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مقدمة يف الرتمجة
تأليف :د .احلسني سليم حمسن

ترمجة د .جمدي عبدهللا الشلفوح
كلية اآلداب/جامعة مصراتة
..1متهيد:
تتداول كلمة الرترتة باستمرار بٌن األشخاص ادلهتمٌن باللغات؛ فهي كلمة تدل
على عمل حيتاج إليو يف مناسبات عدة ويف مواقف سلتلفة؛ فرمبا حنتاج إىل الرترتة يف ادلينا
اجلوى ،وادلينا البحري ،أوىف دولة أجنبية عندما تقابل شخصا أجنبياً ،أو عندما تقدم وثائق
لسلطات أجنبية ...اخل.
إن للرترتة دوراً ىاماً ىف سلتلف رلاالت احلياة ،و كذلك األمر بالنسبة للمرتجم،
وجيب أن نعرف رتيعا ،بأن سو الفهم للنص ،ديكن أن يتسبب يف نتائج كارثية.
ويقال :إن الرترتة ىي من إحدى أقدم احلرف على مر التاريخ ،وىذا أمر واقعي؛ ألن الرترتة
مرتبطة بالتواصل البشري ،وأهنا أيضاً كذلك ،ألن الناس يتحدثون بلغات سلتلفة ومبناطق
سلتلفة من العامل .
وعند استعمالنا للرترتة؛ فالبد من احلاجة إيل وجود ادلرتجم الذي يكون علي دراية تامة بلغيت
ادلتحدث و السامع.
إن نشاط الرترتة قد تطور عرب التاريخ يف حقول عدة ،مثل اجملاالت السياسية،
والتجارية ،والعلمية ،والدينية.لقد رعى األباطرة و احلكام ادلرترتٌن وحقول الرترتة ،وخًن مثال
على ذلك ،قيام الدولة العباسية بتأسيس العديد من ادلدارس وادلؤسسات اليت عمل هبا الكثًن
من مشاىًن ادلرترتٌن.لقد اىتم خلفا الدولة العباسية برترتة الكتب الفلسفية والعلوم اليونانية
والفارسية إىل العربية ،واليت لعبت فيما بعد دوراً ىاماً يف احلضارة العربية.
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لقد كانت الرترتة يف ذاك الزمان عبارة عن اىتمام شخصي فقط ،ديارسو الفرد معتمدا على
قدراتو الشخصية.
أما يف عصرنا احلاض،ولكي تتحصل علي مرترتٌن أكفا  ،على ادلر أن خيضع
لربامج تدريب جيده،واليت عادة مايتم تنظيمها حتت إشراف األقسام العلمية للغات األجنبية
يف اجلامعات .إن الرترتة نشاط ثنائي اجلانب ،فهناك جانب اللغة ادلصدر ،وجانب اللغة
اذلدف أو اللغات ادلنقول منها أو إليها.

 .2ماهى الرتمجة :
الرترتة ىي مصطلح يستعمل لوصف عملية تغيًن اللغة لنص ما ،مثال ذلك الرترتة
من اللغة اإلجنليزية إيل اللغة العربية أو العكس .وىي دتارس بٌن أي لغتٌن .أما النص فهو أي
مقطع مكتوب حيمل يف مضمونو رسالة؛ فالرترتة نشاط بشري مارسو اإلنسان منذ عهود
قددية خللق أنواع متنوعة من العالقات التجارية و السياسية  ...اخل بٌن الشعوب اليت تتحدث
لغات سلتلفة؛ فدور الرترتة ىو دائما إيصال رسالة ذات معىن .ديكن للمر اليوم ،و يف العامل
احلديث ،القيام بالرترتة بنسفو ،أو عن طريق مرتجم ،أو االستعانة بالرترتة اآللية ،أو من
خالل اإلتصال ادلباشر مع الشبكة العنكبوبية (اإلنرتنت).
لقد أصبحت الرترتة شكالً من أشكال التواصل ،وذلك نتيجة لتزايد أمهيتها يف
العامل احلديث؛ وبذلك فهي أداة لتقاسم ادلعلومات مع اآلخرين.
ويتم من خالل الرترتة ،نقل الرسائل عرب احلواجز اللغوية والثقافية؛ وذلذا تقوم العديد من
ادلدارس واجلامعات يف الوقت احلاضر ،بتقدمي برامج لتدريس وتدريب الرترتة التحريرية
والفورية.
ومن ناحية أخرى ،فإن الرترتة عملية تواصل ،هتدف إىل نقل ادلعلومات ايل قرا
اللغة اذلدف ،كما أهنا هتدف أيضاً إلظهار تأثًن معٌن على القارئ ادلستهدف (دف 9191
صـ .)91
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وتدرس الرترتة اآلن كمادة علمية يف أقسام اللغات األجنبية بالكليات واجلامعات ،وصارت
اليوم فرعاً من فروع الدراسات األكادديية.

 .3احلاجة إيل الرتمجة :
ىناك طلب متزايد على الرترتة ،وذلك بسبب احلاجة إيل تررتة ادلستندات ادلصرفية
مثل رسائل االئتمان والفواتًن واخلدمات الطبية (التحدث مع األطبا األجانب ،التقارير
والوصفات الطبية وكذلك التقارير الفنية والفهارس).
وديارس الناس الرترتة ألهنم يرببون يف القيام هبا؛ فكلما أصبحت احلياة أكثر تعقيداً ،كلما
زادت احلاجة أكثر للرترتة .
والرترتة مطلوبة أيضاً يف رلال السياحة والعديد من األنشطة االقتصادية األخرى ،فمعظم
الناس خاصة أولئك الذين يعملون يف حقلي الصناعة أو التجارة اخلارجية  ،حيتاجون لرترتة
مستنداهتم التجارية و الصناعية ،وىم يف الغالب ما يذىبون إىل ادلدن اجملاورة لغرض تررتة
وثائقهم .
فمن الواضح أن ىناك دوال توىل الكثًن من االىتمام بالرترتة ،مثل االحتاد السوفييت
سابقا؛ حيث التعددية يف اللغات ادلستعملة واليت تزيد على ادلائة لغة يف الدولة ،حيث ختضع
وثائق الكرملٌن (بردلان االحتاد السوفييت السابق) وبعض اذليئات األخرى ،للرترتة بكل اللغات
ادلعمول هبا يف الدولة (كودلسن 0222ص .)901وتعد سويسرا أيضا من بٌن اجملتمعات
احلديثة يف الدول األوربية اليت ال ديكن ذلا االستغنا عن ستعمال الرترتة ،وذلك بسبب أن
اجملتمع السويسري متعدد اللغات.

 .4الرتمجة يف العامل احلديث :
يقول( :ستودارتس  )0222إن الرترتة ستصبح ضرورية أكثر لغًن الناطقٌن األصلٌن
باللغة اإلجنليزية .
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فهي تلعب دورا مهما يف كل نواحي احلياة احلديثة،فعلى سبيل ادلثال ،جندىا يف
اجملاالت العلمية ،والتقنية ،واإلعالم ،ويف التواصل اليومي بٌن الناس من سلتلف ادلناطق يف
العامل .إن الناس على اختالف أصوذلم وثقافاهتم ،يستمتعون بآداب األمم األخرى اليت
تصلهم عرب الرترتة .
وللرترتة أيضا دور أساسي ،يف اجملاالت الدبلوماسية والعالقات السياسية ،فهي
تساعد يف إرسا العالقات البنا ة والفعالة بٌن بلدان العامل ادلختلفة؛ فمثال يف منظمة األمم
ادلتحدة ووكاالهتا الفرعية ،تقوم الرترتة بعمل جبار من وإىل ست لغات مستعملة ىناك ،كما
توجد منظمات وىيئات أخرى يعمل هبا مرترتون زلرتفون أعضا يف األمم ادلتحدة.
 .5تعريفات و مفاهيم أساسية للرتمجة:
الرترتة ،ىي نقل رسالة من لغة إىل أخرى بغية التواصل ،وهبذا يصبح ذلا أمهية كبًنة
يف تعريف الناس بالثقافات و احلضارات و اجملتمعات ادلختلفة عن بعضها البعض ،كما أهنا
تسهم يف إضفا أفكار جديدة وتطورات علميو وتقنية (بيشر .)0222
إن عملية الرترتة ،ىي نقل النص ( ادلعىن و األسلوب) كامالً و بأمانو من لغة إىل أخرى.
وىي أداة مهمة للتواصل بٌن شعوب القرية العادلية؛ فالرترتة تسهم يف تبادل ادلعارف بٌن
شعوب الدول ادلتقدمة والنامية يف سلتلف اجملاالت؛ ففي بلدان العامل احلديث مثال ،تعترب
الرترتة من أىم الوسائل ،إن مل تكن الوسيلة األكثر أمهية على اإلطالق يف تقاسم الثقافات
العادلية ،فهي تساىم يف نشر الثقافات ادلتنوعة بٌن شعوب العامل (الفيتوري 9111ص .)99
وكأي مهنة أخرى أو ختصص أكادديي آخر ،للرترتة مصطلحاهتا ومفاىيمها اخلاصة هبا ،واليت
تكون مبثابة اخللفية األساسية ذلذا احلقل العلمي ،و علية فإنو من الضرورة مبكان ،أن نقوم
بتعريف ادلصطلحات التالية:
-9الرترتة.
-0اللغة ادلصدر.
-3اللغة اذلدف.
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-1النص.
-1التماسك واإلنسجام.
-6ادلرتجم .
 .5.5الرتمجة :

الرترتة بوصفها عمال فنيا ،ىي تعبًن عن ادلعىن احلقيقي للنص األصلي ،ونقلو إىل
لغة أخرى ( اللغة اذلدف ) مع االحتفاظ بادلضمون.
و بادلفهوم العام ،فإننا عندما نرتجم ،نقوم بنقل ادلعىن جلملة أو نص كامل معرباً عنو يف لغة
واحدة إىل لغة أخرى.
وحتدث عملية الرترتة بواسطة العديد من الوسائل ،وتعد عملية نقل النص من لغة إىل لغة
أخرى،من أعقد األمور يف الرترتة ،فالرترتة ىي عملية نقل التواصل اللغوي الذي يشمل
تفسًناً دلعىن النص األصل ،وإنتاجا للنص اذلدف ،لغرض تأسيس عالقة التكافؤ بٌن النصٌن،
مع األخذ يف احلسبان ،كل معايًن التواصل ادلالزمة للنص والقيود ادلفروضة على ادلرتجم
(ديليسل  9111ص .)991
وتعترب الرترتة من األنشطة األساسية اليت يقوم هبا الناس مع اللغة ،وبذلك فإن الرترتة تعد
أحد أىم األشيا اليت ديارسها الناس جنبا إيل جنب مع مهارات اللغة الكالم واالستماع
والقرا ة و الكتابة .
مل تكن الرترتة فرعاً من فروع ادلعرفة ادلستقلة إال يف اآلونة األخًنة من القرن العشرين؛ حيث
إن دراسات الرترتة كفرع من فروع ادلعرفة األكادديية ،تعترب حديثو نسبيا؛ فعمرىا ال يتعدى
عقوداً قليلة (بيكر  9119ص .)022
وكما ذكرنا مسبقا ،بأن الرترتة ،ىي وسيلة لتبادل الثقافات بٌن الشعوب واجملتمعات ،لذلك
فإن إجناز ىذه ادلهمة شاق جدا،حيث إنو من الضروري احلفاظ على خواص النص األصلي،
وأن يكون لدى قرا النصٌن،ادلصدر واذلدف،الشعور بأنو ليس ذتة فرق بينهما.
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إن الرترتة يف رأى ( بل  9119ص  ،)3ىي التعبًن بلغة أخرى مبا ىو معرب عنو يف تكافؤات
أسلوبية و داللية ،و ىي إحالل نص يف لغة ما ،زلل نص آخر يف لغة أخرى .
أما نيومارك ،فإنو يعرف الرترتة من وجهة نظر( تايلور  9112ص ،)15بأهنا زلاولة استبدال
رسالة أو رتلة مكتوبة يف لغة ما ،بنفس الرسالة أو اجلملة يف لغة أخرى.
ويضيف نيومارك القول على لسان ( أونز  9116ص  )1بأن الرترتة ىي أيضاً نقل معىن
النص ( الذي ديكن أن يكون كلمة أو كتابا ) من لغة إىل أخرى لقرا جدد.
وينفرد نيومارك بتعريف للرترتة ،حيث يقول بأهنا عملية نقل ادلعين للنص إىل لغة أخرى
وبنفس الطريقة اليت كتب هبا النص األصلي ،لكن حتقيق ذلك يف حقيقة األمر ىو ضرب من
اخليال.
ويضيف نيومارك أيضا ،إن الرترتة ىي عملية تغيًن ادلعلومات من اللغة ادلصدر إىل اللغة
اذلدف ،بغية تقدمي كل اخلواص النحوية وادلعجمية للنص األصلي بشكل دقيق قدر اإلمكان،
وذلك بإجياد ادلقابل ذلا يف اللغة اذلدف.
ويعرف (كاتفورد  9161ص  )02الرترتة ،بأهنا استبدال ماده نصيو يف لغة ما ،مبادة نصية
تقابلها يف لغة أخرى.
و يقول زيازي( ،)0223إننا عادة ما نقوم يف الرترتة باختيار ادلقابل األقرب" لوحدة اللغة"
يف اللغتٌن ،ادلصدر واذلدف ،وبعبارة أخرى ،فنحن نقوم بإعادة صيابة زلتوى النص األصلي
إىل اللغة اذلدف.
 .2.5اللغة املصدر:

يعود مصطلح اللغة ادلصدر ،إىل لغة النص األصلي ادلراد تررتتو ،أو اللغة اليت تقوم
عليها الرترتة (ديليسل  9111ص .) 992
ويعرف شاتل ورث و آخرون ( 9112ص  ،)912اللغة ادلصدر ،بأهنا ادلصطلح ادلعياري
الذي يصف اللغة ادلرتجم من خالذلا النص ،ولذلك فإنو رمبا تكون لغة ادلصدر ىي األصلية
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للمرتجم أو لغة أخرى يعرفها،حيث إنو ليس من الضروري أن تكون لغة ادلصدر ىي اللغة اليت
أجنزت هبا الرترتة يف األساس.

 .3.5اللغة اهلدف:
إن اللغة اليت ينقل إليها النص األصلى ،تسمى باللغو اذلدف ،و يعرف ديليسل
( 9111ص  )991ادلصطلح ،بأنو اللغة اليت كتبت هبا الرترتة ،وهبذا ،فاللغة اذلدف ،ىي
اللغة اليت ترجم إليها النص.
كما يعرف شتل ورث ( 9112ص  ) 961-963ادلصطلح ،بأنو اللغة ادلرتجم إليها وخيتم
الكاتب كالمو بأنو جيب علي ادلرتجم معرفة اللغتٌن ،ادلصدر و اذلدف ،معرفة جيده.
 .4.5النص :

النص ىو التعابًن ادلرتبطة وادلتماسكة مع بعضها البعض على ىيئة رتل تامة ذات
وظيفة تواصليو ،وىو أيضاً أي رلموعة من اجلمل ادلتماسكة ( كريستال  9111ص
.)030
و يستعمل مصطلح" النص"لإلشارة إىل رلموعة من اجلمل والكلمات ادلتسلسلة ،واليت
تشكل وحدة مرتابطة نتيجة لتماسكها وارتباطهااللغوي و الداليل.
فالنص ىو أي مقطع مكتوب أو منطوق حيمل بٌن طياتو رسالة ما؛ حيث ديكن أن يكون
قصًناً بقصر اجلملة الواحدة  ،أو طويالً بطول كتاب كامل .
ويعرف عزيز (  0222ص  )31النص ،بأنو وحدة لغوية أطول من اجلملة ،ويضيف بأن
معىن النص ،ال حيدد فقط مبكوناتو اللغوية،مثل؛ األمسا و األفعال و أدوات الربط  ...اخل ،
لكن يتم حتديده بواسطة مكونات أخرى ،مثل تزويد اجلمل بادلعلومات ادلفيدة ،ويعتمد ذلك
علي ما يسمى بالسياق ،و الذي ىوالبيئة احمليطة بالنص .
 .5.5التماسك واإلنسجام:
التماسك ىو مصطلح يستعمل لوصف ترابط و دتاسك النص ،ويتحقق ذلك من
خالل بعض اخلواص ،مثل:ادلعرفة العامة ادلتعلقة بالسياق ،وادلفردات ،والرتقيم .ومن ناحية
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أخرى ،فإن مصطلح اإلنسجام ،يستعمل لإلشارة إىل االرتباط الشكلي بٌن عناصر النص (
كريستال  9111ص .)111-030
 .6.5املرتجم:
ادلرتجم ىوالشخص أو الوسيط الذي يقوم بعملية التغيًن يف اللغة ادلصدر للنص و
تررتتها إىل لغة أخرى،وديكن أن يكون ادلرتجم إنساناً أو آلو.
وادلرتجم ىو الشخص الذي ينجز عملية تررتة النص من لغة إيل لغة آخري ،وىو شخص،
ثنائي اللغة ،ومبقدوره العمل على اللغتٌن؛ فهو وسيط بٌن اللغتٌن أو عميل ثنائي اللغة بٌن
أشخاص ذوى تواصل أحادى اللغة يف رلتمعٌن لغتيهما سلتلفتان دتاما.
فادلرتجم ليس ىو فقط الكتاب الذي يضع الكلمات مع بعضها البعض ،لكنو أيضـا
ناقل لرسالة من لغـة إىل لغـة ،ويقـال إن ادلـرتجم قبـل أن يكـون كاتبـاً ،ىـو أساسـاً ناقـل لرسـالة،
كما ىو احلال للنص يف لغتو ادلصدر الذي يقوم بنقل الرسالة ايل القرا يف لغة اذلدف .
إن مسؤولية ىذا العمل تقع علي عاتق ادلرتجم الذي ديارس ىذه ادلهمة بإخالص،
وبالطبع فإن ىذا حيتاج إيل برنامج جيد لتدريب ادلرترتٌن من خالل دراسات نظرية وعملية يف
مؤسساهتم األكادديية (ىوبًنث  .) 9119و يلعب ادلرتجم دوراً مهما يف العالقات البشرية
بٌن لغتٌن سلتلفتٌن أو أكثر .وهبذا ادلفهوم ،ديكن تعريف ادلرتجم بأنو وسيط بٌن طرفٌن بًن
قادرين على التواصل) .شتل ورث 1997ص  .(21ويعرف ديلس) 1999ص
(95ادلرتجم بأنو االختصاصي يف التواصل الذي يرتجم إحساس النصوص ادلكتوبة يف اللغة
ادلصدر إىل اللغة اذلدف.

.7.5صفات املرتجم:
جيب على ادلرتجم امتالك العديد من الصفات اليت دتكنو من أن يصبح مرترتا بارعا،
وديكن حتقيق ىذة الصفات من خالل ادلواد العلمية اليت تدرس بأقسام اللغات والرترتة .وأول
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.0
.3
.1

ىذة الصفات ىي دتكنو وبشكل بارع من الكتابة يف اللغتٌن ،ادلصدر واذلدف .ويقول
)قريس 0222ص،(9إنو إذا مل تستطع الكتابة ،فإنك لن تقدر على أن تكون مرترتا بارعا
على اإلطالق .ومن بٌن الصفات اليت جيب أيضا أن ديتلكها ادلرتجم:
معرفتو باللغة ادلصدر.
معرفتو باللغة للهدف.
معرفتو بالنص ادلرتجم.
استعمال معرفتو اخلاصة بو ( سايكز  9119صـ . (19 – 31
ويذكر نيو مارك أنو جيب على ادلرتجم البارع امتالك ادلقدرة على اإلستيعاب ادلقرو يف اللغة
األجنبية ،ادلعرفة التامة مبوضوع الرترتة وحساسيتو للغة ( اللغة األم واللغة األجنبية ) وكذلك
الكتابة باللغة اذلدف برباعة ( عزيز  0222ص ) 1
.7.1معرفة اللغة املصدر:
جيادل بعض ادلؤلفٌن يف أنو جيب على ادلرتجم أن يرتجم من اللغة األجنبية إىل لغتو
األم ،ويذكر سايكز (  9119ص  ) 31أنو من النادر أن يكون للمرتجم معرفة أصلية باللغة
ادلصدر ،وأن من ادلهم أن يكون ادلرتجم على دراية بكل جوانب تلك اللغة وادلتمثلة يف النص
ادلرتجم وأن يكون قادراً على نقلها وذلك بإجياد ما يناسبها من ادلفردات وترتيب الكلمات
وعالمات الرتقيم .
.7.2معرفة اللغة اهلدف:
إن ما يقال على اللغة ادلصدر ينطبق دتاما على اللغة اذلدف ،ويذكر أيضا سايكز(
 911ص  ) 36بأن اللغة اذلدف ىي اللغة اليت عادة ما يكتسبها ادلرتجم ألول مرة أثنا فرتة
الطفولة.
 .7.3املعرفة بالنص املرتجم:
جيب على ادلرتجم ادلعرفة التامة بادلوضوع ادلرتجم ،فهذا عمل ذىين ديكن فهمة يف
ضو اخلربات البسيطة للمرتجم.
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فلو أن شخصاً ما يتحدث أو يكتب عن موضوع معٌن مثل ( الفيزيا ) ،عندئذ فإن رتيع
ادلصلحات ادلتعلقة بالفيزيا سيتم اسرتجاعها إىل الذاكرة األقرب ،لكن لو أن ادلرتجم انتقل
إىل موضوع أخر مثل ( الرياضيات ) ،فعادة ما حيصل نفس الشي ويتم إعادة ادلصطلحات
ذات العالقة إىل الذىن.
.7.4استعمال معرفة املرتجم
جيب على ادلرترتٌن من خالل خرباهتم اخلاصة يف رلال اللغة والرترتة وكذلك تررتة
النصوص ،اختيار ادلصطلح األنسب والقواعد النحوية ادلناسبة لبنا النص يف اللغة اذلدف.
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