "والتعريب� ُأو  " 

 بالضرورة بل قد يقع� عفًوا؛ حينما تدخل� لفظة ُأجنبي��ة إلى اللغ��ة ث�ّم تتغيَّر -م��ع ال��زَّمن- ح��تى تتماش��ى م��ع ُألس��نة

عرَّبات المألوفة: الناس. ومن الم�

•technologyالتقنية :

•musicالموسيقى :

•democracyالديمقراطية :

•oxidationاألكسدة :

•magnet المغناطيس :

عرَّبة قبل اإلسالم، بل  وقد شاع التعريب في اللغة العربية منذ بداية تاريخها، فدخلت عليها آالف� الكلمات الم�

  كم��ا دخلت عليه��ا كلم��ات في العص��ر العباس��ي من23وفي القرآن من لغات الفرس والروم والحبش��ة والس�ريان،

  وفي العص��ر العثم��اني واالس��تعماري من التركي��ة والفرنس��ية واإليطالي��ة واإلنكليزي��ة. ومن24الالتينية واليوناني��ة،

تلف��از الناتج��ة عن تح��وير اللفظ��ة اإلنكليزي��ة  "األمثلة الحديثة المنتشرة على التع��ريب  "Televisionة��ُأكاديمي " و " 

رة عن  حوَّ ُأصنص��ير في بعض اللهج��اتAcademyالم� ، مث��ل كلم��ة  ا ُأيض��ً "، وقد يحدث� التعريب في اللهجات  " ) ( 

.ascenseurالعربية، وهي تعريب الكلمة الفرنسية  ولفظها األصلي: آسينسوغ، ُأي مصعد كهربائي  ) (

حبٍَّذ في بعض  والتعريب مفيد} جًدا ألن��ه س��هل} بالنس��بة لعم��وم الن��اس وق��ريب} ألذه��انهم، لكنَّه يبقى غ��ير م�

ا القارٌئ دون تكرارها وانتشارها، وفيه اجته��اد} باللغ��ة ربَّم��ا ال يح��ّق  السياقات؛ ألنه يخلق� ُألفاًظا جديدًة قد ال يألفه�

ت��ه من انتش�اره العف�ويِّ على ُألس�نة الن��اس، كاألمثل��ة ُأعاله ولكن�ه25للمترجم اإلقدام� عليه؛   فالتعريب يكس��ب� قوَّ

يخسر� هذه المنفعة إن ُأتى مبتدًعا ومقصوًدا. 

 ولعلَّ إحدى اكبر فوائ��د التع��ريب هي في ترجم��ة األدب، إذ تعّج كث��ير من الرواي��ات واألش��عار بمص��طلحاٍت

 مختلقٍة ُأو نادرة تصعب ترجمتها، وليست لها مكاِفَئات} بالعربية، فقد تكون� من اختراع المؤلّ��ف ُأو األديب نفس��ه

، وفي ه��ذه الحال��ة ق��د يحظى (كما في الروايات الفانتازية التي تكثر� فيها المدن والشعوب واللغات المص��طنعة ( 

ها  المترجم بح�ريَّة التالعب باللغة، ألنه ال ي�عرِّب� لفظًة دارجًة في لغٍة حقيقية، وإنَّما كلمة مختلقة ينحصر� اس��تخدام�

في كتاٍب ُأو سلسلة من الكتب.

120(: ص1923) ُأحمد عيسى بك 23

المعرب من24 بالقرن الخامس الهجري ورتبها ُأبجدياً في كتاب  " جمع ُأبو منصور الجواليقي الكثير من هذه األلفاظ المعربة في زمانه  ) ( 

، وله طبعة جيدة بتحقيق محمد شاكر  )الكالم األعجمي على حروف المعجم "1966.)

125(: ص1923) ُأحمد عيسى بك 25
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االشتقاق   7.2.3
 يعد االشتقاق من ُأكثر ما ي�َشاد� به من مزايا اللغة العربية، فهي تتميَّز بقدرتها على اشتقاق األلف��اظ وتنويعه��ا

؛ حيث يشتّق كالمها من بعضه، وذلك بأن يؤخَذ عن األصل فرع} يوافقه في حروفه  وتسهيلها. وللغة العربية قياس}

التس��ارع الس��رعة و رََع ي�َق��ال:  س��َ "ويدّل علي��ه، ومنه��ا ُأن يش��تّق من الفع��ل اس��م} وص��فة وغ��ير ذل��ك. فمن  " " " " " 

. ريع السَّ ْسرِع و الم� َساَرَعة و الم� و اإلسراع  "و " " " " " " " "26 

هي: اسم الفاعل، واسم المفعول،  )تكثر المشتّقات في اللغة العربية، ومن ُأهّمها سبع فئات من المشتّقات 

. وتظهر فائدة ط��رق االش��تقاِق ه��ذه شبَّهة، وُأفعل التفضيل، واسم الزمان، واسم المكان، واسم اآللة  (والصفة الم�

ة من ح�ط27َّبسياقات كثيرة في التع�ريب ن�ِقلَت به�ا كلم�ات} مألوف�ة لن�ا، محطَّ " مث�ل: ُأس�ماء المك�ان ومنه�ا:  "

َمْوِقف من  اْخَتَبرَ وكلمة  ْخَتبر من  م� "وكلمة  " " " " " صعدَوَقَف" انطاد ُأي  ْنَطاد من  م� "، وُأسماء المفعول مثل  " " " " " 

غوَّاص��ة من  َعَد و ص��َ ِمْصَعد من  "في الهواء، وُأسماء اآللة مثل  " " " " " يات ألم��اكن ُأوَغ��َوَص" س��مَّ  "، وه��ذه كله��ا م�

ُأشياء حديثة اشت�قَّت من جذور عربية. 

عرَّب��ة عن اللغ��ات األخ�رى تقب��ل� االش��تقاق، وُأص��ل�ها28وبعض األسماء الم� ِمْغَناطيس��يَّة  َمْغَن��ط و ) مث��ل:  " " " " 

، وهذه من ُأفضل الوس��ائل في إث��راء29(َماچِنْت وُأصل�ها تِْكن�ولوجي التقانة من تقنية  التقنيين وكلمة  ( وكلمة  ( " " " " 

رَِّب واقتبس عن لغاٍت ُأخرى من الكلمات الحديثة. ا ع� 30اللغة بمصطلحات جديدة وتنويعها ممَّ

المجاز   7.2.4
  من وسائل الترجمة الشائعة، وخصوًصا منذ بدء النهض��ة العربي��ة في النقل المجازيوهو تقريب� المعنى ُأو

رَ د الق��ارٌئ الع��ربّي على المج��از؛ ق�د يص�بح� ُأَْيس��َ  القرن العشرين: وه�ذا ليس ب�األمر المس�تغرب، فم�تى م�ا تع�وَّ

عرَّبات وُأجملها ربما. وُأساس� هذه الطريقة هو ُأخذ� مفردٍة عربيَّة في ُأص��لها، وإض��فاء مع��نى جدي��ٍد عليه��ا -إم��ا  الم�

ا ألن بينهم��ا ش��بًها؛ ُأو التص��ال الع��اّم للبعض؛ ُأو ، إمَّ يج��وز� مج��اَزه "عم��ًدا ُأو عف��ًوا- يتس��ق� م��ع معناه��ا األول و " 

ا ال31باإلضافة؛ ُأو بغير ذلك، ٍع و�قوًع�� ِع واض��ِ �رِيَد بها ما وقعت له� في َوض��ْ ك�لُّ كلمٍة ُأ  :  " ويقال� في تعريف المجاز ُأنه�

.  32"يسَتَند� فيه إلى غيره

َع بالمج��از ليش��مل قافل��ة اإلب��ل ث�مَّ و�س��ِّ ، ومعناه��ا ال��تراثي  قط��ار "وللمجاز ُأمثلة مألوفة} كثيرة} منها كلم��ة  " " " 

السيارة التي كانت تصف� جماعات المسافرين، فأمست لفظًة للمركب��ات الحديث��ة، "القطارات الحديثة، ومثلها  " 

114(: ص1923) ُأحمد عيسى بك 26

252(: ص1971) عباس حسن 27

116(: ص1923) ُأحمد عيسى بك 28

117(: ص1923) ُأحمد عيسى بك 29

234(: ص1971) عباس حسن 30

118(: ص1923) ُأحمد عيسى بك 31

303(: ص2012) الجرجاني 32

107



والمصطلح   المفردة والتعريب  تعريب التـرجمة فن

 وكذلك الطائرة والدباب�ة والش�احنة والغواص�ة واله�اتف والج�وال والخالط والغس�الة والثالج�ة وغيره�ا من ُأس�ماء

 33االختراعات واآلالت.

يعيد� تدوير ُألفاٍظ عربية "والفرق� بين النقل المجازي، والترجمة المألوفة؛ ُأن المجاز ال يبتدع� لفًظا جديًدا، بل  " 

 ُأصاًل وقريبٍة في معناها السابق من معناها الجديد. فالقطار والسيارة مفردت��ان مت��داولتان من��ذ الق��دم؛ إذ ك��انت

 تع��ني األولى ص��ًفا متوالًي��ا من اإلب��ل والثاني��ة قافل��ًة، ولمعنَيْيهم��ا الق��ديمين ص��لة} وش��به} واض��حان ب��المعَنْيين

حرِّك جديدة لم يستخدمها العرب بمث��ل الم� "المستحدثَْين. وليست كل ُأسماء االختراعات العربية مجاًزا، فكلمة  " 

ه- قبَل اختراع المركبات؛ وقبل استحداث كلمة    في اللغ��ات الالتيني��ة، ولكن بع��دMotorهذا السياق -ُأو ما ي�ْشِبه�

وذل�ك اهت��داًء بأص��ل الكلم��ة الالتيني�ة  َح��رََك  )ظهور هذا االختراع اشت�قَّت لها ترجم�ة من فع��ل  " "motoاه���ومعن  

، وهذا يعني ُأنها ليست مجاًزا حتى ولو بدت عربية األصل.  "(تحريك "

إن ُأراد اتّباع طريقة المجاز من إحاطة هائلة باللغة العربية ومفرداتها الواسعة، فدون ذلك لن عرِّب  (وال ب�ّد للم� ( 

 يعثرَ على الكلمات المناسبة في معناها وسياقها التاريخّي. وللمجاز مشكلة} ُأخرى؛ وهي ُأنه� يختلق� معاني جدي��دة

م��وم د ع�  للكلمات، ولذا قد ال يختلف� كثيرًا عن اختالق مفردٍة جديدٍة من العدم، ويبقى دون فائدٍة تذكر إن لم يتع��وَّ

 الناس على المجاز، وإن لم يدّوروه على ُألسنتهم، فعلى سبيل المث��ال: لم يك�ن لق��رار ُأح��د مج��امع اللغ��ة بتع��ريب

الحاسوب المحمول  )كلمة  " "Laptopة��دد} ذا قيم��ه ع��ترث ب��الحاضون ُأّي قيمة تذكر، ألن هذا قرار} لم يك " إلى  " ) 

 من الناطقين باللغة العربية، ومن المستبعد ُأن يكترثوا باتّباعه ألن�ه ال يّتف�ق في ش�يٍء م�ع االس�تعمال الم�ألوف

والجاري للغة حالًيا.

والتـركيبالنحت    7.2.5
التركيب� المزجّي في اللغة هو مزج� كلمتين ُأو ُأك��ثر في كلم��ٍة واح��دٍة اختص��اًرا وتس��هياًل، مثلم��ا "النَّْحت� ُأو  " 

، ال حول وال قّوة إال بالله وُأصلها  الحَْوَقلَة  "(ينحت� النجَّار خشبتين يجعلهما خشبًة واحدة، ومن ُأمثلة النحت  " ( " "34 

ُأصلهما مضاف} ومضاف إليه بحيث� تدالّن على  ركَّب؛ وهو إلحاق� كلمتين مًعا  (وشبيه} بها اللّفظ الم�  معنى جديٍد)

، فهَي تدّل على معنى يمكن� إيجازه بلفٍظ واحد؛ ولكنَّه ر�كَِّب بكلمتين متداولتين في اللغة. واِحٍد الإرادي "، مثل:  "

وحَّد من ُأهمِّ المساهمات في نشر النحت والترويج له� في تع��ويض النقص المعجم الطبّي الم� "كان مشروع  " 

ركَّب��ة وتس��هيل اش��تقاقها واس��تعمالها في اللغ��ة،  بالمصطلح الع��ربي، ويس��اعد� النحت على اختص��ار األلف��اظ الم�

االثناعشرّي  " لعضو في جسم اإلنسان، وال تستبدل� األلف"ويعامل� اللفظ� المنحوت على ُأنه مفردة واحدة، في�َقال 

االثني عش�ر مثال على عكِس الحال عنَد جرِّ رقِم  "فيها ياًء عند جرِّها  "  (. كم��ا ُأن النحت يق��ع بص�ورة طبيعي��ة غ��ير)

118(: ص1923) ُأحمد عيسى بك 33
119(: ص 1923) ُأحمد عيسى بك 34

108



والمصطلح   المفردة والتعريب  تعريب التـرجمة فن

ُأي ل� ليش من  إيش ُأو  /مقصودة، فكثير} من اللهجات العامية نحتت الكلم��ات بم��رور ال��وقت، مث��ل: كلم��ة  " " " " " 

، ،35"شيء هو هذه الساعة ل� ة من  لسَّ ع ُأو  هسَّ " و / " " " " فذلك العدد كذا 36" فذلكة من  " و " "  37.وهكذا"

و كثير� من اللغويِّين العرب إلى عدم اإلكثار منِه لغرابته على اللّغة،  النحت� طريقة لها ُأنصارها وخصومها، ويدع�

 بينما يعتقد� آخرون ُأنه قد يكون� الوسيلة المناسبة للتعويِض عن القصور الكبير في المصطلحات التقنية والعلمية

، الركمج��ة "في العربية الحديثة. وي�ولِّد النحت� ُألفاًظا غير مألوفة وربم��ا تب��دو منّف��رة ل��ذوق الق��ارٌئ؛ مث��ل    ول��ذا38"

، والتركيب من ُأسهل وس��ائل التع��ريب، ولكن��ه ق��د ركوب األمواج ركَّب؛ في�َقال:  "ي�ستعاض� عنه كثيرًا باللفظ الم� " 

ي�ْفِسد� بالغة اللغة، ويلجٍئ الستخدام كلماٍت كثيرة في التعبير عن معنى واحد.

التأثيل   7.2.6
 ،Betelgeuseلو ك�لِّفَت بالترجمة في علم الفلك ذات يوٍم، فقد تصادف� ُأسماء ُأعالٍم تصعب� ترجمته��ا مث��ل 

 وهو اسم نجٍم مشهور، ومن المحتمل ُأن ينحو المترجم العربي -إن لم يرَ سبياًل آخ��ر- إلى نقح��رة ه��ذه الكلم��ة كم��ا

سي إن إن عنوانه: » "صنع مترجم مقالة لموقع  بي��تيلجوس العمالق يتقلص" "لغ��ز فلكي جدي��د: نجم    وربَّم��ا39«."

 تظهر� هذه ترجمًة مقبولًة لمن ال يعرف ُأص��ل الكلم��ة، على ُأن البحث عنه��ا في ُأي معجم س��وف يبعث� في نفس

 العجيب��ة ليس��ت إال تحريًف��ا التينًياBetelgeuseالق��ارٌئ مش��اعر ال يس��تهان� به��ا من الح��زن واألس��ى، ألن كلم��ة 

، يد الج��وزاء "السم    وه��و م��أخوذ} في اللغ��ات الالتيني��ة عن العربيَّة مثل��ه� في ذل��ك مث��ل معظم ُأس��ماء النج��وم40"

المشهورة، وكان على مترجم المقال ُأن يكتشَف هذه المعلومة لو ُأمضى بضع دقائق في تقّصيها. 

ب�ل التعريب الخمسة التي اقترحها ُأحمد عيسى ب��ك. ومع��نى التأثي��ل ه��و بب ُأضيف� التأثيل إلى س�  لهذا السَّ

 تقّصي ُأصل الكلمة التاريخي، فج�لُّ مفردات اللغات -كافة- هي عبارة} عن اقتباٍس وتحريف واشتقاق واس��تحداٍث

 للمفردات من ُأصوٍل ما، وتحفظ� لنا المعاجم ت�اريخ ه�ذه األص�ول، وحينم�ا نرج�ع� له�ا ق�د نفهم� مع�اني كث�ير من

 الكلمات العلميَّة واألكاديميَّة؛ التي يستعصي تعريبها بأّي وسيلة ُأخرى، مثل كثير من ُأسماء الحيوانات والنباتات

واألمراض وُأعضاء جسِم اإلنسان؛ المأخوذة ُأصاًل عن الالتينية. 

30(: ص1904) جرجي زيدان 35

31(: ص1904) جرجي زيدان 36

258(: ص1971) عباس حسن 37

سنة 38 قرر مجمع اللغة العربية بالقاهرة   (  ( جواز النحت في العلوم والفنون للحاجة الملحَّة إلى التعبير عن معانيها بألفاظ عربية1948"

"موجزة بشرط انسجام الحروف عند تأليفها في الكلمة المنحوتة وتنزيل هذه الكلمة على ُأحكام العربية وصياغتها على وزن من ُأوزانها

بيتيلجوس العمالق يتقلص. تاريخ39 : لغز فلكي جديد: نجم  وي باك ماشين نسخة} مؤرشفة} في موقع  " سي إن إن بالعربية  " )" " ( 

. متوفر عبر الرابط: 2009 يوليو 11النشر:  مصدر رقمي  ) (: . . . 2009 6 11 .http //archive arabic cnn com/ /scitech/ / /star shrinking 

[.2020 ُأغسطس 26]تاريخ الوصول 

اخين بالالتينية فاستبدل بنقطتي الياء نقطًة واحدًة،40 ، وقد ُأخطأ ُأحد� النسَّ يد الجوزاء " ُأصل الكلمة كان -على ما يغلب� الظّن-  " 

Yad- "فتحوَّلت من  al Jauza إلى " "Bedalgeuzeإبط الجوزاء فزاَد بالتحريف حتى َغَدت "، ث�مَّ ُأخطأ من بعده فحسَب ُأصلها  " " 

Betelgeuseبصورتها: 
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 " هي اسم} لمجموعة من األسماك، ولعلَّه يب�دو اس��ًما عجيًب�ا ُأوAcanthopterygii"على سبيل المثال، كلمة 

 دون معنى للوهلة األولى، لكْن وبالرجوع إلى معجم ميريام ويبستر المعروف يتضح ُأنه مزج} بين كلمتين من اللغ��ة

َما  شوك وكلمة acanth"اإلغريقية القديمة: وه� ُأي   " )" " ( "pterygiiار ، وبم��ا ُأن م��ا ي�ش��َ جن��اح زعنفة ُأو  ُأي   " " " " ( " 

. وعن��َد  (إليه في هذا السياق هو ن��وع من األس��ماك، فمن الواض��ح ُأن المع��نى المقص��ود الزعنف��ة وليس الجن��اح

، يتبيَّن ُأنها تمتاز� بأن زعانفه��ا تتخلَّل�ه��ا ويكيبيديا "مراجعة بعض المعلومات عن هذه الفصيلة في موسوعة مثل  " 

، ش��وكيَّات الزع��انف نا يكتمل� تعريب االسم معنى وسياًقا وهو: طائف��ة  "عظام رفعية} ُأقرب� إلى األشواك، ومن ه� " 

ُأي األسماك ذات الزعانف الشوكيَّة.

يد الجوزاء باسمه صور الكواكب الثمانية واألربعين لعبد الرحمن الصوفي، ويظهر فيها نجم  "خريطة للنجوم من كتاب  " " " 

.ويكيميديا كومنزالعربي األصيل. - منشورة تحت ترخيص الملكية العامة. المصدر: 
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 ولنا ُأن نسير على النهج ذاته في تفسير آالف المصطلحات الغريبة والمستعصية التي تواجه� المترجم، والتي

 قد يكون� من الصعب -بل المستحيل- االستعانة بالمصادر العربيَّة لترجمتها. وهذا حلٌّ فيه قدر} كبير} من االجتهاد،

لكنه يبقى ملجأً عظيم النَّْفع في التعريب إن لم يصل�ْح ما َسلَف.

النقحرة   7.2.7
 (؛ هي ابت�داع� تهجئ��ات جدي�دة للكلم��اتوالك�ّت��اب إجم�ااًل)من ُأكثر األخطاء التي يرتكبها الم��ترجمون الج��دد 

. فمن السهل حين ترجمة كتاٍب ُأو مقاٍل طويٍل فيه ُأسماء} صعبة، نقلها حرفًيا ستعارِة من لغاٍت ُأجنبية حين  "الم� " 

هو والنسيان، وتع��ود� ه��ذه المش��كلة إلى الغم��وض  ُأن يخترَع الكاتب ثالث ُأو ُأربع تهجئات السٍم واحد بسبب السَّ

النقح��رة ى ه��ذه  "الكبير في تهجئة األلفاظ الالتينية بالعربية، وت�سمَّ باإلنكليزي��ة: 41"  (Transliterationة��وهي كلم  

، وتعني نقَل صوٍت  النقل الحرفي عرَّبة بطريقة النحت التي تناولناها ُأعاله من:  "(م�   إلى اللغ��ة العربي��ةغير عربي"

مع الِحَفاظ على شكله األصلّي، وهو -لألسف- ُأمر} غير سهٍل ُأبًدا.

 تفتقر� اللغة العربية الحديثة إلى قواعد قياسية للنقحرة، ولذلك ال ب�دَّ لنا -في كث��ير من األحي��ان- من االعتم��اد

. على سبيل المثال، من ُأكبر المعضالت في صحَّتها "على شيوع الكلمة ُأو اتّفاق مجامع اللغة عليها، وليَس على  " 

، فيج�وز� نقل�ه�Gالنقحرة العربيَّة صوت ال� الق�اف الحجازي��ة الجيم المصرية ُأو  والمعروف -ُأيًضا- بال� "( الالتيني  " " " ( 

،Googleإلى اللغ��ة العربي��ة بم��ا ال يق��ّل عن س��ت ُأو س��بع ص��ورٍ نراه��ا في التهجئ��ات الش��ائعة الس��م ش��ركة 

، گوگل قوقل و غوغل و جوجل و "ومنها  " " " " " "  صــحيحةT صور الكتابة المتع��ارِف عليه��ا جميع وال ب�دَّ هنا ُأن نعدَّ 42"

 ألنها جميًعا ُأو معظمها تحظى بتأييد ُأساتذة ضليعين باللغة العربيَّة، وبالتالي فال ُأفضلية لواحدٍة منها على سواها

إال بَذْوق الجمهور المستهدف ُأو َذْوق المترجم. 

 يجدر� بالمترجم المتقن ُأن يبحَث عن تهجئ��ة معروف��ٍة للكلم��ة المعنيَّة؛ إن ك��انت معروف��ة، ف��اختراع النقح��رة

حبَّذ إال حين الض��رورة، ومن الس��هل ُأن ينقح��ر الم��ترجم اس��ًما مث��ل  س��امويلSamuelالجدي��دة غ��ير م� " إلى  "

ل عدًدا41 التهذيب في ُأصول التعريب ألحمد عيسى، والذي ي�فصِّ " للتوّسع ُأكثرَ في موضوع النقحرة، بإمكانك الرّجوع إلى كتٍب مثل  " 

حّمد هيثم في سبيل العربّية لم� "كبيرًا من النظريات واألفكار في تهجئة الكلمات األجنبية باللغة العربية الحديثة، وكذلك إلى كتاب  " 

وحَّد الشهير. الخياط، والذي يتحدَّث� فيه عن ُأ�سِس تعريب وتهجئة الكلمات األجنبية في المعجم الطبّي الم�

  يمكن� ألّي ُأستاٍذ في اللغة العربية ُأن يكتَب لك مقااًل طوياًل يحاول� فيه إثبات صحَّة كّل واحدة من تهجئاتها الواردة ُأعاله وخطأً كّل42

 تهجئة سواها، ولكن هذا -في الواقع- ليس ُأمرًا ذا معنى. فمثلما ُأن الباحث العربيَّ المصريَّ يستطيع بذل الجهد إلثباِت صحَّة لفظة

گوگل غوغل ُأو  ، فيمكن� للباحِث الشاميِّ -ُأيًضا- إيجاد� حجٍج مقابلة لدعم تهجئة  بسبب شيوعها مثالً "جوجل على غيرها  " " " ) ( " " 

(، وفيما يلي صور كتاباتها الدارجة بحسب البلد:G)بسبب قرِب شكلهما للفظ الفعليِّ لحرف 

•. في مصر والمغرب العربي وبعِض بالد المشرق (جوجل  (

•. في بالد الشام (غوغل  (

•. في الخليج العربي والعراق (قوقل  (

•. في العراق (كوكل  (

•. في بعض الترجمات وجهات اإلعالم (چوچل  (

•. في بعض الترجمات الحداثية (گوگل  (
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سْمِويل ُأو غير ذلك. وال وسيلة -مرة ُأخرى- لالحتكام إلى واحدة من هذه النقحرات صاْمِول ُأو  َصْمويل ُأو  "ُأو  " " " " " 

، إذ ال توجد قواع��د واض�حة ُأو ثابت�ة به�ذا الخص��وص، لكن من األفض��ل االعتم�اد على نقح��رة صحتها "بناًء على  " 

مستخدمة -مسبًقا- في مصادر معتبرة باللغة العربية، وذلك اهتداًء بالسائد في كتابة االسم.

CC- من اإلنكليزية للعربية. - منشورة تحت ترخيص McDonald'sنقحرة السم محّل  BY:ويكيميديا كومنز . المصدر.

  ُأبًدا؛ وإنما تَِجب� نقحرتها في ك��ل س��ياق، ولكنَّن��ا ربَّم��ا ال تَُتْرَجموالقاعدة السائدة في ُأسماِء األعالم هي ُأنها

 ن�غيِّر لفظها لتكييفه وتعريبه. ومن األعالم جميع ُأسماء األشخاص واألماكن والبلدان والشركات والع��والم التخيلي��ة

، واس��م Caterpillarوكثير غير ذلك، فاسم شركة  ك��اتَربيالر " لصناعة األحذية ال ي�َترجَم بل ي�َنْقحَ��ر إلى  "Wikipedia 

. موسوعة الويكي وليس  ويكيبيديا  "(هو  " ( " "

ره اللس�ان الع�ربي بم�رور ال�وقت، عرَّبة؛ فهي ال تكتب� بنقح�رٍة كامل�ٍة، ب�ل بلف��ٍظ ح�وَّ  وبعض� ُأسماء األعالم م�

عرَّب��ة. ، وفي هذه الح��االت ي�ْرجَ��ع� إلى التهجئ��ة الم� بيجنغ بكين بداًل من  ، و ن�وْرواي النرويج بداًل من  "في�قال:  " " " " " " " 

وربَّما في المع��نى عن ُأس��مائها األجنبي��ة، وفي ه��ذه (وبعض� ُأسماء األعالم لها مقابالت} عربية تختلف� في اللفظ  ( 

مونتينجيرو في شرق ُأوروبا التي يقال� لها -بالعربية-: "الحالة ي�ْرجَع� للتسمية األكثر شيوًعا بين االثنين، مثل: دولة  " 

حسب جمهور الترجمة ساحل العاج  ك�ْوْت ِدْيْفَوار التي قد يقال� لها  ، ودولة  )الجبَل األسود " " " " " (، وهلم جرًا.43"

األعالم    7.3 أسماء
، الحديث��ة منه��ا والقديم��ة (إحدى الحاالت األكثر تعقيًدا في التعريب؛ هي ُأسماء� اإلنتاجات الفني��ة واألدبي��ة  ( 

 مثَل: عناوين القصص والروايات والمسرحيات واألفالم والمسلسالت التلفزيونية وُألع��اب الفي��ديو، وه��ذه تحت��اج�

ساحل العاج في كثير من دول المغرب العربي ُأو معظمها، وذلك بسبب تأثّرها باللغة43 كوت ديفوار ُأكثر من  " يشيع اسم  " " " 

كوت ديفوار إن كان التعريب موجًَّها نحو . ومن المنطقي ُأن ي�عرَّب اسم الدولة إلى  والتي يأتي منها اسم الدولة األصلي "الفرنسية  " ) ( 

ساحل العاج ألنها عربية المعنى. رَّاء معظمهم من بالد المغرب، وُأما إن كان عاًما فقد يكون األنسب اختيار  "ق� "
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عّقدة؛ إذ ت�ْمِسي قراءته�ا ص�عبة عن�د تهجئته�ا بح�روٍف عربي�ة، كم�ا ُأن  إلى تأّمل ومناقشة ألن ُأسماءها طويلة وم�

ُأسماءها غالًبا ما تهدف� إليصال معاٍن ودالالٍت واضحة تضيع� عند نقحرتها. 

مث��ل: الكتب والرواي��ات بالترجم��ة، فنق��ول (ومن الشائع في لغات العالم تع��ريب� ُأس��ماء األعم��ال األدبي��ة  ( 

مث��ل: ُألع��اب ، على ُأن األم��ر يص��بح� عس��يرًا ج�ًدا في اإلنتاج��ات الحديث��ة،  كبرياء وه��وى )الجريمة والِعَقاب و " " " " 

بب هو ُأن ُأسماء هذه اإلنتاجات كثيرًا ما تستمدُّ ُأصلها من مص��طلحات ثقافي��ة يص��عب� ، والسَّ  (الفيديو واألفالم

 نقلها بين اللغات، وألن لكثير منها  مجتمعاٍت كبيرة من المعجبين والمتابعين، الذين يعرف�ونها بأسمائها األصلية؛

 Hickory"ولكنهم ال يتقّبلون تغيير اسمها وال ترجمته. فومن ُأمثلة األسماء ذات الخصوصية الثقافية عنوان رواية 

 Dickory Dock نسبًيا- ألغاثا كريستي، وفلم -الحديثة   " "     Eternal Sunshine of the Spotless Mindإنتاج  ( " 

"، ولعبة 2004 )- :  Counter Strike Global Offensiveفضاًل عن ُأسماء جميع ُألعاب الفيديو تقريًبا. فلو عرَّبنا :" 

، فه�ل س�وف يتقبَّل ُأي من الالع�بين الع�رب الضربة المضادة: الهج�وم الع�المي "اسم اللعبة األخيرة -مثاًل- إلى:  " 

الحديث عنها بهذا االسم؟

 وُأما ُأسماء الناس، س��واء ك��انوا حقيقيِّين ُأم شخص��يات خيالي��ة تظه��ر� في رواي��ة ُأو لعب��ة ُأو فلم، فليَس من

ة من ه��ذا: هي ترجم��ة ُأدب44المقب��ول -إجم��ااًل- ُأن يعبَث به��ا الم��ترجم� وال ي�غّيره��ا.   وتس��تثنى حال��ة واح��دة عامَّ

 وإنتاجات األطفال، ألن األسماء األجنبية قد تبدو غريبة على مسامعهم وصعبة اللف��ظ والفهم ل��ديهم، ومن ُأمثل��ة

س�ابق ب�داًل: من  مث�ل:  سبيستون لألطفال  "ذلك تعريب األسماء في دبلجات قناة  " " ( " " Seiba Goق�الح "، و " " 

Seiba "بداًل من:  Retsuربي�افٍئ ع�ل ُأو مك�م ُأص�ون لالس�ا: ُأن يك�منه ،  "(. وربّما تضاف� إلى ذلك حاالت قليل�ة}

داو�د إن ورد في سياٍق ديني.Davidكأسماء األنبياء، فيجوز� ُأن نترجَم اسم  " إلى  "

المفردات    7.4 توحيد
 إحدى ُأهمِّ المسائل في الترجمة األدبية؛ هي الِحْرص� على توحيد المصطلح الواحد في ك���لِّ موض��ٍع يَ��رِد� في��ه

 ذكره بالمقال ُأو الكتاب الواحد. وقد ُأمست في اللغة العربية كثير� من المصطلحات المتض��اربة ال��تي اس��ت�حِدثَت

 لتعريب العلوم واآلداب، ومنها ُأسماء األجهزة اإللكترونية والمفردات العلمية االختصاصية، ومثل هذه التعريب��ات

 لم يأِت بصورة طبيعية على ُألسنة الناس؛ بل ابتدعها ك�ّل مترجم وهيئة حسب الحاجة فض��لَّلت الق��راء. ومنه��ا ُأن

، وهي تعريبات} ألصٍل واحد.  التقنولوجية التكنولوجيا و التقانة و التقنية و "يقال:  " " " " " " "

فمجامع� اللغ�ة لم  )وال شكَّ بأن المترجم ال يستطيع� توحيد ُأيٍّ من هذه المصطلحات في البالد العربية جمعاء 

، ولكنه قادر} على توحيدها في ما يترجمه. فلدى تعريب بعٍض من هذه الكلمات في مق��ال ُأو كت��اب، فال  (تستطع

 ب�دَّ من تسجيل ُأيِّ تعريٍب يجتهد المترجم فيه ضمن قائمة ُأو مسرٍد يعود� إليه فيم��ا بع��د، وتس��اعد� ه��ذه القائم��ة�

 على تثبيت المصطلحات في ذهن المترجم وإيجاد تصاريف واش��تقاقات عربيَّة مناس��بٍة له��ا في بعِض األحي��ان،

ٍق قبَل تعريب ُأيِّ مصطلح.  كما تجبر�ه على التفكير بتعمُّ

44  2014 : . 82Sulaibi ( ) p
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مثاال     7.5 بوتر هاري
  مليون نس��خٍة من��ذ500سلسلة هاري بوتر هي ُأكثر سالسل الكتب مبيًعا في التاريخ، فقد بيع منها ُأكثر من 

 نشرها، ولهذه الروايات جانبان جعالها محطَّ اهتمام باحثي الترجمة: األول هو ُأنها ت�رِِْجَمت إلى نح��و ثم��انين لغ��ة؛

 فأصبحت من ُأكثر الكتب ترجمًة ونقاًل بين اللغات، والثاني هو ُأنها رواية} خياليَّة} تعجُّ بأسماء شخص��يات وُأم��اكن

ًقا؛ فأصبحت موضوًعا للمقارنة بين الترجمات الكثيرة. ومخلوقات ترهق� المترجم وتستلزم� إبداًعا وخيااًل خالَّ

 في رواي��ات ه��اري ب��وتر رمزيَّة كب��يرة} لك��ّل المس��ميات، فهي تستش��هد� بأم��اكن معروف��ٍة كث��يرٍة ل�ق��رَّاء اللغ��ة

، كما تأتي بأسماء مخلوقات ُأس��طورية من ثقاف��ات ُأوروبي��ة كينغز كروس بمدينة لندن مثل محطة  (اإلنكليزية  " " ( 

البي��اض ؛ ومع��نى اس��مه األول  ُألب��وس دمبل��دور كاس��م  الترول وبأسماٍء كثيرٍة لها معاٍن رمزية  "كالتنين و " " " ( )" " ( 

، دراك��و م��الفوي فمع��نى اس��مه األول التّنين (بالالتينية، فيرمز� اسمه إلى خصاله الخّيرة، وبعكس��ه  "   ب��ل واس��م45"

Daily "صحيفة  Prophet ؛ وهي محاكاة} لصحيفة" " Daily Mail.البريطانية المعروفة "

 ومن اللغات التي ت�ْرِجَمت إليها هذه الروايات: اإلسبانية واإليطالية، وكالهم�ا تألف�اِن التك�ييف والتع�ديل في

 الترجمة ليتناسَب مع ثقافتيهما. وتحتفظ� هاتان الترجمتان بمعظم ُأسماء الشخصيات واألم��اكن في الرواي��ة على

 حالها، ولكنهما تتالعبان ببعض األلفاظ الهامشية ُأماًل في نقل بعٍض من إيحائها الثقافي، ومن ُأمثلة ذلك: ُأسماء

ها طالّب المدرسة ومنها كتاب�  Magical    "الكتب التي يدرس� Theory by Adalbert Wafflinوعّدلت النسخة ،" 

Adalbert "اإليطالية اسم المؤلّف إلى  Incant. ُأدالبرت المشعوذ " ُأي  " "46 

ه�اري ب�وتر مث�ل  "ومن غير المناس�ب في ه�ذه الحال�ة ترجم�ة ُأس�ماء الشخص�يات الرئيس�ة في القص�ة  " ( 

دمبلدور على الرغم من رمزيَّتها الثقافية، وذلك ألنها مألوفة لقارٌئ القّصة الع�ربي، ولن يك��ون من المفي�د وال "(و " 

إال لو كانت ُأسماًء ُألفه��ا الق��ارٌئ دِّلَت وُأفسدت في الترجمة   )الممتع له� ُأن يرى ُأسماء شخصياته المفّضلة وقد ع�

 العربي بترجمتها قبل ُأن يعرف ُأصلها األجنبي، كحال شخص��يات بعٍض من القص��ص المص��ورة المترجم��ة ال��تي

 . (سوف نتحدث عنها الحًقا

 وقد يختلف األمر مع عنصرٍ هامشّي بالقص��ة، مث��ل: ُأس�ماء الكتب، فالق��ارٌئ� لن ي��نزعج من تغي��ير ُأس�مائها

وهي نظيرة�  )غالًبا، وبالعودة للمثال ُأعاله، فما من بأٍس بتعريب عنوان الكتاب إلى ما يشبه� الكتب العربيَّة التراثية 

فّن األسحار ألدالبرت الِمْغَوار ُأو ما شابه. وتلتزم الترجمة العربيَّة "التراث الالتيني الذي تغّص به القصة فنقول:  " ) 

ا ذكرن��اه ُأعاله، مث��ل: كونه��ا ت�ع��دِّد� في ترجم��ات  لهاري بوتر -عموًما- بتعريٍب مّتزن، لكنَّ فيه��ا ُأخط��اًء منهجيَّة ممَّ

، وPrefect"األسماء نفسها ، فتعريب�  رائ��د الفص��ل رئيس التالميذ وت��ارًة  " يأتي تارًة  " " " " "Poltergeistبح���يص " 

، وفيها ُأمثلة ُأخرى تناولها الباحثون. الشبح المشاغب الشبح الشرير وحيًنا  "حيًنا  " " "47

45  2014 : . 81Sulaibi ( ) p

46  2008 : . 121Munday ( ) p

47  2014 : . 84Sulaibi ( ) p
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 إجمااًل، على المترجم ُأن يحاول ُأن يكون مبدًعا وخالًّقا، باستغالل جمال العربية وإمكاناته��ا في تجدي��دها بم��ا

ها. ولكن مهما كانت الوسيلة التي تلجأ إليها حينما تنخرط بنفسك في التعريب، فعليك ُأن تت��ذكَّر ُأن اللغ��ة  ينقص�

 ظاهرة اجتماعية، وُأن ك�لَّ كلمٍة ومصطلٍح ي�َضاف� إليها باجتهاد شخصي، لن يكوَن له معنى ي�ذكر� ما لم ين��درج على

ُألسنة الناس في حديثهم اليومي، وهذه -دوًما- هي العقبة األولى والكبرى للمعرّب.
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اللغة  . 8 تراكيب تعريب

 فالحّل الواضح والسهل نادر} في الترجمة، وإنَّما الغالب� فيها ُأن يبحث المترجم في عدٍد من الحل��ول، في�وّظ

  وتصعب� هذه االختيارات -خصوًصا- في ال��تراكيب1رُأيه وخبرته في االختيار بينها مرَّات متوالية خالل عمله اليوم.

 اللغوية، حتى ولو كانت تراكيب عادية وطبيعية جًدا في اللغة، ذلك ألن عقل اإلنس��ان ال��ذي يتقن� لغ��تين؛ يعت��اد�

 على ترجمة هذه التراكيب إلى مكافٍٍئ عربّي لها دون تفكير، فتأتي بصيغة حرفية جًدا دون إدراٍك وال إحساٍس منه،

وهذه آفة} تلزم� -لتجاوزها- كثير} من الممارسة. 

وأسلوبه  معنـى   8.1 الكالم
ٍن كاٍف بمعانيه��ا،  ربّما يجد� المترجم نفسه� شارد الذهن -ُأحيانًا- فينقل� ما ُأمامه من كلماٍت دون تفكيرٍ ُأو تمعُّ

 إذ اعتاد كّل مترجٍم من تجربته في اللغة على مزاوجة كثير من الكلمات والتعابير اإلنكليزي��ة؛ م��ع كلم��ات تش��بهها

 بالمعنى -الحرفيِّ غالًبا- باللغة العربية، ولو فقَد تركيزه� فقد يقفز� إلى هذه المكاِفئات الحرفية دون وعٍي منه، فيظنُّ

 بينما يكون نتاج� يدْيِه ُأقرب� لعمل برنامج آلي.2ُأنه احترَف الترجمة سرعًة وإتقانًا

  اإلنكليزية، التي ت�حّير المترجم الجيِّد، بينما يستسهلها الم��ترجم غ��يرIndividualقد نجد� مثااًل جيًدا في كلمة 

 المتمكن: فهي كلمة} ال مرادَف لها في َوْقِعه��ا وال في معناه��ا باللغ��ة العربي��ة، ومن ثَّم تختل��ف� ترجمته��ا -حس��َب

، دون َف��ْرد "السياق- اختالًفا جًما. وقد يختار� المترجمون العرب في ُأغلب األحوال ترجمة هذه الكلم��ة حرفًي��ا إلى  " 

َفْرٍد باللغة العربية نادرة االستخدام "بذل ُأّي جهٍد إضافي بالتفكير في داللتها، ولكن هذه ترجمة تتناسى ُأن كلمة  "

1    2004 : . 52Hatim & Munday ( ) p

2  2011 : . 54Levý ( ) p
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 ر إلى المث��ال اآلتي، وه��و ق��ول} م��أثور} من العالم��ة األمريكي��ةوت�عِطي انطباًعا مختلًفا عن مقابلها اإلنكليزي، فلَنْنظ�

: "جين غودول "

•  Every individual .  matters Every individual     .  has a role to play Every individual  makes a 

.difference

[حرفًيا كّل •  يصنع� فرًقا.فرٍد له دور ليلعبه. كّل فرٍد له ُأهميته. كّل فرٍد]

[بتصرّف كل •  له� قيمة.إنساٍن له دور يؤدِّيه. كّل إنساٍن له قيمته. كّل إنساٍن]

 ن�ِقلَت في الترجمة األولى الكلمات اإلنكليزية واحدة تلو األخرى إلى العربية دون تغييرٍ في ترتيبها وال هيئته��ا،

، وindividualفكلمة  فرد " ترجمتها الحرفيَّة  "  play a roleو ، يلعب� دوًرا  " "  makes a difference. يصنع فرًقا  " " 

يِِّرَْت الكلمات لتناسب السياق: فمن الواضح ُأن ه��ذا االقتب��اس ال يتح��دث عن ُأي  وُأما في الترجمة الثانية فقد غ�

حدَّد، بل هو يصف كّل شخص يعيش� على األرض؛ سواء ُأكاَن رجاًل ُأو امرُأة ُأو طفاًل ومن ُأي بلد ُأو انتماء، "فرٍد م� " 

يص��نع� فرًق��ا فهم��ا ترجم��ة حرفي��ة . وُأما كلمتا  اإلنسان "والمفردة المألوفة في اللسان العربي لهذا المعنى هي  " " " 

القيم��ة ، وهذه الداللة واض��حة} في كلم��ة  فرق} بين وجوده ُأو عدمه ة  إذ ثمَّ "لتعبير تقصد� به ُأن للشيء ُأهمية  " ) " " ( 

ُأهمية اإلنسان لغرٍض بعينه، وإنما عن قيمة وجوده بذاته. وُأخيرًا فإنَّ ، فنحن� ال نتحدث عن  األهمية "ُأكثر من  " " " 

اللعب يلعب� دوًرا هي صيغة إنكليزية يقص��د� به��ا التش��بيه ب��أداء دورٍ على المس��رح، فاس��تبدلنا بكلم��ة  "عبارة  " " "

،وهذه مشكلة} سنتناولها من جذورها فيما بعد. األداء "كلمة  "

واإلبداع    8.1.1 المفاضلة
إنس��ان إلى مش��كلة َف��ْرد و مث��ل  "(تقودنا المقاربة بين الترجمات التي يدخل فيه��ا التص��رّف ُأو الحرفي��ة  " " " ( 

 جوهرية من مشاكل الترجمة. إذ ال تنحصر� معضالت ترجم��ة المص��طلحات وال��تراكيب في المف��ردات األكاديمي��ة

والتي تناولناها في  (، وإنَّما يصطدم المترجم -كثيرًا- بمصطلحاٍت لها في الحي��اة اليومي��ة الفصل السابق)الصعبة 

، فتصعب� ترجمتها س��واء} بكلم��ٍة ُأم بجمل��ة كامل��ة. وه��ذه مش��كلة} عالمي��ة تق��ع� لجمي��ع  معاٍن وإيحاءات} متشابكة}

تبَّعة.3المترجمين  ولها عدة حلول} م�

حش��رة ترجم��ًة4الحل األسهل في هذه الح��االت ه��و التع��ريب إلى كلم��ة ُأوس��َع في معناه��ا، " مث��ل قولن��ا:  "

،bug"كلم��ة ل ح��دَّدة من ُأن��واع الحش��رات غ��ير الطيَّارة وهي كلم��ة} ال ترجم��ة له��ا، فتقص��د� به��ا مجموع��ة م�  ) ( "5 

الحشرة األعّم في معناها الفتقار مرادٍف عربي لها. وتشبه� هذه طريق��ة ثاني��ة، هي لج��وء "في�ستعاض� عنها بكلمة  " 

3  1992 : . 26Baker ( ) p

4  1992 : . 26Baker ( ) p

5 -  . 2020.   .   : : . -Merriam Webster Dictionary Definition Of BUG [online] Available at <https //www merriam

.   25  2020webster com/dictionary/bug> [Accessed June ].
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ة في معناها من األصل، ويقصد� بها ش��يء ُأوrelatable" مثل تعريب 6المترجم إلى كلمة ُأقلَّ دقَّ مألوف  ) إلى  " " " 

ها اإلنسان، فيشعر� وكأنه� ربما مرَّ ُأو قد يمرُّ بما يماثلها، .7تجربة يألف� ( وهو معنى دقيق} تستعصي ترجمته

 على ُأن هذه الحلول لها نقطة ضعٍف واضحة؛ هي ُأنها ت�ضيِّع� ج�لَّ المع��اني الدقيق��ة للكلم��ات ال��تي يختار�ه��ا

 األديب بعناية، فيقصد� بكّل كلمٍة فكرًة واضحًة في ذهنه، على ُأن مفرداته الدقيق��ة تنمس��خ� ب�التعريب إلى تع��ابير

 وله��ذا يبحث� بعض الم��ترجمين عن حل��وٍل ُأص��عَب8فضفاض��ة، ح��تى تختفي منه��ا ص��بغة األديب وقلم��ه.

، وهو ُأن يأتي المترجم� بمعنى جديٍد ُأق�رب إلى ثقاف��ة الق�ارٌئ فيألف��ه� ويفهم�ه، ول�و ُأن ه�ذا اإلبدال ثقافًيا "منها  " 

 9التصرّف يسلتزم تصرًُّفا كبيرًا -من جهته- بالنّص.

 خريطة لبلدان العالم بحسب مواعيد العطلة األسبوعية فيها. يظهر� من الخريطة ُأن للعطلة األسبوعية ب�ْعًدا ثقافًيا دينًيا، إذ

، ويوما السبت واألحد في معظم ومعظم البلدان العربية ص لها يوما الجمعة والسبت في كثير من البلدان اإلسالمية  (ي�خصَّ ( 

CC-البلدان المسيحية. - منشورة تحت ترخيص المشاع اإلبداعي  BY :ويكيميديا كومنز. المصدر.

، وذلك إن جاءت في س��ياقFriday"فمن الجائز -مثاًل- ترجمة كلمة  الجمعة الخميس بداًل من  " إلى يوم  " " " " 

 الخروج مساًء لالحتفال بنهاي��ة األس��بوع، وهي في معظم البالد العربي��ة يوم��ا الجمع��ة والس�بت، بينم��ا هي يوم��ا

ا يعني ُأن المقصود هنا باسم اليوم هو معنى يختلف� حسب البل�د والثقاف��ة،  السبت واألحد في البالد الغربية، ممَّ

مثل القمح وال��دخن إن ك��ان ْطلق. ومن الجائز -ُأيًضا- التالعب بترجمة ُأصناف الطعام  اليوم بالم� (وليس معنى  ( " " 

6  1992 : . 28Baker ( ) p

7  -  . 2020.   .   : : . -Merriam Webster Dictionary Definition Of RELATABLE [online] Available at <https //www merriam

.   25  2020webster com/dictionary/relatable> [Accessed June ].

  كلّما تالعب المترجم بأسلوب الترجمة ُأكثر، فقد النّص األصلي طابعه، وُأصبحت رسالته ُأكثر عمومية وُأقلَّ خصوصية، إذ يمكن8

 لكتابين مختلفين عن الكيمياء ُأن يكونا متطابقين تماًما في محتواهما إذا فقدا ُأسلوب الكاتب األصلّي، ومن الّسمات الرئيسة في

 الموازنة بين هاتين الفئتين؛ ُأن الترجمة الداللية تكون� دوًما ُأقّل قيمًة من النص األصلي، ألنها تحاول� تقليده، وُأما الترجمة النقليَّة

1991 ,)فقد تكون� ُأفضل من النص األصلي، ألنها قادرة} على تغييره وتطويره   . 10-11Newmark ; p.)

9  1992 : . 31Baker ( ) p
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اللغة   تراكيب والتعريب  تعريب التـرجمة فن

ا في إب��دالها بم��ا ه��و ُأق��رب للق��ارٌئ؛  ذلك ضروريًا للفهم ومن ُأصناف الكالم التي يرى بعض ُأساتذة الترجمة نفًع��

مث:  ، والمص��طلحات ال��تي تختل��فgeek ُأو nerd)الكلم��ات الدالَّة على س��ماٍت ثقافي��ة   ( باإلنكليزي��ة العامي��ة

، وال��تراكيب الغريب��ة ، فربَّما ال يفهمها كثير من الق���رَّاء الع��رب يميني يساري و مثل:  (إيحاءاتها بين الشعوب  " " " " ( 

10نحويًا، والتشبيهات واالستعارات، واألمثال، واألقوال الشعبية، وُأالعيب الكلمات، والموسيقى والشعر.

الترجمة ومشكالتها بمثاٍل على اإلب��دال الثق��افي من جمل��ة ُأعطاه��ا "ويأتي إبراهيم زكي خورشيد في كتاب  " 

الّبه لترجمتها: لط�

•        .Writers are passionate about the jam of fiction

ربَّى الخيال.• الك�ّتاب شغوفون بم�

 ويشكو إبراهيم زكي من ُأن على طالّبه ُأن يتمّعنوا ُأكثر بالمعنى المقصود من هذه الجملة وليس بكلماته��ا، إذ

، فذلك ُأبلَغ� وُأْوَضْح. بحالوة الخيال الك�ّتاب شغوفون بح�ْلو الخيال ُأو  "كان من األجدر بهم تعريب�ها إلى:  " " "

 وهذه المعادالت الثقافية مفيدة} للمتلّقي؛ ألنها تأتي سهلًة وطبيعية على لسانه وت�حّفز استجابة عاطفيَّة من��ه

، ولهذا فإن لها ُأفضلية على التعميم (عكس الترجمة الحرفية   ال��ذي ورد ُأعاله، لكنَّه��ا تظ��ل قليل��ة الدق��ة؛ ألنه��ا11)

ا، وه�ذه  تستعيض� عن رمزٍ ُأو مصطلٍح ثقافي، له� جذور} عريقة من ثقافة ُأجنبية؛ ببديٍل عربي تختلف� ُأص�وله تماًم�

تضحية} كبيرة} بقسٍم من المعنى.

التضحيات    8.1.2 حتمية

. "ليس من المستطاع وال من المرغوب ُأن ينقل المترجم ك�لَّ معنى ل�كّل كلمٍة من لغٍة إلى لغة "

In  — منى بيكر، في كتابها  Other Words.

من المساومة في الترجم�ة  )تعود� بنا هذه الحكمة الخالدة من منى بيكر إلى مسألة  "  (: فك�ل الفص��ل الث��اني"

 مفردٍة في كّل لغٍة تغّص بمعاٍن كثيرة كما رُأينا مراًرا، وربَّم��ا تحتف��ظ� مف��ردة عربي��ة واح��دة بمعظم ه�ذه المع��اني،

ها إلى جملٍة ُأو جمٍل لتفسيرها، وما نسأله هنا هو: متى تستحّق هذه المعاني عناء ترجمتها؟  وربما يحتاج� بعض�

بَّ اهتمامه دوًما على نقل معنى الكلمة الجوهري؛ والذي يحتاج إليه القارٌئ لفهم النّص،  على المترجم ُأن يَص�

  ب��ل ومن المس��موح والمقب��ول12بينما عليه ُأن ي�ض��حّي بكث��يرٍ من المع��اني الهامش��يَّة ال��تي يص��ّح الفهم دونه��ا،

رَّاء. ن ُأنها ال تنفع� الق�  تبريرَْين: ُأحد وقد يعود في الحذف إلى 13للمترجم ُأن يحذف كلماٍت وجماًل كاملة إن خمَّ

10  1991 : . 8Newmark ( ) p

11  1991 : . 3Newmark ( ) p 

12  1992 : . 26Baker ( ) p

13  1992 : . 40Baker ( ) p
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اللغة   تراكيب والتعريب  تعريب التـرجمة فن

رَّاء وال تضيف� قيمة للنّص بنظرهم..1 ُأن يختزَل الكالم� المحذوف� فكرًة ثقافيًة ال تعني جمهور الق�

وال يعني هذا ُأن يكون14ُأن ترجمة ُأو تفسير هذا الكالم يستوقف النّص ويعترض� تدّفقه فيعرقل� القراءة.2  ( 

 . تِعًبا للمترجم، وإنَّما المهم هو الّصعوبة على القارٌئ (نقل الكالم صعًبا ُأو م�

وه��و ُأي ص��وٍت من األص��وات وsound"على سبيل المثال، ت�ميِّز اللغ��ة اإلنكليزي��ة بين كلم��تي   " ) ( "voice" 

، واألصل ُأن معنى كال هاتين الكلمتين (وهو الصوت� الذي يخرج من الفم حصرًا، وخصوًصا صوت وكالم اإلنسان ( 

، لكن يح��دث� -ُأحيانً��ا- ُأن ت��أتي الكلمت��ان في س��ياٍق واح��د. فعن��وان إح��دى حلق��ات ص��وت "في العربي��ة ه��و  "

ستار ترك الشهيرة للفضاء عنوانها:  "سلسلة  " "    The Sound of Her Voiceوهي جملة ليست نادرًة جًدا في ،" 

، على ص��وت عقيرته��ا "اإلنكليزية، وقد يجاهد� المترجم في البحث عن تعريب لها بالمعاجم، فيأتي بشيٍء مث��ل:  " 

صوتها مع إسقاط المعنى الزائد، فلو كان هذا المع��نى ض��روريًا في اللغ��ة العربي��ة "ُأنه يكفي -تبسيًطا- ُأن ي�َقال:  " 

ِجَد فيها من المفردات ما يصفه. لو�

فن الترجمة مثااًل على ظاهرة التعميم التي ذكرناها ُأعاله، فيتح��دَّث� عن ثالث "ويورد محمد عناني في كتابه  " 

  وه��و15، وجميعه��ا تع��ني جل��د الحي��وان.leather وskins وhidesكلمات ُأجنبيَّة لها معنى واحد} عامٌّ بالعربيَّة هي: 

يستشهد هنا بجملٍة صادفها في تقرير كان يترجمه لليونسكو:

»         «.Some developing countries trade hides and skins for leather

 وفي هذه الجملة حيرة شديدة، ألنها تحتاج للتمييز بين ثالث كلمات له�ا مع�ان متماثل�ة في لس�اننا، ويق�ول

محمد عناني في ذلك: 

 »وردت هذه العبارة في سياق نص اقتصادي وبالذات في االقتصاد الزراعي كنت ُأترجمه لمنظمة األغذية والزراعة

 باألمم المتحدة، فسألت ُأح��د ال��زمالء المتخصص��ين فش��رح لي ُأنهم يقول��ون: الجل��ود الكب��يرة والجل��ود الص��غيرة؛

 للكلمتين األوليين، والجلود المصنعة للكلمة الثالثة. وسرَّني هذا التصرف ُأو التحايل ألن فيه اختصاًرا للمعنى وهو

)جل��ود الحيوان��ات الكب��يرة  " "hides غيرة��ات الص��ود الحيوان��جل ) و " " )skinsة��امن في كلم��نى الك��ا للمع��وتبيانً ) 

leather.»16، إذ إنها تشير إلى الجلد بعد إعداده لصناعة األشياء الجلدية

، تصير ترجمة الجملة:بهذاو

غيرة الجلوَد المصنَّعة«.  »إنَّ بعض البلدان النامية تستبدل بالجلود الكبيرة والصَّ

14  1992 : . 41Baker ( ) p

32(: ص2000) محّمد عناني 15

33(: ص2000) محّمد عناني 16
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ى باإلنكليزية  جلود العجل الصغيرة حرفًيا، على ُأن المألوف فيCalfskins"جلود للعجل في المغرب، وهي ت�سمَّ " ُأو  " " 

جلود بغض النظر عن حجمها. - منشورة تحت ترخيص المشاع اإلبداعي  "العربية هو ُأن يقال لها  "-CC BY:المصدر . 

.ويكيميديا كومنز

 ولكن السؤال الذي تجاوزه� محمد عناني هو: هل نحن بحاجة للتمييز بين هذه الكلمات الثالث؟ في اإلنكليزية

 ثالث مفرداٍت تختّص بالجلود ألن قراء التقرير اإلنكليزيِّ -المتخّصصين بالمجال- يعرفون بدقَّة مصطلحات جل��ود

بفضل خلفيتهم الثقافية   ( بين جلود الحيوان��ات الكب��يرة، مث��لواللغوية)الحيوان في لغتهم، ولذلك يرون اختالًفا 

 النمر ُأو التمساح، والصغيرة مثل الفئران والسناجب. ولكن هذا األمر سيان} عند القارٌئ العربي ال ألنه غير مختّص

الجل��ود ، وُأم��ا  الجل��ود "بالضرورة، وإنَّما ألن جلود الحيوانات -بكبيرها وصغيرها- له��ا اس��م} واح��د} في لغت��ه؛ ه��و  " " 

َما تركيبتان مبتدعتان ال تضيفان معنى ض��روريًا. الجلود الصغيرة فه� "الكبيرة و "   وبن��اًء على ه��ذا ن�ع��دِّل� الجمل��ة17"

نفسها إلى صيغة ُأوجز فنقول: 

»بعض البلدان النامية تستبدل� بالجلوِد الخام الجلوَد المصنعة«.

18وفي مثال من كتاب متخّصص عن تاريخ األدب اإلنكليزي:

ة بالغية17 ميَّزًا عن اآلخر، فضاًل عن ُأن في جَْمع اللفظتين قوَّ لزَِم الكاتب اإلنكليزي بِذْكر هذين النوعين من الجلود ألن لكليهما لفًظا م�
ْ�   ُأ

، وُأما في العربية فإّن ُأيًا من هذين المساجد وهي الكلمة الجامعة لهما داللياً الجوامع والمساجد بالعربية بداًل من  (مثل قول:  " " " " ( 

التأثيرَْين لم يقع.

18  2015 : .40Greenblatt ( ) p
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اللغة   تراكيب والتعريب  تعريب التـرجمة فن

       Major innovations in staging resulted principally from  continental influences   on the English 

,           .artists who accompanied the court of Charles II into exile in France

continental "ويمكننا هنا ُأن نلتزم بتقديم المعنى كاماًل للق��ارٌئ فنق��ول عن  influencesأثيرات��الت " ُأنه��ا  " 

ُأي من بلدان ُأوروبا المّتصلة برًا بها، والتي ي�ْسَتثَنى منها هنا الكت��اب اإلنكل��يز ألنهم يس��كنون )القارية من ُأوروبا  " 

، لكننا نبتدع في ذل�ك مص��طلحًا جدي�ًدا يجهل��ه الق�ارٌئ الع�ربي ويدخل��ه في ح�يرة مري�رة، يمكن  (الجزر البريطانية

؛ وهو المعنى المقصود غالًبا، ُأو التأثير الفرنسي لنا المصطلح إلى  "تجاوزها إن تغاضينا عن شيٍء من األمانة وحوَّ " 

"التأثير األوروبي التزاًما بعموميَّة المصطلح األصلي. "

مثلها في ذلك مثل الكتابة الجّيدة تسير� على نهج  ، فإنَّ الترجمة الجّيدة  بيتر نيومارك (وكما يقول  ( "  اإليجــاز"

 ، فالفقرة التي ت�فّسر الفكرة ُأبلغ� من الفق��رتين، والكلم��ة ُأبل��غ� من الكلم��تين إذا لم يختلف��ا في الفائ��دةواالختصار

.19والمعلومة. البالغة� اإليجاز " وهذا ما عبرت عنه القاعدة العربية القديمة:  "

وزيادة    8.2 حذف
نيومارك -ُأيًضا- ُأن العامل األهّم في اإلتقان بالترجمة هو ُأن تؤّدي غرضها الضروري. فلنأخ�ذ "يقول الباحث  " 

، فهدف ه��ذه الجمل��ة -كم��ا يب��دو- ه��و إيص��ال معلوم��ة؛ يتكون الماء من الهيدروجين واألكسجين "-مثاًل- جملة:  " 

 وليس إيصال جمال ُأو بديع لغوي كما في الشعر وغ��يره، وبن��اًء علي��ه فليس��ت ك��ّل عناص��رها ض��رورية، إذ لن��ا ُأن

ي��تركب ُأو لَّ ذل��ك بمقص��د الجمل��ة، منه��ا:  يتكون فيها بب��دائل كث��يرة دون ُأن ي�ِخ�� "نستعيَض -مثاًل- عن كلمة  " " " 

يحتوي وغير ذلك. "يتألف ُأو  " "   وقد تعجز� الترجمة عن نقِل معنى الكالم غير الضروري؛ ُأو قد تتجنَّبه� عم��ًدا في20"

ُأحياٍن كثيرة.

Je  "قد تقول فتاة بالفرنسية حين دخولها إلى المنزل:  suis arrivee :وهي جملة بسيطة تعني ،"  "،َوَصْلت�"

 لكن هذه الجملة ت�ْخِبر�نا كذلك -بالفرنسية- ُأن ال��ذي وص��ل ه��و ام��رُأة، ألن تص��ريف الفع��ل م��ؤنَث. ويض��يع� ه��ذا

 21المعنى في الترجمة العربية. فهل هو معنى ضروري للترجمة؟

ويَة  تختلف� عناصر الصرف والنحو اختالًفا جًما بين اللغات، وهذه مشكلة} تبدو جذورها لغوية، لكنَّها جزء} من ه�

كم��ا رُأين��ا في   ( فالعربيَّة واح��دة من لغ��اٍت ن��ادرٍة تمّي��ز فيالفص��ل األول)األمم وميولها. ومن ُأمثلة ذلك: الع��دد 

، بل إن بعض وهي سمة} سقطت في صيغ األفعال عن اللهجات العامية (المعدود بين المثّنى وما زاد عن اثنين  ( 

  وبعض اللغ��ات ال تل�زم� الع��ّد ُأص��اًل مث��ل: الص��ينية23 ت�مّي�ز بين المثّنى والثالث��ة وم��ا زاد عليهم��ا.22اللغات النادرة

ُأخ دون ُأن تحّدد ما ل��و ك��ان ُأًخ��ا ُأم ُأخ��وين ُأم إخ��وة. ولن��ا ُأن نس��تنتج من ه��ذا "واليابانية، فلك ُأن تقول ُأن لك  " 

19  1991 : . 28Newmark ( ) p

20  1991 : . 2Newmark ( ) p

21  1991 : . 28Newmark ( ) p

 منها لغة فيجي 22

23  1992 : . 88Baker ( ) p
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  -عادًة- بمعرفة عدد األش��ياء؛ال يكترثوناالختالف ُأمرًا مهًما، وهو ُأن من يتحدَّثون لغًة ليس فيها تصريف} للعدد 

إال إن كان ضروريًا في سياقه.

 ليس من السهل على العربي تقّبل هذه الفكرة الغريبة؛ ألنه معتاد} على تصريف الكلم��ات مف��رًدا ُأو مث��نى ُأو

ه ُأن يعرَف في تصريف الفع�ل إن ك�ان المقص�ود ب�ه  جماعة. لكن يمكننا القول -من جهٍة ُأخرى- ُأن العربيَّ ال ي�ِهمُّ

ُأشخاص في لغته، وهذا اختالف} بين لغتنا وبين لغة فيجي التي ُأو  جماعة  "(ثالثة ُأم ُأربعة ُأشخاص؛ فكالهما  " ( " " 

ح ح��دود اهتم��ام الق��ارٌئ الع��ربي. وفي ه��ذه الحال��ة، ال يجب ُأن نس��تغرب من ُأن ثلَّث؛ وه��و ي�وض��ّ ثنَّى وم�  فيها م�

 الصيني ال يهتمُّ ألن يعرف إن كان عدد األشخاص المقصودين واحًدا ُأم اثنين ُأم ُأكثر؛ إن لم يتطلَّب السياق ذلك،

مثلما ُأن اإلنكليزي ال يهّمه ُأن يعرف إن كان المقصود اثنين ُأم ثالثة. 

 إًذا، ما ت�ْهِمل�ه� قواعد الصرف في اللغة قد يكون نتيجًة ال سبًبا. فالع��دد هن��ا ه��و خاص��ية من خص��ائص البن��اء

مث��ل24الصرفي والنحوي في اللغة، ا في اللغ��ة ألن قواع��دها تفرض��ه�   ) وعلى المترجم ُأن ي�فرِّق بين ما يق��ال� إلزاًم��

، وما يختار الكاتب قوله بمشيئته: ألن األولى هي س��مة} لغوي��ة} يس��هل� التغاض��ي عنه��ا؛ وُأم��ا الثاني��ة فهي  (العدد

ُأساس ك�ّل ترجمة. 

 تختلف� درجة التفصيل المعجمي في كل مجال بين اللغات، مثلم��ا م��رَّ علين��ا من كالم الجاح��ظ؛ ال��ذي ي��رى

صعوبة الترجمة من لغٍة ُأجنبية في موضوٍع غير مطروق، فيقول: 

»وكلما كان الباب من العلم ُأعسر وُأضيق، والعلماء به ُأقل، كان ُأشد على المترجم، وُأجدر ُأن يخطٍئ فيه«

  ونرى ذلك في كثير من المصطلحات الحداثية التي تحرص� اللغة اإلنكليزية على الدّقة والتحديد في معانيها،

، وُأم��ا الكلم��ات العربي��ة ال��تي الدائرة المؤسسة غير  المؤسسة و اللجنة غير  اللجنة و الهيئة غير  "إذ إن  " " " " " " " " " " " 

المظالّت الداللية فتميل� إلى قلَّة التحديد وزيادة ى هذه:  وت�سمَّ "(تقابلها فقد تحمل� معاٍن فضفاضة� غير واضحة  " ( 

ج�رَّدة من األفك��ار الثقافي��ة ال�تي  المقاصد المحتملة، وذلك ُأنها اقتبس�ت ه�ذه المص�طلحات بالنق�ل فج��اءت م�

ة؛ إن لم ي��رَ ض��رورًة له��ا، فهن��اك25وراءها. عرِّب ُأن ي�ْهِمَل هذه التراكيب اإلنكليزية المتيم��ة بالدقَّ   ومن الحرّي  بالم�

ا  سبب} ألن تصريف العربية مختلف} عن تصريف اللغات األوروبية؛ وما يهتّم المؤلف األجنبي بتحديده ليس مهمً��

 26دوًما للقارٌئ العربي.

رِض� على المتكلّم  تميل اللغة اإلنكليزية إلى ُأن تَِصَف األفعال بأسلوب غير مألوف بالعربي��ة، فه��و وص��ف} يَْف��

ى في علم اللغة:  عدم حدوثها وهو ما ي�سمَّ حدوث األشياء ُأو  "تمييز فرصة  " " "Modality،27:فيقول إن هذا الفعل 

certainly ,ُأكيد: • definitely

24  1992 : . 89-90Baker ( ) p

32(: ص2005) محّمد عناني 25

26  1992 : . 90Baker ( ) p

27  2008 : . 91Munday ( ) p
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اللغة   تراكيب والتعريب  تعريب التـرجمة فن

probablyراجح: •

likely ,محتمل: • maybe

possibly ,ممكن: • potentially

unlikelyمستبعد: •

impossiblyمستحيل: •

 وتدّل درجات التفرقة الكثيرة هذه على تحرّز الشعب اإلنكليزي من الجزم باألمور، وعلى اهتمامه بالت��درج بين

ا م��ع م��ا ج��رت علي��ه الع��ادة في التعب��ير الع��ربّي، فه��و ال . وقد ال يّتفق ه��ذا تماًم�� المستحيل األكيد و "كلمتي  " " " 

تح�دِّثون في�ه ب�التعظيم من األش�ياء واإلكث�ار من األلف�اظ الجازم��ة  يستوجب مثل ه�ذه الدق��ة وق�د يتس�اهل الم�

  فهي ال -غالًب��ا- تهّم28والحاسمة، ولنا -لذلك- ُأن ننص��َح بإس��قاط بعض ه��ذه الكلم��ات ُأو معظمه��ا في الترجم��ة،

29القارٌئ العربي؛ مثلما ُأن التفصيل في وصف المفرد والمثنى والجمع ال يعني القارٌئ اآلسيوي في شيء.

 يمكن ُأن يمتدَّ الحذف واألقلمة إلى ُأّي مكون في الكالم إن لم يلزم، فمن مكّونات اللغة التي يغف��ل� الم��ترجم

 30عن إسقاطها في العربية الضمائر، وهي تكثر� في اللغة اإلنكليزي��ة ألن ُأفعاله��ا ال تعّب��ر عن جنس وع��دد الفاع��ل،

I  "في�َقال�  went homeذهبت� إلى المنزل " ألن ضمير الفاعل ال يّتضح باإلنكليزية إال إن جاء مستقاًل، وترجمتها  " " 

قدَّر على التاء في  ، ألن ضمير المفرد المتكلّم م� ُأنا ذهبت� إلى المنزل "وليس:  )" " 31".ذهبت�)

  للنّص األص�لي إلى ثقاف�ة الق�ارٌئ، وق�د تض�يع� في ذل�ك بعض32تتطلّب الترجمة -إلزاًما، ال اختياًرا- محاك�اة

ة في ثقافة ُأخرى على صعيد المعنى والمف��ردات. فليس من الض��روري -على س��بيل المث��ال- المهمَّ "التفاصيل  " 

 ترجمة ُأسماء األحزاب السياس��ية في البل��دان األخ��رى ُأو اإلش��ارات الض��منيَّة إليه��ا؛ إال إذا ك��انت جوهريَّة للفهم،

ُأي يش��به�33فقارٌئ الترجمة لن يعرفها في معظم الحاالت، إن جاري ديمقراطيٌّ ج��ًدا  ) ولو قال شخص} في رواية  " " 

 (في آرائه الحزب الديمقراطي فمن المستبعد جًدا ُأن يفهم القارٌئ العربي معنى ذلك ُأو يستنتج شيًئا مفيًدا من��ه.

ذهبت� إلى ع س��كني في�َق��ال:  جمَّ الغرف��ة في م� الشقة ُأو  المنزل و "ومن ُأمثلة الزيادات الثقافية التمييز بين  " " " " " " 

ع��دت� إلى م��نزلي ألن المعت��اد ه��و ُأن ل� ُأن يق��ول  ، لكن الناطق العربي قد ي�فضِّ عدت� إلى غرفتي "شّقتي ُأو  " " " " 

المنزل شقة. "يكون  "

  وهذا تعميم على الترجمة بعمومها، وقد ال ينطبق في كثير من السياقات التي تستدعي الدقة في الوصف، مثل الكتب العلمية28

والوثائق القانونية وغير ذلك. 

29  1992 : . 88Baker ( ) p

30  1992 : . 94Baker ( ) p

31  1992 : . 127Baker ( ) p

32 Adaptation

33  1991 : . 29Nord ( ) p
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اللغة   تراكيب والتعريب  تعريب التـرجمة فن

ُأي األمثلة السابقة هي الزيادة، ُأي ُأن تجبرك اللغ��ة العربي��ة على إض��افة ت��ركيب (والحالة المعاكسة للحذف  ( 

يات األق��ارب، ومث��ال على ذل��ك من س��مَّ نح��وّي غ��ير موج��وٍد باللغ��ة اإلنكليزي��ة، مث��ل الت��ذكير والت��أنيث وم�

North  رواية  and South: إليزابيث غاسكيل " الشهيرة للكاتبة  "

•   ,   ,   . ."With my aunt " replied Margaret turning towards Mrs Shaw

•         ."My niece will reside with me in Harley Street

ابنة ُأخت -لسوء الحّظ- إال بقراءة ابنة ُأخ ُأم  خالة و ة ُأم  عمَّ "وال سبيل هنا لمعرفة ما إذا كان المقصود  " " " " " " " 

برَّر  باقي النص حتى يتوثَّق المترجم من هوية الشخصية المقصودة. والدِّقة في األلفاظ ُأفضل دوًما، لكن من الم���

، وذل�ك ألن النصَّ اإلنكل�يزي لم خال�ة ة ُأو  عمَّ "وربما من الحكمة ُأن يختار المترجم -هنا- عش�وائًيا بين كلم�ة  " " " ) ( 

ا يعني ُأن اختالف هذين اللَّفَظين ليس مهًما في هذه الرواي��ة وال في اللغ��ة ال��تي ك�ِتَبت  ي�عَن بالتفريق بينهما، ممَّ

بها؛ ومن ثَّم يجوز� التغاضي عن فروقاتها.

 وتسهل الزيادة واالستعاضة عن ُأي تراكيب نحوية ناقصة في اللغة بإضافة مفردات إضافيَّة إليها، فمن ذلك

This  "جملة:  word is translatableردٍة��ادة مف��ه بزي��ا نعّوض��ة، لكنن��؛ وفيها تصريف} ناقص} من اللغة العربي" 

-ممكنة هذه المفردة ترجمة"فنقول:  )، ولو ُأن في هذا تصريحًا عن معنى زائٍد ألن تحوي��ل الحق��ٍة نحوي��ة  "able) 

ممكنة قد يضيف� توكي��ًدا لم يقص��ده الك��اتب اإلنكل��يزي. "(من اإلنكليزية إلى كلمة عربية قائمٍة بذاتها   ي��أتيو 34)"

ون،  علينا التساهل بالحذف والزيادة بمشكلة ُأخرى: فبما ُأن المترجم هو من ي�قرِّر ُأي معنى ي�ْسِقط� وُأّي معنى يَص���

 فهل يَِجب عليه ُأن ينقل المعنى الواضح للنّص، ُأم المعنى الذي يفهمه� بناًء على استيعابه وتحليله وخبرته باللغة؟

 35وسنعود� لإلجابة عن هذه المعضلة الحًقا.

اللفظي    8.3 التصاحب
، فق��د وقعت فتاة وسيمة في حب فتى جمي��ل في رواية رومنسية صفراء، ربما جملًة تقول:  "لو صادفت  " ) ( 

 تشعر بمشكلة فيها ولو لم تستطع وصف هذه المشكلة ضمن إطار قواعد اللغة، فهي صحيحة} نحًوا وصرًفا وداللًة

التواص��ل الخط��ابي ُأو تحلي��ل ؛ على ُأنها تفشل� في ما يسمى  "ُأي في ثالثة من ُأقسام علم اللسانيات الخمسة " ) ( 

الوسامة تكادان تترادفان في المعنى، لكنهم�ا تأتي��ان -ع��ادًة- م�ع الجنس األنث��وي الجمال و "الخطاب. فكلمتا  " " " 

، وله��ا ُأهمي��ة} كب��يرة} في36للفظ األول والذكوري للثاني، التصاحب اللفظي ميمة ُأو  الضَّ ى هذه الظاهرة  " وت�سمَّ " " " 

شتى تطبيقات اللغة؛ بما فيها الترجمة.

صة ببيع الوجبات السريعة باإلنكليزية:  تخصِّ ى -على سبيل المثال- المطاعم الم� Fast  "ت�سمَّ food outlets،" 

السرعة في إع��داد الطع�ام، ول�ذا ق�د يب�دو من . ولمعنى المقصود هنا هو  محالت الطعام السريع "ُأي -حرفًيا-:  " " " 

34  1992 : . 87Baker ( ) p

35  1991 : . 28Newmark ( ) p

36    2004 : . 249Hatim & Munday ( ) p
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اللغة   تراكيب والتعريب  تعريب التـرجمة فن

" بكلماٍت شبيهة بها بدون إخالٍل بالمعنى، فقد نقول: fast"المنطقي ُأننا نستطيع� استبدال كلمة  " Quick food" 

Rapid "ُأو  foodو من ُأّي��ولكن الناطق باإلنكليزية -كلغة ُأم- يَْعرِف ُأن هذه التراكيب غير صحيحة، مع ُأنها تخل ،" 

بب الوحي��د في خطئه��ا ه��و ُأن  الم��أكوالتالُعْرف الســائدخط��أ نح��وي ُأو داللي، فالس��َّ  " يقتض��ي الح��ديث عن 

"السريعة بكلمة  "fast دونًا عن غيرها، وبالتالي فإن كلمتي " " fast food .متصاحبتان لفًظا "

 لو نظرنا إلى اللغة بعمومها، فسوف نجد ُأن ُأساس كلُّ لغٍة هو كلمات ن�رتِّب�ها في جمل مختلفة: فلنا ُأن نم��زج

 هذه الكلمات ون�رّكبها بجمٍل ال معدودة لوص��ِف مع��اٍن وُأفك��ارٍ مع��دودة، على ُأنن��ا -فعلًي��ا- ال نص��وغ كالمن��ا بح�ريَّة

 مطلقة؛ بل ن�كرِّر� عدًدا محدوًدا من تسلسالت الكلمات والتراكيب المألوفة. وقد تسمح� لن��ا اللغ��ة بابت��داع ت��راكيب

 جديدٍة كثيرٍة تدّل على المعاني التي نريدها بدقَّة تامة، إال ُأن التراكيب غير المألوفة تصبح ركيكة بسهولة؛ ألن له��ا

ْم عن إدراِك وق��ِع ت��رجمتهم  وقًعا مزعجًا ومخالًفا للسليقة، ومن ُأكثر المشكالت عند المترجمين المبتدئين؛ عجز�ه�

الركيكة في نفس القارٌئ ُأو المستمع، وهي مشكلة يواجهونها كثيرًا مع الضميمة. 

 فالضميمة -إًذا- ليست مجرّد كلمتين صدف ُأنهما جاءتا مًعا، بل هما كلمتان قصد المؤلّف والكاتب ُأن يأتيا

رَّائه. ولهذا السبب، وربما يجد� الم��ترجم نفس��ه في ح��يرة بين  مًعا ألن لتصاحبهما وقًعا ومعنى خاًصا في نفوس ق�

ا قريًب��ا في ا ُأن يستعيَض عنها بضميمٍة عربية يعرف�ها القارٌئ الع��ربي وتث��ير وقًع�� ميمة: فإمَّ  ُأمرين ُأمام ترجمة الضَّ

 نفسه؛ ولو ُأخلَّت بشيٍء من المعنى، ُأو ُأن يستعيض عنها بضميمٍة ركيكٍة في وقعها ودقيقة بمعناها. ويتع��ارض�

There's     "هذان األمران -غالًبا- ألن الضمائم العربية غير� اإلنكليزية، ونرى مثااًل في جملة:  a good law and a 

 bad lawة��ة مألوف��ميمة عربي��على ُأن ترجمتها إلى ض ، ة قانون جّيد وقانون سّيٍئ ثمَّ "، فترجمتها الحرفيَّة هي:  " " 

؛ والجملت��ان ت��داّلن على مع��نى ق��ريب ُأو متماث��ل، لكن األولى ة قانون عادل} وقانون غير عادل ثمَّ "سوف تكون:  " 

37اقتبست الضميمة األجنبية والثانية جاءت عربية.

native "موازنة} تاريخية لكثرة استعمال كلمتي  language موازنًة مع " " mother languageوالتي تظهر� منها غلبة األولى ،" 

كتب غوغل - منشورة تحت ترخيص المشاع اإلبداعي  الرسم مستخرج} من قاعدة بيانات  "(على الثانية  " (-CC BY.

Google   المصدر:  Books Ngram Viewer.

37  1992 : . 56Baker ( ) p
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ا إذا ك���ان الم���ترجم قلي���ل االّطالع في38وتك���ثر� األخط���اء في ترجم���ة التص���احبات اللفظي���ة،  وخصوص���ً

 اللغة التي ينقل� إليها فمثاًل: من األسئلة المعتادة ال��تي يس��ألها من يتع�رف إلى ش��خص ُأجن�بي س�ؤاله عن لغت�ه

What   "بقوله:  is your  native language?ما هي "، ويكثر� ُأن تترجَم هذه الضميمة إلى العربية في�َقال:    لغتك"

اللغ��ة األص�لية ج�اءت مك�ان اللف��ظاألصلية .  قد يبدو معنى هذه الجمل��ة واض�حًا، لكنه�ا غريب��ة ألن جمل��ة  "؟ " " 

ْرف السائد.  اللغة األصلية صحيحة نحًوا وداللًة، لكنها ت�خَالف الع� اللغة األم وضميمة  "المألوف في العربية وهو  " " "

 وتّتضح مشكلة الركاكة بالضميمة في ترجم��ة المبت��دئين من العربي��ة إلى اإلنكليزي��ة، إذ ق��د يلمس� الم��ترجم

 المختّص الركاكة بالعربية ألنها لغته األم التي يعي دقائقها وتفاصيلها، لكن اإللمام بلغة -بهذا الق��درِ- ليس ممكًن��ا

 إال عندما يستخدمها المرء في حياته اليومية لسنين: والسبب هو ُأن استعمالنا للغة -كم��ا س��لف- ال يقتص��ر� على

 وصف المعاني الصحيحة؛ وإنَّما على اختيار الكلمات الصحيحة في وصف ه��ذه المع��اني، وذل��ك بن��اًء على خ��برة

طويل��ة تراكمي��ة. ونع��ود� هن��ا إلى المث��ال الس��ابق؛ فنالح��ظ� ُأن من ي��ترجم� من العربي��ة كث��يرًا م��ا يق��ول عن اللغة

mother "األم  language ا���ة هي إم���حيحة إلى اإلنكليزي���ا الص���ع ُأن ترجمته���؛ م" " mother tongue"

native "ُأو  languageر في��ا يظه��كم )، فاألخيرتان ضميمتان مألوفت��ان للمتح��دث باإلنكليزي��ة؛ واألولى ن��ادرة  " 

، رغم تساويهم جميًعا في المعنى.  (الرسوم البيانية

mother "موازنة} تاريخية لكثرة استعمال كلمتي  tongue موازنًة مع " " mother languageالرسم مستخرج} من قاعدة  ( " 

كتب غوغل - منشورة تحت ترخيص المشاع اإلبداعي  "(بيانات  "-CC BY:المصدر .    Google Books Ngram Viewer.

 كما قد تتغير معاني بعض الكلمات جذريًا بحسِب تص��احبها اللفظّي دون ُأن يعي الم��ترجم ذل��ك، فعلي��ه ُأن

ومعناه��ا المعت��اد dryيحرَص على مراجعتها والتدقيق فيها، مثال ذلك ُأن كلم��ة   " ليس في��ه م�اءج��اّف) "( ُأي  " " 

39يتغير معناها تماًما إن ج�ِمَعت مع لفٍظ آخر في�َقال:

• Dry voiceخاٍل من المشاعر (: صوت} بارد  (

38    2004 : . 250Hatim & Munday ( ) p

39  1992 : . 53Baker ( ) p
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• Dry countryبلد} يحظر� بيع الخمور :

• Dry runاختبار} لألخطاء ُأو المشاكل :

د ب��ذلك غاي��ًة واض��حة، ا- ُأال يكتَب الم��ترجم بأس��لوب ال يألف��ه� ق���رَّاء اللغ��ة، إن لم يقص��ِ  من األص��ّح -عمومً��

ل تدفق النّص، بل وقد تضيف� هذه العرقلة وقًعا جديًدا في  فالتراكيب الجديدة ُأو غير المعتادة تلفت� النظر وت�َعطِّ

ا بتص�احبهما40الترجمة لم ي�رِْده المؤلف فليس من األمانة زيادته.   ولو احتجَت للتأكد من استعمالك لكلم�تين مًع�

رتَّب��ة ص��ة بالتص��احبات اللفظي��ة، وم� تخصِّ  الصحيح ُأو للتوثّق من معنى ضميمٍة، فلَك ُأن تراجَع معاجم إنكليزي��ة م�

41بحسِب ما يتصاحب� مع ك�ّل مفردٍة في اللغة، وهي ُأدوات مفيدة جًدا للكاتب والمترجم.

االستعارة   8.4
خط��ِف حل��وى تناول قطع��ٍة من الحل��وى ُأو  "لعلَّك سمعت في فلم إنكليزي جملة تقول: إن عمل كذا مثل  " " 

س�هل ُأم�ر} يس�ير ُأو  ، وهذا ن�وع} من المج�از ُأو االس�تعارات المعروف�ة، ومعناه�ا باألس�اس ُأن ه�ذا  "من طفل " " " 

المج��از ى إحي��اء  وه��و م��ا ي�س�مَّ ، لكن األدب��اء وك�تَّاب المس��رح والس��ينما يحب��ون التفّنن به�ذه األمث��ال  "المن��ال ( " 

،  ومن ُأمثلتها قول ُألفريد هتشكوك:42"(المّيت

•  ,        ,     .For me the cinema is not a slice of life but a piece of cake

لص��عوبة االنخ��راط به��ا ب��ل قطع��ة من الكع��ك• [حرفًيا: بالنسبة لي، السينما ليس��ت قطع��ًة من الحي��اة  [ 

. [لسهولتها [

 وهذه األقوال عسيرة ألن وقع االستعارة بالعربية يأتي غريًبا إن ت��ْرِجَمت بمعناه�ا الح�رفي، فعلى الم�ترجم ُأن

 . اإلب��داع في تعريبه��ا3 ُأو 43. االستعاضة عنه��ا بمث��ٍل ع��ربّي ق��ريٍب في معن��اه،2. ترجمتها حرفًيا، ُأو 1يختار بين: 

حبَّذة ألنه��ا ت��ذهب� بجم��ال االس��تعارة . الطريقة األولى ظاهرة} ُأعاله، والثانية غير م� (مثلما ُأبَدَع الكاتب� في سبكها ( 

 وتأتي بما ليس له� صلة} باألصل، والثالثة قد تكون األنسب و-ك��ذلك- األص��عب في تطبيقه��ا. وفيم��ا ي��أتي ُأمثل��ة}

متواضعة} على الطريقة الثالثة�  والتي فيها دوًما مجال لإلبداع من المترجم:

عبٍَّد ال طريٍق وعر.• السينما بنظري مثل طريٍق م�

عبًَّدا بالحصى وإنما بالحلوى.• السينما بنظري ليست طريًقا م�

40    2004 : . 60Hatim & Munday ( ) p

41   Oxford Collocations Dictionary بالمجّان.ًاإلكتروني متوفر، وهو 

120(: ص2000) محمد عناني 42

120(: ص2000) محمد عناني 43
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 يرى بعض ُأساتذة الترجمة ُأن من الج��ائز نق��ل االس��تعارات والتش��بيهات بص��ورتها الحرفي��ة؛ إن ك��ان النّص

 المعنيُّ ُأدبًيا ُأو شعريًا ُأو جمالًيا في طابعه، وُأما لو كان نًصا علمًيا ُأو معرفًيا فإنَّ األرجح هو ترجمة االس��تعارة إلى

44بديٍل متعارٍف عليه في لغة القارٌئ، وهو معيار} يمكن االحتكام إليه في االختيار من طرف الترجمة ُأعاله.

45اإلحالة   8.5

ْشريك  )بطل� فلم  " "Shrek ط2001ُّ، صدر سنة��ير} ومح��ار} قص��ه� حم��ع؛ يرافق��هو غول مرعب} يخشاه� الجمي ) 

المحاك��اة ى  ة إلنق��اذ ُأم��يرة حبس��ها ت��نيّن في قلعت��ه، وتنتمي قص��ة ه��ذا الفلم إلى فئ��ة ت�س��مَّ  "س��خريٍة في مهمَّ

، ُأو المشاهد؛ في هذه الحالة اطالًعا سابًقا على46"الساخرة ( وهي مثال} ممتاز على اإلحالة التي تتوقَّع من القارٌئ  ( 

فيحال� إليها لَفْهم المعنى المقصود، فحبكة فلم شريك ليست مضحكًة إال لو ع�رَف "قصٍص ُأو نصوص ُأخرى؛  " 

 المشاهد شيًئا من الحكايات المشهورة الكثيرة من العصور الوسطى؛ التي ينقذ� فيها فارس} مغ��وار} فت��اًة ُأو ُأم��يرًة

ه. ومن المس��تبعد47في مأزق،   ومكمن السخرية هو ُأن غواًل حلَّ -في هذا الفلم- مكان الفارس وحماًرا مكان َفرَس��ِ

سواء ُأكانت رواية ُأم مسرحية ُأم فلًما ُأم كرتون ُأطفال بمع��زٍل عن ا المستحيل ُأن ي�ْكَتَب نّص ُأو قصة  (جًدا وربمَّ ( 

غيره، فكّل اإلنتاجات الثقافية بينها عالقات} متشابكة} وثيقة باإلحالة واإلشارة إلى بعضها.

جرجس تنيًنا "ت�صوِّر هذه اللوحة مشهًدا نموذجًيا لفارس العصور الوسطى الذي ي�ْنِقذ� فتاة في خطر، ويحارب فيها القديس  " 

ر�ِسَمت سنة  . - منشورة تحت ترخيص الملكية العامة. المصدر: 1407)يهاجم إحدى األميرات  .ويكيميديا كومنز(م

44  2008 : . 74Munday ( ) p

cultural ، وفي السياق األدبي خصوًصا references ويقال� لها بعمومها 45 references.

parody ويقال لها باإلنكليزية 46

47 "   a damsel in distress.كما ي�َقال عن هذا الموقف في األدب ،"
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ا ُأن تك�ون:  ا ص�رًفا من نّص م�ا، مث�ل اقتب�اس آي�ة من1تأتي اإلحاالت الثقافية على صورتين، فإمَّ  . اقتباس�ً

، ُأو  وترجمة اإلحالة يسيرة} في هذه الحاالت (القرآن الكريم ُأو قول لشخص مشهور   . تلميحًا ضمنًيا لنّص يألف��ه�2)

، كحال المحاك��اة الس��اخرة ُأعاله (قارٌئ األصل، وذلك بتقليد ُأسلوبه وهيئة النص الذي يريد� الكاتب التلميح إليه  (48 

نة} ربما يسهو عنها المترجم، ُأو ال يفهمه��ا بطَّ  وهذه اإلحاالت عسيرة} على الترجمة جًدا، فهي تأتي خالل تلميحاٍت م�

 ُأساًسا إن لم يك�ن له� اّطالع واسع} على ثقافة األصل. ث�مَّ إنه ح��تى ل��و فهمه��ا فق��د يج��د� ترجمته��ا ش��به مس��تحيلة،

 فكيَف يمكنه� ُأن ينقل تلميحًا من الثقافة البريطانية -مثاًل- لقارٌئ عربي دون ُأن تضيع الفكرة؛ ُأو دون إفس��اد ه��ذا

ل؟ فصَّ التلميح الخفّي بشرٍح طويٍل وم�

في ُأشعار بدر شاكر السياب مثاال كمثاٍل على الخير والشر. (كثيرًا ما ي�حَال� إلى قصة قابيل وهابيل في األدب العربي  ( 

CC-منشورة تحت ترخيص المشاع اإلبداعي  BY :ويكيميديا كومنز. المصدر.

ها على م��ا س��معه�  يفهم� المرء ما يقرُأه ُأو يسمعه� بإسقاطه على معرفته واّطالعه، فحينما يسمع� مْزحًة يس��قط�

 سابًقا من َمزحاٍت ُأو ما يعرفه� من ُأمورٍ؛ ليفهم مكمن الفكاهة فيه��ا، لكن ه��ذه المزح��ة لن تض��حكه في ش��يٍء إن

48    2004 : . 87Hatim & Munday ( ) p
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  ولذا يتعامل� المترجم مع اإلحاالت الثقافية بحسب جمهوره، فل��و توقَّع ُأن معظم49كانت خارج إطار معرفته ُأصاًل.

 الجمهور عارف} باإلحالة؛ ُأمكنه ُأن يترجمها حرفًيا دون قلق، وُأما لو توقَّع ُأن الجمهور ال يعرف� اإلحالة لخصوصيتها

  ومن األصح ُأن يفترض ُأن القارٌئ ُأجهل منه، فإن لم يفهم المترجم50الثقافية فعليه ُأن ي�فّسرها بطريقة ُأو بأخرى.

 اإلحالة فمن األرجح ُأن الق��ارٌئ الع��ربي الع��ادي لن يفهمه��ا ك��ذلك، ح��تى ول��و ك��انت إحال��ة مش��هورًة بين األدب��اء

51والمفكرين.

ا ممَّ  )ومن المسائل الشائكة هنا؛ إن كان من األجدر ب��المترجم ُأن يض��يف تفس��يرًا لإلح��االت في متن النّص 

، ُأو ُأن يكتبها في الحاشية لمن ُأراد الرّجوع إليها. وينصح حّبذ لها على لسان المؤلف، وهو غير م�  (يعني ُأنه قد يتقوَّ

ثومسون بأن كل معلومٍة لها ض�رورة} في اس�تيعاب النّص يجب� ُأن تك�ون في المتن، ح�تى ول�و ك�انت "اللغوي  " 

ص لالس��تزادة  زيادًة زادها المترجم، فه��ذه ض��رورة} للحف��اظ على تماس��ك وتت��اب�ِع األفك��ار، وُأم��ا الحواش��ي فت�خص��َّ

52فحسب، وينطبق ذلك على تعريب العناصر الغريبة عن القارٌئ كافة.

واألمثال     8.6 المركبة األفعال
 تمتّد فائدة المعاجم لمراجعة معاني األمثال واألقوال المأثورة، فربّما تقابل� -ُأحيانًا- تعابير إنكليزية في س��ياٍق

 غريٍب ال يتوافق� مع معناها المعتاد، فَتحَار في ترجمتها، وتكثر� هذه المشكلة م��ع ن��وعين من التع��ابير اإلنكليزي��ة:

ركَّبة  Phrasal )هما األفعال الم� verbs واألمثال ُأو األقوال الشائعة ( )Idioms .)

رّكبة كثيرة في اللغة اإلنكليزية وهي تتألف من فع��ٍل مع��ه� ح��رف ج��رّ، فمن ُأمثلته��ا  Take "األفعال الم� off"

Take "و onو " " Take outو " " Take downدئون في��ترجمون المبت��ائع ُأن يخطٍئ الم��ابهها، ومن الش��وما ش " 

ركَّب -بعد ارتباطه بحرف الجرّ- يكتسب� مع�نى جدي��ًدا ق��د ال  ترجمة هذه األفعال؛ ألنهم ال يستوعبون ُأن الفعل الم�

رّكبة اآلتية كمثال:Putتكون له عالقة} واضحة} بمعناه األصلي. فلنأخذ الفعل  يضع وُأشكال الم� بمعنى   )" " (

• Put on :بمعنى ارتداء الشيء، مثل :"    Rami put on his shirt. رامي ارتدى قميصه "، ُأي:  " "

• Put off ل��يء، مث��ل الش��نى تأجي��بمع :"    Sara put off her homeworkاز��ارة ُأجّلت إنج��س "، ُأي:  "

. "فروضها المنزلية

• Put out :بمعنى إطفاء الحريق، مثل :"    Hala put out the fire. ُأطفأت هالة الحريق "، ُأي:  " "

49  1992 : . 244Baker ( ) p

50  1992 : . 245Baker ( ) p

51  1992 : . 246Baker ( ) p

52  1982 : . 30Thomson ( ) p 
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د ذاَت صلٍة بعضها ببعض بعد تعريبها، ولذلك يقول محّمد عناني:  ومن الواضح ُأن معاني هذه األفعال لم تع�

  وفيم��ا يلي مث��ال53إن المترجم إذا وجد معنى الكلمة غريًبا فهذا يعني ُأنها جاءت في معنى جدي��ٍد على الم��ترجم،

54ترفيهي من بداية عهدي بالترجمة، وهو باألصل عنوان فصٍل من فصول موسوعة ُأطفال:

•   Did Dinosaurs -Baby sitt?

[ترجمتي الحرفية هل كانت • ؟الصغيرة الديناصورات تجلُس]

[ترجمة سليمة هل • ؟بأطفالها الديناصورات اعتنت]

ركَّب- واضحًة في النّص ألنها ذات وقٍع غ��ريب ع��ادة، والمهم55وتأتي األقوال المأثورة   -على عكس الفعل الم�

 هو ُأن يحرَص الم��ترجم على مراجع��ة مع��نى الق��ول الم��أثورة في معجم، وليس ُأن يقف��ز إلى اس��تنتاٍج متس��رّع ُأو

رجَّح ُأن يخطٍئ تخمينه تماًما. وفيما يلي ُأمثلة} على عدٍد من األقوال اإلنكليزي��ة  تخمين لمعنى هذا القول، فمن الم�

المعروفة، التي قد ال يكون� معناها واضحًا لمن لم يألفها:

•"    It’s raining cats and dogs:ود�نى المقص�المع ، ا وكالبً�ا إنَّه�ا تمط�ر� قطًط� ". الترجم�ة الحرفي�ة:  " "

. "المطر� غزير "

•"      To feel a bit under the weatherك تحَت الطقس بعض��اس� بأن��اإلحس ": الترجم��ة الحرفي��ة:  " 

. شعور} بالمرض ، المعنى المقصود:  "الشيء " "

•"      To give the benefit of the doubt:المقصود المعنى   ، الشك منفعة  إعطاء�  الحرفية:  الترجمة   :" " " 

. "قبول ح�جَّة ُأو فكرٍة دون دليٍل قاطع على صحّتها "

•"     Every cloud has a silver lining:المعنى المقصود  ، بطانة فضيَّة لكّل غيمة  الحرفية:  الترجمة   :" " " 

. "في ك�ّل مصيبٍة َخْير "

•"  Diamonds cut diamondsال يفل ، المعنى المقصود:  األلماس يقطع األلماس ": الترجمة الحرفية:  " " " 

. "الحديد إال الحديد

، ُأو 1وفي األقوال المأثورة مذهبان:  كاألمثل�ة الثالث�ة األولى ُأعاله (. إما نقل فحواها ومعناه�ا   . تقريبه�ا إلى2)

. وي�حّذر المترجمون المحترفون من المبالغ��ة في البحث كالمثالين األخيرَْين (قوٍل مأثورٍ معروٍف في لغة الترجمة  ( 

 عن قول مأثور في الترجمة يقابل� كّل قول ُأجنبي، فهذه األقوال ليست ضرورية دائًما، بل غرضها جمالي في كثير

7(: ص2005) محمد عناني 53

Ask  االقتباس من موسوعة 54 Me لدار نشر Southwesternوقد ترجمت� بعًضا من ُأجزائها وُأنا في آخر المرحلة االبتدائية، فكان ، 

.12عمري نحو  بالتأكيد فإنَّ هذه الترجمة لم ت�ْنَشر قّط، ولكنها كانت درًسا جيًدا لي في التعريب ( عاًما، وهذا اقتباس} منها  (

القول المأثور هنا ُأمران ت�فرّق بينهما اللغة اإلنكليزية، وهما القول الشعبي والمشهور بين الناس 55 ) يقصد بعبارة  " "proverbوتكون ) 

التعبير االصطالحي  ، وهناك كذلك  من زرَع حصد )له� صيغة مشهورة كأن يقال  " " " "idiomوهي ُأي مجموعة كلمات لها -حينما ) 

�فرِّق بينهما هنا ألني خلت� المعنيين متقاربين بالعربية. تجتمع� مًعا- معنى غير معانيها المنفردة المعهودة باللغة. ولم ُأ
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ا باإلحال��ة  من األحيان، وُأما الحاجة إلى ترجمتها فتعود� إلى كيفية توظيفها في النّص وإذا م��ا ك��ان الك��اتب مهتمً��

 56إليها في باقي كتابه.

 ومن الطرق المتبعة في التعويض عن هذه الخصائص الجمالي��ة لألق��وال الم��أثورة؛ االستعاض��ة عن األمث��ال

ُأي تبديل مك��ان األق�وال الم�أثورة في النّص، ك��أن يح�ذف  )اإلنكليزية في األصل بأمثاٍل عربية في مواضع جديدة 

، وذلك للحفاظ على الهوية األدبية عامًة، ول��و لم  (ُأحدها من الصفحة السادسة ويضيَف غيره� إلى الصفحة العاشرة

رة ص��وَّ تَّبع في استراتيجيات الترجمة، ومنه ما طبَّقه م��ترجمو قص��ص ُأس��تريكس الم� تها. وهذا حلٌّ م�  يَحْفظها بدقَّ

57من الفرنسية إلى اإلنكليزية.

 والمبالغة في التركيز على ترجمة األمثال والتشبيهات وغيرها من جماليات النّص؛ ليس��ت ذاَت ش��أن إال إذا

 جمعها المترجم� بإخالص وإتقان في صياغة النثر العادّي، فهذه كماليات ت�زيّن الترجمة، وُأما الجوهر واألساس فهو

 معنى النّص وما يصفه� من ُأحداث القصة ُأو هدف المق��ال والكت�اب. والمفارق��ة هي ُأن نق��ل المع�نى ممكن} في

حَ��ال} الختالف  معظم األحوال، مع بعض الشرح والتفصيل واإلبداع، وُأما نق��ل األس��لوب وجمالي��ات اللغ��ة فه��و م�

  وهذه ُأمر ُأساسي يجدر بالمترجم ُأن يتعايش معه� حين ي�حوِّل� اهتمامه من ترجم��ة58اللغات في ُأسلوبها وبالغتها،

الكلمات والتراكيب -منفردًة- إلى جمٍل كاملة ومتناسقة في اللغة. 

56  1992 : . 72Baker ( ) p

57  1992 : . 78Baker ( ) p

58    2004 : . 64-65Hatim & Munday ( ) p
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وأقلمتها   . 9 الجملة تعريب

ِكرَ في مقدمة هذا الكتاب ُأن كثيرين قد ي�سيئون فهَم الترجمة فيظنون ُأنها تسير� في اتجاٍه واحد، إذ يخالون  ذ�

 ُأن كّل ما على المترجم هو إتقان لغة ُأجنبية ليترجم منها إلى لغته، وُأما الواقع� فهو ُأن الترجمة شطران: فاألول هو

الذي ال  ْمق ودّقة، وُأما الشطر الثاني   ( عن األوليقــّل أهمية)إتقان لغة جديدة والقدرة على قراءتها واستيعابها بع�

 فهو إعادة صياغة هذا النص بلغة المترجم األم، وهي العربية في حالتنا هذه، وهذا يعني ُأن المترجم هو -بدرجة ُأو

بأخرى- كاتب ُأو ُأديب، وتستلزم� مهنته استيعابًا دقيًقا لقواعد الكتابة واللغة والبالغة.

 ربَّما ُأدت حركة الترجمة والعولمة واالحتكاك باللغات األخرى؛ إلى تغيير طريقة تفكيرنا بلغتن��ا وص��ياغة الكالم

  بكتاب شبيٍه به2020فيها من جمٍل وكلمات، وترى هذا التغيير بسهولة لو وازنَت ُأي كتاب عربي صادر في سنة 

 من القرن التاسع عشر ُأو الثامن عشر؛ ُأو ُأّي زمن ُأسبق، والفرق� الشديد الذي ستراه بينهما في اللغة والمف��ردات

كما ورد في   (، والتي تتجلَّى كث��يرالفصل الخامس)ليس سوى نتيجة لتراكم كثيرٍ من المؤثّرات التي تغيَّرت لغتنا 

منها في الترجمة على مستوى الجملة.

الفعل     9.1 قبل الفهم
 من ُأول وُأهّم التزامات المترجم؛ ُأن ال يكتب كالًما قبل ُأن يفهمه، إذ كيف يتوقَّع من القارٌئ ُأن يفهم كالمه،

ا في  والمترجم نفسه يفتقر إلى فهم ما كتب؟ وقد يبدو ه��ذا مب��دُأ ب��ديهًيا ج��ًدا، لكن��ه من ُأك��ثر المش��كالت وقوًع��

بب� في ش��يوع ذل��ك ه��و ُأن  الترجمة، حتى ولو كانت من دار نشر معروفة، ُأو مترجٍم صاحب خبرة وسمعة. والس��َّ

ا بمج��االت  اطالع المترجم ومعرفته محدودان؛ مثله في ذلك مثل ُأّي شخٍص سواه، إذ يغلب ُأن ال يك��ون متعمقً��

 اختصاصية كثيرة خارج مهنته، على ُأن الترجمة تجبره -بالضرورة- على التعامل مع نص��وٍص من ش��تى المج��االت

 واالختصاصات، فيقابل عدًدا ال يستهان� به من الكلمات والجمل؛ التي يعجز� عن فهمها تماًما، والمشكلة ُأن تل��ك

ليست ح�جَّة جائزة له في اإلخالل بتعريبها.



وأقلمتها    الجملة والتعريب  تعريب التـرجمة فن

 ال سبيل لتوفير الوقت في هذه السياقات الصعبة، فعلى المترجم ُأن ي�َكرِّس جهًدا ال يستهان به لالطالع على

  لفهم موض��وعها1موضوع ترجمته واستيعابه؛ سواء} في معجم لفهم الكلمات الجدي��دة علي��ه، ُأو في مرج��ع علمي

ق في الموضوع ا يستغرقه� في الترجمة ليتعمَّ عرِّب� هنا إلى استغراق وقٍت ُأطول ممَّ  جملًة تفصياًل، وقد يضطرُّ الم�

ِلمٌّ بالنّص، كم��ا  الذي يترجم� عنه ويفهمه، فيتبحَّر� في علم الفلك ُأو الهندسة ُأو األحياء ُأو القانون؛ حتى يشعرَ ُأنه م�

 ُأنه قد يجد� ضرورة -في حاالت كثيرة- إلعالم القارٌئ ببعِض ما تعلَّمه خالل الحواش��ي والمالحظ��ات، فل��و اس��تغرق

ساعة في مراجعة الموضوع والتوّسع فيه، فمن األولى ُأن يحتاج القارٌئ لذلك ُأيًضا.

 وتزداد� تداعيات هذه المشكلة سوًءا في الكتب والروايات الطويلة، ففي مثل هذه الحاالت ي�قدِّم� الكاتب ع��برَ

 النّص ُأفكاًرا، ومفاهيم تأسيسيَّة يبني عليها باستمرار طبقة فوق طبقة، فمثاًل: ل�و ك��ان موض�وعه يتعل�ق بنظري�ة

 فيزيائية آلينشتاين؛ فسوف يبدُأ بأفكارٍ تأسيسية عن النظرية، كمجال الجاذبية والقصور الذاتي لألجس��ام، ومن ثَّم

َح ك�ل فك�رٍة في ذهن  سينتقل� منها إلى نسيج الفضاء والزم�ان، وامتزاجهم�ا في الزمك�ان، وَهل�مَّ ج�رًا، ح�تى تتَّض�ِ

مٍق ووضوٍح شديد، فقد يسيء ترجمة تسلسل  القارٌئ. ولو عجزَ المترجم نفسه� عن فهم ُأفكار الكتاب األساسية بع�

 ُأفك��ار المؤلِِّف كامل��ًة، والنتيج��ة ُأن الق��ارٌئ يفق��د� اس��تيعابه� من الص��فحات األولى في الكت��اب وال يس��تطيع ُأن

يسترجعه ُأبًدا.

م بتوفير وقتهم وجهدهم بأن ينقل��وا ك���لَّ م��ا ال يفهمون��ه رغبًة منه� (ويحّل كثير من المترجمين هذه المشكلة  ( 

 كلمًة بكلمٍة من اللغة اإلنكليزية إلى العربية، ويقي هذا اإلجراء� المترجَم من االض��طرار القتط��اع ُأّي ج��زٍء من النص

إذا ك��انت الجه��ة  )األصلي، فيتفادى إظهار قصور فهمه ُأمام ص��احب العم��ل، ويض�من� حص��وله على ُأج�ره ك�اماًل 

، إال ُأن��ه ال يع��ني ُأيَّ ش��يء بالنس��بة للق��ارٌئ: ألن ه��ذا الكالم  (الناشرة متساهلة بما يكفي، وهذه هي الح��ال غالًب��ا

الحرفّي لن يضيف ُأيَّ معلومة جديدة للقارٌئ، ولن يعينه� على متابعة النّص.

األوالد الس��ود  )وفيما يلي مثال} بسيط من ترجمة قصة  " "  The Black Boysة��اٍل ُألماني��ة ُأطف��وهي قص ،) 

، وُأقتبس� من عهد األصدقاء "مشهورة، وتحولت الحًقا إلى مسلسل ُأنمي يعرفه� بعض المشاهدين العرب باسم  " 

ترجمتها العربية الحوار اآلتي من لقاء روميو بصديقه ُألفريدو:

• . "مرحًبا بك. ُأنا ُألفريدو. من ُأنت؟ "

. أين أنَت قادم"ُأنا جوليان. من• " يا ُألفريدو؟

.أنا قادٌم"• " من وادي ميسوكو. وماذا عنك؟

  ليس من الضروري دوًما الرجوع إلى مصدر متخّصص إن كان الهدف استيعاب الفكرة العامة ُأو االطالع على موضوع علمي يلزم1

. كموسوعة ويكيبيديا (استيعابه قبل الترجمة، فيكفي عادة الرجوع إلى مصدر في متناول اليد على اإلنترنت مثاًل  (
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Where    "لم يفهم المترجم المبتدٌئ هنا معنى جملة ُأساسيَّة هي  do you come from"2من ُأي ومعناها:   " ( 

 "(بلد ُأنت؟ ُأو ُأن كتابته العربية ضعيفة} جًدا فلم ي�ْفِلح إال بنقل الجملة إلى اللغة العربية كلمة بكلمة، فص��اَر وقعه��ا

. وهذا مثال} متألق} على الترجمة الحرفية ال��تي من ُأي بلٍد ُأصلك؟ من ُأين ُأتيت إلى هنا؟ ال  "وكأن السؤال هو:  " " " 

يتجنَّب� فيه��ا الم��ترجم إره��اَق نفس��ه باس��تيعاب المع��نى الحقيقي الك��امن وراء الكالم، في��أتي بترجم��ة آلي��ة ال

معنى لها.

 والنقطة الجوهرية هنا هي: ُأن الترجمة ال تعني نقَل نّص من لغة إلى ُأخ�رى، فه�ذا ال يفي ب�أّي غ�رض، ولكن

  للق��ارٌئ بلغت��ه األّم، بحيث� تص��له الرس��الة بأس��لوبإعــادة صــياغته ث�مَّ فهم المعنىالترجمة الحقيقية هي في 

ا فيم��ا  المترجم، وليس بأسلوبها األصلّي. وسنعود� لمناقشة هذه النقط��ة من خالل زواي��ا ُأخ��رى الحًق��ا، وخصوص��ً

يتعلَّق� بتغيير األسلوب؛ الذي قد يتردَّد� بعض المترجمين في اإلقدام عليه.

الجملة     9.2 مكونات ترتيب
 مما يلفت� النظر، ُأن المكونات الرئيسة للجمل��ة هي نفس��ها في معظم لغ��ات الع��الم، وهي الفع��ل والفاع��ل

ال��تي تقابله��ا باإلنكليزي��ة  ، لكن األهم من ذل��ك ه��و ُأنObject، وSubject، وVerb)والمفعول به   (، على ال��ترتيب

ُأو ق�د يتغيَّر  )ترتيب هذه المكونات ليس عشوائًيا: ففي كل لغة تسلسل} سائد} لمكّونات الجملة ق�د ال يتغ��ير ُأب�ًدا 

، حدَّدة معروفة ائد؛ يختل��ف� عن��ه في معظم اللغ��ات الالتيني��ة، وله��ذا3(في حاالت م�   وترتيب الجملة العربي��ة الس��َّ

االختالف ُأثر ال يستهان� به في الترجمة.

ا بالفاع��ل،SVOتعتمد اللغة اإلنكليزية على ترتيب  ا يعني ُأن كل جملة إنكليزية تبدُأ دائًم��   في بناء الجملة، ممَّ

حيح ه��و   .VSOثم الفعل فالمفعول به، ُأما الجملة الفعلية العربية فتبدُأ عادًة بالفعل، ومن ثم يك��ون ترتيبه��ا الص��َّ

بأن تسبق الجملة الفعلية ُأخرى اسمية ألنها مرن��ة} إعرابًي��ا، (وتقبل� اللغة العربية البدء بالفاعل    على ُأنه��ا ليس��ت4)

الحال المألوفة. 

 ولعلَّ البدء بالفع��ل ُأص��بح ين�در� بالفع��ل في اللغ��ة العربي��ة الف�ص��حى بس��بب ت��داعيات الترجم��ة؛ واالختالط

 باللغات األجنبية، فقد ُأصبح من المعتاد ُأن تبدُأ بالفاعل كثير من الجمل العربي��ة المترجم��ة ُأو الحداثي��ة، على ُأن

ا5المترجم لو انجرف مع هذا التيار فإنه يؤثر على لغته وكيفية استخدامها بين الناس،   إذ إن ال��ترتيب الجمل��ة وقًع��

6كبيرًا في النحو والخطاب، وهو موضوع ناَل بحًثا معمًقا في دراسات الترجمة.

  لعلَّ المترجم نقل النص عن لغته األصلية األلمانية، ولكن هذه الحالة لن تصنَع فرًقا، ألن اللغة األلمانية تستعمل� نفس التعبير2

، حيث يتحوَّل إلى:  من ُأين تأتي ُأنت؟ "اإلنكليزي  "  Woher kommen Sie?ُأيًضا، نظرًا لرداءة الترجمة الشديدة، فمن المحتمل ُأن  

Where    يكون شكل� العبارة األصلية ليَس  do you come from وإنما ،    Where are you coming from?في هذه الحالة، تكون�  

، بمعنى ما هو الطريق ُأو  المكان الذي ُأتيَت منه إلى هنا؟ بصيغة الماضي ُأتيت؟  من ُأين جئت (الترجمة العربية الصحيحة هي:  ( " / "

3  1992 : . 110Baker ( ) p

4  1992 : . 110Baker ( ) p

1992 ,) يجنح معظم المترجمين إلى تقديم ترتيب مكّونات الجملة باللغة المنقول إليها وليس لغة المصدر 5  . 171Baker ; p.)

6  1992 : . 166Baker ( ) p
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تأثُّرًا باللغة التي يترجمون عنا (وعلى الرغم من مرونة اللغة العربية إجمااًل، إال ُأن المترجمين قد ينقلون إليها  ( 

 تراكيب ليس من الطبيعي ُأو المألوف استخدامها فيها بكثرة. ومن ُأمثلة ذلك ضمير الغائب، الذي يعتاد� الكت��اب

والصحفيون خصوًصا في اللغة األجنبية تقديمه على صاحبه بقصد التشويق ُأو التغيير، فيب��دؤون كث��يرًا (عموًما  ( 

ن يرجع� عليه الكالم فيها، مثل اآلتي: من الجمل قبل اإلفصاح عمَّ

•  In His ,  speech president  Barack Obama     .promised to raise the salaries

باراك ُأوباما قب�ل ص�احب الض�مير، وُأص�بح ه�ذا األس�لوب ش�ائًعا في "إذ جاء هنا الضمير الذي يعود� على  " 

، فيأتي على شاكلة: سواء كانت مترجمًة ُأو مكتوبًة بالعربية ُأصالً (الصحافة العربية كذلك  (

 بزيادة الرواتب.باراك أوباما، وعد الرئيس هفي خطاب•

  فإنَّه بال ش��ك يخ��الف الم��ألوف، وك��ان من األنس��ب تق��ديم7وعلى الرغم من الخالف على جواز ه��ذا التق��ديم

الفاعل على ضمير الغائب، ُأو ُأن نحذف الضمير ك�لّه ألنه ال يضيف� قيمًة للجملة العربية فنقول:

 بزيادة الرواتِب.ِه في خطابباراك أوباماوعد الرئيس •

 في خطاٍب بزيادة الرواتب.باراك أوباماوعد الرئيس •

الجملة     9.3 اإلنكليـزيةأنواع
َماِء َماًء  وه�تناولنا سابًقا مثال كلمة مشهور من اآلية: »َوُأَْرَسْلَنا الرِّيَاَح لََواِقَح َفأَنزَلَْنا ِمَن السَّ   َوَما ُأَنت�ْمَفأَْسَقْيَناك�م�

سورة الحجر، اآلية  ُأو22)لَه� بِخَازِنِيَن«  ُأنزلن��ا لكم  فأسقيناكموه� في هذه اآلية ب��المعنى التقري��بي:  ]: تأتي كلمة  " " " ) 

، "ُأسقيناك�م إياه ماًء عذبًا ُأس��قى والض��مير المتص��ل8[ الفاء والفعل  ( ولو درسنا إعرابها نجد� فيها حرف العطف  ( ) ( 

ك�م وض��مير الغ��ائب في مح��ل نا الفاعلين والضمير المتصل في محل نصب مفعول ب��ه  (في محل رفع فاعل  ( ) ( 

. الهاء (نصب مفعول به ثاٍن    ولو ت�ْرِجَمت هذه الكلمة إلى ُأي لغٍة التينية ألمست جملًة كاملة من ُأرب��ع ُأو خمس9)

 كلمات على األقل، لكن يجوز في اللغة العربية جمعها كله��ا في كلم��ة واح��دة: وه��ذا ألن ُأن��واع الجمل��ة وتراكيبه��ا،

تختلف� بين اللغات، ومن المهارات الضرورية في الترجمة استيعاب ُأنواع الجمل في كّل لغة. 

مة إلى مجموع��ات من الكلم��ات، واس��م ك��ل قس��َّ  تختلف� اللغ��ة اإلنكليزي��ة عن العربي��ة؛ ب��أن الجمل��ة فيه��ا م�

، وربما من األدّق القول: إن clause"مجموعة منها  اإلسناد " ُأو  " " "clause:ة العربيَّة��يماثل� الجملة الفعلية باللغ " 

الجملة  يه ُأهل اللغة اإلنكليزية  ، وُأما ما ي�سمِّ )فهو ك�ّل جملٍة فيها فعل} " "sentenceدة��ة ع��ة العربي��ل� باللغ��فيماث ) 

ا وُأب��ًدا في اللغ��ة اإلنكليزي��ة هي ُأن ك���لَّ جمل��ٍة تب��دُأ بح�رٍف ج�َمٍل ملحقة بعض��ها ببعض. والقاع��دة الس��ائدة دائًم��

عبد هللا الفوزان، 7 ممنوع في النثر، جائز في الشعر  دليل السالك شرح ُألفية ابن مالك قول} بأن هذا التقديم  ) في  " " "  ،1: ج1999"

النحو الوافي تفصيل} بمكامن الخالف وبالحاالت التي يغلب� ُأن ي�جَاز فيها هذا التقديم حسب337ص "، وفيه وفي مراجع مثل  " ) 

عباس حسن،  .257، ص2: ج2007)نوعه: لفًظا ورتبة  ( فصاعًدا

360(: ص2005) ُأحمد الشاكر 8

186(: ص1999) محيي الدين الدرويش 9
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  وترتب��ط� الجمل��ة10 عالم��ة} مؤكَّدة وحاس��مة} فيه��ا على نهاي��ة الجمل��ة،فالنقطة( وتنتهي بنقط��ة، CAPITAL)كب��ير 

ُأي ك�لِّ مجموع��ٍة من الس��طور المتص��لة فك��رة} واح��دة} (اإلنكليزية بج�َمٍل بعدها وقبلها لت�كوَِّن فقرة، وفي ك�لِّ فقرٍة  ( 

ها الكاتب ال تقّل ُأو تزيد؛ وهذه كلّها معلومات} جوهريَّة في عمل المترجم كما سنرى. يعرض�

ق في شرح الجملة اإلنكليزية بهذا السياق، لكن لن��ا ُأن نتط��رَّق -باختص��ار- إلى جوانبه��ا  من الصعب ُأن نتعمَّ

 التي تتعلق بوظيفة المترجم. في اللغة اإلنكليزية ثالث��ة ُأن��واٍع للجمل��ة، تختل��ف� في بنائه��ا النح��وي؛ وهي الجمل��ة

ركَّب��ة Simple)البس��يطة  ) والم� )Compound دة عقَّ ) والم� )Complex.)11ذه��يحية على ه��ة} توض��ا يلي ُأمثل��وفيم  

: جزيرة الَكْنز "األنواع بالترتيب، وهي مقتبسة} من ُأحد فصول رواية  "12

•       [Simple] He is called Long John Silver

•       , [Compound] He is called Long John Silver     and has lost a leg

•       ,        [Complex] He is called Long John Silver and has lost a leg; but that    I regarded as a 

,        recommendation since he lost it in his country's service.

 ولتفسير ما في هذه األمثلة، قد يلحظ� القارٌئ ُأن الجملة البسيطة هي جملة} عادية من فعل وفاعل ومفع��ول

  وُأم��ا النوع��ان اآلخ��ران ففي ك���ّل منهم��ا م��زج} لجمل��تين13به، وهي ُأس��اس الكالم وُأبس��طه في اللغ��ة اإلنكليزي��ة،

: بسيطتين مًعا، لكْن بينهما اختالف} واضح}

ركَّبة بين جملتين بس�يطتين دون تغي�ير ش�يٍء فيهم�ا، م�ا ع�دا ُأن تض�َع بينهم�ا ح�رف•  تجمع� الجملة الم�

 يجمعهم��ا، كح��ال المث��ال الث��اني ففي��ه جملت��ان قائمت��ان ب��ذاتهما، ومن ُأمثل��ة ح��روف14عط��ٍف

and , ,العطف:  or but.15 وغيرها

ا، إذ ال يكتم��ل� مع��نى الواح��دة• دة بين جملتين بسيطتين فترتبطان -مًعا- ارتباًطا الزًم�� عقَّ  تمزج� الجملة الم�

 منهما إال باألخرى، ولو ف�ِصلَت واحدة} منهما عن األخرى فستصبح جملة غير مفهوم��ة. فل��و ُأخ��ذنا ش��طرًا

 من الجملة الثالثة دون اآلخر؛ لنقص المعنى، ويقع ذلك بسبب ُأدوات تدخل� على الجملة فتعدِّل� تركيبها

while , ,منها:  although since.16 وغيرها

10   2000 : . 34Verspoor & Sauter( ) p

11   2000 : . 35Verspoor & Sauter( ) p

Long,  " مع تعديل بسيط في ترتيب الكلمات لتناسب السياق المقصود هنا وتسهياًل للقارٌئ، فالجملة في األصل: 12 John Silver 

  he is called."

13   2000 : . 35Verspoor & Sauter( ) p

conjunction واسمه باإلنكليزية 14

15   2000 : . 36Verspoor & Sauter( ) p

16   2000 : . 37Verspoor & Sauter( ) p
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ركَّب��ة وُأخ��رى ويضاف� إليها نوع} رابع} هو مزيج} بين جملة م�  )وبما ُأن للغة اإلنكليزية ثالثة ُأنواٍع من الجمل ال غير 

ة؛ فالجمل��ة ، فإن من النافع للمترجم ُأن ي��درَس ُأس��لوب ترجم��ة ك���ّل ن��وٍع من ُأنواعه��ا في الظ��روف العامَّ دة عقَّ  (م�

ركَّب��ة فهي  البسيطة جملة} فعلية عادية نترجمه��ا إلى جمل��ٍة اس��مية ُأو فعلي��ة قريب��ٍة في معناه��ا، وُأم��ا الجمل��ة الم�

هما بح��رف عط��ٍف ع��ربي  جملتان فعليتان ُأو اسميتان متواليتان، ولذا نستطيع ترجمة ك�لِّ منهما منفردًة ثم نجمع�

كم��ا يق��ول  )مثل الواو ُأو الفاء، وبذلك يبقى تركيبهما قريًبا من األصلي اإلنكل��يزي. لكن معض��لة الترجم�ة العربي�ة 

 ، ألنها تجلب� إلى اللغة العربية تركيًبا نحويً��ا دخياًل وغريبً��ا عليه��ا، وله��ذا الجملة المعقدة(صفاء خلوصي هي في

دة هي ُأصل معظم مش�كالت الترجم�ة نح�ًوا، عقَّ   ومن المه�ارات المتقّدم�ة للم�ترجم الع�ربي ُأن17فإن الجملة الم�

ي�ْتِقَن تعريبها. 

.ويكيميديا كومنز جون سيلفر، من رواية جزيرة الكنز. منشورة ضمن الملكية العامة. المصدر:

139(، ص1928) صفاء خلوصي 17

139

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TI-parrot.jpg


وأقلمتها    الجملة والتعريب  تعريب التـرجمة فن

جزيرة الكنز إلى الصورة اآلتية: ْد إلى المثال السابق: قد نحاول� ترجمة االقتباسات التي ُأخذناها من  "لَِنع� "

اسمه� جون سيلفر•

اسمه� جون سيلفر، وله� ساق واحدة•

 على ُأنّه خسر ساقه األخرى دفاًعا عن وطن��ه ف��رُأيت� ه��ذه نقط��ًة فياسمه� جون سيلفر، وله� ساق واحدة، •

.صالحه

، والثاني��ة جمل��تين ب��داًل من الجمل��ة اإلنكليزي��ة البس��يطة (فتغ��دو -إًذا- الجمل��ة األولى جمل��ة عربي��ة اس��مية  ( 

، ولو ُأننا عدلنا الثانية تعدياًل طفيفً��ا؛ ألن التعب��ير عن ركَّبة بداًل من الجملة الم� (اسميتين جمَع بينهما حرف� عطٍف  ( 

فال نق��ول�  تكلِّم، بعكس اإلنكليزي��ة  "خسارة جزٍء من الجسم في العربي��ة ال يص��ح ُأن ي��أتي فعل��ه بض��مير الم�  َعَقَط)

. ق�ِطَعت ساقه "(ساقه� بل  "   وُأما الثالثة فعرَّبناها إلى جملتين فعليَّتين وعكسنا ترتيبهما، وستتبيَّن ُأدناه� الحاجة18"

دة في حاالٍت كثيرة ُأدعى من هذه. عقَّ ة إلى تعديل ترتيب الجملة الم� الماسَّ

د الكاتب الجيد التنويع في تراكيب الجمل وُأنواعها، للتفّنن باألسلوب ولتجّنب التكرار الممل الرتيب،  19يتعمَّ

 لكن هذه النعمة ق��د تنقلب� نقم��ًة في الترجم��ة؛ ألن ُأن��واع الجم��ل ليس��ت متس��اويًة ومتماثل��ًة بين اللغ��ات، فال

 يستطيع المترجم ُأن ينقَل تراكيبها وب�َناَها النحويَة دون حذرٍ وتعديل، وبعض� هذه الحاالت تكون� صعبًة ج��ًدا ألنه��ا

ا يقتضي من المترجم فهًما دقيًقا ألنواع الجملة باللغتين. تستدعي تفكيك الجملة وإعادة تركيبها جذريًا، ممَّ

الخطاب    9.3.1 أسلوب
 ت�وثّق كثير من الدراس��ات -في علم الخط��اب- التب��اين في ت��ركيب الجم��ل بين اللغ��تين العربي��ة واإلنكليزي��ة.

 وتشير هذه الدراسات إلى ُأن اإلنكليزية تميل� إلى تركيب جمٍل بس��يطٍة وقص��يرة تيس��يرًا للق��راءة؛ وتفص��ل� بينه��ا

 بعالمات ترقيم دقيقة جًدا، بينما تعمد� اللغة العربية إلى اإلطالة في الجملة الواحدة، وص��هر ُأفك��ارٍ كث��يرة متتابع��ة

  فمن الطبيعي ُأن تشغل الجملة العربية الواحدة فقرًة كاملًة، فيما ت�عدُّ هذه زلّة مبتدٌئ للك��اتب اإلنكل��يزي.20فيها.

 فلم21وقد ي�ْعزَى ذلك إلى ُأن عالمات الترقيم جديدة} على اللغة العربي�ة؛ إذ قلَّم��ا اس��تخدمت في ت�دوينها ال��تراثي،

ل��ة ومتتابع��ة. وله��ذا االختالف طوَّ َباعدة بين الجمل إال بالفاصلة؛ فظلَّت فقراته��ا م�  تفرض ضوابط الترقيم فيها الم�

بين اللغتين ُأبعاد} كبيرة} قد ال يلحظها المترجم� إن لم يك�ن حسن االطالع على األدب العربي.

 رُأينا ُأن اللغات تختلف� في نحوها وتصريفها، فتعتمد كلٌّ منها على ُأسلوب في الكالم يتناسب� معهما، وفي

 اإلنكليزية سبب} قويٌّ يجبر� من يكتب� فيها على ُأن ال يطيل في الجملة الواحدة: وهو ُأن اللغة اإلنكليزية ليس فيها

I   " يقال� في اإلنكليزية 18 broke my armك�ِسرَت يدي بالفعل المبني تكلِّم، لكننا نقول بالعربية:  كسرت� يدي بضمير الم� "، ُأي:  " " " " 

بتر الساق بجملة اسمية "للمجهول، وهذه من الفروق التي تتمايز بها اللغات في وصف بعض األمور، وكان االجتهاد هنا ُأن وصف  " 

. ب�ِترَت ساقه له� ساق} واحدة ُألطف� وُأيسر� من وصف فعل البتر  "وهي:  " )" " (

143(، ص 1928) صفاء خلوصي 19

20  1992 : . 192Baker ( ) p

21  1992 : . 193Baker ( ) p
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) له� شكالن فق��ط act"تصريف} لألفعال للجنس والعدد، ففعل  "act ُأو actsد��ة ق��اه إلى العربي��و ترجمن��ا ل��بينم ) 

 : " ُأو ي�مثِّل�"يصبح� " ُأو ت�مثِّل�" " ُأو ي�مّثالن" " ُأو ت�مثِّالن" " ُأو يمثِّل��ون"  ". وي��ترتَّب على نقص التص��ريف فيي�مثِّْلَن"

 اللغة اإلنكليزية صعوبة التمييز بين الفاعل والمفعول به، ولهذا يفّضل ُأهل اللغ��ة اإلنكليزي��ة كتاب��ة جم��ٍل قص��يرة

. وهو مسألة} سنأتي على بيانها فيما بعد (منفصلة خشية الغموض اللغوي  (

 وبسبب ُأهمية الوضوح والدقة من ُأوليات الكتابة اإلنكليزية، نرى تكراًرا ه��ائاًل للض��مائر فيه��ا للتوثّ��ق من ُأن

يع� علي��ه مع��نى الكالم،   على ُأن ه��ذا األس��لوب ليس22القارٌئ يستوعب الش��خص المقص��ود بك��لِّ فع��ل، وال يَض��ِ

  تي�ّسر على القارٌئ فهم الجملة ولو طالت وتفرَّعت، بينما يغدو تكرار�23ضروريًا في اللغة العربية ألن كثرة التصريف

من رواية  The  )الضمائر -في العربية- تكراًرا فارًغا ال مغزى له. وقد نرى ذلك في المثال اآلتي  Great Gatsby:)

• "She   ,   . didn't like it " he insisted "She     .didn't have a good time "

، ُأصرّ • حفلة الرقص هي لم تعجبها   : ["حرفًيا [ " ] .هي" هو] " لم تحَظ بوقٍت جّيد

لم • صرًا: : قاَل م� "بتصرّف ] ".بها الحفلة ولم تستمتع تعجبها]

 على عكس اللغة اإلنكليزية، يستصعب� القارٌئ العربي التوقَُّف باستمرارٍ ُأثن��اء الق��راءة؛ ألن تص��ريف األفع��ال

  وبإطالة الجملة، وهذه سمة} من سماِت اللغة التي يجب� ُأن يستوعبها يسمُح بتدّفق الكالمواألسماء في العربيَّة

كالمث��ال  )المترجم وي�ْحِسَن استعمالها، فيمكن لثالث جمل ُأو ُأربع جمٍل إنكليزية ُأن تمتزج في جملة عربية واحدة 

، وينبغي على المترجم العربي ُأن يتعلم مزجها حينم�ا يس�مح الس�ياق ب�ذلك، إذ إن الض��رورة اللغوي��ة ال��تي  (ُأعاله

ُألزمت فصلها باإلنكليزية تسقط� حين تعريبها.

 وقد يستوجب مزج الجمل -كذلك- ُأن ي�َعاد ترتيب عالمات الترقيم فيها، إذ إن للمترجم حرية ت��ركيب الجم��ل

  ويحذف الضمائر الزائدة24وتغييرها بما يتالءم مع احتياجات اللغة، فيمزج� بين الجمل البسيطة ويزيل� النقاط بينها

 ويربط الجملة مع ما بعدها بحرف عطف. ويحدث كثيرًا- لهذه األسباب- ُأن يقّل طول النص اإلنكليزي حين تعريبه

باحترافي��ٍة وبإلم��اٍم لغ��وّي ص��حيح، على ُأن بعض س��ياقات التع��ريب ق��د تس��لتزم العكس، ومنه��ا تع��ريب

الصفات والحال.

والحال    9.3.2 الصفة
كينغ:  ستيفن  الشهير  الروائي  the       "يقول  road to hell is paved with adverbsللكتاب تحذير}  وهو   ،" 

الح��ال إلى كت��ابتهم، "المبتدئين من اإلسراف بإضافة ُألف��اظ    إذ تملي َملََك��ة كث��ير من الك�تَّاب الج��دد عليهم ُأن25"

فتح شخص} الباب  قة بالحال مثل:  َنمَّ ربّم��افزًعا، وتوجه إلى الخزانة الهًثا، ثم دخل الغرفة مسرًعا"يكتبوا جماًل م�  ( " 

22  1992 : . 190Baker ( ) p

23  1992 : . 190Baker ( ) p

24  1992 : . 193Baker ( ) p

25  2000 : . 125King ( ) p
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ون تماًما؛ ألنهم يقتدون بأصول الكتابة في . لكن هؤالء الكتاب الهواة ال ي�الَم� دخل الغرفة وفتح الخزانة "(بداًل من:  " 

  القص��يرة في جملها26اللغة اإلنكليزية، وهي لغة} ت�ْثِقل� جملها باألحوال والصفات لتحشد كًما هائاًل من المعلومات

ولو ُأنه حقيقّي اجتمعت فيه خمس عشرة صفًة في جملة واحدٍة تتحدَّث� عنالكثيفة (. وفيما يلي مثال متطرّف  ( 

27فنون المسرح:

      ,    As broad farce surrendered to cloying melodrama with its  fitful bouts   ,of frenzied shouting  

wooden ,  acting and   intermittent violence scenic ,      ,effects we were subjected to savage tickling  

sentimental ,  pleading emotional ,   ,  blackmail religious pandering vehement  exhortation and 

downright .bullying

 ولعلَّك تالحظ� في ُأي ترجمٍة كم تأتي هذه الصفات واألحوال ثقيلًة على اللسان العربي؛ ألنها غير مألوفة فيه،

 فيحشر�ها المترجمون في الكالم حشرًا ويضطرُّ القارٌئ لتفكيكها في ذهن�ه -بعض�ها عن بعض- إن ُأراد فهم النص،

 وهذا يجبرنا على البحث عن وسيلة لتكييف هذه السمة الّصعبة باللغة األجنبية مع عادات الكتابة العربي��ة. وفيم��ا

وقد مَيزت�ه��ا عرَّبة ْتْظِهر� الجمل الصعبة التي ينتجها تعريب الصفات واألحوال   )يلي ُأمثلة} واقعيَّة من ِعدَّة روايات م�

 ظهر� بها الصفات واألحوال اإلنكليزي��ة بع��د تعريبه��ا،ت التيبخّط ُأسفلها، مع مالحظة ُأن المقصود هنا هو الطريقة 

حااًل صفة ال  "وال يعني هذا -بالضرورة- ُأنها تعد  " ": ( بالعربية "

  ُأم��ا الش��عابمتفكًّكا إلى مس��تويات مس��طحة ص��اخبة، ويتحرك ويموج ألعلى يرتفع المتأللٍئ�كان البحر •

س��يدتطف��و ألعلى في الس��ماء فإنها كانت القليلة المتشّبثة باألجزاء المرتفعةالمرجانية وُأشجار النخيل   ( 

28(.109الذباب، ص

 ،الس��فلي وس��ط زح��ام األص��وات المنبعث��ة من م��ائتين من ُأقرانهوكان حين وجوده على سطح السفينة •

لورد جيم، ص 29(.7-6)ينسى نفسه ويسبق عمره بالعيش في خياله في حياة البحر 

ل��ورد جيم،• )وكانت إحدى عابرات البحار من البواخر ال��تي تحم��ل البري�د، ق��د وص��لت عص��ر ذل��ك الي��وم 

(.121ص

 لم تستطع السيدة بينيت -وال حتى بمساعدة بناتها الخمس- ُأن تس��تدرج زوجه��ا ليعطي ُأوص��اًفا وافي��ة•

كبرياء وهوى، ص 30(.17)عن السيد بينغلي 

 وهذه الجمل� صعبة الفهم ألنها مثقلة بدفٍق كبيرٍ من المعلومات التي اختص��رتها بض��ع ص��فاٍت وُأح��وال في

يف� إليه��ا مع��اٍن  النص األصلي، وذلك ألن اللغة اإلنكليزية تسمح� بإلصاق س��وابق ولواح��ق كث��يرٍة بالص��فات ت�ض��ِ

137(: ص. 2000) محّمد عناني 26

99(: ص. 200) محمّدد عناني 27

109(: ص. 2004) عبد الحميد جمال 28

7-6(: ص. 1966) يونس شاهين 29

17(: ص. 2019) تغريد فياض 30
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ُأي unremarkableيط���ول� تعريبه���ا، مث���ل كلم���ة:   [ (un[]remark[]ableدير���ير ج���غ "، ال���تي ت�ع���رَّب� إلى:  )] 

. ر� المترجم هنا -كما رُأينا ُأعاله- إلى تعريب ه��ذه المع��اني المتش��ابكة بجم��ٍل31"بالمالحظة   ومن الطبيعي ُأن ي�ضطَّ

 اسمية متتابعة بالعربية، والتي ت�ْصِبح� ثقيلة ومزعجة على القارٌئ الذي لم يعتد هذه الكثاف�ة من المعلوم�ات. وق�د

عرِّب� مشكلة الصفات واألحوال بأن ي�حوَِّل هذه الجمل��ة اس��مية المتتابع��ة إلى جم��ٍل فعلي��ة، فنق��ترح�  : ُأنيحلُّ الم�

فة  ي�فرَِّق المترجم� الجملَة اإلنكليزية الواحدة -المثقلة بالصفات واألحوال- إلى جمٍل عربيَّة قصيرة؛ ن�ْب��ِدل� فيه��ا الص��ّ

. ُأي ُأن ن�قلّد ُأسلوب التعبير اإلنكليزي بما فيه من جمٍل قصيرة وبسيطة (بِفْعل  (

وفيما يلي األمثلة السابقة نفسها، بعد تطبيق هذه الطريقة عليها:

 …ُأما الشعابضجَّة صاخبة، فأحدَث فيتفكَّك� إلى طبقاٍت مستويةكان البحر متأللًئا، وُأخذ يموج� ويرتفع •

.تشّبثت بعضها بالمرتفعات، ومثلها ُأشجار النخيل، والتي فبدت وكأنها تطفو نحو السماءالمرجانية 

 ، فيس��بق�إذ تزدحم حوله ُأصوات مائتين من ُأقرانه نفسه� حين وجوده ُأسفل سطح السفينة، ينسىوكان •

عمره بالعيش في خياله في حياة البحر.

، فوصلت عصر ذلك اليوم. باخرة} تحمل� البريدوكانت تعبر� البحرَ•

 بوص��ف الس��يد بينغلي، ح��تى حينم��ا هبَّت بناته��الم تستطع السيدة بينيت ُأن تستدرج زوجه��ا لي��وفي •

.الخمس لمساعدتها

د قلياًل في التعريب، لكنه يص��بح حاًل ثميًن��ا في عقَّ  ليس من الضروري ُأن تدعو كل حالٍة إلى هذا األسلوب الم�

عرِّب� في نقلها. وفي ما سلف من ُأمثل��ة بعض من التص��رّف في ت��رتيب الجم��ل  الجمل المتطرّفة التي يَْجَهد� الم�

إن كان مختلًفا  )األصلية، وهو تغيير يجوز لسببين إن لَزِم: األول هو ُأن ي�سايِر تركيب مكّونات الجملة بلغة الترجمة 

مث��ل ُأن ، والثاني هو ُأن يقرّب النصَّ إلى جمهور الترجمة إن كانوا ُأقلَّ درايًة بموضوعه  )عن تركيبها باللغة األصل ) 

.   ولعلَّ كلتا الحالتين تنطبق��ان على32(يكونوا ُأقلَّ إلماًما من جمهور النص األصلي باللغة األكاديمية واالختصاصية

 األمثلة ُأعاله؛ ألن التركيب اللغوي غريب} عن العربية، وألنه صعب} -غالًبا- على جمه��ور الق���رَّاء. ويَْنِطب��ق� ه��ذا على

ُأنواع ُأخرى من ُأدوات التعبير اإلنكليزية.

9.3.3   ".... من"   الرغم وعلى
دة ُأو في منتص��فها، ومن ُأكثره��ا عقَّ  يحدث� في اللغة اإلنكليزي��ة ُأن ت��أتي ُأدوات للنفي في بداي��ة الجمل��ة الم�

ومثلها althoughتردًدا   (whileو howeverوإذا صادف المترجم جملة تبدُأ بهذه الطريقة ،)ه33��يرة- فعلي�وهي كث-  

31 -  . 2020.   .   :Merriam Webster Dictionary Definition Of UNREMARKABLE [online] Available at 

: . - .   3  2020https //www merriam webster com/dictionary/unremarkable [Accessed August ].

32  1992 : . 197Baker ( ) p

119(، ص 1928) صفاء خلوصي 33
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ها ُأو يخلص� إلى اس�تنتاج ين: الشق األول يصف� معلومًة، والش�ق الث�اني ينقض��  ُأن يأخذ بعين االعتبار ُأن لها ِشقَّ

توّقع منها. وهذا نوع من الجمل فيه صعوبة بالتعريب. غير م�

مثل الك�اتب من ت�ركيب ه�ذه الجمل��ة ُأن ش�قها الث�اني س�ينقض� األول، ويح�اول (ويعرف القارٌئ األجنبي  ( 

، ولكّن اس��تيعابها على ال��رغم من.. "المترجمون العرب ُأن يقلّدوا هذا التركيب بأن يبدؤوا الجملة العربية بكلمتي  " 

ا، وق��د يك��ون من األس��هل ، وألن اللغة العربية ال تساعد� على ربط ش��ّقي الجمل��ة مًع��  يبقى صعًبا ألن بناءها دخيل}

إال لكن و على الرغم من في بداية الجملة، واالستعاض��ة عنهم��ا بب��ديٍل مث��ل  "للمترجم والقارٌئ، حذف كلمتي  " " " " 

مع ُأن في بدء الشّق الثاني، ُأي بتأخير النَّفي بداًل من تقديمه.  على ُأن و "ُأن و " " " "

: من مقالة لويكيبيديا عن نوٍع من الديناصورات (وفيما يأتي مثال} على الفرق بين الطريقتين  (34

•   ,  ,       Although the completeness preservation and scientific importance of this skeleton 

              .gave "Big Al" its name; the individual itself was below the average size for Allosaurus

بغ آل اس��مه، إال ُأن��ه• : على الرغم من ُأن اكتمال هيكله وح�ْسن حفظه وُأهميته العلمية، ُأعطوا ل� "حرفًيا " ] [ 

كان تحت الحجم المتوّسط لأللوصور.

بغ آل الكتماله وح�ْسن حفظ��ه وُأهميت�ه العلمي��ة، على ُأن حجم�ه� ك��ان• ي هيكل األلوصور  مِّ : س� "تصرًُّفا " ] [ 

ُأصغر من المعتاد بين بني جنسه.

للمجهول المبنـي   9.4
 تتجلّى الترجمة الحرفية بكثير من الكلمات والتراكيب الدخيلة على اللغة العربيَّة؛ ولع�ل إح�دى ُأك�ثر عالماته�ا

، والتي جرِت العادة على االس��تعانة به�ا في ترجم�ة األفع��ال المبني��ة للمجه�ول. تم "انتشاًرا هي كلمة    وال تق��ع35"

 الركاكة في ترجمة هذه األفعال بدون سبب، إذ إن صيغة المبني للمجهول صعبة} ومربكة} ألن فيها اختالًفا جوهريًا

" دوًما.مجهواًل"بين اللغتين العربية واإلنكليزية، إذ إن فاعلها باللغة اإلنكليزية ليس 

  من الكت��اب، ف��إن ص��يغة المب��ني الفصل األولمثلما تختلف� اللغات في كثير من خصائصها؛ كالتي تناولها

 للمجهول هي واحدة} من االختالفات المعتبرة بين العربية واإلنكليزية: وال يقتصر ذلك على ُأنها تأتي في س��ياقات

؛ إن ك�ان مؤلِّف الكت�اب ك�ِتَب الكتاب "متفاوتة في هاتين اللغتين، بل في اختالف فكرتها األساسية. فقد نقول:  " 

. وهذه صيغة ال الكتاب ، فينوب� عنه في هذه الجملة نائب الفاعل  ُأو لم نرغب بإعالم القارٌئ فيه "(غير معلوم  "( ) ( 

حدَّدة، لذا قد يبدو من الغريب ُأن تشيع األفع��ال المبني��ة للمجه��ول  يحتاج إليها الكاتب العربي إال في سياقات م�

36في اإلنكليزية حتى يكاد يصادفها المترجم في كل نص وكل فقرة يقف عليها.

.Allosaurus" مثال من مقالة ويكيبيديا بعنوان 34 ُألوصور وعنوانها في األخيرة  "( باللغة اإلنكليزية وترجمتها في ويكيبيديا العربية  " ( "

117(: ص 1928) صفاء خلوصي 35

36  1992 : . 103Baker ( ) p
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مبنية للمجهول فإننا نحاول� إسقاط قواعد لغتنا على لغة ُأخ��رى "حينما نقول ُأن اللغة اإلنكليزية فيها ُأفعال  " 

المب��ني لُّ مك��ان   "بالتشبيه والمقارب��ة، لكنن��ا رُأين��ا ُأن اللغ��ات ال ت�ترادف� في معانيه��ا وال في قواع��دها، وم��ا يَِح��

النبرة الخامل��ة  ى -حرفًيا-:  كما نعرفه� في اللغة األجنبية هو ما ي�سمَّ )للمجهول  " " ) ( " passive voiceا ُأن�ومعناه ،) 

الة  النبرة الفعَّ ى فعاًل بداًل من ُأن ي�نفِّذه، وهي عكس�  )الفاعل في الجملة يصبح مفعواًل به: فيتلقَّ " " active voice،) 

37ومن ُأمثلتهما ما يأتي:

• :      .[Active] Christopher Nolan directed "The Dark Night"

• :        .[Passive] "The Dark Night" was directed by Christopher Nolan

 لكال هاتين الجمل��تين مع��نى واح��د}، على ُأن الفاع��ل والمفع��ول ب��ه ينعكس��ان في الجمل��ة الثاني��ة، فيتص��دَّر

خ�امالً في الثاني��ة. وهات��ان هم�ا ي مفع�واًل  فاعاًل فيه�ا، بينم��ا ي�ْمس��ِ "كريستوفر نوالن الجملة األولى فيكون  " " " " " 

 الطريقتان األساسيتان لصياغة ُأي جملة في اللغة اإلنكليزية، ولذا ف��إن كليهم��ا ش��ائعتان ج�ًدا في لغتهم��ا، وه��ذا

فرق} شاسع} عن المبني للمعلوم كما نعرفه.

باإلنكليزية هو إمكاني��ة ح��ذف النبرة الخاملة  بالعربية و المبني للمجهول  (السبب الرئيسي للخلط بين  ( " " ) ( " " 

مبنية ِبح  وُأص��بح مفع��واًل ب��ه هن��ا من الجمل��ة الخامل��ة في اللغ��ة اإلنكليزي��ة لت�ص��ْ "م��ا ك��ان الفاع��ل س��ابًقا  ) (

ي�َقال:  فقد  بحّق،  "للمجهول  "      2008The Dark Night was directed inنوالن كريستوفر  ذكر  بدون  ُأي:   " " ( " 

�ْخ�رَِج فلم ، ويمكننا ترجمة هذه الجملة إلى صيغة المبني للمجهول بالعربي��ة، فنق�ول: »ُأ اإلخراج "(الذي ُأدى فعل  " 

"ذا دارك نايت في سنة   «. لكن هذا ال يعني ُأننا نستطيع ترجمتها مع إضافة فاعٍل معلوٍم إليها، وهذه هي2008"

ع��رِّبين اله��واة في ترجم��ة األفع��ال ْرًف��ا راس��خًا بين الم� تم لحلّها، والتي ُأص��بحت ع� "المشكلة التي ابت�ِدَعت كلمة  " 

 اإلنكليزية حينما تأتي بالنبرة الخاملة؛ التزاًما منهم بقوانين الترجمة الحرفية الصارمة التي ت�ْمِلي تقلي��د ك��ل جمل��ة

تم ُأصبحت دارجة في مؤلفات كث��ير من الك�تَّاب الع��رب غ��ير المترجم��ة، فيكتب��ون "باللغة األجنبية. بل إن كلمة  " 

على شاكلة: جماًل 

 كريستوفر نوالن.بواسطة اإلخراج تم•

 وفي هذه الجملة مشكلتان بالعربية: األولى والبديهية، هي ُأن المبني للمجهول -كما يدلُّ اس��مه- فاعل��ه غ��ير

. كريس��توفر ن��والن تم اإلخراج بفاع��ل  وال منطق في إتباع فعل مبني لمجهول  "(معروف، ولهذا فال صحة  "( )" "( ) ( 

 وُأما المشكلة الثانية، فهي ُأن هذه الترجمة الحرفية ال تأخذ بعين االعتبار ش��روط اللغ��ة األجنبي��ة ال��تي اس��تدعت

ِك��رَ في كم��ا ذ�  )اختيار المبني للمجهول، إذ إن قواعد اللغة اإلنكليزية تف��رض� على الفاع��ل ُأن يس��بَق الفع��ل ع��ادًة 

، لكن المثال الذي نتاول�ه هن�ا خ�رق الع�ادة؛ إذ تق�دَّم الفع�ل� اإلنكل�يزي  "ترتيب مكّونات الجملة )directedعلى " 

37  1992 : . 102Baker ( ) p
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Christopher "الفاعل  Nolan،"38 ّولذا لِزََم -لدواٍع نحويّة- ُأن ي�َضاَف إليها حرف الجر byالجملة العربية �  ، بينما تبدُأ

بالفعل ُأصاًل، فاأليسر ُأن ن�عرِّبَها إلى صيغة المعلوم، ودون حاجٍة لكلماٍت زائدة فنقول: 

" كريستوفر نوالن ُأو أْخَرَجُه"• .أْخَرَج الفلَم" " كريستوفر نوالن

1871Computer    "ينطبق هذا األم�ر على س��ائر س��ياقات الكلم��ة الكث��يرة، فن�ع��رِّب�  was invented in"

اخت�رَِع الحاسب في  "، و1871"إلى:  "    1492America was discovered in ْكت�ِشَفت ُأمريكا في� ا " إلى:  "1492" 

الن�برة الخامل�ة . ومن المناس�ب تع�ريب  ، وهلم ج�رًا تم اكتش�اف ُأمريك�ا ، و تم اخ�تراع الحاس�ب "بداًل من  " ) " " " " ( 

، ول��و ُأن األس��لم منه��ا ه��و تم ب�دون كلم��ة  "(بتعريبها -ُأحيانًا- إلى ص��يغة المب��ني للمجه��ول الس��ليمة بالعربي��ة  " ( 

االستعاضة عن البناء للمجهول بالبناء للمعلوم؛ تماشًيا مع ُأعراف اللغة وُأصولها. 

 على المترجِم ُأن يتجنب مخالفة ُأصول اللغة التي ينقل إليها، وعليه ُأن يأخذ بعين االعتبار ُأعراف هذه اللغ��ة.

النبرة الخاملة متأّصلة في اإلنكليزي��ة بس��بب قواع��دها، وح��تى ول��و احتجن��ا - عرِّب ُأن  ي�ْدرَِك هنا ُأن  "إذ على الم� "

 - إلى تعريبها للمبني للمجهول، فهذا ال يفرض اإلكثار منها في الترجم��ة العربي��ة، واالختي��ار يق��ع� على ع��اتقُأحيانًا

عرِّب بناًء على فهمه الختالفات اللغات وللوزن األدبي لصيغة المجهول ُأو المعلوم  39.فيهاالم�

الملكية    9.5 صيغة
تم��رِّس� ق��د نق��َل  مثل جميع المشكالت التي تنتج� عن الترجمة الحرفية، قد يحاول� المترجم� والكاتب� غ��ير الم�

تي"صيغ الملكية كما هي، من لغٍة ُأجنبية، مما يؤدي إلى توليد كلمة� جديدة مثل:  ". خاصَّ

ا بإض�افة ح�رف  ة طريقتان للتعبير عن الملكي�ة باللغ�ة اإلنكليزي�ة: إمَّ   زائ�د في نهاي�ة اس�ٍم ُأو باالس�تعانةsثمَّ

 . وبما ُأن االلتزام بأص��ول الترجم��ة الحرفي��ةtheirs وours وits وhis وhers وyours وmineبضمائر التملُّك، وهي 

تي خاص��َّ "يستلزم� إبداَل ك�لِّ كلمٍة في اللغة اإلنكليزي��ة بمثيل��ٍة له��ا في العربي��ة، فق��د ابت��دَع الم��ترجمون كلم��ات  " 

ا حينم��ا ت��أتي تهم لتكافٍئ ك�لِّ ه��ذه الض��مائر، وخصوص��ً خاصَّ ت�نا و خاصَّ تها و خاصَّ ته و خاصَّ تكم و خاصَّ "و " " " " " " " " " 

صيغة التملك السم مضاف معه مضاف إليه.

 وفي اللغة العربية ضمائر ملكية -ُأيًضا- لكنَّها ضمائر مّتصلة ال منفصلة، فهي تأتي ملحقًة باالس��م الممل��وك،

. وفيما يلي مثال توضيحي له��ا بيتنا بيتي والنون وُألف لجماعة المتحدِّثين  (ومنها مثاًل: الياء للمتحدِّْث المفرد  ( ) ( 

ُأقمار المشتري ألليس مونرو: "من ترجمة لرواية  "40

Passive ) قد يتقدَّم الفعل� على الفاعل بأيِّ جملة مبنية للمجهول 38 voiceباإلنكليزية، وهذا ترتيب} مسموح} وشائع} لكنَّه يعدُّ عكَس ) 

ائدة باللغة، إذ إن ال� Passive المألوف وعكَس القاعدة السَّ voiceي�َعّد صفة مذمومة وكثيرًا ما ينتقد األساتذة طالبهم إن ُأكثروا منها  

مصدر: (.جامعة ويسكنوسين-ماديسون )بغير موضعها 

39  1992 : . 107Baker ( ) p

206(: ص2014) ُأحمد محمد الروبي ومروة عبد السالم 40
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: دلفت� إلى غرفة جولي ووجدتها تحزم� • [حرفًيا .حقيبة الظهر خاصتها]

: دلفت� إلى غرفة جولي ووجدتها تحزم� • [تصرًُّفا .حقيبة ظهرها]

الكالم     9.6 مكونات ترابط
الص��رف الص��وتيات والكلم��ة  علم الدالل��ة واللف��ظ  (مرَّت بنا لمحات} من علم اللغة على مستوى المعنى  ( ) ( ) ( 

، وهي ُأربعة} من مستويات هذا العلم الخمسة، فيبقى ُأن نجمَع بين ه��ذه الجم��ل والكلم��ات وم��ا النحو (والجملة  ( 

 ، ومن ُأهمتحليـل الخطـابله��ا من دالالٍت ومع��اٍن؛ لتك��وين كالٍم مّتص��ل ل��ه� مع��نى: وه��ذا مج��ال} يدرس��ه علم 

 ( إليصال معنى مترابط متماسك، وهذه العالقةCohesion)مواضيعه دراسة العالقة بين مكّونات الكالم ُأو النص 

م� استخدام اللغة، وتسمح� بفهم الكالم بناًء على ما يسبقه ويتبعه. وتختلف� عالقة مكّونات الكالم بين  هي التي ت�نظِّ

ا كب��يرًا عدي��دة اللغ��ات كث��يرًا، وتص��نع� عوائ��ق وعقب��ات  من ُأس��اتذةج��ًدا  للترجم��ة، وبعض��ها ن��اَل اهتمامً��

41اللسانيات ودارسيها.

الكالم    9.6.1 اتصال
 ال يكفي ُأن ننظر إلى الترجمة وكأنها كلمات} وجمل} مج��زَُّأة، فمن الس��هل ج��ًدا على الم��ترجم المبت��دٌئ، وك��ذا

 البرنامج اآللي، ُأن ينقَل كثيرًا من الجمل نقاًل متقًنا من لغٍة إلى لغة، وي��أتي دور الم��ترجم الم��اهر في س��بِك ه��ذه

 الجمل؛ وما فيها من ُأفكار وكلمات -مًعا- في فقرات ومقاالت وفصول متكاملة. ويحتاج� ربط هذه األفكار بعض��ها

ط لبناٍء تقوم� فيه ك�ّل طبقٍة على غيرها، ولو فش��َل الم��ترجم - ة، مثل مهندٍس معماريٍّ ي�خطِّ ببعض إلى مهارٍة خاصَّ

 بعد إتقانه ترجمة ما فيها- في ربطها مًعا فقد يخرج� ترجمة يستعصي فهمها: ال بسبب لغتها؛ بل لكالمها المتباعد

42الذي ال تتضح عالقته ببعضه.

 فرُأينا ُأن المترجَم يضطلع بعمل الكاتب، فهو يعيد� صياغة الكالم وكأنه يكتبه� من جديد، ولذا فعلي��ه ُأن يوّظ

 ُأدواٍت لتماسك األفكار مثل الكاتب تماًما، ومن هذه األدوات؛ ُأن تب�دُأ ك��ل جمل��ة وتنتهي بم��ا يربطه��ا بس��ابقتها

  فنقل� الجمل ُأثناء الترجمة يعيد� ترتيب مكوناتها، ومن44 43والحقتها، وبأن يلتزم فيها بزمٍن وسمٍت ثابت لألفعال.

ا َه��  السهل ُأن يضيع ترابط� األفكار بين فقرات المقالة ُأو فصول الكتاب. فيبدُأ الكاتب� الجملَة -عادًة- بمعلومٍة يعرِف�

 مثل القول: 45القارٌئ، ثم تلحقها معلومة مبنية عليها، ولم تأِت سابًقا،

41  1992 : . 180Baker ( ) p

42  1992 : . 125Baker ( ) p

...إني رُأيت� ُأنه ال يكتب ُأحد كتاباً في يومِه إال43  " يقول القاضي الفاضل وهو يعتذر إلي العماد األصفهاني عن كالم استدركه عليه :

دَّم هذا لكان ُأفضل ولو ت�رِك هذا لكان ُأجمل. وهذا ُأعظم العبر يرَ هذا لكان ُأحسن ولو زيد هذا لكان ي�ستحَسن ولو ق�  قال في َغِدِه: لو� �غَّ

. المدّقق (وهو دليل على استيالء النقص على جملة البشر  ( "

44  1992 : . 211Baker ( ) p

45  1992 : . 145Baker ( ) p
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 فإنَّ اجتماعها مع البروتونات الموجبة ي�حيِّد شحنة الذرة. لإللكترونات شحنًة سالبة       ألن

       معنى معلوم                         معنى جديد

 من ُأهم مستويات ترابط الكالم هي االنتقال من جملٍة إلى ُأخ��رى، وتس��اِعد� على رب��ط ه��ذه الجم��ل واألفك��ار

ا ، وهذه األدوات ليست لها معاٍن بذاتها، وبالتالي فإنه�ا ليس�ت دائًم� مثل حروف العطف (ببعضها ُأدوات} لغوية  ( 

ة التعريب ال��تي يؤدِّيه��ا. ول��و ا ينقله المترجم من لغٍة ُأخرى، وإنما عليها إضافتها -في ُأحياٍن كثيرة- ضمن مهمَّ  ممَّ

 تغاضينا عن تأثير اللغات األجنبية؛ فإن ُأكثر ُأدوات ربط الجمل ومكونات الكالم ت��داواًل في اللغ��ة العربي��ة -تراثيً��ا-

رَ اس��تخدامه به��اتين األداتين،46كانت الواو والفاء العاطفتان،   وإنَّم��ا يمكن��ه47 والمترجم ليس مض��طرًا ب��أن يَْحص��ِ

في مواضع النقص وبينما ما ُأتى في النص األصلي؛ ليحفَظ شيًئا من ُأسلوب المؤلف اإلنكل��يزي (المزج بينهما  ( 

ع؛48لكن دون اإلكثار منه� بما يفسد السليقة العربية. قفَّ   وفيما يلي مثال} مقتطع} من كت��اب كليل��ة ودمن��ة، البن الم�

49للتدليل على طريقة ربط الكالم في اللغة التراثية:

ا ذكرَت من تحميل األشرار وال غير ذلك، •  لكن��ه الغ��دروقال دمنة: إن إرادة األسد لما يريد ليس لشيٍء ممَّ

ار، ُأوَّل� طعامه حالوة، فوالفجور،   ُأكثره� سمٌّ مميت.بلآخره مرارة، وإنه جبَّار غدَّ

أراني قد انتهيت� إلى الذي فيه الموت.فاستلذذت، فقال شتربة: صدقَت، لعمري لقد طعمت� •

الجر    9.6.2 أحرف
 قال بعض النحاة: إن »حروف الجر ينوب بعضها عن بعض« ألن حروف الجرِّ هي -عموًما- م��ا دلَّ على مع��نى

 في غيره. وقد ي�ْؤَخذ� من ذلك جواز التبادل الوظيفي لحروف الجرّ، بحيث يستخدم ُأي حرف ج��ر مك��ان اآلخ��ر دون

  وله�ذا الس�بب -تحدي�ًدا- من الس�هل الخل�ط بينه�ا،50وازٍع ُأو ضابط، وحروف الجرِّ متع�ّددة في وظائفه�ا إجم�ااًل،

ح��دَّدة،  خصوًصا ُأثناء الترجمة. فلكّل لغٍة استخدامات تخّصها لحروف الجرّ، فال يأتي كل فعٍل فيها إال مع حروف م�

51وال يمكن ترجمة هذه الحروف من لغة إلى ُأخرى حتى بأكثر مناهج الحرفية تطرًّفا.

 حروف الجر هي عنصر آخر من عناصر اللغة الوظيفية التي ال تَْحِمل� معنى في ذاتها، وإنما ت�ِضيف� مع��نى إلى

 غيرها من الكلمات، ولهذا فإن ترجمتها بين اللغات ليس��ت منطقّي��ة. إذ إن لح��روف الج��ر في ك��ل لغ��ة ُأفع��ال ُأو

، إال ُأن َدت ِج�� إن و� حدَّدة تَرِد� فيها، ويمكن التوثّق من هذه الس��ياقات بمع��اجم التص��احبات اللفظي��ة  (سياقات م� ( 

46 -    1988Al Jubouri & Knowles ( ) 

47    201 : .15Farghal & Samateh ( ) p

48  1992 : . 194Baker ( ) p

93(: ص2014) عبد الوهاب عزام وطه حسين 49

عباس حسن، 50 )، ويرجع في ذلك إلى: الكتاب لسيبويه 537، ص2: ج2007) وجاء هذا التفنيد في كتاب النحو الوافي  )4 /217،) 

)، والجنى الداني، ص: 414/ 1)واألصول في النحو؛ البن السراج  ) ومغني اللبيب 46( )، ومعاني النحو؛ للسامرائي 152/ 1( )3 /7،) 

(.5)تناوب حروف الجر في لغة القرآن، ص: 

51  Collocation dictionaries.وهي كثيرة في اللغات األجنبية ويغلب� الظن ُأن ما من بديٍل عربي لها ،
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 معرفة ذلك تَْرِجع� -ُأيًضا- إلى الِحْفظ والخبرة، وقد تكون متفاوتة جًدا بين ُأي؛ لغتين مهما كانت��ا متش��ابهتين ج��ًدا

في ُأصولهما التاريخية وبنائهما اللغوي. ويظهر هذا بالمثال اآلتي لحروف الجر باإلنكليزية واأللمانية:

• : [باإلنكليزية [  I write in German.

• : [باأللمانية [  Ich schreibe auf Deutsch.

فوق العربية، وربَّما يبدو من المدهشauf"يماثل� حرف الجر  " باللغة األلمانية في معظم استعماالته كلمة  " " 

ُأنا ُأكتب�  " األلماني��ة ُأو فــوَق"ُأننا لو ترجمنا هذه الجملة آلًيا من األلمانية، سوف تعني -حرفًيا-:  ،على"  " األلماني��ة

. وبالمثل؛ فإنَّ جميَع ُأحرِف الجرِّ قد تختلف� استخداماتها وسياقاتها، بطريقة ال تتبع� باللغة األلمانية "والقصد هو:  " 

نظاًما من األنظمة.

في ي�أتي بعش�رة مع�اٍن مختلف��ة بحس��ب س�ياقه، "ولو ُأخذنا حروف الجرِّ العربية مثااًل، فسنجد� ُأن الح�رف  " 

دخلت امرُأة النار في هرّة حبس��تها وغ��ير� فيَم ت�فكِّر؟ والتعليل  جريت� في الملعب والتعويض  (ومنها الظرفية  ( ) ( ) ( 

  في اللغة اإلنكليزية يقابل�ه� في معاني الظرفي��ة المكاني��ة والزماني��ة، ولكنَّه ال يقاب��ل�inذلك. وقد نجد� ُأن حرف الجرّ 

في "حرف الجر العربي في وظيفة التعليل والتوكيد وغيرها، ومن المستحيل ُأن تجَد ُأيَّ حرف جرّ إنكليزي يماثل�  " 

" فهذه من خواّص اللغات.in"ُأو ُأّي حرف جرّ عربّي يماثل� 

ياق، كم��ا يع��ني ُأن ح��روف الج��رِّ اإلنكليزي��ة ق��د  وهذا يعني ُأن ترجمة حروف الجرِّ ترج��ع� إلى خصوص��يَّة الس��ِّ

ُأن��ا ُأكتب� َدنا للمثال ُأعاله فجاَز ُأن نقول:   "تختلف� في تعريبها، وقد يصلح� ُأويلزم� إهمالها تماًما، ويّتضح هذا إن ع�

. فوجود حرِف جرٍّ بلغٍة ُأخرى، ال يعني وجوَب مقابلته بحرف جرٍّ عربّي، ب��ل ر�بَّم��ا يقتض��ي البن��اء الس��ليم  "األلمانيَّة

للجملة غير ذلك. وينطبق هذا األمر على كثير من اإلضافات التي تختّص بها اللغات.

باأللقاب     9.6.3 اإلبداع
تقول إحدى الباحثات:

ها في وصف األفعال وفاعليها، وال سبيَل لغّض النظر عن ه��ذه األع��راف في الترجم��ة، إال إن ُأردن��ا  »لكّل لغٍة ُأعراف�

 52غّض النظر عن قارئها -كذلك-«.

( من فاع��ٍل ُأو مفع��ول ب��ه، ك��أنreference)والمقص��ود هن��ا ه��و خصوص��يَّة طريق��ة اإلش��ارة إلى األس��ماء 

مدرست ذهبت واله��اء واألل��ف في  ذهبْت لين إلى مدرس��تها فتع��ود على لين ت��اء الت��أنيث في  "نق��ول:  " " "  "ها"

 فنعرف� ُأنها هي المقصودة بفعل الذهاب، وُأنها ذهبت إلى مدرسة هي طالبة} فيه��ا. وق�د نالح��ظ هن��ا ُأن اإلش��ارة

المعتادة في العربيَّة تكون بالضمائر، وُأما اإلنكليزية ففيها إبداع} وتفّنن} كبير} باأللقاب.

52  1974 : . 30Callow ( ) p 
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ع� طرق اإلشارة إلى اسٍم واحٍد، فتلقي ك�ّل طريقة ضوًءا على سمٍة من سمات هذا االس��م، فق��د تك��ون�  قد تتنوَّ

رُأيته ُأو رُأيت�  رُأيت� 53(الطالب)اإلشارة بضميرٍ ُأو اسٍم عادّي   ( ُأوالتلميذ) ومنها ما يأتي باسٍم مرادٍف في معن��اه 

رُأيت�  رُأيت� الفتى)ُأعمَّ منه�  ) ُأو ُأخّص  ا( Tد  54(.ُمحمَّ

55 العربية فيها عدة إشارات لشخٍص واحد:24وفيما يلي مقتطفات} من تقرير لقناة فرانس

… السبت إلى طالب في حفل تخرج افتراضي  الرئيس األمريكي السابق باراك ُأوباماتحدث•

… ُأن األزمة الصحية كشفت الالمساواة التي يعيشها األمريكيون السود ُأوباماوُأكد •

 -عادًة- دونالد ترامب باالسم ...  الرئيس الديمقراطي السابقوال يهاجم•

  للتفّنن بها وتشويق القارٌئ لها، وقد ت�ألف� هذه األلقاب في األدب56ت�حبِّذ اللغة اإلنكليزية التنّويع في األلقاب

غم��زَ ذو  ، رِم� ال��ذكي ابتس��م الَه��  ، جلس المس��ّن  ، ع��اد العج��وز  ، ذهب حسام "األجنبي فتأتي على شاكلة:  " " " " " " " " 

. وقد ال يكون هذا األسلوب التعبيري مألوًفا دوًما للق��ارٌئ الع��ربي، وإن لم يك�ن ذل��ك من منطل��ٍق  "اللحية البيضاء

كم��ا س��يأتي في  )لغوي إذ لمثل هذه األلقاب طابع ثقافي وقد يكون� فهمها صعًبا بدون معرف��ة مس��بقٍة بالثقاف��ة 

(.الفصل األخير

 وقد نحفظ� بعًضا من األلقاب الواردة في األصل من باب األمانة، لكن لعلَّ من الحكمة التخفي��َف منه��ا ك�لَّم��ا

 ُأمكن ألن فيها صعوبة كبيرة، خصوًصا إن ُأتت في نّص غير ُأدبي، فهذه اإلشارة ليست قائم��ًة على قواع��د النح��و

في ال��رئيس ال��ديمقراطي الس��ابق  ْرفة، بل تلزم� القارٌئ معرفة} ودراية} مسبقة} لفهمها، فهو لن يعرف معنى  )الصِّ " " 

تج��ذِّرة بثقاف��ة  (المثال ُأعاله إن لم يسمع من قبل بالرئيس باراك ُأوباما، وتلزم� إزالة اإلشارات واأللقاب إن كانت م�

57ُأجنبية تجعل� فهمها محااًل على القارٌئ العربي.

اإلبدال   9.6.4
اإلبدال  صة وظيفة  خصَّ )مثلما تحّل األلقاب مكان االسم الواحد، فقد تَْخِدم� ُأدوات} لغوية م� " "Substitution) 

  كلماٍت ُأو جمٍل س��بقتها في الكالم،.وليس له�ذه األدوات مقاب��ل} حقيقيٌّ في اللغ��ة العربي��ة ال58ُأي ُأن تحّل مكان

  ومن59ألننا ال نستطيع� ترجمتها، بل ألنها تهدم في اإلنكليزية وظيفة وغرًضا غير موجود بسياقاته نفسها بالعربي��ة.

. وقد نراها بالترجمة في المثال اآلتي:That و Doُأهّم هذه األدوات كلمتا 

53  1992 : . 181Baker ( ) p

54  1992 : . 183Baker ( ) p

. تاريخ24 قناة فرانس55 باراك ُأوباما ينتقد ضمنا ترامب على إدارته ألزمة فيروس كورونا ويندد بالالمساواة بحق األمريكيين السود  ،" " 

17النشر:   05 2020/ 05تاريخ الوصول:  . / 07 2020/ / .: . 24. 20200517https //www france com/ar/-باراك-ُأوباما-ينتقد-ضمنا-

ترامب-على-إدارته-ألزمة-فيروس-كورونا-ويندد-بالالمساواة-بحق-األمريكيين-السود

ى هذا التنّوع 56 Variation ي�سمَّ

57  1992 : . 182Baker ( ) p

58  1992 : . 186Baker ( ) p
59  1992 : . 188Baker ( ) p
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هل تحب السباحة في الطقس البارد؟•

.ذلكنعم، ُأحّب •

هل ُأقفلت باب المنزل؟ •

.فعلتنعم، •

الس��باحة في الطقس الب��اردThatوفي المثالَْين السابقين حلَّت كلم��ة  ذل��ك مك��اَن جمل��ٍة اس��مية  "( ُأو  "( " " 

، فعلينا ُأن ن�عرِّبهما على هذا األساس.Doوكلمة  ُأقفلَت باب المنزل فعلت مكان جملة فعلية  "( ُأو  "( " "

: ألنه يعود� على االسم وما يتبعه فنقول� (وقد ن�صحِّح هذه الترجمة، فن�ِضيف� إلى الجملة األولى ضمير الغائب  ( 

نعم، أحّبها"نعم،  ". ون�كرِّر� في الثانية الفعل مع ضميره، فنقول�  ". أقفلُته"

Alreadyكلمة    9.7

حدَّدة قد يكثر استخدامها في اللغة األجنبية بأسلوب يخّص ثقافاته��ا وُأس��لوبها في عرِّب مفرداٍت م�  يواجه الم�

 "، فهي كثيرة االستعمال والتكرار فيalready"التعبير، ومن ُأكثر الكلمات التي قد تثير� حيرته -على هذا الصعيد- 

 اللغة األجنبية المعاصرة؛ حتى ال تكاد تمضي بضع دقائق من ُأي فلم سينمائي ُأو مسلسل تلفزيوني بدونها، على

ا في ، وهي الترجمة التي شاعت له��ا، إال ُأنه��ا ال تنجَح� تماًم�� بالِفْعل "ُأنها كلمة ليَس لها مقابل} بالسان العربي إال  " 

نقل معنى الكلمة األجنبية حرفًيا وال فعلًيا. 

ولو ِسْرنا على منهج التعريب، فقد نجد� حلَّين للتعامل مع هذه المفردة:

 بحت��ة، فال ف��رق في المع��نى الفعلي بينتوكيديةالح��ّل األول ه��و احتس��ابها كلم��ًة زائ��دًة ألن وظيفته��ا •

I   "قولك:  got there alreadyو��وى الكالم فه��ا زاد على فح��وُأما م ، َوَصْلت َوَصْلت� بالفعل ُأو  " ُأو  " " " " 

 إيحاء} إضافي ُأراده الكاتب� بلغته األجنبية، وهو إيحاء} ال مقابَل ل��ه في العربي��ة، ل��ذا ال حاج��ة لترجمت��ه وال

فائدة ت�ْرجَى منه.

 الحّل الثاني هو االستعاضة عنها بكلمٍة عربية تصف� معناها بدّقة ُأكثر َحْسَب السياق، وهو ُأن الحدَث قد•

وصلت�  ا"وقَع في الزمن الماضي، فلنا ُأن نقول  Tوصلت�سلف " ُأو  وصلت�  منذ بُْرهة" " ُأو  ".  منذ فترة"

عيَّن��ة، ح��تى ول��و لم يَك�ن عرِّب كثيرًا من المفردات التي جرت العادة على ترجمتها بطريق��ٍة م�  وقد ي�َصاِدف� الم�

لهذه الترجمة -المألوفة- معنى كبير باللغة العربية. 

خادعة    9.8 معان
يه��وى يلعب على الع��ود ُأو  : إن عازًف��ا  "قد يستغرب الناطق باللغة العربية قبل مئات الس��نين إن قي��ل ل��ه� " " 

، وربّم��ا لعب . ويكثر� في زمننا هذان االستعماالن بسياقاٍت ال تتواف��ق� م��ع مع��نى فع��ل  "لعب األدوار بالمسرح " " 

الص��داقات الخادع��ة  ْحَدثَ��ة إلى ظ��اهرٍة لغوي��ة يق��ال� له��ا -حرفًي��ا-:  )نع��زو ه��ذه المع��اني الم� " " False friends،) 
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 والمقصود بها ُأن يخاَل المرء ُأن لكلمة في لغته معناها نفسه بلغٍة ُأخرى؛ بسبب تشابه الكلمتين ش��كاًل ُأو دالل��ة،

  لكن ظ��اهرة  الترجم��ة س��اعدت على انتش��اره60وهذا خطأ دارج يقع� -عادًة- في اللغات التي له��ا ُأص��ول} متقارب��ة،

بأسلوٍب جديد.

، والتفس��ير ال��راجح يعزَف بها يلعب� عليها بداًل من  ن يستعمل� آلة العود ُأنه  "ومن المستغرب ُأن يقال عمَّ " " " 

له��ذا المع��نى الجدي��د ه��و ُأن اللغ��ة اإلنكليزي��ة تخ��تزل� بكلم��ٍة واح��دٍة ُأفع��ااًل منه��ا اللعب والع��زف والتمثيل

وهي   (، ف��انتقلت معانيه��ا األخ��رى إلى العربي��ة -ت��دريجًا- بالترجم��ة وتعلم اللغ��ة األجنبي��ة. وق��دplay)والتش��غيل 

، فكي��ف يلعب� ال��وزراء دوًرا في السياس��ة.. نَت قلياًل بج�ْملة ش��اعت بالترجم��ة مث��ل:  "تستغرب� لو توقَّفَت وتمعَّ " 

اللعب فيها؟  "يصلح� فعل  "

ة الكلمات التي حفظها واعتادها قبل ُأن تقفزَ ُأنامله�  على المترجم الجّيد ُأن يستوقف نفسه� مراًرا للتفكير بدقَّ

 ، وال��ذي ي��أتيEnjoyلكتابتها ُأو طباعتها. فمن األمثلة المتكرّرة -ُأيًضا- على المع��اني الخادع��ة في الترجم��ة فع��ل 

االستمتاع وكذلك بِنْسبة صفٍة إلى الشيء: "بمعنى  "

• ,   ,   .Amman a mountainous city enjoys good weather

• : [ترجمة حرفية ان الجبلية بطقٍس لطيف.تتمتَّع�]  مدينة عمَّ

• : [ترجمة بتصرف ان الجبلية بطقٍس لطيف.تتَِّسم�]  مدينة عمَّ

• : [ترجمة بتصرف ان الجبلية طقس} لطيف.لمدينة]  عمَّ

ومشتّقاتهما بمعنى التخصيص؛ وكذلك بمعنى الكثرة، في�َقال:particular وspecialكما تأتي كلمة   ) (

•           Superman was particularly popular during the time of World War II

: اكتسب سوبرمان شعبية خاصة في فترة الحرب العالمية الثانية• [ترجمة حرفية [

: اكتسب سوبرمان شعبية كبيرة في فترة الحرب العالمية الثانية• [ترجمة بتصرف [

واإليجاز    9.9 اإلطناب
، إذ يضرب� في ش��وارعها غريب تاه في مدينة حلَّ بها حديًثا "ي�شّبه صفاء خلوصي المترجم الجديد بالوصف  " 

الترجمة الجّيدة وجيزة} ك�لَّم��ا61وميادينها ساعاٍت بداًل من سلوك الطريق السهل إلى وجهته،  " ويذّكرنا نيومارك ُأن: 

،   فكّل كلمٍة زائدة} وال تضيف� جديًدا هي عبء على الورق والح��بر والمح��رّر والق��ارٌئ، وإزالت�ه��ا تزي��د� النّص62"ُأمكن

 63بالغة وتأثيرًا وُأما اإلطالة واإلطناب فيها فتسّبب الغموض وصعوبًة في استيعاب المعنى.

60  1992 : . 25Baker ( ) p

179(، ص1928) صفاء خلوصي 61

62  1991 : . 28Newmark ( ) p

135(: ص2008) محمد عناني 63
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ُأساسيات التحرير وفّن الكتابة بالعربية بمثاٍل عن اإليج��از في ذك��ر "ويستشهد عمر محمد األمين في كتاب  " 

، فيق��ول: »ومن الخط��أ ُأن ي�قَ��ال تقات��ل المساجلة المنافسة و ومنها  "(األفعال الدالّة على المشاركة الّصريحة  " " " ( 

، مع بعضهماالخصمان  م��ع بعض��هما ("؛ ألن الوزن نفسه يدل على المشاركة وال داعي ل��ذكر   :فاألفض��ل الَق��ول)

.» "تقاتل الخصمان "64

مثلما يقول نيومارك ُأن نمّيز بين المترجم الجّيد والمترجم المبتدٌئ بعدد الكلمات ال��تي يترجم��ان به��ا (ولنا  ( 

ُأثر العلم في المجتمع للفيلسوف الش��هير برتران��د رس��ل: "جملة واحدة. وفيما يأتي اقتباس} من ترجمة لكتاب:  "65 

: (مع تحريرٍ لها (66

 الروبكيون فعاًل. ألن قيصر قام بعبور صحيحفإن اعتقادك نهر الروبيكون قام بعبورإذا اعتقدَت ُأن قيصر •

 َعَبره حًقا.ألنه صحيح، فاعتقاد�َك نهر الروبيكون َعَبرَإذا اعتقدَت ُأن قيصر •

قام بكذا ليست شائعًة في الترجمة فقط، بل هي -ُأيًضا- متداولة} على ُألس��نة الن��اس ق�م بكذا ُأو  "وتركيبة�  " " " 

. وال بأس في هذا بالكالم المحكّي، ولكنَّه يجعل� ُأنا ُأمشي قاعد عم ُأمشي  (في كثير من اللهجات العامية مثل:  ( " " 

دى، إذ تقول القاعدة إن: »كّل ما ي�ح��ذف� من غ��ير إخالٍل ب��المعنى يك��ون  الكتابة ُأقلَّ بالغة وي�ضيِّع� وقَت القارٌئ س�

  ومن المفيد جًدا تحرير الترجمة لتتبَُّع الكلمات الزائدة وحذفها، ففيما يلي ُأمثلة} ُأخرى متداولة على ما ق��د67ُأبلغ«.

تصادفه� من كالٍم زائد:

هذا خطير• "هذا يشكّل خطرًا   " ← " "

يلزم� تعريبه • "ذلك يستلزم التعريب   " ← " "

الكتاب� فصول• "يحتوي الكتاب على فصول   " ← " "

اإلحباط� نوعان• "هناك نوعان من اإلحباط   " ← " "

غيِّر العجلة• ْم بتغيير العجلة   "ق� " ← " "

16(: ص2007) حسين المناصرة وآخرون 64

 ولهذا الكتاب ترجمتان وضعت� يدي عليهما باللغة العربية: واحدة} لصباح صديق الدملوجي واألخرى ترجمة تراثية ممتازة بقلم تمام65

ان، والثانية ُأفضل� بكثير. حسَّ

 في المثال اآلتي ترجمة صباح صديق الدملوجي وبعدها نسخة} اختصرت�ها ُأنا.66

46(: ص1985) إبراهيم زكي خورشيد 67
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الغموض   9.10
يه  وهو من فروع اللغ��ة هي م��ا ن�س��مِّ (إحدى المشكالت االبتدائية التي يهتّم بتقّصيها علم الداللة   الغموض)

 ، والمقصود� به ُأن يحتمَل الكالم ُأكثر من معنى. وعادًة ما يكون� المعنى المقصود بالكالم واحًدا، ول��و ض��لَّاللغوّي

، وهو ما قد يأتي من الكتابة غ��ير الناض��جة وهو في حالتنا المترجم (عنه� القارٌئ فهذا خطأ يقع� على عاتق الكاتب  ( 

ُأو غير الواعية. 

، زار عالء حديقة المدينة الجديدة "لو قيل -مثاًل-:  ق صعوبًة في تحدي��د الموص��وف68" تعمِّ   فقد يجد� القارٌئ الم�

" جديدة في مدينة، كما يمكن ُأن يكون حديقًة في حديقة"هنا، إذ ربما يكون المقصد ُأن ما زاره عالء هو   مدينة"

حيح منهم��ا من الس��ياق، ولكن الجمل��ة ليس فيه��ا ُأي دالل��ة حتميَّة على . وبإمكاننا ُأن نحاول تخمين الصَّ  "جديدة

ا قد يؤدِّي -ُأحيانًا- إلى غموٍض وحيرٍة كبيرَْين. المعنى مهما حلَّلناها، ممَّ

ولن��ا ُأن نع��الج حال��ة واقعي��ة تس��بَّبت فيه��ا ترجم��ة رديئ��ة بغم��وض لغ��وّي ي�فس�د تجرب��ة الق��ارٌئ، فنقتبس� 

متع��ة اكتش��اف ان عنوان��ه  ريتش��ارد فايْنَم�� "اآلتي من ترجم��ة عربي��ة لكت��اب لع��الم الفيزي��اء األم��ريكي  " "

)األشياء  "    Pleasure of Finding Things Out:)69

انظر كم هيعليهلي صديق} فّنان كان يلتقط -ُأحيانًا- صورة لمنظر قد ال ُأوافق�   " تماًما. كان يمسك بالوردة ويقول: 

ُأال ترى، ُأنا كفنَّان ُأستطيع ُأن ُأرى كم معه أوافقجميلة، و  تجرِّدها جميلة ولكن ُأنت كعالم عندما هي". ثم يقول: 

 غريب األطوار.أنه"من هذا كلّه تصبح شيًئا باهًتا، وُأنا ُأعتقد 

رَُأ؛ وليس على الق��ارٌئ  وقد ال يطول� بك األمر� حتى تالحظ ُأن في هذا النّص مشكالت لغوية كثيرة فيكاد� ال ي�ْق��

ِطَع من سياقه، وإنَّما ما اقت�ِبَس -ُأعاله- هو الفقرة االفتتاحي�ة من َبَب في ما سلَف ُأن هذا االقتباس ق�  ُأن يظن السَّ

ريتشارد فاينمان بترجمته العربية.  "كتاب  "

 تبدو الجملة األولى واضحة تقريًبا، إذ يقول� ريتشارد ُأن لديه صديًقا يهوى التص��وير ويظه��ر� ُأن��ه يلتق��ط� ص��وًرا

ال يوافق تماًم مناظر طبيعية، ولسبٍب ما فإنَّ فاينمان  "ل� "  الــذي ال يوافــق"ا على هذه المن��اظر، ولكْن، م��ا ه��و "

  فاينمان في المنظر ُأو الصورة؟ ي�فّضل المترجم ُأن يتركنا حائرين على ُأن ي�ق��دِّم لن��ا ُأي تفس��يرًا، وهن��ا تكمن�عليه

70مشكلة الغموض األولى.

144(: ص2015) جهاد حمدان وآخرون 68

22(: ص2005) ابتسام الخضراء 69

  ربما يلفت انتباهك هنا ُأننا ن�سائل نقًصا في المعنى قد يالم� عليه المؤلّف وليس المترجم، لكن نلومه هنا لسببين: ُأواًل ُأن مسؤولية70

 المترجم ُأن يأتي بنّص واضٍح للقارٌئ، وثانًيا ُأن ما وقَع هنا من غموٍض سببه ُأساًسا هو المترجم� ولم يك�ن له وجود} في األصل. إذ كان

I  "مترجم هذا الكتاب مبتدئًا جًدا في مهنته، بحيث� ُأساَء فهَم الجملة ك�لّها إساءًة مجحفة، فيقول� النص األصلّي اآلتي:  have a 

                friend who’s an artist and he’s sometimes taken a view which I don’t agree with very well والمقصود بكلمة ."view 

المعاني التقاط صورة لمنظر كما ظّن المترجم الهاوي، وهذا مثال} على ما تناولناه من  وجهة النظر وليس  الرُأي ُأو  "هنا هو  "] [" " " " " 

"الخادعة والنقل الحرفي.
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وأقلمتها    الجملة والتعريب  تعريب التـرجمة فن

، إذ قد يظهر فيه الكائن الذي يدخّن النارجيلة ُأليس في بالد العجائب "غموض بصري مشهور في رسم من رسومات قصة  " 

 وكأنه رُأس رجٍل له ذقن} وُأنف} نحيالن وبارزان، ُأو وكأنه دودة قزٍّ برَز رُأسها وساقان من سيقانها. - منشورة ضمن الملكية

.ويكيميديا كومنزالعامة. المصدر: 

ة ُأسباب} جّيدة ت�فّسر ولع األساتذة به��ا، وإال المتألت فثمَّ  )تأتي المشكلة الثانية في استخدام عالمات الترقيم 

. ويرتكب� المترجم هنا خط��أ كب��يرًا ه��َو ع��دم فص��ِل الح��وارات بعالم��ات ال��ترقيم  (صفحات الكتب غموًضا وُألغاًزا

 ، وق��دصــديقه الفّنــان، وم��تى يتح��دَّث� فاينمــانالصحيحة، فال يّتضح لنا من عالمات التنصيص متى يتح��دَّث� 

وُأنا ُأعتقد� ُأنه  "نحاول استنتاَج هذا من السياق. وُأما ُأكثر ما ينبغي التركيز عليه هنا هو العبارة األخيرة، التي تقول: 

. فهل يمكن لقارٌٍئ حذرٍ ُأن ي�حّدد من هو ُأو ما هو الشيء غريب األطوار في النص؟ "غريب األطوار

 علينا ُأن نرجع إلى االقتباس، وندر�َس االسم الذي يعود� عليه كّل ضميرٍ فيه لنح��لَّ مش��كلة الغم��وض، إذ على

ِكرَ في الجمل��ة. وت�ص��رِّف اللغ��ة العربي��ة الض��مائر للجنس بت�ذكيرها  الضمير بالعربية ُأن يرجَع دائًما على آخر اسٍم ذ�
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وأقلمتها    الجملة والتعريب  تعريب التـرجمة فن

ش��عرْت س��ارة ، فيمكن�َك الق�ول:  على عكس اإلنكليزي�ة ا يساعدنا على تجاو�زِ هذه المش�كلة ُأحيانً��ا  "وتأنيثها ممَّ ) ( 

زاَرها على سارة.زارهابالسعادة ألن محمًدا  " اليوم فتعود كلمة  " "

: »ولكن مختلفانولكْن في هذا النّص اسمان   أنت من الجنس نفس��ه ق��د يع��ود� عليهم��ا الض��مير، إذ يق��ول�

  غ�ريب األط�وار«، وكم�ا ت�رى، يمكن الص�طالحأنه باهًتا، وُأنا ُأعتقد شيًئTاكعالم عندما تجرِّدها من هذا كلّه تصبح 

، فأيّهما هو المقصود؟  ريتشارد فاينمان الشيء الباهت ُأو على صديق  "غريب األطوار ُأن يعوَد على  " " " " "

 نَِجد� حين العودة إلى األص��ل األجن��بي ُأن المقص��ود لم يك�ن ُأيً��ا منهم��ا، فم��ا قال��ه ريتش��ارد فاينم��ان ه��و ُأن

ة. وكان يمكن للمترجم ُأن يتنازل وي�وّضح ه��ذه الجمل��ة غرابة األطوار عامَّ "محاججة صديقه ُأو وجهة نظره تنّم عن  " 

ُأنت ع��الم} فتج��رِّد  ، وُأن��ا ُأعتق��د ُأن م��ا يقول��ه جمالها من ك��ّل الــوردة"ب��أن يَْكت�ب: » ِبَح ش��يًئا باهتً��ا كالٌم" لت�ص��ْ

غريب األطوار«. 

عرِّب، فعليه االنتباه إلى تفاصيل م��ا يكتب��ه� وإلى م��ا ق��د يحص��ل�  وإذا وضع المترجم نفسه� مكان الكاتب والم�

ة ليس��ت س��هلًة ُأب��ًدا، ف��المترجم� ينغمس� رَّائه من سوء فهم، على عكس ما رُأينا من ُأمثلٍة هاوي��ة. وه��ذه المهمَّ  لق�

 بقراءة نّص ُأجنبّي ث�مَّ عليه ُأن يخرَج من غمار ه�ذا النصِّ ليكتَب بقلٍم ع�ربّي، وله�ذا فال يمكن��ه ُأن يكتفي بدراس��ة

اللغة كمفردات وجمل، بل عليه ُأن ي�عّد نفسه لدراستها على مستوى ثقافة ُأجنبية مكتملة األركان.
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الثقافة . 10 تعريب

في   فص��ل)تناولنا في فصول هذا الكتاب موضوعات الترجمة من زوايا ِعّدة، من ضمنها الزاوي��ة األكاديمي��ة 

في نظرية الترجمة ) وخصوصياتها الداللية والصرفية   (، وما له��ا من خصوص��يات قواعدي��ةفصل تعريب المفردة(

في َفْصلَي تعريب   (، وقد ناقشنا بعض مش�كالت الترجم��ة؛ وُأهّمه��ا ال�نزاع الق��ائم بينالجمل والتراكيب)ونحوية 

 الحرفية والتصرّف. على ُأن في الترجمة معضالٍت ُأخرى ُأوسَع، تعود إلى اعتب��ارات الثقاف��ة واللغ��ة كامل��ًة، وال��تي

 يجدر بالمترجم ُأخذ�ها في الحسبان، فهي ُأق��رب� إلى مب��ادٌئ عام��ة تحكم� عم��ل الم��ترجم وترش��د�ه، وق��د ت��رى في

 الصفحات القادمة ُأن كثيرًا من هذه المعضالت ليَس فيها رُأي} واضح} بين الباحثين وليَس لها حلٌّ واحد معروف،

عرِّب. ألنها تتعلَّق� بدراسة الثقافة اإلنسانية بمجملها، على ُأن االطالع عليها -على األقل- يبقى مهًما للم�

والتصـرفالحرفية    10.1
 ما زال الهمُّ األكبر للمترجمين إلى ال��وقت الحاض��ر متمح��وًرا ح��ول الخالف ال��ذي نش��أ في م��دارس الروم��ان

حرفًي��ا ُأو بين ابن إسحاق وابن البطريق منذ مئات السنين، وهو ترجمة الكالم مفردًة بمفردٍة  "واليونان والعرب  " ) ( 

. وفيما سلف من فصول ه��ذا الكت��اب، مي��ل} واض��ح} نح��و منهج التص��رّف وذمٌّ بتصرُّف "ترجمة معنى ك�لِّ جملٍة  " 

 للحرفية، لكن المترجمين ليس بينهم إجماع} حتى اللحظ��ة على منهٍج مح��دد من  المنهجين دون اآلخ��ر، ب��ل لك��لٍّ

منهما حسناته وسّيئاته التي يشيد بها الباحثون. فخير� األمور ُأوسطها، ولعلَّ ُأوسط األمور ُأصعبها. 

؛ هو ُأنهاكبيرًا جًدا نالت الترجمة بتصرّف تأييًدا   من كبار المترجمين منذ العصور القديمة، ولهذا سبب} واضح}

القارٌئ على الكاتب، فالمهمُّ بحسب هذا المنهج هو ُأن نضَع بين يديه نًصا يقرؤه كما لو ك�ِتَب بلغته ه��و ل  "ت�فضِّ " 

(القارٌئ ُأو)  )، ولهذا يتفاخر� بعض المترجمين بأنهم يترجموَن ما قيل بلساٍن ُأعجمي، وكأنه� قيل ُأصاًل بلساٍن عربّي 

.   ويرى بعض� الباحثين ُأن هذا هو المنهج األنسب في الترجمة، حينما يمسُّ النص1(إنكليزي ُأو فرنسي ُأو غيرهما

1  1991 : . 26Newmark ( ) p



الثقافة  والتعريب  تعريب التـرجمة فن

حي��اة الق��ارٌئ اليومي��ة، مث��ل ُأن يك��ون إعالنً��ا ُأو دلياًل س��ياحًيا، لكنَّه ليَس بالض��رورة المنهج األنس��ب في ك���ّل

2مكان وزمان.

ا ونق��ًدا من م��دارس للترجم��ة في حرفي��ة فق��د تلقَّت ذًم�� ها نفسه هو ترجمة  واسم� "(وُأما الترجمة الحرفية  " ( 

 شتى العصور، فنرى صالح الدين الصفديَّ ينتقد� ُأتباعها ُأشدَّ انتقاٍد؛ ويشيد� بمن خالفهم، ومثله الق��ديس ج��يروم

 ومارتن لوثر وجون درايدن وغيرهم، لكنَّ كثيرًا من الباحثين المعاصرين، ي��روَن ض��رورة الحرفي��ة في الترجم��ة، ب��ل

 3ربَّما تكون� المنهج السائد بينهم حالًيا.

 ُأساس الترجمة الحرفية هو االلتزام� بما جاء في األصل كلمًة بكلمٍة، ونقل ُأسلوب الكاتب بأمان��ٍة دون تالعٍب

ر من حيث ي�س��ْ ْون� ُأس��لوبه وليس للق��ارٌئ  من حيث� ص��َ َنا هي للمؤلِّف  )فيه وال إخالل بهويته، ُأي ُأن األولوية ه� ) ( 

حيح في ترجم��ة األدب؛ ألن قيم��ة األدب ت��أتي من ُأس��لوب ، ولهذا يرى كثيرون ُأن ه��ذا ه��و المنهج الص��َّ  (تجربته

ميَّز، وُأما لو ت�ْرِجَم إلى لغٍة يألفها القارٌئ فقد ي�ْمِسي مثل ُأي نّص سواه. 4المؤلِّف وقلمه الم�

ا- بين التصرف حسب طبيعة عمل الم��ترجم، إذ إن الترجم��ة تق��ع -دائمً�� الحرفية و "تتفاوت� شدة معضلة  " " " 

 لغتين، وك�لَّما تق��اربت هات��ان اللغت��ان ك��ان من األس��هل إج��راء الترجم��ة بينهم��ا بسالس��ة، ودون إخالل بأس��لوب

  ومن السهل مثاًل الترجمة بين اإلسبانية والفرنسية بإتقان، واعتداٍل بين منهج الحرفي��ة والتص��رّف، ألن5المؤلف.

 هاتين اللغتين تشتركان بكمٍّ هائٍل من المفردات؛ وبقواعد كثيرة في النحو والصرف، لكن العربي��ة بعي��دة} ج��ًدا عن

، وُأما لغات العالم الغربي مثل العبرية واآلرامية والسريانية (كل اللغات األوروبية، فهي من عائلة اللغات السامية  ( 

فمعظمها من العائلة الهندو ُأوروبية. 

 وتختلف� -لذلك- العربية عن اإلنكليزية في ُأمورٍ كثيرٍة، تتجاوز� قواعد اللغة ومعانيها، ولهذا فإنَّ نت��اج الترجم��ة

 الحرفية فيه��ا ُأس��وُأ ُأث�رًا، وال يفي��د� الق��ارٌئ كم��ا رُأين��ا في ُأمثل��ة كث�يرة، كم�ا ت�زداد� ص��عوبة الترجم�ة بين العربي��ة

 واإلنكليزية؛ لما بينهما من تباعد ثقافيٍّ شاسع، فعلى المترجم ُأن ي�ْبِدَع ويستعين بموهبته لتعويض ما يض��يع� من

 معنى ببدائل تحّل مكانه، ولهذا يلجأ� إلى ُأساليب في التكييف منها: التصريح واألقلم��ة واالستعاض��ة، وهي كلّه��ا

6ُأمور} ال يقتصر هدفها على ترجمة المعنى، وإنما الثقافة التي يختزلها ُأيًضا.

2  1991 : . 10-11Newmark ( ) p

  ت�شجّع كثير من مناهج الترجمة الحديثة على االلتزام بأسلوب حرفي ُأقرَب لكتابة المؤلف حفاًظا على السمات الثقافية للنصوص، ُأو3

Polysystem )إبراًزا لعملية الترجمة وقيمتها، ومنها نظرية األنظمة المتعددة  Theory وحركة إبراز المترجم ( )Translator's 

Invisibilityفصل نظرية الترجمة (، واللتان تناولناهما في.

4  1991 : . 27Newmark ( ) p

5  1991 : . 7Newmark ( ) p

6  1991 : . 7Newmark ( ) p
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الثقافة  والتعريب  تعريب التـرجمة فن

والتضميـن التصـريح   10.2
، وهي جمل�ة مش�هور له��ا مع��نى ص��ريح} ه�و: إن ش��اء هللا "نادًرا ما يمضي يوم دون ُأن يسمع العربّي جملة  " 

ن��ة؛ من بطَّ ها ُأن له��ا عش��رات المع��اني الم�  االحتكام� لمشيئة هللا. على ُأن ُأي ناطٍق بالعربي��ة يع��رف� حينم��ا يس�مع�

متى تدفع لي اإليجار؟ فيجيب� المس��تأجر الغ��ارق في "المجاملة والتهرُّب واالعتذار عن عمل الشيء، كأن ي�َقال:  " 

ح��تى ُأج��ل حين ي��أتيني م��ال ُأو  ن تقريًبا هو:  بطَّ ، ويفهم� القارٌئ هنا ُأن المعنى الم� قريًبا إن شاء هللا "الّديون:  " " " " 

قريًبا إن شاء هللا بمعناها الحرفي فربّما ال يفهم� ُأبعادها المقصودة قارٌئ ص��يني . ولو ترجمنا جملة  ى سمَّ "غيرِ م� " " 

ى ه��ذا ن، وي�س��مَّ بطَّ  ُأو سويدي، لذا قد يضيف� المترجم إلى هاتين اللغتين تفسيرًا ُأو حاشية لما ج��اء من مع��نى م�

  ُأي ُأن ي�َقاَل بواحًا ما نوى الكاتب� قوله ضمًنا. وهذا يطرح� تساؤاًل كب��يرًا في الترجم��ة: فه��ل األص��حُّ ه��و7التصريح،

ترجمة النصِّ بمعناه الضمنّي ُأم بالتَّصريح بما فيه؟

 يختلف� معنى النص الحقيقي -في كثيرٍ من الحاالت- عن معناه الّظاهر، فق��د تطلب من ش��خص ُأن ي��ذهَب

، وهذا ال ُأرغب بالّذهاب ، ويفهم� المستمع ُأن هذه الجملة بمثابة القول:  ُأنا متعب "معك إلى مكاٍن فيرّد قائاًل:  " " " 

ن��ة له��ا خصوص��يات ثقافي��ة8معنى ضمنيٌّ ال حاجًة للمجاهرة به ألن عموم الن��اس يفهمون��ه. بطَّ   لكن المع��اني الم�

 واجتماعية، فال يفهمها القارٌئ دوًما بلغٍة ُأخرى، مثل الحال عن��د التالعب بالكلم��ات واأللف��اظ، إذ ت�س��تخدم كلم��ة}

 مكاَن كلمتين عمًدا، بينما قد يجمعهما المترجم مرَّة ُأخرى في كلمٍة واحدٍة، تدّل على المعنى بوضوٍح لم يرغب به

 10 بما كان على القارٌئ ُأن يفهمه من السياق.9المؤلف، وهذه مجاهرة}

  ألن الم��ترجم ينبغي ُأن يب�دُأ11يزعم� بعض الباحثين ُأن الترجمة -بطبيعتها- تس��تلزم التص��ريح وت�ش��جِّع� علي��ه،

بفهم المعنى الضمني لما يوّد ترجمته ث�مِّ يعيد� تفسيره بلغٍة ُأخرى، فينحو بسبب ذلك إلى نق�ل المع�نى ص�ريحًا -

- ال مضمًنا. والتصريح له� هنا حالتان: 12كما فهمه�

إن ش�اء هللا ُأو.1 ر المترجم للقارٌئ جمل�ة  � إليه المترجم إن رُأى ضرورة مثل: ُأن ي�فسِّ "تصريح اختياري: يلجأ " 

 ُأن يشرَح مْزحًة تحتاج� اطالًعا مسبًقا لفهمها، ويزعم� بعض الباحثين ُأن الترجمة في جميع اللغات ت�ش��جِّع�

على زيادة التصريح بهذه األساليب.

I'm "تصريح إجباري: ت�لزم� به قواعد اللغة مثل: ُأن المتحدث باإلنكليزية قد يقول .2 sorryا��دون تحديد م " 

ُأن��ا آس��ف} ُأو ُأنا ذكرًا ُأم ُأنثى، بينما على الترجمة العربية ُأن ت�ص��رَِّح ب��القول:  "إن كان صاحب الضمير  " " " 

. وهذا تصريح} زائد} ال حيلة للمترجم فيه ألن اللغة ت�سيِّر�ه. "ُأنا آسفة "

Explication باإلنكليزية: 7

8  1992 : . 224Baker ( ) p

9  2011 : . 38Levý ( ) p

10  2011 : . 17Becher ( ) p

11  2016 : . 67Murtisari ( ) p

12  2016 : . 69Murtisari ( ) p
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الثقافة  والتعريب  تعريب التـرجمة فن

اللورد هنري من األثرياء ألنه يقيم في حّي مايفير، لكن قراء بلغتها األصلية ُأن  صورة دوريان غريه  "يعرف قراء رواية  " ) ( " " 

CC-الترجمة قد ال يعون ذلك. - منشورة تحت ترخيص  BY:ويكيميديا كومنز . المصدر.

ا ودراس��ة، ا من البحث فأ�ش��ِبَعت اهتماًم��   ومن ُأهم1314وقد نالت مسألة التص��ريح في الترجم��ة ق��دًرا عظيًم��

 االكتشافات التي حققتها ُأبحاث الترجمة هي ُأن معظم النصوص المترجم��ة تَس��تبدل� ب��المعنى الض��منّي مع��نى

ن��ة بالش��رح والتفس��ير،15صريحًا بطَّ ا يخفيه المؤلّف في كتابته من تلميح��ات م�   وله��ذا الس��بب ق��د16 فتكشف� عمَّ

ُأي إطال��ة الترجم��ة موازن��ًة باألص��ل ُأن17تطول كثير من الترجمات موازنًة بأصلها. ( ومن م��برّرات ه��ذا الس��لوك  ( 

  مثاًل: ي��أتي18جمهور الترجمة ُأقّل ضالعًة بموضوعها عادة، فهم يحتاجون ش��رحًا إض��افًيا الس��تيعاب مبل��غ الكالم،

: ُأوسكار وايلد صورة دوريان غريه للمؤلّف  "النّص اآلتي في رواية  " " "

•        - ,       Dorian Gray was reclining in a luxurious arm chair in the little library of Lord Henry's 

  house in Mayfair

13  2016 : . 70Murtisari ( ) p

14  1992 : . 223Baker ( ) p

15  2016 : . 79Murtisari ( ) p

16  2005 : .1Pym ( ) p 

17    1995 : . 193Vinay and Darbelnet ( ) p

18 ..   "   , 2005: . 10so why explication" (Pym p ).
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الثقافة  والتعريب  تعريب التـرجمة فن

وق��د يخت��ار� الم��ترجم إح�دى طريق��تين في تع��ريب ه��ذه الجمل��ة، من حيث التص��ريح ُأو التض��مين بمعلومة

19ُأخفاها المؤلف:

: كان دوريان جراي جالًسا في استرخاء على مقعد كبير وثير بمكتبة اللورد ه��نري في بيت��ه بحي• [تضمين [ 

20مايفير.

: كان دوريان جراي جالًسا في استرخاء على مقعد كبير وثير بمكتبة الل��ورد ه��نري في بيت��ه بحي• [تصريح [ 

مايفير الراقي الذي يسكنه ُأثرياء لندن.

د إيص��ال المع��نى بكلم��ة واح��دة مبهم��ة،  على ُأن المبالغة بالتفسير قد ت�ضيِّع� مقصد المؤلّف، ألنه ر�بَّما يتعمَّ

ل��ة، طوَّ  بداًل من بسطه ُأمام القارٌئ وكشِف ك�لِّ مقصده؛ وقد يضطرُّ المترجم إلى ُأن يستبدل بهذه الكلم��ة جمل��ًة م�

 21ألن الكلمة ال مقابَل لها بلغته، فيقع� في فّخ التصريح.

اًل على لساِن المؤل��ف، وتفس��يرًا  والتصريح مسألة خالفية كبيرة في الترجمة، فعليها مآخذ� كثيرة} ألن فيها تقوُّ

 ربَّما يخالف نواياه ومقاصده، وفي الوقت ذاتِه فإّن الكالم الضمني ال يجوز� نقله بين الثقافات حرفيً��ا، إذ ق��د يل��زم�

 التصريح عن شيٍء منه. ولسنا هنا بصدد تقديم إجابة لمعضلٍة عويصة، وإنَّما لع�رِض وجه�ات النظ�ر حوله�ا ال�تي

الجنس "تؤخذ بعين االعتبار، مثلها في ذلك مثل معضالت ُأخرى كثيرة، لع��لَّ من ُأش��هرها كيفي��ة التعام��ل م��ع  " 

تذكيرًا وتأنيًثا.

ومذكر    10.3 مؤنث
تحييد الجنس في اللغ��ة، لم�ا ينط�وي علي��ه -ع�ادًة- من تمي�يزٍ "من المشاكل ذات الشأن في عصرنا كيفية  " 

 واستبعاٍد للمؤنَّث في ُأحواٍل كثيرة، وهو ُأمر} يتطرَّق� إليه كثيرون في هذا العص��ر. وي��رى بعض ُأس��اتذة العربي��ة ُأن

  عن22الضمائر المحايدة ال مكاَن لها ُأو ال حاجة إليها في لغة العرب، ومن ذلك ما يورده ُأحد األساتذة في رسالٍة له

دَّت منها خمس عشرة عالمة، وما خالها فهو م��ذّكر باألص��ل والم��ؤنث  ُأن التأنيث هو عالمة مضافة} إلى الكالم، ع�

فرع} منه »كما خ�ِلَقت حواء من آدم«. 

 وهذا ليس بالقول الجديد، فقد قال سيبويه منذ ُأكثر من ُألف ومئتي عام: »إنَّ ُأصل األشياء كله��ا الت�ذكير ثم

  »ال حاجة إلجراء عملّيات تجميليّ��ة في اللغ��ة العربيّ��ة23تختصُّ بعد«. ويقول الباحث الفلسطيني إلياس عطا هللا:

األقلمة19  " المعلومة المضمنة هنا تعد بديهية لجمهور المؤلف األصلي ولكنها مجهولة للجمهور العربي، ولهذا فهي قريبة لموضوع 

"الثقافية الذي سيأتي فيما بعد، على ُأنها تعد تضميًنا كذلك.

62(: ص2014) لويس عوض 20

21  1992 : . 116Baker ( ) p

 ISSN. 2017، مارس 61، عدد 106 التذكير والتأنيث في العربية واالستعالمات المعاصرة. مجلة مجمع اللغة العربية األردني. ص 22

(. ًامتوفر رقمي) 0258-1094

. االقتباس مأخوذ عن 23 التذكير والتأنيث في اللغة: العربّية� بين حياديّة الجنس اللغوّي والحركة النِّْسويّة " في كتابه   موقع فسحة مقال"
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الثقافة  والتعريب  تعريب التـرجمة فن

 وُأضرابها«، قائاًل: إن التغليب في اللغة العربي��ة »لص��يغة الم��ذّكر ال لل��ذكر نفس��ه«. وح�جَّة ه��ذا األم��ر هي اختالف

ُأب عن الجنس المجازي ُأم والمذكر في  مثل المؤنث في  "(الجنس الحقيقي  " " " مثل المؤنث في24)  ) ُأو الصرفي 

 . الرعد "(السماء والمذكر في  " " "

عائش��ة بنت وُأٍد عاطفي واجتماعي كما تقول ُأديبة عص��ر النهض��ة  "لكن هذا الرُأي ي�ْنِقص� من دور المرُأة ب� " " 

،   فهو ال يتماشى مع متطلَّبات زمننا الذي ي��دعو إلى الحري��ة والمس��اواة، واللغ��ات الحديث��ة تس��تجيب�25"الشاطٍئ

ها الذكوري��ة باس�تحداث الض��مائر المحاي�دة، فأص�بحت ه�ذه الض��مائر من ُأهّم  للدعوة لحقوق المرُأة وت�َغيِّر خواصَّ

مشكالت األدب واألكاديميات الحديثة. 

 ي��دعو التي��ار الح��ديث بعموم��ه إلى المس��اواة بين ص��يغتي الت��ذكير والت��أنيث ُأو االستعاض��ة عنهم بض��مائر

 محايدة، وهي ضمائر لعلَّها تنقص -فعلًيا- من ُأكثر اللغات، إذ إن العربية ليس��ت حال��ة مم��يزة ُأب��ًدا في تفض��يلها

؛ سواء ُأكان ذلك تفضياًل للذكر ُأم ال. ولهذا السبب قرَّر جمهور الكتاب باللغة اإلنكليزي��ة  االستعاض��ة عن "للمذكر " 

التي كانت تعhe"كلمة   ( محايدًة تصف� الجنسين ب�د" " في الماضي كلمًة  ) " "theyيرة��ة األخ��واألصل ُأن الكلم ،" 

 هي للجمع حصرًا، لكن درج استخدامها اآلن في محّل المفرد ألن المذكر والمؤنث يجتمعان فيها بصيغة محايدة.

ُأن��افجميعوهذا الحلَّ ليس سائًغا في اللغة العربية،  ما ع��دا ض��مائر المتكلّم،  " الضمائر وُأسماء اإلشارة العربية  " ( 

نحن تمّيز بين الجنس�ين، ومنه�ا: هم وهنَّ وُأنتم وُأنتنَّ وُأنَت وُأنِت وه��ذا وه�ذه. وهلمَّ ج�رًا. "(والضمير    وليس26"

 هذا فقط: بل إنَّ كل األسماء العربية لها جنس} م��ذّكر ُأو م��ؤنّث، وك��ّل األفع��ال له��ا ش��كالن يتطابق��ان م��ع جنس

 االسم، وعلى هذا فإنَّ اتباع األسلوب الحداثي والنسوي في العربية يكاد� يك��ون مس��تحياًل ح��تى ول��و ُأراده� الك��اتب

. 27والمترجم، ا دوًما ا وثائقه يحمل معه ة ُأن ت� على المسافر " فقد ي�َقال في جملٍة من بضع كلمات:  / / / / "

 ومن الطرق القليلة التي فيها مخرج} من هذه المعضلة هي األفعال المبنية للمجهول، وهذا ما تنحو إليه كثير

ي�ْغس��ل  "من الترجمات التجارية، وهو ما يجعلها غريبًة وصعبة القراءة، فمن ذلك ُأن يقال في تعليمات منتٍج م��ا: 

. ت�ؤَخ��ذ حب��ة واح��دة من ال��دواء ثالَث م��رات يومًي��ا "الشعر بالش��امبو برف��ٍق ثم ي���ْدهن بك��ريم الفيتامين��ات ُأو  " "28 

، ألنه��ا فئ��ة الض��مائر ُأن��ا ُأو نحن (والطريقة األخرى التي يدعو إليها بعض الباحثين هي اللجوء إلى ضمير المتكلم  ( 

.29الوحيدة في العربية المحايدة جنسًيا، علينا ُأن نحمل معنا وثائقنا دوًما عند السفر " فنقول:  "

مبادٌئ العربية في تأنيث األسماء وتذكيرها: نظرة في مواجهة صعوبة االستعمال عبد الحميد األقطش، جامعة ُأم القرى، ص 24  " "4.

عندما تدخل المرُأة إلى سوق العمل تلقب بالعضو والمحرر واألستاذ والمحاضر فتلغى عنها صفة األنوثة، ويتطور هذا التحيز25  " 

. مقتبسة عن مقال  "اللغوي عندما تعد الفصاحة واألصالة بجعل التذكير األصل والتأنيث فرًعا مثل قول زوج فالن وليس زوجة فالن

" لنور علوان.المرُأة واللغة: كيف تحول الّتذكير إلى ُأصل البالغة دون التأنيث؟"

26  1992 : . 94Baker ( ) p

27  1992 : . 92Baker ( ) p

28  1992 : . 94Baker ( ) p

. االقتباس مأخوذ عن 29 التذكير والتأنيث في اللغة: العربّية� بين حياديّة الجنس اللغوّي والحركة النِّْسويّة " في كتابه   مقال موقع فسحة"
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الثقافة  والتعريب  تعريب التـرجمة فن

 وللباحث إلياس عطا هللا اقتراح��ات متعّمق��ة في ه��ذا الس��ياق لتحيي��د جنس الكتاب��ة العربي��ة، دون اإلخالل

، ومن الحل��ول ال��تي الت��ذكير والت��أنيث في اللغ��ة ل هذه األفكار في كتاب��ه  "بأصولها النحوية والصرفية، وقد فصَّ " 

نحن لحياديته الجنسية، وُأسمنة األفعال لتحييدها ، وضمير  ة كاتب كحال:  "يقترحها: استخدام الخط المائل  " )" / " ( 

تؤَخ�ذ حب�ة من ال�دواء ، وصيغة المبني للمجه�ول  المطلوب إعداد الواجب )"على الطالب ُأن ي�عدَّ واجبه   )" " ← " "( 

لجن��ة ُأولي��اء لجن��ة اآلب��اء   مثل  ة  يات الذكورية ببدائل عامَّ سمَّ ، كما ويدعو لالستعاضة عن بعض الم� "يومًيا ← " " ( )" 

. غرفة الهيئة التدريسية غرفة المعلمين   "(ُأمور الطلبة و " ← " " "30

 والجنس المحاي�د� ض��روري في االس��تخدام الح��ديث للغ��ة وحاج��ة} ماس��ة الس��تمرارها وازدهاره��ا، فالض��مائر

األص��ل ه��و  "الذكورية ُأمست مشكلًة حقيقية في اللغة وال يجوز� التحجّج ُأو التهرب منها بمبرّرات واهية مثل: ُأن 

ا على . على ُأن هذه مشكلة} واس��عة} ال تقتص��ر ُأساس��ً فلماذا ال تنعكس� اآلية ويغدو األصل� هو التأنيث؟ (التذكير  ( " 

 اللغة العربية، وإنما طالت معظم اللغات الحديثة التي فيها تصريفات} لألفعال، مثل األلمانية واللغات الرومانسية

 فك�لَّما زاد التصريف باللغة استحال تحييدها، والعربية من ُأكثر اللغات تصريًفا. 31وغيرها،

 والحّل لهذه المشكلة ليس بيد مترجٍم وال كاتٍب وحيد، ولكن عدم إمكانية حلّه��ا بعمومه��ا ال يع��ني التغاض��ي

 عن تحييد الجنس في السياقات التي تسمح به، وال عن محاولة نقل الضمائر المحاي��دة في األص��ل األجن��بي نقاًل

واعًيا حين التعريب، وهو مبدُأ من مبادٌئ األمانة واألخالقية في مهنة المترجم.

المهنة    10.4 أخالق
ح� الكتاب بلغته، والمؤلِّف ال�ذي كتب�ه� بلغ�ٍة ُأخ�رى، وه�ذا  المترجم� هو الوسيط الوحيد بين القارٌئ الذي يتصفَّ

 يضع� مسؤولية ُأخالقية كبيرة على عاتقه: فهو كاتب} يتحدَّث� بلسان المؤلِّف ويزعم� ُأنه ينقل� ُأفكاره ومقاصده، وهو

، فه��و يعي�د� -عملًي��ا- ت�أليف ل -إًذا- وزَر ُأّي غلطٍة ُأو تقصيرٍ في هذا النقل. ويرى الباحثون ُأن المترجَم ك�اتب}  يتحمَّ

مهم��ا ح��اول ُأن يتجنب إض��افة آرائ��ه الشخص��ية إلى م��ا يكتب��ه، وُأال ي�ع��دِّل (نصٍّ بلغٍة جديدة وقد يصعب� عليه  ( 

من ُأك��بر التح�ديات ال��تيه��و  والثقافي��ة، وه�ذا األم��ر 32األصل قصًدا ُأو عف��ًوا ليتواف��ق م��ع ش�روط لغت��ه األدبية

عليه تذليلها.

 على المترجم -بديهًيا- ُأن يلتزم األمانة، وقد رُأين��ا ُأن الح��رص على األمان��ة ال يح��ول� دون بعٍض من التص��رّف

 بالترجم�ة، ولكن ه�ذا ال يع�ني ُأن يتعم�د اإلخالل بمعانيه�ا ت�أثُّرًا بأفك�اره ُأو ميول��ه ُأو ه��واه. من ُأك��برِ المش�كالت

 األخالقية والمهنية في الترجمة حذف� النّص وتغي�يره، وق�د ي��برَّر� ه�ذا الس�لوك بح�جَّة الع��ْرف المجتمعي وال�ديني

تَْخِنيث� اللّغة، بين الّتذكير والّتأنيث قسم 30  , من الرابط:2020 يوليو 26"، ديوان العرب. تاريخ الوصول في  2 من 2" إلياس عطا هللا، 

: . .https //www diwanalarab comاللّغة _ ْخِنيث�

  واللغات الرومانسية هي اللغات التي انبثقت عن الالتينية، ومنها كثير من كبرى لغات ُأوروبا الغربية: كالفرنسية واإليطالية31

واإلسبانية والبرتغالية، وكلها متشابهة جًدا في قواعدها.

32    2004 : . 100Hatim & Munday ( ) p
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الثقافة  والتعريب  تعريب التـرجمة فن

 والسياسي، لكن إذا ظنَّ المترجم ُأن الكتاب ُأو المقال ُأو القصة ال��تي بين يدي��ه ال تلي��ق� بثقافت��ه فل��ه� ُأن يع��تزَل

ر معانيها ومشاهدها، وال سيما إن كانت الترجمة لعمٍل ُأدبي. 33تعريبها منذ البداية ال ُأن ي�حوِّ

ا  وتثبت� الدراسات ُأن المترجم ال يستطيع� التخلّي عن نظرته، وُأفكاره المسبقة والالواعية حينما ينقل� نصوص��ً

بقصٍد ُأو بال قصد بعًضا من ُأفكار الكاتب حينما يح��اول� تقريَبه��ا إلى الق��ارٌئ، (من ثقافات ُأخرى، فقد يستبعد  (34 

حَال فصل المترجم عن ترجمته مهما حاول واجته��د.   وتتجلَّى ه��ذه المش��كلة بوض��وٍح في الكتب ال��تي35ومن الم�

 تتناول موضوعاٍت فلسفيًة ُأو دينيًة باللغة العربية، ُأو ما ي�َظنُّ ُأنه يمّس الدين والعقيدة، مثل: اس��تبدال الكلم��ات

التي تشير� إلى فكرة التطور الدراوينية بكلماٍت عن الخَْلق ومعجزة الحياة، ُأو ما شابه.

} بنظر المترجم، كأن يمجّد اليهود ويذّم العرب مثاًل، فليَس للم��ترجم حيل��ة} إال  ولو كان النّص األصليُّ فيه خطأ

ا قي��ل؛ ألن��ه� ليَس مس��ؤواًل َل الكالم مثلما هو، فتلَك هي وظيفته ال ُأكثر، بل وال حاجة به ألن يت��برُأ في��ه ممَّ  ُأن ينق�

رَّاء وتتناقَض معها بطريقة ُأو بأخرى؛ ألنها توقَّع ُأن تتحدى الترجمة ُأفكار الق� ا ي�عرِّبه ُأصاًل، بل من الطبيعي والم�  عمَّ

ا الح�ْكم علي��ه36ُأتت من ثقاف��ة غريب��ٍة عنهم.   ومس��عى الم��ترجم ه��و نق��ل النصِّ ب��أكبر دقَّة وُأمان��ٍة ممكن��ة، وُأمَّ

واستحسانه� ُأو استنكاره�؛ فهو مشكلة يفضل ُأن يتركها لسواه. 

 واألمانة في النقل تعني ُأن يتجنَّب المترجم إسقاط ُأفكاره بوعٍي منه على ما يترجمه، لكن ه��ذا ال يمنع��ه من

 محاولة تكييف وُأقلمة النّص مع ثقافته بطريقة يظنُّ ت�س��اِعد� على فهم مع��اني ه��ذا النص األص��لية، ب��ل إن تل��ك

ضرورة ال مفرَّ منها الستكمال التعريب قلًبا وقالًبا.

األقلمة   10.5
.تْقبرنِي"يقول الناس في اللهجات الشامية ألحبابهم كلمة  ُأتمنى ُأن تدفنني في ق��بري "، ومعناها حرفًيا:  " " 

وتصلح� ترجمة هذه الكلمة إلى اإلنكليزية بطريقتين:

I      "ُأواًل، يمكننا ترجمتها حرفًيا بأن نقول:  wish you would dig my grave ُأو " "    put me into my grave،" 

وهي جملة قد تترك� ُأي قارٌٍئ ُأجنبي في ُأقصى درجات الحيرة والدهشة. 

ج���رَّدة من ك���ّل وق���ع للعب���ارة األص���لية، مث���ل ُأن ثانيً���ا، يمكنن���ا ُأن نح���اول ترجم���ة المع���نى ترجم���ة م�

I    "نقول:  love you so much،ا��ا حرفًي��ة فال يكفي نقله��رة ثقافي��ا فك��ولكال الحلَّين مشكالته، ألننا نتناول� هن ." 

ميَّز، وإنَّما تحتاج إلى تكييف وُأقلمة. وكذلك ال تجوز� االستعاضة عنها بجملة عادية يضيع� فيها وقعها الم�

  لألعمال األدبية قصة وُأحداث مترابطة فيؤدي حذف ُأي منها إلخالل كبير بتسلسل القصة، وقد يألف هذه التجربة وآثارها من كانوا33

حتى وهم ُأطفال ُأو  )يشاهدون الرسوم المتحركة على قنوات التلفاز العربية، فكان الحذف والتعديل فيها مصدًرا لسخط المشاهين 

(مراهقون ولعله شجع على االتجاه نحو المشاهدة على اإلنترنت.

34  2008 : . 132Munday ( ) p

91(: ص 1998) مريم سالمة كار 35

36  1992 : . 249Baker ( ) p
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الثقافة  والتعريب  تعريب التـرجمة فن

، لكن ال ت�قصد� به الترجم��ة بمعناه��ا المعت��اد الترجمة "مرَّت معنا فيما سبق تعاريف التعريب، ومن معانيه  " 

(ُأي نقل معنى الكالم من لغٍة ألخرى وإنما يمتّد إلى ُأقلمة هذا المعنى وتعديله وتكييفه مع لغٍة جديدة بما يّتف��ق ( 

؛ وما الترجمة إال وجه} من وجوهه.37مع جمهورها، ُأشمل من الترجمة " فالتعريب    ويلفت التع��ريب نظرن��ا إلى3839"

رَّاء حقيقيين يرغبون باالستفادة منه��ا، وم��ا ق��د يغيب هن��ا عن  ُأن الترجمة ليست مهنة آلية؛ وإنما هي مكتوبة} لق�

حتى من ُأتباع منهج التصرّف ُأن ُأقلمة النّص للقراء ال تنحصر بتعريب مقصده الح��رفي وال (كثير من المترجمين  ( 

عرِّب ُأن ينق�ل س�مات ه�ذه الثقاف��ة المعّق�دة ب�دون  المجازي، بل بنقل ثقافة كاملة يختزلها ضمنه، وال يمكن للم�

 بما في ذلك تبديل ُأسلوبه ُأو موضوعه ُأو عنوانه كاماًل.40إجراء تعديالٍت جذرية على النّص:

للزمن     10.5.1 موجز تاريخ

برتراند راسل محاضرة عام��ة عن علم الفل��ك، ووص��ف كي��ف ُأن األرض يقال: إنه  "(»ذات مرة ُألقى عالم مشهور  " ( 

 تدور حول الشمس، وكيف تدور الشمس بدورها حول مركز لمجموعة هائلة من النجوم تسمى مجرتن��ا، وفي نهاي��ة

إن ما تقوله لنا هراء. فالع��الم في الحقيق��ة ص��فحة  "المحاضرة، نهضت سيدة عجوز ضئيلة في آخر القاعة وقالت: 

وم��ا ال�ذي تق�ف علي��ه . فابتس�م الع�الم في تع�ال قب�ل ُأن يجيب:  "مسطحة مستقرة على ظه�ر س�لحفاة م��اردة " 

إن��ك لب��ارع ج��ًدا ُأيه��ا الش��اب، ب��ارع ج��ًدا. على ُأن  "الس��لحفاة؟ فق��الت العج��وز:  بطــول كل��ه س��الحف األمر"

«.الطريق ألسفل !"

. تاريخ موجز للزمن " من ترجمة كتاب ستيفن هوكنغ:  " —41

َن��ا ال تع��ود على األم��ر ه� "والجملة األخيرة المقتبسة ُأعاله تطرح� تساؤالت وعالمات استفهام كث��يرة، فكلم��ة  "

ُأمر فعليٍّ ذكره� المترجم في جملته السابقة، ولذا يج��د� الق��ارٌئ نفس��ه في ح��يرٍة من ُأم��ره وه��و م��ا ي��زال في "ُأي  " 

الطريق الذي نتحدَّث� عنه والذي يعّج -كما يخبرنا "منتصف الجملة، وُأما في نصفها الثاني فلعلَّنا نتساءل: ما هو  " 

اتب��ع مث��ل:  ُأوقفت� السيارَة بج��انب الطري��ق ُأم ه��و رم��زّي  مثل:  عبَّد  "المترجم- بالسالحف؟ فهل هو شارع م� ( )" " ( 

"( ُأم هو طريق} ثالث ال نعرفه؟ وما عالقة الطريق المكتّظ بالسالحف في الحوار السابق؟طريق الحّق

وهو ُأن السلحفاة تَِقف� على عدد النه��ائي من  )وربَّما يفهم� معظم القراء مقصد المترجم ُأو يخّمنون شيًئا منه 

، إال ُأنّني ال ُأنسب� الفض��ل للترجم��ة العربي��ة، ب��ل إلى ُأن كث��يرًا من ه��ؤالء  (السالحف األخرى، بعضها فوق بعض

 القراء على دراية -تقّل ُأو تزيد- بالتراكيب اإلنكليزية، وهو ُأمر} قد نعزوه -ُأصاًل- لكثرة الترجمات الحرفية مث��ل ه��ذه.

الطريق التي ترد� هنا -مثاًل- هي نسخ} حرفيٌّ لكلمة  "فكلمة  " "wayياقنا��دم� س��فال تخ ، االمتداد " بمعنى ن�قرِّه إلى  " " 

ها على ما قرُأ. ، ولكن القارٌئ العربي قد يعرف� الكلمة األجنبية فيسقط� طريق "هنا بشيء إن ت�ْرِجَمت إلى  "

12(: ص 1992) علي النملة 37

13(: ص 1992) علي النملة 38

39  2000 : . 168Botha ( ) p

40    2004 : . 201-202Hatim & Munday ( ) p

14(: ص 2006) مصطفى فهمي 41
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الثقافة  والتعريب  تعريب التـرجمة فن

تاريخ موجز} للزمن من ُأشهر الكتب في تاريخ الفيزياء، على ُأن محتواه ليس علمًيا بحًتا، إذ إن فيه بعض األمثلة "يعد كتاب  " 

واالستشهادات التي تَْخِدم� غرًضا ُأدبًيا يتطلَّب إبداًعا في تعريبه. - مقتبسة تحت ترخيص االستعمال العادل.

 ويّتضح ضعف هذه الترجمة مباشرًة في حالتين: األولى هي ُأن يقرُأ الترجمة شخص} ال يتقن� ش��يًئا من اللغ��ة

 اإلنكليزية فيجد� فيها طالسم يستحيل فهمها. والحالة الثانية هي ُأن تأتي ترجمة} حرفيَّة عن لغ��ة ال يألفه��ا جمه��ور

م ُأّي عوٍن في فهم الترجمة، وه��و ُأم�ر واجهت�ه - ، ووقتها لن يكون له� مثل: اليابانية ُأو الروسية ُأو غير ذلك رَّاء  (الق� (

شخصًيا- مرات ِعّدة في قراءة كتب مترجمة عن لغات غير مألوفة. 

166



الثقافة  والتعريب  تعريب التـرجمة فن

ستيفن ها   "األسطورة القائلة بأن العالم قائم} على ظهر سلحفاة، والتي ترجع� ُأصولها للثقافتين الهندية والصينية، ويصف�

.ويكيميديا كومنز "هوكنغ في فاتحة كتابه. - منشورة ضمن الملكية العامة. المصدر:

 على ُأننا نجد� -لدى العودة إلى الفقرة ُأعاله- ُأنها ال تقبل� الترجمة إلى العربية بسهولة، فهي مبني��ة من ب��دايتها

 إلى نهايتها بأسلوب غريب عن اللغة العربية، ويفيدنا في هذا الصدد ُأن ندرَس الهدَف من وجود ه��ذه الفق��رة في

: فهي ال تخدم قيمة علمية، على عكس معظم محتوى الكتاب، بل هي افتتاحية الفصل هوكنغ "موضعها بكتاب  " 

 األول، والكاتب يحاول� فيها ُأن ي�لّطف الجّو وُأن يأسر انتباه القارٌئ؛ تمهيًدا للخوض في مواضيع فيزيائي��ة معق��دة

 سوف يتناولها في هذا الفصل وما بعده. والهدف� من هذه الفقرة -إًذا- ليس إرباك القارٌئ؛ ب��ل تق��ريب النصِّ إلى

ة وُأس��لوبها ليث��يرَ مش��اعر بل ومن األجدر به ُأن يتالعب بالقص��َّ ة خفيفة ومضحكة، ومن حّق المترجم  (قلبه بقصَّ ( 

مماثلة في نفس قارئه.

هوكنغ في هذه االفتتاحية بمثٍل ثقافي مشهورٍ في الواليات المتحدة ومجهوٍل خارجها، وه��و: ُأن "يستشهد  " 

وهذه ُأس��طورة قديم��ة تظه��ر� في سلس��لة قص��ص واس��عة الش��هرة في ُأمريك��ا، )العالم قائم} على ظهر سلحفاة  " " 

، وه��ذاDiscworld،)42اسمها  ام��رُأة عج��وز} في آخ�ر القاع��ة هوكنغ عمًدا بشخصية يقول عنها: إنها:  " كما يأتي  " " " 

هوكن��غ به��ذا األس��لوب ها  "وصف} مألوف} في الثقافة األمريكية المرُأة عجوزٍ طويلة اللسان وقاصرة الفهم، ويصف� " 

 ليرسَم صورًة عن شخصيتها في مخّيل��ة قارئ��ه، لكْن من الص��عب على الم��ترجم ُأن ينق��َل ه��ذه الص��ورة ألي لغ��ٍة

  وتحتاج هذه الحاالت الصعبة إلى حلوٍل مبدعة، ومن ُأمثلة هذه الحلول: األقلم��ة� ال��تي ُأتى به��ا م��ترجم� ُأو43ُأخرى.

42 -  2003 : . 25Watt Evans ( ) p

43  1992 : . 32-33Baker ( ) p
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الثقافة  والتعريب  تعريب التـرجمة فن

، لكنه��ا تستش��هد بشخص��يات هوكن��غ ة  ة شبيهًة بأحداثها لقصَّ "مترجمة الكتاب إلى اللغة اليونانية، فاختلق قصَّ " 

، والقارٌئ اليون��اني -كم��ا يب��دو- يع��رف� ُأليس في بالد العج��ائب وشخص��ياتها ُأليس في بالد العجائب "من رواية  " 

44معرفًة راسخة، فيفهم� االنطباعات المقصودة عنها، وفيما يلي ترجمة} للنص اليوناني:

  محاضرًة عن علم الفلك. ووصفت كيف ُأن األرض تدور حول الشمس، أليس في بالد العجائب»ذاَت مرَّة ُألقت

 وكيف تدور الشمس بدورها حول مركز لمجموعة هائلة من النجوم تسمى مجرتنا. وفي نهاي��ة المحاض��رة، نهض��ت

إن ما تقولينه هراء، فالع��الم في الحقيق��ة الملكة حة مث��ل ُأّي ورقــة لعب هائلــٍة" وقالت:  س��طَّ  "،ورقــة لعب وم�

َعت  وعالَم و�ض��ِ قوا لها على تفسيرها، وابتسمت ُأليس في تع��اٍل ث�مَّ ُأج��ابت:   ورقــة"والتفتت نحو حاشيتها فصفَّ

. فقالت اللعب إنِك لبارعة} جًدا الملكة" هذه؟   ه��ذه تحته��ا ورق��ة لعب ثاني��ة   ورقــة اللعب  لكن  أيتها الشــابة، ": 

فالع��الم بأس��ره ليس إال "وتحت تلك الورقة ورقة ثالثة وهلمَّ جرًا ومض��ت ح��تى انقطعت ُأنفاس��ها قائل��ة:  "Tكومــة  

"«.هائلةT من أوراق اللعب

 وسآتي هنا بمثاٍل ممكن على ُأقلمٍة عربية، ول��و ُأن ه��ذا األس��لوب غ��ير� رائٍج وربم��ا غ��ير متقبٍَّل في التع��ريب

 حالًيا، واتبع خطى المثال اليوناني بأن استشهد ببديٍل ليس عربًيا خالًصا، وإنَّم��ا ه��و مج��رد ب��ديٍل يألف��ه� الجمه��ور

 : وهذا األهم في حالتنا (العربي  (

  محاضرًة عن علم الفلك، فوصف كيف ُأن األرض تدور حول الشمس وكيف تدور الش��مسبطوط»ذاَت مرَّة ُألقى 

. وفي نهاية المحاض��رة نهض درب التبانة "بدورها حول مركز لمجموعة هائلة من النجوم تسمى مجرة    العم دهب"

إن ما تقوله هراء، فالعالم في الحقيقة  . وابتس��م بط��وط في تع��اٍل ث�مَّ ُأج��اب:عملٌة نقدية هائلٌة"وقال:  حة سطَّ  " م�

إنك لبارع} جًداالعملة"وعالَم و�ِضَعت هذه  . فقال عم دهب:  "؟   تحتها عملة} ثاني��ةالعملة، لكن هذه  أيها الشاب"

فالعالم بأسره ليس إال  "وثالثة وهلمَّ جرًا ومضى حتى انقطعت ُأنفاسه قائاًل:  "«.كومةT هائلةT من العمالت"

اإليحاء   10.5.2
خواج�ة ، وهي في األص�ل جم�ع الكلم�ة الفارس�ية  خواج�ات "قد تسمع� في بعض اللهجات العربية كلم�ة  " " " 

د� به��ا  ومعناها: األستاذ والمعلّم، وما زالت هذه الكلمة متداولًة اليوم في كثير من بلدان المش��رق الع��ربي؛ في�ْقص��َ

 سكان هذه البالد من األوروبيين البيض، لكن من يعرف الكلمة يدرك ُأن فيها إيحاًء إضافًيا مفاده� التكريم وتعظيم

تلقِّي؛ ولك��ّل كلم��ٍة  الشأن لصاحبها بفضل ُأصوله األجنبية. وهذا إيحاء} ُأو انطباع} عاطفيٌّ تثيره� اللغ��ة في نفس الم�

ها الناطقون بهذه اللغة ويستخدمونها بمواضيع دقيقٍة للتعبير عن مشاعرهم  في اللغة إيحاءاتها الدقيقة التي يعرف�

 ولهذه اإليحاءات ُأهمية هائلة في الترجمة.45ومواقفهم،

ن�ةHomeتعدُّ كلم�ة  بطَّ   عص�يَّة على الترجم��ة لمعظم ُأو س��ائر اللغ�ات غ��ير اإلنكليزي�ة، إذ إن فيه��ا مع�اني م�

مث��ل  الم��نزل  )وإيحاءاٍت ق��د يص��عب� نقله�ا، فربّم�ا ت�أتي بمع�نى  " "  stay at home، الم�أوى ال��وطن و " ُأو  " " " )

44  1992 : . 32Baker ( ) p

45    2004 : . 38Hatim & Munday ( ) p
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I  "مثل:  belong home،"46كما هو الحال في اللغة العربية الوطن المقصود هنا ليس بلًدا بالضرورة  ( على ُأن  ( " " 

االنتماء على ُأي شي، فقد ينطبق� على مكاٍن ُأو شخٍص ُأو جماٍد، األلفة ُأو  "بل إنه ي�ْضِفي إيحاًء عاطفًيا بمعنى  " " " 

وهذه طيف} واسع} من األحاسيس التي ال مناص من إسقاطها في الترجمة العربية.

 ال تقتصر� اإليحاءات على المفردة الواحدة، بل قد ت�ختزل� في تركيب الجملة وقواعد اللغة ولفظه��ا. فاللهج��ات

مثل لهجة صعيد مصر والطبق��ة مثل لكنة األمريكيين السود والمنطقة  لة} بإيحاءاٍت عن الِعْرق  حمَّ (واللكنات م� ( ) ( 

، وقد تضيع� كثير من هذه اإليحاءات في الترجمة ألنه��ا مغ��روزة في (مثل لهجات المهاجرين من بلداٍن غير عربية ( 

َكان ف��نزويال األص��ليِّين ترجم��ًة لقص��ة وا على س��� رِين قص��ُّ بشِّ  الثقافة. وقد حدث -على سبيل المثال- ُأن بعض الم�

 َصْلب ومقتل يسوع المسيح، وتوّقع المبّشرون ُأن تهتزَّ لها قلوبهم؛ لكن القوم الفنزويلّيين لم يفهم��وا القص��ة ولم

 يكترثوا لها، ففي ثقافتهم يعدُّ االستسالم للموت عالمًة على الضعف والهزيم��ة، وترجم��ة الكالم إلى لغتهم لم تك�ن

47كفيلًة بترجمة إيحاءاته وانطباعاته العاطفية.

تح�دِّث� ا يحكي�ه الن�اس -ُأو معظم��ه- دالالت واس�تنباطات يح�اول� الم�  ومثل قصة المس�يح؛ ف�إن للكث��ير ممَّ

 والكاتب ُأن ينقلَها إلى المستمع والقارٌئ، لكنها ربما تستعصي على الترجمة. فالحديث بلكن��ة إيطالي��ة في األفالم

لكثرة    والمتح��دث بالعربي��ة العامي��ة ي�عبِّر� عن48(،الطلي��ان فيها)األجنبية ي�قصد� به ُأحيانًا االنتماء لعصابات المافيا 

السالم عليكم ورحمة َمْرحََبا ُأو  هاي ُأو  بونجو ُأو  "جانٍب كبيرٍ من شخصيِّته إن ُألقى التحية على ُأحدهم قائاًل  " " " " " " 

، ومن التحديات الكبيرة للمترجم ُأن يحاول نقل هذه اإليحاءات إلى بديٍل يفهمه القارٌئ. "هللا وبركاته

  عن األدب بأن لغته��ا عامي��ة ُأك��ثر، ول��ذلك تغّص بإيح��اءات مرتبط��ة بثقاف��ة49تمتاز� المسلسالت التلفزيونية

 الشارع والناس في بلٍد ُأجنبي، والتي قد يصعب� نقلها إلى لغة ُأخرى. ويق��ال� في ترجم��ة هاوي��ة لمسلس��ل ه��زلي

Big  "اسمه  Bang Theory:"50

•  ,           -  . You know out of the four of us you have the most veal like consistency

51تعلم ُأن بين ُأربعتنا، ُأنت لديك الكثافة األقرب للعجل.•

الِعجْ��ل بمعن��اه العلمي ُأو األحي��ائي، ب��ل في "والمشكلة هنا هي ُأن الهدف من الجملة ليس وصف حيوان  "

46  1991 : . 25Newmark ( ) p

47    2004 : . 39Hatim & Munday ( ) p

48    2004 : . 59Hatim & Munday ( ) p

  سوف تالحظ في هذا الكتاب عّدة ُأمثلة مقتبسة من مسلسالت التلفاز وُأفالم السينما وكرتون األطفال، وترجمة هذه اإلنتاجات49

ص له دراسات وُأبحاث قائمة بذاتها وعددها بازدياد في السنوات األخيرة، (كتابًيا، وليس شفهًيا تعد فرًعا مهًما من الترجمة ت�خصَّ ( 

Audiovisual واسمها هو  translation،ويستشهد الكتاب بأمثلة من هذا النوع ألنها تهّم فئة ال يستهان بها من المترجمين حالًيا . 

وفيها مجاراة ضرورية للعصر بداًل من االنكفاء على ُأنواع الترجمة المكتوبة التقليدية.

50   :  8,  21Big Bang Theory season episode

faselhd. ترجمة مجهولة المؤلف، مقتبسة على الموقع اإللكتروني: 51 co
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عف والضآلة في ثقافته. ومن غير المألوف في اللغة العربية التشبيه بالِعجْ��ل  تشبيه الشخص بكائٍن مشهورٍ بالضَّ

الحََمل� الوديع ضمن المجموعة. األقرب إلى الحََمِل ُأو  "في هذه الحالة؛ وإنَّما بالحََمل، فمن األولى القول ُأنه  " " "

الحّد األدنى "وعلى المترجِم هنا ُأن يأخذ بالحسبان مبدُأ  "52، ج�يري ليف�اي " الذي ابتدعه الم�ترجم التش�يكي  " 

 ويقتضي هذا المبدُأ ُأن يضع المترجم الحد األدنى الالزم من الجهد، لحَْصد ُأكبر عائٍد ممكن في عمله: فاإليح��اءات

ل��ة تش��رح� طوَّ ر� ترجمتها مجتمعة، وإْن كان على المترجم بذل� جه��ٍد هائ��ٍل وكتاب��ة فق��رة م�  تكثر� في الكالم كله وتتعذَّ

 مزحة عابرة؛ فهذا يتجاوز� التزاماته بكثير، ولكن إن كانت هذه المزحة مّتصلة بحبكة القص��ة وض��رورية لفهمه��ا؛ فال

 ب�دَّ من تفسيرها للقارٌئ بطريقٍة ما؛ إذ على المترجم دوًما الموازنة بين ُأهمية اإليح��اء في النص األص��لي وص��عوبة

 ولعلَّ هذه الموازنة تصبح ُأدعى حينما يكون اإليحاء مختزاًل في عنوان النص ُأو العمل نفسه.53نقله إلى القارٌئ.

ألمانية    10.5.3 أفالم
ا وخصوص��ً  )لو حاولت -ذات مرة- مشاهدة ُأفالم ُأو مسلسالت مدبلجة عن اللغة اإلنكليزي��ة إلى لغ��اٍت ُأخ��رى 

 (اللغات األوروبية فقد تالحظ� ُأمرًا غريًبا، وهو ُأن عناوين هذه األفالم باللغات األخرى قد تختلف� تماًما عن عناوينها

 األصلية، إذ ت�فّضل كثير من مؤسسات الترجمة األجنبية ابتكار عنوان جديٍد للفلم، يختزل� الفكرة األساسية منه مع

بب ه��و ُأن األفالم من54وضعها في سياٍق يسيرٍ ثقافًيا على المشاهدين ، والسَّ بداًل من التعّنت بترجمتها حرفًيا  ) ( 

ُأكثر اإلنتاجات الفنية التي تتشرَّب الثقافة وتنغمس� فيها، وقد يستعصي فهمها بدون ُأقلمة. 

Pulp فلنأخذ مثاًل فلم  fiction صادر سنة ، وه��و ص��احب س��ابع ُأعلى1994)  كوين��تين ت��ارانتينو " للمخرج  " ) 

  فلو ترجمنا عنوان هذا الفلم حرفًيا سيص��بح� معن��اه55تقييم لفلم سينمائي بالتاريخ؛ بحسب قاعدة ُأفالم اإلنترنت.

، لكْن، لهذه الترجمة مشكلتان: األولى هي ُأن الثقافة العربية ثقافة محافظة ومتديِّن��ة، الخيال اإلغرائّي "بالعربية:  " 

 ولذا فإن معظم المشاهدين لن يتقبَّلوا االسم، وهو ُأمر} ال ب�ّد للمترجم الجيِّد من ُأخذه في الحسبان. وُأما المش��كلة

 الثانية ولعلها األكثر ُأهمية في سياقنا، فهي ُأن هذا العنوان ال يعني شيًئا للمش��اهد الع�ربي، فل�و تخيَّلت نفس��ك

الخيال اإلغ�رائي فه�ل ستتش�وَّق لمش�اهدته ُأو تج�د� ُأيَّ عالم��ٍةعوًضا عن مترجٍم)مشاهًدا  " سمَع بفلم عنوانه:  " ) 

ن� بها موضوعه؟ ت�خمِّ

Pulp في عنوان  Fiction،ماعه��َد س��ريكي عن��اصطالح} ثقافي يترك� وقًعا دقيًقا جًدا في نفِس المشاهد األم  

ح�ف فيه��اPulp"فمع��نى كلم��ة  ك��ورق الص��ُّ مجلَّة ُأو رواي��ة مطبوع��ة} على ورٍق رخيٍص  ( بحس��ب المعجم ه��و:  ( " " 

،   إلى ف��ترة الح��رب1900 وهذا نوع} من المجالّت انتشرَ في الواليات المتحدة منذ ع��ام 56"مشاهد� عنيفة وفاضحة

  وي�قلِّد� الفلم طابَع هذه المجالت لكثرة ما فيه من مشاهد ذات ط��ابٍع57العالمية الثانية، فالقى رواجًا كبيرًا حينذاك،

52  Minimax Principle. األدنى األعلى ": ومعناه حرفًيا "
53    2004 : . 60Hatim & Munday ( ) p
54  2018 : . 102Lee ( ) p
55    Internet Movie Database (IMDB)

56 -  . 2020.   .   : : . -Merriam Webster Dictionary Definition Of PULP [online] Available at <https //www merriam

.   16  2020webster com/dictionary/pulp> [Accessed July ].
57  2002 : . 64Bloom ( ) p
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 قديٍم ورخيٍص، مع إضافة مشاهد عنيفة وإغرائية. ونَِجد� -إًذا- ُأن للعنوان انطباًعا فريًدا جًدا محال} تعريبه، إذ تتضح

تقبرني الذي تناولن��اه� س��ابًقا، وربّم��ا تتف��ق� حينه��ا ب��أن من ح��قِّ "مشكلة تعريب هذا العنوان لو عدنا إلى مثال  " 

ومن واجبه كذلك ُأن يبتكرَ عنوانًا جديًدا لهذا الفلم ُأكثر انسجاًما مع الثقافة العربي��ة، ك��أن نق��ول: (المترجم الجيِّد  ( 

. الصفراء "حكايات صفراء تقليًدا لما ي�َقال بالعربية عن المجالت والصحف الرخيصة  " " "

 من اللغات الرائدة في االبتكار واإلبداع بترجمة اإلنتاجات السينمائية؛ اللغة األلمانية، فهي لغة} لها اس��تقاللية

 ثقافية عالية} تحرص� على تميزها عن الثقافة اإلنكليزية، وتكثر� تعديالت األسماء فيها حتى إنها تأتي بنت��ائج غريب��ة،

حياة حشرة  )مثل: فلم  " "  A Bug's Life بكسار اسمه� " من  " " )  Das große Krabbeln، الزَّح�ف� الكب�ير ُأي   " " ( " 

موان��ا  )بمع��نى زح��ف ُأو حَبْ��و الحش��رات وفلم  " " )Moana مها��زني اس��من دي " )Vaianaتق} من��و مش��وه  ( "

.Vai"كلمة  الماء بلغة تاهيتي، رغم ُأنها لغة} ال يعرفها معظم المشاهدين األلمان ( ُأي  " " "

Reasons  13من المسلسالت التلفزيونية الشهيرة الصادرة حادثً��ا سلس��لة  Whyاٍة��دَّث� عن فت��تي تتح��ال ، 

هانا بيكر سجلت ثالثة عشر شريًطا صوتًيا تتحدَّث� فيه�ا عن ُأس�باب انتحاره�ا. ول��و حاولن�ا ترجم�ة ه�ذا "اسمها  " 

، وه�ذه الص��يغة ليس��ت ذات مع�نى كب��ير في13"العنوان حرفًيا إلى العربية سنخرج� بشيٍء مثل:   " س��بًبا لم��اذا؟

 العربية ألنها -باألصل األجنبي- ُأقرب� إلى جملة خبرية من سؤال، وعلى عكس اللغة اإلنكليزية ال يمكن� اتب��اع كلم��ة

"لماذا العربية بجملة خبرية، مثل جملة:  " "  That is why   I went outذا��له "، والتي تتحوَّل في العربي��ة إلى:  " 

؛ مكان اسم االستفهام. لهذا ، إذ يحلُّ اسم اإلشارة:  "ذهبت " "

Tote   وفي اللغة األلمانية، اختاَر مدبلجو المسلسل نقله� إلى لغتهم بعنوان  Mädchen lügen nichtذي�ال ، 

قة من المترجم بموضوع المسلسل، تعمِّ . ويدّل هذا العنوان على دراية م� الفتيات الميتات ال يَكِذبْن "يعني حرفًيا  " 

 فخالل ُأحداثه يحاول� كثير من األشخاص التشكيك بمصداقية األشرطة التي سجَّلتها هانا بيكر، واتهامه�ا بالك�ذب

 وتحويرِ الحقائق، وي�ْلقي عنوان المسلسل األلماني الضوء على هذا الجانب من السلس��لة، ب��ل وي��ردُّ علي��ه ببالغ��ة.

 والمجال� هنا مفتوح} لإلبداع واالبتكار بالتعريب كذلك على غرارِ ما ُأَلَْمَنه� األلمان، وقد نقول في ُأمثلة بسيطة قريبة

ثالثة عشر شريًطا غامًض ، ُأو  تسجيالت هانا بيكر الثالثة عشر "من العنوان األصلّي:  " بَِّق ه��ذا" ، ُأو ما ش��ابه. وط�  "ا

Food   :! "األسلوب ببراعٍة -مثاًل- في ترجمة عنوان سلسلة األنيمي  Wars Shokugeki no Somaفأتى عنوانها ،" 

ال سالم على طع�ام وهي ترجم��ة تتجلَّى فيه��ا روح األقلم�ة الثقافي��ة باس�تعارة تعب�ير ع�ربيٍّ "على قناة نتفلكس:  " 

معروٍف قديًما وحديًثا.
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غالف المسلسل باللغة األلمانية. - مقتبسة تحت ترخيص االستخدام العادل.

د� العن��اوين  قد يظّن البعض ُأن هذه الترجمات، ال��تي تأخ�ذ� حريَّته��ا بتع��ديل العن��وان وإع��ادة ص��ياغته، ت�فس��ِ

 األصلية لألفالم والمسلسالت، وال شكَّ بأننا ن�فّضل اإلبقاء على العناوين واألسماء على ُأصلها متى ما ُأمكَن ذل��ك،

 األننا -في نهاية المطاف- ال نحاول� ابتكار إنتاٍج جديٍد بل ترجمًة جديدًة لما هو موجود. والمس��ألة المهم��ة هن��ا دوًم

 هي ُأن التعريب ليس محَض ترجمة، بل هو تكييف} وُأقلمة لقارٌئ عربي، وتحوير الترجم��ة عن األص��ل ُأفض��ل� من

  القارٌئ ُأو المستمع ُأو المش��اِهد الع��ربّي، ف��التحوير هن��ا ج��ائز} إنلثقافةترجمة غير مفهومة، وال تحمل� ُأّي معنى 

 وهي تدعو إليه حتى ي�ْصِبَح واجًبا في ُأحياٍن كثيرة.58دعت الضرورة إليه،

األدبي    10.6 النقد
كليلة ودمنة فربَّما تعجبه� لما فيها من حيواناٍت مزرعة الحيوانات ُأو  "لو قرُأَ طفل} في المدرسة قصة مثل:  " " " 

  لمسائل جادة ج��ًدا في59عجيبٍة ناطقٍة تخوض� مغامراٍت مثيرة، لكنه ر�بَّما ال يدرك� ُأن في هذه القصص إسقاطات

نابوليون الذي يحكم� س��ائر ورمز�ها الخنزير  "الحياة الواقعية. ففي مزرعة الحيوانات منافسة} دامية} بين الشيوعية  " ( 

58  2018 : . 102Lee ( ) p

59 Allergoriesى ُأدبًيا  كما ت�سمَّ
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، وفي كليلة ودمن��ة ورمز�ها هو اإلنسان الذين تتشبَّه� به الخنازير في نهاية الرواية (الحيوانات األخرى والرُأسمالية  ( ) 

من ورمزهم األس�د، زعيم الغاب�ة وم�ا يلقون�ه من غ�درٍ من حاش�يتهم  )إسقاًطا دقيًقا لشؤون الحكم عند الملوك  ) ( 

تين، . ولعلَّ معظم المترجمين المتمرِّسين يفهم�ون مغ�زى ه�اتين القص�َّ  (دمنة الذي يوقع� بالثور باحتياله وخداعه

ق في الرموز واألفكار األدبي��ة العميق��ة الكامن��ة  وال يخلطونهما بقصص األطفال، لكن قلَّة منهم قادرون على التعمُّ

 في الروايات والشعر وشّتى ُألوان األدب، والتي يس��تحيل� على الم��ترجم ُأن ينقله��ا إلى قارئ��ه كم��ا ينبغي؛ إن ه��و

ه� ُأغفلها. نفس�

ُأليس في بالد العجائب في إنكلترا عام  "نشر الكاتب لويس كارول  قصة   ، وزرَع فيها صوًرا كث��يرة ُأراد1865"

نمنها -ضمنًيا- نقد المجتمع اإلنكليزي في عصره، وكان هذا المجتمع وقت�ذاك متيًَّم  ا ب�اآلداب االجتماعي��ة وح�س�ْ

بالد العجائب مع هذا المجتمع ألنها تفتقر� إلى العادات االجتماعي��ة ، وتتناقض� شخصيات  اإلتيكيت "التصرف  " ) ( 

  وتكتّظ القصة بشخصيات كثيرة لها معاٍن رمزية، مثل: األرنب الذي يقفز� متفحًصا ساعَته ومش��تكًيا من60قاطبًة،

 تأخره، في صورة تذّكر بالموظفين اإلنكليز ال�ذين يركض��ون بين التزام�اتهم ك��ّل ي��وم دون ُأن يبلغوه�ا ُأب�ًدا، ومث��ل

َت المجتم��ع "ملكة القلوب التي يصعب إرضاؤها فتأمر بَضْرب عنق كل من ال يعجبها سلوكه، والتي ت�مثِّل� ت��زمُّ " 

البريطاني آنذاك وقسوته مع من ي�خالِف� ُأعرافه، وَهل�مَّ جرًا. 

 وخلف كل نص ُأدبي احترافي جذور ثقافية عميقة كهذه، ح��تى يمس��ي من المس��تحيل تعريب���ه تعريًب��ا ك��اماًل

  لكْن، للمترجم ُأن ي�ْنِقَذ بعًضا من هذه المعاني ُأو ي�عوِّضها ببدائل تحّل مكانها61ينقل� للقارٌئ ك�لَّ ما فيه من معاٍن،

 وتحفظ� للقارٌئ شيًئا من الفكرة، فتبقى ضالعته بخفايا النقد األدبي شرًطا ثميًنا في ترجمة الروايات والمسرحيات

 واألدب الرفيع. وال ريب ُأن المترجم نفَسه� قارٌئ يتذوَّق� األدب، إال ُأن قراءته هي دراسة متعّمقة وتحليلية تختل��ف�

ا يقوم� به القارٌئ العادي.  62تماًما عمَّ

وكذلك في األفالم السينمائية والمسلسالت وكرتون األطفال بِحَيٍل وُأساليب (ويستعين� األدباء في كتاباتهم  ( 

عة يري��دها المؤل��ف  فريدٍة ربما ال يستوعبها جميع القرَّاء بالضرورة، على ُأن هذه األساليب تحتوي على رسالة موسَّ

رفة، فكث��ير من الكتب العلمي��ة فيه��ا ه��ذه األدوات  من النص، وال تقتصر هذه الرسالة على النصوص األدبية الصَّ

، الموتيفة . ومن ُأشهر ُأمثلة األدوات األدبية  ستيفن هوكنغ "ُأيًضا؛ مثلما رُأيناه في كتاب  " "   وهي حدث} ُأو فكرة63"

 ُأو محسوس} يتكرَّر� في القصة فيعطيها عمًقا رمزيًا ومعنويًا، وللموتيفة ُأهمية فائقة} في كل نص ُأدبي؛ ألن األدب

64قائم} على بناء الصالت والروابط وتكرار األفكار.

60  2000 : . 86Botha ( ) p

61  1997 : 68Breytenbach ( )

62  2000 : . 79Botha ( ) p

63 Motif

64  2006 : . 79Klitgård ( ) p
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. - منشورة ضمن الملكية العامة. المصدر: ُأليس في بالد العجائب تأخّر عن مهامه في قصة  "األرنب الذي  " " "

.ويكيميديا كومنز

Winter  "على سبيل المثال:  is comingالشتاء اقترب  )" "(   هي جملة} تتكرَّر� عشرات المرات في سلسلة65"

"لعبة العروش الشهيرة، فتتصل� بها عناصر القصة، إذ ت�نبٍئ� ه��ذه الجمل��ة الق��ارٌئ -ُأو المش��اهد- بفص��ل الش��تاء " 

ح فح��وى كما يرمز� الشتاء عادًة ألبطال القصة وشخص��ياتها، وتتض��ّ (الوشيك وما سوف يأتي بِه من برٍد ومتاعب  ( 

Winter  "هذه الموتيفة حينما تتحوَّل الجملة إلى  is here "(  "( في المواسم األخيرة، ثم حينما ينقشع�الشتاء حَّل"

وهو عنوان الرواية األصلية ُأو النار والجليد  ِم  (الشتاء ويحّل الصيف في نهايتها، فتكتمل� رمزية القصة في تناغ� ( " " 

ها عليها المحلّلون. الشتاء والصيف ُأو النور والظالم، ُأو متضاّدات ُأخرى كثيرٍة قد ي�ْسِقط�

، وال��تي يس��تغلّها الخن��ازير للتحاي��ل مزرعة الحيوانات ْبع في  "ومن ُأمثلة الموتيفات في األدب: الوصايا السَّ " 

سيد ْلم بداًل من الَعْدل. ومن ُأمثلتها -كذلك- المحارة في رواية   "على حيوانات المزرعة، فتصبح� الوصايا وسيلًة للظُّ

ا ُأم��ام الجماع��ة، ويكتم��ل� معناه��ا ، والتي ترمز� لَسْطوة القانون واالنضباط، فلحامله��ا الح��ق� ب��الكالم دوًم��  "الذباب

  يجب� ُأن تأتي كلمة� الشتاء ُأوالً في الترجمة للحفاظ على مكانتها ومحوريتها مثلما هي الحال في األصل، فإن بدُأت الجملة بالفعل65

ه. قلَّ ظهور االسم الذي يتبع�
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الثقافة  والتعريب  تعريب التـرجمة فن

م� المح�ارة� بيغي فينسحق� تحته�ا وتتحطَّ وهو الولد  "(كموتيفة حينما يدفع� ُأحد األوالد األشرار صخرًة نحو حاملها  " ( 

ر على الجزيرة.  التي يحملها، ومعها آخر بقيٍة باقيٍة للمتجمع المتحضِّ

عرِّب هنا ُأن ي�دقَِّق في الموتيفات والرموز المحوري��ة في القص��ة، فال يج��وز� ح��ذفها وال التقلي��ل� من  وعلى الم�

 ظهورها في النص، وربما يخال� الم��ترجم المبت��دٌئ ُأن ه��ذه الموتيف��ات هي عناص��ر عش��وائية مبع��ثرة} دون ص��لة

يها بمصطلٍح مختلٍف، فتض��يع�66واضحة؛   فيرتكب� خطأً جسيًما بأن يترجمها في كّل سياٍق بصيغٍة جديدٍة ُأو ي�سمِّ

 فكرتها ُأو ال تتّضح العالقة بينها وبين مسار القصة. وليس هذا سوى عنصرٍ واحٍد من عش��رات العناص��ر واألدوات

مُّ في تعريبها. الدارجة في اآلداب التي ينبغي دراستها واالنتباه إليها لمن يَه�

البالغة   10.6.1
، وفئ��ة} ال ت�َت��رجَْم. والمقص��ود ه��و ُأن ُأي يص��لح ُأدبه��ا وكتابته��ا للترجم��ة (يقال� ُأن األدباء فئتان: فئة} ت�َت��ْرجَم�  ( 

 ُأصحاب الفئة األولى يكتبون األدب للحديث عن فحوى وعبرة؛ مثل وض��ع كت��اب في علم من العل��وم، وُأص��حاب

 الفئة الثانية يكتبونه للتفّنن باللغة والكشف عن مكامن جمالها وبالغته��ا؛ مث��ل الش��عر وغ��يره. وع��برة� ُأدب الفئ��ة

 لكن الترجمة تنقل� المعنى وليس الجمال وال البالغة.67الثانية هي في لغته وُأسلوبه،

. - منشورة ضمن نورا تورفالد بزوجته  ، التي تتمحور قّصتها حول كيفية تحكّم  بيت الدمية "ُأداء واقعي لمسرحية  " " " " " 

.ويكيميديا كومنزالملكية العامة. المصدر: 

66  2006 : . 79Klitgård ( ) p

67  1976 : . 19Rose ( ) p
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بيت  تورفالد في بداية مسرحية  "مثاًل، يقول  " :الدمية" بحس��ب ترجمته��ا العربي��ة ( لهنريك إبسن  (   »ُأه��ذه68"

  التي تمرح؟«، فتجيبه� زوجته نورا: »نعم«، فيسأل� ثانيًة: »ومتى عادت األرنبة؟«، فتخبره� نورا وهيُأرنبتي الصغيرة

  ُأن يأتي ويرى م��ا اش��ترت، فيفتح� ب��اب غرفت��ه لين��دهش من ك��ثرة م��اتتناول� قطعًة من البسكوت وتمسح� فمها

ْسرِف�ِتي الصغيرةاشترت، ويقول لها مداعًبا: »ُأعادت التبذير مرة ُأخ��رى؟« وله��ذا الح��وار ُأهميَّة فائق��ة} في م� [ إلى  [ 

 الكشف عن شخصيات المسرحية وحبكتها، ويدلُّ اختيار� الكلمات في ترجمته العربية على براع��ٍة فائق��ٍة في نق��ِل

جمال هذا الحوار.

ُأرنبتي الصغيرة ُأصل�ها  "فجملة  " "  my little squirrelٌّوهذا تشبيه} بالغيٌّ وُأدبي ، سنجابتي الصغيرة ُأي   )" " ( " 

ن�ورا يعتبره�ا مث�ل  : ُأواًل ليرين�ا ُأن زوج  وربما ُأكثر "اختاره� المؤلّف لسببين  " " ) إنس�انًاحي�واٍن ُألي�ٍف) " يملك�ه ال  " " 

نورا وشخصيتها كما يراها زوجها، وال سيما ُأنها تظه��ر� في "مستقاًل ُأو قادًرا على تدبّر ُأمره. وثانًيا ليدلَّ على طباع  " 

، ويب��دع� الم��ترجم في التع��ويض عن ه��ذه المف��ردة مث��ل الس��نجاب "المش��هد نفس��ه وهي تقض��م� البس��كوت  " 

األرنب في العربية، واألرنب تشبيه} سائغ} ُأكثر للق��ارٌئ الع��ربي، ولكن��ه ينق��ل� المع��نى األدبي المقص��ود، وعلى "ب� " 

س��رَِفِتي م� ْربة الترجمة. ونرى ُأن اختي��ارات الكلم��ة األخ��رى، مث��ل  غريًبا فيحفظ� غ� "الرغم ذلك فهو يظلُّ تشبيًها  " " 

حان إلى الفكرة نفسها، والتي لن ي�ْفِلَح الم��ترجم في وهو بيت الدمية ي�لمِّ (الصغيرة بل وعنوان المسرحية نفسه  ( " 

حفظها إن لم يلحظها ُأواًل. 

معجم الدوح�ة الت��اريخي "وقد نَِصف� هذه المفردات الدقيقة على ُأنها عالمات على بالغة الترجمة، إذ يق�ول  " 

رَاد«، أحسن لفٍظفي تعريف البالغة: إنها »إجادة القول باختيار   وفي69 وُأوجزه وُأدقِِّه في التَّعب��ير عن المع��نى الم���

  وفي الترجمة قدر} هائل} من البالغ��ة والفص�احة ال70«، اإلصابة في الَقْولتعريف الفصاحة ُأنها: »ح�ْسن البيان مع

ُأو األدب المتقن يختار�ه��ا الك��اتب بعناي��ٍة ش��ديدٍة (يشعر� بها المرء إال بالتمرُّس والخ��برة، فك��لُّ كلم��ة في األدب  ( 

مات  لمعناها ووقعها ومزاياها الصوتية والجمالية وتناغمها مع باقي الكلم��ات، وعلى الم��ترجم ُأن يفهم ه��ذه الس��ِّ

اللغوية، وُأن يدرسها ويسعى إلى َصْونِها إن استطاع.

 "، ولع��لMarkednessَّ"وفي ما جاء ُأعاله سمة} نالَت حًظا وافرًا من الدراسة واالهتم��ام من الم��ترجمين هي 

، وي�قصد� به ُأن يكون وقع الكلمة في نفس القارٌئ ُأو الفصاحة "ُأفضل ما ي�قرَّب� به هذا المصطلح  إلى العربية هو  " 

ُأرنب��تي في مث��ل: كلم��ة  ل  "المستمِع مألوًفا وعاديًا على عكس ما إن كان وقًعا غريًبا يدفعه� إلى التوّق��ف والتأّم�� " ( 

. وكثيرًا ما يقصد� المؤلِّف� ُأن يختار مفرداٍت لها وقع} غريب} وخاّص، وقد ينجح� الم��ترجم بالحف��اظ على  (هذه الحالة

ه���ذا الط���ابع ُأو ق���د يس���تعيض� عن���ه بمف���ردات له���ا وق���ع} ع���اديٌّ في اللغ���ة ال���تي ي���ترجم� إليه���ا، وه���ذا

71خطأ واضح.

18(: ص 2007) كامل يوسف 68

. 2020 معجم الدوحة التاريخي للغة العربية. 69 الفصاحة ]. تعريف كلمة  " تاريخ الوصول مصدر رقمي" ] باََلَغة  [.2020 يوليو 16[

. 2020 معجم الدوحة التاريخي للغة العربية. 70 الفصاحة ]. تعريف كلمة  " تاريخ الوصول مصدر رقمي" ] َفَصاحَة  [.2020 يوليو 16[

71    2004 : . 69Hatim & Munday ( ) p
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 اختيار الكلمات في الكتابة مهمٌّ جًدا ألن ك�لَّ ما ي�كتب� له ُأسلوب} وُألفاظ} تختلف� حس��ب موض��وعه، فاألخب��ار

 ا تعتمد� على اللغة الجادَّة التي تسرد� وقائع واقتباساٍت متتالي��ًة، والكتب الفقهي��ة تتن��اول� ُأحكاًم72الصحفية -مثاًل-

ا ي�دلُّ على ُأهمي��ة األس��لوب، ُأن لك��لِّ ن�وٍع من األدب جمل��ه  دينيَّة ال يجوز� ال��زّج بينه��ا بمزح��ة ُأو َه��ْزل ع��ابر. وممَّ

بسم هللا الرحمن ال��رحيم والص��الة  :  "المعروفة التي يتوقَّعها القارٌئ، فلعلَّك تعرف� موضوع النّص إذا كانت فاتحته�

. ولكن هذه ُأمثلة} فاقعة كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر واألوان "والسالم على ُأشرف المرسلين ُأو  " " 

 واضحة، ويحدث� في حاالٍت كثيرٍة غيرها ُأن يسيَء المترجم� فهَم التركيب البالغي الذي يستخدمه� الكاتب إلض��فاء

73طابٍع مقصوٍد على كتابته.

forget  "وقد نأخذ على ذلك مثااًل حداثًيا من جملة  about itدوني " التي تتكرَّر� عش��رات الم��رات في فلم  " 

،   والذي يتناول قصة حقيقية لعميل ُأمريكي اخترق صفوف عصابات المافي�ا، وال�تي تكث��ر� في لهجته�ا74"براسكو

، لكنن�ا سنتغاض�ى عن ذل�ك ألغ�راض موتيف�ة والواق�ع ُأن الجمل�ة ت�أتي في ه�ذا الس�ياق كمث�ل  "هذه الجملة  " ( 

اًل يش��رح� معانيه��ا العدي��دة. وفيم��ا يلي اقتباس��ات} من الفلم ومن ، ح��تى إن في الفلم ذات��ه مش��هًدا مط��وَّ  (الشرح

75ترجمته العربية على قناة نتفلكس، مع دالالت الجملة بحسب مكانها:

المعنىترجمة نتفلكساقتباس

 ,      What's that you want me to sign
it?

  .Forget about it

- ماذا؟ تريدني ُأن ُأوّقعها؟ 
. انس األمر-

: [حرفّي  دعَك من األمر.]

     Is he a good old guy?
  .Forget about it

- هل يمكن االعتماد عليه؟
. انس األمر-

 : [موافقة .بال شّك]

      A Lincoln is better than a Cadillac? 
  Forget about it

لينكولن ُأفضل من (ال� ( 
؟ (الكاديالك . انس األمر)

 : [نفي !مستحيل]

 ,   I’m known forget about it .انَس األمرُأنا شهير
 : [توكيد  ال يساورنَّك]

الشك 

  ,    Forget about it I ain't doing itلن ُأفعل ذلكانس األمر ، : [حسم ال تناقشني]

، وال تكفي هذه المساحة لتغطية قسٍم ي��ذكر  والنقد األدبي وما فيه من ُأدوات قصصية وبالغية هو بحر} واسع}

 من آثاره وتداعياته على التعريب، لكن الهدف هو ُأن يعرف المترجم الذي يعمل في هذا المجال ُأن النقد موض��وع}

 غنيٌّ ثمين} وال يفهم� المرء األدب دونه، وال يصلح� لتعريب الرواية والمسرحية والقص��ة من لم يتس��لَّح ب��ه. وي�نص��ح�

ق في هذا الموضوع، بل وُأن يدرسه� كاختصاص دراس��ي. إال ُأن مش��كالت  من يطمح إلى الترجمة األدبية ُأن يتعمَّ

72    2004 : . 88Hatim & Munday ( ) p
73    2004 : . 90Hatim & Munday ( ) p
Donnie  العنوان األصلي: 74 Brasco إصدار سنة  (1997)
انس األمر ألن لصورتها الحرفية قيمًة قصصية75 ُأي إلى  "( من حقِّ المترجم في هذه الحالة ُأن يترجم الجملة حرفًيا في كل مواضعها  " ( 

ر� معانيها وقيمتها الثقافية، فهي ُأقرب� إلى موتيفة،  في حبكة الفلم قصدها المؤلف بتكرارها كثيرًا وبتخصيص مشهٍد كامٍل لها ي�فسِّ

ولذا فالمثال توضيحيٌّ بحت} وليس نقًدا للترجمة.
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 الثقافة في الترجمة ال تقتصر على ما قد يبذله المترجم من جهد في فهم النّص وتحليل ما في��ه، ب��ل وفي كيفي��ة

تعويضه بثقافة ُأخرى.

الدارجة    10.7 اللهجات
  »إنتوا هيوانات قرش وه�و بطب�ؤه ش�ره كت��ير، لكن ب�ردو76يقول طبَّاخ السفينة في ترجمة لرواية موبي ديك:

 ُأقول لكم يا إكواني إنه الشره داك - امنأوا اللطم بالدنب! كيف ممكن تسمأوا ان ك��ان بقيت��وا مس��مرين في اللطم

فليس العج��وز ه��و عج��وز} زنجي ينط��ق� الح��روف والكلم��ات77واألض الملئون هناك؟«. واس��مه�  "( والطباخ هن��ا  " ( 

" بدل dat"بلكنته، فيقول  "thatو " "zay مكان " "sayرية��لوب بالعاميَّة المص��وارتأى المترجم� محاكاة هذا األس ،" 

تعويض اللهجة باللهجة بهذه الطريقة ه��و من "لنقل شيٍء من الواقعية االجتماعية التي ُأرداها هيرمان ميلفل، و " 

األساليب الشائعة في ترجمة األدب.

 اللهجات مسألة شائكة} لها ُأبعاد} سياسية ومجتمعية. فاللهجة في علم اللسانيات هي فرع} من اللغة، تختل��ف�

 فيه بعض المفردات ومخارج الحروف وشكل األلفاظ، على ُأن غ��ير الن��اطقين به��ا يفهمونه��ا دون حاج��ٍة لتعلّمه��ا

، الفهم المتبادل بين اللهجتين ى هذا  (و�يسمَّ " " ا- عن انتم�اءات جغرافي�ة واجتماعي�ة78)   إال ُأن اللهجات ت�عبِّر� -ُأيض�ً

كَّان الريف. وقد79وعرقية للمتحدثين بها، كَّان المدن لهجتهم غير س�   فاألمريكيون السود لهم لهجة} غير البيض، وس�

مث��ل الفص��حى بين اللهج��ات80كان من الشائع قديًما ُأال ي�عتدَّ إال بلهجة واح��دٍة من اللغ��ة لتص��ل�َح لكتاب��ة األدب  ( 

، لكن هذا األم�ر تغيَّر فص�ار األدب�اء ي��دخلوَن اللهج�ات العامي�ة في كتاب�اتهم؛81العربية  ( والبريطانية في اإلنكليزية

لينقلوا كالم الناس بواقعية، ولذا ُأصبحت ترجمة هذه اللهجات من لغٍة إلى لغٍة معضلًة عصيبة.

478(: ص 1980) إحسان عباس 76

- ,     ,     ,    " المقطع في األصل: 77 ,  Do you is all sharks and by natur wery woracious yet I zay to you fellow critters dat dat 

      !     ,        woraciousness—’top dat dam slappin’ ob de tail How you tink to hear spose you keep up such a dam slappin’ 

  and bitin’ dare?"

78  1997 : . 10Berezowski ( ) p

79  1997 : . 12Berezowski ( ) p

80  1997 : . 13Berezowski ( ) p

81  2009 : . 24Rouchdy ( ) p
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موبي ديك حياة بحارة بسطاء على متن سفينة لصيد الحيتان، فتحتاج� لمحاكاة لهجاتهم العامية بواقعية. - ر رواية  "ت�صوِّ " 

.ويكيميديا كومنز منشورة ضمن الملكية العامة. المصدر:

 إن هدف الترجمة األسمى هو ُأن ت�قرَِّب نًصا من لغ��ة ُأجنبي��ة إلى لغ��ة يألفه��ا الق��ارٌئ، لكن المعض��لة هن��ا ُأن

 بعض النصوص فيها تنوع لغويٌّ ال يجب� ُأن يألفه القارٌئ ُأصاًل: فاللهجات كالم غ��ير م��ألوف ل��ه دالالت} قوي��ة على

 الطبقة االجتماعية، واللكنات والمفردات لها داللة} على سمات شخصيٍَّة في الحديث ت�مّيز ك���لَّ إنس��ان عن س��واه،

 83 ويستعين� األدباء بهذه الصنوف اللغوية قص��ًدا82واللغة تتغير مع الوقت فتكسب� نصوصها التراثية طابًعا عتيًقا،

ائدة،   وبين84فيأتون بلهجاٍت تختلف� في نطقها ُأو مفرداتها ُأو تراكيبها النحوية والصرفية عن اللغة الفص��يحة الس��َّ

ميَّزة ال يمكن نقلها إلى ُأي لغة سواها. هذه اللهجات ولغتها -دوًما- عالقة} م�

82  1997 : . 20Berezowski ( ) p

83  2008 : . 99Munday ( ) p

84  1997 : . 43Berezowski ( ) p
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؛85وتكثر اللهجات واللكنات في األعمال األدبية الحديثة نسبًيا، تش�ارلز ديك�نز " ومن ُأش�هر ُأمثلته�ا رواي�ات  " 

ال الفقراء في بريطانيا بالقرن التاسع عشر. وينقل� معظم الم��ترجمين الع��رب ه��ذه مَّ  التي ت�صوِّر طريقة حديث الع�

 الروايات وما فيها من حوارات إلى لغة عربيٍة فصيحة، وهذه مشكلة} ألن العربية الفصحى لغة} تقتصر� على الكتب؛

 وال ُأحد -تقريًبا- يتحدَّثها مع عائلته ُأو ُأصدقائه في عصرنا، فكيَف -إًذا- يمكن� لهذه اللغة ُأن تنقل الط��ابع الثق��افّي

ج��و تشارلز ديكنز في رواياته، وهو يقصد ُأن يصف لهجة الم��واطن اإلنكل��يزي الفق��ير؟ مثاًل، يق��ول  "الذي ُأراَده�  " " 

: آمال كبيرة "غارجيري في ترجمة عربية لمشهد من المشاهد األخيرة في رواية  " "86

لقد سمعت بعض األخبار عن ذلك، وهذا ال يهمني بالمرة، مثل ه��ذه األش��ياء ال …نعم يا بيب، يا صديقي العجوز " 

. "ُأهمية لها بين األصدقاء الحقيقيين

ر� جو وكأنه رجل متعلّم يتحدث لغة فصيحة وكأن الناطق به��ا ُأس��تاذ}  وفي هذه الترجمة قصور} هائل} ألنها ت�صوِّ

مك��ان wery"من األس��اتذة، ولكن��ه في الرواي��ة ح��داد} فق��ير} يتكلَّم� لهج��ًة عامي��ة متضعض��عة، فيق��ول   ( "very)

مكان lookee"و  ( "look)87و��ج " ولم يختر ديكنز ه��ذه اللهج��ة عبًث��ا وإنَّم��ا له��ا قيم��ة} جوهريَّة في الحبك��ة، إذ إنَّ  " 

 يتملَّكه� التوتّر واالرتباك ك�لَّما تحدث ُأمام الناس؛ وذلك ألنه رجل} قليل� األهمية في المجتمع، بينما صديقه وبط��ل

بيب هو سّيد فاضل} واسمه  "(القصة  " بيب من��ذ بداي��ة الرواي��ة ُأن يغ��دو س��يًدامحترم وثري 88) ". وقد ك��ان حلم  " 

ج��و -رغم منزلت��ه ، لكنَّه يدرك� فيما بع��د ُأن  جو "فاضاًل، لهذا فإنه يخجل� من ُأن يراه� اآلخرون مع صديقه الفقير  " " " 

 المتدنية اجتماعًيا وحديثه العامي- يتحلَّى بصفات السيد الفاضل ُأك��ثر من ذوي الج��اه والم��ال. ويس��اعد� تف��اوت�

ج��و وب��اقي ع��رِّب� تعريبه��ا على اس��تيعاب ه��ذه الع��برة والتب��اين بين  ل��و ُأج��اد الم� "اللهجة في مشاهد القص��ة  " ) ( 

ا يعود� بنا إلى ما يحتاج إليه المترجم من باٍع وخبرٍة في ُأدوات تحليل األدب وفهمه.  89الشخصيات، ممَّ

85  2008 : . 138Munday ( ) p

265-263(: ص 2001) مختار اليوسفي 86

87 "      , Did you hear anything of his circumstances Joe"?

" , Not partickler Pip."
"     ,    ,         If you would like to hear Joe—" I was beginning when Joe got up and came to my sofa.
" ,  ,   ,   .       , Lookee here old chap " said Joe bending over me "Ever the best of friends; ain’t us Pip"?
" , ,   Wery good then " said Joe.

، وهي موتيفة في الرواية وجزء من رمزيتها ورسالتها.Gentelman المقصود هنا هو 88

89  2015 : . 13-14Pukari ( ) p
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 للغات لهجات} متنّوعة تحمل� كل منها ثقافة تخّص منطقًة وفئًة من الناس دون غيرها، وتستخدم هذه اللهجات لزرع

CC-انطباعات مدروسٍة في األدب. - منشورة تحت ترخيص  BY:ويكيميديا كومنز . المصدر.

ش��ة من همَّ  ويستعين� المترجمون على مشكلة اللهجات ه��ذه بطريق��ة األقلم��ة، في��أتون بلهج��ات قروي��ة ُأو م�

عرَّبة. ومن موبي ديك الم� "لغتهم؛ للتعويض عن العامية في اللغات األخرى، كما رُأينا في المثال البارع من رواية  " 

بيولف عن اللهجة القديمة لإلنكليز شيموس هيني عوََّض في ترجمته الشهيرة لقصيدة  "ُأمثلة ذلك -ُأيًضا- ُأن  " " " 

(التي كانت ذات طابٍع بدوّي وعامّي اجتماعًيا بلهجة الم�زارعين اإليرلن�ديين في ال��وقت الحاض��ر، وال��تي تحف��ظ� ( 

 90عناصرَ بائدًة كثيرة من اإلنكليزية القديمة.

ح��دَّدة يدرس��ها اللغوي��ون ويحلّل��ون طريق��ة اس��تخدامها، ومن  وتّتسم اللهجات العاميَّة المعاص��رة بس��ماٍت م�

Sorry  "ُأمثلتها الشائعة التي قد يواجهها المترجم من اللهجات اإلنكليزية هي تك��رار� النَّفي، مث��ل جمل��ة:  I ain't 

  got no money وقد تكرَّر النفي فيها، مرة بأداة  ( "not ومرة بكلمة no:وتجوز� ترجمة هذه الجملة من منطلَقْين .) 

شة؛ لت�عبِّرَ عن الفئة االجتماعية المقصودة، همَّ ا بترجمتها إلى لهجة عربية سائدة في المناطق الم�   ُأو بترجمته��ا91إمَّ

َمة وهي تكرار� النفي م�رَّتين فتحتف�ظ� بالس�ِّ (إلى عربيٍة فصيحة فيها خاصيَّة اللهجة التي استعاَن بها المؤلف هنا  ( 

92اللغوية التي ُأرادها المؤلف:

معذرًة فال مال ليس بحوزتي.•

وهللا يا زلمة معيش وال قرش.•

90  2008 : . 175Munday ( ) p
91  1997 : . 28Berezowski ( ) p
92  1997 : . 30Berezowski ( ) p
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 واألسلوب الثاني غير شائع في الترجمات العربية بَْعد، ولو ُأنه األص��لح في س��ياقات كث��يرة، فه��و ينق��ل� روح

 الطبقة المقصودة اجتماعًيا وليس السمات اللغوية والنحوية الجامدة للهجات ال��تي ر�بَّم��ا ال يفهمه��ا الق��ارٌئ. لكن

تقسم� الن��اس  )على المترجم إن سلك الطريق الثاني ُأن يتوخَّى ُأشدَّ الحذر، ألن اللهجات نوعان: لهجات} اجتماعية 

، والجمه��ور الع��ربي يع��زو تقسم� الناس حس��ب مك��ان معيش��تهم (حسب طبقتهم وتعليمهم ولهجات} جغرافية  ( ) 

 فروق اللهجات غالًبا الختالفات جغرافية ال اجتماعية، وه�ذا يع�ني ُأن االستش�هاد بلهج�ٍة عربي�ة في الترجم�ة ق�د

َنا- هو استعارة لهج��ة واقعي��ة ره� القارٌئ على ُأنه انتقاص} لشعٍب بكامله، على ُأن ولو كان المقصود -كالحال ه�  ي�فسِّ

 ، مثاًل: طبقة العامة (لفئة من الناس تتحدث عنها الرواية   استعارة لهجة بلٍد بعمومه.وليس)

ا باللهج��ات العربي��ة الدارج��ة، وه��و ُأم��ر}  ولهذه الطريقة س��لبيات ُأخ��رى: فهي تس��توجب� من الم��ترجم تعمًق��

عرِّب ُأن يجَد دوًما لهجًة مماثلًة في الثقاف��ة العربي��ة -مثاًل- للهج��ة93صعب،   ث�مَّ إن فيها غموًضا مبهًما، فكيف للم�

  ولعلَّ اس��تبدال94الطبقة العاملة في لندن ُأو سكان ُأسكلتندا؟ فلكّل لهجٍة سمات} ثقافية فريدة ت�ميزها عن غيرها.

 اللهجات األجنبية بمثيالتها العربية ُأسلوب} مناسب} في ُأدب األطفال وفي السياقات العامة، إال ُأنه ق��د ال يص��لح�

ولي��ام واالس مثاًل ة، كفلم تاريخي عن بطل ُأس��كتلندي  "إن كان لهذه اللهجات وظيفة في حبكة القصَّ  ( يح��ارب)"

حدٍَّد ال تجوز� االستعاضة عنه بغيره. اإلنكليز، إذ ترتبط� اللهجة هنا بسياٍق تاريخي وجغرافي م�

ا الفرنس��ية واأللماني��ة،  95وت�ْقحَم� في الروايات األجنبية -ُأحيانًا- اقتباسات} كامل��ة من لغ��ات ُأخ��رى، وخصوص��ً

حدَّدة} لها جذورها التاريخية، فأبناء الطبق��ة الثري��ة في إنكل��ترا ك��انوا  والقتباس هذه اللغات في اإلنكليزية ُأهداف} م�

ون كالمهم بالفرنسية في فتراٍت ِعدَّة -مثاًل- في��دّل اقتباس��ها على طبق��ة المتح��دث. ونق��ل� ه��ذا الواق��ع في  يخلط�

 الترجمة العربية ممكن} في بعض الحاالت إن كانت لغاتها مألوف��ة للجمه��ور الع��ربي، فبعض الكلم��ات الفرنس��ية

ُأم��بيونس ش��وفير و ميرس��ي و "مثل  " " " "   مألوف��ة كث��ير من البالد العربي��ة بح�ْكم الت��اريخ ك��ذلك، ومن األفض��ل96"

 للمترجم ُأن يحاوَل َصْون هذه الكلم��ات إن ظنَّ ُأن جمه��وره يفهمه��ا، كم��ا يمكن ُأن يس��تبدلها بم��ا ي�ْعِطي وقعه��ا

97للقارٌئ العربي، وإال فإنَّ جزًءا مهًما من روح النصِّ قد يذهب ُأدراج الرياح.

م يمّي��زون بين ترجم�ة األعم�ال ة لعامل الزمن في لغة األدب، فه�  يرى بعض الباحثين األكاديميين قيمة خاصَّ

  وي��رى األك��اديميون ُأن98األدبية المعاصرة، وبين ترجمة التراث األدبي الذي يعود� عمره إلى مئات ُأو آالف الّسنين.

د الترجم��ة100 ُأو الحفاظ� على طابعه��ا ال��تراثي الع��تيق:99في هذه الترجمة طريقتين: إما نقلها بلغٍة حداثية   إذ تتعمَّ

93  1997 : . 31Berezowski ( ) p

94  1997 : . 33Berezowski ( ) p

95  2009 : . 184Baker ( ) p

األمبيونسamibance" وهي نقحرة للفظ 96 ، كأن تدخل مطعًما فتقول ُأن  للطابع الجو والمقصود ُأقرب  " ومعناها الحرفي  " " " " " 

"كالسيكي ُأي يذكر بالفترة الكالسيكية.

97  2009 : . 185Baker ( ) p 

الكامل98  " والمقصود في هذا السياق بمعظمه هو ُأمر} يخّص اللغات األوروبية، التي تترجم� تراثًا قديًما من ثقافتها ذاتها، مثل ترجمة 

"في التاريخ من العربية التراثية إلى الحداثية، لكنه ينطبق� بالعموم على الترجمة التراثية.
actualizing باإلنكليزية: 99

historicising باإلنكليزية: 100
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  وقد يصلح� هذا األس��لوب في نق��ل المالحم101في الطريقة الثانية استخدام مفردات عتيقة وعالمات ترقيم تراثية،

دريني خشبة في اإللياذة واألوديسة، وهو م��ا تح��دثنا عن��ه في "الشعرية القديمة إلى العربية، مثلما نحاه� -تقريًبا-  " 

الفصول األولى للكتاب.

 وللمترجم إًذا طرائق ِعدَّة في نقل اللهجات واللكنات، وجميع� هذه الطرق غير مثالي��ة؛ حاله��ا كح��ال الترجم��ة

 ك�لّها، على ُأن من الالزم ُأن تذكرَ ُأمرًا مهًما حين االختيار بين هذه الطرق: وهو ُأن العربية الفصحى ليست إال لهجًة

 وال لغًة يتحدَّث بها الناس في حياتهم، ولذا فإن المبالغة والتزّمت في االلتزام بها يتناقض� ُأساًسا مع سبب إقحام

  وما ينطقون به في ال��بيوت والش��وارع. فالفص��حى لغ��ة} ُأدبي��ة المحاكاة ألسنة الناساللهجات في األدب، وهو 

 تخرج عن إطار المطبوعات والخطابات الرس��مية، وُأم��ا اللهج��ات فهي لغ��ة} إنس��انية تَْلِمس� ُأحاس��يس الجمه��ور،

ة عميقة ال مجال لترميمها. والفرق� بينهما ليس لغويًا بحًتا وإنَّما هو اجتماعي وثقافي يصنع� هوَّ

الشعر   10.8

 ».. وقد ن�ِقلَت كتب الهند وت�ْرِجَمت حكم اليونان وح�وِّلَت آداب الفرس، فبعض��ها ازداد حس��ًنا وبعض��ها م��ا انتقص

ْعِجز الذي   ، مع ُأنهم لو حولوها لم يجدوا في معانيه��ا ش��يًئاالوزنهو شيًئا، ولو ح�وِّلَت حكمة العرب لبطل ذلك الم�

لم تذكره� الَعجَم� في كتبهم التي و�ِضَعت لمعانيهم وفطنتهم وحكمهم«. 

— الجاحظ، كتاب الحيوان، الجزء األول

ْعر، ا سبق، ُأن ما ي�مّيز ُأدب العرب عن سائر األمم هو نظمه ووزن�ه في الش��ِّ ، حسبما يّتضح ممَّ الجاحظ "يرى  " 

 فبدونه ال فرَق بين حكمتهم وحكمة األمم األخرى: ولعلَّ قوله يرجع� إلى ما اشتهرَ ب��ه الع��رب من إب��داٍع وت��ألّق في

الداللة واختيار ْعر في كل لغة وثقافة؛ فجماله� مزيج للمعنى  عر، لكن تمّيزهم فيه ال ينفي خصوصية الشِّ (نَْظم الشِّ ( 

. النَّْظم والَوْزن والقافية الحصيلة المعجمية ومزاياه الصوتية  (األلفاظ  ( ) (

 ولهذا يَحار� المترجمون للشعر في إمكانية ترجمته بين اللغات، فيظّن كثيرون استحالة ترجمة الشعر بالج�ْملة،

ا ت�ْرِجَم من ُأشعارهم وكأنه لم يع���د من102فيما يقول آخرون ُأن الشعر ال يترجمه� إال شاعر،   ويتبرَُّأ بعض الشعراء ممَّ

 ومع ذلك فإنَّ ترجمة الشعر صنعة} قائمة} جرَّبها وما زال يسلكها كثيرون.103تأليفهم،

األمم    10.8.1 أشعار
فر ه��و والص��ُّ فارين  الخليل بن ُأحمد الفراهيدي قصَد شوارع بغ��داد ذات ي��وٍم، فم��رَّ بس��وق الص��ُّ : إن  )يقال� " " 

، وهو سوق} يَْصدح� دوًما بأصوات مطارق النحَّاِسين التي يطرقون بها104النحاس حين يصفرُّ لونه،  ( ُأي حين ي�ْطرَق

101    2006 : . 34Weissbort & Eysteinsson ( ) p

102  2019 : . 4Ghazala ( ) p

103  1997 : 76Breytenbach ( )

720(: ص 2015) ابن منظور 104
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الثقافة  والتعريب  تعريب التـرجمة فن

ت� له��ذه105مصنوعاتهم؛ من ُأواٍن وُأباريق وُأطباق، فت�ْحِدث ضجَّة مثل ق��رع الطب��ول. الفراهي��دي ي�ْنص��ِ " وتوقَّف  " 

  إال ُأنه استنبَط مما106األصوات وما فيها من َطْرٍق كلحن الموسيقى، حتى ظنَّه المارة -كما تقول� الحكاية- مخبواًل،

ل��و غضض��نا النظ��ر107َسِمَعه بحوَر الشعر العربّي وعلم الَعروض. الفراهي��دي  ) إال ُأن علينا ُأن نعلم ُأن ما اكتشفه  " " 

 (عن صحة القصة ُأو عدمها كان وزنًا ينتظم� به الشعر العربي، ويختلف� هذا النَّْظم في ُأوزانه وُأس��لوبه ونظام��ه عن

نظم وُأوزان وُأسلوب اللغات األخرى، فيكاد� الشعر في ك��لٍّ من ه��ذه اللغ��ة يك��ون لونً��ا مختلًف��ا عن األدب في ُأي

لغٍة ُأخرى.

 ت�ْنَظم� بحور الشعر في اللغة العربية بحسب عالمات حروفها الساكنة ُأو المتحرّكة، فتنقس��م� إلى ُأس��باٍب نح��و

؛ ُأي ْل"بَ َسَمًكا تحرِّكان فساِكْن، وفواصل نحو  َرَمى وهي م� " وهي متحرّك} يتبعه� ساِكْن، وُأوتاد نحو  " " " " َمَكْن"  "س��َ

تحرَِّكات فساِكْن.   وتتناغم� بح��ور الش��عر بحس��ب س��كونها وحركته��ا مث��ل: ق��رِع108بالتقطيع الشعري، وهي ثالث م�

، وعدد هذه البحور -جميًعا- ستة عشر بحرًا، الفراهيدي ارين التي ُألهمت  "ُأواني الصفَّ الفراهي��دي109" " وقد رتّبه��ا  " 

ريع. وُأعطى لكّل منها اسًما، كالَمديد والَبسيط والسَّ

بحور} للشعر تتبع� نغمته وموسيقاه، لكن تقطيع هذه البحور يقوم على خاص��ية "وفي اللغة اإلنكليزية -كذلك-  " 

 لغوية قلَّما ينتبه� إليها العرب، ما عدا طلبة التجويد وخ��براء اللغ��ة، وهي النَّْب��ر. والنَّْب��ر ه��و الترك��يز على مقط��ٍع من

 ، وق��د يّتض��ح معن��اه في اختالف اللف��ظ بين ُأفع��اٍلstressالكلمة إلبراز صوته فوق غ��يره، ويق��ال� ل��ه باإلنكليزي��ة 

ها، فيق��ال:  ، في��أتي النَّْب��ر� في المقط��ع األولcontent"وُأسماء لها التهجئة نفس� محت��وى وه��و اس��م} معن��اه�   ) " " ( "

. content"و ، فيأتي النَّْبر� في المقطع الثاني وهو فعل} معناه  ي�رضي  ) " " ( "

، في��أتي النَّبر� على الت��اء في األولى والالم في الثاني��ة. علِّم م� تعلِّم ُأو  م� "وفي اللغة العربي��ة ن��بر} ك��أن نق��ول:  " " " 

 والنَّبر� هو ُأساس نَْظم الشعر اإلنكليزي فيأتي في مقاطَع عليها نَبر} وُأخرى بدون��ه بتت��ابٍع ث��ابت مث��ل بح��ور الش��عر

ل  ْرس��َ ْعر الم� Blank )العربي، لكن كثيرًا من الشعراء تخلّوا عن ه��ذا األس��لوب، فب��دؤوا بَنْظم الش��ِّ verseُأي دون ) 

ْعر الحرّ  Free )قافيًة واحدة مع الحفاظ على الوزن، ث�مَّ الشِّ verseعر��َمَتي الش  ( دون قافيٍة وال وزن، فأس��قطوا س��ِ

األصليتين، ولهذا ر�بَّما يكون الشعر الحديث ُأسهل في ترجمته.

60(: ص 1980) فتحي سعيد 105

61(: ص 1980) فتحي سعيد 106

62(: ص 1980) فتحي سعيد 107

27(: ص 1996) محمود مصطفى 108

109. المتداَرك ( اكتشف منها الفراهيدي خمسة عشر بحرًا وُأتبعها تلميذه األخفش بالبحر السادس عشر  (
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الثقافة  والتعريب  تعريب التـرجمة فن

قاسم ُأفندي المفتي بخط يدِه عام ، وكتبها الشيخ  عبد هللا الشبراوي "مخطوط في بحور الشعر العربي من تأليف الشيخ  " " " 

.ويكيميديا كومنز ه�. - منشورة ضمن الملكية العامة. المصدر: 1257

أم     10.8.2 ؟نثـرشعر
ول��و ْوت  ا نقله إلى شعرٍ موزوٍن يحفظ� جمال الصَّ عر إلى ُأي لغة: فإمَّ  )للمترجمين منهجان غالبان في نقل الشِّ

، ُأو نقل��ه� إلى ن��ثرٍ يحف��ظ� مع��نى ْوت� المرغ��وب  (ُأنه غالًبا ما يأتي مع تغييرٍ في المعاني والكلمات لتتناسب والص��َّ

ولو ُأن هذا يأتي -غالًبا- بدون س��مات الش��عر الص��وتية من وزٍن وقافي��ة وغيره��ا، لص��عوبة جمعه��ا م��ع  )القصيدة 

. ولكّل من هذين األسلوبين مؤيّدوه وخصومه، وهذا ألن نقل خواّص الشعر مجتمع��ًة من لغ��ٍة إلى ُأخ��رى  (المعنى

110مستحيل واقعًيا، فال ب�دَّ من التنازل عن شيٍء منها لقاء شيء.

ُأي نقل الشعرِ ِشْعرًا ُأنصار} كثر} من المترجمين الع��رب، ب��ذلوا مح��اوالٍت طويل��ًة في نق��ل (ولألسلوب األول  ( 

، وه��و مش��هور} دري��ني خش��بة اد فترة النهضة مث��ل:  "األشعار والمالحم األجنبية إلى اللسان العربي، وخصوًصا ر�وَّ " 

، ولعلَّ ترجمته مثال} على ما يصفه� الباحثون مع ُأنه غيَّرَ فيهما تغييرًا جًما األوديسة شعرًا  لإللياذة و (بترجمتِه  ( " " " " 

. ترجمة} تتفوَّق� على ُأصلها "بأنه  نقل� الشعر نثرًا  فلم يلَق تش��جيًعا كب��يرًا في التع��ريب111" ( وُأما األسلوب الثاني  ( 

ل والش�عر رس�َ ح�َدث في الش�عر الم� اد الع�رِب بجمالي�ات الص�وت؛ وع�دم تقّبلهم لألس�لوب الم� لِّق الن�قَّ  بسبب تَع�

110  2019 : . 3Ghazala ( ) p

111  2005 : . 7Cutter ( ) p
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الثقافة  والتعريب  تعريب التـرجمة فن

َع نظم�112الح�رّ، : إن الشعر ال تجوز� ترجمت��ه »وإال تقطَّ إحسان عبَّاس " ومن ُأمثلة هذا الرُأي قول الناقد والمحقق   ه�"

.» َل وزن�ه� 113وبَط�

 وترجمة الشعر طريق} محفوف} بالمتاعب، وقد يكون من األحقِّ ُأن ت�ذلَّل في حقوٍل ُأخرى لها نفع} ُأك��ثر، فلع��ل

ا عن النق�ل من ُأمٍم ُأخ�رى. ولن�ا هن�ا  األولى به�ذا الجه�د ُأن ي�ذهب إلى ت�أليف ش�عر ُأو ن��ثرٍ ع�ربّي ُأص�يٍل عوض��ً

: »السرّ في جمال الشعر ال يكمن في المعنى ُأو الص�ورة الش�عرية، ب�ل في عبد الخالق عيسى "االستشهاد بقول  " 

في  ( من هذا الكتاب ُأن نقل المعنى بين لغٍة وغيره��ا يّتس��م الفصل األول)التعبير بطريقة غير مألوفة«. فإذا رُأينا 

 باالستحالة، فكيَف بنقله حينما يّتحد مع ُأسلوب اللغة ومظهرها ووقعها الص��وتي في منظوم��ة واح��دة متكامل��ة،

عرِّب ُأصعب تحدياته مجتمعة؟ ع� ُأمام الم� 114تَض�

112  2019 : . 5Ghazala ( ) p

.172(، ص2012) عبد الخالق عيسى 113

.173(، ص2012) عبد الخالق عيسى 114
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الترجمة  . 11 في العمل

، وما قص��دته� ب��ذلك ه��و ُأن نفع��ه ليس متقّدم في كثير من مواضعه "وصفت� هذا الكتاب في مقّدمته بأنه  " 

 كبيرًا لمن ليس له باع بالترجمة ولمن ال يستطيع مقاربة ما يقرُأه بشيٍء من الخبرة التي اكتسبها بنفسه، لكن هذا

 ال يعني ُأنه يجب على قارٌئ الكتاب امتالك خبرة واسعة طويلة، وال ُأن يكون مترجًما متمرًسا في مهن��ة مدفوع��ة.

 وقد ُأجل هذا الكتاب الحديث عن المسائل العملية والمهنية التي يقتض��يها العم��ل المه��ني ح��تى فص��له األخ��ير

 هذا، ذلك ألني كتبته� شغًفا بنفع الترجمة العلمي والثقافي وبمعضالتها األكاديمية، لكن لن تكتمل فائ��دة الكت��اب

 دون دليٍل إلى كيفية دخول سوق العمل واالنتفاع منه وتعلم كيفية اس��تالم المش��اريع والعم��ل عليه��ا وتس��ليمها.

ا تناولن��اه فيم��ا مض��ى من  وسوف تجد ُأن ما سنناقشه -في ه��ذا الفص��ل األخ��ير- ال ي��دور في فل��ك مختل��ف عمَّ

 فصول، بل إن العمل في الترجمة ودخول سوق العم��ل يتطلب اإللم��ام بج��ّل م��ا ورد في الفص��ول الماض��ية من

علوم الترجمة النظرية منها والتطبيقية.

العمل     11.1 تسبق الخبرة
، كّل ما يلزمها هو إتقان لغة ُأجنبي��ة "تذكر مقّدمة هذا الكتاب ُأن إحدى األفكار الساذجة عن الترجمة هي ُأن  " 

كما يتض��ح من الفص��ول الماض��ية ال تقتص��ر على إتق��ان اللغ��ة وال على حب العلم، وإنم��ا على (ألن هذه المهنة  ( 

البيض��ة  "الخبرة والممارسة، لكن هنالك معضلة كبرى قد يصطدم بها المترجم في موضوع الخبرة تش��به معض��لة 

"والدجاجة الشهيرة: فكيف لك ُأن تكسب عماًل دون خبرة؟ وكيف تكسب خبرة دون عمل؟ 

، ُأو -ببس��اطة- ُأن من لم ي�ْعِط ال يأخذ "ولهذه المعضلة حّل بسيط نسبًيا، يعد ُأحد مبادٌئ الحياة العامة وهو:  " 

 الخبرة يجب ُأن تسبق العمل، إذ قد ال يكون هذا الحل هو م��ا يأمل��ه الم��ترجم المس��تجد ويطمح إلي��ه، لكن��ه ح��ل}

 واقعي}. فقبل ُأن تنهال عليك عروض وظيفية بمئات الدوالرات، عليك ُأن ترضى ب��التبرع بجه��دك ووقت��ك ب��دون



الترجمة   في والتعريب  العمل التـرجمة فن

 مقابل لفترة من الزمن حتى تدخل سوق العمل وتحصل على ُأول عمل في الترجمة، وال تظن ُأن هذا التط��وع ه��و

خسارة ُأو تضحية منك، بل هو فرصة للتدريب والتعلم.

بل ومن غير السليم، برُأيي ُأن يب��دُأ ُأي (ال مهرب من ُأن يبدُأ المترجم مهنته بالتطوع، فمن شبه المستحيل  ( 

ا  ُأحد عمله في الترجمة بمقابل مادي، حتى ولو استطاع إلى ذلك سبياًل، إذ المترجم المبتدٌئ ليس مكس��ًبا رخيص��ً

 ُأو مجانًيا، بل هو في العادة عبء قد ي�كلِّف إصالح عمله ُأكثر من ُأدائه عن�ه. وق�د يظن بعض المس�تجدين ُأن في

بًنا ُأو استغالاًل لهم، لكن هذا خطأ يتضح له خالل سنين معدودة الحقة في العم��ل، وال ش��ك  بدء عملهم بالتطوع غ�

 ُأن الدهشة تمأل وجه كل مترجم ُأعاد النظر في ُأولى ُأعماله -بعد كسب الخبرة والممارسة- لم�ا ق�د يج�د فيه�ا من

ركاكة وُأخطاء وزالت. 

 لهذا السبب يمضي الطالب سنواٍت طواٍل في الجامعات يدفعون لقاءها ث��روات الكتس��اب العلم والمعرف��ة

ا واح�ًدا، ب��ل ن ُأن اكتس��اب ه�ذا العلم ال يكلِّفهم قرش�ً  قبل دخول سوق العمل، إال ُأن من حظ الم�ترجمين الحَس��َ

 يستلزم منهم وقًتا فحسب. وليس من الضروري ُأن يتطوع هؤالء المترجمون المس��تجدون بكام��ل وقتهم لص��الح

 شركة تنتفع على حسابهم، بل ُأمامهم مئات الفرص في شتى القطاعات لخدمة المحتوى الع��ربي واللغ��ة العربي��ة

وكسب الخبرة في الوقت نفسه، والتي يمكن االلتحاق بها بسهولة عبر اإلنترنت ومن ُأمثلتها: 

مواق��ع ال��ويكي التعاوني��ة: وُأش��هرها موس��وعة ويكيبي��ديا الح��رة وموس��وعة حس��وب وغيره��ا من•

الموسوعات العربية.

 مبادرات المحتوى العربي التطوعية: هذه المبادرات كثيرة، ومن ُأمثلتها المعروف��ة: الب��احثون الس��وريون•

والسعودي العلمي وناسا بالعربي ومؤسسة بالعربي وغيرها.

 المواقع التعليمية: منها كثير من المواقع العربية والعالمية التي تعتم��د على الم��ترجمين مث��ل ُأكاديمي��ة•

 وغيرها.Tedحسوب ومحاضرات تيد 

 المجالت اإللكتروني��ة المترجم��ة: تقب��ل كث��ير من المجالت ومواق��ع األخب��ار اإللكتروني��ة المس��اهمات•

التطوعية، والتي يمكن إرسالها بالبريد اإللكتروني

سواء      11.2 الترجمة كل ليست
 انتبه، عليك ُأن تفهم سوق الترجمة وما هي فرصه الوظيفية وُأيه��ا هي ال��تي تل�بي طموحات��ك قب�ل ُأن تب�دُأ

 البحث عن وظيفة بالترجمة، وحتى قبل ُأن تختار األماكن التي ترغب بالتطوع فيها ونشر ترجماتك األولى، فش��رح

  لكن1 من هذا الكتاب نوعين ُأساسيَّين من ُأنواع الترجمة: هما الترجمة المهني��ة والترجم��ة األدبي��ة،الفصل الثاني

 ذلك الفصل لم يتطرق إلى االختالفات الوظيفية والعملية بينهما وال إلى المهن التي ي�ْفِضَيان إليه��ا، وهي مهن} ال

تكاد تربط بينها صلة. كما ُأنه لم يتطرق إلى ما تحتاج إليه ألن تكون مترجًما.

1 2009 : . 34Sofer ( ) p
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الترجمة   في والتعريب  العمل التـرجمة فن

المؤهالت   11.2.1
 استشهد هذا الكتاب سابًقا بقاعدة معروفة في الترجمة، وهي قاع��دة تقتض��ي ُأن الم��ترجم ي��ترجم إلى لغت��ه

إتقانً��ا تاًم ،"األم حصرًا، فمن نشأ بلسان عربي ال يترجم إال إلى العربية، حتى ولو تعلَّم عشر لغات ُأخرى وُأتقنه��ا   "ا

 ولعل هذا الكتاب نجح في تبرير هذه القاع��دة وتوض��يح ُأن ب��الغ األهمي��ة تعطى للغ��ة ال��تي يكتب فيه��ا الم��ترجم

ا للعم��ل  موازنًة مع اللغة األم، لكن لم يتطرّق الكتاب آنذاك قط للمؤهالت األكاديمية والمهنية التي ت�خوِّل شخص��ً

في الترجمة.

 ي�َقال ُأن المترجمين نوعان: منهم مختّصون باللغة، ُأي درسوا علم اللسانيات ُأو لغة ُأجنبية ُأو آدابًا ُأو ترجم��ة،

 ومنهم مختصون بعلوم مختلفة، مثل األطباء ُأو المهندسين ُأو المبرمجين ال��ذين امتهن��وا مهن��ة الترجم��ة؛ ولك��ل

  فالمترجم المختّص باللغ��ة يتقن ُأص��ول الكتاب��ة واإلمالء والص��ياغة2حالة من هاتين الحالتين مزاياها ومشكالتها،

 (، وُأم��افي علم الرياضيات مثاًل)السليمة ُأو اإلبداعية، لكنه قد يجابه مصاعب عديدة في ترجمة نص اختصاصي 

 المختص فيستطيع ترجمة نصوص في مجال اختصاصه -والموضوعات القريبة منه- بكفاءة تامة، إال ُأن لغته ق��د

تكون ركيكة ضعيفة الصياغة.

 ليست الترجمة حكرًا على هذا وال ذاك: فكل منهم��ا ل��ه مكان��ه ويس��تطيع تع��ويض المه��ارات ال��تي تنقص��ه

  فمهن الترجم��ة ليس��ت س��واء،3بالتعلم والتدريب، لكن معرف��ة اختصاص��ك ق��د تس��اعدك على تحدي��د مهنت��ك.

واختصاص المترجم قد يؤهله للنجاح في مهن محّددة ُأكثر من سواها.

والهدف    11.2.2 التوجه
 إذا كان هدف المترجم هو ُأن يكسب دخاًل وُأن يستقر على وظيفة ثابتة فخياره األفضل هو الترجم��ة المهني��ة

 ُأو التجارية، فلو سمعت عن وظيفة بدواٍم كامل في شركة للترجمة فمن شبه األكيد ُأن موضوعها مهني وتج��اري،

 ُأي ُأنها تختّص بنص��وٍص مث��ل الوث��ائق الرس��مية والتق��ارير وال��برامج اإللكتروني��ة وُأوص��اف المنتج��ات وكتيب��ات

 التعليمات، وهلم جًرا. وتحتاج بعض ُأنواع الترجم�ة المهني�ة إلى خ�برة في اختصاص�ات معّين�ة ق�د ال ت�ْغِني عنه�ا

  لكن6 ووظ��ائف الترجم��ة التجاري��ة قليل��ة،5 فترجمة الوثائق القانونية -مثاًل- قد تحتاج إلى مح��اٍم.4المعرفة اللغوية،

مردودها المادي عاٍل نس��بًيا، فق��د يص��ل إلى آالف ال��دوالرات ش��هريًا خالل بض��ع س��نين، وله��ا ش��ركات ض��خمة

وعابرة للقارات.

 ُأود اإلشارة إلى نقطة مهمة وهي ُأن هدف الترجمة المهنية األساسي ه��و ال��ربح والم��ادة وق��د ال يك��ون ذل��ك

 "؛ ويك��ثر ُأو يغلب علىليس��ت منجم ذهٍب"هدًفا لبعض المترجمين، فكما ذكرنا في بداية هذا الكتاب، الترجم��ة 

2 2007 : . 150Gouadec ( ) p

3 2007 : . 150Gouadec ( ) p
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 المترجمين ُأن يختاروا مهنتهم شغًفا منهم باللغة ُأو العلم وليس بالربح، ولذلك قد ال يجدون ش��غًفا وال متع��ة في

ر من الترجمة التجاري�ة موض�وعها فق��ط، فمن نفِّ  وظيفة تجارية حتى لو كانت تدر عليهم المال؛ وليس السبب الم�

اق اللغة من يستمتع بترجمة النص مهما ك��ان موض��وعه، لكن المش��كلة األك��بر هي طريق��ة العم��ل في ه��ذه شَّ  ع�

 الشركات: إذ إن ُأساس تقييم عمل المترجم في هذه الشركات هو سرعة اإلنجاز بعي��ًدا عن النظ��ر لج��ودة العم��ل،

 وغالًبا ما ي�تغاَضى عن مسائل الركاكة والحرفية التي انتقدناها في هذا الكتاب، ولن يلقى تقديرًا وال ترحيًبا بإبداعه

اللغوي، فنس��بة وظ��ائف الترجم��ة ال��تي تطلب مه��ارات الترجم��ة اآللي��ة ُأو االس��تعانة ب��البرامج الحاس��وبية تصل

  وذل��ك ألنه��ا ُأدوات تس��اعد على7%،66%، ونسبة الوظائف التي تعتبر فيها هذه مهارات إجبارية ح��والي 95إلى 

 8زيادة سرعة العمل ورفع األرباح.

 قد يكون ذلك مناسًبا لبعض المترجمين ُأو من يريدون امته��ان الترجم��ة لكس��ب الم��ال وت��أمين متطلب��ات

 الحياة المالية، ولكن لو لم يرغب المترجم بمثل هذه األمور، فعليه ُأن يبني مهنته في قطاعات الترجم��ة األخ��رى،

 وال نقلل هنا من ُأهمية الهدف المالي ولكن ق��د يمتهن البعض مهن�ة الترجم��ة كمهن��ة ثانوي�ة وليس�ت ُأساس��ية.

 عموًما، للمترجمين فرص كثيرة للعمل بوظائف غير ثابت��ة، ب�ل إن الع�دد األك�بر منهم يعم��ل في وظ��ائف ح�رّة ُأو

  وهذه الزيادة كبيرة ج��ًدا في10 وهذه الفرص في ارتفاع سريع جًدا يفوق وظائف الترجمة بدواٍم كامل،9بدوام جزئي؛

 العالم العربي ألسباب عّدة، منها ازدياد الثقة واالعتمادية على اإلنترنت في التوظي��ف وقل��ة تك��اليف العم��ل م��ع

ُأو  )المترجمين عن بعد وتسارع االستثمار بالمحتوى العربي على اإلنترنت. وكثير من العاملين في الترجم��ة الح��رة 

  إال ُأن من الممكن االعتم��اد عليه��ا بالكام��ل كمص��در11ٍ(معظمهم يستفيدون منها كوظيفة إضافية لزيادة دخلهم،

  للعم��ل الح��رمستقل في منصة الترجمة واللغات انظر مثاًل قسم 12للدخل إن كان للمترجم عدد كاٍف من العمالء؛

ُأكبر منصة عمل حر في العالم العربي تعرف حجم السوق والطلب على ُأعمال الترجمة.  

 ولهذه الفرص مجاالت شتى قد يجد فيه��ا الم��ترجم م��ا يش��بع ُأي اهتم��ام عن��ده، فمنه��ا العم��ل م��ع مواق��ع

 اإلنترنت والمجالت والصحف بموضوعاتها المتنوعة، من علوم طبيعية واجتماعية ورياضة وصحة وسياسة وُأخبار

 وغير ذلك، كما ُأن هذه هي طريقة العمل المعت��ادة في واح��ٍد من ُأهم قطاع��ات الترجم��ة، وه��و الترجم��ة األدبي��ة

 للكتب والروايات واألشعار وغيرها؛ وتتضمن فرص الترجمة الحرة كذلك ترجمة األفالم والمسلس��الت وغيره��ا من

، الترجمة المرئي��ة "ُأنواع الفيديو التي ي�ْرَفق معها نص مترجم، وهذه فئة جديدة نسبًيا وعليها طلب كبير تسمى  "13 

وقد تطرّق إليها هذا الكتاب عرضًيا فقط.
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الترجمة   في والتعريب  العمل التـرجمة فن

  وله��ا ص��عوباتها ك��ذلك، فق��د14للترجمة الحرة ميزات عدة، من ُأهمها الحرية واالس�تقاللية الكب��يرة للم��ترجم،

ا- عبًئا مس��تمرًا   يس��تهلك وقت الم��ترجم15يكون العثور على ُأول عمي��ل مض��نًيا، والبحث عن العمالء يبقى -دوًم��

  ولن يستطيع المترجم الحر االعتماد على عمله إن لم يحصل على فرص عمٍل كافية، فهو يحت�اج16وساعات عمله؛

  والطريقة األفضل لض��مان ه��ذا17إلى كمية كبيرة من العمل للحصول على دخل مستمر، بغض النظر عن ُأسعاره،

18األمر هي ُأن يقيم المترجم الحر عالقة عمل مستمرّة مع عدٍد من العمالء الذين لديهم عماًل منتظًما.

 تحظى الترجمة األدبية بمكانة استثنائية في ُأسواق الترجمة العالمي��ة، فهي ُأص��عب ُأن��واع الترجم��ة وُأكثره��ا

 حاجة لإلبداع وتتطلب امتالك سعة في اللغة والمفردات واالطالع والتفنن األدبي، ولهذا فمن المعت��اد ُأن يقتص��ر

  لكن سوق الترجم��ة الع��ربي ليس19العمل فيها على المؤلِّفين الذين لديهم خبرة مسبقة في فنون الكتابة األدبية،

 مثل العالمي، والواقع -المرير- هو ُأن ترجمة األدب في��ه ال تحظى بتق��دير ج��دير بال��ذكر إال من دور نش��ر مع��دودة،

 وفرص العمل فيها ال تعتمد على الخبرة واإلتقان األدبي بقدر ما هي رهن} للمعرفة الشخصية واألسعار الرخيص��ة؛

 ورغم ُأن الترجمة األدبية قد تكون حلم كثير من المترجمين الشغوفين إال ُأن فرص العمل فيه��ا قليل��ة ومتباع��دة،

20ويصعب ُأن توّفر مصدًرا للدخل دون فرص عمل إضافية.

التخصص   11.2.3
 كثيرًا ما ينصح المترجم الحر باختيار مجال ُأو مجموعة من المجاالت للتخّصص بالترجمة فيها، فكل موضوع

ص��ة، ول�ذلك ال يس�تطيع الم�ترجم الجّي�د االقتص�ار على س�عة مهارات��ه خصَّ  له تفاصيله الدقيقة ومص�طلحاته الم�

  إال ُأن ه�ذه فك�رة21اللغوية، وإنما عليه ُأن يعرف المجاالت التي يترجم إليها كذلك، وهذا ُأمر} يتطلَّب صبرًا وخ�برة،

 ُأجنبية وما زالت غير منتشرة كفاية في سوق الترجمة العربية الذي تعد فيه كل الترجم��ة س��واء وك��ل الم��ترجمين

قادرين على ترجمة ُأي شيء، من الترجمة الفورية ُأو الشفهية إلى ترجمة ُأبحاث الفيزياء النووية. 

ص جميع المترجمين بمجال في الترجمة دون غيره وال بنوع واحد من الوظائف، فكثير} منهم يقبلون  ال يتخصَّ

 شتى الفرص المتاحة لهم بأنواعها العديدة، خصوًصا في سوق تنافسي مث��ل الس��وق الع��ربي؛ وال عيب في ه��ذا

ط مسبًقا لفرص الترجمة التي يحرص عليه  األمر، لكن على المترجم المحترف الذي يحرص على مستقبله ُأن ي�خطِّ

ا ُأن ُأج��ر ر خبرته ومهاراته فيها، وذلك ليكون ُأداؤه متميزًا حينما ينال الوظيفة التي يتمنَّاه��ا، وت��ذكر دوًم��  وُأن ي�طوِّ

المترجم المتخصص ال يتساوى مع ُأجر المترجم العام الذي يترجم ُأي شيء.
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وظيفة     11.3 عن البحث
 طرق البحث عن العمالء كثيرة، وفيها كثير من الخبرة والمهارات التي ال تنحصر في الترجم��ة وح��دها، وال��تي

لها مراجع عديدة ُأفضل من هذا الكتاب. وُأما لو كان المترجم بحاجة إلى نصيحة خاصة بمهنته فأنصحه ببناء  ت�فصِّ

 سمعة جيدة وتأسيس شبكة عالقات قوية في مجاله، وليس هذا ألن السمعة والعالقات هي مزي��ة تخص مج��ال

 الترجمة دون سواه، وإنما ألنهما ُأفضل وسيلة للحصول على عمل وتأمين دخل كاٍف من الترجمة، إذ من العس��ير

 على المترجم الحر ُأن يكسب ما يكفيه دون سمعة طيبة وشبكة عالقات واسعة تأتيه بوظ��ائف مس��تمرة ب��دالً من

قضاء يومه كاماًل بالتقديم لمئات الوظائف وترجمة عشرات العينات.

 طرق بناء العالقات كثيرة، وهي ليست -كذلك- ُأمرًا تتفرَّد به الترجمة وال موض��وًعا يختّص ب��ه ه��ذا الكت��اب،

 لكن قد ينف��ع الم��ترجم في ه��ذا الس��ياق ُأن يأخ��ذ بنص��يحة وردت في كث��ير من الص��فحات الس��ابقة بخص��وص

ة بموض��وع بن�اء العالق�ات ُأجنبي�ة، وبالت�الي  الترجمة، وهي ُأن يأخذ األمور في سياقها، فمعظم المراجع المختص��َّ

جرَّدة من س��ياقها وقيمته��ا؛ ومن ُأمثل��ة ذل��ك ُأن كث��يرًا من الكتب األجنبي��ة تنص��ح  فإنها ت�قدِّم نصائح قد تكون م�

معارض التجارة "المترجم بالبحث عن عمالء في  لق��اءات العالق��ات العام��ة22" الفعاليات االجتماعية و " ُأو في  " " " 

  وهذه ُأوصاف} خيالية ألشياء ال ُأثر لها في الوطن العربي وال  تنفع المترجم العربي شيًئا؛23للمترجمين المحترفين،

 وفي سياق بناء العالقات والحفاظ عليها، ُأحيلك إلى مرجع عربي مهم يناقش هذا األمر عبر مقاالت متنوعة وه��و

  في ُأكاديمية حسوب ففيه مراج��ع ومق��االت قيم��ة مث��ل مق��الالعمل الحر" في قسم التعامل مع العمالء"قسم 

" ومق��ال كيفي��ة إنش��اء عالق��ات قوي��ة م��ع العمالء والحف��اظ عليها" كي��ف تحاف��ظ على عالق��ات إيجابي��ة مع"

".عمالئك السابقين

ا في الس��ياق الع��ربي، وهم��ا  يستطيع المترجم ُأن يبني شبكة عالقاته بوسيلتين مختلفتين ع��ادة، وخصوص��ً

 العالق��ات الواقعي��ة والعالق��ات اإللكتروني��ة؛ ف��البالد العربي��ة مترامي��ة األط��راف وال يمكن بن��اء عالق��ات عبره��ا إال

 باالستعانة باإلنترنت، إال ُأن اإلنترنت ال يصل المترجم إال بفئة محّددة من العمالء الذين عندهم استعداد لتوظيف

 شخص لم يقابلوه وجًها لوجه وقد ال يعرفونه شخصًيا، والحقيقة ُأن هذا ُأمر} آخذ} باالنتشار في المنطقة العربية وال

يجب ُأن نفعله.

 عموًما، للعالقات الواقعية واالفتراضية مزاياها ومساوئها، إال ُأن طرق العمل فيها مختلف��ة ج��ًدا، فق��د يك��ون

 بناء العالقات الواقعية في مجال الترجمة -حصرًا- شديد الصعوبة عربًيا، وذلك بسبب ندرة ُأو انعدام المجتمع��ات

 المخّصصة للمترجمين رغم ُأنك تجد في كثير من البل��دان العربي��ة جمعي��ات للم��ترجمين، ب��ل إن هن��اك جمعي��ة

  وقد يكون االلتحاق بمث��ل ه��ذه الجمعي��ات24للمترجمين العرب فيها آالف األعضاء من شتى ُأنحاء الوطن العربي

مث��ل ال��تي تص��فها الكتب األجنبي��ة م فعالي��ات وظيفي��ة  (مفيًدا، لكن مش��كلة معظمه��ا ُأو جميعه��ا ُأنه��ا ال ت�نظِّ ( 

22 2007 : . 188Gouadec ( ) p

23Jenner  & 2010 : . 111Jenner ( ) p

. تاريخ الرجوع للمصدر: 24 ُأرتا (جمعية المترجمين العرب  :، من 2021, 14) .https //artaassociation org من نحن "صفحة  "

192

https://academy.hsoub.com/freelance/client-care/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86-r172/
https://academy.hsoub.com/freelance/client-care/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86-r172/
https://academy.hsoub.com/freelance/client-care/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-r73/
https://academy.hsoub.com/freelance/
https://academy.hsoub.com/freelance/client-care/


الترجمة   في والتعريب  العمل التـرجمة فن

ا، وبالت��الي ف��إن ه��ذه الجمعي��ات تبقى كيان��ات افتراض��ية وُأق��رب  لمساعدة المترجمين والعمالء على اللق��اء مًع��

لنقابات من مجتمعات للعمل. 

 لذلك فإن المترجم العربي الذي يحتاج عالقات عمل مضطرٌّ للبحث في المجتمع المهني بعمومه وليس في

 مجتمع خاص بالمترجمين فقط، وهذا ُأمر} صعب ومضٍن وق�د ال ي��أتي بنتيج�ة إال لمن ل�ديهم ش�بكة واس�عة من

 العالق��ات مس��بًقا. رغم ذل��ك، ال ش��ك ب��أن بعض المراك��ز والمؤسس��ات الثقافي��ة بالم��دن العربي��ة الك��برى تقيم

 محاضراٍت -بين الفينة واألخرى- لها عالقة بالترجمة والنشر والمحتوى العربي، وقد ال يجد المترجم عمالء في هذه

 الفعاليات بحد ذاتها، لكنها فرصة ثمينة جًدا في التعرف إلى مجتمع المترجمين والكتاب والم��دونين، وق��د تع��ود

بفرٍص كثيرٍة على األمد البعيد.

 ذلك بالنسبة للعالقات الوجاهية، إال ُأن اإلن��ترنت ه��و الوس��يلة األق��وى واألس��رع حالًي��ا للوص��ول إلى العمالء

 وتكوين سمعة في سوق العمل الحالي، فإحدى ُأقدم الطرق في العمل عبر اإلنترنت هي إطالق موق��ع ُأو مدون��ة،

المركزي��ة في اإلن��ترنت، ُأي ُأن معظم الن��اس "والغ��الب ُأن ه��ذه الطريق��ة فق��دت ج��ل نفعه��ا بس��بب زي��ادة  " 

 يستخدمون عدًدا قلياًل من المواقع عوًضا عن تصفح اإلنترنت بعمومه، كما ُأن المواقع الشخصية قد ال تظه��ر في

 نتائج محركات البحث اآلن بسبب فيضان المحت�وى ال�رقمي. لكن الموظ�ف الح�ر م�ا ي�زال ق�ادًرا على اس�تغالل

 الموقع الشخصي للتعريف بنفسه، ُأي ُأنه يستطيع استخدامه كبطاقة شخصية يرسلها للعمالء ب��داًل من بطاق��ات

 العمل الورقية، كما ُأن نش��ر محت��وى ومق��االت عن الترجم��ة في ه��ذه المواق��ع ق��د يزي��د ف��رص ظهوره��ا للعمالء

والمترجمين في اإلنترنت وتعرفهم على صاحبها.

 خمس��ات ومنص��ة مس��تقلوُأما الميزة األهم لإلنترنت فهي ُأنه يزخر بمجتمعات ومنصات عمل مثل منصة 

  ومنصات نشر عربية مثل ُأكاديمية حس��وب، وه��و ُأم��ر ال وج��ود ل��ه في س��وق العم��ل الع��ربيمجتمع خمساتو

ا الص��غيرة والفردي��ة منه��ا، في تغ��ير  الواقعي. البد ُأن ُأشير ُأيًضا إلى ُأنَّ ُأماكن المجتمعات اإللكتروني��ة، خصوص��ً

 دائم، فقد مألت المنتديات اإلنترنت العربي قديًما وُأم��ا اآلن فكث��ير} منه��ا ُأو ُأغلبه��ا انتقلت إلى مواق��ع التواص��ل

 االجتماعي ولم تعد موجودة؛ فمنصات العمل العربية كثيرة حالًيا، وهي وسيلة مباشرة لطلب موظف ح��ر في ُأي

مجال، وكثيرًا ما تكون الترجمة من ُأكثر هذه الوظائف طلًبا، رغم كثرة المنافسة عليها كذلك. 

 ُأضف إلى ذلك، يزدهر اإلنترنت العربي بعدد هائل من منصات المحتوى والمقاالت والتدوين التي يس��تطيع

 " ألكاديمية حس��وب، فكث��ير مناكتب معنا"المترجم نشر ترجمته ُأو مقاالت عن الترجمة فيها، انظر مثاًل صفحة 

خصوًصا الصغرى ت�رحِّب بمساهمة ُأي كاتب طالما ُأن ُأسلوبه س��ليم وُأن عمل��ه تط��وعي، وه��ذا (هذه المنصات  ( 

"التطوع هو استثمار له عائد} كبير في السمعة وفي بناء عالقات مع ُأصحاب المواقع ومجتمع المحتوى العربي. "

 ال توجد ُأي وسيلة سحرية بين هذه الوسائل، فهي كلها بدايات لبناء السمعة ُأو التعرف إلى بعض األش��خاص

 ُأو البحث عن عمل، لكنها كلها ت�قدِّم خطوات تدريجية لاللتقاء ببعض العمالء والم��ترجمين وبن��اء عالق��ات تتط��ور

بالتدريج، والتي سوف يحصل منها المترجم -عاجاًل ُأو آجاًل- على مشروع يعمل فيه.
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العمل     11.4 يسبق االتفاق
 اطلعت مرة على ُأحد الكتب المتخّصصة عن كيفية االتف��اق على مش��روع للترجم��ة وتنفي��ذه وال��ذي يع��رض

لة لذلك،156قائمة فيها  طوَّ   وليس من الضروري ُأن تكون ك��ل اتفاق��ات الترجم��ة به��ذا التعقي��د، ولكن25 خطوة م�

وق��د وردت  )الترجمة ليست مسألة سهلة وتنطوي على عدٍد هائل من القرارات المتوالية ال��تي يتخ��ذها الم��ترجم 

 (ُأمثلتها في اختيار المصطلحات والتعابير واألسلوب، وقد ال يدرك معظم العمالء هذه الصعوبة ُأو ربما يستخّفون

 بها؛ لهذا ومثل ُأي عمل، يجب ُأن يبدُأ مشروع الترجمة باتفاق، ويسير الم��ترجمون المح��ترفون في ه��ذا االتف��اق

حسب خطواٍت محدَّدة تضمن تفاهًما تاًما على تفاصيل العم��ل التقني��ة والمالي��ة قب��ل الش��روع في��ه، وتس��اعد -

كذلك- في إثبات احترافية المترجم وإلمامه بمهنته.

الطريق      11.4.1 على يدل الهدف
ل في كيفي��ةالفصل الرابعتناول    من هذا الكت��اب ُأهم نظري��ات الترجم��ة األكاديمي��ة المتداول��ة حالًي��ا، وفص��َّ

الترجمة الوظيفية في ُأنها تؤهِّل المترجم لعقد "تطبيق بعضها في عمل المترجم، وتتميز في هذا السياق نظرية  " 

اتفاق واضٍح واحترافي مع العميل بأن يطرح عليه سؤالين: ما الذي تريد ترجمته؟ ولماذا؟ 

 كل من يريد ترجمة نص له هدف} واضح وجمهور محّدد من القراء، حتى ول��و لم يع��رف كي��ف يص��ف ُأهداف��ه

 وجمهوره؛ فهناك من يريد ترجمة دعاية إعالنية في شركته لجذب الزب��ائن، ُأو ترجم��ة تقري��ر لمجلس إدارة الش��ركة

 إلطالعهم على نتائج العام المنصرم، ُأو ترجمة رواية لدار نشر ليشتريها القراء، ويستطيع المترجم بناًء على ذلك ُأن

ح ُأس��لوبه باحترافية ي�ق��رِّر منهج الترجم��ة وُأس��لوبها وُأتعابه��ا بن��اًء على معرف��ة اله��دف والجمه��ور، وُأن ي�وض��ِّ

لصاحب العمل.

ح    ُأن المنهجين األساسيَّين والمتناقض��ين في الترجم��ة هم��ا الترجم��ة الحرفي��ة والترجم��ةالفصل الرابعي�وضِّ

 بتصرّف، واختيار المنهج المناسب يعتمد حصرًا على هدف ص��احب العم��ل وجمه��وره. فمن يري��د ترجم��ة دعاي��ة

 إعالنية يحتاج إلى ُأن يؤثِّر على جمهور واسع من القراء، وبالتالي يجب ُأن تكون الترجمة بتصرف وربما ُأن تتضمن

 كلمات من اللهجات العربية العامية للتأثير بالجمهور؛ وُأما ترجمة التقرير فيجب ُأن تكون متوازنة لتص��ف الفك��رة

 المطلوبة لمجلس اإلدارة ولتلتزم -كذلك- بالتعابير المدروسة التي اختارها المدير التنفيذي ُأثناء كتابة التقرير؛ وُأما

ترجم��ة الرواي��ة فيجب ُأن تك��ون ش��به حرفي��ة لتل��تزم بأس��لوب المؤل��ف المش��هور ال��ذي يتطلَّع معجب��وه لش��راء

الرواية المترجمة.

التوقعات    11.4.2 اختالف
 يساعد االتفاق على الهدف من الترجمة وجمهورها وُأسلوبها في التخطيط لعم�ل الم�ترجم لكن ه�ذا االتف�اق

ا من  غير كاٍف، فالترجمة غنية بالتفاص��يل، ومن الس��هل ُأن تختل��ف التوقع��ات حي��ال ه��ذه التفاص��يل، خصوص��ً

ا- ُأن عميل��ه ال يع��رف ش��يًئا عن الترجم��ة وال ش��روطها وال  العمالء المستجّدين؛ إذ على المترجم ُأن يفترض -دوًم��
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 متطلباتها حتى يثبت العكس، مما يعني ُأن المترجم ق��د يض��طر لتلقين العمي��ل ُأص��ول عمل��ه قب��ل عق��د اتف��اق

 من ذلك، يجب توضيح ما يأتي:26سليم.

 ُأواًل، يجب االتفاق على منصة العمل وآليته، فلو كان موضوع الترجمة برنامجًا حاسوبًيا ُأو موق��ع إن��ترنت•

 ُأو مقطع فيديو، فيجب ُأن يتفق المترجم مع صاحب العم��ل مس��بًقا فيم��ا إن ك��ان علي��ه ترجم��ة النص

، ُأم ُأن عليه استعمال منصة جديدة ي�ْدِخل� النص فيها. مايكروسوفت و�رد ُأي على ملف  "(خارجًيا  " (27

 ثانًيا، يجب االتف��اق على ن��وع النص وطبيعت��ه، إذ إن الب��ديهي والط��بيعي ه��و ُأن ي�ق��دِّم ص��احب العم��ل•

رَاجًعا وخالًيا من األخطاء، وإال فال بد من ُأن تنتقل هذه األخطاء إلى الترجمة.  28للمترجم نًصا م�

ح مس�بًقا ُأي ُأبع�اٍد للنص ق�د•  ثالًث�ا، يجب على الم�ترجم ُأن يراج�ع النص المطل�وب وُأن ين�اقش وي�وض�ِّ

29يستعصي تعريبها ألسباب ثقافية ُأو لغوية.

 رابًعا، يجب االتفاق على رغبة صاحب العمل بالتدخُّل في دقائق الترجمة ُأو في تفويضها للم��ترجم مث��ل•

  واألسلوب وغير ذلك، فلو كان صاحب العمل مهتًما، فيجب توضيح درجة30طريقة تعريب المصطلحات

 اهتمامه وكيفية االتفاق معه على خصوص�يات النص ه��ذه، وت�زداد ض��رورة ه�ذا االتف��اق إن ك�ان النص

. مثل األفالم وُألعاب الفيديو مثل مقال علمي ُأو ذا خصوصية ثقافية  (متخصًصا  ( ) (31

، فعلى الم��ترجم• مثالً ل��و ك��ان تقري��رًا (خامًسا، لو كان صاحب العمل على اتصال مباش��ر بمؤلّ��ف النص  ( 

 التأكد من استعدادية ص�احب العم�ل لتفس�ير وتوض�يح مواض�ع الغم�وض في النص ُأو األم�ور ال�تي ال

، ب�ل على كم�ا ق�د يظن العمي�ل المس�تجد (يفهمها، فهذا الطلب ليس عالمة على قل��ة دراي��ة الم�ترجم  ( 

32احترافيته وحرصه.

 سادًسا، يجب االتفاق دوًما على المسؤول عن مهم��ة المراجع��ة والتحري��ر والت��دقيق اللغ��وي، وه��و ج��زء•

 ضروري من الترجمة؛ والبديهي هو ُأن يتولى صاحب العمل ترتيب المراجعة، إذ إن الم��ترجم ال يس��تطيع

33مراجعة عمله بنفسه، إال لو اتفق مع مدّقق لغوي يعرفه.
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استغالال     11.4.3 ليست التجربة
 السيرة الذاتية ليست دلياًل كافًيا على المترجم المتقن لم��ا في مهن��ة الترجم��ة من فن، وه��ذا من س��وء ح��ظ

ا- بترجم��ة عين��ة  المترجمين، إذ ال يكفي ُأنهم يبدؤون مهنتهم بالتطوع ُأغلب األحيان، بل عليهم ُأن يتطوعوا -ُأيض��ً

 قبل الحصول على ُأي عمل؛ وهذا األمر ليس استغالاًل، فكل العمالء ذوي الخبرة يطلب��ون عين��ة قب��ل الش��روع في

 العم��ل، وه��ذه العين��ة ال يف��ترض ُأن تفي��دهم بش��يء، إذ إن ص��احب العم��ل الج��اد ي�ق��دِّم عين��ة موحَّدة لجمي��ع

م النص بين الم��ترجمين المتق��دمين الم��ترجمين المحتَملين ليس��تطيع تق��ييمهم على ُأس��اٍس واح��د، وال ي�قس��ِّ

لتوفير المال.

ع لتقديم عينة من عمله سواء ُأطلبه��ا ص��احب العم��ل ُأم لم يطلبه��ا، إذ إن في  من األفضل للمترجم ُأن يتطوَّ

 ذلك بادرة ثقٍة، وفيه ُأكبر ضمانة على توافق المترجم وصاحب العمل في ُأسلوب ترجمة النص وتوقعاتهم��ا من��ه،

  كم��ا ُأن العين��ة34مما قد ي�جنِّب المترجم عماًل كثيرًا في التنقيح والتعديل إن لم يرَض صاحب العمل عن النتيجة،

تساعد المترجم نفسه في التعرّف إلى النص وتقدير العبء المطلوب إلنجازه.

والمال    11.4.4 الوقت

  صفحة استغرقت كتابته ُأربعة شهور من100"لن يستغرق المترجم إال يومين في ترجمة كتيب اختصاصي طوله 

"ثالثة مؤلّفين

التصّورات الخاطئة عن الترجمة. " من  " ―35

 يصف هذا المثال الساخر كيفية استخفاف ُأصحاب العمل قليلي الخبرة بأعباء الترجمة وُأتعابها؛ فصحيح} ُأن

 الترجمة ُأسرع بكثير من التأليف، لكن عبء الترجمة والجهد والوقت والتكلفة لها تتوافق طرديًا م��ع الجه��د ال��ذي

 وضعه الكاتب في تأليف النص األصلي المراد ترجمته، وله�ذا ف�إن العم�ل على ترجم��ة بحث ُأك��اديمي اس�تغرق

شهوًرا لتأليفه ليس مثل ترجمة مستند ُأمضى ُأحد الموظفين ساعة في كتابته.

حسب خبرة المترجم والنص الذي يعم��ل مع��ه بين  (يتراوح الوقت الذي تستغرقه الترجمة   1,000 إلى 250)

مث��ل   ب��رامج)كلمة في الساعة، علًما بأن هذا الحد األعلى نادر وقد يصعب بلوغه دون االستعانة ببرامج حاس��وبية 

  ومن الطبيعي ُأن صعوبة النص لها ُأثر كبير، فقد يمضي المترجم نصف وقته36(؛CATالترجمة بمعونة الحاسوب 

 ُأو ُأكثر في مراجعة الكلمات ُأحيانًا، ورغم ذلك فمن الصعب ُأن تتدنى سرعته عن هذا الح��د إال في ح��االت قليل��ة

 37 كلمة في الس��اعة،500جًدا. ويظهر استبيان لجمعية المترجمين األمريكيين ُأن متوسط سرعة المترجم هو نحو 

34 2007 : . 72Gouadec ( ) p
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 ويستطيع المترجم ُأن يقيس سرعته ُأثناء ترجمة العينة األولى، وبها ي�قدِّر الوقت الذي يلزمه لترجمة النص ك��اماًل،

وبذلك يعرف عبء العمل وسعره، وهذا من فوائد ترجمة عينة من النص المراد العمل عليه كما ُأشرت. 

 إًذا، ي�َقاس سعر الترجمة حسب الحالة والسياق، كم��ا ُأن األس��عار تتغ��ير م��ع ال��وقت، ول��ذلك ف��إن الطريق��ة

 األفضل لمعرفة السعر الص�حيح في حال�ة من الح�االت هي بس�ؤال ُأح�د ُأص�حاب الخ�برة م�ع توض�يح العوام�ل

والظروف التي تخّص المشروع والمترجم، وُأهم العوامل التي تؤثر على السعر هي: 

: ال شك ُأن السعر يتناسب طرًدا مع الخبرةخبرة المترجم•

: النصوص االختصاصية واألدبية ُأغلىصعوبة النص•

: قد يقل سعر الكلمة إن كان النص طوياًلطول النص•

: حسب مستوى الدخل في ذلك البلدبلد المترجم•

: قد يرتفع السعر لو كان مع عميل من بل��ٍد معيش��ته مرتفع��ة ومتوس��ط دخ��ل الف��ردبلد صاحب العمل•

فيه مرتفع

 ي�َقاس سعر الترجمة بطرٍق عدة، ُأشهرها في السوق العربي هي عدد الكلمات وعدد الصفحات، واألخيرة هن��ا

ا  الص��فحة الواح��دة دائًم�� "ليس إال وح��دة قي��اس، إذ يجب ُأن تع��ادل  ص��فحة، وُأم��ا قياس��ها وكأنه��ا250"  / كلم��ة

 صفحات فعلية فهو غير دقيٍق وال يجب ُأن يّتبع آنذاك؛ وقد تستخدم وحدات ُأخرى للقي��اس في ح��االت خاص��ة،

ربم��ا تقتص��ر معظمها38ُأهمه��ا ه��و ع��دد ال��دقائق في حال��ة ترجم��ة الفي��ديو، ) وس��عر الس��اعة في ح��االت ن��ادرة 

. (على الموظفين

 وقد ي�ستخَدم عدد الكلمات والصفحات في طريقتين الحتساب سعر الترجمة: إما بناًء على عددها في النص

  وق��د يك��ون39األصلي ُأو في النص المترجَم، إذ إن هذه المسألة ترجع إلى االتفاق بين المترجم وص��احب العم��ل؛

ًما ويجنب ُأي خالف يزعم فيه العميل قدَّ  االتفاق على طول النص األصلي ُأفضل، ألنه يساعد على تحديد السعر م�

 40ُأن المترجم حاول إطالة النص لزيادة ُأجرته.

وتوثيقه     11.4.5 االتفاق كتابة
 من المسلَّم به ُأنه يجب االتفاق كتابًة على كل األمور الواردة في مش��روع الترجم��ة، وُأهمه��ا -ب��الطبع- الس��عر

يجب فص��له عن س��عر ، وس��عر ترجم��ة النص ك��اماًل  ُأي حسب الكلمة ُأو الص��فحة مثاًل )حسب الوحدة المتبعة  ) ( 

، والفترة الالزمة للتسليم، ويجب ُأن يتوافق عليها الطرف��ان  (الوحدة، خصوًصا في النصوص التي يحتمل ُأن تتغير

بوضوح تاّم قبل البدء بالمشروع.

38 2007 : . 202Gouadec ( ) p

39 2007 : . 202Gouadec ( ) p

40 2007 : . 203Gouadec ( ) p
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 ومن المعتاد العمل على الترجمة في العالم العربي بدون ُأي عقود وال وثائق مكتوبة ُأو موقَّعة، وال ي�ْنَصح ُأبًدا

 بهذا السلوك إال إن كان العمل عبر منصة رقمية مثل مستقل ألن ه��ذه المنص��ات فيه��ا عق��ود} إلكتروني��ة وح��تى

 االتفاق عليها يعد بمثابة عقد وتوثيق وفيها فريق دعم فني يعمل على حل الخالف��ات إن حص��لت، فعق��د العم��ل

 غالًبا ما ي�جنِّب الطرفين نزاعات ال حاجة لها فيما بعد خصوًصا إن كان العمل لشخص تربط��ك في��ه عالق��ة قوي��ة،

 فكما يقال في المثل الشامي: ُأوله شرط آخره سالمة، ُأي إن وجد اتفاق وشروط واضحة في العمل، انتهى برضى

الطرفين وحصل التفاهم ون�بَذ الخالف.

الترجمة   11.5
وال ه��ذا  )الترجمة هي الموضوع الذي تناوله هذا الكتاب كاماًل بفصوله وصفحاته كافة، ولن يكفي الكتاب كله 

 (القسم الصغير بالتأكيد لإلسهاب في كل دقائقها وحيثياتها، على ُأن الكتاب بأكمله لم يتطرَّق -إال عرًضا- للجانب

 الوظيفي من عملية الترجمة، ُأي كيفية ترجمة النص وتسليمه إلى العميل في سياق مشروع فعلي، وهي الخطوة

األخيرة التي تأتي بعد االتفاق على كل ما سبق.

من حيث س��عر العم��ل ووقت��ه قب��ل الش��روع (على المترجم الح��ريص ُأن يق��رُأ النص ول��و س��ريًعا إن ُأمكن��ه  ( 

  ففي كث��ير من الح��االت، مث��ل41بترجمته، وعليه ُأن يرجع لصاحب العمل ب��أي استفس��ارات ُأو مالحظ��ات لدي��ه؛

 ترجمة نص اختصاصي ُأو بحث علمي، قد يضطر المترجم لالطالع على موض��وع النص والق��راءة عن��ه ُأو مش��اهدة

ق ُأواًل من فهم��ه  فيديوهات تعليمية ُأو شروحات مبّسطة، إذ إنه لن يستطيع ترجم��ة المع��نى بدق��ة دون ُأن يتحقَّ

42هو لهذا المعنى.

 يؤدي المترجم عمله بأن يقرُأ النص األجنبي جملة جملة، ويراجع ُأي كلم��ات ال يعرفه��ا ُأو يش��ك بمعناه��ا في

  وعلى الم��ترجم في ه��ذه الخط��وة ُأن ي�وثِّق43سياقها، حتى ولو شًكا بسيًطا، ثم يصيغ معناها بلغة عربي��ة س��ليمة،

ا  مسألتين فائقتي األهمية: األولى هي الجمل التي يستعصي علي��ه فهمه��ا ُأو يش��ك في معانيه��ا ليراجعه��ا الحًق��

  والثانية هي تس��جيل الكلم��ات ال��تي يجب النظ��ر في44ويستفسر من صاحب العمل عن اإلجراء األنسب نحوها،

تعريبها وهذه تحتاج لمراجعة وتوثيق. 

لَت طرق تعريب المصطلحات في    من الكت��اب، والج��انب المهم إجرائيً��ا عن��د تع��ريبالفصل السادسف�صِّ

  فالتعريبات ال��واردة في المع��اجم45مصطلٍح ما هو استخدام مسرد ذاتي ي�وثِّق فيه المترجم التعريب الذي اختاره،

 تتعّدد للمصطلح الواحد وال مفرَّ من الَتخيُّر بينها، ويجب ُأال يتبدل هذا االختيار ضمن النص نفسه، وقد ال يحت��اج

 المترجم لتسجيل التعريب في مسرد إن كان يترجم نًصا قصيرًا، لكن هذه الحاجة قد تصبح ماسة في حالة ترجمة

41 2007 : . 71Gouadec ( ) p

42 2007 : . 70Gouadec ( ) p

43 2009 : . 37Sofer ( ) p

44 2007 : . 69Gouadec ( ) p

45 2007 : . 69Gouadec ( ) p
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 سلسلة من المقاالت والنصوص في الموضوع نفسه، وهذه بالضبط هي الوظيفة ال��تي تخ��دمها ب��رامج الترجم��ة

".ذاكرة الترجمة"المحوسبة، فهي تحفظ هذا المسرد تلقائًيا في كل نص يعمل عليه المترجم ضمن ما يسمى 

 بعد تعريب المصطلحات الناقصة وتصحيح الجمل المبهمة يس��تطيع الم��ترجم ُأن ي�س��لِّم مس��وَّدة لص��احب

، إن رغب العمي�ل ب�ذلك (العمل مع مالحظات حول ُأي ُأج�زاء من النص ق�د تجب مناقش�تها ُأو الت�دقيق فيه��ا  ( 

 وعلى المترجم ُأن يتوقع بعد التسليم مراجعًة وطلبات إضافية من صاحب العمل، مثل تص��حيحات في الترجم��ة

 46ُأو تعديل ُأمور معينة قبل اعتماد النص النهائي.

 ال بأس بأن يتواصل المترجم م��ع ص��احب العم��ل بع��د انته��اء المش��روع للحص��ول على تقييم��ه ومالحظات��ه

 اإليجابية والسلبية، وذلك لتحسين ُأدائه مستقباًل، كم��ا ُأن ه��ذا الن��وع من التواص��ل يحف��ظ عالقت��ه م��ع ص��احب

  ومن األس��لم ُأن يؤرش��ف الم��ترجم ملفات��ه47المشروع ويزيد من إمكانية حصوله على فرص عمل ُأخرى مستقباًل.

 النصية ويحتفظ بها بعد انتهاء كل مش�روع، فق�د يحت�اج للرج��وع إليه��ا ُأو االستش�هاد به�ا في مهنت��ه ومش��اريعه

48القادمة وعرضها في معرض ُأعماله إن سمح صاحب العمل بذلك.

46 2007 : . 77Gouadec ( ) p

47 2007 : . 81Gouadec ( ) p

48 2007 : . 82Gouadec ( ) p
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الكتاب . 12 خاتمة

 بدُأت بذرة هذا الكتاب بخواطر متفرّقة انكببت� على جمعها قبل ُأعواٍم ُأردت�ها ُأن تك��ون مق��ااًل بس��يًطا يس��اعد

 المترجمين الج�دد، ثم نََمْت تلك البذرة إلى مشروٍع استغرق ثالث سنواٍت من البحث والقراءة والكتابة المتقّطع��ة

ة، فبلغت ختامها بعد عناء. التي جهدت� بتوسيعها بين عمٍل ودراسٍة وسفرٍ ومهاٍم تطوعية والتزامات عامَّ

 وقد وضعت� تلك البذرة وُأنا طالب} ينقصه� العلم، فانهمكت� في بحٍث ودراسٍة طويلٍة لنحو خمسين مرجًعا ما

 بين كتاب ومقال ُأك�اديمي تبحَّرت� فيه��ا بالترجم�ة ودراس��اتها ونظرياته�ا ألجمعه��ا م�ع م�ا مارس�ته� من الترجم�ة

 والكتابة العربيَّة الثني عشر عاًما تطبيًقا، فأعدت� كتابة المسوَّدة مرَّاٍت مع تغيُّر هدفها واتّساع حجمها حتى لم يبَق

للمقال الذي انبثَقت منه� ُأثر} ي�ذَكر وحلَّ مكانه ما بين يديك اآلن، وهو من ُأكثرِ ما ُأفتخر� به وُأسعد� بإنجازه.

 ال شكَّ بأن ما وضعته� من ج�ْهٍد في هذا العمل، وال سيما ُأني وضعته خالل مرحلة مزدحمة من حي��اتي، ك��ان

- تفاؤاًل وُأماًل بالمستقبل.  سعياً للّذة التأليف ولنشر التجربة الشخصية، إال ُأن مسعاه األسمى كان -فيما ُأزعم�

سرّ نهضة األمم ال��ذي بحث عن��ه غوس��تاف لوب��ون، وله��ذا اخ��ترت� مهن��ًة في تط��وير "ُأظّن ُأن المعرفة هي  " 

ة ال��تي  المعرفة باللسان العربي، ورُأيت� خالل هذا الطريق المشكالت الكثيرة التي تعترضه� واإلحباط والكآب��ة العامَّ

وكم��ا ق��دَّمت� في  )ت�خيِّم� على ُأّي مشروٍع نهضوي عربّي في ظّل تأخّرن��ا عن الع��الم في ك��ل ش��يء، ورُأيت� ك��ذلك 

 (افتتاحية هذا الكتاب النمو الهائل واألمل الكبير له��ذه اللغ��ة، وهي في ص��فِّ اللغ��ات الخمس األولى في الع��الم

انتشاراً وفي عداد اللغات الكبرى بثروتها التراثية والمعرفية.

 حاولت� ما استطعت� ُأن ُأصوغ هذا الكتاب على ُأساس ُأكاديمي علمّي فأتناوَل فيه عل��وم الترجم��ة ونظريته��ا

حكَّمة، كما حاولت� ُأن ُأمزج هذا السرد بالتجربة العربي��ة فخصص��ت� فص��واًل  وتطبيقها كما جاءت في المصادر الم�

�ْحِسَن استغاللها، وُأن ُألفت االنتباه -ك��ذلك-  وُأمثلًة للحديث عن تراث الترجمة العربّي وما فيه من ثروٍة واعدٍة إن ُأ
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ِل لغتنا مع الترجمة وإلى جوانبها الخطيرة وكيفيَّة تقويمها وتصحيحها بتعريٍب سليم، وإلى تناول الترجمة  إلى تفاع�

من زاويٍة عربيَّة حقيقيَّة. 

 وقد وصلت� بعد عملي الطويل على هذا المشروع إلى استنتاٍج ُأقوله� بأمانة مفاده� ُأن الترجم��ة العربي��ة بلغت

ة إلى التأليف واألدب األص��يل ال إلى االس��تيراد من غيره��ا. وال يع��ني ه��ذا  ذروتها وكفايتها، وُأن لغتنا بحاجٍة ماسَّ

 ضرورة التوّقف عن التعريب خصوًصا في نقل العلوم التي تقدم غيرنا فيها، وإنَّم��ا ه��و حلم} بازده��ار األدب والِعْلم

العربي بإتقاٍن نستقيه من ُأنفسنا ال من غيرنا من األمم.
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