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  اللغة والرتمجة العالقة بني
 إنتان سارى ديوى

  

  "تولونج أجونج" جامعة اإلسالمية احلكومية 
يتضمن  اللغةمن أهم ما يعرتض سبيل املرتجم �عتبار أن  اللغةتعد :ملخص

شحنات ثقافية تقف ىف خلفية النص األصلى وحتيط به،إذا الثقافة  هي 
وعلى املرتجم . اجلسد واللغة هي قلبه وينتج منالتفاعلبينهمااستمرارطاقةاحلياة

حينئذ أن يرتجم ليس فقط العناصر املختلفة لإلطار السيمولوجى ، بل أيضا 
�عتبار أن التصور أو املفهوم . عليه أن يرتجم مكان هذا العنصر ىف ا�تمع كله

و�لتاىل . الواحد ، بيد أن العلماء خيتلفون ىف وجود الرتادف وانكار وجوده
فإن لعلم الرتمجة أمهيته ىف التعامل مع الرتادف ىف علم اللغة ؛ بوصفه املرآة الىت 

  . تعكس فهم معىن الكلمة ىف اللغة العربية مث تنقله إىل امللتقى ىف اللغة اهلدف
 لغة والرتمجة، و كيف أراء العلماء عن ال لغةوسيتناول البحث عن املعىن ال

وال تعترب الرتمجة من . ، والرتمجة هي نسج خيوط بني عاملنيالعالقة بينهما و 
بني لغة املصدر ولغة اهلدف بل هي عملية " لفظي"حيث املبدأ عملية حتويل 
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ما خيتص منها ىف نصوص  واملسائل التىتطرحها الرتمجة سواء". معاين"نقل 
القرآن الكرمي أم ىف النصوص العامة أو سواء ما خيتص منها  �للغتني املصدر 

وأهم املعايري الىت جيب وضعها ىف . واهلدف أو ما يرتبط منها �ملرتجم ذاته
ظواهر احلسبان عند اختيار أي من هذه اإلجراءات وبعد ذلك يتم تناول 

ييم اإلجراءات الىت إعتمدها املرتمجون ىف ، وذلك حىت يتمكن تق اللغوية
وما مدى جناحهم ىف احملافظة على فحوى  اللغة العربية عند نقلها . عملهم 

 .إىل لغة اهلدف
  اللغة ، الرتمجة ، املشكلة ، املرتجم: الكلمات األساسية 

  
  مقدمة

ًا بواحدٍة من  أكثر تكمن أمهيَّة اللغة العربيَّة يف ارتباطها الكبري جدَّ
الد��ت انتشارًا على سطح الكرة األرضيَّة وهي الد�نة اإلسالمية، فاللغة 
العربيَّة هي لغة القرآن الكرمي، وهي لغة الّرسول األعظم اليت قال األحاديث 
ًا لكلِّ مسلمي  النبويَّة الشريفة �ا، ومن هنا فاللغة العربيَّة هي لغة هامٌَّة جدَّ

أمهيَّة اللغة العربيَّة ال تقف عند حدود الد�نة . ا عر�ً العامل حىتَّ لو مل يكونو 
اإلسالميَّة فحسب؛ بل تتعدَّى ذلك إىل كو�ا اللغة اليت استعملت لكتابة 
اً، وهذا الشعر القى إقبال العرب وغري العرب عليه،  أدٍب شعريٍّ عظيٍم جدَّ

اً جلمال منطقه، ومجال مضمونه، وأصبح أد�ء العامل مهتمُّون وبشك ٍل كبٍري جدَّ
 .يف التعرُّف على أسرار األدب العريب القدمي واحلديث

أيضاً، تكمن أمهيَّة اللغة العربية يف كو�ا لغة العلم واحلضارة لفرتة  
طويلٍة من الزمن؛ فاحلضارة والعلوم العربيَّة متيَّزت بشهر�ا واتساع وتنوُّع 
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نقلت العلم واحلضارة يف العصور ما جماال�ا، ومتيَّزت أيضاً بكو�ا احلضارة اليت 
قبل العربيَّة إىل العصور احلديثة، ممَّا جعل العامل اليوم يكمل ما بدأ به العرب 

اللغة العربّية هي املدخل الذي تدخل شعوب العامل منه إىل .واملسلمون من قبل
يَّة حتتوي املنطقة العربية الغنيَّة بكلِّ هذا اإلرث احلضاريِّ العريق؛ فاملنطقة العرب

ا إىل درجة جعلتها تتبوَّأ  على العديد من املعامل األثريَّة اهلامَّة واحلسَّاسة جدَّ
املرتبة األوىل يف العامل كلِّه؛ فهي واحدٌة من أغىن املناطق العامليَّة �حلضارات 
التارخيية اليت تعاقبت على أرضها، ومن هنا فإنَّ تعلَّم فنون اللغة العربية يسهِّل 

اً تعلُّم حضارة وثقافة هذه املنطقةوبش   .كٍل كبٍري جدَّ
اللغة العربّية هي واحدٌة من أوسع اللغات العامليَّة انتشارًا، وذلك نظراً 
إىل حجم املساحة اجلغرافية الكبرية اليت ميتدُّ عليها من يتحدَّثون �ا، فاللغة 

ى، ومن هنا فقد العربّية هي اللغة الرمسيَّة يف دول الوطن العريب ودوٍل أخر 
تعترب اللغة العربّية واحدًة من أمجل . القت هذه اللغة هذا االنتشار العظيم

ًا من  اللغات يف العامل كلِّه، وذلك نظرًا إىل كو�ا حتتوي على عدٍد كبٍري جدَّ
املفردات، فكلُّ شيٍء له العديد من الكلمات اليت تصف كل حالٍة من حاالته 

الكلمات اليت قد تصف حيواً� أو مجادًا إىل إىل درجة وصلت فيها عدد 
ا يدلُّ على مقدار العظمة اليت  مئات الكلمات، وهذا إن دلَّ على شيٍء فإمنَّ
تتمتَّع �ا هذه اللغة، وعلى مقدار اخليال الذي يتوفَّر العريبُّ عليه، فالقدرة على 

رٌة غري إنتاج عدٍد كبٍري من املفردات اليت تصف شيئًا واحدًا فقط، هي قد
اً    .اعتياديَّة تتطلَّب جهداً كبرياً جدَّ
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العربية لغة كاملة معجبة تكاد تصورٔالفاظها مشاهد الطبيعة، ومتثل كلما�ا 
خطـوات النـفوس، وتكاد تنجلي معــانيها يف ٔاجـراس األلفاظ، كٔامنــا كلما�ا 

  ١خطوات الضمري، ونبضات القلوب، و نربات احلياة
حتقق اال بوجود اللغة، ولوال اللغة ملا ظهرت الرتمجة  والرتمجة عملية ال

، لذا فإن هناك مثة رابط جوهري بني اللغة والرتمجة وال عجب أن جند الرتمجة 
كما . ٢تتأثر بظواهر اللغوية ، وعلوم اللغة وقواعدها ، بل تقوم على أسسها

أن ) ١٩٧٣(يبّني السعيد بدوى ىف كتابه عن مستو�ت اللغة العربية ىف مصر 
  .٣اللغة املعاصرة الىت نشأت ىف أحضان الرتمجة مل حتل حمل اللغة الرتاثية

ملرتجم أن يكون على معرفة �مة بلغتني على األقل إلىدرجة فعلىا  
املكونة للغة التييتم   (Culture)اإلتقان الذي يعين معرفة حقيقية �لثقافة

ألن الرتمجة ليست فقط ترمجة كلمات ومجل وعبارات وإمنا . التعامل معها
هينقل لعادات وتقاليد وأمثال تؤثر حتما يف ترمجة النصوص اخلاصة �ذا 

فالكلمات . ومن الضرورة  احاطة املرتجم �ملعلومات العامة .ا�تمعأو ذاك
م اليوم يتعامل مع لغة احلضارة وهي لغة و املرتج. معلومات ، واللغة أفكار

تشّعبت وتفرعت وتعمقت وأصبحت اإلحاطة �ا احاطة كاملة من 
فاللغة أرض الىت نبتت فيها شجرة الرتمجة، مؤكدا على أن . ٤املستحيالت 

                                                 
عبد الرزاق السعدي، مقومات العالمیة في اللغة العربیة وتحدیاتھا في عصر العولمة، ١

  .٤٧:، ص١٤٢٩والتراث،العدد الثالث والستون،فاق الثـقافة آمنشورفي مجلة   بحث
، مكتبة المنارة األزھریة، القاھرة ٢٠١١أسس وقواعد صنعة الترجمة،. الدین مصطفىحسام ٢

  .١٣: ص . 
، الشركة  ٢٠٠٣نظریة الترجمة الحدیثة مدخل الى مبحث الدراسات الترجمة، . دمحم عنانى ٣

  ٤٧: ص . مصر –لونجمان ، جیزة  –المصریة العالمیة لنشر 
الطبعة  لونجمان ، –الشركة المصریة العالمیة لنشر ،  ٢٠٠٠،  فن الترجمة. دمحم عنانى ٤

  ١٠: ص  .مصر –جیزة الخامسة ، 
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الرتمجة هي إبنة اللغة، وأن الرتمجة األصيلة هي تلك الىت حتمل السمات 
لى هيئة مالمح ومسات واضحة �للغة الفكرية للغة املصدر وتظهرها ع

  ٥.اهلدف
 ماهية اللغة

اللغة سلوك إنساين يعتمد عليها البشر بصورة أساسية لتواصل فيما بينهم، 
، واللغة حتتاج )مستقبل(و ) مرسل(وهي نشاط يقوم على عالقة تشاركية بني 

قلها إىل بيئة تنتقل فيها، أو منط تعبريى ميكن من خالله توصيل الرسالة ، ون
، و هذا الوسط الذى يتّم نقل الرسالة خالله، وقد )املستقبل(و ) املرسل(بني 

يكون هذا الوسط صوتيا إذا كانت اللغة منطوقة ، أو مرئيا إذا كانت اللغة 
 .مكتوبة

يقوم به اإلنسان ) أي يتمثل يف األصوات( اللغة سلوك لفظي 
وتعترب من . واملضمونواللغة �ذا املفهوم تضم الشكل . التصال والتفاهم

رمبا متتلك بعض احليوا�ت لغة لكن لغة . امليزات األساسية للسلوك البشري
اإلنسان تتميز بقدر�ا التوليدية أي أن اإلنسان �ستطاعته أن يتكلم مستعمال 

وإذا كان  .مجال جديدة مل يسمعها من قبل أما احليوان فلغته منطية غريزية
فإن اإلنسان يفوق احليوان , يف هذا السلوك اللفظياإلنسان واحليوان يشرتكان 

فهذه العملية غري معروفة . يف جانب آخر من السلوك اللغوي وهو الرتمجة 
  .عند احليوان أل�ا خاصة �إلنسان وحده

                                                 
  ٨: ص . المرجع السابق . حسام الدین مصطفى  ٥
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دار الكثري من اجلدل حول تعريف اللغة ، وظهرت تعريفات عديدة 
ومن . طها العلماء بعلوم اللغةتناولت مفهوم اللغة وفق العلوم املختلفة الىت رب

بني هذه التعريفات ما يشري إىل أن اللغة نظام إستجا�ت يساعد الفرد على 
اإلتصال بغريه ، فوظيفة اللغة هي حتقيق اإلتصال، وهناك من عرفها ��ا 
جمموعة من رموز تشري إىل معان معينة، وهي مهارة قاصرة على البشر، وقال 

أن اللغة أصوات يعّرب �ا كل قوم عن : خلصائص أبو الفتح إبن جىن ىف ا
أغراضهم ، واما اللغة عند إبن احلاجب ىف خمتصره أن اللغة كل لفظ وضع 

ويرى بعض العلماء أن اللغة قدرة ٦.ملعىن ، كما عرفها األسنىوى للمعاىن
ذهنية تتكون من جمموع املعارف اللغوية الىت يكتسبها الفرد ، واللغة مكتسبة 

ولد �ا املرء بل يكتسبها بصورة فطرية ، وهناك أيضا من عّرفها على ، وال ي
أ�ا جمموعة من الرموز الصوتية املنطوقة واملكتوبة الىت ختضع لنظام لغوي معّني 

  ٧.وتستخدم ىف التعبري عن احلاجات البشرية ويتحقق �ا اإلتصال
 ومن مث فلم يتفق علماء اللغة على تعريف واحد للغة وذلك نظرا

إلرتباط علم اللغة بعلوم كثرية منها علم النفس، وعلم اإلجتماع ، وعلم 
اللغة املنطوقة : ال شك  أن اللغة نوعان . ٨املنطق وعلم الفلسفة وغريها

، ولغة البشر املنطوقة ختتلف عن لغات )املكتوبة (واللغة غري املنطوقة 
األفكار واملشاعر،  مما سبق نتوصل إىل أن اللغة أداة للتعبري عن. احليوا�ت

إن مفهوم اللغةمفهوم شامل .وهي وسيلة لتواصل والتفاهم بني بىن البشر

                                                 
منشورات المكتبة . ١٩٨٦. المزھر فى علوم اللغة وأنواعھا. العالمة جالل الدین السیوطى ٦

  ٧: العصریة، بیروت، ص
  ١٢: ص . المرجع السابق . حسام الدین مصطفى ٧
  ٣٠- ٢٩: ص . مصر - جیزة. نھضة مصر. ٢٠٠٤. علم اللغة. على عبد الواحد وافى ٨
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إىل اللغة املكتوبة ، ) امللفوظة(واسع تتحظى حدوده التعامل مع اللغة املنطوقة 
  .و اإلشارات، واإلمياءات واحلركات وسلوكيات ملصاحبة الكالم

حني عرفها ) Dewy(ومن التعريفات الرائعة للغة ما ذكره ديوى 
أداة إتصال وتعبري تتضمن كلمات تربط بينها عالقة تركيب لغوي :" ��ا 

والشاهد هنا أن اللغة قد " تساعد على نقل الثقافة واحلضارة عرب اإلجيال 
تكون مكتوبة على هيئة رموز أو منطوقة �صوات أو كليهما، حتكمها 

أفراد هلم ثقافة معينة ويعيشون  منظومة تركيبية معينة، نظام متعارف عليه بني
 .ىف بيئة معينة، وأداة تعبري عن الفكر، وأداة تواصل بني األفراد

  املستو�ت اللغوية
السمات املميزة للغة الواحدة عند إستخدامها : املستوى اللغوى هو   

للتواصل ، سواء من خالل النطق أو الكتابة أو اإلشارة أو أي وسيلة تعبري 
وى اللغوى معيار ملقارنة اللغات املختلفة مع بعضها البعض أخرى ، واملست

خاصة تلك اللغات الىت تنتمى إىل نفس الفصيلة ، وهناك تصنيفات عديدة 
تقوم على معايري متعددة ميكن من خالهلا التمييز بني املستو�ت اللغوية 

  :املختلفة ومن هذه التصنيفات 
ةاملنزلة، خاصة القرآن الكرمي وهي لغة النصوص املقدس:  اللغة املثالية  .١

�لنسبة للغة العربية، إذ أن هذا املستوى اللغوى يتسم �إلعجاز الذى 
ال ميكن للبشر جماراته، حىت وإن تشا�ت ألفاظه مع ما يستخدمه 

  .أهل اللغة من ألفاظ
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أعلى مستو�ت اللغة البشرية وأكثرها مثالية : اللغة الفصحى الرتاثية  .٢
خدام األلفاظ الرصينة اجلذلة، والىت غالبا ما تكون ، وتقوم على إست

مزينة �دوات البالغة، وعميقة الدالالت املعنوية، واخللو من األخطأ 
النحوية، وىف حالة اللغة العربية جند ذلك ىف الشعر اجلاهلى، وكتب 

 .الرتاث
وىف هذا املستوى ختفف اللغة من عمق : اللغة الفصيحة املعاصرة  .٣

عة البالغة، ويكون املعيار األساسى هو مدى اإللتزام الداللة، ورو 
 .�لقواعد النحوية ككتا�ت املعاصرين

وفيها خيتلط الكالم الفصيح �لكالم العامي الذى : اللغة املختلطة  .٤
يتداوله عامة الناس ىف أحاديثهم اليومية، أو يتم فيها اخللط بني لغة 
وأخرى من خالل استخدام مصطلحات أو تعبري أو عبارات أجنبية 
ضمن كالم املتكلم ، أو خيطئ فيما يتعلق �لقواعد النحوية 

ىف معظم وسائل إعالمية  –لألسف  - للغة تنتشراألساسية، وهذه ا
مرئية أو مسموعة، بل وتطال أحيا� بعض األعمال املكتوبة، وذلك 
نتيجة لضعف القدرات اللغوية للمتكلم، وفساد الذوق، وعدم 
اإلهتمام برصانة ومجال اللغة، فضال عن التوسع الكمي ىف جمال 

ة مل تعد تعر إهتماما املنتجات اللغوية املسموعة أو املكتوبة بصور 
 .جلودة احملتوى اللغوى
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وهي املستوى ال يهتم �ي من القواعد اللغوية، وال : اللغة العامية  .٥
يتقيد �ا، بل تبيح التواصل اللغوى بني مجهور املتواصلني إىل حد 

 .جنده قد يتعارض مع القواعد اللغوية األساسية

تصنيفه ، والعمل على واإلنتباه للمستوى اللغوى ضرورة مهما كانت 
إستخدام املستوى اللغوى املكافئ ملستوى لغة النص األصلى، فال يصح 
الرتمجة إحدى املعلقات العربية إىل لغة أجنبية أخرى مستخدمني مستوى 

ووفقا لعلوم اللغة فإن املستو�ت اللغوية تنقسم . لغة رجل الشارع مثال 
  :إىل 
وات بغرض التعبري عن افكاره يصدر اإلنسان األص: املستوى الصويت  .١

) اجلهاز النطق اإلنساىن(ومشاعره، ويتّم ذلك عرب اجلهاز الصويت 
 ٩.الذى يتكون من اجلهاز التنفسي، واحلنجرة، والتجاويف الصوتية

احلصيلة اللغوية الىت تكتسب، ويتّم من خالل : املستوى املعجمى  .٢
 .التواصل واإلتصال

وتراكيبها وترتيبها وأثر كل كلمة كلمات اجلملة : املستوى النحوى  .٣
منها ىف األخرى تقدميا و�خريا وعالقة كلمات اجلملة ببعضها البعض 

 .وأنواع اجلمل ووظيفتها

                                                 
. عالم الكتب. أسس فى علوم اللغة. ١٩٩٨. الترجمة والتعلیق أحمد مختار عمر. ماریو باي ٩

  ٤٥: القاھرةز ص
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املعاىن والدالالت الىت تتضمنها وتعكسها : املستوى الدالىل  .٤
الكلمات واجلمل، وعلى أساسها يتشكل فهم اإلنسان ملعىن 

نص الذي يراد نقله من لغة إىل أخرى تقسم نظر�ت الرتمجة ال.الكالم
 :إىل أربعة مستو�ت داللية رئيسة وهي

املعىن ( املستوى اإلدراكي أو مستوى العالقات املنطيقة والداللية   -  أ
  ).األساسي

خيص هذا املستوى املعىن يف مفهومه األول أو األساسي كما 
ص يعترب احلجر األساس للرتمجة إال أنه ليس العنصر الوحيد يف الن

ففي املستو�ت الثالثة األخرى معان ال تقل . الذي يهم الرتمجة
إن عملية معاين هذا . جيب على املرتجم أن ال يهملها, أمهية

املستوى أو إجياد مكافئ هلا يف اللغة الثانية أسهل من عملية الرتمجة 
 يف املستو�ت األخرى لكنها ال ختلو من بعض الصعو�ت

  .املستوى النحوي  -  ب
, هو أقل املستو�ت �ثرا �لرتمجة أو كذلك ينبغي أن يكون

فالنظام النحوي أشد أوجه اللغة متاسكا وصالبة وأقلها عرضة للتغيري 
ولكنه مع ذلك يتغري ليليب متطلبات احلياة املتغرية �ستمرار ومن 
املعروف أن األنظمة النحوية للغات املختلفة ختتلف يف بعض أوجهها 

فكما ابتعدت اللغات عن بعضها زادت أوجه , رىوتتشابه يف أخ
االختالف وقلة أوجه التشابه والعكس صحيح ولتوضيح أثر هذه 

  .العملية يف النظام النحوي
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  .املستوى األسلويب - ج
تناول هذا املستوى أسلوب النص لذلك ال بد أن منيز يف هذا 

  :الصدد نوعني من األساليب
  .متيز كاتبا معينا من غريه يضم السمات اليت  :األسلوب الشخصي .١
  .يتناول مسات عامة متيز لغة من اللغات من غريها  :األسلوب العام .٢

  .املستوى االجتماعي-د
ويقصد �لطبع , يتعلق هذا املستوى �لسياق االجتماعية للنص

�لسياق االجتماعي مجيع العوامل اخلارجة اليت �ثر يف اللغة أو يف النص 
كلم يف أي وقت من األوقات ومنها العوامل اجلغرافية الذي يكتبه املرء أو يت

وهذه العوامل ختتلف اختالفا ملحوظا من . والسياسية والدينية والثقافية
فكلما ابتعدت اللغات عن بعضها ازداد االختالف يف , مكان إىل آخر

 .سياقا�ا االجتماعية
ملنقول إن الفروق أو االختالف يف مسايت اللغة املنقول منها واللغة ا

إليها قد تؤدي إىل صعو�ت ملحوظة للمرتجم وهي دون شك قد ختلق 
 معاين خاصة يف النص اجلديد

يهتم مبعرفة العمليات النفسية الىت تتم بني األفراد : املستوى الربغماتى  .٥
عندما حيدث اإلتصال بينهم، وهذا يشمل جانب اللفظى، وطريقة النطق 

ق بقصد الشخص من الكالم، وجانب الكلمات، واجلانب اإليعازى املتعل
 .غائي يتعلق �هلدف أو الغاية الىت يريدها الشخص من الكالم

  :وللغة أيضا خصائص عامة الىت تشرتك فيها اللغات البشرية منها 
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خاصة �إلنسان دون �قى املخلوقات، وترتبط : اللغة مسة إنسانية   - أ 
 .�لقدرات العقلية ومتيز اإلنسان عن �قى الكائنات

تعتمد اللغة على النطق واجلهاز الصوتى يقوم :  اللغة صوتية   - ب 
 .بتنفيذ األصوات وفق معان معينة لنقل رسالة تواصلية بني األفراد

يتكّون من مستو�ت ويتشكل من وحدات خاصة : اللغة نظام   - ج 
 .ورموز هلا معان متعارف عليها، وتستخدم ىف التواصل بني الناس

لإلنسان أن يتعّلم أي لغة من خالل ميكن : اللغة سلوك مكتسب   -د 
 .احملاكاة والتعليم والتدريب

اللغة تطور وتزايد مستمّر لتواكب تطور احلياة البشرية : اللغة متنامية   - ه 
وا�تمع، وترتبط بعلوم اإلنسان وآ�ره األدبية والفنية، وهذا التنامى 

فى يتّم على مستوى التزايد الكمي ملفردات اللغة، أو املستوى الكي
عرب تزايد أو تغري أو تطور الدالالت الىت تعّرب عنها الكلمات حىت 

 .وإن كانت قدمية

  اللغة والرتمجة
يقوم به اإلنسان ) أي يتمثل يف األصوات( اللغة سلوك لفظي   

وتعترب من . واللغة �ذا املفهوم تضم الشكل واملضمون. التصال والتفاهم
ا متتلك بعض احليوا�ت لغة لكن لغة رمب.امليزات األساسية للسلوك البشري

اإلنسان تتميز بقدر�ا التوليدية أي أن اإلنسان �ستطاعته أن يتكلم مستعمال 
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وإذا كان   .مجال جديدة مل يسمعها من قبل أما احليوان فلغته منطية غريزية
فإن اإلنسان يفوق احليوان , اإلنسان واحليوان يشرتكان يف هذا السلوك اللفظي

فهذه العملية غري معروفة . ب آخر من السلوك اللغوي وهو الرتمجة يف جان
  .عند احليوان أل�ا خاصة �إلنسان وحده

ترجم : وجاء ىف املنجد . الرتمجة هي نقل الكالم من لغة إىل لغة أخرى
: الكالم أي فسره بلسان آخر، وترجم عنه أي أوضح أمره ، والرتمجة هي 

جدا إلنه أساس الرتمجة ، فمن مل يفهم اليستطيع ومعىن التفسري مهم . التفسري
أن يُفهم، وإذا مل يفهم املرتجم الكالم املكتوب بلغة ما فلن يستطيع أن ينقله 
إىل لغة أخرى، وإذا نقله بدون فهم كاف فسوف يكتب الغازا واحاجى حيار 

  .١٠فيها قارئها
وا هلذه لقد عرف العرب الرتمجة واهتموا �ا منذ أقدم العصور واستخدم

: إذ يقول اجلاحظ. أو النقل أو التحويل"  الرتمجة "العملية لفظة 
وقد نقلت كتب اهلند وترمجت احلكم اليو�نية وحولت آداب ....<<  

واملقصود �لنقل هنا . ورمبا شاعت لفظة النقل أكثر من غريها. >>...الفرس
 يؤدي أبدا إن الرتمجان ال<< فيقول اجلاحظ يف نفس املؤلف ". نقل املعىن"

  ١١>>..ما قال احلكيم على خصائص معانيه وحقائق مذاهبه
فعملية الرتمجة عند العرب اعتمدت على نقل املعىن وقد ساد على 

حىت جاءت املدرسة البنيوية يف مستهل هذا . التعريف أيضا مدة من الزمن

                                                 
مكتبة ابن . ٢٠٠٥. أسس الترجمة من اإلنجلیزیة إلى العربیة وبالعكس. عز الدین دمحم نجیب  ١٠

  ٧: ص . سینا، القاھرة
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى . ١٩٦٥ .الحیوان .. الجاحظ عمرو بن بحر أبو عثمان١١

  ٧٥: ص, ١جزء  .وأوالده بمصر 
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القرن واعتربت كل لغة من اللغات نظاما مستقال بطبيعته ال ميكن نقل أي 
واقرتح " نقل املعىن" على عبارة  "كاتفورد"فاعرتض, ء منه من لغة إىل أخرىجز 

عوضا عنها إجياد مكافئ يف اللغة الثانية مث تطور علم اللغة احلديث وجاءت 
ومل تقتصر الدراسات . نظر�ت أخرى اهتمت �لبنية اللغوية والسياق معا

إىل النص واخلطاب  اللغوية هذه على دراسة اجلملة ومكو��ا بل تعدت ذلك
مبفهومها اخلاص وقد عادت لفظة النقل إىل الظهور من جديد ) احلديث(

  .لكنها مل تستخدم لنقل املعىن بل لنقل النص
إ�ا نقل النص <<: لعل أحدث حتديث لعملية الرتمجة هو القائل

عملية النقل , وقد شبه أصحاب هذه املدرسة. >>من لغة إىل لغة أخرى
فاملرتجم يقوم بعملية زرع النص من اللغة .األعضاء يف الطب هذه بعملية زرع

وهذا النص ال يشبه متاما نصوص اللغة الثانية ألنه  ،األوىل إىل اللغة الثانية
طارئ عليها ولكنه ال ينبغي أن خيتلف كثريا عنها حىت ال حتدث عملية 

ألن النص املنقول له لغته اخلاصة ومعناه اخلاص به وهذه اللغة هي " الرفض"
ولكي نرتجم نص كتب بلغة أجنبية جيب .اليت مساها بعض املنظرين لغة الرتمجة

أكد من وجود شرطني إثنني وليس شرطا واحدا، ومها شرطان ضرور�ن ال الت
معرفة اللغة ومعرفة احلضارة الىت تتحدث عنها : يغىن أحدمها عن األخر ومها 

وهذا يعىن معرفة احلياة والثقافة وخصائص الشعوب الىت تعرب عنها (هذه اللغة 
  ١٢.هذه اللغة معرفة كاملة ومستفيضة

                                                 
مجلس األعلى .  ٢٠٠٢. علم اللغة والترجمة. أحمد زكریا إبراھیم : الترجمة . جورج منان  ١٢

  ٢٧: القاھرة ، ص : للثقافة 
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ن املستوى اللغة الفصيحة جيب أن يكون هو املعيار كما ذكر� سابقا أ
األساسي، واملرجعية الىت ينطلق منها املرتجم، لكن ذلك اليعىن أن يتقن 
املرتجم املستوى الفصيح فحسب، بل عليه أن يسعى إىل متابعة إجتاهات 
اللغة، وأمناط حتوهلا املستقبلى ىف إطار صناعة الرتمجة، فعلى سبيل املثال كانت 

رتمجة تتم من العربية أو إليها وفقا ملستوى اللغة القياسى املشرتك لدى كل ال
العرب، إال أنه ىف وقتنا احلاىل ظهر التوجه إىل استخدام اللهجات العربية 
املختلفة، لذا فاملرتجم الفطن عليه أن ينتبه إىل ضرورة حتديد السمات املميزة 

  .دفلكل هلجة سواء ىف لغته األصلية أو اللغة اهل
اإلتقان اللغوى للغيت املصدر واهلدف من األمور األساسية الىت الغىن 
للمرتجم عنها، وال نقصد هنا الرتكيز على أن يكون إتقان املرتجم للغة اهلدف 

اللغة األم مساو� إلتقانه للغة املصدر حىت وإن كانت إحدامها هي 
هم يفتقدون إىل احلدود للمرتجم، فكثري ممن يدخلون إىل عامل الرتمجة قد جند

األساسية إلتقان لغة املصدر أو اللغة اهلدف، لذا على املرتجم أن يتقن فعليا 
لغته األم على األقل، وال يكتفى مبجرد إنتمائه ألهل هذه اللغة، واستخدامه 

  .هلا دون علم بقواعدها وأصوهلا وأسرارها، فاملرتجم لغوى ىف املقام األول
اللغة ( واللغة الثانية ) اللغة األصل( اللغة األوىل تقع لغة الرتمجة بني 

فهي ليست اللغة األوىل بطبيعة احلال ألن الرتمجة تعين االنتقال من , )اهلدف
وهي إن . ولكنها تضم دون شك بعض مسات اللغة األوىل. لغة إىل لغة أخرى

. خريةاقرتبت من اللغة الثانية فإن صفا�ا ال تطابق متاما مجيع صفات هذه األ
، إذن للرتمجة لغة خاصة �ا ينبغي لنا أن منيز من اللغة األوىل ومن اللغة الثانية

لقد أشار اللغويون إىل هذه اللغة يف خمتلف العصور إذ أن اجلاحظ مرة أخرى 
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،كما يشخص لغة الرتمجة فيقول استنادا إىل مصطلح ذلك العصر ومفاهيمه 
للغتني جتذب األخرى و�خذ منها ل واحدة من اوك""حليوان"قاله ىف كتابه 
مل يعرف عن اجلاحظ أنه اشتغل �لرتمجة أو أنه كان يتقن  ١٣."وتعرتض عليها

ولكن حسه اللغوي الصادق قد أرشده إىل هذه , لغات أخرى غري اللغة العربية
  ١٤.النظرة الثانية يف طبيعة عملية النقل

  الكلمات والرتمجة
ورمبا ( وملهمة، تتعلق �للغة والرتمجة عملية ذهنية جرية وهامة 

. ، وىف احلقيقة  فإن علم اللغة الذى ينتبه جيدا إىل مجيع ظواهر اللغة)�لفكر
وأن الربط بني الكلمة ومعناها ١٥.والرتمجة كظاهرة وكمشكلة متميزة عن اللغة

عملية تتّم منذ البدا�ت األوىل لتعّلم اللغة ىف مرحلة مبكرة من عمر الفرد، 
لمرتجم بعض الصعو�ت املتعلقة بفهم الكلمات، وتكمن وقد تعرض ل

حتد�ت هذه الصعو�ت ىف أنه إذا مل يستطع املرتجم فهم الكلمات سواء  
كانت مكتوبة أو مسموعة، فإن هذا يؤدى إىل تكوين نسق ترمجي مشوه 

  ١٦.قائم على فهم خاطئ
فإننا البد وأن نقر �ن اللغة األم للمرتجم تضعه قيد صياغات 

هات نظر تنطلق مما رسخ ىف عقل املرتجم ونفسه من حمتوى معرىف بناه ووج
وفق طبيعة لغته األّم، فصارت هي السائدة عند تناوله وتعاطيه ألي نص متت 

واإلهتمام �لنص اللغوى من حيث بنيان قائم . صياغته بلغة غري لغته األوىل

                                                 
  ٧٦: ، ص ١جزء . المرجع السابق: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  ١٣
  ٤٥: ، ص  pdfنظریة الترجمة بحث فى الماھیة والممارسة،. سعیدة كحیل  ١٤
  ١٤: المرجع السابق، ص . جورج منان  ١٥
  ٤١: ص . المرجع السابق . حسام الدین مصطفى ١٦
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يب وضروب من برأسه يقتضى الرتكيز على األبنية، من حيث هي أبنية وتراك
املصطلح اللغوى، ومع ذلك فاإلهتمام �للغة هنا أوضح العالقة بني اللغة 

وأن الرتمجة احلقيقية ما كانت يوما النقل احلريف لأللفاظ من لغة إىل ١٧.والرتمجة
أخرى، بل هي إستخدام لفظ لغة اهلدف لتوصيل ما حيمله لفظ لغة املصدر 

  .من معان وأفكار وشعور
للغة يبدأ منذ اللحظة األوىل الىت نتعّلم كلمات هذه إن إستخدامنا 

اللغة، ولكن هناك أمر البد أن نشري إليه، وهو أنه قد يكون من السهل 
حفظ الكلمات املختلفة، ولكن األمر الصعب حصر املرادفات والكلمات 
املشا�ة والىت هلا نفس املعىن داخل نفس السياق، وهذه العملية ال حد وال 

ال قدرات املرتجم ومدى إتساع حصيلته اللغوية واللفظية، فهناك من قيد هلا إ
يستطيع إجياد مرادف ، أو إثنني للكلمة الواحدة، وهناك من يستطيع إجياد 

  .عشرات املرادفات، و يستطيع تطويعها ضمن السياق لتعطى نفس املعىن
 وقد تقوم الرتمجة بدور سليب يؤدى إىل تغيري نظام اجلملة ىف لغة من

اللغات ، والسبب ىف ذلك يرجع إىل ضيق احملتوى اللغوى للمرتجم، وقلة 
معرفته �لرتاث الثقاىف واللغوى، ومن خالل مقارنة بسيطة بني مستوى لغة 
املرتمجني األوائل، ومستوى لغة املرتمجني املعاصرين ، وللرتمجة دورها اهلام أيضا 

إىل إستحداث ألفاظ ) قيةاملتل(ىف تطوير احملتوى اللغوى ، فتدفع اللغة 
ومصطلحات مل تكن موجودة ىف حمتواها اللغوى السابق، كما أن الرتمجة 

 ١٨.على نشر مصطلحا�ا وألفاظها) املرسلة(تساعد اللغة 

                                                 
  ١٣: ص .  المرجع السابق . دمحم عنانى  ١٧
  ٥٩: المرجع السابق، ص . حسام الدین مصطفى ١٨
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    الرتمجة ما بعد األحرف والكلمات
البد للمرتجم أن يدرك أن هناك بعدا نفسيا يكتنف عملية الرتمجة، 

تناوال نفسيا، فعملية الرتمجة ليست عملية جمرد وأن التعامل مع النص يتضمن 
نقل آىل يغيب عنه التفاعل النفسي بل إننا لو نظر� إىل اإلرتباط بني عملية 
الرتمجة والنشاط النفسى املصاحب هلا لوجد� أنه يتحقق على وجهني أوهلما 

ن ما يتعلق ترمجة احملتوى النفسى للنص، و�نيهما التحليل النفسى للرتمجة، إ
هذه النقطة �لغة األمهية وتعكس ضرورة تعاملنا مع النص املرتجم وفقا لقواعد 
علمية، فالبعد اإلنساىن للنص يفرض ضرورة اإلهتمام  �لنواحى النفسية الىت 

إذا تناولنا هذا األمر  من منظور آخر فإننا البد أن نقر �ن .يتضمنها النص
ات نظر تنطلق مما رسخ ىف عقل اللغة األم للمرتجم تضعه قيد صياغات ووجه

املرتجم ونفسه من حمتوى معرىف بناه وفق طبيعة لغته األم، فصارت هي 
  .السائدة عند تناوله وتعاطيه ألي نص متت صياغته بلغته غري لغته األوىل

  
  ةصالخ

مما ذكر� سابقا نعرف من خالهلا أن هناك صلة وثيقة بني اللغة 
والرتمجة، وأن إمتزاج الثقافة وتالقيها أدى �ثر الثقافات ببعضها البعض، 
والشك أن هذ التأثري يشمل أيضا لغة كل ثقافة، وكلما زاد متسك أهل كل 

ظام  ثقافة �ويتهم وبلغتهم، أمكنهم احلفاظ على مسات وخصائص لغتهم ون
والرتمجة فن صعب املراس واملمارسة، فن جيمع بني فروع اللغة .كالمهم 

وال يكمن ) اللغة اهلدف( واللغة املنقول إليها ) اللغة املصدر( املنقول منها
قاعدة ) ١: اإلجادة فيه إال إذا توافرت شروط أساسية ىف املرتجم أمهها 



  اللغة والترجمة العالقة بین ،إنتان سارى ديوى

    ٥٤                                    ٢٠١٦یونیو  -ولاألالعدد  -رابعالمجلد ال :التدريس
 
 

وكذلك إملام كامل  عريضة من مفردات اللغة الىت يرتجم منها او إليها،
دراسة متعمقة للقواعد ) ٢، �ملصطلحات  والتعبريات الىت تتميز به كل لغة

األمانة ىف نقل ) ٤، ثقافة واسعة) ٣، والنحو والبالغة البيان ىف اللغتني
 الصرب) ٥، األفكار

عملية معقدة هلا جوانب فنية وإبداعية وجوانب أخرى  أيضا الرتمجةو 
هلا , دراسة عملية تقع ضمن جمال علم اللغة العامموضوعية عملية ختضع ل

فمهما اقرتبت هذه . ونقصد �للغة هذا الشكل واملضمون, لغتها اخلاصة �ا
وإذا أريد لنص املرتجم أن يعيش فال بد له أن ينسجم والنصوص . اللغة األوىل

ءا اليت من حوله يف اللغة الثانية فإذا مت له ذلك واجتاز عملية الرفض أصبح جز 
منها ويكون بذلك قد نقل بعض اآل�ر اجلديدة إىل اللغة الثانية وبذلك يصبح 

والتطوير مسة من مسات الكائنات . النص املرتجم عامال من عوامل تطور اللغة
أما اللغات اليت ال ,فاللغة احلية كبقية الكائنات احلية ال بد أن تتطور. احلية

الناس كالالتينية واملسمارية  تتطور فهي اللغات اليت مل يعد يستعملها
, واهلريوغليفية أما اللغة العربية فهي لغة حية واسعة االنتشار ويف تطور دائم

  .وأحد عوامل تطورها لغة الرتمجة
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