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امللخص
لقد اهتم املعنيون بالترمجة منذ القدم مبفردة األمانة ووضع هلا تفاسري ترددت بني املطابقة احلرفية للنص 
املصدر وبني املطابقة للمحتوى وجمافاة الشكل للحيلولة دون تشويه النص يف اللغة اهلدف إال أن ظهور الدراسات 

وتبخرت على ضوئها تلك البساطة اليت كانت لالمانة اللسانية كشفت عن أن عملية الترمجة أعقد مما كان يتصور 
وتبني ان حماولة حتقيق االمانة بني اللغتني املصدر واهلدف التقتصر على تطابق التراكيب اللغوية فحسب بل تعم 
لتشمل رصد املقاصد والقيم الفنية واالبداعية والتارخيية والثقافية املوجودة يف النص وخلفيات املترجم الثقافية 

.وهذا ما سنسلط عليه الضوء يف هذا املقال. ومهاراته يف التأثري على القارئ
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ةمقدم
) هـ٢٥٥-١٦٣(قد طرحت مسألة األمانة للنص املصدر منذ عصور قدمية، ولعل اجلاحظ 

وقد تضاربت آراء القدماء . هو أول من أشار إليها، حيث شكلت مفهوماً أساسياً يف الترمجة
من لغة إىل أخرى ال تتم إال عرب حتقيق التطابق بشأا بني من يرى أنّ األمانة عند النقل 

اللفظي بني اللغة املصدر واللغة اهلدف، فتحاول قدر اإلمكان الوصول إىل هدفها؛ أي نقل كل 
عناصر ومكونات النص األصلي إىل النص املترجم، كما مال إليه يوحنا بن البطريق، وبني من 

ة املصدر واللغة اهلدف على مستوى املعىن فحسب، يرى أنّ األمانة رهن بتحقيق التطابق بني اللغ
). هـ٢٦٠-١٩٤(نظراً لتعذر التماثل بني التراكيب يف اللغات، كما ذهب إليه حنني بن إسحاق 

اً جتنب، احترام احملتوى العام للنص املصدروجهات النظر بنيتأرجحتوبناء على ذلك
وبني ترمجة النص بطريقة ، األمانةنقض وىل تشويه النصللتطابق اللفظي الذي قد يؤدي إ

ىل هذا أشار إو. األمانةاستجابة ملتطلباتىل أبعد احلدودإوااللتزام بالتطابق، حرفية
:وقال، الدكتور احلمصي أحد الباحثني يف حقل الترمجة

أن املشكلة اجلوهرية يف الترمجة هي مشكلة األمانة اليت ينطلق منها اجلميع يف الشك«
حتليالم ويستندون إليها يف إطالق آرائهم وأحكامهم يف إمكانية الترمجة أو استحالتها، وهي 

وقد تراوحت احللول املطروحة بني التقيد بالرموز اللغوية للنص . سنة٢٠٠٠قضية عمرها 
ة احلرة، ولكن جيب القول إن مفهوم األمانة هذا يكتنفه كثري من الغموض األصلي والترمج

فهو يشتمل على تصورات خمتلفة ومتباينة، إذ يعين بالنسبة للبعض األمانة ملضمون الرسالة، 
.)١٦، العدد ١٤٢٤احلمصي، (» بينما يقصد به آخرون ترمجة األصل حرفياً
يف وفاء التراكيب اللغوية ظهور مبدأ التكافؤقبلوعليه يتلخص التفسري املطروح لألمانة

دراك املعىن املراد ترمجته إمكانية إبعد التسليم ب، املختارة للمعىن والداللة أو قصورها
.واستطاعة املترجم التعبري عن معىن النص

حىت انقلبت املوازين وتبني ما إن ظهرت األلسنية احلديثة مطلع القرن العشرين«ولكن 
بل تتعلق ، مور اللغوية فحسبلترمجة أعمق مما كان يتصور وال تتعلق بطبيعة األن عملية اأ

وقدمت حتليالت أدق لوقائع اللغة ساعدت ، أيضاً باختالف الرؤى واحلضارات والثقافات
وأن يقيس ، مت املترجم أن يكون أدق حساباً عند تقدير أمانتهىل حد كبري وعلّإالترمجة 

.)٢٠٩، ص١٩٩٤مونان، (»زه عند الترمجةبوعي حدود عدم أمانته وعج
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. وقبل اخلوض يف املوضوع البد من تعريف األمانة

واصطالحاًلغة األمانة
: وقال ابن كثري، هي ضد اخليانة، مصدر أمن يأمن أمانة أي صار أميناً،لغةًاألمانة

بلغ متام الكمال ء يكل ش، وهي الوفاء والوديعة والوفاء التمام. األمنة مجع أمني وهو احلافظ
.)٤٢٨، ص٧، ج١٤٠٥ابن منظور، (ومتـىفقد وف

وجزئياته واألمانة اصطالحاً يف حقل الترمجة تعين الوفاء بنقل متام مراد املتكلم بتفاصيله
واللغة اهلدف يف إىل اللغة اهلدف، وهذا ال يتيسر إال من خالل التطابق التام بني اللغة املصدر

ال يصل «إىل مجلة » «««حينما ننقل حرفياً مجلة :فمثالً. اللفظ واملعىن
«««جند مثة تطابق بني مفرداا البالغة مخسة، وهكذا مجلة » احلمل املائل إىل املرتل
. لفظاً ومعىن» حافر البئر دائما يف قعر البئر»تطابق اجلملة العربية» 

ثبتت األلسنية من خالل حتليل عملية أمانة سائدة حىتظرة لألوقد كانت هذه الن
ما هو لغوي وما قد خيرج عن إطار اللغة مركبة ومعقدة إذ فيهان الترمجة عملية، أالترمجة

ي ـبالغ والسياق الثقافاإلاملوقف الذي يندرج فيهىلإما وراء الكالم أي ىلإويتجاوزها 
ي واحلضاري الذي ـوالسياق الثقاف، األصلي من جهةواحلضاري الذي كتب يف إطاره النص 

ز الواقع من ىل حيإالكمونز الترمجة وخيرج فيه النص املترجم من حيعمليةجتري فيه
. مانة وتوسيع دائرتهعادة النظر يف مفهوم األإىلإوقد دعا ذلك . جهة ثانية

حتليل عملية الترمجةاألمانة و
ء يتجاوز معاين يفاللغة عبارة عن ش. معقد وديناميحدث اتصايل الشك إن الترمجة

. ا يف جوهر األمر رمز ديناميأاملفردات والتأليف فيما بينها 
يف إطار بعد دينامي وهذا التحليل ، وعلى هذا فعلينا أن نقوم بتحليل عملية نقل رسالة ما

سم بأنه عملية عادلة يتنّ إنتاج الرسائل املأوالسبب هو ، يتسم باألمهية عند القيام بالترمجة
ملام بكل أركان مجلة ما بل ينسحب أيضاً على إعادة إنتاج الطابع تنحصر فقط يف اإلال

وهذا ما سيتضح من ، مانة تغريات أساسيةاألىطرأت علوبتبع ذلك. الدينامي لالتصال
. خالل بيان مراحل الترمجة
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)الفهم(التحليل اللغوي أو : املرحلة األوىل
هم هو عملية حتليلية وتفسريية تتوىل اقتناص املعىن، وقراءة أولية للنص ال تكفي إن الف

إلدراك املعىن، بل البد من أن يصاحب ذلك عملية ذهنية تتمثل يف التفسري أو التأويل؛ ألن للفهم 
فكل كلمة من ملفوظ ما حتال إىل نسق اللغة الذي . درجات، منها إدراك املدلوالت وإدراك املعىن

تمد منه داللتها، وإدراك املدلوالت هي عملية فك للرموز باإلحالة إىل النسق اللغوي، ويتمثل تس
هدف هذه العملية يف استخراج احملتوى املفهومي للكلمات بوساطة حتليل معجمي لغوي، إذ إن 

.معرفة معجم اللغة األجنبية متكن املترجم من استحضار داللة األلفاظ املنفردة
بينما تقتصر مهمة القارئ على فهم ، دراك املعىنإىل إتاج فوق هذا ن املترجم حيإ

ال من أجل تفكيك الشفرة اللغوية املتمثلة إميارس القراءة أنه ال، املدلول اللغوي للغة املصدر
. تعد اجلملة وحدته األوىل،يف تداخل شبكة العالمات واإلشارات اللغوية ضمن سياق حمدد

ىل شكل آخر من إإن استحضار داللة الكلمات هو انتقال املعىن من شكل : وبعبارة أخرى
ىل آخر بأي حنوإوهذه هي الترمجة باملعىن األعم أي تبديل اخلطاب من شكل ، اخلطاب

. فقد قام هنا بالترمجة، الطلب من تلميذ بيان الشعر الذي حفظه بلغته اخلاصة: مثل، اتفق
قسامأىل ثالثة إالترمجة ١ونم رومان جاكبسومن هذا املنطلق قس:

أو إعادة الصياغة وهي تأويل العناصر اللغوية بواسطة عناصر الترمجة داخل اللغة-أ«
.أخرى من اللغة نفسها

الترمجة بني اللغات أو الترمجة املتعارف عليها وهي تأويل العناصر اللغوية بواسطة -ب
.لغة أخرى

وهي تأويل العناصر اللغوية بواسطة أنسقة من الترمجة بني السيميائية أو التحويل-ج
من صورا اللغوية كأن ينقل خمرج رواية،)١٠، العدد ١٩٩٨جاكبسون، (»العناصر غري اللغوية

.إىل نطاق السينما أو املسرح

،نشاء حلقه براغ األلسنيةإألسين روسي شارك يف ) ١٩٨٢-١٨٩٦((R. Jacobson)جاكوبسونرومان . ١
ن اضطر أل١٩٤٠ويف عام ،مركز كرسي علم اللغة الروسي١٩٣٣وشغل منذ عام ،١٩٢٦وكان ذلك يف سنة 

شهر أأهم ون إ.سس حلقة نيويورك األلسنيةأوهناك .مريكيةيهاجر موليا وجهه شطر الواليات املتحدة األ
.مصنفات جاكوبسون هي دراسات يف األلسنية العامة ومسائل الشعر واهليكلية الصوتية للغة
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ويقوم على رسم املدار املفهومي مللفوظ ،دراك املعىن هو الشق الثاين من عملية التأويلإو
وانطالقاً من داللة العالمات اللسانية يف ،  السياق املرجعي الذي يسبح فيهىلإحالة ما باإل

وهناك أربعة معان . ىل اكتشاف دالالا داخل النصإالنسق واملكمالت املعرفية يتم الوصول 
. يلزم على املترجم رعايتها على الترتيب

:املعىن املعجمي
و ثنائي اللغة أحادي اللغة أسواء أكان ،وهو املعىن الذي يبحث عنه يف القاموس اللغوي«

تكون على معنيني معىن لغوي ، ن الكلمة املفردة دائماًأعلى أن نالحظ ، دف فهم املعىن
يكون القاموس هو املصدر الوحيد اجلدير باالعتماد عليه كحلّوقد ال. ومعىن اصطالحي

.لنوع الثاينىل اإعندها تصل النوبة ،و أفضل لتحديد املعىن الدقيقأأخري 
: املعىن النصي

إن معىن الكلمة مبفردها قد خيتلف فيما لو وضعت إىل جانب كلمة معينة سبقتها أو تلتها، 
. ، لكن خيتلف معناها إذا وردت يف سياق كلمات معينة»عنق«تترجم إىل » «««كلمة : فمثالً

أخذ على (، )بلطجي(،، )عاصي(،، )قالدة(
). تكرب(،، )تواضع(،، )أطاع(،، )عاتقه

:املعىن السياقي
ذلك أنه يف بعض األحيان قد تكون ، وهو املعىن الذي ميكن استخالصه من سياق الكالم

سياق لوجود هذه الكلمات داخل، ولكن هذا املعىن يتغري كلياًهناك كلمات هلا معىن حمدد
، جند أن كلمة»سرانجام اين مرزهاي ساختگي ودرد سر ساز برچيده شد«: وعلى سبيل املثال. معني

) املتاعب(وإمنا تعين هنا ، متاماً) الصداع(خيتلف معناها يف هذا السياق عن )((
وإذا مل نستطع التوصل إىل. »زالة هذه احلدود املصطنعة واملتعبةإأخرياً مت و«وترمجتها 

:إىلنلجأ أخرياً، املعىن املراد بعد ذلك
: املعىن اإلحيائي

» جيك كس در نيامدن«يف مجلة : فمثالً. وهو املعىن الذي توحي به الكلمات يف اجلملة
مثل ، وتستخدم اللغة العربية عدة تعبريات هلذا املوقف. توحي بالسكوت وعدم احلركة

وبالطبع فإن . »جتمدت أوصاهلم«أو، »كنهمتسمروا يف أما«أو ، »وقفت على رؤوسهم الطري«
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.)٥٩-٥١، صص٢٠٠٦يوسف، (»انتقاء أحد هذه التعبريات يتوقف على احلس األديب
املعىن إذن هو مرحلة عقلية للفهم، وكل مرحلة من مراحل الفهم تعد اقتناصاً للمعىن وتتدخل 

.ة واملكمالت املعرفيةيف عملية الفهم عناصر خمتلفة من شبكة العالمات واإلشارات اللغوي
بل يتجاوز إطار ، ن هذا الفهم ال يقتصر على العناصر اللغوية فقطإىخرأوبعبارة 

النص اللغوي ليستحضر معارف املترجم ومهاراته املتعلقة بتحليل اخلطاب داخل سياقه 
والسياق يلعب يف احلقيقة دور مصفاة متكننا من اختيار واحدة من بني إمكانيات . العام

. عددة للمعىن يف نص مامت
دراك وبناء املعىن خيضع لدالالت الكلمات يف سياقاا وكذا ملعلومات ال إإن ، ويف الواقع

فإن حتصيل املعىن وفهم اخلطاب يستلزم مومن ثَ. لغوية مصاحبة إلنتاج وتلقي النص
. تكميل التحليل اللغوي للنص مبعطيات غري لغوية تكون السياق العام للنص املراد ترمجته

السياق العام للخطاب تبقى غري كاملة فهم وتقصيللنعاجلها عملية وميكن اجلزم بأن كلّ
.وتسقط ال حمالة يف التشويه واخليانة للمعىن

بتقليص التأويالت الشخصية اخلاطئة وباختيار ، العام برفع الغموضويسمح السياق 
فهم اخلطاب فهماً جيداً يف اللغة األصل قبل للمعىن قصدواحدة من بني إمكانيات متعددة 

.التفكري يف إعادة صياغته يف اللغة اهلدف
املؤلف وهو ذا تطابق فهم املترجم لفهم إال إتتحقق التحليل اللغوي المانة يف مرحلةواأل

وتتلخص ، الفهمنظراً للمتغريات الطارئة على العناصر الدخيلة يف عملية، أمر بعيد املنال
:هذه املتغريات يف

:املتغريات اللغوية
ليس هناك من لغتني متشاتني بشكل كاف لكي يتم عدمها ممثلني لواقع اجتماعي 

على جعل هذا التطابق غريتعمل ننا نصادف اختالفات لغويةأذلك. واحد وخلق تطابق
وهذه االختالفات . وهي اختالفات على املستوى املعجمي والصريف والنحوي والداليل. ممكن

تتسع كلما ابتعدت اللغات عن بعضها البعض مما تزيد من صعوبة النقل بينهما وتعيق عملية 
املستوى املعجمي على : فمثالً، ىل الفصيلة اللغوية ذااإذا مل تنتميا إخاصة ، التواصل

اليت ختتلف اختالفاً جوهرياً عن وروبيةأىل اللغات اآلرية أو اهلندوإالفارسية تنتمي اللغة
فالعربية مثالً متلك أنواعاً عدة من . اللغة العربية اليت تندرج يف عداد اللغات السامية
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، أنت، أنت: نقولف، ضمائر املخاطب اليت تستطيع أن تعرب عن املذكر واملؤنث واملثىن واجلمع
اليت قد حتدث خلطاً ) مشا(متلك الفارسية سوى كلمة يف حني ال، ىل آخرهإ... أنتم، أنتما

وقد . املفردةال عن طريق حتديد السياق الذي ترد فيه هذه إاميكن تفاديهال،أثناء الترمجة
:دبراهيم الشواريب يف هذا الصدإوقد كتب ، عاىن ذلك كل من ترجم عن الفارسية

إن اللغة الفارسية ال تعرف التذكري وال التأنيث، وقد ترتب على ذلك صعوبة كبرية يف «
، فهذه الكلمات و«و«و«وو«و«و«وو«و«و«وو«و«و«وو«و«و«وو«و«و«و: ترمجة كلمات مثل

وأمثاهلا كما ميكن ترمجتها بصيغة املذكر مبعىن صاحب أو صديق أو معشوق، ميكن أيضاً 
والضمائر الفارسية اليت تعود إىل مثل . بالتأنيث مبعىن صاحبة أو حبيبة أو معشوقةترمجتها 

هذه الكلمات ال تساعدنا على معرفة النوع إن كان ذكراً أو أنثى، ألا واحدة يف الفارسية، وألا 
» أنت«للمذكر كما يفيد » أنت«يفيد » تو«تشري إىل كال النوعني على السواء، فضمري املخاطب 

.)٦٣، ص٢٠٠٤الشواريب، (» معناه الذي أو اليت) ((للمؤنث، ومثل ذلك ضمري املوصول 

ىلغة تتوفر علىلإوعلى املستوى النحوي يصعب أن خنلص لألصل حني نريد أن نترجم 
املفعول مثالً تفتقد الفارسية ، متلك هذه املقولة أو بالعكسمقولة حنوية معينة من لغة ال

» جنح الطالب كل النجاح«اجلملة العربية مما نواجه صعوبة حني ترمجة،املطلق والتمييز
. »«««: فنقول، ىل تطويعها مبا يتناسب مع اللغة الفارسيةإفنلجأ 

كاملاضي : وهكذا احلال يف اللغة الفارسية، فإن لفعلها أزمنة كثرية، لكل منها صيغة خاصة
اضي الكامل، واملاضي املتصل باحلاضر واملستقبل، ختلو منها اللغة القريب، واملاضي البعيد، وامل

. العربية، وهذا االختالف هو يف صلب النظام النحوي لكل من اللغة املصدر واللغة اهلدف
:املتغريات الذاتية للمترجم

:تتمظهر ذاتية املترجم يف مجلة أمور
.من قائمة الكلمات يف لغة ما، االختالف يف اختيار كلمة بعينها لترمجة كلمة: منها

اختيار طريقة ما يف للمترجم يفلغويةغري التدخل القدرات اللغوية والقدرات : ومنها
:وتتلخص هذه الطرق يف، ترمجة النص

املضمون واليت تم سالة ذاا يف الشكل والترمجة الشكلية اليت تركز على الر. ١
وجتري عندما ال يتوفر ، واملفهوم مع املفهوم، واجلملة مع اجلملة، بتكافؤ الشعر مع الشعر

. فحسبأي عندما تنحصر معرفته يف لغة النص، معارف خارج لغويةلدى املترجم
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٢ .تم ن تلك العالقة بني أمبعىن ، املتكافئبتحقيق مبدأ األثر الترمجة التأثريية اليت
وجتري ، األصلي ورسالة املصدراملتلقي والرسالة ينبغي أن تكون العالقة نفسها بني املتلقي

.عندما يتوفر لدى املترجم معارف خارج لغوية أيضاً حبيث يراعي فيها تكافؤ األثر
الداللية اليت تركز على معىن الرسالة وداللتها وجتعل املترجم غري ملزمالترمجة. ٣

الفهم مرحلةوهذه الطريقة متكن املترجم من املراوحة بني . املصدربالتدقيق يف لغة النص
.)٣، ص٢٠٠٩مويقن، (وبالتايل جتعله يركز على املعىن. والتجريد اللغوي وإعادة التعبري

، يقتصر على حتديد قدراته اللغويةفهوفعندما يستخدم املترجم الترمجة الشكلية
يترجم فهو آخر الترمجة التأثرييةوعندما يستعمل مترجم. فيعمد إىل ترمجة اللغة فحسب

أما عندما خيتار . مبا أراد املؤلف قولهيطابق املعىن املضمناملصدر بشكل حر وذاك النص
الترمجة مبجموع معارفه وجتعله غري ملزم فهو يتدخل يف، مترجم ثالث الترمجة الداللية
.بالتدقيق يف لغة النص املصدر

جم مشاهدا موظفة من قبل متروهنا جتدر اإلشارة إىل أن هذه الطرق الثالث ميكن
.فهذه االنتقائية هي احملددة للذاتية. بل ورمبا يف النص الواحد، واحد

وأقر بأنه من الصعب «، ن هذه االختالفات الذاتية حقيقة قائمةأىل إوقد أشار اجلاحظ 
فال ميكن ألية ،حماء الكلي لشخصيته الفكريةجداً على املترجم أن يكون وفياً حلد اإل

،ن املترجم يتدخل فيها بالضرورة بوصفه مترمجاًأذلك ، ترمجة أن تكون موضوعية متاماً
»فال ميكن أن يتوارى خلف ترمجته ويبقى وفياً للنص األصلي دون أن يطبع الترمجة بطابعه

.)١٠، العدد ١٩٩٨سالمه كار، (
جتاوز هذه املتغريات من خالل القول بضرورة أن تكون للمترجم ١وقد حاول يوجني نيدا

وأن تكون له القدرة على تلبس شخصية املؤلف من ، روح التقمص الوجداين اليت للمؤلف

م، وكان رائداً يف جمايل نظريات الترمجة ١٩١٤يف أمريكا عام (Ugen Nida)ولد يوجني نيدا .١
اللغوي، حيث قام وقد تناولت رسالته اليت أعدها للحصول على درجة الدكتوراه حول النظام واللغويات،

ومن أهم اإلجنازات اليت حققها نيدا يف جمال نظريات . بتحليل اللغة حسب نظرية املكونات املباشرة
الترمجة، ما توصل إليه من فكرة التكافؤ الدينامي، حيث تسعى هذه املنهجية يف الترمجة إىل ترمجة مقاصد 

حنو علم للترمجة، الترمجة : أهم مصنفاتهالنص األصلي بدل اللجوء إىل ترمجة الكلمات واجلمل، ومن
.نظرية وممارسة، ومبادئ الترمجة، وبنية اللغة والترمجة، ورسالة ومهمة
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:قائالً. لكي مينح قارئه املتعة نفسها اليت يتيحها األصل،حيث السلوك والكالم وطرائقه
لتقنية الضرورية، فهو ال يعترب يف وحىت إذا امتلك املترجم مجيع املعرفة ا«

وبنفس . الواقع مترمجاً كفوءاً ما مل ميتلك إىل جانب ذلك االعتناق النفسي احلقيقي
الشكل جيب أن ميتلك املترجم موهبة احملاكاة والقدرة على تأدية دور املؤلف 

وباإلضافة إىل هذه . وتقمص سلوكه وكالمه ووسائله بأقصى درجة من االحتمال
ة، جيب على املترجم أن ميتلك أيضاً شيئاً من اخللفية الثقافية اليت ميتلكها األلف

املؤلف الذي يترجم له، وإذا مل يكن األمر كذلك، فعلى املترجم أن ميتلك الرغبة 
ويف نفس الوقت جيب أن يقتنع املترجم . والقدرة الفورية على تعويض هذا النقص

له، إذ ليس من عمله أن حياول التفوق يف أن يكون مبستوى املؤلف الذي يترجم 
عليه، بل حىت املعرفة الشاملة باللغات ومبادة املوضوع وما يرافقهما من اعتناق 
نفسي ال يكفي لضمان عملية ترمجة فعالة يف الواقع، ما مل ميلك املترجم إىل جانب 

.)٢٩٥، ص١٩٧٦نيدا، (»التعبري األديبذلك القدرة على 
ة على االختالفات الذاتية للمترجم اليت تظهر جبالء يف ترمجات وميكن أن نسرد أمثل

:يقول عمر اخليام. رباعيات اخليام إىل العربية

جرى أخذ املعىن وأفمنهم من ، تلك الرباعيةوقد تضاربت مواقف الشعراء حيال ترمجة 
:صبحت كأا نتاج جديد نظريأو،عليها تغيريات واسعة دون التقيد بالشكل

: ترمجه حممد السباعيما
ن غــــاض ــــر يفهــــق إهلفتــــا 

ــدر    ــاً وهــــ ــاح حينــــ ــزار نــــ وهــــ
وخبـــــــا ورد الربيـــــــع العبـــــــق   
ــن طـــار؟    ــروا أىن أتـــى؟ وأيـ خبـ

:البستاينوكذلك ما ترمجه بديع 
ــارا   ــن قصــــ ــع كــــ ــايل الربيــــ وليــــ
يــا هــزار الشــباب لــو كنــت أدري  

وهـــزار الشـــباب غـــىن وطـــارا 
منـــك هـــذا لســـمتك األغـــالال 

جراء إو،يقاعيما مسح له الوزن اإل،يضاأىل التقيد باملعىن والشكل إومنهم من ابتدر 
:ما ترمجه مجيل صدقي الزهاوي بقوله: نظري، تغيريات على نطاق حمدود
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هلــف نفسـي على شـباب تـوىل  
إنـــما الطــائر املسمـــى شبابـــا  

وربيـــع مـن الســـرور تـــــوارى 
بعد مــا قد قــام يهتف طـارا

: محد الصايف النجفيأوما ترمجه
قـد انطــوى سـفر الشــباب واغتــدى  
هلفي لطيــر كــان يدعــى بالصـبا   

ربيــع أفراحــــي شتـــــاًء جمدبـــا 
ـــى  ـــا  متـ ـــت ذهبـــ ـــى وأي وقـ أتــ

ا أشد التصاقا بالشكل أل؛فضل تلك التراجمأي من ـمحد الصافأن ترمجة أويبدو 
.يـملا أنشد أفضل مما ترمجه الصافولعمري لو كان اخليام عربياً، وأقل خروجاً عنه

:ليك النص التايلإو، كذلك ميكن أن نشاهد هذه االختالفات عند ترمجة النثر أيضاً
چند دكان نانوايى قصابى عطارى دو قهوه خانه و يك سلمانى، كه همه آنها براى «

داد، سد جوع و رفع احتياجات خيلى ابتدايى زندگى بود تشكيل ميدان ورامين را مى
هايش زير خورشيد قهار نيم سوخته نيم بريان شده آرزوى اولين نسيم ميدان و آدم

ها و جانوران از كار و جنبش ها درختدكانهاكردند، آدمغروب و سايه شب را مى
).هدايت، سگ ولگرد(» افتاده بودند

١٩٥٦الكلب السائب لعلي اللقماين عام : وىلالترمجة األ
بضعة دكاكني صغرية لبيع اخلبز، جزار، عطار، مقهيان، وحالق، وكلها، جمتمعة «

لية، كانت تؤلف ميدان ال تكاد تدفع غائلة اجلوع، وتسد احلاجة لضرورات احلياة األو
وامليدان ومن فيه من الناس وهم أنصاف حممصني حتت أشعة الشمس ". ورامني"قرية 

وقد أعجز . احملرقة، كانوا يتطلعون حبنني إىل أوائل أنسام األصيل وظالل الغروب
.»قيظ الظهرية الناس والدكاكني وحىت احليوان والشجر عن العمل واحلركة

١٩٩٠براهيم الدسوقي شتا عام لب الشريد إلالك: الترمجة الثانية
كان ميدان ورامني يتكون من عدة حوانيت صغرية خلباز وقصاب وعطار، إىل «

جانب مقهيني وحالق، وكل هذه احملالت كانت غاصة بكل ما حيتاجه الناس لسد 
كان امليدان وسكانه حتت وهج الشمس احملرقة يبدون كأم . جوعهم ومطالب احلياة

لفوحني أو نصف حمترقني، منشغلني بقضاء لوازمهم، يتمنون أول نسمات نصف م
.»الغروب أو ظالل الليل، وكف الناس واحلوانيت واألشجار واحليوانات كلها عن احلركة

٢٠٠٩الكلب الضال لعارف زغلول عام : الترمجة الثالثة
حمل كانت هنالك جمموعة من احملال التجارية الصغرية املكونة من خمبز، و«
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، وكان )ورامني(جزار وآخر للعطارة، ومقهيني، وصالون حالقة حتيط بساحة مدينة 
أصحاب تلك احملال التجارية الصغرية يكدحون طوال اليوم للحصول على لقمة 
عيشهم، وتأمني احلد األدىن من ضروريات احلياة، وبينما كانت مشس الصيف 

ني ومن فيها من البشر، راح الناس احملرقة تسطع بأشعتها القهارة على ساحة ورام
الذين كوت وطأة احلر وجوههم ينتظرون بشائر نسيم الغروب وهبوط ظالم الليل 
بفارغ الصرب؛ فقد كان احلر شديداً لدرجة تعطلت معها مظاهر احلياة واحلركة يف 

.»الساحة، وانتاب الناس واحملال واألشجار وحىت احليوانات وجوم وسكون مطبق
مة باختيارات املترمجني على صعيد الوحدات والتراكيبليك قائإو

. وقد تظهر هذه االختالفات عند املترجم نفسه حينما يقوم مبعاودة ترمجة النص
: املتغريات التارخيية

ن يكتب أن الغالب هو إذ إ،ن جتد تزامنية بني النص املصدر وترمجتهأمن املتعذر 
ثرياً أتغري األكثرهذا البعد الزمين هو املت. النص املصدر يف زمان وترمجته يف زمان الحق

٣اختيارات املترجم ٢اختيارات املترجم ١اختيارات املترجم 

الكلب الضالالكلب الشريدالكلب السائب
احملال التجاريةحوانيتدكاكني

خمبزاخلبازبيع اخلبز
تدفع غائلة اجلوع وتسد احلاجة 

لضرورات احلياة
للحصول على لقمة عيشهم وتأمني ومطالب احلياةسد جوعهم 

دىن من ضروريات احلياةاحلد األ
حتيط بساحة مدينة ورامنيميدان ورامني يتكونتؤلف ميدان قرية ورامني

ساحة ورامني ومن فيها من البشرامليدان وسكانهامليدان ومن فيه من الناس
انصاف حممصني حتت أشعة 

الشمس احملرقة
ملفوحني او نصف نصف 

حمترقني
كوت وطأة احلر وجوههم

ينتظرونيتمنونيتطلعون حبنني
بشائر نسيم الغروبأول نسمات الغروباوائل انسام االصيل

هبوط ظالم الليلظالل الليلظالل الغروب
كان احلر شديدا لدرجة تعطلتوقد أثقل اجلو احلار الرؤوسأعجز قيظ الظهرية الناس

معها مظاهر احلياة
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.يف األمانة للنص املصدر
إن الفارق الزمين بني النص املصدر والنص اهلدف يضاعف من مشكالت الترمجة 
ومراحلها، إذ ميكن أن نواجه مشكالت تتعلق بفهم النص لغوياً، إذ إن اللغة يف حتول وتغري 

كلمات، ويف كل يوم تكتسب بعض وتطور باستمرار، ففي كل يوم تشيخ كلمات وتولد كلمات ومتوت 
األلفاظ معان جديدة أو تستعمل يف تعبريات وسياقات خمتلفة عن استعماالا السابقة، مما 
يضاعف من مشاكل الترمجة ومراحلها، إذ ميكن أن نواجه مشاكل تتعلق بفهم النص لغوياً، ومن 

.جورة أو ذات معىن خمتلفأمثلة ذلك طرائق معينة يف الكتابة واللجوء إىل استخدام ألفاظ مه
ألفيناه أسلوباً كالسيكياً ، إذا تأملنا أسلوب اللغة العربية يف القرن التاسع عشر: فمثالً

وعندما . زاخراً بالعبارات املسكوكة احملنطة، مرصعاً باحملسنات البديعية، مثقالً بالسجع
واخر القرن التاسع عشر اتسعت حركة الترمجة من اللغات األجنبية إىل اللغة العربية يف أ

ليت كانت تنشرها االت اوأوائل القرن العشرين لتشمل ترمجة الروايات والقصص 
اضطر املترمجون إىل ، والصحف اليومية اليت تتطلب السرعة يف إعداد النصوص للنشر

.فهمه عامة القراءيالكتابة بأسلوب أيسر وأسرع يقوم على النثر املرسل السهل الذي 
مت ترمجته يف فترات زمنية »ولكي تتضح جلية األمر ننقل مقطعاً من 

.١٩٧٧ىل عام إوالثاين ١٨٤٦ىل عام إإذ النص األول يعود ،متفاوتة
دو امير زاده در مصر بودند يكى علم آموخت و ديگرى مال اندوخت، عاقبه األمر «

اين توانگر به چشم حقارت آن يكى عالمه عصر گشت، و اين يكى عزيز مصر، پس 
من به سلطنت رسيدم و تو همچنان در مسكنت ماندى، : در فقيه نظر كردى، و گفتى

اى برادر شكر نعمت بارى عّز اسمه همچنان افزونتر است بر من كه ميراث : گفت
. »پيغمبران يافتم يعنى علم، و ترا ميراث فرعون وهامان رسد يعنى ملك مصر

: النص األول
أمري كانا مبصر متنوعني يف االشتغال، أحدمها شغف بالعلم واآلخر جبمع ولدا «

املال، فاألول صار عالمة الزمان، والثاين صار عزير امللك يف الديوان، فكان ذلك 
أنا جلست فوق ختت السلطنة : الغين وهو مار ينظر الفقيه الفقري بعني االحتقار، ويقول

ذه نعمة من أكرب العجائب شكر املنعم عليها واجب، ه: فقالوأنت بقيت هكذا يف املسكنة، 
وأنت وجدت مرياث فرعون وهامان األشقياء حيث وجدت مرياث األنبياء يعين العلم،

.)٩٧، ص١٣٤٠خملع، (»يعين ملك مصر يف الظلم
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:النص الثاين
كان مبصر أمريان، تعلم أحدمها العلم، ومجع اآلخر املال، ويف النهاية صار «

المة العصر، وصار اآلخر عزيز مصر، فكان ذلك الغين ينظر إىل الفقري أحدمها ع
أي أخي، : أنا وصلت إىل السلطنة، وأنت بقيت يف املسكنة، فقال: بعني االحتقار، ويقول

مازال شكر نعمة الباري علي أكثر، إذ نلت مرياث األنبياء يعين العلم، ووصل إليك 
.)٥٠٤، العدد ١٩٧٧وي، بد(» مرياث فرعون وهامان يعين ملك مصر

فأسلوب اللغة العربية يف عصر النص األول، أسلوب قدمي يعج بالسجع واحملسنات البديعية، 
وقد انعكس هذا األمر على املترجم الذي مال إىل السجع بكثرة على حساب النص، حيث تكلف 

» أكرب العجائبمن «و» مار«و» متنوعني يف االشتغال«: االستعانة بعبارات خارج النص، نظري
.تفي بغرضه فجاءت ترمجته تفسريية مطولة» يف الظلم«و» األشقياء«و

، ما أسلوب اللغة يف عصر النص اآلخر فهو أسلوب يسري يقوم على النثر املرسل السهلأ
ال ما جاء منهإترك ذلك أثره على املترجم الذي أعار أمهية للنص على حساب السجعو

.موجزةشكلية بعبارات مقتضبةوهلذا كانت ترمجته، عفوياً
وهناك مشكالت تتعلق بعناصر غري لغوية كالعادات والتقاليد واألطعمة واملالبس والعملة 
املتداولة يصعب على املترجم التعرف عليها بسهولة، وهذا كله يؤدي إىل تأويالت خمتلفة للنص 

يالت طبقاً للعصر الذي ومن هنا جند أن النص األصلي الواحد ميكن أن يتعرض لتعد«األصلي 
ورتادو، أ(» تتم ترمجته فيه، حبيث نلحظ ما ميكن أن نطلق عليه اختالفات تارخيية يف الترمجة

.)٧٨٢، ص٢٠٠٧
، ىل جانب أنه ميكن أن نصادف يف الترمجات اختالف األذواق اجلمالية للمرحلةإهذا 

وتنجز مقارنة ، العصرذوقيتوافق مع ال على جتنب كل ما الإتعمل فالترمجة التأثريية ال
.مجالية وأخالقية بني النص والقارئ

متت فيه الترمجة مبثابة معيق على مستوى اختيار الطريقة املناسبة يعترب الزمن الذي«و
يكون قدمياً، فإن املسافة اليت تفصله عن زمن الترمجة ألن النص عندما. يف الترمجة

ذات الترتيب وألن العناصر. وبات يف الفهمتضاعف من املشاكل وميكنها أن تطرح عدة صع
وهلذا . يف النص املصدر قد تنغلق معرفتها على املترجمةواملتداخلةلغويبسبب العوامل غري ال

.)٤، ص٢٠٠٩مويقن، (» جند دائماً تأويالت خمتلفة وحلوالً عديدة لتقريب النص من القارئ
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، مبجموعة من العناصر، بل فاملترجم حماصر ليس فقط بلغة العصر الذي يترجم له
يستطيع اهلروب من وهو ال... ومجايل، يـثقاف، سياسي، إيديولوجي: غويلغريذات نسق

النهأل،ومن اخلطأ حماولة بذل جهد كبري للتخلص من هذا النفوذ.تلونه بلون زمانه
ومن ، رهليس يف مقدور أي مترجم أن يتأىب على التلون بلون عص، ويستطيع الترمجة يف فراغ

فلن يكون يف وسعه أن يزاول ،ىل دفع أسباب هذا التأثر عنهإاخلطأ أن جيهد املترجم نفسه 
.)٢٩١، ص١٩٧٦نيدا، (»الترمجة يف فراغ

لياذة تتجاوز فبموجبه تظل آثار من قبيل اإل، ىل تدليلإوليس هذا األمر حباجة 
على حدة يف زمن من فهذه الترمجات وضعت كل منها ، ترمجاا واحدة تلو اُألخرى

وليس األمر كذلك ، واصطبغت لتصري حبكم ذلك ركاماً يتجاوز بعضه جدة وتقادماً، األزمان
.)٢٢، العدد ١٩٩٩الروز، (يطاهلا التقادم وال التبدلفهي تلبث على حاهلا إل،صوهلاأيف 

، د قيمة ترمجة من الترمجاتن األفكار اليت تسود عصراً من العصور هي اليت حتدإ
قد يتم طرحها جانباً بعد ، فقد تبدو الترمجة يف فترة من الفترات آية يف الدقة واألمانة

.مضي قرن من الزمان من وضعها ويستبدل بغريها
: املتغريات الثقافية

ىل قيود إم ن قضايا الثقافة ختضع العمل املترجأل، يـن الترمجة عملية نقل ثقافإالشك «
ذا اصطدمت االعتبارات اللغوية مع اعتبارات الثقافة يف إف، لنصالبد أن تفك قبل أن ينقل ا

.)١٣٥، العدد ٢٠٠٨كحيل، (»ن الكفة متيل حنو األخريةإالترمجة ف
إن أول قضية جيب أن نطرحها، هي التساؤل عن نوع االختالفات الثقافية، واليت ميكن أن 

ترمجتها، ومن هذا الباب جاءت تنجم بني الثقافات املختلفة، وتؤدي بالتايل إىل مشكالت عند
، لتحدد إطار البداية يف الدراسات)اللغويات واألثنيات يف مشكالت الترمجة(مقالة نيدا بعنوان 

املتعلقة مبشكالت الترمجة املرتبطة باحلقل الثقافـي، وهنا يشري إىل وجود مخسة أطر ميكن 
.التايل مشكالت الترمجةمن خالهلا التوصل إىل حاالت تعكس االختالفات الثقافية وب

فهذه يترتب عليها ظهور عناصر نوعية ، االختالفات املناخية بني أجزاء العامل املختلفة-
ربعة للقاطنني يف نظري صعوبة ترمجة الفصول األ، غري معروفة لدى ثقافات أخرى

.قلب املنطقة االستوائية ذات الفصلني اجلاف والرطب
إذ ميكن أن يصل األمر ذه الثقافات اىل مشكالت أكثر ، اختالفات الثقافة املادية-
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ترمجة فكرة مثل صعوبة، خطورة من تلك املشكالت املتعلقة باالختالفات املناخية
. قوام البدوبواب املدينة ألأ

االختالفات يف الثقافة االجتماعية على أساس امليول والنظام االجتماعي اخلاص بكل -
،ىل ثقافة اجتماعية أخرىإالرجل الذي حيمل جرة ماء صعوبة ترمجة : مثل، ثقافة

.رجلىلإعترب هذا العمل غري معقول بالنسبة وي
. ن هذا هو اإلطار األكثر تعقيداًأويرى الباحث ، الدينيةالثقافيةاالختالفات -

وهنا جند ، االختالفات الثقافية اللغوية مبعىن االختالف يف اآللية الوظيفية بني اللغات
.)٦٩١-٦٩٠، صص٢٠٠٧أورتادو، (ىل اختالفات صرفية وحنوية ومعجميةإالباحث يصنفها 

اللغة املصدر، حيث إن حفظ العناصر فالترمجة الشكلية دف إىل تعريف املتلقي بثقافة
الثقافية للغة األصلية يعطي املتلقي القدرة على فهم بيئة النص وسياقه الثقافـي، وهذه الترمجة 

باحلواشي الكثرية القادرة على احملافظة على املظاهر الثقافية ىف النص األصلي، ألنلوءةمم
:األمهية، تتميز بثالثة مظاهر من"النص كجزء من الثقافة اليت ينتمي إليها"الترمجة اليت تربز 

. االحتفاظ بأصالة النص ونكهته الثقافية:األول
. ليهاإاللغة املترجم إثراء:الثاين
. األصلية وثقافتهاإثراء معرفة قارئ النص املترجم بلغة النص:الثالث

التواصل من خالل تبديل العناصر الثقافية للغة أما الترمجة التأثريية فتركز على عملية
املصدر إىل عناصر أخرى يألفها املتلقي بدالً من اهتمامها باإلبقاء على العناصر الثقافية للغة 
املصدر، ألن هدفها األساسي هو إبداع نص يف اللغة األصلية سهل املنال من لدن املتلقي، وهذا 

مهية النص األصلي جيب أن تقاس أوالً وقبل كل شيء ما يعرب عنه باإلحالل املرجعي، وإن أ
األمر الذي يتيح للمترجم حذف عبارات من األصل ال تتفق ثقافة وذوق . مبدى حتقق التواصل

املتلقي، فكثرياً ما جيد املترجم نفسه أمام نصوص ال ميكن ترمجتها دون التخفيف من 
ية، ومن ذلك أيضاً النصوص اليت حدا، خاصة إذا عارضت قناعاته الدينية وااليديولوج

. حتتوي على فحش أو بذاءة أو كفر
وأول من ابتدع هذا املنهج ـــ فيما اعتقد ـــ هو ابن املقفع يف كتابه كليلة ودمنة، فقد كان 
يؤمن بضرورة إخضاع الترمجة الختبار دقيق يتحقق به ما ميكن التعبري عنه اليوم بعنصر 

تبديل العناصر الثقافية للغة األصل بأخرى يف اللغة اهلدف، كي التكافؤ، ونعين بذلك أن يتم
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تكون متوافقة مع ثقافة اتمع والقيم السائدة فيه، دون أن تتصادم معها أو تعمل على 
هدمها، إذ ستكون املقاومة أكثر حدة وقوة إذا جاءت متعارضة مع املقومات األساسية 

ماء احلضاري، ولوال ذلك ملا كتب لكليلة ودمنة اخللود للمجتمعات كالدين واللغة واهلوية واالنت
والبقاء يف البيئات اإلسالمية، حيث عكس فيه الفكر الديين اإلسالمي عند ترمجته 

اليت ابتدعت أساساً يف جمتمع يؤمن بتعدد اآلهلة، مثل ما روي ) األسفار اخلمسة(البنجاتنترا 
):بصرية وبديهة وتوكل(يف اية حكاية 

ا اجتاح البحر بيض الطائر، نادى مجعاً من الطري وأبلغها بالكارثة اليت فعندم«
ال طاقة لنا بقتال البحر احمليط، والرأي : حلت به بسبب فقد صغاره، فقال أحد الطيور

طائر أسطوري ميتطيه اإلله (عندي أن خري ما نفعله هو أن نشكوه كلنا إىل اجلارضا 
وما إن استقر رأي الطيور . سوف يفرج كربناوذا نثريه ضده، وال شك أنه) فشنو

كان قد استدعاه ) فشنو(على هذا حىت انطلقت لترى اجلارضا، ولكن الرب ناراينه 
.)٩٨-٩٧، صص١٩٨٠عبداحلميد، (»لالشتراك يف معركة نشبت بني اآلهلة والشياطني

من ذكر سالمي يؤمن بالتوحيد وينكر الشرك فتحرج إما كليلة ودمنة فقد ظهر يف جو أ
، يذكر العنقاءولذا نراه يف هذه احلكاية بالذات يكتفي بأن، هلةأي خرب ينم عن تعدد اآل

.ىل القوة املوجهة للبحر احمليط بعبارة وكيل البحرإوأن يشري ، بدالً من اجلارضا
ليها حىت نصيح إفاذهب بنا ، ن العنقاء هي سيدتنا وملكتناإ: فقالت له مجاعة الطري«

، ونسأهلا أن تنتقم لنا منه بقوة ملكها،ليها ما نالك من وكيل البحرإلنا فنشكو فتظهر ، ا
، خربا بقصتهنأف، ليها مع الطيطوى فاستغثنها وصحن ا فتراءت هلنإن ذهنب إمث 

.»ىل ذلكإىل حماربة وكيل البحر فأجابتهن إوسألنها أن تسري معهن 
ىل موقف إشارة الترمجة الشكلية مع اإلنعم ميكن نقل العناصر الثقافية كما هي يف 

ضافات املترجم أو اعتراضاته جيب أن تكون يف هامش إن إأي ، املترجم منها يف اهلامش
. وليس يف املنت ليتمكن املتلقي من التفريق بني آراء املؤلف وآراء املترجم، الترمجة

: ىل معضلتنيإبقاء على املظاهر الثقافية للغة املصدر يؤدي ن اإلأىل ذلك إأضف 
من قابلية النص للقراءة وهذا ما يشكل ىل االنتقاصإإن ذلك سيؤدى حتما : حدامهاإ

. ظلماً وتعدياً على كاتب النص املصدر
ميكنهم التواصل مع البعدن ذلك سيقلل من عدد قراء الترمجة الذين الأهي : ىخرواأل
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. ي للنص املصدرـالثقاف
مما اضطر الكثري ، مانة للغة املصدر وحصول التطابقاألومع هذه املتغريات تعذر حتقق 

صلي أوهو العالقة بني نص ،مفهوم التكافؤ أي التعادلىلإالعدول عنه ىلإمن الباحثني 
بل البد من جعله، ال نفهم منه التماثل الساكن من منظور لغويأشريطة ، ونص مترجم

بنحو تسمح لتحقق تغريات ويتكيف معهامفهوماً دينامياً مرناً يأخذ بنظر االعتبار تلك امل
. لك املتغرياتتضوء ىمانة علاأل

التجريد اللغوي: املرحلة الثانية
ونقل حمتوى ، وهي مرحلة دف إىل حترير املعىن من البنيات اللغوية للنص األصل

ىل مستوى شبه مجلي يكون االحنراف فيه بني اللغتني املصدر واهلدف أقل شدة إالتحليل 
.مما هو عليه على مستوى البنية السطحية

فتشوه الترمجة يف هذه احلالة النحو ،تتم فيه إعادة النص األصلي بكيفية آليةو
((الترمجة املشوهة جلملة : حنو، واُألسلوب اخلاص باللغة اهلدف

من شأنه أن يؤدي وهذا. )املسافرة مع والديهىلإحسني قد ذهب (ىل، إ)
. إىل تشويه الرسالة فال يفهم القارئ النص املترجم إال بعد عناء ومشقة

إعادة البناء: املرحلة الثالثة
ينظم النص كله حىت . وهي مرحلة إعادة صياغة وتشكيل النص حبسب اللغة اهلدف

وحىت حتدث الترمجة ، »املرسل إليه«أو » املتلقي«تصبح الرسالة املتضمنة فيه مقبولة من لدن 
إىل لغة ثانية نفس األثر الذي جيده القارئ للنص األصلي يف لغته األصلية، وهذا ما يطلق 
عليه مفهوم التكافؤ الدينامي، ويتم فيه نقل اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف بعد إحداث تغريات 

.تكون جيدةعليه فيكون اُألسلوب والنحو مقبولني، فيحافظ على النص األصلي والترمجة
هذا التقسيم ال يعين أن هناك استقالالً تاماً لكل مرحلة، بل إن هذه املراحل تتكامل 
وجيمعها ارتباط وثيق يفضي يف األخري إىل إنتاج نص مترجم متماسك، واضح املعامل، حيترم 

.املعىن األصل ويأخذ بعني االعتبار الشروط اجلديدة الستقبال الترمجة يف اللغة اهلدف
وإعادة الترميز بدل ، مصطلح فك الترميز بدل التحليل اللغوييوجني نيداهنا يستخدمو

توجد رسالة تتضمنها اللغة املصدر يتم «: ويشرح نيدا رؤيته على النحو التايل، عادة البناءإ
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ولكن بشكل خمتلف ومن خالل آلية ا، نفسهىل اللغة املصدر إفك ترميزها عن طريق املتلقي
ىل نقطة إعادة ترميز إوعندئذ يتحول املترجم ، ىل اللغة اهلدفإالرسالة النقل حيول 

.)١٤٦، ص١٩٧٦نيدا، (» ىل اللغة اهلدفإالرسالة 
احتواء النص املصدر بفك ـــ قارئاً أوالً ومؤلفاً ثانياً باعتبارهـــعليه وجب على املترجم «و

وقد يكون أكثر ما يشق ، الكتابةالترميز حني القراءة وإعادة ترميزه يف النص اهلدف حني 
فاملسألة ،فهامبل لإل،يترجم للفهمفاملترجم ال،عليه يف هذا الشأن هو عملية اإليصال

بل اكتشاف وسيلة التعبري عن هذا املعىن يف لغته ،ليه ليست اكتشاف معىن جيهلهإبالنسبة 
.)٧، ص١٩٩٤مونان، (»األم

فهناك املرسل ، ليت تتدخل يف عملية الترمجةن هناك العديد من األطراف اأجند ،ذنإ
وتعترب عملية تلقي . )ليهإاملرسل (ومتلقي النص املترجم ) املترجم(ومتلقي النص األصلي 

نتاج نص آخر إب) املتلقي واملرسل(ومن جانبه يقوم املترجم ، النص بداية مراحل االتصال
. ىل لغة أخرىإبه معلومات 

ن فهم أل، ة فتعين الوفاء بإعادة البناء والترميز وفق ما فهمهما األمانة يف هذه املرحلأو
إعادة الترميز بواسطة الرموز شيء، وأثناء عملية الترمجةو فك الترميز ألغة النص املصدر 

يضمن إجياد بنية ن االقتصار على فهم اللغة املصدر الأل، اللسانية للغة اهلدف شيء آخر
حمالة خفاق يف هذا املسعى قد يؤدي الن اإلإو، للغة اهلدفمتماسكة ومبنية بناء جيداً يف ا

. ىل ضعف يف عملية البناءإ
واملقصود ،البد أن يرتكز املترجم على كفاءته ومهارته«مانة أولكي تتم عملية البناء ب

واليت يوظفها يف عملية الترمجة والقابلة ، تلك اخلصائص اللغوية املتصلة بتجربتهبالكفاءة
أما املهارة فإا توظف لإلحالة على استعداد املترجم أو قدرته على . للتطويرمع ذلك 

»فاملهارة حتيل على أهليته ومتكنه ومواهبه الفكرية وحنكته كالذكاء والفطنة. اإلجناز
.)٢، العدد ١٩٩٢احلميدان، (

وغري كما يرتكز على املعارف املشتركة بينه وبني املتلقي اعتماداً على السياق اللغوي
وبذلك . وهذا يسمح له بتحقيق وظيفة النص والتواصل مع املتلقي، اللغوي يف اللغة اهلدف

. يدخل املترجم حلقة التواصل
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للمتلقياألمانة
الرسالة ىيعترب نيدا من الرواد األوائل الذي سلط الضوء على أمهية املتلقي الذي يتلق

جند أنه سلط الضوء على ، اخلاص بهفعندما تعرض نيدا لشرح منوذجه، يف فعل الترمجة
ا ذلك العمل الذي يقوم أملا قام بتعريف الترمجة على ، دور املتلقي وجعله عنصراً حمورياً

نه ذلك أا ورد تعريف للمتلقي على مك، ليهاإىل اللغة املترجم إبنقل مماثل شديد الطبيعية 
. الشخص الذي يتلقى الرسالة أو يفترض أنه يتلقاها

دخل املتلقي يف أملا ،ما يطلق عليه التعادل الدينامي،أبرز دوره عند تقدميه تعريفكما 
ليها بشكل إىل اللغة املترجم إصلب التعادل الدينامي الذي هو نقل رسالة النص األصلي 

. باملقارنة برد فعل متلقي النص األصلي،جيعل رد فعل املتلقي واحداً يف جوهره
ىل لغة أخرى وبشكل إاليت تقوم بفعل العمل األصلي بالكامل مينة هيذن الترمجة األإ

جيعل املتلقني اجلدد يستقبلونه بنفس درجة الوضوح ودرجة القوة اليت عليها عند املتلقني 
للمتلقي هي أن يكون األثر احلاصل عند املتلقي يف فاألمانة. )٦٧٣، ص٢٠٠٧أورتادو، (األول

. لدى قارئ اللغة املصدراللغة اهلدف هو نفس األثر احلاصل 
غضضنا النظر عن رد ذا ما إوأياً كان الوضع فال ميكن لنا أن نقدم تقييماً للترمجة 

ن جودة الترمجة ال غبار عليها إبل ، الطريقة اليت يتلقى ا املعلومات ويفهمهافعل املتلقي و
. التكافؤ الديناميىلإذا ما كان رد فعل املتلقي على شاكلة متلقي النص األصلي استناداً إ

: وفوق هذا مل يتجاهل نيدا االختالفات الذاتية للمتلقني ومل ينظر إليهم نظرة سواسية وقال
من الواضح أن خمتلف املتلقني تكون لديهم قدرات خمتلفة متاماً يف حل الرموز اللغوية «

، إذ خيتلف حال املتلقني حسب اختالف املهارات الالزمة للتحليل )٢٨١، ص١٩٧٦نيدا، (» للرسائل
اللغوي للنص، وحسب اختالف العناصر املعرفية واالجتماعية والثقافية، لكي يصبح قابال للفهم 

). …انفعال، ضحك، بكاء، إقناع(والتواصل، وبالتايل حيدث األثر املنشود عند املتلقي 
ألنه ميكن أن ، املتلقيصعب تطابق األثر الناجم عندوهنا تتمظهر ذاتية املتلقي إذ ي
.ىل طرح مفهوم التكافؤ يف األثرإاألمر الذي أدى . يظهر بشكل مغاير من متلق إىل آخر

وهذا هو مغزى التكافؤ الدينامي الذي دعا إليه يوجني نيدا، حيث ابتدر لسلوك هذا الطريق 
النص املترجم واملتلقي، وهو بذلك وجه حرصاً منه على حتقيق أثر النص املصدر نفسه لدى

األنظار إىل ضرورة نقل مركز ثقل األمانة من التطابق يف الداللة والشكل إىل التكافؤ يف األثر، 
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.ووسع ذه اخلطوة من اجلدل الدائر حول األمانة لتشمل التكافؤ يف األثر أيضاً
لذلك يتوجب على املترجم .أساسي يف نظرية الترمجة ويف حتليل األمانةواألثر مفهوم

وذلك لكي ، الناتج عن النص املصدر لدى املتلقي يف اللغة املصدر بعني االعتبارأخذ األثر
. نفس األثر وحيافظ عليه لدى متلقي النص اهلدفينتج

كان التأثري الذي أحدثه املترجم يف املتلقي مساوياً للتأثري الذي أحدثه النص فإذا
أثره وعد هذا االجناز فتحاً تبدلت على، توفر شرط األمانة يف الترمجة،يف متلقيهاألصلي

. املفاهيم اليت سادت حقل الترمجة مدة مديدة

النتيجة
واألمانة يف اللفظ ، األمانة يف املعىن والداللة(ن األمانة ذا التفسريإف، وأياً كان

، التكافؤ مهمة أصعب من التطابقنّ أذلك ، ختلو من صعوبةال) واألمانة يف األثر، والشكل
رصد يفرض على املترجم، )األصلي واملترجم(ن حماولة حتقيق التكافؤ بني النصني أل

،املترجمويقابلها بأخرى يف النص، املقاصد والقيم الفنية واإلبداعية املوجودة يف النص
ك على املترجم ويتوقف ذل، ليحدث التأثريات نفسها اليت حيدثها النص األصلي يف املتلقي

ويبقى التكافؤ من املقاييس األساسية يف ،وخربته ومهاراتهومتكنه من اللغتني وثقافته
.الترمجة على صعيد النص
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