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املحور األول :الرتجمة :بحث يف املفاهيم واإلشكاالت والقضايا
أوال  :مفهوم الترجمة :تعريفات وآراء
الرتمجة نشاط فكري بشري يهدف إىل حتيوي النصيوص من إحدى اللغات إىل لغة أخرى .وقد ورد فع "تَ ْر َج َم"
المفس ُر لِلِّسان ...هو الذي يُتَ ْرِج ُم الكالَ َم ،أي يَ ْن ُقلُه من لغة إلى لغة
عند ابن منظيور (تـ711هـ) مبعناهِّ " :
أخرى" .1ويف اللغة الفرنسية ،ظهر فع

 Traduireسنة 1539م ،واسم Traduction

سنة 1540م .ويف لغات أخرى كاإلجنلييية يش ر فع  Translateإىل االنتقال والتحيول.2
تعد الرتمجة نشاطا قدميا ،وتشهد على ذلك النقيوش املبثيوثة على شيواهد قبيور أمراء جييرة إلفنتني ،إحدى جير هنر
الني قبالة مدينة أسيوان ،وهي تعيود إىل األلفية الثالثة قب امليالد ،وتشك أوىل الشهادات املكتيوبة .وكان أولئك
األمراء مبثابة "قادة ُمتَ ْرِجمين" .ويف اليواقع ،ظهرت الرتمجة بصفتها نشاطاً شفهيا له صلة بتطيور العالقات
السياسية واالقتصادية ملصر القدمية .3ويف هذا الصدد ،يقيول بيول ريكيور  Paul Ricœurإن تعددية اللغات هي

 -1ابن منظيور ،لسان العرب ،دار املعارف ،القاهرة ،1998 ،ص.421
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احلدث الذي جيعلنا دائما نلجأ إىل الرتمجة ،وقب أن يكيون هناك مرتمجني حمرتفني كان هناك الرحالة والتجار
والسفراء واجليواسيس من ميدوجي اللغة ومن متعددي اللغات.4
مل تكن ،يف املاضي ،مثة طريقة لتعلم اللغات األجنبية تعلما على أسس وقيواعد مضبيوطة .والطريقة املثلى
الكتساب مهارات يف الرتمجة هي تعلم اللغات األجنبية باملؤسسات وحتسني النطق مبالزمة الناطقني باللغة األصلية
واالستماع أو مشاهدة أشرطة تساعد على التكيوين .وتسيود فكرة أساسية عن الرتمجة ،وهي أنه لكي نرتجم ال
طرقُها النص املراد ترمجته؛ وعلى سبي املثال لكي نرتجم
يكفي معرفة الكلمات ،ب جيب معرفة امليواضيع اليت يَ ُ
فيوريا خطبا باللغة الروسية يف مؤمتر عن الكيمياء ،فمن الضروري أن نعرف امل م
رتجم اللغة الروسية وكذلك
الكيمياء .5والييوم هناك أنيواع خمتلفة من الرتمجة كالرتمجة األدبية ،والرتمجة العلمية ،والرتمجة القانيونية ،والرتمجة
االقتصادية ،والرتمجة الدينية ...وتنقسم الرتمجة إىل ترمجة حتريرية وشفيوية ،ومها تيوأم باعتبارمها من الفصيلة نفسها
العتنائهما بالتفاع التيواصلي بني الثقافات.6
وعلى الصعيد نفسه ،ترى النظريات اللغيوية أن الرتمجة عبارة عن عملية َحتَيول لُغَ ميوي ،ويف هذا الصدد أدرجت
الباحثة كريستيان نيورد  Christiane Nordجمميوعة من التعريفات اليت تنظر إىل الرتمجة بصفتها استبداال
للمحتيوى النصي يف لغة ما مبحتيوى آخر مساو له بلغة أخرى .7أو أن الرتمجة تُـع َن بإعادة إنتاج املقاب الطبيعي
األقرب يف املعن لرسالة اللغة املصدر يف لغة املتلقي املتَـر َج مم إليها.8
ُ
 -4بيول ريكيور ،عن الرتمجة ،حسني مخري ،الدار العربية للعليوم ،ناشرون ،ب روت  -منشيورات االختالف ،اجليائر ،الطبعة األوىل،
1429هـ2008-م ،ص.33
 -5جيورج ميونان ،علم اللغة والرتمجة ،ترمجة أمحد زكريا إبراهيم ،املشروع القيومي للرتمجة ،مصر ،الطبعة األوىل ،2002 ،ص.27
 -6كريستيان نيورد ،الرتمجة بيوصفها نشاطا هادفا :مداخ نظرية مشروحة ،ترمجة أمحد علي ،مراجعة حممد عناين ،املركي القيومي
للرتمجة ،مصر ،الطبعة األوىل ،2015 ،ص.151
 -7نفسه ،ص.29
 -8نفسه ،الصفحة نفسها.
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ويف املقاب ظهر يف أملانيا ،يف سبعينيات القرن العشرين ،تيار طيور أمنيوذجا نقديا ،يعتمد يف جيوهره على العالقة
اليوظيفية بني النصيوص يف اللغة املصدر ،واللغة اهلدف املرتجم إليها .ومل تعد الرتمجة هبذا املعن جمرد ظاهرة لغيوية
جامدة ب صارت فعال من أفعال التيواص بني الثقافات .ومن خالل هذا الرأي ،فإن الرتمجة املثلى هي اليت يكيون
غرضها حتقيق التعادل فيما يتعلق باملفاهيم والشك اللغيوي واليوظيفة التيوصيلية املرتبط بنص اللغة املصدر.
9

وبالتايل ،تص ر الرتمجة ذات أداء تيواصلي متكام  .وتنق كريستيان نيورد آراء الباحثة كاتَرينا رايس Katharina

 Reissبتأكيدها على اختالف أمناط الرتمجة؛ فالرتمجة سطرا بسطر قد تبدو مالئمة يف البحث اللغيوي املقارن ،يف
حني تعد الرتمجة اليت تراعي أصيول القيواعد النحيوية وسيلة جيدة لتعلم اللغة األجنبية ،أما الرتمجة باخلربة ،فإهنا
تنشد االستعانة بيوسائ خمتلفة للتعب ر عن املعاين يف لغات خمتلفة .10وهبذا ،وأحدثت عدد من النظريات ،ومنها
نظرية الغاية أو اهلدف من الرتمجة  Translation’s goal or purposeثيورة يف تيوسيع مفهيوم الرتمجة بـ"تحرير
المترجمين من عبودية النص المصدر باعتبار الترجمة فعال تواصليا جديدا وهادفا من منظور قرائه".11
الح ْرفِيَة" أو "الترجمة َكلِ َمةَ -كلِ َمة" وبني بـ"الترجمة
ومييي أنطيوان ب رمان  Antoine Bermanبني "الترجمة َ
المعنى " ،وهناك حالة يتداخ فيها األمران خبصيوص ترمجة بعض األمثال حبيث إن أمثال لغة هلا ما يرادفها داخ
لغة أخرى؛ فاملث األملاين" :يوجد الذهب في ثغر ساعة الصباح"  ،يطابق املث الفرنسي" :العالم في ِمل ِ
ْك من
يستيقظون باكرا" ،12فرتمجة املث تعين إجياد ما يرادفه وليو بصيغ خمتلفة؛ ويف هذه احلالة جيد املرتجم نفسه عند
مفرتق الطرق؛ إما أن يبحث عن املرادف املفرتض أو أن يرتجم َحرفمياً مع احلرص على إيقاع املث وطيوله أو قصره

 -9نفسه ،ص.32
 -10نفسه ،ص.33
 -11نفسه ،ص.2
 -12ييوجد مث مغريب مشابه مفاده":الفياق بكري بالذهب مشري".
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وأسجاعه...

13

 .وهبذا ميكن اعتبار الرتمجة نقال للمعن بشك جيع منه أكثر وضيوحا وتنقيته من الغميوض

املقرتن باللغة األجنبية املرتجم عنها.14
وبناء على ما سبق ،فالرتمجة نشاط جيء ال يتجي من نظرية النشاط البشري يقيوم هبا؛ فالم ِ
رس ُل يف عملية التيواص
ُ
ً
المتَ لَ ِقي أي المرسل إليه ،والتيوصي يقع من
له أغراض يسعى لتيوصيلها من خالل نصيوص مكتيوبة تستهدف ُ
خالل وسيط أي اللغة ،ويف ميواقف مقيدة باليمان واملكان وبالبيئة الثقافية.15

 -13أنطيوان برمان ،الرتمجة واحلرف أو مقام البُعد ،املنظمة العربية للرتمجة ،ب روت ،الطبعة األوىل ،2010 ،ص.30
 -14نفسه ،ص.32
 -15نيورد ،الرتمجة بيوصفها نشاطا هادفا ،صص.22-21
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